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فمقدمه مؤل

بسم اهلل الرحمن الرحیم

 "والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان اهلل لمع المحسنین"
 اناز شرح حال تازه مسلمان ای مجموعهکتابی که پیش روی شماست، 

امریکایی و اروپایی است، که مراحل مختلف زندگی خود و نحوه 

، در اصل . این کتاباند کردهگرایششان به اسالم را برای مخاطبین بیان 

از "به معنای  ”Reborn“یک برنامه تلویزیونی است که با نام  ی شدهپیاده 

و من با  پخش شده است 8"شبکه اهل البیت تی وی"از  "نو متولد شده

کسب اجازه از این شبکه، چند قسمت از این برنامه را ترجمه و بصورت 

افی ندارند کتاب تألیف کردم تا کسانی هم که با زبان انگلیسی آشنایی ک

 بتوانند از آن بهره ببرند.

اختصاص داده شده به تازه مسلمانانی که به مذهب  ”Reborn“برنامه 

و در هر قسمت از برنامه یک تازه مسلمان  اند کردهشیعه گرایش پیدا 

. لذا کند میشیعی، داستان زندگیش را به صورت بسیار زیبایی تعریف 

که افعال متکلم وحده بکار رفته هنگام خواندن این کتاب خواهید دید 

است، چرا که بعنوان مؤلف کتاب، سعی کردم عیناً همان صحبتی که این 

بیان کردند را  پیاده و ترجمه کنم؛ تنها تغییری  شان مصاحبهعزیزان در 

که ناچار به انجام آن بودم، ترتیب برخی از صحبتهای دوستان است و 

اهل البیت تی وی، کانال تلویزیونی شیعیان انگلیسی زبان است و ارتباطی با شبکه  -8

 ، ندارد.شود میاهل بیت که از امریکا پخش 
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شما بعنوان خواننده کتاب، حذف اندکی از صحبتهای فرعی، چرا که 

در آن هنگام چه پرسشی از گوینده شده و ربط بین  شوید نمیمتوجه 

 های صحبت. دوستانی که مایلند شود میصحبتهای او از هم پاچیده 

به وب سایت شبکه  توانند میگوینده و شرح حال را در زبان مادر بشنوند، 

در کنار  ”Reborn“ اهل البیت تی وی مراجعه کنند و با جستجوی واژه

 8اسم گوینده، برنامه را پیدا کرده و آن را مشاهده کنند.

بر کدام جاده  دانند نمیو  اند گرفتهعزیزانی که در دوراهی انتخاب قرار 

راهگشایشان باشد. آگاهی یافتن  تواند میقدم بردارند، خواندن این کتاب، 

ت ارزشمندی را بر ماجرای هدایت این عزیزان، بسیار مفید است و نکا

این عزیزان  های صحبتبه شخصه از  مندر پی دارد.  ای خوانندهبرای هر 

درسهای زیادی گرفتم، همچنین رسیدن به شباهتهای موجود در آنچه 

موجود در نظراتشان نسبت به  های شباهتباعث هدایت این افراد شده و 

 ست. در ضمن، برایی اجوامع مختلف اسالمی، همه حاوی پیامهای

دست گیری از دوستان و راهنمایی آنها به طریق حق دوستانی که دغدغه 

 . شود میتوصیه ، خواندن این داستانهای حقیقی، را داردند

در نهایت آنکه، هدایت از جانب خداوند است و ما باید از او بخواهیم 

 ما واجب شده است که در همچنانکه بربه راه مستقیم هدایتمان کند 

اهدنا الصراط "این دعا را بر لب بیاوریم:  مرتبه ده داقلروز ح هرشبانه

 ."المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و الالضالین

و السالم علی من اتبع الهدی

 و الحمد هلل رب العالمین
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