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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

شکر و ستایش بررراا ات الررا ی 

است، او را حمد گفتررو و اا او کمرر  

-طلبیم و اا او طلب آمراش مرریمی

بررریم اا شررر  اا نماییم. بو ات پناه می

 اا اعما مان. کسی را ذاایمان و بدا

-کند، گمراه کننده کو ات الا ی  دایت

اا ندارد و کسی را کو گمررراه سررااد، 
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د م اا ندارد. گوا ی می دایت کننده

ی جز برحق و ملبود کو پرستش شونده

شررری  ات وجود ندارد و یکتررا و برری

د م کو محمد بنررده است و گوا ی می

 ا وا و فرسرررررررررررررررررررتاده

 :بلداما باشد. و می

اا قوانین خوشبختی در انرردگی 

نجاتِ بلد اا مررر ، ما   ا او سبب

بودن اوبو و طلب آمراش و بااگشت 
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بو سوا ]اتِ[ واحرردِ بسرریار آمرانررده 

ایرا خوشرربختی و اطمینرران ! باشدمی

خاطر مکان آن قلب اسررت... زیررزا 

... و کنرردقلب را اا انگهایش پاک نمی

د... و نمایرر اا نجاسات آن را امیز نمی

ر گرداند، مگرر آن را پاکیزه و نظیف نمی

 ..اوبو... و بااگشت بو سوا ات الا ی.

 ر انسانی امر شده است اا اوبو 

-و طلب آمراش نماید، ات الا ی مرری
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وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًااأ يَهَاَااأ : فرماید

[ 31]ا نور:  الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلُِحونَ

)و  مگرری اا منمنرران! بررو سرروا ات 

 و رستگار شوید(.اوبو نمایید! باشد ک

اا .. بر اوست اا برادر گرامرری!.

زراغهایی کو او را بو این راه  رردایت 

اا او را بر خیررر .. .استفاده کنی کندمی

گذشررتن  اجرِ آن و برکت آن و بزرگیِ

 !! دایت نمایند ،اا آن راه
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کسی وجود ندارد که هرگز گنأه 

 !!نكرده بأشد

 کند ومسلمان گناه میبرادر !... 

گریررزا اا آن  ر حا ی است کررواین د

وجود ندارد، قلب او بو سبب آن گنرراه 

اش انرر  شررود... و سررینوفشرده مرری

و بررر .. شود.گردد... غم او ایاد میمی

ا ایمانش در قلرربش در حسب درجو

نتیجررو آن گنرراه حسرررت و انگرری و 
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و رری وقترری او  !شودناراحتی وارد می

-در برابر حقیقت ضلف خود قرار می

 و در حا ت انسانی خود اأمرر  .. گیرد.

فهمررد کررو او کند، بررو سرررعت مرریمی

باشد و بو مانند بقیررو بشرا ناقص می

شررود... بشر ا دزار خطا و  غزش می

و  مچنین گرفتار انحراف و خل  ]در 

 گررردد! و ایررن باعرر  ایمرران[ مرری

بررر وا آسرران گررردد و امر شود اا می
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 ..آرامش یابد.

کو  انسانی وجود ندارد، مگر این

-و گناه مرری قرار داشتوبر این حا ت 

-کند... و  غزش مرریو خطا می.. کند.

نماید... مگر پیامبران و رسررومنی کررو 

براا رساندن وحی و دیررن، ات الررا ی 

 !نمودآنان را حفظ 

ایررن خواسررت ات الررا ی بررر 

رسول بندگانش است...  مان گونو کو 
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والاا ن نفساای : »فرموده اسررت ات

 نبوا ل هب اهلل بكم ولجأء بيده لو لم ت

بقااوي هاا نبون غيساا افرون اهلل غيافاار 

« )قسم بو کسی کررو جرران مررن در لام

ا مدست اوست، اگر گناه نکنید ات شرر 

آورد کو گنرراه برد و قومی را میرا می

نمایند و او کنند و طلب آمراش میمی

 آمراد(.]نیز[ آنان را می

اا برادر گرامی! اگررر برردانی در 
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ت و مشرریت ات الررا ی سرر ایررن خوا 

وجود دارد... امر بر او  حکمتی بزر 

-ات[ فرررام مرریآسان شده و ]سررینو

و نفسررت بررراا اررو، اوبررو و  ..گررردد.

