
 با میالد افغانستان العلمای نهضة

 حضرت بشریت منجی سعادت

 تمام به را (ص) مصطفی محمد

 کافه باالخص جهان مسلمانان

 تبریک افغانستان مسلمان مردم

 ایزد بارگاه از نموده، عرض

 روزی این مناسبت به الیزال

 خود عزیز هموطنان برای گرامی

 و ترقی ثبات، امنیت، صلح،
 .خواهانیم تعالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کنفرانس ساالنه نهضة العلمای افغانستان
 تحت عنوان محبت با انسانیت

 01/04/2017 1395/10/15                    4: شماره 1
 
  

 ارگان نشراتی نهضةالعلمای افغانستان تسامح

  ،(معیاری)توازن   ،(میانه روی)وسطیت 

، (تحمل)،  تسامح (برابری)عدالت   

  (مشورت)مشارکت  

  

  تا صبح 9:00 ساعت از 2016 دسامبر 7 به مطابق 1395 قوس 17 مورخ به افغانستان العلمای نهضة ساالنه نشست

 و رهبری اعضای اشتراک با اندونیزیا محترم سفارت کنفرانس تاالر در انسانیت با محبت عنوان تحت ظهر از بعد 1:30

 .گردید برگزار افغانستان العلمای نهضة مشورتی

 کابل، مقیم اندونیزیا کشور سفیر صاریان الدین تاج جناب محترم نخست گردهمایی این در 

 جمعی و العلما نهضة والیتی های نماینده از بعضی العلما، نهضة مشورتی و رهبری اعضای

 زن حقوق مدافع و دین عالم رهبر، زنان ماهه 9 برنامه گیری فرا مصروف که خواهران از

 به صیقل احسان محمد محترم دعائیه به اجندا طبق کنفرانس و بودند ورزیده اشتراک هستند،

 .رسید پایان

 العلمای نهضة بنیانگزار و مؤسس ړکاک الغنی فضل دکتور

 در SDO نهاد سوی از که علمای وفد ضمن اافغانستان

 از جاکارتا به رسمی دعوت به کنند می کار صلح راستای

 سفر میالدی 2016 دسامبر 16 الی دسامبر 10 تاریخ

 .نمودند

 بین کنفرانس (ICIS) با افغانستان علمای وفد سفر این در

 علمای مجلس اندونیزیا، مذهبی وزارت اسالمی، المللی

 پارلمان و اندونیزیا بشر حقوق کمیسیون اندونیزیا،

 .داشتند مالقاتهای آنکشور

 رسید اتمام به وفقیتم به مشورتی و رهبری اعضای اشتراک با اندونیزیا محترم سفارت در روز یک مدت به انسانیت با محبت عنوان تحت ساالنه گردهمایی

 .گردید خواهد نشر بعدی شماره در را افغانستان العلمای نهضة ساالنه گردهمایی این کامل متن

 اعالمیه 

 سفر در راستای صلح 

 و مصالحت به رابطه در دوست کشور دو علمای و مردم بین تجارب و معلومات تشریک سفر این از غرض

 عمده و مهم شخصیات با مختلف جلسات در که بود صلح راه فراز چالشهای و فساد با مبارزه نیز و آشتی

