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هاشم انوری

اعمال ،خصایل و اوصاف نیک وبد مسلمانان و غیر مسلمانان
در جوامع امروزی
اسالم بذات خود ندارد عیـــــــــبی

هر عیب که هست در مسلمانی ماست

البته این یک امر طبعیست که انسانهای روی زمین از نگاه قیافه ،رنگ ،اندام ،و کرکتر با همدیگر بعضی مشابهت های
دارند ،اما بعضی ازین انسانها با وصف همین مشابهت ها ،بمقایسه با دیگران جذابتر ،قابل توجه تر و دوست داشتنی
تر هستند ،البته نه به این مفهوم که ایشان دارای اندام زیبا هستند و یا از نگاه چهره مقبولند ،بلکه آنها طبیعتأ قابل توجه،
دوست داشتنی و مورد قبول انسان های ماحول خود هستند .قابل یادآوریست که این عده انسانهای دوستداشتنی ولو از
هر دین و مذهبی که هستند در زندگی خود کوشش نموده اند تا خواست را بر خواهشات تفوق دهند زیرا خواست
عملیست جاویدان که پایدار میماند و تکمیل کنندۀ شخصیت است و خواهشات برعکس خواست زود گذر ،لحظه ای و
ذلیل کنندۀ شخصیت است.
بجاست اگر بگوئیم که اجتماع انسانی مانند مارکیتی است ،که هر انسان درین مارکیت (اجتماع) مانند امتعۀ است برای
فروش ،و انسانهای دیگر در این مارکیت (محیط و ماحول) حیثیت خریدار را دارند ،بنابرین با درنظرداشت این اصل
هر انسان باید کوشش بخرچ دهد تا (با عادات خوب ،خصایل نیک ،لباس منزه و قلب مملو از محبت نسبت به دیگر
همنوعان و بقیه مخلوقات خداوند) منحیث امتعۀ پُربها در اجتماع عرض اندام کند تا بتواند خریداران زیاد در محیط و
اجتماع ایکه زیست میکند بدست آرد.
درعصرامروز اکثریت ما مسلمانان که پیرو دین مقدس اسالم و پیغمبر برحق آن حضرت محمد مصطفی (ص) هستیم
که بدبختانه دراکثر امورات زندگی روزمره خود از رهنمود های پیشوای اسالم محمد (ص) تقلید نمیکنیم ،نتنها تقلید
نمیکنیم بلکه خالف ارشادات و رهنمائی های آن حضرت عمل مینمائیم ،که این خود یک گناه بزرگ و عمل غیر
اسالمی و در عین زمان توهین به دین مبین اسالم بشمار میرود .بطور اولین مثال یک نقص ویا کمبود کلی درهمۀ ما
مسلمانان وجود دارد ،و آن اینکه همۀ مسلمانان جهان کلمه میخوانند ،اکثریت نماز میگذارند ،و روزه میگیرند و یکعده
درصورت امکانات پولی به حج خانه خدا (ج) هم مشرف میگردند ،اما در عملی نمودن رکن دیگر اسالم (ذکات) که
باعث رضایت و خوشنودی هللا (ج) و کمک به همنوع میباشد تنبلی میکنند و یا بکلی بدست فراموشی میسپارند ،در
حالیکه  ۰رکن اولی از فرائض ایست که خدا (ج) به آنها ضرورت ندارد و ثوابش صرف برای خود شخص است.
