


;
;∞b;∞Â¯\;9÷tÑ;

9’ÂÄ;

μŒJøkÃøÀ –À›ø 
=

;
<

<

<

=



=
=

=
=
=
=



––Èf⁄áÁ⁄Ê<ÎÊ¯⁄<:÷ÊÅ<±c<±Ê˘]<:◊uÖ<  ٣

Ô‹Ñ—‹=
﷽ 

أصحابه و عىل آلهو ،رسوله حممدو أسلم عىل عبد اهللاو أصيل، واحلمد هللا رب العاملني
 أما بعد.، أمجعني

، اصمكونا من ستة أشخموزمبيق ، وإىل دولة مالويمن القاهرة كان الوفد املسافر  فلقد
 :همو

 .فضيلة الشيخ نشأت أمحد حفظه اهللا.١
 .وحيد بن عبد السالم بن بايل حفظه اهللا فضيلة الشيخ .٢
مدير مؤسسة تنمية مرص إفريقيا  ؛فضيلة سعادة األستاذ خالد عبد الستار حفظه اهللا.٣

هو مرشف عىل بعض ، وهيئ من يستقبلنا، ومالويالذي هيئ لنا الوصول إىل  ةةاإلسالمية
 .فجزاه اهللا خريا بمالوي اخلريية األعامل 

 .فضيلة احلاج أمحد عبد الرمحن حفظه اهللا.٤
حيث تقوم ، مندوب مؤسسة احلويني اخلريية ؛فضيلة الشيخ أمحد ماهر حفظه اهللا.٥

جز فضيلة الشيخ أبا و ،فجزاه اهللا خريا ،حفر اآلبار للدعوة إىل اهللاو ببناء املساجداملؤسسة 
 .خري اجلزاء إسحاق احلويني

كان و ،مصور قناة الند الذي تعب معنا كثريا ؛حفظه اهللا األخ األستاذ حممد علوي.٦
حينام  صور املسلمني النصارو السيول،و يسري معنا يف األودية، ويصور يف وسط الغابات

نحو ، وملوك القر الذين أسلمواو الكبارو املحاورات مع األطفالو املناقشات، وأسلموا
هو و ،نحن نصعد اجلبلو كان يركب فوق السيارة، واملطر الشديدو ذلك يف احلر الشديد

 .ق املعلومات فجزاه اهللا خرياتعب معنا تعبا شديد ليوثِّ فلقد  ؛يصور
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ŸÊ˘]<ÕÇ7]V موزمبيق، ومالوي تيالتعرف عىل أحوال املسلمني يف دول. 
Ífi^n÷]<ÕÇ7]V مالوي تياملحارضات إلخواننا املسلمني يف دولو، إلقاء بعض الدروس ،

  .موزمبيقو
o÷^n÷]<ÕÇ7]V  ؛احتياجات املسلمني هناك من حفر اآلبار التي يرشبون منها التعرف عىل 

  .ددبناء املساجدو ألهنم يعتمدون عىل ذلك
ƒe]Ü÷]<ÕÇ7]V دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم. 
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الشيخ فضيلة و أنا فكنت، نام كل اثنني يف غرفةحان وقت النوم ، وملا دخلنا الفندق

استيقظت  يف الثلث الليل اآلخر، وما هي إال حلظات حتى نمت، وأمحد يف غرفة واحدةنشأت 
 .هللايترضع و يبكي هو ساجدو فضيلة الشيخ نشأت يصيل القيامب فإذا  ،عىل بكاءٍ 

 .ن اهللا سيفتح لنا إن شاء اهللاإ :قلت يف نفيسفلام رأيت هذا 
 .حفظه اهللا طيلة أيام الرحلةتعودت عىل بكائه و مل يكن هذا يف أول ليلة فقط بل 

 .ففتح اهللا لنا بربكة دعاء هذا الشيخ اخليش التقي
 .العملو أسأل اهللا تعاىل أن يرزقنا اإلخالص يف القول، وهذا

 
*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 



ÖÖ÷ÊÅ<±c<±Ê˘]<:◊u–Èf⁄áÁ⁄Ê<ÎÊ¯⁄<:   ٦

=
=q^Ñv`=Ñv˚^=flÈÍNNLOLNQPQ|‰=

 
 ..نحن اآلن يف دولة مالوي

جرآت افلام انتهينا من ، كان ذلك قبل صالة املغرب، »ليلونقوا«مدينة نزلنا يف مطار ملا  
 . ةةهبذه املدينةمركز الشيخ قاسم اإلسالمي  ذهبنا إىل السفر

هبذه كانوا فرحني جدا قد ، وهلمء حمارضة قام فضيلة الشيخ نشأت بإلقافلام صلينا املغرب 
سنقيم هلم ، ومن الغدالفجر صالة معهم  وعدناهم أن نصيل ملا رأيناهم كذلك ، واملحارضة

أركان ، والوضوءفرائض ، واإليامنو عدة أسئلة عن أركان اإلسالمفيها نسأهلم مسابقة دينية 
 .جييب أعطيناه هدية الذي، والصالة

بعد أن صىل ، وإىل مسجد الفالح بنفس املدينة ليصيل فيهت فضيلة الشيخ نشأذهب 
لقد كان الناس ، وكان إمام املسجد يرتجم للناسقد ، وقيمة عن اإلسالمرضة ألقى حما العشاء

 .هبذه املحارضة  فرحني فرحة غامرة
 
 
 
 
 
 
 

EMË<à“Üπ]<]Ñ‚D<ØfË<l^f÷^�÷]Ê<H·ÁjÈfË<h¯�÷]<HÌf÷^õ<ÌÒ^$¯m<‘÷Ñ“Ê<HÌ◊⁄^“<Ì÷^À”e<ÎÅ]Ç¬cÊ<ÍÒ]Çje]<g÷^õ<ÌÒ^$¯m<ÿÀ”

„j«÷<ÌËÁç^é÷]<Ì«◊÷]<‹◊√ËÊ<H‡„iÁÈe<ª‹<J›¯â˝]<ÙÅ^f⁄Ê<HÌÈ◊ë˘] 

€@ÒäÏña@Ú‹Óõ–‚˝é�a@∂g@ëb‰€a@Ï«áÌ@ÏÁÎ@áºc@pdì„@ÑÓì€@



––Èf⁄áÁ⁄Ê<ÎÊ¯⁄<:÷ÊÅ<±c<±Ê˘]<:◊uÖ<  ٧

=
=q^Ñv`=≤·n˘^=flÈÍNOLOLNQPQ|‰=

=
رشعت ، وبسيطة حمارضة ألقيت ، ناهمصلينا الفجر بمركز الشيخ قاسم كام وعدبعد أن 

هبذه  قد فرحوا، وه قطعة حلومن جييب أعطيت، وفكانوا جييبون، عدة أسئلةأسأل الطالب 
 .اإلمام كذلك بعض قطع احللو تأعطيبعد أن انتهيت من املسابقة ، واهلدايا فرحا شديا

ا يف فندق سفري ، فنزلن»طريلنب«مدينة متجهني إىل  اركبنا أتوبيس، وثم صلينا الضحى
أثناء تناول ، ور يف بيتهفُ تناولنا العشاء مع الشيخ عبداهللا بصْ ، وكان مسلام، ومالوي سابقا

الشيخ أمحد عبد الرمحن  امسأهلو، فتعرفنا عليهام، فذهبنا إليهام، السائقان العشاء أبرصنا بوابني
اإلسالم فأسلم بفضل فعرض عليه ، ااآلخر نرصاني، وفكان أحدمها مسلام، نمسلام امهل أنت

 .كانت هذه أول برش، واهللا تعاىل يف أقل من ثلث ساعة
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 عرشون خطوةو سمكها اثنان ؛قط امثلهقبل ذلك أنا اآلن يف فندق بجوار شجرة مل أر ،

 .كذلك اجلبال، وكلها خرضاءمن حتتها األرض و
نحن يف طريقنا إىل ، ومعنا الوفد بأكمله، ولشيخ إكراميا، وخرجنا مع الشيخ أويس

الثالثة الستقبالنا، والثالثة التي سنزورها القر ااكانوا قد أعدوا هذه القر. 
ذهب إىل ، وهناانتظروا  :قال لنا الشيخ إكرامي، نحن يف طريقنا إىل القرية األوىلو

 .السوق
 .قابل رجال ، لام وصلنا إىل السوقف،  السوقإىل هيا بنا :عبد الرمحنقال يل الشيخ أمحد ف 
 ؟ هل تريد أن تعرف ما هو اإلسالم  :فقال له 
 .نعم :الرجلفقال  
لغرابة فاجتمع الناس حولنا ، ثم أعطاه قطعة حلو، فعرض عليه اإلسالم فأسلم 

 ثم عرض عليهم اإلسالم فأسلموا، قطعا من احللوفوزع عليهم الشيخ أمحد ، منظرنا عليهم
 .قريةدهلم عىل املسجد املوجود يف هذه ال، ومجيعا

، »انسجاوا«فلام وصلنا إىل قرية ، ثم فوجئنا بأن السيارات تستعجلنا الستئناف رحلتنا
النساء يف ، و ناحيةالرجال يف، جمتمعني حتت ظل شجرةمن املسلمني ينتظروننا كان أهلها و

