
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 فلسطني فتوى صادرة عن هيئة علماء 

 المسمى بـ "صفقة القرن" الحكم الشرعي على إعالن ترامب
 

وأصحابه وأتباعه إبحسان إىل يوم الدين،    وعلى آله  ،والصالة والسالم على رسوله األمي   ،احلمد هلل رب العاملي 
 وبعد:

إعالن يهدف إىل إقرار اليهود على اغتصاهبم  م  1/2020/ 28فقد صدر عن الرئيس األمريكي ترامب يوم الثالاثء  
لفلسطي وتثبيتهم على أرضها ونصرهتم على أهلها، كما يهدف إىل تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حق العودة  

من أراضي الضفة %  30الالجئي وتوطي الفلسطينيي خارج فلسطي، وشرعنة املستوطنات، وضم    ملفوإغالق  
ي حبل الدولتي، واالعرتاف  الغربية إىل كيان   الغصب؛ لتأكيد االعرتاف ابلقدس املوحدة عاصمة هلا، وإلغاء ما ُسم

بي الكيان والعامل العريب، وغري ذلك من اإلمالءات  اجلهاد واعتباره إرهاابً، وتطبيع العالقات  بيهودية الدولة، وحماربة  
 لصاحل العدو الصهيوين. 

املشروع وأتييده واملشاركة يف   لدعم هذا  العربية واستعدادها  الدول  وقد رافق هذا اإلعالن حضور سفراء بعض 
نَ ٱ﴿  ومن ابب أداء األمانة والقيام ابلواجب الذي فرضه هللا على العلماء، قال تعاىل:تنفيذه،   ي ِ َِٰتََََّلذ ل  َٰ رِس  َ ل ُِغون  ُيب 

َِٱ ۡون هَََُّللذ ي ۡخش  ََََۥو  ًداَإَِلذ ح 
 
َأ ۡون  ش  ۡ ََي  َل  هَٱو  َََِّللذ  َب َٰ َف  ك  َِٱو  ِسيٗباََّللذ فإن هيئة علماء فلسطي يف اخلارج تعلن ألهل    ]األحزاب[  ﴾٣٩ح 

 واألمتي العربية واإلسالمية احلكم الشرعي يف هذا اإلعالن فيما ُسي بـ"صفقة القرن"، على النحو التايل:فلسطي  

 : إن هذه صفقة ابطلة ال قيمة هلا شرعاً وال أبي ميزان من املوازين؛  أولا 
متلك احلق يف مصادرة حقوق الفلسطينيي والعرب واملسلمي يف أرضهم املباركة  ألهنا صدرت عن جهة ظاملة ال    -

فلسطي وهم املالكون احلقيقيون األصليون هلذه البقعة املقدسة اليت فيها القدس الشريف واملسجد األقصى قبلة  
ََ﴿  األوىل ومسرى النيب حممد صلى هللا عليه وسلم، قال تعاىل: املسلمي   َٰن  َِٱُسۡبح  َََِيَ َّلذ ۡبِده بِع  َ ىَٰ ۡۡس 

 
ََََۦأ ن  ِ م  ٗٗۡلَ دَِٱَل  ۡسِج ََلۡم 

امَِٱ ر  ََۡۡل  ِجدَِٱإَِل  ۡس اٱَلۡم  ۡقص 
 
يٱَۡۡل ِ َََُّلذ ل  ۡو اَح  ۡكن  َٰر   [. 1]اإلسراء: ﴾ب 

وألن هذه الصفقة تسلب حقوق أهل األرض يف وطنهم التارخيي، وتقدمها هدية جمانية حملتل يهودي مغتصب    -
وحترم الفلسطينيي من العودة إليها والعيش على أرضها، وهو حق اثبت، وال يقر هذا  غريب عن هذه األرض،  

َ﴿  وال قانون بشري، وأكل أموال الناس ابلباطل صفة لليهود ذكرها هللا تعاىل يف كتابه، قال تعاىل:دين ُساوي   ىَٰ ت ر  و 
َِِفَ رُِعون  َٰ ۡنُهۡمَيُس  ِ ثرِٗياَم  ثۡمَِٱك  َٰنَِٱوَ َۡۡلِ ۡكلِِهُمََلُۡعۡدو 

 
أ َ ٱو  ت  ۡح لُونَ َلسُّ ۡعم  نُواَْي  اََك  َم  ِۡئس   ]املائدة[. ﴾٦٢َل 



 

وألن يف هذه الصفقة هيمنة ألمريكا والكيان اليهودي على املنطقة، وإضعاف هلا، واستمرار لتقسيمها، وخطر    -
 على مصاحلها.  

