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 واملسجد قصىاأل املسجد نأ يف فتوىيؤيد فيه العلماء املسلمين صادر عن بيان 
 الديانات صحابأ من حدأ فيهما املسلمين يشارك ال سالميانإ مسجدان براهيمياإل
 بواباأل وفيه السور به حاطأ ما جميع هو قصىاأل املسجداملقصود ب نأو ،خرىاأل

  بهما احمليطة والساحات الصخرة مسجدواألقصى و
  

  )8/9/1967الدستور، عمان، (          6/9/1967عمان، 
  
  

  بسم الله الرحمن الرحيم
  

ئة العلمية االسالمية يف اململكة يبناء على الدعوة املوجهة من سماحة قاضي القضاة ورئيس اله
ونواب ين تالهاشمية فقد اجتمع علماء املسلمين يف االردن من قضاة شرعيين، ومفاألردنية 

وخطباء ووعاظ ومرشدين وموجهين برئاسة سماحته يف اليوم الثاين من جمادي ومدرسين 
واطلعوا على نص الفتوى التي اصدرها  1967املوافق السادس من ايلول سنة  1387االخرة سنة 

اخوانهم العلماء يف الضفة الغربية من اململكة وما تضمنته من معلومات دينية صحيحة واسانيد 
قوق املسلمين يف املسجد االقصى املبارك واحلرم االبراهيمي الشريف وما تايخية موثوقة حول ح

يبيته اليهود من نوايا سيئة ومقاصد خبيثة لالعتداء على مقدسات املسلمين وما يجب عليهم 
  :اتخاذه ازاء هذه االعمال العدوانية وقرروا جمتمعين ما يلي

  
ء على املسلمين كافة يوجب عليهم ان احتالل االعداء الي جزء من ديار املسلمين اعتدا - 1

 .اجلهاد يف سبيل الله باملال والنفس حتى ازالة العدوان
 

تأييد الفتوى يف ان املسجد االقصى املبارك واملسجد االبراهيمي الشريف مسجدان  - 2
اسالميان ال يشارك املسلمين فيهما احد من اصحاب الديانات االخرى وان املقصود باملسجد 

هو جميع ما احاط به السور وفيه االبواب ويشمل املسجد املعروف االن باملسجد االقصى املبارك 
 .االقصى املبارك ومسجد الصخرة املشرفة والساحات احمليطة بهما

 
ساحات املسجد االقصى او احلرم االبراهيمي الشريف هو ان االعتداء على اي جزء من  - 3

احملافظة على املسجد االقصى املبارك عدوان على املسلمين ومساس بقدسيتهما ال سيما وان 
صلى الله عليه (الذي اشاد الله بذكره يف قرآنه الكريم واسرى اليه برسوله حممد بن عبد الله 

 .هو واجب على املسلمين جميعا) وسلم
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ان كل حماولة لتغيير الوضع القائم والتوسع يف ساحة املبكى وهدم االبنية الوقفية  - 4
المية اجملاورة واملالصقة للمسجد االقصى املبارك وازالة املعامل والزوايا واملدارس االس

االسالمية من حوله يعتبر اعتداء صارخا على املسلمين يف جميع اقطارهم ويثير مشاكل واخطارا 
 .ال نهاية لها ويتنافى مع احلقوق واملبادئ الدولية يف العامل

 
ل اليهود ملدينة القدس وديار املسلمين ان العلماء يحذرون العامل كله من ان استمرار احتال - 5

والعبث باملسجد االقصى املبارك واملقدسات االخرى سيؤدي اىل اثارة حرب دينية مقدسة ان 
 .عاجال او اجال يخوضها املسلمون جهادا يف سبيل الله

 
ان علماء املسلمين يف اململكة االردنية الهاشمية بضفتيها الغربية والشرقية يهيبون  - 6

ين يف العامل ان يتنبهوا لهذا اخلطر الداهم وملا تبيته الصهونية واعوانها من نوايا خبيثة باملسلم
ومقاصد سيئة للتوسع واالعتداء على املقدسات ويرجون ان يهب اخوانهم يف جميع االقطار 

ان الله يحب الذي يقاتلون يف "لنصرة دينهم والوقوف صفا واحدا بوجه املعتدين واملستعمرين 
 صدق الله العظيم" صفا كأنهم بنيان مرصوص سبيله

 
رفع هذه الفتوى لسماحة قاضي القضاة ورئيس الهيئة العلمية االسالمية لرفعها للجهات  - 7

املسؤولة والعمل على توزيعها واذاعتها يف اململكة وخارجها وارسالها لالقطار االسالمية ليطلع 
يمليه عليهم واجبهم الديني وعقيدتهم االسالمية ن ليقوموا بما وعليها علماء املسلمين واملسؤول

وليتناولها خطباء املساجد يف جميع انحاء العامل االسالمي بالشرح والتوضيح واعالن نص 
 .الفتويين على املسلمين يف جميع اقطارهم

 
ابالغ نص الفتويين لهيئة االمم املتحدة، والتنبيه اىل ان ما اصاب املقدسات االسالمية  - 8

 .رها من املقدسات وترجمة هذه الفتوى اىل اللغات االخرىسيصيب غي
 

االسالمية، حممد فال الشنقيطي ضي القضاة ورئيس الهيئة العلمية عبد الله غوشة قا: التواقيع
مدير الشرعية وعضو الهيئة العلمية االسالمية، عبد الله القلقيلي املفتي العام وعضو الهيئة 

املوقت رئيس حمكمة االستئناف الشرعية املنتدب، مطيع العلمية واالسالمية، صبحي 
احلمامي مفتش احملاكم الشرعية، انور اسماعيل عضو حمكمة االستئناف الشرعية، غالب 

هيكل عضو حمكمة االستئناف الشرعية املنتدب، حممد املاجد قاضي اربد الشرعي، حممد 
ش والقوات املسلحة، صالح حميالن قاضي العاصمة الشرعي، عبد الله العزب مفتي اجلي

املتحسب قاضي السلط الشرعي، مطلق احملتسب قاضي العاصمة الشرعي، حممد مصطفى 
العبيني قاضي جرش الشرعي، حممد صادق اخلالدي قاضي الرمثا الشرعي، عبد الباقي حمو 

شرعي، عبد الرحيم مريش عميد كلية  ضنائب، يوسف العظم نائب، واصف فخر الدين قا
عبد العزيز اخلياط مستشار يف التربية والتعليم، ابراهيم العمري مفتي الزرقاء،  الشريعة،

ابراهيم زيد الكيالين رئيس القسم الديني يف االذاعة، حممد ابو سردانه استاذ يف اجلامعة 
االسالمية، اسعد بيوض مدير دار االيتام االسالمية، عزت الشريف املوجه التربوي للتربية 



3 
 

العبادي مرشد اجليش، وحممد حسين واعظ يف اجليش، حممود العواطلي واعظ  الدينية وداود
  .الدين اخلطيب التميمي مفتش الوعظ واالرشاد جرش، وعز

  
 



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

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