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 מבוא

 כי פוטנציאל הפגיעה באלפי אנשים ההמחישבארץ ובעולם  1רדיקלי-הטרור האסלאמי מתקפת

אף להחמיר עד כדי שימוש בנשק עלול ו, מש במדינות העולם כולותמלה עשוי חפים מפשע

 ,מאבק בטרור אינו יכול להיות צבאי גרידא ,לעניות דעתי ,סכנההלאור גודל  .להשמדה המונית

היות ומדובר בטרור . קשים אלה עים המחוללים את אירועי דמיםלנתח את המניויש לשקוד ו

ברצוני לבחון האם ניתן למגר את פיגועי הטרור , אשר קשה להרתיע את מבצעיוגלובאלי 

 . עובר לשלב תכנונם והוצאתם לפועל ,ונוספיםתוך כדי שימוש בכלים משפטיים  ,האסלאמי

 

 2האד'גשל מלחמת אלוהי -ה למלא צוהנחוש, רדיקלית-סלאמיתנפיצות האידיאולוגיה הא

אידיאולוגיה  .ראשונה במעלה לאומיתלבעיה בינהאסלאמי הפכו את הטרור  ,באשר הםבכופרים 

הקורא אשר הפכו לכוח מניע ( פתוא)הלכה אסלאמיים -קיצונית זו באה לידי ביטוי בפסקי

בהצלחה נדרשת  הטרורמנת להתמודד עם איום -על, לפיכך. בשם אללה ביצוע פעולות טרורל

הן על מנת להפחית את המוטיבציה וזאת , עולם האסלאם על מורכבותו הרבה עםהיכרות 

 ידי-להסלמת הטרור ע את עולמנכדי והן , אזרחים חפים מפשעאלפי בהפוגעים לביצוע פיגועים 

 .  והוקעת האלימות הקטנת מספר המתגייסים

 

, השפעה על ביצוע פעולות הטרור ובמה יש להאם ו, אוהפתמנגנון בעבודה זו ברצוני לבחון את 

בין צרכי הביטחון הנכון איזון ה מהולבחון ברצוני , בנוסף. ומיהאם וכיצד ניתן להתמודד עו

לבין שמירה על חופש הדת  ,גיסא-אדם מחדהוהצלת חיי  הדרושים להפחתת מספר הפיגועים

 . גיסא-מאידך ,והביטוי של מיליוני מאמינים מוסלמים באשר הם

 

בשל . ופרשנויות מגוונות רביםבעל זרמים  מגווןהינו עולם עשיר ו האסלאםעולם כי יש לציין 

  .רדיקלי בלבדה אתמקד בזרם האסלאמי הז סמינרבמסגרת , קוצר היריעה

 

                                           
 : ראהושורשיו רדיקלי -קיצוניהלהרחבה על האסלאם  1

  ,Memri" ,רפורמיסטים מול אסלאמיסטים בעולם הערבי כיום", מנחם מילסון
>.http://www.memri.org.il/memri/LoadArticlePage.asp?enttype=4&entid=1655&language=Hebrew<

22 September, 2004. 
אל תחשבו את הנהרגים למען : "בעולם הבא ניתןבעבורו דתית כשהשכר  איה الجهاد האד'במונח גהקונוטציה  2

 .(169,3)קראן " מתים כי אם חיים הם אצל ריבונכם המכלכל אותם אללה
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 הפתוא באסלאם: פרק ראשון

  3אפתומהי . א

המובאת ת אסלאמי סוגיה חוקיתמופתי לגבי  ידי-לאסלאמי הניתן עהלכה -הינה פסק אפתו

 מקורות האסלאם עלוהתשובה עליה נסמכת  ,הפתוא לרוב עוסקת בסוגיה עקרונית כללית. בפניו

וכלי מרכזי לליבון , הפתוא מהווה מכשיר מרכזי לפיתוח המשפט המוסלמי, בתוך כך 4.השונים

הלכה -היות והאסלאם כדת. המרחב והמודרניזציה, בהתאם לתמורות הזמן שונותסוגיות 

בסוגיות חוקיות במגוון תחומים אזרחיים  א יכולה לעסוקהפתו, תחומי החיים כל מסדיר את

יחסים , המדינההחברה ומדעי , כלכלה, רפואה, משפטה מילכך בתחו אניתן לראות דוגמ. דתייםו

רבים המאפשרים לגולשים אינטרנט  ישנם אתרי ,בעידן התקשורת, כיום 5.ועוד תרבות ,במשפחה

  6.בכל תחומי החיים סוגיות המטרידות אותםלגבי תשובות רכה והדברחבי העולם לקבל 

 

בשריעה ובעל  יאותקוב מוסלמי ישר בעל חוש צדק ,קרי, מופתי להיותלהיות  מחבר הפתואעל 

 כעצה לשופטאו  ן לאדם פרטי בעניין אינדיבידואלייכולה להינת אפתוה 7.האדת'גלערוך א יכולת

טענות  פי-על הקאדי שופט מקרה קונקרטייש לציין כי בעוד ש .תפקידומילוי לצורך  (קאדי) מכהן

סמך -על כללית שאלההמייעץ בפרשן משפטי כ משמשהמופתי , והראיות םשבועת ,הצדדים

בעלת מעמד פחות מפסיקת כללית משפטית  דעת-א היא חוותהפתו ,לפיכך 8.'ראן והחדיתהק

 .כך לפסיקתו משקל רב יותר ,בובעל ידע ר יותרככל שהמופתי מקובל ובכיר  ,ברם .הקאדי

  

ובמדינות , פסיקותיהם נקשרו למוסדות המדינהבהדרגה  ךא ,אמנם מדובר בפוסקים עצמאים

 .במסגרת שירותי הדת לשליטת המדינה במטרה למסדםעבר  םמינוי המופתיאסלאמיות רבות 

כפוסק  ויסוקלבין המשך ע ,יבוריבסקטור הצ המופתי נוצרה דיכוטומיה בין תפקידכתוצאה מכך 

 מינויהסולטאן ו ידי-למונה ע המופתי, 12-המאה הסביב , בתקופה העוסמאנית .בסקטור הפרטי

פני ב בנוגע לסוגיה שהובאה אבתנאי שלא תינתן פתו, קאדיה מינויעם  לעיתיםאוחד אף  זה

                                           
 .פתאוא  - فتاوى: רבים,  פתוא - فتوى: יחיד: ערביה ובתעתיקבמונח בעבודה זו אשתמש  3
פרט למקורות . الحديث' החדית: ריו תיאור אורחות הנביאלאח ,أَْلقُرانהמקור הראשון בחשיבותו הוא הקראן  4

, מצלחה -ובת הכלל ט, קיאס -היקש , מאע'גא -הסכמת הכלל : מקורות אנושיים קיימים חמישה, אלוהיים אלה
 . אלערפ -ומנהג , סתיחסאןא -היקש עמוק 

5  II (1960), 866-867.,E.Tyan, "Fatwa," EI2 
 .http://www.islamtoday.com/fatwa_archive_main.cfm,  imam/index.php-http://islam.tc/ask :ראה6
 .וכמקור משפטי בפני עצמו, מאמץ שכלי ונפשי כמכשיר משפטי משלים: תהאד'אג 7
 .161-111' עמ, (5000)' ח ,מאעה'ג" ?תהאד'האם נסגרו שערי האג", ואל חאלקו 
8 Muhammad Khalid Masud, Brinkley Messick, David S.Powers Ed, Islamic Legal Interpretation: 

Muftis and their Fatwas (Cambridge: Harvard University Press, 1996), p. 18.  

http://www.islamtoday.com/fatwa_archive_main.cfm
http://islam.tc/ask-imam/index.php
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 אימוץ קודים משפטיים מערביים, כדוגמת לבנון ,בחלק מהמדינותעם חלוף הזמן , ברם. ש"ביהמ

