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 املسلمين ملوكيدعو فيه  "قصىصوت من جوار املسجد األ"صادر عن بيان 
 الشريف القدس وانقاذ النقاذنا قواهم بكل ويقذفون وهيئاتهم وشعوبهم ورؤساؤهم

   املقدسات وسائر املبارك االقصى املسجد وانقاذ
  

  12/11/1967القدس، 
 

  
  بسم الله الرحمن الرحيم

  
منذ مدة، وانذرنا وبينا االخطار الصهيونية على مقدساتكم، ومهوى لقد حذرنا : أيها املسلمون

ولكنكم مل تتحركوا جديا لتحولوا دون وقوع الكارثة، . أفئدتكم، ومصدر عزكم ومنبع اجمادكم
واالن وقعت الواقعة، واحتل الصهاينة البالد املقدسة، واصبحوا مهيمنين على القدس الشريف، 

، وعلى املكان الذي اسري اليه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى املسجد االقصى املبارك
وعلى املكان الذي عرج بالرسول منه اىل السموات العال، كما هيمنوا على سائر املقدسات 

  .االسالمية
  

يقف عند حد السيطرة والهيمنة واالحتالل، ولكنه جتاوز ذلك، واصبحت مقدساتكم كلها  ليت االمر
  :القضاء عليها قضاء مبرما كما يتجلى ذلك فيما يلييف خطر التهويد و

  
أعلن الصهاينة الرسميون ومنهم وزير االديان، ان مكان املسجد االقصى املبارك ملك  - 1

 .لهم
 

 .أعلن الصهاينة ايضا انهم يريدون بناء الهيكل على انقاض مسجد الصخرة املشرفة - 2
 

وهو الباب اجملاور ملكان البراق وضعوا ايديهم بالقوة على احد ابواب احلرم الشريف  - 3
الشريف، ويدخلون احلرم من هذا الباب متى شاعوا بال اذن وال رقابة من املسلمين، 

ويتصرفون فيه تصرف املالك يف ملكه، غير آبهين لكل االحتجاجات واالعتراضات التي 
 .يةقدمناها باالشتراك مع جميع علماء املسلمين يف القدس وسائر انحاء الضفة الغرب
 

انتهكوا حرمة املسجد االقصى املبارك بضرب قنابلهم فيه، وحتطيم احد ابوابه حتطيما  - 4
تاما، واصابة احدى مآذنه اصابة مباشرة، فضال عن بعض االضرار التي أصابت قبة 

 ،املسجد االقصى وقبة الصخرة املشرفة، باالضافة اىل مباذلهم، وتهتك نسائهم
 .الطاهرواالستهتار بقدسية هذا املكان 
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ا يف داخله خزانة فيها كتبهم الدينية، انتهكوا حرمة املسجد االبراهيمي الشريف، ووضعو - 5

ووضعوا الفتات على اضرحة األنبياء الكرام باللغة العبرية، حتى يتراءى للزائر ان هذا 
 .املسجد االسالمي هو كنيس يهودي

 
انهم يريدون انشاء كنيس لهم وضعوا خمططات للحرم االبراهيمي تدل على اسوأ النوايا، و - 6

 يف اثناء الدرج الذي يصعد منه للحرم الشريف

 
وضعوا ايديهم على مقام قبة راحيل، مع ان فيها مسجدا اسالميا، واعتدوا على ارض  - 7

الوقف االسالمي واملقبرة اجملاورتين، وشقوا فيهما طريقا جديدا بال اذن املسؤولين عن 
 .تهمعاالوقاف االسالمية او مراج

 
ان املسجد االقصى املبارك، احد املساجد الثالثة التي تشد : أيها املسلمون يف املشارق واملغارب

اليها الرحال، عمال باحلديث الشريف الذي رواه البخاري يف صحيحه، هل ترتضون ان يهدمه 
ون الصهاينة، ويدوسوا كرامته؟ ماذا ينجيكم عند الله، اذا بقيتم على تقصيركم، واهمالكم لشؤ

  .مقدساتكم
  

ارجعوا اىل كتب االسالم على اختالف مذاهبه جتدوا النصوص واضحة يف ان اجلهاد يف مثل هذه 
  .احلالة فرض عين على كل مسلم قادر

  
فنحن نناديكم من جوار املسجد االقصى املبارك، معلنين عجزنا عن الدفاع عن مقدسات 

لالنقاذ، باموالكم وانفسكم واسلحتكم، املسلمين، فأصبح واجبكم ان تهبوا حكومات وشعوبا، 
وطياراتكم، ومدرعاتكم وجميع ما تملكون، واذا قصرتم فان الله سائلكم عن هذا التقصير، 

  .وتندمون حيث ال ينفع الندم
  

انفروا خفافا وثقاال وجاهدوا بأموالكم وانفسكم يف سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم : "قاىل تعاىل
  ".تعملون

  
ان الله اشترى من املؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم اجلنة يقاتلون يف سبيل الله : "شأنهوقال عز 

فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا يف التوراة واالجنيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله 
  ".فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم

  
  ".يقاتلون يف سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوصان الله يحب الذين : "وقال سبحانه

  
ان القدس تستصرخكم، واملسجد االقصى يستغيث بكم، : أيها املسلمون يف سائر انحاء الدنيا

واحلرم االبراهيمي يناديكم، فهل من جميب؟ اللهم انا نذرنا انفسنا للمقاومة وعدم الرضوخ، ولكنا 
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قيدة، اخواننا يف االسالم، اخواننا يف املقدسات، اصبحنا عاجزين، نمد ايدينا الخواننا يف الع
وننادي كما نادت تلك املرأة املسلمة اخلليفة املعتصم ونقول كما . طالبين العمل اجلدي املثمر

  .وامعتصاه، وامعتصاه، ولكن املعتصم اجاب نداءها وانقذها من االعداء: قالت
  

م ويقذفون بكل قواهم النقاذنا وانقاذ فهل يستجيب ملوك املسلمين ورؤساؤهم وشعوبهم وهيئاته
القدس الشريف وانقاذ املسجد االقصى املبارك وسائر املقدسات، هذا هو موضع امتحان 

املسلمين، ونرجو ان يبرهنوا على جدارتهم بهذا االسالم، وجناحهم يف هذا االمتحان، والله ويل 
  .التوفيق

  
  ".صوت من جوار املسجد االقصى"
  

 



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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