اکثریت ما مسلمانان که درهر نقطۀ دنیا زندگی میکنیم ،یکسلسله واقیعتهای که نمایندگی ازخصائل و اوصاف نیک و بد
ما مینماید ،در زندگی ما وجود دارد که متأسفانه از بیان و آشکار ساختن این خصائل و اوصاف نیک و بد بنابر شرم
زمانه ،همچشمی ها و غیره تعصبات که در طول سالها و سده ها دامنگیر ما بوده جرئت نمیکنیم که یکدیگر را احترامانه
انتقاد نمائیم تا این نواقص و کمبودیها که باعث ذاللت ما مسلمانان در مقایسه با غیر مسلمانان میگردد اصالح و در یک
رقابت سالم بمثابۀ یک مسلمان راستین با غیر مسلمانان قرار بگیریم ،و بقول معروف با ُخلق خوش خلق را شکار کنیم
نه با واسکتهای انتهاری .بدون شک که اعمال ،خصایل و اوصاف نیک و بد انسانها دو جنبه دارد؛ یکی جنبۀ فردیست
که خود شخص با همین اعمال ،خصایل و اوصاف نیک و بد میتواند ثواب و گناه برای خود کمائی کند ،که نقص و
مفادش در قدم اول متوجه خودش ،متعاقبأ به فامیلش و سرانجام به اجتماع متوجه است .اما جنبۀ دومی که جنبۀ اجتماعی
همین اعمال ،خصایل و اوصاف نیک و بد است که نقص و مفادش بشکل مستقیم متوجه اجتماع است.
اینک بطور مثال بعضی از اعمال و اوصاف نیک وبد که بین اکثریت ما مسلمانان وجه مشترک دارد ،و با مقایسه با
غیر مسلمانان درمغایرت است ،دراین مقاله جا داده شده و جهت مطالعه تقدیم است .امیدوارم که هریک از ما مسلمانان
بعد از مطالعۀ این حقایق لحظۀ با خود سکوت ،حال و گذشته ها را در جوامع اسالمی منجمله کشور عزیز خود ما
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افغانستان مانند پردۀ سینما از نظر بگذرانیم احساسات و تعصباتی که ما پیروان آن سرور کائنات محمد مصطفی (ص)
را به هیچ کجائی نمیرساند کنار بگذاریم و آنگاه خواهیم یافت که اکثریت ما مسلمانان از پیشوای اسالم حضرت محمد
مصطفی (ص) بدبختانه پیروی نمیکنیم.
البته یکبار دیگر یادآور میشوم که هموطنان عزیزوخوانندهگان گرامی موضوعات ذیلرا ازروی احساسات افغانی که
همۀ ما بآن مصاب هستیم بسیار شخصی نگیریم ،بلکه در قسمت نکات آموزنده و بُعد های اصالحی آن کوشش کنیم تا
بتوانیم مطابق شریعت اسالمی و ارشادات محمدی خود را عیار بسازیم .اینک شمۀ از اعمال ،خصایل و اوصاف نیک و
بد فردی و اجتماعی را خدمت خوانندگان محترم تقدیم میدارم.
در رابطه به مقدمۀ فوق میخواهم مقایسۀ داشته باشم از مسلمانان و غیر مسلمانان در این مارکیت (اجتماع) که مشترکأ
زندگی میکنیم:
اکثریت ما مسلمانان
در بارۀ دروغ از پیامبر اسالم حضرت محمد (ص) شخصی ۱
بار پرسید که چه عملی انجام دهم که نزد خداوندمحبوب شوم
حضرت محمد (ص) به هر  3بار در جواب گفت که در
زندگی دروغ مگو ،در حالیکه امروز از شیوخ عرب گرفته تا
کشور های شاخ افریقا و بقیه نقاط دنیا اکثر ما مسلمانان تا
دروغ پیدا کنیم راست نمیگوئیم آنهم به خاطر جیفۀ دنیا.
بی اعتمادی یکی دیگر از مدحشترین امراض در بین ما
مسلمانان است که نه باالی برادر همدین خود اعتماد داریم و نه
باالی غیرمسلمانان در حالیکه در بسیار موارد که ضرورت
افتاده همین غیرمسلمانان را به حیث وکیل مدافع انتخاب نموده
ایم.
درک طرف مقابل که با تأسف ما از آن بدور هستیم.
عدم حرمت به مخلوق خداوند (ج)
صلۀ رحم که در کتاب ما مسلمانان (قرآن عظیم الشان) از آن
ذکر بعمل آمده ،متأسفانه ما مسلمانان از سنگدلترین انسانهای
روی زمین هستیم
قبول اشتباه برای ما مسلمانان بمثابۀ خنجریست که به قلبما
اصابت میکند ،و احساس کمبودی و حقارت مینمائیم اگر کسی
ما را متوجه اشتباه ما بسازد.
