
 بسم هللا الرمحن الرحيم
 لى آله وصحبه والتابعنيللهم صل وسلم وابرك على سيدان حممد وعا

 

 مقدمــة 
 

ة اإلســيمية دقدســاملا ادة ــوبة ريف يعين على العموم اسرتجاع األمــ إن رمضان القدس الش 
وحلقوقهـــا ادهضـــومة وعلـــى ا  ـــوا قريـــر األر" ادقدســـة اللســـينيا مـــن القبضـــة ال ـــهيو ية 

لـــه مـــن ارجـــاس وعلـــى األتـــ  ليهـــل القـــدس الشـــريف او ادســـهللاد األق ـــى الـــ   ابرك هللا حو 
ة واحــدف لــاليهود والى ــارر يــها ر بعضــهم بعضــا   لالكفر مل  …ال ليبية واليهودية على السواء

حماربة اإلسيم، لكيمها عدو لىا ولديىىا وكيمها قــرم وتيتــه و  ــرله عليىــا ولكــن اليهــود  تــا ون 
والقيىا بيىهم  قال لعاىل: )بدرجة اعلى   احلقد على اإلسيم واهله وكأهنم تلقوا للدمار وا راب  

األر" لســادا العداوف والبةضاء إىل يوم القيامة. كلما اوقدوا انرا للحرب اطفأها هللا ويســعون   
 (.64( )ادائدف/نوهللا ت حيب ادفسدي

العادية لتسا د، ولوقــد بدا   ه ه الفرتف ان اليهودية   وما لزال طوائف اليهود متعادية. وإن
البيد اإلسيمية ولفلح. ولكن يىبةي ات  ىظر إىل لرتف ق ــلف مــن الزمــان وت إىل انر احلرب على  

يشــتمل علــى احلقيقــة كاملــة. لفــي تــيل اربعــة عشــر قــران بــل مــن قبــل  هــور اإلســيم  مظهــر ت
ك لك ولشرد وم لهم إىل مثل ما كا وا ليه مهمــا لقــم حولــه األســىاد   واليهود   شحىاء و  ذل   

ادوقف كله   وجود الع بة ادهمىة اليت يتحقق هلا وعد هللا لأين هي الع بة ادهمىة ولكن مفتاح 
 ولقف ستارا لقدر هللا وحيقق هللا هبا   األر" ما يشاء؟؟؟ هللا!!!اليوم اليت لتلقى وعد 

ويوم لفيء األمة ادسلمة إىل اإلسيم: لهمن به على حقيقته ولقيم حياملا كلها علــى مىههللاــه 
)ويومئــ  يفــرح  الشــريفتلــق هللا ويومئــ  رمضــان القــدس  ته يومئــ  حيــق وعــد هللا علــى شــر  وشــريع

 (.5-4)الروم/ من يشاء وهو العزيز الرحيم( يى رادهمىون بى ر هللا 
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