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  باقة ومقتطفات من األخبار
نشاطات وتصريحات سماحة الشيخ الدكتور عكرمة سعيد صبري 

رئيس الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس
خالل شهري أيار » مايو« وحزيران »يونيو« لعام 2021م

يوم السبت يف 19 رمضان املبارك 1442 هـ وفق 2021/5/1م
بدعــوة مــن جلنــة القــدس يف جامعــة التكنولوجيــة يف أربــد بــاألردن شــارك   -1
ســماحته يف النــدوة التــي بعنــوان )مــاذا يحــدث يف بــاب العامــود( وأوضــح يف كلمتــه 
بـــأن بــاب العمــود هــو مــن األبــواب الرئيســة للبلــدة القدميــة مــن مدينــة القــدس، 
ويطلــق عليــه أيضــاً بوابــة دمشــق ألن القوافــل كانــت تنطلــق مــن هــذه البوابــة متجهــة 
إلــى بــاد الشــام. وأن ســلطات اإلحتــال يف هــذه األيــام حتــاول الســيطرة علــى هــذا 
البــاب وتشــدد علــى الداخلــن اليــة واخلارجــن منــه، فانتفــض الشــباب ضــد اإلحتال 
بســبب الضغــط الــذي مارســه اإلحتــال ضدهــم، هــذا وقــد متكــن »اجليــل الثالــث« 
مــن الشــباب املقدســي مــن الســيطرة علــى بــاب العمــود، ورفــع يــد ســلطة اإلحتــال 

عنــه.
 

بدعوة من مدارس األقصى الدولية يف إســطنبول شــارك ســماحته يف احملاضرة   -2
ــارك وأشــار يف  ــن العشــر األواخــر( مــن شــهر رمضــان املب ــوان )نفحــات م ــي بعن الت
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كلمتــه إلــى االعتــكاف وإلــى ليلــة القــدر.
 

يوم األحد يف 20 رمضان املبارك 1442 هـ وفق 2021/5/2م
أجــرت فضائيــة )اجلزيــرة مباشــر( حــواراً موســعاً مــع ســماحته بشــأن حــي الشــيخ 
جــراح بالقــدس، وأبــان يف تصريحاتــه بــأن احملاكــم اإلحتاليــة مســتمرة يف ماحقــة 
ســكان احلــي منــذ عــام 1972م حتــى اآلن، وأن الصــراع حــول ملكيــة األرض، وأن 
اجلماعــات اليهوديــة لــم تتمكــن مــن اثبــات ملكيتهــا لــألرض. هــذا وأن املواطنــن ال 

ــات يف بيوتهــم. ــون متمســكن مبوافقهــم يف الثب يزال
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يوم الثاثاء يف 22 رمضان املبارك 1442 هـ وفق 2021/5/4م
بدعــوة مــن االئتــاف العاملــي النقابي للتضامن مع القدس وفلســطن شــارك ســماحته 

بكلمــة حــول أهميــة القــدس، وضرورة تثبيــت البوصلة نحوها.
يوم األربعاء يف 2٣ رمضان املبارك 1442 هـ وفق 2021/5/5م

حــّث ســماحته علــى دفــع صدقــة الفطــر قبــل نهايــة شــهر رمضــان املبــارك، كمــا   -1
أكــد علــى وجــوب إخــراج املوســرين واملقتدريــن لــزكاة أموالهــم.

مت اجــراء عــدة مقابــات تلفازيــة حــول األحــداث التــي تعــرض لهــا املســجد   -2
األقصــى املبــارك مــن قبــل قــوات اإلحتــال اإلســرائيلي الــذي اســتباح األقصــى 
واعتــدى علــى العشــرات مــن املصلــن املعتكفــن فيــه وأتلــف الشــبابيك املزخرفــة 
للمســجد كمــا اقتحــم العيــادة الصحيــة التابعــة للمســجد وأتلــف محتوياتهــا انتقامــاً 

مــن املســعفن الــذي يقومــون بإســعاف اجلرحــى املعتــدى عليهــم.
يوم اخلميس يف 24 رمضان املبارك 1442 هـ وفق 2021/5/6م

أجــرى مســجد )أون اليــن Online( يف إســطنبول حــواراً موســعاً مــع ســماحته   -1
ــل املعتكفــن يف املســجد حــول أوضــاع القــدس واألقصــى. مــن قب

ــارك  ــى املســجد األقصــى املب ــب ســماحته أهــل فلســطن بشــد الرحــال إل طال  -2
إلحيــاء ليلــة القــدر )بعــد صــاة العشــاء مــن يــوم الســبت يف 26 رمضــان املبــارك حتــى 

فجــر ليلــة األحــد يف 27 رمضــان املبــارك 1442 هـــ(.
يوم اجلمعة يف 25 رمضان املبارك 1442 هـ وفق 2021/5/7م

اســتنكر ســماحته االعتــداء الوحشــي مــن قبــل جيــش وقــوات اإلحتــال علــى املصلــن 
املعتكفــن -مــرة أخــرى- وذلــك بعــد صــاة املغــرب تنكيــداً علــى املصلــن الذيــن 
احتشــدوا يف األقصــى بعشــرات اآلالف. وقــد أدى إلــى جــرح عشــرات املصلــن ودب 

الرعــب لــدى النســاء املصليــات يف مســجد الصخــرة املشــرفة.
يوم اإلثنن يف 28 رمضان املبارك 1442 هـ وفق 2021/5/10م

وقــوات  قبــل جيــش  مــن  الوحشــي  االعتــداء  تكــرار  اســتنكر ســماحته   -1
اإلحتــال علــى املصلــن املعتكفــن يف املســجد األقصــى -للمــرة تلــو األخــرى-، 
وذلــك بعــد صــاة الضحــى متهيــداً القتحــام مســيرة األَعــام اإلســرائيلية 
لتحتفــي مبــا يســمى »توحيــد القــدس«، وأشــار ســماحته إلــى أن مــا يســمى 
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بتوحيــد القــدس هــو شــعار وهمــي ألن »القــدس الشــرقية« اآلن عبــارة عــن ثكنــة 
عســكرية، وتســاءل: فأيــن التوحيــد بــن شــطري املدينــة، أمــا بالنســبة ملســيرة 
األعــام اإلســرائيلية فلــم تتمكــن مــن الوصــول إلــى بــاب العمــود وبالتالــي لــن 
تتمكــن مــن اقتحــام املســجد األقصــى املبــارك، فقــد دخلــت مــن بــاب اخلليــل 

جتنبــاً ألي احتــكاك.
أجــرت فضائيــة اجلزيــرة حــواراً موســعاً ضمــن برنامــج )أيــام اهلل( حــول   -2
االقتحامــات املتواليــة التــي تقــوم بهــا قــوات اإلحتــال للمســجد األقصــى املبارك 

واالعتــداء علــى املصلــن املعتكفــن.
 

