ولنبدأ على بركة ﷲ الملف الخطير لتعلم من
ھم اليھود
والذي ال اعتقد ان الكثير يعلم عنھم شيئا
قال تعالى
ان(
الﱠ ِذي أَس َْرى بِ َع ْب ِد ِه لَ ْيالً ﱢم َن ْال َمس ِْج ِد ْال َح َر ِام إِلَى ْال َمس ِْج ِد ُسب َْح َ
صى
األَ ْق َ
صي ُر
}{1الﱠ ِذي بَ َ
ار ْكنَا َح ْولَهُ لِنُ ِريَهُ ِم ْن آيَاتِنَا إِنﱠهُ ھُ َو ال ﱠس ِمي ُع البَ ِ
يل أَ
الﱠ تَتﱠ ِخ ُذ ْ
اب َو َج َع ْلنَاهُ ھُ ًدى لﱢبَنِي إِس َْرائِ َ
وا َوآتَ ْينَا ُمو َسى ْال ِكتَ َ
}ِ {2من ُدونِي َو ِكيالً
ان َع ْب ًدا َش ُكورًا
وح إِنﱠهُ َك َ
}ُ {3ذرﱢ يﱠةَ َم ْن َح َم ْلنَا َم َع نُ ٍ
ض
ض ْينَا إِلَى بَنِي إِس َْرائِ َ
َوقَ َ
يل فِي ْال ِكتَا ِ
ب لَتُ ْف ِس ُد ﱠن فِي األَرْ ِ
َم ﱠرتَي ِْن
}{4ولَتَ ْعلُ ﱠن ُعلُ ًّوا َكبِيرًا
َ
س َش ِدي ٍدفَإِ َذا َجاء َو
ْع ُد أُوالھُ َما بَ َع ْثنَا َعلَ ْي ُك ْم ِعبَا ًدا لﱠنَا أُ ْولِي بَأْ ٍ
}{5فَ َجاس ْ
ان َو ْع ًدا ﱠم ْفعُوالً
ار َو َك َ
ُوا ِخالَ َل ال ﱢديَ ِ
ين َو َج َع ْلنَا ُك ْم
ال َوبَنِ َ
ثُ ﱠم َر َد ْدنَا لَ ُك ُم ْال َك ﱠرةَ َعلَ ْي ِھ ْم َوأَ ْم َد ْدنَا ُكم بِأَ ْم َو ٍ
} {6أَ ْكثَ َر نَفِيرًا
إِ ْن أَحْ َسنتُ ْم أَحْ َسنتُ ْم ِألَنفُ ِس ُك ْم َوإِ ْن أَ َسأْتُ ْم فَلَھَا
وا ُوجُوھَ ُك ْم َولِيَ ْد ُخلُ ْ
اآلخ َر ِة لِيَسُو ُؤ ْ
وا ْال َمس ِْج َد
فَإِ َذا َجاء َو ْع ُد ِ
}َ {7ك َما َد َخلُوهُ أَ ﱠو َل َم ﱠر ٍة َولِيُتَبﱢر ْ
ُوا َما َعلَ ْو ْا تَ ْتبِيرًا
رْ َح َم ُك ْم َوإِ ْن ُعد ﱡت ْم ُع ْدنَا َو َج َع ْلنَا َجھَنﱠ َم لِ ْل َكافِ ِر َ
ين َع َسى َر ﱡب ُك ْم أَن يَ
صيرًا
)
َ
}{8ح ِ
) سورة اإلسراء (
 ::مقدمه ::

بسم ﷲ والصالة والسالم على رسول ﷲ
نبينا محمد صلى ﷲ عليه وسلم
إن ﷲ يريد تعريفنا على طبيعة صراعنا مع
اليھود
وھو صراع بين رسالتين
رسالة الحق التي يمثلھا المسلمون
ورسالة الباطل التي يمثلھا اليھود

( باسم ) ُدميه (عندما شاھدت قبل اسابيع احد االلعاب
) ميلودي
 ..وقلت ياﷲ فاستوقفتني تلك الدميه

