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إىل العامل اإلسالمي  مللك فيصل بن عبد العزيز آل سعودامن العاهل السعودي، نداء 
 ،لتحرير املقدسات الدينية اجلهاد املقدسيعلن فيه 

  وذلك عقب احراق املسجد األقصى

 
 ) 1969/ 8/ 24البالد، جدة، (          1969/ 8/ 22الرياض، 

  

يف هذه اللحظة التاريخية التي امتدت فيها يد الصهيونية اآلثمة إىل أوىل القبلتين وثالث 
احلرمين الشريفين ومسرى الرسول األعظم، صلوات الله وسالمه عليه، فإنني أناشد قادة املسلمين 

وشعوبهم يف مشارق األرض ومغاربها أن يهبوا لتحرير مقدسات اإلسالم يف القدس العزيزة، 
لحين باإليمان الذي هو أقوى من أي سالح، وواضعين أمام أعينهم ما وعدهم الله به يف متس

إنا لننصر رسلنا "، ويقول عز وجل "علينا نصر املؤمنين وكان حقاً": كتابه العزيز الذي يقول
 . "والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد

اإلجرامي، غير عابئة بالقيم الروحية  وإن الصهيونية اللئيمة املاضية يف عدوانها
واملقدسات الدينية، واملستهزئة بجميع قرارات األمم املتحدة وبالقيم اإلنسانية، ال تؤمن إال بمنطق 

بعد أن أصبحت األمم املتحدة عاجزة عن إلزام إسرائيل بتنفيذ أي قرار من  القوة، خصوصاً
  .قراراتها

على العامل كل يوم، ما هي إال سراب تعطي الفرصة  وإن جميع احللول السلمية، التي تطلع
 . للصهيونية العاملية لتنفيذ خمططها التوسعي يف السيطرة على العامل

إخواين، لقد ناشدتكم يف موسم احلج الفائت أن تهبوا لتحرير املقدسات الدينية يف 
. يع الطرق السلميةفلسطين العزيزة، وأناشدكم اآلن بإعالن اجلهاد املقدس بعد أن استنفدت جم

ونحن على يقين بأن جميع الشعوب املؤمنة بالله واملتمسكة بمبادئ احلق والعدل يف العامل 
لتؤيدنا يف قضيتنا، وستهب لنصرتنا، وعلينا نحن املسلمين أن ننادي ليوم قريب نلتقي فيه 

اثن الصهيونية على أرض القدس لتحرير أرضنا املغتصبة وإنقاذ مقدساتنا الدينية من بر جميعاً
 .النصر أو الشهادة: الغادرة، ولنفوز بإحدى احلسنيين

 

                                            
  مؤسسة : بيروت( 1969الوثائق الفلسطينية العربية لعام  جورج خوري نصر الله، جمع وتصنيف، :املصدر

  .330 ص ،)1971 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

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


