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سرانجام مسیر خوشبختی

مطالب

ای کسی که در پی راه سعادت هستی
راه این است..
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او نمی افتی؟ در حالی که خداوند متعال می 
نیازمندید  خداوند  فرماید:}اي مردم ،  شما   به  
ستوده   است   نیاز  وخداوند  است   که  بي  

)15({ ] سوره فاطر آیه 15[
تو  به  ضعیف  و  ناتوان  ویروس  یک 
هجوم می آورد. ویروسی آن قدر کوچک 
که نمی توانی آن را با چشم غیر مسلح ببینی, 
تو را بر زمین می زند. و پیش انسان ضعیفی 
تا تو را معاینه کند.  مانند خودت می روی, 
و  واقع می شود  مفید  و گاهی داروی دکتر 
ماند.  می  باقی  اثر  بی  پزشک  معاینه  گاهی 
گیرد..  می  فرا  را  وبیمار  پزشک  حیرت,  و 
ناتوان هستی!!  آی آدم, تو چقدر ضعیف و 
اگر مگسی از تو چیزی برباید, تو قادر به باز 
گفته  راست  چه  و  نیستی!!  آن  گرفتن  پس 
فرماید:}اي  می  که  گاه  آن  خداوند  است 
 مردم ،مثلي  زده  مي شود،  به   آن  گوش  فرادهید. آنان   را   که   به  جاي  خداوند مي  خوانید،نمي توانند 
مگسي  بیافرینند،و  لو   براي  ]آفرینش [  آن  ]همگي [ گردآیند. و ]حتّي [  اگر مگس  چیزي   را   از آنان  
برباید، نمي توانند  آن   را   از   او برهانند. ] هم [ خواهنده  و ] هم کسي   که   از   او [ خواسته   شده  ]بس [ 

ناتوانند )73({] سوره حج آیه 73[
اگر تو نمی توانی چیزی را که مگس از تو ربوده, از او بازپس گیری, پس چه کاری را 
می توانی؟ پیشانی تو به دست خداست. و روح و روان تو به دست او, و قلب تو در میان دو 
انگشت پروردگار رحمن است. هر طور که بخواهد آن را گردانده, و زندگی و مرگ تو به 
دست اوست. و حرکت و سخنان تو به اجازه و خواست اوست. و تو فقط به اجازه و خواست 
او حرکت می کنی.  اگر تو را به خودت واگذارد, تو را به عجز و ناتوانی و کوتاهی و گناه و 
اشتباه واگذاشته است. و اگر تو را به کسی دیگر واگذارد, تو را به کسی واگذاشته که مالک 
سود و زیان و مرگ و زندگی و برانگیختنی برای تو نیست. و حتی یک لحظه هم از او بی 
نیاز نمی شوی. بلکه تو در تمام  دم و بازدم خودت به او نیاز داری. او نعمتش را بر تو سرازیر 
کرده , و تو گناه و کفر را به سمت او سرازیر شاخته ای. با وجود شدت نیازی که از هر طرف 
به او داری، گاهی تو او را به فراموشی می سپاری. در حالی که بازگشت و مرجع تو به سمت 

سرانجام مسیر خوشبختی
ای کسی که در پی راه سعادت 

هستی

محض  عدم  بیایی,  وجود  به  اینکه  از  پیش 
بودی. همان گونه که خداوند خبر می دهد:}آیا 
پیش   از   این   نمي آورد  که   ما  او   را   انسان   به  یاد 
})67( نبود!  چیز    در حالي آفریدیم   که هیچ  

] سوره مریم آیه 67[
سپس  و  آفرید  خاک  از  را  تو  سپس  و 
خداوند  ساخت،  بینا  شنوای  را  تو  و  نطفه  از 
فرماید: }به راستي   که   بر انسان  مدت   می 
زماني  گذشته   است   که چیزي قابل ذکرنبود 
ماانسان   را   از نطفه اي آمیخته  آفریدیم .  او    ))1(
بینا گرداندیم  )2({   را مي آزماییم . و  او   را  شنواي  