!! كيف يفكرون ھؤالء اليھود
(يتبادل اطفالنا اللعبه واللعبُ بھا ببرائه والتي تحمل اسم
) ميلودي
فعندما يكبر الطفل ويسمع ھذا االسم يوما ما
فانه يتذكر لحظات ممتعه قضاھا
مع لعبته ميلودي
!! اكيد سوف تسألوني من ھي ميلودي !!
والتى اثارت ألجلھا ثائرتي النقلھا اليكم
ولكن قبل ان نتحدث عن ميلودي تِلك
يتبادر الى اذھان الكثيرين معنى مفھوم
!! اليھوديه وتعريفھا ومن اين ظھروا
وماھي ديانتھم بالضبط ومعتقادھم وافكارھم
!! ميلودي( بھم(ثُم عالقه
!!وعالقه المسيح الدجال ايضا

!! تعريفھم  -من ھو اليھودي !!
كل مولود أل ّم يھودية فھو يھودي
وكل من يتح ّول الى الديانة اليھودية بالشكل السليم
واستناداً على عقيدة يھودية صحيحة فھو يھودي أيضا ً
مؤ ّخراً تص ّح تسمية المولود ألب يھودي وأ ّم غير يھودية
من بعض الطوائف اليھودية يھوديا ً
إذا ترعرع المولود حسب الضوابط واألعراف
اليھودية

بينھم ( وإن لم يمارس (يُعتبر الشخص يھوديا ً
الطقوس والشعائر اليھودية
وتنطبق التسمية أيضا ً على اليھودي الذي ال يعترف بالعقائد
اليھودية
ويضرب بھا عرض الحائط
أما اذا أختار اليھودي ديانة أخرى يعتنقھا
كالمسيحية او البوذية فھذا يخرج عن ملّة اليھود ويصبح
مرت ّداً
 ::من أين ھم ::
أي مالوا عن دين موسى أو ھم  -قيل ھم الذين ھادوا
الذين تھودوا
أى  -ويقول ) عمرو بن العالء ( ألنھم يتھودون
يتحركون عند قراءة التوراة
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 ….ھذا حائط البراق … المبكى عند اليھود
… دنسوه إخوان القرادة والخنازير

… قاتلھم ﷲ أنى يؤفكون
 ::عقيدة اليھود كما صورھا القرآن ::
وتجدر اإلشارة ھنا إلى أنه يجب علينا أن ال نخلط
بين اليھودية كديانة
) والصھيونية كحركة عنصرية (

والدين اليھودي ھو مجموعة من العقائد والشعائر
والطقوس وقواعد السلوك واألخالق
تراكمت وتبلورت ونضجت على مدى آالف
السنين

وصفھم ﷲ عز وجل في القرآن بأفضل
وصف،يقول عز وجل
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين (
من بعده
وأوحينا إلى إبراھيم وإسماعيل واسحق ويعقوب

)واألسباط
)النساء(163 :4
فالعقيدة األصلية لبنى إسرائيل ھي اإليمان
با zالواحد األحد الفرد الصمد
واإليمان بالمالئكة والرسل وبالكتاب واليوم
اآلخر
وما يتصل بذلك من الحساب ومن الثواب أو
العقاب
ھذه ھي أسس العقيدة لدى بنى إسرائيل
وقد صورھا القرآن واضحة جلية في كثير من
آياته المحكمات
لكن بنى إسرائيل ثاروا بوجه أنبيائھمو
ورفضوا االستجابة لھم
وھاجموھم بل وقتلوا بعضھم
واستبد بھم الضالل والجحود فعبدوا غير ﷲ
وأنكروا البعث ونسبوا ألنبيائھم ما ال يمكن أن
يصدر عنھم
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سرائيلوعلى ھذا فإن القرآن قد صور حالة بنى إ
!! أحسن تصوير
إذ قال فيھم
ضربت عليھم الذلة والمسكنة  ،وباءوا [ -أ
] بغضب من ﷲ
) البقرة ( 61 :2
ثم قست قلوبھم من بعد ذلك فھي [  -ب

