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 رنده توبه...یگناه است و پذ  یهش خداوند را که آمرزندیستا

 اوست... یست جز او و بازگشت به سو یبه حق ن ینعمت... معبودصاحبد العقاب است و یشد

و قومش از دست  یشود... او که با رمحتش موسید باش، و میگو یش خمصوص اهلل است، آنکه میستا
 افتند...یفرعون جنات 

ونس را جنات یبا رمحت خود  وب بود ین جمینوح، هبرت  ی است... او که هناا  دعاش از آن اهللیستا
 داد...

عقوب باز  یها به وسف را پس از سالیعقوب دور ساخت و یان را از یو پاک و منزه است آنکه ز 
 گرداند...

هم که دیم یمهتا است... و گواهیجز اهلل که واحد و ب تسیبه حق ن یدهم که معبودیم یو گواه
که   یاران او باد تا هناامیت و یو بر اهل ب یامرب اوست... درود و سال  خداوند بر و یحممد، بنده و پ

 او کنند... اد  یرفتار کین ذاکران  

 اما بعد:

 توبه کنندگان... یاست از سو  ییهانوشتهدلها خاطرات و نیا

 اند...از آن عربت گرفته یار یکه گناهکاران بس

و در شهوات شدند  یهچیکه باز   یو دخرتان و جوانان ساالنبزرگساالن و کهن یاز سو است  یخاطرات
 ها فرو رفتند...لذت

 سپرده شده... یآنچه گذشته و رفته و به فراموش یهاست دربار  یها خاطراتنیا

 ده...یاعمال نوشته شده و ثبت گرد یهاما در نام
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*  *  * 

د یخداوند بازگشتند و به او ام یکه به سو   یاعرتافات آنان و ،ها خاطرات توبه کنندگان استنیا یآر 
 بستند...

 ها گوناگون...ار است و شهوتیها بسبندهیکه فر   یدر دوران

 اند...شده یمرتکب گناهان و معاص یار یده و بسیلغز  یار یبس یهاکه گا   یادر زمانه

 طان...یش یومندی ان و نمیا در دوران ضعف  

 ان دارند:مین سخن موال عزوجل ایاست که به ا یها خاطرات کساننیا

 1چ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئچ 

 «...مهربان یهبه بندگامن خرب ده که منم آمرزند»

 ان دارد که:میز این سخن خداوند نیمهچنانکه به ا

 2چ ی ی  ی  ی ىئچ 

 «...و اینکه عذاب من، عذابی است دردناک»

*  *  * 

 شود...یکنندگان شاد متوبه یهز توباست که دانستند خداوند ا ین داستان کسانیا

 که به او دارند...  یدیاز شدیاز است... و با وجود نینیبا وجود آنکه از آنان ب

 آنان شاد نشود، حال آن که خود فرموده است: یهچرا خداوند از توب

د یخبواه آمرز ... پس از من آمرزشیگناهان را م  یهد و من مهیکنیبندگامن؛ مشا شب و روز گناه م یا»
 «تا مشا را مورد مغفرت قرار دهم...

                                                           

 ۹۴حجر:  1
 ۰۵حجر:  2
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  مورد خطاب قرار داده که:نیه وسلم ـ آنان را چنیاهلل عل یامربش ـ صلیو پ

گسرتاند تا گناهکار  روز توبه کند... و دست خود را بر روز یمهانا خداوند دست خود را بر شب م»
 «...از مغرب طلوع کندد یگسرتاند تا گناهکار  شب توبه کند... تا آنکه خورشیم

*  *  * 

 ما... یهکنند  یه توبنیخنست

 است بزرگوار... یی پ

دگانش رفته... داستان ید یگذشته و بدنش سست شده و سو   راو ن بزرگیاز ا یاکنون پس از آنکه عمر 
 کند...یما بازگو م یش را برایهایجوان

تبوک را از خود او  یهاز غزو  م و داستان ختلف اوینینشیاهلل عنه ـ م ینزد کعب بن مالک ـ رض
 ...میشنو یم

 ه وسلم ـ در آن حضور داشت...یاهلل عل یامرب ـ صلیبود که خود پ یان غزوهیتبوک آخر  یهغزو 

دن یجنا یه وسلم ـ به مرد  دستور حرکت داد و از آنان خواست خود را برایاهلل عل یرسول خدا ـ صل
 آماده کنند...

هزار تن  یوها به سی کرد تا آنکه تعداد ن  یآور کردن آن لشکر را مجعجمهز   یهنی از آنان هز نیمهچن
 د...یرس

 درختان پرمثر بود... یهیر ساینشسنت در ز  تها و لذوهیدن میزمان با رسهناا  نربد هم

 که در انتظارشان بود...  یقو  یو دمشن ،راه ی  د و دور یشد یآن هم در گرما

 شد...ین غزوه ثبت منیشرکت کننده در اار بود و نا  افراد یتعداد مسلمانان بس

 کند:ی نقل منیت شده ـ داستان خود را چنی روانیحیکعب ـ چنانکه در صح

تر ار آمادهیجهاد از هر وقت د یه کرده بود  خود را برایت بود ... دو َمرَکب هتین وضعیدر هبرت 
 افتم...ییم



 ۰    های توبهداستان

 

 تم...ل داشیها متاوهیدرختان و م یهیت به ساسخ ،ن حالیدر ا

 آن روز آماده شد... یحرکت در فردا یه وسلم ـ برایاهلل عل یامرب ـ صلی حال بود  تا آنکه پنیدر مه

 شو ...یخر  و به آنان ملحق میرو  و جهاز خود را میبا خود گفتم: فردا به بازار م

 ش آمد و بازگشتم...ی پمیبرا یکار  ،فردا به بازار رفتم 

 ش آمد...ی پمیبرا یباز کار  اما شو ...یرد  و ان شاءاهلل به آنان ملحق مگیبا خود گفتم فردا باز م

با  ینطور امروز و فردا کرد  تا آنکه روزها گذشت و از مهراهیو مه ،گرد یباز با خود گفتم فردا باز م
 د ...یه وسلم ـ ختلف ورز یاهلل عل یرسول خدا ـ صل

نه یدر مد یکس  ،که معذور بودند  یا کسانیجز منافقان  زد  اماینه قد  میرفتم و در مدیدر بازارها راه م
 نبود...

*  *  * 

 د...ینه ماند و از رفنت به جهاد ختلف ورز یکعب در مد  یآر 

 دند...یارانش رفتند تا به تبوک رسیهزار تن از یه وسلم ـ و سیاهلل عل یاما رسول خدا ـ صل

عت عقبه بود را یارانش که اهل بیاز  یکیست اما یاصحابش نار  یهد در چهر یکه به آجنا رس  یهناام
 «کعب بن مالک چه کرد؟!»د: یافت... پس از مهراهانش پرسیان آنان نیدر م

 با مشا بازداشت! یرا از مهراه یا رسول اهلل دو عبا و نظر به راست و چپش و یگفت:   یمرد

 ...میار سراغ ند یز یاز او چ یکیامرب خدا جز نیپ ی... ایگفت  یمعاذ گفت: چه سخن زشت

 نافت... یز یه وسلم ـ چیاهلل عل یپس رسول خدا ـ صل

*  *  * 

 د:یگو یکعب م
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نه یه وسلم ـ در حال بازگشت به مدیاهلل عل یامرب ـ صلید و پیان رسیتبوک به پا یهکه کار غزو   یهناام
اهلل  یرسول خدا ـ صل یهاز مؤاخذ ار  دو خگفتم: چاونه فردا   ی شد  و با خود منیار غمایبود، بس

 جستم...یو مدد م یار یا  ان خانوادهیات دهم؟ و از داناجنوسلم ـ  هیعل

جنات خنواهم  ییگو د دانستم که جز با راستینه رسیه وسلم ـ به مدیاهلل عل یامرب ـ صلی که پنیمه
 افت...ی

 یسپس برانه شد، و از مسجد آغاز منوده دو رکعت مناز گزارد و یه وسلم ـ وارد مدیاهلل عل یامرب ـ صلیپ
 دار با مرد  نشست...ید

شان آمده معذرت خواسته و سوگند بازماندگان و ختلف کنندگان که هشتاد و چند نفر بودند، خدمت
شان آمرزش طلب خواست و اسرار یرفت و برایه وسلم ـ ظاهر امرشان را پذیاهلل عل یامرب ـ صلیخوردند. پ

 شان را به خداوند متعال واگذاشت...هنان

 یبه و  یه وسلم ـ نااهیاهلل عل یامرب ـ صلیسال  گفت... پ یا آنکه کعب بن مالک آمد و بر و ت
 ا...یخشم منود و سپس گفت: ب یاز رو  یانداخت و تبسم

 او رفت و در برابرش نشست... یکعب به سو 

ده یخود مرکب خنر  ی؟ مار برایز باعث شد ختلف کنیچه چ»ه وسلم ـ فرمود: یاهلل عل یامرب ـ صلیپ
 «؟یبود

 ...یگفت: آر 

 «؟یپس چه باعث شد ختلف ورز »فرمود: 

داشتم ی قرار منیزم ی مشا از مرد  رو یدامن که اگر در مقابل غیرسول خدا... من م یکعب گفت: ا
 امب... یتوانستم با عذر از قهرش جنات یکه دار  م  یبا فصاحت

د زود است که خداوند مشا را بر من یشو  یض تا از من رامیباو  یمشا دروغ یخبدا اگر امروز برا یول
  ... سازدنیخشما
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 یک را از سو یدوار  که عاقبت نی سازد امنی که مشا را بر من خشمامیمشا سخن راست باو  یاگر برا و
 . ..امبیخداوند در 

ن حلظه که از مشا ختلف  یو توامنند نبود ، چنانچه ا ی قو نیخبدا هرگز چن ...نداشتم یخبدا قسم عذر 
 ...د کر 

 سپس سکوت کرد...

 ارانش کرد و فرمود:یه وسلم ـ رو به یاهلل عل یآنااه رسول خدا ـ صل

 «...قضاوت کند تاز تا خداوند دربارهین به مشا راست گفت... برخیاما ا»

 و ناراحت نیکه غما  یون آمد، در حالی ه وسلم ـ بیاهلل عل یکشان از نزد رسول خدا ـ صل  یکعب پا
 د...یمنا یاش چه حکمخداوند درباره دانستیبود و من

 منودند و گفتند: شنز ر س ار  وااو رفتند و  یدند، چند تن از آنان در پی دنیقومش که چن

  یعاجز شد ...یور ... تو شاعر و سخنیباششده  ی که مرتکب گناهمیدیسوگند خبدا در گذشته ند
بود که  یفقط کاف ؟یاور یب ـ ه وسلمیلاهلل ع یصلـ امرب یحضور پ هب یکه مانند ختلف کنندگان عذر 

 !سبب حمو گناهت شود ـه وسلم یاهلل عل یصل ـ استغفار رسول اهلل

ه وسلم یاهلل عل یک بود به حضور رسول اهلل ـ صلید که نزدیکش  ییجا هسخت مالمتم کردند، و کار ب
 گفته است؟ هم مانند من راست   یار یا کس دید  که آیبرگشته خود را دروغ گو ساز ... سپس پرس

را که بتو گفت  یه وسلم سخنیاهلل عل یامرب صلیاند، و پدو نفر هم مانند تو راست گفته یگفتند بل
 ز فرمود... یآهنا ن یبرا

 اند... یه واقفیو هالل ابن ام یع العمر یانند؟ گفتند: آن دو مرارة بن ربیگفتم آنان ک

شد به آهنا یافته بودند و میدر بدر حضور من نا  دو انسان صاحل را آوردند که  یکعب گفت: برا
 اقتداء کرد و آهنا را اسوه قرار داد...

