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  فامسعىن مقدمة كتاب آمنت بربكم
 حممد سعيد رمضان البىطي العالمة الشهيد

...  ىذه قصة بسيطة
مل تقم على شيء من روعة البياف، وال براعة !..سيطة يف صياغتها، وأسلوهبا، وعباراهتاب

األسلوب، ومل ينضبط نسيجها دبنواؿ ما يسمونو الفن القصصي، وال دخل يف شيء من 
. حلمتها أو سداىا خيط خياؿ، أو طيف تصوير

ومع ذلك فقد نالٍت من التأثر الشديد هبذه القصة البسيطة هبذا الشكل ما مل أجده لدى 
ولقد اصلرفت منها يف تيار من !..قراءة كثَت من روائع القصص دلشاىَت األدباء والكاتبُت

العواطف وادلشاعر اليت تتحكم دبجامع القلب، ما كانت لتستثَتىا بُت جواضلي أقالـ أبدع 
 ..!القصاصُت، وال ريشة أروع الفنانُت وادلصورين

فمن أي سبيل سرى إىل نفسي كل ىذا التأثر، من قصة ذاتية، ما أيسر أف حيبك خَتاً 
.. منها يف الصنعة واألسلوب أي طالب ثانوي يف الفرع األديب؟

: لقد سرى كل ذلك إىل نفسي من خالؿ سر واحد انطوت عليو قصة ىذه الكاتبة، ىو
. الصدؽ يف التعبَت، والصدؽ يف العاطفة، والصدؽ يف االعتقاد!.. الصدؽ

.. وتندمج بُت طيات شعور.. إنك تقرؤىا، فال تشعر إال أنك تلمس نبضات قلب
.. وزبشع جلالؿ يقُت

ولعمري إف صبيع فنوف الصنعة الكالمية، مهما مست وتضافرت، لن تغٍت عن حرارة 
الصدؽ إذا ما افتقر إليها الكالـ، بل ال تعود تلك الفنوف إاّل أثقااًل ديجها الذوؽ ويضيق هبا 

. الشعور
 ..!ىليست النائحة كالثكل:وما أصدؽ ما قالو احلكماء قدديًا

ال جـر إذف أف ذروة الفّن الكالمي وغايتو، إظلا يتمثالف يف الصدؽ، ال فرؽ بُت أف يتهيأ 
ذلك لإلنساف قفزاً، كما ىو احلاؿ يف كاتبة ىذه القصة، أو أف يرقى إىل إبرازه والكشف عنو 

 .يف سلم من أعماؿ الصناعة األدبية وفنوهنا ادلختلفة
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إظلا السماجة، كل السماجة، يف أف تدور صناعة الكالـ حوؿ نفسها، دوف أف ربتوي 
وإفَّ للنفاؽ ألواناً، .على أي مضموف إنساين، يصدؽ ادلتكلم يف الشعور بو، والتعبَت عنو

ولكن أثقل أنواعو على القلب ذاؾ الذي حياوؿ أف يتربقع بفنوف اإلثارة والبياف، ومظاىر 
الصنعة الكالمية والكتابية، ليجعل صاحبو من التمثيل حقيقة ال وجود ذلا يف شيء من قاع 

 .شعوره وال أعماؽ وجدانو
كاتبة ىذه القصة، امرأة أمريكية، تذوقت منذ صباىا طعم حرية العقل، فتعشقتها، مث 

كاف أولو نقد كل عقيدة دينية تنهض على .. اندفعت من ىذا ادلنطلق يف طريق شاؽ وطويل
ضرورات اخلضوع للبيئة، واالنسجاـ مع التقاليد، وكاف آخرُُه اعتناؽ اإلسالـ من مستوى 

. الفهم لو أواًل، واليقُت بو ثانياً، وااللتزاـ الكامل بو ثالثًا
. تلك ىي خالصة القصة

  :ولكٍت ألفت نظر القارئ منها إىل ما يلي.أما جوانب األعلية فيها، فكثَتة

 إف يف قصة ىذه ادلرأة مع اإلسالـ، وكفاحها الذي ربملتو يف سبيل البلوغ احلقيقي :أوالً
إليو، ما يقطع دابر تلك احلجة الواىية اليت تدور على ألسنة كثَت من الشاردين واجلاضلُت؛ 

