ال حتقرن من املعروف شيئا

ال حتقرن من املعروف شيئاً
قصة إسالم كييت و دانيال
حملته وأنا قادم إىل املسجد يف مدينة بريطانية  ..شاب إجنليزي يف العشرينيات من عمره على
ما يبدو  ..كان متحمسا يف إلصاق إعالن حملاضرات إسالمية ستقام يف جامعة قريبة .وصلت
إليه وأنا أدلف إىل املسجد فسمعته حيدث شخصا جبانبه عن صحيحي البخاري ومسلم.
سلمت عليهما ودخلت املسجد وأنا أفكر يف هذا الشاب الربيطاين املسلم ومحاسته يف نشر
الدين.
وبعد الصالة قابلت أحد الشباب املسئولني عن اجلمعية اإلسالمية فأخذنا يف احلديث عن
الدعوة وكيف أن قليال من الكلمات والتعامل احلسن رمبا يفضي النهاية إىل التحول هلذا الدين.
هل تعرف تلك املرأة الربيطانية املتحجبة؟ سألين .قلت ال لكنها على ما يبدو ِتف ُد إىل املسجد
كثريا .قال امسها كييت وهلا قصة .قلت هاهتا .فرفع عينيه كأنه يتذكر وأخذ يسرد:
جاءت إىل معرض (اكتشف اإلسالم) الذي تقيمه اجلمعية اإلسالمية كل عام امرأة بريطانية
ال يبدو عليها االهتمام كثريا مبا يدور يف املعرض .غري أن قسم النساء يف املعرض وتعامل
الفتيات املسلمات معها جذهبا لتسأل عن احلجاب والزواج واللباس وأمور كثرية مما يشكل على
غري املسلمني خاصة مع التضليل اإلعالمي الكبري .وملا وصلت معهن إىل أسئلة التوحيد والفروق
العقدية وبعض الشبهات أحالتها إحدى الفتيات إىل أحد الدعاة الواقفني يف املعرض .فخرجت
إليه وسألته مباشرة بعض األسئلة .أجاب الرجل عن بعض أسئلتها وتركها تفكر كثريا يف بعضها
اآلخر قبل أن جييب مث عرض عليها قبل أن خترج أن حتضر مرة واحدة إفطار املسلمات يف
أخذت كييت موعدا وانصرفت .مث جاء رمضان فإذا هي هناك
املسجد فرمضان على األبواب.
ْ
حاضرة مع املسلمات إفطارهن تشاركهن الطعام وترقب ما يفعلنه منذ صالة املغرب حىت هناية
الرتاويح .اشتد تعلقها فقد وجدت لدى الفتيات ثقة عالية وإجابات حاضرة وابتسامات دائمة
وهبجة وحبورا وتعبدا خمتلفا متاما عن ما يفعله النصارى يف الكنائس .صارت كييت حتضر كل
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عن هلا سؤال أسرعت به إىل الفتيات أو إىل من تلقاه يف املسجد من ذوي العلم حىت
ليلة .وإذا ّ
قضت ليلة كاملة حىت صالة الفجر وهي تقرأ وتستفسر وتناقش وتشارك
حتصل على إجابته ورمبا ْ
وتضحك ..ولكنها مل تكن تبكي أبدا .حىت إذا جاءت العشر األواخر من الشهر الكرمي ،قالت
هلا إحدى الفتيات إننا يف هذه العشر جنتهد اجتهادا أكرب يف العبادة ولضيق وقت الليل الذي ال
يتجاوز سبع ساعات هنا يف هذا البلد فإننا نقضيه كله يف املسجد منذ املغرب حىت الفجر
ألقت إىل كييت بشرى فهي مل تكن ترتك املسجد
ونتناول اإلفطار والسحور فيما بينهما .كأهنا ْ
قبل دخول العشر فما ظنك بعدها .ازداد تعلق كييت وهي تشاهد الفتيات يضحكن على
اإلفطار ويبكني أثناء الصالة ويتناقشن بعدها ويتحادثن يف حبور ومسرة ..مث يقرأن القرآن
فيخشعن مث حيضرن درسا فيسمعن مث يصلني فيبكني أخرى مث يتسحرن فيضحكن … وعاشت
جو مل يكن خيطر هلا على بال أبدا تشارك الفتيات ضحكاهتن وترقب يف صمت
املرأة يف ٍّ
تكف عن األسئلة اليت تطرق ذهنها ،فيما كانت األجوبة
وتعجب بكاءهن .غري أهنا مل تكن ّ
املباشرة والسهلة أشبه بالصدمة يف كل مرة تناقش قضية حتسبها معضلة.
وأشرف رمضان على هنايته فأخربهتا الفتيات بأن هذا الشهر يكاد ينقضي وأن املسلمني
حيتفلون يف هنايته بيوم العيد يفرحون فيه بإمتام الطاعات ويسألون اهلل قبول القربات .ودعتها
حلضور االحتفال .كان السؤال معلقا على وجه كييت :وهل سنعود بعد هذا إىل املسجد نفعل
الشيء نفسه؟ وكانت اإلجابة نعم لكن بعد عام كامل  ..هنا أطلقت كييت دمعاهتا اليت حبستها
فرت فيها كل الشكوك وأزالت فيها كل الرتدد
منذ بداية الشهر هنرا جاريا على خديها  ..ز ْ
ووقفت هناك بعد صالة العيد تعلن إسالمها مرتدية
وأزاحت حواجز األسئلة وسدود االنقباض
ْ
احلجاب باعتزاز وفخر واختلطت على وجهها عالمات الفرح واحلزن تاركة دموع الفرح تعلن
ميالدها من جديد.
قلت حملدثنا هذه قصة عجيبة حقا … قال املهم فيها أسلوب الدعوة وأال حتقر من املعروف
شيئا .قال أحد احلاضرين صدقت ،فهل تعرف الطبيب الذي يعمل يف ذلك املستشفى؟ قلت
ال .قال :هو طبيب للنساء والوالدة وكانت ترتدد عليه امرأة حامل فكلما انتهى موعدها أهداها
كتابا أو نشرة صغرية عن اإلسالم .فإذا وصلت املرأة بيتها ألقته يف خزانة الكتب ومل تكن يف
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الغالب تلقي باال هلا .استمرت املواعيد واستمرت الكتب اليت تلقى هناك .مث رزقت املرأة مبولود
صدفة على أوراق
أمسته دانيال … وشب الفىت حىت بلغ مخس عشرة سنة أو حنوها حني وقع ُ
مهملة يف خزانة الكتب .كانت األوراق هي ذاهتا تلك الكتب والنشرات اليت يعطيها ذلك
الطبيب أمه يوم كانت حامال به! فأفضت به بعد مدة إىل اإلسالم وكان قبل قليل يقف خارج
املسجد يعلق لوحة حملاضرة إسالمية يف إحدى اجلامعات .ذلك الشاب اإلجنليزي كان دانيال
هذا وهذه إذن قصته .عجبا !من كان يظن أن وريقات ذلك الطبيب ،ستدل ابن تلك املرأة،
بعد مخس عشرة سنة ،إىل اإلسالم ،وليقف على عتبات املسجد يدعو إىل هذا الدين اجمليد
الطبيب املسلم؟!
وليستتبع أجره وأجر دعوته من بعد ذلك
ُ
املصدر :مدونة هشام القاضي
منقول
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