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 ؟ذقت حالوة اإلميان فهال أسلمتم 
اهلل  هداين ياجلميع من أهل بلد يعرفين وما زلت يقوم ذو مركز مرموق يف ..الدكتور وديعأنا  

ليذوقوا حالوة ما أنا فيه  اإلسالم يفأدعوهم للدخول  هذا لكل نصارى العامل يأبعث بكالم لإلسالم
فأنا ال أحزن  هادئفال تتعصب وكن  الدنيا يفوصلوا ألعلى املناصب  وليفكروا فيما أقول فهم أذكياء اآلن
وكانوا بداية  إسالم البعض يف اهلل سببا   واحلمد هلل جعلين وأحب لكم اخلري يألنكم أهل  يشتمينممن 

أناقش الدنيا  ومستعد أن  حنرص أن ال نضيعها فالدنيا فانية اليت  لكنها اجلنة متحاملني على مهامجني يل
 :وبداية أقول اآلن قليب يفمنت به وأجد حالوته آكلها وإقناعهم مبا 

مل يعد على  نعمة كبرية ال تدانيها نعمة ألنه اإلسالماحلمد اهلل على نعمة  بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 .املسلمني إالاألرض من يعبد اهلل وحده 

اهلل وسوف أصف لكم مراحل هذه الرحلة  هداينأن  إىل عاما   04ولقد مررت برحلة طويلة قاربت 
 :مرحلة مرحلة عمريمن 

 زرع مثار سوداء( مرحلة الطفولة(: 
o مجعية أصدقاء الكتاب املقدس وكانت مهنته  يف اإلسكندرية يف واعظا   يبكان أ

 .املسيحية إىلالقرى احمليطة واملناطق الفقرية حملاولة جذب فقراء املسلمني  يفالتبشري 
o  يفست سنوات وأن أنتظم  يالشمامسة منذ أن كان عمر  إىلوأصر أىب أن أنضم 

 :ومنها عقول األطفال يفدروس مدارس األحد وهناك يزرعون بذور احلقد السوداء 
  املسيحنياملسلمون اغتصبوا مصر من املسيحني وعذبوا. 
   وعابد البقر يمن البوذ املسلم أشد كفرا. 
 القرآن ليس كتاب اهلل ولكن حممد اخرتعه. 
 يرتكوا مصر ويهاجروا ياملسلمني يضطهدون النصارى لك ...  
 قلوب  يفتزرع احلقد األسود ضد املسلمني  وغري ذلك من البذور اليت

 .األطفال
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o  عن احنراف الكنائس عن املسيحية  هذه الفرتة احملرجة كان أىب يتكلم معنا سرا   يفو
 .حترم الصور والتماثيل والسجود للبطرك واالعرتاف للقساوسة احلقيقية اليت

 )مرحلة الشباب )نضوج مثار احلقد األسود: 
سنة وكان علي أن  11للشمامسة وكان عمري  معلما  يف مدارس األحد و  أستاذا  أصبحت 

خاصة يف الصيف( حيث يتم نيسة والزيارة الدورية لألديرة )أحضر دروس الوعظ بالك
 .وسلم هاهلل علي ىصلللقرآن وحممد  الالذعاستدعاء متخصصني يف مهامجة اإلسالم والنقد 

 :االجتماعاتوما يقال يف هذه 
o ( ( مثل )وال تقربوا الصالةمث يذكروا نصف آيةالقرآن مليء باملتناقضات). 
o أهنا الزنا أو اللواط ىالقرآن مليء باأللفاظ اجلنسية ويفسرون كلمة )نكاح( عل. 
o  ( ةد أخذ تعاليم النصرانية من )حبري ق اهلل عليه وسلم ىصل حممديقولون أن النيب

ومن  ... ال يفتضح أمره حىت ةهبا دين اإلسالم مث قتل حبري  واخرتعالراهب مث حورها 
  ... اهلل عليه وسلم الكثري والكثري ىصل حممدبالقرآن الكرمي و  االستهزاءهذا 

 أسئلة حمرية: 
 :أنا منهم نسأل القساوسة أسئلة كانت حتريناالشباب يف هذه الفرتة و 

 ؟(اهلل عليه وسلم ىصلما رأيك مبحمد ) :شاب مسيحي يسأل
 .عبقري و زكي هو إنسان :القسيس جياوب