بعض بينام نحن كذلك إذ أبرصنا ، وثرياقد فرحوا هبا ك، لقى الشيخ نشأت حمارضةفأ، ناحية
 فلام أتني، املرتجم بعدما أخربناه بأن ينادهنبعيدا فناد عليهن  يقفنالنصار من نساء ال

 .سبع نسوةمنهن فأسلمت ، اإلسالمعرض عليهن الشيخ نشأت 

EM<ÇËàË<˜<∞�ÊÜ}<‡¬<ÏÖ^f¬<Ì€È÷Á÷]<·Á”iÊ<H·Á√€jrÈ�<Ì€È÷Ê<±c<å^fl÷]< ÏÁ¬Çe<Å]Ç¬˝]<ÌÈÀÈ“<·Á”i<D<ÌÒ^$¯m<‡¬<^„fl$

J’^fl‚<›Áv◊÷]<Ü√â<ö^À™˜<W^„Èflq 
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كانوا قد ، وألقى الشيخ نشأت حمارضةملا وصلنا ، و»سمجاموكا«ثم انطلقنا إىل قري 
 ةئه مابأسلم بسبقد ، وكان قد أسلم منذ سنتني، وبملك القرية ثم التقينا، هبادا سعداء ج

  .فعرضنا عليهم اإلسالم فأسلموابعض النصار بينام نحن كذلك إذ جاءنا ، وثالثونو
 .سألت ملك القرية عن سبب إسالمهو

 .بسبب معاملة املسلمني احلسنةأسلمت  :فقال
نزلت أمطار يف طريقنا إليها ، وجداحرارهتا شديده كانت ، و»انتو«قرية إىل  انطلقناثم 
أهل القرية عن  بينام نحن كذلك جاءنا، وهانزلنا منلم نستطع أن نسري بالسيارة فف، شديدة

 .وضعوا خشبا حتت السيارة فسارت بحمد اهللا، وبكرة أبيهم ليخرجوا السيارة
 .فضله، وعن اإلسالمرضة ألقى الشيخ نشأت أمحد حما »انتو«إىل قرية فلام وصلنا 

 ؟هل مجيع احلارضين مسلمني  :فسألت 
 .ال :املرتجمفقال  
قد ، وكان عددهم حوايل مخسة عرشو فرفعوا أيدهيم، من كان نرصانيا فلريفع يده :فقلت 

فأجبتهم ، املرسلنيو عيسى خاتم األنبياء :مثل قوهلم، ألقوا علينا بعض الشبهات البسيطة جدا
 .هو خاتم النبيني فالنبي ، رش بمحمد بأن عيسى نفسه ب
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لكن تعطلت ؛ ولزيارهتا كنا قد اتفقنا مع دعاة ثالثة قرقد ، وزلنا يف دولة مالويما

 بعضنا  جلس، وفنزلنا لنصلح السيارة، طار اإلطار اخللفي للسيارةبعد أن ، السيارة يف الطريق
بينام و ، بعض الناس هناكمانجو عىلفوزعنا ، كان معنا فضيلة الشيخ نشأت، وشجرةيف ظل 

 – قام الشيخ نشأت يدعوهم إىل اإلسالمف ،جمتمعنيشباب القرية بمجوعة من نحن كذلك إذ 
ألهنم ال يفهمون إال اللغتني  ؛ستار يرتجم له باللغة اإلنجليزيةكان الشيخ خالد عبد الو

فرتددوا يف ثم ناقش ثالثة مناقشة شديدة ، منهمأسلم واحد ف ؛- ةةةالشاشويو اإلنجليزية
ظللنا ، وأنا غري مستعد لإلسالم اآلن :منهم من قال؛ وثم أسلم مخسة، أسلمواثم ، اإلسالم

 .أسلم يف هذه الفرتة حوايل عرشين شخصاقد ، والسيارة يف نصلح حوايل ساعة تقريبا
ألنك  ؛نحبك جدا، ونحن سعداء بك :نقول له، ونكرب، وو كنا نفرح كثريا بكل من يسلم

 .يف اإلسالمو رصت اآلن أخانا لنا يف اهللا
 .اهللا لها بفضليالتي قد أجبنا ع، قد كانت هلم بعض الشبهاتو 

‹„i^„fç<‡⁄<ÊV<

MJ[<—Å^ë<‰fi_<‹◊√fi<ÃÈ”�<l^⁄<ÇŒ<Ç€¶<

 .ولبأي رسق دإذا قلنا ذلك فلن نص؛ ومهي القرآن الكري  تهأن معجز مهل ابين
 افيه، واإلنجيلالتوراة  ، وأنتم تزعمون أنكم تصدقون باملسيح عليه السالم  :ثم قلنا هلم 

أما القرآن فهو الذي أنزله اهللا عىل نبيه حممد ، قد حرفت ألكثر من سبعامئة نسخةو تناقضات
ال توجد منه إال نسخة واحدة، ومل يبدلو مازال حتى اآلن مل يغري، و. 

NJœ÷]<∞e<—ÜÀ÷]<^⁄·aÜ<Ê[<ÿÈ®˝] 

EMJÎÊ¯⁄<ÿ‚˘<ÌÈ◊ë˘]<Ì«◊÷]<Í‚<ÌËÁç^é÷]<Ì«◊÷]<D 
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مل  اإلنجيللكن ، القرآن أنزله اهللا عىل حممد، واإلنجيل أنزله اهللا عىل عيسىبينا هلم أن 
، أما القرآن فقد تكفل اهللا بحفظه، التبديلو التغيريو لذلك ناله التحريف ؛يتكفل اهللا بحفظه

منذ  لمل يتبدو مل يتغري، املوجود يف أمريكا هو، فالقرآن املوجود يف مرص هو املوجود يف بريطانيا
  .أنزله اهللا عىل حممد 

OJh]3÷]<ª<‹‚^iÁ⁄<·Á€◊äπ]<‡�ÇË<]É^π<Ê‚Áfl�ÇË<˜‹<—ÊÇflë<ª[ 
، خترج منه رائحة منتنةو ألن الصندوق جيعل امليت ينتفخ :قائالأجاب الشيخ نشأت 

شيئا فشيئا  هصديدفن يف الرتاب فإن األرض تترشب أما لو دُ ، احليامليت يتأذ مما يتأذ منه و
 .فال ينتفخ

فيوضع الرتاب ، ننللبنثم ينصب عليه اإنام يوضع ، امليت ال يوضع يف الرتابإن  :و قال
 .ال يوضع فوق امليت مبارشة، و اللبنعىل

PJ[<Ç€¶<‡¬<^ÚÈç<ÕÜ¬_<·_<ÇËÖ_ 
يضعون  العرب كانو، رجل عريب عرف بني العرب بالصادق األمنيهو  حممد  :قلنا

أربعني  ملا بلغ ، والكعبة مكانه عندضع احلجر األسود وأمتنوه عىل كانوا قد ، وعنده أماناهتم
بدأ القرآن و أخربه أنه رسولو –هو ملك من املالئكة و –سنة نزل عليه جربيل عليه السالم 

عليه القرآن اهللا فأنزل ، ال يرشكوا به شيئاو بأن يعبدوهأن يدعو الناس إىل اهللا  أمره اهللا، وينزل
، حاولوا أن يأتوا بمثله فام استطاعواقد ، وء البلغاءاحتد هبا العرب الفصحزة خالدة معج
كان يدعوا عىل الطعام القليل فيصري قد ؛ وفصاحتهو كثري منهم ملا سمعوا بالغة القرآن فآمن
ملا مل جيدوا ماء إال حفنة تكفي رجال أو رجلني  نبع املاء من بني أصابعه الرشيفة ، وكثريا

 .كانوا ألفاو رشبواو ضأ القوم كلهمفتو
كان يعرف عالمات نبي آخر ؛ و»معبد اهللا بن سال«جاءه عامل اليهود هاجر إىل املدينة ملا و 

 ،فأجاب عنها النبي ليتأكد من صدقه سأله عدة أسئلة و ،فوجدها يف النبي ، الزمان

EMÛÈfl÷]<hÁ�÷]<Î_DJ 
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 .اللحظةو فأسلم به يف التوِّ ، أخربين هبا جربيل :قالو
 ازمان فسأله عنهعالمات نبي آخر ال رفكان يع، و»عدي بن حاتم«امل النصار عجاء و 

 .به أيضافعلم أنه رسول اهللا حقا فأسلم 
QJ[<‹◊äË<‡⁄<·Áflj°<]É^π 

فيؤذي ، ألن عدم اخلتان يسبب كثريا من األمراض :قائالحفظه اهللا أجاب الشيخ نشأت 
 .ه نظيفا طاهرا من امليكروباتاخلتان جيعلف ؛الرجل الغري خمتون زوجته عند اجلامع

، لكنه واجب عىل الرجل، اخلتان ليس رشطا من رشوط صحة اإلسالمو  :هلمقلت 
ليس ، وتعتقدمها، والشهادتنيإنام تدخل يف اإلسالم بأن تنطق ، وألنثىيف حق امستحب 

 .باخلتان
RJ[<›¯â˝]<ª<Ïá^fl¢]<Ï_Üπ]<ƒfji<˜<]É^π 

لكنها ، وتدعو لهو تصيل عىل امليت جيوز هلا أن املرأةن بأ :أجاب الشيخ نشأت حفظه اهللا
األعامل الشاقة إنام هي ؛ وشاقة عليها ألن هذه األعامل ؛ال تدفنه، وتتبعهو ال حتمل امليت

