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 امروز و دیروز اسالم   

  این های خوبی که سالهاست دگر و بود پیروانش صداقت و نیک عمل و ساده های باور در هایش خوبی همه دیروز اسالم  

 ما پدران دوران در. دارم دوست را دیروزی مسلمانان و دیروز اسالم که است همین از. بس و باقیست شعار در فقط آئین

 می هم کنار در محل بزرگان  شججام و عصججر نماز دو دربین. بود گذر و کوچه اهالی ت مع محل بود، عبادت جای مسجج د

 بینی مشججکالت و پرداختند می مشججوره و شججور به هم گاهی و دادند می گوش یکدیگر های دل درد و سججخن به و نشججسججتند

 بود محبت و مهر ها زمان آن در. رسجاندند می فصجل و حل به محاکم، به دعوا افتادن راه از پیش را ها خانواده از بعضجی

  افتاد، دین سیاسی تاجران و مکاران بدست امور و رفت شدن سیاسی سوی به اسالم که زمانی از اما. بود کم ریا و مکر

 .برداشت لطمه و لکه نیز داری آئین و آئین

 پاک های باور از بس از ها سال اینهمه طول در ولی بود استوار مخلوقش و خدا به عشق و محبت با دیروز اسالم های پایه

 سترخاک به و نماند برافروخته و مشتعل گذشته چون ها سینه در عشق آتش که گرفت صورت سؤ های استفاده مردم ساده و

 .نمود اعتراف و داد تن آن به باید که است واقعیتی این و شد مبدل

  خواهر و برادر مشکل به رسیدگی و روان و فکر آرامش جای تا است سیاست و تشویش و ترس و غیبت جای مس د حاال

 !مؤمن

 در خداوند که است همین از و هاست انسان روان آرامش عامل و فکری نیاز یک خدا به باور دیگر، موضوعات از گذشته

 ار آرامش این پس. است فرستاده بندگانش رهنمایی و روان تسکین و دهی سو و سمت غرض را پیامبری زمانی مقطع هر

  اعمال و روش با شججججان های باور صججججداقت به یا گرفت، ریا و مکر به بندگانش از مادیات آوری بدسججججت  بَدل   در نباید

  اتاعتقاد و بپردازند خود خدای به شججان بسججیط و سججاده افکار و ایده با مردم تا گذاشججت باید و. نمود وارد لطمه فریبکارانه

 :اقبال عالمه گفته به. بافید نباید سیاست و فلسفه مقوالت رشته با را شان ساده

 است دگر لذت گرچه خرد تاب و پیچ به

 دقیق های نکته ز به دالن ساده حدیث

 

 :آورم می این ا در و نیست باال مطروحه موضوع به رابطه بی که خواندم جایی در را زیر موضوع

 کنار در کاباره یک گرفت تصججمیم بزرگ دارسججرمایه یک آمریکا، تگزاس ایالت در( ورنون کوه) کوچک ای دهکده در

 .بسازد باپتیست کلیسای

 را ینیکمپ کلیسجا، کنار در کاباره سجاخت علیه نیایش و دعا با همچنین و شجهرداری به هایی نامه ارسجال با کلیسجا مسجوولین

 .کردند آغاز آن صاحب و وسازساخت این علیه
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 در بود، احافتت شرف در و یافته پایان تقریبا آن ساخت که هنگامی ولی، بود پیشرفت  حال در بخوبی کاباره ساخت کار اما

 .ساخت ویران بن و بیخ از را آن و کرد برخورد کاباره ساختمان به صاعقه طوفانی شب یک

  کاباره، صجاحب اما و گرفتند جشجن را مومنین دعاهای به او پاسجخ و شجیطان بر خداوند پیروزی کلیسجا اعضجای آن از پس

ستار  آن اعضای و کلیسا علیه شکایتی طی  توسل و التماس با کلیسا که دلیل این به غرامت عنوان به دالر میلیون دو خوا

 .شد اند،بوده مستقیم غیر یا مستقیم بصورت اش سرمایه رفتن بین از مسوول خود نیایش و دعا به

ستناد با کلیسا دادگاه، در   می أییدت و شد، ایراد هاروارد دانشگاه از بنسون هربرت دکتر پروفسور توسط که اظهاراتی به ا

  خرابی یتمسججوول همه وکلیسججا شججد تبرئه نداشججته، کاباره خرابي روند بر تأثیری هیچ کلیسججا و کشججیش نیایش و دعا که  کرد

 .دکر انکار را آن از بعد و قبل دنیوی رویدادهای یا کاباره ویرانی و خود دعاهای بین ارتباط هرگونه و کرد رد را کاباره

 تقضجاو درسجت را پرونده این آیا دانمنمی : »گفت حکم صجدور حین در میکرد رسجیدگی موضجوع به که اسجتنفورد قاضجی

 و دعا قدرت به که داریم سججازکاباره گناهکار فرد یک ما که رسججدمی نظر به مدارک و شججواهد روی از اما نه، یا امکرده

 و عاد به که داریم کشجیش و اسجق  و پیروان تمام با کلیسجا یک و کند می دفاع آن از حرارت با و دارد کامل اعتقاد نیایش

 «.ندارند اعتقادی و ایمان گونه هیچ میخوانند خود که نمازی

  این به که کسجانی و ماسجت آالیش بی و سجاده مردم و ملت دارند، و داشجتند باور نماز و دعا به که آنهایی دریچه، ازین پس

شته باورمندی هیچگونه موارد،  اب سال اند و چهل این طول در شان تمام که اند بوده ما دینی سیاسی پیشوایان ندارند و ندا

 به را مردم های بچه همانها.  نداشجججتند باور خود دادند، می ان ام و گفتند می آنچه که نمودند اثبات شجججان گفتار و کردار

 در شجان، پسجران و دختر از اعم خودشجان، فرزندان اما کردند، می ترغیب و تشجویق خدا رضجای غرض جنگ و شجهادت

  یم القتل واجب را معلمین یعنی جامعه معماران. بردند می بسججر عشججرت و عشججق با دوبی و امریکا و انگلیس و آسججترالیا

 می تحصجججججیل غرض دیگر های کشجججججور به را خود اقارب و خود فرزندان اما و زدند می آتش را مکاتب و دانسجججججتند

 و بکبا سیری از خودشان فرزندان اما و کردند می تشویق جوین خشک نان خوردن مزیت و ثواب به را دیگران.فرستادند

 .کردند می ترش آروغ ها نوشابه و میوه و پلو

  فدا ارانمک آن توسط زبان و قوم و دین بنام باز که داد اجازه و خورد را دینی سیاسیی مکار پیشوایان فریب نباید دگر پس

 .گردیم شان باداران و ایشان کن حکومت و بینداز تفرقه سیاست قربانی و

 پایان
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