 کنم...یگرد  و خود  را دروغاو منیگفتم: به خدا برمن



8 
 

 های توبهنداستا

*  *  * 

  شد...نینش و افسرده بود... و خانهنیکه شکسته و غما  یپس کعب رفت در حال

 ارش منع کرد...یو دو  کعبرا از سخن گفنت با   ه وسلم ـ مرد یاهلل عل یامرب ـ صلیناذشت که پ یمدت

 د:یگو یکعب م

با  یرفتم و کسیبه بازار م ...افتی ییروش مرد  هم در برابر ما تغ وار منودند، یاخت یمرد  از ما دور 
 گفت...یمن سخن من

 شناختند...یما را من ایگرفتند گو یده میمرد  ما را ناد

 م...یشناختینبودند که ما م ییوارهایوارها اناار آن دید یحت

 م...یشناختینبود که م ینیز اناار آن زمی ننیزم

سر خود را از  یبردند و حتسر  هن مدت را بیه ایش نشستند و در حالت گر یخو  یها در خانهمیرفقا
  آوردند و مانند راهبان مشغول عبادت بودند...یون منی خانه ب

ها مناز و در مسجد با مسلمان شد یون می باز خانه  ...بود  ترو چاالک ترجوانمن از آهنا  یول
  ...کردیبا من صحبت من یکه کسیکرد ، در حالیگذار م خواند  و در بازارها گشت ویم

گفتم  یو با خود م گفتمیآمد  و با او سال  میه وسلم ـ میاهلل عل یو در مسجد نزد رسول خدا ـ صل
 ؟ یا خیسال  حرکت خواهد منود  در پاسخ ـ ه وسلمیلاهلل ع یصلـ امرب یپ یهاا لبیکه آ

شد ، یچون به مناز مشغول م کرد ینااه مشان یاه ب یدزدکشان مناز خوانده و کیسپس در نزد
 ...دیگردانیخود را م یشد  رو یشان مو چون من متوجه کردینااهم م

*  *  * 

 درد... یدر پ دگذشت... در ینطور میکعب مه  یروزها

 شناختند...یامرا و پادشاهان او را م یو حت ،ن شعرا بودیتر غیاز بزرگان قو  خود و بلکه از بلاو 
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 دار او را داشتند...ید یشد و آرزو یاشعار او نزد بزرگان خوانده م

 کرد!ینااهش من یگفت و حتیبا او سخن من یان قومش کسینه... در میاما امروز... در مد

 ار قرار گرفت...ید یغربت... در معرض امتحانو  ینکه در اوج سختیتا ا

مرا  ید: چه کسیپرسیو از مرد  م که از شا  آمده بود  دیرا د ینصران یمردگشت که یدر بازار م یروز 
 برد؟یبه نزد کعب بن مالک م

 ان را به او داد!س  پادشاه غَ  یاز سو  یامرد  به کعب اشاره کردند... آن مرد نزد کعب آمد و نامه

 ی! اما پادشاه چه با او چه کار دو بپادشاه غسان هم مهم  یه برایده و قضی او به شا  هم رسپس خرب
 دارد؟

  بود:نیکعب نامه را گشود... منت نامه چن

 ده که دوستت با تو جفا منوده و تو را طرد کرده...یکعب بن مالک... به من خرب رس  یاما بعد... ا

 م...یکن  یوند تا با تو مواسات و مهدردیناذاشته؛ به ما بپ یو زبون ی خوار نیخداوند تو را به سرزم

ن یاند... اه راجعون! اهل کفر بر من طمع آوردهیکه نامه را خواند با خود گفت: انا هلل و انا ال  یهناام
 امتحانات است... یز از مجلهین

 ع پادشاه توجه نکرد...یسپس نامه را در تنور انداخت و آن را سوزاند و به تطم

 کردند...یخود دعوت م ینینشگشوده شد که او را به بزرگداشت و هم  ی... دربار پادشاهان بر و یآر 

 ستند...ینار یم یعبوس به و  یانه او را از خود رانده بودند و مهه با چهرهیکه اهل مد  یدر حال

 دادند...یکرد و پاسخ سالمش را منیسال  م

 گرفت...ید و جواب منیپرسیم

 طان در سست کردن او ناتوان ماند...ینکرد و ش یها به کافران توجهنین ایا یهمهاما با 

 نامه را در آتش انداخت و سوزاند...
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*  *  * 

 ت بود...ید و کعب در مهان وضعیان رسیک ماه کامل به پایهم گذشت و  یروزها در پ 

 شد...یتر متنگ یو تنانا به او فشار آورده بود و روز به روز عرصه بر و  ییتنها

 شد...ینازل م یق وحیاز طر  یکرد و نه حکمیم یحکم یو  یهدربار ه وسلم ـ یاهلل عل یامرب ـ صلینه پ

*  *  * 

 گذشت... صورت  نیبه مه زو ر  لهچ

اش را  ه وسلم ـ به نزد کعب آمد و در خانهیاهلل عل یامرب خدا ـ صلیپ یاز سو  یان هناا  فرستادهیدر ا
 د...یکوب

امرب ـ یرخ داده، اما فرستاده به او گفت: پ ید فرجیون آمد و چه بسا شاد بود که شای نه بکعب از خا
 ...یکن  یه وسلم ـ دستور داده از زنت دور یاهلل عل یصل

 شان دهم؟گفت: طالق

 مکن... یکیکن و با او نزد  یگفت: نه... اما از او دور 

 ...کند  ین مورد داور یند در اات برو تا خداو کعب نزد مهسرش رفت و گفت: نزد خانواده

  دستور به نزد دو دوست کعب فرستاد...نیرا با مه یاه وسلم ـ فرستادهیاهلل عل یامرب ـ صلینطور پیمه

ة یامرب خدا... هالل بن امیپ یآمد و گفت: ا ه وسلم ـیاهلل عل یخدا ـ صل امربیة نزد پیمهسر هالل بن ام
 تش کنم؟خدم یدهیف است... اجازه میضع یمردی پ

 نکند... یکی... اما با تو نزدیفرمود: آر 

نطور یکه ا  یندارد... افسرده است و از روز  یلیز میچ چیامرب خدا... به خدا قسم به هیپ یگفت: ا
 کند...یه میشده شب و روز گر 

*  *  * 
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ان مید شد که به ایدن مسلمانان چنان بر کعب شدیگز   یگذشت و دور یهم م یسخت از پ یروزها
 د شک کرد...خو 

 گفتند...یگفت و با او سخن منیبا مسلمانان سخن م

 داد...یگفت و سالمش را پاسخ منیه وسلم ـ سال  میاهلل عل یبر رسول خدا ـ صل

 مشورت کند؟! یبه کجا برود؟ با چه کس

 د:یگو یخود کعب م

مرد  در  ن  یر تبو بحم و از میوار باغ ابوقتاده که پسر عمو ید، رفتم و از دیکه بال بر من طول کش  یهناام
 سال  کرد ...  ینزد  بود، باال رفتم و بر و 

 خبدا قسم که جواب سالمم را نداد... 

 دار ؟ یکه من خدا و رسولش را دوست م  یدانیا میخدا سوگند آ هابوقتاده تو را ب یبه او گفتم: ا

 نافت...  یز یچ

 ود... باز هم سکوت من یسخنم را تکرار کرد  و سوگندش داد ، ول

 باز سوگندش داد ... 

 گفت: خدا و رسولش داناترند...

 ا نه!یداند او مومن است ید! که منین مرد  نزدش بود شنیش که حمبوبرت یعمو  ن پاسخ را از پسریکعب ا

ون آمد و به خانه ی ده بود حتمل کند... چشمانش پر اشک شد... از باغ بینتوانست آنچه را شن
 رفت...

 که مونسش شود...  یند و نه دوستیکه با او بنش  یاش انداخت... نه مهسر خانه یوارهایبه د ینااه

کرده بود، پنجاه روز   یبا آنان هن یاران را از گفتاو یه وسلم ـ دیاهلل عل یامرب ـ صلیکه پ  یاز روز 
 گذشت...یم
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*  *  * 

 ...هکنآ ات

ه وسلم ـ یاهلل عل یامرب ـ صلیآنان بر پ یهرش توبیک سو  آخر شب، پذی شب... هناا  نیدر پنجامه
 نازل شد...

 م؟یا کعب را بشارت ندهیامرب خدا... آیپ یاهلل عنها ـ گفت: ا یا  سلمه ـ رض

 ...«دید شب را خبوابیتوانیشوند و منینجا مجع مین صورت مرد  ایدر ا»فرمود: 

 ها آگاه منود...آن یهرش توبیه وسلم ـ مناز صبح را خواند مرد  را از پذیاهلل عل یامرب ـ صلیکه پ  یهناام

 بشارت به نزد آنان شتافتند... یمرد  برا

 د:یگو یکعب م

ما صحبت منود   یهکه خداوند دربار   یمهان حالها خواند .. در از با  یکیمن مناز صبح را بر پشت 
 اش بر من تنگ شده بود...یفراخ یه با مهنیزموجود  بر من گران آمده بود و  که

ا ین مناز نازارد ه وسلم ـ بر میاهلل عل یامرب ـ صلی  و پی کرد که مبیمن نمین غمایش از ایز بیچ چیه
ا  بر جنازه ید و کسیچکس با من سخن ناو یشه نزد مرد  مطرود مبامن... هیمه یوفات کند و من برا

 مناز نازارد...

 گفت:ید  که میرا از کوه سلع شن یاد کسیفر  ی حال صدانیدر مه

 !کعب بن مالک مژده بده  یا

 رخ داده... یخداوند فرج یبه سجده رفتم و دانستم که از سو 

ن بشارت را به من یبلند ا یکوه با صدا  یاز رو  یسوار بر اسب به نزد  آمد تا بشارمت دهد و مرد یمرد
 تر بود!عیرساند... و صدا از اسب سر 

به او داد ... به  یدگاندهنده به نزد  آمد لباسم را از تن در آورد  و به عنوان مژ  که آن ندا  یهناام
 د ...یار را قرض گرفتم و پوشید یار جز آن نداشتم، پس لباسید یخدا سوگند لباس
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ک به نزد یترب  یته بران هناا  دسته دسیه وسلم ـ رفتم و مرد  در ایاهلل عل یسپس نزد رسول خدا ـ صل
 ...خداوند، مبارکت باد یات از سو رش توبهیگفتند: پذیمن آمدند و به من م

شان از یا یهکه چهر   یه وسلم ـ سال  گفتم، در حالیاهلل عل یامرب خدا ـ صلیوارد مسجد شد  و بر پ
 شد...یاز ماه م یااش مهانند تکهشد چهرهیکه خوشحال م  یشان هناامید... ایدرخشیم یشاد

 ا آورده...یکه مادرت تو را به دن  ین روزت از هناامیبه من گفت: شاد باش به هبرت 

 خداوند؟ یا از سو یمشاست  یرش توبه[ از سو ین پذیا ایفتم: ]آگ

 ما را تالوت کرد... یهرش توبیات پذیخداوند... سپس آ ی؛ از سو یفرمود: خ

 در مقابل او نشستم و گفتم:

 امربش صدقه دهم...یخدا و پ یخواهم مامل را برایرفته شده میا  پذآنکه توبه یرسول خدا! برا یا

 ت هبرت است...ین برایاز مالت را ناه دار که ا یفرمود: قسمت

ن است که یا  ان از کمال توبهیا  مرا جنات داد... بنابرایرسول خدا! خداوند به سبب راست یگفتم: ا
 ...میا  جز راست ناو تا زنده

*  *  * 

امروز تالوت  را نازل منود که تا یاتین باره آیرفت و در ایارش را پذیکعب و دو   یه... خداوند توبیآر 
 شود:یم

 ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ۆ ۆچ

 ٻ ٻ ٱ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ   ۇئ وئۇئ  وئ ەئ   ەئ  ائ ائ ى ى

   ٹ  ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ

 3چڦ  ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ

                                                           

 118-117توبه:  3
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کردند ببخشود پس از   یو ی ه در آن ساعت دشوار از او پکامرب و مهاجران و انصار  ی اهلل بر پنیقیبه »
شان ببخشود چرا که او یاز آنان منحرف شود، باز بر ا یادسته یهامنانده بود که دل یز ینکه چآ