 .گردید مطرح آنکشور



نهضت العلماء افغانستان در 

 یک نگاه
 سازمان یک افغانستان یالعلما نهضت 

 جهت که بوده، اجتماعی فرهنگی

 با دین علمای ذهنی و فکری انسجام

 دین متبحر و یدهج علماء از جمعی همت

 گذاری بنیان کابل شهر در قبل سال سه

 در (۸۸۲) شماره با نهضت این .شد

 های سازمان ثبت ا.ا.ج عدلیه وزارت

 ۹ در نهضت این .باشد می اجتماعی

 اعالم خورشیدی ۱۳۹۳ سرطان

 روشنگرانه های فعالیت و موجودیت

 .نمود آغاز را خود
 انداز چشم
 سالم جامعه العلماء، نهضت انداز چشم

 مدیریت، مدارا، آمیز، صلح زندگی و

 های ارزش رعایت و مشارکت مشورت،

 رسیدن برای اخالقی موازین و فرهنگی

 در متعادل و فاضل جامعه یک به

 .باشد می اسالم مقدس دین روشنی
  

 رسالت
 انسجام همانا العلماء نهضت رسالت

 توحید ها، دیدگاه تبیین دین، علماء

 از حراست اذهان، روشنگری نظریات،

 حفظ اسالمی، معارف ترویج دین، حریم

 برای بیشتر های زمینه ایجاد ها، ارزش

 و بینش سطح ارتقای دین، عالمان

 می کرام علمای و روحانیون ظرفیت

 .باشد
  

 اهداف
 روحیه ایجاد دین، عالمان انسجام

 انکشاف و رشد همفکری، و همکاری

 برای سازی زمینه دینی، آموزش

 و علم بین تعامل خوب، حکومتداری

 بین همآهنگی مذاهب، بین بیتقر ایمان،

 سطح و ظرفیت ارتقای مدرسه، و مکتب

 استفاده از جلوگیری و علماء بینش

 وکلیدی عمده اهداف علماء از ابزاری

   .شود می شمرده نهضت
  

 فعالیت هاشمه از 
 صورت به العلماء نهضت های فعالیت 

 :شود می تقسیم بخش دو به اساسی
 :مرزی درون فعالیت :الف 

 داخلی یا مرزی درون های فعالیت

 .چرخد می دین محور بر العلماء نهضت

 فهم دین، درس به مربوط که چه آن هر

 دین، تشریح دین، بیان دین، پیام دین،

 از دین تطهیر دین، تفسیر دین، توضیح

 .دهد می تشکیل دین از دفاع و خرافات

 در امکانات به نظر های فعالیت این که

 تنفیذی، تدریسی، مختلف های قالب

  .گیرد می انجام ... و تأدیبی و تمرینی،

   :المللی بین های فعالیت :ب
 العلماء نهضت المللی بین های فعالیت از

 تحصیلی، های بورس سازی فراهم

 و دین عالمان برای سیاحتی و زیارتی

 های ظرفیت دارای که مساجد امامان

 اسالمی های کشور به آند علمی باالی

 شان بینش و دانش به تا میگردد اعطاء

   .گردد افزود
 جهان بزرگ علمای از دعوت دیگر و

 نظر، تبادل برای کشور داخل به اسالم

 کشور داخل علمای با مذاکره و مشوره

 دانش و بینش سطح ارتقای جهت

 .باشد می دین علمای
 

  صلح و امنيت به رسيدن روشهای -٢

 : اسالم ديدگاه از جهانی
  امنيت و صلح به رسيدن روشهای از يكی

  مقدس دين بويژه ،دين منظر از جهانی

  انسانها خون ريختن از پرهيز ،اسالم

  . است جهان در ،مختلف بهانههای به زمين

 انسانها كشتن از جهت همين به اسالم

  در خونی هرگاه زيرا ،میكند جلوگيری

  برقراری به نبايد هرگز ديگر ،بريزد زمين

  برای ،بود اميدوار جهانی امنيت و صلح

 حق به بايد نخست امنيت و صلح به رسيدن

 خود به و نمود اعتراف بشر آزادی و حيات

 و كشورگشايی و توسعهطلبی و كامگی

  استقالل و ثروت و حقوق به درازی دست

 با همچنين و ،داد خاتمه ديگر كشورهای

  برای ،ازمنكر نهی و معروف به امر اقدام

  با اقدامات جهانی امنيت و عدالت گسترش

  نيز و ساخت فراهم را عقالنی و حكمت

 با سياسی و دينی ،مذهبی آزادیهای برای

 احسن مجادله و گفتگو فرهنگ به ديگران

 و فكری نشرارزشهای برای و پرداخت

  و زور از خويش مذهبی و دينی حقانيت

 كه چرا . نمود پرهيز خشونت و استبداد

  و گفتگو و حكمت ،افكار و عقايد تغيير

  و خلق حسن و ماليمت و مالطفت و مباحثه

 سخن جهت همين به ،میطلبد خويی نرم

  كه است اين پيامبرانش برای الهی وحی

  . (حولك من النفظوا القلب غليظ كنت لو):

