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تصدير وورود

رضا نازه

لكل يشء سلم ومعراج. فأن تكتب قصصا من وحي خيالك 
يشء مجيل.  أمجُل منه أن يكون خياال خادما لقيم راقية، ُتَرقِّي وُتْرقي 
وتطبب، مجاليًة أو أخالقية، وهذه من تلك. أمجل من ذلك أن تكون 
تفرقها  وبحكم  الوعي  يف  تصري  قد  التي  احلقيقة  وحي  من  القصص 
الدنيوي االبتالئي حقائق، لكن منتهى اجلامل هي أن تكون قصصك 
خادمة للحق واحلق واحد وهو قيمة القيم. والقصص التي بني أيدينا 
هي من نسغ هذا الرسد، وكاتبها حرص أن يمأل حمربته بمداد اإليامن، 
األستاذ  لدى  فالنص  الدون.  النية  ال  العليا  النية  احلكي  من  وقصده 
مصطفى شقرون جيب أن يعود ألصله وحييل عليه، فهو منصة عالية 
ومنرب للقول احلسن »ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهلل« فكأنه حيكي 
بإزاء النبع ال عند املصبات السفىل املفرقة. النبع لدى األستاذ األديب 
ينشئ  ثناياها كي  فطرة نصوص مقدسة حرص وحيرص أن حيفر يف 
الدين واإليامن بعد بىل ورثاثة، وتلك سنة اهلل يف  وعيا متجددا جتدد 
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رساالته، ثم كذلك ليعيد إنشاء الكونية عىل أسسها احلقيقية »وأن هذه 
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون« دون قطيعة أو انقطاع..

وإصداره  بإبداعه  شقرون  مصطفى  املتأدب  لألستاذ  هنيئا 
وِورِده كذلك. الصدر عند العرب هو العودة من نبع املاء باملاء الوفري 
والِورد الورود. واألستاذ مصطفى شقرون ورد وصدر وأورد وأصدر. 

ثم ِورُد الذكر والتذكري بالقصص. وذلك لب أحسن القصص..  
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 فكرة وعنوان »أحسن القصص« اقرتاح من أخ عزيز له عندي 
كنت  ما  املكاملة،  هذه  ولوال  منذ ساعة...  مكاملة  يف  خاص...  تقدير 
دونت هذه التجربة الشخصية، فعساها تنفع شخصا ما يف مكان ما... 

 أما عن عنوان السلسلة »أحسن القصص« -والتي من ضمنها 
قصة »سلامن اإلفريقي«- ... كنت أخاف أن يأخذه البعض عىل أن فيه 
تطاوال وكربا... لكني أثق فيمن وضعه... ويف تواضعه وصفاء قلبه... 
ومفردات  الدعوة...  قصص  هي  القرآن  يف  القصص  أحسن  إن  ثم 

القرآن الكريم صاحلة لكل زمان ومكان... واهلل أعلم بالنيات... 
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ال أعرف شخصية تدعى »ماري«

َأَقَدٌر أن تعلم -بعد أربعني سنة طويلة بنجاحاهتا وإخفاقاهتا- 
بأن السعادة ال تأيت بالتملك... وال بالسفر...؟ وإن كان يف كليهام... 

متعة... عابرة... 

أفكر  أتذكرها...  حيايت...  حلظات  أسعد  عن  نفيس  أسأل 
والتونيس...  املغريب...  املنتخب  العبي  وسط  أمر  وأنا  فيها... 
غري  عىل  والصاخب  املكتظ  الفندق  هبو  يف  أخرى...  ومنتخبات 

عادته... إليداع مفتاح غرفتي لدى عاميل االستقبال...

لقطات  تفرجا )عدا  القدم -لعبا ال  تستهويني كرة  الذي  أنا   
بوجود  أكرتث  أعد  مل  املباريات-...  وقت  لطول  خمتلسة(  ملخصة 

»نجومها« حويل... وال ببهرجة كأس قاري لألمم وال عاملي... 



تغريت أمور كثرية يف حيايت منذ لقائي بأولياء اهلل الكمل... ما 
عاد يشء يف الدنيا يبهرين... 

خرجت ألستقل سيارة أجرة تأخذين إىل البنك... مهمتي أن 
أفتح حسابا شخصيا أودع فيه املبالغ التي بحوزيت، يف انتظار أن نتمكن 

من استيفاء مجيع الرشوط لفتح حساب للرشكة التي أعمل هبا... 

مستقل  إفريقي  بلد  يف  معقد  لكنه  العادة...  يف  بسيط  أمر 
حديثا... 

نشيطة...  شابة  احلسابات...  فتح  عن  املسؤولة  استقبلتني 
فخورة بالعمل يف إحدى أكرب بنوك إفريقيا... 

يسعدين  ما  ألعمل  فرصتي  الدين...  نرصانية  املوظفة  كانت 
فعال... ما هو خري يل مما طلعت عليه الشمس... 

كيف أبدأ وال وقت لدي، ألن عملية أخذ الوثائق والبيانات 
ليست طويلة... ثم إن الفتاة ليست وحدها يف املكتب، والظاهر من 

زميلتها ومن ديكور مكتبيهام أهنام متشبثتان بدينهام الكنيس كثريا... 

أسئلة، عن هويتي وعن عميل...  تسألني عدة  املوظفة  كانت 
وهي متأل استامراهتا... 

سلمان اإلفريقي10



أجبت بام فيه الكفاية كي »أستحق«... دوري يف السؤال...

سألت الفتاة املنهمكة يف عملها وأنا أشري إىل متثال صغري عىل 
مكتبها: 

-  »من هذه املرأة؟«

فأجابت باستغراب وبداهة:

...)Marie( »إهنا »ماري -

فقلت يف غري مباالة مقصودة:

) j'connais pas!( ...ال أعرفها -

انتبهت  -التي  زميلتها  إىل  ونظرت  العمل  عن  فتوقفت 
للحوار- وهي تضحك، ثم التفتت إيل يف ذهول: »ال تعرف ›ماري‹ 

أم ›عيسى‹ )قالت Marie la mère de Jésus(؟ 

- فقلت: آه... تعني »مريم« )Mariam( عليها السالم...

فأجابت: 

- ال هذا عندكم أنتم العرب... 
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- فقلت هلا: أوال أنا لست عربيا... ثم إن »مريم« اسم علم ال 
يرتجم... 

- انظري مثال... ما اسمك؟

 ...)Mylène( »قالت: »ميلني -

- أوكي... يا ترى ما يكون اسمك بالعربية أو باليابانية؟ ... 
كيف سيناديك أهل بلدي أو كيف سيناديك اليابانيون...؟

-فقالت ببداهة: »ميلني«...

العذراء...  السيدة  اسم  إن  لك...  قلت  ما  هذا  أرأيت...   -
الفرنسيون، إذ يسقطون من االسم  »مريم« وليس »ماري« كام يقول 
كام  »مريي«...  وليس  )ماغي(...  غينا  الراء  وينطقون  كامال  حرفا 

يقول اإلنجليز... وليس »ماريا« كام يقول اإلسبان... 

- ثم أضفت قائال: أحتبينها؟

فأجابت للتو:

- نعم أحبها كثريا... 

فقلت:
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- وأنا كذلك... أحبها كثريا ... 

لكنك لو كنت فعال حتبينها لكنت بحثت وعرفت اسم حمبوبتك 
كام  باسمها  أنادهيا  أنا  انظري  احلقيقي...  باسمها  ولناديتها  األصيل، 

هو...: »أمي »مريم« عليها السالم«...

- عندما أغادر مكتبك ابحثي يف غوغل عن التوراة باآلرامية... 
وستجدين اسم العذراء واسم إهلها كام كانت تدعوه... ال كام تفعلني 

أنت وزميلتك... فابتسمت... 

Dieu? :فقالت -

- فقلت ال... ال... )Oh! Que non( هذا حتوير فرنيس لالسم 
األصيل يف التوراة، ويف األناجيل األربعة... »اهلل«. 

- »اهلل« هذا اسم إهلكم أنتم... 

  )peshitta.org(هنا أخذت هاتفي... وذهبت إىل موقع نرصاين
فكانت   »God« اسم  إنجليزي-آرامي  معجم  يف  -أمامها-  وكتبت 

النتيجة مفاجئة هلا... وهذا ما سنراه يف حلقة قادمة... 
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كان الصباح سعيدا... 

بل كنت سعيدا... 

فقد وفقني اهلل أن قمت بمهمة األنبياء هذا الصباح... 

األخرية  اهلل  رسالة  وصلته  من  مهمة  كذلك...  بمهمتي  بل 
وفتح  بعد...  تصلهم  مل  ملن  يوصلها  كيام  قوة...  وال  منه  حول  بال 

احلساب... 
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»ماذا قلت لخطيبتي؟«

 زادت من حرارة اليوم كثرة مشاكله... صعب أن تقرتح أجدى 
اليابانيون-  أو  األنجلوسكسونيون  يتقنها  املشاريع -كام  تسيري  طرق 
لتتعلم...  املنتفخة  »أناها«  يف  مكانا  تذخر  مل  ممتلئة  مرتفة  نخبة  عىل 
القشدة« )la crème de la crème( ... أو  كيف؟ وقد درست »قشدة 
بالد  لتحكم  فرنسا...  مدارس  كربى  يف  زبدها...  أو...  زبدهتا... 
فرنسا -السابقة قانونيا... احلالية اقتصاديا... وعسكريا... - كام تريد 

فرنسا... وال أعمم... 

كيف؟ وحماورها -أي كاتب هذه السطور- ال يعدو أن يكون 
الشعر  شقرة  أو  األوروبية  السحنة  »كفاءة«  تنقصه  »فقط«...  إفريقيا 
الشفافية  من  للمسؤول  ستعود  »استفادة«  أية  ثم  األعني...  زرقة  أو 
وحسن التدبري... وال حتى من وعودنا باملسامهة ولو بجزء بسيط يف 

تقدم بالده املنهوبة... 



ومانديال...  وبنربكة...  لومومبا...  زمن  انتهى  لقد  آه... 
ونزعتهم االستقاللية احلقة... وال نزكي عىل الشعوب أحدا... 

أعود يف املساء منهكا برغم بعض اإلنجازات... أستلقي عىل 
رسير الغرفة... أنتظر أن أخلد لنوم عالجي كام يقول الفرنسيون... 
كل الظروف مالئمة لذلك، ال أحد هنا ليزعجني فأنا هنا منذ يومني 

فقط... لوحدي... وال أعرف أحدا... 

الغرفة  هاتف  رنني  أيقظني  حتى  قليال...  غفوت  إن  ما 
املتواصل... رنني »قديم« كرنني بداية فيلم »حدث يوما يف أمريكا«... 
ليوتر  الذي استعمله بذكاء املخرج رسجيو ليون  الطويل  الرنني  ذاك 

املتفرج منذ البداية... وقد نجح يف توتريي مرتني... 

كرس النوم تكسريا! وحل بعض الغضب... خصوصا وفكرة 
اخلطأ واردة ألين مل أطلب شيئا... وال أنتظر أحدا... رفعت السامعة 
فقال يل عامل االستقبال: هناك شخص يسأل عنك، إنه ينتظرك يف هبو 

الفندق؟ 

مل أعرف االسم... وزاد يف حرييت أين مل أعط عنواين أحدا... 

نزلت فإذا برجل طويل نحيف يسلم عيل... 

-اسمي »آدم مفوما آلوغو«... 
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- مساء اخلري... هل يمكنني أن أعرف سبب الزيارة... وكيف 
عرفت اسمي وعنواين؟ 

- جئت لتخربين بكل ما قلته خلطيبتي... 

- خطيبتك؟ 

أعطتني  من  هي  يومني...  منذ  البنك...  »ميلني«...  نعم   -
عنوانك الذي سجلته ضمن بياناتك... 

- آه تذكرت... ماذا تريد ان تعرف بالضبط... 

- أنا قس نرصاين... وقد حريين ما قالته يل »ميلني«، وأريد أن 
أعرف املزيد...

قلت له حتى أؤجج شوقه... فسلعة اهلل غالية... وحتى أتأكد 
من هدفه... فالرجل قس »راتب«... له كنيسة... وأتباع... وصيت... 
عىل  التدرب  األول  هدفه  يكون  لربام  بل  فيه...  هو  بام  مقتنع  أنه  أي 
جمادلة املسلمني... أو ربام يكون هدفه األكرب -بعد ذلك- تنصريي...:

لدي  وقت  ال  معدودة...  أليام  مهمة  يف  هنا  أنا  سيدي،   -
رجل  لست  أنا  ثم  منها...  فائدة  ال  بيزنطية...  جمادالت  يف  ألدخل 

دين... استسمح...
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ومهمت باالنسحاب... 

لكن الرجل كان مصمام... رجل ذو مهة كبرية مل أر مثلها إال 
نادرا... 

قرب يده نحو عضدي دون أن يلمسني... يف حركة توحي بأنه 
لن يرتكني أذهب دون أن يصل إىل غايته... 

