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 داستان آن دختر

 بسم الله الرحمن الرحیم

گرداند و یارانش را به رحمت خود می یحمد و سپاس از آن کسی است که هرکس را به بخواهد ویژه
را پی در پی به سوی  هادهد و از روی فضل و منتش نیکیاسباب عنایت خود توفیق میسوی 

 سازد...بندگانش روان می

پیمایند و برخی راه ها راه شقاوت را میسازد... برخی از آناحکام خود را بر بندگان جاری می
دهد مورد که انجام می کارهایی یشوند و برخی دور... دربارهدرگاه می سعادت را... برخی نزدیک  

 شوند...گیرد، اما دیگران مورد پرسش واقع میپرسش قرار نمی

 و درود و سالم خداوند بر سرور پیامبرانش و اول  اولیاء...

 شریک...دهم که معبودی به حق نیست جز الله که واحد است و بیو گواهی می

 بداع نمود...ها و موجودات را آفرید و زمین و زمان را ااو که آسمان

 و محبوبان و خاصان را برگزید... آفریدها را ها و تنو دل

هایش... و سالمی نعمت درخوراو... ستایشی  یستایش از آن الله است و سالم بر بندگان برگزیده
 از سنت او پیروی نماید... که بر خاتم پیامبران و بر اهل بیت و یارانش و هر کس

 نیکوکار... آن عابدان باتقوا... دختران  این نشستی است با زنان و 

 سحرگاهشان را شنید و روز، روزه و اذکارشان را... یآنان که شب صدای گریه

فرستم... او که در دختر مسلمان می رای آنهای امید بها با تپشاین سخنان گذرا را در این دوران فتنه
 رکوع و سجود است...

 فرستم...مت میآن را به گوهر این جامعه و امید ا

... آنانی که حاضر نشدند شرف و آبروی خود را زیر پا زنان و دختران مومناین، نشستی است با 
 نهند...
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اند تا وارد بهشت پروردگار اند و بر حجاب خود پایبند ماندهآنان که نماز فرض خود را به جای آورده
 شوند...

 ر و نیکی...این نه داستان یک دختر بلکه دخترانی است اهل خی

 این داستان یک عشق زودگذر نیست...

*  *  * 

گرانقدر و عزیزی... توی که کنم... برای تو خواهر پاکدامن من... تو این داستان را برای تو بازگو می
 خواهری... یا همسر و دختر... گرانبها... تویی که مادر و

 سازی...را میدیگر  یدهی و نیمهجامعه را تشکیل می ییک نیمهتویی که 

 سازی...چیره و امامان و مجاهدان و رهبران را می بله؛ تو که خطیبان  

 ها و سخنان را از من پذیرا باش... شاید به قلب و درونت راه یابد...این داستان

انطور که مردان علمای بزرگوار و دعوتگران کوشایی دارند، زنان خواهران مردانند... هم ،چرا که زنان
 ند...اننیز چنی

 روز و گریه کنندگان سحرگاه هست، در میان زنان نیز هست... داران  روزه ،مردانمیان همانطور که در 

و در انفاق و علم،  ،چه بسیار بودند زنانی که در سخن و کردار نیک، در عبادت پروردگار و یاری دین
 اند...از مردان پیشی گرفته

 اند...زنان در واالترین فضائل از مردان سبقت جسته اگر صفحات تاریخ را ورق بزنی خواهی دید

نخستین کسی که در حرم ساکن شد... نخستین کسی که از آب زمزم نوشید و نخستین کسی که میان 
 .. هاجر مادر اسماعیل....زن بودیک صفا و مروه سعی کرد، 

فت، زن بود... ام المومنین شتا ـ صلی الله علیه وسلم ـنخستین کسی که اسالم آورد و به یاری پیامبر خدا 
 خدیجه رضی الله عنها...
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زن بود... سمیه مادر عمار بن  ،و نخستین کسی که در راه خداوند شکنجه دید و به شهادت رسید
 یاسر...

*  *  * 

از شام به سوی سرزمین حرام حرکت کرد در حالی که  ـ علیه السالم ـنزد بخاری روایت است که ابراهیم 
رزندش اسماعیل که کودکی شیرخوار بود همراه وی بودند... تا اینکه به سرزمین همسرش هاجر و ف

 کعبه گذاشت... یحرام رسیدند و آن دو را نزد جایگاه خانه

در آن زمان در مکه نه کسی بود و نه حتی آبی برای نوشیدن... آن دو را آنجا رها کرد و نزدشان 
 مقداری خرما گذاشت و یک مشک آب...

 سوی شام بازگشت... آنگاه به

های خشک و و علف... کوه بی آبمادر اسماعیل دور و بر خود را نگریست... در آن صحرای 
 نشینی...های تیره... نه مونسی و نه همصخره

های زیبای آن زندگی کرده بود او که در قصرهای مصر بزرگ شده بود و در سرزمین سرسبز شام و باغ
 رد...در آن محیط احساس دلتنگی ک

روی؟ ما را در این صحرا بدون هیچ برخاست و در پی همسرش رفت و گفت: ای ابراهیم! کجای می
 کنی؟نشین و هیچ چیز رها میهم

روی و ما ابراهیم پاسخش را نداد و به او توجهی نکرد... هاجر دوباره سخنش را تکرار کرد: کجا می
 کنی؟را رها می

 باز پاسخش را نداد...

 سخنش را تکرار کرد... اما ابراهیم چیزی نگفت... باز هاجر 

هنگامی که هاجر چنین دید، گفت: آیا الله به تو چنین دستور داده؟ ابراهیم گفت: آری... هاجر 
 خداوند خشنود شدم... پس ما را ضایع نخواهد ساخت... گفت: همین برایم کافی است... به امر  
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 سپس برگشت...

 در حالی که همسر و فرزند را تنها رها کرده بود، بازگشت... ابراهیم... آن پیر بزرگسال

دیدند چهره به سوی محل کعبه کرد و دستانش را هنگامی که به باالی تپه رسید... جایی که او را نمی
 باال برد و چنین دعا کرد: خداوندبه سوی 

ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ چ 

 1چگ گ  ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

شت و زرعی، در کنار  خانهارا! من بعضی از ذریهپروردگ»  یام را ]به فرمان تو[ در سرزمین بدون ک 
ای دارند؛ پس چنان کن که په نماز را برکام، خداوندا تا این ای سکونت دادهه آن را حرام ساختهکتو، 

ها ]و محصوالت وهات( متوّجه آنان گردد و ایشان را از میدلهای گروهی از مردمان )برای زیارت خانه
 «...نندکمند فرما، شاید که سپاسگزاری دیگر جاها[ بهره

 سپس خود به سوی شام رفت...

نوشید و به کودک خود شیر مادر اسماعیل به نزد کودک خود بازگشت... از آبی که همراه داشت می
 داد...می

کودک از فرط تشنگی  اما طولی نکشید که آب تمام شد و خودش و کودکش به شدت تشنه شدند...
 زد...مکید و پاهایش را به زمین میپیچید و لبانش را میبه خود می

 کند...نگریست که گویا با مرگ دست و پنجه نرم میمادر درمانده او را می

 ای ببیند... اما کسی را نیافت...به دور و بر خود نگاهی انداخت که شاید نجات دهنده

 مرگ بنشیند برخاست... حیران بود که به کدام سو برود! چون دوست نداشت در انتظار

ترین کوه به او بود، دید... در حالی که خسته و درمانده بود به آن باال رفت که کوه صفا را که نزدیک
 را ببیند... کاروانیشاید اعراب بیابانگرد یا 

                                                           

 3۳ـ ابراهیم: 1
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دامن خود را  ین آمد و گوشههمین که باال رسید به دشت نگاهی کرد اما کسی را ندید... از صفا پایی
 دیده دره را طی کرد و به کوه مروه رسید و به آن باال رفت...گرفت و به سرعت همانند انسانی سختی

دوباره نگاهی انداخت که شاید کسی را ببیند... اما هیچکس آنجا نبود... باز به کوه صفا باال رفت و 
 باز کسی را ندید...

کرد... هنگامی که برای بار هفتم به مروه باال رفت صدایی را شنید... با این کار را هفت بار تکرار 
توانی یاری دهی خود گفت: ساکت باش... باز گوش فرا داد و صدایی شنید... سپس گفت: اگر می

 یاری ده! اما پاسخی نشنید...

ین زد و بال خود را به زم رشتهف ...ایستاده زمزمای نزد جایگاه پس رو به کودکش نمود و دید فرشته
 آب از آن جوشید...

های دور آن را جمع کرد تا آب یکجا شود و با دستانش آب آن را در فورا به سوی آب رفت و خاک
 جوشید...داشت دوباره آب از آن میمشک ریخت و هر بار آب آن را برمی

آن را خدا است و این کودک و پدرش  یجبرئیل به او گفت: از ضایع شدن نترسید که اینجا خانه
 خواهند ساخت...

 چه صبور بود او و چه عجیب بود داستان او و صبری که بر بال داشت!

*  *  * 

این بود داستان هاجر که صبر پیشه کرد و فداکاری نمود تا آنکه خداوند در قرآن از او یاد نمود و 
وند است... این بود پیامبران گرداند... او مادر پیامبران و الگوی اولیای خدا یفرزندش را از جمله

 حال او و فرجام کارش...

ها را در راه این یغریبی کشید و ترسید و تشنگی و گرسنگی را تحمل کرد، اما مادامی که همه
 خشنودی پروردگار تحمل نمود، خشنود بود...

 در راه خداوند غریبانه زندگی کرد و خداوند نیز شادی و بشارت به وی ارزانی نمود...



 ۳    ترداستان آن دخ

 

ز حاضری امروزه مانند او غریب باشی؟ شب در حالی که مردم به خوابند بیدار شوی و روزها آیا تو نی
 نوشند؟خورند و میرا روزه بداری در حالی که دیگران می

*  *  * 

 اند تو به حجاب و لباس شرعی خود پایبند بمانی؟ها حجاب را ترک کردهیا در دورانی که خیلی

 ها را ترک گویی؟سب و ترانههای نامناها و نمایشو فیلم

 ها؟در راه خشنودی پروردگار زمین و آسمان اشهمه

چنین صبری از بزرگترین انواع جهاد است... در دنیا اجر و پاداش به دست خواهی آورد و در آخرت 
 بزرگوار خواهی بود و اجر آن را خواهی دید...

اسالم غریبانه آغاز »فرماید: می علیه وسلم ــ صلی الله خوش به حالت اگر چنین کردی، چرا که رسول خدا 
 «...شد و دوباره به مانند آغاز  خود غریب خواهد شد، پس خوشا به حال غریبان

*  *  * 

 آری... خوش به حال غریبان...

 اما غریبان چه کسانی هستند؟

 های بد  بسیار...هایی نیک هستند در میان انسانآنان انسان

 اند...راستی پیشه کرده ،تند که در پیمان خود با خداوندآنان زنان و مردانی هس

خوابند و از فساد روند و بر خاکستر میهای سخت راه میگیرند و بر صخرهاخگر به دست می
 گریزند...می

 اند...هشته سخنانشان راست است... پاکدامنند... چشم فرو

 یفانه است...هایی که دارند شرزنند از روی عفت است و نشستحرفی که می

ها به حرف ها و چشمو در نتیجه، آن هنگام که در برابر خداوند بایستند و پاها شهادت دهند و گوش
 شوند...آیند، شاد می
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هایشان اند... و گوشدهند که به سوی حرام نگریستهچرا که چشمانشان علیه آنان شهادت نمی
هنگام سحر و  ی. بلکه اعضای بدنشان به گریهاند..های حرام را شنیدهدهند که ترانهشهادت نمی

 دهند...روز شهادت می پاکدامنی  

 شوند و هالک!اما دیگران رسوا می

ۈئ ۈئ ېئ  ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  جئ حئ مئ ىئ   ۆئ ۆئچ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ   ڀ ڀ       ڀ ٺ ٺ يئ جب   حب خب  

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ  ڦ ڦ    ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ

چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ   ڇ  ڃ  ڃ   ڃ   ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 2چڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک

( تا چون بدان 1۱شوند )آورده و بازداشت می و ]یاد کن[ روزی را که دشمنان الله به سوی آتش گرد»
( و به 2۲اند بر ضدشان گواهی دهند )کردهدگانشان و پوستشان به آنچه مییرسند گوششان و د

گویند همان خدایی که هر چیزی را به د ما شهادت دادید؟ میگویند چرا بر ضپوست ]بدن[ خود می
شوید ده مییزبان درآورده ما را گویا گردانیده است و او نخستین بار شما را آفرید و به سوی او برگردان

( و ]شما[ از اینکه مبادا گوش و دیدگان و پوستتان بر ضد شما گواهی دهند ]گناهانتان را[ 21)
( و همین 22داند )کنید نمیه الله بسیاری از آنچه را که میکلیکن گمان داشتید  داشتیدپوشیده نمی

( پس اگر 23پروردگارتان بردید، شما را هالک کرد و از زیانکاران شدید ) یبود گمانتان که در باره
 «...گیرندشکیبایی نمایند جایشان در آتش است و اگر از در  پوزش درآیند مورد اجابت قرار نمی

* *  * 

رفت می ءپیش از آنکه به پیامبری برسد به غار حرا ـ صلی الله علیه وسلم ـبخاری روایت کرده است که پیامبر 
 شد...و در آنجا به عبادت مشغول می

                                                           

 24-1۱ـ فصلت: 2
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روزی در حالی که در سکوت غار به عبادت مشغول بود ناگهان جبرئیل به نزد وی آمد و گفت: 
 بخوان...