] كالحجارة أو أشد قسوة
) البقرة ( 74 :2
أو كلما جاءكم رسول بما ال تھوى أنفسكم استكبرتم [ -ج
] قتلونففريقا ً كذبتم وفريقا ً ت
) البقرة (87 :2
يا أھل الكتاب  ..لم تلبسون الحق بالباطل [  -د
] وتكتمون الحق وأنتم تعلمون .
) آل عمران ( 71 :3
ويضيف د .محمد إبراھيم الفيومي في كتابه
‘ في الفكر الديني الجاھلي ‘
ص 86و 87ملحوظة ظريفة حيث يقول
ومن صور المنھج الرفيع في القرآن ‘
تعمال اسمين عند التحدث عن العبرانييناس
‘ فھم تارة ’ اليــھود ’  ،وتارة ’ بنو إسرائيل
وتقوم عبارة ) الذين ھادوا ( في بعض المواضع
‘ مقام لفظ ’ اليــھود
والقرآن الكريم حينما يستعمل االسمين ال
 يفعل ألنھما مترادفانعليھم كما يقول مثالً المسيح  ،وعيسى بن مريم بل يطلق
 ،اليھود
والذين ’ ھادوا ’ في موضع السخط أو التنديد
بشئ أعمالھم
أو عند حكاية ما أصابھم من الذل والعبودية
لفساد طويتھم وسوء نيتھم

أما إذا جاءت مواضع في القرآن الكريم تذكر
بفضل ﷲ على ھؤالء القوم ذاتھم
أو اصطفاء ﷲ لھم وإسناد الرسالة إلى رجال منھم
إسباغ الحكمة والنبوءة عليھم …الخو
( أما الشيء الذي لم يرد في القرآن فھو مصطلح
) عبري وعبراني
لم يرد في القرآن مطلقا ً
!! ماھو التلمود !!

يدعي اليھود أن موسى عليه السالم ألقى التلمود
على بني إسرائيل
فوق طور سيناء وحفظه عند ھارون ثم تلقاه من
( ،ھارون ) يوشع
ثم) إليعازر( وھلم جرا
حتى وصل الحاخام يھوذا حيث وضع التلمود

بصورته الحالية
في القرن الثاني قبل الميالد وذلك على ما
يزعمون
لمود ھو موسوعة تضم كل شئوالحقيقة أن الت
عن ھواجس
عليھم( وخرافات بني إسرائيل ويعطي اليھود
التلمود أھمية كبرى ) لعنة ﷲ
لدرجة أنھم يعتبرونه الكتاب الثاني
والمصدر الثاني للتشريع حتي أنھم يقولون
أنه من يقرأ التوراة بدون المشنا و الجمارة‘
’فليس له إله
عجب من نشرھم للفساد بجميع إنحاء فال
) المقطورة فھذا الكتاب ) ماقصر
والمشناة والجمارة ھما جزءا التلمود
وكلمة التلمود كلمة عبرية تعني الشريعة
الشفوية و التعاليم
وھو كتاب تعليم الديانة اليھودية
لكل ما فيھا من رموز و شطحات وسفاھات وأحقاد
على العالم

يقول لتلمود
إن اليھودي أحب إلى ﷲ من المالئكة فالذي‘
يصفع اليھودي
’كمن يصفع العناية اإللھية سواء بسواء
والعياذ باz

ويقول التلمود لعنة ﷲ عليه وعلى من وضعوه
وكتبوه
’اليھودي من جوھر ﷲ كما أن الولد من جوھر أبيه‘

ومن أقبح ما جاء في التلمود البابلي قولھم
 ..من رأى أنه يجامع أمه فسيؤدى الحكمة‘
’ومن رأى أنه يجامع أخته فسيأتيه نور العقل

ويقول التلمود
ولوال اليھود الرتفعت البركة من األرض‘
’وانقطع المطر واحتجبت الشمس

والتلمود يبيح لليھودية أن تزني بغير
اليھودي وال حرج ولو كانت متزوجة

كما يصرح للرجل اليھودي أن يزني بغير
اليھودية أمام زوجته
نية من الجوييم  ..أي غير اليھودما دامت الزا
ولذا فھم أھل العرى والعھر في العالم

لكل ما يحث على الرذيلة والفساد
فنجد ُمالك اكبر قنوات العھر وبؤر البغايا ھم يھود (
) فال حرج عندھم بذلك فكتابھم يحث عليه

أبى األنبياء وجاء في التلمود ما افتروه كذبا ً وبھتانا ً على
إبراھيم عليه السالم
إن إبراھيم أكل أربعة وسبعين رجالً وشرب دماءھم دفعة ‘
واحدة
‘ ولذلك كانت له قوة أربعة وسبعين رجالً
وجاء في التلمود كذلك
إن آدم عاشر ليليا عشرة زوجيه مائه وثالثين‘
سنة
وليليا ھي شيطانه  ..وقد أنجبت له شياطين
..وأقزاما
وأما حواء فقد عاشرت شيطانا ً مائة وثالثين سنة معاشرة
’زوجية وأنجبت للشيطان ذرية
تأملوا با zعليكم ھذا الفُجر والخيل اليھودي بما يعتقده خنازير
بنى صھيون
من خرافات وشركيات وإجرام  ..أليس يدل على
!! ذلك أنھم منا كير مالعين أنجاس
التلمود وجاء أيضا في
يجب على كل يھودي أن يلعن كل يوم النصارى ‘