 .ليس إهانة هلاو هذا كرامة للمرأة، وللرجال دون النساء
كان ، ومن الذهابمل نتمكن و فرجعنالكن حبسنا السيل و ثم انطلقنا يف طريقنا إىل القر

واقفة تنتظر لتستلم بذرة القطن من أجل خريا بفضل اهللا حيث وجدنا جمموعات من الناس 
وقفت مع و أخذت مرتمجا، ووقف مع جمموعةو فأخذ الشيخ نشأت مرتمجا، الذي نزلاملطر 

، فأسلم مع الشيخ نشأت تسعة، وقف مع جمموعةو أمحد ماهر مرتمجا لشيخأخذ ا، وجمموعة
ثم ناقشت ثالثة ، أما أنا فناقشت سبعة فلم يسلم من أحد، مع الشيخ أمحد ثالثونأسلم و

 .فأسلموا كلهم بفضل اهللا
 

*   *   * 
 





ÖÖ÷ÊÅ<±c<±Ê˘]<:◊u–Èf⁄áÁ⁄Ê<ÎÊ¯⁄<: ١٤

=
çÎ›¶^=flÈÍ=q^Ñv`=NRLOLNQPQ|‰=
=

القرية صلنا إىل ، وانطلقنا بالسيارات بعون اهللا تعاىل لزيارة مخس قر قد أسلم بعضها
عرضوا ف، ومل يكن هبا مسلم واحد، هذه القرية كان الدعاة قد ذهبوا إليها ،»مليون«األوىل قرية 

 .أشجار مجيلةو ءهي قرية نائية ذات أرض خرضا، وفأسلم مخسون شخصا، اإلسالم عليهم
، الشيخ خالد عبد الستار، والشيخ نشأت أمحد بصحبتيكان ، وصلنا إىل القريةملا و

استعدوا  قدكانوا ، ونينيواثنان من املرتمجني، احلاج أمحد عبد الرمحن، والشيخ أمحد ماهرو
كان املؤمتر ، واألطفال عىل حدة، والنساء عىل حدة، وعىل حدةالرجال  جلسقد ، وملقابلتنا

مقاعد املدرسة بعض وجدناهم قد أعدوا لنا ، لام وصلنا إىل هناكف، حكوميةبجوار مدرسة 
 .كعادهتمعىل األرض جالسني الناس ، ولنجلس عليها

قولوا  :مقالوا هل، وفكربوا، قولوا تكبري :فبدا املؤمتر بأن قال دعاة أهل القرية للناس
ألهنم علموا  ؛من مرص ؛أخربوهم أننا جئنا هلم من أماكن بعيدة، ومجيعاهادتني فقالوها الش

 .هييييييييي تعبريا عن فرحتهم :فقالوا، أنكم أسلمتم
، أنه خاتم األديانو فضل اإلسالم، والعقيدةو يتكلم عن اإلسالم نشأت رشع الشيخ  ثم 

، من مات عىل غريه فهو من أهل النار، واإلسالم أن من مات عىل اإلسالم فهو من أهلو
هو الذي أمرنا بأن نزوركم لنتعرف ، واإلسالم يأمرنا بأن نكون يدا واحدةإن  :قال هلمو

 .مساعدتكم، ونتعاون معكم حلل مشكالتكمو عليكم
ثَلُ « :قال  أن النبي ، وبأنكم إخوانناأخربهتم ، وفيهاثم تكلمت كلمة رحبت هبم  مَ

مْ املُْؤْ  ِهِ امحُ رَ نِنيَ يفِ تَ وٌ و مِ ضْ ى عُ تَكَ ا اشْ دِ إِذَ َسَ ثَلِ اجلْ مَ مْ كَ هِ اطُفِ عَ تَ مْ وَ هِ ادِّ وَ ائِرُ  تَ هُ سَ ى لَ اعَ دَ نْهُ تَ مِ
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رِ  هَ السَّ ى وَ ُمَّ دِ بِاحلْ َسَ ، إكرامكمو جئنا ملساعدتكم، وملكمألنتأمل ، وفنحن نفرح بفرحكم، »اجلْ
 ؟أنتم سعداء بنا فهل ، نحن سعداء بكم، وللتعرف عليكمو

 .بلغتهم ؛نعم :يعافقالوا مج
تدرس ، ومع شيخ القرية حتفظ القرآنثم قام بعض إخواننا إىل بعض األطفال التي كانت 

، من أسفل  فألبسوهم ثيابا بيضا بعضهم عارٍ ، وكانت ثياهبم ممزقةقد ، ومبادئ اإلسالم
س اهذا لبو –رجل يلبس كرفته  نااءحينئذ ج؛ واملمزقة مصوروهم هبا بعد أن صورهم بثياهبو

جاء ملك القرية  ثم، بجوارنا هأجلسناو فرحبنا به، ةفأخربونا بأنه مدير املدرس –عنهم  راقٍ 
 .كان قد أسلمو مع املسلمنيجلس فسلم علينا ثم 

قد كلمه فضيلة الشيخ ، و- بعد أن أخربونا بأنه نرصاين –ثم بدأنا يف احلديث مع املدير  
ثم تدرجنا ، هو اهللا يؤمن بأن عيسى  اكأنه كان نرصاني، نحوهو فضلهو  عن اإلسالم نشأت

 .يف املناظرةمعه 
 .عيسى ابن اهللا :فقال

، حقاهو رسول اهللا  ا إىل أن قال: أنا اآلن مقتنع بأن حممدثم تدرجنا معه يف املناظرة 
 .عيسى عبد اهللاو

 .اآلن مسلم إذا نطقت الشهادتني أنت :فقلنا له 
 .فدعوين أفكر، للدخول يف اإلسالما اآلن غري مستعد أن :فقال 

أخربته بأن إمام املسجد ، وت النرصانيةافأعطيته كتابا باللغة الشاشوية عن الرد عن الشبه
 .فرحا شديداففرح ، مستعد لإلجابة عن استفساراتك

 .هاتفكرقم أعطني  :قال 
 .كلن أفهمو ألنك لن تفهمنيستفيد من هاتفي شيئا تلن  :فقلت 

 .بعض اإلخوة املوجودين يف مالويو أعطيته هاتف 
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، او امرأة ألف واتشأ، كل رجل، واااثم قام بعض إخواننا فأعطى كل طفل مخسامئة واتش
 .كان عددهم ال يقل عن سبعني مسلام و

 ال تدري كم كانت فرحتهم هبذا ؟ إنك
جاء  فلام، ستة فقط منها أخربونا أن هذه القرية أسلمقد ، و»انتدوا«إىل قرية  طلقناثم ان

شيخ القرية الناس دعا  قد، وثالثون مسلامو بعض الدعاة عرضوا عليهم اإلسالم فأسلم مخسة
كذلك ، وفضيلة الشيخ نشأت أمحد كلمة ىفألق، النصار ملجيئنا فاجتمعوا لناو املسلمني

 .ألقيت كلمة عليهم
فأخربين بأن الدعاة ، ب إسالمهسألته عن سب، سجلت معه لقاء، وبملك القرية ناالتقي ثم 

كان و –يف النهاية سألته ، وفانرشح صدري لإلسالم، كان يمرونا علينا ليدعونا إىل اإلسالم
فأحرض له ، ءءقلنسوة بيضاء، وأمتنى قميصا أبيض :فقال ؟ماذا تتمنى –قميصا و يلبس بنطاال

 ثم، هبذا ان سعيدا جداك، ووتشاكأعطوه ألفني ، وقلنسوة بيضاءو ،بعض اإلخوة ثوبا أبيض
 .القرية كل واحد ألف كواتشا وزعنا عىل بقية أفراد

 كانوا حوايل مائة، وكانوا يف انتظارنا، و»اتشندويل«، و»كمبا«إىل قريتي نطلقنا ثم ا
كانوا الدعاة بأن بعض   –كان سببا عجيبا و –أخربونا عن سبب إسالم هذه القرية ، وثالثنيو

وقودا من املدينة لعدم فأرسلوا أحدهم ليحرض هلم ، من السيارة قودوال فنفذرة امستقلني سي
يعرضوا عليهم اإلسالمو هاليتعرفوا عىل أهل قريةال دخل الباقيو ،وجود البنزين يف القر ،

داعية ثم أرسلوا إليهم ، ثالثونو فأسلم منهم مائة، اقتنعوااإلسالم لام عرضوا عليهم ف
 .ذين التقينا هبمهم ال، وليعلمهم مبادئ اإلسالم

حتى ييرس اهللا  ال يزالون يصلون حتت ظل شجرة ال جيدون مسجدا يصلون فيهكانوا و 

EMJèi]Ê<ÌÒ^€ä∏<ÎÊ^äË<ÎÜíπ]<ÌÈfl¢]D 
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 .من أغنياء املسلمني ااهلم من يبني هلم مسجدا
كانوا فرحني جدا ف وزعنا عليهم هدايا بسيطة، وفلام وصلنا إىل هناك ألقينا عليهم حمارضة

 .اهب
كانوا قد أعدوا لنا مقاعد ، وان هذه القرية هلا ملكةك، و»وتان«إىل قرية  نطلقناثم ا

