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العرجا  يوسف جهاد/ كممة عريف األمسية الدكتور 
 

. إليي حمدك في السموات واألرض ، وما بينيما عزة لممجاىدين وشرف لمحامدين الذاكرين ، وسعادة أبدية لممؤمنين العاممين
: وبعد فنحمدك يا إليي من أعماق قموبنا ، حمدًا يميق بكبير سمطانك يا عالم الغيوب يا اهلل ، يا واحد يا ماجد،

. أييا الحضور الكرامفيا 
أرحب بكم أجمل ترحيب وأحييكم جميعًا بتحية اإلسالم العظيم فالسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو 

أييا األخوة واألخوات 
ن ما نقوم بو اليوم، ال يزيد عن كونو تذكير  إن بيت المقدس أكبر من أن يستوعبو حديث، أو ندوة أو مؤتمر،أو أمسية شعرية، وا 
لنا جميعا ببيت المقدس الذي ىو عنوان رئيس في ماضي وحاضر ومستقبل المسممين، وكما قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

يا معاذ إن اهلل سيفتح عميكم الشام من بعدي ، من العريش إلى الفرات، رجاليم ونساؤىم إماؤىم مرابطون إلى يوم القيامة ، فمن )
، وكما ورد في األحاديث الصحيحة أنو لما (ل الشام أو بيت المقدس فيو في جياد إلى يوم القيامةاختار منكم ساحالً من سواح

عرج برسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من بيت المقدس إلى السموات العال، اجتمع باألنبياء تم نزل إلى بيت المقدس ثانية، ومعو 
ىا مستقبميا دائما بأن أرض الشام، صفوة بالد المسممين، ىي من األنبياء فصمى بيم في المسجد األقصى، فكان جندا توجي

مسؤولية المسممين ال غيرىم 
وعنوانيا ودرتيا ىو بيت المقدس الذي ىو محور الرباط ومحور الجياد، والمسجد األقصى المثخن بالجراح، المجاىد المرابط دفاعا 

. ى في قموبنا، ولتكن القدس، وبيت المقدس عنواننا عن أخويو المسجدين، ىو مركزىا جميعا، فميكن المسجد األقص
ألجمك يا قدس أحيا 

فأنت الحياة وأنت النشيد 
ترقرق عينك يا قدس شما 
تؤجج فينا دروب األباة 
ويمتف في دفء شمسك 

جمع العراة 
وكل البناة 
وكل األباة 

لمقدس عمل عمى تيويدىا وتغيير معالميا من  نعم أييا المسممون إن القدس في خطر؛ ألن االحتالل اإلسرائيمي ومنذ احتاللو
خالل مخططاتو الرىيبة، وسن والقوانين التي تتعارض مع كل الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق الدولية، والقدس في خطر، 

: لألسباب التالية 
. إقامة المستوطنات الكثيفة التي تحيط بيا من كل الجيات  -
 .سممين طرد سكانيا األصمين العرب الم -

 .كثرة الضرائب الباىظة، والمتعددة عمى السكان العرب  -

 .منع المواطنين العرب من كافة مدن وقرى فمسطين من دخوليا أو المرور منيا  -

م، ووضع المتفجرات فيو لنسفو والقيام بالحفريات تحت أساساتو وأركانو وجدرانو لتدميره 1969حرق المسجد األقصى عام  -
. 
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حرقك نكبة          فييا يزيد الجرح واإليالم يا ثالث الحرمين 
إن يحرقوك فميس ذلك بدعة          في دينيم بل إنيا األحالم 

نيا      لطويمة ما طالت األيام  حرب عمى الدين الحنيف وا 
أين الماليين الذين نعدىم            أو ليس فييم فارس مقدام 

مبدأ وحسام كيف الحقوق تضيع من أصحابيا   إن كان فييم 
قم يا صالح الدين فالقدس التي     حررتيا يزىو بيا حاخام 
فمعل سفر المجد يفتح صفحة       فيطل يوم مشرق بسام 

 
سبحان الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حولو لنريو  )لقد بارك اهلل بيت المقدس، فقال 

". يع البصير من آياتنا إنو ىو السم
. ولقد حوت أحشاء أرض فمسطين خيرة خمق اهلل، األنبياء صموات اهلل وسالمو عمييم 

بيت المقدس الذي  بإيمياء معدن األنبياء من لدن ابراىيم الخميل عميو السالم، وليذا جمعوا لمرسول " قال ابن كثير في تفسيره 
.  "صمى اهلل عميو وسمم ىناك ،فأميم في محمتيم ودارىم 

ولقد شاء اهلل تعالى أن تتحطم األمم والنظم الظالمة عمى أرض بيت المقدس فما من أمة دخمت بيت المقدس وظممت إال ساقيا 
. اهلل العذاب والعقاب ، وفي التاريخ عبرة 

ىا ، فما إن ضياع القدس ضياع أمة اإلسالم ، وقد وصمت القدس إلى الرمق األخير ، فيى تحتضر عمى مشيد من أىميا ومحبي
زال الييود يواصمون حفرياتيم تحت األقصى وساحاتو ، ويغيرون ضاد األرض وعالماتيا ، ويزرعون المستوطنات حول المسجد 

. األقصى المبارك ، وييجرون أىل القدس منيا 
أنا العروس                               وبنت من خط الحضارة  (يبوس )وأنا 

شاء ربي كنت داره                                  أنا بنت أمل يعزي       
أنا أم كل المؤمنين                                       وقد تمقيت البشارة 

أنا ثاني الحرمين والنورين                               أنا أم الطيارة 
حتى وساره .. .ال                             (أستيرا)وال (راحيال)أنا لست 

أنا بنت ، بنت محمد                                    وأنا المسيرة والزيارة 
. ه 217وقد ظمت القدس تعرف باسم إيمياء منذ الفتح العمري ،وحتى عام 

وأمر بعمل عندما بدأت تعرف باسم القدس ألول مرة في التاريخ اإلسالمي ، وذلك بعد ما زارىا الخميفة العباسي المأمون ، 
. ه قام المأمون بصك نقود حممت اسم القدس بدال من إيمياء 217الترميمات الالزمة في قبة الصخرة المشرفة، وفي عام 

ولما كانت القدس في خطر ،فإن الواجب الديني والقومي واإلنساني يحتم عمى كل المسممين في العالم حكاما ومحكومين وأحزابا 
. لتحرير القدس الشريف والمسجد األقصى المبارك من االحتالل اإلسرائيمي  وتنظيمات وجماعات أن ييبوا