ثالث مرات
ويطلب من ﷲ أن يبيدھم ويفني ملوكھم
وحكامھم
وعلى الكھنة اليھود أن يصلوا ثالث مرات بغضا
‘ للمسيح الناصري
وجاء أيضا في التلمود
والجحيم أوسع من النعيم ستين مرة‘
م وأرجلھمألن الذين ال يغسلون سوى أيديه
كالمسلمين
والذين ال يختتنون كالمسيحيين الذين
!! ‘ يحركون أصابعھم يبقون ھناك
وجاء أيضا في التلمود
فإذا مات خادم ليھودي أو خادمة ‘
وكانا من المسحيين فال يلزمك أن تقدم له
التعازي بصفة كونه قد فقد إنسانا
ولكن بصفة كونه قد فقد حيوانا من الحيوانات
’لمسخرة له

أبو الفدا محمد  -المصدر من كتاب نھاية اليھود
عارف
قال تعالي
ين أَ ْش َر ُكوا (
ين آ َمنُوا ْاليَھُو َد َوالﱠ ِذ َ
اوةً لِلﱠ ِذ َ
اس َع َد َ
لَتَ ِج َد ﱠن أَ َش ﱠد النﱠ ِ
ارى
ين آ َمنُوا الﱠ ِذ َ
و لَتَ ِج َد ﱠن أَ ْق َربَھُ ْم َم َو ﱠدةً لِلﱠ ِذ َ
ص َ
ين قَالُوا إِنﱠا نَ َ
ين َو ُر ْھبَانًا َو أَنﱠھُ ْم َال يَ ْستَ ْكبِر َ
ﱢيس َ
) َ
ُون َذلِ
ك بِأَ ﱠن ِم ْنھُ ْم قِس ِ
 ::من معتقدات اليھود ::

يزعم اليھود فى معتقداتھم وھى بالطبع مقدسة
عندھم
أنه فى اليوم التى تظھر فيه البقرة الحمراء
المقدسة
يستطيعون بناء الھيكل اى ھدم األقصى وبناء
ھيكلھم المزعوم
اليھود يعتقدون ان ھذه البقرة وان غالبية
ھى الوحيدة التى من خاللھا يستطيعون ان
!! يدخلوا الھيكل
!! كيف ذلك !!

تحرق البقرة الحمراء و يأخذ رمادھا ويتطھر به
اليھود قبل دخول الھيكل

وقبل خمس سنوات اكتشف اليھود ھذه البقرة
الحمراء
) حيث ولدت باحد المزارع (
وقاموا بإعداد المذبح المقدس لھا
وتم تدريب عدد من الحخامين على طريقة
التطھير والذبح والحرق لبقرتھم
بل انھم قاموا بتصميم الھيكل الذى سيبنونه
على انقاض االقصى بعد تدميره
ولكن ظھرت مشكلة عطلت ھذه العملية
اذ مع بلوغ البقرة تبين ان بھا بقعة مائلة
جلدھا للسواد فى
وھذا حسب معتقداتھم
ينفى ان تكون ھذه البقرة ھى المقصودة
اذ يجب ان تكون البقرة حمراء بالكامل

ھذا مجسم تم اعداده لشكل الھيكل
وكل ماھو مطلوب كف المسلمين عن ردعھم القامته

الصھيونية حركة سياسية عنصرية متطرفة
ترمي الى اقامة دولة لليھود
 .في فلسطين تحكم من خاللھا العالم كلّه
ّ
واشتقت الصھيونية من اسم جبل صھيون في القدس
حيث تطمع الصھيونية أن تشي ّد فيھا ھيكل سليمان وتقيم مملكة
لھا

 ،،،تكون عاصمتھا القدس الشريفارتبطت الحركة بشخصية اليھودي النمساوي
تيودر ھرتزل
لفكر الصھيونيالذي يع ّد الداعية األول ل
الذي تقوم على أرائه الحركة الصھيونية في
 ….العالم

