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 محرقة غزة بين العقيدة والعاطفة (ممنوع دخول الغوغاء) 

بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

إن اإلنسان المسلم مكلف بأن يزن األمور بميزان الشرع الحنيف ، وأن يبذل الوسع في طلب الحقيقة بعيدا عن العواطف و اإلعالم المضلل 
، فهو مسؤول أمام اهللا عن كل موقف يتخذه دون أن يجتهد في تقصي الحقائق وطلب رأي الشرع ، فيأثم إن لم يجتهد وإن أصاب ، ويأجر 

 إن اجتهد وإن أخطأ ،
ومن هذه النوازل التي حلت بديار المسلمين ما حدث في غزة من محرقة عمياء تستهدف عوام المسلمين كما تستهدف أجهزة 

الحكومة الفلسطينية المعطلة لشرع اهللا ، فاليهود ال يفرقون بين من يقاتلهم ومن ال يقاتلهم ، وال يفرقون بين الرجل والصبي والشاب 
 والشيخ و الذكر واألنثى ، هم أرذل خلق اهللا وشرهم إطالقا ، 
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 وسبحان اهللا الذي جعل اعتداء اليهود على إخواننا المسلمين في يوم السبت ، وهم إخوان القردة والخنازير وهذا طبعهم :
(ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) البقره 65 

 
 

إن المسلم ليألم لما رأى من دماء زكية مسلمة سالت على يد شر الخلق ، وإنما هذه المشاهد هي باعث لنا معاشر المسلمين لنستذكر 
حكم جهاد اليهود الذي كان ومازال فرض عين على كل مسلم ومسلمة ، قبل أحداث غزة وبعدها ، حتى ال يبقى منهم يهودي واحد في 

أرض فلسطين المباركة ،
 

 إن هذه األحداث المؤسفة تذكرنا بحقيقتين راسختين ، 
األولى : أن قضية فلسطين هي أكبر من حماس ، وهي تمتد لتصل إلى كل مسلم ومسلمة على وجه المعمورة ، فإن غابت الراية 

اإلسالمية النقية وجب على المسلمين هناك إيجاد راية جديدة نقية تلتزم بكتاب اهللا وسنة رسوله ، وإن عدمنا هذه الراية فإن قتال اليهود 
 ال يسقط عنا ولو خرجنا أفرادا ، فعلماء األمة لم يشترطوا شرطا لجهاد الدفع وبذل الوسع (حسب الطاقة) غير اإلسالم ، 

الثانية : ال يجب أن تتغير األحكام التي أسقطناها على حماس بمجرد بدئ العدوان اليهودي عليها وعلى مؤسساتها ، ففعل ذلك ومحاولة 
تكميم أو لجم األفواه عن ذكر كوارث حماس وطوامها التي تشمل تعطيل حكم اهللا والرضا بدين الديمقراطية والنزول في ذمة الكفرة 

الطواغيت ، لهو من الجهل بمكان ، وهو من باب تقديم العاطفة على العقيدة ، وهذا من المهالك المهلكة ، 
 

 بعضا من ثوابتنا اتجاه حماس :
-1 إن توقفنا عن إسقاط حكم الكفر العيني على حماس هو من باب الورع والمبالغة في الحيطة ، وإال فإن من أقوالها وأفعالها الكفرية ما 

 ال يختلف على كفره اثنان أو يتناطع عليه كبشان ، فراية حماس هي راية عمية ، جاهلية ، فيها شبهات مكفرة ،
 -2 إن القتال تحت هذه الراية ال يجوز شرعا ، لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم :

  ÛمǂƨمǇƐǋƥ "ƕǐǂǉƑ جǐƓƬƴǁ ĉƾƺ ƕĆƗĊǂĆƗć ǈبƮƸيǋƈ ƕǐƓƬƳ ǍǁƋ مِّيَّة يدعو ِ"من قاتل تحت راية ع
والكفريات التي وقعت فيها حماس ال تجعل رايتها عمية وحسب ، بل تجعلها راية مدنسة بالكفريات والبدع والتحريف ، فالقتال تحت 

 راية واقعة في شبهة الكفر لهو من أشد أنواع الضالل والزيغ ، وإن كان هذا القتال ضد اليهود ، 
 فينقل موقعهم عنهم باب الموقف من القوى الفلسطينية :

"تدافع "حماس" عن قضايا الشعب الفلسطيني من غير تمييز على أساس ديني أو عرقي أو فئوي، وتؤمن بحق الشعب الفلسطيني، 
 بكل فئاته وطوائفه في الدفاع عن أرضه وتحرير وطنه، وتؤمن بأن الشعب الفلسطيني شعب واحد بمسلميه ومسيحييه ."

