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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م١٩/٠٣/٢٠١٠، آستراليا                         نايابمليحه 
                                                                            

  !دوستی با اهل کتاب
  

ديده ميشود ,  برگرديم  اگر به گذشته های دور با اهل کتاب شاندر دوستیمحبت و احترام  مسلمانان , برای شناخت
به آن اشاره  در قران که هبود) قريش ( قوم يعنیينمشرکبيشتر , صنان در زمان حضرت پيغمبر مشکالت مسلماکه 
را که آيات  ها) حساسيت(بعضی ازآگاهانه يا نا آگانه روی   يکعده از مردمامروز متاسفانه . نه اهل کتاب, استدهگردي

 عزيز يها يهود اينکههب اشاره ندرک ميدانآنها را مش, ندنسبت ميده به اهل کتاب آنرا, در مورد مشرکين آمده است
  ..  و عيسويها عيسی پيغمبر راپيغمبر را پسر خدا ميگفتند

  . نميدانند باشد آنرا حالل صورت گرفتهکتاب به دست اهل حيوان وشت گ ذبح درينصورت اکر 
افغانی  فرهنگ به در ضمن از همسايه غربی خود که و , نموده بودرا يک فاميل افغان دعوت از دوستانجمع  ((

ه  اوردخود  با  را یاغذ  از روی اخالص)ربیغ ( البته خانم همسايه. بعمل آورد دعوت از ویعالقه زياد داشت نيز
 مطلع  راهمديگر خانم عيسوی از غذاگوش بگوش شده باهم  مهمانان  چند نفر در جمع از در موقع صرف غذا..بود

 ان اجتناب و به گوشه بشقاب همچنان باقی  تمام از  کراهيتبا, رفته بودند گ مقداریبعضی ها که نا دانسته ,ساختند
  .کذاشتند

به مهمانان  کمک نمايد متوجه ميگردد که وف با دوست خودپاک کاری ظرخواست در بعد از ختم محفل خانم همسايه 
 ما  بعضی مردم:م برايش گفتخانم مهماندار با زيرکی و هوشياری تما .رفته بودندگغذا پخت دست وی چندان عالقه ن

غذا که به مزه دهن شان  ,دارند عادت  زيادبه مرچ و مساله, ه انددتری زندگی کر بيش مدتکه در پاکستان و هندستان
 .))ليکن همه مردم چنين نيستد و,برابر نباشد روی ظرف رها ميکنند

 
چنانکه ميفرمايد تا در موقع صحبت با , ده است نمودعوتبا اهل کتاب  دوستی خداوند تعالی مسلمانان  را به -

   .ال و جواب کنيد تا خاطر همديگر را آزرده نسازيدؤاهل کتاب با نرمش سخن گفته س
 چنانکه ,ميباشدنه هجرت رسول خدا به مدي,  ثابت ميسازد را مسلماناناهل کتاب ودوستی  که  ديگريلدل -

اولين و , د داشتنحضرت راآن  ورودصبرانه انتظاری  ب مانند ديگران به شمول مهاجرين و انصاريهوديان مدينه
همچنان پادشاه حبشه که .  بودی يهود بزرگان ی ازيککسيکه خبر تشريف آوری رسول خدا را به مردم مدينه رسانيد 

) قريش( با وجود فشار های مشرکين ,مسلمانان که به آنجا هجرت نموده بودند  ازگروپ, بودمذهب خودش عيسوی 
   . سپری نمايندو آرامی یخوش  امن زندگانی شانرا در حبشه بهتا با, ا گرمی استقبال نموداز آنها ب

ان پسر دوازده ساله به جمقابل سوی از لوله گ,اسراييلی کردر يکی از جنگها ميان مردم بی دفاع فلسطينی و عسا
 هایيدرگير, اوضاع سياسیت بدون درنظرداشپدر پسر . ش به شهادت رسيددر کنار پدر  و نموداصابتفلسطينی 

 خود  کرديد تا گرده پسر از دست رفته حاضر حتی,بجای انتقام گيری و نفرت  )يهود و مسلمان( دينی جنگ و عقايد
 چنان تعداد چندهم .شماری ميکرد با اخالص تمام بدهد را برای نجات دختر اسراييلی که در انتظار پيوند گرده لحظه

 طرفداران صلح و قطع جنگ  از و هزاران نفروظايف شانرا ترک گفتند جنگعليه  ضازعساکر اسراييلی در اعترا
  . نده بودمظاهره دورهم جمع شد برای

زا عمل هر ج ,هد قرار دا بزرگامتحانخداوند تعالی در هر امری نيات قلبی بندگان خود را می بيند و آنها را در 
  .انسان را برايش ميدهد