ای توانم... نه نامهمیه ام و نای نخواندههرگز نوشته»از او هراسناک شد و گفت:  سلم ــ صلی الله علیه وپیامبر 
 ...«امام و نه خواندهنوشته

جبرئیل او را گرفت و به خود فشار داد تا جایی که به سختی افتاد... سپس رهایش کرد و گفت: 
 بخوان...

 ...«توانم بخوانمنمی»فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

باز او را در آغوش گرفت و به خود فشار داد... تا جایی که به سختی افتاد... سپس رهایش کرد و 
 گفت: بخوان...

... باز جبرئیل او را در آغوش فشرد، طوری که به «توانایی خواندن ندارم»گفت:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 
 سختی افتاد و رهایش کرد و گفت:

ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ   ڑ ک ک ک ک   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ

 3چگ

( بخوان و پروردگار تو 2( آفرید انسان را از خون بسته )1بخوان به نام پروردگارت که آفرید )»
 «دانست( آموخت انسان را آنچه نمی4قلم آموخت ) ی( او که به واسطه3ترین است )گرامی

شنید و آن صحنه را دید به شدت ترسید و قلبش این آیات را  ـ صلی الله علیه وسلم ـهنگامی که پیامبر 
مرا بپوشانید... مرا »لرزید... سپس به شهر بازگشت و بر ام المومنین خدیجه وارد شد و گفت: 

 سپس دراز کشید و او را پوشاندند...«... بپوشانید

 دانست چه چیز باعث ترس او شده...نگریست و نمیاو را میام المومنین 

                                                           

 5-1ـ علق: 3
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مدتی آرام ماند تا آنکه ترسش خوابید... سپس رو به خدیجه کرد و داستانش را  ـ صلی الله علیه وسلم ـبر پیام
 «...ای خدیجه... بر خودم ترسیدم»برایش بازگو کرد و گفت: 

رحم هستی...  یتو پایبند صلهرد، کخدیجه گفت: خداوند هرگز تو را ضایع و نابود نخواهد 
و در راه حق، مشکالت را تحمل  ینمایمیکنی... از مهمانان پذیرایی یمستمندان را کمک م

 کنی...می

را به نزد پسر عمویش ورقة بن نوفل برد که  ـ صلی الله علیه وسلم ـو به این اندازه اکتفا نکرد... بلکه پیامبر 
نوشت و از میخواند و پیری نابینا بود و در جاهلیت به دین نصرانیت گرویده بود و انجیل را می

گاه بود...  داستان پیامبران آ

 گوید...ات چه می... بشنو برادرزادهپسر عموهمراه با پیامبر به نزد او رفت و گفت: ای 

 ای ای پسر عمو؟ورقة گفت: چه دیده

 آنچه را دیده بود و آیات قرآن را برایش بازگو کرد... ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

روزی که قومت تو  ند بر موسی فرو فرستاد... ای کاشای است که خداوفرشتهورقه گفت: این همان 
 بودم...کنند، من جوان و قدرتمند میرا از شهر بیرون می

 «کنند؟!آنان مرا بیرون می»تعجب کرد و گفت:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

ند... و اگر آن روز را درک نمایم اگفت: آری! کسی پیامی مانند تو نیاورده مگر آنکه با او دشمن شده
 تو را به خوبی یاری خواهم داد...

خدیجه همراه با همسرش خدیجه از نزد ورقه برخاستند...  ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس رسول خدا 
دانست که دوران استراحت به پایان رسیده و همراه با همسرش مورد آزمایش و سختی قرار خواهد می

 اش بیرون رانده خواه شد و مورد آزار قرار خواهد گرفت.... از خانهگرفت..

حال آنکه او در ثروت و ناز و نعمت و احترام و حرمت زندگی کرده بود و اینک داشت به سوی بال و 
 داشت...سختی گام برمی
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رد و یاری دین دست برداشت؟ یا شک آورد؟ هرگز... بلکه به پروردگار خود ایمان آو ازاما آیا 
 پیامبرش را با مال و رای و تالش خود یاری داد و تا دیدار پروردگار بر همین حال ماند...

آمد و گفت: ای پیامبر خدا...  ـ صلی الله علیه وسلم ـامام مسلم روایت نموده که جبرئیل به نزد رسول خدا 
هنگامی که نزدت آمد  آید و ظرفی از غذا یا نوشیدنی با خود دارد...این خدیجه است که دارد می

در بهشت مژده بده که نه در آن سالم پروردگار و من را به او برسان و او را به قصری از مروارید 
 آرامی است و نه سختی...نا

ها را ترک گفت... از مردان این بود داستان خدیجه... نخستین کسی که اسالم آورد و عبادت بت
گذاشت... تا جایی که تاریخ بذل و بخشش او را مثال زده  سبقت جست و قهرمانانی از خود به جای

 و ما را به اقتدای به او فرا خوانده است...

فاجران توجهی نکرد و در مقابل، پاداش او این شد که خداوند پذیرایی او  یبه توهین کافران و شبهه
 ای چنین برایش تدارک دید...را در بهشت آماده ساخت و خانه

بشارتی شاد شد و بر عبادت و تالش خود افزود و در حالی به دیدار پروردگارش رفت و او از چنین 
 که از وی راضی بود:

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ

 4 چۈ ٴۇۋ  ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې  ې  ې

هایی ]در بهشت[ وعده داده که از زیر ]درختان[ آن رودها در جریان الله به مردان و زنان مومن باغ»
های جاودان، و خشنودی الله های پاک در بهشتمانند و ]نیز[ خانهودانه در آن میاست ]که[ جا

 «...بزرگتر است. این است همان پیروزی بزرگ

*  *  * 

 خداوند از مادرمان، ام المومنین خدیجه راضی باد...

                                                           

 ۳2ـ توبه: 4
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مانند او در آیا دختران ما از ایشان پیروی خواهند کرد؟ آیا تو به وی اقتدا خواهی کرد؟ تا تو نیز ه
 ای از مروارید داشته باشی؟ بی هیچ غم و اندوه و سختی؟بهشت خانه

*  *  * 

 داستان مادر عمار، سمیة بنت خیاط نیز داستانی است عجیب...

 وی کنیز ابوجهل بود... هنگامی که اسالم آمد، او و همسر و فرزندش اسالم آوردند...

بست تا آنکه از ها را در زیر آفتاب مینان نمود... آنی آابوجهل پس از آن شروع به آزار و شکنجه
 شدند...گرسنگی و تشنگی به مرگ نزدیک می

شدند و خون بر در حالی که شکنجه می ،آمدبه نزد آنان می ـ صلی الله علیه وسلم ـدر این حال پیامبر خدا 
بود و زخمی به سبب تازیانه بدنشان هایشان از تشنگی ترک برداشته بود و لب ...بدنشان جاری بود

 سوزاند...خورشید بدنشان را می

صبر کنید ای آل یاسر... صبر کنید ای آل یاسر که »گفت: آمد و میپیامبر از حال آنان به درد می
 «...گاه شما بهشت استوعده

 آمد...آمد و قلبشان از شنیدن این بشارت به پرواز در میهایشان به وجد میبا شنیدن این سخن دل

شان افزود و گفت: به شدت خشمگین شد و بر شدت شکنجه ،ناگهان ابوجهل، فرعون  این امت
محمد و خدایش را ناسزا بگویید... اما جز بر ثبات و صبرشان افزوده نشد... در این هنگام به سوی 

ه همسر اش را بلند کرد و بر او فرو آورد... سمیه فریادی از درد کشید... در حالی کسمیه رفت و نیزه
 نگریستند...و فرزندش کنار او به بند کشیده شده بودند و او را می

گفت... داد و تکبیر میگفت... و سمیه در این حال جان میداد و کفر میابوجهل اما فحش می
 خود بدن سمیه را تکه تکه کرد تا آنکه جان داد... رضی الله عنها... یابوجهل با نیزه

زیبا بود مرگ او... مرد در حالی که پروردگارش از او راضی بود و بر دین خود آری... جان داد و چه 
 پایدار...
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 جالد اهمیتی داد و نه به فریب او... یمرد و نه به شکنجه

 اما آه و اندوه بر برخی از دختران امروز...

شوند... در رف میگیرند و از راه خداوند منحراه گمراهی را در پیش می ،برخی از آنان با کمتر از این
از شکنجه دارند، اما با این وجود شنوایی خود را  یحالی که نه شالقی بر بدنشان فرو آمده و نه ترس

های نامناسب، و دامن خود را با کلمات ارزش، و دیدگان خود را با دیدن فیلمهای بیبا شنیدن ترانه
حاب شهوات و مدپرستان قرار کند و حجاب خود را اسیر اصپسران آلوده می عاشقانه و فریب  

 دهد...می

*  *  * 

 کردند...آری... آن زنان بر بال و مصیبت صبر پیشه می

شدید و داغ شدن با آهن گداخته و جدا شدن از همسر و فرزندان شکیبایی  یدر برابر شکنجه
 کردند...می

 شدند...ها را برای محبت این دین و بزرگداشت رب العالمین متحمل میاین یو همه

کرد و شرف و آمد... حجاب خود را کم نمییک از آنان حتی از بخشی از دین خود کوتاه نمیهیچ
 اش تمام شود...گذاشت، حتی اگر به قیمت زندگیآبروی خود را به حراج نمی

 ...؟کردند: چگونه به اسالم خدمت کنمزنانی جاودان که تنها برای یک قضیه زندگی می

 کردند...بلکه جان خود را برای دین بذل می مال و وقت خود و

 غم دین را بر دوش گرفتند و یقین به دست آوردند...

*  *  * 

 أم َشریک انصاری از نخستین کسانی بود که در مکه اسالم آورد...

هنگامی که قدرت کافران و ضعف مومنان را دید، بار دعوت را به دوش گرفت... ایمانش قوی شد و 
 پروردگار را بزرگ دانست... مقام و منزلت
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ها نهی کرد و از پرستش بترفت و آنان را به اسالم دعوت میاو به طور پنهانی به نزد زنان قریش می
 کرد...می

گاهی یافتند و بسیار خشمگین شدند... او قریشی نبود که قومش از وی  تا آنکه کفار مکه از کار او آ
پیمانان ما هستند با تند و گفتند: اگر اینگونه نبود که قوم تو همحمایت کنند... پس کفار مکه او را گرف

 بریم...کنیم و به نزد قومت میکردیم... اما تو را از مکه بیرون میتو چنین و چنان می

 ای نگذاشتند...او را بستند و بر شتر گذاشتند... اما برای آنکه عذاب بکشد زیر او پاالن و پارچه

نه به او آب دادند و نه غذا تا جایی که نزدیک بود بمیرد... و از روزی کینه سپس سه روز در راه 
بستند، سپس او را در زیر آفتاب کردند دست و پای او را میهنگامی که در منزلگاهی توقف می

 تند...سنشی درختان میگذاشتند و خود در سایهمی

 ین آوردند و در آفتاب بستند... در مسیر خود در منزلگاهی فرود آمدند و او را از شتر پای

 از آنان آب خواست اما به او آب ندادند...

اش احساس کرد... با دست در حالی که از تشنگی به تنگ آمده بود ناگهان چیز سردی را بر سینه
 خود آن گرفت و دید دلو آب است...