ولقد بان هذا واضحا على سلوك هذه الحركة المجرمة في مواالة النصارى ودعم بعض المرشحين النصارى للمجلس التشريعي 
الشركي وفرض العطل على الجميع في أعيادهم ، مع أن علماء األمة قد حرموا تهنأتهم بالعيد (فكيف بفرض العطل فيها !) فقال 

 مشير المصري :
(حماس في االنتخابات التشريعية األخيرة (يناير 2006) دعمت المرشح المسيحي حسام الطويل حتى فاز بعضوية المجلس التشريعي، 

إضافة إلى تعطيل الحكومة (المقالة) للدراسة والعمل في أعياد الميالد".)
 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1199279363784%20&pagena 
me=Zone-Arabic-News/NWALayout

 
ثم إنهم يوالون الشيوعيون والقوميون اليساريون وال يجدون مانعا من القتال والتنسيق معهم ، والترحم والتعزية برموزهم وإن 

 كان أرثذوكسيا شيوعيا ( كالهالك جورج حبش) ، وهذا أيضا متوافق مع مبادئهم التي ينشرها موقعهم :
" ترى "حماس"أن ساحة العمل الوطني الفلسطيني تتسع لكل الرؤى واالجتهادات في مقاومة المشروع الصهيوني، وتعتقد أن وحدة 

 العمل الوطني الفلسطيني غاية ينبغي على جميع القوى والفصائل والفعاليات الفلسطينية العمل من أجل الوصول اليها ." 
 من قاعدة تغليب ً"تسعى "حماس" الى التعاون والتنسيق مع جميع القوى والفصائل والفعاليات العاملة على الساحة، انطالقا

القواسم المشتركة ومساحات االتفاق على مواقع االختالف. "
 

أما تنازلهم عن المطالبة بالشريعة (وهي مرحلة أبعد بكثير عن مجرد عدم تطبيق الشريعة ) فلقد لحقه عزم وإرادة حازمة في تطبيق 
 أحكام الكفار على مسلمي غزة فكانت كسابقتها فتح ،

 فيقول المجرم فوزي برهوم في صدد حديثه عن مجزرة الصبرة :
 «اما الحكومة فانها تطبق القانون بشكل غير مسبوق وان تسمح ألي جماعات بان تأخذ القانون بيدها».

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issueno=10896&article=488485 &feature= 
 أما القانون الذي يتحدث عنه هذا المجرم فهو قانون عرفات ، قانون أوسلو ، ياسق بني علمان ، فحسبي اهللا ونعم الوكيل ،

 يقول شيخ اإلسالم (مجموع الفتاوى 3/267) :
  باتفاق الفقهاء."اهـً مرتداًل الشرع المجمع عليه؛ كان كافراّ"اإلنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حلل الحرام المجمع عليه، أو بد

 ويقول (مجموع الفتاوى 3/407) :
 (ومن حكم بما يخالف شرع اهللا ورسوله، وهو يعلم ذلك فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم الياسق، على حكم اهللا ورسوله)

 وهذا كله يدل على وقوع حماس في الكفر والعياذ باهللا ،
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-3 إن حكم حماس هذا ال يعني ترك قتال اليهود ، بل إن قتال اليهود اليوم من أوجب الواجبات ، وكما أسلفت سابقا ، على المسلمين في غزة 
وخارجها أن يبذلوا وسعهم في جهاد اليهود في غزة والضفة وحيفا وعكا ، كما يجب عليهم أن يستهدفوا كل مصالح اليهود في الخارج ، فكلها 