خشن ،ازخود راضی ،خونگرم و احساساتی
تنگنظر و بخیل
تکبر ما مسلمانان همه به این عقیده هستیم که کبرو غرور تنها و
تنها زیبندۀ ذات کبریاست و برای بنده گانش نه تنها نمی زیبد،
بلکه گناه عظیم نیز شمرده میشود .بطور مثال اکثریت ما
مسلمانان در امورات روزمره ،نه تنها لبخندی بلب نداریم بلکه
پیشانی های ما باالی چشمان ما افتاده و زمین را منت دار
میسازیم که ما باالیش راه میگردیم،
احترام بدیگران که از خصایل برازندۀ سرورکائنات محمد
(ص) است ،و هر مسلمان مکلف است که ازین خصلت های
انسانی پیروی کند ،اما با تأسف که ما مسلمانان تا مقصدی
نداشته باشیم سالم ای که قرض خداوند است نثار یکدیگر نمکنیم
و کوشش میکنیم تا راه خود چپ کنیم.
خیانت به مال وجان مردم که یکی دیگر از اعمال نا بخشودنی
در دین مبین اسالم شمرده میشود متأسفانه امروزمثل مرض
ساری دامنگیر کشورهای اسالمی و اکثریت مسلمانان گردیده،
ودر اثنای ارتکاب این اعمال نابخشودنی نه خدا را حاضر
میبینیم ونه وجدانرا .و خداوند واضحأ در قران بیان کرده که
حق خود را میبخشد اما حق العبد را نه.

اکثریت غیرمسلمانان
غیرمسلمانان گفتن دروغ را نتنها برای خود عیب میدانند بلکه
احساس حقارت میکنند ،و از عاقبت بد و رسوا کننده دروغ در
محضر اجتماع وامکان دارد مطابق همان عقائد دینی و مذهبی
خویش مقابل خداوند احساس ترس میکنند .البته استثناء ها
وجود دارد.
در حالیکه غیرمسلمانان باالی یکدیگر اعتماد مینمایند و جای
مسرت است که مسلمانان را معتمد خوب میدانند.

ام ایشان دارای درک وسیع طرف مقابل هستند.
دارای حرمت به مخلوق خداوند (ج)
برعکس غیرمسلمانان نتنها به انسانها مهربان اند  ،بلکه
حیوانات هم طرف توجه و نوازش شان قرار دارد
برعکس غیر مسلمان به بسیار خونسردی و صداقت اشتباه خود
را قبول و خواستار بخشش هم میشوند.
خوش برخورد ،خوشخوی ،آرام و خونسرد
دارای دید وسیع و سخاوتمند
کبروغرور اصأل در شأن اکثریت غیرمسلمانان دیده نمیشود،
زیرا بلند پروازی و تکبر در نزد ایشان یک چیز بیمعنی و
میانتهی بشمار میرود.

اکثریت غیر مسلمانان احترام بدیگران را وجیبۀ خود میدانند و
به خورد و بزرگ بیکسان احترام میکنند.

در حالیکه غیر مسلمانان با در نظرداشت همان دو اصل
(خواست و خواهشات) با وجدان خود مشوره میکند که در اکثر
موارد خواست بر خواهشات شان تفوق میآبد و بمال کس خیانت
نمیکنند .البته استثنا ها در بین غیر مسلمانان هم وجود دارد.
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سود که یکی دیگر از اعمال نابخشودنی و حرام در دین مبین غیر مسلمانان که از کتاب ما یعنی قرآن عظیمالشان پیروی
اسالم بشمار میآید ،وبدبختانه از قدیم االیام تا بحال در بین نمیکنند ،دادن و گرفتن سود برایشان کار معمول و جز دادوستد
مسلمانان مخصوصأ خان و خوانین ،اشخاص صاحب رسوخ که روزمره شان بحساب میرود.
 ۵وقت نماز شان در مساجد است و مالامامان هم بفرمانشان
عمل میکنند مروج است که سود میخورند وسود میگیرند
قمار و مشروبات الکولی که از جمله اعمال ممنوعۀ اما فردی قمارو مشروبات الکولی در جوامع غیراسالمی یکعمل معمولی
برای مسلمین در دین مبین اسالم آمده ،که با تأسف یکعدۀ کثیری و قبول شده میباشد واز طرف دولتهای شان در قالب یک سلسله
قوانین و مقررات بدسترس مردم قرار داده میشود.