رأتنا  امل، وعىل األرضجالسني الناس ، ومرتدية اخلامرامللكة جالسة كانت ، ولنجلس عليها
 .جلست مع النساءف ، تيأقبلنا بالسيارات استح

 .يقول تكبري فيكربون، ويرددونو الشيخ الداعية يردد عليهم الشهادتني رشع فلام جلسنا
 .كلمةأنا أيضا ألقيت ، وكلمةعليهم ثم ألقى الشيخ نشأت  
 ؟هل عندكم من سؤال  :ثم سألناهم 
 ماذا ؟ وأ، أو بلد، هل هو اسم رشكة، ما هو اإلسالم :فقام رجل فقال 
ثم ، جابتي ركيكة ضعيفةإكانت ، وأجبت عليه بطريقة سهلة يسرية، وتعجبت منه كثرياف

 .إجابته قوية شديةكانت و عليهأجابه الشيخ نشأت 
 .نياخلمسو عددهم قرابة املئتني، وهذه القرية أسلمت منذ ثالثة أشهرو قد كانت 
 ! مل يكن أحد يسجد هللا فيه بسجدة منذ ثالثة أشهر فقط هذه القرية ، سبحان اهللا

 !منذ ثالثة أشهر فقط ال يرفع فيها اآلذان هذه القرية ، سبحان اهللا 
 !منذ ثالثة أشهر فقط ما كان أحد يصيل هللا فيها بركعة هذه القرية  ، سبحان اهللا

كان سبب ، ودخلت يف اإلسالم منذ ستة أشهركانت قد ، و»يزامكوِ «إىل قرية  قنالثم انط
 واالمهم أهنم قد علموا أن بعض الدعاة نزلوا بعض القر فعرضوا عليهم اإلسالم فأسلمسإ

فأرسلوا إليهم بعض ، عليهم اإلسالم ةليعرض هؤالء الدعافذهبوا إليهم ، فصاروا سعداء
  اإلسالمكانوا يقبلون عىل، ومخسون مسلامو قرابة مائةلنا منهم اجتمع ، ة فأسلموااالدع

 .بطريقة عجيبة

EMJÖ˜ÊÅ<Õ˜a<Ìjâ<Ê_<Ìä∏<Í÷]Áu<Ã◊”Ë<‹‚Çfl¬<Çräπ]D 
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؛ كذا رددوا بعض األناشيد، وأمرهم شيخهم أن يقرأوا الفاحتة فقرأوها بصوت مجيلو 
 .عزيزاكأهنم رأوا ضيفا و كانوا عندما يروننا يفرحونا جداو

 :هذه القرية ينقصها أمران
 .أقرب بئر منهم عىل بعد سبعة كيلو، وهو عبارة عن حياة القرية، والبئر :األول
  .هو حياة للقلوب، ومسجد :الثاين

 أخربهم الشيخ أمحد ماهر مندوب مؤسسة احلويني اخلريية بأن املؤسسة ستبني هلم بئراو 
فلم يملك املشايخ أنفسهم من ، ن بصوت مرتفعهيللوو فبدأوا يكربون، يف قريتهممسجدا و

 .سجد بعضهم شكرا هللا، والبكاء
كل رجل ، وتشاكل طفل مخسامئة كوا فأعطىقام بعض اإلخوة بتوزيع األموال عليهم ثم 

 .شاو امرأة ألف كواتأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
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، »بائيسا«خطبة اجلمعة يف املركز اإلسالم بقرية  فضيلة الشيخ نشأت أمحد إللقاء ذهب

قرأ ، ودرسا عن مبادئ اإلسالم بعد اجلمعة أعطاهم، ومخسني مسلامو كان عددهم مائةو
قرأ عليهم نصف ، وكذلكثم قرأ عليهم سورة اإلخالص ، عليهم سورة الفاحتة آية آية فرددوه

 .رددوه حتى حفظوه، والتشهد أيضا
كان عددهم مخسامئة ، وأسلمت منذ مخسة أشهركانت قد ، و»نياسا«ثم انتقل إىل قرية 

 .اإليامن، ومبادئهو حدثهم عن اإلسالم، وفالتقى هبم، مسلام
عىل فيه حثهم ، وو يف املساء عقد فضيلة الشيخ نشأت أمحد لقاء مع الدعاة املالويني

استمع ، ونحو ذلك، ومبادئ اإلسالمو ةالصالو كيفية تعليم الناس الوضوء، والدعوة إىل اهللا
 .إىل بعض مشاكلهم

 .كان من مشاكلهم أن بعض الناس الكبار ال حيفظون الفاحتة حتى اآلن قدو 
 ظوهم الفاحتة ؟ملاذا مل حتفِّ  :فقلنا هلم

 .ألهنم مشغولون بجمع احلطب ؛ألهنم ال يأتوننا إال يف يوم اجلمعة :قالوا
يكون ، ويف املرةكيلوا ذرة لكل واحد ممكن توزعوا عليهم كل شهر مرتني مخسة  :فقلنا

 .احلضور يتشوقوا إىلو فيتشجعوا، بدون حتديدهذا مفاجئة 
 .هذا كان برنامج فضيلة الشيخ نشأت أمحد

يف الطريق وجد بعض الناس ، وفخرج مبكرا إىل السوق، أما احلاج أمحد عبد الرمحن
أن اجلنة ال يدخلها إال نفس ، ورهم باإلسالمفذكَّ  ؛جمتمعني ليستلموا حصة الذرة من احلكومة

 فمن منكم يريد أن يدخل اجلنة ؟، مسلمة
فأسلموا ، مخسني شخصاو كان عددهم مائتني، والشهادتني لقنهمف، فرفعوا مجيعا أيدهيم

 .مجيعا
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كان قد خرج مع الشيخ و ،مع الشيخ أمحد ماهر مائة شخص تقريبايف ذلك اليوم و أسلم 
 .طريقا آخرلكنه سلك ، وأمحد عبد الرمحن

بعد اجلمعة كلمهم ، وخطب الشيخ أمحد ماهر اجلمعة »انساجوا«فلم وصلوا إىل قرية 
 .اإلسالمو النارو احلاج أمحد عبد الرمحن عرشين دقيقة عن اجلنة

الشيخ أمحد عبد الرمحن  آثر، وفنزل الشيخ أمحد ماهر ليسرتيح، ثم رجعوا إىل الفندق
 هذه املرةيف فأسلم عىل يدية ، عىل الناس اإلسالم ضليعر، مرة أخر إىل السوق الذهاب 

 .عرشون رجالو مخسة
جر بيننا احلوار ، وقابلنيقبيل املغرب ، ورجع الشيخ أمحد عبد الرمحن إىل الفندقثم 

 :التايل
 .قد انتهىبرناجمه يكاد ، ولقد انتهى اليوم :الشيخ أمحد عبد الرمحنقال 

 .نعم :فقلت له
 .سريا عىل األقدام لعلنا نجد من نعرض عليه اإلسالمهيا بنا نخرج  :فقال

 .إنني مرهق :فقلت له
 .سوف يعينك اهللا، وتعاىل :فقال

حتى وجدنا شبابا يبيعون ما رسنا إال مائة مرت ، وفخرجنا سويا مصطحبني املرتجم معنا
 فاجتمع عدد حولنا فكلمهم، فكلمناهم فلم يستجيبوا، نحوها، واملعاول، وحديدا كالفؤس

أن الرجل إذا دخل اجلنة له مثل الدنيا عرش مرات ، والنارو اجلنة، والشيخ أمحد عن خلق آدم
فلام انتهى من ، أنه عبد اهللا، ونحن نؤمن بأن عيسى رسول اهللا، وهذا ألدنى رجل يف اجلنة

فرددوها ، رسولهو أن عيسى عبد اهللا، وقفوا صفا واحدا فردد عليه الشهادتني :حديثه قال هلم
فلام ، لتأخذوا هداياكملكل واحد له عندي هدية فتعالوا معنا إىل الفندق  :ثم قال هلم، يعامج

أعطى ، وعلمهم الصالة عمليا، وتوضأ أمامهمو أحرض الشيخ أمحد ماء، وصلنا إىل الفندق
فسمعت جلبة ، بينام نحن كذلك إذ دخل علينا الشيخ نشأت، وكل واحد منهم ألف كواتشا

 .رجت إليهمفخ، خارج الفندق



––Èf⁄áÁ⁄Ê<ÎÊ¯⁄<:÷ÊÅ<±c<±Ê˘]<:◊uÖ<  ٢١

 ماذا تريدون ؟  :قلت هلمو
 .سمعنا أنكم تدعون إىل دين جديد :قالوا

 .أهال وسهال تفضلواو مرحبا :فقلت هلم
عىل الدين فتعرفوا ، تسع نسوة، ورجالعرشين و كانوا حوايل سبعة، والفندقفدخلوا 

 .فأسلموا مجيعا، الشيخ نشأت معهم احلديث أكمل، واجلديد
 .فعرضنا عليهم اإلسالم فأسلموا، ليسلموامخس نسوة و جالنو بعد العشاء أتى ر

الداعية به خطب اجلمعة ، و»جابوا«أما برناجمي يف هذا اليوم فبدأ بذهايب إىل مسجد 
 ألن، الثانية ثالث دقائق، وقىل تستغرق مخسة دقائواخلطبة األ كانتو ،املالوي باللغة العربية

