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

رئيس الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس
خالل شهري تموز »يوليو« وآب »أغسطس« لعام 2021م

يوم اخلميس يف 2021/7/1م
ــة  ــة واد اجلــوز اخليري ــى جمعي ــاح اآلخــر ملبن ــاح اجلن ــة ســماحته مت افتت حتــت رعاي
بالقــدس، وثّمــن يف كلمتــه اجلهــود الطيبــة واحلثيثــة يف إعــادة تأهيــل اجلنــاح اآلخــر 
ملبنــى اجلمعيــة مــن قبــل القائمــن علــى إدارة اجلمعيــة، وبالتعــاون مــع الشــباب 
املتطوعــن رغــم انتشــار وبــاء الكورونــا وتعطيــل األعمــال. ودعــا الــى دعــم املؤسســات 
ــم  ــه احملســن إبراهي ــام كلمت ــم، وشــكر يف خت ــن يف مدينته ــت املواطن املقدســية لتثبي
ــة. ــد للجمعي ــم املقــر اجلدي ــم يف عمــان- ملســاهمته يف ترمي ــام -املقي مصطفــى صي

 

يوم الثاثاء يف 2021/7/6م
ــام  ــارة األســير املضــرب عــن الطع ــداً مقدســياً موســعاً لزي ــرأس ســماحته وف ت  -1
الغضنفــر أبــو عطــوان يف مستشــفى كابلــن -قريــب مــن مدينــة يافــا- وكانــت معنويــات 
األســير عاليــة ومواقفــه ثابتــة وراســخة. وأعلــن ســماحته عــن دعــم األســير يف اضرابه 

والشــد مــن أزره، حتــى يتــم االفــراج عنــه.
 

ثــم انتقــل الوفــد الــى مدينــة اللد لتقدمي التعازي بالشــهيد موســى مالك حســونة،   -2
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وألقــى ســماحته كلمــة العــزاء لوالــد الشــهيد وألقاربــه، وبحضــور وجهــاء مدينــة اللــد.
 

3- إســتقبل الشــيخ الدكتــور عكرمــة ســعيد صبــري رئيــس الهيئــة اإلســامية العليــا / إمــام 
ــل  ــا والداخــل الفلســطيني برئاســة ممث ــة ياف ــن مدين ــداً م ــب املســجد األقصــى وف وخطي

حــزب التجمــع الوطنــي الديقراطــي النائــب ســامي أبــو شــحادة . 
وضــم الوفــد عــدداً مــن أعضــاء مؤسســات املجتمــع املدنــي والناشــطن السياســين 
ــة يافــا ومــدن الداخــل الفلســطيني . واحلقوقيــن واإلعاميــن والتربويــن يف مدين

ــال اإلســرائيلي يف حــي الشــيخ  ــري ممارســات ســلطات اإلحت وأوضــح الشــيخ صب
جــراح وســلوان ولفتــا وكافــة املناطــق املهــددة باملصــادرة والتهجيــر القســري والهــدم 

واإلخــاءات .
وأشــاد الدكتــور عكرمــة باإلعتصامــات الســلمية التــي قــام بهــا األهالــي املقدســيون 
مؤخــراً يف بــاب العامــود وحــي الشــيخ جــراح وغيرهــا مــن األحيــاء املقدســية لتمكــن 

حقوقهــم املتجــذرة تاريخيــاً يف مدينــة القــدس . 
وتطــرق الدكتــور صبــري إلــى إجــراءات احلكومــة اإلســرائيلية لعــزل وتهويــد مدينــة 
القــدس وطمــس أماكنهــا األثريــة وتذويــب معاملهــا احلضاريــة وفــرض الضرائــب 

الباهظــة علــى املقدســين والعبــث مبناهجهــم التعليميــة .
وأكــد الشــيخ عكرمــة علــى عاقــة األخــوة املتينــة التــي تقــوي الروابــط فيمــا بــن 
املقدســين واملجتمــع الفلســطيني مــع شــعبنا داخــل اخلــط األخضــر ومشــاركتهم 

الدؤوبــة لقضايــا القــدس يف كافــة املجــاالت .
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4 - إســتقبل الشــيخ الدكتــور عكرمــة ســعيد صبــري رئيــس الهيئــة اإلســامية العليا/إمــام 
وخطيــب املســجد األقصــى وفــداً يضــم رئيــس وأعضــاء الهيئــة اإلداريــة لنــادي جبــل املكبــر 

يف القــدس بحضــور رجــل األعمــال املقدســي أســامة صــاح.
وأشــاد الدكتــور صبــري بنشــاطات النــادي املتعــددة التــي تدعــم طموحــات اجليــل 

الصاعــد يف املجــاالت الثقافيــة واالجتماعيــة والرياضيــة.
وأكــد الشــيخ عكرمــة علــى أهميــة دعــم األنديــة واملؤسســات املقدســية لتقــوم بواجبهــا 
ولســد الفــراغ النــاجت عــن سياســة اإلحتــال يف طمــس الثقافــة العربيــة واإلســامية 

وتذويــب الهويــة والشــخصية الفلســطينية لــدى املقدســين مبختلــف أعمارهــم .   

