
Minbar al-Aqsâ Association

الدليل التعريفي
لمؤسسة منبر األقصى الدولية

عنوان الخطيب والداعية نحو خدمة بيت المقدس



من نحن

رؤيتنا

رسالتنا

أهدافنا العامة

تركيا،  اسطنبول/  مقرها  والدعاة،  والخطباء  بالعلماء  تعنى  دولية  مؤسسة  األقصى  منبر 

تسعى إلى جمع العلماء والخطباء والدعاة من اكفة دول العالم من أجل التوعية بقضية بيت 

المقدس والمسجد األقصى من خالل المنابر المختلفة.

المرجع األول للخطباء والدعاة من اكفة دول العالم خدمة لقضية بيت المقدس.

العمل مع الخطباء والدعاة لصناعة الوعي بقضية بيت المقدس، وتعزيز صمود أهله.

• توحيد جهود الخطباء والدعاة من جميع أنحاء العالم لخدمة قضية بيت المقدس.

• االنتشار في الدول المتاحة، والتنسيق مع الجهات ذات العالقة لخدمة قضية بيت المقدس.

• تأهيل الخطباء والدعاة لتعبئة األمة تجاه بيت المقدس، وتوفير حاضنة علمية مقدسية لهم.

• إبراز عدد من الخطباء والدعاة العاملين لقضية بيت المقدس كمرجعيات مقدسية لألمة.

• تحفيز الخطباء والدعاة لحشد األمة واستثمار طاقاتها بما يعزز صمود أهل القدس، ويلبي 

احتياجاتهم.
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القسم 
اإلعالمي 

القسم 
المالي 

القسم 
العلمي

قسم 
العالقات 

تفعيل موقع النت وشباكت التواصل    
توفير المادة اإلعالمية الالزمة للعمل    

الدعوي المقدسي
فتح باب القنوات اإلعالمية    

للدعاة الفاعلين في 
خدمة القضية

الدورات والمحاضرات المعرفية المقدسية   
إعداد األبحاث والدراسات   
تأهيل وترميز الدعاة    

نشر الخطب المسجدية    
المقدسية 

التسويق لمشاريع    
العون المباشر أو التبرع 

الوقفي لخدمة وحماية القدس 
والمقدسات

تأسيس فروع بالدول    
واألقطار

تبادل الزيارات    
ربط العالقات مع المجامع  العلمائية   

دوائر عملنا وأقسامنا 
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مشروع صناعة الوعي المقدسي 

المعرفة  تغطي  شاملة  بمحاور  مركزة   لقاءات  عشر  من  معرفية  دورة  هي   : المشروع  فكرة 

المقدسية العامة لدى الخطباء والدعاة وطالب العلم ، وفق منهاج مطبوع  ودليل للمدرس 

وشهادات للحضور، نسعى أن نقدمها بشلك عالمي في مختلف الدول التي نصل لها. 

“عندما فتح صالح الدين األيوبي بيت المقدس، أمر بالوفاء بالنذر النوري  أي نذر السلطان نور الدين ، ونقل 

بذلك  القدسي، فُعرفت  إلى موضعه  األقصى  المسجد  ليضعه في  الدين في دمشق  نور  بناه  الذي  المنبر 

كرامات نور الدين التي أشرق نورها بعده بسنين”
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دورة نور الدين زنكي للمعارف المقدسية

كتاب الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية



محاور دورة نور الدين محمود زنكي: 

الوحدة األولى : منهجية تعظيم بيت المقدس في •   

القرآن الكريم

: منهجية تعظيم بيت المقدس في •    الثانية  الوحدة 

السنة النبوية )فضائل بيت المقدس في السنة النبوية( 

والساكن/ •    )األرض  القدس  جغرافية  الثالثة:  الوحدة 

المسجد األقصى والمعالم(

الوحدة الرابعة: محطات في تاريخ بيت المقدس•   

الصهيوني •    باالحتالل  التعريف  الخامسة:  الوحدة 

وعقائد اليهود

االحتالل •    ظل  في  المقدس  بيت  السادسة:  الوحدة 

)اإلنسان والهوية والمقدسات(

بيت •    في  الصراع  مستقبل  السابعة:  الوحدة 

المقدس 

الوحدة الثامنة: مقاومة االحتالل – وسائلها وأحاكمها•   



المؤتمر السنوي الجامع للخطباء والعلماء في العالم اإلسالمي 



مشاريعنا 

مشاريع المساهمات المالية واإلنفاقية

 مصارف المشاريع في بيت المقدس

الدعم الوقفيالدعم المباشر

المشاريع 
والمساهمات 

المادية

مشروع زيت 
األقصى 10$

مشروع 
 المتر الوقفي 

 $ 1500

مشروع 
 السهم الوقفي

 $ 100 

القطاع االجتماعي القطاع التعليمي
واألسري

القطاع االقتصادي 
والتنموي

قطاع رعاية 
المقدسات 

والمسجد األقصى

القطاع الصحي



فكرة المشاريع الوقفية:
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ــت  ــات بي ــة احتياج ــة ورعاي ــداع لخدم ــل واإلب ــة العم ــر منهجي ــد وتطوي ــار تجوي ــي إط ف