 .ال يفهمون العربية الناس
 .قبل اخلطبةدهتم أهنم يستمعون إىل موعظة باللغة الشاشوية و كان من عا

ÊÌ◊Úâ˘]<ò√e<‹„È◊¬<kÈœ÷_<Ìf�§]<Ç√eV<

 ؟  ما هو اسم النبي 
 كم عدد الصلوات ؟

 كم عدد تكبريات صالة اجلنازة ؟ 
 ؟  من هن زوجات النبي 
 و من يقرأ لنا الفاحتة ؟

 .فأعطيته هدية، قراءة صحيحةو من يقرأ لنا التحيات ؟ فقام ابن الوزير فقرأها 
كانت اهلدية عبارة عن كتاب باللغة الشاشوية عن ، وكل واحد أجاب هدية كنت أعطيو 

 .اإلجابة عليها، وبعض شبهات املنرصين، واإلسالم
 

*   *   * 
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أراد الشيخ أمحد عبد ف، كانت معنا سيارتان، وزمبيقوإىل ميف هذا اليوم أردنا أن نسافر 
ليس معنا إال  :فقلنا له، يف األسواقالرمحن أن يظل يف مالوي ليدعو الناس إىل اإلسالم 

سأذهب أنا مع مرتمجني إىل السوق سريا عىل ، وبالسيارتني ماذهبوا أنت :فقال، سيارتان فقط
رشع يدعو الناس إىل و ،واحد دراجة فاستأجر يف السوق ثالث دراجات لكل، األقدام

 .اإلسالم
ثم انتقل ، ستونو سبعةعىل يديه فأسلم ، بجوار السوق »شالوانا«يف أول سوق بقرية نزل 

 .أربعونو إىل جهة أخر من السوق فأسلم واحد
فدعا الناس إىل اإلسالم فأسلم كل  »يولب«ثم ركب سيارة ميكروباص متجها إىل قرية  

 .كان عددهم مخس عرشة شخصا، وتى قائدهامن يف السيارة ح
 »شيغاوا«يف طريقه إىل ، وعرشونو ثم انتقلوا إىل ناحية أخر من القرية فأسلم ثامنية 

فأسلم يف ، اجتمع معهم آخرونو وا أن يستأجروا درجات فاجتمع عليهم أهل الدرجاتأرد
 .مخسونو هذا املوقف اثنان

، مستقلني سيارة فأسلم من يف السيارة مجيعا »شيغاوا«ثم اجتهوا إىل ناحية أخر من  
 .كان عددهم سبعة عرشو

 .عرشونو فأسلم ثامنية »شيغاوا«ثم نزلوا يف  
يف طريقهم إىل ، وكان عددهم ثالثةو ثم مروا بنقطة رشطة فدعاهم إىل اإلسالم فأسلموا 
يف ، وأربعونو نفسها أسلم تسعة »طسبة«ملا وصلوا إىل  ، وأربعونو أسلم مخسة »طسبة«قرية 

 .طريق رجوعهم عرض اإلسالم عىل الركاب فأسلم أربعة
 ستةو بذلك يكون عدد من أسلم عىل يد الشيخ أمحد عبد الرمحن يف هذا اليوم ثالثامئةو 
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فقلت ، موظفة، وفقمت باستدعاء موظفا، قال الشيخ أمحد ماهر: نزلت يف فندق انشالوا
 .هل حتبا أن تسمعا شيئا عن اإلسالم :هلام

 .رحبا، ونعم :فقاال
 .فأسلام، نحوه، وأن عيسى نبأ هباو ،فذكرت هلم شيئا عن اإلسالم مثل نبوة النبي 

فبينت هلم كذب هذا  ؛أن املسلمني إذا مات هلم ميت بقروا بطنه :هيو ثم ذكرا شبهة
 .أسلامو فاقتنعا، دفنه عىل النحو الرشعي، وذكرت كيفية تغسيل امليتو، الكالم

 و ذكرت للمرأة أن اإلسالم فرض احلجاب عىل املرأة لكرامتها فاستجابت.
=

*   *   * 
=
=
=
=
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 .كانت فتحا لقر أخر »انبنجي«قرية العجيب 
، فسألوه عن اإلسالم،  القس الذي أسلمأتى أهلها إىل، »ميشون«فبجوارها قرية  

، فطلبوا من أن يرسل إليهم من يدعوهم، . إلخ.فأجاهبم بأنه دين سامي حيرتم األنبياء كلهم
 .عرشة من أهلهاو فأرسل إليهم أحد الدعة فأسلم مائة

 .سبعون شخصاو فأسلم منهم مائة »انبنجي«تأثرت أيضا بقرية  »سليمة«قرية و
 .ثالثونو أسلم منهم مخسةفرت أيضا تأث »جانجي«قرية و
 .مخسونو منها مخسة تأثرت أيضا فأسلم »نيامانابوي«قرية و
 .منه أربعون مسلامتأثرت أيضا فأسلم »قونقوي«قرية و

كانوا فرحني ، وهذه القر األربعة اجتمعوا مجيعا لنا فألقى الشيخ نشأت عليهم حمارضة
  .وزعنا عليهم هداياو بنا جدا

كان سبب إسالمهم أن بعض الدعاة كانوا قد مروا هبم فنزلت ، و»ريهندي«ثم نزلنا بقرية 
 :قال هلمو فجمع األطفال املسلمني، كان معهم الشيخ محاد، واألمطار الغزيرة فباتوا بالقرية

أربعون و فأسلم مائة، وجاب هبم القرية، فجعلوا يرددوهنا، ال إله إال اهللا بصوت مرتفع :قولوا
 .أهلها من

ثم رجعنا إىل الفندق فلام وصلنا وجدنا بعض الناس ، فلام وصلنا القرية أعطيناهم هدايا
كان و اإلسالم فأسلموا نشأتفعرض عليهم الشيخ ، جمتمعني يسألون عن الدين اجلديد

 .عددهم ستة
=

*   *   * 
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، فصيلة الشيخ أمحد عبد الرمحن، وت أمحدهذا اليوم كان موعد سفر فضيلة الشيخ نشأ

يبيتون ، وأتوبيس إىل العاصمةمن هذه املدينة سيستقلون ، و»ريطبلن«نتقل إىل مدينة نكنا سو
لكن ، وكنا سنمر يف الطريق بقرية قد أسلمت لنسلم عليهم، وثم يسافرون إىل القاهرة، هبا

ض اإلسالم عىل أهل بعض القر الشيخ أمحد عبد الرمحن آثر أن يستقل سيارة قبلنا ليعر
 .بالفعل دخل أكثر من قرية فأسلم عىل يديه عدد كبري، واملجاورة

قد أنشأت  مؤسسة تنمية مرص إفريقيا اإلسالميةكانت ، وو ملا دخلنا القرية التي أسلمت
استقبلنا ملك القرية مع أهلها فرحني بنا ناشدين بعض األشعار التي ينشدوهنا ، هلم مسجدا

 :من أناشيدهم، وقبل عليه من حيبونإذا أ
 .األسامك يف البحار تفرح بقدوم النبي املختار

 .جمتمعوناملسلمون متحدون متآلفون متحابون 
 .يفر منهم الشيطان، املسلمون أشداء أقوياء

 .كان ملكهم يصنع مثل صنيعهم، وو كانوا يرضبون بأرجلهم األرض
، كذلك ألقيت كلمة بسيطة، وب هبمرح، وثم ألقى فضيلة الشيخ نشأت أمحد كلمة

 .رحبنا هبمو
، لكن ال يوجد هبا مسجد ، تقابلنا يف منطقة اسرتاتيجية، وانطلقنا، وثم استودعناهم اهللا

فتربع الشيخ نشأت أمحد ببناء مسجد يف هذه ، أقرب مسجد منهم يبعد عنهم بسبعة كيلو مرتو
 .املنطقة

ركبا ؛ وأمحد عبد الرمحن الشيخ، وشأت أمحدن عنا الشيخودَّ  »بلنطري«فلام وصلنا إىل 
 .األتوبيس

 ، نحن يف هذه القرية :ال بعضنافق ؛ورجعنا إىل الفندق قبيل املغرب لنسرتيح حتى الصباح
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كان من املقرر أن نذهب إىل بعض املنظامت اإلسالمية يف ، و»بلنطري«زلنا يف مدينة ال
مْ «مدينة  ، ا بعد أن صلينا الفجرفاستيقظنا مبكر، كنا سنسافر إليها قرابة الساعتني تقريبا، و»بازُ

كان معي ، وفأحرض لنا شاهي، كان رجال مرصيا، وحممد الذوق :فذهبنا إىل حمل األستاذ
بدال  :فقال بعضنا، -ي جاء ليدرس منهج نور البيان ذال –أمحد قرقاش ، ود ماهرالشيخ أمح

فذهب أمحد ، بنا بعض الناس عل اهللا أن هيدينجوب السوق لو من أن نرشب الشاهي نذهب
 .قرقاش يف ناحية فأسلم عىل يديه واحد تلو اآلخر

 : علمه الوضوءت لهفقل، كان معه رجل مسلم، واينأما أنا فقد أسلم عىل يدي رجل نرص
 .الصالةو

فرددنا فعرضنا عليهم اإلسالم فطرحوا علينا بعض الشبهات ، ثم تقابلنا مع ثالثة آخرين
اآلخر ، وفأسلم أحدهم، فهو لذلك كلمة اهللا، إنا اهللا خلق عيسى بكلمة كن :قلنا هلم، وعليهم

 لك األجر، ولصالةاو علمه الوضوء :فقلنا له، رجل مسلم ثالثهمكان ، ودعوين أفكر :قال
 .الثواب و

فسجلت ، هي مجعية متخصصة يف األعامل اخلريية، وثم ذهبنا إىل مجعية زمزم اإلسالمية
معهم حوارا سجلته قناة ند. 

