
 

 بيان علماء األّمة حول اقتحام الصهاينة للمسجد األقصى ومخططاتهم لتهويد القدس 
 

احلمد هلل رّب العاملني، والّصالة والّسالم على سّيدان حمّمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحساٍن إىل يوم 
 الّدين؛ وبعد:

اقتحام ابحات املسجد األقصى املبارك مصطحبًة طواقم قياس  فقد أقدمت قّوات االحتالل الّصهيوين على  
املساحات الذين قاموا أبعمال املسح والقياس يف ابحات املسجد األقصى املبارك ويف صحن الّصخرة وقضوا 

كما أنّه ينبئ ابلّتحضري   ،وهذا الفعل حبد ذاته عدواٌن خطري  ،ساعاٍت عديدة وهم جيرون أعمال املسح والقياس
 ات عدوانّية أشّد خطورة وفداحة. إلجراء

قصى املبارك وما حوله بصورة خاصة، ويف القدس  وإّن علماء األّمة يتابعون عن كثب ما حيدث يف املسجد األ
ومؤخراً  االحتالل،  دولة  قبل  من  لتهويدها  مستمرة  من حماوالت  بعمل حفرايت جديدة   والضفة  شروعهم 

ضمن مشروع استكمال هتويد ساحة الرباق وجنوب غرب األقصى،    ابلقرب من حائط الرباق يف القدس احملتلة،
األمر الذي كشفت عنه املصادر املقدسية، وأن سلطات االحتالل متنع أي مواطن من خارج البلدة القدمية 
ابلقدس من الدخول إىل املسجد األقصى حبجة كوروان، وتستغل اإلغالق املوجود من أجل تغيري الوقائع على 

   سجد األقصى.األرض يف امل

سالمية يف القدس واخلارجية الفلسطينية، من خطورة أعمال اإل  األوقاف  دائرة  من  كل  حتذير  رغم  ذلك   جاء
 وأمام اجلسر الذي يربط ساحة الرباق ابألقصى، مطالبة بتدخل دويل لوقفها.  احلفر والتجريف، خاصة أسفل  

 املسلمني   نفوس  يف  عظيمة  أمهية   من  له   ماول  _  حوله  وما  األقصى  املسجد  له  يتعرض  الذي  اخلطري  الوضع  هذا
 :ييل فإن علماء األّمة ويف مقّدمتهم االحّتاد العاملّي لعلماء املسلمني يؤّكدون على ما  _العامل يف

وتشمل   ،ومساحته مئة وأربعة وأربعون ألف مرت مربع  ،: املسجد األقصى املبارك هو كّل ما دار عليه الّسورأوًلا
كما تشمل ما حتت   ،،ومنها حائط الرباق الذي يسّميه الّصهاينة زورًا وعدوااًن حائط املبكى  ،األسوار واجلدران

خالص   األقصى وما فوقه؛ فكّلها جزٌء ال يتجزّأ من املسجد األقصى املبارك، واملسجد األقصى املبارك حق  
اعتداء على اثلث مقّدسات ليس ألحٍد من غري املسلمني أدىن حّق فيه، وأّي اعتداٍء عليه هو  و   ،للمسلمني

د  }قال تعاىل:  ؛  املسجد احلرام واملسجد النبويّ   املسلمني شقيق   ُسْبح ان  الَّذ ي أ ْسر ٰى ب ع ْبد ه  ل ْياًل مّ ن  اْلم ْسج 
ت ن ا ۚ إ نَُّه ُهو  ا ْول ُه ل ُنر ي ُه م ْن آاي  ر ْكن ا ح  د  اأْل ْقص ى الَّذ ي اب  ريُ احلْ ر ام  إ ىل  اْلم ْسج  يُع اْلب ص   1اإلسراء:  {لسَّم 



 

: إّن دخول فرق املسح والقياسات حتت حراسة جنود االحتالل الّصهيويّن ميّثل انتهاًكا عدوانيًّا لقدسّية  اثنًياا
املسجد األقصى املبارك، كما أنّه يعين حماولة الّصهاينة نقل ترتيبات اإلشراف اإلدارّي من األوقاف اإلسالمّية 

الّصهيويّن، وهو ما يعين الّسري بتسارع يف خطوات وضع اليد الّصهيونية الكاملة على املسجد   إىل االحتالل
 األقصى املبارك لتنفيذ ما تبّقى من خمططات عدوانّية حبّق مسرى رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم. 

 

فّة، ويؤكدون أن ما حيدث يف : يستنكر ويرفض علماء األّمة األعمال اليت يقوم هبا االحتالل الّصهيوين كااثلثًاا
املسجد األقصى املبارك جرمية نكراء جديدة يف سجل جرائم االحتالل، وال ميكن السكوت عنها، معلنني 
رفضهم أية حماوالت لسرقة األراضي الفلسطينية وتغيري هوية املدينة املقدسة، كما يؤكد العلماء على أن املسجد 

سالمية مة اإلواالعتداء عليهما أبي طريقة هو اعتداء على شرف األ  ،مةواملدينة املقدسة مها شرف األ  األقصى
 أبكملها. 