  .דתיומעמדו כמנהיג קהילתי במקביל חיזקו את  אך, המשפטי של המופתי ומעמד החלישו את

 

תוקף  ללא מייעצתכללית  למרות שפתוא הינה חוות דעת משפטית ,מן האמור לעיל עולה כי

ידי -פתוא הניתנת על. מידת השכנוע שלומבפועל מעמדה נגזר ממעמד המופתי ו, מחייבמשפטי 

 . ומכוח הכבוד למופתי, תחייב מכוח האמונה ,כמעוגנת במקורותתפסת נשבל מופתי בכיר ומקו

 

 העושר הפרשני. ב

ניתנים לפרשנויות שונות הם הרבה בשל עמימותם אשר רבים ' ראן וקטעי חדיתקיימים פסוקי ק

הביאו ש רבים ופיצוליםלאורך השנים נוצרו באסלאם זרמים , בנוסף 9.סותרות אףולעיתים 

 םהרדיקלי אפתוהאלה מאפשר למחברי מורכבים שימוש בפסוקים  10.דות שונותלהתפתחות עמ

  11.במקורותידי כך לזכות בגושפנקא חוקית המעוגנת -עלו, דתית לפרשנותםלמצוא הסמכה 

 

דרשות בותאוא עושים בו שימוש בפשמשמעיים -אחד מהפסוקים הדו

 (במלחמה)אך כחלף החדשים האסורים " ":סורת החרב" הוארבות 

, (ביבש)ותפשתם אותם  ,בכל אשר תמצאום והרגתם את המשתפים

 ,ראשית 12.[הדגשה שלי] ..."מארבוצרתם עליהם וישבתם להם בכל 

מנגד , כעובדי אלילים בלבד" משתפים"את המונח מפרשים המתונים 

 ביטויה לגבי, שנית. נוצריםלגם ליהודים וזאת מייחסים הרדיקלים 

 המתוניםו, גורסים שמדובר בכל מקום וזמן בכוונה התקפיתהרדיקלים " בכל אשר תמצאום"

דוגמא זו ממחישה . העצמית-הגנההבהתאם לעיקרון  היתקלות צבאיתברק  מדוברסבורים ש

הקושי את כמו גם  ,ידי מופתים שונים עשוי להביא לפרשנות שונה-כיצד שימוש באותו פסוק על

  13.ואינו מבהיר את הדרש ,ימות הפשטחוסה בצל עמכל עוד הוא המופתי להוכיח את כוונת 

                                           
ידי אללה -עלפי האמונה ניתנו -אשר על( נאסח ומנסוח) "מבוטלים"ו "מבטלים"ם פסוקים בקראן עצמו קיימי 9

 (.נסיבות ירידת הפסוקים – אסבאב אל נוזול)לנביא מחמד בהתאם לשינוי בצרכי המקום והזמן 
 והפערים בין אסכולות ,בין האורתודוכסים לצופים, בהקשר זה ניתן לציין את הפערים בין הסונים לשיעים 10

 .שאפיעית וחנבלית, מאליכית, האסכולה החניפית: המשפט השונות אשר כולן קבילות
 . מאמץ רוחני למימוש האמונהובמקביל , מלחמת קודש בכופרים: שפירושו" האד'ג"מונח ב לדוגמא עצם השימוש 11

 B.Lewis, The Middle East: A Brief History of the Last 2,000 Years (New York: Scribn, 1995), p. 233.  
 (.1917הוצאת דביר : תל אביב), יוסף יואל ריבלין, קראן: תרגום (.9,2: )קראן 12
חבר מועצת הפסיקה , ר אחמד יוסף אבו חלביה"דההדרשן  בדבריניתן לראות דוגמא לשימוש בפסוק זה  13

 .13010000, הפלסטיניתהטלוויזיה , ההלכתית הפלסטינית ורקטור הלימודים הגבוהים באוניברסיטה האסלאמית
  http://www.pmw.org.il/Religious%20War_Heb.htm  :באתר 7הערת שוליים מספר ראה 

http://www.pmw.org.il/Religious%20War_Heb.htm
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 הפתוא והטרור האסלאמי: פרק שני

 הטרורגלגלי הפתוא כאמצעי להנעת . א

באשר  הרג הכופרים"לות לאלימות ות הקוראווא הרדיקליאפרק זה אתמקד בהשלכות הפתב

, העוסקות בנושאים אחרים ואאישנן פת, אין להכלילכאשר עסקינן בפתאוא כי יודגש  ."הם

עקב חשש מאותם פעילים רדיקלים אך  .המטיפות לאהבה ושלום מתונותן גם פתאוא וישנ

, ובפרט אם הוא מחזיק בעמדת השפעה ,גם אם הוא מוסלם, הקוראים להרוג כל מתנגד לדעתם

  .המועט תמיכהלתפוצה ובפועל זוכות  הפתאוא המתונות

 

אמר בו טען כי הסיבה פרסם מ" אתחאד-אל"ביומון האמירויות  טורבעל , עבדאללה רשיד

המוסלמי הנוער  שלאלא שטיפת המוח , במדינות ערבעוני היעדר הצדק חברתי והלטרור אינה 

דיקה מב, לדבריו .שנאה כלפי שאר הבריותוב אותו בדעות גזעניות מזיניםאשר דת האנשי ידי -על

 14.טוב מאודהיה  שבחן הטרוריסטים מרביתאקונומי של -מצבם הסוציולה כי ע שערך

 

 15:באה לידי ביטוי במספר מישורים מרכזייםלטרור האסלאמי  הפתואתרומת 

חיי  ,פי האסלאם-על: פיגועי התאבדותלביצוע לפעולות אלימות ו משפטי-מתן הכשר דתי. א

לפגוע חל איסור אלא הם קניינו הבלעדי של אללה ולכן , אינם קניינו הפרטיפלוני  שלהאדם 

 .עבירה חמורה שדינה גיהנוםהם התאבדות ממניעים אישיים ו רצח, לאור זאת. בחיים באשר הם

 ,חינה דתית ומשפטיתבמ רצחהואלימות הפעולות האת מכשיר בעזרת פתוא מתן היתר , ברם

כי בכל מקרה  1992במרץ אחמד יאסין קבע ' השיח, לדוגמא. עדן-בגןנכסף ואף מבטיח גמול 

אלא שהיד , על רקע אישי ן הוא מתאבדאי, מוסלמי מוסמך' שמתאבד קיבל את ברכתו של שיח

ביומון אל  אפרסם פתו, המופתי של יריחו, מאל'איסמעיל אל ג' השיח, באופן דומה .האד'שנפל בג

   16 .ואף רצויה באסלאם ,בה מצוין כי הקרבה עצמית מותרת, דידה'חיאת אל ג

                                           
 .Memri" ,אקונומי-הסיבה לטרור היא שטיפת המוח של הנוער הערבי ולא המצב הסוציו: בעל טור ערבי" 14

<http://www.memri.org.il/Memri/LoadArticlePage.asp?enttype=4&entid=1727&Language=Hebrew>.

