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لعنهم اهلل



ذنوبك

قال ر�سول اهلل  :

» يجيء يوم القيامة نا�س من الم�سلمين بذنوب اأمثال الجبال
يغفرها اهلل لهم وي�سعها على اليهود « 

م�سلم 2767



االتباع

قال ر�سول اهلل  :

»لتتبعن �سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة
حتى لو دخلوا جحر �سب لدخلتموه«

قيل يار�سول اهلل: »اليهود والن�سارى؟«
قال: »فمن؟« 

متفق عليه



األخسرين أعمااًل
قال م�سعب بن �سعد: 

�ساألت اأبي: {  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  } هم احلرورية؟
قال: ال، هم اليهود والن�سارى..

.. اأما اليهود فكذبوا حممد     
واأما الن�سارى كفروا باجلنة وقالوا: الطعام فيها وال �سراب.   

واحلرورية {ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ}. ..



تشابهت قلوبهم

قال ابن م�سعود: 

من ت�سبه بقوم فهو منهم..
وال ي�سبه الزي الزي

حتى ت�سبه القلوب القلوب.



اللهم يا اأرحم الراحمين، يا بر يا كريم
يا غياثنا ومالذنا

 اللهم اأرفع البالء عن الم�سلمين في غزة، اللهم اأن�سر الم�ست�سعفين من الم�سلمين
 رحماك بفقراء الم�سلمين، رحماك بن�ساء الم�سلمين، رحماك ب�سعفاء الم�سلمين ، اللهم اإنهم حفاة فاأحملهم ، عراة 
فاك�سهم، جوعى فاأطعمهم، اللهم انك تراهم واأنت اأعلم بهم منا، واأرحم بهم منا ، اللهم كن لهم وال تكن عليهم و اأمكر 
لهم وال تمكر بهم و اأن�سرهم وال تن�سر عليهم ، اللهم اأرفع عنهم هذا البالء، اللهم اأنقذهم، اللهم نجهم، اللهم 
اأن  اإنا ن�ساألك برحمتك التي و�سعت كل �سيء  اأدفع عنهم، اللهم دافع عنهم، اللهم  اأحفظهم، اللهم اأحمهم، اللهم 

تنزل عليهم رحمة من عندك تغنيهم بها عن من �سواك
اللهم كن الأهل غزة وليا ون�سيراً، اللهم اأوح للمالئكة اأنك مع الموؤمنين



اللهم اأيد الموؤمنين بالحجر وال�سجر، اللهم اأيدهم باالأر�س وال�سماء
اللهم اأيدهم بالمالئكة وجنودك الذين ال نعلمهم
واللهم يا قوي يا متين ، يا غالب يا قهار، يا جبار

اللهم اإنا ن�ساألك اأن تنزل باليهود �سخطك وغ�سبك
اللهم األق الرعب في �سدور اليهود، اللهم م�سهم بعذابك

اللهم �سبحهم مقتولين مغلوبين وعذابك....
اللهم دمر اأ�سلحة اليهود وفجرها فيهم....

اللهم انتقم من اليهود ونكل بهم....
اللهم اأهزمهم، اللهم اأنزل عليهم في هذه ال�ساعة

بالء من عندك ت�سغلهم به عن الم�سلمين.