على الضحية، وإقراراً للغاصب ومتكيناً له على ما اغتصبه،   وألن فيها مظاهرة للظامل على املظلوم، ومؤازرة للمجرم   -
وقد حّرم هللا الظلم وجعله حمرماً على عباده، ومن أشد أنواع الظلم طرد الناس من أراضيهم، وإحالل اليهود مكاهنم،  

 واستيالؤهم على أراضيهم وبيوهتم ومساجدهم.  

، ومقاومة للمجاهدين، وحماولة ملصادرة أسلحتهم، وعوانً للعدو  وألن يف هذه الصفقة حماربة للجهاد يف سبيل هللا  -
 عليهم.

 وكل هذا نقض لفريضة اجلهاد، وإضعاف للمسلمي، وسيطرة للعدو عليهم. 

 

ا  : حيرم على أي أحد من املسلمي أتييد هذه الصفقة، واملوافقة عليها، واملشاركة يف تنفيذها، والعمل مبقتضاها،  ثانيا
 أبيِّّ صورة من الصور. 

 وجيب على املسلمي إنكارها، وحماربتها، والعمل على إسقاطها بكل وسيلة ممكنة.  -

وأيمث كل من يوافق عليها من املسلمي ويشارك يف تنفيذها ويؤيدها أبي شكل من األشكال؛ ملا فيها من مؤازرة    -
ََ﴿هناان هللا تعاىل عن مواالة الكافرين بقوله:  للعدو ومواالة له وخذالن ألهل احلق وإضعاف هلم، وقد   ا ه  يُّ

 
َٰٓأ ينَ ٱي  ِ َََّلذ

ََ ْ ِخُذوا تذ ت  َ َل  ُنواَْ ام  ىََٰٓٱوَ َََۡل ُهودَ ٱء  َٰر  ذهَََُنلذص  ف إِن نُكۡمَ ِ م  ذُهمَ ل و  ت  ي  نَ م  و  َ ٖۚ ۡعض  ب  ۡوَِل ا ُءَ
 
أ َ ۡعُضُهۡم ب  ََۘ ۡوَِل ا ء 

 
ََََۥأ إِنذ َ ٱِمۡنُهۡمَه ََََّللذ ۡهِدي ي  َ ۡومَ ٱَل  َلۡق 

لِِميَ ٱ َٰ ى٥١َََلظذ ينَ ٱف َت   ِ َََّلذ َس  ع  ف   َٞ ة ا ئِر  اَد  ُِصيب ن  نَت
 
َأ َٰٓ َش  ۡ ََن  ُقولُون  َفِيِهۡمَي  رُِعون  َٰ ٞضَيُس  ر  ِِهمَمذ َُٱِِفَقُلُوب ََِّللذ َب ِِت 

ۡ
نَي أ

 
ۡتحََِٱأ ۡنََلۡف  ِ م  ۡمر َ

 
ۡوَأ

 
أ

َِ َِٰدِميَ َۦِعنِده نُفِسِهۡمَن 
 
َأ واَِِْف  ُّ ۡس 

 
أ  َ ا َم  َٰ ُيۡصبُِحواَْلَع   ، وأتييد هذه الصفقة تعاون على اإلمث والعدوان، وقد هنينا  ]املائدة[  ﴾٥٢ف 

َ﴿عن ذلك، وأمران ابلتعاون على اخلري؛ قال تعاىل:  نُواَْلَع   او  ع  ت  َِٱو  َ ٱوَ َلِۡب  ىَٰ ََتلذۡقو  لَع   نُواَْ او  ع  َت  َل  ثۡمَِٱو  َِٰنَٖۚٱوَ َۡۡلِ َْٱوَ َلُۡعۡدو  ُقوا ََّللذ  َٱَتذ
َ َ ٱإِنذ يُدََّللذ ِد اِبَٱش  ق   ]املائدة[. ﴾٢لۡعِ

 

ا  : جيب على املسلمي القيام بواجب اجلهاد يف سبيل هللا لتحرير أرض فلسطي املباركة وتطهري املسجد األقصى  ثالثا
 من رجس الغاصبي.



