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 ��م ا� ا����ن ا����م

 اي از مجاهد اسالم نامه
 –زيدمجده  –دوست ارجمندم آقاي اظهر نديم 

 ورمحة اهللا وبركاتهالسالم عليكم 

گمنام مجاهـد  زباني از جناب عالي تشكر كنم، شمايي كه از من چه و با چگونه دانم  نمي
اوراق زرين تاريخ منعكس كـردي   انگيزت بر ي حيرتانشاياسالم ساختي و داستان مرا با 

 پاكسـتاني نان محبتي از من در قلب هر مسـلمان  تا براي هميشه زنده و جاويد بماند و چ
اختيـار بـه    و من به اين درياي محبت را كه بيورزند  شتي كه ناديده به من اخالص ميكا
ي مشـاهده  شـود بخـوب   كه بسويم سرا زير مـي  اي هاي مخلصانه م افتاده از خالل نامهطالت

و همه كنون برايم سابقه نداشته است.  م كه تاكن ميچنان لذتي در خود احساس كنم و  مي
 لم رساي جناب عالي مي دانم، ورنهيان شيوا و قون محبت باينها را مره

 گل بـروي مـن   من كجا و تبسم
 

 نسيم صبح از مهربـاني توسـت  
 

هاي  خيلي كوچكتر از آنم كه روز نامه نيستم و شچيزي براي اسالم بيمن كه خادم نا
بـه   ف كنند درست مثل اينكه كسي را از زير زمين بلند كرده وصييز توچپاكستان از من نا

 :ان برسانند ورنه من آنم كه من دانمآسم
برحقـي كـنم كـه     ار آن معبـود ثپاس و شكر گذاري ام را ناما برتر از اين بايد تمام س

شـكي   و چيز كـرد و قلم شما را متوجه داستان ايـن نـا  محبت مرا در قلب شما جاي داد 
من  نيست كه براي هميشه مرهون اين نعمت بزرگ الهي خواهم بود كه بنده حقيري چون

مورد لطف و عنـايتش قـرار داده و بـراه     يزار از اسالم بدنيا آمدمب ني كامالًارا كه در خاند
و  ،پيـامبرش سرشـار گردانيـد   محبت خـود و كتـاب و   م را از بهدايت فرمود و قل راست
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زبـان و اخـالق و    به سـبب وار را به جماعت تبليغ سپرد تا ماموريت اين كار بزرگ و دش
ريك مرا با نور ايمان منور كنـد و هميشـه دسـت بـه دعـا هسـتم و       اخالص آنان قلب تا

عاجزانه از پروردگارم تمنا دارم كه چنانكه در دنيا مرا ياري فرموده و با اسالم عزيز عزت 
رحمتش جـايم دهـد.    وارجو در  ي محفوظ بداردينيز از ذلت و رسوا بخشيده در آخرت

هاي گروهي پاكسـتان   گر رسانهها و دي نامه ، ماهها نامه ها، هفته آمين. و در ضمن از روزنامه
ص نيز بي نهايت سپاس گذارم كه بخشي از صفحاتشان را به داستان ايـن نـاچيز اختصـا   

پاكستان نسبت بـه يـك   داده اند اين نيز خود نشان دهنده محبت و عالقه مندي مسلمانان 
انصار صـدر   جرين وو عيناً صحنه ايثار و محبت مها ،من استون چ يجوان تازه مسلمان

ولـي اي كـاش ايـن    گر در جلوي چشمانم مجسـم مـي گردانـد.    ديكاسالم را نسبت به ي
و احسـاس نـوي را در آنـان    بخشـيد   مي گان اثرداستان بقدر شور و غوغايش در خوانند

كـه خادمـاني    كرد ميآورد وعده اي را از خواب غفلت بيدار نموده وادار به آن  بوجود مي
 .ي اسالم باشند اميدوارم كه چنين كندصادق و مخلص برا



 
 

 

 پاكستانبه مسلمانان پيامي 

جوانان برومند آن  خصوصاً ،چك اسالم به تمام مسلمانان پاكستانمن بعنوان يك خادم كو
خداوند متعال با نعمـت اسـالم عـزت بخشـيده و قلعـه اسـالم        را م كه شماكن ميعرض 

ده است اين فرصت طاليي را غنيمـت  كر عطا ) را به شمامنظورش كشور پاكستان است(
چنان خـود را در قالـب    شماريد و با جديت كامل در پياده كردن قوانين اسالم بكوشيد و

گر هويت ايماني شما بوده و به مخالفين اسـالم  نجانيد تا كه اعمال شما خود بياناسالم بگ
وار تـاريخ و در  ادانسان سازي است كه در تمـام   اسالم مكتب سليم و اًثابت كند كه واقع

ت بشريت را حل كرده و جامعـه انسـاني را بسـويي    الكگي قادر است مشتمام شئون زند
 اري ابدي سوق دهد و تا به دشمنان اسالم ثابت كنيد كه اسالم همان اسالم محمديرستگ
 گردانيده بـود ده و تابع خود هاي زمانش را بزانو در آور راطوريپگترين اماست كه بزر 

زيرا قـوانين  فرسوده نشده است.  گمان بعضي كهنه وو به  ز همان اسالم است،و اكنون ني
يـا   واشـد ( پپوسـد و از هـم ب  ب ايچون پارچه بخش اسالم باالتر از آن است كه هم نجات

) متر از يك قرن به عمرش پايان دهـد ماركس و لنين در مدتي ك ستدمانند ساخته شده 
نخواهيم يافت كه اسالم براي آن قـانوني   اي شهسي كنيم گوراگر تمام شئون زندگي را بر

قرآن و سنت قانون اساسي اين مكتب انسان ساز و كامالً الهـي اسـت   گذاشته باشد زيرا ن
پيشواي بشريت مي ولي خيلي جاي تاسف است كه امروز ما مسلمانان بجاي آنكه امام و 

اسـالم بـر مـا     بوديم مقلد بي چون و چراي غرب شده ايم و بجـاي آنكـه قـوانين پـاك    
پـر افتخـار    ما حكمفرماست و بجاي آنكه سـيرت  حكومت كند قوانين مصنوعي غرب بر

پا را مايـه افتخـار   آور ارو گرفت فرهنگ ذلت گو و نمونه قرار ميايمان البر رسول اكرم 
ا اگـر  چنان در اين بدبختي غرق شده ايم كه راهي براي نجات نمـي يـابيم امـ   دانيم و  مي

پاك  آهنين شان در اين ميدان همت گمارند و در پياده كردن قوانين ةدارا و جوانان با عزم
اسالم از جديت و اخالص كامل كار بگيرند شكي نيست كه باز عزت ما مسلمانان همـان  
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 يـا ال  يرنـد و تمام شرق و غرب اسـالم بپذ خواهد بود كه پيشگامانمان داشتند بنحوي كه 
 توهين و تجاوز به اسالم را نداشته باشند.  اقل زير اثر اسالم زندگي كنند و حق

مخلص و مجاهـد  تحقيق خواهد يافت كه هر كدام ما مبلغي  گاميليكن اين آرمان هن
 .سر بكف اسالم باشيم

ر افتخارش قابـل تحسـين اسـت شـايد آن     پتاريخ  واقعاً هر ذره از دستورات اسالم و
مـي   سفر به بيـت المقـدس   گاميرا فراموش نكرده باشيد كه هن فرموده حضرت عمر 

چه كرد كـه امـروز مـا    اما بايد  »عزت اسالم هيچ عزت ديگري وجود ندارد! زج«: فرمود
 البالي قوانين خود ساخته و ضد بشـريت غـرب جسـتجو    درمسلمانان عزت و شرف را 

حتي مفكرين دلباخته تمدن غربـي چگونـه بـا     يم با اينكه مي بينيم شيفتگان غرب وكن مي
پذيرفته اند جز كدويي توخـالي و  را تاكنون به نام تمدن چه كه آنند كن مين صراحت اعال

 رببنا ،به آنان سكون و آرامش نه بخشيده است گزيش نبوده است و هربدر واقع توحشي 
همزمان با آرامش حسي سكون روحـي و   توان ميچگونه آنند كه اين سراسيمه در تالش 

مانان واجب است كه بـا عزمـي راسـخ و ايمـاني     بر مسل معنوي را نيز بدست آورده؟ لذا
پيشگامان تاريخ سـازمان  كه ما را از  ايسته سا خواسته و آن ريسمان گيپايدار و استوار بپ

تني زده و به جهان بشريت ثابت كنيم كه سكون و اطمينان قلبي را سجدا كرده پيوند ناگس
 جستجو كرد.  توان ميقرآن ن جز در سايه اسالم و

 
م و ضـمناً اميـدوارم از   كن مير از همه دوستاني كه برايم نامه نوشته اند تشكر و در آخ

گانه نتوانستم جواب بنويسم مرا معذور بدارند زيـرا يـك دانـش    اينكه براي هر كدام جدا
وجود دارد فرصت آنرا نخواهد داشـت  آموز در محيط مدرسه به محدوديتهايي كه برايش 

 گري مشغول شود. كه به كار دي
از محبت از هر كدام شما در قلبم مـوج مـي    بحري بته قلباً از همه شما خوشحالم وال

گاه رب العزت زند. واينك در آخر از همه مسلمانان دلسوز و همنوا خواهشمندم كه به بار
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صادق و مخلصي  ويرپدعا كنند تا خداوند اين بنده ناچيز را علم با عمل عنايت فرموده و 
  .مين يارب العالمينآ .براي اسالم بگرداند

 والسالم عليكم
 برادرشما مجاهد اسالم

 رات هندوستان.جگو جامعه اسالميه و ابيل بلسار



 
 

 

 نامه اي از يك همتاي مجاهد
 (موالنا غازي احمد ـ كرشن الل)

 !دوست محترم و مكرم جناب قاري اظهر نديم

 السالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته 

 پـا مطالعـه اش كـردم و   يل كمار بدست بنـده رسـيد سـر تـا     رساله از مجاهد اسالم تا ان
 دهچگونه يك پسـر چهـار  خوشحالم از اينكه خداوند متعال زه مرا خوشحال نمود. ااند بي

ر و بساله هندو را توفيق هدايت عطا فرموده چگونه در برابر مشكالت و مصايب به آن ص
چـو  اي مسلمانان بي عملـي هم واقعاً داستان مجاهد اسالم براستقامت عطا فرموده است. 

