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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمه

صه شه ق قش   همی سان ن ندگی ان در ز

یادین دعوت شته و در م ها،  بارزی دا

ترین وسایل به شمار رفته  یکی از بزرگ

قش  ین ن ستان ا گر دا ستی ا به را ست؛  ا

ظیم  قرآن ع ما  شت،  نده را ندا براز

ها  الشأأ ن را سرشأأار  از انأأوا  قصأأه

ستان نمی که از  یافتیم؛ دا خالل هایی 

ها حکمت ندرزها، و  آن ندها و ا ها، پ

کیفیت دعوت به سوی خدا بیان گردیده 

سوره کی از  که ی جایی  تا  ست؛  های  ا

نام  به  صص»قرآن  نی « الق صه)یع (  ها ق

ین  نام بر ا عالوه  ست؛  شده ا گذاری 

می شاهده  طوالنی م کی از  که ی ترین  کنیم 

های قرآن کریم، به طور کامل به  سوره

السأأالم  ن یوسأأع عهیهداسأأتان  سأأرورما

هق می ستان تع نین دا یرد، همچ هایی از  گ
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سان یاء، و ان یامبران، اول صالح  پ های 

ها  عال آن که هللا مت جود دارد  قرآن و در 

مین  قامش و ه یامبر واالم بر پ طور  را 

گاران  شت روز سهمانان در گذ ما م برای 

بیأأان نمأأوده اسأأت؛ هنأأان هأأه خأأود 

 :فرماید می

 [3:يوسف]{ ...َك َأْحَسَن اْلَقَصص  َنْحُن نَ ُقصُّ َعلَيْ }
كوترین ) قرآن، نی ین  حيِ ا یق و ما از طر

 .(كنیم ها را براي تو بازگو مي سرگذشت

 [101:األعراف]{ ت ْلَك اْلُقَرى نَ ُقصُّ َعلَْيَك م ْن أَنْ بَائ َها}
بادي)  ها آ خي از یها این كه بر ست  ي ا

 .(یمینما اخبار آنها را براي تو روایت مي

 [171:األعراف]{ ُصص  اْلَقَصَص لََعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ فَاقْ }
پأأأا داسأأأتان را بأأأازگو كأأأن بهكأأأه )

 .(بیندیشند

ستان در کتاب یز دا حدیث ن های  های 

یأأابیم کأأه پیأأامبر  فراوانأأی را می

عد از  یارانش و ب برای  مان  بزرگوار

ایشان برای ما بیان نموده اند، و در 

تبع بینیم که  تابعین و  طول زمان می

تابعین نیز بسیاری مواقع جهت پند و 
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ستان مردم، از دا صیحت  ندرز و ن ها  ا

 .اند جسته بهره 

و امأأا در زمأأان فعهأأی، مشأأاهده 

هأأای باطأأل  کنیم کأأه پیأأروان مکت  مأأی

گرایان توجه  ها و مادی همچون مارکسیست

سأأرایی،  و اهتمأأام خاصأأی بأأه داستان

یت و نمایش ضی از  روا ند؛ و بع ها دار

سأأالمی نیأأز بأأه ایأأن قضأأیه ادیبأأان ا

تمأأام ایأأن توجأأه بأأر . انأأد پرداخته

گأأردد بأأه قأأدرت متمرکأأز کننأأد   می

ستان که می دا عوت  ها  ظور د ند من توا

کننأأدگان ملتهأأع را، در قهأأ  و عقأأل 

 .خوانندگان جای دهد

رو کأأه  بأأه ایأأن سأأب  مپموعأأ  پأأیش

های   دربرگیرند  پند و اندرزها و عبرت

ست، ستان ا ل  دا نی در غا یه  فراوا ته

شده و به فرزندان دعوت اسالمی تقدیم 

 .شود می
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 داستانی واقعی و عبرت آموز

گویند  داستان که از اهالی مدین  

من جوانی : کند که منوره است تعریع می

صاح   ساله وهفت سی کرده و  ام، ازدواج 

شده ندانی  کار  فرز نو   هر  ک   ام؛ مرت

ناشایسته و نادرستی که خداوند آن را 

ک یدهحرام  ست گرد ماز را  رده ا ام؛ ن

عت اداء نمی گاه در جما گر  هیچ کردم م

سبت خاطر  در منا به  هم  صی، آن  های خا

همراهی با دیگران؛ و دلیل هم  اینها 

باب و بی ستان نا که  دو بود  ندوباری  ب

نان به با آ شه  ناًء  سر می همی بردم؛ ب

توان گفت شیطان اکثر اوقات با من  می

 .بود

ساله فت  سر ه سمش ا من پ که ا ی دارم 

باشأأد؛ وی  مأأروان اسأأت و کأأر و الل می

ایمان را از سین  مادر مؤمنش نوشیده 

ست ش . ا کی از  مروان  ی سرم  من و پ ها 

حال  من در  بودیم و  ها  نه تن در خا

ریزی کارهأأایم بأأودم کأأه بأأا  برنامأأه

برویم پا  نیم و ک هه ک ستانم  عد . دو ب
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از نماز مغرب بود که پسرم مروان با 

برای من و او مفهوم بود  اشاراتی که

!  خوانی؟ پدر هرا نماز نمی: به من گفت

سپا دستش را به سوی آسمان دراز کرد 

نه به گو تو  و  خدا  که  کرد  یدم  ای تهد

گاهی اوقات پیش آمده بود . بیند را می

کرات  پام من حال ان مرا در  مروان  که 

دیده بود، از سلنش متعپ  شدم؛ دیدم 

در آغوشش شرو  به گریه کرد، خواستم 

گیرم، ولی از پیشم فرار کرد؛ بعد از 

مدت کوتاهی به طرف شیر آب رفت و وضو 

ضو نمی خوبی و به  ند  هر ه فت،  کرد،  گر

اما همان قدر را هم از مادرش آموخته 

بود، مادری که بارها مرا نصیحت کرده 

مادرش  - .کرد بود ولی بر من اثر نمی

شت فظ دا هم ح عد از آن  -قرآن را  ب

ک ند  شاره فرز مده ا نزدم آ لم  ر و ال

مانم؛ ظر ب که اندکی منت مود  سپا در  ن

ند  عد از آن به ند، ب ماز خوا قابهم ن م

خویش  بل  قرآن را آورد، در مقا شد و 

هاد و بی ین  ن بدون ا مود و  باز ن نگ  در
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ین  خود را روی ا شت  ند انگ قش بز که ور

 :آی  سور  مریم نهاد

ٌ  م  َن ال رَّْحَمن  فَ َتُك وَن ل لطَّ ْي َان  َول ي  ا يَا أََبت  إ نِّي َأَخ اُف َأْن يََمسَّ كَ } ا ََ { َع 
 [54:مريم]

پدر) خدای  می! ای  ن   عذابی از جا سم  تر

 (.رحمان به تو رسد و تو دوستدار شیطان باشی

سپا بهند شرو  به گریه کرد، مدت 

زیادی با وی گریه کردم تا این که از 

شمانم  شک را از ه شد و ا ند  جایش به

مود و سید، و  پاک ن ستم را بو سر و د

با زبان اشاره به من گفت نماز بلوان 

قبل از این که تو را در خاک بنهند و 

درگیر عذاب شوی؛ دهشت و ترسی به من 

خدا می که  بود  ست داده  به  د ند،  دا

سرعت از جا برخواستم و شرو  به روشن 

های خانه کردم، پسرم مروان  کردن هراغ

به آن  نه  ین خا سرم از ا شت  نه پ خا

گاه  می مرا ن ی   ن  عپ به گو مد و  آ

فت می من گ به  ها  هراغ: کرد،  ها را ر

برویم  بزرگ  سپد  به م یا  و  -کن، ب

بود بوی  حرم ن ظورش  فتم -من :  برایش گ

می نه  هوی خا سپد په مین م .  رویم به ه
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دستش . نه فقط به حرم نبوی شریع: گفت

را گأأرفتم و بأأه سأأوی حأأرم بأأه راه 

شدت به  که  حالی  تادیم در  سیده  اف تر

گاهش را از . بودم مدت ن طول  مام  در ت

باآلخره وارد روض  شریع . من بر نداشت

شدیم، ممهو از مردم بود برای اقام  

ین  حرم ا مام  ستادم، ا شاء ای ماز ع ن

 :آیه را خواند

َ يَن آَمُنوا ََل تَ تَّب ُعوا ُخ َُوات  الطَّْي َان  َوَمْن يَ تَّب ْع ُخ َُوات  } الطَّْي َان  يَا أَي َُّها الَّ
ٍد فَإ نَّهُ يَْأُمُر ب اْلَفْحَطاء  َواْلُمْنَكر  َوَلْوََل َفْضُل اللَّه  َعلَْيُكْم َورَْحَمتُهُ َما زََكى م ْنُكْم م ْن َأحَ 

 [11:النور]{ أَبًَدا َوَلك نَّ اللَّهَ يُ زَكِّي َمْن َيَطاءُ َواللَّهُ َسم يع  َعل يم  
مان آورده) که ای سانی  ید، ای ک به  ا پا 

و هر که پا به جای . جای پای شیطان مگذارید

شا و  به فح که او  ند  گذارد، بدا شیطان  پای 

دهد و اگر فضل و رحمتی که خدا  منکر فرمان می

بود، هیچ یک از  بر شما ارزانی داشته است نمی

ولی خدا هر کا . دید شما هرگز روی پاکی نمی

و خدا شنوا و . سازد را که بلواهد پاکیزه می

 (.دانا است

ام را بگیرم؛  توانستم جهو گریه نمی

و در پههویم مروان به خاطر گری  من 

گریسأأت؛ در اثنأأاء نمأأاز مأأروان  می
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دسأأتمال را از جیأأبم بیأأرون آورده 

شک ماز  ا عد از ن کرد؛ ب پاک  هایم را 

هایم را  کردم و او اشک همچنان گریه می

مین  پاک می به ه مام  ساعت ت یک  مود؛  ن

حرم ن لت در  سرم حا که پ ین  تا ا ستم  ش

گویا از . خالص بابا، نترس: مروان گفت

شدت گریه بر من ترسیده بود؛ سپا به 

شیم نه برگ ش  بزرگ. خا ش   آن  ترین 

برای من بود گویا دوباره متولد شده 

مه . بودم ند و ه ندانم آمد سر و فرز هم

ها نمی ستند، آن سیار گری هه  ب ستند  دان

ان اتفاقی افتاده است، مروان برای ش

ست،  نده ا ماز خوا حرم ن پدرم در  فت  گ

همسرم از این خبر بسیار خوشحال شد، 

هرا که این ثمر  تربیت نیک او بود، 

کردم و  یع  به او تعر ماجرا را  م   ه

فتم به او گ عد  سم : ب خدا ق به  تو را 

که  می بودی  ته  به او گف تو  یا  دهم آ

قأأرآن را بأأر روی آن آیأأه بأأرایم 

وگند یاد بگشاید؟ او سه بار به خدا س

عد  ست؛ ب کرده ا کار را ن ین  که ا کرد 

فت من گ به  به : از آن  گارت را  پرورد
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خاطر این هدایت شکرگزار باش، آن ش  

 .ام بود ترین ش   زندگی تابناک

ماعتم در  ماز ج خدا ن شکر  نون  اک

فوت نمی سپد  بابم  م ستان نا شود؛ و دو

ام، و مز   را نیز به طور کل ترک کرده

شید طوری ه مان را  مرا  های گر  که ا ام 

در کنار . ببینید در صورتم هویدا است

این زندگی توام با سعادت و سرشار از 

محبت و تفاهم را با همسر و فرزندانم 

می لم  سپری  کر و ال سر  صًا پ کنم؛ خصو

مروان که شدیدًا دوستش دارم، هرا که 

 .هدایتم بر دستان کوهک او بود

 

 .مدین  منوره/ ابومروان/ برادرتان

 «العائدون الی اهلل»کتاب از 
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 توبة یک گنهکار

مت  ه  ا که در مپ ست  ستانی ا ین دا ا

حسین عویا «  قطر شمار  هفتاد به قهم

به هاپ رسیده « توبه»تحت عنوان « مطر

 .است

دوسأأتم واقعأأًا تغییأأر کأأرده بأود، 

هایش باوقأأار و  تغییأأری عمیأأق، خنأأده

نواخأأت تأأو  هأأا را می آرام بأأود و گوش

باطر سیم  صبحگویی ن ست، در  اوت  گاهی ا

با بی قبالً  که  ستاخی  حالی  یایی و گ ح

که گوش می ند  نان به ید و ه ها را  خند

.  کأأرد آزرد و انسأأان را اتیأأت می مأأی

بود و  نگاه شده  یا  هایش آرام و باح

شت،  باطنش دا صفای  پاکی و  یت از  حکا

حت و بی با وقا که  سابق  شرمی  برخالف 

ست می صحبت . نگری یق  شده و دق ساب  ح

حرف زدنش به  می کرد، در حالی که قبالً 

پرتاب کردن کهمات شباهت داشت، گاهی 

خأأورد و زمأأانی آن را  بأأه ایأأن برمی

یت  می مد آن اهم به پیا صالً  آزرد، و ا

می بود ن هم ن برایش م نون . داد و  اک
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اش آرام بأأود و محاسأأنش بأأه وی  ههأأره

ای  وقار خاصی بلشیده بود، گویی هاله

صورتش را  طراف  نور ا ته از  فرا گرف

به وی  تی  قبالً وق که  حالی  ست، در  ا

گاه می هره ن طوط ه بر از  کردی خ اش خ

باالتی و بی بی ندوباری م می ب به . داد اش 

گاهش می قت ن یر  د مدتی وی را ز کردم و 

:  نظر داشتم، متوجه منظورم شد، و گفت

مًا می سی حت مرا : خواهی بپر یزی  هه ه

یر داده فتم تغی ست؟ گ قًا؛ : ا هه دقی ب

ها پیش تو  از آخرین باری که سال هون

آهی . ای را دیده بودم خیهی فرق کرده

که می حالی  شید در  فت ک ست : گ پاک ا

ند   یر ده که تغی گاری  حوال  پرورد ا

مًا پشت این تغییر ژرف : گفتم. است حت

داستانی که . بهه: داستانی است؟ گفت

می یاد  گاه آن را ب مانم را  هر آورم ای

قادر می ی به هللا  که افزا ستانی  د، دا

مافوق تصور است؛ اما برای من اتفاق 

.  ام را تغییر داد افتاد و مسیر زندگی

سپا کنارم نشست . کنم برایت تعریع می

 :و این گونه شرو  کرد
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در موترم نشسته به سوی قاهره روان 

به  که  هی  بور از روی پ گام ع شدم؛ هن

رسید ناگهان با گاوی  یکی از دهات می

کو که  شدم  جه  ی  آن موا به تعق دکی 

فل. بود بودم و  قا شده  ضطرب  گیر و م

کنم نمی هه  ستم  ترولم . دان موتر از کن

جز  یدم  یزی نفهم گر ه شد و دی یرون  ب

یافتم،  ماق آب  خود را در اع که  ین  ا

سرم را باال کردم تا شاید جایی برای 

تنفا بیابم؛ اما آب هم  موتر را فرا 

بود ته  تا . گرف کردم  ستم را دراز  د

کردم درواز هه  لی هر کنم و باز  ه را 

در این لحظه مطمئن شدم که . باز نشد

 .تردید در این وضعیت خواهم مرد بی

ظاتی  یه -برای لح ند ثان  -شاید ه

درپی در تهنم  تصویرهایی به سرعت و پی

عبور کرد، تصویرهایی از زندگی سرشار 

لودگی هودگی و  شبه . از بی طرافم  آب ا

ده و ناکی را بأأرایم پدیأأد آور وحشأأت

بود کرده  طه  مرا احا بی  .  تاریکی عپی

ای عمیأأق و  احسأأاس کأأردم کأأه در دره

ام، ترس شدیدی مرا  تاریکی فرو افتاده
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دربر گرفته بود، با صدای خفه فریاد 

بازوانم را در اطرافم ! یا رب: کشیدم

خواستم خود را نپات  دادم و می حرکت می

به  که  می  مرگ حت نه از  ته  هم الب د

بود مده  ها و سراغم آ که از خطا ، به

گناهانی که مرا احاطه کرده بود و به 

هویم را می شرد سلتی راه گ هان . ف ناگ

احساس کردم قهبم خیهی سبک شده از جا 

شباح  کردن آن ا به دور شرو   ستم،  برج

بل از  مودم و ق طرافم ن سناک از ا تر

به گارم رو با پرورد که  ین  شوم،  ا رو 

شأأرو  بأأه اسأأتغفار نمأأودم، احسأأاس 

شأأوم و  از هرطأأرف کوبیأأده می کأأردم می

هن  هایی از آ به دیوار بدیل  ها ت آب

شک  شده بدون  ین  فتم ا خود گ با  اند؛ 

پایأأان کأأار اسأأت؛ کهمأأ  شأأهادت را 

ماده  مرگ آ برای  خود را  ندم و  خوا

کأأردم، دسأأتم حرکأأت کأأرد و بأأه یأأک 

خالیگاه داخل شد، شکافی که راهی به 

خارج موتر بود؛ در یک لحظه به یادم 

روی موتر شکسته است؛    پیشآمد که شیش

خدا هنین خواسته بود که سه روز پیش 
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ای آن شیشه بشکند، بدون  در اثر حادثه

این که دیگر فکری بکنم از جا پریدم 

یرون  به ب ستگی  حل شک خود را از م و 

کشأأأاندم؛ ناگهأأأان روشأأأنایی مأأأرا 

دربرگرفأأت و خأأود را خأأارج از مأأوتر 

ساحل  عده. یافتم نار  مردم ک ای از 

ست یاد میای ند و فر شیدند و  اده بود ک

هایی می من نمی هیز که  ند  یدم،  گفت فهم

ند دو  موتر دید یرون از  مرا ب تی  وق

به  مرا  شدند و  پایین  ها  فر از آن ن

 .سمت ساحل بردند

کنأأار سأأاحل حالأأت عپیبأأی داشأأتم 

گأأذرد  دانسأأتم در اطأأرافم هأأه می نمی

شد که از مرگ نپات یافتم و  باورم نمی

ام، به موتر  ایستاده ها حاال بین زنده

کردم که در آب غرق شده بود و  نگاه می

شأأود و  کأأردم دارد خفأأه می گمأأان می

نون  می هم اک مرد؛  هم  عا  یرد، و واق م

دیدم که مقابهم خوابیده  جسد آن را می

ولی من از آن خارج شده و نپات یافته 

بودم،   گویا تازه به دنیا آمده. بودم 

مکانی که خواست از آن  به شدت دلم می
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گذشت  کثیفم را در آن دفن کرده بودم 

من  ما  شتم، ا نه برگ به خا شوم؛  دور 

دیگر آن کسی نبودم که هند ساعت قبل 

 .از خانه خارج شده بود

وقتی داخل خانه شدم اولین هیزی که 

نظأأرم بأأه آن افتأأاد تصأأاویر بعضأأی 

صه نه  بازیگران و رقا نان بره ها و ز

د، به بود که به دیوار آویلته شده بو

پاره  طرف عکا ها را  یدم و آن ها دو

خوابم  کأأردم، سأأپا خأأود را روی تلأأت

کردم، و  یه  لی گر به ته نداختم و  ا

هه در  خاطر آن  به  بار  لین  برای او

ساس  بودم اح ست داده  خدا از د نزد 

شیمانی می شک پ شدت  کردم؛ ا به  هایم 

.  ریلت و بدنم به لرزه درآمده بود می

مؤتن در  در همین حالت بودم که صدای

فضا پیچید تو گویی اولین بار بود که 

شنیدم؛ از جا بهند شدم، وضو  آن را می

ماز  عد از ادای ن سپد ب گرفتم و در م

به ند  تو مودم و از خداو عالن ن ام را ا

 .خواستم تا مرا ببلشد
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از آن زمأأان تأأا کنأأون هنأانم کأأه 

 .بینی می

مبارکت باشد برادر، و سپاس : گفتم

که  خدا  بر  ستایش  سوی و  به  تو را 

سالمتی هدایت کرده و برایت اراد  خیر 

داشأأته اسأأت؛ هللا متعأأال کارهایأأت را 

به ید و گام رو حق  راه نما بر  یت را  ها

 .استوار دارد
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 توبة شمس بارودی بازیگر سینما

سفرم از تاریکی به سوی »: از کتابش

 «نور

ک گوی ی مهدر گفت با  ی از روزنا ها 

بارودی،  کشما  عروف  ه از بازیگر م

ناره بود، در  بازیگری ک موده  گیری ن

 :پاسخ سؤال از سب  هدایتش هنین گفت

 .الحمد هلل، و الصالة و السالم علی رسول اهلل .بسم اهلل الرحمن الرحيم
اگر بلواهم از آغاز برایتان تعریع 

که  هرا  گویم،  کودکیم ب ید از  کنم با

دوران رشأأد نقأأش بسأأزایی در سرنوشأأت 

به پدرم  سان دارد؛  مرد  ان خدا  طع  ل

متدینی بود، البته یک دیندار ساده و 

مین  یز ه یامرز ن خدا ب مادرم  عادی؛ 

خواندم اما نه منظم،  طور؛ من نماز می

ضی از فرض فوت می بع شم  شد،  ها از پی

ضی از فرض ترک فر به  گز  ما هر ها  ا

دادم و از آن ناراحأأأت  اهمیأأأت نمأأأی

 .  شدم نمی

باکمال ت سع مضمون دینی مکات  به 

ان درسی اساسی مانند باقی مضامین عنو
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کا  آمد به همین دلیل هیچ به حساب نمی

ستفاده ین درس نمی ا تی  ای از ا برد؛ وق

نام  صنع دوازدهم را گرفتم میل  شهادت

داشتم پوهنحی حقوق و یا هنرهای زیبا 

ما هیچ لوانم ا یا  را ب برایم مه کدام 

شی  نون نمای لش ف ناًء وارد ب شد، ب ن

ک گامی  بازیشدم، و هن شغل  گری را  ه 

ها  صیل را ر م  تح کردم ادا لاب  انت

 .نمودم

می مان  سمت  حاال گ به  نوعی  به  کنم 

تی  هون ح بودم،  شده  نده  کار را ین  ا

یاد  به  ندگیم را  های ز روزی از روز

ندارم که هنین کاری را در تهن خویش 

شه  هون همی ما  شم، ا کرده با صور  ت

بأأأازیگری و بأأأازیگران و سأأأینما و 

زرق و بأأرق جهأأوداده  تهویزیأأون پأأر

که آن  می من  سن  تری در  برای دخ شوند 

سال بیشأتر نداشأتم بسأیار 61-61زمان 

بود، به خصوص که هم  اینها  فریبنده 

مراه  یز ه صحیح ن نی  هم دی بود ف با کم

 .بود
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بازیگری  کار  به  که  مدتی  مام  در ت

ام این کار  مشغول بودم، احساس درونی

و یا کرد، تا جایی که باری د را رد می

گفتند  سه سال کار نکردم حتی بعضی می

الحمد هلل . ام که من کارم را رها نموده

خوبی  خانواده ضع  مالی و حاظ  ام از ل

مزد مأأن محتأأاج  داشأأتند و بأأه دسأأت

نبودند؛ در آمد من صرف لباس و فیشن 

وضعیت همچنان ادامه . شد و با خودم می

داشت تا این که دانستم روح و روانم 

با این کار موافق سازم؛  توانم را نمی

ام  هیزی است که  کردم زیبایی احساس می

هره می بازیگری از آن ب ند در  در . گیر

هایی  این هنگام شرو  به رد کردن نقش

شأأد کأأردم،  کأأه بأأه مأأن پیشأأنهاد می

ای  هایی که عمدتًا به خاطر زیبایی نقش

برای  بود؛  من داده  به  خدا  که  بود 

بود؛ کار  همین کارهایم بسیار کم شده 

 .ام گویا رو به غروب بود بازیگری

کأأردم شأأکاف عمیقأأی بأأین  احسأأاس می

قی صیت حقی که در آن  شل ضعیتی  ام و و

نشستم  برم موجود است؛ گاهی می بسر می
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سینمایی های  مورد کار مه  و در  که ه ای 