يوم األربعاء يف 2021/7/7م
إســتقبل ســماحته وفداً يثل »املبادرة الدرزية« يف فلســطن برئاســة الشــيخ كنج عزة، 
وضــم الوفــد عــدداً مــن الناشــطن والسياســين واحلقوقيــن والتربويــن واإلعامين، 
ــة يف حــي الشــيخ  ــال القمعي وأوضــح ســماحته يف اللقــاء ممارســات ســلطات اإلحت
جــراح وســلوان بالقــدس، كمــا تعــرض الــى موضــوع التهجيــر القســري والــى هــدم 
املنــازل. وأعلــن الوفــد وقوفــه الــى قضايــا شــعبنا، وحيــا صمــود املقدســين. ثــم قــام 

الوفــد بزيــارة تضامنيــة ألهالــي حــي الشــيخ جــراح.
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يوم اجلمعة يف 2021/7/9م 
ــة )شــمال فلســطن(  ــدة دبوري ــور يف بل ــة يف مســجد الن ــة اجلمع ألقــى ســماحته خطب
وحــّذر مــن ظاهــرة اســتعمال الســاح ضــد بعضنــا بعضــاً، وبــن مــدى خطورتهــا، وأكــد 
ــى الفتــوى الشــرعية التــي ســبق إصدارهــا حــول حتــرمي الثــأر وحتــرمي مــا يســمى  عل
»فــورة الــدم«، ويف نهايــة اخلطبــة حــث علــى شــد الرحــال الــى املســجد األقصــى املبــارك.

 

يوم األحد يف 2021/7/11م
نشــرت وســائل االعــام فتــوى شــرعية لســماحته حــول جــواز صــرف الــزكاة لطــاب 

العلــم، ألنهــم يف حكــم الذيــن ال يجــدون عمــًا.
يوم الثاثاء يف 2021/7/13م

إســتقبل ســماحته وفــداً عــن جمعيــة أجناديــن اخليريــة بالقــدس ودار احلديــث حــول 
االســتعدادات لتنفيــذ مشــروع األضاحــي، وتوزيعهــا علــى مخيمــات اللجــوء يف األردن 
وســوريا وتركيــا. وتشــجيع املقتدريــن علــى تقــدمي األضاحــي، فاألضاحــي واجبــة علــى 

كل مقتــدر ســنوياً.
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يوم األربعاء يف 2021/7/14م
حضــر ســماحته االحتفــال التكريــي الــذي أقامتــه جامعــة )صبــاح الديــن زعيــم(   -1
املؤثــرة يف  الشــخصيات  تكريــه ضمــن  zoom مبناســبة  الــزوم  تركيــا عبــر  يف 

القضيــة الفلســطينية.
مبناســبة يــوم وقفــة عرفــة صــرح ســماحته بوجــوب شــد الرحــال الــى املســجد   -2
األقصــى املبــارك والصيــام يف هــذا اليــوم مــع بــدء تكبيــرات العيــد يف فجــر يــوم عرفة، 

وحتــى وقــت املغــرب مــن آخــر يــوم مــن أيــام التشــريق.
يوم اخلميس يف 2021/7/15م

ألقــى ســماحته كلمــة يف املركــز الثقــايف التركــي بالقــدس مبناســبة مــرور خمــس 
ســنوات علــى انتصــار الشــعب التركــي واحبــاط املؤامــرات الفاشــلة التــي اســتهدفت 
النظــام القائــم. وحيــا ســماحته الشــعب التركــي لوفائــه لبلــده والتفافــه حــول قيادتــه 

برئاســة طيــب رجــب أردوغــان.
 

يوم السبت يف 2021/7/17م
حتــت رعايــة ســماحته جــرى احتفــال ختامــي للمخيــم 
الصيفــي الــذي أقامتــه جمعيــة ايليــاء للتنميــة بالقــدس 
وألقــى كلمــة شــكر فيهــا القائمــن علــى املخيــم، وبــن 
رعايــة  بهــدف  الصيفيــة  املخيمــات  إقامــة  أهميــة 
اجليــل الصاعــد وقــت الفــراغ واالســتفادة مــن الوقــت، 

ــة. ألن الوقــت أمان
يوم األحد يف 2021/7/18م 

للمســجد  اإلقتحامــات  مــن  ســماحته  حــذر   -1
األقصــى مــن قبــل قطعــان املســتوطنن يف هــذا اليــوم 
)األحــد( الــذي يصــادف مــا يســمى بـــ )ذكــرى خــراب 

ــل حكومــة اإلحتــال املســؤولية عــن املــس  الهيــكل( لــدى اليهــود -حســب زعمهــم- وحمَّ
بحرمــة املســجد األقصــى املبــارك، وحــث املواطنــن علــى شــد الرحــال الــى املســجد 

األقصــى املبــارك إلعمــاره واحلفــاظ عليــه.



36

مبناســبة حلــول عيــد األضحــى املبــارك ذكــر ســماحته بوجــوب نحــر األضاحــي،   -2
فــإن »األضحيــة« واجبــة علــى كل مقتــدر ســنوياً. وتُعــد األضحيــة من العبــادات للتقرب 

إلــى اهلل -ســبحانه وتعالــى-.
يوم االثنن يف 2021/7/19م

يف الذكــرى الرابعــة لهبــة بــاب االســباط ورفــض البوابــات االلكترونيــة )7/14 - 
2017/7/17م( صــرح ســماحته بــأن املقدســين قــد أثبتــوا محبتهــم لألقصــى وأكــدوا 

ــى األقصــى للمســلمن وحدهــم، وال عاقــة لليهــود باألقصــى. أن الســيادة عل
يوم الثاثاء يف 2021/7/20م

