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 میبسم اهللا الرحمن الرح

والدت  امیا دنیدانشگاه کاشان باتوجه به فرارس سهیرئ ئتیدرجلسه ه يمحترم دفترنهاد رهبر مسئول
و   کرده دایچگونه اسالم گسترش پ نکهیدر رابطه با ا خیو اهل  تار نیالشان اسالم فرمودند مورخ میعظ امبریپ
االن که رسانه  نیهم یو حت نبود یخوب طیاسالم شرا طیشرا يکه در خفان آن موقع که از لحاظ اقتصاد نیا

 يبا همه بد رفتار شهیم ادیداره ز ییهستند اما سرعت اسالم گرا تیحیدست جهان غرب هست که عمدتا مس
که  ستیبد ن نهایمسلمانان است که منتسب به مسلمانان هستند مثل داعش و ا يها از فرقه یکه از بعض

 .حضرت رسول رهیبا س بطهداشته باشد در را يشتریمقدار تامل ب کیانسان 

باشدکه  یمن خوش ندارم مسلمان ندیفرما یدارند که  م یتیالسالم روا هیفرمودند امام صادق عل يدکترخسرو
اسالم  نیاست که د نیباشد چون ما ادعامون بر ا اوردهیرا به جا ن امبریاز آداب و سنت پ یبار برخ کیحداقل 
 ي؛ خالصه اسالم برا دنیتانوع خواب گرفتهبرنامه دارد از مسواك زدن   يهر رفتار ياست و برا نید نیکاملتر

 .برنامه دارد دیکه شما تصورنمائ يزیهر چ

دارند به نام سنن  یکتاب هیعل یرضوان تعال ییعالمه طباطبا نهیمز نیهم در:فرمودند ياالسالم خسرو حجه
  .کردند یحضرت رسول نوشته شده که آن حضرت چگونه رفتار م رهیکتاب س نیکه ترجمه شده ودر ا یالنب

حضرت رسول اول ما خلق اهللا هست، اشرف مخلوقات است اگر خدا :نمودند انیدر ادامه ب يخسرو دکتر
 تیاهم یلیخ کردندیکه چگونه رفتار م نیا ند،یافریب توانست ینم شونیبهتر از ا ندیافریب يبشر هیخواست یم

 مینمایم هباشد اشار یحضرت م رهیس انیب کیحضرت که به  يها یژگیاز و يدارد لذا تعداد

بشه  نهیها در انسان نهاد یژگیو نیاز ا یکیاورد اگر هرسال  یرا به خشم نم شانیا ماتیو نا مال ایگاه دن چیه
 .شود یم یتیالشان و با شخص میانسان واقعا عظ کیسالش شد  50ای40انسان  یوقت

اگر  فرمودندیبود ؛ که م نیاسالم ا امبریپ يهایژگیاز و گرید یکیادامه دادند که  يمسئول دفتر نهاد رهبر
 نیاز مسئول یبعض دامامتاسفانهینداردحتما به من ابالغ بکن یدارداگر به من دسترس یدارد حاجت يازین یکس

 ینم)ص(امبریرابطه مهم نبود پ نیبا مردم در حد صفراست واگر ا شانیکه ارتباط ا مینیب یرا م ینظام اسالم
 .فرمودند

که حضرت در همه امور اعتدال داشته و افراط و  امبرپرداختندیاز پ يگرید یژگیو انیبه ب يخسرو دکتر
 االمورِ اَوسطُها رُیخ میدیشن ادیکردند که ما ز ینم طیتفر

  .ها نهیمهم است در همه زم اریعبادت و ارتباط با مردم خالصه بحث اعتدال بس در

 بایرابرآورده بکنند با کالم ز یکس ازیتوانستندنیاگر نم ازیرفع ن يحضرت برا ندیفرمایکه م نیمورد ا نیوآخر
و  میام بدجکارش رو ان میو مانتون دیبهمون مراجعه نما یاوقات ممکنه کس یلیخ کردندمایم ییرایپذ شانیازا
باز باشه و انسان به  شیکه رو نیحوائج همه مردم رو براورده کنه اما ا تونهی مکه انسان ن میهم دار تیروا

 .دارم تیرضا شونیتمام تالشش رو کرد و من از ا شونیکه ا دیشخص حداقل بگو نیرفتار کند که ا يا گونه

 .به برکت صلوات بر محمد و آل محمد میباش شانیحضرت ا یواقع انیعیو ش روانیپ میبتوانانشااهللا 