کر می می ند ف ساس  دید گز اح مودم، و هر ن

من  نمی ستی  یری از ه ها تعب کردم آن

ه ها کار ست؛ آن ند، و ا نی بود ای دروغی

مان می ین  من گ جرای ا حال ا کردم در 

 . شوم ها از جهد خودم بیرون می نقش

سرم  مراه هم مان ه ین ز ستاد »در ا ا

سع سن یو بازی در « ح به  کردم  شرو  

ام  هأأایی کأأه بأأه احساسأأات درونأأی نقش

یک بود، نزد ساس   تر  سته اح سته آه و آه

ین بازی می که در ا شکل  کردم  ها  ها تن

ام مطأأرح نیسأأت بهکأأه هیزهأأای  ظأأاهری

ین  حین ا ند؛ در  یز رول دار گری ن دی

برنامأأأه توجأأأه بیشأأأتری بأأأه ادای 

نه به گو شتم  هایم دا گر  نماز که ا ای 

شأأد از خداونأأد  فرضأأی از مأأن تأأرک می

کردم و قضای آن را  بسیار طه  بلشش می

به یز  می ن مرا  جا  که  حالی  آوردم در 

ساخت؛ اما در هم   هم ناراحت می خیهی 

شش ا پاب و پو به ح تزم  حاالت مه ین 

 .اسالمی نبودم
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هأأأأایم را  قبأأأأل از ازدوج، لباس

شگاه یدترین فرو صر  ازجد باس در م های ل

که ازدواج  می ین  عد از ا یدم، و ب خر

کردم برای خرید لباس تابستانی و یا 

زمسأأتانی بأأه خأأارج از مصأأر سأأفر 

به !. کردم می تی آن دوران را  حاال وق

احت کننده است، آورم برایم نار یاد می

ارزش مرا سلت به خود  هرا که امور بی

کم شرو  به خریدن  کم. مشغول کرده بود

قیمت نمودم، دوست داشتم  های گران لباس

اگر یک لباس کمی برهنه بود همراه آن 

های برهنه  جاکتی خریداری کنم تا قسمت

را بپوشاند؛ این یک میل باطنی بود، 

حپاب  کمی بعد احساس کردم دوست دارم

بپوشأأم امأأا متاسأأفانه اطرافیأأانم 

ند می هی: گفت ضعیت فع ست و تر ا !!.  ات به

شرو  به تالوت بیشتر قرآن شریع کردم، 

ختم  قرآن را  قت  هیچ و مان  تا آن ز

با  بار  لین  برای او بودم، و  کرده  ن

قرآن  عده تبم  ستان دوران مک ای از دو

ستانم  خدا دو طع  به ل مودم؛  ختم ن را 

نری کار ه حل  که ام  از م ند، به نبود
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ام  آنهأأا همأأان دوسأأتان دوران کأأودکی

 .بودند

ضان  ماه رم عد از ازدواج در  تی ب ح

مع  ما ج کی از  ن  ی ستانم در خا با دو

شأأأدیم و بأأأه خوانأأأدن قأأأرآن  می

پأأرداختیم، امأأا باکمأأال ت سأأع  می

سالمی  هیچ شش ا به پو هبا  ها م کدام آن

در تمأأام ایأأن مأأدت همأأراه . نبودنأأد

هایی که با  نقشکردم، هه  شوهرم کار می

هایی که  کردم و یا نقش خود او کار می

ظر می هایی در ن به تن برایم  فت او  .  گر

گویم  حاال وقتی از این خاطرات سلن می

برایم  سایل  ین م که ا ست  ین نی برای ا

های جال  و زیبایی است، بهکه از  هیزی

سلن می مانی  که آرزو می ز مایم  گویم  ن

ندگی کاش می ای حو  ام شد آن را از ز م

توانسأأتم بأأه عقأأ   نمأأایم و اگأأر می

گز نمی گردم هر هم در  بر باری  ستم  خوا

شم صحنه با سط  که آرزو دارم زن ! و به

که آن  هرا  شم،  ندی با سهمان و پایب م

 :فرماید حق است و هللا تعالی می

نَّ َواْْل ْنَس إ َلَّ ل يَ ْعُبُدون  }  [41:الَاريات]{ َوَما َخَلْقُت اْلج 
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سان ها جنمن ) ستش  و ان براي پر جز  ها را 

 (.ام خود نیافریده

در آن زمان وقتی تابستان کنار بحر 

رفتم بأأرای پأأایین شأأدن در دریأأا  مأأی

ترک  ت خیر می پا را  مه آن تا ه کردم 

شد،  پا نبا سی آن شوهرم ک جز  ند و  کن

ظور می بدین من ین را  ضی  ا که بع گویم 

کنند که بین آنان و پایبندی  تصور می

است، اما به فضل  به اسالم فاصه  زیاد

نان  ست ه شدنی ا سان و  کاری آ که  خدا 

پروردگأأار متعأأال در حأأدیث قدسأأی 

 :فرماید می

ٌَ إ َلىَّ ذ رَاًعا تَ َقرَّْبُت إ لَْيه  ...» ب ًْرا تَ َقرَّْبُت إ لَْيه  ذ رَاًعا َوَمْن تَ َقرَّ ٌَ إ َلىَّ ش  َوَمْن تَ َقرَّ
ى أَق ْ   1.«بَ ْلُت إ لَْيه  أَُهْرو لُ بَاًعا َوإ َذا أَقْ َبَل إ َلىَّ يَْمط 

اگر کسی به من یک وج  نزدیک شود، من )

شوم و اگر به من یک گز  به او یک گز نزدیک می

خی دو  نداز  فرا به ا به او  من  شود،  یک  نزد

شوم و اگر به سویم روانه شود،  دست نزدیک می

 (.آیم من با شتاب به سوی او می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 (8/19)صحیح مسهم  -1
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و امأأا مطالعأأاتم در ایأأن دوره  

ث شتر آ سون، بی هون برج سوفانی  ار فیه

سارتر، فروید و دیگر همقطاران ایشان 

کند؛ هه  بود، که هیچ دردی را دوا نمی

سفی  جدلی فه شات  که در مناق سیار  ب

یک  کردم، از کتاب شرکت می شان  های ای

بدون  هان  ما ناگ شتم، ا نه دا کتابلا

ست  عات د ین مطال ظاهر از ا سب   کدام 

 .کشیدم

م به ادای ع یادی  ق  ز شتم، عال ره دا

می مره : گفتم باخودم  برای ادای ع گر  ا

کار  هون  شم،  پاب بپو ید ح بروم با

به  ندی  بدون پایب که  ست  قولی نی مع

خدا  ن   یارت خا برای ز سالمی  شش ا پو

طرافم . بروم سع در ا مال ت  با ک ما  ا

نه، : گفتند زنانی بودند که به من می

ابدًا، این قضیه شرط نیست؛ و این خود 

نان هل آ شان  ج سالمی  ن عالیم ا به ت

عد  که ب ند  سانی بود نان ک ین ز بود؛ ا

از ادای عمأأره نیأأز هأأیچ تغییأأری در 

 .ایشان ایپاد نشده بود
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همسرم برای ادای عمره رفت و من از 

مدت  ترم در  بادا دخ که م ین  ترس ا

هایش عق  بماند با  غیابت من، از درس

نرفتم ترم . او  مان دخ مان ز ما در ه ا

فت شدیدی گر عد از او  سرماخوردگی  و ب

مرا  هم  عد  کرد و ب قال  سرم انت به پ

ما مریض شدیم، وقتی با   گرفت، هر سهِ 

تدبر به این امر نگریستم، فهمیدم که 

این مپازاتی بود از جان  خداوند به 

کرده  مره  که در ادای ع تاهی  یل کو دل

 .بودم

در مأاه  6891سال بعدی یعنأی سأال 

«  دسامبر»عازم عمره شدم، و « فبروری»

م لهه با کو پاریا  سال از  باری از  ان 

های مپهل  های فاخر که از فروشگاه لباس

شتم؛ لباس باز گ بودم  یده  با  خر هایی 

مدل خرین  ید . آ برای خر که  گامی  هن

لباس سفید عمره رفتم اولین بار بود 

پوشیدم و  که لباس ساده و سفیدی را می

هیچ آرایشی به ههره نداشتم؛ وقتی به 

دم بسی زیباتر از خودم نگاه کردم دی

برای اولین بار . رسم گذشته به نظر می
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چه شان ب سافرت پری که در م هایم  بود 

می سفر  به  تی  شه وق بودم؛ همی رفتم  ن

بودم و می ها  گران آن بادا  ن سیدم م تر

برایشان اتفاقی بیفتد، به همین دلیل 

 . بردم بسا اوقات آنها را باخود می

نات  کاروانی از ق با  مره  سفر ع در 

ا همراه بودم، وقتی به مسپد نبوی سوی

کردم  قرآن  ندن  به خوا شرو   سیدم  ر

مم،  خوب بفه مات را  که که ین  بدون ا

مًا ! دانم هرا نمی ولی اصرار داشتم حت

کنم ختم  قرآن را  که  نه و م .  در مدی

من می هانم از  ضی از همرا سیدند بع :  پر

خأأواهی بعأأد از ایأأن باحپأأاب  آیأأا می

و . دانم ینم: دادم باشی؟ و من جواب می

دادم،  قضأأیه را بأأه شأأوهرم ارجأأا مأأی

.  ببینم با این کار موافق است یا نه

هم نمی ین را  عت از  ا که اطا ستم  دان

 .ملهوق در معصیت خدا جایز نیست

در حأأرم مکأأه تعأأداد زیأأادی از 

هادر  که  یدم  سهمان را د خواهران م

ماندم تا قرآن  داشتند، من در حرم می

ین عصر و تالوت کنم، باری در هنگام ب
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هم  که او  خوردم  خانمی بر با  غرب  م

کرد،  مصری بود ولی در کویت زندگی می

بأأود، بأأرایم اشأأعاری « اروی»اسأأمش 

تی  بود، وق سروده  خودش  که  ند  خوا

که  ست  سلنانی ا کردم  ساس  شنیدم اح

کند، مرا گریه گرفته  قهبم را لما می

بود، در این مدت خیهی در مورد حپاب 

نی که اطرافم فکر کرده بودم اما کسا

صبر کن و نظر شوهرت : گفتند بودند می

را بپرس؛ عپهه نداشته باش؛ تو هنوز 

جوانی هی  به ... خی شه  خودم همی ما  ا

برایم « اروی». فکر پوشیدن حپاب بودم

 :این شعر را خواند

ال و ربأی لن  لوا عن حپأأابی فهیقو

 ابالی

وحبانی  قأد حمانی فی جمالی

 بالپأأالل

واحتشامی  حیأأائی زینأأتی دوماً 

 هو مالی

عأأن متأا   َأِلَنَّأأي أتولأأأأأأأي

 لزوال
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أطه  السوء  المنی الناس کأأأأ نی

 لحالی

فی حدیث أو  کم لمحت الهوم منأهم

 سؤال

هه می) صره  هر  پابم تب مورد ح ید در  خواه

 .سوگند به خدا که هیچ پروایی ندارم  کنید،

بایی با زی مرا  ظت می  او  ند،  ام حفا و او ک

 .مرا با این بزرگ منشی برگزیده است

شگی نت همی من  زی شوکت  ست، و  من ا یای  ام ح

 .هیزی است که مال خودم باشد

آیا به خاطر این که از متا  فانی دنیا 

کننأأد و  روی گأأردانم مأأردم مأأرا سأأرزنش می

 .ام گویند که من به حال خود بد کرده می

سرزنش سیار  که در  هه ب مردم  هایی را از 

تبصأأره و سأأوال بأأوده اسأأت برداشأأت  قالأأ 

 (.ام نموده

این قصیده طوالنی است که هر وقت آن 

می خاطر  به  یه را  یرد و  ام می آورم گر گ

می ساس  سلن  اح من  حال  بان  به ز کنم 

سته  می هبم برخوا ماق ق ید و از اع گو

پدریم  خواهر  مراه  عد از آن ه ست؛ ب ا

عًا  من واق ست و  موده ا فوت ن حاال  که 
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برای ادای عمره رفتیم،  دوستش داشتم،

کردم  آن ش  اصالً خوابم نبرد، احساس می

های دنیا  ام تنگ شده و تمام کوه سینه

هأأایم قأأرار دارنأأد، گویأأا  بأأاالی نفا

شرارت هان و  فه ها می گنا ستند خ ام  خوا

هأأای دنیأأوی کأأه  کننأأد؛ تمأأام زیبایی

چون  ظرم هم به ن شتم  ها را دا آرزوی آن

را زندانی آمد که م قل و زنپیرهایی می

ناآرمی و  کرده یل  پدرم دل تی  ند؛ وق ا

یدارخوابی فتم ب به او گ سید  :  ام را پر

لم می بروم د حرم  به  هد  باوجود . خوا

حرم  به  فتن  برای ر عادی  قت  که و ین  ا

هون می پدرم  ما  بود ا ین  ن شید در ا کو

ت مین  مرا  تی  شده راح طور  هر  سفر 

کرد هی  حرم همرا تا  مرا  ند،  تی . ک وق

که همان طواف  -سپد را رسیدیم تحی  م

جا آوردم، در طأأواف اول از  بأأه -اسأأت

های هفتگانه خداوند برایم رسیدن  طواف

به حپر االسود را میسر نمود و هنگام 

دعا هیچ هیزی بر زبانم جاری نشد مگر 

این که برای خودم و همسرم و فرزندان 

خانواده که را می و  به  ام و هر شناختم 
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به آ کردم؛  عا  مان د می و قوت ای را

شک سته ا فت  هایم می پیو طول ه لت؛ در  ری

طواف جز برای قوت ایمان به هیزی دعا 

سود  پر اال به ح هم  بار  هر  کردم و  ن

رسأأیدم و آن را بوسأأیدم، در مقأأام 

ابراهیم ایستادم و دو رکعت نماز بعد 

فاتح   از طواف را خواندم هنگام خوانأدن 
ام  به نظرم آمد که در طول زنأدگی الکت اٌ

به  ندهتا  سوره را نلوا ین  ام،  حال ا

عانی برای  ای پی به م خدا را  که  بردم 

بود  گاه  مودم، آن شکرگزاری ن درک آن 

بردم،  پی  سوره  ین  مت ا به عظ که 

یه می نان گر جودم  همچ مام و کردم و ت

لرزیأأد، در هنگأأام طأأواف احسأأاس  می

شته می به  کردم فر طراف کع یادی ا های ز

ای  نگرند؛ عظمت خدا را به گونه مرا می

ندگی طول ز که در  بودم  کرده  ام  درک 

عد از آن  شتم؛ ب کی ندا نین در گز ه هر

دو رکعت نماز در حپر خواندم در حالی 

م   شتم، و ه حا را دا مان  نوز ه که ه

بود صبح  هو   بل از ط قات ق ین اتفا .  ا

پدرم نزدم آمد تا برای نماز صبح مرا 
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به جایگاه زنان ببرد، در این هنگام 

دم و تبدیل به انسان کامالً عوض شده بو

بودم شته  گری گ نان از . دی ضی از ز بع

خواهر شما آیا تصمیم : پرسیدند من می

فتم جواب گ شی؟ در  پ  با به : داری مح

خدا کرده . اتن  یر  صدایم تغی ن  تی ُت ح

 . بود؛ بهه من کامالً عوض شده بودم

این تمام هیزی است که برایم اتفاق 

 افتاده، بعد از آن تصمیم گرفتم هرگز

حپأأابم را تأأرک نکأأنم، اکنأأون از آن 

گأأذرد و از خأأدا  زمأأان شأأش سأأال می

م   می بت ه که عاق من، : )ما خواهم 

خانواده سرم،  سهمان هم مت م را ( ام و ا

 .بلیر گرداند
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 داستان سوزی مظهر

ست  بیش از بی که  نی  هر، ز سوزی مظ

یت  لی هللا فعال عوت ا یدان د سال در م

بازیگران . دارد گر  نام دی با  نامش 

کننده گره خورده و در میان آنان  توبه

سوزی مظهر . نقش دعوتگر را داشته است

خود  شت  به و بازگ ستان تو ما دا برای 

 :کند را بیان می

بلأأش ( المأأاردی دیأأه)از مأأدارس 

مه فارق  روزنا پوهنحی آداب  نگاری در 

همأأراه مأأادرکالنم یعنأأی مأأادر . شأأدم

 -کاکأایم –بازیگر مشهور احمأد مظهأر 

 .دمکر زندگی می

ها برایم عادت شده  رفتن به باشگاه

بود، گویا زیباییم را بدون هیچ ترحمی 

به نام آزادی و تمدن در مقابل هشمان 

مایش می به ن سنه  نات گر شتم حیوا .  گذا

مادرکالنم پیرزن ناتوانی بود که قدرتی 

پدر و  تی  هیچ ح که  شت، او من ندا بر 

شتند؛  من ندا بر  می  یز تحک مادرم ن

پ نین  ندان ه چون فرز مادرانی هم در و 
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ندگی می نات ز هم  حیوا شاید  یا  ند،  کن

تأأر مگأأر آنأأانی کأأه خداونأأد  گمراه

 .حالشان رحم کند  بهندمرتبه به

حقیقت این است که من از اسالم جز 

دانستم،  حروف و کهماتش هیز دیگری نمی

جاه  مال و  خورداری از  باوجود بر ما  ا

فراوان از هیزی هراسان بودم؛ از برق 

ترسیدم خداوند  می! حشت داشتم؟و گاز و

دهم  مرا به جزای معصیتی که انپام می

می خود  با  سوزاند،  مادربزرگم : گفتم ب

ماز  ست ن مریض ا که  ین  جود ا با و

خوانأأد، پأأا مأأن هگونأأه از عأأذاب  می

به  ما  فت؟ ا خواهم یا پات  ند ن خداو

سرزنش ین  خود را از ا پات  سرعت  ها ن

با می به  دادم و  فتن  یا ر یدن و  خواب

 .کردم باشگاه خود را سرگرم می

وقتی ازدواج نمودم، برای ماه عسل 

پا  فتم، در آن سه ر به فران سرم  با هم

آن هأأه نظأأرم را بأأه خأأود جهأأ  کأأرد 

س له ید از  م گام بازد که هن بود  ای 

تاد،  فاق اف برایم ات کان در رم  واتی

خواسأأتم وارد درواز  ورودی  وقتأأی می
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یا  ید  ند با من گفت به  شوم  موزیم 

پوش  پالتو هم رو یا  شم و  شته با دا

ین  با ا شم، و  نگ َدم در را بپو سیاه ر

کأأار دیأأن منحأأرف خأأود را محتأأرم 

می از  می به آرا ظه  شمردند، در آن لح

سیدم که : خودم پر شده  هه  ما را  پا 

 !کنیم؟ دین خود را احترام نمی

روزی در اوج سعادت پوشالی خودم به 

فتم سرم گ بر  می: هم شکر  برای  خواهم 

وردگار نماز بلوانم، درجوابم نعمت پر

خواهی انپام بده،  هر کاری که می: گفت

باری ! این متعهق به آزادی فردی است

لباسی بهند و یک روسری پیدا کردم و 

ماز  فتم و ن پاریا ر بزرگ  سپد  به م

تی می ندم، وق سپد  خوا ستم از در م خوا

شتم  سرم بردا سری را از  شوم رو یرون  ب

یرون  هم ب ندم را  باس به کردم، و و ل

تصأأمیم داشأأتم آنهأأا را داخأأل کأأیفم 

 !بگذارم که ناگهان غافهگیر شدم

شم سوی ه تری فران گز  دخ که هر آبی 

می شش ن پاب  فرامو که ح حالی  کنم در 

به  شد؛  یک  من نزد به  بود  شیده  پو
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آرامأأی دسأأتم را گرفأأت و دسأأتش را 

شانه فت بر صدای آرام گ هاد و با :  ام ن

انی د آوری؟ نمی هرا حپابت را بیرون می

ست؟ مان هللا ا ین فر به ! ا ستپاهگی  با د

می حرف گوش  خواهش  هایش  من  دادم، از 

کرد که هند دقیقه با وی به مسپد بر 

گردم، تالش کردم خود را از دستش خالص 

گوی آرامش  و کنم اما ادب فراوان و گفت

 .مرا مپبور به داخل شدن کرد

(  الاله اال هللا)آیا به : از من پرسید

ی؟ آیأأا معنأأی آن را دهأأ گأأواهی می

فهمی؟ اینها کهماتی نیست که تنها  می

باور  ید  که با شود، به جاری  بان  به ز

 .شوند و به آن عمل شود

ترین درس زندگیم را  این دختر بزرگ

بأأرایم داد، قهأأبم را تکأأان داد، و 

ت ثیر  حت  ماتش ت با که ساتم را  احسا

قرار داد، سپا در حالی که با من دست 

م ایأأن دیأأن را خأأواهر: داد گفأأت مأأی

 .پشتیبانی کن

از مسپد بیرون شدم در حالی که غرق 

دانسأأتم در  در فکأأر بأأودم و اصأأالً نمی



 
36 

هه می طرافم  ش  ا صادفًا  هنگام  گذرد؛ ت

آن روز شوهرم مرا با خود به کاباره 

بأأرد، مکأأانی کأأه مأأردان و زنأأان 

مه بی شکل نی به  ندوبار  هم  ب با  عریان 

رقصأأیدند، مثأأل حیوانأأات، بهکأأه  می

یوانات هم از این که هنین کارهایی ح

ورزند؛ با آهنگ  را انپام دهند ابا می

یک لباس یک  سیقی  یرون  های مو شان را ب

از ایشان بدم آمد، و از ... آوردند می

فر  بودم متن هی  غرق در گمرا که  خودم 

توانستم به آنها نگاه کنم،  شدم، نمی

هه می و نمی طرافم  یدم در ا گذرد،  فهم

تم از آنپا بیرون شویم از همسرم خواس

 .تا بتوانم نفا بکشم

بأأه قأأاهره بازگشأأتم، و اولأأین 

سالم  قدم کام ا شناخت اح برای  هایم را 

متِ  ناز و نع که در  ین  با ا شتم  بردا

سر می به  یا  ندگی دن گز  ز ما هر بردم ا

هر  قط  شتم، ف نانی ندا مش و اطمی آرا

ماز می قت ن تالوت  و قرآن  یا  ندم و  خوا

آیند نزدیک  اس خوشنمودم به این احس می

جاههی  می ندگی  که ز شد  نین  شدم، و ه
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اطأأرافم را تأأرک گفأأتم، و شأأ  و روز 

برای تالوت قرآن از دیگر هیزها کناره 

سید  گرفتم، و کتاب یر و  بن کث های ا

قطأأ  و دیگأأران را بأأرای خأأود تهیأأه 

 .نمودم

ساعات طوالنی را در اتاقم با عالقه 

گذرانأأدم،  و اشأأتیاق بأأه مطالعأأه می

سی شگاهی و ب ندگی با ندم، و ز ار خوا

ای را تأأرک گفأأتم، در آغأأاز  کابأأاره

همسأأرم باشأأدت بأأا حپأأاب پوشأأیدن و 

شأأان  ام از زنأأدگی جاههی گیری کنأأاره

های  ملالفت کرد، اما من هرگز به محیط

ملأأتهط بأأا مأأردان بأأاز نگشأأتم، هأأه 

با  گز  گران؛ و هر هه دی کان و  نزدی

مأأردان بیگانأأه دسأأت نأأدادم، و ایأأن 

حانی  ما امت بود، ا ند  ن  خداو از جا

شدن  خدا  سهیم  مانی ت گام ای باالترین 

اسأأت، و ایأأن کأأه خأأدا و پیأأامبرش 

ترین باشند، مشکالت زیاد شد تا  محبوب

جدا  شوهرم  بود از  یک  که نزد جایی 

شوم، اما الحمد هلل، اسالم حضورش را در 

ن  کوهک ند  خا کرد و خداو می  مان حت
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م شوهرم را هدایت نمود، و او از من ه

ینش  برای د هص  عوتگری مل شده، د تر  به

گردید، البته به گمان من و خدا خودش 

 .داند بهتر می

یدادهای  ماری و رو باوجود بی نک  ای

ناگوار دنیوی و امتحانات سلتی که بر 

شبلتی  ساس خو ما اح م   شت، ه ما گذ

صیبت می ین م مام ا هون ت ها در  کنیم، 

 .دنیایی ما است نه در دین ما

 

تاب  لی هللاالعا»از ک ت لیع « ئدات إ

 .محمد بن عبدالعزیز المسند
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 مسلمان شدن دختر یک کشیش

دانستم،  هرگز از اسالم هیزي نمي...»

