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 تقاضای محترمانه
 

ً از رھروان اسالم ناب محمدی با کمال احترام از ھمو  ، پژوھشگرانبه خصوصطنان عزيز و گرانمايه مخصوصا

 ، مال  ھا، مولوی صاحبان ، آيت  هللا ھا ، متفکرين اسالمی و ھمچنين حجت االسالم ھا ، داکتران ،و فيسوران پر

 سر زمين ، دين يھود،ھای خود را در مورد يھود  يات و انديشهھا و حتی چلی ھای اسالمی تقاضا دارم تا نظرطالب 

 ، فقھی يھودی از ديدگاه اسالم و سيستم اسالمی  بنگارند شاھان و سالطين يھودی و علمای، پيامبران يھودی ،يھود

يکتا   از نگاه  ی در مقطع زمانی مشخص  حق بودن و يا غير  آنه يھوديت و بۀچون بنده  تصميم  دارم  تا در  بار

سخت ين مورد اآيات اسالمی چيزی بنويسم و در مبنای ھدھا بر   ستی و يا ھم  انکار ايشان و رد اصول و دين آنپر

  ۀارم تا با ھمکاری ھمديگر بتوانيم يک تاريخچعالمان دينی اسالمی و نظريات ايشان ضرورت دبه رھنمائی  

 .عات فعلی فلسطين داشته باشيمموضوتباط  روشن به ار

ً استاد الحاج  داکتر امين الدين سعيدی    ً از ھمکار ی اسالميون گرانقدر مخصوصا  سپاسگذار بوده و اميد وارم قلبا

نای اصوليت ھای علمی و منطقی با تحليلی ھمه جانبه بم در رو شن شدن تاريخ اسالم بر مبا ھمکاری ھمديگر بتواني

 و ھمچنان بايد غرض رو شن شدن ذھنيت خوانندگان گرانمايه بنويسم که ،از اديان قبل از اسالم سھمی داشته باشيم 

طنی از راه اھم بود اگر ھمويان قبل از آن نيستم و ممنون خوعيسويت و اسالم و اد ،ھودی من پابند به اعتقادات ي

 زخ نجاتم دھند ؟؟ از آتش دو علم و دانش و منطق مرا رھنمائی نموده و،دوستی

ان ايت بندگھدکه من ميدانم وظيفه  و رسالت پيشروان اسالم   یئتا آن جا: ضا را به اين ملحوظ اظھار داشتماين تقا

خاطر ھدايت ه مايند تا نشود خدا نا خواسته بين باره توجه زيادی فراليای امور در اميد است او ،باشد گمراه می

 سانند نصيب شان گردد اين موضوع را ناديده نگيريد ؟؟ ترمیاز آن ا آن دو زخی که مارنکردن من و امثال من  

نه فھمی ام و ايشان خاطر  ه  من ب، در يک آتش بسوزيم که من گنھکار و مسلمان ھدايت گر يناشوم از  متأثر می

 ن من و حفظ منافع طبفاتی شان ؟؟؟؟بخاطر ھدايت نکرد

 مگر نيست ؟؟؟؟؟!! واقعاً جای تأسف است  

 

 