يـم  ه امسلمان بدنيا آمد ما وجود آنكه كه با دكن ميشزد گو درس عبرت است و به ما ماها
 كردارمـان چقـدر بـا    چقدر از اسالم فاصـله داريـم و اعمـال و    ايم و مسلمان تربيت شده

ت كلـي  تفاوت دارد ولي جالبتر اينكه داستان من نيز با داستان مجاهد شباهموازين اسالم 
ده سـال) در عـالم   رچهـا بدنيا آمدم و در همين سـن (  دارد. من نيز در يك خانواده هندو
چـون  ) و مـن نيـز   م1938( مـارس  مسـلمان شـدم   خواب بدست پيامبر بزگوار اسالم 

مشكالت زيادي را تحمل كنم و حتي خويشاوندان هندويم مرا  ممجاهد اسالم مجبور بود
رتبه شكايتها تند و تيزي بر عليه من نوشتند ولـي خداونـد   به دادگاه كشانيدند و چندين م

در كتابي كـه بـه نـام     داستان من تفصيالً ،در هر قدم مرا ياري كرد و استقامت عطا فرمود

 ،چـاپ شـده اسـت    علميه الهور هكتاب از مكتب ،نوشته ام درج است (الظلامت إيل النور)

 ،كت اسالم سعادت ابدي نصيب فرمـوده راميدوارم كه خداوند متعال مجاهد اسالم را از ب
 .آمين .فرمايد عطا و توفيق خدمت بدين مقدس اسالم برايش

 قاضي احمد
 م 27/1/86



 
 

 

 سفر هندوستان

با مفتي مظفر حسين و موالنا عبد المالك در مدرسه مظاهر  ميالدي بود، 1985يازدهم ماه 
قـت از پاكسـتان تشـريف    چـه و  :جناب مفتي پرسيدند ،يمكرد ميپور گفتگو العلوم سهارن

يـك شـب    ،نهم مايو از پاكستان حركت كردم از راه انباله به دهلي رسيدم :آورديد؟ گفتم
و سپس كلكته رفتم و دو روز هم در آنجا براي مالقات  ماندم، لدينا در مركز تبليغي نظام

ـ  و ،و از كلكته بـه دهلـي برگشـتم    ،دوستان و خويشاوندان نشستم از دهلـي بـراي    كاين
رمود كه دهلي كه خيلي شـلوغ بـود (ايـن شـلوغ     سپس ف ،القات شما به سهارنپور آمدمم

در ايستگاه قطار پيـاده   نو هندوها بود بقدر هم شلوغ بود كه وقتي م گيري بين سيكهادر
تـا دو سـاعت تمـام مـا را     رسيد.  ف صداهاي وحشتناك انفجار بگوش ميشدم از هر طر

نيـت پلـيس خـارج    يم و بعد از دو ساعت آن هم بـا ام گذاشتند كه از ايستگاه بيرون شون
 .)شديم
من نمي دانستم كه شلوغ است وقتي كه آنجا رسيدم ديدم  :گفتم ؟چطور رفتي دهلي 

پاكستان پيرامون نافذ كردن قوانين اسـالم  اوضاع خيلي وخيم است. بعد سوال كرد كه در 
نـرال ضـياء الحـق در    جقاي س جمهور پاكستان آئير :گفتم ؟نه هيچ يا هم كاري مي شود

 ايگفتـه  ايـن  ، (بدست نياورده است اي ولي تا كنون موفقيت قابل مالحظهكوشش است 
) مطبوعاتي به آن اعتراف كـرده اسـت   است كه خود آقاي رئيس جمهور در يك مصاحبه

 مي گردم.  دهم ماه برجهي :كي خواهي برگردي؟ گفتم :پس پرسيدس
گفتگـو پرداخـت   ه مدرسه به آن مواجه بود با من به و بدنبال آن در مورد مشكالتي ك

از سـالم و  داخـل شـد. پـس     جوانيك نو هنوز سخن ايشان ادامه داشت كه پسر مفتي با
اين نو جوان كه مجاهد اسالم نام دارد به تـازگي مسـلمان شـده و از     :پرسي گفتاحوال 

ه، قـدي متوسـط   ادچهره گشاو با سيماي درخشان  ،گجرات براي مالقات شما آمده است
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جنـاب مفتـي    .با ادب تمام و خيلي سنگين نشست ،قيمت و نظيف گرانقيافه زيبا لباس 
گشـايد صـداي   و قبل از آنكه لب به سـخن   ،دقيق به سر و سيماي جوان انداختنگاهي 

 همزمـان بـا   ،با اين جوان مزبور بايد نشست و صـحبت كـرد   :گفتمبا خود اذان بلند شد. 
مجاهد اسـالم بـا اطمينـان    جوان مزبور  ،ي نماز عصر به مسجد رفتيمشنيدن اذان همه برا

خواندن نماز نفل مشغول شد مـن كـه   به  شت سر امام ايستاد وپ و ،گرفتكامل وضويي 
 ،نماز عصر تمام شد ،پا حركاتش را مي نگريستم چنان در فكر گفتگو با او بودم سر تاهم

اق طـ حركت كردم او مستقيم به ا الشبدنب گمجاهد از مسجد بيرون رفت من هم بي درن
پذيرايي مدرسه داخل شد و روي تختخوابي نشست و به مطالعه مشغول شد من هـم بـا   

 :آقاي مجاهد جواب داد .السالم عليكم :گفتم اق داخل شدم وطاستفاده از اين فرصت به ا
 عليكم السالم.  و

شـد و   يلي خوشحالپاكستاني هستم خاول من خودم را معرفي كردم وقتي كه فهميد 
شـما بفرمـا    :مـن گفـتم   ،برايش صحبت كنم از من خواست كه از اوضاع پاكستان تفصيالً

 بتوانم جواب خواهم داد. كه سوال كن تا آنجايي



 
 

 

 پاكستاناوضاع 

ن حجـاب و آزادانـه در خيابانهـا    پاكسـتان زنهـا بـدو   : آيا اين درست است كـه در  سوال
  !مرد هستند؟ ند و خواهان تساوي حقوق زن وكن ميحتي شنيدم كه تظاهرات  گردند و مي

ولي منحصر به عـده معـدودي اسـت     چنين وضعي وجود دارد ،جواب: درست است
گاهها درس مي خوانند بي حجابند و خواهان فقط همان عده اي كه در دبيرستانها و دانش

ي حتـ  حجاب رعايت مـي شـود و   مرد هستند ولي در مجموع كامالً تساوي حقوق زن و
مي بينند و در نظـر اكثريـت مسـلمانان زشـت      ن هم كساني را كه بي حجابند مردم بداآل

 ند. كن ميجلوه 
 ود دارد؟ پاكستان هندوي بومي هم وجسوال: آيا در 

در سـه  نـد ولـي   كن مـي پانزده درصد هندوي بومي زندگي جواب: فقط در ايالت سند 
 ايالت ديگر ديده نمي شوند.