قّلبت نظري يف املكان، فإذا ـــ البهو ميلء بالعبي كرة القدم 
وبمحبيهم... أصوات عالية وأخذ صور... وحركة كثرية وازدحام... 

- ال يمكننا التحدث هنا... لنصعد إىل الغرفة... 

ارتاح القس القرتاحي...

وارحتت لعزمه... ولصدقه...

بل ارحتت لقدر اهلل الذي بعث يل قسا... أنا الذي طرقت باب 
هبا  العاملني  وأدعو  رأسا...  للكنيسة  أذهب  أن  فقط... عوض  بنك 

لإلسالم احلق...

هذا فضل اهلل... ال غري... ال يد يل فيه... 

تساق إىل اخلري سوقا... بعد أن كان منتهى هدفك... أن تنام...
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سلمان اإلفريقي

كانت  لدقائق  واستأذنته  »الكنبة«،  عىل  مكانه  القس  أخذ 
كافية ألجدد وضوئي... عند خروجي من احلامم قرأت أوائل السور 
والكريس...  البقرة  وأوائل  الفاحتة  داخيل:  يف  الفاضالت  واآليات 

ودعوت اهلل أن يعينني... 

جلست أرضا... تعمدت ذلك... فهم أن يفعل مثيل تأدبا... 
أرضا...  اجللوس  أحب  أنا  مكانك...  ابق  عليك...  ال  له  فقلت 

صدقا...

كان الرجل ينتظر مني أن أبدأ حمارضيت... فإذا به يفاجأ بسؤايل 
عن حياته... هو من سيتكلم إذا...

- أريد أن أعرف كل يشء عنك... كيف نشأت؟ ... وكيف 
تنرصت؟ ... 



ملا  عيني...  فدمعت  قصته...  حيكي  بدأ  ثم  حلظة  القس  رشد 
رأيت من عناية اهلل بكل من خلق... بال استثناء... 

قصة أشبه ما تكون بتعاريج سرية سيدنا سلامن الفاريس ريض 
اهلل عنه...

وأعىل  أحسن  موقع  يف  أنه  للحظة  يظن  عندما  الداعي  خيطئ 
من الشخص الذي يدعوه... قد يغرت بإسالمه... مع أنه مل خيرت مكان 

والدته... ال هو وال حماوره... 

أنانية مستعلية!!

 ۖ َمُكم 
َ

إِْسل  َّ َعَ َتُمنُّوا   
َّ

ل ل 
ُ
ق  ۖ ُموا 

َ
ْسل

َ
أ ْن 

َ
أ ْيَك 

َ
َعل }َيُمنُّوَن 

َصاِدقنَِي{  نُتْم 
ُ
ك إِن  يَماِن  ِ

ْ
لِل َهَداُكْم  ْن 

َ
أ ْيُكْم 

َ
َعل َيُمنُّ   َُّ الل بَِل 

)»احلجرات«، اآلية 17( ... 

توقف...  دون  الكالم  يف  يبدأ  حني  يدعو  من  خيطئ  ثم 
من  جوانب  فهم  فرصة  عليه  يضيع  ما  اآلخر...  إىل  االستامع  ودون 
للتعلم  ثم  احتياجاته...  واستنباط  وحيثياته  وظروفه  شخصيته... 

أساسا... أوال وآخرا ووسطا...

شاء-...  -إذا  حماوره  سيهدي  من  هو  اهلل  أن  املتكلم  ينسى 
وليس هو... 
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بدأ القس ذو النظرة الغائرة البعيدة يف الكالم وكأنه قد انتقل 
بجسمه وروحه إىل العامل الذي حيكي عنه... 

من  طردي  تم  حني  عمري  من  عرشة  الثالثة  يف  طفال  »كنت 
والدي  فقرر   ...)animistes( باألرواح  نؤمن  وثنيني  كنا  املنزل... 
التلقني  وزوجته -وكانت ممارسة ملتزمة- أن عيل أن أخضع ملرحلة 
مالبس  ختلع  )حيث  األدغال...  وسط  »البويتي«،  لطقوس  األويل 
الوافدين اجلدد أليام وليال... وحيرمون من النوم والطعام... ويناوهلم 
الساحر املكلف هبم حلاء جذور شجرة اإليبوغا املخدرة املهلوسة... 
ثم يقرر »الشامان« املشعوذ عند سامع »رؤى«1 املراهق املفتعلة -حتت 
مفعول املخدر- وبعد تأويلها... ما إذا كان الفتى قد أتم فرتة التهييء 
بنجاح...( ... كرهت كل هذا... وامتنعت بكل ما أوتيت من قوة... 
فام كان منهام -بعد حماوالت التهديد والرتهيب- إال أن يطرداين من 

البيت... 

خرجت... ال أعرف ملجأ سوى بقايا كوخ مهجور يف وسط 
الغابة... ال باب له... كان يف ملكية جدي... والد أمي...

كنت أبكي الليل كله حتى ختور قواي... فأنام... لكن وسط 
واخلوف  والوحدة...  الدامس...  الظالم  ووسط  اآلالم...  هذه  كل 
الذي حييط يب من كل جانب... كام حتيط يب احلرشات والدواب القاتلة 

..-vision-.. »1- يسمي مشعوذو الفودو هلوسات املخدر »رؤى
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السامء  من  أصواتا  آلخر...  حني  من  أسمع  كنت  جانب...  كل  من 

تطمئنني... وأرى يف منامي من مجال عامل آخر ما هيون عيل ويثبتني...

كانت متر عيل أيام وليال بكاملها ال أجد فيها ما آكله... جوع 

رهيب منهك... ومرض متكرر... وبعوض قاتل... وطفيليات رهيبة 

سكنت جسمي... إىل اآلن... 

يف  وحيدا  أليام...  الوعي  عن  وغبت  باملالريا  أصبت  لطاملا 

كوخ جدي... 

غبت مرة عن الفصل أليام فتفقدين بعض زمالئي يف الغابة... 

فوجدوين ملقى عىل األرض فحملوين اىل املستشفى... لوالهم لكنت 

قضيت هناك وحيدا... 

عشت ظروفا قاسية يف طريقي إىل اهلل وال أزال إىل يومنا هذا.. 

لكنني مل أكن أشتكي كام كان يفعل أقراين.. بل إين هجرت رفقة السوء 
بعدما طلبوا مني اخلروج معهم للرسقة..1

1- كتب آدم يف مذكراته التي عنوهنا »نداء اهلل« )Allah m’appelle( : »أذكر أنني 
خاطبت اهلل ذات ليلة قائال: »لقد تعبت، ال أفهم ماذا حيدث، أنا شاب ال أدخن 

وال أرشب اخلمر وال أرتاد أماكن مشبوهة، فلامذا أحيى حياة كهذه؟«
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)هنا جاهدت دمعي... كيف لطفل، مل جياوز احللم، أن يعيش 

منه؟  أنا  أين  والشعوذة...  للكفر  االنصياع  لرفضه  االبتالء  هذا  كل 
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عىل  حياته  هذه  لعبد  اهلل  يذخر  ماذا  مكانه؟  كنت  لو  فاعال  كنت  ما 
األرض؟...(

أتم آدم قصته قائال: 

دخلت  طويال...  ومشيت  املدينة...  إىل  ذهبت  يوم  »ويف 
اخلدمة  عىل  وواظبت  إخالص...  بكل  راهبها  وتبعت  كنيسة... 

والصالة والدعاء مدة... 

ثم اكتشفت أن الراهب مل يكن أمينا... يأخذ من أموال الزكاة 
والصدقات... لكن ما كان يل أن أختىل بسهولة عام اعتقدته... إىل أن 
جاء اليوم الذي سمعت فيه -وأنا أميش يف الشارع- صوتا من السامء 

يقول يل... »عليك باالبتعاد عن هذه الكنيسة... فإن هبا أصناما«... 

هناك  كانت  والتامثيل...  بالصور  ممتلئة  الكنيسة  كانت  فعال 
وثنية عميت عنها... لوال ما سمعت... 

بعد أيام... اكتشفت كنيسة افتتحت حديثا باملدينة... كنيسة ال 
صور فيها وال متاثيل... وجلتها ومل أتردد يف االنخراط فيها... فلعلها 
كيل...  والتزام  بشغف  عليها  وواظبت  سمعت...  ملا  اجلواب  تكون 
حتى رصت مع مرور األيام قسا... وأنا اآلن أعظ يف كنيسة أقمتها يف 

أطراف العاصمة... وال أزال أبحث وأقرأ وأتعلم...«
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- وهل توقفت الرؤى واهلواتف...؟

- كال... أبدا... 

وأخرج القس مذكرة يدون فيها -بتفان باد وباليوم والساعة- 
كل ما يرى أو يسمع... وقال... 

- عندي الكثري منها... أنا أتبع ما يصلني من عند اهلل... 

- جيد... وما آخر ما وصلك...؟

فتح صاحبنا مذكرته وقرأ... 

- وأنا أميش هذا األسبوع... سمعت صوتا من السامء يقول 
يل: »توقف عن البحث... سنتوىل نحن تعليمك اآلن...«.
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)4(

»اختبار الصدق التام«

من  تلقاه  هاتف  آلخر  برسده  جدا  املؤثر  كالمه  القس  أهنى 
مداخلتي...  وانتظر  اهلادئة...  احلزينة  ابتسامته  ابتسم  ثم  الغيب... 

فقلت له...

فكن  احلق  عن  تبحث  جئت  كنت  إن  سيدي...  أنظر   -
صادقا... وافتح قلبك بالكامل... وإن كنت تبحث عن اجلدل، فقد 

أخطأت العنوان... 

- ما جئت إال ألبحث عن احلق... كل احلق...

أن  عىل  نتفق  معا:  وقتنا  إضاعة  جينبنا  مقرتح  عندي  انظر   -
نوقف حوارنا عند ثالث كذبة... 

- أنا قس... أنا ال أكذب... 



- بال شك... لكني أنا أكذب أحيانا... اتفقنا؟

فكر الواعظ بعض الوقت يف املقرتح الغريب، من هذا الغريب 
اجلالس أرضا، يف قميصه األبيض الطويل... ثم قال يف عزم وثقة يف 

النفس: 

- اتفقنا... 

ألثبت  بقوة  وصافحته  األيمن،  كفي  يف  قلبي  ثمرة  وضعت 
واقعيا  حيا  التواصل  وليكون  القرار...  عىل  املصادقة  املصافحة  هبذه 

إنسانيا ال كالما نظريا فقط، والقرب كامال كذلك... ثم واصلت: 

- ما هو رأيك بخصوص املسلمني؟ 

فأجاب بعد أن ركب يف ذهنه -ال يف قلبه- أول مجل موعظته: 

- نحن نحرتمهم ونحرتم عقائدهم ونكن هلم حمبة وتقديرا... 

فقلت للتو وبثبات تام، وبابتسامة هادئة مطمئنة: 

- معذرة سيدي... أظن أن هذه أول كذبة...!

أسقط يف يد القس... كيف يتهم قس يعظ الناس بالكذب؟؟
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فإين  فعلت...  ما  بفعل  أحدا  أنصح  ال  ونواصل:  )حتذير 
عشت ساعتني أسمع الرجل، وفهمت بعض سامت شخصية الرجل، 
وصدقه ومهته التي ال يصعب معها أن تثنيه بضع صدمات صغرية عن 
احلق، وعشت سياق احلوار... وإن ما قمت به هنا مغاير ملا أفعل يف 
ظروف أخرى متاما... فلكل مقام مقال... ثم إن اسرتاتيجية األسئلة 
واالنجيل،  التوراة  دراسة  من  طويلة  سنني  جتربة  حبكتها  ستيل  التي 

ومن جمادلة اليهود والنصارى بالتي هي أحسن(

غري القس وضعية جلسته املرحية، وتقدم قليال، وتأهب قائال: 
بصوت فيه من القوة واالستغراب واالستنكار ما مل يستطع إخفاءه:

- مل أكذب... نعم أنا فعال احرتمهم... 

فقلت: 

- أعيد السؤال: ما رأيك يف املسلمني؟ قل احلق كل احلق... 
إن كنت تريد أن يصلك احلق كله... 

فكر الرجل لبعض الوقت... وأطالت تفكريه حرية أعرفها... 
بعض كرب يمنعك من التنازل عام قلته... مع علمك بأنه مل يكن دقيقا 

متاما... 

ثم واصل قسنا الصادق:
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- نعم... ما نراه يف اإلعالم... من عنف وإرهاب... وقبل أن 
يبدأ يف التعليل والنسبية والتأدب ملحاوره املسلم... قاطعته مبتسام:

- مجيل... هذا جواب صادق... قل كل ما حتس به... نحن 
عن  البحث  بك  جاء  إنام  وأنت  احلق  قول  من  ختاف  ملاذا  لوحدنا... 

احلق... 

فعال هذا ما ينرش يف اإلعالم ويضخم... ال علينا... سنرجع 
هلذا يوما ما... 