   ..  . است حالل ساخته  بريکديگرراغذای شانوهم ,  اهل کتاب ازدواج کنيدزنان  با:خداوند ميفرمايد 
 اج نميکردند و غذا آنها را   زدوا  قبل از مشرف شدن به اسالم با اهل کتاباز اين آيات برميآيد که مسلمانان

 ,ان برتری ميدادند ديگر خود را برکه ايننسبت ,و قبال از جمله مشرکين بودنداز قوم عرب را  چون اکث.نميخوردند
 ازجانب ديگر تمايل  وبودندن مشرفاقوام شان به اسالم تمامی   از يکطرف .حساسيت ها در ميان شان وجود داشت

   .برايشان مشکل تمام ميشدرسوم بيشتر داشتند و ترک   خودبطرف قومازدواج 
حسن و جمال آنها اگر  حتی و ميفرمايد ,مشروط به قبول اسالم دانسته  رامشرک و مشرکهبا ازدواج ( :خداوند تعالی

   ).ساخته باشدهم  فريفته شما را
يعنی زن و مرد مسلمان در صورت با اهل کتاب , مورد اجرا ميدانندنيز در برابر اهل کتاب  اين آيت را بعضی مردم

با زن اهل کتاب را  صرف ازدواج مرد يا و, ازدواج کرده ميتوانند که آنها را به اسالم دعوت  نموده مسلمان بسازند
         .د باقی بمانچند به دين خودشر هز دانستهمجا

 دنبدهرا به قوم و مذهب شان )دختر(  تا زن حاضر نخواهد شدو مذهب هيچ قوم :  در اينجا مطلب قابل توجه اينست که
   .دنواقع شده باشو مظلوم  ضعيف مگر در صورتيکه,  نداشته باشند با آنها رااجازه وصلت خود که



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

شريف  خداوند تعالی به بندگانش عقل . پذيردنمی را هيچگونه تعصب وظلم ,ستکه دين عدالت و مساوات ااسالم 
کتب  از آن اساس   بيشترقوانين مدنی امروزی . مرتکب اشتباه و گناه نشوندسيراتف  واتتعبيرعنايت فرموده تا در

   . رقرار شده بتواندب تا توازن عدالت در ميان مردم , گرفته شده استآسمانی
  :  کهگردد  فرمان صادرهرگاه. اجتماعی پا برجاستعدالت ده ووبيکا که حکومت قانون ر امکشوردر 
 را ه پوست ازدواج  نمايند وليکن مرد سياه پوست حق ازدواج با زن سفيد پوست سيامرد سفيد پوست ميتوانند با زن( 

  ),.دندار
اعی ناديده که  عدالت اجتممگر در صورت,  بلند شده و آنرا فرمان غيرمنصفانه ميخوانند مردمی در اينجاست که صدا

 قرنها انکهنچ . را ببار آورده باشدچنين مجبوريت ها محيط زيست محروميت ها و مشکالت نکهيا اي گرفته شده باشد و
 بلکه کنيزان از  , خودنه به حساب زن  رازنان مظلوم  ونميدادندبه آنها اما زن , ن ميگرفتندزپوستان از سياه پيش 
     . بهره برداری ميکردندآنها

 زن  از ديگر اقوام که داشتندشهرت و قدرت,  از نظر قوميت با نفوذمردان نستاناافغ  مادر کشوربه همين ترتيب 
  بعضا همينطور)شيعه و سنی(ند و يا در مورد نميدادآنها خود را به ازدواج ) دختران(ستند اما زنان ميتوانگرفته 

  . ساخته است را در ميان آنها کمرنگ) فاميلیتسکيل (ازدواجها و پيوند ها که ها وجود داشته و دارد حساسيت
بدون  تشکيل خانواده  وازدواج وقتيکه .انيدرد بهتر گرا در ميان انسانهامحبت و دوستی ,  آسمانی روابط حسنهکتب

 چنانهم,  سفيد و سياه,حساسيت های قومی مذهبی, ورت گرفته باشدص) خدا دوستی(با اخالص و حسن نيت  ,تبعيض
 زندگانی  و سعادتمند خود بخود از ميان ميرود و خانواده ها در کنار هم خوشبخت)زن و مرد (تبعيض جنسيت

  .ميکنند
ز را بما روشن ود همه چي اين خکه. به جز تقوی برتری نداريد هيچکدام از شما بر ديگر تان: مايدخداوند تعالی ميفر 

  .ش تعلق ميگيردما آگاه بوده همه چيز به حکمت به اعمال عالم پروردگار.ميسازد
بعضی از ..  که آنها را دوست خود قرار ندهيد, مسلمانان را منع فرموده اهل کتاباز دوستی بادر جای ديگر 

يهود و بعضی از در آنزمان  که  ميايد چنين بر.دننمحکوم ميکاب را نيز  حتی ازدواج با اهل کت به اساس آنمسلمانان
برسانند در حاليکه با ) قريش( اهل مکه  را به مسلمانان)جنگ( راز تاخواستند ,در ميان خود هم پيمان شدهنصاری 

