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   ميرحتب نيطسلف يف نيدلا ءاملعل لوألا رمتؤملاالصادرة عن الفتوى 
  دوهيلل يضارألا عيبو ةرسمسلا

  
١٩٣٥ /١/   ٢٦  

  

إن بائع األرض لليهود يف فلسطين سواء أكان ذلك بالذات مباشرة " 
أـو بالواسطة وإن السمسار واملتوسط يف هذا البيع واملسهل له 

ذكورة كل أولئك واملساعد عليه بأي شكل مع علمهم بالنتائج امل
ينبغي أن ال يصلى عليهم وال يدفنون يف مقابر املسلمين ويجب 

  ".نبذهم ومقاطعتهم واحتقار شأنهم وعدم التودد إليهم والتقرب منهم

  الفتوى                                                                                                               

  

  بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد لله رب العاملين والصالة السالم على رسوله األمين وعلى آله وصحبه أجمعين 
  .والتابعين لهم بإحسان إىل يوم الدين

أما بعد، فإننا نحن املفتين والقضاة واملدرسين واخلطباء واألئمة والوعاظ وسائر علماء  
املسلمين ورجال الدين يف فلسطين، اجملتمعين اليوم يف االجتماع الديني املنعقد يف بيت 

املقدس باملسجد األقصى املبارك حوله، بعد البحث والنظر فيما ينشأ عن بيع األراضي يف 
هود من حتقيق املقاصد الصهيونية يف تهويد هذه البالد اإلسالمية املقدسة فلسطين للي

أثر اإلسالم منها بخراب املساجد واملعابد  ةوإخراجها من أيدي أهلها وإجالئهم عنها وتعفي
واملقدسات اإلسالمية كما وقع يف القرى التي تم بيعها لليهود وإخراج أهلها متشردين يف 

ع ال سمح الله يف أوىل القبلتين وثالث املسجدين املسجد األقصى األرض وكما يخشى أن يق
  .املبارك
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وبعد النظر يف الفتاوى التي أصدرها املفتون وعلماء املسلمين يف العراق ومصر والهند 
واملغرب وسوريا وفلسطين واألقطار اإلسالمية األخرى والتي أجمعت على حتريم بيع 

السمسرة على هذا البيع والتوسط فيه وتسهيل أمره بأي األرض يف فلسطين لليهود وحتريم 
ن ذلك كله أصبح بالنسبة لكل أشكل وصورة، وحتريم الرضا بذلك كله والسكوت عنه، و

فهو يستلزم الكفر واالرتداد عن دين  ولذلك فلسطين صادراً من عامل بنتيجة راض بها
مين احلسيني مفتي القدس اإلسالم باعتقاد حله كما جاء يف فتوى سماحة السيد حممد أ

  .ورئيس اجمللس اإلسالمي
بعد النظر يف ذلك كله وتأييد ما جاء يف تلك الفتاوى الشريفة واالتفاق على أن البائع  

  :والسمسار واملتوسط يف بيع األراضي بفلسطين لليهود واملسهل له هو
  . عامل ومظاهر على إخراج املسلمين من ديارهم ): أوالً(
  . نع ملساجد الله أن يذكر فيها اسمه وساع يف خرابهاما): ثانياً(
  .متخذ اليهود أولياء ألن عمله يعد مساعدة ونصراً لهم على املسلمين): ثالثاً(
  .مؤذ لله ولرسوله وللمؤمنين): رابعاً(
  . خائن لله ولرسوله ولألمانة) : خامساً(
  

 من آيات كتاب الله كقوله تعاىل وبالرجوع إىل األدلة املبينة لألحكام يف مثل هذه احلاالت
واعلموا إنما . يا أيها الذين آمنوا ال تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون( 

والذين يؤذون املؤمنين ( :وقوله تعاىل). له عنده أجر عظيمأموالكم وأوالدكم فتنة وأن ال
ومن أظلم ممن ( وقوله تعاىل). بيناًاً واثماً مواملؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان

منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى يف خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إال 
ال ينهاكم الله عن ( وقوله تعاىل). اآلخرة عذاب عظيم خائفين، لهم يف الدنيا خزي ولهم يف

الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله 
يحب املقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من دياركم 

ة وقوله تعاىل يف آي). ملونن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظاأوظاهروا على إخراجكم 
ومن (وقوله تعاىل من آية أخرى ). لياءيا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أو( أخرى

أي من ) فإنه منهم(وقد ذكر األئمة املفسرون أن معنى قوله تعاىل  .)يتولهم منكم فإنه منهم
  .جملتهم وحكمه حكمهم

والفتاوى أن بائع فيعلم من جميع ما قدمناه من األسباب والنتائج واألقوال واألحكام  
بالواسطة وأن السمسار  وأة األرض لليهود يف فلسطين سواء كان ذلك بالذات مباشرا

واملتوسط يف هذا البيع واملسهل له واملساعد عليه بأي شكل مع علمهم بالنتائج املذكورة 
كل أولئك ينبغي أن ال يصلى عليهم وال يدفنوا يف مقابر املسلمين ويجب نبذهم ومقاطعتهم 
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 أو أزواجاً واحتقار شأنهم وعدم التودد إليهم والتقرب منهم، ولو كانوا آباء أو أبناء أو إخواناً
أولياء إن استحبوا الكفر على اإليمان، ومن  خوانكمإيا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم و(

كم وأزواجقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم ). ( يتولهم منكم فأولئك هم الظاملون
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وجتارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من 

  ). الله ورسوله وجهاد يف سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله ال يهدي القوم الفاسقين
  

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا (السكوت عن أعمال هؤالء والرضا به مما يحرم قطعاً هذا وإن 
. للرسول إذا دعاكم ملا يحييكم وأعلموا أن الله يحول بين املرء وقلبه وأنه إليه حتشرونلله و

  ). واتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب

النا وهو نعم املوىل ونعم يستمعون القول فيتبعون أحسنه فإنه مو جعلنا الله من الذين
  .النصير

  ١٣٥٣شوال سنة  ٢٠حتريراً يف                                                                                                     
  ١٩٣٥ ]يناير[ كانون ثاين ٢٦
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