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تؤكد فيه مواصلة  األقصى املسجد من قسم إلحراقيف الذكرى الثانية  بيان من الهيئة اإلسالمية

  ∗ العمل على اصالحه
٢١/٨/١٩٧١  

  
إلحراق قسم من املسجد األقصى املبارك، أصدرت الهيئة اإلسالمية  بمناسبة الذكرى السنوية الثانية

  :التايل البيان
 –بسم الله الرحمن الرحيم  -
 :أيها املسلمون أيها العرب يف كل مكان -

قبل عامين امتدت يد اإلجرام إىل املسجد األقصى املبارك فقوضت قسماً منه وأشعلت النار يف منبر 
 صالح الدين فأتت عليه، قبل عامين حاولت يد اإلجرام بعد تصميم وتدبير أن تزيل حضارة، وتطمس تاريخاً،

ته ولإلنسانية فأنارتها وللعامل وهو مضطرب فهدأ وتسدل الستار على معامل مدنية، أتت للدنيا وهي ظالم،
اللة وضبتوجيه وجهالة بمعرفة  وشركاً.دلت كفراً بإيمانبوجلهالة مطبقة فبدلتها واست .وهي معذبة فأراحتها

وكان ربط للمسجد  وكان معراج بهدى وجهالً بعلم فكانت هناك حضارة وكان هناك تاريخ وكان إسراء
سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل (األقصى باملسجد احلرام وللقدس الشريف بمكة املكرمة 

  .صدق الله العظيم) نه هو السميع البصيرآياتنا إ املسجد األقصى الذي باركنا حوله، لنريه من
  :أيها املسلمون

يره منذ األزل وإىل األبد، فلن يضيره حقد احلاقدين وتدبير اجملرمين إن املسجد األقصى قد تقرر مص
  ).يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متمم نوره ولو كره الكافرون(

  :أيها العرب أيها املسلمون
إننا نحن سدنة املسجد األقصى املبارك املرابطين حوله نعلن للدنيا بأسرها بأننا عاملون على 

لهذا فقد قامت جلنة اإلعمار منذ . افظون عليه ليبقى األقصى مشرقاً دائماً بنور الله هاديًا بهديهإصالحه حم
اللحظة األوىل للحريق املشؤوم وباشرت بالدراسات الالزمة فألفت اللجان جلمع التبرعات من الضفة الغربية 

 .ها وشدة تمسكها باألقصى املباركاء معدن هذه األمة وقوة إيمانفوقطاع غزة فاستجاب املؤمنون فأثبتوا ص
فتمت اإلصالحات املؤقتة التي حالت دون زيادة الضرر ثم جرت اتصاالت عديدة مع املكتب الهندسي يف 

القاهرة املشرف على اإلعمار واطلع على األوضاع على حقيقتها وبوشر يف العمل والتصليح اإلنشائي اجلذري 
  .ملكتب الهندسي يف القاهرةبتنسيق بين املهندس املقيم لإلعمار وا

وجلنة اإلعمار إذ تطمئن العاملين العربي واإلسالمي تؤكد للجميع أن العمل يسير بشكل يرضي الله ويسر
كل عربي ومسلم ال بل يسر اإلنسانية الواعية التي يسرها احملافظة على هذا التراث احلضاري اخلالد فشتان 

  .بين هدم وبناء وبين إحراق وضياء
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