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 لزعماء والقادة املسلمين وشعوبهمنداء من علماء احلرمين الشريفين إىل ا
  إلنقاذ املسجد األقصى

 
  )27/8/1969البالد، جدة، (            26/8/1969مكة، 

 

احلمد لله والصالة والسالم على رسول الله وآله وصحبه وبعد، فمن مهد اإلسالم ومهابط 
ومن جوار البيت العتيق ودار الهجرة النبوية، يتوجه علماء الوحي ومنبع الرسالة احملمدية 

احلرمين الشريفين إىل زعماء املسلمين وقادتهم ورؤسائهم بهذا النداء، مهيبين بكل زعيم ورئيس 
غيور على دينه حمافظ على مقدساته، ونناشدكم الله يا قادة املسلمين ويا شعوب اإلسالم، باسم 

القية والبطولة التي سطرها أسالفكم بأحرف من نور على صفحات الدين والقيم الروحية واألخ
التاريخ، أن تنظروا يف الفاجعة الكبرى واملصيبة العظمى وهي ما حل بثالث احلرمين الشريفين 
وأوىل القبلتين من إحراق وتخريب على أيدي الشرذمة الباغية بجرأة مل يسبق لها مثيل حتى يف 

حقق الظن ويؤكد الشكوك يف نواياهم اخلبيثة إزاء املسجد األقصى عصور التاريخ املظلمة، مما ي
وها هي األيام تكشف نيتهم وتظهرها لكل ذي لب، فليس إحراق املسجد إال بداية يف . املبارك

طريق النهاية، نهاية قرون طويلة من التاريخ دفع فيها املسلمون ماليين األرواح للدفاع عن 
تشد إليه الرحال وتتلى فيه آيات الله وترتفع منه  مطهراً طاهراًاملسجد األقصى واالحتفاظ به 

فاحذروا أيها املسلمون وصمة العار التي ستبقى يف أجيالكم . دعوات احملبة واخلير للعامل بأسره
من بعدكم، وليكن لكم من إيمانكم وعقيدتكم النبراس والدليل، ومن دماء املسلمين األبرار التي 

، وارفعوا فأعلنوا اجلهاد، حكومات وشعوباً. سجد األقصى القدوة واملثل األعلىعن امل أريقت دفاعاً
عن ثالث احلرمين الشريفين الظلم واجلور، واجعلوا من شهداء بدر وأحد والقادسية واليرموك 
وحطين خير قدوة، وكفروا عن سيئاتكم بطلب الشهادة يف سبيل الله إلنقاذ القدس وإحباط 

  .لسلبكم مسجدكم ووصمكم بالعار إىل األبداحملاوالت الظاملة 

 " .وال حتسبن الذين قتلوا يف سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون"

ونحن، علماء احلرمين الشريفين، ندعوكم باسم الدين والعقيدة إىل إجابة نداء اجلهاد الذي 
اجلمعة  ووجهه لكم يف يومأعلنه حامي احلرمين الشريفين، جاللة امللك فيصل بن عبد العزيز، 

م، ندعوكم إلنقاذ املسجد  1969) أغسطس(آب  22هـ املوافق 1389تسعة جمادى الثانية 
ك واجب ديني وفرض على كل ونذكركم بأن ذل. األقصى وحترير أرضه من رجس االحتالل، والظلم

قال . ظيم ثوابهن يف توحيد الصفوف السترجاع بيت املقدس امتثال ألمر الله ورغبة يف عمسلم، أل
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نسأل الله، جل شأنه، . "إن الله يحب الذين يقاتلون يف سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص" :تعاىل
أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا من عباده املمتثلين ألوامره 

يوفق زعماء  كما نسأله أن يرفع عن املسجد األقصى املبارك الضرر والظلم، وأن. ونواهيه
 .املسلمين إىل ما فيه خير دينهم ودنياهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته والسالم عليكم

 



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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