
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

ال يسعن وأنا عىل منرب سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إال أن أقول ألهل غزة كام قال رسول اهلل صىل  

بون  اهلل عليه وسلم عندما تقطعت األسباب وعجز عن نرصة املظلومني، ومرَّ عىل أرسة يارس ورآهم يعذَّ

إال   شيئًا  هلم  يملك  ال  ُدُكمر  وهو  عر َمور َفإرنَّ   ٍ َيارسر آَل  ا  ً )َصربر وسلم:  عليه  اهلل  صىل  هلم  فقال  الدعاء، 

َنُّة(.ونحن نقول ألهلنا يف غزة وقد تقطعت األسباب عندنا ـ نحن عامة الناس ـ: صربًا يا أهل غزة فإن   اْلر

الساموات واألرض   موعدكم إما النرص وإما الشهادة بإذن اهلل تعاىل، فإن موعدكم النرص، أو جنة عرضها

ت للمتقني، وأنتم منهم إن شاء اهلل تعاىل بربكة صربكم وصمودكم.   ُأعدَّ

إليهم املدد من السامء يا من بيده ملكوت كل   وأرسليا أهل غزة: ال يسعنا إال أن نقول لكم: اللهم ثبِّتهم  

   .يشء

احل))النبي صىل اهلل عليه وسلم:  أنتم برشى   أمتي عيل  تزال طائفة من  قاهرين ال   ق ظاهرين ال  لعدوهم 

 . اهلل  أمر يأيت حتىيرضهم من خالفهم 

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: )ال تقوم الساعة حتى يقاتل املسلمون  

اليهود، فيقتلهم املسلمون، حتى خيتبئ اليهودي من وراء احلجر والشجر، فيقول احلجر أو الشجر يا مسلم  

  ا عبد اهلل هذا هيودي خلفي، فتعال فاقتله إال الغرقد، فإنه من شجر اليهود(. ي

أن االستعالء اليهودي اليوم هو استعالء مؤقت، ومتكني اهلل تعاىل اليهود يف األرض لن    كل موحدوليعلم  

يدوم، إن وعد اهلل تعاىل سيتحقق، وأن املعركة الفاصلة التي أخرب عنها الرسول صىل اهلل عليه وسلم بني  

اليهود   فيها  ن  ُمكِّ التي  االستثنائية  الفرتة  ستنهي  واليهود  مر }املسلمني  النَّاسر برَحبرٍل  َن  مر َوَحبرٍل  اهللَّر  ،  {َن 

َوَباُءوا  }وسيعود اليهود إىل وضعهم الطبيعي الذي كتبه اهلل تعاىل عليهم:   َكنَُة  ُة َواملرَسر لَّ ُم الذِّ َبتر َعَليرهر َوُُضر

ُفُرونَ  َيكر َكاُنوا  ُمر  برَأَّنَّ َذلرَك  اهللَّر  َن  مر النَّبريِّ   برَغَضٍب  ُتُلوَن  َوَيقر اهللَّر  َوَكاُنوا  بآَياتر  ا  َعَصور براَم  َذلرَك  َقِّ  احلر ر  برَغْير نَي 

َتُدونَ   . {َيعر

ُبهُ }يا أهل غزة: ال يسعنا إال أن نقول: حسبكم اهلل، ألنكم توكلتم عىل اهلل،   لر َعىَل اهللَّر َفُهَو َحسر  . {َوَمن َيَتَوكَّ



 

 

 

 يا أهل غزة: كونوا مع اهلل، ومن كان مع اهلل كان اهلل معه. 

غزة أهل  به  يا  ُأمرتم  ما  عىل  تعاىل:    ،استقيموا  قال  خُيلف،  ال  اهلل  وعد  نُكمر  }فإن  مر آَمنُوا  يَن  ذر الَّ اهللَُّ  َوَعَد 

نَنَّ هَلُمر  مر َوَلُيَمكِّ ن َقبرلرهر يَن مر ذر َلَف الَّ َتخر ضر َكاَم اسر لرَفنَُّهم يفر األَرر َتخر َاتر َلَيسر
احلر ُلوا الصَّ َتَض   َوَعمر ي ارر   درينَُهُم الَّذر