.. سپس باال رفت... باز برای کمی از آن نوشید... سپس دلو باال رفت... باز پایین آمد و از آن نوشید.
 چند بار پایین آمد و آنقدر نوشید که سیراب شد و مقداری از آن را بر بدن و لباس خود ریخت...

هنگامی که کافران از خواب بیدار شدند و خواستند حرکت کنند به نزد او آمدند و دیدند بدن و 
 لباسش خیس است و او را دیدند که حالش خوب است!

د... چگونه در حالی که پاهایش بسته است به آب رسیده؟ به او گفتند: بند خود را تعجب کردن
 گشودی و آب ما را برداشتی و نوشیدی؟

 پایین آمد و از آن نوشیدم... نگفت: نه به خدا سوگند... دلوی از آسمان به سوی م
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او بهتر از دین ماست! شک دین گوید بیراست می واقعا  کافران همدیگر را نگاه کردند و گفتند: اگر 
ی آنان اسالم های آب خود را نگاه کردند و دیدند همانطور است که بود... پس همهسپس مشک

 آوردند و قید و بند او را باز کردند و در حق وی نیکی نمودند...

آید که ی آنان به سبب صبر و پایداری آن زن اسالم آوردند... ام شریک روز قیامت در حالی میهمه
 اند...ی اعمالش مردان و زنانی هستند که به دست او اسالم آوردهر نامهد

*  *  * 

 آری، تاریخ نام ام شریک را به یاد دارد... و همینطور نام غمیصاء، مادر انس بن مالک...

به بهشت وارد شدم و در مقابل خود »فرماید: اش میدرباره ـ صلی الله علیه وسلم ـکسی که رسول خدا 
 «...خش خشی شنیدم... ناگهان دیدم او غمیصاء بنت ملحان است صدای

 زنی شگفتی ساز...

کرد... سپس با مالک بن نضر در جاهلیت زندگی می ،آن دوران در آغاز زندگی مانند دیگر دختران  
 ازدواج کرد...

سابقان  هنگامی که اسالم آمد گروهی از انصاریان دعوت آن را لبیک گفتند و ام سلیم نیز همراه با
 نخست، اسالم آورد...

سپس اسالم را بر همسرش عرضه کرد اما نپذیرفت و بر وی خشم گرفت و از او خواست همراه با وی 
 از مدینه به شام برود... اما ام سلیم نپذیرفت... مالک به شام رفت و همانجا درگذشت...

اری او از یکدیگر پیشی وی زنی خردمند و زیبا بود و به همین سبب مردان زیادی در خواستگ
 گرفتند...می

 تا آنکه ابوطلحه ـ که هنوز مسلمان نشده بود ـ به خواستگاری وی آمد...
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کند... پسندم و ]هیچ زنی[ خواستگاری کسی مانند تو را رد نمیام سلیم به وی گفت: من تو را می
پذیرم و چیزی دیگر ه میاما تو کافری و من مسلمانم... اگر مسلمان شوی همین را به عنوان مهری

 خواهم...نمی

 ابوطلحه گفت: اما من دین دارم...

پرستی چوبی است که زمین روییده دانی خدایی که آن را میام سلیم گفت: ای اباطلحه... مگر نمی
 و فالن حبشی آن را نجاری کرده؟

 گفت: آری...

زمین روییده و فالن نجار  کشی خدایی را بپرستی که ازگفت: پس ای اباطلحه آیا خجالت نمی
 خواهم...ای دیگر از تو نمیحبشی آن را ساخته؟ اگر ایمان بیاوری مهریه

ابوطلحه گفت: باشد تا فکر کنم... آنگاه رفت و سپس بازگشت و گفت: اشهد ان ال اله اال الله و 
 اشهد ان محمدا رسول الله...

انس مرا به ازدواج اباطلحه در بیاور... و ام سلیم بسیار خوشحال شد و به فرزندش انس گفت: ای 
 به ازدواج او درآمد...

 اش اسالم بود!ام سلیم نیست... مهریه یتر از مهریهای باارزشهیچ مهریه

 ای نگرفت و حق خود را نادیده گرفت؟ببینید چگونه در راه اسالم حتی مهریه

شود می با ارزشکند چگونه زندگی می آری... ببینید دختری که تنها در راه یک هدف که اسالم است
 آورند...رود و مردم به او روی میو مقام و منزلتش باال می

کنان به پیشواز او آمدند به مدینه آمد و انصار و مهاجران شادی ـ صلی الله علیه وسلم ـهنگامی که پیامبر خدا 
به  ـ صلی الله علیه وسلم ـبا رسول خدا  ابوایوب منزل گرفت... گروه گروه از مردم برای دیدار یو در خانه

 منزل ابوایوب آمدند...
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ترین چیزی را که در دنیا ارزش ناگهان ام سلیم انصاری از میان جمع مردم بیرون آمد و خواست با
 تر از فرزند خود نیافت... کند و چیزی را محبوب ـ صلی الله علیه وسلم ـدارد تقدیم پیامبر خدا 

با  ؛آورد و گفت: ای رسول خدا... این انس است ـ صلی الله علیه وسلم ـخدمت پیامبر  فرزندش انس را به
 کند... و خود رفت...ماند و خدمت شما را میشما می

 ماند و صبح و شب خدمت او را نمود... ـ صلی الله علیه وسلم ـانس نزد رسول خدا 

*  *  * 

ی کند و خود را فراموش نماید... بلکه زندگی اما ام سلیم چنین نبود که در برابر مردم نیکوکار
 اش به شوهرش و رضایتش به تقدیر خداوند نیز عجیب بود...شخصی او و رسیدگی

از ابوطلحه صاحب فرزندی زیبا به نام ابوعمیر شد... ابوطلحه او را بسیار دوست داشت و  سلیمام 
ای به نام دید که با پرندهشت و هر گاه او را میآن کودک را دوست دا ـ صلی الله علیه وسلم ـبلکه رسول خدا 

َغیر؟!کند میبازی می« یرَغ ن  » میر، چه خبر از ن   فرمود: ابوع 

فرزند ابوطلحه بیمار شد و او بسیار اندوهگین شد... روزی بیماری کودک شدت گرفت و ابوطلحه 
 و بازگشت...رفت و دیر از نزد ا ـ صلی الله علیه وسلم ـبه سبب کاری نزد رسول خدا 

 کودک در پی شدت بیماری درگذشت، در حالی که مادرش نزد او بود...

د تا خودم یاهل خانه برای او گریستند اما ام سلیم آنان را آرام کرد و گفت: به اباطلحه چیزی نگوی
 قضیه را برایش بازگو کنم...

و غذای ابوطلحه را آماده ای بر آن انداخت... خانه گذاشت و پارچه یسپس پیکر کودک را در گوشه
 کرد...

 هنگامی که ابوطلحه به خانه بازگشت از حال کودک پرسید...

 ام سلیم گفت: آرام شد... امیدوارم االن راحت باشد...

 ابوطلحه خواست نزد او برود اما ام سلیم نگذاشت و گفت: االن راحت است تکانش نده...
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 ام را خورد به خلوت رفتند و دمی با هم بودند...سپس غذایش را آورد... پس از آنکه ابوطلحه ش

هنگامی که دید ابوطلحه سیر است و وضع روحی خوبی دارد به او گفت: ای اباطلحه... به نظرت 
ای بدهند، سپس خواهان امانت خود باشند، آیا آن خانواده حق دارند اگر کسانی امانتی را به خانواده

 از دادن امانت سر باز زنند؟

 ه...گفت: ن

سپس گفت: آخر کسانی امانتی را نزد این خانواده نهاده بودند و مدتی طوالنی نزدشان ماند تا جایی 
 آید آن را پس دهند!اند دلشان نمیکه گمان کردند صاحب آن هستند... اکنون که صاحبان آن آمده

 اند...ابوطلحه گفت: بد کاری کرده

 بود و آن را پس گرفت... اجر آن را از خداوند بخواه...آنگاه ام سلیم گفت: فرزندت امانت خداوند 

ابوطلحه به شدت اندوهگین شد و جا خورد... سپس گفت: به خدا سوگند امشب در صبر و 
 شکیبایی بر من غالب نخواهی شد! برخاست و فرزندش را برای دفن آماده کرد...

ـ صلی الله علیه را از جریان باخبر ساخت... پیامبر  آمد و او ـ صلی الله علیه وسلم ـصبح هنگام به نزد رسول خدا 

 نیز برای آن دو دعای برکت نمود... وسلم ـ

 شان قرآن را خوانده بودند...گوید: پس از آن هفت فرزند آنان را دیدم که همهراوی این داستان می

ی مانند گریبان اببین چگونه دین ام سلیم باعث شد خود را برتر از آن بداند که کارهای جاهالنه
 دریدن و زدن بر سر و صورت و آه و واویال راه بیندازد...

اید که کودکش در برابر چشمانش جان دهد، سپس غذای شوهرش را آماده کند و آیا زنی دیده
 خودش را برای او آماده سازد؟

 د؟اید که رفتاری چنین ظریفانه و برخوردی چنین نرم و حکیمانه داشته باشآیا زنی دیده

*  *  * 



 1۱    ترداستان آن دخ

 

شود و برکت شک خیرش منتشر میزنی که چنین دین و ایمان، و صدق و یقینی داشته باشد بی
شوند و همسرش نیز از خیر و گیرد... فرزندانش صالح میاش را هم در بر میکارهایش اهل خانه

 گیرد...صالح او تاثیر می

 با ام سلیم باالتر رود... ازدواجبنابراین عجیب نیست که مقام و منزلت ابوطلحه پس از 

کرد... تا اینکه ابوطلحه همراه با تشویق می پروردگارام سلیم ابوطلحه را به دعوت و جهاد و طاعت 
 دیگر مجاهدان به میدان نبرد رفت...

کار نبرد بر مسلمانان سخت شد... بسیاری از آنان کشته شدند و برخی پراکنده... مشرکان نیز به 
 به او حمله بردند... ـ صلی الله علیه وسلم ـدا قصد کشتن رسول خ

اما یاران نیک او در حالی که زخمی و گرسنه بودند برای دفاع از پیامبر خدا به سوی او شتافتند و با 
 ها و ضربات شمشیرها ایستادند...گرفتند و جلو تیرها و نیزه بدن خود او را در بر

گفت: ای پیامبر خدا تیری داشته بود و می ـ صلی الله علیه وسلم ـا خود را در برابر پیامبر خد یابوطلحه سینه
 کرد...دفاع می ـ صلی الله علیه وسلم ـبه تو نخورد... گردن من به جای گردن تو... و در همین حال از پیامبر 

شمشیرش  یانداخت... دیگری ضربهزدند... یکی به سوی او تیر میکافران از هر سو به او ضربه می
هایی که بر وی زد... و طولی نکشید که بر اثر زخمآورد و دیگری به وی خنجر میرا بر وی فرو می

 وارد شده بود بر زمین افتاد...

به برادرتان بپردازید که بهشت بر وی واجب »خطاب به یاران خود گفت:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 
 شمشیر و تیر و نیزه بود... یای بیش از ده زخم ضربهاو را برداشتند در حالی که در بدنش ج«... شد

صدای »فرمود: می ـ صلی الله علیه وسلم ـپس از آن ابوطلحه پرچم دین را به دست گرفت... و پیامبر خدا 
این فقط صدای ابوطلحه است، چه « [ استجویانجنگابوطلحه در لشکر بهتر از یک گروه ]از 

 رسد به نیرو و جنگاوری او؟

*  *  * 

 توانی همانند او تالش نمایی؟تو نیز ای خواهر من می ،یرآ
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زنان را نیز همانند مردان به سوی دین فرا خواند و با زنان همانند مردان بیعت  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 
 گفت...نمود و برای زنان نیز همانند مردان سخن می

 فرماید:تعال میپاداش و جزا یکسانند... خداوند مر نظمردان و زنان از 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گگ ڳ  ڳ ڳ ڳ چ

 5چڱ ڱ

هر کس از مرد یا زن که کار نیک انجام دهد و مومن باشد قطعا او را با زندگی پاکی حیات »
 «...دادند پاداش خواهیم دادشک به آنان بهتر از آنچه انجام می]حقیقی[ بخشیم و بی

 ـ صلی الله علیه وسلم ـاز زوجین حقوقی بر دیگری دارد و رسول خدا  آنان در حقوق انسانی برابرند... هر یک
 «...بدانید که شما بر زنانتان حقی دارید و زنانتان نیز بر شما حقی دارند»فرماید: می

 تقوا است: ،تنها ترازوی برتری بین مردان و زنان نزد الله

 6چڇ  ڍ ڍ ڌ ڌچ

 «...شماستترین شما نزد الله باتقواترین همانا گرامی»

هر چه یک زن برای خودش احترام قائل باشد دیگران نیز به او احترام خواهند گذاشت... بنابراین او 
است و هر گاه خیانت کرد ارزش خود را نیز از دست خواهد  با ارزشتا هنگامی که امین باشد، 

 داد...

