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كلمة آثار لألعمال التاريخية
احلمد هلل  ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل  ،وبعد :
فإن آثار لألعامل التارخيية مركز متخصص يف إصدار مجيع إنتاجات األستاذ عبد العزيز العويد من
برامج تلفزيونية وإذاعية وكتب وأعامل أخرى  ،وكلها يف جمال التوثيق التارخيي واللغوي .
وما زالت آثار لألعامل التارخيية  -بفضل اهلل  -تقدم ملتابعيها الكرام جهودا توثيقية ملؤسسات
وشخصيات سامهت مسامهة كبرية يف خدمة دينها وجمتمعاهتا .
وقد حرصت آثار عىل أن يكون مرشوع التوثيق بجوانبها الثالثة  :املرئي  ،واملسموع  ،واملكتوب الئقا
بعقول املتابعني النرية .
وقد يرس اهلل  -عز وجل  -إصدار جمموعة من اإلنتاجات املرئية واملسموعة واملؤلفة  ،والتي جتدها يف
السرية الذاتية للمؤلف  ،واملوجودة يف ظهر الكتاب .
وهذا الكتاب أو املوسوعة الذي بني يديك يعد أول كتاب توثيقي يتناول سرية أسطورة العمل اإلغاثي
د  .عبد الرمحن بن محود السميط  -رمحه اهلل -بالتفصيل  ،والذي تم التواصل فيه مع الكثري من حمبيه داخل
وخارج الكويت  ،وتم توثيق جزء كبري منه يف برنامج تلفزيوين محل اسم «عبد الرمحن الفاتح » عرض يف
العديد من القنوات مع ترمجته إىل عدة لغات يف رمضان سنة (  1435هـ  2014 -م ) .
وقد مجعت املعلومات من مصادر مرئية ومسموعة ومكتوبة وشفهية وثق أكثرها مما يمكن توثيقه ،وترك
كثري منها مما هو عبارة عن مواد مرئية أو مسموعة بصوت الفقيد  -رمحه اهلل  -عرب اإلنرتنت .
ونسأل اهلل  -عز وجل  -أن يكون هذا الكتاب معرفا ببعض جهود هذه القامة اإلنسانية والتي قدمت
لألمة واإلنسانية عطاء يندر مثله يف التاريخ .
كام نسأله  -سبحانه  -أن يرحم د  .عبد الرمحن السميط  ،وأن يشكر ما قدم لألمة  ،وأن يرفع مقامه يف
اجلنة  ،اللهم آمني  ،واحلمد هلل رب العاملني .
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

المقدمة
يتلعثم اللسان والقلم هنا وأنا أعزم عىل عرض سرية رجل ال يعد نادر عرصه ،أو أعجوبة دهره فحسب ،وإنام
أحسبه  -واهلل حسيبه  -أنه من نوادر تاريخ الزمان ،ومن أعاجيب الرجال ما تعاقب امللوان ،وتناوب اجلديدان.
حلف الزمان ليأتني بمثله

حنثت يمينك يا زمان فكفر

أكتب مقدمتي هذه بعد أن مجعت مئات املواقف لرجل يف كل موقف من مواقف حياته ِعربة ،متضمنا
بسمة أو َعربة ،خرج من نفسه وأهله وماله وولده ووقف روحه وبدنه هلل ،فهو يعد نفسه وقفا عىل الدعوة
واخلري يف إفريقيا ال جيوز رصفه يف غري ما وقف عليه ،وال الرجوع يف الوقف.
أكتب مقدمتي هذه وأنا واهلل ال أعلم ماذا سيصنع قلمي فيام سيأيت من سطور ،وهو يعرض عجائب
تارة يف احلزن ،وتارة يف الرسور ،ستطيش معها بالغة البلغاء ،وترتج عنها فصاحة الفصحاء ،فإما أن حيسن
وصف األمل واألمل ،وإال فليكرس القلم.
فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله

ولو سكتوا أثنت عليك احلقائب

بعد وفاة الداعية د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -رغبت يف أن أنال رشف توثيق مسريته ،فبدأت
أمجع كل ما كتبه د .عبد الرمحن السميط يف مقاالت ،أو كتب ،أو قاله يف لقاءاته التلفزيونية واإلذاعية ،وما
كتبه أو قاله عنه غريه فيه ،فمكثت يف ذلك ما يقرب من سنتني من العمل املتواصل.
المقدمة
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ونظرا ملا يمتلكه اإلعالم يف قوة يف التأثري فقد تضمن مرشوع التوثيق وبالتعاون مع مجعية العون املبارش
إنتاج فلم وثائقي من ثالثني حلقة يعرض مسرية الفقيد ،ويصور يف بعض البالد التي عمل فيها ،مع االلتقاء
باملقربني منه ،أو من عمل معه يف الكويت واخلليج ،أو يف البالد اإلفريقية.
تم العمل  -بفضل اهلل  -وعرض يف العديد من القنوات ،وترجم إىل لغات عدة ،وكان تأخري إصدار الكتاب
خريا ،فمعاينتي للمناطق التي عمل فيها د .عبد الرمحن السميط ،ولقائي بمن عمل معه أضاف يل غري املواقف
له انطباعا أكرب عن شخصيته ،وتعمقا يف فهم سريته أسهم إسهاما كبريا يف دعم هذا العمل الذي بني أيديكم.
ال شك أن مآثر د .عبد الرمحن السميط وأعامله اجلليلة يصعب مجعها يف مكان واحد السيام مع اكتشاف
مواقف وقصص أخرى ،فكلام جالست بعض معارفه حدثني بموقف أو أكثر مما ال يعرفه غريه ،أو ليس
مشهورا عنه ،فانتظار مجع كل مواقفه سيؤخر عمل الكتاب كثريا ،ولذا فمن احلق أن أخرج العمل بام وقفت
عليه من مواقف عىل أن تتم اإلضافات والتعديالت يف طبعات أخرى ،السيام أن هذا العمل قد يكون قاعدة
ينطلق منها الباحثون وغريهم ممن يريد أن يكتب عن د .السميط ،أو خيرج عنه عمال ،كوين اعتمدت عىل
مصادر متنوعة من لقاءايت بأرسته وأكثر من ثالثني شخصية من املقربني منه ،ومما كتبه هو أو قاله ،أو كتبه
غريه أو قاله عنه.
مع التنبيه عىل أنني أحرص عىل توثيق املواقف ما استطعت ألن بعضها مأخوذ من مقاطع مرئية أو
صوتية له متنوعة عرب اإلنرتنت ال تظهر مصدرها من القنوات أو املناسبات.
ويف اخلتام أسأل اهلل أن جيزي الداعية د .عبد الرمحن بن محود السميط خريا ،وأن يشكر له ما قدمه لألمة،
وأن جيله ذخرا له يوم القيامة ،وأن يغفر ذنبه ،ويعيل يف اجلنة درجته ،وجيعل اخلري يف أهله وذريته ،ويبارك يف
أعامله الدعوية ،ويكتب هلا الدوام ،اللهم آمني ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
عبد العزيز بن سعود العويد
الكويت
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الفصل األول
البطاقة الشخصية
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الباب األول
مولده ونشأته
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« َوا ْلبَل َ ُد َّ
ب ي َ ْخر ُ ُج نَبَات ُ ُه
الطيِّ ُ
ِبإِ ْذ ِن رَب ِّ ِه »
ّ
إن للبيئة والنشأة أثر ًا كبريا عىل الرتبية ،فالبيئة الصاحلة
ال خُترج إال صاحل ًا ،والنشأة الطيبة ال تأيت إال بطيب.

واعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء
مل ينفعوك إال بيشء قد كتبه اهلل لك ،ولو اجتمعوا
عىل أن يرضوك بيشء مل يرضوك إال بيشء قد كتبه
اهلل عليك ،رفعت األقالم وجفت الصحف».

وال شك بأن صالح الوالدين أو طالحهام
يلقي بظالله عىل هنج األبناء وكأنه انعكاس
فمن نعم اهلل عىل املرء أن يرزقه أرسة صاحلة حتسن الظل هلام ،ومن طرائف ذلك قول األصمعي:
تنشئته وإقامة عوده األخرض عىل طاعة اهلل وطاعة نبيه
 صىل اهلل عليه وسلم  ،-وحب صحابته وأهل بيتهَم َشى
الطاووس يوم ًا با ْعوجاجٍ
ُ
شكل م ِ
األرشاف الطيبني ،وعىل حب اخلري وحسن األخالق.
شيته بنو ُه
فقلدَ
َ َ
فام من نبتة أسعد حظا من نبتة طيبة غرست يف أرض
خصبة يروهيا ماء عذب طاهر ،وترشق عليها شمس
صافية ،وتفيئها ريح طيبة ،مصداقا لقوله تعاىل ﴿ :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ (األعراف.) 58 :

وقد التفت اإلسالم إىل البدء بتعليم العقيدة السليمة
للناشئة منذ الصغر ،فهذا الرسول  -صىل اهلل عليه وسلم
 يقول البن عباس -ريض اهلل عنهام  « : -يا غالم،إين أعلمك كلامت ،احفظ اهلل حيفظك ،احفظ اهلل جتده
جتاهك ،إذا سألت فاسأل اهلل ،وإذا استعنت فاستعن باهلل،

َ
ختتالون؟ فقالوا:
فقال :عال َم
َ
ْ
ونحن مقلدوه
بدأ َت به،
ُ

ْ
َ
فخالِ ْ
واعدل
املعوج
سريك
ف
َّ
ت معدلوه
فإنا إن عد ْل َ
َأما تدري أبانا ُّ
كل فرع
جياري ُ
باخلطى من أدبوه؟!
ِ
َ
الفتيان منا
ناشئ
وينش ُأ
ُ
عو َده أبوه
عىل ما كان َّ
البطاقة الشخصية -
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وقد يعتقد الكثري أن العمل اخلريي بالكويت
ابن الكويت أرض العطاء ارتبط باالنتعاش االقتصادي للدولة أو ارتبط
بتحسن األحوال املعيشية لشعبها البار ،ولكن احلقيقة
أن الكويت وأهلها عرفت بالعمل اخلريي منذ
نشأهتا ويشهد عىل ذلك انتشار األوقاف والزكوات
والصدقات واملشاريع اخلريية يف ربوع الكويت
وخارجها ،إذ تكاد تنطق مجيعها بحب الكويت وإيامن
شعبه العريق بمسئولياته اإلسالمية واإلنسانية جتاه
إخواهنم يف خمتلف بقاع األرض ،حتدوهم يف ذلك
رغبة طيبة يف إرضاء اهلل تعاىل من ناحية ،وتغذية روح
التكافل واإليثار ورمحة املعوزين واملحتاجني من ناحية
أخرى ،فضال عن النزوع إىل
رغم روعة ما قدمه د .السميط وعظمة ماقام به من أعمال الفطرة السليمة واخلصلة العربية
تدهش العقول بحجم العطاء فيها
األصيلة التي تدفع نفوس أهل
الدكتور عبد الرمحن السميط
رمحه اهلل -من خدمات للعامل ،وعظمة ما قام الكويت األبرار إىل أن يعملوا عىل نجدة املستغيثنيبه من أعامل تدهش العقول بحجم العطاء فيها ،وإعانة املحتاجني ،وتقديم العون لكل من حيتاج إليه.
ورغم افتخار الكويت بابنها البار النادر املثال
إال أن الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -مل
ومن الصعب جدا التأريخ لبداية العمل
يكن بدعا بني أهل الكويت ،فقد اشتهرت الكويت اخلريي الكويتي ،ولكن من اليسري علينا أن نرى
منذ القدم بأعامل اخلري وأيادي الفضل ،وعىل هذا أن الدكتور عبد الرمحن السميط-رمحه اهلل -قد
الرصاط القويم الذي خطه أهل الكويت من اآلباء نشأ يف جمتمع توثقت عالقته بالعمل اخلريي املتنوع
واألجداد سار الدكتور عبد الرمحن السميط-رمحه ارتباطا وثيقا تاما ،ولكننا ال يمكننا أن نحدد
بداية هلذا العمل؛ فلطاملا كانت هناك مبادرات
اهلل -رمحة واسعة.
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الدكتور السميط في رحلة دعوية مع رموز
العمل الخيري الكويتي

كبرية للمحسنني الكويتيني ،حتى يف العهود
التي كان الناس يعيشون فيها عىل بساطتهم،
وفطرهتم السليمة ،وكيف أهنم كانوا يتنافسون
يف عامرة املساجد ،وإطعام الفقراء واملساكني،
وحج الناس ،ثم يعقب ذلك قيام املؤسسات
اخلريية لتسلم الراية من األفراد وتقوم بتبني
هذه األعامل واملآثر الطيبة التي بدأها األوائل
من أسالفهم الكرام العظام.
َريم ًة
إين لتطربني اخلالل ك َ
َريب بِ َأو َب ٍة َوت ٍ
َط َر َب  الغ ِ
َالق
ِ
روء ِة َوالنَدى
َو هَ ُتزُّين  ذكرى ا ُمل َ
الشامئِ ِل ِه َّز َة ا ُمل ِ
ني َ
شتاق
َب َ
ما البابِلِي ُة يف ص ِ
فاء ِم ِ
زاجها
َ
َّ
س َو ِسباقِ
ني تَنا ُف ٍ
َو رَ
الش ُب َب َ
  من ُخ ُل ٍق كَري ٍم ِ
بِ َأ َل َّذ ِ
طاهر
الم ُة األَ ِ
ذواق
َقد ماز ََجت ُه َس َ

يقول رئيس مجعية النجاة اخلريية السيد أمحد
اجلارس يف برنامج «عبد الرمحن الفاتح» إعداد
وتقديم :عبد العزيز العويد  -يف لقاء معه أثناء
توثيق مسرية د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل :-
ال شك أن العمل اخلريي الكويتي له بصمة واضحة،
ليس يف إفريقيا فحسب بل أيضا يف الدول املانحة للعمل
اخلريي ،فهو أنموذج حيتذى من قبل اجلهات واملؤسسات
التي حلقت بركب العمل اخلريي ،والتي
أسست مؤسسات نتج عنها أعامل قد يفوق
حجمها أحيانا العمل اخلريي الكويتي،
لكن النواة األساسية كانت هي النموذج
الكويتي ،وهذا األمر يسجل للعمل اخلريي
الكويتي ،إىل جــانب انتشاره اجلغرايف إىل
جـميع منـاطـق األرض ســواء يف إفريقيا،
أو الدول اإلســالمـيـة ،أو يف األقليــات
رئيس جمعية النجاة الخيرية واجلاليات يف مجيع أنحاء العامل .ا .هـ
السيد أحمد الجاسر

البطاقة الشخصية -
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طفولة تحكي
شخصية السميط
ولد د .عبد الرمحن بن محود السميط  -رمحه اهلل
 يف العارش من شهر ذي احلجة سنة  1366املوافقالعارش من أكتوبر سنة 1947م يف أرسة متدينة حمبة
للخري ،فوالده  -رمحه اهلل  -كان رجال صاحلا مالزما
للمسجد ،وربى أوالده عىل ذلك.
ساهم تدين هذه األرسة وصالحها يف صقل
شخصية االبن عبد الرمحن منذ صغره.
ِ
َ
الفتيان منا
ناشئ
وينش ُأ
ُ
عو َده أبوه
عىل ما كان َّ
وكان مالزما للمسجد منذ
صغره ،فكان يلقب باملال ،وهو
لقب يطلق عىل املتدين.
واملال :كلمة فارسية تطلق
عىل املعلم ،وكان الكويتيون
يطلقوهنا عىل معلمي الكتاتيب
قديام.
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د .السميط في طفولته

يقول الدكتور عبد اهلل بن عبد الرمحن السميط يف تسجيل
خاص حول مسرية د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  :-ال شك أن
للبدايات دورا كبريا يف حياة املرء ،فقد نشأ الوالد الدكتور عبد الرمحن
السميط  -رمحه اهلل -يف بيئة حمافظة متدينة ،إضافة إىل أنه هو بذاته كان
متميزا بتدينه بني إخوانه وأصحابه منذ صغره ،ومل تكن األطفال يف
سنه تفرض عليهم الصالة بطبيعة احلال ،إال أنه كان ملتزما بالصالة
منذ صغره رغم أنه مل يتعد اخلامسة ،بل كان يصيل الفجر يف املسجد!

عبد الرحمن السميط  -أسطورة العمل اإلغاثي

تقول زوجته أم صهيب  -حفظها اهلل -يف أوراق
بعثت هبا حول عالقتها بأيب صهيب :كان يف طفولته
هادئ الطبع ،حتى وقت فطامه مل تسهر معه والدته
كعادة باقي األطفال ،وكان يف دراسته جاد ًا ،فقد تدين
صغري ًا ،وكان ال جيامل وال يداهن يف أمر الدين.
وعندما كان يرافق
والده يف عمل ما مشيا عىل
األقدام ،يتضايق والده
لكثرة توقفهام يف الطريق،
حيث إنه يأخذ من أمامه يف
الطريق كل قصاصة ورق
أو جريدة أو جملة لكي
يقرأها ،ومنها اكتشف د .السميط في بداية مراحل الدراسة
عبد الرحمن السميط أمام منزلهم في صباه
والده موهبته يف القراءة وحرص أشد احلرص عىل
من عالمات تقدم األفراد واألمم انتشار
توفري املجالت والكتب لكي يشبع رغبته ،وكان هواية القراءة وغلبة حب القراءة عىل األفراد،
حيرص عىل أن يستقطع من راتبه لرشاء الكتب ومن مقاييس االرتقاء يف أي حضارة كثرة ما تنتجه
ومساعدة املحتاجني.
األمة من كتب يف شتى جماالت املعرفة ،وال أجد يف
مقاييس احلضارة مقياسا أقرب من ذلك ،فالبعض
يقيس التقدم والقوة بمقاييس اقتصادية وعسكرية
تكوينه الثقافي
ولكن املعيار األول بالوجاهة هو كثرة القراء وانتشار
وحبه للقراءة
الكتب واملكتبات يف أي دولة من الدول ،وهو الذي
متيز به بناة احلضارة اإلسالمية عرب عصورها.
البطاقة الشخصية -
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وعىل هذا النهج الذي سار عليه علامء األمة وأسالفها
العظام سار الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل -فقد أحب
عبد الرمحن السميط القراءة منذ صغره حتى إن والده هدده يف
أكثر من مرة أنه لن يصطحبه إىل السوق ،وكان إذا رأى صفحة
جريدة أو جملة ملقاة عىل األرض ركض اللتقاطها وقراءهتا
أثناء امليش ،وكثري ًا ما كان يصطدم بالناس بسبب عدم االنتباه
إىل الشارع ،وقد أمىض فرتة طويلة يرتدد عىل مكتبة حويل العامة
للقراءة ،وكانت تضم أمهات الكتب.
ومن جالس د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -رأى أن
عنده ثقافة كبرية ،فقد اكتسب هذه الصفة عرب حبه للقراءة،
ومالزمته للكتب منذ صغره.
وال شك أن هذه القراءة فتحت عينيه عىل معلومات مهمة
مل تكن متاحة ألقرانه ،فقد كانت قراءاته متنوعة حيث شملت
العلوم الرشعية واألديان األخرى والسياسة واالقتصاد وغريها،
وكان من عادته أنه إذا أمسك بكتاب مهام كانت عدد صفحاته ال
يرتكه حتى ينهى قراءته ،ويف بعض األحيان كان يذهب إىل مكتبة
حويل قبل موعد الدوام ليكون أول الداخلني إليها ،وعندما تغلق
أبواهبا يكون آخر اخلارجني ،وكانت معظم أمواله متجهة إىل
رشاء الكتب من املكتبات خاصة التي كانت تأيت من مرص.

إن هــذه اجلــدية يف احلــيـاة،
وصالح النشــأة سامهت مسـامهة
كبيــرة يف تشـكيل شخـصـية عبد
الرمحن السميط منذ صغره ،وجعلته
منوها بعلمه وعقله وحنكته صغريا.
ّ

في صورة أخرى من مراحل دراسته
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الكشافة مصنع الرجال
ومما أصقل عود الصبي الصغري عبد الرمحن السميط حتى اشتد
صلبا قويا أنه اشرتك يف نشاط الكشافة ملدة تقارب سبع سنوات ترك
يف حياته بصامت واضحة من حيث التكوين اإلسالمي وحتمل املشاق
والصرب عىل شظف احلياة ،فال شك أن نشاط الكشافة له أثر عليه من
حيث اكتسابه اجللد واالعتامد عىل الذات ،وكان أكثر ما استفاده أنه
الكشاف السميط في لباس الكشافة ذهب يف رحلة حول منطقة البحر املتوسط بامء قليل ومتاع الكشافة
كان أقل ،وكانوا يتنقلون هو وأصحابه عن طريق السيارات العابرة،
وكان يفرتق عن صحبه ثم يلتقون وجعلوا هلم إشارات بأسامئهم للكشافة فيام بعد ،وقد خرج السميط
الصغري هبذه التجارب احلياتية العملية إضافة إىل الرتبية الصاحلة واحلياة املنزلية بشخصية مبادرة مثابرة
تتحمل الصعاب قادرة عىل حل ما يواجهها بجلد وصرب.
ىف سنة ( 1967م ) ذهب للجهاد
مع الفدائيني يف فلسطني هو وجمموعة من
الشباب،ومل خيرب أهله بسفره وعثروا عىل
وصيته قد كتبها ووضعها يف مكان يرونه فيها،
ولكن ظروف الدول العربية يف ذلك الوقت
منعتهم من الوصول إىل مبتغاهم ورجعوا إىل
الكويت! !
السميط في صورتين نادرتين باللباس الرسمي الكامل للكشافة
وما ذكر هنا هو أنموذج مما نشأ عليه عبد
الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -من أخالق وشامئل ،فكانت عاقبة ذلك أن صار عبد الرمحن السميط من أهل
الصالح واخلري ،صاحلا يف نفسه مصلحا يف غريه.
البطاقة الشخصية -
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ً
ً
كان السميط مجتهدا ومحبا للقراءة منذ الصغر

صار عبد الرمحن السميط من واسعي
الثقافة واالطالع ،حمبا للقراءة ،مصاحبا
للكتاب قراءة وتأليفا إىل آخر عمره.
صار عبد الرمحن السميط حمبا للجد،
جمتهدا يف حياته ،مقدما عىل غريه ،ناجحا يف
عمله ،حمققا ألحالمه وطموحاته.
هلم أمته،
صار عبد الرمحن السميط حامال ّ
مبتهجا بأملها ،حزينا عىل أملها ،فلم يثقله الفرح
عن العمل ،ومل يقعده احلزن النتظار األجل.
18
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السميط مع فريق الكشافة ( الثالث من اليمين وقوفا )

إن سرية عبد الرمحن السميط يف صغره تبعث
اهلمة واألمل يف نفوس شبابنا ،بل واملربني ،فإن
العظامء يبنون تاريخ عظمتهم منذ الصغر ،فام يزالون
يبنون بنيان العظمة لبنة لبنة حتى يغدو بنيانا عظيام،
ورصحا كريام.

همة الخير متوقدة
يف أيام الشباب أكد اإلسالم دوما عىل دور
األصحاب واألصدقاء واجللساء يف تربية اإلنسان
اصبرِ ْ َن ْف َس َك َم َع ا َّل ِذي َن
﴿و ْ
والتأثر هبم فقال تعاىلَ :
ون َو ْج َه ُه َولاَ
ون َربهَُّ ْم بِا ْل َغدَ ِاة َوا ْل َعشيِ ِّ ُي ِريدُ َ
َيدْ ُع َ
َت ْعدُ َع ْين َ
َاك َعن ُْه ْم ت ُِريدُ ِزينَ َة الحْ َ َي ِاة الدُّ ْن َيا ﴾ [سورة
الكهف اآلية]28 :
وقال  -صىل اهلل عليه وسلم(( ،-إِ َّنماَ َم َث ُل
ِ
ِ
كحام ِل املسك،
السوء
واجلليس
الصالح
اجلليس
ُ
ُ
ونافخِ ِ
الكيرْ ِ
ُ
فحامل املسك :إِما أن يحُ ْ ِذ َي َك ،وإِما أن
تبتاع منه ،وإِ َّما أن ِ
ُ
ونافخ الكري:
جتدَ منه رحيا ط ِّيبة،
إِما أن يحَ َ
رق ثِ َيا َب َك ،وإِما أن جتد منه رحيا خبي َثة))
أخرجه البخاري ومسلم عن أيب موسى األشعري.
ودعا  -صىل اهلل عليه وسلم -إىل الصلوات
اجلامعة ليوفر حسن الصحبة يف كل وقت ،ودعا
ِ
ب إِال
إىل جمالسة الصاحلني فقال« :ال ت َُصاح ْ
ُم ْؤ ِمن ًا ،وال يأك ُْل َط َعا َم َك إِال ت َِق ّي» أخرجه أبو داود
والرتمذي عن أيب سعيد اخلدري.

السميط في صورة مع أحد أصدقاء الصبا

فمن ِ
صح َب األخيار ارتقوا به ذروة العال وإىل
رضا اهلل ،ومن صحب األرشار هووا به إىل اهلالك
بأسفل سافلني ،يف عاجل الدنيا قبل آجل يوم الدين.
وفق للدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل
 يف شبابه التواصل مع الرفقة الطيبة ،والصحبةالصاحلة يف بعض املحاضن الرتبوية املنترشة يف
الكويت ،فكانت بمثابة مفاتيح خري ،ومنارات
البطاقة الشخصية -
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ترشق يف ربوع الكويت ،فاكتسب منهم حب اخلري للغري،
تاركا وراءه الذكر احلسن والسرية العطرة بني الناس،
وكانت انطالقة هذه املحاضن وقاعدهتا هي املساجد
بيوت اهلل  -تعاىل  ،-فكان الشباب حيفظون القرآن
والسنة ،وينهلون من علوم الرشيعة عىل يد علامء أكفاء،
ومربني أجالء يغذون فيهم معاين احلب واخلري للناس.
وقد أسهمت هذه املحاضن الرتبوية يف نفس صاحبنا
عبد الرمحن السميط ،وقد رأيته إىل آخر حياته  -رمحه اهلل
 قوي الصلة برفقاء تلك املحاضن ،بل إن كثريا منهم قدشاركه العمل اإلنساين يف مجعية العون املبارش بمراحلها
املختلفة ،أو يف مجعيات خريية أخرى.

سيارة السميط سبيل لمن
ليس له سيارة
يقول علامء االقتصاد :إن االقتصاد هو علم الندرة،
يشريون بذلك إيل أن منذ بدء اخلليقة كانت املشكلة
االقتصادية نامجة عن التباين بني كثرة وتنوع احتياجات
الناس أفرادا ومجاعات من جهة ،وبني ندرة أوحمدودية
املوارد وعدم كفايتها إلشباع هذه االحتياجات من جهة
أخرى!
20
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 يقول اهلل تعاىل﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ (آل عمران.)14 :

إن حب املال واالقتناء خاصية آدمي ة
لو تركها اإلنسان تنمو بداخله وتتملكه
لكان فيها فساد حاله ثم تنتهي هبالكه ،ألن
اآلدمـي يـرى يف املـال مزية كربى تتيح له
كل ما يتمنى من القوة حيث يقتني وحيوز
وينال ما يتمناه أو يرجوه أو يرغبه من األشياء
واملمتلكات ومن اخلدمات إشباعا لرغباته
املادية أو احلسية أو األدبية أو املعنوية دون
احتياج -يف نظره -ألي سند آخر علمي أو
اجتامعي أو سيايس أو ديني أو أخالقي! ! 
وقد تفجر نبع اخلري الصايف مبكرا من هذا
الرجل النبيل ،حيث بدأ ذلك منذ كان طالبا يف
املرحلة الثانوية ،ونحسبه إن شاء اهلل من الذين
زكاهم النبي  -صىل اهلل عليه وسلم بقوله -
«سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله».
 . . .ومنهم «شاب نشأ يف طاعة اهلل ».

يقول د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل
 :وقد كان جيلنا واجليل الذي قبلنا تقل فيهالسيارات بني الشباب ،فالسيارة الواحدة تقل
العرشات أحيانا عىل نوبات متتالية ،وكان
صاحب السيارة مشارا إليه بالبنان فضال وسيادة.
لكني ال أذكر أن عطاء صاحب السيارة
يتعدى إىل ما سمت له مهة د .عبد الرمحن
السميط ،فقد قسم استعامل سيارته ثالثا:
تارة لنفسه وأهله ،وأخرى إلخوانه وأحبابه،
وأما الثالثة فهي باب يندر من يصنعه.
ذكر  -رمحه اهلل  -يف برنامج «صفحات من
حيايت» عىل قناة املجد الفضائية  -تقديم :د  .فهد
السنيدي أنه قام برشاء سيارة ينقل فيها العامل
واملساكني ،ويوصلهم إىل أعامهلم وأماكنهم بال
مقابل كي ال يتعرضوا للشمس يف انتظار أن تأيت
املواصالت لتقلهم إىل أعامهلم أو منازهلم.

فانظر كيف طهر الدكتور عبد الرمحن
السميط -رمحه اهلل -من حب التباهي بمتاع من
الدنيا وآثر معاونة إخوانه بيشء يراه الناس عزيزا
يف تلك األيام.
لقد كان النبيل د .عبد الرمحن السميط-
رمحه اهلل  -يرى أن السعادة احلقيقية ال تنبع من
حسابات البنوك ،بل من الشعور برضا ملك
امللوك ،وكان يقول -رمحه اهلل  :-إذا كان البنك
يعطيك ربح ًا حوايل  %6عىل ودائعك فيه ،فإن
اهلل سبحانه يعطيك عنها ما قد يصل إىل سبعامئة
ضعف ،مصداق ًا لقول النبي  -صىل اهلل عليه
وسلم « :-كل عمل ابن آدم يضاعف :احلسنة
بعرشة أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف ». .متفق عليه.

إننا أمام حالة نادرة من إنكار الذات هلل تعاىل،
وإخالص من الصعب أن جتده يف عاملنا املعارص.

وملا استحسن هذا العمل اشرتى هو وزمالؤه
الطلبة يف كندا سيارة بمسامهات طالبية.
البطاقة الشخصية -
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الباب الثاني
أســرتـه

22

عبد الرحمن السميط  -أسطورة العمل اإلغاثي

القدوة أفضل المربين وأصدق
المعلمين
ليس يف علوم الرتبية عامل أشد تأثريا يف النفس البرشية
من القدوة احلسنة ،فإن كانت القدوة من الوالدين أو
وحفرا،
أحدمها كانت أعمق أثرا وأثبت يف النفس نقشا َ
فمهام سمع الناس من املواعظ واخلطب والدروس والعرب
فلن يكون تأثري ذلك معشار ما يتأثرون به من موقف
واحد يرونه بأعينهم رأي العني ،ويعايشونه حلام ودما،
ال سامعا وخربا ،فإن لسان احلال أفصح من لسان املقال.
وقد ربى القرآن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -عىل
االقتداء بمن سبقه ورضب له األمثلة عنهم لريفع من
مهته وخيفف من وطأة مهوم الدعوة عىل قلبه الرشيف
﴿ ُأو َل ِئ َك ا َّل ِذي َن َهدَ ى اللهَُّ َفبِ ُهدَ ُاه ُم ا ْقت َِد ِه ﴾.
وحينام اشتدت صنوف األذى عىل الرسول  -صىل اهلل
عليه وسلم  -من قومه خاطبه اهلل بقوله:
ِ
الر ُس ِل َوال ت َْس َت ْع ِج ْل
﴿ َف ْ
اصبرِ ْ َكماَ َصبرَ َ ُأو ُلو ا ْل َع ْز ِم م َن ُّ
لهَُ ْم﴾ [سورة «األحقاف ]46 :أي وال تستعجل هلم العذاب.
ومل يكن الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل -إال نبتة طيبة
يف بستان ماتع ألبوين صاحلني ،تعلم منهام بالقدوة احلسنة
والعمل الصالح أكثر مما تعلمه من نصحهام وتوجيههام.

الدكتور عبدالله عبد الرحمن السميط

أسرة من عبق
الزمن الجميل
إن العظامء ال يولدون من بطون
أمهاهتم عظامء ،وإنام هو نتاج أرسة
تريب ومعلم يوجه ،ونفس طيبة
تتلقى ،وقد سامهت أرسة الدكتور
عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل-
يف صقل مواهبه ،وتنمية مهاراته،
وإشباع حاجاته الروحية والعقلية،
فقد نشأ  -رمحه اهلل  -يف بيت صالح،
وبني أبوين كريمني يغذيانه الدين
واحلكمة قبل الطعام والرشاب.
البطاقة الشخصية  -هـترــسأ
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يقول الدكتور عبد الرمحن السميط
متحدثا عن والده-رمحهام اهلل -يف
برنامج «صفحات من حيايت» عىل قناة
املجد الفضائية  -تقديم :فهد السنيدي:
يف أواخر اخلمسينات مل يكن الكثري
من الناس يملكون سيارة وكان الوالد
لديه سيارة من طراز ( أوبل )  -عىل ما
أعتقد هذا اسمها  ،-فكان من احتاج
من اجلريان إىل الذهاب للمستشفى أو
أي مكان يذهب به يف السيارة حتى إن
إحدى جاراتنا كانت ستضع مولودها،
فأرسلوا للوالد يذهب هبا للمستشفى
وذهبت معه ومل يكن زوجها حارض ًا.
ومتر سنون قليلة ونرى الشاب عبد الرمحن
السميط يف املرحلة الثانوية يؤثر فيه منظر
العامل والفقراء تلفحهم الشمس بحرها يف
انتظار وسيلة للمواصالت تقلهم إىل أعامهلم،
فتحركه مهته لعمل اخلري ،ورأفته بحال
هؤالء ،فيجمع املال إىل املال حتى يشرتي
به سيارة متواضعة ،فيقوم بإيصال من أراد
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منهم الذهاب لعمله دون مقابل إال ابتغاء وجه اهلل.
ترى هل كان ذلك بدعا من اخلري نبع من نفسه الطيبة أم
أنه فيض من أثر تربيته الصاحلة واقتدائه بأبيه الصالح
الذي رآه يفعل ذلك الفعل النبيل مع جريانه األقربني
من قبل؟!
ويقول الدكتور عبد الرمحن السميط يف نفس
الربنامج :تربينا عىل احرتام الوالدين وعىل احلب فيام
بيننا وصلة الرحم التي كان الوالد والوالدة حريصني
عليها حتى مع أقاربنا البعيدين ،وقد كان بيتنا مفتوحا
لكل زائر ومسافر.
وكانت الوالدة  -أطال اهلل يف عمرها وأصلح عملها
 قد سارت عىل هنج الوالد يف صلة الرحم ،وكانتحتاول أن تساعدنا يف الدراسة مع أهنا كانت أمية ،وكانت
تنرش املحبة بيننا ،وحتاول أن تقرب بني األخوة.
وقد وصفت والدة د .عبد الرمحن السميط اخلالة
أم عبد الرمحن ابنها نقال عن أم صهيب  -حفظهام اهلل -
فقالت :كان يف طفولته هادئ الطبع ،حتى وقت فطامه
مل تسهر معه كعادة باقي األطفال ،يف دراسته كان جاد ًا،
تدين صغري ًا وكان شديد التدين ال جيامل وال يداهن
يف أمر الدين.

زواجه الكريم وذريته الطيبة
إن املتأمل يف سرية النبيل الدكتور عبد الرمحن السميط يالحظ أن
مهته العالية كانت تسعى به إىل أسمى املراتب اإلنسانية واإليامنية يف مجيع
أحواله مذ كان طفال.
ثم تستمر مسرية اهلمة العالية يف طريقها الصاعد كالنسور بحثا عن
ذرا اجلبال الشاهقة؛ إذ كان من املتفوقني علميا ودراسيا فالتحق بكلية
الطب وهي مما يلقب بكليات القمة يف عاملنا العريب.
ومن مالمح بحث الشاب املثايل عبد الرمحن السميط عن
معايل األمور أنه حني أراد الزواج وضع رشوطا ال
لقد كان الشاب عبد الرمحن السميط يظن
يضعها الكثري من الشباب غريه وال يلتفتون إليها،
أن دراسة البنت اجلامعية ،أو عملها ،أو قيادهتا
إما لعدم اهتاممهم هبا حينئذالختالف مشارهبم
للسيارة عالمات عىل ترف زائد عند البنت ،مل
الرتبوية واالجتامعية تارة ،أو لندرة ما كان يبحث
يكن الدكتور عبد الرمحن السميط-رمحه اهلل-
عنه الشاب عبد الرمحن السميط تارة أخرى.
يريد من وراء زواجه كام يريد غريه من الناس
فعندما شب عبد الرمحن السميط عن طوقه واشتد
من األنس بالزوجة أو الذرية الصاحلة فحسب،
بني الرجال ُعو ُده أراد تلبية نداء سنة احلياة بالزواج،
بل كان يريد أن يغرس غرسا طيبا ،ويؤسس
ومل يكن كغريه من الشباب يتمناها مجيلة ذات حسب
بيتا يكون منطلقا ملا كان حيلم به من الدعوة إىل
ونسب ،ويغفلون عن أهم الرشوط وهي الديانة
اهلل ،وأن يكونوا عونا له عىل رسالته السامية من
واالستقامة وحسن اخللق ،ولكنه اشرتط أن تكون
نرش اخلري والرب ،فيرتكوا وراءهم يف السامء ذكرا
زوجته ممن تلبس املالبس الرشعية ،متدينة تعينه عىل
عطرا ،ويف األرض سرية طيبة وأثرا.
طاعة اهلل ،لكنه اشرتط رشوط أخرى غريبة ،فهو
يريدها ليست جامعية ،وال تعمل ،وال تقود سيارة!!!
د .السميط في شبابه

البطاقة الشخصية  -هـترــسأ
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المرأة الصالحة
كنز الرجل في الدنيا

من أهم أسباب التوفيق يف الدنيا واآلخرة أن يوفق اهلل
املرء لزوجة تناصفه احلياة بمتاعها ومشاقها ،تشاركه املرسات
واألفراح ،وختفف عنه اجلراح ،وتدفعه إىل النجاح ،وتؤنس
وحدته ،وتزيل وحشته ،وترفع مهته ،وتقيل عثرته.

ويف أم املؤمنني خدجية -ريض اهلل عنها  -املثل األعىل والقدوة
األسمى يف دفاعها عن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -وإيناس
وحشته وإزالة غربته ،وال أدل عىل ذلك من أهنا أول املؤمنني
به قبل أن يؤمن به الرجال ،والقائلة له حني نزل عليه جربيل
النبوة « :أبرش فواهلل ال خيزيك اهلل أبدا ،إنك
بالوحي :يف ابتداء ّ
الرحم ،وحتمل ّ
الضيف،
الكل ،وتكسب املعدوم ،وتقرى ّ
لتصل ّ
احلق « .رواه البخاري ومسلم .
وتعني عىل نوائب ّ
مل ترتدد  -ريض اهلل عنها  -يف تصديقه ،ومل تتلعثم ومل تتخل عنه
بل كانت أول داعم له يف احلق ،وهكذا يكون دور الزوجة الصاحلة.
يقول النبي  -صىل اهلل عليه وسلم « :-ما استفاد املؤمن بعد
تقوى اهلل خريا من زوجة صاحلة ،إن أمرها أطاعته ،وإن نظر
إليها رسته ،وإن أقسم عليها أبرته ،وإن غاب عنها حفظته يف ماله
وعرضه» .رواه ابن ماجه .
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رحلة البحث عن
زوجة صالحة
مل تغب صورة املرأة الصاحلة
عن قلب الدكتور عبد الرمحن
السميط-رمحه اهلل -وال عقله ،بل
ظل يبحث عن تلك الصورة املثالية
للمرأة املسلمة التي يتمناها كل
مسلم صالح ،حتى وفقه اهلل ملبتغاه،
وهو ال يدري أن اهلل قد اختزن له يف
علمه زوجة ستكون قرة عينه ورفيقة
دربه ،وسنده ودعمه يف رحلة حياته
األسطورية ،والتي لوال أهنا وقعت
يف زماننا املعارص ورآها الناس رأي
العني حلسبنا أهنا من سري األولني.
يقول الدكتور عبد الرمحن
السميط-رمحه اهلل -كام يف برنامج
«صفحات من حيايت» عىل قناة املجد
الفضائية  -تقديم :د  .فهد السنيدي:
كنت قبل مخسني سنه أعيش يف جمتمع
تعصف به األفكار العلامنية الليربالية،

وعندما عجزت عن العثور عىل زوجة ملتزمة
باحلجاب الرشعي وبقواعد الرشع يف الكويت
توجهت إىل بعض معارفنا وأقاربنا يف السعودية،
لكن الفتيات رفضوين ألنني رجعي ،حتى وفقني
اهلل للزواج من أم صهيب.
لقد كان من نعمة اهلل عىل الدكتور عبد
الرمحن السميط -رمحه اهلل -أن رزقه بـ «أم
صهيب» التي صارت رفيقة الدرب الصعب،
وقد مجعت بني طيب النشأة والتدين والعلم
والثقافة ،مع أهنا كانت جامعية ،وتقود السيارة !!
يقول املهندس صهيب ابن الدكتور عبد الرمحن
السميط-رمحه اهلل:-
قال يل أيب :لو أنني كنت أرصرت عىل هذه
الرشوط األساسية التي وضعتها لزوجة املستقبل
ملا تزوجت والدتك ،ألنه كان من رشوطي أال
أتزوج جامعية ،ألنه كان يف تلك الفرتة غالبا ما
تنتسب النساء اجلامعيات لألرس فوق املتوسطة
أو الرفيعة ،وذلك لعله ال يتناسب مع حياة الزهد
التي حيياها -رمحه اهلل ،-ولذا كان يريدها من
عائلة بسيطة لتكون أكثر جلدا عىل حتمل مشاق
احلياة ،ومن الرشوط أال تقود سيارة.

ثم يقول الدكتور عبد الرمحن  -رمحه اهلل:-
ولكن اهلل أراد بفضله وسخر يل أن
أتزوج أمك ،وكانت تلك منة ونعمة من اهلل.
مل يكن احلجاب منترشا يف وطننا العريب يف
الستينات والسبعينات كانتشاره اليوم ،فقد غلبت
األفكار الغربية ،والتحررية الليربالية كثريا من
املجتمعات العربية ،فاملستعمر الغريب قد أخرج
قدما له من بالدنا ولكنه ترك قدما أخرى يف أغلب
البلدان العربية يف ذلك الوقت ،ومل ينته أثره الثقايف
والتغريبي بمجرد رحيله عنها ،بل دخلت األمة
العربية يف معركة استعادة هويتها الثقافية والدينية
لعقود من الزمان ،وما زالت املعركة قائمة.

المهندس صهيب
عبد الرحمن السميط

البطاقة الشخصية  -هـترــسأ
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ولكن بقي أن املرأة الكويتية والعربية يف هذا الوقت
يف أغلب بقاع عاملنا العريب واحلمد هلل كانت حتتفظ
باألخالق احلميدة والسلوك القويم ،ومل يكن احلجاب
الدليل الوحيد عىل التدين واالستقامة ،ولعل ذلك ما
يفرس جتاوز الدكتور الشاب عبد الرمحن السميط عن
بعض رشوطه ،وقد كافأه اهلل بامرأة تعدل أمة من النساء،
كام كان هو وحده أمة من الرجال.

هكذا بدت غرفته
يوم زواجه
تزوج الدكتور عبد الرمحن السميط من أم صهيب،
وكعادة كل زوجني يف مستهل حياهتام الزوجية ،يتلمس
كل منهام الطريق بحثا عن املعرفة واستنباط أخالق
رشيك حياته ،وطباعه وأولويات حياته ،ونظرته عن
احلياة ،وحماولة استجالء مواطن التوافق مع رشيكه
يف احلياة ورفيق دربه ونحن نستكشف بعضا من حياة
الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -من أقرب
الناس إليه ورفيقة عمره الصاحلة املصون أم صهيب.
تقول أم صهيب :يف أول يوم بعد عقد القران يف
زياريت ألهله ،طلب مني أن أزور غرفته يف الدور الثاين
من منزهلم  ،وقد صدمت ملا رأيت!
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لقد كانت غرفة خالية إال من متاع قليل،
فقد كانت عبارة عن حصري فوقه فراش رقيق
وخمدة ،ومكتبة خشب متواضعة جد ًا ،وال يوجد
مكيف ،مع العلم بأن أهله أهل خري وكرم !
ويف تلك اللحظة أيقنت أنني تزوجت
رجال صاحلا زاهدا ،وعيل أن أتقبل العيش
معه بالصورة التي رأيتها ،ويف تلك اللحظة
كنت راضية وسعيدة ومل أخرب أهيل يف ذلك
احلني وإىل اآلن عن هذا املشهد .وبعد إحلاح
أهله عليه اضطر لرشاء غرفة نوم ومكيف.
لقد أراد الزوج الشاب عبد الرمحن السميط أن
ترى رشيكة حياته بعينيها بساطة حياته ،وزهده
يف الدنيا ،رغم قدرته عليها واستطاعته النيل مما
يشاء من متعها ،يريد بذلك أن يعدّ زوجه ملا هو
آت من شظف احلياة ،ومشقة العيش معه عىل
طريق الدعوة ،وخريا فعل ،فقد كانت أم صهيب
نعم الزوجة الصابرة املجاهدة ،ونعم الرفيق.
وتقول أم صهيب  -وفقها اهلل -يف
أوراقها التي أرسلتها عن زوجها  -رمحه اهلل
  :مع تعاميل معه يف األيام التالية تعرفت عىلشخصيته أكثر.

ما عنده من مال ليس له وإنام
لكل حمتاج يلتقي به أو يسمع عنه.

صورة في أول
زواجه وهو
يحمل ابنته

يعمل بحديث الرسول  -صىل اهلل عليه و سلم
 «هتادوا حتابوا» ،يدخل الرسور عىل كبار السنوالعجائز واألطفال هبدايا بسيطة جد ًا.
ومنذ زواجنا محلني مسئولية رشاء كل ما حيتاجه
من مالبس شتوية أو صيفية حتى األحذية  -أعزكم
اهلل  ،-وكان رشطه األسايس أن ال يكون مكلفا.
وإن أهدى له أحد من أهله أو حمبيه هدية من ملبس
أو غريه وعلم أن سعرها باهظ يرفض استخدامها.

نعم الزوجة الصالحة
للرجل الصالح
تزوج الدكتور عبدالرمحن السميط من أم صهيب
نورية حممد اخلرشم بعد سنة ونصف من خترجه يف كلية
الطب يف بغداد ،وحتديدا يوم األحد 1393/6/9هـ
املوافق 1973/7/29م ،وقد خترجت أم صهيب

من كلية التجارة يف جامعة الكويت  -ختصص
حماسبة ،وعملت مدرسة رياضيات يف املرحلة
املتوسطة.
ورزقهام اهلل أوالدا صاحلني ،وهم :صهيب
حاصل عىل بكالوريوس هندسة الكهرباء من
الواليات املتحدة ،ود .عبد اهلل حاصل عىل
شهادة الطب البيطري من جامعة امللك فيصل
يف اململكة العربية السعودية  ،وهو اليوم مدير
مجعية العون املبارش ،وأسامء ونسيبة وسمية.
وكانت أم صهيب نعم العون والسند
للداعية الطبيب املجاهد الصبور عبد الرمحن
السميط -رمحه اهلل -فقد آلت عىل نفسها أن
البطاقة الشخصية  -هـترــسأ
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هتب حياهتا ووقتها وجهدها خلدمة الرسالة السامية لزوجها مهام كلفها ذلك من مشاق،
وكانت أيضا تشعر باملسؤولية امللقاة عىل عاتقها متحلية بصربها اجلميل عىل تقلبات
الدهر ونكبات الزمن ،وسياستها احلكيمة ،ومتابعة زوجها يف املنشط واملكره ،فكانت
نعم زوجة صاحلة مثالية تشاطر زوجها رسالته السامية وتشاركه مهومه ومتاعبه.

بداية انطالقة األسرة إلى إفريقيا
عمره سنة ونصف ،احلياة هناك يف تلك
تقول األخت الفاضلة أم صهيب  -وفقها اهلل  : -يف
السنوات كانت صعبة جدً ا من ناحية املسكن
بداية عمله يف إفريقيا ويف السنوات الثالث األوىل كان يسافر
واملأكل واملواصالت الرديئة ،ولكن بفضل اهلل
من دون أرسته ،بعد أن يأخذ إجازات متقطعة من العمل
تعاىل ثم بركة العمل اخلريي سخر اهلل لنا أوالدنا
للسفر إلفريقيا ،ثم يف عام ( 1984م) قررنا الذهاب معه يف
أيام تسخري ،فشعرنا باستمتاعهم يف العيش يف
العطل الصيفية ،هدفنا يف ذلك مشاركته يف حياته الدعوية
تلك الدول بقرب والدهم ومشاركته يف عمله
ومعايشته للفقراء واأليتام ،يف ذلك الوقت كان أكرب أوالدنا
الدعوي واإلغاثي مع ما يصيبهم من أمراض
(أسامء) يف العارشة من عمرها وأصغر أوالدنا(عبداهلل)
وكثرة البعوض وما سببه من إيذاء بأجسادهم،
صاحبه شظف عيش وسوء مسكن وتقلبات
جو من أمطار غزيرة إىل حر شديد ،تنعدم فيها
وسائل التكييف.
واستمر أبناؤنا يف الذهاب معنا كل عام
إىل أن بدأت دراستهم اجلامعية واستمرارهم
يف أخذ الكورسات الصيفية وبعد
السميط في وسط إفريقيا
ذلك زواجهم.
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أم صهيب الزاهدة سر من أسرار
نجاح د .عبد الرحمن السميط
كان د .عبدالرمحن
السميط يعترب أم صهيب
رس ًا من أرسار نجاحه،
يقول عنها :مل تكن متلك
سوى ثوبني عندما كنا
يف كندا رغم قدرتنا عىل
الرشاء ومع ذلك ترفض،
وملا ورثت مبلغا من املال
دفعته للدعوة ومل
يحرص على إشرافه الشخصي أثناء
تبق منه شيئا هلا،
ويضيف السميط :ال أتذكر أهنا طلبت
توزيع المواد اإلغاثية
وكانت إذا ارتفع
السفر سياحة يف اخلارج أو نزهة ،وكانت متعتها
قليال رصـيدنا يف
الذهاب إلفريقيا للدعوة ،وكانت تستمتع
البنك تقول :واهلل ما أنام
برعاية األيتام وتتابعهم ،وهي من اقرتح عيل رشاء أرض ووقفها كمقربة
يف البيت والبنك فيه مال
للمسلمني األنتيمور يف مدغشقر ،وقالت  :لعلنا ندفن فيها!
فائض عن احلاجة أخاف
ويف ذات ليلة من ليايل إفريقيا قالت ونحن يف بيتنا يف مدغشقر :هل
من العقاب فكنت أخرجه
سنجد يف اجلنة طعم هذه السعادة كام نجده هنا؟!
إرضاء هلا.
البطاقة الشخصية  -هـترــسأ
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لقد زرع د .عبدالرمحن السميط حب العطاء
واإليثار وفن القيادة فيمن حوله ،وكان من أبرز
من التقط هذا املنهج زوجته أم صهيب التي تربعت
بجميع إرثها  -بال تردد  -لصالح العمل اخلريي،
وهي أيضا قائدة بارزة يف جماهلا ،فقد أسست الكثري
من األعامل التعليمية والتنموية وتديرها بكل
نجاح و متيز ،وهي بدعمها ومؤازرهتا للدكتور
عبدالرمحن أحد أرسار نجاحه أيضا ،وهذه أحد
تفاعالت النجاح وخلطاته السحرية ،فحيث
يكون التكامل يكون النجاح اجلامعي.
يقدم المساعدات في ثمانينات
القرن الماضي ألطفال إفريقيا
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إهنا روح واحدة صنعت كل هذه
اإلنجازات العظيمة يف ثاين أكرب قارة يف العامل،
وحتت أصعب الظروف السياسية والصحية
والثقافية ،حيث تنترش احلروب والنزاعات
واجلهل والتخلف واألمراض ،ويغيب
االستقرار واألمن واجلهات الداعمة.
ولذلك ملا ترك عبد الرمحن السميط حياة
الراحة والدعة واحلياة الرغيدة وأقام يف إفريقيا
مع زوجته يف بيت متواضع يف قرية مناكارا
بجوار قبائل األنتيمور ظال مجيعا يامرسان
الدعوة لإلسالم بنفسيهام ،يامرسان دعوة
طابعها العمل اإلنساين اخلالص الذي
يكرس مبدأ الرمحة يف جذب الناس لدين
اإلسالم ،ويعيشان بني الناس يف القرى
والغابات ،ويقدمان هلم اخلدمات الطبية
واالجتامعية والتعليمية.

جاء يف برنامج «صفحات من حيايت»
مع د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل -
1424هـ :أنه وزوجته وأحيانا أبناؤمها
يركبان السيارة ملدة عرشين ساعة وأكثر
حتى يصلوا إىل األماكن النائية وأحيان ًا
يكون سري ًا عىل األقدام يف الوحل
واملستنقعات.
وكذلك جاء يف برنامج «صفحات من
حيايت» مع د .عبد الرمحن السميط  -رمحه
اهلل 1424 -هـ :ذات مرة مروا عىل ناس
جمتمعني فجلسوا قريب ًا منهم بسبب التعب
الذي حل هبم من طول السري ،وفجأة
فوجئ رجل يأيت ويبصق عىل وجهه،
فاستغرب ،ثم عرف أهنا كانت حماكمة
يف القبيلة ،ويمنع الغرباء أن حيرضوها،
بل ويف مرة من املرات دخل مع زوجته
إىل قبيلة من القبائل فتعجب الناس من
ارتدائها للحجاب وكادوا أن يفتكوا هبا
لوال أهنا انطلقت جتري إىل السيارة.

لماذا يفر أبناء السميط
من أبيهم إذا رأوه؟!
عاش الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه
اهلل  -لغريه أكثر مما عاش لنفسه ،فقد قىض أغلب
عمره يف أدغال إفريقيا ينرش احلق ويعني عىل
نوائب الدهر ،يغيث امللهوفني ويفرج الكرب عن
املكروبني ،ويمد يد العون للمعوزين واملحتاجني.
وكان من وراء ذلك زوجة صاحلة بارة بزوجها حتفظه
إذا غاب ،وترعى اهلل فيه ويف أوالده ،وقد دفعت
األرسة ثمنا عظيام يف سبيل قيام أبيهم هبذه الرسالة
العظيمة ،دفعته الزوجة الشابة الصابرة من وحشة
غياب الزوج والرفيق واألنيس ،ودفعه األبناء من
غيبة األب احلاين ،ومن دفء عرشته وضمة ذراعيه
كلام احتاجوا له ،فلام طالت غيبته عنهم أثر ذلك يف
عالقتهم به وهم صغار أثرا كبريا ،حتى بدا له عندما
يعود هلم شهرا كل عام أهنم ال يعرفونه!

البطاقة الشخصية  -هـترــسأ

33

ولكن من دفع الثمن األكرب هلذا الغياب
هو الزوج املجاهد الصابر ،الداعية املثابر،
الطبيب املهاجر عبد الرمحن السميط  -رمحه
اهلل ، -ففي سبيل اهلل وخدمة إخوانه من
املسلمني خاصة ومن بني البرش عامة كان
حيرم من إرشاقة تطل من نظر زوجه وبسمة
ترنو إليه من ثنايا أطفاله ،ومن املاء العذب
البارد ،ومن دفء الفراش الوثري.

الطبيب المهاجر عبد الرحمن السميط رحمه الله
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كان د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل -يف كثري
من أيام حياته بعيد ًا عن أرسته ،يقول  -رمحه اهلل :-
أصبحت زوجتي تأتيني هناك ،وأما أوالدي الصغار
فكانوا هيربون إذا رأوين عندما أعود إىل الكويت
كالدكتور عبد اهلل فأحببت أن ألتفت إىل عائلتي ،فليس
بجيد أن يكرب األبناء وأنا ال أعرفهم وال يعرفوين.
فقالت زوجتي :نأتيك يف إفريقيا.
قلت :ولكني لن أصنع لكم برناجما سياحيا!
وكان أوالده ينقطع وينقطعون عنه باألشهر ال
يرونه  ،فقد كان د .السميط يغيب يف إفريقيا عرشة
أشهر وأحيانا أحد عرش شهرا ثم يرجع إىل أهله
بالكويت ويبقى معهم ما بقي من السنة.
وهنا قد يتساءل اإلنسان من يقوم
إذن عىل تربية أبناء الشيخ الرتبية احلسنة؟
يف هذا يقول الشيخ كلمة مؤثرة :ملا كنت أذهب
إىل إفريقيا لرعاية أبناء وأيتام املسلمني ،تكفل اهلل
بحفظ أبنائي ،فقد سلكوا  -بحمد اهلل طريق اخلري،
بل إن أصغرهم وهو عبد اهلل خترج من جامعة امللك
فيصل طب بيطري ،وأخرب والدته آنذاك بأنه ينوي
أن يسلك طريق أبيه يف التفرغ للدعوة إىل اهلل ،وهذا
الذي كان  -بحمد اهلل .-

مل يكن هم الدكتور عبد الرمحن السميط-رمحه اهلل -أن يرضب يف األرض
بحثا ألبنائه عن املال وحرث الدنيا ومتاعها ليستبقي هلم ما يزول حتام ،بل
كان يرضب يف األدغال وأجناب إفريقيا ليصل رمحا بعيدا للمسلمني مل يصله
أحد منذ دخل اإلسالم تلك القارة الرءوم ،كان يرتك هلم ذكرا طيبا وأثرا
عظيام ال متحوه األيام ،مكتوبا بامء الذهب بل أسمى وفضل ،متأسيا بذلك
بقول الصديق حني أنفق ماله كله يف سبيل اهلل فقيل له« :ماذا تركت لعيالك؟
« فقال بلهجة املؤمن الواثق من نرص اهلل وعونه« :تركت هلم اهلل ورسوله».
وتقول أم صهيب ويف برنامج «عبد
الرمحن الفاتح» إعداد وتقديم :عبد العزيز
العويد :وأمحد اهلل كلهم نشأوا نشأة إسالمية،
وملتزمون يف حياهتم اخلاصة والعامة ،فلقد
غرس زوجي اخلري يف إفريقيا ،فوجدنا ثامره
يف الكويت.
كنت أحتدث ألبنائي عن والدهم ،وعمله
وعظم املهمة التي يقوم هبا خلدمة املسلمني يف
إفريقيا ،كام حرصت عىل غرس معاين البذل
والتضحية يف نفوس األبناء مما عزز قيمة
ما يقوم به والدهم من عمل جليل
في إفريقيا لرعاية أبناء وأيتام وربطهم به.
المسلمين
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وأمحد اهلل أن أغلبهم يتربع بنصف راتبه أو دخله لصالح
األعامل اخلريية.
إذا عاش الفتى أو الفتاة يف بيئة جيدة فالرتبة تكون مهيأة
لتعطي نباتا طيبا ،أنا راضية برضا اهلل عن عملنا إن شاء اهلل.
قد يبخس البعض دور املرأة وأمهيتها يف صنع
احلضارات ،ولكنني لن أقول :أبحث عن املرأة من وراء
العظامء ،ولكن أجزم أن كل فاشل مل يكن وراءه امرأة أو
كانت وراءه امرأة فاشلة.
تستطيع املرأة أن تساهم بشكل فعال يف نجاح زوجها
وأبنائها ،وكذلك يف فشلهم ،وسأحتدث عن جتربتي:
إن مشاركتي لزوجي وأبنائي يف السفر إىل إفريقيا،
والنوم يف الغابات والصحاري واملساجد الطينية ،وحتمل
بعض الصعوبات يف السفر يف طرق متعبة ،وقلة األكل ،كل
هذا أقنعني بأن ما يقوم به أبو صهيب من خدمة إلخوانه
املسلمني يف إفريقيا هو رشف لنا مجيعا ،وأتطلع أنا واألوالد
كل سنة للسفر واملشاركة يف الدعوة.
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أم صهيب تلحق بأبي صهيب في إفريقيا

منذ سنوات رجع د .عبد الرمحن السميط  -رفع اهلل يف اجلنة درجته
 إىل الكويت إلجراء فحوصات لعينيه ،فقد كان يعاين من نزيفبالشبكية وال يوجد يف إفريقيا مراكز للعالج.
فلام رجع -كام أخرب هو عن نفسه  -وألنه مل يكن مرتبطا بوظيفة
ومل يعتد اجللوس بالبيت عمل يف أعامل جتارية بسيطة يقيض هبا بعض
فراغه ،وقد رزقه اهلل منها رزقا طيبا ،فلام رأت أم صهيب هذا املال قالت
له :إن اهلل مل خيلقك جلمع املال ،بل خلقك خلدمة إخوانك يف إفريقيا.

أم صهيب تدعم أبا
صهيب لمواصلة
الدعوة في إفريقيا

يا عبد الرمحن . . . .إن كان
أبناؤك صاحلني فاهلل سيتوالهم،
وإن كانوا غري ذلك فلن ينفعهم
هذا املال ،قم بنا نذهب إىل
إفريقيا! !
البطاقة الشخصية  -هـترــسأ
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لو علم الملوك ما نحن فيه
من لذة العمل الصالح
إن لذة الطاعة ومكابدة النفس وجماهدهتا واألنس
بنظر اهلل إليك يف تقربك إليه ال تدانيها أي لذة ،وإن
السعادة التي تغمر نفوس املحسنني حني جيربون كرس
املنكرسين ،ويفرجون كرب املكروبني ،فريون
عىل وجوههم ابتسامة الفرج بعد الشدة ،ورسور
اليرس بعد العرس ،ال يداين ذلك أي سعادة ،فال

يشعر اإلنسان حينها بربد قارس وال حر قائظ،
ولذلك قىض اهلل عىل جنته بأن حفها باملكاره.
يف إحدى الرحالت كان د .عبد الرمحن
السميط  -رمحه اهلل -وبصحبته أم صهيب
فرآها الدكتورعبد الرمحن متعبة فسأهلا عن
حاهلا فقالت :يا أبا صهيب . . .هل سنشعر يف
اجلنة هبذه اللذة التي
نشعر هبا اآلن؟ ؟

مع رفقاء الدرب يستخدمون كل وسائل المواصالت في الدعوة إلى الله
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هذه الزوجة الصاحلة كان تتأسى برسول
اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -يف اإلرساع
بالصدقة ،ففي صحيح البخاري عن عقبة بن
احلارث -ريض اهلل عنه َ -ق َالَ :ص َّل ْي ُت َم َع
النَّبِ ِّي -صىل اهلل عليه وسلم  -ال َعصرْ َ َ ،ف َلماَّ
َس َّل َم َقا َم سرَ ِ ي ًعا َد َخ َل َعلىَ َب ْع ِ
ض نِ َس ِائ ِهُ ،ث َّم
َخرج ور َأى ما فيِ وج ِ
وه ال َق ْو ِم ِم ْن َت َع ُّجبِ ِه ْم
ُ ُ
َ
َ َ ََ
ِ
ِ
لِسرُ َعتِ ِهَ ،ف َق َالَ « :ذك َْر ُت َو َأنَا فيِ
الصالَة تبرْ ً ا
َّ
ْ
ِ
ِ
يِ
ِ
يت عنْدَ نَا -
س َ -أ ْو َيبِ َ
عنْدَ نَاَ ،فكَر ْه ُت َأ ْن ُي ْم َ
َف َأ َم ْر ُت بِ ِق ْس َمتِ ِه » .
فكانت أم صهيب ال تنام ويف رصيد
زوجها أيب صهيب مبلغ معني من املال،
وتقول له :ماذا لو متنا ولدينا هذه األموال؟!
وفعال ألغى الشيخ بقية مواعيده الطبية،
وحزم أغراضه وسافر مع أهله إىل مدغشقر،
ولكن حصلت مشكلة أنه استطاع كسب
القبائل هناك بشكل رسيع ،مما أزعج الكنيسة
فألبوا عليه السلطات فطردوه وطردوا معه
الدعاة وال حول وال قوة إال باهلل ،مما اضطره
إىل الرجوع إىل الكويت ،وترك مدغشقر
هنائيا.

ربح البيع أبا صهيب
يروي اإلمام أمحد وغريه عن أنس أن رجال قال :يا
رسول اهلل :إن لفالن نخلة ،وأنا أقيم حائطي هبا ،فأمره
أن يعطيني حتى أقيم حائطي هبا ،فقال له النبي  -صىل
اهلل عليه وسلم  « :-أعطها إياه بنخلة يف اجلنة » فأبى،
فأتاه أبو الدحداح فقال :بعني نخلتك بحائطي .ففعل،
فأتى النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -فقال :يا رسول اهلل،
إين قد ابتعت النخلة بحائطي .قال :فاجعلها له ،فقد
أعطيتكها .فقال رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم :-
«كم من عذق رداح أليب الدحداح يف اجلنة» قاهلا مرارا.
قال :فأتى امرأته ،فقال :يا أم الدحداح اخرجي من
احلائط ،فإين قد بعته بنخلة يف اجلنة .فقالت :ربح البيع.
فهذان الزوجان الصاحلان يتشاركان يف هذا العمل
الصالح ،وقد رضب لنا أبو الدحداح وزوجه الطيبة-
ريض اهلل عنهام  -أكرب املثل يف إيثار رضا اهلل عىل متاع الدنيا
ورشاء اآلخرة بدال عن الدنيا ،فام أربح هذا البيع.
إن خري ما يدخره املرء يف حياته هو عمل صالح يستبقيه
ملا بعد مماته ،يلقى اهلل به وحسنة جارية تيضء قربه وجتمل
إليه دعاء من ُفرج هبذا العمل كربه ،أو محل عنه إرصه ،أو
فك من الدين أرسه ،أو أشبع منه بطنه ،أو سرت به بدنه.
البطاقة الشخصية  -هـترــسأ
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دعم زوجته أم صهيب
له جعله دائم الوجود
بجانب المحتاجين

تقول أم صهيب :إن أي نجاح حيققه أبو صهيب يف ترشفه بكونه خادما إلخوانه
املحتاجني هناك هو نجاح يل ولألوالد ،ومما يسعدين أن نكون سببا يف دخول ( ) 3 ،5
مليون شخص إىل اإلسالم يف املناطق التي نعمل فيها يف إفريقيا ،وال زلنا نعمل يف هذه
املناطق ،فأنا أعترب نفيس رشيكة مع أيب صهيب يف كل خطوة خيطوها ،وهو ما يؤكده يل دائام.
فانظروا إىل حرص املرأة الصاحلة عىل املشاركة يف األجر ،وليس املشاركة يف مال أو
متاع من الدنيا قليل ،كام هو حال الكثريات من نساء الدنيا ،تسأل دوما عن رشاء
املالبس الغالية والزينة واجلواهر الثمينة ،والتنزه بني البلدان ،واألكل يف أفخم املطاعم
والفنادق ،بل تركت أم صهيب بصحبتها لزوجها وطنها وبيتها الغايل ،متدرعة بإيامهنا
وصربها إىل بالد غريبة حمفوفة باألهوال واألخطار ،للمشاركة يف الدعوة إىل اهلل يف
أقىص بقاع األرض وأكثرها فقرا ،فنسأل اهلل للدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه
اهلل -ولزوجه أم صهيب أن جيزهيام عن املسلمني خري اجلزاء.
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ديني ومسجدي
خير من الدنيا
وما فيها

كثريا ما تالحظ أمرا يف إفريقيا ال ختطؤه العني،
وهو أن احلمالت التنصريية يف إفريقيا املتمثلة يف بناء
الكنائس واملدارس التابعة هلا تفتقد للحس اإلنساين
يف كثري من األحيان ،فقد كــان هـؤالء املنرصون
يقـومــون بـابتـزاز الفقــراء يف إفريقيا ،واستغالل
حاجاهتم وفقرهم لدفعهم إىل التدين باملسيحية ،ومل
يكن ذلك منهج اإلسالم أبدا وال منهج الدعاة إىل اهلل
خاصة الدكتور عبد الرمحن السميط-رمحه اهلل -ومن
ورائه مجعية العون املبارش املباركة.
وقد رافقت أم صهيب وأوالدها كثريا د .عبد الرمحن
السميط يف أسفاره الدعوية ،فكانوا يعاينون مسيس
حاجة الناس إىل الدعوة واخلري.

من مظاهر الحاجة والفقر

يقول د .عبد الرمحن السميط  -تقبله اهلل  :-يف أحد
أيام عيد األضحى كنت وأبنائي نتجول يف إحدى القرى
فشاهدت طفلة تبكي قري ًبا من املسجد ،فسألتها عن سبب
بكائها واليوم عيد ،فأخربتني أن مديرة مدرستها التي أنشأهتا
الكنيسة وتدرس هبا قد أوقفت قيدها بسبب عدم قدرهتا
عىل دفع الرسوم (تعادل  6دوالر بالسنة) ،واشرتطت عليها
املديرة بأهنا إذا توقفت عن الذهاب للمسجد للصالة وحفظ
القرآن ستعيدها للمدرسة ،لكن الفتاة الصغرية رفضت ذلك
البطاقة الشخصية  -هـترــسأ
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وقالت :ذهايب للمسجد ومتسكي
بديني أهم عندي من الذهاب
للمدرسة ،فتكفلت اجلمعية بدفع
رسوم دراسة الطفلة  -بحمد اهلل .-
إن هذا الدين إذا مس بنوره القلوب
ودبت يف األنفس روحه احلية
النابضة فإنه يرسخ يف النفس املؤمنة
به رسوخ اجلبال ال يزعزعه فقر
مدقع ،وال عوز مفظع ،فال يؤثر فيه
حقد حاقد ،وال كيد كائد.

ولباس التقوى
ذلك خير
إن حب إخواننا املسلمني يف إفريقيا
وتعطشهم لسامع الذكر وحضور جمالس العلم
وكأهنم ينتظرون حدثا جليال ،أو يستقبلون
أمريا أو ملكا عظيام ،فرتاهم يبادرون حلضور
املحارضات وجمالس العلم هبمة عالية،
وحيرضون مبكرين عن موعد املحارضة يف
شوق وسعادة تبعث عىل االندهاش.
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الحرص على تعليم أطفال إفريقيا وليس
إغاثتهم بالطعام والمأوى فقط

ىف كتاب «رسالة إىل ولدي -رحلة خري يف إفريقيا»
للدكتور عبد الرمحن السميط :ومن املواقف التي ال
تغيب عن ذهن أم صهيب ما ذكرته عن موقف جرى
هلا يف رحلة دعوية مع أيب صهيب يف مالوي ،فتقول:
يف آخر أيام رحلتنا إىل مالوي زارتنا أستاذة فاضلة من
جامعة اخلرطوم للدعوة يف مالوي ،ويف املسجد القريب
من مسكننا ( يف املركز) حيث اجتمعت النساء لتلقي
درسا دين ًيا عليهن ،وقبل هناية الدرس دخلت علينا
ً
امرأة من أهل القرية ،وكانت عادة أهل القرى إن علموا
بقدوم داعية عريب مسلم سيلقي عليهن موعظة دينية
فإهنن حيرصن عىل احلضور قبل ساعات من بدئها دليل

حرصهم وفرحهم هبذه الزيارة ،فسألت
املرأة عن سبب تأخرها ،فردت وهي
مطأطئة الرأس أهنا تعلم هبذا الدرس
من قبل يوم ،فغسلت ثوهبا الوحيد لكي
حترض يف اليوم الثاين للمسجد بمالبس
نظيفة تليق باملكان ،ولكن بسبب هطول
األمطار مل جيف ثوهبا بسهولة ،فتأخرت
هلذا السبب.
طلبت منها أن حترض عند صالة
الفجر قبل خروجنا للمطار وسلمتها
ثوبا جديدا-تربعت به إحدى
املحسنات -وكانت فرحتها هبذا الثوب
ال توصف ،فأصبحت اآلن متلك ثوبني.
هكذا احلال يف إفريقيا ،إهنم كأرض
خصبة تتعطش إىل أي بذرة طيبة لتنمو
وتثمر أمجل الثامر ،فهذه النفوس الطيبة
السمحة التي يتميز هبا إخواننا األفارقة
جتعل العمل الدعوي واخلريي اإلنساين
هناك من أقرب القرب إىل اهلل« ،وألن
هيدي اهلل بك رجال واحدا خري لك من
محر النعم».

جانب من أحد تجمعات األهالي
في إحدى القرى اإلفريقية

صورة تعبر عن حالة الفقر المدقع
في إفريقيا
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السميط يبني أسرة
ومدرسة دعوية كاملة
من أعظم نعم اهلل أن يقيض اهلل ألصحاب
الرساالت السامية اخللصاء املقربني واألنصار
الصادقني ،الذين يكونون نعم السند والعون ملن
حيملون هم هذه الرسالة ،كام قال النبي  -صىل
اهلل عليه وسلم  « :-إن لكل نبي حواريا وحواري
الزبري» رواه البخاري ومسلم .
وكأن أول من نرص دعوة النبي  -صىل اهلل عليه
وسلم  -السيدة خدجية بنت خويلد ،حني قالت له
«واهلل لن خيزيك اهلل أبداواهلل إنك لتصل الرحم،
وتصدق احلديث ،وحتمل الكل ،وتكسب املعدوم،
وتقري الضيف ،وتعني عىل نوائب احلق» ،حتى إنه
 صىل اهلل عليه وسلم  -مل يرزق بمثلها بعد موهتاحتى قال « :ال واهلل ،ما أبدلني اهلل خري ًا منها ،آمنت
يب إذ كذبني الناس ،وأعطتني إذ حرمني الناس،
وواستني بامهلا عندما منعني الناس ،ورزقني
اهلل منها الولد إذ حرمني أوالد النساء» أخرجه
الطرباين بإسناد حسن.
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بالفعل صدقت مقولة (وراء كل رجل عظيم
امرأة) فها هي زوجة الدكتور عبد الرمحن السميط
رمحه اهلل -أم صهيب كانت تقول له« :نحن خلقناألمر أكرب من هذا . .ما خلقنا لنأيت ونجلس هنا».
كانت زوجته أول من شجعته وقالت له :ال
تصلح للطب وليس يف الكويت ما يشبع رغبتنا،
فلنسافر جلنوب رشق آسيا طبيب وداعية ومعلمة
وداعية ونعيش هناك ،ومل جيد من يعينه عىل ذلك
قضت زوجته معه يف كندا مخس سنوات بثوبني
فقط وهي من خاطتهم بيدهيا ،رغم أن لدهيا القدرة
عىل أن تشرتي املئات لو أرادت.
إن أرسة الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه
اهلل -أنموذج ملدرسة األرسة املسلمة التي من
املمكن أن تدرس كمثال حي وناجح لألرسة دينيا
ودنيويا.

زوجتي األولى هي الدعوة

ما قصة الزوجة
الثانية للدكتور
عبد الرحمن
السميط؟!

يروي الدكتور عبد الرمحن السميط يف برنامج «صفحات
من حيايت» قناة املجد الفضائية  -تقديم :فهد السنيدي:
إحدى الطرائف التي حدثت بينه وبني زوجته أم مصعب أنه
يف أول مرة خيرج معها بعد زواجهام ،وبينام كان يقود السيارة
قال هلا :سأقول لك رسا :إنك لست الزوجة األوىل ،بل أنت
الزوجة الثانية.
فصمتت أم صهيب وأخذهتا الدهشة ،فابتسم الدكتور
عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل -قائال :زوجتي األوىل هي
الدعوة ،فابتسمت أم صهيب وقالت :قبلت واحلمد هلل.
البطاقة الشخصية  -هـترــسأ
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أم صهيب
تقبل أن تكون
فريسة ألسد
إن احتاج األمر! !

الجوع واألمراض واألوبئة
تنشر رائحة الموت في كل مكان

كان الدكتور عبد الرمحن السميط -
رمحه اهلل  -يعيش يف قلب إفريقيا بام فيها
من أدغال وجماهل حتفها أنياب املخاطر
من كل جانب ،فال يفارقه اخلطر أينام
حل ،فالوحوش دائام حارضة ،تتلمس
طعامها يف أي يشء تراه ،فضال عن
اجلوع واألمراض واألوبئة التي تنرش
رائحة املوت يف كل مكان.
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تقول أم صهيب :يف عام (2001م) ،ونظرا خلطورهتا
طلب مني مازحا قبل مرافقته أن أكتب وصيتي أو أختار
من احليوانات التي ستأكلني األسد أم النمر!
فكانت إجابتي األسد حتى أكون شهيدا برشف
فكانت رحلة حقيقية استمرت شهرا طفنا خالهلا
األدغال عرب كينيا وتشاد وإفريقيا الوسطى.
وهذا مما يدل عىل قوة إيامهنا وشجاعتها وإيامهنا برسالة
الدعوة وأن الشهادة يف سبيل اهلل ال يعدهلا أي رشف.

جائزة التفوق إسالم
سبع وعشرين امرأة!

مل تكن عجائب هذه األرسة
وإيامهنا بقيمة الدعوة يف سبيل اهلل
متوقفة عند األب عبد الرمحن السميط
أو زوجته أم صهيب فقط ،بل غرس
الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه
اهلل  -هذا احلب واالنشغال هبموم
الدعوة يف نفوس كل أفراد األرسة
حتى بلغ خريه إىل األبناء بل واألحفاد
أيضا.

إسالم  27امرأة على يد حفيدة السميط
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حفيدة للدكتور عبد الرمحن السميط يف عمر الزهور ،يف الثالثة عرش من
عمرها ،حترز تفوقا دراسيا ،وتستحق دعام معنويا وتقديرا من األرسة لتفوقها
وعىل رأسهم جدها الدكتور عبد الرمحن السميط ،فامذا تكون اهلدية ،ثوبا غاليا؟
أم حاسوبا حديثا؟ أم رحلة إىل إحدى عواصم العامل؟ ترى ماذا كانت اهلدية؟!
هدية النجاح حلفيدته التي عمرها  13سنة كانت رحلة للدعوة إىل اهلل يف إفريقيا عادت
وقد أسلم عىل يدهيا سبع وعرشون امرأة ،ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل.
إن هذه اللذة التي ختالط القلوب يف تذوق طعم الطاعة والدعوة يف سبيل اهلل قد
أضحت يف هذه العائلة املباركة كالعدوى الطيبة تنترش يف صغريهم قبل كبريهم ،مصداقا
لقوله تعاىل ﴿وكان أبومها صاحلا﴾ فاهلل تعاىل حيفظ عبده الصالح يف نفسه ويف ولده ،وإذا
عاش الفتى أو الفتاة يف بيئة جيدة فالرتبة تكون مهيأة لتعطي نباتا طيبا.

اهتمام بالتعليم لبنات المسلمين
في إفريقيا
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إن أمجل األرسار التي
خيفيها اإلنسان تلك التي تكون
بني العبد وربه ،ومنها صدقة
الرس ،فام أمجل األرسار بني
األحبة ،وهي تعبري صادق عن
أصل العبادة وهو اإلخالص
والبعد عن الرياء خمافة ضعف
النفس أمام شهوة الشهرة أمام
الناس وشهوة الكرب واالستطالة
عليهم بحسن الصنيع ،وكل
ذلك مواضع خياف منها
إحباط العمل ،يقول تعاىل ﴿
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ

يخفي صدقاته عن زوجته
علمت بعد ذلك بطريق غري مبارش أنه كان يستقطع مبلغا كبريا من
راتبه يف السنة األوىل ملساعدة عوائل حمتاجة ،ومل يكن أحد يعلم بذلك.
رمحة اهلل عىل أيب صهيب كم بالغ يف إخفاء صدقات ومآثر مل يعلمها
إال اهلل ،ولكن هل سيخفي املاليني من الناس الذين أسلموا عىل يديه؟!
واهلل لن خيفى ذلك ،فإن أعامله التي يفوهتا احلرص تنادي وتنطق يف
كل مكان من مساجد ومدارس وجامعات وآبار للظمأى وصدقات
لأليتام اجلوعى ،واألرامل واألمهات الثكىل.
اللهم اجعله ممن أخفى فأخلص ،وممن أعلن فهدى ،وكان أسوة
حتتذى وقدوة تقتدى.

ﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮﭯ ﴾[البقرة،]271 :
تقول أم صهيب :بعد سنه من
خترجه حرص والده عىل رشاء
سيارة البنه تليق به كطبيب،
استغربت أنه مل يبادر يف مساعدة
والده يف ذلك مع العلم أنه قد
مر سنة عىل عمله يف الوظيفة.

هل سيخفي الماليين من الناس
الذين أسلموا على يديه؟!