أهداف مشروعة ،
 

-4 إن الكثير من عوام حماس هم من الجهلة المضللين الذين يظنون خيرا في قيادتهم ، وهؤالء نسأل اهللا أن يهديهم، وال بأس من 
إعانتهم باإلغاثة واإلسعاف ، فحقوقهم كمسلمين ال تسقط بوقوع قيادتهم بالكفر (دون أن نسقط حكم الكفر عليها عينيا )، إال أن هذا ال يجب 
أن يمتد إلى العمل العسكري ، وإال فإن جهود الموحدين ستذهب هدرا في خدمة راية جاهلية ، وهذا منكر كبير وإثم مبين ، نربأ بالموحدين 

أن يقعوا فيه ،
 

-5 إن القتال تحت راية حماس مرفوض عقال ، فلقد أثبتت التجربة ان هؤالء القوم ال يؤمن لهم ، وما خداعهم ومكرهم بجيش اإلسالم 
 ، بالرغم من أنهم (أي جيش اإلسالم ) قد ساهموا بأسر الجندي شاليط إال دليال على مكر وخبث طويتهم ،

كما أن القتال تحت رايتهم سيولد نتائج انهزامية ال يقبل بها المسلم صاحب الهمة العالية ، فهؤالء لن يتورعوا عن إدخال قوات زرقاء 
لألمم المتحدة لتقوم بوظيفة حزام عازل يكون حصنا لليهود ضد أي هجمات صاروخية ، وربما تنازلوا أكثر من ذلك مقابل البقاء في السلطة 

 ،ً، فيكون القتال مع هؤالء االنهزاميين مرفوض عقال 
 

 في الختام أحب أن اختم قولي بأمرين :
 رسالة إلى حماس :

نصحناكم من قبل بضرورة العودة إلى اهللا وشرعه ، ونبذ الديمقراطية والتعددية والتذلل للطواغيت والتبرؤ من الشريعة ، ولكنم 
مازلتم تكابرون حتى وكلكم اهللا إلى أنفسكم ومكركم ، ورأيتم كيف حصد اليهود رجالكم وهم يتدربون (اعتمادا على طمأنة الطغاة 

 المصريين) فهال اعتبرتم ؟
 ألم ينزل عليكم الموت من السماء واألرض بالرغم من كل تنازالتكم وانهزامكم ؟ فهال عدتم لربكم ؟

 إن كان للمرئ روحا واحدة (واألمر كذلك) فلماذا ال يبذلها في سبيل نصرة اإلسالم الكامل المتكامل ، من عقيدة وشريعة وجهاد ؟ 
ألم ننصحكم باالعتبار بياسر عرفات ؟ فأبيتم إال أن تصيروا عبرة لغيركم ، فقتل اليهود منكم المئات في نصف نهار ، واغتالكم الصهاينة 

 وأنتم في غفلة ، بعد ان اشتغلتم بالسلفيين الجهاديين وقتلهم وأسرهم ،
لن تنتصروا إال إن تبتم إلى ربكم ولسنا باألغرار لننسى خيانتكم للدين قبل هذه المحرقة ، ولن نغير رأينا فيكم حتى تغيروا من 

منهجكم المنحرف ،
 

 أما الرسالة األخرى فهي إلى يهود :
واهللا ليس لكم عالج غير العمليات االستشهادية ، ليس لكم عالج غير المفخخات ، لن نسمح لحماس أن تختطف الجهاد من األمة فالجهاد 

 ، وإن غدا لناظره لقريب ،ًأكبر من خذالن حماس ، والمجاهدون سيصلون إليك عاجال ال آجال
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اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة مهمة صعبة 
 
 