 

واملفكرين رابًعاا العلماء  ومجيع  اإلسالمي،  التعاون  ومنظمة  اإلسالمية،  الدول  قادة  مجيع  العلماء  يدعو   :
وإىل   _يف مكانه وحسب قدراته فتلك مسؤولية كربى أمام هللا تعاىل  كل  _بواجبهم  إىل القيام  والسياسيني  

و   اً حامس  اً موقفالوقوف   واالستفزازات،  االنتهاكات  هذه  وكلّ لالعمل  إىل  من  األوىل  قضيتنا  على    لحفاظ 
ٰ أ ْهل ه ا و إ ذ ا }قال تعاىل:  ؛  مقدساتنا وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك إ نَّ اَّللَّ  َي ُْمرُُكْم أ ن تُ ؤ دُّوا اأْل م اان ت  إ ىل 

ْلع   ْمُتم ب نْي  النَّاس  أ ن حت ُْكُموا اب  ريً ح ك   58النساء:  {ْدل  ۚ إ نَّ اَّللَّ  ن ع مَّا ي ع ُظُكم ب ه  ۗ إ نَّ اَّللَّ  ك ان  مس  يًعا ب ص 
 

واملنظمات األممية    _خاصة الدول اليت ال زالت على عهدها_: يطالب العلماء األمة العربية واإلسالمية  خامًساا
العتداءات اهلمجية واالستفزازية املتكررة اليت ماية األقصى والقدس الشريف من هذه احبواحلقوقية واإلنسانية  

 تعمل على تغيري هويته. 
 

يتّم سادًساا فريوس كوروان  من  الوقائّية  اإلجراءات  عنوان  وحتت  وابء كوروان،  يستغّل  الّصهيويّن  العدّو  إّن   :
تفري استغالل  يتّم  املبارك، كما  األقصى  املسجد  دخول  الفلسطينيني يف  املسلمني  على  املسجد الّتضييق  غ 

تقديرات  تكون  أن  إىل  األّمة  علماء  يدعو  هنا  ومن  العدوانّية،  املخّططات  لتنفيذ  الّذريعة  هبذه  األقصى 
 إىل األوقاف اإلسالمّية وحدها دون أيّة عالقة للكيان الّصهيوين بذلك.   ةً موكولاإلجراءات املتعّلقة بوابء كوروان  



 

 

يقيم   (،أسبوع القدس واألقصى): يعلن علماء األّمة اعتبار األسبوع األخري من شهر رجب من كل عام  سابًعاا
 الربامج واألنشطة اليت تناصر القدس واملسجد األقصى املبارك. و فيه العلماء الفعاليات الدينّية 

 

إىل أن تكون خطبة اجلمعة غًدا   _ويف مقّدمتهم االحّتاد العاملي لعلماء املسلمني_: يدعو علماء األمة  اثمًناا
انتصارًا للمسجد األقصى املبارك وفضح املخططات الّصهيونّية حبّق مسرى رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم،  

 فلتكن منابران شقائق منرب األقصى املبارك. 
 

العلماء على أّن القدس واألقصى أمانة األّمة اإلسالمّية قاطبة وبكّل شرائحها وواجب اإلنقاذ   : يؤّكداتسًعاا
 .والتحرير يستدعي ويوجب تثبيت املقدسيني ابلّدعم الّشامل ملشاريعهم كافّة

 

 صلى سرى رسول هللاملويدعوهنم إىل شّد الّرحال    ،ي العلماء أهلنا املرابطني يف القدس وفلسطني: حييّ عاشًرا
هللا عليه وسّلم، فأنتم اي أهلنا خّط الّدفاع األّول عن اثلث مقّدسات املسلمني مجيًعا، فاصربوا وصابروا ورابطوا 

 . وثقوا بنصر هللا تعاىل القادم ال حمالة

 { وَاللََّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنََّ أَكْثَرَ النََّاسِ لَا يَعْلَمُونَ }
 

 األمـــــة علـمــاء  

 ه    1442مجادى األوىل   30اخلميس  
 م  2021/   1/    14 

 

 

  



 

 حتى تالوته:  بيانالالموقعون على 

 الشؤون الدينية الرتكية  .1
 االحتاد العاملي لعلماء املسلمني  .2
 رابطة علماء املسلمني  .3
 ابطة علماء أهل السنةر  .4
 هيئة علماء فلسطني   .5
 رابطة أئمة ودعاة العراق  .6
 واجلماعة يف العراقرابطة أهل السنة  .7
 هيئة علماء املسلمني يف العراق .8
 مؤسسة منرب األقصى الدولية .9

 هيئة علماء املسلمني يف لبنان  .10
 جممع الفقه اإلسالمي ابهلند .11
 رابطة الدعاة اإلندونيسيني  .12
 لبنان   -مجعية االحتاد اإلسالمي  .13
 مجعية علماء ماليزاي  .14
 غزة -رابطة علماء فلسطني  .15

 

 لعلماء املسلمنيالتجمع اآلسيوي الحتاد ا .16
 السنغال -مجاعة عباد الرمحن  .17
 رابطة إرشاد اجملتمع الصومالية .18
 زاهدان   -جامعة دار العلوم  .19
 اهليئة الدائمة لنصرة القدس وفلسطني  .20
 رابطة علماء فلسطني يف لبنان  .21
 ملتقى دعاة فلسطني  .22
 رابطة علماء أريترياي   .23
 مجعية النهضة اليمنية   .24
 اجمللس اإلسالمي السوري .25
 اإلفتاء الليبية دار  .26
 هيئة علماء ليبيا   .27
 احتاد العلماء واملدارس اإلسالمية يف تركيا .28
 املنتدى اإلسالمي للتنمية والرتبية يف السنغال  .29
 بلكا  - جممع البحوث العلمية .30

 


