


هو حفيد ق�������س أمريكي واعظ  في والية 
»أوكالهوم�������ا«، اعت�������اد من�������ذ صغ�������ره على 
احلضور إلى الكنيس�������ة، وممارسة أنشطة 

مختلفة بها مرتني في األسبوع.

كان عمره ال يتجاوز اخلامس�������ة عندما 
انتب�������ه ملا يقال له في دروس الوعظ.. 
فق�������د كان الوعاظ يب�������دؤون تعليم 

األطفال بسرد قصص األنبياء.

القاس�������م  أن  الحظ�������ت  يق�������ول: 
املش�������ترك ب�������ني س�������يدنا آدم إلى 
س�������يدنا يحيى عليهم الس�������الم هي 
عبادة توحيد وكأن اإلسالم يجمعهم، ثم 
يأتي الدور على قصة سيدنا عيسى عليه 
الس�������الم فيقال لنا إن�������ه مفتاح اجلنة وأن 

علينا أن نعبده..

ويكمل: عندما سمعت هذا رجعت حائرا 
إل�������ى بيتي وس�������ألت أمي: أنعبد عيس�������ى؟ 
فقال�������ت نع�������م، ه�������ل ه�������و مفت�������اح اجلنة؟ 
فقال�������ت: نع�������م، فقلت الذين س�������بقوه هل 
كانوا يعبدونه؟ فقالت ال، وحينها أكملت 
الس�������ؤال: فكيف يدخل�������ون اجلنة وهم لم 
يكون�������وا يعبدونه ؟! وس�������اعتها اندهش�������ت 

وقالت: ال أعرف. 

مضت الس�������نوات ب�������� »ويليم وي�������ب« حائرا 
يفك�������ر وعندما كان في عمر 13 - 14 عاما 
قرأ كتاب لألمريكي مالكوم إكس يتحدث 
فيه عن اإلس�������الم، حي�������ث تأث�������ر بالكتاب 
كثي�������را، وعرف منه أمورا كانت تش�������كل له 

ألغازا في اإلسالم.

ويوضح: قب�������ل ذلك كان التصور الس��ائد 
املس��لمني  أن  يومي��ا  إلين��ا  ينق��ل  ال��ذي 
وض��رب  التفجي��رات  ف��ي  متخصص��ون 
امل��رأة.. وأذك��ر عندما كنت في الكنيس��ة 
مس��رحية  بلهج��ة  أس��تاذة  لن��ا  قال��ت 
إليك��م  س��يأتون  املس��لمون  تخيفن��ا: 
باملس��دس ويقول��ون: اتركوا عيس��ى وإال 

قتلناكم! 

أمضى ولي�������ام س�������نوات املراهقة في عزف 
موسيقى »الهيب هوب« إلى جانب تأمالته 
ثم عمل كمش�������غل أغان�������ي، فكانت احملطة 
الثالثة الت�������ي قابل فيها بعض األصدقاء 
الذي�������ن كانوا يق�������رؤون عن اإلس�������الم ولم 
يس�������لموا بعد، فتأثر مبناقشاتهم لدرجة 
كبيرة استكملت عنده مفاهيم أخرى عن 

اإلسالم.



ويحك�������ي: كان�������ت لدينا س�������وق كبي�������رة في 
والية أوكالهوما  ونطلق عليها موريتانيا 
الوالي�������ات املتحدة ألنه�������ا صحراوية، وفي 
الس�������وق كان هناك رجل أراه كثيرا يرتدي 
دشداشة وعمامة سودانية ويتحدث دوما 
عن اإلس�������الم، فاقتربت منه ذات مرة وأنا 
متعط�������ش للمعرف�������ة، ورحت اس�������أله عن 
حقيقة هذا الدين، وهل يكره املس�������لمون 
الرجل األبي�������ض حقا؟ وهل س�������يهددونه 
باملسدس؟ فقال: ال، إمنا هو دين الرحمة 
واحملب�������ة، وإن الدين يخبرنا بأنه ال فضل 
إلنسان على إنسان والناس سواسية و »إن 

أكرمكم عند اهلل أتقاكم«.