ساله  ست  که بی ماني  تا ز لت  ین حا و ا

شدم ادامه داشت، یعني تا هنگامي که 

تحصأأیالت عأأالي خأأود را در دانشأأگاه 

بل» مودم« تم غاز ن یا آ لین . فالدلف او

را جه  کرد، این بود ام  هیزي که توجه

عات  مد اطال به ع ستادانم  یدم ا که فهم

-. دارنأأد اسأأالمي را از مأأا ملفأأي مي

پیش مي سالم  ثي از ا گاه بح مد هر به  -آ

طور خالصه در یک جمه  کوتاه آن را یک 

صیع مي گر تو ین ویران ین  د ند؛ و ا کرد

اي شد که مطالع  خود در رابطه  انگیزه

آغاز با این دین و جستپوي اهداف آن 

به زودي فهمیدم که اسالم بسیار . کنم

که  عظیم ست  یزي ا باالتر از آن ه تر و 

اینان از روي کینه و ظهم و عقده وصع 

ند مي یع . نمای ین حن ین د سوي ا به  پا 

 .«شتافتم و مسهمان شدم

مان» سالوت وت مات « لی ین که با ا

عد از  که ب ماني  کرد ه سلن  به  غاز  آ



 
40 

نام  سالمش  مزي»ا هي ر بر « لی خود را 

 .نهاد

بعد از آن داستان خود با اسالم را 

تولأأدم در : هنأأین ادامأأه داد و گفأأت

بأأود، ( م6898)در سأأال « نیوانپالنأأد»

سا  یک کهی کرده و در  یا  ترک دن پدرم 

بناًء من . کرد به عنوان کشیش خدمت مي

شتم،  سا دا به کهی یادي  مد ز فت و آ ر

داد که در  پدرم همیشه به من وعده مي

کي از  نده ی خواهم آی سیحی  عوتگران م د

برایم  عالي  بارک و ت ما هللا ت بود؛ ا

در . اراد  بهتأأر و مانأأدگارتر داشأأت

دوران کأأأأودکي هیأأأأزي از اسأأأأالم 

نوال  نمي مین م به ه گار  ستم؛ و روز دان

سالگي  می ست  که در بی ین  تا ا شت  گذ

«  تمبل»وارد تحصیالت عالي در دانشگاه 

شدم یا  هوي . فالدلف صي در په دروس خصو

ضي ا مهبع جود  ز برنا یز مو ضافي ن هاي ا

بأأود کأأه در رابطأأه بأأا سیاسأأت و 

صحبت  نه  خاور میا ق   ستراتیپي منط ا

مین درس مي برایم  کرد، و ه جانبي  هاي 

 .گشایشي از سعادت و خیر بود
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سیاري از  با ب مین دروس  یق ه از طر

شدم،  شنا  سالمي آ بي و ا شورهاي عر ک

جه که تو مي  س ل  مه کرد  م ه   ام را ج

مکمهي بود که از دین اسالم اطالعات نا

ترین  شد با وجود این که اساسي داده مي

سي و  یات سیا شکیل ح جوهري در ت مل  عا

اجتماعي و به طور کل سیر تاریلي این 

 .سال فقط اسالم بود 6011منطقه بیش از 

برق عپیبي در هشمان لیهي درخشید و 

کرد یل  نین تکم خود را ه سلن  از : او 

نان هرا ای سیدم،  با  خودم پر مدًا  ع

سالم را  یاد ا نام و  خویش  توان  مام  ت

دارنأأد و دانشأأپویان را از  پنهأأان مي

ین دور مي ین د قي ا فاهیم حقی سازند؟  م

دانند که این دین خطری  حتمًا ایشان مي

حتمي براي تمدن غربي شان است خصوصًا 

 .خطري براي فکر و عقل جوانان مسیحي

به  شرو   پدرم،  فت  جود ملال با و

ع  کت کردم  ابمطال سالم  مورد ا هایی در 

و هرهأأه بأأرایم ممکأأن بأأود از ایأأن 

ها خواندم تا این که اصول اساسي  کتاب

مامي  شد و ت یره  هبم ه بر ق ین  ین د ا
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افکارم را درنوردید؛ عقید  توحید را 

شأأناختم، و مطمأأئن شأأدم کأأه عیسأأي 

سان ه  ان ست از جم یامبري ا ثل  پ ها م

مد صهی براهیم و مح سي، ا سهم و عهیه هللا مو

مار از  نا و ق شراب و ز که  یدم  و فهم

هه در  برخالف آن  ست؛  مات ا م  محر جه

گذشت از قبیل روابط نامشرو  و  غرب می

اعمأأال زشأأت و مفاسأأد و شأأروري کأأه 

سأأاکنان اروپأأا و آمریکأأا از آن بأأه 

جنسي، اعتیاد  اند مثل روابط خوبی آگاه

 .به شراب و سایر ملدرات

از من با بسیاري از عبادات اسالمي 

جمهه نماز، روزه، زکات و حج که براي 

 .توانمندان است آشنا شدم

فت مه داده گ سلنانش را ادا هي  :  لی

با  خود،  سالم  کردن ا شکار  عد از آ ب

عازم  پدرم  ناراحتي  فت و  جود ملال و

بین  پا  تا در آن شدم  صر  به م سفر 

قرآن  بان  کنم و ز ندگي  سهمانان ز م

در قاهره با جواني . کریم را بیاموزم

مان که شدیدًا به دین خویش پایبند مسه

بود آشنا شدم؛ به من پیشنهاد ازدواج 
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بًا  کردم، و تقری قت  هم مواف من  داد و 

فت صورت گر ما  بل ازدواج  سال ق .  دو 

ما پسري  خداوند تبارک و تعالي براي 

سالمي  نام ا که  مود  طا ن بر « طه»ع را 

بزرگ مي ند  هادیم؛ از خداو خواهم  وي ن

ن   به گو هد و که او را  پرورش د یک  ن

 .روشني هشم من و شوهرم بگرداند

لیهي آرزو دارد که تحصیالت خود را 

در رابطه با اسالم ادامه دهد و قرآن 

و بسأأیاري از احادیأأث پیأأامبر اکأأرم 

بدین  عهیه هللا صهی تا  ند  فظ ک سهم را ح و

ست  فت در هم و معر با ع خود را  سیهه  و

 .مپهز سازد

ثأأر ا« التأأائبون الأأي هللا»از کتأأاب 

 .ابراهیم بن عبدهللا الحازمي
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 توبة مردی در بانکوک

شهر هالکت و نابودی است؛ « بانکوک»

کشی و فساد؛ شهر مواد ملدر  شهر عربده

شهری هار و بی به  که می  گی؛  شود از آن 

سیاه سنبل  نوان  کرد ع یاد  شر  .  روزی ب

کاالی  برای  یران  تی پ جوان، و ح صدها 

سفر می بار  شهر  ین  ن حرام ا د، و بند

یان دین و ز. سازند بار می خود را زیان

یا سایش. دن یان آ شبلتی ز و از . و خو

بدبلت مه  سانی ه سب   تر ک به  که  اند 

پا می شان در آن ناز   فساد ند و ج میر

خره  شان برمی  سرالدنیا و اآل گردد، و خ

 !!.  شوند، هه خاتم  زشتی می

تان تعریع کنم  خواهم برای آن هه می

ه برف پیری موهایش داستان مردی است ک

برده  سفیدی  به  که  را رو  مردی  بود؛ 

به  ته و  ترک گف ندانش را  سر و فرز هم

سوی این شهر حرکت کرده بود، اما در 

پات داد خود را ن شد و  یدار  یت ب .  نها

 :گوید از زبان خودش بشنویم که می
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به » کردم؛  شرم ن خود  سفید  موی  از 

جش  مان ازدوا که ز بزرگم  تر  ند  دخ آی

های  بود رحم نکردم؛ به خنده ه فرارسید

کودکانأأ  دختأأر کأأوهکم کأأه نشأأاط و 

می نه  به خا یت  سرزندگی را  آورد اهم

نأأدادم؛ و اصأأالً وضأأعیت پسأأر پأأانزده 

ام که در بهار جوانی قرار داشت  ساله

های  و آرزوهأأای آینأأده و بهنأأدپروازی

کردم  ام را در وجود او جستپو می جوانی

تر به  مبرایم مهم نبود؛ و از همه مه

که  نی  ندادم، ز یت  سرم اهم ظرات هم ن

ام بأأود،  شأأریک تهأأخ و شأأیرین زنأأدگی

پرسأأید ایأأن سأأفر  پیوسأأته از مأأن می

که می ست  پا ا به ک هانی  خواهی  ناگ

کر می ضیه ف یک ق به  قط  کردم،  بروی؟ ف

ام  کاری در حالی که بکا بدبلتی و زیان

دانم ناگهان  نمی. بستم را برای سفر می

هنم به ت ضیه  ین ق بدیل  ا شد و ت خل  دا

تنها تفکر و . گشت  به یک آرزو و عالقه

قدرتی که اختیارم را در دست گرفت؛ و 

حت  هه می مرد ت یارات  تی اخت شود وق

قه یرد؟ ت ثیر عال قرار گ هه ! هایش  و 
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بار می به  سوایی  هدف  ر که  مانی  ید ز آ

شد؟ فا با شیطان ن ندای  بت  ها اجا !  تن

بودم من  که  طور  هه !. آن  یا آن  گو

رم برایم بلشیده بود کافی نبود، همس

جوانی بایی و  مام زی که ت کی  اش  زن نی

مرا  قر  بل، ف تا در مقا کرد  فدا  را 

هایی زیادی داد  خریدار شود؛ و قربانی

تا غرور کاتب مرا اشبا  کرده باشد؛ 

زنی که روزهای زیادی به یک وعده غذا 

ای که من  کرد، هون شغل ساده اکتفا می

ملأأارج زنأأدگی داشأأتم بأأرای پرداخأأت 

کرد؛ و این زن بیچاره تحمل  کفایت نمی

شتیبانی می قدر پ مود؛ آن تا  ن کرد  ام 

من بر ! توانستم سرپایم بایستم؛ بهه

هأأای او بأأاال رفأأتم؛  پیکأأر  قربانی

فراموش کرده بودم که او زنی کوهک و 

ها خواستگار ثروتمند  زیبا بود که ده

داشت، اما مرا برگزید تا از من مردی 

قدم با دن به  قدم  سازد و  بزرگ ب یای 

ند، و  مرا در کامیابی شتیبانی ک ها پ

حأأاال زمأأانی بأأود کأأه بایأأد ثمأأرات 

من می تالش مراه  ما  هایش را ه ید، ا ه
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یا  فت، گو نه یا ین گو مرا ا هان  ناگ

مرا  بود، و  بوده  هم را ر ثروت، عق

که در  بود  کرده  جوانی  به نو بدیل  ت

 .مرحه  سبک مغزی نوجوانی قرار دارد

ین روز در بأأانکوک آغأأاز شأأد؛ اولأأ

می سقوط  سمت  به  گاه  هر   هر رفتم ه

قش می خاطرم ن سرم در  صور  هم ست و ت ب

سیهی می می مرا  خود  کردم  با  ند؛  ز

گفتم آیا این فریاد وجدانم است که  می

خواب را از من ربوده است؛ یا این که 

نأأاتوانی و پیأأری اسأأت کأأه مأأرا از 

ست شته ا باز دا صدایی در ! کامروایی 

تأأو نأأاتوان »: شأأنیدم میر خأأود میضأأ

بده شده شان  تر ن به داک خود را  «  ای، 

غزش  لین ل عد از او که ب بود  بارتی  ع

حالی  مدم در  خود آ به  سیهی زد،  مرا 

بود، و  بوده  صیرتم را ر شیطان ب که 

همتی برایم باقی نمانده بود که کاری 

 .تفاوتی انپام دهم جز بی

سقوط و گمراهی همچنان ادامه داشت؛ 

شأأدم تأأا هالکأأت و  وز بیأأرون میهأأر ر

سالمتی و  ین و  مت د به قی نابودی را 
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خانواده ندان و  ند  فرز لرم؛  آی ام ب

مان می شده گ یروز  حالی  کردم پ ام، در 

جدانش را از  سان روح و و تی ان که وق

پایأأان در  دسأأت بدهأأد و همچأأون ههار

ها بچرد جز زیان و بدبلتی  کثافت خانه

 .هیزی نسیبش نشده است

ظات ه چون لح عه هم عه جر کت را جر ال

کشأأیدم؛  سأأمی کشأأنده در بأأانکوک سرمی

هایم در تلت فساد  گاه که گام بهه، آن

ست  می به د مرگ را  جام  یا  ید، گو لغز

 .نوشیدم گرفته بودم و می

ندی در نمی هیچ پ ضمیرم  فت و  در  گر

تی در نمی هیچ حکم هم را  فت؛ در  عق یا

بردم، جو موجود  خبری عپیبی بسر می بی

مام  بود، در  بدیت کرده  نت  ها را زی

حالی که هم  امراض گناهان را در بر 

 .داشت

من  مدت  ین  شت و در ا فت روز گذ ه

سادکده ین ف تا  شهر  ا بودم؛  شده  ها 

شاره  من ا به  شت  با انگ که  جایی 

«  زیباپسندی»کردند؛ هرا که من مرد  می

دادم تأأا  بأأودم کأأه پأأول بیشأأتری مأأی
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ست آورم زیباترین به د ی گاه! ها را 

تنها کارم رقابت با جوانانی بود که 

بانکوک می ند، آن به  شهرت،  آمد هم در 

ین  سایهی از ا ندی، و م بده، توانم عر

یل؛ ویژگی خوب می های قب شناختم  شان را 

توانستند با من برابری  هیچ کدام نمی

سمت  کردم در ق ساس  شند؛ اح شته با دا

تراند به این  لباس پوشیدن از من شیک

که م مین  ستم هشم یسب  ه به  دان شان 

هیزی گیر کرده است به سرعت بر شکار 

می نگ  به ه یده آن را  آوردم، و در  پر

این حالت هنان احساس غرور و خوشحالی 

که می گویی در معر تو  که  ای از  کردم 

 .ام جنگ پیروز شده

باآلخره آن قدر سقوط کردم که تبدیل 

سانیتم را از  شدم؛ ان پا  یک ههار به 

ر مستحق نبودم به من دست دادم و دیگ

کان  حالتی ت ین  شود؛ و ا ته  پدر گف

 .دهنده بود که مرا به هوش آورد

خواهید در مورد من بگویید؛  هرهه می

هره بر ه ید؛  سیهی بزن با  ع  مرا  ام ُت

من  با  ساعت  کاش در آن  ید؛ ای  انداز
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یرم می می تا تحق ید  مرا  بود ید و  کرد

زدید؛ هه لحظات وحشتناکی بود؛ هه  می

س سر مرگ  من در آن ب هه  بود آن  لتی 

می. بردم می یاد  سم  تان ق که  برای کنم 

هرا  کفش بردم  فرو  هانم  هایم را در د

ین کم ستحق  که ا که م بود  قابی  ترین ع

 .آن بودم

هایم را  سرم رؤیا هر  هم هان ه ناگ

پاره کرد؛ در حالی که تبسمی حزین بر 

هی و  برای گمرا سرش را  شت و  هره دا ه

می بدبلتی کان  تر د ام ت هر  دخ اد؛ ه

بزرگم که سن ازدواجش فرا رسیده بود 

که می حالی  یدم در  فت را د با : گ هرا 

و برای اولین ! ما و خودت هنین کردی

شنیدم، جدانم را  یاد و ما   بار فر ا

 !!.هقدر دیر

ام را که با آن از شهر  بکا بدبلتی

خود بار سفر بسته بودم جمع کردم؛ و 

ویا رگ سو پرتاب نمودم؛ گ آن را به یک

 .گردنم را بریده بودند

از آن زمان بیشترین تالشم این است 

که بتوانم به ههر  همسرم بنگرم؛ از 
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ند می شد؛ و در  خداو مرا ببل که  خواهم 

قهأأأ  او از آن هأأأه در حأأأق او و 

ام فراموشأأی  فرنأأدانمان انپأأام داده

انأأدازد؛ امأأا تأأا بأأه حأأال خأأود را 

شیده نزدم می نبل کاش  ید و  ام؛ ای  آمد

صورتم می های کفش با به  هر تان  ید  ا زد

 .ها هستمکه من مستحق بدتر از این
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 توبة شیخ سعید بن مسفر

در نشست رو در رویی که با شیخ سعد 

هللا داشتیم بعضی از حضار  بن مسفر حفظه

هدایتش را  غاز  تا آ ستند  از او خوا

 :تعریع کند؛ او این طور شرو  کرد

 حقیقت این است که برای هر هدایتی

من مورد  ما در  ست؛ و ا غازی ا در : آ

اعماق جانم به خدا ایمان داشتم و در 

دادم، اما  کودکی  عبادات را انپام می

گاهی بعضی قضایا مانند این که باشد 

تا بزرگ شوم و یا این که وقتی مانند 

مردان شدم، مرا در انپام عبادات سست 

عث می می نی در  کرد، و با مدت معی شد 

هایم  ما مورد نماز شوم، ا گار  سهل ان

بره یا مق نازه و  به ج تی  ضر  وق ای حا

ای را در مسأأپدی  شأأدم و یأأا موعظأأه می

فزایش می می مانم ا یا ای فت  شنیدم گو یا

ها تا هند  بعد از آن بر نمازها و سنت

وقتی پایبند بودم، اما بعد از یک یا 

سنت ته  ترک می دو هف عد  ها را  کردم و ب

ضم های فر گر نماز ت  دی یز  از دو هف ن
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گر  ترک می سبتی دی که منا ین  تا ا شد 

 .پیش آید و مرا به سوی نماز براند

بعد از این که به سن بهوغ رسیدم 

کردم، بهوغ هیچ  برخالف آن هه تصور می

نفعی به حالم نداشت، و در همان تمرد 

و عدم پایبندی به نماز باقی ماندم، 

هرکه در حالتی جوان : )به قول معروف

؛ بعد از (شود پیر می شد بر همان حالت

مان  جود ای با و کردم،  ندی ازدواج  ه

خواندم و  فطری که داشتم گاهی نماز می

کردم؛ تا این که در یکی  گاهی ترک می

سبت مانی از منا برادر ای با  شیخ  ها  ام 

رو شدم،  سهیمان بن محمد بن فایع روبه

هأأأ اتفأأاق 6891ایأأن مالقأأات در سأأال 

شدم  خارج  ترم  تاد، از دف آن  در -اف

بودم بدنی  یت  فتش ترب من م مان  در  -ز

حالی که لباس ورزشی به تن داشتم با 

بود  شده  یرون  مالی ب لش  که از ب او 

آمد کردیم هون او  برخوردم، با هم خوش

بعد از سالم و . دوست دوران مکتبم بود

خداحافظی  احوال با وی  ستم  سی خوا پر

خواهی کپا بروی؟  کنم که برایم گفت می
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یداد - ین رو ضان  ا بارک رم ماه م در 

فتم -بود تا  می: برایش گ نه  روم خا

که  کار  بود از  عادتم  ین  لوابم؛ ا ب

غرب می می تا م مدم  ماز  آ یدم و ن خواب

صر را نمی غرب  ع بل از م می ق ندم، ک خوا

 .خواستم در حالی که روزه بودم برمی

تأا نمأأاز عصأر هیأأزی بأاقی : گفأأت

قدم  می  گر ک ست ا ظرت هی نده، ن نما

کردم، قدم زنان به سوی بزنیم، قبول 

قه یک  منط پا  حاال آن که  تیم  باال رف ای 

اند و قبالً آبگیری بود و  سد بنا کرده

تان و گل مدتی  درخ شت،  بایی دا های زی

در آنپا نشستیم تا این که وقت نماز 

ماز  گرفتیم و ن ضو  شد و خل  صر دا ع

خوانأأدیم و بعأأد برگشأأتیم، در راه 

ست ستم را در د که د حالی  شت، در   بازگ

یا  که گو ند  حدیثی خوا برایم  شت  دا

اولین بار بود آن را شنیده بودم، در 

ما  ست؛ ا شهور ا حدیث م که آن  حالی 

به  هبم  ند ق برایم خوا تی او آن را  وق

ای باز شد که احساس کردم  برای  گونه

ست آن را می بار ا لین  ین  او شنوم؛ ا
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حأأدیث همأأان حأأدیث بأأراء بأأن عأأازب 

ضی م هللا ر مام اح که ا ست  د آن را در عنه ا

سننش  یز آن را در  بوداود ن سندش و ا م

 :اند تکر کرده

ٌٍ قَالَ » نَ ازَة  : َعن  الْبَ َراء  ْبن  َعاز  َخَرْجنَا َمَع النَّب يِّ َصلَّى اللَّهُ َعلَْيه  َوَسلََّم ف ي ج 
نَا إ َلى اْلَقْبر  َولَمَّا يُ ْلَحْد َفَجَلَس َرسُ  وُل اللَّ ه  َص لَّى اللَّ هُ َعلَْي ه  رَُجٍل م ْن اأْلَْنَصار  فَانْ تَ َهي ْ

َوَس  لََّم َوَجَلْس  نَا َحْولَ  هُ وََك  َأنَّ َعلَ  ى رُُءوس   نَا ال َّي ْ  َر َوف   ي يَ  د    عُ  وَ  يَ ْنُك  ُت ف   ي اأْلَْر   
ٌ  اْلَقْب ر  َم رَّتَ ْين  َأْو ََلاَلَلً ا َلُ مَّ قَ الَ  :فَ َرَفَع رَْأَسهُ فَ َقالَ  ا ََ َُوا ب اللَّه  م ْن َع إ نَّ اْلَعْب َد  اْسَتع ي

نْ يَا َوإ قْ بَ  اٍل م   ْن اْ خ   َرة  نَ   َزَل إ لَْي  ه  َماَلئ َك     م   ْن  اْلُم  ْمم َن إ َذا َك  اَن ف   ي انْق  َ  اٍا م   ْن ال  دُّ
 1.«...السََّماء  ب يُض اْلُوُجو   

همراه : گوید عنه می هللا براء پسر عازب رضی)

سول هللا صهی ناز  عهیه هللا ر به ج سهم  ز مردی ا  و

انصار شرکت نمودیم، وقتی به سر قبر رسیدیم 

رسأأول هللا   ، و جنأأازه در لحأأد نهأأاده شأأد

وسأأهم نشسأأت و مأأا هأأم پیرامأأونش  عهیه هللا صهی

نشستیم، ساکت و آرام گویا روی سر هر یک از 

وسهم  عهیه هللا ای نشسته است، رسول هللا صهی ما پرنده

کند،  هوبی در دست داشت که با آن زمین را می

:  در این هنگام سر خویش را باال نموده فرمود

دو یا سه  -از عذاب قبر به خدا پناه برید 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
شیخ آلبانی حدیث . (911/ 03)مسند أحمد  -1

 .داند مذکور را صحیح می
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مود کرار ن خویش را ت ت   ین گف به ا سپا  -مرت

گمان وقتی بند  مؤمن دنیا را ترک  بی: فرمود

شود، فرشتگانی روسفید  کند و روان  آخرت می می

 .(...آیند از آسمان فرود می

تا  طوالنی را  حدیث  ین  قل ا خر ن آ

 .کرد

ید از  که با سیدیم  هی ر به مح تی  وق

جدا می به  هم  ما  یک از  هر  شدیم و 

نه فتم اش می خا به او گ فت،  برادر : ر

فت پا آوردی؟ گ حدیث را از ک ین  از : ا

تاب  صالحین»ک یاض ال فتم. «ر تو : گ

هه کتاب گر  فت هایی می دی :  خوانی؟ گ

تهبأأی را نیأأز « الکبأأایر» کتأأاب 

خدا . خوانم می کردم و با او  حافظی 

فتم، در آن  نه ر به کتابلا ستقیمًا  م

زمان در این منطقه فقط یک کتابلانه 

شت آن جود دا یق؛  و ن  توف هم کتابلا

تاب  بایر»ک صالحین»و « الک یاض ال «  ر

را خریأأدم، ایأأن دو کتأأاب اولأأین 

ست آوردم کتاب به د که  بود  در . هایی 

نه برمی به خا تی  خود  راه وق با  شتم  گ

فتم ب: گ حاال  قرار من  هی  سر دو را ر 
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گرفتم، راه اول راه ایمان است که به 

