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 ارياخت ياز رو يانتخاب

 اشاره: 

، ضر كه جهان از نظر ارتباطات به دهكده كوچكي تبديل شده استدر عصر حا
اينترنت يكي از وسائل ارتباطي است . راههاي مختلفي براي تبليغ دين اسالم وجود دارد

هر چند در بادي امر چگونگي . توان از آن به نحو احسن استفاده نمود كه در اين راستا مي
، رسد ت سر و كار ندارند دور از ذهن به نظر ميتحقق اين مسأله براي مردمي كه با اينترن

اند  هاي تازه مسلماناني كه بدين وسيله توانسته اين را از سرگذشت. اما غير ممكن نيست
اينترنتي يكي از خواهراني را كه در  هذيالً نام. توان فهميد مي، به دين اسالم مشرف شوند

، ويش را در آن بيان كرده استسالگي به دين اسالم مشرف شده و شرح اسالم خ 21سن 
 . . .كنيم براي شما بازگو مي

 ام بر گرفته از يك حالت اهمال و در ابتدا بگويم چيزي كه من االن به آن رسيده
، شود كه هنوز به دنيا نيامده بودم داستان زندگي من از زماني شروع مي. مباالتي است بي

نقطه اشتراك آنها فقط . دانشجو بودندمادرم هر دو در يكي از كشورهاي اروپايي  پدر و
پدر مسلمانم از مادر ، به خاطر همين وقتي كه در دوران تحصيل، عربي بودن آنها بود

روي آوردن به  يك از شروط او ترك دين سابق خويش و، كند مسيحيم خواستگاري مي
روپا سر كند و ازدواج آنها در ا مادرم نيز ظاهراً قبول مي. اسالم بعد از ازدواج است

مادرم اسالم . شود تازه شروع مي، هنوز شش ماه از ازدواج نگذشته كه مشكالت. گيرد مي
چون يكي از ، گيرد او را طالق دهد پذيرد و پدرم نيز تصميم مي را به عنوان دين نمي

در اين ايام كه پدر و مادرم از هم جدا . شروط او از اول اسالم آوردن مادرم بوده است
آيم پدرم   مي وقتي بدنيا. شود به كشورش باز گردد حامله بوده و مجبور مي مادرم، شدند

اما عاطفه و احساس مادرانه مانع ، كند كه حضانت مرا به عهده بگيرد خيلي اصرار مي
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كند و مرا  پدرم نيز موافقت مي، بعد از اصرار فراوان شود كه من به پدرم سپرده شوم و مي
فرستاد  هايي كه هر ماه برايم مي ارتباط من و پدرم در حد پول. گذارد نزد مادر مسيحيم مي

شد و  خالصه مي، كرد هاي مختلف با من برقرار مي هايي كه به خاطر مناسبت و يا تماس
البته اسم اسالمي و حامل . شدم احياناً هر دو سال يكبار نيز موفق به ديدنش مي

قت نفهميدم كه وطن پدرم كجا واقع و اما هيچ، كشور متبوع پدرم بودم اي از شناسنامه
كردم در  هاي ديگر كه سعي مي خيلي سؤال شده و يا اسالم چگونه ديني است و

نزد مادرم كه بودم در يك مدرسه فرقه . هاي تاريخ يا جغرافيا جوابي برايشان بيابم كتاب
رت سال به اين صو 18. رفتم خواندم و به همراه مادرم به كليسا مي كاتوليك درس مي

درست است كه . اسماً مسلمان بودم اما عبادتم براساس مبادي دين مسيحيت بود، گذشت
اصالً دوست نداشتم به كليسا  دادم و ام خيلي اهمال به خرج مي در انجام فرائض ديني

راستش را بخواهيد . كردم مي مالمتولي هميشه خودم را به خاطر اين سستي ، بروم
اكثر اوقات بيرون از خانه بودم و اكثراً در تفريحات شبانه ، اي داشتم زندگي خسته كنننده

البته براي مادرم ، شركت داشتم و از هر دو جنس دختر و پسر دوستان متعددي داشتم
بعد از انتهاي دوره دبيرستان با رتبه . كرد فقط بعضي مواقع نصيحتم مي، زياد مهم نبود

دانشگاه شهري كه من و مادرم زندگي اما در ، ممتاز تصميم گرفتم به دانشگاه بروم
اين تصميم گرفتم براي ادامه تحصيل به كشور بنابر. كرديم رشته مورد نظرم را نيافتم مي

زياد اهميت نداد و از ، وقتي موضوع ادامه تحصيلم را با پدرم در ميان گذاشتم. پدرم بروم
خواهد با او  يآنجا بود كه فهميدم نم. من خواست كه فكري براي اسكان خود بكنم

لذا به پدرم پيشنهاد كردم كه مادرم هم با من سفر كند تا او به همراه برادر . زندگي كنم
پدرم پپيشنهادم را . با من زندگي كنند، ام كه بعد از مرگ نا پدريم تنها شده بودند ناتني

تصميم گرفت هزينه اسكان و خوراك ، پذيرفت و چون از نظر مادي هيچ مشكلي نداشت
حتي خدمكاري را كه برايمان استخدام كرده بود به عهده بگيرد و همچنين پول و 

آنجا . ام بود شروع تحولي در زندگي هسفر من به آنجا نقط. ام را نيز افزايش داد توجيبي
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تر از خودم را  وقتي دختران كوچك. به طور عملي آشنا شدم، بود كه با اسالم واقعي
كردم كه آنها مانند  احساس مي. كشيدم ز خودم خجالت مياند ا ديدم كه حجاب پوشيده مي

اما . هاي سياه رنگ محفوظ هستند اي از جواهر يا الماس هستند كه توسط مخمل قطعه
ديدم كه  اي مي هاي تبليغاتي روزنامه من كه تقريباً نيمه عريان بودم خودم را مانند آگهي

گيرند و يا از  مورد استفاده قرار مي فقط لحظه اول جذاب هستند ولي بعد يا در آشپزخانه
 .آورند سطل زباله سر در مي

بياد دارم سال اول دانشگاه كه بودم از او در مورد . من به مادرم خيلي عالقه داشتم
او به من . كنم هايي را كه او به من داد هيچگاه فراموش نمي جواب، اسالم سؤاالتي كردم

پدرت ازدواج كنم به دين اسالم عالقه پيدا كرده  گفت: من قبل از تو و قبل از اينكه با
ولي بعد از اينكه ، بودم و در حالي با پدرت ازدواج كردم كه به اين دين اعتقاد داشتم

بيشتر با آن آشنا شدم برايم مؤكد شد كه اسالم دين الهي نيست بلكه خرافاتي است كه از 
آيا عاقالنه به . بداع شده استنوشت ا خواند و نه مي جانب يك مرد عرب امي كه نه مي

اي مثل تو بازي كند  رسد كه يك فرد امي بيايد و با عقل آدم عاقل و تحصيل كرده نظر مي
كرد  [او با اين سخنان سعي مي. ات را تنظيم كند؟ سپس ساكت شد و بخواهد كه زندگي

راستش . . . كردم و مرا از دين اسالم منحرف كند] من هم به ظاهر سخنانش را قبول مي
ديدم از هر قيد  كردم چون همينكه مي ها مشغول نمي را بخواهيد زياد خودم را با صحبت

سه سال گذشت و اين افكار همواره ذهن مرا به خود . و بندي آزاد هستم برايم كافي بود
هاي  نا گفته نماند كه من عاشق اينترنت هستم و هميشه به اتاق. مشغول كرده بود

شدم و تقريباً يك سال كامل كارم  وارد وارد مي (pal talk)پال تالك  گفتگوي همگاني يا
ولي يكبار اشتباهاً اتاقي را انتخاب كردم كه از مبادي دين مسيحيت انتقاد . همين بود

هاي  البته بعدها فهميدم كه اتاق. نام آن اتاق را اظهار دين حق گذاشته بودند. كردند مي
نكه اسماً آبا ، من واقعاً گيچ شده بودم. كنند سالم انتقاد ميديگري وجود دارند كه از دين ا

اما مادر مسيحي و بر اساس دين مسيحيت تربيت ، مسلمان بودم و پدرم نيز مسلمان بود
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تصميم گرفتم خودم ، دانستم شده بودم و از آنجائيكه خودم را متعلق به هر دو دين مي
 .راهم را مشخص كنم

هاي اسالمي و مسيحي و براي هر كدام  ود تردد در اتاقبه مدت دو ماه كارم شده ب
شدم و بعد از اينكه  مدت دو ساعت را تعيين كرده بودم و فقط به عنوان شنونده وارد مي

كردم  هايي برايم ايجاد شده بود كه سعي مي از هر دو دين اطالع كامل پيدا كردم سؤال
اي كه  نكته. رم شده بود سؤال كردنتقريباً يك ماهي كا. جواب خودم را از آنها بگيريم

و هر وقت كه . گرفتند ها مرا تحويل مي برايم جالب بود اينكه مسلمانان بيشتر از مسيحي
كردند به انتقاد از  شنيدم يا شروع مي پرسيدم يا جوابي نمي ها مي هايم را از مسيحي سؤال

د كه اين مسائل همگي گفتن كردند يا مي مسلمانان و يا آنها را متهم به دروغگويي مي
حاليكه چگونه كتاب مقدسم آسماني است در عهد قديم؟. مربوط به عهد قديم است

اندازند و كتاب جديدي كه يك  را بيرون مي آن، مدت استفاده معيني دارد و بعد از آن
در حاليكه . گويند اين مال عهد جديد است آورند و مي مخلوق عادي نوشته است را مي

دين اسالم را مطابق با . بين دو دين به مقايسه پرداختم. اول يكي بوده است كتاب قرآن از
دين اسالم انسان را به حشمت و حجاب و نظافت دعوت . عقل و فطرت آدمي يافتم

بعد از سه ماه اسالم را به عنوان دين . بخشد كند و به انسان عدالت و كرامت مي مي
ظهار دين حق رفتم تا دينم را بهتر بشناسم و بعد از آن به اتاق ا. جديدم انتخاب كردم

خوشبختانه استقبالي كه از سوي . همچنين خودم را به عنوان يك تازه مسلمان معرفي كنم
نفر از برادران نقش بيشتري در شناساندن  در اين بين دو. برادران با من شد كمنظير بود

 .دين اسالم به من داشتند
ي چه از طريق بعضي از كتب مفيد كه آنها به من هاي اسالم حاال چه از طريق سايت

. شناختم اين در حالي بود كه من نه آنها را ديده بودم و نه آنها را مي. كردند معرفي مي
فقط از طريق اينترنت آن هم در اتاق گفتگوي همگاني و با اسامي مستعار با آنها آشنا 

سوي اسالم نقش مؤثري  من به د كه در هدايتخداوند به آنها جزاي خير بده. شده بودم
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 .داشتند
درست سه روز بعد بود ، بعد از اينكه شهادتين را ادا كردم غسل كردم و نماز خواندم

توانم به شما  مي. آنجا بود كه مادرم متوجه اسالم آوردن من شد. كه حجاب پوشيدم
صه بيان كنم بطور خال سعي مي. بگويم كه چه به من گفت و چگونه با من را رفتار كرد

گفت: چرا  مي كرد و او خيلي ناراحت شده بود و همواره مرا به ال مذهبي دعوت مي. كنم
گفت: طوري زندگي  مي. ام كه برايم دست و پا گير است من خود را به مسائلي مقيد كرده

حساب كنيد مادري به دخترش چنين . كن كه از قيد و بند هر مذهبي آزاد باشي
خواست كه قرآن را پاره كند كه خوشبختانه به موقع رسيدم  هم مييكبار . هايي بزند حرف

و او را از اين بابت . و خيلي كارهاي ديگر كه بحمد اهللا هيچ خللي در عقايدم ايجاد نكرد
با اين روش مرا ، اش هيچ تأثيري ندارد زندگي ام كه مسلمان شدن من بر مطمئن كرده

گذرد  بعد از سه ماه كه از اسالم آوردنم مي. دآسوده گذاشته است و كاري به كار من ندار
بيشتر از هر مسلماني كه با دين اسالم بزرگ شده است در مورد دين جديدم اطالعات 

ام و يبشتر از هر  دانيد چرا؟ براي اينكه من اسالم را با اختيار خودم انتخاب كرده مي، دارم
م دور تمام دوستاني كه با آنها بعد از مسلمان شدن. ام فرد ديگري به تحقيقات پرداخته

زيرا هدف ، ام خط كشيده، كند ارتباط داشتم و همچنين آزاديي كه غرب آن را تعريف مي
ام كه فقط با  باشد و فهميده من فقط رضاي حق تعالي و اخالص در برابر اوامر او مي

با تجويد توانم رضاي خق تعالي را بدست آورم و الحمدهللا االن دارم قرآن را  اسالم مي
. ام اجزائي از قرآن را حفظ هستم و حتي يك روز هم نمازم را تأخير نيانداخته آموزم و مي

خواهم كه با تأمل بيشتري به اين دين بنگريد و در مورد  برادران و خواهرانم از شما مي
 .موفق باشيد. احكام آسماني آن بيانديشيد تا ايمانتان نسبت به اين دين افزايش يابد
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 از تبليغ مسيحيت تا دعوت اسالمي

 اشاره:
چند قدمي ، ارد اما بين خير و شر فاصله ها فاصله وجود د بين شك و يقين مسافت

مري واتسون كه به فضل و رحمت الهي به دين اسالم گرويده است در عين . بيش نيست
هاي فيليپين در رشته الهيات و معارف دين مسيحيت تدريس  در يكي از دانشگاه حاليكه

اما هم اكنون به يك دعوتگر زن اسالمي تبديل . مبلغ و كشيش نيز بوده است، كرده مي
شده است و دعوت خود را از مركز رسيدگي به امور مهاجران خارجي در منطقه قصيم 

 . . . عربستان شروع كرده است
داراي هفت . قبل از اسالم نامم مري بود. ام يالت اوهايو آمريكا به دنيا آمدهمن در ا

دوران جوانيم را بيشتر در حال سفر بين . فرزند دختر و پسر از يك همسر فيليپيني هستم
ام چون كه  بعد از اسالم اسمم را به خديجه تغيير داده. ام آنجلس و فيليپين گذرانده لس

، سال داشت 40ازدواج كرد بيوه بود و  وقتي با پيامبر لهالمؤمنين خديج حضرت ام
در كل شخصيت حضرت ، سال داشتم 40من هم بيوه بودم و وقتي مسلمان شدم 

 نزد من از جايگاه وااليي برخوردار است زيرا اولين بار كه وحي بر پيامبر لخديجه
به ، او قوت قلب داد نازل شد او بود كه ايشان را پشتيباني كرد و بدون هيچ ترديدي به

من فارغ التحصيل دانشگاه آمريكا و . اين خاطر شخصيت او را بسيار دوست دارم
همچنين داراي مدرك از دانشگاه فيليپين در رشته الهيات مسيحي هستم و در عين حال 

يعني به طور همزمان يك استاد الهيات و ، در هر دو دانشگاه به عنوان استاد حضور داشتم
به همين خاطر در راديو براي تبليغ مسيحيت . همچنين كشيش و مبلغ ديني بودم، سخنران

هاي مختلف تلويزيوني  و عالوه بر آن به عنوان مهمان در برنامه، نيز مشغول به كار بودم
ام كه اميدوارم خدا  مقاالتي بر ضد اسالم هم نوشته، يافتم و البته قبل از هدايتم حضور مي
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اما نور ايمان از كجا بر دل من تابيدن گرفت؟ در يكي از . تعصب بودمواقعاً م. مرا ببخشد
ها دعوت  هايم كه به عنوان يك مبلغ ديني براي سخنراني در يكي از كنفراس مسافرت

او يك ، يكي از كساني كه در آنجا حضور داشت توجه مرا به خود جلب كرد، شده بودم
از كشورهاي غربي به آنجا آمده بود تا استاد سخنران فيليپيني بود كه البته از يكي 

بعد از كنجكاوي بسيار فهميدم كه او مسلمان شده است اما كسي از اسالم . سخنراني كند
هاي  سؤال، بعد از اينكه اولين بار در مورد اسالم از زبان او شنيدم. آوردنش خبر ندارد

ه ياد يكي از دوستان اينكه چرا مسلمان شده است؟ ب. زيادي ذهن مرا به خود مشغول كرد
او هم مسلمان شده ، ام افتادم كه فيليپيني بود و مدتي را در عربستان گذرانده بود قديمي

اولين سؤال من در مورد . نزد او رفتم و از او در مورد اسالم سؤاالتي نمودم. بود
چون بر اساس آنچه ما آموخته بوديم زنان مسلمان از ، چگونگي رفتار با زنان بود

همچنان كه فكر . اشتباهي بود هترين حقوق اجتماعي برخوردارند و البته اين عقيد ينپاي
دهد تا همسرانشان را كتك بزنند و به اين خاطر است كه  كردم اسالم به مرد اجازه مي مي

ها را تصحيح نمود  وقتي دوستم تمام اين عقيده. هايشان پنهان هستند آنها هميشه در خانه
همچنين پيامبرش ، مورد خداوند از او در، ي به من دست داداحساس آرامش عجيب

او هم به من پيشنهاد كرد كه به مركز اسالمي تا بتوانم معلومات ، سؤاالتي كردم محمد
وقتي به . ابتدا مردد بودم اما او مرا به اين كار تشويق كرد. بيشتري از اسالم بدست بياورم

د مسيحيت و همچنين اعتقادات اشتباهي كه در آنجا رفتم از معلومات زيادي كه در مور
آنها با من صحبت كردند و معتقادات اشتباهم را ، مورد اسالم داشتم تعجب كردند

هاي مختلفي را به من دادند كه در عين كوچكي بسيار پر  سپس كتاب، تصحيح كردند
گفتگو و بحث  كردم و مدت سه ساعت نيز با آنها به هر روز آنها را مطالعه مي. محتوا بود

اش اين بود كه تا  اين كار به مدت يك هفته ادامه داشت و نتيجه، پرداختم مناظره مي و
خواندم  مي هايي را آخر هفته در حدود سيزده كتاب خواندم و براي اولين بار بود كه كتاب

هايي كه قبالً در  و به اين صورت بود كه فهميدم كتاب، كه نويسندگانشان مسلمان بودند
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تفاهم و اشتباهات بوده است كه نويسندگان  ام مملو از سوء ورد اسالم و مسلمين خواندهم
هاي  ولي هنوز سؤال. مسيحي آنها را از روي غرض و كينه به رشته تحرير در آورده بودند

اينكه حقيقت قرآن چيست؟ و يا كلماتي كه در هنگام ، كرد مختلفي به ذهنم خطور مي
ور  شيطان هميشه آتش ترس و نگراني را در نفس انسان شعله شود چيست؟ نماز ادا مي

مركز اسالمي وقتيكه شك و ترديد را در من مشاهده كرد . اين امر مستثني نبودم من نيز از
من هم از خداوند خواستم كمكم كند تا به راه راست ، جلساتش را با من افزايش داد

خوابم احساس كردم چيز غريبي در شبي در حاليكه دراز كشيده بودم تا ب. هدايت شوم
فهميدم كه ، فوراً نشستم، مانند اينكه به اطمينان كامل دست يافته باشم، قلبم استقرار يافت

باشد و همانا خداوند يكتاست و هيچ شريكي ندارد و اوست كه از  اسالم دين بر حق مي
به دعا برداشتم  دست، رهاند گذرد و از عذاب آخرت ما را مي هاي ما مي گناهان و لغزش

بدنم به آسايش ، و گفتم: الهي من فقط به تو ايمان دارم سپس شهادتين را ادا كردم
ام و  روزي است كه دوباره متولد شده، نظيري دست يافت و بايد بگويم آن روز بي

بعد از اينكه مسلمان شدم از دانشگاه استعفا دادم تا اينكه بعد . هيچگاه هم پشيمان نيستم
اه مركز اسالمي فيليپين از من دعوت به همكاري كرد تا در جلسات و از يك م
تقريباً به مدت يك سال و نيم به اين . دارند شركت كنم هاي مختلفي كه برپا مي كنفرانس

قصيم  هكار مشغول بودم تا اينكه مركز رسيدگي به امور مهاجران خارجي در منطق
دو زبان انگليسي و فيليپيني تسلط كامل (عربستان سعودي) از من به عنوان كسي كه به 

 .دارم دعوت به همكاري كرد
بدون هيچ ترديدي دعوت آنها را پذيرفتم و من به عنوان يك زن دعوتگر اسالمي 

از بين فرزندانم فقط كريستوفر بود كه با من زندگي . براي بخش زنان مركز انتخاب شدم
آوردم روي ميز  را از مركز اسالمي مي هايي وقتي در فيليپين بودم عمداً كتاب. كرد مي
خواند  ها را مي او كتاب. گذاشتم تا شايد پسرم تحت تأثير قرار بگيرد و ايمان بياورد مي

خواند همانطور منظم روي ميز  (البته وقتي خارج از خانه بودم) و بعد از آنكه آنها را مي
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او را به اين  وشحال شدم وخ. بعد از مدتي او را نسبت به اسالم راغب ديدم، گذاشت مي
و از مركز اسالمي برادراني آمدند و با او گفتگو كردند و او هم ، كار تشويق كردم

تغيير داد و در حال حاضر فقط اوست كه » عمر«شهادتين را ادا كرد و اسم خود را به 
خواهم كه باقي فرزندانم را با نعمت اسالم آشنا سازد زيرا  مسلمان شده و از خدا مي

آموزد و تمامي ظواهر زندگي چه  ترين و بهترين روش زندگي را به انسان مي اسالم كامل
البته . چه اجتماعي و حتي چگونگي ارتباط با همديگر را مشخص كرده است، اقتصادي

چون قبالً ساكن آمريكا بودم تمام دخترانم ، من هم در راه اسالم آوردنم مشكالتي داشتم
وقتي مسلمان شدم واكنش سه نفر از آنها خيلي . كنند زندگي ميدر آنجا ازدواج كرده و 

من هم . كردند شد و عرصه را بيش از پيش بر من تنگ مي خانه و تلفنم كنترل مي، تند بود
تصميم گرفتم در فيليپين اقامت كنم و در كنار والدين همسرم كه قبالً خيلي با آنها در 

اما آنها نيز از من ، كردند زندگي كنم ا برايم پر ميارتباط بودم و خأل نداشتن پدر و مادر ر
از رفتار آنها خيلي ناراحت شدم طوري كه سه روز به خاطر اين امر گريه ، دوري گزيدند

رفتم كودكان مرا مسخره  ها راه مي وقتي كه با حجاب اسالمي در خيابان. كردم مي
كنم خودم را با كتاب  سعي مي االن بيشتر. كردند كردند و مرا خيمه يا پيرزن صدا مي مي

، هاي صحيح بخاري كتاب. خواندن مشغول كنم چون كتاب خواندن را بسيار دوست دارم
سيرت اصحاب آن حضرت و همچنين تفسير قرآن و مطالعه ، مسلم و سيرت پيامبر

در وقت مشكالت و سختي با به ياد آوردن . ام هاي ديگر را به اتمام رسانده خيلي از كتاب

ِۗ ٱ ِعندَ  ٌت َدَرَ�ٰ  ُهمۡ ﴿: آيه اين ُ ٱوَ  َّ َّ  ۢ خودم را  .]163عمران:  آل[ ﴾١ َملُونَ َ�عۡ  بَِما بَِصُ�
ام حتي از طرف رؤساي بعضي  هاي متعددي داشته ها و سخنراني نسكنفرا. دهم تسكين مي

ا من بين يك مسلمان و مسيحي شركت كنم ام هام تا در مناظر ها دعوتنامه داشته از دولت
اي را اصالً دوست ندارم بلكه روش آرام و  ام چون اينچنين مناظره دعوتشان را رد كرده
در آينده هم تصميم دارم إن شاء اهللا به آفريقا بروم تا مردم را . پسندم مؤدبانه را بيشتر مي

اميدوارم بتوانم به مصر هم سفري داشته باشم و كالم آخر اينكه ، بسوي اسالم دعوت كنم
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سوي ذات اقدس الهي  ان احتياج دارد تا كه مردم را بهون اسالم به مسلمانان قوي االيماكن
هاي غربي مشَوه  دعوت كنند و از ساحت مقدس اسالم كه در اين زمانه توسط رسانه

هايي  صحت و قوت و پاكي دين اسالم را در چنين محيط شود دفاع كنند و جلوه داده مي
 . به نمايش بگذارند
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 كانادا شه گر ازيهنرمند ش

هنگامي . شود مي شروع 2003هاي فوريه سال  داستان اسالم آوردن من از يكي از شب
خره كردم و اين كه باآل مي مورد اين دنيا فكر كه در خانه تنها نشسته بودم و داشتم در

راي زندگي پس از مرگ چه ب، انجامد؟ ما در اين جهان خواهيم مرد مي كجا عاقبت ما به
سوي خدا دراز كردم و از خدا خواستم مرا  گريه افتاده بودم! دستانم را به ايم؟ به كار كرده

از آن لحظه . خدمت به خلق و كارهاي نيك بگذرانم توفيق دهد تا باقيمانده عمرم را در
كتاب مقدس را نيز از . ح باشم و هرگز كليسا را ترك نكنمتصميم گرفتم يك مسيحي صال

دو روز بعد از اين . طوالني به رختخوابم رفتم تا بخوابماي  بعد از گريه. خود دور نكنم
وقتي در را باز كردم شخصي محجبه را . آوردرا به صدا درام  واقعه شخصي زنگ خانه

انان ديداري نداشتم] او به من سفارش روبرويم ديدم [من هرگز قبل از اين واقعه با مسلم
وقتي او را ديدم فكر كردم . كه با نقوش اسالمي مزين شده باشد را داداي  ساخت شيشه

من نيز براي اينكه بيشتر . لباسش را بر حسب عادت سرزمين و فرهنگشان پوشيده است
 .آماده كنمبا نقوش و هنر اسالمي آشنا شوم به اينترنت مراجعه كردم تا سفارش او را 

 مورد اسالم جستجو در

وقتي در اينترنت به جستجو در مورد اسالم پرداختم چند سايت معروف اسالمي 
ها پرداختم به طوري كه كار  روي كنجكاوي به مطالعه سايت از. روبرويم نمودار شد

 پرداختم بيشتر مي مورد اسالم به جستجو چه بيشتر درهر. را فراموش كردمام  اصلي
احساس كردم اسالم دين كاملي است كه خداوند براي هدايت بشر فرستاده . تمياف مي

 هر بار كه به سيرت پيامبر، من قبال ً در مورد پيامبر اسالم چيزي نشنيده بودم. است
براي اينكه معلوماتم را . پرداختم مي رسيدم با ولعي تمام وهيجاني فراوان به مطالعه آن مي

به  نيز تهيه كردم و ترجمه شده از قرآن رااي  نسخه. آوردمبيفزايم به خريد كتب روي 
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) آن سال به پايان نرسيده بود كه با دلهره به يكي از MAYهنوز ماه مي(. مطالعه پرداختم
آنجا يكي از خواهران داعيه حضور . شهادتين را بر زبان جاري ساختم مساجد رفتم و

در آخر يك جلد از تفسير  و داد مورد اصول دين به من توضيحات مختصري در داشت و
شدم  وقتي از مسجد خارج. شرح عقيده اسالمي را به من هديه داد عم وي  سوره

به طاعت خداوند  زندگي كنم و فرصتي بود تا از نو. ام احساس كردم از نو متولد شده
هاي سنگيني روي دوشم نهاده شده تا اول  در وهله اول احساس كردم مسئوليت. بپردازم

مسلمان شدنم سعي ي  هاي جهالت برهانم. از لحظه اريكيدم سپس ديگران را از تخو
نماز اول وقت . طهارت را به جاي آورم حجاب و ،روزه، كردم فرائض دين اعم از نماز

آيد اولين بار كه  مي يادم. كنم مي من در شهري كوچك زندگي. سرلوحه كارهايم است
اوائل كه حجاب . ردم نظرشان به من جلب شدبيرون آمدم خيلي از م حجاب پوشيدم و

تا اينكه كتاب شرح ، چون كمي احساس ترس داشتم پوشيدم كمي از موهايم پيدا بود
انسان مؤمن از هيچ كس جز از  در آن كتاب آمده بود:. عقيده اسالمي را مطالعه كردم

، نبايد بترسماي  از آن موقع بود كه من فهميدم از هيچ مالمت كننده، ترسد نمي خداي يكتا
علي رغم اينكه . از قبل بلكه نقاب را هم به آن اضافه كردمتر  نه تنها حجابم را محكم و

احتياج به  و تواند سخت باشد مي در شهري كه مسلمانان زيادي ندارد پوشيدن نقاب
 .كردم نمي هاي بيهوده اطرافيان اعتنايي مبارزه دارد من اما از پس آن برآمدم زيرا به سخن

 فراگيري علم 
تر  اين خود مسئوليت مرا سنگين شهر كوچكمان بودم و من نماينده دين اسالم در

در اواخر ماه . به خاطر همين براي باال بردن سطح معلومات دينيم اقدام كردم، كرد مي
در آنجا . به اجتماع اسالمي خواهران دعوت شدم E-MAIL)از طريق JULAYژوالي (

او براي . كه در مسجد با او مالقات كرده بودم را ديدماي  يكي از خواهران داعيه
 هاي ديني و من در تمام سخنراني. اجتماعات آينده نيز از من دعوت به عمل آورد

كردم اما ديدم اين روش مناسبي براي تعليم دين اسالم نيست به  مي اجتماعات شركت
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توانستم  يد شريعت رفتم واسات سوي يكي از ودين به خاطر همين براي فراگيري عقيده 
شود كه  مي خوشبختانه يك سالي. كنم به طور منظم در كالس درس ايشان حضور پيدا

شايد . عقيده صحيح را از منابع صحيح فرا بگيرمام  توانسته در كالس درس ايشان هستم و
خرافات شده بودم مانند بسياري از  ها و ها نبود من هم در دام بدعت اگر اين كالس

من از تمام . شماري در عقايد آنها رسوخ كرده است هاي بي بدعت مانان كه خطاها ومسل
خواهم اول عقيده خود را تصحيح كنند سپس به نشر دين بپردازند  مي مسلمانان جهان

من هم اكنون . رساند مي زيرا كسي كه مبتدع باشد دين را به صورت گل آلود به ديگران
ي ها برنامه از. هر چند كه خيلي برايم سخت استام  به تعليم زبان عربي روي آورده

 .باشد مي حفظ قرآن كريم ديگرم آموزش و

 تبليغ دين
من تنها زن . دانم مي نشر آن را واجب دانم و مي قبال اين دين مسئول من خود را در

 پنج كيلومتري تورنتو باشم كه به اردوگاه آوارگان در پنجاه و مي مسلمان در بين داوطلبين
كامال ً از ام  خوشبختانه با نقابي كه پوشيده، باشد مي هدف من در آنجا تبليغ دين. روم مي

 .ديگران متمايز هستم
با آنها در مورد . اثرات مثبتي را در بين مردم آنجا بگذارمام  در اين مدت توانسته

 خير با كارهايام  در اين مدت از اينكه توانسته. كنم مي سيرت پيامبر صحبت توحيد و
هم اينك بسياري از مردم اين اردوگاه با اسالم . اسالم را منتشر كنم بسيار خوشحال هستم

مهرباني جاي پاي محكمي را  با حسن خلق وام  در اين مدت من توانسته و اند آشنا شده
يكي از كساني كه مسلمان شد پيرمردي هشتاد ساله بود كه سه بار . هايشان باز كنم دل

برايشان ، كنم همواره ما يحتاج آنها را تأمين كنم مي من سعي. سجد آمدهمراه من به م
 بين آنها توزيع كنم و مي آوري هاي نقدي جمع حتي بعضي مواقع كمك مواد غذايي و، پتو
دهم  مي اين كارها را انجامام  عقيده يكي از افراد وقتي فهميد من به خاطر دين و. كنم مي

اند.  اآلن من تنها نيستم زيرا خواهران ديگر نيز به ياريم آمده بحمداهللا. به اسالم روي آورد
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پسر بزرگم كه چهارده سال دارد ، كنند مي يم با من زندگيها من يك مطلقه هستم اما بچه
انشااهللا در آينده نزديك  خواند و مي من نماز دختر كوچكم هميشه با، مسلمان شده است
پرستيم  مي خداي واحد را ايستيم و مي مازوقتي سه نفري به صف ن. محجبه خواهد شد

است در آينده  م هنوز مسلمان نشده اما قول دادهدختر بزرگ. گنجم نمي پوست خود در
تنها پسرم كه با پدرش . رسالت خاتم االنبيا ايمان دارد او به يگانگي خدا و. مسلمان شود

. كنم مي و ديگران دعاهميشه براي هدايت او . كند پيشنهاد مرا رد كرده است مي زندگي
 او در اواخر عمرش دائم الذكر بود و من سعي. پدرم در اواخر عمرش مسلمان شد

 .كنارش بخوانم كردم قرآن را در مي

 . . . خرهباآل و
دين را منتشر كنيم و  قبال اين دين مسئول هستيم و بايد اين ما تك تك افراد در

بلكه به گناهان به ، وم از خطا نيستهيچ كس از ما معص. سوي خدا باشد هجرتمان به
اميدوارم خداوند مرا در خدمت . طلبيم مي كنيم و از او آمرزش مي درگاه خداوند اعتراف

 .به اسالم موفق بگرداند و هنگام مرگ خداوند از من راضي باشد
 . والسالم

 ترجمه: شفيق شمس
 ت نوار اسالميمصدر: سا

IslamTape. Com 



 
 

 از غنا كيكاتول يساينفر دوم كل

در آنجا به او لباس . او را هنگامي كه كودكي بيش نبوده به اردوگاههاي خود بردند
بعد از مدتي او را در . اجازه دادند در مدارس خودشان به تحصيل بپردازد پوشاندند و

او نيز توانست ، تحصيل باهوش يافتند به همين خاطر در تريبتش كوشش به خرج دادند
ترين مدارج تحصيلي  ان را به خوبي بدهد به طوري كه به عاليجواب اعتمادهاي آن

بعدها او نيز به يك . اي باز كرده بودند مبلغين مسيحي از ابتدا روي او حساب ويژه. رسيد
مبلغ تمام عيار تبديل شد كه با بيان شيواي خويش و تطميع مسلمانان فقير آنها را جذب 

هاي  توانست پله هاي بسياري دست يافت و تاو در اين راه به موفقي. كرد مسيحيت مي
ترقي را يكي پس از ديگري بپيمايد و به مقام دوم كليسا پس از كشيش اعظم در كشور 

بعد از اينكه به موازات تعاليمي كه از مبلغين مسيحي دريافات كرده بود . دست يابد» غنا«
د روزي از خو، داش به هم بزن توانسته بود زندگي مرفهي را براي خود و خانواده

پس عامل ديگري كه مرا مجذوب ، سوي مسيحيت كشاند فقر و گرسنگي مرا به«پرسد:  مي
. بلكه اين فقر و نداري بود كه مرا بسوي اين دين كشاند. اين دين كرده باشد وجود ندارد

چرا بعد از اين همه سال من اطمينان قلبي ندارم؟ چرا همواره از زندگي پس از مرگ 
 .»انجامد؟ بعد از مرگ سرنوشت من به كجا مينگرانم؟ 

اين بار او به جاي اينكه از طريق منابع ، اسالم بپردازد هگيرد به مطالع او تصميم مي
رود و اين كتاب آسماني را  اسالم بپردازد مستقيماً به سراغ قرآن مي همسيحي به مطالع

علت ، شروع به مطالعه آن كردمقرآن را برداشتم و «گويد:  او مي. دهد مورد مطالعه قرا مي
خواستم از طريق منابع مسيحي به  اينكه مستقيماً به سراغ قرآن رفتم اين بود كه نمي

بعد . اي نسبت به دين اسالم داشتند چون اكثرشان ديدگاه مغرضانه، مطالعه اسالم بپردازم
ريافتم كه د، قرآن و مطابقت آن با بسياري از تعاليمي كه من آموخته بودم هاز مطالع

قرآن  هبا مطالع. بسياري از اعتقادتي كه در كودكي در ذهن من جاي داده شده اشتباه است
و . سوي نور قدم برداشتم ي كردم و راهم را پيدا كردم و بهدر خود احساس دگرگون
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 .»تصميم گرفتم در مقابل هر كسي كه مانع رسيدن من به اين دين شود بايستم
امور كليساها به عهده او بود رفت و  هبزرگ كشور غنا كه ادارابتدا او به سراغ كشيش 
كشيش بزرگ كه يك اروپايي بود فكر كرد او به شوخي اين . او را از تصميمش آگاه كرد

