
 
 

 

  
 

 نداء عاجل     
 شمل حملة تبرعات للقدسأوسع و فتوى يدعو الى أصندوق الخير التابع لدار ال            

دولة عاصمة لعالن مدينة القدس إ ال يخفى عليكم خطورة قرار و  القدس حول قضيةيتابع صندوق الخير ما يجري 
وينظر بقلق الى تغيير  بيب الى القدس،أميركية من تل قرار نقل السفارة األوتوجيه  ،الرئيس االميركيمن  حتاللاإل

 نسجامًا مع موقف سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية إو  ،مم المتحدة المتعلقة بالقدست األالذي يخالف قراراالوضع القائم 
 بالموقف اللبناني الرسمي الوطني والتحركات الشعبية المتضامنة مع القدس. صندوق الخير يشيد

 قبلة المسلمين األولىتجاه  التاريخية والوطنيةدينية و المسؤولية ال صندوق الخير علىيؤكد وإزاء هذه التطورات االخيرة 
 مسرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

والشخصيات بنانية فإن صندوق الخير يدعو المؤسسات والجمعيات الل  وتهويد ن من تضييق المقدسيو وفي ظل ما يواجهه 
على الصمود في  ومساعدته القدسالى حملة عاجلة والتحرك لمساندة الشعب الفلسطيني في ي القدس ومحب  وأهل الخير 

 .مسجد األقصى وتثبيت هويته العربية واإلسالميةحول الالثبات أرضه و 

 :ومن خاللها "دعمكم للقدس صمود" طالق حملةنعلن عن إ مدينة القدستعرض له تإزاء ما و صندوق الخير  إننا فيو 

ين عبر ة تدعم صمود المقدسي  لى نصرة ميدانية حقيقية وعملي  إندعو الى ترجمة تضامن الشعب اللبناني مع القدس  -1
 أكبر وأشمل حملة لجمع التبرعات لتثبيت وتعزيز وجودهم في القدس.

وتقديم يد  للقدسبرع للت  المصلين  لحث   15/12/2017 خطبة الجمعةفي  وخطباء المساجد في لبنانة أئمندعو  -2
 .هل القدسالعون أل

عالميًا إ يتم من خاللها العمل جهودها مع جهود صندوق الخير  ضافربنانية الى تات والهيئات الل  ندعو الجمعي   -3
 .في دار الفتوى  صندوق الخيرالتبرعات تحت لواء  جمعوجماهيريًا ل

 .دار الفتوى  -ندعو دوائر األوقاف في المحافظات كافة الى تلقي التبرعات وتوريدها لصندوق الخير -4

تجدر اإلشارة الى أن "صندوق الخير" تابع لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية وغايته دعم الشعب الفلسطيني وختامًا 
المحتاجة واأليتام، وذلك في مجاالت التعليم والصحة واالحتياجات  وتثبيته في أرضه، من خالل مساعدة العائالت

 ن. دعم المشاريع التنموية في فلسطياالجتماعية والمادية المختلفة، باإلضافة ل

 الخير صندوق                    
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