ن المفاوضات السممية ، وكل االتفاقيات الموقعة والمؤتمرات بدءًا بمدريد وواشنطن وأوسمو لن تحرر لنا القدس في ظل انحياز  وا 
. أميركا وأوروبا وروسيا والمؤسسات الدولية إلسرائيل 

ي                           إذا ولوا عن األقصى صدودا ولكن السالم يذل قوم
فميس الحل في سمم ميين                        بو األغالل نمقي والقيودا 



 5 

فما جزار قبية ذا سالم                           وال األخصام نرضاىم شيودا 
خترنا القعودا إذا األرواح لم ترجع حقوقا                      رضينا الذل وا

رجال المسممين لم استكنتم                      لمن خانوا األمانة والعيودا 
فييا لمنفير وال توانوا                             أبيدوا الخصم ال تبقوا جحودا 

: أييا األخوة األحباب 
اضرنا ومستقبمنا ، وألن األقصى قمب حياتنا ، فقد ألن القدس في دمائنا ، ألن القدس في عيوننا ، وألن القدس في تاريخنا وح

ىدانا اهلل إلعداد ىذه األمسية الشعرية ، ألننا نتطمع إلى أن تبقى القدس ىي الحركة الجارية مع أنفاسنا ،وىي المدد الساري فينا 
ثقافة إلقامة ىذه األمسية الشعرية ، سريان الروح في الجسد ،فقد بادرنا في المنتدى التربوي برفح التابع لمتجمع الوطني لمفكر وال

. تجمع فييا شعراء سمعتموىم سابقا ، وآخرين ستسمعونيم لممرة األولى ىم شعراء شبان 
: أييا األخوة الكرام 

بعاء ،يقام يوم األر(شعرا ونثرا)لقد أقام المنتدى التربوي صالونًا أدبيًا يجتمع فيو نخبة من أبناء بمدنا ممن ييتمون باألدب العربي 
كل أسبوعين مرة واحدة بعد صالة المغرب ،في مقر المنتدى التربوي ، وقد شارك في الصالون األدبي جميرة غفيرة من أدبائنا 

الشبان إلى جانب المعروفين من شعرائنا ، فأحببنا أن نظيرىم لمجميور الكريم يسمع ليم ويتعرف عمييم ، يوجييم ويشجعيم ؛ كي 
. من سبقوىم في ميدان الشعر ،ألن الشعر األصيل يعمن عن نفسو بقوة ويتجذر في الذاكرة والوجدان يصموا إلى ما وصل إليو 

: والشعراء الشبان الذين سنقدميم في ىذه األمسية ،ىم 
 .أحمد عبد الحميد عيسى  .1

 .محمود سمير الرنتيسي .2

 .زىير بياء الدين أبو خاطر  .3

 .مازن إسماعيل أبو مطير  .4

 .محمد جياد العرجا  .5

: ذا إلى جانب شعراء نعتز بكونيم شعراء، وىم ه
 .نصر فحجان . أ -1

 .نافذ الجعب . أ -2

 .موسى أبو جميدان . أ -3

 .غازي كمخ . د -4

 ىشام غانم. أ -5

:  الدكتور جياد العرجا 

م بمدتو  1971رفح عام مع األستاذ نصر خميل فحجان وىو من مواليد . واآلن أييا األخوة الكرام مع أول فرسان أمسيتنا الشعرية 
 يعمل اآلن مديرا مساعدا إلحدى مدارس وكالة الغوث فميتفضل عمى بركة اهلل  . األصمية يبنا 
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/ قصيدة بعنوان  -1

رسالة حب ألبي تمام في ذكرى حريق المسجد األقصى الخامسة والثالثين 
نصر فحجان / األستاذ الشاعر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  الدكتور جياد العرجا 

واجبيا إننا نرحب بكل عمل يخدم قضية القدس والمسجد األقصى ، ويوجو أمة اإلسالم إلى خطورة ما يعد ليا ، ويوقظيا ألداء 
. إلنقاذ القدس الشريف واألقصى المبارك 

تكاد تبكي من ألم بصخرتيا                 وليس يحنو عمى آالميا حان 
أحمد عبد الحميد . أحمد عبد الحميد عيسى مع مبشرات النصر بإذن اهلل ، فميتفضل عمى بركة اهلل / واآلن مع الشاعر الشاب 

.  غزة  يعمل محاسبًا حاليًا  –الوريوس محاسبة من الجامعة اإلسالمية حاصل عمى بك1980/عيسى مواليد رفح 

شعر أو فاضحك من الغضب وانشد معي الحط الرحال أبا تمام واقترب 
تعب الحنين لدمع منا منسكب وىمم حمق معي في أفق غربتنا 
يصحو الضمير إذا اإليمان لم يغب وىمم أبصر معي أطفال خيمتنا 
وىمم نعشق أرض التين والعنب وىمم نمسح دمعًا عن قصيدتنا 
وىمم نعشق أرض الشعر والحب وىمم نبكي سوياً  عن حماستنا 

نيوى الردى أو نموت ألييا سبب سوياً  عند متكئ وىمم نبكي 
متثمم حدىا في السمم والحرب ارث السيوف أبا تمام وانتحب 

وتميل غزة نحم الميل كالميب تبكي السيوف وترنو القدس لمشيب 
ال يسعف السيف مثل الطعن والضرب والسيف يبكي وليس الدمع يسعفو 
ن ولوال سيوف اهلل لم نيب ديوالسيف لواله يوماً  ما استقام لنا 
فالسيف أصدق إنباءً  من الكتب عفواً  ومعذرةً  ما كنت في ريب 
وفي السجون لصون التاج والرتب ال يوجد السيف إال في متاحفنا 

القدس ناحت عمى أجفانيا كتبي فارفع لمعتصم باهلل صرختنا 
الكتب قالوا قد كان في  تاستصرخعشرون معتصماً  باتوا عمى امرأٍة 
والنفط يغرق أرض المجد والحسب تستجدي غزة أعواداً  من الحطب 
فييا فساداً  وأما نحن واعجبي والقدس تبكي فإن القوم قد عاثوا 

ونسرنا اليوم نحو السيل في سرب تأبى الطيور الدنى طيرًا عمى قرب 
تروي الرصاصة أخبارًا كما العجب حط الرحال أبا تمام واقترب 

