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انه ال يوجد دين غري   يزعم خبفة موشى شارون يدعىيهودي "! بروفيسور" انتشر بني املسلمني فيديو  ملن وصفوه بــ 
يعود لالسالم والغزوات اليت قام 9ا املسلمون ال وان جغرافية االرض وملكها  ، اإلسالم وان االنبياء مجيعا كانوا مسلمني

  !تعترب احتالل الراضي وبلدان الغري وامنا هي لتحريرها وارجاعها اىل اصلها وهو االسالم
  

https://www.youtube.com/watch?v=Vi1E1SOOaSU  
  

  :نطرح هذه النقاط ... لنسف هذا اهلراء 
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من أي كيس ان كل االنبياء كانوا مسلمني ؟ : موقفه القائل " املتفلسف"خيي الذي بين عليه هذا ما هو االساس التار 
  هل جاء 9ذا من الكتاب املقدس وخاصة من اسفار العهد القدمي ؟ أخرجه؟ 

  ام جاء به من التاريخ ؟
  ؟ " ... مسلم" حىت ارتبطت 9م كلمة فليدلنا اين قيل انه االنبياء كانوا مسلمني او 

  !؟... قبل االسالم مرة واحدة على قطعة اثرية واحدة "مسلم " مىت رأت عني بشرية كلمة 
  

يهودي اىل اليوم ؟ ك �قٍ  كالم هللا ؟ وان كان كذلك فلماذا هوكاما ان كان قد اخذه من القرآن ، فهل هو مؤمن به  
  ويتبع دمحم ؟  -! ملكسرةبلغته ا -ينطق الشهادتني ملاذا مل 

كمسّلمات �بتة ال تقبل   وان مل يكن مسلماً فلماذا يفرتض مسبقاً ان كالم القرآن هو الصادق وعلى اجلميع االخذ به
  ! ؟ الشك

قبل ان يروج ملا حتويه من خرافة ان كل االنبياء كانوا  -القرآن  - صحة وثيقته أوالً وقبل ان يتفوه ، ملاذا ال يثبت لنا 
  !لمني ؟مس
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  .. فتارة يقول �ن االنبياء قبل دمحم كانوا مسلمني .. يف هذا األمر  قد وقع يف حفرة التناقض القرآن نفسه

  !!املسلمني " أول " هو كان و�رة يقول �ن دمحم  
  :اذ قال القرآن عن دمحم 

 ) 12و11: الزمر (  "اْلُمْسِلِمنيَ  َأوَّلَ  َأُكونَ  ِألَنْ  َوأُِمْرتُ  الدِّينَ  َلهُ  ُخمِْلًصا ا�ََّ  َأْعُبدَ  َأنْ  أُِمْرتُ  ِإّينِ  ُقلْ  "  •
 )163- 162: األنعام (  ". اْلُمْسِلِمنيَ  َأوَّلُ  َوَأ�َ  أُِمْرت َوِبَذِلكَ  .. " •
  ).  14: األنعام  ("  َأوََّل َمْن َأْسَلمَ َأْن َأُكوَن ُقْل ِإّينِ أُِمْرُت "  •

  
  !حبسب نص القرآن القاطع" أول من أسلم " فمحمد هو 

مسلم " اول " بينما دمحم كان هو .. فكيف »يت هذا الربوفيسور اليهودي ليهذر عن �ريخ األنبياء زاعماً ا¨م مسلمني 
  ( !! )ته الفذة فليقدم حالً وخمرجاً من ورطة هذا التناقض وبعدها ليخرج لنا بنظر¬.. وأول املسلمني 

سخه ومنسوخه  -! مسلم جديد  -ال يبدو انه سيفعل ألنه كما يظهر  او .. وال يعرف الكثري عن القرآن وتناقضاته ̄و
وهم فئة أمر القرآن �عطاءهم الرشاوي من أموال وممتلكات حىت حيبب !  1" املؤلفة قلو9م " هو على اقل تقدير من فئة 

  !..اليهم االسالم فيسلموا 
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و�اب:ن� الس�ِبيل� َفِريض�ةً م�ن� ال0�ه� و�ال0�ه� ع�ل�يم4  ين� و�ف�ي س�ِبيل� ال0�ه�و�ف�ي الر,َِقاب و�ال�َغاِرم� ق�ُلوب�ه
م� و�اْلم
و�لَّف�ة� و�ال�ع�ام�ل�ين� ع�َلي$ه�ا ا"نَّم�ا الص�دََقات� ل�لُْفَقر�اء� و�ال�م�س�اك�ين�": نقرأ 
  ).60:9التوبة " ( ح�ك�يم