مانده بودند ]و قبول  یز[ بر آن سه تن که بر جای( و ]ن117م است )ینسبت به آنان مهربان و رح
خود به تنگ  د و ازیاش بر آنان تنگ گردیفراخ یه با مهنیق افتاد[ تا آجنا که زمیآنان به تعو  یهتوب

ق[ توبه داد تا توبه  یست پس ]اهلل[ به آنان ]توفیاو ن یاز اهلل جز به سو  یه پناهکآمدند و دانستند  
 «ر مهربان استیپذد اهلل مهان توبهیتردیکنند؛ ب

*  *  * 

 یهایآمرزد، بلکه بدیشود که نه تنها گناهان آنان را میکنندگان شاد متوبه یهخداوند چنان از توب
 د:یفرمایکند... خداوند متعال میل میتبد یکیز به نینان را نآ

  ٿ ٿ ٺٿ  ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ  ڀ   ڀ پ   پ پ  پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱچ 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ

 4چ ڍ  ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ  چ ڃ  ڃ ڃ

رده است جز به حق را که اهلل ]خونش را[ حرا  ک یخوانند و کسیار منید یکه با اهلل معبود  یو کسان»
او در  ی( برا68افت خواهد کرد )یش را در ینها را اجنا  دهد سزایکنند و هر کس ایکشند و زنا منیمن

که توبه کند و   ی( مار کس6۴ماند )یوسته در آن خوار میشود و پیامت عذاب دو چندان میروز ق
 یهکند و اهلل مهواره آمرزندیل میتبد هایکیشان را به نیهایسته کند پس اهلل بدیار شاکان آورد و  میا

 «...مهربان است

ه وسلم ـ آمد و  یاهلل عل یاهلل عنه ـ به نزد رسول خدا ـ صل یم بن حزا  ـ رضیت کرده که حکیروا یو خبار 
داد  از مجله صدقه و آزاد  یت به قصد عبادت اجنا  میکه در جاهل  ییرسول خدا... کارها یگفت: ا

 دارد؟ ی اجر میا برایم، آرح یهکردن برده و صل

                                                           

 7۵-68فرقان:  4
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رفته یات پذک گذشتهین یکه کارها  یاسال  آورد یدر حال»ه وسلم ـ فرمود: یاهلل عل یرسول خدا ـ صل
 «...شده است

 اهلل اکرب!

ز پس از یت نیدوران جاهل یهایکیشود... نیل میها تبدیها به بدیکیشود و نیده میگناهان خبش
 ماَند؟!یار چه می.. دماند.یم یصاحبش باق یتوبه برا

*  *  * 

 ز را در بر گرفته...یکه رمحتش مهه چ  یر مهربان... کسیپذاوست توبه

 ادآور گردند...یکه اگر تذکر داده شوند،   یک است... کسانیکوکاران نزدیاما... رمحت او به ن

ناه عادت  ن است که انسان به گیبت بزرگ ایست، بلکه مشکل و مصیخود گناه ن یچرا که مشکل اصل
 د و توبه نکند...ی کند و خطر آن را دست کم گ

 خداوند نسبت به بندگانش مهربان است...

 تر است...عیرمحتش از خشمش سر 

 تر از عقوبتش...شیو مغفرتش پ

 تر است...بندگانش از پدران و مادرانشان مهربان یبه خدا قسم که او برا

مجع   ییزن، زنان و کودکان کفار را آوردند و در جاان نربد با هوای آمده که پس از پانیحیدر صح
 کردند...

ان شد که فرزند خود را از دست داده و ی از اس یه وسلم ـ متوجه زنیاهلل عل یامرب ـ صلین هناا  پیدر ا
 ...دو بخود  یهجارگوش یمه در جستجو یسراس

 مه بود و حواسش به خود نبود...یسراس

 ست...ینار یگشت... به آنان میخوارگان م یان کودکان و شیدر م
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اگر به  ید، حتیخود بفشارد و او را ببو  یهنید و به سی ن بود که فرزند را در آغوش گیش فقط ایآرزو 
 شد...یمت جانش متا  میق

 افت...ی حال، ناگهان فرزند را نیدر مه

گرفت و دلش به برگشت... او را در آغوش   یعید و دوباره به حال طبیافنت فرزند اشک مادر خشکیبا 
نه را در دهان کودک  ید و سیش سوخت... او را به آغوش فشرد و بوسیهاهینوزاد گرسنه و گر 

 گذاشت...

 کرد...ین صحنه را، و حال مادر را نظاره میامرب مهربان دلسوز ایپ

د؟ به ینیبین زن را میا»ارانش کرد و فرمود: ید رو به یبت مادر و حال دردناک او را دیکه مص  یهناام
م فرزندش را در یی و به او باو میفروز یب یاگر آتش یعنینظر مشا ممکن است فرزندش را در آتش اندازد؟ 

 «خواهد شد؟ ی کار نیبه اجنا  چن یا راضیندازد، آیآتش ب

 یهکه جارگوشه و عصار   یصحابه تعجب کردند؛ چاونه ممکن است او را در آتش اندازد... فرزند
بوسدش و یناونه در آغوش گرفته و میکند؟ او که فرزند را ا  ی کار نیند چنتوایقلبش است... چطور م

 کند؟  ی کار نیتواند چنیشود... چطور میخود م یهاصورتش را با اشک

 رسول خدا... یاندازد ایگفتند: نه... به خدا سوگند او را در آتش من

ن مادر نسبت به یتر از ار بندگانش مهربانبه خدا سوگند که اهلل ب»ه وسلم ـ فرمود: یاهلل عل یامرب ـ صلیپ
 «...فرزندش است

*  *  * 

 تر از پدر و مادر است...... پروردگار نسبت به ما مهربانیآر 

 اوست که توبه را بر مهاان عرضه منوده... یهبه سبب رمحت گسرتد

 کند...  یان بورزد و سرکشیهر چه آن بنده مرتکب شرک و کفر شده باشد و هر چه طغ

 توبه در برابرش باز است... عرضه شده است و در   یز هم رمحت خداوند بر و با
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ه یاهلل عل یامرب خدا ـ صلیقوز کرده به خدمت پ یفرسوده و پشت ی که با بدننی ساوخورده را ببیآن پ
 شان نزد اصحاب خود نشسته بود...یکه ا  یوسلم ـ آمد، در حال

کشان کشان به نزد   ییهاش بر چشمانش افتاده بود با گا یاه کرده بود و ابروهیخود تک ی که به عصایپ
 خته با درد گفت: یآم ییه وسلم ـ آمد و با صدایاهلل عل یرسول خدا ـ صل

 را رها نکرده باشد... یتیچ معصیگناهان را اجنا  داده باشد و ه  یهمه یامرب خدا... اگر مردیپ یا

م کنند ی تقسنیان اهل زمیکه اگر گناهانش را م  یور را ترک نافته باشد به ط یچ گناه کوچک و بزرگیه
 مهه هالک شوند...

 تواند توبه کند؟یا او میآ

 ه وسلم ـ چشمانش را به او دوخت...یاهلل عل یامرب ـ صلیپ

 یاز او باق یز یها و دردها چاش کرده بود و شهوتها شکستهقوزکرده و ناران که گذر سال یی پ
 ناذاشته بود...

 «؟یاا اسال  آوردهیآ»ه او فرمود: سپس خطاب ب

 ...یاهلل هست ینکه تو فرستادهیست و ایبه حق جز اهلل ن یدهم که معبودیم یگفت: من گواه

 ،ها را ترک کن... و در مقابلیک اجنا  بده و بدین یکارها»ه وسلم ـ فرمود: یاهلل عل یامرب ـ صلیپس پ
 «...ل خواهد کردیبدت یکیت به نیآن ]گناهان[ را برا یهخداوند مه

 ؟میهایکار ها و زشتانتیخ یحت گفت: یپ

 ...یفرمود: آر 

 اد زد: اهلل اکرب... اهلل اکرب... اهلل اکرب!یفر  ی از شادیآن پ

 5ها پنهان شد...دهیگفت تا از دی میو مهچنان تکب

*  *  * 
                                                           

 صحیح است. گوید: بر اساس شرط  گوید: سند آن خوب و قوی است. ابن حجر میبه روایت طربانی و بزار. منذری می 5
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 سد:ینو یم« توبه کنندگان»ابن قدامه در کتاب خود 

 شدند... یه السال  دچار خشکسالیعل یان موسل در دور یاسرائیبن

 ب ما کند...یان دعا کن تا باران نصمیم اهلل... نزد خداوند برایکل  یآمدند و گفتند: ا یمرد  به نزد موس

خداوندا... باران خود را بر ما نازل کن و رمحتت را بر ما فرو »ه وسلم ـ فرمود: یاهلل عل یـ صل یموس
 «ان رحم کن...ی وانات و پیخواره و حی کودکان شزان... ما را به سبب  یر 

 تر!د، داغیابرتر شد و خورشیاما آمسان ب

 باز گفت: خداوندا بارامنان ده... یموس

است که چهل سال با   یاان مشا بندهیکه م  یخداوند فرمود: چاونه به مشا باران عطا کنم در حال
تان برود چرا که به سبب او باران را از مشا انیاو از م ان مرد  ندا ده تایکند؟ میگناهان با من مبارزه م

 ا ...داشته

آنکه چهل سال با گناه به جنگ  یگناهکار... ا  یهبند یاد زد: ای فر نیان قو  خود چنیدر م یموس
 ...میاان ما برو که به سبب تو از باران منع شدهی... از میاخداوند رفته

ون رود و دانست ی ان مجع بیاز م ید کسیست... ندینار  گناهکار به راست و چپ خود  یهآن بند
 گناهکار است...  یهخودش مهان بند

شو  و اگر یل رسوا میاسرائیبن یهمه ان  یم ،ون رو ی ن مهه مرد  بیان ایپس با خود گفت: اگر از م
 شوند... یشان مبامن به سبب من از باران حمرو  مانیم

 ت...خیپس سرافکنده شد و اشک ر 

مان شد و گفت: خداوندا... سرور من... یگذشته پش  یاش فرو برد و بر کارهاود را در جامهسر خ
ا ... مرا ع به درگاه تو آمدهی... اکنون مطیت تو منود  و تو به من مهلت دادیچهل سال معص

 ر...یبپذ

 کرد...یم یو مهچنان به درگاه خداوند ناله و زار 
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ها گید یها از دهانید که گو ید آشکار شد و چنان بار یسف یابر  ده بود کهیان نرسیش به پایهنوز دعا
 ت...خیر یآب فرو م

ان ما یچکس از میکه ه  یدر حال یدر شافت شد و گفت: خداوندا... به ما باران عطا منود یموس
 ون نرفت!ی ب

ن عطا  که باران را از مشا منع کرده بود ، به مشا بارا  ی، به سبب مهان کسیموس یخداوند فرمود: ا
 کرد !