 ( ولكن مل جند هلم أتباعا  ...حامورايب ،هناك الكثري من العباقرة مثل )أفالطون، سقراط :س
 يومنا هذا؟ ملاذا؟ إىلينتشر هبذه السرعة  ودين

 .حيتار القسيس يف اإلجابة :ج
 ؟ما رأيك يف القرآن :شاب أخر يسأل

 .الفضائل ولكنه مليء باألخطاء ىقصص لألنبياء وحيض الناس عل ىكتاب حيتوي عل  :ج
 ؟ملاذا ختافون أن نقرأه وتكفرون من يلمسه أو يقرأه :س
 !! يصر القسيس أن من يقرأه كافر دون توضيح السبب :ج



 الدكتور وديع                                                                                         حالوة اإلميان فهال أسلمتم؟ ذقت 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                             3

 23اذا تركه اهلل ينشر دعوته فلم ( كاذبا  اهلل عليه وسلم ىإذا كان حممد )صل :يسأل أخر
اهلل وعد  إن( )كتاب ارميا ىكتاب موس مكتوب يف نهأ؟ مع اآلن إىل؟ بل ومازال دينه ينتشر ةسن

 ؟النبوة هو وأسرته يف خالل عامبإهالك كل إنسان يدعي 
 .لعل اهلل يريد أن خيترب املسيحيني به(جييب القسيس ) :ج
 مواقف حمرية: 

o  أصدر البطرك )شنودة( قرار حبرمان الراهب روفائيل )راهب دير  1791يف عام
الراهب  إقناعهألنه مل يذكر أمسه يف الصالة وقد حاول  ( من الصالةمارمينا

حيرمه البطرك من  أننه يصلي هلل وليس للبطرك ولكنه خاف إ( بالصالة فائيلصمو )
حيرم مسلم من  أنالراهب صموائيل هل جيرؤ شيخ األزهر  وتساءل !! أيضا   اجلنة

 .مستحيل ؟الصالة
o  لت القمص أفسى مسيحية لألخر أشد ما كان حيريين هو معرفيت بتكفري كل طائفة

 .والسماء األرضن هذا التكفري نافذ يف أ( أب اعرتايف فأكد هذا و ميتاس روفائيل)
 ؟كفار لتكفري بابا روما لنا  أننا هذا معىن :فسألته متعجبا  

 .لألسف نعم :أجاب
 ؟بسبب تكفري بطرك اإلسكندرية هلم وباقي الطوائف كفار :سألته

 .لألسف نعم :أجاب
 ؟يوم القيامة وما موقفنا إذا   :سألته

 !!! اهلل يرمحنا :أجاب
o ما أصدره بابا الفاتيكان الراحل من وثيقة تربء اليهود من  وحرييت ومما زاد من عجيب

التحريف لثوابت دينية على يد أعلى قيادة  يوبني نفس بيين دم املسيح مما أكد يل
باباوات هل كانوا على ما موقف من سبقوه من  وتساءلت .روحية يتبعه املاليني

؟ والبابا أصدق من فيهم ؟عام حىت جميئه فيمنذ أل اعتقاداهتموهو من صحح  خطأ
 ؟يؤيد من احلايل
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o الرتاب كما  يفتوصية البابا الراحل أن يدفن  من يفسر يل وحىت هذه اللحظة مل أجد
لينقذ  يعلى منصبه الدنيو  حرصا   سرا   وهل مات مسلما   .يدفن موتى املسلمني

البابا اجلديد إصدار وثيقة إلغاء هلا  جيرؤوأصدر هذه الوثيقة ومل  اآلخرة يفنفسه 
أن الغالبية  يبدو ؟إلقناعيواحلرص على املنصب هل من مفسر  اآلنخمافة اليهود 

إن شاء اهلل أعلنها  على مكاسبهم الدنيوية ولكين خوفا   منهم ميوتون مسلمني سرا  
سبيل كلمة  يف يفأجود بنفس ئم مهما كلفتيناهلل لومة ال يفعالية مدوية ال أخشى 

مفتاح  اآلن معيولترددوا  قلبيومن كل  أعماقيمن  اآلنأنطقها  يالت  التوحيد
بكل  لقوميمحمد رسول اهلل وأشرح وأشهد أن الجنة أشهد أن ال إله إال اهلل 