وكانوا ال يدخلون في  ليسلموا، الكفار الذين كان النبي ص يتألفهم هم: هم قوم كانوا في صدر اإلسالم، فقيل" والمؤلفة قلوبهم  ":  الشوكانيقال 
 – فتح القدير(  .."يتألفهم بالعطاءإسالمهم، فكان رسول ال0ه ص  هم قوم أسلموا في الظاهر ولم يحسن: ، وقيلبل بالعطاء والسيف، لقهربا اإلسالم

  ."شاانقطعت الرفلما ولي أبو بكر رحمة ال0ه تعالى عليه , إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد النبي ص "  : الطبري  وقال ). 60التوبة  –الشوكاني 
  ).السيوطي -الدر المنثور  تفسير(".االFسالم قطع الرشا في فلما أن كان أبو بكر رضي ال0ه عنه":  السيوطي  وقال). لطبريل جامع البيان ( 

 ! رشوة: في التفاسير وغيرها بالمال،هو بصريح العبارة وكما ورد شراء الذمم ، والوالء والدين
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  االسالم ؟ ممارسات ما هي املشا9ة بني االنبياء وعقيد¶م وبني

فعليهم ان .. وموسى وداود وكل االنبياء مسلمني  -! ذا اليهودي املرتشيهبزعم  - فلكي يكون املسيح يسوع مسلماً 
  !يف حني اننا نرى العكس  ..يؤمنوا على االقل �لعقائد اجلوهرية لالسالم 

  
  ؟وهي املفتاح لدخول االسالم شهد الشهادتني  مسعنا عن ان املسيح او اي نيب قدهل ف

 .وهو ما ينكره االسالم املسيح ان هللا هو اآلب واالبن والروح القدس ؟ يسوع هل أنكر
 انه ابن هللا وانه جمرد نيب فقط ؟ يسوع هل أنكر
 اخلمس ؟ االسالمية الصلوات اي نيباو  موسى او  يسوع هل صلى

  ؟ �لوضوء االسالمي يتوضئ قبل الصالة أو ابراهيم او موسى هل كان يسوع
  يوماً ؟ 30رمضان  املسيح او موسى شهر هل صام
  اىل كعبة احلجاز ولف حوهلا سبع لفات ومتسح �حلجر االسود ؟ املسيح او موسى او داود او سليمان هل حج

  ؟ ونشر االسالم يف العامل بقوة السيف �لقتل والذبح واالرهاب والسيب والغزوهل امر املسيح 
 يؤمن �لقضاء والقدر ؟ املسيح او اي نيبهل كان 
  !؟ �جلنة ذات الغلمان واحلور¬توشعبه أصحابه يسوع او اي نيب  هل بشر

  
  !سالمفشريعة األنبياء ، ورسالة املسيح اخلالصية �لفداء بعيدة متاماً عن اإل
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سياسي  لريوج هلدف -قبض مبالغ ضخمة من املسلمني  انه واملؤكد -  )اخلائن لعقيدته واصله ( اليهودي  هذا الشخص
  ).اسرائيل ( استيالء املسلمني على ارض املوعد  وهو ت ،حب

حماوًال نزع احقية وملكية اليهود هلذه .. هيكل سليمان يف ارض اسرائيل  عن يف الفيديوالربوفيسور املزعوم اذ حتدث 
  :وحجته اخلاوية هي .. االرض واعطاءها للمسلمني 

  !!للمسلمني  ملك هذه االرض اذن: ليخرج �ستنتاج �ئس .. ان سليمان نفسه كان مسلماً 
  

  : أوجهالفارغة من  اهللوسةهذه  والرد على
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. اسرائيل لبين " ..االرض املقدسة ": واليت دعاها ) ارض كنعان(قد أعطى هذه االرض .. نفسه " املسلمني"ان قرآن 

  !رب املسلمني او البناء امساعيل انه سينزعها منهم ويعطيها للع - وال حبرف واحد  -وال اثر يف يف القرآن 
  