11 January, 2005. 
15 "The Role of Fatwas in Incitement to Terrorism," Memri. 

> 18 January, 2002. http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=subjects&Area=jihad&ID=SP33302< 

Bar, Shmuel. "The Religious Sources of Islamic Terrorism,"  
>.http://www.policyreview.org/jun04/bar.html> 
 .32-59, (5003, הוצאת מפעלות המרכז הבינתחומי :הרצליה), האסלאם ופיגועי ההתאבדות השהידים, שאול שי 16
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ממזערים את  דיקליםהר מופתיםה: יצירת מוטיבציה וחיזוק נפשי בקרב מבצעי הפיגועים. ב

וכזכות עולם הזה המאמין ב כל צרותמכמפלט , המוות ומציגים אותו באור חיובימהחשש 

טעמים דתיים מוכנים ואף  ידי-למונעים עשטרוריסטים ה, לפיכך .להתקרב לאללה בעולם הבא

 17.רגילותההרתעה הובמצב זה אין תועלת בשיטות , למען מטרתםלהוטים למסור את חייהם 

משחקת  תומשפחלוטרוריסט הבטחת גמול ועתיד טוב יותר ל ,אות יומית קשהבמצי, בנוסף

ניברסיטה האסלאמית דוקטורנט בפסיכולוגיה באו, לטענת מזיני. משמעותיתפקיד פסיכולוגי 

  18.ביצירת מוטיבציה לביצוע פיגועים עדן משחקת תפקיד מרכזי-נצח בגןהחיי הבטחת , בעזה

ם משקל מכריע בהכשרת הללבות של המתאבדים למופתי: הגדלת מעגל המתאבדים .ג

הפוטנציאלים וביצירת האווירה החברתית שמעודדת את ההקרבה ותורמת לגיוס מחבלים 

שליחי השטן "ישראל ומדינות המערב מוצגות בפתאוא הרדיקליות כ, ב"ארה 19.מתאבדים

מגביר ' ליבוי השנאה המגובה בפרשנות קראן וחדית. "המנסות להשמיד את האסלאם הטהור

הרדיקאלי המצדיק הרג והתאבדות מביא -אימוץ הקוו, את תחושת ההזדהות עם המאבק המזוין

 . ולעלייה במספר המתייגסים, הקהל בפעולות הטרור ובתופעת המתאבדים-להרחבת תמיכת דעת

ישנן פתאוא רבות המציינות כי כל : איום בעונש חמור על מי שלא יקח חלק במאבק הדתי. ד

גרוע מכופר ויש לפעול כנגדו , שאינו מסייע למאבק האסלאמי, פרט שליט מוסלםוב, מוסלם

 . ב וישראל"קריאה זו נשמעת נגד מדינות ערביות הנמצאות בקשרי ידידות עם ארה. במלוא הכוח

  .לתמוך כספית ,יש פתאוא הקוראות לכל מי שאינו יכול להילחם פיסית :כלי לאיסוף תרומות. ה

כמו נשק להשמדה  ,וא הקוראות לשימוש בסוג נשק מסויםאישנן פת: יתמבצע מתן השראה. ו

  .ואף להרג של אדם מסוים, או לביצוע פיגוע במקום מסוים ובמועד מסוים, המונית

מישור זה , כחלק מלוחמה פסיכולוגית : חייםהאורח את ש וחרדה על מנת לשבגרימת פחד . ז

20.של מדינות המערב והעורף החלטותהמקבלי  להשפיע עלמנת -עלפגיעה מוראלית נועד לפגוע 
 

הפאר והעוצמה של האסלאם  תהשווא :הפצת פרשנות היסטורית ופוליטית חלופית. ח

. מלבה את תחושות התיסכול ,בתקופה המודרניתלמציאות העגומה בארצות האסלאם  ראשיתוב

מוצג , ל המערבעל מנת להסביר למאמינים מדוע מדינות האסלאם נמצאות כיום בנחיתות אל מו

                                           
הוצאת מפעלות המרכז : הרצליה)ת לאתגר להבין את האיום ולהיענו? חהטרור ינצ האם, דרשוביץ' אלן מ 17

 .31-36' עמ, (5003, הבינתחומי
לדוגמא הממחישה את השפעתה של הפתוא ראה  מאמר של בעל הטור הסעודי  אל פוזאן . 90' עמ, שם, שי שאול 18

: י"ממר ראה. ים'לדבריו אין כל ספק שהצעירים המפוצצים עצמם מושפעים מהפתאוא והשייח. בפיסקה השביעית
http://www.memri.org.il/Memri/LoadArticlePage.asp?entID=1728&entType=4&language=Hebrew  

 .42-41' עמ, שם, שי שאול 19
' עמ( 5003, הוצאת מפעלות המרכז הבינתחומי: הרצליה) בלת החלטותמבוך הלוחמה בטרור כלים לק, בועז גנור 20

533-552. 

http://www.memri.org.il/Memri/LoadArticlePage.asp?entID=1728&entType=4&language=Hebrew
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קיים כי ניתן לראות . אסלאמי חלופי הקורא להחזרת ימי הזוהר של האסלאםתרחיש היסטורי 

 צלבנית-ציוניתהמזימה "ה לתיאור" מסעות צלב"ו "צלבנים" ים היסטורים כגוןשימוש רב במונח

 . האסלאםשחר מ ,לדברי הרדיקלים ,הקיימת "להכנעת האסלאם

בין  מרבים לקשורהרדיקלים  המופתים: בינלאומיתת לרמה מרמה מקומי סכסוךההעברת . ט

ומציגים את  ,אפגניסטן ויתר מדינות העולם, קשמיר, פלסטין, איראן, המצוקות בעיראק

  .כלל אסלאמיתנגזרת חובת הגנה עצמית  ממנהש, האסלאםדת על  כוללת כמתקפה המציאות

 

 לפתאוא רדיקליות דוגמאות. ב

  21 :את מימדי התופעה שותלהלן מספר דוגמאות הממחי

העניק את הצידוקים  ומיני'חהאיאטולה  :מנהיג המהפכה האסלאמית באיראןפתוא מטעם . 1

בשנת  22.האד בקדמת פסיקותיו'והציב את הג, ידום האסלאםהדתיים לשימוש באלימות לק

, הםללא רשות הורימול עיראק להתנדב לחזית  איראן ילדיל קוראתה פתואומיני הוציא 'ח 1913

מפתח "אלפי ילדים כש, כתוצאה מכך. תוך כדי הבטחה שיגיעו לגן עדן אם ימותו בשדה הקרב

 ,גם בלבנון השפיעוומיני 'פסיקותיו של ח. מוקשיםוהעל צווארם הוטלו אל שדות הקרב " לגן עדן

  23.התאבדותלפעולות אוא הקוראות פת רסמוופ ,ומיני'חכאשר מנהיגי החיזבאללה הסתמכו על 

 

 ומשפטית הצדקה דתיתניתנה  א זופתוב 24:מנהיגים אסלאמים 4-ובן לאדן  מטעם אתופ. 5

התפוצה בעיתון . "באשר הם צלבנים והיהודים"למלחמת קודש ופעולות התקפיות כנגד ה

חשוב . במערב כחלק מלוחמה פסיכולוגית של בן לאדןני נועדה להגדיל את תפוצת המסר לונדוה

בן , ברם. דתית לפסיקותיו נפקותולכן אין , כשרה דתית פורמאליתאין העצמו לציין שלבן לאדן 

מנהיג , מיר המזה' מוסמכים כדוגמת השיח מופתיםהתקשרות עם  ידי-לע זו הלאדן עוקף מגבל

  25.האד במצרים'מנהיג אלג ,רחמןאלעומר עבדול ' שיחהו, למא אלפקיסטןה אל עמע'ג

 

                                           
כן בחרתי להציג מספר -על, לא אוכל להציג את הפתאוא שליקטתי במהלך השנה במלואן, בשל מגבלת העמודים 21

 .   גיאוגרפית ורעיונית, מבחינה כרונולוגית, מקטעים הממחישים את מימדי התופעה
 .12-11' עמ( 1912הקיבוץ המאוחד :אביב-תל) ה ומהפכה באסלאם השיעימחא, מרטין קרמר 22
' עמ( 5001, הוצאת מפעלות המרכז הבינתחומי :הרצליה) שנות טרור שיעי 50 טרור בשליחות האימאם, שי שאול 23

71-70. 
יתון מופיע נוסח הפתוא כפי שפורסם בע, 1991פברואר  53-ב( לונדון)קודס אל ערבי -הפתוא פורסמה בעיתון אל 24

