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 ت که حافظ داردمسلمانی همین اس گر

 رداییـــــپی امروز بَُود ف وای اگر از
 

 انتپاکس اه دینی درالهورِ تـِل عام یک اقلیِت بی گنق

شام باید به حاِل  این جهت که هر مسلمان در شاِم غریبان ازو دیروز شام یعنی همان که ما شاِم غریبانش میخوانیم 

نه توانایی دارم چه گو من اگرو کجا می خوابد  در، بی کس شب چه می خوَردو که این بیچاره  دیگران فکر کند یعنی

 )ص( اکرم پیامبر کالم خود آن جهت که خداوند در این ازو ؟ ارفاق به حاِل خودش رها کنمو را بدون رحم و توانم امی

 . ند پاُسخ دادبارۀ اخالقش پُرسید در )رض( عایشۀ صدیقه هنگامی که از همسرشو  رحمت برعالمیان خــواند

ه ک داشت زیرا نداشت که باید هم نمی های کالم هللا دستور یعنی اخالقش هیچ اختالفی با خودش قرآن زنده بود"و "ا

معنایش اینکه هر مسلمان هنگامی که دست به و برای بشر اسوۀ َحَسنه )نمونۀ نیک( فرستاده بود را و خدای بزرگ ا

داد  اگر انجام نمی؟ نیز این عمل را که من انجام می دهم انجام میداد )ص( آیا محمد) بپُرسد: خود عملی می بََرد باید از

قِت و هـر متأسفانه امروز که مسلمانان بیش از. سرمشق بگیرمو ا اسوۀ حسنۀ من به همین دلیل است که من ازو پس ا

و  اده اندهتاق باال ن درو دستمال های رنگین پیچیده اند  در هماننِد کالم خدارا و دارند ا دیگر بدین اُسوۀ حسنه نیاز

 آن گذشت می )یعنی آنچه که او با اغماض از خشونت با دیگران استو اگر گاهی به یاد او می افتند به خاطِر جنگ 

 . چیزی بیاموزند )ص( دمحم ای اینکه خود ازنه بر کرد(

ه یاد ب ن روزآ ردو دانند  عیسویان آنرا یک روز مذهبی میو بود  دیروز شام که به اصطالحِ عیسویان یکشنبۀ ایستر

اهای تواضع پ جمعۀ صلبوت با ِروز درو یاد می بََرد  را از حتی پاپ مقام بلند مذهبیی خودو حضرت مسیح می افتند 

بی گناه را و عیسویان بیچاره  ورالهـ درو می روند  )ص( می بوسد پیروان محمدو می شوید را مهاجران دل شکسته 

خانۀ می امریکا به سراغ کتابو اروپا  عُجب نکنید وقتی درین تا رب کودکاِن معصوِم شان به کام مرگ می فرستند بنا با

 میخورید:  این دست بر ابی پیدا کنید به عنوان های ازبارۀ اسالم کت خواهید در میو روید 

 غیره" و جنگ های داخلی ، ضِد زنان خشونت بر ، "تروریزم

 )ص( ن است میراِث محمدآیا به راستی همی

 پدرم پاُسخ داد:و بارۀ شیوۀ عمل جدم پُرسیدم  پدرم در "از

 این شادمانیی فطری همیشه نشانی از. توأم با تواضع داشت با مردم برخوردیو یشه خوشحال بود هم )ص("پیامبر خدا

 ردم به تأئیِد او ضرورت داشتند به آسانی رضایتهنگامی که مو م داشت طبیعتی نر ، به صورت تبسمی بر لبانش بود

در جریاِن صحبت بر طرِف خود . هرگز سنگدل نبود کرد و الفاِظ خشن صحبت نمی با هرگزو را نشان میداد  خود
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تایش س درو کوتاهیی دیگران کنجکاوی نمی کرد و ارۀ تقصیر ب در . حرفی برخالف ادب نمی گفتو چیغ نمی زد 

ی اگر با سخن کس. داری می فرمود از زبان قبیح خودو بخیل نبود  . کرد شوخی با دیگران هرگز زیاده روی نمییا 

 از سه چیز کامالً اجتناب می ورزید: و به کسی وعدۀ دروغ نمی داد . موافق نبود دِل آن شخص را نمی شکست

 ".و سخن بی معنی غرور، بحثو  جر

وهنتون پ مطالعاِت اسالمی در صافی پروفیسر نگلیسی نوشتۀ اُمیدبه زبان ا محمد های به کتاب یادگار )رجوع کنید

 کارولینای شمالی(

 بدانجا ات مسجد نبوی عبادت کنند که در که به عیسویان نجران اجازه داد )ص(میتوان پذیرفت که پیروان پیامبری  آیا

  ؟نه سنگدلی کننداطفال معصوِم شان را طعمۀ این گوو زن و مرد و روز مذهبی عیسویان بروند  سنگدل شوند که در

 زنده کردن خاطرۀ حضرت مسیح طبق اعتقاد ُحسن اخالق است پاپی که به خاطر دام یک نمودارِ عمل ک این دو از

یا  رهبر یاو پاهای شان بوسه می زند  برو بی وطن را می شوید و پاهای مهاجراِن دل شکسته و  رود می خود

تحت حمایت یک دولت اسالمی استند و را دارند  مردمی را که حکم ذمیو رهبـران مذهبی که بی رحمانه می روند 

ی به حساب فقه حنف. مسلمانان را می برندو  گز فکر نمی کنند که با این عمل آبروی اسالم هرو قتل عام می نمایند 

 معنای ُکشتار بی رحمانۀ هفتاد. رم قتل قصاص شودباید به جـُ  ناحق می ُکشد آن مسلمان که یکی از اهل ذمه را

اُمیدوارم  .ان جایی برای اقلیت های دینی وجود ندارد"خالفت" این در الهور بیانگر این حقیقت تلخ است که درعیسوی 

مذهب را برای اقلیت های و آزادی دین و این مورد با قاطعیت عمل  مسلمانان دولت پاکستان درو برای آبروی اسالم 

 . مسلمین پاک نمایدو  اماِن اسالم این لکۀ ننگ را از دو قومی تأمین و مذهبی ، دینی

 م بالصواب اعلهللاو 
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