خواست  كند اما وقتي فهميد كه او در تصميم خود مصمم است مي موارد را مطرح مي
تر شد سعي كرد او را  كمي آرام بعد از اينكه، ديوانه شود و داد و فرياد راه انداخت

به او يادآور شد كه در گذشته چكاره بوده است و اآلن به كجا رسيده است . نصيحت كند
به او گفت كه مقامش . و سعي كرد با پول او را تطميع كند. برد و در چه رفاهي به سر مي

 . . .را ارتقا خواهد بخشيد و
اين وعده و وعيدها هيچ اثري در او اما ايمان در وجود او ريشه دوانده بود و 

كشيش اعظم كه ديد . سفيدي ايمان بر سياهي قلب سايه افكنده بود. نگذاشت
فقط يك شرط ، تير آخر ار رها كرد و گفت: مشكلي نيست، شود پيشنهاداتش مؤثر نمي

او نيز اين شرط را پذيرفت و . چه مال و ثروت داري به ما بازگردانيدارم و آن اينكه هر
چه ن هرهايي را كه در گذشته خرج شده قادر به بازگرداندن آنها نيستم اما اآل فت: پولگ

 .توانيد آنها را تصاحب كنيد دارم به شما تعلق دارد و مي
چهار ماشين آخرين ، ويالي مجلل، غ نكردند و از هيچ چيز نگذشتنديآنها نيز در

طر خدمت به كليسا به دست ها به خا سيستم و خيلي چيزهاي ديگر را كه طي اين سال
اين ايثار و از خود گذشتگي ما را به ياد افتخارات صحابي بزرگ . آورده بود از او گرفتند
هنگامي كه در راه هجرت مشركين قريش راه را بر او ، اندازد مي ابويحيي صهيب رومي

مال  چيز بودي و اكنون كه صاحب بستند و به او گفتند: وقتي پيش ما آمدي فقير و بي
كنيم تا وقتي كه از تمام اموالت  تو را رها نمي، كني اي به آيين ما پشت مي وثروت شده

ّن لَُهُم ﴿ه: او نيز به مصداق آي. بگذري
َ
ٰلَُهم بَِ ََ ۡۡ ُهۡم َوََ ََ ُُ ف

َ
َ ََ ِۡنِ ۡۡ ََ ٱلُۡم ِۡ  ٰٰ َ ََ ۡۡ َ ٱ َّ َِّن ٱ

َّنةَ  ۡۡ سوي مدينه هجرت  شت به آنها داد و بهمال دنيا دا هر آنچه را كه از، ]111: التوبة[ ﴾ٱ

 .». .یبا �أ�ح  بليع يا «هنگامي كه پيامبر ماجراي او را شنيد به او گفت: . كرد
هايش هم نگذشت و آنها را از او گرفت و او را از كليسا  كشيش اعظم حتي از لباس
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سوي  ا فقر بهو دست و پنجه نرم كردن ببيرون كرد به اميد اينكه بعد از چند روز نداري 
وقتي كه از كليسا اخراجم «گويد:  او در اين مورد مي. افتد به التماس مي گردد و آنها باز مي

حاال من ديگر هيچ . پوشاند اي كه عورتم را مي كردند هيچ چيزي بر تنم نبود جز قطعه
سوي مسجد بزرگ كه در  او به. »داد چيز نداشتم جز دين اسالم كه به من قوت قلب مي

اي هم به دنبال  عده. نگريستند مردم با تعجب به او مي. كز شهر قرار داشت به راه افتادمر
  گفتند كه به احتمال زياد كشيش ديوانه شده ها به يكديگر مي بعضي. او راه افتاده بودند

. داد تا به مسجد رسيد كس جواب نمي داد و به هيچ ه راه خود ادامه مياو همچنان ب. است
اي نيز  اي سعي كردند جلوي او را بگيرند و عده تا به مسجد وارد شود عده وقتي خواست

خواهد؟ اما جواب او كه همچون  با نگاه پرسشگر خود به او فهماندند كه چه مي
ام اسالم  آمده«. دهان همه را از تعجب باز نگاه داشت، اي بر سر همه فرود آمد صاعقه

اي گفتند چطور ممكن است كشيش  عده، ه كردندمردم به يكديگر نگا. »خود را اعالم كنم
اي دو بار براي تبليغ  اند و هفته معروف كشور كه صدها نفر به دست او مسيحي شده

از نظر مردم او نماد . مسلمان شده باشد، مسيحيت در راديو و تلويزيون برنامه دارد
ي زايد به اين خاطر بعد از شنيدن اين جمله خوشحال، مسيحيت در كشورشان بود

اي كه با هيچ جمله و عبارتي قابل وصف  خوشحال. الوصفي بر مردم حكمفرما شد
بعد از . به او لباس دادند و او وارد مسجد شد و در آنجا به ايراد سخن پرداخت. نيست

 .شد سخنراني فرياد تكبير مردم به كرات شنيده مي
خواستند  شدند و مي اي از افراد متعصب مسيحي از جريان مطلع پس از دو روز عده

 هزيرا او با اين كارش باعث شده بود عد. آتش خشم خود را با كشتن او فرو نشانند
لذا . بسياري از كساني كه به دست او مسيحي شده بودند دوباره به آغوش اسالم بازگردند

آنجا از طريق راديوي . مسلمانان مخفيانه و به طور پنهاني او را به سيرالئون فرستادند
مسلمانان آفريقا بود اعالم شد كه به مناسبت اسالمش او در  هحلي كه زير نظر كميتم

حتي كليسا به انتظار نشسته بود تا او ، همه منتظر بودند. پردازد راديو به ايراد سخن مي
ها را مورد  بيني كرده بودند كه او بشدت كليسا و كشيش آنها پيش. سخنرانيش را بكند
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انديشيدند كه او نمك  آنها به اين مي. سازد اسرار كليسا را برمال ميدهد و  حمله قرار مي
آيا او نمكدان را خواهد . اند آنهاست و او را از فالكت و بدبختي نجات داده هپرورد

زيرا او در . سوي آنها بست نا اميد كرد و تمام راهها را به ولي خداوند آنها را. شكست
هاي آنان را برشمرد و  ها و محبت تمام نيكي، رداختابتداي سخنراني به تشكر از آنها پ

لباس و تعليم گرفته تا خيلي ، تمام آنچه كه آنها برايش انجام داده بودند از مسكن
چيزهاي ديگر كه برايش فراهم آورده بودند را به تفصيل بيان كرد و اين فضل را ابتدا به 

 .سپس به آنها نسبت داد، خداوند
هاي  اينكه دين و عقيده چيزي نيست كه انسان از طريق محبتو در ادامه به بيان 

كرم خداوند است كه او را به راه راست هدايت  كوركورانه به دست آورد بلكه فضل و
هاي ديگران را  دهد كه نيكي او گفت دين اسالم هرگز به پيروانش دستور نمي. كرده است

از طرف ديگر ، آموزد وفاي عهد ميبلكه اين دين به مسلمانان مردانگي و ، فراموش كنند
هايشان را ببندند و كوركورانه  ها و عقل شود كه مسلمانان چشم خداوند هرگز راضي نمي

در مراسم افتتاح مسجد دانشگاه كه با حضور رئيس ، دو روز بعد از سخنراني. عمل كنند
نيز دعوت  اي از مسئولين كليسا عده، جمهور سيرالئون و جمعي از مسئولين انجام گرفت

ها  تسامح ديني و آشتي ملي شركت كنند و از اين طريق كدورت هشدند تا در برنام
مسلمانان  هكميت هشيخ طايس الجميلي نمايند، بعد از قرائت قرآن كريم. برطرف شود

او قبل از هر چيز به اسالم آن كشيش . آفريقا كه باني مسجد بود به ايراد سخن پرداخت

َدنّ ﴿ كريمه پرداخت: هه به شرح اين آياشاره كرد و در ادام ِِ َ ََ قۡ  َو
َ
َوّدةٗ  َرَ�ُهمَ ّۡ  ََ ي ِ َّ ِ ِّ 

 ْ ُنوا َۡ ََ ٱ َءا ِي ْ قَالُوٓ  َّ ٰٰۚ فََ�ٰ  َِفّا ا ٰ  َر آيه را اي  گويد وقتي مطالب مترجم مي. ]82: ةالمائد[ ﴾...لَِك َ�
 .قه زده بودهايشان حل ها را ديدم كه اشك در چشم كشيش، كردم براي آنها ترجمه مي

 والسالم
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 كيمكز از يهوديدختر 

باعث شد او از گمراهي و ، عنايت الهي و تابيدن نور ايمان در قلب يك دختر يهودي
او دختري مكزيكي است و در جامعه يهوديان . غفلت بيدار شده و به دين اسالم بپيوندد

 . . . . .گ شده استمكزيك بزر

 در جستجوي حقيقت

ذهن  سؤاالت زيادي را در، حدود چهار سال پيش زندگي برايم هيچ معنايي نداشت
نصاري آن را  گشتم اما در هيچ يك از كتب يهود و مي داشتم كه دنبال جوابي براي آن

 كه چگونهمثالٌ اين، ذكرم را به خود مشغول كرده بود هايي كه هميشه فكر و سؤال. نيافتم
 .توان با پروردگار خويش به طور مستقيم رابطه بر قرار كرد مي

 لندن نقطه شروع

مسلمان آشنا اي  كردم با خانواده مي هنگامي كه در لندن تحصيالت دانشگاهيم را دنبال
يكي از نكاتي كه توجه مرا به خود . آمد با آنها منجر شد شدم كه اين آشنايي به رفت و

وقتي راز اين . مند بود بود كه مادر خانواده از آن بهره اطميناني امش وجلب كرده بود آر
بيان شده  در اسالم حقوق زن به طور روشن مشخص و گفت: ،پرسيدم آرامش را از او

اين . باال برده استاش  خانواده منزلت زن را در نزد شوهر و در واقع اسالم شأن و، است
طوري كه باعث شد با شتاب . اثر گذاشت بر من و در ذهن من زداي  كلمات جرقه

 .بيشتري دنبال حقيقت باشم

 ورود به مسجد
در مسيرم از جلوي . هاي لندن از خانه خارج شدم روزي براي رفتن به يكي از پارك

به محض رسيدن به درب مسجد بدون درنگ وارد . مساجد بزرگ لندن گذشتم يكي از
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وقتي مرا ديد با گشاده  ،يد ايستاده بوددر آنجا شخص مسني با محاسن سف، مسجد شدم
من با كمال ميل  از من خواست به احترام مسجد روسري بپوشم! رويي به طرفم آمد و

از قرآن اي  او نسخه. نشستماي  در گوشه سپس داخل مسجد شدم و. يرفتمحرفش را پذ
به من هديه  كرد مي هايي به زبان انگليسي كه مفاهيم اسالم را تشريح همچنين كتاب، كريم

. مسرت خاصي به من دست داده بود در حالي از مسجد خارج شدم كه آرامش و. داد
كردم همچنين در جلسات سخنراني كه هر هفته در مسجد  مي ها را كم كم مطالعه كتاب

 نهايت در فهم معاني دين و بي بايد بگويم اين جلسات. كردم  مي شد شركت مي تشكيل
تا هر شخص  دهد مي مقابل انسان قرار اسالم راهي را در. بود حقيقت اسالم برايم مؤثر

براي من جالب بود كه مسلمانان . چه بعد از آن تكليفش را بداند چه در مورد زندگي و
كه مرا اي  نكته و. ايمان دارند تا حضرت عيسي پيامبران از آدم به تمام انبياء و

ر فرد مسلمان بدون واسطه با خدايش داده بود اين بود كه ه تحت تآثير قرار شديداٌ
به شدت به  از طرفي، دو سال تمام فكرم به اين مسائل مشغول بود. كند مي ارتباط بر قرار

نگران واكنش  ترسيدم و ام مي از طرف ديگر از خانواده مند شده بودم و دين اسالم عالقه
سات ديني در مقابل در يكي از جل، ها كشمكش با خودم خره بعد از مدتباآل. آنان بودم

هايت از مسلمان شدنم ن بي حاضران، اسالم خودم را اعالم كردم امام مسجد ايستادم و
تر نبود چون از اين لحظه به بعد من يك  كم خوشحالي من هم از آنها. خوشحال شدند

 .مسلمان بودم و محجبه شده بودم

 بعد از اسالم آوردن منام  واكنش خانواده
الحمداهللا در آنجا . گذشت كه درسم به اتمام رسيد نمي م آوردنممدت زيادي از اسال

بعد . رفتم مي هيچ مشكلي نداشتم علي الخصوص كه با حجاب كامل اسالمي به دانشگاه
اولين نفري كه متوجه تغييراتي در من شد پدرم ، از اتمام تحصيالتم به مكزيك بازگشتم

يك روز . سر داشتم متعجب شده بود بود كه از عادت و رفتار و همچنين روسري كه بر
درد سر . پدرم به طور ناگهاني وارد اتاقم شد و مرا در حال نماز خواندن مشاهده كرد
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حتي به من ، او به هيچ وجه از اسالم آوردن من راضي نبود، واقعي از آن روز شروع شد
الم آوردنم مادر و برادرم از اس. فرصت نداد تا برايش علت مسلمان شدنم را توضيح دهم

پدرم تصميم گرفته بود مرا . تمام دوستان و خويشاوندان مرا طرد كردند. جا خورده بودند
مقابل تصميم او سكوت كرد حتي سعي نكرد او را از  مادرم نيز در، از خانه بيرون كند

برادرم نيز هرگز اين . كرد مادر يك سال تمام با من صحبت نمي. اين تصميم منصرف كند
ناراحت يا عصباني ام  البته من از خانواده. ا نپذيرفت و با حجاب مشكل داشتوضعيت مر

من از خانه پدري . نشدم زيرا از صفات مؤمن اين است كه در همه حال صبر داشته باشد
 در تماس هستم و سعيام  البته با خانواده. طرد شدم و به تنهايي جاي ديگري ساكن شدم

 .كنمكنم خودم را به آنها نزديك  مي

 كنار آمدن با جامعه
 بسياري از دوستان و آشنايان فكر. خوشبختانه در جامعه هيچ مشكلي نداشتم

 و چون سرم طاس شده است آن را با روسريام  كردند من به سرطان مبتال شده مي
 تمن از فرص. كردند مي ربط ديگري را مطرح بي هاي و يا حدس و گمان پوشانم مي

دادم كه البته خيلي مؤثر  مي اسالم را براي بسياري از آنان شرح كردم و دين استفاده مي
 .بود و توانستم بسياري از دوستان نزديكم را به دين اسالم دعوت كنم

 وسوسه شيطان

كرد تا بلكه از راه راست خارج  مي مانند هر انسان ديگري شيطان هم مرا وسوسه
هوا روسري پوشيدن ي  فتن درجههاي مكزيك خيلي گرم است و با باال ر تابستان. شوم

شدم با خواندن معوذتين و استغفار  مي هر بار كه از اين راه وسوسه. شود مي كمي مشكل
روزي برادرم از من پرسيد: آيا عكسي از پيامبرتان . برم مي از شيطان به خداوند بزرگ پناه
كه پيش من  را در خواب ديدم كنم پيامبرتان محمد مي داري؟ گفتم:نه! او گفت: فكر

كنيم! بعد از اين خواب بود  نمي ما هيچكس را به پذيرفتن دين اسالم مجبور آمد و گفت:
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 او به طور مستمر به مالقاتم. در رفتار برادرم مشاهده كردماي  كه تغييرات قابل مالحظه
 .كرد مي آمد و با من صحبت مي

 سپاس از خداوند حمد و

باعث شد كه  اسالم را به من ارزاني داشت و از خداوند بزرگ بسيار شاكرم كه نعمت
اسالم دين صلح . گمراهي رهايي يابم از ظلمت و با تمام وجود با دين اسالم آشنا شوم و

اسالم به من آموخت . گذارد  مي به تمام اديان آسماني احترام گذشت است و دوستي و و
كالم آخر اينكه . عزت يافتمدر واقع با اين دين من ، كه چگونه اعتماد به نفس داشته باشم

مطمئن باشيد اگر خالصانه به درگاه او دعا كنيم دعاي ما را  خداوند به ما نزديك است و
 .اجابت خواهد كرد

 . والسالم
 ترجمه و تنظيم: شفيق شمس

 ت نوار اسالميمصدر: سا
IslamTape. Com 



 
 

 »اهللا هام معصومه«تا » يتيانا بيد«

 اشاره:

 ي كند بويژه در هزاره نمي اي ضربه زدن به اسالم فروگذارغرب از هيچ كوششي بر
طوري كه بوش رئيس جمهور  به، ها به اوج خود رسيده است جديد كه اين عداوت

خواند و برلوسكني نخست  مي آمريكا به زعم خودش جنگ با تروريست را جنگ صليبي
نه  ها اين حال اين دشمنيخواند! با  مي وزير ايتاليا فرهنگ غربي را برتر از فرهنگ اسالمي

شماري از كساني كه نور  ي بي كاهد بلكه باعث هدايت عده نمي تنها از ازرش دين خدا
شود و اين نكته را نبايد فراموش كنيم كه  مي هايشان تابيدن گرفته است ايمان در دل

 .خداوند خود حافظ دينش از كيد كافرين است
گذرد  مي سال از اسالم آوردن اين شخصخوانيم با اين كه سه  مي در سرگذشتي كه

اما تفكراتي كه او قبل از اسالم آوردنش در مورد اسالم و مسلمين داشته و تبليغات منفي 
حائز اهميت ، كه آمريكا بر ضد مسلمانان (مبني بر تروريست بودن مسلمانان) وجود دارد

 . . .است

بعضي ديگر ، زنند مي اهللا صدا مةامرا به نام معصومه  ها بعضي. نام من ديانا بيتي است«

ست به دين اسالم سال دارم و نزديك سه سال ا 23زنند  مي نيز همان نام قديم مرا صدا
كنم و به زودي  مي فيزيك تحصيل ي اهل ايالت كلرادوي آمريكا و در رشته. ام روي آورده

، متأهل استساله و  27برادرم ، پدر و تنها برادرم متخصص برق هستند. معلم خواهم شد
مادرم يك منشي حقوقي در دفتر ، كند مي از خانه والدينم زندگيتر  او فقط دو خانه پايين
پدرم اند،  هيچ يك از اعضاي خانواده قبل از من به دانشكده نرفته. نمايندگان بخش است

يك مرد الكلي و دائم الخمر است و اين عادت او باعث تلخي اوقات اعضاي خانواده 
 او در واقع مانند يك شخص مرده زندگي. او اغلب اوقات عصباني استاست زيرا 
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كند به نظر من آنها زندگي و ازدواجي  مي مادرم اغلب اوقات با به تلخي رفتار. كند مي
ايده  بين باشيم بايد بگويم كه خانوادهولي اگر بخواهيم خيلي ظاهر  اند فارغ از عشق داشته

 هايشان را در خانه نگه آنها سگ. همديگر ندارندرسند كه كاري به  مي آلي به نظر
شود ولي  مي دارند و اين به همراه الكلي بودن پدرم باعث سختي ديدار من از آنها مي
گويد كه او هيچ وقت به اندازه  مي مادرم، كنم به ديدن آنها بروم مي وقت بتوانم سعيهر

كند هرچند  مي ا دوستانش سپريالبته مادرم بيشتر اوقات را ب. كافي در خانه نبوده است
هاست كه بدين ترتيب  سالام  خانواده. دهد مي كه پدرم نيز اين روش را بيشتر ترجيح

ايم و آن اينكه هيچ وقت  حد اقل ما به اصل يك موضوع رسيده، كند مي اعالن موجوديت
ن وارد وقتي كه م. لو اينكه بعضي چيزها براي ما ايده آل نباشد همديگر را ترك نكنيم و

فقط بعد از چند ديدار با مسلمانان . دانشكده شدم براي اولين بار با مسلمانان روبرو شدم
بسياري از چيزهايي كه از . دانم نمي بود كه فهميدم نسبت به اسالم و مسلمين هيچ چيز

ولي چيز زيادي هم در مورد اسالم نشنيده ، كودكي آموخته بودم تا حد زيادي اشتباه بود
ن نسبت به دين اسالم كنجكاو شده بودم و صدق وصفايي كه در ظاهر آنها هنگام م. بودم

من به عنوان يك فرد مسيحي . نماز خواندن ديده بودم بيشتر باعث كنجكاويم شده بود
 در موقع ديدار با مسلمانان فردي، وام  بزرگ شده

هايي  ي سئوالول. گرفتم مي كامالً مذهبي و كتاب مقدس (انجيل) را به طور جدي ياد
قرآن كريم به خوبي جواب داده بود و اين ، جواب مانده بود بي را كه همواره در ذهن من

در ابتدا هيچ تمايلي براي . ها دست نيافته بودم در حالي بود كه در انجيل به آن جواب
يي كه در ها شمرد و آيه نمي حضرت عيسي را فرزند خدا، خواندن قرآن نداشتم زيرا قرآن

جهاد ذكر شده بود و جيزهايي كه در مورد تروريست بودن و خشونت  جنگ و مورد
طلب بودن مسلمانان شنيده بودم باعث انعكاس تفكرات منفي در ذهنم در مورد اسالم و 

را در اي  ي كليشهها اما مسلماناني كه من ديدم و در مورد آنها اين واژه. مسلمانان شده بود
هاي معلم  من حرف، ديدم نمي اين نوع كارها ي برازنده ذهن خود پرورانده بودم اصالً
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گفت قرآن از جانب شيطان درست همانند  مي هنگامي كه، مان را قبول نداشتم انجيل
همچنين اين حرف . است را بهتر جلوه داده انجيل ساخته شده است و با حيله و نيرنگ آن

مسيحيان عبادت كنند و  مسلمانان هر چقدر هم بيشتر از«گفت:  مي استادمان را كه
من قادر بودم انجيل را از . نيز قبول نداشتم» باشند باز هم به جهنم خواهند رفتتر  مذهبي
را ناشي  ديگري ببينم و تناقضات و اشتباهات و حتي خطاهاي علمي كه قبالً آن ي دريچه

از اين  ديدم ولي در قرآن مي پنداشتم را مي از درماندگي خود در فهميدن كالم خداوند
خطاها و تناقضات وجود نداشت و چيزهايي كه در قرآن در مورد خداوند و همچنين در 

تر به ما  به صورت منطقي و خيلي آسان، ها فرموده و چيزهاي ديگر مورد هدف ما انسان
فهمانيده است و چيزي كه به آن اعتقاد داشتم اين بود كه خداوند ما را در شناختن و 

هاي  كار خيلي سختي بود ولي بايد بگويم كه ماه. واهد كردفهميدن دينش كمك خ
متعددي را به مطالعه هر دو دين پرداختم كه خوشبختانه اسالم از اين ميدان پيروز خارج 

ها فرستاده  ترين دين را براي هدايت ما انسان من قانع شده بودم كه خداوند صحيح. شد
البته در آن موقع من هنوز در مورد . گرويدماست و بعد از آن بود كه رسماً به دين اسالم 

. من هنوز بويژه در مورد حجاب شناخت كافي نداشتم. خيلي چيزها يقين پيدا نكرده بودم
خيلي مسائل . . . همچنين در مورد خيلي چيزهاي ديگر مثالً چگونه نماز بخوانم و يا

. گرفتن احكام دين به موقع خودش شروع كردم به ياد، دانستم ولي خُب نمي ديگر چيزي
، يمها معلم، شناختم مي براي من خيلي سخت بود كه نتيجه بگيرم تمام آنهايي را كه

واقعاً تصميم . دوستانم و واعظان ديني تماماً در اشتباه هستند، بزرگم پدر و مادر، والدينم
 خواستم در برابر آنها كارهايي را انجام دهم كه مي گرفتن برايم مشكل بود وقتي كه

چيزي كه مرا . آورند نمي دانستم باعث تنفر آنهاست و چيزي از كارهايم سر در مي
ترسيدم كه  مي و از اينام  كردم راه را اشتباه آمده مي زده كرده بود اين بود كه فكر وحشت

دوستانم و رؤسايم نسبت به اسالم ، من از اينكه همكارانم. نكند فريب خورده باشم
حتي ممكن بود كه از ، ترسيدم مي نشان خواهند داد بشدتآوردن من واكنشي منفي 
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از انتخاب من بشدت متنفر شده بودند اما ام  با اينكه خانواده. سوي خانواده نيز طرد شوم
هر وقت من و . طرز عبادت كردن ما براي هميشه عوض شده بود. مرا از خود نراندند

 پوشش اسالمي من و حجابمكرديم او بيشتر از هر چيز از  مي مادرم با هم صحبت
رسيد اين طرز پوشش من بيشتر از هر چيز ديگر باعث رنجش و  مي به نظر. ناليد مي

 او هم براي اينكه مرا منصرف كند مقاالت مذهبي مسيحي برايم. استاش  پريشان حالي
گويم) او به مدت  مي وقتي كه براي اولين بار حجاب را پوشيدم (بدون اغراق، فرستاد مي

 او برايم نوشته بود و. گريست و به شدت به خودش آسيب رسانده بود مي هفتهيك 
گفت: وقتي كه دينت را ترك گفتي همانند اين بود كه سيلي محكمي به صورتم  مي

آنها خود را متقاعد كرده بودند كه من تمام آن كارها را فقط به خاطر شوهر ، خورده باشد
كردند  مي ام) و فكر با يك فرد مسلمان ازدواج كردهگي دهم (من به تاز مي مسلمانم انجام

صالً شوهرم را در نتيجه آنها ا. خواهم خود را به عنوان يك عرب بار بياورم مي من
من به اعضاي . چه زودتر خواستار پايان زندگي زناشويي ما بودنددوست نداشتند و هر

براي من ترك . رفتم مي نمگفتم كه من در سراشيبي سقوط بودم و داشتم به جهام  خانواده
الكل و شروع به نماز خواندن و پوشيدن حجاب (بعد از ، ي غير حاللها كردن خوراكي

تنها چيزي كه واقعاً برايم سخت بود آزار و اذيت و . چند بار تالش) مشكل نبود
در اين اثنا من تعدادي . شد مي بر من اعمالام  فشارهاي دائمي بود كه كه از طرف خانواده

دادم ولي براي  مي از دست، توانستند خود را با شرايط من وفق دهند نمي ز دوستانم را كها
همچنين بخاطر حجابم چندين شغل خوب را . بسياري ديگر از دوستانم چندان مهم نبود
به طور كلي در محوطه دانشكده خيلي مورد . كه برايم فراهم شده بود از دست دادم

و همچنين بايد با ارتباط خشك و  ها كه به خيره شدن بچه هر چند شدم نمي تبعيض واقع
البته من بخاطر انجام كارهايي كه به آن معتقد ، كردم مي رسمي كه با من داشتند عادت

با من مشكل ام  در حال حاضر فقط خانواده، ام م مورد احترام بيشتري قرار گرفتههست
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البته مردها هم وقتي از دست  .شوم مي چه باشد من دختر آنها محسوبدارند زيرا هر
 . دانند چكار كنند نمي كنم از دستپاچگي مي دادن با آنها خودداري

داند شرح دهي  نمي واقعاً سخت كه براي كسي كه اصالً هيچ چيزي را در مورد اسالم
ولي اسالم كامالً  كه چگونه اسالم باعث تغيير در روش زندگي و بهبودي او خواهد شد

هيچ شك و ترديدي در مورد ام  تا مادامي كه به راه راست هدايت شده .مرا تغيير داد
اش  وقتي كه انسان بداند زندگي. كنم ندارم مي اهدافي كه از زندگي در اين دنيا دنبال

خدا  ي در انديشه. شود مي آرامش و آسايش فكري خاصي بر او غالب، مند است هدف
افتد كه در مورد  مي م به ندرت برايت اتفاقبوسيله اسال، دهد مي بودن بيشتر به من معني

دهي دچار ابهام شوي و اين بر خالف دوستان مسيحيم  مي صحت و سقم چيزي كه انجام
شوند كه  مي دهند دچار شك و شبهه مي چيزي كه انجام افتد در مورد مي كه اغلب اتفاق

و به اسالم  آيا اين كار درست است يا اشتباه؟ موقعي كه از مسيحيت رويگردان شدم
. ها به دنبال آن بودم آن وقت بود كه فهميدم اين همان چيزي است كه من سال، گرويدم
من . اسالم همچنين باعث پيشرفت من به عنوان يك زن شد. هللا من هدايت شدمالحمد

مردان مسلماني را ديدم كه خيلي بيشتر از آنچه كه در جامعه آمريكايي كه در آن رشد 
من مخصوصاً از اينكه يك زن هستم احساس . گذاشتند مي ان احترامكرده بودم به زن

قبالً هميشه از زن بودن خودم ناراحت بودم زيرا عقيده داشتم كه اگر . كنم مي خرسندي
اما به عنوان يك زن مسلمان خودم ، زندگي كنمتر  تر و راحت توانستم آسان مي مرد بودم

موجود در فطرت  ي ها و تقاضاهاي صادقانه تكنم و راهم را كه خواس مي را برتر احساس
. كنم كه دوست دارم يك زن باشم مي اكنون احساس. كنم مي و سرشتم است را انتخاب

 . كني مي ات باز سوي خانه الم نيز مانند اين است كه دري بهگرويدن به اس
 والسالم

 تنظيم و ترجمه: شفيق شمس
 ت نوار اسالميمصدر: سا
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 كايره از آمريام

در  و. ام به دنيا آمده )ARKANSASمن از پدر ومادري مسيحي در ايالت آركانزاس(
 دوستان عربم مرا به عنوان آمريكايي سفيد خطاب. ام آنجا ايام طفوليت را گذرامده

من در مزرعه پدرم به همراه مادرم در . اما تبعيض نژادي براي من معني ندارد، كنند مي
پدرم به عنوان واعظ در كليساي روستاي كوچكمان . كرديم مي زندگي روستاي كوچكمان

اين فرقه ، مردم روستاي ما تابع فرقه معمدان بودند. پرداخت مي ارشاد مردم به وعظ و
 ي مسيحيت به شمارها ديگر فرقه پروتستان و، ي مسيحيت مانند كاتوليكها يكي از فرقه

اما در اصول مانند ساير ، يحيت اختالف داردي مسها كه در فروع با ساير فرقه، رود مي
 .پندارند! مي را پسر خدا عيسي باشند و مي ها معتقد به عقيده تثليث مسيحي

 تا دويست مايلي آنجا هيج دين و كردند و مي پوستان زندگيدر اين روستا فقط سفيد 
 گيهاي متمادي كه در آنجا زند تا سال. مذهب ديگري جز همين مذهب وجود نداشت

تا اينكه وارد دانشگاه ايالت آركانزاس ، كردم با هيچ احدي خارج از ده مالقات نداشتم مي
بايد اعتراف كنم بار اولي كه مسلمانان . در آنجا براي اولين بار مسلمانان را ديدم شدم و

مخصوصاً باور اينكه چرا دختران مسلمان ، را در لباسشان ديدم خيلي متعجب شدم
مورد  دوست داشتم اطالعاتي را در. پوشانند برايم سخت بود مي موهاي سرشان را

پس  و، در اولين فرصت با يكي از دختران مسلمان دوست شدم، مسلمانان به دست آورم
اسم . من به كلي تغيير كردم از اين بود كه صفحه جديدي در زندگي من گشوده شد و

 دل او ها پاي درد من ساعت. او در فلسطين به دنيا آمده بود، بود» ياسمين« دوستم
خانواده و دوستانش كه ، فرهنگ، سرزمين هاي او كه در مورد به صحبت نشستم و مي

ولي چيزي كه خيلي بيشتر از . دادم مي گوش، كرد مي دوست داشت صحبت خيلي آنها را
دينش اسالم بود كه اين خيلي براي من جالب ، دوست داشتني بود و آنها برايش عزيز

او . ديدم نمي اين چيزي بود كه من در افراد ديگر و برد مي از اعتقاد به اسالم لذت وا. بود
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منزه از  پرستد پاك و مي اين كه خدايي كه او مورد خدا و در ،انبياء الهي مورد من در با
از نظر . كرد مي ياد» اهللا«لفظ  او خداي خود را با. گفت مي سخن، هرگونه شريك است

هاي  دانم چه حس دروني مرا در مورد صحبت نمي ين صداقت بود وهاي او ع من صحبت
ياسمين . ام د كه من با فردي مسلمان دوست شدهدانستن نمي خانواده من. كرد مي او قانع

اسالم تنها يكسري باور ديني  شد تا به من بفهماند مي توانست وارد مي ازهر راهي كه
اينكه به تر  مهم. دهد مي انسان آموزش بلكه اسالم روش زندگي بهتر را نيز به، نيست
بلكه آخرتي است كه در آنجا  شود نمي آموزد كه همه چيز در اين دنيا خالصه مي ها انسان

 .كنند! مي نيكوكاران در آنجا در بهشت با يكديگر مالقات شويم و مي دوباره زنده
همين خاطر  وقتي او به كشورش فلسطين باز گشت فكر كردم كه ديگر او را نبينم به

سعي كردم تحصيالتم را در مورد دين اسالم ادامه دهم تا بتوانم بعدها به داليلي او را 
از روز اولي كه مرا . انداز است سخنان ياسمين هميشه در گوشم طنين. مالقات كنم
» اميره«به همين خاطر بعدها كه مسلمان شدم اسمم را به ، كرد مي صدا» اميره«شناخت مرا 

دو هفته بعد از باز گشت ياسمين به فلسطين خبر ناگواري را توسط دوستان . دمتغيير دا
ياسمين در تهاجم سربازهاي اسرائيلي ، عربم شنيدم كه خيلي مرا در غم واندوه فرو برد

 .به شهادت رسيده بود
ديگر اقوام  خواندم با بسياري از عرب زبانان و مي تا زماني كه در دانشكده درس

. به همين خاطر زبان عربي خيلي برايم جذاب شده بود نه آشنا شده بودم وساكن خاورميا
كردند تا بتوانم بهتر  مي دوستانم كمكم، پرداختم مي از طريق نوار به فراگيري زبان عربي

وقتي . دادم مي بعضي اوقات هم به تالوت قرآن دوستان گوش فرا. اين زبان را ياد بگيرم
به روستاي كوچكمان باز گشتم احساس دلتنگي شديدي به  از كالج فارغ التحصيل شده و

اين احساس من باعث ، خيلي مشتاق ديدار دوباره با دوستان عربم بودم، من دست داد
بعد از چند سال شخصي سرراه من قرار گرفت كه . هم شده بودام  نگراني خانواده

 .مسلمان بودنمونه كامل يك انسان  از نظر من او، مسلمان شدنم را تسريع كرد
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كتب اسالمي مختلف را  ،پرسيدم مي مورد اسالم از او هاي مختلفي را در هر بار سؤال
 خواستم مرا در اين امر كمك و مي هر بار خالصانه از خداوند دادم و مي مورد مطالعه قرار

 آن شخص مرا در مورد دين اسالم قانع كرد و 1996آوريل  15تا اينكه در . هدايت كند
به من ياد داد كه تا عمر دارم به خاطر اين جمله دين اسالم را ترك نخواهم كرد  اي جمله

ْشَهدُ « آن جمله اين بود
َ
نْ  أ

َ
َ  ال أ

َ
ْشَهدُ  بَُّ  ِهال ِهل

َ
نّ  َوأ

َ
ًدب أ َّ َ  .»بَّه  �َُسوُل  ُُ

تحصيلي من در مورد دين اسالم ي  فهميدند رشتهام  در دوران دانشكده وقتي خانواده
اما وقتي فهميدند مسلمان ، زدند نمي خيلي عصباني شدند به طوريكه با من حرف ،است
ابتدا سعي كردند مرا به درمانگاه بيماران رواني . كالٌ با من قطع رابطه كردند، ام شده

 اين رفتار آنها خيلي باعث ناراحتي من. چون از نظر آنها من ديوانه شده بودم، بسپارند
الخبر ي  اما روزي كه آن انفجار مهيب در منطقه. رابطه كردندمن قطع  آنها با. شد مي

. خبر مرگ داييم را در آن انفجار به من دادند آنها به من زنگ زدند و، عربستان رخ داد
به اين ترتيب  و اند گفتند دوستان تروريست تو باعث مرگ داييت شده مي آنها به من