 .ב"בשער העבודה לצד תמונת הפיצוץ במגדלי התאומים בארה
25 Magnus Ranstorp, "Interpreting the Broader Context and Meaning of Ben-Laden's Fatwa," Studies 

in Conflict & Terrorism, Vol 21, No 4 (1998), Pp. 321-331.  
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בבריטניה  רון'אלמוהגמייסד תנועת , בכרי 'השיח :מחמד ריכעומאר ב' שיחהפתוא מטעם . 3

 האד כנגד ישראל'לביצוע גהקוראת  אחיבר פתו ,הבריטישרעי הד "המשרת גם כשופט ביה

קר של תוך ניצול  וניתנש ,ם אלהרדיקלי פסקי הלכה, לטענת גורמי מודיעין .5000באוקטובר 

את לונדון  וטרור שפקדלפיגועי ההמרכזיים הגורמים ן אחד מ םה ,דמוקרטי הבריטיהמשטר ה

 . בעקבות כך הודק הפיקוח על התנועה ועל מנהיגיה 5002.26ביולי 

 

 והמשפיעים הבולטיםהפוסקים מ27 ,אוי'קרצ :אוי'יוסוף אל קרצר "ד' השיחפתוא מטעם  .4

ן מעוגשהאד 'של הג ן העצום ביותראהפ ןה( מות הקדושים) לות האסתשהאדוסק שפעפ, כיום

להביא לנסיגת לחטוף ולרצוח אמריקנים כדי  קוראתה פתוא 5004בשנת ם פרסוי א'קרצ  .בקראן

אין , כל האמריקנים בעיראק הם לוחמים"כי  צייןאוי 'קרצ-אל. אים מעיראקהאמריק הכוחות

לחם בהם משום שהאזרח האמריקאי בא לעיראק כדי לשרת את יויש לה, הבדל בין אזרח לחייל

כדי שיצאו ממנה  דתיתאמריקנים בעיראק היא חובה  חטיפתם והריגתם של, לדבריו ."הכיבוש

 28 .אסלאמים פתוא זו עוררה מחלוקת רבה בקרב אינטלקטואלים  .אותה לאלתרויעזבו 

 

 קרא ,מבכירי הזרם הסלפי בסעודיה, אלפאהד : חמד אלפאהדנאסר ' שיחהפתוא מטעם . 2

וכנגד  ,בריטניהו ב"נגד ארה תהשמדה המונילש בנשק מתשלה 5003שפרסם במאי  בפתוא

האסלאם נמצא במלחמת הגנה נגד המערב ועליו להיעזר בכל  ,דבריול. האזרחים במדינות אלה

אלפהד . גם אם כתוצאה מכך יפגעו אזרחים רבים, חמור ככל שיהיה, "צלבנים"אמצעי נגד ה

המוסלמים רשאים בתגובה  ,דידול ."מידה כנגד מידה"מבסס את קביעתו ההלכתית על עקרון 

  29.מיליון אמריקנים בנשק להשמדה המונית 10-כלהרוג ללא הבחנה " ב"שעי ארהפ"ל

 

 

 

                                           
 :א ראהירון ועיון בפתו'לפרטים אודות אלמוהג 26
 Yael Shahar and Ely Karmon. "London-Basd Islamic Group Issues Fatwa against Israel," ICT. 

>. 19 October, 2000. http://www.ict.org.il/articles/articledet.cfm?articleid=131< 
27 www.qaradawi.net 
   .מ.ל.מ" , אוי הוא שיא הקיצוניות'קרצ-אל": אוסט-שרק אל-אל"ל העיתון עורך לשעבר ש" 28
>http://www.intelligence.org.il/sp/memri/jul_b_04.htm.< 15 5004, יולי.  

"The Muslim Brotherhood Movement in Support of Fighting Americans Forces in Iraq," Memri. 

>. 3 September, 2004.  cles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP77604http://memri.org/bin/arti< 
29 Yoni Fighel and Moshe Marzouk,"Saudi cleric issues fatwah on the use of weapons of mass 

>.5 July, 2003.http://www.ict.org.il/articles/articledet.cfm?articleid=491<. ICTdestruction, "  
 (. 5003מאי  56) הארץ ",לראשונה פסק הלכה המעודד שימוש בנשק להשמדה המונית" ,מלמןיוסי 

http://www.qaradawi.net/
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 11-המ אפתוקבע ב ,מבכירי הזרם הסלפי בסעודיה, אלעלואן :סלימאן אלעלואןפתוא מטעם . 6

הנוצרים "ניה נגד 'צ'ובצ" היהודים העושקים"נגד  "פלסטין"כי פעולות ההתאבדות ב, 5001במאי 

אין , לשיטתו. טות לחימה לגיטימיותשיו ,פי דרכו של אללה-ות הקרבה עלפעול ןה "התוקפנים

משרתות  בטענה שהן את דמן של הנשים היהודיותגם מתיר הוא ו ,מניעה מלהרוג ילדיםכל 

שחיתות "ומשום ה ,אדמות המוסלמים" גזל"מעצם שותפותן ב" תוקפנות"נוטלות חלק בו, בצבא

  30.שלהןהקשה  "המוסרית

 

בה אנשי דת מוסלמים ברחבי , עולה כי מדובר בתופעה רחבת היקףהמפורטות מהדוגמאות 

 פתאואמנפיקים , בין אם מושבם במדינות מערביות ובין אם מושבם במדינות ערב, כולו העולם

היות ומדובר במתן הכשר דתי  .ופיגועי התאבדותוצווי עשה הקוראים לביצוע פעולות טרור 

ציבור , בעולם הבא ך כדי הבטחת גמול ומעמד של שהידומשפטי ועידוד של ממש לרצח תו

 .צו אלוהי לביצוע מיידיאלה וא מעין ארואה בפת רחבמאמינים מוסלמי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
30 http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=35806  

http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=35806
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 התמודות עם האתגר: פרק שלישי

 ,התקשורתהיות ומדובר בתופעה בינלאומית רחבת היקף בה פרסום הפתוא והפצתה בעזרת 

ולאור הפרדיגמה  31,הרבים אינה מוגבלת למקום ולזמן ספציפי ובפרט בעזרת אתרי האינטרנט

יש לפעול במסגרת  ,להערכתי, גרעיניפיה קבוצות טרור עשויות לפנות לשימוש בנשק -החדשה על

בדמוקרטיה . על מגוון שיטות משטרן ועמדתן ,העולםבכלל מדינות בינלאומית ובינתרבותית 

, חופש הדת, ר של של החירויות הדמוקרטיות כגוןקטרוריסטים עשויים לנצל ניצול  ,ליברלית

שכל תכליתה לחתור תחת , רדיקליתעל מנת לנהל תעמולה  ,ההתארגנות והתנועה, הביטוי

רדיקלי אינה אופיינית רק -תופעת הטרור האסלאמי, ברם. רונותיהמוסדות הדמוקרטיה ועק

ע בהכרח את המשך פעילות גירוש ממדינה דמוקרטית לא ימנ, כמו כן. כנגד משטרים דמוקרטים

במדינות שאינן אמנם . ואף יעצים אותה אם לא יהיה סעד בינלאומי מקיף, מבחוץ המופתי

שהרי להבדיל מדמוקרטיות משטרים רודניים רואים , דמוקרטיות המאבק בהסתה מוגבל פחות

. האינטרסים של השלטון ולפעול לטובת עצמם כבעלי חופש פעולה לפקח על דרכי התקשורת

. השלטוןעמדת לבין  םהרדיקלידברי הבעיה המרכזית היא שלעיתים יש אחדות דעים בין , ברם

מדינות ערב  ן שלבמאבקגם אלא  ,לבדודמוקרטי -העולם המערביין מדובר במשימת א ,לפיכך

עבודה זו בחרתי ב ,כן-על. בשל שיקולי שרידות עצמיתוזאת  ,ומדינות האסלאם שאינן רדיקליות

