آری اﻣﺎن دارد ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ… و ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ
آری اﻣﺎن دارد ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ… و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ
) واﻋﺘﺼﻤﻮا ﺑﺤﺒﻞ اﻟﻪ ﺟﻤﻌﯿﺎ وﻻ ﺗﻔﺮﻗﻮا (
و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ دﺳﺘﻮری ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺎﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺼﻄﻔ ﺣﺎﻣﺪ‐ اﺑﻮوﻟﯿﺪ ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﺑﺮادر ﻣﺴﺘﻨﯿﺮ ) :ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ(

ﺑﺮادر ﻣﺴﺘﻨﯿﺮ:
ﻓﺘﻨﻪ اﻧﯿﺰی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ ﻏﻢ اﻧﯿﺰی ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن اﺳﻼم ﺑﯿﻦ
ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ ،و ﺗﺴﻠﻂ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮﻣﺎ ،و وﺟﻮد دوﻟﺘ ﯾﻬﻮدی در ﻗﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﻤﺎن.
از اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘ ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻞ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رﻓﺘﺎری و اﻋﺘﻘﺎدی ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳ ،و
ﭘﯿﺮوی ﻓﺮﻫﻨ و اﻋﺘﻘﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﺎن ﺣﺎﮐﻢ و اﭘﻮزﯾﺴﻮن ﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣ ﺷﻮد ،ﺣﺘ
اﺳﻼﻣ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣ رﻓﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﺎﺷﺪ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ﻣﺎدی ﮔﺮاﯾ زﻣﺎن ﺷﺪ و دﯾﻦ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺗﺠﺎرت ﮐﺮد و ﺟﻬﺎد را ﺑﻪ ﯾ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﻣﺘﻌﺪد از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.
در ﺳﻮال ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺎرس ﻫﺎ و ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮددﯾﺪ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻠ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﻮﻣ و
ﻗـﺒﯿﻠﻪ ای ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻗﺼـﺎ ﻧﻘـﺎط ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﺳﻼﻣـ ﺿﺮﺑـﻪ وارد ﮐـﺮده اﺳـﺖ را ﻓﺮاﻣـﻮش ﮐـﺮده اﯾـﺪ .در اﯾـﻦ
ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﻢ ﻫﺎﯾ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آن را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺟﻨ
ﻫﺎی ﻃﺎﺋﻔ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺷﯿﻌﻪ وﺳﻨ ﺗﻨﻬﺎ دو اﺳﻢ ﻣﺸﻬﻮری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ وﺟﻮد

دارﻧﺪ.

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎری وﻫﺎﺑﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد از اﺟﺰاء اﺳﻼﻣ و ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
– ﻃﺒﻌﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ از ﻋﺮب و ﻓﺎرس و ﺗﺮک و ﮐﺮد و ﺑﺮﺑﺮ و ﺑﻠﻮچ و ﻧﻮﺑ ﻫﺎ و
آﻓﺮﯾﻘﺎﯾ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دﯾﺮان اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ … .و آﻧﺎه ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﻓﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ
ﯾﺪﯾﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺰرﮔﻮار و ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮاﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ… وﺟﻌﻠْﻨَﺎﻛﻢ
ﺷُﻌﻮ ﺑﺎ وﻗَﺒﺎﺋﻞ ﻟﺘَﻌﺎرﻓُﻮا انﱠ اﻛﺮﻣﻢ ﻋﻨْﺪَ اﻟﻪ اﺗْﻘَﺎﻛﻢ .ﺳﻮره ﺣﺠﺮات – آﯾﻪ 13
– از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻘﻬ اﺳﺖ و اﻣﺎن درک
آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻣﺎن ﺗﻔﺎﻫﻢ درﺑﺎره اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻬﻘ ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺳﻨ ﻫﻢ وﺟﻮد
دارد.
– اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و )ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺠ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص( و ﯾﺎ دوﻟﺘﻬﺎی ) ﻣﻌﺘﺪل( ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻣﺮﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،از ﻧﻮع اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و وﺣﺸﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﻣﺪرن در آن وارد ﮐﺮده اﻧﺪ .اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻋﺮب ﻫﺎ و اﯾﺮان )وﯾﺎ ﻓﺎرس ﻫﺎ(
از ﺟﻨﺲ ﻣﺬﻫﺒ و ﯾﺎ ﻗﻮﻣ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ و
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﻬﺎ را ﭘﺮرﻧ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻧﺮژی روﺣ و ﺟﺴﻤ ﮐﻪ در دﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻫﺎ و اﯾﺮان
وﺟﻮد دارد ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ و ﺳﻠﻢ در ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺤ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ اﯾﻤﺎن در ﺛﺮﯾﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮداﻧ از اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻣ
ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺟﺎﯾﺎﻫﺶ را ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد :ﺳﻠﻤﺎن از ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ.

ﺧﻄﺮﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻋﺮب و ﻓﺎرس و ﺗﺮک و ﺗﺎﺟﯿ و ﭘﺸﺘﻮن و ﻋﺮب و ﮐﺮد و ﺑﻠﻮچ و دﯾﺮ ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن را ﻣ داﻧﺪ ،ﺧﻄﺮﻫﺎﯾ از ﺟﻨﺲ وﺟﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑ
آﻧﻬﺎ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و از اﯾﻦ راه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺛﺮوﺗﻬﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﺎﻧﺸﺎن وﺟﻮد دارد و از ﺑﯿﻦ
ﺑـﺮدن ﻣﻌﺘﻘـﺪات و دﯾـﻦ آﻧﻬـﺎ ﮐـﻪ در ﻗﻠﺒﺸـﺎن وﺟـﻮد دارد .و اﯾـﻦ اﻣـﺮ را ﺑـﻪ ﺻـﺮاﺣﺖ از زﺑـﺎن ﻣﺘﻔﺮﯾـﻦ و
ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن و ژﻧﺮال ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣ ﺷﻨﻮﯾﻢ.و ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﯾﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا از ﺗﻮ راﺿ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از
آﻧﻬﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨ …وﻟَﻦ ﺗَﺮﺿ ﻋﻨْﻚَ اﻟْﻴﻬﻮد و اﻟﻨﱠﺼﺎرﱝ ﺣﺘﱠ ﺗَﺘﱠﺒِﻊ ﻣﻠﱠﺘَﻬﻢ ‐ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ …120
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟؟ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼ از دﺳﺖ رﻓﺖ .ﯾﻬﻮد در ﻣﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﯾﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن
ﻣﺮﺗﺪش ﺟﻮﻻن ﻣ دﻫﻨﺪ و ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﻣﺎﻧ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را درک ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻤﺎﻣ ﺛﺮوﺗﻬﺎ از ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و آب و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔ در ﺧﺸ و درﯾﺎ و ﻓﻀﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺴﻠ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺟﺎری آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از دﯾﻦ و وﻃﻦ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﻫﺮ
ارزﺷ ﻏﯿﺮ از ارزﺷﻬﺎی ﻏﺮﺑ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﻨﺪ دور ﮐﺮده اﺳﺖ.
– از ﺳﻮی دﯾﺮ ﻣﻠﺘﻬﺎی اروﭘﺎﯾ را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮن ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺟﻨﯿﺪﻧﺪو ﺧﻮن ﯾﺪﯾﺮ را رﯾﺨﺘﻨﺪ
و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
– آﻟﻤﺎﻧ ﮐﻪ در دو ﺟﻨ ﺟﻬﺎﻧ ﻋﻠﯿﻬﺶ ﺟﻨﯿﺪﻧﺪ اﻣﺮوز رﻫﺒﺮی اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و ﻓﺮدا
رﻫﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
– ژاﭘﻨ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻼح ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺮوز از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳ در ﻗﺎره
آﺳﯿﺎ اﺳﺖ و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ از وﺣﺸﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣ او ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻏﺮب در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺲ ﭼﺮا ﻋﺮب ﻫﺎ اﻣﺮوز از ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ دﯾﺮ ﻣﻠﺘﻬﺎ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ؟؟
و ﭼﺮا اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺷﺘﺮاﮐﻬﺎﯾ ﮐﻪ در اوﻟﯿﺎت دﯾﻦ و ﻓﺮﻫﻨ دارﻧﺪ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ؟

ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻢ آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﺮار ﺑﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪن و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ دارﯾﻢ؟ و
روزی ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ :و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ روی ﺑﺮداﻧﯿﺪ ﺧﺪا ﻗﻮﻣ ﻏﯿﺮ
ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ )ﺑﺨﯿﻞ( ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )ﺑﻠﻪ ﺑﺴ از ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ و ﻓﺪاﮐﺎرﺗﺮﻧﺪ( ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﺪﯾﺪ آرد .وانْ ﺗَﺘَﻮﻟﱠﻮا
ﻳﺴﺘَﺒﺪِل ﻗَﻮﻣﺎ ﻏَﻴﺮﻛﻢ ﺛُﻢ  ﻳﻮﻧُﻮا اﻣﺜَﺎﻟَﻢ ‐ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ آﯾﻪ 38
ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺷﺮم و ﺧﻮاری و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎ در آﺧﺮت اﺳﺖ  .واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻓﺎع از ﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻤﺎن را
زﻣﺎﻧ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی دﻧﯿﺎی اﺳﻼم اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﻬﻮد ﺑﺮ ﻗﺪس و ﻣﺴﺠﺪ
اﻻﻗﺼﺎی آن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد .آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﻋﺲ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﺎری از ﺧﻮد ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ
و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻏﯿﺮ از ﮔﺮوﻫ اﻧﺪک ﻧﻤ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗ در ﻣﻪ و ﮐﻌﺒﻪ ﻣ اﻓﺘﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻓﺎﺳﻘﺎن و
اوﺑﺎش و ﻣﺮﺗﺪان زﻣﺎم اﻣﻮر را ﺑﻪ ﮐﻠ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻓﺮﻋﻮﻧ از آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻢ راﻧ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﻫﯿﻞ ﯾﻬﻮدی ﺑﻪ زودی ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ آن اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻋﺮب و ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﻟﺘﻬﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ راﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺮدﻣ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑ ﺑﺪون رﻫﺒﺮ و ﻫﺪف ،و اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻄ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺘﻨﻪ اﻧﯿﺰ و ﻓﺮﯾﺐ دﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را ﺑﺸﺪ.
ﺑﻠﻪ اﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ… ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨ ،ﮐﺮد و ﻋﺮب ،ﺗﺮک و ﻓﺎرس… و
ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻄﺮ وﯾﺮاﻧﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﮐﻞ اﺑﻨﺎء ﺑﺸﺮ در روی زﻣﯿﻦ را ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣ ﮐﻨﺪ.
انﱠ اﻟﻪ ﻳﺤﺐ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﻘَﺎﺗﻠُﻮنَ ﻓ ﺳﺒِﻴﻠﻪ ﺻﻔﺎ ﻛﺎﻧﱠﻬﻢ ﺑﻨْﻴﺎنٌ ﻣﺮﺻﻮص ﺳﻮره ﺻﻒ‐ آﯾﻪ 4
و اﯾﻦ ﻧﺪا ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
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