کار کافران آشفته شد، برخی از آنان به را بنگر... هنگامی که مکه فتح شد،  ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول خدا 
 نبرد پرداختند و برخی دیگر اسالم آوردند و گروهی دیگر پنهان شدند...

به نبرد برخاسته بودند از وی شکست خوردند و گریختند و به  ـ رضی الله عنه ـدو تن از کسانی که با علی 
به آنجا آمد و گفت: به خدا  ـ رضی الله عنه ـ... علی ، خواهر علی پناهنده شدندـ رضی الله عنها ـام هانئ  یخانه

                                                           

 ۱۳ـ نحل: 5
 13ـ حجرات: 6
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ـ صلی الله علیه سوگند آنان را خواهم کشت! ام هانئ در را بر آن دو بست و به سرعت خود را به رسول خدا 

که وی را دید فرمود: خوش آمدی ام هانئ... چه باعث شده  ـ صلی الله علیه وسلم ـرساند... پیامبر  وسلم ـ
 ی؟اینجا بیای

فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـکشد... پیامبر ام میگوید دو مردی را که من پناه دادهام هانئ گفت: علی می
 دهیم... آنان را نکشد...هر که را تو پناه دهی پناه می

خودش به ازدواج  یاش را داده است... او بدون اجازههمچنین خداوند به زن حق تعیین مسیر زندگی
شود و اگر مورد تهمت قرار گرفت، آید و از مالش جز با رضایت وی برداشته نمییکسی در نم

 گیرد...تهمت زننده مورد مجازات قرار می

شود... پدرش ملزم به نیکی به اوست و او ملزم به برطرف کردن نیاز او می اگر نیازی داشت ولی  
 با او... یپیوند برادری و حسن رابطهملزم به نگه داشتن  برادرشو  ،داشت اوفرزندش ملزم به گرامی

 فرماید:بلکه دین گاه او را بر مرد مقدم داشته است... خداوند متعال می

ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ  ڌ چ

 7چڎ

پدر و مادرش سفارش کردیم ]چرا که[ مادرش به او باردار شد، و هر دم به  یو انسان را درباره»
 «...ار شد و پایان دوران شیرخوارگی  او دو سال استای دچضعف و سستی تازه

و در صحیحین روایت است که مردی گفت: ای رسول خدا! کدام یک از مردم بیش از دیگران 
 «...مادرت، سپس مادرت، سپس مادرت، سپس پدرت»دوستی من هستند؟ فرمود:  یشایسته

کند و پیرزنی را بر دوش خود دارد... از ابن عمر ـ رضی الله عنهما ـ مردی را دید که طواف کعبه می
او پرسید: این کیست؟ گفت: مادرم است که فلج است و بیست سال است او را بر دوش خود 

 ام؟گذارم... ای ابن عمر به نظر تو حقش را ادا نمودهمی

                                                           

 14ن: ـ لقما7
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 یک آهی که از روی اندوه برای تو کشیده! یابن عمر گفت: هرگز! هرگز! و نه به اندازه

 *  * * 

 اند؟با این همه بزرگداشت و احترام، چگونه امروزه بسیاری از دختران دست از یاری دین برداشته

کنده از گناه و روابط نامشروع و و چگونه این همه منکرات آشکار شده است؟ عکس ها و تصاویر آ
 ذاب...ها عالمتی است برای نزدیکی عاین یدهد... همههایی که در لباس و حجاب رخ میحرام

بیند اما تالشی در راه انکار های خود میکالسیها را میان نزدیکان خود و خواهران و هماین یهمه
هریک از شما که منکری را »فرماید: می ـ صلی الله علیه وسلم ـدهد، در حالی که رسول خدا آن انجام نمی

 «دید آن را تغییر دهد...

 شتی تغییر دادی؟آیا تو نیز منکراتی را که در توان دا

ات به تو آویزان کالسیبا این وجود، روز قیامت چه حالی خواهی داشت؟ هنگامی که دوست و هم
نان به تو بگویند: تو که ما را در حال انجام منکرات و گناهان دیدی چرا دست ما را ک شوند و گریه

 نگرفتی؟ چرا ما را نصیحت نکردی؟

*  *  * 

 کنند؟لمان چطور برای دین خود فداکاری میببین زنان و دختران غیر مس

رفتیم گوید: در سفری دعوی برای پناهندگان، در آفریقا بودم... راهی که مییکی از دعوتگران می
دیدیم و در بسیار نامناسب بود که باعث شد خسته شویم... در روبروی خود به جز امواج ماسه نمی

 دادند...که ما را نسبت به راهزنان هشدار میرسیدیم مگر آنراهمان به هیچ روستایی نمی

 پناهندگان رسیدیم...اردوگاه تا آنکه خداوند کارمان را آسان کرد و به 

 ای فراهم کردند که بستری کهنه در آن انداخته بودند...آنان از دیدن من خوشحال شدند و برایم خیمه

طی کرده بودم فکر کردم...  آنقدر خسته بودم که خودم را روی بستر انداختم و به مسیر سفری که
کردم... یا شاید هم نوعی غرور! چه کسی گذشت؟ نوعی احساس افتخار میدانید در سرم چه میمی
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ام انجام تواند کاری را که من انجام دادهممکن است زودتر از من به اینجا پا گذاشته باشد؟! کی می
 دهد؟!

 د تا آنکه نزدیک بود دچار تکبر شوم...کرو شیطان همچنان این سخنان را به من دیکته می

صبح هنگام برای گشت زدن در منطقه بیرون رفتیم... به چاهی رسیدیم که از اردوگاه پناهندگان دور 
ها زنی سفید پوست بود... گروهی از زنان را دیدم که ظرفهای آب را به سر گذاشته بودند... میان آن

 توجهم را جلب کرد...

 اش پرسیدم...از زنان منطقه است که بیماری پیسی دارد! از دوستم دربارهاول فکر کردم یکی 

از زنان تبشیری است... اهل نروژ است و سی سال دارد... شش ماه است اینجا زندگی  گفت:
کند... هر شب خورد و در کارها کمکمان میپوشد... غذای ما را میکند... مانند ما لباس میمی

ها نوشتن و خواندن و گاهی رقص یاد زند و به آنها حرف میو با آن کنددخترها را جمع می
 دهد...می

 کرد!کشید... چه بیماران که دردشان را کم میچه یتیمانی که او بر سرشان دست می

گمراهی که دارد به این  یخواهر من... این دختر نروژی را ببین! چه باعث شده با وجود عقیده
 های سرسبز آن را ترک گوید؟د و تمدن اروپا و دشتهای مهلک بیایبیابان

 اش را اینطور قوی ساخته که در اوج جوانی همراه با این پیرزنان زندگی کند؟چه چیز عزم و اراده

 کنی؟احساس تحقیر نمی

 ...دارددهد چنین صبر و شکیبایی او که به یک دین باطل دعوت می

گر نصرانیت از آمریکا و بریتانیا و فرانسه به فعالیت بینی دختران دعوتهای آفریقا میدر بیشه
 مشغولند...

ای گلی زندگی کنند... بدترین غذا را بخورند و از آب نهر ای چوبی یا خانهآیند تا در کلبهمی
 بخورند... از کودکان نگهداری کند و زنان را مداوا کنند...
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نگ پریده و پوستی خشن و بدنی ضعیف باز ای رگردند با چهرهو هنگامی که به سرزمین خود برمی
 کنند...ها را برای خدمت به دین خود فراموش میاین سختی یگردند... اما همهمی

شوند... تا دیگران به های نامسلمان متحمل میعجیب است... این کوششی است که آن نصرانی
 عبادت غیر خدا بپردازند!

 8چۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇچ

کشند و]لی[ شما از الله امیدی دارید که آنان کشید، آنان نیز همانند شما درد میشما درد میاگر »
 «...ندارند

*  *  * 

 ؟«اممن چه چیزی را تقدیم اسالم کرده»ای که آیا تا به حال از خود پرسیده

تران هزینه اند؟ چقدر از مال خود را برای هدایت دیگر دخچند دختر تا حاال به دست تو توبه کرده
 ای؟کرده

گویند: من جرات دعوت کرد دیگران و جلوگیری از منکرات را بعضی از دختران و زنان نیکوکار می
 ندارم!

هزار نفری که با هزار نفر بخواند... دهکند روبروی دهعجیب است! چطور آن زن خواننده جرات می
 کشم!ترسم یا خجالت میگوید من میمیبلعند... و نهایشان ـ او را میچشمان خود ـ پیش از گوش

کند بدن خود را در معرض نگاه هزاران مرد قرار دهد و دچار هراس و چطور آن رقاصه جرات می
 شود؟خجالت نمی

ی نصیحت و دعوت را انجام دهی شیطان تو را از یاری دینت باز اما هنگامی که از تو خواستند وظیفه
 داشت؟

*  *  * 

                                                           

 115ـ نساء: 8
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ی دهند... با دیگران به مبادلهاز دختران منکرات را برای دیگران زیبا جلوه میاما برعکس، برخی 
کنند که این از باب پردازند یا آنان را به مجالس منکر و گناه دعوت میها میمجالت نامناسب و ترانه

ها به دشمنی َبَدل شک روزی این دوستیتعاون بر گناه، و وارد شدن به حزب شیطان است... بی
 واهد شد:خ

 9چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ چ

 «...روز دوستان صمیمی دشمنان یکدیگرند مگر متقیان آن»

 ی قیامت... که لباس ذلت و پشیمانی به تن خواهند کرد...این است حال آنان در عرصه

 فرماید:ی گروهی از گناهکاران میاما در آتش جهنم، چنانند که خداوند متعال درباره

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چ

 10چ ڍ ڇ

ورزید و برخی از شما برخی دیگر را سپس در روز قیامت، برخی از شما به برخی دیگر کفر می»
 «...کنید و جایگاهتان آتش است و یاورانی نخواهید داشتنفرین می

نشین یکدیگر بودند خواهد آری همدیگر را نفرین خواهند کرد... به همان دوستی که در دنیا هم
 ند تو را لعنت کند! تو مرا به دام عشق و عاشقی و فحشا کشاندی...گفت: خداو

ها را به زند که: بلکه خداوند تو را لعنت کند! تو بودی که نوار و سی دی ترانهاو نیز بر سرش داد می
 من دادی!

م جحابی را برایگوید: خدا تو را لعنت کند! تو بودی که رابطه با پسران و بیو دوستش در پاسخ می
 زیبا جلوه دادی!
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های در گوشی کجا رفت؟ یادتان است چقدر با همدیگر در ها و حرفعجیب است... آن خنده
ورزید و یکدیگر را آوردید؟ اما امروز به همدیگر کفر میگشتید و دوستان را به خنده میبازارها می
 کنید...نفرین می

 بودند... آری... زیرا هرگز برای نصیحت یا کار خیری یکجا نشده

خوابد و اش نمیو روز قیامت دوباره یکجا خواهند شد... اما کجا؟ در آتش... آتشی که شعله
 افتد مگر آنکه الله بخواهد...شود... و گرمایش فرو نمیهیزمش سرد نمی

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې چ

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىب      مب خب حب  جب

 11چ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

شان نسب خویشاوندی وجود ندارد و نه از حال یکدیگر آنگاه که در شیپور دمیده شود دیگر میان»
 و( 1۲2) رستگارانند ایشان باشد سنگین آنان[ اعمال] میزان یکفه که کسانی پس( 1۲1پرسند )می

 جهنم در همیشه[ و] زده زیان خویشتن به آنان باشد سبک نشا[اعمال] میزان یکفه که کسانی
 شما بر من آیات آیا( 1۲4) رویند ترش آنجا در آنان و سوزاندمی را آنها یچهره آتش( 1۲3) مانندمی

 ما شقاوت پروردگارا گویندمی( 1۲5) دادید؟نمی قرار تکذیب مورد را آن[ همواره] و شدنمی خوانده
 به] هم باز اگر پس بر، بیرون اینجا از را ما پروردگارا( 1۲6) بودیم گمراه مردمی ام و شد چیره ما بر

گوید: در آن خفه شوید و با من سخن ( می1۲۳)بود خواهیم ستمگر صورت آن در برگشتیم[ بدی
 «...نگویید

 فرماید:سپس در ادامه می
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 12چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے چ

 «م و شما به سوی ما باز نخواهید گشت؟یآفریدآیا پس گمان کردید که ما شما را بیهوده »

*  *  * 

چه بسیار بودند دختران مومنی که اسیر موج  جریان غالب جامعه شدند و کم کم در مورد حجاب 
 انگاری کردند و به آنچه مفسدان برای او در نظر گرفته بودند راضی شدند...خود سهل

هایی که توسط آنان .. یا به اصطالح حجابهایی که شاید طراحی گمراهان و کافران بود.لباس
 طراحی شده بود...

