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تدعو فيه سالمية مة اإلوشعوب األ ىل زعماء وقادةإ سالمينداء من رابطة العامل اإل
  انقاذ املسجد األقصى جلهاد يف سبيلإىل ا

  
  )19/6/1967البالد، جدة، (            18/6/1967مكة، 

  
  أيها املسلمون

  
على العامل  ر من الفي سنة استوىل الصهيونيون على القدس الشريف واعلنت اليهوديةثبعد مرور اك

وصرح احلاخام اليهودي بان على اليهود اال يبكوا بعد االن على . عودة اورشليم وهيكل سليمان
  .حائط املبكى

  
ابن عبد العزيز آل سعود املعظم يف رسالته رمين الشريفين جاللة امللك فيصل لقد ذكركم خادم احل

  :قالث اليكم حي
  

على االمة العربية وحدها ولكنه امانة يف عنق كل  ان الدفاع عن فلسطين العربية ليس مقصورا"
  ".مسلم ومؤمن بالله

  
  :فيا زعماء وقادة شعوب االمة االسالمية

  
لقد اصبح واجبا على جميع املسلمين يف مشارق االرض ومغاربها ان يهبوا للعمل على انقاذ 

ها حربا مقدسة على اوىل القبلتين ومكان االسراء واملعراج وان يعلنو كاملسجد االقصى املبار
اسرائيل ال هوادة فيها بعدما ارجف به زعماء واحبار اليهود من رغبتهم يف بناء هيكل سليمان 

  .حمل املسجد االقصى املبارك
  

ان الله اشترى من املؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم اجلنة يقاتلون يف سبيل الله فيقتلون "
يل والقرآن ومن اويف بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم ويقتلون وعدا عليه حقا يف التوراة واالجن

  ".الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
  

وان رابطة العامل االسالمي تدعو االمة االسالمية اىل مؤازرة العرب يف حمنتهم مؤازرة جدية فعالة 
وشقاء وبؤس خرا وما جنم عنها من تقتيل وتشريد ل املعتدي مسؤولية فلسطين اوال وآوحتم

  .وخسائر يف االموال واالنفس
  

لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا "
  .صدق الله العظيم" يعتدون

                                                            
  مؤسسة : بيروت( 1967الوثائق الفلسطينية العربية لعام  وتصنيف،جورج خوري نصر الله، جمع  :املصدر

  .391، )1969 الدراسات الفلسطينية،



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
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