مدرسة  ٣٧١ ذكروا لنا أن عندهم، وتعرفنا عىل نشاطهاو ثم ذهبنا إىل مؤسسة الربكة
العلوم ، ود العلوم العرصيةهم يدرسون األوال، وعندهم مستشفيات صحيةو ،إسالمية

، أمنا عائشةعندهم مدارس ، وثانويو إعداديو حتى يتخرج الطالب ابتدائي، اإلسالمية
 .مدار للبنات، وللبننيمدارس و

 اندعا، ورجعنا من ليلتنا هذه فالتقينا باألمني العام للمجلس األعىل لعلامء املسلمنيثم 
 .جلساالجتامع السنوي للم كان موعد، ولنحرض غدا
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 .هي من أشهر مدن مالويو »بلنطري«مدينة الزلنا يف 

، استيقظنا مبكرا، هذا اليوم كان متقررا أن نذهب إىل اجتامع جملس علامء املسلمنييف 
، كنا بمالبس النوم، وكان نرصنياو بشيف املطعمأتى أثناء الفطار فوجئنا بالشيخ أمحد ماهر و
 .كان حوار ممتعا، وصور احلوار، وستغلها مصور قناة الندفا

 .نريد أن نتعرف عليك، وبالد العربنحن من ، مرحباو سهالو أهال :قلنا له
 ما ديانتك ؟ :قلنا له

 .أنا نرصين :قال
 أال تريد أن تعرف شيئا عن اإلسالم ؟ :فقلنا له

أثناء حواره قاطعه النرصاين و ؛رشع الشيخ خالد يعرفه باإلسالم، وفأبد ترحيبه احلوار
 :قائال

 –أكرههم كرها شديدا و قد كنت أعادي املسلمنيو -هذا يذكرين برؤيا رأيتها يف منامي 
وجدت ، واملسلمونو النصارو أن الناس قد أتوا اليهود، وكأن القيامة قد قامترأيت 

فأصبحت ال  ؛ء أوالديهؤال :فإذا مناديا من قبل اهللا تعاىل يقول، املسلمني مرسورين فرحني
 .أعادي املسلمني

 .كان عليك أن تسلم من ليلتها :فقال له الشيخ خالد
، رجل عريب عرف بني العرب بالصادق األمنيبأنه  عرفناه بالنبي ، وفدار حوار بينهام

ملا بلغ ، وأمتنوه عىل وضع احلجر األسود مكانه عند الكعبة، ووكانوا يضعون عنده أماناهتم
ذكرنا له قصة نزول ، و– املالئكة من ملك هوو –نة نزل عليه جربيل عليه السالم أربعني س

 .الوحي
 فكيف يأيت بالقرآن ؟، النبي أمي :فقال لنا
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حتد هبا العرب  ،هذه معجزة للنبي و فأجبناه بأن اهللا تعاىل هو الذي أنزل عليه القرآن
 فآمن كثري منهم ملا سمعوا بالغة القرآن حاولوا أن يأتوا بمثله فام استطاعواو الفصحاء البلغاء

 .فصاحتهو
بعض عن له  أجبنا، وألن اإلنجاب من صفات النقص، و بينا له أن عيسى ليس ابنا هللا

 .الشبهات
 أتريد أن تدخل يف اإلسالم ؟ :ثم قال له الشيخ خالد

 .نعم :قال
 .إذن أدخل يف اإلسالم :الشيخ خالدفقال له 

 .أفكرو أقرأدعوين لكن و ت أن حممدا رسولأنا اآلن قد اقتنع :فقال
 .التفكريو القراءةقد متوت قبل أن تنتهي من  :فقلنا له

 .ردد الشهادتنيو فاقتنع
، فتحدثنا معه، كان منرصا كبريا، وهو املسؤول عن السيارات التي ستنقلناو و ناقشنا آخر

 :فقلت له، ن صفة اهللاسألنا ع، وفأجبنا عليها بفضل اهللا، لكن كانت عنده شبهات كثريةو
)7 6 5 4 3 2 1   ((

 .هل يوجد يشء ال صفة له يف الواقع، وكيف هذا :فقال
، فأجبته بأن صفات اهللا ال يستطيع العقل أن يتعرف عليها بخالف صفات اإلنسان

 .فاقتنع
لت فق ؛ أخربنا بأنه مقتنع بالنبي ، ويقرأو فعرضت عليه اإلسالم فأبى إال أن يفكر

 .صفتهو ،عن النبي و أعطه كتبا عن اإلسالم :للشيخ خالد
 :فألقيت كلمة بعنوان، و ملا وصلنا اجتامع جملس علامء املسلمني وجدناهم جمتمعني

مقبلني عىل تطبيق يف مرص م املسلمني أبنت هلم أن إخواهن، و»ال تفرقواو اعتصموا باهللا مجيعا«
نحن جئنا لنتعرف  :مفقلت هل، كأننا من بلد واحد، وفرحوا جداو فكربوا، الرشيعة اإلسالمية

 .رسولنا الكريم يأمرنا بالتواصل، وعىل مشاكلكمنتعرف و عليكم
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ŸÊ˘]V أن جتعل اإلسالم فوق مصلحة نفسك. 
Ífi^n÷]V ال ملؤسستكو أن ال تعمل حلزبك. 
o÷^n÷]V ليس يف قلبك يشءو أن تبيت يوم تبيت. 
ƒe]Ü÷]V االختالف وارد فقد حدث االختالف بني الصحابة أن. 

‹7<k◊Œ<‹mV أنتم شيوخ أجالء ، وإنام جئت لكم ألتعلم منكم، وما جئت لكم ألنصحكم
 .فضالء
كان مسلام ضمن ست ، واجلديدلقد أجر األستاذ حممد العلو حوارا مع وزير الطاقة و

مع أن ، وزارة ٣٠عددها و صارباقي الوزارات للن، ووزراء مسلمني عينتهم رئيسة مالوي
كان النصار يمنعون املسلمني من  ألمركان يف بداية ا، و%  ٥٠عدد املسلمني يف مالوي 

فوزير الطاقة اسمه إبراهيم فرفضوا أن ، الدخول يف املدارس احلكومية إال بعد تغيري أسامئهم
ها أهل مالوي عدم وجود من املشاكل التي يعاني، ويدخلوه املدرسة حتى غري اسمه إىل ابراها

 .بدولتهمجامعة إسالمية 
أن الدولة و ال سيام، فنحن هنيب بإخواننا األغنياء أن يتدخلوا إلنقاذ إخواهنم يف مالوي

فمن أراد أن يبني مدرسة فعليه أن يدرس فيها املواد احلكومية ثم يضيف فيها ما ، تتيح ذلك
 .يشاء
 

 
 
 
=
=
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=

 .»لولنقو«نحن اآلن يف دولة مالوي يف العاصمة 
 عليها باب كبري،  ومررنا بعدة عامرات حوهلا سور كبرييف الطريق و رجعناو صلينا الفجر 

فعرضنا عليه اإلسالم ، كان معي الشيخ أمحد ماهر، واكان أحدمها نرصانيو عليه بوابنيو
 .الساعة اآلن السادسة صباحاو ،الصالةو سلم علمه كيفية الوضوءقلنا للم، وفأسلم
 .سننطلق اآلن إىل مطار مالويو

 .ا ليدعو الناس إىل اإلسالمنندائي إىل كل الدعاة أن يأتوا إىل ه
تعالوا إىل هنا لكي تتصدقوا بأموالكم عىل هؤالء القوم لكي ، كذلك أهيا األغنياءو

 .يدخلوا يف اإلسالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 ا
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 ليس لديك أي مانع من الدخول يف اإلسالم ؟ :بوابقلت لل

 .ليس لدي مانع :فقال
أن اهللا ، ولكن نريد أن نبني لك قبل أن تدخل يف اإلسالم أن اهللا واحد ال رشيك له :قلت

 .ليس ابنا هللاو رسول مكرمو أن عيسى عبد، وليس له ابناو مل يتخذ ولدا
 .ردد معي اآلن الشهادتنيسوف ت، وو دخولك يف اإلسالم يكون بالشهادتني

 .أشهد :قلت
 .أشهد :فقال
 .أن  :قلت
 أن  :فقال
 .ال إله :قلت
 .ال إله :فقال
 .إال اهللا :قلت
 .إال اهللا :فقال
 .أشهد: وقلت
 .وأشهد :فقال
 .أن حممد :قلت
 .أن حممد :فقال
 .رسول  :قلت
 .رسول :فقال
 .اهللا :قلت
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 :فجرت بيننا هذا احلوار التايل، قدر اهللا لنا أن نلتقي مع أحد املنرصين يف دولة مالوي
لذلك ، نحن سمعنا عنك أنك رجل طيب ذو أخالق مجيلة، ونحن سعداء بك :قلت