يوم الثاثاء يف 29 رمضان املبارك 1442 هـ وفق 2021/5/11م
شــارك ســماحته بنــدوة أقامتهــا جامعــة مايــا يف ماليزيــا بعنــوان القــدس   -1
محــور الصــراع حيــث تعــرض لإلجــراءات اإلحتاليــة التــي تســعى إلــى تهويــد 
املدينــة وتهجيــر املقدســين بهــدم املنــازل وفــرض الضرائــب وماحقــة الشــباب.
أجــرت مجموعــة الداعيــة محمــود احلســنات حــواراً موســعاً مــع ســماحته   -2

حــول األوضــاع اجلاريــة يف فلســطن بعامــة، ويف مدينــة القــدس بخاصــة.
يوم األربعاء يف ٣0 رمضان املبارك 1442 هـ وفق 2021/5/12م

ــرة حــواراً مــع ســماحته ضمــن برنامــج بــا حــدود  ــة اجلزي أجــرت فضائي  -1
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حــول تطــورات األوضــاع يف املســجد األقصــى املبــارك ويف اســتباحة األقصــى، 
وحــول أهميــة حــي الشــيخ جــراح ومحــاوالت اجلماعــات اليهوديــة طــرد ســكانه 

األصليــن.
أكــد ســماحته علــى فتــوى شــرعية ســابقة بشــأن جتديــد قبــول التعــازي يف أيــام   -2
العيــد، واعتبــر ذلــك بدعــة ضالــة ودخيلــة، وأن العــزاء يف اإلســام يكــون ملــدة ثاثــة 

أيــام فقــط عقــب صــاة اجلنــازة.
يوم اجلمعة يف 2021/5/14م

ألقــى ســماحته خطبــة اجلمعــة يف املســجد األقصــى املبــارك بعنــوان »النصــرة   -1
للقــدس وغــزة« تعــرض فيهــا إلــى مــا تعانيــه مدينــة القــدس مــن اعتــداءات مــن قبــل 
ســلطات اإلحتــال وحيــا أهلهــا الصامديــن وبخاصــة ســكان حــي الشــيخ جــراح، وحيــا 
اخوتنــا يف مناطــق 48 الذيــن يــؤازرون املقدســين ويرابطــون يف املســجد األقصــى 
ــى شــجاعتهم ودعــا اهلل لهــم بالنصــر، ألن  ــا أهالــي غــزة العــزة عل املبــارك، كمــا حي
النصــر هــو للمســلمن جميعــاً. هــذا ويتوجــب علــى األنظمــة يف العالــم العربــي 
واإلســامي القيــام بالنصــرة لفــك احلصــار ورفــع القيــود عــن كل مــن القــدس وغــزة، 
واســتدل باألحاديــث النبويــة الشــريفة التــي حتــّذر مــن اخلــذالن، وعــدم نصــرة املســلم 

ألخيــه املســلم.
شــارك ســماحته بنــدوة حــول نصــرة القــدس وغــزة أيضــاً مــن قبــل رابطــة بــاد   -2

الشــام. 
يوم السبت يف 2021/5/15م

1-  شــارك ســماحته بنــدوة حــول ذكــرى نكبــة عــام 1948م، ومؤامــرة بريطانيــا 
املجرمــة علــى فلســطن. وشــارك يف النــدوة املمثــل التركــي الشــهير جــال علــي.

ــاة »الوطــن« يف إســطنبول حــواراً موســعاً مــع ســماحته حــول جــذور  أجــرت قن  -2
ــودور  ــادة ثي ــازل« يف سويســرا عــام 1897م بقي ــذ مؤمتــر »ب ــة الفلســطينية من القضي
بنيامــن رئيــف هرتــزل »الصحفــي النمســاوي املجــري اليهــودي« مــروراً بوعــد بلفــور 

عــام 1917م وحتــى النكبــة عــام 1948م.
بــارك ســماحته اجلهــود التــي قامــت بهــا منظمــة الشــباب التركــي بعقــد جلســات   -٣
تعبديــة بتــاوة ســورة الفتــح، والدعــوة لنصــرة املســلمن عامة، والدعوة ألهل فلســطن 
يف القــدس وغــزة خاصــة. وقــد دعــا ســماحته لهــؤالء الشــباب باخليــر، وأن يســتجيب 
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اهلل -ســبحانه وتعإلــى- دعاَءهــم.
 

يوم األحد يف 2021/5/16م
بدعــوة مــن حــزب العدالــة والتنميــة يف املغــرب العربــي شــارك ســماحته يف مهرجــان 
دعــم األقصــى وتنــاول يف كلمتــه صمــود قطــاع غــزة، وثبــات ســكان حــي الشــيخ جــراح 
بالقــدس، واســتنكر اقتحامــات قــوات اإلحتــال لألقصــى، وشــارك يف املهرجــان 

مجموعــة مــن العلمــاء والباحثــن.
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يوم اإلثنن يف 2021/5/17م
ــاًء موســعاً حــول األوضــاع  ــي( لق ــرع العرب ــة TRT )ف ــاة التركي أجــرت القن  -1

اجلاريــة يف مدينــة القــدس، واحلــرب الظاملــة علــى غــزة العــزة.
جهــاز »الَشــباك« اإلحتالــي مينــع وفــداً مقدســياً تضامنياً برئاســة ســماحته   -2
مــن الوصــول ملــدن اللــد والرملــة ويافــا خوفــاً من تصعيد األوضاع حســب زعمهم، 
وأكــد ســماحته بأننــا ســنبقى علــى تواصــل مســتمر مــع اخوتنــا يف اللــد والرملــة 
ويافــا ومــع أخوتنــا أيضــاً يف أنحــاء فلســطن ألن القــدس هــي القلــب واملرتكــز 

وهــي احملــور التــي تعطــي القــوة الروحيــة واملعنويــة ألخوتنــا يف فلســطن.
 