رسد و راه دوم راه کفر و نفاق  جنت می

شود،  و گناهان است که به دوزخ ختم می

و مأأن در وسأأط ایأأن دو راه قأأرار 

ته قل  گرف کنم؟ ع لاب  کدام را انت ام 

لاب راه اول می به انت خوانَد و  مرا 

یروی  به پ مرا  بدی  به  نده  فا امرکن ن

هایی را  نماید، خواسته دوم امر می راه

تو هنوز : گوید ریزاند و می به دلم می

در عنفوان جوانی هستی و درواز  توبه 

توانی بعدها  تا روز قیامت باز است می

 .توبه کنی

در راه بازگشت به خانه این افکار 

سه هنم دور می و وسو تا  ها در ت خورد، 

این که به خانه رسیدم، افطار کردم و 

عد شاء را  ب ماز ع غرب، ن ماز م از ن

خواندم و تراویح را به شکل کامل ادا 

که  ندارم  یاد  به  ش   تا آن  مودم،  ن

تراویح را کامل خوانده باشم؛ قبالً دو 

خوانأأدم، بقیأأه را رهأأا  رکعأأت کأأه می

تی می می نًا وق پدرم  کردم و احیا یدم  د

.  خواندم و با متوجه شده ههار رکعت می
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ا کامأأل امأأا در آن شأأ  تأأراویح ر

به  شدم  فارغ  ماز  تی از ن ندم، وق خوا

طرف خان  شیخ سهیمان حرکت کردم، او 

به  مراهش  یافتم و ه سپد  یرون م را ب

ن   ش  از اول  خا تیم؛ در آن  شان رف

ندیم؛ یره را خوا هار کب بایر ه تاب ک   ک

یر  اول) یر  دوم: کب به هللا، کب :  شرک 

...(  قتل نفا: سحر و جادو، کبیر  سوم

سأأحر از خوانأأدن فأأارغ کمأأی قبأأل از 

فتم. شدیم ستم گ قدر از : به دو ما ه

این مطال  : دوریم؛ گفت این مفاهیم به

ما  در کتاب جود دارد ا هم و هل ع های ا

هت به که در غف ستیم  بریم؛  سر می ما ه

فتم ل  : گ ین مطا یز از ا مردم ن گر  دی

خبرانأأد مأأا بایأأد ایأأن قضأأایا را  بی

لوانیم شان ب فت. برای ند؟ : گ کی بلوا

بهکأأه تأأو بایأأد : تأأو؛ گفأأت: مگفأأت

بلوانی؛ در مورد این که هه کسی برای 

هم  با  ند  ل  را بلوا ین مطا مردم ا

فاق  باآلخره ات تا  شتیم  ظر دا ختالف ن ا

پام  کار را ان ین  من ا که  شد  ین  بر ا

دهم، بعد از آن وارد دفتر شده کبیر  
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مودیم بت ن هارم را ث ترک : )ه یر   کب

 در روز جمعأأ  همأأان هفتأأه در( نمأأاز

که در جوار مرکز دعوت در « خشع»مسپد 

ها» عد « اب مان ب شت و در آن ز قرار دا

ین  جامع ا سپد  ها م یر تن سپد کب از م

شهر بود، بعد از نماز جمعه ایستادم 

که  شتم  مؤثری دا ظ   مردم موع برای  و 

به لطع خدا سب  هدایت و استقامتم در 

از خداونأأد الیأأزال . ایأأن راه شأأد

شما را می ما و  که  ینش  خواهم  در د

که او  ستی  به در ند،  قدم بگردا بت  ثا

 .کننده است شنوا و اجابت
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 ام تابیدن گرفت نور به زندگی

سأأالم بأر شأأما ای پیأأروان برتأرین 

 .ملهوق خدا

من دانشپوی سال سوم حقوق هستم؛ در 

می ندگی  یت ز ر جمع ق  ُپ به  منط کنم؛ 

خانواده شتم و  قه دا هی عال ام  ورزش خی

ی به ا مرا  شه  یز همی شویق ن کار ت ن 

ندم آرزو  می قد به خاطر  به  ند؛  کرد

شوم،  سکتبال  ستارگان ب کی از  شتم ی دا

های  اما هنگامی که به یکی از باشگاه

سی در  یار اسا کردم مع عه  بزرگ مراج

ق   نی از منط که فال بود  ین  شان ا نزد

سطح ما نیست، و  فقیر نشین آمده، و هم

یل ین قب ثر . سلنانی از ا ضیه ا ین ق ا

من گذاشت تا جایی بسیار ناگ واری بر 

که  بود  شده  ین  یم ا مام آرزو که ت

شان  سوی  ای سطح و  به  خود را  توانم  ب

برسأأانم، بأأه همأأین دلیأأل شأأرو  بأأه 

صحبت شدن  وآمد در اماکن لوکا و هم رفت

با پسران و دختران جوان نمودم؛ بیرون 

شدیم و باحالتی الابالی در حالی که  می
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سأأیگار برلأأ  داشأأتیم بأأه مسأأابق  

بأأأار اول  پأأأرداختیم؛ مأأأوتردوانی می

ایستاده بودم که یکی از دوستان به من 

سیگاری تعارف نمود، طبعًا سیگار عادی 

نبود؛ از اینپا بود که مرتک  کارهای 

 .ناشایست شدم

وقتأأی وارد دانشأأگاه شأأدم، واقعأأًا 

محأأیط عپیبأأی را دیأأدم، گویأأا ایأأن 

جوانأأان اصأأالً بأأه درس و تعهأأیم هأأیچ 

تی نمی ضیهداد اهمی ها ق که  ند و تن ای 

شن و ش  بود فی هم  شن م شینی و  برای ن

که  من  برای  عًا  بود؛ طب ها  ثال این ام

مالی نداشتم تا مانند آنان خرید کنم 

آور و  و بیأأأرون شأأأوم، واقعأأأًا درد

کننده بود، به خصوص این که با  ناراحت

دو دختر آشنا شده بودم که هر دو در 

ین کردند؛ و ا زمین  عرض  لباس کار می

من  که  هرا  بود،  من  طاط  سرآغاز انح

دوست داشتم با آنها باشم؛ تمام فکرم 

این شده بود که هگونه پول پیدا کنم؟ 

بود هدفم  لین  ین او با . ا کم  کم 

شنا می های بی آدم ست آ ندوبار و پ شدم  ب
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بودم؛  شده  ست  ها دو کی از آن با ی و 

ثروت  مفکوره مال و  مورد  هایم را در 

شت یان گذا فتبا او در م هم   من: م؛ گ

فاوت  ین ت با ا ستم   تو ه ند  کامالً مان

 .دانم هطور پول به دست آورم که می

شه تمرین که همی ین  خاطر ا های  به 

می پام  شی ان خوش  ورز قوی و بدنی  دادم 

با آدم مرا  ستم  شتم؛ دو کل دا های  هی

کرد، به اعتبار این  ثروتمند آشنا می

بودم و می شکار  یک ورز ستم از  که  توان

محافظت کنم، کم کم به مپالسی  ایشان

راه پیأأدا کأأردم کأأه خأأوابش را هأأم 

یدم؛ بی نمی شراب د ندوباری،  خوردن در  ب

کده با ... ها و می سال  سه  مدت  صه  خال

ملدرات سروکار داشتم؛ سالمت بدنم به 

رفت و احساسات عپیبی  تدریج از دست می

ین  م  ا با ه بود؛  مده  سراغم آ به 

کرد یدا  ظر پ ختالف ن مان ا بودم، مرد ه 

هایم که عالق  خاصی  حتی در مورد لباس

پاره  بی  شکل عپی به  شتم  ها دا به آن

پاره می می یزی  هر روز ه به  شدند  شد 

 .شد درستش کرد ای که نمی گونه
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من در  بود و  صبح  سه  ساعت  باری 

خان  خود نشسته بودم و به دیوارهای 

گاه می مان ن می  منزل خود  با  کردم و 

از این زندگی  هرا خود را برتر: گفتم

ین مکانی یدم، ا یت  د که در آن ترب ست  ا

شدم،  بزرگ  تا  فت  مرا در برگر شدم، 

آالیش فضای خانه و  این فضای ساده و بی

ستی. خانواده مام ه یا ت لت  گو ام فروری

پرسیدم یا رب هرا مرا خهق  از خود می

سم می تان ق که در  کردی؟ برای خورم 

همان لحظه پروردگارم مرا اکرام کرد 

صأأدای رادیأأو کأأه از دور بأأه گأأوش و 

ام را لرزاند در حالی که  رسید هستی می

 :  گفت می

نَّ َواْْل ْنَس إ َلَّ ل يَ ْعُبُدون  }  [41: الَاريات]{ َوَما َخَلْقُت اْلج 
سان جنمن ) ستش  ها و ان جز براي پر ها را 

 (.ام خود نیافریده

دیگر هیزی نفهمیدم جز این که خود 

ر دیگأأری را بأأه سأأپده انأأدازم کأأا

توانستم انپام دهم، به شدت گریه  نمی

کردم و از سپده برنلواستم مگر بعد  می

کردم و  سل  شدم غ ند  صبح؛ به هو   از ط
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وضأأو گأأرفتم، واقعأأًا احسأأاس عپیبأأی 

ساس می شتم، اح شن   دا شدت ت به  کردم 

به ند مرت پاک و به گار  تازه  پرورد ام، 

فهمیأأده بأأودم هأأرا احسأأاس خفقأأان 

ندا می حاال ا به کردم،  یاجم را  ز  احت

قدر از  هللا جل من ه بودم و  سته  له دان جال

 .او دور شده بودم

کردم نور و  در این لحظات احساس می

ندگی به ز شنایی  ست،  رو شده ا خل  ام دا

ک   گر مرت که ا ستم  هد ب خود ع با  پا 

جل  عت هللا عزو با طا شدم آن را  ناهی  گ

جبران نمایم؛ یعنی اگر خطایی کردم و 

م، به جای آن یک روز یا سیگاری کشید

صیتم را  کردم شل ساس  یرم، اح روزه بگ

ام را  از نأأو سأأاختم و عأأزم و اراده

تقویت کردم؛ از آن زمان تاکنون حدود 

سال می یدم  دو  ندگی جد من در ز گذرد و 

خواهد از  سر می برم، هرگز دلم نمی به

شم و از هللا جل سپد دور با ضا  م له تقا جال

ثابت قدم کنم که مرا بر راه راست  می

 .نگه دارد
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خدایی ستان  جوان  دو یک  ص   ین ق ام ا

مصری بود؛ خداوند ما و شما را هدایت 

 .والسالم عليکم و رحم  اهلل و برکاته. کند
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 رهایی از خارها

 .الحمد هلل حمدا کبيراً کثيراً طيباً زکياً مبارکاً فيه
حمأأد و سأأپاس فأأراوان، پأأاکیزه و 

قام واال خور م هه در  نان  بارک ه ی م

گار بزرگ ست؛ و درود و  پرورد به ا مرت

اش که پرودگار  سالم بر فرستاد  پاکیزه

او را با انتلابش به رسالت برگزید و 

 :اما بعد. بزرگ نمود

سفرم در  دوستان خدایی و برادران هم

ستان را  که دا ین  بل از ا نور، ق راه 

کنم می غاز  تان آ بی  برای خواهم از قه

بأأت سرشأأار از دوسأأتی خالصأأانه و مح

وعال نسبت به هم   شائبه در راه هللا جل بی

سهمانانی  کنم، م عرض  سالمی  سهمانان  م

شناخته شان را  اند و  که راه پروردگار

کنند، و  برای رسیدن به رضایتش تالش می

به بشارت هم  هه هللا جل  شان د له  آن  جال

 :  بشارت داده

َ يَن َجاَهُدوا ف ينَا لَنَ ْهد يَ ن َُّهْم ُسبُ لَنَ }  [16: العنكبوت]{ اَوالَّ
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براي ) كه  ساني  ضایت]ك تالش  [ر به  ما 

ایستند و در راه ما جهاد كنند، آنان را در 

 (.گردانیم هاي منتهي به خود رهنمود مي راه

ما را از تاریکی که  گاری  ها  پرورد

حزن و  شنایی و از  نور ورو سوی  به 

شحالی  سرور و خو نت  سوی ج به  ندوه  ا

است  جنتی فراخواند؛ به راستی در دنیا

که اگر کسی به آن داخل نشود، به جنت 

که  باخبر  شد؛  هد  خل نلوا هم دا خرت  آ

 .آن جنت جنت طاعت است

شاط  نرژی و بان جوان پرا هر  ند  مان

صور می شاهان  که ت شاهی از پاد ند پاد ک

مودم؛ غاز ن خود را آ ست راه  هان ا   ج

صور می به  ت لواهم  هه ب هر  به  کردم 

فت،  خصو خواهم یا ست  تی د ین راح صًا ا

ندگی برایم ز ند  حت در  که خداو ای را

خانواده نار  فراهم  ک تین  ای آرام و م

خانواده بود،  ن   کرده  که از جا ای 

شمرده می ترم  نه مح شنا و بیگا ...  شد آ

فزایش  سم را ا به نف ماد  ین اعت و ا

غاز دوران . داد می جود در آ ین و با ا

گری  مق دی جوان اح هر  ند  تون مان پوهن
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شغ ترین دل بزرگ کی  ولیم با ی شنایی  ام آ

تران هم هم  صنفی از دخ مه  ام و در ادا

داسأأتان مشأأهور و معأأروف بعأأد از آن 

امأأا درحقیقأأت شأأرم و خپالأأت . بأأود

صیهی  ام می مانع سال تح شرو   با  شد؛ 

خداوند مرا موفق کرد تا پنپاه کیهو 

از وزنم را کاهش دهم و این باعث شد 

مردان به باترین  ه  زی ساب  که از جم ح

یای برای ب یز  جرأتم را ن ضمن  م و در 

ست ظارش را  به د که انت صتی  آوردن فر

ست  می پاک ا بود؛  کرده  یاد  شیدم ز ک

مان را  که در دلِ درد، در گاری  پرورد

 .آفریند می

ها و سال جدید هشمم به  با آغاز درس

هایم  که آن را در رؤیا تاد  تری اف دخ

من  می به  هم  کردم او  ساس  یدم، اح د

ست ند ا ین... عالقم ه   ا تر از جم دخ

باترین هم یت  صنفی زی بود؛ واقع هایم 

این است که من در آن زمان از زیبایی 

بأأا . دانسأأتم خُهأأق و دیأأن هیأأزی نمی

ست مالقات تون و ک کرر در پوهن های  های م

سیقی بی ما َرد و  مو بین  که  ندوباری  ب
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شد  بدل می سرعت ر به  قه  ین عال شد ا

مان  های کأأرد و مأأن و او در دیأأدگاه می

و  -یأأافتیم  ت مشأأترک زیأأادی مینکأأا

برای مه را  یا می  شیطان ه  -کرد ما مه

ستگی مان واب شت ز شتر و   با گذ ما بی

شتر می یک  بی سال و نزد مام  با ات شد؛ 

ها بین ما فاصهه ایپاد شد  شدن رخصتی

مل  بل تح ناراحتی غیرقا ین  تی ا و وق

گشت که خانواد  وی برای ایام رخصتی 

تی ند، و تعطیال سفر رفت سپری  به   را 

ترین ایأأام  کأأردم کأأه از جمهأأه سأألت

ندگی ظار  ز مدت در انت مام  بود در ت ام 

بودم،  با وی  قات  طیالت و مال یان تع پا

در کنأأار همأأ  ایأأن حأأاالت عپیأأ  و 

کرده  ناراحت کر  به او ف با  نده از  کن

هایم نیز عق  ماندم، من  بودم در درس

تون  خوب پوهن شاگردان  هه  که از جم

ب لین  برای او ضمون بودم،  یک م ار از 

سئهه شدم؛ م کام  صتی نا که رخ ها را  ای 

سلت سنگین برایم  بود تر و  کرده  .  تر 

هه را از  تا آن  شیدم  جدیت کو ما با ا

ست داده حان  د پدد در امت تالش م با  ام 
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ای نداشتم جز این که  هاره. جبران کنم

توانم  با صراحت به پدرم بگویم که نمی

ام  بدون ازدواج با این دختر به زندگی

با درنظرداشت وضعیت خوب . دهم  ادامه

ام موافقت  مان پدرم با خواسته اقتصادی

سر  ها پ من تن که  ین  صوص ا به خ کرد، 

خانواده بودم که مرا جانشین خود در 

پنداشأأت؛ و عمأأالً خواسأأتگاری  خانأأه می

انپأأام شأأد؛ و در آن لحظأأات هنأأان 

یا  مام دن گویی ت تو  که  بودم  شحال  خو

 .دان را به نامم کرده

و اما بعد از این که آرامش نفسی و 

مد و  سراغم آ به  خوبی  نی  تی ته راح

افکار و تصوراتم بعد از اشبا  عاطفی 

بال  به دن شت،  خالی گ حت و  هبم را  ق

گشتم تا سعادتم را تکمیل کند  هیزی می

ین  بال د به دن کار  ین  برای ا مالً  من ع

گشتم، به این دلیل کم کم رفتن به  می

ساجد و پای ندی م عت را ب ماز جما به ن

در ایأأن رفأأت و آمأأدها  آغأأاز کأأردم

دوستان جدیدی یافتم، در حقیقت اینها 

ستان  که دو ند به ید نبود ستان جد دو
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ت  شنایان دورم   دوران مک قا و آ و رف

ها  به آن شته  شاید در گذ که  ند  بود

ام  توجه کافی نداشتم، اما با پایبندی

ام به ایشان جه  شده و  به مسپد توجه

قه به  ام عال فت  فزایش یا ها ا به آن

نه ستان  گو شتر از دو هی بی که خی ای 

هی شتم قب ست دا ها را دو کم . ام آن کم 

هایی می جه هیز گز  متو قبالً هر که  شدم 

کنم  صبر کنید فکر می. درک نکرده بودم

تان  کردم برای موش  می را فرا ضی  مه ق

گویم نامزدم در . ب یا  که آ ین  و آن ا

قه ب عال مراه  من ه با  یدم  یا های جد ود 

یدم را . نه؟ ندگی جد که ز حالی  در 

عوایی  شی د بودم در کشمک کرده  شرو  

دانستم هگونه نامزدم  گرفتار شدم، نمی

را با خود داشته باشم و در دینم نیز 

سد؟ یانی نر ند . ز صور کن مه ت شاید ه

های رومانتیک من کار  مانند تمام قصه

را به پایان رساندم و هر دو خوبی را 

کردم؛  س   یز ک ین ن برای ا قت  در حقی

کار تالش و کوشش فراوانی انپام دادم، 

ست یه می ک س  را ته بل  های منا کردم و ق
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ها را  خودم آن بدهم  به او  که  از آن 

کأأردم و بعأأد در اختیأأار او  کأأوش می

شتم می خودم  کتاب. گذا های الزم را اول 

می می یه  به او هد عد  ندم و ب  دادم؛ خوا

ا، ه در نتیپأأ  مطالعأأه و شأأنیدن کسأأت

باال می کم عاتم  برایم  کم اطال فت و  ر

هأأا  شأأد و ایأأن قناعت قناعأأت حاصأأل می

چه ند دری به مان به  برایم  بود  هایی 

نور  مد هلل -سوی  مال  -الح با ک لی  و

بود و  سبیده  مین ه به ز سلت  سع او  ت 

به ادعای  .کرد هایم را رد می هم  تالش

که او نمی ین  هه  ا تر از آن  ند به توا

وجود این، من کوشش  ولی با. هست بشود

کردم و تالش نمودم؛ و با هر زحمتی که 

کأأردم بأأه خأأدا  کشأأیدم احسأأاس می می

شوم و تقربم به وی زیادتر  تر می نزدیک

نامزدم از  می یزان  مان م به ه شود، و 

 .شد من دورتر می

سأأبحان هللا، اولأأین سأأب  و انگیأأز  

ین  ست آوردن ا به د خدا  حرکتم در راه 

است  خود رسیدم زن بود که هون به خو

عالقمند شدم که با تقرب به هللا نفسم را 
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یاب  یز کام خرت ن شم و در آ مال بل اک

ین  بر ا مانم  مان گ که آن ز هرا  شوم، 

بود که با به دست آوردن او در دنیا 

ام؛ اما به راستی پاک است  کامیاب شده

خدایی که قهبم را ممهو از ح  و عالقه 

کرد خویش  هه آ. به  هر  که  جایی  ن تا 

حرف می ست من تر از راه را به  دخ شد 

هبم دور می ندازه از ق مان ا شت و  ه گ

صراحت  با  که  سید  فرا ر باآلخره روزی 

فت نین گ من ه من »: به  گویم  ضح ب وا

ندگی مام ز توانم ت ین  نمی قع د ام را و

 .«کنم

تعپ  کردم و از خود پرسیدم پا آیا 

ندگی مام ز لذت ت برای  شهوت مان  ها  ها و 

قهبم به دنبال جایی  و وقتی در! است

یافتم؛  گز آن را ن شتم، هر برای وی گ

این بود که استلاره نمودم و بعد هم 

  قرار را برجدایی گذاشتیم؛ اما جدایی

با  جدایی  که  ناراحتی؛ به غم و  بدون 

 .خوشی زندگی جدید، در همراهی با خدا

کی  به ی تون  ختم دور  پوهن عد از  ب

ستم  عوتگران پیو یت د عات ترب از اجتما

و وقتأأی از آن خأأارج شأأدم یکأأی از 
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به  برترین پددًا  عد از آن م بودم، ب ها 

به  پرداختم و  عدی  کردن دور  ب سپری 

گرفتم  جای  عوتگران  ه  د شکر هللا در قاف

و از طریأأق نویسأأندگی، سأألنرانی و 

می درس خدمت  می  نان  های عه کنم؛ و همچ

هک عوتگران  ترین و کم خود را کو ترین د

ا بأأه خأأدا اکنأأون شأأما ر. دانم مأأی

 .  سپارم می

 .والسالم عليکم ورحم  اهلل وبرکاته
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 برادرم احمد چگونه شهید شد

شمعی که دنیا را روشن کرد و هرگز 

صدای حق باال رفت و . خواموش نمی شود

سأأکوت آسأأمان را بأأا زیبأأاترین نأأدا 

یاد آورد  به  شکار را  تا فرامو شکافت 

مردم را  و بی هد؛ و  تذکر د باالت را  م

ان  پروردگارشان فرا خواند؛ به سوی خ

فراخواند تا ارتباط و عهد خود را با 

ند، و جان ید کن به  او تپد خود را  های 

های احمد  وی تسهیم نمایند؛ و اما گام

ن   به خا مؤتن،  ین  خوان ا برای فرا

پروردگأأارش گویأأا بأأا هأأم مسأأابقه 

به  می سته  ه  وی واب که ق هرا  ند؛  داد

ت پا را  گاه آن هر  بود،  نه  ین خا رک ا

شت  می به بازگ شتیاق  سرت و ا با ح کرد 

بود، و بهترین لحظاتش زمانی بود که 

پروردگأأأارش وی را بأأأه سأأأوی خأأأود 

خوانأأد؛ او بأأه سأأوی پروردگأأارش  می

شتافت و با عزت و افتلار در مقابل  می

 .ایستاد محبوبش می



 
76 

عد   ستانش و با دو ماز  عد از ن او ب

معهوم و مالقاتی مشلص داشت، کاری که 

سندی می قایش پ ستان و رف مراه دو د و ه

گویی  تو  شت  یادی دا شتیاق ز به آن ا

رفأأت  مأأادری بأأه دیأأدار فرزنأأدش می

همانگونأأه همأأه همأأدیگر را در آغأأوش 

بت  می هار مح هم اظ به  سبت  ند و ن گرفت

 .  کردند می

نه  مد از خا شهادت، اح ستان   در آ

خوشحال و خندان خارج شد، گویا احساس 

بود می قات  کرده  به مال هد  بوبش خوا مح

تی می با  برود، وق شود و  خارج  ست  خوا

مأأا ودا  کنأأد، گویأأا هشأأمان فأأرو 

تاده نی  اش برای اف یت از رفت مان حکا

شت شت دا که . بدون بازگ حالی  فت در  ر

عذر می بال  که  به دن ین  به ا شت  گ

نوز  فت و ه گردم؛ او ر تا بر ید  بمان

کرار می شم ت ماتش در کو گر »: شود که ا

ید، هنگام پدرم زنگ زد به من خبر ده

سلت سفر  ین  مدن از ا به   آ شوار  و د

 .«روم شان می استقبال
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فا   برای د که   ظاهراتی  به ت مد  اح