اما به  ،كردم مي اين تماس چند روز گريهبعد از  هاي تو آلوده به خون داييت است! دست
بارها سعي كردم با . سان خواهد كردآخداوند ايمان قاطع داشتم كه اين مشكل را برايم 

آنها حتي شماره تلفن خود را ، گرفتند نمي تماس برقرار كنم اما آنها مرا تحويلام  خانواده
 سيد كه همه بستگانم رفت وكار به جايي ر. من نتوانم به آنها زنگ بزنم عوض كردند تا

ار يك روز كه به باز. آنها بود متأسفانه مادرم هم جز، ممنوع اعالم كردند آمد با من را
خواستم سوار ماشينم شوم با رنگ فشاري روي  مي گشتم و رفته بودم وقتي از بازار برمي

س به پاركينگ فردي ناشنا يك شب هم در »ها دوستدار تروريست« ماشينم نوشته بودند
 البته او را دستگير كردند و. ضربه چاقو به من زد كه زخمي شدم چند ور شد و من حمله

چند بار . اين كار چند بار تكرار شد. او را در دادگاه محكوم كردند اما خيلي زود آزاد شد
يك روز كه هم كه . گذاشتند نمي شبها نيز مرا آرام. پنچر كردند هم الستيك ماشينم را

هاي  برده بودم او تمام لباسام  هايم به خشكشويي نزديك خانه لباس، وبراي شستش
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تهديد كرد كه  مرا و فقط شلوارهاي جين را به من برگرداند اسالميم را از بين برده و
هستم كه از طريق اي  نويسم درگير قضيه مي اكنون كه اين خاطرات را. شكايت نكنم

با اين كه هيچ . در مورد آن چيزي بنويسم فعالٌ صالح نيست دادگاه پيگير آن هستم و
، دادگاه از خروج من از شهر جلوگيري به عمل آورده استام  مرتكب نشده جرمي را

خواهر  از اينجا به دوست و. ي آنها به شكست خواهد انجاميدها انشاءاهللا كه تمام توطئه
ن روحت دانم اآل مي گويم: مي عزيزم ياسمين كه اولين بار از طريق او با اسالم آشنا شدم

لبخند شادي بر لبانت نقش ام  از اينكه هدايت شده از اسالم آوردن من خوشحال است و
 .انشاءاهللا بزودي در بهشت با هم مالقات خواهيم كرد، بسته است

 والسالم
 ترجمه: شفيق شمس

 ت نوار اسالميمصدر: سا
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 وركيوين ك ازيفام وا يشر

كالسيك ي  قبل از مسلمان شدن يك خواننده. اهل نيويورك هستم من شري فام وايك
من هم به مانند هر شخص . تغيير دادم» نور سعاده«كه بعد از اسالم اسمم را به ، بودم

در مورد بسياري از . ام ديگري كه دنبال خوشبختي است دنبال هماي سعادتم بوده
 .ام رفتهشماري  بي ام و به كليساهاي ها مطالعه داشته ديانت

از صاحب ، كه به يك قهوه خانه مصري رفته بودم شروع شد 1980داستان من از 
به او . قهوه خانه سؤال كردم آيا تو مسلمان هستي؟ او گفت:آري! كنجكاويم گُل كرد

دانم  نمي مورد دينتان من چيزي در، كشم آن را بپرسم مي گفتم: سؤالي دارم كه خجالت
. ما چگونه است؟ او جواب خود را در يك جمله خالصه كردتوانم بپرسم دين ش مي آيا

براي اولين بار بود كه ، از جواب او شوكه شدم. پرستيم مي او گفت: ما خداي واحدي را
ابراهيم ، موسي، با امتي غير از مسيحي مالقات داشتم كه به تمام انبياء الهي همچون عيسي

شش ماه به تحقيق . بر اين نكته متمركز كنم تصميم گرفتم مطالعاتم را. ايمان دارند. . . و
وقتي براي اولين بار با حجاب اسالمي از خيابان گذشتم . پرداختم سپس مسلمان شدم

خيلي خوشحال ، در آن لحظه من نفس راحتي كشيدم. انگار كسي متوجه حضور من نشد
ه خاطر گذشتم [ب مي ها من قبل از آن دختري بودم كه هر وقت از خيابان. شده بودم

 .ديگر از متلكها و بگومگوهاي پسرها خسته شده بودم، كردم مي پوششم] جلب نظر

 اسالم و زن 

انگيز است اين است كه در بسياري از كشورهاي اسالمي  چيزي كه براي من حزن
در آمريكا اسالم را در زندگي . آورند نمي مسلمانان دينشان را به طريق صحيح به جاي

اما در كشورهاي اسالمي با اينكه ، بينيم كنيم اما مسلماني نمي ه ميروزمره افراد مشاهد
دانيم در  مي همه ما. افراد مسلمان هستند اما در عمل و زندگي از اسالم به دور هستند



 39  سوي نور به

 

حاال اگر ما در اين مورد از دين به دور باشيم . مرد مشخص شده است اسالم حقوق زن و
 حق يكي از طرفين علي الخصوص زنان ضايع و از سنت پيامبر پيروي نكنيم حتماًً

جامعه را تعليم دهيم هر چند كه  ما بايد در اين مورد فرهنگ سازي كنيم و. شود مي
ها كار بسيار مشكلي است اما نبايد به زن در اجتماع با  فرهنگ ملت عادات و گذشتن از

 .يك ديد منفي نگريست

 شغل
كه آن را به كمك ، هستم» noor art«بصري  اكنون من مدير شركت سمعي وهم 

موسيقي را ترك كردم به عنوان يك  هنگامي كه مسلمان شدم و. كنم مي شوهرم اداره
كار با اين . دادم مي معلم در مدرسه به كودكان آمريكايي مسلمان عقيده اسالمي را درس

وف توانستند مخارج حر نمي دانستند و نمي كودكان كمي مشكل بود چون آنها زبان عربي
اولين بار شهادتين را به مانند سرودي براي ، فكري به خاطرم رسيد. را درست تلفظ كنند

بعدها اين فكر را . تكرار كنند توانستند بخوانند و مي كه به راحتي، تكرار كردم ها بچه
ياد  و ها فهم بچه اصول اسالمي را به سرود در آوردم كه در ديگر عقايد و توسعه دادم و

مرا بيشتر  نيز از اين فكر استقبال كردند و ها والدين بچه. خيلي مؤثر بودگيري آنها 
من . سي دي منتشر كنم از من خواستند سرودهايم را در قالب نوار و و، تشويق كردند

شروع  1997به كمك شوهرم از سال  و» نور آرت«اين كار را در قالب شركت كوچك 
 .آميز بوده است كردم كه بحمداهللا موفقيت

 سوي زندگي هدفمند به

رساندن پيام  جامعه و وخدمت به دين در هدف من در اين زندگي عبادت خداي
اخالق حميده  ديگر افراد مجتمع از طريق حجاب و خانواده و واقعي اسالم به دوستان و

بايد با  باشند و مي خالياي  (زيرا آنها مانند پيمانه همچنين رسوخ در قلب كودكان و
احتياج به سخن گفتن بسيار هم ندارد بلكه آنها  ت آنها را پر كرد)اطالعات درس
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سرودهاي جديدي ام  به خاطر همين سعي كرده. كنند مي را دريافتاي  ترين اشاره كوچك
وانند به راحتي آن سيرت براي كودكان بسرايم تا كودكان بت هاي اسالمي و در قالب داستان

توان عقيده  مي ت فرهنگي است كه از اين طريقاز نظر من اين يك حرك. را فرا بگيرند
 .اسالمي را منتشر كرد

 پيام ما
من به عنوان يك زن مسلمان . پيام ما بايد پيام راستين اسالم به تمام جهانيان باشد

با امانت به  نكته مهم اين است كه ما بايد كارهايمان را. جامعه مفيد باشم دوست دارم در
 كسي مانع دست زدن به هر كاري مجاز است و، آمريكازيرا زندگي در ، پيش بريم

 .شود خواه آن كار صحيح باشد خواه پليد نمي
 والسالم

 ترجمه: شفيق شمس
 ت نوار اسالميمصدر: سا
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 مصر ن ازيره صالح الديشه

 اشاره: 

او . شهيره صالح الدين دختري مصري است كه قبال ً پيرو دين مسيحيت بوده است
ولي . او دختري معتقد به باورهايش بود. حيت را از آبا و اجدادش به ارث برده بودمسي

 مردم منطقه او را به خوبي. گر مسلمان تبديل شده است اكنون به يك زن دعوت
كارهاي خير هميشه پيشگام است به طوري كه  ي دعوت اسالمي و در زمينه. شناسند مي

 . . . . . زبانزد خاص وعام است

 كودكي  دوران
پدرم كشيش بود وعموهايم همگي از تجار . ام ثروتمندي به دنيا آمدهي  من در خانواده

در بهترين مدارس شهر درسم  در زندگي هيچگاه كمبودي نداشتم و. معروف شهر هستند
خواست كه  مي همواره از من كرد و مي پدرم مرا براي رفتن به كليسا تشويق. خواندم

پدرم حسابي مرا . كردم روزي مسلمان خواهم شد نمي اصال ً فكر. پايبند به دين باشم
خواندم هرگز با دين  مي درس ها فرانسويي  چون در مدرسه شستشوي مغزي كرده بود و
قلباً نيز از . چه از طريق كتب درسي در تماس مستقيم نبودم اسالم چه به طور مستقيم و

كردم كه توسط يكي  مي خشن تصور اني ودين اسالم را ديني غير انس اسالم متنفر بودم و

تواند  نمي كردم كه چنين ديني مي گمان گذاري شده بود و العرب پايه ةاز اعراب در جزير

 .ديني آسماني باشد

 در تاريكياي  جرقه

در جشن عروسي يكي از دوستان مسلمانم به طور . چند تا دوست مسلمان داشتم
اي  او انسان با فرهنگ و با شخصيت و از خانواده .اتفاقي با پسر جوان مسلماني آشنا شدم
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 ما در مورد مسائل زيادي با هم گفتگو كرديم و. اصيل اما از نظر مالي در حد متوسط بود
. مند شويم و او به من پيشنهاد ازدواج دهد اين آشنايي باعث شد كه به هم عالقه

. ان منزلت خاصي قائل بودندبراي خودش ي ثروتمند شهر بود وها ما از خانوادهي  خانواده
اما او به شدت اظهار مخالفت كرد ، كس مادرم را از اين جريان مطلع كردم من قبل از هر

به همين ، اما من تصميم گرفته بودم اين ازدواج سر بگيرد. و از دست من عصباني شد
مي از او به گر. رفتمام  هايم را جمع كردم و پيش مادر شوهر آينده خاطر وسايل و لباس

هاي اوليه قرار شد پيش عاقد برويم و مراسم عقد انجام  من استقبال كرد و پس از صحبت
را از اين ام  با نامه خانواده. همسرم صورت گرفتي  شود كه اين كار در حضور خانواده

پدر  ،مراسم عقد بعد از انتظار داشتم كه آنها به من تبريك بگويند!. كار با خبر ساختم
نزد پدرم فرستاد تا موافقت او را براي جشن عروسي با حضور اي  شوهرم واسطه

من . به شدت با اين امر مخالفت كردندام  اما خانواده. نزديكانم كسب كند خويشان و
شرط من از اول . را با شوهرم آغاز كنماي  زندگي سادهام  مجبور شدم بدون كمك خانواده

مادر . هرم نيز با اين امر موافقت كرده بودشو اين بود كه من بر دين خود باقي بمانم و
همچون مادري مهربان با من رفتار  با من داشت واي  شوهرم برخورد بسيار شايسته

شد كه بيش از پيش او را دوست داشته  مي مودت و خوش رفتاري او باعث. كرد مي
بود:آيا  پس از مدتي مادرم با من تماس گرفت و اولين سؤالي كه از من پرسيد اين. باشم

هنوز به مسيحيت پايبند هستي؟ من به او اطمينان دادم كه قرارم با خانواده شوهرم همين 
. بوده كه به دين و اعتقاداتم پايبند باشم و آنها مرا مجبور به پذيرش دين اسالم نكنند

فرستاد تا به من سر بزند و از  مادرم از ترس بدرفتاري مادر شوهرم همواره خواهرم را مي
ديگر . كرد اما مادر شوهرم از خواهرم نيز به گرمي استقبال مي. عيت من با خبر شودوض

بندي از صليب به  ي شوهرم نيز با من مهربان بودند و علي رغم اينكه گردن افراد خانواده
در ماه مبارك رمضان در . كردم نمي گردن آويخته بودم هيچ عكس العملي از آنها مشاهده

داري  اين گذشت و خويشتن. خوردم ودند من صبحانه و نهارم را ميحاليكه آنها روزه ب
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پنج سال بدين . آنها باعث شده بود كه با وجود اعتقاد به مسيحيت احساس پوچي كنم
 .منوال گذشت

 مواجه شدن با مشكالت روحي

از . كردم مي مناجات و گفتگو ها با قديس. كردم مي كم كم احساس اضطراب و نگراني
هميشه . نيافتماي  اما هيچ جواب و نتيجه. امور غيبي از آنها طلب جواب كردمبسياري از 

تواند مرا از حيرتم  ديدم كه ساكت ايستاده و نمي مي تمثال مريم مقدس را جلوي خودم
نكته جالبي كه در اين دوران به عنوان يك سؤال با آن برخوردم اين بود كه . خارج كند

ر كشورها و مناطق مختلف متفاوت است؟! اما چرا تمثال حضرت مريم و مسيح د
 روزي از شوهرم پرسيدم: هروقت. براي آن پيدا كنماي  نتوانستم جواب قانع كننده

 و توسط چه كسي با او حرفاي  نياز كني به چه وسيله خواهي با خدايت راز و مي
زد اي  هاين حرف در قلب من جرق. زنم مي با خدايم حرف من مستقيماً :زني؟ او گفت مي

با خداوند بدون  نشستم و مي چند روز به طور مرتب با خودم. كه ذهنم را روشن كرد
 .كردم مي از او طلب هدايت كردم و مي مريم مقدس مناجات وساطت قديسين و

 نقش اطرافيان در پذيرش دين اسالم
شوهرم در مورد دين اسالم معلومات زياد و عميقي نداشت اما برادرش كه ساكن 

روزي به . كا بود مردي با فرهنگ بود و اطالعات عميقي در مورد دين اسالم داشتآمري
شوهرم گفتم: وقتي اولين فرزندم به دنيا بيايد او را با خودم به كليسا خواهم برد تا بر 

اين حرف من شوهرم را سخت تكان داد و او رابه فكر . دين مسيحيت بزرگ شودي  پايه
هاي مختلفي براي  برادرش نيز كتاب. ادرش كمك بخواهدواداشت و باعث شد كه از بر

باورهاي دينيش را تقويت  آنها سطح معلوماتش را باال ببرد وي  او ارسال كرد تا با مطالعه
 .هم بتواند بر من تأثير بگذارد كند و
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 يك اتفاق مهم
 در خواب مريم را. به خواب رفتم، كردم مي نياز شبي در حالي كه با خداوند راز و

ديدم كه بر بام ساختمان بلندي ايستاده است اما در پايين آن ساختمان انجيل در آتش 
 شبي ديگر مادر بزرگ مسيحيم را در خواب ديدم كه به مادرم. سوخت افتاده بود و مي

فرداي آن روز بود كه از . گويد: شهيره را بر دين اسالم رها كن تا وارد بهشت شود مي
از روزي كه . او هم نماز را به من ياد داد. دن را به من بياموزدشوهرم خواستم نماز خوان

مادرم وقتي خبر اسالم آوردنم را شنيد با من . گاه نمازم را قضا نكردم هيچام  مسلمان شده
با آنها رفت وآمد ام  بارها سعي كرده. قطع رابطه كرد و خواهرم را از ديدار با من منع كرد

ترين چيزي كه به  بعد از پذيرش اسالم مهم. نداشته استاي  دهكنم اما تا به اآلن هيچ فاي
هاي قرآن و آموزش  لذا در كالس، فهم معاني آن بود انديشم فراگيري قرآن و مي آن

هايي از آن را  معارف اسالمي ثبت نام كردم و توانستم قرآن را با تجويد فرا بگيرم و بخش
براي هدايت ديگران  شغول هستم ودر حال حاضر نيز به فعاليت دعوي م. حفظ كنم

به حقيقت  كنم و مي احساس خوشبختي بعد از هدايت به اسالم شديداً. كنم مي تالش
 . ام زندگي پي برده

 .منيـواحلمداهللا رب العال

 . والسالم
 ترجمه: شفيق شمس
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 كايآمر م جانسون ازيعمر ج

 اشاره:

. ون يك مسلمان آمريكايي است كه در ايالت تگزاس به دنيا آمده استعمر جيم جانس
در ، گويد هنگام جنگ آمريكا با ويتنام براي يافتن حقيقت مي او همانطور كه خودش

فرانسه سفر كرده  انگلستان و ،به كشورهاي كانادا، جهان آفرينش و انسان، مورد زندگي
خود جلب كرد موقعي بود كه براي آموختن اولين بار كه دين اسالم توجهش را به . است

 برد مي در آنجا به فطري بودن دين اسالم پي. زبان عربي به اسكندريه مصر سفر كرده بود
مذهب  بار اول با دختري انگليسي كه مقيد به دين و، او دو بار ازدواج كرده است. . . 

رد تا او را پايبند مسائل گي مي تالش خود را به كار او تمام سعي و، كند مي نبود ازدواج
بار . دهد مي شود او را طالق نمي اما چون در اين كار موفق. ندگي مشتركشان كند دين وز

كند كه حاصل اين ازدواج پسري به  مي دوم با دختري مصري كه مبلغ ديني بود ازدواج
 تكتب اسالمي به انگليسي فعاليي  ترجمهي  عمر هم اكنون در زمينه. نام مروان است

بهتر است قصه اسالم آوردنش . . . خواهد به اسالم خدمت كند كند و از اين طريق مي مي
 را از زبان خودش بشنويم:

هدف من از . هنگام تحصيل در رشته زبان عربي بود كه با دين اسالم آشنا شدم
 خواستم از اين طريق بيشتر با اعراب آشنا شوم همه ما مي آموختن زبان عربي اين بود كه

خواستم  وقتي مي. دين اسالم ارتباط تنگاتنگي وحود دارد دانيم بين زبان عربي و مي
من هم از اين ، ها بالفطره مسلمان هستند مسلمان شوم به اين نكته پي بردم كه انسان

يا حتي  قاعده مسبثني نبودم يعني وقتي فهميدم تابع عقيده مسيحيت يا يهوديت و
در نهاد انسان  دم اين بود كه اين عقيده كه ذاتاٌكه كركمونيست هم نيستم اولين كاري 

فروشي در  پس اولين كاري كه كردم اين بود كه به چند كتاب، نهفته است را تقويت كنم
مدتي خواندن نماز  بعد از، هايي را در مورد اسالم خريدم كتاب اسكندريه مراجعه كردم و
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اسالم خود را به طور رسمي اعالن  زهر رفتم تاهم شروع كردم سپس به دانشگاه اال را
بعد از مسلمان . كنم هر چند كه ماهها قبل ار آن اسالم را به عنوان دين پذيرفته بودم

پدرم استاد دانشگاه است . در آمريكا با هيچ مشكلي مواجه نشدمام  شدنم از طرف خانواده
 در آمريكا داشتم وم ا ديداري با خانواده اخيراٌ. از نظر او دين يك ابزار فرهنگي است و

بر اين بوده است كه با آنها با ام  در اين مدت همواره سعي سه هفته پيش آنها ماندم و
 حسن سلوك زيرا به نظر من از طريق اخالق حميده و، اخالق خوب برخورد كنم

 . توانيم ديگران را هم به دين اسالم دعوت كنيم مي

 ازدواج با دختري عرب و مسلمان
از طريق آنها  ،كردم مي و آمد ريه دوستان متديني داشتم كه با آنها رفتمن در اسكند

به خوبي مرا اش  خانواده، بود كه به خواستگاري دختري متدين از شهر دمنهور رفتم
خوشبختانه او . من توانستم با رضايت كامل آنها با آن دختر ازدواج كنم و تحويل گرفتند

در زمينه دعوت  و شود نمي نه خارجاخ  نقاب ازدختري متدين است كه هيچ موقع بدون 
هيچ مشكلي نداريم چون من عربي را به خوبي  از نظر زبان هم ما. كند مي اسالمي فعاليت

 . هاست البته وضوع تفاهم بين زوجين خيلي باالتر از همه اين حرف، كنم مي صحبت

 تصوير اسالم در اجتماع
با چيزي كه در بين اقشار مردم ام  يمان آوردهمن تفاوتي را بين اسالمي كه من به آن ا

هاي خوش قلب  كنم خيلي از كساني كه با آنها آشنا هستم انسان نمي وجود دارد احساس
 آورند هر چند كه منكر جهل و مي ساير عبادات را به جاي مهرباني هستند كه نماز و و

نان علي الخصوص كساني بعضي از تازه مسلما. ناداني در بين بسياري از مسلمانان نيستم
شان  هاي اسالمي را همانند بهشت گمشده سرزميناند،  كه در غرب مسلمان شده

ولي هنگامي كه ، يعني انتظار دارند تمام مردم ملتزم به تعاليم دين اسالم باشند، پندارند مي
به شرب خمر روي  بينند بعضي از مسلمانان مي از اينكه كنند و مي واقعيت را مشاهده
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شوند  مي نهايت متآثر بي شوند مي هاي غربي ظاهر از زنتر  ا برهنه يا بعضي از زنه اند ردهآو
چه باشد جوامع اسالمي از ز اين مسئله خشم گين شوند چون هرولي به نظر آنها نبايد ا

از مسلمانان نبايد زندگي نزد اي  به سبب انحراف عده بسياري از شهرهاي غربي بهترند و
 بايد در اين مسآله صبر و. ندگي در جامعه اسالمي ترجيح دهيمرا بر زنصاري  يهود و

 تحمل خود را از دست ندهيم.

 مردم درجوامع غربي
چون يك اجتماع غربي از طبقات  انديشند و مي مردم در غرب بيشتر به ماديات

مانند اي  در جامعه مثالٌ. مختلفي تشكيل شده به همان اندازه مشكالت هم مختلف است
كنند  مي احساس فقر برند ولي دائماٌ مي ريكا با اينكه اكثرشان در وضعيت متعادلي به سرآم
البته در بين فقرا اين وضعيت به ، كنند مي بيشتر از آنچه كه در اختيار دارند را طلب و

نا امني در . گردد مي باعث يه وجود آمدن جرايم مختلف در اجتماع مراتب بدتر است و
 . مردم از دست افراد شرور ودزد در امان نيستند اي خود را دارد وجوامع غربي هم ج

 تفاوت خانواده مسلمان با خانواده غربي
هاي اسالمي مسؤليت خانه بر عهده زن است اما در غرب مسؤليت  نيدر سرزم

تازه اين جداي مسئوليت بعضي كارهاي ، دانند مي مرد مشترك كارهاي خانه را بين زن و
ولي در واقع زن مسؤل خانه است ، كه مسؤليت آن بر عهده زنان استخارج از خانه 

من يك ازدواج ناموفق داشتم . هاي ديگري هم خارج از خانه داشته باشد چند كه شغلهر
چگونه احساس مسئوليتي در قبال يدانم چون ه مي كه البته تقصيرها را متوجه زن سابقم

زادانه زندگي كند همانطور كه در خواست كه آ مي او دلش، رندگي زناشويي نداشت
كرد البته خيلي تالش كردم كه او را پايبند به زندگي كنم اما  مي دوران مجرديش زندگي

 .موفق نشدم به خاطر همين بعد از دو سال او را طالق دادم



 سوي نور به  48

 

 ترجمه در خدمت اسالم
 هاي خارجي ترجمه هاي اسالمي كه به زبان ي غرب از فقر شديد كتابها كتابخانه

هايي كه توسط بعضي از مستشرقين ترجمه شده  بعضي از كتاب برند و مي شده باشد رنج
سعي  من شخصاٌ. يا تعمدي در كار نبوده است يا عمدي بوده و اند است تحريف شده

تاكنون يك . هاي اسالمي به دين مبين اسالم كمك كنم از طريق ترجمه كتابام  كرده

هم اينك نيز به ترجمه  وام  ترجمه كرده را» ء والرباءالوال«كتاب از شيخ قحطاني به نام 

 .يكي از كتب شيخ يوسف القرضاوي مشغول هستم

 زن در اسالم
اسالم براي زنان حقوق معيني را تعيين كرده است مردان هم از حقوق خود بر 

مرد وجود ندارد زنان  خودارند اما در غرب بر اساس اين نظريه كه هيچ فرقي بين زن و
 يك زن غربي هيچگاه احساس سعادت.  اند كشانده. . . تجارت و ه صحنه سياست ورا ب
 حتي هنگامي كه كار، آورند نمي كند اكثر مردان هم به زن احترام الزم را به جاي نمي
در زمينه . تر از حقوق مردان است گيرد خيلي كم مي كنند حقوقي كه به زن تعلق مي

 از آنجاييكه زنان و و گيرند مي ذيت مردهايشان قرارا و خانوادگي نيز زنان مورد آزار
خيابان مورد آزار  در نتيجه در كوچه و دختران در غرب از حجاب كامل برخوردار نيستند

در لباس  ،كنند مي همه چيز از غرب تقليد مسلمانان در. گيرند مي اذيت افراد شرور قرار و
اما اگر ما به . لد غرب هستندحتي در صحبت كردن هم مق و، در راه رفتن ،پوشيدن
مانند تگزاس نگاه كنيم با وجود اينكه عده زيادي از شهروندان اسپانيايي زبان اي  جامعه

بيني كه از نحوه  نمي كنند وداراي فرهنگ مشخصي هستند هبچ كس را مي در آنجا زندگي
به نظر من دليل . دي تلويزيوني آنها را تماشا كنها يا برنامه و لباس پوشيدن آنها تقليد كند

اين است كه آنها غرب را به عنوان يك  كنند مي اينكه مسلمانان از غرب تقليد كوركورانه
اگر ما به قرون وسطي برگرديم اين مسآله را به صورت عكس ، كنند مي ابر قدرت نگاه
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 دكردن مي يعني در آن زمان اين مردم اروپا بودند كه از مسلمانان تقليد. كنيم مي مشاهده
 ،ي علميها در زمينه. چون مسلمانان در آن زمان از هر حيث پيشرو ديگر اقوام بودند

من مطمئن هستم اگر مسلمانان به . حتي دانشگاهي از اروپا برتر بودند و، هنري، ادبي
 .عزت وقدرت گذشته خود برگردند باز مردم دنباله رو آنها خواهند بود

 ديدگاه غرب نسبت به اسالم
آورم در دوران تحصيل از  مي از اسالم در هراسند حتي به ياد قعاٌها وا غربي
هر سال يك كشور . كرديم آنها تروريست هستند مي ترسيديم چون فكر مي ها فلسطيني

خودشان به اهداف  و تا مردم را از اين طريق بترسانند دهند مي اسالمي را غول جلوه
 .مشروعشان برسندنا

 رهبانيت در كليسا
كس بخواهد با اين فطرت كه در ذات انسان نهاده شده هر امر فطريست و ازدواج يك

كشيشان كليسا  و ها به خاطر همين ما در بين راهبه، شود مي مبارزه كند با شكست مواجه
با وجود  و كنيم كه اكثر مردم در غرب از آن آگاه هستند مي انحرافات اخالقي را مشاهده

ما در كليسا ضد . ورزد مي بر مبارزه با اين فطري اصرارفساد هنوز كليسا  اين انحرافات و
اگر دونفر بخواهند از هم طالق بگيرند اجازه  كنيم مثالٌ مي هاي زيادي را مشاهده نقيض و

ولي اگر بخواهند دوباره با هم ازدواج  شوند مي زوجين از هم جدا و شود مي طالق صادر
وز به ازدواج اول معترف است هر چند چون هن شناسد نمي كنند كليسا آن را به رسميت

 .كه زوجين از هم جدا شده باشند
 . والسالم

 ترجمه: شفيق شمس
 ت نوار اسالميمصدر: سا
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 اوگاندا زا صالح ازيك

 اشاره:

، اي براي تاخت و تاز كشورهاي اروپايي و غربي بوده است آفريقا همواره منطقه
اما مردمانش در فقر مطلق به ، طبيعي و خدادادي است هاي سرزميني كه سرشار از ثروت

بعد از كنار گذاشتن جهاد از سوي مسلمانان و كمرنگ شدن حضور مبلغين . برند سر مي
 گران غربي دو هدف اساسي را در اين منطقه دنبال كردند: استعمار، اسالمي

 بوميهاي طبيعي و معادن آنها و استثمار ساكنين  ثروت هغارت همه جانب -1
گر به جاي فرهنگ و گزيني فرهنگ و زبان كشور استعمارفرهنگي و جاي هاستحال -2

 .زبان محلي و بومي آنها
هاي  در كنار اينها گسيل داشت مستبشرين مسيحي به اين مناطق در پوشش كمك

انسان دوستانه و سازمان صليب سرخ جهاني كه در غياب مسلمانان اهداف خود را به 
 .برند پيش مي

باشد كه در  او اهل اوگاندا و از منطقه بوسيروكا مي. سال دارد 46يزا جولياس ك
اين منطقه يكي از مناطق فقير اوگاندا است كه از كمبود . نزديكي درياچه آلبرت قرار دارد

همچنين عدم وجود مسجد كه تازه . برد آب آشاميدني ضدعفوني شده بشدت رنج مي
ات ديني خود را فراگيرند نيز مشكل ديگري است كه مسلمانان بتوانند در آنجا تعليم

البته اين سواي نيازمندي آنان به مراكز تعليم قرآن و ، هستند  مسلمانان آنجا با آن مواجه
 .كفالت ايتام و احتياجات غذايي آنان است
كشيشي ، است اسمش را به كيزا صالح تغيير دادهكيزا جولياس كه بعد از اسالم آوردن 

 كند: او سبب اسالم آوردنش را اينگونه بيان مي، كليساي منطقه اشراف داشت 7 بود كه بر
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 چرا اسالم؟
يكي اينكه كليسا تا آنجايي ، چند سبب باعث شد كه من به دين مبين اسالم روي آورم

كه امكان داشت خواندن انجيل يا خريدن آن را بر ما ممنوع ساخته بود از ترس اينكه 
هايي هم كه براي  خطبه. نها باشدآمطالبي بيايبم كه مخالف رأي و فكر مبادا ما در انجيل 

هاي سال در  خوانديم همه نوشته شده و آماده از جانب آنها به تعداد هفته روز يكشنبه مي
 .خوانديم دادند و هر هفته يكي از آنها را مي آوري شده بود كه به ما مي كتابي جمع

يل را به طور كامل مطالعه كنم اموري را در آن يافتم اما هنگاميكه فرصتي يافتم تا انج
ها هستند كه به  بلكه اين مسلمان، ها كنند و نه پروتستان ها بدان عمل مي كه نه كاتوليك

مثالً ، بودم كردم اين را به عينه شاهد پردازند و چون در بين مسلمانان زندگي مي آنها مي
ن از خداوند طلب نجات كردند به سجده هنگامي كه عيسي و حواريو، در انجيل داريم

دهند بلكه اين مسلمانان هستند  آفتادند كه اين عمل را هيچ كدام از مسيحيان انجام نمي
دانيم كه حضرت مريم موهايش ار با حجاب  كنند و همچنين همه مي كه سجده مي

 .شود پوشاند كه اين هم فقط از سوي مسلمانان رعايت مي مي
كليسا با ازدواج مجدد من ممانعت ، رغم نازا بودن زن اولم سبب دوم اينكه علي

ولي آنچه كه بيش از . اندر كاران كليسا شد كرد كه اين مسأله باعث نزاع من با دست مي
 .سوي اسالم كشاند مهر و محبتي بود كه در بين مسلمانان يافتم همه مرا به

 ارتباط با پيروانم بعد از اسالم

بسياري از  هاي وجود ندارد به طوري كه عد احت كنندهخوشبختانه هيچ چيز نار
يشان را به ها آنهايي هم كه اسالم نياوردند بچه. پيروانم به تبعيت از من مسلمان شدند

، اند كه در آينده مسلمان خواهند شد ديگري نيز وعده داده هو عد. اسالم آوردن امر كردند
يكي  هكند اين است كه ما هنوز در خان يتر م و چيزي كه ارتباط ما را بيش از پيش محكم

 .خوانيم هايش را در اختيار ما قرار داده نماز مي ها كه يكي از اتاق از كاتوليك
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 ارتباط با مسئولين حكومتي
او نيز . باشد دارم هنوز ارتباط خوبي با معاون سوم نخست وزير كه وزير كار نيز مي

جلس ارتباط خوبي دارم و همچنين با رئيس منطقه در م همسيحي است كما اينكه با نمايند
 .شورا نيز دوست هستم

 هاي آينده برنامه
اميدوارم كسي پيدا شود ، دانيم مان را نمي هنوز من و همكيشانم بسياري از امور ديني

بدون شك يكي از . مان بگشايد هايمان را در امور ديني كه دست ما را بگيرد و چشم
اي براي امام مسجد و  رورانيم بناي مسجد به همراه خانهپ هاي مهمي كه در سر مي نقشه

در اين مورد با نمايندگان مسلمان ، اي كه بتوانيم كودكانمان را در آنجا تعليم دهيم مدرسه
و » هويما«هايي از مسلمانان شهر  ايم كمك ايم و توانسته اي داشته منطقه بوسيروكا مذاكره

ايم تا مسجد و  اي زمين خريده با آن پول قطعه بعضي از تازه مسلمانان دريافت كنيم و
 . االن به كساني نياز داريم تا ما را در ساختن مسجد ياري كنند. مدرسه را در آنجا بنا كنيم

شخصي كه منزلش را براي نماز خواندن در اختيار مسلمانان قرار ، الزم به ذكر است
نظرش را در مورد اسالم اينگونه  او. است» ناتان آديگا«داده يك مسيحي كاتوليك به نام 

اي نزديك حتماً  در آينده آيد و از نظافت و وحدت مسلمانان خوشم مي«كند:  بيان مي
 .»يكي از آنها خواهم بود

اند  اشرف و فاروق مسلمان شده، هاي راشد نيز كه سه پسرش به نام» چارلز اووندا«
پوشند مرا تحت  ياي كه م پاكيزههاي تميز و  همچنين لباس، اخالق مسلمانان«گويد:  مي

 .»حتماً در آينده مسلمان خواهم شد. است تأثير قرار داده
 ترجمه و تنظيم: شفيق شمس

 ت نوار اسالميمصدر: سا
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 كايآمر سا لوت وتمان ازيل

در آن ايام تا قبل از اينكه . ام من بيست ساله بودم كه وارد دانشگاه تمپل فيالدلفيا شده
شايد براي اولين باري كه دين اسالم . دانستم يارد دانشگاه شوم چيزي در مورد اسالم نمو

يا اطالعات مربوط به  توجه مرا به خود جلب كرد استادمان بود كه به عمد معلومات و
[غافل از اينكه اين پنهان كاري او باعث جلب  كرد ياز ما پنهان م اسالم را تحريف كرده و

مسلمين  از اسالم و  يشد نام يها كه مجبور م شايد بعضي وقت شد] يتوجه بيشتر ما م
اين سخنان او باعث برانگيختن حس . كرد يببرد آن را به بدترين شكل برايمان معرفي م

تفحص در مورد  كنجكاوي من نسبت به دين شده بود به طوري كه شروع به تحقيق و
خالف  ادم خيلي مثمر ثمر واقع شد وخوشبختانه تحقيقاتي كه انجام د. دين اسالم كردم

كه انجام دادم  يبعد از مطالعات منظم. آنچه كه از اساتيدمان شنيده بودم را مشاهده كردم
اسمم را  چيزي نگذشت كه مسلمان شدم و به قناعت كامل در مورد دين اسالم رسيدم و

در . ام به دنيا آمده1959در ژانويه سال » نيوانگالند«من در ايالت . تغيير دادم »ليلي«به 
شايد پدرم با كشاندن من . آمد داشتم كودكي به مقتضاي شغل پدرم زياد به كليسا رفت و

ولي ارده خداوند چيز ديگري  به كليسا سعي داشت مرا به يك مبلغ مسيحي تبديل كند
در دانشگاه عالوه بر رشته خودم چند واحد ديگر هم داشتم كه گزينش آنها برايم . بود

هاي منطقه خاورميانه  استراتژي واحدهاي علوم سياسي و. ت ابدي را به ارمغان آوردسعاد
زيرا اين كشورها در ، آشنا شوم ياسالم باعث شد كه من با بسياري از كشورهاي عربي و

گذار زندگي اجتماعي وسياسي در تاريخ اين  صد سال گذشته بنيان چهار و طول هزار
فت پدرم هر آنچه كه متعلق به دين اسالم بود را مطالعه علي رغم مخال. منطقه بوده است

عقيده توحيد در  تا اينكه كم كم مبادي اين دين بزرگ در قلبم مستقر گشت و، كردم يم
 من يقين پيدا كردم كه حضرت عيسي پيامبري از سوي خداوند و. ذهنم رسوخ كرد

زنا و قمار از كبائر ، وبهمچنين فهميدم كه مشر. بشري همانند ساير پيامبران بوده است
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باشد كه متأسفانه هر كس در اروپا زندگي كرده باشد اين مسائل و ساير مفاسد  يم
 .اجتماعي را به چشم مالحظه كرده است

 بعد از اسالم و هجرت به سرزمين ايمان

اما اين ، بعد از اينكه مسلمان شدم از جانب پدرم به شدت تحت فشار قرار گرفتم
حتي براي اينكه از عصبانيت پدرم بكاهم . كام دين و عبادات را نياموزمباعث نشد كه اح

و بتوانم بيشتر و بهتر با مبادئ دين مبين اسالم آشنا شوم تصميم گرفتم به مصر سفر كنم 
بعدها در . تا بين مسلمانان زندگي كنم و بتوانم قرآن كريم را به شكل صحيح بياموزم

ازدواج ما ي  ثمره. كه اين آشنايي منجر به ازدواج ما شد قاهره با جواني ديندار آشنا شدم
اميدوارم خداوند او را نور چشم من و شوهرم  . ايم گذاشته» طه«پسري است كه نام او را 

ام  كنم بر معلومات ديني يدر قاهره همچنان سعي م. قرار دهد و در پناه خود حفظ كند
احاديث صحيح نبوي  دانش و علم و دعوت مسلح به سالح بيفزايم تا هنگام مناظره و

 .باشم
 . والسالم
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 نيپيليف نا گوتانگ ازياجيمار

 اشاره: 

بعد از به تصويب رساندن قانون منع حجاب در فرانسه بسياري از دختران محجبه يا 
اما اخيراً در كشور امارات عربي اتفاقي ، داز كار بركنار شدند يا از ادامه تحصيل بازماندن

خوانيد اتفاقاتي  آنچه در زير مي، افتاده است كه جنجال مطبوعاتي در پي داشته است
 است كه براي فاطمه افتاده است:

 .»...دهند و همه چيز به خوبي پيش خواهد رفت آنها حقوقت را مي، به شركت برگرد«
كند ولي تو اشتباه بزرگي را  م كه بشر خطا ميداني مي داريم و ما تو را دوست مي«

 .». . .ايي مرتكب شده
آيا فكر كردي كسي مدال شجاعت به تو ، خواهي ثابت كني تو با اين چه چيز را مي«

 .». . .عطا خواهد كرد؟
كه از ، »ماريا جينا گوتانگ«هاي كوتاهيست كه بر روي پيام گير تلفن همراه  اينها پيام

م او بعد از اسال. ماريا اهل فيليپين است. ضبط شده است، تاده شدهطرف دوستانش فرس
هاي خصوصي در امارات  او كارمند يكي از شركت. است تغيير داده» فاطمه«اسمش را به 

او داستانش را اينگونه . است كه اخيراً به علت پوشيدن حجاب از كار بر كنار شده است
 كند: يبازگو م

اولين بار كه در ماه . است رفرمايم مرا تحت فشار قرار دادهاام ك از وقتي مسلمان شده
تر شد به طوري  رمضان گذشته با حجاب كامل به سر كارم رفتم تهديدهاي او نيز عملي

اگر از فردا با حجاب سر كار حاضر «كه در روز آخر ماه مبارك رمضان به من گفت: 
ه گرفته و در پوشيدن حجاب ولي من اين تهديد او را نشنيد. »شوي اخراج خواهي شد!

