
مسلماناناعتقاداتبههجمهدرمعاندانشناسیجریان

 

 محکومیت در دینی سؤاالت به پاسخگویی ملی مرکز اعتقادات و کالم گروه مدیر خضرآباد، زاده حسینی سیدعلی االسالم حجت

 .آید می ادامه در که است داده قرار فارس خبرگزاری اختیار در را یادداشتی اقدام، این

 

 گاهی چند از هر راستا این در و داده قرار ناجوانمردانه هجمه مورد را مسلمانان و اسالم معاند، جریان سه اخیر های سال در 

 دهند، می قرار اهانت مورد را قرآن و( ص)اسالم پیامبر

 

 از خود پیوسته کینه و دارد عهده به را جریان این مدیریت صحنه پشت در حقیقت در که است صهیونیستی جریان جریان، یک

 گزارد، می نمایش به را اسالم

 

 است گرفته عهده بر را پروژه این اجرای ظاهر در که است صهیونیست جریان با پیمان هم افراطی مسیحیت دیگر جریان

 

 و کریه آن وظیفه اوقات از بسیاری در حقیقت در و بوده سابق جریان دو مولود که است وهابی سلفی افراطی جریان سوم جریان

 با نیز اخیر جریان  این در عنصر سه این که دارد عهده بر را جهان عمومی افکار میان در اسالم چهره دادن جلوه زشت

 .اند رفته نشانه را خود زشت اهداف خود منحوس همراهی

 

 در را آنان و شده آنان خود دامنگیر آنان کید گمان بی ،«اْلَماِکِرینَ  َخْیرُ  َوللّاُ  للّاُ  َوَمکَرَ  َوَمکَُرواْ » خداوند فرموده به بنا که حالی در

 از دوری و توحید و ها پاکی سوی به را کتاب اهل همواره( ص)اسالم پیامبر ساخت، خواهد پیش از منفورتر جهانیان میان

 ُنْشِرکَ  َوالَ  للّاَ  إاِلا  َنْعُبدَ  أاَلا  َوَبْیَنُکمْ  َبْیَنَنا َسَواء َکلََمة   إِلَى َتَعالَْواْ  اْلکَِتابِ  أَْهلَ  َیا قُلْ : »فرماید می قرآن در خداوند و کرده دعوت استکبار

ِخذَ  َوالَ  َشْیًئا بِهِ  ً  َبْعُضَنا َیتا ن أَْرَباًبا َبْعضا  ها زیبایی سوی به دلسوزی و محبت با را جهانیان گونه این که کسی پاداش آیا ،«للّاِ  ُدونِ  مِّ

 !است ناسزاگویی و اهانت است، کرده دعوت

 

 ها تاریکی به خود جهل از و ندارند را دانایی تاب که است بشریت تاریخ های ابوجهل های واکنش از جدیدی برگ رفتارها این

 در عالم گناهان بی خون هایشان سرپنجه از که حالی در کنند، می متهم خشونت به را( ص)رحمت پیامبر مزدورانه آنان گریزانند،

 !جاریست...  و افغانستان و عراق و فلسطین

 

 در که گمراهانی این واقع در و کافیست «لِّْلَعالَِمینَ  َرْحَمةً  إاِلا  أَْرَسْلَناکَ  َوَما: »فرمود که یکتا خداوند شهادت مهربانی رسول برای

 فِی ُتْفِسُدواْ  الَ  لَُهمْ  قِیلَ  َوإَِذا: »فرماید می که قرآنند آیه این مصداق حقیقت در دارند، را جهان اصالح ادعای حق رسوالن مقابل

َما َقالُواْ  األَْرِض   .گرانیم اصالح فقط ما: گویند می نکنید، فساد زمین در: شود گفته آنان به چون و ،«ُمْصلُِحونَ  َنْحنُ  إِنا

 

 اند بسته دروغ نیز الهی دیگر پیامبران بر دروغگویان این نیز این از قبل که حالی در کنند، می متهم دروغ به را راستی پیامبر آنان

 آخرین و راستین پیامبر به خطاب خداوند زیبا چه است، نمانده امان در افترایشان از خدا پاک انبیاء و الهی اولیای از یک هیچ و

ُبوکَ  َفإِن: »فرماید می اش فرستاده بَ  َفَقدْ  َکذا ن ُرُسل   ُکذِّ َناتِ  َجآُؤوا َقْبلِکَ مِّ ُبرِ  بِاْلَبیِّ  تکذیب را تو اگر پس ،«اْلُمنِیرِ  َواْلکَِتابِ  َوالزُّ



 آورده بخش روشنی های کتاب و ها نوشته و معجزات که شدند تکذیب تو از پیش هم رسوالنی قطعاً  زیرا[ ندارد تازگی] کردند،

 .بودند

 

 پیامبر آموزه که خود اسالمی های آموزه اساس بر بلکه پیامبر، و اسالم دشمنان روش بر نه ما که است این ما سخن نهایت در و

 پرهیز دیگران مقدسات به اهانت از و کنیم می برخورد رفتارها این با علم و روشنگری با است، وسلم وآله علیه للا صلی اعظم

ا َکَذلِکَ ِعْلم   بَِغْیرِ  َعْدًوا للّاَ  َفَیُسبُّواْ  للّاِ  ُدونِ  ِمن َیْدُعونَ  الاِذینَ  َتُسبُّواْ  َوالَ » فرموده قرآن در خداوند  که کنیم می نا ة   لِکُلِّ  َزیا  ُثما  َعَملَُهمْ  أُما

ِهم إِلَى ْرِجُعهُمْ  َربِّ ُئُهم ما  .«َیْعَملُون َکاُنواْ  بَِما َفُیَنبِّ