] سوره انسان آیه 1-2[
ضعف  سوی  به  اودوباره  سرانجام  و  رفت.  قدرت  سوی  به  ضعف  از  سپس  و 
] در آغاز[  شما   فرماید:}خداوندکسي   است   که   می  مرتبه  بلند  خداوند  است. 
باز  پس   از توانایي   نمود،  مقرر  آفرید،سپس   بعد   از ناتواني ،توانایي   را   از ناتواني  
})54( و  او  داناي  تواناست   قرارداد.  هر آنچه  بخواهد،مي آفریند.  وپیري    ناتواني  

 ] سوره روم آیه 54[
و بدون تردید  سرانجام مرگ است. و تو در آن مراحل از یک ضعف به ضعف دیگر 
منتقل می شوی. و نمی توانی زیان را از خودت دفع کنی. و بدون یاری جستن از نعمت های 
خداوند, تو را توان و نیروی جلب منفعتی نیز نخواهد بود. و تو از جهت فطری فقیر و نیازمند 
نیستند. و  هستی. چیزهای زیادی برای بقای زندگیت الزم داری که هیچ کدام در دست تو 
گاهی به آنها می رسی و گاهی نمی رسی. و چیزهای بسیاری هستند که تو می خواهی به آنها 
دست یابی. و گاهی به آنها می رسی و گاهی نمی رسی. و چیزهای فراوانی هست که به تو 
زیان می رسانند و آرزوهای تو را بر باد داده و سعی تو را بر بیهوده می سازند. و سبب رنج و 
دردهایی می شوند. و تو می خواهی آنها را از خودت دفع کنی. و گاهی موفق شده و گاهی 
قادر به دفع آنها نیستی. آیا فقر و نیازت تو را به سوی خداوند نمی برد. و در آن موقع به یاد 
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اوبوده, و در برابر او خواهی ایستاد.
گناهانت:}خداوند  نتایج  تحمل  از  تو  ناتوانی  و  ضعف  به  توجه  با  انسان  ای 
})28( آفریده   شده   است   ناتوان   وانسان   ]مسئولیت [  شما  بکاهد   مي خواهد،  از  

 ] سوره نساء آیه 28[
خداوند پیغمبران را فرستاد. و کتاب نازل کرده و قوانین و شرائع وضع کرد. و در پیش 
بر  دلیلی  را  هر چیز  تا جایی که  اقامه کرد.  را  براهین  و  و دالیل  نهاد.  را  مستقیم  راه  رویت 
وحدانیت و ربوبیت و الوهیت خود قرار داد. و با وجود این می بینی که برخی از مردم حق را 
با باطل دفع کرده و شیطان و غیر شیطان را دوست خود می گیرند. و خداوند را رها ساخته و با 
باطل به مجادله می پردازند:}و  به  راستي   در   اینکه  قرآن   براي  مردمان   از   هر نوع  مثل  گونه  گون  

بیان  کردیم  وانسان  جدل  پیشه تر  از همه  چیز  است  )54({] سوره کهف آیه 54[
آیا نعمت های خداوند را که از آغاز تا انتهای حیاتت را فراگرفته از یاد برده ای؟ آیا یادت 
نمی آید که تو از نطفه ای آفریده شده ای؟ و سرانجام تو حفره ای است. و برانگیخته شدن 
ات یا به سوی بهشت است, و یا به سوی آتش جهنم! خداوند می فرماید:}آیا انسان  نیندیشیده   

 است   که   ما  او   را   از  نطفه اي  آفریده ایم ،  آن گاه   او ستیزه جویي  آشکار  شده   است  )77(
و  براي   ما مثلي  آورد وآفرینش   خود   را  فراموش کرد.  گفت : چه  کسي  استخوانها  را   در حالي  

 که  پوسیده اند زنده مي کند! )78(
بگو: کسي   آنها   را  زنده  مي کند  که  نخستین  بار  آنها   را  پدید آورده   است  و  او   به   هر آفرینشي 

 داناست  )79({] سوره یس آیه 77-79[
]نسبت [  به پروردگاربزرگوارت  فرماید:اي انسان ،چه چیزي تو  را   می  مرتبه  بلند  خداوند  و 

