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 : بر اساس سرگذشت
 آلمان  -آيريس صفوت 

 دوران كودكي 

با اينكه مسيحي بودند اما ها  آن .ام مسيحي وسكوالر رشد ونمو كردهاي  من در خانواده
در زنـدگي   در سـن ده سـالگي احسـاس كـردم چيـزي      .با كليسا هيچ ارتبـاطي نداشـتند  

 . ام ناقص است روزمره
از آن موقـع  . كشـاند  مـي  در واقع اين فطرت خدادادي بود كه مرا به سوي دين فطرت

كردم كـه مـرا بـه     مي يي از اسالم را مطالعهها كتاب در آن ايام ؛بود كه به جستجو پرداختم
، كنـد  مـي  كردم نيرويي مرا متمايل به اين دين مي احساس .شدت مجذوب خود كرده بود

؛ شد كه انسان را به مراتب باالتري سـوق دهـد   مي ديدم زيرا باعث مي اين دين را آسماني
آمد به خاطر همين از آن ايـام ايـن ديـن را دوسـت      مي از فضائلي كه در قرآن بود خوشم

در سن دوازده سالگي بودم كه  .كردم مي داشتم ودر مدرسه با دوستانم از اين دين صحبت
زيرا دوستانم در مدرسـه مـرا ديوانـه    ، دم اما آن را از ديگران مخفي كردممسلمان ش رسماً

 .  كردند مي خطاب

 زندگي من قبل از اسالم

داند كه دين در غرب در حاشيه زنـدگي مـردم    نمي كسي كه از تمدن غربي خبر ندارد
اي  حتـي خـود مـن در خـانواده     .قرار داردومردم هيچ التزامي نسبت به امور ديني ندارنـد 

در واقـع مـن برفطـرت    ؛ كه اصال ً هيچ ارتبـاطي بـا كليسـا وديـن نداشـتند     ام  بزرگ شده
   .خدادادي بزرگ شده بودم
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 ابتداي سفر به سوي سرزمين ايمان

مـيالدي بـود ومـن     1967درسـال  . وقتي به دوران دبيرستان رسيدم سيزده سال داشتم
ي لندن رفتم وبـا شـيخ محمـد    آنجا به مركز اسالم؛ براي اولين بار به لندن مسافرت كردم

 ؛او امام جماعت آن مركـز بـود  . كردم ديدار) االزهر معةيكي از اساتيد سابق جا( الجيوشي

االزهر بروم تـا در علـوم دينـي وزبـان      معةخواهم مسلمان شوم وبه جا مي من به او گفتم

) مصـر  وزير اسبق اوقاف( در آنجا با شيخ احمد حسن الباقوري. عربي به تحصيل بپردازم
مـن در آن هنگـام در مقابـل آن دو    . نيز ديدار داشتم كه او بـه مـن قـول همكـاري را داد    

. به مصر سفركردم وبه آموزش زبان عربـي پـرداختم   1969ودر سال ؛ شهادتين را ادا كردم
در آن مرحلـه بـا   ؛ سپس براي گرفتن مدرك ليسانس به دانشگاه كيسين در آلمان برگشـتم 

پرداخـت آشـنا شـدم كـه ايـن       مي گرفتن مدرك دكترا به تحصيلجواني مصري كه براي 
به مصر سفر كردم ودرسـم   1975آشنايي منجر به ازدواج ما شد ومن به همراه او در سال 

 .  را در رشته زبان وادبيات عرب ادامه دادم

 شخصيت محبوب من

بـود كـه   از آن هنگـام  ؛ كـردم  مـي  من قبل از اينكه مسلمان شوم سيره پيامبر را مطالعه
ديـدم كـه در هـيچ احـدي      مي شخصيت پيامبر اسالم را دوست داشتم زيرا در او خصالي

 .  برروي كره زمين قابل مشاهده نبود

 ام ارتباط با خانواده

عقيـده  ها  آن آوردند مي مرا دم دمي مزاج به حسابام  در ابتداي مسلمان شدنم خانواده
اما چيزي كه هست اين است كـه در  ؛ كنم مي داشتند من دوران اضطراب روحي را سپري

خانواده ما فرزندان تا سن سيزده سالگي حـق اختيـار داشـتند يعنـي او را بـه حـال خـود        
كردند تا خود مسيرش را انتخاب كند بر ايـن اسـاس حـق انتخـاب ديـن نيـز        مي واگذار

   .كرد نمي داشتند وكسي دخالت
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 ها با عقيده مـن بـه احتـرام    دارم وآنام  اما بعد از اسالم نيز من ارتباط خوبي با خانواده
 .  كنند نمي دانند ودر آن دخالت مي دين را يك مسأله شخصيها  آن نگرند زيرا مي

 حجاب

 من با حجاب خـود را زيبـاتر احسـاس    .خواند مي دين اسالم را زنان را به احتشام فرا
   .كنم مي

زيرا محيطي كـه مـن در آن   ام  درواقع من كامال ً اين امر را از روي قناعت تام پذيرفته 
كننـد بلكـه آن چيـز كـه خودشـان را       نمـي  كه انسان را به زور به كاري وادارام  رشد كرده

 .  دهند مي دوست دارند را انجام

 آرزوهايم بعد اسالم 

در ابتداي مسلمان شدنم دوست داشـتم بـه حـج بيـت اهللا الحـرام مشـرف شـوم كـه         
بعـد از  . دم واز مسجدالنبي نيز ديـدار داشـتم  به حج مشرف ش 1990خوشبختانه در سال 

. بـراي اسـالم باشـم   اي  دعوي داشته باشم وبه عنـوان داعيـه   ها فعاليت حج دوست داشتم
بعضي از دوستان پيشنهاد كرده بودند تا جلسـات هفتگـي دينـي در مسـاجد مصـر بـراي       

هـا را   بايد غربيخواهران داشته باشم كه من اين فكر را قبول نكردم زيرا عقيده داشتم من 
جاي گرفتـه اسـت را تصـحيح    ها  آن مورد مخاطب قرار بدهم ومفاهيم غلطي كه در ذهن

هـا مخـالف    برخالف باور عموم غربي. كنم زيرا من خود بزرگ شده فرهنگ غربي هستم
اسالم ديـن  ها  آن از نظر؛ دين اسالم نيستند بلكه اطالعات ناقص واشتباه از اين دين دارند

گيرنـد   كه مورد هجـوم نـژاد پرسـتان قرارمـي    در آلمان خارجياني . است خشونت ورعب
شـوند غيـر    مـي  كه مـورد ظلـم واقـع    هايي آن اساسا ً به خاطر دينشان نيست زيرا در بين

هـا   مسلمين نيز وجود دارند بلكه به خـاطر عوامـل اقتصـادي اسـت زيـرا از نظـر آلمـان       
شـده  هـا   آن واين باعث بيكار شـدن اند  سلب كردهها  آن شغلي را ازهاي  خارجيان فرصت

 .  است
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 دعوت به سوي اهللا

. از لحظه مسلمان شدنم تا به االن در تالش هستم تا اين دين را به ديگران نيز برسـانم 
هـا   خوشبختانه پدر بزرگم ويكي ديگر از اقـوام را توانسـتم بـه ايـن ديـن قـانع كـنم وآن       

را بيش از پيش با ايـن ديـن آشـنا    ها  آن م تاكن مي مسلمان شوند بقيه افراد فاميل نيز سعي
   ...گشوده شودها  آن كنم تا راهي براي مسلمان شدن

 



 

 

 : اساس سرگذشت بر
 آلمان - دكتر ميلر

و از كساني ؛ دكتر ميلريكي از مستبشرين فعال درزمينه دعوت به مسيحيت بود :مقدمه
اسـت ودر ايـن زمينـه     مطالعات فراوانـي داشـته   )انجيل( است كه در مورد كتاب مقدس

اوبر اساس رشته تحصيلي كه داشته است رياضيات را . دانش فراواني را كسب كرده است
. كنـد  مي خيلي دوست دارد به خاطر همين در كارهاي مختلف براساس منطق عقلي عمل

 :  شنويم سرگذشت اسالم آوردنش را از زبان خودش مي
قرآن كريم كرد فقط به قصد اينكـه آن   روزي كه يكي از افراد مرا دعوت به خواندن" 

خواستم اين اشتباهات را خودم بيابم تـا در منـاظراتي    پنداشتم ومي مي را حاوي اشتباهات
كه براي دعوت مسلمانان به مسيحيت داشتم از ايـن اشـتباهات نهايـت اسـتفاده را بكـنم      

ـ  . بنابراين به مطالعه اين كتاب آسماني روي آوردم  14ابي كـه قبـل از   انتظار داشـتم در كت
هاي گرم وسوزان آن  قرن نازل شده است مطالبي را درمورد محيط اطراف عربستان وبيابان

حوالي مطالبي را بيابم اما برخالف انتظارم آن را حاوي مطالبي يافتم كه اصال ً انتظارش را 
   ....نداشتم

 قرآن كتابي معجزه آميز

امبر اسـالم گذشـته اسـت ماننـد بعضـي از      پنداشتم كه بر پي مي قرآن را حاوي مطالبي 
امـا تعجـب مـن     ...اتفاقات تلخ از قبيل وفات همسرش خديجه ويا وفات فرزندانش ويـا 

و در آن چنـان از مقـام واالي   ! را به نام مريم راديدماي  زماني بيشتر شد كه در قرآن سوره
 الـب يافـت  ي انجيل مسيحيان نيز ايـن مط ها كتاب حضرت مريم تجليل شده است كه در

وجودندارد امـا در آن   )رضي اهللا عنهما( به نام عائشه يا فاطمهاي  در قرآن سوره. شود نمي
بيست وپنج بار نام حضرت عيسي عليه السالم ذكر شده است اين در حالي است كه فقط 
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سوره نساء را خوانـدم   82هنگامي كه آيه . پنج بار نام حضرت محمد در قرآن وجود دارد
ر شد زيرا در اين آيه به صراحت خداوند گفته است اگر اين قرآن از نزد غيـر  تعجبم بيشت

عجيب اين اسـت  . كردند مي خدا نازل شده بود در آن اختالفات فراواني را در آن مشاهده
خواهـد اگـر    ميها  آن خواند واز مي كه قرآن كريم قاطعانه مسلمانان وغير مسلمانان را فرا

هـيچ   درواقـع نويسـنده  ؛ اگر شده يك آيه اشتباه در آن بيابنـد  توانستند در اين كتاب حتي
دهد تا كتاب خود را عاري از خطا معرفـي كنـد    نمي كتابي در جهان چنين جرأتي به خود

چند آيه . يابند نمي خواند تا اگر شده خطايي را بيابند كه مي اما قرآن كريم تمام افرادرا فرا
   .است كه واقعا ً مرا تكان داده است

﴿ :فرمايد مي سوره انبياء خداوند 30در آيه                 

                           ﴾ » آيا كافران

 ؛يكديگر چسپيده بودند پس آن دو را از هم جدا كرديم وزمين به ها آسمان نديدند كه
اين آيه درست موضوع يك تحقيق علمي است  .»را از آب پديد آورديماي  وهرچيز زنده
اين نظريه همان تئوري انفجار بزرگ يا . به جائزه نوبل دست يافت1973كه در سال 

BIG BANG جه يك انفجار است كه نتيجه اين تحقيق اين است كه جهان موجود نتي
. ها بر اثر اين انفجار از هم گسيخته شده است وكهكشان ها آسمان بزرگ است كه

﴿ :فرمايد مي خداونداي  همچنين در آيه                      

          ﴾ ]ويا در سوره  .] 212 -210 :الشعراء

﴿ :فرمايد مي النحل                     ﴾  با توجه به

دانستند ديدن  مي زدند واين آيات را از وحي شيطان مي اينكه در زمان پيامبر به او تهمت
اگر كسي كمي تأمل داشته باشد سؤاالتي به ذهنش  .جالب استاين آيات در قرآن خيلي 

به قول كفار شيطان به او الهام  شود از قبيل اين كه آيا معقول است كه شخصي مي متبادر
به  ؟؟بكند آنگاه به او بگويد قبل از اينكه كتاب را بخواني بايد از من به خدا پناه ببري
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اين آيات يكي از امور اعجازي  ؟؟است نظر شما اين روش كتابت قرآن توسط شيطان
  اند. است كه در واقع جوابي است براي كساني كه نسبت به اين مسأله دچار شبهه شده

 قصه ابولهب در قرآن

او بـه شـدت از اسـالم    . جالب در قرآن قصه ابو لهب عموي پيامبر اسـت هاي  از قصه
ديـد پيـامبر بـا     مـي  هرگـاه ؛ اهدمتنفر بودوهمواره در پي اين بود كه از اهميت اين دين بك

ها  آن ماند تا پيامبر سخنش را به پايان ببرد سپس به پيش مي گويد منتظر مي سخنها  غريبه
اگر به شما گفته است اين امـر سـفيد   ؟ محمد به شما چه گفت: گفت ميها  آن آمد وبه مي

؛ تاست پس آن سياه است واگر به شما گفته است شب اسـت پـس بدانيـد كـه روز اسـ     
منظور او از اين حرفها فقط وفقط مخالفت با حرفهاي پيـامبر بـود تـا در دل مـردم شـك      

 اما همين ابولهب كه ده سال بعد از اينكه سوره مسد برپيامبر نازل شد مرده اسـت ، بيندازد
در اين سوره آمده است كه ابولهب به جهنم خواهد رفت به معناي ديگر يعنـي اوهرگـز   (

كافي بود كه در اين ده سال حتي براي يكبار هـم كـه شـده در مـأل      )مسلمان نخواهد شد
 محمـد : گفـت  مـي  شد وبراي اينكه با پامبر مخالفـت كـرده باشـد بـه مـردم      مي عام ظاهر

مـردم مـن   اي  شود پـس بدانيـد   مي گويد من مسلمان نخواهم شد وبه آتش جهنم وارد مي
با اين ادعاها صـادق   مردم آيا محمد اي گوييد مي اآلن چه ؛ام كنم كه مسلمان شده مي اعالم
 ؟  است

كافي بود ابولهب با اين كلمات برخالف پيامبر عمل كند همانند كارهاي سـابقش كـه   
يعني اين قصه مانند اين است كه پيامبر به ابو لهب گفته باشد تـو  ؛ تماما ً برضد پيامبر بود

 !  هاي مرا نقض كني پس فرصت داري كه حرف، از من متنفري
نه تنها اين كار را نكرد بلكه حتي تظاهر به اسـالم هـم    ها سال ابولهب در طي اينولي 

 او؛ او ده سال كامل فرصت داشت تا در عـرض يـك دقيقـه اسـالم را نـابود كنـد       !!نكرد
 گويد مـن مسـلمان   مي محمد: توانست ادعا كند كه مسلمان شده است وبه مردم بگويد مي

مـردم  اي  خواهم مسـلمان شـوم پـس    مي م ولي االنشو مي شوم وبه آتش جهنم وارد نمي
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شود آيـا ايـن وحـي از     مي كند كه بر او وحي مي او ادعا؟ ببينيد محمد راستگوست يا خير
 ؟  جانب خداست

رسـاند چگونـه پيـامبر ايـن چنـين       مي اين يكي از سوره هايي است كه اعجاز قرآن را
است كه اين كلمـات از جانـب    مگر نه اين؟ مطمئن بوده است كه او مسلمان نخواهد شد

دانـم موضـوع    مـي  از ديگر آياتي كه من آن را اعجازي از جانب خداوند؟ خدا بوده است
گويد يهود شديد ترين دشمن از بين مردم  مي قرآن. رابطه يهود ونصاري با مسلمين است

 در واقـع در ايـن  . به مسلمانان هستند كه اين واقعيت را در عصر حاضر نيز ملموس است
توانسـتند بـراي    مي ها سال يهوديان طي اين؛ آيه خداوند يهوديان را به مبارزه طلبيده است

ما بـا مسـلمانان   : حداقل چند سال با مسلمانان رفتار نيكويي داشته باشند وبه مردم بگويند
خوب هستيم وهيچ مشكلي نداريم اما در قرآن آمده است كه ما سر سخت ترين دشـمنان  

 ولـي جالـب ايـن اسـت كـه در طـول       .پـس ايـن قـرآن اشـتباه اسـت     مسلمانان هسـتيم  
هزاروچهارصد سال هرگز اين اتفاق نيفتاده است ونخواهد افتاد زيرا اين قـرآن از جانـب   

اين ازاموري بود كه با تـدبر در قـرآن كـريم    . كسي نازل شده است كه عالم الغيوب است
ومن با تدبر در آن توانسـتم بـه راه    .باشد مي براي هر عاقلي نشانه آشكاري از اعجاز قرآن

 .  راست هدايت شوم
 



 

 

 : بر اساس سرگذشت
 آفرينا از اوكراين 

تغييـر   )جنـت ( بعد از اينكه مسلمان شدم اسـمم را بـه   ؛از اوكراين هستم )آفرينا( من
. باشد مي جنت يعني پاداش نهايي كه هر مسلمان بي صبرانه در آرزوي رسيدن به آن .دادم

بـا تعـاليم ديـن حنيـف      )غردفه( درشهر. ه بودم كه به مصر آمدم تا كار كنممن بيست سال
از آن . همكاران من نقش به سزايي در شناساندن ديـن اسـالم بـه مـن داشـتند     . آشنا شدم

موقع تصميم گرفتم از سرزمين ايمان بيرون نروم وبراي هميشه در جمع مسلمانان زندگي 
من  اند؛ كنم كه مرا با آغوش باز پذيرفته مي اني زندگياالن نيز به همراه خانواده مسلم. كنم

 .  ام آموختهها  آن اسالم عملي را از زندگي با
متشكل از پدر ومادر اي  شود كه در اوكراين بين خانواده مي زندگي من از زماني شروع

من در محيطي رشـد  . ما هيچ وقت ملتزم به امور ديني نبوديم. كردم مي ويك برادر زندگي
به خاطر همين سعي كردم ؛ كه فضاي جنگ وجدال همه جا را فرا گرفته بودام  و كردهونم

. دنبال جايي باشم كه از جنگ وخونريزي دور باشد وصلح وصفا آن را فـرا گرفتـه باشـد   
در . آنجا در هتلي به كـار مشـغول شـدم   . بعد از اينكه بررسي كردم مصر را انتخاب كردم

 او سـعي . آشنا شدم وازداوج كـردم  "اسالم محمد اسماعيل" آنجا با جواني مسلمان به نام
كرد مرا با دين اسالم آشنا كند اما من در ابتدا هيچ تمايلي براي پـذيرفتن ديـن اسـالم     مي

اوبا رفتارش مرا در قلـب  . گفتيم را ديدم مي )ماما كريمه( نداشتم تا اينكه مادرش كه به او
او بـه تـدريج روي    .اومرا به سوي خود كشاندواخالق حميده  مهر مادري ؛خود جاي داد

 .  با مبادئ اسالم از قبيل نماز وروزه وساير فرائض آشنا كرد من كار كرد ومرا
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 اسالم آوردن من  

دوسـت  ؛ وقتي رمضان رسيد مشاهده كردم كه خـانواده بـه طـور كامـل روزه هسـتند     
ه بودند من يكي فقط روزه كه مرا به خانه خودشان نيز جاي داداي  خانواده نداشتم در بين

در آن هنگـام  ، خواستم مرا با روش روزه گرفتن آشنا سازندها  آن نباشم به خاطر همين از
در آن ايام زياد به تفكر در مورد ايـن  ، دواند مي بود كه دين اسالم كم كم در وجودم ريشه

تـوانم   مـي  نـه چگو: گفتمها  آن به؛ پرداختم تا اينكه تصميم خودم را گرفتم مي دين حنيف
در ابتدا همگي شوكه شده بودنـد امـا بعـد از چنـد دقيقـه ايـن شـوك بـه         ؟ مسلمان شوم

او در حاليكـه  ؛ ماما كريمه به سوي من آمد ومرا در آغوش گرفـت . خوشحالي تبديل شد
اين لباس نيست كه بخـواهي آن   ؛صبر كن دخترم: اشكهايش جاري بود مرا بوسيد وگفت

هايت را بكن وتا وقتي به قناعت كامل ويقين نرسيدي دينت را خوب فكر ،را تغيير بدهي
خواهي ديني را با دين بزرگتر عوض كني پس از تك تك دقـايق آن   مي تغيير نده زيرا تو

من در حاليكه اشك از چشمانم جاري بود خود را در آغوش . استفاده كن وبه آن بينديش
 زندگي كنم وچـه جـاي ديگـر مسـلمان    مادر من چه با شما : ماما كريمه جاي دادم وگفتم

بـراي   :او به مـن گفـت  . شوم زيرا دوست دارم از اين به بعد در نور ايمان زندگي كنم مي
مـن در آن  . اسالم آوردن بايد شهادتين را ادا كني وبه تمام انبيا ورسل ايمان داشـته باشـي  

 قلبم سريعتر از قبل؛ بودبدنم به لرزه در آمده . هنگام به كلماتي بريده شهادتين را ادا كردم
 ودارم بـه ام  كـردم بـال در آورده   مـي  احسـاس ؛ هايم از چشمانم جاري بـود  اشك؛ تپيد مي

درآن سال براي اولين بـار روزه مـاه مبـارك رمضـان را بـه جـاي       . كنم مي پرواز ها آسمان
وقتي براي حلول ماه مبارك به من تبريك ، كردم مي بي نهايت احساس خوشبختي ،آوردم

مـن نيـز بـه تمـام دوسـتان وآشـنايان فـرا        . گنجيدم نمي گفتند در پوست خود مي تهنيتو
 . گفتم مي رسيدن ماه مبارك را تبريك

شش ها  آن گيرند اما ديدم مي كردم مسلمانان فقط ماه رمضان را روزه مي در ابتدا سعي 
وزه مـاه شـوال   گيرند من نيز در همان سـال ر  مي روز ماه شوال را نيز بعد از رمضان روزه
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نيز به جاي آوردم زيرا روزه رمضان وسپس شش روز در شوال ماننـد ايـن اسـت كـه در     
   اند. طول سال انسان روزه بوده

 هاي سال جديد جشن 

ايـن را بـه    ؛بعد از مسلمان شدنم هيچ عيد ديگري جز عيد فطـر وعيـد قربـان نـدارم    
ها  آن به. زدند نيز گفتم مي ن زنگدوستانم در اوكراين نيز كه براي تبريك سال جديد به م

گفتم من فقط دو عيد دارم عيد قربان وعيد فطر وبراي سال جديد هيچ جشن وعيـدي را  
 .  قائل نيستم

 ام به اسالم دعوت خانواده 

ها  وآنام  به او گفتم كه مسلمان شده ؛به مادرم تلفن كردم وزندگيم را برايش شرح دادم
بـرم   مـي  ديد در مصر در خوشـبختي كامـل بـه سـر     مي ينكهمادرم از ا. را نيز دعوت كردم

از من خواست به شدت پايبند به زندگي باشم وبه من قـول داد كـه   ؛ خيلي خوشحال شد
باشـد وبـر هـر     مـي  اسالم دين عبادت ودعوت. او نيز به مصر خواهد آمد تا مسلمان شود

سـوي ديـن اسـالم     فرد مسلماني الزم است كه بر حسب قدرت خويش افراد ديگر نيز به
با دوست صميميم اليا نيز صحبت كردم او نيز در قبول اين دين رغبت نشـان  . دعوت كند

داد واز من خواست جواني مسلمان را براي ازدواج با او ترغيب كنم تـا او بتوانـد بعـد از    
 به بقيه دوستان وآشـنايان در اوكـراين  . قبول دين اسالم با او زندگي مشترك را شروع كند

 .  كنم مي ها را با دين اسالم آشنا گيرم وآن مي ز به ترتيب تماسني
 



 

 

 : بر اساس سرگذشت
 دانمارك  - ام خالد

 نوجواني  كودكي و

در . پدر ومـادرم هـردو مسـيحي بودنـد    . ام دانمارك به دنيا آمده "اهوش"من در شهر 
در ذهن داشـتم   اما هيچگاه جوابگوي سؤاالتي كهام  كودكي انجيل را به طور كامل خوانده

 زيـرا همـواره دنبـال ديـن حـق     ؛ اديان مطالعه كـنم ي  هميشه دوست داشتم در زمينه. نبود
قبل از اينكه مسلمان شوم با جواني دانماركي ازدواج كردم كه يك طراح لبـاس  . گشتم مي
قبـل ازاينكـه از او جـدا    . رساندم مي ي طراحي شده او را به ديد همگانها لباس ومن، بود

   .ز او سه فرزند به دنيا آوردمبشوم ا
متأسـفانه  ؛ چون در جستجوي دين حق بودم وبه ترجمـه مختلـف قـرآن روي آوردم    

. كـردم حامـل افكـار قاديانيهـا بـود      مـي  قـرآن كـه مطالعـه   هاي  متوجه شدم بيشتر ترجمه
 بامسلمانان ترك وپاكستاني ديدار داشتم اما چهره اسالم در نزد آنان مشوش بـود و ماننـد  

 مـرا راضـي   از اسالم ساخته بودنـد ها  آن كهاي  اين چهره. خواستم نبود مي كه من هايي آن
تا كتب اسـالمي ترجمـه    كردم مي مختلفي مراجعههاي  كرد به خاطر همين به كتابخانه نمي

   .شده مختلفي را مطالعه كنم

 ازدواج  

اسـالمي   او بـه عنـوان يـك دعـوتگر    ؛ روزي با يك مصري كه حسابدار بود آشنا شدم
گفت  مي وقتي او به من. توانست به خوبي چهره زيباي دين اسالم را براي من ترسيم كند

مـن مسـلمان شـدم واو    . افتادم مي بخشد به جز شرك به گريه مي كه خداوند هر گناهي را
 "محمـد فهـيم  "اسـم او  . بعد از اسالمم از من خواستگاري كرد وبه ازدواج با او در آمدم

 .  خواندم مي ايستادم ومانند او به نماز مي از با اوهنگام نم؛ بود
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بعـد از اينكـه اطالعـاتم را در    ؛ شوهرم نقش به سزايي در معرفي اسالم به من داشـت 
. دعـوت اسـالمي شـروع كـردم    ي  ي خود را در زمينـه ها فعاليت مورد اسالم افزايش دادم

مادر ومـادر بـزرگم بـه     همچنين )امينه يعقوب و و خالد( خوشبختانه توانستم سه فرزندم
يم را خـارج  ها فعاليت بعد از اين كه اين اقدامات را انجام دادم دامنه؛ دين اسالم وارد كنم

 .  توسعه دادمام  از دايره خانواده

 ي دعويها فعاليت 

من به همراه سه خـواهر ديگـر كـه    ؛ دانند نمي متأسفانه اكثر دانماركيها از اسالم چيزي
اره اتاقي در منزلي جنب مسجد پرداختيم واز آنجا فعاليـت خـود را   دانماركي بودند به اج

. بعد از آن به نشر وپخش آگهي پرداختيم وبراي مردم محل توزيـع كـرديم  . شروع كرديم
 : اين آگهي از اين قرار بود

خواهيـد   مـي  اگـر  ؛جواب منطقي براي سؤاالتتان در مورد اسالم بيابيـد  اگرمي خواهيد
 ".خواهران مسلمان دانمارك تماس بگيريد ]گروه[ با حقيقت را بيابيد پس

 .پـرداختيم  مـي  ما فعاليتمان را بيشتر گسترش داديم ودر مدارس دانماركي نيز به تبليغ 
ما پا را از اين نيز فراتر گذاشتيم و به پخش برنامه هايي در مورد دين اسـالم در راديـوي   

 ؛  محلي پرداختيم
مسلمان پرداختيم تا بدين وسيله به هاي  براي بچهسپس به تأسيس مدرسه وكودكستان 

خوشبختانه با آزادي كه در دانمارك وجـود   .پرورش فكري كودكان نيز كمك كرده باشيم
 .  دارد ما توانسته ايم به نحو احسن به سود خودمان در تبليغ دين اسالم استفاده كنيم

 ها كمبودها وكاستي 

وجـود دارد بودجـه كـم واختالفـاتي كـه       مهمترين دست اندازهايي كه پيش پـاي مـا  
از كشيشان با ما تماس گرفتند اي  عدهها  بعد از نشر آگهي. باشد مي مسلمانان با خود دارند

وخيلي از اين بابت دلمان  ؛خواهيم شمارا از آتش جهنم نجات بدهيم مي ما": وبه ما گفتند
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سلمانان را از دينشان برگرداننـد  ها در تالش بودند تا بعضي از تازه م آن ".سوزد مي برايتان
الحمدهللا تا  .سوزد مي خواهيم ديد كه در روز قيامت چه كسي دلش": گفتيمها  آن كه ما به

 . نفر افزايش پيدا كرده است 45به امروز بعد از اينكه چهارنفر بوديم تعدادمان به 
 



 

 

 : بر اساس سرگذشت
 فيليپين  - اليزابت

 در فيليپين

مسـيحي ازچـين بـراي    اي  بسيار دور از سـرزمين مـادري خـانواده   ي ا آنجا ودر فاصله
 ..ايجـاد شـود  هـا   آن به اميد اينكه تحولي در زنـدگي اند  تجارت به فيليپين مهاجرت كرده