يحــاور الداعيــة اإلســامي الشــيخ محمــود احلســنات ســماحته يف موضــوع )بيــت   -٣
املقــدس بوصلــة األمــة( علــى برنامــج )Instagram( وأن هــذا املوضــوع أصبــح حديــث 
ــل التركــي الشــهير جــال  ــم، وذلــك بحضــور املمث ــل حديــث شــعوب العال املســلمن ب

علــي أيضــاً.
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نشــرت جريــدة »الدســتور« األردنيــة، حتليــًا خلطبــة اجلمعــة التــي ألقاهــا   -4
ســماحته يف املســجد األقصــى املبــارك، يــوم اجلمعــة يف 2021/5/14م حــول نصــرة 
القــدس وغــزة، وقــام بالتحليــل األســتاذ عزيــز العصــا »مســؤول اللجنــة الثقافيــة يف 

الهيئــة اإلســامية العليــا بالقــدس«.
يوم الثاثاء يف 2021/5/18م

ZOOM حــول  شــارك ســماحته يف »غرفــة علمــاء حمــص« مــن خــال زوم   -1
الواجبــات امللقــاة علــى العلمــاء ودورهــم اإلصاحــي يف املجتمــع، واالشــارة إلــى العلماء 

العاملــن الذيــن اعتقلــوا أو أوذوا ملواقفهــم االميانيــة الصادقــة.
توجيــه رســالة شــكر مــن ســماحته موجهــة إلــى وزيــر األوقــاف والشــؤون الدينيــة   -2
يف باكســتان الشــيخ نــور احلــق قــادري، علــى موقفــه املؤيــد واملناصــر واملــؤازر للقضيــة 
الفلســطينية وملتابعاتــه لألحــداث التــي جتــري يف املســجد األقصــى املبــارك ويف حــي 

الشــيخ جــراح بالقــدس.
 

يوم األربعاء يف 2021/5/19م
قــام ســماحته بتســجيل فيديــو »صــورة وصــوت« بنــاًء علــى طلــب مؤسســة »حقنــا   -1
ــي  ــى جهودهــم الت ــب فلســطن، وشــكرهم عل ــى جان ــم إل ــة لوقوفه فلســطن« املاليزي

ــة الفلســطينية. ــا يف نصــرة القضي يبذلونه
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2-  نشــرت فضائيــة »اجلزيــرة الوثائقيــة« فيلمــاً عــن ســيرة ســماحته ضمــن برنامــج 
»شــخصيات مقدســية«.

يوم اخلميس يف 2021/5/20م
حتــت رعايــة ســماحته أقامــت أكادمييــة تكنولوجيــا التعليــم يف األردن وبالتنســيق   -1
مــع جمعيــة وفــاء للمــرأة والطفــل املقدســية مهرجانــاً شــعرياً موســعاً لنصــرة األقصــى 
وغــزة، مــن عــدة دول عربيــة، زاد عددهــا عــن عشــر دول. هــذا وقــد شــجع ســماحته 

يف كلمتــه الشــعراء واألدبــاء امللتزمــن بقضايــا أمتهــم.
شــارك ســماحته بالصــورة والصــوت املظاهــرة الكبيــرة التــي قــام بهــا أهالــي   -2
ــى غــزة. ــدوان اإلســرائيلي عل ــس نصــرةً لألقصــى، ورفضــاً للع ــة سوســة يف تون مدين
أصــدر ســماحته تعميمــاً بشــأن إقامــة صــاة الغائــب عــن أرواح الشــهداء وذلــك   -٣
ــم دول  ــد أداء الصــاة، هــذا وقــد شــمل التعمي ــة وفــق 2021/5/21م بع ــوم اجلمع ي

ــم اإلســامي. العال
أصــدر ســماحته فتــوى شــرعية بشــأن الشــهيد بــأن روحــه الطاهــرة ترتقــي إلــى   -4
الســماوات العــا، وأن املائكــة تســتقبله كزفــة العريــس، لــذا ال يجــوز اســتخدام لفــظ 

»يســقط« بحقــه، ولفــت نظــر االعــام »املقــروء واملســموع واملشــاهد« بذلــك.
يوم اجلمعة يف 2021/5/21م

بدعــوة مــن حــزب العدالــة والتنميــة يف املغــرب العربــي شــارك ســماحته يف   -1
املهرجــان اخلطابــي لنصــرة القــدس والشــعب الفلســطيني مبشــاركة عــدد مــن العلماء، 
وألقــى كلمــة شــكر فيهــا القائمــن علــى املهرجــان وأشــار إلــى أهميــة مدينــة القــدس 
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ومــدى ارتبــاط املغاربــة بهــذه املدينــة، وذلــك إثــر اإلعــان عــن وقــف إطــاق النــار.
 

شــارك ســماحته مــع مجموعــة مجالــس العلــم لقــراءة ومدارســة كتــاب »فضائــل   -2
ـ وفــق 1201م« بيــت املقــدس« ألبــي الفــرج عبــد الرحمــن اجلــوزي »املتــويف ســنة 597 هــ

 

يوم السبت يف 2021/5/22م
بدعــوة مــن )مؤسســة برامــج املســاجد يف بريطانيــا( شــارك ســماحته بنــدوة حول   -1
فشــل مســيرة األعــام اإلســرائيلية ورفــض دخولهــا إلــى املســجد األقصــى املبــارك. 
واألوضــاع العامــة التــي ميــر بهــا املســجد األقصــى املبــارك. وذلــك إثــر االنتصــار يف 

معركــة ســيف القــدس.
بدعــوة مــن جمعيــة مناصــرة فلســطن يف مملكــة البحريــن شــارك ســماحته   -2
بالوقفــة التضامنيــة مــع القــدس وغــزة، وشــكر يف كلمتــه اجلمعيــة لدعمهــا للقضيــة 
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الفلســطينية، ومتابعاتهــا ملــا يجــري يف املســجد األقصــى املبــارك.
 

أجــرت قنــاة االميــان يف بريطانيــا حــواراً موســعاً مــع ســماحته يف األحــداث   -٣
اجلاريــة يف »حــي الشــيخ جــراح« شــمال مدينــة القــدس، ويف قطــاع غــزة، وذلــك إثــر 

االنتصــار يف معركــة ســيف القــدس. 
يوم األحد يف 2021/5/2٣م

بدعــوة مــن مجلــس إدارة األكادمييــة الدوليــة للتنميــة الشــاملة يف تركيــا   -1
شــارك ســماحته يف النــدوة الدوليــة والتــي بعنــوان »حــي الشــيخ جــراح بالقــدس، 
ــة ســيف  ــر االنتصــار يف معرك ــك إث ــى غــزة« وذل وآخــر مســتجدات احلــرب عل

القــدس.
بدعوة من وزارة الشــؤون الدينية التونســية شــارك ســماحته بالندوة الدولية   -2
والتــي بعنــوان »القــدس أولــى القبلتــن وثالــث احلرمــن الشــريفن يف الضميــر 
ــروان ويف  ــر مــن علمــاء تونــس يف القي والوجــدان اإلنســاني« مبشــاركة عــد كبي

مســجد عقبــة بــن نافــع، وذلــك إثــر االنتصــار يف معركــة ســيف القــدس.
بدعــوة مــن االحتــاد العاملــي لعلمــاء املســلمن »جلنــة الدعــوة« شــارك ســماحته يف   -٣
النــدوة الشــهرية والتــي بعنــوان »واجــب األمــة يف دعــم الشــعب الفلســطيني« مبشــاركة 

نخبــة مــن علمــاء األمــة. وذلــك علــى إثــر االنتصــار يف معركــة ســيف القــدس.
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أجــرت قنــاة وطــن يف إســطنبول حــواراً موســعاً مــع ســماحته بشــأن اآلثــار املترتبة   -4
علــى معركــة ســيف القــدس.