يعترف معظم اليھود ان الدخول الى منطقة جبل
الھيكل المسجد األقصى

يعد خطيئة كبرى بدون التطھير والذى سيتم
عبر اكتشافھم البقرة الحمراء
ستعطيھم التصريح بالدخول الى ھذه التى
المنطقة المقدسة
ومعظم اليھود الذين يعيشون فى فلسطين
يعتبرون ان بناء الھيكل
يعجل بقدوم ملك اليھود المنتظر )المسيخ
)الدجال
وھذا يوضح لنا مدى تمسكھم على بنائھم للھيكل
وعدم التوقف بالمواصله مھما قُدم لھم من عروض
ود انه اذا تأكدوا من ان ھذه البقرة ھىيرى اليه
فعال البقرة المرجوة
انه يجب عليھم بھدم المسجد االقصى لبناء
الھيكل
وتساعد الحكومة فى التحضير لھذا اليوم
وتھيئة العالم االسالمى
للقبول بان يبنى ھيكل اليھود
وفى المقابل يستطيع المسلمين بناء المسجد
األقصى ثانيا
على نفس الجبل ولكن ليس
ھذا اذا كانت ردة فعل المسلمين أكثر من

الھتافات والتبرعات
) وسيتم ذلك عبر وسيط وانتم) تعرفونه
ويقول اليھود ان المسجد لن يھدم عالنية
ولكن عن طريق زلزال او بسبب الحفريات
وعمليات الترميم التى يقوم بھا المسلمين
اوعن طريق شخص مجنون يقوم بنسفه
بالمتفجرات

وبالمناسبة ان حفريات اليھود تحت المسجد
األقصى وصلت الى منبر المسجد
ھذا منذ زمن وال نعرف الى االن اين وصلت ھذه
الحفريات

الشمعدان

ھذا أول شمعدان ذھبي يصنع منذ دمار الھيكل
الثاني
قبل حوالي  2000سنة ويسمى بالعبرية ) منوره
)

وھو اآلن محفوظ على بعد أمتار من األقصى في
دي يسمىمكتب يھو
معھد جبل الھيكل والذي يزوره اآلالف من اليھود
يوميا
ليطلعوا على ما تم الفراغ منه في التجھيز
لبناء الھيكل
والمعھد ھو مؤسسة حكومية أنشأتھا الحكومة
الصھيونية

الزي الخاص بالرھبان عند ظھور البقرة ميلودي
وأقامه الطقوس عليھا

األقداح الذھبية تم صنعھا لتستعمل في عيد
طھارة الماء

المعول الفضي  ..وھو ما سيستخدمه الكھنة في
إزالة رماد القرابين من المذبح

قرون ثور واحد منھم ذھبي ينفخ الكھنة فيه في
أعيادھم
والثاني فضي ينفخون فيه ليعلنوا وقت
صيامھم

قيثارة تم صنعھا للمعبد حسب الوصف
التوراتي لھا
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) النجاسة وﷲ ( آناء الطھارة

األختام المقدسة … و التي تميز أي القرابين
سوف تذبح

السكينين الذھبي و الفضي ھما الذين
سيستعملھما الكھنة لذبح البقرة ميلودي

صورة للمذبح الذھبي محاط باألبواق الفضية
و التي يعزفونھا في مواسمھم

حوار مع الدكتور الفيلسوف مصطفى محمود

سعادة الدكتور ..لوحظ أن معظم أحاديثك *
ومؤلفاتك ال تخلو من اإلشارة إلى اليھودية
والصھيونية ،ودائما تربط بين اليھود وبين
الفتن والمصائب والكوارث التي تحدث في
!العالم...؟
وھو كذلك ...ألن جميع المؤامرات على األديان -
وجميع االنقالبات المخربة والثورات على القيم
خرجت من عباءة اليھود...كما أن كل معول والمبادئ
ھدم كان وراءه توجيه يھودي .فھم وراء أحداث
– سبتمبر الشھيرة في الواليات المتحدة ،وھم
وراء زراعة حزب البعث القومي في الوطن  -أيضا
وتدمير  -مؤخرا – العربي ،وھم وراء غزو العراق
تراثه ونھب آثاره على مسمع ومرأى من العالم
فصفحات كتبھم ووصاياھم تقول :علينا ،كله
أن نشعل حربا بين الشعوب ونضرب الدول
بعضھا ببعض فبھذا يصبح جميع
المتحاربين في حاجة إلى أموالنا فنفرض
! عليھم شروطنا
وھم الذين يقولون :ارفعوا شعار الحرية واھدموا
األخالق واألسرة والقومية والوطنية ..كما فعل
.الشيوعية ماركس ونشر

