كما نتوجه إىل عموم إخواننا املسلمني مذكرين حبقوق األخوّة اإلسالمية قال
اهلل تعاىل{ :إمنا املؤمنون إخوة} [احلجرات آية  ]10وقال عليه الصالة والسالم( :مثل
املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر
اجلسد بالسهر واحلمى) فمن حقهم علينا نصرهم واالجتهاد يف رفع الظلم عنهم مبا ميكن
من األسباب ،ومن أعظم ذلك التوجه إىل اهلل تعاىل بالدعاء ،ومن نصرهم مساعدهتم
مادي ًا ومعنوي ًا كل حبسبه؛ فعلى احلكومات من واجب النصرة القدر األكرب قال صلى اهلل
عليه وسلم( :انصر أخاك ظامل ًا أو مظلوم ًا) وعلى املسلمني حكومات وشعوب ًا أن حيذروا
من خذالن إخواهنم املظلومني املستضعفني فقد قال عليه الصالة والسالم( :ما من امرئ
خيذل امرء ًا مسلم ًا يف موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إال خذله اهلل
تعاىل يف موطن حيب فيه نصرته )..احلديث ،رواه اإلمام أمحد وأبو داوود ،وال يكفي
يف النصرة جمرد الشجب واالستنكار؛ بل البد من أفعال تربهن على صدق املناصرة؛
ومن ذلك :فتح احلكومة املصرية ملعرب رفح بصفة دائمة ،وإن إغالقه يف مثل هذه الظروف
الصعبة يعد من اخلذالن وحتقيق ًا ألهداف العدو.
نسأل اهلل أن يرفع الشدة والبالء عن أهل غزة وعن كل املظلومني ،وأن ينزل
بأسه على القوم اجملرمني ،كما نسأله تعاىل أن يصلح أحوال املسلمني إنه تعاىل ويل ذلك
والقادر عليه ،وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

اللهُم عليك باليهود ومن واالهم
اللهُم عليك باليهود ومن واالهم
اللهُم عليك باليهود ومن واالهم
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
وحنن ال نقول إال:

إنّ حصار غزة ومنعها من الكهرباء والوقود والغذاء والدواء هو جرمية كربى ال يَجوز الصمت عنها.
وحني تقصف الطائرات احلربية والصواريخ هؤالء احملاصرين فهذه جرمية أخرى ال تستغرب من العدو
الصهيوني اللئيم..

فمعلوم ما أصاب إخواننا املسلمني يف قطاع غزة من حصار اقتصادي طيلة
السنتني املاضيتني ،ويف هذين اليومني انقشعت سُحب اخلداع وصرّح الشر ،وذلك مبا
قامت به دولة يهود بتواط ٍؤ ومتال ٍؤ من دول الكفر وعمالئهم يف املنطقة من االجتياح املدمر
على إخواننا املظلومني املستضعفني يف قطاع غزة ،وهل بعد هذا ميكن أن يكون لدعوة
التطبيع والسالم مكان مع هؤالء املعتدين الغاصبني ؟ وذلك مصاب جلل ال جيوز للمسلمني
السكوت عنه وخذالن إخواهنم ،فإن املسلمني كاجلسد الواحد جيب أن يفرح أحدهم
لفرح أخيه وحيزن حلزنه ،فحق على املسلم أن ينصر أخاه املسلم ويقف معه يف شدته.
ومبناسبة هذه النازلة نتوجه إىل إخواننا املسلمني يف غزة أن يتسلحوا بالصرب
والتقوى فإن اهلل {مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون} ومن كان اهلل معه فلن يضره
كيد العدو شيئ ًا قال اهلل تعاىل{ :وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئ َا} [سورة
آل عمران .]120ومن مثرات الصرب والتقوى :صدق التوكل على اهلل والتفويض إليه يف
مجيع األمور واستنصاره وصدق اللجأ إليه يف الدعاء امتثا ًال ألمر اهلل يف قوله{ :ادعوني
أستجب لكم} وأسوة برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقولوا كما قال( :اللهم منزل
الكتاب وجمري السحاب وهازم األحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم).

إنّ الوقوف بصراحة وقوة أمام إسرائيل هو م َْط َلب وطين وشعيب ال ميكن إخفاؤه..

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما
بعد:

يا أهل غزة ...أن العني لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا ملا ابتليتم به حملزونون
لكم رب حيميكم كما كان للكعبة رب محاها بطري أبابيل
يا أهل غزة ...ادفعوا فيلكم عنكم بالدعاء والوحدة
ال تنظروا ميين ًا وال مشا ًال بل انظروا إىل السماء  ،إىل الواحد األحد الفرد الصمد
أودت بنا أيَّامُنا حتت الثرى .......والذئب يشرب يف الدماء ويستهيم
جُرِّدت من سيفي فغمدي مفرغ ........والصوت ضاع صداه يف عصر احلريم
شتَّ اجلميع فمن يعضد بأسنا ........أو من يسدد رمينا حنو اللئيم ؟؟!
أرفعوا أكفكم بالدعاء على الغاشم وقولوا :
ِّ
اللهم كف أهل غزة مبا شئت وكيف شئت
اللهم أنت رب املستضعفني وأنت ربنا ...
إىل من تكلنا...
يا رب انصرنا نصر ًا عزيز ًا مقدر ًا

إنَّ فكَّ احلصار عن غزة وفتح املعابر بشكل رمسي وتام وسريع هو مطلب ال حيتمل التأخري.