شد یرون  بود ب صی  صی روح و . از اق اق

جانش بود که محبت آن  همچون خون در 

ظاهرات  رگ گام ت بود، در هن جاری  هایش 

بود  ستاده  کوهی ای ن   بر دام مد  و  اح

سرت ندوهناک و ح گاهی ا بر ب با ن ار 

گاه می صی ن ستداران اق هان . کرد دو ناگ

ست سربازان پ کی از  خوار،  فطرت و خون ی

مد  به اح یرش  فت، و ت هدف گر وی را 

اصابت کرد، بدنش بر دامن  کوه افتاد 

در لحظاتی . و خون پاکش بر زمین ریلت

ی ، قه  شمان  ها می سلت و عپ ید، ه لرز

باال  ها  بود، فریاد مده  قه در آ از حد

فت و  می فرا ر جا را  مه  خاک ه گرد و 

هأأا همچأأون بأأاران  گرفتأأه بأأود، مرمی

ترس می سناک و  صداها، هرا ید و  آور  بار

زده؛ حالتی واقعًا  ها مصیبت بود و ههره

بعد از هندی طوفان فرونشست . وحشتناک

صاعقه فت، و حرکت و  ها از  ها آرام گر

دویدند و از هم  مردم می. جنبش ایستاد

شی می به  پی ند؛ و  حق گرفت کدیگر مه ی

برای  می کش را  ست کم کدام د هر  شدند، 
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همکأأاری در یأأافتن قربانیأأان دراز 

شده  کرد، قربانیانی که بعضی کشته  می

 .بودند و برخی زخمی بودند

شهر  گی  ع  بزر ناک و فاج ث  درد حاد

را در بر گرفته بود، یکی از مردم در 

گی  بال ر مد دن خون اح به  غرق  سد  ج

ی که بدمد و گردد که بتپد، یا نفس می

لورد،  کان ب که ت ضوی  هم ع شاید  یا 

که  باقهبی  گاه  شد؟ آن مرده با نوز ن ه

تپید و خون هنوز  هنوز برای زندگی می

شریان کانی  در  بود او را ت جاری  هایش 

کردنأأأد، و او را در  دادنأأأد و بهندش

قالش  شفاخانه انت به  شته  بوالنا گذا ام

دادند، جایی که هر لحظه شاهد حادث  

ها از هراسش  دناک بود که قه تهخ و در

لرزید و تو گویی  ها می شد و پوست آب می

 !.رفت از ترس جان از بدن بیرون می

مرمی و خون، خون شهدا که بر زمین 

حالت عپیبی بود داکتران ! شد جاری می

ها به سویش دویدند، هر کدام در  و نرس

خود  سؤولیت  بال م به دن کوهکش  بدن 

ین  تا ا کرد  کار  به  کی از شرو   که ی
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داکتأأران در حأأالی کأأه سأأرش پأأایین 

کشید،  افتاده بود و به آرامی نفا می

ته  بر گرف ماتش را در  سرت و آه که و ح

بود از اتاق خارج شد تا نتیپ  نهایی 

مده  هد، آ گزارش د مار را  لت بی از حا

مپروح دهار مرگ مغزی : بود تا بگوید

ست؛ و از  نده ا نوز ز هبش ه شده و ق

امیدی به شفا نمانده لحاظ طبابت هیچ 

ست که . ا ست  سی ا ست ک به د کار  ما  ا

م  راه اجل گر ه ست ا ست او به د ها  ها 

از بدن . بند باشد درگاه او باز است

پروحش لباس لود و م پاره را  خون آ های 

ستش  درمی ها د کی از آن تی ی ند، وق آورد

تا لباس کرد  خارج  را دراز  هایش را 

سازد ورقی که با خون آغشته شده بود 

بود  با او  که  قی  گر اورا بین دی از 

ظه برای لح تاد،  شته،  اف سطور نو ای 

دنیأأا را در نظرشأأان سأأیاه کأأرد، آن 

سایی تاق را   کارت شنا بود، ا مد  اح

کی را  بود، ی کرده  ر  سکوت ُپ مت و  عظ

ست می بین د صورتش را در  که  یدی  هایش  د

گرفته، و دیگری که به سرعت از اتاق 
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پنهان کند؛ هایش را  شد تا اشک خارج می

شد تا  اش خم می و آن دیگری بر پیشانی

سه سش را  با بو مق سپا بت و ع ای اوج مح

بیأأرون از اتأأاق . از وی ابأأراز دارد

نده یادت کن جل ع طرات  عا ند ق ها همان

گری می عد از دی کی ب ند، و  شبنم ی آمد

ها جستپو  همچون زنبوهای عسل که از گل

ند از او پرس می جو می کن جز  و ند؛ و  کرد

انگیأأأز کأأأه همچأأأون  های غم کاشأأأ

مرواریأأدهایی درخشأأان جأأاری بأأود و 

سینه غم مدفون در  بزرگ  به  های  ها را 

هایی رو بأأه  گذاشأأت و دسأأت نمأأایش می

آسأأمان و دعاهأأای آرزومنأأدی کأأه بأأه 

بود،  شده  فور باال ند غ گاه توانم در

 .خورد هیزی به هشم نمی

روز دوم ساعت صفر فرا رسید، صفحات 

به هم ید،  تالش  شد و پیچ قع  جل وا و ا

به م سیدن  توب در ر عد مک فرا مو بوب  ح

از جسأأد  رسأأید، مهأأک المأأوت روح را

بیرون کشید و قه  از خفقان رها شد و 

 .نفا از جریان باز ایستاد
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ع   ي إ لَ  ى رَبِّ  ك  رَا    َي ً َمْر    يَّ ً . يَ  ا أَي َّتُ َه  ا ال  ن َّْفُس اْلُم َْم  نَّ   ُ } َُْخل ي ف   ي . ارْج  فَ  ا
َ ي َُْخل ي َجنَّت يوَ . ع بَا  [30-17:الفجر]{ ا
بأأه سأأوي  !اي انسأأانِ آسأأوده خأأاطر)

  از كرد]پروردگارت بازگرد، در حالي كه تو 

 [خأأود در جهأأان و از نعمأأت آخأأرت یأأزدان

  .[است]از تو خوشنود  [خدا هم]خوشنودي، و 

خل  من دا شت  به به ندگانم درآي و  یان ب به م

 (.شو

ثل  شفاخانه م نار  شه و ک بر در گو خ

ی که در خاشاک در گیرد، پلش شد؛ آتش

داکتران از هر طرف جمع شدند تا تمام 

په شاید نتی ند  پا کن شان را یک ای  قوای

ته  شم دوخ به او ه مه  شود، ه صل  حا

بودنأأد، آخأأر احمأأد بأأرای همأأ  شأأان 

اش  ارزشأأمند و عزیأأز بأأود، بأأر ههأأره

تبسأأمی از رضأأا نقأأش بسأأته بأأود کأأه 

نده سرور می ز بر  ها را م یا  کرد، گو

هر هه هه نور می اش پار شید،  ای از  درخ

یان کی از م برآورد ی یاد  او : شان فر

نمأأرده، هنأأوز زنأأده اسأأت؛ ببینیأأد 

هره نرم  اش می ه تازه و  بدنش  ندد،  خ

نده چون ز ستش هم ست، پو ست، و  ا ها ا
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اش هنأأوز بأأه یگأأانگی  انگشأأت سأأبابه

.  دهأأد همتأأایش شأأهادت می پروردگأأار بی

ما  ند، ا نه کرد گر او را معای باری دی

ها سرخورده و ناامید باز  هه سود نگاه

ته  خونش رف شت،  سفید و  گ صورتش  بود، 

شن می سدش بی رو مود،  ج سرد  ن کت و  حر

شده بود، همه مطمئن شده بودند که او 

شتافته، و  یان  گار عالم سوی پرورد به 

صأأفحات زنأأدگی ایأأن دنیأأایش بأأه هأأم 

 .پیچیده و آخرتش آغاز شده است

{ ه  َم   ْوََلُهُم اْلَح   اِّ َأََل لَ   هُ اْلُحْك   ُم َوُه   َو َأْس   َراُ اْلَحاس    ب ينَ َلُ   مَّ ُرَُّوا إ لَ   ى اللَّ   }
 [11:األنعام]

قي ) َرور حقی ني س خدا، یع سوي  به  سپا 

مي نده  شان برگردا ید. شوند ای مان و  بدان فر

سریع با، و او  ست و  خدا ا ترینِ  داوري از آن 

 (.حسابگران است

هأأای الزم  در قریأأ  معاویأأه آمادگی

ت بر گرف شییع و  شهید ت کر  تا پی شد  ه 

آن نماز گذارده شود، هزاران نفر جمع 

عده ند،  قاط  شده بود ترین ن ای از دور

آمأأده بودنأأد، در پشأأت جنأأاز  شأأهید 

ال اله : )آوردند رفتند و فریاد برمی می
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ی  هللا شهید حب مت را (اال هللا و ال ، انتقا

شهید،  فت ای  خواهیم گر خون  با روح و 

لواب آرام یروزی را  آرام ب لواب، پ ب

کامل خواهیم کرد، ای احمد، ای مپروح 

سم می هدر  ق نت  گذاریم خو که ن خوریم 

رود؛ و این هنین احمد را به سوی باغ 

ند و  شایعت کرد مادی م ند دا شت همان به

با  هه زی بود؛ و  مادی  یک دا پ  ن ع

 .زفافی، هللا اکبر و هلل الحمد

یزان  که عز ست  صور ا قدر دور از ت ه

به خود را در  تا  نیم  فن ک خاک د یر  ز

شکایت ! رویی با کتاب؟ روزحساب و روبه

من  بر  هه را  مق دردم و آن  صیبتم، ع م

 .برم است، به درگاه خدا می  گذشته

شتم به نده بازگ ست، آی ام در  سوی او

نزد او؛  تابم در  ساب و ک ست او و ح د

بارالها در این مصیبت به من صبر عطا 

و نمأأا و بأأرایم جانشأأینی بهتأأر از ا

خداییم و  ما از  که  ستی  قرار ده، برا

امیدوارم . به سوی او باز خواهیم گشت

بل دروازه تو را  که در مقا نت  های ج

خانواده بال  به دن که  کنم  قات  ات  مال
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شر را از  می هراس مح هول و  تا  گردی 

ای  ایشان بزدایی؛ احمد گوارایت باد؛

 .شهید اقصی

یزم برادر عز خر  پار  ! و در آ ای 

شه تو را بیاد خواهیم داشت همی! جگرم

 .و هرگز فراموشت نلواهیم کرد

احمد در مههتی که خدا برایش تعیین 

کأأرده بأأود سأأفر کأأرد؛ امأأا راه و 

صفحاتی خاطره یان   اش  به پا که  ست  ا

شی  نمی به خامو که  ست  شمعی ا سد و  ر

 !گراید نمی

َ يَن قُت ُلوا ف ي َسب يل  اللَّه  أَْمَوا} { تً ا بَ ْل َأْحيَ اء  ع ْن َد رَبِّه  ْم يُ ْرزَقُ ونَ َوََل َتْحَسَبنَّ الَّ
 [116:آل عمران]

و كسأأاني را كأأه در راه خأأدا كشأأته )

اند و  شوند، مرده مشمار، بهكه آنان زنده مي

 (.شود بدیشان نزد پروردگارشان روزي داده مي
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در خانة ما کودکی از اهل جنت 

 است

 به نام خداوند بلشند  مهربان

کود ما  ن   نت در خا هالی ج کی از ا

ندگی می ند ز صحبت . ک به  شرو   ستم  دو

شک که ا حالی  ندوه کرد در  بارش  های ا

سلنان داکتر : گفت. سوزاند قهبم را می

گفت  کردم آخر او می اطفال را باور نمی

هار عق  بایم د ترک زی نی  دخ ندگی ته ما

کردم،  سلانش را رد  صبانیت  با ع ست،  ا

گوییأأد اشأأتباه  گفأأتم شأأما درسأأت نمی

کنید، و بعد تصمیم گرفتم دخترم را  یم

به نزد مشهورترین پزشکان جهانی ببرم 

آنپا بود که خبر ناگوار همچون صاعقه 

مد  فرود آ هبم  حاظ »بر ق ترک از ل دخ

حاظ  ست و از ل هج ا نوعی ف هار  سمی د ج

به شدت « عقهی عق  ماندگی تهنی دارد

ش  بودم،  شده  سرده  ید و اف های  ناام

دم که تا صبح به بسیار سلتی را گذران

کردم گویا دنیا  حال این دختر فکر می

شناختم؛  غیر از دنیایی بود که من می
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احساس گناه مرا در برگرفته بود و به 

می که  شدت آزارم  گامی  یرا هن داد؛ ز

ام را شأأنیدم بسأأیار  گی خبأأر حامهأأه

خشأأمگین و ناراحأأت شأأدم و بأأه سأألتی 

ساس می ستم، اح من  گری به  هه  کردم آن 

قوبتی به خاطر آن عمهم بوده رسیده ع

ست غم و . ا تا  شیدم  ندی کو عد از ه ب

انأأدوه را بأأه جأأانبی گأأذارم و تأأالش 

تواند در  هایی که می نمایم بعضی مهارت

دختأأرم مفیأأد باشأأد بأأرایش   زنأأدگی

بیاموزم، اما حقیقت تهخ این بود که 

دختأأرم مبأأتال بأأه یکأأی از شأأدیدترین 

انوا  عق  ماندگی بود به همین دلیل 

ین تمرینات ابدًا برایش سودمند واقع ا

 .شد نمی

کم ناامیدی به قهبم سرازیر شد،  کم

نه جودم  به گو سر و ناراحتی سرا که  ای 

من نمی بود و  ته  ستم  را در برگرف توان

بأأه خانأأه و فرزنأأدان و حتأأی خأأودم 

رسیدگی کنم، تسهیم اندوه شده بودم و 

هم می مرا در فی  سات من ید از  احسا کوب

بی  های غری سالت و  میهیز سیدم و ک تر
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حالی مرا از زندگی بیزار کرده بود  بی

سه نزوا و وسو به ا شده  و  تار  ها گرف

بود،  ی  دردآوری  سات عپ بودم؛ احسا

توجهی  حالی، بی افکار منفی، تشویش، بی

مأأرا نظأأر ... بأأه خانأأه و فرزنأأدانم

هه کرده ند، ب من ! ا به  سبت  ید ن با

کردند، با این همه نعمتی که  حسادت می

روردگار به من داده بود، باید شیلی پ

هه ند؛ ب برمن بلوا که  کنم  یدا  !  را پ

باید به زودی شیلی را بیابم که ! بهه

ما  ند، ا خالص ک صیبت  ین م من را از ا

ست  عوتگر ا نی د که ز نی  نزد فال هرا 

کی ! نروم؟ به نی ستان از او  م  دو ه

ند یاد می نزد وی . کن کردم و  نین  ه

رو شدم  بهرفتم اما با قضی  جالبی رو

من  بر  که  ین  عد از ا عوتگر ب خواهر د

فت ند، گ کر : خوا که ف طور  خواهرم آن 

ته می قرار نگرف سودی  مورد ح نی  ای  ک

گویی جز ضعع ایمان  بهکه هم  آن هه می

ست گری نی یز دی خدا ه فتم. به  ما : گ ا

آن : گفت. خوانم من مسهمانم و نماز می

هأأای  هأأه از آن شأأکایت داری از عالمت
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خ گر دوری از  ست؛ ا مان ا ضعع ای دا و 

خواهی از این حالت خالص شوی به سوی  می

کن و  به  صادقانه تو گرد و  باز  خدا 

قهبأأت را بأأا محبأأت و تپأأرد بأأرای هللا 

ساز جل پُر  ظورم از  می. عزو نی من دا

تپرد هیست؟ یعنی با خدا صادق باش و 

به  کن،  بادت  شکل او را ع ترین  به به

وان، او مراجعه کن و با خشو  نماز بل

ضای هللا  برای ر یز،  ماز برخ به ن ش   در 

هم  جل بال ع به دن یر،  له روزه بگ جال

نافع برو، و به آن هه خداوند برایت 

کن صبر  باش و  ضی  کرده را سمت  آه، . ق

به  ید  هص با عوتگر مل تی ای د ست گف را

صبر  بر آن  شم و  ضی با قدر را ضا و  ق

کار و  همچأأأون زنأأأی توبأأأه. نمأأأایم

کت در راه خدا شرو  به حر. پیشه عبادت

کر  شد، و ت صیبتم  نیا م قرآن ا کردم؛ 

هایی ش  تن گاه هللا  تو به در شکوه  ام و 

لذتم شته . عزت و  شتر نگذ ند روزی بی ه

جایش  ندوه  تاریکی ا هبم  که در ق بود 

شنی های رو به پرتو مان داد؛  را  بلش ای

لذت قدر  که  و ه سی  ین احسا بود ا بلش 
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عم  بودم؛ ط کرده  کش ن قبالً در گز  هر

ندگی  ههز بود؛ ب کرده  یر  !  برایم تغی

هون این بار به هشم ایمان به زندگی 

به هللا  می قرب  که ت بود  ین  ستم و ا نگری

بلشأأی  جاللأأه آن را بأأا شأأیرینی لذت جل

برایم آراسته بود؛ کم کم احساس خشم 

و غض  جایش را به رضا به تقدیر الهی 

 .داد می

مطمئن شده بودم مصیبتی که به من 

بوده که مرا به خطا رسیده برای این ن

کشاند و ایمان آوردم به حدیث پیامبر 

 :فرمایند وسهم که می عهیه هللا صهی

َرة  » نْ يَا ُحْلَوةُ اْ خ  َرة  َوُمرَّةُ الدُّ نْ يَا ُمرَّةُ اْ خ   1«ُحْلَوةُ الدُّ
لی ) ست، و ته خرت ا لی آ یا ته شیرینی دن

 (.دنیا شیرینی آخرت

 روحم آرام گرفته بود و قهبم راحت

شده بود و در فضایی ممهو از ایمان و 

بودم شناور  شرعی  هوم  مت هللا . ع به رح

صیبت که م ین  بودم، و ا کرده  ها  باور 

که می ستند به بت نی ها عقو ند  تن توان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
؛ آلبأأانی حأأدیث (03/300) ؛مسأأند أحمأأد -1

 .داند را صحیح میمذکور 
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های  باعث رفعت درجات شوند، و از نعمت

دیگر خداوند بر من این بود که توانم 

سه تا مدر فرادی  داد  یت ا برای ترب ای 

گی شدید تهنی هستند  اندکه دهار عق  م

بازگشأأایی کأأنم و بأأا ایأأن کأأار بأأه 

مسهمانان خدمت نمایم هرهند دخترم به 

ماری شدت بی یل  ست از آن  دل اش نتوان

نفعأأی ببأأرد امأأا مأأن از ایأأن کأأه 

سهمانان می ستفاده  م ستند از آن ا توان

از . کأأردم کننأأد احسأأاس خوشأأبلتی می

می ند  مه خداو که از ه های   طهبم  کار

بپأأذیرد؛ و اینأأک هرگأأاه خیرشأأان را 

افتد با خود  هشمم به دختر بیمارم می

مد هلل: گویم می ن ! الح هی   در خا ما طف

 .از اهل جنت است
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دختری از فیلیپین به سبب سجده 

 مسلمان شد

هه  ترم آن  خواهران مح برادران و 

ستان  می کنم دا یع  تان تعر خواهم برای

ای است که  شلصی خودم نیست، بهکه قصه

کی از  ید ی تی د نی وق خواهران فیهیپی

کنم،  می یع  تان تعر توانم آن را برای

برایم بیان نمود تا شاید بتوانیم از 

 .ای کس  نماییم آن عبرت و فایده

این دختر در یکی از مدارس رهبانیت 

تدین  خانواد  م بود و از  نده  درس خوا

بود که شدیدًا به غرس دیانت مسیحی در 

د، نفأأا یگانأأه دخترشأأان حأأریص بودنأأ

تاجایی که وی را مپبور به شامل شدن 

سیحیت  تدریا م صوص در  تون مل در پوهن

ند که در آی ظور  ین من به ا ند،  ه کرد

گاهي ما او  شود، ا سیحی  عوتگری م  د

سلره می تون را م ستادان پوهن کرد و  ا

بر می خشم نًا از  شان را  لت و احیا انگی

 .شد ها بیرون رانده می کنفرانا
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  نرسنگ را بعد از ختم پوهنتون رشت

سنادش  ختم آن ا عد از  ند و ب یز خوا ن

را به هند مؤسس  خدماتی فرستاد و از 

سه ته  طرف مؤس سترالیا پذیرف ای در ا

شد؛ پدر و مادرش به دلیل معاش خوبی 

شد  که به پرستاران در آنپا پرداخت می

 .  از این قضیه استقبال کردند

ساس  تر اح سفر دخ بل از  یک روز ق

شدت می به  لش  مان  کرد د ته و گ گرف

لدین  می ست وا قرار ا که  ین  کرد از ا

خود را ترک کند ناراحت است، هون او 

ضا   مین او بود، در ه شان  نه دختر یگا

اش  یکی به وی خبر داد که موافق  کاری

از سعودی نیز آمده؛ وی بدون این که 

هرا ند  با ! بدا که  بر داد  سرعت خ به 

ست فق ا کامالً موا کار  ین  لدینش ! ا وا

برانگیلته و عصبانی شده بودند  واقعاً 

آیأأا واقعأأًا »: گفتنأأد و بأأرایش می

ترک  می سترالیا را  جو آزاد ا خواهی 

«  آور سعودی بروی؟ کنی و به جو خفقان

یت  سلنان اهم ین  به ا صالً  ما او ا ا

می هم نمی ن حال  به  تا  هه  داد و  ند  دا
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ین  قوه لات ا به ات بور  ای او را مپ

به سوی  هایش را بست و تصمیم کرد؛ بکا

 .کار در شفاخان  مهک فهد حرکت کرد

شفاخانه  قامتش در  لین روز ا در او

ستاران،  تاق پر کین ا ش  که شت شی از پ

طراف  شفاخانه و ا سهمان در  نان م کارک

ماز  شفاخانه ن صحن  که در  ید  آن را د

خوانند، تعپ  کرد و با خود  ظهر را می

کنند؟  گفت اینان برای هه کسی سپده می

که م ست آن  ین کی ست؟ ا سپده ا ستحق 

یزه برایش انگ ظره  شناخت و  من ای در 

کرد، و  پاد  سالم ای مون ا کر پیرا تف

بأأاآلخره مسأأهمان شأأد، و حأأاال او بأأه 

همراه شوهرش دعوتگری مسهمان است که 

اش درس حفأأظ قأأرآن و تپویأأد  در خانأأه

به  نی  نان فیهیپی سیاری از ز دارد و ب

ایأأن قصأأ  . اند دسأأتش مسأأهمان شأأده

م مان ه ست خواهر ید ا بود ام سالم  راه ا

 .به اراد  هللا از آن استفاده بریم
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 !!!آن، من نبودم

سید و  بر  سالم  با درود و  سلنم را 

مد صهی پیامبر غاز  عهیه هللا مان مح سهم آ و

صی. کنم می ستان شل بل  دا ضو  قا ام مو

توجهی ندارد تابرایتان بیان کنم، من 

دختری مسهمانم که فرایض و مقداری از 

دهم و زندگی واقعًا  را انپام می نوافل

صه عادی را می ما ق که  گذرانم، ا ای را 

ستان  می کنم دا یان  تان ب خواهم برای

خودش  ندارد  قه  صالً عال که ا ست  مادرم ا

به آن  فاخر  هون او ت ند،  شر ک آن را ن

 .پسندد هه را خدا به وی بلشیده نمی

داسأأتان از روز وفأأات مأأادربزرگم 

پدرم) غاز می( مادر  سانی شو آ د؛ او ان

عًا صالح بود و همه این مس له را  واق

کننأأد و خأأدا را بأأرآن هأأه  ت ییأأد می

شاهد می می بر  گویم  که  گامی  یرم، هن گ

بستر مرگ افتاده بود و لحظات آخر را 

کا را نزدش نپذیرفت حتی  گذراند هیچ می

عزیزترین دخترانش را و خواست که این 

با  عد  شیند و ب نزدیکش بن سیحی  زن م
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یت مهربانی دستش را در دست گرفت؛ نها