سؤايل الثاين: 

- ما رأيك يف صالة املسلمني؟ يف حركاهتا؟ 

أجاب املؤمن وقد لدغ من اجلحر مرة أخرى برغم حرصه: 

- هي صالة خمتلفة لكنها صالة نحرتمها ونقدرها...

أوقفته قائال وممازحا: 

ونوقف  واحدة  إال  رصيدك  يف  يبق  مل  أخرى...  كذبة   -
النقاش... 

ثار الرجل بأدب وقال:
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- مل أكذب هذه املرة!... نعم هي صالة خمتلفة وأنتم أحرار يف 
أن تصلوا كام تشاؤون... 

تركته يرتاح وتركت اجلو يعتدل قليال... ثم قلت: 

- أعيد السؤال سيدي: ما رأيك يف حركات صالة املسلمني... 

حتام...  سريتاح  الكنبة...  عىل  األول  وضعه  إىل  آدم  رجع 
فالصدق راحة... ثم قال: 

- إن الرب ال حيتاج لكل هذه احلركات... 

الكامل  الصدق  يكون  كيف  أرأيت  رائع...  جواب  هذا   -
رائعا... معك احلق... بالفعل ال حيتاج اهلل لصالتنا... وال حلركاهتا... 

أومأ برأسه مساندا مسانديت لرأيه... فأضفت... 

- لكنك قلت يل إنك تتبع كل ما يأتيك من السامء... 

- نعم بالتأكيد... 

تصيل  أن  السامء-  خرب  -من  لك  قيل  أنه  مثال  افرتضنا  لو   -
بنفس حركات صالة املسلمني... ماذا كنت ستفعل...؟
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- بالتأكيد... سأتبع حتام ما قيل يل... 

- ال أظن ذلك آدم... لقد قيل لك ذلك مرارا... وتكرارا... 
ولسنوات طوال... ومل تفعل... 

- ال... أبدا... مل أسمع شيئا من هذا... ومل أر شيئا كهذا... ومل 
أدون شيئا من هذا... أبدا!!!
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»صالة األنبياء في التوراة واإلنجيل«

- هل تقرأ التوراة واإلنجيل؟ 

- بالطبع... يوميا... 

- حسن جدا... ثم وقفت وأخرجت من درج منضدة الرسير 
ربام  أو  يل...  ظنه  ربام  أخذه...  فرفض  القس...  وناولته  إنجيال... 
أن يف نسخ  يعلمون  النصارى  الدين  يثق إال يف نسخته... فرجال  ال 

األناجيل اختالفات كثرية جدا...

- إنه ليس يل... لقد وجدته يف الدرج... غالبا ما يضعه مبرشو 
مجعية »Gédéons«1 األمريكية يف غرف الفنادق عرب العامل... )فرمزهم 

مطبوع عىل الغالف(
 )Gédéons( »متابعة األفكار والبذل... ف«اجلدعونيون للعربة واجلدية يف  1ـ 
19... حتديدا  مجعية أمريكية أسسها رجال أعامل التقيا يف فندق يف هناية القرن 



- شكرا... عندي كتايب املقدس... 

وأخرج نسخة من حمفظته... 

- جيد جدا... اذهب إىل سفر اخلروج... اإلصحاح األربعني 
40... األجزاء 30-32... 

بقلم  أن نسخته -الفرنسية- معلمة  يبحث-  الحظت -وهو 
أصفر مشع... ما يوحي بأننا أمام قارئ جدي للتوراة... 

- وجدت اإلصحاح... 

- اقرأ من فضلك بصوت مرتفع حتى نسمع كالنا...

بدأ القس يتلو كتابه: 
الرب«  الرجوع إىل »كلمة  الناس عىل  1988... وتناقشا يف سبل تشجيع  سنة 
إنشاء  أثمر  الدعوة  حول  نقاش  املقدس«...  »الكتاب  من  بنسخ  بإمدادهم 
الفنادق،  غرف  يف  املقدس  الكتاب  توزيع  عىل  تركز  املوايل...  العام  يف  مجعية 
وحتى  الطلبة  وبيوت  والكليات،  واملدارس،  الطبية،  واملكاتب  واملستشفيات، 

يف السجون. 
وزعت اجلمعية التي تعتمد عىل مسامهات أعضائها 2 ملياري نسخة منذ 1908 

إىل اليوم عرب 200 بلد وب 100 لغة. 
وعدد أعضائها 300 ألف أو يزيدون... فكرة بسيطة... لكن وراءها رجال... 

فلنتعلم... 
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بني  املرحضة  السالم(  عليه  موسى  سيدنا  )أي  ووضع   30«
منها  ليغسل   31 للوضوء.  ماء  فيها  وجعل  واملذبح.  االجتامع  خيمة 
اىل خيمة  أيدهيم وأرجلهم. 32 عند دخوهلم  موسى وهارون وبنوه 

االجتامع وعند اقرتاهبم من املذبح يغسلون. كام أمر الرب موسى«1.

اليدين  وغسل  الوضوء  ذكر  وجود  من  القس  استغرب 

والرجلني... 
1- سفر اخلروج 40: 32-30
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كأين مل أقرأ هذا من قبل... 

الرهبان  يتوضأ  وال  التوراة...  يف  هو  الوضوء...  عن  هذا   -
والقساوسة الذين قابلتهم عند الصالة...

ارجع اآلن إىل سفر التكوين... اإلصحاح السابع عرش 17... 
اجلزء الثالث 3... 

أو  أقول...  فيام  خطأ  جيد  عساه  بشغف...  بالبحث  آدم  بدأ 
تأويال يطمئنه أنه صىل كاألنبياء طيلة هذه السنوات الطوال... 

- ها هو... وقرأ... : 

َوْجِهِه.  َعىَل  السالم(  عليه  ابراهيم  )سيدنا  َأْبَراُم  َفَسَقَط   3  «
َوَتَكلََّم اهللُ َمَعُه َقاِئاًل:...«1

- هل يمكنك أن تضع وجهك عىل األرض أمام اهلل دون أن 
حتاكي سجود املسلمني...

- ال... 

ثم استلقى عىل ظهر الكنبة... مستسلام... وأعاد قولته: 

1- سفر التكوين 17 : 3
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القديم  العهد  أقرأ  أين  مع  أبدا...  املقاطع  هذه  أقرأ  مل  كأين   -
مرارا... بل أحفظ فقرات كاملة من التوراة... 

- ال عليك آدم... لست أول من يكتشف هذا... 

هذه صالتك... وهذا وضوؤك... 

هكذا خاطبتك السامء من البداية... 

وأنت... لألسف... ال تطبقه... 

اللقاء... أمتمت وفريق عمل رائع فيلام عن  بعد عام من هذا 
صالة كل األنبياء، لتصل جذور صالة املسلمني إىل كل من قالوا إنا 
الذين ينسون  املسلمني  نصارى... وإىل كل من تسموا هيودا... وإىل 
يوم  إىل  السالم...  آدم عليه  لدن  األنبياء... من  دين كل  أن اإلسالم 

الناس هذا... 

وإليكم الفيلم1 حتى ال أطيل يف رسد املراجع
  https://www.youtube.com/watch?v=h6x6skBBx1s-1

https://www.youtube.com/watch?v=pEsOEif3qVE وكذلك مترجما للعربية
وكذا

https://www.dailymotion.com/search/last%20prayer%20chakroun/
videos

https://www.youtube.com/watch?v=HOuQFKIoxW0&t=303s
https://www.dailymotion.com/video/x50gdim
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 »هل أخبرك رهبان االستعمار أن اسم الرب في التوراة 

هو »الله«؟ 

كتابه  يف  والصالة  الوضوء  مقتطفات  قراءة  القس  أعاد   
املقدس... وهو يردد مرارا -وبمرارة- مجلته: 

- مل خيربونا هبذا... أبدا... 

لقد  يب...  ثق  ذلك...  يعلمون  ال  فأكثرهم  آدم  عليك  ال   -
حاورت عرشات الرهبان والقسيسني... 

أكثرهم أوروبيون... ال يفهمون العربية واآلرامية... وزادهم 
أصل  قراءة  من  يمكنهم  ال  والالتينية(  )اإلغريقية  الرتاجم  لغات  يف 
الكتاب املقدس... فال عالقة هلاتني اللغتني بلغة أنبياء العهد القديم... 



العهد  من  هي  أعطيتني  التي  األمثلة  فكل  بالضبط...   -
القديم... ماذا عن العهد اجلديد؟ 

الثالث...  بأصابعي  أشري  وأنا  ضحكت  بل  ابتسمت...  هنا 
إشارة إىل عهدنا... 

- هل تريد اجلدل؟ أال يكفيك أصل الكتاب املقدس... أسفار 
العهد القديم اخلمسة؟ أليست هي الرشيعة التي جاء عيسى ليثبتها... 
اجلديد  العهد  يف  السالم-  -عليه  عيسى  لسيدنا  تنسبونه  ما  أنسيت 

حول رشيعة العهد القديم: 

ِجْئُت  َما  األَْنبَِياَء.  َأِو  النَّاُموَس  ألَْنُقَض  ِجْئُت  َأينِّ  َتُظنُّوا  »الَ 
َل« )إنجيل متى 17:5( ألَْنُقَض َبْل ألَُكمِّ

- ال... ال أبحث عن اجلدل أبدا... لكني أريد أن أعرف إن 
كان يف األناجيل األربعة يشء كهذا الذي ذكرت... 

سيدنا  يصيل  كان  كيف  ترى  أن  تريد  سيدي...  ختف  ال   -
عيسى...؟

افتح انجيل »متى«... اإلصحاح السادس والعرشون 26... 
اجلزء التاسع والثالثون 39...
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فتح حمب سيدنا عيسى اإلنجيل، وقرأ عىل حمب سيدنا حممد، 
وسيدنا عيسى عليهام الصالة والسالم...:

َعىَل  َوَخرَّ  َقِلياًل  السالم(  عليه  عيسى  سيدنا  )أي  َم  َتَقدَّ »ُثمَّ 
َوْجِهِه، َوَكاَن ُيَصيلِّ َقاِئاًل:...« )إنجيل متى 39:26(  

)Ah... ça !( ...آه... هكذا إذا -

- أرأيت آدم... مل خيربنا الفرنسيون الذين غزونا مع رهباهنم 
فيها  السالم-  -عليهم  وابراهيم...  وموسى  عيسى  سيدنا  صالة  أن 

وضوء وسجود وحركات كصالة املسلمني... 

يا صديقي... أخاف أن أخربك بأين أطبق تعاليم سيدنا عيسى 
-عليه السالم- أكثر منك بكثري... 

ثم أمل خيربك الرهبان البيض... أن اسم الرب يف التوراة بلغتها 
العربية القديمة واألناجيل باآلرامية... هو »اهلل«...؟ 

ألف والم وهاء... )A-L-H(... ثالث حروف أصيلة فقط... 
»ألف-الميد- أي  )ܐܠܗ(  كذلك  وباآلرامية  )אלה(...  بالعربية 

هيه«... ألف والم وهاء...

ال توجد يف خمطوطات التوراة األصلية ال God وال Dieu وال 
...Dios
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- نعم أخربتني »ميلني«... كنت سأسألك... 

أخذت اهلاتف النقال وأريته ما أريت خطيبته... واكتشف بأم 
عينه اسم »اهلل« يف املعجم الكنيس اآلرامي... ويف التوراة األصلية... 
ال يف النسخ املرتمجة التي مل تتورع يف إخفاء اسم »اهلل« )انظروا الفيلم(

وما كان منه إال أن ردد يف غضب... 

- آه... هكذا إذا... 

Ah...ça!! 

ملاذا خبأوا عنا هذا؟ ملاذا؟
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»في الكنيسة... اخلع نعليك!«

 للقس روحانية غريبة... ومهة كبرية... كان صواما... قواما... 
مداوما عىل االعتكاف...

كان خيتيل بنفسه شهرا كامال... ربام أكثر من مرة يف كل عام... 
يوما  أربعني  يصوم  ما  وغالبا  لروحه...  ذلك  برضورة  أحس  ما  كل 
التي  التفكر يف مواقف األنبياء  الطعام... كثري  متتابعة... وكان قليل 

وصلته يف كتابه برغم كثرة التحريف يف سريهم...

وكانت عالقته بالغيب شبه دائمة... يدون الرؤى واملشاهدات 
واهلواتف... يف تعظيم وبراءة ويف غري تكلف... 

هاتفني بعد يومني ليدعوين إىل قداس بالكنيسة... لنقل خطبة 
او اجتامعا... فهو مل يكن كاثوليكيا... 



قال يل: لقد أخربت املؤمنني )fidèles( بلقائي بك وهم يودون 
رؤيتك يف كنيستنا...

وافقت عىل الفور... وبعد إهناء عميل... ذهبنا إىل الكنيسة... 