ألقــى ســماحته خطبــة عيــد األضحــى املبــارك يف املســجد األقصــى املبــارك   -1
ــة،  ــة« هــي رمــز للتضحي ــى أن »األضحي ــه عل ــوم- وركــز يف خطبت -صبيحــة هــذا الي
وأن موقــف إســماعيل -عليــه الســام- مــع ابيــه إبراهيــم -عليــه الســام- يثــل البــر 
والطاعــة والتضحيــة أيضــاً. وقــدم التهانــي والتبريــكات للمســلمن يف العالــم، ويف 
اخلطيــة الثانيــة شــرح عــن التكبيــرات يف )خمســة أيــام: يــوم عرفــة ويــوم العيــد وأيــام 

ــق باألضاحــي. ــة( كمــا شــرح أحكامــاً فقهيــة تتعل التشــريق الثاث
نشــرت وســائل االعــام فتــوى ســماحته حــول ظاهــرة تكــرار قبــول التعــازي يف   -2
أيــام العيــد وأكــد بــأن هــذه الظاهــرة هــي بدعــة مرفوضــة ومبتكــرة وال دليــل شــرعي 

عليهــا.
يوم اجلمعة يف 2021/7/23م

بدعــوة مــن اجلامعــة اإلســامية يف واليــة نيســوتا أمريــكا شــارك ســماحته يف املؤمتــر 
ــاط األقصــى  ــه مــدى ارتب ــاول يف كلمت ــوان )األقصــى- جــذور عميقــة( وتن ــذي بعن ال
بعقيــدة املســلمن، وأنــه بوابــة األرض الــى الســماء كمــا هــو بوابــة الســماء الــى األرض...

يوم األربعاء يف 2021/7/28م
نشــرت وســائل االعــام دعــوة لتقــدمي بحــوث الــى املؤمتــر األكاديــي الســادس الــذي 
ســتقيمه الهيئــة اإلســامية العليــا بالقــدس يف 20 و21 مــن شــهر تشــرين الثانــي 
)نوفمبــر( لعــام 2021م، وســيكون عنــوان املؤمتــر )املصــارف اإلســامية بــن الواقــع 
واملأمــول( هــذا وقــد وضعــت اللجنــة التحضيريــة ســتة محــاور للمؤمتــر، آملــن مــن 

أصحــاب االختصــاص املســاهمة يف هــذا املؤمتــر االقتصــادي املهــم.
يوم السبت يف 2021/7/31م

أصــدرت الهيئــة اإلســامية العليــا ومجلــس األوقــاف والشــؤون اإلســامية بيانــاً   -1
بعنــوان )مدينــة خليــل الرحمــن حتتــرق ذاتيــاً( وذلــك بســبب اخلــاف الــذي نشــب بــن 
عائلتــن مــن عائــات مدينــة اخلليــل وأدى الــى حــرق املمتلــكات واحلوانيــت واملصانــع 
مــن كا الطرفــن حتــت طائلــة »الثــأر« و»فــورة الــدم«، وتضمــن البيــان التحذيــر مــن 
القتــل العمــد والتحذيــر مــن األخــذ بالثــأر، واالعتــداء علــى املمتلــكات. وأكــد البيــان 
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علــى وجــوب احلــوار األخــوي بــن النــاس، وعــدم اللجــوء الــى العنــف وعــدم اســتخدام 
الســاح ضــد بعضنــا بعضــاً، ووّجــه البيــان نــداء الــى رجــال اإلصــاح والعشــائر بــدرء 
الفتنــة وضــرورة إعــادة الهــدوء واالســتقرار الــى مدينــة اخلليــل. هــذا وقــد ســبق 
لســماحته أن أصــدر فتــوى شــرعية بتحــرمي أخــد الثــأر وحتــرمي مــا يســمى بـــ »فــورة 

الــدم«.
حــذرت املرجعيــات الدينيــة والهيئــة اإلســامية العليــا بالقــدس مــن نيــة ســلطات   -2
اإلحتــال اجــراء تغييــرات يف جســر بــاب املغاربــة اخلشــبي الــذي يربــط حائــط البراق 
باملســجد األقصــى املبــارك وذلــك بزعــم اإلحتــال وجــود تشــققات يف خشــب اجلســر 
وأنــه أصبــح خطيــراً علــى »املســتوطنن« الذيــن يقتحمــون املســجد األقصــى املبــارك 
منــه، وبــدوره أوضــح ســماحته أن ســلطات اإلحتــال قامــت يف عــام 2007م بهــدم 
التلــة الترابيــة األثريــة يف بــاب املغاربــة، وحــذر مــن خطــورة احلفريــات أســفل البــراق 
وبــاب املغاربــة، وأكــد أن الوقــف اإلســامي هــو صاحــب الصاحيــة يف صيانــة طريــق 

بــاب املغاربــة.
يوم األحد يف 2021/8/1م

نشــرت وســائل االعــام فتــوى شــرعية لســماحته حــول رفــض الوطــن البديــل، ورفــض 
تبــادل األراضــي، وأنهمــا محرمــان شــرعاً. وأكــد يف الفتــاوى أنــه ال يلــك أحــد احلــق 
يف التنــازل عــن ذرة تــراب مــن أرض فلســطن، فهــي أرض وقفيــة باركها اهلل وقدســها، 

وأنهــا أمانــة األجيــال تلــو األجيــال.
يوم اخلميس يف 2021/8/5م

طالــب ســماحته مبناســبة رأس الســنة الهجريــة شــد الرحــال الــى املســجد األقصــى 
املبــارك إلحيــاء ذكــرى الهجــرة النبويــة الشــريفة مــن مكــة املكرمــة الــى املدينــة املنــورة 
واالســتفادة مــن دروس الرحلــة االيانيــة، فمــن هــذه الدروس: حــب األوطان، واملؤاخاة 
بــن املهاجريــن واألنصــار... وبهــذه املناســبة طالــب ســماحته احلكومــات العربيــة 
واإلســامية بتحمــل مســؤولياتهم جتــاه حمايــة القــدس واألقصــى مــن إجــراءات 