كمــا أجــرت قنــاة اململكــة يف األردن حــواراً موســعاً أيضــاً مــع ســماحته حــول   -5
األوضــاع يف حــي الشــيخ جــراح بالقــدس، ومــدى ثبــات الســكان يف بيوتهــم.

يوم اإلثنن يف 2021/5/24م
التقــى ســماحته عبــر ZOOM مــع الداعيــة اإلســامي الشــيخ ذاكــر نايــك )وهــو   -1
هنــدي ومقيــم يف ماليزيــا( والداعيــة اإلســامي هيثــم حــداد )وهــو فلســطيني مقيــم 
يف ماليزيــا( ودار احلــوار كيــف نوجــه الشــباب الصاعــد إلــى القضايــا املصيريــة، 

ــة واملتطــورة. وذلــك مــن خــال أســاليب الدعــوة احلديث
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اســتضافت مجموعــة )حدوتــة اإلعاميــة( ســماحته حــول النشــاطات الشــبابية،   -2
ــة القــدس ويف  ــى الســاحة يف مدين ــة الفلســطينية، ومــا يجــري عل وتوعيتهــم بالقضي
قطــاع غــزة. مــع اإلشــارة إلــى أن هــذه املجموعــة تُعنــى بالنشــاطات الكشــفية يف عــدة 

أقطــار، ومنهــا: لبنــان وســلطنة ُعمــان.
يوم الثاثاء يف 2021/5/25م

بالــدم، وذلــك بســبب  التبــرع  أصــدر ســماحته فتــوى شــرعية حــول وجــوب   -1
البــاد. بهــا  متــر  التــي  األخيــرة  األحــداث 

ــدوة  بدعــوة مــن جتمــع املؤسســات اإلســامية يف فرنســا شــارك ســماحته بالن  -2
التــي أقامهــا التجمــع بشــأن حــي الشــيخ جــراح بالقــدس، وبشــأن وقــف إطــاق النــار، 

وانتصــار غــزة العــّزة يف معركــة ســيف القــدس.
 

بدعــوة مــن احلــزب اإلســامي يف واليــة كلنتــان يف ماليزيــا شــارك ســماحته يف   -٣
النــدوة التــي أقامهــا احلــزب بشــأن معركــة ســيف القــدس، وكان احلــزب قــد أرســل 

مســاعدات عينيــة إلــى غــزة.
 

يوم األربعاء يف 2021/5/26م
بدعــوة مــن دار اإلفتــاء الليبيــة يف طرابلــس الغــرب -شــارك ســماحته مبهرجــان   -1
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الصمــود واالنتصــار ومبشــاركة ثلــة مــن قيــادات العمــل اإلســامي يف العالــم العربــي 
وقــد تركــز املهرجــان علــى صمــود املقدســين أمــام إجــراءات اإلحتــال الظاملــة، 

ــة. ــة احلــرب العســكرية اإلحتالي ــى آل ــّزة عل ــي غــزة الع وانتصــار أهال
 

بدعــوة مــن ملتقــى رجــال األعمــال يف األردن شــارك ســماحته بنــدوة وعنوانهــا   -2
)وضــع مدينــة القــدس والتحديــات( وكان التركيــز علــى الناحيــة اإلقتصادية واملعاشــية 
والظــروف الصعبــة التــي ميــر بهــا أهالــي القــدس، وأشــار ســماحته إلــى ضــرورة 
اإلهتمــام باإلســتثمار مــن قبــل رؤوس األمــوال يف مدينــة القــدس، وإن اإلســتقال 

ــرار السياســي. ــى اإلســتقال يف الق اإلقتصــادي ســيقود إل
يوم السبت يف 2021/5/29م

شــارك ســماحته يف االجتمــاع الرابــع ملجلــس االحتــاد العاملــي لعلمــاء املســلمن   -1
والــذي بــدأ الســاعة العاشــرة صباحــاً وحتــى الســاعة اخلامســة مســاًء، وتنــاول 
املشــاركون نشــاطات وفعاليــات االحتــاد يف مجــاالت الفقــه والفتــوى والدعــوة والتعليــم 

والوقــف واإلعــام وغيرهــا.
نشــرت وســائل اإلعــام تقريــراً صحفيــاً لســماحته بــأن اإلحتــال يســعى، منــذ   -2
إحتالــه، ملدينــة القــدس إلــى تهويدهــا وأســرلتها، وأنــه يقــوم بإجــراءات تعســفية 
ــى  ــة أقــرب شــاهد عل ــر العرقــي، وأن حــارة املغارب ــر والتطهي ــا بالتهجي ــار أهله إلجب

ذلــك. وأن املقدســين يتمســكون مبنازلهــم وبحقوقهــم الشــرعية.
يوم اجلمعة يف 2021/6/4م

ألقــى ســماحته خطبــة اجلمعــة يف املســجد العمــري الكبيــر يف مدينــة اللــد،   -1
وكانــت تتمحــور حــول وحــدة الشــعب الفلســطيني مــن البحــر إلــى النهــر يف صــف 
واحــد ومشــاعر واحــدة يف األحــداث األخيــرة، وحّيــا صمــود أهالــي اللــد وثباتهــم أمــام 
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املســتوطنن املتطرفــن اليهــود. وحــّث األهالــي علــى االســتمرار يف شــد الرحــال إلــى 
ــارك. املســجد األقصــى املب

قــام ســماحته بتأديــة واجــب العــزاء ألســرة الشــهيد موســى مالــك حســونة مــن   -2
ــد  ــاء بحضــور وال ــة رث ــى كلم ــرة، وألق ــى شــهيداً يف األحــداث األخي ــذي ارتق ــد ال الل

الشــهيد وأقاربــه ووجهــاء املدينــة.
 