پاكسـتان مـدارس دينـي وجـود دارد و نامهـاي شـان        سوال: در كدام شهرهاي

 ؟چيست
پاكستان مدارس ديني موجود است ولـي از همـه معروفتـر    جواب: تقريباً در هر شهر 

در الهور: جامعه اشرفيه، جامعه مدنيه، جامعه نعيميه، جامعه نظاميه، مدرسـه  : هستند اينها
 .تقوية االسالم، مدرسه تجويد القران و جامعه فتحيه

جامعه  ،ديهجمدرسه ام ،در العلوم كورنگي، جامعه اسالميه بنوري نيوتاون :چيكرا در

العلوم، مدرسه انوارالعلوم و مدرسه  ة: مدرسه نصردر گجرانواله. جامعه حماديه و فاروقيه
در  .مدرسـه سـراج العلـوم    :در سـرگودا . مدرسـه اظهـار العلـوم    :ملهدر ج. سراج العلوم

قاسـم   :در ملتـان  ،مدرسـه خـدام القـران    :در صادق آباد :يديهمدرسه جامعه رش :ساهيوال
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؛ جامعه رشيديه :در كويته ،تعليم القران :لپنديدر راو . انوار العلوم و خيرالمدارس ،العلوم
 .دار العلوم حقانيه :در اكوره ختك

 پاكستان كدامند؟ سوال: احزاب سياسي و مذهبي 
 ،پاكستان، جماعت اسـالمي علماء  جواب: جمعت علماي اسالم، مسلم ليك، جمعيت

 ،جمعيت اهـل حـديث   ،تحريك استقالل، حزب جمهوري پاكستان ،حزب مردم پاكستان
و عـالوه از ايـن    ،حـزب مسـاوات   ،تحريـك حمايـت پاكسـتان    ،حزب ناسوناليست ملي

 هاي دانشجويي در پاكستان وجود دارد.  ب مختلف ديگري نيز بشمول اتحاديهاحزا
 پاكستان كدام هستند؟ ي مهم ها روز نامهسوال: 

هايي است كه از يك جا  يكي روز نامه :دو قسم است پاكستان برهاي  جواب: روز نامه
ت از جاهايي مختلفـي چـاپ و پخـش    قسم ديگر آن در يك وق چاپ و نشر مي گردد و

 :مثالً ،گردد مي
 لپندي و كويته پخش مي شود. چي، راواز الهور كرا ،گروزنامه جن

 لپندي پخش مي شود. ملتان و راو ،چياز الهور، كرا ،واي وقتروزنامه ن
 پيشاور و كويته پخش مي شود.  ،چياز الهور، كرا ،روز نامه مشرق

 پخش مي شود. از الهور و ملتان  )امروز( آج روز نامه
 پخش مي شود. روز نامه وفاق از الهور و رحيم يار خان 

  .از الهور ،مزيپاكستان تاروز نامه 
  .از كراچي، دان، جسارت حريتهاي  هامروزن

هاي كوچكتر ديگري  و عالوه از اين هم روز نامه ،پخش مي شودنواي كويته از كويته 
ن سواالتي بود كه مجاهد اسالم از مـن مـي نمـود و    يا .پخش مي شودمختلف از جاهاي 

 . چيزهاي ديگري نيز پرسيد كه در سطح آگاهي خود به سواالتش جواب دادم همچنان
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 يك خواهش

پس از او سوال كردم كه آقاي مجاهد آيا ممكن است داسـتان مسـلمان شـدن خـود را     س
رم جواب مثبت بدهم ليكن شخصي چون من را ضحا حتماً :برايم ذكر كني؟ گفت تفصيالً

مـادرم   اگـر پـدر و   كه پس از مدتها هدايت شده است مي خواهي چه كـار كنـي؟ واقعـاً   
 هـم باكمـال   امـروز  و عمرم نمي بود ترين ايام زندگاني من سياهمي بودند اولين  مسلمان

ري هستم زيرا جـز ايـام كـودكي ام (قبـل از     افتخار مي گويم كه الحمدهللا من مسلمان فط
) را در كفر گذرانده ام و هزاران مرتبه شـكر گـذار آن خـدايي هسـتم كـه در عمـر       بلوغ
 ده سالگي مرا توفيق هدايت بخشيد. رچها

  ؟گر نمي خواهي داستان مسلمان شدنت را از ابتدا برايم نقل كنيم ،دمجاه :گفتم
  .ن شروع كنم تمام نمي شودآلبس براي فردا مي گذاريمش چون اگر ا :گفت
هر طور كه دوست داري چند لحظه ديگر از ايـن طـرف و آن طـرف صـحبت      :گفتم

از نماز جماعت  با شنيدن صداي اذان به مسجد رفتيم پس رسيد و وقت مغرب فرا كرديم
وافل مشـغول بـود وقتـي كـه     او به ن ،من از مسجد بيرون رفتم و در انتظار مجاهد نشستم

كـه   بايد ببخشيد چون مـن نمـي دانسـتم    :چشمش بمن افتاد گفتتمام كرد بيرون آمد و 
 ام خوردن براي كاري بيرون رفتم.از ش بعد ،يمشام خورد شما منتظر من هستي بهر حال



 
 

 

 تمجاهد و عباد

گشتم ولي مجاهد را در اتاق نديدم از خـادم  تقريباً ساعت نه شب بود كه از دنبال كارم بر
 ،وقتي كه در اتاق رسيدم به اذكار مشغول است ،استدر فالن اتاق  :مدرسه پرسيدم گفت

تختخـواب دراز   روي گشـتم و و من هم نه خواستم در كارش دخالـت كـنم سـاكت بـر     
لوي گ وبا ،ده استجباره رفتم خبر گيرم ديدم كه در س دو يك ساعت بعد تقريباً ،كشيدم

هر مسلمان مثل تو مـي بـود و خداونـد     ،كاش اي ،با خود گفتم ،دكن ميگرفته دارد گريه 
هاي مجاهد افتادم كـه   گهان بياد گفتهنا. كرد ميزير سرا هاآن چون باران برهايش را  رحمت

است كه حتـي در بـاره   ه من بخشيده ب خداوند متعال نعمتهاي گفت بمن مي عصر داشت
من هـم هـر كـار     و پذيرفته استتوانم بكنم. خداوند متعال هر خواهش مرا  اش فكر نمي

كه هرگز نافرماني پروردگارم را نخواهم كرد و آنچه تاكنون از مـن   ام خود را به او سپرده
هر وقـت   ولي باز همسرزده است گر چه متيقن هستم كه خداوند همه را بخشيده است. 

چـرا قبـل از ايـن    مـي خـورم كـه     يادم ميايد موهاي بدنم سيخ مي شود و خيلي تاسـف 
ساعت هم داشت يك و نصف شب مي شد مجاهد از اتاق بيـرون آمـد و    ،مسلمان نشدم

 ،روي تختخوابش كه پهلوي تختخواب من بود دراز كشيد و به خواندن دعا مشغول شـد 
گـر مـرا خـواب بـرده بـود.      دينيازي داشت. چون  گارش چه راز وپرورددانم با  ولي نمي

خيلـي   :گفـت صبح كه بيدار شدم مجاهد را روي تختخوابش نيافتم از خادم جويا شـدم  
من هم براي نماز صبح بـه مسـجد رفـتم ديـدم كـه       ،قت است كه به مسجد رفته استو

 از عبـادت  چـه لـذتي  مشغول نماز است باز غرق در تفكر شدم اين جوان كم عمر ببـين  
نياز  راز وبه آن آرامش نمي گيرد و مي خواهد هميشه با پروردگارش  هرگز بدون ،برد مي

مجاهـد   با جناب موالنا طلحه حلقه درس داشتند من هم نماز صبح بعد از ،مشغول باشد
بيا بـه   :گفتخورديم و بعد از صبحانه مجاهد د از درس صبحانه عدر آن شركت كرديم ب



   

 15 ؟چگونه مسلمان شدم
 

گوشـه و  از  ايچنـد لحظـه    ،يمكن مي م صحبتي بكنيم همان جااتاق برويم و اگر خواستي
 بعد مجاهد به داستانش آغاز كرد. كنار صحبت شد و



 
 

 

 معرفي

گي ام آغاز مي گرديد ولي ابتـدا  ترين روز هاي زند م بود كه نخست خجسته1979فوريه 
ترتيـب  هستيم و دو خواهر ب برادربا خودم شش  ما كالً ،را معرفي كنم الزم مي دانم خود

 رانم به اين صورت است:سن اسماي براد
ـ شيام كمار 5ـ  ـ رام كمار4) ـ انيل كمار (خودم3ـ سجاس كمارـ 2ـ اشوك كمار ـ 1

اسـم  ؛ گش بسبه كمار و كوچكش رمله كمار ناميده مـي شـدند  ـ كمار و خواهرانم بزر6ـ
و در  ،ي است. پدرم شغلش دكانداراسم مادرم شكوند تله كمار است پدرم گوبال كمار و

 .شهر آگره دكان پان فروشي دارد

 شغل من

نظافت و آب و جاروي دكان تا سـاعت نـه    از پسو  ،هميشه صبح زود به دكان مي آمدم
و بـاز   ،و بعد از آمدن پدرم به خانه بـر مـي گشـتم    ،كه پدرم از خانه مي آمد مي نشستم

از خانـه كتابهـايم را مـي    گشتم و رش را مي رساندم و به خانه بر مي ساعت دوازده ناها
ايش جـ گن البته به علـت عـدم   ،گرفتم و به مدرسه مي رفتم و ساعت پنج تعطيل مي شدم

نامه طوري تنظيم شده بود كه بايد نصف روز به مدرسه مي رفتم و در آن وقت كالسها بر
گشتم و پدرم مـرخص مـي    مي به دكان بر دداًجكالس نهم بودم پس از تعطيلي مدرسه م

و به خانه مـي رفـتم    هم طبق معمول بعد از يك يا دو ساعت دكان را مي بستم شد و من
م و مقداري پان روي دو چرخه مي گذاشـتم  داد ميعالوه بر آن گاهي كار خودم را انجام 

 و به طور سيار مي فروختم. 
مرتب روزي پـنج روپيـه    ،پيه براي من مي مانداز اين كارم تقريباً روزي ده دوازده رو

