
األراضي العربیة ملك للعرب وقد دخل علیھا المحتلین واحتلوا أجزاء منھا، وتعتبر أرض فلسطین من أھم األراضي العربیة التي قام
العدوان باحتاللھا والسیطرة على البیوت فیھا، ومن الجید تردید دعاء ألھل غزة الفلسطینیة.

اللھم یا كاشف الكربات یا سمیع الدعاء یا عالما بكل حال كن مع إخواننا في شدتھم، اللھم انصر برحمتك وقدرتك●
المجاھدین في غزة وفلسطین، اللھم انصر من یدفعون أرواحھم فداء لألقصى العزیز.

اللھم یا من ال تضیع عنده الودائع أستودعك فلسطین والمسجد األقصى فاحفظھم في ودائعك، اللھم زلزل األرض تحت●
أقدام العدو الحاقد وارزق إخواننا للمسلمین الصبر والثبات ووفقھم لكل خیر.

یا من بیده ملكوت كل شيء یا من تحفظ الودائع عندك أستودعك قلوب مقاتلة محاربة فكن لھم نصیًرا، اللھم إني أستودعك●
أولى القبلتین وثالث الحرمین الشریفین فاصرف عنھ األعداء واحفظھ من كل سوء.

دعاء ألھل غزة مكتوب كامل

یتمنى كل المسلمین في جمیع بقاع األرض أن تعود األراضي الفلسطینیة إلى أھلھا وأن یطرد العدوان الذي احتل أرضھا بعیدا عنھا،
وفي الحقیقة یھتم كل فرد من شعب فلسطین بالدفاع عن أرضھ من أجل إقصاء المحتل الغاصب عنھا، ومن الجید أن یدعم كل

العرب أھالي غزة وفلسطین ویكثرون من الدعاء لھم بما یلي:

اللھم علیك بأعداء اإلسالم وأعوانھم اللھم شتت شملھم وفرق جمعھم وال تھدئ لھم بال، اللھم علیك بھم اللھم ال تجعل فیھم●
غنیا أو سعیدا واصرفھم عن فلسطین وأھل فلسطین، وانصر غزة والمسجد األقصى برحمتك یا أرحم الراحمین.

اللھم ازرع الخوف في قلوب األعداء، اللھم اجعل الفرقة من نصیبھم، اللھم دمرھم تدمیرا، اللھم بدل أحوالھم من السعادة●
إلى الحزن، اللھم اقطع أعمارھم، اللھم أشغلھم بأبدانھم اللھم خذھم أخذ عزیز مقتدر یا ناصر المظلومین.

اللھم اكتب النصر والثبات ألھلنا في فلسطین، اللھم أجبر كسرھم وضلل علیھم برحمتك، اللھم اكتب لھم النصر واجبر●
بخاطرھم، اللھم وامنحھم النصر العاجل وصب علیھم السكینة واآلمن صًبا یا غفار.

دعاء ألھل غزة في الحرب

تقع غزة في شمال فلسطین بالقرب من شبھ جزیرة سیناء، وفي الحقیقة لھا مكانة كبیرة عند العرب والمسلمین لیست ھي فقط بل
فلسطین بأكملھا، وتعود مكانتھا لوجود المسجد األقصى فیھا والذي یمثل أولى القبلتین وثالث الحرمین، وھو من أكبر مساجد العالم

التي ُیشد الرحال لھا، ومن الجید أن یھتم المسلمون بالدعاء للفلسطینیین وأھل غزة بما یلي:

اللھم اصرف عن أھل غزة األذى، اللھم بعد بینھم وبین الیھود الحاقدین الظالمین الذین یبغون تدمیر أراضیھم وینتشرون●
فیھا الفساد، اللھم احفظ لھم وطنھم الغالي وارزقھم الصبر والثبات واألمان والسالمة.

اللھم احفظ أھل غزة الطاھرین الصامدین عن یمینھم وشمالھم ومن أمامھم ومن خلفھم، ونعوذ بعظمتك أن یقھروا أو یذلوا●
أو ُیفتك بھم، اللھم علیك بمن یبغى الفساد في األرض وارزقنا الصالة في المسجد األقصى.

اللھم انصر أھل غزة على من عاداھم اللھم صوب رمیھم، واجعل میتھم شھیدا یرزق عندك یا هللا، اللھم ثبتھم وقوي●
قلوبھم، اللھم اجعل نار أعدائھم برًدا وسالًما علیھم، اللھم اكتب لھم العفو والسالمة وطمئن قلوبھم.

