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كلمة مدير وخطيب املسجد األقصى، الشيخ حممد حسين، يف خطبة صالة اجلمعة 
  األقصى اليهود على املسجد يحمل فيها االحتالل اإلسرائيلي تبعات اعتداء املتطرفين

 ٨/٤/٢٠٠٥القدس، 

  
  

حسين، مدير وخطيب املسجد األقصى املبارك، اليوم، سلطات االحتالل حمل الشيخ حممد 
اإلسرائيلي تبعات أي اعتداء على املسجد من قبل املستعمرين واملتطرفين اليهود، خاصة أنها 

أعلنت على لسان أكثر من مسؤول أمنى، أنها لن تسمح بوصول املتطرفين اليهود إىل أبواب املسجد 
  .بعد غد األحد

ضيلته يف خطبة صالة اجلمعة اليوم، يف املسجد املبارك، باملواطنين الذين يعتبرون وأهاب ف
سدنة املسجد األقصى وحراسه، وعماره، إىل اليقظة العالية، وحتمل املسؤولية يف احملافظة على 

قدسية املسجد من أن يعبث بها عابث، أو يمسها طامع، أو ينفذ إليها حاقد يتربص باملسجد وأهله 
  .ائرالدو

واستنكر الشيخ حسين منع سلطات االحتالل للمواطنين من الصالة يف املسجد املبارك اليوم، 
أي بالء أعظم وأي مصيبة أكبر من وقوع القدس أسيرة االحتالل ورهينة التهويد الزاحف : وقال

  .إليها بوتيرة متسارعة، حتت سمع وبصر العامل

سماسرة السوق يف تسريب العقارات العربية إىل وأضاف أن اجلمعيات اليهودية نشطت من خالل 
املستعمرين لزرع البؤر االستعمارية يف قلب املدينة املقدسة لتطبيق اخلناق على أهلها الشرعيين، 
حيث تلتقي هذه احملاوالت مع اخملطط الرسمي لسلطات االحتالل بمضاعفة البناء يف املستعمرات 

  .احمليطة باملدينة

دية االحتالل نيتها هدم العديد من املنازل يف رأس البستان من أرض سلوان، وأشار إىل إعالن بل
جنوب احلرم الشريف، وتشريد سكانها منها يف سابقة غربية وخطيرة بمحاكمة احلجر نيابة عن 

  .البشر والذي يصب يف خمطط التهويد املتسارع للمدينة املقدسة

د مصير القدس، ويغير طابعها العربي وأكد الشيخ حسين على أن تنفيذ هذه اخملططات يهد
  .واإلسالمي، ويزيد من أخطار العبث بمقدساتها وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك

وحول تهديدات املتطرفين باقتحام املسجد األقصى، شدد فضيلته على أن املسجد األقصى هو 
  .ألحد فيه غير املسلمينمسجد إسالمي بكل أرضه، وفضائه ومصلياته وأروقته وجدرانه، وال حق 

                                                            
  وفا الفلسطينية، األنباء وكالة :املصدر.  



٢ 
 

وأكد أن املسجد األقصى جزء من عقيدة املسلمين ويرتبط بعبادتهم، فهو قبلتهم األوىل، ويف 
  .سمائه فرضت الصالة

وحذر من أن املسلمين يف هذه الديار وخارجها، لن يسمحوا لكائن من كان أن يمس عقيدتهم أو 
ن يف ديار اإلسراء واملعراج، وأن ينهضوا يدنس مسجدهم، وقد شرفهم الله أن يكونوا املرابطي

  .بشرف السدانة والرعاية لهذا املسجد املبارك



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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