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 تعصب و برتری قومی نژادی عمل شیطان
 و پیروی خصوصیات جاهلیت است

 

هللا مهربان انسان را از خاک خلق نمود و در ریشه یابی تعصب و برتری قومی نژادی از قرآن شریف می آموزیم. 
همه خداوند بر مخلوقات خود هدایت داد تا انسان را سجده تکریم و احترام نمایند از روح خود در وجود آدم دمید.

سجده کردند به جز شیطان که ابا ورزید .شیطان به این باور که از جنس آتش است چطور آدم از جنس خاک را 
 سوره الحجر  35تا   28سجده کند. آیات 

 

ْیتُهُ َونَفَْخُت فِیِه ِمْن ُروِحي فَقَعُوا لَهُ ﴾۲۸﴿ٌق بََشًرا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمإٍ َمْسنُونٍ َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَماَلئَِكِة إِن ِي َخالِ » فَإِذَا َسوَّ
َما لََك أََّلَّ  قَاَل یَا إِْبِلیسُ ﴾۳۱﴿ اَّلَّ إِْبِلیَس أَبَى أَْن یَُكوَن َمَع السَّاِجِدینَ ﴾۳۰ِ﴿ فََسَجَد اْلَماَلئَِكةُ ُكلُُّهْم أَْجَمعُونَ ﴾۲۹﴿ َساِجِدینَ 

قَاَل فَاْخُرْج ِمْنَها فَإِنََّك ﴾۳۳﴿ قَاَل لَْم أَُكْن ِِلَْسُجَد ِلبََشٍر َخلَْقتَهُ ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمإٍ َمْسنُونٍ ﴾۳۲﴿ تَُكوَن َمَع السَّاِجِدینَ 
ینِ ﴾۳۴﴿ َرِجیمٌ   «  ﴾۳۵ َوإِنَّ َعلَْیَك اللَّْعنَةَ إِلَى یَْوِم الد ِ

 

آفریده  از قسم َّلی سیاه   : بیگمان من انسان را از ِگل خشکرا که پروردگارت به فرشتگان گفت وبیاد آر وقتی»
یک  به او سجده کنان بیفتید ، همه فرشتگان از روح خود دمیدم   ام پس چون پیکر او را راست کردم و در آن

کننده گان باشد. خداوند گفت ای ابلیس دلیل تو چیست  مگر ابلیس سر باز زد از آن که با سجدهجائی سجده کردند 
که از ِگل خشک از قسم َّلی سیاه   ابلیس گفت هرگز نیستم که بشری را سجده کنم که با سجده کنندگان نمی باشی .

تو و بی گمان تا روز قیامت بر   هر آئینه تو رانده شده ای  بوی گرفته آفریده ای .خداوند گفت بیرون شو از بهشت
 «لعنت است

 

نژادی و قومی را کاشت و امروز بشریت در روی زمین به آن  شیطان با این اعمال خود تخم برتری ها و تفوق
 عمل شیطانی آلوده میباشند. 

یگران را غالم وکنیز ساخته فخر میکردند و د ، ثروت و رتبهدوران جاهلیت اعراب به مقام قومیبرعالوه در 
بلکه صلی هللا علیه وسلم با تبلیغ حقیقت برتری را نه به اساس قوم و رنگ  آمد و حضرت محمد. اسالم عزیز بودند

 سوره الحجرات میفرماید . 13. هللا مهربان در آیه بر اساس تقوی انسان دانستند
 

َ َعِلیٌم یَا أَیَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَ  ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ َّللاَّ بَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ
 ﴾۱۳﴿ َخبِیرٌ 

 

اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یكدیگر شناسایى متقابل »
 (۱۳« )تردید خداوند داناى آگاه است  هیزگارترین شماست بىحاصل كنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پر

بسیار مهم است که متأسفانه اگثر مترجمین ومفسرین سرسری از آن گذشتند. « ِلتَعَاَرفُوا» درین آیت معنی وتفسیر 
هنگ ، به معنی دیگر باید فر در حقیقت شناخت عمومی و هم جانبه اقوام وبه آن اهمیت وارزش قایل شدن میباشد .

، دین و اساسات اقوام را به رسمیت بشناسیم و یکدیگر پذیر واحترام متقابل به یکدیگر داشته باشیم . در دوران زبان
جاهلیت به همه نیکوئی های اقوام در مکه معظمه بی اعتنائی و بی احترامی میشد و این یکی از خصوصیات 

صاً بعد از مهاجرت از مکه به مدینه مردم را به مدنیت خصو  جاهلیت میباشد. حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم
، رتبه ومقام اداری را مردود شمرده  نژادی ، سرمایه داری تازه اسالم دعوت نمودند و همه برتری های قومی ،

، ، عجمی را برعربیهیچ عربی را بر عجمی»میفرمایند. تقوی مردم بیان نمودند. آن حضرت  برتری را براساس
 «به جز تقوی   ، سیاهی را بر سفیدی برتری نیستی را بر سیاهیسفید

قومی ، نژادی ، سرمایه داری و رتبه ومقام به زباله دان سپرده  در مدینه منوره مسلمانان یک امت شدند و برتری
 شد.
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 محسن زبصره بالل ازحبش صهیب ازرو
 تل این چه بوالعجبیسـاک مکه ابوجهـزخ

می ما برتری قومی ونژادی از اعمال شیطان و پیروی خصوصیات جاهلیه میاشد . مسلمانان بنا بر باور های اسال
باید بیدار شوند و از هدایات قرآن شریف پیروی نمایند . اقوام پشتون ، تاجیک ، ازبیک ، هزاره ، ترکمن ، عرب 

قوم ، مذهب ، منطقه ومقامی باشند پیروی از متعصبین به هر   وووو گلها و درختان باغ افغانستان میباشند . بیایید
   بسازید.  این باغ افغانستان را آباد  و با خصوصیت همدیگر پذیری دست بدست هم داده  نکنید
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