
 
 ١ أحكام الغارات الفدائیة والتترس

 



 
 ٢ أحكام الغارات الفدائیة والتترس

  مقدمة الكتاب 

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات 
 اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال هأعمالنا، من يهد

منوا اتقوا اهللا حق تقاته وال يا أيها الذين آ{: عبده ورسوله، قال اهللا تعاىلشريك له وأشهد أن حممداً
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة {:، وقال تعاىل}ن إال وأنتم مسلمونمتوت

 وخلق منها زوجها وبث منهما رجاالً كثرياً ونساء واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا
اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم يا أيها الذين آمنوا {:، وقال تعاىل}كان عليكم رقيبا

  : أما بعد......}أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

 أو ما يطلق عليـه اسـم        -ندبتين حاجة الناس وواقع أمتنا للكتابة يف موضوع الغارات الفدائية         
مت بالكتابة فيه وعقدت نييت وأمجعت       قبل غريه من املوضوعات، وملا مه      -"العمليات االستشهادية "

  :عزمييت لذلك وجدت العديد من املراجع والذي كان من أمهها كتايب

  .الذي ألفه طائفة من العلماء) وجوب اجلهاد وفضل الشهادة( -١

 .للشيخ يوسف العيريي ) هل انتحرت حواء أم استشهدت(و -٢

 ذلك البحث اهلام حيث نقلت منهما  األمهية الكربى يف - بفضل اهللا ومنه     -فكان هلذين الكتابني    
  .الكثري

، ولقد اخترما ملا رأيت فيهما من قوة استدالل وجتميع وسرد لألدلة الشرعية بطريقـة جيـدة               
وملزية أخرى وهي العرض يف شكل موضوعات منفصلة تدحض العديد مـن الـشبهات الـيت                

يت حتتاج الفتيا فيها إىل سـعة  استشكلت على بعض الناس يف نازلة تعد من أهم نوازل املسلمني ال        
كشبهة حترمي الغارات   ، علم وإخالص للنية وجرأة يف احلق وفهم للواقع وقياس للمصاحل واملفاسد          

 وشـبهة أن  - هذه الشبهة اليت ألف من أجلها جل هذا الكتاب - ١الفدائية ووصفها باالنتحارية 
وكذا شبهة منع تلـك الغـارات       ، الرجل ااهد الفدائي كان يقتل بيد عدوه وليس بفعل نفسه         

                                                        
  .يف تعريف العلماء للشهيد واملنتحر"د " الفصل الرابع الفقرةأنظر  1
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وشبهات أخرى تناول الكتاب تفنيـدها كمـا   ، الحتمال قتل معصومي الدم خطأ عند القيام ا      
  . سيتضح للقارئ أثناء قراءته له

واختصره اختصارا بال إخالل    ،   وقد مشل موضوعه مشوال بال إطالة       - بفضل اهللا    -فبدا الكتاب   
ومهذبا وأوضحت معاين كلماته بطريقة سهلة على من تناوله تفـي           مرتبا  ، مدعوما باألدلة الشرعية  

  . مبرادنا يف إيصال العلم الشرعي إىل مبتغيه

 كما عرضت لفتاوى بعض كبار علماء األمة يف اية الكتاب يف موضـوع الغـارات الفدائيـة          
    .٢وأحكام التترس 

  -:ويشتمل الكتاب على اآليت 

  .شهادةمقدمة يف وجوب اجلهاد وفضل ال -

  -: ويشمل عشرة فصول كاآليت:الباب األول -

  . تعريف الغارات الفدائية:الفصل األول

  .جواز إتالف النفس ملصلحة إعزاز الدين وإظهاره: ثاينالفصل ال

  .إمجاع العلماء على جواز تقحم املهالك يف اجلهاد:ثالثالفصل ال

  .و يف اجلهاد وإن تيقن اهللكةجواز محل الواحد على العدد الكثري من العد:رابعالفصل ال

  .خروج من قتل نفسه ملصلحة الدين عن النهي الوارد يف قتل النفس:امسالفصل اخل

  .خروج من عرض نفسه للقتل يف سبيل اهللا عن إلقاء النفس يف التهلكة:سادسالفصل ال

  . االستئساروالقتال حىت املوت ورفض - ملن أيقن األسر-فضل الصرب:سابعالفصل ال

                                                        
ولقد مسعنا كما مسع غرينا أن أكثر علمائنا يف هذا العصر وهللا احلمد " : يقول الشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا يف كتابه املذكور2

ننا الفلسطينيني حينما احتاجوا لذلك واملنة جييزون مثل هذه العمليات ، وقد صدرت فتاواهم اجلماعية منها والفردية إلخوا
ضد الصهاينة املعتدين وقد بلغت أكثر من ثالثني فتوى على حد اطالعنا ، فنحمد اهللا أن أمتنا فيها من يفيت مبقارعة األعداء 

  ".والنكاية م
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  .فضل الصرب على القتل وعدم النطق بالكفر:ثامنصل الالف

  .فضل الصرب على القتل يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر:تاسعالفصل ال

عدم إفشاء األسرار أو لدرء مفسدة عن الدين ك  ملصلحة الدين النفسمسألة قتل:الفصل العاشر
  .حتت التعذيب

  :الباب الثاين
  ".كفار إذا اختلط م من ال جيوز قتله من املسلمني وغريهمجواز رمي ال"مسألة التترس  -

  ). سلسلة بناء الشخصية املسلمة( وهذا الكتاب يعد الثالث يف 

.                              وهو املوفق واهلادي إىل سواء السبيل، واهللا نسأل أن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل

  عبد ايد عبد املاجد
  ١٤٢٩رمضان 
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  مقدمة في وجوب الجهاد وفضل الشهادة

إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف {يقول اهللا تبارك وتعاىل 
سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا يف التوراة واإلجنيل والقرآن ومن أوىف بعهده من اهللا 

  .١١١:  سورة التوبة، اآلية}م به وذلك هو الفوز العظيمفاستبشروا ببيعكم الذي بايعت

يغفر له من أول : إن للشهيد عند اهللا خصاال: ( قالوعن املقدام بن معد يكرب أن رسول اهللا 
جار من دفعة من دمه، ويزوج من احلور العني، ويحلى حلية اإلميان، ويرى مقعده من اجلنة، وي
وضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خري من الدنيا وما من الفزع األأعذاب القرب، ويكرب، وي

  .٣)فيها، ويزوج اثين وسبعني من احلور العني، ويشفع يف سبعني إنسانا من أقاربه

 املوت يف سبيل اهللا، كما وملا كان للشهادة وللشهيد هذه املرتلة العظيمة جاز طلب الشهادة ومتين
 فأقاتله ٤لهم لقين من املشركني رجال عظيما كفره شديدا حردهال: قال عبد اهللا بن جحش 

يا عبد اهللا بن جحش فيم جدعت؟ : فيقتلين فيك ويسلبين مث جيدع أنفي وأذين، فإذا لقيتك قلت
٥رب فيك يا: قلت.  

ـَوب البخاري يف صحيحه باب الدعاء باجلهاد والشهادة للرجال والنساء وقال  ولذلك فقد ب
  . ٦ ارزقين شهادة يف بلد رسولكاللهم: عمر 

وقد فرض اهللا تعاىل على املؤمنني أن يقاتلوا من كفر به سبحانه حىت ال تكون فتنة ويكون الدين 
  .٣٩:  سورة األنفال، اآلية}وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا{كله هللا، قال تعاىل 

والصليبيني احملتلني ، ن املسجد األقصى وفلسطنياليهود الذين حيتلو:ومن هؤالء الذين جيب قتاهلم
واهلندوس ، لبالد املسلمني يف العراق وأفغانستان والشيوعيني الذين حيتلون بالد املسلمني يف آسيا

                                                        
 . رواه أمحد والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح3
  )١٣٠ص  / ٩ج  (- نظم الدرر للبقاعي -اللجاج فيه والسرعةهو القصد وشدة الغضب مع اجلزم باألمر و: رداحل 4
 . بتحقيق شعيب وعبد القادر األرناؤوط. ٣/٢١٢راجع زاد املعاد، ج5 
  .٦/١٠ فتح الباري ج6
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احلكام الذين حيكمون الناس بغري ما أنزل اهللا، ويقاتلون أهل اإلسالم، ويوالون أهل و، عباد البقر
  . ٧ريهم، وقد نقل ابن كثري اإلمجاع على وجوب قتال هؤالء احلكامالكفر من اليهود والنصارى وغ

فقاتلوا أئمة الكفر إم ال {وهؤالء احلكام وأعوام هم من أئمة الكفر الذين قال اهللا تعاىل فيهم 
  .١٢:  سورة التوبة، اآلية}أميان هلم لعلهم ينتهون

أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل وخرج عن وقد أمجع العلماء على أن اإلمامة ال تنعقد لكافر، وعلى 
  ٨اهـ. حكم الوالية وسقطت طاعته ووجب على املسلمني القيام عليه وخلعه

                                                        
 .٢/٦٧، وتفسري ابن كثري،ج١٣/١١٩ راجع البداية والنهاية، ج7

دخلنا على عبادة بن : (عن جنادة قال:املتفق عليه  قال النووي واحلافظ ابن حجر رمحهما اهللا يف شرحهما حلديث النيب 8

 فبايعناه، فقال دعانا النيب :  قالوهو مريض، قلنا أصلحك اهللا حدث حبديث ينفعك اهللا به مسعته عن النيب الصامت

ازع األمر أهله، إال أن بايعنا على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن ال نن: فيما أخذ علينا

  ":واللفظ هنا للبخاري) "أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهللا فيه برهان

قال :  يف شرح حديث عبادة املذكور١٢/٢٢٩ قال النووي رمحه اهللا يف صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب اإلمارة ج

وكذا لو ترك إقامة : طرأ عليه الكفر انعزل، قالأمجع العلماء على أن اإلمامة ال تنعقد لكافر، وعلى أنه لو :  القاضي عياض

للشرع أو بدعة خرج عن حكم الوالية وسقطت =فلو طرأ عليه كفر وتغيري : وقال القاضي أيضا ، الصالة والدعاء إليها

هم طاعته، ووجب على املسلمني القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن مل يقع ذلك إال لطائفة وجب علي

    اهـ. القيام خبلع الكافر

وقد أمجع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان املتغلب واجلهاد :  وما بعدها٥ /  ١٣وقال ابن حجر رمحه اهللا يف فتح الباري ج 

معه، وأن طاعته خري من اخلروج عليه، ومل يستثنوا من ذلك إال إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فال جيوز طاعته يف ذلك 

  اهـ. جتب جماهدته ملن قدر عليهابل

فيجب على كل مسلم القيام يف ذلك، فمن قوي على ..... وينعزل األمري بالكفر إمجاعا: ١٣/١٣٣وقال أيضا يف نفس املرجع 

   .اهـ. ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه اإلمث، ومن عجز وجبت عليه اهلجرة من تلك األرض
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كمـا   وملا قام املسلمون باجلهاد يف سبيل اهللا كانوا أعز الناس، فلما تركوه أذهلم اهللا جزاًء وفاقا،               
الْبقَرِ،ورضيتم بِالزرعِ، وتركْتم الْجِهاد سلَّطَ اللَّه       أَذْناب وأَخذْتم ، ِ ٩إذَا تبايعتم بِالْعينة  ( :قال النيب 

   ١٠)ترجِعوا إلَى دينِكُم  علَيكُم ذُلا لَا ينزِعه حتى

ترك اجلهاد سبب الذل واهلوان وجعل العز كل العز يف العودة للجهاد يف سبيل  فجعل النيب 
  .ه عودة إىل الديناهللا تعاىل ومسا

  
:  سورة البقرة، اآلية   }كتب عليكم القتال وهو كره لكم     { قال القرطيب رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل         

عسى أن تكرهوا ما يف اجلهاد من املشقة وهو خري لكم يف أنكـم تغلبـون                : قال أبو عبيدة  :  ٢١٦
بوا الدعة وترك القتال وهو شر     وتظفرون وتغنمون وتؤجرون، ومن مات مات شهيدا، وعسى أن حت         

وهذا صحيح ال غبار عليه، كما اتفـق  : لكم يف أنكم تغلبون وتذلون ويذهب أمركم، قال القرطيب        
يف بالد األندلس، تركوا اجلهاد وجبنوا عن القتال وأكثروا من الفرار، فاستوىل العدو على الـبالد                

  ١١  راجعون، ذلك مبا قدمت أيدينا وكسبتهوأي بالد؟ فقتل وأسر وسىب واسترق فإنا هللا وإنا إليه
                                                                                                                                  

ينكر تعاىل على من خرج عن حكم ) : ٦٧ / ٢ج( يف تفسريه }أفحكم اجلاهلية يبغون{ وذكر ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل

اهللا احملكم املشتمل على كل خري الناهي عن كل شر، وعدل إىل ما سواه من اآلراء واألهواء واالصطالحات اليت وضعها 

 ب قتاله حىت يرجع إىل حكم اهللا ورسولهفمن فعل ذلك منهم فهو كافر جي) إىل أن قال....(الرجال بال مستند من شريعة اهللا

  .فال حيكم سواه يف قليل وال كثري
 
9)  ةينبِالْع متعايبوعني أخذ بالعينة بالكسر أي السلف أو : وقال يف القاموس ، العني بالكسر السلف: قال اجلوهري :) إِذَا ت

وبيع العينة هو أن : قال الرافعي . منه بأقل من ذلك الثمن انتهى قال والتاجر باع سلعته بثمن إىل أجل مث اشتراها . أعطى ا 
عون (. يبيع شيئا من غريه بثمن مؤجل ويسلمه إىل املشتري مث يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر انتهى

  ).٤٥٣ص  / ٧ج (املعبود 
  و يعلى املوصلي والبزار يف مسانيدهموأب، ورواه أمحد، رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما10
  . ، ط دار احلديث٣/٤٣ تفسري القرطيب، ج11
 
الغدوة بالفتح املرة الواحدة من الغدو وهو اخلروج يف أي وقت كان مـن أول  :( قال بن حجر يف الفتح يف شرج احلديث      12

  .) كان من زوال الشمس إىل غروا النهار إىل انتصافه ، والروحة املرة الواحدة من الرواح وهو اخلروج يف أي وقت
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لغـدوة أو   (ويف بيان سبب القعود عن اجلهاد قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف شرح حـديث                 
 ويؤيد هذا ما رواه ابن املبارك يف كتاب اجلهـاد        ): يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما فيها        ١٢روحة

د اهللا بن رواحة ، فتأخر ليـشهد         جيشا فيهم عب   بعث رسول اهللا    " من مرسل احلسن قال     
والذي نفسي بيده لو أنفقت ما يف األرض ما أدركت        :   ، فقال له النيب    الصالة مع النيب  
والنكتـة يف  : إىل أن قال... واحلاصل أن املراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر اجلهاد   "فضل غدوم   

لدنيا، فنبه هذا املتأخر إن هذا القـدر        ذلك أن سبب التأخري عن اجلهاد امليل إىل سبب من أسباب ا           
     ١٣اهـ. اليسري من اجلنة أفضل من مجيع ما يف الدنيا

ما سبق يدل على فضل الشهادة ووجوب قتال أئمة الكفر وأعوام، وأن ترك اجلهاد والتعلق    
 فيه بالدنيا فيه الذل وضياع األموال واألعراض والبالد، وأن حب الشهادة واإلقدام على اجلهاد

  .العز والتمكني
 أن أفضل الناس مؤمن خرج بنفسه وماله مث مل يرجع منهما بشيء، كمـا روى        ولقد بني النيب    

  : قالأمحد يف مسنده وغريه من حديث أيب هريرة أن النيب 
رجل آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهللا، أال أخربكم خبري الناس مرتلة بعـده    : أال أخربكم خبري الناس   (

، ويف روايـة    ١٤ يف غنم أو غنيمة يقيم الصالة ويؤيت الزكاة ويعبد اهللا ال يشرك به شيئا              رجل معتزل 
ما يف الناس مثـل رجـل      : (  يوم خطب الناس بتبوك    قال رسول اهللا    : أخرى عن ابن عباس قال    

  .١٥احلديث...) آخذ برأس فرسه جياهد يف سبيل اهللا عز وجل وجيتنب شرور الناس
  
  
  

                                                                                                                                  
      
  
 ٦/١٤فتح الباري  13
 . عن عطاء بن يسار مالكموطأ وذُكر مثله يف - ١٠٣٦١ رواه أمحد برقم14
 .ومثله يف البخاري والبيهقي ومصنف ابن أيب شيبة ومصنف عبد الرزاق وغريهم رواه أمحد 15
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كان متأهبا للجهاد يف سبيل اهللا يطلب الشهادة يف مظاا كلما مسع هيعة فخري الناس مرتلة من 
خري : ( قال أن النيب اجلهاد طار إليها حىت يأتيه أمر اهللا وهو على ذلك، فعن أيب هريرة 

معايش الناس هلم رجل ممسك بعنان فرسه يف سبيل اهللا ويطري على متنه كلما مسع هيعة أو فزعة طار 
  .١٦..)بتغي املوت أو القتل يف مظانه عليه إليها ي
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  الباب األول
  الفصل األول 

  تعريف الغارات الفدائية

 هي نوع من العمليات اليت "العمليات االستشهادية" الغارات الفدائية أو ما يطلق عليها اسمإن 
على العمليات مع يقوم ا فرد أو أفراد ضد عدو أكثر منهم عدداً وعدة ، علماً أم أقدموا 

   .علمهم املسبق أن مصريهم واحد وهو املوت وهذا ما تيقنوه أو غلب على ظنهم
  

ية هو تلغيم اجلسم أو السيارة أو احلقيبة فدائات الغاروأكثر أسلوب يستخدم يف عصرنا هذا لل
وقت والدخول ا بني جتمعات العدو أو مناطقه احليوية ومرافقه املهمة ومن مث تفجريها يف ال

واملكان املناسب ، حمدثة بذلك أكرب عدد من الضحايا أو اخلسائر يف صفوف العدو ، نظراً لعنصر 
ة هو أول القتلى ألنه أقرم إىل املادة غاراملفاجأة وعمق الدخول ، وبطبيعة احلال فإن منفذ ال

  .املتفجرة غالباً 
  

 أو مناطق جتمعه ويطلق النار وهناك أسلوب آخر وهو أن يقتحم ااهد املسلح ثكنات العدو
عليهم عن قرب ، علماً أنه دخل مسبقاً يف هذه العملية ومل يفكر أصالً باخلروج ومل يعد خطة 

 الغارات للرجوع فهدفه واحد هو أن يقتل أكرب عدد من العدو وميوت يقيناً ، هذا هو أسلوب
  . الذي يستخدم يف هذا العصرالفدائية

 فهذا  ١٧  أو العمليات االستشهادية بالعمليات االنتحاريةرات الفدائية الغاوما أطلقه البعض على
إلخواننا لينفروا من عملهم ، فما والصليبيون خطأ ، علماً أن هذا االسم هو الذي ارتضاه اليهود 

                                                        
واملقصود هنا هو من انتحر أي قتل ، )أنظر خمتار الصحاح ( أي حنر نفسه:وانتحر الرجل، يف اللبة كالذبح يف احللقالنحر  17

 وليس من قتل نفسه ملصلحة الدين ،نفسه جزعا وقنوتا وعدوانا وظلما فحيثما ذكر التحرمي وتقبيح الشارع له قصد هذا املعىن
أنظر أيضا الفصل الرابع الفقرة د يف تعريف العلماء للشهيد )... لنية ليس باللفظ فالعربة إذن بالقصد وا( ، كما سيتبني=  

      .واملنتحر
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عليه لعنة من اهللا وله نار جهنم جزعا وقنوتا من رمحة اهللا أعظم الفرق بني مشرقٍ ومغرب ، فاملنتحر 
ه اهللا يف كتابه وأعد له عذاباً عظيما ، وهو مل يقدم على هذا إال بسبب اجلزع وعدم الصرب ، ومقت

وضعف اإلميان أو انتفائه ، أما الفدائي فإن اهللا يضحك منه ويرضى عنه ويرضيه وإذا ضحك ربك 
ن اهللا وفداء أس بعدها أبدا ، وما أقدم ااهد على هذا إال لقوة إميانه ويقينه و لنصرة دييألحد فال ي

  منه بنفسه إلعالء كلمة اهللا

ات أكثر األساليب نكاية بالعدو ، وأقلها تكلفة وخسائر ، وغريها من العمليات غاروهذه ال
اهلجومية خاصة حيشد هلا الطاقات واإلمكانيات مث ينفذ اهلجوم، ورمبا حتدث خسائر للمهاجم بسبب 

 البشرية واحد من ااهدين ، وتكلفتها ال تكاد  فخسائرها الغارات الفدائيةحتصن املدافع ، أما
تذكر بالنسبة للهجوم املباشر ، فمن الناحية املعنوية تأثريها واضح على العدو ففيها كسر لقلوم 
وإرعاباً هلم وتدمرياً ملعنويام ، ومن الناحية املادية خسائر العدو فيها غالباً ما يكون مرتفعاً ، أما 

احية املادية فتكلفتها أقل من اهلجوم املباشر ، ومن ناحية اخلسائر البشرية فشهيد للمجاهدين فمن الن
  .واحد بإذن اهللا
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  الفصل الثاين
  إعزاز الدين وإظهاره جواز إتالف النفس لمصلحة

إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة، يقاتلون يف سبيل اهللا ( قال تعاىل  -
ن ويقتلون، وعداً عليه حقاً يف التوراة واإلجنيل والقرآن، ومن أوىف بعهده من اهللا، فيقتلو

   .)فاستبشروا ببـيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
هذه اآلية هي أصل عقد البيع والشروط بني ااهد وربه ، فكل حال أدى فيها ااهد الثمن 

  .يل على منعها خاصة ليقبض املثمن فهي جائزة حىت يدل دل

 وهم علَى ما ، إِذْ هم علَيها قُعود، النارِ ذَات الْوقُود،قُتلَ أَصحاب الْأُخدود(قال تعاىل  و-
ودهش نِنيمؤلُونَ بِالْمفْعي ،يدمزِيزِ الْحالْع وا بِاللَّهنمؤإِلَّا أَنْ ي مهنوا مقَما نم٨ : ٤: ورة الربوج، اآلية س)و ،

كان ملك فيمن كان قبلكم (  : قال أن رسول اهللا وروى مسلم يف صحيحه عن صهيب 
ارجع عن دينك، فأىب، فدفعه إىل : مث جيء بالغالم فقيل له -  إىل أن قال- ......وكان له ساحر،

ا بلغتم ذروته فإن رجع اذهبوا به إىل جبل كذا وكذا فاصعدوا به اجلبل فإذ: نفر من أصحابه فقال
اللهم اكفنيهم مبا شئت، فرجف م : عن دينه وإال فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به اجلبل، فقال