دانید آن زن مسیحی هه کسی بود؟ او  می

بود هه, مادرم  خانواد  ! ب که  مادرم 

بودنش او را  سیحی  یل م به دل پدرم 

شیده  یادی او کو مدت ز ند و  نپذیرفت

شت  بدون درنظردا خود را  صیت  بود شل

سازد یک  شان نزد به ای ین  س ل  د .  م

جمه   موضو  عپی  این بود که پدرم از

های شدیدًا مهتزم به دین بود اما  آدم

که  کاری  به  سی را  شت ک ست ندا صالً دو ا

خواهد مپبور سازد، به همین دلیل  نمی

ین  ترک د به  بور  مادرم را مپ گز  هر

بایی عت  آ که قنا ین  بل از ا کرد ق اش ن

شته  سالم ندا پذیرش ا مورد  کافی در 

مادرش در  قع  پدرم از مو عًا  شد؛ طب با

من مادر  بل  بود  مقا کرده  پ   هی تع خی

کرد که در مورد  به همین دلیل تالش می

این مس له از عهما و دانشمندان دینی 

لت  که دال ند  برایش گفت ید؛  سوال نما

قضیه این است که افراد صالح قبل از 

وفات خویش والیت این صالح را به شلصی 

مناس  با گرفتن دست وی و مصافحه، به 
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می او می نه  ما هگو ست  سپارند؛ ا توان

تا  تی  که ح یرد  هق گ سی تع به ک یت  وال

ولی به زودی !. کنون مسهمان هم نبوده

دالیهأأی بأأرای ایأأن کأأار در ههأأره و 

تصأأرفات وی آشأأکار شأأد؛ در روز سأأوم 

وفات مادربزرگم، مادرم با پدرم صحبت 

به  مراهش  که ه ست  کرد و از او خوا

شرعی و  صورت  به  تا وی  برود  مه  محک

یر د ینش را تغی هه. هدقانونی د او ! ب

سهمان می که م کرد  قرار  ستی  شود ا ، را

صًا با  پدرم اول باور نمی کرد و من شل

مادرم نشستم و کوشیدم بدانم آیا کسی 

,  وی را مپبور به این کار ساخته است

سهمان  شتم م ست ندا صالً دو که ا هرا 

ضعیفی باشد که جبرًا اسالم را پذیرفته 

سهمانی را می که م ست؛ به که  ا ستم  خوا

شده ب سهمان  مه م عی که نی واق ه مع

یدم او آن  پ  د مال تع ما باک شد، ا با

صورش را  که ت مانی دارد  قدرت ای نان  ه

 .کردم هم نمی

مادرم مسهمان شد، اما این آخر کار 

یاد  به  مادرم  مدتی  عد از  بود، ب ن
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آورد کأأه در کأأودکی مأأا قأأرآن حفأأظ 

ام قرآن کریم  کردیم به خصوص جزء سی می

ن ست از  پا خوا ند، را؛  و آن را بلوا

ظش  عد حف مد ب شش آ هی خو ند و خی خوا

کرد، حالوت و شیرینی قرآن را حا کرده 

و در جان و روحش جا گرفته بود شرو  

طور  مان  مود و ه قره ن سور  ب فظ  به ح

سید و  سع ر سور  یو به  تا  مه داد  ادا

کرد و با  کرد و حفظ می همچنان حفظ می

شد و  ای بر ایمانش افزوده می هر کهمه

 .افزود اش را برحفظ می القهع

صبح یکی از روزها مادرم با حالتی 

سرهم  شت  شد و پ یدار  خواب ب ی  از  عپ

وجو  گرفت و از او جست با پدرم تماس می

خواست با او صحبت کند، گویا  کرد می می

توانست آرام  هیزی در قهبش بود که نمی

صحبت  پدرم  با  که  ین  عد از ا شد، ب با

شد، از او  ضو  کرد و آرام  سیدم مو پر

خوابی  که  کرد  یع  برایم تعر ست؟  هی

ست  مرده ا که  یده  خواب د یده،  ی  د عپ

گذرد را  اما تمام آن هه در اطرافش می

بوده  درک می کرده  صیت  پدرم و به  ند  ک
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کأأأه وی را بعأأأد از مأأأرگ در جأأأای 

مادربزرگم دفن کند و هنگامی که مرده 

اند تا قبر مادرکالنم را باز  همه رفته

را در آن بگذارنأأد کأأه کننأأد و او 

ست  یک ا که نزد گی  نور بزر هان  ناگ

ها را کأأور کنأأد از آن بیأأرون  هشأأم

یاد   می ند فر صدای به مه با ید، و ه آ

ند می شاءهللا -: کن شاءهللا ما ستی  -ما به را

بود کی  سان نی ندی . که ان عد از ه ب

پایین می بر  سوی ق به  ند  مادرم را  کن

کم  نور  های  یه پرتو ند ثان برای ه

قدرتی شود  می با  باره  هان دو لی ناگ و

تابش می به  شرو   شتر  که  بی نوری  ند  ک

ندارد و  یدنش را  توان د عادی  سان  ان

می باال  گر  بار دی مردم  صداها  رود و 

ند می فوق زن : گوی صالح  نی  شاءهللا ز ما

گر مام . صالح دی مادرم ت سلنان  تی  وق

کردیم، در  یه  به گر شرو   هردو  شد 

گاه هللا  کردم هر ساس  عالی ضمیرم اح ت

طا  عین ع تی م سانی منزل به ان هد  بلوا

هع  یا، وی را مط ندگی دن ید در ز نما

برایش عالمت می شانه سازد و  های  ها و ن
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دهأأد کأأه از دیگأأران  زیأأادی قأأرار می

 .کند تفاوت می

این آخر داستان نیست هون همان طور 

شده که می مل ن مادرم کا سالم  ید ا   دان

فظ می قرآن راح قط  کرد و  بود، او ف

گرفت و هنوز خیهی هیزها باقی  ه میروز

مانده بود اما زیاد طول نکشید که در 

رمضان همان سال یک روز صبح من داشتم 

کردم و  نماز صبح را به تنهایی ادا می

پدرم به مسپد رفته بود، مادرم بیدار 

کرد، نماز سنت را  بود و قرآن حفظ می

خواندم و شرو  به خواندن فرض نمودم 

مرا  مادرم  من که  شت و از  گاه دا ن

خواسأأت نمأأاز را بأأرایش یأأاد بأأدهم؛ 

ما نمی شدم ا شحال  عًا خو ستم  واق خوا

ید  که او با هرا  مد  شحالییم را بفه خو

ید  می ست و با فرض ا ین  که ا ست  دان

ست عی ا کامالً طبی کاری  هد و  پام د .  ان

ما روز دوم  ندیم ا ماز خوا مدیگر ن باه

تی می لوانم  وق صبح را ب ماز  ستم ن خوا

گر میبرایش گ ماز  فتم ا باهم ن خواهی 

بلأأوانیم؟ امأأا احسأأاس کأأردم دلأأش 
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هد نمی می. خوا هرا ن حالوت ! دانم  شاید 

یا  ما آ بود؛ ا ته  ماز را در نیاف ن

معقول بود که خداوند او را در صورتی 

ماز  حالوت ن ست از  هم ه ند  که عالقم

های بزرگوار  محروم سازد؟ و در این ش 

شد؟ عظیم محرومش کرده با از این بهر 

سوال می خود  یم از  جواب  دا کردم و 

سؤال برای  ستی  جز  هایم نمی در یافتم 

با  طه  یرش در راب مادرم و تغی سکوت 

 .این موضو 

نده ست کن هیچ درخوا ند  ما خداو ای  ا

سأأازد، دومأأاه بعأأد از  را محأأروم نمی

هر  ند  مادرم مان صبح  یک روز  ضان  رم

روز از خأأواب برخواسأأت و شأأرو  بأأه 

کرد، من از مدرسه  انپام کارهای خانه

خواستم کمی بلوابم  بازگشته بودم و می

هیچکا جز من و مادرم در خانه نبود، 

مأأادرم بعأأد از تمأأام کأأردن کارهأأای 

خانه، کار دیگری نیافت تا انپام دهد 

بأأه جأأز تأأالوت قأأرآن و دوره کأأردن 

ما  سوره بود، ا موده  فظ ن که ح هایی 

مادرم از وقتی که اسالم آورده بود تا 
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سابقه نداشت که در روز قرآن  به حال

ست  ش  را دو سکوت  یرا او  ند ز تالوت ک

شت به . دا که  ین  تا ا ند  ند و خوا خوا

یونا  سور   ند در  مود  خداو ین فر ا

 :  رسید

َوَم ا َتُك  وُن ف   ي َش  ْأٍن َوَم ا تَ ت ْلُ  و م ْن  هُ م   ْن قُ  ْرآٍن َوََل تَ ْعَملُ  وَن م   ْن َعَم  ٍل إ َلَّ ُكنَّ  ا }
ٌُ َع ْن رَبِّ َك م  ْن م ثْ َق ال  َذرٍَّة ف  ي اأْلَْر   َوََل  َعلَْيُكْم ُشُهوًَا إ ْذ تُف يُضوَن ف ي ه  َوَم ا يَ ْع ُز

ٌٍ ُمب    ينٍ   [11:ي   ونس]{ ف    ي السَّ   َماء  َوََل َأْص    ََر م    ْن َذل    َك َوََل َأْكبَ    َر إ َلَّ ف    ي ك تَ   ا
 .صدق هللا العظیم

پردازي  كاري نمي تو به هیچ [!اي پیغمبر)]

شأأما اي ]خأأواني، و  قأأرآن نمأأيو هیأأزي از 

كنید، مگر این كه ما  كاري نمي هیچ [!مؤمنان

شما  كه  حال  مان  ستیم، در ه شما ه بر  ناظر 

یازیأأد و سأأرگرم انپأأام آن  بأأدان دسأأت مأأي

و هیچ هیز در زمین و در آسمان از . باشید مي

اي باشد  ماند، هه ترّه پروردگار تو پنهان نمي

هك هه كو بزرگ و  هه  م]آن، تر از  تر و    ه

در نأأزد ]در كتأأاب واضأأح و روشأأني  [اینهأأا

 .(گردد ثبت و ضبط مي [پروردگارتان

وقتی به اینپا رسید از اتاق خارج 

کرد و هیزی را  شد در حالی که گریه می

که  خوابی را  بود؛ او  یاد آورده  به 
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می یاد  به  بود  یده  پیش د آورد،  ش  

داند  خواب دیده بود در مکانی که نمی

بود، آ ضا  جای ف کدام  یا  بود  سمان 

گر؟ هیچ ما  دی بود ا طرافش ن یزی در ا ه

می را می با و نر که  صدایی زی شنید 

فت برایش می قرآن را : گ تو  نی  ای فال

افتی،  کنی و بسیار به مشقت می حفظ می

فظ  هه را ح تا آن  شد  یزی با ید ه با

ای برایت ثابت نگهدارد، هرا که  نموده

در اینپأأا . شأأوی تأأو واقعأأًا خسأأته می

مه  قًا ه مادرم دقی شد و  مام  خوابش ت

 .آورد هیز را به یاد می

ست نمی سیار گری ید  ب هه با ست  دان

ند ستاد . بک که ای کرد به یدار ن مرا ب

تالش می ند  ماز بلوا ماز  تا ن تا ن کرد 

ما نمی ند ا پالش  بلوا یه م ست گر توان

می سیهی . داد ن یا  هر  هون ن عًا  واق

ما  می ند ا ماز خوا یت ن ست، در نها گری

ی شت و یک هگر مه دا نان ادا سره  اش همچ

کأأرد و در مقابأأل هللا قسأأم  اسأأتغفار می

بست که بعد از این  خورد و پیمان می می
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هم  مالً  ند و ع ترک نک ضی را  گز فر هر

 .هنین کرد

کرد  در آغاز نمازهایش را زیاد نمی

تا مبادا احساس کند که برایش سنگین 

سته  خدا ب با  که  هدی  برخالف ع ست و  ا

ماز  ست ن مین ا به ه ید،  ترک نما را 

می جا  به  فرایض را  ها  یل تن آورد  دل

اما بعد از هندی احساس کرد که وقتی 

را الزم دارد تأأا آن هأأه را از قأأرآن 

کریم حفظ کرده است یادآوری کند، به 

ین  ماز ا فت در ن صمیم گر یل ت مین دل ه

کار را انپام دهد، اما دید آن هه را 

مو بًا فرا ست و غال یاد ا کرده ز فظ  ش ح

کند در کدام رکعت نماز است، بناء  می

تصأأمیم گرفأأت نمازهأأای سأأنت را نیأأز 

بلواند تا بتواند هم  آن هه را حفظ 

 .نموده تکرار نماید

کار به اینپا هم تمام نشد، هنگامی 

کرد  که مادرم نماز مشلصی را شرو  می

طول  ساعت  یک  بًا  شدنش تغری مام  تا ت

 کشید و هنگامی که بعد از ختم نماز می

اش  آمأأد در ههأأره از اتأأاق بیأأرون می
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تابندگی خاصی بود، وقتی نماز مغربش 

کرد و شرو   شد کمی استراحت می تمام می

نمود و همین  به خواندن نماز عشاء می

 .حالت در نمازهای دیگر نیز بود

صر  تر از ق مؤمن به ن   ستی خا به را

مهحد است؛ زندگی ما حاال طوری بود که 

ها سلنان پدر  ش جای قبطه خوردن داشت 

و مأأادرم در مأأورد داسأأتان پیأأامبر 

  وسهم و صحاب  کرام و جایگاه عهیه هللا صهی

 .ایشان بود

بینید که داستان مادرم هنوز  اما می

بأأه پایأأان نرسأأیده، او هنأأوز حپأأاب 

خداوند . نپوشیده و به حج نرفته بود

اش را  بلشأأنده وقتأأی بلواهأأد بنأأده

یأأ  هیأأزی در برخأأوردار نمایأأد از هیچ

خأأواهم بگأأویم کأأه اسأأالم  کنأأد؛ می نمی

نهایأأت نعمأأت پروردگأأار نیسأأت بهکأأه 

سیاری از نعمت که ب ست  غازی ا های  آ

پی گر را در  به  دی مادرم  ص   دارد، ق

شأأود بهکأأه هنأأوز  اینپأأا تمأأام نمی

نده  باقی ما نی  بای فراوا قات زی اتفا

می مان  ست  که گ به خوا نده  کنم در آی
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تاد هد اف فاق خوا می. خدا ات کنم  آرزو 

جزء کوهکی از قدرتی را که او به دست 

آورده حاصل کنم؛ گاهی اوقات با خود 

سهمانم و : گویم می لد م مان تو من از ز

سالم  با ا که  ست  سال نی بیش از دو  او 

است به این   آشنا شده، هگونه توانسته

من  که  حالی  بد در  ست یا یا د مه عطا ه

طبعًا این ! ام؟ همانند سابق باقی مانده

ت دینی است که انسان را به سوی یک غیر

از . راند ها به پیش می بسیاری از آرزو

خواهم که من و شما و هم  مردم  خدا می

و تشکر . را به کمک و قدرت خود ببلشد

کنم از ایأأن کأأه بأأه سأألنانم گأأوش  مأأی

ید ید . داد قات جد با اتفا یدوارم  ام

 .بتوانم این داستان را کامل سازم
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ه رحمت توانم باز هم ب آیا می

 !خدا امیدوار باشم؟

قبل از این که  حقيقت اً  .الس الم عل يکم ورحم   اهلل وبرکات ه

تردد  سیار م گارم ب مات را بن ین که ا

بودم؛ هرا که این اولین دفعه است که 

سی  برای ک ستانم را  صد دارم دا من ق

به  ناکم را  خاطرات درد کنم و  یع  تعر

عد از آن  من ب که  خاطراتی  یاد آورم 

 .ی شدمانسان دیگر

مرا در  ند  که خداو ستم  جوانی ه من 

محیطی دور از دین و زندگی در یکی از 

قرار داد؛  مایش  مورد آز پی  دول خهی

های ناآگأأاه  تمأأام اطرافیأأانم انسأأان

بودنأأأد کأأأه معصأأأیت را در نظأأأرم 

ستان و  می هه دو خانواده  هه  ستند؛  آرا

شگاه هه  با ... هم دان قتم را  مام و ت

که به شدت  یگذراندم تا جای انترنت می

به آن معتاد شده بودم؛ دوستان دختر 

و پسأأر زیأأادی از ایأأن طریأأق یافتأأه 

شأأان دختأأری بأأود کأأه  بأأودم؛ در بین

کرد که  اتفاقًا در همان شهری زندگی می
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ما زیاد شد،   کم ارتباطات من بودم؛ کم

عه و  ضه و مقاط قط از انتفا غاز ف در آ

می سلن  مورد  ین  هایی در ا !  گفتیم هیز

ما تغییر کرد تا جایی  رابط  به مرور 

توانم بدون صحبت  کردم نمی که احساس می

کنم ندگی  با او ز یق ! کردن  هه از طر

 .انترنت و یا از طریق تهیفون

که در  شتیم  قرار گذا باهم  باری 

به  ینم؛  کدیگر را بب کزی ی بازار مر

سی فروش  حل  برایش م که  ین  ن  ا دی  بها

ضعیت  ین و هم، ا شان د یوتر را ن کمپ

م شدن ادا یرون  که ب جایی  تا  فت  ه یا

در یکی . مان باهم کاری عادی شده بود 

ماکن  کی از ا به ی باهم  که  ها  از روز

با وجود این که  -عمومی رفته بودیم 

گز  من هر ما  بود ا شتباه  کارم ا ین  ا

فکری به جز دوستی نداشتم، یک دوستی 

در راه بازگشأأت بأأا او،  -صأأادقانه

می موتر ن یک  هان  شد ناگ هه  یپ  دانم  ج

مد و  موترم آ طرف  به  سرعت  با  بزرگ 

مام  ند، ت خورد ک به آن بر بود  یک  نزد

توانم از  تا ب خرچ دادم  به  شم را  تال
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این واقعه نپات یابم، به سرعت موتر 

حرف  جاده من سط  هوار و سمت ب به  را 

موتر از ! کردم ترول  هان کن که ناگ

کار  یک آن  یرا بر شد ز خارج  ستم  د

قدرت نمی مام  موتر بات سرعتی  کرد و  و 

که داشت به کنار  بهوار برخورد کرد، 

و بأأه شأأدتی غیأأر قابأأل وصأأع تکأأان 

خأأورد، اعصأأابم را از دسأأت داده  می

بودم، این لحظات همچون صد سال بر من 

بودم  شده  مئن  که مط جایی  تا  شت،  گذ

مرم را می قایق ع خرین د ین ! گذرانم آ ا

به در  لین مرت برای او که  بود  مان  ز

کردم با این حال  ام با خود فکر زندگی

به گار رو با پرورد نه  شوم؟ هگو !  رو 

متر رفأت و بعأد توقأع  91موتر حدود 

کرد؛ وقتی توانستم قوایم را جمع کنم 

و سرم را از روی اشترنگ موتر بردارم 

شدم شک  جایم خ هان در  مام ! ناگ با ت

ور بود؛  معنی آتش در جهوی موتر شعهه

ارتفا  ! آوری داشت ای ترس واقعًا منظره

تر می یک م به  تش  که  آ جایی  تا  سید؛  ر

یزی را نمی گر ه کردم  دی ساس  یدم؛ اح د
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سویم  به  که  ست  خرت ا تش آ ین آ که ا

دانم در آن لحظأأه هأأه  نمأأی. آیأأد می

کشیدم؟  کردم؟ فریاد می کردم گریه می می

می که ! دانم؟ ن بود  ین  یم ا مام آرزو ت

در آن لحظه نمیرم؛ یا الاقل مرگم به 

در دنیأأا و  ایأأن حالأأت نباشأأد؛ آتأأش

خرت یرون ! آ موتر ب که از  کردم  تالش 

شأأوم امأأا بأأه دلیأأل شأأدت حادثأأه 

های موتر قفل شده بود؛ احساس  دروازه

کردم دیگر هیچ امیدی نیست؛ با خود  می

ما  شد؛ ا قدیر  سهیم ت ید ت فتم با گ

شده از  بت  ستی ث چون ک که هم هانم  گنا

هوام می یدار می ج مرا ب شت  کرد؛ دور  گذ

دم، تازه فهمیدم که و برم را نگاه کر

کنم  من در موتر تنها نیستم؛ گمان می

کردم  صدایش  بود؛  شده  هوش  ترک بی دخ

ظه  ین لح نداد؛ در ا جوابم را  لی  و

رحمت پروردگار بهند مرتبه حاضر شد؛ 

و من توانستم او و خود را از درواز  

پشت سر نپات دهم؛ تمام فکرم این بود 

هه می قدرت هر مام  با ت توانیم از  که 

وتر دور شویم هرا که هر لحظه ممکن م
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شود پر  موتر منف می! بود  ین  ن دانم ا

همأأه قأأدرت را از کپأأا آورده بأأودم؛ 

شکل  به  بود؛  حم  توان رو ین  شاید ا

نه که  دیوا حالی  ستم در  یرون ج واری ب

به  خل  بود و از دا یم  پیش رو یز  او ن

سب   من  بادا  که م بودم  شان  شدت پری

؛ حتی مرگ او شده باشم؛ مرگ یک انسان

خود  به  مرا  گر  های دی بوق موتر صدای 

هیز را  هیچ! نیاورد که وسط سرک هستم

کردم مگر بعد از این که عد   درک نمی

زیادی از مردم برای کمک در اطراف ما 

کردم و  تی  ساس راح می اح شدند؛ ک مع  ج

بعد از ! دانم دقیقًا هه گذشت بعد نمی

لت  بر ت خود را  مدم  هوش آ به  که  ین  ا

فتم؛ و اینپأأا بأأود کأأه شأأفاخانه یأأا

 .ام آغاز شد بدبلتی

هرگز در زندگی به یاد ندارم مانند 

احسأأاس ! آن روز گریأأه کأأرده باشأأم

یرم می ست و حق سانی پ که ان یک ! کردم 

سر بردم  هفت  تمام در این حالت بد به

نرفتم؛  تون  ته پوهن یک هف بیش از  و 

این وضعیت همچنان ادامه داشت تا این 
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ایم به دیدنم آمد ه که یکی از همصنفی

از اصأأرارش . و بأأرایم یأأک کسأأت آورد

یک ! برای گوش کردن آن کست تعپ  کردم

کست قرآن بود؛ راستی این اولین کست 

از این نو  بود که در خان  ما روشن 

اولین کست قرآن بود که به آن ! شد می

می ت ثیر ! دادم گوش  من  بر  عًا  و واق

ساس می شت؛ اح بی گذا یات  عپی کردم آ

.  کریم مرا ملاط  قرار داده است قرآن

بد می خودم  مرم  و از  قدر از ع بردم؛ ه

ین  بدون ا من  شته و  یا گذ ین دن در ا

کرده ندگی  ساس ز به  اح که  سی  ام، احسا

عاجزم صع آن  سم از و صمیم ! خدا ق ت

ند  شاید خداو تا  لوانم  ماز ب گرفتم ن

قًا  ما دقی ندازد؛ ا مت ا ظر رح من ن بر 

ین  نمی ید ا نه با ستم هگو کار را دان

انپام دهم؛ نزد برادر کوهکم رفتم تا 

سالمی یت ا تاب ترب یزی  شاید در ک اش ه

به یاد داشتم که . بیابم که کمکم کند

نمأأاز را برایمأأان در مکتأأ  آموختأأه 

ما بی ند؛ ا بود بود یده  ضیه ! فا ین ق ا

صرار و  با ا فزود؛  ندوهم ا غم و ا بر 
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فتم؛ و  تون ر به پوهن خانواده  ید  ت ک

ایم کست را داده بود با دوستی که بر

به بی  رو یز عپی مرا از ه شدم؛ او  رو 

گفت بعد از این که از  باخبر ساخت؛ می

تو را در  شبی  شدی  ضر  تون غیرحا پوهن

برایم می که  یدم  شدت  خواب د به  تی  گف

من  عد  تو دارم، و ب کاری  به هم یاز  ن

 !.دهم برایت قرآنی هدیه می

هه   نان  فراوان ه مد  سپاس و ح با

مت  ست  عظ مرا شای ست،  شاهی هللا ا پاد

برایم  سانی را  فت و ک متش در برگر رح

میسر کرد که کمکم کنند و در این راه 

آنهأأم در . مأأرا ثابأأت قأأدم گردانیأأد

ماحولم  محیط که  بدی  سالم و  های نا

ستان  که دو ستم  مان ب باخودم پی بود؛ 

حدود هللا جل کنم و  ترک  له را  بدم را  جال

را  های حرامم مراعات کرده تمام رابطه

تمام کسانی که داستانم را . قطع سازم

دهم که هرگاه تصمیم  خوانند قسم می می

طه پاد راب یا ای کار و  پام  ای  به ان

ند  که خداو شتناکی را  ضع وح ند و گرفت

مرا در آن انداخت جهو هشم خود قرار 
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شیمان  به زودی پ که  ئنم  ند؛ مطم ده