 فریفت ! )6(
کسي   که  تو  را  آفرید،  آن گاه  استوار ساخت ،سپس  ]آفرینشت [   را معتدل  گرداند )7( ] سوره 

انفطار آیه 6-7[
ای انسان چرا خودت را از لذت توحید و تعظیم اهلل تعالی محروم می کنی.. لذت ایستادن 
در برابر خداوند و مناجات کردن با او. تا حال تو را از فقر به غنا بدل کرده و از بیماری شفا 
دهد. ازغم و غصه رهانده و گناهان تو را ببخشاید. و زیان و ضرر را از تو دور کرده و تو را 
در هنگام مظلومیت یاری دهد. و از گمراهی و سرگشتگی رهنمون شده و بیاموزد آنچه را که 
نمی دانی. و به هنگام ترس تو را ایمن سازد. و بر وضعیت ضعف تو رحم کند. و دشمنانت را 

از تو دور کرده و روزی تو را به سویت بیاورد؟
کرده,  عطا  آدمی  به  دین  نعمت  از  بعد  خداوند  که  نعمتی  برترین  همانا  انسان  ای 
و  بفهمد.  را  خداوند  نهی  و  امر  و  داده,  تشخیص  را  اش  زیان  و  سود  تا  است.  عقل  نعمت 
است،  شریک  بی  یکتای  خداوند  فقط  پرستش  آن  که  را   هدف  برترین  آن  وسیله  به 

خداوند  است   ]جانب [  فرماید:}و  از نعمت   هر آنچه  دارید،  از   می  متعال  خداوند  بداند. 
چون  سختي   سپس    )53( ]درگاه [  او مي نالید  گاه   به   رنجي   به   شما رسد،  آن   سپس  چون  
})54( دارد  آن  گاه  گروهي   از   شما   به پروردگارشان شرک مي آورند  دور    را   از   شما  

]سوره نحل آیه 53-54[
ای انسان، به درستی که انسان عاقل کارهای خوب و پسندیده و برتر را دوست دارد. و 
از کارهای پست و حقیر متنفر است. و دوست دارد تا از افراد صالح و کریم چون پیغمبران و 
نیکوکاران سرمشق بگ یرد. و تمایل دارد تا به آنان برسد اگر چه کامال نمی تواند به آن درجه 

برسد. و راه رسیدن به آن همان چیزی است که خداوند به آن راهنمایی کرده است.
}بگو:  اگر   خدا   را  دوست  مي دارید،  از   من  پیروي  کنید  تا   خدا   شما   را  دوست بدارد وگناهان  

 شما   را برایتان  بیامرزد وخداوند آمرزنده مهربان   است  )31({] سوره آل عمران آیه 31[
و چون به آن گردن نهاد. او را به پپغمبران و رسوالن و شهدا و نیکوکاران ملحق می کند. 
خداوند بلند مرتبه می فرماید:}و  هر کس   که   از خداوند و  رسول  ] او [ فرمان  برد،آنان   در  زمره 
کساني  خواهند  بود   که  خداوند  بر آنان  انعام  نموده   است ،  از پیامبران  و صدیقان  و  شهیدان  و 

صالحان . و اینان  نیک  رفیقاني  هستند )69({] سوره نساء آیه 69[
ای انسان من به تو نصیحت می کنم که با خودت خلوت کنی و سپس به آن چه برای تو 
از حق آمده , تامل کرده و به ادله آن بنگری و در براهین و حجت های آن تدبر نمایی. اگر 
آن را حق دیدی به پیروی از آن بشتاب. و اسیر و بند عادت و اموری که به آن انس گرفته 
تر است. و  نیاکانت گرامی  از دوستان و هم قطاران و میراث  تو  بدان که نفس  ای مباش. و 
خداوند کفار را به این امر نصیحت کرده و آنها را به این کار فراخوانده است. خداوند سبحان 
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]سخن [  تنها  شما   را   به یک   فرماید:}بگو:  می 
اندرز مي دهم .  که دوگان  ویکایک   براي  خداوند 
نید.  که  هیچ  گونه   برخیزند،سپس  اندیشه ک 
دیوانگي اي   در همنشین    شما  نیست .  او   براي   شما  
دهنده اي  پیش   از فرارسیدن  عذابي  ر  جزهشدا 

