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تكررت فتوى فضيلة الشيخ الطنطاوي، شيخ األزهر حول العمليات االستشـهادية التـي             
وقـد قضـت الفتـوى     . ينفذها مسلمون خاصة في فلسطين ضد أهداف عسكرية ومدنية إسرائيلية         

ويرى بعض المحـرمين    . لذين ال شأن لهم بالحرب    بتحريم العمليات ألنها تطال المدنيين األبرياء ا      
تحريمها لما فيها من عزم مسبق على الموت مما يعني نوعا من االنتحار الذي يتناقض مع الشرع                 

 .اإلسالمي
كباحث إسالمي، لم أجد نصوصا قاطعة حول هذا الموضوع ال فـي حيـز التحـريم وال                

سيرة الرسول عليه الصالة والسالم وسـير       وإذا كنا سنعتمد على نصوص أو أحداث من         . التحليل
ال توجد نصوص نستند عليها     . الصحابة فإننا نبقى ضمن دائرة االجتهاد الذي يرتكز على الترجيح         

 . في إصدار تحريم وال أخرى نستند عليها في إعمام التحليل
ولهذا ال بد من دراسة الحالة التي نحن بصددها خاصة أن الشرع اإلسـالمي ال يفصـل                 

فحتى . سه عن أحوال الناس وظروفهم ويتميز بالمرونة الكافية لمراعاة ظروف الزمان والمكان           نف
 يكون بإمكان مجتهد أن يطلق حكما أو مفٍت أن يصدر فتوى في أمر تنقصه النصوص المباشرة ال 

 . مفر من أن يطلع على األمر بكافة أوجهه ضمن ظروف الزمان والمكان
وقوع في حرام، أدعو فضيلة شيخ األزهر لزيارتنا في فلسطين          فحتى يتم تجنب الخطأ وال     

. وسأقدم له بيتي ليقيم فيه فترة من الزمن تكفيه لتكوين انطباعات قوية حول ما يجري في بالدنـا                 
إنني أتقدم إليه بهذه الدعوة ليعيش حياة الناس العادية بحلوها ومرها بعيدا عن األضواء ووسـائل                

 الرسميين، وليرى األمور على حقيقتهـا االعتياديـة بـدون           والمسئوليناإلعالم وبهرجة السلطة    
وبما أن الدعوة موجهة إلى شيخ جليل، فإنني متأكد أنه يفضل العـيش             . رتوش تجميلية أو تقبيحية   

في أجواء البساطة واالعتيادية على قضاء األوقات في الفنادق وحياة الترف بخاصة أنه يعلم أننـا                
 .عربيةنسد بعض احتياجاتنا بمساعدات 

لن يكون ضمن البرنامج التركيز على المواقع الساخنة التي يمكن أن يرى المرء فيها قبح                
اليهود الصهاينة بصورة فاضحة جدا، ولن تكون هناك جلسات خاصة ذات نمط تشريبي يهـدف               

المجال أمام فضيلة الشيخ مفتوح لزيارة القرى       . إلى نقل صورة غير علمية عن إسرائيل وحكامها       
مدن بأحيائها الفقيرة وغير الفقيرة، وزيارة المخيمات ونقاط التفتيش والتنقل مـن مدينـة إلـى                وال

وستتاح الفرصة لرؤية عمال عرب يتسللون بحثا عن لقمـة الخبـز            . مدينة، ومن قرية إلى قرية    
وسكون باإلمكان االطـالع علـى بيـوت        . ولمشاهدة الدبابات والمدرعات والطائرات اإلسرائيلية    

لكن األهم أنني لـن أحـاول       .  وعلى بيوت فاخرة وعلى مزارع وعلى أشجار مجتثة، الخ         مهدمة
بمعنى أنه لن يكون ضـمن البرنـامج        . تسييس الزيارة وإنما سأحصرها فقط ضمن البعد الوطني       

لقاءات مع رجاالت السلطة أو مع رجال فتح وحماس والشعبية، وإنما ستبقى اللقاءات مع النـاس                
 .هم والذين قد يكون من بينهم من هو في هذا التنظيم أو ذاكعلى اتساع مشارب

وحيث أن التطبيع مع إسرائيل ممنوع، فإنني سأعمل لدى شعبي على تفهم زيارتـك لمـا                  
سأقول للناس أن لكل قاعدة شواذ وال مانع من أن يزور الشيخ            . لعلمك ومنصبك وفتواك من أهمية    

ت االستشهادية من وقع مـؤثر فـي السـاحة العربيـة             لما لرأيه في العمليا    67/األرض المحتلة 



فضال عن أن الشيخ ال يأتي إلى هنا من أجل السياحة والفسـحة وإنمـا مـن أجـل                   . واإلسالمية
 .االطالع على ظروف الزمان والمكان

لكن من المهم أال يزور المسجد األقصى من أجل الصالة وإنما من أجل التعـرف علـى                  
سب أن يؤم شيخ األزهر المسجد األقصى مصليا تحت حراب االحتالل،           إنه من غير المنا   . الوضع

 .وإنما المناسب أن يقصده محررا فمصليا
هذا إن أسعف الصبر الشيخ الجليل      . وسننتظر بعد ذلك الفتوى حول العمليات االستشهادية       

 .   واستطاع أن يبقى بيننا لغاية اكتمال الصورة واختمارها لديه
 