 .صراحة

   حنو اإلسالم االجتاهبداية: 
o   وعندما دخلت الكنيسة ووجدت صورة املسيح ومتثاله يعلو هيكلها فسألت نفسي

 ؟؟وإهلا   ذب ربا  به وع   ئهز الذي است  كيف يكون هذا الضعيف املهان 
o  وتعجبت حني  .هذا الضعيف اهلارب من بطش اليهوداملفروض أن أعبد رب

ألرض اليت نه جنس وينجس اأقد لعنت الصليب واملصلوب عليه و  علمت أن التوراة
 .(23 – 22 :21يصلب عليها!! )تثنية 

o  أمحد حممد الدمرداش كنت كثري اجلدل مع جاري املسلم )  :1711ويف عام
العدل يف اإلسالم )يف املرياث، يف الطالق،  ( وذات يوم كلمين عنحجازي
 .يوجد ال ..( مث سألين هل عندكم مثل ذلك؟ أجبت ال...القصاص

o يت رجل واحد بكل هذه التشريعات احملكمة والكاملة و كيف أ وبدأت أسأل نفسي
 والنصارىيف العبادات واملعامالت بدون اختالفات؟ وكيف عجزت مليارات اليهود 

 نه خمرتع؟أعن إثبات 
o  صدر كوم الشقافة(  ىيف مستشف وكنت طبيبا   :1774 حىتو  1712من عام(

اهلل  ىصلاديث حممد )وكان الدكتور حممد الشاطيب دائم التحدث مع الزمالء عن أح
شعر بنار الغرية ولكن بعد مرور الوقت أحببت أعليه وسلم( وكنت يف بداية األمر 
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مساع هذه األحاديث )قليلة الكالم كثرية املعاين مجيلة األلفاظ والسياق( وشعرت 
 .وقتها أن هذا الرجل نيب عظيم

  ًهل كان أبي مسلما 
o هداييت هي الصدمات اليت كنت أكتشفها يف أيب ىمن العوامل اخلفية اليت أثرت عل 

 :ومنها
   هجر الكنائس والوعظ واجلمعيات التبشريية متاما. 
  (النصارىكان يرفض تقبيل أيدي الكهنة )وهذا أمر عظيم عند. 
 واخلمر( أي ال يؤمن بتجسيد اإللهيؤمن باجلسد والدم )اخلبز  كان ال. 
   من نزوله صباح يوم اجلمعة للصالة أصبح ينام مث يغتسل وينزل وقت  بدال

 الظهر ؟!
   وقت العشاء ينتحل األعذار للنزول وقت العصر والعودة متأخرا. 
 أصبح يرفض ذهاب البنات للكوافري. 
 إالحول وال قوة  ألفاظ جديدة أصبح يقوهلا )أعوذ باهلل من الشيطان( )ال 

 ...باهلل(
  وجدت باإلجنيل اخلاص به قصاصات ورق صغرية  1711وبعد موت أيب

 .يوضح فيها أخطاء موجودة باألناجيل وتصحيحها
 وفيها توضيح كامل عن  1734إجنيل جدي )والد أيب( طبعة  ىوعثرت عل

فيه منها حتويل كلمة )يا معلم( و )يا سيد(  النصارىالتغريات اليت أحدثها 
 .عبادة املسيح كانت منذ والدته إن القارئليومهوا  !!( )يا رب إىل

 املسجد الطريق إىل:  
منه وأخذت أنظر بداخله  ت( اقرتباإلسالميوجد مسجد )هدى  وبالقرب من عياديت

سجاد  ال ،ال ثريات ضخمة ،ال رسومات ،ال مقاعد) فوجدته ال يشبه الكنيسة مطلقا  
 هيهذه املساجد  يف( ووجدت أن العبادة ال غناء ال تصفيق ،ال أدوات موسيقى ،فخم
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صفوف منتظمة وقارنت  يف وفقري يقفون مجيعا   الركوع والسجود هلل فقط، ال فرق بني غين
 .الكنائس فكانت املقارنة دائما لصاحل املساجد يفحيدث  الذيبني ذلك وعكسه 

 رحاب القرآن يف:  
القرآن  إنأمحد الدمرداش قال  يوتذكرت أن صديق وأردت أن أقرأ القرآن واشرتيت مصحفا  