 سخت  نیست  )46({] سوره سباء آیه 46[
ای انسان وقتی بر این باور تسلیم می شوی, تو 
هیچ چیز را از دست نمی دهی. خداوند بلند مرتبه 
می فرماید:}و  اگر   به   خدا  وروز قیامت  ایمان  مي  
داده    روزي   آنان   آنچه  خداوند   به   و  از   آوردند 
 است  انفاق  مي کردند، چه  زیاني   براي آنان  داشت ! 
وخداوند ] به حال [ آنان  داناست . )39({] سوره نساء 

آیه 39[
به  اگر   رسید,  می  آنان  به  یعنی چه ضرری 
خداوند و به آن چه فرستاده شده است،ایمان می 
امید وعده  به  اگر  آوردند؟ چه زیانی می دیدند 
خداوند در روز قیامت برای نیکوکاران ایمان می 
آوردند؟ چه ضرری با آنان می رسید اگر از آن 
او  راه رضای  در  است  داده  آنان  به  چه خداوند 
خرج می کردند. و همانا خداوند به نیات خوب و 
بد آنان آگاه و داناست که کدامین آنها مستحق 
یاری و توفیق است, تا او را موفق بگرداند. و او را 
به راه درست راهنمایی کرده و او را حواله عمل 
صالحی بگرداند. تا از آن راضی و خشنود گردد. 
و داناست به کسی که مستحق طرد و رها کردن از 
طرف ذات باری تعالی است. تا در دنیا و آخرت 

دچار زیان و شکست گردد؟
اسالم پذیرفتن تو مانع انجام هیچ کاری نمی 
چه  آن  از  دهی.  انجام  خواهی  می  تو  که  شود 

خداوند  و  است.  ساخته  حالل  را  آن  خداوند 
در برابر هر عملی که تو انجام می دهی و قصد 
بدست آوردن خشنودی خداوند را داری,  به تو 
پاداش می دهد. حتی اگر چه از جمله کارهایی 
باشد که سبب ازدیاد مال یا جایگاه و شرف تو 
باشد. و حتی می توانی از امور مباح هم استفاده 
کنی. اگر فکر کردی که مانع ارتکاب حرام می 

شود.
ای انسان بدان که پیغمبران به حق آمده اند. 
انسان  اند. و  و قصد خداوند را به مردم رسانده 
به شناخت شرع خداوند نیازمند است تا در این 
زندگی با بصیرت و آگاهی گذشته و در سرای 
دیگر از رستگاران باشد. خداوند بلند مرتبه می 
فرماید:}اي  مردم ، بي گمان  ] این [  رسول  حق ّ  را  
 از  ]جانب [ پروردگارتان   براي   شما  آورده   است ، 
 پس ا یمان  آورید ] تا   آن ایمان [ برایتان  بهتر  باشد . 
و  اگر  کفر ورزید،آنچه   در  آسمانها وزمین   است  
داناي  فرزانه   است   وخداوند  خداست .   از   آن  

)170({] سوره نساء آیه 170[
و خداوند صاحب مقام بلند و شان برتر می 
)وحي راستین (  از   اي مردم ،حق ّ  فرماید:}بگو: 
]سوي [ پروردگارتان   براي   شما  آمده   است .  پس  
خودش راه  ]سود[  راه  بیاید،فقط  به    هر کس   که  
 مي یابد. و  هر کس   که  گمراه  شود،فقط  به  ]زیان [ 
 خود گمراه  مي شود و  من   بر   شما  نگهبان ن یستم  

)108({] سوره یونس آیه 108[
ای انسان اگر تو ایمان بیاوری فقط به خودت 
سود می رسانی. و اگر کفر ورزی جز به خودت 
از  خداوند  رسانی.  نمی  زیانی  دیگری  کس  به 

مرا بیش از خودم می شناسد.