دعاء ألھل غزة تحت القصف

یعاني أھل غزة من القصف لیال نھارا حیث یقوم العدو باختیار أوقات الھدوء والراحة من أجل إحداث ضوضاء وقلق لھم، وفي
الحقیقة یتمیز أھل ھذه المنطقة وفلسطین عامة بالصبر والصمود والقدرة على مواجھة العدو، عالوة على ذلك یدربون األبناء منذ

الصغر على ھذا األمر ویفضل أن یدعو المسلمون عامة ألھل غزة بما یلي:

اللھم أنقذ إخواننا في غزة اللھم كن لھم معینا على العدو الحاقد، اللھم أصلح أحوال المسلمین وألف بین قلوبھم واھدھم سبل●
السالم، یا رب یسر السبیل للمجاھدین في أرضك أرض فلسطین اللھم كن معھم.

اللھم أخرج أھل غزة من الظلمات إلى النور واجعلھم یًدا واحدة أمام العدو، اللھم اجمعھم على كلمة التوحید ال إلھ إال هللا،●
اللھم أنر بصیرتھم بنور الحق وقھم شر الفتن واكتب لھما الھدى ویسر لھم السبیل.

اللھم أفتك بالیھود الحاقدین وأبعدھم عن أھل غزة وفلسطین، اللھم انصرھم على من عاداھم وافتح لھم فتحا قریبا، اللھم●
علیك بكل عدو ظالم، اللھم احفظ القدس وأھل القدس یا من ال تضیع عندك الودائع.



دعاء ألھل غزة وفلسطین

فلسطین األبیة الرافضة للظلم والعدوان والطغیان لھا مكانة كبیرة وقدر عالي عند الفلسطینیین خاصة عند المجتمع العربي عامة، فال
تذكر ھذه البلد إال ویذكر أھلھا األقویاء الصامدین الذین یقفون بقلوب تبیع الدنیا كي یشتروا اآلخرة، وفي الحقیقة یستطیع المسلمین

مساندة إخوانھم الفلسطینیین بالدعاء كالتالي:

اللھم علیك بكل متجبر غلیظ القلب یبغي الھالك لغیره، اللھم انزع عنھم عافیتك اللھم خذھم أخذ عزیز مقتدر، اللھم ال تبقي●
منھم أحدا اللھم یا من بیده ملكوت كل شيء انصر أھل غزة على العدو وطمئن قلوبھم برحمتك.

یا جبار یا قدوس یا مالك الملك اجعل نار المسلمین تحرق العدو الغاشم، اللھم احفظ المسجد األقصى من مكر الماكرین،●
اللھم دمر كل عدو یبغى تدمیر المسلمین، اللھم احفظ عبادك الضعفاء في كل مكان وانصرھم یا رحمن.

اللھم إن الیھود الغاصبین عاثوا فساًدا في األراضي الطاھرة المباركة، اللھم دمرھم وشتت شملھم، اللھم انتقم من أعدائك●
اللھم اقذف الرعب في قلوبھم، اللھم حرر المسجد األقصى، اللھم كن إلخواننا المناضلین ناصًرا ومعیًنا.

مكانة المسجد األقصى والقدس عند العرب والمسلمین

یتمتع المسجد األقصى بمكانة عالیة في قلوب المسلمین جمیعا، حیث یرغب جمیع المسلمین في التواجد داخلھ وتأدیة الصلوات قبل
أن یحین موعد الوفاة وتعود أھمیتھ لما یلي:

قبلة المسلمین

المسجد األقصى ھو القبلة األولى للمسلمین، فقد كان جمیع الموحدین با� یتجھون إلیھ في الصالة حتى جاء أمر هللا تعالى●
بتحویل القبلة إلى المسجد الحرام.

اجتماع األنبیاء

أسرى النبي من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى في لیلة اإلسراء والمعراج، كما التقى النبي صلى هللا علیھ وسلم●
بجمیع األنبیاء في المسجد األقصى وصلى بھم.

أرضھ مباركة

األرض المتواجدة حول المسجد األقصى مباركة، وقد قال تعالى "سبحان الذي أسرى بعبده لیال من المسجد الحرام إلى●
المسجد األقصى الذي باركنا حولھ لنریھ من آیاتنا إنھ ھو السمیع البصیر".

ثالث الحرمین

یتمیز األقصى بمكانة عالیة فھو ثالث الحرمین فتأتي منزلتھ بعد الكعبة والمسجد النبوي الشریف وكان ثاني المساجد بناء●
على األرض.

یفضل قول دعاء ألھل غزة الذین یستطیعون الوقوف أمام العدو الغاشم الذي یستخدم شتى أنواع العذاب كي یتمكن من أخذ كافة
األراضي الفلسطینیة، وفي الحقیقة ال یستطیع العدو الظالم القضاء على الفلسطینیین، ألنھ كلما استشھد أحدھم ولد آخر لیستمر بالدفاع

عن وطنھ والصمود أمام كل من یرغب تدمیره، ومن الجید مساندة شعب غزة وفلسطین في المحنة التي یمرون بھا.