 ع را نشامن بده...یمط یهن بندیا ایگفت: خدا  یموس

ش  یش نکرد ... اکنون که اطاعتم منوده رسوایکرد رسوایتم میکه معص  یخداوند فرمود: من در حال
 کنم؟

*  *  * 

امرزد در یاش را نم بندهیز و رحی... خداوند او را مورد مغفرت خود قرار داد... و چرا آن خداوند عز یآر 
 که خود فرموده است:  یحال

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

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

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ   ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ ائ

 پ ٻ ٻ  ٻ ٻ  ٱ  ىب مب خب     حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی   ی  ی ی

 ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ  ڀ پ پ پ

 ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ

 6چڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ
                                                           

 ۰3-61زمر:  6
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اید از رمحت اهلل نومید مشوید؛ در حقیقت اهلل روی روا داشتهباو ای بندگان من که بر خویشنت زیاده»
ر ( و پیش از آنکه مشا را عذاب د۰3مهربان است ) یهآمرزد که او خود آمرزندگناهان را می  یهمه

( و پیش از آنکه به طور ۰۹رسد و دیار یاری نشوید به سوی پروردگارتان بازگردید و تسلیم او شوید )
زنید مشا را عذاب دررسد، نیکوترین چیزی را که از جانب پروردگارتان ناگهانی و در حالی که حدس منی

ر آنچه در حضور اهلل  ( تا آنکه ]مبادا[ کسی باوید دریغا ب۰۰به سوی مشا نازل شده پیوی کنید )
کرد مسلما ( یا باوید اگر اهلل هدایتم می۰6کنندگان بود  ) تردید من از ریشخندبی وکوتاهی ورزید  

شد  ( یا چون عذاب را ببیند باوید کاش مرا برگشتی بود تا از نیکوکاران می۰7از پرهیزگاران بود  )
و تکرب ورزیدی و از ]مجله[ کافران شدی  های من بر تو آمد و آهنا را تکذیب کردی( آری نشانه۰8)
بینی آیا جای سرکشان در جهنم اند رو سیاه می( و روز قیامت کسانی را که بر اهلل دروغ بسته۰۴)

شان بوده رستااری یهاند به ]پاس[ کارهایی که مای( و اهلل کسانی را که تقوا پیشه کرده6۵نیست؟ )
 «...غمانی خنواهند گردیدرسد و دهد؛ عذاب به آنان منیجنات می

سند صحیح روایت است که رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: خداوند متعال و نزد ترمذی با 
 فرماید: می

ای فرزند آد ... تو هر گاه مرا دعا کردی و به من امید داشتی تو را با هر گناهی که داشتی خبشید  و »
 ...دهم ]که گناهانت چقدر باشد[امهیت منی

تو را خواهم خبشید و  ،ای فرزند آد  اگر گناهانت به ابرهای آمسان رسد سپس از من آمرزش خبواهی
 برامی مهم نیست...

زمنی به نزد  آیی سپس در حالی با من روبرو شوی که چیزی را  ای فرزند آد  اگر با گناهانی به نزدیکی  
 «سوی تو خواهم آمد...برامی شریک نیاورده باشی با مغفرتی به نزدیکی زمنی به 

*  *  * 

 آری... خداوند با مغفرتی به نزدیکی زمنی به نزدش خواهد آمد...

بیند اما در عقوبت او تعجیل اش را میاش چننی است که معصیت بندهو از رمحت خداوند در حق بنده
 کند...منی
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تال سازد تا او را به سوی خود ها او را مبها و ناخوشیها و دردها و مصیبتبلکه ممکن است با بیماری
 گرداند... باز

 و ایناونه بنده با دعا درهای آمسان را بکوبد و خواهان کشف بال و رفع زیان شود...

ه سوی خداوند بازگردد، رمحت خداوند نیز به او کارتر باشد و بیشرت بر و توبههر چه بنده ترسات
 تر...تر خواهد بود و فضلش بر وی گسرتدهنزدیک

 اوند دعای او را خواهد پذیرفت و درد و بال را از او دور خواهد ساخت...خد

خداوند را بشناس تا او  ،در رفاه و گشایش»ترمذی روایت کرده که پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 «...نیز در هناا  سختی تو را بشناسد

شناختم... خواند میانشااه درس میکنم... او را هناامی که در دهیچ وقت آن جوان را فراموش منی
جوانی بود زیبا چهره و خوش اندا ... گویا لربیز از جوانی و سالمتی بود... اما او نیز مهانند دیار 

 جوانان بود...

 ا  با او مدتی قطع شد...پس از آنکه فارغ التحصیل شد رابطه

نپرس  ...توامن پیشت بیامی: من منیتا آنکه روزی با من متاس گرفت و خواست به دیدار او رو  و گفت
 گفت...ها را با صدایی غمناک میفهمی... اینچرا! وقتی بیایی خودت می

 اش را به من داد...آدرس خانه

 در زد ... برادر کوچکش در را باز کرد... سپس وارد اتاقش شد ...

ی راه رفنت به پایش وصل ... عصایی کنار او بود و دستااهی که برات سفیدی دراز کشیده بودروی خت
 بود و مقداری دارو...

از خودش چیزی منانده بود جز بدنی ضعیف که بر ختت افتاده بود... خیلی سعی کرد برای سال  گفنت 
 با من بلند شود اما نتوانست...

 ا  را بای ...کرد  جلوی گریهکنار سرش نشستم... سعی می
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ات چیست؟ مار از دانشکده فارغ التحصیل ا بیماریگفتم: ببخش خرب نداشتم بیمار هستی... ام
 ای بسازی و ماشنی خبری؟نشدی؟ قرار نبود ازدواج کنی و برای خودت خانه

 گفت: بله... اما اتفاقی افتاد که اصال توقعش را نداشتم...

چند ماه قبل فارغ التحصیل شد  و کار خوبی گی  آمد... روزها گذشت و هیچ مشکلی نداشتم مار 
 آمد...ردردی که گاه به سراغم میس

ها رفتم... پزشک بعد از معاینه تا اینکه یک روز سردرد  خیلی شدید شد... به یکی از بیمارستان
 هایی برامی نوشت و سپس از سر  عکس گرفت...آزمایش

 گفت: ال حول وال قوة إال باهلل!کرد زیر لب میها را که زیر و رو میعکس

 ها کمک خواست...پزشکان مطرح گرفت و از آنسپس با چند تن از 

ها را بررسی کردند... با هم انالیسی صحبت ها و عکسآزمایش یهها آمدند و با هم نتیجآن
 کردند...کردند و در مهنی حال گاه به من نااه میمی

م گفتنزدیک به یک ساعت گذشت و من در مهان حال بود ... حامل خیلی بد نبود... با خود  می
چشمی که استفاده کنم مهه چیز متا   یهچیزی نیست... یکی دو تا قرص مسکن که خبور  و چند قطر 

 شود!می

 ناگهان یکی از پزشکان نزد  آمد و گفت:

ها مشا مبتال به نوعی تومور مغزی هستی که دارد با ها و عکسآزمایش یهگوش کن... بر اساس نتیج
آورد... هر حلظه ممکن های چشمت فشار میاز داخل به رگکند و االن دارد سرعت زیادی رشد می

های چشمی شود که منجر به نابینا شدن مشا خواهد است فشارش زیاد شود و باعث منفجر شدن رگ
 شوی و... خواهی مرد...ریزی مغزی میشد... بعد از آن دچار خون

م توی این سن؟ پناه بر خدا! زده فریاد زد : چی؟؟ چطور؟ کی؟ چطور دچار تومور شد ؟ آن هوحشت
 سرطان؟...
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های کنیم و آزمایشات میگفت: بله... یک تومور است و باید سریع معاجله شوی... امشب بسرتی
آورمی و الز  را کامل خواهیم کرد و فردا صبح قسمتی از مججمه را برخواهیم داشت و تومور را بیون می

 دوباره مججمه را خواهیم بست...

 عمل جراحی را به من داد تا آن را امضا کنم... اما قبول نکرد  و بیون آمد ... یهنامقتبعد مواف

کرد  که کجا برو ؟ به خانه برگرد  یا به بیمارستان؟ بعد از  رخیتم به این فکر میدر حالی که اشک می
 کمی فکر کرد  تصمیم گرفتم به بیمارستان دیاری برو ...

ی از مججمه، مهان چیزی را به من گفتند که دکرت قبلی گفته بود و از من بردار بعد از آزمایش و عکس
 سریع مورد عمل قرار بای ... دنخواست

 این بار شوک کمرتی به من وارد شد... به پدر  زنگ زد  و او به بیمارستان آمد...

 من ترسید... یهرنگ پرید یهپدر  هفتاد سال سن دارد... با دیدن چهر 

ها نشان از وجود توموری در سر  دارد بر ... آزمایشی مدتی است از سردرد رنج میدانگفتم: پدر می
 و باید به سرعت عمل شو ...

پدر  با شنیدن این خرب گفت: ال حول و ال قوة إال باهلل! نتوانست حتمل کند و به زمنی نشست و با 
 فرستیم...آمریکا میگفت: انا هلل وانا الیه راجعون... پس تو را پیش برادرت به خود می

هایی را که چند سال پیش برای برادر بزرگرت  که او نیز برای سرطان این حرف را زد در حالی که سختی
 آورد...حتت معاجله بود، به یاد می

کرد... یاد  هست که آخر کرد تلفنی با برادر  صحبت مییاد  هست پدر  در حالی که گریه می
 کرد...ها برایش دعا میشب

میند... برادر  دید که پسرانش در برابر او میایش روان بود و میکرد  که اشک بر گونهبه پدر  نااه می
رانندگی کشته شد و برادر بزرگم در آمریکا با مرگ دست و پنجه  یهخالد دو سال قبل در یک حادث

 کرد و من نیز در آغاز راهی بود  که آخرش معلو  نبود...نر  می

 رفتم.. به آمریکا



2۹ 
 

 های توبهنداستا

 های الز  را به سرعت اجنا  دادند...در بیمارستان آزمایش

صبح مرا به اتاق عمل بردند... پزشک سر  را تراشید و بعد از بیهوشی پوست سر  را به شکل دایره 
 ...آوردبرید و مججمه را اره کرد و تومور را بیون 

مغزی شد ... پزشک   یهر سکترفت تا آنکه ناگهان دچاعمل دو ساعت به صورت طبیعی پیش می
مغز  را حرکت داد که به سبب آن خبش چپ بدمن دچار که دچار اسرتس شده بود اشتباهی خبشی از 

 فلج شد...

را در جایش قرار داد سر  را خبیه   مججمهعمل را اجنا  داد و  یهپزشک که چننی دید به سرعت بقی
 کرد...

 د...های ویژه بردنپس از آن من را به خبش مراقبت

 شد ...  لکشمبعد از عمل به مدت پنج ساعت در بیهوشی کامل بود ... سپس در پای چپم دچار 

 ا  را شکافتند و عملم کردند...سریع مرا به اتاق عمل بردند و سینه

ا  مستقر بود... تا آنکه ناگهان های ویژه برگرداندند... چهار ساعت وضع عمومیباز مرا به مراقبت
ا  را شکافتند و اتاق عمل برگرداندند و سینه ا  شد ... دوباره سریع مرا بهی شدید در ریهریز دچار خون

 عملم کردند...

های پی در پی و وضعیتی به شدت در حال تغیی و غی پزشکم از وضعیتم به تنگ آمده بود... بیماری
 منتظره که متامی نداشت...

شکم احساس کرد حامل هبرت است... اما ناگهان درجه وضعیتم بیست و چهار ساعت آرا  بود... پز 
هایی را اجنا  داد و متوجه شد حرارت بدمن به شکل وحشتناکی باال رفت... پزشکم سریع بررسی

 استخوان مججمه دچار التهاب شدید شده است!

 تند...ای برداشتند و بر حتت عمل جراحی گذاشپزشک تیم جراحی را فرا خواند... من را مانند جنازه

 کرد  در حالی که هیچ توانی نداشتم...ها نااه میبه آن
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 به باال چشم دوختم و اشکم جاری شد و با حال ناتوانی و تضرع دعا کرد :

 ترین مهربانانی...پروردگارا به من زیانی رسیده و تو مهربان

آزمایش است به من  خواهم و اگرای ارحم الرامحنی... اگر این عقوبت است از تو رمحت و مغفرت می
 صرب بر بال عطا کن و پاداش من را بزرگ گردان...

سپس به یاد مرگ افتاد ... به خدا سوگند درد و بالمی شدید شده بود... نیومی رفته بود و فردا خاک 
 شد...زیر انداز  می ،قرب

 شد...ها مینفسم به مشاره افتاده بود و بدمن به زودی غذای کر 

 ا  بلند شو  و حسرمت طوالنی شود...بلغزد و صدای گریه هامیروز قیامت گا  آه و افسوس اگر

 وای بر من هناامی که در برابر کسی بایستم که مرا برای بزرگ و کوچک حماسبه خواهد کرد...

شوند، گویا خوابی ها فراموش میلغزد و آه و حسرت فراوان است و لذتروزی که پای اهل معصیت می
 .بیش نبودند..