اإلحتــال التهويديــة.
يوم اجلمعة يف 2021/8/6م

دنــون  الشــيخ  الكبيــر يف قريــة  املســجد  ألقــى ســماحته خطبــة اجلمعــة يف   -1
)شــمال فلســطن( وكانــت حــول ذكــرى الهجــرة النبويــة الشــريفة واســتقبال عــاٍم 
هجــري جديــد، وأشــار الــى بعــض الــدروس املســتفادة مــن هــذه الذكــرى، وهــي: حــب 
األوطــان، املؤاخــاة الفريــدة بــن املهاجريــن واألنصــار، ودور املــرأة املســلمة ومشــاركتها 
يف األحــداث الهجــرة النبويــة. ويف اخلطبــة الثانيــة أشــار الــى التحذيــر مــن أســلوب 
العنــف والــذي يــؤدي الــى جريــة القتــل. كمــا حــث املســلمن علــى االســتمرار يف شــد 

ــارك. ــى املســجد األقصــى املب الرحــال ال
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قــام وفــد مقدســي برئاســة ســماحته بجولــة واســعة يف أحيــاء مدينــة عــكا   -2
ــارة  ــد بزي ــام الوف ــم ق ــن، ث ــا األصل ــود أهله ــا صم ــا فيه ــة حّي ــى كلم ــة، وألق التاريخي
مقبــرة عــكا وقــرأ الفاحتــة علــى روح الشــهداء فــؤاد حجــازي ومحمــد جمجــوم وعطــا 

الزيــر، وشــهداء ثــورة البــراق، وعلــى أرواح املســلمن كافــة.
 

يوم السبت يف 2021/8/7م
شــارك ســماحته يف ورشــة عمــل حــول كيفيــة احملافظــة علــى أرض فلســطن مــن 
البحــر الــى النهــر مبــا يف ذلــك أمــاك الكنيســة األرثوذكســية والتــي هــي مســتهدفة... 
والعمــل علــى ابطــال الصفقــات املشــبوهة مــن الناحيــة القانونيــة ودعوة النــاس لليقظة 

واحلــذر مــن أي تســريب لألراضــي والبيــوت واملمتلــكات.
يوم األحد يف 2021/8/8م

صــرح ســماحته بــأن ســلطات اإلحتــال قــد ســبق لهــا أن صــادرت مفاتيــح بــاب 
للمســجد  املتطرفــن  اليهــود  إقتحــام  لتســهيل  العــام 1967م وذلــك  املغاربــة منــذ 
األقصــى املبــارك. وقــد طالبــت الهيئــة اإلســامية العليــا مــراراً بإعــادة هــذه املفاتيــح 
ألن الوقــف اإلســامي هــو صاحــب الصاحيــة بفتــح أبــواب األقصــى واغاقــه. إال أن 
ســلطات اإلحتــال لــم تســتجب لهــذه املطالــب املتعــددة، وال تــزال مفاتيــح بــاب املغاريــة 
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يف قبضــة ســلطات اإلحتــال حتــى اآلن. ويُعــد ذلــك اعتــداًء صارخــاً علــى األقصــى 
ــن تتوقــف مــا دامــت  ــات الوقــف اإلســامي، وأن هــذه اإلقتحامــات ل ــى صاحي وعل

املفاتيــح يف قبضــة اإلحتــال.
يوم االثنن يف 2021/8/9م

قــدم ســماحته تســجيل فيديــو )صــوت وصــورة( التهنئــة للطــاب الناجحــن   -1
املتفوقــن يف أكادييــة القــرآن الكــرمي التابعــة للجنــة زكاة مدينــة نابلــس املركزيــة 
حيــث حصــل 48 طالبــاً يف األكادييــة مــن أصــل 57 طالبــاً علــى معــدل فــوق %90. 
كمــا هنــأ أوليــاء األمــور علــى تفــوق أبنائهــم وبناتهــم، وشــكر الهيئــة التدريســية والهيئــة 

ــات. ــم للطــاب والطالب ــة ورعايته ــى جهودهــم الطيب ــة للمدرســة عل اإلداري
إســتقبل ســماحته وفــداً أمريكيــاً أكادييــاً يقــوم بجولــة يف البــاد، وقد شــرح لهم   -2
املنزلــة الدينيــة للمســجد األقصــى املبــارك يف عقيــدة ملياريــن مــن املســلمن، وأكــد 
علــى أن العــرب هــم أقــدم الشــعوب يف فلســطن، وأن الســام لــن يتحقــق يف فلســطن 
اال إذا حتقــق »العــدل« ثــم أجــاب عــن أســئلة الضيــوف حــول القــدس واألقصــى، ومنهــا 
أن ســماحته قــد رفــض فكــرة »الدولــة اليهوديــة« ألنهــا دعــوى عنصريــة، وأنهــا غيــر 

قانونيــة وغيــر شــرعية.
يوم الثاثاء يف 2021/8/10م

تــرأس ســماحته وفــداً مقدســياً لزيــارة األســير احملــرر مدحت العيســاوي يف العيســوية 
وأن مجمــوع مــا أمضــاه يف ســجون اإلحتــال مــدة )28( ســنة. وقــدم الوفــد التهانــي 
لــه، ورجــا اإلفــراج عــن ســائر األســرى والشــفاء للمرضــى منهــم، واســتنكر األحــكام 

اإلداريــة غيــر القانونيــة بحــق العشــرات مــن الفلســطينين.