  !دوالر -�موال البرتو" املؤلف قلبه " او " املرتشي " االدلة القرآنية اليت جيهلها هذا الربوفيسور وهذه هي 
 

  : يقول القرآن عنهماذ  ..  "مملكة" و " أمة " اسرائيل ذكرت يف القرآن كــ 



 
 )159األعراف  " (يـَْهُدوَن ِ�حلَْقِّ َوبِِه يـَْعِدُلونَ  أُمَّةٌ َوِمن قـَْوِم ُموَسٰى  "

  :) سواء اقوام او دول( وهم املفضلني على العاملني 
 )47البقرة " ( َوَأّينِ َفضَّْلُتُكْم َعَلى  اْلَعاَلِمنيَ َ¬ َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم "

 !)ملوك( ان القرآن قد ذكر هلم امساء ثالثة .. والدليل ا¨م أمة ودولة 
 )شاول( طالوت 1- 
  !داود2- 
  !سليمان3- 

 
  :) االنبياء( و ) امللوك ( فقد جعل منهم 

َن  مُُّلوًكاَوَجَعَلُكم  أَنِبَياءَ َجَعَل ِفيُكْم ِإْذ َوِإْذ قَاَل ُموَسٰى لَِقْوِمِه َ¬ قـَْوِم اذُْكُروا نِْعَمَة ا�َِّ َعَلْيُكْم " َوآَ�ُكم مَّا ملَْ يـُْؤِت َأَحًدا مِّ
  )20املائدة  ( "َعاَلِمنيَ الْ 
 

   :بعد ان اخرج منها الكنعانيني الكفرة.. وهؤالء امللوك حكموا أمة ومملكة على االرض اليت اعطاها وكتبها هللا هلم 
  :ورد يف القرآن 

ُ َلُكمْ َ¬ قـَْوِم "  َقِلُبوا َخاِسرِينَ َوَال تـَْرَتدُّوا َعَلى  اْدُخُلوا اْألَْرَض اْلُمَقدََّسَة الَِّيت َكَتَب ا2َّ   ).21املائدة " (أَْدَ�رُِكْم فـَتَـنـْ
  :جاء يف التفسري 

  
ُ َلُكمْ  الَِّىت   أو الشام أرض بيت املقدسأي املطهرة أو املباركة وهي "  � كتب يف  قسمها لكم أو مساها أو  َكَتَب ا�َّ

 )تفسري النسفي" ( اللوح احملفوظ أ¨ا مساكن لكم
 )القرطيب " ( ْألردنّ ا: وبعض  دمشق وفلسطني"  �
 )الزخمشري " ( بيت املقدسيعين أرض "  �

  
صر اىل الشام    : كل مشارق االرض ومغارFا اعطيت لبين اسرائيل من م

  
  :ورد يف القرآن 

َبِين  َعَلى َوَمتَّْت َكِلَمُة َربَِّك اْحلُْسَىن  اِفيهَ  َمَشاِرَق اْألَْرِض َوَمَغارِبـََها الَِّيت Kَرَْكَناَكانُوا ُيْسَتْضَعُفوَن  َوَأْوَرثـَْنا اْلَقْوَم الَِّذينَ " 



  ).137: االعراف  " (ِفْرَعْوُن َوقـَْوُمُه َوَما َكانُوا يـَْعرُِشونَ  َوَدمَّْرَ̄ َما َكاَن َيْصَنعُ  ِمبَا َصبَـُروا ِإْسَرائِيلَ 
  

  :جاء يف التفسري 
صر والشاميعين أرض "  �  ).النسفي " (  م
 ).البيضاوي" (الفراعنة والعمالقة ومتكنوا يف نواحيها بعد بنو إسرائيل أرض الشام ملكهايعين "  �

  
  !فهو امجاع من كبار علماء القرآن ! وذات التفسري جاء يف تفسري الطربي والبغوي والطربسي

  
ُتْم َرَغد اْلَقْريَةَ  اْدُخُلوْا َهـِذهِ َوِإْذ قـُْلَنا  ":ورد يف القرآن  َها َحْيُث ِشئـْ   ). 58:البقرة " (ُسجَّداً  اً َواْدُخُلواْ اْلَبابَ َفُكُلواْ ِمنـْ