شد و با كلماتي ركيك مرا به  ديگر فشارهاي او بر من بيشتر مي از طرف. كردم اصرار مي
اما من امتناع كردم چون ، از من خواست تا استعفايم را تقديم كنم. گرفت باد انتقاد مي
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دادن حق  خواستم شغلم را از دست بدهم تا اينكه شركت مرا از كار اخراج كرد و از نمي
 .و حقوقم خودداري كرد

داشتم كه در يك اين است كه اصالً انتظارش را ن  چيزي كه باعث تعجب من شده
م دان نمي. مسلمانان اين چنين رفتاري با من صورت گيرد هميان جامعكشور اسالمي و در

هر  به. اند است يا افراد ديگري نيز دچار اين مشكل شده فقط براي من اين مسئله رخ داده
آنرا به دادگاه ارجاع دادم و از آنها ، شد ام مربوط مي حال چون اين قضيه به دين و عقيده
، مديرعامل شركت نيز تا اسم شكايت را شنيده. به خاطر اين عملشان شكايت كردم

مصرانه از من خواسته است تا از شكايتم صرفنظر كنم و در مقابل تمام حق و حقوقم 
ام كه در همان  حتي اخيراً به همكاران فيليپيني. رداخت خواهند كردبلكه بيشتر از آن را پ

هايي از طريق تلفن همراهم  اند و آنها نيز برايم پيام كنند متوسل شده شركت كار مي
اما من معتقدم اين قضيه جداي از ناراحتي روحي كه براي من به دنبال داشته . اند فرستاده

در . اي در اين امر صورت بگيرد نبايد هيچ مسامحه فراتر از حقوق مادي و دنيوي است و
ادامه حفصه القبيسي كه داوطلبانه او را پذيرفته است و هيچ دستمزدي بابت دفاع از او در 

گويد: البته اين بار اولي نيست كه چنين اتفاقي در كشور امارات  مي، گيرد دادگاه نمي
ع از حق خويش به دادگاه مراجعه ولي براي بار اول است كه شخصي براي دفا، افتد مي

و گرنه قبالً نيز با چند تازه مسلمان ديگر هم اينگونه رفتاري شده بود ولي ، كرده است
هاي فقيري هم  شان به جنجال كشيده شود و از طرفي انسان خواستند مسئلة چون آنها نمي

جستجوي شغل اي به  بودند حقشان را به خدا واگذار كردند و بدون هيچ دعوا و مرافعه
خواهم اين مسئله همچون پيغامي براي افكار عمومي  اما من مي، جديدي پرداختند

زيرا كشور امارات . هاي تجاري كه در امارات فعاليت دارند برسد الخصوص شركت علي
دهد هيچ فردي به هر مذهبي  و اجازه نمي، عقايد و اديان را در خاكش آزاد گذاشته است

شوند كه دينمان  آن وقت چگونه كساني پيدا مي. حت فشار قرار دهندكه معتقد با شد را ت
كند اين قضيه داراي دو بعد است: اول  او اضافه مي. مان زير سؤال ببرند را در سرزمين
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اينكه موكلم از اينكه در يك كشور اسالمي اين چنين رفتاري با او شده دچار دهشت 
. شوري مسلمان به دين اسالم گرويده استاسالمي و در ك هزيرا او در جامع، شده است

شود كه قاضي پرونده نيز بايد آنرا مد نظر قرار دهد زيرا  بعد دوم نيز به جامعه مربوط مي
ها جزئي از اساس و هويت اين جامعه را  هايي است و اين ارزش جامعه داراي ارزش

تمام وسائل ارتباط  اگر اين اتفاق در يك كشور غير مسلمان افتاده بود. دهند تشكيل مي
. اند كردند ولي در اين مورد سكوت كرده جمعي كشورهاي اسالمي اين مسئله را دنبال مي

البته شايد دادگاه آن شركت را موظف به پرداخت خسارت مالي به موكلم كند اما 
همانطور كه موكلم بيان كرد هدف او غرامت مالي نيست چون آن شركت خيلي بيشتر از 

هدف ما از كشاندن اين . او پيشنهاد داده بود تا از شكايتش صرفنظر كند حقوقش را به
ديگر اينكه در آينده  اوالً اين است كه از دين اسالم دفاع كرده باشيم و، قضيه به دادگاه

اند را نداشته  هيچ كس جرأت چنين برخوردي را با كساني كه تازه به اسالم گرويده
 . باشند
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 ندا از دانماركيآنا ل

 اشاره: 

. ميالدي به دنيا آمده است 1966آنا ليندا يك زن اهل دانمارك است كه در سال 
اش به كانادا و از آنجا به نيويورك مهاجرت  هنگامي كه كودكي بيش نبوده همراه خانواده

در مونترال كانادا گرفته است و » مك گيل«دانشگاه او مدرك فوق ليسانسش را از . كند مي
از آن موقع تا به االن يا براي تحصيل و يا براي كار مشغول مسافرت به نقاط مختلف 

 .جهان است
سفرم براي شناختن ، كه براي آموختن زبان عربي به قاهره سفر كردم 1997از سال 

يكي از دوستانم انجيلي را كه هنگامي كه در قاهره بودم . اديان مختلف نيز شروع شد
چون ، از اين هديه خيلي خوشحال شدم. به من هديه كرد، شامل عهد قديم و جديد بود

كردم كه به عنوان يك مسيحي بايد از ماهيت انجيل و آنچه در آن  واقعاً احساس مي
، من يك پروتستان بودم و با اين مذهب رشد كرده بودم. آگاهي يابم، نگاشته شده است

هرگز حضرت مريم را به عنوان مادر خدا و يا . ام ما هيچ وقت به تثليث عقيده نداشتها
همچنين به اين عقيده كه حضرت . ام حضرت عيسي را به عنوان پسر خدا قبول نداشته

معتقد ، ها به صليب آويخته شده است گناهان ديگر انسان هعيسي به خاطر اداي كفار
به هنگام به صليب كشيده ، ري از جانب خدا بوده استشود او كه پيامب مگر مي. نبودم
 .»!خدايا! خدايا! چرا از من روي گردان شدي«طبق عقايد مسيحيان به خدا بگويد: ، شدن

با اين حال من هم همانند هم كيشانم طوري تربيت شده بودم كه با اسالم و مسلمانان 
البته پيش . آمد ها نيز بدم مي عرباز ، قبل از اينكه به قاهره سفر كنم. دشمني داشته باشم

مثالً در ، تأثير نبود بي در اين مورد، ذهنياي كه از قبل در مورد اعراب داشتم هزمين
اصول گرا و ظالم نسبت به حقوق زنان و ، تماماً اعراب را تروريست، هايي كه است فيلم

صيالتم را در به دانشگاه دمشق رفتم تا تح 1998در سال . دهند چنين كودن نشان ميمه
اينجا بود كه براي اولين بار انجيل را بطور كامل مطالعه كردم و در حين . آنجا ادامه بدهم
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وقتي از خواندن انجيل . كردم يادداشت مي، مطالعه نكاتي را كه برايم سؤال برانگيز بود
متوجه نتاقضات عجيبي در انجيل شدم يا ، هايم مراجعه كردم فارغ شدم و به ياددشت

مانند قرار دادن صفات خداوند در . لي از مسائلي كه در شأن يك كتب آسماني نبودخي
 ‡. . . لوط وداوود و، احترامي به پيامبران به پيامبران بزرگي همچون نوح بي انسان و يا

بعد از خواندن . هايي دور از ذهن وجود دارد كه در بسياري از موارد در مورد آنها قصه
اي كامل از تلمود  چند بار سعي كردم نسخه. تورات را هم بخوانم انجيل سعي كردم كتاب

زيرا يهوديان كسي را به دينشان ، اي نداشت اما فائده، يهوديان را نيز به دست بياورم
ولي خيلي ، پس از آن چند مدتي را در بررسي مذهب بودايي گذراندم. كنند دعوت نمي

، ها و زمين اعتقادي ندارند خالق آسمان، داچون ديدم آنها به خ. زود آن را كنار گذاشتم
 .درحالي كه من به خدا اعتقاد داشتم

ها دعوت شدم و در  در دمشق به براي كار در يكي از سفارت خانه 1999در سال 
او مهندس بود و چون او را انسان با اخالقي . آشنا شدم» مهنّد«با شوهرم  2000سال 
اعم ، ام بد زيادي را ديده هاي خوب و ام آدم شخصيدر زندگي . با او ازدواج كردم، ديدم

قبل از اينكه مسلمان شوم هر وقت با افراد مسلماني . هندو و مسيحي، بودايي، از مسلمان
پنداشتم و سؤاالتم را از آنها  دينشان مي هآنها را نمايند، برخورد يا مالقات داشتم

ركدام خود را داناي كل شنيدم و عجيب اينكه ه از هر يك جوابي مي. پرسيدم مي
هيچ كس در جواب . ها پي بردم ولي بعدها به اشتباه بودن برخي از آن پاسخ، پنداشت مي

آورد و اين از نظر من اشتباه محض  را بر زبان نمي» مطمئن نيستم«يا » دانم نمي«سؤاالتم 
كوري كه  هاي ها گفتگو با شوهرم مهنّد در مورد اسالم بسياري از گره بعد از ساعت. است

 .گشوده شد، در ذهنم راجع به اسالم وجود داشت
. از مهنّد خواستم قرآن خواندن به زبان عربي را به من بياموزد 2002در رمضان سال 

من توانستم قرآن را به . اما بالفصله پذيرفت، او با اينكه در شبانه روز وقت كمي داشت
نكه خواندن قرآن را به پايان رساندم بعد از اي. بخوانم، آن هزبان اصلي و به كمك ترجم

و ديدم ، علمي و توأم با لطف و رحمت است، چقدر اين كتاب زيبا. به فكر فرو رفتم
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در قرآن از مقام زن تجليل شده ، اند برعكس آنچه كه مستشرقين در مورد اسالم نوشته
ن ديني كه كنند و دين اسالم را به عنوا مستشرقين قرآن را از روي غرض ترجمه مي. است

معرفي ، آن بيشتر است سلبيات (نقاط ضعف) آن از ايجابيات (نقاط قوت و مثبت)
 پيدايش زندگي و، زمين شناسي، وراثت، قرآن كتابي است كه در آن از فضا. كنند مي

كه بعضي از اين علوم در اين اواخر مطرح خلقت انسان سخن گفته شده است درحالي
 چطور ممكن است پيامبري اُمي و درس نخوانده. است اين خود باعث اعجاب اند و شده

چنين كتاب با عظمت و پر محتوايي را به امتش هديه ، قبل از هزار و چهارصد سال پيش
كردم شايد علماي  ابتدا با خود فكر مي. كنيم اما در فراگيري آن كوتاهي مي، كرده باشد

اما . ه پيامبر كمك كرده باشنددر نوشتن اين كتاب ب، عرب كه در آن دوران سرآمد بودند
تر متوجه شدم كه انقالب علمي مسلمانان بعد از ظهور اسالم و در  اي عميق بعد از مطالعه

فرصتي دست داد تا با يكي از عزيزترين  2003در بهار سال . زمان خلفا شكل گرفته است
تا قرآن را  او مسلمان بود و به من توصيه كرد. مالقات كنم، دوستانم كه ايسلندي است

. مطالعه كنم، ترجمه شده است» عبداهللا يوسف علي«انگليسي روان كه توسط  هبا ترجم
 در ماه. عربي آن مطالعه كردم هآن را با نسخ، بعد از انكه اين ترجمه را به دست آوردم

در . ام به مالقاتم آمد و به مدت دو هفته ميهمانم بود همان سال دوباره دوست ايسلندي مي
در آخر متوجه شدم . چرخيد مدت حداكثر گفتگوهاي ما حول محور قرآن كريم مياين 

ها در رؤياي تحقق  كه ما در يك مورد با هم اتفاق نظر داريم و آن چيزي بود كه من مدت
ما با همديگر قرار گذاشتيم كه خودمان . قرآن به زبان ايسلندي بود هو آن ترجم، آن بودم

و ما از همان روز كارمان را . اين پروژه و كار بزرگ را شروع كنيم ها را باال بزنيم و آستين
خواهم رسماً مسلمان  چيزي از اين امر نگذشته بود كه به شوهرم گفتم مي. شروع كرديم

بلكه حسابي فكر تا ، زده عمل نكنم شوهرم از من خواست تا در اين مورد شتاب. شوم
با پذيرش اسالم رفتار مردم با من  او به من گوشزد كرد كه. يك وقت پشيمان نشوم

تر خانواده و  از همه مهم. ام خواهند كرد و اينكه اطرافيانم مسخره، عوض خواهد شد
بلكه عقيده داشتم اين ، اما من به اين چيزها اهميتي ندادم. دوستانم را از دست خواهم داد
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من . نداردهيچ احدي حق دخالت در آن را  يك امر خصوصي و مربوط به خودم است و
ها تحقيق و  چون اين امر بعد از سال، خواهم مسلمان شوم كردم كه مي به خودم افتخار مي

سرانجام به اسالم ختم ، تجربه در اديان مسيحيت و يهوديت و آئين هندوئيسم و بودايي
. اي از ايمان رسيده بودم كه مطمئن بودم اسالم دين بر حق است من به مرحله. شده بود

آن لحظه در پوست . كنم فراموش نمي، اطره اولين اذاني را كه در قاهره شنيدمهيچگاه خ
چقدر . چكيد هايم يكي پس از ديگري از چشمانم فرو مي اشك گنجيدم و خود نمي

خوانم در  هرگاه قرآن را مي. زيباست كه انسان با صداي اذان فجر از خواب برخيزد
بايد اعتراف كنم كه هيچ كتاب ديگري . افتم حتي به گريه مي، كند وجودم رخنه مي

. همچون قرآن اينقدر در من تأثير نگذاشته است چه برسد كه با خواندن آن به گريه بيفتم
ت كتابي اس. كنم بهتر آن را درك مي، خوانم چه بيشتر مياين كتاب بزرگ آسماني را هر

منتظر سفر حج  صبرانه بي بعد از مسلمان شدنم. است كه فهم و دانش مرا افزايش داده
هنگام . به لطف خداوند دوستان مسلمان بيشتري در جستجوهاي اينترنتي پيدا كردم. بودم

 is. islam. wwwجستجو در اينترنت به يك سايت اسالمي ايسلندي با آدرس 
اي  مقاله 2004وانستم در اوايل سال برخوردم و بالفاصله با سردبير سايت مكاتبه كردم و ت

بعد از آن اين مقاله را براي . به اين سايت ارسال كنم» اسالم در ايسلند«تحت عنوان 
قرآن كريم از عربي به  هدولت عربستان سعودي ارسال كردم و در آن پيشنهاد ترجم

 .ايسلندي را مطرح كردم
قرآن به زبان ايسلندي نهايت  هماكنون تعداد ما به سه نفر رسيده است كه در كار ترج

شش سال  به هر حال اين مقصدي بود كه بعد از سي و. كنيم تالش خود را صرف مي
يست بلكه ابتداي هرچند اين پايان راه ن، ام تحقيق و تفحص در امور اديان به آن رسيده

 . باشد سوي نور مي راه براي سفر به
 ترجمه: شفيق شمس
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 االت متحدهيا ا ازيمحمد اكو

او پس از اسالم آوردن اسمش را ، كا استاد دانشگاه استيدر امر» ايمحمد اكو«
به ، ان مسلمانشياز دانشجو يكينكه او به خاطر حجاب يجالب ا. گذاشته است» محمد«

ر نفر از گر از استادان دانشگاه و چهاينه تنها او بلكه سه نفر د. ده استياسالم گرو
ن يا يكه برا يكند به خاطر اتفاق يس ميكه او در آنجا تدر يان دانشگاهيدانشجو
 يسو ان بهيمسلمان شده و در حال حاضر خودشان جزو داع، مسلمان افتاده يدانشجو

 . ن اسالم هستنديد

 د: يگو ين مورد ميا در ايمحمد اكو
ان از يجر. ها آثار آن ادامه داشت افتاد كه تا مدت يش در دانشگاه ما اتفاقيچهار سال پ

چ يكار ه ينجايتا ا. به دانشگاه ما آمد ييكايمسلمان امر يك دانشجوين قرار بود كه يا
داً از اسالم متنفر يوجود داشت كه شد ياستاد، اما در دانشگاه ما. وجود نداشت يمشكل

م مورد يشد يدا نمص كرد كه اگر ما با او هم ين اسالم اظهار نفرت ميبود و آن چنان از د
در دانشگاه ما  ين استاديد كه چنيحاال خودتان حدس بزن. ميگرفت يد او قرار ميانتقاد شد
اعتنا به  ياش را ب ينيمسلمان سر كالس او حاضر شود و شعائر د يك دانشجويباشد و 

 . هد ن جو انجام ديا
اما . كرد يغ نميراش را نسبت به اسالم نشان دهد د نهيكه ك ياستاد مذكور از هر كار

ن دانشجو به تنگ يا هكه از حوصل يو. داد يآن دانشجو با صبر و حوصله جواب او را م
مواقع آن  يبعض. گرفت ياز او انتقام م، ان ترميكردن در نمرات پا يآمده بود با دستكار

خره صبر و باأل. شد يكرد كه او مستأصل م يبه او محول م يمشكل يها قيچنان تحق
ابد به ي يين مشكل رهاينكه از ايا يم گرفت برايد و او تصميدانشجو به سر رستحمل آن 

ت كرده باشد و ينكه عدالت را رعايا يت دانشگاه برايريمد. ت كنديس دانشگاه شكايرئ
ت يهئ يل داد تا آن دو در حضور اعضايتشك يا جلسه، از نظرات دو طرف آگاه شود
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 .د بپردازندد دانشگاه به دفاع از خويره و اساتيمد
 يليما خ، افتاد يم ين اتفاقين بار بود كه در دانشگاه چنياول يكه برا يياز آنجا

د در يره و اساتيت مديهئ يتمام اعضا. مينين كشمكش را ببيم سرانجام ايمند بود عالقه
 .ميما به عنوان ناظر حضور داشت. ن جلسه شركت كردنديا

ن استاد نسبت ياو گفت: ا، ز خود پرداختمسلمان به دفاع ا يابتدا آن دختر دانشجو
او . گذارد ير پا ميمرا ز يحقوق علم يتوز نهين كينه دارد و به خاطر اين من كيبه د
ن مورد شهادت يترمش خواست كه در ا آورد و در آخر از چند نفر هم ياديز يها مثال
كه  يا ينيات دكردند و فارغ از اختالف يم يهم بودند كه با او همدرد يخوب كسان. دهند

 .ه آن استاد شهادت دادنديبر عل، با او داشتند
اما چون كم آورده بود و ، گاه رفت تا از خود دفاع كنديسپس استاد مذكور به جا

ن اسالم و مسلمانان يبه د ييدر حضور همه به ناسزاگو، گفتن نداشت يبرا يحرف
 .پرداخت
نش دفاع يت و اجازه خواست تا از داورد و از جا برخاسين بار آن دانشجو تاب نياما ا

، كرد ن اسالم صحبت يد يها يژگيبا تسلط از و، گفت يوا و جذاب سخن مياو ش. كند
را  يهر وقت مطلب. ما جالب بود كه همه را مجذوب خود كرده بود يسخنان او آنقدر برا

 ب خاطريو او با ط، ميكرد يكرده و از او سؤال م م سخنش را قطع يشد يمتوجه نم
 .داد يح ميتوض

 يلياو شده خ يبرا ين مدت باعث مشكالتيكه در ا ياو گفت كه حجاب و روسر
گانه يد حجاب داشته باشد تا مردان نامحرم و بيرا در اسالم زن بايت دارد! زيش اهميبرا
 .او دچار خدشه نشود يت اجتماعينند و امنياو را نب يها ييبايها و ز نتيز

در . ت از جلسه خارج شدياورد و با عصبانيتاب ن، وضعن يدن اياستاد مذكور با د
من چه  ياسالم برا«ن بود: يم كرد كه عنوانش اين ما تقسيرا ب يا آخر آن دانشجو جزوه

در آن ، اورديب ين اسالم رويرا كه باعث شده بود او به د يدر ضمن علل» دارد! يا يمعن
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 .د كرده بوديجزوه ق
ان ياما آن دختر در پا. ن صادر نشديك از طرفيچ ينفع هبه  يا هيانيچ بين جلسه هيدر ا

 .ام دفاع كنم يلين و حقوق تحصيبودم تا بتوانم از د  سخنانش گفت: من آمده
زده شده  و اعتماد به نفس او شگفت يقدم دانشگاه از ثابت يئت علميما به عنوان ه

 .ستدين محكم بايچن نينش ايدفاع از د يبرا ييم كه دانشجويكرد يم و هرگز فكر نميبود
ر يتحت تأث يليمن خ. ان داشتين دانشجويدر دانشگاه و ب يعين موضوع بازتاب وسيا

شتر با يب ييآشنا يصبرانه برا يو ب، دا كردمين اسالم پيبه د يخاص يفتگيقرار گرفته و ش
گر يدم كه بالفاصله دو استاد ديبعد از چند ماه به اسالم گرو. كردم ين تالش مين ديا

 .وستند و مسلمان شدنديز به من پيان نينشگاه و چهار نفر از دانشجودا
گر از يم چند نفر ديا م و توانستهيا ل دادهين اسالم تشكيغ ديتبل يبرا ينك گروهيما ا

گر خبر اسالم ياهللا تا چند وقت د شاء م كه انيخود جلب كن يسو د دانشگاه را بهياسات
 .ديچيآوردن آنها در دانشگاه خواهد پ
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 النكايسر ازشان  محمد

 اشاره:

ابتدا او يك هندو بود و به يك خانواده ، او تا به حال به چهار دين پيوسته است
سپس بودايي شد بعد از آن به مسيحيت روي آورد و چندي به ، مقدس هندو تعلق داشت

ز آنجا كه هميشه در پي حقيقت بود سفر ايمانيش به اسالم تبليغ مسيحيت روي آورد و ا
 . . . . . .ختم شد

 زندگي قبل از اسالم
من از طبقه مقدس و ي  خانواده. ام هندو در سريالنكا به دنيا آمدهي  من در يك خانواده

و هميشه خود را برتر از ، امالك زيادي بودند برتر هندوها بودند كه صاحب ثروت و
ي همسن و سال خود ها آيد وقتي ده ساله بودم روزي با بچه مي يادم. پنداشتند مي ديگران

ه شدت آنها را كتك زد چون آنها از ب كردم كه پدرم از راه رسيد و مي در كوچه بازي
كرده بودند!  و با اين كار به طبقه ما تجاوز، تري نسبت به من قرار داشتند پاييني  طبقه
قدسي بوديم هيچ كس حق نداشت به ما نزديك شود چه برسد اين چون ما از طبقه مبنابر

اجراي شعائر ديني ما هم روش خاص . ي ما بازي كنندها يشان با بچهها به اينكه بچه
 ي آيين هندو را به منها من يك معلم خصوصي داشتم كه آموزه. خودش را داشت

او با  مثالًّ، كرد مي ااين معلم يك مرتاض بود كه جادوي سياه را به خوبي اجر. آموخت مي
رفت يا ميخ را در زبان و  مي پاي برهنه بر روي خرده شيشه يا زغال گداختــــه راه

او . يا خوني از بدنش خارج شود، كرد بدون اينكه احساس درد بكند مي صورتش فرو
جرا آنها را اتر  مقابل مردم طبقات پايين به من نيز بياموزد تا در كرد اين كارها را مي سعي

 شماردند آن را به حساب قدسيت ما مي كنم و چون آنها ما و طبقه ما را مقدس
بر اثر همكاري آنها در . گرفتيم مي نيز كمك ها ما در اين حركات از جن. گذاشتند مي
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به عالوه گهگاهي از امور نا . شد تر مي راسختر  تقدس ما در نزد طبقات پايين ،بعضي امور
حتي . گرفتيم مي ها كمك كردند كه ما در اين موارد از جن مي الپنهان و غيبي از ما سؤ

زيرا بعضي مواقع در ، كردند مي ها از زبان من با مردم صحبت افتاد كه جن مي بارها اتفاق
اين مسائل . كردند تا با اين طريق مردم را بيشتر در باتالق جهالت فرو برند مي من حلول

م كه آيا اين كارها درست است يا نه؟ من لحظاتي كه مرا به فكر واداشت تا از خود بپرس
 .كردم مي شد را به خوبي احساس مي جن وارد بدنــــــم

 ترديد شك و
يكي از . ترديد عجيبي بر من مستولي گشت شك و، هنگامي كه پانزده سالگي رسيدم

 مثالً. ترديد من كثرت معبودان [مجازي] كه در اطراف ما وجود داشت هاي شك و علت
يكي ، كه هر يك از آنها الهه كاري بود، پنجاه بت قرار داشت و در منزل ما حدود صد

چهارمي الهه ، سومي الهه قدرت ،ديگري الهه باران، مخصوص كارهاي روزمره زندگي
هندوها از هيچ يك از . الي آخر روزي و ششمي الهه رزق و، پنجمي الهه عشق، حكمت
 من با اين سؤال مواجه شدم كه آيا اينها حقيقت دارند؟. كردند نمي نظر صرف ها اين الهه

آنچه باورش براي عقل مشكل بود به  از سؤال كردن در مورد اين مسائل و ها ما را معلم
اما روزي معلم خصوصي من در حال اجراي جادوي سياه بود كه از . كردند مي شدت نهي

. چهار آن مكان را بايد ترك كندها به او خبر رسيد كه تا قبل از ساعت  طريق يكي از جن
 جا را ترك كند وفراموش كرد آن، زياد از حد مشروب خورده بود اما چون مست بود و

پس از چندي كه به . تواند حرف بزند نمي بعد از اينكه بيدار شد متوجه شد. خوابيد
سر مواظب اهريمنهاي شيطاني باشم چون آنها اين بال را  ديدنش رفتم به من توصيه كرد

 من در آن زمان بيست و. تحولي در زندگي من شدي  اين اتفاق نقطه. آورده بودند او
با سوء استفاده از  بعد از آن فهميدم هندوها دين باطلي دارند و. چهار ساله بودم

ي مقدس به گول زدن ها هاي كالن از آنها به نفع خاندان گرفتن اموال ي فقير وها خانواده
سحر آنها را قانع كرده بودند كه  با نيرنگ و و. مشغول هستند كيسه كردن آنها سر و
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در ام  من علي رغم جايگاه خانواده. هاي مقدس استحقاق اين چيزها را دارند خاندان
عاملي كه باعث شده بود بودايي . بودايي شدم اجداديم را ترك كردم و جامعه دين آبا و

 داد و از تعاليم بودا مردم را به عدل وبسياري  شوم اين بود كه آنها يك خدا داشتند و
 ل بودايي بودم اما آن را نيز ترك كردم چونمن چهار سا. خواند مي صفا فرا صلح و

 خصوصاً. ميان هندوها رايج بودنيز همان افكاري حاكم است كه در ها بودايي ديدم در مي
اين باعث  ي شده بود ودر همان ايام مادرم مسيح. پرستيدند مي اين كه آنها نيز بت بودا را

علت اصلي گرايش ما به مسيحيت اين بود كه . شد كه تمام افراد خانواده مسيحي شوند
ما حضرت عيسي را دوست داشتيم چون به . پرستيديم مي اين بار ما چيزي به غير از بت

) كه توسط مبلغين beliversمؤمنين يا (ي  ما به فرقه ما گفته بودند او پسر خداست!!
يك فرصت كاري  ،چندي پس از مسيحي شدن. شد پيوستيم مي مسيحي آمريكايي تبليغ

ورود مبلغين مسيحي به عربستان ممنوع است اما من كه . در عربستان سعودي نصيبم شد
كار آنجا رفته بودم با خودم گفتم فرصت مناسبي است تا در اين كشور به تبليغ ي  به بهانه

 .ز بپردازممسيحيت ني

 تحولي  نقطه
توانستم همكارانم را به  مي بعد از اينكه به عربستان رفتم سعي كردم تا آنجا كه

 من بحث و يكي از همكارانم مسلماني هندي تبار بود كه هميشه با. مسيحيت دعوت كنم
 اگر من ده كلمه از عيسي، او در مناقشه كردن تبحر خاصي داشت. مناظره داشت

هميشه متعجب بودم او اين . گفت مي و دويست كلمه در مورد عيسي به مندانستم ا مي
تعجب من زماني بيشتر شد . همه اطالعات درباره حضرت عيسي را از كجا آورده است؟!