گونـه  لو ام را نيز بـه همـين   كچو م و گاه و ناگاه ديگر خواهران و برادرانداد ميدرم به ما
 گم اشواك نيز جداگانه پان فروشي داشت. بزر برادر ،مداد مينوازش 
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 هندوي متعصب بودپدرم 

ترين هندوهاي منطقه بود و كينه و تنفر عجيبي نسبت به مسلمانان در دل  از متعصبپدرم 
گاه قدرتي داشـته باشـم مسـلمانان را    كه هر كرد ميدائماً تكرار  رش راو اين شعا ،داشت

خـانواده   شديم اعضاي ؛ صبح كه از خواب بلند مياز زمين نابود خواهم كردبراي هميشه 
پدرم  ،بطور دسته جمعي در برابر بتان مخصوص كه در خانه داشتيم به سجده مي افتاديم

حظـات طـوالني   در جلوي بت مي نشست و ل چكم شيام را در بغل مي گرفت وكو برادر
بـه نوبـت همـه را سـجده      پدرم از همه بيشتر بـود و  يبتها ،گذارند را به منتر خواني مي

 م و گـاهي سـاعتهاي  كـرد  مـي پرسـتش  من نيز سه بت داشتم كه همـه را   كرد مي وتعظيم
 . طوالني در پاي آنها افتاده بودم

 گيمحل زند

هاي مـا   يم عده زيادي از همسايهكرد ميگي بنام روشن زند اي گره و در محلهما در شهر آ
مسـلمان بـود از اخالقشـان     هـاي  بازي و رفت و آمدم بـا بچـه   مسلمان بودند و من اكثراً

دل بودند برعكس بچه هاي هندو كه بد اخـالق   رو و پاك بي آندازه خندهآمد.  خوشم مي
هاي مسلمان داشتم از آن ميـان   چهب به صب بودند با آنكه عالقه زيادي نسبتعبخيل و مت

ا نيك سيرتي را برگزيده بودم (اعزاز علي) كـه در هـر كـاري مـر     دوست خيلي مهربان و
گري در ميان نمي گذاشتم يادم هسـت يـك   دي و راز دلم را جز با او باكسي كرد ميياري 

 . گره گرفته بوديمبمبئي شهر آعكس هم با او در عكاسي 
 :پرسيدم كه حاالهم آن عكس را داري؟ گفـت ع كردم و در اينجا حرف مجاهد را قط

آنـرا   حتمـاً  ،نـه  :اگر من آنرا اگر بخواهم اشكالي نخواهد داشت؟ گفـت  :گفتم .دارم ،بله
م پيشـم هسـت و درسـت تشـخيص     ن هخره عكس را برايم داد و اآلآلباآورم ( برايت مي

يم داده هـم بـرا   چون يك عكس جديدي ،ده سالگي بوده استرشود كه سن چها داده مي
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 ،نه ،برين بايد سبب اسالم آوردن تو هم اعزاز علي شده باشد؟ گفت بنا :پرسيدم) بعد بود
 گز آنرا فراموش نخواهم كرد. ولي بهر حال جالب است و هر

 آغاز هدايت

سـهاي  اقيافه بالب گره نشسته بودم كه چند تا انسان خوشروزي در يكي از دكانهاي شهر آ
ند در جلويم ايستادند من كه از همان اول كه داشـتند از دور مـي آمدنـد    بل سفيد و نسبتاً

ذوبشـان شـده   جگـر م اكنـون دي  ،مكرد ميدر سيمايشان مشاهده  را شرافت و اخالق نيكو
اين حركتـي كـه بعضـي از     شان نگاه كنم خصوصاً خواست همچنان بطرف بودم و دلم مي

 با خود مي گفتند ولي من به سرّ ان چيزيجنبيد و گويا اينكه آن مي هايشان داشت آنها لب
هم بـرويم   با ،بيا پسر جان :گفتبهر حال يكي از آنان رو به من كرد و ، نمي بردم پي آن

تا نماز بخوانيم؟ البته همه شان بي خبر بودند اينكه من هنـدو هسـتم مـن هـم كـه نمـي       
ن هندو هستم و بـه  حقيقت را برايشان بگويم كه م :دانستم كه نماز چيست؟ با خود گفتم
اخالص مرا دعـوت   چهولي باز فكر كردم كه آنها با  آنچه شما دعوتم داديد ايمان ندارم؟

گفتـه   نهمـي  ،آيم باشد براي نماز مي :دادند من چگونه جواب منفي بدهم؟ بهرحال گفتم
 ؛مكـن  ميو مرا به جايي كشاند كه امروز به آن افتخار  ،خداوند واقع گرديد من مورد قبول

آنها رفتند و بعد برايم مشخص شد كه اين جماعت تبليغ بوده و آن سخنگويي كه با مـن  
 به آن امير مي گويند. كرد ميحبت ص

 تصميم بعد از تردد

گـر  ر عميـق افكـار واختالفـات غـرق شـدم ا     اكنون كه آنها مرا رها كردند و رفتند در بح
ن مسـجد جـامع شـهر    ئيپا چه خواهد شد؟ دريابد سر نوشتم ع المسجد بروم و پدرم اط

ن مسـجد  ئيپـا دكان ما نيز در آگره دكانهاي زياد از مسلمانان و هندوان قرار گرفته است. 
ولي در مسجد از سمت مخالف دكان ما بـاز مـي شـود يعنـي اگـر       داخل بازار قرار دارد

ورت هم مسلمانان و هـم  صبازار نگذرم كه در آن خواسته باشيم مسجد بروم بايد از وسط
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ما شناخت كلي دارند از جريان مطلع خواهند  وان كه همسايه محسوب مي شوند و باهند
، دوكـان را  درو مـي گرفتم كه ساعت هشت شب كه پدرم به خانـه  تصميم  ،بنا براينشد. 

 ببندم و مسجد بروم.

 اولين نماز من

ت هشت مي شـد  گذاشت ساعت هم داشمعمول مرا در دكان تنها پدرم طبق از آنكه پس 
بودم بر خود پيچيدم و به طرف مسـجد حركـت    پتويي مهيا كردهكم دكان را بستم و كم 

خوف آن بود كه كسي مرا بشناسد وقتي كه در مسجد داخل شدم ديـدم كـه   كردم. چون 
چند نفر مشغول نماز خواندن هستند و يك نفر مشغول وضو گرفتن بود البته تازه شـروع  

 كرده بود. 
گرفتن انجـام دادم از وضـو   داد مـي يد حركاتي كه انجام من هم نزديكش نشستم و تقل

تمام شد و به نماز خواندن آغاز كرد من نيز همچنان به تقليدم ادامه دادم و تمام حركتش 
ه سالم داد دستهايش را بلند كرد منهم دسـتهايم را  انجام دادم و در آخر ك را با دقت تمام

 .گنايم را مغفرت فرما ،اياخد :كرد ميبلند كردم او اين الفاظ را زمزمه 
گفتن آن مرتبه همين الفاظ را تكرار كرد منهم از آنكه زياد تكرار كرده بودم از چندين 

در همين حال غرق بودم گر ديكه همچنان تكرارش كنم.  خواست ميبردم و دلم  لذت مي
 بايد شصـت  چه وقت آن شخص دعايش را تمام كرده و رفته است تقريباًو نمي دانم كه 

تر به خانه ز خانه يادم آمد كه من هميشه زوداگهان ناگفته باشم. مرتبه اين الفاظ را  هفتاد
مي رفتم و اكنون شايد همه در فكر من باشند فوراً خود را به خانـه رسـاندم ديـدم همـه     

 هچشمش به من افتاد با محبت فوق العـاد  ،خوابيده اند و مادرم در انتظار من نشسته است
 : پرسيد

 ،امروز كارم بيشتر بـود  ،مادرجان :چقدر دير آمدي؟ گفتمامشب  كجا بودي ،ابيل جان
 ،خـدايا « :چرخيـد در ذهنم مـي   چنانولي اين الفاظ هم ،غذا خوردم و خوابيدمفاصله بال



   

 ؟چگونه مسلمان شدم   20
  

ند روزي ديگر نمي دانم كه چه وقت مرا خواب برده است تا چ »گناهايم را مغفرت فرما
 دم يعني فقط نماز عشاء را مي خواندم ... كر همين برنامه را اجراء مي

 نماز صبح

پدرم دير به دكان مي آيد بهتر است همچنان كـه بـراي بـاز كـردن     بعد به فكرم افتادم كه 
صبح را هم بخوانم روز بعد صبح زود كه از خانه  دكان صبح از خانه بيرون مي شوم نماز

تن مشغول نمـاز شـدم ولـي    بيرون شدم مستقيم به طرف مسجد رفتم و پس از وضو گرف
همانطوري كه نماز عشـاء را خوانـده بـودم     ،نمي دانستم كه نماز صبح چند ركعت است

نماز صبح را نيز مي خواندم اگر كسي را مي ديـدم كـه نمـاز مـي خوانـد بطـرفش نگـاه        
اين برنامه هر روزه ام بود و بعد از آنكه نماز تمـام  م. داد ميم و حركاتش را انجام كرد مي
جاروي دكان بـه خريـد و فـروش مشـغول مـي       شد به دكان مي آمدم و ضمن آب و مي

 شدم. 

