


ولد ريكي ميتش�������ل مبدين�������ة بيركلي في 
والي�������ة كاليفورنيا بالوالي�������ات املتحدة 
األمريكي�������ة م�������ن أبوي�������ن مس�������يحيني 
ف�������ي الرابع و العش�������رين م�������ن مايو 
ع�������ام 1956، ع�������اش حي�������اة أقران�������ه 
فدرس حتى التحق بسالح اجلو 

األميركي.
في عام 1977م، بدأت تراوده 
أهمي��ة  ح��ول  الش��كوك 
النمط احلياتي الذي يعيشه بال 
هدف وكان كلما ق��ام بطلعة جوية 
أحس بأن حياته معلقة بني السماء 
امل��وت، وم��اذا  واألرض وتفك��ر ف��ي 
ميك��ن أن يح��دث إذا م��ات و انته��ت 

حياته؟
بعد فترة طويلة من احليرة والتفكر في 
حياته والغرض م�������ن وجوده.. بدأ ريكي 
في مناقشة من حوله، وأخذ يقرأ كثيرا 
في األديان والفلسفات، فلم يجد سوى 
اإلس�������الم مالذا آمن�������ا ومجيبا عن كل ما 
خط�������ر بباله، وقرر أن ي�������درس املزيد من 
املعارف حت�������ى حصل على البكالوريوس 

الش�������رفي ف�������ي العالق�������ات الدولي�������ة من 
جامع�������ة واش�������نطن، ثم املاجس�������تير في 
العلوم السياس�������ية م�������ن جامعة روجترز، 
حتى ش�������رح اهلل صدر ميتش�������ل للطريق 
املستقيم عن يقني فأسلم وتسمى بزيد 

شاكر. 
قاد حملة ناجحة لسحب االستثمارات 
م�������ن جن�������وب أفريقي�������ا نظ�������را لألحداث 
العنصرية هناك، وش�������ارك في تأس�������يس 
-مس�������جد  احملل�������ي  اإلس�������المي  املرك�������ز 
الهدى- في كاليفورنيا، وبعد س�������نة من 
دراسة اللغة العربية في القاهرة، استقر 
في مدينة نيو هيفن بوالية كونيتيكت.

س�������افر زيد إلى س�������وريا لدراس�������ة العلوم 
مل�������دة س�������بع  اإلس�������المية، وبق�������ي فيه�������ا 
سنوات غامسا نفس�������ه في دراسة مكثفة 
للغ�������ة العربية، والش�������ريعة اإلس�������المية، 
والدراس�������ات القرآني�������ة، ثم ع�������اد ليعمل 
كإمام ملس�������جد والية كونيتيكت من عام 

1988م إلى عام 1994م. 
وكان أول خري�������ج م�������ن مجم�������ع أبو النور 

ضابط سالح اجلو األمريكي  زيد شاكر )ريكي ميتشل( 

تفكر في املوت.. فأسلم



بدمشق عام 2001م، وقد شهد له زمالؤه 
بأنه تعل�������م على عدد من علماء الش�������ام 
املعروفني كما س�������افر لفترة قصيرة إلى 

املغرب.
في عام 2003، عمل كباحث مقيم في 
معهد الزيتونة بوالية كاليفورنيا، 
وفي عام 2008، ش��ارك في تأسيس 
كلي��ة الزيتون��ة مبدين��ة هاي��وارد 
بنفس الوالية بهدف إحياء العلوم 
اإلس��المية واحلف��اظ عل��ى ط��رق 

تدريسها.
 تخصص الشيخ زيد في مجال الدعوة 
اإلس�������المية، وأثبت وجوده حتى صارت 
له دورات منتظمة عن الفكر اإلسالمي، 
والتاري�������خ، وس�������افر إل�������ى جمي�������ع أنحاء 
العالم إللقاء احملاضرات عن اإلس�������الم 
والقضايا املعاصرة، وقد اختار الش�������يخ 
طريق الرد على الش�������بهات التي يرددها 
اجلاهل�������ون بالدين والتي عرقلت طريق 
إس�������المه عندم�������ا مل�������ح نور احل�������ق خالل 

تأمالته.
لإلم��ام  ص��ار  الوق�������ت  م�������رور  وم�������ع 
املؤلف��ات  زي��د رصي��د طوي��ل م��ع 
واإلس��هامات للدي��ن ف��ي التفس��ير 
والعل��وم القرآني��ة، ومقاومة العوملة 
والثقاف��ة  الصحيح��ة،  ة  باألخ��وَّ
وترجم��ت  أمري��كا،  ف��ي  واإلس��الم 

مؤلفاته لعدة لغات.
 ظه�������ر ضيف�������ا خاص�������ا ف�������ي مقاب�������الت 
تليفزيوني�������ة م�������ع املذي�������ع الش�������هير بيل 

مويرز في الفترة م�������ن 2002 الى 2007م 
وش�������ارك زيد ش�������اكر في مناظرة شهيرة 
بعن�������وان »ميكن أن نتحدث عن اهلل؟« مع 
املفك�������ر والفيلس�������وف البريطان�������ي روجر 
سكرتون، حيث وفقه اهلل فيها فاهتدى 
عل��ى يدي��ه الكثي��رون، وش��هد ل��ه 
م��ن حض��روا لقاءات��ه بأن��ه دحض 
الش��بهات الشهيرة بالعقل واملنطق، 
مثل شبهة ظلم اإلسالم للمرأة بالسماح 

بضربها، وإباحة تعدد الزوجات.
أكث�������ر  م�������ن  واح�������دا  ش�������اكر  زي�������د  يع�������د 
الشخصيات املس�������لمة تأثيًرا في الغرب 
كمثال لالعتدال اإلسالمي، وجند مثال 
أن تقرير »املس�������لمون األكثر تأثيرا 500« 
الذي حرره ج�������ون إس�������بوزيتو وإبراهيم 
كالني ونشر في  20 نوفمبر 2009 من قبل 
املركز امللكي للدراس�������ات االس�������تراتيجية 

اإلس�������المية )األردن( يصف ش�������اكر بأنه 
»عالم إسالمي مؤثر«. 

وق��د ذك��رت صحيف��ة »نيوي��ورك 
تامي��ز« أن زيد ش��اكر ه��و واحد من 
أق��وى تس��عة علم��اء مس��لم نفوذا 
يش��جب التش��دد كما وصفته بأنه 
»ض��وء الفكر الرائد« وأنه واحد من 
املعلمني األكثر ديناميكية في شرح 
الطبيع��ة احلقيقي��ة لإلس��الم في 

أمريكا اليوم.
شارك زيد ش�������اكر في ندوة بناء اجلسور 
بني املسيحيني واملسلمني، التي جمعت 
ب�������ني كب�������ار العلماء من مختل�������ف أنحاء 
العال�������م مع رئي�������س اس�������اقفة كانتربري 

الدكتور روان وليامز. 

املصادر:
• جريدة نيويورك تاميز

http:/ /www.nyt imes.com/2006/06/18/
us/18imams.html?ex=1308283200&en=0efb
c4624383a46b&ei=5088

• موقع الشيخ زيد شاكر 
http://www.zaidshakir.com

كان كلما قام بطلعة 
جوية أحس بأن حياته 

معلقة بني السماء 
واألرض وتفكر في 

املوت، وماذا ميكن أن 
يحدث إذا مات و انتهت 

حياته؟



قال اهلل تعالى: } والذين هم للزكاة فاعلون {

بطيب األفعال

من غير املسلمني يدخلون اإلسالم سنويًا
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