يوم السبت يف 2021/6/5م
قــام ســماحته بافتتــاح مســجد اجلبعــة اجلديــد جنــوب غــرب مدينــة بيــت حلــم   -1
وألقــى كلمــة أشــار فيهــا إلــى أهميــة دور املســاجد يف توجيــه األجيــال الصاعــدة ويف 
اصــاح املجتمــع، وأثنــى علــى أهالــي بلــدة اجلبعــة الذيــن أشــادوا هــذا املســجد الكبيــر 

واملكــون مــن طبقتــن، وحّثهــم علــى إقامــة دار للقــرآن الكــرمي.
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شــارك ســماحته يف اللقــاء الــذي أقامتــه جمعيــة الطــاب الدوليــة يف إســطنبول   -2
ــى أهميــة دور الشــباب املثقــف يف نهضــة املجتمــع. ــه عل وركــز يف كلمت

يوم األحد يف 2021/6/6م
بدعوة من احتاد املدربن األكادميين شــارك ســماحته يف املؤمتر األول لاحتاد   -1
وألقــى كلمــة تعــرض فيهــا إلــى جــذور القضيــة الفلســطينية وحقوقنــا املشــروعة التــي 

ال تنــازل عنهــا.
تــرأس ســماحته وفــداً مقدســياً لتقــدمي واجــب العــزاء ألســرة الشــهيد الشــاب   -2
محمــد كيــوان يف أم الفحــم، وألقــى كلمــة رثــاء ومواســاة لوالــد الشــهيد وعائلتــه ثــم 

أشــار إلــى منزلــة الشــهيد عنــد اهلل -ســبحانه وتعإلــى-.
 

قــام وفــد مقدســي برئاســة الشــيخ الدكتــور عكرمــة ســعيد صبــري رئيــس الهيئــة   -٣
ــي  ــي عائلت ــارة بيت ــارك بزي ــب املســجد األقصــى املب ــا / إمــام وخطي اإلســامية العلي
ــدمي  ــن يف أم الفحــم لتق ــق جباري ــام توفي ــة وضرغ ــد ســمارة محاجن األســيرين محم
التهانــي والتبريــكات مبناســبة اإلفــراج عــن ابنيهمــا مــن ســجون اإلحتــال اإلســرائيلي 
وقــد ضــم الوفــد عــدداً مــن رجــال اإلصــاح واألعمــال والغرفــة التجاريــة وشــخصيات 
مــن مدينــة القــدس، وكان يف اســتقبالهم أبنــاء العائلتــن والوجهــاء مــن مدينة أم الفحم 
علــى رأســهم الشــيخ رائــد فتحــي والدكتــور ســليمان جباريــن والدكتــور الشــيخ مشــهور 

فــواز محاجنــة الذيــن رحبــوا بأعضــاء الوفــد وشــكر وهــم علــى زيارتهــم الطيبــة.
وأوضح الشيخ صبري خال كلمة ألقاها أن األسرى هم عمود القضية الفلسطينية، 
وهــم أبطــال ناضلــوا وضحــوا وأفنــوا أعمارهــم مــن أجــل فلســطن ومقدســاتها، وهــم 
ــة  ــن ينتظــر شــعبهم عودتهــم، ومــن الواجــب نصرتهــم واملطالب ــة الذي ــات احلري أيقون

بحريتهــم وإطــاق ســراحهم جميعــاً.
وأشــاد الدكتــور صبــري بــدور احلركــة األســيرة مــن الدفــاع عــن حقــوق الســجناء 
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ــم وإســتثمار  ــم وترســيخ ثقافته ــز برامــج تعليمه ــم وتعزي ــن وحتســن أوضاعه األمني
ــد. أوقاتهــم مبــا هــو مفي

وطالــب الشــيخ عكرمــة يف اللقــاء املنظمــات واملؤسســات الدوليــة املعنيــة بحقــوق 
الطبــي  اإلهمــال  مــن سياســة  البواســل  األســرى  معانــاة  علــى  االطــاع  االنســان 
بهــم داخــل أقبيــة الســجون اإلســرائيلية. والظــروف املعيشــية الصعبــة والتنكيــل 

وأثنــى الدكتــور صبــري علــى ثبــات وصبــر أهالــي األســرى ومــا ياقونــه مــن إجــراءات 
تعســفية أثنــاء زيــارة أبنائهــم.
يوم اإلثنن يف 2021/6/7م

ــة املتطرفــة مــن تنظيــم مــا يســمى )مســيرة  حــذر ســماحته اجلماعــات اليهودي  -1
األعــام( اإلســرائيلية اإلحتاليــة والتــي تســتفز مشــاعر املقدســين، وحّمــل ســماحته 
ســلطات اإلحتــال املســؤولية الكاملــة ومــا ينتــج عــن هــذه املســيرة، خاصــة وأن 
اإلحتــال هــو الــذي يوفــر لهــؤالء احلمايــة واحلراســة. وأشــار إلــى أن هــذه املســيرة 

ــن. ــا مرت ســبق أن فشــلت يف مهمته
ــة  ــع جلمعي ــة ملستشــفى املقاصــد اإلســامية )التاب ــارة تفقدي ــام ســماحته بزي ق  -2
املقاصــد اإلســامية( واســتمع مــن الدكتــور عدنــان الفرهــود مديــر عــام املستشــفى 
ومــن املســؤولن واإلداريــن واملاليــن يف املستشــفى عــن األوضــاع احلرجــة التــي ميــر 
بهــا املستشــفى والعقبــات التــي تواجهــه. وحضــر االجتمــاع أيضــاً عمــر اخلطيــب 

ــو زهــرة. ــى أب ــس اإلدارة( ومصطف )عضــو مجل
 

يوم الثاثاء يف 2021/6/8م
شــارك ســماحته يف فعاليــات املؤمتــر العلمــي الثالــث بعنــوان )القــدس يف املشــهد 
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العربــي والروايــة الفلســطينية( وذلــك بدعــوة مــن الهيئــة الفلســطينية للثقافــة والفنــون 
والتــراث بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة الفلســطينية وجامعــة غــزة وأكــد يف كلمتــه علــى 

اإلهتمــام بالروايــة اإلســامية ونشــرها علــى أوســع نطــاق وبعــدة لغــات.
يوم اجلمعة يف 2021/6/11م

ألقــى ســماحته خطبــة اجلمعــة يف املســجد األقصــى املبــارك وكانــت بعنــوان )مــا   -1
النصــر اال مــن عنــد اهلل( وللتأكيــد علــى أن النصــر ال يأتــي مــن هيئــة األمم وال مــن 
مجلــس األمــن وإمنــا مــن اهلل -ســبحانه وتعإلــى- وحــده، وأن اهلل -عزوجــل- قــد 
ربــط األســباب باملســببات فعلــى املســلمن أن ينصــروا اهلل حتــى ينصرهــم. هــذا وأن 
ــى النهــر باملشــاعر واألهــداف.  ــرة قــد وحــدت شــعبنا مــن البحــر إل األحــداث األخي
َ يَنُْصْرُكــْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم« ســورة محمد-  واســتدل باآليــة الكرميــة )...ِإْن تَنُْصــُروا اهللَّ
ــى  ــاول ســماحته ثــاث رســائل وهــي: الرســالة األول ــة تن ــة الثاني ــة7. ويف اخلطب اآلي
بشــأن احلــّث علــى التبــرع بالــدم، والرســالة الثانيــة بشــأن االســتفادة مــن املخيمــات 
الصيفيــة. والرســالة الثالثــة واألخيــرة بشــأن االقتحامــات للمســجد األقصــى املبــارك.