َذلر  َد  َبعر َكَفَر  َوَمن  َشيرًئا  يبر  ُكوَن  ر ُيرشر الَ  ُبُدوَننري  َيعر نًا  َأمر مر  فرهر َخور در  َبعر ن  مِّ َلنَُّهم  َوَلُيَبدِّ ُهُم  هَلُمر  َلئرَك  َفُأور َك 

ُقون  َفاسر َبادرَنا  }. وقال جلَّت قدرته:  {الر ُمر َوَلَقدر َسَبَقتر َكلرَمُتنَا لرعر َسلرني إرَّنَّ هَلُُم  هَلُُم ا  املرُرر ملرَنُصوُرون َوإرنَّ ُجنَدَنا 

َغالرُبون     عىل اهلل  كم لبون، وال نزكيا أنتم من جند اهلل الغو {الر

غزة أهل  يا  وجل:   تذكروا  عز  اهلل  ير}قول  َلَقدر مر 
هر ر َنرصر َعىَل  اهللََّ  َوإرنَّ  ُظلرُموا  ُمر  برَأَّنَّ ُيَقاَتُلوَن  يَن  لرلَّذر .  {ُأذرَن 

  قادر عىل نرصتكم. فكونوا مع اهلل تعاىل فاهلل

ا  }قول اهلل عز وجل:   تذكروا يا أهل غزة ر إرذر ُُهَ
نَنير َ اثر

يَن َكَفُروار َثاِنر ذر َرَجُه الَّ ُه اهللُّ إرذر َأخر وُه َفَقدر َنرَصَ إرالَّ َتنرُصُ

َزنر إرنَّ اهللَّ َمَعنَا برهر الَ ََتر َغارر إرذر َيُقوُل لرَصاحر  ة. . فاهلل معكم يا أهل غز{يفر الر

تذكروا يا أهل غزة سيدنا حممدًا صىل اهلل عليه وسلم عندما خرج من مكة املكرمة إىل الطائف لعله أن جيد 

، ودعا صىل اهلل عليه وسلم بالدعاء املعروف عند  ه أهل الطائف رشَّ ردٍّ معينًا له ونارصًا لتبليغ رسالته، وردَّ

أَ  إَليرك  )الّلُهّم  غزة:  أهل  من  املنكرسة  القلوب  َعىَل  أصحاب  َوَهَواِنر  يَلتري،  حر َوقرّلَة   ، ُقّويتر َف  َضعر ُكو  شر

َيَتَجهّ  يٍد  َبعر إىَل  َتكرُلنري؟  َمنر  إىَل  َريّب،  َوَأنرَت  نَي،  َعفر َتضر املرُسر َرّب  َأنرَت  رنَي،  الّراِحر َحَم  َأرر َيا   ، إىَل  النّاسر َأمر  ُمنري؟ 

غَ  َعيَلّ  برك  َيُكنر  ر  ََل إنر  ي؟  رر َأمر ته  َمّلكر ك َعُدّو  هر َوجر برنُورر  َأُعوُذ   ، َسُع ِلر َأور َي  هر َعافرَيُتك  نر 
َوَلكر  ، ُأَباِلر َفاَل  َضٌب 

َل يبر َغَضَبك، َأور َير  نر َأنر ُتنرزر
َرةر، مر خر َيا َواْلر ُر الّدنر َقتر َلُه الّظُلاَمُت، َوَصُلَح َعَليرهر َأمر َ ي َأرشر ُطك،  اّلذر ّل َعيَلّ ُسخر

َض  ُعترَبى َحّتى َترر َل َواَل ُقّوَة إال برك(.  َلك الر  ، َواَل َحور

 يا أهل غزة قولوا لربنا: )إن َل يكن بك غضب علينا فال نباِل، ولكن عافيتك أوسع لنا(. 

