
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ إِلَّا أَن يَقُولُوا َربُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَبِغَيْرِ حَقٍّ يَارِِهم "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِِهمْ لَقَدِيٌر * الَّذِيَن ُأخْرِجُوا مِن دِ

 40-39: احلج " عَزِيزٌ لَقَوِيٌّ اللَّهَ إِنَّ  ۗ  يُذَْكرُ فِيهَا اْسُم اللَّهِ َكثِريًا وَلَيَنُصرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُُرهُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجُِد صَوَامِعُ وَبِيٌَع 

 

 العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطينّي واغتيال قادة المقاومة بيان حول
 

 

إىل يوم الّدين؛  هلل رّب العاملني والّصالة والّسالم على سّيدان حمّمد وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم إبحسان  احلمد
 وبعد: 

الّشهيد البطل هباء  فقد أقدم العدّو الّصهيوين على ارتكاب جرميٍة كبرية ابغتياله أحد قادة املقاومة يف قطاع غزّة وهو  
واستشهاد جنله يف قصف استهدف منزهلم  و املكتب الّسياسي حلركة اجلهاد اإلسالمّي  أبو العطا وحماولة اغتيال عض

 يف دمشق يف عملّية أخرى متزامنة. 

 وأمام هذه اجلرمية الكبرية واخلطرية فإننا يف هيئة علماء فلسطني يف اخلارج نؤّكد على اآليت:

سّلمات الشرعّية امل غّيه، متطاول يف عدوانه ووحشّيته؛ ومن : إنَّ العدّو الّصهيويّن حمتّل غاصٌب، وهو سائر يفأّولً 
قادٍر من املسلمني، وأنَّ اجلهاد يف  أّن رّد عدوانه واجٌب شرعّي، وأنَّ مواجهته ابلوسائل املختلفة فريضٌة على كّل 

 سبيل هللا تعاىل هو الّسبيل لرّد العدوان وردع هذا الكيان اجملرم

 14التوبة:َويَنص رْك ْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ص د وَر قَ ْوٍم مُّْؤِمِننَي "  وه ْم ي  َعذِّهْب م  اَّللَّ  ِِبَْيِديك ْم َوُي ْزِِهْم قال تعاىل: "" قَاتِل  

الكلمة، وتؤّكد على ضرورة : تدعو اهليئة فصائل املقاومة يف فلسطني إىل املزيد من التعاضد ووحدة الّصّف ومجع  ثانيًا
اهليئة التئام الغرفة املشرتكة لفصائل املقاومة، وتؤّكد  د والقرار املشرتك للرّد على العدوان الّصهيويّن، وتثّمن  املوقف املوحّ 

 الّصهيوين  على ضرورة دعم قرارها يف آلّية الّرد على العدّو 

بُّ الَِّذيَن ي  َقاتِل وَن يف َسِبيِلِه َصفًّا َكَأّنَّ   َياٌن مَّْرص وٌص" الّصّف: قال تعاىل: "ِإنَّ اَّللََّ ُيِ   4م ب  ن ْ

الفلسطيين يف مقاومة : جتّدد اهليئة دعوهتا إىل الّسلطة الفلسطينّية يف رام هللا إىل االنسجام مع قرار الّشعب ثالثًا
الغربّية  وفعلّي، وإطالق يد املقاومة يف الّضّفة  العدو الّصهيويّن، ووقف مسار التسوية والّتنسيق األمين بشكل حقيقّي  

 احملتّلة



 

َن ِة َوَقْد َكَفر وا قال تعاىل: " ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا اَل تَ تَِّخذ وا َعد وِّي َوَعد وَّك ْم أَْولَِياَء ت  ْلق وَن إِلَْيِهم اِبْلَمَودَّ  ِبَا َجاءَك م مِّ
ك ْم ۙ َأن ت  ْؤِمن وا اِبَّللَِّ  َسِبيِلي َوابِْتَغاَء َمْرَضايت ۚ ت ِسرُّوَن إِلَْيِهم   رَبِّك ْم ِإن ك نت ْم َخَرْجت ْم ِجَهاًدا يف احلَْقِّ ُي ْرِج وَن الرَّس وَل َوِإَيَّ

 1فَ َقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيِل" املمتحنة: اِبْلَمَودَِّة َوأاََن أَْعَلم  ِبَا َأْخَفي ْت ْم َوَما أَْعَلنت ْم ۚ َوَمن يَ ْفَعْله  ِمنك ْم  

الطّاقات واستنفار اجلهود  : تدعو اهليئة علماء االّمة اإلسالمّية ودعاهتا وخطباءها مؤسسات وأفراًدا إىل حشد  رابعًا
 للعدوان الّصهيويّن.لنصرة أهلهم وإخواّنم ودعم اجملاهدين يف قطّاع غزّة الذي يتعّرض 

   39األحزاب: ه  َواَل َُيَْشْوَن َأَحًدا ِإالَّ اَّللََّ ۗ وََكَفٰى اِبَّللَِّ َحِسيًبا"  قال تعاىل: "الَِّذيَن ي  بَ لِّغ وَن رَِسااَلِت اَّللَِّ َوَُيَْشْونَ 

يف  مسؤولية عظمى : تستنفر  اهليئة شعوب األّمة اإلسالمّية؛ فهي اليوم رغم ما هبا من جراح انزفة تتحمل  خامًسا
هذا احلصار العاملّي والسياسات اإلجرامية ظّل   دعم أهلنا يف غزة من جماهدين ومدنيني على حد سواء، ال سيما يف 

  أشد توكيدا من أي زمن مضى. ابملال إىل أهلنا مما جيعل اجلهاد اليت متنع وصول الّدعم 

 فقد غزا"  أهله خبري  هللا عليه وسلم: "من جهز غازًَي يف سبيل هللا فقد غزا ومن أخلف غازًَي يف  قال رسول هللا صلى    

مجر الثّبات،  القابضني على ما حتّيي جماهدينا األبطال كصابرين املرابطني يف غزّة العزّة،  حتّيي اهليئة أهلنا ال: سادسًا
 ألواء الطريقاألمة كّلها، والّصابرين على املوقعني ابلعدو الّصهيوّن الّنكاية واألمل الشديد، املنافحني عن كرامة 

اَّللَِّ َما اَل يَ ْرج وَن ۗ  َوتَ ْرج وَن ِمَن قال تعاىل: " َواَل هَتِن وا يف ابِْتَغاِء اْلَقْوِم ۖ ِإن َتك ون وا ََتَْلم وَن فَِإّنَّ ْم ََيَْلم وَن َكَما ََتَْلم وَن ۖ 
 104النساء: وََكاَن اَّللَّ  َعِليًما َحِكيًما"

 واحلمد هلل رب العاملي 

 هيئة علماء فلسطي يف اخلارج 

 هـ1441/ربيع األول/15 

 م  12/11/2019 

 