در  ..كوچك وبا امكانات كم ودور از موطن اصلي در فيليپـين سـكني گزيدنـد   اي  خانواده
اي مليتي فيليپينـي شـد اوهرگـز سـرزمين     اين شرايط اليزابت در فيليپين متولد گشت ودار

دوران كودكيش را با خاطراتي از كليسا در ذهن خـود بـه همـراه    . مادريش را نديده است
 آورد كه به همراه خانواده خود روزهاي يكشنبه وپنج شـنبه را بـه كليسـا    مي وبه ياد، دارد
زدنـي كـه هنگـام     به كليسا برايش مهم نبود بلكه احساس چـرت ها  آن رفتن، رفته اند مي

وقتـي از   داد برايش لذت بخش بودعلي الخصوص اينكه مي سخنراني كشيش به او دست
بارها اتفاق افتاده بود كه هنگـام  ! شد مي شد آن احساس نيز از بدنش خارج مي آنجا خارج

او معتقـد بـه حضـرت عيسـي بـودواز ايـن نظـر او بـه         ؛ سخنراني او به خواب رفته بـود 
او عيسـي را  ؛ ديد بودزيرا خرافات مسيحيان در مورد او را قبول نداشتمسلمانان بسيار ش

پنداشت ونه پسراو بلكه اعتقاد داشت كه خداونـد يكتاسـت    مي پيامبري از جانب خداوند
 .  كه هيچ فرزند وشريكي ندارد

 العرب ةهايي از جزير نامه

به عنـوان كارمنـد   از يكي از بستگانش كه اي  در يكي از روزها ودر ابتداي جواني نامه
در آن  ؛عجيب بوداي  نامه. ي سعودي به كار مشغول بود دريافت كردها شركت در يكي از

 .از احساس عالقه مندي يك عرب سعودي كه مسلمان بود براي ازدواج با او نوشـته بـود  
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شخصي كه نه او را ديده است و نه با او مالقـات داشـته اسـت     ،براي او مسخره آميز بود
از دسـت آن شـخص آشـنايش بـه شـدت       !كنـد  مي آن مسافت از او خواستگاريدارد از 

را اي  امـا از جانـب خواسـتگارش نامـه     ؛اين پيشنهاد را بـه شـدت رد كـرد    .عصباني شد
دريافت كرد كه در آن در مورد دين اسالم واخالقيات يك فرد مسلمان را مطالبي را بيـان  

كم كم سعي كـرد   ؛اد ونه پيشنهادي به او داداو به نامه آن شخص نه جوابي را د .كرده بود
بعد از سه ماه محتويات آن نامه دوباره به يادش آمد  ،اين حادثه را به بوته فراموشي بسپرد

او در آن نامه موافقـت ضـمني خـود را بـا     ، اين بار تصميم گرفت جواب آن نامه را بدهد
 فراتـر از ازدواج را فـرا  ازدواج بيان كرده بود هرچنـد كـه محتويـات آن نامـه موضـوعي      

 .  گرفت وآن پيوستن به دين اسالم بود مي

 از ظلمت تا روشنايي 

خواسـتگارش  ؛ كه به تحقيق پرداخت او به اين دين عالقه مند شـده بـود   بعد از ماهها
. كرد او خوشبخت تـرين مـرد عـالم اسـت     مي احساس ...خيلي از اين خبر خوشحال شد

 ورد ديـن اسـالم از او پرسـيده بـود واينكـه چگونـه      اليزابت سـؤاالت بيشـماري را درمـ   
 ؟ توانست به اين دين وارد شود مي

، مخالفت نكرداش  كسي از اعضاي خانواده؛ او تصميم خودش را گرفت ومسلمان شد
او قرآني كه خواستگارش ؛ مسجد جاي كليسا را گرفت، زندگيش از اين رو به آن رو شد

صفحاتش را ورق زد چيزي از محتوياتش سر ، رفتبرايش فرستاده بود را بين دستانش گ
ي جديدي كه برايش ارسال شده بود سـعي كردبـا مبـادئ    ها كتاب او توسط ،آورد نمي در

شش مـاه  . كردمي ديد مي از آنچه تصورتر  او اسالم را نزديك ؛دين اسالم بيشتر آشنا شود
خواستگارش به  .گذشت در اين مدت فقط به آموزش دين پرداخت مي از مسلمان شدنش

سپس بـه  . فيليپين سفر كرد وبا او ازدواج كرد واو اسمش را از اليزابت به جميله تغيير داد
 .  همراه شوهرش به سرزمين مقدس سفر كرد ودر شهر رياض سكني گزيد
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 زندگي در شهر رياض

سـاعتهاي متـوالي بـين     ؛اولين مشكلي كه در شهر رياض با آن مواجه بود تنهايي بـود 
 ؛افـزود  مي محيط ساكت خانه بر وحشتش .كرد مي به تنهايي سپرياش  يواري خانهچهار د

شـوهرش درد غربـت   . گشـت  نميشد تا شب بر مي شوهرش از صبح كه براي كار خارج
توانست بكند جز آوردن كتب مختلف تـا او را از   نمي همسرش را درك كرده بود وكاري

 .كـرد  مي شست وآن كتب را برايش تشريحن مي گهگاهي نيز در كنارش ،تنهايي به درآورد
اليزابت در اين انديشه بود كه چيزي برايش فرقي نكرده جز اينكه از اليزابـت بـه جميلـه    

كـرد   مي با اين تغييرات او احساس. تغيير نام داده است واز فيليپين به عربستان آمده است
ان داشت كه االن نيـز  اودر ديانت سابقش به خدا ايم. چيزي در داخلش تغيير نكرده است

در دين سابقش به حضرت عيسي به عنوان پيامبر خدا ايمان داشت كه ، به خدا ايمان دارد
رفت واكنون به  مي در گذشته به كليسا. هم اكنون به حضرت محمد نيز ايمان آورده است

نمازهايش نيز به شـكلي كـامالً مغـاير بـا     . سپرد مي رود وبه صداي مؤذن گوش مي مسجد
كنـد   مـي  داد بـا وجـود ايـن تغييـرات او احسـاس      مي داد انجام مي ه كه گذشته انجامآنچ

صوري بوده است اما در اعماقش هيچ تغييراتـي را   انتقالش از يك دين به دين ديگر فقط
دانست كه شعاع  مي او؛ احساسات او يك قدم نيز پيشرفت نداشته است. كند نمي احساس

او يك مسلمان است كـه نـه تنهـا تكـاليف     ؛ نشده استايمان در اعماق وجودش پراكنده 
دهد بلكه در خانه نيز با تمام وجـودش در خـدمت شـوهرش اسـت      مي شرعيش را انجام

دانـد   نمـي تواند آن را بيـان كنـد و   نمي كند كه مي ولي با اين حال او احساس كاستي هايي
 .  چه كارهايي بايد انجام بدهدها  براي جبران اين كاستي

 روزهاي افسردگي جميله و

گـاه گـاهي ايـن احسـاس     ؛ گذشـت  مـي  هـا  سـال  برايش ماننـد اش  روزهاي افسردگي
كرد ودر فكـر   مي شوهرش او را درك؛ افتاد مي كرد وشبها به گريه مي افسردگي بر او غلبه

راه حلي براي او بود او به همسران همكارانش متوسل شد تا شايد به طريقي اين مشـكل  
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آمدند تا او از تنهايي بـه در   مي با او آشنا شدند وبه زيارت اوها  آن ؛دهمسر او را حل كنن
بيايد اين زيارتها باعث آشنايي جميله با تعدادي از زنان شده بود كه در جلساتشان از هـر  

از  ،از عالقه منديشان به هنرهـاي مختلـف  ؛ گفتند مي از آرزوهايشان. گفتند مي دري سخن
. نشسـتند  مي واز ويژگيهايشان كه در هر جلسه با هم به گفتگووطنهايشان از خانواده شان 

از سـالني  هـا   آن تا اينكه در يكي از جلسات كه با دوستان جديدش نشسـته بـود يكـي از   
گفـت كـه درآن يـك اسـتاد دانشـگاه سـخنرانيهاي دينـي داشـت وبعضـي از           مـي  سخن

دوسـتش كـه   . داد مـي  سخنرانيهايش در سالن اجتماعات بيمارستان ملـك عبـدالعزيزانجام  
جميله را مشتاق شركت در اين جلسات ديد ازاو دعـوت كـرد كـه بـه همـراه او در ايـن       

جميله اين امر را با شوهرش در ميـان گذاشـت وشـوهرش نيـز بـا      ؛ جلسات شركت كند
كمال ميل با اين امر موافقت كرد چيزي كه باعث شد جميله از خوشـحالي اشـك شـوق    

جميلـه بـي صـبرانه    . فهميـد  نمـي  متعجب بود علت گريه او راشوهرش از اين امر ؛ بريزد
 .  منتظر آن روز نشست

 سرآغازي براي زندگي واقعي

او در آن جلسه شركت كرده بود تا ؛ جميله به همراه دوستش در آن جلسه شركت كرد
او تصميم گرفته بود براي خودش صفحه جديـدي  ، سستي وافسردگي را از خود طرد كند

ن مانعي كه در جامعه جديد باعث عدم پيشرفتش شده بـود عـدم آشـنايي او    اولي؛ باز كند
كـرد زيـرا دوسـتش فيليپينـي بـود واسـتاد        مـي  با زبان عربي بود اما اين بار وضعش فرق

از كانادا كه در زمينـه دعـوت اسـالمي بـراي      )بالل فيليپس( سخنران كسي نبود جز دكتر
هايش را بـه زبـان انگليسـي     او سخنراني. ه بودي بيشماري را انجام دادها فعاليت خارجيان

كرد چيزي كه باعث خوشحالي جميله شده بود زيرا زبان دوم او انگليسي بـود كـه    مي القا
 دكتر بالل به خـوبي تعـاليم ديـن اسـالم را بيـان     . از كودكي به خوبي آن را فرا گرفته بود

 تمـاعي ديگـر سـخن   كرد واز حقوق اجتمـاعي زنـان در جامعـه وبسـياري مسـائل اج      مي
؛ او در اين جلسه بسياري از مسائل كه نسبت بـه آن جاهـل بـود را فـرا گرفـت     . گفت مي
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احساس كرد چيزي در وجود او ريشه دوانده است كه تمام وجودش را به لـرزه در آورده  
است او ماهها بود كه مسلمان شده بود اما اين احساس به او دست نـداده بـود تـا آن روز    

دانسـت كـه چيـزي در     مـي  ؛ريخـت  مي از خوشحالي اشك. سه شركت كردكه در آن جل
وقتـي  . كرد مي ايمان بود كه در اعماقش رخنههاي  درونش در حال تغيير است واين ريشه

، داد مي ديگر بيشتر به كتب اسالمي اهميت؛ برگشت او انسان ديگري شده بوداش  به خانه
 فرا بگيردو مسائلي كه به زبان عربـي فـرا   كرد تا او زبان عربي را مي شوهرش به او كمك

 او بـه مسـجدي در همـان حـوالي    . كرد به زبان انگليسـي فـرا بگيـرد    مي گرفت سعي نمي
كم كـم او  ، شوهرش در يادگيري او بي تأثير نبود، پرداخت مي رفت وبه فراگيري قرآن مي

 كريم را حفـظ كه از قرآن اي  توانست بر مشكالت فائق آمد وتوانست پيشرفت كند هرآيه
عالقـه او بـه آمـوختن علـوم شـرعي      ، داد مي كرد خوشحالي زائد الوصفي به او دست مي

   .وقرآني چند برابر شده بود
به طور مرتب در سخنرانيهاي ديني كه در سالن اجتماعات بيمارستان ملك فيصـل بـر   

 آخرين سخنراني كـه در آن شـركت كـرده بـود سـخنران آن     . كرد مي شد شركت مي گذار
دوسـتان جميلـه كـه او را    . اهـل هندوسـتان بـود   هاي  بود كه يكي از داعيه) نيس( خواهر

او ؛ عالقمند به تعليم علوم شرعي ديدند به او پيشنهاد دادند تا به دارالتحفيظ قرآن بپيوندد
توانست بـه حفـظ    مي تا آنجا كه؛ بي درنگ از اين فكر استقبال كرد وبه اين مركز پيوست

او شيريني ايمان را چشيده بود به خـاطر همـين در   ، پرداخت مي لم شرعيآيات قرآني وع
ديگر آن حزن واندوه جاي خود را به طمأنينـه  ؛ كرد مي هر جلسه سخنراني كه بود شركت

 .  كردند مي داده بود كه همه اطرافيان آن را دركاي  وسكينه

 اي جديد وزندگي جديدتر جامعه

 ديگـر ، امال ً بـا زنـدگي جديـد خـو گرفتـه بـود      ك، او در جامعه جديد ذوب شده بود
رفت وبـراي ايـام    مي در ماه رمضان براي عبادت به مساجد. مشغول تراز هميشه شده بود
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او كامال ًزندگيش تغيير يافتـه بـود   . ساخت مي خود را بيش ازپيش آماده )فطروقربان( عيد
 .  پرداخت مي وبيشتر وقتش را در طلب علم

 راهي به سوي دعوت 

زي در يكي از مجالس علمي كه اسـتاد سـخنران آن يكـي از خـواهران داعيـه بـود       رو
سخنان آن ، كرد مي شركت كرد كه در اين جلسه در اهميت تبليغ ودعوت سخناني را ايراد

بعـد از  . اما در آن لحظه هيچ فكري براي اين برنامه نداشت؛ داعيه به شدت در او اثر كرد
او از ايـن  ؛ شنهاد داد تا او را در امر دعـوت كمـك كنـد   چند روز يكي دوستانش به او پي

؟ دانست در اين كار موفـق خواهـد شـد يـا خيـر      نمي تجربه جديد احساس ترديد داشت
اما تشويقهاي دوستانش باعـث شـد تـا او    ، كرد هنوز آمادگي اين كار را ندارد مي احساس

دعوت وتبليغ براي خارجيان نيز در اين راه قدم بردارد وبا موافقت شوهرش او نيز به امر 
كه قصد مسلمان شدن را داشـتند   هايي آن كه تازه مسلمان بودند وچه هايي آن فيليپيني چه

 .  پرداخت

 اي فيليپيني جميله داعيه

نمود اما  مي در ابتداي كاركمي برايش مشكل، جميله قدم در راه تبليغ گذاشت
از خانه دوستانش ونزديكان  بحمداهللا توانست بر مشكالت فائق آيد وامر دعوت را

؛ يش را به بيمارستانها وجاهاي ديگر نيز رساندها فعاليت شوهرش آغاز كرد سپس دامنه
. پرداخت مي نشست وبدون هيچ تكلفي به سخنراني مي سخنانش طوري بود كه بر دل

براي اولين بار كه پشت ميكروفون قرار گرفت كمي مظطرب بود دستانش به لرزه در 
اما به زودي توانست بر اين مشكل فائق آيد وتوانست در جاهاي مختلف به امر  آمده بود

آمد وهرگز از  مي شوهرش در اين امر بازوي راستش به حساب. دعوت وتبليغ بپردازد
يش هيچگاه اين آيه را از ياد نبرده بود ها فعاليت او در اين. داشت نميحمايت او دست بر

﴿ :فرمايد مي كه       ﴾، به درگاه اش  هميشه براي هدايت خانواده
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بيشتر مواقع . خواست نور بصيرت در دلهايشان بيفكند مي واز خداوند كرد مي خداوند دعا
ها  آن از طريق اينترنت با خوهرانش از طريق اينترنت تماس داردوحقيقت دين را براي

 . دهد مي شرح

 گذر ايام 

الش وكوشش در امر دعوت او اكنون به يكي از شخصـيتهاي معـروف   ت ها سال بعد از
اسـتقبال از كالسـهاي او بـي نظيـر اسـت واز       ؛در زمينه دعوت اسالمي تبديل شده است

تا با كلمات معطـرش مجلـس را بـه اوج     ،شود مي جاهاي مختلف براي سخنراني دعوت
بـراي  اي  زننـد و اسـوه   مي او هم اكنون كسي است كه در صبر وتالش او را مثال .برساند

كه در زمينه دعـوت جـا پـاي جـاي او بگذارنـد وبـه تبليـغ ديـن          ديگر خارجياني است
 .  بپردازند

 



 

 

 : براساس سرگذشت
 اندونزي - رحمه برنومو

 :  اشاره
در ) امبـون ( او اهـل جزيـره  . او از پدري هلندي ومادري اندونزي متولـد شـده اسـت   

و اين ديـن بـه   اند  اجداد اوهمگي مسيحي بوده .ستشرقي ترين مجمع الجزاير اندونزي ا
 كشيش پروتستان و پدرش نيز كشيش مذهب پدربزرگش. طور موروثي به او رسيده است

 مادرش نيز بـه عنـوان معلـم انجيـل زنـان بـه تـدريس انجيـل        . بوده است )بانتي كوستا(
ـ ( اما خودش يك كشيش ومبشر مسيحي در كليساي .پرداخته است مي  )ل سـنوا بيتل انجي

   .....بوده است
ازوقتي كودكي بيش نبـودم زيـر   ؛ كرد روزي مسلمان شوم نمي هرگز به فكرم خطور" 

لي اهللا صـ [ محمـد ": گفـت  مـي  آيد پدرم هميشه به من مي يادم. ام دست پدرم تربيت شده
اين از " !انساني بيسواد و بدوي بوده است كه هيچ علم ودرايتي نداشته است ]عليه و سلم

مثال ً در كتاب دكتر ريكولدي فرانسـوي  . ام البته بدتر از آن هم شنيده. پدرم بودهاي  هآموز
دجالي بـوده اسـت كـه جـايش در     ] لي اهللا عليه و سلمص[ محمد" :گويد مي كهام  خوانده

اين نمونه هايي از افتراهايي است كه بـراي مشـوش   ". باشد مي درك نهم از دركات جهنم
به خاطر همين مسائل  ام؛ صلي اهللا عليه وسلم شنيده وخوانده ساختن شخصيت رسول اهللا

هدفي  البته بايد بگويم .هرگز دوست نداشتم اسالم را به عنوان يك دين قبول داشته باشم
براي مسلمان شدن نداشتم ولي بايد اعتراف كنم هميشه به دنبال راهي بـودم كـه حـق را    

وچـرا  ؟ حق مجهول درتكاپو بودم به دنبال واين جاي سؤال دارد كه چرا هميشه. پيدا كنم
با توجه به اينكه من صـاحب بهتـرين مقـام ومنصـب     ؟ باالخره اين راه به اسالم ختم شد

. از نظر رفاه در باالترين مقام قـرار داشـتم   ،من رئيس مبلغين مسيحي در كليسا بودم ؛بودم
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ه مأموريت سـه روزه  واقعيت اين است روزي رهبران كليسا براي عمليات تبشيري ما را ب
 واقع در شمالي ترين نقطـه جزيـره   )ميدان( واقع در چند صد كيلومتري )دايري( به منطقه

وقتي كار تبشير را به پايان رساندم منتظر ماشين ايستادم تا مرا به خانـه  . فرستاد )سوماترا(
و به شـدت  ا؛ همچنان كه ايستاده بودم پيرمردي به طرفم آمد ؛مسئول كليسا آن منطقه ببرد

هـايش نيـز بـا چنـد      حتي نعلين، يش از كثرت پوشيدن رنگ باخته بودها لباس نحيف بود
سفيد بر سر داشت وآرام ولـي بـا وقـار بـه     اي  او كوفيه. رشته سيم به هم وصل كرده بود

 او معلم قرآن آن مناطق بود كه در اصطالح عاميانه بـه او مـالي مكتـب خانـه    . طرفم آمد
ابتدا سالم كرد سپس سؤالي از مـن پرسـيد كـه كمـي     ؛ ه من نزديك شدوقتي ب. گويند مي

كـه عيسـي خداسـت چـه     اي  تو در سخنرانيهايت گفتـه : برايم عجيب بود او به من گفت
چه دليل داشته باشد وچه نداشـته  : من به تندي به او گفتم؟ دليلي بر اله بودن عيسي داري

آوري واگر نـه بـر روي كفـر     مي ي ايماناگر دوست دار! باشد اين هيچ ربطي به تو ندارد
بعد از اينكه او رفت من بـه فكـر فـرو    . او پشتش را به من كرد ومنصرف شد! باقي بماني

با خود گفتم محال است او به بهشت وارد شود زيرا بهشت براي كساني اسـت كـه   ؛ رفتم
تر شد صداي او برگشتم وضعم از اين بدام  وقتي به خانه !.به الوهيت عيسي ايمان بياورند
اين باعث شـد  . شد مي هاي او منحرف فكرم دائم به حرف. دائم در گوشم طنين انداز بود

دانيـد چهـار انجيـل     مـي  همانطور كـه . كه به انجيل مراجعه كنم تا جواب سؤالش را بيابم
 ،انجيـل لوقـا   ،انجيـل متـي   :به ترتيب عبارت است ازها  آن ساميمعروف وجود دارد كه ا

اسامي افرادي است كـه ايـن انجيلهـاي چهـار گانـه      ها  اين ك وانجيل يوحنا كهانجيل مار
متفاوتي هاي  آيا براي قرآن نيز نسخه: سؤالي به ذهنم خطور كردبا خودم گفتم اند. رانوشته

انجيلهاي چهار گانه كه نام بردم مصدر تمـامي  ؛ خير: جواب برايم واضح بود؟ وجود دارد
ابتـدا بـه سـراغ    ؛ به تحقيق در انجيلهاي چهار گانه پرداختم. باشد مي تعاليم دين مسيحيت

عيسـي  ( :در انجيل متي آمـده اسـت  ؛ گويد مي انجيل متي رفتم تا ببينم در مورد عيسي چه
پس با اين حساب او نيز يك بشر بوده  )1: 1( )....رسد مي مسيح نسبش به ابراهيم وداوود
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راند وهـيچ   مي ندان يعقوب براي هميشه حكماو بر خا و( :خوانيم مي در انجيل لوقا. است
از نسل عيسي اي  لهاين سلس( :گويد مي درانجيل مارك )33-1( )نهايتي بر حكم او نيست

در ابتدا او ( :گويد مي وباالخره در انجيل يوحنا در مورد عيسي مسيح )مسيح پسرخداست
معني اين جمله ايـن   )1: 1( )شدنزد خدا بودسپس آن كلمه خدا  بود كه آن كلمهاي  كلمه
بـا خـودم گفـتم ايـن     . سپس مسـيح خـود خـدا   ؛ سپس مسيح نزد خدا ،ابتدا مسيح: است

در اين كتب معلوم نيست مسـيح  . شود مي اختالف بارز در كتب چهارگونه چگونه توجيه
به فكر فرورفتم سـعي   !بنده خداست يا پسر خداست يا پادشاه است يا هم خود خداست

دوسـت دارم يـك سـؤال را از    . ن سؤال پيدا كنم اما بـي فايـده بـود   كردم جوابي براي اي
چرا چـون قـرآن    -جواب خير ؟مسيحيان بپرسم آيا در قرآن بين آيات تناقض وجود دارد

 همه شما. هاي چهار گانه از تأليفات بشر است از جانب خداوند نازل شده است اما انجيل
خواند حاال سؤال  مي سوي اهللا فرا دانيد كه حضرت عيسي درطول عمرش به دعوت به مي

بـه  ؟ خوانـد چـه بـود    مـي  اساسي كه عيسي عليه السالم به آن فـرا  اساسي اين است مبدأ
شدم كـه حضـرت    در انجيل يوحنا متوجه جمالتي. ي مقدس پرداختمها كتاب جستجودر

با خودم گفتم اگر عيسي همـان خـداي   . عيسي به دعا وتضرع به درگاه خداپرداخته است
در دعايي طـوالني او بـه وحـدانيت    ! در وتواناست آيا احتياج به دعا وگريه وزاري داردقا

وقتي بيشتر . داند مي خدا اعتراف دارد وخود را فرستاده خداوند به سوي قوم بني اسرائيل
خـداي پـدر خـداي پسـر     : گفتم مي هايم يادم آمد كه در مناجاتاي  به فكر فرورفتم مسأله

عجيبـي بـود اگـر از يـك دانـش آمـوز ابتـدايي        ي  مسأله! در يكخداي روح القدس سه 
شـود هرگـز قبـول     مـي  1= 3اگر بـه او بگـوييم    3گويد  مي شود مي چند 1+1+1 :بپرسيد

زيـرا عيسـي بـه صـراحت در     ، كنـيم  مي اين جا تناقض آشكاري را مالحظه. نخواهد كرد
 .  انجيل به وحدانيت خدا اعتراف دارد

معبود  من ...( اين جمله وجود دارد )سفراشعيا( دامه دادم درجستجويم را در انجيل ا
تعجب من زماني بيشتر ) برحق هستم و الهي ديگر وجود ندارد و كسي مانند من نيست
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شد وقتي بود كه مسلمان شدم ودرقرآن شبيه اين آيه را ديدم كه در سوره اخالص 
كه دراسالم آوردن من  نكته جوهري ديگري .پس منبع كالم يكي است .خالصه شده بود

گويند تمام بني  مي بي تأثير نبود مسأله گناه موروثي يا اشتباه اول است كه در مسيحيت
باشند حتي جنين در رحم مادر نيز از اين امر مستثني  مي بشر حامل خطاي آدم و حوا

منظور از گناه اول اين است كه اولين خطايي كه آدم وحوا مرتكب شدند وآن اين ! نيست
 بود كه در خوردن آن درخت نافرماني خدارا كردند پس به همين دليل آدم گناهكار متولد

مراجعه كردم در قسمت سفر حزقيال  )عهد قديم( دوباره به جستجو پرداختم به. شود مي
 گناه پدر نيست وپدر حمل كننده گناه پسر نيستي  پسر حمل كننده( :آمده است

گردد اگر آدم بدكار از تمام  مي دد و بديهاي بدكار به اوهاي نيكوكار به او برمي گر نيكي
گناهانش دست بكشد و تمام فرائضم را به جاي آورد و اعمالش بر عدل و حق باشد پس 
زندگاني روحاني خواهد يافت كه زوالي نخواهد داشت وتمام گناهان گذشته او برعليه او 

چيزي است كه در قرآن كريم اين درست  .)21-18: 20 حزقيال( ).محاسبه نخواهد شد

 ﴿ :آمده است          ﴾ فرمايد مي ودر حديث نبوي نيز هست كه پيامبر: 

آيد اين پدر ومادرش هستند كه او را يهودي يا  مي فرزند بني آدم بر روي فطرت دنيا
ست كه در انجيل است كه دراسالم موجود ااي  اين قاعده .گرداند مي نصراني يا مجوس

 شود كه فرزندان آدم گناهكار به دنيا مي پس چطور گفته. نيز اين قاعده وجود دارد
پس اين عقيده به نص صريح كتاب  ؟گيرند مي آيند وگناهان اسالفشان را به دوش مي

مسأله سومي كه در اسالم آوردن من بي تأثير . باطل ومتناقض است )مقدس( موسوم به
طبق عقايد مسيحي گناهان بني ؛ باشد مي يب كشيدن حضرت مسيحنبود موضوع به صل

من به اين . گيرد جز اينكه عيسي به صليب كشيده شود نمي بشر مورد مغفرت قرار
آورديم  )عهد قديم( كه ازاي  طبق جمله؟ آيا اين عقيده درست است ،موضوع انديشيدم

 اي را بدون هيچ واسطهطبق اين جمله خداوند گناهان انسان . اين عقيده باطل است
در قرآن خداوند در سوره . من جستجوهايم در قضاياي اعتقادي ادامه دادم. بخشد مي
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صف از قول حضرت عيسي آمدن پيامبر را بشارت داده است اما در انجيلهاي چهار گانه 
 باشد كه آن هم مي )برنابا( چينين مطلبي را نيافتم به جز در انجيلي كه موسوم به انجيل

 زيرا اين انجيل تنها انجيلي؟ دانيد علتش چيست مي ؛پنهان است از نظرها سط كشيشانتو
باشد كه به صراحت به نبوت پيامبر اسالم اشاره شده است همچنين در آن آياتي  مي

 )163اصحاح ( در انجيل برنابا. وجود دارد كه مطابق با مضمون آن در قرآن نيز هست
اي معلم بعد از تو چه كسي : مسيح خواهند پرسيددر آن موقع شاگردان : آمده است
محمد پيام آور خدا كه بعد ازمن : دهد مي مسيح با خوشحالي وسرور جواب؟ خواهد آمد

 ديگر در انجيل برنابااي  در آيه. گيرد مي تمام مؤمنين را در براش  همانند ابر سفيد كه سايه
اي : پرسد مي معلم خود مسيح از )شاگرد( در آن موقع اندرياس :خواندم )72اصحاح (

او درزمان ": گويد مي مسيح؟ معلم وقتي محمد آمد عالمتهايش چيست تا او را بشناسيم
آيد بلكه صدهاسال بعد از شما هنگامي كه انجيل تحريف شده است وتعداد  نمي شما

 رسد آن موقع است كه خداوند خاتم پيامبران را مي مؤمنين در آن زمان به سي نفر
را چهل وپنج آيه ها  آن آياتي كه درمورد پيامبر بود را در انجيل برنابا شمردم ".ستدفر مي