ما ذنب الذين نشؤوا يف : عندما يقوؿ أحدىم، وىو قابع يف أقصى أودية الكسل واخلموؿ
بيوت أو رلتمعات بعيدة عن اإلسالـ، حبيث مل يتهيأ ذلم أف يفهموه على حقيقتو، وال أف 

.. يتلقوا الًتبية ادلالئمة لنهجو؟
لئن كاف الواحد من ىؤالء ينشأ يف بيت ال يعرؼ اإلسالـ وال يسعى إىل التمسك بو، فإف 

ومع ذلك فقد . صاحبة ىذه القصة نشأت يف دنيا من ظلمات الكفر والفجور واالضلالؿ
توافر ذلا من االستشعار بأعلية اخلطب وخطورتو، ومن االعتزاز حبرية البحث والنظر، ما أعاهنا 

يف سبزيق تلك الظلمات كلها، لتقف من ورائها على الفجر الصادؽ، ولتستنشق عبَت النور 
. اخلالص، مث لتفرؽ بكامل يقينها العقلي بُت احلق والباطل

اصطدمت بعقبات عاتية من حواجز البيئة، ومكائد التبشَت، ونوازع األىل، فاستعلت 
 ..!على كل ذلك وذباوزتو مث ربررت منو

قامت أمامها حواجز العجمة واجلهل باإلسالـ، فبدأت من حيث يبدأ الصغار يف 
وتسَت على طريقتهم، تتحمل أقسى درجات « قراءاهتم»مدارسهم االبتدائية؛ تدرس يف 
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الصرب واألناة، دوف أي شريك معها أو معُت ذلا، حىت تعلمت اللغة العربية الفصحى، 
 .ـمث أقبلت تتعلم القرآف وتتبُت عن طريقو حقائق اإلسال. وزبلصت من سجن عجمتها

فأي عذر بعد ىذا لشباب نشؤوا يف بالد مسلمة، ينطقوف بلغة القرآف، ومن حوذلم 
الكتب الزاخرة اليت تعرؼ باإلسالـ، وبُت ظهرانيهم ادلساجد ادلعمورة بادلواعظ والدروس، أي 

عذر ذلم يف أف يغمضوا أعينهم عن ىذا الدين ويعرضوا عنو، جملرد أف بيوهتم ليست بيوتاً 
 ..؟إسالمية، أو أف آباءىم مل يعلموىم اإلسالـ

ما من إنساف أويت نعمة العقل والتفكَت، إال وىو ديلك مقومات التحرر من سلطاف أي 
. بيئة وتقليد، فهذه نعمة وىبها اهلل لسائر عباده ادلكلفُت

وما من عاقل إال ويعلم أف أمر اإلدياف باهلل والدينونة لو، ومعرفة ما قد كلفنا بو، مسألة 
. خطَتة تتعلق دبصَت كل إنساف

فكل من أتيح لو أف يسمع بنذير ىذا الدين وندائو، فإف خطورة األمر تقتضيو أف يتتبع 
ولئن كلف ذلك أمثاؿ ىذه ..النداء ويصغي إىل النذير، وأف يتبُت حقيقة األمر عن كثب

األخت الفاضلة أف ذبتاز دنيا من ظلمات الكفر والضالؿ وتقتحم عقبة إثر أخرى، وىي ال 
سبلك خالؿ ذلك كلو إال حرية عقلها، فما أيسر أف يكلف ذلك آحاد ادلسلمُت عندنا رلرد 

 .االنعتاؽ عن سلطاف بيوهتم، والتحرر من تقاليد بيئاهتم

لقد قرأت يف كل سطر من سطور ىذه القصة، معٌت قوؿ اهلل عز وجل وىو يوضح :ثانياً
: مستقر اإلسالـ من كياف كل واحد من بٍت اإلنساف، مؤمناً كاف أو كافراً، مشرقاً أو مغربًا

يُن اْلَقيُِّم)  (ِفْطَرَة اللَِّو الَّيِت َفَطَر النَّاَس َعلَيػَْها اَل تَػْبِديَل خِلَْلِق اللَِّو َذِلَك الدِّ
ولقد أصغيت من خالؿ سطور ىذه القصة إىل نداء احلقيقة، ينبعث ىدارًا قوياً من واقع 