بااگشت بو سوا ات الررا ی را آمرراده 

 اا عبودیت ات سبحانو کند و میوهمی

شود حاص  می وبا اوبو و اارا و اناب

با زیزا غیر و این در حا ی است کو 

 !شودآن حاص  نمیاا 
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گنرراه را در سرشررت ات سبحانو 

انسان قرار داده است اا اا وسیع بودن 

بخشش و آمراش وا، ایبا بودن عفو 

ران صرربر و رحمررت و و صبر وا و ف رر 

 !وا اطالع حاص  شود

اأمرر   این امربر باید مخلوقات 

اا ات مایند کو زگونو در شب و روا ن

و بررو کننررد... زگونرر می نافرمانیالا ی 

ورانررد و پردااند و کفررر مرریعب  می
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کننررد.... د ند و ظلم میفسق انجا  می

-و ی او سبحانو بو آنها فرصررت مرری

اا آنها فرصتهایی را پدیررد د د... و بر

و اوبررو  بلکررو بااگردنررد د ارراآورمرری

... و کسی صبورار اا ات الررا ی نمایند

 .وجود ندارد

کننررد کررو سپس در کسانی اأم  

کنند و سپس ان اسراف میبر جانهایش

نمایند... زگونو بو آنهررا روا اوبو می
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دارد... و دوست می را  کند... و آنهامی

شان را بو بلکو براا بلضی اا آنها بدا

کند،  مان گونررو کررو خوبی ابدی  می

بررو آن خبررر داده اسررت و  پیررامبر

لي منين قوي لو يکثااروا »فرموده است: 

ساايئأتام من السيئأت الاا هن بااد  اهلل 

کنند کو آراوا قومی را می« )حسنأت

ات  کننررد، ]ایرررا[ ا را ایرراد مرریبدا

- اا آنها را بو نیکی ابدی  مرریبدا
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 کند(.

: فرمایرردمی سبحانو  مچنین ات

 وَالَّ ِهنَ لَأ هَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاًااأ خَرَااَر

أ وَلَأ هَقْ ُلُونَ النَّفْسَ الَّ ِی حَاارَّيَ اللَّااهُ إِلَّاا 

بِألَْحقِّ وَلَأ هَزْنُونَ وَمَنْ هَفْعَلْ ذَلِكَ هَلْااقَ 

يَثَأمًأ * هُضَأعَفْ لَهُ الْعَ َابُ هَوْيَ الْقِيَأمَةِ 

وَهَْخلُدْ غِيهِ مُاَأنًأ * إِلَّأ مَنْ تَأبَ وَخَمَاانَ 

وَعَمِلَ عَمَلًأ صَألًِحأ غَأُولَئِكَ هُبَدِّ ُ اللَّااهُ 

نَأتو وَ کَااأنَ اللَّااهُ وَفُااورًا سَيِّئَأتِاِمْ حَسااَ
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[ )و کسانی 70-68]ا فرقان:  رَحِيمًااأ

-کو  مراه ات ملبودا دیگررر را نمرری

خواننررد و شخ رری را کررو ات حرررا  

کشررند، مگررر اا روا نموده است نمی

کنند و کسرری کررو آن را حق و انا نمی

بینررد   انجا  د د، سررزاا آن را مرری

شود عذاب او در قیامت زند برابر می

جاودانو خوا د  ،آن خوار و ذ ی  و در

بود   مگر کسی کو اوبو نماید و عم  
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صا ح انجا  د د و آنان کسانی  ستند 

 اا آنها را بو نیکی ابدی  کو ات بدا

کند و ات بسیار آمرانررده ]و[ داامررا  می

 رحمت کننده است(.  

برادر من! در این صررورت گنرراه 

شود... وقتی او باع  رحمت بو او می

ت درب اوبررو، پشرریمانی، رغبررت بررو ا 

بااگشت بو سرروا وا و فروانرری در 

 و صرربر پیشگاه وا، طمع بو بخشررش
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را براا او برراا و ارس اا عذابش وا 

شود اا بر او میسبب این امر ؛ کندمی

... و  مچنررین ش را بباراندباران رحمت

محبررت  نزول برکت او و سراایر شدنِ

گیرررد و در بررر اررو صررورت مرری وا

ا امیررد نخرروا ی نرر  رگررز  ا آنونتیج

 ..شد.