  32.מדינתיתפנים ופחות בזירה ה ,הרחבה הבינלאומית להתמקד בזירה

 

 הצגת הבעיות. א

 :עולות מספר בעיות מרכזיות ובפוסקיה תורדיקליהוא אתבבואינו לטפל בפ

ומוסווים עשויה להיות מנוסחת במונחים תאולוגים מופשטים א הפתוראשית : נטל ההוכחה. 1

 תדרוש מימוש מיידיהפתוא ומבלי ש ,ורלעודד טרמוצהרת כוונה כל ניתן יהיה להוכיח מבלי ש

מספר פסוקי מפתח ומטבעות ב החוזר השימושאני סבור שלאור , מנגד  33.של ביצוע פעולת טרור

בהם ניסוחים אלה הביאו  מקריםניתן להצביע על  ,לפעולות טרור נותנים לגיטימציהה לשון

מידת , כתביו, מתוך דרושתיו מופתיניתן לעמוד על כוונת ה, בנוסף. בעברפעולות טרור ביצוע ל

העדר ההגדרה עניין נוסף המקשה על גיבוש ההוכחות קשור ל .'וכו עם אירגוני טרורשלו הקשר 

                                           
 . מ.ל.מ" ,שיווק הטרור באמצעות האינטרנט:  "מ"מל באתרראה דוגמאות 31
>http://www.intelligence.org.il/sp/11_04/web.htm>. 
הדמוקרטיה "דילמת )בשל קוצר היריעה לא אדון בנפרד בדרכים להתמודד עם הפתאוא במדינות הדמוקרטיות  32

 .161-139  ,למות הדמוקרטיות בלוחמה בטרורהדי: פרק שישי ,שם, בועז גנור:  להרחבה בנושא ראה, "(המתגוננת
 . לעבודה 3' ראה הרחבה בנושא העושר הפרשני בעמ 33
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, שפט הבינלאומיפגיעה באזרחים שאינם לוחמים אסורה לפי כללי המהיות ו, ברם 34.של טרור

 .מאבק לגיטימיאינה יכולה להתפרש כ" כופרים באשר הם"קריאה למלחמה ב כלניתן לטעון כי 

 

 רדיקליםה ופתיםכמעט ולא ניתן לעקוב אחר המוני המ ,תטכנימבחינה  :ת משאביםיבעי. 2

, אולם. תדירונסגרים ם המתחדשים יאלפי אתרי האינטרנט הקיצוני ולבחון את ,ברחבי העולם

ופתים יש להוביל מהלך הרתעתי כנגד מספר מ לטעמי ,למרות המגבלות התקציביות והטכניות

  .שאינן דמוקרטיותערב ובין אם במדינות  ,דמוקרטיותתוך בין אם מדובר ב, מובילים קליםרדי

    

שחרור "יש הגורסים כי נכון יותר לאפשר : איזון בין חופש דת וביטוי לבין צרכי ביטחון. 3

היות והפתוא , ברם. בשל חשש מהתלקחות וקהילות דתיות דת להגביל אנשימאשר " קיטור

אני סבור שאין לראותה בגדר  ,מופתיבייב כלפי אותו קהל המאמינים התומך נתפסת כצו מח

בו השומע חופשי להסכים או לדחות את הדברים בהתאם ליתרונותיהם או  ,אלימותבצידוד רגיל 

ראוי להקשיח את העמדה בנוגע לפסיקות  ,הטרור איוםעוצמת לאור ו, כן-על. חסרונותיהם

 ,ועמימות גבוההבמקרים של ספק , ברם. ללא אבחנה חיםאזר דתיות הקוראות במפורש לרצח

 . המשך מעקבביצוע ו ,הביטוי תוך כדי מתן אזהרהוהדת -לפסוק לטובת חופש ,לטעמי ,ראוי

 

כל אדם זכאי  'יט-'אמנם בסעיפים יח, 1941 -ה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם פי ההכרז-על

לכל אדם יש  ,'לפי סעיף כט, ברם .הביטויולחירות הדעה ו ,המצפון והדת ,לחירות המחשבה

עקרונות . זולתמנוע מלעשות שימוש בזכויותיו על מנת לפגוע בהוא כן -עלו ,חובות כלפי הכלל

בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות הלאמנה  2בסעיף גם אלה באים לידי ביטוי אוניברסאלים 

להשתמש לא ניתן  ,הכתוב פי-על 36.אירופית בדבר זכויות אדםהלאמנה  17' סבו, 35ומדיניות

. ולפגוע בזכויות של אחרים הןחירויות הקבועות בבהרס ע וזרל פלוניבאופן שיאפשר ל באמנות

מופתי אסלאמי רדיקלי הקורא לפגיעה בזכות ביטוי של החופש הדת ו, חירותזכות לה ,פיכךל

 37.האמנהמכוח  ניםלהיות מוג יםיכול םאינ ,מי שאינו מוסלמילחיים ובחופש הדת של 

 

                                           
 . 30-51' עמ, שם, בועז גנור 34
 .569' עמ, 31כתבי אמנה כרך  35
36 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 

http://www.echr.coe.int/Convention/webConvenENG.pdf 
  Lawless V. Ireland (European Ct. Human Rights 1961).בפרשת  לטענות כגון דא דוגמאניתן לראות  37

http://www.echr.coe.int/Convention/webConvenENG.pdf
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 10-ו 9עיפים סלאמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות ו( 3)19סעיף פי -על, מעבר לאמור לעיל

לא ניתן לפגוע פיה -על ,הביטויהדת ועל חופש משמעותית הגבלה  חלה ,לאמנה האירופית

פי -ניתן לטעון כי על, בנוסף .הביטויוחופש הדת ב כסות של שימושב ,בזכויות המעוגנות באמנה

הטרור בשנים האחרונות  ,אזרחיות ומדיניותלאמנה לזכויות  4עיף אירופית וסהלאמנה  12 עיףס

ולהגביל את חופש הביטוי של מופתים , באופן מידתי ותויהזכמע וגרל יש בו "ירוםמצב ח"מהווה 

  .באופן רישמי כךושהוכרז על  ,מדובר במצב חירוםאכן כי ת ויש להרא ,לשם כך. רדיקלים

 

המופתים  זכויותבמעל הנדרש פגיעה לשיביא  "ממדרון חלקלק"על מנת להימנע יין כי חשוב לצ

מנגנוני פיקוח להפעיל חשוב , יזכו בהישג נוסףלמעשה ובכך פעילי הטרור  ,כלל הציבורבזכויות ו

 38.סכנהלאור גודל ה ומוצדקת מידתית  האם הפגיעה בזכויות ועשיקב יעילים וביקורת

 

  אפשריים פתרונות. ב

יש לנסות להגיע לאיזון שיבטיח הוקעה של דברי הסתה רדיקלים שמטרתם להביא להרג 

 בטיח כי לא תהה פגיעה העולה על הנדרשש להובמקביל י, ללא אבחנה חפים מפשע אזרחים

החשש לפגיעה מופרזת  שלב. כלל הציבורבזכויות ו המאמינים המוסלמים, המופתיםבזכויות 

הקפדתי לשלב רעיונות של אינטלקטואלים ואנשי גיבוש הפתרונות  בתהליך, באסלאם ובמאמיניו

להלן . שהרי אחרת כל רגולציה מערבית חיצונית תיתפס כדיכוי דתי או תרבותי ,דת מוסלמים

 :לסוגיה בה עסקינןמספר מנגנונים משפטיים ואחרים העשויים לתת מענה 

  

מועצת הביטחון קבעה כי , 11.9.5001-בעקבות אירועי ה 1333:39ת מועצת הביטחון החלט. א

, בתוך כך. איום עתידי מתמשך על השלום והביטחון הבינלאומיים מהווההטרור הבינלאומי 

 5סעיף פי -על. עידוד ומימון של טרור, תמיכה, מטילה חובות קפדניות ביחס לסיוע 1373החלטה 