از تعاليم ديگر مسيحيت اين است كه اگر فردي . يافتم كه دو آيه را به عنوان مثال آوردم
يعني اينكه هر گناهي كه از تو سر ؛ به الوهيت عيسي ايمان داشته باشد نجات يافته است

تواني انجام بدهي تا ماداميكه عيسي را به عنوان نجات  مي ي كه خواستيبزند يا هر كار
درتعاليم مسيحيت آمده است مسيح را ؛ دوباره به تحقيق پرداختم! دهنده قبول داشته باشي

وسپس به صليب كشيده شد واو را دفن كردند  دستگير كردند وبه پاي محاكمه كشاندند
نسته خود را از اين جريان نجات دهد چگونه انتظار تا وقتي كه مسيح نتوا: با خودم گفتم

پس از ؟ خداست اينقدر ناتوان استها  آن آيا كسي كه به زعم. داريم ما را نجات دهد
بعد از آن بود كه ؛ تحقيقات فراواني كه انجام دادم تصميم گرفتم از كليسا خارج شوم

 همانطور كه. مسيحيت نبودالبته اين به معني خارج شدن از . رفتم نمي ديگر به كليسا
فراواني وجود دارد شايد كسي بگويد در اسالم هاي  دانيد در مسيحيت مذاهب وفرقه مي
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، مالكي، حنفي( نيز مذاهب مختلفي وجود داردبايد بگويم در اسالم مذاهب فقهي مانند
رسالت پيامبر ، در اصول هيچ اختالفي ندارند بلكه به توحيد خداوند )حنبلي، شافعي

اير اصول دين ايمان دارنداما در مسيحيت در عقيده با هم اختالف دارند وبه اين دليل وس
توانم به  مي ؛رادارند از طوايف مسيحي كليساي مخصوص به خوداي  است كه هر فرقه

در دين مسيحي هر قوم ! رسد مي فرقه 360ومذاهب مسيحي به ها  جرأت بگويم فرقه
پروتستانها كليساي ، روند مي وليكها به كليسا خودكليسا مخصوص به خود را دارند كات

به ترتيب  ....هاو ميتوديست؛ ها وبه همين منوال ارتودوكس، مخصوص به خود را دارند
او از من دعوت كرد تا كاتوليك ؛ روزي يكي از دوستانم را ديدم. كليساي خود را دارند

. ا ًدر مذهب خودم نداشتمهاي اين مذهب را برايم بيان كرد كه من سابق وويژگي، شوم
؛ گويند مي وجود دارد كه به آن حجره غفراناي  در اين مذهب حجره" :گفت مي دوستم

نشيند كه لباس سياهي برتن داردوبر روي  مي هاي انبوه در اين حجره كشيشي با ريش
گويد او  مي خواند سپس به او مي كسي كه به او مراجعه كرده است الفاظ عجيب وغريبي

يعني درطول ؛ ده شده است ومانند كودكي است كه تازه ازمادر متولد شده استآمرزي
هفته هر گناهي كه مرتكب شدي كافي است كه روز يكشنبه به كليسا مراجعه كني تا 
گناهانت بخشوده شودديگر نه احتياجي به عبادت داري ونه مكلف به انجام فرائض 

 همه ما" !به گناهانت اعتراف كنيفقط كافي است كه به كشيش مراجعه كني و، هستي
تواند براي غفران ذنوب كس  نمي دانيم كه در اسالم بنده هر قدر هم بلند مرتبه باشد مي

كما اينكه مغفرت وبخشش گناهان فرائض يا نمازهاي پنج گانه را . ديگري را موكل كند
ائض ونمازها را پس بر فرد توبه كننده اين است كه بايد تمام فر؛ كند نمي از انسان ساقط

آورد وگرنه توبه او هيچ تأثيري ندارد بلكه او با ترك فرائض دچار معصيت  مي به جاي
با حزن واندوه به حجره ها  آن كردم مي من به مراجعين آن كليسا نگاه. هم شده است

كردند  مي شدند به خاطر اينكه فكر مي شدند وخوشحال وشنگول خارج مي غفران وارد
تر  اندوهگين داخل شدم ووقتي خارج شدم غمگين ...اما من، ار گرفته اندمورد غفران قر
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شد پس چه كسي  مي براي اينكه گناهان من را كشيش متحمل؟ علتش چه بود. بودم
به خاطر همين اين مذهب مرا قانع نكرد واز آن خارج ؟ كشيد مي گناهان او را به دوش

 )شهود يهوه(ها  آن ذهبي آشنا شدم كه بهبعد از آن با م. شدم وبه دنبال دين ديگر گشتم
پرستيد او  مي شما چه كسي را: به او گفتم. من رئيس اين مذهب را ديدار كردم؛ گفتند مي

وقتي اين را . عيسي رسول خداست: گفت؟ پس مسيح كيست :خدا به اوگفتم :گفت
وارد شدم ا ه آن به كليساي. شنيدم خيالم راحت شد چون خودم به اين نظريه متمايل بودم

صليب نشانه كفر است : او گفت؛ من علت را از اوجويا شدم. حتي يك صليب را نيافتم
هاي او مرا قانع كردوبه  اين حرف. كنيم نمي به خاطر همين آن را در كليسايمان آويزان

روزي با كشيش بزرگ كليسا كه هلندي . مدت سه ماه به آموزش تعليم اين دين پرداختم
 اگر من بر روي اين مذهب بميرم عاقبتم به كجا؛ سرورم: به او گفتم. بود گفتگوداشتم

ولي : متعجبانه به اوگفت! شوي مي رود مي كه به آسمان همانند دودي: او گفت؟ انجامد مي
سپس به . باشم مي بلكه من انسان هستم كه داراي عقل ووجدان، من كه سيگارنيستم

به ميداني وسيع ها  آن :گفت ؟خواهيم رفت با اين حساب بعد از ممات به كجا: اوگفتم
ي  سرورم اگر من بنده: به او گفتم! دانم نمي: گفت؟ آن ميدان كجاست: گفتم. شود مي وارد

پس به كجا : نه گفتم: گفت؟ شوم مي مطيعي بودم وبه دين پايبند بودم آيا به بهشت وارد
ار نفرهستنداما تو هز 144شوندفقط  مي كساني كه وارد بهشت: اوگفت؟ خواهيم رفت

ولي سرورم در آن زمان ديگر قيامت : به او گفتم. دوباره به زمين سكونت خواهي كرد
تو حقيقت قيامت را درك : به من گفت؟ برپاشده است وزميني وجود نخواهد داشت

اگر تو صاحب يك صندلي باشي كه در باالي آن حشرات موذي در حال پرواز ! نكرده اي
تو : خيرگفت: گفتم؟ سوزاني مي صندلي را ،شدن از آن حشرات است آيا براي خالص

ماند زمين نيز همين طور است وقتي از  مي بري وصندلي سالم مي حشرات را از بين
پس ما چيزي به . گناهان وخطاها تطهير شد دوباره مردم از ميدان به آنجا برخواهند گشت

يحيت را ترك كنم وبه هيچ مذهب اينجا بود كه تصميم گرفتم مس! نام آتش جهنم نداريم
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؛ رفتم مي در يكي از روزها حيران براي يافتن حقيقت درراهي. مسيحي ديگري نپيوندم
از اژدها وجود اي  در روي سقف آن مجسمه. درمسيرم معبدي را ديدم كه خيلي زيبا بود

ل روبروي دروازه آن نيز دوتمثا. برروي ديوارهانيز از آن تصاوير وجود داشت؛ داشت
خواستم به آنجا وارد شوم مردي جلويم را  مي وقتي. بزرگ از دو شير وجود داشت

قبل از ورود بايد : گفت. خواهم داخل شوم مي :گفتم؟ كجا: به من گفت. گرفت
با . هايت را در بياوري اينجا معبد ماست وتو بايد مكان عبادتمان را احترام بگذاري كفش

 دانند در دين سابقم هيچگاه به ياد مي ني نظافت رانيز معها  حتي بودايي: خودم گفتم
مدتي بودايي شدم اما زود آن را . آورم كه موقع كليسا رفتن كفشهايم را در بياورم نمي

بعد از آن تصميم . كردم در آنجا نيز حق را نخواهم يافت مي ترك كردم چون احساس
توانستم كارهاي خارق  در اين دين خيلي پيشرفت كردم به طوري كه. گرفتم هندو شوم

هاي گداخته وراه رفتن برروي  ديگر عبوركردن از روي زغال. العاده نيز را بياموزم
ولي بعد از مدتي احساس . تيزويا وارد كردن ميخ به بدن برايم عادي شده بودهاي  ميخ

چه  شما: به او گفتم. روزي با كاهن معبد ديدار داشتم. كند نمي كردم اين دين نيز مرا قانع
 اله خيرو) ويشنو( اله مردم) برهما( ويشنو وشيواــ، برهما: گفت؟ پرستيد مي كسي را

اين سه در جسد انساني به نام كريشنا تجلي پيدا كردند واوست كه در نزد . اله شر) شيوا(
پس با اين حساب تفاوتي بين دينهاي : با خودم گفتم. رود مي هندوها منجي عالم به شمار

خوانند كه در يك نفر متجلي  مي نفر فرا 3وجود ندارد هردودين به مسيحيت وهندو
كريشنا چگونه به وجود  :به كاهن هندي گفتم. هر چند كه نامها متفاوت استاند  شده

 قبل از دوهزارسال پيش در سرزمين هند پادشاهي ظالم زندگي: او گفت؟ آمده است
ملكش را ها  آن از ترس اينكهكرد  نمي كرده است كه حتي به فرزندانش نيز رحم مي

كشت تا ملكش از دست نرود  مي راها  آن شد مي غصب كنند او صاحب هر فرزند ذكوري
را باالي سرش ديد كه اي  سياره در يكي از شبها كه پادشاه روبروي قصرش نشسته بود

آن سياره با سرعت زيادي درحركت بودتا اينكه در فضا متوقف شد ونورش را . ظاهر شد
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ها  آن وقتي پادشاه علت آن را از بزرگان ودانشمندان پرسيد. گاوها منعكس كردي  گلهبر 
به كتبشان مراجعه كردندوبه اين نتيجه رسيدند كه اين تجلي خدايگان در جسم انساني به 

نظير اين قصه در ديانت مسيحيت داشتم هرچند : با خودم گفتم. باشد مي نام سري كريشنا
من نيز اين داستان را وقتي كشيش بودم بارها وبارها براي مردم  كه اسامي متفاوت بود

وانسان مورد نظر  )بيت لحم( بازگو كرده بودم با اين تفاوت كه به جاي شهر آن پادشاه
گفتگويم را با . نيز مسيح بود پس با اين حساب بين اين دوقصه هيچ تفاوتي وجودندارد

گر من در حالي كه بردين شما هستم بميرم سرورمن ا: آن كاهن ادامه دادم به او گفتم
ها  وپشهها  دانم فقط اين را بدان كه مورچه نمي: او گفت؟ انجامد مي سرانجامم به كجا

درنهايت ! وحشرات را نبايد بكشي زيرا ممكن است اين حشرات آبا واجدادت باشند
تنها راه  اسالم، فقط يك راه داشتم. تصميم گرفتم از تمام مذاهب خودم را خلع كنم

موجود برايم بود كه به علت تعاليمي كه در كودكي آن را فرا گرفته بودم دوست نداشتم 
از امشب به بعد : روزي به همسرم گفتم. خواستم حتما ً حق را بيابم مي .مسلمان شوم

خواهم خالصانه نزد خداوند دعا كنم تا مرا هدايت  مي ،دوست ندارم كسي مزاحمم شود
خداوندا اگر " :برروي خودم بستم ومتضرعانه به سوي او دست دراز كردماتاقم را ، كند

كن كه براي بندگانت در نظر واقعا ً موجود هستي پس مرا به سوي ديني هدايت 
دعاي من به درگاه خداوند . دعا به درگاه خداوند مانند هر طلب عادي نيست ".اي گرفته

تا ، تقريبا ًهشت ماه به طول انجاميد .مدت كوتاهي نبود بلكه مدتهاي مديدي طول كشيد
برابر با دهم رمضان مانند هر شب به دعا  1971اينكه در شب سي ويكم از ماه اكتبر

؛ خواب عجيبي ديدم. پرداختم سپس به رختخوابم وارد شدم وبه خواب عميق فرورفتم
خصي به ناگاه ش، خود را در مكاني تاريك يافتم كه چشمم ياراي ديدن اشيا را نداشت

به سر اي  آمد او لباس سفيد بلندي وعمامه مي نوراني را در جلويم ديدم او به طرفم
ريشهاي سياه . سيماي او بسيار نوراني وزيبا بود كه قبال ً نظيرش را نديده بودم ؛داشت

من تا آن موقع چيزي . شهادتين را تكرار كن: باصداي ماليمي به من گفت. انبوهي داشت
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ال  أنأشهد « بگو: سپس گفت؟ شهادتين چيست: دانستم گفتم نمي يددر مورد كلمه توح
من در عالم رؤيا سه بار شهادتين را تكرار كردم  »رسول اهللا اله اال اهللا وأشهد أن حممدا

به اولين مسلمان كه ، وقتي از خواب بيدارشدم خيس عرق شده بودم. سپس آن مرد رفت
شهادتين اولين : اوگفت: در اسالم پرسيدمبرخوردم از او در موردشهادتين وارزش آن 

از . فقط كافي است كه كسي آن را تكرار كند تا به دين اسالم وارد شود؛ ركن اسالم است
بعد از سخنان او بسيار انديشيدم وصف مردي ، او معانيش را پرسيدم او برايم توضيح داد

ده بود وقتي اوصاف او كه در خواب ديده بودم را گفتم وصفش دقيقا ً در ذهنم باقي مان
لي اهللا عليه و ص( تو پيامبراسالم حضرت محمد: را برشمردم آن مرد خوشحال شد وگفت

درست بعد از بيست روز يعني در روز عيد فطروقتي صداي . را به خواب ديده اي )سلم
اشك از چشمانم جاري شده  ؛گنجيدم نمي شنيدم در پوست خود مي تكبير مسلمانان را

ك اندوه نبود بلكه اشك شادي بود كه ازچشمانم جاري بود خدا را به خاطر بود اين اش
بعد از آن همسرم را بين اسالم ومسيحيت مخير كردم كه او اسالم را . هدايتم شكر كردم

كه به علت اند  در كودكي مسلمان بودهاش  الزم به ذكر است اووخانواده. انتخاب كرد
نسبت به دين حنيف اسالم ها  آن لبته اين ازجهلفعاليت مبشرين مسيحي شده بودندكه ا

 . خوشبختانه بعد از آن تمام فرزندانم نيز به دين اسالم پيوستند. بوده است
 

 هللا رب العالمين والحمد
 
 



 

 

 : اساس سرگذشت بر
 اردن - ربا قعوار

 :  اشاره
پدر او كشيش چهار كليسا ومادرش يكـي ازرهبـران   . او در دانمارك بزرگ شده است

خـودش نيـز بـه عنـوان يـك مسـيحي       . رود روههاي تبشيري در خاورميانه به شمار ميگ
اوداراي معلومـات فراوانـي نسـبت بـه     . ي تبشيري فراواني داشته اسـت ها فعاليت مخلص

 .  انجيل وتورات است ودر سن دوازده سالگي غسل تعميد شده است
پـدرومادرم  . ام رك رشد كـرده ودر دانماام  من ربا قعوارهستم كه در اردن به دنيا آمده" 

داسـتان مـن از كـودكي    . به عنوان رهبران مسيحيت در اردن فعاليت تبشيري فرواني دارند
دبيرسـتان دختـري را در   ي  در دوره. مـن بـه شـدت از اسـالم متنفربـودم      .شود مي شروع

از شدت غيض به طرف او آمـدم وهنگـامي كـه او در    ؛ مدرسه مشغول نماز خواندن ديدم
كـردم بـا    مـي  دبيرستان در اردن تحصـيل ي  هنگامي كه در دوره. بود او را لگد زدمسجده 

نشان بدهم كه چقدر فرهنگي هستم ها  آن خواستم به مي ام، دختران فراواني مشاجره داشته
كردم وبـا صـداي بلنـد بـه طـوري كـه        مي به خاطرهمين هميشه انجيل را با خودم حمل

درسه ما يك مدرسه حكومتي بـود كـه اكثريـت دانـش     م ؛كردم مي ديگران بشنوند قرائت
از اي  هميشـه جملـه   .رفـتم  مـي  آموزان آنجا مسلمان بودندومن به عنوان اقليت بـه شـمار  

آيد در ماه رمضان بـراي   مي يادم. نوشتم مي انجيل به عنوان حكمت روز برروي تخته سياه
ن ديگر كـه روزه بودنـد   اينكه لجاجت خودرا به اين دين نشان بدهم روبروي دانش آموزا

در كالس يازدهم قبل از فارغ التحصيل شدن روزي تصـميم گـرفتم   . خوردم مي غذايم را
در ترم فرهنگ اسالمي شركت كنم تا از اظهار نظر ساير دانش آموزان در مورد مسـيحيت  

كننـد وآن را تحريـف    مـي  در مورد انجيل صحبتها  آن وقتي شنيدم؛ معلومات كسب كنم
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به جروبحث پرداختم وازعقيده خود دفاع كـردم  ها  آن مند بسيار عصباني شدم بانا مي شده
است كه از طرف خدا نازل شده است كه همزمان در چهار اي  انجيل معجزه: گفتمها  آن به

 نيز به ترتيبها  آن اسامي. كتاب وتوسط چهارنفر در چهار جاي مختلف نوشته شده است
در اين هنگام يكي از دختران با تمسخر به من جواب . شدبا مي )يوحناولوقا، مرقس، متي(

خيلـي از حـرف    اند! همكاري داشتهها  آن داد پس با اين حساب جنها در نگارش انجيل با
هـرروز بـا دانـش آمـوزان بحـث      . او عصباني شدم به خاطر همين از كالس خارج شـدم 

را به ها  آن كردم مي م سعيكردند من ه مي از من در مورد دينم سؤالها  آن ومناظره داشتم
دادم واز آن كتـاب جمالتـي را    مـي  نشـان ها  آن دين مسيحيت بكشانم كتاب مقدس را به

 روزي معلـم زبـان عربـي مـرا بـه كنـاري كشـاند واز مـن خواسـت         . خواندم مي برايشان
مـن ابتـدا منكـر    . يم را در مدرسه متوقف كنم چون اين كار مخالف قانون استها فعاليت

. نوار بحث هايت موجود است: اما وقتي او گفت؛ شدم واظهار بي اطالعي كردم همه چيز
يم را بيشتر كردم حتي علنـا ًاز  ها فعاليت ولي خيلي عصباني شدم به طوري كه. كوتاه آمدم

خواستم روز يك شنبه به كليسا بيايند تا بيشتر با ديـن حـق    مي بعضي از دوستان مسلمانم
پيوستم ولي يك سال بيشتر ادامه ندادم زيـرا  ) مؤته( ه دانشگاهب 1999در سال ! آشنا شوند

تصـميم  . مدارك مهاجرتم به آمريكا تقريبا ً آماده بود وتوانستم بعدها به تكزاس سفر كـنم 
آنجا به كليساي داالس كه مخصـوص معمـدانيهاي   ؛ را از صفر شروع كنمام  داشتم زندگي

از زندگي در آنجـا خوشـم نيامـد بـه     . دعموي من كشيش آن كليسا بو. عرب بودمي رفتم
در ايالت آريزونا تماس گرفتنـد واز  اي  به خانواده ام خاطر همين با درخواست من خانواده

زندگي كنم ولي آنجا نيز نتوانستم دوام بياورم به خاطر همين ها  آن من خواستند تا بروم با
آنجـا مـن بزرگترينشـان     .تصميم گرفتم به تگزاس برگردم وبا خواهر وبرادرم زندگي كنم

در آنجا . ي تبشيري خود را از سر بگيرندها فعاليت نيز به اردن برگشتند تاام  خانواده؛ بودم
 .ي تبشيري غافل نبودمها فعاليت به دانشكده رفتم وبه ادامه تحصيل پرداختم هرچند كه از

الـدينم در اردن  جديـد كليسـا را بـراي و   هاي  آموختم وگهگاهي برنامه مي انجيلها  به بچه
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البتـه ايـن باعـث    . پدرم به سبب مرض سرطان درگذشـت  2003در سال . كردم مي ارسال
نشد من فعاليتم را متوقف كنم بلكه آن را بيشتر كردم البته بيشتر هدف من اعراب مسلمان 

مسيحيت بكشانم زيرا عقيده داشتم در آمريكا به علت آزادي  را بهها  آن بود ومي خواستم
به خاطر همين هميشه با دوسـتان مسـلمانم   . توانستم فعاليت كنم مي د داشت بهتركه وجو

جواني به مـن  ها  آن بحث ومناظره داشتم وچون در اين راه بي نهايت تالش به خرج دادم
. معرفي كردند كه از نظر فهم قرآن وسنت در مقام باالتري نسبت به خودشان قرار داشـت 

از مـن در  تـر   او خيلي سمج) او اكنون شوهرم است( اسم آن شخص مصطفي بالحور بود
؛ كـردم  مـي  در بن بسـت عجيبـي گيـر   ، آوردم مي مناظره بود به طوري كه بيشتر مواقع كم

بودم تا عرصـه را خـالي كـنم    اي  هميشه دنبال بهانه؛ كردم مي احساس تنگي نفس عجيبي
 مادرم داشت از سفردر يكي از جلسات مناظره ، خواستم اعتراف به شكست كنم نمي زيرا
آمد به خاطر همين فرصت را مغتنم شمردم وبه دوستانم گفتم من بايد به پيشواز مادرم  مي

خـواهم از او   مـي  مـن دليـل  : بروم ولي در آخرين لحظه مصطفي اسمم را صدا كردوگفت
برودر انجيـل جسـتجو كـن    : او به من گفت؟ كند مي پرسيدم در مورد چه چيزي صحبت

اصال ًچنين چيزي در انجيل . ياور كه حضرت عيسي خودرا خدا ناميده استوبرايم دليل ب
من اين فرصت را مغتنم شمردم وتمام سعي خود را به كار گرفتم تـا او را  [ موجود نيست

به مسيحت دعوت كنم زيرا معتقد بودم شفاعت كننده ونجات دهنده بشراوست كـه پسـر   
گويي حتما ً آيات فراوانـي مبنـي    مي چه: مبه خاطر همين با تمسخر به او گفت] . خداست

بـه خانـه   . برايم دليل بياور: مصطفي به من گفت. بر خدا بودن حضرت عيسي وجود دارد
به انجيل مراجعه كردم سعي كـردم در ايـن موضـوع    ، رفتم حرفهاي او در ذهنم معلق بود

. ناكام بودم يگر امابه اينترنت مراجعه كردم سپس به كتب د ،را پيدا كنم موفق نشدماي  آيه
بـه صـراحت   اي  در واقـع آيـه  : اين موضوع را با مادرم در ميان گذاشتم مادرم به من گفتم

وجود ندارد كه حضرت عيسي خود را خدا معرفي كند اما گفته است هـركس مـرا ببينـد    
 ولـي : گفت. ولي پسر وپدر با هم شبيه نيستند: گفتم. مانند اين است كه پدر را ديده است
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 يك در سـه مبـدأ مقـدس هسـتند    ها  آن از نظر قدرت دريك رده هستندها  آن داني كه مي
دنبـال  ؛ قضيه اول با شكست مواجه شـدم  با اين حساب من در .)پدروپسر وروح القدس(

در تعاليم مسـيح آمـده اسـت مسـيح پسـر خداسـت در انجيـل بـه         ، ديگري رفتمي  قضيه
درابتـدا كلمـه   ( كتوب بود در آنجا آمده بـود ماي  جستجو پرداختم در انجيل يوحنا معادله

من تعجب كردم چگونه چنين چيزي  1: 1) بود وآن كلمه نزد خدا بود وآن كلمه خدا بود
ي  ايـن معادلـه  ! چگونه خداوند مسيح بود ودر همان هنگام مسيح نزد خدا بود! ممكن بود

رسـاله يوحنـا اول   ديگـر در  اي  آيـه  اين آيه را ترك كـردم وبـرروي  . رياضي اشتباهي بود
كـه در   هـايي  آن پـس " :گويـد  مـي  در اين آيه. اصحاح پنجم آيه هفت به تحقيق پرداختم

باشـند كـه    مـي  باشند كه پدروپسر وروح القدس مي دهند همانا سه نفر مي آسمان شهادت
من خوشحال شدم چون به خيـال خـود جـواب معادلـه را     ". باشند مي اين سه نفر در يك

 ولـي . يـك نفرمـي باشـند   هـا   آن روح القدس پـس در واقـع   =پسر= پدر. پيدا كرده بودم
: گويـد  مـي  در آيـه شـماره هشـت   . آيه بعدي تمام تفكرات مرا نقش بر آب كرد بالفاصله

دهند سه نفر هستندروح وآب وخون وآن سـه دريـك    مي هايي كه در زمين شهادت وآن"
عنـي پـدروخون بـه معنـي     در اين جا روح به معني روح القدس وآب به م". متجلي است

سه در يك يعني اين كـه ايـن سـه در    ؛ اينجا اين معادله به هم خورده است. باشد مي پسر
همه چيز با هم برابر باشند حتي در ماده تشـكيل دهنـده نيـز بايـد برابـر باشـندمثال ً آب       

ايـن سـه مـاده از نظـر شـكل      . جامد وگاز موجـود اسـت   ،درطبيعت به سه صورت مايع
اما از نظر تركيب مولكولي هـيچ تفـاوتي بـا هـم ندارنـد يعنـي آب از دوواحـد        متفاوتند 

اگر واقعا ًخدا در سه متجلي شده اسـت  . هيدروژن ويك واحد اكسيژن تشكيل شده است
 مثال ًاگر مـا سـه نقـاش را بيـاوريم واز     اند. پس چرا مخلوقات او به يك سليقه خلق شده

 شند هر كدام به سليقه خـود درخـت را نقاشـي   بخواهيم طرح درخت را برايمان بكها  آن
كردم متوجـه تناقضـات    مي هرلحظه كه كتاب را مطالعه. كند حتي اگر هدف يك باشد مي

مسيح خود را پسر خدا خوانـده اسـت يهـود نيـز خـود را      . شدم مي بيشتري در اين كتاب
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: خـوانيم  مـي  در جـايي . بشري همانند مـا هسـتند  ها  آن درحاليكهاند  فرزندان خدا خوانده
؟ اسـت  خوانده مي نماز راستي او براي كه"خواند مي مسيح به تنهايي نشسته است ونماز"

كرده حتي در كتاب مقدس نيز اين حقيقت اثبات شده  مي اوخدا را عبادت؟ براي خودش
وزمـين   ها آسمان خداي، پدر اي گويم مي در آن هنگام يسوع پاسخ دادتو را سپاس": است

هنگامي كه جمعيـت  ") 25: 11متي ( "است كه تو ازحكما پنهان كرده ايزيرا اين چيزي 
منصرف شدند او به كوه صعود كرد تا آنجا نماز بگذارد ووقتي شب فرا رسيد اوتنها آنجـا  

وصبح زود او به پا خواست وبه مكان خلوتي وارد شد وآنجا نمـاز   ") 26: 14متي ( "بود
 "نمـاز را بـه پـا دارد    داحافظي كرد به كوه رفت تاخها  آن ووقتي از" )35: 1لوقا( "گذارد

: 5لوقـا  ( "گزيد تا نماز را بـه پـا دارد   مي اما او در صحراها كنج عزلت را بر" )46: 6لوقا(
ودر آن روزها به كوه رفت تا نماز را بـه پـا دارد وهمـه شـب در عبـادت خداونـد       " )16

قـدس درمـورد عبـادت حضـرت     اين مثالهايي است كه در كتـاب م  .)12: 6لوقا( "گذراند
 آيد هنگـامي كـه در دانشـگاه واحـد الهـوت ديـن نصـراني را        مي يادم. عيسي آمده است

نمايشگاهي در انگلستان  ": گفت مي گذراندم يكي از از اساتيد بزرگ كه بريتانيايي بود مي
وقتي به آنجـا  . تشكيل شده بود كه در آن متن اصلي انجيل به معرض نمايش گذاشته بود

در آن هنگـام مـن بـه     ".فتم چيزي جز كاغذهاي سوخته وپاره ومندرس چيـزي نيـافتم  ر
اگر مـن  ؟ پس اين كلمات از چه كسي به مارسيده است ؛كتابي كه در دستم بود نگاه كردم

پرستم پس چگونه به كتـابي ايمـان بيـاورم كـه كامـل نيسـت        مي خدايي بي عيب ونقص
اگر تمام كتب آسماني را در زمـين  ، كل گرفتسؤالي در ذهنم ش. ودچار تغيير شده است

 ؟انجيـل را جمـع آوري كننـد    تواننـد  مي مسيحيان مدفون كنيم وآثارش را از بين ببريم آيا
حـداقل يـك مليـون     اين مسأله براي قـرآن متفـاوت اسـت زيـرا     ؛جوابش مشخص است

