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 هرٍر سریع 
 91/91/9111 اسالم ٍحدت الوللى بیي کٌفراًس هیهوبًبى ٍ ًظبم هسئَالى دیدار در بیبًبت

 جوالت طالیی هَضَعبت اصلی
پیشٌهبد برای 

 هطبلعه بیشتر

ٍحدت اسالهی؛ 

اٍلَیت اهرٍز دًیبی 

 اسالم

 [اخالال   خشدٍسصی، علن،] ثضسگ هحتَاّبی ایي ی ّوِ اگشچِ یجیٌنه اسالم، دًیبی هسبئل ٍ خَدهبى ی خبهعِ هسبئل ثِ هیکٌن ًگبُ ٍقتی اهشٍص هي  

 .است ٍحذت داسد، قشاس اسالم دًیبی ثشای اٍلَیّت اٍّلِ ی دسخِ دس اهشٍص آًچِ لکي است هْن

 اسالم دًیبی ثبشٌذ، ّوشاُ یکذیگش ثب کلّی ّبی گیشی خْت دس[  ثلکِ] خضئیّبت، دس ًِ ٍسیع ی هٌطقِ ایي ی ّوِ دس اسالهی کشَسّبی هلّتْبی اگش  ِ  ثال

 .سسیذ خَاّذ تعبلی ٍ تشقّی اٍج

 ِحشکالت  چِ ثجیٌیذ. ثَدًذ کشدُ هسذٍد خَد خیبل ثِ ثیت اّل دشوٌبى ٍ اسالم دشوٌبى سا ساُ ایي. کشثال اسثعیي اهسبلِ ی حبدثِ ثَد عدیجی ی حبدث 

 .هیکٌذ پیذا عکبساً خَس ایي هیگیشد، قشاس ّن کٌبس دس خسوْب حتّی ٍقتی! افتبد اتّفب  عظیوی

 ضذّ دٍ ّش است؛ سٌّی آى ًِ است، شیعِ آى ًِ ثبشذ، آهشیکب ای آی سی هضدٍس کِ تسٌٌّی آى ثبشذ، داشتِ اًگلیس شش آی ام ثِ استجبط کِ تشیّعی آى 

 .اسالهٌذ

 دس هالب . اسالت  کشدُ سٌّت اّل ثشادساى ثِ کِ است ثَدُ کوکی اغلت است، کشدُ اهشٍص تب اسالم دًیبی دس خَد ثشادساى ثِ اسالهی خوَْسی کِ کوکی 

 .است اسالهی هسبئل سأس دس اهشٍص ٍحذت، ی هسئلِ هیذاًستین چَى، ایستبدین هٌطقِ کشَسّبی هؤهي هشدم کٌبس دس ایستبدین، ّب فلسطیٌی کٌبس

 خالال   اسالت،  عقالل  خالال   ایالي  چالشا  ! اًالذ  دادُ قشاس ایشاى ثب ی هعبسضِ هجٌبی ثش سا خَدشبى خبسخی سیبست هٌطقِ، دٍلتْبی اص ثعضی شٌیذم هي 

 .است ای اثلْبًِ کبس کبس ایي است، حکوت

 شذ خَاّذ تأهیي ّن کشَسّبیوبى هٌبفع کشدین، فکش اسالهی اهّت ثِ هب اگش. 

 ّبیٌذ صْیًَیست ٍ آهشیکب آى، سأس دس اهشٍص کِ است خْبًی استکجبس ٍ آهشیکب داسی سشهبیِ دشوي، کیست  دشوي. 

 قبئالل  است، کشدُ تدلیل  عیسی حضشت ٍ  هَسی حضشت اص چَى اسالم» کِ هیکٌٌذ تشٍیح کِ آًْبیی ًذاسد؛ جَلق سا پلَسالیسن اسالم  ِ  پلَسالیسالن  ثال

 .هیکٌٌذ رکش سا هطلجی یک غفلت، سٍی اص ٍ اطّالعی ثی سٍی اص کٌٌذ؛ هالحظِ سا اسالهی هتَى کٌٌذ، هشاخعِ قشآى ثِ «است

 خَدتالبى،  ثالیي  ،«ثَیالٌهُْن  سُحَوالء ُ » اهّالب  ثبشالیذ  ایستبدُ ثبشیذ، هستحکن کٌذ؛ ًفَر شوب دس ثتَاًذ خَاست خبّش اص دشوي کِ ًجبشیذ ًشم خبکشیضِ هثل 

