
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 فلسطني فتوى صادرة عن هيئة علماء 

 فيالحكم الشرعي 

 في فلسطين وتعمل على تشويه صورتها الحمالت اإلعالميّة التي تستهدف المقاومة 

 
 وبعد:مجعني، أاحلمد هلل رّب العاملني؛ والّصالة والّسالم على سّيدان حمّمد وعلى آله وأصحابه 

تتعّرض منذ القدمي إىل محالت   _ ال سيما الفصائل اإلسالمّية منها_فإّن فصائل املقاومة على أرض فلسطني املباركة  
فرتة األخرية بطريقة منهجّية تقودها بعض الفضائّيات  يف التشويه وطعن هبا، غري أّن هذه احلمالت أخذت ابلّتصاعد  

 احملسوبة على األمة لألسف البالغ.واملواقع اإللكرتونية  
فداء  للدين والعقيدة واألقصى  ا بواجب العلماء يف الصدع ابحلّق وتبيينه والّذب عن أعراض من يبذلون أرواحهم  وقيام  

فلسطني يف اخلارج بيان املوقف الشرعّي من هذه احلملة املمنهجة  يئة علماء  فقد كان لزام ا علينا يف جلنة الفتوى يف ه
 اخلطرية.  

النيل منهم وتشويه صورهتم وتبّّن رواايت   ي   إّن اإلرجاف وتثبيط اجملاهدين وحماولة  خيانة هلل    د  ع  العدو وإشاعتها 
 منها:  ،خذ أشكاال  عدةأيلألمانة قد وإن هذا اإلرجاف واخليانة   ،ورسوله ولألمة ومقدساهتا

إاّل هدف تشويه صورة  افرتاء واختالق األخبار الكاذبة اليت ال أساس هلا من الصحة وليس من وراء اختالقها    -
 املقاوم برّمته. اجملاهدين والعمل  

لكن    فتبدو عناوين صحيحة  عليه فروع من الكذب واالفرتاء،    بىنف أصلها وي  حر   كة اليت ي  نشر األخبار املشكّ    -
 وتلقي الباطل فيه وأتوله مبا ال ينبغي.مضامينها زور وهبتان، ختلط حقا  بباطل، وتشوه احلق  

ويسرتون ما جيب أن ينشر، يشعلون   ،فونهرّ   ححاله بل ي  وال يرتكونه على  إهنم خبيانتهم ينشرون ما جيب أن يسرت،  
 يف عضد املسلمني.    ت  ف  ط وت   ثبّ  ت   _صحيحةولو كانت  _ فإشاعتها   ،لفتنة برتويج أخبار الفنت والشرانر ا
أرهقت العدو، وتصويرها  ومنها أيضا  االستهزاء جبهاد اجملاهدين وأدواهتم وسالحهم وقدراهتم على الرغم من أهنا    -

وتثبيطا   واجملاهدين  للمسلمني  توهين ا  منها  جدوى  ال  هلمأبهنا  شعبنا  وحتميل    ،  حبق  الصهاينة  جرائم  مسؤولية  هم 
 .ومقدساتنا

هنم يدافعون أبوتصويرهم    ،ن لليهود الغاصبني حقا  يف فلسطني أب  _هذه الوسائلمن خالل  _ومنها أيضا  االدعاء    -
 مع أهنم غاصبون معتدون.    عن أرضهم،  



 

  
حكام الشرعّية املتعّلقة بعض األ فلسطني يف اخلارج نعلن  إبجياٍز ووضوٍح  ومن هنا فإننا يف جلنة الفتوى يف هيئة علماء  

 هبذه املسألة. 
األّول إىل  الحكم  واإلساءة  اجملاهدين  تشويه صورة  املرجفون من  أولئك  يفعله  ما  إّن  أشخاصهم وإىل جهادهم  : 

وهو من    ،ألمة معهم هو عمٌل حمّرمٌ إليهم ملنع تفاعل ا ونسبة اخليانة   ووصمهم ابإلرهاب وإشاعة األكاذيب حوهلم
 واإلرجاف والوالء العملّي للعدو الصهيوين ومظاهرته على املسلمني.الكبائر اليت تدخل يف ابب اخليانة 

ينطوي عليه من معاين الوالء ملا فيه من كذٍب وافرتاٍء وابطٍل، وملا    ؛ونؤكد أن هذا الفعل حمّرٌم أشّد التحرمي لذاته
ملآالته وآاثره املرتتبة عليه من شّق الصّف املسلم واإلضرار بعدالة ن الّصهيويّن الغاصب، وهو أيض ا حمّرٌم  احملّرم للكيا

 فلسطني والفّت يف عضد األمة اإلسالمّية مجعاء.قضّية املسلمني يف  
ذ وا اْلي  ه ود  و الن ص ار ٰى أ ْول ي اء  ۘ ب  ْعض ه ْم أ ْول ي اء  ب  عْ  ا ال ذ ين  آم ن وا ال  ت  ت خ  نك ْم ف إ ن ه   ٍض ۚ  قال تعاىل: "اي  أ ي  ه  و م ن ي  ت  و هل  م مّ 

ن ْه ْم ۗ إ ن  اَّلل   ال  ي  ْهد ي اْلق ْوم  الظ ال م ني " املائدة:   51م 
عنها هؤالء اجملاهدون،  بقوة اجملاهدين وتضحياهتم جرمية وخيانة للمسلمني واملقدسات اليت يدافع    إن االستهزاء