أال إف ىذا الدين ليس صنعة إنساف، وال اخًتاع : ىذه األخت ادلؤمنة، يسمعو كل متأمل حر
إظلا ىو حقيقة ربانية تنزلت من لدف قيـو السماوات واألرض، ذاؾ !.. دولة، وال مَتاث أمة

الذي بيده نواصي ىذه اخلليقة، وإليو مرّد الناس أصبع، فلن تنكسف مشسها مهما تصاعدت 
 .إليها أتربة األرض، ولن يُطفأ نورىا مهما اذبهت إليها أفواه نافخة وأوداج منتفخة
 ..!فطرٌة غرسها يف أعمق أعماؽ النفس اإلنسانية خالقها العظيم ومبدعها احلكيم
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ولئن مل يشعر هبا الكائدوف وادلعاندوف؛ فذلك ألهنم حجبوا عنها بسكر شهواهتم 
 .وأىوائهم، ويوشك أف يشعروا هبا عند أّي ىزة تصيبهم أو بالء حيدؽ هبم

وإاّل فمنذا الذي ىيج ىذه األخت إىل تفهُّم اإلسالـ مث اعتناقو، وكل من حوذلا من الناس 
منذا الذي صاح هبا يف أعماؽ نفسها أف تبحث عن احلقيقة، ..مثبط أو مبشر أو مضلل؟

بل منذا الذي أشعرىا أف شبة حقيقة ديكن أف تعثر عليها إف ىي جّدت يف البحث عنها 
على أف األمر ليس أمر ىذه األخت وحدىا، بل ىو شأف ادلئات بل .. والسعي إليها؟

اآلالؼ، يف أضلاء أوربة وأمريكة وآسية، كلهم جاّدوف يف البحث، متجهوف إىل اإلسالـ، 
 .داعي الفطرة اإلسالمية ادلنبعثة من أعماؽ نفوسهم اإلنسانية.. مهطعوف إىل الداعي

أتريد أف تسمع معي صوت ىذه الفطرة، صافية من كل شوب، نابعة حىت من فؤاد مل يتبصر 
حبقائق اإلسالـ بعد؟ 

 إذف فتعاؿ أقتطع لك من قصة ىذه األخت، العبارات التالية، وىي تصف حاذلا إذ 
وضعت مولودىا األوؿ يف مسقط رأسها بأمريكة، بعيداً عن زوجها ادلقيم بدمشق، وذلك 

  :قبل أف تدخل اإلسالـ وتعلم شيئاً من أحكامو وتفاصيلو
ىا أنا ذا أحضنك ألوؿ مرة يا بٍت، بعيداً عن والدؾ، فقد أدخلوه يف اجليش، فأرسلٍت "

وسنعود قريباً ..ألضع عند أيب العجوز، الذي ال يزاؿ حيزف لشأين رغم تأكيدي لو أنٍت خبَت
 ..أنا وأنت إىل دمشق

لقد مسيتك زلمداً، فإنو اسم أبيك وجدؾ، وىو كذلك اسم نبيك إذ خرجَت إىل الدنيا 
 ..مسلماً مطمئنًا

ليتٍت كنت مؤمنة فأتوكل على .. أنت أمانة بُت يدّي، وال أملك أف أكفل مستقبلك
ليتٍت قادرة على أف أجعلك مؤمناً، أف أحدثك وأنت نائم، فتسجَّل عندؾ كلمة تبقى ..اهلل

ومل أحفظ من دينك إال ما كنت أمسع ادلؤذف يقوؿ، ألقولو .معك إىل أف تكرب، كلمة تثبتك
 "...يف أذنك

واحتضنت األـ طفلها، وأخذت تتلو ألفاظ األذاف يف أذنو بسائق من الفطرة اليت تعتلج 
 ..!! يف أعماقها، دوف أف تعلم بأف ذلك سنة موروثة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم
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ىل ديكن أف تسمع أذناؾ صوت احلقيقة اإلسالمية الكامنة يف أعماؽ كل نفس، بأقوى شلا 
.. ينطق بو ىذا ادلشهد األخاذ يف ىذه القصة؟

أال، ويل لكل من ائتمنو اهلل على مولود، لَتعى فيو نواة الفطرة اإلسالمية، فضيع األمانة، 
. وسعى سعيو خلنق ىذه الفطرة واجتثاث أصوذلا