برادر ! یرراد کررن کررو اررو اسرررار ایررن 

زشی حکمت بزر  را در صورای می
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کو بر انجا  گناه اصرار نداشتو باشی... 

و نافرمانی اا وا را اا روا دشررمنی 

انجا  ند ی... و اا بااگشت بو سرروا 

فقط وقتی .. ات الا ی روا برنگردانی.

ت الرررا ی زشررری... و اا ا آن را مررری

شرروا... کررو  اا آن میهمستحق میو

مبررادرت ا ن ررو  اوبررو قلب او بررو

... و ... و نیررت اررو راسررت باشرردوراد

اوبو خا ص باشد... و با قلبی بو سوا 
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ات الا ی بااگردا کررو عررز  خررود را 

براا اطاعت اا وا جز  کرده باشد... 

ارس اا گناه داشتو باشی... و بو حفظ 

ایررت او زنرر  فاو و نگهرردارا و ک

و برر و غلارر بررر  بزنی... حتی اگر غریزه

در ایررن  و نمود و گناه صورت گرفررت

... ینداشررتو باشرر  عمدااصرار و  گناه

کررو بررو گنرراه اقرررار  ادر حا ی برگرد

و با .. .ی... و بو ضلف اعتراف نماییکن
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ب اوبررو را بررو صرردا در خشرروع در

اوبررو بار ا ... و براا ی  گناه بیاورا

صررورت  امانی گناهاکرار شود و اگر 

 ا شرردیدااوبو، براا آن گناه، گرفت

صورت گیرد و د یلی بر آن باشد کررو 

.. بر گناه اصرارا وجود نداشتو اسررت.

ا آن فقررط قرردرت در و جرردا کننررده

 :باشداخالص و نیت قلب می

 در اینجاسررت کررو رسررول ات
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مااأ ماان عبااد : »فرمایدخبر داده و می

بعااد مؤمن إال وله ذنب هحدث الفينااة 

الفينة، يو له ذنب هو مقيم عليااه إلااى 

ين هموت، إن المؤمن رلق مف نأ نسَّأءًا 

ا منمنی نیست کو « )بندهإذا ذُکر ذَکر 

گنا ی انجا  د د و آن مرردای بلررد اا 

مدای اافاق بیافتد و یا آن کو بررراا او 

گنا ی باشد و آن اا امان مر   مراه 

او بماند. منمن بر اساسی خلررق شررده 
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انداانررد، انان او را بو فتنو می است کو

شود، آن را یاد پس وقتی یادآورا می

 کند(.می

اا بو قرروا در این حدی  اشاره

بودن اسررباب بااگشررت مسررلمان بررو 

گنا ان را دارد: آنها فراموشی، غریررزه 

بین حا تی کو  هاد. در آننباشو فتنو می

د یررا نشررواا روا فراموشی ایجاد می

-ر وا غلبو میا او بکسی کو غریزه
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کند یا آن کو فتنو اا جانررب نفررس یررا 

و بررا حررا تی کرر  ر او واقع شودشیطان ب

 شخص بر انجررا  گنرراه اصرررار دارد و

د ررد، بررو او سررود نمرری یچ اررذکرا 

اسررت. بررو  مررین  انداختو شدهجدایی 

وَذَکِّْر غَاانِنَّ : فرمایدد ی  ات الا ی می

اریات: ]ا ررذ ال ِّکَْرى تَنْفَااعُ الْمُااؤْمِنِينَ

ایرا یادآورا بررو  ![ )و یادآور شو55

 رساند(.منمنان سود می
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اما کسی کررو خوشرری ایمرران در 

را در  قلب او قرررار نگرفتررو باشررد، او

خررود  نمودنِ ااوبوبینید کو حا ی می

 را بررررررررررررو اررررررررررررأخیر 

در حا ی مراکب گنا ان اندااد... و می

اا اصرررار دارد و  انآنرر شود کو بررر می

 آنان را انجا  ی پلید روا عمد و با نیت

 .د دمی

 ویزید إجال ی  وجه  أننرری 

 