جیفری النگ

"قرآن این کتاب کریم مرا با قدرت به 
تصاحب  مرا  قلب  و  نموده  خود جذب 
خداوند  تسلیم  تا  شد  سبب  و   . کرد 
آن  به  را  خودش  خواننده  قرآن  شوم.  
در  تنهایی  به  فرد  که  برد  می  ای  لحظه 
برابر خدایش ایستاده است. اگر قرآن را 
به جدی نگیری تو نمی توانی آن را به 
می  تو هجوم  بر  قرآن  بخوانی.  سادگی 
آورد گویی او بر تو حقوقی دارد و تو 
را به مجادله می خواند.  تو را نقد کرده 
مبارزه  به  را  تو  و  سازد  می  شرمنده  و 
طرف  در  تو  که  حالی  در  طلبد.  می 
برای من آشکار شد که  و  بودی  دیگر 
می  خودم  از  بیش  مرا  قرآن  فرستنده 
از  فکر  در  همیشه  قرآن  است.  شناخته 
من جلو بود و گویی به پرسش های من 
پاسخ می دهد و در هر شب من پرسش 
ها و اعتراضات خود را طرح می کردم 
من  یافتم.  می  بعد  روز  در  را  پاسخ  اما 
صفحات  در  را  شخصیتم  گام  به  گام 

قرآن یافتم".

ریاضیدان امریکایی
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گناهکاران  گناه  و  نبرده,  سودی  بندگان  عبادت 
کند  می  گناه  کس  هر  رساند.  نمی  زیانی  او  به 
پیروی نمی شود مگر  خداوند آن را می داند. و 
فرماید: }به  راستي  اجازه خودش، خداوند می  به 
 روشنگریهایي   از  ]جانب [ پروردگارتان   براي   شما  
آمده   است ،  پس   هر کس  ] به حقیقت [ بینا شود،  به  
]سود[  خود   او   است و  هر کس  ] به   آن [ نابینا ماند،  به  
]زیان [ شخص  اوست  و  من   بر   شما  نگهبان  نیستم  

)104({] سوره انعام آیه 104[
در حدیثی  سلم  و  علیه  اهلل  رسول خدا صلی 
قدسی از خداوند چنین نقل می کند: ای بندگانم 
من ستم را بر خود حرام ساخته ام. و آن را در میان 
شما نیز حرام کرده ام. پس بر یکدیگر ستم نکنید.
مگر  هستید  گمراه  شما  همگی  بندگانم  ای 
کسی که من او را راه بنمایم. پس از من طلب راه 
بندگانم همگی  ای  کنم.  هدایت  را  تا شما  کنید 
شما گرسنه هستید مگر کسی که من او را تغذیه 
کنم. پس از من تقاضای غذا بکنید تا شما را تغذیه 
مگر  هستید  عریان  بندگانم همگی شما  ای  کنم. 
کسی که من او را بپوشانم. پس از من درخواست 
پوشش کنید تا شما را بپوشانم. ای بندگانم شما در 
شب و روز اشتباه و گناه می کنید و همه گناهان 
را می بخشم پس از من درخواست بخشش کنید 
شما را می بخشم. ای بندگانم شما توان زیان زدن 
و سود رساندن به من را ندارید. و ای بندگانم اگر 
همگی شما از نخستین تا آخرینتان انسان و جنتان 
سبب  این  باشند,  فردتان  پرهیزکارترین  مانند  به 
اگر  و  شد.  نخواهد  من  قدرت  و  ملک  افزایش 
همگی شما از نخستین تا آخرین از انسان و جن 
بر قلب گناهکارترین فردتان باشید, این چیزی از 

ملک و قدرت من نمی کاهد. ای بندگانم اگر همگی شما از نخستین تا آخرین و از انسان و 
جن در یک میدان گرد آیید و از من خواسته هایتان را بطلبید و من به هر یک از آنها خواسته 
اش را بدهم این سبب کاهش آن چه به نزد من است نمی شود, مگر به همان اندازه که با فرو 
بردن سوزنی در اقیانوس از آن کاسته می شود. ای بندگانم, این ها اعمال و کردار شماست که 
من برای شما می شمارم. سپس پاداش کامل شما را می دهم. پس هرکس خیر و خوبی یافت 
سپاس خدای را بگوید. و هر کس جز این یافت جز خودش کس دیگری را سرزنش نکند .) 