كفانيهم اهللا، فدفعه : ما فعل أصحابك؟، قال: اجلبل فسقطوا، وجاء ميشي إىل امللك، فقال له امللك
وا به البحر فإن رجع عن دينه وإال اذهبوا به فامحلوه يف قرقور فتوسط: إىل نفر من أصحابه فقال
اللهم اكفنيهم مبا شئت، فانكفأت م السفينة فغرقوا، وجاء ميشي إىل : فاقذفوه، فذهبوا به، فقال

إنك لست بقاتلي حىت : كفانيهم اهللا، فقال للملك: له امللك ما فعل أصحابك؟، قال: امللك، فقال
س يف صعيد واحد وتصلبين على جذع مث خذ سهما وما هو؟، قال جتمع النا: ، قالتفعل ما آمرك به

باسم اهللا رب الغالم مث ارمين فإنك إذا فعلت ذلك : من كنانيت مث ضع السهم يف كبد القوس مث قل
قتلتين، فجمع الناس يف صعيد واحد وصلبه على جذع مث أخذ سهما من كنانته مث وضع السهم يف 

رماه، فوقع السهم يف صدغه فوضع يده يف صدغه يف كبد القوس مث قال، باسم اهللا رب الغالم مث 
آمنا برب الغالم آمنا برب الغالم آمنا برب الغالم، فأيت امللك : موضع السهم فمات، فقال الناس
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فقيل له أرأيت ما كنت حتذر قد واهللا نزل بك حذرك قد آمن الناس، فأمر باألخدود يف أفواه 
رجع عن دينه فأمحوه فيها أو قيل له اقتحم، ففعلوا من مل ي: السكك فخدت وأضرم النريان وقال

حىت جاءت امرأة ومعها صيب هلا فتقاعست أن تقع فيها فقال هلا الغالم يا أمه اصربي فإنك على 
  .١٨احلق

أن : روى مسلم يف صحيحه قصة أصحاب األخدود وفيها: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
 ظهور الدين، وهلذا جوز األئمة األربعة أن ينغمس املسلم يف الغالم أمر بقتل نفسه ألجل مصلحة

صف الكفار وإن غلب على ظنه أم يقتلونه، إذا كان يف ذلك مصلحة للمسلمني، فإذا كان 
الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به ألجل مصلحة اجلهاد، مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغريه، كان 

لحة الدين اليت ال حتصل إال بذلك ودفع ضرر العدو املفسد للدين ما يفضي إىل قتل غريه ألجل مص
  ١٩اهـ. والدنيا الذي ال يندفع إال بذلك أوىل

  :الساحر والراهب والغالمادثة حيستفاد من ما 

أن الغالم قتل نفسه بأمره وإرادته بعد أن فشل امللك يف قتله مرتني، فأخربه الغالم بالطريقة . ١
جتمع الناس يف : وما هو؟ قال: لست بقاتلي حىت تفعل ما آمرك به، قال امللكإنك (اليت يقتله ا 

صعيد واحد وتصلبين على جذع مث خذ سهما من كنانيت، مث ضع السهم يف كبد القوس، مث قل 
  ).بسم اهللا رب الغالم مث ارمين، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتين

ـُصرة الدعوة وإقامة احل. ٢ جة على الناس ليدخلوا يف دين اهللا أن هذا القتل جاء من أجل ن
تعاىل، فكان هذا القتل انتصارا للدعوة، وهو غرض شرعي حممود من أجل نصرة الدين، وهو أوسع 

  .من إحداث النكاية يف صفوف األعداء يف احلرب

أن هذه احلادثة ذكرها القرآن على سبيل املدح وتثبيت املؤمنني، وذكر فيها أيضا كيف اختار . ٣
                                                        

 احلديث رواه مسلم يف كتاب الزهد والرقاق، باب قصة أصحاب األخدود والساحر والراهب والغالم، ورواه أمحد عن 18
 .صهيب 

 .٢٨/٥٤٠ جمموع الفتاوى، ج19



 
 ١٤ أحكام الغارات الفدائیة والتترس

أعلم : قال علماؤنا: ون القتل على الكفر، ولذلك قال القرطيب رمحه اهللا يف تفسري هذه اآلياتاملؤمن
اهللا عز وجل املؤمنني من هذه األمة يف هذه اآلية ما كان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائد يؤنسهم 

شقات اليت  قصة الغالم ليصربوا على ما يالقون من األذى واآلالم واملبذلك، وذكر هلم النيب 
ـُّبه يف احلق ـَصل وبذله نفسه يف حق   ومتسكه بهكانوا عليها ليتأسوا مبثل هذا الغالم يف صربه وت

يا بين أقم الصالة وأمر باملعروف وانه عن املنكر { قال اهللا تعاىل خمربا عن لقمان ...،إظهار دعوته
وروي عن أيب سعيد اخلدري ، ١٧ : سورة لقمان، اآلية}واصرب على ما أصابك إن ذلك من عزم األمور

، وروى ابن ٢٠خرجه الترمذي أ )إن من أعظم اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر: ( قالأن النيب 
:  فأتاه رجل قالكنت أُوضئ النيب : ( قالتعن أميمة موالة النيب ) حممد بن سنجر(سنجر 

ولقد امتحن كثري :  ، قال علماؤنا٢١....)ال تشرك باهللا وإن قطعت أو حرقت بالنار: أوصين، فقال
 بالقتل والصلب والتعذيب الشديد ومل يلتفتوا إىل شيء من ذلك، ويكفيك من أصحاب النيب 

قصة عاصم وخبيب وأصحاما، وما لقوا من احلروب واحملن والقتل واألسر واحلرق وغري ذلك، 
  ٢٢اهـ. وقد مضى يف النحل أن هذا إمجاع ممن قوي يف ذلك فتأمله هناك

فأمر الغالم للملك ال ميكن أن يكون ظلما وعدوانا كما سيأيت يف اإلمجاع الذي حكاه ابن حجر 
وال تلقوا {رمحه اهللا، وال ميكن أن يكون إلقاء بالنفس إىل التهلكة كما سيأيت يف تفسري قوله تعاىل 

  .هماوما ورد فيها عن عمر وأيب أيوب األنصاري رضي اهللا عن} بأيديكم إىل التهلكة

إن املؤمنني الذين آمنوا برب الغالم آثروا القتل بإرادم على الكفر إظهارا للدين، كما جاء . ٤
من مل : فأمر ـ أي امللك ـ باألخاديد يف أفواه السكك فخدت وأضرم النريان، وقال(يف احلديث 

هلا فتقاعست أن يرجع عن دينه فأمحوه فيها أو قيل له اقتحم، ففعلوا حىت جاءت امرأة ومعها صيب 
، فدخوهلم النار بأنفسهم ال ميكن أن يكون )يا أمه اصربي فإنك على احلق: تقع فيها، فقال هلا الغالم

                                                        
ابن  ، وأمحد والنسائي والبيهقي عن طارقهقي والطرباين يف الكبري وابن عدي عن أيب أمامة رواه أمحد وابن ماجة والبيو 20

  .، وإسناده جيدشهاب، واحلاكم عن أيب سعيد 
 . رواه ابن ماجة يف كتاب الفنت وأمحد يف مسنده وهو حسن21
  .ط مكتبة املعارف، دمشق. ١٩/٢٩٣ تفسري القرطيب، ج22
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عدوانا، وال ميكن أن يكون إلقاء بالنفس يف التهلكة، بل إن هذا العمل حيبه اهللا سبحانه  ظلما وال
  .ال اهللاوميدحه وإنه يترتب عليه من املصاحل واحلكم ما ال يعلمه إ

إن هذا احلديث من قوة داللته على مسألة جواز إتالف املؤمن لنفسه من أجل مصلحة الدين . ٥
استدل به شيخ اإلسالم ابن تيمية على جواز االنغماس يف صف الكفار كما سبق ذكره، واستدل 

درء أو لبه الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ على صورة أخرى من إتالف النفس ملصلحة الدين 
وهي قتل األسري نفسه خشية أن يبوح بأسرار املسلمني وسيأيت ذكر نص كالمه مفسدة عن الدين 

، فكأن هذا احلديث صار أصال يف املسألة تقاس عليها  يف الفصل العاشر من الباب األولرمحه اهللا
ألن نا، صورها املختلفة، وال جيوز أن يعترض على االستدالل بقصة الغالم بأنه من شرع من قبل

قصة ماشطة ابنة فرعون، كلهم أثىن على فعلهم الشارع وأيضا فعل الغالم وأصحاب األخدود ، 
، وأقدمت املاشطة على املوت وآثرت ما عند اهللا وأنطق اهللا رضيعها ليحثها على اإلقدام ملا 

  .تقاعست من أجله 
ا الذي جاءت الشريعة ببيان قد احتج ا شيخ اإلسالم وغريه يف املسألة وهذا من شرع من قبلنول

 ولقد سقنا من األدلة ما يؤيد هذين احلديثني من شرعنا ، ومل يأت من شرعنا ما ،صحته وإقراره
يعارض بذل النفس ألجل إعالء كلمة اهللا ، فكان ما يف مضمون احلديثني شرعاً لنا على قول 

   .٢٣اجلمهور

                                                        
حكام اليت شرعها اهللا تعاىل لألمم السابقة، وال خالف بني العلماء يف أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا  املراد بشرع من قبلنا األ23

أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا ورد ما يخالفه يف شرعنا، ولكن  ، وال خالف أيضا بينهم يفؤيدهورد يف شرعنا ما ي
أو ما يبطله، وقول اجلمهور أن شرع من قبلنا شرع لنا يؤيده  شرعنا ما اخلالف بني العلماء فيما كان شرعا ملن قبلنا ومل يأت يف

غري اننا سنعرض ما  مع السكوت عليه يعترب من باب اإلقرار له، هإذا مل يأت يف شرعنا ما يبني عدم اعتباره، وذلك ألن حكايت
  :يؤيد ذلك من أقوال بعض العلماء يف كتب األصول

وذهب أكثر مشاخينا وعامة املتأخرين رمحهم اهللا إىل أن ما ثبت بكتاب اهللا تعاىل أنه  ":كشف األسرار"ذكر صاحب كتاب   -أ 
على أنه شريعة نبينا ما مل يظهر = =اهللا عليه وسلم يلزمنا العمل به  كان من شريعة من قبلنا أو ببيان من رسول اهللا صلى

، فإنه ال جيب اتباعه لقيام دليل موجب للعلم على أم ناسخه ، فأما ما علم بنقل أهل الكتاب أو بفهم املسلمني من كتبهم 
الكتب لتوهم أن املنقول أو املفهوم من مجلة ما  حرفوا الكتب فال يعترب نقلهم يف ذلك وال فهم املسلمني ذلك مما يف أيديهم من 

بقول مجاعتهم وال حجة يف  وكذا ال يعترب قول من أسلم منهم فيه ؛ ألنه إمنا عرف ذلك بظاهر الكتاب أو ،حرفوا وبدلوا
 .ذلك
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لثبات على احلق ونصر الدعوة وااهرة إن طريق الدعاة وأتباع الرسل الصرب على األذى وا. ٦
باحلق يف وجه امللوك والطغاة واجلبابرة وإن أدى ذلك إىل القتل، فإن هذا سبيل املؤمنني، كما يف 

قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض  {:قصة سحرة فرعون
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر واهللا خري إمنا تقضي هذه احلياة الدنيا  إنا آمنا بربنا 

  ٧٣، ٧٢: سورة طه، اآلية}وأبقى

وكما ورد يف قصة اإلمام أمحد بن حنبل يف حمنته اليت شاء اهللا تعاىل أن حيفظ ا السنة، وقد قرر 
وكانوا بآياتنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا {القرآن الكرمي هذه احلقيقة يف قوله تعاىل 

، هذا سبيل املؤمنني إن كانوا مستضعفني غري ممكنني، وسبيلهم إن ٢٤: سورة السجدة، اآلية }يوقنون
مكن اهللا هلم يف األرض األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ـ وهو من جنس اجلهاد يف سبيل اهللا ـ 

األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة الذين إن مكناهم يف {والدعوة إىل اهللا تعاىل، ولذلك قال تعاىل 
  .٤١: سورة احلج، اآلية }وأمروا باملعروف ووا عن املنكر وهللا عاقبة األمور

هذا سبيل املؤمنني، أما أدعياء العلم يف هذا الزمان فيمهدون األرض للطواغيت بفتاواهم املقعدة 

                                                                                                                                  
وقد تقرر يف األصول أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه اهللا تعاىل من غري إنكار، ومل يظهر ":املوسوعة الفقهية" ويف   -ب 

 ).املوسوعة الفقهية (.وهو قول احلنفية واملالكية واحلنابلة ورأي عند الشافعية. نسخه
، وهذا حكم  ما كان شريعة لنيب فهو باق أبدا حىت يقوم دليل النسخ فيه: فمنهم من قال: هأصول يف السرخسيوذكر   -ج 

 .)أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده: (ثابت بالكتاب وهو قوله تعاىل
وما قص اهللا علينا من شرائع من قبلنا من غري نسخ يصري شريعة لنا مبتدأة ": بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع" ويف   -د 

 . شريعتنا ال على أنه شريعة من قبلنا ملا عرف يف أصول الفقهويلزمنا على أنه
 واتفق العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد شرعنا باألمر به ": تلقيح االفهام العلية بشرح القواعد الفقهية" ويف   -ه 

  ، وإن مل يرد جبوازه فهل هو شرع لنا أو ال ؟
  .سخهعنا ما يننعم ، إن مل يرد يف شر: فيه خالف ، والصواب 

  على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يرد يف شرعنا ما خيالفه فتأمل": غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر"    ويف -و
 وما بعدها، وشرح مسلَّم ٢/١٨٦ وما بعدها، واإلحكام لآلمدي ج١٣٢:املستصفى للغزايل ص: يف هذه املسألةأيضا راجع  

، ط دار ٣٨ / ٧، تفسري القرطيب ج٥/٧٢٤، اإلحكام البن حزم ج١٨٥ـ٢/١٨٤ي حممد األنصاري جالثبوت لعبد العل
 .احلديث القاهرة
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اءة منهم والعمل على خلعهم، قام عن اجلهاد، وإذا قام أتباع الرسل مبعاداة الطواغيت وإعالن الرب
هؤالء األدعياء يشنعون عليهم وحيرضون الطواغيت على قتلهم، كما أن من متكن يف األرض من 
هؤالء الطواغيت وعلمائهم املنافقني كانت سريم مواالة أعداء اإلسالم واخلضوع هلم كحال 

هللا تعاىل، فبهذا يتضح لك أن حال حكام بالد املسلمني اآلن، وما كانت سريم أبدا جهاد أعداء ا
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم {أتباع الرسل نصرة الدين بالكتاب واحلديد كما قال تعاىل 

الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم اهللا من 
  .٢٥: رة احلديد، اآليةسو }ينصره ورسله بالغيب، إن اهللا قوي عزيز

فإن املؤمنني إن كانوا مستضعفني جاهدوا بقلوم وألسنتهم، وإن كانوا ممكنني أمروا باملعروف 
ووا عن املنكر وجاهدوا الكفار ونشروا دعوة التوحيد، وذا يتضح لك الفرق بني أتباع الرسل 

 اهللا مثنا قليال خدمة للمرتدين وكالء املوحدين وبني املنتفعني من أدعياء العلم الذين يشترون بآيات
وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس {:ني من املستكربين،وقد قال تعاىلأعداء املسلم

  .١٨٧:  سورة آل عمران، اآلية}يشترونم واشتروا به مثنا قليال فبئس ماوال تكتمونه فنبذوه وراء ظهوره

 )ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا واهللا رؤوف بالعباد(تعاىل ه لوقويؤيد ذلك أيضا 
أو يف سبيل اهللا  يبذهلا يف اجلهاد ن أ:، واملقصود من اآليةأي يبيع ومعىن يشري، ٢٠٧: سورة البقرة، اآلية

، ومما ورد يف سبب نزول طلبا لرضاهوعن املنكر حىت يقتل ابتغاء مرضاة اهللا  يأمر باملعروف وينهى
 إنا هللا وإنا إليه راجعون قام :إنسانا يقرأ هذه اآلية فقال عمر مسع  عمر بن اخلطاباآلية أن هذه 

 نزلت فيمن يقتحم :وقيل وهو تفسري ابن عباس هلا، رجل يأمر باملعروف وينهى عن املنكر فقتل
ومن (   محل هشام بن عامر على الصف يف القسطنطينية فقاتل حىت قتل فقرأ أبو هريرة ،القتال

نزلت يف شهداء غزوة : وقيل،ومثله عن أىب أيوب)الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات اهللا
، والذي عليه أكثر  على فراشه ليلة خرج إىل الغار حني تركه النيبينزلت يف عل: وقيل،الرجيع

  .٢٤نكرامل ريغيمقتول يف تيف ذاته أو كل جماهد يف سبيل اهللا أو مستشهداآلية عامة تتناول العلماء أن 
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  لثثاالفصل ال
   إجماع العلماء على جواز تقحم المهالك في الجهاد

من اختار الضرب والقتل واهلوان على الكفر، : بوب البخاري يف صحيحه يف كتاب اإلكراه باب
ـُن فيه وجد حالوة اإلميان: (قال رسول اهللا :  قالوروى عن أنس  أن يكون : ثالث من ك

مما سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا، وأن يكره أن يعود يف الكفر كما اهللا ورسوله أحب إليه 
  .٢٥)يكره أن يقذف يف النار

تقدمت اإلشارة إىل " باب من اختار الضرب والقتل واهلوان على الكفر"قوله : قال ابن حجر
كفر، وكذلك ذلك يف الباب الذي قبله وأن بالال كان ممن اختار الضرب واهلوان على التلفظ بال

  .خباب املذكور يف هذا الباب ومن ذكر معه وأن والدي عمار ماتا حتت العذاب

ووجه أخذ الترمجة منه أنه سوى بني كراهية الكفر وكراهية دخول النار، والقتل : وقال أيضا
والضرب واهلوان أسهل عند املؤمن من دخول النار فيكون أسهل من الكفر إن اختار األخذ 

  ٢٦اهـ. وقد أمجعوا على جواز تقحم املهالك يف اجلهاد: إىل أن قال..... كره ابن بطال،بالشدة، ذ
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  بعاالفصل الر

   وإن تيقن الهلكةفي الجهاد من العدو الكثير عدد جواز حمل الواحد على ال

 ـ اهدين أقدموا نذكر هنا بعون اهللا تعاىل صورا عدة ـ من السنة املطهرة وسري الصحابة 
 املهالك فقتلهم األعداء، مث نورد أقوال أهل العلم يف ذلك، مث نبني إن شاء اهللا تعاىل أنه ال فرق على

  -:بني هذه الصور وتلك اليت ذكرناها من قبل
 صور من السنة املطهرة وسري الصحابة رضوان اهللا عليهم اهدين أقدموا على - أ  

  املهالك فقتلهم األعداء

مسعت أيب وهو حبضرة :  قالن أيب بكر بن أيب موسى األشعري روى مسلم يف صحيحه ع. ١
: فقام رجل رث اهليئة، فقال) إن أبواب اجلنة حتت ظالل السيوف: (قال رسول اهللا : العدو يقول

أقرأ عليكم : نعم، فرجع إىل أصحابه فقال:  يقول هذا؟ قاليا أبا موسى أنت مسعت رسول اهللا 
                                                       .٢٧لقاها، مث مشى بسيفه إىل العدو، فضرب به حىت قتلالسالم مث كسر جفن سيفه فأ

 وأصحابه حىت انطلق رسول اهللا : (، قالوروى مسلم يف صحيحه عن أنس بن مالك . ٢
ىل شيء ال يقدمن أحد منكم إ: سبقوا املشركني إىل بدر، وجاء املشركون، فقال رسول اهللا 

قوموا إىل جنة عرضها السماوات : حىت أكون أنا دونه، فدنا املشركون، فقال رسول اهللا 
يا رسول اهللا جنة عرضها السماوات : يقول عمري بن احلمام األنصاري : واألرض، قال
ال واهللا : ما حيملك على قول بخ بخ؟ قال: بخ بخ، فقال رسول اهللا : نعم، قال: واألرض؟ قال

فإنك من أهلها، فأخرج مترات من قرنه فجعل : ول اهللا إال رجاء أن أكون من أهلها، قاليا رس
فرمي مبا كان معه من ! لئن أنا حييت حىت آكل مترايت هذه إا حلياة طويلة: يأكل منهن مث قال

  .٢٨)التمر، مث قاتلهم حىت قتل
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كفار والتعرض للشهادة فيه جواز االنغماس يف ال : ١٣/٤٦ قال النووي يف شرحه على مسلم 
  .انتهى " وهو جائز ال كراهية فيه عند مجاهري العلماء 

من املؤمنني رجال {بوب البخاري رمحه اهللا باب قول اهللا عز وجل : قصة أنس بن النضر . ٣ 
 سورة األحزاب، }صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال

يا رسول اهللا : غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال:  قال، وروى عن أنس ٢٣: اآلية
غبت عن أول قتال قاتلت املشركني، لئن اهللا أشهدين قتال املشركني ألرين اهللا ما أصنع، فلما كان 

اللهم إين أعتذر إليك مما صنع هؤالء ـ يعين أصحابــه ـ : يوم أحد وانكشف املسلمون، قال
يا سعد بن : إليك مما صنع هؤالء ـ يعين املشركني ـ مث تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقالوأبرأ 

فما استطعت يا رسول اهللا ما : معاذ اجلنة ورب النضر، إين أجد رحيها من دون أحد، فقال سعد
فوجدنا به بضعة ومثانني ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد : صنع، قال أنس

كنا نرى ـ أو نظن ـ أن : تل وقد مثل به املشركون، فما عرفه أحد إال أخته ببنانه، قال أنسق
من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى حنبه {هذه اآلية نزلت فيه ويف أشباهه 
  .}ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال

 جواز بذل النفس يف اجلهاد، وفضل الوفاء :ويف قصة أنس بن النضر من الفوائد: قال ابن حجر
شق على النفس حىت يصل إىل إهالكها، وأن طلب الشهادة يف اجلهاد ال يتناوله النهي  بالعهد ولو

عن اإللقاء يف التهلكة، وفيه فضيلة ظاهرة ألنس بن النضر وما كان عليه من صحة اإلميان وكثرة 
  ٢٩اهـ. التوقي والورع وقوة اليقني

يف اجلنة، : أين أنا يا رسول اهللا إن قتلت؟ قال: قال رجل: (صحيحني عن جابر قالويف ال. ٤
يا رسول اهللا أرأيت إن : ( أن رجال قال ، وعن أنس ٣٠)فألقى مترات كن يف يده فقاتل حىت قتل