 متأدرا بأنرر  غررافر ا ررز 
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 فأعود من غیی وأخشع ااابا

 

 وأظ  أطمع فیرر  با رردعوات 

 و قد علمت ات یفررر  کلمررا 

 

 أعلنت اوبی راجی ا رحمررات 

 وألننرری عبررد ظلررو  جا رر  

 

 سأاوب دوما ما حییت حیاای 

 *** 

حمت اهلل تعالی نا امید شدن از ر

 حرام است

ا بزر  بودن رحمررت ا .. برادر .

او  ..ات الا ی بو انسان این اسررت کررو.
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ناامیدا اا رحمت خود را بر او حرا  

سرشار  ،و این بو نفسو.. فرموده است.

و  شرردن ]رحمترری اسررت[ کررو ماننررد

وجررودا اسررت کررو .. نرردارد.  متایی

انتهایی ندارد و منسوب بو این سررخن 

قُلْ هَأ عِبَااأدِنَ الَّاا ِهنَ : ی استات الا 

اِمْ لَااأ تَقْنَُ ااوا مِاانْ  يَسَْرغُوا عَلَى يَنْفُسااِ

رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هَاْفُِر ال َنُوبَ جَمِيعًااأ 

[ 53]ا زمررر:  إِنَّهُ هُوَ الْاَفُااورُ الاارَّحِيمُ
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)بگو: اا بندگان من کو بر جانهایترران 

اامیررد ن اید اا رحمررت اتاسراف نموده

نگردید،  مانررا ات امررامی گنا رران را 

آمراد، او بسیار آمرانده ]و[ داامررا  می

 رحمت کننده است(.

بر مسلمان حترری اگررر گنررا ش 

 ررایش بزر  باشد و حتی اگررر برردا

، حررالل نیسررت اررا اا فررراوان گررردد

بلکو بررر  ؛رحمت ات الا ی ناامید گردد
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 ر انسانی واجب است اررا بررو سرروا 

 اشتیاق بررودین ات الا ی بااگردد... و 

رحمت او را داشتو باشد و درب آن را 

و را رری را بپیمایررد .. بو صدا درآورد.

باشررد و مرریراضی اا آن  ات الا یکو 

 .استبرگزیده  آن را براا پیامبر

برادر  در این سررخن ات الررا ی 

لِلَّ ِهنَ کَفَرُوا إِنْ هَنْ َاُااوا  قُلْ: اأم  نما

هُاْفَْر لَاُمْ مَأ قَدْ سَلَفَ وَإِنْ هَعُودُوا غَقَاادْ 
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[ )بو 38]األنفال:  مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ

وراند بگو: اگررر ]اا کسانی کو کفر می

بررراا آنهررا کفر خود[ دست بردارنررد، 

شررود و آمرایررده مرری [ا آنان]گذشتو

ادشرران[ بااگردنررد، اگر ]بررو کفررر و عن

]سنتی بر آنان بررو وقرروع خوا ررد کررو 

 مان[ سنتی اسررت کررو بررر پیشررینیان 

 (.و استگذشت

آن کررافران درب اوبررو برایشرران 
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 ،برراا شررده اسررت و نررا امیرردا اا آن

 ..برایشان حرا  گشتو است.

اررر آیا مسلمان گنا کار مستحق

اا کافر براا طمع بو رحمت ات الا ی 

 ؟!باشدنمیوا و بخشش 

و خطررا اا کرر برادر ! اگررر برردانی 

و برردانی .. صفات فطرا انسان اسررت.

پررس .. کند.کو اوبو آن گناه را پاک می

افتد، نا اا آنچو اا گنا ان کو اافاق می
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 ر گاه گرو رری اا جانررب .. امید نشو.

شیطان بر اررو غلبررو کردنررد...  رگرراه 

غفلت و فراموشرری بررراا اررو اکرررار 

اا  یاد نما!را ات الا ی  بلد اا آن.. شد.