روایت در صحیح مسلم است(.
ای انسان... راه این است. و راه دیگری برای سعادت در دنیا و آخرت نیست. و راه هی 

دیگر بدبختی و شقاوت و سیه روزی و هالکت است.  خداوند می فرماید:
}وآنکه  راه  راست   من   این   است ،  پس   از   آن  پیروي  کنید و  از راههاي  ]دیگر[ پیروي  مکنید 
 که   شما   را   از  راه   او  ] خدا [ جدا کنند.  این  است  حکمي   که   شما   را   به   آن  سفارش  نموده   است   تا  

پروا پیشه کنید )153({ ] سوره انعام آیه 153[
هر کس راه سعادت را بپیماید, به آن می رسد. و هر کس راهی دیگر را درپیش گیرد, از 

راه خداوند به دور می افتد. و هرگز به راه سعادت نخواهد رسید. ژرفای تمدن غرب

نسیم سوسه

"کسی که در ژرفای تمدن غرب غوطه 
خورده و الیه های زیرین آن را دیده, 
و عملی  نظری  در شکل  را  آن  دقیقا  و 
با  حتما  است,   داد  قرار  بررسی  مورد 
اسالمی  عقیده  سوی  به  قلبی  قدرت 
سیرآب  آن  از  را  خود  تا  آمد  خواهد 

کند"

سخنران عراقی یهودی
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راه این است..

هر آدم عاقل و منصفی آن را درک می کند. اگر چه به ظاهر آن را نپذیرد,اما او می داند 
که راه سعادت ابدی همین است. و آنان مثل آن دسته ای هستند, که موسی را بعد از این که 
معجزات را برای آنان ارائه داد, انکار کردند. و خداوند متعال در باره آنان می گوید:}و  آن  
]ها[  را   در حالي   که  دلهایشان   آن  ]ها[  را  باور داشته   بود ،  از  روي  ستم  و سرکشي  انکار کردند. 

 پس  بنگر سرانجام  فسادکاران  چگونه   بود  )14({ ] سوره نمل آیه 14[
بسیاری از افراد منصف و عاقل- حتی کسانی که مسلمان نشده اند- می دانند که تنها راه 
خوشبختی دوجهان برای تمامی بشریت همین راه است. این تنها راهی است که, هر انسان آزاد 
و شجاع به آن اعتراف می کند. کسی که  در رای و نظرش با خودش, با وجود تنگ نظری 
ها و عدم وجود آزادی بیان شجاع بوده و هیچ ترسی نه از خودش, نه از مردم و نه از آینده و 
یا تبلیغات و پیش داوری های ذهنی پیشین مانع گردن نهادن اش به این دین نمی شود. مردم 
بسیار زیادی به سبب ترس و یا روابط اجتماعی از گردن نهادن به راه سعادت و خوشبختی باز 
ماندند. خداوند بلند مرتبه می فرماید:}  پس   اگر مؤمنید  از آنان  مترسید و  از   من  بترسید )175({ 

] سوره آل عمران آیه 175[.
راه این است.. آری راه این است. راه عزت و کرامت و راه رحمت و خیرخواهی , راه 
دانش و تمدن , راه اخالق و اگر در این مسیر ابتال و آزمایشی است آن سنت و قانون زندگی 
است, تا راستگو از دروغگو باز شناخته شود. خراوند می فرماید:}کسي   که  مرگ  وزندگي  

بیازماید  که کدامیک   آفرید  تا   شما   را    را  
و  او  پیروزمن  نیکوکارتر  است !   از   شما  

دآمرزگار  است  )2({ ] سوره ملک آیه 2[.
پیغمبران و  از ما,  این است.. پیش  راه 
رسوالن بر این راه رفته و صحابه و تابعین 
آنها از هر قوم و نژاد و زبان, بر این مسیر 
این همان راهی است که  اند.و  نهاده  گام 
بر  و  قلوب  بر  دوباره  نزدیک  آینده  در 
خدا  رسول  شود.  می  چیره  بشری  جامعه 
صلی اهلل علیه وسلم می فرماید:  "این امر به 
هر کجا شب و روزی است, خواهد رسید و هیچ خانه  
یا چادری باقی نخواهد ماند, مگر اینکه به رضایت و 
خوشی و یا به ناخوشی صاحبان آن به آن وارد خواهد 
شد. که خداوند به آن اسالم را عزیز و کفر را خوار 
به  احمداست.( پس  از  و پست می گرداند." )روایت 
مسیر  در  که  باش  مسیر  این  در  رونده  کاروان  همراه 

سعادت ابدی روان است.