 ، واإلسعاف باإلغاثة إعانتهم من بأس وال يهديهم، أن اهللا نسأل وهؤالء ، قيادتهم في خيرا يظنون الذين المضللين الجهلة من هم حماس عوام من الكثير إن-4 
 جهود فإن وإال ، العسكري العمل إلى يمتد أن يجب ال هذا أن إال ، )عينيا عليها الكفر حكم نسقط أن دون (بالكفر قيادتهم بوقوع تسقط ال كمسلمين فحقوقهم
، فيه يقعوا أن بالموحدين نربأ ، مبين وإثم كبير منكر وهذا ، جاهلية راية خدمة في هدرا ستذهب الموحدين
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 للرفع بارك اهللا فيك و حفظك
يجب على فصائل السلفية أال تشارك في هذا األمر ألنه إن استتبت األمور فلن يكون التمكين إال لتلك الراية و ستغدر أول ما تغدر 

بهم حماس فهؤالء هم أحفاد ابن العلقمي .
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للرفع
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اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة إخوة يوسف 
 حفظك و فيك اهللا بارك للرفع
 هم فهؤالء حماس بهم تغدر ما أول ستغدر و الراية لتلك إال التمكين يكون فلن األمور استتبت إن ألنه األمر هذا في تشارك أال السلفية فصائل على يجب
 .العلقمي ابن أحفاد

 أخي إخوة يوسف 
 

ما أعلمه عنك أنك تكفر حماس قيادة وشرطة وأفرادا ، وهذا ليس من الغلو ، وإنما أراه رأيا مرجوحا ، واألورع هو التروي ، والتزام 
رأي قادة الجهاد الذين سكتوا على تكفيرها وإن كانوا قد استخدموا كلمات تقترب من تكفيرهم كقول أبو عمر البغدادي : حماس باعت 

 الملة ، وقول الشيخ أسامة : باعت دينها ولم تسلم لها دنياها وقول أبي حمزة المهاجر عنهم أنهم العلمانيون الجدد ،
 

 إال أننا متفقين على حرمة القتال تحت رايتها ، قوال واحدا ، 
فإن بعض أهل العلم قد أجاز القتال تحت راية عمية (ما لم تكن كافرة) ضد خطر أكبر كقتال الروم تحت راية الخوارج ، إال أن هذا ال 
ينطبق على حماس ، فأخطاء حماس كبيرة جدا تصل إلى المكفرات في بعض األحيان ، فال يجوز القتال تحت رايتهم ألن هذا سيمكن 

لراية ياسقية عمية جاهلية متلبسة بالكثير من الكفريات
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 إخوة يوسف
 

عضو

 
المشاركات: 

 38

 

 صح لسانك و سلمت يداك
 

و بارك اهللا فيك

   

#  6    
  

 منذ 8 ساعات 

 مهمة صعبة
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 22

 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة إخوة يوسف 
 يداك سلمت و لسانك صح

 
فيك اهللا بارك و

بارك اهللا فيك

   

#  7    
  

 منذ 8 ساعات 

 محب الصحابة
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 198

 

حيم ّبسم اهللا الحليم الر
 

 
أخى وأحبابى فى اهللا حياكم اهللا 

 
 التى فى قصصه أقول : ...ْرَين والعـِّبّلكل جاهل بالد

 
 ه أمسكّيا باغى الهدى فى غير محل

 فإن الوقعة قد تهلكك وأنت ال تدرى
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 وإن لم تمسك عنك فإن الحماقة عصا
 تضرب ضهرك تم إلى مصيرها تسرى

 
 هذا دين ال يهوى إال ما هو فيه أصلى 
وإن لم تنتهى فلقد أعذرت لك بقولى

 
...اليهود و ما أدراك ما اليهود 

 
  ُارّإن تأمن من هو فى أصله غد

ار ّفأنت كمن باع لغيره بغير تمن الد
 

يعلم اهللا أننا نصحنا لوجه اهللا إخواننا فى حماس أن يعودوا عن هذه العقيدة الفاسدة ، ويعلم اهللا أننا لم نترك منتدى كانوا فيه إال 
 أو بعلم ٍلت له ديموقراطيته وهو بغير علم ّبع كل من سوّ ويتٍنصحناهم ... ولكن هيهات هيهات أن يرجع من يرى نفسه بغير معيار 

  ... ال لهؤالء وال لهؤالء .ٍمحتار 
[

 اقتباس:
 المشاركة األصلية كتبت بواسطة محب الصحابة 

 
 
 