كننـداما   شود كه قرآن را درسينه دارنـد ومـي تواننـد دوبـاره جمـع آوري      مي مسلمان پيدا
جديدي هاي  متن هنوز كه هنوز است توانند انجيل را جمع آوري كنند چون نمي مسيحيان

سـؤال ديگـري در   . متفاوتي از انجيل وجـود دارد هاي  شود زيرا نسخه مي از انجيل كشف
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اشخاصـي كـه انجيلهـاي    ؟ ذهنم شكل گرفت آيا مسيح واقعا ً به صليب كشيده شده است
او را هـا   آن انـد؛  وديهايي بودند كه پيرواو بودند وسـيرت او را نوشـته  يهاند  اربعه را نوشته

ولي آيا حتما ً شخصي كـه بـه صـليب كشـيده      اند؛ ديدهاند  درهنگام به صليب كشيده شده
 كـه هـا   آن وگفتـار « :فرمايـد  مي خداوند در قرآن كريم؟ شده است خود مسيح بوده است

كشتيم در حالي كه نه او را كشـتند ونـه بـدار     گفتند ما عيسي پسر مريم پيغمبر خدا را مي
او اختالف پيدا كردند راجع به اودر ي  آويختند وليكن برآنان مشتبه شد وكساني كه درباره

 »انـد  گويند ويقينا ً او را نكشته مي شك وگمانند وآگاهي بدان ندارند وتنها به گمان سخن
كسـي شـبيه او را   انـد   عيسي بوده پس با اين حساب كساني كه شاهد قتل .] 157 :النساء[

من به اين نتيجه رسيدم كه بعـد از ايـن   ؟ پس اين كتاب چيست كه در بين ماستاند  ديده
بعد ازگذشت بيست وچهـار سـال از   . پرستيدم كه خداي واقعي نبود مي همه سال خدايي

، دوست داشتم خودكشي كنم؛ كردم مي زندگيم وتحقيق در انجيل وتورات احساس پوچي
تصميم گرفتم دوباره ، كردم زمين زير پايم شكافته است ومي خواهد مرا ببلعد مي حساسا

بـه فكـر   ، امـا كمـي مكـث كـردم    ؛ تحقيقاتم را از اول شروع كنم شايد نتيجه عكس باشد
فرورفتم من به عيسي وتمام انبياءقبل از او ايمان داشتم فقط من بـا پيـامبر اسـالم مشـكل     

معلوماتي كـه داشـتم   ، دانستم نمي يزي از زندگاني پيامبر اسالمدرواقع من هرگز چ؛ داشتم
بـا خـودم   . افكار مسمومي بود كه از طريق كشيشهاي مسيحي در ذهنم گنجانده شده بـود 

خداوند قرآن كريم را  گفتم چگونه ممكن است او آدم بدي بوده باشد درحاليكه؛ انديشدم
پس اگر به ، كنند مي استثنا او را ستايشتمام مسلمانان جهان بال. توسط او نازل كرده است

زيرا انجيلي وجود دارد كه از نظـر كليسـا   ؛ آمد نمي آوردم مشكلي پيش مي نبوت او ايمان
نـام دارد بـه    )برنابا( در اين انجيل كه؛ زياد رسميت ندارد واز دسترس مردم به دور است

ت همچنين در ايـن  صراحت حضرت مسيح به قدوم پيامبر بعد از خودش بشارت داده اس
انجيل آمده است كه مسيح كشته نشده است بلكه كسي شبيه او را كشته اندوخداوند او را 

بعد از مدتها كه در اين قضايا به تحقيق پـرداختم  . به آسمان برده است قبل از كشته شدن
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حـدود  . باالخره تصميم خودم را گرفتم ودر اولين اقدام با دوستان مسلمانم تماس گـرفتم 
رفتم بـه   مي در مسيري كه. هارا ببينم خواستم آن مي ؛رانديده بودمها  آن شد كه مي وماهيد

صـحيح اسـت پـس    ام  خدايا اگر راهي كه انتخـاب كـرده  : گفتم، درگاه خداوند دعا كردم
قبـل از اينكـه بـه دوسـتانم برسـم       مسيرم اشتباه است پس زندگيم را دگرگون كن اما اگر

در  .استار رضايت تويم وهدف من رسيدن به بهشت برين توستخدايا من خو، مرابميران
هايم نيـز از چشـمانم جـاري بـود تـا       رفتم اشك مي اين افكار بودم وهمچنان كه در مسير

بـرايم رخ داده  اي  در ابتدا جاخوردنـد فكـر كردنـد حادثـه    ها  آن .اينكه به دوستانم رسيدم
، وخته بودند تا جريـان را بفهمنـد  همه چشم به دهان من د؛ مصطفي هم نشسته بود. است

سـكوت همـه جـا را فـرا     . برزبان بياورم شهادتين را تكرار كـردم اي  من بدون اينكه كلمه
! سـاكت بـاش  ": بعد از مدتي مصطفي به حرف در آمد وبا تمسخر به مـن گفـت  ، گرفت

خودت آخرين باربـه  : مصطفي گفت. گويم نمي من دروغ: بغضم شكست گفتم "دروغگو
اگر حتي شهادتين هم برزبان بياوري اما به آن ايمان نداشته باشي دليل ندارد كـه   ما گفتي

فردا اولين روزماه مبـارك رمضـان اسـت    : گفتم؟ مگر اين طور نيست؛ مسلمان شده باشي
مصطفي كه جديت مـرا مشـاهده   . ومن از امروزمي خواهم تمام احكام دين را به فرابگيرم

گويم وبه من خوشامد گفت واز همـان   مي من راست كرد خيلي خوشحال شد وفهميد كه
هايم را دور از  من يك روسري خريدم وعبادت. لحظه تمام فرائض دين را به من آموخت

در آن هنگام من . اين وضع تا دوهفته ادامه داشت؛ دادم مي انجامام  چشم والدين وخانواده
از همـان ابتـدا تعلـيم    . كـردم به دفتر دعوت وارشاد اسالمي رفتم واسالم خودم را اعـالن  

اوائل هر موضـوع يـا مطلبـي را در قـرآن بـا انجيـل       . قرآن را سرلوحه كارهايم قرار دادم
كـردم   مي كردم اما بعدها توانستم براين مشكل فائق شوم وفقط به قرآن مراجعه مي مقايسه

كـرده بـودم    پنهـان ام  من دينم را ازخـانواده ؛ وبه طوررسمي به تعليم سيره پيامبر پرداختم
پـرداختم تـا اينكـه     مي شب در ساعتهاي دووسه به عبادت ونماز خواندنهاي  واوائل نيمه

از دستم افتاد وروسري وقرآنـي كـه   ام  رفتم كيف دستي مي روزي وقتي داشتم به دانشكده
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البتـه او ابتـدا بـه    ، در كيفم داشتم نمايان شد واين باعث شد خواهرم متوجه موضوع شود
متوجـه جريـان شـد     اورد اما وقتي نصف شب بيدار شد ومرادرحال نمازديدروي خود ني

 .متوجه موضوع شد ومشكالت مـن نيـز از آن موقـع شـروع شـد     ام  واز آن هنگام خانواده
با شديدترين كلمات مرا سرزنش كردند حتي تـا دم مـرگ كـتكم    ؛ با من دعوا كردندها  آن

 تهديدم كردند امـا مـن هرگـز بـا     ه مرگبه شدت مرا تحت فشار قرار دادند حتي ب، زدند
رفتار كردم ودر آخر نيز آن خانه را ترك كردم اما ها  آن درگير نشدم بلكه به آرامي باها  آن

من بـراي سـكونت بـه پـيش يكـي از      ، را هدايت كندها  آن به درگاه خداوند دعا كردم تا
مصـطفي از مـن   دوستان مسلمانم رفتم وبه مـدت دومـاه آنجـا زنـدگي كـردم تـا اينكـه        

را از دست داده ام  با اينكه من كانون گرم خانواده. خواستگاري كرد ومن با اوازدواج كردم
در اين مدت فشار زيادي را متحمل . به مراتب بزرگتر شده بودماي  بودم اما عضو خانواده

شدم به طوري كه در اين اواخرروزانه حداقل بيست وپنج تماس تلفني ومقدار بيشـماري  
رسيد كـه در آن بـه بـدترين نحـو      مي مهاي الكترونيكي از نقاط مختلف جهان به دستمپيا

تا حاال افراد وشخصيتهاي ديني وفرهنگي مختلفي . كردند مي ممكن سب وتوهين وتهديد
ايـن  . مرا به دين سـابقم برگرداننـد  اند  وسعي داشتهاند  از اردن وآمريكا با من تماس گرفته

 با خود قرآن به همراه كردم مي كس گذشته كه با خود انجيل حملبار در مناظره هايم برع
مـن يـاد   . ام برم وبحمداهللا در اين مدت كوتاه معلومات فراواني را از دينم كسب كـرده  مي

ها  در برابر شكنجهام  چگونه در مشكالت صبور باشم واين دردها ورنجها كه ديدهام  گرفته
من حتي . آيد مي ديده است هيچ به حساباش  بيلهق ودردهاي پيامبرواصحابش كه از افراد

بـامردم چگونـه بـا    ام  شغلم را از به خاطر حجابم از دست دادم اما در عـوض يـاد گرفتـه   
زنم زيرا اسالم باعث يك  مي حكمت رفتار كنم دربرابر آزار واذيت اطرافيان هميشه لبخند

باشد انسـان احسـاس    شود اگر عبادت انسان خالص وبراي خدا مي آرامش دروني خالص
 شود انسـان از ايـن خوشـبختي    مي كند اما اگر انسان دچار گناه شود باعث مي خوشبختي

ايـن حقيقتـي اسـت كـه در     ؛ دهـد  مي محروم شود واحساس ناخوشايندي به انسان دست
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خواهنـد نـور ايمـان را در دلهايشـان      نمي كه هايي آن كنم مي چهره تك تك افراد مشاهده
باشـد زيـرا از    مـي  در ظلمتها  آن قلبهاي اند؛ اي آخرت به دنيا چسپيدهروشن كنندوبه ج
كـنم   مي اآلن من زندگيم هدفمند شده است وتمام سعي خود را .باشند مي نور الهي به دور

خدا وسنت مطهر نبي اكرم عمل كنم تـا بـه آن هـدف اساسـي كـه همانـا        تا طبق رضاي
 . باشد برسم مي رسيدن به بهشت برين

 



 

 

 : ساس سرگذشتا بر
 اوكراين  - ديمتري بولياكوف

بعد از اينكه نماز به پايان رسـيدجواني اوكراينـي بـه     "كييف"در مسجد مركز اسالمي 
ابتدا امام مسجد به ايراد سخن پرداخت تا نظرنمازگذاران . نزد امام آمد ودركنار او نشست

بعد از چند . فراهم آوردرا به سوي خود جلب كندوزمينه را براي اسالم آوردن اين جوان 
   ....كرد مي لحظه ديمتري شهادتين را پشت سر امام تكرار

  ؟ديمتري بولياكوف كه بود 

داد گفت كه اسالم  مي وقتي ديمتري جريان اسالم آوردنش را براي حاضرين توضيح
. آوردن او ناشي از يك نظريه علمي فيزيكي بود كه او را به اين راه رهنمون ساخته است

تااين جوان  از گذاران همگي كنجكاو شدند تا بدانند چه عاملي باعث شده استنم
من عضوتيم پژوهش در زمينه فيزيك خأل به : فيزيكدان مسلمان شود ديمتري ادامه داد

كه براي اثبات ام  اين رشته بودههاي  يكي از نابغه )نيكوالي كوسينكوف( رهبري پروفسور
ايشاتي راانجام داده ايم تا بتوانيم اين نظريه را به گردش زمين به دور محور خود آزم

ما با توجه به آزمايشات انجام شده توانستيم اين فرضيه را به اثبات . اثبات برسانيم
بايد بگويم بعدها متوجه شدم كه ؟ اما اين چه ربطي به اسالم من داشته است؛ برسانيم

وبه آن ايمان جازم اند  پيامبرشان گرفتهدارند كه آن را از اي  مسلمانان در اين مورد عقيده
پس يك  رسد مي سال 1400من پي بردم كه اين عقيده نزد مسلمانان عمرش به . دارند

توان پي برد كه اين نظريه از يك  مي فرضيه جديد نيست كه تازه اثبات شده باشد بلكه

﴿ .باشد نشأت گرفته است مي منبع كه همانا منبع وحي               

  ﴾ . 



 به سوي نور   46

است كه در مورد اي  كه پروفسور كوسينكوف ارائه داده بود جديدترين نظريهاي  نظريه
ما در قالب يك گروه تحقيقاتي سعي كرديم اين . گردش زمين به دور محور خودمي باشد
مونـه هـايي بـراي انجـام ايـن      سپس به طراحي ن، فرضيه را طي آزمايشاتي بازسازي كنيم

به همين منظوريك جسم كروي شكل را مملواز قلـع مـذاب كـرديم و    . آزمايش پرداختيم
را درجريان پرتوهاي مغناطيسي كه به وسيله دو الكترود داراي دو بـار ناهمسـان    اين كره

به خاطر نيرويي كه براثر جريان ناهمگون مغناطيسي بر ايـن شـي كـروي    ، بود قرار داديم
آمد كره شروع بـه دوران حـول محـور خـودش      مي شكل كه محتوي قلع مذاب بود وارد

اين آزمايش كوچك نشـان  . نام نهاديم "گردش الكتروماگنوديناميكي" كردما اين جريان را
در منظومه شمسي ايـن  . باشد مي دهنده چگونگي حركت كره زمين به دور محور خودش

شود وزمـين   مي ريان مغناطيسي قوي در زمينانرژي خورشيد است كه باعث ايجاد يك ج
اين حركت كره زمـين بـا قـدرت ونيـروي     ؛ آورد مي را حول محور خودش به حركت در

جالب اين جاست كه ؛ شمال متناسب است انرژي خورشيدي همچنين وضع واتجاه قطب
كيلـومتر گـزارش شـده اسـت     10حداكثر 1970حركت قطب مغناطيسي كره زمين تا سال 

 2001درسـال   ؛كيلومتر افزايش پيدا كـرده اسـت   40اين سرعت به  نوات بعديولي در س
 .  كيلومتر نيز رسيده است 200سرعت مغناطيسي كره زمين به 

شود كه قطبـين زمـين تحـت تـأثير ايـن نيـروي        مي اين يعني اينكه اين سرعت باعث
زمـين حـول    اينكه روزي فرامي رسـد كـه  تر  به عبارت ساده؛ دهد مي مغناطيسي تغيير جا

وآن موقـع اسـت كـه بـه اصـطالح      ، محور خودش در اتجاه معاكس حركت خواهد كـرد 
اين نظريه را ما نه در جـايي  . خواهيم گفت كه خورشيد از جانب غرب طلوع كرده است

تجربه وتحقيق وآزمـايش بـه آن دسـت     ازروي خوانديم ونه آن را مشاهده كرده ايم بلكه
نتايج دست يافتيم كنجكاوي من باعث شد كه به مطالعه كتب  درزماني كه به اين ايم. يافته

اديان بپردازم تا ببينم آيا اين مسأله در آن كتب اشاره شده است اما در هيچ يـك از كتـب   
آثاري را نيافتم جز در دين اسالم كه آن هم حديثي است كه امام مسلم ازابوهريره واو نيز 
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هركس قبـل از اينكـه خورشـيد از مغـرب     : گويد مي روايت كرده است كه از پيامبر اسالم
در آن هنگـام بـود كـه درمسـلمان شـدن      . پذيرد مي طلوع كند توبه كند خداوند توبه او را

درنگ نكردم وبه مركز اسالمي كييف آمدم تا مسلمان شوم وهـم اكنـون بعـد از مسـلمان     
تكميل رساله دكتـراي  كنم تا به  مي بلكه خود را آمادهام  شدن نيز از تحقيق دست برنداشته

خود دراين رشته همچنين مشاهده عظمت خالق از ديدگاه يك دانشمند فيزيـك مسـلمان   
 .  بپردازم

 



 

 

 : اساس سرگذشت بر
 آمريكا - ساره پوكر

 :  اشاره
توحيد باعـث گشـوده شـدن دروازه خيروسـرور     : فرمايد مي )مه اهللارح( امام ابن القيم

هـا   رسـد وعقـل   مـي  مي كه چشم بصيرت به يقـين هنگا. شود مي ولذت وشادي براي بنده
شوند كه هيچ معبودبرحقي جز اهللا وجود ندارد واوست كـه يكتـا وبـي     مي تسليم اين امر

نياز است ومالك همه چيز است وتمام امور به او برمي گـردد در ايـن هنگـام اسـت كـه      
 دل زائـل  ريـزد وپريشـاني از   مـي  شود وافسردگي از خـرد فـرو   مي شقاوت از جانها كنده

آمريكـايي بعـد از اسـالم آوردنـش آن را     ) سارا پوكر( اين همان چيزي است كه. گردد مي
او بازيگر ومانكن ومربي زيبايي اندام بوده است كـه بعـد از اسـالم بـه     . تجربه كرده است

او مدير بخش روابط عمومي جنبش عدالت ويكـي  . يك فعال حقوق بشر بدل شده است
   ....باشد مي خواهران از مؤسسين شبكه جهاني

مانند هر دختري رؤياهايي در زندگي داشتم كـه هميشـه در پـي بـرآورده شـدن آن      " 
را ها  آن آرزوهايم را تا سن نوزده سالگي با خود داشتم تا اينكه در اين سال توانستم. بودم

 وچقدر از اين بابت خوشحال بودم هنگامي كه توانسـتم بـه ايالـت فلوريـدا    ؛ برآورده كنم
كه محل سكونت ثروتمنـدان   )south beach( در منطقه )ميامي( در شهر. نقل مكان كنم

مانند هر دختري به شـدت بـراي حفـظ انـدامم بـراي اينكـه       . وهنرمندان بود ساكن شدم
تمام فكر وذكرمن اين بود كـه ارزش مـن بـه عنـوان     . كوشيدم مي خوش قد وقامت بمانم

همواره در تمرينات آمادگي جسماني وزيبايي انـدام  . شود مي تعيينام  يك دختر در زيبايي
كردم تا اينكه بر اثر تمرينات مداومي كه داشتم توانستم در ايـن زمينـه مـدرك     مي شركت

آپارتمان من با ديد اقيانوس وبسيار شيك وبـا  . بگيرم وبه عنوان مربي دختران فعاليت كنم
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كردند  مي ا ولع تمام به اندامم نگاهرفتن به ساحل وشنيدن تحسين ديگران كه ب. شكوه بود
در حالتي شـبيه   ها سال ....من توانسته بودم به آرزويم برسم اما. جزئي از زندگيم شده بود

شـدم نمـودار    مـي  به خود فريبي زندگي كردم غافل از اينكه هرچه بيشتر اسير مد وزيبايي
يدم كه من اسير دسـت  فهم ها سال بعد از. پيمود مي خوشبختي وسعادت من سير نزولي را
 .  ام وپا بسته مد واهتمام به تيپ خود شده

 به سوي ناكجا آباد 

فاصـله افتـاد بـراي فـرار از واقعيـت بـه       ام  وقتي بين خوشبختي وزرق وبرق زنـدگي 
شبانه پناه بردم گاهي نيز به عنوان كسـي كـه مـدافع حقـوق     هاي  مشروبات الكلي وپارتي

هـر چنـد كـه در مـورد     ، كـردم  مـي  قوق بشر فعاليتباشد در نقش فعال ح مي مستضعفين
امـا فاصـله ايـن شـكاف آن چنـان بيشترشـدبه       . ديانات وعقايد ديگران نيز تأمالتي داشتم

كرد بعد از تفكر بسيار به اين نتيجه رسيدم كه  مي عميق برايم جلوهاي  طوريكه همانند دره
سوهان روحم ، د كه به جاي عالجدادم در واقع پناهگاههايي بو مي آنچه خود را به آن پناه

در هنگام يازده سپتامبر آن چه فكر مرا بيشـتر بـه خـود مشـغول كـرد حمـالت       . شده بود
بود كه مطبوعات وتلويزيون بر سر مسلمانان سرازير كردند بـه طـوري كـه بـا     اي  گسترده

اسـالم   به ناماي  براي اولين بار در زندگيم كلمه. اعالن جنگهاي صليبي به اوج خود رسيد
دانسـتم   مـي  تا آن لحظه تنها چيزي كـه در مـورد اسـالم   . كرد مي ذهن مرا به خود مشغول

تعدد زوجات ودر يك كالم جهاني كه از آن بـوي  ، قيافه زنان محجبه وظلم مردان به زنان
من كه در دفاع از حقوق زنان گوي سـبقت را از بقيـه ربـوده بـودم     . آيد مي خالف وترور

ر زمينه عدالت اجتماعي بودم به طور تصادفي با يك فعال حقـوق بشـر   ويكي از فعاالن د
شد سابقه  ميها  آن آمريكايي كه در زمينه دفاع از حقوق مسلمانان در مقابل حمالتي كه به

. كـرد  مي عدالت اجتماعي واصالح مجتمع فعاليت او براي تحقق. خوبي داشت آشنا شدم
حقـوق شـهروندي    ،صـالح قـانون انتخابـات   ا هـا  سـال  از مهمترين برنامـه هـايش در آن  

پيوسته بـودم تـازه   ها  آن به ها سال من كه در اين. وقضايايي متعلق به عدالت اجتماعي بود
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بلكـه  ؛ باشـد  نمـي  فهميده بودم كه عدالت وآزادي واحترام مختص گروهي خاص از مردم
سـابقم كـه   واين برخالف عقايد ، باشد مي فهميدم مصلحت يك فرد مكمل مصالح اجتماع

براي اولـين بـار   . كردم مي براي اعاده حقوق از دست رفته شان حمايتاي  عده از گروه يا
روزي بـه كتـابي دسـت يـافتم كـه اكثـر        انـد.  فهميدم كه بشر به طور مساوي خلـق شـده  

 .  نگرند مي ها به آن با ديد منفي آمريكايي

 قرآن كريم كتابي كامل 

كريم كردم متوجه روش بسيارساده وفهم سـريع آن  از ابتدا كه شروع به خواندن قرآن 
تعجب من زماني بيشتر شد كه قرآن با بالغت كامل حقيقت خـالق هسـتي وجهـان    . شدم

درمورد رابطه بين خالق ومخلوق به طور مفصل موشـكافي شـده   . كرد مي آفرينش را بيان
واسطه يا كـاهن يـا كشـيش داشـته باشـي بـه طـور         در قرآن بدون اينكه احتياج به. است

من هنوز مسلمان نبودم اما كار كردن مستقيم . دهد مي مستقيم قلب وروح را مخاطب قرار
 با اين فعال حقوق بشر باعث سعادت ورضاي عميق من نسبت به كارهايي بود كـه انجـام  

طـور عملـي در زمينـه    كارهايي كه در واقع پياده كردن پيام راسـتين اسـالم بـه    . داديم مي
من عمال ً در اين زمينه مسلمان بودم اما مسـلمان  . هاي اجتماعي بود حقوق انسان وعدالت

يك بار واز روي كنجكاوي تصميم گـرفتم بـا لبـاس محتشـم وحجـاب وارد      ! نشده بودم
هـايي كـه بـر روي يكـي از      گرچه مسلمان نبودم همانند يكـي از عكـس  ؛ محله مان شوم

با اين لباس درست در جايي كه تا ديروز . م روسري تهيه كردم وپوشيدممجالت ديده بود
عـابرين  . ي تنگ ديده بودند راه رفـتم ها لباس اكثر مردان بيشتر مرا در حالت نيمه برهنه يا

كردند چيزي در حال تغيير  مي احساسها  آن كردند مي پياده ومغازه داران خيره به من نگاه
 تشين هـرروز كـه همچـون گـرك گرسـنه كـه بـه شـكارش        ديگر از آن نگاههاي آ. است

ديگر مجبور ؛ ناگهان احساس كردم كوهي از روي دوشم برداشته شد. نگرد خبري نبود مي
نبودم ساعتهاي متوالي روبروي آينه به آرايش بپـردازم ويـا بـا تمرينهـاي طاقـت فرسـاي       

زادي خـود را بـه دسـت    زيبايي اندام خود را متوازن نگاه دارم باالخره احساس كردم كه آ
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يافتم كه سـمبل لختـي وبرهنگـي در    اي  اسالمم را در منطقه؛ من ازبين تمام مناطق. آوردم
آيد علي رغم اينكه با پوشيدن حجاب خوشـحال بـودم    مي بين شهرهاي جهان به حساب

 از زنـان را ديـده بـودم كـه نقـاب     اي  اما دوباره حس كنجكاويم تحريك شد وچون عـده 
آيـد روزي از شـوهر    مي يادم. هم تصميم گرفتم صورتم را با نقاب بپوشانمپوشند من  مي

آيـا الزم  : با او ازدواج كرده بـودم پرسـيدم   )كه بعد از چند ماه از اسالم آوردنم( مسلمانم
علماي  دانم مي تا آنجا كه من: شوهرم گفت؟ است نقاب بزنم يا فقط بر حجاب اكتفا كنم

ر دارند اما در مورد نقاب اجماع ندارنـد بلكـه اخـتالف    اسالم برفرضيت حجاب اتفاق نظ
 در آن هنگام حجاب من شـامل عبـايي بـود كـه از گـردن تـا پاهـايم را       . نظر وجود دارد

يك سال ونيم از اين جريـان  . پوشاند مي پوشاند ويك روسري كه سر را به جز صورتم مي
 مــن. آگــاه كــردم شــوهرم را از تصــميم، ديگــر بيشــتر از ايــن طاقــت نيــاوردم، گذشــت

زيـرا عقيـده داشـتم    . خواستم نقاب بپوشم تا به اين طريق بيشتر به خدا نزديـك شـوم   مي
شوهرم به طور كامل از تصـميم  . شود مي بيشترام  هرچه حشمتم افزايش يابد اطمينان قلبي

مـن هنگـامي   . من حمايت كرد به طوريكه همان روز مرا براي خريد نقاب همراهـي كـرد  
ليبراليسـمها وافـراد    ،كه هرروزاخبـار جديـدي از هجـوم سياسـت مـداران      نقاب پوشيدم

رسيد فقط به خاطر اينكه به قـول خودشـان از حقـوق زن     مي واتيكان برحجاب به گوش
تا جايي پيش رفته كه اخيـرا ً يكـي از مسـئولين مصـري     ها  آن تبليغات مسموم. دفاع كنند

م همه جانبه كـه بـه يكـي از شـكلهاي     من براي اين هجو. حجاب را ارتجاع ناميده است
يابم جز ايـن كـه بگـويم ايـن نشـانه       نمي هيچ تعبيري، عفاف زنان مسلمان روا داشته اند

ي غربي وهمان سازمانهاي به اصطالح حقوق بشر ها حكومت متأسفانه. آشكار نفاق است
ـ . كنند فقط به خاطر اينكـه محجبـه هسـتند    مي زنان را از تعليم وكار منع ت زنـان  محرومي

مصر كه در بسـياري از كشـورهاي    ،مغرب ،محجبه نه فقط در نظامهاي ديكتاتوري تونس
. نامند رو به تزايد است مي وبريتانيا كه خود را مهد دموكراسي، هلند ،غربي همانند فرانسه

پردازم ولي با اين تفـاوت كـه مـن     مي من هنوز به عنوان يك فعال حقوق زنان به فعاليت
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هستم كه سائر زنان را به مبارزه براي اعاده حـق وحقـوق خـود همچنـين      اكنون مسلمان
خواهم كه فرزندانشـان را   ميها  آن از .خوانم مي پشتيباني از شوهرانشان وحفظ دينشان فرا

هدايت در فراه راه تاريك جهـل وظلـم قـرار بگيرنـد تـا      هاي  طوري تربيت كنند تا شعله
هـايي كـه در غـرب موجـود اسـت       وسد راه لغـزش بتوانند همواره حامي مظلومان باشند 

خواهم از پوشيدن نقاب وحجاب هـيچ ترديـدي از خـود     مي از خواهران مسلمانم. باشند
 نشان ندهند بلكه در اين راه ثابت قدم باشند واز هيچ راهي كه باعث نزديكي به خداونـد 

زنان غربي وتـازه  كنم اغلب  مي كه من در آن زندگياي  در جامعه. شود فروگذار نكنند مي
 مجرد هستند وبعضي نيـز متأهـل  ها  آن بعضي از اند. مسلمان به پوشيدن نقاب روي آورده

اشـتراكي كـه مـا    ي  نقطه. شوند نمي باشند كه از جانب خانواده اشان هيچگونه حمايتي مي
 وهيچ فرد يـا احـدي   ايم. با هم داريم اين است كه ما با اراده خودمان به نقاب روي آورده

متأسفانه در اين زمان در محاصره انواع واقسـام  . تواند ما را از اين تصميم محروم كند مين
 .كننـد  مـي  وسايل ارتباط جمعي مختلف قرار گرفته ايم كه برهنگي را به هر طريـق تبليـغ  

بايد بداننـد  ، نصيحت من به ساير زنان عالم اين است كه فضائل حجاب را بيشتر بشناسند
كند كما اينكه مـن نيـز از ايـن نعمـت      مي سعادت وآرامش قلبي عطا كه حجاب به انسان