 يوم األربعاء يف 2021/8/11م
رعــى ســماحته احلفــل اخلتامــي للمخيــم الصيفــي الــذي أقيــم يف بلــدة العيســوية 
بالقــدس والــذي بعنــوان )القــادة الصغــار( وذلــك مببــادرة مــن مركــز )عــاج وتأهيــل 
ضحايــا التعذيــب( يف رام اهلل/ البيــرة، وبالتعــاون مــع جمعيــة )يــد واحدة( بالعيســوية. 
وألقــى ســماحته كلمــة هنــأ فيهــا األشــبال الذيــن شــاركوا يف املخيــم كمــا هنــأ أوليــاء 
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ــي  ــل هــذه املخيمــات الت ــة مث ــة إقام ــى أهمي ــاء، وأشــار ال ــات واآلب ــور مــن األمه األم
ــراغ مفســدة، وأن املخيمــات تســاهم يف  ــة، وأن الف تســتثمر الوقــت، ألن الوقــت أمان
نوعيــة األجيــال الصاعــدة وبخاصــة يف العطلــة الصيفيــة. وشــكر يف ختــام كلمتــه 

القائمــن علــى املخيــم مــن املرشــدين واملرشــدات.
يوم اخلميس يف 2021/8/12م

حّمــل ســماحته اإلدارة االمريكيــة مســؤولية إقتحــام وفــد امريكــي للمســجد األقصــى 
املبــارك حيــث قــام وفــد مــن املخابــرات االمريكيــة بإقتحــام األقصــى وذلــك بحمايــة 
مــن شــرطة اإلحتــال اإلســرائيلي، ودون الرجــوع الــى إدارة الوقــف اإلســامي صاحبة 

الصاحيــة واالختصــاص.
يوم السبت يف 2021/8/14م

ــة »العامــي«  قــام وفــد مقدســي برئاســة ســماحته بتقــدمي واجــب العــزاء لعائل  -1
يف مدينــة بيــت أمــر باستشــهاد ابنهــم املغفــور لــه بــإذن اهلل محمــد مؤيــد العامــي ثــم 
تقــدمي واجــب العــزاء لعائلــة »عــوض« باستشــهاد ابنهــم املغفــور لــه بــإذن اهلل شــوكت 
خالــد عــوض وكان يف اســتقبال الوفــد والــد كل من الشــهدين ووجهــاء العائلتن وكذلك 
مجلــس بلديــة بيــت أمــر وعلــى رأســهم األســتاذ نصــري صبارنــة رئيــس البلديــة الذيــن 
رحبــوا بالضيــوف، وأشــار ســماحته يف كلمتــه الــى أن الشــهيد لــه كرامــة كبيــرة ويكــون 
يف منزلــة األنبيــاء والصديقــن، وأن اهلل -عزوجــل- ينــح الوالديــن الصابريــن، علــى 
فقــدان ولدهمــا، قصــراً يف اجلنــة يعــرف بـــ )قصــر احلمــد( وأن روح الشــهيد الطاهرة 
ترتقــي الــى الســماوات العــا حيــث تســتقبلها املائكــة بزفــة العريــس، ويســتمر ثــواب 
الشــهيد مــن حلظــة استشــهاده الــى يــوم القيامــة، وأنــه يأمــن مــن فتنــة القبــر، واثنــى 
ســماحته علــى العاقــة الوثيقــة التــي تربــط أهالــي بيــت أمــر مبدينــة القــدس علــى 

مــدار التاريــخ.
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شــارك ســماحته يف حــوار مــع عــدد مــن العلمــاء بدعــوة مــن جمعيــة )دعــاة الــى   -2
اخليــر( حــول أوضــاع املســلمن يف هــذه املرحلــة الصعبــة، وكيــف يتمكــن الدعــاة مــن 

التأثيــر علــى اجلماهيــر املســلمة للعــودة الــى كتــاب اهلل والســنة النبويــة املطهــرة.
يوم األحد يف 2021/8/15م

ســجل ســماحته فيديــو )صــوت وصــورة( جلمعيــة )صــوت املســلم للمســلم واإلصــاح( 
يف أمريــكا حــول وجــوب التركيــز علــى »الروايــة اإلســامية« التــي تثبــت حقنا الشــرعي 
يف أرض االســراء واملعــراج مدعمــة باآليــات الكريــة واألحاديــث النبويــة الشــريفة 
ــة االســامية  ــخ اإلســامي وأن تعــرض الرواي ــر التاري ــاء عب ــاء والعلم وبســيرة اخللف
بعــدة لغــات العالــم حتــى يطلــع غيــر املســلمن علــى وجهــة نظــر املســلمن جتــاه 

فلســطن.
يوم االثنن يف 2021/8/16م

دعــا ســماحته الــى صــوم يومــي تاســوعاء وعاشــوراء مــن شــهر محــرم لعــام 1443هـــ 
اللذيــن يصادفــان 18و2021/8/19م وذلــك اقتــداء بســنة النبــي الكــرمي األكــرم محمد 
-صلــى اهلل عليــه وســلم-، كمــا حــث علــى شــد الرحــال الــى املســجد األقصــى املبــارك 