نعم، فانغمس الرجل يف صف : انغمست يف املشركني فقاتلتهم حىت قتلت أإىل اجلنة؟ قال 
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ملا : ( ، وروى ابن إسحاق يف املغازي عن عاصم بن عمر بن قتادة قال٣١)حىت قتلاملشركني فقاتل 
أن : يا رسول اهللا ما يضحك الرب من عبده؟ قال : التقى الناس يوم بدر قال عوف بن احلارث

  .٣٢)يراه غمس يده يف القتال يقاتل حاسرا، فرتع درعه مث تقدم فقاتل حىت قتل شهيدا

أتيت ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه : (يذكر يوم اليمامة قال ـ وهو وعن أنس . ٥
اآلن يا ابن أخي، وجعل يتحنط مث جاء : يا عم ما حيبسك أالَّ جتيء؟ قال: وهو يتحنط، فقلت

هكذا عن وجوهنا حىت نضارب : فجلس ـ فذكر يف احلديث انكشافا من الناس ـ فقال ثابت
  .٣٣)س ما عودمت أقرانكم، بئالقوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول اهللا 

عجب ربنا من رجل غزا يف سبيل اهللا مث ازم : قال رسول اهللا : ( قالوعن ابن مسعود . ٦
  .٣٤)أصحابه، فعلم ما عليه فرجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حىت أهريق دمه

يوم زحف املسلمون إىل املشركني :  وذكر ابن حجر يف اإلصابة بسنده عن أيب إسحاق قال.٧
يا معشر املسلمني : اليمامة حىت أجلؤهم إىل حديقة فيها عدو اهللا مسيلمة فقال الرباء بن مالك

ألقوين، فاحتمل حىت إذا أشرف على اجلدار اقتحم فقاتلهم على حديقة حىت فتحها على املسلمني 
به له لو رب أشعث أغرب ال يؤ: ( قالفقتل اهللا مسيلمة، وذكر احلافظ أيضا عن أنس أن النيب 

، فلما كان يوم تستر من بالد فارس انكشف املسلمون، )أقسم على اهللا ألبره منهم الرباء بن مالك
أقسم عليك يا رب ملا منحتنا أكتافهم وأحلقتنا : أقسم على ربك، فقال: فقال املسلمون يا براء

 فازم الفرس بنبيك، فحمل ومحل الناس معه، فقتل مرزبان الزارة من عظماء الفرس وأخذ سلبه
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 ٢٢ أحكام الغارات الفدائیة والتترس

  .٣٥وقتل الرباء

إن يل جارا رمى بنفسه يف احلرب فقتل، : إين لعند عمر فقلت:  وعن مدرك بن عوف قال.٨
  .٣٦كذبوا، ولكنه اشترى اآلخرة بالدنيا: ألقى بيده إىل التهلكة، فقال عمر: فقال ناس

 رجل من كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم، فحمل:  وعن أسلم بن عمران قال.٩
املسلمني على صف الروم حىت دخل فيهم مث رجع مقبال، فصاح الناس سبحان اهللا ألقى بيده إىل 

أيها الناس إنكم تؤولون هذه اآلية على هذا التأويل، وإمنا نزلت هذه اآلية : التهلكة، فقال أبو أيوب
 إن أموالنا قد ضاعت فلو أننا :فينا معشر األنصار، إنا ملا أعز اهللا دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا

  .٣٧أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل اهللا هذه اآلية فكانت التهلكة اإلقامة اليت أردناها

الرجل حيمل على املشركني أهو ممن يلقي بيده إىل : قلت للرباء:  وعن أيب إسحاق قال.١٠
سورة }نفسكاتل يف سبيل اهللا ال تكلف إالفق{: ال، ألن اهللا تعاىل قد بعث حممدا فقال: التهلكة؟ قال

  .٣٨، فإمنا ذلك يف النفقة٨٤: النساء، اآلية

ال تفعل :  وروى البيهقي يف سننه أن عكرمة بن أيب جهل ترجل يوم الريموك فقال له خالد.١١
 سابقة خل عين يا خالد، فإنه قد كانت لك مع رسول اهللا : فإن قتلك على املسلمني شديد، فقال

  . فمشى حىت قتل أيب كنا من أشد الناس على رسول اهللاوإين و
وهذا األسلوب يف احلرب مل حيدث بني يدي الرسول مرة واحدة بل أقدم على ذلك عمري بن  -

أن الذي احلارث  أرشد عوف بن  والنيب، وكذلك أنس بن النضر يف أحد،احلمام يوم بدر
ال درع وال شيء يقيه ضربة األعداء يضحك الرب هو أن يغمس يده يف العدو حاسراً، أي ب

وحدث ذلك أيضاً بني يدي الصحابة كما حدث أليب موسى ولعمرو بن العاص وعقر جعفر 
 ،)سترد حكايته بعد قليل  (  والرجل الذي تصدى للفيل يوم اجلسر،لفرسه يدل على ذلك أيضاً
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 ٢٣ أحكام الغارات الفدائیة والتترس

املوت كانت مسألة  كل هذه األدلة تفيد بأن مسألة االقتحام على العدو مع تيقن ،وغريهم
مشتهرة يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويف زمن أصحابه ، إال أنه مل ينقل لنا أحد من 

  .العلماء ما يفيد مبنع مثل ذلك إذا تيقن املهاجم املوت ، فدل ذلك على اجلواز 
    ملصلحة الدينجواز فداء األشخاص باألنفس -ب

ن أنس رضي اهللا عنه قال ملا كان يوم أحـد اـزم             يف الصحيحني يف مناقب أيب طلحة ع       ذكر   -
 جموب به عليه حبجفة له وكان أبو طلحة رجالً           وأبو طلحة بني يدي النيب         الناس عن النيب      

رامياً شديد القد يكسر يومئذ قوسني أو ثالثا وكان الرجل مير معه اجلعبة من النبل فيقول انثرهـا        
 القوم فيقول أبو طلحة يا نيب اهللا بأيب أنت وأمي ال تشرف             ينظر إىل  أليب طلحة فأشرف النيب       

  .يصبك سهم من سهام القوم حنري دون حنرك 
 وترس أبو دجانة دون رسول اهللا بنفسه يقع النبل يف :قال ابن اسحاق: روى ابن كثري قال  و-

  .٣٩ ظهره وهو منحن عليه حىت كثر فيه النبل 
  . ه  يوم أن هاجر  بنومه يف فراش النيب   وفدا علي -
 إن محاية الدين أعظم ما يقوم به ااهد إلعالء     :" يقول الشيخ يوسف رمحه اهللا يف كتابه املذكور        -

كلمة اهللا ، ولقد جاءنا ماال يدع جماالً للشك جبواز فداء ااهد لدينه بنفسه ، إال أننا نشري إىل أن                 
كر ذلك ، ومل يدل دليل علـى خـصوصية     قد محي بأنفس الصحابة يوم أحد ومل ين          الرسول

 ذ الفعل ، ففي قصة محاية أيب دجانة للرسول بنفسه ليكون ترساً له من النبل وقول أيب                   النيب
 ، حنري دون حنرك ودفاعه عنه حىت شلت يده اليت وقى ا رسـول اهللا   :  طلحة للرسول     

ن حيدث من قتلهم ضرر على املـسلمني  كل هذا يفيد أيضاً جواز فداء األشخاص باألنفس إذا كا       
  ."أو الدين

ديث أدلة على جواز فداء القائد بالنفس وهذا ليس خاصاً اح األهيف هذو "ويقول أيضا رمحه اهللا
  ".بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ، وفداء القائد أقل من فداء الدين فكيف بفداء الدين ؟
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  العدد الكثري وإن تيقن القتل أقوال أهل العلم يف جواز محل الواحد على - ج

 ال بأس أن حيمل الرجل وحده ـ أي على العدو ـ وإن :قال حممد بن احلسن الشيباين رمحه اهللا
فأما إذا كان يعلم أنه : مث قال.... ظن أنه يقتل إذا كان يرى أنه يصنع شيئا يقتل أو جيرح أو يهزم 

فالشرط أن : سرخسي يف التعليق على ما سبقال ينكي فيهم فإنه ال حيل له أن حيمل عليهم، قال ال
  .٤٠تكون محلته تنكي فيهم ظاهرا

 إن رجال لو محل على ألف رجل وحده مل يكن بذلك بأس إذا كان :ونقل عنه اجلصاص رمحه اهللا
يطمع يف جناة أو نكاية، فإن كان ال يطمع يف جناة وال نكاية فإنين أكره له ذلك ألنه عرض نفسه 

عة للمسلمني، وإمنا ينبغي للرجل أن يفعل ذلك إذا كان يطمع يف جناة أو منفعة للتلف يف غري منف
للمسلمني، فإن كان ال يطمع يف جناة وال نكاية ولكنه جيرئ املسلمني بذلك حىت يفعلوا مثل ما فعل 
فال بأس بذلك إن شاء اهللا، ألنه لو كان على طمع من النكاية يف العدو وال يطمع يف النجاة مل أر 

أسا أن حيمل عليهم، فكذلك إن طمع أن ينكي غريه فيهم حبملته عليهم فال بأس بذلك وأرجو أن ب
يكون فيه مأجورا، وإمنا يكره له ذلك إذا كان ال منفعة فيه على وجه من الوجوه، وإن كان ال 
نفعة يطمع يف جناة وال نكاية ولكنه مما يرهب العدو فال بأس بذلك، ألن هذا أفضل النكاية وفيه م

إىل .....والذي قال حممد من هذه الوجوه صحيح ال جيوز غريه : انتهى، قال اجلصاص. للمسلمني
  :أن قال

فأما إذا كان يف تلف نفسه منفعة عائدة على الدين، فهذا مقام شريف مدح اهللا به أصحاب 
ون يف سبيل اهللا إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتل{ يف قوله النيب

وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء {، وقال ١١١: سورة التوبة، اآلية }فيقتلون ويقتلون
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات {وقال ، ١٦٩: سورة آل عمران، اآلية} عند رم يرزقون

  ٤١اهـ. اليت مدح اهللا فيها من بذل نفسه هللا، يف نظائر ذلك من اآلي ٢٠٧: سورة البقرة، اآلية  }اهللا

                                                        
 .١٦٤ ـ ١/١٦٣ شرح السري الكبري، ج40
  .، طبعة دار الفكر٢٦٣ - ٣/٢٦٢ أحكام القرآن أليب بكر اجلصاص، ج41



 
 ٢٥ أحكام الغارات الفدائیة والتترس

 روى مسلم يف صحيحه قصة أصحاب األخدود وفيها أن :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
الغالم أمر بقتل نفسه ألجل مصلحة ظهور الدين، وهلذا جوز األئمة األربعة أن ينغمس املسلم يف 

ان يف ذلك مصلحة للمسلمني، فإذا كان صف الكفار وإن غلب على ظنه أم يقتلونه، إذا ك
الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به ألجل مصلحة اجلهاد، مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغريه، كان 
ما يفضي إىل قتل غريه ألجل مصلحة الدين اليت ال حتصل إال بذلك ودفع ضرر العدو املفسد للدين 

  ٤٢اهـ. والدنيا الذي ال يندفع إال بذلك أوىل

الشيخ تقي الدين أنه يسن انغماسه يف العدو ملنفعة املسلمني، وإال   وذكر:ونقل عنه املرداوي 
  ٤٣اهـ. نهي عنه وهو من التهلكة

ومنها جواز االنغماس يف العدو كما :  يف الفوائد املأخوذة من غزوة أحدقال ابن القيم رمحه اهللا
  ٤٤اهـ. انغمس أنس بن النضر وغريه

 وأما مسألة محل الواحد على العدد الكثري من العدو، فصرح اجلمهور :ه اهللاوقال ابن حجر رمح
بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو جيرئ املسلمني عليهم أو حنو ذلك من 

، ومىت كان جمرد ور فممنوع، وال سيما إذا ترتب على ذلك وهن املقاصد الصحيحة فهو حسن
  ٤٥اهـ. علمباملسلمني واهللا أ

 ويف قصة أنس بن النضر من الفوائد جواز بذل النفس يف اجلهاد، وفضل الوفاء :قال ابن حجر
بالعهد ولوشق على النفس حىت يصل إىل إهالكها، وأن طلب الشهادة يف اجلهاد ال يتناوله النهي 

ميان وكثرة عن اإللقاء يف التهلكة، وفيه فضيلة ظاهرة ألنس بن النضر وما كان عليه من صحة اإل
  ٤٦ اهـ. التوقي والورع وقوة اليقني

                                                        
 .٢٨/٥٤٠ جمموع الفتاوى، ج42
  .، ط السنة احملمدية١٢٥ / ٤م أمحد للمرداوي، ج  اإلنصاف يف معرفة اخلالف على مذهب اإلما43
 .٣/٢١١ زاد املعاد، ج44
 .٤٥١٦، شرح حديث رقم٨/٣٣ فتح الباري كتاب التفسري، ج45
 .٢٨٠٥، شرح حديث رقم ٢٩ : ٦/٢٦فتح الباري، ج 46



 
 ٢٦ أحكام الغارات الفدائیة والتترس

  اختلف العلماء يف اقتحام الرجل يف احلرب ومحله على العدو وحده،:قال القرطيب رمحه اهللا
ال بأس أن حيمل الرجل وحده :  وعبد امللك من علمائناحممدقال القاسم بن خميمرة والقاسم بن ف

 بنية خالصة، فإن مل يكن فيه قوة فذلك من التهلكة،  قوة وكان هللافيهعلى اجليش العظيم إذا كان 
قيل إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل ألن مقصوده واحد منهم، وذلك بين يف قوله تعاىل و
فأما أن حيمل الرجل على : ، وقال ابن خويز منداد}ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا{

إن علم : اعة اللصوص واحملاربني واخلوارج فلذلك حالتانمائة أو على مجلة من العسكر أو مج
وغلب على ظنه أنه سيقتل من محل عليه فحسن، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أنه يقتل ولكن 
سينكي نكاية أو سيبلي أو يؤثر أثرا ينتفع به املسلمون فجائز أيضا، وقد بلغين أن عسكر املسلمني 

 من الفيلة، فعمد رجل منهم فصنع فيال من طني وأنس به فرسه ملا لقي الفرس نفرت خيل املسلمني
إنه قاتلك، : حىت ألفه فلما أصبح مل ينفر فرسه من الفيل، فحمل على الفيل الذي يقدمها، فقيل

ال ضري أن أقتل ويفتح للمسلمني، وكذلك يوم اليمامة ملا حتصنت بنو حنيفة باحلديقة، قال : فقال
أي (قلت ....عوين يف اجلحفة وألقوين إليهم ففعلوا وقاتلهم وحده وفتح البابض: رجل من املسلمني

أرأيت إن قتلت يف سبيل اهللا صابرا حمتسبا؟ :  ومن هذا ما روي أن رجال قال للنيب :)القرطيب
أن  (، ويف صحيح مسلم عن أنس بن مالك  ٤٧فلك اجلنة، فانغمس يف العدو حىت قتل: قال

من يردهم : (م أحد يف سبعة من األنصار ورجلني من قريش، فلما رهقوه قال أُفرد يورسول اهللا 
، فتقدم رجل من األنصار فقاتل حىت قتل، فلم يزل كذلك )عنا وله اجلنة، أو قال هو رفيقي يف اجلنة

ـ وذكر رمحه اهللا كالم حممد بن احلسن ) ما أنصفنا أصحابنا: (حىت قتل السبعة، فقال النيب 
  : قالالسابق ـ مث 

وعلى هذا ينبغي أن يكون حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر أنه مىت رجا نفعـا يف الـدين                

وأمر باملعروف وانه عـن     {فبذل نفسه فيه حىت قتل كان يف أعلى درجات الشهداء، قال اهللا تعاىل              

ى عكرمة عن ، وقد رو ١٧: سورة لقمان، اآليـة  }املنكر واصرب على ما أصابك إن ذلك من عزم األمور  
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أفضل الشهداء محزة بن عبد املطلب ورجل تكلم بكلمة حق عنـد  : ( أنه قال  ابن عباس عن النيب   

لو محل  :  قال حممد بن احلسن الشيباين تلميذ أيب حنيفة رمحه اهللا          :إىل أن قال   ...).سلطان جائر فقتله  

يطمع يف جنـاة أو     رجل واحد على ألف رجل من املشركني وهو وحده مل يكن بذلك بأس إذا كان                

 فمن ، فإن مل يكن كذلك فهو مكروه ألنه عرض نفسه للتلف يف غري منفعة املسلمني           ،نكاية يف العدو  

 وألن فيـه منفعـة      ،كان قصده جترئة املسلمني عليهم حىت يصنعوا مثل صنيعه فال يبعـد جـوازه             

ني يف الدين فـال      وإن كان قصده إرهاب العدو وليعلم صالبة املسلم        ،للمسلمني على بعض الوجوه   

فهـو املقـام     وإذا كان فيه نفع للمسلمني فتلفت نفسه إلعزاز الدين وتوهني الكفـر        ،يبعد جوازه 

 إىل غريها مـن  )بأن هلم اجلنة ( إىل قوله)إن اهللا اشترى  (الشريف الذي مدح اهللا تعاىل املؤمنني بقوله        

  ٤٨آيات املدح اليت مدح اهللا ا من بذل نفسه اهـ

إذا علم أنه يقتل جيوز له أن : "مطلب":  يف شرح قول صاحب املنتين يف حاشيتهقال ابن عابد
 خبالف األمر باملعروف، فإن علم أنه إذا حارب قتل وإن مل ،يقاتل بشرط أن ينكي فيهم وإال فال

قوله مل يلزمه القتال يشري إىل أنه لو قاتل حىت قتل جاز، لكن ذكر : حيارب أُسر مل يلزمه القتال، قال
يف شرح السري أنه ال بأس أن حيمل الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل، إذا كان يصنع شيئا جبرح أو 

 يوم أحد ومدحهم على بقتل أو زم، فقد فعل ذلك مجاعة من الصحابة بني يدي رسول اهللا 
 شيء فإنه ال حيل له أن حيمل عليهم ألنه ال حيصل حبملته: ذلك، فأما إذا علم أنه ال ينكي فيهم قال

  ٤٩اهـ. من إعزاز الدين خبالف ي فسقة املسلمني عن منكر

 عن إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن مرمي عن العالء بن سفيان ومن ذلك أيضا ما ورد

                                                        
بريوت، واحلديث رواه احلاكم والضياء عن :  العرفان، ط مؤسسة مناهل٢/٣٦٤ اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، ج48
 بلفظ قريب ورواه الطرباين يف الكبري عن علي ) سيدالشهداء محزة ورجل قام إىل إمام جائر فأمره واه فقتله( بلفظ جابر

 .من هذا
  .٣/٢٢٢ رد احملتار على الدر املختار املعروف حباشية ابن عابدين،ج49
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احلضرمي غزا بسر بن أرطأة الروم فجعلت ساقته ال تزال تصاب فيكمن هلم الكمني فيصاب 
 ٥٠فانفرد يوماً يف بعض أودية الروم فإذا براذين الكمني فلما رأى ذلك ختلف يف مائة من جيشه،

، مربوطة حنو ثالثني والكنيسة إىل جانبهم فيها فرسان تلك الرباذين الذين كانوا يعقبونه يف ساقته
 ،فرتل عن فرسه فربطه مث دخل الكنيسة فأغلق عليه وعليهم باا فجعلت الروم تعجب من إغالقه

 وفقده أصحابه فطلبوه فأتوا فعرفوا فرسه ومسعوا ، ثالثةمهفما استقلوا إىل رماحهم حىت صرع من
 فإذا باا مغلق فقلعوا بعض السقف ونزلوا عليهم وبسر ممسك طائفة من ،اجللبة يف الكنيسة فأتوها

فلما متكن أصحابه يف الكنيسة سقط بسر مغشياً عليه فأقبلوا على ، أمعائه بيده والسيف بيده اليمىن
 ،بسر بن أرطأة: ننشدكم اهللا من هذا؟ قالوا:  فأقبلت عليهم األسارى فقالوا،اأولئك فأسروا وقتلو

واهللا ما ولدت النساء مثله فعمدوا إىل أمعائه فردوه يف جوفه ومل ينخرق منها شيء مث : فقالوا
 قال يزيد ،وبسر هذا من شجعان األمة وأبطاهلا، ٥١عصبوه بعمائمهم ومحلوه مث خاطوه فسلم وعويف

  . كان بسر صاحب سيف ورب فتح قد فتحه اهللا على يديه:بيببن أيب ح

   بيان أنه ال فرق بني أن يقتل اإلنسان نفسه بيده أو أن يقتلها بفعل غريه- د

بينا فيما سبق أنه ال فرق بني من يتسبب يف قتل نفسه بأمره ـ كما يف حادثة الغالم ـ حيث قال 
جتمع الناس يف صعيد : وما هو؟ قال: ه، قال امللكإنك لست بقاتلي حىت تفعل ما آمرك ب: للملك

واحد وتصلبين على جذع مث خذ سهما من كنانيت، مث ضع السهم يف كبد القوس، مث قل بسم اهللا 
  . رب الغالم مث ارمين، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتين

را، أو أو أن يقتل نفسه بفعله ـ كما فعل أصحاب األخدود ـ حيث ألقوا أنفسهم يف النار اختيا
يقتل بفعل غريه ـ كما يف محل الواحد على اجليش الكثريـ كل هؤالء ممدوحون مثابون إذا كان 
هذا من أجل مصلحة الدين وإعالًء لشأنه، وهذا يبني أنه ال فرق بني أن يقتل اإلنسان نفسه، أو 

  .ز الدينإذا كان ذلك ملصلحة إعزاينغمس يف صف العدو فيقتله أو يأمر اإلنسان غريه بقتله 

                                                        
  )ر خمتار الصحاح للرازيأنظ(الدابة : الربذون 50
  .، وذكره ابن حجر يف ذيب الكمال رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق51
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مىت خلصت نية ااهد يف جهاده لتكون كلمة  من أنه وسنسرد لبعض ما ورد يف سنة النيب 
اهللا هي العليا فال فرق يف أن يقتل يف جهاده بيد عدوه أو بيده أو يسقط من على دابته فتدوسه 

  :اخليل أو غري ذلك

 خرجنا مع النيب : قالنه أسلمة بن األكوع أخيه عن  يف قصة عامر بن األكوع ما جاء  -
 فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصرياً فتناول به ساق :"..إىل أن قال" احلديث…إىل خيرب 

 رآين : فلما قفلوا قال سلمة،يهودي ليضربه ورجع ذباب سيفه فأصاب عني ركبة عامر فمات منه
مي زعموا أن عامراً حبط  فداك أيب وأ:قلت له) ما لك؟ (:شاحباً وهو آخذ بيدي قال رسول اهللا 