أجــرت فضائيــة )اجلزيــرة مباشــر( مقابلــة موســعة حــول االحــداث األخيــرة   -2
اإلحتاليــة. اإلســرائيلية  األعــام  وحــول مســيرة  القــدس  املتعلقــة مبعركــة ســيف 

يوم السبت يف 2021/6/12م
بدعــوة مــن رابطــة علمــاء فلســطن يف اخلــارج »فــرع تونــس« ألقــى كلمــة حيــا ســماحته 
فيهــا جمهوريــة تونــس رئيســاً وحكومــًة وشــعباً علــى مواقفهــم الثابتــة والصادقــة بشــأن 
القضيــة الفلســطينية، وثمــن جهــود علمــاء فلســطن يف اخلــارج )فــرع تونــس( وســائر 
ــاء  ــام اللق ــة بشــأن القــدس واألقصــى. ويف خت ــود مبارك ــون مــن جه ــا يبذل ــروع مل الف
قدمــت الرابطــة درعــاً رمزيــاً لســماحته. وكان اللقــاء يف جمعيــة اخلطابــة والعلــوم 

الشــرعية مبدينــة )صفاقــس( ذات املواقــف املشــرفة بثبــات رجالهــا.
يوم األحد يف 2021/6/1٣م

جــرى مــع ســماحته لقــاءٌ مفتــوح مــن قبــل كل مــن الداعيــة اإلســامي طــارق   -1
ســويدان والداعيــة اإلســامي محمــود حســنات حــول مــا يجــري يف القــدس مــن 
أحــداث وبخاصــة مــا جــرى ويجــري يف كل مــن بــاب العامــود وحــي الشــيخ جــراح 
بالقــدس. وشــكر ســماحته كًا مــن الداعيتــن ملتابعتهمــا احلثيثــة لألحــداث اجلاريــة 

يف القــدس.
بدعوة من أكادميية دار القرآن الكرمي والســنة االلكترونية العاملية شــارك ســماحته   -2
يف برنامــج األســبوع التفاعلــي بعنــوان )املســجد األقصــى ومعالــم التحريــر( حيــث تنــاول 
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ــى وحــدة املســلمن،  ــة ودعــا إل ــة االمياني ــة العقدي ــة األقصــى مــن الناحي ســماحته أهمي
وحّمــل األنظمــة العربيــة واإلســامية املســؤولية بــأن األقصــى يف أعناقهــم جميعــاً.

يوم اإلثنن يف 2021/6/14م
قــام ســماحته بتســجيل كلمــة )صــوت وصــورة( ملســجد حليمــة يف مدينة خان يونس وشــكر 

فيهــا القائمــن علــى املســجد لنشــاطاته الدعوية والتعليمية علــى مختلف األصعدة.
يوم الثاثاء يف 2021/6/15م

ــح ســماحته  ــام وأطفــال يف ضائقــة( أفتت ــة االيت ــة لرعاي ــة )احملب بدعــوة مــن جمعي  -1
النــدوة التــي بعنــوان )اإلدمــان االلكترونــي مــن قبــل األطفــال( والســلبيات املترتبــة علــى 
ــدوة كل مــن املستشــار  ــة، وقــد شــارك يف الن ــار مــن اســتخدام الوســائل االلكتروني االكث
التدريبــي أســامة فــرج، والناشــط املقدســي نبيــل عبــد اهلل، وأدار النــدوة الدكتــورة اينــاس 
عبــد الرحمــن عبــاد )عضــو هيئــة إداريــة يف اجلمعيــة(، ويف نهايــة النــدوة جــرى نقــاش 

موســع حــول محــور النــدوة مــن قبــل املشــاركن واملســتمعن.
أصــدر ســماحته فتــوى شــرعية بعنــوان »أخــذ تعويــض عــن البيــوت املهــددة باإلخــاء   -2
حــرام شــرعاً« حيــث تأخــذ حكــم البيــع، وأن البيــع كمــا هــو معلــوم حــرام شــرعاً. وحــذر 

مــن الغــدر والتمويــه وااللتفــاف والتزويــر.
يوم األربعاء يف 2021/6/16م

بدعــوة مــن جمعيــة الربــاط اخليريــة يف مخيــم الدهيشــة ألقــى ســماحته كلمــة يف   -1
االحتفــال الســنوي الــذي أقامتــه اجلمعيــة ملدارســها )فــوج القدس... الصمــود والتحدي(، 
وأشــار يف كلمتــه إلــى أهميــة التعليــم وضــرورة اإلهتمــام باألجيــال الصاعــدة، وشــكر 
الهيئــة اإلداريــة القائمــن علــى اجلمعيــة لقيامهــا بنشــاطات تربويــة وتعليميــة واجتماعيــة 

يف املخيــم.
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ــق  ــاً برئاســة الســيد جمــال عبــد اخلال ــه وفــداً كويتي إســتقبل ســماحته يف منزل  -2
الثــوري، ودار النقــاش حــول األوضــاع العامــة واحملرجــة التــي متــر بهــا مدينــة القــدس 

ــة زكاة القــدس. وحضــر اللقــاء الشــيخ أشــرف ســلهب وعــدد مــن موظفــي جلن
 

يوم اخلميس يف 2021/6/17م
ألقــى ســماحته محاضــرة حــول أهميــة املســجد األقصــى املبــارك مــن الوجهــة   -1
الدينيــة حيــث اســتدل باآليــات الكرميــة واألحاديــث النبويــة الشــريفة، وذلــك ضمــن 
برنامــج )اليــوم الســابع( بدعــوة مــن احتــاد الكتــاب بالقــدس. وأدار النــدوة: األديبــة 
دميــا الســمان. ويف نهايــة اللقــاء جــرى نقــاش موســع مــن قبــل املشــاركن واملســتمعن.

أقــام الدكتــور ســامي العريــان مديــر مركــز دراســات اإلســام والشــؤون الدوليــة   -2
بجامعــة )صبــاح الديــن زعيــم( يف إســطنبول حفــل تكــرمي لســماحته ولعــدد مــن 
ــة الفلســطينية وألقــى  ــرة يف القضي ــرز الشــخصيات املؤث الشــخصيات املقدســية كأب

ــز. ــى املرك ــذه املناســبة وشــكر القائمــن عل ــة به ســماحته كلم
يوم اجلمعة يف 2021/6/18م

ألقــى ســماحته خطبــة اجلمعــة يف مســجد كفــر كنــا الكبيــر )شــمال فلســطن(   -1
وأشــار يف خطبته إلى ضرورة مدارســة الســيرة النبوية املطهرة وااللتزام بها والتخلق 
بآدابهــا، وحــث اآلبــاء واألمهــات إلــى اقتنــاء كتــاب يف الســيرة النبويــة باإلضافــة إلــى 

القــرآن الكــرمي.
بدعــوة مــن مركــز دراســات اإلســام والشــؤون الدوليــة بجامعــة )صبــاح الديــن   -2
زعيــم( يف إســطنبول ألقــى ســماحته كلمــة يف افتتــاح املؤمتــر الدولــي حــول فلســطن.