 .کٌذ خذا ّن اص سا شوب ًتَاًذ اسوْب؛ ثبشیذ هْشثبى ّن ثب ثبشذ، صب  ّن ثب دلْبیتبى

 داردی در بیبًبت

 ٍ ًظبم هسئَالى

 هیهوبًبى

 کٌفراًس

اسالهی  ٍحدت

92/01/0929 
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 یجسئیبت تکویل

 پبسخ قرآى به طرفداراى پلَرالیسن

 ۶۳۱ آیِ الجقشٓ هجبسکِ سَسُ

 ٍَاألَسببطِ ٍَیَعقَةَ ٍَإِسحبقَ ٍَإِسوبعیلَ إِبراهینَ ٰ  إِلى أًُزِلَ ٍَهب إِلَیٌب أًُزِلَ ٍَهب بِبللَّهِ آهٌَّب قَلَا

 لَهُ ًٍََحيُ هٌِهُن أَحَدٍ بَیيَ ًُفَرِّقُ ال رَبِّهِن هِي الٌَّبِیَّىَ أٍتِیَ ٍَهب ٰ  ٍَعیسى ٰ  هَسى أٍتِیَ ٍَهب

 هُسلِوَىَ

 :تشخوِ

 ٍ اسوبعیل ٍ اثشاّین ثش آًچِ ٍ شذُ؛ ًبصل هب ثش آًچِ ثِ ٍ این؛ آٍسدُ ایوبى خذا ثِ هب: »ثگَییذ

 ٍ عیسی ٍ هَسی ثِ آًچِ( ّوچٌیي) ٍ گشدیذ، ًبصل اٍ فشصًذاى اص پیبهجشاى ٍ یعقَة ٍ اسحب 

 قبئل خذایی آًْب اص یک ّیچ هیبى دس ٍ است، شذُ دادُ پشٍسدگبس طش  اص( دیگش) پیبهجشاى

 سجت شخصی، اغشاض ٍ ًژادی تعصجبت ٍ) ّستین؛ تسلین خذا فشهبى ثشاثش دس ٍ شَین، ًوی

 .(«کٌین سّب سا ثعضی ٍ ثپزیشین سا ثعضی کِ شَد ًوی

 ۶۳۱ آیِ الجقشٓ هجبسکِ سَسُ

 فَسَیَكفیكَهُنُ ٰ   شِقبقٍ فی هُن فَإًَِّوب تَََلََّا ٍَإِى ٰ   اهتَدٍَا فَقَدِ بِهِ آهٌَتُن هب بِوِثلِ آهٌََا فَإِى

 العَلینُ السَّویعُ ٍَهََُ ٰ   اللَّهُ

 :تشخوِ

 کٌٌذ، سشپیچی اگش ٍ اًذ؛ یبفتِ ّذایت ثیبٍسًذ، ایوبى ایذ آٍسدُ ایوبى شوب آًچِ هبًٌذ ثِ ًیض آًْب اگش

 .داًبست ٍ شًٌَذُ اٍ ٍ کٌذ؛ هی دفع تَ اص سا آًْب شش خذاًٍذ، ٍ اًذ شذُ خذا حق اص

 ثعضی چیضّبیی گبّی هیکٌذ هشبّذُ سا ّبیی ًَشتِ ٍ هیجیٌذ اًسبى

 قشآى. است ًشذُ ًَشتِ قشآى آیبت ثِ تَخِّ ثب کِ هیٌَیسٌذ ٍ هیگَیٌذ

 ٍَ اِسوعیله ٍَ اِثشّینَ  اِلی اًُضِله هب ٍَ اِلهیٌب اًُضِله هء ٍَ ثِبهللِ  اهٌَّب لَاقَ» کِ هیفشهبیذ

 آى ی ّوِ آًکِ اص ثعذ ،«الٌَّجیَّى[  اٍتِیَ هب ٍ  عیسی] ٍ هَسی اٍتِیَ هب ٍ... 

 اعتقبد آًْب ثِ کِ است ایي هسلوبى ی ٍظیفِ کِ هیکٌذ رکش سا قجلی ششایع

 اسالم. اّتهذٍَا فهقهذِ  ثِ   اهٌَتُن هء ثِوِثلِ  اهٌََا فهبِى: هیفشهبیذ ثعذ ثبشذ، داشتِ

 اص چَى اسالم» کِ هیکٌٌذ تشٍیح کِ آًْبیی ًذاسد؛ قجَل سا پلَسالیسن

 «است پلَسالیسن ثِ قبئل است، کشدُ تدلیل  عیسی حضشت ٍ  هَسی حضشت

 اص ٍ عیاطّال ثی سٍی اص کٌٌذ؛ هالحظِ سا اسالهی هتَى کٌٌذ، هشاخعِ قشآى ثِ

 هء ثِوِثلِ  اهٌََا فهبِى: است ایي اسالم هیکٌٌذ؛ رکش سا هطلجی یک غفلت، سٍی

 ایي اهلل؛ فهسَیَکفیکهُْنُ شِقب ٍ فی ُّن فهبًَِّوب تهََلََّا اِى ٍَ اّتهذٍَا فهقهذِ  ثِ  اهٌَتُن

 . [است] قشآى هعٌبی

 