  اين( ع ) موسی حضرت به الهی خطاب و

  انه فرعون الی اذهبا) : میفرمايد كه است

  يخشي او يتذكر لعله لينا قوال له فقوال طغی

  خداوند ۴۳ - ۴٢ - آيهٔ - طه سورهٔ .(

  و صلح امر در را خويش خواست بزرگ

  نمايش به پيامبرانی فرستادن با امنيت

  و مسالمت الگوی آنها كدام هر كه میگذارد

  تمامی برای آرامش و امنيت اسوه و صلح

  ؛مانند الهی پيامبران اين ،بودهاند بشريت
 (ص) محمد حضرت (ع ) عيسی حضرت

 ضرورت صلح و امنيت در جهان از دیدگاه اسالم
 قسمت دوم

 کمیته مسئول حضوری عبدالشکور صاحب قاری زیبای خط به که قرآنکریم

 . میشود نوشته افغانستان العلمای نهضة جوانان

نبوت د وحدانيت په (ج) هللا د 

 کامل په شريعت اسالمی د ختم په
 .وی قايل او معتقد حاکميت

 برخمن څخه علم شرعی د 
 .وی
 ليک په اقالا  وی، خاوند سواد د 
 .لری نه و مشکل کښی لوست او
 هيڅ په او خاوند عمالوا نيکو د 

 نه ملوث جرم ملی او شخصی
 .وی
 د او سرښندونکې ،متعهد 

 د لپاره العلما نهضت د افغانستان
 .وی چمتو لپاره قربانی رنګه هر
 زن،اتو اعتدال، توسط   د 

 اصولو په مشورت او مشارکت
 وی باوری

 تيابشپړ ځمکنی د دافغانستان، 

 د لپاره انکشاف او ترقی استقالل،

 خاوند تدابيرو او نظرياتو مثبتو
 .وی
 جمهوری او نظام شرعی د 

 .وی طرفدار ارزښتونو
 سياسی، په ته قيادت علماو د 

 اقتصادی او ټولنيز نظامی،

  نقش اړخيز هر په دګرونوکې

 .وی تعهدم
  
  

 ړوغد أتد رهبری هی

 مواصفات 

      
  و عيسی حضرت و ( ع ) ابراهيم حضرت ،

  رحمة ،خداوند را انبيا همه و(ع) موسی

  رحمة ارسلناك انا) : است فرستاده اللعالمين
   . ( للعالمين

  سراغ به امنيت و صلح امر در اسالم بلكه

  خونريزی و جنگ آتش از تا ،میرود بهانه

  آيات اين همهٔ نهايت در و . شود كاسته

  امنيت و صلح ضرورت از حكايت ،قرانی

  الهی انبياء و دين اهداف و ،جهانمیكند در
 . میکند بيان خوبی به بشريت برای را
  و علم اوج در حالیكه در ما جهان اكنون ء