 شوی عروسکی در دست آنان باشی که هر لباسی بخواهند به تنت کنند؟!چطور راضی می

پوشند خود نیاز به حجابی دیگر دارد تا آن را بپوشاند! چرا که هایی که میبیشتر به اصطالح حجاب
خداوند حجاب را برای آن مشروع گرداند که زینت زنان را از نگاه مردان بپوشاند، اما حجابی که 

 خورد؟!خود زینت باشد به چه دردی می

ام... مردانی که دو گروه از اهل آتشند که آنان را ندیده»د: فرمایمی ـ صلی الله علیه وسلم ـو رسول خدا 
زنند... و زنانی پوشیده اما لخت... که به هایی مانند دم گاوان در دست دارند و مردم را با آن میشالق

مردان میل دارند و مردان به آنان... سرهایشان مانند کوهان شتران کج است... نه وارد بهشت 
آن را خواهند یافت... در حالی که بوی بهشت از مسافت چنان و چنان به مشام  شوند و نه بویمی
 «...رسدمی

ای از وسایل شیطان تبدیل خواهی حجابی در واقع به وسیلهدانستی که با این خودنمایی و بیآیا می
 شوی که عاملی برای افتادن یک مسلمان در گناه شوی؟شد؟ آیا راضی می

س نامناسبی پوشیدی و دختری دیگر آن لباس را بر تن تو دید و همانند آن را دانی اگر لباآیا می
 پوشید، تو نیز تا قیامت در گناه او و کسانی که از او تقلید کنند شریک خواهی بود؟
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 آیا خوشحال خواهی شد که الگویی در بدی باشی؟

*  *  * 

پوشی، خواهند گفت: چیزی را می پوشند بپرسی چرا چنینهایی را میاگر از زنانی که چنین لباس
ای؟! برای چه کسی؟ چون زیباتر است... اگر چنین گفت به او بگو: برای چه کسی خود را زیبا کرده

 برای یک خواستگار محترم... یا همسری پاکدامن؟

کنند... کسانی که توجهی به مراقبت خداوند ندارند... ترین مردان زیبا میهرگز... خود را برای پست
برای مردانی که شرف و عفت و کرامت زنان برایشان هیچ اهمیتی ندارد... مردانی که تنها در پی 

کردند « مصرف»و او را  دشهوت خود و لذت نگاه به زنان هستند... و هرگاه زنی را به دست آوردن
 افتند...اندازند و در پی شکاری دیگر میدورش می

*  *  * 

 ای که چرا خداوند تو را به حجاب امر نموده؟ چرا خطاب به تو فرموده:هآیا تا به حال به این فکر کرد

 13چ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں چ

 «هایشان فرو اندازند و زینت خود را آشکار نسازند...های خود را بر سینهو باید روسری»... 

دن خود را ی بو موها و بقیه 14چرا خداوند تو را به پوشاند زینت امر نموده؟ چرا دستورت داده چهره
 بپوشانی؟

خواهد از تو انتقام بگیرد؟ هرگز... چرا خداوند تو را چنین امری نموده؟ آیا با تو دشمن است؟ آیا می
 ورزد...ای در حق آنان ستم نمینیاز است و ذرهاو از بندگانش بی

 ...شودپذیرد و عوض نمیاما این سنت خداوند و شریعت اوست... این سخن اوست که تغییر نمی
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ست دنیا به راه درست برود نیاو احکامی را برای مردان قرار داده و احکامی را برای زنان... و ممکن 
 مگر با طاعت او...

 زنان نیکوکار تسلیم امر پروردگار خود هستند...

سید: آمد و پر ـ رضی الله عنها ـنگاهی به این روایت امام مسلم بینداز... روزی زنی نزد مادر مومنان، عائشه 
 کند؟کند اما نماز را قضا نمیچرا زنی که در عادت ماهیانه بوده روزه را قضا می

 یعنی از خوارجی؟از پرسش او تعجب کرد و گفت: مگر َحروری هستی؟  ـ رضی الله عنها ـعائشه 

 گفت: نه َحروری نیستم... فقط سوالی برایم پیش آمده...

شدیم... به ما دستور دادند دچار عادت ماهیانه می علیه وسلم ـ ـ صلی اللهعائشه گفت: در دوران رسول خدا 
 که روزه را قضا کنیم و دستور ندادند که نماز را قضا نماییم...

 آری... تسلیم کامل در برابر دستور الله:

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې    ې ېچ

 15چ  مئ حئ جئ ی ی ی    ی ىئ ىئ ىئ

شان داوری کند ه به سوی الله و پیامبرش فرا خوانده شوند که میانهمانا سخن مومنان هنگامی ک»
( و هر کس الله و 51گویند: شنیدیم و اطاعت نمودیم و آنانند که رستگارند )این است که می

 «...پیامبرش را اطاعت نماید و از الله پروا دارد و تقوای او را پیشه سازد همانانند که رستگارند

 اند که تسلیم امر خداوند شوند...انیآری... رستگاران کس

*  *  * 

 ی تالش خود را خواهند کرد که حجاب تو را از سرت بردارند...اما دیگران همه
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کنند... وقت زنند... اموال خود را هزینه میآنان برای رسیدن به این هدف به هر دری می
ای که در مورد حجاب روغین... برنامهای دای نامناسب... مقالهکنند... مجلهگذارند... تالش میمی

 اندازد...شک می

 شان سعی دارند فحشاء را در میان مومنان گسترش دهند...همه

ها... با لذت خواهند از دیدن زینت تو در بازارها لذت برند... با دیدن رقص تو بر روی صحنهمی
خود هستند « حقوق». آنان در پی ها خدمت کنی..خواهند در هواپیماها به آنبردن از بدن تو... می

 نه حقوق تو...

اند مگر حق خودنمایی و برداشتن کارشان عجیب است... هیچ حقی از حقوق زنان را نشناخته
ها؟ و حجاب؟ حق سفر زنان بدون محرم؟ حق کار کردن همراه با مردان؟ حق آمدن در جلو دوربین

 .اند..گذاشته« حق»هایی که نام آن را دیگر حماقت

کنند... یا فرزندان را به حقوق  دنبالاز کار افتاده را  ها و زنان  هیچگاه آنان را ندیدیم که حقوق بیوه
 مادران آشنا کنند...

کنند که خواهان پیشرفت جامعه هستند... این روش منافقان است، تنها خواهان فسادند... تظاهر می
 هستند... ـ صلی الله علیه وسلم ـفقان در دوران پیامبر های عبدالله بن ابی بن سلول، رئیس مناچرا که نوه

را متهم به فحشا نمود و خبری دروغین را میان  ـ رضی الله عنها ـندیدی که همین شخص مادرمان عائشه 
 ی آتش آن بود...مردم پخش کرد و به تکرار آن پرداخت؟ او در حقیقت استاد رذیلت و روشن کننده

کرد تا از این طریق ثروتی به دست خرید و آنان را به زنا امر میان زیبا را میای که وی کنیزکنخوانده
 آورد؟ تا آنکه خداوند در کتاب خود او را رسوا نمود و فرمود:

 16چ ک    ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چ
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وادار  و کنیزان خود را در صورتی که تمایل به پاکدامنی دارند برای اینکه متاع دنیا را بجویید به زنا»
 «...نکنید 

شود راحت شود محدود شوی... لباس بلند باعث میگویند: چادر باعث میآنان همیشه می
 تر خواهی بود...نباشی... اگر شلوار بپوشی راحت

اند و به گمان خود راه رسیدن به آن تمدن، برداشتن حجاب ی تمدن غرب شدهقومی هستند که شیفته
 است...

هرهای غرب و شرق کافی است تا حقیقت را دریابیم... برخی از زنان در یک گذار در یکی از ش
ها کنند... برخی نظافتچی هستند... و برخی در شرکتها وسایل مسافران را حمل میفرودگاه

 کنند...ها را پاک میدستشویی

زند و دیگری تواند در یک کاباره یا بار کار کند... مردی مست بر سرش داد میاما اگر زیبا بود می
کند... و هر گاه ی فالنی است که از بدنش کسب درآمد میاسیر مردی بدکار است و سومی سرمایه

 زنند...اش سیلی مینیاز خود را از وی به دست آوردند به چهره

ی سالمندان که بیشتر به زندان یا بهتر بگویم به قبرستان، شبیه است و وقتی پیر شد او را به خانه
 زند...اندامی

 این است آزادی مورد نظر آنان...

خوریم، زنان غیر مسلمان کسی را به خدا سوگند اگر ما برای زنان مسلمان فیلیپین یا کشمیر غصه می
 ندارند که برایشان اندوهگین شود...

*  *  * 

هفتاد ی ما پیرزنی بود که بیش از خواندم... همسایهگوید: در بریتانیا درس مییکی از پزشکان می
ی خود زندگی سوخت... چون تنها در خانهدید دلش برایش میسال داشت... هر کس او را می

 آمد اما همسر یا فرزندی نداشت که او را کمک کند...کرد... می رفت و میمی

 شست...هایش را میپخت و خودش لباسخودش برای خود غذا می
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 رفت...کرد و نه کسی به دیدارش میآن زندگی می اش گویی قبرستان بود... نه کسی جز او درخانه

ی ما دعوت کرد... همسرم به او گفت که اسالم مرد را مسئول همسرش یک روز همسرم او را به خانه
کشد و وظیفه دارد همه نیازهایش را فراهم کند... اگر بیمار داند... مرد برای همسرش زحمتش میمی

 دچار ناراحتی شد باید او را کمک کند...ش کند و اگر یشد وظیفه دارد مداوا

ی مرد ی نیازهایش بر عهدهنشیند... خرجی و همهی خود میزن نیز بدون هیچ زحمتی در خانه
احترامی است و بلکه مرد وظیفه دارد از او و آبرویش محافظ کند... و هر کدام از فرزندانش به او بی

 رش احترام بگذارد...شود تا آنکه به مادکردند توسط مردم طرد می

 شود که خدمت او را بکنند...و اگر شوهری نداشت بر پدر و برادرانش واجب می

گفت کرد و میهای خود را پاک میداد و اشکهای همسرم گوش میآن پیرزن با تعجب به حرف
داند تی نمیآیند و حیک از آنان به دیدار او نمیها است که ندیده و هیچهایش را سالفرزندان و نوه
 االن کجایند!

شاید آن پیرزن بمیرد و دفن شود ـ یا سوزانده شود ـ و آنان خبردار هم نشوند! چرا که نزد آنان هیچ 
 ارزشی ندارد...

های همسرم به پایان رسید کمی ساکت ماند و گفت: راستش زنان در کشور شما وقتی حرف
 اند... ملکه...ملکه

 ای...گرامی من تو برای ما ملکهآری به خدا سوگند... خواهر 

ها که برای یک زن به راه افتاده است ها ریخته شود و چه بسا جنگای که شاید به خاطرش خونملکه
ارزش ها بیو هر کس در راه تو که ناموس او هستی کشته شود شهید است... به خاطر تو جان

 شود...ها خرج میشود و به خاطر تو مالمی

*  *  * 

 ای مردان وظیفه دارند از تو محافظت کنند...تو ملکهچون 
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ها برای این ی اینشاید مردی در مورد همسرش حساس باشد و یا او را امر و نهی کند، ولی همه
 خواهد...است که خوبی او را می

در بیت المال از مصر مسک و عنبر آورده بودند تا آن را بفروشد و پول  آن را عمر بن الخطاب برای 
 بگذارد...

تواند به خوبی وزن کند اینجا بود و این عطر را وزن گفت: دوست داشتم زنی که می ـ رضی الله عنه ـعمر 
کنم ای گذاشت... همسرش گفت: من این کار را میفروخت و آن را در بیت المال میکرد و میمی

 امیر مومنان...