فهل ، النرصانيةو األلفة حول اإلسالمو أن نتناقش معك نقاش املحبةو أردنا أن نتعرف عليك
 .لك رغبة يف ذلك

أعرف هلا و فعندي أشياء كثرية أريد أن أفهمها، هذه فرصة مجيلة جدا بالنسبة يل :قال
 .إجابة

عظموه و ال يذكرونه إال إذا بجلوه، وبداية البد أن تعرف أن املسلمني حيبون عيسى :قلت
اإلسالم هو الديانة ، ورشط اإليامن عندنا أن يؤمن اإلنسان بجميع الرسلو ،بقوهلم 

 .عيسىو ال يؤمنون بمحمدو فاليهودية يؤمنون بموسى، لتي تؤمن بجميع الرسلالوحيدة ا
 .هذا أول مرة أعرفه :قال

 .أما املسلمون فيؤمنون بجميع الرسل، النصار يؤمنون بعيسى فقط: وفقلت
 .ملاذا أؤمن بجميع الرسل :قال

 .هؤالء رسيل :قال، وألن اهللا تعاىل أرسلهم مجيعا :قلت
 بجميع الرسل رشط ؟ هل اإليامن :قال

 .نعم :قلت
 .لذلك نحن نؤمن أن من كذب رسوال فكأنه كذب اهللا تعاىل

 .و هذه القاعدة األوىل
 الزواجو ننزهه عن كل نقص كالتعبو أن اهللا تعاىل كبري خالق كل يشء :و القاعدة الثانية

 .األوالد فهو إله عظيم ليس كمثله يشءو
 .هل هو شخص ؟، كيف تصف اهللا :قال
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هو الذي خلق اخللق ، خالق كل يشء إذا قال لليشء كن فيكون، اإلله قوة قاهرة :تقل
، حيبنا، ويعلم ما يف خواطرنا، هو يرانا اآلن، هو الذي يرزقهم، كلهم من آدم إىل يوم القيامة

هذا اإلله العظيم فوق السامء ، يريد أن حيبنا بعضا، وأن نتعبد له، وحيب أن نتقرب إليهو
1 2 3 4 5 6  ( :قال يف القرآن، فية ال نستطيع أن نصفهاالسابعة بكي

أرأيت لو ، ألن قدرة العباد حمدودة، ألن عقولنا ال تطيق وصفه، ))   7
إنك  :لقيل يل، أنا أر اآلن رجاال يف أمريكا يمشون :قلتو »بلنطري«وقفت هنا يف مدينة 

فكام  ؛إنك كذاب :لقيل يل، يف بريطانيا نساأنا أسمع اآلن اثنني يتهام :كذلك لو قلت؛ وكذاب
فكذلك للعقل حدود إذا ، أن للسمع حدود إذا تعداه أخطأ، وأن للبرص حدود إذا تعداه أخطأ

 .األرضو فال أستطيع أن أخرتق الساموات السبع ثم أفكر يف اهللا قاهر الساموات، تعداه أخطأ
 .هل فهمت :ثم قلت له

 .نعم :قال
إنام هو رسول اهللا مكرم معزز من قبل ، أن عيسى ليس ابن هللا :لثانيةإذن القاعدة ا :قلت

 .اهللا
  .ملاذا يقول عنه اإلنجيل إنه ابن اهللا :قال

 .تبديلو تغيري، واإلنجيل فيه حتريف :قلت
 .إن عيسى ابن اهللا :قرأت يف اإلنجيل أن األنبياء مجيعا يقولون :قال

 .ياتكسوف أخربك بمعلومة تفيدك كثريا يف ح :قلت
 :خلق اهللا أربعة أمثلة :قلت

 .هو آدم، وال أمو خلق خلقا بال أب
 .هي حواءو بال أمو و خلق خلقا بأب

أرسل جربيل فنفخ يف درعها ، هو عيسى عليه السالم، وبأم، وو خلق خلقا بال أب
 .نحن املسلمون نؤمن أن اهللا خلق عيسى بكلمة كن فيكون، وفحملت به

 .بقية الناس هم، وأمو و خلق خلقا بأب
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أنه قادر عىل أن خيلق ، وإذا اإلله يريد أن يربهن عىل أنه يستطيع أن خيلق أي يشء :قال
 .عيسى بال أب 

 .هذا يدل عىل أنك عبقريو أنا معجب بك :قلت
أن يؤمن بجميع ، أن من رشوط اإليامن باهللا، ونار، ونحن نؤمن بأن هناك جنة :قلت

مل يؤمن بعيسى و أي أنه لو آمن بمحمد، واحدا دخل النارفلو آمن بجميع الرسل إال ، الرسل
 .مل يؤمن بمحمد دخل النارو موسىو لو آمن بعيسى، ودخل النار

 هل رشط لدخول اجلنة أن يفجر اإلنسان نفسه؟، املسلمون إرهابيون :قال
يأمرنا اإلسالم أن نعامل ، وفلو فجر املسلم نفسه دخل النار، هذا ليس صحيحا :قلت

 .معاملة حسنةالناس 
 .ما تفعله إيران جيلب العداء للناس :قال

 .اإلسالم منها بريء، ويفعلوهنا تسرتا خلف اإلسالم، هذه أمور سياسية :قلت
بكل ، وأداء األمانة، وأمر بحسن اخللق، ورشب اخلمرو الزناو اإلسالم هنى عن الرسقة

 .األخالق احلسنة
 .عال احلسنة دخل اجلنةفعل األفو لو أن اإلنسان أد األمانة :قال

 .اعتقدمهاو نعم إن نطق بالشهادتني :قلت
 .إذن عليك أن تدخل يف اإلسالم

 .أقرأ حتى أسلمو لكن أريد أن أفكرو أنا مقتنع بكم :قال
لعل اهللا ساقنا إليك من مرص ، وأنك تريد احلق فعالو هذا يدل عىل أن قلبك طيب :قلت

أنا أراك ، ولشجاع احلقيقي من عرف احلق اتبعها، ولكي تكون هذه حلظة سعيدة يف حياتك
 .شجاعا

هذه ستكون نقطة ، ومن أجل هذا أريد أن أعرف أكثر لكي أكون أقو من ذلك :قال
 .بداية يل

 .سنعطيك كتبا للتعرف أكثر عن اإلسالم: وقلت
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 .لكي نتصل باإلله، كيف نصل إىل السامء السابعة :قال
 .صلينا لهو إذا أردنا أن نكلمه دعونا، وىل ذات اإللهلن نستطيع أن نصل إ :أنا قلت :قلت
 .لنحمل هذا اخلرب السعيد معنا إىل مرص، هل أنت مستعد لتسلم اآلن :قلت
 .أنا حمتاج لكي أقر أكثر :قال

عىل وعد للدخول يف اإلسالم ، وإذا قبلت أن نكون لك أصدقاء، وأنا سعيد بك :قلت
 . ختربه بذلكو تتصل بالشيخ أويسو قريبا
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 .بعض القساوسة، وبني الشيخ أويس املرصيدارت هذه املناظرة ، يف عرص يوم السبت

 هل املسيح مات مصلوبا أو مل يمت ؟ :قالوا لنا
 .ما صلبو املسيح ما قتلوا :قلنا هلم

 .صلبو املسيح قتلوا :فقالوا لنا
 .لكم منه أن املسيح ما صلبائتوا بإنجيل نخرج  :فقلنا هلم

 .فأحرضوا لنا اإلنجيل
 .فأخرجنا هلم أكثر من موضع فيه أن من صلب فهو ملعون

 .أنت كذابون :فقالوا لنا
 .ائتونا بإنجيل آخر نخرج لكم منه أن املسيح ما صلب :فقلنا هلم

 .فأخرجنا هلم ما أخرجناه يف املرة األوىل، فأحرضوا لنا إنجيال
هو و أو أن يكون املسيح قد صلب، أن يكون أن هذا اإلنجيل كاذباإما  :و قلت هلم

 .ملعون
 .املسيح ليس ملعونا :فقالوا لنا
 .الصواب أن هذا اإلنجيل حمرفو احلق :فقلنا هلم
 كيف يكون حمرفا ؟ :فقالوا لنا
 .نستخرج لكم بعض اآليات التي قد حذفت :فقلنا هلم
 .نال يمكن أن يكوو هذاال يصح  :فقالوا لنا

، ٤٤ال يوجد و ،٤٣، ٤٢بدأ اإلصحاح بـ ، من اإلنجيل آيات قد حذفتفاستخرجنا هلم 
 .٤٦ال يوجد ، و٤٥ثم 

 .أنتم الذين جئتم هبذا اإلنجيل :فقالوا لنا
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 .أنت الذين أحرضمتوه اآلن :فقلنا هلم
 .أحرضوا غريه :فقلنا هلم

 .هلم من املرة األوىلفأخرجنا هلم ما أخرجنا ، فأحرضوا ثالثة أناجيل بملل خمتلفة
 .الراهبات عىل ما هم عليهو ظل القسيسان، وفانحاز بعضهم لصف املسلمني

 تؤمنني أن هذا الرجل الذي خيتلف معك يف امللة سيدخل اجلنة ؟ له :فقلت هلا
 .فسكت قليال

 .ألهنم يعلمون أهنا الوحيدة التي ستدخل اجلنة، فضحك الناس كلهم
 .عقيدة الصحيحة فسوف يدخل اجلنةإن كان يعتقد النعم  :قالت