  قاله فالن وفالن وأسيد بن احلضري األنصاري، فقال رسول اهللا :قلت) من قاله؟ (:  قال،عمله
 ، ففي هذا احلديث داللة ٥٢) إن له ألجرين ومجع بني إصبعيه إنه جلاهد جماهد،كذب من قاله(

  . بيد عدوه أو بيدهواضحة على أن من قُتل يف سبيل اهللا فهو جماهد وشهيد سواء قُتل

أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من املسلمني : قال  وعن رجل من أصحاب النيب  -
فابتدره ) أخوكم يا معشر املسلمني( رجالً منهم فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف، فقال رسول اهللا 

 :ا يا رسول اهللابثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالو الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول اهللا 
 على أنه شهيد رغم أنه قتل بيده فهذه شهادة النيب ، ٥٣)نعم وأنا عليه شهيد (:أشهيد هو؟ قال
  .وليس بيد عدوه

من يدي " عكا" هذا املعىن ما حكاه احلافظ ابن كثري رمحه اهللا يف كيفية أخذ العدو يومما يقو -
  :السلطان حيث قال

 سبعة منجانيق، اونصبوا عليه..... كا،علعنهم اهللا ملدينة ..واإلنكليز..شتد حصار الفرنج املا"
وهي تضرب يف البلد ليال وارا، وال سيما على برج عني البقر، حىت أثرت به أثرا بينا، وشرعوا يف 

                                                        
الْجاهد : رجل جاهد أَي جاد في أُمورِه ، وقَالَ ابن التني : قَالَ ابن دريد  :فتح يف الابن حجررواه البخاري ومسلم و قال   52

 ..ةَ ، ومجاهد أَي لأَعداِء اللَّه تعالَى من يرتكب الْمشقَّ
الرجل يضرب بسالحه : أيب عاصم بابوبوب عليه أبو داود باب يف الرجل ميوت بسالحه، وابن ، رواه أبو داود والبيهقي 53

  .العدو فريجع عليه فيموت شهيد  
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ردم اخلندق مبا أمكنهم من دواب ميتة ومن قتل منهم ومن مات أيضا ردموا به، وكان أهل البلد 
إىل البحر وتلقى ملك اإلنكليز بطشة عظيمة للمسلمني قد أقبلت من بريوت يلقون ما ألقوه فيه 

مشحونة باألمتعة واألسلحة فأخذها، وكان واقفا يف البحر يف أربعني مركبا ال يترك شيئا يصل إىل 
البلد بالكلية، وكان بالبطشة ستمائة من املقاتلني الصناديد األبطال فهلكوا عن آخرهم رمحهم اهللا، 

ا أحيط م وحتققوا إما الغرق أو القتل خرقوا جوانبها كلها فغرقت ومل يقدر الفرنج على أخذ فإنه مل
شيئ منها ال من املرية وال من األسلحة، وحزن املسلمون على هذا املصاب حزنا عظيما، فإنا هللا وإنا 

  ٥٤اهـ. "إليه راجعون

رمحه اهللا كيف صوب فعلهم وترحم فانظر رمحك اهللا أيها ااهد املوحد إىل احلافظ ابن كثري 
عليهم، وانظر إىل هؤالء األبطال الصناديد ـ كما وصفهم احلافظ ابن كثري رمحه اهللا ـ كيف 

عدم القتل : األوىل: خرقوا مركبهم بأيديهم فقتلوا أنفسهم من أجل مصلحتني شرعيتني عظيمتني
  .بأيدي األعداء أو الوقوع يف أسرهم،

   .ء من الغنيمةحرمان األعدا: والثانية
  :تعريف العلماء للشهيد

 ويف تعريف العلماء للشهيد أم مل يفرقوا بني املقتولني بسبب اليد القاتلة ومل يشترطوا أن -
  :وهاك فرقا من أقوال العلماء يف ذلك، يكون قتله بيد عدوه

كة وبه أثر أية هو من قتله املشركون أو وجد مقتوالً يف املعر: علماء األحناف أن الشهيد قال - 
  . ٥٥جراحة ظاهرة أو باطنة كخروج الدم من العني أو حنوها

  . ٥٦من قتل يف حرب الكفار مقبالً غري مدبر خملصاً: رمحه اهللا أن الشهيدقال ابن حجر و

هو الذي يقتل يف قتال الكفار مقبالً غري مدبر لتكون كلمـة  : اخلطيب الشربيين رمحه اهللاوقال   -

                                                        
 .بريوت: فمكتبة املعار. ٣٤٣، ١٢/٣٤٢ البداية والنهاية للحافظ ابن كثري، ج54
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  .٥٧مة الذين كفروا السفلى دون عرض من أعراض الدنيااهللا هي العليا وكل

 بالغـاً  ،هو الذي ميوت يف املعترك مع الكفار رجالً كان أو امرأة  :  منصور البهويت رمحه اهللا    قال -

 أو وجد ميتاً وال أثر      ، أو سقط عن دابته    ، أو عاد عليه سالحه فقتله     ، سواء قتله الكفار   ،أو غري بالغ  

 .٥٨ إذا كان خملصاً،به

 ولو قتل ببلد اإلسالم بأن      ،من قتل يف قتال احلربيني    :  رمحه اهللا عن الشهيد أنه     الدرديرأمحد  قال  و

غزا احلربيون املسلمني، أو مل يقاتل بأن كان غافالً أو نائماً، أو قتله مسلم يظنه كـافراً، أو داسـته            

  .٥٩قتالاخليل، أو رجع عليه سيفه أو سهمه، أو سقط يف بئر أو سقط من شاهق حال ال

 وقال ابن قدامة أن من قُتل بفعل نفسه يف اجلهاد فهو شهيد ورد رمحه اهللا القول بالفرق بـني                    -

فإن كان الشهيد عاد عليه سالحه فقتلـه فهـو        : قالمن تسبب يف قتل نفسه وبني من قتله العدو ف         

ركني أشبه ما لو     يغسل ويصلى عليه ألنه مات بغري أيدي املش        :كاملقتول بأيدي العدو، وقال القاضي    

 ولنا ما روى أبو داود عن رجل من أصحاب الـنيب      : قال ابن قدامة  أصابه ذلك يف غري املعترك،      

وعامر بن األكوع بارز مرحبا يوم خيرب فـذهب         وذكر احلديث،   … أغرنا على حي من جهينة     :قال

ـ                 ه شـهيد  يسفل له فرجع سيفه على نفسه فكانت فيها نفسه، فلم يفرد عن الشهداء حبكـم وألن

  .٦٠املعركة فأشبه ما لو قتله الكفار

مل جيعلوا لليـد الفاعلـة      العلماء  يتبني أن مجهور    وأقوال العلماء فيه    ومما تقدم من تعريف الشهيد      

وذا يتبني أنه ليس شرطاً أن يقتل ااهد بسالح العدو حىت           ،  الشهادةاحلكم ب  صحةللقتل دوراً يف    
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وكلمة الذين كفروا   لتكون كلمة اهللا هي العليا      يف قتال شرعي    ل  تيقال عنه شهيد، إمنا الشهيد من قُ      

 األعمال املتماثلةبني يف كثري من األحكام يفرق احلكيم الشرع  السفلى، واملعترب يف هذا نية املقاتل، و      

يف الظاهر املختلفة يف احلقيقة واحلكم صور القتل         لةاملتماثالصور  ظاهراً بسبب القصد والنية، ومن      

أن  (األشعري   موسى   و أب  فقد روى  ،ملعركة، فقد فرقت الشريعة بني قتيل وقتيل بسبب النية        يف ا 

 يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل لريى مكانـه فمـن يف               سئل عن الرجل   النيب  

و  ؟يقاتل شجاعة ويقاتل محية ويقاتل رياء أي ذلـك يف سـبيل اهللا            (ويف رواية أخرى    ) ؟سبيل اهللا 

من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف         : فقال رسول اهللا    ،  )لرجل يقاتل غضبا ويقاتل محية    ا(

فكل من هذه األصناف املذكورة يف احلديث كان يقاتل، فبينهما متاثل يف الظاهر من                ، ٦١)سبيل اهللا 

، فمن قاتل يف حيث أن اجلميع كان يقاتل، ويف احلقيقة بينهما مثل ما بني السماء واألرض من الفرق           

سبيل اهللا ولتكون كلمة اهللا هي العليا فقتل فهو شهيد، له كل ما للشهيد من جوائز ومنح وأحكام،                  

  وأما من قاتل محية أو غضبا أو رياء ومسعة أو للمغنم فقط فقتل فليس من أحكام الشهيد يف شيء، 

 يتغري وال يعترب باليـد       تدل داللة واضحة على أن احلكم الشرعي للشهيد ال         واألحاديث السابقة 

 ه وفيما قدمنا،القاتلة للمجاهد وال بأداة القتل إذا كان ذلك لوجه اهللا وبنية خالصة إلعالء كلمة اهللا         

  : اآليت ويؤكد هذا،كفاية يف بيان صحة ما قلناه وباهللا تعاىل التوفيقدلة األمن 
  :تعريف املنتحر

  : قالاملنتحريف تعريف  - يف كتابه _ ذكر الشيخ يوسف العيريي 
  . ٦١٦هو قتل النفس كما جاء يف القاموس احمليط :  االنتحار يف اللغة ((

هو أن يقتل اإلنسان نفسه بقصد منه للقتل يف احلرص على الدنيا وطلب املال ، أو : ويف الشرع 
  .قتل النفس يف غضب أو ضجر أو جزع ، أو يقال كل قتل للنفس بغري دافع ديين جماز بالنصوص
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 العمل ال خالف بني العلماء على حترميه وأن صاحبه مرتكب لكبرية مستحق للنار إما خالداً  وهذا
  . فيها إذا استحل ذلك ، أو ميكث فيها بغري خلود 

 فسوف عدواناً وظلماًوال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيماً ، ومن يفعل ذلك ( قال تعاىل 
   . )نصليه ناراً وكان ذلك على اهللا يسريا 

أنفسكم فيه مسألة واحدة قرأ احلسن تقتلوا على ) وال تقتلوا  ( ٥/١٥٦قال القرطيب يف تفسريه 
التكثري ، وأمجع أهل التأويل على أن املراد ذه اآلية النهي أن يقتل بعض الناس بعضا ، مث لفظها 

ل أن حيمل نفسه يتناول أن يقتل الرجل نفسه ، بقصد منه للقتل يف احلرص على الدنيا وطلب املا
على الغرر املؤدي إىل التلف ، وحيتمل أن يقال وال تقتلوا أنفسكم يف حال ضجر أو غضب فهذا 
كله يتناوله النهي ، وقد احتج عمرو بن العاص ذه اآلية حني امتنع من االغتسال باملاء البارد 

 عليه وسلم حني أجنب يف غزوة ذات السالسل خوفاً على نفسه منه فقرر النيب صلى اهللا
  انتهى . احتجاجه وضحك عنده ومل يقل شيئا 

كان فيمن كان : (  قال رسول اهللا : ويف الصحيحني عن جندب بن عبداهللا رضي اهللا عنه قال 
: قبلكم رجل به جرح ، فجزع فأخذ سكيناً فجز ا يده ، فما رقأ الدم حىت مات ، قال تعاىل 

فهذا جزع من اجلرح وضجر وفر من األمل واألذى  . )بادرين عبدي بنفسه حرمت عليه اجلنة 
الذي حلق به فلم يصرب ، فتعجل وقتل نفسه ليخلصها من أمل الدنيا ، فكان جزاؤه أن حرم اهللا 

  .عليه اجلنة ، على اختالف بني العلماء يف تفسري هذا التحرمي أهو أبدي أم ال 
( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف الصحيحني أيضاً عن أيب هريرة رضي اهللا عه قال 

  ) الذي خينق نفسه خينقها يف النار ، والذي يطعن نفسه يطعنها يف النار 
واألحاديث الصحيحة الصرحية يف هذا املعىن كثرية ، بل إن الشرع قد انا عما هو أقل من ذلك 

  . ل به ؟ ،فنهى الرجل أن يتمىن املوت لضر نزل به ، فكيف بقتل النفس بسبب ضر نز
ال يتمنني ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : جاء يف الصحيحني عن أنس رضي اهللا عنه قال 

اللهم أحيين ما كانت احلياة خرياً يل : أحدكم املوت لضر أصابه ، فإن كان وال بد فاعالً ، فليقل 
  ) . وتوفين إذا كانت الوفاة خرياً يل 

علقت بسبب الضر أو اجلزع أو قتل النفس أو متين املوت كل هذه النصوص اليت وردت حبرمة 
، فعموم عدم الصرب وكل ذلك حرصاً على الدنيا ، وليس ألجل مصلحة الدين وإعالء كلمة اهللا
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هذه األدلة ال تصلح ألن جترى على من اقتحم على العدو وحده وكان سبباً رئيسياً بقتل نفسه ، 
عدو حاسراً مع تيقن املوت و سقناها يف أول البحث خترج من ألن األدلة اليت جتيز االنغماس يف ال

ففرق ابتغى وجه اهللا وأراد اآلخرة وقصد إعالء كلمة اهللا من عموم نصوص النهي عن قتل النفس 
   .بني املنتحر للدنيا ومن غمس يده يف العدو إلعالء كلمة الدين مع تيقن املوت

   
 ونكاية يف أعداء اهللا وإرهاباً هلم بنية خالصة فهل لذا هل يقال عمن قتل نفسه إلعالء كلمة اهللا

  . من العدل أن يقال عنه أنه منتحر ؟ سبحانك هذا تان عظيم 
  

 ملا رأينا أن أعظم سبب توقف من أجله املمتنعون عن القول جبواز العمليات كالمولقد سقنا هذا ال
ملباشرة ، ويتبني ضعف هذا املانع إذا االستشهادية هو أن منفذ العملية االستشهادية يقتل نفسه با

  . عرفنا مناط حترمي قتل النفس أو متين املوت 
فنقول إن اهللا سبحانه وتعاىل حينما حرم قتل النفس كان ذلك التحرمي ألن قتل النفس هو نتيجة 
ان للجزع وعدم الصرب على البالء وإيثار احلياة الدنيا على اآلخرة ، وكل هذا ناتج عن انتفاء اإلمي

أو نقصه ، ومنفذ العملية االستشهادية عندما قتل نفسه هل قتلها من أجل هذه الدوافع ؟ بالطبع 
ال ، بل إن ذلك منتف عنه ، ومل يقدم على ما أقدم عليه إال لقوة إميانه بالغيب وليقينه مبا عند اهللا 

رمي قتل النفس ليس وحلبه هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم ولدينه ، ومما يدل على أن مناط حت
لذاته بل ملا يسبقه من عدم إميان بالقدر أو لنقصه ، فعل الغالم فهو قاتل لنفسه وقد أثىن الشارع 
عليه ألنه مل يقدم على ذلك إال رغبة مبا عند اهللا ونصراً لدينه ، وهذا ال يصدر ممن مل يؤمن باهللا ، 

 لضر نزل بالعبد وقد متىن هو املوت يف وكذلك الرسول صلى اهللا عليه وسلم ى عن متين املوت
سبيل اهللا ثالثاً ، فجاز ذلك ألنه ما متناه إال مع كمال اإلميان ، وكذلك ما روي يف الصحيحني 

عن أيب هريرة أن الرجل يف آخر الزمان مير على القرب فيقول يا ليتين مكانك ، فهذا متين للموت 
الزمان وسوء األحوال ، ومل يتأمل لذلك إال ألن قلبه ممدوح قائله ، ألنه ما قاله إال بسبب فساد 

مليء باإلميان فتمىن املوت ، فجاز له ذلك وال تدخل هذه الصورة يف النهي عن متين املوت ، 
  . وهذا ما اشتهر عن الصحابة
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إذاً تبني مما سبق من أدلة أن مناط حترمي قتل النفس أو متين املوت ال لذات الفعل فحسب بل ملا 
به من عدم إميان بالقدر إما نقص كمال أو انتفاء بالكلية ، ومىت انتفى املناط وهو عدم يصاح

اإلميان بالقدر املصاحب لقتل النفس أو متين املوت جاز ذلك الفعل للمصلحة واحلاجة ، فما كل 
فمن تسبب نقص إميانه أو انتفائه ذا الفعل قتل للنفس حمرم ، ألن التحرمي معلق بعمل القلب 

كان الفعل له حمرماً، ومن تسبب زيادة إميانه ويقينه باهللا ذا الفعل كان الفعل له ممدوحاً ويؤجر 
   .عليه

غريه بقتله، مثل من أمر  أنه ال فرق يف التحرمي بني من قتل نفسه بيده وبني من أمر ومما يؤكد 
ى نفسه حتت سيارة أو غريه أن يسقيه مسا أو حيقنه بسم، وبني من قتل نفسه بفعل غريه كمن ألق

  .قطار، فاحلكم يف احلاالت كلها واحد طاملا أن كل ذلك بسبب اجلزع واليأس من رمحة اهللا تعاىل

أنه ال اعتبار لليد القاتلة للمجاهد يف استحقاق الشهادة فسواًء قتل نفسه بالتفجري أو رجع عليه و
رس أو أشار على عدوه أو أصحابه سالحه أو قتله العدو أو قتله املسلمون خطأً أو ضرورة كالتت

بطريقة قتله ملصلحة الدين كالغالم أو ابن الزبري ، كل هذه الصور متشاة من حيث احلكم 
وصاحبها شهيد ، فال مربر من توقف البعض عن القول باجلواز بسبب اختالف اليد القاتلة ، فال 

مبا تكون واجبة يف بعض األحيان ، وهذه تأثري لليد القاتلة بالعمليات االستشهادية بل إا جائزة ور
العمليات كغريها من املسائل يتردد حكمها بني األحكام التكليفية اخلمسة على حسب حاهلا وحال 

  .أهـ)) القائم ا وما حييط ا من ظروف وما يتبعها من آثار 

ن اهللا كان بكم وال تقتلوا أنفسكم إ{ويؤكد هذا أيضا ما سيأيت يف قول ابن حجر يف قوله تعاىل 
، وكما سنبينه يف حكم من رفض االستئسار ومن اختار القتل على النطق بالكفر، وكما }رحيما

سيأيت يف كالم الشيخ حممد بن إبراهيم يف جوازه أن يقتل األسري نفسه حىت ال يبوح بأسرار 
  .ااهدين لألعداء
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  مساالفصل اخل
  الوارد في قتل النفسعن النهي   خروج من قتل نفسه لمصلحة الدين

: نقل ابن حجر رمحه اهللا يف شرح باب من اختار الضرب والقتل واهلوان على الكفر، عن املهلب
} وال تقتلوا أنفسكم{أن قوما منعوا من اختيار القتل على النطق بكلمة الكفر واحتجوا بقوله تعاىل 

فقيده } ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما{وال حجة فيه ألنه قال تلو اآلية املذكورة : قال املهلب اآلية،
بذلك، وليس من أهلك نفسه يف طاعة اهللا ظاملا وال معتديا، وقد أمجعوا على جواز تقحم املهالك يف 

  .٦٢اهـ. اجلهاد
 لقـاء إ ومنـها  ،ما كانت الصحابة عليه من حب الشهادة واحلرص عليهارمحه اهللا النووي  وذكر  

  .٦٣على جواز التغرير بالنفس يف اجلهاد يف املبارزة وحنوها وقد اتفقوا ،النفس يف غمرات القتال

 قتلتيا رسول اهللا أرأيت إن انغمست يف املشركني فقاتلتهم حىت           :  أن رجال قال    وعن أنس  

  .٦٤ قتلحىت، فانغمس الرجل يف صف املشركني فقاتل )نعم(:  أإىل اجلنة؟ قال

يا رسول اهللا  :  احلارث بنيوم بدر قال عوف     ملا التقى الناس    : عن عاصم بن عمر بن قتادة قال        و

، فرتع درعـه مث     ) يده يف القتال يقاتل حاسرا     غمسيراه  أن  (: ما يضحك الرب من عبده؟ قال       

  . ٦٥تقدم فقاتل حىت قتل شهيدا

 ويف احلديثني داللة واضحة على جواز االقتحام على مجوع األعداء وإن علم املقتحم أنه مقتول،               

ان رضي اهللا عنهما بإذن النيب وإقراره وكان أحدمها حاسرا، مع علمهما أمـا  فقد انغمس الصحابي 

                                                        
 ١٢/٣٣٠ فتح الباري، ج62
 ١٨٧ ـ١٢/١٨٦ شرح النووي على صحيح مسلم ج63
 . وقال صحيح على شرط مسلم رواه احلاكم64
، ورواه ابن أيب شيبة من  الصحابةمتييزاإلصابة يف وذكره ابن حجر يف  رواه ابن إسحاق يف السرية والطربي يف التاريخ، 65

 .ءقول معاذ بن عفرا
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  .والبد مقتولني

غمـسه يـده يف     ( :  يا رسول اهللا ما يضحك الرب من عبده ؟ قال           قال معاذ بن عفراء  وعن  

  ٦٦فألقى درعاً كانت عليه وقاتل حىت قتل: قال ) العدو حاسراً

ة واضحة على فضل األعمال اجلهادية اليت يغلب على الظن          هذا احلديث وما بعده يف معناه أدل       و

  .٦٧ يف غريه  ما كان ممنوعا خاصة جتيزهالك صاحبها، وأن اجلهاد له أدلة

عجب ربنا من رجلني، رجل ثار عن وطأته وحلافه مـن    : ( قال  عن النيب    وعن ابن مسعود    

ي ثار عن فراشه ووطأته من بني حبه        انظروا إىل عبد  : وجل  فيقول اهللا عز   ،بني أهله وحبه إىل صالته    

ورجل غزا يف سبيل اهللا فازم أصحابه وعلم ما   وأهله إىل صالته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي،        

انظروا إىل عبدي رجع رجـاء  : فرجع حىت يهريق دمه فيقول اهللا  عليه يف االزام وماله يف الرجوع،     

ولو مل يكن يف البـاب      : رمحه اهللا قال ابن النحاس     ، ٦٨)فيما عندي وشفقة مما عندي حىت يهريق دمه       

  .واهللا أعلم إال هذا احلديث الصحيح لكفانا يف االستدالل على فضل االنغماس

من خري معاش الناس هلم،رجل ممسك عنان فرسه        : ( قال رسول اهللا  :  قال عن أيب هريرة     و

  ،٦٩)أو املـوت مظانـه    يبتغي القتلكلما مسع هيعة أو فزعة طار عليه   يف سبيل اهللا يطري على متنه،     

  .دليل على أن ابتغاء القتل والبحث عن الشهادة أمر مشروع وممدوح منفرداً احلديث وهذا 

                                                        
كذا جاء يف رواية ابن أيب شيبة عن يزيد،واملشهور يف سرية ابن إسحاق وغريها أن : قال ابن النحاس رواه ابن أيب شيبة و 66

