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  مکث کوتاھی بر يکی از مواعظ مولوی نيازی
 شعبان خويش، که از تلويزيون ملی ٢١ روزنماز عصر  موعظۀ قبل از جناب نيازی صاحب در

  :انتشار يافت چنين فرمودند 

ايشان که واعظ بی ھمتا ھستند، عالوه بر اين که با بالغت و فصاحت تمام موعظه ميکنند، با 

ژست و حرکاتی که دارند گفته ھای خود را به دل و دماغ سامعان بی خبر از دنيا جا ميدھند و 

تا جائی که شنوندگان با تمام ھوش و . تۀ گفته ھای خود ميکنندجماعات بزرگ را شيفته و فريف

  .پذيرند حواس فرمودۀ شان را بجان و دل می

رفت، نيز تعداد کثيری از اھالی اعم از پير و بدان در جريان موعظۀ شان که در فوق اشاره 

ز ھمه جوان چنان متوجه گفتار شان بودند که گوئی تمام وجودشان گوش و چشم شد ه بود و ا

دفاع "بيانات نيازی صاحب درين ساعت دربارۀ يک موضوع بسيار مھم بود . چيز بيخبر بودند

  :؛ ايشان فرمودند "از حيثيت و شرافت شخص از نظر اسالم

اسالم دين غيرت، شرافت و حرمت است، طوری که شخص از حيات و زندگی خود دفاع  

ان دفاع نمايد و ھيچ کس حق ندارد به شرافت ميکند، بايد از حيثيت و شرافت خود نيز تا پای ج

ھرگاه يک شخص ديگری را بدون دليل موّجه و واقعيت به . و حيثيت ديگری لطمه وارد کند

  ضرب شالق را حکم ٨٠يک عمل بدی اتھام ميبندد، شريعت اسالم برای سرزنش آن شخص 

کرده و برعالوه به قسم جزای جانبی ھيچ گاھی شھادت آن شخص در محاکم قابل قبول نخواھد 

و در اخير جناب نيازی صاحب برای اين که گفتۀ خود را بھتر به کرسی بنشاند و تعجب و . بود

  :تحسين شنوندگان را بدست بياورد فرمودند 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

يرت است، انجيل نيست که گفته شده ھرگاه به رخسار چپ اين دين اسالم و دين قرآن و دين غ"

  ."سيلی زده شود، بايد رخسا راست را پيشکش نمائيم

.                        مردم با تحسين و آفرين گوش داده بودند و مولوی دعای اختتاميه را قرائت فرمودند

اما اين گفته ھای مولوی صاحب که برتری دين اسالم را بر مسيحيت بيان کرد و به طور 

استھزاء آميز انجيل و دين مسيح را تحقير کرد، مرا به فکر و تعمق بيشتر واداشت و در ذھنم 

  : سؤاالتی خلق شد 

  اورده ايم؟آيا ما به تمام کتابھا و رسوالن ايمان ني

  آيا تمام کتابھای آسمانی و پيغمبران مقدس و باھم برابر نيستند؟

  آيا استھزاء کردن به يک دين ديگر آسمانی از نگاه دين اسالم جرم و گناه نيست؟

من جداً جواب اين سؤاالت را از علمای کرام ميخواھم و منظورم جلوگيری از تشعب در عقايد 

درست سوق دھيد، نه اين که ھر که باالی منبر برآيد و ھرچه دلش لطفاً ما را به يک راه . است

از کسانی که درين موضوعات وارد اند خواھش . بخواھد مطابق به ميل و احساس خود بگويد

  .ميشود، که خاموش ننشينند و برای معلومات ھمه در زمينه روشنی الزم بيندازند

.  

  
    

  


