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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۲۰ - ٥ -۲۰۲۲نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۸٦

الدكتور عبدالّرحٰمن السمیط رحمھ هللا مذ عرفتھ أیام تخصصھ في بریطانیا كان داعیةً بحق، ثم أصبحت     
الدعوة شغلھ الشاغل، حیث أسلم على یدیھ المالیین في أفریقیا یقول:

ابنھا  إن  لي  فقال  الطبیب،  مع  وتحدثت  فتأثرت  األطباء،  ألحد  أفریقیة  سیدة  وتوسالت  بكاء  استرعاني    
الرضیع فى حكم المیت، وھى تریدني أن أضمھ ألطفالنا، إنھ طفل لن یعیش إّال ألیام. 

فقلت للمترجم كم تحتاج من المال كل یوم؟ فذكرت مبلغا وجدتھ یساوي ثمن مشروب غازي في بلدي، فقلت    
لھا خذي ھذه نفقة البنك، لترضیتھا ألنھا كانت حدیثة عھد باإلسالم.

   وبعد أكثر من ۱۲عاما كنت في المركز فجاءني أحد الموظفین وقال: ھناك سیدة إفریقیة تصر على لقائك، 
وبعد أن وافقت دخلت سیدة ومعھا طفل جمیل الوجھ ھادئ وقالت:

ھذا ابني عبد الّرحٰمن أتم حفظ القرآن الكریم وكثیرا من أحادیث الرسول، ثم تكلم الطفل بالعربیة وقال: لوال    
اإلسالم ورحمتھ ما كنت ألقف بین یدیك، فقد حكت لي أمي قصتك معھا، وإنفاقك علّي طیلة مدة طفولتي، وأنا 

أجید اللغة اإلفریقیة أیضا وأعرفھا تماما.
، مقابل طعامي فقط، وأخذ یتلو آیات من سورة البقرة بصوت شجي، تذكرت  أحب أن أعمل معكم كداعیة �ّٰ   
الفرحة،  وشدِة  المفاجأة  لھول  مشلول  شبھ  وأنا  األرض  علٰى  فخررت  قدماي،  تحملني  لم  عندھا  قصتھ، 

!. وسجدت � شكًرا وأنا أبكي وأقول: ما أكرمك یا �ّٰ
   ثمن مشروب غازي أحیا نفًسا مؤمنة ورزقنا داعیة �ّٰ نحتاجھ، كم من أموال ننفقھا بال طائل،ھذا الطفل 
الحافظ أصبح من أكثر دعاة إفریقیا شھرة بین قبائلھا، وأكثرھم قبوال لدى الناس، ما أسھل التقرب إلى �ّٰ 

"ولو بشق تمرة"، فكم نحن مسرفون بال ھدف!!!

مثن مشروب غازي

نفوسنا ... آخر القالع
أعرف أناًسا انتصروا في معارك السجون والوقوف أمام عتاة اإلجرام في شتى المیادین، لكنھم انھزموا في    

معركتھم األخیرة مع أنفسھم، فإذا ببعضھم عاد ألف خطوة للوراء.
كانت المعارك بین الطاغیة وجموع الشعب، ثم حولھا إلى ما بین الشعب ونفسھ، ثم تحولت إلى ما بین كل    

فصیل ونفسھ، ثم أصبحت في نھایة المطاف بین كل  واحد منا ونفسھ.
لما وصل موسى إلى البحر أّخر هللا أمر االنشقاق؛ حتى أدركھم فرعون وجنوده لتتم آخر مراحل االختبار،    
وھي اختبار المؤمن مع نفسھ، قبل أن یقضي هللا على فرعون وجنوده، فتزلزلت قلوب البعض وظنوا أنھم 

مخذولون، وقال الواثق بربھ: كال إن معي ربي سیھدین. 
ھذه المرحلة اآلن التي من قسوتھا یرسب المئات في اختبارھا یومیًا، حتى إنني من فرط ما أرى من نوعیة    

الراسبین ولم یكونوا كذلك سابقا أقول في الیوم ألف مرة: رب سلم سلم. 
لكن  نصره،  مضمون  فالحق  نفسك.  على  ھون  أنفھ:  الیأس  غبار  بعض  أصاب  وقد  یوًما  لصاحبي  قلت    

المرعب أن ینتصر الحق ولیس لنا فیھ نبتة من بستانھ، أو حجر من بنائھ!!.
  00962792365542 لمن یرغب بأن تصلھ النشرة یرجى التكّرم بإرسال رسالة على تطبیق الواتس اب للرقم 
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الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project