 گفت: باشد... ـ رضی الله عنه ـعمر 

کرد و به آنان کرد و وزن میآمدند و وی عنبر را با دست خود تکه تکه میان به نزد او میزن
 کشید...فروخت و دستش را که به عنبر آغشته بود به چادر خود میمی

شب، هنگامی که عمر به خانه بازگشت، همسرش پول فروش عنبرها را به او داد... هنگامی که عمر 
 ای؟به مشامش خورد... به همسرش گفت: تو هم از این عطرها خریدهبه او نزدیک شد بوی عطر 

 گفت: نه...

 عمر گفت: پس این بوی چیست؟

 کردم...ماند و من با چادرم آن را پاک میهمسرش گفت: کمی از آن بر دستم باقی می

 خرند و تو از مال مسلمانان خود را خوشبوعمر گفت: سبحان الله! زنان با پول خود عطر می
 کنی؟می

سپس چادر او را گرفت و به سوی ظرف آبی که از سقف آویزان بود رفت و بر آن چادر آب ریخت و 
آن را شست و بویید... اما هنوز اثر عطر بر آن بود... پس بر خاک آب ریخت و سپس با گل آن چادر 

 را آنچنان شست که بوی عطر  آن رفت... سپس آن را با آب شست و به همسرش داد!

 فرماید:ترسید و خداوند متعال میو از حساب دقیق و عذاب آخرت میا
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 17چ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

ی خود را از آتشی حفظ کنید که سوخت  آن مردم و اید، خود و خانوادهای کسانی که ایمان آورده»
که از الله در دستوری که به آنان  اندگیر گمارده شدههاست و بر آن فرشتگانی خشن ]و[ سختسنگ

 «...دهندکنند و آنچه را که مامور آن هستند انجام میداده سرپیچی نمی

جامعه بر دو بخش است: بخش درونی و بخش بیرونی... مرد مسئول بخش بیرونی جامعه است... 
گان را غذا کند و گرسنمعالجه می را سازد و بیمارانکند و خانه میکند و درآمد کسب میکار می

 فروشد...خرد و میدهد و میمی

 پردازد...زن نیز فرزندان را تربیت می کند و به نیازهای خانه می

مخلوط کردن این دو محیط صحیح نیست چرا که هر یک در مجالی که دارند متخصص هستند... 
آمد در  لله علیه وسلم ــ صلی انزد رسول خدا  هبیهقی در شعب االیمان روایت کرده که اسماء دختر یزید ب

حالی که ایشان میان یاران خود نشسته بود، پس خطاب به ایشان فرمود: پدر و مادرم فدای شما... 
ی زنان به نزد شما هستم و بدان که هر زنی چه در شرق و چه در غرب... چه از آمدن من من فرستاده

 خبر بر رای و نظر من است...به نزد شما باخبر باشد چه بی

خداوند شما را به حق به سوی مردان و زنان فرستاده است و ما نیز به شما و به خدایی که شما را 
خواهید و برایتان نشین هستیم و شما شهوت خود را از ما میما زنان خانه ...فرستاد ایمان آوردیم

شدن در آوریم... و شما مردان با نمازهای جمعه و جماعت و عیادت بیماران و حاضر فرزند می
 اید...ها، جهاد در راه خدا بر ما برتری یافتهی اینبهتر از همه و ها و حج پی در پیتشییع جنازه

کنیم و شود ما از اموال شما محافظت میو هر گاه مردی از شما برای حج یا عمره یا جهاد خارج می
برید با شما در اجری که می کنیم... آیا ما نیزدوزیم و فرزندانتان را تربیت میهایتان را میلباس

 شریک هستیم ای رسول خدا؟

                                                           

 6ـ تحریم: 17



 35    ترداستان آن دخ

 

اید رو به سوی اصحاب خود نمود و گفت: آیا تا حالی شنیده ـ صلی الله علیه وسلم ـدر این هنگام رسول خدا 
 زنی بهتر از او در امر دین خود پرسش کند؟

 گفتند: نه...

د برو و بگو: اینکه هر یک از شما با به نزد زنانی که پشت سرت بودن»سپس رو به وی کرد و گفت: 
ها ]که ی اینهمسرش نیکویی کند و در پی خشنودی او باشد و موافقت او را بجوید معادل همه

 «...گفتی[ است

 گفت بازگشت!و آن زن در حالی که از شادی ال اله اال الله و الله اکبر می

ی خود است و شهبانوی خانه ی اوست... اوآری هر کس در مجال خود... پادشاهی زن خانه
همسرش پادشاه آن و فرزندان، رعیت آنان... هر چند ممکن است در صورت  نیاز، این قاعده زیر پا 

 نهاده شود...

همراه با لشکر مسلمانان در نبرد احد حاضر شد و  ـ رضی الله عنها ـدر طبقات ابن سعد آمده که ام عماره 
پرداخت... اما هنگامی که نبرد شدت گرفت و برخی از یماران میبه در آنجا به آب دادن و مداوای ب

ید که در حال فرار هستند و کافران جوالن دمسلمانان شکست خوردند و گریختند، او مسلمانان را 
 دور و بر او مانده بودند... ـ صلی الله علیه وسلم ـدهند و تنها ده تن از اصحاب پیامبر می

رساند و  ـ صلی الله علیه وسلم ـدست گرفت و به سرعت خود را به رسول خدا او که چنین دید شمشیری به 
گریختند و او حتی سپری برای دفاع از خود به دفاع از او پرداخت... در حالی که دیگران می

 نداشت...

د: به او فرمو ـ صلی الله علیه وسلم ـگذشت... پیامبر از آنجا می داشتدر این حال مردی که سپری به دست 
او نیز سپرش را انداخت و ام عماره آن را برداشت و با آن از «... جنگدسپرت را به کسی بده که می»

 در برابر ضربات حمایت کرد و به نبرد پرداخت... ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

ی ضربهی او را دفع کرد و ای به او وارد کرد... ام عماره با سپر خود ضربهدر این حال سواری ضربه
او زد و  بای به پشت پای اسشمشیرش کاری پیش نبرد... سوار خواست بگریزد اما ام عماره ضربه
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فرزند او را صدا زد که:  ـ صلی الله علیه وسلم ـبر پشت خود افتاد... ام عماره به او حمله برد... پیامبر 
 کافر را به قتل رساند... فرزند به کمک مادرش شتافت و او با کمک فرزند،« مادرت... مادرت...»

در این هنگام یکی از سواران کافر به فرزند او حمله کرد و شمشیر خود را بر کتف چپش فرود آورد... 
که دید خون  ـ صلی الله علیه وسلم ـریزی کرد... پیامبر نزدیک بود دست او از بدن جدا شود و شروع به خون

 «...ببندزخم خود را »او بر پیراهنش روان است گفت: 

ای که برای بستن زخم مجروحان آورده بود زخم او را بست و سپس گفت: فرزندم ام عمار با پارچه
 برخیز و با اینان بجنگ...

کیست که بتواند آنچه را تو تحمل »که از صبر او به شگفت آمده بود فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 
 «...کنی تحمل کند ای ام عمارهمی

این همانی است که »فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـان دوباره همان سوار به سوی ام عماره آمد... پیامبر ناگه
 «...فرزندت را زد ای ام عماره

ای به پای او وارد کرد... پای سوار قطع شد و به زمین افتاد... ام ام عماره جلوی او را گرفت و ضربه
 وی وارد کرد و او را کشت...عماره به او هجوم آورد و ضرباتی به 

الحمدلله که تو را پیروز ساخت و چشمانت را با شکست دشمنت »فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 
 «...روشن کرد و انتقامت را به تو نشان داد

گردن او وارد کرد که زخمی عمیق بر جای به ای یکی دیگر از کفار به ام عماره حمله برد و ضربه
جنگید و حواسش به او بود... هنگامی که زخمی در همین حال می ـ صلی الله علیه وسلم ـامبر گذشت... پی

مادرت را دریاب... زخمش را ببند... خداوند شما اهل »شدن او را دید فرزندش را صدا زد و گفت: 
ی ادهاین خانه را برکت دهد... منزلت شوهر مادرت واالتر از فالنی و فالنی است... خداوند خانو

 «...شما را رحمت کند

کشید گفت: از الله بخواه که مرافقت شما را در بهشت نصیب ما در این حال، ام عماره که درد می
 «...نشینان من در بهشت بگردانیا الله... آنان را هم»فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـکند... پیامبر 
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 ت که در دنیا چه به من برسد!اما عماره که چنین شنید گفت: دیگر برایم مهم نیس

به راست و چپ ننگریستم مگر آنکه ام »گفت: ی نبرد احد میبعدها درباره ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 
 «...جنگیددیدم که در دفاع از من میعماره را می

ت که آری ام عماره دوازده زخم برداشت و دستش قطع شد... اما خداوند از او خشنود گردید... دانس
اش تالش کند و فرزندانش را تربیت کند... اما هنگامی که ی اصلی او این است که در خانهوظیفه

تر با مال خود به یاری دین شتافته دانست این دین نیاز به او دارد به یاری آن شتافت چنانکه پیش
 بود...

انه آسوده باشد... اما همچنین مرد؛ اصل بر این است که در بیرون از خانه زحمت بکشد و داخل خ
دوخت و لباسش را گاه کفش خود را می ـ صلی الله علیه وسلم ـشود... رسول خدا گاه به این قاعده عمل نمی

 داد...اش را یاری میزد و خانوادهوصله می

*  *  * 

 هر چه یک زن پروردگارش را بیشتر بشناسد، بیشتر تقوای او را پیشه خواهد کرد...

 مرتکب شود به سوی پروردگار خود برخواهد گشت... و اگر گناهی

ها را برای این ترک خواهد کرد که در حالی به دیدار پروردگارش از عاقبت گناه خواهد ترسید و لذت
 رود که از او خشنود است...

 ی بندگانش شادو خداوند نیز گناه او را خواهد بخشید و عیبش را خواهد پوشاند... چرا که او از توبه
 شود...می

ی کرد دچار وسوسهدر صحیحین آمده: زنی از زنان صحابه که متاهل بود و در مدینه زندگی می
شیطان شد و او را فریفت تا با مردی خلوت نمود... و شیطان سومین آنان بود... همچنان شیطان آن 

 دو را برای یکدیگر زینت داد که در زنا واقع شدند...

 د را کرد آنان را ترک گفت...هنگامی که شیطان کار خو
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اش تنگ شد و گناهش او را به محاصره در آورد نمود و زندگی محاسبهآن زن گریست و نفس خود را 
 تا جایی که قلبش سوخت...

آمد و در برابرش ایستاد و از آتش درون خود شکایت به نزد  ـ صلی الله علیه وسلم ـها پس به نزد پزشک قلب
 او برد و گفت:

 ام... مرا پاک کن...سول خدا... زنا کردهای ر

ام... مرا پاک پیامبر از او روی گرداند... زن از سوی دیگر آمد و گفت: ای رسول خدا... زنا کرده
 کن...

 از وی روی گرداند، چه بسا برگردد و میان خود و خداوند توبه کند... ـ صلی الله علیه وسلم ـباز رسول خدا 

 کرد... اما نتوانست طاقت بیاورد...در حالی که گناه قلب او را پاره پاره میآن زن بیرون رفت... 

در مجلس خود نشسته بود که آن زن بار دیگر آمد و گفت:  ـ صلی الله علیه وسلم ـفردای آن روز پیامبر خدا 
 ای پیامبر خدا... مرا پاک کن...

... اما آن زن آتش درون خود را فریاد زد و گفت: ای باز از وی روی گرداند ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر خدا 
 ام...خواهی مرا نیز مانند ماعز باز گردانی؟ به خدا سوگند من از زنا حاملهرسول خدا... شاید می

 به او رو کرد و گفت: االن نه... برو تا ]فرزندت را[ به دنیا آوری... ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

های خود را به سختی از هم اش را در پیش گرفت... گامآمد و راه خانه آن زن از مسجد بیرون
هایش بزرگ بود و بدنش از شدت غم ضعیف شده بود و چشمانش به اشک داشت... غصهبرمی

 نشسته بود...

