


ا أمام  ا صلبًـ , ثم ســـــــورة يوســـــــف وأخالق ذلك النبي التي جتعل من ميلك مثلها ثابتًـ صوت األذان هو ما جذبه أوالًـ
إغراء امرأة العزيز فيتقي اهلل وحده في ظروف ومالبســـــــات يضعف عندها كل رجل, خاصة في ذلك العالم املادي 

الذي يقدس اللذة ويعبدها من دون اهلل.
حتول نيكوالس أنيلكا أحســـــــن العب ناشـــــــئ في إجنلترا ســـــــنة 1999والعب منتخب فرنسا األشهر وهداف الدوري 
اإلجنليزي مع تشيلســـــــي ســـــــنة 2009وهداف مسابقة كأس إجنلترا من دائرة حيرته إلى اإلسالم بعد أن ذاق حالوة 

ا مبؤذن الرسول صلى اهلل عليه وسلم. , تيمنًـ االطمئنان والطهارة والعفاف, وسمى نفسه بالالًـ
يحكي أنيلكا كيف أن صديقه التونســـــــي إســـــــماعيل هو من زرع حب الدين اإلسالمي في قلبه, فقد كان يلعب معه 
ا ما كان يحدثه عن الدين اإلســـــــالمي وتعاليمه ومبادئه, ويضيف: أعجبت  في نادي «باريس ســـــــان جيرمان», وكثيرًـ

ا بالقرآن الكرمي الذي زاد قوة إمياني, واحلمد هلل على دخولي في زمرة املسلمني. كثيرًـ
والنجم الفرنســـــــي ينتمي لعائلة ذات دخل متوسط, ففي ســـــــن الـ  13دخل أنيلكا إلى أكادميية «كلير فونتني» التي 
تعتبر األشهر في فرنسا, وبفضل سرعته وتألقه خطف األنظار من بني كل الالعبني وجعل كبار األندية الفرنسية 
ا,  تبدي رغبتها في التعاقد معه, وفي ســـــــنة 1994انضم أنيلكا لصفوف فريق العاصمة الفرنسية وكان لديه 16عامًـ
ثم حتقق حلمه في اللعب للفريق األول, وبدأ مشواره مع نادي باريس سان جيرمان ثم انتقل إلى «أرسنال» مببلغ 
نصف مليون دوالر ثم انتقل إلى فريق ريال مدريد اإلسباني مببلغ  32مليون دوالر, وكانت هذه الصفقة من كبرى 
الصفقات في ذالك الوقت, ثم انتقل بشـــــــكل نهائي إلى فريق مانشســـــــتر ســـــــيتي اإلجنليزي ليجد طريقه إلى هز 
ا خالل  ســـــــنتني ونصـــــــف قضاها مع النـــــــادي, ومع مرور الوقـــــــت انضم إلى  الشـــــــباك ويتمكـــــــن مـــــــن إحراز  46هدفًـ
ا  ا واحدًـ «فنربخشه» التركي في عام 2005م, حيث حقق الفرنسي النجاح في بالد األتراك, وجاء معدل أهدافه هدفًـ

كل ثالث مباريات.
لكـــــــن فـــــــي تركيا حـــــــدث ما لم يتوقعه هو نفســـــــه, فقد ســـــــمع األذان واهتز قلبـــــــه وفي أولى مراحـــــــل تعلقه بالدين 
اإلسالمي بعدما فتح اهلل صدره لإلميان, طلب من أحد الدعاة وهو مصطفى شوكير أن يقرأ له القرآن ويفسر له 
معانيه, يقول:  في جلستي األولى تال شوكير علي سورة يوسف عليه السالم وأعجبت بشدة من ترفعه عن النساء 



اجلميالت, خشـــــــية غضب اهلل, فطلبت املزيد, وبالفعل عقد معي جلســـــــات اســـــــتمرت 3 أشـــــــهر, ألجد نفسي أحب 
ا وأتعلق به بشـــــــكل كبير, بل نطقت الشـــــــهادتني في إحدى اجللســـــــات, واخترت اسم بالل حلبي الكبير  القرآن كثيرًـ

لألذان.
شكلت الصور التي ظهر فيها نيكوال أنيلكا وهو يزور املساجد ويجتمع بالشبان املسلمني ويحضر الدروس الدينية 
مادة دسمة في الصحافة الفرنسية وصحافة اإلثارة في بريطانيا, ومن هنا بدأت متاعبه التي احتسبها في سبيل 

اهلل.
صحيفة فرانس فوتبول كانت السباقة في نشر هذه الصور, وقالت إن أنيلكا أشهر إسالمه في اإلمارات ونسبت له 

تصريحات يقول فيها أنه وجد توازنه في الدين اإلسالمي وأنه يتمنى أن يستقر في بلد إسالمي ليمارس 
شـــــــعائره الدينيـــــــة بكل حرية ويهـــــــدي إخوانه إلى اإلســـــــالم, وهي مقولة تبـــــــدو عادية لكنهم 

أوردوها لعلمهم أنها تقلب عليه النادي املتعاقد معه والذي ال يســـــــمح له باالســـــــتقرار في 
بلد أخرى حسب بنود العقد إال بعد عدة سنوات, ولكن اهلل سلم ونفى أنيلكا ذلك وزار 

ا على نادي احتـــــــاد جدة واملركز  اإلمـــــــارات ثـــــــم توجه إلى الســـــــعودية, حيث نزل ضيفًـ
العاملـــــــي لألملـــــــاس قبل أن يـــــــزور بعض املراكز اإلســـــــالمية واملتاحف ويســـــــتمع إلى 

محاضرات دينية وهو يرتدي الزي التقليدي اخلليجي, ثم أنهى أنيلكا زيارته 
بالقيام مبناســـــــك العمرة سنة2004, ومحاضرة دينية روى فيها قصة اعتناقه 

للدين اإلسالمي.

ابتالء واعتزال
 تزامنـــــــت عودة النجم الفرنســـــــي أنيلكا لصفوف املنتخب بعد إســـــــالمه مع 
خوضـــــــه ألكبر بطولة عامليـــــــة, وهـــــــي كأس العالم التي اســـــــتضافتها جنوب 
إفريقيا صيف 2010, لكن بعد خالفه مع املدرب الفرنســـــــي رميون دومينيك 
الـــــــذي وصل حلد االشـــــــتباك بينهما, قـــــــرر مغادرة معســـــــكر منتخب بالده, 
وقررت الرابطة الفرنســـــــية معاقبته بحرمانـــــــه من اللعب للمنتخب في 18 
ا مبا رزقه اهلل من شهرة ومال,  ا راضيًـ مباراة, فقرر على  اعتزال اللعب  دوليّـًـ

واألهم االطمئنان القوي على عقيدته.
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