وأبومها احلارث بن رفاعة  الذي فعل ذلك عوف بن عفراء أخو معاذ بن عفراء أمهما  وعوذ ومعوذ أخوامها والكل من عفراء،
 .النجاري بدري،واهللا أعلم 

 .للشيخ يوسف العيريي) هل انتحرت حواء أم استشهدت؟ ( ظرأن 67
ورواه أبو داود واحلاكم  إسناده، اهليثميحسن  إسناده صحيح و:قال أمحد شاكرو وأبو يعلى والطرباين يف الكبري رواه أمحد 68

 . إسناده صحيح:خمتصراً وقال
س زمان أحسن الناس فيهم، رجل آخذ بعنان فرسه يف يأيت على النا(  بلفظ ٥/٥٩ورواه أبو عوانة يف مسنده رواه مسلم  69

 ) .سبيل اهللا، كلما مسع يعة استوى على متنه، مث طلب املوت مظانه 
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أن قتل النفس ليس كله حمرم ، وأن حترمي قتل النفس ليس معلقاً بالقتل ذاته ، بل إنه واخلالصة 
نه أو انتفائه فهو منتحر ، ومن قتل معلق باألسباب الدافعة له ، فمن قتل نفسه بسبب ضعف إميا

 ، فهذا فاعل للمأمور به كالغالم عندما نفسه بسبب قوة إميانه وفداًء للدين وحباً هللا وللرسول 
كما ال فرق عند مجهور العلماء بني املباشر واملعني على القتل ألنه قتل نفسه ،أعام ودهلم على 

  .سيتضح يف الفصل العاشر مبشيئة اهللا
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  سداالفصل الس
  سبيل اهللا عن إلقاء النفس في التهلكة خروج من عرض نفسه للقتل في

تقدم بيان جواز محل الرجل الواحد على العدد الكثري من العدو، وجواز قتل النفس ملصلحة 
إعزاز الدين، ونذكر هنا أيضا أن من عرض نفسه للقتل يف سبيل اهللا تعاىل فال يدخل يف النهي 

  .وارد عن اإللقاء باأليدي إىل التهلكةال

إين : وروى ابن جرير وابن املنذر بإسناد صحيح عن مدرك بن عوف قال: قال ابن حجر رمحه اهللا
ألقى بيده إىل التهلكة، فقال : إن يل جارا رمى بنفسه يف احلرب فقتل، فقال ناس: لعند عمر فقلت

  ٧٠اهـ. كذبوا، ولكنه اشترى اآلخرة بالدنيا: عمر

وأخرج مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان واحلاكم من طريق أسلم بن عمران 
كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم، فحمل رجل من املسلمني على صف الروم : قال

أيها : حىت دخل فيهم مث رجع مقبال، فصاح الناس سبحان اهللا ألقى بيده إىل التهلكة، فقال أبو أيوب
إنكم تؤولون هذه اآلية على هذا التأويل، وإمنا نزلت هذه اآلية فينا معشر األنصار، إنا ملا أعز الناس 

إن أموالنا قد ضاعت فلو أننا أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع : اهللا دينه وكثر ناصروه، قلنا بيننا سرا
  ٧١منها، فأنزل اهللا هذه اآلية فكانت التهلكة اإلقامة اليت أردناها

من الفوائد جواز :  واليت أوردناها سابقابن حجر رمحه اهللا يف قصة أنس بن النضر وقد قال ا
بذل النفس يف اجلهاد، وفضل الوفاء بالعهد ولو شق على النفس حىت يصل إىل إهالكها، وأن طلب 
الشهادة يف اجلهاد ال يتناوله النهي عن اإللقاء يف التهلكة، وفيه فضيلة ظاهرة ألنس بن النضر وما 

  ٧٢اهـ. كان عليه من صحة اإلميان وكثرة التوقي والورع وقوة اليقني

                                                        
 .٤٥١٦ راجع فتح الباري، كتاب التفسري شرح حديث رقم70
  . رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان واحلاكم71
 .٢٨٠٥قم ، شرح حديث ر٢٩ : ٦/٢٦ فتح الباري، ج72
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  بعساالفصل ال
  االستئسار والقتال حتى الموت ورفض -لمن أيقن األسر -فضل الصبر

 عشرة رهطا عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت بعث رسول اهللا :  قالعن أيب هريرة 
بني عسفان ومكة ذُكروا لبين حليان، فنفروا هلم األنصاري، فانطلقوا حىت إذا كانوا باهلداة وهو 

 ٧٣قريبا من مائيت رجل كلهم رام، فاقتصوا أثرهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه جلئوا إىل فدفد
انزلوا وأعطوا بأيديكم ولكم العهد وامليثاق أن ال نقتل منكم أحدا، : وأحاط م القوم، فقالوا هلم

ـِّر نا فوأما أ: قال عاصم بن ثابت أمري السرية ـَب عنا  اهللا ال أنزل اليوم يف ذمة كافر، اللهم خ
نبيك، فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما يف سبعة، فرتل إليهم ثالثة رهط بالعهد وامليثاق، منهم خبيب 

 فأوثقوهم، فقال ٧٤األنصاري وابن دثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم
ر واهللا ال أصحبكم إن يل يف هؤالء ألسوة ـ يريد القتلى ـ فجرروه هذا أول الغد: الرجل الثالث

وعاجلوه على أن يصحبهم فأىب فقتلوه، وانطلقوا خببيب وابن دثنة حىت باعومها مبكة بعد وقعة بدر 
 استجاب اهللا لعاصم بن ثابت يوم أصيب فأخرب النيب : ـ وذكر قصة قتل خبيب ـ إىل أن قال

  .٧٥واأصحابه خربهم وما أصيب

 أنكر ما ووجه االستدالل بذلك أنه مل ينقل أن النيب : قال الشوكاين رمحه اهللا يف شرح احلديث
وقع من الثالثة املذكورين من الدخول حتت أسر الكفار، وال أنكر ما وقع من السبعة املقتولني من 

 النيب   ألخرباإلصرار على االمتناع من األسر، ولو كان ما وقع من إحدى الطائفتني غري جائز
أصحابه بعدم جوازه وأنكره، فدل ترك اإلنكار على أنه جيوز ملن ال طاقة له بعدوه أن ميتنع من 

                                                        
 .٤٠٧ص  / ٢٥عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج أنظر ( الرابية املشرفة أي: دفَدفَ  73
74 ) همِسيار قتس:أَوع قَومج ِسيقر ، وتع ومار جتوكذا يف عمدة القاري شرح صحيح ، ٩٣ص  / ٦ عون املعبود ج ) أَو

 .البخاري
  . ، ورواه أبو داود وابن سعد٤٠٨٦م  رواه البخاري كتاب املغازي حديث رق75
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  .٧٦اهـ.األسر وأن يستأسر

أن خياف أن يترتب على عدم : وقد نص الشافعية على شروط يلزم توافرها جلواز االستئسار هي 
تسلم إماماً ، أو عنده من الشجاعة ما ميكنه من الصمود االستسالم قتله يف احلال ، وأالّ يكون املس
 إذا ما خشي املسلم - كما نص عليه احلنابلة -واألوىل ،، وأن تأمن املرأة على نفسها الفاحشة

  .٧٧الوقوع يف األسر أن يقاتل حتى يقتل ، وال يسلم نفسه لألسر 

ن املسلم جيالد العدو إذا أُرهق وال أ: وفيه من العلم: وقال اخلطايب رمحه اهللا يف شرح احلديث
  ٧٨اهـ. يستأسر له، ما قدر على االمتناع منه

أن لألسري أن ميتنع من قبول األمان، وال ميكن من : وذكر ابن حجر رمحه اهللا يف شرح احلديث
نفسه، ولو قتل أنفة من أن جيري عليه حكم الكافر، وهذا إذا أراد األخذ بالشدة، فإن أراد األخذ 

. أكره ذلك: ال بأس بذلك، وقال سفيان الثوري: صة فله أن يستأمن، قال احلسن البصريبالرخ
  ٧٩اهـ

وإذا خشي األسر فاألوىل له أن يقاتل حىت يقتل، وال يسلم نفسه باألسر، ألنه : قال ابن قدامة
يفوز بثواب الدرجة الرفيعة ويسلم من حتكم الكفار عليه بالتعذيب واالستخدام والفتنـة، وإن 

 السابق ـ فعاصم أخذ بالعزمية  جاز ملا روى أبو هريـرة ـ وذكر خرب عاصم بن ثابت راستأس
  ٨٠اهـ. وخبيب وزيد أخذا بالرخصة وكلهم حممود غري مذموم وال ملوم

: قال اإلمام أمحد": فإن زاد الكفار فلهم الفرار"وقال املرداوي يف شرح قول ابن قدامة يف املقنع 
من استأسر : ، يقاتل أحب إيلَّ، األسر شديد والبد من املوت، وقد قال عمارال يعجبين أن يستأسر

                                                        
  .بريوت: ط دار الكتب العلمية . ٢٥٥ : ٧/٢٥٣ نيل األوطار، ج76
 )٥٥ مسألة رقم-أسر (  املوسوعة الفقهية77
  .بريوت: ، ط دار املعرفة٤/٩ معامل السنن للخطايب، ج78
 .٤٤٤ فتح الباري، كتاب املغازي باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان، ص79
 .، ط مكتبة الرياض احلديثة٤٨٣ / ٨ن قدامة كتاب اجلهاد، ج  املغين الب80
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  ٨١اهـ. يأمث بذلك فإنه قول أمحد: برأت منه الذمة، فلهذا قال اآلجري

 عدم استئسار املسلم وازاجأوهكذا ترى أيها األخ ااهد عن دين اإلسالم أن العلماء قد : قلت
هم من جعله واجبا وذلك هروبا من الذل وحتكم الكفار يف للعدو ـ حىت ولو تيقن املوت ـ بل من

   .املسلمني

صورة أخرى من صور إتالف النفس ليس فقط ملصلحة الدين ولكن أيضا  أنفة من أن  وهذه
  .يعلو الكافر على املسلم فيذله

  

 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 

                                                        
 .، ط السنة احملمدية٤/١٢٤ اإلنصاف يف معرفة اخلالف للمرداوي، ج81
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  مناالفصل الث
  وعدم النطق بالكفر  فضل الصبر على القتل

من كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن {:وله تعاىلقال القرطيب يف تفسري ق
أمجع أهل العلم على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه : ١٠٦: سورة النحل، اآلية }...باإلميان

أعظم أجرا عند اهللا ممن اختار الرخصة، واختلفوا فيمن أكره على غري القتل من فعل ما ال حيل له، 
األخذ بالشدة يف ذلك واختيار القتل والضرب أفضل عند اهللا من األخذ : ب مالكفقال أصحا

بالرخصة، ذكره ابن حبيب وسحنون، وذكر ابن سحنون عن أهل العراق أنه إذا دد بقتل أو قطع 
أو ضرب خياف منه التلف فله أن يفعل ما أكره عليه من شرب مخر أو أكل خرتير، فإن مل يفعل حىت 

 وهو شكونا إىل رسول اهللا :  يكون آمثا ألنه كاملضطر، وروى خباب بن األرتقتل خفنا أن
قد كان من قبلكم يؤخذ : (أال تستنصر لنا أال تدعو لنا؟ فقال: متوسد بردة له يف ظل الكعبة فقلنا

الرجل فيحفر له يف األرض، فيجعل فيها، فيجاء باملنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفني وميشط 
حلديد من دون حلمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه، واهللا ليتمن هذا األمر حىت يسري بأمشاط ا

  . ٨٢)الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف إال اهللا والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون

 هذا عن األمم السالفة على جهة املدح هلم والصرب على املكروه يف ذات اهللا، وأم مل فوصفه 
الضرب والقتل  لظاهر وتبطنوا اإلميان ليدفعوا العذاب عن أنفسهم، وهذه حجة من آثريكفروا يف ا

واهلوان على الرخصة واملقام بدار اجلنان ـ وذكر أبو حممد بن الفرج البغدادي بسنده إىل احلسن 
 فذهبوا ما إىل مسيلمة، فقال ألحدمها ـ أن عيونا ملسيلمة أخذوا رجلني من أصحاب النيب 

نعم، : أتشهد أن حممدا رسول اهللا؟ قال: نعم، فخلى عنه، وقال لآلخر:  أين رسول اهللا؟ قالأتشهد
 أنا أصم ال أمسع، فقدمه فضرب عنقه، فجاء هذا إىل النيب : وتشهد أين رسول اهللا؟ قال: قال
أما صاحبك فأخذ بالثقة وأما : ما أهلكك؟ ـ فذكر احلديث ـ قال : هلكت قال : فقال

                                                        
 . أخرجه البخاري كتاب اإلكراه باب من اختار الضرب والقتل واهلوان على الكفر82
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أنت على : أشهد أنك رسول هللا، قال : ذت بالرخصة، على ما أنت عليه الساعة؟، قالأنت فأخ
  ٨٣اهـ. ما أنت عليه

أعلَم اهللا عز وجل املؤمنني من هذه : قال علماؤنا: وقال القرطيب رمحه اهللا يف تفسري آيات الربوج
ـَّد قبلهم من الشدائد يؤنسهم بذل  ك، وذكر هلم النيب األمة يف هذه اآلية ما كان يلقاه من وح

قصة الغالم ليصربوا على ما يالقون من األذى واآلالم واملشقات اليت كانوا عليها، ليتأسوا مبثل هذا 
الغالم يف صربه وتصلبه يف احلق ومتسكه به وبذله نفسه يف حق إظهار الدعوة ودخول الناس يف 

احلق حىت نشر باملنشار، الدين مع صغر سنه وعظم صربه، وكذلك الراهب صرب على التمسك ب
وكذلك كثري من الناس ملا آمنوا باهللا تعاىل ورسخ اإلميان يف قلوم صربوا على الطرح يف النار ومل 

  .يرجعوا يف دينهم

وهذه صورة أخرى من صور اختيار إتالف النفس واإلقدام على القتل وتفضيل ذلك على : قلت
  .دح أصحااالنطق بالكفر، وقد مدح الشرع هذه األفعال وم

 

  

  

                  
 
 
 
 
 

                                                        
  .٤/١٣٣ ذكره السيوطي يف الدر املنثور، جبريوت، واحلديث: ، ط مؤسسة مناهل العرفان١٨٨/ ١٠ تفسري القرطيب، ج83
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  الفصل التاسع
  بالمعروف والنهي عن المنكر  فضل الصبر على القتل في األمر

وعلى هذا ينبغي أن يكون حكم : قال اجلصاص رمحه اهللا بعد ذكر كالم حممد بن احلسن الشيباين
فسه فيه حىت قتل كان يف أعلى األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أنه مىت رجا نفعا يف الدين فبذل ن

وأمر باملعروف وانه عن املنكر واصرب على ما أصابك إن ذلك من {درجات الشهداء، قال اهللا تعاىل 
أفضل : ( أنه قال، وقد روى عكرمة عن ابن عباس عن النيب ١٧: سورة لقمان، اآلية }عزم األمور

 ، وروى أبو سعيد ٨٤)طان جائر فقتلهالشهداء محزة بن عبد املطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند سل
ـ وروى بسنده ـ إىل ) أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر: ( أنه قالاخلدري عن النيب 
 ، وذم ٨٥)شر ما يف الرجل شح هالع وجنب خالع:  يقولمسعت رسول اهللا : (أيب هريرة أنه قال

 ولو أيقن فيه التلف واهللا تعاىل أعلم اجلنب يوجب مدح اإلقدام والشجاعة فيما يعود نفعه على الدين
  ٨٦اهـ. بالصواب

إن الذين يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيني بغري {وقال القرطيب رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل 
وزعم : ٢١:سورة آل عمران، اآلية }حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم

له ـ يعين املنكر ـ وخاف على نفسه من تغيريه الضرب أو القتل جاز له ابن العريب أن من رجا زوا
والذي عندي : عند أكثر العلماء االقتحام عند هذا الغرر، وإن مل يرج زواله فأي فائدة عنده، قال

هذا خالف ما ذكره أبو عمر من : قتحم كيفما كان وال يبايل، قلتيأن النية إذا خلصت فل
دل على جواز األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع خوف القتل، وقال تعاىل اإلمجاع، وهذه اآلية ت

وهذا إشارة إىل } وأمر باملعروف وانه عن املنكر واصرب على ما أصابك إن ذلك من عزم األمور{

                                                        
 . رواه احلاكم والضياء عن جابر ورواه الطرباين يف الكبري عن علي 84
 . وهو صحيح رواه أبو داود والبخاري يف التاريخ عن أيب هريرة 85
: فانط مؤسسة مناهل العر. ٢/٣٦٤ط دار الفكر، وراجع تفسري القرطيب، ج. ٣/٢٦٣ أحكام القرآن للجصاص، ج86

 .بريوت
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  ٨٧اهـ. اإلذاية

وهذا خبالف ي : وقال ابن عابدين بعد أن ذكر أنه ال بأس أن حيمل الرجل وحده وإن ظن القتل
فسقة املسلمني عن منكر إذا علم أم ال ميتنعون بل يقتلونه، فإنه ال بأس باإلقدام وإن رخص له 

الف السكوت، ألن املسلمني يعتقدون ما يأمرهم به، فالبد أن يكون فعله مؤثرا يف باطنهم خب
  ٨٨اهـ.الكفار

وهذه صورة أخرى من صور اإلقدام على ما يتأكد معه املوت من أجل املصلحة الدينية : قلت
  .وهي األمر باملعروف والنهي عن املنكر

                                     
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  

                                                        
  .بريوت: ط مؤسسة مناهل العرفان. ٤/٤٨ تفسري القرطيب، ج87
  .٣/٢٢٢ حاشية ابن عابدين، ج88
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  الفصل العاشر
ء عدم إفشاأو لدرء مفسدة عن الدين ك لمصلحة الدين قتل النفس مسألة

  األسرار تحت التعذيب

إذا كان العلماء قد أجازوا قتل النفس ملصلحة الدين فإن قتلها لدرء مفسدة عن الدين كعدم 
  ".درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل"إفشاء األسرار حتت التعذيب أوىل ألن القاعدة تقول 

غالم الذي ذكرناه وسترى أن من أفىت فيها اعتمد يف استدالله بالسنة املطهرة على حديث ال
  .سابقا، وذكرنا أن العلماء يعتربونه أصل هام يف هذه املسألة

اصطرع يوم اجلمل مع األشتر النخعي واختلفا روى بن جرير الطربي أن عبد اهللا بن الزبري "
: قال الشعيب، )اقتلوين ومالكا(ضربتني وملا رأى عبد اهللا أن األشتر سينجو منه قال كلمته املشهورة 

وكانت لألشتر ، اقتلوين واألشتر: ولو قال بن الزبري، الناس كانوا ال يعرفون األشتر باسم مالكإن 
  .   ٨٩"مث ما زال يضطرب يف يد بن الزبري حىت أفلت منه، ألف ألف نفس ما جنا منها شيء

 من أصحابه أن يقتلوه مع األشتر دليل على جواز ويف طلب ابن الزبري :"قال الشيخ يوسف
ن األشتر هو الذي ألب الناس على أمري أل، نفس ملصلحة الدين إذا اقتضى احلال ذلكقتل ال

املؤمنني عثمان رضي اهللا عنه ، فلما ظفر عبد اهللا بن الزبري به يوم اجلمل رأى أن قتله سيخمد 
الفتنة ، لذا أراد أن يفدي بنفسه من أجل إمخاد الفتنة ، فلما حاول األشتر التفلت من بني يدي 

 ، ألن من أراد أن - أي األشتر –) اقتلوين ومالكاً (  املشهورة هن الزبري قال ابن الزبري قولتاب
يقتل األشتر من أصحاب عبداهللا أثناء الصراع ال ميكن أن يفرد األشتر بضربة تقتله ، فعلم عبداهللا 

نفسه من أن هذا مانع ألصحابه من عدم قتل األشتر وحده ، فأمرهم بذلك ، وأراد أن يفدي ب
 كل ذلك ملصلحة الدين ، وما أظن من كان هذا فقهه لنصر ،أجل قتل باغ هو رأس يف الفتنة

الدين أن يتردد حلظة بتفجري نفسه إذا كان يف ذلك مصلحة للدين كهذه ، ومل ينقل لنا أن أحداً 
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 -ل واحداعترض على ابن الزبري طلبه أن يقتل مع األشتر درًء للفتنة وختليصاً للمسلمني من رج
  .اهـ" - علماً أن األشتر كان باغياً ومل يكن كافراً

  .حيث أمرهم بقتل نفسه ملصلحة الدينفهذه قصة بن الزبري  -

 .وهذه قصة الغالم حيث دهلم على قتل نفسه ملصلحة الدين  -

 .وهذه قصة اجلنود الستمائة يف السفينة الذين قتلوا أنفسهم ملصلحة الدين -

،  ما يرضي اهللا تعاىل من عبده بأن ينغمس يف أعداء اهللا حاسرا دل الصحابة علىوالنيب  -
 .  وقد فعلوا رضي اهللا عنهم

هؤالء كلهم قتلوا أنفسهم ملصلحة الدين أو دلوا غريهم على كيفية قتلهم وإن اختلفت 
، األساليب والطرق إال أم مجيعا اشتركوا يف علة واحدة أال وهي فعل ذلك ملصلحة الدين

  .حكم من أعان على القتل كحكم املباشر للقتل كما سيتبني من املسألة اآلتيةومعلوم أن 
 

  إثبات أنه ال فرق بني املباشر واملعني على القتل: مسألة

  :  احتج الشيخ يوسف العيريي برأي اجلمهور يف هذه املسألة يف كتابه فقال
ب يديل به ااهد إىل العدو االقتحام على األعداء على وجه ال ترجى معه النجاة هو أعظم سب(( 

لقتل نفسه ، واملتسبب يف قتل النفس مثل املباشر لقتلها ، كما أن التسبب لقتل الغري مساو لقتله 
، حىت أن مجهور العلماء من املالكية والشافعية واحلنابلة رتبوا على قتل الغري بالتسبب القصاص 

   :. ذلك احلنفية من املتسبب كما يقتص من املباشر للقتل ، وخالف يف
لو اشترك : قُتل غالم غيلة فقال عمر : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال يف الصحيح روى  .١

 .٩٠ فيه أهل صنعاء لقتلتهم به
عن سعيد بن وهب قال خرج رجال يف سفر فصحبهم رجل : روى ابن أيب شيبة قال  و .٢