مهة  أحالتها  قديمة...  بناية  الغابة...  حدود  عىل  بناية  كانت 
القس وديكورات  البالستيك... ولباس  القس كنيسة... كرايس من 
واكسسوارات الطقوس تظهر فقرا وقلة ذات اليد... لكن يف املقابل 
تظهر إيامنا والتزاما كبريين... ما جعلني أدعو اهلل أن هيدي قسنا إىل 

اإلسالم حتى نربح رجال من هذه الطينة... 

وصلنا إىل الكنيسة... ومهمنا بالدخول... فانحنيت وخلعت 
حذائي وجواريب، وتركتها خارج الكنيسة ودخلت حافيا... 

أول خطبة  تكن  مل  وبدأ خطبته...  القس...  آدم قميص  لبس 
كنسية أسمعها... لكن هذه كانت خمتلفة... يتسلل الصدق إىل قلب 
املتلقي وروحه وإن كان املحتوى بسيطا... أو ليس احلق بسيطا؟ ... 

تأويالته...  وال  أناجيله  فقرات  عىل  القس  بإحاالت  أهتم  مل 
بقدر ما شد انتباهي حرصه عىل اإليامن وأصول األحاسيس واألعامل 

وصدقها، ال الرتكيز فقط عىل مظاهر الطقوس اخلارجية...
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انتهت اخلطبة التي ختللتها كثريا عبارة »هاليلويا«... والتي كان 

يرددها املستمعون املخلصون... 

كانوا يف صالة... 

وكنت يف صالة: كنت أذكر الكلمة الطيبة »ال إله إال اهلل«... 

فالصالة ذكر... ولذكر اهلل أكرب...

يف هناية اخلطبة التف حويل اجلمع الصغري وبدأوا يسألونني... 

وكان أول سؤال: 

- ملاذا خلعت حذائك وتركته خارجا؟ 

- ألين يف بيت اهلل... ال يمكن أن أدخل بيت اهلل بحذائي... 

هذا ما تعلمته من التوراة ومن القرآن... 

نعليه  أن خيلع  منه  بن نون... حني طلب  لفعل يوشع  انظروا 

)يوشع  السجود  يتخللها  صالة  صىل  ثم  مقدس...  مكان  يف  ألنه 

اإلصحاح اخلامس 5: من 13 إىل 15( ... 
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ثم هناك قصة موسى عليه السالم... حني وصل أمام الشجرية 
املشتعلة )كام يسموهنا buisson ardent( ... طلب منه اهلل تعاىل أن خيلع 

نعليه... 

العهد األخري  القديم... نجدها يف  العهد  التي يف  القصة  هذه 
كذلك...

- العهد األخري؟ 

- العهد األخري هو »القرآن املقدس«... آخر وحي بعد العهد 
اجلديد الذي تبرشون به... 

القرآن كذلك... واجلميل أن خطاب اهلل يتشابه  هي قصة يف 
نطقا يف كليهام... وإن كان بلغتني خمتلفتني... 

» نعليكا...« ) التوراة - سفر يوشع 5: 13-15( 

)nə·‘ā·le·ḵā יָ֙ך )ְנָעֶל֙

» اخلع نعليك...« )القرآن(

التوراة  كالم  لتفهموا  األصل  لغات  إىل  ترجعوا  أن  عليكم 
هل  البرش...  بني  يقرب  ذلك  إن  آلدم...  رشحت  كام  واإلنجيل... 
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هي  السالم-  -عليه  عيسى  سيدنا  لغة  باآلرامية  الصالة  أن  تعلمون 
و«حج«...  »صيام«...  يقول  وكان  القرآن  يف  نراها  كام  »صلواة« 

و«زكوة«... وكان يدعو »اهلل«... وووو... 

انسوا الفرنسية قليال لتفهموا أصول دينكم... 

وسوريا  العراق  بني  األوسط،  الرشق  يف  كانوا  األنبياء  فجل 
وفلسطني وجزيرة العرب... 

هذا ما ال يفهمه األوروبيون الذين يظنون أهنم مركز العامل... 
ومركز النرصانية... 

ما كان عيسى أشقرا بعينني زرقاوين كام صورته أفالم هوليود 
األوىل... وما كان يتكلم بالفرنسية... فهي لغة حديثة جدا... 

ما كان ليقول

»que la paix soit avec vous« 

كي يسلم عليكم...

فهو مل يكن فرنسيا...

وضحكت... وضحكوا... 
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- أتدرون ماذا كان يقول بلهجته الرسيانية اآلرامية...؟ 

- ال... كيف كان يقول...؟

- وكم تعطوين مقابل ذلك؟؟؟ 

ضحك اجلميع... وانتظروا بشوق... فقلت هلم...

السالم  أمه  وعىل  -عليه  مريم  بن  عيسى  اهلل  رسول  كان   -
يقول- 

»سالم عليك« 

)ܫܠܡ ܥܠܘܟ(

أو للجمع:

»سالما عليكن« 

)ܫܠܡܐ ܥܠܘ̣ܟܘܢ(

)وتنطق »عليكم« بالعربية עליכם (

كام نقول نحن املسلمني... متاما... 

»السالم عليكم«... 
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قداس القرآن!

اخلامس...  اليوم  يف  حقائبي  حزمت  الرحيل...  وقت  حان 
وبقي أن أجد مصحفا بالفرنسية ألعطيه قسنا الذي أعرب عن رغبته 

يف قراءته... 

ونصارى-  وثنيون  سكاهنا  -أكثر  مدينة  يف  جتد  أن  صعب 
القرآن  لبيع كتب دينية وأن تعثر فيها عىل ترمجة معقولة ملعاين  مكتبة 

الكريم...

يف املساء أتى القس إىل الفندق ليودعني... 

قد  كانت  فاملنتخبات  متاما...  خاليا  وكان  البهو...  يف  جلسنا 
بدأت تصفياهتا... 



كانت جلسة مباركة بال مبالغة وال لوك ألفاظ... أمل نجتمع من 
أجل ذكر اهلل وتدارس كتبه...؟ 

مل أتكلم البتة... بل تركت القس الذي كان يف عامل آخر يعرب 
عام حيس به...

أذكر أنه قال شيئا مهام ملا سيحدث بعد أكثر من عامني...

القرآن...  وعن  دينك  عن  تتكلم  أسمعك  كنت  »حني  قال: 
كنت أحس يف داخيل أن ما تقوله كالم من عند اهلل... أنت من عند 

اهلل...« 

)Ce que tu dis vient de Dieu...

Tu es de Dieu! (

هذا اإلحساس الفطري عند سامع كالم اهلل مهم... فالقس يثق 
أمر  املبلغ...  ويف  املصدر...  يف  الثقة  وهذه  إهلي...  املصدر  بأن  اآلن 

مهم... 

احلب أساس الدعوة...

واحلب هو الصحبة... 
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احلب هو من جيمع بني من ُيسمع ومن َيسمع نداء الفطرة...

احلب حلمة اجلامعة الناشئة... وضامن استمرارها... 

ما عرب عنه القس إحساس مهم جدا... مركزي... ألن عددا 
كبريا من الرهبان والقساوسة قد متت برجمتهم عىل أن دعوة اإلسالم 
بنبوءات  متعسف-  متكلف  صبياين  بلصاق  ذلك  -قرنوا  مقرونة 
أي  أو  دعوة،  أي  عىل  تنطبق  أن  يمكن  شيطانية...  خميفة...  توراتية 

فكرة أو أي قوم... 

أن حيس الراهب بأن املصدر إهلي... فهذا ربح خالص من عند 
اهلل...

أعطيت املصحف آدم فقال يل بعزم: سأقرأه بتمعن وأهاتفك 
حني أكمله... 

تعانقنا... وذهب كل منا إىل قدره... 

لكن عايل اهلمة مل ينتظر إكامل ختمته األوىل... 

من  قرأ  قد  األسبوع-  -خالل  وكان  التايل...  القداس  يف 
املصحف أجزاء... أدخل آيات كاملة من القرآن الكريم يف خطبته... 

ويف كل خطبه التي ستتىل بعد ذلك... 
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حكى يل بعدها أن بعض احلارضين امتعضوا... بل إن منهم 
من غري الكنيسة كليا... ومنهم من تساقط... 

له...  املحبني  بيضة« مجاعة  يفعل... حتى »حيمي  أال  نصحته 
لكنه أرص أن ال يغري شيئا مما يفعله... فواجبه أن خيربهم بام جيده حقا 

فيام يقرأه... 

أكثر  أورد يف خطبي... هي  التي  القرآن  »إن قصص  قال يل: 
صدقا ودقة من القصص التوراتية... ثم إن عىل املؤمنني أن يعلموا أن 
هناك أشياء يف القرآن مل تدون يف العهدين القديم واجلديد... ومل خيربنا 

هبا أحد...«... 

كان يعني -من بني ما يعنيه- قصة حتدث املسيح عليه السالم 
ال  كيف  له...  ذكرهتا  حني  هزته  أهنا  أذكر  والتي  صبيا...  املهد  يف 
هتزه... وهو خرب يعني أهم شخص عنده... بل أهم شخص بنى عليه 

معتقده... معتقد بنى عليه حياته... موته... بعثه... 

»إن الرائد ال يكذب أهله«... صدق رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم...

وهذا الرجل رائد... مهه الدعوة أوال وأخريا... ال جيني من 
وراءها ماال كام يفعل أكثر املبرشين يف أفريقيا مع مموليهم األوروبيني 
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عىل  القليل  اخلاص  ماله  من  ينفق  من  هو  إنه  بل  واألمريكيني... 
كنيسته... 

كنت أرغب -وفق حسابايت الصغرية املحدودة املترسعة- أن 
يبقى يف الكنيسة عدد كبري من املخلصني... عساهم يتبعون مرشدهم 
املحبوب، إذا ما هداه اهلل إىل اإلسالم يف نسخته املحمدية األخرية... 

لكنني بعد كل هذه السنني... بدأت أتسائل:

- هل فعال العربة بالعدد...؟

أال نقرأ يف القرآن مرارا أن )أكثر الناس ال يعلمون( ...

أمل خيربنا رسول اهلل حني قال: »بل أنتم يومئذ كثري... ولكنكم 
غثاء... كغثاء السيل...«... 

قلة  إليهام  يدعون  ومن  واخلري  احلق  أن  اهلل  سنة  من  أليس   -
يُِّب َوَلْو َأْعَجَبَك َكْثَرُة اخْلَبِيِث...(  دائام... )ُقل الَّ َيْسَتِوي اخْلَبِيُث َوالطَّ

املائدة 100...؟

- ثم هل يعتمد عىل رجل أو امرأة رحلوا عن كنيستهم، ملجرد 
سامع آية من القرآن...؟ 
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- وهل يريد اهلل من بني جنده الرواد أناسا مل يربؤوا من »اخلفة« 
املكروهة... 

آخر  يستخفهم  أو  فيتبعوه...  ناعق  أول  يستخفهم  أناس 
ديكتاتور فيطيعوه... 

هل يغري مثل هؤالء يف األرض شيئا...؟

- ثم أليس حسن االستامع والتبني من خصال القيادة، والتسيري 
التي جيب أن يتحىل هبا رجال الدعوة...؟ خلفاء األرض...؟

- أمل يكن هذا متحيصا ملن سيثبتون؟ اجتباء...؟

أسئلة سيجيب عنها قدر اهلل بعد أكثر من سنتني...
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رسائل الغيب

يف األيام التي تلت لقائنا األول بالفندق... انفتح باب الغيب 
وأحتفنا اهلل بمبرشات ورسائل تكمل بعضها... 

مبرشات... مؤيدات... موجهات... 

نبهنا رسول اهلل أن ال نغرت بالرؤى... فهي ترس وال تغر...

فأمام سيل الغيب... قد يظن املتلقي أنه عىل احلق الكامل... 

وحتى ال يركن القس لرسائل الغيب، وحتى ال يظنها منتهى 
ما قد يصل إليه العابد... كان عيل أن أرشح له أن الرؤى التي اهنمرت 
عليه، إنام هي مرحلة فقط... رسائل هتيئه ألمر أكرب... كام كانت الرؤى 

تأيت األنبياء كفلق الصبح، قبيل تقلدهم مهمة الدعوة رسميا... 



ما  له  ذكرت  املبهر...  اجلميل  العامل  هبذا  يوما  يغرت  ال  وحتى 
أن  من   )Les Saints( اهلل  أولياء  املسلمني...  »القديسني«  من  سمعت 
يراها  فقد  رآها...  من  صالح  عىل  دليال  بالرضورة  ليست  الرؤى 
ولقد  سلوكه...  يكتمل  مل  من  يراها  وقد  آخر...  لشخص  شخص 
عرفت عددا من الذين ركنوا إىل الغيب واألحوال فانحرفوا عن السري 

بعد حني... عافانا اهلل وحفظنا... وردهم ردا مجيال... 

أن  هو  يسمعها...  أن  القس  عىل  كان  التي  الرساالت  ثالث 
هلا  عالقة  ال  يسمعها...  كان  التي  واهلواتف  يراها  كان  التي  الرؤى 
بانتامئه لدينه الكنيس املحرف... والدليل رؤيا ملك مرص الذي مل يكن 
عىل دين صحيح... دين سيدنا يوسف عليه السالم... دين اإلسالم... 