يف جميــع األيــام واألوقــات.
يوم األربعاء يف 2021/8/18م

ألقــى ســماحته كلمــة بالقــدس يف احتفــال تكــرمي الطــاب الناجحــن يف امتحانــات 
التوجيهــي وذلــك بدعــوة مــن رابطــة شــباب عائلــة »أبــو ســنينة« يف القــدس واخلليــل. 
وقــدم التهانــي والتبريــكات للخريجــن واخلريجــات وآلبــاء واألمهــات، وشــكر القائمــن 
ــم، وأشــار  ــم وللتعلي ــة شــعبنا للعل ــى محب ــدل عل ــذي ي ــر ال ــى هــذا االحتفــال الكبي عل
الــى أن نســبة التعليــم لــدى الشــعب الفلســطيني هــي أعلــى نســبة يف منطقــة الشــرق 
األوســط، وأن ديننــا اإلســامي العظيــم يدعــو الــى التعليــم حتــى يتمكــن املســلم مــن 
فهــم القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة املطهــرة وأن أول آيــة نزلــت يف القــرآن الكــرمي 

هــي: »اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق«.
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يوم اخلميس يف 2021/8/19م
شــارك ســماحته يف اإلفطــار اجلماعــي مبناســبة صــوم يــوم عاشــوراء وذلــك بدعــوة 
مــن جلنــة مســجد شــومان بالقــدس، وألقــى كلمــة حــول عبــادات التطــوع والنوافــل يف 
الديــن اإلســامي يف مجــال الصلــوات فعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر: صــاة الضحــى، 
وحتيــة املســجد، وســنة الوضــوء، وقيــام الليــل، وصــاة الكســوف واخلســوف. ويف 
مجــال الصيــام: صيــام يومــْي تاســوعاء وعاشــوراء، وصــوم يــوم االثنــن ويــوم اخلميس، 

واأليــام البيــض 13و14و15 مــن كل شــهر هجــري وغيرهــا.
 

يوم اجلمعة يف 2021/8/20م
ألقــى ســماحته خطبــة اجلمعــة يف املســجد األقصــى املبــارك بعنــوان )العــام   -1
الدراســي واملنهــاج الدخيــل( وأشــار يف خطبتــه الــى أهميــة التعليــم لنهضــة األمم 
والشــعوب. وأشــار الــى أن كل شــعب يف العالــم لــه احلــق يف وضــع املنهــاج الدراســي 
الــذي يســتمده مــن معتقداتــه وتاريخــه وعاداتــه وتقاليــده. ويف اخلطبــة الثانيــة تعرض 

ــة رســائل وهــي: ســماحته الــى ثاث
حــث املقدســين علــى وقــف بيوتهــم وأراضيهــم وقفــاً عامــاً أو وقفــاً ُذريــاً، وذلــك  أ - 

ــن املجرمــن. ــل السماســرة اخلائن ــع تســريبها مــن قب ــا ومن بحمايته
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الرســال الثانيــة: احتجــاز جثامــن الشــهداء مــن قبــل قــوات اإلحتــال، وأن هــذا  ب - 
االحتجــاز يتعــارض مــع القيــم الدينيــة واإلنســانية. وطالــب بوجــوب تســليم اجلثامــن 

الــى ذويهــم ليُدفنــوا حســب مراســم الشــريعة اإلســامية.
احياء ذكرى حريق األقصى املشؤوم الذي وقع يوم اخلميس يف 1969/8/21م. ت - 

يوم السبت يف 2021/8/21م
أصــدرت الهيئــة اإلســامية العليــا بالقــدس بيانــاً بعنــوان )األقصــى للمســلمن   -1
وحدهــم واحلرائــق ال تــزال مســتمرة( وذلــك يف الذكــرى )52( للحريــق املشــؤوم الــذي 
اســتهدف املســجد األقصــى املبــارك )يــوم اخلميــس يف 1969/8/21م( وأن إحيــاء 
الذكــرى الســنوية ال بــد أن تســتمر مــا دام األقصــى يف خطــر بــل يف أخطــار وذلــك 
لتوعيــة األجيــال الصاعــدة عمــا حصــل ويحصــل بحــق األقصــى، ولتذكيــر احلكومــات 
أهــل  وحــث  واألقصــى،  القــدس  بتحمــل مســؤولياتهم جتــاه  واإلســامية  العربيــة 
فلســطن علــى شــد الرحــال الــى األقصــى بشــكل مســتمر يف جميــع األيــام واألوقــات 

إلعمــاره والدفــاع عنــه.
قامــت عــدة فضائيــات ووســائل اعــام متعــددة بإجــراء مقابــات مــع ســماحته   -2
لكونــه مــن املشــاهدين للحريــق بــل مــن املشــاركن يف إطفــاء احلريــق وقتئــذ )أي يف 

يــوم اخلميــس يف 1969/8/21م(.
شارك سماحته يف املؤمتر الذي دعت اليه )مؤسسة القدس الدولية( يف بيروت   -3
بعنــوان )عــن علــى األقصــى رقــم15( وتنــاول ســماحته أبــرز بــل أخطــر االعتــداءات 
ــي كان آخرهــا أداء  ــام والت ــارك يف هــذه األي ــا املســجد األقصــى املب ــي تعــرض له الت
صلــوات تلموديــة يف املنطقــة الشــرقية للمســجد األقصــى املبــارك وبالقــرب مــن بــاب 