  
  :جاء يف التفسري 

تفسري فتح " ( وقيل إ¨ا أرحياء قرية من قرى بيت املقدس،  . املقدس القرية هي بيت: مجهور املفسرينقال  " •
 ).الشوكاين - القدير

  
ُتْم َوُقوُلواْ ِحطَّةٌ  اْلَقْريَةَ  اْسُكُنوْا َهـِذهِ  َوِإْذ ِقيَل َهلُمُ  " :ورد يف القرآن  َها َحْيُث ِشئـْ َواْدُخُلواْ اْلَباَب ُسجًَّدا نـَّْغِفْر َلُكْم  وَُكُلواْ ِمنـْ

  ).161:االعراف ( "اْلُمْحِسِننيَ  َخِطيَئاِتُكْم َسَنزِيدُ 
  :جاء يف التفسري 

 ). اجلاللني( " املقدس بيت لقريةاو اذكر إذ قيل هلم اسكنوا هذه  " •
  

ُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفواْ ِيف " :ورد يف القرآن  " ( َهلُْم ِيف َألْرضِ َوُمنَكَِّن  . اْلَوارِِثنيَ  َوَجنَْعَلُهمُ  َألْرِض َوَجنَْعَلُهْم أَِئمَّةً  َونُرِيُد َأن منَّ
  :).5القصص 

  :جاء يف التفسري 
  ).تفسري البغوي " ( والشامنوّطن هلم يف أرض مصر "  •
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  !!وال حرف واحد نطقه القرآن يدل �ن هناك نبوة ستظهر من نسل امساعيل 

صَّاِحلِنيَ َربِّ َهْب ِيل :" طلب إبراهيم من ربه ابناً من الصاحلني لقد    ). 100 -99:الصافات  " (  ِمَن ال



َنا َلُه "    ).  84:   األنعام" ( ُكالØ َهَديـَْنا   ِإْسَحاَق َويـَْعُقوبَ َوَوَهبـْ
َنا َلُه "  ِفَلًة وَُكالØ َجَعْلَنا َصاِحلَِني  ِإْسَحاَق َويـَْعُقوبَ َوَوَهبـْ   ). 72: األنبياء  "  (َ̄
َنا َلُه "    ). 27: العنكبوت  "(  َوَجَعْلَنا ِيف ُذرِّيَِّتِه النـُّبـُوََّة َواْلِكَتاَب  ِإْسَحاَق َويـَْعُقوبَ َوَوَهبـْ
َنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوبَ َوَما يـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا�َِّ  فـََلمَّا اْعتَـَزَهلُمْ "    ).  50-49: مرمي  " ( وَُكالØ َجَعْلَنا نَِبيØا  َوَهبـْ
  

). 39ابراهيم . ( املرة الوحيدة اليت قيل فيها ان امساعيل هو هبة فقد جاءت على لسان ابراهيم وليس على لسان هللا 
  !ونالحظ انه ال يذكر ابداً نسل امساعيل . كثرياً فقد اختصت �سحق فقط ويعقوب  فاهلبة اليت كررها هللا

  
‚ÂçÖ]�íè…„Ö�Ðv‰]�áæ��â�ÆÜ 

َعَلى َربَُّك َويـَُعلُِّمَك ِمْن Úَِْويِل اْألََحاِديِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى آِل يـَْعُقوَب َكَما أََمتََّها ) يوسف ( وََكَذِلَك َجيَْتِبيَك "
َراِهيَم َوِإْسَحاقَ أَبـََوْيَك ِمْن قـَْبُل    ). 6: يوسف  " (  ِإبـْ

َنا َلُه "    ). 27: العنكبوت  "(  ِيف ُذرِّيَِّتِه النـُّبـُوََّة َواْلِكَتابَ َوَجَعْلَنا  ِإْسَحاَق َويـَْعُقوبَ َوَوَهبـْ
َنا َبِين ِإْسَرائِيَل اْلِكَتاَب َواْحلُْكَم َوالنـُّ َوَلَقْد " ةَ آتـَيـْ َناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى اْلَعاَلِمَني  بـُوَّ   ).16: اجلاثية  " (َوَرزَقـْ
َنا ُموَسى اْهلَُدى" َنا َبِين ِإْسَرائِيَل  َوَلَقْد آتـَيـْ   ). 53: غافر  " ( اْلِكَتاَب َوَأْورَثـْ
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َنا بَ ":ورد يف القرآن  ةَ ِين ِإْسرَائِيَل َوَلَقْد آتـَيـْ َناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت  اْلِكَتاَب َواْحلُْكَم َوالنـُّبـُوَّ " َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى اْلَعاَلِمنيَ َوَرَزقـْ