المقــدس، وحفاظــا علــى رأس المــال الخيــري لألمــة وتثميــر عوائــده فــي شــلك مشــاريع 

بــاألرض، تبنــت مؤسســة منبــر األقصــى مشــروع المتــر والســهم الوقفــي عبــر الشــراكة 

مــع مؤسســات وقفيــة تركيــة ودوليــة تنفــذ مشــاريع الوقفيــات مــن خــالل :



مشروع المتر الوقفي

وهــو مشــروع واعــد وعملــي ، بحيــث يقابــل لك متــر مربــع مــن مســاحة المســجد األقصــى 

ــز  ــى وتعزي ــجد األقص ــة المس ــة ورعاي ــى حماي ــده عل ــه وعوائ ــرف ريع ــم ص ــا يت ــرا وقفي مت

صمــود أهــل المدينــة ، ويهــدف المشــروع إلــى تبنــي 144 ألــف متــر وقفــي بمــا يكفــل 

ــر الوقفــي 1500 دوالر. تغطيــة نفقــات المشــاريع بالداخــل، ويبلــغ قيمــة المت



مشروع السهم الوقفي

هــي مســاهمات وقفيــة نقديــة بقيمــة 100 دوالر تدفــع مــن األفــراد الراغبيــن فــي إحيــاء 

ســنة الوقــف عــن نفســه وعــن أهلــه ممــن أحــب  فــي مشــاريع تعــود مخرجاتهــا علــى 

ــة القــدس والمســجد األقصــى. أهــل مدين

قال جابر رضي اهلل عنه :“ لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم ذو مقدرة إال وأوقف”

مؤسسة منرب األقىص الدولية تشهد أن

مدير املؤسسة

 مؤسسة دولية تعنى بالعل�ء والخطباء والدعاة، مقرها

 اسطنبول/ تركيا، تسعى إىل جمع العل�ء والخطباء والدعاة من

 كافة دول العا� من أجل التوعية بقضية بيت املقدس واملسجد

.األقىص من خالل املنابر املختلفة
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مشاريع الدعم المباشر

وهي تبرعات مالية موجهة للدعم واإلنفاق المباشر لمشاريع واحتياجات المقدسات والمسجد 

األقصى ، ونستهدف بها المعاهد والمدارس العلمية والدعوية بأفرادها من طالب العلم من 

خالل تبرع مالي بقيمة 10 دوالر، نعمل من خاللها أيضا لتوسع دائرة المنفقين باألمة وربطهم 

بالمسرى ، وتنفيذ السنة النبوية الشريفة .

“عن ميمونة بنت سعد ضي اهلل عنها قالت: ) يا نبي اهلل أفتنا في بيت المقدس(، فقال َصلَّى اهلُل َعَليِه َوَسلَّم: )) َأْرُض 

َل إَِلْيِه  الَمْنَشِر َوالمْحَشر ، إِيُتوُه َفَصلُّواْ ِفيه ؛ َفإِنَّ َصاَلًة ِفيِه َكَأْلِف َصاَلٍة ِفيَما ِسَواه (( َقاَلْت : َأَرَأْيَت َمْن َلْم ُيِطْق َأْن َيَتَحمَّ

َأْو َيأِْتَيه ؟ َقال َصلَّى اهلُل َعَليِه َوَسلَّم : ) َفْلُيْهِد إَِلْيِه َزْيًتا ُيْسَرُج ِفيه ؛ َفإِنَّ َمْن َأْهَدى َلُه َكاَن َكَمْن َصلَّى ِفيه”
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مشروع زيت األقصى

حديث صحيح َرَواُه اإلَِماُم أَْحَمد



HESAP ADI: ULUSLARARASI MİNBERİ AKSA DERNEĞİ 
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HESAP TÜRÜ
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3633061-101
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USD
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HESAP NO IBAN

Murat Reis Mh. Şetaret Sk. 
No:27 Üsküdar/İSTANBUL
+90 533 152 25 72
info@minberiaksa.org
www.minberiaksa.org

minberiaksa