كانون قد كان سماًء مألى بالسحب الشمس في كانون قد طمعت  عانق معي
ومضت تقاتل في عزم وفي غضب ىذي الجموع قد انحازت لخالقيا 



 7 

/ قصيدة بعنوان  -2
بشائر النصر 

أحمد عبد الحميد عيسى / األستاذ الشاعر 
 

ورمت بحمل دامع فوق الطريق ضحكت وفي أحداقيا حزن عميق 
اًل  دامعًا  والخوف فييا يستفيق والحزن يرسم فوق خدييا ىال 

لطٌف  وميٌل  لميوى دون الرفيق إكباٌر في ىمساتيا في صمتيا 
ىي حبنا ىي قصة الجد العميق ىي دعوة لمحب دون تأنقا 

نار تعذبنا وتكوي كالحريق ىي قدسنا والدمع في أحداقيا 
أنت اليوى والحب في فصل الخطاب يا قدسنا في ميجتي وىج الشباب 

القو واإلياب يا حمم قمبي وانطيا روح روحي يا رفيقة بسمتي 
وعمى ربوع المسجد المتعبد بالقبة الشماء ترجف أضمعي 

فالكل سيان بغير تردد وبساحة األقصى تضيع معالمي 
تصطف كالفردوس من كل الخطوب ما أجمل الجبيات عند المسجد 
يسري ضياءه مصمحا كل العيوب تزدان بالحب اإلليي الرطيب 
تحفنا بأطياف الغروب كالشمس تالمشيد المنشود يبقى خالدا 

ىمسا يدغدغ كل أنواع القموب والمون يبقى المعا متألقا 
والجند يقدم راجال أو راكبون اهلل اكبر صرخة تذكي الحماس 
ان الرجال لقدسيم ال يرجعون إن الرجال بحزميم ال يندمون 

وستنبض األحالم قبل قموبنا إني أرى نورا ينير دروبنا 
والحق يرعانا بيدي نبينا ىنا  اهلل موالنا وناصرنا

لممستحيل ىم السبيل إلى الفدا اصرخ أيا قدسي يمبون الندا 
وسترجع القدس العزيزة من غدا أبشر صالح الدين لن نترددا 
إني أرى خالد وحمزة يرصدا إني أرى القعقاع يبسم لمردى 

والفجر أضحى الئحًا دون انتقاص إن اشتداد الظمم يبشر بالخالص 
ليل من حولي شديد االنفالت ال

والفجر يعدو قادما نحو الجناة 
ابشر ظالم الميل إن الظمم مات 
ابشر ظالم الميل إن الظمم مات 
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/ قصيدة بعنوان  -3
انتفاضة 

أحمد عبد الحميد عيسى / األستاذ الشاعر 
 

.... يا مسمم 
... كي ال تقل أني أدندن أو أغني 

... ني عشق ارض اهلل يغ...في بالدي 
.... إنما عشقي ألرضي خالدا فيا 

.. فيكتب في طريق الشوق أغنية 
.. لتعين قمبي النتظاري 

... ال يبالي باحتضاري ...وانتظاري 
... بين عزمي وانيياري ...واحتضاري

... ال تناقشني وال تقطع كالمي أو حواري 
... ابن أشجار السفرجل ..إنني ابن البراري 

... مزىرات ابن عناب األراضي ال
... فمينادي 

... قمب أمي فمينادي 
... فميقل اكبر ترجل 

كي تصن عرضي وارضي بعد والدك العزيز 
واطرد األوغاد من بمدي ييود فميكونوا أو يكونو انجميز 

واكتب األشعار بالمحراب ال القمم 
متفاعمن ....ووزنك فميكن 

عزمي يحطم نارىم 
متفاعمن أو فاعمن 

سوداء تكتتب أوزانك العربية ال
بنيران وأضمعيم ىي الحطب 

متفاعمن 
اكتب ببحر الدم والصحراء والرمل 

وان كتبوا بدايتيا 
قبورىم نيايتيا 

... وان رحموا ففي سفر وان عادوا لموتيم  
ففي الصحراء وجيتيم بال زاد وال ماء 

وال أمل وان شاءوا 
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وان نبحوا وان ماءوا 
وان عضوا أظافرىم 

وان تاىوا ...وان ركبوا مراكبيم 
وان سرقوا حياتي في ثوان 

وان اشتروا من سادتي شرف البالد وكل من باألرض خان 
متشبث إني باألرض ضاربا قصر الوالة مدمرا كل القيان 

إني رفيقي ممتيب 
احمل سالحي منتصب 

واعمم بأنا قادمون ....ىيئ بقبرك يا صديقي مقعدا 
ىانت بالد اهلل في قاموسيم 

نا دمنا ييون عفوا ففي قاموس
عذرا وعذرا قدسنا 
 إنا ألجمك نادمون

 إنا ألجمك نادمون

 

 

 

:  الدكتور جياد العرجا 

: أييا اإلخوة الكرام 
وقفت في المسجد األقصى أسائمو      والنار في جنبات الصدر تستعر  

ما بال محرابك الطيري تفجره         ظالل غم دجاىا ليس ينحسر  
ًا              فما عميو لصوت الحق منتبر وما لمنبرك القدس مكتئب

وما لممآذن قد غابت أىمتيا             فما عمييا إلشراق اليدى أثر  
فقال مستعبرًا والروع ينطقو           واألرض من تحتو البركان ينفجر  
رمى البغاة رحابي رمي منتقم         وليس لي من مرامي حقدىم وزر  

بى اخو شمم    وليس لي من طغاة الجور منتصر وليس لي من ذوي القر
.      نافذ الجعب مع وصية لمقدس أن ال تبكي عمى من خذلوىا / واآلن مع الشاعر 

. فميتفضل عمى بركة اهلل    
 ، بمدتو البطاني الغربي حاصل عمى بكالوريوس فيزياء ويعمل مدرسًا في مدارس وكالة1962/مواليد رفح . نافذ سميمان الجعب 

 الغوث
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/ قصيدة بعنوان   -4
يا قدس ال تبكي عميهم 

نافذ الجعب / األستاذ الشاعر 
ليا في القمب قمب ينبض رغم محاوالت األقزام لتقطيع شرايين الحياة ...وميد النبوات ...و أكبر الحضارات ...القدس تاج الكممات 