  ...األهواء به تلعب ال ةّهمـ ذو يكون أن الصافية النقية العقيدة صاحب المرء فعلى ، سنامه دروة إلعالئه والجهاد الناس بين ألعوبة ليس ينّالد هذا
 هذا ةّهم رفعوا ومن جلدتنا بنو من الجهاديين السلفيين هم منه ينتقم من لّأو المطاف آخر وفى اإلنتقام تم اإلنتقام تم باإلنقام ةّمر كل فى الصياح وعليه
  .الخريف فى الطقس تغير رّتغي األمر ّأن إال ... ردوخهم وعدم إقبالهم و حقـهم للغير ننسى أن دون همّأكفـ على ينّالد
 فى الشيخ نفر وما زوجها المرأة قتّطلـ وما أباه اإلبن حارب ما وال ... هّعم سولّالر قتل لما كذالك كان ولو بالعواطف يمشى ال ينّالد هذا الكريم أخى
  .غير ال ديننا هو هذا ، اهللا سبيل
  .البداية من يكون أن مفروض هو وما ماكان يكون وبعدها المسلوك ريقّالطـ مراجعة تم الجهاديين من المسجونين سراح إطالق من البد اإلنتقام قبل شيىء أول

 
 
 

 هذا بعض الذى قلناه واهللا من وراء القصد...
 

بارك اهللا فيك أخى الحبيب وفى اإلخوة الكرام .
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#  8    
  

 منذ 8 ساعات 

 أسامة بن زيد1
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 28

 

 كالم طيب
 

 بارك اهللا فيكم
 

ونسال اهللا ان يرد حماس وجميع من ينتمى لجماعة االخوان المسلمين الي راية التوحيد والحق

   

#  9    
  

 منذ 8 ساعات 

 محب الصحابة
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 198

 

 اللهم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمممممممممممممممممممين 
 اللهم أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأممممممممممممممممممممين
اللهم أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأممممممممممممممممممممين

   

#  10    
  

 منذ 7 ساعات 

 مهمة صعبة
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 22

 

اقتباس:
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 المشاركة األصلية كتبت بواسطة محب الصحابة 
 حيمّالر الحليم اهللا بسم

 
 

 
 اهللا حياكم اهللا فى وأحبابى أخى

 
 : ...أقول قصصه فى التى ْرَوالعـِّب ينّبالد جاهل لكل

 
 أمسك هّمحل غير فى الهدى باغى يا
 تدرى ال وأنت تهلكك قد الوقعة فإن

 
 عصا الحماقة فإن عنك تمسك لم وإن

 تسرى مصيرها إلى تم ضهرك تضرب
 

  أصلى فيه هو ما إال يهوى ال دين هذا
بقولى لك أعذرت فلقد تنتهى لم وإن

 
... اليهود ما أدراك ما و اليهود

 
  ُارّغد أصله فى هو من تأمن إن
 ارّالد تمن بغير لغيره باع كمن فأنت

 
 ولكن ... نصحناهم إال فيه كانوا منتدى نترك لم أننا اهللا ويعلم ، الفاسدة العقيدة هذه عن يعودوا أن حماس فى إخواننا اهللا لوجه نصحنا أننا اهللا يعلم

  .لهؤالء وال لهؤالء ال ... ٍ محتار بعلم أوٍ  علم بغير وهو ديموقراطيته له لتّسو من كل بعّويتٍ  معيار بغير نفسه يرى من يرجع أن هيهات هيهات
[

 :اقتباس
  الصحابة محب بواسطة كتبت األصلية المشاركة

 
 
 