 برهنگي سمبل آزادي شخصي من بود در حاليكه حيا وعفت مرا از بـين . ام برخوردار شده
آمـوزد كـه كيسـت     مـي  يك زن با حجابش؛ برد اما اآلن حجابم سمبل آزادي من است مي

 .  ازدتواند خالق هستي را خشنود س مي وهدفش چيست وچگونه
 



 

 

 : اساس سرگذشت بر
 يكاييشناس آمر يستز

قصه اسالم آوردنش را به رشته تحرير در آورده است تا سرمشق كسـاني باشـد كـه     او
 :  در جستجوي حقيقت هستند

 فهم دين  عدم

درآغاز از طريق يكي از دوستانش در دانشـگاه  ؛ سال پيش به اسالم پيوسته است هفت
يرسـتان او عقيـده داشـت قـرآن كـريم كتـاب يهـود اسـت         در دوره دب. با اسالم آشنا شد

. اوهر گزرغبتي براي آموزش دين جديـدي نداشـت  ! ومسلمانان بت پرستاني بيش نيستند
با توجه به اين كه اياالت متحده آمريكـا يـك    :كه درذهن داشت اين بود كهاي  تنها نظريه

ام جهانيـان اسـت حتـي    سرآمد تمها  آن رود پس همه چيز مي ابر قدرت درجهان به شمار
 .  دينشان
ولي معتقد بـود كـه از بقيـه    ؛ تواند باشد نمي دانست كه مسيحيت يك دين نمونه مي او

او عقيده داشت كه انجيل كـالم الهـي اسـت امـا از     . رود مي اديان باقي مانده بهتر به شمار
جمـالت   انـد  باشد زيرا كساني كه به تدوين ايـن كتـاب پرداختـه    نمي كالم بشر نيز خالي

 وهروقـت كـه بـه خوانـدن انجيـل      انـد؛  نيـز وارد آن كـرده   اساخته وپرداخته خودشـان ر 
چـه بسـا   . پرداخت به نكاتي برمي خورد كه واقعا ً با عصمت انبيا الهي در تعارض بود مي

پرداختنـد وهـر گـز بـه فكرشـان نيـز        مـي  بسياري از مردم عادي در اين جهان به زندگي
را انـد   همانند همان افعالي كه انبيا الهـي در انجيـل مرتكـب شـده    كرد تا افعالي  نميخطور

انجام دهندمانند همان افعالي كه به پيامبرداوود وسليمان ولـوط وبقيـه انبيـا الهـي نسـبت      
اگر اين : گفت مي رفت كشيش خطاب به مردم مي آورد وقتي به كليسا مي او به ياد اند. داده

 كشيش؟ ستد پس حال وروز ما مردم عادي چگونه احال وروز پيامبران الهي درگناه باش
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شد تا تكفير گناهـان   مي گرفت كه پس بايد مسيح به صليب كشيده مي از اين مقوله نتيجه
هـاي خـود را از آلـودگي حفـظ      ما باشد زيرا ما افرادي ضعيف هستيم كه نتوانستيم نفس

 . كنيم

 ها ضد و نقيض ابتداي

كوشش او اين بود كه بفهمد كـه  ؛ يث را درك كندكرد مفهوم تثل مي در ذهنش سعي او
اولي كه خالق جهـان  ؛ چگونه خداي او واحد نيست بلكه سه در يك جوهر واحد هستند

كـه   هستي است ودومي كه براي آمرزش گناهان بشر خونش ريخته شد ودرمورد سـومي 
مـاز  خواست بـراي خـدا ن   مي وقتي او يرادچار سردرگمي بود ز روح القدس باشد هميشه

 كــرد ووقتــي كــه بــراي مســيح مــي را درذهــنش مجســماي  بخوانــد تصــوير خودســاخته
كـرد كـه ريـش وموهـايش بـور بـود        مـي  خواست نمـاز بخوانـد شخصـي را مجسـم     مي

وچشمهايش آبي رنگ بود ولي در مورد روح القدس هـيچ تصـوير مشخصـي در ذهـنش     
ند كه در حول او معماهاي توانست او را خدايي تصور ك مي قطنبود كه او را تجسم كند ف

او در ؟ دانست وظيفه او بـه عنـوان الـه چيسـت     نمي حل نشده فراواني وجود داشت زيرا
گـذارد امـا در موقـع شـدت      نمي كرد كه به سوي الهي واحد نماز مي هنگام نماز احساس

جهان هسـتي اسـت    تمامكرد خالق  مي شد كه احساس مي وسختيها ذهنش متوجه خدايي
 .  باشد مي كرد اين بهترين گزينه مي زيرا احساس

 جستجوي دين حنيف در

پرداخت برايش مشكل نبود كه مسـتقيما ً   مي كه در مورد دين اسالم به تحقيق هنگامي
واهمه او از اين دين اين  ؛به سوي ذات اقدس الهي نماز بگذارد زيرا اين امري فطري بود

 ه السـالم را بايـد از ذهـنش بيـرون    بود كه شايد در اين دين موضوع ايمان به مسـيح عليـ  
براي يافتن حقيقـت ابتـدا   . او در اين موضوع مدتهاي مديدي را به تأمل پرداخت. كرد مي

او به قرائت تاريخ مسيحيت پرداخت ووقتـي كـه بيشـتر در ايـن مسـأله موشـكافي كـرد        
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ها  آن انيوناني قديم يافت كه در دوره دبيرستهاي  تشابهاتي را در عقايد مسيحيت وافسانه
به اين جريان شباهت داشـت   مسيحمثال ً تقديس وقرباني شدن حضرت . را ياد گرفته بود

مولودي را بـه   شود كه مي اله با زني از جنس بشر متفق: يوناني آمده بودهاي  كه در افسانه
دانست كه اين عقيده خيلـي بـراي    مي او. وجود بياورند تا نصف صفات الهي را دارا باشد

كـرد تـا    مـي  يكي از پادشاهان قديم يونان بود واجد اهميت بـود زيـرا او سـعي    پولس كه
عقايد مسيحيت را به مردم يونان تحميل كند ومـي دانسـت كـه ممكـن اسـت از جانـب       

هـا را بـه    تواند يونـاني  مي كرد با اين روش مي پولس فكر. اطرافيان مورد قبول واقع نشود
 .  عبادت بكشاند

دو مسأ لـه بـود كـه    . ئلي وجود داشت كه او از فهمش عاجز بوددر دبيرستان نيز مسا 
 .  تناقض واضح در متن عهد قديم وعهد جديد :مسأله اول: هميشه برايش آزار دهنده بود

. كـرد  مـي  او هميشه طبق دستورالعملهاي ده گانه كه ازنظر او از مسـلمات بـود عمـل    
دگانش را به عمل به آن دسـتور داده  فرمانهاي ده گانه الهي پيام واضحي بود كه خداوند بن
الهي بود كه بـه آن دسـتور داده   هاي  بود اما عبادت غير خدا مانند مسيح خرق تمام فرمان

وايـن عقيـده او را در   ؛ خداوند هيچ شريكي در پرستش نداشـت  اولبود زيرا طبق فرمان 
فهـم   اين مسأله كه چرا خداوند خودش فرمان خودش را نقض كـرده بـود بـرايش قابـل    

   ...نبود
زيرا در عهد قديم آمده است كه خداوند از ؛ مسأله دوم در خصوص توبه بود 

بندگانش خواسته است كه براي پاك شدن از گناهانشان توبه كنند اما در عهد جديد اين 
مسأله زياد مهم نبود زيرا حضرت مسيح خودش را قرباني كرده بود تا گناهان مردم مورد 

را به توبه از گناهان فرا نخواند بلكه اعالم كرد كه  دمنابراين پولس مرآمرزش قرار بگيردب
واين در رساله پولس واضح . خداوند با اعدام مسيح بر گناهان بندگان پيروز شده است

﴿ .است زيرا طبق عقيده او با مرگ مسيح خداوند برتمام پليديها غلبه كرده است  
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     ﴾ پس  .شوند نمي دعوت كمردم براي ارضاي خداوند به عمل ني

 ؟ يي نيكوكار باشندها انسان ها آن چه مشوقهايي براي مردم وجود دارد تا

حتما ً بايد به كودكان : ما اگر حتي از مربيان مهد كودك هم بپرسيم به ما خواهد گفت 
همـواره از والـدين   هـا   آن .دوجـود دار اي  نتيجـه هـا   آن تعليم داده شود كه براي هر عمل

 اما در مسيحيت چون اعمـال . خواهند تا فرزندانشان را بر اين اصل تربيت كنند مي كودك
مانند كه از نظر تربيتـي فاسـد هسـتند     مي همانند كودكانيها  آن دهيچ عاقبتي ندار ها انسان

هـا   آن شوند كه غير مسرت بخش است اما درهمـان وقـت نيـز از    مي كه كارهايي مرتكب
در غرب مملـو از   ها زندان پس غريب نيست كه. خواهيم كه خداوند را دوست بدارند مي

اين بـه معنـاي آن   . ندارندها  آن هيچ كنترلي بر سلوكياتها  آن نوجواناني است كه والدين
شويم زيرا طبق قول پيامبر اسـالم   مي نيست كه در اسالم ما به خاطر اعمالمان وارد بهشت

عملش او را نجات نخواهد داد بلكه اين رحمت خداوند اي  يه وسلم هيچ بندهصلي اهللا عل
به حقيقـت   زاين مسائل باعث شده بود كه او هرگ .است كه او را وارد بهشت خواهد كرد

شـد پـس    مي اگر مسيح خدايي مستقل نبود بلكه جزيي از خدا محسوب؛ خداوند پي نبرد
او  ،پرداختـه اسـت   مي اب مقدس او به عبادتطبق كت؟ چه دليل داشت كه او قرباني شود

اگر هم طبيعتي مستقل از خداوند داشته پـس بايدعقيـده   ؟ كرده مي براي چه كسي عبادت
ايـن مسـائل   . اين برخالف مطالب موجود در عهد قديم بـود  كهكرديم  مي توحيد را ترك

رد زيـاد در  ك مي باعث شد كه او بفهمد هرگز دينش را نفهميده است به خاطر همين سعي
 .  مورد اين مسائل فكر نكند

 اسالم شناخت

در  .شود مي شود آشنا مي محسوباش  اين اثنا او با شخصي مسلمان كه شوهر آينده در
نشيند آن دانشجو از او خواسـته بـود مفهـوم تثليـث را      مي دانشگاه با او به بحث وگفتگو

بود آن را به او بفهماند به خاطر  اما او بعد از چند بار تالش نتوانسته ؛برايش توضيح دهد
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برد ومي گويد اوعلم خداشناسي ندارد تا در اين  مي تسليم باال عالمتهمين دستش را به 
گويد آيا حتما ً بايد دانشمند علم الهوت باشـي   مي اما آن دانشجو به او. مسائل وارد باشد

بود بـه خـاطر همـين     اين تجربه براي او خيلي تلخ؟ تا بتواني اساس دينت را شرح بدهي
او سـخنان  ؟ سعي كرد از روي تعقل بينديشد كه آن خدايي كه مورد پرستش است كيست

 او اعتـراف . كنـد  مي آن شخص را كه در مورد وحدانيت خداوند بود را پيش خود تجزيه
كند كه سخناني كه آن شخص در مورد وحدانيت خداوند وهمچنـين ارسـال پيـامبران     مي

انـد   دهشـ  مي مر معقول بوده است زيرا مردم طي قرون متمادي منحرفبراي هدايت مردم ا
 وخداوند نيز براي هدايت مردم به راه راست پيامبرانش را براي هـدايت مـردم بـه سـوي    

در ادامه گفتگوهايي كـه او بـا آن شـخص داشـت بـه اومـي        .داشته است مي گسيلها  آن
م پرسـيده اسـت ايـن نيسـت كـه      فهماند كه هدف او ازسؤاالت مختلفي كه درمورد اسـال 

 آن شـخص نيـز بـه او پاسـخ    . معلومات عمـومي اسـت   نمسلمان شود بلكه براي باال برد
كـه مـن در   اي  كنم تـا جامعـه   مي را بيانها  اين كنم بلكه نمي من نيز تورا مسلمان: دهد مي

ـ   ام  رشد كرده ت را بهتر بشناسي وبرمن است كه به عنوان يك مسلمان ايـن مسـائل را براي
وحقيقتا ً او را بـه اسـالم دعـوت مسـتقيم     . بيان كنم تا به درك بهتر در مورد اسالم برسي

 .  نكرد بلكه اين خداوند بود كه قلب او را به سوي دين حق باز كرد

 كينه يهود وتحريف قران

از قـرآن كـريم كـه در يكـي از     اي  اين مدت يكي از دوستانش كتاب ترجمه شـده  در
دانسـت كسـي كـه ايـن كتـاب را       نمياو هرگز. ده بود را به او هديه دادپيدا كرها  كتابخانه

ترجمه كرده است يك يهودي عراقي است كه هـدف او دور كـردن مـردم از ديـن مبـين      
يافت كه لرزه برانـدام   مي كتاب گزينه هايي را آنبه خاطر همين هنگام مطالعه ؛ اسالم بود

كـرد تـا بـراي رفـع شـبهه از دوسـت        مي خصرا با عالمتهايي مشها  آن او، انداخت مي او
وقتي اين مسائل را با آن شخص در ميان نهاد وسؤاالت متعـدد  . را بپرسدها  آن مسلمانش

را هـا   حقيقي آيه معاني. خود را بيان كرد آن شخص با آرامش آن موارد را برايش بيان كرد
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اي  ترجمـه  او سـپس . داد وشأن نزول هرآيـه را بـرايش مشـخص كـرد     مي برايش توضيح
 .  راستين از قرآن كريم را به او هديه داد

پرداخت قانع شده بود كـه   مي كند هنگامي كه به مطالعه آيات قرآن نمي فراموش هرگز
رسـيد وايـن كـه     مـي  هروقت كه به آيات رحمت. اين آيات ازيك مصدر نازل شده است

اين گريه او نبـود  . تاداف مي خداوند قادر است هرگناهي را ببخشد به جز شرك او به گريه
اشكهاي شـوقي بـود كـه فهميـده بـود      ، برمي خواست شبلكه ندايي بود كه از اعماق قلب
درحـين  ؛ او در آن دوران بود كه بـه كلـي متغيـر گشـت    . بالخره او حقيقت را يافته است

ونمو جنين كه در  مطالعه از حقايق علمي كه در قرآن موجود بود شگفت زده بود از رشد
قـرآن بـا آن    مطـالع ه طور دقيق بيان شده است تا امور علمي ديگـر كـه در هنگـام    قرآن ب

در آن هنگام او تازه مدرك خود را دررشته ميكـروب شناسـي دريافـت     .برخود كرده بود
ديگر براو مسلم شده بود كه اين كتاب از جانب خداي متعال نازل شـده اسـت   . كرده بود

كه اين تصميم او زياد آسان نيست ولي مطمـئن   دانست مي تصميم گرفت مسلمان شود او
 .  تواند باشد نمي از دين اسالمتر  نافع نيبود كه هيچ دي
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او فهميده بود كـه  . باشد مي دانست گام اول براي دخول به دين اسالم شهادتين مي او 
ست هـدايت  را به راه راها  آن خداوند مسيح را براي هدايت بني اسرائيل فرستاده است تا

در اين كه بايد به عبادت خداي واحد بپردازد هيچ شكي نداشت فقط مفهوم اين كـه  . كند
حضرت محمد صلي اهللا عليه وسلم پيروي كند برايش مشـخص   مچرا بايد از پيامبر اسال

او همواره سپاسگزار كسـاني اسـت كـه در    . نبودزيرا هنوز حضرت محمد را نشناخته بود
ا سيره حضرت محمد آشنا كردند وفهميد كـه خداونـد او را ارسـال    اين هفت سال او را ب

 .زندگي از او پيروي كنند ئوناتبراي مردم باشد و بتوانند در تمام شاي  كرده است تا اسوه
خواهد تا تمام بندگانش را به راه راست هدايت كند تا همانطوركـه   مي در آخر از خداوند

 .  ندگي كنندپيامبر اسالم به آن دستور داده است ز



 

 

 : براساس سرگذشت
 انگلستان  -ريتا 

وقتـي كـودكي بـيش نبـودم بـه      . ام پايبند به دين مسيحي بزرگ شدهاي  من در خانواده
رفتـيم كـه در آنجـا بـه شـدت بـه        مـي  به كليساي مخصـوص كشيشـان  ام  همراه خانواده

ر خود را بپوشانند در اين كليسا برزنان الزم بود تا س؛ دستورات كتاب مقدس پايبند بودند
شـد تـا    مـي  شد فورا ً يك روسري به او داده مي بي حجاب واردها  آن واگراحيانا ً يكي از
آيـد امـا در ايـن روز     مي روز يكشنبه با اين كه روز تعطيل به حساب. سر خودرا بپوشاند

 اجـازه بـازي  هـا   تمام كارهايي كه مربوط به امور دنيوي بود ممنوع بود حتي براي مابچـه 
 !  كردن هم نداشتيم اال بازيهايي كه ارتباط مستقيم با كتاب مقدس داشت

وقتي به سن هشت سالگي رسيدم يك مسيحي معتقد بودم كه عقيده داشتم مسـيح از   
واينكه خداوند حضرت مسيح را ارسـال كـرده اسـت زيـرا پيـامبران      ؛ كند مي من مواظبت

ن از ترس اينكه حضرت مسيح مرا بـه  در آن سن وسال م، ديگر دررسالتشان موفق نبودند
عقب بمانم به شـدت بـه ديـنم پايبنـد     ها  آن همراه ساير مسيحيان به بهشت نبرد واز قافله

 .  بودم
در سن چهارده سالگي مرا در حوض آبي نشاندند تا اينطور برايم تداعي كنند كه مـن   

وچـون  ، استوصفحه جديدي در زندگي گشوده شده ام  از زندگي قديم خود خارج شده
من مسيحي بودم تمام گناهان گذشته من بخشوده شده اسـت زيـرا حضـرت مسـيح بـار      
گناهان بندگان را به دوش گرفته است وبه صليب كشيده شده است اين واقعه براي ما بـه  

برند ودر مسيحيت غسل تعميديعني اينكه جايي در بهشت پيـدا   مي عنوان غسل تعميد نام
 .  ام كرده
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چگونـه بـه ايـن     انديشم از ساده انديشي خـود متعجـبم كـه    مي ين وقايعاينك كه به ا
  !؟ام چيزها ايمان داشته

 فعاليتهايم در كليسا

دهنـد عقيـده دارنـد     مـي  در بعضي از كليساها كه روح القـدس را مـورد اهتمـام قـرار    
داراي هـا   آن خواهندتعميد كنند به اسـم روح القـدس تعميـد داده شـوند     مي اگرآنهايي كه

 الهاماتيها  آن خواهند بود مانند اين است كه از جانب خدا به ها زبان درت تكلم به تمامق
بعـد از نيـايش از مـن    ؛ كردم به يكي از اين كليساها رفـتم  مي وقتي در كانادا كار. رسد مي

وبه من دستور داده شد تا دهانم . خواسته شد تا جلو بروم تا به استقبال روح القدس بروم
را تكلم كنم من كه هرچه كوشش كردم چيزي بـر  ام  هايي راكه ياد گرفته م وزبانرا باز كن

   !!زبانم نيامد
اين حادثه برايم خيلي گران تمام شد با اين احوال باز هم از عقايـد خـود نسـبت بـه      

رفتم وبا مسـافرت بـه كشـورهاي     مي مسيحيت نكاستم بلكه طبق تعاليم مسيحيت به پيش
در هند به مدت دوسـال بـه   . ه عنوان يك مبشر مسيحي عمل كنمكردم ب مي مختلف سعي

. فعاليت مشغول بودم بعد از آن به مدت سه سال به فيليپين رفـتم وبـه فعاليـت پـرداختم    
دراين مدت به عنوان يك عضو فعال كليسا شناخته شده بودم وايـن باعـث شـده بـود تـا      

اخالقـي در درجـه بـااليي قـرار     از نظر. كليسا در كشورم به وجودم افتخـار كننـد   مقامات
در طول اين مدت بـا مـردم   . داشتم واين به خاطر ايماني بود كه در خود حفظ كرده بودم

شـدم كـه بـرايم     مـي  دركليسا با مسـايلي مواجـه  ؛ مختلف وبا دينهاي مختلف ديدارداشتم
گشـتم تـا    مـي  متناقض بودند به خاطر همين وقتي به انگلسـتان برگشـتم دنبـال كليسـايي    

وقتـي از كليسـاي پروتسـتان دلسـرد شـدم بـه سـوي كليسـاي         . ناسب عقايد من باشـد م
اش  بيشتركه دقت كردم متوجه شدم اين كليسا نيز بيشتر مبادئ ،انگلوساكسون كشيده شدم

بنابر اين از عقيده مسيحيت دست كشيدم امـا ايمـانم را بـه    . را به دست بشر ساخته است
 .  يگري براي جايگزين كردن مذهبم در ذهنم نبوددر آن هنگام چيز د. خدا حفظ كردم
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 نقطه تحول

در واقـع در ايـن مـدت در منطقـه     ؛ كـردم  مـي  درآن هنگام من در شرق لندن زنـدگي 
را تحـت عنـوان    هـا  فعاليـت  ي تبشيري مشغول بودم البته ايـن ها فعاليت مسلمان نشين به

اري آشنا شده بودم كـه بـه   در اين مدت با دوستان بسي. دادم مي كارگري انجامهاي  انجمن
 .گذاشتند ومرا به عنوان يك فرد از خانواده بزرگشان پذيرفتـه بودنـد   مي من خيلي احترام

ايسـتادند ودرمـورد دينشـان نيـز      مـي  بدون هيچ گونه ترديدي در برابر من بـه نمـاز  ها  آن
بـه   را اين چنينها  آن من در اين مدت متوجه شدم اين اسالم است كه. كردند مي صحبت

عباداتي نظيـر روزه ونمـاز وارتباطـات خـانوادگي درپيشـبرد      ؛ هم پيوسته نگه داشته است
 .  زندگيشان بي نهايت مؤثر بود

من ازآنهـا   ...تا آن لحظه هرگزبه فكرم خطور نكرده بود كه روزي مسلمان خواهم شد
رفـت  ها  آن امن توانسته بودم ب. آمد مي كه با من داشتند خوشماي  به خاطر رفتار صميمانه

را متقاعد كنم تا به همراه ها  آن همچنين توانسته بودم والدين؛ وآمد خانوادگي داشته باشم
دو هـا   آن دراين مدت با افراد زيادي آشنا شـدم كـه از بـين   . فرزندانشان به گردش برويم

دختربودند كه خيلي پايبند به دينشان يعني اسالم بودند به طوري كه همواره حجاب خود 
كردند حرارت خاصي در لحنشـان   مي كردند ووقتي در مورد دينشان صحبت مي ا رعايتر

در مورد دينشان مرا به فكر واداشـته بـود چـون قـبال ًاز كـس      ها  آن سخنان؛ وجود داشت
 .  ديگري اين كلمات را نشينيده بودم

 از تبليغ مسيحيت به سوي اسالم

 گساالن دركالسهاي شبانه درآن منطقهبه مرور زمان به تدريس زبان انگليسي براي بزر
هاي شبانه دانش آموزي رايافتم كه به نظر مـن نمونـه    شبي در يكي از كالس. پرداختم مي

او از من سؤاالتي را پرسيد كه مـن  . رفت مي كاملي از يك مسلمان ملتزم وزرنگ به شمار
نم اما من كمترين سؤاالتي كه برمن واجب بود در دينم آن را بدا؛ از جواب آن عاجز بودم

عقيـده تثليـث يعنـي    ؟ چيستام  عقيده: اواز من پرسيد. اطالعاتي در اين موارد را نداشتم
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پرسـيد   مي ويا سؤاالتي در مورد حقوق ايتام وچگونگي ميراث در مسيحيت را از من؟ چه
من از خودم متعجب بودم چگونه بـه تبليـغ   . كه من از جواب دادن به او عاجز مانده بودم

جالـب ايـن جـا بـود كـه مـن خـود در        . ام پردازم كه خود در مسـائل آن بيگانـه   مي يدين
   ...جستجوي جواب اين سؤاالت بودم

باشد كه هر شخصي بايـد بـه آن    مي اين از اساسيات دين: در آن لحظه من به او گفتم 
بـودم   من دريافته؛ نبوداي  هرچند كه مطمئن بودم اين جواب قانع كننده. ايمان داشته باشد

 .  كه دين مسيحيت در برابر منطق اسالم دچار نقص است

 لذت تقرب به خداوند

بعد از اين جريان ديگرنتوانستم با تازه مسلمانان ديداري داشته باشم هرچند بـه كسـي   
مانند اين بود كه اجزايي ازداخل در كنار هم ؛ گذرد مي هم نگفتم كه در اعماق وجودم چه

م كه اصل خدايي كه به آن اعتقاد داشتم همان خدايي است كـه  دانست مي من .شد مي چيده
از نمـاز  ، در اين مدت دريافته بودم كه به نماز احتيـاج دارم . در اسالم به آن معتقد هستند

آن دانـش آمـوز   . دانستم مي را مرتبط به هم وبا طمأنينهها  آن آمد زيرا مي مسلمانان خوشم
افتـد در نزديـك تـرين حالـت      مي انسان به سجده مسلمان به من گفته بود كه هنگامي كه

خـواهم را   مـي  نسبت به خدا قرار داردپس بهتـر اسـت در آن موقـع هرچـه كـه از خـدا      
آيد وقتي براي اولين بار سجده را انجام دادم شادي زائد الوصفي  مي يادم. درخواست كنم

ـ  . بر من چيره گشت اد بگيـرم كوشـش بـه    با اينكه مسلمان نبودم اما براي اينكه نمـاز را ي
ايـن آرامـش را   ؛ احساس كردم كه يك آرامش قلبي در من پديد آمده است. دادم مي خرج

بيش از پيش تشويق شده بودم بـه خـاطر   . به دنبالش بودم اما آن را نيافته بودم ها سال من
 همين با كساني كه از كاتوليك وپروتستان به دين اسالم پيوسـته بودنـدمالقات كـردم واز   

دادندوشك وشبهه  مي نيزبه خوبي جواب مراها  آن كه پرسيدم مي سؤاالت مختلف راها  آن
   .زدودند مي را از دل من
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 عبادت قبل از مسلمان شدن

كسـي در جريـان روزه   . ماه رمضان نزديك بود ومن تصميم گرفته بـودم روزه بگيـرم  
آمـدم تـا افطـار     مي كردم ودر هنگام غروب به خانه مي كار را زود شروع؛ گرفتن من نبود

دانستم كه مسلمانان در اين ماه به خواندن قـرآن بـيش از هـر زمـان ديگـري       مي من. كنم
اجتناب كرده بودم اما  ها سال علي رغم اينكه از خواندن قرآن در طي اين؛ دهند مي اهميت

بـا خوانـدن آيـات قـرآن     . به نظر من اآلن موقعش شده بود تا خواندن قرآن را شروع كنم
اش بيشتري به من دست داد در آن موقع يقين حاصل كردم كه اين كتـاب حامـل پيـام    آر

در شـبهاي رمضـان خوانـدن قـرآن      ..راستيني است كه از جانب خداوند نازل شده اسـت 
برايم خيلي لذت بخش بود به طوري كه توانستم قبل از اينكه ماه رمضان به پايـان برسـد   

براي اولين بار با مسلمانان نمـاز خوانـدم امـا تـا آن      در آن سال بود كه. قرآن را ختم كنم
گفتم مسلمان نيستم هرچند كـه در ايـن يـك سـال بسـياري از عبـادات        مي موقع به همه

 .  اسالمي را به جاي آورده بودم

 تصميم نهايي

در اعمـال  هـا   آن در جريان ديدارهايم كه از بعضي از زنان مسلمان داشتم پي بردم كـه 
وقتي اين چيزها را از آنان ديدم با خـودم گفـتم ماداميكـه در بـين      ..دارندخير يد طواليي 

تا اين لحظه قطعه قطعـه   !؟مسلمانان اين چنين زناني وجود دارد پس ترس من از چيست
كه راجع به پيامبر اسالم بود هنـوز ناتمـام   اي  را كنار هم چيده بودم اال قطعهام  اجزا عقيده

در آن ؛ آوردم مي حضرت مسيح را آخرين پيامبر خدا به حسابتا آن لحظه من . مانده بود
كه اين قرآن از جانب خداست درنتيجـه   لحظه فكري در ذهنم خطور كردمن ايمان داشتم

خداوند اين آيات را بر پيامبر وحي كرده است تا به مردم ابالغ كنـد پـس انكـار مـن بـي      
 . ه سنت اونه قرآن معني داشت ون زيرا بدون رسول اهللا. جهت بود

در اواخر رمضان بود كه شهادتين را ادا كردم وبه وحدانيت خـداهمچنين بـه رسـالت    
بود اما يك سال كامل وقت گرفت تـا مـن آن   اي  با اينكه كلمات ساده. پيامبر ايمان آوردم
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بعد از آن با مردي مسلمان ازدواج كردم كه حاصـل ايـن ازدواج   . رااز قلبم بر زبان بياورم
د است كه براي تربيت آنان براساس تربيت اسالمي نهايت تـالش خـود را بـه    چهار فرزن