  قرار بشری تكنولوژی و صنعت و دانش

  و وحش حيات براي طرفی از و دارد

  با حال عين در ،میكوشد طبيعت بهسازی

  از اعم ،انسانها كشتار و فراوان بیرحمی

 كودكان و اطفال و جوان و پير و زن و مرد

  . رود می پيش به وحشيانه بطور ،معصوم

  و امنيت به را مردم ،اسالم دين حالیكه در

  و قتل و جنگ و میكند دعوت جهانی صلح

  میشمارد منكر و منفور را خرابی و ناامنی

  و برادری و اخوت و مشاوره و گفتگو و

  و ها انسان حقوق رعايت و دوستی انسان

 مندی نظام برای را كرامت و عدالت نيز

  بشريت جهانی صلح و امنيت و اجتماع

  به را بشريت تمامی و ،میكند توصيه سخت

  : میخواند فرا سواء كلمه و مشترک تفاهم

 اما .( بينكم و بيننا سواء كلمة الی تعالو قل)

  پيروان و سران از برخی فراوان تاسف با

  و جنگ از منزه و پاک دين اين مدعی

  كشتار و جنگ به آوردن رو با ،خونريزی

  پيكر به را ضربهها بيشترين ،انسانها

  دينی شوكت و عزت و اسالمی امت خونين

  كه است آور درد بسيار . اند ساخته وارد

 و استبداد و سياست جهان و قدرت جنگهای

  كشته ميليونها ،افراطيت و مذهبی تعصبات

  جا به خود از را معلول و پناهنده و زخمی و
 عبدالشکور حضوری: نویسنده . است گذاشته

 01/04/2017 1395/10/15                    4: شماره
 
  

 ارگان نشراتی نهضةالعلمای افغانستان تسامح

 هر در «أوسطها األمور خير»

 ابداا  شود روی ميانه اگر کار

 .شد نخواهد مشکل دچار انسان 

ا   که شده ديده بعضا

 تغير خواهان فوراا  داعيان 

  اگر ريا ميباشند ها شخصيت

 نيک عمل يک به بزور را کسی 

 فکر و ساخته وادار

 حاصل را خود اهداف ميکند 

  سطحی بسيار اين .است کرده

 اگر بود خواهد مدت کوتاه و

 اولتر و برويم پيش وار مرحله

 باطن اصالح به همه از 

  مزين بخود خود ظاهر بپردازيم،

 های گيری سخت  گاهی و ميشود

   باعث بيجا

 .ميشود روی کج و تنفر

2 

.................................................................................................... 