 تأثر وليام بهذا اجلواب وساعتها قال له 
الش�������يخ الداعية: إذا تريد أن تقرأ ش�������يئا 
ع�������ن اإلس�������الم خذ ه�������ذا، وأعط�������اه كتيبا. 
أخذه منه ش�������اكرا وعاد إل�������ى بيته متلهفا 
على قراءته ودخل عل�������ى الفور دورة املياه 
متخفيا من أمه ألنه لو رأته ميسك مثل 
ه�������ذه الكتب حلولته الى )حلم مش�������وي( 

وفق وصف وليام.

يكم�������ل: عندم�������ا ق�������رأت الكتي�������ب تعجبت 
ألن�������ه كان مح�������ددا مختص�������را يجيب عن 
كل األساس�������يات الت�������ي ينبغي عل�������ى املرء 
أن يعرفه�������ا: من هو اهلل؟ ما هي وظيفتنا 
ف�������ي هذه احلياة؟ وكنت عندما اس�������أل أي 
ش�������خص عن أمر مماثل يستغرق أسبوعا 

إلى أن يجيبني! 

قل�������ت في نفس�������ي: هذا ه�������و الدين احلق، 

ولكن�������ي أردت االس�������تزادة،  وق�������د منى في 
قلبي حب اإلسالم والبحث عن احلقيقة. 
اجتهت إل�������ى املكتبة العام�������ة وكان عمري 
عش�������رين عاما، واس�������تعرت ترجمة معاني 
القرآن الكرمي باللغة اإلجنليزية، وقرأت 
الكت�������اب لياًل دون أن ينتبه أحد فانش�������رح 
صدري أي انش�������راح! وعرف�������ت احلقيقة.. 
رزقني اهلل بها، فعندما تقرأ: »ذلك الكتاب 
الريب فيه« تشعر أنك تؤسس حياتك على 
حقيقة ويقني، عندها أس�������لمت وأطلقت 

على نفسي اسم »صهيب« واحلمد هلل.

كان اعتناق »ويليام« لإلس�������الم هو البداية 
وليس النهاية، فلم يكتف بإنهاء دراس�������ته 
التربوي�������ة بجامع�������ة »أوكالهوما س�������يتي«، 
ولكن�������ه أص�������ر عل�������ى أن يحف�������ظ القرآن، 

والتعمق في العلوم الشرعية.

تزوج بفتاة مس�������لمة من ماليزيا، ثم شّد 
الرحال معها وطفليه إلى القاهرة لطلب 
العلم، حيث التح�������ق بالثانوية األزهرية، 

ثم أمت الدراس�������ة بجامعة األزهر، وحرص 
منذ ذلك على ارت�������داء الزي األزهري في 
خطب اجلمع�������ة والدروس ف�������ي الواليات 

املتحدة األمريكية.

عندما أمت الش�������يخ صهي�������ب األربعني من 
عمره، بدأ رحلة دعوية جديدة في مدينة 
»روكسبري« بعد توليه القيادة باجلمعية 
اإلس�������المية باملرك�������ز الثقافي ببوس�������طن، 

والتي تضم أكبر مساجد »نيو إجنالند«.

أخرج الشيخ صهيب 11 اسطوانة مدمجة 
ع�������ن أمهات املؤمنني خص منها الس�������يدة 
عائش�������ة رض�����������ي اهلل عنها بثالث�������ة منه����ا 
قائ�������ال :  أنه ل�������م يوفيها حقه�������ا كفقيهة 

ومحدثة.

املص�����ادر:
• مدونة سودانيز ان بوسطون

• برنام���ج للش���يخ محم���د العوض���ي مرف���وع على 
اليوتيوب بتاريخ 7 / 8 / 2008

http://www.youtube.com/watch?v=_K4H15djI6Y.



قال اهلل تعالى: } والذين هم للزكاة فاعلون {

بطيب األفعال

من غير املسلمني يدخلون اإلسالم سنويًا

ف قلوبهم بزكاتك .. ألِّ
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