. به آن اعتقاد داشت كه او حضرت عيسي را به عنوان يكي از انبيا الهي قبول داشت و
 و. امور مختلف با هم تعاون داشتند دم كه دردي مي آن من مسلمانان را كنار هم عالوه بر

 مسلمانان، ميانشان حاكم بودطبقاتي دري  هندوها بود كه فاصلهي  اين برخالف جامعه
آيد روزي يكي  مي يادم. كردند مي همكاري آمد و طبقاتي با هم رفت وي  هيچ فاصله بي

وتمندي را ديدم كه آنجا شخص ثر. از دوستان مسلمانم مرا به ضيافت افطاري دعوت كرد
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 با خود گفتم او با ثروتي كه دارد. خورد مي غذا بدون هيچ تكلفي كنار ما نشسته بود و
 خورد مي غذا اما اينجا بدون هيچ تكلفي با ما نشسته و، تواند سريالنكا را بخرد مي
 .تر رقابت طبقاتي شديدي وجود دارد حاليكه در سريالنكا بين مردم با ثروت كمدر

 دين حقيقتاسالم 
مند شدم قرآن را  اما عالقه، مورد اسالم داشتم من در آن موقع معلومات بسيار كمي در

(يكي  ذهنم بود كه خداي واقعي كيست؟روزي به بطحا هميشه اين سؤال در. مطالعه كنم
مرد دست فروشي را ديدم كه سه نسخه از قرآن را در  ،از مناطق حومه رياض) رفتم

آن نسخه را به . خواستم يك نسخه را به من بدهد اوهم موافقت كرد از او، اختيار داشت
مورد عيسي  در چه راكردم مسلمانان آن مي هميشه فكر. مشغول مطالعه شدم اتاقم بردم و

 و، گويند مي گويند دروغ است اما بعد از خواندن قرآن فهميدم آنها راست مي مريم و
بعد از خواندن قرآن هنوز در تصميم خود . تواند كالم بشر باشد نمي فهميدم اين كتاب

روزي آن همكار مسلمانم مرا به يك جلسه سخنراني برد كه يك عالم . متردد بودم
هر بار  گفت و مي سخن ،او در مورد حضرت عيسي. مسلمان آمريكايي سخنران آن بود

گفت بدن من به  مي روح القدس سخن كه در مورد حضرت عيسي و حضرت مريم و
بعد از سخنراني براي من مسجل شد كه اهللا همان معبود برحقي است كه . افتاد مي رلرزه د

برگشتم احساس كردم فرد وقتي به خانه . پيامبرانش را براي هدايت بشريت فرستاده است
عالن اسالمم به مسجد ببرد او دوست مسلمانم خواستم تا مرا براي ا از. ام ديگري شده

از قضا قبل از اين كه روز جمعه برسد يكي از . خواهد كردروز جمعه اين كار را  :گفت
كرد من قصد فريب آنها را  مي چون فكر همكاران مسلمان ما كه از جريان با خبر شد و

من هيچ عكس العملي از خودم نشان ندادم فقط از خداوند . دارم مرا به شدت كتك زد
بعد از نماز  ه من خبر داددوست مسلمانم ب روز جمعه رسيد و. خواستم مرا ياري كند

اما قبل از اينكه موعد مقرر . رويم تا مراسم شهادتين را به جاي بياورم مي عشاء به (بطحا)
پنج نفر از كارگران مسلمان به تحريك آن شخص مرا محاصره  فرا برسد تعداد بيست و

ا اين آنها ب. به طوري كه در اين جريان پاي من شكست، به شدت مرا كتك زدند كرده و
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اين فرصت خوبي بود تا  و، كارشان باعث شدند من چهار ماه در بيمارستان بستري شوم
مسلمان  سرانجام در همان بيمارستان شهادتين را أدا كردم و. من بيشتر با اسالم آشنا شوم

ضاربين را دستگير ي  پليس همه بعد از خروج از بيمارستان از آنها شكايت كردم و. شدم
ائت خواست حكم آنها را قر مي روزي كه قاضي. آنها دوماه طول كشيدي  محاكمه. كرد

قرآني كه همراه داشتم را گشودم . سوي خير راهنمايي كند كند از خداوند خواستم مرا به

ْ  ُتمۡ َ�َ�بۡ  �نۡ ﴿: ناگاه چشمم به آيه كريمه ا لِ بِِمثۡ  َ�َعاقُِبوا  لَُهوَ  ُ�مۡ َصَ�ۡ  َوَّ�َِ ۦۖ بِهِ  ُتمُعوقِبۡ  َۡ
ََ ِِّلّ�ٰ  َخۡ�ٞ  باالخره آنها برادران . تصميم گرفتم آنها را ببخشم. افتاد. ]126[النحل:  ﴾١ ِ�ِ�

من فقط  :گفتم ،قاضي مصرانه از من خواست دليل اين كار را به او بگويم. ديني من بودند
باعث  تهديدي آيا فشار و قاضي دوباره از من پرسيد:. گيرم  مي اجرم را از خداوند متعال

 .نه چنين چيزي نيست :من گفتم شده كه از حق خود صرف نظر كني؟

 ام عكس العمل خانواده
ر همسرم گمان كرد من به خاط. به سريالنكا رفتم پس از چندي مرخصي گرفته و
آشنايان بر عليه من موضع  اعضاي خانواده و. ام ازدواج با زن ديگري مسلمان شده

از خداوند خواستم مرا . قع فقط هشتصد ريال سعودي بودپس انداز من در آن مو. گرفتند
خواهي كه به  نمي چرا از خدايت روزي همسرم به من گفت:. در اين وضعيت كمك كند

بحمداهللا مشكالت يكي . من متضرعانه به درگاه خداوند دعا كردم ما يك خانه بدهد؟
فراهم كنم كه براي كوچكي را ي  من پس از مدتي توانستم خانه پس از ديگري حل شد و

يك روز پسرم را با خود به مسجد بردم اما چون هنوز . كافي بودام  اسكان خانواده
همواره از خداوند . مسلمان نبود از او خواستم دم در مسجد بايستد تا من نمازم را أدا كنم

گرفت  رتجابت قراخوشبختانه دعايم مورد اس. راهدايت كندام  خواستم خانواده مي متعال
قتي پسرم از  در يكي از روزهاو. همسرم مسلمان شدند چندي بعد دختر و اول پسرم و و

 تهديد چاقو او را با بندد و مي گشت يكي از دوستان سابقش راه را بر او برمي نماز عشاء
 پسرم مرا در جريان، كشد مي گويد اگر از دين اسالم دست نكشد او را مي كند و مي
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 امر او را به خدا بسپار خواهي ديد كه خداوند با او چكار :ممن به او گفت. گذارد مي
رفتيم همان  مي سوي خانه عشاء هنگامي از مسجد به شب بعد درست پس از نماز. كند مي

. از خيابان افتاده بوداي  در گوشه شخص را ديديم كه در يك نزاع خياباني مجروح شده و
اين امر باعث شد ايمان . ات كرده استوند چگونه او را مجازببين خدا :به پسرم گفتم

 .پيش تقويت شود بيش ازام  خانواده

 زن در اسالم
البته مسلمانان سريالنكا در اين مورد دچار . يگاه زن در اسالم بسيار رفيع استجا

آنها نه تنها هيچ . كنند مي كنيز رفتار هندوها با زن همانند برده و. يي هستندها كوتاهي
 هايي به همراه جسد شوهرانشان نيستند كه در گذشته زنحقي براي زن قائل 

 يعني زن ملزم به پوشيدن لباس سفيد. كمي از اين بهتر است ها وضع بودايي. سوزاندند مي
زنان مسيحي نيز فقط روز يكشنبه آن . شود مي از خروج او از منزل جلوگيري شود و مي

شود كه در واقع اين  مي تشمهاي مح هم براي رفتن به كليسا ملزم به پوشيدن لباس
اما خوشبختانه همسرم با مسلمان شدن بيش از . مستمر نيست احتشام ظاهري است و
 او هم اكنون همانند يك داعيه به كار تبليغ دين مشغول است و. پيش كرامت يافته است
حاال كه او مسلمان . پردازد مي ارشاد زنان محله ما به وعظ وي  به طور هفتگي در خانه

هنگامي كه از عربستان با . هراسد پردازد و از مرگ هم نمي تر به مسائل مادي مي است كم
 پرسد اين است كه نمازم را سروقت ادا مي گيرم اولين سؤالي كه از من مي او تماس

نويسد هميشه از خداوند متعال به خاطر  مي هنگامي كه برايم نامه كنم يا نه؟ مي
اميدوارم . محجبه است دخترم نيز مانند او با ايمان و. كرانش شاكر است بي يها نعمت

 .خداوند شوهر صالحي را به او عطا كند
 . والسالم

 ترجمه: شفيق شمس
 ت نوار اسالميمصدر: سا

IslamTape. Com 



 
 

 ا از آلمانيوا ماريا

قبل از اينكه مسلمان شوم از نظر عقيدتي به هيچ . من ايوا ماريا از كشور آلمان هستم
چون از نظر من ديانت مسيحي شامل اموري بود كه غير . مذهبي وابسته نبودم دين و

خيلي ، كنيم و مشكالتي كه ما در اين جهان با آن دست و پنجه نرم مي، نمود واقعي مي
بعالوه در مسيحيت ارتباطي كه بين . فراتر از آن است كه توسط دين مسيحيت حل شود

ربسته است كه هيچ ربطي به امور مردم و جامعه يك ارتباط س، خدا و انسان وجود دارد
مثالً در مورد امور مالي يا حقوق كارگران يا در مورد هر امري كه بشر براي آن . ندارد

در مورد . در ديانت مسيحي از آنها حتي نامي برده نشده است، قانوني وضع كرده است
ه انسان شبيه است! خيلي ب، شود عبادت بايد بگويم خدايي كه در مسيحيت عبادت مي

اند كه لقب خالق عالم هستي و  چنان صفات انساني به اين معبود نسبت دادهيعني آن
حضرت عيسي به عنوان كسي  هكما اينكه چهر. ها بر او منطبق نيست آفريدگار ما انسان

به طور كلي از نظر من كه مسيحي بودم غير ، كه صفات انسان و خالق در او جمع است
اين افكار را تا هنگامي كه با آن جوان مسلمان كه بعدها به عنوان همسر و . ودقابل قبول ب

داري  ما هميشه در مورد نظام سرمايه. با خود به همراه داشتم، شوهر در كنارم قرار گرفت
داري  آن هنگام با شورش دانشجويان كه بر عليه نظام سرمايه. با هم بحث و گفتگو داشتيم

بعدها كه تحقيقات بيشتري بر روي دين اسالم . مصادف شده بود، به راه انداخته بودند
مشكالتي . هايي دارد متوجه شدم اسالم در مورد تمام مشكالت بشري راه حل، انجام دادم

همچون سوءاستفاده كردن از ديگران يا قوانين عمومي كه دول دموكرات و غير دموكرات 
اقتصاد و خيلي ، هاي باد آورده غربي وضع كرده بودند يا مشاكلي از قبيل ثروت

وچقدر . ها وراهكارهايي دارد موضوعات ديگر كه دين اسالم به نوعي براي آنها راه حل
انسان را به صورت مخلوقي كه همزمان هم ، خوشحال شدم هنگامي كه فهميدم اسالم

ق همچنين ارتباطي كه بين خال. آورد به شمار مي، باشد داراي روح و هم داراي جسم مي
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چون اين ارتباط بدون هيچ ، خيلي برايم جالب بود، و مخلوق در دين اسالم وجود دارد
 .پذيرد اي انجام مي واسطه

گفت در اسالم  او مي. كرد شوهرم در فهم بهتر مفاهيم اسالمي خيلي به من كمك مي
چون يك دين جهاني همچون ، دين از سياست جدا نيست و اين از نظر من درست است

جوانب زندگي  هبلكه بر هم، تواند محصور بر ايمان و اعتقادات افراد باشد مياسالم ن
در واقع اين صفاتي است كه دين اسالم را متمايز از ساير اديان كرده . ها احاطه دارد انسان
خود  هبلكه در زندگي روزمر، باشد و يا اينكه عبادت در اسالم فقط در مساجد نمي. است

زده  اين چيزهايي بود كه خيلي از آن شگفت. به عبادت تبديل كنيمها را  توانيم عادت مي
بعد از آنكه معلوماتم در مورد دين اسالم افزايش يافت و توانستم درك . شده بودم

بعد از آن . مسلمان شدم سوي نور اسالم قدم برداشتم و به، صحيحي از اسالم داشته باشم
البته در . پردازم طالعت در مورد دين اسالم ميآوري ا ام و به جمع از حركت نه ايستاده نيز

اندازي كه  و شايد اولين دست، ها مواجه شدم اين راه با بسياري از مشكالت و سختي
هاي فردي  دخالت در آزادي، را به اشتباه جلوي راهم قرار گرفت و من در ابتدا آن

ود تا خود را با اين مسئله لباس زنان مسلمان بود كه اوايل كمي برايم مشكل ب، پنداشتم
طي تحقيقاتي كه انجام دادم اين فقط من نبودم . طرز لباس پوشيدن و حجاب منطبق كنم

نيز اين مشكل را ، شدند بلكه ساير زنان آلمانيي كه مسلمان مي، كه اين مشكل را داشتم
هاي تحقيرآميز ديگران نيز  تمسخر ديگران و عبارت، گرماي هوا، عالوه بر اين. داشتند

كرديم و با صبر پيشه كردن اجر  اما ما تمام اين مسائل را تحمل مي. شد مزيد بر علت مي
بعدها لطف و كرم الهي شامل حال من شد و من توانستم . خواستيم خود را از خداوند مي

بلكه با اطرافيان نيز به بحث و مناظره بپردازم بدون اينكه ، نه تنها بر علومخود بيفزايم
اي از دختران مسلمان آشنا  بعد از آن با مجموعه. د را از دست بدهمحجب و حياي خو

در هيچ گروه ، ايي كه بين آنها جريان داشت دوستي. شدم كه تأثير زيادي روي من داشتند
بعد از پيوستن به اين گروه احساس خوشبختي و . ديگري تجربه نكرده بودم هيا مجموع
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. ام ه تصميم درستي در مورد اسالم آوردنم گرفتهكردم و ديگر قانع شده بودم ك بيداري مي
در واقع اين باعث شده بود تمام مشكالتي را كه در گذشته پيش پاي من قرار گرفته 

تري تبديل شده كه شامل  اكنون اين گروه به گروه بزرگ هم. فراموش كنم ،بودند
ديگر نيز  هايي از ساير مسلمانان كشورهاي مسلمانان آلماني و داراي زير مجموعه

تمام سعي و تالش ما . من نيز افتخار آن را دارم تا در اين مجموعه عضو باشم. باشد مي
. آن زندگي كنيم همان پيدا كنيم و در ساي اين است كه بتوانيم اسالم واقعي را در زندگي

ها و فرزندانشان را كه در  شود تا سطح دانش خانواده اينك هر هفته جلساتي برگذار مي هم
 .يابند افزايش يابد ن جلسات حضور مياي
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 سوئد تا ازيمر

 اشاره:
اخالقيات چيزي  توحيد و. فطرت انسان دائماً دنبال چيزي است كه با او همسو باشد

به خاطر همين مردم در غرب به اسالم روي . است كه با فطرت انسان متناسب است
 . آورند مي

رفتم كه به غير از دين مسيح در مورد  اي مي خواندم به مدرسه مي هنگامي كه درس
گز مفيد نبودند زيرا اين واحدها هرهر چند كه ، ديانات ديگر نيز واحدهاي درسي داشت

 در مورد دين مورد نظر علي الخصوص اسالماي  اغلب فقط به ذكر معلوماتي حاشيه
كرد زيرا آنها فقط در موارد درسيشان به  مي مورد دين اسالم فرق درالبته اين . پرداخت مي

بدون دليل از يك دين انتقاد . گاه علت آن را نفهميدم چيزي كه هيچ، تاختند مي اين دين
خواستم بدانم علت اين تطاول  مي كردن باعث شد كه من بيشتر به اين دين بينديشم!

من مهم شده بود كه علت اين دشمني را براي  چيست؟ اينقدر دشمني براي چه بود؟
ي اسالمي بودم تا از اين طريق بتوانم با ها بفهمم به خاطر همين هميشه به دنبال كتابچه

من هنوز مسيحي بودم اما دچار يك نوع حس . برهان آنها را جواب بدهم دليل و
نكه اول اي اين حس همدردي به چند جهت بود:، همدردي نسبت به اين دين شده بودم

يي كه بر ها كرد كه از اين دين دفاع كنم ديگر اينكه با حمله مي چيزي در درونم مرا وادار
بود تا از مظلوميت اين دين دفاع  مي كردم بايد كسي مي شد احساس مي دين اسالم وارد

كردند  مي قلمشان به دين اسالم دست درازي ديگر اينكه تمام آنهايي كه با زبان و، كند
كليسا رفتن . مسيحي بودند يعني حتي در مسيحيت نيز آنها پايبند به دين نبودند فقط اسماً

 را بر حسب اعتقاد خود به دين پايبند بودند نيز خدا حتي آنهايي كه مثالً، ديگر رسم نبود
نه بر  پرداخت و مي زيرا هرشخص طبق اصول فرقه خود به پرستش خدا پرستيد! مي

 ن يك انسان عصر حاضر عقيده تثليث را مردودحتي من نيز به عنوا. اساس دين
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اين  همزمان خدا نيز بود! بود و مي شود حضرت عيسي هم بشر مي چگونه. شمردم مي
در همان  چگونه خدا واحد بود و. عقل بشر همخواني نداشت با فطرت سليم و اصالً

انديشيدند  مي من مطمئن بودم اگر مردم براي يك لحظه به اين مسائل زمان سه نفر بود؟
، يكي از داليلي كه باعث شد من مسلمان شوم اين مسائل بود. گشتند ميبرشان  از عقيده

، زيرا در گفتگوهايي كه با مسلمانان داشتم پي بردم كه آنها به توحيد خالص ايمان دارند
باشد كه بر تمام امور اين  مي خالئق از نظر اسالم خداي واحد پرودگار تمام جهانيان و

حضرت محمد بشري  و، باشد مي اوست كه مستحق عبادت آخرت احاطه دارد و ودنيا 
با او در مورد مسائل  من به پيش مادرم رفتم و. مبعوث شده است است كه از جانب او

اين مسائل در كتاب مقدس  مادرم گفت:، موجود در كتاب مقدس به مناقشه پرداختم
م كه چطور به چيزي ايمان داري كه من گفت باشد! مي اموري است كه خارج از تفسير

منزلت زن كاسته است زيرا از او  نظر او اسالم از شأن و از. تفسيري براي آن وجود ندارد
كردم  مي چه بيشتر آن را مطالعهابي بود كه هرقرآن كت خواسته است تا خود را بپوشاند!

، يدا كرده بودمخود را پي  من گمشده. دوست داشتم بيشتر بخوانم فهميدم و مي بيشتر
من از دوستان . عقل توازن وجود دارد اسالم بود ديدم تنها ديني كه بين روح و مي زيرا

من دور از چشم ديگران به . عبادات ديگر را به من بياموزند مسلمانم خواستم تا نماز و
 كردم وقتي ديگران مي صبر جانمازم را زير فرش پنهان كرده بودم و، پرداختم مي عبادت

ها با استفاده از چراغ قوه كوچكي  بعضي وقت، پرداختم مي عبادات خوابيدند به نماز و مي
روزي . رفتم مي هاي درس ديني دور از چشم ديگران به كالس، پرداختم مي به قرائت قرآن

تصميم گرفتم با او ، پرداخت مي به استهزاء آيات آن خواند و مي پدرم اجزايي از قرآن را
بحث ما به طول . گفتگو نشستم با او به بحث و آرامي از جايم بلند شدم وبه . مجادله كنم

 ها به ذهنم خطور دانم از كجا جواب نمي. انجاميد و من براي هر سؤالي جوابي داشتم
پدرم كه ديد كم آورده . نشيني كردم برهان قاطع پدرم را مجبور به عقببا دليل و ، كرد مي

  .گويي! مي داني و چرنديات نمي است به من گفت: تو هيچ چيز
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 من از پدرم متعجب بودم او به عنوان انساني فرهنگي كه هرچيز را از دايره عقل
ديد و براي هر چيزي تفسير و دليلي داشت نتوانست يك گفتگوي ساده و منطقي را  مي

من فهميدم كه . حجت من قرآن بود، تر از او بود دليل من قوي زيرا حجت و، ادامه دهد
باشد و براي هر سؤالي جوابي وجود دارد و آيات قرآن  صحيح ميام  ي كه پيمودهراه

 . شوند مي جواب به آنهايي است كه در امر دين دچار شك و شبهه ترين زرگ
 والسالم
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 يبوسن كه صالح بك ازيمل

از دانشگاه  كه دكتراي فلسفه را. ني استنويسنده يوگسالوي اهل بوسصالح بك 
يك نويسنده چيره دست در  مهم و او يك عضو فعال و. سوربون در فرانسه گرفته است

تا اينكه ، دانست نمي حزب كمونيست يوگسالوي بوده است كه چيزي در مورد اسالم
خون  خود را از عقايد كمونيستي خلع كرد و 1979در سال  خداوند او را هدايت كرد و

او از همان موقع مبارزاتش را از همسنگران . هايش جاري ساخت تازه اسالم را در رگ
تفتيش ي  كارش به محكمه و امان نماند سابقش شروع كرد به طوري كه از دست آنها در

باشد كه  مي او در بين سه مليون زن در يوگسالوي از اولين زنان. عقايد نيز كشيده شد
 .ده استحجاب اسالمي شرعي پوشي

*** 
به طوريكه اسم مليكه بگويج را به مليكه ام  را از اسمم شروع كردهام  من مبارزه. . . 

كه به عنوان پسوند اسامي شهروندان انتخاب شده است از  »چ«بك تغيير دادم زيرا حرف 
من . ها بر مردم بوسني تحميل شده است هرزگوين توسط اتريشي زمان اشغال بوسني و

آنها را از تحريف آشكاري كه در  نديشمندان بوسنيايي به رايزني پرداختم وا با ادبا و
مدرسه  من بعد از تحصيل در. آگاه كردم اند ي بوسنيايي انجام دادهها تاريخ خانواده

ي آموزشي ها ومؤسسه ها بود كه از نظر تعليم با بسياري از دانشكدهاي  مدرسهكالسيك [
[الزم به ذكر است اين مدرسه . علوم سياسي پيوستم ه وبه دانشكده فلسف كرد] مي برابري

مدرك دكترايم را از فرانسه  ميالدي توسط نظام كمونيستي تعطيل شد] 1964در سال 
همچنين مشاور  به عنوان استاد سخنران در دانشكده فلسفه و 1974در سال . ام گرفته

 كه مروج فرهنگ من در محيطي بزرگ شدم. تعيين شدم» سارايوو«وزارت فرهنگ در 
بود به طوريكه نظام كمونيستي با شستشوي مغزي ملت اين روش زندگي  (پان اروپيسم)

يا  پسنديد او را متخلف و نمي كسي كه روش زندگي اروپايي را و، كرد مي را ترويج
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اي حكومت  ما در اين روش زندگي بايد مطابق با دستورالعمله. ناميدند مي مرتجع
. هاي فردي نيز در منافات بود موضوعي كه حتي با آزادي. كرديم مي كمونيستي زندگي

 و. همين طرز زندگي بود هايي كه باعث سقوط نظام كمونيستي شد شايد يكي از علت
اختالف  تحقيق و بحث و، اين روش زندگي خالف اصول دموكراسي كه بر اساس گفتگو

هر ، آورد مي ي بر مغزم فشارشماري در دوران جوان سؤاالت بي. باشد مي تعدد آرا نظر و
كردم  مي آورد سعي مي وقت افكاري كه بر گرفته از فطرت سليم انسان بود بر ذهنم هجوم

، گرفتم مي هايم آنها را به باد مسخره آنها را از خودم دور كنم حتي بعضي مواقع در كتاب
دين فطري  اما هرگز نتوانستم عقلم را بفريبم علي الخصوص در مورد اسالم كه خود يك

 1979در سال ، گشت مي مخالف سد راه من ترين زرگاسالم همواره به عنوان . است
آن موقع بود كه توانستم مسير حركت  ،از قرآن كريم دست يافتماي  ميالدي به ترجمه

آنچه كه زائيده  عقلم را به پيش برد و قرآن همچون يك راهبر. زندگيم را مشخص كنم
 تمدن و لي كه به صورت كنسرو شده در مورد پيشرفت وتصورات باط فكر فلسفي و
به نظر من هيچ لذتي باالتر از . ها فرا گرفته بودم را خالي كرد ها در دانشگاه زندگي انسان

پيشرفت انسان يك امر طبيعي است كه . اين نيست كه انسان روحش در آرامش باشد
. آيد مي امع مدني به دستدر تماس با ديگر جو طبق مصالح جامعه به صورت خودكار و
هاي متعددي در مورد اسالم يافتم كه باعث  كتاب در همان سال به لندن مسافرتي داشتم و

ها از عراق هم ديداري  در آن سال. بودام  تحولي بزرگ در زندگي طلوع فجر جديد و
پويا در زندگي مردم در حركت است باعث  ديدم اسالمي زنده و مي از اينكه داشتم و

 .اسالم را به تمام معنا لمس كندام  اين خود باعث شد كه انقالب دروني. رتم شده بودحي

 جهاد براي نشر فكر اسالمي 
به طوري كه دست به هر ، چيره دست تبديل شده بودماي  در اين مدت من به نويسنده

 اين براي همقطاران سابقم. دادم مي زدم آن را به نحو احسن انجام مي عمل فرهنگي كه
توانستند مرا تحمل كنند به خاطر همين مرا به دادگاه  نمي زيرا ديگر ،گران تمام شد
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. دادگاهي كه همانند دادگاههاي تفتيش عقايد در قرون وسطي تشكيل شده بود. كشاندند
. كنار كردندامي مرا به خاطر حجابم از كار بردر اقد آنها شش ماه بيشتر طاقت نياوردند و

در هنگام نماز فجر هفت نفر به  ماه بعد و 9، هايم را منتشر كنم كتابتا مدتي نتوانستم 
آنها نگذاشتند كه پسرم كه . مرا دستگير كردند ور شدند و حملهام  اصطالح پليس به خانه

نيم در  سال و من دو. در آن موقع دوازده سال بيشتر نداشت را سروسامان بدهم
در اين مدت مرا به سه زندان مختلف . شدمبه طرق مختلف شكنجه  هايشان بودم و زندان

 .در اين مدت تنها قوت قلب من ذكر خدا بود، نقل مكان كردند
من از مال دنيا ، نيم كه در زندان سپري كردم از زندان آزادم كردند سال و بعد از دو

 دعوت وي  هاي خود را در زمينه فعاليت با اين حال مأيوس نشدم و ،فقط پسرم را داشتم
 ي واهي مرا دستگيرها متأسفانه مأمورين كمونيستي هر بار به بهانه. د از سر گرفتمارشا
كار من تا . كردم مي اجرم را نزد خداوند محاسبه كردم و مي من اما مقاومت و كردند مي

من حتي اجازه نداشتم كه ساير . آنجا پيش رفت كه مرا از هرگونه فعاليتي ممنوع كردند
 وامم را ببينم.اق خواهران مسلمان يا

در خانه نيز مرا تحت . مرا ممنوع السفر كردند آنها حتي پا را از اين هم فراتر نهادند و
تنگدستي نگه دارند تا مرگ را به  خواستند بدين طريق مرا در فقر و مي آنها، نظر گرفتند

روزي تصميم گرفتم تا خودم را از اين وضعيت . اما من تسليم نشدم. چشم خود ببينم
از مسؤلين حكومتي خواستم يا  در يكي از ميادين اصلي شهر تحصن كردم و. جات دهمن

مشكلم را حل كنند و مرا به كار گيرند تا از اين طريق امرار معاش كنم يا اجازه دهند 
خوشبختانه با انعكاس اين . گذرنامه بگيرم تا بتوانم با دينم از يوگسالوي مهجرت كنم

برادران مسلمان در يكي از كشورهاي اسالمي مسأله مرا  ازاي  موضوع باعث شد عده
مرا توسط اولين پرواز به كانادا  را بگيرم وام  كمك كردند تا گذرنامه پيگيري كنند و

 فعاليت دعوي خود را از سر بگيرم. فرستادند در كانادا توانستم
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 هاي دعوي در كانادا فعاليت
هاي فرهنگي وادبي  در فكر ايجاد جمعيتمن به هيچ حزبي وابسته نبودم هيچگاه نيز 

اي  برنامه. توانم در صحنه حضور داشته باشم  مي هايم نبودم بلكه عقيده داشتم من با كتاب
در . سخنراني داشته باشم و دختران ديدار براي زنان وام  چيده بودم تا هر هفته در خانه

سياري از اين طريق مسلمان خوشبختانه ب. كردم مي اين ديدارها آنها را با اسالم آشنا
 به آنها فهماندم كه جدا ساختن اسالم از زندگي مانند جدا ساختن سر از تن. شدند

تالش من  اسالم آمده است تا راهنماي انسان باشد در اين مدت تمام سعي و. باشد مي
در كتاب جديد خود به عنوان (باغي براي . اين است كه براي غير مسلمين كتاب بنويسم

پرستي را برايشان نژاد. ها را از حس خود برتر بيني آگاه سازم اروپاييام  سعي كرده )همه

ئله همچنين مس. ام را باطل اعالم كرده» مختارـشعب اهللا ال«همچنين شعار ام  تشريح كرده

سخن آخر اينكه . جالل الهي منافات دارد زيرا با عزت و. ام صليب را كامال ً مردود شمرده
ودر راه خدا قدم  رب همانند زمين مستعدي است كه هركس مخلصانه به نظر من غ

را از اين زمين اش  تواند به راحتي ثمره مي خويش قرار دهدي  دعوت را سرلوحه بردارد و
 .برچيند

 . والسالم
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 لياز اسرائ يسكيشروب ليخائيم

 :اشار
وبيسكي از آن يهوديهايي بود كه به شدت از اسالم متنفر بود او ساكن ميخائيل شر
. مسلمين معروف هستند نشيني بود كه به تنفر از اسالم و هاي يهودي يكي از شهرك

همان كه فلسطينيان را ، بود» باروخ گولد اشتاين« الگوي او يك يهودي تروريست به نام
نسب ميخائيل شروبيسكي به يك طايفه . دهنگام نماز در حرم ابراهيمي تير باران كر

به فلسطين اشغالي  1993آنها در سال . گردد يهودي در جمهوري آذربايجان برمي بزرگ
او كه آن زمان سي سال بيشتر نداشت تصميم گرفت در شهركي زندگي . نقل مكان كردند

كريات «رك شه. در آنجا زندگي كرده بود »باروخ گولد اشتاين«كند كه اسوه و الگوي او 
ميخائيل شروبيسكي . كنند مي جايي است كه اكثر تندرويان يهودي در آنجا زندگي »اربع

در آن شهرك اي  ابتدا به كرايه كردن خانه. به زودي با وضعيت جديد خو گرفت
ترين افراد آن  او از فعال. كه همانا پرورش اندام بود پرداختاش  سپس به حرفه، پرداخت

اين . بپيوندد »كها ناحي«كه بعد از مدتي تصميم گرفت به جنبش شهرك بود به طوري 
ي يهودي بود ها جنبشترين  شد از خطرناك مي هاي افراطي اداره جنبش كه توسط يهودي

 . كه نفرت و عداوت شديدي نسبت به اسالم و مسلمين علي الخصوص فلسطينيان داشتند
 گويد: مي ميخائيل شروبيسكي در اين مورد

توزي خود را نسبت به اعراب و مسلمانان كه  خواستم كينه به اين جنبش مي وستمبا پي
در آذربايجان در من شكل گرفت و در كريات اربع به اوج خود رسيد به مسلمانان نشان 

خواستم با يك عمليات انتحاري در يكي از مساجد شهر الخليل  مي در واقع. دهم
يعني همان كاري را انجام . و خون بكشممسلمانان را در هنگام نماز خواندن به خاك 

در  بعد از اينكه نيروهاي مقاومت فلسطيني عملياتي را. بدهم كه گولد اشتاين انجام داد
عمق خاك اسرائيل انجام دادند ديگر طاقت نياوردم و با چند تن از بزرگان شهرك 
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وي ديوار من به آنها گفتم: فقط شعار نوشتن بر ضد اعراب ر. تشكيل داديماي  جلسه
اگر . بايد از همه آنها انتقام بگيريم. بايد برويم و كار را يكسره كنيم، منازلتان فايده ندارد

 .شما مرد هستيد پس به پا خيزيد تا به شهر الخليل برويم و همه مردم آن را قتل عام كنيم
به . گري كه داشتم در داخل من طوفان عجيبي به پا شده بود اما علي رغم افراطي

علي الخصوص اين جهان آفرينش كه ، نگريستم مي يلي از مسائل همراه با شك و ترديدخ
 هايي به من پرسيدم آنها جواب مي هاي يهودي هر وقت سؤاالت خود را از خاخام

خواستم  مي همواره از ديگر اديان به خصوص اسالم. شدم نمي دادند كه اصالٌ قانع مي
هاي يهودي همواره به سب  زيرا خاخام، شدم نمي وقت موفق معلوماتي كسب كنم اما هيچ

 .پرداختند مي چه به اسالم تعلق داشتو هر ناسزا به نبي اكرم و
حدود سه ، در همين دوران اتفاقي در زندگي من افتاد كه از اين رو به آن رو شدم

ود و او مكانيك ب. سال پيش بود كه با جواني به نام خليل الزلوم از شهر الخليل آشنا شدم
وقتي فهميدم او مسلمان است بر رويش اسلحه كشيدم و . آمده بود تا ماشينم را تعمير كند

او خيلي آرام و با اعتماد به . تر بيايد او را تير باران خواهم كرد تهديد كردم اگر نزديك
. را به كار برداي  او روش خيلي عاقالنه. نفس كامل جلو آمد و مرا به گفتگو دعوت كرد

ها با او در ارتباط بودم به طوريكه بعد از دو  من تا مدت. خيلي خوش اخالق بودوليد 
بعد از اينكه چند فرهنگ . سال خودم عالقمند به تحقيق در مورد دين اسالم شده بودم

از وليد . لغت به زبان عربي تهيه كردم توانستم به حد كافي با دين اسالم آشنا شوم
همچنان بيشتر و بيشتر در مورد اسالم آموختم تا اينكه . وزدخواستم كه نماز را به من بيام

احساس كردم آنچه ، ام ور شده ي معرفتي كه پيدا كرده بودم غوطهاحساس كردم در دريا
در . كه حاال در درون من تجلي پيدا كرده بود از بدو تولد در من وجود داشته است

بعد از اينكه . ادتين را ادا كردمنهايت قفل زبانم توسط كليد توحيد گشوده شد و من شه
به طوري كه از ترس جانم ، نشينان عرصه را بر من تنگ كردند اسالم آوردم شهرك

در آذربايجان هم . آذربايجان برگشتمام  زندگي در آنجا را ترك كردم و به كشور اصلي
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من هم  .پدر و مادرم هرگز حاضر نبودند مرا ببينند، وضعيتي بهتر از كريات اربع نداشتم
نشين به روستاي  اما اين بار به جاي شهرك يهودي، تصميم گرفتم به جاي اولم برگردم

ابوغوش در كمربند سبز نزديك قدس شريف باز گشتم و اكنون نيز خدا را شاكرم كه در 
من چهار فرزند دارم كه اسامي . ام مسلمان را تشكيل دادهاي  خانواده »مسينا«كنار همسرم 
در آخر تنها آرزوي . منا و ميثا است، عيسي عبدالرحمن، : يعقوب عبدالعزيز آنها به ترتيب

آن هم به خاطر حج بيت اهللا ، من است كه بتوانم اسمم را در مدارك هويتم تغيير بدهم
ترسم مقامات عربستان به خاطر اسمم در اوراق  مي چون، الحرام است نه چيز ديگري

كه به حفظ قرآن اي  واهم فرزندانم در مدرسهخ مي. هويت از ورود من جلوگيري كنند
همچنين اميدوارم بعد از آزادي مسجد االقصي در آنجا نماز ، پردازد تربيت كنم مي كريم

هر چند مشكالتي در عصر حاضر موجود است و امت اسالم از هم گسسته است ، بگذارم
 .اما پيروزي از آن مسلمانان است

 . والسالم
 ترجمه: شفيق شمس

 ت نوار اسالميسا مصدر:
IslamTape. Com 



 
 

 كايآمر يوجرسين از يليوسف كيام يليو

 اشاره:
به ام  بود كه رانندهاي  كرد جمله مي اولين باري كه كلمه اسالم توجه مرا به خود جلب

از آنجا بود كه به اسالم . گفت شما دلتان همانند دل مسلمانان رحيم است او مي. من گفت
بايد بگويم هيچ فشاري . خره به دين اسالم گرويدمپرداختم تا باآل انديشيدم و به مطالعه

بخشيد به اي  اسالم به من روح تازه. هم براي مسلمان شدنم به من تحميل نشده است
گيرم تصميم دارم به سفر  مي ماه رمضان را روزه، طوريكه به قضاء و قدر الهي ايمان دارم

 . ..كنم ديگران راهم به دين اسالم دعوت كنم مي حج بروم و تا آنجا كه در توان دارم سعي
*** 

در ايالت  1946اوت سال  13در . اسم من ويليام يوسف فرانسيس كيلي است
. و فارغ التحصيل دانشگاه ليالتوا از دانشگاه پنسيلوانيا هستمام  نيوجرسي به دنيا آمده

ي بيمه در آمريكا ها سال مدير يكي از شركت10ليسانس رشته اقتصاد دارم و به مدت 
. و اكنون نيز مدت بيست سال است كه در رشته تفريحات همگاني فعاليت دارمام  بوده

يك ازدواج . است هستم» دريم الند«ي ها كه يكي ازپروژه »دريم پارك«مدير شهر بازي 
وقتي كه به مصر آمدم . ام ميالدي به مصر آمده 1999در سال  اولين بار ناموفق داشتم و

چيزي كه در . مصر به هيچ وجه مانند غرب نيست، ه محيط آنجا عادت نداشتمزياد ب
 به نماز شدند و مي نمود اين بود كه موقع اذان مردم جمع مي بادئ امر برايم عجيب

بيش از اسالم  كردند كم و مي مهندسان مصري كه برايمان كار كارگران و. ايستادند مي
به من دست داد كه قبالٌ ان را اي  طمأنينه حتي وبه تدريج احساس را. برايم گفته بودند

آن را  چيزي كه باعث شد بيشتر در مورد اسالم به مطالعه بپردازم و تجربه نكرده بودم و
كمك  خره با مطالعات فراوان وباآل. با دين مسيحي مقايسه كنم تمسك آنها به دينشان بود

 مورد اسالم خواندم عبارتند از: ترين كتبي كه در مهم. دوستانم به دين اسالم پيوستم
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كتب  قانون اسالم و كتاب ازدواج در، كتاب دين حق، تفسير قرآن كريم به زبان انگليسي
همچنين با خودم يك جلد قرآن به طور ، دادند مي ديگري كه اسالم را بيشتر برايم شرح

قرآن را به زبان  در تالش هستم تا بتوانم زبان عربي را فرا بگيرم تا بتوانم مداوم دارم و
قبل از اينكه به اسالم بپيوندم اطالعاتم در مورد اسالم به اندازه كافي . خودش بخوانم

يعني حتماٌ الزم نيست قبل از ، استاي  همكارانم عقيده داشتند دين اسالم دين ساده، نبود
مورد  چون براي كسي كه هيچ شناختي در قوانين اين دين را فرا بگير اسالم تمام قواعد و

توانم به  مي بلكه با پيوستن به اين دين بعدها، رسد مي اسالم ندارد كمي مشكل به نظر
 من هم همين كار را كردم در ماه مبارك رمضان بود، تدريج تمام اصول دين را فرا بگيرم

مسلمانان قرار گرفتم اسمم ي  در زمره شهادتين را أدا كردم و االزهر رفتم و هكه به جامع
 چون همواره از، غيير ندادم بلكه اسم حضرت يوسف را به اسمم اضافه كردمرا هم ت