MONICA  (مریم )-   تهالم ــــــت نه اســـــــــبودایله 

 هغه د ورته یي کي ورکوټیوالی په

 بشر د چي وه ورښودلی عبادت خدای

 وه، جوړ څخه هوس او هوا-خیال له

 اوسه تر ال کي وجود په بودا د ځکه

 دي، موجودي نظریي نقیضی او ضد

 عبادت ته هغه او ګنل خدای هغه نو

 او دی جوړښت خیالي یو بشر د کول

 خپل په چي خاوند فلسفي کومي د بس،

 ساده ځنی سره پوهي او عقل محدود

 تابعداران بدو او ښو خپلو د ګان

 .دي ګرځولی
 ځوانو جاپانی نورو د لکه هم به مونیکا

 یي به شمعی او تله ته معبد انجنو

 د یي ځانته ګني چي امید پدي سوزلي،

 خدای خپل د او روښانه الره ژوند

 د دي مګر وي کړي حاصله یي رضا

 موافقه پوره کول یي چي سره څه هغه

 څخه دي د او درلوده نه هم رضایت او

 وه نه معلومه ورته هم عقیده بله پرته

 عقیده غالبه هیواد د دي د بودایزم ځکه

 تیر کاله ویشت شپږ پکي دي چي ده

 تعالی هللا د چي لدي مخکي وه کړی

 عقيدی خپلي .ورننوځي ته زړه یي نور

 ښيښي په ټلويزون د ضمير د خرافات
 .شول ورښکاره
 دوو د چي اومحبت مينه هغه همدارنګه

 پوره د کيږي ليدل ترمنځ مسلمانانو

 په چي کله نو کوله، نمايندګی انسانيت

 ستنه ته جاپان بيته کي م ۱۹۸۹ کال

 ډيوه نوي يوه يي کي ذهن خپل په شوه

   .وه راوړي بله

 سوالونو ډيرو د سره دي کي شرک په
 او کاهنانو خپلو د او وه نه ځوابونو

 یو شوی ترجمه ژبي جاپاني په چی وه هماغه

 یي هغي په شولیکن ورکړل ورته کریم قرآن

 اسالمی به وار وار په او کړه ونه اکتفا هم

 به څخه پوهانو او علماو د او ورتله ته مرکز

 وروسته چي پوښتل اړه په مسائلو مختلفو د یي

 شوه بابته دا روته څخه کوښښ او زیار دي له

 کامل انسانی او اقدار عالي داسي چي

 او مالک د کایناتو د نظام پوره او موصفات

 هللا چي پوهیدله دا.بس او ده ورکړه خالق

 یي یو چي رالیږدلي کتابه دوه ته مونږ تعالی

 یي دویم او دی کریم قرآن هغه چي دی، ګویا

 دا موجوداتو او کایناتو د هغه چي دی خاموشه

 کي ړنا په دواړو دي د باید چي ده، هستي لویه

 .کړو تعین مسیر خپل لوری په هغه د

 هم نوره جذبه ايماني دغه دي د شان همدا

 هوائی د اندونيزيا د چي کله شوه تقويه

 هغه د او وګړ پيل دنده په يي سره شرکت

 څخه باری برده او حلم د مسلمانانو د ځای

 .وکړ يي اظار اسالم د او شوه مت    اثره ډيره

 ډير ورته لخوا نورو او کورنۍ د ګرچي

 خپل په دا ليکن ورسيدل تکليفونه او ضررونه

 سليم خپل او شوه پاتي استواره او ثابته ايمان

 دي.ووايه لبيک يي ته داعي حق د او فطرت

 ازهر جامع په مصر د اظهار اسالم خپل د

 له ډيوه علومو اسالمي د چي چيرته وکړ، کي

 يي نوم خپل او ده، شوی بله مخه تر کاله زر

 مسلمان يو له يي وروسته چي کړ غوره منی

 يي نوم خپل او وکړ واده سره ځوان مصری

 ښځی د يواځينی دا چي ځکه واړوه، ته مريم

 دی، شوی ذکر کي کريم قرآن په چي دی نوم

 لور يوي د تعالی هللا ورباندی اوس چي

 د لور خپله چي غواړی او کړيده مهربانی

 کي ړنا په تعليماتو او اخالقو اسالمي

 .وروزی

 هدایت هللا مصمم

 لوگر  

 عالم دین  

 عبدالغفور

 پکتیا

 عالم دین

 برهان الدین

 بدخشان

 لیسانس تعلیم و تربیه

 شده فعالیت های انجام 

 نهضة العلمای افغانستان

  په ژوند او کاينات د يي څخه راهبانو
 له سوا لخوا هغو د لیکن پوښتل اړه