 هایی پی در پی...شمرد... دردها و غصهها و روزها را میرفت در حالی که ساعت

 به دنیا آورد...نه ماه گذشت و کودک خود را 

آمد و گفت:  ـ صلی الله علیه وسلم ـای پیچیده بود به نزد رسول خدا پس از آن در حالی که کودک را در پارچه
 ام... اکنون مرا پاک کن...این همان کودک است که به دنیایش آورده
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کودکش که هنوز شیرخواره  نگاهی به او انداخت که خسته و بیمار بود... و به ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 
 «...اش تمام شودخوارگی برو و او را شیر ده تا آنکه دور شیر»بود... پس خطاب به او فرمود: 

 زن رفت و دو سال کامل گذشت... دو سالی که با کودک دلبندش زندگی کرد...

 صلی الله علیه وسلم ـ ـپس از آنکه دوران شیرخوارگی کودک به پایان رسید وی را برداشت و به نزد رسول خدا 
ام رفت در حالی که کودکش نان به دست داشت و گفت: این است ای پیامبر خدا... از شیرش گرفته

 خورد... اکنون مرا پاک کن...و دارد غذا می

ای تا سینه کودک را به یکی از مسلمانان داد، سپس دستور داد تا برایش چاله ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 
 و دستور داد او را تا مرگ رجم کنند... بکنند

 و آن زن جان به جان آفرین تسلیم کرد...

ای توبه»بر وی نماز گزارد و فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـاما او را غسل کردند و کفن نمودند و رسول خدا 
 «...برای هفتاد تن از اهل مدینه کافی استکرد که 

 اری کند؟ جان خود را در راه پاک شدن داد...توانست کآیا بهتر از این می

ی پروردگار را برداشت و در درگذشت... اما خوش به حالش... درست است که در زنا افتاد و پرده
 ها ماند...ها رفت و حسرتی گرامی و خداوند دانا دست به چنین گناهی زد... اما لذتبرابر مالئکه

 دهند...اند علیه او شهادت میدش که از زنا لذت بردهروزی را به یاد آورد که اعضای بدن خو

یاد آورد که زناکاران در آتش آویزان  را بهگرمای آتش و عذاب خداوند را به یاد آورد... روزی 
خورند... و همینکه کسی از آنان التماس کند فرشتگان آهنین تازیانه می یهاشوند و با شالقمی
کردی و خداوند را در نظر خندیدی؟ وقتی شادی میوقتی می هایت کجا بودگویند: این التماسمی

 کشیدی؟!گرفتی و از او خجالت نمینمی

ای امت محمد.. »برای مردم خطبه گفت و فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـدر صحیحین آمده که رسول خدا 
امت محمد به خدا  اش یا کنیزش زنا کند... ایتر از الله نیست که بندهبه خدا سوگند کسی باغیرت

 «...گریستیدخندیدید و بسیار میدانستید کم میدانستم میآنچه را می اگرسوگند 
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 شان کافی است...ای کرد که اگر میان یک امت توزیع شود برای همهو توبه

*  *  * 

 زنان چنین بودند... اهل توبه و بازگشت...

 اند؟گناه افتاده اما زنان امروز را ببین... چه بسیارند آنانی که در

هایش حتی شیطان چنان دور برخی از آنان جوالن داده که از اسالم خارجش نموده و به عبادت بت
پیمان میان »فرماید: می ـ صلی الله علیه وسلم ـکشانده و نمازش را ترک گفته است... در حالی که پیامبر خدا 

 «...ه استما و آنان نماز است، پس هرکه آن را ترک گوید کافر شد

ی داستان اهل بهشت و اهل دوزخ چه ی آخرت و ببین خداوند دربارهمن به آنجا بیا... به خانه اهرمه
 فرماید...می

ی کسانی از اهل اند دربارههای آن نشستهو بر تخت ددر حالی که اهل بهشت در ناز و نعمت هستن
چه حالی هستند... مالئکه آنان را پرسند که در دنیا با آنان دوست بودند که اکنون در معصیت می

خورند و همراه با شیاطین به زنجیر ها در آتش در حال عذابند و از زقوم آن میسازند که آنمطلع می
 اند...کشیده شده

شر   پرسند: چه باعث شد به آتش نگرند و میشوند و به آنان میف میآنگاه اهل جنت بر اهل آتش م 
 درآیید؟

 ماید:فرخداوند متعال می

 18چ   جخ مح جح مج حج  يث ىث مث  جث يت ىت مت  خت  حت جت يب ىب     مب خب حب    جب چ

ها ]ی ( در باغ3۱( مگر یاران دست راست )38کس در گروه کاری است که انجام داده ) هر»
 «( چه چیز شما را به آتش درآورد؟41ی مجرمان )( درباره4۲پرسند )بهشت[ از یکدیگر می

                                                           

 42-38ـ مدثر: 18
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پاسخشان را بشنو... چهار سبب را برای جهنمی شدن خود ذکر آری چه چیزی شما را جهنمی کرد؟ 
 کردند:

 «از نمازگزاران نبودیم»نخست: 

 «دادیمو مستمندان را غذا نمی»دوم: 

داند ما نیز انجام هر کاری را که مردم انجام می«... رفتیمبا باطل گرایان، ]در باطل[ فرو می»سوم: 
کردیم... کردند ما نیز گناه میشدیم... اگر گناه مینماز مییز بیشدند ما ننماز میدادیم... اگر بیمی

کردند ما نیز کردیم... اگر دخانیات مصرف میسپردند ما نیز چنین میها گوش میاگر به ترانه
خوابیدیم... اگر در حق پدر و خواندند ما نیز میخوابیدند و نماز نمیکردیم... و اگر میمصرف می

 رفتیم...کردیم... همراه با آنان در باطل فرو میردند ما نیز بدی میکمادر بدی می

 به آن چنان ایمانی نداشتیم که ما را از گناه باز دارد...«... انگاشتیمو روز جزا را دروغ می»و چهارم: 

 «...تا آنکه یقین )مرگ( ما در رسید»

 فرماید:خداوند متعال می

 19چ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 «...ندگان هیچ سودی برایشان نداردکن پس شفاعت  شفاعت»

ی پیامبران و فرشتگان خداوند جمع شوند و برای کافر شفاعت کنند تا آری به خدا سوگند اگر همه
خداوند او را از آتش بیرون آورد، خداوند از آنان نخواهد پذیرفت... چرا که شفاعت برای کافران 

 سودی ندارد...

*  *  * 

های عاشقانه و فحشا توسط شیطان به راه رذیلت کشیده شدن به ترانه برخی از دختران با وابسته
 فرماید:شوند... خداوند متعال میمی

                                                           

 48ـ مدثر: 19
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 20چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ چ

 «...نندک گمراهالله  راه از[ را مردم] تا دارندیخر را هودهیب سخن هک اندیسانک مردم از یبرخ»

شک از امت من کسانی خواهند بود که بی»فرمود:  وسلم ــ صلی الله علیه و در صحیح آمده که رسول خدا 
 «...زنا و ابریشم و خمر و آالت موسیقی را حالل خواهند شمرد

در این امت خسف )به زمین فرو »فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـو نزد ترمذی روایت است که رسول خدا 
و آن هنگامی است که خمر بنوشند  رفتن( و قذف )سنگباران( و مسخ )تغییر خلقت( رخ خواهد داد،

 «...خوان برگیرند و بر آالت موسیقی بنوازندو زنان آوازه

اند و بدتر هنگامی است که همراه با ترانه و علما صراحتا بر تحریم آالت لهو و لعب حکم نموده
 و وصف زیبایی زنان باشد... دلدادگیاشعار حاوی عشق و 

زمار شیطان است که  کشاند... خداوند متعال یاران را با آن به سوی خود میبلکه موسیقی م 
 فرماید:می

 21چ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ے چ

 «و هر کس از آنان را که توانستی با آوای خود تحریک کن و با سواران و پیادگانت بر آنان بتاز» 

 ..ی آن.و وسیله هیعنی را« ی شیطان استزنا رقیه»گوید: می ـ رضی الله عنه ـابن مسعود 

خواندند... آن هم با ها را کنیزکان میعجیب است... ابن مسعود زمانی این سخن را گفته که ترانه
 دف و شعر فصیح!

اند و که نواها گوناگون شده و یاران شیطان بسیار شده گفتچه می دیداگر ابن مسعود دوران ما را می
 دریا...ها و هواپیماها و در خشکی و ها همه جا هستند... در اتوموبیلترانه

                                                           

 6ـ لقمان: 20
 64ـ إسراء: 21
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همراه نیز وارد  یهاها و اسباب بازی کودکان و کامپیوترها و گوشیها و زنگحتی موسیقی به ساعت
 شده...

ای نیست مگر آنکه سخنش عشق موسیقی راهی است برای گسترش فحشا و تحریک غرایز... ترانه
 است و دلدادگی و سرگشتگی!

 شتن چشم امر کند؟ه   زنا هشدار دهد و به فروخوانی نسبت به ای که ترانهآیا تا به حال شنیده

 ند؟نای در حفظ ناموس مسلمانان و تشویق به روزه و نماز شب بخواای که ترانهیا شنیده

 هرگز!

*  *  * 

خوانند... و شاید کار به مصیبتی بزرگتر بیشتر آنان به عشق حرام و تعلق قلب به غیر خدا فرا می
 ...ستاش به اومانند خود و شیفتگی بکشد و آن وابستگی دختر به دختری

اش و گیرد... نه، بلکه برای زیبایی چهرهخواند و روزه میدارد نه برای اینکه نماز شب میدوستش می
 کشد!هایش او را به آتش میآید و خندهلبخند ملیحش! از حرکات او خوشش می

 یرد...گنشینی او انس میاندازد و از همتبسمش او را به فتنه می

 آید حتی اگر زشت باشد...ی کارهای او خوشش میو از همه

کنند و یا شاید حرکاتی از خود انگاری میای سهلبعضی از دخترها نسبت به چنین دلدادگی و رابطه
 ای هستند...نشان دهند که خواهان چنین رابطه

ی ناز و غمزه است... حتی هایشان دارای نوعها و خندهچه بسیار هستند از این دختران که حرکت
های تنگ و ناز و عشوه و دست کشیدن یهاطرز حرف زدن و راه رفتنشان... عالوه بر پوشیدن لباس

 های عاشقانه و هدایای شیطانی...گاه و بوسه و رد و بدل کردن نامهگاه و بی

ران چنین رفتاری از ها دید... اما چرا برخی از دختتوان در مداس و دانشگاهگاه چنین مظاهری را می
 دهند؟ به سبب دلدادگی و عشق...خود نشان می
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اما چنین چیزی زیر پا نهادن فطرت است و خطر نزول عذابی را در پی دارد که بر قوم لوط نازل 
 خداوند با قوم لوط چه کرد؟ مگرشد... 

 مردانشان به مردان پرداختند و زنانشان به زنان...

 ان را در کتاب خود آورده که لوط به آنان گفت:خداوند متعال خبر این فاجر

 22چ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ چ

 چیه هک دیشویم بکمرت را[ ی]زشت ارک آن ایآ :گفت خود قوم به هک یهنگام[ میفرستاد] را لوط و»
 «؟است نگرفته یشیپ شما از آن در انیجهان از سک

 ها از جا برداشته شوند...کشیده شود و کوههنگامی که چنین شود نزدیک است که زمین از هر سو 

هایشان را خداوند انواع عذاب را بر هیچ امتی یکجا نازل نکرده چنان که بر قوم لوط نازل کرد: چشم
شان را تیره ساخت و جبرئیل را امر کرد تا شهرهایشان را از زمین بکند و بر آنان تاریک کرد و چهره

 هایی از سجیل بر آنان نازل کرد!ین فرو برد و سنگبرعکس کند... سپس آنان را به زم

 فرماید:خداوند متعال می

 23چ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 فرو آن بر سجیل[ نوع] از ییهاپارهسنگ و میردک زبر و ریز را[ شهر] آن ،آمد ما فرمان   چون پس»
 «...میختیر

 ان و تنبیهی برای مجرمان...ای شدند برای جهانیان و اندرزی برای متقیو اینگونه نشانه

 ای است برای اهل خرد...و در این آیه

 در حالی گرفتار عذاب شدند که در خواب بودند... و هر چه داشتند برایشان سودی نداشت...

                                                           

 8۲ـ اعراف: 22
 82ـ هود: 23
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 ها گذشت...ها ماند و شهوتها رفت و حسرتلذت

 کمی لذت بردند و بسیار عذاب کشیدند...