دوباره مسرریر عبودیررت را بررا جنرر  

بپیمایی... اا بو سررلادت ابرردا دسررت 

سررودا  پیشررمانی آن کو اا. ]قب  یابی

 [.ند د

*** 
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اهلل تعالی دارای مغفرت وسیع 

 است

اگر بدانی کررو در پررس .. برادر .

گناه کردنت حکمترری وجررود دارد کررو 

 مان اطالع یافتن اررو اا رحمررت وا 

دانی کو زگونو ناامیرردا و ب.. باشد.می

اا آن رحمت را حرررا  کرررده اسررت... 

پس بیا اا نگا ی بو وسلت آن داشررتو 

باشیم اا اا  مرا رری بررا پرریچ و خررم 
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 ..دست نکشی. ،ا ن و اوبو

هأد بيااأور کااه اهلل تعااألی بااأ * 

 :گرددن تو شأد میتوبه

هلل يغرح : »فرموده است پیامبر

م ب وبة عبده حين ه وب إليه من يحدک

کأن على راحل ه بأرض غالة غأنفل اات 

منه وعلياأ طعأمه وشرابه، غأهس مناأ 

غأتى شجرة غأض جع غی ظلاااأ، وقااد 

يهس من راحل ه، غبينمأ هو ک لك إذا 
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هو باأ قأئمة عنده، غأر  بخ أماأ، ثاام 

قأ  من شدة الفرح: اللام يناات عباادن 

)ات  «وينأ ربك ير أ من شدة الفاارح

قترری بررو سرروا او اش وا بندهاا اوبو

-نماید شدیدار اا آن شاد میاوبو می

اش شود کو یکی اا شررما بررر سرروارا

سوار باشد و بو صحرایی برسررد و آن 

اش بر آن را گم کند و غذا و نوشیدنی

باشررد و اا ]پیرردا کررردن آن[ مررأیوس 
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رود و در شررود و نررزد درخترری مرری

گزینررد و اا ا آن سررایو بررر مرریسایو

در این  نگررا   گردد،شترش ناامید می

بینررد کررو ]شررترش[ نررزد او ناگهان می

گیرررد و ایستاده است و  گا  او را مرری

گوید: یا ات او اا شدت خوشحا ی می

ا من  ستی و من پروردگار اررو! بنده

-و بو علت شدت خوشحا ی خطا می

 )بخررررارایی(]رواه ا بخارا کنررررد(.
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 ومسلم[.

ا این گونررو اا اوبرروت سبحانو ا 

گردد و بو او پاداشرری می اش شادبنده

طمینرران شررادا، ا  مرران د ررد کررو می

ابررن  خاطر و گشادگی ]سررینو[ اسررت.

»امررا اررأ یر  :قیم رحمو ات گفتو است

ر اا بین بردن ناراحتی، طلب آمراش ب

 بزرگررانِ ،دانسررتن آندر  :غم و انگی

 ا و عقالا امررا  امررت اشررتراک ملت
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دارند و این کو گنا ان و فساد موجب 

شود، مگر ناراحتی، غررم و میزیزا ن

انگی سینو و آن دارویی نرردارد، مگررر 

]ااد ا ملرراد  اوبررو و طلررب آمررراش«.

4/208.] 

هأد بيأور که اهلل تعألی بساايأر * 

 :داردتوبه کنندگأن را دوست می

إِنَّ اللَّااهَ : فرمایرردات الا ی مرری

 هُِحاابَ ال َّااوَّابِينَ وَهُِحاابَ الْمُ ََ اِّاارِهنَ



 37//در راه توبه

 

 

[ )ات بسیار اوبو کنندگان 222: ]ا بقرة

دارد و طلررب پرراکی را دوسررت مرری

 دارد(.کنندگان را ]نیز[ دوست می

اا برادر گرامی! این آیو شررام  

راا اا عجیبی است، اگررر مررنمن در 

ا اأم  کند، اندااه در آن امانی مدت

اوبو در عبودیت ات الررا ی را خوا ررد 

دانست و  مچنین عظیم بودن  مرررات 

 .خوا د فهمید را   اا آنفایدهآن و 
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در حدی  قدسی آمده است کررو 