التحدىا ,وأرض تتدفق ,وسماء تتعممق ,القدس ىواء يستنشق ...وليا في العين نور رغم العتمة التي تفرضيا خفافيش الظالم  ...
. المستوطنات الن جذورىا ضاربة في ألف مميون قمب عبر مساحة الدنيا الفسحة 

 
بثي أرتجل في ضموع المجيد يا زىرة في حضن قمب ميد 

نما  أبكي إليك العرب عذرا فاشيدي أنا ما بكيت عمى الحياة وا 
مثل البغاث أمام نسر أعند الخفا  عصب الطوائف ال تالم عمى

عند الكريمة في ديار المسجد عشرون حبشيا في صحاري ال ترى 
تتقاطر األجناد عند الموعد أما إذا جير الكريم بصوتو 

أم عاد في ثوب كرمو أسود ؟ ىل زال عن أرض العروبة غاصب 
ففيالق اإلسالم بانت ترعد يا قدس ال تبكي عمييم واصبري 

ولوجو رب واحد فمتسجد األنوار غذت جندىا  من منيل
شتان بين منافق ومسدد سمر السواعد والجباه  مضيئة 
إما حياة العز أو في الممحد عزموا العزوم الراسخات بأنيم 
فيم عباد أىل بأس شدد ىذا كتاب الو يعطي وصفيم 

فيم وىذا الموت كالمتعاقد ال يرىبون الموت عاجل أمرىم 
من كل صوب واتجاه حاقد ت البغاة تجمعوا واليوم أشتا

أبناء شعب ثائر متوحد عصب الييود المارقين كأنيم 
لتعاد أمجاد السراب البائد من كل أخالط البالد تدافعوا 
أن يرجعوا وسط األتون الواقد لم ييأسوا رغم التشرد واألذى 

ال يرتضي غير المكان القائد حتى يقيموا دولة الشعب الذي 
كالميث مكسور النياب شدائد عرب أصفار بدون عقيدة وال

إال بأيدي الخائنين القود لم يرتفع عمم الصياينة األلى 
كسر القيود وفجر عيد ماجد يا أمة تبغي الخالص وترتجي 
ولترفعي صوت الشجاعة من غد فمتغسمي ثوب الضاللة  باليدى 
 في واىد  ً كالسيل كان عرمرمافالشعب دوماً  إن أراد تحرراً  

وجنوده األفذاذ خير مجاىد واهلل من فوق األنام نصيره 
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:  لدكتور جياد العرجا ا

: أييا اإلخوة الكرام 
يجب أن يستشعر المسممون الموحدون أن القدس في خطر، كي يحموه بالدماء واألرواح والغالي والنفيس، إننا يجب أن نذكر 

محمد جياد / واآلن مع الشاعر الشاب. نفدييا بأعز ما نممك وأغمى ما نعيش من أجموالعالم أن مقدساتنا ليست مستباحة، بل 
محمد جياد يوسف العرجا  من .  العرجا، يذكرنا أن األرض كالعرض، وأن القدس ليا أىل يدافعون عنيا فميتفضل عمى بركة اهلل

م  بمدتو بئر السبع 1984مواليد رفح عام 
 

/ قصيدة بعنوان  -5
إثبات 

محمد جياد العرجا / تاذ الشاعر األس
 

ال الكراسي إلي راسي ينفعل 
ال الخيانة 

الخاين مالو أصل 
ال الشجب 

ألنو الشجب خرب بمد 
قتل الولد 
ىتك الستر 
ما لو أصل 
عربي نسل 

مضى عمى العقد 
باع العروبة من األصل 

زيف كالم 
مضى عمى القدس 
رضي بالسدس 
باع األرض 
مش مقتنع 

إن األرض زي العرض 
إن القدس إليا أىل 

يبيعوا العمر ألجل القدس 
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:  الدكتور جياد العرجا 

: أييا اإلخوة الكرام
يا أخا المجد إن صوت صالح                 فوق حطين ما يزال ينادي 

صرخت في الذرا جماجم أجدا                دك تنعي رجولة األحفاد 
لخزي التاريخ من أوالدي   يا  كمما داسيا الييودي صاحت                
فثارت عظاميم لمجالد   وصمة حركت عزائم موتانا                 

حاصل عمى دبموم إدارة  1967/ىشام عثمان غانم من مواليد رفح. فميتفضل عمى بركة اهلل . ىشام غانم/ واآلن مع الشاعر 
.  األعمال يعمل موظفًا في بمدية رفح

 
/ قصيدة بعنوان  -6

حبيبة 
ىشام غانم / ألستاذ الشاعر ا

 
 ىال سمعتم قصتي ؟؟.. لي قصٌة                           قالْت وقد ضمَّْت إلييا وردًة 

 والناُس حولي يخطبوَن مودتي أنا كنُت في ماضي الزماِن عزيزًة                      
 الشعراُء غيَر قصيدتيال يكتُب   ال يمتطي الفرساُن إال ميرتي                          

 يتميفوَن لبسمتي أو نظرتي يتجمُع العشاُق حولي دائًما                              
 والخيُر كلُّ الخيِر رىَن إشارتي يعطونني ُحًبا وأعطييم رضا                          

ذا شكوُت ترى العبوَس يمفُّيم                            ال ينتيي حتى تزوَل شكايتيوا 
 برموِشيم نسجوا خيوَط مخدتي وتناُم عيني والسيارى حوَليا                       
 بضموعيم دوما أحاطوا بخيمتي بقموبيم يتعيدون حمايتي                         

ذا غيوُم الدىِر تدىُم ديرتي                 مصيبٌة            حتى ألمَّْت بالبالِد   وا 
 كي تكسَر األقفاَل عن بوابتي َجمعْت جيوُش البغِي كلَّ فموِليا                      
 وتقدموا كي يستبيحوا حرمتي حرقوا المزارَع والشوارَع والربى                   

 ُعمُي القموِب مكارمي ومكانتي ى               فصرخُت ،، ويَح العابثيَن أما رع
 ليس إال صرختي, ونظرت فوقي  ونظرُت حولي ال أرى لي ديرًة                   

 والنوَر حتى أثقمتني حسرتي األرَض ماجْت والفضا                أحسسُت أنَّ 
 ْت منيتيأغمضُت عيني وانتظر فسقطُت ال أدري متى أو ما عسى               