 قتلوا صاحبكم وإال فقدموا وليس معهم ، قال فامهم أهله ، فقال شريح شهودكم أم
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حلفوا باهللا ما قتلوه ، فأتوا م عليا وأنا عنده ففرق بينهم فاعترفوا فسمعت عليا يقول أنا 
 .٩١أبو احلسن القرم فأمر م فقتلوا 

حدثنا أبو بكر قال حدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج قال مسعت سليمان : وروى أيضاً قال  .٣
  ، " يف الرجل يقتلهم مجيعا بهبن موسى قال يف القوم يدلون مجيعاً

حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن جمالد عن الشعيب عن املغرية بن شعبة : وروى أيضاً 
 .٩٢أنه قتل سبعة برجل 

ذهب مالك والنخعي وابن أيب ليلى أم يقتلون مجيعاً إذا اشتركوا يف قتله ، : قال الصنعاين  .٤
هاء األمصار وهو مروي عن علي رضي اهللا عنه وغريه ، وهذا ما ذهب إليه مجاهري فق: وقال 

وقد قوي لنا قتل اجلماعة بالواحد وحررنا دليله يف حواشي : مث ذكر األقوال األخرى وقال 
 .٩٣ضوء النهار ويف ذيلنا على األحباث املسددة 

أقول قد علمنا من احلكمة يف ) ومجاعة بواحد ( قوله أي صاحب املنت : قال الشوكاين  .٥
ولكم يف القصاص ( روعية القصاص بني العباد أن فيه للناس حياة كما قال عز وجل مش

ولو كان اجتماع مجاعة على قتل واحد ال يقتضي ثبوت القصاص منهم لكان هذا ) حياة 
سببا يتذرع به إىل قتل النفوس ، فإن الزاجر األعظم إمنا هو القتل ال الدية ، فإن ذلك يسهل 

سهل أيضا على الفقراء ألم يعذرون عن الدية بسبب فقرهم ، فإذا على أهل األموال وي
كان القتيل ثبت قتله بفعلهم مجيعا كما سيذكره املصنف فاالقتصاص منهم هو الذي تقتضيه 
احلكمة الشرعية الثابتة يف كتاب اهللا عز وجل، وهلذا شبه اهللا سبحانه قاتل النفس مبن قتل 

ن اخلطاب ورضي عنه ما كان أبصره باملسالك الشرعية الناس مجيعا ، ورحم اهللا عمر ب
وأعرفه مبا فيه املصلحة الدينية العائدة على العباد بأعظم الفائدة فقد ثبت عنه أنه قتل سبعة 
بواحد متالوا على قتله وقال لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم مجيعا ، وهو يف املوطأ بأطول 

 .٩٤ ة أنه خالف عمر يف ذلكمن هذا ومل ينقل عن أحد من الصحاب
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 وقد قتل عمر رضي اهللا عنه سبعة برجل بصنعاء وقال لو متاأل عليه أهل (:قال القرطيب  .٦
صنعاء لقتلتهم به مجيعا ، وقتل علي رضي اهللا عنه احلرورية بعبداهللا بن خباب فإنه توقف عن 

رب علي بذلك قال اهللا قتاهلم حىت حيدثوا ، فلما ذحبوا عبداهللا بن خباب كما تذبح الشاة وأخ
أكرب نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبداهللا بن خباب ، فقالوا كلنا قتله ثالث مرات فقال 
علي ألصحابه دونكم القوم ، فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه ، خرج احلديثني الدارقطين 

( سلم قال ويف الترمذي عن أيب سعيد وأيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و، يف سننه
قال فيه حديث ) لو أن أهل السماء وأهل األرض اشتركوا يف دم مؤمن ألكبهم اهللا يف النار 

 لتعاون األعداء على قتل ،غريب ، وأيضا فلو علم اجلماعة أم إذا قتلوا الواحد مل يقتلوا
من  ومراعاة هذه القاعدة أوىل ،أعدائهم باالشتراك يف قتلهم ، وبلغوا األمل من التشفي

 .٩٥انتهى كالم القرطيب )مراعاة األلفاظ واهللا أعلم 
 لو متاأل أهل صنعاء لقتلتهم به فإن كانوا كلهم : قال عمر:ابن تيميةشيخ اإلسالم قال   .٧

مباشرين فال نزاع ، وإن كان بعضهم غري مباشر لكنه متسبب سببا يفضي إيل القتل غالبا 
 إذا رجع فقد سلم له اجلمهور على أن القود كاملكره وشاهد الزور إذا رجع واحلاكم اجلائر

جيب على هؤالء ، كما قال علي رضي اهللا عنه يف الرجلني اللذين شهدا على رجل أنه سرق 
فقطع يده ، مث رجعا وقاال أخطأنا قال لو أعلم أنكما تعمدمتا لقطعت أيديكما فدل على قطع 

  .٩٦األيدي باليد وعلى وجوب القود على شاهد الزور
ملا روي أن سبعة ) ويقتل اجلمع باملفرد( قال رمحه اهللا  : ٨/٣٥٤ صاحب البحر الرائق قال  .٨

من أهل صنعاء قتلوا واحدا فقتلهم عمر به وقال لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم وألن 
القتل بطريق التغالب والقصاص شرع حكمه للزجر فيجعل كل واحد منهم كاملنفرد به 

 .يعاً ، حتقيقا ملعىن اإلحياء ولوال ذلك لسد باب القصاص فيجري القصاص عليهم مج
تردد بعض العلماء يف إجياب القصاص على املشتركني يف القتل ، وقال بعض : قال السمعاين  .٩

أصحابنا إن قتل الشركاء يف القتل الواحد خارج عن القياس وإمنا هو ثابت بقول عمر رضى 
هم به ، قال واملسلك احلق عندي أن املشتركني يقتلون اهللا عنه لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلت
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حبكم قاعدة القصاص وال نظر إىل خروج آحادهم عن االستقالل بالقتل إذا كان يظهر 
   ٩٧انتهى. بسبب درء القصاص عنهم هرج ظاهر ومفسدة عظيمة 

 ابن عمر وما احتج به أصحاب القول بقتل املباشر وحبس املعاونني ، هو مارواه الدارقطين عن -
إذا أمسك الرجل الرجل وقتله اآلخر يقتل ( رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  . فهذا كما قال البيهقي ورجح الصنعاين إرساله فال حجة فيه ) الذي قتل وحيبس الذي أمسك 
  

صة إلعالء فإذا أجاز الشارع ومدح املتسبب بقتل نفسه أمام العدو باالقتحام عليهم بنية خال
كلمة اهللا ، دل ذلك على أن املدح والثواب املعطى للمقتحم ليس له تعلق بأداة القتل أو كيف 

عندما أذن لعوف بن عفراء و لعمري بن احلمام وأنس بن النضر بذلك مل  قتل ، ألن الرسول 
ترك " ول يسأهلم عن طريقة أو صفة اقتحامهم ومل يشترط عليهم شروطاً لالقتحام ، والقاعدة تق

فكم من عملية حدثت يف زمن رسول " االستفصال يف مقام االحتمال يرتل مرتلة العموم يف املقال 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ورغم ذلك مل ينقل لنا أي شرط وضعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ملصلحة املسلمني ملثل هذا النوع من اإلقدام والنكاية يف العدو ، وإذا جاز التسبب بقتل النفس
وإلعالء كلمة اهللا ، باالنغماس يف العدو حاسراً ، فجواز مباشرة قتلها ال شك فيه ال سيما إذا 
كان فيه مصلحة أعظم ال تتحقق إال به ، ألن املعني على القتل والقاتل يف اجلناية سواء ، إال أن 

 له أن الشرع يعامل القاتل النصوص وقد أخرجت ااهد عن هذا األصل بأدلة خاصة ، فمن تبني
واملعني حبكم واحد ، علم أن ااهد ال يدخل حتت النصوص العامة إذا أعان العدو على قتل نفسه 

  .انتهى كالم الشيخ يوسف رمحه اهللا"أو قتل نفسه هو ملصلحة الدين
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  : آل الشيخ الشيخ حممد بن إبراهيمفتوى
 من بعض ااهدين اجلزائريني إبان حرب التحرير عن وقد سئل الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا

  :مسألة قتل األسري لنفسه ملنع إفشاء األسرار لألعداء وكان السؤال

 إذا استولوا على واحد ٩٨الفرنساويون يف هذه السنني تصلبوا يف احلرب ويستعملون الشرنقات
 من األكابر فيخربهم أن يف املكان من اجلزائريني ليعلمهم بالذخائر واملكامن، ومن يأسرونه قد يكون

الفالين كذا وكذا، وهذه اإلبرة تسكره إسكارا مقيدا، مث هو مع هذا كالمه ما خيتلط فهو خيتص مبا 
أموت : يبينه مبا كان حقيقة وصدقا، فهل جيوز لإلنسان أن ينتحر خمافة أن يضربوه بالشرنقة ويقول

  ب؟أنا وأنا شهيد مع أم يعذبونه بأنواع العذا

وقول بعض أهل ) آمنا برب الغالم(إذا كان كما تذكرون فيجوز، ومن دليله :  رمحه اهللا فأجاب
إخل، إال أن فيه التوقف من جهة قتل اإلنسان نفسه، ومفسدة ذلك أعظم من .... إن السفينة : العلم

  ٩٩اهـ. مفسدة هذا، فالقاعدة حمكمة وهو مقتول والبد

إخل، يشري إىل مسألة احتراق السفينة يف .... إن السفينة : العلموقول بعض أهل : وقوله رمحه اهللا
البحر هل لركاا أن يلقوا بأنفسهم يف املاء اختيارا للغرق على احلريق أم ال؟ وقد جاء يف املدونة 

قلت ـ والقائل هو سحنون يسأل شيخه ابن القاسم تلميذ اإلمام مالك ـ أرأيت : لإلمام مالك
 العدو فيها أهل اإلسالم أكان مالك يكره هلم أن يطرحوا بأنفسهم؟ وهل يراهم السفينة إذا أحرقها

ال أرى به بأسا إمنا يفرون من املوت : بلغين أن مالكا سئل عنه فقال: قد أعانوا على أنفسهم؟ قال
  ١٠٠اهـ.... إىل املوت 

ما غلب على وإذا ألقى الكفار نارا يف سفينة فيها مسلمون فاشتعلت فيها، ف: قال ابن قدامة
ظنهم السالمة فيه من بقائهم يف مركبهم أو إلقاء أنفسهم يف املاء فاألوىل هلم فعله، وإن استوى 
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، وقد  ١٠١مها موتتان فاختر أيسرمها: كيف شاء صنع، وقال األوزاعي: عندهم األمران فقال أمحد
ا سفينتهم وغرقوا مجيعا ذكرنا من قبل ما حكاه احلافظ ابن كثري عن ااهدين الستمائة الذين أغرقو

  .))أنظر الفصل الرابع الفقرة د (( حىت ال يقعوا يف األسر وال يظفر األعداء بعدم

إال أن فيه التوقف من جهة قتل اإلنسان نفسه، ومفسدة ذلك : وأما قول الشيخ حممد بن إبراهيم
سدة إفشاء أسرار أعظم من مفسدة هذا، فالقاعدة حمكمة، يدل على فقهه رمحه اهللا حيث غلب مف

  ".  إذا تعارضت مفسدتان ارتكب أدنامها"، والقاعدة تقول ااهدين على مفسدة قتل النفس
  

  :فتوى الشيخ حسن أيوب

 ذكر أدلة واألصل يف قتل النفس أنه حرام من الكبائر ـ : قال الشيخ حسن أيوب رمحه اهللا
 ، وهذا القتل يعترب تعديا حلدود اهللا فقاتل نفسه يعذب يوم القيامة عذابا شديدا: ذلك ـ مث قال

وظلما عظيما للنفس اليت حرم اهللا قتلها إال ألسباب شرعها اهللا، ويعترب فاعله ساخطا على قضاء اهللا 
وقدره وغري راض حبكم اهللا فيه لذلك أسرع فتخلص من أمله بقتل نفسه، وهذا النوع هو املسمى 

  .باالنتحار وحرمته ال شك فيها

االت يقع فيها املقاتل أو الفدائي حتت أيدي عدوه، فيقوم عدوه بتعذيبه أشد أنواع ولكن هناك ح
التعذيب، سواء باإلحراق بالنار أو بتقطيع أجزاء من جسده أو بنفخه أو بتعليقه من خطاطيف 
مدالة من السقف من رجليه حبيث يكون رأسه إىل أسفل أو بتسليط الكهرباء عليه من وقت آلخر 

خر هذه األنواع اليت صارت مسة كالب العصر احلديث، واليت اخترعها النازيون إىل آ..... 
والشيوعيون ونفذه مجيع كالب البشر الذين ال إنسانية عندهم وال رمحة يف قلوم، فما احلكم لو 

الذي أراه يف هذا املوضوع : وقع إنسان حتت طائلة هذا العذاب هل حيق له أن ينتحر أم ال؟ اجلواب
  : أخذا من النصوص ومن أقوال العلماء هواخلطري
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 أن االنتحار إن كان له مربر أصيل وقوي ويتصل بأمر خيص املسلمني وينفعهم وبدونه حيصل 
الضرر للمسلمني فإنه حينئذ يكون جائزا، وذلك كأن يعذب إنسان من أجل اإلفضاء بأسرار تتعلق 

سالمي أو مبواقع الذخرية أو السالح إىل مبواقع الفدائيني أو بأمسائهم أو بكشف خطط اجليش اإل
آخر ما يعترب علم العدو به خطر على اجليش اإلسالمي أو على أفراد املسلمني أو على حرميهم 
وذراريهم، ويرى أنه ال صرب له على التعذيب وأنه مضطر أن يفضي ذه األسرار أو يعلم أن 

مبا عنده من أسرار تلقائيا بدون تفكري أو األعداء حيقنونه مبادة مؤثرة على األعصاب حبيث يبوح 
ويشهد لذلك أقوال العلماء فيمن ألقى بنفسه على األعداء وهو يعلم بأنه ، شعور خبطورة ما يقول

  .١٠٢ مقتول ال حمالة، ولكنه يرى أن يف ذلك خريا لإلسالم أو للمسلمني وحالتنا هذه أهم وأخطر
  الصة  واخل

أن من أعان على نفسه بالقتل فهو كمن قتل : (( به املذكورقال الشيخ يوسف رمحه اهللا يف كتا
نفسه ، والذي أعان على نفسه عندما انغمس يف العدو حاسراً وتيقن املوت ، لو كان فعله هذا يف 
غري اجلهاد لعده مجهور العلماء منتحراً ألن القاتل واملعني يف اجلناية سواء ، وال فرق بني الذي 

 إال أما ملا  فكلهم يف اجلناية سواء ،غارة الفدائيةس وبني من قتل نفسه بالأعان على نفسه باالنغما
 ذلك ضحك اهللا منهما ورضي ى فعل، وملصلحة اإلسالم واملسلمنيهللايف سبيل اكانا يف اجلهاد و

   عنهما
 وهو خري من الذي قتله العدو يف أرض ،أن العمليات االستشهادية مشروعة وممدوح فاعلها -

يف الصف ، فالشهداء يتفاضلون ، فليس من يقتل وهو يف السقاية كمن يقتل وهو يف املعركة 
مقدم اجليش وال مثل الذي يغمس يده يف العدو حاسراً وال مثل الذي يفدي بنفسه ويقوم بعملية 

 ، فكل جماهد درجته على حسب جهده إلعالء كلمة اهللاستشهادية يتقطع من جراء االنفجار 
ا املعىن ألن يكون الرجل الذي قام إىل إمام جائر فأمره واه فقتله ، ما املعىن أن وجهاده ، وإال م

يكون هذا سيد الشهداء مع محزة رضي اهللا عنه، إال ألنه مل جيد له يف ذلك معيناً غري اهللا، و حتمل 
ه ، من اخلوف والبالء غالباً ما مل يلحق بغريه من ااهدين ، فكل جماهد درجته على حسب قتل

  . وفيما قدمنا من أدلة بياناً لذلك 
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إذا وأن من أجاز قتل املسلمني املتترس م ال شك أنه جييز قتل النفس بالعمليات االستـشهادية                 
، فحرمة إزهاق نفس املسلم كحرمة إزهاق نفسه بل أعظم وهي مـن  كان يف ذلك مصلحة للدين 

ء على أن من أكره على قتل غريه ، أنه ال  أمجع العلما ١٠/١٨٣الكبائر ، قال القرطيب يف تفسريه       
 . جيوز له اإلقدام على قتله وال انتهاك حرمته جبلد أو غريه

فمن أجاز قتل املسلم للمصلحة ، ال بد له من أن جييز قتل النفس للمصلحة طرداً ألصله 
ظورات  ، والقاعدة تقول الضرورات تبيح احملغلبت املصلحة العامة على اخلاصة للضرورةولكن ...

  اهـ))، والقاعدة األخرى تقول إذا تعارضت مفسدتان ارتكب أدنامها 

  يف كتابه املختار يف حكم االنتحار خوف إفشاء  العزيز بن صاحل اجلربوععبديقول فضيلة الشيخ 
  :ولو قيل لنا وكذا يقال يف من قتل نفسه خوف إفشاء السر ، فنقول: (( ١٨األسرارصـ

حيث هذه احلالة خمصوصة من عموم النصوص احملرمة إلزهاق } وعجلت إليك رب لترضى { 
 ............ النفس بسبب ضر أصابه يف الدنيا أو رد اإلزهاق

وهذه حالة جهادية مندوب إليها ، ومأجور عليها ، وال وزر فيها            :(( ويستدرك فضيلته فيقول  
عليهم وهم آمنون يف عقر دارهم      ، وذلك لقيام الدليل بل الوزر يف  فضح املسلمني وداللة العدو             

فيقتلون وتستباح أعراضهم  ليبقى هو آمناً من تعذيب األعداء له ، أي استبقى راحـة جـسده                  
  .أهـ))وليس نفسه على قتل إخوانه 

مجيع ما صدر : خامس عشر:((  من نفس الكتاب املذكور٢١ويضيف فضيلته يف صـ
رمحه اهللا فيما ينقل عنه ١٠٣كالشيخ عبداهللا بن محيدمن فتاوى بأدلتها الشرعيةعن العلماء املتأخرين 

والشيخ األلباين رمحه اهللا والشيخ العالمة محود العقالء وفقه اهللا ومتعنا به والشيخ سليمان العلوان 
حفظه اهللا وفتوى علماء األردن وعلماء األزهر وعلماء مصر وغريها كثري صادرة عن علماء 

 تفجري النفس وقتلها نكاية بالعدو ، هي حبد ذاا فتوى ملا ذهبت أقطار العامل اإلسالمي  اليت جتيز
إليه من جواز قتل املسلم نفسه إن خشي أن يفشي سر املسلمني حتت طائلة التعذيب ، ألن 
النكاية بالعدو هنا متحققة ، وكذا نصرة الدين واملسلمني وليس هناك فرق بني املسألتني ، بل إن 
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 مسألة جواز االنغماس يف العدو للنكاية م وإن غلب على ظنه أنه يقتل أدلة العلماء السابقني يف
ليس بينها وبني مسألتنا فرق ؛ سوى أن هذا قتل بيد العدو وهذا قتل بيده ، و ال عربة ذا الفرق 
ألن املعني أو املتسبب يف قتل نفسه هو كاملباشر لقتل نفسه وهذا مما يتفق عليه أهل العلم قاطبة 

.((  

  :ول ايضاويق
  :جواز االنتحار خوف إفشاء األسرار البد له من ضوابط  
 أن تكون نيته خالصة هللا ووازعه ودافعه هلذا العمل محاية املسلمني واإلسالم وبيضته  ال أن -أ

  .يكون الوازع عدم الصرب على العذاب والضجر مما نزل به 
املسلمني ، من هزمية   أو  أن يكون السر مهماً  يترتب على كشفه ضرر كبري يلحق ب-ب

قتل أحدهم ، أو هتك أعراضهم ، أو الزج م يف غياهب السجون وتعذيبهم مدداً طويلة ال 
 .يعلم أمدها إال اهللا سبحانه وتعاىل 

 أن يقع صاحب السر يف أيدي األعداء حقيقة وليس أن يتوقع أن يقع يف أيديهم ، أو أن -ج
ن كان هناك جمال للفرار أو املقاومة حىت القتل أو النجاة يكون يف حصار ال فرار معه البتة فإ

فال جيوز االنتحار ، بل جيب عليه أن يقاوم ويبذل طاقته ويستفرغ وسعه وجهده يف الفرار 
 .أومحلهم على قتله 

 أن ال يستطيع حامل السر الصمود أمام التعذيب ، وال قدرة له على ذلك ، فإن كان له -د
حىت املوت ، فال جيوز االنتحار ، إال أن خياف أال يصمد مع الوقت  عند قدرة وصرب على ذلك 

ذلك ال بأس باالنتحار خوف إفشاء األسرار إن مل نقل بندبه أو وجوبه على حسب ما يترتب على 
  يف كتابه املختار يف حكم االنتحار  العزيز بن صاحل اجلربوععبدالشيخ أهـ كالم ))إفشاء السر 

  .٢٦و٢٥ صـارخوف إفشاء األسر
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  الباب الثاين
  مسألة التترس 

  )جواز رمي الكفار إذا اختلط بهم من ال يجوز قتله من المسلمين وغيرهم( 

سبق بيان فضل اجلهاد ووجوبه، وأن جهاد الكفار سبب العزة والكرامة وأن تركه سبب يف الذلة 
يعتم بالعينة، وأخذمت أذناب البقر، إذا تبا: (واملهانة، وهذا مصداق قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

   ١٠٤)ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد، سلط اهللا عليكم ذالً، ال يرتعه حىت ترجعوا إىل دينكم
 من ليس منهم ممن ال حيل قتلهم من -  الذين يقصدهم ااهدون بالقتال -وقد خيتلط بالكفار 

ل يترك اجلهاد املتعني واحلالة هذه حذرا من املسلمني أو أهل الذمة أو النساء والصبيان وأمثاهلم، فه
 أم أن قتـل هذه األصناف ـ عرضـا ال قصدا ـ يغتفر أمام املصاحل  ؟الوقوع يف الدم احملـرم

 الذي يتذرع به أعداء اجلهاد - ، هذا السؤال؟العليا املتحققة من جهاد الكفار وأعداء اهللا تعاىل
م من أراضيهم وأعراضهم ومقدسام متظاهرين بالورع ليعطلوا اجلهاد وليمكنوا أعداء اإلسال

،  هو حمل البحث يف هذا الباب-الفاسد يف احلفاظ على من ال جيوز قتلهم من غري مقاتلة الكفار
    .وهو ما يسمى مبسألة التترس

ملا كان اإلقدام على العدو واالنغماس فيه حاسراً ، نوع من (( قال الشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا
لتسبب املمحمود بقتل النفس ، كانت مسألة العمليات االستشهادية نوعاً حمموداً آخر إذا ا