 يكي از اثرت نماز

شته بودم هميشه نماز عشاء و نماز صـبح را در  اگذطبق برنامه اي كه براي خودم معمول 
مسجد مي خواندم همزمان با اين برنامه كم كم مشتريان دكان داشت زياد مي شد و فايده 

وقت ديگر بيشتر مي شد و هر وقت پدرم به دكان مي آمد و مرا گرم خريد و  دكان از هر
 كـرد  مـي چنان مي ايستاد و بطرف من نگـاه  هم ايفروش با مشتريان مي ديد چند لحظه 

گويا اين كه از كارم لذت مي برد و از هر وقت ديگر محبتش نسبت به من بيشتر مي شد 
 ولي نمي دانست كه چرا؟ 

پس از آنكه پدرم به م و طبق برنامه داد ميسردي كامل به كارم ادامه  و من هم با خون
دو چرخه برادرم را مي گرفتم مقداري پان به تركش مي گذاشتم و بـراي   نشست ن ميادك

 فروش آن به كوچه و بازار دور مي زدم. 
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 با دوستم اعزاز علي

نه نيـافتمش بـرادرش   روزي براي مالقات دوستم اعزاز علي به خانه اش رفتم ولي در خا
منتظر بودم ديدم كـه آمـد ولـي     ايده دقيقه  تقريباً ،براي نماز به مسجد رفته است :گفت

سـپس احـوال پرسـي     ،و توقفي كرد چشمش به من افتاد از خوشحالي جا خوردهمينكه 
نمي داني كه امـروز   ،انيل جان :گفتو  به من كرد كرديم و با تبسمي كه برلب داشت رو

شدي كه با هم به مسـجد مـي رفتـيم و نمـاز مـي       اي كاش مسلمان مي الم.چقدر خوشح
از مسجد رفتن  حتماً :شد و با خود گفتم پشي در قلبم پيدابا شنيدن اين الفاظ ت ،خوانديم

يد؟ كن مييد چكار رو ميشما وقتي به مسجد  :پرسيدمحال بدون توقف من اطالع دارد بهر
در كـدام اوقـات    :فـتم گ خوانيم. نج وقت نماز ميروردگارمان پپبراي راضي كردن  :گفت

 نماز مي خوانيد؟
دومين نماز را تقريباً از ساعت  ،اولين نماز را قبل از طلوع خورشيد مي خوانيم :گفت
و  ،چهـارمين نمـاز بعـد از غـروب آفتـاب      ،چهار تـا پـنج  سومين بين ساعت  ،يك تا دو

گر كسي يكي از اين نماز ها ا :فتمگ پنجمين نماز را بين ساعت هفت تاهشت مي خوانيم.
 مسئله نيسـت بعـداً   :را نتوانست در وقت خودش بخواند تكليفش چه خواهد بود؟ گفت

مايك كتابي داريم بنـام قـرآن مجيـد     :فتگخوانيد؟  چه ميشما در نماز  :رسيدمپ بخواند.
يم در اين كتاب از طرف خداوند نازل شده است از آنچه كه از اين كتاب حفظ داشته باش

چيزي از قرآن حفظ نداشـته باشـد در نمـاز چـه      گر كسي مطلقاًا :فتمگ نماز مي خوانيم.
گـر  حفظ دارد باز هـم احتمـاالً ا   ايچند آيه  كسي كه مسلمان باشد حتماً :بخواند؟ گفت

 .شد كه چيزي حفظ نداشت چند بار سبحان اهللا بگويد پيداشخصي چنين 
همـين جـواب را    تا علماي بزرگ پرسيدم عينـاً چندز (البته بعداً من باز هم مسئله را ا

  .دادند (مولف)
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از اعزاز علي خدا حافظي كردم و به خانه رفتم و در راه اين جمله سـبحان اهللا  پس س 
مـادرم   ،بعد غذا خوردم و آماده شدم كه به دكان بروم م.كرد ميچنان با خودم تكرار را هم
 چشم، براه افتادم. :فتمگبي شب زود به خانه بيا ،انيل جان :گفت

 اولين نماز من با جماعت

ايـن   ،يك نماز بعد از غروب آفتاب مي خوانيم :گفتبه فكر افتادم كه اعزاز علي گهان نا
نماز را هم بخوانم همان طوري كه داشتم از خانه مي آمدم بجاي اينكه به دكان بـروم بـه   

به قبلـه   د ديدم يك نفر روگرفتم و داخل مسجد نشستم چند لحظه بعوضو  مسجد رفتم.
اهللا اكبـر اهللا   :را بگوشش كرده بود با آواز بلند مـي گفـت   ايشهايستاد و در حالي كه دست

هم اين كلمات را شنيده بودم ولي امروز در قلـبم فـرو نشسـت،     چه قبالًرگ. . . . .  اكبر .
لو ايستاد و با مردم به صف ايستادند و يك نفر جبعد از اينكه گفتن اين كلمات تمام شد 
از اين آواز و جمـالت خوشـم مـي آمـد و     چنان آواز بلند شروع به خواندن قرآن كرد. آن

خواند و من گـوش  بچنان اصالً قطع نكند او هم خواست ميداشتم لذت مي بردم كه دلم 
 مشـي مـرا در خـود فـرو بـرد كـه بـا هـيچ تعبيـر         ارآ چنان سكوت وو در اين نماز  كنم.

 خواندم.  ي بود كه داشتم با جماعت نماز ميون اين اولين مرتبه اچ نم.م ادايش كتوان مين

 آغاز امتحان خداوندي

پله هال مسجد پائين مي آمدم يـك هنـدويي كـه دكـانش     از نماز همين كه داشتم از پس 
من كه از قبـل منتظـر چنـين فرصـتي بـودم كـه        وي دكان ما بود چشمش به من افتادلپه

گرفـت و  دسـتم را   ستم ترس را از خود دور كـنم. توان ميشد ن خره حالم افشا خواهدباآل
 رفته بودي؟ در مسجد براي چه كار :گفت

بـراي مالقـات    :گفـتم كمي خودم را كنترول كردم و بدون آنكـه روحيـه ام را ببـازم    
پدرم) صـحبت  ن به دايي گوبال (من اآل ،خيلي خوب :گفت ،دوستم اعزاز علي رفته بودم

اين  گر واقعاًحاال من در بحر خياالت فرو رفتم كه ا ،گفت و براه افتاداين را  ،خواهم كرد
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عذر مرا نخواهد شـنيد. بهـر   پدرم هيچ م اطالع دهد در آن صورت هندو مسئله را به پدر
مالقات دوسـتم   يبرا :چرا دير كردي؟ كجا بودي؟ گفتم :گفتدرم پبه دكان رفتم.  ،حال

خانه رفت من هم طبق معمول سر وقت كه شـد   گفت و بهيزي نچ عزاز علي رفته بودم.ا
 بـه  پس از نماز دستهايم را بلنـد كـردم و  و براي نماز عشاء به مسجد رفتم  دكان را بستم

و مرا در همه كارهـايم ثابـت قـدم     ،فرما گناهايم را مغفرت« :بارگاه پروردگارم دعا كردم
چرا امروز دلم داشت م نماز تمام شد و به طرف خانه حركت كردم ولي نمي دان .»گردان

بـرايم غيـر    يد وقتي به خانه رسيدم فضاي خانه كامالًپبي اختيار و خارج از كنترول مي ت
  عادي بود.

 اينطور كتك مي خورم پدرماولين بار است كه از دست 

سـرخ   چهـره اش ورم كـرده و  كه قبالً منتظرم بود ديدم كه از خشم دارد مي لـرزد  پدرم 
ناگهـان  گرفت و مرا به اتاق برد و د دستم را پرسيزي از من بكه چگرديده است بدون اين

ن آماده بـود  زد براي چنانديدم كه دستان زورمندش با سرعت عجيبي شروع به كار كرد 
داشـت ولـي سـرعتش    دستهايش كـه خسـته شـد چـوب بر     ،برد كه گويا داشت لذت مي

چشـم  و سينه و شكم و سر و صورت احتياط مي زد كه  و چنان بي ،همچنان ادامه داشت
از بدنم نمانده بود كـه ضـربه اي بـه آن نرسـيده باشـد       ايو گوش برايش مهم نبود ذره 

مادرم و خواهرانم كـه دم   ،قم را بياوريدشال :چوبها شكست گفتخوب كه خسته شد و 
شانه شان محشري به پاكرده بودند هيچكـدام شـان چنـين    ف گريه ودر ايستاده بودند و با 

شتند كه مرا از دستش خالص كنند، زيرا پدرم آنقدر زهر چشم در خانه نشـان  تي نداأجر
داده بود كه هرگاه به خانه داخل ميشود همگي مهر سكوت برلب مي نهادند و هيچ كـس  

ت نفس كشيدن نداشت وقتي كه ديد شالق را كسي نياورد خودش بيـرون پريـد تـا    أجر
خودش را به خانـه   گراز در دي د و مادرماز سر راهش كنار رفتنگي هم شالقش را بياورد.