البطاقة الشخصية  -هـترــسأ
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نوم بين البعوض
أهون نوم بين الفساد

أبو صهيب وأم صهيب وجدوا مسجدا
قديما ،قضوا الليل فيه

نقل يف برنامج «عبد الرمحن الفاتح» إعداد وتقديم :عبد
العزيز العويد:
أن يف إحدى زيارات أرسة د .عبد الرمحن السميط إلفريقيا
أهنا نزلت يف فندق حكومي وكان نظيفا نسبيا ،غري أنه من
الناحية األخالقية غري نظيف متاما ،وأرصت زوجته أال يقيموا
حلظة واحدة يف هذا الفندق ،ولكن كانوا متعبني من السفر
حيث قطعوا طريقا يمتد ألكثر من (  ) 1500كيلومرت يف طرق
وعرة وصعبة ،فأخربها أنه ال بديل هلم إال النوم يف الغابات،
فكان ذلك عندها أفضل من النوم يف فندق من هذا النوع.
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ونزوال عند رغبتها تركوا الفندق،
ويف طريقهم وجدوا مسجدا قديام
ومهدما ،قضوا الليل فيه وكانوا ضيوفا
عىل البعوض بكميات هائلة جدا،
وعندما استيقظوا وجدوا وجه ابنهم
الرضيع عبد اهلل متورما جراء لسعات
البعوض ،وعىل إثرها أصيب باملالريا.
هذه األرسة املؤمنة ترتك الفراش
الوثري واألمان بني جدران فندق
يرون أنه سيخدش حياءهم وإيامهنم،
ففضلوا النوم يف العراء ،والتعرض
للربد واخلطر ووحوش الربية ،فضال
عن اللصوص وقطاع الطرق ،حتى كاد
املوت أن يفتك بأصغر أبنائهم ،ولكن
عني اهلل ال تغفل عمن أسهر ليله يف
طاعته ،وفضل املشقة يف طلب رضاه
مقدما عىل الراحة يف معصيته ،فإن لذة
الطاعة تبقى ويبقى ثواهبا . . .وإن لذة
املعصية تزول ويبقى عقاهبا . .اللهم
اجعلنا ممن يداومون عىل طاعتك.

ودع ما قد يريبك ك َّله
تورع ْ
َّ
مجي ًعا إىل ما ال يريبك تسل ِم
ْ
وحافظ عىل أعضائِك السب ِع مجل ًة
حقوق اهلل يف ِّ
َ
كل مسل ِم
ورا ِع

هل وظف أبناء السميط
اسم أبيهم في
مصالحهم الشخصية؟!

ويف برنامج «صفحات من حيايت» قناة املجد
الفضائية  -تقديم :فهد السنيدي :ذكر أن الدكتور
عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل  -حرص عىل
توريث قضية احلالل واحلرام ألبنائه ،ليس فقط يف
جمال الطعام والرشاب ولكن يف مجيع جماالت احلياة،
حتى إن أغلب أبنائه بقي أكثر من عام دون وظيفةومل
يوظف اسم أبيه لقضاء مصلحته.
فهذه ابنته الكربى كانت قد خترجت وحصلت
عىل بكالوريوس هندسة الكمبيوتر ،ومكثت ملدة
سنة تنتقل من مكان إىل آخر بحثا عن وظيفة،
وكان طلبها يرفض رغم كوهنا من األوائل ،وعندما
وافقت إحدى الوزارات عىل تعيينها بعد أن أطلعوا
عىل أوراقها ولسان حاهلا يقول :إذا مل تكن أوراقي
كفيلة بتعييني ،فأنا أرفض تعييني من أجل أيب،
وتركت هذه الوزارة ومل تعد إليها ثانية.
وهذا ابنه صهيب عندما خترج يف هندسة
الكهرباء بالواليات املتحدة ،وكان حيدث أباه بني
احلني واآلخر عن الواسطة وسلبياهتا ،لكنه مل يطلب
منه يف يوم من األيام أن يساعده.

البطاقة الشخصية  -هـترــسأ
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أسرة السميط
في مواجهة الخطر

قام الدكتور بام يأمر به الرشع من إنذار األفعى ثالثا
فلم تستجب ،فطلب من ولده صهيب أن خيتفي وراءه،
خاصة وأن الكوبرا تبصق سمها عىل أي يشء يلمع ،وبام
أنه يلبس نظارة فاخلطر أقل نسبيا!

كان د .السميط مع أوالده يف
ومن حسن احلظ أنه كان هناك أحجار من خملفات
طريقهم لزيارة بعض املشاريع يف
البناء كانت قرب قدمه ،بدأ برضهبا وبدأ الناس يتجمهرون
إحدى الدول اإلفريقية ،فرأى د.
يف اجلهة األخرى ،والغريب أن معظمهم مل يفعل شيئا
السميط طريقا ترابيا حديثا فسأل
واكتفى بالفرجة عىل معركة بينه وبني األفعى ،فطلب من
السائق عنه ،فقال :إنه يؤدي إىل
أحدهم أن حيرض له عصا أو غصن شجرة ،وفع ً
ال أتى به
مقهى عىل البحرية ،فطلب منه
وبدأ برضهبا حتى كرس عظام ظهرها ،وحاولت االختفاء
أن يأخذه إليه لريتاحوا ،خاصة
لكنه سحبها من ذيلها قبل أن ختتفي بني األشجار ثم قتلها.
أهنم يف السيارة منذ حوايل ()10
ساعات ،وعندما ترجلوا
يقدم المساعدات في أحراش إفريقيا الخطرة
دخل الدكتور ومعه ابنه
صهيب يف مكان ضيق
ليكتشف أنه مسدود ،وعندما
أرادوا العودة فوجئوا بأفعى من
نوع الكوبرا ،وقد رفعت نصف
جسمها عن األرض ،وأغلقت
طريق خروجهم.
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الفصل الثاني
دراسته وعمله
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الباب األول
بداياته العلمية
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لذة القراءة
وطلب العلم
ذكر الباحث عيل حممد عيل آل حسن الشهري
يف كتاب «العمل اإلغاثي عند الدكتور عبد الرمحن
السميط  -رمحه اهلل  -وأثره يف قبول دعوته» ص :23
نشأ د .عبد الرمحن السميط حمبا للعلم ،راغبا يف
التزود منه ،يتحني كل فرصة لينهل من هذا املعني
الذي ال تنقطع لذته ،وال ختفت جذوته ،فقد ألقي
يف قلبه حب العلم والقراءة حتى كان ال يدع ورقة
من كتاب أو صحيفة أو جملة إال والتقطها ليقرأها،
سواء أكان يف البيت أو املدرسة أو حتى وسط
فإن ِ
أي َّ
للع ْلم َّ
الطريقَّ ،
لذة من
لذة ال تُضاهيها ُّ
لذات الدُّ نيا الفانية.
يقول الشاطبِ ُّي  -رمحه اهلل  -يف «املوافقات»
ِ : 86/1
لذة ال تُوازهيا َّ
الع ْلم باألشياء َّ
نوع
لذة؛ إ ْذ هو ٌ
ِ
حل ْوز له ،وحم َّبة االستيالء
من االستيالء عىل املعلوم ،وا َ
قد ُجبِ َلت عليها النُّفوس ،وميلت إليها القلوب.

ويقول ابن اجلوزي -رمحه اهلل  -يف «صيد
اخلاطر» ص  :248ولقد كنت يف حالوة طلبي
العلم أل َقى من الشدائد ما هو عندي أحىل من
َ
العسل ،ألجل ما أطلب وأرجو ،كنت يف زمان
الصبا آخذ معي أرغفة يابسة ،فأخرج يف طلب
احلديث ،وأقعد عىل هنر عيسى ،فال أقدر عىل
أكلها إال عند املاء ،فكلام أكلت لقمة ،رشبت
عليها ،وعني مهتي ال ترى إال لذة حتصيل العلم.

ومن أقواله:
يل مهة يف العلم ما إن مثلها
وهي التي جنت النحول هي التي
خلقت من العلق العظيم إىل ا ُملنَى
دعيت إىل نيل الكامل فلبت
كم كان يل من جملس لو ُش ِّب َهت
حاالته لتشبهت باجلنة
هلمعو هتسارد  -ةيملعلا هتايادب
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وقال الزخمرشي:
سهري لتنقيح العلوم ألذ يل
من وصل غانية وطيب عناق
ومتاييل طرب ًا حلل عويصة
أحىل وأشهى من مدامة ساق
ورصير أقالمي عىل أوراقها
أحىل من الدوكاء والعشـاق
وألذ من نقـر الفتاة لدفـها
نقري أللقي الرمل عن أوراق

السميط في
«ثانوية الشويخ»
بين الرواد والعظماء
كمثله من تالميذ الكويت يف الستينات ،أهنى التلميذ
الصغري عبد الرمحن بن محود
السميط املرحلة االبتدائية ثم
املرحلة املتوسطة التي تأيت بعد
االبتدائية ومدهتا أربع سنوات ،ثم
التحق بعدها بمدرسة «الشويخ
الثانوية» يف بداية الستينات من
القرن العرشين.

أأبيت سهران الدجى وتبيته
يقول شقيقه األخ عبد
السميط أيام دراسته الثانوية
نوم ًا وتبغي بعد ذلك حلـاق
السالم محود السميط لربنامج
«عبد الرمحن الفاتح» إعداد وتقديم :عبد العزيز العويد :التحق
عبد الرمحن السميط بمدرسة ثانوية الشويخ يف بداية الستينيات
وهي مدرسة هبا سكن داخيل ،وكان الطالب خيرجون منها إىل ذوهيم يومي اخلميس واجلمعة من كل أسبوع،
ثم ذهب إىل بغداد ليدرس سبع سنوات ،ثم أكمل دراساته يف بريطانيا وكندا ،فكانت الفرتات التي يقيم فيها
مع العائلة قصرية ومتقطعة ،وأعتقد أن ذلك األمر قد أثر عىل شخصية الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه
اهلل -تأثريا كبريا.
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وتعد ثانوية الشويخ من العالمات
البارزة يف تاريخ التعليم الكويتي ،حيث
خترج منها الكثري ممن يدير حركة احلياة يف
الكويت يف عرصنا احلارض ،فقد قدمت
للمجتمع الكويتي املعارص الكثري ممن
شغلوا مناصب خمتلفة يف الدولة ،وقد
كانت هذه املدرسة الشهرية بعد ذلك
نواة قامت عليها جامعة الكويت عام
(1966م).
السميط مع زمالء الدراسة

كانت هذه الثانوية املأوى
الوحيد لطالب ما بعد املتوسطة
ملن يريد االستمرار يف الدراسةالثانوية،
وألمهية هذه املدرسة يف هذه املرحلة،
فقد تم تزويدها بكل االحتياجات،
سواء بوجود املنازل السكنية للطالب
وللمعلمني ،إىل جانب مالعب رياضية،
وعيادة للطالب ومسجد يستوعب ألف
ٍّ
مصل.

كانت ثانوية الشويخ مدينة دراسية قائمة بذاهتا،
توفرت فيها كل سبل الدراسة والرتفيه الريايض للطالب.
وكان وصول الطلبة ومنهم عبد الرمحن السميط إىل
هذه املدرسة صعبا ،حيث كانت تقع عىل بعد 6كم غرب
مدينة الكويت ،وكذلك النظام الداخيل للمدرسة يضيف
شيئا من املشقة لبعض الدارسني ،إال أن شخصية عبد
الرمحن السميط املترشبة بالصرب واجللد مل تكن لتعطله عن
إكامل مسريته األسطورية ،ليصبح بعد ذلك من أفراد هذا
الزمان علام وحكمة وخلقا وإنجازا وعطا ًء.
هلمعو هتسارد  -ةيملعلا هتايادب
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وجدير بالذكر أنه يف هذه
األيام من سبعينات القرن
العرشين كان حصول أحدهم
عىل تعليم عال حتى بلوغ
الدراسات العليا يف الطب
من اجلامعات الغربية الكربى
ليس باألمر اهلني ،فقد كانت
الكويت يف هذه املرحلة قد
ختلصت توا من االنتداب
الربيطاين ،ومل تقم هبا أول
جامعة إال يف هناية الستينات
وهي جامعة الكويت.

صورة للسميط أثناء دراسته

الطبيب الصغير
عبد الرحمن السميط
قديام قالوا «إنام يقاس العظامء
بعظمة أحالمهم» ،ولكننا نقول إنام
يقاس العظامء بتحقيقهم ألحالمهم
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وليس الوقوف فقط عند األحالم.
نشأ عبد الرمحن السميط كام نشأنا مجيعا قد نسجنا
خيوط األمل حديثا ،ورسمنا مستقبلنا ومل نتجاوز
بعد املرحلة االبتدائية ،فهذا يريد أن يكون طبيبا،
وآخر يريد أن يكون مهندسا ،وثالث يريد أن يكون
ضابطا ،ورابع يريد أن يكون معلام ،وهلم جرا.

وقد ذكر عن عبد الرمحن السميط أنه كان وهو يف سن العارشة
واحلادية عرش يترصف بعفوية األطفال وبراءهتم ،متقمصا شخصية
يتمناها يف الكرب ،فقد جيلس يف مكان فوق الغرف وحتت السطح،
ويضع أواين فيها ملح وبودر ،وكان يلبس لباس األطباء ،ويقول :أنا
طبيب وهذه هي األدوية! !

ترى كم عدد أولئك الذين استطاعوا حتقيق أمنيات الطفولة ،وشقوا
دروب النجاح؟!
أنا عىل يقني تام أن عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -ما كان ليبلغ ما بلغ
إليه لوال توفيق من اهلل أوال ،ثم رعاية أرسية ثانيا ،ثم مهة بلغت به املجد ثالثا.
وتعد الرتبية والتنشئة من أهم أسباب تنامي الطموح يف نفوس الصغار حتى يصري احللم حقيقة.
ذكر اإلمام الذهبي يف «سري أعالم النبالء » :121/3
ومن عجائب ذلك ما جاء عن طفولة أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان  -ريض اهلل عنه  ،-حيث كان
معاوية يميش وهو غالم مع أمه (هند بنت عتبة) ،فعثر ،فقالت له :قم ،ال رفعك اهلل!  ،وأعرايب يسمع ،فقال:
مل تقولني هذا؟! واهلل إين ألظنه سيسود قومه ،فقالت :ال رفعه اهلل إن مل يسد إال قومه ،وتدور األيام ويسود
معاوية العامل كله وليس العرب فحسب.
هلمعو هتسارد  -ةيملعلا هتايادب
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يقول الدكتور حممد بن إسامعيل املقدم يف « علو اهلمة » ص :382

واألمة التي هتتم بالنابغني ،تصنع هبم مستقبلها املرشق ،ألهنم
يصلحون أمرها ،ويسهمون يف ازدهارها ،واألمة التي هتمل رعاية
نابغيها سوف تشقى حني يتوىل أمورها جهلة قارصون يوردوهنا
املهالك ،أو مرىض نفسيون معقدون يسوموهنا سوء العذاب ،أو سفلة
أصحاب نفوس دنيئة ومهم خسيسة يبيعوهنا ألعدائها بثمن بخس ،
ومع كون املواهب استعدادات فطرية فإهنا ال تؤدي إىل النبوغ إال إذا
توفرت ألصحاهبا الظروف البيئية املناسبة والرتبة الصاحلة الالزمة
لتنميتها وصقلها.
وتعد األرسة -وبخاصة الوالدان أو من يقوم مقامهام -أهم عنارص
تأثريا يف إظهار النبوغ ،وزراعة اهلمة العالية يف قلوب األطفال
البيئة ً
منذ نعومة أظفارهم ،وهذا ما قد يفرس لنا رس اتصال سلسلة النابغني
من أبناء أرس معينة ،كآل تيمي َة مثلاً  -حيث اجتمعت االستعدادات
الفطرية املوروثة ،والقدرات اإلبداعية ،مع البيئة املساعدة التي تكشف
مبكرا ،وتنميها ،وتوجهها إىل الطريق األمثل.
هذه املواهب ً
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الباب الثاني
دراساته الجامعية
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إلى جامعة بغداد . . .أهال بالتحدي
من ينظر يف سرية الشيخ الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل -ال
ختفى عليه أبدا سمة من سامت شخصيته املثرية للعجب والدهشة أال وهي
صفة حب التحدي واملغامرة ،والتي نلمحها يف كل مرحلة من مراحل
حياته ،فذلك الشاب عبد الرمحن السميط اهلادئ الطباع
الدكتور عبدالرحمن السميط
الرقيق املشاعر تنطوي روحه عىل روح وثابة ،مقدام تنحو
به دائام إىل مواجهة الصعاب والتحديات ،وهذه سمة ال تغيب عن كل
العظامء.
يف عام (1963م) أهنى الدكتور عبد
الرمحن السميط -رمحه اهلل -الثانوية العامة
بدرجات ممتازة ،وذهب لقسم االبتعاث
لدراسة الطب ،وكان الطالب يبتعثون إما
ملرص أو أمريكا.
وأثناء انتظاره للدخول عىل املسؤول
سمع أحد األشخاص خياطب زمالءه
ويقول :إن يف بغداد كلية الطب ال يمكن أن
ينجح فيها أحد.
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وما إن طرقت هذه الكلامت مسامع ضيفنا الكريم حتى
أهلبت عنده الشعور بالتحدي ،فلام دخل عىل املسؤول طلب
منه الذهاب إىل بغداد.
صعق املسؤول وتأكد هل ضيفنا بكامل وعيه أم
ال ،حيث قال له :إن الطالب ذوي النسب الضعيفة هم
الذين يرسلون إىل بغداد كمنفى هلم ،ومع ذلك أرص د.
السميط فطلب منه املسؤول مراجعته بعد أسبوع ،وبعد
أسبوع أرص عىل نفس الرأي ،فتم له ما أراد وذهب إىل
بغداد.

كان عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل -يتمتع
بقدر هائل من الشجاعة والثقة بالنفس وجرأة عىل
معايشة املخاطر واملصاعب ،وهو خيالف الظنون
وامليول البرشية الضعيفة اجلانحة دوما إىل الراحة
والدعة ولذيذ العيش يف كل مرة ،ويرمق ملا هو
أسمى وأرقى وأجل ،فيختار دائام أن يكون يف
مكان يثبت قدرته عىل التحدي ،ويمأل املكان الذي
يذهب إليه رمحة وبركة ،بفضل من اهلل وتوفيقه
الختيار ما اختار وما التوفيق إىل من عند اهلل.

عبد الرحمن السميط
ومعاناة في جامعة بغداد

حزم الطالب عبد الرمحن السميط أمره،
واختذ القرار الذي يراه غريه صعبا ،قبل
أن حيزم أمتعته القليلة مسافرا إىل بغداد،
وما يدري ماذا خيبئ له الزمان يف طياته.
قد تأيت عىل اإلنسان حلظات يشتد عليه وطأة
الفشل ومرارة السقوط ،يرثى فيها لنفسه،
وتتشح حياته باأللوان القامتة ،وتقع نفسه
أسرية لفكرة أنه لن يستقيم ظهره للوقوف بعد
تلك العثرة ،وأن زلته تلك هي عنوان عىل هناية
طريق حلمه وخامتة أمله وسعيه.
يقول الدكتور عبد الرمحن السميط يف برنامج

«صفحات من حيايت» عىل قناة قناة املجد الفضائية -
تقديم :فهد السنيدي:

إن العراقيني عىل ما عندهم من كرم
وعادات طيبة إال أهنم قساة جدا ،وكانت
النتيجة أن السميط رسب يف السنة األوىل يف
مجيع املواد.
صورة أخرى للدكتور السميط في بداياته
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ولكن عبد الرمحن السميط مل يكن ممن
تصيبهم لوثة اإلحباط ،أو لفحة اليأس أبدا ،فقد
حباه اهلل عزيمة صلبة ،ونفسا طموحة.
كان النظام الدرايس باجلامعة حيكم بأن يطرد
أي طالب يرسب يف مادتني من الكلية ،فإن كان
الرسوب يف أكثر من مادتني يطرد من اجلامعة
كلها ،ولكن من فضل اهلل أن هذا النظام ألغي سنة
دراسة السميط فلم يطرد مع أنه أعاد السنة ثالث أو
أربع مرات ،ثم استطاع إكامل الدراسة بفضل اهلل.
ومما متيز به الداعية السميط كذلك ،واستفادته من
دراسته اجلامعية ،وحياته اجلادة أنه ال وقت لديه
للبكاء ،فالوقت عنده للعمل فقط.
وقد اختلف مع دكاترة كلية الطب يف جامعة
بغداد بسبب صدحه باحلق مع أهنم كانوا يف أوج
عنفوان حزب البعث.
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لبيك فلسطين
ففي سنة النكسة (1967م) ذهب
للجهاد مع الفدائيني يف فلسطني هو
وجمموعة من الشباب أعتقد أن من
ضمنهم الشيخ الدكتور جاسم املهلهل ومل
خيربنا بسفره ،وعثرنا عىل وصيته قد كتبها
ووضعها يف مكان نراه فيها ،ولكن ظروف
الدول العربية يف ذلك الوقت منعتهم من
الوصول إىل مبتغاهم ورجعوا إىل الكويت.

يقول األخ عبد السالم محود السميط
عن شقيقه د .عبد الرمحن كام يف برنامج
«عبد الرمحن الفاتح» لعبد العزيز العويد احللقة :3
مل يدع الدكتور عبد الرمحن السميط فرصة للدفاع
فيها عن دينه ووطنه إال وكان له السبق فيها،
ومل يكن ذلك يف الدفاع عن الكويت يف حسب،
كام يف مقاومته لالحتالل العراقي يف تسعينات
القرن املايض فحسب ،بـل غـ ّبـر وجـهـه
برتاب املجاهدين
يف ســبيـل اهلل يف
أرض األقـصـــى
حـيث كــان ممن
انضـموا للجهــود
الشــعبية ملقـاومة
املحتـل الصهيــوين
الغاصـب ألرضنـا
عبد السالم السميط شقيق الدكتور السميط
العربية يف فلسطني.
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الطبيب الزاهد
عاش الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل -حياة
الزهد والورع يف مجيع مراحل حياته صغريا وشابا،
كهال وشيخا ،مقيام ومغرتبا ،يرى أن الدنيا دابة
ووسيلة تبلغ باإلنسان دربه ،ال قائدا للمرء وراكبا.
يقول األخ عبد السالم السميط يف برنامج «عبد الرمحن
الفاتح» إعداد وتقديم :عبد العزيز العويد:

والدكتور حممد بن راشد بن حممد
الفقيه -وفقه اهلل  -هو الطبيب والربوفسور
السعودي الشهري ،وهو أول جراح غري
أمريكي حيظى بدرجة بروفيسور من
جامعة هارفارد األمريكية ،ورائد جراحة
قلب األطفال عربيا منذ عام (1982م)،
وقد أجرى أكثر من  6000جراحة قلب
وعمليات زراعة قلب ناجحة ،وكان صديق
الدكتور عبد الرمحن السميط وأخاه أيضا يف
الرضاعة.

كانت دراسته يف بغداد،
وسكن يف شقة مع الدكتور
حممد الفقيه وشقيقه الدكتور
صالح الفقيه ،وعندما نزوره
هناك نرى العجب من الشقة
وما حتتويه من أشياء ومالبس
شتوية مازالت معلقة عىل
احلــائـط يف أشــهـر الصيف
والعـكـس واألوانــي بالكاد
الدكتور محمد الفقيه صديق وأخ السميط بالرضاعة
تكـفــي استعامهلم البسيــط،
كذلك أكلهم بسيط جدا ،وحياهتم كلها تقشف وبساطة.
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كان يمكن للدكتور السميط كأحد أوائل األطباء
الكويتيني ،وأن يعيش حياة رغدة يمتلك فيها املاليني كام
هو احلال مع زمالئه وطلبته ،لكنه يقول :كان بمقدوري
أن أعيش مثل هؤالء لكنني واهلل أعطف عىل بعضهم؛ إذ
يظنون أن السعادة فيام حتمله من مال.
ويضيف :السعادة ليست كم هو حسابك يف هذا
البنك أو ذاك ،لكن السعادة كم هو رصيدك عند رب
العزة واجلالل.

وجبة واحدة تكفي
عاش الشاب الطبيب الداعية عبد الرمحن
السميط يف بغداد حياة حافلة باألحداث واملعاناة،
ولكنه مل حيفل بأي مشقة تعرض له أو تشغله عن
قضيته األسمى وهي دوره الدعوي واإلنساين ،وعىل
غري عادة الشباب يف سنه مل يكن يميل إىل التمتع بمتاع
الدنيا من طعام أو رشاب أو هلو ،بل كان هذا الشاب
الصالح عبد الرمحن السميط يكتفي بوجبة واحدة
فقط ،وكان حياول خالل الدراسة باجلامعة أن يعيش
حياة الفقراء ،ويندر أن يأكل وجبتني يف اليوم ،وباقي
املال يشرتي به.

دراساته العليا
في الطب
أتم الدكتور عبد الرمحن السميط
بحمد اهلل دراسته للطب ،حيث خترج
يف جامعة بغداد عام (1972م)،
ومل يتوقف طموحه عند ذلك احلد
بل واصل دراساته العليا يف الطب
متجها إىل واحدة من أعرق الدول يف
عامل دراسة الطب وتطبيقاته أال وهي
بريطانيا ،ويكفي أن تعلم أن عددا من
اجلامعات الربيطانية دائام ما تأيت يف
مقدمة أفضل عرش جامعات يف العامل.
ال يمكن النظر إىل الطب البرشي
بوصفه جمرد دراسة أكاديمية فحسب ،بل
هو رحلة طويلة من الدراسات النظرية
الدقيقة والعملية والتطبيقية فضال عن
األعامل البحثية والتجريبية املتواصلة،
وكل هذه اجلهود املتكاملة جيب أن تتسم
بمعاين الرقي اإلنساين واألداء والتميز.
هلمعو هتسارد  -ةيعماجلا هتاسارد
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وقد تصنع دراسة الطب يف أي جامعة
الطبيب الكفء ،ولكن دراسة الطب يف
اجلامعات املعروفة باملستوى األكاديمي
والبحثي الراقي ،كل ذلك يصنع ال طبيبا كفئا
فحسب ،بل تكسبه مزجيـ ًا من الكفاءة والرقي
واإلبداع والتفكري خارج الصندوق ،إىل جانب
اخلربات األكاديمية الذي يكتسبها من وراء
االختالط هبذه املؤسسات
د  .عبد الرحمن السميط في أيام دراسته الجامعية التعليمية الراقية.
نعم؛ قد متنح دراسة الطب لصاحبها
العديد من املزايا االجتامعية والوظيفية
واالقتصادية يف عاملنا العريب  -والعامل
كله إذا أردت الدقة  ،-ولكنها يف
نفس الوقت تستلزم الكثري من الوقت
واملثابرة واملجهود للحصول عىل شهادة
أكاديمية رفيعة يف هذا التخصص،
تتيح للخريج العمل رسيع ًا يف أرقى
املستشفيات واملراكز الصحية يف بلده،
أو حول العامل.
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إلى بريطانيا بالد الطب
ورد يف كتاب «العمل اإلغاثي عند الدكتور عبد
الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -وأثره يف قبول دعوته»
للباحث عيل حممد عيل آل حسن الشهري  -ص 33
 :أن الدكتور عبد الرمحن السميط غادر جامعة بغداد
إلكامل دراساته العليا يف جامعة ليفربول يف اململكة
املتحدة للحصول عىل دبلوم أمراض املناطق احلارة
يف إبريل (1974م ) ،وجامعة ليفربول من اجلامعات
الربيطانية العريقة حيث تم افتتاحها عام (1881م )،

ويف عام (1899م) بدأ تأسيس كلية ليفربول للعلوم الطبية املتوسطية ،ودرس هبا نخبة من احلاصلني عىل
نوبل منهم رونالد روس (( )Sir Ronald Rossالذي نال جائزة نوبل الحقا لبحثه يف مرض املالريا) وقد
كان رئيسا للكلية.
وقد حصل تسعة أشخاص عىل األقل عىل جائزة
نوبل من خرجيي ومعلمي جامعة ليفربول ،منهم تشارلز
باركال ( )Charles Glover Barklaاحلائز عىل جائزة نوبل
عام ( 1917م) ألبحاثه يف جمال ال (  )X-Rayأشعة
أكس ،والسري جيمز تشادويك ( )James Chadwickأيضا
يف الفيزياء الكتشافه النيوترون .السري تشارلز سكوت
رشينغتون ( )Charles Scott Sherringtonيف الطب.
السميط في بالد الغربة مع زمالء وأساتذة الجامعة

التعريف بطب
المناطق الحارة
يعرف التخصص الذي درسه
الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه
اهلل -بالطب املداري أو طب املناطق
املــداريــة أو طــب
املناطق احلارة ،وهو
فرع من فروع الطب
هيتم بالصحة العامة
للمجتمع يف املناطق
احلــارة واالسـتوائية
املتميزة بمناخها احلار
ورطوبتـهـا ومـواسـم
األمطار ،حيث البيئة
اخلصبة لتكاثر اجلراثيم
واحلشــرات الضـارة
هلمعو هتسارد  -ةيعماجلا هتاسارد
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وظهـور األوبئــة واألمراض
مع الظــروف االجـتامعيـة
واالقتصـادية السـيئـة يف هذه
املجتمعات.
المناطق الحارة واالستوائية المتميزة بمناخها الحار

ومن أمثـلة أمــراض املنــاطق احلــارة :اجلذام ،والكـــولريا ،واملــالريـا،
والتيفـوئيد ،والبلهارسيا ،ومرض النــوم ،واإلصابة بالديدان وعدوى األميبا.
هل كان اختيار الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل -هلذا التخصص الطبي
وهو طب املناطق احلارة له عالقة بحلمه ورغبته يف العمل يف إفريقيا أم هو القدر املخبأ
هلذا الرجل العظيم أن يكون ختصصه مناسبا للمهمة العظيمة التي قد كتبها اهلل له؟! !
لقد كان لدراسته الطبية ومعرفته الكبرية باملشاكل الصحية ألهل هذه املناطق
املنكوبة أثركبري يف عمله اإلغاثي واخلريي عىل مدار أربعة وثالثني عاما ،فسبحان اهلل
الرب الرحيم ،الذي هو أرحم بالناس من آبائهم وأمهاهتم.

70

عبد الرحمن السميط  -أسطورة العمل اإلغاثي

السميط إلى كندا

يف كتاب «العمل اإلغاثي عند الدكتور عبد الرمحن
السميط  -رمحه اهلل  -وأثره يف قبول دعوته» ص  34للباحث عيل حممد عيل آل حسن الشهري:

سافر الدكتور عبد الرمحن السميط إىل كندا ليتخصص يف جمال اجلهاز اهلضمي واألمراض
الباطنية ،حيث ختصص يف جامعة ماكج ملستشفى مونرتيال العام يف األمراض الباطنية ثم يف أمراض
اجلهاز اهلضمي كطبيب ممارس من يوليو ( 1974م ) إىل ديسمرب ( 1978م ).
ثم عمل كطبيب متخصص يف مستشفى كلية امللكة يف لندن من عام ( 1979م ) إىل ( 1980م).

دراسته في كندا وصورة جماعية

هلمعو هتسارد  -ةيعماجلا هتاسارد
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فوائد الدراسة بالغرب
يقول الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل -يف برنامج
«ساعة حوار» عىل قناة املجد  -تقديم د  .فهد السنيدي عن
الدراسة يف الغرب :ساعدتني دراستي يف الغرب يف فهم الطريقة
العلمية يف الدعوة من احتكاكي برجال الكنيسة ،ألقيت أالف
املحارضات عن عقيديت يف الكنائس واجلامعات والسجون
وغريها ،وتعلمت الكثري من املفاهيم والطرق التي أفادتني يف
حيايت فيام بعد من الغربيني.
ومل ختل حياة الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل -خالل
تواجده للدراسة والعمل يف كندا ولندن من العمل الدعوي
واخلريي الذي جيري يف دمائه الزكية ،وال يستطيع له دفعا ،حيث
توىل رئاسة فرع مجعية األطباء املسلمني يف أمريكا وكندا عام
(1976م) ،وساهم يف تأسيس فروع جلمعية الطلبة املسلمني
يف مونرتيال وشريبروك وكويبك بكندا بني العامني (1974م)
و(1976م ).
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من إنجازات عبد الرحمن السميط الدراسية
من إنجازات الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -كام ورد يف برنامج «عبد الرمحن الفاتح»
إعداد وتقديم :عبد العزيز العويد
 خريج جامعة بغداد ـ كلية الطب ـ يوليو ( 1972م ) .M. B. CH. B
 دبلوم أمراض مناطق حارة ـ جامعة ليفربول ـ أبريل ( 1974م ).
 ختصص يف جامعة ماكجل ـ مستشفى مونرتيال العام ـ يف األمراض الباطنية ثم يف أمراض
اجلهاز اهلضمي ـ يوليو ( 1974م ) ،ديسمرب ( 1978م ).
 أبحاث يف رسطان الكبد جامعة لندن ـ مستشفى كلية امللوك ( كينجز كوليدج ) ـ يناير( 1979م
) ،ديسمرب ( 1980م ).
 الفتحة بني البنكرياس والقولون ـ نرشت يف جملة اجلمعية الطبية الكندية يف 1978/04/1م.
 رسطان بقايا املعدة بعد جراحة القرحة احلميدة ـ بحث قدم يف مؤمتر الكلية امللكية لألطباء يف
كندا ـ مدينة كويبك ـ فرباير ( 1979م ).
 الفحص باملنظار للورم األميبي بالقولون ـ نرش يف جملة منظار اجلهاز اهلضمي ـ عدد 1985/3م
يف الواليات املتحدة األمريكية.
 دراسة أمهية املنظار الطارئ يف حاالت نزيف اجلهاز اهلضمي (تطبيقات يف 150حالة ) .بحث
ألقي يف مؤمتر اجلهاز اهلضمي يف مستشفى مونرتيال لعام ( 1978م ) .
 فيتامني (  ) B12كعامل لعالج رسطان الكبد ( مل ينرش).
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الباب الثالث
السميط ومهنة الطب
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شرف مهنة الطب
ال خيفى عىل كل ذي عقل منزلة الطب والعمل به بني
الفنون الراقية والعلوم السامية ،واألعامل النبيلة السنية،
فام من فن أو علم أقرب حلياة الناس وسالمة أبداهنم
من علم الطب والعمل به ،وما من أحد إال ويمرض
يوما ،أو تصيبه علة أو أمل يف يشء من بدنه ،فيهرع الناس
صغريهم وكبريهم إىل األطباء ،فقد جعلهم اهلل مأوى
الناس ومبتغاهم يف ختفيف اآلالم وعالج األسقام،
وإراحة األبدان وتقويم األجسام  ،وتراهم يبذلون
يف سبيل االستطباب كل غال
ونفيس أمال يف إزالة كربة اآلالم
واألوجاع ،فام يلذ يف الدنيا كل
مال أو متاع إال بسالمة األبدان
واألبصار واألسامع ،فالصحة تاج
فوق الرؤوس ال يعدله تيجان
امللوك واألمراء.

كام قال  -صىل اهلل عليه وسلم « -من أصبح
ىً
معاف يف جسده  ،عنده
منكم آمنا يف رسبه ،
قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافريها»
رواه الرتمذي.
وللطبيب مكانة عظيمة يف مجيع األمم
وقد روي أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -
نصح سعد بن أيب وقاص للذهاب إىل الطبيب

للطب مكانة عليا بين العلوم والفنون في العصور المزهرة للحضارة اإلسالمية
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السميط وعمله الوظيفي
في مهنة الطب

املشهور احلارث بن َك َلدَ ة ،فقد روى
أبو داود عن سعد ،قال :مرضت مرضا
فأتاين رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم
 يعودين ،فوضع يده بني ثديي حتى وجدت بردها عىلفؤادي ،فقال« :إنك رجل مفؤود ،ائت احلارث بن كلدة
أخا ثقيف ،فإنه رجل يتطبب ».
وكان للطب املكانة العليا بني العلوم والفنون يف
العصور املزهرة للحضارة اإلسالمية ،يف الوقت الذي
كانت فيه الكنيسة الغربية حترم مهنة الطب ،العتقادهم
أن املرض عقوبة من اهلل فال ينبغي للطبيب أن يرصفه
عمن يستحقه ،إال أن املسلمني قاموا بتطوير نظام طبي
يعتمد عىل التحليل العلمي  ،واجتهد األطباء األوائل يف
إجياد سبل العالج.
وقد أفرز اإلسالم يف القرون الوسطى بعضا من
أعظم األطباء يف التاريخ ،وبنى املسلمون املستشفيات،
ومارسوا اجلراحة عىل نطاق واسع ،بل ومارس النساء
الطب ،وبدأ تقسيم علم الطب ألول مرة إىل ختصصات،
فكان منهم أطباء العيون وعرفوا بالكحالني ،إضافة إىل
اجلراحني والفصادين واحلجامني وأطباء أمراض النساء
واألطفال ،بل وطب املسنني أيضا!
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ذكر د .فهد السنيدي يف برنامج
«صفحات من حيايت» قناة املجد الفضائية:
بعد أن أكمل الطبيب الشاب عبد
الرمحن السميط دراساته الطبية يف جامعة
ليفربول وهي واحدة من أعرق اجلامعات
الربيطانية ( 1974م ) ،وبعدها سافر إىل
كندا ليتخصص يف جمال اجلهاز اهلضمي
واألمراض الباطنية ،وقد عمل السميط يف
مهنته الطب يف كل من كندا وبريطانيا بني
أعوام ( 1974م ) وحتى أعوام ( 1980م
)  ،وذلك قبل أن يعود إىل بلده الكويت يف
كربى املستشفيات ونحن نلخص مسرية
عمله الوظيفي كام ييل:
 طبيب ممارس يف مستشفى مونرتيالالعام ،كندا يف الفرتة من (.)1978 - 1974

وهو مستشفى يقع يف مونرتيال( ،كيبيك  -كندا)
تم تأسيسه رسميا يف عام (1821م) كمستشفى
تعليمي ،وهو أيضا جزء من املركز الصحي التابع
جلامعة ماكجيل.
 طبيب متخصص  -مستشفى كلية امللوك -لندن يف الفرتة من (1980 - 1979م) ،وهو أيضا
مستشفى تعليمي ،يقع وسط العاصمة الربيطانية
لندن ،ومن أبرز خرجييها السري جيمس دبليو بالك
( )Sir James Whyte Blackطبيب وعامل صيديل
االسكتلندي احلاصل عىل جائزة نوبل يف الطب عام
( 1988م ) ملسامهته يف اكتشاف املبادئ األساسية
لعالج املخدرات.
 طبيب متخصص يف أمراض اجلهاز اهلضمي،يف مستشفى الصباح -بالكويت يف الفرتة من
( ،)1983 - 1980وتعد مستشفى الصباح أحد
أشهر مستشفيات الكويت ،وأعرقها ،وقد أقيمت يف
عام (1960م ) ،ويعترب  أول وأكرب مرشوع لوزارة
الصحة الكويتية ،وقد بني يف عهد الشيخ عبداهلل السامل
الصباح  -رمحه اهلل  ،-حيث استغرق بناؤه عامني.

وقد قام الدكتور عبد الرمحن السميط
رمحه اهلل -بنرش العديد من األبحاثالعلمية والطبية يف جمال القولون والفحص
باملنظار ألورام الرسطان.

عبد الرحمن السميط
الطبيب النموذجي
كانت مسرية الطبيب عبد الرمحن السميط
أنموذجا حيتذى للطبيب الناجح الطموح الذي
استكمل كل أدوات النجاح بدءا من دراساته
يف اجلامعات الغربية يف ليفربول  ،ثم كندا
وتدريبه الراقي يف مونرتيال  ،ثم يف كلية امللوك
الربيطانية وعمله بأكرب املستشفيات الكويتية،
وهو أكرب دليل عىل النفس املتطلعة للعوايل،
طاحمة للمكارم دوما.
هلمعو هتسارد  -بطلا ةنهمو طيمسلا
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كان طبيبا متخصصا يف األمراض الباطنية
واجلهاز اهلضمي ،مل يكن طبيبا عاديا ،بل طبيبا
فوق العادة ،إذ بعد أن ينتهي من عمله املهني،
كان يتفقد أحوال املرىض يف أجنحة مستشفى
الصباح ،ويسأهلم عن ظروفهم وأحواهلم
األرسية واالجتامعية واالقتصادية ،ويسعى
يف قضاء حوائجهم ،ويطمئنهم عىل حاالهتم
الصحية ،رغم انتهاء وقت عمله املهني.
وقد أحب -رمحه اهلل -عمله بمهنة الطب
كثريا ،فهي حلمه من الطفولة.

وكان الطبيب الشاب عبد الرمحن
السميط غاية يف التواضع وإنكار
الذات ،رغم أن الكويت يف ذلك
الوقت مل تكن قد ضمت الكثريين من
األطباء السيام الذين نالوا تعليام غربيا
الطبيب الشاب عبدالرحمن السميط مع أحد زمالء الدراسة
متقدما وتدريبا راقيا مثلام كان احلال مع
طبيبنا الشاب عبد الرمحن السميط ،رغم ذلك مل يشعر أحد ممن حوله منه إال كل تواضع وحسن
خلق ،فال تباهي وال طلب لشهرة أو جاه أو مال ،وإنام رضا اهلل وحمبة الناس وقضاء حوائج اخللق.
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ويعد الدكتور عبد الرمحن السميط مثال
الطبيب املسلم الذي امتأل قلبه بالرمحة والرفق
بإخوانه من مرىض املسلمني وغري املسلمني،
الذي كشفت أعامله الطيبة ما انطوت عليه نفسه
من النية الصاحلة ،واألمانة يف إتقان العمل،
مع متيزه بحسن اخللق يف معاملة مرضاه ،ال
كطبيب فحسب بل كأخ هلم يأمل ألملهم وينشغل
هلمومهم.
مل يكن الطبيب عبد الرمحن السميط حيلم
كام هو حال اآلالف غريه من شباب األطباء
بأن يكتسب من مهنة الطب مكاسب دنيوية
مالية أو مكانة اجتامعية سامية ،أو مناصب
رفيعة ،وواهلل ما أجدر مثله بكل ذلك ،ولو
شاء ذلك لكان يسريا عليه حتقيق ذلك ،فهو
طبيب ناجح حيمل شهادات رفيعة ،وخربات
عالية ومقدرة مالية ،فلم ال تأخذه سكرت
الشهرة ومتاعها ،ومل ال ينهل من رحيق جناهتا
وعبقها ،ولكنه اختار طريقا آخر ،حيقق له
السالم الداخيل الذي مل يغادر نفسه الزكية أو
روحه النقية أبدا.

لقد ريض هذا الطبيب الشاب عبد الرمحن
السميط من هذه الدنيا بأن يستمد قلبه فرحه
من فرحة مريض ساهم بفضل اهلل يف شفائه،
وأن يستمد غناه من قناعته بأن ﴿ما عندكم ينفد
وما عند اهلل باق﴾ ،وأن يستثمر حسن خلقه يف
معاملة مرضاه ،وإنفاقه يف سبيل اهلل يف الرس
والعلن فيصري استثامره ﴿ كمثل حبة أنبتت
سبع سنابل يف كل سنبلة مئة حبة﴾ ،وذلك خري
له من االستثامر يف العيادات اخلاصة واألرايض
والعقارات.

هلمعو هتسارد  -بطلا ةنهمو طيمسلا
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الطب مدخله الطبيعي
إلى العمل الخيري
إن شخصية الدكتور عبد الرمحن السميط الرءوف
العطوف ال يمكن تصور انسجامها مع مهنة غري مهنة
الطب ،وقد كان اجلمع بني هذه الشخصية الرحيمة
ومهنة الطب كاجلمع بني أليفني ال غنى ألحدمها عن
اآلخر ،ومن جهة أخرى مل يكن الدكتور عبد الرمحن
السميط -رمحه اهلل -ليستفيد من مهنة يف عمله اخلريي
الذي وفقه اهلل إليه كام استفاد من مهنة الطب التي
أكسبته مهارات وسامت يعز أن توجد يف مهنة أخرى.
وكان من أهم أقوال د.
عبد الرمحن السميط -رمحه
اهلل« :-العمل بالطب هو
نوع من الدعوة ومن عمل
اخلري».

اهتمام السميط بالتخفيف وتوفير الرعاية
الصحية للمرضى هم دائم له
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وقد استطاع د .عبدالرمحن السميط  -رمحه
اهلل  -من خالل عمله بالطب أن يشبع ميله
الفطري والديني إىل مساعدة اآلخرين وختفيف
آالمهم وعالج جراحهم ،وتلبية شعوره جتاه
املسلمني باملسئولية والتزامه بعوهنم وإنقاذهم
كأن اهلل سائله عن حال كل إنسان مكروب
مل هيرع لتفريج كربه ،أو جائع مل يرسع ليطعم
جوفه ،أو مريض مل يبادر لعالجه وبرئه ،أو
ثكىل مل جتد يدا مواسية أو قلبا حانيا ،إنه يرى أن
اهلل سائله عن كل ذلك ،ولوال أن اهلل م َّن عليه
بذهابه إىل إفريقيا وم َّن عىل إفريقيا به لكان هذا
الشعور مسببا له آالما ال برء منها وال شفاء.

القس المسلم! !
يقول الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه
اهلل:-

أذكر عندما عملت يف كندا كطبيب
وذلك قبل ثالثني سنة ومل يكن وقتها عندنا إمام مسجد
وال داعية متفرغ.

تفكيره دائم بالمحتاجين وهمومهم

وكنت مستغرب ًا يف البداية ،فلام كلمت
القسيس وحكي يل القصة قال :نحن عندنا
قسس لكل طوائف الكاثوليك والربوتستانت
واألرثوزوكس لكن ليس لدينا إمام مسلم،
وأمتنى أن تذهب للمريض وسوف أزودك بكل
ما ستحتاجه من ماء مقدس أو مالبس خاصة.

ويف يوم من األيام أصيب أحدهم بمرض شديد
جد ًا وكان خائف ًا من املوت ،فطلب من املستشفى أن
حيرضوا له عامل ًا مسل ًام ،فاحتاروا ألنه بالرغم من وجود
مركز إسالمي لكن ليس به حتى إمام ،فاتصلوا باملركز
اإلسالمي وطلبوا منهم أن حيرضوا إماما هلذا املريض،
فقالوا هلم :ليس لدينا إمام ،ولكن عندكم طبيب يعمل
فقلت له :نحن املسلمني ال نحتاج هلذه
يف املستشفى اسمه عبد الرمحن السميط يمكنكم أن
تتصلوا به ،وسيقوم باملهمة فنادوا عيل يف اإلذاعة املحلية األشياء ،وأنا سأذهب بمالبس الطبيب،
وسأذهب وأدعو له.
للمستشفى ،وقالوا :رجاء اتصل بالقسيس! !
هلمعو هتسارد  -بطلا ةنهمو طيمسلا
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حينها شعرت أن عقيدة التثليث
صعب قبوهلا من قبل اإلنسان العادي،
وهذا قسيس ويقول :ال أستطيع أن
أفهمها.

وفعال كتب اهلل الشفاء لذلك املريض وأصبح
القسيس يتصل يب بني احلني واآلخر كلام كان هناك
مريض مسلم حيتاج للمساعدة ،وبعدها أعطاين مكتب ًا
داخل مركز العبادة أو الكنيسة ،واعتربوين قسيس ًا مسل ًام،
وحدث نوع من األلفة بيني وبني هذا القسيس ،وبدأت
أسأله بعض األسئلة ،فقلت له مثالً :أنا ال أفهم عقيدة
وإله احتضان المسلمين
التثليث ،وقلت له :ما معنى ثالثة آهلة يف إله واحد
واحد يف ثالثة آهلة؟ وما هي عالقة األب باالبن بالروح الجدد ال يقل أهمية
القدس؟ وكيف تعتربوهنم إهلا واحدا؟ وملاذا ينقسمون عن الدعوة
إىل ثالثة؟ وأذكر أنه قال يل فيام معناه :إما أن تقبلها كام
إلى اإلسالم
هي أو ترتكها ،ألنني أنا
أحد الفصول الدراسية التي أشرف عليها
قسيس وال أفهمها! !
د  .السميط
أذكر أيض ًا عندما كنت يف
كندا كان عندي زميل مسلم
كندي اسمه عبد احلق بدأ ينرش
اإلسالم وكان يقول :أريد أن
أعلمهم «أشهد أن ال إله إال اهلل»
كي أنقذهم من النار ،وخالل
شهر واحد يف شهر فرباير عام (
1975م) أسلم عىل يديه اثنان
وأربعون شخص ًا ،ويف احلقيقة
بقدر ما فرحت كنت غاضب ًا جد ًا
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فقد قلت له :هؤالء املسلمون اجلدد من سريبيهم؟ من
سيعلمهم اإلسالم؟ أم تريد من كل واحد أن يفهم
اإلسالم بطريقته اخلاصة ويسبب املشاكل ،وما حدث يف
كندا من إسالم اثنني وأربعني شخصا يف شهر واحد عىل
يد شخص واحد خريج ثانوية هو ما حيدث يف إفريقيا
اآلن ،خاصة ونحن نعمل حسب خمطط علمي وبطريقة
ليس فوضوية ،ونركز عىل مناطق معينة ،ونوجه كل
كالمنا وعملنا ومشاريعنا ملنطقة معينة يف كل بلد ،وال
ننرش أنفسنا يف كل مكان كي ال يصبح عندنا مشكلة يف
متابعة هؤالء املسلمني اجلدد ،واآلن بفضل اهلل سبحانه
وتعاىل إذا أسلم واحد أو جمموعة ،فكل ما علينا هو أن
نذهب لزيارهتم ،فاملركز اإلسالمي موجود يف املنطقة
يذهب منه اإلخوة الدعاة إىل القرى التي حدث فيها
اإلسالم وننفذ هلم دورات وغريها من الربامج.

ظل الدكتور عبد الرمحن السميط
يتحني فرصة حيقق هبا حلمه بالقيام
بعمل ضخم يستوعب ما تفيض به
نفسه من عمل اخلري ومساعدة إخوانه
املسلمني يف كل مكان ،مدفوعا بمعرفته
بام يعانيه املسلمون األفارقة من محالت
تنصريية تبشريية تستلب منهم هويتهم
اإلسالمية مستغلة حالة الفقر القائم
والعوز الدائم واجلهل الداهم ألبناء
القارة املسكينة إفريقيا.

مسكينة أنت أيتها القارة املنكوبة ،والتي
انتهبها الغربيون واستنزفوا خرياهتا باالستعامر
واالحتالل وباستعباد شعوهبا ورسقة شباهبا
عبيدا للعمل يف قارات العامل اجلديد يف
األمريكيتني يف عملية استعباد هي األكرب
واألظلم واألقذر يف أسود بقعة يف التاريخ
البرشي عامة والتاريخ الغريب خاصة.
هلمعو هتسارد  -بطلا ةنهمو طيمسلا
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السميط
يودع مهنة الطب
بعد حياة دراسية ومهنية حافلة
بالنشاط واهلمة واالجتهاد واإلخالص
والتفاين وطي الليل مع النهار ،ودع
د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل -
الطب برصيد واسع من الشهادات
واإلنجازات ،ولو مل يكن إنجازه إال تلك
السمعة الطيبة التي جناها من تعامله
اإلنساين مع املرىض كافة لكفى.
لقد كان أمرا غريبا فعال؛
كيف يرتك عبد الرمحن السميط
عمله يف الطب ،وقد قىض جزءا
كبريا من حياته طالبا ،ثم طبيبا،
وأنفق من األموال ،وفارق من
مهج احلياة ما ال حيرص؟!
نشر السميط المساجد في إفريقيا في
أماكن تعم فيها الوثنية
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وكانت البداية حني كان طبيبا يف مستشفى الصباح
يمأل املكان رمحة وحمبة ملرضاه ،فيشتهر أمره بني الناس
بالرب والعمل الصالح فتأمتنه إحدى املحسنات عىل أن يأخذ
مبلغا من املال ليقيم به مسجدا يف أي مكان يراه مناسبا.
ومن فرط أمانته تلجلج يف قبول الفكرة ألنه ليس
خبريا يف ذلك إال أن تلك املحسنة زادته إرصارا عىل
أن يكون املال حتت ترصفه هو وليس شخصا آخر،
فقام بتحمل هذه األمانة الغالية واستشار من حوله
يف املكان الذي يبدءون به العمل النبيل الذي أصبح
فيام بعد أسطورة للدعوة والعمل اخلريي يفخر به
املسلمون عامة وأهل الكويت خاصة.

كيف يرتك حياة الطب ،وزمالؤه بل وطالبه تبوأوا
املناصب العالية ،وفتحوا العيادات اخلاصة ،ونالوا
الشهرة الفائقة؟!
كيف يرتك مهنة الطب وهي التي صارت ع َلام عىل
اإلنسانية ،ورمزا لعون الناس؟!
ثم ما هي احلياة التي سيقبل عليها د .عبد الرمحن
السميط بعد تركه للطب؟!
هل هلا راتب ٍ
جمز؟!
هل هلا مكتب فاره؟!
هل هلا امتيازات مغرية؟!
هل هلا مستقبل مهني؟!

ترك د .عبد الرمحن السميط
 رمحه اهلل  -اإلجابة عن كل تلكاألسئلة إال بقدر ما يغلق به الفضول،
وأحال اجلواب إىل تلك املسرية احلافلة
من العمل اإلغاثي الذي ودع الدنيا
ليقول لكل من سأله يف حياته ،ولكل
من سيسأل بعد موته :العربة بالنهايات
ال بالبدايات!

النهاية السعيدة التي يسعى لها السميط
هلمعو هتسارد  -بطلا ةنهمو طيمسلا
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ومع ذلك فقد أعطانا عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -درسا مهام إ ّبان حياته
العلمية والعملية أن بلوغ أقىص مقامات التفوق هدف نبيل كان يسعى إليه،
وحقق فيه ما يرىض به
عن نفسه ،أو يريض به
من حوله من أهله.

يقول الشيخ توفيق الصايغ يف (خطبة
بتاريخ 2013/8/16م) ،وكانت بعنوان
«إنا هلل وإنا إليه راجعون» :كان د .عبدالرمحن
السميط  -رمحه اهلل  -رج ً
ال كجيش يف قوته،
وهرم ًا من أهرام الدعوة إىل اهلل فنزع عنه اهلل
تبارك وتعاىل سرتة الطبيب لريتدي سرتة العامل
الداعية ،ويدخل يف معرتك إفريقيا وما فيها
من مرض وجوع ورشك وخضم وكل هذا
ليستثمر يف دينه وآخرته.

دخل معترك إفريقيا وما فيها
من مرض وجوع
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ذو القلب األبيض يخلع الرداء األبيض
خلع عبد الرمحن السميط رداء الطبيب األبيض ولكنه مل خيلع أبدا
القلب األبيض املمتلئ رمحة ورأفة ورقة.
ترك عبد الرمحن السميط وراءه مهنة الطب ولكنه
مارس الطب ملاليني املرىض واجلرحى ،واملحتاجني
واجلوعى ،يف ربوع القارة الثكىل.
ترك عبد الرمحن السميط الشهرة واألضواء
وأقبل باحثا عن تردد اسمه يف املأل األعىل فذلك
أرشف ذكرا وأبقى أثرا.
ترك عبد الرمحن السميط حياة الراحة والدعة،
والفراش الوثري والبيت األثري ،واألبناء الصغري منهم
والكبري ،واألهل واألحباب ليكون كل من يف إفريقيا
أصحابه وأهله وولده.
كل من في إفريقيا
أصحابه وأهله وولده

هلمعو هتسارد  -بطلا ةنهمو طيمسلا
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ترك السميط أرفع املهن شأنا بني األمم ،ليعمل
بأرشف عمل يف نظر الرحيم املنان ،وهو الدعوة إىل
الرمحن والعمل اخلريي واإلغاثي للمسلمني وجلميع بني
اإلنسان.
غادر عبد الرمحن السميط باب العاملني بالطب
ليدخل من أبواب الدعاة إىل اهلل وما أوسعه من باب،
غادر العمل بالدرهم والدينار ،ونذر نفسه خلدمة دين
اهلل ،راغبا يف فضله وجنته ونعم عقبى الدار.
مل خيرس الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل-
عمله ومهنته الراقية بقدر ما خرست مهنة الطب طبيبا
ماهرا وإنسانا صاحلا ومسلام تقيا ،ولكن ربح املسلمون
واإلنسانية كلها طبيبا لآلالم واألوجاع ،واجلهل
واجلوع ،فكان أمة من األطباء ،خرست الكويت إقامة
علم من أعالمها وشاب ال جتود بطون النساء بمثله،
ولكنه أكسبت األمة رجال بأمة.
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الفصل الثالث
عبد الرحمن السميط اإلنسان

عبد الرحمن السميط في إفريقيا -

89

حيا اهلل عبد الرحمن الفاتح
لقد وقف فاتح إفريقيا األول عقبة بن نافع الفهري  -رمحه اهلل  -عىل شاطئ البحر املحيط ،وأقحم
فرسه فيه ،وقال قولته املشهورة :اللهم ْاشهد يّأن قد بلغت املجهود ،ولوال هذا البحر ملضيت يف البالد أقاتل
َمن كفر بك ،حتى ال ُي ْع َبد أحد ِمن دونك.
هكذا كان علو مهته وقد جاهد يف سبيل اهلل قرابة أربعني عاما مل يكل ومل يمل إىل أن نال الشهادة يف سبيله
وقد جاوز الثالثة والستني عاما.
وبعد أربعة عرش قرنا يقدر اهلل سبحانه وتعاىل أن يبعث يف إفريقيا فاحتا جيدد جمد األولني ،وينرش بني األفارقة
معامل اإلسالم السمحة ،فقد جاء عبد الرمحن الفاتح أو عبد الرمحن السميط إىل إفريقيا داعيا إىل اهلل حتى عمر
املساجد ،وأقام رصوح العلم ،وأسلم عىل يديه املاليني من الناس.
إذا أردت أن تبحث عن نوادر العرص وفرائد كل مرص لترضب به مثال عىل علو اهلمة ،أو رجال يعدل
أمة ،فمن أقرب األمثلة الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل -وشواهد ذلك جتل عن النظري واملثيل،
وهي غري حمصورة وال معدودة بفضل اهلل وكرمه.

ما سر توفيق اهلل للدكتور عبد الرحمن السميط؟!
إن املتأمل يف سرية الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -يرى أنه ما استطاع أن يقوم بمثل هذه األعامل العظيمة

حتى مألت ربوع إفريقيا ودخلت دعوته وأعامله املباركة ماليني البيوت ملسلمني وغري مسلمني ،فكم من بيت وأناس ساهم
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يف تفريج كرهبم أو إغاثة ملهوفهم بإطعامهم أو حفر بئر هلم أو إعالة أيتامهم وعالج مرضاهم أو تعليمهم ،ومل يفرق
بني مسلم وغري مسلم ،فضال عام قام به من جهود دعوية من بناء املساجد وإعامرها ،وتأسيس املدارس،
وإقامة القوافل الدعوية ،ونرش املصحف الرشيف ،وإفطار الصائمني ،ورعاية الدعاة واخلطباء والواعظني،
وغري ذلك مما جيل عن العد واحلرص من األعامل واإلنجازات.
ولو قيل ألي عاقل عن هذه اإلنجازات ،وسئل عمن يستطيع القيام هبذا  ،لكانت اإلجابة حتام  :إن
هذه األعامل من إنجازات دول ،وال يمكن أن تكون آثار رجل واحد مهام بلغ من القوة والنشاط والعلم
واحلكمة  ،ولكن هذا فضل اهلل يؤتيه من يشاء .
من يرى ذلك يعلم علم اليقني أنه مل يكن أمام شخصية عادية ،بل ينم ذلك عن إنسان محل من السامت
الراقية واألخالق السامية ما ال ينطوي عليه إال العظامء الفرائد والنجباء النوادر ،وشهد كل من حوله هبذه
الشامئل الكريمة من الصدق والورع والرقة والرمحة والتواضع ،واإليثار ،وحب الناس.
هكذا كان الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -الرجل الداعية الطبيب اإلنسان القدوة ،الذي عز
أن يكون له يف عاملنا املعارص نظري ،فهلم بنا نتطلع يف قبس من صفات هذا الرجل الفذ.

إفريقيا -
اسنإلا طيمسلا نمحرلا دبع
عبد الرحمن السميط في
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الباب األول
تـواضـعه
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في فضل التواضع

التواضع من رؤوس األخالق اإلسالمية بل واإلنسانية وأرفعها شأنا ،يقول اهلل تعاىل يف
وصايا لقامن البنه﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ﴾ لقامن  ،18وقال تعاىل يف وصف عباده املخلصني﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ [الفرقان.]63 :
ويقول النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  « :-ما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل » رواه مسلم.
ويقول النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  « :-إن اهلل أوحى إ ّيل أن تواضعوا ،حتى ال يفخر
أحد عىل أحد وال يبغي أحد عىل أحد » رواه أبو داود
وسئل احلسن البرصي  -رمحه اهلل  -عن التواضع ،فقال :التواضع :أن خترج من
منزلك وال تلقى مسل ًام إال رأيت له عليك فضالً.
وقال اإلمام اجلنيد  -رمحه اهلل :-التواضع هو خفض اجلناح ولني اجلانب.
اض ُع َأ ْن تخَ َْض َع لِ ْل َح ِّق َو َتنْ َقا َد َل ُه َو َل ْو َس ِم ْع َت ُه ِم ْن َصبِ ٍّي
وقال ا ْل ُف َض ْيل بن عياض :الت ََّو ُ
َقبِ ْل َت ُه ِمنْ ُهَ ،و َل ْو َس ِم ْع َت ُه ِم ْن َأ ْج َه ِل الن ِ
َّاس َقبِ ْل َت َه ِمنْ ُه.
عبد الرحمن السميط في إفريقيا  -هعـضاوـت
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ولباس التقوى ذلك خير
يقول عمرو بن معدي كرب الزبيدي  -ريض اهلل
عنه:-
ليس اجلامل بمئزر
فاعلم وإن ر ّديت بردا
إن اجلامل معادن
ّ
ومناقب أورثن جمدا

تواضعه وقربه من المساكين لمواساتهم

اكتسب د .عبد الرمحن السميط -رمحه
اهلل -شهرة كبرية ،ونال ثقة الناس ،وتقاطرت
عليه الزكوات والصدقات من داخل الكويت
وخارجها ،وصارت مجعية العون املبارش يف
حياته وبعد مماته من أشهر وأكرب اجلمعيات
اإلغاثية يف العامل اإلسالمي ،لكنك تستغرب
حني تلتقي رئيس جملس اإلدارة فال تراه حيمل
شيئا من سامت هذا املنصب التي رآها عند غريه.

هذان البيتان لطاملا انطبق معنامها الكريم عىل الدكتور
عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل -فلم يك كشباب جيله
ممن ينظر إىل عطفيه متعجبا بنفسه متدلال بملبسه وسيارته
أو مسكنه وال معجبا بمنظره ،بل مل يكن -رمحه اهلل -يبايل
بتجويد ملبسه ومظهره قدر ما كان هيتم بإصالح باطنه
وخمربه ،وقد كان أعجوبة يف تطليق الدنيا ،فرغم أنه من
أليس رئيس جملس اإلدارة أحيانا له هيئة
أرسة ميسورة احلال إال أنه مل يكن يستنكف أن يلبس أي
مالبس أو يستخدم قلام ال جياوز ثمنه مخسني فلسا ،أو ونظام حيايت ومهني خيتلف عن غريه؟!
يركب أي سيارة ،فلم يكن ذلك يشغل من باله شيئا،
أليس رئيس جملس اإلدارة أحيانا له مكتب
ولذلك فقد احتفى كل من حوله به وسكنوا إليه فأحبوه
واسع ،وموظفون كثر تقسم بينهم أعامل؟!
وسكنت حمبته قلوب الناس.
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أليس رئيس جملس اإلدارة ال خيرج من مكتبه
إال نادرا فيام يتعلق يف العمل؟!
مل أر شيئا من ذلك يف حياة د .عبد الرمحن
السميط العملية ،فقد كان زاهدا ورعا مراعيا مراقبة
اهلل فيام واله اهلل أمره من أموال األيتام واملحتاجني.
لقد كان مهه راحة اآلخرين ولو
بتعبه ،ونــوم اآلخرين ولو بسهره،
وبسمة اآلخرين ولو ببكائه ،وصحة
اآلخــرين ولو بمرضــه ،وحــياة
اآلخرين ولو بموته.

لقدرضب د.عبدالرمحنالسميط-رمحهاهلل-
أروع األمثلة يف التورع عن املال الذي بني يديه،
واحلرص عىل أن يرصفه يف مصارفه الصحيحة.
ال يبحث عن الشهرة أو الرياء  ،وال يسكن
الفنادق  ،وال يتحرك بالطائرات أو السيارات
الفخمة.

مل يكن مرشوعه للبالغ اإلسالمي
فقط ،ولكن إلعادة املفهوم اإلنساين
اخلالد للرسالة اإلسالمية ،وهي أن هذا
الدين دين إنقاذ وعطاء وتسامح ومعونة
لكل مضطر مسلم أو غري مسلم .
رعايته واهتمامه الشديد باألطفال ومعاناتهم

عبد الرحمن السميط في إفريقيا  -هعـضاوـت
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كان يعيش بين الناس في القرى والغابات وكثيرا ما يكون وحده

ال خيـصص لنفســـه
طعاما خاصا أو حارسا،
يعيش بني الناس يف القرى
والغابات جيوع ويعطش
ويعرى ويمرض.
96

لماذا نظف الدكتور السميط
بنفسه دورة المياه؟!
من صفات الصاحلني الذين أرشبت قلوهبم بجالل اهلل وعظمته،
ومجيل أفضاله عليهم ومنته ،واستعظموا ذنوهبم ولو كانت من الصغائر
أمام عظمة اهلل وقوته ،وعدم قدرهتم عىل شكر سابغ عطائه ونعمته،
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وكامل علمهم بقدرة اهلل عىل عقاهبم وأخذهم بام ال يطيقون ،فلام اجتمعت يف
قلوهبم عظمة معبودهم سبحانه مع استصغار نفوسهم؛ كرهوا أن جيرح هذا
املقام اجلليل مدح مادح  ،أو يرفع من شأهنم حمب جانح.
عرفت الناس مل أفرح بمدحهم ومل أكره
قال مالك بن دينار  -رمحه اهلل  :-منذ
ُ
ذمهم ألن حامدهم مفرط ،وذامهم م َف ِّرط
ذكر األخ يوسف الكندري يف
برنامج «عبد الرمحن الفاتح» إعداد
وتقديم :عبد العزيز العويد  ،وهو من املالصقني
للدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -يف
آخر حياته موقفا يروى عن السميط ،كام رأيته
مرويا عن غريه ،فقد كان د .عبد الرمحن السميط
 رمحه اهلل  -مرة يف مكتب االستقبال ،وكان منأزعج األشياء له أن أحد ًا يمدحه أمام الناس،
وجاء أحد املتربعني وجلس بجانب السميط،
وصار يمدحه ،فلام تربع املحسن وخرج ،غاب
الدكتور السميط ،فبحث عنه املوظف فوجده
ينظف دورة املياه ،فقال له املوظف :أبا صهيب
ما الذي تفعله؟! قال :ما سمعت الرجل ماذا
قال؟! مدح وأثنى أردت أن أع ّلم نفيس أن ال
تغرت بالكالم الذي قيل.

يحب أن يقوم باألعمال بنفسه وهنا يذكي شاة
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أدبت نفيس فلم أجد هلا أدب ًا
بغري تقوى اإلله من أدب
يف كل حاالهتا وإن قرصت
أفضل من صمتها عن الكذب
وريبة الناس إن ريبتهم
حرمها ذو اجلالل يف الكتب
لو كان من فضة كالمك يا
نفس لكان السكوت من ذهب
هكذا املؤمن احلق يعظم عىل نفسه أن تصاب
بالكرب وهو رداء الرمحن ،فيبادر إىل تأديبها لئال تتعاظم
عليه فينفلت زمامها منه فتورده املهالك،
قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﴾ (املؤمنون )60 :أي هم مع إحساهنم
وإيامهنم وعملهم الصالح مشفقون من اهلل خائفون
منه وجلون من مكره هبم ،كام قال احلسن البرصي :إن
املؤمن مجع إحسانا وشفقة ،وإن الكافر مجع إساءة وأمنا.
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وقد روي أن عمر بن اخلطاب  -ريض
اهلل عنه  -محل قربة عىل عنقه ،فقيل له يف ذلك
فقال :إن نفيس أعجبتني ،فأردت أن أذهلا.
يقول اإلمام الشافعي -رمحه اهلل :-أرفع الناس
قدرا من ال يرى قدره ،وأكثرهم فضلاً من ال
ً
يرى فضله.
وقال ابن القيم :فمن عرف اهلل وعرف
نفسه ،مل َير نفسه إال بعني النقصان.

تواضعه سالح نجاحه
كان د .عبد الرمحن السميط بعيدا عن
التكلف يف ملبسه ومطعمه ومركبه ،ويف كل
يش ،يتعامل معك بعفوية ظاهرة ،قد تشعر
أحيانا أهنا مبالغ فيها ،لكنها سجيته التي صحبته
منذ طفولته إىل مماته.

كان د .عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل-
يمتثل خلق اللني والتواضع والسامحة بني القبائل
اإلفريقية ،فقد كان مل ًام بحياة القرى والقبائل
اإلفريقية وعاداهتم وتقاليدهم ،فالداعية احلق هو
الذي يعرف طبيعة من يدعوهم ،عارفا بمفاتيح
قلوهبم مما يناسب حاهلم.

نظرة األب ألبنائه واستشعار آالمهم

لقد كان شخصية عبد الرمحن السميط يف البيت هي
نفسها يف املكتب ،وبني الناس ،ويف احلرض ويف السفر،
فمن االعتيادي عنده أن يقدم الشاي والقهوة إىل ضيوفه
اجلالسني وكأنه خادمهم ،وجيثو عىل األرض ،ويالطف
من عنده ويسأل عن حاهلم وكأنه ابن أمهم.

كلامت يسرية منه يدخل هبا أعدادا منهم إىل
اإلسالم ،وكان حيمل معه مالبس ليقدمها هدية
مللوك القرى تأليف ًا لقلوهبم إىل اإلسالم ،وحيمل
واحللوى ألطفال القرى من أجل إدخال
الرسور عىل نفوسهم ،فليس كل داعية يصلح
للدعوة يف كل مكان ،بل البد من مواصفات
معينة يسبقها العلم التام بطبيعة املدعوين
وأحواهلم.

وال شك أن تواضعه هذا رس من أرسار رفعته
بني الناس ،وحمبته هلم ،وعلو شأنه ،وصدق النبي -
ﷺ  -حني قال« :ما تواضع عبد هلل إال رفعه اهلل» رواه
مسلم .

السميط مع وجهاء إحدى القبائل للزيارة واالستشارة
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ينتظر في الشمس إللقاء محاضرة
يقول د .فهد الفرائيض من اململكة العربية السعودية :رشفت
يف عام (١٤٢٧هـ) باستضافة الشيخ الدكتور عبدالرمحن السميط
 رمحه اهلل  -يف حمارضة قدمها لألطباء وطلبة الطب يف مدينةالدمام.
في إحدى الفعاليات إللقاء محاضرة
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رتبت مع الشيخ بكل بساطة
موعدا عن طريق اجلوال فأعطاين
وقتا قريبا بعد عدة أسابيع ،وعند
املوعد تأخرت عن الشيخ عرش
دقائق بسبب زمحة الطريق ،فوجدته
ينتظرين عىل الشارع حتت الشمس،
وبيده كيسان ثقيالن فيهام أعداد
من جملة الكوثر ،حاولت معه أن
أمحلهام عنه فرفض بشدة وقال :يا
ابني صاحب اليشء أحق بحمله.

قالوا عن تواضعه
يقول الدكتور خالد املذكور :السميط كان زاهدا يف
احلياة الدنيا متواضعا خريا  ،حيرص عىل البذل والعطاء.
وقال الوزير الشيخ حممد العبد اهلل املبارك الصباح
يف بيان باسم جملس الوزراء :وكان طيب اخلصال جم
التواضع حسن املعرش واخللق كريام عطوفا حيظى بمحبة
واحرتام كل من تعامل معه.
وقال مدير اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية السابق
د .سليامن شمس الدين :كان العمل اخلريي يف دمه
وكيانه ويف بيته ومع كل أصحابه متيز بالتواضع والتفاين
والتجرد.

وقال الدكتور عوض القرين :عبد
الرمحن السميط قمة شاخمة يف العمل
والتواضع والتضحية.
ويقول حممد أمحد املجرن الرومي :أول
مرة قابلت هذا اإلنسان كانت يف بغداد
عندما ذهبت ضمن وفد طاليب كويتي إىل
العاصمة العراقية فالتقيت به ،وكان يدرس
الطب آنذاك ،وكان شخص ًا هادئ ًا يف حديثه
ومتواضعا.
وتقول أ .د .معصومة أمحد إبراهيم:
كان عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -كتيبة
جماهدة سالحها السامحة والتواضع واملحبة
لإلنسان.

وقال د .ربيعة بن صباح الكواري :التقيت
بالفقيد شخصيا ملرة واحدة يف إحدى سفرايت،
وكان شخصا متواضعا ال حيب سوى أعامل اخلري
ونرش اإلسالم وهو مهه
يخالط اإلنسان اإلفريقي
األول واألخري.

في مكان داعيا إلى الله
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الباب الثاني
ورعــــــــه
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ما قيل في الورع
عرف العلامء الورع بأنه ترك ما ال بأس به
حذرا مما به بأس خوفا من اهلل تعاىل .
عن أنس-ريض اهلل عنه  -أن النبي
ﷺ -وجد مترة يف الطريق فقال« :لوال أينأخاف أن تكون من الصدقة ألكلتها» متفق
عليه.
وعن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  :-قال:
قال رسول اهللِ -ﷺَ « :-يا َأ َبا ُه َر ْي َر َة ُك ْن َو ِرع ًا
َت ُك ْن َأ ْع َبدَ الن ِ
َّاس» رواه ابن ماجه.
وعن احلسن بن عيل  -ريض اهلل عنهام
 َق َال :سمعت رسول -ﷺَ -ي ُق ُول « َد ْع َما
ُي ِري ُب َك إىل ماال يريبك » رواه الرتمذي.

جالسا ومتأمال

وقال سفيان الثوري -رمحه اهلل :-عليك
بالورع خيفف اهلل حسابك ،ودع ما يريبك إىل ما يريبك،
وادفع  الشك باليقني يسلم لك دينك.
وقال احلسن بن عرفة :قال يل ابن املبارك :استعرت
قل ًام بأرض الشام ،فذهبت عىل أن أرده ،فلام قدمت
مرو ،نظرت فإذا هو معي فرجعت إىل الشام حتى رددته
عىل صاحبه.
عبد الرحمن السميط في إفريقيا  -هــــــــعرو
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لم يدخل مطعما في كندا
وبريطانيا أيام دراسته
كان الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل -كثريا ما
تشغله قضية حتري احلالل واحلرام ،وكان حريصا عىل غرس
هذه القيمة اإليامنية يف نفوس أرسته الكريمة ،ولقد أمىض
الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل -مخس سنوات يف
كندا وثالث سنوات يف بريطانيا مل يدخل أي مطعم ،ومل يتناول
مأكوالهتا خشية احلرام حتى اجلبن ال يتناوله خاصة بعد
أن اكتشف أهنم يستخدمون يف صناعته مادة الرنيت أحيان ًا
ومصدرها اخلنزير أو أبقار مل تذبح حسب الرشيعة اإلسالمية.
وعندما زارهم الشيخ القرضاوي سألوه عن أكل هذه
األجبان فأجازها ،واحرتام ًا منه لرأي الشيخ وتقدير ًا ملكانته
ذهب إىل السوق واشرتى جبن ًا ألبنائه ولكنه مل يأكل منه،
ويرفض تناول األجبان الغربية ومعظم العربية ،ويفضل
عليها الذي يصنعه يف البيت.
وكان الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل -شديد
احلرص عىل أموال املتربعني أن تذهب إىل مكاهنا ،حتى قيل:
إنه كان إذا انتهى الشهر واستلم الراتب اجلديد أعاد ما تبقى
من الراتب القديم للجنة.
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عبد الرحمن
السميط
وقف نفسه
على الدعوة
ال يوجد عند د .عبد الرمحن السميط
رمحه اهلل -وقت للمجامالت ،أوالتكلف الذي ال معنى له ،فالرجل كان
معتزا بنفسه بال تكرب ،عفويا بال تصنع،
ولذا كان قريبا من النفس ،يألف ويؤلف.
لقد كنت أرى فيه عىل قلة معرفتي
به جدية يف العمل ،ورصامة مع نفسه
تبلغ كثريا حد القسوة ،ألنه يشعر أنه إنام
خلق لنفع غريه ،فنفسه ووقته وقف يف
سبيل اهلل ال يملكهام ،وال جيوز الرجوع
فيهام ،حبس أصلهام وس ّبل نفعهام ،وأنا
أشهد أنه طوى سني عمره ومل ينقض
ذلك العهد ،فقد كان  -رمحه اهلل  -إىل
آخر حياته مرتبطا ارتباطا وثيقا بالعمل
اخلريي ميدانيا ،وإداريا ،وتنظرييا.

كان د .عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل -يغار عىل
لقد أصبت مرتني بجلطة يف القلب،
عمله اإلغاثي والدعوي كغريته عىل أقرب الناس إليه،
خيافه وحيوطه ويتعب نفسه وهيلك جسده من أجل وأصبت بأمراض كثرية ،ولكن هذا كله هيون
سالمة جانبه ،ولئال يسمع فيه ما ال يرسه ،ولذا فقد رأيت إذا عظم اهلدف الذي تسعى إليه ا.هـ
فيه ،وسمعت من بعض العاملني معه رصامة تصل إىل
الشدة أحيانا قد يستغرهبا من ال يعرف شخصيته  -رمحه
اهلل  ،-فكيف نجمع بني تلك الرصامة ،وبني بكاء يف
إهنا  -يا كرام  -سرية العظامء،
وهم يف اجللوة؟!
نعم أقوهلا بال جماملة إهنا سرية العظامء،
اخللوةّ ،
والتاريخ ميلء بام يعجز القلم عن رضب
يقول د .عبد الرمحن السميط :ال نجاح بدون الفشل،
أمثلته ،فقد كان يعي متاما محل هذا اهلم،
فالنملة ال تستطيع تسلق احلائط بدون أن تسقط أكثر من
وقد جعله كالبنيان الذي يتعاهده رعاية
مرة ،والطريق إىل النجاح يمر دائام بمحطات من الفشل،
وتزويقا ،وصيانة وتنميقا ،وإليكم شيئا
وال خري فيمن يستسلم من املعركة األوىل.
من أحواله:
ومن ُيرد الراحة اجلسدية فليجلس عند
زوجته يف بيته ،وال حاجة هلل فيه ،وطريق
الدعوة حمفوف باملشكالت ،وكل سنة
نفقد حوايل  10 - 8من العاملني معنا يف
احلروب األهلية التي ال ننسحب منها ألن
احلاجة إىل عملنا تكثر.
السميط في إحدى رحالته في إفريقيا
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من ورعه سالمة جانبه
وشفافيته المطلقة
يذكر الشيخ حممد محد اخلميس  -وفقه اهلل -
بعضا من صور شفافيته من خالل ممارسته العمل
مع د .السميط  -رمحه اهلل  ،-وهي االستقاللية
واحلياد والشفافية يف العمل اخلريي ،فقد كان
السميط يفصل بني السياسة والعمل ،وكان يؤمن
بأن العمل اخلريي له طريق منفرد.
فكان ال يتحالف مع أي سيايس إليامنه أن
هذا السيايس إذا فاز فسيأيت يوم وسيخرس.

الشيخ محمد حمد الخميس
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أما الشفافية فكان  -رمحه اهلل  -يشعر أن
هذا العمل اخلريي سيأيت يوم ويحُ ارص ،وهلذا
كان حريصا عىل أن تكون كل خطوات املشاريع
تسري بالطريقة القانونية.
فعىل سبيل املثال يف عام ( 1997م ) كان
الشيخ حممد بن محد اخلميس مسؤوال عن
حيول األموال
مكتب إثيوبيا ،وكان اخلميس ّ
إىل مكتب اجلمعية يف إثيوبيا عن طريق البنوك،
وإذا بشخص يأيت للخميس ،ويقول له « :ملاذا
ال حتول أموالك عن طريق السوق السوداء،
فإنك ستوفر .%8

في أحد لقاءاته الرسمية مع قادة
إحدى الدول

ذهب الشيخ حممد اخلميس إىل د .عبد الرمحن
السميط ليخربه باألمر فابتسم السميط ابتسامة غري
املقتنع ،فقال له اخلميس :أبا صهيب ،دعنا نوفر هذه
املبالغ لصالح مشاريعنا ،فرد عليه السميط « :خليك
عىل الطريق الصحيح تسلم »!
وطلب منه حتويل األموال بالطريقة الرسمية
حتى ولو فقدنا  %8أو أكثر من ذلك ،وبعد سنة
ونصف وإذا برئيس الوزراء يف إثيوبيا يغلق سبعا
وأربعني مجعية بسبب هذه اإلجراءات غري القانونية،
وتسلم مجعية العون املبارش من قرار اإليقاف.