از مسلمانان آغشتۀ این اعمال هستند.
در جوامع غیر اسالمی که حاکمیت قانون حکمفرما است و
اکثریت مردم از معاش و زندگی خوب و انسانی برخوردار
هستند ،مبارزه و مجادله با این عمل ناپسند اجتماعی وظیفۀ فرد
فرد این ممالک است که با دولت خود همکاری کنند و مرتکیبین
این اعمال را به پنجۀ قانون بسپارند در حالیکه جزء مناسک
دینی شان هم شمرده نمیشود.
بعضأ شنیده میشود که این میراث قبیح و حیوانی از کشورهای
غربی و غیر اسالمی بطرف ممالک اسالمی شیوع کرده ،خوب
قبولش میکنیم که موضوع همینطور است ،اما در بعضی از
کشور های غیراسالمی این عمل را جز قانون اساسی خود قبول
کرده اند که مرد با مرد و زن با زن درمحضر عام و در کلیسا
هایشان بشکل علنی ازدواج کنند .اما سوال اینجاست که ما
مسلمانان پیرو قرآن و دین بهترین عالم محمد مصطفی (ص)
چرا این اعمالی که برایما منع و حرام دانسته شده کاپی کنیم.

رشوه ورشوه ستانی در جوامع اسالمی و در بین مسلمانان بدون
ترس ازخدا مانند سودوسلم و دیگر اعمال غیر اسالمی ،امروز
بیکی از رائیج ترین معامالت روزمره (به منظور پیشبرد
کارهای دولتی ویا غیر دولتی ،قانونی ویا غیر قانونی) بحساب
میرود ،که دولتمردان کشورهای اسالمی با چشم پوشی ازین
عمل شنیع نزد خداورسول مسئول هستند.
زنبازی و بچه بازی (زنا و لواطت) که به آیه های صریح و
آشکار در قرآنکریم یگانه کتاب ورهنمای عالم بشریت و
باالخص مسلمانان آمده که تقرب به این دو عمل حیوانی را
سخت منع کرده و ناجائز و حرام توصیف شده ،اما با تأسف دیده
میشود که بعضی از شیوخ عرب که ازممثلین اسالم در جهان و
در بین غیر مسلمانان شمرده میشوند تا همه سرزمینهای
اسالمی منجمله کشور خودما افغانستان به بسیار وقاحت
وبیشرمی و با افتخار باین اعمال مبادرت میورزند ،که شواهد
آنرا در یوتوب میتوانیم مشاهده کنیم .جای بسیار تأسف وتألم
است که علمای اسالمی هم ازین اعمال حیوانی و شیطانی بنابر
مقامهای اجتماعی و منافع شخصی شان چشم پوشی و اغماض
مینمایند .مثال خوب را در قندهار میتوان سراغ کرد که یکی از
قوماندانان مجاهدین (که نام مجاهد به اینعده انسانها گناه عظیم
دانسته میشود) در محضر عام و با افتخار با بچه عروسی کرد.
غیبت وبدگوئی که درکتاب ما مسلمانان قرآنکریم به بدترین عمل اوأل غیرمسلمانان وقت غیبت کردن را ندارند ،زیرا اکثریت
از آن ذکر بعمل آمده و حتی گفته شده که غیبت کردن مانند شان مصروف کار هستند و ثانیأ ایشان با این کلچر بزرگ نشده
خوردن گوشت برادر مسلمان است ،که بدبختانه اکثر ما اند که غیبت کسی را بکنند و اگر در بارۀ کسی صحبت هم کنند
مسلمانان چه زن و چه مرد هرروز بدون وقفه به شکلی از بجز خوبی چیزی دیگر نثارش نمیکنند
اشکال به این عمل مبادرت میورزیم.

