
 
 

, ירושלים2רחוב בית"ר   

32-321-2836פקס:   32-326-1913טל: , 1668339   
 

 

 
   2329       בינואר       98

 התשפ"ב  בשבט   "זט         
 
 

 לכבוד 
 שר הביטחון, ח"כ בנימין )בני( גנץ

 minister@mod.gov.ilבאמצעות דוא"ל: 
 
 

 אדוני השר שלום וברכה,
 

פיטורין ולמניעת מתן הטבות לבכירים ברש"פ שמסיתים לרצח לדרישה לפעול הנדון: 
  ישראלים-יהודים

 
של פיטוריהם ותדרוש את  הפלסטיניתהרינו לפנות אליך עם דרישה שתפנה לרשות  .1

וזאת , אשהּב-אלמחמוד  ,לענייני דת של יו"ר הרש"פ יועצו המופתי מוחמד חוסיין ושל
עוד אנו פונים אליך . ישראליםלרצח  מתגורו המצדיק משום שההסתה שהם משמיעים

לבכירים ברש"פ  - VIPמעמד  -בדרישה שתפעל למניעת מתן הטבות לבכירים ברש"פ 
 שמעורבים בהסתה.

 
ביצע בצומת תפוח שרצח בפיגוע ירי את יהודה גואטה כי המחבל בימים האחרונים נחשף  .2

פני ומ ,לרצוח לו הדת האסלאם התירהיה משוכנע כי הוא את הרצח משום ש
 ".קחו בתים באשדוד ובחיפה"להיהודים הישראלים/ש

 

  
 
אמירות הרוצח השפל אינם פרי דמיונו, אלא משקפים, אחד לאחד, שנאמרו מפי  ודברי .3

להרוג התרה והנחייה בכירים ברש"פ הכוללות דת -של אנשימפורשות 
מפי מחמוד שהושמעו  ,ג'יהאדקריאה לצאת ולבצע את חובת הו, ישראלים/יהודים

רש"פ, והן מפי ב השרעיים ראש בתי הדין ולענייני דת של מחמוד עבאס ש, יועצו ּבאאלה
  מוחמד חוסיין.הראשי של הרש"פ, המופתי 

 
 הו  שבהם המוסלמי "מצּו מצביםטלוויזיוני,  קוראןמנה, במסגרת שיעור הּבאש -אל . 4

 פירט אששהּב המצבים רשימת"התוקפים."  תא" להרוג הצורך ובמקרה... להילחם
 להילחם הו  "מצּו פלסטיני מוסלמי שכל למטרה ישראלי כל להפוך כדי בקפידה נבחרה

     ואלו דבריו: להרוג אותו"," ו"במקרה הצורך בו
 

ם שא. מפני תהרגו אותם , כן,התוקפיםאת  –'(קוראןציטוט מה) 'אותם גּור  ה  ו' "
מולדתי,  תוקף את, אדמתי קף אתות, ביתיתוקף את , אותיותוקף בא מישהו 

 ,ה להילחם בוו  מצּו יאנ – קרוביי תוקף את כבודי, תוקף את רכושי,  תוקף את
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כמו ה להתנגד לו. ומותר לי, אם יש צורך, להרוג אותו, ו  להתעמת איתו, מצּוה ו  מצּו
'הרגו אותם באשר תמצאו . וכמו שאומר הפסוק: , ברכת אללה עליושאמר הנביא

כל עוד הם כל עוד הם תוקפים, כל עוד הם לוחמים,  ,[919, 2]קוראן, סורה  אותם'
מותר לכם להילחם  – ואת חייכם ,את זכויותיכםו, קיומכם מטרה אתשמים להם ל

 ..."בהם ולהרוג אותם גם
 [02/02/2020, של הרש"פרשמית הטלוויזיה ה]

 
כי גניבת "אדמות  ,באופן דומה ,חוסיין של הרש"פ מוחמד בהזדמנות אחרת טען המופתי .5

ם לצאת ולבצע מוסלמיהמחייבת את  –כל ישראל את לפי דבריו  תכוללה –המוסלמים" 
 :כמצווה אישית המוטלת עליו ג'יהאדאת חובת ה

 
כל הפתוות שהוציאו חכמי הדת של " :של הרש"פ תטלוויזיה הרשמיב מגישהה 

 ..."להילחם נגד היהודים הגוזלים חייבוהאומה 
         

שאם נגזל טפח מארצות אלה טקסטים ברורים שאומרים בבירור " המופתי:
זהו הדין  האד הופך להיות חובה אישית לכל מי שמסוגל לכך.יהמוסלמים, הג'

ואנשיו מלוויו ה ]אּבח  צ  -, מימי ההשרעי שלפיו הלכו חכמי ההלכה עוד מההתחלה
בחלק  -. והעובדה שהמוסלמים לא יכולים ועד היום הזהחמד[ והנביא משל 

הם לא יכולים להחזיר שמהאדמות האסלאמיות, או בחלק מהאדמות הערביות, 
לא, הפסיקה ההלכתית ]שרעית[ שרירה  -אותן, אין משמעותה שהפסיקה השתנה 

  "וקיימת.
 [11/00/2020, הרשמית של הרש"פטלוויזיה ה]

 
המופתי, הסתה שמתירה את דמם של כל של ההסתה של אל הבאש ודברי על רקע  .6

הישראלים בהיותם "גוזלים," אין להתפלא שמחבלים פלסטינים מצדיקים את מעשי 
"גוזלי אדמות" באשדוד ישראלים להרוג  ההאסלאם מתירדת רצח שלהם בטיעון ש

 ובחיפה. 
 
מצטטים עמדות איסלמיות צח של יהודה גואטה, ורהכמו רוצחי ישראלים, כי  ףמשנחש .7

, חוסיןמוחמד  אש והמופתיהּב-אלמחמוד היועץ משמיעים שלרצח ההסתה דברי לזהות 
שהם ישראלים, מכיוון -להרוג יהודיםגם ג'יהאד וולתקוף וללחום  לצאתהקוראים 
ם ימשיכו להחזיק במשרות ילא מתקבל על הדעת שהשניאדמות הפלסטינים, "גזלו" את 

  וימשיכו להטיף ולהסית לרצח כחובה איסלמית., בכירות ברש"פ
 
להביא כדי מחמוד עבאס ומול הרש"פ היו"ר על כן, אנו פונים אליך בדרישה שתפעל מול  .1

למנוע מהם לשאת דרשות כדי ו ,יד ברש"פפקם מכל תיהמידיים של השניהם לפיטורי
 במקום כלשהו. 

 
 VIPעוד אנו פונים אליך על מנת שתוודא שאיש מהמסיתים אינו מחזיק במעמד/תעודת  .0

 מטעם המתפ"ש או כל הטבה אחרת מטעם הרשויות הישראליות.  
 
 

 בברכה,
 

 
 
 
 

 
 איתמר מרכוס

 מבט לתקשורת פלסטינית, מנהל