الدكتور السميط :نعم هذا صحيح.
املدقق :لكن هذا ال حيق لك.
الدكتور السميط :كيف تقول يل هذا؟
أال تعلم أين رئيس جملس اإلدارة؟! !
املدقق :نعم ،ولكن ال يوجد لدي نظام يقول
بأنه يسمح لرئيس جملس اإلدارة أن يصلح شيئا
من أغراضه أو أن تكون له مرصوفات نثرية.
الدكتور السميط :ولكن أنا رئيس املجلس ويل
احلق فيام أفعله.
املدقق :ال أستطيع قبول هذا إال بوجود ورقة
فيها أن جملس اإلدارة يسمح لرئيس املجلس
برصف أي مبلغ يشاؤه ،وإال فإين سأضطر
لتقييد هذا املبلغ يف ورقة.

مدقق مالي
يحاسب السميط
على حذاء اشتراه!
اتصل مرة أحد املدققني املاليني يسأل
أبا صهيب عن حذاء  -أجلكم اهلل -
أصلحه الدكتور يف السودان بربع دوالر.
أحد مكاتب الحسابات للجمعية في الخارج
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فاستدعاه الدكتور السميط عنده باملكتب ،وتقريبا حقق ولذلك فإن بناء مسجد حتى داخل حميط املركز
معه نفس التحقيق الذي كان عىل اهلاتف وكانت الردود اإلسالمي يعد أمر ًا خمالف ًا للدستور! . .
نفسها ،فام كان من الشيخ إال أن قبل رأسه وسأله عن
وتعليم أيتام املسلمني الصالة خمالف
راتبه ،فأعطاه من ماله اخلاص راتب شهر كامل وشجعه
عىل هذه الدقة ،وأن ال يسمح ألحد كائنا من كان صغريا لقوانني البلد ،أما استرياد املصاحف املرتمجة
والكتيبات اإلسالمية ،فيكاد يكون نوع ًا من
أو كبريا بأي جتاوز مادي.
التهريب أو التجارة املمنوعة!

حفظ العهود
والوفاء بالعقود
كثريا ما كانت تواجه الدكتور عبد الرمحن السميط
رمحه اهلل -ومجعية العون املبارش الكثري من العقبات التيتعطل مسرية اخلري فال يبدو يف األفق من طريقة لتخطي
تلك العقبات إال خمالفة قانون هذه البلد مع كراهية ذلك.
يقول الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل:-
أما يف أنغوال التي ال تعرتف بدين اسمه اإلسالم،
فالتضييق فيها عىل العمل اخلريي اإلسالمي بلغ مبلغ ًا قد
ال يكون له مثيل حتى يف الدول التي حيارب فيها علن ًا،
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ويف إطار هذا البند األخري ،سبق لنا يف أحد
األيام أن استوردنا جمموعة من الكتب ضمنها
مصاحف رشيفة ،لكن «السلطات اجلمركية»
طلبت منا بطريقة «ودية» دفع «هدية مالية»
قدرها  10آالف دوالر أمريكي لتمرير هذه
الشحنة «املمنوعة» بدون صعوبات ،لكن
عملنا القائم أساس ًا عىل احلالل يأبى علينا
اللجوء إىل مثل هذه السبل غري املرشوعة حتى
يف حالة الرضورة الرشعية ،غري أن أحد التجار
املسلمني ( ينحدر من أصول هندية ) دفع
«املبلغ» املذكور ،وتم اإلفراج عن املصاحف
والكتيبات ،لكن الذي تبني لنا بعد هذا املوقف
وغريه أن مجيع احلقوق «ممنوعة» أو «غري
ممنوعة» هيون الوصول إليها بتقديم الرشاوي.

كان الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -يؤمن بأن
املسلم ال ينبغي له أن خيالف عقوده وال ينقض عهوده مصداقا
لقوله تعاىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ (املائدة
 )١فقد دخلنا هذه البالد وفقا لعقود مرعية وعهود حمفوظةجيب الوفاء هبا حتى ولو كلفنا ذلك الكثري ،وليعلم الناس أن
املكاسب الدينية والدنيوية من وراء ذلك اخللق
الدكتور السميط يلقي محاضرة
اإلسالمي القويم ال يعلمه إال من جربه وعاينه.
في أحد المساجد بإفريقيا
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109

الباب الثالث
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يمشون أربعين يوما للبحث املحتاجون يف هذه املعسكرات يسري بعضهم عىل
أقدامهم أربعني يوم ًا بحث ًا عن لقمة طعام يسدون
عن لقمة
هبا رمقهم بعد رحلتهم الشاقة ،وهم يعيشون
عىل أوراق الشجر واحلشائش  -إن وجدوها
حتسس أمل املنكوب ،واستشعار املسؤولية ،والرسعة -؛ فمنهم من يموت يف الرحلة ،ومنهم من يعود
يف اختاذ القرار ،واحلشد اهلائل أمور عرف هبا د .عبد منها وقد فقد قواه وازداد جسمه هزاالً.
تلم يف بلد
الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -عند كل كارثة ّ
ويكمل الداعية املبارك  -رمحه اهلل  -حديثه
من البالد التي عمل هبا.
قائال :ومن القصص التي رأيتها عن اإلغاثة يف
ولقد أدركت الدول ،وشاهد األفراد الدور العظيم دارفور مثالً؛ كان املسؤولون وشيوخ القبائل
الذي تقوم به مجعية العون املبارش الغرس املبارك الذي غرسه يستغربون من إرصار ممثيل اجلمعية عىل أن
السميط ورفاقه الكرام يف الكوارث ،والنكبات العظيمة يوزعوا احلصة املقررة لكل نازح كاملة دون
يف إفريقيا متحدين كل املخاطر ،ومذللني كل الصعاب ،نقص ،رغم أن املسئولني وقادة القبائل يرون
ومتخطني كل العقبات ،جاعلني نصب أعينهم قول النبي أن كمية املواد اإلغاثية التي توزعها اجلمعية
 صىل اهلل عليه وسلم  « -ومن فرج عن مؤمن كربة من لألرسة الواحدة كبرية ،وكان الرد الدائم منممثيل اجلمعية أن ما يعطى لألرس هو أمانة،
كرب الدنيا فرج اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة».
وال بد أن تصل ملن يستحقها كاملة ،واحلمد
يقول د .السميط  -رمحه اهلل  -يف جملة «الكوثر»  -هلل يصاب املترضرون بدهشة كبرية عندما متنح
العدد  - 71سبتمرب 2005م :زرت يف يوم من األيام أحد األرسة الواحدة كمية كبرية من احلبوب وزيت
معسكرات اإلغاثة يف إفريقيا ،ورأيت بعيني املناظر التي الطعام وأكياس اللبن اجلاف وغريها من املواد
تفتت القلوب املتحجرة ،وحاسبت نفيس وقلت :كيف التموينية التي تقدمها اجلمعية للمترضرين يف
أريض لنفيس بأن آكل ثالث وجبات يومي ًا ،بينام إخواين الكوارث الطبيعية واحلروب.
عبد الرحمن السميط في إفريقيا  -ةيناسنإلا هاجت ةيلوئسملاب هساسحإ
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توفير حصص مناسبة من األغذية لكل أسرة

ليس يف حياة الداعية املسلم قضية أعظم خطرا وأرفع
مقاما من هداية اخللق وإخراجهم من الظلامت إىل النور،
وإن حب اخلري للناس من عالمات اإليامن فال يصري املرء

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯ﴾(الكهف  ،)٦قال السعدي يف

رجل بأمة
مزج العمل اإلغاثي
بالعمل الدعوي

حينام شعر الدكتور عبد الرمحن
السميط -رمحه اهلل -بخطر املجاعة
هيدد املسلمني يف إفريقيا ،وأدرك
خطورة محالت التنصري التي جتتاح
صفوف فقرائهم يف أدغال القارة
السوداء ،وعىل إثر ذلك آثر أن يرتك
عمله الطبي طواعية ،ليجسد مرشوعا

مؤمنا حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه ،وما مل يتحل الدعاة
باملسئولية جتاه اخللق فال أمل يف حتقيق هذا الغرض النبيل.
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وينـبغي عىل الداعــيـة أن تكـون
قـضــية هــداية النــاس سـاكــنة يف
خطـــرات فكـره ،وخفقـات قلبـه،
ولواعج نفسه ،وجتــري جريـان الدم
يف عــروقه ،حتى متلك عليـه فــؤاده.
فها هو سيد املرسلني وإمام الدعاة
املهديني  -صىل اهلل عليه وسلم  -يمأل
هم الدعوة قلبه وتسلب منه لبه حتى
ّ
بلغ به ذلك األمر مبلغ ًا عظي ًام نزل
قوله تعاىل﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

عبد الرحمن السميط  -أسطورة العمل اإلغاثي

«تفسريه «ص »:470فلعلك باخع
نفسك » :أي مهلكها غ ًام وأسف ًا عليهم.

جانب من توزيعه لألطعمة في إحدى القرى

خرييا رائدا يف مواجهة غول الفقر وخطر التنصري،
واستقطب معه فريقا من املخلصني الذين انخرطوا يف
تدشني هذا املرشوع اإلنساين الذي تتمثل معامله يف مداواة
املرىض ،وتضميد جراح املنكوبني ،ومواساة الفقراء
واملحتاجني ،واملسح عىل رأس اليتيم ،وإطعام اجلائعني،
وإغاثة امللهوفني.

كان أكثر ما يؤثر يف السميط إىل حد البكاء
حينام يذهب إىل منطقة ويدخل بعض أبنائها
يف اإلسالم ثم يرصخون ويبكون عىل آبائهم
وأمهاهتم الذين ماتوا عىل غري اإلسالم ،وهم
يسألون :أين أنتم يا مسلمون؟ وملاذا تأخرتم
عنا كل هذه السنني؟

عبد الرحمن السميط في إفريقيا  -ةيناسنإلا هاجت ةيلوئسملاب هساسحإ
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كــانت هـذه الكلامت جتعله
يبكــي بمـرارة ،ويشعر بجزء من
املسئولية جتاه هؤالء الذين ماتوا
عىل الكفر.
قطع عبد الرمحن السميط عىل
نفسه العهد أن يميض بقية عمره يف
الدعوة إىل اهلل هناك.
مع د .جاسم المطوع على دراجة نارية يتفقدون أهل الحاجة

كان كثري ًا ما يتنقل بر ًا ،وقد سافر بالقطار يف أكثر من أربعني ساعة بفتات اخلبز ،ويقوم بالزيارات التي
يقطع فيها الساعات بني طرق وعرة وغابات مظلمة خميفة وأهنار موحشة يف قوارب صغرية ومستنقعات منتنة.
يقول الشيخ حممد بن محد اخلميس يف ندوة «السميط شمس أضاءت إفريقيا» -سنة (2013م ) :إنني
أحيان ًا عندما كنت أجلس مع السميط
 رمحه اهلل  -كان يبكي ولكن ال يبكيدموع ًا وإنام حرقة ودم ًا عىل ماليني من
الوثنيني كانوا يف يوم من األيام مسلمني،
فعىل سبيل املثال قبيلة السكاالفا يف
ماجنجا هي قبيلة وثنية ال يعرف من
السميط برفقة أحد زعماء القبائل
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اإلسالم حتى اسمه عندهم مكان مقدس اسمه بيت
الدعاء وهذا البيت يطاف حوله سبعة أشواط ،ويدخل
له الرجل بقدمه اليمني والذي يدخله البد أن يكون
متجرد ًا من املالبس الداخلية ،ويلبس خرقة بيضاء،
وبعد أن يطوف يرشب ماء يف غرفة صغرية ليتربك هبا،
وبعد ما يرشب املاء ُيقدم اهلدي هلذا البيت.
ولدهيم موسم حمدد يف العام يأتون إىل هذا البيت،
ومنهم من يعيش يف فرنسا وأوروبا يأتون ألداء هذه
الطقوس.
وشعور ًا بعظم املسئولية جتاه اهلل قرر السميط أن
يقيض أغلب وقته ونذر ماتبقى من حياته لصالح قبيلة
األنتيمور رغم أن الطريق ليس سهالً.
واستقر السميط بينهم وبنى بيت ًا له لكي خيدم الدعوة
يف هذه األصقاع.
وعمل أمورا كثرية يف خدمة هذه القبيلة من بناء
مساجد وكفالة أيتام ودعوة وتعليم وصحة وحفر آبار،
وإنشاء مقربة للمسلمني لعدم توافر واحدة.

إخالصه ومجافاته
لألضواء
اإلخالص هلل هو درة تاج التوحيد
ومرقاة املؤمنني إىل رضا احلميد املجيد،
فباإلخالص ينالون الرتبة الفضىل،
والدرجــة األعـىل ،والعطـية األغـىل
لب دعوة القرآن،
واللذة األحىل ،وهي ُّ
ورس اإليامن ،وعامد اإلحسان ،فإن
ُّ
ذكر التوحيد فاإلخالص لب معناه،
وإن أردت اإليامن فاإلخالص منتهاه،
وإن عملت بعمل من أعامل اإلسالم
فاإلخالص مبتغاه ،وإن أردت بلوغ درجة
اإلحسان فباإلخالص معراجه ومرتقاه.
فاملخلصون يف اخللق هم الصفوة ،وأهم
أهل اخللة واحلظوة ،ولذا فقد جعل اهلل
من املخلصني للمؤمنني قدوة وللمحسنني
أسوة.

عبد الرحمن السميط في إفريقيا  -ةيناسنإلا هاجت ةيلوئسملاب هساسحإ
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كان حلم حياة الدكتور
عبد الرمحن السميط  -رمحه
اهلل -أن يعيش خادما للبرشية
عامة وإلخوانه من املسلمني
خاصة يف إفريقيا ،ولو طلب
املال أو الشهرة لنال ذلك
بأيرس جمهود ،فهو الطالب
النابه شابا ،والطبيب النابغ
بذل الغالي والنفيس
رجال وكهال ،ولكنه آثر أن
من أجل خدمة المسلمين
يذهب إىل بقاع ال يعرفه فيها
خاصة واإلنسانية عامة
إال خالقه وخالقها ،حيفر بئرا
حييي هبا اهلل أرضا ميتا وأنفسا
عاش الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل -
مثاال حيا ألولئك الرجال املخلصني الذين جبلوا عىل عطشى ،يريب اليتامى ويوايس الثكاىل ،ويبني
بذل الغايل والنفيس من أجل خدمة املسلمني خاصة املدارس ويرفع املنائر ،ينرش دعوة اإليامن ،يقطع
واإلنسانية عامة ،تقيا خفيا ،جمافيا للشهرة واألضواء ،مئات األميال راكبا وماشيا ،خمرتقا األدغال،
متحمال املشاق واألنواء واملخاطر واألدواء ،ال يطلب حماطا باألخطار باألهوال ،حتى ناله من األدواء
لنفسه َجدًّ ا وال جمدا ،إنام يطلب يف املأل األعىل عند اهلل واألمراض ما ناله ،وتعرض لسهام املوت لتبلغ
به مآله  ﴿ ،ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾.
ذكرا ،وبني الناس سرية عطرة وقدرا .
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 حفظه اهلل  -يتواضع وينزل من سيارتهتكريام وتقديرا للدكتور السميط  -رمحه اهلل
من هذا الوجيه الذي ترجل
 ،والكثريون غريه يملئون األرض ضجيجاوفخرا وزهوا أهنم سلموا عىل وزير أو وجيه،
ليسلم على السميط؟!
مترسبلني بلباس الشهرة املذموم الذي يورث يف
يقول الشيخ حممد بن محد اخلميس  -رمحه اهلل  -يف النفس العجب ،ويبث الكرب يف القلب ،وقد هنى
ندوة بعنوان (السميط شمس أضاءت إفريقيا) :ذكر يل اإلسالم عن ذلك ،داعيا إىل جعل العمل كله
شخص موظف يف مجعية العون املبارش كان مع الدكتور هلل ،ال قصدا جلاه أو شهرة بني الناس ﴿ﯓ ﯔ
السميط  -رمحه اهلل  -يقول :ذهبت مرة مع السميط ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾
للعزاء بسياريت ،ونحن خارجون من العزاء وإذا سيارة [األنعام ]162:أي :أن كل أعاميل ومقاصدي
فخمة تأيت للسميط ،وينزل منها رجل فيرتك العزاء ومن حمصورة يف طاعة اهلل ورضوانه ،وعىل املسلم أن
حوله ويميش خطوات ،ويشري إىل السميط الذي نزل يكون قصده وعمله وكل ما يقدمه من عمل هو
وجه اهلل تعاىل ،سواء يف أثناء حياته ،أو ما يعقبه
برسعة ليسلم عىل هذا الرجل.
من عمل صالح بعد مماته.
هذا الرجل هو سمو األمري الشيخ صباح األمحد
الصباح  -حفظه اهلل .-
تأمل سلوك الدكتور السميط -
رمحه اهلل  -فلم تأخذه نفسه بالفخر
أو ترتفع بالزهو أن سمو أمري البالد
السميط يقدم الطعام لطفلة
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من أرشف خصال املسلم احلق أن يطهر قلبه من
درن األحقاد والضغائن ،كام ورد عند عن أنس بن مالك
 ريض اهلل عنه  :-كنا جلوس ًا مع رسول اهلل  -ﷺ -أهل ِ
رجل من ِ
اآلن ٌ
«يطلع عليكُم َ
اجلنة» .فتبعه
فقال:
ُ
عبد اهلل بن عمرو  -ريض اهلل عنهام  -لينظر يف عمله
وبات معه ثالث ٍ
ليال ،فلم يره يقوم من الليل شيئ ًا؟
ويف احلديث  :قال ابن عمرو :قلت :يا عبد اهلل،
إين مل يكن بيني وبني أيب غضب وال هجر َث ّم ،فام الذي
بلغ بك ما قال رسول اهلل -ﷺ -؟ فقال :ما هو إال ما
رأيت! قال :فانرصفت عنه ،فلام وليت دعاين ،فقال:
َ
رأيت ،غري إين ال أجد يف نفيس ألحد
ما هو إال ما
َ
من املسلمني غش ًا( ،ويف رواية :غلاً ) وال أحسد أحد ًا
عىل خري أعطاه اهلل إياه.
فقال عبد اهلل :هذه التي بلغت بك ،وهي التي ال
نطيق .رواه أمحد.
ومن صفات الداعية املصلح البعد عن كل ما جير
إىل ضغينة أو شحناء أو تفرق بل من أهم أغراضه
تأليف القلوب وجتميع الصفوف ،واالشتغال بالدعوة
والتعليم ورفع اجلهل عن الناس ،ودعوهتم إىل ما فيه
سعادهتم يف الدنيا واآلخرة والعمل الصالح.

ما هي الجماعة التي
ينتسب إليها الدكتور
السميط؟!
ومما متيز به د .عبد الرمحن السميط  -رمحه
اهلل  -أنه ال جيد قلبا ووقتا فارغني خلصومات
الناس ،وجمادلتهم ،واالشتغال بردودهم،
فالداعية إىل اهلل صاحب اهلم ال جيد قلبا حيمل
مهني ،فآثر هم الدعوة وإعانة الناس عىل ما
سواه من مهوم العطلة البطلة.
قد هيئوك ألمر لو فطنت له
فاربأ بنفسك أن ترعى مع َاهل َمل
والدكتور عبد الرمحن السميط  -غفر اهلل
ورفع درجته  -مل يقيد نفسه بحزب أو مجاعة،
بل يرى نفسه خادما لألمة ،ومنتسبا لإلسالم،
وداعيا إليه ،ولذا أثنى عليه اجلميع ،وصىل عليه
املسلمون مجيعا ،وعزى الناس فيه أنفسهم ،وما
تكلم فيه أحد لعلمهم بصالح حاله ،وسمة
نفسه ،ورفعة مقصده.
عبد الرحمن السميط في إفريقيا  -هوفعو هحماست

119

السميط كان حريصا على تفرده وعدم
تدخله في أي خالفات مع الغير
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اللهم جازه خري ما جازيت به عبادك الصاحلني.
سئل الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل:-
هناك من يصدر اخلالفات بني املذاهب أو التيارات إىل
املسلمني يف إفريقيا ،فكيف تتعاملون مع هذه الرصاعات؟
فقال -رمحه اهلل :-لو سمحت لنفيس بالدخول يف
اخلالفات التي بيننا نحن العرب أو غري العرب ،فسأكون
قد حكمت عىل نفيس وحورصت يف ميدان صغري جدا،
وسأبقى طول عمري يف خالفات داخل منطقة ال تعرف
اخلالفات.
ففي شامل مدغشقر جيهل املسلمون أمور دينهم
متاما ،ومنذ عدة سنوات كان املسلم يف مدغشقر
يصيل اجلمعة يف املسجد واألحد يف الكنيسة ويوم
اإلثنني يعبد شجرة ،فسألت بعض املثقفني املسلمني
هناك عن رس ذلك؟ فقال يل :ال ندري ما هو
احلق ولذلك نعبد الثالثة حتى ال نخرس شيئا! !
ويأيت بعض الشباب العريب إىل مدغشقر فال يرى هذه
املصيبة ،وإنام يرى قضية احتفال بعض املسلمني هناك
باملولد النبوي ،فيثريها ويسبب فتنة ،ويتقاتل الناس
وتسيل الدماء ،وتدخل الرشطة الذي احتل املساجد
وأغلقها وتتدخل السفرية األمريكية وتكتب تقريرا فيه
عبد الرحمن السميط في إفريقيا  -هوفعو هحماست

121

السميط مع أطفال إفريقيا

122

عبد الرحمن السميط  -أسطورة العمل اإلغاثي

أن هؤالء املسلمني من أتباع ابن الدن ،وأنا أعتقد يقينا
أهنم ليسوا أتباع ابن الدن ،وإنام سلكوا االجتاه اخلاطئ
بإثارة قضايا هامشية أو سنن عىل حساب الفرض.
علينا أن نسري يف طريقنا بالدعوة إىل اإلسالم بعيدا
عن مشاكل العرب وخالفاهتم ،وستجد إن شاء اهلل
استجابة طيبة.
تقول د .رشوق الفواز :مل يستغل الدكتور عبد
الرمحن السميط -رمحه اهلل -ما حققه من نجاح
ألغراض سياسية لينضم جلامعة دون أخرى؛ بل
عصم نفسه عن كل أدوات الفرقة ،وبقي متاحا
للجميع وقريبا من قلوهبم ،وأبسط ما يمكن أن يقال
عن سريته هي أهنا منهج لو درس يف املدارس ألثمر،
وحقيقة ال يقدر عىل حموها أي مضلل أو مشكك أو
حاقد.
رحم اهلل الدكتور السميط وبارك له يف زوجته
وأوالده ليكملوا الدرب الذي بدأه فمثله حي وإن
واروه الثرى.
(جريدة الرياض  23 -أغسطس 2013م)

سمو نفسه وتسامحه
مع نصراني تعطلت
سيارته
يذكر الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه
اهلل -كام يف كتاب «العمل اإلغاثي عند الدكتور
عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -وأثره يف
قبول دعوته» للباحث عيل حممد عيل آل حسن
الشهري:أنه انطلق مرة مع مجاعة من الدعاة
يتفقــدون بعـض املشــاريع ،ويدعون بعض
القـرى ،فتعطلت سيــارهتم يف الطــريق ،ومر
هبم قسيس وأتباعه ،فطلب املساعدة فرفضوا
وانرصفوا ،فأصلح الدكتور عبدالرمحن السميط
سيارته ومن معه بعد ساعات فساروا ،فوجدوا
يف الطريق القسيس متعطلة سيارته ،فوقف له
الدكتور عبدالرمحن السميط ومن معه فأصلح
سيارهتم ،فكان هذا سببا إلسالم بعضهم.
رحم اهلل الداعية الدكتور عبد الرمحن السميط
كم بلغ بحسن خلقه من قلوب الناس وحمبتهم
ما مل يبلغه آالف من الدعاة مل يرزقهم اهلل ما رزقه
من حسن اخللق وطيب املعرش وسامحة القلب.
عبد الرحمن السميط في إفريقيا  -هوفعو هحماست
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ال يعرف عن الدكتور عبد الرمحن السميط
الترفع عن الخصومات
رمحه اهلل -منذ اشتغاله بالعمل اخلرييمع الناس
والدعوي بل منذ نشأته أنه اصطدم بأحد من
الناس ،وذلك لدماثة خلقه ،وسامحته ورجاحة
يذكر الشيخ حممد محد اخلميس يف حمارضة بعنوان عقله ،لذا مل يعرف أن رجال تكلم فيه بسوء أو
«السميط شمس أضاءت إفريقيا» عوامل نجاح السميط رماه بيشء ينتقص منه.
أنه متيز ببعض الصفات الشخصية ومنها أنه كان ال ُيعاديه
ومن النوادر أنه ذات مرة تكلم صحفي
أحد ،وذلك ألنه دائ ًام يبتعد عن املصادمة.
عن الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل-
ومنها :التواضع إىل درجة أحيان ًا ُيشفق عليه ،فقد متهام إياه بأنه يأخذ أموال املحسنني والتربعات
ويكون لنفسه من
كانت قيمة القلم الذي يستخدمه ال تتجاوز النصف فيذهب يلعب هبا يف إفريقيا،
ّ
ريال ،وسيارته كانت بسيطة وغري مميزة مع العلم أنه كان ورائها ثروة طائلة! !
يستطيع أن يمتلك الكثري جدا.
فام كان من الدكتور عبد الرمحن السميط -
وكان يقول ملن يسأله عن صنعه :يا أخي نحن ال رمحه اهلل -إال أن اتصل بذلك الصحفي مبارشة
ننتظر شهادات من أحد ،نحن عملنا يف امليدان وننتظر عىل اهلاتف ،فقال له :أخي الكريم هل تعرف
عني شيئا؟ أو بلغك عني سوء؟ فلم جيب
من اهلل فقط أن يتقبل منا.
الرجل ،فقال له د .السميط :اسمح يل أن أوجه
ومن فطنة الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه لك دعوة ،فتأيت معنا إىل إفريقيا مكفوال حمفوال،
اهلل -أيضا أنه كان خالل إقامته يف ربوع إفريقيا لثالثة معززا مكرما ،ونسكنك بأفضل الفنادق هناك
عقود يتجنب الصدام مع املنرصين من القساوسة ويف أفضل األماكن ،فرتى بعينيك ما نفعله وما
والرهبان ،بل كان يشغل باله ومهه بالعمل الصالح نقوم به رأي العني.
ونرش اخلري جلميع الناس مسلمني وغري مسلمني
عبد الرحمن السميط في إفريقيا  -هوفعو هحماست
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فوافق هذا الصحفي ،وملا سافر معهم وعاين بنفسه
ما يفعله الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل-
ومن معه من اخلري الكثري ،والنفع الغزير ،مل يصرب حتى
يرجع إىل الكويت فريوي ويكتب عام شاهده يف إفريقيا
وعجائب ما يصنعه هذا الرجل األسطورة عبد الرمحن
السميط ،فأخذ يكتب مقاالته عن عجائب صنائعه وما
رآه يف شخصية الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه
اهلل -ويرسل مقاالت يومية إىل صحيفته ،ويقول :لقد
رأيت من عبد الرمحن السميط خالف ما كنت أقوله فيه،
لقد كان الدكتور عبد الرمحن السميط أعجوبة يف العمل
اإلغاثي واإلنساين ،فكان عاقبة اإلحسان من الدكتور
انقالب العداوة إىل محَ بة
عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل-
َ
وود ،وهو مما ال يقدر عليه إالَّ صاحب القلب الكبري.
ُ
يقول الشاعر:
إذا ما الذنب واىف باعتذار
فقابله ٍ
بعفو وابتسام
وال حتقد وإن ملئت غيظ ًا
فإن العفو من شيم الكرام
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وقال غريه:
سألزم نفيس الصفح عن كل مذنب
اجلرائم
إلـي
وإن ك ُث ْ
ُ
ـرت منه َّ
فام الناس إال واحد من ثالثة
رشيف ومرشوف ومثل مقاوم
فـأما الـذي فـوقي فأعرف قدره
واحلق الزم
احلق
ُّ
وأتـبع فـيه ّ
وأمـا الـذي دوين فـأحـلم دائب ًا
أصون به عريض وإن الم الئم
وأما الذي مثيل فإن ّ
زل أو هفا
لت ،إن الفضل بالفخر حاكم
ّ
تفض ُ

السميط واقفا في طريق بإحدى رحالته

االنشغال بإصالح الذات
من اآلداب التي ربى اهلل سبحانه نبيه وصحبه واملسلمني من بعدهم أن يشغل كل مسلم قلبه
بحال نفسه وال يشغل نفسه بام عليه الناس من أحوال ﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾ (سورة املائدة.)105:
عبد الرحمن السميط في إفريقيا  -هوفعو هحماست
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الصالح  -رضوان اللهّ عليهم  -بل أظهروا هلم سامحة اإلسالم ،وال هيمكم ما
السلف ّ
وقد كان ّ
مشغولني بعيوب أنفسهم عن عيوب غريهم ،بل ينظرون كانوا يصنعون ،فاملهم أن تصنع أنت ما أوجبه
إىل أنفسهم نظرة ك ّلها تواضع مع رفعتهم وعلو شأهنم  -اهلل عليك.
ريض اللهّ عنهم  ،-بل كانوا خيافون إن تك ّلموا يف النّاس
وقد قيل :عالمة اإلفالس كثرة االنشغال
بام فيهم أن يبتلوا بام ابتيل به النّاس من هذه العيوب.
بالناس ،فاستطاع عبد الرمحن السميط  -رمحه
الشء اهلل  -بتلك الفطنة واحلكمة أن حيقق ثامرا يف
قال األعمش:
ُ
سمعت إبراهيم يقول :يّإن ألرى يّ
أكرهه ،فام يمنعني أن أتك ّلم فيه إلاّ خمافة أن ُأبتىل بمثله .إفريقيا مل تستطع مؤسسات دولية كربى أن حتققه
من أبرز ما كان يصنعه الدكتور عبد الرمحن السميط بفضل اهلل ثم بفضل عدم انشغاله بالصدام مع
رمحه اهلل -أنه ال يعنيه الغري ،وال هتمه الديانات األخرى ،اآلخرين ،وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهللفال يشغل باله بام تقوم به املؤسسات العاملية األخرى ذو الفضل العظيم.
من أنشطة ،وإنام شغله الشاغل هو أن ينقل الرسالة
الصحيحة لإلسالم ،وأن يبلغ األمانات التي محلت يف
عنقه من تربعات وصدقات املحسنني من الكويت ومن حكمة في جذب أهل
دول اخلليج األخرى إىل مستحقيها وموضعها الصحيح.

القرى التي يعمل فيها

جيو ُد علينا اخليـ ُِّرون بامهلم
ونحن بامل اخلريين نجو ُد

حيرص د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل
 عىل استعياب أهايل القرى التي يعمل فيها،ولذلك ومع كثرة املصادمات التي كان يتعرض هلا خاصة يف تواصله مع رؤسائها ووجهائها ،ألنه
الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل -ومن ورائه يعلم حساسيتهم املفرطة من دخول األجانب
دعاة مجعية العون املبارش ،إال أنه ألزم نفسه وأوىص غريه بالدهم.
بأال تتعرضوا هلؤالء أبدا ،وال تقبالوا إساءهتم باإلساءة،
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يقول د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -يف
جملة «الكوثر»  -العدد  - 3يناير 2000م :بدأنا يف
تشغيل مركز إسالمي يف إحدى الدول اإلفريقية،
وحتى نضمن له الدعم الشعبي ،شكلنا له جملس ًا
من كبار السن ورجاالت املنطقة ،وكنت اجتمع
معهم مرة أو مرتني كل سنة ألسأهلم عن رأهيم
يف املركز واملدرسني واخلدمات األخرى ،وعن
بناء بوابة بسيطة وعن أي لون يقرتحون حلائط
املدرسة ،وكم شجرة نزرع ،ونوع األشجار التي
يقرتحوهنا؟

وبعد مدة سلمنا املركز إلحدى اجلمعيات
اإلسالمية األجنبية التي ال خربة هلا يف إفريقيا
فأمهلت كبار السن ،وبدأت تنفذ ما تراه دون
إرشاك األهايل ،وكانت النتيجة أهنم مل يطل هبم
املقام ،إذ قام األهايل بطردهم خالل مدة قصرية.
الناس ليسوا بحاجة للغذاء واملساعدة
فقط ،الناس بحاجة إىل حكمة يف التعامل
معهم! !

وكـانــوا سـعــداء
جد ًا ألن هناك من
يستشريهم ويأخذ برأهيم
ويقدر سنهم ومكانتهم
االجتامعية ،وكنت سعيد ًا
ألهنم ال يتدخلون يف
مناهج التعليم وال برامج
العمل.
في أحد اجتماعاته مع أهالي القرى
ومناقشتهم في أمورهم

عبد الرحمن السميط في إفريقيا  -هوفعو هحماست
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صالبته وثباته على طريقه
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تجارب صنعت منه شخصية صلبة
ال شك أن من عاش يف أدغال إفريقيا وصحارهيا الشاسعة اجلافة ،وتعرض لكل ما خيطر -أو مل خيطر-
عىل بال من األهوال واألخطار والعجائب النوادر يكتشف دون حاجة إىل إعامل فكر أن هذا الرجل صلب
كاجلبال ،يتسم باجللد والثبات والصرب لدرجة نادرة الوجود ،وقد أثرت عدة عوامل يف اكتساب هذا الرجل
األسطورة لكل هذه الصفات فضال عام وهبه اهلل سبحانه وتعاىل من الذكاء الفطري واالستعداد لتحمل
املصاعب رغم صغر جسمه وخفة وزنه.

يقف في إحدى المناطق يتفقد بعض المشاريع
عبد الرحمن السميط في إفريقيا  -هقيرط ىلع هتابثو هتبالص
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وقد يكون لنشأة الدكتور عبد
الرمحن السميط -رمحه اهلل -أكرب األثر
يف حتمله وجلده وصربه ،فقد اكتسب
منذ صباه والتحاقه بنشاط الكشافة التي
عودته االعتامد عىل الذات والتكيف مع
البيئة ،واستغالل أقل املوارد ،وكذلك
التحاقه بأحد املدارس الداخلية
مما زاد من جلده وصالبة عوده،
ومرورا بسفره املتتايل لطلب العلم
وتكملة دراسته اجلامعية يف كلية
الطب ببغداد ،والسفر للدراسات
العليا يف الطب بكندا والعمل بمهنة
الطب ،كل ذلك أكسبه من اخلربات
واملهارات التي تؤهله ملا قام به من
أعامل جبارة يف أدغال إفريقيا.
وكان لتجربة السجن البعثي يف بغداد
أيام الدراسة أثر ال ينساه ،فقد اعتقل
الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه
اهلل -يف العراق عام (1970م) يف السنة
قبل النهائية يف كلية الطب لنشاطه

الدعوي يف اجلامعة ،وتم تعذيبه بوحشية واقتطع
اللحم من يده وقدميه ،وقد نجاه اهلل بفضله وكرمه،
ثم تعرضه لالعتقال والسجن للمرة الثانية إ ّبان
االحتالل العراقي للكويت حيث يقول :مل تلمسنا
أشعة الشمس إال يوم أخربونا باالستعداد للذهاب
إىل منطقة بنيد القار للقاء املدير العام لألمن يف
«حمافظة الكويت» -كام كان حيلو هلم أن يسموها.-

كان يسعى لرفع البؤس عن هؤالء
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كان اإلحساس بأشعة الشمس واالنتقال من السجن
إىل مكان آخر أشبه ما يكون باالنتقال من عهد الرق إىل
عهد الثورة الصناعية!

عاش الدكتور عبد الرمحن السميط
رمحه اهلل -يف إفريقيا ثالثة عقود أو يزيد،ما بني السباع والضباع ،والغابات واألفاعي
واحليات ،والغريب أنه صار خبريا هبذه
املخلوقات القاتلة فيحكي عنها كام حيكي
القارئ عن قصة ألوالده قبل النوم.

يقول :قضينا ستة وعرشين يوم ًا يف املعتقل الضيق،
ولوال عناية اهلل أوالً ،ثم إعدادنا برناجم ًا دينيا ورياضي ًا
يف تلك الزنزانة الصغرية الهنارت أعصابنا مجيع ًا ،قضينا
الوقت يف صالة مل نذق حالوة يف حياتنا كحالوة السجود
فيها ونحن يف الزنزانة ،والدموع تنهمر من عيوننا ،ال
خوف ًا عىل مصرينا الذي كنا نجهله ،ولكن خشية من اهلل
وتقرب ًا إليه.

يقول :وقد اكتشفت من خالل تتبعي
حلياة هذه الكائنات السامة ،ومن املعلومات
واحلقائق العلمية واملغامرات الشخصية التي
كانت يل مع العديد منها ،أن هناك مخسة أنواع
رئيسة من األفاعي السامة الكبرية هي :األفاعي
البدائية احلافرة ،واألصلة (البايثون) ،والكوبرا،
والبامبا املرعبة ،واألدر ،إىل جانب أنواع أخرى
من األفاعي العادية التي تزيد أنواعها عىل اثنني
وستني نوع ًا أغلبها غري سامة ،كالتي تعيش يف
املناطق السكنية ،لكن هذا ال يعني االطمئنان
إليها وأمن خطورهتا ،ذلك أن بينها أنواع ًا قاتلة
كالتي يطلق عليها اسم ( :بوم سالنغ ) التي
يصل طوهلا إىل مرت ونصف وتؤدي لدغتها
إىل جتلط الدم وبالتايل الوفاة خالل ثالثة أيام.
أو أفعى الظفرية التي يبلغ طوهلا مرت ًا واحد ًا
وتسبب لدغتها نزيف ًا داخلي ًا حتى املوت.

وقد كانت سلواه يف هذه املحنة هو ذكر اهلل وقراءة
القرآن والدعوة داخل السجن.

تحمله جعل منه عارفا
بطبائع اإلنسان والحيوان
في إفريقيا
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تحمل في
مواجهة األمراض
واحتساب لألجر
في الصبر عليها
كان الدكتور عبد الرمحن
السميط -رمحه اهلل -أنموذجا
للمسلم الصابر عىل البالء شاكرا
كان يسعى لرفع البؤس عن هؤالء
عند النعامء ،حيث أصيب  -رمحه
اهلل  -باملالريا مرتني ،وقد كان أثناء عمله الطويل يف إفريقيا حماطا بأنواع األوبئة القاتلة ما تسبب له بالعديد
من األمراض ،وأصيب بثالث جلطات ،جلطة بالقلب مرتني وجلطة باملخ إضافة إىل أنه مصاب بداء
السكري ،فضال عن إصابات يف الفخذ واألضالع واجلمجمة أثناء عمله باإلغاثة بالعراق ،والكثري الذي
يطول ذكره هنا ،فقابل كل تلك الباليا صابرا حمتسبا حتى لقي ربه -رمحه اهلل ورفع درجته يف عليني .-
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الباب األول
بداية العمل اإلغاثي في إفريقيا
لدى د .عبد الرحمن السميط

بيد يدي التحول الدعوي
عند د .عبد الرحمن السميط
عاش عبد الرمحن السميط منذ نعومة أظفاره زاهد
القلب يف متاع الدنيا ،ال يأخذ منها إال بمقدار ما يسعد
به اآلخرين ،وليس الزهد هو ترك امللذات واملحبوبات
للعجز عن بلوغها ،بل الزهد هو تركها مع القدرة عليها.
نشأ الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل -
يف أرسة ميسورة احلال ،ولكنه ظل متواضع األثاث
والفراش متواضع امللبس واملطعم ،ال يتيه كالشباب يف
مثل عمره بجامل ملبسهم وهيئتهم ،ولكنه ال يعنيه إال
ما يقربه من ربه سبحانه ،فتجد أحيانا الشاب ينجح يف
مدرسته وجامعته فيطلب سيارة فارهة يستطيل هبا عىل
أصحابه ،أما عبد الرمحن السميط فيشرتي سيارة ال ليلهو
هبا ويلعب ،بل ليتصدق هبا عىل العامل والضعفاء متأسيا
بقوله  -صىل اهلل عليه وسلم « :-من كان له فضل ظهر
 -أي ركوبة -فليعد به عىل من ال ظهر له» .رواه مسلم.

السميط في إفريقيا

كان يف مقدوره  -رمحه اهلل -أن
يعيش منعام مرتفا يف بالده الغنية
الكويت ،طبيبا متعلام يف أرقى اجلامعات
العاملية ،ينهل من الشهرة واملكانة
العلمية والطبية ما يناله أمثاله من
األطباء ،أو يرتقى يف املناصب اإلدارية
مديرا ووزيرا ،أو يفتتح لنفسه العيادات
أو املستشفيات يامرس فيها مهنته التي
عشقها منذ طفولته ،بل كان يف مقدوره
أن يكمل عمله يف املستشفيات األوربية
فيعيش يف بالد احلضارة والرتف الغريب.

عبد الرحمن السميط في إفريقيا  -ثاغإلا لمعلا ةيادب
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كال؛ لو فعل لكان رجال آخر غري
الذي نعرفه ،فقد خ ّبأ اهلل له خبيئة هي خري
من الدنيا وما فيها ،حيث ترك السميط كل
ذلك وراء ظهره واختار أن يبذل عمره
كله يف سبيل إحياء القلوب واألبدان،
ورسم السعادة والبِرش والرسور عىل
وجوه ضعفاء الناس ،فاختار إفريقيا،
تلك القارة املسكينة املنسية.

انطالقته كانت من ماالوي

بداية العمل اإلغاثي في إفريقيا
مع ما عرف به د .عبد الرمحن
السميط من مهة يف الدعوة إىل اهلل منذ
نشأته ،ومع ما قىض شبابه فيه من بذل
اخلري واملعروف ،ومواساة املحتاجني،
ومع النية املوجودة يف صدره يف ممارسة
العمل اخلريي إال أنه مل يكن األمر عىل
خالف ما قىض اهلل وقدر من اخلري.
هل كان عبد الرمحن السميط يعلم
أنه سيرتك بلده وعمله وأهله من أجل أن
يعيش بني أدغال إفريقيا؟!
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هل كان عبد الرمحن السميط يعلم أنه سيضحي
باملستقبل الذي كابد الصعاب من أجله ،واحتمل األذى
يف سبيله؟!
ثم أين كانت االنطالقة؟!
إهنا مل تكن يف بلد كثري السفر إليه ،أو يملك شيئا من
املعلومات عنه ،وها نحن نقدم للقارئ العزيز سطورا
وومضات رسيعة عن أول حمطة يف رحلة الدكتور عبد
الرمحن السميط اإلفريقية ،وهي دولة ماالوي.

هنا ماالوي البلد الحبيس

خريطة تبين موقع ماالوي في قارة إفريقيا

مجهورية ماالوي هي دولة إفريقية حبيسة
أي ليس هلا منفذ عىل البحار أو األهنار ،-تقع يفجنوب رشق إفريقيا حتدها زامبيا إىل الشامل الغريب
وتنزانياإىل الشامل الرشقي وموزمبيق من الرشق
واجلنوب والغرب ،وليس هلا من املصادر املائية إال
بحرية ماالوياو «نياسا» ،وهي إحدى البحريات
العظمى اإلفريقية والثالثة من حيث اتساعها،
والتي تفصل البالد عن تنزانيا وموزمبيق.
تتجاوز مساحة ماالوي  118ألف كم 2بينام
يبلغ تعداد السكان أكثر من  14مليون نسمة،
وتعتمد مالوي اعتامد ًا كبري ًا عىل املساعدات
اخلارجية لتلبية احتياجات التنمية.

هذه بضعة أرقام عن ماالوي تعرفك ملاذا اختار
الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل -ومن معه
تلك الدولة الفقرية لتكون بوابته إىل إفريقيا ،والتي
حاهلا اليوم ال خيتلف كثريا عن حاهلا أمس.
1.1ماالوي من بني أقل بلدان العامل نمو ًا.
2.2متتلك ماالوي عىل واحد من أقل متوسطات
العمر املأمول يف العامل حيث يصل (45 -40
عاما) ،واملتوسط العاملي حوايل  67عاما ،وذلك
النتشار الفقر واجلوع واألوبئة املتنوعة.
3.3مالوي من بني أقل البلدان نمو ًا يف العامل وأكثرها
كثافة بالسكان ،وهي يف قائمة أفقر  25دولة يف
العامل.
4.4متتلك ماالوي أحد أدنى دخل فردي يف العامل،
ومن هم حتت خط الفقر العاملي يزيدون عن %54
من السكان.
5.5ارتفاع معدل وفيات األطفال ،وانتشار مروع
لفريوس اإليدز حيث تصل اإلصابة به إىل ما يقرب
مليون نفس ،يموت سنويا منهم حوايل  70ألفا.
6.6ارتفاع خطر اإلصابة باألمراض املعدية الرئيسية،
بام يف ذلك اإلسهال البكتريي والتهاب الكبد أ،
ومحى التيفوئيد واملالريا والطاعون وداء املنشقات
وداء الكلب.
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في مالوي
أبحث عن
آثار السميط األولى

حططت رحيل يف مالوي موثقا مسرية د .عبد
الرمحن السميط ،وألمكن عيني وقلبي من رؤية روائع د.
عبد الرمحن السميط ،ليل ّقنا قلمي ما رأيا ،فليس املخرب
كاملعاين ،ثم توجهت يف رحلة امتدت ساعات يف طريق
معبد  -ومل يكن كذلك قبل سنني  -ألقف عىل املحطة
األوىل يف حياة د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل .-
لقد اضطربت املشاعر عندي وأنا أتأمل يف هذا
املسجد يف قرية ( والملبو ) القاصية من نواحي مالوي.

المؤلف مع الداعية إبراهيم شونشارا
أول من استقبل د .السميط مطلع الثمانينات

صدقوين لقد اسرتجعت يب الذكريات أكثر من ثالثني
سنة قضاها أسطورة العمل اإلغاثي عبد الرمحن السميط
يف هذه البالد ،وما جاورها أو بعد عنها من بالد إفريقيا.
هنا يف (واللبمو) كانت بذرة العمل اخلريي لإلنسان
عبد الرمحن السميط ،والذي بــدأ يمطـرنا بـوابـل من
أعاجيب شامئله ،وغرائب فضائله.
عيل حديثهم يا حادي
كرر ّ
فحديثهم جيلو الفؤاد الصادي
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هنا بداية عبد الرحمن
الفاتح في إفريقيا
عرفنا أن الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل-
كان قد عمل طبيبا يف مستشفى الصباح بعد رجوعه من
كندا ،وقد حدثني غري واحد من طالبه ممن
مستشفى الصباح
يتبوأون اآلن مناصب قيادية يف الدولة أهنم
في الكويت الذي عمل
فيه الدكتور السميط
كانوا يلمسون فيه صدقا وتواضعا ولينا يف
اجلانب ،وكان رحيام جدا بمرضاه ،ال يتأفف
وقبل أن أذكر لكم تتمة احلوار أود
وال يتضجر ،وال يزعج مرضاه بصدوده ،أو زعارة خلقه،
أن أذكركم بأن الكويت يف مطلع سنة
فأحبه املرىض لدماثة خلقه ،بل إنه كان يأيت املستشفى يف غري
(1981م) مل تكن فيها تلك اجلمعيات
وقت عمله ليتابع حالة مريض له من املمكن أن يقوم هبذا
اخلريية التي نراها اليوم ،فلم يكن
العمل طبيب مناوب آخر ،لكنه الصدق مع اهلل يف العمل،
يعمل يف الساحة إال مجعية أو اثنتان،
واجلد واملثابرة التي نشأ عليها.
ودون الضخامة أو التوسع الذي نراه
اليوم ،ولذا فقد يكون اجلواب صعبا
جاء يف برنامج « زوايا » قناة الوطن الكويتية /18
عىل طبيب شاب مشغول بعمله ،وبعيد
رمضان1430/هـ :يف يوم من األيام من مطلع سنة
نسبيا عن العمل الدعوي املؤسيس ،وإن
(1981م) ،وبينمـا كـان يستقـبل مراجـعيـه يف العيـادة
كانت تربطه عالقات طيبة مع الدعاة
اخلـارجيـة ملستشفـى الصبـاح ،وإذا بإحدى املراجعات
وأهل العلم.
الفاضالت تسأله :دكتور عبد الرمحن . . . .عندي مبلغ
من املال لبناء مسجد ،فهل تعرف أحدا يقوم هبذا العمل؟!
عبد الرحمن السميط في إفريقيا  -ثاغإلا لمعلا ةيادب
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تفاجأ الدكتور عبد الرمحن السميط بالسؤال
الذي مل يكن جوابه حارضا حينئذ ،واستأذهنا يف أن
متهله وقتا للبحث عن املراد.
مضت األيام ورجعت تلك املحسنة الفاضلة
إىل عيادة د .عبد الرمحن السميط ،وبعد فراغها
من عرض حالتها الصحية قالت له :برش يا د .عبد
الرمحن . . . .عساك لقيت أحد يبني يل املسجد؟! ! !
اعتذر هلا د .عبد الرمحن السميط بأنه مل جيد،
ولعلها جتد حاجتها عند غريه ،فقالت له وهي تتوسم
فيه اخلري :أرجوك يا دكتور؛ سأحرض لك املبلغ،
والربكة فيك! ! !
اعتذر . . . .تعلل . . . .حاول . . . .لكن دون
جدوى.
وبالفعل حرضت هذه املحسنة املباركة ومعها
تربعها السخي ،ونقلت أمانة هذا العمل لشاب ما
كان يدور يف َخ َلدَ ه أن هذه الزيارة ستغري حياته كليا
 بل وحياة املاليني  ،-وينتقل من كونه طبيبا ينفعالناس يف عمله ،إىل رجل صار أعجوبة من أعاجيب
زمانه ،أثنى عليه األعداء قبل األصدقاء ،ووقفوا
إجالال لنبله وخلقه وصدق نيته.
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من هي أم علي
باكورة العمل اإلنساني
لعبد الرحمن السميط؟!
ت َُرى؛ من هي املحسنة التي كانت صدقتها
باكورة العمل اإلنساين للدكتور عبد الرمحن
السميط؟!
يف يوم وفاة د .عبد الرمحن السميط  -رمحه
وذكرت
اهلل  -أ ّبنتُه يف بعض وسائل اإلعالم،
ُ
بدايته يف العمل اإلغاثي ،ثم قلت :إن أول
عمل أسسه د عبد الرمحن السميط كان عبارة
عن مسجد وملحقاته يف مالوي ،وبتربع من
املحسنة الفاضلة اخلالة مويض برجس عبد اهلل
السور  -بارك اهلل فيها وشكر عملها  ،-وهي
والدة الشيخ عيل جابر األمحد اجلابر الصباح -
حفظه اهلل  -كام أخربين بذلك األخ د .عبد اهلل
عبد الرمحن السميط
عرفت باخلالة املحسنة ظهرا ،وما أمسى
ّ
عيل الليل إال واتصاهلا يقرع قلبي قبل هاتفي،
ّ
فقد كنت عىل تواصل معها مسبقا لتوثيق

مسجد والدها الذي بنته له يف منطقة مزارع العبديل يف
عيل بالعتب
شامل الكويت ،فبادرهتا بالرتحيب ،فردت ّ
وقالت :عبد العزيز؟! ! ! قلت :أمرك يا خالة.
قالت :د .عبد الرمحن السميط حفظ الرس ثالثني
سنة ،وأنت ما حفظته يوم! !
ذلك أن د .عبد الرمحن السميط مل يكن
يرصح باسمها ،وإنام كان يكتفي بكنيتها
(أم عيل) ،ومل يرصح باسمها  -فيام أعلم
إال مرات يسرية جدا ،فكانت اخلالة أم
عيل ال تريد أن ُيعرف اسمها رغبة منها بأجر عمل الرس.

المؤلف أمام مسجد أم علي
المحسنة الفاضلة الخالة موضي
برجس عبد الله السور في مالوي

من الدعوات الصاحلات ،والكلامت الطيبات
ما تغبطني عىل مثلها ،وإين ألرجو أن يكون ثناء
الناس لك يف الدنيا من عاجل برشى املؤمن.

فقلت هلا :يا خالتي العزيزة . . . .لقد ترك د .عبد
الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -ذكرا طيبا من املاليني
صمتت قليال ،وأظنه صمت احلزن املمزوج
الذين أسلموا عىل يديه ،ومثلهم ممن ساق اهلل هلم اخلري بالفرح ،وال أدري هل سرَ ها كالمي أم ساءها،
بحسن عمله ،والكثري من املساجد واجلامعات واملدارس لكنني مقتنع متاما بأن األمة حري هبا أن تعرف
واملراكز العلمية واملستشفيات واآلبار واملزارع واملشاريع أحد واضعي لبنات العمل اإلغاثي يف إفريقيا.
األخرى املتنوعة.
انطلق د .عبد الرمحن السميط ورفقة معه
يا خالتي العزيزة . . . .أنت  -بإذن اهلل  -رشيكة لتنفيذ مرشوع املحسنة أم عيل ،فأين كانت
له يف األجر ،وقد رجوت من التعريف باسمك أن تنايل وجهتهم؟ ومل اختاروا هذه الوجهة؟
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لماذا اختار د .عبد
الرحمن السميط
ورفاقه إفريقيا؟
عرض د .عبد الرمحن السميط يف
أكثر من لقاء بدايات عمله اإلغاثي
يف إفريقيا ،وهنا يمزج حديثه عن
بداياته بواقع الناس واملسلمني ،وما
المسلمون في إفريقيا
يغلب عليهم من اجلهل يف أمور
ويضيف السميط  -رمحه اهلل  -مبينا تاريخ
دينهم فيقول يف « ندوة املؤسسات اخلريية » :قبل
اإلسالم يف أول بقعة حيط فيها رحله املبارك يف
ثامن وعرشين أو تسع وعرشين سنة قدر اهلل لنا اخلري
إفريقيا :دخل اإلسالم مالوي قبل  500سنة
عرب امرأة جاءت وتربعت لنا ملسجد نقيمه ،فاقرتحنا
عن طريق احلساب ،وتتساءلون كيف يكون
عليها أن تبني املسجد خارج الكويت ،فقالت :أنا
احلساب سبب ًا يف نرش اإلسالم؟!
امرأة عجوز وكبرية بالسن واملال يف يدكم ،اختاروا
أي مكان ترونه.
ما حصل أن معلمي القرآن الكريم كانوا
يأتون من تنزانيا ويعلمون القرآن ،ويعلمون
واحرتنا نحن أصحاب االقرتاح ،مل نعرف
احلساب ،واألفارقة هناك مل يكونوا يعرفون
كيف نعمل وأين نذهب ،ولكن اهلل قدر لنا أن
احلساب وال يعرفون الصفر وال يعرفون ما بعد
نذهب إىل مجهورية مالوي بإفريقيا ،ومالوي يف
اخلمسة يعرفون األرقام! !)5 ،4 ،3 ،2 ،1( :
جنوب رشق القارة اإلفريقية.
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فإذا كان عنده عرشة أوالد ،يقول عندي مخستان،
وإذا كان عنده مث ً
ال عرشون بقرة يقول عندي أربع
مخسات ،لكن ال يستطيع أن يقول يشء عندما يكون لديه
مث ً
ال ثالثون بقرة ،كان يقول لدي كثري ،وحسب!
فكان يأيت معلم القرآن ،ومعلمو القرآن إىل اآلن يف
إفريقيا يتنقلون بني القرى ،وال جيلسون مثلنا  ،ففي البالد
العربية جيلس املعلم يف قرية من القرى ويدرس فيها طول
عمره؛ أما هناك فيتنقلون من قرية إىل قرية ،جيلس يف كل
قرية أسبوعني أو ثالثة أسابيع؛ يأخذ منهم شخص ًا أو
شخصني من أبناء القرية ،يتخرجون وربام جيلسون يف
القرية هذه أو يذهبون إىل هناك ،وعندما يأيت يقوم بحركة
سحرية ،فعندما تأيت أبقار الزعيم ،فيه  200بقرة ويقوم
بحركة هكذا (يشري بيده يف طريقة العد)  ،ويف
انتشار الجهل والعادات الغريبة في إفريقيا
اليوم التايل يقوم بنفس احلركة السحرية فيقول
له  :يا زعيم ناقصني بقرتني وال زايدة بقرة ،قال :عجيب
ذهبنا إليهم فوجدنا أن نسبة املسلمني قد
أنت ما صار لك إال يومني وعرفت أبقاري كلها ،ال أحد هبطت من  ٪66إىل  ،٪17والباقون إما أنه تم
يف القرية يعرف األبقار إال أنا والراعي فقط؛ فأكيد لديك تنصريهم ،أو ُهجروا ،واملسلمون املوجودون
سحر؛ فأنا أريدك أن تأخذ ولدي وتعلمه هذا السحر!
يف زامبيا وزمبابوي وكثري من املسلمني السود
يف جنوب إفريقيا أصلهم من مالوي ،وقد
طبع ًا املعلم ال يعلمه فقط هذا السحر (الرياضيات وجدنا انتشار اجلهل بشكل فظيع جد ًا.
أو احلساب) ،بل يعلمه القرآن ويعلمه اإلسالم ويعلمه
احلساب.
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وبعد مدة أنقذنا أحد سكان القرية كان يمتلك
كتاب ًا للحساب فيه جدول الرضب ،وذكر أن
المائة أكثر
املجموع هو ستون متباال ،ولكننا ال نملك أقل
أم الستون؟!
من مائة ،وهنا وقعنا يف مشكلة أكرب إذ كيف
نثبت لصاحب الدكان أن املائة أكرب من الستني،
والطرائف املتعلقة باجلهل باحلساب والقراءة أكثر وأننا تنازلنا عن حقنا يف باقي النقود! !
مما حيىص ،فهذا لألسف حال املاليني من إخواننا هناك،
لكنه رفض خشية أن نكون قد خدعناه،
ومن املضحكات املبكيات ما رواه الدكتور عبد الرمحن
السميط  -رمحه اهلل -يف جملة «الكوثر»  -العدد  - 2وأخري ًا جاء الفرج عندما ظهر داعية من نفس
ديسمرب 1999م ،حيث يقول :يف عام ( 1983م) ذهبت القرية يعمل يف مسجدنا الذي بنيناه هناك تعهد
لزيارة بعض مشاريعنايف منطقة نائية تبعد عن مركزنا يف بدفع أي نقص لو كانت املائة أقل من الستني،
ماالوي  56كيلو مرت ًا ،وكان الطريق وعر ًا للغاية ،قطعناه وال أدري ملاذا مل يذكر كتاب احلساب الذي
يف مخس ساعات بالسيارة ،أحسست بالعطش فذهبنا إىل حصلنا عليه يف القرية هذه احلقيقة! !
الدكان الوحيد يف القرية ،واشرتينا ثالث زجاجات من
املرشوبات الغازية بعدما عرفنا أن سعر
الزجاجة  20متباال (عملة ماالوي )،
ويبدو أن البائع ال يعرف احلساب،
فحاول املسكني أن يعرف كم سعر
الزجاجات الثالث ولكنه فشل،
لذا أرص عىل أن نعطيه عرشين متباال
ثالث مرات! !  ،وبام أنه ليس لدينا ما
يطلب فقد وقعنا يف حرج،
صف تعليمي
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إمام مسجد ال يحفظ الفاتحة أو شيئا من القرآن!

رأى عبد الرمحن
السميط يف بدايات رحلته
إىل ماالوي ثم إفريقيا
مدى ما وصل إليه إخواننا
هناك من فداحة الفقر
واجلهل ،وهذه املشاهد
األولية التي اصطدم
هبا الدكتور عبد الرمحن
السميط ،الرجل املسلم
مجموعة من األهالي بحاجة إلى
الذي محل من العلم الديني
تعليمهم أصول دينهم
والدنيوي الكثري ،كان له
من يذهب إىل إفريقيا عليه أن يعد نفسه وعقله أثر مروع كأثر النقش عىل احلجر ،فقد فجع بام
روعها
لرؤية أعجب العجب ،وقد كان من مرغبات العمل عليه حال املسلمني يف هذه البالد التي ّ
وروعها اجلهل
الدعوي واإلغاثي للدكتور عبد الرمحن السميط  -اجلوع واملرض فأكل أجسادهاّ ،
رمحه اهلل  -يف إفريقيا هو غلبة اجلهل حتى عند من وغياب الدعاة من جانب آخر ،فغاب اإلسالم
عن قلوب املاليني منهم.
يتقدمون الناس يف اإلمامة والتوجيه واإلرشاد.
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يقول د .عبد الرمحن السميط :يف يوم من األيام رأيت إمام مسجد ،وقلت له :يا شيخ اقرأ يل سورة
البقرة ،كنت أود أن أسمع صوته يف قراءة القرآن ،قال يل :ماذا؟ قلت له  :البقرة ،قال :واهلل ليس عندي بقرة،
قلت له :ال أسألك فيام إذا كان عندك بقرة ،بل أريدك أن تقرأ سورة البقرة.
مل يفهمني قلت له :سورة آل عمران ،قال :ال أعرفهم ،قلت له :يا أخي اقرأ يل أي سورة من القرآن،
قال :ال أعرف ،قلت له :الفاحتة ،قال يل :ال أعرف ،قلت له :كيف أنت إمام بالصالة ،قال :يا أخي أنا أعرف
أسجد وأركع ،أما بقية القرية فال يعرفون أن يركعوا ويسجدوا ،فأنا أصغر منهم! !

ال يوجد إال امرأة تحفظ
الفاتحة فقدموها
لإلمامة!

صور معلمة في إحدى القرى

148

عبد الرحمن السميط  -أسطورة العمل اإلغاثي

ويقول د .عبد الرمحن السميط :ووجدت هذه
احلالة ليست يف مالوي ولكن يف أماكن كثرية،
ففي خالل العام املايض كنت يف بنني ،وأختنا رقية
أسلمت قبل مخس وثالثني سنة ،وهاجرت إىل
قرية من القرى ،وبدأت تنرش اإلسالم ،لكنها ال
حتفظ إال الفاحتة ،وقراءهتا فيها أخطاء ،فقالت هلم:
إن صالة اجلامعة رضورية ،قالوا :سنصيل مجاعة،
ولكن ليس عندنا إمام ،ال يوجد سواك ،فأخذت
تؤمهم هذه املرأة! !

وعندما ذهبنا هناك أسلم شيخ القبيلة بحمد اهلل
وأسلم معه مخسامئة شخص يف القرية؛ ألن وصول العريب
إىل هناك يعني اليشء الكبري لدهيم ،وبخاصة عندما تأيت
بمالبس عربية ،وهتدي شيخ القرية ثوب ًا ولو أنه صناعة
صينيةفتقول له :هذا من إخوانك يف مكة ،أهلك يف مكة
أرسلوا هدية لك ،فيفرح هبا جد ًا ،وأحيان ًا ينزع مالبسه،
ويلبسه أمام الناس ،من شدة فرحه بالثوب الذي جاءه
من مكة ،فقررنا أن نبني مسجدا ،فلام بنينا املسجد مل نجد
إماما له ،فأخذنا نبحث عن إمام لعدة أيام ،ولكن اجلامعة
مل يصربوا وهو يرون هذا املسجد اجلميل  ،فقرروا أن
يصلوا فيه ،ولكن من يكون اإلمام؟
ال يوجد غري األخت رقية ،ويوم اجلمعة،
أيض ًا هي تؤمهم ،تؤم املسلمني فأرسلنا هلم
داعية ،واحلمدهلل صارت األمور طيبة هناك.
ال تعجب أخي القارئ إن قلت لك إن هذه القصص
التي تفطر القلوب القاسية كمدا ،فضال عن القلوب
املرهفة ،ليست أسوا ما رآه عبد الرمحن السميط  -رمحه
اهلل  -يف ماالوي ،وسوف نروي لك فيام بعد عجائب
تشيب هلا الولدان يف جماهل إفريقيا ،لو وزنت بمعيار
أدب العجائب والرحالت لكانت أسطورة أدبية يتغنى
هبا صاحبها ،والستحقت أن تسطر بامء الذهب ،ولنال
من ورائها املاليني والشهرة.

دراسة المصاحف في إفريقيا على ألواح خشب
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خطيب الجمعة
في ماالوي يدعو
للسلطان العثماني!
صور اجلهل خمتلفة يف إفريقيا ،وجامعها
البعد عن مشاعل النور ،وضعف التواصل مع
حوارض العلم ،مع التمسك بالعادات والتقاليد
املنافية لإلسالم ،وقد صادف الدكتور عبد الرمحن
السميط  -رمحه اهلل  -مواقف كثرية دون بعضها،
وأعرض عن بعض ،وأنا عىل يقني تام أنه يدوهنا
وقلبه يعترص أملا عىل غلبة اجلهل ،وتقصرينا نحن
املسلمني مع إخواننا هناك يف إفريقيا ،أو حتى مع
غري املسلمني يف دعوهتم إىل اإلسالم.
ومن تلك املواقف ،يقول الدكتور عبد الرمحن
السميط  -رمحه اهلل -يف جملة «الكوثر»  -العدد
 - 8مايو 2000م :أدركتني صالة اجلمعة وأنا يف
بلدة نكاتايب يف شامل مجهورية ماالوي ،فاجتهت إىل
املسجد الوحيد  -اآليل للسقوط  -يف القرية ،ثم
صليت حتية املسجد وجلست لقراءة القرآن ،إال
أنني مل أستطع أن أقرأ كلمة واحدة ألن أحدهم
وقف وبدأ هيذر بكالم مل أفهم منه كلمةواحدة،
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بعدما عرفت أن يفرتض أن ما قاله هو حديث باللغة
العربية التي ال يفهمها هو أو أي أحد املصلني  -عىل
اعتبار أنه جزء من أعامل صالة اجلمعة عندهم.
سمعنا بعد ذلك جلبة وضجة خارج املسجد ،وما
لبث أن دخل شاب حيمل عصا بيمناه وباليرسى كتاب ًا
قدي ًام ممزق ًا خلطب اجلمعة بالعربية ،ويردد أهازيج،
ويذكر اهلل يف كل خطوة ،ثم يتوقف وخلفه اإلمام ،حتى
وصال إىل املنرب ،فصعد اإلمام وظل الشاب أسفل املنرب،
ثم بدأ اإلمام اخلطبة التي يفرتض أنه قرأها بالعربية،
لكنني مل أفهم موضوعها إال أنني فهمت يف آخرها أنه
يدعو للسلطان العثامين عبد العزيز سلطان وخاقان
البحرين ،شعرت باألمل واحلرسة ألن املسلمني العرب
قصرّ وا يف حق إخواهنم يف كثري من األماكن حتى جعلت
هذا اخلطيب خيطب قديمة يرددها وال يعرف معناها.

لن نصوم ألننا ال نصلي! . .
من صور اجلهل الغريبة التي حدث هبا د .عبد
الرمحن السميط أيضا ما جرى له أثناء زيارة إىل قرية
شكواوا يف ماالوي قبل سنوات ،يقول :اكتشفنا أن
معظم سكان القرية من املسلمني لكنهم ال يصومون
رمضان!

تحت الشجرة في إحدى رحالته في إفريقيا

بدأنا نعلمهم أحكام الصوم ،لكننا اكتشفنا سبب ًا غريب ًا
لعدم الصوم حيث قالوا :إننا ال نصوم ألننا ال نصيل!
فلام استفرسنا منهم عن سبب عدم الصالة ،قالوا:
ال يوجد مسجد  ،وإذا مل يوجد املسجد فال صالة! . .

حاولنا أن نرشح هلم أن الصالة جتوز بدون
أرصوا عىل رأهيم ،ومن
وجود املسجد لكنهم ّ
حسن احلظ أن معنا بوصلة الصالة خرجنا معهم
حتت شجرة ورسمنا خط ًا عىل األرض باجتاه
القبلة وبنينا معهم مسجد ًا من القش ومل نصدق
أعيننا عندما زرناهم بعد أيام حيث وجدنا مسجد
القش مليئا باملصلني.
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وثنيون أحفاد المسلمين
المهاجرين
اكتشف عبد الرمحن السميط خالل رحلته األوىل إىل
إفريقيا الكثري من أحوال املسلمني يف إفريقيا ،وهاله ما
بلغه املسلمون عامة والعرب خاصة من تقصري يف حق
إخواهنم يف إفريقيا ،والتي يسكنها املاليني من املسلمني،
وكثري منهم يرجع إىل أصول عربية.

غاب الدعاة وغابت
كثيـر من أيـادي اخلـري
عن إفـريقـيا فصـارت
هنبــا للتنصـري وابتــزاز
الكنيسـة والتبشري ،غاب
املحسنــون وأهـل اخلري
فباع املاليني دينهم بثمن
بخس للكنيسة النرصانية
أو للمعابد الوثنية.
انتشار السحر وعبادة األوثان في إفريقيا
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غاب العلم وعم اجلهل ،غابت العبادات
والصلوات والدعوات ،وانترشت اخلرافات
واخلزعبالت ،غاب اإليامن والتوحيد ،وانترش
التهويد والتنصري والتعميد.
حينئذ أسقط يف يد الدكتور عبد الرمحن
السميط ،فامذا سيجيب عن السؤال الذي
ألقي كالصاعقة عىل أذنيه من املسلمني يف
إفريقيا ،كيف تركتمونا أهيا العرب واملسلمون
فلم تتذكرونا ،حتى مات آباؤنا وإخواننا عىل
النرصانية أو الوثنية؟

وكأين بقلب الدكتور التقي املرهف عبد الرمحن
السميط ينصدع أملا وكمدا عىل ما رآه ،وهو نزر يسري مما
ال يراه.

قلب مثقل بالهموم
وروح تحلق بالعزم
والتصميم

وكأين به يستشعر السؤال اإلهلي اجلبار الذي ال
عاد الدكتور عبد الرمحن السميط بغري احلال
يتحمله برش ،ملاذا تركتم عباد اهلل من إخوانكم األفارقة
الذي ذهب به ،انشغلت نفسه وروحه بالكلية
يعودون إىل الكفر والوثنية؟
بام رآه يف ماالوي ،وقد عاين هذه الوجوه
السمراء الطيبة التي يملؤها األمل والعتاب
أينقصكم املال ؟
واللوم للمسلمني.
ما أكثر ما أنعم اهلل عليكم من املال والثروات.
أم ينقصكم العلم؟
صاحب هذا الشعور قلب الدكتور عبد
ما أكثر حفاظ القرآن وعلامء التفسري واللغة والفقه الرمحن السميط  -رمحه اهلل -أينام حل ونزل ،مل
واحلديث بينكم ،والذين تعج هبم البيوت والطرقات ،يطب له مقام ،ومل تنسه مشاغل العمل كطبيب،
مل يعوضه رؤيته لزوجه وأوالده عندما عاد
ويكثرون يف املدارس واجلامعات.
للكويت ،رغم حبه هلم وتعلقه هبم.
أتريدون أسلحة وجيوشا؟
هذا الرجل الصالح الذي تأمل ملنظر جمموعة
كال . . .هؤالء األفارقة طيبو القلوب كاألرض من العامل حتت ظل الشمس يف انتظار ركوبة
اخلصبة ،ينبت هبا الزرع بأقل قدر من املطر ،ال يريدون حتملهم إىل أعامهلم أو ديارهم ،فاشرتى سيارة
تقلهم حيث يبتغون ،كيف يكون حاله عندما
إال قلبا عطوفاوصدرا رؤوفا .
جيد شمس إفريقيا ترضب الرءوس املكشوفة
واألجساد العارية كأنه فيح من جهنم.
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رجل نذر نفسه ألعمال الخير
في إفريقيا

هذا الرجل النبيل الذي كان ال يكتفي بعالج
مرضاه ومداواهتم ،بل يتفقد أحواهلم ويزورهم بعد
هناية وقت عمله وكأنه مسئول عنهم ،كيف حاله وقد
رأى ماليني اجلوعى واملرىض والعطشى منذ ليال ومل
يملك هلم من أمرهم شيئا.
هو يعيش يف بلد عريب مسلم ،عندما هيفو قلبه
للصالة يسمع عرشات املساجد ترفع األذان وتقام فيها
الصلوات ليل هنار ،أحوال أهلها بني صيام وقيام وعلم
وعمل وذكر وقرآن ،إذا أراد أحدهم احلج ،فرحلته
للمسجد احلرام كرمية حجر ،وإذا ع ّن له سؤال فلله
احلمد واملنة ،العلامء يملئون البالد ،ويرشدون الناس
ويعلمون العباد ،والكتب متأل املكتبات ،والعلوم
تنسال بني جدران املدارس واجلامعات.
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لكن كيف هينأ له باله واملاليني من إخوانه
املسلمني عىل ما رآه يف إفريقيا ،وهم ال يعرفون
ركوعا من قيام ،وال صالة من صيام ،فالكنائس
مأواهم يوم غابت مساجدهم ،والناقوس
شعارهم يوم غاب األذان عن منائرهم،
والقساوسة آباؤهم يوم غيب املوت آباءهم
وأمهاهتم ،وغنيهم فقري ،وعارهيم مستور،
وأبناؤهم ما بني يتيم وفطيم.
قرر عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل -أن
ينذر نفسه ملساعدة هؤالء ،يريد أن يرى املآذن
واملنائر التي يراها يف بالد العرب واملسلمني
ومل يرها هناك ،إال يف نطاق ضيق وحمدود،
يريد أن يرتفع قول ال إله إال اهلل التي افتقدها
هناك ،والداعي له أنه علم أن مئات اآلالف من
أبناء القبائل العربية واإلسالمية فقدت هويتها
العربية واإلسالمية منذ مئات السنني ،وصارت
قبائل وثنية ،ال تعرف لإلسالم حتى اسمه ،ومل
تعلم عن القرآن ولو رسمه.
رأى عبد الرمحن السميط املنكرات منترشة
حتى يف املساجد جهال من الناس ،فمن هلؤالء
إن مل يبادر ملساعدهتم بكل ما أويت من قوة.

وجد الدكتور عبد الرمحن السميط
 رمحه اهلل -املنظامت التنصريية تنترشكالنار يف اهلشيم يف بالد املسلمني يف
إفريقيا وينفق عليها مئات املاليني من
الدوالرات للدعوة إىل دينها ،ونحن
املسلمني مقرصون متقاعسون عن
أداء واجبنا والدعوة إىل ديننا احلق ،كام
يفعل هؤالء.

من مظاهر التنصير كنيسة
في إحدى القرى اإلفريقية

التنصير في إفريقيا منذ القدم

هم اإلسالم واملسلمني يف قلبه ،وحاول رفع احلرج واإلثم عام
محل عبد الرمحن السميط  -رمحه اهللّ -
يزيد عن مليار من املسلمني قرصوا يف القيام بواجباهتم نحو اإلسالم واملسلمني يف األرض عامة ويف ربوع
إفريقيا خاصة ،فكان رجال يعدل أمة.
يقول املهندس صهيب عبد الرمحن السميط يف لقاء معه يف برنامج « عبد الرمحن الفاتح » :يف أحد األيام
كان يقول يل :ياولدي أرى الناس ختدمني مدة شهرين ،وهناك أيتام يف إفريقيا لو صار ألحدهم مكروه فأين
أذهب من سؤال رب العاملني عندما يسألني عنهم؟
كنت أقول له :أنت معذور -ألنك مريض -فيقول يل :أعندك َص ٌّك بذلك؟! !
فام وجدت جوابا ومل أستطع أن أرد عليه ،هذا الرجل محل مهة أمة فصار يقاس عند الناس بأمة.
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إفريقيا تسترد إسالمها

خريطة تبين هجرة الحبشة

جاء يف كتاب «اإلسالم واملسلمون يف وسط إفريقيا» للدكتورة
نوال عبد العزيز رايض ما يتعلق بتاريخ اإلسالم يف إفريقيا ،فذكرت
أن إفريقيا هي ثاين أكرب قارات العامل من حيث املساحة وعدد السكان،
وتأيت يف املرتبة الثانية بعد آسيا ،تبلغ مساحتها  2 .30مليون كيلومرت
مربع  ،ويبلغ عدد سكان إفريقيا مليار نسمة.

عـرف السـاحـل الشـرقـي
إلفريقيا الوجــود العريب بفضل
العالقات التجارية بني العرب
والشـــرق اإلفـريقـي ،بحـكـم
اجلوار اجلغرايف ،واختلط العرب
وتزوجوا منهم،
بأهل الساحل،
َّ
وأقاموا حمطات جتارية متعددة،
وتأثر الساحل الرشقي إلفريقيا
بالطــابـع العـربـي ،مدعــوما
بالوافــدين من جــزيرة العرب
واخلليج العريب.
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ثم عرفت إفريقيا اإلسالم ونعمت بنوره املرشق منذ
بداية الدعوة اإلسالمية والبعثة املحمدية ،حيث وقعت
هجرتان للمسلمني إىل احلبشة ،حني اشتدَّ أذى مرشكي مكة
للمسلمني فأذن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -لبعض
أصحابه باهلجرة إىل احلبشة ،حيث يوجد هبا النجايش ،والذي
وصفه الرسول  -صىل اهلل عليه وسلم  -بأنه ال ُيظلم عنده
أحد ،فصارت احلبشة موطن اهلجرة األوىل للمسلمني ،ولقي
املسلمون استقباالحافال وحفاوة بالغة من النجايش ،و َتك ََّررت
مرة أخرى بِ َف ْوج أكرب من الفوج األول ،فبلغ عددهم
هجرهتم َّ
ثالثة وثامنني رجلاً
وتسع عرش َة امرأة ،لذلك ال يدهشنا
َ
استمرارا طبيع ًّيا
الوصول الباكر لإلسالم يف إفريقيا باعتباره
ً
وتطورا حتم ًّيا هلا.
لتلك العالقات التارخيية
ً

أهم أسباب انتشار اإلسالم َعبرْ ربوع
كان من ِّ
إفريقيا ً
أيضا بساطة تعاليمه ،وسهولة َف ْهمه ،و ُيسرْ ُ
الدعوة إليهُّ ،
فكل مسلم يعترب داعية ،فال توجد
تعقيدات كهنوتية كام يف املسيحية ،وما يكتنفها من
غموض ،مما جيعلها صعبة ال َفهم بالنسبة لإلفريقي،
تعاليم اإلسالم وسموها بال َبشرَ ِ
وعىل العكس يرست
ُ
مهمة
ومساواهتا بني الناس ،سهلت َّ
إقامة الصالة في أحدالحقول في
وأيضا مما ساعد
الدعوة لإلسالم،
ً
إفريقيا
عىل انتشار اإلسالم عدالته ومساواته
بني الناس ،وبغضه للتفرقة العنرصية،
وهي ُع ْقدَ ة األفارقةحيث مارسها بعضهم ،ويامرسون
مجيع ألواهنا يف جنوب إفريقيا حتت ظالل
املسيحية،سهامما عبد الرحمن السميط
جيعل األخوة يف كنف التنصري ليست إال أكذوبة ،لمََ َ
الفاتح الثاني إلفريقيا
اإلفريقي واقتنع هبا.
استطاع املهاجرون املسلمون بعد ذلك إقامة
سلطـنات ودويـالت إسـالمـية يف تلك البقـاع من
إفريقيا ،فاستقر اإلسالم شامال من مرص حتى املغرب
العريب وموريتانيا شامال نزوال إىل ممالك مايل وغانة
ومملكة امللثمني الصنهاجية غربا ،وإمارة المو ،وباتا،
وزنجبار ،وماليندي ،وكلوة ،وشوا وسلطنة أوفات
ومقديشيو وغريها من ممالك الرشق اإلفريقي.