 وأفقُت مثقمًة بيوِل مصيبتي ومضى الزماُن ولست أدري كم مضى               
 جالْت عيوني أشعمْت بي لوعتي الناُس غيُر الناِس حولي ُكمما                  

 كالغوِل ُبغًضا في حكايا جدتي مالي أرى منيم وجوًىا شكُميا                    
 وحروُفيم ُعْجٌم تخالُف ليجتي وَليم                      يتكمموَن ولسُت أفيُم ق
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 ال يعرفون طيارة كطيارتي وصالُتيم ال ديَن فييا أو تُقى                         
 َحمَّْت وَحطَّْت فوَق رأسي نكبتي أدركُت ساعَتيا بأنَّ مصيبتي                        
 ذكرى مضْت واآلَن وقُت مذلتي وعممُت أنَّ سعادتي قد أصبحْت                       

 أمالً  يعزيني ويبعُث ِىمتي أطرقُت رأسي وانكفأُت ولم أجْد                          
 ما عاَد مشتاٌق يتوُق لبسمتي ال فارٌس ال شاعٌر ال عاشٌق                         
 وصدى أنيني في ليالي محنتي ما عدُت أسمُع غيَر صوِت نياحتي                   

 وحاُل العاشقيَن كحالتي أسرى      كلُّ الذين أحبُّيم قد أصبحوا                     
 وغياىٌب َضمَّْت فوارَس أمتي سجٌن ىنا سجٌن ىناك ومحبٌس                          

 ي مدامُع ُمقمتيماذا عسى ُتجد آٍه عمى آٍه وما ُيجدي األسى                        
 ولجأُت لمرحمِن يؤنُس وحدتيأسممُت لممولى أموري كمَّيا                            

 نوًرا يبدُد ُكلَّ حيٍن ُظممتي ولبثُت أرقُب فجَر ليمي أرتجي                            
 عزتيِمْن ىوِل َشوقي لمخالِص و وأصخُت َسمعي ذاَت يوٍم ربما                   

 أمٍم بالياىا توازي بموتي                           أو ربما من كثرِة الَخيبات في 
 باهللِ  شدَّتني وشدَّْت عزمتي أو ربما ىي عزٌَّة من عزتي                        
 ىو صوُت مئذنِة الخميِل وغزةِ  وسمعُت صوًتا ىاتًفا فعرفُتُو                          

 ىو صوُت عشاقي ولحُن أحبتي تكبيٍر يجمجُل في الفضا                  ىو صوتُ 
 بسمِع أذني وانطمقُت بفرحتي لم أنتظْر حتى أرى فقد اكتفيُت                     
 وقد انتشى قمبي وغنَّْت ميجتي ورقصُت من فرِط السعادِة والينا                      
 تعانُق رايتي ُخضٌر بيارُقيم  ُسمُر الوجوِه أحبتي مرحى ليم                    
 مرسومٌة مطبوعٌة في جبيتي وعالمُة التوحيِد فوَق جباِىيم                    

 في ساحتي في منبري في صخرتي أنا قدُس أوِليم وآخِرىم وُىم                    
 والديُن واإليماُن أقوى ُعدتي الحبُّ في الرحمِن خيُر عبادٍة                           

 وليمتطي الفرساُن صيوَة ُميرتي ألعوَد في ىذا الزماِن عزيزًة                        
 وليكتَب الشعراُء ُكلَّ حكايتي لتناَم عيني والسيارى حوَليا                                
 لعميا في حاجتي: فدنوُت، قمتُ  وتنيدْت وكأنَّيا َمدَّْت يًدا                                      

 ىذي إليك وصيتي.. يأبى الخنا  إنَّ َمْن طمَب العال                          : ىمسْت وقالْت 
 دِع الدمعاِت فيي وسيمتي: قالْت                     فدنوُت أمسُح دمعًة في عيِنيا           

 فمربما ُتحيي حروُفك أمتي صتي                                إْن كنَت ترعى العيَد فاكتْب ق
 !!خْذ وردتي.. خْذ مقمتي.. خْذ ُميجتي ُخْذ ما تشاُء وفكَّ عني قيَدىم                         

ذا بشمِس الصبِح تمفُح ِسحنتي قامْت وغابْت في الفضا                           وتممممْت   وا 
 ماذا جرى من لحظٍة في غفوتي ي ذىوٍل سائالً                               وفركُت عيني ف

 وأعيُد ما أوصْت بو محبوبتي أتذكُر الحمَم الذي قْد َمرَّ بي                                    
 !!رتييا حي.. أم أنيا .. أم أنيا          ىل كان حمًما أم رسالَة عاشٍق ؟؟                     
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:  الدكتور جياد العرجا 

: أييا اإلخوة الكرام 
 هلقد آن األوان لتجتمع األمة من شرق العالم إلى غربو ومن شمال العالم إلى جنوب

. عمى الحمية الدينية نصرة لممسجد األقصى األسير  -بغض النظر عن الجنسيات والمغات والثقافات 
فميتفضل عمى .عمو يبث فينا الحمية التي سبقيا الحزن والكآبة لنعيد المجد لألوطان زىير أبو خاطر ، ل/ واآلن مع الشاعر الشاب 

عامًا ، الفالوجة   29: العمر . زىير بياء الدين أبو خاطر .بركة اهلل 
.  يعمل ميندسًا لمحاسوب بمديرية التربية والتعميم برفح . 1999-بكالوريوس ىندسة حاسوب من الجامعة اإلسالمية 

 
/ دة بعنوان قصي -7

حزن وكآبة 
زىير أبو خاطر / األستاذ الشاعر 

 
وضباب تعموه سحابة حزن ودموع وكآبة 

والطفل ومن ظمم شابا والشمس فقد غابت عنا 
والّنور عن األقصى غابا وشعاع الّنصر قد انقطع 

في القمب وتصميو عذابا وذئاب تغرس أنيابا 
ا تسقينا الّذّلة أكوابوعصابات باتت دومًا 
يتحّمى عزمًا وشبابا تبحث عن شيٍم مقداٍم 

من رّد ييودًا وذآبا من قاوم أعداء اهلل 
قد أسموا صبري إرىابًا يا أرض القدس أال تدري 
إن حاول صد األحزابا قالوا عن شعبي إجرامي 
والنصر بعيدًا قد غابا ىذا المحتل غزا أرضي 

يممؤىا شيبًا وشبابا فسجونًا يبني وقبورًا 
ال تممك ظفرًا أو نابا والعرب بغابات تمضي 
لمذل قصورًا وقبابا ال تصنع نصرًا بل تبني 