سوء استفاده ازنعمات الهی مانند آزادیهای اجتماعی و فردی
توسط ما مسلمانان هم یک عملیست بسیار شرمآور که متأسفانه
اکثریت ما مسلمانان بیدریغ دچار این مرض مهلک هستیم،
بطور مثال ساده می توانیم مهاجرتها را در نظر میگیریم ،که
هر یک ما آن مراحل را گذشتاندیم ومزه های تند وتلخی را هم
چشیده ایم ،اما بمجردیکه سند قبولی کشور مطلوبه را با گفتن
صد ها بار( تنکیو و میرسی) دو دسته تسلیم شدیم ،و بمجردیکه
پای ما بآن کشور رسید و بعد ازسپری نمودن اندک مدت یعنی
به اصطالح که صابون اش بجان ما تماس کرد کاسۀ راستۀ ما
چپه میشود و بفکر انتقاد و انتقام گیری میشویم وبااستفادۀ سوء
از آزادیهای که جزء قوانین مروجه و اساسی اکثریت کشور
های پیشرفتۀ دنیا میباشد ،بیکمسلمان رادیکال و افراطی (با
پوشیدن لباسهای عجیب و یا پطلونهای کوتاه با پیراهنهای کتان
و کرباسی هندی و پنجابی ) مبدل میگردیم .در حالیکه در
روزانتریو و گرفتن سند قبولی از سفارتهای مربوطۀ این ممالک

غیرمسلمانان از بسکه سختی و مشکالت زندگی را بخاطر
تأمین یکزندگی مرفع و انسانی با گوشت و پوست خود احساس
کرده اند ،نعمات و آزادیهای فردی و اجتماعی که برایشان میسر
شده بهیچوجهه نمیخواهند از آن سوء استفاده کنند ،بدین معنی
چیزی را که با آنهمه دشواری نصیب گردیده اند به آسانی از
دست دهند .البته سطح دانش و آگاهی های سیاسی و اجتماعی
در این موضوعات رول عمدۀ دارد ،که متأسفانه اکثریت ما
مسلمانان از آن بدور هستیم.
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لوکسترین دریشی و نکتائی را پوشیده بودیم.
در حالیکه اکثریت غیرمسلمانان به این دو عمل وفادار و بسیار
صداقت وراستی در دین مبین اسالم یکی دیگر از ستونهایست کم اتفاق میافتد که غیرمسلمانان از صداقت و راستی سرباز
که مسلمانان را از غیرمسلمانان متمائز میسازد ،اما بدبختانه که زنند.
اکثریت امتهای این دین رسول هلل ازین دو عمل نیک و پسندیده
بدور هستند
سوء ظن و بدگمانی که با تأسف در سرشت اکثریت ما مسلمانان برعکس اکثریت غیرمسلمانان چیزی را که میشنوند و یا می
وجود دارد ،و در بسیار مواقع باالی نزدیکترین دوستان و بینند از جان و دل آنرا قبول وتصدیق میدارند ،اما در عین زمان
اقارب خود بدگمان و به حرف شان باور نداریم ،اما در ظاهر دراطراف همان موضوع غور و بررسی بخرچ میدهند.
سر تصدیق برایشان شور میدهیم اما در قلب تصدیق نمیکنیم ،که
این خود نمایندگی از منافقت میکند که منافقت هم در دین اسالم
بذات خود جا ندارد.
سیستم ویلفر (سوسیال) یا کمک به بی بضاعتان ،مهاجرین تا اما همین سیستم خیریه (ویلفیر) در ممالک غیر اسالمی و
آموختن زبان و یافتن کار ،مریضان و غیره نیازمندان جامعه که نامسلمان به وجه بسیار احسن رائیج و به پیش میرود ،و بدون
اساس و تهداب این سیستم در زمان خلیفۀ عادل اسالم خلیفۀ دوم کدام تبعیض و یا در نظر گیری دین و مذهب بهمه یکسان توزیع
حضرت عمر (رض) گذاشته شد ،اما با تأسف که امروز این میگردد ،که با تأسف تعداد ما مسلمانان نظر به فیصدی و
سیستم خیریه در یکی از کشور های اسالمی منجمله عربستان احصائیۀ اینکشور ها نسبت به ساکنین اصلی آن ممالک زیاد تر
سعودی مهد اسالم و بقیه کشور های ثروتمند عربی وجود است.
ندارد.