دخلت إىل مناطق كثرية يف إفريقيا أبحث
عن بعض ما كان يصنعه الدكتور عبد الرمحن
السميط  -رمحه اهلل -فوجدته بالفعل يستحق
لقب «عبد الرمحن الفاتح» ،فقد استطاع بفضل
اهلل الوصول إىل أماكن مل يكن أحد قد وصلها
قبله ،فقـد كــان منـهج الكثـري من املنظــامت
التنصـريية أو حـتى بعض اجلمعيـات اخلـرييـة
عبد الرحمن السميط في إفريقيا  -ثاغإلا لمعلا ةيادب
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عنــدما تـدخـل بعـض
البلــدان يقـتصـر عملـها
وأنـشطتــها عـىل بعـض
املدن ،لكن الدكتور عبد
الرمحن السميط -رحــمه
اهلل -كــان يقطع مئات
الكيـلومــرتات يقضيـها
بالسيارة تارة أو بالدراجة
تارة أخرى ،وأحيانا سريا
عىل قدميه ساعات طواال
يف األوحال واملستنقعات
واألدغال ،معرضا نفسه
لألخطار واألهوال.
من أجل ماذا كل هذا؟
من أجل أن يصل إىل بقعة مل يسجد
فيها هلل سجدة ،فيرتك فيها بصمته
املباركة ،ويفتح اهلل عز وجل به قلوب
أهل تلك البقعة ،فتنترش فيها املساجد،
ومعامل اخلري واملدارس وحيول أهلها من
كوهنم وثنيني ال يعرفون لإلسالم اسام
وال رسام إىل كوهنم دعاة إىل اهلل.
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بين عمل وشرود ذهن مع العمل
 -رحمه الله -

أال يستحق هذا الرجل النبيل أن يلقب بعبد الرمحن
الفاتح؟
هذا الرجل مدرسة متكاملة للرب والعمل الدعوي
واخلريي واإلنساين ،وجدير بنا أن نتعرف عىل سريته
العطرة ،وكيف انطلقت آثاره الكثرية املباركة يف أنحاء
إفريقيا ،حتى بلغ أثره الطيب إىل أكثر من أربعني دولة،
يف مدى زمني وجغرايف مل تستطع منظامت ودول
بأرسها بماليينها وإمكاناهتا أن تصل إليه ،رغم أهنا
تبلغ أضعاف أضعاف ما كان حتت يديه ،فضال عن أن
يصل إليه آحاد األفراد.

رضب الدكتور عبد الرمحن السميط أروع األمثلة يف محل هم املسلمني ،وبذل املعروف للمحتاجني،
وإغاثة امللهوفني ،فرتك الدنيا والطب والتدريس ،بل وحرم نفسه من صحبة أهل بيته وأوالده ،وحتمل
الغربة عن بالده ،بل ونسى نفسه ذاهتا ،من أجل هذا الغرض النبيل واملرشوع العظيم.

سباق مع العمر
والزمان
بعد ما رأى يف ماالوي؛ شعر
الدكتور عبد الرمحن السميط
أن عمره كله ال يكفي ليبذله
يف سبيل إنقاذ إخوانه املسلمني
يف إفريقيا من ربقة الكفر والفقر واجلوع واملرض،
فعقد العزم أال يضيع حلظة واحدة بعيدا عنهم،
حتى إنه كان يقيض أحد عرش شهرا كاملة من السنة
بعيدا عن بيته وأهله ،حتى الشهر الباقي إما يقضيه
يف الكويت أو يدعوهم إىل موطن إقامته يف إفريقيا
حيث كان ،ليغرس فيهم حب الدعوة ويذيقهم لذهتا.
كان عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل -يرى أن مشقة
السفر ليست يف تعب االستعداد واحلل والرتحال ،بل
يف ضياع األوقات الثمينة التي ال يعدهلا ذهب أو مال.

السميط يشارك فى أحد المؤتمرات

يقول -رمحه اهلل :-ليس هناك يشء أتضايق
منه أكثر مما أتضايق من السفر،فأنت تقيض عدة
ساعات قبل سفرك يف االستعداد واالنتظار،
وعدة ساعات أثناء الرحلة ،وساعات أخرى
عند بلوغك حمطة الوصول ،كلها مستقطعة
من عمرك دون أن تستطيع أن تنتج خالهلا شيئ ًا
يذكر ،لكن املشكلة الكربى عندما يكون السفر
جزء ًا من عملك وأساس حياتك.
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وقد أضطر أحيان ًا إىل زيارة ثالث دول يف أربع وعرشين
ساعة ،وهذا أمر متعب حتى يف بالدنا ،فام بالك إذا كان يف
إفريقيا حيت تلغى رحلتك أحيان ًا وأنت عىل متن الطائرة!
فقد تبيع بعض اخلطوط اجلوية اإلفريقية طائرهتا الوحيدة
بينام أنت يف املطار تنتظرها  ،حق ًا إن السفر قطعة من العذاب.
ورغم لطفه ودعابته ولينه مع من حوله ،كان الدكتور
عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل -يغضب لضياع
المؤلف مع األخ محمد منصور
أي فرصة دون أن يسهم فيها يف دعوة ضال أو
مدير مكتب مالوي
إطعام جائع أو إغاثة ملهوف ،فكان شديدا يف
هذا األمر ال يتنازل فيه ،فالعمر قصري والطريق طويل ،فال
ثم يقول األستاذ حممد منصور :يأيت
وقت للنوم أو الشعور بالتعب  ،فكان دائم العجلة لتحقيق
ذلك ،حتى أتعب كل من حوله ،شبابا كانوا أم كهوال ،وهو الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه
اهلل -إىل ماالوي لتتبع مسرية العمل هنا،
يريد أن يرتك أثرا مباركا له قبل أن يرحل عن هذه الدنيا.
فإذا رجع -رمحه اهلل -إىل الكويت أمكث
حيدثني األستاذ حممد منصور مدير مكتب «مجعية العون ثالثة أيام أو يزيد أبحث عن النوم وعن
الراحة ألن عبد الرمحن السميط يمكث
املبارش» بامالوي:
كنا ذات مرة يف أحد املطاعم ،فطلبنا غداء ،والدكتور باليومني والثالثة ال يذيقنا طعم النوم أو
عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل -ينظر يمينا وشامال ويذهب الراحة رضبا يف األرض  ،يتلمس حوائج
وخيرج ويدخل ،ثم يرضب الطاولة غاضبا وخرج ،وذلك املحتاجني ،وينفذ مشاريع املحسنني ،قد
بسبب تأخر الغداء ،فهذا التأخر من املمكن أن يعطله عن أتعب من معه ومن بعده واهلل ،فرمحه اهلل
وشكر ما صنع لألمة.
رسالته واهلدف الذي جاء من أجله.
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الباب الثاني
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أهمية العمل المؤسسي
ال يوجد عمل ناجح إال وحيمل يف طياته أسس نجاحه وبذور تفوقه ورباحه،
ومعامل ثامره وفالحه ،ويعد العمل اجلامعي واملؤسيس من أهم قواعد األعامل العظيمة
التي يتخطى أثرها من األفراد إىل اجلامعات واألمم ،بل والعامل بأرسه.
وإن املتأمل يف نجاح الرساالت اإلهلية والنظم واملؤسسات الدنيوية عىل حد سواء
جيد أن العمل اجلامعي واملؤسيس ال يغيب أبدا عن مشهد النجاحات واالنتصارات.
فجميع األعامل الناجحة يف عاملنا املعارص أساس نجاحها األول العمل املؤسيس بدءا من بناء
الدول وقيادهتا من أعىل مستوياهتا إىل أدناها ،وصوال باألعامل التجارية واإلدارية البسيطة.
تعريف العمل املؤسيس:
كل جتمع منظم هيدف إىل حتسني األداء وفعالية العمل لبلوغ أهداف حمددة ،ويقوم
بتوزيع العمل عىل جلان كربى وفرق عمل وإدارات متخصصة :علميةودعويةواجتامعية؛
بحيث تكون هلا املرجعية وحرية اختاذ القرار يف دائرة اختصاصها . . .يعترب عم ً
ال
مؤسسي ًا.
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العمل المؤسسي في العصر النبوي
أرسى رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -العمل اجلامعي يف أمته منذ بزوغ الدعوة الربانية،
حيث دأب  -صىل اهلل عليه وسلم  -عىل توزيع األعامل عىل أصحابه املكرمني ،وجتىل ذلك
العمل اجلامعي يف هجرته الرشيفة ،فقد كانت اهلجرة النبوية من مكة إىل املدينة املنورة عمال
مجاعيا منظام فعاال.
كون يف رحلة اهلجرة فريق عمل ناجحا
ال نبالغ إن قلنا :إن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -قد ّ
من الرجال والنساء مجي ًعا ،سامهوا مجيعا يف إنجاح هذا احلدث الفريد ،والوصول به إىل بر األمان.
ولقد أحسن -صىل اهلل عليه وسلم  -توظيف قدرات ومواهب وإمكانات هذا الفريق ٌ
كل بام
يناسب طبيعته ،وأسند لكل منهم ما يناسب قدراته وخرباته ومواهبه ،فاختار الرفيق الويف األمني
أبا بكر الصديق ،وترك الفدائي عيل بن أيب طالب ليقوم بأعامل التغطية والتمويه ،وقام عبد اهلل بن
أيب بكر بدور العني املخابراتية جلمع املعلومات واألخبار عام يدور يف مكة ،وعامر بن فهرية للتمويه
والتشويش ،وعبد اهلل بن أريقط دليال للطريق ،وأسامء بنت أيب بكر لإلمداد والتموين.
هذا الفريق املتناغم ساهم مسامهة أساسية يف نجاح اهلجرة املباركة وأدائها عىل أكمل وجه،
فيرس اهلل أمرها حتى بلغت الرب بأمان وسالم.
إن علم اإلدارة احلديث ال خيتلف عن ذلك ،حيث إن أعمدته األساسية ترتكز عىل مبدأ
توزيع األدوار واستغالل املهارات والقدرات واملواهب يف فرق متناغمة واختيار الشخص
املناسب يف املكان املناسب.
قوم املعوج
وقد كان من منهجه  -صىل اهلل عليه وسلم  -أن يبني إنسانًا فعاالً وال حيطمه ،و ُي ِّ
وال يكرسه ،وأالّ ُيبقي املزايا يف أصحابه طاقات معطلة ،بل كان يوظفها لصالح املجتمع.
عبد الرحمن السميط في إفريقيا  -يسسؤملا لمعلا

163

العمل المؤسسي عند الصحابة:
انطلق الصحابة منذ العرص الراشد يف حتديث الدولة اإلسالمية ومواكبة النظم
احلديثة حينذاك يف التنظيم واإلدارة مدفوعني بفطر سليمة وسعة مدارك يف هضم
منجزات عرصهم ،وذلك مرده أن الدولة اإلسالمية احتاجت إىل تنظيم أمورها ،وإىل
إنشاء الدواوين املتنوعة ملواكبة ما صاحب الدولة من توسع ال يمكن إدارته أو متابعته
إال بنظم أكثر حداثة ودقة وموثوقية.
كام فعل عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه  -ملا دون ديوان للجند والعطاء ،حلاجته إىل
تدوين وتسجيل قبائل املسلمني ،وأسبقية الصحابة يف اإلسالم ،ليجعل عطاء السابقني
يف اإلسالم أكثر ممن جاءوا من بعدهم.
وتعددت الدواوين واتسعت يف العرص األموي ،ومن أهم الدواوين التي كانت
استحدثت يف ذلك العرص ديوان اخلراج ،وديوان اخلاتم ،وديوان الربيد ،وديوان
الرسائل ،وديوان اإلنشاء ،وديوان ال ُعشرْ  ،وديوان املستغالت (أمالك الدولة) ،وديوان
العامل.
التوسع يف
وملا جاء العرص العبايس ،ومع ازدياد أعباء اخلليفة وازدادت احلاجة إىل
ّ
إنشاء الدواوين ،وكان يعهد بإدارة كل ديوان من الدواوين السابقة إىل رئيس ،أو صدر،
أو ناظر ،ويعمل حتت إدارته عدد من الكتاب واملوظفني.
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مميزات وخصائص العمل المؤسسي:
إن جمرد ممارسة العمل من خالل جملس إدارة ،أو من خالل مجعية أو مؤسسة خريية،
ال ينقل العمل من كونه عم ً
ال فردي ًا إىل عمل مؤسيس ،فكثري من املنظامت واجلمعيات
اخلريية التي هلا لوائح وأنظمة ،وجمالس إدارات ومجعيات عمومية ،إنام متارس العمل
الفردي ،إذ إن املنظمة أو اجلمعية ال تعني إال فالن ًا من الناس؛ فهو صاحب القرار،
والذي يملك زمام األمور والترصف باملوارد ،وهذا ينقض مبدأ الشورى الذي هو أهم
مبدأ يف العمل املؤسيس .
إن أمهية العمل املؤسيس تكمن يف جمموعة من السامت واخلصائص التي جتعله مميز ًا،
منها ما ييل:
1.1حتقيق مبدأ التعاون واجلامعية الذي هو من أسمى مقاصد الرشيعة اإلسالمية
املطهرة.
2.2حتقيق التكامل يف العمل.
3.3االستقرار النسبي للعمل يف الوقت الذي خيضع فيه العمل الفردي للتغيري كثري ًا،
قوة وضعف ًا ،أو مضمون ًا واجتاه ًا ،بتغيري األفراد واختالف قناعاهتم.
4.4القرب من املوضوعية أكثر من الذاتية بوضع معايري حمددة وموضوعية للقرارات.
5.5دفع العمل نحو الوسطية والتوازن.
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6.6توظيف كافة اجلهود البرشية ،واالستفادة من شتى القدرات اإلنتاجية.
7.7ضامن استمرارية العمل.
8.8عموم نفعه ألفراد املجتمع لعدم ارتباطه باألشخاص ،بل باملؤسسات.
9.9مواجهة حتديات الواقع بام يناسبها ،وكيفية االستفادة من منجزات العرص ،دون
التنازل عن املبادئ ،وهذا الغرض ال يقوم به جمرد أفراد ال ينظمهم عمل مؤسيس.
1010ينقل من حمدودية املوارد املالية إىل تنوعها واتساعها ،فتتعدد قنوات اإليرادات،
ويعرف العمالء طريقهم إىل املؤسسة ،عن طريق رسميتها ومرشوعيتها.
1111االستفادة من اجلهود السابقة ،واخلربات املرتاكمة ،بعد دراستها وتقويمها.
1212يضمن العمل املؤسيس عدم تفرد القائد ،أو القيادة يف القرارات املصريية ،املتعلقة
باملؤسسة.
1313حيافظ العمل املؤسيس عىل االستقرار النسبي ،املايل واإلداري من خالل إتباع
جمموعة من نظم العمل( ،سياسات وقواعد وإجراءات) ،تعمل عىل حتقيق
األهداف ،بام يتفق مع رؤية املؤسسة.
1414يضمن العمل املؤسيس بأن مجيع العاملني ملتزمون بمنظومة من القيم واملبادئ
يتمحور حوهلا أداؤهم وسلوكهم وعالقاهتم الوظيفية واإلنسانية.
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1515يضمن العمل املؤسيس اجتهاد اإلدارة يف اختيار أفضل األساليب النظرية
واإلدارية لتحقيق ،أو تقديم أفضل مستويات للخدمة.
1616يضمن العمل املؤسيس أن يدعم املؤسسة بأفضل املوارد البرشية من خالل إتباع
سياسة منظوره ،يف االختيار والتوظيف والتدريب والتأهيل حتقيق ًا للتنمية املهنية
املستمرة.
1717يؤكد العمل املؤسيس جاهزية املؤسسة يف تقديم القيادات البديلة يف وقت الرضورة
والطوارئ حينام تدخل املؤسسة يف أزمة تستدعي التغيري والتبديل.
1818التجارب الكثرية تؤكد أن العمل الذي يبنى بنا ًء مؤسسي ًا ينتج أضعاف العمل
الذي يبنى بنا ًء فردي ًا.
1919العمل املؤسيس يوضح األهداف ،وينظم العمل ألنه جيرب عىل إجياد التخصصات،
وبالتايل جيرب العاملني عىل الوضوح وحتمل املسؤولية.
2020اكتساب صفة الرشعية للمشاريع ،والربامج التابعة للمؤسسة مما يفتح أمامها
كثري ًا من امليادين ،ويسهل سياسة االنتشار.
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العمل المؤسسي عند عبد
الرحمن السميط

رغم ما يتمتع به الدكتور عبد الرمحن
السميط  -رمحه اهلل -من إمكانات ذهنية
وعلمية وأخالقية ،وخربات ميدانية واسعة،
إال أنه مل ينتهج هنج العمل الفردي القائم عىل
إمكاناته الشخصية ،وذلك ألن العمل العظيم الذي افتتح بابه الواسع مل يكن ليقوم ويبلغ معشار ما بلغه إال
بتأسيس قواعد العمل اجلامعي ثم تطور بعد ذلك إىل مفهوم العمل املؤسيس ،وهو بذلك يعد من األوائل
السباقني إىل غرس هذا النوع من العمل يف عاملنا اإلسالمي خاصة فيام خيص العمل الدعوي واخلريي.
نعم إن كثريا من األعامل العظيمة تبدأ بجهد رجل عظيم ،ولكن ال تستمر مسرية هذا العمل بنفس
وتريته التي تصطبغ بصبغ الفرد املؤسس إال بالعمل اجلامعي واملؤسيس ،ونحن يف عرص ال يسمح
هم مرشوع ضخم مثل مجعية العون املبارش بمفرده ،أضف إىل ذلك أن العمل الفردي
لرجل أن حيمل ّ
مهام بدا ناجحا يف ذاته إال أنه تصيبه بعض أعراض سلبية ،منها عدم الديمومة واالستمرارية والدوران
حول شخصية الفرد قوة وضعفا ،فتقوى بقوته وتضعف عند ضعفه ،وتنتهي بموته ،ويعرتي األعامل
الفردية ما يعرتي الفرد من فتور أو ضعف أو نسيان أو جهل ببعض نواحي العمل إىل آخر ذلك من
صفات البرش لقوله تعاىل «وخلق اإلنسان ضعيفا».

فالعمل الفردي مهام يصحبه من اإلتقان واإلخالص
حمدود األثر ،حمصور القدرة ،مقيد اإلمكانات ،ولكن
إذا تضا ّمت اجلهود ،وتالمحت القوى ،أصبحت اللبنات
املتفرقة بنيانا مرصوصا ،يشد بعضه بعضا ،فاملرء قليل
بنفسه ،كثري بإخوانه ،ضعيف بمفرده ،قوي بجامعته،
ويد اهلل مع اجلامعة ،لذلك كان العمل اجلامعي املنظم
أكثر فائدة وأطول عمرا وامتدادا يف املستقبل.
168

عبد الرحمن السميط  -أسطورة العمل اإلغاثي

لقد الحظ الدكتور السميط -رمحه اهلل-
بعينه ما يوليه النّصارى خلدمة دينهم من االهتامم
بجميع الطرق املحققة ألهدافهم ،ومن أمهها
اجلانب التنظيمي املؤسيس ،املبني عىل العمل
اجلامعي املخطط له وفق رؤية ورسالة حمددة،
بعيد ًا عن اجلهود الفرد ّية التي يصحبها -غالب ًا-
الضعف والفتور والتعارض والتكرار.

ورأى أيضا عند هؤالء املنرصين تنوع الوسائل
التنصريية وكثرهتا ،ورصف األوقات واألموال واجلهود
الكبرية ،واستنهاض اهلمم وإشعال العواطف .

اسرتاتيجية التخطيط للعمل لتتحول واجهة
العمل املؤسيس إىل «مجعية العون املبارش» وهذا
االسم هو الذي حتتفظ هبا إىل يومنا هذا.

كان يمكن للعمل الفردي أن يكون كافيا للدكتور
السميط لو كان األمر فقط يتعلق ببناء مسجد يف مالوي أو
توزيع بعض الصدقات والتربعات عىل املحتاجني ،ولكن
السميط بدأ العمل اجلامعي يف بناء أول مسجد يف مالوي
من خالل العمل اجلامعي ،فجمع بعض اإلخوة الطيبني
ليشاركهم يف الرأي  ،ويتبادل الشورى يف شأن حتديد
أفضل مكان لبناء مسجد ،فوقع اختيارهم عىل مالوي.

فاستطاع -رمحه اهلل -أن حيول عمله الذي
بدأ فرديا إىل عمل مؤسيس ضخم يشار له
بالبنان ،وينال القبول واإلحسان يف كل مكان،
حيث استطاع أن يوزع العمل بني كوادر يثق
يف قدراهتم وأمانتهم ،سواء داخل الكويت أم
خارجها ،فانتقلت أعامل «مجعية العون املبارش»
املتنوعة خرييا وإغاثيا ودعويا وتعليميا من رجل
فذ يفكر وحده ويسعى وحده إىل جمموعة تفكر
تفكريا مجعيا متناغام قويا ،فكان من نتاج هذا أن
مسرية مجعية العون املبارش مل تنقطع من بعده أو
يف غيبته ،بل ما زالت اجلمعية العظيمة تؤدي
عملها النبيل بعد وفاته ،وبصورة أكرب مما كانت
تؤديه من قبل ،ويعود الفضل يف ذلك  -بعد
فضل اهلل -إىل الرجل الذي أرسى قواعد العمل
املؤسيس فيها ،ورضب أنموذجا حيتذى لغريه من
اجلمعيات اخلريية واإلسالمية يف أسس وقواعد
وأدبيات العمل املؤسيس الفعال والنافذ أال وهو
الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل.-

لقد رزق اهلل عز وجل الدكتور عبد الرمحن السميط
 رمحه اهلل  -عقال منظام يميل إىل املنهج العلمي يفقياس األمور وتنفيذ املهامت ،وتشهد أعامله اجلليلة أنه
ال جيارى يف هذا املضامر.
لذلك مل يضيع الدكتور السميط  -رمحه اهلل -وقتا
يف التفكر يف أنجع وسيلة الستكامل إدارة عمله الدعوي
واخلريي الذي ابتدأه ببناء مسجد يف مالوي ،بل بادر
يف تأسيس « جلنة مسلمي مالوي» والتي تطور اسمها
إىل «جلنة مسلمي إفريقيا» ،وملا توسعت أعامهلا تغريت
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عبد الرحمن السميط وعلم اإلدارة
متيز الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل -بإملامه بالكثري من العلوم املتعلقة بعمله الدعوي
واإلغاثي ،فضال عن خرباته امليدانية التي تتخطى الكثري من األبحاث النظرية ،وقد استدعى ذلك
الكثري من املنظامت العلمية واألكاديمية لإلفادة من تلك املعارف واخلربات.
التقيت يوما بأحد املتخصصني بعلم اإلدارة واألساتذة بجامعة الكويت ،وقال يل :ذهبت يوما
بصحبة وفد يمثل اجلامعة للمشاركة يف مؤمتر بالقاهرة عن علم اإلدارة ،وكان اجلميع من أهل
التخصص بعلم اإلدارة ،فإذا يب ألتقي بالدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل -ضمن املشاركني
املدعوين يف هذا املؤمتر .
سألت نفيس  :وما العالقة بني الدكتور عبد الرمحن
السميط وعلم اإلدارة ،وهـو الطـبيب الداعـية الذي
يعمل يف جماالت اإلغاثة والدعوة والعمل اخلريي؟
ترى ما اإلسهام الذي سيقدمه الدكتور عبد الرمحن
السميط هلذا املؤمتر التخصيص ؟
ما الذي سيقوله؟
وكان كل من أعضاء الوفد اجلامعي قد أعد ورقة
بحثية يف جمال من جماالت علوم اإلدارة ليشارك هبا.
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وملا جاء دور الدكتور عبد الرمحن السميط
 رمحه اهلل -للمشاركة واإلدالء بدلوه ،فإذا بهيرجتل الكالم ارجتاال عجيبا ،وحيدثنا عن قواعد
اإلدارة وتطبيقها ميدانيا يف جمال عمله يف إفريقيا.
يقول هذا الرجل وقد أنصف يف قوله:
إنه ما قدمت ورقة بحثية وال حمارضة يف ذلك
املؤمتر أقوى وال أفضل من كلمة الدكتور عبد
الرمحن السميط.

فال غرابة يف أن يتحول العمل اخلريي واإلغاثي يف إفريقيا عىل يد الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه
اهلل -من عمل فردي إىل مؤسسة عظيمة.
يقول السيدأمحد اجلارس رئيس مجعية النجاة اخلريية :إن دراسة نموذج الدكتور عبد الرمحن السميط -
رمحه اهلل-وأسلوبه وسياساته يف العمل اخلريي ،وتعامله بكل الطرق السياسية والبيئية والعالقات االجتامعية
املتنوعة يمكن أن يساهم يف تعليم وختريج أجيال واعدة يف جمال العمل اخلريي ،خاصة يف جمال العمل عىل
مجع التربعات  ،أو يف جمال إدارة العمل اخلريي املركزية ،أو يف جماالت العمل امليداين اإلغاثي  ،أو التعليم أو
أي جمال من جماالت العمل اخلريي ،فهو مدرسة متكاملة جيدر االستفادة منها.

دور السميط في تنمية
جمعية العون المباشر
عمل الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل-
عىل تنمية مجعية العون املبارش لتصبح واحدة من أهم
اجلمعيات العربية واإلسالمية والدولية العاملة يف هذا
املجال.
ومن أهم املجاالت التي اهتم هبا الدكتور
عبد الرمحن السميط  -رحـمه اهلل  -يف إثـراء هـذا
الدور للعون املبارش هو جمال اإلعالم ،حيث ظهر
ذلك جـليـا يف حـرصـه  -رحـمه اهلل  -عىل تدوين

جتـاربــه ومشــاهداته ،فقـام بكتـابة جمـموعة
ثـريـة من املقـاالت اليـوميـة يف جملة «الكوثر»
كانت تلك املقاالت بمثابة جتارب شخصية
ومشاهدات حياتية خلصت لنا جمهودات ودور
الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل -يف
العمل اخلريي امليداين يف إفريقيا ،واجتهد
 رمحه اهلل  -يف جعل جملة الكوثر التي كانمرشفا عليها ،ليست جملة للرسد الرقمي اجلاف
للمشاريع فحسب ،بل جعلها جملة توثيقية
غنية باملواد العلمية والتارخيية ،والتي صارت
مرجعا للكثري من الباحثني الراغبني يف دراسة
إفريقيا وما يتعلق بقبائلها ،وعاداهتا وتقاليدها
وحكوماهتا أيضا.
عبد الرحمن السميط في إفريقيا  -يسسؤملا لمعلا

171

قام الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل -بنقل
هذه اخلربات واملشاهدات إىل كثري من الربامج اإلذاعية
والتلفزيونية ،وكان دائم املشاركة يف هذا املجال حريصا
عىل إطالع الناس عىل ما جيري يف إفريقيا مزحيا الستار
عام يعانيه األفارقة هناك من معاناة ،ناقال لنا آالمهم
وآماهلم ،ثم نقل كل ذلك إىل إفريقيا نفسها فكان
حيرص عىل تأسيس الكثري من اإلذاعات يف كثري من
الدول اإلفريقية.
مكث الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل-
يف آخر حياته يتفقد ثمرات عمله املبارك ،فكان يتابع
العمل املوزع عىل رجال مجعية العون املبارش ،واستطاع
 رمحه اهلل  -أن جيعل منها مؤسسة ال يوجد هبا قائدواحد يسمى عبد الرمحن السميط بل استطاع أن يرتك
هبا عرشات النسخ املكررة من عبد الرمحن السميط
والذين أسهموا إسهامات كبرية يف العمل اخلريي
والدعوي يف إفريقيا.
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السميط
يغير وجه إفريقيا
يقول الدكتور عبد الرمحن صالح
املحيالن رئيس جملس إدارة العون املبارش:
إن هذا الرجل العظيم الدكتور عبد
الرمحن السميط  -رمحه اهلل -يعد رجال
بأمة فام استطاع القيام به خالل ثالثني
سنة أحدث تغيريا كبريا جدا يف املجتمع
اإلفريقي ،ويف األوساط اإلسالمية
املحتاجة إىل العون ،ورغم ضخامة قارة
إفريقيا وكون هذه األعامل اخلريية التي قام
هبا الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه
اهلل -تسد حاجة قطاع حمدد من تلك القارة
الكبرية ،إال أنه رضب أروع األمثلة لكثري
من حمبي اخلري والساعني إىل مساعدة الغري،
وبني هلم عمليا أن العمل اخلريي املؤثر
هو أمر ممكن ،ورسيعا ما يرون أثره وثامره
ونتائجه.

كلنا عبد الرحمن السميط!
إذا جتولت يف القارة اإلفريقية وزرت مكاتب مجعية العون املبارش ستجد أن الدكتور عبد الرمحن السميط
 رمحه اهلل -قد ترك يف كل مكتب منها نسخا مكررة من عبد الرمحن السميط ،ورغم ذلك كان  -رمحهاهلل  -يتفقد األعامل بنفسه رغم اتساع رقعة العمل يف القارة الشاسعة ،فيتابع املشاريع اخلريية بنفسه ،ويذهب
مسافرا إىل هذه الدول ويقيض هبا األيام والشهور ،للمتابعة والتفقد والتقييم وحل املشكالت.،

لقد اصطبغت تلك املكاتب التابعة للعون
املبارش يف إفريقيا بكثري من صفات الدكتور
عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل -حتى كادت
أن تكون نسخا منه ،فرتى أحدهم يرشف عىل
تنفيذ املرشوعات بأنفسهم ،وال يرتكها ملقاول
آخر بل يتابعها بنفسه منذ بدايتها إىل هنايتها،
فيقوم برشاء املعدات ويستأجر العامل  ،حتى
يبلغ به األمر أن يقطع مئات الكيلومرتات حتى
ولو قطع ألفا أو ألفني من الكيلومرتات ملتابعة
املرشوع وتفقده حتى يتم.

استطاع الدكتور عبد الرمحن السميط -
رمحه اهلل  -من خالل العمل املؤسيس أن يكون
امرباطورية من العاملني بجمعية العون املبارش
والكوادر املدربة ،وكل ذلك من خالل الكوادر
اخلاصة بجمعية العون املبارش ،وذلك يعد
تعبريا صادقا يعرب عن نجاح العمل املؤسيس .
لقد بنى السميط  -رمحه اهلل -بناء ثابت األركان
راسخ البنيان اسمه «مجعية العون املبارش»،
وسوف يستمر -بإذن اهلل  -إىل أن يلقى الناس
امللك الديان يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال
من أتى اهلل بقلب سليم.
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ولذلك ملا ترك السميط  -رمحه اهلل  -اجلمعية
االستقرار المؤسسي
عام ( 2008م ) ومكث بعدها ست سنوات مل
للعون المباشر
تتأثر اجلمعية خالل تلك السنني الست ،وما
زالت اجلمعية تؤدي
دورها اخلريي واإلغاثي
والتنموي والدعوي عىل
من أهم فوائد العمل املؤسيس االستقرار اإلداري واستمرار العمل،
أكمل وجه بحمد اهلل.
فال يصاب بضعف أو فتور لغياب أي عنرص من عنارصه مهام كان تأثريه
ودوره يف العمل.
ودائام ما يكون
العاملون عىل إدارة العون
املبارش من الكوادر الوطنية الرائعة العاملة
عندما تقاعد الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه واملعروفة يف جمال اإلغاثة واملشاريع اخلريية
اهلل -عن إدارة اجلمعية للتفرغ للعمل البحثي والتأليفي يف الكويت منذ عرشات السنني ،سواء كانت
والعمل امليداين املبسط مقارنة بعمله السابق بجمعية اإلدارات السابقة أو اإلدارات احلالية ،ويشاركهم
العون املبارش ،ظن البعض أن مجعية العون املبارش ستتأثر يف ذلك جمموعة من الكوادر العاملة يف اإلدارات
والقطاعات أو حتى يف املكاتب امليدانية.
تأثرا بالغا بتقاعد السميط وتركه للعمل باجلمعية.
إن مما رسخ معناه الدكتور عبد الرمحن
وقد كان  -رمحه اهلل  -مستعدا لذلك اليوم فقام منذ
إصابته عام (1994م) بإصابته األوىل ،وتعرضه لنوبة السميط  -رمحه اهلل -أن الربط بني مجعية العون
قلبية بتكوين جملس إدارة للعون املبارش ومكتب أمناء املبارش وغريها من املؤسسات التي تعمل بمجال
العمل اخلريي والدعوي واإلغاثي وبني أسامء
يقومون بالدور ذاته الذي يقوم به حينذاك.
أفراد هو مفهوم خاطئ قد جتاوزه الزمان وتركه
الناس منذ القدم.
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نعم كان الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه
اهلل -هو العقل الفذ والنفس الزكية التي أنشأت مجعية
العون املبارش ،ذلك العمل العظيم ،ولكن البد أن نذكر
أن العمل املؤسيس الذي ساهم يف ترسيخه السميط
 رمحه اهلل -يؤكد عىل معنى ال يمكن جتاوزه وهو أنهكان مع الدكتور عبد الرمحن السميط رجال وكوادر
برشية ناجحة سامهت يف إنجاح هذا العمل املبارك ،وال
زالت وستظل تعمل عىل نجاحه واستمراره وتنميته.
ولذلك مل تتأثر مجعية العون املبارش بوفاة الدكتور عبد
الرمحن السميط  -رمحه اهلل -سوى بتأثرها بفقد عمود
من أعمدة العمل البيت اخلريي الكويتي.
ولنا يف رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -املثل
األعىل والقدوة األسمى ،حيث مات  -صىل اهلل عليه
وسلم  -يوم مات ،وقد ترك أمة عظيمة كانت تتخذ
من رسوهلا سندا وقدوة وبابا مفتوحا بينها وبني السامء،
تنهل من علمه الرباين صافيا منزال من اللوح املحفوظ،
مستضيئة به فيام جيد من املهامت ،مستنرصة به يف امللامت
والنازالت ،حتى انقطع عنهم كل ذلك بموته ،ولكن مل
ينقطع هديه  -صىل اهلل عليه وسلم  -فقد ترك يف األمة
إمامني من اتبعهام نجا وجاز املفاوز والفيايف واحتمى
بخري احلمى ،ومن تركهام ضل وأهلكته األثايف ،أال ومها
كتاب اهلل وسنته  -صىل اهلل عليه وسلم .-

ترك رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -دولة
مهيبة األركان قوية العامد ،أساسها العلم والكفاءة
والنظام والعمل اجلامعي ،فاستمر شعاع احلضارة
اإلسالمية وانترش حتى أضاء ما بني املرشقني.
هبذه السنة املباركة استن عبد الرمحن
السميط  -رمحه اهلل ،-فاستمر عمل مجعية العون
املبارش قويا مضيئا فعاال كام كان يرجوه  -رمحه
اهلل -وأكثر ،مما يؤكد عىل أن العمل املؤسيس ال
يموت بموت صاحبه بل هو األنموذج األعىل
للصدقة اجلارية التي تعيش بعد موت صاحبها.
ومهام كان دور هؤالء العظامء الذين يؤسسون
لألعامل الكربى يف حياة األمم فإن أكرب دالئل
العظمة والنبوغ هو استمرار أعامهلم العظيمة
بعد موهتم ،فإن احلياة تستمر وال تتوقف ،عند
أفراد أو أشخاص.
رحم اهلل عبد الرمحن السميط الفاتح الثاين
والفارس األول يف الدعوة يف إفريقيا الذي بنى
هذا الرصح املرتامي األطراف الثابت األعمدة
والقوي األركان ،وغفر اهلل لكل يد بيضاء سامهت
يف استمرار هذا الرصح سواء العاملون فيه أو
املسامهون باملال أو اجلهد والعرق كل بحسبه.
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د .السميط يخرج باكيا من
مجلس حاكم عجمان
لقد كان الكثري من حمبي د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -يرمحون حاله ،ويتمنون
لو ارتاح وعمل يف اجلانب اإلداري ألن العمل امليداين قد أتعب صحته كثريا ،لكنه كان
يرفض جدا  ،ودونكم هذا املوقف املؤثر.
يقول األخ الصديق د .خليفة الشعايل مستشار حاكم عجامن أن حاكم عجامن سمو
الشيخ محيد النعيمي  -حفظه اهلل  -كان حيب د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل ،-
ويساهم معه يف مشاريعه اخلريية  ،وقد رافقت د .عبد الرمحن السميط يف زيارته مرة حلاكم
عجامن  ،وبعد حديث ماتع بينهام نصح سمو الشيخ محيد النعيمي د .عبد الرمحن السميط
برضورة إجياد البدالء له والراحة يف بلده الكويت ملرضه وكرب سنه  ،وقال له  :أنت ما
قرصت يا د  .عبد الرمحن.
قال  :فقام د .عبد الرمحن السميط وقال  :كيف تقول يا شيخ ما قرصت ؟!
لقد قرصت واهلل يف إفريقيا كثريا ،وأنا اليوم أجتول يف اخلليج وتركت األيتام واملحتاجني.
لقد قرصت يا شيخ قرصت !
فاستأذن وخرج وهو يبكي من جملس سمو الشيخ  ،وكان يف السيارة يبكي ويقول:
كيف يقول ما قرصت ،لقد قرصت وهو يكررها  -رمحه اهلل .-
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الباب األول
الدعوة في حياة د .عبد الرحمن السميط
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فضل الدعوة إلى اهلل
الدعوة إىل اهلل هي وظيفة الرسل واألنبياء
وطريق األصفياء ،ومعراج األتقياء إىل رب
األرض والسامء ،وبالدعوة محل الرسل أمانة
الدين ،لتبليغها إىل خلق اهلل أمجعني ،وهبا أقاموا
احلجة عىل األولني واآلخرين.

أفارقة يعلنون إسالمهم

وملا كان الرسل والنبيون مآهلم إىل املوت والفناء،
ورضورة وجود من يكمل رسالتهم إىل أن تقوم الساعة،
فيقف الناس بني يدي اهلل لتلقي احلساب واجلزاء ،محل
الدعاة إىل اهلل الراية من بعد األنبياء واملرسلني ،فنرص
اهلل هبم الدين ،ودفع عنهم غلو الغالني ،وجفاء اجلافني
واعتداء املعتدين واجلاهلني ،وجدد هبم معامل الرشع املبني.
فالدعاة هم صفوة اخللق ومحاة احلق وحفظة العلم،
ونارشو الفضائل والداعون إىل املحاسن والشامئل ،أطباء
القلوب املريضة واألنفس اجلرحية ،وهم مصابيح الدجى
وأنوار اهلدى ،فام من أجر للرسل والنبيني إال وهم
رشكاؤهم فيه ،وردفاؤهم يف الوصول إليه.
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والدعاة الصادقون املخلصون هم
أكثر الناس أجرا ،ففي صحيح مسلم
من حديث أيب هريرة  -ريض اهلل عنه
 أن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم قال« :من دعا إىل اهلدى كان له مناألجر مثل أجور من تبعه ،ال ينقص
ذلك من أجورهم شيئا ،ومن دعا إىل
ضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام من
تبعه ،ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا»

السميط الداعية المسلم
والطبيب واإلنسان
الدعوة هم السميط الدائم

فقلت  :ومن أنت ؟!
قال  :أنا أخوك عبد الرمحن السميط من
الكويت جئت إىل أوغندا لتنفيذ بعض املشاريع
اخلريية !

قرأت مرة يف رحلة لرحالة الدنيا الشيخ السعودي
حممد بن نارص العبودي – أمد اهلل يف عمره – أنه سافر
إىل أوغندا مطلع الثامنينات امليالدية يف عمل خيص رابطة
العامل اإلسالمي  ،وليس له يف كمباال عاصمة أوغندا
أحد ،وله صديق يف مدينة أخرى سيأيت يف اليوم التايل ،
فعجبت هلذا الشاب الكويتي كيف يأيت إىل
قال  :فأحسست بالوحشة الضطراب األمن يف أوغندا ،
ومل أغادر غرفتي يف الفندق  ،وبعد العشاء طرق طارق هنا خماطرا يف حياته من أجل إغاثة املحتاجني !
باب الغرفة فأحسست بالقلق  ،ثم فتحت الباب وإذا
وقد ذكّرت د  .عبد الرمحن السميط -رمحه
برجل إفريقي ومعه شاب عريب  ،فقال يل ذلك الشاب
 :سمعت بمقدمك وجئت للسالم عليك  ،وعرض عيل اهلل -هبذا املوقف يف املستشفى يف مرض وفاته،
فابتسم متذكرا له  -وهو ال يقدر عىل الكالم
خدماته يف املساعدة .
والرد . -
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كانت أمنية د .عبد الرمحن السميط ملا كان طفال أن
يكون طبيبا؛ فلام كرب كانت أمنيته أن يكون داعيا إىل اهلل
عطوفا رحيام بالناس أمجعني ،وكانت األمنية الثانية أوسع
وأرحب حيث مجع هبا عبد الرمحن السميط بني أروع
الوظائف عند اهلل وأرفعها شأنا وهي الدعوة ،وبني أسمى
الوظائف عند الناس وأكثرها احرتاما وهي الطب.
وقد خالطت هذه الرغبة اجلاحمة النبيلة قلب
السميط وروحه ونفسه ،مل يسكن صوهتا حني نادته
أصوات الشهرة ،ومل خيفت ضوؤها يف قلبه حني
اشتدت أضواء املدنية واحلضارة املرتفة يف بالد الغرب
حني كان يدرس الطب يف جامعات أوروبا ،بل كان
كلام اشتد عوده واخرضت الدنيا أمام عينه وزادت
حلواؤها واشتدت غلواؤهامل جتده إال زاهدا حكيام،
يعلم أهنا دار فناء وممر ،وليست دار خلود أو مقر.
متيز السميط -رمحه اهلل -بالدعوة العملية واحلركة عىل
األرض منذ شبابه ،بدءا من رشائه سيارة لتقل من ال
جيد وسيلة ركوب من الفقراء ،مرورا بتوزيع الكتيبات
اإلسالمية ،ولكن مل يشف ذلك عليله ،ومل يرو غليله،
وبقيت روحه التواقة للخري وتفتقد ملا يروهيا حتى حقق
اهلل له ما يريد.
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من مالوي إلى
مدغشقر (رحلة الثالثين
عاما في سطور)
ثالثون عاما أو يزيد قضاها الرجل النبيل
والداعية الرحال عبد الرمحن السميط بدءا من
مالوي حتى حط رحله الكريم يف مدغشقر يف
أقىص جنوب رشق القارة السمراء ،تلك هي
ملخص الرحلة األسطورية التي سنرسم لك
أخي القارئ بعضا من مالحمها ،والتي يصعب
حرصها وتتبع كل تفاصيلها يف هذا الكتاب،
بل حتتاج إىل جملدات وجملدات للوقوف عىل
تفاصيلها ودروسها وعربها.
بدأ السميط رحلته الدعوية من الصفر،
وكانت أمنيته أن يعمل بإفريقيا منذ أن كان
بالثانوية ،وحتقق له هذا احللم حني ُقدّ ر له
أن يسافر إىل إفريقيا لبناء مسجد إلحدى

املحسنات الكويتيات يف مالوي ،فرأى ماليني
البرش يقتلهم اجلوع والفقر واجلهل واملرض،
ويعيشون عىل مساعدات البعثات التنصريية.
استمر هو وزوجته يف مجهورية مالوي
ثم رحال إىل أربعني دولة يف إفريقيا ،وبنيا فيها
املساجد واملراكز ودور األيتام واملستوصفات،
ثم قرر أن هياجر إىل مدغشقر هو وزوجته
أم صهيب بشكل هنائي للتفرغ لدعوة قبائل
األنتيمور ومتابعة أنشطة اجلمعية التي يرتأسها
وهي مجعية العون املبارش يف إفريقيا.
تفرغ السميط للدعوة يف إفريقيا وقرر
العيش وسط قبيلة األنتيمور ،وهي قبائل عربية
من احلجاز هاجرت قبل ثامنامئة سنة إىل جنوب
رشق مدغشقر ،وقد نسيهم الدعاة ،فنسوا دينهم
وعبدوا األحجار واألشجار ،فقرر السميط أن
يعيش بينهم يف منطقة نائية يف مدغشقر ينعدم
فيها كثري من اخلدمات.

المؤلف أمام بيت الحكم إلحدى قبائل مدغشقر

استقر السميط بينهم وبنى بيت ًا له لكي خيدم الدعوة
يف هذه األصقاع ،وعمل أمورا كثرية يف خدمة هذه
القبيلة من بناء مساجد وكفالة أيتام ودعوة وتعليم
وصحة وحفر آبار ،وإنشاء مقابر إسالمية للمسلمني
وكان ذلك حتت عنوان مرشوعه الدعوي املسمى
بأسلمة قبائل األنتمور.

عبد الرحمن السميط الداعية  -ةوعدلا
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العبرة بالخواتيم

جموع من األفارقة يعلنون إسالمهم على يدي السميط

ثالثة أشهر من العمل الشاق واجلاد،
مل تكن بدايات الدكتور عبد الرمحن السميط يف العمل
الدعوي واخلريي تنم عن النهايات يف ظاهر األمر ،وكام والتواصل الكبري مع الناس يف بلد معطاء مثل
هي العادة الدنيوية والنواميس الكونية للبدايات ففيها الكويت ،ومع ذلك مل يستطع السميط إال أن
جيمع ألف دوالر فقط من التربعات اخلريية
تكون التحديات والصعوبات واألبواب املغلقة.
للفقراء! !
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خاب أمله بالطبع ومع ذلك مل
يستسلم ،فوسع دائرة املسامهات لتشمل
الغـني والفـقــري ،والكبـــري والصغري،
والرجل واملرأة فحقق اهلل ما أراد .كانت
هذه البدايات كفيلة هبدم الطموح وإيقاف
املسرية لشاب يف مقتبل العمل الدعوي،
ولكن عبد الرمحن السميط متعه اهلل بعزيمة
صلبة ونفس صلدة ،تعشق التحدي
وترفض اهلزيمة والرتاجع ،وكان اهلل قد
علم منه مامل يعلم هو من نفسه ،فاختبأ له
من اخلري خبيئة هتون أمامها كل مصاعب
الدنيا  -نحسبه كذلك واهلل حسيبه .-

ولو أردنا قياس العمل واجلهد الذي قام به هذا
الرجل ،والرفقة الطيبة معه من مجعية العون املبارش
من خالل إحصاء الثمرات ملا صدقنا أن هذه الثمرات
املباركة من العمل الدعوي واخلريي هي من نتاج نفس
واحدة اسمها عبد الرمحن السميط ،ومؤسسة واحدة
اسمها مجعية العون املبارش ،ولكن الفضل بيد اهلل يؤتيه
من يشاء.
عىل مدى ثالثني عاما أسلم عىل يديه وعرب جهوده
وجهود فريق العمل الطموح الذي يرافقه ماليني
األشخاص يف قارة إفريقيا فقط ،وأصبحت مجعية
العون املبارش أكرب منظمة عاملية يف إفريقيا كلها ،فأنشأت
أكثر من ثامنامئة وستني منشأة تعليمية يدرس هبا نصف
مليون طالب إضافة إىل أربع جامعات ،وعدد ًا كبري ًا من
اإلذاعات واملطبوعات ،وقامت بحفر وتأسيس أكثر
من ثامنية آالف وستامئة بئر.
كام أسس الشيخ السميط مائتني وأربعني مركزا
إسالمي ًا ال تقل تكلفة الواحد منه عن سبعني ألف
دينار كويتي ،وكفل أكثر من تسعة آالف يتيم ،ووزع
سبعة ماليني مصحف باللغات املختلفة ،وقام بإعداد
وتدريب أكثر من أربعة آالف داعية ومعلم.
عبد الرحمن السميط الداعية  -ةوعدلا
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يستريح في إحدى الغابات في مدغشقر
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الداعية عبد الرحمن السميط نظرة عن قرب
عندما تقرأ عن إنجازات هذا الرجل النبيل قد ترسع إىل خميلتك صفات أسطورية تتناسب مع
رجل استطاع بفضل اهلل أن يغري وجه إفريقيا كام مل يفعله فاتح من قبله ،فتجد النفس ختال صفات
لرجل قوي الشكيمة  ،صعب املراس واسع احليلة ،عظيم القوة النفسية والبدنية ،خطيبا مفوها
وعاملا مربزا ،حيمل من علوم الرشيعة املاجستري والدكتوراه واإلجازات العلمية من كبار العلامء يف
مشارق املعمورة ومغارهبا ،متتلئ كتبه باملتون والرشوح والتنظري.
مل يكن عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل -مطابقا الناس تعرف طريقها للعاملني ال للمتحدثني.
لتلك الصفات يف اجلملة ،وتلك حكمة اهلل عز وجل
ومل يكن الشيخ السميط جيلس يف املكاتب
وعربة للمسلمني ستظل شاهدة باحلجة عىل املقرصين
منهم ،ذلك أن عبدا من عباد اهلل اسمه عبد الرمحن وإنام كان يتابع العمل ،بل كان من القالئل يف
السميط مل يكن سوى نفس برشية ،أصلح قلبه ونيته العامل اإلسالمي الذين مجعوا بني اإلدارة العليا
هلل عز وجل ،وحدد لنفسه رسالة نبيلة يف دعوة الناس للمنظمة والعمل امليداين.
وعوهنم ،وظن كأن اهلل سائله عنها من دون الناس
كان دائ ًام ما حيث عىل أن يكون لكل مسلم
أمجعني ،ومجع قسطا من العلم الرشعي يكفيه يف
دعوة املاليني إىل اإلسالم وهيزم ببساطته مؤسسات رسالة يعمل من أجلها وكان يقول :واهلل إن كل
ودول مل حيققوا بجهودهم وملياراهتم وقوهتم معشار واحد منا قادر عىل أن يغري الدنيا كام غريها سيد
ما حققه هذا الرجل النبيل بفضل من اهلل ومنته .اخللق حممد بن عبد اهلل عليه الصالة والسالم،
كان من أبرز سامت الشيخ السميط  -رمحه اهلل  -والفرق بيننا وبينه عليه الصالة والسالم أنه
البساطة يف ملبسه ومأكله ومسكنه ومركبه ،وكان مبعوث بالوحي من السامء ،وفيام عدا ذلك،
كثري الصمت كثري العمل ،يتجنب اإلغراق يف فالقضية قضية إيامن ،فكلام قوي إيامنك كنت
التنظري والتخطيط واملثاليات ،وكان يؤمن أن ثقة أقدر عىل العطاء والتغيري.
عبد الرحمن السميط الداعية  -ةوعدلا
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كيف جمع السميط مليون
دينار في يوم؟

أمسك عبد الرمحن السميط هبذه الفرصة التي شعر أن
اهلل أنزهلا عليه من السامء كام ينزل الغيث عىل بقلة أو حبة
فرائس الجوع والعطش القاتل
فتصري هبا شجرة وارفة الظالل ثم حديقة غناء يستظل
واألمراض
هبا اإلنسان والطري واحليوان ،ويأكلون من ثامرها ،فلم
واهلل لو قدر اهلل أن ينزل بالشيخ –رمحه اهلل-
يضيع وقتا ومل يفوت فرصة إال واستحث هبا النفوس
الطيبة ملشاركته يف نبع اخلري ،فمن دل عىل خري كفاعله .ابتالء أو نازلة أو حاجة ملال أو عالج مرض أو
عرض من الدنيا ملا وجدناه يطلب لنفسه وال
كان السميط -رمحه اهلل -يستنهض اهلمم ،ويشحذ ألهله منها ولو رشبة ماء ،ولكنه كان يبذل وجهه
العزائم ،ويسعى إىل أهل اخلري واملحسنني والصاحلني من ومنزلته وحمبته بني الناس هلل عز وجل ولغوث
التجار ليجمع املال منهم لينفقه للدعوة يف إفريقيا وإطعام عباده وتقديم يد العون هلم يف كل مكان.
اجلائع وعالج املريض وحفر اآلبار وبناء املساجد.
ومل يكن الدكتور عبد الرمحن السميط
ذكر أنه حتدث بعد صالة اجلمعة يف مسجد ليرتك حمف ً
جملسا يف الكويت إال تردد عليه
ال أو ً
بالكويت ،وعرض حال جماعة بأثيوبيا وطلب مليون ليحدث باجلهود التي قام هبا والتي ينوي القيام
دينار لدعمهم ،وحلف باهلل ال خيرج من املسجد حتى هبا ،ويستحث احلارضين لإلسهام معه بالسفر
جيمعها ولو بقي شهر ًا ،وما صىل املغرب يف اليوم نفسه واجلهد أو التربع ،وكان بفضل اهلل عز وجل
وصدقه وإخالصه جيد التجاوب الكبري.
حتى اكتمل املبلغ.
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وكان -رمحه اهلل -شديد احلرص عىل أموال املتربعني
أن تذهب إىل مكاهنا ،حتى قيل :إنه كان إذا انتهى الشهر
واستلم الراتب اجلديد أعاد ما تبقى من الراتب القديم
للجنة.
وقد كان د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -من
املؤمنني بأن اإلسالم سبق مجيع النظريات واحلضارات
واملدنيات يف العمل التطوعي االجتامعي واإلنساين.

كانت األيام األوىل التي قضاها الدكتور عبد
الرمحن السميط -رمحه اهلل -يف إفريقيا بمثابة
اجلرح النافذ يف قلب املسلم الغيور عىل دينه،
حيث رأى مسلمني بال إسالم ،وماليني البرش
ال ينتمون إىل دين رغم أن أجدادهم كانوا عىل
اإلسالم يوما ما ،حتى طال هبم العهد فاستلبتهم
خرافات الوثنية من جانب ،وابتزاز الكنيسة
واملنرصين آلالمهم وأوجاعهم من جانب آخر.

مل تكن الفاجعة التي رضبت أطناب قلبه
دينية فحسب ،بل مل تستطع نفسه الرؤوف
العطوف أن تتحمل ما رآه من تلك املآيس
اإلنسانية التي يعيش فيها إخوانه األفارقة،
فهم فرائس اجلوع والعطش القاتل واجلهل
واملرض ،فلم يرتدد حلظة يف اختاذ قراره بأن
يكون مع هؤالء ،فهم أوىل الناس برعايته
ودعوته ،فبقى بينهم ثالثني عاما يأكل
طعامهم ويعيش عيشهم وينام نومهم،
معرضا نفسه للمهالك كل يوم وحلظة،
ما بني السباع الضارية والوحوش القاتلة
واألوبئة املفنية ،فضال عن جهاالت أهل
الوثنية من ناحية وأحقاد وضغائن سدنة
الكنيسة من ناحية أخرى.
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مسلمون ولكن . .؟ ؟
كان أكثر ما يؤمل د .عبد الرمحن السميط أن يرى
املسلمني ما بني تارك إلسالمه بالكلية ،أو مستبدل به
الوثنية أو النرصانية ،أو ظلوا مسلمني جيهلون إسالمهم
عىل أحسن تقدير.

وذكر يف جملة «الكوثر»  -العدد - 34
أغسطس 2002م عن د .عبد الرمحن السميط -
رمحه اهلل  -أنه يقول :عندما يقوم أي داعية برحلة
دعوية إىل املناطق النائية يف إفريقيا ،يكتشف أمور ًا
قد ال ختطر عىل بال إنسان ،منها عىل سبيل املثال
وجود قبائل وثنية أصوهلا مسلمة ،لكنها حتولت
عن اإلسالم بسبب طول العهد ،وموت العلامء
وانقطاع الصالت بينها وبني باقي إخواهنا من
أبناء األمة اإلسالمية.
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المؤلف مع أطفال قرية في مالوي

كانت جتربتي األوىل يف اكتشاف مثل هذا
الظاهرة عن طريق طالب أول مركز إسالمي
أنشأناه يف مالوي ،حيث كان من ضمن
املنهج الدرايس أن خيرج مجيع طالبه يف فرق
للدعوة يف القرى املختلفة خالل عطلة هناية
األسبوع يتكون كل فريق من ثالثة أشخاص
يكلفون بزيارة القرى النائية واملناطق البعيدة
حيث يقيمون وسط أهاليها طوال اليومني
يرشحون هلم مبادئ اإلسالم ،ويصححون
هلم باحلكمة واملوعظة احلسنة ما انحرف من
عقائدهم.

وشيئ ًا فشيئ ًا بدأت مقاومة املعارضني لنا
وبلغني أن هذه الفرق اكتشفت قبيلة يف جنوب
ماالوي بمنطقة ( جكواوا ) متارس بعض ( العادات ) تنهار إىل أن دخلت القبيلة كلها يف اإلسالم.
القريبة من التعاليم اإلسالمية وبقايا من عقيدة اإلسالم،
ولتثبيت دعائم اإلسالم يف هذه املنطقة،
فلام زرت هذه القبيلة تبني يل أهنا أسلمت قبل أكثر من
يعرفها بحقيقة اإلسالم ،قمنا ببناء عدد من املساجد وتعيني بعض الدعاة
مائة سنة ،ولكنها مل حتظ بأي عامل ّ
واألئمة ،ويف كل زيارة يل أالحظ تزايد عدد
فاختلطت تعاليمه بعاداهتا وتقاليدها الوثنية.
املصلني يف املساجد ،أما اآلن فلست أخشى
كان لدى أفرادها محاس كبري ملعرفة حقيقة عليهم كام كنت يف املايض ،حيث خترج بعض
اإلسالم ،رغم أن كبار السن مل يكونوا مقتنعني بتغيري أبناء القبيلة دعاة حتولوا إىل منابع خري يف
عاداهتم ،ولكننا تغلبنا عىل ذلك باهلدايا التي قدمناها جمتمعهم ،وهلل احلمد والشكر ،وال شك أن
لكبار رجال القبيلة ورؤساء قراها ،وكذلك عن طريق هناك العرشات من القبائل حاهلا كحال هذه
ذبح األضاحي وتوزيع حلومها عىل فقرائهم -وكلهم القبيلة سابق ًا.
فقراء -فض ً
ال عن إعداد موائد
إفطــار صـائم ،وتوزيع املالبس
املستعملــة ،وكفــالة العــديد
من أطفــال الـقبيلة ليلتحقوا
باملدارس.
واشتملت خطتنا كذلك
عىل استقطاب بعض النشطاء إىل
مدارسنا ومراكزنا ،ووزعنا عليهم
كتيبات عن مبادئ اإلسالم.
عبد الرحمن السميط الداعية  -ةوعدلا
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كنت أعتقد أن اإلسالم دين
للعرب فقط!
اعتقاد واحد خطأ يضيع دين املرء بالكلية،
كثريا ما رأينا يف إفريقيا تشوهات واعتقادات باطلة
عن اإلسالم تتسبب يف حجب نعمة اإلسالم عن
كثري من الناس رغم استعدادهم الفطري العتناقه.
يقول د .عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل -جملة «الكوثر»
 العدد  - 57يوليو 2004م:سبق لنا أن زرنا يف يوممن األيام أحد العرب املسلمني يعيش يف غرب مدغشقر،
وكان متزوج ًا منذ مخس عرشة سنة من امرأة نرصانية ،إال
إنه لضعف إيامنه وجهله بالدين مل حيدثها عن اإلسالم ومل
يدعها إليه.

وملا زار دعاتنا بيته والتقوا بزوجته سألوها
عن سبب بقائها عىل عقيدهتا مع اقتناعها
بزوجها املسلم فقالت متأسفة وكأهنا نادمة :لقد
كنت أظن أن اإلسالم هو دين للعرب فقط،
والذي رسخ هذه الفكرة يف ذهني أن زوجي مل
حيدثني قط عن هذا الدين.
فأسلمت أمام زوجها ونطقت بالشهادتني،
وطلبت منهم أن يرشحوا هلا أركان اإلسالم
واإليامن ،ويعلموها كيفية أداء العبادات خوف ًا
من أن يكون زوجها يؤدي بعضها بصورة غري
صحيحة.

صالة الجنازة بركوع وسجود
ليس من الغريب أن ترى مسلمي إفريقيا يامرسون إحدى شعائر
اإلسالم رغم عدم معرفتهم بالصحيح من رشوطها وأركاهنا ،وذلك إن دل
فإنام يدل عىل أمرين أوهلام :متسكهم بالشعائر رغم غياب املعلمني والدعاة
املسلمني ،وثانيهام :مقدار اجلهل الذي حيمل كثريا من مسؤوليته غياب الدعوة
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اإلسالمية والدعاة وأهل العلم عن تلك البقاع.
يقول د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -يف جملة
«الكوثر»  -العدد  - 87يناير 2007م :يف قرية بازيل
كويب التي بلغ اجلهل فيها باإلسالم مثل ما بلغ يف قرية
ليليكوي ،والتي أسلمت حديث ًا كذلك ،فقد اكتشفوا
أن صالة اجلنازة تؤدى بال ركوع وال سجود ،فاعتقدوا
أن ذلك خطأ فأضافوا إليها الركوع والسجود كسائر
الصلوات األخرى ،وقد تعلمنا من القرية السابقة
أنه من األفضل أال نواجه الناس يف البداية مهام كان
تصورهم ألحكام رشيعة اإلسالم ،وأرسلنا إليهم عدة
قوافل دعوية ،وعقدنا هلم دورة للمهتدين ،ونحمد اهلل
أهنم استمعوا للدعاة بعد ذلك،
وبدأوا يصلون صالة اجلنازة
بصورة صحيحة.

بعد صالة اجلمعة التي صلوها أربع ركعات
عىل عكس ما أمر به رسول اهلل  -صىل اهلل
عليه وسلم  ،-رغم ذلك مل نقل هلم إنكم قوم
ال تفهمون شيئ ًا ،ومل نسخر منهم أو نستنكر
جهلهم بأمور الدين ،بل عرفناهم بطريقة
رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -يف صالة
اجلمعة التي أمرنا هبا ،فأصلحوا صالهتم وهلل
احلمد ،واستقاموا عىل سنة النبي  -صىل اهلل
عليه وسلم  ،-ألننا نعلم أن سبب مشكلتهم
هو اجلهل ،وأن علينا عالجها بالتي هي أحسن.

وحدث ذات مرة يف جزر
القمر أن اكتشفنا فيها أن أهايل
قرية زرناها يصلون اجلمعة
مرتني قياس ًا عىل أن صالة الظهر
أربع ركعات ،وفض ً
ال عن ذلك
مل أستطع تفسري صالهتم الظهر
تعليمهم أحكام وطريقة الصالة الصحيحة
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ذات أنواط في إثيوبيا
عىل الداعية أن يتحىل بكثري من احلكمة واحللم،
خاصة عندما يرى أمورا ما ختيل أن يراها يف حياته،
فلعله مل ير مظاهر الرشك األكرب أمام عينيه ،وعليه أن
يكون صبورا متبرصا ،وعليه أن يفكر مليا يف طريقة
حكيمةالجتثاث هذه العادات الرشكية والتقاليد
اجلاهلية التي ترسخت يف العقول ملئات السنني.
ويتذكر د .عبدالرمحن السميط  -رمحه اهلل  -يف
جملة «الكوثر»  -العدد  - 22أغسطس 2001م
قائالً :خرجت مع نفر كريم من اإلخوة أعضاء
جلنة األمري سلطان اخلريية يف إثيوبيا للدعوة وزيارة
بعض املشاريع اخلريية ،فقمنا بزيارة قرية من قرى
قبائل األورومو  -وهي قرية وثنية  ،-حدثنا أهلها
عن مبادئ اإلسالم ،ورشحنا هلم مبادئ العقيدة
اإلسالمية ،ووعدناهم بإرسال دعاة لتعليمهم
وهدايتهم إىل سبيل الرشاد ،واحلمد هلل اقتنع
بعضهم ،ويف طريق عودتنا من هذه القرية ،مررنا
بشجرة يعبدها الوثنيون من دون اهلل ،ويقومون
بتعليق اخلرق واألعالم عليها ،ومن طقوس عبادهتم
هلا أهنم يطبخون طعام ًا من الذرة ليأكلوه حتتها ،ثم
يرشبون القهوة تقديس ًا للمكان.
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ساعتها تذكرت تقديس اجلاهلية لذات أنواط،
وهي شجرة كانوا يربطون إليها اخلرق تقرب ًا إىل اهلل.
سألنا بعض الناس الذين جاؤوا إىل عني املكان
للعبادة عن إيامهنم هبذه الشجرة ،فكان اجلواب كام
توقعنا« ،إهنا تقربنا إىل اهلل ،وهي يف اعتقادنا ليست إهلا
يف حد ذاهتا ،وأنه حتى لو سقطت أو احرتقت ،فإننا
سنبحث عن أخرى لنعبدها».
من هنا علمنا أنه قبل أن تقتلع الشجرة من
األرض ،علينا أن نقنعهم باحلكمة واملوعظة احلسنة
حتى نستأصلها من قلوهبم أوالً.

شجرة الباو باب كانت تعظمها قبيلة غريامة
وتقدم لها القرابين وهى كثيرة عندهم

في غينيا يقدم بعض
السحرة شباب ًا قربانا لآللهة

يقول د .عبد الرمحن السميط :ومن طقوس
هذه العادة أن يقيض الشباب املؤهلون عدة
شهور يف الغابة القريبة من القرية حتت مراقبة
الساحر ،ملتزمني بام يمليه عليهم من تعليامت
وتوجيهات التزام ًا صارم ًا دون تضجر أو
احتجاج ،حتى إذا حان زمن حمدد من شهور
هذا االمتحان العسري ،اختار منهم شاب ًا معين ًا،
والعادة أن يكون من عائلة ضعيفة ال مكانة
هلا يف جمتمع القرية ليقدمه قربان ًا لإلله ،يذبحه
كام لو كان يذبح خروف ًا أمامهم مجيع ًا ثم حيرق
جثته بالنار حتى تتحول إىل رماد فيأمر البقية بأن
يمسحوا أيدهيم برماده حمذر ًا إياهم بأن املوت
مصري كل من تسول له نفسه إفشاء هذا الرس
األعظم!

ختص هذه العادة التي يلتزم هبا سكان هذه املنطقة
فئة الشباب الذين أرشفوا عىل الدخول يف مرحلة
الرجولة واالنخراط يف حياة جمتمعهم باعتبارهم
رجاالً جدد ًا ،وحتملهم ما تفرضه عليهم هذه املرحلة
يف حياهتم من مسؤوليات وواجبات يرشف عىل تنفيذ
مراسمها وطقوسها زعيم القرية أو القبيلة ،الذي هو
يف نفس الوقت ساحرها الذي هيابه الصغري والكبري.

وبعد هذا الطقس ،يرسم الساحر وش ًام
يف ظهر كل شاب ،ويرتكهم مجيعا يف الغابة
ليعود إىل القرية ،ويقف أمام أحد بيوهتا قلي ً
ال
إشعار ًا لساكنيه أن ابنهم قد ذبح قربان ًا لإلله!
والويل كل الويل ملن مل يرض هبذا القدر فبكى
أو اشتكى ملا يف ذلك من معصية كربى يف حق
اإلله.

يقول د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -يف جملة
«الكوثر»  -العدد  - 75يناير 2006م:قد نسمع عن
بعض العادات والطقوس الدموية التي متارسها بعض
اجلامعات أو القبائل يف العامل ،لكن تلك التي نسمع
عنها يف بعض مناطق القارة اإلفريقية هي أغرب من
غريها.
ومن هذه العادات الغريبة عادة ال تزال متارس إىل
يومنا هذا يف منطقة ( نزير كوري ) الواقعة يف جنوب
غينيا ،والتي تستوطنها أقلية مسلمة بني الغالبية الوثنية.
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فالدعوة يف هذه املنطقة شبه ميتة
مما اضطرنا إىل أن نفتح مركز ًا كبري ًا
حيتوي عىل دار أيتام ومسجد ومدرسة
ومستوصف ومركز لتدريب النساء
الفقريات.
ووضعنا كذلك برناجم ًا موسع ًا
للدعوة ،اهتدى بفضله عدد غري قليل
من الوثنيني والنصارى ،وعندما ذهبت
إحدى قوافلنا الدعوية إىل قرية سانتيابا
يف جنوب السنغال اقرتح أحد الدعاة
أن نزور قرية وثنية قريبة ،لكن أحد
املدرسني قال :إنه كان يعمل مدرس ًا يف
هذه القرية ويعلم أن األهايل هذه األيام
يف احتفال ديني حيث تقدم أثناءه كل عائلة ديك ًا أسود
قربان ًا ملعبودهم الذي هو عبارة عن شجرة عالية ،وأن هذا
االحتفال يستمر عادة أيام ًا بحيث ال يسمح ألي أجنبي
بدخول القرية حتى لو كان يعمل يف املدرسة احلكومية.
كام يقومون خالل هذه االحتفاالت السنوية بذبح
شخص بالغ رج ً
ال كان أو امرأة عند جذع الشجرة قربان ًا
هلا ،وقد روى هذا املدرس أنه الحظ مرة أن أحد تالميذه
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مشروع تنموي  -أوغندا

النجباء أصبح منطوي ًا عىل نفسه معتزالً
الطالب ،ومل يعد يشارك كعادته يف
املناقشة واحلوار ،وأن درجاته أخذت
تتدهور بصورة ملحوظة ،فلام سأله
املدرس عن السبب أخربه الطالب أن
اختيار زعيم القرية وقع عىل أمه التي
ذبحوها وقدموها قربان ًا للشجرة!

البقر أكل مسجدهم!
يف زيارة إىل قرية شكواوا يف ماالوي قبل سنوات
اكتشفنا أن معظم سكان القرية من املسلمني لكنهم ال
يصومون رمضان!
بدأنا نعلمهم أحكام الصوم لكننا اكتشفنا سبب ًا
غريب ًا لعدم الصوم حيث قالوا :إننا ال نصوم ألننا ال
نصيل فلام استفرسنا منهم عن سبب عدم الصالة ،قالوا:
ال يوجد مسجد ،وإذا مل يوجد املسجد فال صالة!
حاولنا أن نرشح هلم أن الصالة
جتوز بدون وجود املسجد لكنهم
أرصوا عىل رأهيم ،ومن حسن احلظ
ّ
أن معنا بوصلة الصالة ،فخرجنا
معهم حتت شجرة ،ورسمنا خط ًا
عىل األرض باجتاه القبلة ،وبنينا
معهم مسجد ًا من القش ،ومل نصدق
أعيننا عندما زرناهم بعد أيام حيث
وجدنا مسجد القش ممتلئاباملصلني.

ولكن لسوء حظنا أن األبقار تسلطت
عىل مسجدنا فأكلته لكن تداركنا األمر،
وبنينا مسجد ًا جديد ًا من األشواك التي
ال تأكلها األبقار وال املاعز خشية أن
يتوقف الناس عن الصالة.
بعد مدة بنين ًا مسجد ًا ودارا لأليتام
من الطوب واألسمنت ،وبدأ مركز
إسالمييشععىلاملنطقة،ودخل اإلسالم
العديد من غري املسلمني يف املنطقة.

المؤلف أمام مسجد عبد الكريم الشمري في مالوي
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«مبوزو»
من قاطع طريق
إلى فنان موهوب

متيز السميط -رمحه اهلل-
وفريق الدعاة الذين يعملون
معه بكثري من وسائل اإلبداع يف
الدعوة ،ومن ذلك تغيري مسار
كثري من اخلارجني عن الرصاط
املستقيم باحلكمة واملوعظة احلسنة وإجياد البدائل
ملن أراد اهلداية.
جاء يف كتاب «العمل اإلغاثي عند الدكتور
عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -وأثره يف قبول
دعوته» للباحث عيل حممد عيل آل حسن الشهري.
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أحد المشاريع الصحية المنفذة في كينيا

قال :ويف منطقة كليفي يف كينيا يتذكر
السميط  -رمحه اهلل  -عصابة روعت من
اللصوص األهايل ،وطاردت قوات الرشطة
أفرادها طويالً ،وأخري ًا اكتشفنا أن زعيم
العصابة مسلم يدعى مبوزو له شعر بشع
تشمئز منه النفوس ،فأرسلنا له دعاة من مجاعته
ليزوروه ويشجعوه عىل تنمية هوايته بالرسم

اجلائز رشع ًا ،فرسم أحد مساجدنا وأعطيناه مكافأة،
ثم طلبنا منه أن يرسم بعض املناظر الطبيعية،
وفرح هبذا العمل ،فساعدناه عىل فتح حمل للرسم
بالقرب من أحد مساجدنا ،فاشتهر أمره وبدأ يؤدي
الصلوات اخلمس يف املسجد بفضل اهلل الذي أنعم
عليه باهلداية أوالً ،ثم بمهنة يعيش من دخلها.
ويضيف  -رمحه اهلل  :-وأذكر مرة أن
العصابات املسلحة من ق ّطاع الطرق التي هتجم
عىل املدنيني وتسلب أمواهلم وممتلكاهتم روعت
إحدى مناطق الصومال ،فأرسلنا عدد ًا من الدعاة
إىل هؤالء اللصوص ،ونحمد اهلل أن تسعة منهم
هداهم اهلل وأصبحوا مالزمني املسجد ،وساروا يف
طريق اخلري بعد أن أدخلناهم دورة ،ثم أهدينا كل
واحد منهم طعام ًا لعائلته يكفيه شهر ًا كامالً.
ال ينبغي عىل الداعية أن ينسى أن هؤالء الناس
البد هلم من مصدر لكسب العيش يرتزقون منه ،فال
تغلق عىل أحدهم بابا حتى تفتح له بابا آخر ،وإال
ألزمته بام ال يطيق فعاد إىل اجلريمة واإلثم والعدوان
مرة أخرى.

هل يكون
المسلمون مسلمين
بروتستانت؟!
ويف لقاء مفرغ مع قناة اجلزيرة بعنوان:
قبائل األنتيمور وعرب مدغشقر  -بتاريخ
2006/2/23م :يقول د .عبد الرمحن
السميط  -رمحه اهلل  :-قبل سنوات كنت يف
زيارة ملدغشقر ،وهي رابع أكرب جزيرة يف العامل،
تقع يف اجلزء اجلنويب من القارة اإلفريقية مقابل
موزمبيق وجنوب إفريقيا ،مساحتها 600
ألف كم ،2سكاهنا حوايل  17مليون نسمة،
تشتهر بزراعة األرز وتربية األبقار ،ولإلسالم
جذور وتاريخ يف هذه الدولة ولكن لألسف
نسبة املسلمني ال تتجاوز بحال من األحوال
 ،% 12والكنيسة ترصح بأن نسبة املسلمني 2
 %واملسلمون يرون أن نسبتهم  ،%25وأغلب
الناس وثنيون ثم مسيحيون وهم ينقسمون
إىل قسمني كاثوليك وبروتستانت وبينهام
رصاع شديد.
عبد الرحمن السميط الداعية  -ةوعدلا
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ونظرا لغلبة اجلهل فإن كثريا من الوثنيني يف
مدغشقر وغريها من البالد اإلفريقية ال يدرك أهلها
أن أجدادهم كانوا مسلمني يوما ما ،ويشهد عىل هذا
الروايات التارخيية ،وعادات مشاهبة لشعائر اإلسالم
ما زال األهايل يعملون هبا دون معرفتهم بأصوهلا
اإلسالمية.
والدكتور الداعية املوفق عبد الرمحن السميط
 رمحه اهلل  -يملك قلام ال يقل تشويقا عن حتركاتهالدعوية وال غرابة فمصدر ذلك كله قلب ميلء
بحب اخلري ونفع الناس ،وهو هنا يامرس هوايته يف
وقت الراحة واملتمثلة بإعامل الفكر عىل أنغام رصير
األقالم املمزوج بروائع القصص املشوقة يف رحالته
الدعوية فيقول راويا ملا حصل له مع استطرادات
ال ختلو من الطرافة والفائدة :يف إحدى زيارايت عام
(1991م) سمعت بقرية عندهم اسمها مكة فشدين
الشوق إىل أن أسافر إىل مكة التي يف مدغشقر ،ولكن
مدير مكتبنا هناك والدعاة قالوا :إن األمر صعب ألن
الطريق وعرة ،فقلت :هل وصلها أحد قبيل؟ قالوا:
نعم أهل القرية بالطبع يصلون إليها .فقلت هلم :إذن
فأنا مثل أهل القرية!
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املهم سافرنا بطائرة بوينج كبرية ملدة ساعة
ونصف أو ساعتني إىل مدينة تسمى «مناكارا»،
ويف ذلك الوقت مل نجد سيارة تنقلنا فأجرنا
حافلة صغرية قديمة جد ًا بدون كراس وجلسنا
عىل احلديد ،وما كان هبا مفتاح للسيارة ،فكان
السائق يقوم بتوصيل األسالك الكهربائية
لتشغيل السيارة ،واملهم أننا وصلنا بعد ساعة
إىل قرية «فايوبينو» ،ومن هناك عربنا هنرا مليئا
بالتامسيح ،واحلقيقة أين مستغرب جد ًا فبعد
سنة من اإلقامة هناك ما سمعت أن متساح ًا أكل
إنسانا بينام يف كينيا هناك قرية اسمها «جاريسا»
تقع عىل هنر «تانا» ،وكنا نسمع كل أسبوع أن
التامسيح أكلت واحدا من مسلمي القرية،
وهي قرية سكاهنا كلهم مسلمون ،لكن األمر
غريب فعال وشاهدته بنفيس أكثر من مرة حيث
إن كل احليوانات يف مدغشقر تعترب أليفة  ،فلم
نسمع عن أسد مفرتس أو حية سامة أو غريها،
وأنا بنفيس وجدت كثريا من احليات يف البيت
وأخرجتها بيدي ،ومرة وجدت أفعى يف سقف
املسجد ،ويف البداية خفنا فضحك األهايل،
وقالوا لنا :ال ختافوا فهي حية بيت تعيش
عىل احلرشات وال ترض ،وبالفعل أمسكوا هبا
وأخرجوها! !

املهم عربنا النهر ورسنا ملدة ربع ساعة أو ثلث الساعة
عىل األرض وبعدها وصلنا للمستنقعات وهي تصل حلد
الصدر أو ربام الكتفني وكلها ملوثة بأوساخ األبقار وملدة
أربع ساعات ونحن نخوض يف هذه املستنقعات وليس
هناك طريق آخر ،وقبل أن نصل إىل قرية «مكة» وكان

معي واحد من اإلخوة من «موريشيوس»
فقال يل :ال تدخل ورائحتك هبذه الصورة
وطلب مني أنزع ثويب فنزعته وغسله بنفس املاء
امللوث ،ويف األخري دخلنا القرية وحتدثنا معهم
وكانت أول مرة يرون فيها شخصا من بالد

يستريح في إحدى الغابات في مدغشقر
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العرب يدخل قرية مكة ،وقلنا هلم :ملاذا سميتموها مكة؟
فقالوا :عىل اسم البلد التي أتينا منها ،فسألناهم وأين
تلك البلدة؟ فقالوا :بالشامل ولكنهم بالطبع ما سمعوا
ببالد العرب وما سمعوا باململكة العربية السعودية وما
سمعوا باحلجاز رغم أن هناك قرية ثانية اسمها حجاز
ولكنهم ينطقوهنا «إجياز» ،وكل ما يعرفونه أن مكة تقع
بالشامل وهي مكان طيب ومقدس ومن هذا القبيل.
وملا سألتهم :ما دينكم؟ قالوا :احلمد هلل نحن
مسلمون بروتستانت! !
قلت هلم :كيف أنكم مسلمون وبروتستانت؟
قالوا :أجدادنا قالوا لنا :إننا مسلمون ولكننا ال
نعرف شيئا عن اإلسالم ،والربوتستانت جاءونا وقالوا:
إن الربوتستانتية واإلسالم يشء واحد  ،وليس هناك فرق
بينهام وعلمونا كيف نصيل وبنوا لنا هذه الكنيسة التي
تروهنا وأعطونا اإلنجيل.
فام استطعت يف البداية أن أقول هلم أنتم خمطئون ألين
اعترب أن هذا أسلوب خاطئ  ،ولكني أرى أن املفروض
علينا أن ندخل إىل قلوهبم أوال ونستويل عليها ثم نقول
هلم كل يشء.
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فقلت هلم :أنا من الكويت ،والكويت يف
نفس أرض مكة وأهيل هناك أرسلوين لكم
ألطمئن عليكم وعىل بقركم وعىل زرعكم
وعىل نسائكم وعىل أوالدكم ،وهذه الطريقة يف
الرتتيب هي األهم بالنسبة هلم فعندهم الزرع
والبقر هلم أمهية أكثر من الزوجات واألوالد
وأعطيت لرئيس القرية هدية ثوب ،وقلت له:
هذه هدية من أهلنا يف مكة والكويت لك ففرح
هبا كثري ًا ،ورشحت له أن أهلك يف مكة يؤمنون
بإله واحد هو الذي يميتنا وحيينا وهو الذي
يشفينا وهو الذي ينزل املطر من السامء وليس له
مثيل وليس لديه زوجة وال ولد ،ثم أهديته متر ًا
وقلت له :إن هذا طعام أهل مكة وهذا هدية من
أهل الكويت ومكة لك وأهديته بعض الكتب
ثم طلبت منه اإلذن ألن أخرج فقال :ملاذا وأنتم
وصلتم من وقت قصري ،فقلت له :إن موعد
صالتنا اآلن ،فقال يل :ولكني أنا أصيل أيض ًا،
فقلت له :ولكنك غري مسلم ،فقال :من قال
إين غري مسلم بل أنا مسلم وربام أنا مسلم قبلك
أنت ،وأرص الرجل أن يتوضأ ويصيل فقلت
له :إذن توضأ مثيل ،فأحرضوا لنا املاء امللوث،
وبدأت أتوضأ وهو يقلدين يف كل يشء ،وقلت

له :فقط يف الصالة ال تلتفت وأفعل مثيل ،وبالفعل وقف
معي يف الصالة وصلينا وكانت تلك أول مرة يصيل فيها
شيخ القرية يف حياته صالة املسلمني وكان سابق ًا يذهب
للكنيسة ويظن أن هذا هو اإلسالم.
وقد حاولنا أن نبني مسجد ًا فوجدنا من املستحيل أن
نحصل عىل عامل حيملون اإلسمنت يف هذه املستنقعات
ملدة أربع ساعات حتى يصلوا إىل القرية فبنينا املسجد من
اخلشب ورغم مرور اآلن أكثر من اثنتي عرشة سنة إال
أن املسجد مازال قائام وكنا نظن أنه سيعيش ملدة مخس
عرشة سنة عىل أكثر تقدير واآلن نعتقد أن سيعيش ملدة
عرشين سنة عىل أقل تقدير ،وبعد ذلك أسلمت القرية
كلها بفضل اهلل سبحانه وتعاىل وأرسلنا هلا داعية.
أنشطة جمعية العون
المباشر في مدغشقر

عثمان مسلم أم
نصراني!
يروي السميط -رمحه اهلل  -يف جملة
«الكوثر»  -العدد  - 8مايو 2000م
قائال :ضللت الطريق يف إحدى املناطق
الريفية يف سرياليون ،فاستعنت بشاب
ملساعديت ،ومن خالل احلديث معه عرفت
أنه مسلم من عائلة مسلمة واسمه عثامن،
سألته إن كان يصيل ،فأجاب بنعم ،ومرة
أخرى سألته :كم مرة يف اليوم؟ فقال :إن
ذلك يعتمد عىل املزاج! . .
استغربت ،ثم سألته :كيف يصيل؟
فرسم الصليب عىل جبهته وصدره ،فقلت
له :أين تعلمت هذه الصالة؟ فقال :يف
مدرسة القديس جورج التابعة للكنيسة
الربوتستانتية.
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وتساءلت يف نفيس :ترى هل كان سيقول ذلك
لو أن هناك من علمه مبادئ اإلسالم ،ورشح له
مبادئ العقيدة وأركان اإليامن؟
ياليت شبابنا الذين يقضون الساعات الطوال
يف حرب إخواهنم من الداعني إىل اإلسالم يرصفون
جهودهم من أجل تعليم أمثال عثامن ،وما أكثرهم
يف إفريقيا! . .