 :گفتم :اال ترا زنده نخواهد گذاشت نه نه جان راستت را بگو و :انداخت و سراسيمه گفت
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چيزي نپرسيد من از  من تقصير من چيست؟ پدرم كه به من چيزي نگفت و از ،نه نه جان
القش را گرفـت  ش گرفت پدرم فوراًرسيدم ديدم كه عصباني است و مرا به زير كتك راه 

ـ      و شـالقش را بـه    گداخل شد مادرم بال فاصله صحنه را تـرك گفـت و پـدرم بـي درن
    گرفت. از نو به زير شالق چرخش در آورده و سرجانم را 

 پوستم را آش دادندسال داشتم كه  14

وجود همه اين  چهارده سال داشتم و اينقدر از پدرم مي ترسيدم كه بادر آن وقت درست 
پدر تقصير من چيست؟ شالق كه آمد اول  :ت نداشتم كه بگويمأمي خوردم جركتكي كه 

از دستهايم شروع كرد و چنان به سرعت مي كوبيد كه حتي براي يـك ثانيـه هـم توقـف     
بلنـد كـنم شـايد بـيش از پنجـاه       ستمتوان ميديگر دستهايم از كار افتاد كه حتي ن كرد مين

بتوان جايي را از بدنم يافت كه بـه آن شـالق   شايد به ندرت  شالق به دستهايم خوردم و
آن قيافه اصلي اش را از دست داده بـود  گر بازوانم خواب رفته بود سرم دينرسيده باشد. 

بود هنوز هم داشت مرا به هر طـرف مـي    گرفتهقرار  قدوذي يكي دو سانتي ايو در هر 
را آرام نمـي گرفـت    پايم را مي كوبيد و گاهي كه شالق هم دلشسراخوابانيد و با شالق 

ار داشت از مـن  گن مي شد و انئيوشكم و پاهايم باالو پاو كمر  با تمام وزنش روي سينه
پوست بدنم برداشته شـده  وقتي بر اثر شالقهايش خيلي جاها از چيز ديگري مي ساخت. 

  بود.

 باآلخره همسايه ها با خبر شدند

ع يافتند و مسلمان و هندو و همه ها اطال ايي كه از من صادر مي شده همسايهاز سر و صد
چاره ام خيلي مي ناليد بيشـتر او همسـايه هـا را اطـالع داده بـود      جمع شدند ولي مادر بي

بتهايشان قسم داده بود كه پسرم دارد زير دست و پاي پدرش مي ميرد هر به وقتي آنها را 
لمان بـود جلـو   باآلخره سه نفر كه دوتاي آن هندو و يكي مس ،ش برسيدچه زودتر به داد

كسي حق ندارد جلو بيايد اما يكي  :گفتبا عصبانيت تمام به آنان تشر زد و پدرم آمدند. 
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اگـر   :عموجان بس است مي خواهي او را بكشي؟ پدرم گفـت  :گفتو با اصرار جلو آمد 
ف مردك برايش كـافي نبـود   رح نگاراو  ،اين پليد در همين حال بميرد برايم افتخار است

ـ  پـاي ر غل كرد و آورد زيچكم شيام را بمادرم فوراً برادركون بردارد. كه دست از م درم پ
ول كرد و كوچلو كه هنوز چنين ماجراهايي جز بازي خودش برايش نداشت پاي پدرم را 

با او بازي كند و چون پدرم شيام را خيلي دوست مـي داشـت    خواست ميگرفت و گويا 
ها پدرم را از حيـاط   ، همسايهر همين فرصتشالق را انداخت و او را در بغل گرفت. و د

دند و در حالي كه مي گريسـتند  خواهرانم اطرافم حلقه ز و بيرون بردند. بال فاصله مادرم
دستمالي داشت خونهـايم   مادرم با ،دانستند چگونه محبتشان نسبت به من اظهار كنند نمي

بزرگم اشوك بدنبال و برادر كرد و خواهرم را دستور داد تا برايم شير گرم كند  را پاك مي
 . دارو رفته بود

به دهانم مي ريزد. و  رد و شير گرمپس از چند لحظه ديدم كه مادرم قاشق به دست دا
وقتـي كمـي    ،برادرم اشوك هم از آن طرف دارد زخمها را مي شويد و مرهم مـي گـذارد  

پس همه كتكـي   :مگفت .دو باره به مسجد نروي ،نه نه جان :بحال آمدم مادرم با تمنا گفت
 كه تا اآلن خوردم بخاطر مسجد بوده است؟ 

مادرم گفت: آري! نه نه جان در حالي كه من هنوز عقالً اسالم را نپذيرفته بودم و فقط 
 با عالقه خودم به مسجد مي رفتم. 

 چه حرف جالبي

ره هـم مسـجد بـرو!! دو    دو با :كم كم داشت زخمهايم بهبود مي يافت روزي پدرم گفت
مدتي بعد كه توانسـتم سـر پـا     ،ديدم كه مسجد رفتي ديگر ترا زنده نخواهم گذاشت باره

. دو مـاه از ايـن مـاجرا    جد مي رفتم و نمـازم را مـي خوانـدم   بايستم خيلي با احتياط مس
چه به او رسـانده  و همان امير قبلي رو برو شدم گر گذشت دوباره با همان جماعت تبليغ

فكـر   :اده داري يا نه؟ گفـتم چطوره ار :ز هم از من پرسيدبودند كه اين پسر هندو است با
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يـد كـدام يـك از آنهـا را مـي      كن ميشما چندين خدا را پرستش  ،پسر جان :گفت .مكن مي
خواهيد راضي بكنيد ما فقط يك خدايي را مي پرستيم و حتي اگر كسي مـا را تكـه تكـه    

سـازيد و   يـزي را مـي  كند كسي را به او شريك نخواهيم كرد. شما بـا دسـت خودتـان چ   
اگر واقعـاً از تـه دل    ،پسرجان :يد در آخر گفتكن ميآرايش مي دهيد و باز آن را پرستش 

كلمه بخواني و مسلمان شوي، تمام گناههاي گذشته ات را خداوند متعال مي بخشد وكالً 
: امشـب  گفـتم  اي.اآلن آفريـده شـده    ارگكه اناز نظر ظاهر و باطن طوري پاك مي شوي 

كنم و نتيجه اش را فردا شب ساعت هفت در مسجد جامع آگـره بـه شـما     فكر مي بيشتر
خداونـد   :سپس با مهرباني و اخالص كامل دستي به سـرم كشـيد و گفـت    ،خواهم گفت

 افتاد و من هم به خانه برگشتم. ياريت كند و سپس براه

 اكنون چه بايد كرد

و به بررسي آينده ام پرداختم  شب پس از آنكه شام خورده شد بر تختخواب دراز كشيدم
كه پذيرفتن اسالم چه عواقبي خواهد داشت و نپذيرفتن آن چه سر نوشتي؟ حال چه بايد 
كرد اگر مي خواهي اسالم را بپذيري در آن صورت بايد از پدر و مادر و برادر و خـواهر  

ه و قوم و خويش و دكان و زندگي و باآلخره از همه دار و ندارت دست بكشـي و عـالو  
بر آن نمي داني كه سر نوشتت به كجا خواهد كشيد؟ آيـا زنـدگي سـالمي برايـت ميسـر      
خواهد شد يانه؟ و آيا دو باره چشمت به پدر و مادرت خواهـد افتـاد يانـه؟ همـه اينهـا      

م كـرد  مـي سواالتي بود كه گويا در جلو چشمم مجسم مي شد اما لذتي كه از اسالم حس 
مي شد. و چنان غرور بي كنترلي داشت در من ايجاد مـي  آنگاه داشت بر همه اينها غالب 

بهر حال تصميم قطعي را نتوانسـتم   ،اين مشكالت پيروز شوم كه گويا خواهم برتمام شد
 رف چنين سواالتي برايم مطرح بود.چون باآلخره از هر دو ط، اتخاذ كنم

معلـوم ميشـود   خوابم و صبح كه از خوابم بيدار شـوم   نهايتاً تصميم گرفتم كه اآلن مي
اسـالم را خـواهم    د مسلماًكن ميمرا تهديد ن ئن است و ترس و وهمياگر ديدم قلبم مطم

 همين دين پدرم باقي خواهم ماند. و االّ به ،پذيرفت
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 آخرين شب در خانه

ونه ممكن بود بهمين زودي مرا خواب ببرد خيلي بـه خـود فشـار مـي آوردم كـه      گاما چ
. برادركوچكم شيام در پهلويم در خواب عميقي فرو رفتـه  خوابم ببرد اما كار مشكلي بود

شايد فردا براي  ،شيام جان :بود. نگاه مشفقانه اي به چهره زيبايش انداختم و آهسته گفتم
آيا شيام ديگر مثل تو خواهم يافت كه با او بازي كنم؟ نگاهم بـه   ،هميشه از تو جدا شوم

راز كشيده بود و بي خبر از همه چيز در دتختخواب ديگري افتاد كه خواهر كوچكم برآن 
خواب شيريني فرو رفته است. به هر حال، در روشنايي نور چراغ، چهره تمام خـانواده ام  

امـا   يكبار به چهره مادرم نگاهي انـداختم  ،چشمم مجسم بود دلم را سخت كردم در جلو
م آنقـدر  كـرد  مي و با آنكه داشتم صدايم را كنترل ،بي اختيار اشك از چشمانم فرو ريخت