بعد گریستم... بله گریه کرد  و متنای ماندن در دنیا کرد ... نه برای آنکه از ماندن در دنیا لذت 
 ا  را با پروردگار  هببود خبشم...برب ... نه... فقط برای اینکه رابطه

 ناگهان پزشکم آمد و دستور داد بیهوشم کنند...

پوست سر  را بدون مججه سر جایش   پوست سر  را برداشتند و مججمه را بیون آوردند و سپس
 گذاشتند!

 وقتی به هوش آمد  احساس کرد  سر  نر  است! گفتم: پس استخوانش کجاست؟

ماند تا ضد عفونی شود... بعد از شش ماه بیا تا آنرا پزشکم خیلی خونسرد گفت: استخوانت اینجا می
 سر جایش باذارمی!

 م... یک ماه در آمریکا ماند  و سپس به ریاض برگشت

 سر  را به من برگردانند! یهاالن هم منتظر  که این شش ماه متا  شود تا بقی
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برد ... فقط مشغول زندگی دنیا بود  و مرگ را به کلی فراموش کرده قبل از این در غفلت به سر می
 بود  و حریص زندگی این دنیا بود ...

 ا ...اما امروز اناار از نو به دنیا آمده

 م رفتند و توانست راه برود...روزها از پی ه

 بعد از هفت ماه دوباره به دیدارش رفتم... دید  شاد است...

 اش را به من داد...کارت دعوت عروسی

 ترین مرد  در اجنا  اعمال نیک و راهنمایی به سوی خی است...امروزه او از حریص

مستمندان و یاری فقیان  های دعوی و نیکی بهمهینطور دعوت به سوی خدا و کمک در چاپ کتاب
 و دیار کارهای خی...

 اند...هایی که در درون خود حاوی خی و خوبیها و سختیچه بسا حمنت

*  *  * 

 ترین بندگان خداوند هستند...کاران از حمبوبتوبه

 کنندگان را دوست دارد...خداوند خود بیان منوده که توبه

 تم ورزند دوست ندارد...اما کسانی را که از حد به در روند و س

اما پروردگار او را  ،رسانند در حالی که شاد و خندانندچه بسیارند گناهکارانی که شب را به صبح می
 کند و فرشتاانش از او متنفرند...لعنت می

 دیدار اوست! مشتاق   ،کنند و آتشصاحلان علیه او دعا می

 خداوند نعمت شنوایی و بینایی کامل به او عطا منوده و عقل و فکرش سامل است...

 با خداوند برخاسته و از یاران شیطان است... یهاما با معصیت به مبارز 

 ها و گناهان است...کند، و در پی شهوتکند، اما توبه منیگناه می
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ها معصیتش و تو با مهان نعمت اردذگهایش را در اختیار تو میعجیب است... خداوند نعمت
 کنی؟می

 نشنی...گی بودی... یا بیمار و خانهفرض کن فلج و زمنی

 یا از نعمت شنوایی و بینایی حمرو  بودی... در آن صورت هم وضعت مهنی بود؟

*  *  * 

یار ... نااهش که کرد  دید  مردی است تقریبا چهل ساله و بس دش یر امیب قاتا در او در بیمارستان 
 خوش چهره...

 حرکت بود مار سر و گردن...اما بدنش کامال فلج و بی

 وارد اتاق شد ... ناگهان تلفن اتاق زنگ زد... گفت: شیخ تلفن را قبل از اینکه قطع شود بردار...

 نزدیک گوشش برد  و کمی صرب کرد  تا متاسش متا  شود...گوشی را برداشتم و به 

 باذار...بعد گفت: شیخ گوشی را 

 کنی؟گوشی را گذاشتم... بعد از او پرسید : از کی اینطور زندگی می

 کنم...گفت: بیست سال است مهینطور زندگی می

*  *  * 

گذشتم... ناگهان صدای بیماری را کند: از کنار اتاقی در بیمارستان مییکی از دوستان نقل می
 آورد...ای را به درد میر شنوندهنالید که قلب هیکشید و چنان مشنید  که فریاد می

 تواند...کند برگردد اما منیحرکت است و سعی میگوید: وارد اتاقش شد  و دید  کامال بیدوستم می

 اش را پرسید ؛ گفت:از پرستار سبب ناله

او کامال فلج است... مهینطور دچار مشکل روده است و بعد از هر غذا دچار سوء هاضمه 
 شود...می
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 خوب غذای سنانی به او ندهید... گوشت و برجنش هنید تا دچار مشکل نشود! گفتم:

دهیم؟ به خدا به جز شی که آن هم از طریق لوله از بینی وارد بدنش میدانی به او چه پرستار گفت: می
 دهیم...شود چیز دیاری به او منیمی

 این مهه درد... برای هضم شی...

*  *  * 

 گذشت که دچار فلج کامل بود...وستان برامی نقل کرد که از کنار اتاق بیماری مییکی دیار از د

زد... وارد اتاقش شد  و دید  در گذشتند صدا میگوید: آن بیمار کسانی را که از کنار اتاقش میمی
مهان یک صفحه که بر آن قرآنی هناده شده و آن بیمار چند ساعت بود که تنها   تسا ایمقابلش ختته

قرآن را ورق بزند و کسی را هم نیافته بود که به او کمک   یهتوانست صفحکرد چون منیکرار میرا ت
 کند...

 این قرآن را ورق بزنید... لطفا  هناامی که به او رسید  به من گفت: ببخشید، 

 صفحه را ورق زد ... خوشحال شد و شروع به خواندن قرآن کرد...

یر گریه... در شافت بود  از حرص او و غفلت ما... از بیماری نتوانستم خود  را کنرتل کنم و زد  ز 
 او و تندرستی ما...

*  *  * 

 این بود حال آن بیماران...

 اما تویی که سامل و تندرستی... تویی که از درد و بیماری به دوری...

 ها ترسی نداری...بری و از نقمتها به سر میتویی که در نعمت

هایش پی در پی معصیتش منودی؟ چه آزاری به تو رسانده؟ آیا نعمت ،ر مقابلخدا با تو چه کرده که د
 توانی به مشار بیاوری؟آید؟ آیا فضل او را میمنی

 ترسی از فردایی که قرار است در برابرش بایستی؟آیا منی
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 ا  را بر تو ناسرتاند ؟ا  آیا به تو سالمتی نداد ؟ آیا روزیو به تو باوید: بنده

 ات را سامل نارداند ؟یی و شنواییآیا بینا

 و تو باویی: آری...

معصیتم را کردی؟ چرا خود را در معرض خشم من  ،های خود منو او باوید: پس چرا با نعمت
 هنادی؟

 و آن هناا  است که عیوبت در مال عا  برمال شود و گناهانت بر تو عرضه شوند...

 .چه بدند گناهان... چه شومند... چه خطرناکند..

 آغازش سختی است... وسطش بال و آخرش نابودی...

 و آیا چیزی جز گناه پدرمان آد  را از هبشت بیون راند؟

 و مار چیزی جز گناه قو  نوح را غرق کرد؟

 و آیا جز گناه باعث هالکت قو  عاد و مثود گردید؟

گناه باعث نابودی یا مار چیزی به جز گناهان باعث شد سرزمنی قو  لوط بر آنان برعکس شود و جز  
 قو  شعیب شد؟

 هایی از سجیل فرو ریزد و باعث هالکت فرعون گردید؟یا مار گناه نبود که باعث شد بر ابرهه سنگ

 فرماید:خداوند متعال می

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺچ

 چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 7چچ

                                                           

 ۹۵عنکبوت:  7
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اب[ کردمی؛ از آنان کسانی بودند که بر ]سر[ و هر یک ]از ایشان[ را به سبب گناهش گرفتار ]عذ»
ه فریاد ]مرگبار[ آهنا را فرو گرفت و کایشان بادی مهراه با شن فرو فرستادمی و از آنان کسانی بودند  

ه بر ایشان ستم کرد بلکه کبرخی از آنان را در زمنی فرو بردمی و بعضی را غرق کردمی و ]این[ اهلل نبود  
 «ردندکخودشان بر خود ستم می

*  *  * 

 بنابراین تعجب نکن اگر به سبب گناهت در دنیا عقوبت شدی...

 و به سبب آن بیمار شدی یا در فرزندانت دچار آزمایش شدی...

 ات تنگ شد...یا در جتارتت ضرر کردی یا روزی

 یا بال و مصیبتت زیاد شد و دعایت پذیرفته نشد...

 ات گرفتند...از هر سو در حماصره هاهایی پی در پی شدی و سختیو دچار مصیبت

 فرماید:خداوند متعال می

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ  ڳڳ ڳ    گ گ گ گ  ک ک ک  ک ڑ ڑچ

 8 چھ ہ ہ ہ ہ    ۀ ۀ  ڻ  ڻ ڻ ڻ ں

ها ]زیسته[اند چاونه بوده است؟ آهنا از اند تا ببینند فرجا  کسانی که پیش از آنآیا در زمنی ناردیده»
[ و آثار ]پایدارتری[ در روی زمنی ]از خود باقی گذاشتند[ با این مهه اهلل آنان را ایشان نیومندتر ]بوده

 «به کیفر گناهانشان گرفتار کرد و در برابر اهلل محایتاری نداشتند

 از گناهانت توبه کن... هر چه زودترپس 

*  *  * 

سرتاحت کامل را به هبشت داشتند و اها باز میدادند و از حرا صاحلان نفس خود را بر طاعت صرب می
 کردند...موکول می

                                                           

 21غافر:  8
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 کنید توان این کار را نداشتند؟توانستند مرتکب زنا شوند... فکر میها نیز میآن

با ربا بیشرت  توانستند اموال خود را ها لذت بربند... میتوانستند از دیدن حرا  و گوش دادن به ترانهمی
 کنند...

 ها شد؟!جنا  دهند، اما چه چیز مانع آناین کارها را ا یهتوانستند مهمی

 و عذاب  دردناک را داشتند...« محیم»آنان ترس نوشیدن 

 یابد...شود و خشم خداوند شدت میها خیه میترسیدند که چشماز روزی می

 ترسیدند که شر و بالیش فراگی است...از روزی می

*  *  * 

 داشت...و مناز و قیا  وا می اما  امحد بن حنبل نفس خود را بسیار به عبادت

 کنی؟روز فرزندش عبداهلل بن او گفت: پدر ... کی اسرتاحت می

 گفت: هناامی که اولنی گا  را در هبشت گذاشتم...

*  *  * 

 شود، صرب کند...ها و آزارهایی که در پی توبه متحمل میها یا مسخرهکار باید در برابر مصیبتتوبه

کسانی که بیشرت   ،شوند پیامربانند، سپس صاحلان، سپس به ترتیبدچار ابتال میزیرا بیشرتین کسانی که 
رسد که پاک و شود که به جایی میند... و مومن آنچنان دچار ابتال و آزمایش میابه پیامربان شبیه

 رود...بدون گناه بر روی زمنی راه می

 ند...اکه در گناهان افتاده  در و خن ار و شایسته است فریب مجع زیاد کسانی 

 شان شهوتشان است...کسانی که شیطان اغوایشان کرده و تنها دملشغولی

 فرماید:خداوند متعال می
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 9چۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆچ 

 «...کنندمی و اگر از بیشرت کسانی که در زمنی هستند پیوی کنی تو را از راه اهلل گمراه»

*  *  * 

 ای...ایش آفریده شدهای است که بر زندگی  پس از توبه، مهان زندگی

 مهان چیزی است که خداوند تو را برایش آفریده...

آن احساس کنی دمشن خدایی و پیو شهوات و افتاده در  یهزندگی چه لذتی دارد اگر در هر حلظ
 حمرمات...

دهد و تو را دهد... تو را در صورت بیماری شفا میدر حالی که پروردگارت تو را آب و غذا می
 کند...و دوباره زنده می میاندمی

 کند...او حرکت منی یهبلکه هر مو از موهای بدنت... و هر ذره از ذرات وجودت جز با اجاز 

ای صادقانه کند پس از آن تبدیل به سربازی از سربازان این دین و هر که به سوی خداوند توبه
 شوند...می

 شغولی این دین را خواهد داشت...مدارد... و دلکند و از منکر باز میبه معروف امر می

هر گاه یکی از اصحاب پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ دستش را برای بیعت با حممد ـ صلی اهلل علیه 
کرد با این بیعت سربازی شده که باید برای این دین تالش  کرد پس از آن احساس میوسلم ـ باز می

 کند...