مجموعة الدعاة وصورة تذكارية بمدينة ماكيني دولة سيراليون
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يخلع نعليه قبل دخول
الخالء خوف النجاسة!
ونقلت جملة «الكوثر»  -العدد  - 15يناير
2001م عن د .عبد الرمحن السميط  -رمحه
اهلل  -أنه قال :ومن العادات الباقية لدى قبائل
األنتيمور ،املفهوم اخلاطئ من بقايا اإلسالم
وتعاليمه حول الطهارة ،فهم خيلعون نعاهلم
وحيملوهنا يف أيدهيم عند دخول احلامم خوف ًا من
أن تصيبها نجاسة.
وعندما اخرتنا أحد قيادهيم وأرسلناه
للحج ،ذهب إىل احلامم قرب احلرم الرشيف يف
مكة ،وكعادته خلع نعليه ووضعهام حتت إبطه
وسار يريد دخول احلامم ،فرآه أحد الشباب
العريب وغضب عليه غضب ًا شديد ًا لفعله هذا،
ومل خيلصه من هذا املوقف إال وجود أحد
دعاتنا العرب بقربه ،حيث رشح هلذا الشاب
الغاضب عادات القبيلة ،وأن الرجل حديث
عهد باإلسالم ،وأننا جيب أن نأخذ مثل هؤالء
باحلسنى ،ونعلمهم تدرجيي ًا مبادئ دينهم.

المؤلف مع ملك قبيلة إحدى القبائل اإلفريقية في قصر الحكم!

مل يسلم املسلمون واإلسالم يف أوج ضعفه
يف ربوع إفريقيا من الكذب واالدعاء عليه زورا
وكذبا ،خاصة من رجال الكنيسة والداعني
للنرصانية ،ومن اإلشاعات التي نرشوها أن
اإلسالم دين السحر ،وكأن العهد قد عاد بنا
إىل مرشكي مكة الذين كانوا يقولون عن النبي
 صىل اهلل عليه وسلم  -أنه ساحر ،قال تعاىل﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾.

هذه املشاهدات التي يروهيا الدكتور عبد الرمحن يقول الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل:-
السميط -رمحه اهلل -تبني أن اإلسالم سبق إىل هذه املناطق
من الطريف أنه جاءين شخص من قرية
منذ مئات السنني ،وتبني كذلك الطرق امللتوية للدعاة إىل
التنصري والتبشري من أرباب الكنيسة الذين ال يتورعون «حمافيلوا» وقال يل :أنا متزوج من تسع سنوات
عن الكذب والتضليل يف سبيل إخراج املسلمني عن ومل يرزقني اهلل ولدا ،وجئتكم لتصنعوا يل سحر ًا
دينهم ،واالدعاء بأن اإلسالم والنرصانية يشء واحد ،وأخرج يل مبلغا من املال ،فقلت له :ملاذا املال
وغريها من الطرق الدنيئة التي تنم عن سوء خلق وضعف وملاذا السحر؟ فقال :ألنكم أنتم املسلمون
مشهورون بالسحر وهذا املال مقابل ما سوف
احلجة وعدم الثقة يف صحة ما يدعون الناس إليه.
تصنعه يل من سحر ،فقلت :نحن املسلمني حرام
عندنا السحر ،ولكني سأدعو اهلل لك وأريدك أن
عالجي هو السحر
تدعو اهلل أيض ًا بنفسك ،ولعل اهلل يرزقك الذرية
اإلسالمي!
الصاحلة ،ففوجئت بالرجل يعلن إسالمه ،وملا
عبد الرحمن السميط الداعية  -ةوعدلا
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سألت عنه بعد عدة أسابيع علمت أنه مازال عىل اإلسالم
ومل يزل يصيل ويصوم بفضل اهلل سبحانه وتعاىل  ،وقد شارك
يف إحدى الدورات التي عقدناها للمهتدين اجلدد يف قريته.
انتشار أعمال السحر والشعوذة في إفريقيا

الجهل ذلك العدو األكبر
يعترب اجلهل أحد أكرب التحديات الكربى التي تواجهها
الدعوة اإلسالمية يف القارة اإلفريقية ،ولذلك كانت
املسؤولية الواقعة عىل كواهل مجعية العون املبارش عظيمة
تستهدف ختليص املسلم اإلفريقي عىل وجه اخلصوص
من العقائد الباطلة املتمثلة يف الوثنية والنرصانية واملذاهب
املنحرفة ،ومن اجلوع واملرض ،واجلهل والكسل.
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فاجلهل الذي ينترش يف مناطق املسلمني
يتخذ يف الغالب مظهر اختالط تعاليم
اإلسالم بمظاهر الوثنية واخلرافات ،أو
البدع التي ما أنزل اهلل هبا من سلطان ،وال
أصل هلا يف اهلدي النبوي الرشيف.
وقد يبلغ مدى هذا اجلهل يف كثري من
مظاهره درجة حرمان النفس من حقها
يف احلياة الطبيعية العادية ،فمن ذلك مث ً
ال
أن املرأة يف إحدى املناطق املسلمة بكينيا
حترم من ممارسة حياهتا الطبيعية يف أيام
معينة التزام ًا ببعض العادات اجلائرة التي
ال يستسيغها التفكري السليم وال واقع
احلياة؛ إذ حيرم عليها أثناء فرتة احليض
أن تغتسل أو تنظف مالبسها ،وعليها
كذلك أن تلزم البيت وال خترج منه ،وأن
تقيض هذه املدة يف غرفة مظلمة ال إضاءة
فيها وال نور يدخلها ،وإذا أرادت أن تنام
فعىل جلد بقرة فوق األرض مبارشة،
حتى إنه ليحرم عليها بعض املأكوالت
واملرشوبات كاحلليب مث ً
ال إىل غري ذلك
من املامرسات والعادات الضالة.

وعندما حلت إحدى قوافلها
الدعوية هبذه املنطقة ،كان ترحيب
النساء هبا كبري ًا كأهنن يبحثن عمن
حيررهن من سجن هذه البدع
والعادات السيئة.
وقد جاء يف جملة
«الكوثر»  -العدد56
 يونيو 2004م قالالسميط :عن بعض دعاتنا
أهنم خرجوا يف قافلة دعوية
إىل إحدى قرى غرب
مدغشقر تسمى (أمبونيو)،
وزاروا فيها أرسة مكونة
من زوجني وابنتهام البالغة
عرش سنوات ،تسكن يف
كوخ فرحبت هبم ترحيب ًا
كبري ًا ،وعرف أفرادها اإلسالم
ألول مرة يف حياهتم فأحسوا أنه
دين يناسب طبيعة اإلنسان ويعززه
ويكرمه فأسلموا مجيع ًا.

ويف أثناء ترديد أفراد هذه األرسة الشهادتني ،الحظ أعضاء
القافلة من بعيد رج ً
ال قد قارب عمره الثامنني عام ًا وهو يقرتب
منهم حتى جلس حتت ظل شجرة ليتابع هذا املشهد عن كثب،
فتوجه إليه أحدهم وسأله إن كان يرغب يف التعرف عىل
اإلسالم ،فأجابه أنه كان ينتظر مثل هذه الفرصة ،إذ سبق له أن
عرف اإلسالم واقتنع به ،ولكنه كان دائ ًام يعتقد أن إسالمه لن

شخص يعلن إسالمه مع إحدى القوافل التابعة للعون المباشر

يكون صحيح ًا إال إذا أعلنه عىل يد غريه من املسلمني ،ثم أسلم
وردد الشهادتني ثم تبسم وقال :لقد جئت إليكم ألحصل عىل
هدية ما ،وماكنت أتوقع أن أعود هبذه اهلدية الكربى وأن أهتدي
لإلسالم ،واحلمد هلل رب العاملني.
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« إنا وجدنا آباءنا على أمة
وإنا على آثارهم مهتدون »

إنه باختصار أسلوب احلكمة واملوعظة
احلسنة ،وجمادلة من يسأل ويناقش أو يعارض
بالتي هي أحسن ،وباحلجة الدينية والعقلية
حتى يقتنع باحلق ،وله بعد ذلك أن خيتار بني
طريق اإليامن وطريق الضالل.

املالحظ من خالل العمل الدعوي الذي يامرس
يف القرى اإلفريقية أن
املوروثات والتقاليد
واألعــراف يف حيـاة
سكانـها تشكـل أحـد
العـوائق الكبرية أمام
الـــدعوة اإلسالمية،
لكننا بتوفيق من اهلل
نستطيـع أن نتجــاوز
ذلك العائق ونخرتق
حـدوده ونــصل إىل
قلوب الناس لنقنعهم
بفــساد الكـثري مــن
تعليم أهل القرى تعاليم اإلسالم
العــادات والتقــاليد
الصحيح
والعبــادات الضـالة،
وخطورهتا الشديدة عىل سالمة التفكري وصحة
إنه الطريق الذي نسري فيه عىل هدي خري
املرسلني ونصل عربه إىل القلوب ،فمن هؤالء
الدين واملعتقد ،لكــن مــا الطريق املناسب الذي
الناس من يقتنع باحلق ويدرك أن اإلسالم هو
نسلكه لتحقيق هذه األهداف؟
الدين احلق ،ولكنه يظل حبيس إرث اآلباء
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واألجداد مرتدد ًا بني اإليامن والكفر ،ومنهم من يتحرر
من التقليد األعمى ،فيتحرر عقله وقلبه ويقبل عىل اإليامن
إقباالً صادق ًا.

القاديانية في
إفريقيا وتدمير الهوية
اإلسالمية

يقول د .السميط :إحدى العجائز التي تنتمي إىل
غرب مدغشقر قالت بعدما اقتنعت فآمن قلبها ومل يؤمن
عقلها :كيف يمكنني أن أترك دين آبائي وأجدادي؟ فواهلل
إنني ملقتنعة بدين اإلسالم ،ومعجبة أيام إعجاب بتعاليمه
من أهم أعداء اإلسالم يف هذه املناطق
السمحة ،ولكنني أشعر بوجود يشء يف داخيل حيول دون
إيامين ،وأنا أدعوكم إىل الرتكيز عىل الشباب ،فال أعتقد التنصري ،إضافة إىل الوثنية املرتسخة يف
أهنم سيخرجون من حمارضة تعرفهم هبذا الدين حق النفوس ،ليس هذا فحسب بل إن من أخطر
أعداء اإلسالم هناك الدعوات املبتدعة اخلارجة
التعريف غري مسلمني.
عن اإلسالم ،وتتمثل خطورهتا يف أن األفارقة
وكان هناك أمري قرية اسمها «ماننجا» كان قد هداه املنتسبني إليها يعتقدون أهنا اإلسالم الذي أنزل
اهلل لنور اإلسالم ،ولكنه مرض مرض ًا شديد ًا فعدناه يف عىل حممد  -صىل اهلل عليه وسلم .-
مرضه وفرح هبذه الزيارة التي حرضها مجع غفري من أهايل
قريته ،فاستثمرنا هذه املناسبة لنلقي فيهم كلمة توجيهية
فأسلم عىل إثرها خلق كثري فاق عددهم مائة مهتد جديد،
وطلب منا األمري عقبها تكثيف الزيارات إىل هذه القرية
والقرى املجاورة هلا لدعوة األهايل إىل اإلسالم ،كام طلب
منا كذلك تعيني داعية متفرغ يف قريته ليؤم املسلمني يف
صالهتم ويعلمهم أمور دينهم.
من أنشطة القاديانية في غانا
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ومن تلك الفرق اهلدامة القاديانية وهي حركة
نشأت سنة ( 1900م ) بتخطيط من االستعامر
اإلنجليزي يف القارة اهلندية هبدف إبعاد املسلمني
عن دينهم وعن فريضة اجلهاد بشكل خاص ،حتى
ال يواجهوا املحتل باسم اإلسالم ،ومؤسسها غالم
أمحد ،ومن املؤسف أن للقاديانيني نشاطا كبريا
يف إفريقيا ،وهلم يف بالد
إفريقيا وحدها ما يزيد عن
مخسة آالف مرشد وداعية
متفرغــني لـدعوة الناس
إىل القاديانيــة ،ونشـاطهم
الواسع يؤكد دعم اجلهات
االستعامرية هلم.
يقول الدكتور عبد الرمحن
السميط -رمحه اهلل:-
أرسلت لنا قرية أخرى
رسالة وقالوا :نحن كام قال
أجدادنا نحن مسلمون ولكن ال
نفهم يف اإلسالم شيئا ومل يزرنا
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أي عامل وليس لدينا أية داعية وال عندنا كتب
إسالمية ،وأتى لنا يف يوم األيام أحد الباكستانيني
ورشح لنا الدين ومن بني ما رشحه لنا قال :إن
آخر نبي ليس حممدا  -صىل اهلل عليه وسلم  -وإنام
اسمه مريزا غالم أمحد وهو باكستاين ،وأن الدين
اآلن يسمى (مسلم قادياين) ،يقولون :وألنه
ليس لدينا العلم الكايف وليس هناك من يبرصنا
بحقيقة ديننا قلنا له :إذا
كان اإلسالم كام تقول إذن
فنحن مسلمون قاديانيون،
وأصبحنا قاديانيني منذ
أكثر من مخس عرشة سنة،
ومل نزل ،ومل يزرنا أية داعية
غري القاديانيني الذين
يأتون بني احلني واآلخر،
إىل أن استمعنا يف كل يوم
األيام إىل اإلذاعة فاكتشفنا
أن القاديانية ليست هي
اإلسالم وإنام هو حتريف
لإلسالم ،وبدأنا نرجع
لدين اهلل تعاىل.
مؤسس القاديانية ميرزا غالم أحمد

إفريقيا في انتظار
الفتح اإلسالمي
الثاني
من املعلوم أن اإلسالم دخل إفريقيا منذ
فجر البعثة املحمدية متمثال يف هجريت احلبشة
وكذلك القوافل التجارية بني اجلزيرة العربية
والرشق اإلفريقي بحكم اجلوار اجلغرايف،
ثم توالت الفتوحات اإلسالمية بدءا من
فتح مرص حتى وصل اإلسالم إىل املغرب،
فانترش هناك جنوبا باجتاه الغرب اإلفريقي،
وتكونت املاملك اإلسالمية التي انترشت
عىل مساحات كبرية من ربوع إفريقيا حتى
جاء الغزو األورويب واالستعامر الغريب ممثال
يف أساطيل الغزو الربتغايل وغريه ليعوق
مسرية املد اإلسالمي والعريب لعدة قرون من
الزمان لتبدأ إفريقيا عهدً ا جديدً ا من طغيان
االستعامر األوريب الذي استنزف الكثري من
خرياهتا ،وأذاقها ويالت العبودية والتبعية
وطمس اهلوية.

العودة إلى الجذور
يقول الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل:-
ما أعلمه أن إفريقيا عرفت اإلسالم قبل معظم
الناس عىل وجه األرض وذلك عرب هجرة احلبشة
األوىل ،فهناك مساجد يف إفريقيا عمرها أكثر من
ألف سنة ،وهناك مسجد يف جزيرة «بتي» الواقعة
بني الصومال وكينيا عمره ألف وثالثامئة سنة،
ومسجد آخر يف زنجبار عمره ألف وثالثامئة وسبعون
سنة ،ووجدنا قبيلة يف مدغشقر اسمها (االنتيمور)
يقولون :إن أصلنا من قرية يف الشامل اسمها جدة
بجوار قرية أخرى اسمها مكة فيها رجل طيب
حيبونه كثريا اسمه حممد ،وعندهم كثري من الدالئل
عىل أصوهلم اإلسالمية ،فمثال أيام األسبوع عندهم:
سابويت ،أهادي ،اتنني ثالثة ،أربعة كميس مجعة ،وال
يأكلون حلم اخلنزير ولو قتلتهم ،وال حيبون الكلب،
ويسريون عىل نفس القيم اإلسالمية من حتريم الزنا
واخلمر والكذب .وكنا نذهب إىل قراهم ونحفر
عبد الرحمن السميط الداعية  -ةوعدلا
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بئرا ونكتب عليه :هدية من إخوانكم املسلمني ونرتكه
ونميش ،ونعود بعد سنة فيستقبلوننا استقبال امللوك
وأسلم كلهم ،وحصل هذا يف قرى كثرية عندهم.
واملدهش أن لدهيم قرية اسمها مكة ،وأخرى اسمها إجاز
(أي حجاز) ،وثالثة اسمها مرص ،وهذه نامذج وأدلة عىل
أصوهلم اإلسالمية والعربية ،ولكنهم اآلن وثنيون ،حيث
تم القضاء عىل بقايا املسلمني عندهم عىل يد االستعامر
الفرنيس عام ( 1947م ) ،حينام قتل أعدادا كبرية من
املسلمني يف جنوب رشق مدغشقر.

آثار إسالمية في مناراني إحدى ضواحي
كليفي يعود عمرها إلى حوالي ألف سنة
اإلسالم في قبيلة الفارينبا
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يقول السميط :وليس هذا فقط فإن
قبيلة الفارينبا املوجودة يف زيمبابوي تبعد
ألف كيلو عن البحر ال يأكلون اخلنزير
وخيتنون أوالدهم ،وقد ذهبنا إىل هناك
فخرج إلينا ح ّطاب مسلم كان حيتطب يف
الغابة وسأل :هل تأكلون حلم اخلنزير؟ فقلنا
له :ال ،فسأل :هل أنتم خمتونون؟ فقلنا نعم،
فقام احلطاب واحتضننا وقال :أنتم إخويت،
وأخذنا إىل القبيلة لنتعرف عليها ،ووجدنا
عندهم عادات ال بأس هبا بل وإسالمية،
ومنها مثالً :إذا مات امليت وكان صاحل ًا
يلفــونه فــي حصري
مثل الكفن ويصلون
علــيه صـالة اجلنازة
اإلسالميــة ،حــيث
يقــف شـخص يف
األمام وهيدر كلامت
ال يفهمها اإلنسان،
ثـــم يلتفــت يمين ًا
للسلــام ،ويــدفنون
موتاهم باجتاه القبلة.

وعلمت أن عندهم شيئ ًا اسمه رس القبيلة ،فسألتهم عليه
فرفضوا إخباري به ،فبنيت هلم مدرسة ومستوصفا وحفرنا
بئرا فاعتربوين منهم وقالوا يل :إن هذا الرس ال نخربه إال ملن
بلغ أربعني سنة من أبناء القبيلة،
فإذا بالــرس هــو :سـورة الفاحتة.
ومنذ مخسني سنة جاء بريطاين فوجد
بني قبور قبيلة الفارينيا القديمة،
وحتــديدا قبــور األجداد التي ال
يدخلون إليها أبدا ،وجد قربا كتب
عليه :بسم اهلل الرمحن الرحيم «بدون
نقط» .هذا قرب سالمنا صالح الذي
انتقل من الدار الفانية إىل الدار الباقية
د .السميط مع قبائل الميجيكندا
عام ( )94من هجرة النبي العريب.
وحاولت الذهاب لرؤية هذه القبور
فحذروين من األفاعي والثعابني وخصوصا الكوبرا ،فاشرتيت
حذاء طويال حلامية رجيل وذهبت فوجدت كتابات عربية كثرية
ولذلك أؤكد أننا مل ننزل
يف املقابر دون أن يعلموا عنها شيئا ،وعثرنا عىل آثار عربية
عــىل إفــريقيا بالباراشوت
تنتمي إىل عصور ما قبل اإلسالم.
كغرينا وإنام جذورنا موجودة.
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قرية كاتشا تنتظر الدعاة
يقول د .عبد الرمحن السميط :زرت قرية اسمها كاتشا أقامت فيها مجعية العون املبارش مسجد ًا صغري ًا
منذ أربع سنوات ،تقع هذه القرية عىل بعد  22كيلو مرت ًا من ( كادقيل ) عاصمة أحد أقاليم منطقة جبال
النوبة يف السودان ،لكن الوصول إليها تصاحبه مشقة كبرية بسبب وعورة الطريق الذي يعرب غابات اإلقليم،
خصوص ًا يف موسم األمطار والسيول ،وقد تبني يل من اإلحصائيات الشفهية التي تلقيتها من ألسنة شباب
القرية أن معظم سكاهنا من الوثنيني ،يليهم املسلمون ثم النصارى الذين يشكلون أقلية ضئيلة ،ورغم قلة
النصارى يف هذه القرية ،وأغلبهم من النساء واألطفال ،قام املنرصون ببناء كنيسة فيها لكن سقفها اهنار يف
أحداث مترد بعض الشباب عىل احلكومة ،وظلت عىل حاهلا ،األمر الذي أفقد قسسها األمل يف مواصلة
مرشوعهم التنصريي.
الحاجة إلى الدعاة ملحة في
القرى اإلفريقية

التقيــنا يف هذه
الزيـارة بأحد رجال القرية
وهو رشطي متقاعد ،فحدثنا
عن أحوال الدعوة اإلسالمية
وأوضــاع املسلـمني فيــها،
وطرح جمموعة من الوسائل
والســبل للنهــوض بـها من
الناحية الدينية ،ونرش اإلسالم
يف القرى املجاورة هلا.
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يرى هذا الرجل رضورة الرتكيز عىل
تقديم املساعدات الغذائية ملقاومة الفقر
واجلوع اللذين تتخذ منهام الكنيسة طريق ًا
لنرش عقيدهتا الفاسدة ،إىل جانب تكليف
داعية متفرغ يعلم الناس أمور دينهم املتعلقة
بالعقائد والعبادات واملعامالت واألخالق
طبق ًا لكتاب اهلل وسنة نبيه الكريم ،مع
احلرص عىل دعم هذا العمل الدعوي
بالكتيبات واملطويات املوجهة للمتعلمني
بني أوساط الشباب والنساء واألطفال.
ويرى كذلك رضورة االهتامم باملسجد
باعتباره منطلق العمل الدعوي ،ورضب
مث ً
ال عىل ذلك باملسجد الذي يؤم الناس فيه
رغم بساطة معلوماته الفقهية عن العبادات
التي تعلمها من زمالئه يف العمل ،مستشهد ًا
باألعداد الكبرية التي حترص عىل صالة
اجلامعة فيه ،وتنطلق منه لتبليغ دعوة اهلل إىل
األهايل واألصدقاء واجلريان ،والعمل عىل
إرساء جذورها يف نفوسهم ،وتثبيتهم عىل
اإليامن.

خمسة ماليين إنسان
من قبيلة الدينكا
ينتظرون اإلسالم
جاء يف كتاب «قبيلة الدينكا يف جنوب
السودان» للدكتور عبد الرمحن السميط
وفاروق عبد اهلل أمحد بالل ص  :8تعد قبيلة
الدينكا التي يبلغ عدد أفرادها ثالثة ماليني
فرد من أكرب قبائل جنوب السودان وأكثرها
شهرة ،حتى أصبحت هلا مكانة مميزة بني سائر
تلك القبائل ،لكن السؤال الذي قد يتبادر إىل
ذهن القارئ يف أول احلديث عن مالمح هذه
املكانة ،أكانت بسبب كثرة أفرادها ،أم هناك
صفات أخرى ومميزات إىل جانب هذا العدد
التي متيزت به عن باقي القبائل األخرى؟
والواقع أن املرء الذي تتاح له فرصة زيارة
هذه القبيلة والتعرف عىل حياة أناسها ليعجب
بالعديد من الصفات اخللقية واالجتامعية التي
تكاد تنفرد هبا ،وليقف مندهش ًا يف نفس الوقت
من بعض العادات والتقاليد التي متثل جانب ًا
مه ًام من ثقافتها وتارخيها احلافل.
عبد الرحمن السميط الداعية  -ةوعدلا

215

صور من كتاب السميط عن قبائل
الدينكا

ونحن النشك يف أن تكون
عدوى إباحية احلضارة الغربية سبب ًا رئيسي ًا يف ذلك ،ومع ذلك
املحرمة.
قلام تسمع بحالة من حاالت الشذوذ يف عالقاهتم ّ

واملهم السعي يف نرش اإلسالم يف هذه القبيلة لتحقيق هدفني
نبيلني :أوهلام إنقاذ حياهتا من الكفر والضالل ،وحتريرها من
اجلهل وسوء العادات الضارة ،وثانيهام :إيقاف محامات الدم
النامجة عن احلرب األهلية حتى تعيش يف أمن وسالم واستقرار،
ألن إسالمها سيحررها من التبعية العمياء للكنيسة الغربية التي
حترض أتباعها عىل االنتقام من املسلمني ،وتقف وراء الرشور
التي تدمر حياة هذه القبيلة ،لكن املرشوع املناسب إلسالمها ال
تقل تكاليفه عن ثالثامئة ألف دينار كويتي سنوي ًا.

فالشجاعة والصدق واألمانة من أبرز
الصفات التي متيز هبا أفراد هذه القبيلة
حتى ليكون من النادر أن تسمع بوجود
لص بينهم أو عمل من أعامل الرسقة،
وكان من أعرافهم السابقة أن أي فتى من
ولذا فقد كانت هذه القبيلة من القبائل التي استهدفها
فتياهنم يستجيب إلغراء أي فتاة يكون
جزاؤه الطرد من القبيلة ،لكن الفاحشة السميط  -رمحه اهلل  -يف مشاريعه الدعوية ،فنفذ فيها مشاريع
اليوم أصبحت منترشة بينهم بصورة كبرية .إغاثية ودعوية مهمة.
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وصية حكيم قرية
لقبيلته باإلسالم
يقول د .عبد الرمحن السميط-
رمحه اهلل -يف جملة «الكوثر»  -العدد
 - 91مايو 2007م:من املواقف
الطريفة التي تقابلنا يف رحالتنا إىل
إحدى قرى البوران
القرى اإلفريقية ما شاهدناه يف قرية
فلام سألنا الزعيم عن معنى« :وصية
« متامكا » التي تسكنها قبيلة البوران ،وتبعد عن
كبريهم» قال« :إنه كان فيهم حكيم اسمه
العاصمة الكينية بمدة يومني سفر ًا بالشاحنة يف
أريروبوسارو » عاش بينهم قبل ثالثامئة سنة،
طريق وعر ،ذلك أنه توجهت جمموعة من طلبة
وأنه أخرب أبناء قبيلته بأنه سيأتيهم ناس بيض من
كلية الرشيعة التابعة لنا يف قافلة دعوية إىل القرية
الغرب بدعوهتم لعبادة ثالثة آهلة ،وأكل اخلنزير
املذكورة ،والتي مل يكن فيها أي مسلم ،فطفقوا
ورشب اخلمر ،واإليامن بالصليب ومحله ،فقال
يرشحون للناس مبادئ اإلسالم  ،وبعد يومني
هلم :ال توافقوهم ،وقد جاؤونا فرفضنا دينهم.
وقف زعيم القرية وقال لألهايل( :هذه وصية
كبريكم فال تفرطوا فيها ).
وأنه سيأيت من بعدهم أناس سمر من الرشق
يدعون إىل عبادة إله واحد ،وإىل صوم شهر يف
مل نفهم شيئ ًا مما يعنيه زعيم القرية هبذه الوصية،
السنة ،والصالة مخس ًا ،واستخدام إناء للطهارة،
إال أننا رأينا مجيع أفراد القرية يستجيبون لكالمه
ومنذ ذلك الوقت ونحن ننتظر أن ندخل يف دين
ويثبون وثبة رجل واحد ليعلنوا إسالمهم!
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أعراف قبائل النوبة
إلسالم!
تنتظر ا ٍ

د .السميط يلقى كلمة فى إحدى قرى البوران

اهلل اإلسالم ،ولكن مل يزرنا أحد كام زرمتونا
ورشحتم لنا مبادئه ،وأنه بجلوسكم معنا
ورشحكم ملحاسن اإلسالم ومبادئه التي
أعجبنا هبا آمنا ،وكنا نراقبكم باهتامم
ورأيناكم تستخدمون إناء الطهارة.
ثم ذكر :أن كل رجل يف املنطقة يملك
إنا ًء خاص ًا حيفظه عنده ويقول :إذا جاء
اإلسالم استعمله للطهارة ،فإذا مات
الرجل منا ،ورثه عنه أكرب أوالده ،لقد
رضينا باهلل رب ًا ،وباإلسالم دين ًا ،وبمحمد
رسوالً ،ونناشدكم أن تزورونا كثري ًا حتى
نتفقه يف اإلسالم وندعو غرينا إليه ».
218

عبد الرحمن السميط  -أسطورة العمل اإلغاثي

يذكر د .عبد الرمحن السميط  -رمحه
اهلل  -يف جملة «الكوثر»  -العدد  - 44يونيو
2003م :تطلق جبال النوبة يف السودان عىل
املنطقة الواقعة يف اجلنوب الغريب ،والتي
تبعد عن العاصمة اخلرطوم بمسافة زمنية
ترتاوح بني 12و  16ساعة سفر ًا بالسيارة،
وهي غري منطقة النوبة الواقعة يف جنوب مرص.
يقول السميط :يف أحد أسفاري إىل تلك املنطقة
التي أكن هلا حب ًا كبري ًا ،قابلت أمري قبائل الدلنج عبد
احلميد النور يف لقاء استغرق ساعتني ،حدثني فيه
عن أوضاع الدعوة اإلسالمية يف جمتمعه ،واألعراف
املطبقة يف اخلالقات واملنازعات الفردية.
استهل حديثه باالنتصارات اهلائلة التي حققتها
الدعوة اإلسالمية يف وسط قبائله رغم املحاوالت
التي بذهلا االحتالل الربيطاين بشتى الطرق والوسائل
ملنع انتشارها بني هذه القبائل التي يدين معظم
سكاهنا بالوثنية ،وعرب عن رسوره الكبري بإسالم

والغريب أن القبائل العربية هي التي
أغلب أفراد قبيلته ،وأدائه فريضة احلج يف العام املايض
طالبت بإقرار هذه العقوبات ،واملالحظ يف هذا
بتربع أحد املحسنني
صورة من أحد احتفاالت قبائل
العرف السائد يف جمتمع هذه
الكرام عن طريق مجعية
النوبة السودانية
القبائل أن فيه تساه ً
ال إىل
العون املبارش.
أبعد احلدود مع اجلناة حتى
يف أشد اجلرائم خطورة
وفيام خيص قضايا
كالقتل ،فشيخ القبيلة مثال
املنازعات التي كانت
يستطيع العفو عن القاتل
ترفع إليه بغرض الفصل
من غري دية إذا كان القتل
فيها بصفته أمري ًا لقبيلته،
خطأ ،بل ويف القتل العمد
يقول :إنه كان يقيض فيها
طبق ًا للعرف السائد املوروث ،واستشهد يف بيان ذلك يعزر القاتل بالنفي بدون دفع دية كذلك ،وذلك
بأنه إذا قتل نويب شخص ًا عربي ًا عمد ًا ،فعىل القاتل دية من أشد العقوبات النفسية لدهيم.
قدرها مخس عرشة بقرة ،أما إذا قتل عريب نوبي ًا عمد ًا،
ومن هذا املنطلق ،وواقع أحوال هذه
فعليه دية قدرها إحدى وثالثون بقرة معللني ذلك
بأن العريب أقدر عىل دفع الغرامة ،وإذا ما تشاجرت القبائل العربية ،حيث األمري عبد احلميد النور
امرأة نوبية مع امرأة عربية ،وجرت الثانية األوىل من عىل توسيع نطاق الدعوة اإلسالمية ،ودعمها
شعرها ،فإن عليها غرامة تقدر بام يعادل جنيه ًا ذهب ًا ،بكل السبل املادية واملعنوية والعمل عىل اقرتاهنا
وإذا كان املعتدي عليها عربية ،فعىل النوبية نصف بنرش العلم والوعي وحماربة الفقر باالستثامرات
جنية فقط ذهب ًا ،وقد عللوا هذا الفرق يف الغرامة املالئمة لطبيعة املنطقة ،واملسامهة الفعلية
املالية بكون شعر املرأة العربية ينمو برسعة بعكس يف إنامئها عىل كافة املستويات االقتصادية
شعر النوبية الذي ينمو بصورة بطيئة ،وأن األوىل أكثر واالجتامعية.
استطاعة مالي ًا عىل أداء الغرامة من الثانية.
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مرتكزات الدعوة عند
السميط
يعترب الدكتور عبد الرمحن السميط مدرسة
إسالمية دعوية وإنسانية منقطعة النظري ،وما
قدمه من ثمرات للدعوة اإلسالمية وخدمات
للعمل اخلريي اإلسالمي خاصة واإلنساين
بوجه عام ،كل ذلك حيدونا ملعرفة املرتكزات
التي قام عليها منهجه الدعوي واخلريي،
فالرجل كنز فياض باخلربات واألفكار
واملبادئ التي أثبتت نجاحها عىل األرض،
بشكل ال نعرف له مثيال يف إفريقيا منذ الفتوح
اإلسالمية األوىل ،وعىل الدعاة وحمبي اخلري
أن يتأملوا يف تفاصيل سرية الرجل النبيل
لتكون نرباسا ورساجا يلقي لنا ضوءا عىل
السبل الناجعة يف الدعوة والتي حقق اهلل هبا
عىل يده ما حتقق ،فام هي تلك املرتكزات التي
بنى عليها عبد الرمحن السميط عمله الدعوي
فنتج عنه تلك الثمرات اليانعة التي جتعله
بحق الفاتح الثاين إلفريقيا؟
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اإلسالم هو سالحنا األول
في الدعوة:
مل يكن لعبد الرمحن السميط -رمحه اهلل -والرفقة
الطيبة معه من مجعية العون املبارش وال لغريهم
من الدعاة املخلصني أن حيققوا ما حتقق من إسالم
املاليني من األفارقة أو إنشاء املدارس واجلامعات،
أو حفر اآلبار ورعاية األيتام وعالج املرىض ،وإغاثة
امللهوفني ،وغريه من مشاريع اخلري إال ألمر عظيم
يتسق مع الفطرة السليمة ،بال تعقيدات أو تنظريات
فلسفية وعلمية ،ذلك األمر البسيط هو اإلسالم
نفسه.

اإلسالم دين الفطرة
يقول د .عبد الرمحن السميط-رمحه اهلل -يف جملة
ومن عاداته أن يشرتي ألوالده
«الكوثر»  -العدد أكتوبر  -أغسطس 2006م :يف كل
الثيــــاب اخلليجــيـة
رحلة يل إىل أي من
البيضـاء ،ويــوصلهم
دول القارة اإلفريقية
بسيـارته إىل املــسجد
ترتسخ قناعتي بأن
ألداء الصــــالة ،وأن
اإلسالم ليس األقرب
يلبس نفس اللباس يوم
إىل نفوس شعوهبا
اجلمعة ويستمع خلطبة
وحسب ،لكنه دينها
اجلمعة التي تلقى
الفطري حتى لو كانوا
الدكتور السميط مع وفد كويتي في مقر باللــغة العــربية،
يدينون باملسيحية.
رئيس جمهورية بنين أثناء زيارته للكويت
مع أنه ال يفهمها.
ومنهــا كذلك أن
فاإلفريقي مهام كان نرصانيا يظل قريب ًا
يأخذ زوجته وأوالده إىل مدرسة القرآن
من اإلسالم بروحه وعقله مع ًا ،فهذا أنطوان رئيس برملان
الكريم ليتعلموا فيها القرآن الكريم
مجهورية بنني الذي كان وزير ًا خلارجيتها ،أحد الشواهد
ومبادئ اإلسالم ،وقد اختار لنفسه
عىل هذه احلقيقة ،فهو نرصاين لسان ًا ومظهر ًا تربى يف
اسم عبدالعزيز ليتسمى به إذا يرس اهلل له
أحضان الكنيسة الكاثوليكية منذ صغره حتى خترجه من
سبيل اهلداية واعتنق اإلسالم ،وبذلك
اجلامعة ،ولكنه كان حيب اإلسالم ومن مظاهر هذا احلب
مل يبق له يف الواقع من ديانته األصلية
أنه بعث زوجته املسلمة إىل الديار املقدسة ألداء فريضة
سوى اسمها فحسب.
احلج ،بل دأب عىل إرسال بعض املسلمني ألداء هذه
الفريضة عىل نفقته اخلاصة طمع ًا بالدعاء له بمكة املكرمة.
عبد الرحمن السميط الداعية  -ةوعدلا
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ما السر في إسالمهم ببساطة؟!
أهم أسباب انتشار اإلسالم عرب ربوع إفريقيا بساطة تعاليمه ،وسهولة
من ِّ
فهمه ،خللوه من التعقيد والغموض ،ويرس الدعوة إليه ،فضال عن سمو
تعاليم اإلسالم بالـبرش ومساواته بني الناس وبغضه للتفرقة والتمييز ألي
مهمة الدعاة إىل اإلسالم.
سبب سواء أكان نوعا أو لونا أو جنسا ،وذلك سهل َّ
يستغرب الكثري من النصارى الطريقة التي يستطيع هبا املسلمون أن يقنعوا اآلخرين
بدخول اإلسالم ببذل جهد قليل ،ودون إغراء بامل أو غريه!
يقول عبد الرمحن السميط :أذكر أنه حدث مرة أن توجهت إحدى قوافلنا
الدعوية حتمل اسم :عثامن بن عفان إىل قرية ( ممايس ) التي تقع يف غرب مجهورية
بنني ،وألقى دعاهتا يف األهايل كلامت توجيهية ودروس ًا دينية رشحوا فيها أركان
اإلسالم وبعض أخالقه وآدابه وسننه ،فآمن منهم مائة ومخسون شخص ًا اقتناع ًا
بالدين احلق.
فلام سمع قسيس القرية هذا اخلرب بكى بكا ًء شديد ًا وقال :لقد تركت أهيل
وقريتي منذ ثالثني عام ًا ،وأقمت يف هذه القرية ألنرش فيها النرصانية ،واستعنت يف
أداء رسالتي بالكثري من املساعدات ،فام آمن بالنرصانية خالل هذه السنوات كلها
مثل هذا العدد الذي اعتنق اإلسالم يف يوم واحد فقط!.
وقد ازداد هذا القسيس حزن ًا عندما هدده زعيم القرية الوثني بطرده منها إذا هو
حاول اإلساءة إىل اإلسالم أو املسلمني فيها.
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عدد من األفارقة يعلنون إسالمهم عند السميط
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السماحة والحكمة
من أرقى أخالق الدعاة إىل اهلل اللني والرفق باملدعو ،فإنك إن أغلظت عىل من تدعو لعله ينفر فال يعود،
فيكون ذلك سببا يف عناده أو رشوده عن طريق احلق ،قال تعاىل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﴾ [آل عمران ]159 :وأمر سبحانه بالدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة تأليفا للقلوب
قال اهلل تعاىل﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ﴾ [النحل ]125 :وقال عز
وجل ملوسى وهارون﴿ :ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰ﴾[طه43 :ـ  ]44فإن كان
مثل فرعون يف الكفر والطغيان يقال له قول لني ،فام بالنا بالضعاف املساكني من إخواننا يف إفريقيا ،وقال -
أيضا« :إن اهلل رفيق حيب الرفق ،ويعطي عىل الرفق ما ال يعطي عىل العنف».
صىل اهلل عليه وسلم ً -
شرح تعاليم اإلسالم لهم بالحسنى
يؤدي إلى إعالن إسالمهم
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يقول الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل -يف جملة «الكوثر» -
العدد  - 70أغسطس 2005م:
ماذا يرض إخواننا الدعاة لو أهنم استخدموا السامحة واحلكمة؟ فواهلل
ما خرسنا منذ أن سلكنا طريق الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة ،بدالً من
استخدام أساليب التشدد ومواجهة الباحثني عن احلق بالفتاوى التي ال
تراعى فيها أحوال من توجه إليهم.

كم من مرة رأينا فيها رجاالً ونسا ًء أفارقة مسلمني
تعدوا الستني من أعامرهم ،ومل يعرفوا أن الزنى حرام،
فلم نخاطبهم بقسوة يف البداية ،أو حتى نعاتبهم ،بل
رشحنا هلم حكمه يف اإلسالم بالتي هي أحسن حتى
حتولوا إىل سفراء هلذا الدين وبدأوا يدعون له.

وجاء عن د .عبد
الرمحن السميط  -رمحه
اهلل  -يف «رسالة إىل
ولدي» ص  :53أنه
قال :الزلت أذكر أن
بعضهم أسهم يف توزيع
اإلغاثة عىل اجلائعني يف
شامل كردفان بالسودان عام (1984م) ،وكانوا
يقطعون التامئم والتعاويذ بشدة وفظاظة دون
أن يرشحوا للناس احلكم الرشعي فيها وما ورد
من أحاديث نبوية  ،وأذكر أن أكثر من شخص
قد تركت حماولة قطع خيط التامئم أثر ًا يف جسده
آنذاك.

وعندما زرت املنطقة بعد عرشين سنة،
فالريب إذ ًا يف أن بعض الدعاة بمواعظهم
االستفزازية يكونون أقرب إىل «مجاعة األمر باملنكر» وجدت أهاليها أكثر حرص ًا مع األسف عىل
بالنسبة لعامة املسلمني بطريقتهم الفظة يف دعوة اآلخرين ،تعليق التامئم ،مما يدل عىل أن هذه الطرق غري
احلكيمة يف دعوة الناس إىل طريق اخلري ال تؤدي
منهم إىل مجاعة تأمر باملعروف!.
عادة إىل خري!
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النصيحة على المأل
فضيحة

صالة الجمعة يوم
األحد! !

يقول السميط :دعاين أحد اإلخوة إىل غداء بمناسبة
زيارة يل بشامل كينيا ،وطلبت كأس ًا من املاء ونحن
عىل مائدة الطعام ،وملا قدمها يل مددت يدي االثنني
الستالمها ،ألن يدي اليمنى كانت مبللة بالدسم
والطعام ،فأمسكت الكأس بيدي اليرسى؛ فقام أحد
الدعاة ينتهرين أمام اجلميع بطريقة غري الئقة ،وظل
لعدة دقائق ينتقص مني  ،وال أنكر أن ذلك ترك أثر ًا
كبري ًا يف نفيس ،بل يف نفوس اجلميع ،ورغم أن هذا
الشيخ قد تويف  -رمحه اهلل  ، -ونسيت حتى صورته،
إال أنني ال أستطيع نسيان حديثه العنيف ،وطريقته
الغليظة يف النصيحة.

يقول السميط :أسلم أحد الزعامء يف قبيلة
اإليفي كربى القبائل يف جنوب مجهورية توغو،
يف قرية ليليكوي التابعة إلقليم الساحل عام
(1999م) ،ثم أسلمت بعده أعداد كبرية من
النصارى والوثنيني.
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بدأوا يصلون اجلمعة منذ عام ( 2002م) مع
أن معلوماهتم عن الدين حمدودة جد ًا ،فالحظوا
أن احلضور لصالة اجلمعة قليل بسبب انشغال
الناس يف مزارعهم وأعامهلم؛ فيوم اجلمعة ليس
عطلة أسبوعية ،فاجتمعوا ملناقشة هذا املوضوع،
فاتفقوا عىل ترحيل صالة اجلمعة إىل يوم
األحد باعتباره يوم عطلة ليتمكن عدد كبري من

إن منكم لمنفرين

حضورها ،فأرسلنا داعيتنا حممد أول الذي يبدو
عليه أنه مل حيسن توجيههم فأخربهم من أول وهلة
أنه ال جيوز فعل ذلك وال تصح صالهتم فرضبوه
وطردوه من القرية ،وطلبوا منه عدم العودة إليها
مرة ثانية وعدم التفوه بمثل هذا الكالم!
وهنا توجهت جمموعة كبرية من الدعاة،
منهم كبار السن ،ألن من تقاليد هذه القبيلة
احرتام كبار السن ،فشكروهم عىل حرصهم
عىل صالة اجلمعة ،ورشحوا هلم باحلكمة عدم
جواز صالهتا إال يف يوم اجلمعة ،واحلمد هلل أهنم
اقتنعوا بذلك ،وكلفنا أحد دعاتنا بأن يزورهم
كل أسبوع مرتني.

من أكرب املعايص اخلفية التي قد ال يلتفت
إليها بعض الدعاة تنفري الناس عن اخلري بسوء
معاملتهم أو غلظتهم ادعائهم للورع والتقوى
دون مراعاة ألحوال الناس وضعفهم .ورد يف
«الصحيحني » أن رجال جاء إىل رسول اهلل-
صىل اهلل عليه وسلم  ،-فقال :واهلل يا رسول اهلل
إين ألتأخر عن صالة الغداة من أجل فالن مما
يطيل بنا ،فام رأيت رسول اهلل  -صىل اهلل عليه
وسلم  -يف موعظة أشد غضبا منه يومئذ ،ثم
قال « :إن منكم منفرين ،فأيكم صىل بالناس
فليتجوز ،فإن فيهم الضعيف والكبري وذا
احلاجة »
يقول الدكتور عبدالرمحن السميط:
لقد رأيت عرشات القرى التي أسلم أفرادها
ولكنهم ارتدوا عىل أعقاهبم نفور ًا من أساليب
عبد الرحمن السميط الداعية  -ةوعدلا
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السميط في جلسة دعوية مع
أهالي إحدى القرى

أمثال هؤالء الدعاة املنفرة ،ويا ليت هؤالء «الفوضويني»
من أشباه الدعاة يفقهون بقلوهبم وألسنتهم مغزى قوله
تعاىل« :ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة
وجادهلم بالتي هي أحسن» ويتمثلون قول املصطفى -
صىل اهلل عليه وسلم  « :-ما كان الرفق يف يشء إال زانه ».
إن كون هذا العمل خريي ًا ال يعني عىل اإلطالق
أن نطلق ملشاعرنا العنان ونعفي أنفسنا من العمل
ضمن خطط مرسومة واسرتاتيجيات واضحة ،إضاف ًة
إىل معرفة فقه الواقع وخماطبة الناس حسب مستواهم
ومدى قدراهتم واستعدادهم الستيعاب ما يوجه
إليهم من دعوة ،إذ كيف نسمح ألنفسنا عىل سبيل
التمثيل برتمجة فتوى حول وجوب تغطية وجه املرأة،
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ونطبعها ثم نوزعها يف جمتمعات إفريقية
أغلب نساء أريافها ال يسرتن حتى عوراهتن
املغلظة دون أن نراعي أسلوب التدرج
واحلكمة يف إصالح أحوال هؤالء الناس؟
فلو أن كل داعية تذكر وشعر بعظمة اجلرم الذي
يقع فيه بتنفريه أحدا عن اإلسالم لرتيث يف كل
لفظة ،ولتأمل يف كل سكنة أو حركة يأتيها
خالل عمله الدعوي ،ولعلم أن من أهم سامت
الداعية الصرب والتناصح والرمحة بالناس عامة
وباملسلمني خاصة ،وباألخص منهم حديثو
العهد باإلسالم ،هدانا اهلل وإياكم إىل رصاطه
القويم ورزقنا احلكمة يف القول والعمل ومن
يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا.

في كل كبد رطبة أجر
تتجىل عظمة اإلسالم يف نظرته إىل البرشية مجيعا أهنم خلق اهلل سبحانه الرؤوف الذي اتسعت رمحته هبم
حتى فاقت رمحة األم بولدها ،وجعل رسوله رمحة للخلق مجيعا ،فقال تعاىل ﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ﴾[األنبياء ]107 :وقال تعاىل﴿ :ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ﴾ [آل عمران
 ]159فدعانا اإلسالم إىل بر الوالدين وإن كانا كافرين وإكرام اجلار ولو كان غري مسلم ،بل ودعانا إىل حسن
معاملة غري املسلمني املعاهدين واملساملني لنا فقال تعاىل ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾ [ املمتحنة ،]8 :وحذر النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -من أذى
ِ
ِ
ني َعام ًا» رواه البخاري.
ُوجدُ ِم ْن َم ِس َري ِة َأ ْر َب ِع َ
املعاهد َق َالَ « :م ْن َقت ََل ُم َع َ
حي َها ت َ
اهد ًا لمَ ْ َي َر ْح َرائ َح َة الجْ َنَّةَ ،وإِ َّن ِر َ

مطلوب الرفق بهم وتعليمهم ما يتيسر من العلوم الشرعية
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عملنا خيري دعوي
يقول د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل -
يف جملة «الكوثر»  -العدد  - 63يناير 2005م
من األمور اهلامة التي ينبغي أن نطلع عليها
القارئ الكريم أن العمل الذي تقوم به مجعية
العون املبارش يف املجتمعات اإلفريقية املختلفة
ال يقترص عىل األعامل اخلريية وهداية الناس
إىل طريق اهلل املستقيم ،بل يتجاوزه أحيان ًا إىل
ما يمكن أن نصفه بالعمل اإلصالحي الذي
نسعى من خالله إىل حتقيق الوئام بني القبائل
املتنافرة ،والعمل عىل إزالة أسباب الفرقة
بينها عن طريق الكلمة
الطيبة ،والدعوة إىل اهلل،
ومساعدة املحتاجني عىل
قدر ما تسمح به إمكاناتنا
املادية عرب املشاريع اخلريية
املتكاملة من صحة وتعليم
ورعاية اجتامعية وغريها.

من مظاهر االهتمام بالمشاريع
الصغيرة
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ونحن نؤمن بأن هذه الفلسفة العملية اهلادفة
هي الكفيلة باحلد من العوامل املؤدية إىل خلق البيئة
االجتامعية التي تنتعش فيها مظاهر الفساد اخللقي
والرصاعات العرقية املؤدية بدورها إىل املزيد من
اجلوع واملرض واخلوف ،والريب إذن يف أن رعاية
األيتام وإنشاء املدارس ومراكز التأهيل املهني
وإقامة املستوصفات وحفر اآلبار لسقي احلرث
والنسل واملسامهة يف املرشوعات التجارية املتواضعة
هلي التطبيق العميل لتلك الفلسفة ،ولسنا بصدد
اإلحصاءات واألرقام الدالة داللة قوية عىل نجاحها
يف تلك املجتمعات.

غري أن تنفيذ الربامج املتعلقة بمشاريعنا
املختلفة حييط به العديد من الصعوبات املادية
واملعنوية التي تؤثر يف سريها ،وتفرض علينا
التحيل بطاقة كبرية من الصرب والتضحية
ونكران الذات ،ولوال إيامن العاملني يف
هذا احلقل بأن عملهم هذا إنام هو رضب
من اجلهاد يف سبيل اهلل ،ملا استطاع أي منهم
حتمل مشاقه وأهواله.

ال إكراه في الدين

يقول د .عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل-
يف «حقيبة مسافر» ص  :78من عادة مجعية
العون املبارشعندما تقيم مرشوع ًا من مشاريعها
اخلـريية يف أي منطقـة إفريقيـة حتـرص أن ال
حترم غري املسلمني من االستفادة من خدماهتا
اإلنســانيــة املوجهـة
المتدربات على مكائن الخياطة
أسـاسـ ًا إىل املسـلمني
تأكيد ًا للتسامح الديني
الذي يـدعـو إليه ديننا
احلنيــف ،ولتـأليـف
القـلــوب إليـه ،وهو
اخلــلـق الرفيع الذي
يعزز مكانة اإلسالم يف
النفـوس ويظهـره عىل
سائر امللل والنحل.
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يورد د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -يف جملة «الكوثر» -
العدد  - 22يوليو 2001م :مثاال عىل ذلك بقوله :التحقت الطالبة
النرصانية (إرلني) البالغة من العمر تسع عرشة سنة بمركزنا يف شامل
توغو لتتدرب عىل مهنة اخلياطة ،والذي جيري العمل به فيها طبق ًا
لنظام الدراسة أن خييرّ الطلبة غري املسلمني بني حضور الدروس
الدينية أو التغيب عنها.

وقد نشأت (إرلني) يف أرسة نرصانية متمسكة
بعقيدهتا ،وحمافظة عىل صالة الكنيسة ،وملا كانت
ال تعرف شيئ ًا عن اإلسالم ،فقد اعتذرت يف البداية
عن حضور الدروس الدينية التي تعرف الدارسني
باإلسالم عقائد وعبادات ومعامالت وأخالق ًا.
وملا رأت هذه الطالبة أن غياهبا عن دروس الرتبية
اإلسالمية مل يكن ليؤثر عىل املعاملة احلسنة التي تعامل
هبا من قبل املعلامت واملرشفني القائمة عىل احرتام
عقيدهتا ،وأهنا التزال حتظى بنفس االهتامم والرعاية
كسائر الطالبات املسلامت ،بدأت حترض دروس الرتبية
اإلسالمية لتتعرف عىل هذا الدين الذي يظهر هذا القدر
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العظيم من التسامح الديني الصحيح ،وحيرتم
عقائد اآلخرين هبذه الصورة الفريدة ،وال جيربهم
عىل اعتناقه أو يغرهيم باملال أو اجلاه أو السلطان.
وماهي إال أيام حتى عرفت إرلني اليقني،
وميزت بني احلق والباطل ،وهرعت يف يوم من
األيام إىل إمام املسجد فأعلنت إسالمها جهرة
بني يديه ،وأقبلت عىل مدير املركز تطلب منه
عدد ًا من الكتيبات واألرشطة املرتمجة إىل اللغة
املحلية ( لغة الكايب ) أو اللغة الفرنسية لتنهل
من معني هذا الدين الذي ال ينضب ،ولتصبح
مثاالً رائع ًا ملسلمة جديدة ظاهر ًا وباطن ًا.

خاطبوا الناس
على قدر
عقولهم
تـميز السميـــط
رمحه اهلل -بعــمقالـنظر فـي استقــراء
الــواقـع اإلفريقـي،
الحرص على تعليمهم الطريقة
ومعـرفة أمــراضــه
الصحيحة في العبادات
يقول الدكتور عبد الرمحن
ومشكـالته الــدينية
السميط -رمحه اهلل:-
واإلنسانية ،ومـن أهم الوصايا
التي يؤكد عليها الداعية الدكتور عبد الرمحن
السميط -رمحه اهلل -للدعاة يف هذه املناطق
ومن الطريف أنه يف مثل هذه املناطق علينا
التي ابتليت باجلهل وبعد العهد عن اإلسالم أن
أن نخاطب الناس حسب عقوهلم وال نخاطبهم
خياطبوا الناس بام يتناسب مع عقوهلم وعاداهتم
بام نفهم نحن يف دول اخلليج أو الدول العربية
وفهمهم لإلسالم ،ولقد سبق لنا بيان بعض ما
األخرى فهؤالء هلم أولويات ختتلف عن
القوم عليه من عدم معرفة باإلسالم واإلغراق يف
أولوياتنا ،وفهمهم خيتلف عن فهمنا ،ومستواهم
خيتلف عن مستوانا فيجب أن يكون اخلطاب
اخلرافات واألغاليط عن اإلسالم ،فعىل الداعية
بمستواهم هم وليس بمستوى أهل الكويت
أن يتحىل بالرفق وال يشدد عليهم يف ذلك.
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أو السعودية أو اإلمارات ،ومن اخلطأ أن نأخذ كل ما
يطبع يف بالدنا ونرتمجه ونبثه هلم أو نوزعه عليهم وإنام
جيب أن نأخذ بأولوياهتم ،وأرضب لكم مثاال:
يف أسئلة الفتاوى تأتينا رسائل من ضمنها سؤال
ألحد األشخاص يقول :هل جيوز لنا أن نأكل حلم
القرود (ألن املجتمع الذي حوهلم تعودوا أكل
القرود) ،وألن املسلم واملسيحي والوثني ال يرون فرقا
يف حياهتم بينهم وبني بعضهم البعض  ،ربام فقط يعلم
كثري من املسلمني أو بعضهم أن الزنا حرام  ،ويعرفون
أن اخلمر حرام وهذا للعلم ليس كل املسلمني ،ومن
ذلك أن بعض أئمة املساجد يف هذه الدولة مل يكونوا
يعرفون الفاحتة ،وملا عاتبتهم قالوا :نحن أفضل حاال
من غرينا الذين ال يعرفون حتى الركوع والسجود،
حتى إننا مل نجد واحدا منهم يعرف صالة الفجر كم
ركعة؟ بعضهم يقولون يل ثالث عرشة ركعة ،وبعضهم
يقولون ركعة واحدة ،وآخرون يقولون ست ركعات،
وهكذا ومل أجد واحدا يقول أهنا ركعتان.
ومن األسئلة التي وردتنا يقول :الولد الكبري يف
قبيلتنا -وذلك أيض ًا يف قبائل إفريقية كثرية -يرث كل
يشء من أبيه واإلخوة واألخوات اآلخرين ال يرثون
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شيئ ًا وهذا فيه خمالفة رشعية ولكن األغرب
أنه يرث كل زوجات أبيه فإذا أنجبن منه ال
يصبحون أوالده بل يصبحون إخوانه يقول
السائل هذا هو عرف القبيلة وهذا هو عرف
القبائل املوجودة يف إفريقيا وهذا السائل ال
يرى بأسا يف أن يزين بزوجات أبيه ألنه يراه شيئ ًا
عادي ًا يفعله اجلميع ولكن سؤاله كان لنا :هل
أكل تلك الزوجات حالل لنا أم ال؟! !
لذلك أنا أكرر مرة أخرى يا إخواين أننا
جيب أن نخاطبهم اخلطاب املناسب هلم،
وال جيب أن نخاطبهم كام نخاطب الناس يف
بالدنا العربية ،فلهم أولويات خاصة هبم،
ومشاكل خاصة هبم جيب أن هنتم هبا.
وهنا سؤال ثالث أذكره :هل جيوز أن
نعطي اخلمر عىل عمل غري املسلمني؟ فهنا
يوجد املسلمون وغري املسلمني عندهم هذه
العادة ،فيقول هل حالل هذا عل ًام بأهنم غري
مسلمني وأنا مسلم.

فلسفة دعوتنا
يقول د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل -
يف جملة «الكوثر»  -العدد  - 76فرباير 2006م:
الدعوة اإلسالمية ليست جمرد خطب نرفع فيها
نربة أصواتنا ،إهنا انعكاس لإلسالم :عقيدة
ورشيعة وأسلوب حياة ،إن  %90ممن أسلموا
عن طريقنا ،أسلموا بسبب املعاملة احلسنة،
وحسن خلق املسلمني ،حيث تأثروا بنظافتهم
ومراعاهتم ملشاعر اآلخرين وبحسن التعامل فيام
بينهم ،وابتعادهم عن اخلمر والزنا وألوان احلرام
األخرى ،ليس هذا فحسب بل
هناك أمر آخر يتمثل يف إحساسنا
باملسؤولية التي توجب علينا
أن نحسن استعامل ما بأيدينا
من إمكانات برشية ومالية
للحصول عىل أفضل النتائج يف
خدمة شهادة التوحيد.

اإلنسان اإلفريقي قريب من الفطرة ،وبقليل
من احلكمة تستطيع أن تقنعه باإلسالم بمجرد أن
ترشح له التوحيد بالطريقة املبسطة التي يستطيع أن
يستوعبها وليس بطريقة تدريسه يف كليات الرشيعة.
وعىل سبيل املثال عندما نبني مرشوع ًا ،مسجد ًا
كان أم مدرسة أو غري ذلك ،يشارك يف بنائه بعض
العامل من غري املسلمني  ،ويندر أن ينتهي املرشوع
من دون أن يسلم غالبية هؤالء ،متأثرين باحتكاكهم
بالعامل املسلمني ،وأذكر أنني زرت مركز ًا إسالمي ًا
كنا نقوم ببنائه يف منطقة « هوال « يشتمل عىل مسجد
ومدرسة ودار لأليتام وأخرى لتدريب النساء.

المساجد يشترك ببنائها العمال
المسلمون وغيرهم
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كن واحدا منهم
من أكثر أسباب نجاح الدكتور عبد
الرمحن السميط -رمحه اهلل -يف دعوته
وتوفيق اهلل له يف عمله النبيل ودخول
الناس باملاليني بفضل اهلل ومنته أنه كان
واحدا من هؤالء األفارقة ،فقد ترك
السميط حياة الراحة والدعة واحلياة
الرغيدة وأقام يف إفريقيا مع زوجته أم
صهيب ،ينام كام ينامون ويأكل كام يأكلون
ويعيش كام يعيشون ،مل يتكرب عليهم ومل
يتأفف من فقرهم وحاجتهم ،بل إن من
معه من دعاة مجعية العون املبارش كانوا
يعملون عىل إزالة اخلالفات واالحتقان
بني القبائل املتنازعة ما استطاعوا إىل ذلك
سبيال.

236

عبد الرحمن السميط  -أسطورة العمل اإلغاثي

قيمة إصالح ذات البين
أدخلتها اإلسالم
يقول السميط  :زار أحد دعاتنا قرية كومبيلغا
وحدث زعيم القرية الوثني الذي رفض أن يسلم لكنه
سمح له بالدعوة أمام منزله ،ومجع الناس له ،أسلم
بسبب هذه الزيارة واحد وثالثون شخص ًا  -بفضل
اهلل  ، -أحدهم كان زائر ًا جاء من ساحل العاج فيرس
اهلل له اخلري بالتعرف عىل اإلسالم.
ومن الطريف أن شخص ًا نرصانيا يعمل مساعد ًا
للمحافظ وعىل أثر خالف بينه وبني زوجته ،تطور
اخلالف فحاول قتلها باملسدس ،رصخ أوالدها،
فهربت وجلأت إىل بيوت بعض املسلمني الذين
أحسنوا معاملتها وتأثرت بام رأت من تعامل داخل
العائلة املسلمة فكان ذلك سبب ًا يف إسالمها إذ إهنا
مل تسمع عن مسلم يعامل زوجته معاملة عنيفة يف
قريتهم ،وقد بدأ املسلمون حياولون هداية زوجها
حتى تعود إليه.

والصلح خير

وقد أدت هذه السياسة التي انتهجتها مجعية
العون املبارش يف عالج هذه األوضاع إىل اعتناق
الكثري من الوثنيني اإلسالم بعدما اتضحت معامل
صورته يف أذهاهنم ،وفصلوا بينه وبني سلوك
منافسيهم املالينكيني.

يقول د .السميط :لقد انعكست آثار األوضاع
غري املـستقرة يف كثـري مـن البـلدان اإلفـريقية
واالضطرابـات عـىل سـري الـدعوة اإلسـالمية،
وولدت يف نفوس أبناء قبيلة «غريزي» النفور من
وقــد أشــادت السلـطات الـمحلية
اإلسالم واملسلمني بسبب العداوة املتبادلة بينها
باألسـلوب احلـضاري ،كام وصفه بعض
وبني قبيلة «املالينكي» ،وعندما أنشأنا مركزنا يف
الشخصيات الذي تبنته يف الدعوة اإلسالمية
مدينة «انزيريكوري» كان من أوجب واجباتنا أن
حتى أصبحت مرضب مثل يف األوساط
نعمل عىل تصحيح صورة اإلسالم يف أذهان أفراد
الرسمية والشعبية ،وأصبح دعاهتا نامذج
قبيلة « غريزي» ،وأن نقنعهم بأن هذا الدين جاء
رائعة يف متثيل صورة اإلسالم بام حتلو به
للناس كافة ال تفاضل فيه بينهم إال عىل أساس
من مكارم األخالق وحسن املعاملة ،ولني
التقوى والعمل الصالح ،وال يعرتف إطالق ًا بفوارق
وحكمة يف الدعوة إىل اهلل.
الدم أو اللون أو اجلنس أو اللغات أو األوطان أو
غريهــا مــن املقاييس
العرقية البرشية ،وأن
ما جيري بينهم وبني
إخـواهنم مـن عـداوة
ومنـاوشـات عصــبية
إنمـا سببــه عدم اإليامن
بالعقيـدة الصحيحة أو
سوء فهمها ،أو التشدد
المركز اإلسالمى في مرسابيت أغلب أيتامه من غير المسلمين ولكنهم يتأثرون بمعاملة المسلمين
يف أسلوب تبليغها.
عبد الرحمن السميط الداعية  -ةوعدلا
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الدكتور السميط ورقصة األسد! !
ومن الطرائف ما رواه الدكتور عبدالرمحن السميط  -رمحه اهلل  -يف كتاب الداعية الصغري« :كرغي
قرية منعزلة وسط الصحراء ،تسكنها
قبيلة الرندييل ،كان املسلمون فيها
أقل من أصابع اليد الواحدة زرهتا
سابقا عدة مرات ،وعندما دعوهتم يف
املرة األوىل قبل  3سنوات مل يستجب
يل أحد ،ويف املرة الثانية قال يل زعيم
القرية :إنك حتدثنا عن تارخينا ،تاريخ
قبيلتنا ،فهل من املعقول أنك جئت
من أرض مكة كام تقول حتى حتدثنا
هذا احلديث؟!
هات ما عندك وقل لنا ماذا تريد
بالضبط؟
رشحت هلم مبادئ اإلسالم
عقيدة ورشيعة بدون الدخول
بالتفاصيل ،رد عيل الرجل إهنم
حيتاجون إىل مدة للتفكري ،ويمكن
أن يعطينا اجلواب بعد شهر!
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نموذج لرقصة األسد لشباب القرية
(من كتاب الداعية الصغير)

ودعا شباب القبيلة من مرتبة املقاتلني لتحيتنا برقصة صيد األسد التي يرقصوهنا قبل اخلروج لصيد
األسود ،وبدأ الشباب هيزجون ويرقصون رقصة تبني مدى قوة كل واحد منهم ،وفجأة طلب مني شيخ
القرية أن أرقص معهم ،بينت هلم أين أميش عىل عكاز رآين أميش بصعوبة ،لكنهم مل يفهموا ذلك وأرصوا
عىل أن أرقص رقصة صيد األسد معهم ،وكانوا يقفزون إىل األعىل ألكثر من مرت بينام كنت أحترك بصعوبة
بينهم ،وكدت أسقط من اجلهد.
رحم اهلل الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل -كم عانى يف سبيل إبالغ دعوة اإلسالم ما ال يستطيع
أن يتحمله الشباب يف عمر أحفاده ،وقد أيد اهلل عمله بالتوفيق والسداد من ناحية وباحلفظ والرعاية من
جانب آخر ،فليعترب دعاتنا الشباب بام قدمه هذا الشيخ املسن يف شبابه وهرمه ،يف قوته وضعفه ،يف صحته
ومرضه يف سبيل تلك الغاية السامية التي ال تعدهلا أي غاية.
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ثمرة عظيمة والتكلفة
بسيطة
قال  -رمحه اهلل  -يف جملة «الكوثر»  -العدد
 - 42إبريل 2003م :زرت بلد ًا إفريقي ًا كان
مقب ً
ال عىل انتخابات حملية ،واالنتخابات يف
الدول اإلفريقية تعني العنف والدماء وربام
القتل  ،ولذا تنترش قوات األمن عادة يف مثل
هذه الظروف يف كل مكان ،وتكثر نقاط
التفتيش عند تقاطعات الطرق والشوارع.

ولكن ما لفت نظري ليس احلامس الزائد
لالنتخابات ،بل جنود وضباط نقاط التفتيش
الذين كانوا بمجرد أن يشاهدونا بمالبسنا
البيضاء حتى حييونا ،لدرجة أن منهم من كان
يؤدي لنا التحية العسكرية ،وهيمسون يف أذن
مرافقنا يطلبون منه « كتابو» ،ويقصدون كتاب ًا
عن اإلسالم ،وقد تكرر هذا األمر معنا مرات
عدة ،وكان من نتيجته أننا أثناء عودتنا ثانية
عرب إحدى نقاط التفتيش وجدنا أن جنودها
الذين أعطيناهم كتيبات تعلم مبادئ اإلسالم
باللغة املحلية أسلموا مجيع ًا من تلقاء أنفسهم
بعد قراءة الكتيب ،فقلت يف نفيس :إن إسالم
ثالثة أو أربعة من رجال نقطة
التفتيش كان بسبب كتيب ال
يزيد سعره عن ( ) 80فلس ًا
كويتي ًا أو ريال سعودي واحد.

يتيمان فى مركز األنصارى كانا يهربان
من حصة التربية البدنية لنشر الدعوة
اإلسالمية في القرية المجاورة ..وقد
أسلم أهل قرية على يديهما
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وتساءلت :ملاذا هذا التلهف عىل
معرفة حقيقة اإلسالم؟ لكنني اكتشفت
أن أسباب ذلك تعود إىل التعطش
الروحي ،وحب البحث عن احلقيقة،
وعدم االقتناع بديانتهم السابقة ،وهذا
ليس شأن رجال األمن يف نقاط التفتيش
وحدهم ،بل حال غالبية الناس من
مسيحيني أو مسلمني جهلة أو وثنيني،
فكلهم أو أغلبهم يبحث عن كلمة
التوحيد ودين احلق ،ولكنهم حيتاجون
للحكمة يف الدعوة.
إن تكلفة هداية جمموعة من الناس إىل
دين اإلسالم قد ال تزيد عن (  ) 80فلس ًا،
وإنشاء إذاعة إسالمية يف بلد إفريقي قد
يكون سبب ًا يف هداية املئات وربام اآلالف
من الناس كل عام ،ولكننا نحن املسلمني
غافلون عن وسائل اإلعالم اجلامهريية.

البعد عن الصراعات
اشتهر السميط -رمحه اهلل -بالبعد عن النزاع
والرصاع فلم يعلم عنه أنه اصطدم بأحد ،أو دخل
يف خصومة مع أحد ،وذلك ألدبه اجلم وخلقه الرفيع
وورعه ،وقد كانت تلك الصفات جزءا من شخصية
الداعية عبد الرمحن السميط ،وقد أوىص من معه
من الدعاة أال يصطدموا بأحد يف طريق دعوهتم
ال مع األفارقة املخالفني هلم يف الدين بل وكذلك
مع املبرشين واملنرصين ،وكان -رمحه اهلل -يستفرغ
جهده وطاقته كلها يف العمل الصالح دون التفات
ملا يصنعه اآلخرون ،وكان من وصاياه أال ننقل إىل
إخواننا األفارقة مشاكلنا ومهومنا يف العامل العريب ،فإن
هلم مشاكلهم التي ينشغلون هبا ،وعلينا أن نعمل عىل
مساعدهتم يف جتاوزها ال أن نصدّ ر هلم قضايانا التي ال
ينبغي أن نزيدهم هبا مهوما عىل مهومهم.
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السميط وصراع التيارات
ففي شامل مدغشقر جيهل املسلمون أمور دينهم متاما ،فمنذ
عدة سنوات كان املسلم يف مدغشقر يصيل اجلمعة يف املسجد
واألحد يف الكنيسة ويوم االثنني يعبد شجرة ،فسألت
بعض املثقفني املسلمني هناك عن رس ذلك فقال يل :ال
ندري ما هو احلق ،ولذلك نعبد الثالثة حتى ال نخرس شيئا.
ويأيت بعض الشباب العريب إىل مدغشقر فال يرى هذه املصيبة،
وإنام يرى قضية احتفال بعض املسلمني هناك باملولد النبوي
فيثريها ويسبب فتنة ،ويتقاتل الناس وتسيل الدماء ،وتدخل
الرشطة التي احتلت املساجد وأغلقتها.

سـئل السمـيط -رمحه اهلل:
 هنــاك مــن يصدّ ر اخلالفاتبــني املــذاهب أو التيـارات إىل
املسلمـــني فـي إفـريقــيا فكيف
تتعاملــون مــع هذه الرصاعات؟
فقال :لو سمحت لنفيس بالدخول
يف اخلالفات التي بيننا نحن العرب
أو غري العرب ،أكون قد حكمت
عىل نفيس وحورصت
شجرة يعبدها الوثنيون
يف ميدان صغري جدا،
ويقدمون لها القرابين
وسأبقى طول عمري
يف خالفات داخل منطقة ال تعرف
اخلالفات.
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الخالف شر كله
يقول الدكتور عبدالرمحن السميط  -رمحه
اهلل  -يف كتاب الداعية الصغري  :وما رأيناه يف
«مرسابيت» من أن الغالبية الكربى من السكان
كانوا إما مسيحيني أو وثنيني ،أما دعاة املسلمني
فقد كانوا منشغلني بقضية رشعية االحتفال
باملولد النبوي تاركني مئات األلوف يف إقليم
مرسابيت من إنصاف املسلمني هنبا للنصارى
دون منازع.

ولكن منذ عام (1992م) عندما بدأت الدعوة
اإلسالمية الراشدة بأسلوهبا الذي استمدته من
القرآن الكريم والسنة النبوية حققت الدعوة
اإلسالمية نجاحات باهرة.

بنيت عرشات املساجد اجلديدة والكثري
منها مل يعد يتسع للمصلني ،ودخل مئات
األلوف من هؤالء إىل عقيدة اإلسالم
أفواجا ،وتشكو معظم الكنائس من قلة
مرتادهيا ،كل هذا حدث خالل عرشين سنة
من الدعوة اإلسالمية اجلادة واحلكيمة.
إن اإلسالم الذي ندعو إليه هو نفس
اإلسالم الذي يدعو له إخواننا اآلخرون،
والفرق أننا رفعنا شعار ( ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ) [البقرة ،]269 :ورتبنا أولوياتنا
ومل نبعثر جهودنا يف أمور نعتقد أهنا ليست
من صلب اإلسالم.
كان مهنا نرش شهادة أن ال اله إال اهلل
وشهادة أن حممدا رسول اهلل ،ويف سبيل ذلك
سنصرب كام صرب رسولنا حممد  -صىل اهلل عليه
وسلم  -يف مكة وهو يرى األصنام متال الفناء
املحيط بالكعبة ،بل كان يصيل بينها ثالثة
عرش عاما ،وسنصرب كام صرب أولو العزم من
الرسل -عليهم الصالة والسالم .-
عبد الرحمن السميط الداعية  -ةوعدلا
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المتابعة وتفقد أحوال المهتدين
إن من أكثر املشكالت التي
تواجه الدعوة اإلسالمية يف
إفريقيا صعوبة متابعة املسلمني
اجلدد ،وذلك حيتاج إىل تفرغ
الكثري من الدعاة وأن يكون
مع هؤالء من يتفقد أحواهلم
ويعمل عىل تثبيت عقائدهم
وتعليمهم أساسيات العبادة
والرشيعة.

متابعة المهتدين الجدد من أهم الواجبات

اليوم كفر وغد ًا إيمان
يقول د .السميط -رمحه اهلل  -يف جملة «الكوثر»  -العدد  - 68يونيو 2005م :احلقيقة التي استخلصناها
من جتربتنا يف حقل الدعوة إىل اهلل تعاىل أن املعضلة الكربى التي نواجهها ال تكمن يف حماولة إقناع غري
املسلمني باإلسالم ،بل يف متابعة املهتدين منهم حتى يشتد عودهم اإليامين ،ويثبتوا عىل عقيدهتم ثبات ًا قوي ًا.
ذلك أن نسياهنم أو إمهاهلم بعد وضعهم عىل طريق اإلسالم قد جيعلهم فريسة لذئاب التنصري ،فيضلون
ثانية بعد إيامن.
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جاء يف جملة البيان يف حوار مع د .عبد الرمحن
السميط  -رمحه اهلل  -يف العدد  - 80ربيع اآلخر
1415هـ  :ومن هنا تظهر جسامة املسؤولية امللقاة
عىل كواهلنا وحجم العمل الدعوي املطلوب
منا ،ويف سبيل ذلك نحرص عىل إقامة املراكز
املتكاملة يف املواقع املناسبة لنامرس من خالهلا
نشاطنا الدعوي ،ونحاول توسيعه ليشمل كل
رقعة جغرافية من جهة ،وملتابعة أوضاع املهتدين
اجلدد من جهة ثانية.

وقد ذكرت جملة احلياة يف ملف أوراق
متناثرة للدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه
اهلل  -يف العدد  - 69حمرم 1427هـ  :ولعل يف
بعض املواقف التي نعرضها هنا لعربة وداللة
عىل احلاجة امللحة إىل السعي احلثيث وراء
املهتدين ،أو من نلمس منهم االستعداد لقبول
هذا الدين.
فمن هذه املواقف قصة أحد الوثنيني
أبدى استعداده العتناق اإلسالم ،وشهد
بذلك أمام أبناء قريته ،ولكنه أجل النطق
بالشهادتني إىل حني بزوغ هالل الشهر
اجلديد التزام ًا بالعادة
التي توجب عليهم
اتـخــاذ القـــرارات
املصــريية فــي أوائل
األشهر القمرية ال يف
أواسطها أو أواخرها.