دل را در چنگ خود می 
گیرد

به کاروان بپیوند

ماری اولیفراصول صلح و سعادت

د. مراد هوفمان

" بعد از اینکه ادیان مختلف را در جهان برنارد شاو
نتیجه  این  به  دادم,  قرار  بررسی  مورد 
رسیدم که اسالم تنها دینی است که در 
معتقدین به خود و غیر معتقدین خود به 
بزرگترین  گذارد.  می  تاثیر  اندازه  یک 
فضیلت اسالم آن است که دل ها را به 
گیرد.  می  چنگ  در  ناگهانی  صورت 
جادو  توانی  با  را  آنها  اسالم  که  گویی 
گونه به سوی خود می کشاند. و انسان 
هایی که ذهن های باز دارند به سوی آن 

جذب می شوند"

اسالم  بخود  وخود  برنامه   بی  "انتشار 
تاریخ  طول  در  اسالم  های  ویژگی  از 
به آن سبب است که اسالم  این  است.و 
مصطفی  قلب  بر  که  است  فطرت  دین 

نازل شده است"

می شود.  او  دین  دوستدار  و  برده  پی  دانایی محمد  و  به حکت  اآلن  "اروپا 
همان گونه که عقیده اسالمی را از تهمت ها و افترائاتی که رجال کلیسا در 
قرون میانه بر او وارد کرده اند, پاک می سازد. دین محمد آن نظام و سیستمی 
خواهد شد که اصول صلح و سعادت بر آن استوار خواهد بود. و بشر برای حل 

معضالت و گشودن موانع و مشکالت به آن پناه خواهد برد"

شاعر امریکایی

سفیر آلمان

نویسنده انگلیسی
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راه این است.. و رستگاری همین.. و سعادت 
و خوشبختی همین است. و به هر قلبی که وارد 
و  شادمانی  و  احساس خوشی  از  پر  را  آن  شد, 
سعادت  این  از  را  خود  گرداند،  می  سعادت 
محروم مگردان. و بر خود ستم روا مدار. از ستم 

بر خود بپرهیز و راه خوشبختی را در پی بگیر. 
 }هر کس   در حالي   که  مؤمن   است  کار 
زن ،  او   را   به   یا    مرد  باشد     انجام دهد،  شایسته  
پاداششان   زندگاني اي  پاک زنده  مي داریم  و 
مي کردند،  نیکوترین  آنچه   ]حسب [   را   به  

 به آنان مي دهیم  )97({ ] سوره نحل آیه 97[. 
راه همین است. آن را محکم بگیر، و به آن 
شادمان و خوشبخت شده و در دنیا را با سعادت 
نبر  یاد  از  و  کن.  زندگی  آرامش  و  آسایش  و 
که, آن چه به نزد خداوند است, بهتر و پابرجاتر 
راحتی  آخرت,  شادمانی  و  راحتی  و  است. 
پروردگار  همانا  و  است.  همیشگی  و  ابدی  ای 
است.  داده  قرار  راه  یک  را  آن  ما  صاحب  و 
سعادت دنیا و آخرت. و بدبختی دنیا و آخرت 
را در راههای فراوانی گرد آورده است. خداوند 
متعال می فرماید:}و  هر کس   از یاد  من  رویگردان  
روز  داشت  و  خواهد  شود،زندگاني اي  تنگ  

قیامت   او   را  نابینا برانگیزیم 124((
برانگیختي   نابینا  مرا  پروردگارا،چرا  گوید: 
طه  سوره   [})125( بودم !  بینا  ] در دنیا[  آنکه   حال  