: »مررن عرراد   رری فرمایدات الا ی می

و یا فقد آذنتو با حرب، وما اقرب إ ی 

عبدا بشیء أحب إ ی ممررا افترضررتو 

علیو، ومررا یررزال عبرردا یتقرررب إ رری 

با نواف  حتى أحبو، فإذا أحببتو کنررت 

سملو ا ذا یسررمع بررو، وب ررره ا ررذا 

، ویده ا تی یبطش بها، ورجلررو یب ر بو

ا تی یمشی بهررا، وإن سررأ نی أعطیتررو، 
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)اگر کسی بررا و ئن استلاذنی ألعیذنو« 

دوست من دشمنی کنررد،  مانررا بررو او 

ا مررن بررو بنررده .کررنماعال  جن  می

اررر داشررتنیبا زیزا دوست ،سوا من

نزدی   ،ا اا آنچو بر وا واجب نموده

)بو ایررن ملنررا کررو بیشررترین  شودنمی

زیزا کو باع  نزدیکی بنده بررو مررن 

ا و بنده شود، انجا  واجبات است[می

نواف   مواره بو من اقرب   من با انجا
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-جوید اا آن کو او را دوست مرریمی

دار  دار ، وقترری او را دوسررت مرری

شنود و زشررم شو  کو میگوشش می

-می او بیند و دستشو  کو میاو می

-گیرد و پررایش مرریکو با آن می  شو

رود، اگررر اا مررن شو  کو با آن راه می

د م و اگر بررو درخواست کند بو او می

]رواه د م(. من پناه ببرد، بو او پناه می

 [.)بخارایی(ا بخارا
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 ررایی کررو برادر ! در ایررن میرروه

آن را بررو  مررر  عررال ات ج  ومحبت 

-و بدان کو اوبو.. رساند، اأم  کن.می

اا کو براا گنا ی صورت گیرد، زررو 

ن گناه بزر  باشررد و زررو کوزرر ، آ

 ررا را ی بررراا جمررع آورا آن میرروه

 ..باشد.می

آگاه باش و با سرعت درب اوبو 

 ا رراو ناپرراکی.. را بررو صرردا در آور.
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و در .. خودت را با آب آن پاک کررن.

اا محبت ات الا ی بهرمند شو کررو آن 

آن منبع اما  امررور خیررر و کلیررد  ررر 

 !نیکی و اص   ر رستگارا است

*** 

 ی یک توبه کنندهقصه

کسی کو مرراجرا بررراا او اافرراق 

 :گویدافتاده است می
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ما سررو دوسررت بررودیم...  هررو، »

مررا را در کنررار  ررم  ،و گنرراه بیهودگی

جمع کرده بررود... بررو سررراا دختررران 

رفتیم بلد اا آن کو با ابان زرب و می

بو سرروا .. دادیم.نر  آنها را فریب می

و در آنجا .. رفتیم. اا دور میمزرعو

 ررا بررود... بررو رفتارمان ماننررد گررر 

کردیم... و در  اا آنها رحم نمیاوس 

 !ما احساس مرده بود
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-این زنین بود روا ررا و شررب

 ا... و در خیمو..  ا. ایمان در مزرعو

و در خودرو ا... و بر ساحلهاا دریا، 

اا آن کو رواا براا ما فرا رسید کررو 

 !کنمفراموشش نمی

ملتررادا بررو مزرعررو  بررو ماننررد

رفتیم...  مو زیز آماده بود... براا  ر 

کدا  اا ما شکارا وجررود داشررت... و 

 مچنین نوشیدنی، و رری مررا فرامرروش 
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 !کرده بودیم کو غذا بخریم

ت اا آن را بخرد... فیکی اا ما ر

ساعت در آن موقع شش بلد اا ظهررر 

بود... ساعاای بر ما گذشت برردون آن 

 ..کو دوست ما برگردد.

وقتی ساعت ده شد و احسرراس 

بو ماننررد .. اضطراب و د شوره نمودیم.

کرررد  اافرراقی آن بود کو احساس مرری

 ..رم داده است.
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با ماشینم رفتم اا او را جسررتجو 

ناگهان دید  کنم... وقتی در راه بود ... 