(a,c,e )לדין את אלה התומכים ויש להעמיד  ,חל איסור על תמיכה של מדינות או יחידים בטרור

כאשר ההעמדה לדין , פקח על כךל CTC-העל  6פי סעיף -על. או מעודדים ביצוע של פעולות טרור

היא  1373הבעיה המרכזית בהחלטה , ברם. מבחן התוצאה לאורידי מועצת הביטחון -תיבחן על

 .דתיתכן מומלץ להתמקד באמנה צרה יותר שתתמקד בהסתה -על, שאין הגדרה מקובלת לטרור

                                           
מסגרת בינלאומית בבנוסף ו, המחוקקת והשופטת, הרשות המבצעת: רשויות המדינה עזרתבעל כך  לפקחניתן  38

 .לצורך עבודה זו אסתפק באיזכורו בלבד, נושא זה רחב ומורכב מכדי למצותו כאן. מדינתית-על
39 Press Release SC/7158 

>.28 September, 2001. http://www.un.org/News/Press/docs/2001/sc7158.doc.htm< 
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ניתן לכונן אמנה בינלאומית , בהמשך לאמור לעיל: נגד הסתה דתית אומיתלגיבוש אמנה בינ .ב

 מדינותבאו  אזרחיםקבע כי כל ביטוי שיש בו כדי לעודד פגיעה בשתייחודית נגד הסתה דתית 

פירוט , כללי אכיפה והעמדה לדין, סמכויות חיפוש ומעקב: באמנה זו יש לקבוע. בשם הדת אסור

. 'וכו שיתוף פעולה בהעברת מידעל םדרכיתיאום , (מאסרותקופות קנסות ) וחומרתםעונשים ה

. ות יענשרדיקלי פתאואממן לידי קביעה כי כל מי שיסייע להפיץ או -ניתן לחזק את האמנה על

נטל , המסית הפתואלהוכיח כי על התובע ניתן לחשוב על מודל בו במקום שיהיה , כמו כן

ציות לאמנה בינלאומית , להערכתי .המסית ההיא אינכיח שלהומופתי הההוכחה יהיה על 

תביא לייעול המאבק , מקיפה והגדלת המכנה המשותף בחקיקה הפנימית במדינות השונות

בריטניה החלה  5002לאחר הפיגועים בלונדון ביולי . רדיקלית-הגלובאלי בהסתה האסלאמית

בהחלטת ביטוי לכך ניתן לראות . לטרור תהיסמכנגד הטפה דתית המסוג זה להוביל מהלך 

 ,מדינות לאסור בחוק כל הסתה לטרורלהקוראת  ,5002בספטמבר  12-מה 1654מועצת הביטחון 

 40 .ובתמורות המוצעות בחקיקת הפנים של בריטניה הכוללות עבירות חדשות של הסתה לטרור

  

י החולש על מגוון שפות גלובאל היות ומדובר בטרור: אומיתמודיעינית בינל יחידההקמת  .ג

על . ופלפולי הלשון תגבר על פערי השפה והתרבותמקצועית שתיחידה  ומדינות מומלץ להקים

 .יירט דרכי תיקשורתלאף ו, אסוף ראיותל ,נהל מעקב אחר מופתים רדיקליםיחידה זו יוטל ל

 41.םכנגד יעברו למדינות שלא פועלות מופתים הרדיקליםה ,אמיתייתוף פעולה בינלאומי ש ללא

 

 מדינותהעל , לכן. אלא גם חובה ,הריבונות אינה רק זכות: נגד מדינותבינלאומיות סנקציות . ד

בו פעילות המופתי  במקרה 42.לא תפגע במדינות אחרות ובאזרחיהןחן שטשפעילות מלדאוג 

: מדרג של סנקציות בינלאומיותנגדה כניתן להפעיל  ,או בעידודהנעשית תחת הנחיית המדינה 

 ,במקרים חריגיםפעולה צבאית ל ועד ,כלכלידיפלומטי או , רבותיחרם ת, גינוי, חל מאזהרהה

ראשית  ,ובעייתי מרחיק לכת קיבוצייש לציין כי פתרון   43.בהתאם לכללי המשפט הבינלאומי

                                                                                                                        
  

 :בבריטניה ראהולהתפתחויות בחקיקת הפנים  1654להחלטת מועצת הביטחון  40
http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sc8496.doc.htm 

 02C.PDF-http://www.homeoffice.gov.uk/docs4/Print 
 . 549' עמ, שם, בועז גנור 41
 .שופט הובר בבוררות האי פלמסה 42
 .93-15' עמ, שם, בועז גנור 43

http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sc8496.doc.htm
http://www.homeoffice.gov.uk/docs4/Print-02C.PDF
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 .על באופן עצמאיפאו שמא  ,במופתי תמכקשה להוכיח האם המדינה תוושנית כי  ,בגלל היקפו

  44.יופירות את קוטפת היאבפרט אם , טרורתומכת  מדינהיר המוסדי המזערי של זהו המח, מנגד

 

בפרט  להרתיע את הטרוריסטים עצמםקשה היות ו :מובילים פוסקיםשפיטה בינלאומית של . ה

, חרף הצהרותיהם הלוחמניות ,לרוב. הרתיע את שולחיהםלנסות וליש  ,אם עסקינן במתאבדים

הם מקפידים לשמור על חייהם ו ,אינם נוקטים בעצמם בפעולות אלימותהרדיקלים  ופתיםהמ

או כמי , לטרור יםאו משדל יםכמסית אותם ניתן לשפוט ,מלהסית םעל מנת להרתיע. רכושםעל ו

כפי , בינלאומי ומקומיעניין אשר יש לעגנו בחוק , המותרים חופש הביטויגבולות על  ושעבר

 תנועתאת גביל הל ,הטיל קנסותמהליך משפטי זה ניתן לכפועל יוצא  .שהצעתי בתחילת הפרק

אפשריות מינהליות דרכים , בנוסף .המדרסה בה הוא פועלו פעילות המסגדאת  המופתי ולהגביל

שבתי , ראש המוסד לשעברלטענת  .גירושו הריסת בתים, ללא משפט ממושכים עצריםמהן 

 גרועותלעיתים רחוק  שמקורן צרותמשום ש ,בעידן התקשורתגירוש אינו אפקטיבי , שביט

ורק שאין ברירה לפנות לענישה , יש להעדיף ענישה פלילית רגילה, הערכתילכמו כן  45.יותר

 בהקשר זה יש .קפדנית ותחת ביקורת, לזמן מוגבל וקבוע מראש, חוק פי-לוגם אז ע, מנהלית

הפתוא של בעקבות  ערביםידי אלפי אינטלקטואלים -ם על"לאולציין את העצומה שהוגשה 

שיעמיד  לטרור דין בינלאומי-יש להקים בית ,לדידם .וי להרג אמריקאים בעיראקא'קרצ' השיח

 46. אוי'כדוגמת קרצ, לדין את המעודדים טרור בעזרת פתוא

 

למזער את השפעת הפתוא דן התקשורת והגלובליזציה לא ניתן יבע: רגולציות תקשורתיות .ו

לעודד את אמצעי התקשורת  מומלץ, כן-על 47.הפצתהמה ומבלי לטפל בדרכי פרסוהרדיקלית 

ניתן , בנוסף. רדיקליתהגיה והאידיאול ידי-להתנהגות מקצועי על מנת שלא ינוצלו ע קודלגבש 

 ההחשוד פתואמוסכמים בנוגע לפרסום קשורתית הטומנת בחובה עקרונות לגבש אמנה ת

 תחנות התקשורתידי -לא יעשה עבמידה ועניין זה ל .ולגזור מהם כללי פירסום ושידור, בהסתה