]125
و همچنین می فرماید: }فرماید: بدینسان   بود  
 که  آیات   ما برایت  آمد و  آنها   را  فراموش  کردي 
 و بدینسان  امروز ]درباره[ توفراموشي  روا داشته 

 شود )126({] سوره طه ایه 126[

پی بترس از اینکه این راه را از یاد ببری, یا خود را به فراموشی بزنی.. چرا که دقیقا راه 
سعادت همین است راه همین است.. و این راهی است آسان. از توحید و یکتاپرستی در دل آغاز 
می شود. و به تصدیق به اعضا می رسد. و الزمه آن ایمان آوردن به همه پیغمبران و رسوالن 
است. و به رسیدن به سعادت ابدی و همیشگی در سرای دیگر پایان می یابد. با گفتن شهادتین 
آغاز می شود. که عبارتند از: أشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمًدا رسول اهلل ، و با دیدار خداوند 

در بهشت و دیدار رسول او منتهی می شود.
پس االن بگو: أشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمًدا رسول اهلل.. و زندگی سعادتمند را آغاز 
به  با سعادت و شادمانی برخاسته, و  از قبرت  این دنیا کوچ کن. و  از  این سعادت  با  کرده و 
انتخاب  را  مسیر  این  تو  اگر  و  است..  این  راه  بکش..  پر  جاودانی  و  سعادت  بهشتهای  سوی 
نکنی, بر رسول وظیفه دیگری جز ابالغ کردن نیست. خداوند عظیم الشان می فرماید: }پس  
 اگر روي گردانید ]بدانید  که   من [ آنچه   را   که   با   آن   به  سوي   شما  رسالت  یافته ام ،  به   شما  رساندم  و 
پروردگارم  قومي  جز  شما   را  جایگزین  مي سازد. وهیچ  زیاني   به   او نمي  توانید برسانید. پروردگارم  

 بر همه  چیزنگهبان   است  )57({ ] سوره هود ایه 57[.

پروژه ای برنامه 
ای جاویدان

پر کردن خال روحی

ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل

د.مراد هوفمان

جیفری النگ

دونالد رکویل

برنامه  یک  با  جایگزین  ای  زندگی  "اسالم 
و  شود  نمی  کهنه  هرگز  که  است  جاویدان 
صالحیت آن از بین نمی رود. اگر چه برخی آن 
بوده و  تازه ونو  اما آن  را کهنه گمان می کنند. 
آینده را نیز در بر دارد. و هیچ زمان و مکانی آن را 
محدود نمی سازد. اسالم موجی فکری و یا یک 
مد نیست. آن می تواند منتظر بماند.. این را بعید 
ندان که دوباره مشرق زمین رهبری دنیای متمدن 
را به دست گیرد. تا هنوز این عبارت درست است 

که می گوید: "نور از مشرق می آید".

با  خداوند  زندگیم،  از  خاص  لحظه  یک  "در 
از  بعد  و  نموده  لطف  من  بر  رحمتش  و  دانش 
به  مرا  یافت,  عذاب  و  درد  انتهای  در  مرا  اینکه 
از  پیش  مسلمان شدم.  من  و  رهنمون شد.  اسالم 
داشتن  دوست  معنی  خود  زندگی  در  من  اسالم 
خواندم  را  قرآن  که  گاه  آن  اما  دانستم.  نمی  را 
احساس کردم که رحمت و لطفی فراوان و عظیم 
و  دوستی  که  کردم  احساس  و  برگرفته  در  مرا 
به  مرا  که  چیزی  یافت.  جریان  من  دل  در  عشق 
به  نسبت  نهایت  بی  دوستی  کشاند  اسالم  سوی 

خداوند بود."

"آن گاه که خداوند را شناختی و به او ایمان آوردی، پس اسالم به تو می گوید که خداوند از رگ گردن 
به تو نزدیک تر بوده و تو برای رسیدن به او نیازی به واسطه نداری و نیاز به کاهنی نداری تا پیش او اعتراف 

کنی و او توبه تو را بپذیرد. همچنین نیاز به معبدی نداری که عبادت جز در آن انجام نگیرد."

سفیر المانی

ریاضیدان امریکایی

شاعر امریکایی
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