مادري كه مـرا از چشـمانش بيشـتر     ،البته تقصير هم نداشتم ،گريه كردم كه صدايم ايستاد
دوست مي داشت چگونه ممكن بود براي هميشه او را ترك كنم باز گلويم را عقـده مـي   

م كه خودم را ساكت كنم امـا بـه   كرد ميچند دقيقه مي گريستم البته زياد كوشش  ،گرفت
و بي  ،ناگهان ديدم كه چشم خواهر بزرگم باز شد نگاهي به سويم انداخت وداراده من نب

را به گردنم انداخت و  از جايش بلند شد و آمد با مهرباني و دلسوزي كامل دستش گدرن
 ،خواهر جان :خواستم كسي سرم بداند گفتم چه شده است؟ من كه نمي ،انيل جان :پرسيد

كرد و اشكهايم را  ي مهربانش سرم را شروع به ماليدند بال فاصله با دستهاكن ميسرم درد 
اآلن دردش كـم   ،بسبه جان :چند لحظه اي كه گذشت گفتم كرد ميبا دستمال داشت پاك 

 او بيچاره چه مي دانست كـه درد مـن چيسـت؟ بلنـد شـد و      ،ي بخوابيتوان ميشده شما 
ببين كه اين خواهر  :م با خود گفتمكن مياآلن براي جانم چاي درست  ،خواهر جان :گفت

بيچاره چقدر دلش براي من مي سوزد و محبت خواهر را كه نسبت به يك بـرادرش اآلن  
نصف شب بـا كسـي    داشتم مي فهميدم چون هر كس حاضر نيست خوابش را بگذارد و

ديگر بنشيند بهر حال خواهرم چاي درست كرد و آورد و مـن بـا كمـي عجلـه چـاي را      
تا تو نخوابي  :گفت .اآلن شما بخواب كه خيلي دير شده است ،بسبه جان :خوردم و گفتم
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خواب انداختم من نمي خوابم من هم چشمانم را بستم و پس از چند لحظه اي خودم را ب
ن شده باشد كه من خوابيده ام دستش را روي سينه ام گذاشت ومثـل  او براي اينكه مطمئ

اظتت كند و بطرف تختخوابش ) حفخدابگوان ( :اينكه اطمينان برايش حاصل شد و گفت
باز سواالت داشت در ذهنم تكرار مي شد چگونه ممكن است بـدون خـواهرانم و    ،رفت

و دار بودم كه باآلخره  برادرانم زندگي كنم و براي هميشه به داغشان بسوزم در همين گير
ه بـود.  صبح كه بيدار شدم ديدم كـه برادركـوچكم شـيام كـه بـا مـن خوابيـد        ،ابم بردوخ

آهسته دستهايش را برداشـتم و   ،و همچنان در خواب است هايش به گردنم حلقه زدهدست
 ن است. افتادم ديدم كه قلبم كامالً مطمئبياد تصميم شبم 

 براي هميشه خانه را ترك كردم

تصميم قطعي گرفتم كه اسالم را با كمال دلگرمي بپذيرم و بـراي هميشـه بـه آن     ،براينبنا
دلـم   ،اي آخرين بار خواستم همه چيز و همه كـس را تـرك كـنم   افتخار كنم. اما چون بر

كه با همه چند ساعتي بنشينم و صحبت كنم البته بدون اينكه آنـان از جريـان    خواست مي
چكـدام  امروز ديگر بـا همـه كـس بـر خـوردم چنـان مشـفقانه بـود كـه هي          ،مطلع شوند

 ،م كه دلم را خـالي كـردم  با خواهران و برادران بزرگ ،خيزداز پاي صحبتم بر خواست مين
 ،برداشتم و بطرف بازار بردم تا برايش چيزي بخرم شيام كوچلو را همچنانكه در بغلم بود

او  ،من هم با تو بازار مـي آيـم   ،دادش جان :برادر ديگرم كمار نيز دستم را گرفت و گفت
هـا بـه   را هم با خود بردم و اسباب بازي و خوردني زيادي برايشان خريدم و برگشـتم. آن 

چـرا   ،انيل جان :بازي خودشان مشغول شدند و من رفتم پيش مادرم نشستم. مادرم گفت
د و روي خوش با من كن ميپدرم هميشه با من بد اخالقي  :ي؟ گفتمرو ميامروز به دكان ن

امروز دايي ات اينجا مي آيد برايش مـي گـويم    :ندارد چگونه به دكان بروم؟ مادرم گفت
و مـن همچنـان بـه     كرد ميد. مادرم چند دقيقه اي داشت صحبت كه با پدرت صحبت كن

م كم كم وقت جدائي هم داشت نزديك مي شد و يـك بـار ديگـر    كرد ميچهره اش نگاه 
اكنون همان لحظه اي فرا رسيده بود كـه   ،خواهران و برادران و باز هم مادرم را نگاه كردم
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ي از سـرم كنـده شـود و    چيغـ عزيزانم را براي هميشه پشت سر گذارم نزديـك بـود كـه    
اما خودم را كنترل كردم و از منزل بيـرون آمـدم ولـي آنهـا نمـي       ،زير گردداشكهايم سرا

همگي با خونسردي تمام به كار و بازي شان  ،پاستنستند كه در قلب من چه انقالب بردا
بطـرف  مشغول بودند. از كنار كوچه يكبار ديگر نگاه حسرت باري بـر منـزل انـداختم و    

 جد جامع آگره براه افتادم.مس

 بزرگترين افتخارم

اما از اين نكته ابائي ندارم اگر عرض كنم كه من براي هميشه بـه اسـالم افتخـار خـواهم     
كرد. آنهم خداوند بزرگ و منان زماني به من توفيق هدايت عطا فرموده كه چهارده سـال  

را ثابت قـدم بـدارد. هنـوز    داشتم و هنوز به سن بلوغ نرسيده بودم اميدوارم كه خداوند م
 :چشمش به من افتاد پرسيدساعت شش و نيم بود كه مسجد رسيدم امير هم آمده بود. تا 

 تا اين سخن را شنيد بـا محبـت   ،تصميم گرفتم اسالم را بپذيرم :گفتم؟ چه تصميم گرفتي
 مـن  ،ن برو حمام كن و اين لباس را هم بپـوش اآل :گفتمرا نوازش كرد و  ايالعاده  فوق

بعـد از نمـاز    ،هم بال فاصله دوشي گرفتم و لباسي كه به مـن داده بـود پوشـيدم و آمـدم    
) را بـه  ل اهللارسو(ال اله اال اهللا محمد چيز كلمه برد، قبل از هر  ايمغرب امير مرا به خانه 

و سپس  ،چند آيه از قرآن كريم را برايم ياد دادو بعد  ،من تلقين كرد و من تكرارش كردم
قلـبم   بعد از نمـاز كـامالً   با من دو ركعت نماز نفل بخوان و :ز آماده شد و گفتبراي نما

 و اندوهي كه داشتم از من دور شد.و هرگونه غم  ،آرام گرفت
اسالم آوردن من در ميان مردم اعالن نشد، و در باره نـام مـن كـه     ي،اما بنا بر مصلحت

يكـي   ،ابـوبكر  :يكـي گفـت   ،هللارنو :يكي گفت ،پيشنهاد گرديدمشوره شد نامهاي زيادي 
 ،زولـي  ،محمـد اشـفاق   ،لدينابدر  ،چراغ الدين ،امداد اهللا :يكي گفت ،نور االسالم :گفت

نام اين جوان مجاهد اسالم بايـد باشـد كـه     :ميان كفيل كه معلم دبيرستان آگره بود گفت
ا به بادر ممتاز كه و همه مباركبادي دادند و به دنبال آن مر ،گرديدبر همين نام اتفاق  نهايتاً
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 چون آگـره كند، محافظت پردند تا چند روز از من پذيراي و دكان داشت سگره آ در شهر
كه بادر ممتاز از من كرد  اي ئياپذيرشهر خودم بود و خانواده ام در جستجويم بودند ولي 

 عالوه از اين كه مـرا  ،كنم توانستم جبران مي اي كاش من  و ،موش نخواهم كرداگز فرهر 
بطوري كه مـن حـس كـردم     گرويده خود كرده بود واخالق نيكويش مرا  كرد ميتشويق 

 گـز دوست داشت و در اين مدتي كـه در خانـه او بـودم هر    حتي مرا از فرزندانش بيشتر
كردم خانه خودمانست ولي پس از  گري هستم فكر ميم كه من در خانه ديكرد ميتصور ن

گـره  مدتي كـه در آ  د.كن ميزندگي  انم كه در كجااكنون نمي د مدتي راهي پاكستان شد و
بودم مفتي عبدالقدوس مفتي شهر آگره مشوره داد كه به جاي ديگري منتقل كرده شود تا 

چيز راحـت باشـد و خـودش شـهر     ادامه دهم و خيالم از همه وانم در آنجا به تحصيل تب
يـك   پيـه بـا  رو 500 عـارف  از توافق موالنا پس سورت حومه گجرات را پيشنهاد كرد و

حركـت  از عيدگاه بطرف ايستگاه قطـار   ،دست لباس برايم داد و مرا با سيد صابر فرستاد
سيديم، و جايمان را در قطار گاه ربه ايست ند.كرد ميو چند تايي ديگر نيز همراهي  ،كرديم

مشخص كرديم خداحافظي شروع شد، هر كدام از مسلمانان نسبت به من محبت خاصـي  
ند از خواست ميچكدام از آنان ناشت آماده حركت مي شد اما هيقطار د ،كرد ميبنوعي دعا 

گـر  خودشان را كنترول كردند اما بعضـي دي  من جدا شوند بهر حال قطار براه افتاد بعضي
و چنـد   داد مـي گاهي مـرا تسـلي   رفيق سفرم سيد صابر  اشك از چشمانشان سرازير شد.