 کند:روایت می 10ابن اسحاق

یامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ در مدینه قدرت یافت، یاران خود را برای دعوت به اسال ، هناامی که پ 
 های دور و بر فرستاد...به روستاها و دشت

                                                           

 116انعا :  9
 اصل این داستان را خباری روایت کرده است. 10
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 پس یکی از یاران خود را به وادی نعمان در نزدیکی طائف فرستاد...

د نتسداندگی چیزی منینشینی مواجه شد که از زنهناامی که آن صحابی به نزدشان آمد، با اعراب بادیه
ها را به اسال  دعوت کرد و دین را برایشان توضیح داد... اما آنان مار شرتها و گوسفندانشان! پس آن

 امهیتی ندادند...

 این پیامرب خرب باید... یهیکی از مردانشان به مدینه رفت تا خود دربار 

فریاد زد: فرزند عبداملطلب کجاست؟ وارد مدینه شد و  او سوار بر شرت خود شد تا به مدینه رسید...
 فرزند عبداملطلب کجاست؟

 مردی او را به سوی مسجد راهنمایی کرد... اعرابی به مسجد رفت...

در این حال پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ با یاران خود نشسته بود که آن اعرابی وارد شد در حالی که 
 موهای سرش را به دو قسمت بافته بود...

 د را کنار در مسجد نشاند و زانویش را بست و وارد مسجد شد و گفت:شرت خو 

 کدامتان فرزند عبدامللطلب است؟

 پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: من فرزند عبداملطلبم...

 گفت: حممد؟

 فرمود: آری...

د... از من هایی خواهم کرد و در پرسشم تند خواهم بو گفت: ای فرزند عبداملطلب... من از تو پرسش
 ناراحت نشو...

 خواهی بپرس...پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: ناراحت خنواهم شد... هر چه می

 گفت: چه کسی آمسان را بر افراشت؟

 فرمود: اهلل...
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 گفت: چه کسی زمنی را گسرتاند؟

 فرمود: اهلل...

 ها را گذاشت؟گفت: چه کسی کوه

 فرمود: اهلل...

پرسم: آیا اهلل تو را ها را نشاند از تو میآمسان را برافراشت و زمنی را گسرتاند و کوهگفت: به آنکس که 
 به عنوان پیامرب به سوی ما فرستاده؟

 فرمود: آری...

پرسم: آیا اهلل تو را امر منوده که او را عبادت کنیم و به او شریکی نیاورمی گفت: به خاطر خدا از تو می
 اند دور اندازمی؟منان قرار دادهار و این شریکانی را که پد

 پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: آری...

 سپس فرایض اسال  را یکی یکی نا  برد و پرسید:

 آیا اهلل تو را دستور داده که پنج مناز بازارمی؟

 آیا اهلل تو را امر منوده که زکات اموال خود را بدهیم؟

 می؟آیا اهلل تو را امر منوده که روزه بای 

 فرمود: آری...و مهینطور فرایض اسال  را مشرد.. و پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ در پاسخش می

 هایش پایان یافت گفت:پس از آنکه پرسش

دهم که معبودی به حق جز اهلل نیست و  از بنی بکر بن سعد  و گواهی میمن ضمضا  بن ثعلبه 
دهم و از آنچه مرا هنی منودی . و این فرایض را اجنا  میدهم که حممد بنده و پیامرب اوست..گواهی می

 تر...کنم... نه بیشرت، نه کمدوری می

 سپس از مسجد بیون شد و به سوی شرتش رفت...
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گوید، اگر صاحب دو موی بسته راست می :تفگهناامی که او رفت، پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ  
 وارد هبشت خواهد شد...

 خود رفت... از کرد و سوار  بر آن به نزد قو رفت و پایش را ب وی سپس به سوی شرتش

قومش نزد او مجع شدند و خنستنی چیزی که خطاب به آنان گفت این بود: چه بد ]خدایانی[ هستند 
 الت و عزی!

 ص و دیوانای و جذا  برتس!رَ گفتند: دست ناه دار ای ضمضا ! از بَـ 

ند و نه زیانی... خداوند پیامربی فرستاده و بر وی کتابی رسانها نه سودی میگفت: وای بر مشا... آن
دهم که معبودی به و من گواهی می ،برید جنات دهدنازل کرده تا مشا را از وضعیتی که در آن به سر می

ا  و امر و هنی او را اوست... من از پیش او آمده یهو اینکه حممد بنده و فرستاد ،حق نیست جز اهلل
  ...ابرایتان آورده

هیچ کافری در قومش  ،و مهچنان قو  خود را به اسال  فرا خواند تا آنکه پیش از غروب آفتاب  آن روز
 نبود...

*  *  * 

 کاران چننی شوری برای نشر دین و یاری مومنان وجود دارد؟آیا امروزه نیز در میان توبه

کرات و دعوت به شهوات بودند، کارانی که در جاهلیت خود از سران گناه و منچه بسیار بودند توبه
روان اما پس از توبه و َصالح و استقامت  بر راه صحیح، برعکس  گذشته که از سران بودند، از دنباله

 تر سواره بودند و اکنون پیاده شدند... شدند... پیش

 ملول! ،عجیب است! در جاهلیت غول بودند و در اسال 

نان ندارند، نه در راه دعوت و نه در راه اصالح و نه در چننی کسانی هیچ سودی برای اسال  و مسلما
 راه آموزش جاهالن یا نصیحت غافالن...

*  *  * 
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هر که قدر و مقا  پروردگار را در قلب  خود بزرگ دارد، نفس خود را به شدت مورد حماسبه و نکوهش 
 قرار خواهد داد...

 گوید:زید بن ارقم می

 خرید...کرد و با پول آن هر روز غذایی میای داشت که کار میردهابوبکر صدیق ـ رضی اهلل عنه ـ ب

 ای از آن را خورد...شبی برای ابوبکر غذا آورد... ابوبکر لقمه

 کردی؛ امشب چه شد که چیزی نپرسیدی؟غذا از من سوال می یهبرده گفت: هر شب دربار 

 ای؟ا آوردهابوبکر گفت: به سبب گرسنای چیزی نپرسید ... این غذا را از کج

گذشتم و برایشان کاهنی )پیشاویی( کرد ، در حالی که گفت: در دوران جاهلیت از کنار قومی می
 ها نیز وعده دادند که پاداش مرا بدهند...پیشاوی خوبی نیستم! آن

 گذشتم که دید  عروسی دارند... و این غذا را به من دادند!امروز از نزد آنان می

 و! نزدیک بود مرا هالک کنی!ابوبکر گفت: ُاف بر ت

 آمد...سپس دست خود را به حلقش وارد کرد تا آن غذا را باال بیاورد... اما آن لقمه بیون منی

 آید...به او گفتند: این لقمه جز با آب بیون منی

 آورد تا آنکه آن لقمه بیون آمد...خورد و باال میپس تشت آبی خواست... آب می

 تو را رمحت کند! این مهه زجر فقط برای این لقمه؟!به او گفتند: خدا 

آورد ... چرا که آمد باز هم بیونش میابوبکر صدیق فرمود: اگر برای بیون آمدنش جامن بیون می
 فرمود:شنید  پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ می

ه چیزی از بدمن با این و ترسید  ک« تر استهر بدنی که با مال حرا  رشد کند آتش به آن شایسته»
 لقمه رشد کند...

*  *  * 
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 نفس کارش عجیب بود... یهاما شهید حمراب... آن عابد تواب... عمر بن اوخطاب... در حماسب

 نویسد:می« حلیة األولیاء»صاحب کتاب 

ای روغن در چندین کوزه فرستاد تا آن را بفروشد و در بیت املال امی عمر در شا  برایش حمموله
 لمانان قرار دهد...مس

شد آن را کنار خود رخیت و هر گاه یک کوزه متا  میهایشان میها را برای مرد  در ظرفعمر کوزه
 انداخت...می

ای خالی را کنار یکی از فرزندان عمر که کودکی خردسال بود کنار او نشسته بود و هر گاه عمر کوزه
گرفت تا از آن یک یا دو قطره روغن بر د میداشت و بر روی سر خو گذاشت آن را برمیخود می

 سرش بچکد!

کودک با چهار یا پنج کوزه چننی کرد که عمر ناگهان متوجه او شد و دید که موی آن کودک به سبب 
ای؟ کودک گفت: آری... گفت: از کجا؟ گفت: از زده ندرخشد و زیبا شده! گفت: روغآن روغن می

 روغنی که در کوزه مانده بود...

بینم که موی سرت از روغن مسلمانان سی شده بدون آنکه قیمتش را پرداخت کرده ر گفت: میعم
 ار  خداوند برای این روغن مرا حماسبه کند!ذگباشم... به خدا سوگند منی

 سپس او را به دالک سپرد تا سرش را تیغ بزند! آن هم از ترس یکی دو قطره روغن...

*  *  * 

 کار  فروتن...توبه این بود حال آن متقیان  

اند و هناا  مرگ در زنند در زندگی خود بدخبت و بیچارهها دست و پا میاما کسانی که در شهوت
 حسرت و پریشانی...
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 ۉ    ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ

 11 چې ۉ

 را شانیهادست[ آنان یسو  به] فرشتاان هک یدیدیم مرگ یهاگرداب در را ارانکستم اشک و»
 ...«دیابییم فرکی نندهک  خوار عذاب به امروز ؛دیده ونی ب را تانیهاجان[ زنندیم بیهن و] نداگشوده

های ویژه شد ... جوانی بیست و پنج یکی از پزشکان برامی تعریف کرد که یک بار وارد اتاق مراقبت
 ساله توجهم را جلب کرد که مبتال به ایدز بود و وضعیتش وخیم بود...

 هایی زد که واضح نبود...صحبت کرد  اما حرف با نرمی با او

 پسرش پرسید ... یهاش متاس گرفتم... مادرش به بیمارستان آمد و از او دربار با خانواده

 گفت: حالش خوب بود تا آنکه با آن دخرت آشنا شد...

 خواند؟گفتم: مناز می

 برود!!گفت: نه... اما نیت کرده بود که در پایان عمرش توبه کند و به حج 

 داد...نزدیک آن جوان بیچاره شد  در حالی که داشت جان می

 نزدیک گوشش گفتم: ال اله اال اهلل... باو ال اهلل اال اهلل...

کرد و اشک از چشمانش سرازیر توانش سعی می یهمه امتوجه من شد و نااهم کرد... بیچاره ب
 کرد : باو ال اله اال اهلل...شد و من مهچنان تکرار میاش داشت تیه میبود... چهره

 خوا ... آه...به زور شروع به حرف زدن کرد: آه... خیلی درد دار ... مسکن می

 گفتم: باو ال اله اال اهلل...هامی را بای ... میتوانستم جلوی اشکمنی

 هایش را به سختی تکان داد... خوشحال شد ... اما گفت:لب

 توامن...دخرت  را می خواهم... منی توامن... دوستتوامن... منیمنی
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 مرد... شد... داشت میکرد... ضربان نبضش ضعیف میکرد و پسرش را نااه میمادرش گریه می

کرد ... دستش را گرفتم و دوباره سعی کرد : خواهش نتوانستم خود  را کنرتل کنم... به شدت گریه می
 کنم باو ال اله اال اهلل...می

 توامن... توامن... منیکرد: منیر میولی او فقط تکرا

 زد...به سختی نفس نفس می

 و ناگهان...

 شد و مرد...  دو بکاش  نبضش ایستاد و چهره

 مادرش نتوانست طاقت بیاورد و خود را به روی پسرش انداخت و شروع کرد به ناله و شیون...