 پرته څخه ټیټیدو ډیرو او موسکا یوی

 حالت په دي وه، نه ځواب هیڅ بل

 هم دي وه نه څه بل ځکه ورکاوه ځانته

 په مګر ورګرځو نه پام خاص څه

 څخه پوهنتون له چي دي د مجرد

 یي خوځښت لوری په هللا د شوه، فارغه

 .شو ځپانده کی زړه په
 هوایی په جاپان د دي چي دي د سره

 تر دنده صفت په اسټوردي د ئک خط

 څه د روح او نفس دي د مګر کوله یره

 ګړې هغي د او کاوه، نه احساس راحت

 مات ژوند د دي د چي.وه کي لټه په

 د م ۱۹۸۸ کال په.کړي ځای یو زنځیر

 سیاحتي په مصر د لخوا شرکت خپل

 ورته چي چیرته شوه، ولیږدول دوري

 سترګو په شفق طلوع د لمر د اسالم د

 یي څخه ملګرو مسلمانو خپلو له او شو

 وه نه یی مخکی چي څهواوریدل داسي

 د ورته څیر په بریښنا د او اوریدلی

 اسالم په چي تهمتونه او افواهات کوم

 و وه، شوي تړل پوړي مسلمانانو او

 دي ځکه شوه ثابته ورته غلطي هغي

 عقيده اسالمی په چاته هر چي وليدل

 حاصله مرتبه او منزلت خاص يو کي

 توګه پوره په عزت يي کي په چي ده،

 دي احساس دغه.دي محفوظ او خوندي

 اسالمی له ټوکيو د چي وهڅوله ته

 قرآن د ترڅو ونيسی رابطه سره موکز

 او راوړي الس په نسخه مترجمه کريم

 اقدارو اسالمی په کي ړنا په هغي د
  .وپوهوي ځان
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 معرفی اعضای مشورتی 

 فعال نهاد يک عنوان به العلماء نهضت

 عنوان به توانسته اجتماعی و فرهنگی

 دين علمای بين فکری جريان يک

 مهمترين از يکی  .گردد مطرح

 تدوير آن های فعاليت و اقدامات

 به تا باشد، می ساالنه های کنفرانس

 با را گیبزر کنفرانس چهار حال

 های سفارت همکاری و همآهنگی

 حج ارشاد، وزارت و مصر اندونيزيا،

 نموده اندازی راه کابل در اوقاف، و

 های کشور از بزرگی علمای .است

 االزهر از هيأتی جمله از اسالمی

 مجاهد الدين عصام اقای و شريف

 نيز اندونيزيا العلمای نهضت رئيس

 .بودند ورزيده اشتراک درآن
 نهضت تا دارد جريان تالش اين 

 علمای بين ارتباطی پل العلماء

 بزرگ کشورهای علمای و افغانستان

 .باشد اسالمی
 ٢۵ الی ٢۳ :تاريخ به :اول کنفرانس

  تا ۱۳ مطابق ،خورشيدی ۱۳۹۱ جدی

 برگزار ميالدی ٢۰۱٢ جنوری۱۵

 .گرديد
 ٢۸ الی ٢۷ :تاريخ به :دوم کنفرانس

  تا ۱۶ مطابق ،خورشيدی ۱۳۹٢ دلو

 ميالدی ميالدی ٢۰۱۳ فبروری ۱۷

 .گرديد برگزار
  سرطان ۴ :تاريخ به :سوم کنفرانس

 ٢۶ تا ٢۵ مطابق ،خورشيدی ۱۳۹۳

 برگزار ميالدی ميالدی ٢۰۱۴ جون

 .گرديد
 الی ۱۰ :تاريخ به :چهارم کنفرانس

 ۱ مطابق خورشيدی ۱۳۹۴ قوس ۱۱

 ميالدی ميالدی ٢۰۱۵ دسامبر ٢ و

 .گرديد برگزار

  قوس ۱۷ تاريخ به :پنجم کنفرانس

 ٢۰۱۶ دسامبر ۷ مطابق ۱۳۹۵

 .گرديد گزاربر

 و بوده متنفر مسلمانان از که زند می سخن "بد" های عيسوی از منوال، عين

 جذب بتواند تا نمايد می تقبيح را فرقه اين او .دهند می قرار تعقيب تحت آنهارا

 تاريخچه قسمت در کافی معلومات و بوده لوح ساده که نمايد را اشخاص عالقه

 عيسوی مبلغ قضاوت در باور خوش افراد چنين اين .ندارند عيسويت تعصب و

 به !باش متوجه .ميپندارند خود مخلص دوست را او و کرده بينی خوش احساس

 نهفته "خوب" مردم اين و ها دوستی اين پی در که شيطانی و پليد های انگيزه
  .است

  دارد؟ خدا فرزند به عقیده کسی چه
 يعنی) است مسيح عيسی، براينکه عقيده از صحبت ابتداء در مسيحيت مبلغ

