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 رسول حضرت والدت تبریک ضمنمسئول محترم دفتر نهاد رهبري حجه االسالم والمسلمین دکتر جواد خسروي 

( رسـول  حضـرت  شخصـیت  بـا  رابطه در جهان وشیعیان مسلمانان همه مخصوصابر علیهما اهللا صلوات صادق وامام
 :فرمودند) علیه اهللا صلی

 اوصاف از وبعضی هستند رسول حضرت خلقت، در تمام و کامل شخصِ دارند؛ نظر اتفاق مسلمین هاي فرقه همه 
 .ندارند معصومین سایر وحتی فردبوده به منحصر حضرت آن وویژگیهاي

 ؛  داده رخ حضـرت  آن بـه  تـوهین  بحـث  در که اتفاقی به باتوجه ادامه در خسروي دکتر والمسلمین االسالم حجه
 اسـالم  خود قدمت به دارد سابقه یک اسالم با کفر دشمنی:  اول نکته میگردد اشاره آنها به که فرمودند بیان نکاتی
 بـه  معمـوالً  که ابزاري مهمترین و دشمنی به کردند شروع مختلف هايشیوه و ابزارها با که سال 1400 حدود یعنی
 در قـرآن  آیـات  از بسـیاري  در کـه  هسـت  اسـتهزا  و تمسخر شیوه خودشان حقارت و ضعف خاطر به برندمی کار

 نکتـه  بـه  بااشـاره  خسـروي  دکتـر  والمسلمین االسالم حجه. کردند می مسخره را انبیا فرماید می انبیا با شدن مواجه
 :گفتند بعدي

 رشـد  علـت  بـه  میکند  صحبت دقیقه 8 یا 7 حدود فرانسوي کشیش که همانطور باشد؟ تواندمی چه کار این علت
 اسـالمی  کشـورهاي  در را مسـتعمره  بیشترین اینکه علت به فرانسه فرانسه؛ در مخصوصاً جهان در مسلمانان فزاینده

 ایـن  درگیـر  اینهـا  دارد را مسـلمانان  تعداد بیشترین اروپایی کشورهاي در آمار طبق نکنم اشتباه اگر هم االن داشته
 در خواهند می اینها که کشیدند پیش را بحثی شودمی زیاد تعدادشان دارد ها مسلمان که همانطور نکند که هستند
 . نمایند ایجاد تغییر فرانسه اساسی قانون

 درگیریـک  اسـت  تمـدن  مهـد  خودشـان  قول به که کشوري:  داشتند بیان رااینچنین بعدي نکته نهاد محترم مسئول
 از مقدسـات  بـه  توهین و طرف یک از هولوکاست باره در تحقیق از جلوگیري مسئله در محکمی و مستقر تناقض
 .ندارند رابطه این در توجیهی هیچ و بوده ردیگ طرف

 :فرمودند درادامه خسروي دکتر آقاي والمسلمین االسالم حجه حضرت



) ظَلَموا الَّذینَ إِلَى تَرْکَنُوا ولَا: (فرمایدمی هم قرآن غربی کشورهاي مخصوصاً ها مسلمان ما به گرددبرمی آخر نکته
 دارد وجـود  اسالمی کشورهاي در االن که نیست چیزي اسالم فهمیممی باشند هداشت)کفار( اینها به قلبا نباید تمایل
 ایـم دیـده  ما را عرب سران از یک کدام) رحماءبینهم الکفار علی اشدا( هستند پیامبر با که کسانی:  میفرماید قرآن

 کـه  دهنـد مـی  نشان محبتی چنان هیچ که تمایل بینندمی که را هاغربی اینها از بعضی نمایند؛ عمل آیه این طبق که
 فـوج  مـردم  کـه  داده وعده خداوند و خداست نور این که طوره این و شوند محشور اینها با انشااهللا و است آشکار

 چون شد کمیاب قرآن زد آتش شخص آن را قرآن هلند در که زمانی در کنندمی پیدا گرایش اسالم دین به فوج
 .میشود اسالم امت تکامل و گرایش باعث کارها این و زدند آتش اینها که است کتابی چه گفتند

برکاته و اهللا رحمۀ و علیکم والسالم    


