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 األرض بيع حتريم فتوى يؤكد فيه ،الفلسطيني األعلى اإلفتاء جملسبيان صادر عن 
 األقصى للمسجد املساندة اجلماهيرية بالهبة ومشيداً ، لألعداء العقارات وتسريب

  فيه وباملرابطين
  ٢٣/١٠/٢٠١٤القدس احملتلة، 

 

  
 اإلفتاء جملس رئيس – الفلسطينية والديار للقدس العام املفتي حسين حممد الشيخ سماحة ترأس

 أصحاب بحضور األعلى، اإلفتاء جملس جلسات من املائة بعد والعشرين الواحدة اجللسة -األعلى
 جدول على املدرجة الفقهية املوضوعات من العديد اجمللس ناقش حيث اجمللس، أعضاء الفضيلة

 هذا جاء لألعداء، وغيره بالبيع العقارات وتسريب األرض بيع حتريم على اجمللس أكد وقد. أعماله
 العقارات من عدد على املستوطنين وقطعان االحتالل سلطات استيالء أعقاب يف التأكيد

 واعتبر. وحميطها القدس يف الفلسطيني الوجود على يؤثر مما سلوان، منطقة يف الفلسطينية،
 على يجب ووطنه، ودينه ورسوله لله خائناً للعدو، الفلسطينية العقارات ببيع يقوم من أن اجمللس

 وال جنازته، يحضرون وال إليه، يتوددون وال يزوجونه، وال يعاملونه فال مقاطعته، املسلمين
 عقاراتهم بيع يف الراغبين من اجمللس وطالب. املسلمين مقابر يف يدفنونه وال عليه، يصلون
 .البيع عملية إجراء قبل املشتري من بالتأكد

 اإلسالمية املقدسات على واملتزايدة املتكررة االنتهاكات اجمللس أدان نية؛ثا ناحية ومن
 واالعتداء نابلس، يف عقربا قرية يف الصديق بكر أبي مسجد إحراق آخرها كان والتي واملسيحية،

 األقصى للمسجد واملكاين الزماين للتقسيم الترويج وحماوالت اخلليل، يف اإلبراهيمي املسجد على
 التي املمارسات هذه عواقب من االحتالل سلطات حمذراً خمتلفة، إسرائيلية جهات قبل من املبارك

 .لالنفجار برمتها املنطقة تدفع

 العدوانية، املمارسات هذه لوقف اإلسالمي التعاون ملنظمة عاجل اجتماع بعقد اجمللس وطالب
 هذه لوقف الشقيقة العربية والدول الفلسطينية القيادة بها تقوم التي باجلهود اجمللس أشاد وقد

 التي االنتهاكات جميع وقف لضمان وتعزيزها اجلهود هذه مواصلة بضرورة مطالبين االعتداءات،
 وممثليها الدولية واملؤسسات الدول سفراء اجمللس وطالب ومستوطنوه، االحتالل سلطات بها تقوم

 االحتالل سلطات جلم على والعمل االنتهاكات، هذه على واالطالع املبارك، األقصى املسجد بزيارة
 .الفلسطينية اخلارجية وزارة مع بالتنسيق وذلك األوان، فوات قبل

 ما الذين وبسدنته، فيه، وباملرابطين األقصى للمسجد املساندة اجلماهيرية بالهبة اجمللس وأشاد
 .إليها إال الرحال تشد ال التي املساجد وثالث القبلتين أوىل عن يدافعون انفكوا

                                               
 الفلسطينية اإلفتاء دار: املصدر  

http://tinyurl.com/pa7uovr 



٢ 
 

 سنجل، قرية من طفلتين دهس آخرها كان التي املستوطنين عربدة اجمللس أدان أخرى؛ ناحية من
 جميع وقف على العمل بضرورة مطالباً  خليل، دار إيناس الطفلة وهي إحداهما واستشهاد
 والشقيقة الصديقة الدول مع مستوطنيه، وقطعان االحتالل سلطات بها تقوم التي االعتداءات

  .العالقة ذات الدولية واجلهات



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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