شد ند  مه می. خواه که  و از ه خواهم 

همچنان ثابت قدم برایم دعا کنند که 

و در آخأأر از خداونأأد . بأأاقی بمأأانم

مت  می شامل رح ما را  م   که ه خواهم 

 .پایانش قرار دهد بی
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 دخترم کجاست؟

داسأأتان را در آغأأاز پأأدر : مالحظأأه

یت می مادر  روا نده را  باقی ما ند و  ک

 .سازد کامل می

 .والسالم علی رسول اهلل، وبعد ةالحمد هلل والصال
بیش از ستان  ین دا پیش  ا سال  ده 

ها  که تن گامی  تاد هن فاق اف برایم ات

تر از دوسال سن داشت و غیر  دخترم کم

از او دو پسر داشتم که یکی هفت سال 

سال؛  پنج  گری  بود و دی تر  از او بزرگ

همأأه بأأاهم بأأرای ادای عمأأره رفتأأه 

دانید که  بودیم؛ ماه رمضان بود، و می

در ایأأام رمضأأان مسأأپدالحرام بسأأیار 

م ست؛  شانهمزدحم ا ترم را بر هایم  ن دخ

گذاشته بودم و دو پسرم در دو طرف من 

شان راه می غاز  با مادر برای آ ند؛  رفت

مناسک عمره طواف حول کعب  مشرفه را 

گردش  فت  که ه گامی  تا هن کردیم  شرو  

براهیم  قام ا سوی م به  سپا  شد،  مل  کا

رفتیم تا دو رکعت را بنا به سنت ادا 

شت خود دا با  ترم را  ماییم؛ دخ م و ن
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پسرانم به همراه مادرشان به جایگاه 

زنان رفتند؛ او را پههوی خود نشاندم 

لور؛  کان ن یت ت فتم از جا برایش گ و 

خوب نمی سلنانم را  عًا  یا  طب ید و  فهم

فهمید مانند هر طفل دیگری  هم اگر می

سته  نمی هه از او خوا ید آن  ست با دان

که می می ند به جرا ک ست آن  شود را ا خوا

ا بشناسد؛ و در اصل خطای مکان شهوغ ر

س له را  ین م ستم ا که نتوان بود  من 

کردم  شرو   مازم را  کنم؛ ن نی  پیش بی

سالم  سیدم و  شهد ر به ت که  ین  تا ا

گرداندم آن وقت بود که دور و برم را 

نگاه کردم و دیدم دخترم نیست؛ او در 

طور  بود؛ ه شده  حام  گم ین ازد سط ا و

که  می حالی  ینم در  ستم او را بب توان

به  شت و  قد ندا تر  نیم م شتر از  بی

شد  دلیل زیادی مردم کع مسپد دیده نمی

 .به خصوص بعد از نماز عشاء

افکار سیاهی برمن هپوم آوردند فکر 

که نمی ین  ین  ا ترم را در ا توانم دخ

داد، و تهِ  جماعت عظیم بیابم آزارم می

هگونه پیدایش کنم؟ . شد قهبم خالی می
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مایم؟ د عه ن سی مراج هه ک ین به  ر ا

هنگام احساسی به من دست داد که هیچ 

ندارد؛ در  جود  سبحان و جز هللا  ناهی  پ

هایی تمامی اسباب از فکر  هنین موقعیت

یرون می سان ب ها  ان ها و تن شود و تن

سباب می گار ا ستانم را  پرورد ند؛ د ما

سمان  به آ که  حالی  بردم و در  باال 

گاه می عا  ن جل د گاه هللا عزو به در کردم 

یأأا رب ای مالأأک : فأأتمنمأأودم و گ

دخترم را به من باز ! ها و زمین آسمان

گردان هرا که هیچ کا توانای این کار 

هنأأوز هشأأمانم را . نیسأأت جأأز تأأو

قابهم  هان در م که ناگ بودم  شتانده  نگ

من  شد و  پاد  شکافی ای مردم  بین  در 

ها  دختأأرم را در بأأین ازدحأأام کننأأده

نه یک زی که نزد یدم  یدم، او را د های  د

عًا . ره ایستاده بودباب عم مسافت واق

ها و مقأأام  زیأأادی بأأین ایأأن زینأأه

سط  سرعت در و به  جود دارد؛  براهیم و ا

ترسیدم  ازدحام شرو  به حرکت کردم، می

مبادا جایش را گم کنم تا این که او 

کأأردم و بوسأأیدم و  را گأأرفتم، بقهش
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از آن  -الحمأأدهلل الحمأأدهلل -: گفتم مأأی

مان هیچ فاق را ف ز ین ات موش گاه ا را

می پزه ن که آن را مع کاری  ای از  کنم، 

می خدا  ترم  نزد  سادگی دخ به  که  دانم 

که  ید  باور کن بازگردان؛  من  به  را 

اگر کسی با صدق و یقین به قدرت هللا به 

او روی آورد امکأأان نأأدارد دعأأایش 

خود می که  هرا  شود،  بت ن ید اجا :  فرما

ُْ َلُك   مْ } َْعُ   ون ي َأْس   َتج  وانیأأأد مأأأرا بل)[ 10:غ   افر]{ ا

من بارها این قضیه ( کنم تان می اجابت

موده کرده را آز یان  هه ب ام  ام و آن 

من  بر  ند  که خداو بود  ثالی از آن  م

منأأت نهأأاد و دختأأرم را بأأه مأأن 

 .بازگرداند

نترس دخترم؛ سر از امروز هرگز از 

 .نماز صبح غافل نلواهم شد

که  بود  شده  لش  جا پ مه  صبح ه نور 

واب بیدار صدای دختر کوهکم مرا از خ

کرد، برخواستم و به او شیردارم، بعد 

از شأأیر خأأوردن بأأه راحتأأی و سأأالمتی 

نده  صبح را نلوا ماز  نوز ن ید، ه خواب

بودم، ولی غافل شدم و نمازم از دست 
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دیدم که من اسیرم و  رفت؛ در خواب می

کنم؛ او کپاست؟ به  دخترم را جستپو می

بالش می لی او را نمی دن شتم و یافتم  گ

حالت بودم که از خواب بیدار  در همین

نوز دو  بود ه من  یک  ترم نزد شدم، دخ

ساعت نگذشته بود که حرارت بدنش باال 

بدون  تاد؟  فاق اف ین ات طور ا فت؛ ه ر

مقدمأأه و سأأب ، هأأه اتفأأاقی بأأرایش 

های گالبی  افتاده؟ هرا مریض شده؟ گونه

داکتر . رفت رنگش رو به زردی عپیبی می

فت من گ خوب: به  حالش  چه  ین ب ست،  ا ا

بایأأد بعضأأی آزمایشأأات انپأأام شأأود؛ 

می شان  شات ن م  آزمای پ  ه که  نتی داد 

اش شأأدید   او مأأریض اسأأت امأأا بیمأأاری

شفا  خدا او را  که  کردم  عا  ست؛ د نی

ها را از او دور نماید؛  ی دهد و بیمار

و ! اما با کدام هشم به خدا رو آورم؟

سالمتی  ترم را  لواهم دخ طور از او ب ه

هد؟ که از  که در حالی! د شد  سب   او 

هه شوم؛ ب فل  صبح غا ماز  یاد ! ن به 

دارم قبأأل از بأأدنیا آمأأدن او هرگأأز 

تی در  بود ح شده  ضایع ن صبحم  ماز  ن
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صبح را  ماه صدای اتان  تی  یر وق های اخ

شأأدم و خأأدا را  شأأنیدم بیأأدار می می

باز می می یدم خوانم،  سب  . خواب عًا  واق

اوست؛ اما نه این طور نیست، این من 

ز اول ش  مدت زیادی بیدار بودم که ا

ماندم تا آخرین وعد  غذایش را بدهم 

و باز بلوابم؛ این طور بود که نماز 

صبحم از دست رفت، نماز را به بیماری 

مرتبط می ترم  ند  دخ شاید خداو ستم،  دان

خواست مرا بر ترک نماز صبح مپازات  می

سازم و  منظم  قتم را  شیدم و ید، کو نما

یز صبح زود برخ ماز  روز اول . مبرای ن

عد را  ستم و دو روز ب و روز دوم برخوا

منظم  عد از آن  شتم ب ت خیر دا می  ک

تر . شدم نزد داک گرفتم و  ترم را  دخ

:  بردم بعد از معاین  کافی برایم گفت

دخترت کامالً به خیر است و همه هیز در 

وجودش سالمت است گویا تمام آزمایشات 

گذشته اشتباه بوده؛ از خدا طه  بلشش 

و دست به دعا برداشتم و بعد از کردم 

فل  هایم غا گز از نماز عه هر ین واق ا

 .نشدم
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جالله سنگ را نرم  کالم هللا جل

 کند می

 اهلل وبرکاته  السالم عليکم ورحم
سأأپاس و سأأتایش از آن پروردگأأار 

عالمیان است و درود و سالم بر برترین 

فرسأأأتادگان، سأأأرور مأأأان محمأأأد 

 :وسهم؛ و بعد عهیه هللا صهی

ام، و به شکر  ن دختری هیپده سالهم

خانواده یان و  هه اطراف نان  ام  خدا ه

گویند به حد زیادی به دین التزام  می

خالی از  من  ضعیت  ین و ما ا دارم؛ ا

کالم هللا  با  ستانی  من دا ست؛  یت نی حکا

 .تبارک و تعالی دارم

ماننأأأد بسأأأیاری از دختأأأران در 

ای محترم اما غیر متدین بزرگ  خانواده

ای که در غفهت کامل به  انوادهشدم، خ

خانواده  سر می فراد  یک از ا هر  برد؛ 

های متعددی داشتند که همه به  مشغولیت

های  دور از دین بود؛ از جمهه مصروفیت

مأأن آواز خوانأأدن و موسأأیقی بأأود؛ 

بودم و نوت ماهر اورگ  ند   های  نواز
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سی می مک ک بدون ک سیقی را  ندم؛  مو خوا

عات گوش نوعی از قط هر  سیقی  هایم  مو

که می هع را  هه  ملت بی و  هه غر شنید 

نواخأأت؛  شأأرقی انگشأأتانم آنهأأا را می

های کامل و بسیاری از آوازهای  سمفونی

اصیل عربی را حفظ داشتم؛ همه مرا در 

ستعداد می با ا نه  ین زمی ند و  ا خواند

شویقم می هان  ت هه پن شما  ند؛ و از  کرد

شویق ین ت هم از ا خوش  من  سیار  ها ب

ما می هبم  شدم؛ ا قت ق به حقی گاه  هر

نمأأودم کأأه  کأأردم احسأأاس می مراجأأع می

همچون سنگی است که هرگز نرم نبوده؛ 

در روابطأأم بأأا دیگأأران حتأأی پأأدر و 

سنگ سیار  سا  مادرم ب هه ب بودم و  دل 

کردم؛ گویا هشمانم  آنها را عصبانی می

کردند؛  جامد شده بود، ندرتًا گریه می

کبر و غرور قهبم را پر ساخته بود و 

از همه بدتر این که حالوت قرآن کریم 

با  بدًا  هبم ا بود و ق شده  سه   من  از 

شد و حتی گاهی  شنیدن قرآن مت ثر نمی

یک  با  قرآن را  ست  کردن ک عوض  سم  نف

داد؛ راستی  کست موسیقی، زیبا جهوه می
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در قهأأبم از ایأأن احسأأاس بأأد رنأأج 

بعأأد از مأأدتی هأأردو دسأأتم . بأأردم می

نواختن درد می گام  فت  هن طور گر به  و 

سیقی را  بر آالت مو سیطره  نایی  کل توا

 .از دست دادم

له تر خا ضا  دخ ین او مرا  در ا ام 

شویق می صیحت می ت که از  کرد و ن مود  ن

بر دارم،  ست  سیقی د شنیدن آواز و مو

هأأرا کأأه بنأأا بأأه قأأول رسأأول کأأریم 

 :وسهم سر هشم  نفاق است عهیه هللا صهی

 «فی قلُ مممن(  ناءال)َل يجتمع القران و مزمار الطي ان »
شیطان ) سرود  لت  سیقی)قرآن و آ در ( مو

 (.شود قه  مومن یکپا نمی

طرد  گری را  ها دی یک از این هر  و

سازد؛ طبق عادت به سلنان او قناعت  می

کوشأأیدم از دختأأر  نکأأردم و حتأأی می

له صالً از  خا هدارم؛ ا خود را دور نگ ام 

آمد تا جایی که بر اساس  او خوشم نمی

به هند محفل بزرگ موسیقی ضدیت با او 

پرا»که  ن  او کرده « خا یر  آن را دا

در   اما کشمکش داخهی. بود شرکت کردم

تالش  ناًء  شت؛ ب یان دا شدت جر به  هبم  ق
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کردم از شنیدن موسیقی دست بردارم به 

که  تاب  ندین ک ع  ه عد از مطال صوص ب خ

ید  بود؛ با ضیح داده  حریم آن را تو ت

ت ثیر نگذ من  بر  هم  یاد  گویم ز شت ب ا

سوی  به  باره  شتم دو صمیم دا که ت هرا 

 .موسیقی باز گردم

باآلخره با خود عهد بستم که هرگز  

بأأه شأأنیدن موسأأیقی روی نیأأاورم؛ و 

اینپا بود که تغییر آغاز شد؛ قرائت 

قرآن کریم را آغاز کردم در حالی که 

زدم،  پیش از آن به ندرت آن را ورق می

کردم  عانی آن  یدن م به فهم شرو   و 

د برایم سلت بود؛ قهبم که همچون هرهن

کم نرم شد و هشمانم  سنگ گشته بود کم

به  ید؛  بود، توب گرد شده  مد  که جا

بدنم می قرآن  شنیدن  پرد  ید و  م لرز

شد، در قه  و  هشمانم سرشار از اشک می

شرو  به . کردم ام احساس لرزش می سینه

حفظ و آموزش تپوید قرآن کریم نمودم 

هایی را در آن می ثر  هون ر یدم؛ و ا د

باداتم می گر ع بر دی یادی  شت، از  ز گذا

تربیتش را  که  سی  با نف هده  هه مپا جم
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به  قه  بودم، و عال کرده  شرو   نو  از 

خشأأو  در نمأأاز، اطاعأأت والأأدین و 

بأأه ... بسأأیاری از عبأأادات دیگأأر

پروردگار بهند مرتبه سوگند که احساس 

شه می یری ری صیتم در  کردم تغی ای در شل

شدن  پاد  فوق حال ای عالو  ت بر  ست؛  ا

تر می هر روز به که  سی  هه  در شد، و هر

می شرو   باالتر  یدی را  سال جد رفتم و 

کردم کوششم این بود که در حد توان  می

نمون  یک دختر متدین و موفق باشم هه 

از . در خأأانواده و هأأه در پوهنتأأون

خواهم که مرا بر راه راست  خداوند می

یا سیر در دن ین م ند و در ا و  هدایت ک

 .آخرت پایدارم دارد

 .سالم عليکم ورحم  اهلل وبرکاتهلوا
 دینا: تان خواهر ایمانی
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 منع رفت و آمد

 .الحمد هلل الکريم والصالة والسالم علی حبيبی النبی األمين
سه  سی و نون  تا ک شما  کی از  یا ی آ

ین  روز پی بدون ا ندن  نه ما پی در خا در

که خارج شود را تپربه کرده است؟ من 

کردم؟ نه تنها من بهکه حدود سه هنین 

سوم  سی و  مروز روز  سطینی ا یون فه میه

است که اجاز  بیرون آمدن از خانه را 

مام  هم ت نوز  ضعیت ه ین و ند؛ و ا ندار

نشده است و معهوم نیست تا کی ادامه 

فت؟ هد یا بار اول ! خوا ین  ته ا الب

افتد بهکه در  نیست که هنین اتفاقی می

ما  بار « نابها»شهر  ین  ست، ا سوم ا

هوتر  ته و از آن ج یک هف بل از آن  ق

 .هیپده روز رفت و آمد منع بود

ها  مد تن فت و آ نع ر ید م ید بدان با

یل  مدارس تعط که  ست  نی نی ین مع به ا

ضروری  مواد  کردن  یدا  کار و پ ست و  ا

شکل می موزان  م نش آ هه دا نان  شود، ه

ند آیند  نمی شد دان هد  هه خوا !  شان 

برای ادای بهکه منع رفت و آمد یعنی 
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بروی ید  هم نبا سپد  به م تی  ماز ح !.  ن

در ضمن کسی اجازه ندارد در این مدت 

البته آنها . در مساجد اتان هم بگوید

های  توانند ما را از نماز در خانه نمی

یل  به دل گاهی  ما  ند؛ ا نع کن مان م

شویم،  نبود آب کافی مپبور به تیمم می

ضور تانک یل ح به دل هم  گاهی  های  و 

که  شمن  ههد سرک از کو بور  ها و  ها ع

  کنند و یا فیرهایی که نزدیک خانه می

شأأود، خشأأو  در نمأأاز را از دسأأت  می

سیار  می شتناک ب ضعیت وح ین و دهیم و ا

 .افتاد اتفاق می

برای  گرفتیم  صمیم  ها ت ین روز در ا

مالً  برویم، و ع سپد  به م ماز  ادای ن

حرکت به سوی مسپد را با وجود ترس و 

مادرم و  شانی  مانعتش پری هم م گاهی 

و ( ظهر و عصر)شرو  کردیم؛ بین نماز 

شاء) غرب و ع مع می( م ها  ج کردیم؛ بار

پیش آمد که به دلیل محاصر  سربازان 

شده  گاه  مازگزاران آ کت ن که از حر

ها  شدیم، تانک بودند، در مسپد بندی می

تش می می مد و آ فتن  آ تا ر ما  شود و  گ



 
127 

آنها مپبور بودیم ملفی بمانیم، اما 

شکل در نماز صبح بود، هرا که روشن م

ظر  پر ن گام ف سپد هن برق در م کردن 

ه  می ما ج جود  به و کرد؛  سربازان را 

ای کأأه  های درنأأده در کنأأار ایأأن، سأأگ

سأأربازان هنگأأام شأأ  آنهأأا را رهأأا 

ما می می کت  مانع حر ین . شد ساختن،  ا

شت و  مه دا صبح ادا مروز  تا ا ضیه  ق

از باآلخره همه تصمیم گرفتیم برای نم

مع  شوق و ط به  برویم  سپد  به م صبح 

ثوابی که خداوند به ما خواهد بلشید؛ 

و عمأأالً رفتأأیم و زیبأأاترین نمأأاز را 

 .خواندیم

نماز در مسپد وقتی دشمن تو را از  

ست گری ا یز دی باز دارد ه پام آن  .  ان

آن هم اگر بعد از سی و سه روز تحدید 

و سلتی باشد؛ این نماز خواندن احساس 

 !.با خود دارد پیروزی را

ای  نگارم تا دریچه این صفحات را می

سهمانان  گر م خالل آن دی که از  یابم  ب

را در جریأأان بعضأأی از مشأأکالتی کأأه 

 .ها با آن درگیرند، بگذارم فهسطینی
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شته   ین نو که ا نانی  م  جوا و از ه

کنم بهکأأه  خواننأأد درخواسأأت مأأی را می

تمنأأا دارم کأأه بأأر نمأأاز در مسأأپد 

به شند  ند با صبح؛  پایب ماز  صوص ن خ

می هی  خواهش  خواب و تنب ید  کنم نگذار

تر شود و برشما غهبه کند؛  از شما قوی

و به یاد آورید کسانی را که به خاطر 

هأأای خأأود را بأأه خطأأر  نمأأاز جان

 .اندازند می

دهم که نماز  شما را به خدا قسم می

ما  برای  ید و  سپد بلوان صبح را در م

ا از نیز به صبر و ثبات دعا کنید؛ آی

 :فرماید ترسید که می این سلن خدا نمی

 [33:محمد]{ َوإ ْن تَ تَ َولَّْوا َيْستَْبد ْل قَ ْوًما غَي ْرَُكْم َلُمَّ ََل َيُكونُوا أَْمثَاَلُكمْ }
اگر شما روي برتابید، مردمان دیگري را )

مي شما  شما  جایگزین  كه هرگز همسان  گرداند 

   (نلواهند بود

نان که به یاد آور ه! برادر عزیزم

:  اند وسهم خبرداده عهیه هللا رسول کریم صهی

صبح را می ماز  که ن گامی  خوانی در  هن

 .گیری پناه هللا متعال قرار می

 والسالم عليکم ورحم  اهلل وبرکاته
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 .تان فراموش نکنید ما را از دعای
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به خاطر رضای بنده، کوتاهی در 

 حق هللا روا نیست

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ت دارم تشکر خاصم را خدمت اول دوس

اندرکاران ایأأن برنامأأه تقأأدیم  دسأأت

مه  برای ه شان  ین کار با ا که  مایم  ن

 ،روشن ساختند که راه هدایت دور نیست

هه ما توقع داریم به  بهکه بیش از آن

خأأواهم مأأن هأأم  می. مأأا نزدیأأک اسأأت

ستانم را برای مایم؛  دا یع ن تان تعر

ای است  البته این داستان، حکایت ساده

برای خیهی شاید  تاده  که  فاق اف ها ات

باشد، و بیش از این که داستان هدایت 

ای سرشار از پند و اندرز در  باشد قصه

خواهند  ارتباط با دخترانی است که می

 .شان را انتلاب کنند همسر آیند  

با اخالق که  ستم  تری ه یک  من دخ ن

ام تا خود  تربیت شدم، و همیشه کوشیده

عفتی حفظ نمایم و  یحیایی و ب را از بی

با هیچ مردی ارتباط نداشته باشم مگر 
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در ساح  خواستگاری؛ با وجود این که 

قه می خیهی هار عال من اظ به  ند،  ها  کرد

که  شان -هرا  قول ای تری  -به  من دخ

بودم شی را . جذاب  نو  تال هر  من  ما  ا

که در جهت نزدیک شدن به من از جان  

به  کردم؛ نه شد رد می ایشان انپام می

هنأان هأأه بعضأی  -دلیأل رسأم و رواج 

بهکأأه بأأه دلیأأل  -شأأان ایأأن اسأأت گمان

التزام به دین و حفاظت خود از هر نو  

 .بدی حتی سلنان زشت

شم،  نمی به درازا بک سلن را  خواهم 

با  تون  غت از پوهن عد از فرا مدتی ب

مأأردی نأأامزد شأأدم؛ در آغأأاز فأأردی 

بان و دوست بود و  مهر باادب  شتنی و  دا

شی می من کو به  خود را  می  به آرا د 

من هم مانند سایر دختران . نزدیک کند

ام بود به سرعت  هون اولین مرد زندگی

ستم هر  . به او دل ب کم ه کم  ما  ا

می شان  خود را ن قی  جود  حقی با و داد؛ 

های او را  خواست عی  این که خداوند می

من نمی ما  ند، ا من بنمایا ستم  به  خوا

 .ها را جدی بگیرم این اشاره
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شه می هم مناق با  باری  کردیم،  مثالً 

شان  شنودیش را ن که ناخو حالتی  با 

فت می مورد »: داد گ که در  ست  ضرور ا

نی کر ک شتر ف پاب بی س ل  ح برایش . «م

فتم با : گ برایم  حاال؛  نه  ما  مًا، ا حت

فت نه گ تی عامیا هی »: جمال هم دو  خی

 .«آتشه نباش

بزنم  حدس  ستم  سع نتوان مال ت  با ک

شلصیت هه هیزی پنهان که در پشت این 

است؛ و بعد از هندی شرو  شد به ظاهر 

شد  ضح  برایم وا عی وی؛  هر  واق شدن ه

ران است، و این  که این آدم هقدر شهوت

مام  ندارد و ت ست  مرا دو صالً  که او ا

هایش کأأه بأأه شأأنیدن آن  زبانی شأأیرین

تهی  خوش کرده بودم جز کهماتی میان دل

نبأأوده اسأأت؛ زیأأرا کسأأی کأأه دوسأأتی 

نمایأأد هرگأأز بأأه محبأأوبش ضأأرر  یم

خواست که  از من هیزهایی می. رساند نمی

کنند، حرام  افرادی پست هون او طه  می

با  گاهی  جایز؛  های نا ی  و کار و ع

شوخی با  گاهی  خود . جدیت و  با  من 
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سایل  می ین م کردن ا که رد  شیدم  اندی