 ای دشت؟چه فایده او یهاما دیار شیون و غص

ها... فریب سوی پروردگارش رفت... نه شهوت به او سودی خبشید و نه لذتآری... آن جوان به 
اکنون تنها اعمالی که اجنا  داده بود در زیبا... و همهای اش را خورد... فریب اتوموبیل و لباسجوانی

 کارهای خود است...   یهنشنی اوست و در حماصر قرب هم

 .آنچه به دست آورده بودند سودی برایشان نداشت..

*  *  * 

خواند و منتظر مناز صبح ساله مقایسه کن که در مسجد قرآن می 16این جوان را با آن جوان 
 ماند...می

 ایستاد...گذاشت و در صف مناز میشد قرآن را در جایش میهناامی که مناز اقامه می

 ناگهان در صف مناز به زمنی افتاد...

 او را به مسجد بردند...

 ای پیش ما آوردند...گفت: آن پسر را مانند جنازهآن جوان را معاینه کرده بود می دکرت جبی که خود
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 توانست یک شرت را از پای درآورد...قلبی شدیدی شده بود که می یهاش کرد ... دچار سکتمعاینه

 کشید...های آخر را میآن پسر در حال جان دادن بود و نفس

 سعی کردمی او را جنات دهیم...

 ورژانس را پیش او گذاشتم و خود  برای آوردن برخی جتهیزات رفتم...پزشک ا

وقتی برگشتم دید  آن جوان دست پزشک را گرفته و پزشک گوش خود را به دهان او نزدیک کرده و آن 
 گوید...پسر دارد چیزهایی در گوش پزشک می

سختی تالش کرد به دست  چند حلظه به این صحنه نااه کرد ... ناگهان دست پزشک را رها کرد و به
راست خود بغلتد و به سختی گفت: أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا رسول اهلل و آن را تکرار 

کردمی او را جنات دهیم اما شد و ما سعی میکرد... در این حال ضربان او داشت ضعیف میمی
 تر از تالش ما بود و درگذشت...قضای خداوند قوی

کنرتل خود را از دست داد و به شدت گریه کرد تا جایی که   ناگهان پزشک اورژانس در این حلظه
 نتوانست بایستد و نشست...

بینی؟ اما او مهچنان  کنی؟ این اولنی بار نیست که مرگ کسی را میتعجب کردمی... گفتیم چرا گریه می
 کرد...گریه می

 گفت؟تر شد از او پرسید : آن پسر به تو چه میوقتی آرا 

تو پزشک او هستی... به من گفت:  کنی فهمیدی برای او تالش میپزشک گفت: وقتی دید تو دار 
به آن پزشک قلب باو خودش را خسته نکند... من حتما رفتنی هستم... به خدا االن دار   ،دکرت

 بینم...جایااه خود  را در هبشت می

 اهلل اکرب...
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 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱچ 

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

 12چچ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ

فرشتاان بر آنان فرود  ،ردندک یستادگیسپس ااست، پروردگار ما اهلل ه گفتند ک یسانکقت  یدر حق»
در ( 3۵) دید شاد باشیافته بودیه وعده ک ید و به هبشتیباشن انیو غم نرتسیدند[ یگو یند ]و میآیم

مشاست و هر چه  یتان خبواهد در ]هبشت[ برایم و هر چه دهلاییدر آخرت دوستانتان ما ا ویدن یزندگ
 «...مهربان یهآمرزند سوى از یاآماده ی  روز ]این است[ ( 31) د داشتید در آجنا خواهیخواستار باش

*  *  * 

 این است تفاوت میان اهل طاعت و اهل معصیت...

 د شد:تفاوت حقیقی اما این هناا  آشکار خواه

 مت خت حت  جت  يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ  ی ی ی ی    ىئ ىئچ

 13چمس خس حس جس مخ حخ جخ مح جح مج حج    يث ىث مث جث يت ىت

 در( 36( و از مهسر و فرزندانش )3۰( و از مادر و پدرش )3۹گریزد )روزی که انسان از برادرش می»
هایی آن روز چهره( در 37) داردیم مشغول خود به را او هک است یار ک را آنان از یسک هر روز آن

هایی است که بر آن غبار نشسته ( و آن روز چهره3۴( خندان ]و[ شادانند )38درخشان است )
 «...( آنان مهان کافران بدکارند۹1( تاریکی آن را فرو گرفته است )۹۵است )

*  *  * 

ارشان آنان را ها صرب پیشه کردند و آن را از حرا  باز داشتند، پروردگاما کسانی که در برابر شهوت
 هبشتی داده که رودها از زیر درختان آن در جریان است... یهوعد

                                                           

 3۵-32فصلت:  12
 3۹-۹2عبس:  13
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 آماده کرده...هبشتی که خداوند به مهمانی مومنان 

 در آن چیزی قرار داده که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه به قلب انسانی خطور کرده...

 گید؟ه مشتاق آن آرا  میآید؟ و چاونآن خواب می یهشافتا! چاونه به چشم خواهند

*  *  * 

 مسلم روایت کرده که پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود:

 برند...آورند و در یک بار در آتش فرو میگذران ترین اهل جهنم را میخوش»

 ای؟ای؟ آیا لذتی را جتربه کردهشود: ای فرزند آد ، آیا هرگز خیی دیدهسپس به او گفته می

 «ید: نه به خدا سوگند ای پروردگار...گو می

های آن را چشیده بود و به اوج لذت دنیا دست یافته آری این مردی بود که در دنیا بزرگرتین نعمت
 بود...

 های دنیا را از یاد او برد...خوشی یهاما تنها یک غوطه در آتش مه

و  آن بنوشد و در ق  و شود و از زَ َدرَکات آتش سقوط کند و با مارهای آن روبر شود اگر در پس چه می
 مَحیم آن فرو رود؟

 یا هناامی که در آن یاری خبواهد و فریاد زند و در پاسخش گفته شود:

 14چ ڦ   ڦ  ڤ ڤچ 

 «...در آن خفه شوید و با من سخن ناویید»

ا ای که شنیده بود... یبه خاطر خدا باویید... در این حال فحشایی که مرتکب شده بود... یا ترانه
 مخری که نوشیده یا اموال حرامی که مجع کرده بود به یادش خواهد آمد؟

 هرگز...

                                                           

 1۵8مومنون:  14
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 شود:ها گفته میبلکه به آن

 15چ ٿ       ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ  پ پچ 

 چرا. ندکیمن یتفاوت مشا حال به ،یتابیب چه و دینک ییباکیش چه د،یبسوز  بدان و دیشو  وارد آتش به»
 «...دیشو یم داده فرکی دیاردهک خودتان هک ییارهاک یبرا تنها هک

 در ادامه، رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمودند:

 زنند...غوطه می کآورند و در هبشت یترین اهل هبشت را میو سختی دیده»... 

وبرو ر  یای؟ آیا با دشواری و تنانایای دیدهشود: ای فرزند آد ... آیا هرگز سختیسپس به او گفته می
 ای؟شده

 «ا ...گوید: نه پروردگارا به خدا سوگند نه بر من دشواری و تنانایی گذشته و نه هرگز سختی دیدهمی

 کند...هایی که در دنیا دیده است را فراموش میسختی یهمه ،آری... تنها با یک غوطه در هبشت

 ؟د  شوددهای آن بنوشد؟ اگر با حوران آن همشود اگر از رو حال چه می

 نشنی شود؟های آن ساکن شود و با پیامربان هماگر در کاخ

 گوید:پروردگارش در هبشت نااه کند در حالی که به آنان می یهو باالتر از مهه اگر به چهر 

 پروردگارشان جل جالله نظر کنند... یهبه چهر  سای اهل هبشت... آیا راضی شدید؟... سپ

ه را به یاد خواهد آورد؟ یا بر شهوتی که ترک کرده حسرت اددآیا در آن هناا  سختی طاعتی که اجنا  
 خواهد خورد؟

پذیرد و لباسش  اش پایان منیهرگز! آنان در خوشی و لذتی خواهند بود که مهیشای است... جوانی
 شود...کهنه منی

 خداوند متعال فرموده است:

                                                           

 16طور:  15
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 16چ جض مص حص مس خس حسچ 

 «...ا هستد، و افزون بر آن نزد مندر آن هر چه خبواهند دار »

*  *  * 

 آری... نزد ما بیشرت است...

 ترمذی از ابن عمر ـ رضی اهلل عنهما ـ روایت کرده که رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود:

های هبشت  خود، و مهسران و ترین  اهل هبشت از نظر مقا  و منزلت کسی است که باغپاینی»
 بیند...ز بس زیاد هستند[ در طی هزار سال میهای خود را ]اها و خدمتکاران و ختتخوشی

 امور توفیق توبه و بازگشت دهد... یهخواهم که ما را در مهاز خداوند متعال می

*  *  * 

 توبه خواهیم پرداخت: یهمهم دربار  یهپیش از پایان به بیان چهار مسال

 نخست: یهمسال

 ها واجب است متفاوتند...گناهانی که توبه از آن

 ها شرک به خداوند است...ن  آنبزرگرتی

ها اولیا را د و برای از بنی رفنت سختینخوامانند کسی که برای قضای حاجاتش غی اهلل را به فریاد می
 کند...خواهش می شیاهز اینخواهد یا نزد قربها ایستاده از صاحب قرب برای برطرف ساخنت به یاری می

 فرماید:خداوند متعال می

  ٻ ٱ  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ ېئ ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائچ

 17چپ پ پ پ ٻ     ٻ   ٻ
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 ۹۰    های توبهداستان

 

 پاسخ را او امتیق روز تا هک خواندیم را یسک اهلل یجا به هک سک آن از ترگمراه ستکی و»
 عبادتشان به و باشند آنان دمشنان گردند حمشور مرد  چون و (۰) خربندیب شانیدعا از آهنا و دهدیمن
 «...ورزند ارکان

*  *  * 

ها و تعویذهای شرک آمیز به خود یا کودکان یا بر خانه و آمیز آویزان کردن مهرهر کارهای شرکاز دیا
 زخم و دیار بالها است...اتوموبیل برای دفع چشم

ای به خود آویزان کند شرک آورده هر کس متیمه»فرماید: پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ می
 «...است

*  *  * 

 به غی خداوند... مهینطور قسم خوردن

بنابراین سوگند یاد کردن به کعبه و امانت و شرف و برکت فالن کس و جان فالنی و جاه و مقا  پیامرب 
 و ولی و پدر و مادر، مهه حرا  است...

هر کس به غی خداوند قسم یاد کند »اما  امحد روایت کرده که پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 ...«شرک ورزیده است

اش چننی است که باوید: ال اله اال اهلل... چنانکه هر کس سهوا چننی سوگندی را به زبان آورد، کفاره
م سکرد و گفت: ق  دهر کس سوگند یا»خباری روایت منوده که رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 

 «...پس باوید: ال اله اال اهلل ،به الت و ُعز ی  

*  *  * 

 ساحران و کاهنان و فالایان از بزرگرتین گناهان است...به کار گرفنت 

 به حد کفر برسد... تسا نکمم اما سحر و جادوگری از بزرگرتین گناهان کبیه است و بلکه
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 های توبهنداستا

هر کس به نزد کاهن یا »فرماید: رفنت به نزد ساحر جایز نیست و رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ می
 «...آنچه بر حممد نازل شده کفر ورزیده است پیشاویی رفت و او را راستاو پنداشت، به

هرکس به نزد پیشاویی رفت و »و در روایت مسلم آمده که پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 «...شودچیزی از او پرسید منازش تا چهل روز پذیرفته منی یهدربار 

ی با کسانی که ادعای دانسنت غیب دارند ها و جمالت یا متاس تلفنهای ماهیانه در روزنامهمراجعه به فال
 یا پرسیدن از آنان نیز مهه حرا  است و جایز نیست...

