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  رسالة من احلاج أمين بصفته رئيس للمجلس

 اإلسالمي األعلى إىل حاكم مقاطعة القدس

 1928كانون األول  27

 

 

  اجمللس الشرعي اإلسالمي األعلى

  القدس/ اجمللس اإلسالمي : العنوان البرقي

  517: البريدالقدس الشريف صندوق 

  119: التلفون

  302: العدد

  1/1وقف : الرقم

  347رجب  15: التاريخ

  1928كانون األول  27

  

  القدس -صاحب السعادة حاكم مقاطعة القدس احملترم 

  

اطلع اجمللس اإلسالمي األعلى على الكتاب األبيض الذي أصدره حضرة وزير املستعمرات 

حائط املسجد األقصى (سمية بشأن قضية البراق ونشرته اجلريدة الر 928يف تشرين الثاين 

فوجد ما جاء فيه من الدقة وبعد النظر ومراعاة العدل من غير أية حماباة قد بدّد بوضوح ) الغربي

وصراحة تلك الغيوم التي حاولت الدعاية الواسعة والضجة املصطنعة أن تخفي حتتها حقيقة 

وهو يرى تقديم جزيل الشكر على املوقف العادل  ووضعيتها اجللية،) الستاتوكو(احلالة الراهنة 

النزيه الذي وقفته احلكومة البريطانية من هذا الشأن، كما أنه يشكر سعادتكم وحكومة فلسطين 

  .ألنكم كنتم الواسطة املباشرة يف إيضاح احلقائق التي أنتجت هذا التقرير العادل
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واجمللس اإلسالمي يرجو أن تقدم احلكومة عملياً بأسرع وقت بتنفيذ ما جاء يف الكتاب 

  . األبيض من وجوب احملافظة على احلالة الراهنة التي كانت يف عهد األتراك

لهذه القضية يف عهد األتراك واضحة كل الوضوح يف الوثائق ) الستاتوكو(واحلالة الراهنة 

 1256ي األعلى للحكومة، التي منها اإلرادة السنية الصادرة سنة التي قدمها اجمللس اإلسالم

هجرية إىل حاكم القدس يف ذلك احلين بناء على تقرير جملس شورى القدس القاضية بمنع اليهود 

  .ويعطي لهم الرخصة بزيارتهم على الوجه القديم فقط) من رفع األصوات وإظهار املقاالت(

والذي يقضي  912دارة اللواء العثماين الصادر يف سنة وآخر هذه الوثائق قرار جملس إ

صريحاً بمنع جميع األدوات التي يحاول اليهود وضعها يف ذلك املكان كما يتضح من إحدى 

يحدث شيء فيها من أدوات التملك  وال يجوز شرعاً بوجه من الوجوه أن يوضع أ: (فقراته ونصها

يس ألحد احلق استعمال سور املسجد األقصى بوضع كالكراسي واحلواجز وما شابه ذلك، كما أنه ل

  ).وإحداث أشياء كهذه

للبراق يف عهد األتراك إنما ) الستاتوكو(فما تقدم يظهر بجالء ووضوح أن احلالة الراهنة 

الوقوف للزيارة اجملردة عن رفع األصوات وإظهار املقاالت ومن غير وضع أية أداة طقسية أو (هي 

  .)خالفها يف ذلك املكان

وعلى ذلك فإننا نرجو أن تتفضلوا بتنفيذ ما جاء يف الكتاب األبيض بإرجاع احلالة 

الراهنة املذكورة إىل ما كانت عليه ورفع جميع األدوات املوجودة اآلن يف البراق بصورة غير 

  .مشروعة وبمنع اليهود من رفع األصوات وإظهار املقاالت

  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  اإلسالمي األعلى رئيس اجمللس

  )التوقيع(

  حممد أمين احلسيني
   

 
                                                            

   ميالدية 1840توافق  



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    
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