كنيسة األنبياء الجدد التابعة للبروتستانت األمريكان التى
أنشأها رجل أعمال أمريكى ضمن ألف كنيسة يقع أغلبها
فى مناطق المسلمين (قبائل الميجيكندا)
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وأذكر كذلك قصة شابني نرصانيني من
املذهب الربوتستانتي يدرسان يف املرحلة
الثانوية  ،وينتميان إىل واحدة من القبائل
التي جتمع يف عبادهتا بني النرصانية والوثنية،
دعونامها إىل اإلسالم فاعتذرا بسبب خشيتهام
توقف الكنيسة عن دفع الرسوم الدراسية هلام
إذا علمت بإسالمهام.
ورغم ذلك قاال لنا :إننا نؤمن يف قرارة
أنفسنا بأن اإلسالم هو الدين احلق ،وفكرنا يف
اعتناقه منذ فرتة ،فنحن يعجبنا حب املسلمني
لرهبم ولرسوهلم وإيثارمها عىل أنفسهم وليس
أدل عىل ذلك من ذكرهم السم اهلل عند الرشوع
يف أي عمل يقومون به ،وشكره ومحده يف هنايته.
وأضافا :إننا نحس أن دينكم قريب من
نفوسنا ،فقد كان آباؤنا وأجدادنا يرددون عند
النوم« :اللهم ربنا كام أمسينا بسالم وخري ،أحينا
غد ًا بسالم» وأنتم أهيا املسلمون تقولون عند
النوم« :اللهم بك نحيا وبك نموت» وضحكا
قائلني :رغم أننا نرصانيان ،إال أننا نؤكد أن
النرصانية دين المعنى له.
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المهتدون الجدد والثبات
على عقيدة اإلسالم
ويقول د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -يف
جملة «الكوثر»  -العدد  - 67مايو 2005م :من أكثر
األسئلة التي تواجهني يف املحارضات التي ألقيها
أو اللقاءات التي تكون يل مع بعض الشخصيات
واهليئات أو حتى األفراد العاديني ،تكون عاد ًة حول
نتائج ما نقوم به من دعوة ،وعام إذا كان املهتدون اجلدد
يرتدون إذا قطعنا عنهم املساعدات.
والواقع أن بعض التساؤالت تدل عىل عدم
معرفة بعض الناس بطريقتنا يف الدعوة إىل اهلل ،فنحن
ال نقدم املساعدات للناس حتى يكونوا مسلمني ،فهم
أكرم من أن نشرتهيم بمساعداتنا ،أما قضية ثباهتم
عىل اإلسالم ،فهي مرتبطة بجهودنا معهم واهتاممنا
بتعليمهم بعد أن اقتنعوا هبذا الدين.
وهذه مهمة ليست باهلينة ،فهي تتطلب كفالة
املزيد من الدعاة ،وطباعة كتيبات عن مبادئ اإلسالم،
وتوفري املال لدورات املهتدين اجلدد ،وتدريب الدعاة

بــدأنا عمـلنا
الدعــــوي عبــر
القـــوافل الدعوية
رغـم قلتها بسبب
قـــلة املسـاعدات
وتــوزيع الكـتاب
اإلســـــالمــي،
فاستجــاب عرشة
أفــراد لنـداء اهلل،
اليتيم سالم غاريسا الوثنى الذى أسلم فى طفولته وأسلم ثــم أســلـم مخسة
على يده أهالى قريته يتوسط د .السميط وأحد اإلخوة
آخرون وهم بأمس
عىل أساليب الدعوة
احلاجة إىل دورة للمهتدين اجلدد بكلفة
باحلكمة واملوعظة احلسنة إىل غري ذلك من الوسائل.
 265دينار ًا كويتي ًا أو  910دوالرات
أمريكية ،كام أهنم بحاجة كذلك إىل
فالدعوة إىل اهلل جيب أن تكون بالقدوة واملعاملة
داعية يعلمهم مبادئ دينهم ويشجعهم
احلسنة ليكون هلا أبلغ األثر يف نفوس اآلخرين ،وكمثال
عىل دعوة اآلخرين ،باإلضافة إىل
عىل ذلك قرية «مايكان» يف جنوب تشاد التي تبعد عن
حاجتهم إىل بئر بمضخة ،وليس عندي
مركزنا اإلسالمي يف «مندو» بحوايل  30كيلو مرت ًا
شك يف أن إسالم هؤالء اخلمسة عرش
فسكاهنا من قبائل الغامباي أكثر القبائل تعصب ًا ضد
مهتدي ًا سيكون له أثر محيد ،ولن يرتدد
اإلسالم بسبب ما ال قوة من عنت بعض املسلمني سابق ًا،
باقي أهايل املنطقة يف قبول دعوة اهلل.
وكان فيها مسلامن فقط ،أحدمها تاجر كان قد هاجر من
الشامل ،واآلخر مهتد جديد.
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استغاثة من إثيوبيا
يقول د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل
يف جملة «الكوثر»  -العدد  - 19مايو 2001م:عدم قدرة العاملني يف جمال الدعوة عىل استيعاب
املسلمني اجلدد من املهتدين تبقى من أهم
دورة للمسلمين الجدد نعلمهم فيها كيفية الوضوء
التحديات ،وأذكر أن شيخ ًا كبريا من قرية رمسو
من قبائل البوران يف أثيوبيا أسلم هو وزوجاته
وأبناؤه الواحد والعرشون قبل مدة ،وكلام قابل دعاتنا عند آه لو توفر لنا داعية!
زيارهتم للمنطقة ،يكرر قائالً :أين أنتم حتى تعلمونا ديننا؟
يف كتاب «العمل اإلغاثي عند الدكتور
اطلبوا من املحسنني يف بالد العرب أن يبنوا لنا مسجد ًا ،
ويرسلوا لنا داعية يعلمنا مبادئ ديننا ألننا ال نجد من عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -وأثره يف
يعلمنا اإلسالم ،يف حني أن الكنيسة الربوتستانتية تزعجنا قبول دعوته» للباحث عيل حممد عيل آل حسن
بضجيجها ورقصها ،وتلح علينا دائ ًام يف دخول دينها ،إنني الشهري عن د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل
ومجيع من سار يف ركبها من قبل دخولنا اإلسالم نشعر  -أنه يقول :خرج دعاتنا يف جزيرة مدغشقريف
بالندم ،وهناك اآلالف من أمثايل ممن يرغبون يف الدخول رحلة دعوية هتدف إىل نرش اإلسالم وسط قبائل
املنطقة ذات األصول اإلسالمية ،ويف جزيرة
يف دين اهلل لو وجدوا من يرشح هلم أركان اإلسالم.
فرافايس التي تبلغ نسبة املسلمني فيها  %30بينام
ندعو اهلل أن تنقذونا بالكتاب اإلسالمي بلغتنا ،الباقي من سكاهنا إما وثنيون أو نصارى ،قابلنا
وبالداعية الذي يقودنا يف طريق اجلنة ،وبدورات للمهتدين ملك املنطقة وحدثناه عن اإلسالم ،وأهديناه
ثوب ًا من الثياب اخلليجية البيضاء.
اجلدد من أمثالنا ،وأنا أحيل نداءه لك أهيا القارئ.
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استمع امللك واألهايل لنا باهتامم بالغ ،وبدأوا
يسألون عن اإلسالم ،وحيتمل عند قراءتكم هلذا
التقرير أن يكون امللك قد دخل يف اإلسالم ،ولكننا
عىل يقني من أن عدد ًا من أهل القرية قد اعتنق
اإلسالم ،وطلب منا حتى غري املسلمني أن نكرر
الزيارة قائلني :إننا النزال نعيش يف ظالم التقاليد
والعادات ،وإذا أردتم أن تزيلوا معتقداتنا املخالفة
لدينكم ،فالبد من إقناعنا فأكثروا من الزيارات
حتى تنريوا لنا طريق اهلداية ،واتركوا فينا داعية
يرشح لنا اإلسالم ،ويؤم املسلمني يف صالهتم.
تقديم مالبس وكتيبات عن اإلسالم للنساء المهتديات

يغطني رؤوسهن بأكياس البالستيك أثناء الصالة
أو عند اخلروج من املنزل ،بسبب فقرهن وعدم
قدرهتن عىل رشاء احلجاب الرشعي ،قالت
لنا إحداهن بعد أدائها الصالة وخروجها من
املسجد :لقد تأخرنا يف العودة إىل اإلسالم من
جديد ،ولكن عدم امتالكنا مالبس جديدة ألداء
الصالة مل حيرمنا حالوهتا ولذة السجود هلل فيها.
ومن الظواهر التي تعودنا عليها أن األهايل
حيتاجون إىل وقت يفكرون فيه قبل أن يقتنعوا
باإلسالم ،لذا نجد أن أغلب الذين يدخلون
اإلسالم يفعلون ذلك بعد مغادرتنا لقريتهم.

وإذا ما بنيتم لنا مسجد ًا ،وحفرتم
بئر ًا ،وأرسلتم داعية فتأكدوا أن مجيع
أهايل القرية سيسلمون ،فام تذكرونه
عن اإلسالم ليس غريب ًا عنا .هذا كل ما
يريده منا سكان هذه القرية.
ومن املشاهد املؤملة جد ًا يف هذه
الرحالت الدعوية التي شاركت يف
الكثري منها رؤية النساء اللوايت دخلن
اإلسالم منذ أكثر من سنتني ،والزلن
عبد الرحمن السميط الداعية  -ةوعدلا
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كفالة الدعاة
كام بينا من قبل أن من أسباب تثبيت املسلمني
اجلدد عىل عقائدهم أن يتم تعهدهم بالتعليم واملتابعة
واملساعدة ،ومن سبل حتقيق ذلك أن يتم كفالة
الدعاة القائمني بدور التوعية واإلرشاد والتواصل
بني اجلمعية من ناحية وبني هؤالء املهتدين من ناحية
أخرى ،ويتطلب ذلك الكثري من النفقات التي جيود
هبا املحسنون وأهل اخلري ،وهتتم مجعية العون املبارش
بكفالة الدعاة ،حتى بلغ عددهم ما يزيد عن أربعة
آالف داعية.

حقد ًاعلى اإلسالم ولكن!
يقول د .السميط  -رمحه اهلل  -جملة «الكوثر» -
العدد  - 56يونيو 2004م « :كيلوا نغوا» اسم قرية
يف مجهورية بوركينا فاسو أغلب سكاهنا من الوثنيني،
كان فيها زعيامن وثنيان مها « :نوروغو » و « كانديام »
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عرفا بحقدمها الشديد عىل اإلسالم وبصدمها
عن سبيل اهلل ،حتى إهنام لينفجران غضب ًا عندما
يسمع أحدمها أو كالمها بإسالم أحد األهايل
يف القرية فيدفعهام ذلك إىل تعذيب من أسلم،
وكأن القرية تعيش يف عهد أيب جهل وأيب هلب.
فمن اهلل عليها بأحد املحسنني الذي تربع
بكفالة داعية عينته مجعية العون املبارش فيها
واسمه « بوينا حممد ».
لقد استلهم هذا الداعية قول احلق سبحانه
وتعاىل ( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯ ) [البقرة]269 :
وعرف أن مواجهة هذين الزعيمني الرشسني
ال تكون إال باحلكمة ،فتسلح هبا ،وأخذ
يتقرب إليهام شيئ ًا فشيئ ًا ،بالكلمة الطيبة تارة،
وببعض اهلدايا تارة أخرى ،وكان قد أهدامها
مرة جالبيب بيضاء وقال هلام« :إن أهل مكة
يلبسون مثلها» ومازال معهام حتى رشح اهلل
صدرمها لإلسالم ،فأسلم «نوروغو» وسمى
نفسه حممد ًا ،وأسلم «كانديام» واختار اسم
إسحق بدي ً
ال عن اسمه السابق.

قال إسحق بعد أن ذاق حالوة اإليامن :كم كنت غبي ًا عندما رضيت بعبادة األوثان التي ال
ترض وال تنفع ،دون أن أفكر بعقيل يف ذلك قبل أن أهتدي إىل هذا الدين العظيم الذي سيظهر عىل
سائر األديان.
واليوم واحلمد هلل أشعر وكأنني ولدت من جديد عندما أسلمت وأسلم معي مائة من األهل
واألصدقاء ،وإنني لعىل يقني من أن القرية وحتى القرى املجاورة سوف تولد من جديد بإذن اهلل
يف بيت اإلسالم.
مهتدون ومهتديات داخل المسجد
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« رجال ال تلهيهم تجارة
جاء يف جملة «الكوثر»  -العدد  - 74ديسمرب
2005م عن د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل :-
وال بيع عن ذكر اهلل »
هارو يارا أحد املهتدين اجلدد يف شامل كينيا وداعية
متطوع نذر نفسه للدعوة وسط قبيلة البوران الوثنية ،هجر الدنيا وزخرفها إىل الدعوة ،وريض باجلوع
والفقر ،أسلم عىل يديه عدد كبري من الناس يف قريته.
وهو صاحب عيال ،له سبعة أطفال ،ولكنه ال يملك درمه ًا وال دينار ًا ،لذا فجميع أوالده مل
يتعلموا ألنه ال يملك رسوم الدراسة هلم.
اشرتينـا له خـزانا
بالستيكيـ ًا وأنــابيـب
وبدأت زوجته تزرع،
ذكـرنـي األخ هــارو
بقوله سبحانه ( :ﭑ

يقول السميط :اقرتحنا
عليه أن نساعده ببقالة يعيش من
ريعها ( وذلك من ريع الوقف
الدعوي اخلريي ) ولكنه أبى
قائالً :إنه ال يريد أن تلهيه الدنيا
أسرة بورانية  -من كتاب
عن الدعوة ،واقرتح علينا :إما
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
السميط (قبائل البوران)
رشاء ثالثني معزة يعطيها ألحد أقاربه
ﭘ ﭙ) [النور.]37 :
يرعاها ،أو أن نشرتي لزوجته خزان ماء بالستيكي
وأنابيب يستفيد منها للزراعة حتى تبيع املنتجات يف
إن القليل من اجلهد واملال إذا وضع يف
موضعه وأحسن استغالله يفعل املعجزات
السوق ،وقال :إن أهيل وقبيلتي عىل شفا جرف من
النار ،إنه ال يرى بدي ً
ويغري الكثري يف حياة اآلخرين.
ال عن الدعوة إىل اهلل.
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دعوة كريمة للكرام
والمحسنين

يقول أحدهم :أنا فالح وتعودت يف
قريتي أن آكل ماعونني من الطعام ،وملا أقمت
يف املعهد وجدهتم يعطونني نصف ماعون يف
الوجبة ،وهذا كثري وال أستطيع أن أحتمله
ويطلق د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -دعوة
فقلت له :واهلل لو توفرت لدينا اإلمكانيات
خترج من سويداء الفؤاد داعيا إخوانه إىل بذل الوسع
سوف نزيد لكم كمية الطعام ،وهلذا انسحب
واملال يف سبيل الدعوة إىل اهلل يف إفريقيا ،ويقول:
سبعة من الطلبة بسبب اجلوع ،واهلل يا إخواننا
إخواننا الكرام :من يصدق يف الوقت الذي نرصف
الطلبة يف املعهد ينامون عىل احلصري دون
فيه اآلالف عىل أوالدنا ونسائنا عندما يذهبون يف
خمدات ومن يريد خمدة حيرض قطعة خشب
اإلجازات ويرصفون األموال الطائلة بينام ينسحب
وينام عليها ،وليس لدهيم غطاء وال واقي
سبعة طلبة من املعهد الرشعي يف أول ثالثة أيام بعد
من البعوض ،وأحيانا ندفع هلم ليشرتوا
افتتاحه ( وأنا كنت هناك وشاهدت ذلك حيث كنت
مادة معينة يتم إشعاله ،ويبقى مشتع ً
ال طول
أرشف عىل تأسيس وافتتاح املعهد الرشعي بنفيس)
الليل ،ويكلف  150فلسا كويتيا أو ريالني،
وملا سألناهم عن السبب قالوا :ألن الطعام غري كاف!!
وهذه املادة تكفي ملدة أسبوع كامل،
دار األنصاري لأليتام وطريقة لترشيد الفحم
ولكنها تقلل عدد البعوض املوجود
(من كتاب قبائل الميجيكندا)
عندهم ،ألهنا خسارة علينا لو تركناهم
يصابون باملالريا فساعتها لن خيرجوا
للدعوة ولن حيرضوا الدروس ،ومن
مصلحتنا أن نمنع عنهم املالريا ولو
كانت لدينا اإلمكانيات الشرتينا هلم
الناموسيات.
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ونحن ال نطعمهم هم فقط ولكن نطعم معهم الطباخ بالرغم أهنم ال يذوقون اللحم ،أوال نحن
نعودهم عىل ذلك  ،وثاني ًا ليس لدينا اإلمكانيات لكي نشرتي هلم اللحم ،فال حلم وال بيض
ال نريد أن ّ
وال كل تلك األشياء التي نعتربها أساسيات عندنا ،أما الدجاج مثال فهذا بعيد جد ًا عن تفكرينا ،لذلك
فنحن نشرتي نوعا من اجلمربي اليابس الصغري جد ًا حتى نرفع من مستوى الربوتني الذي يأكلونه يف
قراهم.
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الباب الثاني
مخاطر ومعوقات في الدعوة
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فضل تحمل األذى في سبيل الدعوة إلى اهلل
إن هلل عز وجل عبادا اصطفاهم حلمل رسالته وتبليغ
دعوته ،وقد صنعهم املوىل عز وجل عىل عينه وعنايته،
فأدهبم فأحسن تأديبهم ورباهم فأحسن
مناطق إفريقيا نائية وقاسية
تربيتهم ،فأخلصوا يف أداء
رسالة اهلل إىل خلقه وبذلوا
مهجهم وأرواحهم وكل غال
ورخيص لدهيم لتمكني دين
اهلل ورشعته ،ونرصة عقيدته
وملته ،فكانوا ملن بعدهم
النور اهلادي يف سواد الليل
وظلمته ،والقائد احلادي
يف جماهل الكون وغربته،
وشعار كل منهم للوصول إىل
وجهته وحتصيل بغيته :أال إن
سلعة اهلل غالية أال إن سلعة اهلل فردوسه وجنته ،ابتالهم
وعىل أكتاف هؤالء الصاحلني
اهلل بالفتن والباليا ،فام زادهم ذلك إال جلدا وصربا فكانوا
األبرار من النبيني والصديقني والشهداء
لإلسالم عزا ونرصا ،وملن بعدهم أمثلة ِ
وعبـًرا ،ولوالهم
والصاحلني محلت مسئولية الدعوة
وبلغت الرسالة وأديت األمانة ،فخافوا
ملا استوثقت للدين عروة ،وملا وجد الضعاف من املؤمنني
ليأمن من بعدهم ،وقتلوا ليعيش من
أسوة هلم يف الصرب وال قدوة.
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تبعهم ،فاستحقوا أن يكونوا أولياء اهلل ،وصفوته
من خلقه وجمتباه ،وليس أدل عىل صدق إيامن املرء
من عظمة بذله وعطائه وصربه عىل املشقة واألذى
يف سبيل الدعوة إىل اهلل.
قال تعاىل﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﴾ [البقرة.]214 :

هذا هو املنهج الذي استن به الدكتور عبد
الرمحن السميط -رمحه اهلل -ومن معه من صحبة
اخلري من رجال مجعية العون املبارش ،فقد نذر
نفسه هلل عز وجل وهو يعلم أن أجل اهلل يمكن
أن يلحق به يف كل حلظة خاصة يف هذه املناطق
النائية من العامل يف ربوع إفريقية وقلبها ،حيث
فرص املوت أكثر من فرص احلياة ،واحتامل
وقوع األذى أسبق من فرص اغتنام السالمة!

وقال:

﴿ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﴾ [البقرة.]155 :
وعن أنس ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل-
َاف
صىل اهلل عليه وسلم َ « -:ل َقدْ ُأ ِخ ْف ُت فيِ اهلل َو َما يخُ ُ
َت
يت فيِ اهلل َو َما ُي ْؤ َذى َأ َحدٌ َ ،و َل َقدْ َأت ْ
َأ َحدٌ َ ،و َل َقدْ ُأ ْو ِذ ُ
ون ِم ْن َب ِ َيو ٍم َو َل ْي َل ٍة َوما ليِ َولِبِ ٍ
َعليَ َّ َثال ُث َ
الل َط َعا ٌم
َ
ينْ
َي ْأ ُك ُل ُه ذو كَبِ ٍد إال شيَ ء ُي َو ِار ِيه إ ْب ُط بِ ٍ
الل ».أخرجه
ْ ٌ
الرتمذي وابن ماجه.

اختار السميط العمل يف إفريقيا أرض اجلوع
والفقر واملجاهل واألهوال ،مفضال كل ذلك عىل
البقاء بني األهل والعشرية وبني املدنية واحلضارة،
إليامنه أنه ما خلقه اهلل إال ليكون أخا لكل الناس
وأبا لأليتام وسندا للمرىض ومواسيا للضعفاء
واألرامل ،ومل يلتفت للموت الذي يرقبه ،وال
للمرض الذي يصيبه ،وال متاعب الرتحال والسفر
من بالد إىل بالد ،بني التالل واجلبال والصحاري
واألدغال ،واملستنقعات واألوحال.
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المشاريع الخيرية والطريق
الصعب
قد يظن البعض أنك عندما تذهب إلقامة مرشوع خيدم
فئة من الناس يف قرية أو مدينة يف إفريقيا أنه ستع ّبد لك الطرق
وتسهل لك اإلجراءات.
وتذ ّلل لك الصعاب
ّ
لكن احلقيقة قد تصدم البعض إذا ما جاهبته الصعاب التي تأيت
من اجلهات املستفيدة من املشاريع نفسها السيام اجلهات الرسمية،
وألننا نتعامل مع رب الناس وليس مع الناس فإننا نكون أحرص
عىل إقامة املشاريع من غرينا من الناس خاصة وأن مشاريعنا
تصب يف النهاية يف خدمة دين اهلل وكتابة ونرش الدعوة الصحيحة.
تعرض السميط -رمحه اهلل -لفقد حياته أكثر من مرة إما
بمحاوالت القتل أو االعتداء من بعض اجلهال واملوتورين ،أو
اهلجوم عليه من األفاعي والضواري والوحوش ،أو التعرض
لألمراض واألوبئة ما يمأل جملدات وجملدات ،ونحن هنا نعرض
لكم بعضا مما تعرض له السميط من ذلك ،وليس هو وحده بل
ما يتعرض له العاملون بـ«العون املبارش» من الدعاة املحليني
والعرب واملتطوعني ،ليتبني مقدار ما يبذلون من غال ونفيس
يصل لدرجة التضحية بالنفس موتا يف سبيل هذه الرسالة النبيلة.
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قتل الدعاة
إلى اهلل
من السنن الربانية وقوع
االبتالء ألهل احلق والدعاة إىل اهلل،
لذا فإن أكثر الناس بالء األنبياء ثم
األمثل فاألمثل ،ومل يسلم الرسل
واألنبياء من القتل واألذى ليتبني
للناس أهنم ليسوا آهلة تعبد،
وليكونوا قدوة ملن اتبعهم وليهون
عىل األمة الصرب عىل البالء.
وقد عانت مجعية العون املبارش
من سقوط الكثري من الشهداء
والضحايا يف سبيل الدعوة إىل
يفت ذلك
اخلري ،فلم هينوا ومل
ّ
يف عضدهم ،واستمرت اجلمعية
بعون اهلل وفضله يف أداء رسالتها
رغم فداحة اخلسائر التي حتل
ببعض العاملني وال شك أن فقد
األنفس من أعظم هذه االبتالءات.

شهداء العمل في سبيل اهلل
ويذكر د .عبد الرمحن
السميط  -رمحه اهلل  -فــي
جملة «الكوثر»  -العـــدد
 - 39يناير 2003م:
للعمــل فـي إفريقيا ثـمن
باهظ ،قد يكلف اإلنسان
حياته أحيان ًا ،السـيمـا يف
مناطق اإلغاثة كجنوب
السودان وموزمبيق وليبرييا
وسرياليون وغريها
بيت مسؤول أحد المراكز التابعة
مـن الــدول التـي
للعون المباشر بعد تعرضه لهجوم
أصبحـــت احلروب
األهـلية فيها ظاهرة
مزمنة  ،وإليك أخي القارئ مجلة من املشاهد األليمة،
من هذه املشاهد أذكر مرة أثناء زياريت
واملواقف املحزنة عىل سبيل املثال ال احلرص التي تصور لبعض املواقع أن لغ ًام انفجر حتت السيارة التي
جسامة مسؤولية الدعوة إىل اهلل يف القارة اإلفريقية ،والتي تقل بعض اجلنود املرافقني لنا حلراستنا من أي
ذكرها الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  ،-يقول :هجوم حمتمل للمتمردين.
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ومنها بعض املشاهد املؤملة التي راح ضحيتها بعض
دعاتنا وأئمة املساجد يف جنوب السودان رمي ًا بالرصاص،
أو ذبح ًا بالسكاكني كالنعاج.
ومنها منظر مدير مكتبنا يف سرياليون الذي أصيب
برصاصة يف ركبته أثناء احلرب األهلية ،ومنع من العالج
مدة ستة عرش يوم ًا ،إىل أن متكنا يف ظروف قاسية جد ًا من
إجراء عملية جراحية بدائية له داخل مكتب اجلمعية هناك
الستخراج الرصاص منها وإنقاذ حياته.
ومن أبشع هذه املواقف غري اإلنسانية قيام جمموعة من
رشار خلق اهلل يف الصومال باختطاف والد مدير مكتبنا هناك،
وهو شيخ هرم ال يقوى عىل احلركة ،وطلبوا مقابل إطالق
رساحه فدية بمبلغ كبري من املال من ابنه مدعني أنه حيصل
عىل املاليني من كل من الكويت واململكة العربية السعودية،
لكن رد املدير كان استشهادي ًا حيث طلب من املختطفني أن
جيهزوا كفن ًا لوالده ألنه لن يدفع هلم ملي ًام واحد ًا من أموال
املسلمني ،وعندما سمع األهايل وبعض وجهاء البلد هبذا
األمر ،توجهوا إىل مقر العصابة وحارصوه ،وهددوا أفرادها
بالقتل إذا مل يطلقوا رساح املختطف ،فاستجاب املختطفون
هلذا التهديد وأخلوا سبيل الرجل ألهنم يعلمون علم اليقني
أن الصوماليني ينفذون عادة وعيدهم.
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ومنها أيض ًا ما حدث يف ليبرييا
من قيام قوات التمرد التي كان يقودها
رئيس اجلمهورية تشارلز تيلور ملذبحة
بشعة ذهب ضحيتها عدد من دعاتنا
وأئمة مساجدنا يف ذلك البلد ،وغري
هذه املشاهد املؤملة كثري ،ومع ذلك مل
نشعر يوم ًا باإلحباط يف أداء رسالتنا
السامية ،ومل حيل رعب هذه األحداث
دون قيامنا بواجبنا الديني يف إعالء
كلمة اهلل يف هذه القارة الضائعة ،ويف
إنقاذ الفقراء واملساكني وإيواء األيتام
وهداية الضالني ،ألننا نؤمن بأن
التجارة مع احلق سبحانه وتعاىل خري
من الدنيا وما فيها ( ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ )
[فصلت.]35 :

في الصومال هدده بالقتل لعدم استشارته
جاء يف جملة «الكوثر»  -العدد 3
 يناير 2000م :ذهب د .عبدالرمحنالسميط إىل شامل كينيا ومن هناك عرب
احلدود إىل الصومال بصحبة عائلته
وأوالده ،وخالل الطريق شاهدوا
عرشات احليوانات الربية واملتوحشة
مما خفف من حدة إرهاق السفر.
وبسبب احلروب األهلية مل
تكن هناك حكومة مركزية ،كام أن
حياة الصحراء عودت الصوماليني عىل التعامل بالشدة
واخلشونة ،وخالل ذلك صادف موقفني ال ينسامها:
األول :كان قد حفر يف هذه املنطقة التي يزورها مخس
آبار ،بعد استشارة شيوخ القبائل وكبار السن ،وخالل
زيارته هلا فوجئ بشخص حيمل بندقية أوتوماتيكية هيدده
ويتهجم عليه بألفاظ نابية ،ألنه مل يستشرِ ْ ه قبل حفر اآلبار،
ويبدو أنه رئيس إلحدى العصابات املسلحة ،اعتذر د.
السميط له وقرر أال حيفر أي بئر يف املنطقة مستقبال ً.

مسجد تعرض لتخريب متعمد من
قبل بعض المتمردين

واملوقف الثاين :جاءت امرأة حتمل
طفال وتطلب املساعدة من أم صهيب،
الغريب أهنا كانت حتمل حجرا وهتدد
بتحطيم سيارهتم إذا مل يعطوها ،مثل هذه
املواقف جترب اإلنسان عىل ترك املكان إىل
مناطق أكثر احتياجا ً ولدهيا االستعداد
للتعاون.
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علي!
جريمتي استحقت إطالق النار
ّ
ختيل نفسك ترحل إىل األقايص البعيدة حامال اخلري للناس متحمال
املشقات واملتاعب ،فتسمع دوي الرصاصات القاتلة يرصخ بجوار
أذين رأسك دون سابق إنذار أو انتظار؛ ال ليشء إال ألنك نسيت أن
تستأذن قاطع طريق أو «زعيم عصابة» يسيطر عىل تلك املنطقة املنكوبة
وهو أحد أسباب نكبتها.
كام جاء يف جملة «الكوثر»  -العدد  - 36أكتوبر 2002م :غالب ًا
ما حتدث املجاعات يف مناطق النزاعات األهلية يف إفريقيا واألمثلة
متعددة من سرياليون إىل الصومال إىل أثيوبيا إىل أنغوال وصوالً إىل
جنوب السودان عدا العديد من
الحرب الصومالية
املناطق األخرى ،والعمل عىل
إنقاذ املحتاجني هناك ال يمر
دون خماطر ،األمر الذي يضطرنا
إىل استئجار مسلحني حلاميتنا من
رجال الرشطة  -إن وجدوا -أو
من املليشيات ،ولكن هذا وإن
كان يمنحنا شيئ ًا من الطمأنينة إال
أنه ال حيمينا من رصاصة تطلق
علينا من دون سبب أحيان ًا.
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يقول السميط :كثري من
املسلحني يف مناطق احلروب
ال حيتاجون إىل مسوغ للضغط
عىل الزناد بدون التفكري يف
النتائج ،فأحيان ًا يرصون عىل
اهتامنا بأننا جواسيس وال أدري
عىل مــاذا نتجـسـس؟ وأحيان ًا
يتهمــوننــا بالعـمـل حلـساب
الطرف اآلخر ،ولكن األغرب
من ذلك أن بعض املسلحني
الصوماليني عندما رأوين أصور
مقر إحدى املنظامت التنصريية

التي رفعت عدة أعالم رسمت عليها صلبان
بأحجام كبرية وجهوا بنادقهم نحوي وأطلق أحدهم
رصاصة مل تبعد كثري ًا عن رأيس ،وما كان مني إال
أن رصخت وانبطحت أرض ًا ،وعندما سألته :ملاذا
يطلق الرصاص؟ كان جوابه املفحم :وملاذا تصور؟
فقلت له :مل أصورك ومل أصور أي مسلح إنام صورنا
مكاتب املنظمة الغربية ،ولكن يبدو أن األخ اعترب أن
عيل ،ومل ينقذين إال
ذلك جريمة تستحق إطالق النار ّ
االعتذار واألسف هلذا اخلطأ الكبري الذي ارتكبته! !

العمل وسط
القذائف مألوف
يقول  -رمحه اهلل  -يف جملة «الكوثر»
 العدد  - 35سبتمرب 2002م :إن العمليف خدمة إخواننا األفارقة ممتع يمأل النفس
حبور ًا وسعادة السيام إذا رأى أحدنا ثامر
عمله يقطفها األيتام والفقراء والبسطاء ،لكن
ذلك يكلفنا ثمن ًا باهظ ًا يف أغلب األحوال.

فعندما اندلعت احلرب األهلية يف غينيا بيساو ،وتدخلت القوات السنغالية فيها لدعم الرئيس
السابق ،فلم خترت إال مركزنا يف بيساو قاعدة هلا ،حيث احتلته واستولت عىل مافيه من حمتويات
وطردتنا منه بالقوة ،وقد حلقت به أرضارا بليغة بسبب القصف الصاروخي واملدفعي الذي استهدفه.
ويف ليبرييا أصابت قذائف املدفعية سقف أحد مكاتبنا و ُقتل احلارس املسكني الذي عثرنا عىل
هيكله العظمي ملقى داخل املركز عند زياريت له بعد مرور أشهر عىل وقوع هذه األحداث ،وكان
اجلميع خيشى أن تكون األلغام قد زرعت داخل املكتب.
ويف إطار هذه السلسلة من االعتداءات عىل املشاريع اخلريية ذكر د .عبد الرمحن السميط  -رمحه
اهلل  -يف كتاب «خادم إفريقيا» ص  :57احتلت قوات اجليش النيجريي مركز دار السالم لأليتام يف
سرياليون ودمرته بالكامل غري أن إخواننا ضباط وجنود اجليش األردين  -جزاهم اهلل خري ًا  -قاموا
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بإصالح بعض وحداته هناك واختذوها معسكر ًا
هلم ،وعندما غادروها بعد انتهاء مهمتهم فيها
تركوها سليمة ،نسأل اهلل أن جيعل عملهم الطيب
يف ميزان حسناهتم يوم القيامة.
إن احلروب األهلية التي يشعلها جتارها
الساعون للسيطرة عىل ثروات الشعوب وحرماهنا
من حقوقها اإلنسانية هي من أكرب العوائق التي
حتول دون حتقيق التنمية يف هذه الدول مع أهنا يف
أمس احلاجة إىل من يقف بجانبها.
أما بالنسبة لنا فنحن نسلم بأن هذا هو قدرنا
ولذلك سوف نواصل بعون اهلل مسريتنا اخلريية دون
تردد ،رغم الظروف القاسية التي نعيشها أحيان ًا.
وجرى أيض ًا هجوم للمتمردين عىل شاحنة
مليئة باألسمنت والطعام لصالح أحد مشاريعنا
يف موزمبيق قدمت من ماالوي ،وهجم عليها
املتمردون ضد احلكومة وأحرقوا الشاحنة وسار
داعيتنا والسائق وسط األشجار  80كيلو مرت ًا
متزقت فيها مالبسهم متام ًا حتى وصلوا املدينة وهم
شبه عراه.
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صور عن بعض
مظاهر التخريب في
مراكز العون المباشر

جمعية العون المباشر
على دائرة الخطر
يعلم العاملون يف مجعية العون املبارش
أو يف مكاتبها أن الطريق ليس مفروشا
بالورود ،بل هو مفروش باألشواك ،بل هو
مفروش بالدماء.
نعم إنه مفروش بالدماء يف مناطق يكثر
فيها اللصوص وقطاع الطرق ممن ال هيمهم
سد حاجات املعوزين بقدر ما هتمهم أنفسهم
فقط.

من صور التخريب في السكن

ولذا فقد جادت مجعية العون املبارش بكثري
من دعاهتا الذين قضوا يف سبيل الدعوة إىل اهلل،
أو إيصال املساعدات للمحتاجني ،وما كانت
هذه الصعوبات مانعا هلم من إكامل مسريهتم،
فال زالت نواحي إفريقيا تشهد معامل اخلري جلمعية
العون املبارش ودعاهتا.

فهؤالء جمموعة من الدعاة
خرجوا إىل الدعوة إىل اهلل يف سيارة اجلمعية نتج
عن ذلك حادث سري أصيب عىل إثره أخ اسمه
عبد املالك أصيب بشلل نصفي يعاين منه حتى
اآلن ،حيث ال يتحرك إال بكريس متحرك.

وتعرض مركز انيزيريكوري يف غينيا
كوناكري حلادث تدمري ملعظم منشآته بسبب
حرب أهلية بني املسلمني واملسيحيني نتج عنه
هنب وختريب ممتلكات تبلغ قيمتها  400ألف
يورو خسائر تقريبا.
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ويف نفس البلد هجوم مسلح عىل مركز دوبريكا
مكون من عصابة سبعة أفراد مدججة باألسلحة اآللية
نجم عنها رسقة  6667يورو من أموال اجلمعية ،و3500
يورو مبالغ خاصة ،وتركت حالة نفسية متدهورة كانت
السبب يف طلب نقل عاجل من البلد.
ويف كينيا اقتحمت عصابة سكن مسئول الرعاية
االجتامعية حممد أدردور (موظف خارجي) بمركز ثيكا
باألسلحة البيضاء نتج عنه جروح له وملدير املكتب احلايل
إسامعيل حسن.
ويف توجو تويف مدير مكتب توجو ( لزهر) وكذا ابن
مدير مكتب بينني يف انقالب سيارهتم.
ويف الصومال اختطف مسئول
الرعاية االجتامعية (املدير احلايل
ملكتب اجلمعية يف الصومال) وحبس
يف حاوية ملدة ثامن وأربعني ساعة
وبعد مفاوضات وأخذ ورد ،وأن
اجلمعية معروف عنها عدم التدخل
يف الشئون الداخلية ،وال حتسب عىل
جهة معينة حتى أطلقوا رساحه.
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جانب من السور المهدم

ويف سرياليون تعرض فريق العمل
بسرياليون لالحتجاز من قبل املتمردين،
وقد أصيب حماسب املكتب بطلق ناري
فـي الـرجل والـذراع بسبب امتناعه
عن إعطائهم فلوس املكتب واحتجز
موظف كسائق لدهيم ملدة ثالث أيام.
وخالل عملية بناء سور أحد املراكز
يف سرياليون هاجم بعض األهايل املركز
انتقاما لتحديد األرض والتي كان هلم
هبا مطامع ولوال تدخل الرشطة حلدثت
كارثة.

ويف إقليم الكازمانس بالسنغال حيث يوجد
مكتب اجلمعية منذ بداية التسعينيات من القرن
املايض عاش اإلخوة يف خطر وخوف دائمني وكان
الواحد منهم خيرج لزيارة مرشوع أو لتنفيذ برنامج
واخلوف ال يفارقه ملا يراه من خماطر حيث يمر عىل
السيارات املتفجرة بسبب األلغام والقرى املحروقة
من طرف املتمردين واملسافرين املقتولني أو املنهوبة
أمواهلم.
وقد تعرض مكتب مجعية العون املبارش إىل
هتديدات متنوعة إ ّبان تلك الفرتة من سطو مسلح،
وهتديد بالقتل ،وتكسري للمكتب ،ورسقة لألموال،
وهتجم عىل أرس الدعاة وغري ذلك.

ويف النيجر وصل طبيب اجلمعية (مرصي
اجلنسية) للعمل يف مستوصفاهتا بالعاصمة
نيامي ،وبعد يوم أو يومني هجم عليه عصابة
لصوص ليال وهو نائم مع زوجته يف الغرفة من
أجل الرسقة ،وقد أرعبوا األخ وزوجته إىل
درجة إهنا أصيبت بالصدمة حيث مل تكن تتوقع
أن البلد هبذه اخلطورة ،باإلضافة إىل أن توقيت
اهلجوم كان بمجرد وصول األرسة إىل النيجر
واضطرت للعودة إىل مرص مبارشة بعد هذه
احلادثة.

من الحرب في ليبيريا
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ويف زيمبابوي تعرض مدير املكتب لعلمية سطو
مسلح يف وضح النهار وعند الوقوف يف إشارة الضوء
األمحر ،حيث وضع املهامجون املسدس عىل رأسه
وأجربوه عىل إعطائهم مبلغا مهام من املال ،وكان مدير
املكتب قد سحبه من البنك ملصاريف اجلمعية ،وقد الذ
املهامجون بالفرار ومل تستطع الرشطة القبض عليهم.
ويف ليربيا هجمت عصابة مسلحة عىل مدير مكتب
اجلمعية يف فريتاون وأرعبوا أرسته وكان لديه أطفال
صغار ،ووضعوا السالح عىل رؤوسهم وأجربوه عىل
إخراج مجيع أغراضه من البيت وهددوه بالقتل مع أرسته
بسبب خالف مع أحد املوظفني املحليني الذي كان يريد
السيطرة عىل ممتلكات اجلمعية بطريقة غري قانونية ووقف
األخ مدير املكتب يف وجهه ،وسلمه اهلل.
كل ذلك كان حيدث أمام أعني هؤالء اإلخوة ،ولكن
ذلك كله مل يفت يف عضدهم ومل يوهن من عزيمتهم بل
أرصوا عىل البقاء يف امليدان ومواصلة العمل العتقادهم
بأن األعامر بيد اهلل وأن أي نفس لن متوت قبل أجلها،
وملعرفتهم بنبل مهمتهم اإلنسانية وحاجة املواطنني
إليهم ،فصمموا عىل البقاء وإيصال اخلري إىل الناس إىل
يومنا هذا.
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األوبئة تهدد دعاة جمعية العون المباشر
والعاملين فيها
من املخاطر التي يواجها الدعاة املخاطر الصحية وانتشار األمراض واألوبئة يف إفريقيا ،وكثرة
ناقالت األمراض ،وعدم وجود الرعاية الطبية املناسبة والكافية ،وإن وجدت فبأسعار مرتفعة.
لدغات األفاعي تشكل خطرا
محدق في سيراليون

بل إن كـثريا مـن دعــاة مجعيـة العـون
املبارش يرحلون إىل الدعوة يف قرى نائية ،ويقيمون فيها
شهورا ،وال يوجد فيها مركز طبي متواضع ،فضال
عن مستشفى يقدم خدمات مناسبة ،ويصعب أحيانا
الذهاب إىل املستشفى ليال الختالل األمن يف الطريق.
فسـريالــيون مثـال تم وضعـهـا باخلـانة احلمراء
والتحذير من دخوهلا بسبب انتشار محى الالسا الفتاكة،
وقد جتد أحيانا الفتة التحذير قرب القرى املنكوبة.
كذلك انتشار العناكب السامة والعقارب وأفاعي
الكوبرا ،وقد أصيب أخ يعمل لدى مكتب اجلمعية يف
سرياليون لدغته عقرب ومحل عىل وجه الرسعة للعيادة،
ولكن مل يكن لدهيم املصل واضطروا للذهاب به إىل
العاصمة ،وكان خالل رحلة السفر كلها يتوجع وحرارته
يف ارتفاع وبعدما أخذ اجلرعة متاثل للشفاء وهلل احلمد.

بل إن الكثري من األيتام كانت تصيبهم
سموم أفاعي الكوبرا بالعيون ،وكان جيدون -
بحمد اهلل  -دواء تقليديا يعيد هلم البرص ،كام
يوجد عناكب سامة وخطرية جدا لطاملا عانى
منها كثريا املزارعون والتي تسبب تورمات
عنيفة باجلسد.
أما املالريا واإلسهال والتقرحات وأنواع
احلمى فهي جزء من حياة دعاة مجعية العون
املبارش.
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وجبة من األفاعي المشوية
ومن عجائب احلكايات التي يروهيا الدكتور
عبدالرمحن السميط حول املخاطر التي كان يواجهها،
وصعوبات احلصول عىل طعام صالح لألكل ما جرى
سنة ( 2008م ) يف وسط كينيا قال :خرجنا يوم ًا يف قافلة
إىل إحدى القرى النائية عرب طريق وعر ،ومل نبلغها إال مع
حلول الظالم ،وكنا يف حالة شديدة من التعب واجلوع،
فبعثنا أحدنا إىل حمل امرأة مشهورة يف القرية تبيع السمك
املشوي ،يقول هذا الشخص :إنه مد يده واختار قطعة
ضخمة من بني السمك املعروض للبيع يف الظالم ،وعاد
هبا مرسع ًا إلينا لنأكلها وهي ساخنة ،أما نحن الذين كدنا
نموت جوعا ،فقد تداعينا عىل القطعة
نأكلها يف الظالم الدامس برشاهة،
غري أننا أحسسنا أن هذا النوع من
السمك كان غريب ًا جد ًا لكننا نمنا نوم ًا
هادئ ًا ،وبعد أداء صالة الفجر يف اليوم
التايل ذهب أحدنا إىل مكان العشاء
الذي تناولناه يف الظالم ليستطلع نوع
السمك املشوي ،فإذا به يرصخ بأعىل
صوته ويقول :كان عشاؤنا أفعى،
كان عشاؤنا أفعى! ! !.
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والواقع أن األمر ليس غريب ًا ألن أهايل
القرى الوثنيني يأكلون الثعابني واألفاعي
املشوية باعتبارها من املشويات الشهية! !
في كينيا وبعض الدول اإلفريقية
شواء وطبخ األفاعي معتاد لديهم

يومان بال طعام
يف وسط املدينة عندما يلمس اجلوع بطنا ألحدهم
يطلب من خالل اهلاتف أشهى األكالت من املطاعم
املشهورة بأطعمة ذات طعوم وأشكال وألوان ال حرص
هلا ،أما إن كنت يف إفريقيا فاألمر له شكل آخر.
ذكرت جملة «احلياة» عن د .عبد الرمحن
السميط  -رمحه اهلل  : -يف إحدى املرات ذهب
بصحبة رفيق له يف رحلة دعوية إىل صحراء شلبي
بشامل كينيا بني جمموعة القرى الفقرية التي تكاد
تنعدم فيها حتى متطلبات العيش الرضورية! فلم
جيد فيها دكانا يشرتي منه طعاما أو موادا غذائية،
ومل يعثر فيها عىل مطعم ،ولو كان مطعام صغريا
إلعداد وجبات بسيطة متنع لسعات اجلوع التي قد
يتعرض هلا املرء يف مثل هذه الظروف واألحوال.

مر عليه يومان كامالن من دون طعام،
وهو يدعو الناس هناك إىل دين اهلل ،ويرشح
هلم عقيدة اإلسالم مقتديا بحبيبنا حممد -
صىل اهلل عليه و سلم  -الذي عصب بطنه
من شدة اجلوع ،وخرج ذات ليلة فلقي أبا
بكر وعمر  -ريض اهلل عنهام  ،-فقال « :ما
أخرجكام من بيوتكام هذه الساعة؟ » قاال:
« اجلوع يا رسول اهلل!» .قال « :وأنا والذي
نفيس بيده ،ألخرجني الذي أخرجكام ».
رواه مسلم
كان هذا اهلدي النبوي العظيم هو املعني
الذي يتزود منه السميط بالصرب اجلميل الذي
يعينه عىل تبليغ دعوة احلق يف هذه املناطق
النائية واألحوال القاسية.
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اللحم المشوي المتبّل بالغبار
يقول السميط  -رمحه اهلل  -يف جملة «الكوثر»
 العدد  - 42أبريل 2003م :عندما رضبتجماعة شديدة تشاد ،قمت بجولة يف منطقة تقع
رشقها ،تستوطنها قبائل عربية منذ مئات السنني:
كبني خزام وبني سليم وقبائل الرشايدة التي
يسموهنا :بني راشد.
مل تكن الطرق إىل هذه املناطق أو داخلها
معبدة ،ولك أن تتخيل سحب الغبار الناعم التي
تتكون بسبب حركة املرور.
كان سـائق السـيارة ملث ًام
كعـادته غيـر آبـه باحلالة التي
كنت عليها ،وأنا أصارع الغبار
الذي يداعب أجفاين ويستقر
يف أنفي خالل أسبوع كامل،
ومل يكن طعامنا فيه غري اللحم
املشوي املتبل بالغبار الناعم!
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ال أريـد أن أحـدثـك عـن مـذاقــه ،ولكنني
أنصحك بعدم تناول اللحوم املطبوخة أو املشوية
إذا أضيفت إليها غري التوابل املألوفة!
بعد هذا األسبوع احلافل بام ذكرته لك ،وبام مل
أذكره لك  ،استمتعنا باالستحامم يف محام بسيط جد ًا،
لنزيل ما علق بأجسامنا من الغبار الذي صار وحالً،
أما املالبس فلم نملك غري نفضها ألن كمية املاء كانت
قليلة ،والواقع أنني شعرت بنعمة املاء واالستحامم يف
هذا الوقت من الشدة ،النعمتان اللتان قد ال يشعر
املرء بمتعهام احلقيقية يف وقت الرخاء!

العواصف الرملية والغبار الناعم
في إفريقيا
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الشاي الملوث الشهي
ويقول  -رمحه اهلل  -يف جملة «الكوثر»  -العدد - 4
فرباير 2000م :عندما حدثت جماعة يف عام ( 1984م)
يف القرن اإلفريقي ودول الصحراء الكربى كانت منطقة
غرب السودان من أكثر املناطق تأثر ًا ،وكان الوصول إليها
إما باستئجار طائرة صغرية يكلف حوايل 3000-2000
دوالر أمريكي يف الرحلة وإما بالسيارات ،وبام أن الطريق
غري معبد ومزعج لكثرة ما فيه من جماري السيول واخلريان
والرمال والصخور ،لذا فال تسري فيه إال الشاحنات الكبرية
التي تنقل البضائع واحليوانات والبرش جنب ًا إىل جنب،
وتستغرق الرحلة أكثر من أسبوع وأحيان ًا أسبوعني،
تشبع خالهلا من الغبار الذي يغطيك
وحيولك إىل شبح ،ويف الطريق
تتوقف للصالة ومتنح اإلنسان فرصة
لتناول شاي مصنوع من ماء ملوث،
لكن صدقوين أن من سيرشبه سوف
يتلذذ به كأحسن شاي ،والنوم غالب ًا
يكون عىل الرمل وأحيان ًا يف املقاهي
التي قد توفر لك رسير ًا حملي ًا بدون
فراش يسمي «العنقريب».

ورغم ذلك فإن كل هذا التعب تنساه
وتشعر بسعادة عارمة عندما تبدأ العمل
وسط أبناء غرب السودان الطيبني البسطاء
الذين ال يعرفون اخلبث ،وقد حدث ذات
مرة أنني ذهبت إىل السوق وأردت رشاء
قطعة من املصنوعات املحلية فقالت يل
البائعة :إهنا بجنية سوداين فقلت هلا:
بتسعني قرش ًا! قالت :اذهب إىل فالنة يف
آخر السوق وأشارت إليها فهي تبيع نفس
البضاعة بتسعني قرش ًا ،ذهبت ومل أصدق
ما رأيت ،هذه الرباءة والطهارة والصدق يف
نفوس البسطاء من أهل القرى واألرياف.

العنقريب سرير شعبي يتم إعداده
من الحبال والبعض يصنعه من الجريد
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املسجد هو بيت الرمحن ،فيه تُتىل اآليات
وتنزل الرمحات والربكات ،وجتاب الدعوات
والرج�اوات ،وملتق�ى عب�اد اهلل يف األرض
والسماوات ،وهو درة تاج املجتمع املس�لم،
ومهوى قلوب املسلمني ،ومنزل عبوديتهم،
وحص�ن توحيده�م وعقيدهت�م ،ومعق�د
وحدهت�م ،ومنت�دى ش�وراهم ونصيحتهم،
وهو مدرسة الدعوة ،ودار الدولة.
املس�جد بيت األتقياء ومدرسة األنبياء،
ومن�اط أفئ�دة الصاحلين واألولي�اء ،إذا
حضرت صالهت�م اصطف�وا بين ي�دي الرمح�ن
الرحيم ،صفا ال عوج فيه ،يرجون رمحته وخيافون
عذاب�ه ،وإذا أمل هب�م خطب كان املس�جد مأواهم
وموئلهم ،فيه جيتمعون ويتناصحون ويتشاورون.
واملس�جد ه�و اجلامع�ة العلمي�ة للدارسين
والعلماء والفقه�اء ،ويف رحاب�ه كان تعقد جمالس
احلكم والقضاء.

382

عبد الرحمن السميط  -أسطورة العمل اإلغاثي

في البدء كان المسجد

مسجد قباء حديثا

واملس�جد أول بقعة مبارك�ة يعقد فيها األمري
ديوانه ،ويقسم زكاة أموال املسلمني وصدقاهتم،
ومنه يرسل والته وعامله.
ويف املس�جد جته�ز اجلن�ود وتبس�ط البن�ود،
وفيه اس�تقبال الوفود وإب�رام العهود ،فإذا أمىض
املس�لمون غزوة للجهاد يف سبيل اهلل كان املسجد
منطلقهم ،وإذا دخلوا بلدة كانت منائر املس�اجد
عالمة لكف األيدي عن أهل هذه البلدة.

مسجد قباء قديما

ولشرف منزل�ة املس�جد وفضل�ه كان أول م�ا بن�اه
الرس�ول  -صىل اهلل عليه وس�لم  -للمس�لمني يف قباء يف
الي�وم األول هلجرته إلىاملدينة ،وحني قدم املدينة كان أول
أعامله كذلك بناء مسجده  -صىل اهلل عليه وسلم
 ،ومح�ل أحج�اره بيديه وعىل كتفي�ه الرشيفنيفكان املسجد النبوي ،ليكون املسجد أول لبنة يف
املجتمع املسلم ثم الدولة املسلمة.

وبن�اء على هذا كان س�عي الدكت�ور عبد
الرمحن الس�ميط  -رمحه اهلل  -يف إنارة ظلامت
القارة الس�مراء باملساجد ،ليكون نواة ملجتمع
املس�لمني األفارق�ة يف كل قري�ة ،وليك�ون
املس�جد ع�روة وثقى يتمس�كون م�ن خالهلا
بدينه�م ويسترجعون يف كنف�ه هويته�م التي
طمس�ها اجله�ل والفقر والع�وز ،وغياب نور
الدعوة وأي�ادي الفضل طويال عن إخواننا يف
القارة السمراء البكر.

صورة تخيلية للمسجد النبوي زمن النبي  -صلى الله عليه وسلم -
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إفريقيا . . .أول الملحمة مسجد!
كان الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -حيمل
طاقة خريية هائلة ،مل ُتت َْح هلا فرصة أن تنبع وتفيض باخلري
بقدر ما كان حيلم ويتمنى ،رغم أن أياديه البيضاء وموهبته
الفطرية يف العمل اخلريي وتكوينه النفيس والتنشئة الطيبة
ق�د ظهرت آثارها يف كل م�كان ذهب إليه ،منذ كان طالبا
يف املرحلة الثانوية ،مرورا بدراسة الطب ببغداد ،ثم رحلة
دراس�اته العليا يف الغ�رب ،ورمحته بالفق�راء واملحتاجني
كجعل س�يارته وقف�ا هلم ،وتوزيعه للكتيبات اإلسلامية
عىل املساجد.
كل ذلك مل يكف لريوي غليله وهنمه للعمل اخلريي،
وكان حلمه الذهاب إىل إفريقيا ليمد مع غريه من املسلمني
ي�د العون إىل الش�عوب اإلفريقية الت�ي تعاين من
ويالت الظروف االقتصادية واالجتامعية السيئة.
وقد كان مس�جد املحسنة أم عيل جابر األمحد
اجلاب�ر الصباح  -حفظه�ا اهلل  -يف مالوي بمثابة
النبع ال�ذي تفجرت من�ه طاقة اخلير اهلائلة التي
أنع�م اهلل هب�ا على الدكتور عبد الرمحن الس�ميط
 رمح�ه اهلل  ،-فأنش�أ على إث�ره «جلن�ة مس�لمي384
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ملاوي» ،ث�م تغري االس�م إىل «جلنة مس�لمي
إفريقيا» ،وبمرور الوقت تغري االسم مرة ثالثة
إىل «مجعي�ة العون املبارش» والذي حتتفظ به إىل
يومنا هذا.
انطل�ق الدكت�ور عب�د الرمح�ن الس�ميط
رمحه اهلل-يف ربوع إفريقيا يرفع املنائر ،ويبنياملآذن لرتفع من قلب إفريقيا وأطرافها ش�هادة
التوحيد يف أكثر من أربعني دولة إفريقية ،حتى
ج�اوز ما س�اهم يف بنائ�ه (  ) 5700مس�جد
يص�دح فيها املؤذنون ب�اآلذان ،فياله من فتح،
وياله من فاتح عظيم !

مسجد للمسلمين من القش والطين

كان الدكتور عبد الرمحن السميط
 رمحه اهلل -يقطع مئات الكيلومرتاتيف الغياه�ب الس�وداء بين الغاب�ات
واألوح�ال واملس�تنقعات والظ�روف
البيئية العصيبة يف أماكن نائية ،يقطعها
حين�ا بالس�يارة ،وأحيان�ا على قدميه،
معرضا نفس�ه لألخطار ،بل واستطاع
هبمت�ه الس�امقة أن يص�ل إىل أماكن يف
إفريقيا مل يصلها أحد قبله ،ال املنظامت
التنصريي�ة ،أو حتى بع�ض اجلمعيات
اخلريية ،ال ليشء إال ليبني مس�جدا أو
مدرس�ة ليتحول الوثنيون إىل دعاة إىل
اهلل بفضل اهلل ثم بربكة عمله.

تعطلت السيارة فى الطريق وسط الطين والطريق شبه مهجور

كانت مهة الدكتور عبد الرمحن الس�ميط  -رمحه اهلل-
العالية مثال حيتذى ونورا يقتدى يف حب اإلسالم وخدمة
املسلمني بل واإلنسانية مجيعها.
وكان ابتداء هذه الرحلة املباركة للدكتور عبد الرمحن
الس�ميط -رمح�ه اهلل ( -ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ) [البق�رة ،]261 :فتتابع�ت األعمال

املباركة ،بل استطاع وحده أن يقوم بعمل ما مل
تقم به دول كاملة ،بل قام -رمحه اهلل -بام قدمه
من عطاء يف خدمة البرشية بدفع بعض احلرج
واإلث�م عن أكثر من مليار مس�لم قرصت هبم
أعامهلم عن نجدة إخواهنم يف إفريقيا وإنقاذهم
من التنصير واجلوع وامل�رض واجلهل ،فنعم
الرج�ل كان ،ونعم املؤمن هو . . .رجل بأمة.
ومفتاح امللحمة األس�طورية لفاتح إفريقية يف
العرص احلديث الدكتور عبد الرمحن الس�ميط
 رمحه اهلل -يف البدء كان هو املسجد.عبد الرحمن السميط وسجل العطاء  -دجاسملا ءانب
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المساجد محاضن جمعية العون
المباشر الدعوية واإلغاثية
من أهم الوس�ائل الدعوية لتبليغ رس�الة اإلسالم إىل الناس وتثبيت املسلمني عىل دينهم خاصة يف بلدان
إفريقي�ا هو املس�جد باعتباره احللقة الوثيقة التي تربط األرض بالسماء ،وتعود باخلل�ق إىل خالقهم وإن طال
الزم�ن وبع�دت اهلوة ،لذا ح�رص الدكتور عبد الرمحن الس�ميط -رمحه اهلل -عىل إقامة أنش�طة مجعية العون
املبارش الدعوية يف املساجد جلذب الناس إليها.
فاملسجد هو رمز اإلسالم وحمضنه الرتبوي واإلغاثي ودعوته الصامتة التي ختاطب القلوب والوجدان،
إذ بمج�رد أن تق�ع علي�ه العيون حتى تطفو عىل الس�طح الفط�رة الصافية الت�ي فطر اهلل الن�اس عليها ،وكم
م�ن نف�س برشية أذعنت لإلسلام بمج�رد رؤية املس�اجد أو باجتامع املس�لمني فيها أو تعظيمه�م هلا ،ولعل
ال�ذي جع�ل اإلسلام يثب�ت يف
إفريقيا إىل الي�وم رغم احلمالت
الصليبي�ة احلاق�دة هي املس�اجد
املنترشة يف كل قرية عىل بساطتها
لكنه�ا قام�ت بال�دور املنوط هبا
لعقود طويلة.

من أهم الوسائل الدعوية لتبليغ
رسالة اإلسالم هو المسجد
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آالم إفريقيا . . . .إرث ثقيل
رقعة في الثوب تلتهم الثوب

ِ
كالع ِ
يس يف البيداء يقتلها الظام
واملاء فوق ظهورها حممول

عندم�ا حتط رحالك يف بالد إفريقيا ،ثم تطلق حلواس�ك
العنان الس�تقراء أحوال احلياة من أرض ومناخ وسكان ،لن
يطول ب�ك احلال حتى تصطدم عيناك يف كل مكان بأجس�اد
عارية تلوح عظامها معلنة عن نفس�ها من خلف ما تبقى من
عظمه ،فإن زاد
حلمه َ
جلد ،حتى َلتجد أحسنهم هو من كسى ُ
من اهلل فضال فرتى عليه األسامل البالية واألطامر املهرتئة.

إفريقي�ا . . . .حاكمه�ا األكبر هو اجلهل
يتخذ وزيرين له مه�ا الفقر واملرض ،وجنوده
املنتشرون يف كل مكاهن�م األوبئ�ة الفاتك�ة،
واملجاع�ات املهلك�ة ،واملع�ارك الطاحن�ة
املفني�ة ،ف�إىل أي رك�ن تلج�أ الق�ارة املنكوبة
املظلوم�ة املنهوب�ة ،وم�ن أي يشء تتقي ،وقد
أحاطته�ا اخلط�وب م�ن كل ص�وب ،وال
عاص�م هلا إال اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل.
وحاهلا كحال املتنبي إذ يقول:

ولن ختطئ عيناك يف رؤية الوجوه الشاحبة التي غلب
ش�حوبهُ ا س�وا َد لوهن�ا ،وانس�حبت ظواه�ر بطوهنا حتى
كادت أن ترجع خلف ظهورها من ش�دة اجلوع ،وتتشقق
جلود هؤالء املساكني كاألرض الطينية السوداء خاصمها
املاء حتى تشققت من فرط العطش والظمأ.

ِ
باألرزاء حتى
هر
َرماين الدّ ُ
ُفؤادي يف ِغ ٍ
شاء ِم ْن نِ ِ
بال

إفريقي�ا بالد تع�ج باخلريات واحليوان�ات واجللود ال
جتد ما تسرت به عورات أبنائها!

إفريقي�ا أكثر الق�ارات مط�را وأكثرها أهن�ارا ،ولكن
ي�د اجلدب الباطش�ة وس�واعد التصح�ر املتجربة ترضب
إفريقيا بال رمحة ،وكأن الشاعر قد عناها بقوله:

رِ
ص ُت إذا أصا َبتْني ِسها ٌم
َف ْ
تكَس ِ
ّصال عىل الن ِ
ت الن ُ
ّصال
رّ َ
بالرزايا
َ
وهان َفام ُأبايل ّ
بأن ُأبايل
ألنيّ ما ا ْن َت َف ُ
عت ْ
عبد الرحمن السميط وسجل العطاء  -دجاسملا ءانب

387

من أكثر القارات مطرا وأنهارا  -قرية الميجيكندا

إفريقي�ا الق�ارة الت�ي هن�ب الغ�رب ثرواهت�ا واس�تنزف
املستعمرون خرياهتا ،فلام أثخنت اجلراح يف جسد هذه القارة،
فأظلم�ت عقوهل�م باجلهال�ة ،ورصخت أجس�ادهم من فرط
اجلوع والعطش ،ومدوا بأيادهيم املتش�ققة إىل أي أحد يداوي
جراحه�م أو يس�د رمقهم أو يكس�و عوراهت�م ،إذا بجحافل
املس�تعمرين وه�و املس�تخربون واللصوص القدام�ى الذين
سمنت بطوهنم من خريات هؤالء األفارقة ،وتريشت أبداهنم
م�ن ثروات غاباهت�م ،وعلقوا عىل أعناق نس�ائهم األوربيات
الذه�ب واملاس الذي هنبوه من منامجهم ،إذا هبؤالء مصايص
الدماء يقايضوهنم ،اخلبز أمام اإليامن باإلله املس�يح ،والدواء
يف مقابل اإليامن بالكنيسة وبآيات العذراء أم املسيح!
كتب تنصيرية توزع في إفريقيا
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فعمل�ت تلك احلملات اخلبيثة عىل
اس�تغالل اجله�ل والفق�ر هن�اك وبدأت
متارس لعبتها القذرة وتضغط عىل األهايل
هناك لرتك دين اإلسالم.
ولألس�ف الش�ديد وبس�بب اجله�ل
الش�ديد والفقر املدقع انساق الكثري وراء
تل�ك احلملات . . .فه�ل من يد تنتش�ل
هؤالء مما حل هبم؟!

بماذا نبدأ. . .
إذا ق�رأت ما س�بق م�ن معان�اة إخوانن�ا األفارقة
م�ن اجله�ل واجل�وع وامل�رض ،وأردت أن مت�د ي�دك
باخلير لرتقع فتقا يف ه�ذا الثوب اإلفريق�ي املتهالك،
فبماذا تب�دأ ،أتطع�م األف�واه اجلائعة دوما ،أم تكس�و
األجساد العارية ،أم تُراك تبني مدرسة للناشئة ،وهل
تعل�م أن آباءه�م أيض�ا مل ينالوا أي حظ م�ن التعليم!
ها . . .أخربين بامذا تبدأ . .أحتفر بئرا وتكون لك حسنات
جارية كالنهر اجلاري ،أم تبني مس�جدا تأوي إىل ركنه
القلوب املتعطشة لإليامن ،ويكون هلم بيتا ووطنا وكنفا،
ومدرس�ة وجامعة ومن�ارة علم ،ومرتك�زا للهوية؟!
مل يرتك الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -من
هذه األعامل السابقة عمال إال وكان له فيه اليد الطوىل
يف إفريقي�ا ،ولكن بأهي�ا يبدأ ويق�دم إن كان االختيار
ق�ارصا عىل خيار واحد ،هذا م�ا جتيب عنه تلك املرأة
اإلفريقية.

امرأة إفريقية تصرخ. .
 . .ديننا قبل الطعام
والكساء!
لق�د أصغ�ى الدكت�ور عب�د الرمح�ن
الس�ميط -رمحه اهلل -بقلبه املرهف إىل لسان
ح�ال املاليني م�ن إخواننا األفارق�ة وكأهنم
يقولون:
نعم نح�ن جوعى ،ولكن ما يغني الطعام
والشراب عنا يوم يك�ون طعام أه�ل النار ما
بني الغسلني والرضيع والزقوم؟!
نعم نحن عطش�ى ،ولكن م�اذا يغني عنا
امل�اء إن كان رشابن�ا يوم القيام�ة ما بني حيموم
ومحيم؟! !

عبد الرحمن السميط وسجل العطاء  -دجاسملا ءانب
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وم�اذا تغن�ي عن�ا املالب�س
إن كان مصرين�ا إىل قول�ه تع�اىل
﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾
[إبراهي�م ،]51 - 49 :ولب�اس
التقوى ذلك خري.

هذه الكلامت خلصتها امرأة إفريقية يف املوقف التايل:
فأثناء قيام املكتب يف النيجر بتوزيع املساعدات عىل الناس هناك ،وقد سبق ذلك كلمة دعوية عن
حماسن اإلسالم ،إذا بامرأة تقوم من فرط تأثرها بام رأته من موقف ،وما سمعته عن اإلسالم ،فقالت:
إننا ال نحتاج إىل مساعدات ،وإنام بحاجة للعلم والدين ،ومل ينته األمر عند هذا احلد ،بل تفتح للخري
نبع ،حيث قامت امرأة أخرى بالتربع بقطعة أرض لبناء مسجد صغريعليها ،واحلمد هلل رب العاملني.
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ماذا يريد أهل دارفور من أهل الكويت؟
يذك�ر القائم�ون عىل العم�ل يف مجعية الع�ون املبارش
بمكتبها بالس�ودان موقف� ًا قائلني :التقينا لدى س�فرنا إىل
معسكرات النازحني بوالية شامل دارفور ضمن فعاليات
مشروع إغاث�ة دارف�ور بش�يخ كبير ووق�ور تظه�ر عليه
عالمات الورع والتقوى وطلب مقابلة رئيس وفد القافلة
فلبينا طلبه ،فقابله وقال :ياشيخ . . . .أنتم الكويتيني أهل
اإلسالم والقرآن وخدمة اإلسالم واملسلمني ،ومجيعنا يف
هذا املعس�كر مس�لمون ،وكام تعلمون ف�إن اخلواجات -
يعن�ي األوروبيني  -ج�اءوا إلينا بالطعام والكس�اء ،فهل
ننتظر منهم أن يش�يدوا لنا مس�اجد ويدعموا لنا اخلالوي
 وهي أماكن التدريس وحتفيظ القرآن  -؟!ومشكلتنااملقلقةاآلنهناهينقصأوباألحرى
انعدام دور العبادة بالنسبة لنا كمسلمني وألبنائنا
ومش�كلة دعم اخللاوي ،فأرجو أن تس�اعدونا
بتش�ييد مس�اجد وتدعم�وا لنا خلاوي القرآن.
هكذا كانت أولوياهتم ،أدركونا باهلداية واإليامن
قبل الطعام والرشاب وكساء األبدان.

وعلى ذل�ك كان
ديدن ومنه�ج الدكتور
عبد الرمحن الس�ميط -رمح�ه اهلل -ومن ورائه
مجعي�ة الع�ون املب�ارش ،الس�يام وأنه مل ينش�غل
ببناء املس�اجد عن مجي�ع أنواع اخلير ،من بناء
امل�دارس وحفر اآلبار وتقديم كل أيادي اخلري
ب�كل أش�كاله ،فص�ار الدكت�ور عب�د الرمح�ن
الس�ميط  -رمح�ه اهلل  -كمثل النخلة الس�امقة
املثمرة ،يستظل اجلالس يف ظلها ويطعم اجلائع
م�ن ثمرها ،وتثبت لألرض تربتها ،وتعطي هلا
مجاهلا ورونقها ،فهي تشارك يف كل أنواع اخلري
ال يشغلها باب منه عن باب . . .وهكذا فليكن
املسلمون كافة والدعاة إىل اهلل خاصة.

كنيسة األنبياء الجدد التابعة للبروتستانت األمريكان التى أنشأها رجل أعمال أمريكي ضمن
ألف كنيسة يقع أغلبها فى مناطق المسلمين (قبائل الميجيكندا)
عبد الرحمن السميط وسجل العطاء  -دجاسملا ءانب
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منهج الدكتور عبد الرحمن
السميط في بناء المساجد
ح�رص الدكت�ور عب�د الرمح�ن الس�ميط  -رمح�ه
اهلل -ومعه مجعية العون املبارش أن تتميز أعامل اجلمعية
املتمثل�ة يف بناء املس�اجد ع�ن غريها من املس�اجد التي
تبنيها غريها من اجلمعيات ومؤسسات العمل اخلريي،
وذل�ك لتكون معلام ب�ارزا من معامل اجلمعي�ة املتميزة،
وقد روعي يف بناء املساجد عدة اعتبارات منها:
-1أن يك�ون الش�كل اهلن�ديس الع�ام واح�دا رغ�م
اختلاف أحجامها املختلفة والتي تتناس�ب مع املس�احة
املتاحة من جانب ،وإمكانية املتربع من جانب آخر.
-2أن تبرز يف معامري�ة املس�جد اهلوي�ة اإلسلامية
باملنارة ،واملصىل الداخيل والفناء واملرافق األخرى.
-3توحيد لون املس�اجد يف بعض البالد لتكون سمة
ب�ارزة للجمعي�ة يف متييز عملها ع�ن اجلمعيات األخرى،
فم�ن رأى املس�جد م�ن بعيد ع�رف أن هذا املس�جد من
مشاريع مجعية العون املبارش.
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وزي�ادة يف االطمئن�ان ،ورغبة يف
التواصل املستمر بني املتربع واجلمعية
ف�إن إدارة املش�اريع يف مجعي�ة الع�ون
املبارش تقوم بإرسال تقاريرها املستمرة
إىل املتربعين ليكون�وا على اطالع تام
عىل مراحل تطور املشروع ،وإنجازه
يف املدة املتفق عليها.
كما تتيح مجعية الع�ون للمتربعني
أصح�اب املس�اجد أو غريه�م فرصة
املس�امهة يف عمارة املس�اجد ،وأدائه�ا
لدوره�ا عبر املش�اركة يف صيانته�ا
وجتديدها ،أو إقامة األنش�طة الدعوية
واخلريية فيها.

ولك�م نغب�ط بقلوب مس�تبرشة هؤالء
املحسنني من بناة املس�اجد عىل هذه النعمة
الت�ي أكرمهم هبا اهلل س�بحانه وتعاىل  ،فهم
بأمواهلم الطيبة اس�تبقوا آلخرهتم الباقيات
الصاحل�ات ،وارتق�وا بلبناهت�ا الزكي�ة أعىل
الدرج�ات ،بام فعلوه من أفض�ل القربات،
فاس�تحقوا بحسن صنيعهم وحممود فعاهلم
موف�ور احلس�نات ،وهي بفض�ل اهلل جارية
هل�م ومرفوع�ة ،ال مقطوع�ة
تشييد المساجد واالهتمام بها
األجر عنهم وال ممنوعة.
وهنا مسجد الخير  -موريتانيا

فكلام صىل يف مساجدهم
مصل ،أو هلل هلل احلميد مهلل ،أو اس�تظل عابر بس�قف
هل�م مظلل ،جرى هل�م األجر بإذن اهلل جريانا ،ش�كرا من
اهلل هل�م وعرفان�ا ،فام من عب�د يتقرب يف املس�جد هلل قربة
إال ويف األجر شاركوه ،ويف العطاء اإلهلي ناصفوه ،سواء
كانوا عىل قيد احلياة باقني ،أو كانوا يف قبورهم مدفونني.
فحي هال لنطوف بني بيوت اهلل س�بحانه التي أنشأهتا
مجعية العون املبارش بإرشاف الدكتور عبد الرمحن السميط
 رمحه اهلل  -وبأموال املحس�نني األبرار ،والفضل هلل منقبل ومن بعد.

فخلال رحل�ة الدكت�ور عب�د الرمح�ن
الس�ميط -رمح�ه اهلل -الت�ي ج�اوزت الثالثة
عقود مل خيل يوم منها من عظة أو فائدة ،ووراء
كل عم�ل قام به  -رمحه اهلل  -العرب والعظات
الت�ي ينتف�ع هب�ا الدع�اة إىل اهلل ،الكب�ار منهم
والناش�ئة ،ونح�ن نس�وق إليكم فيما ييل نزرا
من كثير ،وغيضا من في�ض ،ونقطة من بحر
خضم.
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عندما يجتمع الجهل والحمق!

وق�د عانى املاليين م�ن األفارقة
م�ن الظل�م والبغ�ي واجله�ل وقل�ة
التعليم لألغلب األعم منهم ،مما جعل
الدكت�ور عب�د الرمحن الس�ميط-رمحه
اهلل -يعاين من سوء الظن أو الفهم.

يقول د .عبد الرمحن الس�ميط-
رمحه اهلل -يف جملة «الكوثر»  -العدد
 - 36أكتوبر 2002م:أبلغني مكتبنا
يف إح�دى ال�دول اإلفريقي�ة بوجود
قري�ة كبيرة أهله�ا مس�لمون ولكن
ليس لدهيم مكان يصل�ون فيه ،وقد
ٍ
مس�جد
قدم�وا كتاب ًا يطلبون فيه بناء
آفة الفقر والجهل هلم ،فذهب�ت إىل القري�ة واجتمعت
مل يك�ن العم�ل اخلريي ال�ذي يقوم ب�ه الدكتور
باألهايل وأخربهتم أننا درس�نا األمر
عب�د الرمحن الس�ميط-رمحه اهلل -مفروش�ا ببس�اط
وق�د وافقنا عىل بناء املس�جد ،ولكني فوجئت
م�ن ال�ورود ،ومل تكن خماط�ر الطري�ق أو الوحوش
بأحده�م يطل�ب مني كش�ف ًا بالتربع�ات التي
ه�ي العقبات الوحي�دة أمام إمت�ام العمل يف غياهب
علي أن أقدم هلم
مجعته�ا من أجل ذل�ك ،وأن ّ
إفريقيا ،وقد أتاحت له إقامته الطويلة لثالثة عقود يف
كش�ف ًا باملصاري�ف ،وس�يقوم ه�و بالتأكد من
إفريقية معرفة الكثري من عادات الناس وتقاليدها.
أنني لن أرسق أموال املسجد! ( هكذا قال! ).
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التف�ت إىل أه�ايل القري�ة اآلخري�ن ونظرت
ُّ
إليه�م مس�تنجد ًا ،ولكني فوجئ�ت هبم يؤكدون
عىل قوله ،مع علمي أهنم ربام ال يعرفون حاصل
مج�ع  5+5وأنه من الس�هل جد ًا عىل أي لص أن
يستغلهم.
حاول�ت إقناعه�م أن هن�اك من حياس�بني،
وأن املتبرع هو ال�ذي له احل�ق األول ،وأهنم ال
ش�أن هلم باملحاس�بة املالية والحق هلم يف معرفة
املبل�غ املخص�ص للمس�جد إال م�ا أقول�ه هل�م،
لكنه�م أصرّ وا ورفضوا بناء املس�جد إذا مل التزم
برشوطهم! !
محل�ت أوراق�ي ورحل�ت وبنينا املس�جد يف
مكان آخر ،والزالت هذه القرية من دون مسجد
بعد مرور مخس عرشة سنة عىل هذه الواقعة.

يومها تذك�رت القول املأثور « إن من الناس من
ال يصلح له إال الفقر ولو أغنيته ألطغيته ».

فليعل�م الدع�اة إىل اهلل أن معاملة الناس
فن ال حيس�نه إال من وهب�ه اهلل علام بالنفوس
البرشي�ة ،وأن الن�اس يف الفه�م واإلدراك
ليس�وا متس�اويني كأس�نان املش�ط ،فليق�در
الداعية اخلبري لكل إنس�ان م�ن هؤالء قدره،
وليعامل�ه عىل قدر فهمه وعقله ،وأن حيس�ن
إىل احلمقى منهم أكثر مما يفعله مع عقالئهم،
ولريف�ق يف ش�أنه كله ،كام ق�ال النبي  -صىل
اهلل عليه وس�لم  « -ما كان الرفق يف يشء إال
زانه ،وما نزع من يشء إال شانه « رواه مسلم
.

التعامل مع البسطاء ليس دائ ًام سهالً ،كام أن
انتش�ار ع�دم األمانة يف بع�ض املجتمعات جيعل
الناس يشكون يف أمانة كل إنسان.
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أول الغيث قطرة ثم ينهمر
المطر
يف أثناء عمل الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل-
يف إفريقيا وجد بعض القرى يندر فيها املسلمون ،فلعل
خيطر يف بال أحدنا أن بناء مسجد يف هذه القرية يعد
مضيعة للامل املؤمتن عليه ،وأن احلكمة تقتيض أن يبنى
املسجد يف مكان ينفع اهلل به مجاعة من املسلمني أكثر
عددا وأعز نفرا حيث تزداد قاعدة املستفيدين من هذا
املسجد.
ولكن الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل-
ق�د رزقه اهلل بصيرة قلبية ،وخبرة ميدانية ،علم من
خالهلا أن املس�جد هو يف األرض
عامة ويف إفريقيا خاصة يعد بمثابة
الداعي�ة الصام�ت ،ال�ذي هتتدي
بمرآه قلوب الناس إىل اإلسلام،
ويؤل�ف اهلل ب�ه قلوب املس�لمني،
ويثبتهم عىل إسالمهم وإيامهنم.
السميط في نشاط دعوي في مسجد
طيني في إحدى قرى قبيلة الغرياما
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يقول  -رمحه اهلل  -يف «رسالة إىل ولدي-
رحل�ة خير يف إفريقي�ا» ص  :23يف كينيا ويف
قري�ة «تيزو» أس�لم أكث�ر من ثالثني ش�خصا
خالل زيارات قمنا هبا هلم.
ويف قري�ة «ماس�نجريى» قررن�ا بن�اء
مس�جد لتس�عة م�ن املس�لمني يف القري�ة،
حي�ث إن البقية كانوا وثنيني ،فأس�لم باقي
أفراد القرية .

وس�معت قري�ة جم�اورة أهن�م يقوم�ون
ببناء مس�جد فتطوعوا ملدة يوم للمس�امهة يف
بنائ�ه ،تقربا إىل اهلل وتربكا باملس�جد عىل حد
زعمه�م ،رغم أهن�م غري مس�لمني ،وبعد أن
حفروا األساس�ات للمس�جد رفع�وا أيدهيم
إىل السماء وبدأوا يف دعاء مجاعي يطلبون أن
يرزقه�م اهلل مس�جدا مثل هذا املس�جد حتى
يدخلوا يف اإلسالم! . . .
فعلى الداعية أن هيت�م بوضع بذرة اخلري
أينما ح�ل ون�زل ،وال يش�غلن قلب�ه وعقل�ه
بالثم�رات فه�ي بيد اهلل عز وج�ل ،وليتوكل
عىل اهلل يف قليلها وكثريها ،السيام وأن أرض
الدع�وة يف إفريقيا خصب�ة بكر تكاد أن تنبت
من غير مط�ر ،وأه�ل إفريقيا يتمي�زون عن
غريه�م م�ن أرض اهلل باالس�تعداد الفطري
املده�ش لقبول كلم�ة اهلل ودعوت�ه ،فهلموا
أه�ل اخلير ودعاة احل�ق ،واب�ذروا يف أرض
اهلل ب�ذور اإلسلام الطاه�رة وم�دوا باخلير
واملعروف أيديكم.

بين هجوم الفيلة
واألسود بنينا المسجد
بن�اء املس�اجد يف إفريقيا ال يعن�ي تربعا ماليا
وجتهي�ز أرض وم�واد للبن�اء فق�ط ،فقد يعرتض
البن�اء م�ا ال خيط�ر لبشر ،خاص�ة من ع�اش يف
املدين�ة ،وال يعل�م عن القارة الس�مراء ش�يئا من
هذه العجائب.