چه بعد از  بايد بگويم چه قبل ازاسالم و آمد و مي شخصيت حضرت يوسف خوشم
مادرم  و اما در مورد پدر. اسالم مطالعات فراواني در مورد زندگي حضرت يوسف داشتم

وقتي به . البته مرا خيلي دوست دارند، تندبايد بگويم آنها هنوز به دين خودشان پايبند هس
مورد  هاي محل زندگيشان در خواهم مسلمان شوم آنها از يكي از كشيش مي آنها گفتم

مورد اسالم نداشتند) بعد به من گفتند تا  (آنها هيچ معلوماتي در پرسند مي دين اسالم
را در تو  اين دين چيزي خوش اخالق باقي بماني و وقتي كه همينطور خوش قلب و

البته بايد بگويم به خاطر اسالم . هيچ مانعي براي مسلمان شدنت وجود ندارد، ندهد تغيير
اما در اند،  اطرافيانم هم اين امر را پذيرفته، آوردنم هيچ فشاري بر من تحميل نشده است

آنها با وسايل ارتباط جمعي خودشان به هر طريق ممكن ، كند مي له كمي فرقغرب مسأ
شدنم در آمريكا البته تا اآلن به خاطر مسلمان . اسالم را خراب كنندي  كنند چهره مي سعي

ارم فقط زبان عربي را ياد براي اقامه شعائر دينيم هيچ مشكلي ند. هيچ مشكلي نداشتم
 خضوع در برابر خداوند قرار تا وقتي با خشوع و اند البته دوستانم به من گفته، ام نگرفته

گويم  مي را» كربأاهللا «هنگامي كه . خواني هيچ مشكلي نيست مي انمازت ر گيري و مي
شود همانطور كه  مي نمازم مقبول باري تعالي كنم به خداوند نزديك هستم و مي احساس
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وستان مسلمانم هر د. رود مي اين امور قدم به قدم به پيش و اند علماي ازهر به من گفته
كنم زبان عربي را فرا بگيرم زيرا اصالٌ  مي سعي من از طريق آنها و زنند مي روز به من سر

روزه ماه . پردازم مي ساعت در روز به كار 16الي  12وقت اضافي ندارم چون در حدود 
علي ، اما خدا را شكر بعدها برايم عادي شد، مبارك رمضان اوائل كمي برايم مشكل بود

يم عادت شده است تا در ورزم برا مي الخصوص اآلن كه در هنگام كار از خوردن امتناع
كه بعد از » (مني«اآلن هم تصميم دارم به همراه همسرم . رمضان مشكلي نداشته باشم
از ازدواج با او هم ، به حج بروم »ايم با هم ازدواج كرده وام  اسالم آوردنم با او آشنا شده

د خداون باعث شد كه به جز و اسالم چيز جديدي به من بخشيد. بسيار خوشحال هستم
هيچ مشكلي برايم مهم نيست تا ماداميكه آن مشكل دنيوي است  هيچ احدي نترسم و از
مثالٌ . شود نمي باعث خدشه دار شدن زندگي پس از مرگمان تعلقي به آخرت ندارد و و

من با اين اتفاق به خوبي ، ترم دار فاني را وداع گفت بعد از مدت كوتاهي خواهر كوچك
 من بايد به قضا و دارم كه اين امر از سوي خداوند است و و كنار آمدم چون قبول داشتم

شايد زبان به ، داد مي قدر الهي ايمان داشته باشم حاال اگر اين اتفاق قبل از اسالم رخ
سالم  اسالم به من امان و گفتم چرا بايد اين اتفاق بيفتد؟ مي گشودم و مي اعتراض

تغييري در آن ايجاد نشده است  يف وگونه تحر اسالم ديني است كه هيچ ،بخشيده است
. ها دچار تحريف شده است كه از طرف كاهنانوكشيش باشد مي اين برعكس مسيحيت و

عيسي بنده . اين اشتباهي نابخشودني است خداست و عيسي عقيده دارند مثالٌ آنها
جاست انبياء ايمان داريم اين به تمام رسل و ما مسلمانان يكي از پيامبران اوست و خدا و

 چون مسيحيانبه پيامبران قبل و رسد مي كه دنياي مسيحيت با اسالم به اختالف اساسي
 يكي از عواملي كه در اسالم آوردنم مؤثر بود رفتار خوب و. بعد از مسيح اعتقاد ندارند

من  من معتقد هستم آنها اگر با. محترمانه همكارانم بود كه باعث شد به اسالم فكر كنم
انديشيدم چون اگر آنها با من بودند هيچ دليلي  نمي ليتند هرگز به اين مسارفتاري بد داش

 به اعتقاد من بهترين روش براي دعوت به دين اخالق و. نداشت به دين آنها بپيوندم
 كنند چيزي در مورد اسالم مي خيلي از مردمي كه در اجتماع زندگي. باشد مي رفتار حسنه
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دانند اسالم ديني  نمي آنها. ا در مورد اسالم صفر استدر واقع اطالعات آنه، دانند نمي
نبي بزرگوار آن  اسالم دين تفاهم است و، است كه با اديان ديگر قابل مقايسه نيست

مشكل اينجاست غرب فقط از ناحيه سياست به . حضرت محمد آخرين پيامبر خداست
به خاطر همين در ، آيند مي در آمريكا مردم با اديان به خوبي كنار. نگرد مي شرق مسلمان

البته كساني  شود مي هاي مختلف در جوامع آنها مشاهده كشورهاي غربي مخلوطي از دين
كنند چهره اسالم را خراب كنند اما اگر مسلمان باشي  مي هستند كه به طرق مختلف سعي

البته در مورد اوضاع مسلمانان در آمريكا . ايد نمي آنجا زندگي كني هيچ مشكلي پيش و
اما در . ندارماي  با مسلمانان آمريكايي ديداري نداشتم هيچ تجربه چون تازه مسلمانم و
 گناهي كه در چچن كشته بي مسلمانان، ي فراواني هستمها ستم جهان شاهد ظلم و

 اذيت يا به طرق مختلف آزار و شوند مي خانمان بي يي كه در فلسطينها خانواده، شوند مي
متأسفانه اين مشكالتي است كه  و آورد مي هر انساني را به دردتمام اينها قلب  شوند مي

ما بايد آينه تمام نماي اسالم باشيم تا بتوانيم اسالم . باني آن بوده است  سياست باعث و
براي اينكه بتوانيم بهتر در تبليغ دين اسالم  و.  ،.را به نحو احسن به غرب بشناسانيم

به عنوان مثال . ل ارتباط جمعي پيشرفته بهره ببريميوسا موفق باشيم بايد از تكنولوژي و
بايد اين ، آورد مي اقصي نقاط جهان را دور هم گرد حج كه مسلمانان را ازي  فريضه

همدلي مسلمانان را براي آنها  تجمع را طوري به غرب نشان دهيم تا احساس وحدت و
همچنين ، ترنت كمك بگيريمتوانيم از اين مي فرائض اسالم براي تشريح اركان و. القا كند

توانيم اسالم را به  مي پشيباني از توزيع آن هاي مختلف و ترجمه كتب به زبان با نشر و
 .تمام مردم جهان برسانيم

 . والسالم
 ترجمه: شفيق شمس

 ت نوار اسالميمصدر: سا
IslamTape. Com 



 
 

 هياز روس نايستوفر از انگلستان و ليكر يو پول يورباناتوني

 اشاره:

و ، كند در عصري كه غرب براي تخريب چهره اسالم از هيچ كوششي فروگزار نمي
بينيم كه  بسياري از غربيان را مي، كند همواره اسالم را ديني مرتجع و تروريستي معرفي مي

 آن را دين صلح و و، آورند روي فهم و عالقه و خرسندي كامل به دين اسالم روي مي از
اسالم براي خارجيان كه چند ماهي است در دانشگاه االزهر  مركز اعالن. نامند محبت مي

 هشاهد اسالم آوردن عد، تأسيس شده است و شيخ فرحات المنجي بر آن نظارت دارد
و معتقدند كه ، نامند فراوان اسالم را دين فطرت مي هزيادي از خارجياني است كه با عالق

ست كه انسان را از پستي و رذالت ورزد و چيزي ا ها تأكيد مي اسالم بر تعاون بين ملت
 .دهد ترين درجات انسانيت سوق مي به عالي

*** 
كه به اين مركز آمده تا مسلمان شدن خود را اعالم يكي از كساني است  يوربانا توني

بعد از اسالم نيز با . او بعد از شش ماه مطالعه و تحقيق به دين اسالم گرويده است. كند
يوربانا (كه بعد از اسالم خود را ليلي ناميده . دواج كرده استيكي از جوانان مسلمان از

ما در . اسالم براي حقوق زنان خيلي اهميت قائل شده است«گويد:  است) در اين باره مي
كند و او  كرديم اسالم به زن ظلم مي ايتاليا بر اساس اطالعات غلطي كه رواج دارد فكر مي

لي من به هنگام تحقيق در مورد دين اسالم و، بعد از مرد در درجه دوم قرار دارد
الخصوص تفحص در مورد زنان به اين واقعيت پي بردم كه اسالم شخصيت زن را  علي

و حقوق مالي او مستقل از ، دهد احترامي نجات مي بي و او را از سقوط و، كند حفظ مي
وادگي تواند نام خان مي، و برعكس آنچه در غرب رواج دارد. باشد حقوق شوهرش مي

اما در غرب زن را با نام . پدرش را حتي بعد از ازدواج روي اسم خود باقي بگذارد
فرق زيادي بين غرب و . خوانند و اين اشتباهي جبران ناپذير است خانوادگي شوهرش مي

در غرب زن را به عنوان موجودي براي ارضاء غريزه و . اسالم در رفتار با زن وجود دارد
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اما در اسالم به زن به عنوان مادر و همسري كه در تربيت خانواده  ،كنند شهوت نگاه مي
براي اينكه قوانين آن براي ، اسالم دين تمام اعصار است. كنند نقش مهمي دارد نگاه مي

بلكه ، شود گفت قوانين اسالم قديمي است ها پابرجا و قابل اجراست و نمي تمام زمان
ني مطابق با عصر و زمان و تمدن و تقدم دين اسالم را دي، قرن 14رغم گذشت   علي

دين اسالم ماندگار است و چيزي كه مورد توجه من قرار گرفته همين . دانم كنوني مي
و . ماندگاري و اصالت و تشويق به علم و دوري جستن از سنگ دلي و كراهيت است

 در دين اسالم. همچنين دعوت به پرستش خداي يگانه كه هيچ شريك و فرزندي ندارد
معناي حقيقي خالق جبار و حقيقت توحيد به صورت واضح و روشن و صريح در اين 

 . »ال اهللا حممد رسول اهللاإله إال شود:  جمله متجلي مي
*** 

يكي از اهالي انگلستان كه بعد از مسلمان شدن خود را محمد ناميده  پولي كريستوفر
ر موتور سيكلت بودم كه كند: سوا اسالم آوردن خود را اينگونه بيان مي هقص، است

در هالك شدن خود هيچ شكي نداشتم ولي احساس . ماشيني از پشت با من برخورد كرد
دانم  كند ولي نمي كردم كسي دست مرا گرفته است و يك نيروي مخفي مرا محافظت مي

بعد از چند روز تصميم ، آن چيست؟ فوراً به چيزي كه مسلمانان به آن معتقدند فكر كردم
يي بر روي ديوار  آگهي، به دفتر هواپيمايي كه رفتم، راي تدريس به ايتاليا برومگرفتم ب

من هم . ها در مصر به معلم احتياج داشتند نصب شده بود كه در آن مدرسه بريتانيايي
اي  كنم اين بهانه و فكر مي. خوشحال شدم و هيچ ترديدي براي رفتن به خود راه ندادم

بعد از . كنم آن وقت تا كنون من در مورد اسالم فكر مي و از، براي مسلمان شدنم بود
حضور در قاهره چند كتاب و همچنين يك جلد قرآن ترجمه شده را خريدم و خواندن 

ام و گوشت  الحمدهللا من در طول عمرم شراب نخورده. آن و اركان اسالم را شروع كردم
اما . ام ري هم ارتباط نداشتهام و با هيچ دخت ام چون من گياه خوار بوده خوك نيز نخورده

آزادي  اين است كه اسالم دين صلح و صفا و، چيزي كه مورد توجه من قرار گرفته است
اسالم ديني است كه از جنگ بيزار است مگر اينكه براي اعالي . و عزت و كرامت است
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و به عنوان يك واجب ديني در شرايط خاصي براي تك تك مسلمانان ، اهللا باشد هكلم
مردم جهان را به برادري و  ههمچنين هم، اسالم. شود تا در راه خدا جهاد كنند مي فرض

خواهد كه با تمام مردم نيكي كنيم و ما را به  كند و از ما مي برابري و محبت دعوت مي
روح . كند طهار عقل و طهارت عمل و طهارت زبان و پاكيزگي و طهارت بدن دعوت مي

اسالم آوردن . در برابر خداوند و در نماز نهفته است عقيده اسالمي در خضوع و خشوع
سوي حق  و تعليمي گرانقدر كه انسان را بهاي است كه به اسالم داشتم  من از روي عالقه

ها به لرزه  دهد و هيچگاه در برابر سختي و خير و صلح براي تمام بشريت سوق مي
 . خداوند فرموده اسالم دين عمل و تمسك به قرآن است همانطور كه. افتد نمي

*** 
كرده در مورد اسالم آوردنش  يا خديجه كه در روسيه در يك آرايشگاه كار مي لينا

در روسيه چيزهاي زيادي در مورد اسالم از يكي از مشايخ شنيده بودم و هر «گويد:  مي
گرفتم شهادتين را ادا كنم اما قبل از آن از يكي از مسلمانان خواستم تا  لحظه تصميم مي

. اند به من بدهد تا بهتر با حقيقت اسالم آشنا شوم هايي كه اسالم را شرح داده وار كاستن
او هم نواري به من داد كه در آن در مورد عذاب قبر و احوال روز قيامت شرح داده شده 

چه زودتر به و تصميم گرفتم هر بعد از شنيدن اين سخنان بود كه بر خود لرزيدم. بود
، در سفري كه براي ديدار يكي از خويشاوندانم به قاهره داشتم .اسالم روي بياورم

آنها را با خويشاوندانم بسيار  همسلمانان را مردمي خوش قلب و مهربان ديدم و رابط
حقيقي اسالم آشنا شدم (بر خالف تبليغات  هدر آنجا بود كه با چهر، خوش ديدم خوب و

هنگامي كه فهميدم اسالم گناههاي قبل از سوئي كه در روسيه بر عليه اسالم ديده بودم) و 
ها را حتي بعد از ارتكاب به آن با  بخشد و خداوند تمام اشتباهات و لغزش مسلماني را مي

زهر او با راهنمايي مردم خَير به ، آمرزد بسيار خوشحال شدم رجوع به درگاه الهي مي
 . »شريف رفتم و شهادتين را ادا كردم

 ترجمه: شفيق شمس
 ت نوار اسالميسامصدر: 

IslamTape. Com 



 
 

 انگلستان وسف اسالم ازي

 مصاحبه از :امام محمد امام

 اشاره: 
سوي اسالم پيموده است دو ايستگاه مهم وجود داشته  سفري كه (كت استوينز) به در
واقع اين دو ايستگاه از اسباب مهم سفر ايماني وي براي پيوستن او به دين  در. است

اولي زماني است كه از سوي برادرش يك نسخه از . بوده است 1977ل مبين اسالم در سا
دومي  و، و او براي اولين بار توسط برادرش با اسالم آشنا شد، قرآن كريم به او اهدا شد

برادرش كه در دهه . كند مي زماني است كه هنگام شنا در دريا از غرق شدن نجات پيدا
حت تأثير جو روحاني و برخورد خوب مردم هفتاد سفري به قدس داشته است شديدا ً ت

تجربه كرده بود با برادرش كت  پس از بازگشت آنچه را كه ديده و و گيرد مي آنجا قرار
كه ، سوي اسالم برداشته شد هاي ابتدايي وي به اينجا بود كه قدم. گذارد مي استيونز درميان

سال از مسلمان شدن  27علي رغم اينكه نزديك . طاقت فرسايي بود البته راه سخت و
دروس است  اما به خاطر اينكه اسالم آوردن او مملو از تجارب و، گذرد مي يوسف اسالم

يوسف اسالم از ابتداي مسلمان شدنش تا امروز آن چنان . ذكر آن خالي از لطف نيست
فعاليت كرده كه نه تنها در داخل بريتانيا  در خدمت به اسالم از خود جديت نشان داده و

. هايش در زمينه دعوت اسالمي در سطح جهاني نيز انعكاس پيدا كرده است ه فعاليتبلك
اتحاديه مسلمانان ي  يك بار در كنگره با يوسف اسالم سه بار در لندن مالقات داشتم و

هايش در  با او در مورد فعاليت. شد مالقات داشتم شمال آمريكا كه در شيكاگو برگزار
نين توجهي كه به امور مسلمانان علي الخصوص ارزشي همچ دعوت اسالمي وي  زمينه

الزم به ذكر است او . كه او براي آموزش اسالمي در بريتانيا قائل است به گفتگو نشستيم
رسه در احداث يك مد بارها بر احداث مدارس اسالمي در بريتانيا تأكيد داشته و بارها و

اسالم از همان آغاز اسالمش  يوسف. نقش داشته است اسالمي در شمال لندن مستقيماً
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در بسياري از  و سعي كرد با مركز فرهنگي اسالمي لندن ارتباط تنگاتنگي داشته باشد
توان به مشاركت در جمعيت  مي كارهاي خير بطور دوطلبانه شركت كرده كه از جمله آنها

 . . . . . مسجد سازان اشاره كرد
*** 

كه اي  ي هفتاد بود به لطف هديه هاي دهه يكي از هيپي» كت استيونز«يوسف اسالم يا 
برادرش از قدس برايش آورد توانست به يكي از اعضاي مهم جامعه مسلمانان بريتانيا 

 و، يابد مي زندگي را در بعد از قرائت قرآن براي اولين بار معني آفرينش و. تبديل شود
(استيونز . بديا مي كه همواره در ذهنش بودهاي  هاي گيج كننده جوابي براي سؤال
از  مادري سوئدي به دنيا آمده و در لندن از پدري يوناني و 1947جورجيو) در سال 

زيرا ، همان دوران كودكي تجربه زندگي با مذاهب مختلف مسيحي را به دست آورده
همان دوران كودكي به شعر  از. كاتوليك بوداش  مادر سوئدي پدرش ارتودوكس و

در لندن بود اولين آلبوم خود  (همرسميت) نشجوي دانشگاههنگامي كه دا عالقمند بود و
ها بود كه با نام   از همان سال. منتشر كرد 1966در سال  »سگم را دوست دارم«را به نام 

هاي  يكي از آهنگ 1967در سال  هنري كت استيونز در عالم موسيقي به شهرت رسيد و
سن نوزده سالگي در حالي كه در  در. آهنگ برتر سال قرار گيرد 10او توانست در كنار 

باعث شد مدتي  محبوبيت قرار داشت به مرض سل مبتال گشت و اوج شهرت و
 اين دوران براي پر كردن خالء در، را ترك و از مردم دوري گزينداش  هاي هنري فعاليت

دوباره  1970در سال . هاي فلسفي و اديان مختلف روي آورد روحيش به خواندن كتاب
هاي او توانست  اين بار نه تنها مشهورتر از گذشته شد بلكه آهنگ، گي بازگشتبه خوانند

، بعد از اين كه مدتي را در برزيل تبعيد بود 1977در سال . در سطح جهان نيز مطرح شود
 زندگي و همچون مرگ واي  هاي گيج كننده سفر ايمانيش را براي يافتن جواب سؤال

كه در مورد اديان اي  تحقيقات گسترده بعد از و، دخالق هستي شروع كر فلسفه آفرينش و
، قرآن كريم را مطالعه نمود هاي اسالمي گوناگون و كتاب و مختلف به عمل آورد
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از كت  بالفاصله به اسالم مشرف شد و، سوي اسالم جذب شده است احساس كرد كه به
برادر بزرگم به «د :گوي مي او در مورد اسالمش. تغيير نام داد» يوسف اسالم«استويونز به 

وآن ، ارزشمندي از قدس برايم آورده بودي  هديه خاطر كريسمس (عيد ميالد مسيح)
احساس كردم كه خيلي به موقع دستم رسيده است زيرا  هديه يك جلد قرآن كريم بود و

قايقي  در واقع من همانند، باشد مي هاي ديگر كردم راه نجات من در فلسفه يا دين مي فكر
قرائت قرآن بود كه من جهتم را  جهت مشخصي نداشتم بعد از مطالعه و بودم كه

. هدايت بشريت نازل شده است فهميدم قرآن براي هدايت من و تشخيص دادم و
اين  و ،اول به سؤاالتي كه در ذهن داشتم جواب دادهي  احساس كردم قرآن در وهله
چون از ، سف اسالم تغيير دادماسمم را از كت استيونز به يو چنين بود كه مسلمان شدم و

 از خوانندگي هم دست كشيدم و. در قرآن خيلي متأثر شدم داستان حضرت يوسف
متعلقات  دانم اين چيزها از اسباب و مي كنم چون مي به آنچه كه نزد خداوند است فكر

 براي هميشه پايدار آنچه در نزد اهللا تعالي است بهتر و فاني هستند و اين دنياي مادي و
(كين  با يك دختر آسيايي به نام (فوزيه علي ) كه در مسجد 1979وي در سال  .»باشد مي

اسالمي  ازدواج آنها كامالً. كند مي در غرب لندن با هم آشنا شده بودند ازدواجسينگتون) 
برادر يوسف اسالم نيز اين . باشد مي ازدواج آنها تا به حال پنج فرزندي  ثمره برگزار شد و

 كوشش فراوان پدرشان را آنها همچنين با تالش و. مسلمان شده بود گذرانده و مراحل را
ورزيد به  مي مسلمانان دشمني او كه در جواني با اسالم و كنند و مي نيز به اسالم ترغيب

كند از  مي يوسف سعي. آورد مي دعوت پسران دو روز قبل از وفاتش اسالم لطف خدا و
گيرد تا زندگيش  مي تصميم ي نسبت به اسالم پيدا كند وطريق خواندن قرآن آگاهي بيشتر

كه اسالم  وقتي فهميدم« گويد: مي يوسف در اين مورد. كامال ً با مباني اسالم وفق دهد را
هاي غير ربوي قرار  داراييم را در حساب هايم را بسته و حساب ربا را حرام كرده فوراً

دانست كه من به چه  نمي بود! زيرا او چيزي كه باعث تعجب حسابدار يهوديم شده، دادم
من براي او توضيح دادم كه دين جديدم ربا را بر ما . دهم مي خاطر اين كارها را انجام
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 :افزايد مي در ادامه .»هماهنگ باشم خواهم با تعاليم دينم كامالً مي من حرام كرده است و
چون فهميدم كه طبق خوانندگي دست بردارم  تصميم گرفتم به طور كلي از موسيقي و«

 اذكار استماع آن منحصر به سرودهاي ديني و آواز خواندن و دستورات حضرت رسول
درسي تشكيل داديم كه در ي  باشد به خاطر همين با همكاري برادران مسلمانم حلقه مي

دوري  چگونگي اتباع از دينمان با پيروي از اوامر الهي و بريتانيا و آن اوضاع زندگيمان در
اش  ادوات موسيقي او تمام آالت و .»گذاشتيم مي بررسي دن از نواهيش را به بحث وگزي
كند با پول آنها يك مدرسه اسالمي تأسيس كند تا دانش آموزان  مي سعي فروشد و مي را

ثمر  بي البته تالش او. مسلمان در كنار علوم ديگر بر اساس تعاليم اسالمي تربيت شوند
اسالمي در منطقه گيلبرن در شمال لندن راه بيندازد كه مورد  اي توانست مدرسه نماند و

يش را عالوه بر ها او همواره در تالش است تا بچه. بال مسلمانان بريتانيا قرار گرفتاستق
هايي كه سبب شده او به  علت علوم دنيوي از نظر ديني نيز تربيت كند شايد يكي از

كه به  1983در سال . رزد فرزندانش بودآموزش اسالمي در انگلستان اهتمام بيشتري بو
او از دهه . هايش را در اين زمينه بيشتر كرد رياست اوقاف مدارس اسالمي رسيد تالش

ي ديگر از حقوق ها همواره در مورد اين كه چرا مدارس اسالمي به مانند مدارس آيين 80
ن كه دولت را تا اي ،باشند با دولت انگليس مذاكره كرده است نمي مزايا برخوردار و

يهوديان بودجه تعيين شده براي مدارس  كند كه همانگونه كه براي مسيحيان و مي مجبور
 از طرف آموزش واي  ساليانهي  و در نهايت بودجه، تعيين شوداي  اسالمي نيز بودجه

يك بار از او سؤال شد كه آيا دلش براي . يابد مي پرورش براي مدارس اسالمي اختصاص
ولي بعضي مواقع  خير!« :سبك غربي تنگ نشده است؟جواب داد هم بهخوانندگي آن 

شوقي است كه از ايمان  نويسم كه منعكس كننده اوضاع روحي وشور و مي اشعاري
سي  يوسف اسالم بارها در تالش بوده تا از فروش نوارها و. »آوردنم حاصل شده است

به  گويد: مي او. نداشته است اي ي موسيقي قبل از اسالمش جلوگيري كند اما فايدهها دي
تا توليد ام  هايم قرارداد داشتم نامه نوشته توزيع آهنگ كه قبال ً با آنها براي ضبط و شركتي
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. پردازند مي آنها همچنان به پخش آنها را متوقف كند اما موفق نبودم و ها نوارها وسي دي
ساندي ي  ته نامهوقتي خبر نگار هف ،فتواي قتل سلمان رشدي پس از حكم ارتداد و

با خنده  كشند؟ مي پرسد كه آيا مسلمانان مرتدين را مي از او 1994تلگراف در سال 
براي  .»بايد منتظر بدتر از آن در روز قيامت باشند بله اين طور است و« دهد: مي جواب

اما او ، اسالم يكي را انتخاب كند يوسف اسالم آنقدرها هم آسان نبود كه بين شهرت و
او معتقد است كه اسالم فقط مسلمان بودن يا به . يعني اسالم را برگزيدتر  مشكل انتخاب

تمام  زا بلكه انسان بايد در راه دعوت به سالم جهاد كند و، باشد نمي جاي آوردن فرائض
او با بيان اين مطلب كه خداوند اگر بخواهد . امكانات خود در اين راه استفاده كند

خداوند به «افزايد:  مي كند مي وسايل را برايش مهيا ام اسباب ورا هدايت كند تماش  بنده
خداوند انسان را به عنوان خليفه  انسان عقل داده تا راهش را در زندگي مشخص كند و

لذا انسان بايد اين . زمين از آن بندگان صالح خدا است  خودش در زمين قرار داده و
هر  در دنياي ديگر آماده كند و فرصت را مغتنم بشمارد تا خودش را براي زندگي

شخصي كه اين فرصت را از دست بدهد نبايد توقع فرصت ديگري داشته باشد زيرا 
آن زندگي دنيا است تا  فقط يك فرصت را پيش روي انسان قرار داده و خداوند فقط و

من در يك دنياي پر از مظاهر « گويد: مي يوسف اسالم. »خود را براي آخرت آماده كند
خوانندگي به  مسيحي پرورش يافتم سپس در عالم موسيقي وي  در يك خانواده و مادي

اين  آيد و مي شهرت دست يافتم اما پس از آن فهميدم كه هر نوزاد با فطرت سليم به دنيا
در كودكي به من ياد . آورند مي مادر هستند كه او را يهودي يا مسيحي به بار پدر و

ا گفتند كه براي ارتباط مستقيم با خداوند هيچ راهي نداريم وجود دارد ام كه خدا اند داده
مسيح با او ارتباط برقرار كنيم در واقع اين براي انسان به  جز اين كه از طريق كليسا و

البته قسمت اعظم اين چيزها براي من قابل ، سوي خداوند است بهاي  دروازهي  منزله
سال پيش از كنفرانس ساالنه اتحاد  نمايشگاهي كه الزم به ذكر است در. »هضم نبود

آثار  ها و مخصوصي براي ارايه فعاليتي  اسالمي در شهر شيكاگو بر گزار شد غرفه
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به طوري كه ، يوسف اسالم دائر شده بود كه به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفته بود
بش كتاترين  هاي طويلي منتظر گرفتن امضاي يوسف اسالم بر روي تازه مردم در صف

قبل از اسالم وقتي به « :گويد مي يوسف. بودند كه در همان روز اول كمياب شده بود
ديدم كه هيچ حياتي در آنها  مي هايي كردم آنها را همانند سنگ مي هاي مسيح نگاه تمثال

شدم  مي كردند بيشتر گيج مي وقتي كه مسيحيان عقيده تثليث را بيان و. شود نمي مشاهده
در اين مورد با آنها بحث كنم چون از كودكي ياد گرفته بودم كه به دين توانستم  نمي ولي

موسيقي  سوي خوانندگي و به من به تدريج از تربيت ديني دور و. بگذارم پدريم احترام
. »گذاشت مي ديدم بر من اثر مي هاي سينمايي يا تلويزيون كشيده شدم وآنچه در فيلم
كه او ثروت زيادي دارد هر كاري « :گفتم مي ودهميشه با خ، عمويم ماشين زيبايي داشت

 در واقع اطرافيانش باعث شده بودند كه او اموال و، تواند انجام دهد مي كه بخواهد
من هم اين . شد مي دنياي او در اين چيزها خالصه ثروتش را خداي خويش بپندارد و

به زندگي بهتري  تصميم گرفته بودم از طريق ثروت اندوزي پسنديدم و مي نوع زندگي را
خوانندگان موسيقي پاپ را الگوي خود قرار داده بودم ولي اعماق  دست پيدا كنم و

زيرا تصميم گرفته بودم وقتي ثروتمند شدم به كمك ، وجودم انسانيت جاري بود
 پس از چندي به شهرت دست يافتم اسمم و« افزايد: مي يوسف. »مستمندان بشتابم

ي جمعي از من يك ها شد رسانه مي ي انگلستان چاپها مهروزنا هايم در مجالت و عكس
تري در  خواستم زندگي طوالني مي من. در واقع يك بت ساخته بودند رقيب و بي ستاره

فكر كردم كه . خواستم از زندگيم نهايت استفاده را ببرم مي اين عرصه داشته باشم در واقع
كسب  رسم اما بعد ازيك سال وتوانم به هدفم ب مي مشروبات الكلي با مواد مخدر و

مجبور شدم در بيمارستان بستري شوم آنجا  هاي روز افزون به مرض سل مبتال و موفقيت
پرسيدم سر انجام من چه  مي دائم ازخود گذرد؟ مي بود كه به فكر افتادم كه بر من چه

نم هايم را باز ك احساس كردم اين اتفاق لطفي از طرف خداوند است تا چشم خواهد شد؟
هايم بودم  همواره دنبال جوابي براي سؤال. از خود بپرسم كه چرا اينجا بستري هستم و
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به مطالعه آن  در اين دوران با مطالعه اديان شرقي به تصوف شرقي عالقه پيدا كردم و
پس از بهبود به خوانندگي باز گشتم اما اين بار . پرداختم زيرا از مسيحيت متنفر شده بودم

دوران . شده بودتر  شهرتم از گذشته نيز روز افزون كننده افكارم بودند و اشعارم منعكس
 صانه ولولي اين بار خا، ثروت رسيده بودم گذراندم چون همزمان به شهر و مي سختي را

يك مرتبه به ذهنم آمد كه بودايي شوم اما . ر جدي سعي كردم حقيقت را پيداكنمبطو
خواستم در  مي بلكه م را از جامعه دور نگه دارمضر نبودم مانند راهبان بودايي خوداح

يكبار ديگر سعي كردم انجيل را از اول مطالعه كنم اما چيز قابل . اجتماع زندگي كنم
من كه  در زندگيم به وقوع پيوست واي  در اين موقع بود كه معجزه، ذكري در آن نيافتم

م دريافت كردم كه از قدس دانستم يك نسخه از قرآن كريم از برادر نمي چيزي از اسالم
 كرد شايد بتوانم در اين كتاب به حقايقي دست پيدا مي برادرم فكر. آن را برايم آورده بود

. است كه همه چيز را برايم توضيح داده راهنماي خود قرار دادم دريافتم وقتي قرآن را. كنم
جا اينكه از ك و ؟ حقيقت چيست؟هدف از اين زندگي چيست ؟اين كه من كيستم

متأسفانه هر كس در . تواند دين واقعي باشد مي آن وقت بود كه فهميدم اسالم ام؟ آمده
ولي بايد  گويند مي آن را فرا راه زندگي قرار دهد به او افراطي غرب به ديني ببپيوندد و

معنويت كمي  روح يا ماده و اوائل در مورد مسئله جسم و. بگويم من افراط گرا نيستم
كه الزم چنان. ما بعدها فهميدم كه در اسالم اين دو از هم جدا نيستندگيج شده بودم ا

با اين  نيست براي عبادت به كوه پناه ببريم بلكه در هر حال بايد مطيع اوامر الهي باشيم و
همچنين درك كردم كه خداوند مالك همه چيز . رود مي كار منزلت ما از مالئكه هم باالتر

اين دنيا بايد اطاعت از  زفهميدم كه هدف من ا فريده واوست كه همه چيز را آ است و
در اين مرحله بود كه ايمان را در تمام وجودم . عبادت رب العالمين باشد فرامين الهي و
فهميدم كه  و، ام كردم مسلمان شده مي فقط با خواندن قرآن كريم احساس حس كردم و

ولي برايم جاي سؤال بود كه چرا  دان تمام پيامبران از جانب خداوند رسالت واحدي داشته
سپس فهميدم كه يهود حضرت مسيح را به  مسيحيان با هم اختالف دارند؟ يهوديان و
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حتي مسيحيان نيز دچار اند.  عنوان پيامبر قبول ندارند به خاطر همين دچار تحريف شده
 وقتي به بالغت قرآن. كنند مي حضرت مسيح را پسر خدا معرفي و اند اشتباه شده

 همه چيز را روشن دهد و مي بينم كه قرآن عقل انسان را مورد خطاب قرار مي نگريم مي
دهد قبل از اسالم وقتي قرآن را  مي سوي عبادت خالق هستي سوق انسان را به كند و مي

مطمئن بودم كه ، نيكي سخن گفته است رحمت و، مهرباني، خواندم ديدم كه قرآن از نماز
پس از چندي تصميم گرفتم مانند . دايت من فرستاده استخداوند كتابش را براي ه

شخصي از من پرسيد: . نشستم آنجا به مسجد رفتم و. برادرم به قدس سفري داشته باشم
او  جواب دادم استيونز! پرسيد:اسمت چيست؟ به او گفتم مسلمان هستم! خواهيد؟ مي چه

در . به صفوف نماز پيوستمموقع نماز من هم . ديگر حرفي نزد اما كمي تعجب كرده بود
به مسجد مركز فرهنگي اسالمي در » نفيسه« لندن به كمك يكي از خواهران مسلمان به نام

 نيم از دريافت قرآن اهدايي برادرم درست يك سال و. ريجنت پارك راهنمايي شدم
شهادتين را ادا  جلو رفتم و 1977نماز جمعه در سال  گذشت كه يك روز بعد از مي

كنم كه با خدا به طور مستقيم ارتباط دارم يعني درست بر عكس  مي ن احساساآل. كردم
آخر  در. دانند مي مسيح ميسر مسيحيت كه ارتباط با خدا را فقط از طريق كليسا و

 خدواند دهم مورد قبول حق واقع شود چنانكه از مي اميدوارم هر كاري كه انجام
بايد تأكيد كنم كه من قبل از اسالم آوردن . دخواهم تجربه مرا فرا راه ديگران قرار ده مي

بود كه به حقانيت  قرآن كريمي  فقط با مطالعه وام  با هيچ شخص مسلماني ديدار نداشته
هر  را سر لوحه خود قرار دهيم در همچنين دريافتم كه اگر سنت پيامبر. اسالم پي بردم

 .رسيم مي دو جهان به سعادت ابدي
 . والسالم

 م: شفيق شمسترجمه و تنظي
 ت نوار اسالميمصدر: سا
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 م از فرانسهير عبدالحكييپ

 اشاره:

او خاطره . معماري استاش  پيير شخصي فرانسوي ساكن دار البيضاء مراكش و حرفه
سوي  اين عنوان شروع كرده است (سفر بهمسلمان شدنش را در دفتر خاطراتش با 

 .نورالمبين)
 خوانيم: مي خاطره مسلمان شدنش را با هم، كند مي ا يادداشتپيير هميشه خاطراتش ر

 در يكي از. ام ت و من همواره به او ايمان داشتهگاه مرا تنها نگذاشته اس خداوند هيچ«
تو خودت . من دريغ مدار گونه با خداوند مناجات كردم: اي خدا كرمت را ازها اينروز
 داني كه دنبال دين حق مي و همچنين داني كه من كارهاي نيك را دوست دارم مي بهتر
من يك فرانسوي ». پس مرا در اين راه راهنمايي وهدايت كن، گردم تا پيرو آن شوم مي

 من همواره يك مسيحي ملتزم بودم و. مادرم فرانسوي است پدرم اهل اتريش و ،هستم
 ستم وذاتاًخوا مي بلكه اين چيزي بود كه خودم، عادت رفتن به كليسا نبود التزامم صرفاً

وقتي هفت ساله بودم شبي در خواب ديدم كه در . كردم انساني با تقوا باشم مي سعي
كردم اين بهترين چيزي است كه ممكن است در  مي فكر، آينده يك كشيش خواهم شد

ها  كشيش از آن موقع به بعد همواره خود را در لباس راهبان و. زندگي انسان رخ بدهد
بيست ساله بودم كه  تقريباً. شد نمي صور هيچگاه از ذهنم خارجاين ت كردم و مي احساس

كردم با اين  مي فكر كنند و مي تصميم گرفتم ختنه كنم چون ديده بودم كه يهوديان چنين
هاي  تمدن از آن مرحله به بعد بود كه به تاريخ اديان و. كارم من هم يهودي خواهم شد

امور خارق العاده  ي گذشتـــــگان وها افسانه، تبت، هندي  فلسفه. مند شدم گذشته عالقه
علي رغم اينكه به اديان مختلفي . كردم مي چه كه متعلق به ماورءالطبيعه بود را دنبالهر و

يش ها داشتم كه نشانه اما به خداي واحدي اعتقاد، حتي مدتي بودايي شدم روي آوردم و
چهل سالگي همواره  ن بيست وبعد از آن بي. برايم آشكار بود اما از نظرم پنهان بود
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. داشتام  كردم كه ارتباط مستقيمي با اميال روحي مي ؤياهايي را مشاهده ها ور خواب
بعضي مواقع  و، آمد مي گاهي آن روياها همانند شهابي سريع هنگام چرت زدن به سراغم

 ها را آنقدر شفاف اين خواب. كردم مي حقيقت مشاهده هايي مطابق با واقعيت و خواب
راسخ در من جان گرفته اي  ها عقيده در اين سال. به ياد دارم كه تا امروز هم كامالًام  ديده

دين اسالم همواره . چه از جانب خداوند برايم مقدر شده همان خواهد شدبود كه هر
پس با ، كردم تمامي مسلمانان به دينشان پايبند هستند مي فكر. عزيز بود برايم محترم و

خواهد تا احكام اسالم را به جاي آورد كه از توان من  مي فراواني اين حساب تالش
در اين . هاست ايمانترين  كم اهميت وترين  پست كردم ايمان من از مي فكر. خارج است

پس استحقاق آنكه مسلمان شوم را ، انديشه بودم كه من انساني آلوده به گناهان هستم
م عزم خود را جز. كه دين از آنها مبرا استبراستي مرتكب كارهايي شده بودم  و. ندارم

روزي وقتي در شركتي مسئوليتي را عهده دار بودم مدير . كرده بودم تا خود را تطهير كنم
كل شركت از من خواست پاي يك سند جعلي را امضا كنم كه من قاطعانه جلوي او 

 الس به شمارچون اين كار در يك مؤسسه سرماگذاري اخت، آن را امضا نكردم ايستادم و
نيز با استعفاي من  او تقديم مدير كل كردم و بعد از آن بالفاصله استعفايم را. رفت مي

تمامي ما يملكم را از دست  مسكن و ،من شغل. كار شدم بي من از كار موافقت كرد و
من به . يم را با خود بردها بچه من طالق گرفت و حتي زنم نيز در اين شرايط از. دادم

من . خود نداشتم هايم با كتاب هايم و هيچ چيزي جز لباس آواره شده بودم و تمام معنا
در اين موقعيت حساس ار خداوند خواستم مرا تنها . كردم مي بايد دوباره از صفر شروع

 كردم و كوچكي پيداي  خانه. نجاتم دهدام  از اين مشكلي كه دچارش شده نگذارد و
به وضعيت جديد عادت كرده . زندگيم را بچرخانمشغلي كه حقوق آن برايم كافي بود تا 

هجري روزي در يكي از نشريات محلي 1419در سال . همواره از خدا شاكر بودم بودم و
در اين آگهي از مردم خواسته شده بود تا در . توجهم را به خود جلب كرداي  آگهي
. بياورندارشاد به مسجد محل تشريف  هاي ماه مبارك رمضان براي شنيدن وعظ و شب
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با خودم گفتم چه خوب است براي كسب . محل زندگيم زياد دور نبود اين مسجد از
 ها حتي قبل از آن به سيگار و اطالعاتي نسبت به اسالم به آنجا بروم من در اين سال

 يك سال از اين واقعه گذشت و. نتوانستم بر اين آفت غلبه كنم و، مشروب معتاد بودم
تر  با خود گفتم بايد قدمي در اين راه بردارم تا به اسالم نزديك. فرا رسيد 1420رمضان 

 تصميم گرفتم براي چند روزي هم كه شده سيگار و. دوباره آن آگهي را ديدم. شوم
ولي اين . مشروب را كنار بگذارم تا اين حق را داشته باشم به مكاني طاهر وارد شوم

از . نم در آن سال هم به مسجد برومباعث شد نتوا من غلبه كرد و هم بر عادت شوم باز
باز به آن آگهي  فرا رسيد و 1421تا اينكه رمضان سال . نهايت متأسف شدم بي اين بابت

آخر رمضان ي  دهه. آمد مي گذشت ندايي در درونم به صدا در مي هرروزكه. برخورد كردم
س كردم احسا. مشروب بگذرانم را بدون سيگار و بود كه احساس كردم همين چند روز

خوشبختانه دوست مسلماني هم . شده استتر  هايي كه بر دوشم بود كمي سبك سنگيني
داخل  وقت نماز به طرف مسجد رفتم و. پيدا كردم تا براي رفتن به مسجد همراهم باشد

گذاران نماز را با نماز در دلم شهادتين را گفته و مثل ديگران وضو گرفتم و مسجد شدم و
فرداي آن روز تصميم گرفتم روزه ، در مراسم افطار شركت كردمسپس . به جاي آوردم

ر سر سفره افطا. نزديك اذان مغرب به مسجد رفتم شير خريدم و مقداري خرما و، بگيرم
آنها نيز از حضور من خيلي خوشحال . شناختم مي زيادي بودند كه من آنها راي  عده

وقتي به خانه برگشتم . كردم مي بديدم احساس تعج مي از اينكه آنها را خوشحال. بودند
اين هدايت را استجابت دعاي قديم . نتوانستم بخوابم همواره آن صحنه در ذهنم بود

اين صحنه را تأويل آن  و. دانستم كه از خداوند خواسته بودم مرا هدايت كند مي خودم
بار به  اين. رفتن به مسجد بودم صبرانه منتظر روز بعد و بي. دانستم مي رؤياي شيرينم
دوستم به دنبالم آمد تا به . بعد از آن شهادتين را تكرار كردم غسل كردم و حمام رفتم و
در مقابل چشمان  و سوي محراب فرا خواند در مسجد امام مسجد مرا به. مسجد برويم

من اكنون . كنم نمي آن لحظه را هرگز فراموش. پنجاه نفر شهادتين را ادا كردم دويست و
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تا وقتي زنده هستم آن لحظات مسرت . ودم نامم را عبدالحكيم گذاشتممسلمان شده ب
بعد . كنم مي لحظاتي كه تا به حال طعم شيرين آنها را احساس. كنم نمي بخش را فراموش

ي  از اداي شهادتين حاضران با صداي بلند سه بار تكبير گفتند كه باعث شد در آن لحظه
بعد از آن دو ركعت نماز به . م را پايين بيندازمبزرگي اهللا سر روحاني در برابر عظمت و

دوستم مرا به خوردن يك . سپس به همراه دوستم از مسجد خارج شدم. جاي آوردم
وقتي از مسجد خارج شدم احساس . فنجان قهوه در قهوه خانه مجاور مسجد دعوت كرد

ف است به آسمان نگاه كردم ديدم چقدر آسمان صا. كردم فرد ديگري در ديگري هستم
. كنم نمي آن لحظه را هيچگاه فراموش. توان ستارگان را با دست گرفت مي مثل اينكه

هاي  شب ،ها تو انسان خوشبختي هستي چون اين شب« دوستم به آرامي به من گفت:
 ».گويند مي هاي قدر خاصي در رمضان است كه به آنها شب

 . والسالم
 ترجمه: شفيق شمس

 ت نوار اسالميمصدر: سا
IslamTape. Com 

 



 
 

 ايجنتا كامنگوا از استرال

 اشاره:
بعدها به عنوان مهماندار هواپيما . سعادت بوده است از كودكي به دنبال خوشبختي و

چون هميشه در پي موفقيت بوده است به طور دائم از اين شركت به ، شود ياستخدام م
يكي از بهترين  كرد تا اينكه باالخره توانست به يآن شركت هواپيمايي نقل مكان م

كرد با رسيدن به اين مقام به هر آنچه  ياو فكر م. هاي هواپيمايي در استراليا بپيوندد شركت
 خواسته است رسيده است غافل از اينكه اين مقام برايش به قيمت نابودي دين و يكه م

او سه ماه تمام گوشه عزلت برگزيد تا در مورد . شود يافسردگي شديد تمام م اخالق و
خوشبختي را چگونه بدست  قيقت اين جهان مادي به تفكر بنشيند! تا بداند سعادت وح

كه نامش را به عايشه تغيير » جنتا كامنگوا«اين آغازي بر سرگذشت پر ماجراي . آورد
 . . .باشد ياست م داده

 قبل از اسالم
اخبار  كردم يبردم همواره سعي م يقبل از اينكه مسلمان شوم در آزادي كامل به سر م

در همه . پوشند يچه م خورند و ياينكه چه م بازيگران سينما را دنبال كنم و هنرمندان و
ترين لباسها را براي پوشيدن  كوتاه، خريدم يعطرهاي مهيج م. كردم يچيز از آنها تقليد م

 اولين بار كه با اسالم و. گاه احساس آرامش نداشتم با وجود اين هيچ، كردم يانتخاب م
آن موقع . كه شش سال بيشتر نداشتم يگردد به هنگم يمتماس مستقيم داشتم بر مسلمين

ي  منزل ما تا مسجد مسلمانان فاصله. كردم يزندگي م» كنيا«در سرزمين مادريم يعني 
ي مسلمان فقير بودند اما علي رغم فقرشان در مناسبات ها اغلب خانواده. زيادي نداشت

در اعياد هم با پوشيدن . آمدند يز در مسجد گرد هم مچه غير نما مختلف چه براي نماز و
كردم كاش  يدر عالم طفوليت همواره آرزو م. رفتند يهاي نو به ديدار همديگر م لباس
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دختران مسلمان را  وقتي زنان و. مسلمان بودم تا بتوانم مانند مسلمانان لباس نو بپوشم
شايد اگر كسي در آن . گرفت يمديدم احترام سراسر وجودم را فرا  يمحجبه م پوشيده و

توانم مسلمان شوم همان كار را  يگفتن شهادتين م زمان به من گفته بود فقط با طهارت و
اي  جامعه ،شان مسلمانان علي رغم به جاي آوردن شعائر دينيي  جامعه. كرده بوده بودم

چ تبليغي هي يشان محصور بود وها هايشان يا در خانه بسته بود به طوريكه قرآن در دل
 .اينها را بعدها پس از اسالم آوردنم به آن پي بردم. نداشتند

 هجرت به استراليا
تابعيت  به استراليا مهاجرت كردم وام  شش ساله بودم به همراه خانواده وقتي سي و
انگليسي از قرآن مجيد به دستم اي  براي اولين بار آنجا بود كه نسخه. آنجا را پذيرفتم

فهم بود اما از قرائت دست غير قابل  بسياري از مطالب برايم سنگين وبا اينكه . رسيد
 از اين امر. هاي هواپيمايي پيوسته بودم در اين زمان من به يكي از بهترين شركت. نكشيدم

سعادت بر دوش  ينهايت مسرور بودم چون عقيده داشتم با پيوستن به اين شركت هم بي
از دست دادن  ر آنجا با عث انحطاط اخالقي وغافل از اين كه كار د. من نشسته است

 .شود يهايم م ارزش

 سوي نور به
كار من به جايي رسيد كه به ، شد يبيشتر مام  گذشت افسردگي يهرچه از كارم بيشتر م

در اين مدت فقط با مطالعه . از مردم دور شدم مدت سه ماه تمام گوشه عزلت گزيدم و
، يك روز براي قدم زدن به كنار دريا رفته بودم. . .  .تا اينكه . كردم يخودم را سرگرم م

مستند به نام اي  به طور اتفاقي برنامه، تلويزيون را روشن كردم وقتي به خانه برگشتم و
در حال پخش بود كه در مورد كساني بود كه در  ها بر روي يكي از شبكه» ستاره اسالم«

با خودم گفتم :آيا . نامه به فكر فرو رفتم من بعد از ديدن بر. گرويدند يآمريكا به اسالم م
نامش  داشتيم كه آفريقايي واي  ما همسايه، چرا كه نه اسالم براي غير عرب نيز هست؟
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بالفاصله نزد او رفتم از او خواستم توضيحاتي در مورد دين اسالم به من . محمد بود
اي اينكه بتواني قرآن را بر او به من گفت: توانم قرآن را بخوانم؟ ياينكه چگونه م بدهد و

 بخواني بايد وضو داشته باشي تا بتواني مصحف را لمس كني سپس خودش با ادب و
او نيز اركان اسالم . اين منظره به شدت مرا تحت تأثير قرار داد. تواضع برايم قرآن خواند

ر هميشه در اين فك. توان مسلمان شد ياينكه چگونه م تعاليم آن را برايم شرح داد و و
علي رغم  وظيفه ما در قبال آفرينشمان چيست؟ كنيم؟ يبودم كه ما به خاطر چه زندگي م

. دانستم ينم بودم كه به پرودگار يكتا ايمان داشتند اما جواب سؤاالتم رااي  اينكه از قبيله
 يابم و يخوانم جواب سؤاالتم را م يخوشبختانه بعد از اسالم آوردنم هر وقت قرآن را م

نعمتي باالتر از نعمت آورم چون هيچ  يبت همواره شكر خداوند را به جاي ماز اين با
اولين چيزي كه بعد از اسالم آوردنم آرزويش را داشتم مشرف شدن به حج . اسالم نيست

ل قو» دكتر ابراهيم ابو محمد« استراليا يبيت اهللا الحرام بود كه بحمداهللا مدير مؤسسه اسلم
بعد از آن آرزو دارم زبان عربي را بياموزم تا بتوانم . است ادهبرآورده شدن آن را به من د

 .حفظ كنم قرآن كريم را به سهولت بخوانم و

 نقاط مثبت دين اسالم

از . اخروي است تمام امور دنيوي و اعتدال در از نقاط مثبت دين اسالم توازن و
بود  دترين عواملي كه باعث جذب من به اسالم شد خواندن سيرت حضرت محم مهم

بزرگ ي  وقتي مسلمان شدم احساس كردم به خانواده. انگيز بود كه بسيار برايم هيجان
كه قرآن يمااميدوارم روز قيامت با ايشان محشور شوم هنگ. امت محمد تعلق دارم

آخرين پيامبر خدا ي  خوانم كه درباره يكنم يك فرمان آسماني را م يخوانم احساس م يم
من شغلم را كه مهمانداري هواپيما بود ترك كردم تا . كند يروز رستاخيز صحبت م و

استراليا كار پيدا  يخوشبختانه بالفاصله در دفتر يكي از مدارس اسلم. براي آخرتم كار كنم
كردم تبليغات  يهايي كه در ايتاليا زندگي م  آيد درسال ييادم م. مشغول به كار شدم كردم و

دوستاني داشتم كه همواره به دين اسالم به عنوان . منفي زيادي عليه اسالم وجود داشت
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هاي  جوك بيشتر اوقات نكات مضحك و. نگريستند يخواند م يديني كه به خشونت فرا م
قبول  هايشان را البته من حرف. كردند يپيامبر اسالم تعريف م تمسخر آميز درباره اسالم و

به فرهنگ آنها آشنا  ه بودم وجوار مسلمانان زندگي كرد هاي متمادي در نداشتم چون سال
كردم  يفقط گمان م، دانستم اسالم ديني آسماني است يمسلمان شدنم م من قبل از، بودم

آورم نوعي  ييي كه از حج رفتن مسلمانان به ياد مها صحنه. اين دين مختص اعراب است
آوردن  زيرا عقيده داشتم اينها كه براي به جاي. انگيخت ميمن بر وقار را در احترام و

توانند دعوتگراني  يكنند نم ياموالشان را ترك م خانواده و ركني از اركان دينشان وطن و
صاحب ديني هستند كه انسان را  بلكه آنها، گري باشند ترور و افراطي، سوي خشونت به
فقط بايد ، توانم بيان كنم ياحساساتم را نم. دهد سوي باالترين درجات اخالقي سوق مي به

به  اين دين مرا از حالت پوچي خارج كرد و، ن دين همه چيز را در من تغيير دادبگويم اي
كنم به مطالعه  يدر كنار قرآن سعي م. اآلن بهترين كتابم قرآن كريم است. طمأنينه رساند

خوشبختانه راديوي مؤسسه . سلف صالح اين امت بپردازم سيرت انبياء وكتب 
دروس ديني مختلف كه . كند يبه طور مرتب پخش م قرآن كريم را استراليا اذان و ياسلم

اميدوارم دست . كنم يشود را به طور مداوم دنبال م يمختلف پخش م  يتوسط علم
 .اندركاران اين راديو همواره موفق باشند

 زن در غرب
 ها د ر روزنامه، در تلويزيون. شود يمتأسفانه در غرب زن به عنوان يك كاال تبليغ م

اما در . شود يتوالت نيز تصاوير زن بيشتر از كاالي مورد نظر تبليغ م حتي در كاغذهاي
شود كه اين خود باعث حفظ  ياسالم يك زن مسلمان در مأل عام با احتشام ظاهر م

شماري را مرتكب  ها به نام آزادي فسادهاي بي غربي. شود يشخصيت او م كرامت و
جود دارد كه تخطي از آن باعث اما در اسالم براي آزادي زن محدوديتي و. شوند يم

من به تمام زنان غربي . است شود كه دين به آن دستور داده يخارج شدن از آزادي م
اشتباه  شود كامالً يتان در مورد اسالم بيان م يم آنچه كه در وسايل ارتباط جمعيگو يم
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شما  .پردازند يمبناي آن اطالعات غلطي است كه از منابع نادرست به بيان آن م. است
بدانيد كه  سنت مراجعه كنيد و براي درك بهتر اسالم بايد به منبع حقيقي آن يعني قرآن و

 يحجاب پوشيدن زنان مسلمان از روي فشار خارجي نيست بلكه با حجاب اسلم
چه  تمام مسلمانان چه زن و از در آخر. خواهيم هر چه بيشتر به خدا نزديك شويم يم 

با تبليغ اين امانت الهي را به  بهترين وجه فرا بگيرند وخواهم دينشان را به  يمرد م
من هرگز فضل كساني كه در هدايت من شريك بودند را فراموش . ديگران نيز برسانند

 ،هندسه، هوا فضا، ي علميها تمام عرصه اميدوارم بار ديگر مسلمانان را در. كنم ينم
فقط  ها ببينم و مد ساير امتتكنولوژي سر آ و  يي نظمها عرصه علوم وراثت و، پزشكي

 .يك امت مصرف كننده كه هيچ توليداتي ندارد نباشيم
 . والسالم

 ترجمه: شفيق شمس
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 نيپيليجوآن والرده از ف

شش برادر و يك خواهر دارم و . ساله از كشور فيليپين هستم 22» جوآن وِالرده«من 
همزمان با دوره دبيرستان در مغازه خواروبار فروشي كوچكي . ستمفرزند دوم خانواده ه

دوره دبيرستان را به پايان  2001سال . كردم تا بتوانم مخارج تحصيلم را فراهم كنم مي كار
به لطف خداوند توانستم  و تصميم گرفتم ادامه تحصيل بدهم كه خوشبختانه و، رساندم

كفاف ام  اما به خاطر اين كه بودجه خانواده. ريزي رايانه قبول شوم در رشته برنامه
به همين . نتوانستم به دانشگاه كه مخارج بااليي داشت وارد شوم داد نمي زندگيمان را

بيماري  ريك سال بعد دچا. هايم را پس انداز كنم پول دليل تصميم گرفتم كار كنم و
طول عمل جراحي هشت ساعت به . مجبور به عمل جراحي شدم آپانديس شدم و

به ناچار چند روزي را در بيمارستان ، رمق شده بودم بي حال و بي من به شدت انجاميد و
پس از آن ديگر . درمان شود اين باعث شد تمام پس اندازم خرج دوا و بستري بودم و

چند ماه بعد . التيام نيافته بود ها چون هنوز جاي بخيه، نتوانستم مانند سابق به كار بپردازم
سه ماه بيشتر دوام  اما يك سال و، سازي كار كنم م در يك كارخانه بستنيتتصميم گرف

چيزي براي  و شد مي مخارج خودم تأميــــــن چون با حقوق آن فقط خرج و، نياوردم
من آدم مذهبي نبودم اما در دوره دبيرستان عضو هيئت جوانان . ماند ام نمي خانواده

نيز فقط  كار ما. عضو انجمن ازدواج كليسا بودند مادرم نيز پدر و. كليسا بودم مسيحي در
گاهي نيز به ما كتاب  خوانديم وگاه مي اين بود كه در روزهاي يكشنبه در كليسا سرود

در واقع تنها اطالعاتي ، شد مسلماني را ديد مي شهر ما به ندرت در. آموختند مي مقدس
دانستم آنجا  مي كه ه (مينداناو)شد به منطق مي مسلمانان داشتم مربوط كه در مورد اسالم و

 گيرند و مي ماه رمضان را روزه، آنجا مساجد بسياري وجود دارد، اكثريت مسلمان هستند
شايد . اسالمي است حتي پوشش زنان آنجا نيز كامالً دانند و مي گوشت خوك را حرام

 اف)شود گروه (ابوسي مي اولين چيزي كه به ذهن مردم فيليپين از اين منطقه تداعي
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. ا وكوهها به جنگ چريكي با حكومت مركزي مشغولند باشد كه با استقرار در جنگله مي
چون آنها مسلمان هستند مردم دين اسالم  از نظر مردم فيليپين آنها مردم خوبي نيستند و

، كه مردم مسلمانان را قاتلام  من بارها شنيده. دهند مي را آماج حمالت خود قرار
باشد كه براي  مي اين بر اثر عملكرد گروه (ابوسياف) دانند و مي بجنگ طل و گروگانگير

هاي  از نظر من مسلمانان آدم. باشند مي استقالل از حكومت مركزي با دولت در جنگ
به مشكالت آنها پي برد بعد به  هاي آنها را شنيد و بدي نيستند بلكه ابتدا بايد حرف

كنند  مي جهان به افراد مستمند كمك بسياري از مسلمانان در سرتاسر. قضاوت نشست
 در واقع ما بر اساس عملكرد افراد. حتي بسياري از آنها عضو گروههاي خيريه هستند

هم اكنون دين اسالم بيشترين رشد را در بين . توانيم يك دين را زير سؤال ببريم نمي
. آوردنم بود اين طرز تفكر من در مورد دين اسالم قبل از اسالم. اديان ديگر داشته است

باشم تصميم گرفتم به واسطه يكي از ام  به هر حال براي اينكه بتوانم كمك خرج خانواده
قبل از اينكه به دبي بيايم دوستم كه . دوستان خانوادگي به دبي بيايم تا بتوانم كار كنم

به من پيشنهاد داد مسلمان شوم اما من به او جواب ، خودش خيلي قبل مسلمان شده بود
دين  توانم ديني غير از مي گفتم: خانواده من همگي مسيحي هستند من چگونه دادم ورد 

مسلمين تماس  بعد از اينكه به دبي آمديم براي اولين بار با اسالم و. آنها داشته باشم
ي كوچك مرا با اسالم ها كتابچه سعي كردند با نوار واي  مستقيم پيدا كردم در دبي عده

 از دوستان فيليپينيم كه خود مسلمان شده بود از من دعوت كرد روزي يكي. آشنا سازند
وقتي به . هاي آنها آشنا شوم در جلسات هفتگي آنها شركت كنم تا از نزديك با فعاليت

از همه  آنجا رسيدم تعجب كردم چون تمام كساني كه آنجا حضور داشتند مسلمان و
. نران شروع به سخنراني كردبعد از اينكه همگي نشستيم سخ. تر هموطنم بودند مهم

وقتي به خانه برگشتم به فكر فرو . نام داشت مرگ) موضوع سخنراني هم (زندگي بعد از
روز حساب هستم؟در روز جزا چه جوابي براي ي  رفتم از خودم پرسيدم آيا من آماده

 تنها عبادتم وام  را فراموش كرده در حالي كه من در مواقع بسياري حتي خدا خدا دارم؟
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هايي در مورد  كتابي  پس از آن به مطالعه. شركت در مراسم هفتگي كليسا بوده است
سر انجام . در نهايت تصميم گرفتم مسلمان شوم تحقيقاتي انجام دادم و اسالم پرداختم و

سوي  هايي كه مرا به يكي از علت. ميالدي اسالم را پذيرفتم 2006/مارچ/22من در تاريخ 
روشن بيان شده است اما در مسيحيت  كه پيام اسالم واضح واسالم كشاند اين است 

 دانم كه چيزهاي مادي مانند پول و مي ناآل. گيج كننده هستند بسياري از باورها مبهم و
تواند سعادت ما را در اين زندگي تأمين كند بلكه  نمي ثروت كه در اطاف ما وجود دارند

خداوند بلند مرتبه از تمام اين  مسلماً. دچيزهاي باالتراز آن هم در اين دنيا وجود دار
البته براي كساني كه تازه مسلمان هستند شايد اسالم دين . اسباب مادي باالتر است

 علي الخصوص براي زنها كه در مورد مسأله حجاب كمي دچار مشكل، نباشداي  ساده
راه را بر او  د وكن مي اين دين را بپذيرد خداوند به او كمك شوند اما اگر انسان قلباً مي

 همواره از خداوند متعال كنم قرآن را بياموزم و مي هم اكنون سعي. گرداند مي آسان
صفا به  در صلح و خونريزي و خواهم كه مسلمانان را در سرتاسر جهان بدون جنگ و مي

به  اند همچنين اميدوارم خداوند همه كساني را كه موفق نشده. زندگي خود ادامه دهند
من مطمئن هستم اگر شخصي از  سوي نور هدايت كند و بزرگ بپيوندند بهاين دين 

تمام  در آخر از و دارد مي خداوند بخواهد خداوند راه را براي هدايت او روشن نگه
در ام  از هموطنان مسيحي. كنم مي يابم تشكراني كه باعث شدند من حقيقت را دركس

 . خود بپذيرندي  جامعه آنها را در خواهم مسلمانان را بهتر بشناسند و مي فيليپين

 والسالم
 ترجمه: شفيق شمس

 ت نوار اسالميمصدر: سا
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 كايآمر يايفرنيالت كاليجهاده از ا

 اشاره: 

يكي از عواملي كه در پيشرفت اسالم در ساير نقاط جهان مؤثر بوده اخالق خوب 
با اخالق ، اند كرده مي سفر بازرگاناني كه براي تجارت به كشورهاي دور دست. است

شماري از مردم  بي هدادند (حتي در تجارت) سبب هدايت عد اسالمي كه از خود نشان مي
در سرگذشت اين زن آمريكايي چيزي كه نبايد از آن غافل بود ابتدا . شدند آن ديار مي

توان از داليل هدايت او  توفيق الهي و سپس اخالق خوب خواهران مسلمان را مي
سبب ، كردند كردند يا به او بدرفتاري مي چرا كه اگر آنها او را از خود طرد مي، مردبرش

 . . . شدند ايجاد ذهنيت منفي نسبت به اسالم و مسلمين در او مي
مادرم طوري . ام من از پدر و مادري مسيحي در ايالت كاليفرنياي آمريكا به دنيا آمده

در روزهاي يكشنبه تنها . شنبه به كليسا بروممرا تربيت كرده بود كه مجبور بودم هر يك
من هيچوقت از كليسا خوشم . موسيقي انجيل بود، اهنگي كه مجاز بود نواخته شود

كردند آنجا بهترين مكان براي نشان دادن  آمدند فكر مي كساني كه به آنجا مي، آمد نمي
هايشان را  باسبه همين خاطر نيز جديدترين و بهترين ل، هايشان است آخرين مد لباس

شدند بر روي  بعد از آنكه مردم وارد كليسا مي. پوشيدند تا از همديگر عقب نمانند مي
نشستند و به تك تك افرادي كه از در  هايي كه در دو طرف تعبيه شده بود مي نيمكت

شد مردم به هم  ديدم وقتي شخصي وارد كليسا مي من مي، شدند شدند خيره مي وارد مي
شخص  كردند سپس پشت سر آن د و توجه همديگر را به او جلب ميزدن سقلمه مي

هايشان رو به باال قرار  كردند كه بيني يا اينكه طوري او را نگاه مي، كردند گويي مي بد
اكنون نوبت . شد برنامه شروع مي، گرفتند بعد از اينكه همه سر جايشان قرار مي. گرفت مي

، كرد او ابتدا به صورت آرام و آسان شروع مي. پدر روحاني بود كه موعظه را شروع كند
فشرد و حسابي عرق خودش  رفت انجيل را به شدت با دست مي همچنان كه به پيش مي
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. خواندند كردند و با صداي بلند مناجات مي مردم نيز همراه او شروع مي، آورد را در مي
ز كنار ظرف محتوي شد آنها بايد ا بعد از اينكه احساسات مردم بدين صورت تحريك مي

من از اين كار آنها . ريختند گذشتند و بدون هيچ ناراحتي به درون آن پول مي پول مي
آنها اين كار را ، كرد دانم چرا وقتي واعظ آنها را تحريك مي نمي، شدم زده مي شگفت

كردم هرگز تحت تأثير واعظان ديني قرار نگيرم و به مردمي  من سعي مي. دادند انجام مي
وقتي در خانه خواندن انجيل را شروع كردم . كردم در اطرافم بودند هيچ توجهي نميكه 

خواندم حضرت  مثالً وقتي در انجيل مي، خيلي از مسائل بود كه براي من قابل درك نبود
عيسي براي عبادت به پشت كوه رفت و وقتي برگشت مورد خيانت يكي از پيروانش به 

انديشيدم پس اين خدايي كه او برايش نماز  به اين ميهميشه ، قرار گرفت» يهودا«نام 
من ، گذارده كه بوده (نعوذ باهللا) چرا او را از خيانت آن شخص با خبر نساخته است مي

او رفته «گفتند:  كردم اما آنها به من مي هميشه در اين مورد از مادر و مادربزرگم سؤال مي
بلكه مرا در ، كرد نمي ه تنها مرا قانعها ن اين جواب. »بوده پيش پدر تا نماز بگذارد

روي هم رفته به اين نتيجه رسيده بودم كه كليسا جوابي . داشت پريشاني ذهني نگه مي
به همين خاطر نيز هيچ وقت فردي مقيد به مذهب ، براي رفع شك و ترديدهايم ندارد

طرز پوشش  رفتم نشستم يا در كوچه و خيابان راه مي هميشه وقتي در اتوبوس مي. نبودم
دادند توجه مرا به  قاري را كه هنگام راه رفتن از خود نشان مي همچنين و ،زنان مسلمان
. داد اين خصوصيات بود كه در اجتماع آنها را متمايزتر از بقيه نشان مي. كرد آنها جلب مي
يز دانستم از كجا شروع كنم آنها ن خواستم با آنها ارتباط برقرار كنم اما نمي چند بار مي

خواستم بدانم عقايد آنها بر چه چيزي استوار  من واقعاً مي. نمودند هيچ التفاتي به من نمي
همچنين ، گويند مسلمانان كتابي دارند كه به آن قرآن مي«گفت:  يك از دوستانم مي. است

او به من پيشنهاد كرد . »خورند دانند و نمي طبق تعاليم قرآن گوشت خوك را نيز حرام مي

من نيز ، »السالم عليكم« برقرار كردن رابطه با آنها هر وقت آنها را ديدم بگويم كه براي

 . »دفعه بعد همين كار را خواهم كرد«گفتم: 
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يك زن مسلمان ، سوار اتوبوس شدم Downtown يك روز براي رفتن به مركز شهر

از «و گفتم: من به ا. او نيز جواب مرا داد» السالم عليكم«من به او گفتم: ، نيز سوار شد

روز بعد يك جلد از آن را با خود «او به من گفت: ، »توانم كتاب قرآن را پيدا كنم كجا مي
 . »خواهم آورد

مطالبش ، هنگامي كه خواندن قرآن را شروع كردم احساس خوبي به من دست داد
ه من تصميم گرفت. كردم نمي را از خود دور به اين خاطر هيچگاه آن، برايم قابل فهم بود

بعد از اينكه وارد ارتش شدم قرآن را نيز با خود به پادگان بردم و ، بودم به ارتش بپيوندم
دادم كه  مي در اين ميان به ديگر هم قطارانم نيز توضيح، در آنجا به خواندن آن ادامه دادم

سپس به تگزاس ، تقريباً پنج سال آنجا بودم. قرآن در مورد چه چيزي سخن گفته است
هر وقت او مشغول مراسم . هم اتاقي من در تگزاس يك بودايي بود. فتمانتقال يا

مراسم او ، گرفتم تا از عبادت او سر در بياورم شد او را تحت نظر مي اش مي مذهبي
نشست و سپس  كوچكي كه جلويش گذاشته بود مي هگونه بود كه او روبروي جعب بدين

هايي را كه در دست داشت در برابر  كرد زنگ در حاليكه چيزهايي را زير لب زمزمه مي
 . داد هاي روشن تكان مي شمع

روز بعد كه بيرون رفته . يك روز مطالبي را كه در قرآن خوانده بودم برايش شرح دادم
شايد اينجا بتواني معلومات «وقتي كه برگشت كاغذي را به دستم داد و گفت: ، بود

برگه در مورد دين اسالم و مكان  بر روي آن. »بيشتري را در مورد اسالم بدست آوري
يك يا دو . من آن را گرفتم و در كابينت گذاشتم، تجمع مسلمانان مطالبي نوشته شده بود

روز بعد تصميم گرفتم به آن مكان بروم تا بدانم واقعاً پيام اسالم چيست؟ من به آنجا 
ر مورد اخالق و سخنران د. واقعاً از شنيدن آن لذت بردم، رفتم و به سخنراني گوش كردم

پوشش و حجاب زنان و روابط جنسي قبل از ازدواج سخن ، رفتار مردم با همديگر
اين سخنان تأثير زيادي روي من گذاشت همچنين رفتار خواهران مسلمان با من . گفت مي

آنها هيچ وقت از من بطور مستقيم دعوت نكردند تا مسلمان شوم بلكه . بسيار خوب بود
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من نيز بارها و بارها در . كردند تا در جلسات بعدي شركت كنم مي تعوهر بار از من د
هاي آنها را به خاطر مضامين اخالقي كه داشت  من سخنراني. جلسات آنها شركت كردم

در يكي از روزها خواهران . داشتم شد دوست مي هايي كه مطرح مي همچنين واقعيت
من ، جمعي به پارك خواهند رفتمسلمان به من گفتند كه هفته آينده براي گردش دسته 

من دعوت آنها را با كمال ميل . توانم با آنها همراه شوم مي، نيز اگر دوست داشته باشم
من به همراه ساير . روز موعود فرا رسيد و ما به طرف پارك حركت كرديم. پذيرفتم