 اا آاشرری اا ماشررینی کنررار کو ابانو

کند... نزدی  شد ... و ران میو جاده ف 

 !!ماشین دوستم است دید  کو آن

سپس بررو . ..ماشین را نگو داشتم

مانند دیوانو اا آن خررارش شررد  و بررو 

سوا دوستم رفتم... دزار دستپازگی 

شد ... غمگینی من مرا کشت... و مررن 
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و بررو ختو دید  کو ن ف برردن او سررو

 ..شده بود. مانند ذغا ی سیاه

انررده ..  نوا در قید حیات بود.

رب را بررا د.. بودن او را حررس کرررد .

را سرعت جنون آمیزا باا کرد ... او 

کرد  اا بر روا امین انداختم و سلی 

 ..او را بو داخ  ماشینم ببر .

و ی اوقف کرد  و اا او  ررذیانی 

آراویرری .. اا نرردارد.شررنید : فایررده
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 وجود ندارد! آاش... آاش!

اشکها مرا گرفررت! و شررروع بررو 

گریو کردن نمود ... من نااوان بود  کو 

و را اا حرارت آاش و سختی مررر  ا 

 ..نجات د م.

سوا ی نمود و کیان مرا .. ناگهان.

بو  راه انداخت... و در ذ ررنم اکرررار 

شررد و آن را در طررول انرردگی یرراد 

 ..نمود .
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دوستم در حررا ی کررو بررا مررر  

 ؟جنگید، گفت: زو بو او بگویممی

گفررتم: او کیسررت؟ بررا صرردایی 

 راان، ضلیف و ارسان، بو من گفررت: 

 !تا 

در آن وقررررت... فقررررط در آن 

ارس .. وقت... ارس در بدن من افتاد.

 ..در جسم من بو حرکت آمد.

و حقارای را کو ما در آن بودیم 
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را حس نمود ... و این کو من اینگونو 

اا رنرردهناگهان دوستم فریاد بُ .. ستم.

کشید و بلد اا آن مُرد... و اا انرردگی 

 !!جدا شد

مررد... و آمبومنس آمد... پلیس آ

 !ا او اا ابد بستو شدپرونده

و ی من بلررد اا وفررااش امررانی 

و براا خود  عبارای را .. باقی ماند .

و بگویم؟! بررو زکرد : »بو او اکرار می
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 .او زو بگویم؟!«

در امرران نمرراا صرربح... بررو آن 

بر اندا  من   راه ..کرد .سوال فکر می

... و  مچنین فروانی...  مچنررین افتاد

 ..اا.ریبانوا غرعشو

در آن امان بود کو صداا منذن 

-را شنید  کو نداا نماا صبح را مرری

احسرراس کرررد  کررو آن نرردا .. داد.

و منظورش مررن .. مخ وص من است.
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در آن وقت ا میم بو اوبررو .. باشد.می

و بررراا ات الررا ی نمرراا .. گرررفتم.

و اا .. بو سوا راه بااگشتم... خواند .

 !فنا نشدآن روا واجبی اا طرف من 

-در خاامررو: اا نافرمانرران مرری

خوا م اررا بررو سرروا ات الررا ی اوبررو 

نمایند... در نتیجو خوشبختی قلبهرراا 

گیرد... و بررا اطاعررت اا آنان را فرا می

ات الا ی، نفسهایشان اطمینرران خرراطر 
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 ..یابد.می

.. اا.اا کسی کو راه را گم کرده

-بر سواراِ اوبررو ..این راه اوبو است.

]بررو  ن سوار شو... و با بااگشتکنندگا

در خوشرربختی آنهررا  سوا ات الررا ی[

اأم  کن... با اشکها اا آنها شاد شو... 

 رراا نورا کو در زهررره  مچنین با و

 !!آنها اا ا ر خشوع وجود دارد

کررنم اا ات الا ی درخواست مرری
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کو ما را بررو سرروا خررود بررو ایبررایی 

 ا اوبو کننرردگان را بااگرداند... و اوبو

قبررول نمایررد... و گنا رران بااگشررت 

 ..کنندگان را بیامراد.

وآخر دعوانررا أن ا حمررد ت رب 

صلى ات على نبینا محمد  .. و.ا لا مین

 سلم. صحبو و على آ و و و