 .انت تعتقدين أن هذا الرجل لن يدخل اجلنة، أنت كذابة :فقالوا هلا
 .هل تؤمن أن هذه ستخل اجلنة :فسألت القسيس

 .ال :قال
 .هل تؤمن باإلنجيل الذي معها اآلن :قلت له

 .ال :فقال
 .فيه  سأسألكم سؤاال ستختلفون مجيعا :فقلت هلم

 .فاختلفت إجابتهم، يحما عقيدتكم باملس
 .هو اإلله :فقال بعضهم

 .هو ابن اإلله :و بعضهم قال
 .هو جزء من اإلله :و بعضهم قال

 بأي إنجيل أومن ؟، وفأنا اآلن إذا أردت أن أدخل يف النرصانية فبأي ملة أعتقد
 .بأي ملة تعتقد تكون صحيحة :فقال الراهبة

 كيف لو آمنت بامللة التي ختالفك ؟ :فقلت هلا
 .ضحك الناس مرة أخرو فسكتت

 .إنجيل ٢٥ملة بأكثر من   ٢٥ثم بدأت أخربها بأن يف مالوي أكثر من 



––Èf⁄áÁ⁄Ê<ÎÊ¯⁄<:÷ÊÅ<±c<±Ê˘]<:◊uÖ<  ٤١

، هذه امللل كلها تكفر بعضهم بعضا، وإنجيل ٧٠٠ملة بأكثر من  ٧٠٠و يف العامل أكثر من 
 .يعتقد أهنم لن يدخلوا اجلنة إال إذا اعتقدوا معتقدهمو

معتقده واحد ال و هو واحدو أم اإلسالم، هي متفرقة، وهل تعتقدين هي احلق :افقلت هل
 حتريف يف كتاهبم ؟ 

 أي الدينني تعتقدين هو احلق ؟ :و قلت هلا
 .القسيسنيو سكت الراهبات الثالثة، وفقال الناس مجيعا هو احلق

 .فقام عرشة من الناس يريدون أن يدخلوا يف اإلسالم
 .هبا لتزاماالجيب ، حدودو فأعلمتهم بأن اإلسالم له فرائض

زاد ، وشتموهاو فسبوها، يكذب عليكم فالتصدقوهو هذا حيرف دينكم :فقالت الراهبة
 .عددهم إىل العرشين

 .فأسلموا مجيعا
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ˆÂ^U تتفق مع إحد لتجهز لك لقاء مع ، اجلمعيات اإلسالمية العاملة يف دولة مالوي
فاللحوم هناك ، بثالثامئة جنيها تقريبا، الغداء عبارة عن خروفني، ودعوهتم إىل الغداءالناس ب
 .الكيلو باثني عرش جنيها مرصيا، رخيصة

 .سوف يسلم منهم عدد طيب إن شاء اهللا، وو عىل الغداء تعرض عليهم اإلسالم
]Ë›]lU تنزل و ،تتفق مع اجلمعية املضيفة عىل مرتجم من طالب العلم الرشعي بمالوي
وجوب اإليامن بجميع ، والنارو تكلهم عن اجلنة، وتدعو الناس إىل اإلسالمو األسواق

 هل تريدون أن تدخلوا اجلنة ؟ :ثم تقول هلم، الرسل
 .نعم :فسيقولون

 .ال بد أن تدخلوا يف اإلسالم :فقل هلم
 فمن يريد أن يدخل يف اإلسالم ؟

 .رسولهو عبد اهللا أن عيسىو فلقنهم الشهادتني ،فسريفعون أيدهيم
 .الصالة عملياو علمهم الوضوءو ثم امجع الذين أسلموا

كذلك ال ، وأن املسلم هناك يعرف بالقلنسوة، »طواقي«ال تنسى أن تأخذ معك قالنس 
 .تنسى أن تأخذ معك إدنآت للنساء الاليت يسلمن

ة هناك بعض اإلخو، وو هناك بعض املحالت التجارية التي تبيعها بسعر التكلفة
 .املستعدين للتربع هبا

 .نساء فسوف يسلم هنم عدد كبريو حاول أن تكلم مجيع الناس رجاال
]m’]lU نحن من العرب جئنا  :قل هلم، والطرقاتو كلم الناس يف الشوارعو انزل إىل املدن

 ثم عرفهم باإلسالم، فهل تريدون أن تتعرفوا علينا، إليكم من أماكن بعيدة لنتعرف عليكم
  .فضلهو
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 .أهيا األغنياء اذهبوا إىل جنوب أفريقيا فتصدقوا بأموالكم�
 .جنيها يف الشهر تامئةأهيا املسلم الغني تستطيع أن تكفل شيخا يدعوا إىل اإلسالم بس�
 .تستطيع أن تكفل طفال بخمسة عرش جنيها يف الشهر ليتعلم اإلسالمأهيا املسلم الغني �
 .فقطألف جنيها مرصيا ٥٠بـ  امسجدبني تأهيا املسلم الغني تستطيع أن �
إىل جنوب أفريقيا ليدعوا الناس إىل لو مرة واحدة و اذهب يا من تعتمر كل سنة�

 .اإلسالم
 .حتفر بئرا فيسلم بسببه املئات أهيا املسلم الغني تستطيع أن�
 تآنباملال الذي ستذهب به ادْ  اشرت، أهيا املسلم الغني بدال من أن تذهب إىل املصيف�

 .فالنساء يف حاجة إليهاليوصلوها إىل جنوب أفريقيا  للمسؤولني اعطهأو
لكي تسعدوا كام لتدعو الناس إىل اإلسالم اذهبوا إىل جنوب أفريقيا ، أهيا املسلمون�
 .سعدنا
 

—ÍàÃ`=iÈ·r=Ω=ÔvÈkÕª^=4¶^=i^Èf`=‚‹Î_=
=

األرقام ، وجليزيةهي عبارة عن تعليم أطفال القرية احلروف األبجدية باإلن، واحلضانات 
تعطيه مخسة كيلو ذرة كل شهر لكي ، ومبادئ اإلسالم، واإلنجليزية ألهنا اللغة السائدة هناك

فإذا فعلت ذلك أرسل الناس أوالدهم حتى  ؛أي ما يقارب مخس عرشة جنيها، يأتيك
 .ثم تأيت باقي األرسة فتسلم مجيعا، النصار يرسلون أطفاهلم
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=
„`=fiŸ≈j=⁄‰=
=

فلقد أسلم شاب ، ستطيع بمعلوماته العدية يف مرص أن يدعو إىل اإلسالمأي إنسان ي�
استطاع أن جيعله أن ، واملصور شاب ليس عنه كثري معلومات، وعيل يد مصور قناة الند

  .يسلم يف أقل من عرشة دقائق
فقد بنوا ، بخالف املسلمني، النصار إذا بنوا بئرا ال يمكنون املسلمني من الرشب منه�

 مرة فدعوا النصار للرشب منه فأسلموا مجيعا.بئرا 
=

◊_·‰=é_·ÿ^=∆Û_gù=‚‹ 
 

 .متواضعون جدا كالناس هنا�
 .حبا كثرياحيبون العرب �
 .يصدقوهنم يف كل يشء�

=
m^àåv=
=

 أهيا املسلم الكريم هل أسلم عىل يديك رجل واحد منذ أن أسلمت ؟
فالناس هنا تسلم بأقل ، طةاعرض اإلسالم عىل الناس بمعلوماتك البسي، وإىل هنا تعال

 .يشء
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=
_Í˜á=flÈÎÿ^=Ò`á=fi’·‹=‚‹=\=

=
فإذا ، رأيت كأنني أصعد يف سلم وسط أسواق كثرية، لقد رأيت رؤيا بعد صالة الفجر
عن يمينها كاتب هلا معه أوراق ، وال يظهر منها يشء، وبامرأة طويلة جدا تلبس مالبس بيضاء

تلبس مثل مالبسها عىل رأسها حجاب و مة هلاعن يسارها امرأة كأهنا خاد، وفيها أشعار
 .إذا باملرأة تضع يدها بقوة عىل رأيس، ومكتوب عليها شهرزاد

 .أريد أن أتوب أريد أن أتوب أريد أن أرجع إىل اهللا :تقولو 
 .اكتبي ؛تعايل فاجليس، ال بأس :فقلت هلا 
د أحد اإلخوة أن فأرا، يا أمحد أن تعلم أن الكتابة رفعت عني :فنادت كاتبها فقالت 

 .فأبت، يكتب له
 .اكتب يا أمحد فإن خطك مفرس :قالتو 
 .يف أوقاهتااملحافظة عىل الصالة  :فقلت أكتب 

ثم أذن لصالة ، وفأجبته ثم رجعت إليها، كأنه يريد أن يسأل سؤاالو فناداين أحد الناس
 .؟أم ال اختلف اإلخوة هل نرجع إليها  فلام ذهبتْ ، لتصيل العشاء العشاء فذهبتْ 

 إىل اإلسالم ألهنا مغنية مشهورة. ال نذهب إليها حتى تشتاق :فقال بعضهم 
 .بل نذهب إليها ألننا وعدناها :قال بعضهمو 

 .أعرضوا عليهم اإلسالمو إىل هنا، تعالوا يا أغنياء املسلمني
 

*   *   * 
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