واجعل نيرانك ليابة فانيض من نومك يا شعبي 
وتدوس جباىًا ورقابا تصمي األعداء بال خوف 

ونيب سيواًل وحرابا فمتى نستيقظ يا ربعي 
في القدس فسادًا وخرابا لنحطم صييونيا عاث 

قد عاشت ظممًا وعذابا المجد ألوطاٍن ونعيد 
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/ قصيدة بعنوان   -8
فمسطين تبكي العراق 

زىير أبو خاطر / األستاذ الشاعر 
 

ويمضي يرّوي بقاعًا سيول من الحزن يشكو فؤادي النُّحول 

عمى جرح مسرى الّنبي الرسول ونير من الدمع يجري سيول 

ول وشمس الكرامة تشكو األففكيف لعين الفؤاد تنام 

وأحزان قمبي متى أن تزول ؟ متى يطرق الفرح أبوابنا ؟ 

يعاني احتالاًل ويبكي يقول فقدس العروبة مسرى الرسول 

ولبوا الشباب وكل الكيول أغيثوا الصغار أجيبوا النساء 

من األبرياء وفاضت سيول دماٌء عمى األرض راحت تسيل 

تجول  وحين األعادي بأرضيفأبكي حزينَا إذا القدس ناح 

فخنق المشاعر ظمٌم يطول وقمبي يعاني سموم األفاعي 

تذيق القموب وتصمي العقول وكبت العواطف والفكر نار 

طريق الفالح سبيل الوصول فشعري ينادي برغم الحصار 

ولمحرب يقرع كل الطبول ليعمي لواء الفدا والجياد 

فكيف الخالص وأين الحمول؟ فبغداد والقدس فينا تنادي 

تنادي عمينا مرارًا تقول الوجة العرب صوت اإلباء وف

لقد آن لالحتالل يزول ىمّموا جميعًا لدحر العداة 

كنير الفرات اّلذي ال يزول جذوري ستبقى ولو قّطعوِن 

إلى الّمو عربّا أحّبوا الخمول فمسطين تبكي عراقًا وتشُك 

وسيٌم يمّزق قمب المغول فمسطين مقبرٌة لمغزاة 

فشمس المقاوم تأبى األفول اثر غيم الطغاة فميما تك

نعيد الحقوق ونحيي األصول بعزٍم األباة وبالتضحيات 

ونجعل تمك الحدود تزول فيّيا نوّحد كّل األيادي 
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حقوٍد عمينا بسيٍف سمول ونمضي نطارد كّل معاِد 

إذا ظّل يحكم فينا الجيول فحتمَا سنجني مخازي اليوان 

إذا ما اتّبعنا طريق الّرسول العزيز وحتمَا سنمقى انتصار 

مع الفجر تأتي سراعَا تصول وترقب عيني قدوم الخيول 

نداء الكرامات في كّل حال فشّدوا عمى الجرح ىّبوا ولّبوا 

بعزٍم قوّي يدّك الجبال أعّدوا الجيوش ورّصوا الّصفوف 

سيخرج من أرضنا االحتالل بديٍن وعمٍم ونار الجياد 

 
:  د العرجا الدكتور جيا

: أييا اإلخوة الكرام 
قدساه يا أخت المآسي يا معفرة الجديمة  

قد يستحيل الشيد دمعًا فوق وجنتك األسيمة  
وتمر عبر أصيمك األنسام عابسة ثقيمة  

ىنية  غازي كمخ ، نسمع منو حديث القمب لمقمب عن النونو البحبي ، وعن نخوة عربية وعيشة/واآلن مع الشاعر المبدع الدكتور 
. ، وعن بكرج سيدي ، والدلة ، وعن غير العودة ع بمدي ما بدي 

مدير قسم  1983-بكالوريوس طب وجراحة من جامعة األزىر  1956/غازي راتب كمخ خان يونس . د.فميتفضل عمى بركة اهلل 
العناية المركزة في مستشفى ناصر بخانيونس  

 
/ قصيدة بعنوان   -9

نونو البحبي 
كمخ الدكتور غازي 

 
أول درس لنونو البحبي 
عن خمسة ثالثة واحد 
مدينة وقرية وتل وخربة 

كانت عامرة 
لحد ما جاىا غول النكبة 
ثاني درس لنونو البحبي 
عن أرض سرقيا لص 
! بس وين بدو يخبي ؟
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شمس بتحرق أكبر كذبة 
وشك في الجوف 

وخوف 
وحد سكين يحز ف ليل الغربة 

ثالث درس لنونو البحبي 
ة عن فرن الطين

وجرن شعير وتينة 
وحكورة ستي فييا زتونة وعنبة 

وعش دويري وسرج 
وبكرج سيدي وجنبو الدلة 

وعريشة فوق التمة 
سراجيا إيمان وقمرة 

وتحال السيرة جنب الخروبة 
وعجوزة تحنن 

لنونو يكبر ويكنن 
واألقصى يصونو 

ورابع درس لنونو البحبي 
عن نخوة عربية وعيشة ىنية 

ال والمو... لقمتيا حالل
بعد الحمة والحصيدة 

إركز تنعمل ليك سمطة يا سيدي 
وحاتم الطائي كان إسدودي 

ونادر شيخ الجمدية 
وابن عودة ف السوافير الغربية 
وخامس درس لنونو البحبي 
عن خطاوي لسو أثرىا 
ف قمبي باقي وخالد 

لعمر وخالد 
أبو عبيدة والمتنبي 

إم تربي .. جد تعمم 
دادي دادي خطي العتبة 

دس ونادي ويشيد ربي ع الق
دادي دادي خطي العتبة 
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غير العودة ع بمدي ما بدي 
دادي دادي خطي العتبة 
ال تعويض وال توطين 

لو طوبولي الوطن العربي 
غير العودة ع بمدي ما بدي 
أول درس زي آخر درس 

غير العودة ع بمدي ما بدي 
غير العودة ع بمدي ما بدي 

 
/ قصيدة بعنوان   -10

يا مجروحة 
كتور غازي كمخ الد

 
يا مجروحة وما بتئني 
وساكنة في حبات العين 

وفي النني 
اشي واحد عميكي مطمني 
شمعك ف القمب والع 
ونجمك في العال المع 
وسيمك في السما طالع 
والطالع قمر وناس 