  . ذكرنا سالفاخلصت النية ، ألن التسبب بالقتل كالقتل على رأي اجلمهور، كما 
ومسألة التترس اليت أجازها العلماء، هي مسألة شبيهة مبسألة العمليات االستشهادية إال أن بينهما 

بينه فيما بعد، ألن من أجاز قتل املسلمني املتترس م ال شك أنه جييز قتل النفس فارقاً سن
بالعمليات االستشهادية إذا كان يف ذلك مصلحة للدين، فحرمة إزهاق نفس املسلم كحرمة 

أمجع العلماء على أن من أكره على قتل "إزهاق نفسه بل أعظم وهي من الكبائر، قال القرطيب 

                                                        
 . رواه أبو داود عن ابن عمر رضي اهللا عنهما104



 
 ٥٨ أحكام الغارات الفدائیة والتترس

ز له اإلقدام على قتله وال انتهاك حرمته جبلد أو غريه ويصرب على البالء الذي غريه، أنه ال جيو
  . ١٠٥ "نزل به، والحيل له أن يفدي نفسه بغريه ويسأل اهللا العافية يف الدنيا واآلخرة

 فمن أجاز قتل املسلم للمصلحة، ال بد له من أن جييز قتل النفس للمصلحة طرداً ألصله ، إال أن
وا العمليات االستشهادية بوضعها احلايل اليت عرفناها يف أول البحث، ألن الوسائل الفقهاء مل يبحث

  . تغريت وأساليب احلرب تطورت 
  

والفارق الذي ال بد أن يؤخذ باالعتبار ويفهم به كالم السلف الذين أجازوا قتل املتترس م ، 
 االستشهادية فال يقتضي هو أن السلف أجازوا قتل املتترس م حال الضرورة ، أما العمليات

جوازها إىل ضرورة ملحة كمسألة التترس ، فإن املسألتني متشاتان من وجه خمتلفتان من وجه 
آخر ، ألن قتل الغري مل ترد به نصوص جتيزه أبداً ، ولكن غلبت املصلحة العامة على اخلاصة 

رى تقول إذا تعارضت ورات ، والقاعدة األخظللضرورة ، والقاعدة تقول الضرورات تبيح احمل
مفسدتان ارتكب أدنامها ، ولكن يف العمليات االستشهادية ال حنتاج إىل إجازا بالقواعد 
كتعارض املفاسد أو إجازا حال الضرورة ، ألن عندنا نصوصاً حتث على اإلقدام على العدو 

الصة إلعالء وتثين على من اقتحم على العدو رغم تيقنه املوت فيها ، بشرط أن تكون نيته خ
كلمة اهللا ، فهنا الفارق بني املسألتني األوىل على املنع وأجيزت للضرورة والثانية ليس فيها منع بل 
فيها حث على اإلقدام ، ومن قال جبواز أمر حمرم ومل تأت النصوص جبوازه مطلقاً وهو قتل املسلم 

ص على إباحته واألمر به ، فال شك أنه سيجيز نظريه وهو أقل حرمة يف األصل ، وجاءت النصو
واحلث عليه ومدح فاعله ، فتنبه أخي الكرمي للفرق ، فما يباح للضرورة غري ما يباح للمصلحة ، 

  .قتل النفس وقد تواردت األدلة على جواز الثانيةز قتل الترس أصعب من القول جبوازوالقول جبوا
فس مسلمة ملصلحة الدين ، فمن أخرج ووجه الشبه بني املسألتني ، أنه يف كال احلالتني مت إزهاق ن

قتل املسلم يف مسألة التترس عن أصلها من احلرمة فأجازه لسبب ما ، فال شك أيضاً أن االقتحام 
على العدو والعمليات االستشهادية هلا اعتبارات شرعية خترجها عن أصل حرمة قتل النفس 

و سلمنا أنه ال يوجد أدلة حتث وجتعلها ممدوحة مثين على فاعلها و موصوف بالشهادة ، هذا ل
  أهـ))على فعله 
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  :  تعريف التترس 

  .التترس هو التستر بالترس:  خمتار الصحاح يف
  .تترس بالشيء جعله كالترس ، وتستر به .. الترس معروف : ويف املصباح املنري 

م نفسه ، واملراد بالترس يف هذا الفصل هو أن يتخذ العدو طائفة من الناس مبثابة الترس حيمي 
ألنه يعرف أن خصمه بسبب حمافظته على أرواح هذه الطائفة املُتترس ا لن يقدم على ضربه أو 

  . اهلجوم عليه 
 ومن الصور اليت تستخدم يف هذا العصر هلذا الغرض ، ما يسمى بالدروع البشرية

 
   -:أقوال العلماء يف هذه املسألة

  .لكن خالفهم متأخروا املالكية، ترس معارضة قتل المالك واألوزاعياملعروف عن  -
 مطلقا مع سقوط الدية اجوازاألحناف وأمحد واملالكية واإلمام الثوري وبعض احلنابلة  وأجازها -

  . ١٠٦والكفارة
لم مينعوا رمي املشركني إذا تترسوا بغريهم أو اختلطوا م طاملا  فالشافعية ومجهور احلنابلة  أما-

مسلمني وال يقصد مسلم ومن ال جيوز قتله بالرمي، وإن ترك كانت هناك ضرورة أو حاجـة لل
الرمي يف هذه احلالة يفضي إىل تعطيل اجلهاد، وإن اختلفوا فيمن يقتل من املسلمني هل على قاتله 

  .الدية مع الكفارة أم الكفارة فقط، وهل تكون الدية عليه أم على العاقلة؟
 يف حصون وز أبو حنيفة وأصحابه والثوري الرمي ج:  قال ابن العريب:قال القرطيب رمحه اهللا 

املشركني وإن كان فيهم أسارى من املسلمني وأطفاهلم، ولو تترس كافر بولد مسلم رمي املشرك 
 ـ قد جيـوز لقرطيبلوالكالم قلت ـ .....،وإن أصيب أحد من املسلمني فال دية فيه وال كفارة
ذلك إذا كانت املصلحة ضرورية كلية قطعية، قتل الترس وال يكون فيه اختالف إن شاء اهللا و

فمعىن كوا ضرورية أا ال حيصل الوصول إىل الكفار إال بقتل الترس، ومعىن أا كلية أا قاطعة 
لكل األمة، حىت حيصل من قتل الترس مصلحة كل املسلمني، فإن مل يفعل قتل الكفار الترس 
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مث .....(.ن تلك املصلحة حاصلة من قتل الترس قطعاواستولوا على كل األمة، ومعىن كوا قطعية أ
وهذه املصلحة ذه القيود ال ينبغي أن خيتلف يف اعتبارها، ألن الفرض : قال علماؤنا): قال رمحه اهللا

أن الترس مقتول قطعا، فإما بأيدي العدو فتحصل املفسدة العظيمة اليت هي استيالء العدو على كل 
ال : لمني فيهلك العدو وينجو املسلمون أمجعون، وال يتأتى لعاقل أن يقولاملسلمني، وإما بأيدي املس

يقتل الترس يف هذه الصورة بوجه، ألنه يلزم منه ذهاب الترس واإلسالم واملسلمني، لكن ملا كانت 
هذه املصلحة غري خالية من املفسدة نفرت منها نفس من مل ميعن النظر فيها، فإن تلك املفسدة 

   ١٠٧اهـ. ا حيصل منها عدم أو كالعدم واهللا أعلمبالنسبة إىل م
. إن تترسوا مبسلم قوتلوا ومل يقصد الترس بالرمي: قال الشيخ حممد عرفة الدسوقي املالكي

   ١٠٨اهـ
ويالحظ من قول من منع من قتل الترس أن هذا املنع إمنا يكون يف جهاد الطلب حيث يقصد 

مناط قول مالك رمحه اهللا حيث كان ذلك يف املسلمون أهل الكفر يف ديارهم وهذا واضح يف 
حصار حصن أو رمي مراكب الكفار، أما إذا كانت املصلحة ضرورية قطعية كلية، وهذه الصورة 
متحققة قطعا يف جهاد الدفع حيث يقاتل الكفار الذين حلوا بديار املسلمني فال مانع من قتل من ال 

ئد على كل املسلمني إذا ترك القتال حينئذ، وهذا يستحق القتل عرضا ال قصدا، حيث أن الضرر عا
  .١٠٩املعىن واضح من كالم القرطيب رمحه اهللا، فهذا مذهب من منع من قتل الترس
فإن دعت الضرورة إىل : قال الشيخ حممد الشربيين اخلطيب رمحه اهللا يف حكاية املذاهب يف ذلك

ل حبيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا رميهم ـ أي املسلمون ـ بأن تترسوا م حال التحام القتا
وكثرت نكايتهم، جاز رميهم حينئذ يف األصح ونقصد بذلك قتال املشركني ونتوقى املسلمني وأهل 
الذمة حبسب اإلمكان، ألن مفسدة اإلعراض ـ أي الكف عن القتال ـ أعظم من مفسدة اإلقدام 

   ١١٠اهـ. كليةوحيتمل هالك طائفة للدفع عن بيضة اإلسالم ومراعاة األمور ال

                                                        
 .مؤسسة مناهل العرفان: ، ط٢٨٨: ١٦/٢٨٦ تفسري القرطيب، ج107
بريوت، وراجع منح اجلليل شرح خمتصر خليل للشيخ : ، ط دار الفكر٢/١٧٨ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، ج108

 .بريوت: حممد عليش، ط دار الفكر
 . اجلهاد وفضل الشهادةأنظر كتاب وجوب 109
 .٣/٢٢٣احلليب، راجع حاشية ابن عابدين، ج: ، ط٤/٢٢٤ مغين احملتاج، ج110
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أما من كان معهم لغرض آخر مثل معاونتهم على املسلمني واخلروج معهم لقتال أهل اإلسالم أو 
  . التجسس على املسلمني وإخبار األعداء بأخبار املسلمني فهو منهم وحكمه حكمهم 

 وال بأس برميهم ـ أي الكفار يف حصوم ـ وإن كان فيهم مسلم أسري: قال ابن اهلمام احلنفي
أو تاجر، بل لو تترسوا بأسارى املسلمني وصبيام، سواء علم أم إن كفوا عن رميهم ازم 

   ١١١اهـ....  املسلمون أو مل يعلموا ذلك، إال أنه ال يقصد برميهم إال الكفار
   

وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا مبن : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
أسرى املسلمني، وخيف على املسلمني إذا مل يقاتلوا فإم يقاتلون، وإن أفضى ذلك إىل عندهم من 

قتل املسلمني الذين تترسوا م، وإن مل خيف على املسلمني ففي جواز القتال املفضي إىل قتل هؤالء 
 ألجل قوالن مشهوران للعلماء، وهؤالء املسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء، وال يترك اجلهاد الواجب

   ١١٢اهـ. من يقتل شهيدا، فإن املسلمني إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من املسلمني يكون شهيدا
  

 عليهم ليغرقهم إن قدر عليهم بغريه ١١٣وكذلك احلكم يف فتح البثوق: وقال ابن قدامة رمحه اهللا
عليهم إال به مل جيز، إذا تضمن ذلك إتالف النساء والذرية الذين حيرم إتالفهم قصدا، وإن مل يقدر 

جاز كما جيوز البيات املتضمن لذلك، وجيوز نصب املنجنيق عليهم وظاهر كالم أمحد جوازه مع 
احلاجة وعدمها، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم نصب املنجنيق على أهل الطائف وممن رأى ذلك 

 صلى اهللا جاء احلديث عن النيب: الثوري واألوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، قال ابن املنذر
عليه وسلم أنه نصب املنجنيق على أهل الطائف، وعن عمرو بن العاص أنه نصب املنجنيق على 

  ١١٤اهـ. أهل اإلسكندرية، وألن القتال به معتاد فأشبه الرمي بالسهام
وإن تترسوا مبسلم ومل تدع حاجة إىل رميهم لكون احلرب غري قائمة أو : وقال أيضا رمحه اهللا

ليهم بدونه أو لألمن من شرهم مل جيز رميهم، فإن رماهم فأصاب مسلما فعليه إلمكان القدرة ع

                                                        
 .دار الفكر، بريوت: ، ط٥/٤٤٨ فتح القدير البن اهلمام احلنفي، ج111
 .٥٢: ، واآلية من سورة التوبة٤/٦٠٧:٦٠٨، وراجع ج٥٤٧ : ٢٨/٥٤٦ جمموع الفتاوى، ج112
 ).لصحاحأنظر خمتار ا(السيول :البثوق 113
 .، ط مكتبة الرياض٤٤٩ : ٤/٤٤٨ املغين البن قدامة، ج114
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ضمانه، وإن دعت احلاجة إىل رميهم للخوف على املسلمني جاز رميهم ألا حال ضرورة ويقصد 
الكفار، وإن مل خيف على املسلمني ولكن مل يقدر عليهم إال بالرمي، فقال األوزاعي والليث ال جيوز 

ترك فتح حصن قدر على فتحه : اآلية، قال الليث} ...ولوال رجال مؤمنون {اهللا تعاىل رميهم لقول 
كيف يرمون من ال يرونه؟ إمنا يرمون أطفال : أفضل من قتل مسلم بغري حق، وقال األوزاعي

جيوز رميهم إذا كانت احلرب قائمة ألن تركه يفضي إىل تعطيل : املسلمني، وقال القاضي والشافعي
   ١١٥اهـ. على هذا إن قتل مسلما فعليه كفارة، ويف الدية على عاقلته روايتاناجلهاد، ف

  
لو تترس الكفار برعاياهم من املعصومني أمثال النساء : (( ١١٦ذكر الشيخ يوسف العيريي

واألطفال والشيوخ وأهل الذمة ، فإن اجليش اإلسالمي مأمور بالكف عنهم إال إذا حدث من 
صلحة تبيحه ، وإذا كان الدرع البشري من املسلمني فاملنع أشد الكف ضرر على املسلمني فامل

وال جيوز اإلقدام على ضرب العدو مع وجود الدرع من املسلمني إال لضرورة ، فخرج لنا تفصيل 
وهو أن الدرع إذا كان من املعصومني من الكفار ال جيوز رميهم إال ملصلحة ، وإذا كان الدرع 

  .إال لضرورة من املسلمني فال جيوز رميهم 
   

والتفريق بني األمرين ظاهر مبا جاء يف الصحيحني عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي اهللا 
عنهم قال مر يب النيب صلى اهللا عليه وسلم باألبواء أو بودان وسئل عن أهل الدار يبيتون من 

اء الكفار ، ورأي اجلمهور أن نس) هم منهم ( املشركني فيصاب من نسائهم وذراريهم قال 
وذراريهم ال يقتلون قصداً ولكن إذا مل يتوصل إىل قتل األباء إال بإصابة هؤالء جاز ذلك ، 
وعندما أجاز الرسول صلى اهللا عليه وسلم ذلك للصحابة مل يضع له ضوابط أخرى تفيد أنه ال 

أنه صلى اهللا جييزه إال لضرورة ، بل حاجة املسلمني يف اإلغارة على الكفار بالليل جتيز ذلك رغم 
عليه وسلم يف حروبه يبيت القوم حىت يطلع الفجر فإذا مسع آذانا وإال أغار ، فعلم من ذلك أنه 
بإمكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم االمتناع عن اإلغارة بالليل ملا فيها من قتل النساء والصبيان 

  .، وجعل اهلجوم بالنهار ، إال أن املصلحة تبيح ذلك 

                                                        
 .٤/١٢٩، وراجع اإلنصاف يف معرفة اخلالف للمرداوي، ج٤٥١ : ٤/٤٥٠ املغين، ج115
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تترس م من املسلمني فال جيوز ذلك حبال إال إذا أفضى االمتناع إىل تضرر عموم أما لو كان امل
املسلمني وااهدين بترك قتال الكفار حىت لو زهقت أرواح املسلمني ، فاملسلم مأجور على فعله 

  .واملقتول يبعثه اهللا على نيته
   

هي أن يهجم العدو : باملسلمنيوالضرورة املقصودة اليت جتيز استهداف الكافرين حىت لو تترسوا 
على املسلمني فيقتل منهم أكثر ممن تترس م، أو يستبيح أرض املسلمني ويدخل ديارهم أو أن 
خيشى على املسلمني أن حياط م أو يستأصلوا أو يهزموا، إذا امتنعوا وكفوا عن القتال ألجل 

 السلطان يف بدء احلرب وإيقافها فهو املتترس م، والضرورة يقدرها أمري املسلمني يف وقته ومن له
  .اهـ))يرى ويعرف ماال يعرفه آحاد الناس أو البعيدين وليس اخلرب كاملعاينة 

أما لو تترس العدو بنساء الكفار وصبيام وشيوخهم ومن هو معصوم الدم وال يقصد بالقتل ، 
ضرورة لقتاهلم ، وحىت لو مل أن مجهور األحناف والشافعية واحلنابلة جييزون قتلهم حىت لو مل تدع ف

  ١١٧.حيصل ضرر على املسلمني بتوقف القتال
 وابن ٤/٢٤٤وصاحب مغين احملتاج ٢/١٧٨ والدسوقي ٥/٤٤٧قال الشوكاين يف فتح القدير 

 كل هؤالء نقلوا عن اجلمهور قوهلم بوجوب قتال العدو إذا دعت ١٠/٥٠٥قدامة يف املغين 
هالك الدرع الذي حيتمي به العدو ، وذكر صاحب مغين الضرورة إىل ذلك حىت لو أدى ذلك إىل 

  :احملتاج لذلك شرطني 
 أن يتحاشى ااهدون ضرب الدرع ما أمكنهم ، إال إذا حدث هذا الضرب حبكم اخلطأ أو -١

  .حبكم االضطرار 
  . عدم وجود قصد قليب إىل ضرب أفراد هذا الدرع ، وإن وجد القصد احلسي اضطراراً -٢
   

لو تترس الكفار يف قلعتهم بأسرى املسلمني  : ٢/١٠٢٩نحاس يف مشارع األشواق قال ابن ال
وأطفاهلم ، فإن مل تدع ضرورة إىل رميهم ، تركناهم صيانة للمسلمني ، وإال فإن دعت ضرورة 
بأن تترسوا م يف حال التحام احلرب ، وكان حبيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا ، أو كثرت 

ذ قلعتهم ، جاز رميهم يف األصح ، ويتوقى املسلم حبسب اإلمكان هذا نكايتهم ، أو تعذر أخ
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 باملنجنيق والنبل وغري – أي بال ضرورة –مذهب الشافعي وأمحد وأجاز أبو حنيفة رميهم مطلقاً 
ذلك ، بشرط توقي املسلم مهما أمكن ، وعلى هذا لو تترسوا يف مركب وحنوه باملسلمني واهللا 

  .أعلم 
  

ـُترك خروجاً من الشبهات، فليعلم وأما قول أصحا ب الشبهات إن اجلهاد اآلن ينبغي أن ي
هؤالء أن ضياع الدين أعظم ضررا من ضياع املال والنفس، وهؤالء أصحاب هذا القول لو علموا 
أقوال العلماء اليت ذكرناها سابقا ملا قالوا ما قالوه، وحنن نرى أن شبهتهم هذه ال قيمة هلا بعد ما 

التفصيل، وخاصة أن ما يقوم به ااهدون يف كثري من البلدان هو من جهاد الدفع ال من ذكرناه من 
  . جهاد الطلب

  
فهؤالء ـ أصحاب هذا القول ـ ومن يوسوس هلم من علماء السالطني الذين يسعون يف تثبيط 

 هلم، املسلمني عن اجلهاد حىت يستويل عليهم الكفار ويقضون عليهم قضاء تاما ال جيب أن يستمع
والواجب أن يعترب يف : بل الواجب أن يستمع للعلماء ااهدين كما قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا

أمور اجلهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين هلم خربة مبا عليه أهل الدنيا دون أهل الدنيا الذين 
 ال خربة هلم يف يغلب عليهم النظر يف ظاهر الدين، فال يؤخذ برأيهم وال برأي أهل الدين الذين

  . ١١٨اهـ. الدنيا
  
  
  
 

                                                        
 .٦١٠ : ٤/٦٠٩ الفتاوى الكربى البن تيمية، ج118
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   يف العمليات االستشهادية١١٩عقالء الشعييب فتوى الشيخ محود بن

  :سؤال

  ...اهللا من كل سوء فضيلة الشيخ محودبن عقالء الشعييب حفظه

 
املسلمني جبهاد أعدائهم واإلثخان م  يقوم ااهدون يف فلسطني والشيشان وغريمها من بالد

وهذه العمليات هي ما يفعله ااهدون من إحاطة أحدهم  .. لعمليات االستشهاديةبطريقة تسمى ا
 أو ما يضع يف جيبه أو أدواته أو سيارته بعض القنابل املتفجرة مث يقتحم حبزام من املتفجرات،

                                                        
هو الشيخ أبو عبد اهللا محود بن عقالء الشعييب اخلالدي من بريدة جبزيرة العرب تلقى العلوم الشرعية على يد كبار علماء  119

يخ وفضيلة الشيخ حممد بن ابراهيم آل الشيخ جزيرة العرب فمن أساتذته فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن ابراهيم آل الش
  .وفضيلة الشيخ عبد اهللا بن حممد بن سليمان و فضيلة الشيخ حممد األمني الشنقيطي وغريهم

 كان رمحه اهللا عاملا جليال جمتهدا و درس العقيدة واحلديث والفقه وأصول الفقه والنحو والتفسري يف كلية الشريعة على مدى 
 يف التدريس اجلامعي ) بروفسور(درجة أستاذ كرسي وتسمى يف الدراسات العلمية   ترقى إىل أن وصل إىلمث أربعني سنة

املفيت احلايل للسعودية حممد بن : تتلمذ وخترج على يديه مجع من العلماء منهم أعضاء يف هيئة كبار العلماء وغريهم كثري مثل
و العشرات من ، لي بن خضري اخلضري وسلمان بن فهد العودة وغريهمابراهيم والدكتور صاحل بن فوزان الفوزان والشيخ ع

  .الدكاترة ورؤساء احملاكم والوزراء وغريهم  القضاة و
 كلفته وعمدته اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة بالنظر يف نتاج وكتب بعض العلماء املشهورين وتقييم ذلك متهيدا لترقيتهم

وربيع ، اجلزائري  وأبو بكر، عبد القادر شيبة احلمد : حممد بن صاحل العثيمني و الشيخ  : شيخال: لدرجة األستاذية منهم 
  .املدخلي وحممد أمان اجلامي

  .وانتقل إىل التقاعد املبكر بناء على رغبته وطلبه
 ١٣٨٤هـ إىل ١٣٨٠ام من ع حممد بن إبراهيم باإلفتاء والتدريس يف احلرم املكي أثناء احلج: العالمة الشيخ  كلفه مساحة