غزة أهل  يا  كيف   تذكروا  مكة  أبواب  عىل  ووقف  مكة  إىل  الطائف  من  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  عودة 

إىل متى؟ فقال صىل اهلل  سيدخل مكة؟ ويسأل سيدنا زيد ريض اهلل عنه رسول   اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

ٌ َنبريَُّه إرنَّ إن اهلل جاعل ملا ترى فرجًا وخمرجًا  ) عليه وسلم: )
مٌّ َكلرَمَتُه َوَنارصر

ٌر درينَُه َوُمتر َفإرنَّ اهللََّ َعزَّ َوَجلَّ ُمظرهر

يُكمر   در برَأير اهللَُّ  َبُح  َيذر َّا 
ِمر َن  َتَرور يَن  ذر الَّ  

ر
اهللَُّ َهُؤالء َذَبَحُهُم  َقدر  ُتُهمر  َرَأير َلَقدر  َفَواهللَّر  ُبُيوترنَا  إرىَل  نَا  فر انررَصَ ُثمَّ  ال  َعاجر

ينَا در  (. (برَأير



 

 

 

 إن اهلل جاعل ملا نرى وترون فرجًا وخمرجًا، وأسأل اهلل أن يعّجل يف ذلك.  يا أهل غزة

غزة أهل  يا  قالوا: تذكروا  عندما  السالم  عليه  موسى  سيدنا  َرُكون }  أصحاب  ملَُدر سيدنا {إرنَّا  هلم  فقال   .

ين }موسى عليه السالم:   در  . {َكالَّ إرنَّ َمعرَي َريبِّ َسَيهر

ُلهم عليه، جتعل صناديدًا صنع  يا أهل غزة: املحن ت رجاالً صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، جتعل عبادًا هلل توكُّ

 للوقوف أمام الطغاة. 

العباد أصحاب البأس الشديد الذي عىل أيدهيم يكون هالك  من  يا أهل غزة: أرجو اهلل عز وجل أن تكونوا  

ي  )هؤالء، حيث خياطب احلجُر والشجُر املؤمَن الصادَق ويقول له: ) يٌّ َخلرفر
لرُم َيا َعبرَد اهللَّر، َهَذا هَيُودر َيا ُمسر

َقَد َفإر  َغرر ُتلرُه، إرال الر َيُهودر(َفَتَعاَل َفاقر نر َشَجرر الر
ُه مر  (. نَّ

خَوانرنَا؟ ُعوَب َواألَفَراَد؟! َوَماَذا َنملرُك ُنرَصًة إلر ينَا نحُن الشُّ  !َََيَتَساَءُل البعض: َوَماَذا يف َأيدر

 :اْلواب ُمطالبون بالقيام بالواجب الرشعي ومن ذلك 

ُة   :أوالً  الُح املَايضر َوالُقوَّ ينَا السِّ َجاَبةر َوُهَو ال  برَأيدر براإلر ي َوَعَدَنا  ُهَو الَّذر ، َواهللُ 
ر
َعاء الدُّ الُح  ينَا سر برَأيدر َرُة،  الَقاهر

بر َلُكم }خُيلرُف املريَعاَد:   ُكُم ادُعوِن َأسَتجر َا َأن  {َوَقاَل َربُّ ي َيمنَُع َأيَّ ُمسلرٍم يف رَشقر األَرضر َوَغرِبر ، َوَمنر الَّذر

ُه إرىل اهللر َن درَماَء إرخَوانرهر املُسلرمر َيرَفَع َكفَّ حَّ َعَليهر خُملرًصا َأن َيقر
ُيلر َوَأن  ًيا،  َداعر إرَليهر َتَعاىل  َوَأن َيلَجَأ  ًعا،  نَي،   َضارر

يَن؟ َتَجاَب َلُكمر  }قال تعاىل:   َوَأن هُيلرَك الظَّاملررنَي املُعَتدر يُثوَن َربَُّكمر َفاسر َتغر  .{إرذر َتسر

ينَا  :ثانياً  يَحَة،   برَأيدر حر الصَّ يَدَة  الَعقر فريَها  سر  َفلرنَغرر ُقُلوُِبُم  ينَا  برَأيدر  ، احلَقَّ ُهم  عر
َفلرنُسمر َأبنَائرنَا  فيها    َأساَمُع  لنغرس 

نرنَي َأيناََم َكاُنوا  واْلهاد،روح املقاومة والعزة  رُم الَوالَء هللر َولرَرُسولرهر َولرلُمؤمر سر يف ُقُلوِبر                                               .لرنَغرر
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