
 



 



 

 

المسجد األقصى المبارك هو أحد المعالم اإلسالمية المقدسة، فهو أولى القبلتين، وثالث للحرمين، 

الذي تشد إليه الرحال، واألقصى الشريف يتعرض إلى اعتداءات وتهديدات وحفريات متواصلة من 

 تيقظ األمة لتحريره؟جانب الكيان الصهيوني .. فهل تس

 

Al-Aqsa mosque is one of the holy Islamic sites. It is the first of the two Qiblahs 

and the third of the Holy Sanctuaries, which attracts the faithful from all over the 

world. The Holy Aqsa mosque is exposed to attacks, threats, and ongoing 

excavations by the Zionist occupation … Will the nation awake to liberate this 

holy site? 

 

 

 



 



 

 

ا وأخواتنا من أبناء فلسطين المحتلة يذهبون إلى مدارسهم في ظل تهديدات العدو إخوانن

 الصهيوني وأسلحته المشهرة في وجوههم، بل وتتعرض مدارسهم .. إلى قصف مستمر

 فهل نمد إليهم يد العون؟

 

Our brothers and sisters in occupied Palestine go to school daily under the 

threat and mortal danger from heavily armed Zionist occupation troops, and their 

schools are exposed to constant deadly bombardment. Can we lend them a 

helping hand? 

  



 



 

 

أبناء فلسطين العزل ال يملكون سوى سالح الحجارة في انتفاضتهم المباركة ضد أعتى األسلحة 

 قوات العدو الصهيوني ومع ذلك فإن جنوده يفرون جبنا وخوفا!التي تمتلكها 

 

The unarmed Palestinians in the blessed Intifada are resisting the Israeli 

occupation forces with stones, which are their only weapon against the armed 

Zionist soldiers. However, these soldiers are fleeing those stones in fear and 

cowardice! 

  



 



 

 

كما يفر جنود العدو مذعورين هاربين بأسلحتهم أمام النباطة التي يستخدمها أطفال وشباب 

 االنتفاضة الشجعان.

Enemy troops flee in terror from the simple slingshot used by the brave 

Palestinian youths in the uprising. 

  



 



 

 

ب الفلسطيني األعزل بين شهداء وجرحى، وحتى ال يتم عيوميا يتساقط الكثير من أبناء الش

إسعاف المصابين منهم بسرعة يضع العدو حواجز ومتاريس لعرقلة وصول سيارات اإلسعاف من 

 وإلى المستشفيات.

 

Many brave unarmed Palestinians are martyred or wounded daily, and the 

enemy erects barriers and barricades to prevent the injured from receiving 

medical care. Ambulances are unable to reach the wounded or deliver them to 

hospitals. 

  



 



 

 

لم يسلم من الممارسات القمعية للعدو الصهيوني الشيوخ والنساء واألطفال من أبناء فلسطين 

 عيشون في معاناة شديدة الوطأة.المحتلة فهم ي

 

Even women, children and the elderly of the Palestinian territories are not safe 

from the repressive practices of the Zionist enemy. They live in great daily 

suffering caused by the occupying Zionist forces. 

  



 



 

 

ناة المستمرة يوميا على أيدي القوات الصهيونية المحتلة تضطر كثير من األسر وأمام هذه المعا

ال تتوافر فيها الجئين  الفلسطينية إلى الهجرة تاركين خلفهم الممتلكات وذلك للعيش في مخيمات

 أدنى مستويات الحياة الكريمة.

 

Many Palestinian families are forcibly evicted from their property by the 

occupation forces, and end-up living in refugee camps that lack the minimum 

standard of human decency. 

  



 



 

 

رغم سقوط العديد من شهداء فلسطين بصورة يومية إال أن ذلك لم يفت من عضد أبنائها الكرام 

ء فلسطين البواسل يمثلون خط ولم يتسرب إلى نفوسهم اليأس أو اإلحباط أو الخوف وما زال أبنا

 الدفاع الول عن مقدسات المسلمين بهمة عالية وعزيمة صادقة.

 

Despite the daily high toll of Palestinian martyrs, it did not weaken their resolve; 

they did not surrender themselves to despair, frustration or fear. The brave sons 

of Palestine are the first line in defense of the Muslim holy sites, a duty which 

they carry out with will and determination. 



 



 

 

يمارس إخواننا في فلسطين حياتهم بشكل طبيعي متحدين تهديدات العدو وغاراته الجوية التي ال 

 تتوقف على مدار الساعة.

 

Our brothers in Palestine try to lead as normal a life as possible, in defiance of 

enemy air raids and military threats, which occur around the clock. 

  



 



 

 

من واجب األمة اإلسالمية أن تنهض للدفاع عن األقصى الشريف، وأن تحرره من أيدي العدو 

 الصهيوني

 

It is the duty of the Islamic nation to rise in defense of the Holy Al-Aqsa Mosque 

and to liberate it from the hands of the Zionist enemy. 

  



 



 