يوم الثاثاء يف 2021/6/22م
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مــع )حوريــات  وبالتعــاون  بالكويــت  أمانتــي(  القــدس  )فريــق  مــن  بدعــوة   -1
ــة األخــرى شــارك ســماحته بلقــاء اميانــي  ــة( واملؤسســات الدولي األقصــى العاملي
حتــت عنــوان )نصــرة لرســول اهلل -صلــى اهلل عليــه وســلم-( أكــد يف كلمتــه علــى 
محبــة املســلمن للرســول محمــد -صلــى اهلل عليــه وســلم- وهــي محبــة اميانيــة 
ثابتــة ال تتزعــزع مهمــا حــاول احلاقــدون واملوتــورون اإلســاءة لرســولنا الكــرمي 
ــم ينتشــر  ــا اإلســامي العظي ــه وســلم-، وأن دينن ــى اهلل علي األكــرم محمــد -صل
باســتمرار يف أوروبــا ويف العالــم بحمــد اهلل وتوفيقــه، هــذا وســيفيق املســلمون مــن 

ــه. ــون اهلل ورعايت ــم بع ــم وأن ينهضــوا مــن كبوته غفوته
ــار جنــس اجلنــن مــن خــال  ــوان »اختي أصــدر ســماحته فتــوى شــرعية بعن  -2
التحكــم بالكروموســومات جائــز شــرعاً« وذلــك مــن مكونــات احليــوان املنــوي 
الذكــري التــي هــي أصــًا خلــق اهلل -ســبحانه وتعإلــى-، ومت اعتمــاد هــذه الفتــوى 
مــن خــال »القيــاس« علــى مشــروعية طفــل األنابيــب ومــن خــال »القيــاس« علــى 
مشــروعية معاجلــة الرجــل العقيــم، وقياســاً أيضــاً علــى مشــروعية مــداواة املريض 
بشــكل عــام الــذي يتنــاول العقاقيــر واألدويــة وغيرهــا بهــدف العــاج مــع التأكيــد 
علــى أن اخللــق واالجنــاب والشــفاء بيــد اهلل الــذي قــدر كل شــيء. هــذا وأن األخــذ 

باألســباب هــو أمــر مشــروع ثــم التــوكل علــى اهلل أوالً وأخيــراً.
إســتقبل ســماحته يف منزله وفداً موســعاً ميثل مؤسســات مدينة يافا برئاســة   -٣
األســتاذ ســامي أبــو شــحادة. وكان احلديــث يــدور عــن مــدى التاحــم والتعاضــد 
ــى أيضــاً فلســطيني  ــر وحت ــى النه ــن البحــر إل ــن الشــعب الفلســطيني م ــا ب فيم
الشــتات )خــارج فلســطن(، وأن األحــداث األخيــرة قــد عــززت ورســخت ذلــك 

بحمــد اهلل وتوفيقــه.
يوم السبت يف 2021/6/26م

أجــرى ســماحته لقــاًء موســعاً مــع ثلــة مــن علمــاء أندونيســيا برئاســة اإلمام الشــيخ 
خشــية اهلل منصــور مديــر معاهــد الفتــح اإلســامي ورئيــس جامعــة عبــد اهلل بــن 
مســعود، وكان احلديــث يــدور حــول مواقــف أندونيســيا الثابتــة والداعمــة للقضيــة 
الفلســطينية، وأن املوقــف الرســمي واملوقــف الشــعبي يف اندونيســيا يرفضــون 
التطبيــع والهرولــة مــع اإلحتــال. وعبــر العلمــاء عــن محبتهــم للقــدس واألقصــى 
وأنهــم يتابعــون أخبــار املقدســين ومــا يجــري يف بــاب العامــود ويف حــي الشــيخ 



;;;;;;;;;

49

جــراح بالقــدس.
ويف اخلتــام شــكر ســماحته العالــم )خشــية اهلل منصــور( وســائر العلمــاء والعاملــات 
وكذلــك العرفــاء والعريفــات واملترجمــن واملترجمــات الذيــن قامــوا بالترجمــة 

املتقنــة والدقيقــة باللغتــن.
يوم األحد يف 2021/6/27م

بدعوة من منظمة القدس لإلغاثة والتنمية يف ليبيا شــارك ســماحته يف فعاليات 
ــي يف  ــدور التاريخــي لنضــال الشــعب الليب ــك الســتحضار ال ــة( وذل )رواق املغارب
دعــم القضيــة الفلســطينية، هــذا وقــد أشــار ســماحته إلــى العالــم الشــهيد )عمــر 
بــن مختــار بــن عمــر املنفــي الهالــي( الشــهير بـــ )عمــر املختــار( الــذي ولــد يف 10 
محــرم 1275 هـــ وفــق 20 أغســطس )آب( 1858م واستشــهد يف ٣ جمــادى األولــى 
ســنة 1٣50 هـــ وفــق 16 ســبتمبر 19٣1م الــذي قــاوم اإلحتــال اإليطالــي املجــرم 
الذيــن أعدمــوه شــنقاً، ولقــب عمــر املختــار بعــدة ألقــاب منهــا )شــيخ الشــهداء( و 

)شــيخ املجاهديــن( و )أســد الصحــراء(.
يوم اإلثنن يف 2021/6/28م

إســتقبل ســماحته رئيــس وأعضــاء الهيئــة اإلداريــة لنــادي جبــل املكبــر بالقــدس 
الــذي رحــب بهــم ودار احلديــث عــن نشــاطات النــادي املتعــددة واإلهتمــام باجليــل 
الصاعــد مــن الناحيــة الثقافيــة واالجتماعيــة باإلضافــة إلــى الناحيــة الرياضيــة، 
وأبــدى احلضــور رغبتهــم يف املشــاركة بفعاليــات مدينــة القــدس، ويف نهايــة اللقــاء 
أكــد ســماحته علــى ضــرورة دعــم األنديــة واملؤسســات املقدســية لتقــوم بواجبهــا، 