 .  گيرم مي كار

 وظيفه ديني هر مسلمان

وقتي دين اسالم در قلبم رسوخ پيدا كرد متوجه عظمت وبزرگـي ايـن ديـن شـدم بـه      
؛ خاطر همين برخود واجب دانستم تا در تبليغ اين دين نهايت سعي خود را به كـار گيـرم  

مـن عقيـده دارم   . بدانند اين تنها ديني است كه از جانب خداوند مورد قبول است تا مردم
. هر مسلمان بايد يك عضو فعال در جامعه باشـد تـا بتوانـد بـه تبليـغ ايـن ديـن بپـردازد        

مصمم شديم تـا مركـزي بـراي تعلـيم      )ابوسليمان( بنابرهمين عقيده من به همراه شوهرم
در شرق لنـدن دايركـرديم كـه در آن بـه      2000را در سال اين مركز . زبان عربي داير كنيم

. كارمان رااز كودكان چهاروپنج ساله شروع كـرديم  ما. پردازيم مي آموزش تعاليم اسالم نيز
با توجه به اين كه استقبال ازاين مركز زياد بود اما به دليل ضيق مكان بيشتر از پانزده نفـر  

جلسه در هفته برنامه آمـوزش زبـان عربـي دارد     ابو سليمان چهار. نتوانستيم گزينش كنيم
وبا توجه به اينكه تقاضا براي اين كالسها زياد است در فكر جاي وسيع ترهستيم تا بهتـر  

بـر هرتـازه مسـلماني كـه بـه ايـن ديـن        . بتوانيم در رسالتي كه بر دوش ماست عمل كنيم
   .پيوسته است واجب است سهمي در تبليغ اين دين حنيف داشته باشد

 



 

 

 : براساس سرگذشت
 اردن - هيا

 دوران كودكي

كه بـه  ام  بزرگ شدهاي  من در خانواده. از كودكي دنبال ماهيت اين جهان آفرينش بودم
وبه غير از ايـن   تمام معني الئيك بودند وفقط به دنبال داليل عقلي براي اثبات امور بودند

بـا هـم آشـنا     ]زمان دانشجوييدر [ پدر ومادرم در شوروي. چيز ديگري را قبول نداشتند
مادرم در اصل از مسيحيان اردن بود امـا   .شده بودند وهردو عضو حزب كمونيست بودند

بـه   والـدينم . مسلمان بود اما در عقيده هرگز اين چنـين نبـود  اش  پدرم اسما ًودر گذرنامه
، ليبـي ، الجزائـر ، مصر ،خاطر شغلشان دائم در سفر بودند به طوريكه به كشورهاي فرانسه

مـن وبـرادرم در   . مسافرت كرده بودند اما باالخره در سرزمين مادريشان سـكونت يافتنـد  
   ايم. الجزائر به دنيا آمده

 ايام تحصيل

ذهـن مـا   ؛ بـراي اولـين باربـا مسـائل دينـي آشـنا شـديم        وقتي به مدرسه وارد شديم
 از والـدينمان آمـديم در قالـب سـؤاالتي آن را     مـي  مملوازسؤاالتي بود كه وقتي بـه خانـه  

طبق معمول ها  آن جواب ؟پرسيديم آيا خداواقعا ً وجوددارد ميها  آن وقتي از. پرسيديم مي
گفتـيم پـس ايـن چيزهـايي كـه مـا در        مـي ها  آن وقتي به. اين بود كه خدايي وجود ندارد

 دهند تا مي اين چيزها را براي مردم عوام توضيح: گفتند مي ؟بينيم چيست مي مدرسه تعليم
 هميشه احساس كنند كه كسـي ها  آن تا؛ را از كارهايي نظير دزدي وخالف باز دارندها  آن
آيد هميشه در دوران تحصيل  مي يادم. يابد مي درنتيجه هرج ومرج كاهش، پايد مي راها  آن

پنداشتم تا بـه چيـزي ايمـان داشـته      نمي كردم زيرا هرگز خود را ساده مي به خودم افتخار
قـديمي  هـاي   باالخره هرديني اصل واساسي داردحتي در دين. ي نداردباشم كه هيچ اساس
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ماننـد  . نيز خداياني هر چند باطل موجود بوده است )الياد واديسه( يونانيهاي  مانند افسانه
در . الهه خورشيد يا الهه عشق وخدايگان ديگري كه براي هر امـري بـه آن معتقـد بودنـد    

تراشيدند اما براي عباداتي كه خداوند به آن  مي يخانواده ما براي هرموضوع علمي تفسير
روزي يادم هسـت كـه مـن    . هرگز اجازه نداشتيم آن را به جاي بياوريم ،دستور داده است

از اين موضوع بـا خبـر   ام  وبرادرم فقط از روي كنجكاوي روزه گرفتيم بدون آنكه خانواده
از خوردن امتناع كرديم كه ايـن   خواستند نهارشان را بخورند ما مي باشند وقتي پدرومادرم

را به شدت عصباني كرد بـه طوريكـه بـا مـا برخـورد شـديد انجـام دادنـد         ها  آن موضوع
جالب اين بود كه مادرم كـه يـك   . ومارا مانند ساير مردم احمق خواندند، وتنبيهمان كردند

رض مسيحي بود چندان اعتراضي نداشت بلكه اين پدرم بود كه به شدت به اين امـر معتـ  
هنگـامي كـه در   . هنوز هم يك فرد معتقد به حزب كمونسـيت بـود   ها سال بودزيرا بعد از

خواندم با اينكه به من گفته بودند ايـن همـه خرافـات     مي كالس نهم در مورد اعجاز قرآن
توانستم اين مطلب را قبول كنم زيرا غير ممكن بـود تمـام ايـن     نمي است اما بعد از تفكر

وقتـي بـه خانـه    . قرآن موجود بود ناشي از خرافات وافسانه باشـد  اعجازات علمي كه در
رفتم از پدرم در مورد اصل اين جهان آفرينش سؤال كـردم كـه او گفـت ايـن جهـان بـر       

رخ داده اسـت كـه باعـث شـده اسـت       كـه در يـك ذره  اي  اساس يك انفجار قوي هسته
شـده  هـا   قي سـياره كهكشانها از هم جدا شوند وسبب به وجود آمدن مجموعه شمسي وبا

با خنده جواب دادند ايـن ذره بـه طـور    ؟ اين ذره از كجا به وجود آمده است: گفتم. است
را قبـول نداشـتم زيـرا ايـن غيـر      هـا   آن من كه حرف. اتفاقي وشانس به وجود آمده است

تصـميم  . ممكن بود كه تمام اين عالم آفرينش فقط به طور اتفاقي بـه وجـود آمـده باشـد    
خوشبختانه كتابخانه مدرسه مـا مملـواز   ؛ ت مختلف را مورد مطالعه قرار بدهمگرفتم ديانا

 . خواستم مورد مطالعه قرار بدهم مي كتبي بود كه
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 هاي آسماني كتاب

فقـط بـه چيزهـايي    ها  آن در تورات متوجه شدم، من تحقيقم را از تورات شروع كردم
واسته شده بود خدايي را بپرستند خها  آن آوردند كه قابل لمس بود در حاليكه از مي ايمان

خوانـدن  ؛ بعـد از آن بـه سـراغ انجيـل رفـتم     . كه نه قابل ديدن است ونه قابل لمس كردن
بخشيد واين براي من زيبا بود وقتي كه به قسـمتي   مي انجيل يك حالت روحاني را به من

را رسيدم كه وصف خداوند در آن آمده بود متوجه شدم كـه خداونـد را طـوري وصـف     
كـرد كـه اطـراف آن را سـربازان      مـي  رده بودند كه در نگاه اول يـك پادشـاه را تـداعي   ك

اين براي من غيـر قابـل   . ومشاوراني در خدمت او بودند واو بر اريكه قدرت نشسته است
هضم بود زيرا در اين صورت با پادشاهان اين دنيا هيچ تفاوتي نداشت واز نظر من داراي 

ايـن از  : فتم وتفسير اين آيه را از او پرسـيدم كـه مـادرم گفـت    به نزد مادرم ر. اشكال بود
پـس چگونـه شـما بـه      :به او گفتم. مسائلي است كه تفسيرمشخصي براي آن وجود ندارد

ايـن را از آن جهـت از مـادرم    [ ؟آوريد كه تفسيري براي آن موجودنيست مي چيزي ايمان
بعـد از  ] ايشان قابل قبول نبـود بدون دليل علمي ومنطقي هيچ چيزي برها  آن پرسيدم زيرا

قبل ازاينكه قرآن را مورد مطالعـه قـرار بـدهم اسـالم را در ذهـنم      . آن به سوي قرآن رفتم
طوري پرورش داده بودند كه از ارزش زن كاسته بود زيرا به دستور قـرآن زن بايـد تمـام    

چه بيشتر بـه  پوشانداما با مطالعه قرآن مانند كسي كه مسحور شده باشد هر مي بدن خود را
 يافتم قرآن را بيش از پيش دوسـت  مي وهر چه بيشتر؛ يافتم مي پرداختم بيشتر مي جستجو

قرآن طوري بود كـه بـين عقـل واحسـاس     ؛ من گمشده خود را پيدا كرده بودم. داشتم مي
   .وبين روح وماده توازن داشت

 اسالم من

زنـدگي  . ع عبادات آشنا سـازند خواستم مرا با نماز وانواها  آن به نزد دوستانم رفتم واز
وقتي مسلمان شدم براي انجام فرائض كمي دچـار مشـكل   . از اين جا شروع شدام  واقعي

 سجاده نمازم را زير رختخـوابم پنهـان  . بودم زيرا در خانه كسي از اسالم من خبر نداشت
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از يـك  قـرآن را بـا اسـتفاده    . ايسـتادم  مي خوابيدندبه نماز خواندن مي وقتي همه. كردم مي
كردم بدون اينكه كسـي متوجـه    مي چراغ كوچك مطالعه كردم ودر كالسهاي ديني شركت

روزي وقتي نشسته بوديم پدرم قسمتهايي از قرآن را خواند سپس شروع به تمسخر . شود
از آيات خدا وقرآن پرداخت در آن موقع بود كه من سكوت را جايز ندانستم وسعي كردم 

لرزيدم به پـيش پـدرم    مي در حاليكه از هيجان بر خود. او بيابمهاي  جوابي را براي هتاكي
خوشبختانه در طـول منـاظره بـه    ؛ مناظره ما به طول انجاميد. رفتم وبا او به نقاش پرداختم

كردتـا اينكـه بـاالخره     مـي  قاطع در ذهنم خطورهاي  طور ناخودآگاه دليل منطقي وحجت
دانـي   نمـي  تـو چيـزي  : كشيد وبه من گفت پدرم كه ديگر كم آورده بود از اين بحث كنار

من متعجب بودم شخصي كه روبروي من نشسته بود يعني پدرم ! گويي مي وفقط خرافات
توانست داليلـي را كـه    نمي آورد اما اينجا او هرگز مي براي هر تفسير علمي دليل وحجت

ر ايمـانم  خوشـبختانه ايـن منـاظره مـرا د    . آوردم را قبـول كنـد   مي از قرآن وبه طور قاطع
بـود  تـر   كرد زيرا به عينه مشاهده كردم كه دالئل مـن بـا قـرآن خيلـي مسـتحكم     تر  راسخ

 . ام ودانستم كه برروي راه راست قدم برداشته
 



 

 

 : بر اساس سرگذشت
 قرقيزستان - ناتاشا

ماننـد اكثـر دختـران همسـن      ؛كـنم  مي من در بيشكك در جمهوري قرقيزستان زندگي
بـه طـور اتفـاقي بـا      اولين بار كـه . هاي جديد بودم ايش ولباسوسال خودم عاشق مد وآر

اسالم آشنا شدم روزي بود كه به ديدار يكي از زنان مسلمان كه اهل داغسـتان بـود رفتـه    
او بـه مـن   ، آنجا بود كه با بسياري از مسائل آشـنا شـدم  ؛ او از سفر حج برگشته بود. بودم

بـه مـن گفـت كـه هـيچ      . ز حج چيسـت توضيح داد كه كعبه چقدر ابهت دارد ومقصود ا
قصـه تمـام پيـامبران ماننـد آدم ونـوح      ، معبودي بر حق به جز خداي يكتـا وجـود نـدارد   

   ...وابراهيم ولوط وموسي وعيسي ودر نهايت حضرت محمد را برايم شرح داد
 فكـر  .شدم مي زيرا براي اولين بار با اين مسائل آشنا. از اين سخنان متعجب شده بودم

ي جديـد ومـد روز وتشـكيل خـانواده وتربيـت      ها لباس زندگي فقط در پوشيدنكردم  مي
   ...انجامد وديگر هيچ مي فرزندان ودر نهايت به مرگ

بعـد از آن دچـار نگرانـي     ؛دانستم كه انسان مـورد محاسـبه قـرار خواهـد گرفـت      نمي
يد از رسـ  مـي  همواره در فكر بودم وهر سؤالي كه در مورد اسالم به ذهنم. واظطراب شدم

 .  پرسيدم مي آن زن
بـاالخره  ؛ اين يك ماه براي مـن هماننـد يـك سـال بـود     ، يك ماه از اين اتفاق گذشت

او بـه  . توانم مسلمان شـوم  مي تصميم خودم را گرفتم وبه پيش آن زن رفتم وگفتم چگونه
 ؟  اآلن: من گفت
 »اشهد ان ال اله اهللا وأشهد ان حممد رسول اهللا«بگو  :آري گفت: گفتم

آورم اشـك از چشـمانم    مـي  هروقت آن منظره را بـه يـاد   ؛بود اي ظات تعيين كنندهلح
 داد را مطالعـه  مـي  از آن لحظه به بعد هر كتابي كه در مورد اسالم توضيج. شود مي سرازير
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در ايـن مـدت كـه    . شش ماه گذشت ومن به نماز وپوشيدن حجاب روي آوردم. كردم مي
؛ مانند طوفاني ويرانگر از هر طرف مرا احاطه كرداين تصميم گرفتم سختيها ومشكالت ه

اولين كسـاني كـه   . به حول وقوه الهي در مقابل اين سختيها توانستم ثابت قدم خارج شوم
 به من فشار آورد مادرم بود كه به انواع وسايل مرا از پوشيدن حجـاب وديـن اسـالم منـع    

ا اينكه باالخره طاقت او تمـام  ت؛ خيلي تالش كرد كه مرا از دين اسالم خارج كند. كرد مي
شد وروزي برسر من فرياد كشيد ومرا از خانه بيرون كرد وگفت تا ماداميكه بر دين اسالم 

 ! خواهم تو را ببينم نمي هستي
گشتم به سوي مسجد رفتم واز امـام آنجـا    مي دنبال راه حل؛ دنيا بر سرم تيره وتار شد

كرد وگفت تا مدتي از خانواده دور باشـم   او نصيحتم ...بر سر اين موضوع مشورت كردم
روزها گذشت ومن توانستم با جـواني كـه او نيـز تـازه      .مخفي كنمها  آن وعبادتهايم را از

مسلمان بود ازدواج كنم وازآن موقع تا اآلن سه سال گذشته است وهمواره خداونـد را بـه   
ن است كه خداوند پدر تنها آرزويي كه االن دارم اي. خاطر نعمت اسالم شكر گذار هستيم

   .در آتش جهنم بسوزندها  آن ومادرم را هدايت كند چون دوست ندارم
 



 

 

 : بر اساس سرگذشت
 مصر - مجدي حبيب تادرس

 به روايت شيخ احمد علي
شود كه بعد از نماز فجر در بيرون از مسجد ايستاده بودم تا  مي داستان از روزي شروع

او را فقط يك بار در . بود او را نديده بودم را بپرسم احوال يكي از برادران كه خيلي وقت
در حين صحبت با ايشان بودم كـه احسـاس كـردم جـواني بـه مـا       ؛ توانستم ببينم مي هفته

. پرسد مي شود واز ما آدرس نزديك ترين درمانگاه يا بيمارستان را در آن منطقه مي نزديك
 اشد زيرا آدرس پزشكان منطقه مـا را تواند از ساكنين منطقه ما ب نمي من حدس زدم كه او

چون دوستم قصد مسافرت داشت سريعا ً با او خداحافظي كرده وآن شخص ؛ دانست نمي
نزديك ترين درمانگاه محل سكونتمان كه در حدود يك كيلومتر با مسـجد   تازه وارد را به

كـه  نـام داشـت    )چشمه حيـات ( اين درمانگاه شبانه روزي. فاصله داشت راهنمايي كردم
 .  شدند مي شد وفقط مسيحيان در آن استخدام مي توسط مسحيان اداره

تقريبا ً صد متري از مسافت باقي مانده بود كه ديـدم وضـع همـراهم رو بـه وخامـت      
سعي كردم او را بر پشـتم حمـل كـنم در    . نداشت است به طوري كه اصال ً حال راه رفتن

افقت كرد ومن او را برپشـتم حمـل كـردم    نديد مواي  ابتدا او مقاومت كرد اما وقتي چاره
من خودم را ، وبراي اينكه درد او را كاهش دهم سعي كردم رشته سخن را به دست بگيرم

سپس از او خواستم خـودش را بـرايم معرفـي    . معرفي كردم ومحل سكونتم را به او گفتم
 )بيب تادرسمجدي ح( اسمم :من گفتم بعد از مكثي كه ناشي ازدرد فراوان او بود به؛ كند

آن موقع بود كه فهميدم او مسيحي است وچرا دوست نداشت در ابتـدا اسـمش را   . است
 …او از من خواست كه او را پايين بياورم تا مبادا ديرم شده باشد؛ برايم آشكار سازد
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از ديـن رحمـت را بـرايش    اي  من كه فرصت را مغتنم شمرده بودم سعي كـردم شـمه  
دين مـا از مـا   : و به دست من هدايت شود به خاطر همين گفتممعرفي كنم به اميد اينكه ا

ديـن اسـالم   . خواهد تا به محتاجين كمك كنيم وبه ياري مستضعفين بشتابيم مي مسلمانان
خواند بلكه حتي آياتي كـه در قـرآن درمـورد انتقـام از كـافران       نمي هرگز به خشونت فرا

سـياري از مسـائل را بـرايش    ب …وجود دارد منظور از اين آيـات هنگـام جنـگ اسـت و    
 .  توضيح دادم تا بزرگي دين اسالم در قلبش جاي بگيرد

كشد ومجبور است به خـاطر حـرف زدن مـن بـه حرفهـايم       مي من ديدم او بسيار درد
وقتـي بـه كلينيـك    . گوش كند سكوت كردم وبه راهم ادامه دادم تا به درمانگـاه رسـيديم  

ند به خـاطر همـين مجبورشـان كـردم بيـدار      رسيديم ديدم دكترها وپرستاران خواب هست
روند در حاليكـه مـريض از درد    مي شوند اما ديدم همگي با سستي به سوي كارهاي خود

به خاطر مسـلماني مـن   ها  آن ناليد وچون من داراي ريش بودم واحساس كردم مي به خود
يمـار  متوجه شوند كـه ب ها  آن خطاب كردم تا )جرجس( كنند به عمد مجدي را مي سستي

زيرا اسم مجدي در مصر از اسامي مشترك بـين مسـلمين ومسـيحيان     [ همكيش آنهاست
 بـا كنـدي بـه معاينـه مـريض     هـا   آن متأسفانه حتي بعـد از دانسـتن ايـن امـر نيـز     ] است

البته ايـن   !را از خواب ناز بيدار كرده بودمها  آن پرداختند زيرا در اين موقع از سحرگاه مي
اين رفتـار را ادامـه دهنـد تـا شـخص      ها  آن زدم ودوست داشتم يم را خودم را نيز حدس

وبدانـد كـه يـك    ؛ بيمارخودش اختالف رفتار يك مسيحي را با يك مسلمان به عينه ببيند
مسلمان وقتي يك انسان در خطر است با چشم پوشي از اينكـه او بـر چـه ديـانتي اسـت      

تاني كـه همگـي از همكيشـان    حاضر است او را بركتفهايش حمل كند اما اينجا در بيمارس
او كه اين رفتارها را به چشم خـود ديـد بـه    . دهند مي اويند براي معاينه او اهمال به خرج

گريه افتاد ومن در دلم گفتم فرصت بزرگي است كه نصيب من شده اسـت او بـه خـاطر    
 كرد وبـه  مي بدرفتاري كه از همكيشانش ديده بود از اينكه اونيز مسيحي بود احساس شرم

 .  گريه افتاده بود
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من كه فرصت را مغتنم شمرده بودم ومي ديدم كه اآلن هرچه بيشتر به هـدفم نزديـك   
ومي توانم در هدايت او اميدوار باشم پرستاران را مورد عتـاب قـرار دادم وخـودم    ام  شده

خواستم هرچـه سـريعتر بـه او    ها  آن دست به كار شدم واو را به روي تخت خواباندم واز
از معاينه امتناع ورزيدند زيرا بايد ابتـدا پـول   ها  آن دهند تا درد او كاسته شود امامسكني ب

معاينه را شروع كنند من قيمت آزمـايش را  ها  آن كرديم تا مي آزمايش را به صندوق واريز
اسـت بيمـار كـه اوضـاعش روبـه       ]واحد پول مصر[ جنيه 30گفتند قيمتش ها  آن پرسيدم

پرسـتاران نيـز از درمـان او    ! باشـد  مي جنيه 5همراه دارد فقط وخامت بود گفت پولي كه 
فريـاد كشـيدم   هـا   آن من كه از اين رفتار پرستاران عصباني شده بودم بر سر. امتناع كردند

باز هم امتنـاع  ها  آن كنيد اما مي وگفتم چگونه جان مريضي كه در خطر است را فداي پول
داشتم وعادت نيز نداشتم كه براي نماز فجربـا  ورزيدند من نيز چون كيف پولم را همراه ن

جنيـه را   500كه قيمتي برابـر  ام  ساعت مچي پول به سوي مسجد خارج شوم خارج شوم
سـاعتم را  هـا   آن ساعت مبلغ را نياوردم داشت به گرو گذاشتم تا اگر قبل از بيست وچهار

كليـه تشـخيص   آزمايشات الزم را شروع كردنـد وبيمـاري را سـنگ    ها  آن .تصاحب كنند
 .  وبه او مسكن خوراندند تا كمي تسكين يابد؛ دادند

او ؛ بعد از اينكه كمي آرامش يافت كنارش نشستم تا مطمئن باشـد در كنـارش هسـتم   
خواهد تشكر كند دستم را گرفت وقبـل از اينكـه چيـزي بگويـد بـه او       مي مانند كسي كه

او لبخندي زد وبـا  ؛ ك نخواهم كردتو را تراي  نترس تا وقتي كه كامال ً خوب نشده: گفتم
بـه او گفـتم ايـن از تعـاليم دينمـان      ! كاش تمام مسلمانان مانند تو بودند: لحني آرام گفت

دهـد   نمـي  است كه تمام مسلمانان ملزم به انجام آن هستند وكسي كه اين كارها را انجـام 
 .  اشكال به دين وارد نيست بلكه عيب از خودآن شخص است

كـردم تـا بيشـتر     مـي  هايم را با مزاحهايي همراه هايش را بكاهم صحبتبراي اينكه درد
كمي كه گذشت پرستاران از ما خواستند بيمارستان را ترك كنـيم زيـرا   . احساس انس كند

از ما گرفته بودند فقط شامل آزمايش ودرمان سرپايي بود ها  آن به قول خودشان مبلغي كه
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هـا   آن مريض ما صدايش در آمد وبا صداي بلنداينجابود كه ؛ شد نمي وشامل بستري شدن
  .از خدا بترسيد من هنوز مريض هستم: را خطاب قرار داد وگفت

ام  بيايد اما او موافقت نكرد وگفت فقط مرا به خانهام  من به او پيشنهاد دادم كه به خانه
و را بـه  من نيز با اين شرط كه تا بهبودي كامل از او مراقبت كنم موافقـت كـردم ا  . برسان
 ؛ برسانماش  خانه
او نيـز موافقـت   ؛ كـرد  مـي  علي الخصوص كه او از اهل محل نبود وبه تنهايي زندگي 
 .  كرد

برگشـتم وپـول   ام  رساندم وسريعا ً بـه خانـه  اش  ازكلينيك خارج شديم واو را به خانه
خوابيـده   وقتي آنجـا رسـيدم او  . بيمارستان را پرداخت كردم وسپس به خانه مجدي رفتم

من نيـز از فرصـت اسـتفاده كـردم وبـه آمـاده كـردن غـذا         ، دلم نيامد او را بيدار كنم؛ بود
چشـمانش كـه گشـود خـوراك را     ؛ پرداختم وقتي غذا آماده شد به كنارش رفتم ونشستم

خـارج شـدم وقتـي    اش  سپس براي پيچيـدن نسـخه  ؛ آماده كنارش ديد به او غذا خوراندم
 .  يدارشود سپس به او دوايش را خوراندمبرگشتم او خواب بود صبر كردم تا ب

 تا چهار روز من به پرستاري از او پرداختم در اين مدت فقـط بـراي نمـاز از پـيش او    
 كـردم ودواهـايش را بـه او    مـي  برمـي گشـتم وغـذارا آمـاده    اش  رفتم ودوباره به خانه مي
 بـد سـپس  كـردم او بخوا  مـي  در اين مدت صبر؛ شستم مي لباس هايش را نيز؛ خوراندم مي
؛ بيداربودم تا احتياجات او را برآورده كـنم  خوابيدم وهروقت نيز بيدارمي شدقبل از او مي

دادم تا خودش بهتـر بـا ديـن اسـالم      مي تمام اين كارها را غير مستقيم به تعاليم دينم ربط
او جوان با ؛ دادم مي آشنا شود وفكر نكند كه من براي مسلمان شدن او اين كارها را انجام

 .  فهميد مي وشي بودوزود مسائل راه
ديگر فكر نكـنم بـه    ؛االن حالت بهتر است: وقتي حال او رو به بهبودي بود به او گفتم

من احتياجي داشته باشي اگر دردي احساس كردي سـريعا ً بـا مـن تمـاس بگيـرومن در      
ه مـن  هنوز سخنانم را به اتمـام نرسـانده بـودم كـ    . رسانم مي اسرع وقت خودم را به اينجا
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دانم كه براي نصـرت   مي واين را فقط از بركت كاري؛ را از خداوند بزرگ گرفتمام  جايزه
بـود  اي  به من گفت كه زيباترين جملـه اي  مجدي جمله، دانم مي دين خدا انجام داده بودم

توانم به دين اسالم وارد شوم از شـدت   مي چگونه :او به من گفت. كه در آن لحظه شنيدم
نستم خودم را كنترل كنم واشك از چشمانم سرازير شـد كـه ايـن از نگـاه     خوشحالي نتوا

او برخواست ومرا در آغوش گرفت من نيز او را راهنمايي كردم ؛ تيزبين مجدي دور نماند
تـا مـدت يـك مـاه نـزد او مانـدم       . تا شهادتين را ادا كند وسپس از او خواستم غسل كند

اعالن اسالمش به ازهر رفتيم وآنجـا او ازمـن    آموختم سپس براي مي ومبادئ دين را به او
. را براي او برگزيـدم  )عبداهللا( خواست كه اسمش را خودم برايش انتخاب كنم من نيز نام

من از او خواستم تا مدتي ايـن امـر را از آشـنايانش كتمـان كنـد تـا مـن جـايي را بـراي          
   ...اما ..پيدا كنماش  زندگي

 ش تصميم گرفته بودنـد بياينـد وبـا او زنـدگي كننـد     فقط دو روز بعد بود كه دو برادر
سـازد   م�ي شوند كه اسالم او را به طور اتفـاقي بـرمال   مي نيزدر خانه متوجه تغييراتيها  آن

شود اما او همانند كـوهي اسـتوار تمـام ايـن      مي براي ارتداد او شروعها  آن وشكنجه دادن
 كننـد بلكـه از راهـي ديگـر وارد     نمي رهااو را ها  آن كند اما مي را تحملها  آن آزار واذيت

كنند در دل او شبهه بيندازند تا بلكه او به نصرانيت بـاز گـردد وبـراي     مي شوند وسعي مي
. انداختن شبهه من كه عامل مستقيم اسالم برادرشـان بـودم را دعـوت بـه منـاظره كردنـد      

داد من نيز از خداوند ومرا در جريان قرار ؛ خيلي خوشحال شدها  آن عبداهللا ازاين پيشنهاد
خوشبختانه در جريـان منـاظره توانسـتم    ؛ ياريم كند وحق را بر زبانم جاري سازد خواستم

ها را غلبه كنم وعاملي كه خيلـي بـه مـن كمـك      تناقضات را درعقايدشان برمال سازم وآن
 نمـ . با مبادئ دين اسالم وحتي مسيحيت بودها  آن كرد تا برآنها غلبه كنم عدم علم نبودن

 را نيز به اسالم فرا خواندم وبرادرشان نيز خيلي در هـدايت ها  آن را رها نكردم بلكهها  آن
توانسـتند بـا   ها  آن را هدايت كندوخوشبختانهها  آن مؤثر بود باالخره عبداهللا توانستها  آن
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 )عبـدالملك ( و )عبدالمحسـن ( را بـه ترتيـب  هـا   آن اسـامي ؛ قناعت تام به اسالم بپيوندند
   ....گذاشتم