مهاجمة الفيلة واألسود للقرى من مشاكل العمل الدعوي
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ولنقرأ هنا إىل ما قاله د .عبد الرمحن الس�ميط
 ش�كر اهلل صنيع�ه  -ح�ول بع�ض املخاط�روالعقب�ات التي تواجه�ه يف الدع�وة إىل اهلل وبناء
املس�اجد حتدي�دا :أكملن�ا طريقن�ا يف كيني�ا إىل
«ق�اراري» وه�ي قرية للرنديىل فيها كنيس�ة وبنينا
فيها مسجدا للمسلمني ،ومن هناك نصعد سفوح
جب�ل مرس�ابيت لتقابلك قري�ة «أوال» التي بنيت
فيه�ا أكث�ر م�ن كنيس�ة ولس�بب قرهبا م�ن مدينة
«مرس�ابيت» فإن عدد املسلمني من الرينديىل فيها
كثري.
ولبن�اء هذا املس�جد قص�ة حي�ث بدأنا بن�اءه حوايل (
1995م ) وعندما أكملنا بناء أحد جدرانه وجدت األفيال
من املحمية القريبة أن حك جلدها باجلدار اإلسمنتي يبعث
على الراح�ة ،فكانت تزورن�ا كل يوم ،فيه�رب العامل من
موق�ع العمل ،وكنا نغري العامل ألن العامل الذين ش�اهدوا
الفيل�ة تزورهم يوميا ،كانوا خيافون منها ويرفضون العودة
للعمل ،حتى أننا مل نجد عامال باملدينة يرىض بالعمل معنا،
فاضطررن�ا الس�ترياد عامل من القرى املجاورة مل يس�معوا
بقص�ة الفيل�ة ،كما قام�ت
السميط في طريق وعرة وخوص
الفيلة بأجس�امها الضخمة
أحد المستنقعات
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هب�دم بعض جدران املس�جد ،وضعنا أسلاكا
ش�ائكة ملن�ع الفيلة إال أهن�ا خربتها ،اس�ترشنا
ضب�اط محاي�ة احليوان�ات الربي�ة م�ن الغاب�ة
القريبة ،فاقرتحوا علينا كهربة األسلاك وفعال
ت�م ردع الفيل�ة ،لك�ن ب�دأت ضي�وف أخرى
تزورنا وهي األس�ود ،واملي�زة اجليدة من وجه
نظرنا يف األس�ود أهن�ا تزور القري�ة بالليل ،لذا
ال تعط�ل العمل وال هي�رب منها العامل ،لكنها
بدأت ت�أكل ماع�ز أه�ل القرية ،فق�ام األهايل
بذبح معزه وتس�ميمها رغ�م أن ذلك ممنوع يف
كينيا ،لكن األس�ود انقطعت ع�ن زيارة القرية
بعد موت عدد منها بالسم.

ال جيب أن أنسى أنه أثناء بناء هذا املسجد قمنا بزيارته القرية أكثر من (  ) 15مرة والطريق طويل جدا
بالسيارة ( حوايل  19ساعة ) وسيئ للغاية نضطر إىل تغيري عجالت السيارة األربع بعد كل زيارة ،لذلك
كان هذا املس�جد من أكثر املس�اجد كلفة علينا ،وطبعا مل نخرب املتربع بأي من هذه التفاصيل ،وحتملناها
بصم�ت ،خوف�ا من أن املحس�ن قد يش�ك يف صدق روايتن�ا ألهنا أقرب م�ن اخليال ،وكنا ق�د قررنا بناء
املس�جد يف هذه القرية ألن س�كاهنا كام ذكرت من قبيلة الرنديل ذات األصول اإلسلامية والتي نعتربها
من بني أكثر القبائل صعوبة يف اعتناق اإلسالم.

قرية مسلمة بدون مساجد
ليس من املس�تغرب يف إفريقيا أن جتد قرى كثرية يس�كنها املسلمون ،وليس فيها مسجد
يؤدون فيه صالهتم ،إما لفقرهم الشديد فال جيدون ما يقيمون به بناء املسجد ،وإما لظلم من
بعض املسئولني غري املسلمني املتعصبني ضد اإلسالم.
ويق�ول د .عبد الرمحن الس�ميط  -رمح�ه اهلل  -يف «حقيبة مس�افر» ص :50زرت بعض
الق�رى يف بوركينافاس�و ،واس�تقبلني زعيمها املس�لم موس�ى كاب�ويل الذي أس�لم منذ ثامن
وعرشين سنة ،وكان كابويل يتميز بمنزلة كبرية بني قومه ،حيث حيرتمه األهايل ويقدرونه إىل
درجة أن الكثري منهم تأثر بإسالمه فاعتنق اإلسالم.
عبد الرحمن السميط وسجل العطاء  -دجاسملا ءانب
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كان موس�ى كاب�ويل مقيام يف قري�ة بيال ،ولكنه مل يك�ن ملتزم ًا
بتعاليم اإلسالم ،إال أن اجلهود التي بذهلا دعاتنا يف إقناعه برضورة
االلت�زام بمنه�ج دينه جعلته يندفع يف تطبيق م�ا يعرف من أحكام
اندفاع ًا عملي ًا ،السيام يف السنتني األخريتني.
وقد مكناه من أداء فريضة احلج ،ليعود بعدها وكأنه خترج
من دورة تدريبية دينية ،فأصبح يدعو الناس إىل اإلسالم وهو
جال�س حتت ش�جرة عند بيت�ه ،وقد بل�غ من مظاه�ر حرصه
الش�ديد عىل الصلاة -العتبارها عمود اإلسلام -أنه أحاط
بقع�ة من أرضه بحاج�ز من احلجارة لتك�ون مصىل تؤدى فيه
الصلوات اخلمس ألول مرة يف تاريخ هذه القرية.

الدكتور السميط تحت الشجرة
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وكان يتنقل بين القرى التابعة له
عىل متن دراجته البخارية أو عىل ظهر
محار لدعوة اإلسالم.
وأذكر عىل س�بيل املث�ال أن أحد
عرش ش�خص ًا من النصارى والوثنيني
ق�د أعلن�وا إسلامهم أثن�اء احتف�ال
عودت�ه من احلج ،وعق�ب أول صالة
مجع�ة بع�د حج�ه أس�لم تس�عة عرش
مهتدي ًا ،وراء كل واحد منهم أرسة.
وال ش�ك أن�ه ل�و توف�ر
مس�جد هل�ذه القري�ة لتضاعف
ع�دد املهتدي�ن والداخلين يف
اإلسالم.
والغري�ب أنه عندم�ا زرته
يف قريته اس�تقبلني حتت شجرة
كبرية بالقرب من كنيس�ة كبرية
بني�ت حديث� ًا ،ويمكنه�ا أن
تس�توعب كل أه�ايل قريته عىل
اختلاف دياناهت�م ومذاهبهم،

تس�اءلت وأنا أنظ�ر إليها ع�ن الدوافع احلقيقية
لبناء مثل هذه الكنيس�ة يف قرية قد أصبح معظم
س�كاهنا م�ن املس�لمني ،ومل أك�ن مقتنع� ًا إهن�ا
أقيمت كرد فعل جتاه ما يقوم به الداعية موس�ى
من نشاط يف جمال الدعوة اإلسالمية.
وعندما حان وقت صالة الظهر سألت
عن أقرب مس�جد من هذا امل�كان فقيل يل:
لي�س هناك إال مس�جد طيني على بعد عدة
كيلومترات م�ن القري�ة مم�ا اضط�رين إىل
الصالة يف عني املكان حتت شجرة مع أهايل
القرية من املسلمني.
فمن املؤمل جد ًا أن تفتقر مثل هذه القرية
املسلمة إىل مس�جد ،عل ًام بأن عدد املسلمني
فيها ال يقل عن ألف ش�خص وهم يف تزايد
مس�تمر بينام ال يتجاوز ع�دد النصارى فيها
املائة ش�خص وهم يف تراجع رسيع بس�بب
إسالم بعضهم.

وقد قال الش�يخ موسى أمام حش�د من أهل القرية
والدم�وع متأل عينيه :واهلل إن زيارتكم وأنتم قادمون من
أطراف ش�به جزيرة العرب لتذكرنا بوفود رس�ول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم  -إىل البالد املجاورة لدعوة أهاليها
إىل كلمة احلق.
ث�م دعانا للغ�داء يف بيته ،ولكنني اعتذرت بس�بب
األعامل الكثرية التي كانت تنتظرنا ،وأبدى أسف ًا شديد ًا
هل�ذا االعتذار ،ثم قال وهو يودعنا :إن زيارتكم لنا فيها
رفعة لإلسالم واملسلمني.
وعن�د مغادرتن�ا القري�ة تعال�ت أص�وات أهاليه�ا
وألس�نتهم تردد كلمة واحدة :نريد بناء مسجد لنا ،فهم
ال يريدون ماالً وال طعاما ًوال كسا ًء ،وإنام يتمنون إقامة
مس�جد يف قريتهم واعدين ب�أن يتحول من بقي فيها من
غري املسلمني إىل اإلسالم.
فف�ي هذه البالد يعد بناء املس�جد أكرب باب للدعوة
وتثبيت القلوب عىل اإلسالم ،وكثريا ما كان بناء مسجد
مفتاح�ا لدخ�ول العشرات ب�ل املئ�ات إىل اإلسلام،
واملستقبل يف إفريقيا  -إن شاء اهلل  -سيكون لإلسالم.
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امنعوا بناء المساجد
ومل يتوق�ف س�عيهم على نشر املس�يحية ولك�ن
امت�د س�عيهم ونفوذه�م هن�اك لوق�ف الزح�ف
اإلسلامي أيض�ا ،وم�ن ذل�ك وق�ف بن�اء املس�اجد.
يق�ول د .عب�د الرمح�ن الس�ميط  -رمح�ه اهلل  -يف جملة
ذك�ر د .عب�د الرمحن الس�ميط  -رمحه
«الكوثر»  -العدد  - 22أغسطس 2001م :ذهب وفد
اهلل  -يف حم�ارضة بعن�وان« :بع�د األوث�ان
مسيحي من ساحل العاج
س�جدوا للرمح�ن»:
ملقابل�ة رئي�س مجهوري�ة
م�ن أكث�ر العقب�ات
توغ�و مس�تنكر ًا السماح
التي واجهتنا يف بناء
بالتوس�ع يف بناء املساجد
املس�اجد يف إفريقي�ا
يف كل م�كان يف توغ�و،
النش�اط التبشيري
وخاص�ة منطق�ة مس�قط
والتنصيري يف هذه
البق�اع ،وال�ذي مركز مسيحي بني على الطراز اإلسالمي ،سماه الكاثوليك رأس الرئيس نفس�ه وهو
مركز مكي لخداع المسلمين
وثن�ي ،وق�د ك�رر رئيس
يس�تمد قوت�ه م�ن
الوفد السؤال ثالث مرات ،والرئيس صامت متام ًا ،وملا
القوة املادية واملالية من خالل إنفاق املاليني
ألح عليه يف املرة الرابعة انفجر غاضب ًا وقال :هل أخذوا
ب�ل باليني ال�دوالرات عىل التنصير وبناء
أرايض الكنيسة؟ إن الناس يطلبون بناء مساجد ،وتقوم
الكنائ�س وأعامل اإلغاثة املتصلة بالكنائس
مجعي�ة العون املبارش بالبناء  ،اذهب�وا ،ابنوا الكنائس إذا
الغربية.
طلب الناس منكم ذلك ،فلن نمنعكم.
فام زال الرصاع عىل أش�ده بني الدعوات التنصريية احلثيثة التي ال تفتأ تضع العثرات أمام اإلسلام ،وبني
جهود أهل اخلري من دعاة اإلسلام وأصحاب اإلحس�ان ،ولكن يأبى اهلل إال أن يتم نوره ولو كره املرشكون،
ويقيض اهلل من غري أهل هذا الدين العظيم من دفع عنه كيد الكائدين وحقد احلاقدين ،فاحلمد هلل رب العاملني.
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القرية التي لم يكن فيها
غير بيت من المسلمين
تعد كينيا م�ن أوائل البالد اإلفريقية ،التي دخلها
اإلسلام؛ حيث كانت بداية وصول اإلسالم إىل كينيا
مبكرة تعود إىل العقد األخري من القرن اهلجري األول
يف هناية العرص األموي ،وانترشت الدعوة اإلسالمية
يف كينيا مع حتركات املسلمني يف التجارة.
وق�د واجه�ت الدع�وة اإلسلامية حروب�ا كبيرة
م�ن الربتغاليين بع�د اكتش�اف طري�ق رأس الرج�اء
الصال�ح يف الق�رن الس�ادس عشر ،ث�م بع�د س�قوطها
حت�ت االس�تعامر األمل�اين
واإلنجلي�زي وس�يطرهتام
على ه�ذه املنطق�ة ،قام�وا
بعرقل�ة رسي�ان الدع�وة
اإلسلامية ،وش�جعوا
التنصريي�ة،
البعث�ات
وق�د ق�اوم املس�لمون
االس�تعامر والتنصير،
ويص�ل ع�دد املس�لمني
ح�وايل  3ماليين نس�مة
موقع كينيا بالخريطة بالنسبة
لجزيرة العرب
بواق�ع %30من الس�كان.

يقول د .عبد الرمحن الس�ميط  -رمحه اهلل  -يف
جملة «الكوثر»  -الع�دد  - 42أبريل 2003م
إش�ارة إىل غرب�ة بع�ض املس�لمني وتفردهم:
س�افرت قبل مدة إىل بع�ض القرى الواقعة يف
رشق�ي كينيا ،يف إطار الربنام�ج الذي وضعته
مجعية العون املبارش منذ س�نوات لدعوة قبائل
(املاجكندا ) إىل اإلسالم.
ويف أثن�اء زي�اريت إىل إح�دى الق�رى
املذكورة قابلني شيخ مس�لم من أهاليها،
وحدثني عن وضع املس�لمني فيها ،وعن
بداية دخول اإلسالم إليها بفضل املسجد
الذي أقامته اجلمعية عىل أرضها.
كان أف�راد عائلة هذا الش�يخ هم أول
من اعتنق اإلسلام من سكاهنا ،فلام بنت
اجلمعية املسجد فيها اعتربوا هذا اإلنجاز
تكري ًام وترشيف ًا هلم ،وإعالء لشأن قريتهم
بني القرى املج�اورة ،فأقبلوا عىل دين اهلل
أفواج� ًا وف�رادى ،حت�ى مل يب�ق يف القرية
اليوم س�وى ثالث عائلات عىل غري دين
اإلسالم.
عبد الرحمن السميط وسجل العطاء  -دجاسملا ءانب
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إمرأة مسلمة كانت تقابل القسيس بالبكاء
والحسرة واأللم كلما طرق باب بيتها يدعوها
وأوالدها إلعتناق المسيحية  ..وكانت فى
كل مرة تطلب منا بناء مسجد فى قريتها
قبل أن تلقى ربها

ومن الفطنة التي حتىل هبا هذا الشيخ احلكيم يف الدعوة إىل
اهلل أنه كان ش�ديد احلرص عىل بناء مدرس�ة القتناعه التام بأن
هذا املرشوع اخلريي سيسهم يف استقطاب القرى املجاورة إىل
اإلسلام ،ويعمل عىل إنقاذ أبناء املس�لمني من األمية واجلهل
والضالل ،وقد رأيته جيمع كمية من الرمال واحلجر استعداد ًا
لتنفي�ذ مرشوع�ه ،ومل حي�ل بينه وبني
املرشوع فيه إال الفقر وشدة احلاجة،
وكان أكث�ر م�ا خيش�ى عىل نفس�ه أن
يتوف�اه اهلل دون أن حيق�ق هذا العمل
يف س�بيل اهلل ،فدع�وت ل�ه بط�ول
العمر حتى ينجز وعده.
واحد من عشرات المساجد التى بنيت فى المنطقة حديثا
ً
وسدت جزدا من حاجة القرى إليها

404

عبد الرحمن السميط  -أسطورة العمل اإلغاثي

وعندما مهم�ت بوداعه ،طلب
مني أن أبل�غ إخوانه يف بالد العرب
وس�ائر بالد املس�لمني برغبته يف أن
ي�زوروا قريته حتى يش�عر س�كاهنا
باالعتزاز بني غري املس�لمني يف هذه
املنطقة.

تلك هي الرسالة التي كلفني بتبليغها،
وال أعلم عنه إىل اليوم شيئ ًا ،وال أعتقد أنه
استكمل بناء املدرسة بسبب الفقر الشديد
الذي تعيشه املنطقة.
فه�ذه البلاد اإلفريقي�ة تنتظ�ر م�ن
إخواهنم املسلمني عامة ومن العرب خاصة
أن يتواصلوا معهم بالتزاور والصلة ،السيام
أه�ل العلم وطالبه ،وبقواف�ل الدعوة تارة
والندوات التعليمي�ة والتثقيفية ،أو بأعامل
اخلير الت�ي هم أح�وج الن�اس إليه�ا ،فال
تع�ادل فرحتهم حينئذ فرح�ة أخرى ،فهم
ينظ�رون إىل إخواهنم املس�لمني من العرب
خاص�ة على أهن�م من بلاد مهد اإلسلام
وموطن�ه األول ،فال تفوت�ن فرصة للدعاة
وأه�ل اخلير إال واغتنموه�ا لتحقي�ق هذا
التواص�ل بني قلب األم�ة العريب من جهة،
وبقية جس�د األم�ة يف رب�وع األرض ومنه
القارة السمراء من جهة أخرى.

المسجد يُبنى ويُحرس في
إفريقيا بجهود مسيحية
طبيعة اإلنس�ان اإلفريقي غري املس�لم التس�امح مع
اإلسلام ،وين�در أن جت�د مس�يحي ًا متعصب� ًا إال النادر،
ولذل�ك يقبل كثير منهم أي مرشوع دعوي س�واء كان
إسلاميا أم غير إسلامي ،فه�م يقبلونه بداف�ع احلاجة
تارة ،وبدافع الطيبة وتصديق اآلخر تارة أخرى.
وقد اغتنم د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -هذه
اخلصلة اإلفريقية يف التعريف باإلسالم ومعامله املضيئة،
بل اس�تطاع أن يمد جرس تواصل مع غري املتعصبني من
املس�يحيني الذين نصر بعضهم مش�اريع مجعي�ة العون
املبارش.

لألطفال جزء كبير في دعوته

عبد الرحمن السميط وسجل العطاء  -دجاسملا ءانب

405

يقول  -رمحه اهلل  :-وأذكر عىل سبيل املثال أن الكلية
العسكرية يف كينيا طلبت منا بناء مسجد قبل عرشين سنة
ألن الكنيس�ة بنت عدة كنائس ملختلف طوائف الكنيس�ة
بينما املس�لمون لي�س لدهيم م�كان يصلون في�ه ،فاتصل
الضابط املس�ؤول عن الش�ؤون الدينية طالب ًا بناء مسجد،
فأخربن�اه أن الطل�ب جي�ب أن يأتين�ا م�ن أعىل س�لطة يف
اجليش وهو رئيس األركان.

وفع ً
ال أحرض يل رسالة من رئيس األركان ،وقمنا
بزيارة الكلية وكان مس�ل ًام برتبة عقي�د ،إال أنه مل يكن
مرتاح� ًا للتعامل معنا ،وكان مرتدد ًا ،فلام أعطانا قطعة
أرض ،اعرتض املسيحيون ألهنم يريدوهنا للكنيسة!..

أخربناه�م أن الكنيس�ة احتج�ت على
ختصي�ص األرض لن�ا ،وأن العمي�د املس�لم
رضخ ملطلبهم رغم أنه غري قانوين ،فقاال :هل
تريدون األرض؟ قلنا  :نعم  .فقاال :اتركا هذا
األمر لنا.
وفع ً
لا اتصلا بن�ا بع�د أي�ام ،وق�اال :إن
األرض جاه�زة وبنينا املس�جد ،واكتش�فا أننا
نؤجر شاحنات لنقل مواد بناء املسجد  ،فقاما
بتدبير ش�احنات م�ن اجلي�ش لذل�ك ،وقاما
كذل�ك بفرش املس�جد عىل حس�اب اجليش،
واحلم�د هلل أكملن�ا البن�اء ،وه�ذا جم�رد مثال
على مئ�ات األمثل�ة يف تس�امح اآلخرين جتاه
اإلسالم.

اعت�ذر لن�ا العقي�د املس�لم وخرجن�ا وفوجئن�ا
بضابطين أحدمه�ا برتبة مقدم واآلخ�ر رائد وكالمها
أحر من اجلمر،
مس�يحي ينتظرانا خارج املكتب على ّ
وبمج�رد خروجنا من مكت�ب عميد الكلية س�ألونا:
ماذا تم؟
مسجد مركز مويالي  -كينيا
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ويضي�ف  -رمحه اهلل  -يف جمل�ة «الكوثر»
 الع�دد  - 108أكتوب�ر 2008م :أذك�ر قبلح�وايل رب�ع قرن أنن�ا زرن�ا معس�كر ًا للجيش
يف سيراليون لالطلاع عىل مس�جد املعس�كر
الذي مل يكتمل  ،فلام دخلنا املعس�كر يف منطقة
لونج�ي ،س�ألنا عن آم�ر املعس�كر وألن اليوم
كان ي�وم أح�د وه�و العطل�ة األس�بوعية فقد
أخذونا إىل بيته ،وكان الرجل بمالبس�ه املنزلية
وبنطل�ون ش�ورت ،وكان جالس� ًا م�ع زوجته
وباقي أفراد العائلة يرشب اخلمر ،وعندما علم
أننا مسلمون اعتذر لنا وأخفى اخلمر ،وأحرض
لن�ا مرشوب�ات غازي�ة ورح�ب بن�ا ،ث�م لبس
مالب�س الئقة وخ�رج معنا إىل موقع املس�جد
الذي مل يكتمل وهو يقول :أنا مس�يحي ودائ ًام
أصلي لريب قائالً :يا رب إن الكنيس�ة اكتملت
منذ سنني ،فلامذا ال تيرس إكامل املسجد !
كام أخربنا أنه رغم أن املس�جد بال س�قف
وال اكتمال للحوائ�ط إال أن�ه خص�ص أح�د
اجلن�ود لتنظيفه يومي ًا إذ ال جي�وز أن يبقى بيت
هلل مهم ً
ال ! !

إن اإلنس�ان اإلفريقي غري املس�لم أقرب ما
يكون إىل اإلسالم بفطرته التي مل تلوث وأدعواهلل
أن تسود ثقافة التسامح العامل كله مسلمني وغري
مسلمني.
ويف إحدى القرى أس�لم صبي عمره ثالث
عشرة س�نة ،ولكن�ه كان خيفي ذل�ك عن أرسته
حت�ى ال يعاقب�وه وه�م املتعصب�ون لدينهم ،رآه
أبوه يوم ًا يستمع إىل درس يف املسجد وهو خارج
املس�جد يس�تمع ،فقام أبوه بج�ره ورضبه بعصا
غليظ�ة حتى كرس س�اقيه ،ولكن ه�ذا التعذيب
مل ي�زد الفتى إال إيامن ًا ويقين ًا وثبات ًا عىل اإلسلام
رغم صغر سنه.
وحينما افتتحن�ا أح�د مس�اجدنا يف منطقة
بولغ�وا ،دع�ا األه�ايل ثالثين زعي ً
ما للق�رى
املج�اورة وبع�د االفتت�اح عق�دوا اجتامع� ًا،
وناش�دوا من مل يسلم منهم أن يفكر يف اإلسالم
بجدي�ة وأن يروا كيف ب�ارك اهلل يف القرى التي
أسلمت.
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ق�ام زعي�م قرية س�ومدي التي أس�لم
فيه�ا (  ) 1500ش�خص ماع�دا الزعي�م
ومس�اعده وعائالهتما ،ق�ال  :إن�ه رأى يف
املنام عدد ًا كبري ًا من الرجال والنساء البيض
منهم امرأة ألقت إليهم بثوب أبيض ،وكان
الرجال يم�رون عليه ويمس�حون بأيدهيم
على رأس�ه ،وأنه يعتقد أن ه�ذه الرؤيا من
اهلل وتطلب منه أن يسلم وأعلن الشهادتني
وسط تكبري الناس وهتليلهم.
فمن ركائز اإلسلام الت�ي جعلها اهلل
ل�ه دون غريه م�ن األديان أن�ه ال يرتد من
أتباعه أحد س�خطة لدين�ه بعد أن
يدخ�ل في�ه ،ول�وال غي�اب العلم
والدع�وة ع�ن أه�ل ه�ذه البالد،
واس�تغالل جحاف�ل التنصري فيها
للجوع والفق�ر واجلهل واملرض،
يف دف�ع الن�اس إىل اعتن�اق غير
اإلسلام لرأينا هؤالء املاليني من
النف�وس الطيب�ة ثابت�ة على دينها
ثبات اجلبال.
كاتدرائية دكار في السنغال
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قرية « كافونتين »
المسلمة
ج�اء يف جمل�ة «الكوث�ر» - :الع�دد  - 65مارس
2005م :تقع قرية « كافونتني» التي تطل عىل املحيط
األطليس يف جنوب السنغال عىل مقربة من احلدود مع
غامبيا ،وقد بلغ عدد س�كاهنا الذين يشكل املسلمون
غالبيتهم حوايل اثني عرش ألف نسمة.

وتعترب هذه القرية من املناطق الس�ياحية يف السنغال،
حي�ث يتوافد عليها الس�ياح بأعداد كثيرة ،لذلك عرفت
نش�اط ًا تنصريي ًا كبري ًا ،وال أدل على ذلك من وجود أربع
كنائس ،إضاف� ًة إىل عدد من املدارس النرصانية فيها ،بينام
ال يمتلك املسلمون وهم األغلبية إال مسجد ًا واحد ًا قدي ًام
بني بالطني والقش.

فيه�ا إال إذا غّي�رّ وا أسماءهم ،على عكس
امل�دارس اإلسلامية التي تقيمه�ا اجلمعية
يف رب�وع القارة لتس�تقبل كل من يرغب يف
الدراس�ة بغ�ض النظر ع�ن عقيدت�ه ،وهو
األم�ر الذي ت�رك أثر ًا محي�د ًا يف نفوس غري
املسلمني.

لق�د ح�اول ه�ؤالء املس�لمون بن�اء مس�جد جامع،
ولكنه�م مل يتمكن�وا م�ن إمتام�ه بس�بب فقرهم الش�ديد،
وعندم�ا توجهت قوافل مجعية الع�ون املبارش الدعوية إىل
هذه القرية أسلم خالل لقائها باألهايل ستون شخص ًا من
النص�ارى ،لكن املعضل�ة التي يواجها املس�لمون فيها أن
املدارس وهي كلها تابعة للكنيسة ال تقبل تسجيل أبنائهم

وكنتيج�ة هل�ذه الوضعية التي تعيش�ها
القري�ة يالحظ انتش�ار مظاهر التخلف بني
املس�لمني فيه�ا ،وقلة عدد الذي�ن يوظفون
يف القط�اع احلكومي أو اخلاص ،إىل جانب
ندرة املياه يف مناطقهم ،غري أن اهلل س�بحانه
وتعاىل فتح أبواب قلوب بعض املحس�نني
الكرام لبناء مسجد وحفر آبار.
وكانت للدكتور عبد الرمحن الس�ميط
 أثاب�ه اهلل  -جه�ود دعوية كبيرة يف هذهالقرية.

من جهود جمعية العون في السنغال
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المسجد والرئيس المتعصب
كثيرا م�ا تع�رض الدكت�ور عب�د الرمح�ن
الس�ميط -رمحه اهلل -لقيادات إفريقي�ة نافذة تكون
عقب�ة يف طري�ق عمل�ه الدع�وي واخليري ،ورغم
أم�س
نب�ل ه�ذا العم�ل وظه�ور نفع�ه مل�ن ه�م يف ِّ
احلاج�ة إلي�ه م�ن األفارق�ة الذي�ن يرزح�ون حت�ت
الفق�ر واجل�وع ،فلا يش�فع ذل�ك أحيان�ا يف قي�ام
الدكت�ور عب�د الرمحن بعمل�ه إال بعد جه�د جهيد.
فيذكر د .عبد الرمحن الس�ميط  -رمحه اهلل  -يف جملة
«الكوث�ر»  -الع�دد  - 24أكتوبر 2001م :رغم أن
رئيس مجهورية ساحل العاج السابق مهفري بوانييه
نرصاين متعصب ،وش�يد أكرب كنيسة يف العامل بكلفة
 250ملي�ون دوالر أمريك�ي يف قريت�ه
ياماس�اكو ،ومنع دخول أي داعية مس�لم
إليها ،بل حارب اإلسالم يف ساحل العاج
كله�ا ،وأق�ام عالقة مع كل م�ن إرسائيل
وفرنسا ،إال أنه بنى مسجد ًا كبري ًا يف قريته
كام بنى معبد ًا للوثنيني من عبدة التامسيح.
جهوده دائمة في مقابلة قيادات
الدول لتسهيل األعمال الخيرية
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واحلقيقة أن هذا الرجل مثال عىل العقلية
اإلفريقية ،فالكثري من النصارى األفارقة رغم
كراهيتهم لإلسالم واملسلمني يبدون إعجاهبم
أحيان ًا بام يقوم به املسلمون.
يق�ول الدكت�ور عب�د الرمح�ن الس�ميط :
وأذك�ر أن رئي�س إح�دى دول رشق إفريقي�ا
كان اليترك مناس�بة إال ويظه�ر فيه�ا حق�ده
على اإلسلام ،ويرص على معاملة املس�لمني
يف بل�ده كمواطنين م�ن الدرج�ة الثانية رغم
أهنم يش�كلون أكثر من ثلث الس�كان ،ورغم
هذا فإن�ه عندما زار الكلية العس�كرية ،ورأى
املس�جد ال�ذي بنين�اه فيه�ا أعج�ب بجامل�ه،
وأوقف موكبه الرس�مي ليش�اهده عن كثب،

ورصح أمام املرافقني بأنه س�عيد باهتامم املس�لمني
بمس�اجدهم ،وعقب هذا احل�دث وصلتنا طلبات
من س�بعة عرش معسكر ًا تابعة للجيش والرشطة يف
هذه الدولة تطلب منا بناء مساجد فيها.
فق�د ص�دق يف ذل�ك قوله تع�اىل ﴿ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ [فصل�ت]34 :
وكام قال أحدهم:
أحسن إىل الناس تستعبد قلوهبم
إحسان
فطاملا استعبد اإلنسان
ُ
وكن عىل الدهر معوان ًا لذي أمل
يرجو نداك فإن ُ
عوان
احل َّر ِم ُ

ذهب الرئيس وبقي
المسجد
يقول الدكتور عبد الرمحن الس�ميط -رمحه
اهلل :-م�ن األم�ور الت�ي تعلمته�ا يف الدعوة أن
دولة الباطل س�اعة ،أم�ا دولة احل�ق فدائمة إىل
قيام الس�اعة ،وعىل أهل احل�ق أن يتصربوا وأن
يتعاون�وا وأن يعتصم�وا تنفي�ذا ألم�ر اهلل تعاىل
﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﴾ [آل
عمران.]103 :
وج�اء يف جمل�ة «الكوث�ر»  -الع�دد - 26
ديس�مرب 2001م :احلق�د على اإلسلام م�ع
األس�ف يرضعه البعض يف الكنيس�ة منذ نعومة
أظف�اره ،وأح�د ه�ؤالء املش�هورين بكراهيتهم
لإلسلام كان الرئي�س الس�نغايل األس�بق لي�و
بل�د س�نغور ،الذي حك�م دولة أكث�ر من %95
من س�كاهنا مس�لمون ،لكنه مل ين�س ماغذته به
الكنيسة التي رعته ودعمته حتى يوم وفاته.
عبد الرحمن السميط وسجل العطاء  -دجاسملا ءانب
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ويف القص�ة التالية أكبر دليل عىل ذل�ك ،فبعد عودة
سنغور من واحدة من س�فرياته اخلارجية ،وبعد خروجه
م�ن مبن�ى املط�ار يف العاصم�ة داكار فوجئ بمبن�ى يبنى
عىل يس�ار الش�ارع ،فس�أل عنه ،فقيل له :إنه مس�جد بدأ
املسلمون بناءه ومل يستطيعوا إكامله ،فقال بالفرنسية « :إنه
املسجد الذي لن يبنى»! !
ورشع يف هتدي�د املق�اول واملهندس املرشفني
على بنائ�ه ،ومل يك�ن املرشوع آن�ذاك يف حاجة إىل
هتدي�د قط؛ فق�د كان البن�اء متوقف ًا بس�بب نقص
اإلمكانات املالية.
س�مع بعض املس�لمني
بذل�ك فتعاقدوا م�ع مقاول
آخ�ر ،ولكن�ه ُه�دِّ َد كذل�ك
م�ن أعلى جه�ة يف الدول�ة
فانسحب من املرشوع.

مسجد « توبا « في دكار  -أحد
المساجد الشهيرة في السنغال
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انتشر اخلبر وس�ط الن�اس ،واهنال�ت
التربعات م�ن كل مواطن فقير ًا كان أم غني ًا،
فق�د حتول�ت القضي�ة إىل حت�د؛ أح�د طرفيها
رئيس مجهورية مس�يحي حيكم ش�عب ًا مس�ل ًام،
والطرف اآلخر شعب مسلم مستضعف.
تدافع أهل الس�نغال صغريه�م وكبريهم
من كل الفئات وأمتوا بناء املس�جد بأنفس�هم،
لريتفع صوت التوحيد منه مخس مرات يومي ًا،
وم�ات الرئي�س ال�ذي أقس�م أن�ه لن يس�مح
ببنائه ،وبقي املس�جد الذي اليزال حيمل اسم

« املس�جد ال�ذي ل�ن يبن�ى» ش�اهد ًا عىل
صورة أخرى من صور س�لب املس�لمني
حقوقه�م ،وص�دق اهلل تع�اىل يف قول�ه:
﴿ ﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ (س�ورة
إبراهيم .)13 -
فل�و يعلم املس�لمون يف بالدنا مقدار
نعم�ة اهلل عليهم يف حفظ�ه عليهم دينهم،
وأهن�م ال يفتن�ون يف دينه�م كما حي�دث
إلخواهن�م املس�لمني يف بلاد إفريقية ،ملا
وس�عهم إال أن يس�جدوا هلل
ليل هنار ،ولش�عروا بأن هناك
م�ن يتمس�ك بدين�ه وكأن�ه
يقبض عىل اجلمر.

البد من هدم المسجد
تع�د رحل�ة بناء مس�جد يف إفريقيا يف بع�ض األحيان
ممزوجة بكل أنواع املشاق والعقبات ،من تعنت السلطات
تارة ،وعداوهتم لإلسلام تارة ،ومن معوقات التمويل أو
خماطر البناء تارة أخرى ،ولكن بعد بناء املسجد ينسى املرء
كل ذلك وتبقى لذة العمل الصالح يف القلب ال تغادره.
ولك�ن أكث�ر ما حي�زن املرء أن ت�أيت أوامر الس�لطات
املفاجئ�ة وغير املس�وغة هلدم مس�جد من املس�اجد ،وال
حول وال قوة إال باهلل.

بناء المساجد واإلشراف عليها . .
لذة عظيمة
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يقول الس�ميط  -رمحه اهلل  -يف جمل�ة «الكوثر - :العدد
 - 15يناي�ر 2001م :دعانا مدير البلدي�ة إىل لقائه يف مدينة
ماجونغا يف مدغشقر ،وتساءل حمتج ًا:
مل�اذا تبن�ون كل ه�ذه املس�اجد؟ إنن�ا
لس�نا يف حاجة إليها ،وأنا س�وف آمر
اجلرافات هبدم كل ما بنيتموه!!.. .
قلن�ا ل�ه :أن�ت مدي�ر البلدي�ة،
وال نش�ك يف أن�ك س�تتخذ الق�رار
الصائ�ب يف إط�ار القان�ون ،ولك�ن
لدينا عدة مالحظات:
أوالً :نح�ن مل نب�ن حت�ى اآلن
أي مسجد يف أي موقع جديد ،فكل
املساجد التي بنيناها يف املنطقة دمرت وهدمت أيام مذابح
املسلمني التي حدثت يف املدينة عام ( 1976م ).

موقع السنغال في إفريقيا

ثاني� ًا :يف عام ( 1970م ) كانت هناك كنيس�ة واحدة
يف املدين�ة وضواحيه�ا وهن�اك أربعة وعرشون مس�جد ًا،
أم�ا اآلن وبع�د ثالثني س�نة أقيم�ت عشرات الكنائس،
بينما نق�ص عدد املس�اجد واح�د ًا فأصبح عدده�م ثالثة
وعرشين مسجد ًا فقط.
414

عبد الرحمن السميط  -أسطورة العمل اإلغاثي

ثالث� ًا :الكنيس�ة مل تأخ�ذ إذن� ًا
م�ن البلدي�ة لبن�اء
أي كنيس�ة ،وكل
املساجد التي بنيناها
قد أخذنا إذن ًا موقع ًا
منكم ببنائها.
بعـــ�د ذلـ�ك
حاول مدي�ر البلدية
تنفيـــ�ذ هتـدي�ده،
وذل�ك بضغ�ط من
زوجت�ه الكاثوليكية
املتعصب�ة ولك�ن أعض�اء املجل�س
البل�دي وقف�وا مجيع� ًا ض�ده وخاصة
نائب�ه ،وه�و غير مس�لم ،وه�ددوه
بالتصوي�ت لطرده من املجلس ،األمر
الذي جعله يتصل بنا لتقديم اعتذاره.
وص�دق اهلل تعاىل ﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﴾ [احلج.]38 :

فعلى املؤم�ن أن يث�ق يف موعود اهلل
بالنرص والسداد ،وأن هتدأ نفسه ويطيب
قلبه ألق�دار اهلل يف كل حال ،فال تدري
ماذا خيبئ لك العليم اللطيف اخلبري.
فكم هلل من ٍ
لطف خفي
الذكي
يدق خفاه عن فهم
ّ
وكم ٍ
ُساء به صباحا
أمر ت ُ
العيش
رس ُة يف
ّ
وتأتيك ا َمل َّ
وكم يرس أتى من بعد عرس
الشجي
ففرج كربة القلب
ّ

هل نترك «نتاجا» تتخلى عن
دينها؟!
عن أنس بن مالك  -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل
 صىل اهلل عليه وس�لم َ « :-ثال ٌَث َم ْن كُ� َّن فِ ِيه َو َجدَ َحال ََو َة
ِ ممِ ِ
ِ
اإليَم�اَ ِنَ :أ ْن َيك َ
�واهمُ َ اَ ،و َأ ْن
ب إِ َل ْيه َّا س َ
ُ�ون اللهَُّ َو َر ُس�و ُل ُه َأ َح َّ
ِ
ب ا َمل ْر َء الَ يحُ ِ ُّب ُه إِلاَّ للِهََِّ ،و َأ ْن َيك َْر َه َأ ْن َي ُعو َد فيِ ال ُك ْف ِر َكماَ َيك َْر ُه
يحُ َّ
ف فيِ الن َِّار » رواه البخاري ومسلم.
َأ ْن ُي ْق َذ َ
فال يشعر املسلم بحالوة اإليامن حتى يكره لنفسه أو لغريه
من املسلمني العودة يف الكفر كام يكره أن يقذف يف النار ،وكم
من بلد مس�لم أو قرية كانت مس�لمة ع�ادت إىل الكفر ،وعىل
املس�لمني أن جيتهدوا غاية جهدهم يف من�ع ذلك إلخواهنم يف
إفريقيا ،كام جيتهدون يف الفرار من النار يف الدنيا واآلخرة.

انتشار الجهل في إفريقيا
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جاء يف جملة «الكوثر»  -العدد  - 48أكتوبر 2003م:
ومنطقة نتاجا يف مالوي أيض ًا ،وهي أول منطقة يف إفريقيا
بن�ى فيه�ا د .عب�د الرمحن الس�ميط ومن معه مس�جد ًا يف
أوائل الثامنينات امليالدية ،وأهلها فقراء يعيش�ون عىل حد
الكفاف ،فام يزرعونه ال يكاد يكفيهم إىل هناية العام.
ورغ�م أن مجي�ع س�كاهنا م�ن املس�لمني ،إال أن�ه منذ
ثالثني عام ًا بدأت الكنيس�ة الكاثوليكي�ة اإليطالية وأكثر
م�ن اثنتين وعرشي�ن منظم�ة بروتس�تانتية أغلبه�ا م�ن
الوالي�ات املتح�دة نش�اطها التنصيري وس�طهم ،حيث
أقام�ت عشرات املدارس ومئ�ات الكنائ�س ،فض ً
ال عن
مشاريع تنموية أخرى.

وم�ع غي�اب أي جه�د إسلامي فيه�ا
باس�تثناء ثالث�ة مس�اجد بنته�ا مجعي�ة الع�ون
املبارش يف الفرتة املاضية ،ووسط اجلهل الكبري
باإلسلام حتول أكثر الطلبة الذي�ن تعلموا يف
امل�دارس الكنس�ية إىل املس�يحية بس�بب عدم
وجود مدرس�ة إسالمية بني هذه املدارس ،بل
ال يوجد فيها داعية ،وال أثر لكتب إسالمية.

يق�ول د .عبد الرمحن الس�ميط :يف زياريت
األخيرة هل�ا حدثن�ي مدي�ر مكتبنا هن�اك عن
أش�خاص مس�لمني حتول�وا إىل النرصاني�ة،
وس�ألني :مت�ى يمن اهلل علينا بمتبرع يقيم لنا
مرك�ز ًا إسلامي ًا متكام ً
لا يض�م
أول كنيسة أنشأت عام  ١٨٨٨فى منطقة راباى الواقعة فى شرق أفريقيا
مس�جد ًا ودار ًا لأليتام ومدرس�ة
ودارا
ومس�توصف ًا وبئر ًا ومزرعة ً
لتدري�ب النس�اء ليك�ون قاع�دة
النطلاق الدع�وة إىل اهلل يف هذه
املنطقة؟
س�ألته ع�ن الكلف�ة املتوقع�ة
للمشروع فأج�اب بأهن�ا تبل�غ
ح�وايل مائت�ي أل�ف دين�ار (200
أل�ف دين�ار كويت�ي) ،وأض�اف:
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المؤلف أمام مسجد لطيفة الفريح في مالوي

صحيح ه�ذا املبلغ كبري ،ألننا س�نأيت بكل
مواد إنش�اء املركز من أماكن بعيدة ،ولكن
علين�ا أن نعل�م أن الفاتي�كان خصص هلذا
املنطق�ة تس�عة ماليين دوالر س�نوي ًا لنرش
الكاثوليكي�ة ،فما بالنا لو أضفن�ا ما ترصفه
املنظامت التنصريية األخرى!
ويقول الدكتور عبدالرمحن الس�ميط
رمحه اهلل -يف كتاب «الداعية الصغري»:صورة أخرى للمؤلف مع العاملين في مكتب
جمعية العون المباشر في مالوي

يف ش�هر س�بتمرب س�نة 2011م مررن�ا خالهل�ا بمدين�ة
هنرورو ذات الشلاالت اجلميلة ،وفيها ثالث معس�كرات
للجيش ،كنا قد بنينا مس�جدا بني املعسكرات بنا ًء عىل طلب
م�ن رئاس�ة األركان ،وق�ال لنا بع�ض اجلنود املس�لمني :إن
األرض واس�عة ،ونخشى أن ُت ْع َطى األرض للكنيسة ،وهذا
بحد ذاته ليس فيه مش�كلة ،لكن إذا جاء قسيس حاقد حيب
االس�تفزاز ،ويبحث عن املش�اكل وركب مكربات الصوت
عىل الكنيس�ة ،ورفع صوهتا ألعىل درجة باملوس�يقى والغناء
أثناء صالة املسلمني ،فهذا ما ال يتمنونه.
ذهبن�ا إىل قائ�د املنطق�ة وطلبن�ا منه باق�ي األرض.
سألنا :ملاذا تريدوهنا؟ فقلنا له :نريد أن نزين املسجد بحديقة
واس�عة وفيها زهور وأشجار! ابتسم القائد وقال :أنا أعرف
احلقيق�ي
الس�بب
لطلبك�م األرض حتى
ال تبنى كنيسة بقربكم،
م�ا دم�ت يف منصب�ي
وازرع�وا
اذهب�وا
وخاص�ة
األرض
باألشجار املعمرة حتى
ال يضايقكم أحد.
عبد الرحمن السميط وسجل العطاء  -دجاسملا ءانب
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قس يبني مسجدا للمسلمين!

ع�ن أيب هري�رة  -ريض اهلل عن�ه  -ق�ال :ق�ال
رس�ول اهلل  -صلى اهلل علي�ه وس�لم  « :-إِنَّ� ُه الَ
يدْ ُخ ُ�ل اجلنَّ� َة إِلاَّ َن ْف�س مس ِ
�ل َم ٌةَ ،وإِ َّن اللهََّ َل ُي َؤ ِّي�دُ
َ
ٌ ُ ْ
َ
الر ُج ِ
َه َ
�ل الفاج�ر» رواه البخ�اري.
�ذا الدِّ ي� َن بِ َّ
يق�ول الدكت�ور عبدالرمح�ن الس�ميط  -رمح�ه
اهلل  : -ويف «توج�و» أقنع�ت ِقس�ا فرنس�يا
كاثوليكي�ا ببن�اء مس�جد وم�ن أم�وال الكنيس�ة !!
وذل�ك الق�س كان ق�د عق�د اتفاقي�ة م�ع مصلح�ة
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الس�جون ب�أن يأخ�ذ الش�باب الذي�ن
دخل�وا الس�جن ألول م�رة فيضمه�م
إىل قريت�ه ملدة س�نتني يعلمه�م مهنة من
امله�ن كن�وع م�ن التأهيل ،ث�م يعودون
لالنخ�راط يف املجتم�ع كمواطنين
صاحلني ،ث�م يطلب منه�م أن يأتوا كل
يوم للصالة يف الكنيس�ة ،ومل يكن ذلك
الق�س متعصب�ا ،وقد بل�غ به ذل�ك أنه
كان يطل�ب م�ن املس�لمني أن يأتوا أيضا للكنيس�ة
ويصلون صالهتم ،فرفض املس�لمون ذلك ،فأتاين
مرة يش�تكي م�ن ذلك ،قائال :مل تبغضون الكنيس�ة
وتأبون الصالة فيها؟ فقلت له :يا حرضة القس�يس
لو أنك علمت ما وراء هذا الرفض ما اشتكيت وال
غضبت ،بل تش�كر املسلمني! قال القس الفرنيس:
وكيف هذا؟

قل�ت :إن املس�لمني يبن�ون موقفه�م ه�ذا على
مرجعية تارخيية ،حيث يقتدون يف ذلك باخلليفة الثاين
عم�ر بن اخلط�اب  -ريض اهلل عن�ه  ،-ذهب إىل بيت
حل�م بالق�دس الرشي�ف ،وملا حضر وق�ت الصالة ،
وكان قد أتى إىل كنيسة القيامة ،فدعاه البطرك للصالة
صليت
بالكنيس�ة فأ َب�ى ،فس�أله :ومل ذل�ك ،قال :ل�و
ُ
داخل الكنيس�ة أخذها املس�لمون بع�دي وقالوا  :هنا
صَّل�ىَّ عمر ،فيحوهلا املس�لمون من بعده إىل مس�جد.
فقلت للقس :وهلذا السبب واحرتاما لدور عبادتكم،
فه�م ال يصل�ون داخ�ل الكنيس�ة .فقال الق�س :فامذا
تقرتح عيل؟ قلت :أن تبني مسجدا!
ق�ال الدكتور عبد الرمحن الس�ميط :وبالفعل بنى
الرج�ل مس�جدا للمس�لمني ،يقيمون في�ه صالهتم،
ويف كل م�رة أذهب إىل «توج�و» ،ويلقاين هذا الرجل
ويشكرين عىل اقرتاحي هذا.
رح�م اهلل الدكتور عب�د الرمحن الس�ميط ،فام من
فرص�ة أتت�ه اس�تطاع فيه�ا أن يرفع لواء اإلسلام إال
اقتنصها واغتنمها.

بناء المساجد
تجارة ممنوعة
يف إفريقي�ا تنتشر كل أن�واع املخالف�ات
القانوني�ة ،ف�كل يشء مب�اح إذا دفع�ت يف
س�بيل حتصيل�ه م�اال ،ويف حلظ�ة أخ�رى
يصير كل يشء ممنوع�ا بقوةالقان�ون أيضا! !
ورغ�م م�ا يكتن�ف التعاملات االقتصادي�ة
واإلدارية من فساد ،إال أن الدكتور عبد الرمحن
الس�ميط-رمحه اهلل -كان حريص�ا على اتباع
قوانني البالد التي يعمل هبا ،حتى ولو تعارض
ذل�ك م�ع عمل�ه أو س�اهم يف عرقل�ة جه�ود
العمل اخلريي ،متأس�يا بقول�ه تعاىل( :ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ) [املائ�دة.]1 :
وق�د ع�رف ع�ن مجعي�ة الع�ون املب�ارش من�ذ
اشتغاهلا يف الدعوة واإلغاثة يف إفريقيا التزامها
بقوانين وأنظمة البلد ،وم�ع ذلك فقد تصادم
أحيانا بتعصب بعض املس�ئولني أو املوظفني،
وخمالفته�م ألنظم�ة بالدهم يف تس�هيل عمل
عبد الرحمن السميط وسجل العطاء  -دجاسملا ءانب
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املنظامت اإلغاثي�ة ،فتضطر اجلمعية
لتج�اوز ذل�ك التعن�ت بطريق�ة أو
بأخ�رى حتقيق�ا لله�دف األس�مى،
وهو إيصال املساعدات للمحتاجني
هناك.
وم�ن ذلك م�ا ج�رى يف أنغوال
التي يعد رفع بناء مسجد حتى داخل
حمي�ط املركز اإلسلامي أم�ر ًا خمالف ًا
لدس�تورهم ،وتعليم أيتام املسلمني
الصالة خمالفا لقوانني البلد.

الدكتور الداعية عبد الرحمن السميط

الدكتور الداعية عبد الرحمن السميط

تقديم اإلغاثة بحرص والتزام بقوانين البلد كما عودهم السميط
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وه�ذا املوقف من الدكت�ور عبد الرمحن
السميط  -رفع اهلل درجته يف عليني  -نستفيد
منه أنه عىل املسلمني بوجه عام ،والدعاة إىل
اهلل خاص�ة أن يتحلوا بخلق اإلسلام الذي
يرعى العقود وحيفظ العهود ،وأال يس�تزهلم
الش�يطان إىل خمالف�ة ذل�ك بحج�ة أن ه�ذا
عم�ل هلل وأن عليه أن يتج�اوز هذه القوانني
اجلائ�رة ،وليك�ن يف ذلك إمامه�م وقدوهتم
قول اهلل تع�اىل ( :ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ) [اإلرساء.]34 :

إذاعة للقرآن الكريم تبث
من المسجد
يف كثري من األحيان تتفتق أذهان الدعاة بفضل اهلل عن
أفكار مبدعة لنرش الدعوة اإلسالمية ،فرغم قلة اإلمكانات
املادية للدعاة هناك إال أن اهلل ييرس بقليل من هذه اإلمكانات
وس�ائل عدة لنشر اإلسلام والدعوة مل تك�ن لتوجد إال
بنفق�ات باهظة وأموال كثيرة ،واحلم�د هلل رب العاملني.
إن املس�اجد الت�ي س�اهم الدكت�ور يف بنائه�ا يف إفريقي�ا
وظفت لتكون منربا حقيقيا من منابر الدعوة إىل اهلل تعاىل،
وتعريف الناس بالدين اإلسلامي باستخدام كل وسائل
الدعوة إىل اهلل ،ومنها الوسائل اإلعالمية واحلديثة.

الكري�م ملدة ثلاث س�اعات يومي� ًا ،وتغطي
مساحة قطرها أربعة كيلومرتات ،كام تستعمل
يف اإلعالن عن االجتامعات وإعالنات الزفاف
والوف�اة ،حي�ث ت�م االس�تغناء ع�ن الطبول.
فال حيق�رن أحدك�م م�ن املعروف ش�يئا ،وال
يقعدن ع�ن العم�ل الصالح بحج�ة قلة ذات
اليد أو ضعف اإلمكانات.
قال الشاعر:
وما استعىص عىل قوم منال
إذا اإلقدام كان هلم ركابا

فق�د أنش�أت مجعية الع�ون املب�ارش مس�جد ًا يف قرية
أكبايس الواقعة شامل غرب بنني ،وأثناء زيارة دعاة مكتب
اجلمعية للمس�جد دهش�وا من وجود عم�ود هوائي أعىل
املنارة ،وعندما تس�اءلوا عن السبب اقتادهم إمام املسجد
إىل أس�فلها حيث اكتشفوا وجود صندوق خشبي حيتوي
عىل بعض قطع مذياع ومس�جالت قديمة وأسالك صنع
منها أهل القرية إذاعة
إحدى المحطات اإلذاعية التي أقامتها
حملي�ة تب�ث الق�رآن
العون المباشر لنشر سماحة اإلسالم
عبد الرحمن السميط وسجل العطاء  -دجاسملا ءانب
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العون المباشر تبني أضخم المساجد
من األخبار اجلميلة التي ذكرها د .عبد الرمحن الس�ميط  -رمحه اهلل  -ما
كان يف س�بتمرب س�نة 2003م وبحضور الوزير بوتيش كاندي نائب ًا عن رئيس
مجهوري�ة غينيا بيس�او تم افتتاح مس�جد اخلرايف بمركز اخلرايف اإلسلامي يف
العاصمة بيساو الذي يقع عىل الطريق الرئييس املؤدي إىل مطار بيساو الدويل،
ويذك�ر أن هذا املركز كان قد تع�رض ألرضار بالغة إ ّبان احلرب األهلية التي
اندلعت عام ( 1998م ) ،حيث دمرت أغلب مبانيه ،ويعد هذا املسجد الذي
تبلغ مس�احته  650مرت ًا مربع ًا من أضخم مس�اجد غينيا بيس�او حيث يتس�ع
ٍ
ٍ
مص�ل ،وإىل جانب
مص�ل ،وقد حرض حف�ل افتتاحه 2000
حل�وايل 1500
الوزير الذي افتتح املسجد نيابة عن الرئيس والذي قدم شكره لدولة الكويت
على مس�اعداهتا التي تقدمها لبيس�او حرض حف�ل االفتتاح عدد م�ن الوزراء
منهم؛ وزير الصحة ،ووزير التعليم ،ورؤساء اجلمعيات املحلية وسفراء عدد
من الدول العربية يف بيساو.

مسجد كوناكري الكبير في غينيا -
رابع أكبر مسجد في إفريقيا ( من
مظاهر اإلسالم في غينيا )
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المساجد توحد الخصوم
وم�ن األمور املهم�ة التي حيرص عليه�ا د .عبد
الرمح�ن الس�ميط أن ي�ؤدي املس�جد دوره يف اجتامع
الكلمة ،وتأليف القلوب ،ورأب الصدع الس�يام بني
األقارب املتنافرين ،وهذا املس�جد شاهد عىل ما كان
هيدف إليه  -رمحه اهلل.-
يق�ول مدي�ر مكت�ب مجعي�ة الع�ون املب�ارش يف
الس�ودان :وم�ن أمثل�ة آث�ار املس�اجد أن اجلمعي�ة
ش�يدت مس�جد ًا يف قرية يف وس�ط الس�ودان ،وكان
س�كان املنطقة عىل درجة م�ن التنافر واالختالف يف
كل يشء حت�ى يف تأييده�م لعم�دة القري�ة وكبريها،
وعندما جاءنا أهل املنطقة طلبنا منهم أن يرس�لوا لنا
موافقة اجلهات احلكومية وسكان املنطقة لتشييد هذا
املس�جد يف منطقتهم ،وتأخرت اإلج�راءات  ،وبعد
إرصار وأخ�ذ ورد ج�اءت املوافق�ات م�ن اجله�ات
املطلوبة ،وتم تشييد املسجد الذي كام قال أحد أعيان
املنطقة :إن منطقتهم مل يشيد فيها مسجد باملواد الثابتة
منذ دخول العرب واملسلمني السودان .

وكان ي�وم افتتاح املس�جد صلحا لعداوة
اس�تمرت عشرات الس�نني بين أه�ل املنطقة
فكلف زعيم معارضة العمدة أن يلقي خطاب
اللجن�ة الش�عبية ،وكل�ف العم�دة ب�أن يلق�ي
خط�اب اإلدارة األهلي�ة ،فاجتم�ع األع�داء
حتت س�قف واحد لرياجعوا كلامهتم يف مشهد
مل ي�ره أه�ل املنطق�ة منذ زم�ن بعيد ،واشترك
الفريقان يف واجب ضيافة الناس واس�تقباهلم.
فاحلم�د هلل ال�ذي اس�تل من القل�وب األحقاد
اآلسنة ،واجلاهلية العفنة ،وطهر القلوب بربكة
هذا املسجد ،الذي ألف اهلل املؤمنني بني أكنافه
وجنبات�ه الطيبة الطاهرة مما يؤكد دور املس�جد
االجتامعي واإلنساين وليس الدعوي فقط.

مسجد اليقين في السودان

عبد الرحمن السميط وسجل العطاء  -دجاسملا ءانب

423

حتى النصارى يشاركون
في حفل افتتاح المساجد
ال يس�تثريك ال َعجب والدهش�ة إن وجدت كثريا من
األفارقة ال يتعصبون ضد اإلسلام رغم أهنم مسيحيون،
فاألفارقة يتميزون بالقلوب الصافية واألنفس الطيبة التي
حتتف�ظ بكثري من الفطرة الس�ليمة ،ولذلك فكثري منهم ال
حيمل حقدا عىل اإلسالم ،وهذا ما يساعد كثريا منهم عىل
دخول اإلسالم وتقبله بال ضغينة ممن حوله.
وم�ن أه�م الصفات الت�ي رأيته�ا يف د .عب�د الرمحن
الس�ميط  -رمح�ه اهلل  -قدرت�ه على حتوي�ل النصراين
املخالف إىل دينه إىل مسلم موحد ،وإال فنرصاين حمب غري
مبغ�ض وال حمارب ،وكل هذا باخللق احلس�ن ،ومتكينهم
من االس�تفادة من كثير من املس�اعدات واخلدمات التي
تقدمه�ا مجعي�ة الع�ون املبارش ،ول�ذا فإين
رأيته�م يش�اركون يف فعالي�ات مجعي�ة
الع�ون املب�ارش ،ويس�اعدوهنم تطوع�ا.
من ذلك ما كان يف ديس�مرب سنة 2006م
ووس�ط احتفال رس�مي وش�عبي ش�هده
ممثل�ون عن الس�لطات املحلي�ة ،وأعضاء
إحدى االحتفاليات مع األهالي في افتتاح أحد المشاريع
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م�ن مجعية العون ودعاة وأئمة ،وكل من مدير
مكتب مؤسس�ة آل مكت�وم اخلريي�ة ،ورئيس
اجلمعي�ة الوطني�ة لتطوي�ر الرتبي�ة القرآني�ة،
وبع�ض املس�ؤولني ع�ن الكنائ�س املحلي�ة،
وع�دد كبير م�ن س�كان املنطق�ة ،ت�م افتتاح
مس�جد حيمل اس�م أم مصعب بقرية بوزيري
ب�ايل التي تبع�د عن بانغ�ي عاصم�ة مجهورية
إفريقي�ا الوس�طى بح�وايل س�تة وعرشي�ن
كيل�و متر ًا ،وق�د ن�ال ه�ذا الصرح اإليماين
إعج�اب س�كان القري�ة ،فأثنوا عىل م�ن بناه.
فه�ذه األنف�س الطيب�ة كاألرض اخلصبة التي
ال يعسر عىل ال�زراع أن يس�تنبتوا منها اخلري،
وه�م من أقرب الناس إىل دخول اإلسلام لو
خلصت اجله�ود يف الدعوة ومد يد العون هلم
بالتعليم واإلرشاد وبناء املساجد ودور العلم.

مسجد يتحول إلى محالت تجارية
إن انتش�ار الفق�ر واجله�ل يف رب�وع إفريقي�ا يدف�ع
الكثريين من أهلها إىل طلب لقمة العيش بأي س�بيل هربا
من اجلوع واحلاجة ،فإذا أضيف لذلك الفقر ٌ
جهل بأحكام
الرشيعة اإلسالمية ،وعدم معرفة بمكانة املسجد وحرمته
عن�د املس�لمني ،ترى من ج�راء ذلك العج�ب العجاب.
يق�ول د .عب�د الرمح�ن الس�ميط  -رمح�ه اهلل  -يف جمل�ة
«الكوث�ر»  -الع�دد  - 88فرباي�ر 2007م :حدثت قصة
املس�جد الذي حتول إىل حمالت لإلجي�ار ،ففي أحد أحياء
بانغي عاصم�ة مجهورية إفريقيا الوس�طى تعيش جمموعة
كبيرة من املس�لمني ي�ؤدون صلواهتم يف مس�جد يقع يف
أرض يملكها أحد املسلمني ،فلام تويف صاحبها باع ورثته
هذه األرض بام فيها املسجد المرأة مسلمة تنحدر
م�ن قبيل�ة تس�مى (اهلوس�ا) ،ولكنه�ا مل ت�رع حق
اهلل والعب�اد يف ملكه�ا ،حي�ث عم�دت إىل إغالق
املس�جد بعدم�ا رمت فرش�ه يف الش�ارع ،ومنعت
الن�اس من الصلاة فيه ،وجزأت�ه إىل ثالثة حمالت
جتاري�ة بغرض تأجريها ،لكنها ظلت خالية وصار
املس�لمون يصلون يف بيوهتم أو يف العراء نحو سنة

ونص�ف ،إىل أن ق�ام مكتب مجعية
العون املبارش يف هذا البلد بمرشوع
بن�اء ثالثة مس�اجد يف العاصمة عىل نفقة أحد
املحس�نني ،منه�ا مس�جد يق�ام يف ه�ذا احل�ي
املذك�ور ،فلام س�مع س�كانه هبذا اخلرب الس�ار
فرح�وا فرح ًا كبري ًا ،ودعوا للمحس�ن الكريم
بأن يبارك اهلل له يف أهله وماله وعمره.
فاحلم�د هلل الذي جعل من بعد العرس
يسرا بربك�ة جه�ود الدكتور عب�د الرمحن
الس�ميط  -رمح�ه اهلل  -ومجعي�ة الع�ون
املب�ارش ،فقد أبدهلم اهلل بمس�اجدهم التي
سلبت منهم مساجد أخرى خريا وأطيب.

جهد دائم في افتتاح المشاريع وبناء المساجد
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إشهار إسالم نائب الملك أثناء افتتاح أحد المساجد
للمس�جد أدوار ديني�ة واجتامعي�ة متع�ددة ،فهو ليس ك�دور العب�ادة يف الديانات األخ�رى ،فهو مهوى
األرواح ومقر األفراح ،وجمتمع األحبة ،ويأنس املسلمون فيه بإقامة أمجل املناسبات وأعزها عىل األنفس.
يف إبريل سنة 2003م أعلن نائب ملك املنطقة الرشقية يف زامبيا إسالمه أثناء افتتاح أحد املساجد هناك،
وقد أ َبدى امللك استعداد ًا للتعرف عىل اإلسالم أثناء زيارة قام هبا دعاة مجعية العون املبارش له ،ويذكر أن هذه
املنطقة من زامبيا بحاجة إىل العديد من املرشوعات ،ورعاية املساجد التي تم بناؤها فيها.
فلعل استكامل جهود الدعوة واألعامل اخلريية واإلنسانية هناك يكون مفتاح خري هلذه البالد ،ونسأل اهلل
أن يوف�ق هذا الرج�ل ومن خلفه
من غري املس�لمني لإلسلام وأن
يكون عونا وسندا لنرش اإلسالم
يف رب�وع بلاده وم�ا حوهل�ا م�ن
البقاع.

حفل افتتاح بحضور كبار ممثلي الدولة
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يرفع قضية لهدم المسجد ،ويموت
يوم المحاكمة ويبقى المسجد! !
إن املواقف التي أيد اهلل فيها اجلهود املباركة للدكتور عبد الرمحن السميط -
رمح�ه اهلل -ال تع�د وال حتىص ،وإن دلت فإنام تدل عىل صدق النية ،ورقي الغاية
ونب�ل العمل الذي كان يقوم به -رمحه اهلل-يقول الدكتور عبد الرمحن الس�ميط
 رمحه اهلل -يف حديث ملجلة « الوعي اإلسالمي » :والق�ارة اإلفريقية مؤهل�ه للدعوة لكن ينقصن�ا اإلمكانات ،
ولذل�ك تأخرت الدول اإلفريقية من الناحية اإلدارية والسياس�ية
والثقافي�ة والقانوني�ة ،فمثلا يف إح�دى الدول ُقدمن�ا للمحاكمة
ألن احلكوم�ة اكتش�فت أنن�ا بنينا مس�جدا إلحدى الش�خصيات
مجلة الوعي اإلسالمي السياس�ية يف اخلليج وق�در اهلل أن يموت وزير ع�دل تلك الدولة
وتبدو صورة د .السميط ال�ذي كان قد رف�ع علينا الدعوة يف نفس ي�وم املحاكمة ومل حيرض
أحد من طرفه لتمثيله يف قاعة املحكمة ومما أدى إىل إلغاء القضية.
كذل�ك ُطردنا من أنغوال ألننا بنينا مس�جد ًا هناك ،هذا كل�ه يبني مدى األحقاد
التي زرعتها الكنيس�ة يف نفوس أهل تلك الدول رغم عدم التزامهم يف الكنيسة
يف الوقت احلارض  ،ولكن التزامهم بام تعلموه من مدارس الكنيسة.
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الباب الثاني
حفر اآلبار
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فضل سقي الماء
جع�ل اهلل امل�اء رس حي�اة للمخلوقات مجيعا،
فق�ال تع�اىل ( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)
[األنبياء..]30 :
وش�به حالة ن�زول املاء على األرض بالروح
الت�ي تدب يف األب�دان فتحيا بأم�ر اهلل بعد موهتا،
ق�ال تع�اىل ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚﭛ ) [النح�ل ،]65 :وق�ال تعاىل( :ﮪ
ﮫﮬ ﮭﮮ ﮯﮰ
ﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚ) [فاط�ر ،]9 :وق�ال تعاىل:
(ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ولذلك كان بذل وس�قي امل�اء من أفضل
األعمال وأعظ�م القرب�ات إىل رب األرض
والسماوات ،الس�يام مع احلاجة الشديدة هلا،
وه�و بمثاب�ة إحي�اء لألنف�س (ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬ) [املائدة،]32 :
فكلما كان العم�ل للناس أنف�ع كان أكثر قربا
هلل ،لقول�ه  -صلى اهلل عليه وس�لم « :-أحب
الن�اس إىل اهلل تع�اىل أنفعهم للن�اس « أخرجه
الطبراين يف « األوس�ط » وإس�ناده صحي�ح.
وق�ال« :أفض�ل الصدقة س�قي امل�اء» أخرجه
أمحد وأبو داود بإسناد صحيح

ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ) [العنكبوت.]63 :

ماء في أحد الصحاري
( نادر الوجود )
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ويع�د م�ن أفضل الصدق�ات اجلاري�ة للميت
وق�د أتى س�عد بن عب�ادة فقال :يا رس�ول اهلل ،إن
أمي مات�ت أفأتصدق عنها؟ فقال« :نعم» .فقلت:
أي الصدقة أفضل؟ قال« :إسقاء املاء» أخرجه ابن
خزيمة بإسناد صحيح
وع�ن أيب هري�رة  -ريض اهلل عن�ه  -قال :قال
طيف
كلب ُي ُ
النبي  -صىل اهلل عليه وس�لم« :-بينام ٌ
بركي ٍ
�ة قد كاديق ُت ُل�ه ال َع ُ
بغ�ي ِمن بغايا
َ َّ
طش إ ْذ رأتُه ُ
ْ ِ
َ
فس�قتُه
فنزعت ُمو َقها
إرسائيل
بني
ْ
فاس�تقت هلُبهَ ،
فر هلا ِبه » متفق عليه.
ف ُغ َ
ف�إذا كان اهلل ق�د أدخ�ل بغي�ا م�ن بغاي�ا بن�ي
إرسائي�ل اجلن�ة ألهن�ا
سقت كلبا عطشان ما ًء
بحذائه�ا ،فكي�ف بمن
يس�قي إنس�ان ًا معرض�ا
للهلاك لنق�ص املاء أو
انعدامه.
مشقة الوصول إلى الماء
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كان منهج الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه
اهلل  -ومجعي�ة العون املبارش املباركة بس�ط مظالت
الرمحة يف ربوع إفريقيا ما استطاعوا إىل ذلك سبيال.
وانطالق�ا م�ن ه�ذا التعلي�م الرب�اين م�ن اهلل
ورس�وله ،والذي ي�دل عىل عظم رمح�ة اهلل باخللق
بشرا كان�وا أو دواب�ا ،مس�لمني كان�وا أو غير
مسلمني ،فالرامحون يرمحهم الرمحن ،وملا كان سقي
املاء من أكرب أس�باب الرمحة للخلق فقد عملوا عىل
تقديم هذا املاء يف صورة حفر اآلبار ،لقوله  -صىل
اهلل عليه وس�لم « :-من حفر بئ�ر ماء مل ترشب منه
كبد ح�رى من جن وال إنس والطائ�رإال آجره اهلل
ي�وم القيام�ة» .رواه البخ�اري يف تارخيه وصححه
األلباين.

ولذل�ك عن�ي الدكت�ور عب�د الرمح�ن
الس�ميط  -رمحه اهلل -ومجعي�ة العون املبارش
بحفر اآلبار.
ومم�ا يزيد من أمهية ه�ذه العمل املبارك
ما تعانيه إفريقيا من مصائب اجلفاف ونقص
املياه حيث تعترب قارة إفريقيا من أشد مناطق
فقرا يف مص�ادر املياه
الع�امل جد ًب�ا ،وأكثره�ا ً
ألس�باب يصعب حرصه�ا؛ منه�ا التغريات
املناخي�ة ،وعدم اس�تقرار مواس�م األمطار،
وارتف�اع نس�بة التبخ�ر الرتف�اع احل�رارة،
وتقسيم الغرب لدول إفريقيا تقسيام جغرافيا
يضم�ن تفجير اخلالف�ات الديني�ة ِ
والعرقية
َ َ
حم�ورا
واحلدودي�ة  ،وكان�ت مص�ادر املي�اه
ً
أساس� ًّيا يف ه�ذا التقس�يم؛ مم�ا جع�ل املي�اه
مص�درا للقالقل واحلروب
ومناط�ق الرعي
ً
بني العديد من دول إفريقيا.

إفريقيا بين الوفرة
المائية والجفاف
رغ�م أن إفريقيا متتلك أطول أهنار العامل وهو
النيل ،وكذل�ك يوجد هبا أكرب بحريات مياه عذبة
يف الع�امل ،إال أنه تعد م�ن أكثر مناطق العامل جفافا
وحاج�ة للماء ،ومن رمحة اهلل عز وجل أنه يبس�ط
ظالل رمحته من حي�ث ال يعلم الناس وجيعل من
بعد عرس يسرا ،وهذا اليرس يتمثل يف وجود أكرب
خمزون مائي يف العامل يف إفريقيا.
ويق�ول العلامء :إن مص�ادر املياه اجلوفية هذه
يمك�ن أن توف�ر مايكفي من االس�تهالك البرشي
والزراع�ة يف إفريقي�ا كلها ،وق�دروا أن خمزونات
املي�اه اجلوفية يف أنحاء القارة تعادل مئة ضعف ما
عىل سطحها من مياه ،ولكن ليس كل هذا املخزون
قابال لالس�تخراج أو االس�تخدام ألسباب تتعلق
بالتكلفة لبعد املاء ،أو تلوث بعض هذه املياه.
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وبعي�دا عن ه�ذه التنظيرات العلمي�ة نجد أن
الدكتور عبد الرمحن الس�ميط -رمحه اهلل -قد أهلمه
اهلل أن يعم�ل عىل إغاثة إخوان�ه األفارقة وتقديم يد
الع�ون إليهم من خالل حفر ه�ذه اآلبار ،ليفتح اهلل
م�ن خالله باب�ا للرمحة ،فق�د جعل اهلل املاء أساس�ا
للحياة.

خريطة توضح أماكن وكمية المياه الجوفية
في إفريقيا
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وجود الماء وعصمة
الدماء
يقول د .السميط -رمحه اهلل  -يف جملة «الكوثر»
 الع�دد  - 72أكتوبر 2005م :يقول الناس :املاءهو احلياة ،إذ ال يوجد كائن حي من الفيل إىل أصغر
الكائن�ات يمك�ن أن يعيش بدون م�اء  ،ولقد رأينا
أث�ر اجلفاف يف موت املراعي وامل�زارع يعقبه موت
احليوانات ثم اإلنس�ان ،وقبل كل ذلك يقول احلق
س�بحانه وتع�اىل ( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)
[األنبياء ، ]30 :ولس�ت أجد أصدق من هذه اآلية
الكريم�ة ،فق�د زرت مناطق ع�دة كان فيها األهايل
كرم�اء معنا إىل أقىص حد ،إال يف املاء إذ حني نطلبه
للوض�وء ،ينظرون إلينا باس�تغراب ،كيف نس�مح
ألنفسنا بتضييع املاء يف الغسيل والوضوء؟!

يف املنطق�ة ،وق�د حاولن�ا أن نحف�ر بئ�ر ًا ثانية
فوجدن�ا الكلفة آن�ذاك أكثر م�ن أربعني ألف
دينار كويتي ألن املاء عميق جد ًا.

ندرة الماء وحاجتهم له . . .تعبر عنها الصور أعاله.

ويضي�ف د - .رمحه اهلل  -يف جمل�ة «الكوثر»  -العدد
 - 35س�بتمرب 2002م :يف تش�اد رأيت أث�ار معارك بني
قبيل�ة بن�ي راش�د ( الرش�ايدة ) وبني خزام قبل س�نوات
س�قط فيها ثامن�ون ش�خص ًا ،ومل تتوقف ه�ذه املعارك إال
بتدخل اجليش التش�ادي ،كل هذا بس�بب البئ�ر الوحيدة

يسقط سنوي ًا مئات من الفالحني والرعاة
يف مناط�ق خمتلف�ة يف إفريقيا مثل جب�ال النوبة
يف الس�ودان وبعض مناطق الصومال وشمال
كيني�ا وبوركينافاس�و وم�ايل وغريه�ا قتلى
بس�بب اخلالف عىل حقوق الس�قي والرعي،
وح�االت اجلف�اف الت�ي يس�هم يف زيادهت�ا
الع�امل الصناعي نظ�ر ًا إلنتاجه كمي�ات كبرية
من ثاين أكس�يد الكربون ،مم�ا يؤثر يف الطقس
العاملي ( الواليات املتحدة كمثال تش�كل %3
من س�كان الع�امل ولكنها تنت�ج  %25من ثاين
أكس�يد الكرب�ون يف الع�امل ،وترف�ض التوقيع
عىل االتفاق�ات الدولية التي تل�زم دول العامل
بتقليل إنتاج ثاين أوكسيد الكربون يف العامل ).
وم�ن األم�ور املؤمل�ة كذل�ك أن جم�اري
األهن�ار تتح�رك يف كثري م�ن األماكن بس�بب
اجلف�اف ،أعرف أكث�ر من هن�ر يف إفريقيا منها
هن�ر يف بوتس�وانا كان يصب يف بحيرة نغامي
عبد الرحمن السميط وسجل العطاء  -ابآلا رفح
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الت�ي جفت متام ًا اآلن ،فتحول جم�رى النهر جنوب ًا وحترك
مع�ه الناس والقرى بل حت�ى املدن ،واآلن بدأ النهر جيف
وينتقل إىل جمرى آخر.
ومنه�ا كذل�ك هن�ر النيجر يف م�ايل ،والنيج�ر صورة
أخرى من اجلفاف ،وبحرية تشاد كذلك التي انحرس فيها
املاء أكثر من كيلو مرت عن سواحلها.
لقد أقمنا يف منطقة صحراوية يف دارفور قبل سنوات
س�د ًا ترابي ًا م�ع األهايل كلفن�ا حوايل أربعين ألف دوالر
أمريك�ي  ،وحجزن�ا مي�اه الس�يول يف وادي عرايدي�ه يف
بحرية صناعية مس�احتها  60000مرت مربع اس�تفاد منها
ثامنون ألف ًا من املزارعني والرعاة.
واملش�كلة هنا أن مثل هذه البحريات حتتاج إىل صيانة
وتنظي�ف س�نوي ًا م�ن الطمي ال�ذي يتجمع قبل الس�د يف
البحيرة  ،وإال أصب�ح عدي�م الفائ�دة ،وإذا مل يك�ن لدى
الناس احلافز خلدمة أنفسهم فال فائدة.
وقد رأيت امرأة مسنة تزرع عند البحرية وحتمل سلة
مليئة بالطامطم وتقول يل وهي تبتس�م :إن عمرها سبعون
سنة ومل تر يف حياهتا أرض ًا تعطي كل هذا اإلنتاج.
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صورة توضح أهم مجاري أنهار قارة إفريقيا

بئر تسلم به قرية
ذكرن�ا م�رارا أن م�ن مرتك�زات العم�ل
الدع�وي واخلريي عن�د الدكتور عب�د الرمحن
السميط-رمحه اهلل -وفلسفة عمل مجعية العون
املبارش أنه ال فرق بني مسلم وغري مسلم يف هذا
العمل النبيل ،فإن يف كل ذات كبد رطبة أجر.
وق�د كان�ت م�ن أه�م األق�وال املأث�ورة
للدكت�ور عبدالرمح�ن الس�ميط  -رمح�ه اهلل :-
«اآلب�ار الت�ي نحفره�ا للمس�لم وغري املس�لم
واملدارس كذلك ،من أس�لوب معاملتنا يس�لم
الناس ،الدين املعاملة».

ويذك�ر أيض� ًا الدكت�ور عبدالرمح�ن الس�ميط -
رمح�ه اهلل  -أن حمافظ� ًا يف جن�وب الس�نغال اتصل به
مرة وطلب منه مساعدة ست قرى نرصانية ليس فيها
مسلم واحد ،وذكر أن املتمردين اتصلوا بأهايل القرى
وطلبوا منهم االلتحاق بالتمرد ،وتبني لنا  -كام يقول
الس�ميط  -أن عملن�ا هناك قد يس�اهم يف منعهم من
اختيار طري�ق العنف ،فزرنا القرى وقابلنا ش�يوخها
وطلبنا أن يس�مح لنا بحفر آبار مياه فرحبوا بنا ألهنم
كانوا يف حاجة إىل املاء.

صورة تبين مشقة وصعوبة الحصول على الماء ( مع
تلوثه الشديد )

السميط بجانب إحدى اآلبار التي تم إنشائها
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بع�د إنجاز اآلبار بعدة أس�ابيع جاءن�ا مندوبو ثالث
ق�رى منهم يس�ألون ع�ن املقابل ال�ذي نري�ده منهم ،فلام
علم�وا أننا مس�لمون ال نطلب منهم مقابلاً ،قررت هذه
الق�رى أن تس�لم عىل بك�رة أبيها ،فبدأ اإلسلام ينترش يف
القرى األخرى.

ولق�د ح�رص د .عبد الرمحن الس�ميط -
رمحه اهلل  -عىل مش�اريع حفر اآلبار ،وس�قي
املاء يف البالد الفقرية يف قائمة يطول ذكرها من
املشاريع املتميزة واملهمة.

إن حف�ر البئ�ر
ال يكل�ف ش�يئا
إن النف�س البرشي�ة
كثيرا ،ومهام كلف
جبلت على أمرين :أوهلام أنه
من قيمة فعند النظر
ال عم�ل إال بأج�ر ،ثانيهما:
يف أثره الكبري يدرك
حمبة من أحسن إليها ،وعندما
اإلنس�ان أث�ر ه�ذه
يعل�م الناس أنك ال تريد من
البشر عرفان�ا وال ش�كورا ،أحد مشاريع اآلبار المنفذة من قبل جمعية العون في الصدق�ة املبارك�ة،
إثيوبيا
وق�د نوع�ت مجعية
(ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
الع�ون املب�ارش
ﭰ ﭱ ﭲ ) [اإلنس�ان:
مش�اريعها يف حفر اآلبار لتش�مل أش�كاال متنوعة بحسب
 ،]9ويعلم�ون أن إل�ه الرمح�ة ق�د
احلاج�ة ،وإمكاني�ة احلف�ر ،أو بحس�ب م�ا جت�ود ب�ه نفس
أنزهلا للعاملني دون تفرقة ،يستحث
املتصدق.
ذلك يف النفوس التطلع ملعرفة هذا
الدي�ن العظي�م ال�ذي يتواف�ق مع
الفطر الس�ليمة ،ويثير احرتام من
تلوثت فطرته يف كثري من األحيان.
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فرح وأهازيج عند حفر البئر
حف�ر البئ�ر يف م�كان يعني
أن تبث في�ه معنى احلياة ،وتنقذ
الناس من هالك متحقق ،السيام
يف املناطق البعيدة النائية ،والتي
ال جي�د أهلها أحيانا حت�ى املياه
امللوثة ،لذلك ليس من الغريب
أن تس�مع أن مجاعة م�ن الناس
يرقص�ون ويغن�ون أغانيه�م
الشعبية عند حفر بئر.