والقصة يف التوراة ويف القرآن... 

ليس  مكاشفات...  من  له  حيدث  ما  أن  هي  رسالة...  ورابع 
وجل  عز  اهلل  أن  أخربته  ملحاوره...  بالنسبة  غريبا  شيئا  وال  استثناء 
أفاض عىل مجاعتنا املسلمة من غيبه ما يطول ذكره، لكثرة وروده... 

واحلمد هلل عىل فضله...

بل إن من سنة رسول اهلل أن خيصص فرتة بعد صالة الصبح 
لقص الرؤى التي يمطرنا اهلل هبا... 

نسمع... حتى  أو  نرى  فيام  لنا  يد  أننا ال  وآخر رسالة... هي 
نغرت به... 
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نأيت اآلن إىل حصة قص الرؤى... بل سنة قص الرؤى... 

يف الليلة التي سبقت يوم سفري... رأى آدم يف منامه أننا كنا 
عىل شاطئ البحر املقابل للفندق، وكنا نلعب بكرة... نتبادهلا... عىل 
الشاطئ... وكان شعري طويال... فإذا يب أمسك الكرة بيدي وأجعلها 

بني يديه ثم أرحل واتركه... 

طلب القس مني تأويل رؤياه...

إال  فأكذب...  أتكلف  الرؤى حتى ال  تأويل  أجتنب  أين  ومع 
أنني -يف هذه املرة- اطمأننت ملا خطر يف بايل، فقلت له ساعتها: بام 
أنك تتحدث بالفرنسية فإن عبارة »الكرة عندك« يف كالم الفرنسيني 
 ... )la balle est dans ton camps( ...تعني أن القرار يرجع إليك اآلن

فام كان إال أن قال... عبارته التي يستعملها عند االستغراب... 
 ... )Ah ça( ...آه... هكذا إذا

وتذكرت حينها رؤيا رأيتها قبل يومني فقصصتها عليه... 

كنت رأيت أين جالس يف طرف مقعد طويل... وآدم يف الطرف 
املعاكس  االجتاه  يف  جالسني  وكنا  أقل...  أو  مرتان  بيننا  اآلخر... 
أتى  وهنا  برصه...  اجتاه  عكس  إىل  أنظر  أنني  أي  البعض...  لبعضنا 
شاب وسيم جدا... ال أظنه من هذا العامل لكامل وسامته... فقال مجلة 
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ال أزال أذكرها بعد كل هذه السنني... قاهلا بالفرنسية... بأسلوب أديب 
مجيل...:

»لن يذوق الثمرة إال من ال كرب فيه«

)Ne goûtera au fruit que celui qui n’a pas d’égo( ...

طلب مني آدم رشحها... فقلت له: ما فهمته أن الكالم يعنيك 
يف املقام األول... ألنه قيل بالفرنسية... )فهذه أول مرة أرى رؤيا بغري 
العربية( ... أما الثمرة... فقد تعني منتهى الطلب واكتامل اليشء... 

كاكتامل الدين مثال... 

- وماذا عن الكرب؟

- ليس من السهل عليك يا آدم أن ترتك كنيستك... وأتباعك... 
قسا...  كونك  لك  وإكبارهم  حولك  من  الناس  وتقدير  ومنربك... 

كونك »أباهم«... 

إن نفسك )ton égo( ستحول بينك وبني احلق... 

مل جيب القس... 

لكنه وعى كل كلمة جيدا... وسجلها...
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 من رسائل الشهادة... العقبة النفسية

إليهم،  باجللوس  اهلل  أحتفني  الذين  العرص  هذا  قدييس  من 
وأخذ العلم النافع عنهم، رجل مغريب عامل عامل يدعى السيد حممد 

عبادي... 

يستمع  الكتاب...  أهل  من  ألتقي  من  حال  عن  دائام  يسألني 
اهلل  إىل  الدعوة  يف  هي  الرجل  سعادة  أن  منها  حتس  بابتسامة  مليا... 
فقط... وبخاصة دعوة من مل تصلهم رسالة اهلل اخلامتة... ثم يتحفني 

بدرر من السامء... 

رجُل قرآن... 

بل رجٌل-قرآن... 

قال يل بعد أن أهنيت جوايب عن سؤاله ما معناه: 



نفسية  عقبة  إهنا  الكتاب...  أهل  يسلم  أن  السهل  من  ليس 
يعطيهم  لذلك  عليهم...  سهال  ليس  هذا...  نعي  أن  علينا  كبرية... 
اهلل »كفلني« من األجر... من رمحته... )وأشار -وهو يتكلم- بسبابته 

ووسطاه راسام العدد »اثنني«... »2«( ثم تال: 

نْيِ 
َ
ََّ َوآِمُنوا بَِرُسوِلِ يُْؤتُِكْم كِْفل ِيَن آَمُنوا اتَُّقوا الل

َّ
يَُّها ال

َ
}يَا أ

َُّ َغُفوٌر  ُكْم ۖ َوالل
َ
ُكْم نُوًرا َتْمُشوَن بِِه َويَْغِفْر ل

َّ
ِمن رَّْحَتِِه َوَيَْعل ل

رَِّحيٌم{ )احلديد، اآلية 28(

أيها  )يا  بـ  تبتدئ  التي  عجيب... ما كنت أظن أن هذه اآلية 
قلة... حتى قرأت  الكتاب1... وهم  تعني مؤمني أهل  آمنوا(  الين 

اآليات قبلها واآلية التي بعدها:
1- وعن ابن عباس: أنه محل هذه اآلية عىل مؤمني أهل الكتاب، وأهنم يؤتون 
أيب  عن  الشعبي،  حديث  يف  وكام  القصص  يف  التي  اآلية  يف  كام  مرتني  أجرهم 
بردة، عن أيب موسى األشعري قال: قال رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم -: » 
ثالثة يؤتون أجرهم مرتني: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن يب فله أجران، 
فأحسن  أمته  أدب  ورجل  أجران،  فله  مواليه  وحق  اهلل  حق  أدى  مملوك  وعبد 

تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ». أخرجاه يف الصحيحني
وغريمها،  حكيم،  أيب  بن  وعتبة  الضحاك،  التفسري  هذا  عباس عىل  ابن  ووافق 

وهو اختيار ابن جرير.
وقال سعيد بن جبري: ملا افتخر أهل الكتاب بأهنم يؤتون أجرهم مرتني أنزل اهلل 
هذه اآلية يف حق هذه األمة: )يا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهلل وآمنوا برسوله يؤتكم 
يعني:  به(  نورا متشون  كفلني من رمحته( أي: ضعفني، وزادهم: )وجيعل لكم 

هدى يتبرص به من العمى واجلهالة، ويغفر لكم. فضلهم بالنور واملغفرة.
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أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم...

ِمزيَاَن 
ْ
ِكَتاَب َوال

ْ
َا َمَعُهُم ال

ْ
نَزل

َ
َيَِّناِت وَأ َنا بِالْ

َ
َنا ُرُسل

ْ
ْرَسل

َ
َقْد أ

َ
}ل

ٌس َشِديٌد َوَمَنافُِع لِلنَّاِس 
ْ
َِديَد فِيِه بَأ َا الْ

ْ
نَزل

َ
ِقْسِطۖ  وَأ

ْ
ِلَُقوَم الَّاُس بِال

َقْد 
َ
وِيٌّ َعِزيٌز )25( َول

َ
ََّ ق َغْيِبۖ  إِنَّ الل

ْ
ُه بِال

َ
َُّ َمن يَنُصُهُ َوُرُسل َم الل

َ
َوِلَْعل

ِمْنُهم 
َ
ف  ۖ ِكَتاَب 

ْ
َوال َة  الُُّبوَّ يَّتِِهَما  ُذرِّ ِف  َنا 

ْ
وََجَعل َوإِبَْراِهيَم  نُوًحا  َنا 

ْ
ْرَسل

َ
أ

ْيَنا  فَّ
َ
ارِِهم بِرُُسلَِنا َوق

َ
ٰ آث ْيَنا َعَ فَّ

َ
اِسُقوَن )26( ُثمَّ ق

َ
ْنُهْم ف ثرٌِي مِّ

َ
ْهَتٍدۖ  َوك مُّ

ًة 
َ
ف
ْ
َبُعوهُ َرأ ِيَن اتَّ

َّ
وِب ال

ُ
ل
ُ
َنا ِف ق

ْ
جِنيَل وََجَعل ِ

ْ
بِِعيَس ابِْن َمْريََم َوآتَيَْناهُ ال

 َِّ  ابْتَِغاَء رِْضَواِن الل
َّ

ْيِهْم إِل
َ
َتبَْناَها َعل

َ
َورَْحًَة َوَرْهَبانِيًَّة اْبَتَدُعوَها َما ك

ْنُهْم  ثرٌِي مِّ
َ
ْجَرُهْمۖ  َوك

َ
ِيَن آَمُنوا ِمْنُهْم أ

َّ
آتَيَْنا ال

َ
َفَما َرَعْوَها َحقَّ رَِعيَتَِهاۖ  ف

ََّ َوآِمُنوا بَِرُسوِلِ يُْؤتُِكْم  ِيَن آَمُنوا اتَُّقوا الل
َّ

يَُّها ال
َ
اِسُقوَن )27( يَا أ

َ
ف

 َُّ ُكْم ۖ َوالل
َ
ُكْم نُوًرا َتْمُشوَن بِِه َويَْغِفْر ل

َّ
نْيِ ِمن رَّْحَتِِه َوَيَْعل ل

َ
كِْفل

ٍء مِّن  ٰ َشْ  َيْقِدُروَن َعَ
َّ

ل
َ
ِكَتاِب أ

ْ
ْهُل ال

َ
َم أ

َ
 َيْعل

َّ
َل َغُفوٌر رَِّحيٌم )28( لِّ

َفْضِل 
ْ
ال َُّ ُذو  ۖ َوالل يََشاُء  يُْؤتِيِه َمن   َِّ َفْضَل بَِيِد الل

ْ
ال نَّ 

َ
ۖ وَأ  َِّ ْضِل الل

َ
ف

َعِظيِم )29({ 
ْ
ال

صدق اهلل العظيم... 

توجيه وأي توجيه... 

رشك  يف  السقوط  من  وحتذير  مهة  وإذكاء  وتثبيت  نصح 
اليأس... 
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فزاد هذه الرحلة فهم ورمحة وصرب وأناة يف التبليغ...

واهلل هيدي إليه من يشاء...

واحلمد هلل عىل نعمة الصحبة يف اجلامعة... 
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»!Bella Ciao« ...

منذ الصباح وأنا أردد يف خلدي حلنا مجيال كان يذكي ثورات 
القرن املايض... مل يكن شائعا بني الشباب وقتها  شيوعيي إيطاليا يف 

 ... )2012(

قبل  قليال...  البحر  ضفة  عىل  أميش  أن  الصباح  هذا  قررت 
نصف  بعد  األجرة  سيارة  تأيت  أن  فطلبت  العمل...  إىل  الذهاب 

ساعة...

رحلتي  من  أشهر  بعد  ليربوفيل...  إىل  فقط  البارحة  وصلت 
األوىل... 

اشتقت هلذه البقعة من أرض اهلل... 



خصوصا  مجيل...  البيضاء  البحر  رمال  عىل  النخيل  منظر 
يكون  الطريق حاجز... وخصوصا عندما  بينه وبني  يكون  عندما ال 

منظر كهذا أمامك فعال... ال عىل شاشة حاسوبك فحسب... 

ما عدت منذ مدة استمتع بالطبيعة من حويل... وما عاد يعني 
يل اكتشاف البالد اجلديدة اليشء الكثري... 

حجم  ويف  املوت...  عن  يفصلني  الذي  الوقت  يف  أفكر 
من  تبقى  فيام  أفكر  واحدة...  ورقة  يف  رسمته  خمطط  يف  ينتظرين  ما 
أهني  وأال  جانبية...  ملهيات  يف  وقتي  يضيع  أن  فأخاف  عمري... 
عميل... الذي أعرف أنه يقوم به وسيقوم به آخرون... لكني أريد أن 
يكتب يل... كي ال أحترس يف قربي عن يشء كان بإمكاين فعله ومل أقم 

به... 

ثم إن بضع دقائق يف انتظار سيارة األجرة ال ترض... 

مجيل  وتوتر  راحة  مع  لكن  أزال...  وال  أفكر...  كنت  هكذا 
دافع )ال التوتر املريض املشل( ... راحة نفسية نبعت من يقيني بأن اهلل 
من يفعل، وأنه غالب عىل أمره، وأن املخطط خمططه... وأن العربة يف 
النتائج... لكن  النية، والسعي، وبذل قصارى اجلهد... ال يف حجم 
عيل -حتى أحرتم سنة اهلل يف األخذ باألسباب- أن أخطط للدعوة إىل 

اهلل... بالقلم...
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الرمال مبارشة... كم  اجتزت الطريق االسفلتي، فإذا يب عىل 
مرة رأيت رذاذ األمواج يصل إىل االسفلت يف فرتات املد... 