  ).  16:  اجلاثية(
  !ومل يقل هذا ابداً عن امساعيل أو نسله  

َنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوبَ "  َة َواْلِكَتابَ َوَجَعْلَنا ِيف ُذرِّيَِّتِه  َوَوَهبـْ   ). 27: العنكبوت" (  النـُّبـُوَّ
  

  : لو كان نبياً فهذا يناقض كون دمحمًا وحده نيب العرب
  
َناُهْم ِمْن ُكُتٍب َيْدُرُسونـََها   " َلَك ِمْن َنِذيرٍ َوَما آتـَيـْ   )44: سورة سبأ" ( َوَما َأْرَسْلَنا ِإلَْيِهْم قـَبـْ
 ) 3: سورة السجدة"   (َلَعلَُّهْم يـَْهَتُدوَن  َنِذيٍر ِمْن قـَْبِلكَ لِتـُْنِذَر قـَْوماً َما َأlَُهْم ِمْن ."

  .) 46:القصص "  (  لِتـُْنِذَر قـَْوًما َما َأlَُهْم ِمْن َنِذيٍر ِمْن قـَْبِلكَ َوَلِكْن َرْمحًَة ِمْن َربَِّك " 
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اذن يكون الشعب ..  كانوا مسلمنيوسليمان   داوديعقوب وموسى و  �ن" .. الربوفيسور " اخذ¯ بذات منطق هذا لو 

   !وال مناص من هذا الواقع  ..مسلماً كذلك الذي يؤمن 9م ويتبع هداهم االسرائيلي 
 .. اورشليم وحولوها اىل عاصمة لبالدهم  على عهد داود وسليمان هم من حكموا - اليهود  - "املسلمون"وبذلك يكون 

ماذا ميلكون سوى خواء اجلعبة ، ويطالبون 9ذه االرض ؟ " .. يون دمحم" اخرون " ! مسلمون " فعلى اي اساس »يت 
  !واملزاعم العارية عن اي دليل 

  
بزعم الربو "! ( املسلم "  اتباع النيب موسى" املسلمون املوسويون " قام ..  1948احلديث و�لتحديد عام  يف عص̄رو 

ا بنصوص قطعية حمكمة يف اله االسالم هلم ونص عليه"  كتبها" �قامة دولتهم اسرائيل على ذات االرض اليت )  فيسور 
  !؟" املسلمون احملمديون "فعلى اي اساس يعرتض عليهم . القرآن 

  !ولو بنص واحد من اله القرآن ؟. ..اثبا�ت وصكوك ملكية هلذه االرض :  املسلمون املتأخرون هل هلؤالء
  

االمر ، ومن فمك  اذن قضي) ... سلمون امل(  هماليوم حيكمون يف دولتهم اليت اسسها انبياء) اليهود ( فاملسلمون 
  !ندينك ¬ بروفيسور زمانك 

  
" �ملسلمون " م وعلى ذلك لن يصح تسميته.. يب االسالم �ن اليهود ال يعرتفون بن.. ولو احتج الربوفيسور اليهودي 

  : 9ذا اجلواب املفحم صككنا عليه قوله... وال حتق هلم االرض  
¬ ال جتردهم من اسالميتهم فلماذا " ...مريزا غالم امحد " بنيب القاد¬نية  ايضاً  �ن املسلمون احملمديون ال يعرتفون

بل ايضاً حبسب  لقائلة �سالم مجيع االنبياء ا حبسب نظريتك نبياً مسلماً  ايضاً " مريزا غالم امحد" اوليس  يهودي ؟ 
  !!اعرتافه هو واعرتاف اتباعه االمحديون �¨م هم املسلمون األصح اسالماً 

  



ن  - )املسلمون احملمديون (  ونذكرك �ن ... البهائية " بنيب " ال يعرتفون   -! الذين تنحاز اليهم هلثاً وراء االصفر ال̄ر
  ؟حبسب نظريتك العرجاءنبياً مسلماً هو ذا ايضاً ،  اوليس ه"  Fاء هللا" 