الرحمــة.
يوم الثاثاء يف 2021/8/23م

شــارك ســماحته مــن خــال الفيديــو )صــورة وصــوت( مؤمتــراً حــول احلريــق   -1
املشــؤوم بحــق املســجد األقصــى املبــارك بدعــوة مــن رابطــة علمــاء فلســطن قائــًا: 
إن حريــق األقصــى قــد اســتهدف منبــر صــاح الديــن األيوبــي الــذي هــو رمــز 
العــزة والكرامــة والنصــر، وأن الــذي ارتكــب احلريــق ليــس مجرمــاً واحــداً بــل هــم 
مجموعــة مــن املجرمــن ألن مواقــع احلريــق كانــت متعــددة مؤكــداً أن املقدســين 
قــد اعتمــدوا علــى أنفســهم بإطفــاء احلريــق، وأن جميــع الدالئــل واملؤشــرات تديــن 
ســلطات اإلحتــال وأنهــا تقــف وراء احلريــق... حيــث أن اإلحتــال قــد جلأ للتمويه 
واالدعــاء بــأن احلريــق كان نتيجــة متــاس كهربائــي!! ثــم أن اإلحتــال قطــع امليــاه 
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ــل  ــي جــاءت مــن مــدن اخللي ــاء الت عــن األقصــى، وعرقــل وصــول ســيارات اإلطف
وبيــت حلــم ورام اهلل والبيــرة.

شــارك ســماحته يف برنامــج )عــن علــى القــدس( الــذي يبــث اســبوعياً   -2
املســجد  حريــق  ذكــرى  احللقــة  موضــوع  وكان  األردنــي،  التلفــاز  خــال  مــن 
األقصــى املبــارك وتداعياتــه وآثــاره الســلبية. )والــذي حصــل يــوم اخلميــس يف 

1969/8/21م(.
يوم الثاثاء يف 2021/8/24م

شــارك ســماحته يف االحتفــال الكبيــر احلاشــد الــذي أقامتــه عشــيرة املســاملة يف 
مدينــة دورا )محافظــة اخلليــل( تكريــاً للطــاب والطالبــات الذيــن جنحــوا يف امتحان 
التوجيهــي لهــذا العالــم )2021م( كضيــف شــرف، وألقــى ســماحته يف االحتفــال كلمــة 
حــول أهميــة العلــم، وأن الشــعب الفلســطيني يتــاز بتفوقــه العلمــي وأن نســبة التعليــم 
ــه  ــام كلمت ــة واإلســامية، ويف خت ــدول العربي ــد عــن أي نســبة يف ال يف فلســطن تزي
هنــأ الطــاب والطالبــات اخلريجــن كمــا هنــأ أوليــاء أمورهــم مــن اآلبــاء واألمهــات 
واألجــداد واجلــّدات ثــم شــارك يف توزيــع الــدروع التكرييــة واملكافــآت النقديــة علــى 
املتفوقــن واملبدعــن واملتميزيــن. هــذا وشــارك يف تكــرمي كوكبــة مــن حفظــة القــرآن 

الكــرمي مــن عشــيرة املســاملة يف االحتفــال نفســه.
 

يوم األربعاء يف 2021/8/25م
رعــى ســماحته حفــل اختتــام املخيــم الصيفــي جلمعيــة احملبــة لرعايــة األيتــام بالقدس، 
وحــث يف كلمتــه علــى االســتفادة مــن هــذه املخيمــات واالطــاع علــى املواهــب الكامنــة 
لــدى الفتيــان الناشــئن، ودعــا أن تكــون هــذه املخيمــات ســنوياً وبشــكل مســتمر. وقــد 
مت عــرض فيديــو حــول نشــاطات املخيــم، ويف اخلتــام وزع الشــهادات التقديريــة علــى 

املشــاركن يف املخيــم.
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يوم اجلمعة يف 2021/8/27م
ألقــى ســماحته خطبــة اجلمعــة يف مســجد اجلبليــة يف مدينــة يافــا بفلســطن وكانــت 
حــول بنــاء املســاجد وضــرورة اعمارهــا، كمــا تطــرق الــى االثــم الــذي يلحــق مــن يهــدم 
ــق املشــؤوم الــذي  ــى ذكــرى احلري املســاجد ويســعى الــى خرابهــا وحرقهــا، وأشــار ال
تعــرض لــه املســجد األقصــى املبــارك )يــوم اخلميــس يف 1969/8/21م(، ويف اخلطبــة 

الثانيــة حــذر مــن جريــة القتــل العمــد وجريــة الثــأر أيضــاً.
 

يوم السبت يف 2021/8/28م
بدعــوة مــن مؤسســة منبــر األقصــى الدوليــة يف إســطنبول شــارك ســماحته   -1
)عبــر الــزوم( يف النــدوة التــي أقامتهــا املؤسســة حــول إحيــاء ذكــرى احلريــق املشــؤوم 
للمســجد األقصــى املبــارك، وأن احلرائــق بحــق األقصــى قــد أخــذت صــوراً مختلفــة 

ــات أســفله. ــات لباحــات األقصــى ومــن احلفري ــددة مــن اإلقتحام ومتع
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بدعــوة مــن منصــة )حوريــات األقصــى العامليــة( شــارك ســماحته بفعاليــات   -2
احتفاليــة الســنة األولــى إلقامــة هــذه املنصــة. وكان محــور الفعاليــة حــول طــرق دعــم 
النســاء يف العالم للمرابطن واملرابطات يف املســجد األقصى املبارك. وكان ســماحته 

مــن ضمــن ضيــوف الشــرف يف هــذه االحتفاليــة.
يوم األحد يف 2021/8/29م

إســتقبل ســماحته وفــداً موســعاً عــن )احلــراك الوطنــي االجتماعــي( بالقــدس للتعارف 
ــة القــدس، وقــد مت عــرض موجــز  ــا مدين ــي متــر به ــة الت ولدراســة األوضــاع الصعب
لألعمــال الــي قــام بهــا احلــراك يف هــذه املدينــة. وقــد بــارك ســماحته اجلهــود التــي 
ــإذن اهلل تعالــى حينمــا نضــع القــدس  قــام بهــا »احلــراك« وأكــد جنــاح أي مشــروع ب

فــوق رؤوســنا دون االلتفــاف الــى أي اعتبــار آخــر.
 