ف الفعل صادق وف اإلحساس 
وعايشة في قموب الناس 

فمسطين اإلسم والكنية حماس 
تئني يا مجروحة ومذبوحة وما ب
وساكنة في حنايا الروح 

يغمب عمى فكري وعمى ظني 
أجيمك يا ضيا عيني 
اشيمك في شراييني 

وىمك في خاليا العقل 
وعكتافي 

يا بحري غنتى ومجدافي 
التحاري وال تخافي 



 19 

والد العز .. حضن والدك 
حنون دافي 

وطينك في األصل طيني 
ذىب صافي فمسطيني 

يا صادقة في الفعل وفي اإلحساس 
ة في قموب الناس وعيش

فمسطيني اإلسم والكنية حماس 
 

/ قصيدة بعنوان   -11
راجل واهلل 

الدكتور غازي كمخ 
راجل واهلل يا عم تحسين 
قسامي ورافع راس الماليين 

إسمعت األقصى جراحو تنادي 
رصاصك لبى يا أقصى أمين 
شفت الغول سنان جرافة 
قمت وربي مكون تحسين 
لو سانتي تقدم إبن الكمية 

المخيم الغربي ع 
وىد الخم المي باظت جاجة فيو 
عمى أنقاض غرفة صاحبي معين 

غرفة شاعر كان بتشكل 
وبرعم أخضر 

ف زتونة نقميا الجد معاه 
ف جرة فخار 

من وادي الجمدية 
وسقاىا بدمع العين 

راجل واهلل يا عم تحسين 
أخذت إشارة من عمك حمدي 
شنيت الغارة إنسيت تيدي 
ن وشفت بقمبك حور العي

فزت ورب الكعبة يا عم تحسين 
فزت ورب الكعبة يا عم تحسين 
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:  الدكتور جياد العرجا 

: أييا الحضور الكرام 
أين الصريخ ؟ وأين النار تندلع؟              أم أين ذاك العويل المر المرتفع  
في القدس،في المسجد األقصى؟ فواحزني      عميو وىو بنا والحقد ينصدع  

اهلل؟ قد عظمت                 منو الجرائم واستشرى بو الجشع  ماذا يريد عدو
باألمس قد سمب العذراء حميتيا              مستيترًا ما لو من وازع يزع 
وداس من حرمات اهلل أقدسيا                يا غيرة اهلل تغشاه فال تدع 

، وىروب األعداء من أوكارىم عندما نسير عمى ىدى  محمود الرنتيسي ، يخبرنا عن نبض المجد/واآلن مع الشاعر الشاب 
، يبنا كمية اليندسة 1984/فميتفضل عمى بركة اهلل محمود سمير الرنتيسي مواليد رفح.  اإلسالم ونمشي عمى درب النبي اليمام 

بالجامعة اإلسالمية بغزة  
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/ قصيدة بعنوان   -11
نبض المجد 

الشاعر الميندس محمود الرنتيسي 
 

بالغ األوغاد في إقعادنا عدوان في أجيادنا أعمل ال
تاه مجد العز في أعدادنا دنس اإلجرام قدسي حينما 
مارسوا األشكال في أبعادنا أوثقوا اآلالف من أبطالنا 

اعدموا اآلىات في أجسادنا والقباب الشم أضحت تشتكي 
بعد عيد النور من أجدادنا و البراق اليوم يبكي حالو 

تستغيث النصر من أزنادنا في محرابيا بل تئن القدس 
بل نعيد النصر في أمجادنا إننا لن نرتضي ذل بنا 

نسبق اإلقدام في إقدامنا عائدون اليوم من أحالمنا 
نرسم التوحيد في أعالمنا نذكر الرحمن دوم قربة 
نقع خيل المعز مع أقدامنا ينبئ الدنيا جميع نقعنا 

ذل األرواح مع أجسامنا تبنحن نمسك األسياف حتى تنثني 
غاب في الكتمان من أيامنا نستعيد القدس والمجد الذي 
ننشر القسطاس في إسالمنا نمال اآلفاق من نور اليدى 

نغرس األزىار في جاراتنا نقتل األشواك في ثاراتنا 
نستمد العزم من آياتنا نعرف اإلسالم منياج لنا 

ىاماتنا تعجب الجوزاء من يرفع القران فينا ىمة 
طمحة المقدام من ساداتنا جعفر الطيار نحذو حذوه 

يزأر القعقاع في غاراتنا حمزة الضرغام نمشي دربو 
عند صوت الحق في صيحاتنا ييرب األعداء من أوكارىم 
عند نبض المجد في آفاقنا يجرعون الموت من أنفاقنا 

تنبت األفعال من أشواقنا نحن جند اهلل ال نخشى الردى 

نأسر األلباب في أخالقنا شق التسبيح منا ألسن تع

ينشد األضرار في أعماقيا نحن أبطال الجياد الواعد 

فمتضيء األرض من إشراقنا فميدوم العز صداحا ىنا 
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:  لدكتور جياد العرجا ا

: أييا اإلخوة الكرام 
ال  إن نسيتم أذى العدو ىمكتم                    فتواصوا بالقدس جياًل فجي
واغرسوا القدس في الجوانح حتى           تجد القدس لمصباح سبيال  

لقد ربط اإلسراء والمعراج بين المسجد الحرام واألقصى ربطًا مصيريًا ، وأثبتت التجربة صحة االرتباط ، فمن يضع يده عمى 
. ين الشريفين المسجد األقصى وقدسو ، ليوشك أن يفرض سيطرتو عمى المنطقة كميا بما في ذلك الحرم

موسى أبو جميدان ، يخبرنا عن ميانة األمة اإلسالمية، وتياونيا أمام ما يحدث لألقصى األسير، الذي / واآلن مع الشاعر الشيخ 
. ال يجد إال الزفرات الحري يطمقيا عميا تعمل عمى إفاقة النائمين 

األزىر غزة  يعمل مدرسا  –ر السبع  ليسانس لغة عربية ، بئ1972/ موسى سالم أبو جميدان  رفح  ..  فميتفضل عمى بركة اهلل
. في مدرسة بئر السبع الثانوية 
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/ قصيدة بعنوان   -12
زفرات القدس 

الشاعر الشيخ موسى أبو جميدان 
والدمع من صخرة المعراج ينسكب    القدس في األسر واألغالل تنسحب     