عىل جذع نخلة أفقي املنحنى كان جيلس رجل شارد... ينظر 
إىل البحر... 

مل ينتبه أن هناك شخصا آخر يقرتب من عامله... 

وددت أن أكلمه... لكن ال وقت )كأن وقت سيارة األجرة هو 
من حددين ال أنا من أحدده( ... ثم إن ذهاب اجلرأة وحلول اخلجل... 

بل اخلوف... أعداء للدعوة... 

لكن مم أخاف؟؟

مني...  خري  هم  بمن  استهزئ  لقد  ماذا؟؟  ثم  يردين...  أن 
األنبياء... وردوا بل شتموا... بل قتلوا... 

مل يبق بيننا إال أمتار... كيف أبدأ... كيف أخرج من جاء خيتىل 
بنفسه ويرتاح من حزن باد عليه...؟

فتحت فمي... وأخرجت من صدري هواء... صفريا خافتا 
انضاف إىل اهلواء املحيط ليشاركه اللحن الذي متلكني هذا الصباح... 
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التفت الرجل املتأمل يف هدوء نحوي وقال:

)Bella Ciao( بيال تشاو؟ -

فقلت: 

)communiste?( شيوعي؟ -

قال: 

- كنت... 

وجلست عىل اجلذع وبدأ النقاش...

انتهى  وقد  للبناء...  مقاولة  يف  يعمل  حدادا  الرجل  كان 
املرشوع... وهو مهاجر... من غينيا االستوائية... 

يف  النهب  استمرار  وعن  السياسة،  وعن  ماالبو،  عن  حتدثنا 
أفريقيا... وعن الشيوعية... وعن ابتعاده عن احلزب... وعن اهتاممه 
بالدين... وناقشنا بعض ما جاء يف كالمه حول اإلنجيل... فلام رأى 

منطقا فيام قلت له قال يل: 

- كنت أعمل يف موقع بناء... وكان املسؤول عني جزائريا... 
كان يدعى مصطفى... وكان حيدثني عن اإلسالم... لكن حني فاحتت 
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رفاقي الذين كنت أتقاسم معهم السكن... بخصوص ما بدأت أقرأ 
حول املوضوع، قال يل أحدهم: ابتعد عن هذا... هذا دين الشيطان... 

فطويت األمر ونسيته...

يف نفس اللحظة التي أتم فيها هذه اجلملة القاسية... الصادمة... 
وصلت سيارة األجرة فوقفت برسعة... وأرشت للسائق... ثم التفت 
للرجل الذي آنست منه ارتياحا، عندما كنت أخربه عام يف القرآن وعام 

يف التوراة واإلنجيل مما يغيب عن أغلب الناس... 

قلت له مبتسام...: 

- هل أحسست للحظة أين شيطان؟

- ال أبدا... وكأنه يعتذر... 

- هل أحسست أين كذبت عليك فيام قلت لك... 

- ال... 

قلت )وأنا ألتفت إىل سيارة األجرة كي أظهر إكراه الوقت فيام 
سييل...(: 

- أتعلم ماذا عليك فعله اآلن...؟
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- ماذا؟ 

والبس  وتعطر...  مرحيا...  محاما  وخذ  بيتك...  إىل  اذهب   -
أمجل ما عندك... ونلتقي عىل الساعة الرابعة يف مسجد املركز... 

- ملاذا؟

فابتسمت... وقلت له جازما )أي جزم وأنا ال أعلم حتى كيف 
جاءتني الفكرة... بل ال أعلم كيف قررت امليش اليوم بالضبط... بل 

كيف جاء هذا الرجل إىل مكان مل أر فيه برشا جيلس فيه منذ أتيت(: 

- اليوم يوم إسالمك... 

وأومأت برأيس مبتسام أن سالم... عىل من اتبع اهلدى... 
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»الصحبة...«

ماذا فعلت يا هذا؟

أقل من نصف ساعة:  بعد  اسمه  تعرف حتى  لرجل ال  قلت 
ستسلم اليوم... 

ما هذا؟

يف عرف العقالء ال يستقيم هذا... 

انتهى  مهاجر  فهو  جمددا...  أراه  ال  قد  ألين  غامرت...  لكني 
آخر...  لسبب  ذلك  فعلت  إين  ثم  بلده...  إىل  سيعود  ربام  عمله... 

أردت أن أواجه صدمة بصدمة موازية... 



وأنا  الشيطان...  من  إليه  أدعو  الذي  الدين  أن  يظن  فالرجل 
دعوته مبارشة الكتشاف الدين بنفسه ويف عقر بيت اهلل... 

ثم ماذا أخرس... ال يشء... 

يف الطريق، هاتفت آدم ألخربه أنني يف مدينته جمددا... ودعوته 
للغذاء...

الواحدة... يف مطعم  الساعة  تقابلنا عىل  ثم  اجتامعايت  أهنيت 
من اختياره؛ ألنه أعلم مني بجودة األكل املحيل... 

كان آدم قد أتم قراءة القرآن... وكان حيرض لتوسيع كنيسته... 
وملشاريع أخرى... 

وكان السؤال املحوري... حول كلمة كنت قلتها وسجلها... 
وهي الصحبة... نسيت يف أي سياق وردت... سألني: 

- لقد فهمت كل ما قلت يل حول اإلسالم... لكن هناك يشء 
مل أفهمه... ملاذا ركزت عىل رضورة الصحبة؟ 

يا إهلي... قلت يف نفيس: لو أنه أسلم أوال... ثم بعدها نناقش 
مسألة كبرية كهذه... يا ليتني ما ذكرهتا... 
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ثم بدأت أرشح كيف بحث سيدنا موسى عليه السالم -بأمر 
العزم...  أويل  من  رسول  أنه  مع  السفر،  يف  صاحب  عن  اهلل-  من 
وكيف  عيسى...  سيدنا  من  النور  يستمدون  احلواريون  كان  وكيف 

استمد حواريو سيدنا حممد من نوره وسموا صحابة... 

كنت أعلم أنه من الصعب أن يقتنع مثل آدم بسهولة وبيشء مل 
يذقه... خصوصا وأن من الناس من أخذت منه املسألة سنوات حتى 
يصفيها من رواسب التنزيل الصويف للصحبة، والتي علقت باألصل 

النبوي-الصحايب الصايف للصحبة... 

وطال احلديث... 

انسياب  أخلخل  ال  حتى  أغلقه  وأنا  مرارا  يرن  اهلاتف  وكان 
النقاش... ثم إن الرقم جمهول... سأتصل به حاملا أنتهي... 

حني  من  يل  يبعث  كان  آدم  أن  تذكرت  أنني  اهلل  توفيق  ومن 
آلخر ما يصله من الغيب... فذكرته برؤيا سمعتها... وسمع املكاملة 
السيارة  انطلق مكرب صوت  فقد  السيارة...  بقريب يف  كان جيلس  من 

عند إشعال املحرك... فسمع جاري الرؤيا كاملة... 

كان آدم يروي أنه رآين عائدا من احلجاز، بمعية رجل طويل 
جلبابا  يلبس  أتبعه...  وكنت  يسري  كان  عمره...  من  الستني  جاوز 
بالكامريون...  توقفنا  قد  وكنا  للرأس...  تغطية  عىل  حيتوي  أبيض 
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وسمع من السامء صوتا يقول له: هذا معلمك )إشارة إىل الرجل ذي 
تصحب  الذي  والرجل  مباركة...  صحبة  يف  أنت  البيضاء(  اللحية 

رجل ذو شأن كبري )ليس باهلني( ... 

ابتسم جاري... فقد فهم ما فهمت... 

ال يعرف آدم اجللباب املغريب... إنام استعمل ما يعرف ليصف 
رجال  بعض  لباس  وهو   ...  )Une aube blanche( قال  رأى...  ما 
املغريب... اكتشفت  النصارى، يشمل تغطية للرأس كاجللباب  الدين 

االسم كذلك...

yassine.net... وبحثت عن صورة من  أخذت هاتفي وكتبت 
تعلمت عىل يديه: معلمي اإلمام عبد السالم ياسني... )كان ال يزال 
ألخبئ  اهلاتف  شاشة  وقلبت  معه(  ورمحني  اهلل  رمحه  احلياة  قيد  عىل 

الصورة مؤقتا... وأمتمت النقاش... 

عيل  وقرأها  مذكرته  وفتح  فعرفها...  بالرؤيا...  آدم  ذكرت 
مبارشة... 

يف  بجانبه  رأيتني  الذي  الشيخ  مالمح  أتذكر  له:  فقلت 
الرؤيا...؟ 

قال: بالطبع... 
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فقلبت اهلاتف فإذا بالدهشة تتملك قسنا... 

- إنه هو! 

 هنا قلت له: 

- أرأيت... إنه معلمي... 

هذه هي الصحبة... 

وقد قيل لك... يا ولدي 
 :... )mon fils(

إنه معلمك... فامتثل ألمر السامء... 

عليك أن تصحب معلمك... 

هذا جواب سؤالك...

واحلمد هلل عىل تأييد اهلل عباده بالغيب...
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 »طوما الحداد«

حول  النقاش  طال  فقد  ثانية...  التقينا  منذ  ساعات  مرت 
الصحبة... ولوال تأييد الغيب ما حسم...

واحلمد هلل رب العاملني... 

أخذت هاتفي واتصلت بالذي كان يوترين أثناء كالمي... 

فإذا برجل يرصخ يف وجهي بقوة وحزم... 

- »أنا هنا منذ 15 دقيقة... أين أنت؟«

- من معي؟

- طوما



- من سيدي؟ ال أعرف أحدا هبذا االسم... 

- أنا طوما... احلداد... هذا الصباح... عىل الشاطئ... 

- آه معذرة... لقد نسيت... أنا قادم اآلن... 

تركت آدم... وذهبت إىل جامع املركز... 

ما  أحسن  ولبس  مالبسه  غري  الذي  لطوما...  ثانيا  اعتذرت 
لديه... علمته الوضوء... وتوضأنا معا... 

- دخلنا املسجد... وأخربت اإلمام كي خيرب الناس باملكوث 
قليال بعد صالة العرص... ليشهدوا والدة أخ جديد هلم يف اإلسالم... 

صلينا... فعل كام فعلت... ثم حان وقت نطق الشهادة... 

كانت وجوه الناس مستبرشة ضاحكة... تكلم اإلمام )وكان 
من أصول هندية من لكنته ولونه( ثم لقن طوما الشهادتني... 

أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا عبد اهلل ورسوله... 

واحلمد  التكبري  وسط  طوما  أعادها  وهكذا  قاهلا  هكذا 
والتهليل... 
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لطوما  فقلت  اسمه...  يغري  أن  طوما  من  اإلمام  طلب  ثم 
تغيري  أراد  طوما  لكن  اإلمام...  فوافقني  رضوريا...  ليس  ذلك  إن 

اسمه... فقال: 

- أختار »مصطفى«!

فسأله اإلمام... 

- ملاذا؟ 

- ألنه اسم رجل جزائري أرادين أن أسلم... 

- اهلل أكرب... 

هكذا عم التكبري والعناق والدموع أرجاء املسجد وعامره... 

وأرقام  الكالم  يتبادلون  اجلدد...  إخوته  بني  طوما  تركت 
اهلواتف... إىل أن انفض اجلمع... 

وجاء دوري ألسجل اسمه عىل الرقم املجهول... وليكتشف 
أن اسمي كاسمه وكاسم من دعاه أول مرة... 

وضحكنا...
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)إنك ال هتدي من أحببت ولكن اهلل هيدي من يشاء( ... 

أحاول إقناع آدم شهورا... فال يسلم...

وأقفل هاتفي )دون أن أعرف من حياول االتصال( يف وجه... 
مصطفى من اهلل... ويرص... ويرص... ليسلم من يومه... 

بل من ساعته... 

بل من »نصف ساعته«... 

درس مجيل حتى ال ننسى أبدا أن اهلل هو اهلادي... ال هادي 
سواه... 
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»مرحلة اليأس«...

ويوسع  يبرش  بجد...  يعمل  والقس  ونصف...  عامان  مر 
كنيسته... ويف الوقت نفسه يسأل وأجيب بام يمن اهلل عيل... 

أخذت  خطبة  وخطبه...  مذكراته  يف  أودعه  ما  آخر  وكان 
عليه  اهلل  قاهلا سيدنا حممد صىل  التي  الوداع  بلبه... هي خطبة حجة 

وسلم يف آخر عمره... 

أرسلتها له مرتمجة... فال زال إىل اآلن يذكرها... أحس الرجل 
حتام بنورها وصدقها وقوهتا... 

كأنه يسمعها مبارشة... ألول مرة... 