يوم الثاثاء يف 2021/8/31م
أصــدر ســماحته فتــوى شــرعية ســابقاً بشــأن حتــرمي الثــأر يف جرائــم القتــل وكذلــك 
حتــرمي )فــورة الــدم( التــي يتــم مــن خالهــا االعتــداء علــى املمتلــكات وحــرق البيــوت 
والســيارات الاتــي تخــص أهالــي القاتــل، وقــد أعيــد نشــرها مــن خــال وســائل 
االعــام ومــن خــال التواصــل االجتماعــي أيضــاً بســبب تكــرار حــاالت القتــل العمــد 
ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن األخــذ بالثــأر ووقــوع )فــورة الــدم( أيضــاً، وأضاف ســماحته 
يف فتــاواه بــأن هــذه الظواهــر الســلبية هــي مرفوضــة وعــودة الــى اجلاهليــة، ويجــب 
نبذهــا، وطالــب رجــاالت اإلصــاح والعلمــاء والوعــاظ واخلطبــاء مبعاجلــة هــذه 

الظواهــر املقيتــة بشــكل مســتمر وعــدم اليــأس مــن اإلصــاح.
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قائمة الشهداء الذين ارتقوا خالل شهري
تموز »يوليو« وآب »أغسطس« لعام 2021م يف فلسطين

يــوم الســبت يف 7/3/	202م- الشــاب . 	
محمــد علــي فريــد حســن )20 عامــًا( 
مــن بلــدة قصــرة جنــوب شــرق مدينــة 

نابلــس.
يوم الســبت يف 7/24/	202م- الشــابة . 2

مــن  عامــًا(   27( الكعابنــة  ابتســام 
مدينــة  جنــوب  جبــر  عقبــة  مخيــم 

أريحــا.
يــوم االثنــن يف 7/26/	202م- الفتــى . 3

يوســف محــارب )7	 عامــًا( مــن بلــدة 
عبويــن شــمال مدينــة رام اهلل.

يوم الثالثاء يف 7/27/	202م- الشاب . 4
شــادي عمــر ســليم الشــرفا )	4 عامــًا( 

مــن بلــدة بيتــا جنــوب مدينــة نابلس.
7/28/	202م- . 	 يف  األربعــاء  يــوم 

أبــو  بهجــت  مؤيــد  محمــد  الطفــل 
بلــدة  مــن  )		عامــًا(  العالمــي  ســارة 
اخلليــل. مدينــة  شــمال  أمــر  بيــت 

7/29/	202م- . 6 يف  اخلميــس  يــوم 
الشاب شوكت خالد عوض )	2عامًا( 
مــن بيــت أمــر شــمال مدينــة اخلليــل.

يوم اخلميس يف 8/6/	202م- الشاب . 7
يف  عامــًا(   37( دويــكات  علــي  عمــاد 

بلــدة بيتــا جنــوب مدينــة نابلــس.
يوم األربعاء يف 		/8/	202م- الشاب . 8

ضيــاء الديــن محمــد الصبارينــي )	2 
عامــًا( مــن مخيــم جنن.

يوم االثنن يف 6	/8/	202م - صالح . 9
محمــد عمــار )9	 عامــًا( مــن مخيــم 

جنــن.
	0 . - 6	/8/	202م  يف  االثنــن  يــوم 

أبــو ســيف  اللطيــف  عبــد  زيــاد  رائــد 
جنــن. مخيــم  مــن  عامــًا(   2	(

6	/8/	202م . 		 يف  االثنــن  يــوم 
 	9( جــرار  االلــه  عبــد  الديــن  نــور   -

جنــن. مخيــم  مــن  عامــًا( 
	2 . - 6	/8/	202م  يف  االثنــن  يــوم 

أمجــد إيــاد حســينية )20 عامــًا( مــن 
جنــن. مخيــم 

8/24/	202م- . 3	 يف  الثالثــاء  يــوم 
عمــاد خالــد صالــح حشــاش  الفتــى 
يف  بالطــة  مخيــم  مــن  عامــًا(   	7(

نابلــس. مدينــة 
	8/2/	202م- . 4	 يف  األربعــاء  يــوم 

 32( دعيــج  خالــد  أســامة  الشــاب 
غــزة. مدينــة  مــن  عامــًا( 

8/28/	202م- . 		 يف  الســبت  يــوم 
 	2( النيــل  أبــو  عمــر حســن  الطفــل 
عامــًا( مــن حــي التفــاح شــرق مدينــة 

غــزة.

ِ أَْمَواٌت َبْل أَْحَياٌء َوَلِكن اَلّ َتْشُعُروَن{ قال اهلل تعإلى: } َواَل َتُقوُلوا مِلَن ُيْقَتُل يِف َسِبيِل اهلَلّ
سورة البقرة/ اآلية )4		(

ِهْم ُيْرَزُقوَن{ ِ أَْمَواًتا َبْل أَْحَياٌء ِعنَد َرِبّ ِذيَن ُقِتُلوا يِف َسِبيِل اهلَلّ َسَبَّ اَلّ وقال اهلل تعإلى: } َواَل حَتْ
سورة آل عمرأن/ اآلية )69	(