 ین پشیمانی هیچ سودی ندارد... و به جای اشک، خون گریستند...شدند اما به خدا سوگند ا پشیمان

کشد... و آنان در شان شعله میسوزاند، و از دهان و بینیهایشان را میاگر آنان را ببینی که آتش چهره
 کشند..های حمیم را باال میهای دوزخ جامطبقه

گویند: بچشید آنچه را انجام ن میشوند به آناهایشان به زمین کشیده میو در حالی که بر چهره
 دادید:می

 24چ ٿ      ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ چ

دادید به آن وارد شوید، پس صبر کنید یا صبر نکنید برایتان یکی است؛ همانا برای آنچه انجام می»
 «...شویدجزا داده می

 و چنین عذابی از ستمگران دور نیست...

بیشترین چیزی که از »با سند صحیح روایت است که فرمود:  علیه وسلم ــ صلی الله همچنین از رسول خدا 
 25«آن بر امتم بیم دارم کار قوم لوط است

خداوند لعنت کند کسانی را که کار قوم لوط »و نزد ابن حبان با سند صحیح روایت است که فرمود: 
دهند... خداوند لعنت کند را انجام دهند... خداوند لعنت کند کسانی را که کار قوم لوط را انجام 

 «...کسانی را که کار قوم لوط را انجام دهند

هر کس »روایت است که فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـو در مسند امام احمد با سند صحیح از رسول خدا 
 «...بکشید؛ فاعل و مفعول را ،دهدرا که دیدید عمل قوم لوط را انجام می

                                                           

 16ـ طور: 24
 ـ به روایت ترمذی.25
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 ،کارگوید: شخص لواطند و ابن عباس ـ رضی الله عنهما ـ میزدصحابه چنین کسانی را آتش می
 شود...اگر بدون توبه از دنیا رفت در قبر خود به صورت خوک مسخ می

روی نموده و دچار چنین کاری شده باید فورا توبه و استغفار نماید و اما کسی که بر نفس خود زیاده
 به سوی آن عزیز غفار بازگردد...

    ۆ    ۆ ۇ  ۇ ڭڭ   ڭ  ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چ

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې   ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 26چ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 قتیحق در ؛دیمشو دینوم الله رحمت از دیاداشته روا یروادهیز شتنیخو بر هک من بندگان یا بگو»
 عذاب را شما هکآن از شیپ و (53) تاس مهربان یآمرزنده خود او هک آمرزدیم را گناهان یهمه الله
 به هکآن از شیپ( 54) دیشو او میتسل و دیگرد باز پروردگارتان یسو به دینشو یاری گرید و رسد در

 جانب از هک را یزیچ نیوتریکن رسد در عذاب را شما دیزنینم حدس هک یحال در و یناگهان طور
 «دینک یرویپ است آمده نازل شما یسو به پروردگارتان

ها را دور ها و فیلمدیها و سیهایی را که داری پاره کن و عکسها و نامهری خواهرم... شماره تلفنآ
بریز... ثابت کن که محبت خداوند برایت بزرگتر از هر عشق دیگری است... ثابت کن که طاعت 

 داری...خداوند را بر طاعت نفس و شیطان مقدم می

*  *  * 

روی در آرایش است تا جایی که برخی خود ز هوای نفس و شیطان، زیادههای پیروی ااز دیگر عرصه
دهند، از جمله باریک کردن ابروها با کندن یا تراشیدن آن است را در معرض نفرین خداوند قرار می

 که در واقع محقق شدن وعید شیطان است:

                                                           

 55-53ـ زمر: 26
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 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ چ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ   وئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې ې

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 27چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ

 آنان و (118) گرفت برخواهم[ خود یبرا] نیمع یبینص بندگانت انیم از گمانیبو شیطان گفت[ »]
 را دامها یگوشها تا نمکیم وادارشان و ردک خواهم دراز و دور یآرزوها دچار و گمراه سخت را
 را طانیش الله یجا به سک هر و سازند دگرگون را الله یدهیآفر تا نمکیم وادارشان و ددهن افکش

 و دهدیم وعده آنان به طانیش[ یآر] (11۱) است شده یارکآش انیز دستخوش قطعا   ردیگ دوست
 و است جهنم گاهشانیجا آنان (12۲) دهدینم وعده آنان به بیفر جز و ندکافیم آرزوها در را آنان

 در را آنان یزود به اندردهک ستهیشا یارهاک و آورده مانیا هک یسانک (121) ندارند یزیگر راه آن زا
 الله یوعده ؛جاودانند آن در شهیهم ،میدرآور است روان نهرها آن[ درختان] ریز از هک ییهابوستان
 «؟است راستگوتر الله از سخن در یسک چه و است راست

ر دادن خود در معرض نفرین خداوند... نزد ابوداوود و دیگران از ابن باریک کردن ابرو یعنی قرا
کنند زنانی را که خالکوبی می ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول خدا »روایت است که فرمود:  ـ رضی الله عنه ـمسعود 

این کار را کنند و زنانی که دهند، و زنانی که ابرو باریک میو زنانی که این کار برای برایشان انجام می
 «...دهند، نفرین کرده استکسانی که خلقت خداوند را تغییر می ؛دهندبرایشان انجام می

کنی که تو را در معرض نفرین خداوند قرار دهد؟ در حالی که در نماز و سبحان الله! چطور کاری می
کردار و گفتار تو  خواهی؟ آیا این به معنای تناقضخارج از نماز از خداوند مغفرت و رحمت او را می

 نیست؟
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کنی که تو را از رحمت خداوند طرد خواهی ولی از سوی دیگر کاری میاز خداوند رحمت می
 کند؟!می

 عجیب است!

توانم بیش از بیست فتوا را در تحریم چنین اند و میفتوا به تحریم چنین کاری داده رّبانیعلمای 
 کاری ذکر کنم...

نی ایمان تو این است که در آنچه خداوند امر نموده و در آنچه نهی کرده بنابراین بدان که یکی از معا
 مطیع او باشی...

ی شبیه سازد می تشبیه خود به زنان کافر است و هر کس خودش را به قواز سوی دیگر نمص از جمله
 فرماید:از آنان است و خداوند متعال می

 28چ ىئ ېئ ېئ ېئ چ

 «...]به سوی جهنم[ محشور نمایید را شانکسانی را که ستم ورزیدند و هم ردیفان»

و هر کس گروهی را دوست  ،یعنی هم ردیفان و شبیهان و نظیرانشان را همراه با آنان حشر نمایید
 بدارد همراه با آنان محشور خواهد شد...

 ها این کار را انجام می دهند...نگو خیلی

 پرستند، آیا تو هم بت خواهی پرستید؟ها هم بت میخیلی

 کنی؟کنند، تو هم چنین میها به خود صلیب آویزان میخیلی

زیاد بودن گناهکاران تو را نزد خداوند معذور نخواهد کرد، چرا که تو تنها مسئول کارهایی هستی که 
 ای...خودت انجام داده

                                                           

 22ـ صافات: 28
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همانطور که در پشت پدر و در شکم مادر تنها بودی و تنها به دنیا آمدی به تنهایی خواهی مرد و روز 
قیامت نیز به تنهایی برانگیخته خواهی شد و به تنهایی بر صراط قدم خواهی گذاشت و به تنهایی 

ی اعمالت را به دست خواهی گرفت و به تنهایی در برابر خداوند مورد پرسش قرار خواهی نامه
 گرفت...

 فرماید:خداوند متعال می

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ چ

 29چ ىئ مئ حئ

 حساب به را آنها نا  یقی و (۱3) دیآینم رحمان یسو به واربنده جز است نیزم و آسمانها در هک هر»
 «آمد خواهند او یسو به تنها آنها یهمه امتیق روز و (۱4) است ردهک شماره دقت به و آورده

*  *  * 

رم به قلبت راه کنم که امیدوادر پایان... ای مروارید پنهان... این سخنان را در  گوشت زمزمه می
 یابد...

بسیار بودن گناهکاران فریبت ندهد... بسیار بودن آنانی که در امر حجاب و روابط با پسران و عشق و 
ها هستند فریبت ندهد... دخترانی که کنند و تنها به فکر فیلمانگاری میدلدادگی و انجام حرام سهل
کنیم... زمانی که ای پر از فتنه زندگی میکنند... چرا که ما در زمانهبی هیچ هدفی زندگی می

 شمار است...هایش بیمحنت

کنند یا به سوی مال حرام فرا هایی که انجام فحشا را آسان میهای گوش... فتنههای چشم و فتنهفتنه
 خوانند...می

در پس »فرماید: اش میدرباره ـ صلی الله علیه وسلم ـتا جایی که حال ما به آن زمانی شبیه است که پیامبر 
شما روزهای صبر خواهد آمد... که صبر در آن مانند گرفتن اخگر به دست است... کسی که در آن 
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دوران عمل نیک انجام دهد همانند پنجاه تن از شما که عملی مانند آنان انجام بدهد اجر خواهد 
 ...30«نه پنجاه تن از شما»اصحاب گفتند: پنجاه تن از آنان؟ فرمود: « برد

یابد... او میان اجر عامالن در آخر زمان بیشتر است چرا که برای انجام عمل نیک یار و یاوری نمی
دهد... به دهند و او گوش نمیها گوش میگناهکاران غریب است... غریب است... آنان به ترانه

 ..افتند و وی بر توحید است.کند... آنان در سحر و شرک میکنند و او نمیحرام نگاه می

اسالم غریبانه آغاز شد و دوباره همانند »فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـنزد مسلم روایت است که رسول خدا 
 «...آغاز  خود غریب خواهد شد، پس خوش به حال غریبان

زمانی بر شما نخواهد گذشت »روایت است که فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـو نزد بخاری از رسول خدا 
 «...س از آن بدتر از آن است تا وقتی که به دیدار پروردگارتان بشتابیدمگر آنکه پ

خداوند عزوجل »فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـهمچنین بزار با سند حسن روایت کرده که پیامبر خدا 
کنم: اگر در دنیا خود را از ام یکجا نمیفرماید: قسم به عزتم که دو ترس و دو امنیت را برای بندهمی

ن ایمن دانست روز قیامت او را به ترس خواهم انداخت و اگر در دنیا از من ترسید در آخرت او را م
 «...امنیت خواهم داد

آری... هر کس در دنیا ترسان بود و خداوند را بزرگ داشت، در روز قیامت به امنیت و آرامش خواهد 
شان ود... کسانی که خداوند دربارهرسید و از دیدار خداوند شاد خواهد شد و از اهل بهشت خواهد ب

 فرماید:می

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ    ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ

 31چ  ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې
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ی گویند: ما پیش در میان خانواده( می25و برخی از آنان رو به برخی دیگر کنند و از هم پرسند )»
( ما از 3۳را از عذاب گرم مرگبار حفظ کرد )( پس الله بر ما منت نهاد و ما 26خود بیمناک بودیم )

 «...خواندیم که او همان نیکوکار مهربان استپیش او را می

آورند و تنها فکر و ذکرشان شهوت شکم و زیر شکم است و خود را اما کسانی که به گناهان روی می
 دانند در آخرت در ترس و وحشت خواهند بود:از عذاب در امان می

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې چ

 32چ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ

اند در هراسند و ]جزای آن[ به آنان خواهد رسید و کسانی بینی که از آنچه انجام دادهستمگران را می»
های بهشت هستند. آنچه را بخواهند نزد که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند در باغ

 «...ل بس بزرگپروردگارشان دارند. این است همان فض

 پس بر الله توکل کن... تو بر حقی آشکار هستی...

اند و به کمی  ثابت قدمان توجه نکن و از کمی رهروان به تعداد بسیار زنان و دخترانی که سقوط کرده
 دلتنگ نشو...

*  *  * 

ی و دعوتگر و از خداوند خواهانم تو را با حفظ و عنایت خود در امان دارد و تو را از زنان مومن و متق
 اهل عمل قرار دهد...

حتی اگر به نصیحت من گوش ندهی باز هم خواهر من هستی و برایت خواهان خیر هستم و 
 همچنان برایت در دل شب و اطراف روز دعا خواهم کرد...

هرگز از خیرخواهی و نصیحت و حمایت تو دست نخواهم کشید چرا که مطمئنم روزی به راه 
 ...صحیح باز خواهی گشت
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امید و آرزویم این است که تالش ما برایت به هدر نخواهد رفت و توفیق و یاری نیست جز از سوی 
 الله و سالم و رحمت و برکت الله بر تو باد...

یفی  محمد بن عبدالرحمن العر
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