سیستم تأدیۀ مالیات که در صدراسالم بسیار رائیج بود و هست و برعکساین سیستم در همین کشورهای غیراسالمی و نامسلمانان
یک منبع خوب درآمد بشمار میرود ،که با این پول برای عمران به بسیار خوبی و به اشکال بسیار قانونی تطبیق و پول مالیات
و آبادی هر مملکت بمصرف میرسید ،که بدبختانه در ممالک از فرد فرد اکثریت این ممالک اخذ ،و به کارهای بسیار نیک
اسالمی صدها چال و نیرنگ بکار برده میشود تا از پرداخت عام المنفعه مانند ویلفیر ،تعمیر مکاتب ،شفاخانه ها ،پلها
این پول سربزنند .اینهم نمایندگی از صادق نبودن اکثریت ما وسرکهای مقبول و بزرگ ،منازل رهایشی ،شاهراههای زیر
زمینی و غیره کارهای که سبب معیشیت مردم شان شود به
مسلمانان و دولتهای که در رأس قرار دارد مینماید.
مصرف میرسد.
فساد اجتماعی ،اداری وکار شکنی در امورات که مانند یک برعکس دراکثریت کشورهای غیر اسالمی که حاکمیت قانون
مرض مدحش ،دامنگیر اکثریت دول اسالمی شده ،و فاصلۀ رول عمده را درین ممالک بازی میکند ،فساد و کارشکنی اصأل
بزرگی بین اینکشورها و اتباع شان ایجاد نموده که نه ملتها وجود ندارد ،که هریک از ما مسلمانان که دراین کشور ها
باالی دولتها اعتماد دارند و نه دولتها بفکر ملتها ی خود هستند زندگی میکنیم ویا سفری به این ُملکها داشته ایم شاهد این مدعا
زیرا از بس که غرق درفساد و رشوه ستانی از مردم هستند .هستیم و حاجت به توضیح بیشتر نیست .یک مثال خوب و
یک مثال ساده را که همۀ ما و شما با آن بیشتر از یکبار مواجه واضح را میتوانیم از میدانهای هوائی اینکشورها ذکر کنیم که
شده ایم و آنهم سیستمهائی عدلی و قضائی اکثریت این به مجرد رسیدن به ترمینل های این ممالک همه کار ها مطابق
کشورهاست که با اخذ یک مشت پول حرام از مردم غریب و همان پالنهای قبأل طرح شده به معرض اجراﺉ قرار میگیرد و
بیچاره کار هائی غیرقانونی را قانونی وقانونی راغیرقانونی جزیترین کار شکنی و یا سکتگی احساس نمیگردد البته استثناء
میسازند ،مثال دیگرمیدانهای هوائی اینکشورهاست که بسیار ها وجود دارد آنهم در اثر خرابی هوا ،ویا کدام واقعات و آفات
کم اتفاق میافتد که بدون دادن تحفه ورشوه حتی بکسهای خود را طبیعی دیگر که انسانها باالی آن کنترول ندارند.
تسلیم شوید .در حقیقت امر این دولت مردان کشور های
اسالمی مسئول درجه اول نزد خداوند (ج) و بنده گانش بحساب
میروند.