                                           
 .141-141' עמ, שם, דרשוביץ' אלן מ 44
מהסתה , לפקודה למניעת טרור( א)4מנגד ראה הרחבת תחולת עונש הגירוש לפי סעיף . 502' עמ, שם, בועז גנור 45

 (.  551( 2)ד נ"פ, מדינת ישראל' פ אלבה נ"ע)בפרשת אלבה " דבר שבח לטרור"לטרור לכל 
 (.5004דצמבר  3) מעריב" ,שוברים שתיקה", בן דרור ימיני 46
 :ראה. 5002בשנת , שאער-סוסן אל, ניתן לראות דוגמא לכך בדברי הסופרת והעיתונאית הבחריינית 47
 .Memri" ,הגלובליזציה בתקשורת תביא את תרבות ההתאבדות האסלאמית גם לבריטניה"  

>.http://www.memri.org.il/Memri/LoadArticlePage.asp?enttype=4&entid=1803&Language=Hebrew<

16 May, 2005. 
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פרסום ובמקרים של , שיניע את התחנות לעשות כן לאומיבינוניתן להפעיל לחץ ציבורי  ,מרצונן

  48.עד כדי יירוט או שיבוש מסרים קיצוניים, אחרותו סנקציות כלכליות להפעילניתן  ,מסוכן

 

שתבחן  אפקטיביתמית מועצה אסלא להקיםויש לפעול : הקמת גופי פיקוח פנים אסלאמיים. ז

בפעם  דווח כי 5002ביולי  7-ב. פתאואהועל תוכן  ותפקח על המופתים, אואלהוציא פת מי מוסמך

מנת לקבוע מי מוסמך להוציא על  49הזרמים והאסכולות באסלאם 1נציגי  110-הראשונה נפגשו כ

עם האסכולות דת מוסמך מט-נקבע כי על מוציא הפתוא להיות איש בכנס .ומהם גבולותיה, פתוא

לדחות את הקיצוניות הדתית ולאמץ את הקידמה כולם  על המוסלמיםוכי , המוכרות בלבד

יועץ במשרד המשפטים , עביכאן-אל' השיחבדברי גם לכך  ביטויניתן לראות  50.והמתינות

שתצביע על  (ההאשמה בכפירה)תכפיר בועדה עליונה למאבק  יש להקים לדבריואשר , הסעודי

וא אפתהלתקיפה פומבית של חשיבות יש , בנוסף 51.ל המופתים הרדיקליםסר הדיוק שוח

 53.ואנשיו הקוראת להרג בן לאדןנגדית פתוא  להוצאת ותאירנן אף קישו  52,תורדיקליה

 

ועידוד לחיזוק  יש לנקוט בצעדים חברתיים ,במקביל לצעדים אלה :חיזוק האסלאם המתון. ח

לטענת  .חוששים להשמיע את קולם בפומבי במרבית המקריםשהקולות הליברלים באסלאם 

                                           
עיתונים ותחנות , לחומר נוסף בנושא ולדוגמאות של אתרי אינטרנט, כמו כן. 552-507, 167' עמ, שם, בועז גנור 48

 : רדיו המכילים דברי הסתה ופתאוא רדיקליות ראה
ברחבי תבל את מסרי ההסתה והשנאה של תחנת הטלוויזיה " חזבאללה"כיצד מפיץ ארגון : הטרור"שיווק""

  .5004, ספטמבר http://www.intelligence.org.il/sp/9_04/almanar.htm >19<. מ.ל.מ" ?"אלמנאר"
" ,של חזבאללה" אראלמנ"נמשכים המאמצים של הקהילה הבינלאומית להפסקת הפצת שידורי ערוץ הטלוויזיה "
  .5002, אוגוסט http://www.intelligence.org.il/sp/heb_n/almanar.htm<  .12<.מ.ל.מ
 .Memri" ',אלמנאר'בעל טור סעודי מצדיק את ההחלטה הצרפתית להפסיק את הסכם השידורים עם "
>guage=Hebrewhttp://www.memri.org.il/Memri/LoadArticlePage.asp?entID=1703&entType=4&lan<

. 12 December, 2004.    
 .מ.ל.מ" ,על המערכה להורדת אתרי טרור מהאינטרנט" חמאס"-תגובה של תנועת ה"
>http://www.intelligence.org.il/sp/12_04/hamas_re.htm> .14 5004, דצמבר.  

 . מ.ל.מ" ,שיווק הטרור באמצעות האינטרנט"
>86_04/13.htmhttp://www.intelligence.org.il/sp/< .59 5004, אוגוסט.  
עפרית 'האסכולה הג, (חנבליתו ליכיתאמ, שאפיעית, חניפית)האסכולות הסוניות  4: האסכולות ההלכתיות 1להלן  49
פלג )הזידיה , (הקיצונית' וארג'פלג מתון וקדום של כת הח)האבאדיה , (אמאמים 15-אסכולה שיעית המאמינה ב)

 (.ראןשל הקפירוש מילולי ב הדוגלתבבגדאד  9-אסכולה קיצונית מהמאה ה)אהריה 'טוה( שיעי מתון השולט בתימן
50 "Muslim scholars move to curb fatwas," Al-Jazeera. 

> 7 July, E5A7B2A8C2D3.htm-9980-4DF9-FA3B-http://english.aljazeera.net/NR/exeres/9CD70B11<

2005.   
יהאד בעיראק וטוען כי האידיאולוגיה של האחים המוסלמים 'יטימיות של הגשולל את הלג איש דת סעודי בכיר" 51

 .Memri" ,היא הסיבה לטרור
>.http://www.memri.org.il/Memri/LoadArticlePage.asp?enttype=4&entid=1821&Language=Hebrew< 
 :ראה. ניתן לראות דוגמא לכך ביציאה כנגד הפתוא של בן לאדן 52

Bin Laden fatwa as Spain remembers," CNN." Matthew Chance, 

>. 11 March, 2005. http://www.cnn.com/2005/WORLD/europe/03/11/madrid.anniversary< 
  .Memri" ?מדוע לא פורסמה פתוא להרוג את בן לאדן ואנשיו: אינטלקטואל ערבי" 53

 >=4&entid=1840&language=Hebrewhttp://www.memri.org.il/memri/LoadArticlePage.asp?enttype<

10 Agust, 2005. 
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המוסלמים נפלו תחת השפעת הפונדמנטליסטים , איש אקדמיה פלסטיני, אחמד אבו מטר

54.מאמץ רעיוני מקבילכל כנגדם לא הועמד ו, הקיצוניים המפרשים את האסלאם כרצונם
   

 

פעולות קוט בכן מומלץ לנ-על .הרדיקלים למופתיםמתונים תחלחל גם העמדות חיזוק , לטעמי

לעודד יש ו 55,אסלאםכי הצגת הפאן האלים של האסלאם רק פוגעת בשיבהירו הסברה רחבות 

מדינות האסלאם המתונות להוציא על , בנוסף .רדיקליםמתונים מפני ההמופתים הולהגן על 

 56.הדתיתמרכזי ההסתה פו את מתונים שיחליוחינוך שירותי דת  ולספק ותאלטרנטיבי פתאוא

לב התוהים מדוע הרחשי  פרסוםידי -עלניתן לייעל את המאבק במופתים הרדיקלים  במסגרת זו

  57.וכלכלי בעוד המופתים צוברים הון פוליטי ,צעירים רבים נשלחים להתאבד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        
 

 .Memri" ,קיום-המוסלמים באירופה בוחרים בסכסוך במקום בדו: אינטלקטואל פלסטיני" 54
>.http://www.memri.org.il/memri/LoadArticlePage.asp?enttype=4&entid=1790&language=Hebrew<