 ..!مث مضى وىو يظن أنو استبدؿ بالفطرة نقيضها، وأسكت صوت احلقيقة عن بلوغ مداه
 لقد سبلكٍت شعور مؤمل شلّض، ما أظن إاّل أنو يتملك كل من سيقرأ ىذه القصة بإمعاف :ثالثًا

غامرت ببذؿ كل جهد،  (وىي ظلوذج للكثَت من أمثاذلا)وتدبر، أف تنظر فتجد ىذه األخت 
وضحَّت بكل حظ من حظوظ النفس، يف سبيل أف تعتنق اإلسالـ عن دراية وعلم، وتطبقو 

فطابت ذلا اذلجرة عن الوطن، وذبرعت غصة البعد عن األىل . عهداً ال زبونو وال تقصر فيو
واألقارب، مث استسهلت كل صعب يف سبيل أف تتعلم اللغة العربية الفصحى، وال تقتنع 
باللغة الدارجة اليت اكتسبتها من اجلَتاف والصديقات، إىل أف تعلمتها، فوصلت هبا إىل 

 ..شغاؼ اذلدي القرآين والنور النبوي
على حُت أنك ترى يف مقابل ذلك حااًل عجيبة لكثرة من الناس، نبتوا فوؽ أرض إسالمية 

مقدسة، تظلهم حياة إسالمية وارفة، أمامهم موائد شىت للمعارؼ اإلسالمية النَتة، ال 
ربجبهم عن تذوقها عجمة، وال يفتقروف لتفهمها إىل لغة، وال حيتاجوف للوصوؿ إليها إىل 

وعلى الرغم من توافر ذلك كلو ذلم تراىم يركلوف النعمة .. ىجرة عن وطن أو مفارقة ألىل
بأقدامهم، ويطمسوف أبصارىم بأيديهم، كي ال ترى شيئاً من بصيص النور الذي أمامهم، 
وينقذفوف ىنا وىناؾ حبثاً عن سبيل يصدىم صداً عن حقائق اإلسالـ الساطعة، وبراىينو 

يلهثوف سعياً وراء تقليد الضائعُت، وال يعتربوف حباؿ اآلالؼ منهم، وىم يستنجدوف  !النَتة
 ..!!باإلسالـ وىديو، ويقتحموف للوصوؿ إليو كل شدٍة وهتلكة

لقد رأيت يف ىذا العاـ لفيفاً من الشباب ذبمعوا يف بيت اهلل العتيق، من شىت أضلاء أوربة 
وأمريكة، انتجاعاً للمعارؼ اإلسالمية، وشوقاً إىل أف يروا بيت اهلل العتيق، فيجددوا يف ظاللو 

وقد ناذلم يف سبيل الوصوؿ إىل ما وصلوا إليو كل لوف من ..بيعتهم الصادقة هلل عز وجل
ألواف الشدائد، وقد كانوا بغٌت عن ذلك كلو، لوال ظمأ إىل التشبع باحلقيقة اإلسالمية ىاج 

فلقد رأيتهم يف بيت اهلل احلراـ، وقد لبسوا العمائم، وأطلقوا اللحى، وارتدوا !.. يف أكبادىم
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ألبسة اإلسالـ اليت ىجرىا ادلسلموف اليـو ضعفاً وتقليداً، يعكفوف على دراسة اللغة العربية 
والعلـو اإلسالمية ادلختلفة، ال يستبدلوف بالسعادة اليت وصلوا إليها، أضعاؼ ما استدبروه من 

 ..!!زخرؼ الدنيا ومتاعها
 ..!أسى: رأيت ىذا، ففاضت العُت مٍت

أتكوف ىذه حاؿ الغرباء عن اإلسالـ ودياره، ويكوف حاؿ أكثر ادلسلمُت عندنا ىو 
 ..؟االهنماؾ األعمى يف زلاربة اإلسالـ والكيد حلقائقو الساطعة

  !!إف ىذا لعجيب حقًا
ولكن األعجب منو أف يندفع أولئك الغرباء، إىل اإلسالـ، ويعتنقوه بكل طمأنينة 
وإخالص، دوف أف حيجبهم عن إشراقو ىذا الواقع ادلخزي الذي يعاين منو كثَت من 