 مسلمانان را خبر داد, خداوند تعالی که طرفدار حق بود. مسلمانان عهد بسته بودند تا در امور شان دخالت نداشته باشند
    .. راز شانرا با آنها در ميان نگذارند,را دوست خود حساب نکردهتا آنها 

   
لکه ب,  است گردانيدهنتنها بغض و کينه را در ميان مسلمانان و اهل کتاب بيشتر, سياست های دولتمندان امروز
    . استظالم قرار داده و  بدبين,بی تفاوت مسلمانان را نيز در برابر هم

 .را به قتل رسانيدند) زنان و اطفال(  بشمولتعداد کثيری ارمردم عيسوی مسلمانان  گروپ از,يادر کشور نايجر
 به  شده تعداد زياد از مسلمانان جنگ گروپ های اسالمی با همديگرخود درگيربغالن و چند نواحی ديگرهمچنان در
  : ميفرمايد خداوند تعالی که فراموش نمودند  ويجنگندبنام اسالم ميغ و افسوس که  در.قتل رسيدند

  ). يک مسلمان باشده قتل نرسانيد که مبادا در جمع شانرا بآنها از شتاب کار نگرفته در موقع جنگ ( 
 بلکه با مشرکين و کفار بوده است و خداوند, جنگ مسلمان با مسلمان نبوداوال ت معلوم ميشود که در آنوقت آياز اين 

  .چنين عمل دست بزنيدا در اثر غفلت به  هوشدار ميدهد تا مباد)مانمسل( برای حفظ جان يک
  . سر ميبرند)حيوان(را مانند ) انسان( خود  همدينامروزدر حاليکه 

, کردندمي و نصف ديگرش را اجرا ننصف آيت را تطبيق  از احوال يهوديان خبر ميدهد که آنها در آيت ديگر خداوند
  .ه قتل نرسانيد و مردم را از خانه هايشان بيرون نسازيديعنی به آنها فهمانده شده بود تا در موقع جنگ اسيران را ب

خراج  اما مردم را از خانه هايشان ا,يعنی به امر خداوند پابند بودند,  اسيران را به قتل نمی رسانيدند يهوديان
  .نگرديد مرتکب چنين گناه  از جمله غافالن نباشيد و شماتا, ر در قران به مسلمانان رسيدخبن  اي.مينمودند

   
يده يعنی با کارد  را در محضر عام به قتل رسانردان اسيردر زمان ورود طالبان به شمالی و بعضی نقاط ديگر م( 

,  روانه فاصله های دور ميساختند از منازل شان کشيدهاطفال و پير مردان را, زنان. نداز تن شان جدا مينمودسر 
يکبار هم  تا به امروز افسوس که. باغات را از بين ميبردندصالت و حا, باآنهم اکتفا ننموده خرمن ها را به آتش

  ).دامت در برابر خلق خدا نکرده اند گناه و ناعتراف به
  

 برای حفظ اکثرا, ند از مناطق شان بيجا شده بوداثر جنگها يهوديان خود در )اسراييل(ز تشکيل سرزمين بنام قبل ا
  دروليکن امروز سياست, ندمانگرديدند تا از شر دشمن در امان بيش به کشور های اسالمی پناهنده جان و ناموس خو

   . تشخيص را مشکل ساخته است)اهل کتاب ( حقيقی که ميان دوست و دشمن ر پيدا نمودهيغي جهان چنان تسراسر
  مصاحبه ايرا, بوددرختان زيتون باغ فلسطينیدر حال از بين بردن   کهرناليست غربی با يک عسکر اسراييلیوژ
  ؟..نيدنمی بي کار گنهخداوند  نزد اين عملدر برابر  آيا خود را: از وی پرسيدجام وان



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 اما چه کنم که سياست اين ,ميکنمحساس گناه ا خود خجالت کشيده ومن از اينکار: در جواب گفتعسکر اسراييلی 
             .حکم را باالی ما اجرا ميسازد

 آنها را دور داشته باشد از احوال از عذاب جهنم برای اينکه ,داشته و دارد تعالی در برابر بندگانش محبت زياد خداوند
 در گذشته يعنی چيزيکه آنها  , زده حق دين ضد اعمال قتل نفس وی دست به و نادانهی خود خوااشخاصيکه از روی

که ) قران(ين کتاب مکمل  با دسترسی به ا تا,مسلمانان را باخبر ميسازد, نده بودخود را در گناه آغشته ساخت  وانجام 
اب روز قيامت خوف عذز ا بزرگی ياد نمودهار عالم را هميشه به  پروردگب آسمانی ميباشدتصديق کننده ديگر کت

  . ه نميتواندشدکه هيچکس از آنروز منکرداشته 
  

  به اميد توفيق
    
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