 

ََ﴿واألخذ من أجل ذلك أبسباب القوة اإلميانية واملادية، قال تعاىل:    - ا مذ ل ُهمَ واَْ ِعدُّ
 
أ ۡعُتمٱو  ط  ِب اِطَََۡست  ر  ِمنَ و   َ ة قُوذ نَ ِ م 

ۡيلَِٱ ََِۡۡل  َبِه ََۦتُۡرهُِبون  ُدوذ َِٱع  ُهُمََّللذ ۡعل ُمون  َت  َِمنَُدونِِهۡمََل  ين  رِ اخ  ء  ُدوذُكۡمَو  َُٱو ع  ۡعل ُمُهۡمَ َّللذ  [.60]األنفال: ﴾ي 

فكيف ابملسجد    - العدو،  يطؤه  املسلمي  املسلمي على وجوب ختليص أي شرب من أرض  أمجع علماء  وقد 
 الذي يتهدده خطر التقسيم واهلدم وبناء اهليكل مكانه؟! األقصى  

بِيِلََ﴿يقول هللا سبحانه وتعاىل:   َٰتِلُواَِِْفَس  ق  َِٱو  ينَ ٱََّللذ ِ َََََّلذ َإِنذ  ْ ا ُدو  ۡعت  َت  َل  َٰتِلُون ُكۡمَو  ُق  َ َٱي ََََّللذ ِبُّ َُُي نَ ٱَل  ِدي ، وقال ]البقرة[  ﴾ ١٩٠لُۡمۡعت 
َٰتِلُواَْ﴿تعاىل:  ق  كِيَ ٱو  وَ َلُۡمۡۡشِ  َ َٰتِلُون ُكۡمََك  فذٗة اَيُق  م  َْٱَك  فذٗةَك  ََۡعل ُمو ا نذ

 
َ ٱأ ََّللذ ع  قِيَ ٱم   ]التوبة[. ﴾٣٦لُۡمتذ

ِِفَ﴿وكذلك جيب على األمة املسلمة نصرة املستضعفي من املسلمي؛ فقد قال هللا تعاىل:    - َ َٰتِلُون  تُق  َ َل  ل ُكۡمَ اَ م  و 
بِيِلَ َِٱس  فِيَ ٱوَ َّللذ ۡضع  ََلُۡمۡست  الَِٱِمن  ا ءَِٱوَ َلر ِج  َٰنَِٱوَ َلن ِس   [.75]النساء: ﴾لۡوِلۡد 

حلق املوجودة على أرض فلسطي املباركة واليت شهد هلا رسول هللا وجيب على األمة نصرة الطائفة القائمة على ا -
الافاهمْم صلى هللا عليه وسلم بقوله: »الا تـازاالم طاائِّفاٌة مِّْن أممَّيتِّ عالاى الدِّينِّ ظااهِّرِّينا لاعادموِّهِّْم قااهِّرِّينا الا ياضمر   همْم ماْن خا

ْوااءا حاَّتَّ أياْ إِّالَّ ماا   : »بِّبـاْيتِّ اْلماْقدِّسِّ  أاصااهبامْم مِّْن ألا «. قاالموا: َيا راسمولا اَّللَِّّ واأاْينا همْم؟ قاالا تِّيـاهمْم أاْمرم اَّللَِّّ واهمْم كاذالِّكا
« حديث حسن رواه اإلمام أمحد.واأاْكناافِّ بـاْيتِّ    اْلماْقدِّسِّ

ََ﴿فالثبات الثبات َي أهل فلسطي وَي أهل اإلسالم، والنصر قريب إبذن هللا،   و ۡعُد َ ا ء  ج  اَ َِٱف إِذ  ة ُكۡمَؤُُسَيِلََٓأۡلِخر  وُُجوه  اَْ
ََْ َِل ۡدُخلُوا ۡسِجدَ ٱو  ت تۡبرًِياََلۡم  ل ۡواَْ ع  اَ م  واَْ ُ ِ ب  َِلُت  و   َ ة رذ م  َ ل  وذ

 
أ لُوهَُ خ  د  اَ م  َُٱوَ ﴿  ،  ]اإلسراء[  ﴾٧ك  َََِّللذ ۡمرِه

 
أ َ َٰٓ لَع   ٌِبَ ل ََََۦَغ  ۡكَث  

 
أ َ َِٰكنذ ل  اِسَٱو  َنلذ

ۡعل ُمونَ  َي    .]يوسف[ ﴾ ٢١َل 

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

 واحلمد هلل رب العاملني

 

 هيئة علماء فلسطني يف جلنة الفتوى  

 هـ 1441/جمادى اآلخرة/28 

 م  22/2/2020 

 
 

 