تـا راحـت    كـرد  مـي هم مرا به حال خودم رها گفت و گاهي از اسالم برايم مي  ايكلمه 
باآلخره به سوت رسيديم و سيد صابر مستقيم مرا به دكان عطر فروشـي عبداالحـد    باشم.

فـوراً خـدا حـافظي كـرد و بـه آگـره        ،ليتش همينقدر بودئوو چون مس ،پردبرد و به او س
آورد و از مـن پـذيرائي گرمـي بعمـل      برگشت، چند روزي در خانه عبداالحـد مانـدم و  

 .م مهمان نوازي او را تشكر كنمتوان مين
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 جامعه اسالميه

 عبداالحد مرا به جامعه اسالميه برد تـا بـرايم اسـم نويسـي كنـد.      ،گذشتروزي كه چند 
ون طلباي مدرسه و بقيه از من اطالع يافتند كه تازه مسلمان شده ام همه براي ديدن من چ

 گذشتم را برايشان تعريف كنم بنـا شتند كه سر جمع شدند. و عالوه برآن شديداً اصرار دا
ي شكسته (چون زبان مـادري  ظالفا و با بر تقاضاي آنان داستان مسلمان شدنم را مختصراً

گفتم كه اكنون بخاطر اطاعت از فرمان خدا و در آخر  ام اردو نبود) برايشان عرض كردم.
اميدوارم كه بتوانم تكميلش  شاء اهللا و پيامبرش براي تحصيل علم آمادگي كامل دارم و ان

از آن تاريخ به بعد تحصيلم را در جامعه اسالميه مرتب آغاز كردم و مورد محبـت و   ،كنم
 واز ياد نخواهم برد.  قرار گرفتم. عالقه خاص اساتذه و دانش آموزان

يزي نيست ورنه من خودم را چكه همه اين نعمتها جز فضل و احسان خداوند بر من 
چه بنده گنهكاري هستم و لياقت آنرا نداشتم كه هـر كسـي بـه مـن     كه  شناسم خوب مي

م كه خداوند اين همـه  كرد ميپذيرائي كند و هرگز اينقدر تصور نو از من  احترام بگذارد.
و او هر گـز   ،با من لطف و احسان كند بي شك كه ناصر و مددگار بندگانش خود اوست

         كند خوار و ذليل نخواهد كرد.  و مصائب را تحمل مشكالت او كسي را كه بخاطر

 تاريخ جامعه اسالميه

دابيـل و سـملك بخـش     اين جامعه كه بنام اسالميه تعليم الدين معروف است در دهستان
هجـري   1326تـاريخ تاسـيس آن بـه     ،يده استددوستان واقع گرنگجرات هن ابلسار است

 سملكي گذاشته شده است. بنياد آن بدست موالنا احمد حسن گگردد و سنقمري بر مي 
موالنا سند فراغتش را از مدرسه امينيه دهلي حاصـل نمـوده بـود. او در ابتـدا بنـاي ايـن       

گذاشـت و سـپس كـه دسترسـي پيـدا كـرد زمـين مسـتقلي         جامعه را در مسجد سملك 
را  پس از آنكه موالنا احمد حسـن دار فـاني  و  بناي جامعه را آغاز كرد. خريداري نمود و

او فـارغ   ،را موالنـا احمـد بـزرگ سـملكي بعهـده گرفـت       هسرپرستي مدرسـ وداع گفت 
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اهللا و معـاون   رحمـه د موالنا محمود الحسـن  التحصيل دار العلوم ديوبند، شاگرد شيخ الهن
اساتذه معروفي كـه در ايـن جامعـه     ،خصوصي موالنا رشيد احمد گنگوهي رحمه اهللا بود

 تدريس كرده اند عبارتند از: 
ـ موالنا سـراج احمـد   3ـ موالنا شبير احمد عثماني 2نور شاه كشميري عالمه سيد ا 1

ــ موالنـا عتيـق    6ـ موالنا بدر عالم ميرتي 5ـ موالنا مفتي عزيزالرحمن ديوبندي 4رشيدي 
هاروي ـ موالنـا حفـيظ الـرحمن سـيو    8 ـ موالنا سعيد احمد اكبر آبادي7 الرحمن عثماني

ـ موالنا شـمس الحـق   10گ پاكستان  مفتي بزرـ مفتي شفيع عثماني رحمه اهللا9رحمه اهللا 
ـ موالنا محمد يوسف 12 رحمه اهللا نويـ موالنا ظفر احمد عثماني تها11 اهللا افغاني رحمه

گردان معروفي كه از ايـن جامعـه فـارغ التحصـيل گرديـده انـد       و از شا .بنوري رحمه اهللا
ــ موالنـا محمـد يوسـف     2 امير جماعت تبليغ پاكستانـ مفتي زين العابدين 1از:  توان مي

  برد. منارا  ه خالد محمودمـ و عال3نيو تاون كراچي   بنوري رحمه اهللا موسس جامعه
شـما   ،چون در توان من نيسـت البته نمي خواهم كالً تاريخ جامعه را اآلن بررسي كنم 

ي به كتابي كـه در همـين زمينـه بنـام     توان ميگاهي بيشتر در اين زمينه خواسته باشي اگر آ
گرديـده رجـوع   صفحه تـاليف   500فضل الرحمن در / تاريخ جامعه اسالميه توسط موالنا

فضاي معنوي ايـن   كني اما آنچه كه تاكنون عالوه از اين درس و تدريس قابل توصيف و
و زيبا، فضاي  گجامعه مرا به خود جلب كرده نظم و تربيت فوق العاده ساختمانهاي قشن

ست كنوني جامعه موالنا محمد سعيد بـزرگ يكـي از   پرومحيط دلكش آن است، سر آزاد
 ،پرست جامعه اسـت رساو عالوه براينكه معروفترين شخصيتهاي علمي هندوستان است. 

وارم كـه خداونـد متعـال    اميـد  ؛درو ميعضو شوراي مركزي دارالعلوم ديوبند نيز به شمار 
 آمين طول عمر و توفيق خدمت به ايشان عطا فرمايد. 

 نامهاعالن روز

چه مي گذرد بدنبال غائب شدن من از خانه تا چند روزي كـه  اكنون ببينيم كه در خانه ام 
پـس از  امـا  ه اسـت.  كرد مييك را نيز زير نظر داشته و مرا جستجو دپدرم همان مناطق نز
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د كه هر كس در مورد فرزندم انيل كن ميشده توسط روزنامه اعالن  سمايو مدتي كه نسبتاًً
 ،ذيل اطالع دقيقي به من بدهد جايزه مورد نظرش را كسب خواهد نمود كمار با نشانيهاي

فوراً به عبداالحد دستور داد تا با من به  ،يافت پرست مدرسه از جريان اطالعوقتي كه سر
 گيرد. بمبئي برود و تصويب نامه اي براي مسلمان شدنم بگستري داد 

قاضي سواالت زيادي از  ش موضوعرازو پس از گ ،گستري بمبئي حاضر شديمبه داد 
بـه ميـل   از همه بيشتر روي همين سوال اصرار داشت كه خود شـما خـودت    و ،من نمود

 ياكسي شما را به اين امـر مجبـور كـرده اسـت؟ يـا علـت       اي خود دين اسالم را پذيرفته
مطمئن شد كه من با ميل و رضاي خودم اسـالم   گري در كار است؟ بعد از اينكه كامالًدي

ت به اسمم صادر نمود؛ و بـه عبـار   اي ين كامل قبول كرده ام تصويب نامهيك د را بعنوان
از طرف دولت تائيد گرديد، حاال ديگر هيچ كسي حتي پـدرم   مسلمان شدنم رسماً ،گردي

 اجازه نداشت كه كوچكترين اعتراضي به من كند 

 گذشت مناين بود آقاي نديم سر 

اينكـه وقـت گرانبهايـت را در اختيـار مـن      خيلـي متشـكرم از   آقاي مجاهد اسالم  :گفتم
 ؛گذاشتي و از سر گذشت عبرت انگيزت به من درس ايمان و اخالص و توكل آمـوختي 

تقـديم  گيزت را به همه مسلمانان پاكستان ه و ولوله انپيام آموزندبتوانم اين به اميد اينكه 
ما را بشكل رساله پرسم كه آيا اجازه مي فرمائي كه اين سر گذشت شم بخواست ميكنم اما 

م عكسم كن ميالبته اگر الزم مي بينيد از نظر من اشكالي ندارد اما خواهش  ؟چاپ كنم اي
هم خواستند به آنها ندهم؟ نظر من همين است بازهم  ها روز نامهپ نكنيد يعني اگر ارا چ

 اختيار داريد.


