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 است دهیکوچمسلمانان  انیم ازشعایر اسالمی 
 

 نمیب یکه م میجو یجـــــُز کعبه وبُتخانه م یره

 پرست آنجاخود  یگروه نجایبُت پرست ا یگروه

 
 (منسوب به حضرت موالنا)

 
 
 
 

 !است دهیکوچ یاسالم ریمسلمانان شعا انیم گرازید

 نیآنچه مهم است ا ستیمسأله آن قدر مهم ن نید اما اشو یچه وقت برگزار م دیکه ع میدان ینم شهیطبق معمول هم ما

 مسینو یسطور را م نیحاال که من ا نیاست. هم دهیکوچ میخواند یم یاسالم ریآنچه که شعا گریما د انیاست که از م

 گرید پدر، مادر و دیحلول ع ۀآستان همان کودک سه ساله است که در ۀمن با خانواد ۀزخم خورد مجروح و ۀعاطف

  مرگش آشنا کردند.  ییفراموش ناشدن را با رنج تلخ و او ۀخانواد یاعضا

را  خود زند و یمسلمان خود م برادران گرید ۀخان در یمسلمان سر کیاست که  یشادمان یروز ها دیع یروز ها

 . داند یم کیشان شر دیع ییدر شادمان

 و میماتم بگستر مین گلمسلما کی ۀقصد در خان یاز رو کرد که آگاهانه و توان تصور یم نیا از رتلخ ت یطنز ایآ

  ارک!"مب دتیخواهر ع ای" برادر  :ندیبگو شیبرا دردانهیب بروند و او ۀکه به خان میآنگاه مردم را مجبور ساز

 یبودِن جنگ را در ماه ها راماسالم ح ست؟یبر زخِم مردم ن دنینمک پاش یمبارک دیگونه ع نیمگر ا دیآخر کدام ع

 چرا؟  کعبه را حرام کرده است.  میقتال در حر قتل و و رفتهیحرام پذ

 ()جخدا  ۀکعبه خان مییگو یم نکهیهر مسلمان واجب. ا خدا بر ۀاست و احترام خان )ج( خدا ۀکه کعبه خان لیدل نیبد

حصور را م شتنیگنجد خو یکه در مکان نم یکه آن ذات ستین نیوجه ا چیبه ه شیمعنا دارد و کیسمبول یریاست تعب

 که محل زیمساجد را ن میخوان یخدا م ۀکعبه را خان کیمان طور که ما به طور سمبولبه حصار کعبه ساخته است. ه

 یاست ول احترام مساجد تیرعا یاسالم ریشعا نیمتبارز تر از یکی و میدان یم )ج(خدا ۀاست خان )ج( عبادت خدا
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ا ر ما یها دل یول مییگو یزبان خدا خدا م که با میبدل شده ا یبه کسان ما است و دهیما کوچ انِ یم از ریشعا نیچون ا

 آن حضور ندارد.  خدا هرگز در گریآماس کرده است که د چنان گرفتار ییجو نهیک خطر ناک نفرت و یها زنبور

 یها دل نیا و میتاس )ج(هم با خدا ما ایکه آ میپُرس یهرگز از خود نم یماست ول که خدا با میزن یداد م یما با زبان ه

 دارد؟  نَفَس الرحمان یبرا ییجا گریسخت شده از سنگ د

کمتر از چهل سال  یزی. در چمیبدل کرده ا گناهانیب یبه قتلگاه ها زیمساجد را ن یاست که ما حت لیدل نیبه هم

 شده است. یفاتیکرده تشر دایپ فاتیتشر ۀما جنب یها همچنان که نماز ها برا دیرعیاخ

 :مرگ نشان بدهد گفته بود بتیمص انسان را در برابر ییناتوان نکهیا یبرا رازیش خیحضرت ش 

 زرِگ مزور همه روگُ  نید ابَرَ  یگوسفند

 دـرنـنگ یو ما در رهـیـر خـداِن دگـگوسفن

 یها مرگ نیا ما از نیسرزم ۀگوش چیه و مینگر یمرگ م ۀردر چهـ رهیخ ره،ید که خکم چهل سال ش یزیچ ما و

 ندیگو یاست که م یهمان ُشکر شبل ما "ُشکر"  بدبختانه  میشده ا رونیما که از کشور ب نیا و . ستین یل خالاج یب

 اریاخت یاو نسوخته است ب که دکان خبر دادند یشبل به وبغداد آتش گرفته بود  یاز بازار ها یکی یدر روزگار شبل

 یااز خدا تقاض کردم و یتوبه م ُشکر نیسال به خاطر هم یکه س دیگو یاو خود م و دی"ُشکر" پر ۀکلم یشبل از زبان

 .بود ُشکر گفته بودم دهینرس بتیمن مص یچون برا بودم و بُرده ادی را از گرانید بتیکردم که مص یم شیبخشا

در دل به خاطر  یشان مبارک گفته ام ول یرا برا دیع و ام  دهیرا بوس گرانید یرو شد که من دست و ها سال یآر

ول که رس فاتیتشر نیهم تیرعا یبرا گرید بار کی ام.  ستهیاجل شده اند گر یب یکه گرفتار مرگ ها یهموطنان

ارکباد مب گرانید یرا برا دیع و شوند کیجهان شر مسلمانان سراسر ییدر شادمان دیبا زیمقبول گفت که ماتمداران ن

  تان مبارک!  دیجهان ع مسلمانان سراسر میگو یمن هم م ندیبگو

 نیکه در ا دیبخواه قیاز خدا توف چارهیمردم ب نیالن اقات یبرا و دیما هم بکن راه ملت ماتمدار ۀتان را بدرق یدعا

 میدم از ُگستردن گلآشود که  ینم نیا از شتریب یخود پرست رآخ .ندیننما هموار خانه ها ماتم را در میگل دیع یها روز

کند.  یمن عبادت نم ۀویبه ش ید که او مسلمان است ولشاد شو اوهی لیدل نیبه هم گریمسلمان د کی ۀماتم در خان

 رمنگهم نگارگهفتم رمضان المبارک بر و ستیمطابق ب 2015 یجوال 15 بدهد.  یکوکارین قیبزرگ به ما توف یخدا

 

 

 

 نوت:

 بزرگوار گارگراین نوشته عالی جناب استاد ن

 ی رسدـبا تأخیر چند روز به نشر م

 و از این تأخیر طلب پوزش می نمائیم.


