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تؤكد فيه أن  ،قصىيف القدس يف ذكرى حريق املسجد األسالمية صادر عن الهيئة اإل بيان

  ∗القدس عربية وستبقى عربية أبد الدهر
 )٢١/٨/١٩٧٠، القدس "القدس"(            ٢/٨/١٩٧٠، القدس

  
. بر العلم والنور منبر صالح الديننيف مثل هذا اليوم منذ عام امتدت اليد اآلثمة اىل املنبر العظيم م

دم مكان القداسة والطهر ومصلى عمى لتحرق نور الهداية والعرفان، وتهامتدت اليد اآلثمة بنار احلقد األ
  .فيا لهول املصيبة ويا خلزي املدينة ويا للجريمة املنكرة". قصى املباركلتهدم املسجد األ"األنبياء 

  مكان،أيها العرب، أيها املسلمون يف كل 
عن نها خمزاة يندى لها جبين الدهر وتتعفف إن جريمة إحراق املسجد األقصى املبارك ليست كاجلرائم، إ

قدس ة استهدفت قمة احلضارات، فحاولت أن تنال منها، واعتدت على أنها جريمإ. التفكير بها النفوس الشريفة
م االنبياء وعرج لله عليه وسلم ليلة أى حممد صلى ااملقدسات وجترأت على معجزة صاحب آخر الرساالت مصل

  .ىل السماءبعد ذلك من هذه البقعة الطاهرة إ به
ن تؤثر على ولكن هيهات لإلجرام أن ينال من القداسة، وللحقارة أن تنال من السمو، وللجهالة أ

ما بقيت على  اًن يبقى شاخميؤثر على بناء بيت أراد الله له أن لنار ان تأتي على النور، وللهدم أاحلضارة، ول
ن يطمس التاريخ الناصع ويتحدى األرض حياة، وهيهات أن تستطيع قوة مهما عظمت وإجرام مهما طغى أ

  .مشيئة الله سبحانه وتعاىل
  أيها العرب، أيها املسلمون،

ن توضح وإن الهيئة االسالمية لتود أ. ستبقى على الدهر مقدسة طاهرة "القدس الطهور"ن مدينتنا إ
، وعلى مدى بد الدهرأنها مدينة عربية وستبقى عربية أ" مناسبة إحراق األقصى"ه املناسبة احلالكة وبهذبجالء 

ىل املسجد الله عليه وسلم من مكة املكرمة إ سرى بمحمد صلىاأليام وهي تؤمن بأن الله أراد ذلك وقرره حين أ
وإن الهيئة . يتقرر مصير ويتأيد مستقبلاء لىل السممن هذه البقعة الطاهرة، عرج به إ قصى املبارك ومن هنااأل

ئل احملافظة هم وساجد الطاهر ويعمروه فإعماره وتعميره من أن يعمروا هذا املساإلسالمية تهيب باملسلمين أ
  .بقاء على قداستها وطهرهاعلى عروبة القدس واإل

  أيها العرب، أيها املسلمون،
لنا  ن يكون ذكرى احلريق املشؤوم حافزاً الكبير لترجو أإن الهيئة االسالمية إذ تكرر تنديدها باإلجرام 

لهدايتنا ولله العزة ولرسوله  مساعداً ىل ما يراد بنا وبه وعامالًينبهنا إ نذاراًوإللمحافظة على هذا البيت الطاهر 
  .وللمؤمنين، صدق الله العظيم

  .والسالم عليكم ورحمة الله
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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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