هذا هو الفرق... اعتدنا يف بلدان اإلسالم اجلغرايف املوروث 
عىل اجلواهر فرصنا نراها أحجارا... 



وجمالس  الكثري  والذكر  الليل  إال  يمحوها  ال  جارفة...  عادة 
املؤمنني... 

لنستمع لبعض مقاطع خطبة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
وهو  الكريم  وجهه  إىل  النظر  نحاول  اهلل  رسول  موقف  قرب  وكأننا 

خيطب...

من هنا... من عىل صعيد عرفة... بدأ العهد األول يوم الذر... 
حني سألنا اهلل ربنا )ألست بربكم( فأجبنا »بىل!«... وهنا يف عرفة... 
أكمل اهلل تنزيل العهد األخري )اليوم أكملت لكم دينكم... وأمتمت 

عليكم نعمتي... ورضيت لكم اإلسالم دينا( ... 

»أهيا الناس اسمعوا مني أبني لكم فإين ال أدري لعيل ال ألقاكم 
بعد عامي هذا، يف موقفي هذا.

أهيا الناس إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم، إىل أن تلقوا 
هل  أال   – هذا  بلدكم  يف  هذا  شهركم  يف  هذا،  يومكم  كحرمة  ربكم 
ائتمنه  من  إىل  فليؤدها  أمانة  عنده  كانت  فمن  فاشهد،  اللهم  بلغت 

عليها... 

)...(

سلمان اإلفريقي82



أرضكم  يف  يعبد  أن  يئس  قد  الشيطان  إن  الناس  أهيا  بعد  أما 
هذه، ولكنه قد ريض أن يطاع فيام سوى ذلك، مما حتقرون من أعاملكم 

فاحذروه عىل دينكم، 

كفروا  الذين  به  يضل  الكفر  يف  زيادة  النسئ  إنام  الناس  أهيا 
ليوطئوا عدة ما حرم اهلل فيحلوا ما حرم  حيلونه عامًا وحيرمونه عامًا 

اهلل وحيرموا ما أحل اهلل. 

وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهلل الساموات واألرض، 
اهلل  يوم خلق  اهلل  اثنا عرش شهرًا يف كتاب  اهلل  الشهور عند  وإن عدة 
الساموات واألرض، منها أربعة حرم، ثالثة متواليات وواحد فرد: ذو 
القعدة وذو احلجة واملحرم ورجب مرض الذي بني مجادى وشعبان... 

أال هل بلغت اللهم فاشهد.

أما بعد أهيا الناس إن لنسائكم عليكم حقًا، ولكم عليهن حق. 

)...( فاتقوا اهلل يف النساء واستوصوا هبن خريًا...

 أال هل بلغت..... اللهم فاشهد.

املؤمنون إخوة وال حيل المرئ مال ألخيه إال  إنام  الناس  أهيا 
عن طيب نفس منه...
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أال هل بلغت اللهم فاشهد.

فال ترجعوا بعدي كفارًا يرضب بعضكم رقاب بعض، فإين قد 
تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده: كتاب اهلل وسنة نبيه... 

أال هل بلغت... اللهم فاشهد.

أهيا الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم آلدم، وآدم 
من تراب، أن أكرمكم عند اهلل أتقاكم، وليس لعريب عىل عجمي فضل 

إال بالتقوى 

أال هل بلغت..... اللهم فاشهد 

)قالوا نعم – قال:(

فليبلغ الشاهد الغائب...«

كانت هذه مقاطع من خطبة حجة الوداع...

وكانت آخر ما أرسلت آلدم... 

أوداع هو؟ 

بعد عامني ونيف... 
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لقد بدأ اليأس يدب إيل... 

وبدأت األسئلة... والتربير... 

ربام أراد اهلل حلكمة أن يبقى القس عىل دينه... األمر له... 

وبدأت حماسبة النفس... 

- هل أخطأت يف يشء؟

- هل قرصت يف يشء؟

- هل بالغت يف حماولة إقناع القس ليصبح منا؟

- هل نفرته؟

- هل هو من ذلك الصنف من البرش »الكالميني« الذين حيبون 
النقاش للنقاش...؟ ال أظن أنه منهم... 

ومرت األيام ومرضت مرضا شديدا... منعني -ألول مرة يف 
حيايت- من الصوم والعمل أكثر أيام رمضان... 

أخذت هاتفي فإذا بآدم بعد عدة شهور قد اتصل...
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مل اتصل به... ما كانت يل الرغبة يف ذلك... 

لقد تعبت... 

يريد  ماذا  ترافع:  وبدأت  العجولة...  النفس  تدخلت  وهنا 
يدور يف خلد أي راهب  قد  ما  أجبته عن كل  لقد   ... بعد كل هذا؟ 
إىل  النساء  تعدد  من  لإلسالم...  منتقد  عنه  يسأل  ما  كل  حرب...  أو 
احلجاب، إىل حمرمات األكل، إىل الصالة، إىل حتريف الكتب، وحفظ 
العنف  وعالقة  واملنسوخ،  الناسخ  وحتى  التحريف،  من  القرآن 
وحتى  طرح...  التي  األسئلة  من  ذلك  وغري  بالدين،  واإلرهاب 

األسئلة املمكنة... التي مل يطرح... 

مل أتصل... كان قراري أن أبتعد... وأن أوقف االتصال ملدة 
طويلة... 

لوال أنه بعث برسالة قصرية عىل هاتفي قال فيها: 

»انظر اىل بريدك«

فتحت الربيد فإذا يب أقرأ: 

»لقد أخذت قرارا وأريد أن تكون معي وقت تنفيذه«... 
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إين  له  فقلت  املقبل...  سفري  عن  وسألني  فأجبت...  اتصل 
أمتمت عميل ببلده... وإين ال أخطط للسفر خصوصا وأنا مريض... 

فأخربين بأنه فكر مليا... ومل تعد له حجة واحدة كي ال يسلم، 
وأنه أرادين بجانبه حني يعلن إسالمه... 

وستعلن  املغرب...  إىل  أنت  سفرك  مسألة  سأدبر  له  فقلت 
إسالمك هنا... 

فرحت زوجتي باخلرب... وبنايت... فقد كن يتابعن رحلة القس 
إىل اإلسالم... 

قصة دامت عامني ونصف... حتى يئست... وليس يف األمر 
عيب... فاإلنسان ضعيف يؤوس قنوط...

قصارى  بذل  بعد  -لكن  اليأس  مرحلة  أن  بعدها  وتذكرت 
اجلهد- هي إيذان بوقت نرص اهلل... وأن اليأس بعد الكد والكبد... 
إحساس ساور سادة البرش... عليهم وعىل رسولنا الصالة والسالم...

نَا  ِذبُوا َجاَءُهْم نَْصُ
ُ
ْد ك

َ
نَُّهْم ق

َ
َس الرُُّسُل َوَظنُّوا أ

َ
ٰ إَِذا اْستَْيأ }َحتَّ

ُمْجِرِمنَي{ )سورة يوسف 
ْ
َقْوِم ال

ْ
ُسَنا َعِن ال

ْ
 يَُردُّ بَأ

َ
َشاُءۖ  َول

َّ
َ َمن ن َفُننجِّ

- اآلية 110(. صدق اهلل العظيم.
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»مصحوبك رجل ذو شأن كبير«...

السالم  القس إسالمه تويف اإلمام عبد  قبل سنتني من إعالن 
ياسني... رمحه اهلل ورمحنا معه... 

أرسل يل القس رسالة تعزية نرشهتا -كام هي بالفرنسية- وقتها 
وترمجتها وأعدت نرشها... عنواهنا »فضل االجتباء الرباين« جاء فيها:

»أحسست بضعف يغمر جسمي من شدة احلزن؛ لعلمي بأن 
أحد الصاحلني قد غادر األرض«

املخلصني  تالميذه  عرب  ستستمر  تعاليمه  بأن  يقني  عىل  »وأنا 
الصادقني، والذين خيشون اهلل... يف تغيري حياة العديد من الناس«

له  قيل  آخر...  مكان  يف  ذكرهتا  كنت  رؤيا  رسالته  أرفق  وقد 
فيها عن اإلمام املجدد... 



والرجل  مباركة...  صحبة  يف  إنك  الروحي...  معلمك  »إنه 
الذي تصحب رجل ذو شأن كبري )ليس بالرجل اهلني(« 

من  خوفا  اهلل...  وأيم  الوحيدة  وليست  أكتمها...  ال  شهادة 
بجزء  عليها  اهلل  أنعم  مجاعة  من  ليس  الشاهد  فالرجل  املبكتني... 
من 46 جزء من وحيه... وليس باملسلم أصال حينها... إنام نرصاين 

صادق، يبعث اهلل له إشارات فيتلقفها بصدق وتسليم... 

إكبار  وصنم  علمه،  صنم  ظهره  وراء  وألقى  اهلل  بإذن  فأسلم 
الناس له، وصنم اعتداده بنفسه وخطبه يف كنيستيه )بالغابون وغانا( 
أمام الناس، وألقى هبيئته وفخفخة لباس وعيش القساوسة املريح... 

وبقيت عىل قلوب أقفاهلا...
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كنيستان بال قس

 وصل آدم إىل املغرب يف العرش األواخر من رمضان... كان 
مل  ما  معه  أكمل  أيام  مخسة  ملدة  بقيت  لكني  الشهادة...  لنطق  جاهزا 
بعض  تركت  كنت  فقد  قلبه...  يطمئن  كي  قبل؛  من  عنه  نتحدث 
العقيدة، وهو ما  املواضيع جانبا -ال ألهنا شائكة- ولكن ألهنا متس 
املسألة  هذه  أبدا  أناقش  ال  التثليث...  ومنه  اإلقناع...  فيه  يستعيص 
عقديا وإنام »خمطوطاتيا«... أبني للرهبان وللنصارى عامة عدم وجود 
 Codex( التثليث يف اإلنجيل... أو بالتحديد يف املخطوطات األصلية
Codex Sinaïticus( املعتمدة لطباعة األناجيل احلالية...  و   Vaticanus

)Coma Johanine( بتعسف يف كثري من  وكيف أقحمت مجلة التثليث 
النسخ املطبوعة لألناجيل... وهذه مسألة ليست عقدية ولكنها أمر واقع 
يمكن إظهارها باملقارنة بني نسخ خمتلفة، حتتوي بعضها عىل اجلملة، 
)وسنخصص  األصل  مع  وبمقارنتها  عليها،  األخرى  حتتوي  وال 
النسخ  حلقة هلذه املسألة إن شاء اهلل(... ورأى بعينيه اختالفات بني 



العديدة للكتاب املقدس )Bible(، التي اقتنيتها يف أسفاري... وكيف 
حذف اسم »اهلل« عنوة من كتاب تفسري توراة امللك جيمس... وقد 
رأى النسخة القديمة عندي، حيث اسم اهلل واضح )ارجعوا إىل فيلم 
The name of the Creator - احللقة السادسة(... وحتدثنا عن اإلرهاب 

تستغل  بنفسه وباألرقام... وكيف  التضخيم  باإلحصائيات... لريى 
أعامال  عربهم  لتصنع  املتطرفني،  من  قلة  فكر  وجود  العظمى  الدول 
األموال  تنفق  وكيف  ما...  بلد  لغزو  ذريعة  تكون  مفربكة،  إرهابية 
املوثقة  الدامغة  باحلجج  وتضخيمه  وتركيزه،  العنف  إبراز  أجل  من 
Bell Potin- من رشكة  Martin Wells املفربك ة)كشهادة خمرج األفالم 

 1)CIA التي عملت حلساب وكالة االستخبارات األمريكية ،ger

https://www.youtube.com/watch?v=-glDd-  : الشهادات  إحدى  رابط   -1
70H5os

 وهي شهادة خمرج أفالم مفربكة تظهر مشاهد العنف يف عراق ما بعد الغزو عىل 
أساس أهنا مصورة من طرف هواة

»عرب«.. ثم تضاف إليها مقاطع من صور للقاعدة وتوضع يف أقراص تستعمل 
إلظهار العنف يف األخبار وكذلك لتعقب

من يشاهد األقراص يف العراق وخارجه..- بل إن غزو العراق قام أصال بذريعة 
ومهية.. دمر البلد وال أسلحة دمار

 Martin Wells شامل وجدت فيه -.. يف هذا الرشيط يديل املخرج مارتن ويلز
بشهادته ويبني أن الرشكة الربيطانية املتخصصة يف

تقاضت   Bell Pottinger العالقات العامة التي عمل من أجلها يف هذا املرشوع
مقابل هذا الكذب املفتعل 120 مليون

دوالر سنويا من وكالة االستخبارات األمريكية CIA. ويمكن التحقق من ذلك 
يف الرابط أعاله وغريه
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الغريب والرشقي... وغياب  العامل  ثم قارنا أرقام اإلرهاب يف 
وسنخصص  هذا...  اهلل  يوم  إىل  التاريخ  فظائع  الئحة  من  املسلمني 

حلقة ملسألة العنف إن شاء اهلل

واقتفينا -معا- أركان اإلسالم األصيل يف التوراة... وكلامت 
اجلديد...  دينه  مفردات  تشبه  التي  األصلية  واإلنجيل  التوراة 
الصيام...  عليكم...  السالم  اهلل...  شاء  إن  )اهلل...  اإلسالم... 
أنه  يظن  ال  حتى   ... امللكوت...(  احلج...  الزكاة...  الصالة... 
دينية  طائفة  إىل  دينية  طائفة  أو  دين...  إىل  دينا  سيغري  -بإسالمه- 
سيدنا  لدن...  من  الرسل...  كل  دين  إىل  سيعود  إنه  بل   ...)Secte(
آدم... عليه وعىل سيدنا حممد السالم... وأن نطقه الشهادة )أن حممدا 
هي  العكس  عىل  بل  فئة...  إىل  وانضامما  متيزا  تعني  ال  اهلل(  رسول 
تكميل لدين اهلل... ألنه يضيف سيدنا حممدا إىل الئحة األنبياء الذين 

يؤمن بأن اهلل أرسلهم... 