 ..!ادلسلمُت
األعجب منو أف ديلك أولئك اإلخوة الغرباء، القدرة على التمييز بُت حقيقة اإلسالـ وواقع 

ادلسلمُت، فال يصدىم عن اإلسالـ واقع أىلو، وال حيملهم التقزُز من سلجالت أوضاعهم 
 ..!على التعقد النفسي من اإلسالـ الذي ينتسبوف إليو

لعل ادلسلمُت اليـو لو كانوا أعزاء بإسالمهم، لتسابق الناس إىل !.. ولكن من يدري
اإلسالـ أفواجًا من كل حدب وصوب، والصطبغ كل من أوربة وأمريكة باإلسالـ خالؿ 

 .بل ىي احلقيقة اليت ال يرتاب فيها أي عاقل متبصر لوقائع األمور!..بضع سنوات
وىذا ىو السّر يف أف عقلية كل من االستعمار األوريب واألمريكي ال تبايل أف تنشط احلركات 

اإلسالمية يف ربوعها، إذا ما اطمأنت إىل أف اإلسالـ مهيض اجلناح يف ربوعو، وأف معظم 
 .ادلسلمُت معرضوف عن إسالمهم، حياربونو بأيديهم

ولكن، فليعلم اجلميع أف ديناً أقاـ اهلل عماده بيده، وفطر عليو أفئدة عباده، لن يوقف من 
ه أو خْيِفض من سلطانو كيد مستعمر أجنيب، وال حقُد مسلم غيّب، ولسوؼ يأيت اليـو  مدِّ

  :الذي يتحقق فيو مصداؽ قوؿ ربِّ العادلُت
َ ذَلُْم أَنَّوُ احلَْقُّ)  (َسُنرِيِهْم آيَاتِنَا يف اآلفَاِؽ َويف أَنْػُفِسِهْم َحىتَّ يػَتَبَػُتَّ

وبعد، فهذا بعض من جوانب األعلية يف ىذه القصة، أما اجلوانب األخرى فيمكنك أف 
 .تقف عليها عندما سبضي يف قراءهتا بتدبر وإمعاف
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 .زلمدًا: إهنا قصة فتاة أمريكية، غدت بعد ذلك أماً دلن أمستو
وىي مل تكتبها إال عربًة ودرساً ألوالدىا، وعندما جاء من يستأذهنا يف النشر، لتكوف العربة 

هبا أمت وأمشل، أبت إال أف تسجل على القصة إىل جانب امسها األصلي كنيتها اليت اعتزت 
 .أـ زلمد: هبا وجعلت منها بديالً عن امسها القدمي

كأين هبا ال تريد أف ينفصل اسم زلمد صلى اهلل عليو وسلم عن كياهنا، وال تريد أف تنسى و
الساعة اليت أمست فيها وليدىا األوؿ زلمداً، وأىدت إليو، يف جوؼ الظالـ الذي كاف حييط 

هبا آنذاؾ، قبساً من ضياء الفطرة اإلسالمية، اقتطعتو من أعماؽ مهجتها ادلتوىجة بنور 
 .اإلسالـ، حىت قبل أف تدخل رحابو، وتقطع على نفسها وحياهتا البيعة الصادقة لو

وشاء اهلل أف يكوف ذلك القبس، سلسلة الكلمات النورانية اليت تتعاىل فوؽ ادلآذف وتتكرر 
 ..على أمساع ادلسلمُت مخس مرات يف كل يـو وليلة

تقبل اهلل : فيا أخيت ادلهاجرة يف سبيل اهلل؛ أقوؿ لك بلغة دموعي، قبل بياف قليب ولساين
منك جهادؾ وىجرتك يف سبيلو، وجعل من الكلمات القدسية اليت انسكبت من فمك يف 

أذف مولودؾ الصغَت، شعلة وضاءة تنتشر من خالؿ سطور ىذه القصة يف كل بيت من 
 .بيوت ادلسلمُت، ويف كل قلب ال تزاؿ فيو بقايا من جذوة اإلدياف ونبضات اليقُت

أذاقنا اهلل صبيعاً لذة معرفتو، وسعادة القرب منو، وأعاننا على التخلص من عفن الشهوات 
. واألىواء اليت ربجبنا عنو، حىت طللص إىل دار القرار بسالـ، واحلمد هلل ربِّ العادلُت
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