  ...األهواء به تلعب ال ةّهمـ ذو يكون أن الصافية النقية العقيدة صاحب المرء فعلى ، سنامه دروة إلعالئه والجهاد الناس بين ألعوبة ليس ينّالد هذا
 هذا ةّهم رفعوا ومن جلدتنا بنو من الجهاديين السلفيين هم منه ينتقم من لّأو المطاف آخر وفى اإلنتقام تم اإلنتقام تم باإلنقام ةّمر كل فى الصياح وعليه
  .الخريف فى الطقس تغير رّتغي األمر ّأن إال ... ردوخهم وعدم إقبالهم و حقـهم للغير ننسى أن دون همّأكفـ على ينّالد
 فى الشيخ نفر وما زوجها المرأة قتّطلـ وما أباه اإلبن حارب ما وال ... هّعم سولّالر قتل لما كذالك كان ولو بالعواطف يمشى ال ينّالد هذا الكريم أخى
  .غير ال ديننا هو هذا ، اهللا سبيل
 من يكون أن مفروض هو وما ماكان يكون وبعدها المسلوك ريقّالطـ مراجعة تم الجهاديين من المسجونين سراح إطالق من البد اإلنتقام قبل شيىء أول

  .البداية
 
 
 

...القصد وراء من واهللا قلناه الذى بعض هذا
 

 .الكرام اإلخوة وفى الحبيب أخى فيك اهللا بارك
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 بارك اهللا فيك
 

 لو اطلعت على منتدياتهم التي كانت تقطر كرها وحقدا وشماتة على إخواننا في جيش اإلسالم ، وكلما نصحناهم ردوا بالكبر واالستعالء
 

لن ينتصروا ، فمنهجهم فاسد وال يختلف كثيرا عن المناهج الوضعية األخرى ، سيدخل الخور والجبن إلى قلوبهم وسينفض 
 المتسلقون عنها ،

 
اللهم استبدلهم يا رب وأرحنا من علمانيتهم

   

#  11    
  

 منذ 6 ساعات 

 ابو الرعب
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 3

 

## 
 

## 

   

#  12    
  

 منذ 5 ساعات 

 محب الصحابة
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 198
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اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة مهمة صعبة 
 فيك اهللا بارك

 
 واالستعالء بالكبر ردوا نصحناهم وكلما ، اإلسالم جيش في إخواننا على وشماتة وحقدا كرها تقطر كانت التي منتدياتهم على اطلعت لو
 
 ، عنها المتسلقون وسينفض قلوبهم إلى والجبن الخور سيدخل ، األخرى الوضعية المناهج عن كثيرا يختلف وال فاسد فمنهجهم ، ينتصروا لن
 

علمانيتهم من وأرحنا رب يا استبدلهم اللهم

بسم اهللا 
 

أخى الكريم حياك اهللا 
 

 ) ...منتدى الحوار... يعلم اهللا أنى أعرف عنهم الكثير بما أنى كنت عضو مشارك فى منتداهم ( 
 القوم وركبوا أجود ما لديهم ....َحّولو تنطـأمر اهللا غالب ورأيت ما رأيت من ردود يندى لها الجبين إال إننا نقول وبفضل اهللا 

 
اقتباس:

 لن ينتصروا

 
---وما النصر إال من عند اهللا ---

 
اقتباس:

 اللهم استبدلهم يا رب وأرحنا من علمانيتهم

 
 اللهم رافع السماء ومنزل الماء ويا من له خير األسماء 

 إهدى حماس 
 إلى ما أنزل على أبو أسماء 

صلوات ربى وسالمه عليه 
 

بارك اهللا فى أخى 

   

#  13    
  

 منذ 5 ساعات 

okbah ben ali 
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 436
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 أخي مهمة صعبة
 

كثر اهللا من أمثالك

   

#  14    
  

 منذ 5 ساعات 

 عبادة بن الصامت
 

مشرف

 
المشاركات: 

 213

 

 السالم عليكم ورحمة اهللا و بركاته 
 

  و جزاكم اهللا عنا كل خير ،مهمة صعبةبارك اهللا بكم اخي الفاضل 
 

 مجهود طيب نسأل اهللا أن يجعله في موازين حسناتكم .
 

وفقكم اهللا و سدد خطاكم

   

#  15    
  

 منذ 5 ساعات 

 _فيلق الصديق_
 

عضو

 
الدولة: أن شاء اهللا الفردوس االعلى

المشاركات: 68 

 

 كالم رائع وجميل
بارك اهللا فيكم

   

>12الصفحة 1 من 2

 
*=== (( ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد )) ===* 

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت
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الرسالة:

  
 خيارات

 إقتباس المشاركة في الرد؟
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