يف اليوم اخلامس قال يل جمددا إنه يريد إعالن إسالمه... مل أكن 
مترسعا... حتى ال يظن أنني أفعل أي يشء ليسلم... أردت أن يأيت 
الطلب منه جمددا... وقد حدث... فخرجت برغم مريض... وصلينا 

املغرب يف مسجد »مايل«2 باملحمدية... 
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من املوافقات أن اإلمام قرأ آيات نبوءة سيدنا عيسى، وقصة 
التوراة...  ذكرهتم  الذين  األنبياء  من  وعددا  العذراء،  مريم  السيدة 

عليهم وعىل سيدنا حممد السالم... 

حتى  املصلني  خيرب  أن  اإلمام  من  طلبت  مبارشة  الصالة  بعد 
يمكثوا قليال، ليشهدوا إسالم آدم... 

أن  -بأدب-  له  فقلت  الشهادة...  ألقنه  أن  اإلمام  مني  طلب 
يفعل هو بنفسه... فاهلل تعاىل هو من هدى عبده ولست أنا... 

كان إمام املسجد -كام كنت- فرحا ألن من أسلم رجل دين 
والعناق...  بالتكبري  املسجد  وضج  والنصارى...  النرصانية...  خرب 

وفرح املسلمون بزيادة مسلم يف أمة اإلسالم... 

وتأثر آدم هبذا احلب اجلارف أيام تأثر... 

زرنا بعدها اعتكافا يف أحد املنازل )ألن الدولة متنعنا من أداء 
هذه السنة يف املساجد( ... فطلب مني خادم االعتكاف أن أرشح آلدم 
برنامج االعتكاف... ففعلت... ثم ترمجت جوابه إلخويت املرابطني... 
فآدم يعتكف شهرا كامال ويصوم أربعني يوما متتابعة... وأياما كثرية 

متفرقة خالل السنة... ويصيل يف جوف الليل... 
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كان هذا درسا لنا -كلنا- كي نبحث لنفهم من ينتظرون منا أن 
ندعوهم... لنخاطبهم بام يفقهون... 

وجاء يوم العودة... وما إن رجع القس السابق إىل بلده... حتى 
الصدمة...  وختيلوا  قسهم...  يعد  مل  بأنه  ليخربهم  كنيسته  عامر  مجع 
رصخ البعض... وذهب آخرون... وحاول البعض ثنيه عن قراره... 

وحاول آخرون فهم ما حصل... 

حمورها  كان  فآدم  الكنيسة...  وأغلقت  اجلمع...  تفرق 
وحمركها... وسافر من الغابون إىل غانا حيث كان قد درس يف اجلامعة 
زمنا... وفعل نفس اليشء مع رواد كنيسته األخرى... ثم مكث زمنا 

ورجع إىل بلده...

بعد  من  بالرغم  املسجد،  إىل  الذهاب  عىل  آدم  واظب 
قصري  وقت  يف  فتبعه  احلق...  باإلسالم  التبشري  وواصل  املسافة... 
ست وعرشون 26 نرصانيا يف دعوته اجلديدة، ليسوا كلهم من رواد 
كنيستيه السابقتني... أسلموا عن حب واقتناع... فقد كان يرسل إيل 

ارتساماهتم وأسئلتهم... 

اهلل...  من  وتوفيق  عالية...  الدعوة  يف  ومهة  مجيل...  يشء 
ودرس لنا مجيعا يف التفاين من أجل الدعوة إىل اهلل... يف كل حلظة... 

ويف كل حني... 
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غرس صغري يف قارة تنتظر سامع دعوتنا... بلهف... 

وتفانيا...  وبذال  تنظيام  املبرشون...  إليها  يسبقنا  قارة 
واستثامرا... 

وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم...
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)17(

 قصة يكتبها قارئها

جتربتي  عن  أكتب  أن  وصاحبي  أستاذي  مني  طلب  عندما   
قبلت  لنفيس...  أذخرها  كنت  والتي  الكتاب...  أهل  مع  الشخصية 
لسبب واحد... هو أنه عندما كلمني منذ أسبوع... قال يل إن األسلوب 
القصيص هو أسلوب قرآين ينفذ برسعة فيسهل تدريب الشباب عىل 
أساليب دعوة أهل الكتاب... واالستفادة من جتربة دامت سنوات... 

اهلدف الدعوة إذا... 

ال السرية الذاتية... وال القصة للقصة... »األدب لألدب« كام 
يردد، من ال يدري مل يعش... 

إذا... بسم اهلل جمراها... 



عىل  مبارشة  تباعا...  حلقات  ست  األول  اليوم  يف  وكتبت 
هاتفي... 

وآخذين كثري من املعلقني وطلبوا مني الرتيث يف النرش لتشويق 
القارئ... 

دعوهتم...  يف  دعاة  ينفع  قد  ما  إخراج  اهلدف  ألن  أفعل  ومل 
إخراج ما يمكن إخراجه... ال شد االنتباه والتشويق... فالوصول إىل 
بني  النرش  بركة  أما  الكاتب...  نية  صدق  بمدى  رهني  الناس  قلوب 
من  فاهلل  املتابعات...  بعدد  العربة  وليست  وحده...  اهلل  فمن  الناس 

يوصل الغيث إىل األرض التي سينفعها... فتخرج نباتا...

ورب سامع واحد خري من مبلغ... ومن آالف املتابعني...

بوباء ال أضمن أين سأعيش  أفعل وقد كنت مصابا  ثم كيف 
طويال ألكمل ما طلب مني.. ربام كان الطلب من صاحبي -الذي مل 

يكن يعلم حينها بإصابتي- فرصة.. لعمل أخري..

القصص أسلوب قرآين يالئم النفس البرشية التي خلقها من 
أنزل إليها القرآن... 

والقرآن الكريم ذكر... 
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وبالتايل فقصص الدعوة ذكر... تذكري... 

والقرآن -بقصصه- منتهاه جهاد... بذل جهد...

برِيًا« )الفرقان:52(.
َ
»وََجاِهْدُهم بِِه ِجَهاًدا ك

تقرأ  كام  ال  نقرأها  اجلهاد...  عىل  حمفزات  الدعوة  وقصص 
نوح  ساداتنا  استطاع  كيف  أنفسنا:  لنسأل  لكن  اإلغريق...  أساطري 
وابراهيم ويوسف وأيوب وآسية وموسى ومريم وعيسى وحييى وأبو 
وسلامن  ومعاذ  وعيل  وعثامن  وعائشة  وفاطمة  وخدجية  وعمر  بكر 
وابن حنبل  والغزايل  والبرصي واجليالين  وخباب واحلسن واحلسني 
وابن عياض ومن تبعهم من العلامء العاملني والعارفني باهلل املربني... 
اهلل وصالته عىل سيدنا حممد، وسالم  الناس هذا... -سالم  يوم  إىل 
عىل الرسل من قبله، وسالم عىل عباده الصاحلني-... كيف استطاعوا 
أن يثبتوا... ويوصلوا رسالة اهلل إىل من حوهلم... ومن بعدهم... وإىل 

العامل...؟

يثبتوا... وأن ال جترفهم  أن  كيف استطاعوا... -واستطعن- 
مع  واالنسياق  العيش  الدنيا وسالمة  العمل األريض ومشاغل  عادة 
ما يعمله األقران... واملقارنة والتفاخر يف امتالك »األشياء«، كام جيمع 

الطفل بكلتي يديه للعب... 
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ينزف  بل  يمر برسعة...  الوقت  رؤية  امللهي عن  التكاثر  هذا 
ويضيع... حتى يفجأنا املوت...

َمَقابَِر{ 
ْ
ُر... َحَتّ ُزْرُتُم ال

ُ
َهاُكُم اتلََّكث

ْ
ل
َ
}أ

)التكاثر، اآليتان١ -٢(

كيف كانوا استثناء؟

ثم... ملاذا ال أكون مثلهم... 

وابتالءايت أقل من ابتالءاهتم... 

حركنا  قد  السلسلة-  هذه  -يف  هذا  برسدنا  نكون  أن  فنرجو 
بعض ما خبا فينا من معاين اجلهاد الدعوي... )وال أستثني نفيس التي 
االبتالئية  بوظيفتها  وتقوم  نفسها:  حترتم  نفس  ككل  للكسل...  متيل 

التي خلقت من أجلها...( ...

ال  مستقبلها...  بصددها...  نحن  التي  القصة  من  ولنأخذ 
ماضيها... لنتفكر يف هنايتها التي سيكتبها قارئها... ال ساردها...

أنت يا قارئ هذه السطور... أنت من ستكتب هناية القصة... 
جمالس  بغشيانك  بتعلمك...  ببحثك...  بسعيك...  بنفسك... 
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وأصحابك  جريانك  من  بالوراثة...  املسلمني  بدعوتك  الناس... 
أو  عملك،  يف  أو  بلدك،  يف  مهاجرين  لنصارى  بدعوتك  أو  أوال... 
يف أسفارك... أو ليهود قد تقابلهم ال يغلبون عنرصية التلمود -غري 
الساموي- عىل التوراة التي وإن حرفت أجزاء كثرية منها إال أن فيها 
رسالة  بتبليغك  أو  الكريم...  القرآن  يثبته  صحيح،  علم  من  أثرة 
وسيخ  وهندوس  بوذيني  من  رشقية  معتقدات  ألصحاب  اإلسالم 
ونيوزيالندا،  ألسرتاليا  األصليني  وللسكان  وشنتويني،  وطاووين 
وجزره...  اهلل  قارات  يف  وغريهم  واألمازون  الشاملية،  وأمريكا 

باحلكمة واملوعظة احلسنة...

بأن  الليل األخري  ثلث  ولنضع لذلك خمططا... ولندع اهلل يف 
املخطط األول... ال مدبر غريه... هو من سيبارك  فهو  يستعملنا... 
ختطيطك األويل، ويصححه وينميه، ويقويك عىل حتقيقه، ويبعث لك 

العون واملدد من حيث ال حتتسب... 

فإن  الرابطة...  دعاء  يف  الليل  يف  الغيب  بظهر  لبعضنا  ولندع 
عرب  ينفذ  ونورا،  أثرا  وتوادهم  املؤمنني  وصحبة  وجمالسة  للجامعة 
الداعي إىل نفوس من يدعوهم... وإن كان يف أقىص األرض فردا... 

فتكون الربكة... والتوفيق... 

وكالة  يف  حساب  بفتح  بدأت  التي  القصة  هذه  يف  رأينا  وكام 
بنكية فوصلت بلدانا أخرى -وال تزال... باركها اهلل-... ما كان يل يد 

101 مصطفى شقرون



يف قدوم القس برجليه إىل الفندق... بل كنا نائمني...! وال يف هروبه 
من الكفر، وطرده إىل األدغال، وهو طفل حينها... وال يف املؤيدات 

التي اهنمرت عليه من الغيب... وال يف إسالم حوارييه... 

قد  التي  القصص  ككل  خيوطها...  ناسج  اهلل  قصة  هي 
وينرشها...  دعوته  يبارك  من  وحده  هو  اهلل  أن  لنعلم  ننرشها... 
ليبلونا  وإن كان من مقتضيات سنته أن نكون حارضين شاهدين... 
وليرشكنا جل جالله -فضال منه وحبا- يف إيصال وحيه ملن خلق من 
من  أحد  تدخل  بدون  مجيعا...  هيدهيم  أن  عىل  القادر  وهو  عباده... 

خلقه... 

نَت تُْكرِهُ 
َ
أ
َ
ف
َ
ُهْم َجِيًعا ۖ أ

ُّ
ْرِض ُك

َ ْ
َمَن َمن ِف ال

َ
ْو َشاَء َربَُّك ل

َ
}َول

ٰ يَُكونُوا ُمْؤِمننَِي{ )سورة يونس، اآلية 99( الَّاَس َحتَّ

هناية  ستكتب...  من  أنت  أنك...  تنس  ال  لكن...  )يتبع... 
القصة...(.
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