صبر و حوصله که یکی دیگر از خصائل و عادات پسندیدۀ برعکس اکثریت همین غیرمسلمانان که بنزد ما مسلمانان به
پیامبر گرنمایۀ اسالم محمد مصطفی (ص) بحساب میرود ،و بر کافر و مشرک معروف اند و با وصف اینکه پیرو دین مبین
ما مسلمانان الزم است تا خط و مش آن بهترین عالم را پیروی اسالم هم نیستند ،از قرآن مجید و ارشادات نیک پیغمبر اکرم
کنیم ،که با تأسف ما مسلمانان در عصر امروز با وصف اینهمه محمد مصطفی (ص) هم آگاهی ندارند ،اما در مقابل حوادث،
امکانات و تکنالوجی پیشرفته قادر نیستیم حتی یک فیصدی کم مشکالت و غیره مصائب که برایشان دست میدهد ،و یا اینکه از
صفات آن مبارک را باالی خود تطبیق کنیم .پیامبر گرنمایۀ جانب کسی اذیت و آزاری عاید حالشان میگردد ،از یک
اسالم محمد مصطفی (ص) آنقدر صابر و حوصله مند بودند که حوصله مندی عام و تام برخوردار هستند ،سوال پیدا میشود که
یکزن یهودی چندین بار خاکروبۀ خود را از باال بسر آن مبارک چرا این غیرمسلمانان ازین اوصافیکه شایسته هر انسان و
میانداخت که باعث خشم و غضب یارانش میگردید ،اما بالخص مسلمانان است برخوردار هستند و اینحوصله مندی و
آنحضرت به بسیار حوصله مندی یارانش را به آرامش دعوت گذشت اینمردم ناشی از چه است .جواب به این سوال این
مینمود ،تا اینکه از قضاء زن یهودی مریض شد و پیامبر اسالم خواهد بود که غیر مسلمانان دارای سطح آگاهی بلند از اجتماع
باز از زیر خانۀ یهودی بگذشت اما اینبار خبری از زن یهودی و درک عمیق از انسانها دارند ،پس برما مسلمانان الزم است تا
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و خاکروبه اش نبود ،محمد (ص) از یاران پرسید که امروز
خبری از زن یهودی نیست ،یاران در جواب گفتند که زن
یهودی مریض است ،محمد (ص) از شنیدن این خبر ناراحت شد
و به عیادت زن یهودی رفت زن یهودی از دیدن محمد (ص)
حیران  ،از کردۀ خود پشیمان ،و بدین اسالم مشرف گردید.
توهین و تحقیر هم یکی از اعمال و اوصافیست که دین مبین
اسالم آنرا جائز نمیداند ،که بدبختانه اکثر ما مسلمانان باین
مریضی مصاب هستیم ،آنهم که بعضیها با رسیدن به یکمقام و یا
دسترسی به یکمقدار پول و ثروت همه مزایای انسانیرا متأسفانه
فراموش میکنند و دست به تحقیر و توهین همنوعان خود میزند.
البته رقم بزرگ این نوع اعمال ناپسند و ناشایسته را در
کشورهای عربی میتوان سراغ کرد .مسلمانان عجم را کمتر
اهمیت قایل اند.

در قسمت این خالیگاه هایکه در اعمال و اوصاف ما وجود دارد
تجدید نظر کنیم تا بتوانیم حد اقل نسلهای بعدی خود را در این
قرن  ،۲۳عصر ساینس و تکنالوجی از سیاه چاههای تعصب،
تبعیض و عقبنگریها بیرون کنیم ،و مطابق قوانین انسانی و
اسالمی خود را عیار بسازیم تا بتوانیم به ستندرد های بین المللی
در قطار مردمان نیک از حوصله مندی خوب در زندگی
قراربگیریم.
درحالیکه عین موضوع در اکثر جوامع غیراسالمی بکلی
معکوس است ،البته بعضی از جوامع هم ازین مرض بکلی
مصئون نیستند ،اما در مجموع نظر به قوانین اساسی اینکشورها
توهین ،تحقیر و تبعیض در این ممالک جرم بزرگ شمرده
میشود .البته استثناء ها وجود دارد که یک غیرمسلمان با دیدن
یک مسلمان در ملک آبائی خود چه احساس میکند و در دل خود
نسبت به ما اقلیتها چه میپروراند ،اما در ظاهرهیچ کدام عکس
العملی بجز لبخند دیده نمیشود.

موارد ذکر شدۀ فوق که شمۀ از اعمال ،خصایل و اوصاف نیک و بد انسانها را درین مارکیت جهانی (اجتماع بشریت)
بیان میکند ،پیشکش خوانندهگان محترم گردید و امیدوار هستم که خداوند همۀ ما را توفیق عنایت فرماید تا ازین نعمت و
لقب بزرگ (اشرف مخلوقات) که برای ما ارزانی شده استفادۀ شایان مطابق احکام خداوند (ج) و ارشادات رسول اکرم
(ص) نمائیم ،تا بتوانیم مخلوقی را کمک ،و روز یک انسان محتاج و نیازمند را از نگاه مادی و یا معنوی بهتر بسازیم.
پایان
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