ديدم هاي ظهر بود كه  نزديكي. خواهران به سوي نيمكت تا بنشينيم و با هم صحبت كنيم
من با خودم ، كنند رنگي را بر روي زمين پهن مي هاي سفيد برادراني كه با ما هستند پارچه

اما با كمال تعجب ، كنند تا براي صرف نهار آماده شوند گفتم حتماً دارند سفره را پهن مي
ديدم كه يكي از آنها كفشش را بيرون آورد و جايي در وسط آنها ايستاد و در حاليكه 

داشت با صداي بلند كلماتي را بر زبان  هايش نگه مي را در كنار گوش هايش دست
از يكي از  من از اين كار او متحير بودم و، خواند مانند اين بود كه دارد آواز مي. آورد مي

او دارد اذان «خواهراني كه در كنارم نشسته بود دليل اين كار او را پرسيدم كه او گفت: 
يكي در ، شود دم هر شخصي براي خودش خم و راست ميبعد از اذان دي. »گويد مي

بعضي ، خواند ديگري در حال ركوع بود مي حالي كه ايستاده بود چيزهايي را زير لب
. خواندند) گذاشتند (در واقع داشتند نماز سنت مي ديگر نيز پيشانيشان را بر روي زمين مي

كرد به اذان گفتن اما اين بار به  وقتي آنها نمازهايشان به پايان رسيد باز آن برادر شروع
در اين هنگام همگي از جايشان بلند شدند ، تر و آهسته اين كار را انجام داد صورت آرام

 . تشكيل دادند، داديم هايي شبيه صفهايي كه ما در ارتش تشكيل مي و صف
صف . هاي منظم پشت سرش قرار گرفتند همه و بقيه در صف يك نفرشان جلوتر از

، من كه اين كارها را قبالً نديده بودم. مردان تشكيل شده بود هز پشت سر همزنان ني
ور  كردم در افكار خويش غوطه مي وقتي به عبادت آنها نگاه. خيلي برايم جالب بود

در . من دوست داشتم مسلمان شوم، من آن موقع تصميم خودم را گرفته بودم. شدم مي
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با اين تفاوت كه ، پيش آنها خواهم آمد و چنين كردم پايان به آنها گفتم كه هفته آينده نيز
آنها نيز امام مسجدشان را آوردند و . خواهم مسلمان شوم اين بار رسماً اعالم كردم كه مي

ن روز يكي از شادترين آ. در حضور امام مسجد و بقيه خواهران شهادتين را ادا كردم
گفتند و من  گرفتند و تبريك مي مي تمام خواهران مرا در آغوش، ام بود روزهاي زندگي

گذرد اما  و الحمد هللا از اسالم آوردنم چند سالي مي. ام كردم دوباره متولد شده احساس مي
 . هيچ خللي در عقايدم ايجاد نشده است

 والسالم
 ترجمه: شفيق شمس

 ت نوار اسالميمصدر: سا

IslamTape. Com 



 
 

 حفصه فاروق از هنك كنگ

 هاي انگليس خانه يكي از دانشگاهبراساس روايت مسؤل كتاب

چه سري در او نهفته بود كه باعث جلب توجه من . سكوت او مرا به فكر واداشته بود
او دانشجوي . اولين بار كه او را ديدم در كتابخانه دانشكده بود، نسبت به او شده بود

مسؤل در آن موقع من . جديدي بود كه بعد از تعطيالت عيد فطر به ما ملحق شده بود
 از من كتبي در مورد اسالم خواست و او با كمرويي فراوان به پيشم آمد و، كتابخانه بودم
تقريباً ، مشغول مطالعه شد رفت واي  به گوشه آرام او را زير نظر داشتم او. منصرف شد

او برعكس دختران ديگر كه به كتب داستاني و حقوق زنان . همين بوداش  هر هفته برنامه
 ها را داد او كتاب مي به كتب ديني و اسالمي بيشتر توجه نشان، دادند ميتوجه نشان 

كتاب خواندن او . شد مي نشست و به مطالعه مشغول مي تنهااي  گرفت و در گوشه مي
علت حزن او چه بود؟ . اندوه او مرا به فكر واداشته بود برايم عجيب نبود بلكه حزن و

ديگران بود  خواستم ديواري كه به بين او و يم، سعي كردم بيش از پيش به نزديك شوم
خواستم داستان  از او. خوشبختانه توانستم اعتماد او را به خود جلب كنم. را بشكنم

به زبان انگليسي داستان زندگيش را اي  نامه زندگي خويش را برايم تعريف كند او در
 برايم شرح داد:

دين من قبل از اسالم هندو  .من دختري از هنگ كنگ هستم كه اصالتي هندي دارم
اسمم را بعد از . ام خره به راه راست هدايت شدهمن خيلي خوشحال هستم كه باآل. مبود

حفصه «عمر به  المؤمنين حفصه زوجه پيامبر و دختر حضرتام   اسالم به بركت زندگي
دوارم هنوز هم بر همان عقايد قديمي خودشان هستند اميام  خانواده. ام تغيير داده» فاروق

پيوستم اي  وقتي در هنك كنگ بودم به مدرسه. خداوند آنها را به راه راست هدايت كند
 بيشتر مواقع آنها از دين اسالم صحبت، دادند كه اغلب افراد آن را مسلمانان تشكيل مي

بيشتر دوستان . خواند مي كردند و اينكه اين دين چگونه انسان را به اخالق حميده فرا مي
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براي گذشتن وقت  روزي در ساعت فراغت در كالس نشسته بودم و، بودندمن مسلمان 
در  آنها. هاي دو نفر پشت سرم شدم مشغول كتابي كرده بودم كه متوجه صحبت خودم را

غير  كردند و اينكه بهشت از آن مسلمانان است و مي جهنم صحبت مورد بهشت و
چرا بهشت از آن  ،د بر خود بلرزماين جمله آنها باعث ش. شوند مي مسلمين به جهنم وارد

جهنم براي غير مسلمانان؟ اصالً بهشت و دوزخ چيست؟ تكليف آن  مسلمانان است و
از آنجا بود كه تحقيقاتم را در مورد  ؟تندچيستهمه آدم روي كره زمين كه مسلمان نيس

 .اسالم شروع كردم

 در جستجوي اسالم
هاي زيادي را در مورد اسالم  رانيسخن، اينترنت را براي تحقيقاتم در نظر گرفتم

م كرد مي بعد از هر سخنراني احساس، جستجوي من يك سال به طول انجاميد. شنيدم
 كردم بايد هرچه زودتر راهم را انتخاب مي احساس. ام بيش از پيش به اسالم نزديك شده

مين دانستم كه راه صحيح ه مي به قناعت كامل در مورد اين دين رسيده بودم. كردم مي
بعضي ، كردم مي خداوند طلب هدايت از ماندم و مي هاي متوالي را بيدار شب. است
خواستم به من در انتخاب راه حق ياري  مي از خداوند ،افتادم مي ها متضرعانه به گريه شب
خره استرس عجيبي داشتم باآل، تا اينكه شبي چشمانم با خواب بيگانه شده بود. كند

هاي  دم منتظر صبح نشدم بلكه همان شب به يكي از همكالسيتصميم خودم را گرفته بو
از پشت تلفن شهادتين را ادا كردم مانند  ،تصميمم آگاه كردم او را از مسلمانم زنگ زدم و

آن شب بارها ، چشمانم مملو از اشك شده بود، شده بودم كه بال درآورده استاي  پرنده
همكالسهايم كلمه توحيد را  در حضور صبح روز بعد. بارها شهادتين را تكرار كردم و

، رسيد مي شنيدم بلكه تكبير آنها بود كه به گوشم نمي ديگر صداي خودم را، تكرار كردم
كنم من حد فاصل  نمي من آن روز را فراموش. ريختند مي بعضي از آنها اشك شوق

 .دوزخ بودم اما هدايت خداوند باعث شد راه راست را پيدا كنم بهشت و
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 اسالمبعد از 
براي آموختن تعاليم اسالم قدم برداشتم اولين بار كه به ، بعد از اينكه مسلمان شدم

بارها مساجد را از بيرون ديده بودم اما هيچوقت حسي  بارها و. مسجد رفتم تنهايي رفتم
. گذارم مي كردم روزي به درون آن قدم نمي هيچوقت فكرش را. مانند آن روز را نداشتم

قبل از آن هرگز ، شدم يك حس مافوق طبيعي بر من مستولي گشت وقتي وارد مسجد
خواست نماز را  مي چه مكان با عظمتي بود امام. مسلماني را هنگام نماز نديده بودم

حركات نماز گذاران را ، شروع كند به قرائت امام گوش فرا دادم چه لحن دلنشيني داشت
گذاران ياد بگيرم تا بتوانم به نمازرا  تر نماز خواستم هرچه سريع مي زير نظر گرفتم

كردم نماز را از  مي سعي رفتم و مي به مسجد، روزهاي بعد هم كارم همين بود. بپيوندم
يكي از  خوشبختانه الطاف الهي شامل حال من شد و، روي حركات نمازگذاران فرا بگيرم

از را به من نمام  وقتي متوجه شد تازه مسلمان شده خواهران عرب زبان متوجه من شد و
كرد به  مي وقتي ديگر خواهران متوجه جريان شدند هركدام سعي ،سبحان اهللا. ياد داد

 توانستم نماز و آنها با احترام فراوان با من رفتار داشتند و. من برخورد كند بهترين نحو با
اولين بار كه به درگاه خداوند براي نماز . حروف عربي را به نحو صحيح فرا بگيرم

ديگر خواهران نيز از گريه من به . دم از شدت گريه نتوانستم نمازم را كامل ادا كنمايستا
كند موقع سجود دوست  مي كردم نماز انسان را به خدا وصل نمي فكر. گريه افتاده بودند

به كجا  چه لحظات فرهمندي بود من كجا بودم و، نداشتم سرم را از سجده بلند كنم
هنگامي كه . د بر من بود كه به راه راست هدايت شدمنعمات خداون اين از. رسيدم

مسلمان شدم مادرم به همراه برادرم براي ديدن پدرش به هند مسافرت كرده بود به خاطر 
بعد از . همين براي به جا آوردن شعائر ديني هيچ مشكلي نداشتم چون در خانه تنها بودم

از  روسري به من هديه داد وچند ماه از مسلمان شدنم يكي از خواهران در مسجد يك 
آن را به سر كردم وقتي در آينه خودم ، تمام نگاهها به من بود. من خواست آن را بپوشم

از آن تاريخ به بعد . اشك از چشمانم سرازير شد اين من بودم؟، شد نمي را ديدم باورم
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حجاب به منزله تاجي است كه بر روي سر زنان . نديد هرگز كسي بدون حجاب مرا
من با حجابم . توانستم اين تاج را از از روي سرم بردارم مي سلمان قرار دارد چگونهم

در هنگ كنگ ام  تا آن موقع كسي از خانواده. رسماٌ به ديگران فهماندم كه مسلمان شدم
شديداٌ استرس داشتم ، نبودند اما قرار بود يكي از دوستان خانوادگي به ديدنم بيايد

يند اما مطمئن بودم برفتم مواظب بودم كسي از آشنايان مرا ن يم هروقت در خيابان راه
رفتم يكي از دوستان خواهرم مرا  مي روزي وقتي در خيابان. ماند نمي خره ماه پشت ابرباآل
. به راهم ادامه دادم خيال نگاههاي او ، بيرد شد من اما و او متعجبانه به نگاه كرد، ديد

دانستم راهم را درست  مي كردند چون مي من فكرمورد  برايم مهم نبود مردم چه در
 در قبال اسالم آوردنم چيست؟ام  دانستم عكس العمل خانواده نمي فقطام  انتخاب كرده

پدرم با من تماس گرفت گفت هرچه  بعد از چند روز كه آن شخص مرا در خيابان ديد
البته ، ده استزودتر به هند سفر كنم چون آنجا شخصي از اقوام از من خواستگاري كر

دانستم آنجا چه در انتظارم  مي. دانستم جريان از چه قرار است مي من. داماد هندو بود
. ام من تماس نگرفته بود اال بعد از اينكه فهميده بود مسلمان شده پدرم هيچگاه با ،است

اي  دانستم آنجا چه چيزي در انتظارم است به دنبال بهانه مي كردم زيرا مي من بايد مقاومت
به خاطر همين  خواستم آنها به من شك كنند نمي بودم تا عدم سفرم را توجيه كنم زيرا

 ها او را قانع پدرم اين جواب از مسافرت عذرخواهي كردم اما امتحانات را بهانه كردم و
بر سرم اي  كردبه خاطر همين خبر سفر قريب الوقوع او به هنگ گنگ همانند صاعقه نمي

من از خودم هراسي به دل . دانستم چگونه با او روبرو شوم نمي ،بودم فرود آمد گيج شده
اين فرصت  پدرم آمدنش كمي به طول انجاميد و، ترسيدم مي نداشتم بلكه به خاطر دينم

چند بار سعي كرده بودم با دختري به  قبالٌ، خوبي برايم بود تا فكري به حال خودم بكنم
شنيده بودم او نيز مانند من از آيين هندو به  ،وفق نبودمتماس برقرار كنم اما م» زافيرا«نام 

خواستم بدانم عكس العمل  مي. اين جريان مرا به ياد او انداحته بود. اسالم گرويده بود
دانستم چگونه با  نمي رد او را گم كرده بودم ؟چگونه بوده است خانواده او در قبال او
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ه بودم با او تماس بگيرم چيزي عايدم از آخرين باري كه سعي كرد تماس برقرار كنم؟
 خداوند را در نماز شب به ياري. اميدوار بودم او به من جواب بدهد. نشده بود

 . . . . .طلبيدم مي

 كور سوي اميد

از اي  نامه و خداوند دعاي مرا مستجاب كرد، اميد شده بودمجا نا درحاليكه از همه
نوشته بود كه از هنك اش  در نامه او. نهايت خوشحال شدم ، بيدريافت كردم »زافيرا«

او به همراه دو فرزندش به شهر . كنگ براي حفظ دينش به انگلستان فرار كرده است
ي اسالمي به كار مشغول ها در آنجا توانسته بود در يكُي از موسسه رفته بود و» ناتينگهام«

او . بپرهيزمام  ادهاز رودر رويي با خانو او از من خواسته بود به او ملحق شوم و. شود
به خاطر همين تصميم . كردم مي پرهيزام  گفت من بايد از روبرو شدم با خانواده مي راست

در » هيثرو«بدون اينكه پول كافي در اختيار داشته باشم به فرودگاه  گرفتم واي  عجوالنه
بليط انگلستان سفر كردم اما اشتباهات جبران ناپذيري را مرتكب شده بودم يكي اين كه 

تر از آن  را به صورت يك طرفه گرفته بودم ديگر اينكه مبلغي كه با خود داشتم خيلي كم
علي رغم اينكه صاحب گذرنامه هنك  بود كه من بتوانم با آن بليط برگشت را بگيرم و

شتم اما از نظر مأمورين به انگلستان هيچ مشكلي نداآمد  براي رفت و كنگي بودم و
م تا به طور غير قانوني در انگلستان سكونت كنم به خاطر همين فرودگاهي من آمده بود

، دانستم چه كار كنم نمي، ها در فرودگاه سرگردان بودم ساعت. اجازه ورود به من ندادند
تا  مطمئنا بست اين بود كه به كجا بروم؟ مي ذهنم نقش تنها سوالي كه در ،گشتم بايد برمي

، با هر مشقتي كه بود به هنك كنگ برگشتمآن موقع پدرم به هنك كنگ رسيده بود 
، ترسيدم پدرم قبل از من به آنجا رسيده است مي برنگردم چونام  مجبور بودم به خانه

ماه به طور مخفيانه زندگي كردم  به مدت دو ،خواهران رفتم براي زندگي به نزد يكي از
 دانستم تا كي بايد مين. پوشاندم مي هر وقت قصد بيرون رفتن را داشتم صورتم را با نقاب

همچنان ادامه داشت او همواره مرا به » زافيرا«ارتباطم با ، ماندم مي در در اين وضعيت
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كرد  مي كرد اما توصيه مي مرا به سفر به انگلستان تشويق كرد و مي صبر بر مصائب دعوت
ي سفر گر برادر ماه مبارك رمضان يك بار دي. بپردازمام  ريزي كامل به انجام نقشه با برنامه

از هيچ كوششي براي من » زافيرا«. بختانه اين بار موفق شدمبه انگلستان اقدام كردم خوش
كند هيچ كم  مي سعي كند و مي فروگذار نكرده است او همچون مادري دلسوز با من رفتار

اآلن در  به اين دانشگاه وارد شوم وام  الحمداهللا به كمك او توانسته، كسري نداشته باشم و
اين  بيشتر تمركز من در فراگيري تعاليم دين اسالم است و. خوابگاه دانشگاه اسكان دارم

 زيرا در هنك كنگ فقط قرآن را مطالعه، عكس زماني است كه در هنك كنگ بودم
 . . .تر شده است كنم ايمانم نسبت به گذشته قوي مي كردم اآلن احساس مي

 از اسالم بعد
را فراموش ام  اما باز هم خانواده، ام براي حفظ دينم گذراندههايي كه  مشقت البته بعد از

دانم كه حفظ دينم  مي زنم اما مي ها در رؤياهاي خود مادرم را صدا بعضي شب، ام نكرده
اما ام  محروم شدهام  هر چند كه از معاشرت با خانواده. تر است چيزي مهم برايم از هر

ديگر خواهران  دوستانم و ،هايم كرده است معلم تر را به من عطا بزرگاي  خداوند خانواده
من مطمئن هستم باآلخره روزي اند.  را برايم پر كردهام  دينيم به خوبي جاي خالي خانواده

خواهم آنها را به دين اسالم فرا  مي آن وقت است كه ،ديدار خواهم داشتام  با خانواده
ديني الهي است نه ام  دا كردهبه آنها خواهم گفت كه ديني كه من به دست پي، بخوانم

اين دين آداب . ام را پيدا كردهام  من در اسالم گمشده. كنند مي آنطور كه آنها فكرش را
پاسخ مانده بود  بي من تمام سؤاالتي را كه در ذهنم ،آموزد مي معاشرت با ديگران را به ما

دين از  ت زيرا اينمن چيز طبيعي اس اين به نظر است و را به من داده اين دين جواب آن
است همچنين كانون خانواده  دين اسالم به زن كرامت داده. جانب خالق هستي آمده است

بوسيله حجاب عزت  ايم و در دين اسالم از اختالط منع شده ما، را مقدس شمرده است
من هرچه . سالم خواهد شداي  اين خود بيش از پيش باعث ايجاد جامعه ايم و پيدا كرده
خواهم  مي در آخر از شما. ز هم از بيان فضايل آن قاصر هستماين دين بگويم بادر مورد 
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و  به راه راست هدايت شوندام  اميدوارم خانواده ،براي ثبات من در اين دين دعا كنيد
به خاطر زحماتي كه براي من متحمل شده است كمال تشكر » زافيرا«همچنين از خواهر 

 . را دارم
 . والسالم

 ق شمسترجمه: شفي
 ت نوار اسالميمصدر: سا

IslamTape. Com 



 
 

 انگلستان ن روشبروك ازيروزل

البته قبل از مشرف شدن به اسالم نامم روزلين روشبروك ، نام من رقيه مقصود است
هاي  هم اكنون نيز مدير قسمت پژوهش. در شهر كنت در جنوب انگلستان بدنيا آمدم. بود

يك ازدواج ناموفق با مردي شاعر به . باشم مي »هل«اسالمي در دبيرستان پسرانه در شهر 
اما بعد از بيست و سه سال ، داشتم كه دو فرزند هم از او دارم» جورج كيندريك«نام 

از . بعد از آن بود كه به اسالم مشرف شدم و با فردي مسلمان ازدواج كردم. طالق گرفتم
اي  اما آنها مرا به مدرسه ،وقتي به خاطرم هست پدر و مادرم را مقيد به دين نيافتم

شد تا با مبادي دين مسيحيت آشنا شوم و  فرستادند كه تحت نظر مستقيم كليسا اداره مي
ترين  واحد تعليمات ديني در مدرسه از محبوب. ارتباط ناگسستني با آن پيدا كنم

به خاطر همين نيز فارغ التحصيل رشته علوم ، رفت واحدهاي درسي برايم به شمار مي
در مدرسه هيچ ارتباطي با پسرها نداشتم اما وقتي وارد . باشم ي از دانشگاه شهرمان ميدين

خوردم و در جلسات  مشروب مي، كشيدم مي سيگار، دانشگاه شدم كمي منحرف شدم
وقتي كه از دانشگاه فارغ . حتي دوست پسر هم داشتم، كردم رقص و پايكوبي شركت مي

با اينكه ، هايم در دانشگاه بود ازدواج كردم كالسيالتحصيل شدم با جورج كه يكي از هم
گذشت اما هرگز در زندگي احساس خوشبختي  مان مي بيست و سه سال از ازدواج

بعد از . توانيم همديگر را درك كنيم طالق گرفتم سرانجام نيز به بهانه اينكه نمي، كردم نمي
هاي  تصميم گرفتم چند باب از اتاقام را بپردازم  آن براي اينكه بتوانم اجاره خانه ماهيانه

البته . اجاره بدهم، ام را به دانشجويان كه در بينشان دانشجويان مسلمان نيز بودند خانه
كردم كم و بيش با اسالم به  اي كه در دانشگاه خوانده بودم و تدريس مي بخاطر رشته

صورت عملي از  اما براي اولين بار بود كه اسالم را به. عنوان يك دين آشنايي داشتم
با آنها احساس آرامش و . ديدم كردند مي ام زندگي مي دانشجويان مسلماني كه در خانه

نه اعمال خالف و منافي عفت از آنها سر  كردم زيرا آنها نه اهل دزدي بودند و امنيت مي
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كردم به چيزهاي بيشتري در مورد اسالم دست  هر وقت كه با آنها صحبت مي. زد مي
ها قائل  اهميتي كه آنها براي نظام خانواده و شرف و پاكي و دوري از آلودگي. يافتم مي

انداخت كه  بودند مرا بياد نظام اجتماعي و رفتار مردم انگلستان در پنجاه سال پيش مي
هر چقدر با اسالم . تري با هم داشتند تر و پيوندهاي ناگسسته چقدر در آن زمان صميمي

. شد تر مي كردم و اعتقادم به آن راسخ ن را بيشتر درك ميكردم آ تماس بيشتري پيدا مي
اند  هايي كه حضرت مسيح به پيروانش دستور داده دانستم اسالم از تمام ارزش همچنين مي
، داند كند و همچنين حضرت عيسي مسيح را پيامبري بزرگ از جانب خدا مي حمايت مي

ا قبول ندارد بلكه او را يكي از حضرت مسيح را به عنوان پسر خدم اسالم تر بگوي ساده
درست همانند حضرت محمد كه او را نيز از پيامبران ، آورد پيامبران اولوالعزم به شمار مي

رفتم احساسي نامرئي مرا بسوي اسالم فرا  هر وقت به كليسا مي. شمارد مي اولوالعزم
پيروي كنم كه زندگيم را در پايان هم دريافتم كه حتماً بايد از آئيني در اين دنيا ، خواند مي

توانم اين احساس غريب را بيشتر در خودم كتمان كنم به  يك روز ديدم نمي. تنظيم كند
همين خاطر دانشجويان مسلمان را به اتاق نشيمن دعوت كردم و روبروي همه آنها 

ها به  كردم بعد از مدت حس مي، احساس عجيب ولي زيبايي بود، شهادتين را ادا كردم
كردم يا  بعد از اسالم آوردنم بايد خيلي چيزها را از زندگي حذف مي. ام برگشته ام خانه

خوردن گوشت خوك و خيلي چيزهاي ديگر دست ، بايد از نوشيدن شراب، دادم تغيير مي
خريدم بايد حالل  گوشتي كه مي. دادم تغيير مي در حقيقت بايد سبد خريدم را، كشيدم مي
كردم تا مبادا  هاي كنسرو نيز دقت مي مندرج روي قوطي حتي بايد به تركيبات، بود مي

همچنين با حجاب و لباس بلند و . محتوي روغن حيواني از نوع روغن خوك باشد
ام  هاي قديمي به همين خاطر بايد از شر تمام لباس، آمدم محتشم از خانه بيرون مي

براي من . شيدماوكسفام بخ هخيري هبنابراين تمام آنها را به مؤسس، شدم خالص مي
پوشاند هيچ اشكالي نداشت اما باور بفرمائيد براي يك  پوشيدن لباسي كه تمام بدنم را مي

 .زن انگليسي مشكل است كه موهايش را فداي حجاب كند
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ديدم به آرايشگاه  هر وقت الزم مي، رسيدم قبل از مسلمان شدنم هميشه به موهايم مي
اما با گذاشتن حجاب ديگر ، ز جامعه عقب نمانمرفتم تا موهايم را آرايش كنم تا ا مي

البته در ابتدا زياد با حجاب راحت نبودم اما كم كم عادت ، ديدم اين كار ضرورتي ندارد
اسالم به زن ، برعكس جامعه غربي. بردم كردم تا اينكه به جايي رسيدم كه از آن لذت مي

دهند تا زينت و  نمي زن را تحت فشار قرار، مسلمانان. بخشد امنيت و حمايت مي
يعني تا وقتي كه زن لباس محتشم پوشيده است هيچگونه انتقادي ، آرايشش را نشان دهد

البته مجبور ، بعد از اسالم اسم خود را به اسم زيباي رقيه تغيير دادم. بر او وارد نيست
تلفظ اسمم براي مادرم كمي . مسلماني باعث شد آن را هم عوض كنم شوراما ، نبودم

او و پدرم در ابتدا . زند مي ن مرا به نام رز صداكل است به اين خاطر از روز اول تا اآلمش
اما وقتي اطالعات بيشتري از اسالم بدست ، دانستند مرا نسبت به حضرت مسيح خائن مي

در مسافرتي به پاكستان بمنظور تحقيق در مورد . با اسالم آوردنم كنار آمدند، آوردند
با وارث آشنا شدم و بعد همين ، ليف آن واقعاً دچار مشكل شده بودمكتابي كه براي تأ

ازدواج ما در ماه مبارك رمضان بود يعني ماهي كه در . مان گرديد آشنايي منجر به ازدواج
باشد و اين براي زوجي كه تازه  حرام مي. . . جماع و، خوردن و آشاميدن، طول روز

وارث بسياري از ، به هنگام جنگ بوسني. درس اند كمي مشكل به نظر مي ازدواج كرده
كرد من هم از  آورد و فكر مي پناهدنگان بوسنيايي كه به شهرمان آمده بودند را به خانه مي

چون تمام كارهاي خانه بر ، شوم ولي كمي برايم خسته كننده بود اين كار خوشحال مي
يد يك چيز را اعتراف ولي با. من بود و وارث هيچ دخالتي در كارهاي خانه نداشت هعهد

شان  كنم كه مسلمانان همواره در ياري رساندن به مردم و همكيشان خود در زمان سختي
اين است ، تفاوتي كه بين ازدواج در اسالم و ازدواج در جوامع غربي وجود دارد. اند آماده

 اما بايد اين زندگي را دوام و، كه در اسالم شايد صد در صد از وضعيت راضي نباشيد
قوام ببخشي و به زندگي خود ادامه دهي در حاليكه در جوامع غربي يك اختالف كوچك 

بعضي مواقع شيطان مرا . سازد شود كه زندگي انسان را نابود مي تبديل به طوفاني مي
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اما فوراً اين افكار را از ، كنم كند و هوس رفتن به بازار و نوشيدن شراب مي وسوسه مي
اسالم باعث تغييري اساسي در . برم طان به خداي بزرگ پناه ميكنم و از شي ذهن طرد مي

ام معني و مفهوم جديدي بيابد و هيچ  باعث شده است كه زندگي ام شده است و زندگي
كنم در  بيني مي و پيش. ام وجود ندارد تناقضي بين اينكه انگليسي هستم و مسلمان شده

با . اد مهاجرين در انگلستان برابر شودهاي مسلمان با تعد بيست سال آينده شمار انگليسي
 . ام ام بلكه آزادي كاملم را به دست آورده كنم نه تنها به عقب باز نگشته اسالم احساس مي

 والسالم
 ترجمه: شفيق شمس
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 سيانگل ساره جوزف از

يسانس ادبيات از داراي ل. من ساره جوزف مادر سه فرزند اهل انگلستان هستم
دانشكده سلطنتي  هاي اسالمي در من در قمست پژوهش. باشم مي دانشكده سلطنتي لندن

ها  هم اكنون مشغول تهيه رساله دكترا با موضوع (پيوستن انگليسي، ام لندن درس خوانده
مدتي را  وام  تحصيلي شدهي  از مؤسسه ملك فيصل صاحب بورسيه. هستم به اسالم)

داستان اسالم آوردن من از جايي . ام تحقيق در عربستان زندگي كرده براي پژوهش و
وقتي او به سجده رفت او را ، شروع شد كه ديدم دختري بيست ساله در حال نماز است

. اينجا بود كه به فكر فرو رفتم. استسالم نسبت به خداوند متعال ديدم در اوج بندگي و
ساالنم متفاوت بودم از اين  ر همسن ومن در كودكي علي رغم صغر سنم نسبت به ساي

هميشه مواظب بودم . در دينم تعصب خاصي داشتم نظر كه من به شدت مذهبي بودم و
اطالعات زيادي نسبت به دين اسالم نداشتم جز . فرائض دينم را به جاي بياورم اركان و

كه با زن در اسالم عبارت است از چادر سياهي «اين جمله كه در اجتماع شنيده بودم 
من با اين طرز تفكر بزرگ شده بودم تا اينكه شنيدم ». ارتباط مستقيم دارند! ها تروريست

. من از اقدام او جا خوردم با دختري مسلمان ازدواج كرده است! برادرم مسلمان شده و
روزي براي مطالعه به يكي از . من او مرتكب گناه كبيره در حق خداوند شده بود به نظر

از مسئول ، ي عمومي نشسته بودم به فكرم رسيد كه قرآن را مطالعه كنمها كتابخانه
وقتي به آيات قرآن كريم . را در اختيارم قرار دهداي  كتابخانه خواستم قرآن ترجمه شده
مورد باكره بودن حضرت مريم و تولد حضرت عيسي  مراجعه كردم آياتي را يافتم كه در

 زيرا در، م خوشحالي زايد الوصفي مرا فرا گرفتوقتي اين آيه را خواند. كرد ميصـحبت 
در سن شانزده سالگي . مورد باكره بودن حضرت مريم چيزهايي را از مادرم شنيده بودم

هنگام تحقيق متوجه تناقضات . در مورد تاريخ كليسا به تحقيق پرداختم به دانشگاه رفتم و
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دن پاپ هستند ديگر اينكه اول اينكه آنها معتقد به معصوم بو. عجيبي در مسيحيت شدم
 و ي متفاوتي از انجيل وجود داردها متوجه اختالفات عجيبي در انجيل شدم زيرا نسخه

كشد  مي را نيز به دوش حوا ديگر اينكه طبق عقيده كاتوليك هر كودكي بار گناهان آدم و
تمام اين تناقضات باعث شد من به تدريج از  زيرا خداوند آنها را نبخشيده است!

در ، به اسالم نزديك شوم زيرا قرآن از تحريف مصون مانده بود يحيت دور شوم ومس
 از بندگان او معرفي شده است واي  بنده قرآن حضرت عيسي پيامبري از جانب خداوند و

در سال . باشد شريكي مستحق عبادت مي فقط خداوند است كه بدون هيچ واسطه و
به دنياي  ايمان كامل مسلمان شدم و تام و درست وقتي هفده ساله بودم با قناعت 1988

تالش خود را به كار  اين دين تمام سعي و از همان ابتدا نيز براي نشر. جديدي وارد شدم
 . گرفتم

 هاي راه دعوت دشواري مشكالت و
هايي را در اين راه  شود دشواري مي من نيز مانند هر شخص ديگري كه مسلمان

دستم عصباني شدند به  بودند كه به شدت ازام  ادهاولين مخالفان خانو، متحمل شدم
او به ، واپس گرا خواند خصوص مادرم وقتي به پوشيدن حجاب اقدام كردم مرا مرتجع و

، آوردي مي آزادي كه من آرزوي يافتن آن را داشتم را به دست انتظار داشتم تو« :من گفت
ما در جامعه نيز دست ا .»كرد مي شدي كه به دنيا چيز جديدي عرضه مي يا آدمي و

شدم مورد تمسخر  مي اندازهايي برايم درست شده بود هر كجا كه با حجاب اسالمي وارد
گفتم حجاب ما را به  مي گذاشتم بلكه نمي جواب بي من آنها را. گرفتم مي اطرافيان قرار

 شويم احساس مي فقط با حجاب است كه وقتي وارد اجتماع، اوج آزادي رسانده است
هر چند كه در . ايم عنوان زينت به جامعه قدم گذارده م به عنوان يك انسان نه بهكني مي

به آن به  است و احساسش را از دست داده بعضي كشورهاي اسالمي حجاب روح و
شود كه ما از  نمي شود اما اين دليل مي عنوان سالحي براي مبارزه عليه حجاب استفاده

بلكه به خاطر . ر اجراي يكي از فرائض بگذريميا از حق خود د حق خود دفاع نكنيم و
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از همان . آزادي بخشيده است زيرا حجاب به ما زندگي و، پردازيم مي آن به مبارزه
اين مسئوليت در . دانستم مي ابتدايي كه مسلمان شدم خودم را در قبال اين دين مسئول

وان يك مادر مسئوليت مثال ًدر خانه به عن كند مي زندگي انسان به طرق مختلف نمود پيدا
از . اوست تا فرزندانش را به عنوان مسلماناني قوي تربيت كندي  تربيت فرزندان به عهده

اين به طور  هاي خداوند اين است كه از هر چيز به صورت زوج آفريده است و حكمت
شود زيرا اگر در جامعه فقط يك جنسيت وجود داشت  مي طبيعي باعث توازن در اجتماع

فعال  ها ما به عنوان زنان جامعه بايد در همه زمينه. شديم مي تماعي غير متوازندچار اج
زندگي آنها . باشد مي النبي هبهترين مثال در اين مورد زندگي زنان صحابه در مدين. باشيم 

 . حركت خاصي داشته است پويايي و در شهر پيامبر

 ها و مناصب مشغوليت
 به ترتيب زير است:ها و مناصبي كه هم اكنون دارم  شغل

بر  ايم باشم كه در اين مجله سعي كرده مي سر دبير مجله زندگي مسلمان در بريتانيا -1
الحمداهللا اين مجله هم اكنون بازتاب . سازي كنيم روي مسلمانان بريتانيا فرهنگ

ما در اين مجله به قضاياي . سي كشور ديگر داشته است در انگلستان واي  گسترده
 اين مجله هر. پردازيم مي روزمره زندگي امور سالمت و كار و، طب ،اعياجتم، سياسي

 . شود مي ماه يك بار منتشر دو
 . مجلس اسالمي انگليس نيز سمت سردبيري دارمي  در روزنامه -2
در . ام و راديويي سمت سر دبيري را داشتهي مختلف تلويزيوني ها در برنامه-3

كما اينكه به عنوان يك پژوهشگر در بخش ، ام ردههاي زيادي شركت ك ميزگردها وگفتمان
 كه در» الهامات اسالم«همچنين در برنامه . ام هاي راديويي شركت داشته آموزشي برنامه
ي بي سي توليد شده است نقش اسالم در آثار باستاني است كه در شبكه ب مورد فرهنگ و

 .ام شركت كرده
 . ا فعاليت دارمبه عنوان مشاور در امور اسالمي بريتاني -4
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 . ام ترين مجله اسالمي در بريتانيا بوده زرگ سردبير سابق در مجله (اتجاهات)-5
همچنين در اجاره . در برگزاري اردوهاي خانوادگي و دانشجويي مشاركت دارم -6

به مدت پانزده سال است  هاي زنان و تدريس قرآن نقش فعالي دارم و سالن براي ورزش
اين . كنم مي ساير كشورها شركت تلف در مورد اسالم در بريتانيا وكه در ميزگردهاي مخ

بيشتر در معرفي اسالم نقش  چه بهتر وهاي مختلف بود تا بتوانم هر از فعاليتاي  گوشه
 . داشته باشم

 . والسالم
 ترجمه: شفيق شمس

 ت نوار اسالميمصدر: سا
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