روا من نفقات املسلمني الصادقة البسيطة  خ  س  وهو كفعل املنافقني الذين    ،ويذودون عنها بدمائهم وكل إمكاانهتم
هلي أكرب جرما  من السخرية جبهادهم أبمواهلم؛    بتضحيات اجملاهدين أبنفسهمفتوعدهم هللا ابلعذاب، وإن السخرية  

 ، تعاىل يعظم اجلهاد ابلنفس على اجلهاد ابملالفإّن هللا  
ق ات  و ال ذ ين  ال  جي  د ون  إ ال   ن ْه مْ وقال تعاىل: "ال ذ ين  ي  ْلم ز ون  اْلم ط وّ ع ني  م ن  اْلم ْؤم ن ني  يف  الص د      ج ْهد ه ْم ف  ي ْسخ ر ون  م 

اٌب أ ل يمٌ  ن ْه ْم و هل  ْم ع ذ  ر  اَّلل   م   79 " التوبة: س خ 
 
فلسطني وحتميل  الحكم الثاني   الغاصبني يف  لليهود  االدعاء بوجود حقوق  إن  يقع من    :  ما  اجملاهدين مسؤولية 

كفعل يهود يف التلبيس وقلب احلقائق، فهم على الرغم  وهو    ،فهو قلب للحقائق  ؛الغاصبني من جرائم هو فعٌل حمّرمٌ 
فضل دين املشركني على دين املسلمني، وهو احنراف عن احلق واتباع لسبل  عون  من معرفتهم للحقيقة كانوا يد  

 داء على املسلمني.ومظاهرة لألعالشيطان  
جلْ ْبت  و الط اغ وت      ن  اْلك ت اب  ي  ْؤم ن ون  اب  يب ا مّ  ْ ت  ر  إ ىل  ال ذ ين  أ وت وا ن ص  ء  أ ْهد ٰى  قال تعاىل: "أ َل  ؤ ال  و ي  ق ول ون  ل ل ذ ين  ك ف ر وا هٰ 

 51 " النساء: م ن  ال ذ ين  آم ن وا س ب يال  

 



 

اإلعجاب هبا والتغريد مبقاطعها  نشر  هذه االفرتاءات يف وسائل التواصل االجتماعّي وتعميمها عرب  : إّن  الحكم الثالث
الدردشة أو على احلساابت والصفحات الشخصّية هو من الرتويج  ومشاركة حمتواها وإعادة نشرها يف جمموعات  

ا عاملا  ن  احملّرم للباطل، وم   املسلمني  وبقة اخليانة ومواالة أعداء املسلمني وتثبيط  قاصد ا آلاثره فقد وقع يف م  فعله عامد 
وعليه أن   ، ارتكب الفعل احلرامن فعله جاهال  حمسن ا القصد فقد  عن االلتفاف حول مشروع جهاد الغاصبني، وم  

ثه بعثه من جد  وال يعمل  على  ،هذا الباطل  ، ومييت  واالفرتاءما ميكن حذفه من هذا التشويه    وحيذف    ،يراجع نفسه
 الننت.

اٌب أ ل يٌم يف  الد نْ ي ا   ش ة  يف  ال ذ ين  آم ن وا هل  ْم ع ذ  يع  اْلف اح  ر ة  ۚ و اَّلل   ي  ْعل م  و أ نت ْم  قال تعاىل: "إن  ال ذ ين  حي  ب ون  أ ن ت ش  و اآْلخ 
 19" النور: ال  ت  ْعل م ون  

 
  ة شرعيّ ات  واجب  هييستهدفهم  الباطل الذي    هلم وجماهبة    اجملاهدين والّنصح  : إّن الّذّب عن أعراض  الحكم الرابع

غت ر  ر الوجه احلقيقّي للمقاومة اليت م  ظه  ت    ، مضاّدة، وهي دعوٌة إىل القيام حبملٍة إعالمّية  اعلى كّل من يستطيع ه
لقيام هبذه احلملة للقادرين عليها  ح افرتاء وكذب هذه اجلهات املرجفة، وا فض  وت    ،نف الكيان الّصهيويّن الغاصبأ

فضح خيانة هذه  وكذلك    ،وإن التقصري هبذا الواجب هو من خذالن املقاومة، والقيام به نصر هلا   ،شرعيّ واجٌب  
 .تندثرعراض عنها حىت تعود إىل رشدها أو  اجلهات والدعوة ملقاطعتها واإل

قال: »ما    -عليه وسلمصلى هللا  -هللا، عن النيب  أخرج أبو داود من حديث أيب طلحة األنصاري وجابر بن عبد  
خذله هللا يف موطن   وينتقص فيه من عرضه، إالّ من امرئ مسلم خي ذل  امرأ  مسلما  يف موطن تنتهك فيه حرمته،  

بٌّ فيه ن صرته، وما من امرئ ينصر   نصره   مسلما  يف موضع ينتقص فيه من ع رضه، وي نتهك فيه من حرمته، إالّ حي 
 .موضع حيب  فيه ن صرته"يف   هللا

 .وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 واحلمد هلل رب العاملني

 

 هيئة علماء فلسطني يف جلنة الفتوى  
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