 (ميگردد بر آنجام سر او که دارند عقيده مسلمانان که همانطور - دهنده نجات

 پی مبلغ اين اصلی عقيده از زياد مدت تا مسلمانان از بسياری .زند می سخن

 عقيده آن و - عيسويان با رفاقت گروهی يک به پيوستن از بعد تا برند نمی

  مورد در زدن سخن .است خدا (باهلل نعوذ) عيسی که اينست انگيز تنفر و اصلی

 است بنياد بی و فاسد عقيده همان روی اندازی پرده فقط (خدا فرزند) و (مسيح)

 .دهد می تشکيل را عيسويت تهداب که
  

  تمسخر؟ یا و تثبیت
  يا 100 تا 50 که ميکنند اظهار مسيحين اينکه به نگرديد متحير و متاثر شما

 چنانچه .دارند السالم عليه عيسی مورد در شان ادعا تثبيت در ثبوت 300

 معنا بی عيسويان داليل همه که دهند می نشان ثبوت باالی ثبوت اسالم علماء

  :گويد می چنانچه .کند می پنهان شانرا داليل اين دقيق شمار عيسويت مبلغ .اند

 رد آنرا تعداد يک که کند می پروا چه داريم، ديگری داليل بسيار ما !خوب"

 همچنان او .بسگالند قسمت درين را "نظر اختالف" شما با خواهد می او .کنيد

  هنوز ما نسازد، ثابت را چيزی ما داليل از نصفی اگر حتی !خوب" :گويد می

 .داريم ديگر دليل 150 يا 50 ، 25
  

 

 را شما که ندهيد اجازه .بود خواهند دروغ ها قصه اين هميشه البته

 جانب به شما گرايش ها صحبت اين از او اصلی هدف .دهد فريب

 .است اسالم ترک و عيسويت
 وجود با که اينست دهد انتقال خواهد می شما به که اش نهفته پيام 

 فرزند عيسی) مانند ها مسلمان اعتراضات و انتقادات تمام از آنکه

 خبر با (وغيره است خورده دست انسانها توسط انجيل نيست، خدا

 دين به سرانجام و کرده حاصل علمی غلبه انتقادات اين بر و است

 وانمود چنين خود هدف مورد شخص به .است مانده استوار خود

 و بحث اعتراضات اين روی که نيست ضرورتی لهذا که ميکند

 پرورش و تربيت از او اعتماد، جلب برای .گيرد صورت تحقيق

 حقيقت در .کرد خواهد بيان های مثال شده مند بهره که اسالمی

 و تمرين و مشق ای ثمره و شده رهبری های دروغ او خاطرات

 تمام از که کرد خواهد شمااظهار برای او .ميباشد ای حرفه آموَزش

 برای صحبت جريان در و است خبر با اسالمی داليل و اعتراضات

 اما .ميباشند ناقص چقدر اعتراضات اين که داد خواهد نشان شما

 و نبوده اسالم واقعی موقف بيانگر گز هر او که باشيد داشته يقين

 با آلوده آنها همه کند روايت اسالمی داليل و اعتراضات از هرچه

 جذب و عيسويت تبليغ و تدريس های کتاب از و است، دروغ

 موقف که است واجب شما بر .ميباشد عيسويت دين به ها مسلمان

 از نه – يابيد در اسالمی منابع و اسالم کرام علماء از را اسالمی

  .عيسوی مبلغ يک
  :دارد بد و خوب مردم هر اينکه مفهوم از استفاده سوء
 عيسوی مبلغ مسلمان، يک با دوستانه روابط کردن قرار بر برای

 را ها مسلمان آنها گويا که ميکند تعريف "خوب" عيسويان از

 مسلمانها با حتا .ميباشند قايل احترام اسالم دين به و دارند دوست

 به و .ميکند بيان زمينه اين در های مثال و کرده همدردی ابراز
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