م  )سلمونامل( هم تعترب املسلمون احملمديون ا¨مفقط فلماذا  مثل اليهود ال يعرتفون �نبياء  على ذات املقياسمع ك̈و
عن املسلمني وال تنفيها ال¨م ال يعرتفون بنيب خارج عن نسلهم ، .. " اسالمهم " عن اليهود ملاذا ستنفي  ؟ »تون بعدهم

  ؟ الذين ال يعرتفون �نبياء أتوا بعد رسوهلم احملمديني
هل هذه امانتك ! بعده مسلمون ؟ ظهروا وال تعترب من ، تعترب االنبياء قبل دمحم مسلمون! وعلى اي اساس ¬ فيلسوف

  !العلمية والفكرية ، أم هذا �لتحديد ما برجموك على نشره ؟
  ( !! ) خيار وفقوس: ، ام ان نظريتك قائمة على املثل الشعيب القائل ما سبب هذه اإلنتقائية 

  
  ) .حبسب منطق الربوفيسور !! ( وهم مسلمون اتباع داود املسلم وسليمان املسلم .. فمن حيكم اورشليم اليوم هم اليهود 
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 جود نيب واتباعهو  شهدتوان كل ارض  ..حجة هذا اليهودي ان كل االنبياء منذ بدء اخلليقة واىل اليوم هم مسلمون 

  !واجب حتريرها وارجاعها للمسلمني  وان عليهم ، للمسلمني عليها ، فهي ارض ملك رمسي
  ..يقود البشرية لكارثة س السخف الذي يهذره هذا املهلوس ، هذا
الصني وتاليلند وبورما ، حبجة ان بوذا كان  ني اليوم ان يستولوا على اراضيوحيق للمسلم.. يكون بوذا نبياً مسلماً  اذ
و�لتايل حيق للمسلمني االستيالء .. وشقيق لنبيهم دمحم " اخ " وانه يعترب ! ) امنا البوذيون قد حرفوا دينه ( اً مسلماً نبي

  !!م حبجة ا¨ا راض اسالمية ارضه على
  ...!!وكذلك حيق هلم اراضي اهلند ألن كريشنا كان نبياً مسلماً 

  !هو نيب مسلم "جوزيف مسيث"ومون ألن نيب د¬نة املور  ت املتحدةوهكذا ايضاً حيق هلم غزو واستيالء اراضي الوال¬
حبسب نظرية  كان نبياً مسلماً " املسيح يسوع " وان كل دول اورو� واسرتاليا وافريقيا املسيحية كانت اسالمية ألن (

  !! ء العامل منذ بدء اخلليقة مسلمونوكل انبيا! .. �ريخ اسالمي: القائل ان كل �ريخ البشرية هو !) الربوفيسور العبقري 
  



  !!خالص وملكية رمسية ألمة دمحم  و9ذا تكون كل اراضي الكرة االرضية حق
  

خ ــاريـتـها الــرفـعـسيزرة ـع جمـسيقومون �فظ  -"! حرروها: " وحبسب الفاظ الربوفيسور موشي  - استوىل عليها املسلمنيومىت 
على أوامر نيب االسالم بقتل كل يهودي على ظهر األرض حىت  واملبين! - د ضد اليهود المي املوعو اهلولوكوست االس -

  2 !ينطق احلجر والشجر ان اختبئ اليهودي خلفه 
  ..احد من هذه امللحمة االسالمية ولن يستثىن يهودي و 

   " !  Self-hatred" نفسه ل العدو والكاره - موشى شارون الربوفيسور حىت الو  
  
  
 

                                                 
  : ، هذه التعاليم االسالمية بابادة كل اليهود  في االسالم قبل ظهور النازية الهتلريةاذ نقرأ عن النازية   2

ال تقوم    قال    ص     أن رسول ال0ه   أبي هريرة    عن    أبيه    عن    سهيل    عن    يعقوب يعني ابن عبد الرحمن    حدثنا    قتيبة بن سعيد    حدثنا  " •
وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو  من فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي   اليهود    الساعة حتى يقاتل المسلمون 

  ."اليهود    فإنه من شجر    الغرقد    إال  الشجر يا مسلم يا عبد الUه هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله
 )يكون مكان الميت من البالء  ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن  -كتاب الفتن و أشراط الساعة  - صحيح مسلم( 

  