26 April, 2005. 
55
-ים כדוגמת יוסף אל'השיח, דיקן הפקולטה לשריעה ולמשפט באוניברסיטת קטר, אנצארי-ר עבד אל"לטענת ד 

 :ראה .למשבר אידיאולוגי באסלאם וגרמוהאד כאשר התירו את פיגועי ההתאבדות 'פרצה בדיני הג אוי יצרו'קרצ
י ומוסרי גרמו למשבר אידיאולוג  אוי ודומיו שהתירו את פיגועי ההתאבדות'קרצ-הפתוות של אל: איש דת קטרי" 

   .Memri" ,באסלאם

>.http://www.memri.org.il/memri/LoadArticlePage.asp?enttype=4&entid=1835&language=Hebrew< 
 .541' עמ, שם, בועז גנור 56
יפתו את בנו השני להתאבד " הנחשים הארסיים"הוא פוחד ששהטוען , אב למחבל מתאבד, ראה מכתב אבו סאבר 57

ראה גם מאמר . 510' עמ, שם, שאול שי. במערבלומדים שלא שולחים את בניהם  ים'השיחמדוע וכי הוא אינו מבין 
 . הרדיקאליםים ’השיח המבקר את ,פוזאן-אל, בעל הטור הסעודי
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 סיכום

הפכה לכלי שרת  ,לסוגיות אקטואליות בחיי המוסלם במקור נועדה לתת פרשנות דתיתש ,הפתוא

שימוש זה  .ולעיתים אף בידי מנהיגים הנעדרים כל הכשרה דתית, קליםבידי המופתים הרדי

אף לאחרונה ו, הופך למסוכן כאשר עסקינן בטרור הקורא להרג אזרחים חפים מפשע ללא אבחנה

  58 .להשמדה המוניתוהקריאה לשימוש בנשק , "טרור-מגה"היותר אל מול איום  טלניקל

 

הפתוא נתפסת כצו עשה המעוגן ', ה המבצעית וכומתן השרא, יצירת המוטיבציה, להסתהמעבר 

פיהם פועלים ומתפללים מליוני -במקורות הראשוניים והבלתי מעורערים של האסלאם על

וככל שההצדקות , בקיא יותרוככל שהמופתי מקובל . מוסלמים ברחבי העולם חמש פעמים ביום

כאשר  .אלוהי לביצוע-כצותוא כך יותר מאמינים מוסלמים יראו בפ ,ראשוניות פתואהדתיות ל

 59.התוצאות עשויות להיות הרות אסון, בדומה לדוגמאות בעבודה זו, מדובר בפתוא רדיקלית

 

מדובר בנושא רגיש הטומן בחובו דילמות מורכבות של שאין לשכוח , למרות האמור לעיל, מנגד

ר בניסוחים היות ומדוב ,קושי זה מועצם. שהם מנימי נפשו של האדם ,חופש האמונה והביטוי

לחומרא אין להכליל ויש לפעול , לכן. ובתפוצה אדירה במגוון אמצעים ,במספר שפות מפולפלים

. קולאפעול לובמקרים של ספק ל, כנגד הפתאוא והמופתים הקוראים להרג ללא אבנה בשם הדת

אמנה , הסתה דתיתנגד מנה פי מצע בינלאומי רחב הכולל א-חשוב לפעול על, להערכתי

רדיקלים  ניתן יהיה לפעול כנגד מופתים ,בעזרת תשתית זו .ושיתוף פעולה מודיעיני תקשורתית

לשלוח מסר ברור כי יש לחדול מלהכשיר רצח בשם ו ,וכנגד מדינות הנותנות להם חסות, בולטים

אם במקביל לא יעשה מהלך , מהלך זה יכשל ואף עלול להחריף את ההסתה נראה כי. הדת

 ,את המותר והאסורכל נסיון להכתיב מבחוץ   60.ל המופתים המתוניםמשמעותי לחיזוק והגנה ע

  .יותר עזה קיצוניותשתעורר יתפס ככפייה תרבותית , ללא אלטרנטיבה אסלאמית איתנה

 

אך כולי תקווה , אמותיה של עבודה זו' ד-ב קצרה היריעה מלמצות נושא מורכב זהאמנם 

 . ואת הרגישות הרבה שהוא מצריך,  את חשיבות הנושא מעטאיר ולו בי הז סמינרש

                                                                                                                        
     Memri." ?יהאד אינם עושים זאת בעצמם'ים המדרבנים את הנערים לצאת לג’מדוע השייח: בעל טור סעודי"
>l/Memri/LoadArticlePage.asp?entID=1728&entType=4&language=Hebrewhttp://www.memri.org.i<

. 14 January, 2005. 
 .לעבודה 7-6, 5' ראה עמ 58
 .לעבודה 2-3' ראה עמ 59
 .לעבודה 14-1, 3-5' ראה עמ 60
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 רשימת מקורות
 

  .Memri" ?מדוע לא פורסמה פתוא להרוג את בן לאדן ואנשיו: אינטלקטואל ערבי"
http://www.memri.org.il/memri/LoadArticlePage.asp?enttype=4&entid=1840&lang<

>10 Agust, 2005.uage=Hebrew 

 

 .Memri" ,קיום-פה בוחרים בסכסוך במקום בדוהמוסלמים באירו: אינטלקטואל פלסטיני"
http://www.memri.org.il/memri/LoadArticlePage.asp?enttype=4&entid=1790&lang<

>.26 April, 2005.uage=Hebrew 

 
יהאד בעיראק וטוען כי האידיאולוגיה של 'שולל את הלגיטימיות של הג איש דת סעודי בכיר"

 .Memri" ,ורהאחים המוסלמים היא הסיבה לטר
http://www.memri.org.il/Memri/LoadArticlePage.asp?enttype=4&entid=1821&Lan<

>.guage=Hebrew 

 
גרמו למשבר  דומיו שהתירו את פיגועי ההתאבדותאוי ו'קרצ-הפתוות של אל: איש דת קטרי"

   .Memri" ,םאידיאולוגי ומוסרי באסלא

iclePage.asp?enttype=4&entid=1835&langhttp://www.memri.org.il/memri/LoadArt<

>.uage=Hebrew 

 
אקונומי -הסיבה לטרור היא שטיפת המוח של הנוער הערבי ולא המצב הסוציו: בעל טור ערבי"

 .Memri" ,במדינות ערב

http://www.memri.org.il/Memri/LoadArticlePage.asp?enttype=4&entid=1727&Lan<

2005.11 January, >.guage=Hebrew 

 
יהאד אינם עושים זאת 'ים המדרבנים את הנערים לצאת לג’מדוע השייח: בעל טור סעודי"

     Memri." ?בעצמם
http://www.memri.org.il/Memri/LoadArticlePage.asp?entID=1728&entType=4&la<

>. 14 January, 2005.nguage=Hebrew 

 
-אל'ק את הסכם השידורים עם ערוץ בעל טור סעודי מצדיק את ההחלטה הצרפתית להפסי"

 .Memri" ,של החזבאללה' מנאר
http://www.memri.org.il/Memri/LoadArticlePage.asp?entID=1703&entType=4&la<

>. 12 December, 2004.nguage=Hebrew 

 
הוצאת מפעלות המרכז : הרצליה. מבוך הלוחמה בטרור כלים לקבלת החלטות. בועז, גנור

 .5003, הבינתחומי
 

הוצאת : הרצליה. להבין את האיום ולהיענות לאתגר: הטרור ינצח האם. אלן' מ, דרשוביץ
 .5003, מפעלות המרכז הבינתחומי 

 
 . מ.ל.מ" ,הסתה באמצעות תחנות רדיו מקומיות"
>http://www.intelligence.org.il/sp/7_05/alkuds_b.htm> .17 5002, יולי.  
 

 .161-111' עמ, (5000)' ח ,מאעה'ג" ?תהאד'רי האגהאם נסגרו שע. "וואל, חאלק
 

 (.5004דצמבר  3) מעריב" ,שוברים שתיקה. "בן דרור, ימיני
 

 .569' עמ, 31כתבי אמנה כרך 
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