ولســد الفــراغ النــاجت عــن وجــود اإلحتــال.
يوم الثاثاء يف 2021/6/29م

أصــدر ســماحته فتــوى شــرعية بعنــوان »األرض املوقوفــة ال تبــاع وال تشــترى، 
ويحــرم االعتــداء عليهــا« وال يســري عليهــا هبــة وال رهــن وال إعــارة وال وديعــة 
ســواء كانــت األرض املوقوفــة علــى مســجد أو علــى غيــره مــن املصالــح العامــة. لــذا 
ال يجــوز شــرعاً االعتــداء عليهــا، وأن االعتــداء عليهــا ال ينفــي عنهــا صفــة الوقفيــة 
مهمــا طالــت مــدة االعتــداء، لــذا ال يســري علــى الوقــف تقــادم الزمــان مهمــا طــال، 

وتوالــت األجيــال.
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قائمة الشهداء الذين ارتقوا خالل شهري
أيار »مايو« وحزيران »يونيو« 2021م يف فلسطين

)باستثناء شهداء قطاع غزة الذين تجاوز عددهم 260 شهيدًا، وذلك لتعذر توثيق أسمائهم(

الســيدة . 1 2021/5/2م-  يف  الســبت  يــوم 
رحــاب محمــد موســى زغــول )60 عامــًا( 
مــن قريــة واد فوكــني غــرب مدينــة بيــت 

حلــم.
الفتــى . 2 2021/5/5م-  يف  األربعــاء  يــوم 

ســعيد يوســف محمــد عــودة )16 عامــًا( 
مدينــة  شــرق  جنــوب  أودال  بلــدة  مــن 

نابلــس.
يــوم الثالثــاء يف 2021/5/11م- الشــاب . 3

موســى مالــك حســونة )25 عامــًا( مــن 
مدينــة اللــد.

يــوم األربعــاء يف 2021/5/12م- الشــاب . 4
حســني عطيــة الطيطــي )26 عامــًا( مــن 

مخيــم الفــوار جنــوب مدينــة اخلليــل.
يــوم األربعــاء يف 2021/5/12م- الفتــى . 5

رشــيد محمــد أبــو عــرة )16 عامــًا( مــن 
قريــة عقابــا جنــوب مدينــة طوبــاس.

يــوم اجلمعــة يف 2021/5/14م- الشــاب . 6
يوســف مهــدي محمــود نواصــرة 27 عــام 

مــن بلــدة فحمــة جنــوب جنــني.
الشــاب . 7 2021/5/15م-  يف  الســبت  يــوم 

حســام عصايــرة )20 عامــًا( يف عصيــرة 
القبليــة جنــوب نابلــس.

الشــاب . 8 2021/5/15م-  يف  الســبت  يــوم 
عامــًا(   22( حمــدان  إســماعيل  مالــك 
نابلــس. مــن قريــة ســالم شــرق مدينــة 

يوم األربعاء يف 2021/5/19م - الســيدة . 9
وفــاء عبــد الرحمــن برادعــي )34 عامــًا( 

مــن اخلليــل.
يــوم األربعــاء يف 2021/5/19م- الشــاب . 10

أدهــم الكاشــف )20 عامــًا(، مــن رام اهلل.
يــوم األربعــاء يف 2021/5/19م- الفتــى . 11

مــن  عامــًا(   16( برنــاط  فهمــي  اســالم 
اهلل. رام  مدينــة 

يــوم األربعــاء يف 2021/5/19م- الفتــى . 12
محمــد كيــوان )17 عامــًا( مــن مدينــة أم 

الفحــم شــمال فلســطني.
يــوم اخلميــس يف 2021/5/20م- الشــاب . 13

منتصــر محمــود زيــدان )28 عامــًا( مــن 
قريــة أم دار غــرب مدينــة جنــني.

الفتــى . 14 اإلثنــني يف 2021/5/24م-  يــوم 
زهــدي الطويــل )17 عامــًا( شــهيدًا مــن 
بلــدة كفــر عقــب شــمال مدينــة القــدس.

يــوم الثالثــاء يف 2021/5/25م- الشــاب . 15
مــن  عامــًا(   23( فهــد  جميــل  أحمــد 
اهلل. رام  مدينــة  جنــوب  األمعــري  مخيــم 

ِ أَْمَواٌت َبْل أَْحَياٌء َوَلِكن اَلّ َتْشُعُروَن{ قال اهلل تعإلى: } َواَل َتُقوُلوا مِلَن ُيْقَتُل يِف َسِبيِل اهلَلّ
سورة البقرة/ اآلية )154(

ِهْم ُيْرَزُقوَن{ ِ أَْمَواًتا َبْل أَْحَياٌء ِعنَد َرِبّ ِذيَن ُقِتُلوا يِف َسِبيِل اهلَلّ َسَبَّ اَلّ وقال اهلل تعإلى: } َواَل َتْ
سورة آل عمرأن/ اآلية )169(
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الشــاب . 16 2021/5/29م-  الســبت يف  يــوم 
مــن  عامــًا(   28( حمايــل  ماهــر  زكريــا 

نابلــس. جنــوب  بيتــا  بلــدة 
الشــاب . 17 2021/6/2م-  يف  األربعــاء  يــوم 

فــادي صــادق موســى وشــحة )34 عامــًا( 
رام  مدينــة  شــمال  بيرزيــت  قريــة  مــن 

اهلل.
يــوم اخلميــس يف 2021/6/10م- املــالزم . 18

أدهــم ياســر توفيــق عليــوي )23 عامــًا( 
مــن قريــة زواتــا شــمال غــرب نابلــس.

يــوم اخلميــس يف 2021/6/10م- النقيــب . 19
تيســير محمــود عثمــان عيســة )33 عامــًا( 

مــن قريــة صانــور جنــوب مدينــة جنــني.
يــوم اخلميــس يف 2021/6/10م- الشــاب . 20

جميــل محمــود عمــوري )28 عامــًا( مــن 

مخيــم جنــني.
يــوم اجلمعــة يف 2021/6/11م- الفتــى . 21

محمــد ســعيد حمايــل )15 عامــًا( مــن 
بلــدة بيتــا جنــوب شــرق نابلــس.

الشــابة . 22 الســبت يف 2021/6/12م-  يــوم 
كعابنــة  البراقــة  صالــح  خالــد  ابتســام 
جبــر  عقبــة  مخيــم  مــن  )28عامــًا( 

أريحــا. مدينــة  غــرب  جنــوب 
يــوم األربعــاء يف 2021/6/16م- الشــابة . 23

مي خالد يوســف عفانة )29 عامًا( من 
بلــدة أبــو ديــس شــمال شــرق القــدس.

24 . - 2021/6/17م  يف  اخلميــس  يــوم 
بنــي شمســة  داود  زاهــي  الفتــى أحمــد 
)16 عامــًا( مــن بلــدة بيتــا جنــوب شــرق 

نابلــس.


