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• صيام عاشوراء بين المسلمين واليهود

• تميم الداري عابد أهل فلسطين

أ. أيمن الشعبان

أ.جهاد العايش آل عملة

أ.مجد عبد اهللا حّماد• المسجد األقصى وتفنيد االدعاءات الصهيونية حول أسطورة  الهيكل
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أ.جهاد العايش آل عملة
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