در نماز شب ودر حاليكه  يك ماه از اين جريان گذشت كه برادر كوچكترشان عبداهللا

﴿ خواند مي اين آيه را      ﴾ پيوندد مي به رحمت ايزدي 

در خـواب ديـده    كند اوحضرت سلمان فارسي وتميم الداري مي در آن شبي كه وفات
اورا كفـن كـرديم بـر او     بعد از اينكـه  .زت را نزد ما كامل كنبود كه به او گفته بودند نما

در مدت دو ماهي كه با او آشنا شـده  . نماز گذارديم ودر مقبره مسلمانان به خاك سپرديم
بودم او تمام اين مدت را در روزه گذراند وثلث قرآن را از حفظ كرده بود هـيچ شـبي را   

توانم خـودم را كنتـرل    نمي آورم مي به يادهر وقت او را ، بدون نماز شب به صبح نرساند
 خداوند او را رحمت كنـد وبـه بهشـت بـرين را    . شود مي كنم واشك از چشمانم سرازير

 .  نصيبش كند را وما را نيز به او ملحق سازد
 



 

 

 : بر اساس سرگذشت
 آمريكا - مارگريت ماركوس

قت را بعد شود وحقي مي چه زيباست هنگامي كه انسان چشمانش به سوي حق روشن
شـود   مي چه زيباست هنگامي كه شخص با احساساتي روحاني مواجه. يابد مي از گمراهي

مارگريت كه اسمش را به مريم تغييـر داده اسـت يكـي از    . وتمام بدنش را در برمي گيرد
   ...زناني است كه در جستجوي حقيقت بوده است كه آن را يافته است

 مارگريت ماركوس

از پـدرومادري يهـودي متولـد شـده      1934نيويورك در سال هاي  او در يكي از حومه
كـه يكـي از منـاطق شـلوغ نيويـورك       "ويستشـير "تعليمات ابتـدايي را در منطقـه   . است

داد  مي از همان ابتدا نشاناش  طرز فكر او وروش زندگي. شود گذرانده است مي محسوب
. شـود  مـي  ير در زندگي اودر درون او در حال شكل گيري است كه باعث تغياي  كه زلزله

از همـان  . او هنگامي كه نوجواني بيش نبود به كتاب وكتاب خواندن عالقه وافري داشـت 
ابتدا با سينما ورقص وموسيقي پاپ مخـالف بـود وهيچگـاه در جلسـات مخـتلط شـبانه       

 .  شركت نداشته است
صوصـا ً  وقتي ده ساله بودم بسيار به كتـاب خوانـدن عالقـه داشـتم مخ    : گويد مي مريم

آنجا بود كه فهميدم اين اعراب نبودند كـه اسـالم   . گفت مي كتبي كه در مورد عربها سخن
 .  را ساختند بلكه اسالم بود كه اين قبايل بدوي وابتدايي را سروران عالم ساخت

به قسم پژوهشهاي ادبي دانشگاه نيويـورك   1952بعد از موفقيت در دبيرستان در سال 
يماري كه در سال دوم تحصيل به آن دچار شد مجبـور شـد بـه    ولي به علت ب؛ ملحق شد

مدت دوسال از درس وتحصيل دور باشد اما در ايـن مـدت او بيكـار ننشسـت بلكـه بـه       
وقتي كه به تحصيل برگشت سـؤاالت زيـادي را در   ؛ تحقيق در مورد دين اسالم پرداخت
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در دانشگاه . كرده بودنيز نسبت به اعراب پيدا  ذهن داشت كه به دنبال آن احساس عاطفي
او نيـز يـك احسـاس    ؛ با يك يهودي ديگر آشنا شد كه او مصمم به دخول به اسـالم بـود  

او . عاطفي نسبت بـه اعـراب داشـت وتوسـط او بـا دوسـتان عـرب بسـياري آشـنا شـد          
 "تعاليم يهود دردين اسالم"ودوستانش در جلسات سخنراني يك حاخام يهودي به عنوان 

كرد ثابت كند كه تعاليم اسـالم تمامـا ً وبـه     مي حاخام يهودي سعي اين. كردند مي شركت
او در . گرفتـه شـده اسـت    )كه تفسير تورات درنزد يهود بود( تلمود طور مستقيم از كتاب

پرداخـت   مي اين زمينه از روي كتابي كه خود تأليف كرده بود به توضيح اصول دين اسالم
 .  داد مي اب تلمودربطوبا ذكر آياتي از قرآن مجيد آن را به كت

 تناقض وادعاهاي باطل

از طريق ها  آن ،پردازند مي با آزادي كامل به ترويج افكار خودها  در آمريكا صهيونيست
ولي بـراي او ايـن   ؛ پردازند مي تبليغات وهمچنين توليد فيلم به تمجيد دولت صهيونيست

 م نسـبت بـه يهوديـت   امر متفاوت بود زيرا او ايـن امـور را ناشـي از برتـري ديـن اسـال      
كـه   "بـن گوريـون  "جالب ايـن جاسـت كـه نخسـت وزيـر سـابق اسـرائيل        ؛ دانست مي

نه تنها به خدايي كه برتر از ساير موجودات  شمارند مي صهيونيستها او را از برزرگان يهود
شد وپايبند شريعت يهودي نيـز   نمي ها نيز داخل بود اعتقادي نداشت بلكه به معابد يهودي

 هـا  عصر حاضر نيز همـين طـور اسـت بـه طـوري كـه بسـياري از صهيونيسـت         در، نبود
زمين ها  آن پندارند خداوند نماينده امالك جهاني است كه هركجا كه دلشان بخواهد به مي

  !.دهد بدون اينكه به ساير بندگانش تخصيص دهد مي اختصاص
وتتناقضـات   انديشـيد متوجـه پـوچي عقايـد يهـود      مي هرچه بيشتر مريم به اين افكار

او به اين نكته پي برده بـود كـه علمـاي يهـود بـه شـدت از       ؛ شد ميها  آن عجيب در دين
 اسالم وپيامبر اسالم متنفر بودند واين تفكرات باعث شده بود كه مـريم بـيش از پـيش از   

روزي كه او به قرائـت ترجمـه قـرآن كـريم پرداخـت بـراي او يقـين        . فاصله بگيردها  آن
كتاب از جانب خداوند عليم نازل شده است كه در آن تمام امور بيـان  حاصل شد كه اين 
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كرد وبيشتر اوقـات را   مي او تقريبا ً روزانه به كتابخانه بزرگ نيويورك مراجعه. شده است

 كـه در چهـار جلـد نگاشـته شـده اسـت       "المصـابيح  ةمشـكا "با ترجمـه كتـاب سـترگ    

درمورد امـوري كـه در ايـن    اي  كنندهدر اين مدت او توانست جوابهاي قانع . پرداخت مي
او در اين مدت پـي بـرده بـود كـه     . زندگي برايش بدون جواب مانده بود دست پيدا كند

هـاي فـاني ايـن دنيـا كـه       اسير شهوتهاي نفساني گشتن برابر است با غرق شدن در لـذت 
 .  شد نمي جز افسردگي وكژي در مسير زندگي چيز ديگري عايدشاش  نتيجه

 م تولدي ديگرسرانجا ...و

او تصميم خود را گرفـت وبـه مقـر بعثـه اسـالمي در       1961در يكي از روزهاي سال 
مسلمان شـد واسـمش رابـه     )داوود فيصل( بروكلين مراجعه كرد وبه دست داعيه اسالمي

محمد ( به پاكستان مهاجرت كرد وبا )ابو األعلي مودودي( مريم تغيير داد وبه دعوت شيخ
علـي  : گويـد  مـي  مريم در اين مـورد . د كه از او چهار فرزند داردازدواج كر )يوسف خان

انگلـيس  هـاي   رغم اينكه پاكستان نيز مانند هر كشور مسلمان ديگري اسـت كـه از آفـت   
تواند با ديـنش يعنـي اسـالم     مي وآمريكا در امور مختلف در امان نمانده است اما شخص

 كشـورها نيـز بـا مشـكالتي مواجـه     زندگي كند هرچند كه درراه پياده كردن دين در ايـن  
 .  تواند آن را تصحيح كند مي شود اما زود مي

 اي به عموم مسلمين نامه

ازقرآن وسنت پيروي كنيدنه فقط در شعار كه در سيره عملي زنـدگيتان نيـز ايـن     ...."
اگـر  [ از اختالف بپرهيزيد ووقتتان را در امور بي مورد تلف نكنيد؛ دستورات را پياده كنيد

به مشيت خداونداو شمارا به سعادت بزرگ در ايـن   ]دستورات وفرامين را پياده كنيد اين
 "....رساند مي است ]بهشت[ زندگي وجايزه بزرگتر در آخرت كه همانا
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 اي متفاوت نامه

خطـاب بـه   اي  نامـه  1983در سـال  ؛ مريم دراين مدت والدينش را نيز فراموش نكـرد 
كـه مـا در آن رشـد    اي  بايد بدانيد كه جامعـه " :وشتوالدينش در امريكا به اين مضمون ن

ونمو كرده ايم دچار از هم گسيختگي است وهر لحظه متالشي شدن آن را شاهد خواهيم 
آمريكاي كنوني دنباله امپراطوري روم قـديم اسـت كـه در مراحـل آخـر بـه سـقوط        ؛ بود

كشـوري كـه داراي    اين امر را نه فقط در آمريكا كه در كشورهاي اروپـايي وهـر  ، انجاميد
تجربه ثابت كـرده اسـت كـه هـر كشـوري كـه       . فرهنگ غربي است را شاهد خواهيم بود

تواند الگويي مناسب براي يـك   نمي براساس نظام سرمايه داري والئيك تشكيل شده باشد
   ."نظام اجتماعي موفق تلقي شود

 



 

 

 : بر اساس سرگذشت
 گالينا از روسيه

ن مسيحي ارتودوكس هستند كه در مذهبشان متعصب خانواده م .من اهل روسيه هستم
ديگر از دختران پيشنهاد داد تا بـراي  اي  من وعده اولين بار يكي از تجار روسي به .هستند

داد وستد وخريد كاالهاي برقي از يكي از كشورهاي حاشيه خليج فـارس او را همراهـي   
؛ ين ما واو بود فقط همين بـود قراري كه ب. كنيم ودر روسيه آن كاالها را به فروش برسانيم

اما همين كه پايمان به آنجا رسيد او نيت پليد خودرا آشكار كرد وازما خواسـت بـه خـود    
ثروت واموال ي  وعدهها  آن او با سخنانش ديگر دختران را اغوا كرد وبه ؛فروشي بپردازيم

ـ   گول حرفها  آن متأسفانه اكثر؛ فراوان از اين طريق داد د جـز مـن كـه    هـاي او را خوردن
خواسـتم   مـي  هـر وقـت از او  . هرگز برايم قابل قبول نبود كه از اين راه امرار معاش كـنم 

خنديـد واز دادن   مـي  پاسپورتم را به من تحويل دهد تا من به كشورم بـاز گـردم بـه مـن    
تو در اين كشور ضايع خـواهي شـد زيـرا    " :گفت مي او به من. ورزيد مي پاسپورت امتناع

عرصـه بـرايم    ".يت چيز ديگري نداري من هم چيزي بـه تـو نخـواهم داد   ها لباس به جز
شد بقيه دخترها از روي ناچاري بـه ايـن جريـان پيوسـتند امـا مـن        ميتر  روزبه روز تنگ

او تمـام پاسـپورتهايمان را پنهـان كـرده     . توانستم علي رغم فشارهاي او پاك بـاقي بمـانم  
را به من تحويل دهد تا ام  گذرنامه ا وادار كنمكردم تا بلكه او ر مي بودمن هرروز پافشاري

بتوانم به كشورم باز گردم تا اينكه روزي از فرصـت اسـتفاده كـردم وپـس از جسـتجوي      
 .  را پيدا كنم واز آن آپارتمان بگريزمام  فراوان توانستم گذرنامه

 سر آغاز

نـه  ؛ شناختم نمي دانستم به كجا بروم كسي را نمي به خيابان وارد شدم گيج ومنگ بودم
همچنان متحير به چپ . آشنايي ونه پولي داشتم به شدت گرسنه بودم ومأوايي نيز نداشتم
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ها  آن ازديدن .كردم تا اينكه جواني را به همراه سه نفر زن در خيابان ديدم مي وراست نگاه
صـحبت  هـا   آن رفتم وبه زبان روسي بـا ها  آن احساس اطميناني به من دست داد به طرف

آيـا  : گفـتم هـا   آن مـن بـه  . داند نمي روسي: آن جوان از من عذر خواهي كرد وگفتكردم 
از شدت خوشحالي به گريـه افتـادم وتمـام    ! آري: گفتند؟ توانند صحبت كنند مي انگليسي

خواستم فقط دو الـي سـه   ها  آن از. در ميان گذاشتمها  آن اتفاقاتي كه برايم افتاده بود را با
در روسيه تماس بگيـرم وفكـري بـراي برگشـتم     ام  بتوانم با خانواده روز مرا پناه بدهند تا

دانست چه بگويد شـايد اگـر هـر كـس ديگـري       نمي آن جوان به فكر فرو رفته بود. بكنم
نگريستم او  ميها  آن كردم وبه مي من همچنان گريه .جاي او بودنيز همين موقف را داشت

تصميم گرفتند مرا به خانه شـان  ها  آن تدر نهاي. كرد مي نيز با مادر ودوخواهرش صحبت
را گرفتم اما مثل اين بود كه خطوط به هـم  ام  من از همان ابتدا شماره تلفن خانواده. ببرند

 .كـردم  مي من هر چند دقيقه يك بار تماس را تكرار. داد نمي ريخته بود چون كسي جواب
حي هسـتم بـا مـن مهربانانـه     گفته بودم مسـي ها  آن وقتي مرا درمانده ديدند وچون بهها  آن

از همان ابتداي آشنايمان مرا به اسالم دعـوت كردنـد ولـي مـن بـه      ها  آن .كردند مي رفتار
 خواستم در ايـن مسـأله وارد شـوم مـن از     نمي شدت با اين امر مخالفت كردم زيرا اصال ً

الـد  آن جوان كـه خ ! ارتودوكس بودم كه با مسلمانان دشمني سر سختي داشتنداي  خانواده
نام داشت روزي به مركز دعوت رفت وبا خود چند كتاب به زبان روسي آورد من پس از 

. شدم وبامطالعاتي كه انجام دادم به اين دين قانع شدم ومسلمان شدمتر  چند روز كمي نرم
به شدت به تعاليم دين جديدم پايبند بودم به طوري كه هميشه  از روزي كه مسلمان شدم

ترسيدم به كشـورم   مي صالح اختيار كنم حتي كار به جايي رسيد كهحريص بودم همنشين 
 ! باز گردم مبادا مرا مجبور به ارتداد كنند

 ازدواج

روزي بـه  . وقتي خالد به من پيشنهاد ازدواج داد بيش از پيش متمسك بـه ديـن بـودم   
كـردم از   من تعجب. همراه خالد به بازار رفتم كه براي اولين بار زني راديدم كه منقبه بود
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او حجـابي پوشـيده   ": خالـد گفـت   !!؟خالد پرسيدم اوچرا صورت خودرا پوشانده اسـت 
كمـي بـه   ". باشد ورسولش به آن دستور داده است مي است كه خداوند خشنود از اين امر

درست است اين همان حجـابي اسـت كـه خداونـد از مـا      ": فكر فرو رفتم به خالد گفتم
وارد شـدم  اي  من همين اآلن به مغازه": گفتم؟ داني مي ازكجا: خالد گفت". خواسته است

كردنـد پـس بـه نظـر مـن زن بايـد        مـي  كاركنان آن مغازه داشتند خيره به من نگاهي  همه
صورتش را بپوشاند وفقط شوهرش حق دارد اورا ببينـدبنابراين مـن تـا وقتـي كـه منقبـه       

بخت بـودم واطرافيـان   روزها گذشـت ومـن خوشـ   ". شوم نمي از اين بازار خارجام  نشده
كردم متوجـه   مي نگاهام  يك روز كه به گذرنامه. وشوهرم مرا درقلب خود جاي داده بودند

متأسفانه براي تمديـد اعتبـار   ؛ رسد مي تا چند روز ديگر به پايانام  شدم كه اعتبار گذرنامه
را بـا   ايـن امـر  . رفـتم  مـي  آن فقط بايد به شهر خودم كه گذرنامه از آنجا صادر شده بـود 

خواسـتم مـرا    خواستم بدون محرم سفر كنم از خالـد  نمي شوهرم در ميان گذاشتم وچون
وقتي سوار هواپيما شدم مانند يك مسلمان شامخ واستوار در كنـار شـوهرم   . همراهي كند

مهمانـداران مشـغول پـذيرايي در هواپيمـا     . كم كم مردم نظرشان به من جلب شد. نشستم
تـأثير   مشـروبات الكلـي كـه   . شـد  مـي  مشروبات الكلي نيز سـرو بودند ودر كنار پذيرايي 

آمـد   مـي  خودش را گذاشت الفاظ ركيكي بود كه از جانـب مسـافران هواپيمـا بـه سـويم     
 :گفـتم  مي به او. كردم مي شوهرم از اين امر بسيار عصباني بود اما من او را به صبر دعوت

انـد   ه هايي كه اصحاب پيامبر ديـده هيچ نگران نباشد زيرا اين آزار واذيت در مقابل شكنج
 .  آيد مي هيچ به حساب

 روسيه  در

خيلي به مـذهب ارتـودوكس   ام  خانواده: وقتي در فرودگاه پياده شديم به شوهرم گفتم
را تمديد كردم وقبـل از  ام  تعصب دارند پس بهتر است االن به هتل برويم ووقتي گذرنامه

كارمنـد  . يم وفرداي آن روز به اداره گذرنامه رفتـيم به هتل رفت. كنيم مي ديدارها  آن سفر از
عكسي كه همراهم بود را بـه او دادم  . آنجا از من عكس وگذرنامه قديمي را خواستار شد
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او بـه  . كه البته آن را به من برگرداند زيرا در عكس فقط صورتم نمايان بود ومحجبه بودم
 من امـا . ور كامل نمايان باشدخواهيم كه صورت ومو وگردن به ط مي ما عكسي: من گفت

بـه سـوي   . نشـان بـدهم  هـا   آن را بـه ام  زير بار نرفتم غير ممكن بود كه عكس بي حجابي
به سوي مدير آن اداره رفتم تا بلكـه مشـكلم را حـل    ؛ كارمند بعدي رفتم او هم نپذيرفت

ه بايد براي حل مشـكلت بايـد بـه ادار    :كند اما او نيز آب پاكي روي دستم ريخت وگفت
از اداره . از دسـت مـا كـاري سـاخته نيسـت      مركزي گذرنامه در مسكو مراجعه كني زيرا

كـرد   مـي  خالد سـعي . ما بايد به مسكو مسافرت كنيم: گذرنامه خارج شدم وبه خالد گفتم
در صورت ضرورت فكر نكـنم اشـكالي   : داد ومي گفت مي مرا قانع كند او به من دلداري
بعد از مسلمان شدنم غيـر ممكـن اسـت بگـذارم نـامحرم       :داشته باشد اما من به او گفتم

 . صورت مرا ببيند

 مسكو در

وقتي  .من همچنان منقبه بودم. در مسكوبه سوي اداره مركزي گذرنامه به راه افتاديم 
: داد به من گفت مي را بادستش بازيها  مدير كل آنجا گذرنامه را ديد ودر حالي كه عكس

به يكي از كارمندان زن : به او گفتم ؟؟هستيها  اين عكس كني تو صاحب مي چگونه ثابت
را تطبيق كند اما براي تو من هرگز ها  دستور بدهيد تا صورتم را به او نشان دهم وعكس

باريد عصباني شد وما را از  مي او كه خباثت از چشمانش. صورتم را آشكار نخواهم كرد
گويد را  مي راضي كند تا هرچه او شوهرم دوباره سعي كرد مرا. دفتر كارش بيرون كرد

﴿ من اما اين آيه را به اويادآوري كردم. كرد مي انجام دهم چون ضرورت ايجاب     

        ﴾ هوا تاريك شده بود شوهرم به خواب فرو  .نااميد به هتل باز گشتيم

كردم تا اينكه نزديك نماز فجر  يم رفت اما من به نماز ايستادم وبه درگاه خداوند دعا
شوهرم را بيدار كردم تا نماز بخواند من نيز نماز فجر را اداكردم وبعد از نماز كمي ؛ رسيد

وقتي به اداره رفتيم من كه از روي نقابم جلب . خوابيدم تا دوباره به اداره گذرنامه برويم
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به طرف او رفتم او . كند يم كردم متوجه شدم يكي از كارمندان زن آنجا مرا صدا مي نظر
تواني تحويل  مي پاسپورتت آماده است :بله گفت :گفتم؟ تو گالينا هستي: به من گفت

به تو نگفتم هر كس كه از  :خوشحال شدم به طرف شوهرم برگشتم وبه او گفتم؛ بگيري
سپس آن . كند مي خدا بترسد وپرهيزگاري را پيشه كند خدا راه نجات را براي او فراهم

. شما بايد به شهري كه از آنجا آمده ايد برويد وگذرنامه تان مهر شود :رمند به ما گفتكا
 . به همان شهر بازگشتيم واتاقي را كرايه كرديمها  آن ما نيز طبق دستور

 عذاب سفر

خانـه مـان هنـوز    . بعد از آن كه مستقر شديم به طرف خانه مان به حركـت در آمـديم  
خيلـي  . وقتي در زدم برادر بزرگم در را باز كرد. بودام  دكيقديمي دوران كوي  همان خانه

امـا او متعجبانـه   ؛ ديدم نقاب را از صورت برداشتم مي ها او را خوشحال شدم بعد از مدت
به خانه وارد شدم وپشت سـر مـن شـوهرم وارد شـد وبـه      . كرد مي به من ولباسهايم نگاه

 به من گفتنـد ايـن  ها  آن .ن شروع شددرگيري لفظي برادرانم با م. سوي اتاق نشيمن رفت
مـن  ؟ وآن مرد كيست كه به همراه من به اينجـا آمـده اسـت   ام  چيست كه پوشيده ها لباس

هابه شدت مرا كتك زدند وسپس به همراه پدرم بـه   داستان را برايشان تعريف كردم اما آن
بود شوهرم به هر زحمتي كه . اتاق نشيمن وارد شدند وشوهرم را زير مشت ولگد گرفتند

هـرروز  هـا   آن .بين سياهي جمعيت محو شد توانست از معركه بگريزد ودر بيرون از خانه
. دادنـد  مـي  رفتند وخواهركوچكتر از خودم را مراقب من قرار مي صبح زود به سر كارشان

تـا اينكـه   . كردم او رابه اين دين قانع كنم مي كردم وسعي مي من هرروز باخواهرم صحبت
بـه نظـرم ديـن اسـالم ديـن       :كمي تحت تأثير حرفهايم قرارگرفـت وگفـت   در آن روز او

از او خواستم مرا كمك كند و وقتي شوهرم را در بيرون از خانه ديد مـرا  . باشد مي صحيح
پاييدووقتي آن روز خالـد را در بيـرون از    مي خبر كند او نيز از طبقه فوقاني خانه بيرون را

ن نيز كشان كشـان خـودرا بـه دم در رسـاندم وچـون      خانه ديد به سرعت مرا خبر داد وم
توانستم از خانه فرار  نمي بسته بودندها  زنجيرهايي كه به دستانم بود وآنرا به يكي از ستون
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دستانم از پشت سـرم  . پدر وبرادرانم كبود شده بودهاي  تمام بدن وصورتم زير كتك .كنم
كه يك دفعه خالـد  اند  رفتهها  آن ن شومدم در به اطرافم نگاه كردم تا مطمئ. بسته شده بود

او وقتي مرا در آن حالت ديد دلش به حال من . را از دور ديدم كه خانه را زير نظر داشت
نگران من نباش مـن بـر عهـد خـود اسـتوار      : به آرامي به او گفتم. سوخت وبه گريه افتاد

ي كه اصـحاب پيـامبر   بينم در برابر اذيتهاي مي خدا شاهد است اين شكنجه هايي كه. هستم
هرچه زودتر اينجـا را تـرك    .مساوي هيچ استاند  وتابعين ويا حتي پيامبران از كفار ديده

آن جـا را تـرك كـرد وبـه هتـل بازگشـت        اوعلي رغم مـيلش  .كن ودر هتل منتظرم باش
يم را روي خواهرم متمركز كردم تا او را تحـت تـأثير   ها فعاليت من تمام. ومنتظرم نشست

وحاضـر شـد جـان    ، قرار دهم خوشبختانه او به اين دين قانع شد ومسلمان شـد اين دين 
او به برادرانش مشروب قـوي خورانيـد   . خود را به خطر بيندازد ومرا از خانه فراري دهد

ربود وتوانست مرا از قيد آزاد ها  آن مست واليعقل به خواب رفتند كليد را ازها  آن ووقتي
روز سـوم بـود   . واز انجا خارج شدم. المش را آشكارنكندمن از خواهرم خواستم اس. كند

خودم را معرفي كـردم او  ؟ كيستي: خالد گفت. كه خود را به هتل رساندم ودر اتاق را زدم
كـه  ام  زود دست به كار شدم ابتـدا عبـا و روسـري   . سريعا در را باز كرد ومن داخل شدم

از هتـل خـارج شـديم ويـك     . يدماضافه با خود آورده بودم را از كيفم خارج كردم وپوش
شوهرم از راننده خواست ما را بـه هتـل برسـاند امـا گفـتم بـه روسـتايي        . تاكسي گرفتيم

مـا وقتـي بـه آن    . كننـد  مـي  رويم زيرا در فرودگاه به راحتي ما را پيدا مي درهمان نزديكي
 روستا رسيديم ماشينمان را عوض كرديم واز آنجا به شهري ديگـر حركـت كـرديم در آن   
شهر نيز همان كار را انجام داديم وبه شهر بزرگتر كه داراي فرودگاه بين المللي بود رفتيم 
وچون دير وقت بود نتوانستيم بليت رزرو كنيم پس به هتل رفتيم وفرداي آن روز با اولين 

 . پرواز به كشور محل اقامتان باز گشتيم
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 سرانجام و

هم اكنون هيچ مشكلي از نظـر  . ري شدمبه كشور بازگشتيم ومستقيم در بيمارستان بست
زندگي ندارم اميدوارم خداوند نعمت اسالم را برما تداوم ببخشـد ومسـلمانان رادر تمـام    

 .  جهان نصرت ببخشد وخواهرم را ثبات در دين عطا كند
 



 

 

 : اساس سرگذشت بر
 عربستان كارمند آمريكايي در

 به روايت خودش

كـردم بـه زيـر     مـي  گذشت ومن سعي نمي چند ماهي از شغل جديدم در شهر رياض"
تمام فكر وذكرم اين بود كه در شغل جديدم موفق باشم تـا  . وبم شغل جديدم عادت كنم

روزي براي هواخوري در بيرون از محل كارم نشسته . بتوانم به مدارج باالتر ترقيه پيداكنم
از شـهروندان  تعـدادي   ....توجه مـرا بـه خـود جلـب كـرد     اي  بودم وبراي اولين بارمنظره

سعودي وغير سعودي را مشاهده كردم كه به سوي مسجد بزرگي كـه در آن حـوالي بـود    
در آن ؛ البته وقتي كه آنجا آمده بودم تـا بنشـينم صـداي اذان را شـنيده بـودم     ؛ روانه بودند

: درذهنم سؤالي پـيش آمـد  . هنگام احساسي به من دست داد كه برايم وصف نشدني است
چه كسـي يـا چيـزي باعـث     ؟ ين شتابان به سوي مسجد به راه افتاده انداين چنها  آن چرا

 آيـا جـوايزي آنجـا توزيـع    ؟ اين چنين به سـوي مسـجد مسـابقه بدهنـد    ها  آن شده است
   ؟!؟شود مي پولي پرداختها  آن يا اينكه به؟ شود مي

را بـه  ها  آن اين سؤاالت اثر عميقي در ذهنم داشت به طوريكه سعي كردم اين حركات
وقتي صداي اقامه را شنيدم به صـورت جـدي تربـه ايـن قضـيه      . سوي مسجد دنبال كنم

همانگونـه كـه بـه مسـجد     ها  آن بعد از اينكه امام سالم نمازرا دادمشاهده كردم؛ انديشيدم
وبعـد از آن از   دهند مي وبه همديگر دست؛ شوند مي آمده بودند گروه گروه از آنجا خارج

كـردم در مـن اثـرات عميقـي      مي تصاوير واقعي كه مشاهده اين. شوند مي همگديگر جدا
اين اولين برخورد رسمي من با دين اسالم ؟ چه قانون منظمي: با صداي بلند گفتم. داشت