المرؤة أين البأس يا عرب واستنجد المسجد المحزون من كمد              أين 
صبحًا عشيًا يساحي ينعق الجرب     تغول العصف والتيويد ينيشني         

ىذي المآذن ما عادت مدوية                      والمنبر اليوم ميجور ومكتئب 
وىيكل الزور تدنيس ومكذبة                       واهلل يشيد والتاريخ والكتب 

في مجمس األمن قد دانوا وقد شجبوا         بال خجل      فنقض قومي كعادتيم
غارت جراحي وحق الشعب مغتصب   يا مجمس الجور لم تسمع بمظممتي       

أنتم رعاة  لإلرىاب ومفسدة                           أنتم بغاة ومنكم يبرأ المقب 
وق ينتصب سياط شارون ما زالت تمزقني               وال صالح وال الفار

فالبيت يخنق والمحراب مضطرب      ىذا البراق تذيب القمب محنتو         
في كل دولة تيريج وميزلة                   طوق بغيض وىذا السر والعجب 
وكيف تغمد سيف الثأر أمتنا             وعصبة السمب لإلسراع  تجتمب 

ال ندب وال صحب وال ضجيج و     يجمعون فال التوطيع يردعيم      
واستمرق القادة األغراء واغترظوا     استأسد الباطل المئكوم منتشيًا       
أما الييود بكل الطين قد ذىبوا     يا معشر الذل قد حزتم عمى فمس    

أبناء صييون حتى الماء قد سمبوا               مياترةيا سادة الجبن كفوا عن 
مع من لكل صنوف الجرم يرتكب           تستأنسون بتطبيع وتيدئة        

أين الماليين يا ويحي لقد جبموا            عمى الميازل فروا اليوم وانسحبوا 
يا صاحب الحق صرت اليوم متيما              والمص لمسمم وا أسفاه ينتسب 
ال تخدعنك رعود الصيف أمتنا           فالكون يصغى عميو الزيف والكذب 

لرأس مخمورا وال غفر                لعبد فرج ىواه المال والذىب ال يصمح ا
ليم ذنب  مكنتم ألوفا لكم يصغي عمالقة                   طوعا وكرىا وىاأنت

من يحمل السيف واإليمان معقمو               والعدل قاربو حتما لو الغمب 
ىذا الكفر وارتعبوا يا مسممون ىو اإلسالم عزتكم                لما تمممل 

كل الحمول سوا التوحيد كاسدة             إن أشرق النور زالت عنكم الريب 
ىيا فخوضوا عراكًا تطفئون بو                   كيد العداة  فال يبقى ليم سبب 
وأعمنوىا إلسرائيل ىادرة نحن                 الرصاص ونحن النار والشيب 

عدكم              شعارنا ال التنديد ال الخطب شارون أبصر فإن الصبح مو
نحن الصواعق يوم الثأر تعرفنا                     نحن القالقل نحن البرق والميب 
نحن الرعود زوال البغي مطمبنا                     نبغي المنايا لنصر هلل نرتقب 
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:  الدكتور جياد العرجا 

واآلن أييا اإلخوة الكرام  
مازن أبو مطير فميتفضل عمى بركة اهلل  / سنا األخير ليذه األمسية، مع الشاعر الشاب مع فار

وىو من وادي حنين  حاصل عمى بكالوريوس تاريخ من الجامعة  1965عام  –مازن إسماعيل عبد الرحمن أبو مطير رفح 

 .م  يعمل مدرسا 1997اإلسالمية عام 
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/ قصيدة بعنوان  -5
األقصى خط أحمر 

مازن أبو امطير / ذ الشاعر األستا
يتغطرس دوما بتكبر صييون الحاقد يتجبر 
لسنا نوام نتعثر ويعربد في زمن الغفمة 
ىدمت بيوتا تتكسر وسفكت دماء الشرفاء 
وحصرت الزيتون األخضر جرفت أالف الدونمات 

وقطعت النرجس والزعتر شوىت معالم قريتنا 
ر بجدار الحقد المتكبمزقت أواصر بمدتنا 

فاألقصى لنا خط احمر إياكم تدنيس األقصى 
رممت لنساء يا أبتر زىرات بالدي ميتمة 
بقتل سباب قد كبر وحرقت آالف األكباد 

يكفيكم شرا يا بربر يا شرا يزرع في األرض 
فالموت ىالك ومقدم نتحدى عمنا أن تقدم 
والصخرة شامخة تفخر األقصى رمز عقيدتنا 
ديو دماء تتفجر نومسراك محمد قبمتنا 

أشبال وشباب تثأر ستطير األرض براكينا 
فاألقصى لنا خط أحمر إياكم تدنيس األقصى 
ىيكمكم افك ومزور األقصى رمز مدينتنا 
بعبادة عجمكم األغبر تحديتم موسى بزمان 

بدماء الحرمة تتفجر قتمتم رسال ودعاة 
إرىاب ال رحمة تذكر قتل ودماء .......

فاألقصى لنا خط أحمر األقصى إياكم تدنيس 
دوما في اإلسراء نتفكر سور القران تذكرنا 
وفساد األرض لكم يذكر نتمو آيات عاطرة 

برجال كاألسد وتزأر إن عدتم عدنا أيا رجا 
وتنكس ىامات المنكر فتطير أدران الباغي 

نتصدى لمخطر األكبر ستيب شبابنا وشيوخنا 
ال نقير  لن نبخل أبداسنجود بنفس وبمال 
خفاقة دوما تستبشر وسنرفع رايات العودة 
ساحات المسجد تتحرر ويعود األقصى بعزتو 
فاألقصى لنا خط أحمر اياكم تدنيس األقصى 
فاالقصى لنا خط أحمر اياكم تدنيس األقصى 
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:  لدكتور جياد العرجا ا

في نفوسنا، يا أييا المسجد األسير، وما أعظم  فداك أبي وأمي يا مسرى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، ما أعز مكانتك

حرمتك، وأنت فمن أعمى اهلل مكانتو وذكره في كتابو الكريم، ما أشد شوقي لمصالة فيك وأنت حر طميق، حيا اهلل من دافع 

ورفع  عنك، وبذل في سبيل عزتك وحريتك، وبناه إلى المخاطر التي تتعرض ليا، وكتب اهلل لك السالمة من كل سوء وعدوان

اهلل الغمة عن أمتنا، واهلل غالب عمى أمره، ولكن أكثر الناس ال يعممون  

والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو 

 

  

 