طبیعأأی اسأأت و او حأأق نأأدارد هیأأزی 

ًا بلواهد که برایش ناجایز است و ابد

اما او این مسایل را . مستحق آن نیست

  در حالی. دانست وپاگیر و اضافی می دست

یر  خود درگ با  عاطفی  حاظ  که از ل

بودم، در مورد بعضی مسایل که دلم را 

شکر  ما  کردم ا عت  کرد از وی اطا خون 

از . خدا که به حد انپام کبایر نرسید

این بابت به شدت ناراحت بودم؛ هگونه 

مازگ ناظر من آدم ن خدا را  که  زاری 

می خویش  مال  نین  اع ستم ه دانم، توان

گرم را  که ج هم  پام د هایی را ان کار

 .کند خون می

گیر شدم که من به خاطر  وقتی غافل

ق  به ع شرو   بودم  او  موده  او  -گرد ن

فت برایم می حد آزادی در : گ باالترین 

ترین حد آن در نزد من  نزد تو، پایین

های او  ه گفتهو هرهه من بیشتر ب -است

نمودم او از من  گوش می کردم احساس می

تر می که در  دور ستم  عدها دان شود، ب
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این زمان او به زن دیگری عالقمند شده 

 .بود

باآلخره بعد از مدت زمانی که آن را 

نده سیاه در ز ط   نه نق چون یگا ام  گی هم

ها  دانم مرا ترک کرد بعد از اهانت می

هی  و توهین هیچ دلی که  برای آن هایی 

.  یابم توجهی وی به حدود خدا نمی جز بی

ما فسخ شد و من از خدا بسیار   نامزدی

پات  ست او ن مرا از د که  شکرگزارم 

کرد  ترک  مرا  که او  ست  ست ا داد؛ در

خدا  ن   تی از جا صل نعم ین در ا ما ا ا

کردم خداوند واقعًا مرا  بود؛ احساس می

نین نمی گر او ه ست دارد؛ وا کرد،  دو

ه قع میشاید کار ق   ایی وا که عا شد 

 .نیکی نداشت

سانی  هیچ ان ستم  به دان ین تپر از ا

به  که  ست  ین نی ستحق ا مین م در روی ز

خأأأاطر رضأأأایت او خشأأأم خأأأدا را 

فرد  ین  گر ا تی ا یزیم، ح نان -برانگ ه

ما   تمام زندگی -کنند هه بعضی تصور می

سلنان و  ین  م  ا ته ه شد؛ الب یز با ن
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.  نیستهایی بیش  احساسات اوهام و گمان

مدتی کم عد از  کردم و  ب شش  کم فرامو

خأأاطراتش در تهأأنم توب شأأد گویأأا از 

آثار یک ملدر که مرا ناراحت و آزرده 

درست است که . ساخته بود عافیت یافتم

ساس  شدت اح به  نی  حاظ روا من از ل

اهانأأت و نأأاراحتی داشأأتم کأأه شأأاید 

گاه فراموشش نکنم، اما این برایم  هیچ

بود خوبی  سیار  تران . درس ب م  دخ از ه

خواهم در انتلاب کسی که قرار است  می

ند  قرار کن شویی بر ند زنا با وی پیو

سی در  گز از ک شند و هر یق با سیار دق ب

جهت خشم خدا اطاعت ننمایند، هرا که 

هنین ارتباطی در نزد خدا مبارک نیست 

تواند در هیچ یک از مراحل  و هرگز نمی

شود هی  شبلتی منت به خو ندگی  ما . ز ا

خدا نامز که از  ین  عد از ا سابقم ب د 

خواستم او را به همان بالیی دهار کند 

عا  برایش د حاال  من آورد،  سر  به  که 

کنم که خداوند او را هدایت نماید،  می

ماز و  ها ن خدا تن که راه  ند  تا بدا
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روزه نیست، بهکه دوری از انپام تمام 

هایی کأأه او بأأرای خأأود حأأالل  زشأأتی

س می شی از راه خدا ست بل هون او دان ت؛ 

فت برایم می جا : گ به  خدا را  حق  من 

سم  آورم و در برآورده می حق نف کردن 

ستم یل نی یز بل هیچ . ن یل  مین دل به ه

دید که زنا کند و بعد پیش  مانعی نمی

 !عپ  جرأتی؟. روی خدا بایستد

از این که داستانم به درازا کشید 

عذرت می که  م ین  جود ا با و خواهم، 

صیل را  سیاری از تفا ما ب کردم ا کر ن ت

خواهد بیشتر ت کید کنم  آن هه دلم می

ایأأن اسأأت کأأه هرگأأز در حقأأوق هللا 

ند  و سبحانه ید، هره تاهی نکن تعالی کو

تان قوی باشد؛ اگر شما  عاطفه و احساس

را تهدید به ترک کردن نمود، بگذارید 

گز نمی یرا او هر شود، ز نان  ند  ه توا

سر و  ماد هم مورد اعت که  شد  فردی با

یأأا رب همأأ  . قأأرار گیأأرد خأأانواده

 .  عاصیان گنهکار را هدایت کن
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بر  پاب  با ح ند  که خداو مد هلل  و الح

شت نت گذا عد از . من م که ب ست  ست ا در

او هنوز شلص مناسبی نیافتم که با وی 

شتم را در  من سرنو گر  کنم م ازدواج 

 .با تشکر. مقابل پروردگارم نهادم
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وقتی بندگانم از تو در مورد 

 پرسند من می

ت   ست و باف عی ا ستان واق ین دا ا

 .تصورات و تلیالت نیست

ساعت نزدیک ههار صبح بود؛ همه هیز 

بود، هیچ ساکت  طرافش  کت  در ا یزی حر ه

جز برگ نمی به  هون  کرد،  که  خت  های در

وزیأأد تکأأان  نسأأیم سأأحر بأأه آنهأأا می

های درخأأت گویأأا از  خأأورد؛ شأأاخه می

شی می مدیگر پی کین  ه به که تا  ند  گرفت

او را در آغوش بگیرند؛ سکوت برسند و 

ته  بر گرف یز را در  مه ه مش ه و آرا

بود؛ ناگهان صدای زنگ ساعت باال شد؛ 

په ... تررر... تررررن... تررررن خدی

بأأه سأأرعت ایأأن صأأدای آزاردهنأأده را 

خأأاموش کأأرد و بالفاصأأهه از بسأأترش 

سوی  به  سنگینی  لت  با حا ست و  برخوا

شکل و  تنش م کرد؛ راه رف کت  مام حر ح

ظر می سنگین به آن  به ن لی او  سید و ر

شتم  ماه ه خر او  بود، آ کرده  عادت 

بزرگ  اش را می حامهگی شکمش  ند؛  گذرا
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به  بود؛  موده  هایش ورم ن شده و پا

؛ حتی تنفسش مشکل شده شد سادگی خسته می

اش رنگ پریده و زرد به نظر  بود؛ ههره

هایش از شدت گریه پایین  رسید؛ و پهک می

این او باید در افتاده بود؛ با وجود 

خواست، هون تا اتان صبح  این وقت برمی

 .جز ساعتی باقی نمانده بود

ترین دوسأأأتانم  خدیپأأأه از نزدیأأأک

شأأود کأأه  باشأأد؛ حأأدود سأأه سأأال می می

تی او و  باطبع وق ست و  کرده ا ازدواج 

ست  هه ا که وی حام شدند  باخبر  شوهرش 

کی از  ما در ی شدند؛ ا شحال  سیار خو ب

تر به داک که  عاتی  نان  مراج صص ز متل

داشأأت، داکتأأر بعأأد از آزمایشأأات و 

معاینات الزم به او خبر داد دختری که 

!  در بطن دارد فقط دارای یک کهیه است

با ! سبحان هللا شکان  غرب پز پا در  این

وجود تبحر و توانایی عهمی که دارند، 

امأأأا مت سأأأفانه فاقأأأد احساسأأأات 

سانی په ان به    اند؛ خدی حی  حاظ رو از ل

ی صدمه د سلن را از شدت  ین  تی ا د وق

زبان داکتر شنید که با منتهای سردی 
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فت و بی برایش گ فاوتی  عالً : ت برای ف

عد از والدت  کاری نمی ما ب کرد، ا توان 

تا  شود  پام  ناتی ان ست معای کن ا مم

یه یک که یا آن  سالم  بدانیم آ هم  اش 

ید  بود با سالم ن گر  نه؟ و ا یا  ست  ه

شته  یه گذا برایش که شود و  یات  عمه

 .!شود

شان  شدت پری به  که  حالی  په در  خدی

بأأود از نأأزد داکتأأر بیأأرون شأأد و 

نه نمی به خا نه  ست هگو سد دان !.  اش بر

حاال باید ! اولین فرزندش با یک کهیه

هأأه کنأأد؟ آیأأا امکأأان دارد داکتأأر 

اشتباه کرده باشد؟ خدیپه و همسرش به 

نه  ین زمی تران در ا ترین داک بال به دن

مه تشلیص ما ه شتند، ا عین گ یز  شان  ه

یه یک که بار ! بود؛  هر  عد از  و ب

شان کم تر امید به داک عه  تر و  مراج

شد تا در نهایت تسهیم این  تر می ضعیع

شدند یت  برایش . واقع تر  خرین داک آ

مت  به زح هوده  خود را بی بود  ته  گف

 .کند نینداز هرا که وضعیت تغییر نمی
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در آن لحظات خدیپه فهمیده بود که 

ستش برنمی کاری از د عا آ هیچ  جز د ید 

به درگاه هللا؛ و از آن روز تصمیم گرفت 

که در ثهث آخر هر ش  به نماز برخیزد 

و برای دخترش که هنوز بدنیا نیامده 

سبحان  ند  که خداو هرا  ند؛  عا ک ست د ا

 :فرماید در کتاب گرانقدرش می

ََْع    َوَة ال    دَّاا  إ  }  ُُ ي     ُ  ُأج  َ ي َعنِّ    ي فَ    إ نِّي قَر ي      َََع     ان  َوإ َذا َس    أََلَك ع بَ    ا َذا 
يُبوا ل ي َولْيُ ْمم ُنوا ب ي لََعلَُّهْم يَ ْرُشُدونَ   [131:البقرة]{ فَ ْلَيْسَتج 

و هنگامي كه بندگانم از تو درباره من )

سند نده را ، بپر عاي دعاكن نزدیكم و د من 

مي سخ  ند، پا مرا بلوا كه  گامي  پا . گویم هن

مان  به من ای مرا بپذیرند و  نان هم دعوت  آ

 (.نان راه یابندبیاورند تا آ

َوإ ْن يَْمَسْس  َك اللَّ  هُ ب ُض  ر  فَ  اَل َكاش   َف لَ  هُ إ َلَّ ُه  َو َوإ ْن يَْمَسْس  َك ب َ ْي  ٍر فَ ُه  َو }
 [17:األنعام]{ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقد ير  

كا  اگر خداوند زیاني به تو برساند، هیچ)

مي گر  جز او ن سازد، و ا طرف  ند آن را بر توا

تواند از آن  یچ كا نميه]خیري به تو برساند 

، هرا كه او بر هر هیزي توانا [جهوگیري كند

 .(است
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{ ََّ ََْ  ب َ ْي  ٍر فَ  اَل رَا َوإ ْن يَْمَسْس  َك اللَّ  هُ ب ُض  ر  فَ  اَل َكاش   َف لَ  هُ إ َلَّ ُه  َو َوإ ْن يُ  ر 
يمُ  َ    َوُهَو اْل َُفوُر الرَّح  ُُ ب ه  َمْن َيَطاءُ م ْن ع بَا ي  [107:يونس]{ ل َفْضل ه  ُيص 

كا  اگر خداوند زیاني به تو برساند، هیچ)

تواند آن را برطرف گرداند، و اگر  جز او نمي

تواند  كا نمي بلواهد خیري به تو برساند، هیچ

ند تو برگردا طع او را از  ضل و ل ند . ف خداو

فضل و لطع خود را شامل هركا از بندگانش كه 

كنأأد و او داراي مغفأأرت و مهأأر  بلواهأأد مأأي

 .(ن استفراوا

ََت ي } َ يَن َيْس    َتْكب ُروَن َع    ْن ع بَ    ا ُْ َلُك    ْم إ نَّ الَّ     َْعُ    ون ي َأْس    َتج  َوقَ    اَل رَبُُّك    ُم ا
ر ينَ  ََاخ   [10:غافر]{ َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم 

مي) شما  گار  ید پرورد یاد : گو به فر مرا 

تر  كساني كه خود را بزرگ. خوانید تا بپذیرم

مي یا از آن  به فر مرا  كه  ند  ند، دان د خوان

 .(خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشت

و همچنأأین در حأأدیث شأأریع کأأه 

یت می بوهریره آن را روا مده  ا ند آ ک

 :است

يَ ْنز ُل رَب ُّنَا تَ بَارََ  َوتَ عَاَلى ُكلَّ لَي ْلٍَ  إ َلى السََّماء  الدُّنْ يَا ح  يَن يَ ب َْق ى َل ُلُ ُا اللَّْي ل  اْ خ  ُر »
َُ لَهُ َمْن يَْسأَلُن ي فَأُْع  يَهُ َمْن يَْدُعون ي فَ  :يَ ُقولُ  ي  1«َمْن يَْستَ  ْف رُن ي فَأَْغف َر لَهُ  ،َأْسَتج 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .متفق عهیه -1
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پروردگار تبارک و تعالی هر ش  هنگامی )

یا  سمان دن به آ ند  باقی ما ش   خر  هث آ که ث

ید و می می ید آ سی می: گو تا  هه ک مرا  ند  خوا

ست  که درخوا ست  برایش، کی مایم  ستپابت ن ا

م او را، و هه کسی طه  بلشش نماید تا عطا کن

 (.دارد تا بیامرزمش

خدیپه یقین داشت که هیچ امیدی جز 

به هللا نیست، به همین دلیل هیچ شبی در 

برخواستن تردد نکرد و با وجود سلتی 

شقت و کم مل  و م سب  ح به  که  خوابی 

داشت هر ش  یک ساعت و یا بیشتر قبل 

یدار می پر ب هث  از ف ش  در ث هر  شد؛ 

رفت و با  نمازش می به سمت جای اخیر ش 

نمأأأأود و از هللا  خشأأأأو  سأأأأپده می

خواسأأت کأأه بأأرایش  وتعالی می سأأبحانه

!  دختری بدهد صحتمند و دارای دو کهیه

صرار می که  کرد و می ا جایی  تا  ست  گری

شد؛ و هیچ شبی خسته و  نمازش تر می جای

 .شد درمانده نمی

بدنش خسته و کوفته شده بود، رکو  

برای سپده  ما و  بود، ا سلت  هی  ش خی

کرد و باری هم شکایت  نماز را ترک نمی
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مود نمی به او . ن تر  که داک بار  هر  و

شد،  داد و هر بار که معاینه می خبر می

شتر  ش  بی یر  هث اخ یام ث عزم وی در ق

ید می ماز . گرد یاد ن یل ز به دل سرش  هم

خواندش در ش  برایش پریشان شده بود 

ا آمدن ترسید مبادا هنگام به دنی و می

صدمه به او  یه  یک که با  تری  ای  دخ

برسأأد، بأأه همأأین دلیأأل مأأدام او را 

می لداری  یادآوری می د که  داد و  کرد 

به  ستپابت را  گاهی ا عالی  ند ت خداو

از ابأأو سأأعید  انأأدازد؛  تأأ خیر می

ضی یامبر  هللا ر که پ ست  شده ا یت  عنه روا

 :وسهم فرمودند عهیه هللا صهی

ٍم إ َلَّ أَْع َ ا ُ اللَّ هُ ب َه ا َما م ْن ُمْسل ٍم يَْدُعو » ب َدْعَوٍة لَْيَس ف يَها إ َْلم  َوََل َق  يَع ُ رَح 
َرة  َوإ مَّا َأْن َيْصر َف  َرَها لَهُ ف ي اْ خ  ََْعَوتُهُ َوإ مَّا َأْن يَدَّخ  إ ْحَدى ََلاَلٍث إ مَّا َأْن تُ َعجََّل لَهُ 

 1.«ْكث ُر قَاَل اللَّهُ َأْكثَ رُ َعْنهُ م ْن السُّوء  م ثْ َلَها قَالُوا إ ًذا نُ 
هیچ مسهمانی نیست که دعایی بکند و در )

آن گناهی و یا قطع صه  رحمی نباشد مگر این 

که خداوند آن را به یکی از این سه روش عطا 

اش بأأرآورده  زودی خواسأأته یأأا بأأه: نمایأأد می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 (93/390)حمد امسند  -1
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یره  می خرت تخ برایش در آ که  ین  یا ا شود، و 

مانند آن از وی یک گردد، و یا این که به  می

اگأأر زیأأاد هأأم : گفتنأأد. شأأود بأأدی دور می

یامبر صهی لواهیم؟ پ ند عهیه هللا ب سهم فرمود هللا : و

 (جالله بیشتر دارد جل

شوهرش می به  بار  هر  هیچ  و او  فت  گ

ندارم، و  هاره ست از هللا  جز درخوا ای 

اگأأأر از او نلأأأواهم از هأأأه کسأأأی 

 !.بلواهم؟

 وَسل  الَی أبوابه َل تحجُ      اج  أل بنی آَم ح    َل تس
ُُ   وبنی اهلل ي ضُ إن ترکَت سماله  آَم حين يُسأل ي ض

که از آن ) لواه؛ به جت م نی آدم حا از ب

شود؛ هللا  گاه بسته نمی هایش هیچ بلواه که دروازه

آید اگر از او هیزی نلواهی؛ و بنی  به خشم می

شم  به خ شود  سته  یزی خوا تی از او ه آدم وق

 (.آید می

که هگو حالی  لواهم در  نه از او ن

سول هللا صهی سی  عهیه هللا ر حدیث قد سهم در  و

بأأرای مأأا از پروردگأأار خأأود روایأأت 

 :  کنند می
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نَُّكْم قَاُموا ف ى َصع يٍد َواح  ٍد ...» رَُكْم َوإ ْنَسُكْم َوج  َ ى َلْو َأنَّ َأوََّلُكْم َوآخ  يَا ع بَا
َمْس  أَلََتهُ َم  ا نَ َق  َص َذل   َك م مَّ  ا ع ْن  د ى إ َلَّ َكَم  ا يَ   ن ُْقُص َفَس  أَلُون ى فَأَْع َْي  ُت ُك  لَّ إ ْنَس  اٍن 

َل الَْبْحرَ  َْخ   1«...اْلم ْ َيُط إ َذا ُأ
نا و ) تان، ا گر اول و آخر ندگانم ا ای ب

من  جن ند و از  گرد آی موار  شتی ه تان در د

هایی بکنند، و به هر انسان آن هه را  درخواست

د من است کم خواهد بدهم، از آن هه در نز می

شود مگر به مقداری که یک سوزنی در دریا  نمی

 (.داخل شود

بًا دو هفته قبل از موعد والدت  تقری

قت  مد، و من آ یدن  به د په  روزی خدی

نمأأاز ظهأأر شأأد هأأر دو بأأاهم نمأأاز 

خواندیم، قبل از این که از جای خود 

سویم دراز  به  ستش را  یزیم او د برخ

انم د کرد و بازویم را گرفت و گفت نمی

بی دارم ساس عپی یا !. هرا اح سیدم آ پر

فت ساس درد داری؟ گ برای . نه: اح ما  ا

اطمینان بیشتر به داکتر تماس گرفتیم 

.  به ما گفت باید به شفاخانه بیایید

ماس  په در ت شوهر خدی با  کردیم  تالش 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 (8/91)صحیح مسهم  -1
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فایده بود، هون به نماز  شویم اما بی

به خدا توکل کردیم و . جمعه رفته بود

نه حرکت نمودیم؛ هر دو به طرف شفاخا

هع  ما را مط که  گامی  شدیم هن پ   متع

پههویش ! کردند که والدت او نزدیک است

نشستم تا او را دلداری دهم؛ الحمد هلل 

خدیپه زنی کثیر الدعا بود و با وجود 

خواسأأت  دردهأأایش بأأاز هأأم از خأأدا می

طا  برایش ع یه  با دوکه سالم  کی  دختر

 .نماید

کم و  مد؛  یا آ به دن مه  زن و فاط

اش تمایل به آبی  ریزه نقش، رنگ ههره

داشأأت و در کمأأرش نزدیأأک جأأای کهیأأه 

شد، گویا جسم کوهکش  فرورفتگی دیده می

خل  به دا ست را  یه پو بود که جای ن در 

یه بود؛ گر کرده  بود و  کش  ته  ام گرف

کرد و در همان حالت  خدیپه هم گریه می

ترش می ضعیت دخ هه از و سید،  جواب   پر

گویم! بدهم یدار  هه ب که ب مادری  به 

بود  خوابی کرده  ضعیع  ست و  ها او را س

هأأایش را فروانداختأأه  ها پهک و گریأأه

ما : گفتم! بود، و هنوز هم درد دارد؟
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ست شیرین ا کی  کردم . شاء هللا دختر تالش 

هیز دیگری هم بگویم اما گویا کهمات 

 !.ام حبا شده بودند در سینه

بود  شته  قایقی نگذ نوز د سبحان هللا ه

یر  که بی تغی سوی گال به  بی  گش از آ رن

شدم  یق  مه دق صورت فاط پاک -کرد؛ در 

هه صورت زیبایی، اما  -است خالق یکتا

کردم مشکالتی  هر بار که به او نگاه می

می یاد  به  یک  را  خاطر  به  که  آوردم 

شد هد  جه خوا با آن موا شتن  یه دا .  که

بود  صحبت نمی ساکت  هم  په  کردم و خدی

کدام  ف هر کر  به ف بودیم؛ ما  ته  رو رف

سرنوشت این طفل با یک کهیه هه خواهد 

 !.شد

نات  ند و معای فال آمد تران اط داک

آن : ابتدایی را انپام دادند و گفتند

هوم می عالً مع که ف کامالً  طور  یم  شود عال

طبیعأأی اسأأت، امأأا بایأأد معاینأأات 

تری انپام شود تا معهوم گردد که  دقیق

ن کهی  این طفل سالم است یا خیر و ای

پام  نوزاد ان مر  سوم ع ت   کار در هف

خدیپه خیهی متردد بود در . خواهد شد
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ایأأن کأأه فاطمأأه را بأأرای معاینأأات 

فت من گ به  برد، روزی  بی ب سترد  ط :  گ

هد » هه بلوا هر  ست و  قادر ا ند  خداو

کند؛ دلیهی ندارد بدن ضعیع دخترک  می

ین یر ا شکل،   را در ز نات م مه معای ه

سازم باآلخره . «ناآرام  ما  صمیم ا ت

گرفت از اسباب کار بگیرد و حاضر شد 

ند پام ده نات را ان عود . معای روز مو

فرا رسید و ما در اتاق انتظار خارج 

شدن داکتر را منتظر بودیم تا ما را 

بر  با خ ترک  ی  دخ ها که لت تن از حا

سأأازد؛ آیأأا فاطمأأه نیازمنأأد کهیأأ  

ید» مان « جد که ه ین  یا ا بود  هد  خوا

یه ها که هر  تن جای  به  یه اش  دو که

 !.کارخواهد کرد؟

داکتر از اتاق خارج شد و در حالی 

که لبلندی حاکی از تحیر بر ل  داشت؛ 

فت مد و گ ما آ سوی  می»: به  هه  ن دانم 

می گویم، ن تاده ب فاقی اف هه ات !  دانم 

با  هم  ست آن  سالم ا کامالً  ترت  ما دخ ا

 «!!دو کهیه

ريه                دعاء وت            أتهزأُ بال  !!ماتدری بما صنع الدعاءو  َز
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سلر می) به تم عا را  یا د یری و آن را  آ گ

 (کند می  دانی که دعا هه دانی؛ و نمی ارزش می کم

واقعًا هه زیبا است ت ثیر دعا و هه 

اکنأأون ! مهربأأان اسأأت هللا بأأر ملهأأوقش

ند او را  سال دارد؛ خداو پنج  مه  فاط

حفأأظ کنأأد و روشأأنی هشأأم والأأدینش 

 .بگرداند

 تمت باللیر
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