  . هـ
حممد بن : األمني الشنقيطي وطلب من الشيخ  حممد: حممد بن إبراهيم للقضاء ولكن تدخل شيخ شيخنا : ورشحه الشيخ 

  . حافظته يف الكلية نظرا لقدراته العلمية يف التدريس والشرح والتفهيم وقوة إبراهيم إعفاءه من القضاء وتركه يدرس
ه اهللا الصدع باحلق ورفع لواء جهاد الكلمة إىل أن مات رمحه اهللا بعد خروجه من سجون ومعتقالت آل واشتهر عن الشيخ رمح

 )شبكة اإلنترنت راجع سرية شيخنا الذاتية يف موقعه حفظه اهللا على. (هـ١٤٢٢سعود بأيام عام 
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بقصد الشهادة  جتمعات العدو ومساكنهم وحنوها ، أو يظهر االستسالم هلم مث يقوم بتفجري نفسه
  . العدو والنكاية بهوحماربة 

 
؟ وهل يعد هذا الفعل من االنتحار ؟ وما الفرق بني االنتحار  فما حكم مثل هذه العمليات

  .. االستشهادية ؟ جزاكم اهللا خريا وغفر لكم والعمليات

 
 :اجلواب

واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء
  ... أمجعني أما بعد

املعاصرة  على هذا السؤال البد أن تعلم أن مثل هذه العمليات املذكورة من النوازل قبل اإلجابة
نوازله اليت حتدث فيه ، فيجتهد  اليت مل تكن معروفة يف السابق بنفس طريقتها اليوم ، ولكل عصر

 املشاة هلا واليت أفىت يف مثلها واحلوادث والوقائع العلماء على تنـزيلها على النصوص والعمومات
  :وقال عليه الصالة والسالم عن القرآن ) ما فرطنا يف الكتاب من شيء  : ( السلف ، قال تعاىل

اجلهاد يف  ، وان العمليات االستشهادية املذكورة عمل مشروع وهو من) فصل ما بينكم  فيه ( 
الوسائل الفعالة ضد أعداء  جلهادية ومنسبيل اهللا إذا خلصت نية صاحبه وهو من اجنح الوسائل ا

م من قتل أو جرح وملا فيها من بث الرعب والقلق  هذا الدين ملا هلا من النكاية وإيقاع اإلصابات
جترئة املسلمني عليهم وتقوية قلوم وكسر قلوب األعداء واإلثخان فيهم  واهللع فيهم ،وملا فيها من

 . اجلهادية توهني ألعداء املسلمني وغري ذلك من املصاحلفيها من التنكيل واإلغاظة وال وملا
الوقائع واحلوادث اليت تنـزل   ويدل على مشروعيتها أدلة من القرآن والسنة واإلمجاع ومن-

  . إن شاء اهللا عليها وردت وأفىت فيها السلف كما سوف نذكره
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  : القرآن األدلة من: أوال 

 ، فإن)  يشرى نفسه ابتغاء مرضات اهللا واهللا رؤوف بالعباد ومن الناس من( : منها قوله تعاىل – ١
بنفسه يف ذلك ، كما  الصحابة رضي اهللا عنهم أنزلوها على من محل على العدو الكثري لوحده وغرر

اهللا عنهم كما رواه أبو داود  قال عمر بن اخلطاب وأبو أيوب األنصاري وأبو هريرة رضي
   )٣٦١ / ٢القرطيب  تفسري(  ،والترمذي وصححه ابن حبان واحلاكم 

 
أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا  إن اهللا اشترى من املؤمنني: ( قوله تعاىل  – ٢

 محله األكثرون على أا نزلت يف كل جماهد: اآلية ، قال ابن كثري رمحه اهللا )  .. فيقتلون ويقتلون
  . يف سبيل اهللا

 
) رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم  اعدوا هلم ما استطعتم من قوة منو: ( قوله تعاىل  – ٣

  . اليت ترهبهم ، والعمليات االستشهادية من القوة

 
يف احلرب فشرد م من خلفهم لعلهم  فإما تثقفنهم: ( قال تعاىل يف الناقضني للعهود  – ٤

 . )يذكرون
 

  : األدلة من السنة: ثانيا 

طريقة قتله فقتلوه شهيدا  صته معروفة وهي يف الصحيح ، حيث دهلم علىحديث الغالم وق – ١
عظيم ومصلحة للمسلمني حيث دخلت تلك  يف سبيل اهللا ، وهذا نوع من اجلهاد ، وحصل نفع

برب الغالم ، ووجه الداللة من القصة أن هذا الغالم ااهد غرر  آمنا: البالد يف دين اهللا ، إذ قالوا 
يستطيعوا  ذهاا من أجل مصلحة املسلمني ، فقد علّمهم كيف يقتلونه ، بل مليف  بنفسه وتسبب

أُغتفر ذلك يف باب اجلهاد ، ومثله  قتله إال بطريقة هو دهلم عليها فكان متسبباً يف قتل نفسه ، لكن
تسبب يف ذهاب نفسه ملصلحة اجلهاد ، وهذا له أصل يف  ااهد يف العمليات االستشهادية ، فقد
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واحتسب وأمر وى واهتدى الناس بأمره ويه حىت قتل يف ذلك لكان  ا ، إذ لو قام رجلشرعن
  .)سلطان جائر افضل اجلهاد كلمة حق عند:( شهيدا ، وهو مثل قوله عليه الصالة والسالم  جماهدا

اُحتمل يف ترس على الرماح وألقوه على  فعل الرباء بن مالك يف معركة اليمامة ، فإنه – ٢ 
ينكر عليه أحد من الصحابة ، وقصته مذكورة يف سنن البيهقي يف  دو فقاتل حىت فتح الباب ، وملالع

و أسد  ) ٣٦٤ / ٢( ويف تفسري القرطيب  ) ٤٤ / ٩( التربع بالتعرض للقتل  كتاب السري باب
ك  وفعل الرباء هذا ال يساور من مسع به الشك أن فاعله سيهلوتاريخ الطربي ( 206 / 1 ) الغابة

إما من إلقائه أو من اجلند الذين تأهبوا له ، ورغم ذلك مل يعترض ال أمري اجليش وال أحد من 
  .  الصحابة ، على ذلك رغم غلبة الظن الكه

وأيب قتادة لوحدهم على عيينة بن حصن ومن معه  محل سلمة ابن األكوع واألخرم األسدي – ٣
، قال ابن .متفق عليه) خري رجالتنا سلمة  ( :عليه وسلم فقال  ، وقد أثىن الرسول صلى اهللا

 أدل دليل على جواز محل الواحد على اجلمع الكثري من: احلديث الصحيح الثابت  ويف: النحاس 
سلمة و  العدو وحده وان غلب على ظنه انه يقتل إذا كان خملصا يف طلب الشهادة كما فعل

الصحابة عن مثل فعله ، بل يف  م ومل ينهاألخرم األسدي ، ومل يعب النيب عليه الصالة والسال
النيب عليه الصالة والسالم مدح أبا قتادة  احلديث دليل على استحباب هذا الفعل وفضله فإن

أن كالً منهما قد محل على العدو وحده ومل يتأنّ إىل أن يلحق به  وسلمة على فعلهما كما تقدم ، مع
   ). ٥٤ / ١( اهـ مشارع األشواق  املسلمون

ملا محل بنفسه بني الصفني على العدو الكثري فأنكر عليه  ما فعله هشام بن عامر األنصاري – ٤
  ألقى بنفسه إىل التهلكة، فرد عليهم عمر بن اخلطاب وأبو هريرة رضي اهللا:بعض الناس وقالوا

 اآلية، مصنف ابن أيب (ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات اهللا( عنهما وتليا قوله تعاىل 
محل أيب حدرد األسلمي وصاحبيه على  – ٥  ) ٤٦ /٩(سنن البيهقي )٣٢٢ ، ٣٠٣ / ٥( شيبة

فنصرهم اهللا على املشركني ذكرها ابن هشام يف سريته وابن النحاس  عسكر عظيم ليس معهم رابع
  .( 545/ 1 )يف املشارع
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 طرح الدرع عنه املعارك وقد  بن حنظله الغسيل حيث قاتل حاسراً يف إحدىفعل عبد اهللا – ٦
  )  /555  ١( حىت قتلوه ، ذكره ابن النحاس يف املشارع 

أيب موسى يذكر احلديث  يف الرجل الذي مسع من ) ٤٤ / ٩( نقل البيهقي يف السنن  – ٧
جفن سيفه وشد على العدو مث قاتل حىت  فقام الرجل وكسر. اجلنة حتت ظالل السيوف : املرفوع 
 . قتل
. واهاً لريح اجلنة ، مث انغمس يف املشركني حىت قتل : وقعة أحد قال   يفقصة أنس بن النضر – ٨

   عليه متفق

  : اإلمجاع: ثالثا 

قد أمجعوا على جواز : عن املهلب قوله  ( 588 / 1 )  نقل ابن النحاس يف مشارع األشواق-
 سلم الواحد له أنوال خالف يف أن امل: ونقل عن الغزايل يف اإلحياء قوله  تقحم املهالك يف اجلهاد ،

  . يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل

مسلم االتفاق على التغرير بالنفس يف اجلهاد ، ذكره يف غزوة ذي قرد   ونقل النووي يف شرح-
 )١٢  187 / (  

املسألة اليت يسميها الفقهاء يف كتبهم  هذه احلوادث الثمان السابقة مع ما نقل من اإلمجاع هي
وأحيانا تسمى مسألة االنغماس يف الصف ، أو مسألة التغرير   محل الواحد على العدو الكثري ،مسألة

  . بالنفس يف اجلهاد

فيه جواز االنغمار  : قال ) ٤٦ / ١٣(  قال النووي يف شرح مسلم باب ثبوت اجلنة للشهيد -
ـ ، ونقل القرطيب يف اه. مجاهري العلماء  يف الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بال كراهة عند

إن محل على : حىت قال بعضهم ) أي احلمل على العدو ( املالكية  تفسريه جوازه عن بعض علماء
أثرا ينتفع  مجلة العسكر وحنوه وعلم وغلب على ظنه أنه يقتل ولكن سينكي نكاية أو يؤثر املائة أو

لو محل رجل واحد على : قال  به املسلمون فجائز أيضا ، ونقل أيضا عن حممد بن احلسن الشيباين
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كان يطمع يف جناة أو نكاية يف العدو ، تفسري  األلف من املشركني وهو وحده مل يكن بذلك بأس إذا
   ). ٣٦٤ / ٢( القرطيب 

االنغماس يف الصف وتغرير  ووجه االستشهاد يف مسألة احلمل على العدو العظيم لوحده وكذا
ااهد الذي غرر بنفسه وانغمس يف جتمع الكفار  لى مسألةالنفس وتعريضها للهالك أا منطبقة ع

  . واإلصابة والنكاية لوحده فأحدث فيهم القتل

 
  : وحوادث تنـزل عليها العمليات االستشهادية وقائع

واضطر املسلمون ااهدون حيث مل  فيما لو تترس جيش الكفار مبسلمني: أوال مسألة التترس
 ) ٥٢ / ٢٠( املسلمني جاز ذلك ، قال ابن تيمية يف الفتاوى  ترس منيستطيعوا القتال إال بقتل ال

ولقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا مبن عندهم من : قال  )٥٤٦، ٥٣٧ / ٢٨( 
ذلك إىل قتل  املسلمني وخيف على املسلمني الضرر إذا مل يقاتلوا فإم يقاتلون وإن أفضى أسرى

: قال يف اإلنصاف ) ٤/٢٧١(الروض  اهـ  وقال ابن قاسم يف حاشية.  ماملسلمني الذين تترسوا
. خناف على املسلمني فريميهم ويقصد الكفار وهذا بال نزاع  وإن تترسوا مبسلم مل جيز رميهم إال أن

  اهـ
نفعل ذلك ولو  الداللة يف مسألة التترس ملا حنن فيه أنه جيوز للتوصل إىل قتل الكفار أن  ووجه-

العلة واملناط أن التوصل إىل قتل  فيه قتل مسلم بسالح املسلمني وأيدي املسلمني ، وجامعكان 
الترس من املسلمني فحصل التضحية ببعض املسلمني  العدو والنكاية به إمنا يكون عن طريق قتل

إىل العدو والنكاية به ، وهذا أبلغ من إذهاب ااهد نفسه من  املتترس م من أجل التوصل
من املسلمني  االستشهادية من أجل التوصل إىل العدو والنكاية به ، بل إن قتل أهل الترس عملياتال

قتل الغري فيه ظلم هلم وتعد عليهم  أشد ألن قتل املسلم غريه أشد جرما من قتل املسلم لنفسه ، ألن
د وإذا جاز خاص به ولكن اُغتفر ذلك يف باب اجلها فضرره متعد وأما قتل املسلم نفسه فضرره

املسلمني من أجل قتل العدو فإن إذهاب نفس ااهد بيده من أجل  إذهاب أنفس مسلمة بأيدي
عليه  العدو مثله أو أسهل منه ، فإذا كان فعل ما هو أعظم جرما ال حرج يف اإلقدام النكاية يف
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 العدو والنكاية املقصد هو فبطريق األوىل أال يكون حرجا على ما هو أقل جرما إذا كان يف كليهما
  . إمنا األعمال بالنيات: حلديث 

 
 

الكفار  رد على من قال يف مسألة االنغماس واحلمل على العدو أن املنغمس يقتل بأيدي ويف هذا
مل يعتربوا قتل  فنقول ومسألة التترس يقتل بأيدي املسلمني وسالحهم ومع ذلك! وسالحهم 

  . جاء الوعيد فيهاملسلمني املتترس م من باب القتل الذي 

  : مسألة البيات: ثانيا 

والنكاية فيه وإن تضمن ذلك قتل من ال جيوز قتله من صبيان  ويقصد ا تبييت العدو ليال وقتله
 ال بأس بالبيات وهل غزو: جيوز تبييت العدو ، وقال أمحد : قال ابن قدامة  الكفار ونسائهم ،

 . ( 503 / 10 ) املغين مع الشرح. ره البيات ال نعلم أحداً ك: الروم إال البيات ، وقال 
وكذلك : النكاية يف العدو وهزميته فيقال  ووجه الداللة أنه إذا جاز قتل من ال جيوز قتله من أجل

جيوز إذهاا لو ذهبت من أجل النكاية جائز أيضا ، ونساء الكفار  ذهاب نفس ااهد املسلم اليت ال
 . ي من ال جيوز له فعله لوال مقاصد اجلهاد والنياتالبيات قتلوا بأيد وصبيام يف
  .. اخلالصة

العملية االستشهادية وإذهاا من أجل  دل ما سبق على أنه جيوز للمجاهد التغرير بنفسه يف
الكفار وأيديهم كما يف األدلة السابقة يف مسألة التغرير  اجلهاد والنكاية م ولو قتل بسالح

نفسه  سلمني وأيديهم كما يف مسألة التترس أو بداللة تسبب فيها إذهاببسالح امل واالنغماس ، أو
من مصاحل عظيمة اُغتفر فيه  كما يف قصة الغالم ، فكلها سواء يف باب اجلهاد ألن باب اجلهاد ملا له

كما دلت السنة ، وجاز فيه قتل من ال جيوز  مسائل كثرية مل تغتفر يف غريه مثل الكذب واخلداع
   .اجلهاد ولذا أُدخلت مسألة العمليات االستشهادية من هذا الباب ا هو األصل يف مسائلقتله ، وهذ
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الفارق ، فهناك  مسألة قياس املستشهد يف هذه العمليات االستشهادية باملنتحر فهذا قياس مع أما
أو الذي يقتل نفسه جزعا وعدم صرب  فروق بينهما متنع من اجلمع بينهما ، فهناك فرق بني املنتحر

واستعجاال للموت أو ختلصا من اآلالم واجلروح  تسخطا على القدر أو اعتراضا على املقدور
بنفس خائفة يائسة ساخطة يف غري ما يرض اهللا وبني نفس ااهد يف  والعذاب أو يأسا من الشفاء

ن الدي االستشهادية بنفس فرحة مستبشرة متطلعة للشهادة واجلنة وما عند اهللا ونصرة العملية
املسلمني كارمني مالكم كيف  أفنجعل( والنكاية بالعدو واجلهاد يف سبيله ال يستوون، قال تعاىل 

السيئات أن جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا  أم حسب الذين اجترحوا( وقال تعاىل ) حتكمون 
فاسقا ال أفمن كان مؤمنا كمن كان ( وقال تعاىل ) ما حيكمون  الصاحلات سواء حمياهم وممام ساء

  ). يستوون

حممد وعلى آله وصحبه  نسأل اهللا أن ينصر دينه ويعز جنده ويكبت عدوه وصلى اهللا على نبينا
  أمجعني

 أماله                                                            
 الشعييب محود بن عقالء.                                                      أ

  هـ2/2/1422                                                         
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  غارات الفدائيةيف ال فتوى فضيلة الشيخ علي بن خضري اخلضري
  :سؤال

  حفظه اهللا................ فضيلة الشيخ علي بن خضري اخلضري 
  ...السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد 

نا عن العمليات االستشهادية ، ومبا أننا من طالبكم ، ودرسنا عليكم سابقا ، كثر الكالم يف بلد
  . وفقكم اهللا وأعانكم وجزاكم اهللا خريا .. .فنحب أن نعرف رأيكم يف هذه املسألة 

  بعض طالبكم                                                  
  اجلواب 

  النيب بعده ، وبعد احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من 
العمليات االستشهادية من اجلهاد ، بل هي اليوم من أفضل ...وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته 

  : اجلهاد يف سبيل اهللا ، ويدل على ذلك أدلة منها 
  ) ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات اهللا واهللا رؤف بالعباد:(  ـ قوله تعاىل ١
 اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قصة الغالم وأصحاب األخدود  ـ ما رواه مسلم رمحه٢

 ٢٨(وفيها أن الغالم أمر بقتل نفسه ألجل مصلحة ظهور الدين ، قال ابن تيمية يف الفتاوى 
  إن الغالم أمر بقتل نفسه ألجل مصلحة ظهور الدين، : قال ) ٥٤٠/

 أن ينغمس املسلم يف صف الكفار وإن غلب وهلذا جوز األئمة األربعة: (  ـ مث قال ابن تيمية ٣
  اهـ ) على ظنه أم يقتلونه إذا كان يف ذلك مصلحة للمسلمني 

  ) .احلديث ....إمنا األعمال بالنيات ( ـ وللحديث املتفق عليه ٤
 ـ قصة الرباء بن مالك يف معركة اليمامة ، فإنه اُحتمل يف ترس على الرماح والقوه على ٥

 فتح الباب ، ومل ينكر عليه أحد من الصحابة ، وقصته مذكورة يف سنن البيهقي يف العدو فقاتل حىت
أسد الغابة  ) ٣٦٤ / ٢( ويف تفسري القرطيب  ) ٤٤ / ٩( كتاب السري باب التربع بالتعرض للقتل 

  .تاريخ الطربي  ) ٢٠٦ / ١( 
ة محود بن عقالء وجتدون برفقته فتوى شيخنا العالم .هذا على وجه االختصار نظرا لطلبكم 

الشعييب يف جواز العمليات االستشهادية وأا مشروعة ومن اجلهاد يف سبيل اهللا ، فقد أجاد وأفاد 
  .فجزاه اهللا عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء .وأطال يف ذكر األدلة ، ورد على أدلة املخالفني 

   .اته وأبلغ سالمنا لإلخوان عندكم ، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبرك
  أخوكم

  علي بن خضري اخلضري
   بريدة-القصيم  / هـ٥/٣/١٤٢٢
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  الفهرس
  صفحة  الموضوع

  ٢  مقدمة الكتاب

  ٥  مقدمة يف وجوب اجلهاد وفضل الشهادة

  الباب األول

  ١٠  تعريف الغارات الفدائية: الفصل األول

  ١٢  وإظهاره إعزاز الدين جواز إتالف النفس ملصلحة: ثاينالفصل ال

  ١٣  الساحر والراهب والغالمادثة حاد من يستفما 

  ١٨  إمجاع العلماء على جواز تقحم املهالك يف اجلهاد: ثالثالفصل ال

  ١٩   وإن تيقن اهللكةجواز محل الواحد على العدد الكثري من العدو يف اجلهاد: رابعالفصل ال

  دموااهدين أق  صور من السنة املطهرة وسري الصحابة رضوان اهللا عليهم-أ  
  األعداء على املهالك فقتلهم

١٩  

  ٢٣   ملصلحة الدينجواز فداء األشخاص باألنفس -ب

  ٢٤  القتل وإن تيقن الكثري  أقوال أهل العلم يف جواز محل الواحد على العدد- ج

  ٢٨   يقتلها بفعل غريه  بيان أنه ال فرق بني أن يقتل اإلنسان نفسه بيده أو أن- د

  ٣٠  تعريف العلماء للشهيد

  ٣٢  تعريف املنتحر

  ٣٦  الوارد يف قتل النفس النهي عن خروج من قتل نفسه ملصلحة الدين: مساالفصل اخل

  ٣٩  عن إلقاء النفس يف التهلكة سبيل اهللا خروج من عرض نفسه للقتل يف: سداالفصل الس

  ٤٠  االستئسار املوت ورفض والقتال حىت-ملن أيقن األسر -فضل الصرب: سابعالفصل ال

  ٤٣  بالكفر وعدم النطق فضل الصرب على القتل: نمثاالفصل ال

  ٤٥  والنهي عن املنكر باملعروف فضل الصرب على القتل يف األمر: تاسعالفصل ال

  ملصلحة الدين أو درء مفسدة قتل النفس مسألة: الفصل العاشر
  عدم إفشاء األسرار حتت التعذيبعن الدين ك

٤٧  
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  ٤٨   املباشر واملعني على القتلإثبات أنه ال فرق بني: مسألة

  قتل النفس آل الشيخ يف مسألة  الشيخ حممد بن إبراهيمفتوى
  عدم إفشاء األسرار حتت التعذيبملصلحة الدين و

٥٢  

  ٥٣  فتوى الشيخ حسن أيوب

  ٥٥  كالم الشيخ عبد العزيز بن صاحل اجلربوع يف املسألة

  الباب الثاين

  إذا اختلط م من ال جيوزجواز رمي الكفار  (مسألة التترس
  وغريهم قتله من املسلمني

٥٧  

  ٥٩  تعريف التترس

  ٥٩  أقوال العلماء يف هذه املسألة

  ٦٥  عقالء الشعييب يف العمليات االستشهادية فتوى الشيخ محود بن

  ٧٣  االستشهادية يف العمليات الشيخ علي بن خضري اخلضري فتوى

  ٧٤  الفهرس

  مت حبمد اهللا
  



 
 ٧٦ أحكام الغارات الفدائیة والتترس

  