*  *  * 

 آید، ترک مناز است...از بزرگرتین گناهان که حتی جزو کفر به مشار می

 «...میان شخص و کفر و شرک، ترک مناز است»فرماید: رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ می

در آن  شود...از را کافر بدانیم معنایش این است که احکا  مرتد بر وی اعمال میو اگر تارک من
صورت صحیح نیست به او مهسر ]مسلمان[ داده شود و اگر زنی به عقد او در آید در حالی که مناز 

شود و عقد نکاح مناز را ترک کند نکاحش فسخ می خواند، عقدش باطل است، و اگر پس ازمنی
شود چرا که حرا  است. اش خورده منیمهسرش بر وی حالل خنواهد بود، و اگر حیوانی ذبح کند، قربانی

برد چرا  و حق وارد شدن به مکه را ندارد، و اگر کسی از خویشاوندان مسلمانش مبید از وی ارث منی
شود و مهراه با شود و بر وی مناز گزارده منیمبید غسل و کفن منیکه حقی در میاث ندارد و اگر 

شود و روز قیامت مهراه با کفار حمشور خواهد شد و وارد هبشت مسلمانان ]در مقابر آنان[ دفن منی
 ...اش اجازه ندارند برایش دعای رمحت و مغفرت کنند، چرا که وی کافر استشود و خانوادهمنی

*  *  * 

 فرماید:رگرتین گناهان پس از شرک و قتل است... خداوند متعال میزنا از بز 

 18چگ  ک ک   ک   ک ڑڑ ژ ژچ
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 «...و بد راهی است ،و به زنا نزدیک نشوید، چرا که آن مهواره کاری زشت»

بند و در دوران ما بسیاری از درهای فاحشه باز شده است... خودمنایی زنان و اختالط و جمالت بی
 های مستهجن...باری و فیلم

 خواهیم خودت ما را بپوشانی و از گناه حمفوظ داری...خداوندا رمحت و لطفت را خواهانیم و از تو می

 و میان ما و گناهان مانع قرار ده... ک گردان و ما را از فحشا دور سازهای ما را پا قلب

*  *  * 

 خوردن مال مرد  و رباخواری است... ،از دیار گناهان

 ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ    ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀچ

 19چۈ ۆ

رها کنید  است مانده یباق ربا از آنچه د،یمؤمن اگر و د؛ینک پروا اهلل از د،یاآورده انمیا هک یسانک یا»
 «دیابرخاسته ،یو  یهفرستاد و اهلل با جنگ به دیبدان د،یردکن( نیچن) اگر( 278)

 خداوند کافی است...مهنی آیه در بیان زشتی این جنایت نزد 

 یهآن و نویسند یهربا و دهند یهخداوند خورند»فرماید: رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ می
 «...اندآنان با هم مساوی»و فرمود: « ]قرارداد ربوی[ و دو شاهد آن را لعنت منوده

ربا هفتاد و سه »و در مستدرک حاکم با سند صحیح آمده رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
آبروی  ]بردن[ ترین آن مانند این است که مرد با مادرش ازدواج کند، و بدترین رباباب است که ساده

 «...مسلمان است

درمهی از ربا که »در مسند اما  امحد با سند صحیح آمده که رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 «...ر زنا استبدتر از سی و شش با ،خوردانسان دانسته می

 پس تقوای اهلل را پیشه سازید و اگر مؤمنید آنچه از ربا باقی مانده را ترک کنید...
                                                           

 278-27۴بقره:  19
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*  *  * 

 یا استفاده از مواد خمدر است... هدر گناهان، نوشیدن مشروبات مست کناز دیا

از طینة  مسکرات را یهبر خداوند متعال است که نوشند»فرماید: رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ می
 یهعصار »یا « عرق اهل آتش»گفتند: ای پیامرب خدا؛ طینة اوخبال چیست؟ فرمود: « اوخبال بنوشاند

 «..اهل آتش

هر کس در »و نزد طربانی با سند صحیح روایت است که پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 «...روددیدار خداوند میحالی مبید که معتاد به نوشیدن مخر است مهانند یک بت پرست به 

های زیادی دارند... بی و عرق و شامپاین و اند و نا ها تنوع بسیاری یافتهما مست کننده یهدر زمان
 ها...دیار نا 

*  *  * 

 ها است...از دیار گناهان گوش سپردن به ترانه

فرموده  ،خود آورده حیحصرسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ در حدیثی که خباری به صورت معلق در 
شک از امت من کسانی خواهند بود که زنا و حریر و مخر و آالت موسیقی را حالل بی»است: 

 «...خواهند مشرد

شک در این بی»و نزد ترمذی با سند صحیح روایت است که رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
ناامی خواهد بود که مخر بنوشند و زنان امت فرو رفنت و سناباران و مسخ رخ خواهد داد... و آن ه

 «...خوان برگیند و از آالت موسیقی استفاده کنندآوازه

آنچه باعث شده این بال در دوران ما بیشرت شود وارد شدن موسیقی در بسیاری از وسایل از مجله 
 ها تلفن مهراه است...ها و اسباب بازی کودکان و کامپیوترها و گوشیها و زنگساعت

 دیار گناهان که الز  است اهل آن مورد نصیحت قرار گیند: و



 ۹۴    های توبهداستان

 

 20چ  ٹ ٹ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ 

 ارک از و دیدهیم فرمان دهیپسند ارک به ؛دیاشده داریپد مرد  یبرا هک دیهست یامت نیهبرت  مشا»
 ...«دیدار یم باز ناپسند

 دوم: یهمسال

گوید: ها میدن حرا  توبه کنند، شیطان به آنخواهند از یک گناه، مثال شنیبعضی از مرد  وقتی می
شوی یا در توانی از این گناه توبه کنی در حالی که گناه دیاری مثل کشیدن سیاار را مرتکب مییمن

گناهان را یک جا ترک کنی یا اینکه خودت را خسته   یهیا باید مه مورد مناز سهل اناار هستی...
 نکنی...

خود را دارد و مثال ممکن است انسان از زنا توبه   یهرا که هر گناه توبتصور باطلی است... چاما این 
 دهد...با وجود آنکه گناهان دیاری را اجنا  می ،کند

 گناهان تالش کند...  یهاما شایسته است که برای توبه از مه

او نیست و  یهاز آن به معنی باطل شدن توب یهیک گناه پس از توب یهبدان که مرتکب شدن دوبار 
گناه نباید مایوس شود و به گناهان باز گردد، بلکه دوباره هر چه   یهنده در صورت مرتکب شدن دوبار ب

 تر توبه کند...سریع

ای نیست که گناهی بنده»از رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ با سند صحیح روایت است که فرمود: 
ند، سپس از خداوند آمرزش خبواهد، مار را اجنا  دهد سپس برخیزد و وضو باید و دو رکعت مناز خبوا

 سپس این آیه را تالوت فرمود که:«... آنکه خداوند او را مورد آمرزش قرار خواهد داد

 چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤچ

 21چڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ
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 شانگناهان یبرا و آورندیم ادی به را اهلل ،دارند روا ستم خود بر ای نندک یزشت ارک چون هک آنان و»
 دانندیم هکآن با اندشده بکمرت آنچه بر و آمرزدیم را گناهان اهلل جز یسک چه و خواهندیم آمرزش

 «...نندکیمن یپافشار [ است گناه هک]

 سوم: یهمسال

 توبه پنج شرط دارد:

 خنست: دست کشیدن فوری از آن گناه...

 دو : پشیمانی از اجنا  گناه...

 آن گناه... یهدوبار سو : عز  جدی برای عد  اجنا  

ها )در صورتی که آن گناه ت از آنیستم شده یا طلب حالل ناچهار : بازگرداندن حق کسانی که به آن
 مربوط به حقوق دیاران باشد(...

داند  پنجم: اینکه توبه در وقت مهلت باشد... بنابراین توبه در هناا  مرگ پذیرفته نیست، و انسان منی
ینطور توبه هناا  طلوع خورشید از مغرب )پیش از قیامت( پذیرفته رسد... مهکی مرگش فرا می

 شود...منی

 پایانی: یهمسال

 عوامل پایداری بر توبه، ترک کردن جایی است که انسان در آن مرتکب گناه شده است... نتریاز مهم

 کنند...ه تشویق میاندازند یا او را به اجنا  گنادوری از دوستانی که انسان را به یاد گناه می مهینطور

گناهان آلوده بود تا جایی که نود و نه در صحیحنی داستان مردی روایت شده که دستانش به خون بی
 تن را کشت...

او را خواهد پذیرفت؟ او کسی است که   یهسپس خواست توبه کند... اما شک کرد... آیا خداوند توب
 ها را از هم پاشیده.... زنان را بیوه کرده... خانه.کودکان را یتیم کرده.

 داناترین اهل آن سرزمنی پرسید... او را به سوی مردی عابد راهنمایی کردند... یهدربار 



 ۰1    های توبهداستان

 

 تواند توبه کند؟نزد او رفت و گفت نود و نه تن را کشته؛ آیا می

راهب نااهی به او انداخت... دید او در حق بندگان ستم کرده و دست به فساد بسیاری زده به 
 ای نداری!قلبش سخت شده و گناهش بسیار... پس در پاسخش گفت: نه... توبهطوری که 

 او نیز عصبانی شد و او را نیز کشت و صد نفر را کامل کرد!

 داناترین مرد آن سرزمنی پرسید... یهاز آجنا رفت... باز به فکر توبه افتاد و دربار 

تواند ه صد نفر را کشته است... آیا میاو را به سوی عاملی راهنمایی کردند.. نزد او رفت و گفت ک
 توبه کند؟

 تواند بنی تو و توبه فاصله اندازد؟!عامل گفت: آری... چه کسی می

کند و مهراه آنان به عبادت اما باید به فالن سرزمنی بروی که در آن مردمی اهل عبادت زندگی می
  بدی است...خداوند مشغول شو... و هر گز به سرزمنی خود باز نارد که سرزمنی

 راه که رسید مرگش در رسید و جان داد... یهآن مرد توبه کار به راه افتاد... به نیم

 اینکه کدامشان روح او را حتویل گیند جمادله کردند... یهرمحت و فرشتاان عذاب دربار فرشتاان 

 رفت...قلب خود به سوی خداوند می امالئکه رمحت گفتند: او توبه کرده بود و ب

 الئکه عذاب گفتند: او هیچ کار نیکی اجنا  نداده است!م

 ملک املوت به شکل انسانی نزد آنان آمد... او را به عنوان داور قرار دادند...

 باشد به مهاجنا تعلق دارد... رتگفت: میان این دو سرزمنی را اندازه گیید... به هر سرزمنی نزدیک

 ...ه این سرزمنی وحی کرد که نزدیک شوخداوند به آن سرزمنی وحی کرد که دور شو و ب

تر دیدند... در خواست به آجنا رود نزدیکها را اندازه گرفتند پس آن را به سرزمینی که میآن یهفاصل
 نتیجه فرشتاان رمحت روح او را قبض کردند...

 ببنی آن عامل به شخص گناهکار چه گفت؟ گفت: سرزمینت را ترک کن که آجنا سرزمنی بدی است...
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 خواهد از زنا توبه کند باید از اماکنی که در آن اختالط است دوری کند... و هرمهینطور هر کس می
این گناهان توبه کند  یهها یا خوردن ربا یا انواع شرک و مهخواهد از ترک مناز یا شنیدن ترانهکس می

 دهند ترک گوید...کسانی که او را در اجنا  این گناهان یاری می  یهباید مه

های نیکش خواهامن که ما را آنچنان از خشیت خود برخوردار سازد که از خداوند متعال با توسل به نا 
میان ما و گناهان فاصله افتد... و ما را چنان طاعت خود عطا کند که به هبشت او برسیم... و گناهان 

ن ابا فضل خود از دیار خود و  خود از حرا    حالل   یهروی ما را بیامرزد و ما را به واسطما و زیاده
دعا  یهما را بپذیرد و گناه ما را پاک سازد... او شنونده و اجابت کنند یهنیاز سازد... و توببی

احلمد هلل رب  و است... و درود و سال  خداوند بر آن پیامرب امی، حممد و بر اهل بیت و یاران او
 العاملنی.

 به قلم دکرت حممد بن عبدالرمحن العریفی
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