وكنت أخشى املطهرون( واغتسلت ومل أجد غري ماء بارد وقتها مث قرأت القرآن  إال)ال ميسه 
يومني  يف( وقرأت القرآن واإلجنيلالتوراة  يف بعد ما ضاعت ثقيتأن أجد فيه اختالفات )

  .الكنيسة عن القرآن يف إياهولكىن مل أجد ما كانوا يعلمونا 
خيربه أنه سوف ميوت ؟!! من جيرؤ أن يتكلم هكذا   من هذا أن من يكلم حممد األعجب

 .ويرشدين اهلل ؟؟!! ودعوت اهلل أن يهديين إال
  الرؤيا: 

جدار احلجرة  يف وقرب الفجر رأيت نورا   يالنوم فوضعت املصحف جبوار  ينوذات يوم غلب
ألسلم عليه لكنه  ياملصحف فمددت يد إىلاقرتب مىن وأشار  مضيءوجهه  وظهر رجال  

أن القرآن هو طريق النور  إىليشري  حممد ن هذا الرجل هو النيبأ قليب يفووقع  فياخت
 .واهلداية

  ًهلل وجهيأسلمت  – أخريا  
ومل أمن  – قسم الشئون الدينية – وسألت أحد احملامني فدلين علي أن أتوجه ملديرية األمن

 ك هبذه السهولة(؟ء)كيف ترتك دين أبا الشيطان كثريا  تلك الليلة وراودين 
ودخلت كنيسة )جرجس وأنطونيوس( وكانت الصالة قائمة،  وخرجت يف السادسة صباحا  

البطرك السابق  إىل وآخريناحلواريني الصور والتماثيل للمسيح و مرمي و وكانت الصالة مليئة ب
ات كما كانوا يعلمونا ففعلوا أي )لو أنكم علي حق وتفعلون املعجز  :)كريلس( فكلمتهم

 .سري يف الطريق اخلطأ( وبالطبع ال إجابةأنين أأي عالمة أو إشارة ألعلم  ...شيء 
وبعد البكاء شعرت أنين  .عمر كبري ضاع يف عبادة هذه الصور والتماثيل ىعل وبكيت كثريا  

 .تطهرت من الوثنية وأنين أسري يف الطريق الصحيح طريق عبادة اهلل حقا  
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املديرية وبدأت رحلة طويلة شاقة مع الروتني ومعاناة مع البريوقراطية وظنون  ىلإوذهبت 
هبا  فيوك اإلسالمالشهر العقاري واحلمد هلل على نعمة  يفوتوثيقه  إسالمي إشهارالناس ومت 

 .نعمة
، عابدين، حفظ ذرييت من بعدي خاشعنيااللهم   سالم وتوفين علي اإلمياناللهم أحيين علي اإل

قرأوا انعمة ال تضيعوها  يفاملسلمني متسكوا بدينكم فأنتم  إخواين إىل خيافون معصيتك وأقول كلمة مهمة
نعمة  يفيا أصحاب الدين احلق أنتم واهلل العظيم  أسأل معظمكم مستعجبا   ،به وال هتجروه واعملوان آالقر 

حرم منها بعد أن جيدها ويذوق حالوهتا أستحلفكم باهلل ال تضيعوها وال يعرف قيمتها إال من  عظيمة
حلق ملاذا معظمهم ما داموا على ا نتساءلبعضكم وأنتم على احلق وكنا  التزامفيكم عدم  حيريينفكم كان 

تتحجب البنات ويصلى الشباب  وخصوصا   اآلنوتتوبوا من  كالمين لكم أن تسمعوا  آمفرطون؟ أما 
 يفويتوبون عن العالقات احملرمة فيما بينهم إن شاء اهلل منذ هذه اللحظة حىت ال يشمت فينا غرينا وأمهس 

نراه من  البعض منكم وما التزامهو عدم  يقوم إن سبب تأخر إسالم البعض من بين أذنكم معاتبا  
 أهليفأنتم  من أجل دنيا فانية اإلسالمميلكون وهو  وفرحهم هبا تاركني أغلى ما ياملعاص إىلسرعتهم 

 بلغت إين اللهم ،حىت أعزر أمام اهلل يولقوملكم  اآلني والدعوة واجبة عل وأحبايب
 .من قام بنشرها إىل يأتقدم خبالص شكر  . كلهملالعا إىل على توصيل رساليت ساعدوين ،شهداف اللهم

  