بعد ازديدن اين جريان بود كه همه چيز را فهميـدم وجـواب سـؤال آن روز خـود را     ؛ بود
ودرخريد چيزي عجله داشتم امـا  آيد روزي در بازار بزرگ رياض بودم  مي يافتم زيرايادم
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ومـن هرچـه   ، كننـد  مـي  راتعطيلها  با تعجب فراوان مشاهده كردم كه در وسط روز مغازه
خواستم مايحتاج خود را از او بخرم را راضي كـنم   مي كهاي  سعي كردم صاحب آن مغازه

نمـاز مـن   انشاءاهللا بعداز  :تا كمي صبر كند ومن خريدم را بكنم اما او امتناع ورزيد وگفت
من در آن روز اين عمل او را توهين به خودم پنداشـتم وعصـباني   . در خدمت شما هستم

شـود   مـي  اما وقتي مسلمان شدم به اين موضوع پي بردم كه چه نيروي داخلي باعث. شدم
 ".اين چنين انسان مانند آن تاجر عمل كند

 به روايت همكارانش

ز ايمانش اين چنين از حالوت آن چه كه آمريكايي تازه مسلمان سفيد پوستي كه بعد ا
 بعـد از دومـاه كـه از اسـالمش    ، كنـد  مـي  او به آن رسيده است براي دوسـتانش تعريـف  

به آرزوي خودش كه همانا نمـاز خوانـدن    گذشت براي اداي عمره رغبت نشان داد تا مي
همراه  دوستانش اين آرزوي او را برآورده كردند واو به. مستقيم روبروي كعبه است برسد

اطرافيـان او در آن مكـان طـاهر    ؛ دونفر از همكاران سعوديش به مكه مكرمه مشرف شـد 
باريـد بـه    مي كه او چگونه با خشوع وخضوع وبا ديدگاني كه ازآن اشكاند  مشاهده كرده

چه بسيار كساني در اين جهـان هسـتند كـه از    ": گفت مي او به همراهانش. ايستاد مي نماز
 ". عظمت محروم هستنداين جو روحاني وبا 

: گويـد  مي يكي ازهمراهانش. او مراسم عمره خودرا قبل از نماز عشاء به پايان رسانيد
وقتي از تشهد اول برخواستيم فكر كرديم اوآنچنان در عالم خود غرق است كه فرامـوش  

 دستم را به سوي او دراز كردم تا او را از اين امـر آگـاه سـازم   ، كرده است به قيام بايستد
وقتي به ركوع رفتـيم مشـاهده كـردم    ؛ ولي مشاهده كردم كه او هيچ حركتي را نشان نداد

وقتي سالم نمـاز  . خواهد بيفتد مي اوبه سمت راست متمايل شده است مانند اين است كه
در آن هنگـام از ايـن حسـن خاتمـه اودر     . را دادم ديدم كه او دارفاني را وداع گفته است

مردي كـه عمـل اهـل دوزخ را    : فرمود مي حديث نبوي افتادم كهبه ياد اين . شگفت بودم
اما قضـا وقـدر بـراو    ، دهد تا اينكه بين او وجهنم به اندازه يك گز فاصله نيست مي انجام
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 پـس خداونـد او را بـه بهشـت وارد     دهـد  مي گيرد واعمال اهل بهشت را انجام مي پيشي
ده بودم وديده بودم كه چگونه بعـد از  من اين مرد را قبل ازاينكه مسلمان شود دي. كند مي

همچنين نماز ، انابت اورا، بعد از اسالم خشوع او را. از قبل شده استتر  اسالمش نوراني
آخر سر نيز او در حرم مكه جان به جان آفرين تسليم كـرد  . او را در حرم مكه ديده بودم

در آمريكـا او را  اش  ادهوما در مكه به تشييع جنازه او پرداختيم وبا كسب اجـازه از خـانو  
 وقتي ديگر همكاران او كه آمريكايي بودند ودر آن شركت كار. درمكه مكرمه دفن كرديم

خورم بـه   مي من به مرگ او غبطه: گفتها  آن كردند جريان مرگ او را شنيدند يكي از مي
او به زيرا او در يكي از متبرك ترين جاي زمين از نظر ديني كه : گفـت؟ چگونه: او گفتند

   .آن ايمان آورده است جان سپرده است ودر آنجا نيز دفن شده است
 



 

 

 : بر اساس سرگذشت
 فرانسه - فابيان

ي طراحـي شـده توسـط    هـا  لبـاس  مانكن معموال ً به معني پوشيدن ونمـايش " :مقدمه
بـه معنـي الگـو    "مـدل "در آمريكا به مانكن . طراحان لباس وشركتهاي توليد پوشاك است

. گوينـد  م�ي ومشهورتر هستند سوپر مدلتر  وبه افرادي كه در كار خود موفق شود مي گفته
. غذايي سختي بگيرند تا اندام الغـري داشـته باشـند   هاي  معموال ً مجبورند رژيمها  مانكن

اجتماعي بـه خصـوص   هاي  پس از مرگ چند دختر جوان مانكن براثر سوءتغذيه اعتراض
 " ....ندگي اين شدت گرفته استاز جانب فعاالن حوزه زنان به وضعيت ز

ساله زماني به هدايت دست يافت كه در عـالم شـهرت وپرازاغـوا     28مانكن  )فابيان( 
او  ...از اين دنياي فريبنـده كنـار كشـيد    او به آرامي خودرا ...وپر زرق وبرق غرق شده بود

ا به مداواي اين جهان پرزرق وبرق را به حال خود رها كردوداوطلبانه به افغانستان رفت ت
اگر فضل وكرم خداوند در مورد او نبود زندگيش در اين دنيا بـه   !مجاهدين افغان بپردازد

رسيد كه فقط وفقط در فكر اشباع نفس خويش وفروكش كردن غرائـز سـركش    مي جايي
 .  خود بودبدون اينكه به ارزشها ودين توجهي نشان دهد

ر به جامعه انساني وبه طور داوطلبانـه  فابيان از كودكي آرزو داشت به عنوان يك پرستا
. او دوست داشت مرهمي براي دردهاي كودكان مريض در اين جهـان باشـد  ؛ خدمت كند

ايـن زيبـايي وخـوش    ؛ شـد  مـي تـر   شدزيباييش خيره كننده مي به مرور زمان كه او بزرگتر
و آرزوهـاي  بر او فشار بياورند تا ااش  اندامي باعث شده بود كه اطرافيان همچنين خانواده

شـغلي كـه   ؛ را رها كند وبه سراغ شغلي برود كه سود سرشاري را نصيبش كنداش  كودكي
پيمودوخود را درعالم شهرت وپر زرق وبرق بـه   مي شد يك شبه ره صد ساله را مي باعث
چيزي نگذشت ؛ كرد مي از آن بود كه فكرش راتر  براي او اين مهم آسان. رسانيد مي ظهور
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شـرط  . اين شهرت به معناي از دست دادن انسـانيتش بـود   ...چشيد اماكه طعم شهرت را 
او اين موفقيـت را  ؛ موفقيت او اين بود تا احساسش وهمچنين عواطفش را از دست بدهد

كرد وفقط وفقط به حفـظ   مي خداحافظياش  آورد اما بايد با آرزوهاي كودكي مي به دست
كـرد   مـي  از تمام غذاهاي خوشمره محروم ودراين راه بايد خود را ؛پرداخت مي اندام خود

زيست اما قبل از هر چيز بايدعواطف  مي هاي مختلف وداروهاي نيروزا وبه وسيله ويتامين
توانسـت   مـي  داد نه حق دوست داشتن داشـت ونـه   مي خود را نسبت به بشريت از دست

 .  نسبت به چيزي احساس نفرت كند
او ياد گرفته بود كه چطورسنگ دل . ندطراحان لباس از او يك بت متحرك ساخته بود

درواقـع ماننـد يـك مجسـمه     ؛ او از درون فارغ از هرگونـه احساسـي بـود    ..ومغرور باشد
در  ...زد اما هـيچ احساسـي نداشـت    مي پوشاندند كه لبخند مي متحرك بود كه به او لباس

يـن  هرچه يك مانكن درخشش بيشتري داشـت بيشـتر وبيشـتر از آدميـت در ا    ها  آن عالم
 ي تحت قراردادخود مخالفتها شركت مانكن هااگر با. شد مي دنياي سردوبي روح خارج

بـه خـاطر    كردند مي روحي و حتي بدني دچارشهاي  ورزيدندچه بسا به انواع شكنجه مي
فابيان به اكثر كشورها سفر كرده بـود  . دادند مي تن در ها شركت اينهاي  همين به خواسته

رفـت تـا    مـي  وقتـي بـرروي سـن راه   ؛ ف لباس ومد شركت كنـد مختلهاي  تادر جشنواره
كـرد بلكـه از    نمـي  بدنش را به حاضرين بنماياند نـه تنهـا احسـاس خجالـت    هاي  زيروبم

در هـا   آن ديد مي نگريستندنفرت داشت زيرا مي تماشاچياني كه آنجا حضور داشتند وبه او
 نگرند وبه او بـه ديـده حقـارت    مي واقع به مدل لباسي كه او پوشيده است به ديده احترام

كـرد وبـا راه    مـي  وقتي دربرابرچشمان زل زده حاضـرين در سـالن حركـت   ! نگريستند مي
پرداخت هـر چـه بيشـتروبا تمـام      مي خود به نمايش لباس پوشيده شدهاي  گربههاي  رفتن

 .  رفت مي در جهان رذالت فرو وجود
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ي هدفمند تغيير مسير اما چگونه شد كه او از يك زندگي بي هدف به يك زندگ
 ؟ داد

 با اينكـه در آن هنگـام بيـروت زيـر آتـش توپخانـه      ، در سفري كه او به بيروت داشت
هـا   كرد كه مردم با چه پشتكاري به بازسازي خانه مي سوخت اما با چشم خود مشاهده مي

در بيمارسـتان  هـا   او به چشم خود ديد كـه بچـه  ؛ پرداختند مي وهتلهادر زير آتش توپخانه
البته او در اين بازديدها تنهـا نبـود بلكـه از همجنسـان او نيزكـه ماننـد       ؛ شدند مي ستريب

كردند وهيچ احساسـي نداشـتند نيـز بـا او      مي هايي بي احساس فقط به يك نگاه اكتفا بت
ديگـر آن  ، در داخل او غوغايي به پـا شـده بـود   ؛ اما او در اين سفر غير از بقيه بود. بودند

بي هدف از چشمش افتاده بودوحس كمـك بـه همنـوع در او زنـده     شهرت واين زندگي 
او به همراه دوستانش به هتل بازنگشت بلكه او طريقش را بـه سـوي انسـانيت    ؛ شده بود

در اين سفر او سعي كرد به كودكـاني كـه در ايـن جنـگ بـه      . وبه سوي نور اسالم پيمود
ه پاكستان سفر كـرد وآنجـا   او بيروت را ترك كرد وب. نوعي مجروح شده بودند كمك كند

وقتـي زنـدگي   . درمرز بين پاكستان وافغانستان بود كه معني زنـدگي واقعـي را درك كـرد   
كرد واينكـه چگونـه بـه زنـدگي خـود پايبنـد        مي افغان وپاكستاني را مشاهدههاي  خانواده

در . كردپـي بـرد   مـي  بودند بيش از پيش به اسالم به عنوان ديني كه قانون زندگي را تعيين
خواست به زبـان قـرآن تسـلط داشـته      مي آنجا او به تعليم زبان عربي همت گماشت زيرا

بعد از اينكـه او  . داشته استاي  باشدكه خوشبختانه در اين امر او پيشرفتهاي قابل مالحظه
 .  رفت مي بازيچه دست طراحان لباس والگوهاي لباس بود االن طبق نظام اسالم به پيش

 ؛طراحي لباس تحت فشار قرار گرفـت هاي  ن شد از جانب مؤسسهبعد از اينكه مسلما
ماهيانه او را سه برابر آنچه كه بود قرار دهند اما او تمام  به او پيشنهاد دادند تا درآمدها  آن

دست بردار نبودند بلكه با ارسال هدايايي گران قيمت سعي ها  آن .اين پيشنهادهارا رد كرد
از راه ديگـري وارد شـدند   ها  آن ..از اين حرفها بودتر  ثابت قدم اما او. در ارتداد او داشتند

 .افغان مشوه سـازند هاي  وسعي كردند با عكسهايي كه از او داشتند چهره او رانزد خانواده
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هايي كردند كه سابقا ً بر روي جلد مجـالت چـاپ شـده بـود      به منتشر كردن عكسها  آن
خواستند به اين طريـق ازاو انتقـام    ميها  آن .ندكردند وبه تمام در وديوارهاي شهر چسپاند

اش  او هـيچ وقـت در مخيلـه   . اماخداوند در اجـراي نقشـه شـان ناكـام گذاشـت     . بگيرند
كرد لطيف ونرم بماند اين چنين در كوهها ودشتهاي  مي گنجيد دستي كه هميشه سعي نمي

كه دستش نزدخداوند  با عث شده بودها  اما اين مشقت؛ افغانستان به كارهاي شاقه بگمارد
ازجانب خـداي متعـال    ها ودر آخرت در انتظار بهترين پاداش از قبل باشد وتميزترتر  پاك
 .  انشاءاهللا .باشد
 



 

 

 : بر اساس سرگذشت
 اياالت متحده - شريفه كارلو

اما وقتي بـه فضـل    .گرفتم مي قبل از اينكه مسلمان شوم همواره حجاب را به تمسخر"
 .  نظرم در مورد حجاب وزنان مسلمان نيز تغيير يافتخداوند مسلمان شدم 

زيرا مجبور ؛ كردم مي همواره قبل از اينكه مسلمان شوم بر زنان مسلمان احساس ترحم
من به عنوان يك زن در جامعه آمريكـا زنـي   . ضخيم پنهان كننداي  بودند خود را درخيمه

ن نبـودم هرگـز امـوري    وچون مسـلما ؛ شدم مي امروزي وآزاد از هر قيد وبندي محسوب
كرد واين براي زناني هم سن وسال من امـري   نمي مانند عفاف وپاكدامني فكر مرا مشغول

وقتي به نور ايمان پيوستم نظرم بـه طـور صدوهشـتاد درجـه در      .شد مي طبيعي محسوب
كه در آن زنـدگي كـرده بـودم را    اي  من توانستم حقيقت جامعه. مورد حجاب تغيير يافت

 .  ز عوام فريبيهايي كه در آن غوطه ور بودم خارج شومدرك كنم وا
در اين مدت من به نكاتي پي بردم كه برايم جالب بود وآن اين بود كه اكثر زنـاني كـه   

ويـا  هـا   در جامعه درآمد بيشتري دارند ماننـد هنرپيشـه   دهند مي فرهنگ برهنگي را ترويج
 من فهميدم كـه مـا  ؛ كنند مي ار معاشكه از اين راه امرها  لباس ويا حتي رقاصههاي  مانكن
داديـم وآن را بـه    مي اما خود را فريب ،پوشيديم مي يمان را براي جلب نظر مردانها لباس

از ايـن بـود زيـرا    تر  داديم ولي حقيقت تلخ مي نسبت ها لباس عالقه خود در پوشيدن اين
 .  گنجيدم نمي ديدم در پوست خود مي وقتي توجه مردان را به خود جلب

مـن بـا پوشـاندن    ؛ هاي زندگيم را بهتـر ببيـنم   من بوسيله نور اسالم توانستم تا تاريكي
وقتي . احساسي نسبت به خودم باز دارمهاي  ديگران را از نظرخواهي سروحجاب توانستم

متوجـه شـدند كـه مـن     ها  آن كه سرم را پوشاندم احترام مردم را به خود جلب كردم زيرا
 .  آن موقع بود كه عقلم را به سوي حقيقت گشودم ،تمبراي خودم احترام قائل هس
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 ي تحول نقطه

پدرم درجـه داري در  . من دختري با نشاط بودم كه آرزوهاي فراواني در زندگي داشتم
در سن نوجواني يكي از دوستان پدرم به من پيشنهاد داد كه به انجمنـي  . ارتش آمريكا بود

مأموريـت  ؛ داراي مناصب حكومتي بودندها  آن بپوندم كه متشكل از جواناني بود كه بيشتر
 اين انجمن فقط اين بود كه براساس برنامـه هـايي كـه داشـتند بـه تخريـب ديـن اسـالم        

 .  پرداختند مي
ها براي ما دوره هايي علمي گذاشته بودند تا از اين طريق بيشتر با دين اسالم آشـنا   آن

 .  دين اسالم ضربه وارد كنيم شويم تا بتوانيم در آينده همانند مستشرقين مغرض به
دوست پدرم به من قول داد اگر من بتوانم اين دوره را با موفقيت به پايان برسـانم ودر  

به عنـوان يكـي ازكارمنـدان     توانم مي رشته روابط امور بين الملل تخصص بگيرم در آينده
ي از ايـن  البتـه هـدف نهـاي   . سفارت آمريكا در كشورهاي عربي خاورميانه به كار بپـردازم 

مأموريت ما در واقـع كـار كـردن    ، شد مي اقدام سوء استفاده از منصبي بود كه به ما محول
كـرديم واز   مـي  ما از اين طريق با زنان مسلمان رابطه برقرار. برروي عقل زن مسلمان بود
من اين فكر دوسـت پـدرم را پسـنديدم زيـرا بـا      . كرديم مي جنبشهاي حقوق زن حمايت

تلويزيون از وضعيت اسف بار زنان مسلمانان ديده بـودم واينكـه چگونـه    تصاويري كه از 
را هـا   آن توانستم بكنم اين بود كه مي زدند حداقل كاري كه مي در فقر وبدبختي دست وپا

 .  به سور نور آزادي وتمدن در قرن بيستم راهنمايي كنم
كـريم   قـرآن  .با خوشحالي به اين انجمن پيوستم وتحصيل آكادمي را شروع كـردم  من

گرفتم كه  مي به موازات آن راههايي را فرا. گرفتم مي واحاديث نبوي وتاريخ اسالمي را فرا
براي تحقق نقشه هايي كه داشتيم يعني خراب كردن چهره حقيقـي اسـالم آن   ها  آن توسط

من ياد گرفته بودم چگونه با كلمات بازي كنم وحقـايق را وارونـه جلـوه    . را به كار ببريم
 .  واين چيزي بود كه واقعا ً مؤثر بوددهم 
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من زير دست اساتيد يهود به تعليم علـم شـريعت اسـالمي در فقـه وسـيرت وتـاريخ       
وحديث وقرآن پرداختم و عضوانجمني بودم كه در زمينه حقوق زنان مسلمان فعال بـودم  

. ه بودنـد پرداختم زيرا زنان مسلمان را از حقوقشان محروم كرد مي وبه انتقاد از دين اسالم
نهايت آرزوي من اين بود كه زن را از قيد وبندهاي مذهبي علي الخصـوص حجـاب كـه    

 . مانع آزادي زنان بود را برهانم
 كـرد وايـن معـاني كـه از يـك منبـع سرچشـمه        مي پيام اسالم كم كم در من اثر ....اما

حالـت  شد كه من به فكر فرو بروم پس بـراي اينكـه خـود را از ايـن      مي گرفت باعث مي
من بـه نـزد   . برهانم سعي كردم عكس العمل نشان بدهم تا در برابر اين دين واكسينه شوم

 يكي از اساتيد دانشگاه كه در رشته الهيات تخصص وفارغ التحصيل دانشگاه هـارواد بـود  
فكر كردم با رفتنم به پيش او به هدفم نزديك . دين مسيحي رانزد او بياموزم رفتم تا تعاليم

   .....اامام  شده
پرداختم مسيحي بود اما نه مانند مسيحيان ديگـر   مي اين استاد كه من نزد او به تحصيل

كرد وبه وحـدانيت   مي بلكه او يك مسيحي موحد بود كه عقيده تثليث را به طور كامل رد
پنداشت والوهيت عيسي  مي او حضرت مسيح را پيامبري از جانب خدا. خدا اعتقاد داشت
اين اعتقادات سر آغاز بذرهاي توحيد بود كه در دلم كاشته ؛ شد مي منكرمسيح را به كلي 

ي يوناني وعبري وآرامـي واز  ها كتاب قديمي از قبيلهاي  او با مراجعه به كتب ومنبع. شد
 كرد وبه نكاتي كه در كتب تحريف شده بـود نيـز اشـاره    مي روي دليل عقايد تثليث را رد

. رسـاند  مـي  ي بعضي از جريانات را برايمان به اثبـات كرد واز روي منابع تاريخي پوچ مي
كـه در مـورد ديـن    اي  باالخره تا وقتي در اين رشته به تحصيل پرداختم آن انـدك عقيـده  

 .  ولي هنوز آمادگي قبول دين اسالم را نداشتم. خودم مسيحيت را داشتم نيز از دست دادم
تا در آينده از نظر شـغلي   من تا سه سال به تحصيل در علوم مختلف اسالمي پرداختم

با مسلمانان نيز ديدار داشتم واز آنان در مورد دينشـان سـؤاالتي    ها سال در اين. بيمه باشم
پرسيدم برادري مسـلمان بـود كـه در     مي در بين كساني كه سؤاالتم را از او. پرسيدم مي را
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ديـن بسـيار    او وقتي ديد من در مـورد ايـن  . يكي از مؤسسات اسالمي به كار مشغول بود
كرد تا مـرا بـا ايـن     مي كنجكاو هستم به سخنان من همت گماشت واز هر فرصتي استفاده

 .  دين آشنا سازد
 از مسـلمان از شـهر ديـدار   اي  در يكي از روزها او با من تماس گرفـت وگفـت عـده   

برود واز من نيز دعوت به عمل آورد تـا همـراه او   ها  آن خواست به ديدار مي كنند واو مي
. رفـتم هـا   آن من دعوت او را پذيرفتم وبعـد ازنمـاز عشـاء بـه پـيش     . برومها  آن ديدار به

وقتي مرا ديدند برايم جايي را باز كردند وبه سـوي  ها  آن جمعيت كثيري جمع شده بودند
شيخي پاكستاني كه سالخورده بود اما دردين داراي معلومات فراواني بود رفتم وروبـروي  

به مناظره با من پرداخـت وبـا    ي از مسائل موجود در قرآن وانجيلاو در بسيار. او نشستم
اين مناظره غير رسمي تا اذان فجر بـه طـول   . پرداخت مي دالئل عقلي ونقلي به ردشبهات

   ...انجاميد
 او در انتهـا . در ذهنم باقي نمانـد اي  در آخر به جايي رسيده بودم كه هيچ شك وشبهه

او مـرا بـه اسـالم فـرا خوانـد      . ز آن به من نگفته بـود را گفت كه هيچ كس قبل ااي  جمله
اين براي اولين بار بود كه كسـي مـرا بـه    . كنم مي من شما را به دين اسالم دعوت: وگفت

درطول اين سه سال بارها وبارها با مسـلمانان بحـث ومناقشـه    ؛ كرد مي دين اسالم دعوت
بعد از ادله ثابتي كـه  . نكرده بود اما هيچ كس تا آن موقع مرا به دين اسالم دعوتام  داشته

برايم بيان شده بود ودانسته بودم كه دين اسالم دين برحـق اسـت ديگـر درنـگ را جـائز      
شهادتين را ابتدا بـه عربـي   . خواهم مسلمان شود مي نشمردم ودعوت او را پذيرفتم وگفتم

   ....وسپس به انگليسي تكرار كردم
تين را ادا كـردم ماننـد ايـن بـود كـه وزنـه       خورم هنگامي كه شـهاد  مي با يقين سوگند

ومن توانستم بهتر نفس بكشم وخداوند را به خـاطر  ، برداشته شدام  سنگيني از روي سينه
 .  اين هدايت همواره شكر گذار هستم كه مرا براي زندگي جديد وبهتر آماده كرد
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 هجرت به سرزمين ايمان

ردم وبه كشور كويت رفتم تا به بعد از اينكه مسلمان شدم از سرزمين مادري هجرت ك
در كويت با بسـياري از كتـب اسـالمي آشـنا شـدم      . با دين حنيف آشنا شومتر  طور عميق

در كويت در زمينـه دعـوت وتبليـغ مشـاركت     . با مسائل دين آشنا شومتر  وتوانستم عميق
 .  فعال دارم

 هاي دعوي فعاليت

هاي زنان در چـين دعـوت    انجمنبراي سخنراني به يكي از  ها سال در تابستان يكي از
 اين انجمن سخنراني براي زنان غير مسلمان بود تا اسالم را برايهاي  يكي از برنامه، شدم

وقتي به سالن سخنراني وارد شدم تعداد حاضران را بيش از حد تصـور  . تعريف كنمها  آن
تـداي  اب. جمعيتي كه حاضر شده بودند ومشـتاق شـنيدن سـخنراني بودنـد    . مالحظه كردم

سخنراني به آرامي گذشت اما وقتي در مورد تعـدد زوجـات در ديـن اسـالم بـه توضـيح       
شد ودر اعتراض بـه ايـن حرفهـايم     مي پرداختم كم كم سروصداهايي از گوشه وكنار بلند

 .شـد  مي عدم قبول اين موضوع را ديدهها  آن در چهره تك تك. كردند مي سخنانم را قطع
 بايـد فكـري بـا ايـن موضـوع     . بيان كردم را قبـول نداشـتند  ها  نآ داليلي را كه برايها  آن
رابا دالئل قاطع قانع ها  آن تصميم گرفتم. جو خفقان باري برايم درست شده بود. كردم مي
ابتـدا كمـي سـكوت    . تمام نيروي خود را جمع كردم واز خداوند طلب كمك كـردم . كنم

 .  ه سخنراني ادامه دادمكردم سپس براي جلب توجه كمي بلندتر از حد معمول ب
. كـنم  مـي  گفتم به سخنان من گوش كنيد سپس قضاوت را به خودتان واگـذار ها  آن به

كنم آن وقت انتخاب بـا خودتـان اسـت كـه كـدام       مي من به شما دوروش زندگي را بيان
 .  پسنديد مي زندگي را
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  ...زندگي نخست

اري بـه در خانـه ات   سالها از سن ازدواجت گذشته است وهنوز كسي براي خواسـتگ 
تنها بايـد بـه زنـدگي ادامـه دهـي ومـا يحتـاج        اي  وتو از قطار ازدواج عقب مانده ..نيامده

 داني عاقبت تـو بـه كجـا    نمي ؛از آينده در هراسي ...زندگي ات را بايد خودت تأمين كني
 ..شـوي  مـي  بـا چـه كسـي مـأنوس     ...گيرد مي انجامد وچه كسي كفالت تو را به عهده مي

وقتي پير شدي حتمـا ً بـه دسـتان     ...را ببينيها  آن د فرزندانت تا شادي ولبخندهايكجاين
داري در سـكوت   آيـا دوسـت   ...و ..و ...نوازش گري نياز داري تـا از تـو مراقبـت كننـد    

 . كما اينكه در غرب براي بسياري اززنان مجرد اتفاق افتاده است ؟وتنهايي بميري

 اما زندگي دوم

 خيلي سريعتر از آنكه فكرش را بكنـي وقـت   ...داوجت گذشته استاز سن از ها س�ال 
 ...گيـرد  مي قرار گذرد اما قبل از اينكه از قطار ازدواج عقب بيفتي راه حلي پيش رويت مي
تواني زن دوم مردي شوي كه از نظر شريعت تمام اختيارات به او واگذار شده است تا  مي

تـو نيـز در سـايه شـوهر يـك       ..رعايت كند تمام حقوق آشكار ونهان زندگي زناشويي را
بله تو همسر دوم خواهي بود اما بايد بـداني كـه تـو     ..زندگي با كرامت را خواهي داشت

وبر مرد واجب است كه عدالت را در همـه  . درواقع در همه چيز با او شريك خواهي شد
كنـار همسـر    تواني آرزوهايت را برآورده كني ودر مي آن موقع است كه. امور رعايت كند

هيچ مسئوليت شغلي نيز نخواهي داشت زيـرا در   ...وفرزندان زندگي مطمئني داشته باشي
شود كه آسوده خـاطر   مي اين كانون گرم خانواده باعث. اسالم كفالت خانواده با مرد است

داني كه شخصـي هسـت كـه هنگـام نـاراحتي ات دلـداريت خواهـد داد         مي بخوابي زيرا
شوي از تو مواظبـت خواهـد كردوهرگـاه از او دور شـوي دلـش       مي وهنگامي كه مريض

 و ...و ...و .....شود مي برايت تنگ
 پسـنديد خـواهش   مـي  حاال كـدام روش از ايـن دو زنـدگي را   : پرسيدمها  آن سپس از

پسندد دستانش  مي كنم صادقانه به سؤال من جواب بدهيد هركس روش زندگي اول را مي
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. اما كسي نبـود  ؛ستانش را باال نبرد دوباره سؤالم را تكرار كردمچون كسي د ..را باال بگيرد
بـا تعجـب    ...كه موافق زندگي دوم هسـتند دسـتانش را بـاال بگيـرد     هايي آن :سپس گفتم

وصـدق  هـا   آن از حسـن نيـت  . مشاهده كردم اكثر حاضرين دستانشان را بلندكرده بودنـد 
مسلمان در سايه دين مبين اسالم  اين زندگي يك زن: تشكركردم سپس گفتمها  آن اجابت
 .  اميدوارم خداوند به همه ما ثبات در دين وهدايت به راه راست را عطا فرمايد ...است
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