"ولعلك تعلم اآلن أن شعارات " العولمة" و
الكوكبية " ھي من مخترعات اليھود لتذويب
خصوصية الحضارات اإلنسانية وھويات
الشعوب المتدينة كالمسلمين
وھم ـ أي اليھود ـ الذين يرددون دائما  :ارفعوا
شعار العلم واھدموا به الدين
"للئيم " كمال أتاتوركوھذا ما فعله سليلھم ا
.وغيره من عمالء الصھيونية
واليھود يقولون :الذي يعرقل مؤامراتكم أوقعوه
في فضائح ثم ھددوه بكشفھا) ،وقد فعلوا ذلك
)مع كلينتون ( )ومن قبل فعلوھا في ووترجيت
وإذا تعذر األمر سارعوا إلى اغتياله )وقد فعلوھا
بكيندي( ثم اقتلوا قاتله لتدفنوا أسرارنا معه
).إلى األبد )وقد فعلوھا بقاتل كيندي
والفكر اليھودي يلقي غاللة من األسرار
..والطالسم والكتمان والغموض على كل شيء
والكباال والسحر وعلم األعداد والحروف وتسخير
الشياطين من علومھم التي شغفوا بھا وروجوھا
وكانت لھم وسيلة إلى ھدم الكتب ...ونشروھا
السماوية عن طريق رفض المعاني الظاھرة لھا

واختراع معاني بطريقتھم تھدم الغرض الديني
.وتفسد ھدفه
أثر اليھود في -في نظر سعادتكم -ترى ما ھو
الفلسفات الحديثة واألطروحات الفكرية ؟
نستطيع أن نرى أثر التوجيه اليھودي في
ت العبثية والعدمية والماديةالفلسفا
والفوضوية واإلباحية  ...وأحيانا نلمح أسماء
،يھودية خلفھا مثل :سارتر ،فرويد ،ماركس
.ماركوز
كما نلمس أثر التوجيه اليھودي وأثر
الفلسفات الباطنية القديمة في الديانة
البھائية .كذلك نلمس تلك اآلثار في جمعية
سي األيام األخيرةالسبتيين والمورمون وقدي
والخمسينيين وجماعة شھود يھوه ـ التي ظھرت
في أمريكا باسم جمعية جلعاد ...ثم أسموھا جمعية
شھود تالميذ التوارة ثم انتشرت في الوطن
العربي باسم جمعية شھود يھوه .ومن أبرز
أعضائھا ھرتزل مؤسس الصيھونية .وتؤمن ھذه
ليسحق الجماعة بأن ﷲ اختارھم منذ األزل
بأيديھم األنظمة ويقيم مملكة تخلد بخلود
األرض فردوسا ويدمر جميع األسلحة بعد معركة

ھرمجدون ـ الكلمة ـ التي وردت في سفر الرؤياـ
واعتبرھا شھود يھوه رمزا لمعركة فاصلة تقوم
! بعدھا مملكة اليھود إلى األبد
وھم ال يؤمنون بقيامة لإلنسان بعد موته وال
إال قيام مملكة إسرائيل وال بعث إال بعثھا قيامة
وعالقة الفكر المادي والفوضوية والعبثية
والفرويدية بالتوجيه اليھودي واضحة مثل
الشمس ....ومن طرق التزييف الشائعة اآلن
إلباس األفكار الماركسية طرحة إسالمية وإعالن
البراءة من ماركس في العلن ومزاولة أفكاره
ي الحقيقة ...وما أروع ما وصفھم القرآنومخططه ف
" :به من الفساد واإلفساد وإشعال الحروب
وألقينا بينھم العدواة والبغضاء إلى يوم
القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأھا ﷲ
......".ويسعون في األرض فسادا

وھذا ما يجب ان تعرفوه
مصطفي وھذا الموضوع مجمع بواسطه اخى الكريم
محمود
ومش الدكتور طبعا
وتحيااااااااتى لكم