يف النار ُألقي طفليت أم يف اجلحيم ؟  ...........وبأي ركن ينزوي جُرحي األليمْ؟
ونديم عمري هل أراه بصحبيت ؟ ..................أم يف قبور الصمت أحبث عن نديمْ ؟

«وَبَشِّرِ الصَّا ِبرِ ينَ ،الَّذِينَ ِإ َذا أَصَابَتْهُم مُّصِيب ٌَة قَالُواْ ِإنَّا لِ َّلهِ وَ ِإنَّا ِإلَيْهِ ر َِاجعُونَ» (البقرة)156-155 :

لكم اهلل أهلنا يف غزة ..قلوبنا معكم
آمالنا السوداء تغرق والورى  ........متشاغلون بكل غث أو رميم !
من سراب مستديم
ظل
ٍّ
ما أبصرت عيناي أمسيَ أو غدًا  .........واليوم ٌّ
اللهمَّ فرج هم أهلنا يف غزة ،واربط على قلوهبم ،واجرب كسرهم،
إنك ويل ذلك والقادر عليه..
اللهم يا فارج اهلم و كاشف الغم  ،جميب دعوة املضطرين ،
رمحن الدنيا واآلخرة ورحيمهما أسألك برمحتك أن ترفع عن أهل غزة مصاهبم ...
وتنصرهم على عدوهم  ...ال إله إال أنت سبحانك إنا كنا من الظاملني
ماذا أقول وهل كالمي يشفع ؟  .......والسيف قبل اآلن مل يرتك كليم !!
حصدوا لساني والعيون نواظر  .........مل ألق إال الشجب والصمت العقيم
وطين  ،حرمتُ العمرَ منك فلم ..........تعديلَ مسكنًا يأوي حطامًا لليتيم
فصرب ًا أهل غزة فإن فرج اهلل قريب واملؤمن مبتلى
ولعل اهلل أن يفرّج عنكم وجيعل من بعد العسر يسر ًا
وليس لنا من نصرتكم سوى الدعاء لكم
وما أجنعه من سالح إذا أخلصنا النية هلل....
فصرب مجيل واهلل املستعان

يارب غزة ...

رابطة اجلرافيك الدعوي

فؤادُ َك ُقدّ من ُزبَرِ احلديدِ ؟
وشغلُك يف مسامرةٍ وهل ٍو
ويف دنياك تفتقد العوايل
أتعق ُل ما دَهَتْك به الرزايا ؟
وتطربُ والدماء هناك سالَت
يعيث بأمّيت قتال وأسر ًا
بِغزّةَ يف العَراءِ تَصيحُ ثَكلَى
وأشالءٌ مُبعْثَرَةٌ لِقو ٍم
ِ
قضوا سِراع ًا
وأطفا ُل
احلصار َ
جمازرُ ضجّت الفَلَواتُ منها
إالمَ ن َ َظ ّل نرتقب املـآسِـي ؟؟
وكل يو ٍم
ن ُ َخدّر بالسال ِم ّ
ونَحلُمُ يف املنا ِم ِ
جبيش سعدٍ
ونرقب وثْبَةٍ لِـ ( صَالحَ ) جتلو
فإذ بالغادرين بنا أحاطوا
أال يا ِجريَةَ األقصى هنيئ ًا
لَكُ م منّا السالمُ ففي ثَراكُم
لكُ م منّا الدعاءُ فال تُبالُوا
لَكُ م ربٌّ يذيق الظلمَ بأس ًا
إّذا اشتَدّ الظالمُ فليس بُدُّ

ودمعك يف املصا ِ
ئب كاجلليدِ
خافقة البنودِ
وَهَمّ عِدا َك
ُ
وتوجد كل راقصةٍ وَعُودِ
وتبصر ما جَنَتْـهُ يدُ اليهودِ ؟
كل رابيةٍ وبِيدِ
ورَوَّت ّ
عرضها نَتَنُ القرودِ
ويهتِك َ
فتُرجَمُ بالقذائفِ والرُعودِ
ّ
يَزينُ ِجباهَ ِّهُم أثَرُ السجودِ
ضحايا كل كاذبةِ الوعودِ
ناصية الوليدِ
وشابَ هلُنّ
ُ
وننظر للفواج ِع من بعيدِ ؟؟
ساق إىل املذاب ِِح من جديدِ
نُ ُ
زمن الرشيدِ
يف
ُل
س
ف
ٍ
وسي
ِ
ّ
دياجري املذلّة والرقودِ
ٍ
شيطان مريدِ
و َّأزوا َّكل
لكُ م أجرُ املرا ِبطِ والشهيدِ
حِكايات البطولةِ والصمودِ
در ا ِ
َبغ ِ
لنذل أو مكرِ العبيدِ
كل جبّا ٍر عنيدِ
ويقصِم ّ
من الفجر املكلّلِ بالورودِ

كل الشكر والتقدير ملوقع :