التنقل لمسافات طويلة من أجل الماء ونقله على ظهورهم

وكم حفر السميط  -رمحه اهلل -ومكتب مجعية العون
املب�ارش بمايل آبارا كثيرة يف مناطق كان�ت يف أمس حاجة
إىل امل�اء ،وكان س�كاهنا يقطع�ون مس�افات طويلة تصل
إىل ع�دة كيلومرتات من أج�ل احلصول عىل ماء يطفئ هبا
الظمأ فحسب ،وقد تكون يف أغلب األحوال غري صاحلة
للرشب.

كان منهج الس�ميط ومجعية العون املبارش
الس�عي دوما إىل توفري املياه الصاحلة للرشب،
والتقلي�ل من اجلهد واملعان�اة التي تبذهلا املرأة
بصفة خاص�ة يف الدول اإلفريقي�ة عموما ،مما
يتس�بب يف عملي�ات تده�ور للصح�ة العامة
وس�ط فئة األطفال بصفة خاصة ،ووس�ط فئة
النس�اء بكث�رة اإلجهاض ،نتيج�ة الرتحال يف
طلب امل�اء ونقله من مس�افات طويلة يف كثري
من األحيان.
عبد الرحمن السميط وسجل العطاء  -ابآلا رفح

437

حفروا البئر . . .ولكن ادفعوا لتشربوا
يع�د حف�ر اآلب�ار إنج�ازا
إنس�انيا وتنموي�ا عظيما ،ولك�ن
ق�د تعترض الصعوب�ات املالي�ة
يف إنجاز ه�ذا العمل ،فقد يعجز
كثيرون م�ن إخوانن�ا الفق�راء
يف إفريقي�ا ع�ن دف�ع ثمن إنش�اء
ه�ذا البئ�ر ،وال مف�ر أمامه�م
إال اس�تخدام امل�اء املل�وث وإال
فالعط�ش مصريه�م  ،وقد تدفع
تل�ك احلاج�ة العظيم�ة بع�ض
املنتفعني واجلش�عني إىل استغالل
ذلك.

(كارا) هب�ذا األمر ،حيث بادر د.
الس�ميط إىل حف�ر بئ�ر املرحومة
(دالل جاس�م ذي�اب الذي�اب)
بجوار املس�جد ليصبح مرشوع ًا
متكام ً
ال يس�تفيد منه مجيع سكان
القرية ،وقد أسفرت هذه البادرة
الطيبة عن إسالم عرشين شاب ًا.

يذكرنا ذلك بصنيع اخلليفة
الثالث عثامن بن عفان  -ريض
اهلل عن�ه  -يف رشائ�ه بئ�ر رومة
وجعل�ه س�بيال للمس�لمني،
صورة معبرة من إحدى نشرات العون المباشر حي�ث روى البخ�اري يف
صحيح�ه أن النبي  -صىل اهلل عليه وس�لم
ويف مايو س�نة  2004عندما انتهى أحد س�كان قرية
 ق�ال « :م�ن يشتري بئ�ر روم�ة ،فيكون(نادوب�ة ) يف دول�ة توج�و من إنج�از حفر بئر س�طحية،
دل�وه فيه�ا ك�دالء املس�لمني» ،فاشتراها
طلب من أهاليها دفع مبلغ من املال قدره  17500فرنك
عثمان  -ريض اهلل عن�ه  ،-ويف رواي�ة قال
سيفا أي ما يعادل  27دوالر ًا أمريكي ًا للفرد الواحد مقابل
النبي  -صىل اهلل عليه وس�لم  « :-من حيفر
االس�تفادة من مياهها ،لكن إمام مس�جد ( س�ميحة أمحد
بئر رومة فله اجلنة» .فحفرها عثامن.
حسن ) الذي أقيم يف هذه القرية أبلغ السميط  -رمحه اهلل
 وكان حينه�ا موجود ًا بمق�ر مجعية العون املبارش بمدينة438
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اللهم اجعل جزاء من احتفر بئرا
لينرش ب�ه رمحة اهلل فيس�قي به اإلنس
وال�دواب والطير كج�زاء عثامن بن
عفان يف اجلنة.
يقول د .عبد الرمحن الس�ميط -
رمحه اهلل  -جملة «الكوثر»  -العدد 54
 أبري�ل 2004م :إن نعمة احلصولعىل املاء النظيف الصالح للرشب ال
تضاهيها نعمة ،فاملاء أس�اس احلياة،
ول�ذا نح�ن نعي�ش يف نعم�ة ق�د ال
نش�عر هب�ا ،خصوصا أن
احلص�ول عليه يف عرصنا
احلارض ال يكلفنا س�وى
فتح الصنب�ور لينزل املاء
زالال سائغا للشاربني.

الموت عطشا . . .وطلبا
للماء أحيانا
كثيرا ما تضرب يد العطش الباطش�ة الق�رى اإلفريقية
حتى جتدب األرض ويم�وت الزرع وجيف الرضع ،وتكون
نقط�ة املاء أغىل من نقط�ة الدم ،فيقع االقتت�ال والتناحر عىل
امل�اء ،أو تعريض النف�س للهلكة يف س�بيل الوصول إىل املاء
كما ح�دث يف هذه القصة الت�ي يروهيا عبد الرمحن الس�ميط
-رمحه اهلل.-

امرأة إفريقية مع أطفالها من أجل الماء
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كان�ت هن�اك مأس�اة يف قري�ة تقع
شمال كيني�ا اس�مها (ت�وريب) ،يعيش
أهله�ا على رع�ي اإلب�ل واملاع�ز،
تعرضت للجفاف ملدة س�ت س�نوات
متوالي�ة ،األم�ر ال�ذي اضط�ر أهلها،
وخصوص�ا النس�اء منه�م إىل قط�ع
مس�افة تصل إىل عرش س�اعات مش�يا
على األق�دام م�ن أجل احلص�ول عىل
جال�ون س�عته عشرون لرتا م�ن املاء،
وم�ا يزي�د النفس أملا أن النس�وة الاليت
لدهي�ن أطف�ال صغار يلج�أن إىل
محله�م على ظهورهن ملس�افة ال
تق�ل عن أربعين كيلومترا ،وقد
يظ�ل ه�ؤالء األطف�ال م�ن دون
طعام طوال هذه الرحلة.

استخراج الماء فى قرية اسا بواسطة سلسلة
بشرية تنقل الدلو من شخص إلى آخر وهى
ً
ً
عملية خطرة جدا إذ كثيرا ما ينهار الرمل
ويقتل األشخاص العاملين فى استخراج الماء
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الحفر الطينية التي يشربون منها

وق�د أدى ه�ذا الضغ�ط على
طلب مياه الرشب إىل تعطل اآلبار
العامل�ة يف املنطقة م�ع عدم القدرة
عىل حفر آبار جديدة بسبب كلفتها
العالي�ة ،ألن الوص�ول إىل امل�اء يف
البئ�ر يتطلب احلف�ر إىل عمق ألف
ق�دم م�ن س�طح األرض ،يضاف
إىل ه�ذا الوض�ع امل�زري تل�ك
املش�اجرات التي حتدث بني البدو
حول هذه اآلبار يف تس�ابق لس�قي
مواشيهم وإطفاء ظمأهم.

وعندم�ا زار الدكتور عبد الرمحن هذه املنطقة
وأقام فيها مدة قليلة ،مل يكن أمامه من خيار سوى
الشرب من مي�اه األمط�ار امللوث�ة الت�ي جيمعها
األه�ايل يف حف�ر طيني�ة ،أس�وة بطلاب معه�ده
الرشع�ي الذي�ن يرشبوهن�ا ،ويكف�ي أن تعرف�وا
أن ه�ذه املياه تتح�ول مع مرور األي�ام إىل موطن
للديدان املتنوعة.
يقول الس�ميط  -رمح�ه اهلل  -يف «رس�الة إىل
ول�دي -رحل�ة خير يف إفريقي�ا» للدكت�ور عب�د
الرمح�ن الس�ميط ص  :39أخذنا ( زعي�م القرية
املس�لم ) إىل حي�ث احلفائ�ر واآلب�ار واس�تغربنا
كيف يشكل الناس سلسلة برشية من قاع البئر إىل
س�طح األرض ،ويرفع أحده�م الدلو التي متتلئ
باألوس�اخ والرم�ال إىل الش�خص الواق�ف أعىل
منه ،وكم من مرة حتركت الرمال قليال حتت أقدام
أحدهم لرتى حالة االس�تنفار عند هذه السلس�لة
اس�تعدادا ملالق�اة امل�وت كل هذا م�ن أجل بضع
رشفات ماء نرشب مثلها عرشات املرات دون أن
نعرف مقدار هذه النعمة التي أنعم اهلل هبا علينا.

أيهما أنفع؟!
حرص الس�ميط  -رمح�ه اهلل  -ومجعية
الع�ون املب�ارش على التدقي�ق يف أولوي�ات
اإلنف�اق ،وط�رق تقدي�م الع�ون بن�اء على
قاعدة فقه األولويات ،وكثريا ما كان غوث
الن�اس بحف�ر بئ�ر أو توس�عته أش�د إحلاحا
من بناء مس�جد هلم ،وذلك وفقا لدراسات
الواقع واحلال.
خ�رج نائ�ب رئي�س اجلمهوري�ة يف
مدغش�قر مع نائ�ب برملاين مس�لم يف زيارة
تفقدي�ة إىل مقاطعة ماجونغا ،وعند دخوهلام
إح�دى القرى ق�ال النائب الربمل�اين ملرافقه
بع�د أن رأى النص�ارى ق�د بن�وا كنيس�ة -
وكانت مجعي�ة العون املبارش قد حفرت بئر ًا
للقرية  :-أهيام أنفع للناس :من يبني كنيس�ة
أو حيف�ر بئ�ر ًا؟ قال نائ�ب الرئي�س :بالطبع
من حيفر بئر ًا .ف�رد النائب الربملاين :هذا هو
الفرق بيننا كمسلمني وبينكم كمسيحيني.
عبد الرحمن السميط وسجل العطاء  -ابآلا رفح
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تقصر
الهدية
ّ
المسافة أمام الداعية
بناء كنيسة في قرى عطشى وجوعى

إن من أهم سمات الرشيعة اإلسلامية الغراء تقديم
األولوي�ات وترتي�ب املقاص�د بحس�ب أمهيته�ا ،وذلك
توافق�ا مع حاجات البرش الديني�ة والدنيوية ،فأينام توجد
مصالح العباد فثم رشع اهلل .وحفر البئر أوىل وأنفع للناس
من بناء كنيس�ة بجوارها كنيسة  ،ولكن أحيانا تكون البئر
أنفع هلم من املسجد أيضا.
إن كثريا من الكرام املحسنني ال يلحظ يف أفعاله تلك
القاعدة الذهبية من تقديم األولويات ،كمن حيج كل عام
منفقا آالف الدنانري أو مئات األلوف من الرياالت ،وهو
عمل صالح بال ش�ك ،ولك�ن توجيه بعض تلك األموال
للمنكوبين واليتام�ى واملس�تغيثني الذي�ن يط�رق املوت
أبواهب�م بغلظ�ة أوىل وأق�رب إىل اهلل زلفى ،فخير الناس
وأحبهم إىل رب العباد أنفعهم لعباده َ
وخلقه.
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مل تكن األبواب مفتحة دائمة أمام الدكتور
الس�ميط -رمحه اهلل ،-ومل تكن األذرع مرحبة
بقدوم هؤالء املسلمني الذين يروهنم غرباء يف
كل م�رة أثناء رحلة العمل الدعوي واخلريي،
ولكن السميط  -رمحه اهلل -كان يتسم برسعة
البدهي�ة وال�ذكاء الفط�ري ال�ذي مكن�ه م�ن
التغلب يف كثري من األحيان عىل هذه العقبات
وفق�ا ملقتضي�ات احل�ال ،فكانت اهلدي�ة ممثلة
يف حف�ر بئ�ر أكثر األدوي�ة الناجعة الس�تالل
الكراهية من النفوس ( ،ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ) [فصلت.]34 :
وأثناء تنفيذ مجعية العون املبارش ملش�اريع
حفر اآلب�ار كانت تواجه الدكتور عبد الرمحن
الس�ميط -رمحه اهلل -مش�كلة كبرية يف طريق
دعوته ألهل بعض القرى ،وهي كيف يستطيع
أن يدخل عليهم بدعوة اإلسالم ،فلذلك كان
يوظف حفر البئر يف سبيل الدعوة إىل اهلل.

يقول عبد الرمحن الس�ميط -رمحه اهلل -يف
جمل�ة «الكوثر»  -الع�دد  - 67مايو 2005م:
«ملومب» قرية تقع يف جنوب السنغال ،معظم
س�كاهنا وثني�ون يتواله�م أمير وثني يقدّ س�ه
األهايل  ،وله مكانة عظيمة يف نفوسهم.
حاولن�ا يف أول األمر أن نقاب�ل هذا األمري باعتباره
املفت�اح الذي نس�تطيع أن نفتح به أب�واب القرية لدعوة
احل�ق ،ولكنن�ا أخربن�ا أنه ال يس�تقبل أحد ًا من س�كان
القري�ة وال م�ن الغرباء الذين يس�تحيل عليه�م لقاؤه،
ومن هنا كان علينا أن نبحث عن منفذ آخر هلذه القرية.

يقول د .عبد الرمحن الس�ميط  -رمحه اهلل -
يف «حقيب�ة مس�افر» ص  :34عدنا ثانية إىل هذه
القري�ة ،وكن�ا يف ه�ذه امل�رة مصحوبين باهلدايا
اخلاص�ة بأمير القري�ة وببع�ض املس�اعدات،
فالحظن�ا أن البئ�ر التي حفرناه�ا تركت مياهها
أث�ر ًا محيد ًا واس�ع ًا يف نفوس الس�كان بمن فيهم
األمري الذي استقبلنا استقباالً طيب ًا ،وأخربناه أن
اهلداي�ا التي قدمناها له وغريها من املس�اعدات
هي من العرب املس�لمني الذي�ن يأمرهم دينهم
باإلحسان إىل الناس مهام كانت مللهم ونحلهم،
ورضبنا ل�ه بعض األمثلة من مش�اريعنا اخلريية
الت�ي أنجزهت�ا مجعي�ة الع�ون املب�ارش يف جنوب
السنغال بأموال املحسنني الكرام.

لق�د ش�عرنا أن
السكان يعانون ندرة
املياه فحفرن�ا بئر ًا فيها ،ف�أدرك بعضهم
أن ه�ذا العم�ل اإلنس�اين ال�ذي ق�ام به
ه�ؤالء املس�لمون ال يمك�ن أن يك�ون
نابع ًا إال من دين يتصف بالرمحة وحيمل
يف تعاليم�ه كل خير ،فأس�لم ع�دد من
الوثنيني اس�تجابة هل�ذا الن�داء الصادق
(وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ).

بعض القبائل الوثنية فى لباسهم التقليدى
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لق�د ترك ه�ذا اللقاء أث�ر ًا عميق ًا يف نف�س األمري ،وانطبع�ت فيها صورة
اإلسلام الصحيحة حت�ى عرب عن ذلك بقول�ه :إن األعامل الت�ي يأمركم هبا
دينكم أعامل عظيمة  ،ويبدو يل أن اإلسالم هو دين للناس كافة.
وقبل أن نودع�ه طلب منا
حفر بئ�ر ثاني�ة يف قريته حلاجة
األهايل املاس�ة إليها ،ووعدناه
بتلبي�ة رغبت�ه ،ودعون�ا امل�وىل
ع�ز وج�ل أن يفتح قل�ب هذا
الرج�ل لإليمان ألنن�ا نعلم أن
إسلامه س�يقلل م�ن احتمال
إث�ارة املش�اكل بين الوثنيين
واملسلمني ،ويسد الباب بالتايل
أمام أي فتنة بني الطرفني حقن ًا
للدماء.

حفر بئر في إفريقيا وسط أشباح الموت ليس ترفا

إن حفر بئر يف إفريقيا وسط أشباح املوت ورساياه التي تظلل كل
مظاه�ر احلي�اة هناك ،ليس ترف�ا وال عمال تنمويا عادي�ا ،بل هو بكل
معن�ى الكلم�ة إحياء لألنف�س واألرض امليت�ة ،ودفع لس�يوف املنايا
املرشعة عىل أعناق اجلميع ،وهي من جهة أخرى رس�ول حمبة وحقن
لدماء الناس الذين يقتتلون بحثا عن نقطة ماء.
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كم حقن
الدكتور السميط
وجمعية العون المباشر
من هذه الدماء؟!

الله�م اكتب لكل من س�اهم وتربع وبنى وش�ارك ولو بكلمة طيب�ة يف هذا العمل
املب�ارك ،وأبدل�ه اللهم بكل نقطة ماء م�ن هذه اآلبار رشابا من اجلن�ة ال يظمئون بعدها
أبدا.
ومن جانب آخر يقول د .عبد الرمحن السميط عن قبائل األنتيمور يف مدغشقر :وكنا
نذهب إىل قراهم ونحفر بئرا ونكتب عليه :هدية من إخوانكم املس�لمني ونرتكه ونميش،
ونعود بعد س�نة فيس�تقبلوننا اس�تقبال امللوك وقد أس�لموا مجيعهم ،وحصل هذا يف قرى
كثرية عندهم.
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أفضل الصدقة سقي الماء
إن من فضل اهلل عىل املؤمن أن يريه ثمرات عمله يف الدنيا قبل اآلخرة ،ومن ذلك مدح الناس وثناؤهم
وفرحتهم هبذا العمل الطيب ،وقد قيل لرسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  :-أرأيت الرجل يعمل العمل من
اخلري وحيمده الناس عليه؟ قال« :تلك عاجل برشى املؤمن» .رواه مسلم .
يق�ول د .الس�ميط -رمحه اهلل  -يف
جملة «الكوثر»  -العدد  - 22أغسطس
2001م :قم�ت يف بعض األيام بزيارة
إىل بوركينافاس�و ،وقضي�ت ليل�ة يف
بي�ت أحد اإلخوة العاملين باجلمعية،
وعندما ح�ان آذان الصبح توضأت ثم
توجهت إىل مس�جد قري�ب من مكان
إقامتي للصلاة ،ويف طريق�ي توقفت
حشد من النساء حول أحد اآلبار
عند بئر كنا قد حفرناها منذ أربع عرشة
فهنيئ� ًا ملن حفر هذه البئر بالثواب العظيم
س�نة ،وقد جتمعت حوهلا العرشات من
عن�د اهلل ،وطوبى ملن س�قي مس�ل ًام رشبة ماء،
النس�اء يف ه�ذا الوقت املبكر من الي�وم مللء جرارهن ،
فلو رأى كل حمسن كريم ثمرات عمله وتربعه
قال�ت إحداه�ن :بعد وق�ت قلي�ل س�يتوافد املزيد من
وأث�ره املشرق عىل قلوب ووج�وه املحتاجني
أف�واج النس�اء عىل البئ�ر ،وق�د تضطر الواح�دة منهن
واملس�اكني واليتامى ،ل�كان ما أنف�ق من ماله
إىل االنتظ�ار ملدة أربع س�اعات حتى حيني دورها لتمأل
أحب إليه مما بقي يف يديه من املال.
جرهتا وتنرصف.
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من دل على خير كفاعله
قد يواجه د .عبد الرمحن الس�ميط  -رمحه اهلل
 وم�ن معه من اإلخوة العاملني مش�كالت كثريةتتمثل يف إعاقتهم عن عملهم الدعوي واإلغاثي،
وق�د تصل أحيان�ا إىل االفرتاء ونس�ج األكاذيب.
ويقول  -رمحه اهلل  -يف جملة «الكوثر»  -العدد 14
 ديس�مرب 2000م  :تتسلم وزارات اخلارجية يفبع�ض الدول الت�ي نعمل فيه�ا تقاري�ر كاذبة عنا
 ،وأحيان� ًا مع األس�ف يكتبه�ا أو يكت�ب بعضها
مس�لمون  ،ثم ترس�ل وفد ًا للتحقي�ق ،وذات مرة
آبارن�ا وأح�دَ مراكزن�ا اإلسلامية يف
زار الوف�دُ َ
مدغش�قر ،فقال أحد أعضاء الوفد :إنني مسيحي
عشت حيايت يف دار لأليتام تابعة للكنيسة ،وكانت
تعاملنا معاملة س�يئة وتعطين�ا القليل من الطعام،
وأن�ا مسرور بأن أجد املس�لمني ق�د أقام�وا دار ًا
لأليتام حتى يكون هناك خيار أمام اليتيم أو أهله،
وما أنجزمتوه يف س�نني م�ن عملكم يف ماجونغا مل
تنج�زه الكنيس�ة يف مخسين س�نة ،ورضب مث�االً
بقول�ه :إن الكنيس�ة مل حتف�ر بئر ًا واح�دة ،وعندما
حفرتم أنتم عرشات اآلبار بدأوا يف احلفر.

على الداعية أن يفعل اخلري دونام نظر إىل ما يقال
أو ينتقد ،فإن صنائع املعروف كثريا ما تشفي القلوب
م�ن احلق�د والضغينة ،وس�تكون تلك األعامل ش�اهدة
يوما عىل حس�ن صنيع من قام هب�ا مهام حاول الكثريون
كتامن احلق واخلري ،فاحلق أبلج والباطل جللج.
اخلري ال َيعدَ م َج ِ
واز َيه
َمن َيف َع ِل َ َ
ِ
الناس
ني اللهَِ َو
ب ال ُع ُ
رف َب َ
ذه ُ
ال َي َ

لق�د محل الدكت�ور عبد الرمح�ن الس�ميط -رمحه اهلل-
ومجعية العون املبارش عىل عاتقهم تنفيذ املشاريع املتميزة يف
عملها ،وكان من أبرزها تلك اآلبار االرتوازية ،وكم كانت
تلك اآلبار سببا يف إسالم عرشات األلوف ملا عاينوا أثرها،
وأدركوا األهداف السامية ملشاريع مجعية العون املبارش.

إحدى اآلبار االرتوازية التي تقوم بها جمعية العون المباشر
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فضل رعاية اليتيم
أنزل اهلل الكتب وأرسل الرسل رمحة للعاملني،
فق�ال تع�اىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾
[األنبي�اء ،]107 :وقال  -صىل اهلل عليه وس�لم-
 « :إنما أن�ا رمح�ة مه�داة » رواه احلاك�م وإس�ناده
صحي�ح  ،وقس�م اهلل س�بحانه الرمح�ة مائ�ة رمح�ة
فجعل منها يف الدنيا ج�زءا واحدا ،واختزن خللقه
تس�عة وتس�عني جزءا يوم القيامة ،فعن أيب هريرة،
ع�ن النبي  -صىل اهلل عليه وس�لم -ق�ال « :إن هلل
مائة رمحة أنزل منها رمحة واحدة بني اجلن واإلنس
والبهائم واهلوام ،فبه�ا يتعاطفون ،وهبا يرتامحون،
وهبا تعط�ف الوحش عىل ولدها ،وأخر اهلل تس�عا
وتس�عني رمحة ،يرحم هبا عباده يوم القيامة» .متفق
عليه
وق�د أك�د اإلسلام كثيرا على التكاف�ل بني
املس�لمني لتقوية البناء املجتمعي ،وجعل املسلمني
كاجلدار الصلب يش�د بعضه بعضا ،وتوقف كثريا
عن�د الضعف�اء واملس�اكني وم�ن ال ح�ول هلم وال
قوة ،وهم بحاجة إىل املس�اعدة واملؤازرة والرعاية
كالفق�راء واملس�اكني واألرامل وغريهم والس�يام
األيتام.

تعليم أحد األيتام
في الصف األول
االبتدائي

فام من خملوق يف أرض اهلل أحوج إىل هذه الرمحة
م�ن اليتيم ،ولذلك فقد ش�دد اإلسلام عىل رعاية
اليتي�م وإظالل�ه برمح�ة اهلل الت�ي أودعه�ا يف قلوب
اخلل�ق ،فمن يرحم اليتي�م إن غاب عنه حضن األم
أو حضن األب فص�ار يف األرض مقطوعا وحيدا،
وبني الناس غريبا فريدا؟
وم�ن لليتي�م إن فق�د األهلين والظهير املعني
والناصح األمني؟
وم�ن لليتيم حين تتالطم�ه األن�واء وتتقاذفه
األرزاء؟
ليس لليتيم -بعد اهلل -إال نفس عطوف وقلب
رءوف.
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م�ا لليتيم بع�د اهلل إال يد رحيمة
تقي�ل لليتي�م عثرته ،ومتس�ح عربته،
وتف�رج كربت�ه ،وتؤن�س وحش�ته.
ولعظ�م بل�وى اليتي�م يف املجتم�ع
وضع�ف ع�وده ،وغي�اب النصير
والظهير عن�ه ،وحاجت�ه للصيان�ة
والرعاي�ة ،فق�د ذكره امل�وىل الرحيم
يف كتاب�ه الكري�م يف ني�ف وعرشين
موضع�ا ،ال خيلو موضع منها م�ن إجياب حق
ل�ه ،كقوله تع�اىل ﴿ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ﴾ [النس�اء،]2 :أو التحذي�ر من
تضييع يشء من حق�ه كقوله تعاىل﴿ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
﴾ [األنع�ام ]152 :وقول�ه تع�اىل﴿ :ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎﮏ ﴾ [النس�اء،]10 :أو التذكري بفضل رعايته
وإكرام�ه ،كام يف قوله تع�اىل﴿ :ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾[اإلنسان]8 :
وقوله تعاىل﴿:ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [البلد]16-15 :
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أيتام من إفريقيا

وق�د وج�ه الرس�ول  -صلى اهلل عليه وس�لم
 أنظ�ار املس�لمني ومش�اعرهم النبيل�ة إىل ضعفاءاملجتم�ع التي ال تقوى بمفردها عىل احلياة الكريمة
والقي�ام بدوره�ا يف املجتم�ع إال بمس�اعدة ودعم
روحي ونفيس ومادي ،وعىل رأس هؤالء الضعفاء
اليتامى ،ففي احلديث الصحيحَ « :أنَا َوكافِ ُل ال َيتِ ْي ِم
ِ
فيِ ا ِ
الو ْس� َطى َو َف َّر َج
الس� َّبا َبة َو ُ
�ار بِ َّ
جلنَّة َهكَذاَ ،و َأ َش َ
َ
َب ْين َُهام» رواه البخاري .
وع�ن أيب هري�رة  -ريض اهلل عن�ه  -أن رج ً
ال
ش�كا إىل النبي  -صىل اهلل عليه وس�لم  -قسوة قلبه
فق�ال « :إن أردت أن يلني قلبك فأطعم املس�اكني،
وامسح رأس اليتيم » .رواه أمحد يف « املسند » .

إفريقيا قارة األيتام
مل تص�ب ق�ارة إفريقيا فق�ط بالفقر وامل�رض واجلهل ،بل ابتلي أبناؤها بغياب
األب أو األم أو كليهام ،وإليك أخي القارئ بعض اإلحصائيات وفقا إلحصائيات
منظم�ة اليونيس�يف ع�ام  2010م  ،فقد بلغت
نس�بة يتامى إفريقي�ا أعىل معدل يت�م بني أطفال
ق�ارات العامل بام يق�ارب (  ) %12من األطفال،
وثاين أكرب عدد أيتام بعد قارة آس�يا ،مما يعني أنه
بني كل تس�عة أطف�ال أفارقة يوج�د هناك طفل
يتي�م  ،ويبل�غ ع�دد األيت�ام يف الق�ارة الس�مراء
حوايل  57مليون طفل .
ويف إفريقيا جنوب الصحراء الكربى يموت
 1من كل  9أطفال قبل س�ن اخلامس�ة ،واملالريا
هي القاتل األول هل�ؤالء األطفال بمعدل 600
ألف سنوياعام .2010

صورة أخرى أليتام من إفريقيا
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مساجين ألنهم أيتام
إن العم�ل اخليري يف نط�اق واس�ع يتج�اوز ثالثني
ملي�ون كيل�و مرتا هلو أمر يس�امي املس�تحيل ،س�واء عىل
مس�توى تن�وع املج�االت ،أو الوصول إىل كثير من بقاع
تل�ك األماك�ن املرتامي�ة األطراف ،وق�د عم�ل الدكتور
عب�د الرمح�ن الس�ميط ومجعية الع�ون املبارش على تغطية
أكث�ر املج�االت إحلاح�ا يف العمل
اإلنس�اين ومنه�ا رعاي�ة األيت�ام
وتنش�ئتهم تنش�ئة كريم�ة ال تق�ل
درجتها عن رعاي�ة الطفل الذي مل
يفق�د أبويه ،إن مل تكن تزيد يف كثري
من األحيان.

السميط مع يتيم من أحد
المجاعات في إفريقيا
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يق�ول الس�ميط -رمح�ه اهلل  -يف جملة
«الكوث�ر»  -الع�دد  - 43مايو 2003م:
لق�د وجه�ت معظ�م اهتامم�ي ووقتي إىل
رعاي�ة األيت�ام األفارقة من حي�ث متابعة
أحواهل�م الغذائي�ة والصحي�ة والتعليمي�ة
متابع�ة أمينة عم ً
ال بمنهج اإلسلام القائم
عىل الرمحة يف رعاية اليتيم.

وأش�د ما رك�ز عليه يف ه�ذه الرعاية اجلان�ب النفيس
ال�ذي يوفر لليتيم اجلو املالئم الذي يعوضه البيت املفقود
حت�ى حي�س بنفس طع�م اللقمة م�ن يدي أبويه ،ويش�عر
ب�دفء املن�ام يف رسي�ره كام ل�و كان بج�وار رسي�ر أبويه،
وحتى ينطلق ويمرح يف فناء الدار وكأنه مل يفقد شيئ ًا ،إال
أن هذا التصور اجلميل هلذه الرعاية قد تعكر صفوه أحيان ًا
ظروف طارئة قد يعود بعضها إىل خطورة هذه املس�ؤولية
وش�دة محلها ،أو يع�ود بعضها اآلخ�ر إىل اجلوانب املادية
الضاغطة التي تتجاوز إرادتنا وتفوق قوتنا.
ويكم�ل قائال :ولعل املش�هد الذي أصف�ه لك موجز ًا
يف هذه الس�طور القليلة خري مثال عىل ما نقول :فقد زرت
دار األيت�ام التابع�ة ملركزن�ا يف جن�وب رشق مدغش�قر،
وكان املوس�م موس�م األمط�ار الت�ي مل تتوق�ف أثن�اء هذه
الزيارة واس�تمرت تس�عة أيام كاملة بلياليها بدون انقطاع.
فالحظ�ت أن األيت�ام الذي�ن تتراوح أعامره�م بني س�بع
وعرش س�نوات مل يتمكنوا م�ن مغادرة
غرفه�م وحجراهتم ،ولو لوقت يسير
يروحون فيه عن أنفس�هم ،وبدا املكان
كأنه سجن حقيقي ،وأن هؤالء األيتام
يقض�ون فيه مدد س�جنهم ألهنم فقدوا

آبائه�م ،وقلت يف نفيس وقد أصبحت س�جين ًا
مثله�م :لو متكنا م�ن بناء مظالت باألس�منت
والزنك اجلي�د تغطي املم�رات الطينية الرابطة
بني وحدات املركز ،وكذا فناء واسع يمرح فيه
األطفال عندما تسوء األحوال اجلوية ،وقدرت
اجلهات املختص�ة تكلفة هذا املشروع بحوايل
 840دينار ًا كويتي ًا ،وتم العمل  -بحمد اهلل .-
إن ضخام�ة املس�ئولية وعظم�ة واتس�اع
أط�راف مظل�ة هذا العم�ل النبيل ق�د تتجاوز
مطالب�ه املادية وموارده البرشي�ة إمكانات من
يق�وم به حتى يتس�ع الرقع على الراقع ،فالبد
م�ن تضاف�ر اجله�ود وزي�ادة الدع�م امل�ادي
واملعن�وي لتنفي�ذ ه�ذه الربامج الواع�دة التي
أحيان�ا ال تكلف ثمن ثوب أو وجبة خفيفة يف
بلد من بالد املسلمني.

في أحد مراكز األيتام التابعة للجمعية
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الكنيسة والخرافة من
عراقيل دخول الناس في
اإلسالم
تع�د موج�ات التنصير يف إفريقيا هي األعت�ى واألكثر
خطرا عىل اهلوية اإلسلامية هناك ،وي�زداد هذا اخلطر حني
تن�زل الن�وازل ،فيعم الفق�ر وجتف األرض ويم�وت الزرع
وينض�وي الضرع ،فلا جي�د الن�اس م�أوى إال الكنيس�ة،
وال جي�دون أب�ا إال الكاهن والق�س وال أم�ا إال الراهبات.
يقول د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -يف جملة «الكوثر»
 العدد  - 73نوفمرب 2005م :يعيش املس�لمون يف العديدمن البالد والقرى اإلفريقية أوضاع ًا اجتامعية صعبة جتعلهم
يف ش�به حصار رضبته الكنيس�ة حوهلم ،وعىل س�بيل املثال:
ه�ذا البس�تاين ال�ذي كان يعم�ل يف مرك�ز لوم�ي عاصم�ة
مجهورية توغو كان نرصاني ًا ،ولكنه أعجب بنظافة املس�لمني
وطريقة التعامل فيام بينهم فأس�لم تأثر ًا هب�م ،فقاطعه أهله،
ولكنه ثبت عىل اإلسالم ،وبعد أيام من إسالمه لدغته أفعى
يف مرك�ز األيتام ،فجاءه أهله ومعه�م العرشات من الناس،
ليقول�وا له :إنه مل يلدغ بأفع�ى منذ والدته نرصاني ًا إال عندما
أس�لم ،ولكن�ه مل يأبه لقوهل�م فس�اعدته اجلمعي�ة بالعالج،
وص�ام رمض�ان وكان املس�ؤولون باجلمعية يس�ألون اهلل أن
يكون مفتاح ًا إلسالم أهله وسكان قريته.
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صورة لحال اليتيم
اإلفريقي
يقول د .السميط -رمحه اهلل  -يف جملة
«الكوث�ر»  -العدد  - 81يوليو 2006م:
ولد يوسف آدم يف قبيلة الغربا بشامل كينيا
م�ن أبوين نصف مس�لمني ال يصليان بل
ال يعرفان من أمور الصالة شيئ ًا!
م�ات أبوه ث�م حلقته أمه بعد س�نتني،
فنشأ يتيم األبوين يف مركز الكنيسة بقريته
( غارمارا ) والذي تديره منظمة كاثوليكية
يف بلدة ( أسيلو ) حيث انتشلوه من جوع
قاتل وفقر مدقع.
عاش يوس�ف يف املركز ست سنوات
حت�ى بل�غ إح�دى عشرة س�نة ووص�ل
الص�ف الراب�ع االبتدائ�ي ،س�مع خال�ه
املس�لم بوضع�ه ،فج�اء إىل مكت�ب مجعية
العون املبارش يف مدينة مرس�ابيت ،وقص
عىل العاملني يف املكتب قصة هذا الطفل،

فرث�وا حلال�ه ،وق�رروا إحلاقه باملرك�ز دون انتظار
الكفال�ة ،حي�ث ب�دأ يش�ارك األيت�ام املكفولين
غذاءه�م ومالبس�هم واخلدم�ات األخ�رى التي
تقدم هلم.
ع�اش آدم يف كفال�ة اجلمعي�ة أرب�ع س�نوات
حت�ى أهن�ى بعده�ا املرحل�ة االبتدائي�ة ( الص�ف
الثامن ) بامتياز ،وكان األول عىل مستوى املنطقة
كله�ا ،وتم قبول�ه يف ثانوي�ة ناكورو
العليا ،وهي م�ن أرقى الثانويات يف
شمال كيني�ا ،لكن فق�ره أعجزه عن
دفع الرسوم ،وفاته موعد االلتحاق
باملدرسة بسبب ذلك.

تردد يوس�ف يف البداية م�دة من الزمن ،ولكن
مل يك�ن أمامه خيار آخر س�وى الثبات عىل عقيدته،
فكيف يكون نرصاني ًا وهو احلافظ لس�تة أجزاء من
القرآن الكريم؟! لذا ترك الدراس�ة ،وفضل الترشد
يف الشوارع ،ومل يرض لنفسه الكفر.
وبع�د مدة امتدت له ي�د الوقف التعليمي يف
مجعي�ة الع�ون املبارش وأنقذته مما ه�و فيه ،وكفلته
حتى أتم دراسته بتفوق.

وأخير ًا عرض�ت علي�ه ثانوي�ة
تابع�ة للكنيس�ة الكاثوليكي�ة مقعد ًا
للدراسة ،واشرتطت عليه يف املقابل
احلضور إىل الكنيسة كل صباح رغم
التزامه واقتناعه باإلسالم!
صورة أخرى مع أيتام الجمعية
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السميط يطلق مشروع كافل اليتيم
كعادت�ه يف الس�بق إىل اخليرات؛ كان د .عبدالرمح�ن
الس�ميط  -رمح�ه اهلل  -م�ن األوائل الذين ب�دأوا مرشوع
كفالة يتيم إفريقي يف دولة الكويت يف بداية الثامنينات من
القرن امليالدي املايض ،والقى هذا املرشوع نجاح ًا منقطع
النظري ،وتبعته اجلمعيات األخرى يف الكويت وخارجها.
وقد حقق السميط -رمحه اهلل -من خالل مجعية العون
املب�ارش نجاح� ًا كبير ًا -
كباقي املش�اريع  -يف كفالة
ورعاي�ة األيت�ام وتأهيله�م
من�ذ أن ب�دأ املشروع حتت
ش�عار ( كاف�ل اليتي�م )،
انطالق ًا من احلديث النبوي
الرشيف« :أنا وكافل اليتيم
يف اجلن�ة كهاتين وأش�ار
بالسبابة والوس�طى» .رواه
البخاري.
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وتعد مجعي�ة العون املب�ارش من أكرب
وأكثر اجلمعي�ات اخلريية اهتامم� ًا برعاية
األيتام تربي�ة وتعلي ًام وتس�كين ًا وعالج ًا،
وفق منهج علمي حضاري كبري.

السميط من أوائل من بدأ مشروع كفالة
اليتيم في الثمانينيات من القرن الماضي

وكان�ت بداية اجلمعية مع كفال�ة األيتام منذ بواكري
عملها حيث كفلت ما يزيد عىل اخلمسين يتيام يف كينيا،
لتت�واىل كفالة األيت�ام تباع ًا مع توس�ع اجلمعية يف ربوع
القارة الس�مراء ،وليصبح أيتام اجلمعية قادة لشعوهبم،
ودعاة إىل اخلري وإىل الطريق املستقيم.

دور جمعية العون
المباشر في رعاية
األيتام

وتنقس�م رعاي�ة األيت�ام إىل رعاية داخلي�ة ورعاية
خارجي�ة ،وأنش�أت اجلمعي�ة الكثير م�ن دور األيت�ام
مؤخ�ر ًا ،ووصل عدده�ا إىل ( )105دار ممتدة عىل عدة
دول تعطي أكلها كل حني بإذن رهبا.

يتمثل دور مكاتب مجعية العون املبارش يف
رعاية األيتام يف الربامج واألنش�طة التي يقوم
قس�م الرعاي�ة االجتامعية واملخت�ص باأليتام
بتنفيذها

واأليت�ام اخلارجي�ون يوفر هل�م امللبس واملس�كن،
وكامل األنش�طة الرضوري�ة رياضية وثقافي�ة ،واأليتام
املوجودون يف مراكز أخرى تابعة هليئات أخرى.
وخيتل�ف التكوي�ن عىل امله�ن لأليتام م�ن دولة إىل
دولة ففي نيجرييا توجد مراكز جاهزة ،وأحيان ًا تؤسس
اجلمعية مراكز للتج�ارة والصباغة مث ً
ال لتدريب األيتام
علي�ه ،وأحيان� ًا أخرى توج�د مراكز تدري�ب غري تابعة
للجمعية.

وتتضمن هذه األنشطة:
y
y

y
y

yاإلرشاف على األيت�ام تربوي� ًا وتعليمي ًا،
ورعايتهم نفسي ًا واجتامعي ًا.
yرصف الكفاالت لأليتام وتقديم الربامج
الرتبوي�ة ،وتوزيع الكس�وة عليهم مرتني
يف العام إىل جانب العيدية.
yتنظيم الرحالت الرتفيهية.
yتوفري مستلزماهتم الشخصية.

واجلمعي�ة تدف�ع الرس�وم لتكوي�ن ه�ذه املراك�ز
التدريبية كام تتكفل بتعليم هؤالء األيتام مادي ًا ومعنوي ًا.
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y yإرس�ال تقارير دورية عن األيتام
تش�مل املعلوم�ات األساس�ية،
وإدخ�ال البيان�ات األساس�ية
عنه�م يف املوق�ع االلكتروين
املخصص لذلك ،وحتديث تلك
البيانات بصفة دورية.
y yتتوىل اجلمعية دفع مجيع الرس�وم
الدراس�ية لأليت�ام ،وتوفري مجيع
املس�تلزمات الدراس�ية وتنظي�م
برام�ج دروس الدع�م والتقوية
لفائدهتم.

أحد مراكز رعاية األيتام التابعة للعون المباشر

y yكما يق�وم مكتب اجلمعية بدعم األيت�ام الذين يلتحق�ون باملعاهد التدريبية واملؤسس�ات اجلامعية دعام
يشمل مجيع اجلوانب املادية والدراسية.
y yتقوم مجعية العون املبارش عىل تقديم الرعاية االجتامعية والتعليمية والتثقيفية والصحية لأليتام املكفولني.
y yتنفيذ العديد من األنش�طة ،والربامج التي تس�هم يف اكتش�اف مواهب األيتام وقدراهتم ومهاراهتم من
خالل األنشطة الرتفيهية التي تقام أليتام اجلمعية يف خمتلف الدول اإلفريقية.
وقد اهتمت مجعية العون املبارش باأليتام وكفالتهم وتربيتهم وتعليمهم ،وابتعثتهم الستكامل دراستهم
ووظفتهم يف بلداهنم.
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ال تحقرن من المعروف
شيئا
يتمي�ز الدكت�ور عب�د الرمح�ن الس�ميط -رمح�ه
اهلل -بس�عة األفق وقدرته عىل استغالل املوارد سواء
القلي�ل منه�ا والكثير ،ودائام ما تنصرف أفكاره إىل
خدم�ة املحتاجين واملعوزين من إخوان�ه يف إفريقيا،
حتى ولو من خالل أواين الطعام.
يق�ول األخ ف�وزي ب�و قري�ص يف مقابل�ة مع�ه :
بع�د وقف تغذية امل�دارس يف الثامنين�ات  ٨٣-٨٢يف
الكوي�ت :كان هنال�ك كمي�ات كبرية م�ن األواين يف
املدارس وبيعها كان ال يس�وى شيئ ًا ألنه صار التنسيق
م�ا بين د عبد الرمحن الس�ميط  -رمح�ه اهلل  -ووزارة
الرتبي�ة لالس�تفادة من ه�ذه األواين احلم�د هلل ،وكان
التربع جمانيا ،ومازالت هذه األواين مستعملة يف مراكز
اجلمعية من الطلب�ة واأليتام يف إفريقيا ،ومكتوب عىل
األواين وزارة الرتبية  -إدارة التغذية ،وتم إرساهلا إما
ع�ن طريق احلاويات والكونتين�رات عن طريق البحر
أو ع�ن طري�ق الطي�ارات العس�كرية بنق�ل جم�اين مع
أغراض اجلمعية واحتياجات املراكز ودور األيتام.

فلسفة السميط
في كفالة اليتيم
مل تك�ن نظ�رة الس�ميط لقضي�ة كفال�ة
اليتي�م قارصة على تلبي�ة حاجات�ه األولية
من طع�ام ورشاب ،وملبس ومس�كن ،بل
تعدى ذلك األمر إىل بناء متكامل لإلنس�ان
روحيا وعقليا ونفسيا.
وكان للدكتور عبدالرمحن الس�ميط -
رمح�ه اهلل  -أث�ر عظيم عىل األيت�ام ،وليس
فق�ط عم ً
لا إغاثي ًا ،وخت�رج منه�م األطباء
واملهندسون والضباط  ،لقد كان السميط -
رمحه اهلل -يبني اإلنس�ان وال يرعى مطالبه
املادية يف الطعام والرشاب واملأوى فحسب.
وكان يق�ول :ي�ا أه�ل العم�ل اإلغاثي. . .
ال هتتموا فق�ط برعاية اإلنس�ان بل اهتموا
ببنائه.
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وم�ن أقوال�ه املأث�ورة:
« أرجوك�م ارعوا اإلنس�ان وابنوه
لتعم�ر األوطان » ،وه�ذا يعني أنه
فهم معن�ى قول النب�ي  -صىل اهلل
عليه وس�لم  « -أن�ا وكافل اليتيم
كهاتني» فهام حقيقي ًا.
هذي مآثرك اجلليلة بيننا
ُ
الدليل ملن أراد دليال
فيها

من األنشطة الترفيهية لأليتام

ومدارس أنشأهتا
فمالجئ
ٌ
ٌ
مت أعراض ًا هبا وعقوال
س َّل َ
كم من يتي ٍم بات يندُ ُب ح َّظ ُه
ِ
والديه بديال
َألفى هبا من
ِ
هرها
لم ُس ُط َ
وفتاة قو ٍم كاد َي َ
جوع مت َّث َل إِذ َ
رأت ُه غوال
ٌ
صانت هبا زهر الع ِ
فاف وإِنه
َ َ
ألَ ُّ
جل ما تبغي النسا إكليال
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وق�د قام�ت مجعية الع�ون املب�ارش بتنفي�ذ العديد من
األنش�طة والربامج التي تسهم يف اكتشاف مواهب األيتام
وقدراهت�م ومهاراهتم من خلال األنش�طة الرتفيهية التي
تق�ام أليت�ام اجلمعية يف خمتل�ف الدول اإلفريقي�ة ،وذلك
إلجي�اد جي�ل يتمي�ز بالعبقرية واإلب�داع ،ويكون س�ببا يف
هنضة شعوهبم ،واالرتقاء هبا مادي ًا ومعنوي ًا.

يتيم جمعية العون
المباشر يصنع طائرة!!
من رمحة اهلل عىل املرء أن يوايس يتمه وحرمانه من
أب أو أم ب�أن يقي�ض له من حيوط�ه بالرعاية والرتبية
م�ن جه�ة ،ويرزق�ه م�ن جه�ة أخ�رى موهب�ة تدفعه
لإلبداع واالبتكار ،وذلك كفيل بأن يرفع من ش�عوره
بذاته وإنسانيته.
وتق�وم مجعي�ة العون املب�ارش بدور كبير يف هتيئة
اليتي�م ودع�م ش�عوره بكرامت�ه ويفتح ذل�ك الطريق
أم�ام ب�روز أي�ة موهب�ة أو مي�زة عن�د أح�د منه�م.
وج�اء يف جمل�ة «الكوث�ر»  -الع�دد  - 25نوفمبر
2001م  ،ق�ال د  .عب�د الرمح�ن الس�ميط  :إن اليتيم
ديمبا جارا ،عمره أربعة عرش عام ،يدرس يف مدرس�ة
جرياجاهومبا يف بانجوي عاصمة غامبيا ،بدأ منذ سن
مبكرة ( الرابعة ) يف استحداث وصنع أشياء جديدة.
حت�دث ديمب�ا قائلا ً :كن�ت أعيش ظروف ًا س�يئة
حتى كفلتن�ي مجعية العون املبارش منذ عدة س�نوات،
ووهبن�ي ريب حب ابتكار وصنع األش�ياء .وقبل أربع
س�نوات اس�تطعت أن أصنع مروحة م�ن بقايا مذياع

تالف ،اس�تعرت منه الدينم�و وأكملت صنع
باق�ي أجزائه�ا حتى صارت تعم�ل برسعات
خمتلفة إما بالبطارية أو بالكهرباء.
وق�ال اليتي�م مواص ً
لا حديث�ه :يف ع�ام
(1999م ) صنع�ت س�يارة من قط�ع كرتون
وصفي�ح ،ووضعت هلا ناق�ل رسعات يعمل
بش�كل أوتوماتيك�ي ،وه�ي من ط�راز الدفع
اخللف�ي ،وأخربن�ا مدي�ر األيت�ام يف مكت�ب
اجلمعية أن الس�يارة كانت تسير برسعة عرش
كيلومرتات يف الساعة ،وبعدها بسنة قام اليتيم
ديمبا بصنع طائرة هليوكوبرت من بقايا مروحة
ومذياع وس�يارة ،ويستطيع تشغيلها عن بعد،
وهتتز كأهنا تس�تعد لإلقالع ،وسامها اخلطوط
الغامبية الدولية !!!
ق�ال أس�تاذه األمين س�اينانغ :إن اليتي�م
ديمب�ا قد ال يكون متفوق ًا يف املواد الدراس�ية،
لكنه أكثر من ممتاز يف الرسم اهلنديس.
ويق�ول الكثير من زمالئ�ه :إن�ه عبقري
ويمكن أن يكون خمرتع ًا كبري ًا يف املستقبل.
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يذك�ر مدي�ر األيت�ام يف مكت�ب مجعية الع�ون املبارش
يف غامبي�ا أن م�ا ينق�ص ه�ذا اليتي�م هو الدع�م ليواصل
ابتكاراته وينمي قدراته حتى يصبح عامل ًا ،فهو فقري يعيش
عىل كفالتنا ،وأمتنى أن أرى دع ًام متواص ً
ال له حتى يشرتي
بعض ما حيتاج إليه لتحقيق طموحاته.
مكتب أيتام غامبيا التابع لجمعية العون المباشر ،قديما
بمسمى « لجنة مسلمي إفريقيا »
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حبذا ل�و اس�تطاع جمتمع املحس�نني دعم
ه�ذه النامذج من املبدعني وأصحاب املهارات
كج�زء ال يتجزأ م�ن التنمية البرشية الش�املة
التي تعتمدها «مجعية العون املبارش» منهجا يف
بناء اإلنس�ان ،فليس اليتيم كائنا يفتقد للغذاء
والكس�اء والس�كنى فقط ،بل حيتاج أيضا إىل
دع�م مواهب�ه وتنميته�ا ليكون إنس�انا صاحلا
مفيدا لنفسه وملجتمعه.

من غرس د .عبد الرحمن السميط  -رحمه اهلل -
إن وجود اإلسلام ودعاته متمثال يف الدكتور عبد الرمحن الس�ميط ومجعية العون املبارش يف تلك البقاع
كان منارة وغوثا ونجدة لكثري من الناس ،حيث النظرة املتكاملة لبناء اإلنسان بالتأهيل وإجياد البدائل الطيبة
لكس�ب الرزق ،وإعادته إىل الفطرة الس�ليمة بالدعوة والتعليم  ،فينطلق منه النور ليهدي من حوله بالقدوة
واخللق احلسن.
جانب من أنشطة مركز األيتام
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يق�ول د .عب�د الرمحن الس�ميط -رمح�ه اهلل  -يف جملة
«الكوث�ر»  -الع�دد  - 78أبري�ل 2006م :م�ن أحلى
األي�ام يف حيايت تلك األيام الت�ي أقضيها يف مراكز األيتام
التابع�ة لنا ،التي ال ختلو يف كل ليلة من لياليها من قصص
وأحاديث أسمعها عن أيتامنا.
قال�ت يل أم إدريس وهي وال�دة أحد أيتامنا:
إن ابنه�ا أصبح أفضل أفراد العائلة ،وأنه ال يفوته
أداء ف�رض يف املس�جد القري�ب ،وخاص�ة صالة
الفج�ر ،وأنه جيته�د يف العب�ادة واألخالق ،حتى
ش�عرنا مجيعنا باحلياء منه ،كل ذلك بفضل الرتبية
اجليدة الت�ي تلقاها يف مركز
األيت�ام ،وه�ا نح�ن نجن�ي
ثامره�ا عندم�ا يزورن�ا يف
العطل�ة ،لق�د كان يكثر من
النصح لنا واإلرش�اد طوال
فترة بقائ�ه معن�ا ،ل�ذا فأن�ا
فخورة بولدي هذا وشاكرة
لك�م ،وأن�ا يف انتظ�اره كل
عطلة.
صالة الطعام في مركز األيتام
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أم�ا اليتيم حس�ان عيل ش�ايف البالغ من
العمر س�بع س�نوات فق�د عاد م�رة إىل بيت
أمه أثناء العطلة ،ولكنه مل يلبث معها إال ليلة
واحدة حتى جاءت به يف اليوم التايل وقابلت
مشرف األيت�ام لتقول ل�ه :إن ابني حس�ان
مل يرتكن�ي أنام البارحة ،إذ اس�تيقظ الس�اعة
الثاني�ة فجر ًا مطالب ًا بأن أعيده إىل بيته ،أجبته
بأن ه�ذا هو بيتك ،لكنه ق�ال :بيتي هناك يف
املركز ( يقصد دار األيتام ) لذا أتيت به باكر ًا
فأرجو أن ترتكوه معكم خالل العطلة.

وعندم�ا زار اليتي�م تس�يامروفيموليدي والدته يف العطلة
وهي تسكن يف قرية نائية ،طلبت منه أن يرعى أبقارها فسمع
كالمها عىل مضض ،وملا أحس�ت بتذمره س�ألته إن كان يريد
اللعب؛ فقال :إنه يريد مراجعة دروسه حتى يصبح يف املستقبل
مثل أستاذه ،وتركته يراجع دروسه خالل العطلة حتى حيافظ
عىل مكانته يف الدراسة باعتباره األول عىل مستوى املدرسة.
ويق�ول د .الس�ميط -رمح�ه اهلل  -يف جمل�ة «الكوث�ر» -
العدد  - 82أغس�طس 2006م :أسعد حلظات حيايت كانت
حينما عدت إىل مركزنا اإلسلامي« :عيل الكرار» يف جنوب
رشق مدغشقر حيث أسكن بعد غياب دام ثالثة شهور ،لقد
كان اس�تقبال األيتام يل مذهلا ،فلم أكن أتصور أهنم يكنون
يل كل ه�ذه املحبة ،فقد كنت أعترب نفيس جافا يف التعامل مع
اآلخرين ،ولكن األيتام أزاحوا عن ذهني هذا الظن ،وكانوا
أك�رم مني ،فبمجرد أن دخلت املرك�ز تصاحيوا ونبه بعضهم
البعض اآلخر وجاءوا مجيع ًا يركضون للسالم عيل.
مس�اكني أولئك الذين يظنون السعادة يف املال والقصور
واملالب�س  ،إهن�م مل جيرب�وا املعيش�ة وس�ط ه�ؤالء األيت�ام
والصلاة معه�م مخ�س م�رات كل ي�وم أو اللع�ب معه�م
ك�رة الق�دم يف أوقات فراغه�م ،وبام أنني ال أس�تطيع اجلري
والرك�ض مثلهم ،لذا ألعب دائ ًام ح�ارس املرمى ألن لعبه ال
يتطلب جهدا كبري ًا مقارنة ببقية الالعبني.

ك�م ي�ا ت�رى س�يدفع أي إنس�ان
ليس�عد مثل س�عاديت ،بع�د كل صالة
املغ�رب أو الفجر ،وم�ع كل يتيم يقرأ
ورده م�ن الق�رآن ،ب�ل م�ع مائتني من
األيتام الصغار ،ومائة من طلبة املعهد
الرشع�ي ،كل يق�رأ م�ع جمموع�ة من
أمثال�ه . .إهن�ا أمج�ل األحل�ان وأطيب
األشجان؟!
بك�م يشتري أي إنس�ان س�عاديت
هذه وأنا أشارك األيتام  -كلهم من آباء
وأمهات غري مسلمني  ،-وهم حيتفلون
بأحدهم عمره س�بع س�نوات بمناس�بة
حفظ�ه ج�زء (ع�م) ليعط�وه نفاخ�ة
(بالونة) وجزءا من بسكوتة؟!
ما هو الثمن الذي يدفعه أي إنسان
ليعي�ش وينام وس�ط هذا اجل�و الرائع،
ويس�تيقظ قب�ل الفجر ليقيم ج�زءا من
الليل يف املسجد ،وعندما يصل املسجد
جيد جمموعة من صغار األيتام قد سبقوه
رغم أهنم مل يؤمروا بقيام الليل؟!
عبد الرحمن السميط وسجل العطاء  -اتيألا ةياعر
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مرح األيتام يسعد القلب
ال شك أن أحب الناس إىل اهلل أنفعهم للناس ،وأحب األعامل إىل اهلل رسور تدخله عىل
قلب أخيك املس�لم ،وما من سعادة تعدل س�عادة القلب حني يرى البسامت والضحكات
ودالئ�ل البرش والرسور متأل وجوه األيتام والصغار ،أو يرى رنات ضحكاهتم الربيئة متأل
املكان ،فينعكس ذلك الرسور
مب�ارشة على م�رآة القل�ب
فيمتلئ بنور الفرحة والسعادة.
يقول الس�ميط -رمحه اهلل  -يف
جمل�ة «الكوث�ر»  -الع�دد 34
 أغس�طس 2002م :العم�ليف إفريقي�ا حمف�وف باملتاع�ب
واملش�اكل ،لكن ال�ذي خيفف
اإلحس�اس هب�ا ،أو العناء منها
اجللوس إىل أبنائنا وبناتنا هناك
يف مدارس�هم ،أو االس�تامع إىل
األيتام في أنشطة ترفيهية قرب البحر
أيتامنا منهم وهم يتلون القرآن
الكريم ،أو يقرأون األحاديث النبوية الرشيفة بلغة سليمة.
لق�د كان منظر أطفالنا من األيت�ام وأنا أرنو إليهم وهم يمرحون ويلعبون قرب البحر
يف توغو باب ًا من أبواب السعادة وهلل احلمد.
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أيتام في سبيل الدفاع عن اإلسالم
ويف يونيو عام 2004م كانت هناك قصة شاب مسيحي اسمه يازوناس ،كان معتز ًا بدينه ويكره اإلسالم
واملس�لمني ،وقد سافر من العاصمة حيث يقيم يف بنني خصيص ًا ليلوم أخاه الذي اقتنع باإلسالم ويطعن فيه
وجيادل املس�لمني بالباطل ويدافع عن النرصانية بش�دة ،وعندما وصل هذا الش�اب إىل الشمال أخذ هياجم

شخص يعلن إسالمه
في أحد المراكز
اإلسالمية التابعة
لجمعية العون المباشر
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اإلسلام ،فاس�تدعى بع�ض الش�باب املس�لمني
داعيتن�ا يف املنطقة واس�مه ماجد درم�ان للرد عىل
الشاب النرصاين والدفاع عن اإلسالم ،فتم تنظيم
م�ا يش�به مناظ�رة دعيت إليه�ا جمموع�ة كبرية من
بينهم ش�قيق هذا الش�اب النصراين ،وجرى فيها
ح�وار يف جو من اهل�دوء واحلكمة ،وكان من مجلة
م�ا تأثر به هذا الش�اب ق�ول داعيتنا :إذا اس�تطاع
أح�د أن يغلب رب�ك ويصلبه ويقتل�ه ،أليس أوىل
ل�ك وأحرى أن تتخ�ذ ذلك الغالب إهل� ًا بدالً من
املغلوب املقتول؟!
أليس لك من وسيلة لغفران خطئهم وذنوهبم
غري أن تقتل ابنك الوحيد؟!
أخ�ذ الش�اب يفكر ع�دة أيام فيام س�مع حتى
رشح اهلل ص�دره لإلسلام ،واشترط أن يلقن�ه
الشهادتني الداعية ماجد فأعلن إسالمه أمام املأل،
وك�رر الش�هادتني بعد صلاة اجلمعة يف املس�جد
اجلامع أمام حشد كبري من املسلمني.
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تبكي ال تريد مفارقة
بيت جمعية العون
المباشر
كان�ت الرعاي�ة الت�ي يقدمه�ا عب�د الرمح�ن
الس�ميط  -رمحه اهلل -لأليتام تعي�د إليهم كرامتهم
وإنس�انيتهم الت�ي أطاحت هب�ا رياح اليت�م العاتية،
فكان يش�عر اليتي�م يف دور الرعاية اخلاصة بجمعية
العون املبارش وكأنه يف داره يقيم بني أهله وعشريته،
ولك�ن أصعب األوق�ات عليه هي أن ي�أيت الوقت
ليغادر الدار بعد تأهيله تعليميا واجتامعيا ليعود إىل
بيته.
ويف مايو ( 2004م ) يروي الدكتور عبدالرمحن
الس�ميط  -رمح�ه اهلل  -قص�ة يتيم�ة فيقول:خدجية
إحدى يتيامتنا اللوايت يعش�ن يف داخلية مركز النور
اإلسلامي بشمال مجهوري�ة توغو يف كفال�ة مجعية
العون ،ويتابعن دراس�تهن يف املرحلتين االبتدائية
أو املتوسطة.

وعندم�ا اجت�ازت ه�ذه اليتيم�ة املرحل�ة املتوس�طة
والتحق�ت باملرحل�ة الثانوي�ة ،أخربه�ا مدي�ر املرك�ز أن
عليه�ا أن تغ�ادر الداخلية وتعود إىل بيته�ا مع اإلبقاء عىل
اس�تفادهتا م�ن بقي�ة خدم�ات املرك�ز املتعلق�ة بمواصلة
الدراسة الثانوية.

ويف ه�ذه اللحظ�ة اس�ودت الدنيا يف
عين�ي اليتيم�ة ،وأمل بقلبه�ا ح�زن عميق،
فأجهش�ت بب�كاء ش�ديد ،واهنم�رت من
عينيها دموع ساخنة عند سامعها هذا اخلرب
املفجع.

فتيات منذ طفولتهن في مركز
أيتام العون المباشر
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لق�د ظ�ن املدي�ر يف البداي�ة أن ه�ذه احلال�ة
كس�ائر احلاالت العابرة التي يتعرض هلا األيتام
ع�ادة عندم�ا ينتقل�ون م�ن مرحل�ة دراس�ية إىل
أخ�رى ويفق�دون أصدقاءهم القدام�ى  ..لكن
حالة اليتيمة خدجية كانت خمتلفة هذه املرة.
لق�د ظل�ت حزينة كئيب�ة من�ذ أن بلغها خرب
ت�رك الداخلية ،ال تكف عن البكاء ،وال حيلو هلا
طعام أو رشاب وال نوم.

فأدرك املدي�ر أن حالة هذه اليتيمة هي أش�د مما
كان يظنه سابق ًا  ،فلام سأهلا عن سبب حزهنا املستمر
هبذه الصورة ،انفج�رت بالبكاء بني يديه ثانية وهي
تق�ول :إن ع�وديت إىل كن�ف أم�ي يف البي�ت مل تع�د
تنفعني يف يشء ،وال املس�اعدات املالية التي س�تظل
متدفق�ة علين�ا س�تغنيني عن حي�اة النعي�م الدنيوي
احلقيق�ي التي وجدهتا بني أحضان جنة املركز ،فأين
س�أجد رعايت�ه وعنايته وأنس�ه الدافئ بين أخوايت
اليتيامت وآبائي املرشفني وأمهايت املرشفات؟
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لق�د تعلم�ت في�ه الق�رآن الكري�م،
وحفظت من�ه ما تيرس يل حفظ�ه ،وختلقت
بأخلاق اإلسلام الت�ي رأيته�ا يف سيرة
حبيب�ي حمم�د  -صلى اهلل علي�ه وس�لم -
وصحابته الكرام  -رضوان اهلل تعاىل عنهم
 م�ن خالل الدروس الت�ي أتلقاها يف كلوقت عىل أيدي املعلمني األفاضل والدعاة
الصاحلين ،فكيف ال أح�زن وال أبكي عىل
فقدان حياة السعادة احلقيقية؟!
فلام س�مع مدير املركز كالمها ،تراجع
عن قرار عودهتا إىل بيتها ،وتركها تتم حياهتا
كام شاءت يف بيت مجعية العون املبارش.
لق�د فضل�ت خدجي�ة أن حتي�ا يف دار
أيت�ام عىل أن تعي�ش بني أهله�ا األصليني،
فق�د وج�دت في�ه كل م�ا تبتغ�ي ،م�ا بين
تربي�ة وعلم ،وذكر ودع�اء ،وأخوة إيامنية،
وصداقة وحمبة.

وشهد شاهد من أهلها
اعت�اد الدكتور عبد الرمحن الس�ميط -رمحه اهلل -عىل
أن تواجه�ه العقب�ات والصعوب�ات يف كل م�كان ذه�ب
إلي�ه ،وذل�ك يزي�د من ل�ذة العم�ل الصال�ح يف كثري من
األحيان ،رغم املشقة واجلهد الزائد الذي تتطلبه مواجهة
تل�ك املعوقات ،ومن هذه العقبات الش�كاوى الرس�مية
وحم�اوالت التعطيل اإلداري�ة ألعامل اجلمعية س�واء من
ال�دول املضيفة ألعامل اجلمعي�ة أو من احلاقدين من أتباع
الكنيسة الذين يؤذهيم نجاحات العون املبارش يف كل مكان.
وتتس�لم وزارات اخلارجي�ة يف بعض ال�دول التي تعمل
فيه�ا مجعي�ة العون أكاذيب ع�ن عمل اجلمعي�ة أحيان ًا مع
األسف يكتبها أو يكتب بعضها
املس�لمون ،ث�م ترس�ل وف�د ًا
للتحقيق.

للكنيسة ،وكانت تعاملنا معاملة سيئة وتعطينا
القلي�ل م�ن الطع�ام ،وأن�ا مسرور ب�أن أجد
املس�لمني قد أقام�وا دار ًا لأليت�ام حتى يكون
هن�اك خيار أمام اليتي�م أو أهله ،وما أنجزمتوه
يف س�نتني م�ن عملك�م مل تنج�زه الكنيس�ة يف
مخسني سنة.
إن م�ن فض�ل اهلل أن أعمال مجعي�ة العون
املبارش كالرصوح الشاهدة عىل اجلهد والعطاء
الذي تقوم به اجلمعية مس�تعينة باهلل عز وجل،
ثم بتربعات املحسنني والكرام من جهة أخرى،
وال يفت يف عضدها كيد ماكر  ،أو حقد حاقد.
السميط في أحد زياراته لمركز أيتام

وذات م�رة زار الوفد بعض
مش�اريع مجعي�ة الع�ون املب�ارش
وأح�د مراكزه�ا اإلسلامية يف
مدغش�قر ،فق�ال أح�د أعض�اء
الوف�د :إنن�ي مس�يحي عش�ت
حي�ايت يف دار األيت�ام تابع�ة
عبد الرحمن السميط وسجل العطاء  -اتيألا ةياعر
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عنزة ولو طارت
يروي د .عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل  -يف جملة
«الكوثر»  -العدد  - 5مارس 2000م طرفة تبني مدى
التعنت الناتج عن اجلهل ،والتي القاها والعاملون معه
من رج�ال مجعية العون املبارش:ذهب مس�ؤول األيتام
يف مكت�ب اجلمعي�ة يف أوغن�دا إىل أقصى شمال البالد
لزيارة أيتامنا يف حمافظة أروى كام يفعل بش�كل دوري،
وبع�د أن هبطت الطائرة يف املط�ار فوجئ بأحد رجال
األم�ن يلق�ي القب�ض عليه ويطل�ب منه جواز س�فره،
أعطاه اجل�واز ولكن رجل األمن مل يتك�رم حتى بإلقاء
نظ�رة علي�ه،
ووضع�ه يف جيبه
ث�م ب�دأ يف س�ب
اإليرانيين وق�ال
ملندوبن�ا :إنكم يا
معشر اإليرانيني
تعمل�ون
ال
ملصلحة اإلسالم
بل تس�تغلونه...
الخ.
من أنشطة اإلخوة في مكتب أوغندا
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وح�اول مندوبن�ا أن يقنع�ه بأن�ه
لي�س إيراني� ًا وأنه ع�ريب  ،ولكن�ه رفض
ذل�ك ،وأرص على أن�ه إي�راين ،وألقى به
يف الس�جن ،وبع�د ثالثة أيام ج�اء رجل
األم�ن وبي�ده جواز س�فر األخ التونيس،
وه�و يزب�د ويرغ�ي بع�د أن اكتش�ف أنه
لي�س إيراني� ًا ،ورغم أنه على األغلب ال
يع�رف أين تقع تونس ،إال أنه رصخ أنتم
التونسيون أسوأ من اإليرانيني!!

ومرة أخرى ح�اول مندوبنا أن
يوض�ح أنه من�دوب منظم�ة خريية
إال أهن�م كذب�وه حي�ث قال�وا :إن
مندويب املنظامت اخلريية تس�تقبلهم
س�يارات كبيرة يف املط�ار وأنت ال
أح�د يس�تقبلك ،أعطاه�م اهلوي�ة
الرس�مية التي تثب�ت ذلك ،إال أهنم
رفضوا حتى جمرد االطالع عليها.
بعد مخس�ة أي�ام امتأل الس�جن
بالن�زالء م�ن األوغنديين ومعه�م
صحف�ي م�ن بلجي�كا ،وم�درس
من بلد ع�ريب ،وجتار من الس�ودان
وكيني�ا  ،ورع�اة من زائير فأطلقوا
رساح مندوبنا بدون ذكر أي س�بب
لسجنه.

أيتامنا والتغيير المنشود
أيتامن�ا هم أملنا بعد توفيق اهلل ع�ز وجل يف تغيري الواقع يف
إفريقيا لصالح املسلمني ،ولقد رأينا بفضل اهلل عز وجل برشيات
الثامر الطيبة لالهتامم هبذه الفئة ،بعد أن كرب األيتام وتق ّلد بعضهم
مناصب مرموقة يف بالدهم واألمل اليزال معقود ًا يف اهلل سبحانه
ث�م يف دعمكم لكفالة أكرب عدد ممكن من األيتام يف إفريقيا حتى
يكتب اهلل لكم ثواب املش�اركة يف هذا البني�ان املحمود ،وتنالوا
بشارة احلبيب حممد  -صىل اهلل عليه وسلم  -ومرافقته يف جنان
اخللد إن شاء اهلل.

األيتام ونظرة تفاؤل
للمستقبل
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هذا أملنا في أيتامنا

م�ن نعمة اهلل عز وجل أن قيض إلفريقيا
أمث�ال الدكتور عبد الرمحن الس�ميط ومجعية
العون املبارش ليساعدوا يف انتشال أبنائها من
الفق�ر واجلهل ،ومن املؤس�ف أن املس�لمني
هن�اك جيهل�ون الكثير م�ن أركان اإلسلام
وش�عائره ،فضال عن فروعه وآدابه وس�ننه،
وم�ن أهم ثم�رات ه�ذه النعمة م�ا جتده من
خرجي�ي دور األيت�ام وامل�دارس اخلاص�ة
بالع�ون املب�ارش وهم يعملون على تصحيح
املفاهي�م واألف�كار املغلوط�ة عن اإلسلام،
بعد أن ينالوا قسطا وافرا من التعليم والتفقه
السليم بأحكام وشعائر اإلسالم.
من دعاة جمعية العون المباشر
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يق�ول د .عب�د الرمحن الس�ميط -رمحه اهلل -
جملة «الكوثر»  -العدد  - 22أغسطس 2001م:
كنت يف مدغش�قر والتقيت شخص ًا ماالغاشي ًا ذا
أص�ل ع�ريب ،فقال :إن�ه درس الق�رآن الكريم يف
طفولت�ه وحفظ�ه ،ولكن�ه كان  -حس�ب قوله -
كالببغ�اء يردد ما حفظ دون أن يعرف حتى معنى
( ق�ل هو اهلل أح�د ) ،وحتى بع�د أن كرب وأصبح
رج�ل أعامل مل يعرف أن الربا ح�رام ،وأنه مل يكن
متأكد ًا من أساسيات اإلسالم.

قال يل هذا األخ :إنه دخل مس�جد ًا يف
غرب مدغشقر ورأى أحد أيتامنا يقف بعد
الصلاة ويق�رأ حديث ًا للرس�ول  -صىل اهلل
عليه وس�لم  -ثم يرتمج�ه إىل اللغة املحلية،
ومل�ا رشح هل�م مضم�ون ه�ذا احلدي�ث
الرشي�ف ،ض�ج املس�جد باملصلين الذين
اغرورق�ت أعينه�م بالدم�وع ،وتدافع�وا
حيتضنون اليتيم ويقبلون رأسه ويمسحون
عليه ،قال يل هذا األخ :إن مستقبل اإلسالم
واملس�لمني يف مدغش�قر ه�و يف أيتامك�م
وطالب مدارسكم.
إن وج�ود ه�ذه النماذج م�ن خرجي�ي
دور وم�دارس العون املبارش هو من أعظم
إنج�ازات الس�ميط على األرض ،فهؤالء
املتعلم�ون كالنج�وم اهلادي�ة يف الظلمات،
ورواد النج�اة والرش�اد م�ن الضالل�ة
واجلهالة ،فأنعم بكل من ساهم وشارك يف
بن�اء هذه النجوم الزاهرة والقلوب العامرة
يف ربوع القارة السمراء.

من الجهل واألمية إلى
الدكتوراه!
متي�ز الدكت�ور عب�د الرمح�ن الس�ميط -رمحه
اهلل -برفع�ة اهلم�ة وس�موها ،وع�دم االكتف�اء
م�ن النجاح�ات بما يكتفي ب�ه الكثري م�ن الناس
م�ن ذوي اهلم�م أيض�ا ،وكثريا م�ا تواصل مجعية
العون املبارش رس�التها مع األيتام حتى يصل كثري
منه�م إىل أعىل املراتب العلمي�ة واالجتامعية ،فال
تعجب إن رأيت منهم الوزير والسفري ،والطبيب
واملهندس واملعلم.
عىل قدر أهل العزم تأيت العزائم
وتأيت عىل قدر الكرام املكارم
يقول الدكتور عبدالرمحن الس�ميط يف كتاب
« الداعي�ة الصغيرة « :يف س�بتمرب س�نة 2011م
وصلنا مرس�ابيت يف مالوي بعد حوايل ساعتني،
تناولن�ا وجب�ة هي بني الغ�داء والعش�اء ،وكعادة
املناط�ق األقل تط�ور ًا فإن اللح�م مل يكن ناضجا
ولكن ال شكوى بل عليك الصرب.
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عرض�ت عىل زمالئ�ي يف الرحلة
أن ن�زور دار األيتام فوافق�وا جزاهم
اهلل كل خير ،رغم اجلهد الكبري الذي
بذل�وه هذا الي�وم يف الرحلة ،ولكنهم
طلبوا أن يغتسلوا أوال ويبدلوا ثياهبم.
اس�تقبلنا األيت�ام بمجموع�ة من
األناش�يد واألهازيج الت�ي يفتخرون
هبا بانتس�اهبم لإلسلام وتدعو إىل أن
يبذلوا املزيد من اجلهد يف الدعوة لدين
اهلل ،ثم استعرض الكشافة من األيتام
أمام الضيوف ،ووزع عليهم الضيوف بعض احللويات ثم
زاروا مرافق املركز ،وأكثر ما استرعى انتباههم خزانات
املاء س�واء حتت األرض أو فوقها التي جتمع مياه األمطار
إن نزل حتى ختفف من مصاريف املركز بدال من رشائه.
ه�ذا املركز تم بن�اؤه بتربع من أخ�ت فاضلة
 جزاه�ا اهلل كل خري  -بعد م�ا تم رشاء األرضأمام مطار املدينة ،وكنا نس�مع أن الكنيس�ة كانت
تشتكي بمرارة من قلة الرواد يف كل املنطقة بسبب
انتشار اإلسالم بني الناس وخاصة املسيحيني.
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وجدن�ا جه ً
ال كبير ًا جد ًا عنده�م ،وأئمة
مس�اجد مل يكون�وا يعرف�ون أن الزن�ا ح�رام،
فكان�وا يزن�ون بالنس�اء داخل املس�جد ،طبع ًا
تغيرت احل�ال اآلن ،الي�وم املس�لمون أكث�ر
م�ن  ٪60يف ملاوي ،أم�ا خرجي�و اجلامعات
اإلسالمية ،فلم يكن لدهيم أي خريج مسلم يف
كل مجهورية مالوي  ،ورصنا نصدر اخلرجيني
للدول األخرى ،ويف س�نة واحدة خرجنا من
األيت�ام الذي�ن نق�وم برعايتهم ثالثين طبيب ًا،
واثني عرش مهندس� ًا ،وس�تة من املحاس�بني،
وستة معاهد  VHDدكتوراه يف سنة واحدة .
ثانوية الضياء في مالي

ومم�ا جي�ب االلتف�ات إلي�ه أن م�ا تق�وم ب�ه مجعية
الع�ون املب�ارش مدعوم�ة بفض�ل ما تس�خو ب�ه أيادي
الكرام واملحس�نني ،ال تكون نتيجت�ه فقط يف من تنفق
عليه�م هذه األم�وال من األيتام ،أو م�ن تطبق عليهم
الربام�ج الرتبوي�ة والتأهيلية والدعوي�ة للعون املبارش
بل يمتد أثرها بطريقة املتوالية اهلندس�ية كام يقول أهل
الرياضي�ات ،حيث يس�هم هؤالء األب�رار من خرجيي
امل�دارس ودور األيتام يف تعلي�م غريهم ونرش الدعوة
اإلسلامية يف ربوع البالد ،مما ينت�ج يف النهاية ثمرات
ال يمك�ن ختيل عظمتها واتس�اعها بالنظر عىل ما ينفق
ويبذل.

نماذج مشرقة من نوابغ
األيتام

م�ن أمج�ل اللحظ�ات الت�ي مت�ر على
اإلنس�ان أن ي�رى ثم�رات عمله بش�كل مل
يك�ن يتوقع�ه ،فيتذكر حينئ�ذ حجم اجلهد
والعم�ل ال�ذي ب�ذل يف س�بيل الوص�ول
إىل ه�ذه الثم�رة ،ولك�ن حلظة بري�ق الثامر
والنتائج تنس�يه كل مش�قة م�رت يف األيام
اخلالي�ة ،فيتح�ول التعب إىل لذة نفس�ية ال
تعدهلا لذة.
يق�ول الش�يخ حمم�د بن مح�د اخلميس
مدير مكت�ب مجعية العون املبارش يف الدمام
س�ابقا يف ندوة بعنوان( :الس�ميط ش�مس
أض�اءت إفريقيا) :عىل حد علمي أن مجعية
الع�ون املبارش ه�ي أوىل اجلمعيات اخلريية
التي اهتمت بربامج رعاي�ة وتأهيل األيتام
يف إفريقي�ا كلها وكانت من أس�عد حلظات
السميط  -رمحه اهلل  -وهو وسط األيتام.

الشيخ محمد بن حمد الخميس
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فه�ا ه�و س�فري كيني�ا يف الكوي�ت كان أح�د
األيت�ام الذي�ن تربوا داخ�ل مراكز رعاي�ة األيتام
التابعة جلمعية العون املبارش.
ويف مقابلة رسمية مع سمو أمري البالد الشيخ
صباح األمحد الصباح  -حفظه اهلل ورعاه  -وبعد
انتهاء مراس�م اللقاء الرس�مي قال الس�فري لسمو
األمري :سمو األمري معلومة قد ختفى عنك وأريد
أن أبلغك إياها ،أنا أحد أبنائك !
رد علي�ه س�مو األمري :كيف؟ ق�ال :أنا كنت
يتي ًام وكفلني الدكتور السميط  -رمحه اهلل .-
ورئي�س جامعة زنجبار التابعة للعون املبارش
كان أحد األيتام الذين كفلتهم اجلمعية وأرس�لته
اجلمعية إلكامل دراسته يف أوروبا .
ك�م ش�ارك الدكتور عبد الرمحن الس�ميط يف
مداواة اجلراح واآلالم ومواساة األيتام ملاليني من
البرشيفإفريقيا،وهويعدبحقأباأليتاميفإفريقيا.
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ما هو طعم
البسكويت؟!!
ما دمت يف إفريقيا فلتجهز قلبك هلزات وصدمات
كبرية قد ال تتحملها األنفس يف األحوال العادية،
فمشاهد القحط واجلوع والعوز ،والتي تتحول يف
كثري من األحيان إىل كآبة املوت وكربته ،كل ذلك
كان يزيد من إرصار الدكتور عبد الرمحن السميط
وم�ن مع�ه م�ن أبط�ال مجعي�ة الع�ون املبارشعىل
مواصل�ة اجله�ود بال راح�ة أو ملل يف س�باق مع
اجل�وع واملرض ،وم�ع امل�وت أحيان�ا ،وكثريا ما
تفاج�أ بأن أكرب أحالم األطف�ال والكبار هناك قد
ال يتجاوز تكلفة حتقيقه بضعة فلسات!
يقول د  .السميط يف «رسالة إىل ولدي -رحلة
خري يف إفريقيا» ص  :52أذكر يف زيارة س�ابقة إىل
هذه املدينة أنني ذهبت إىل دار األيتام التي نديرها
فيها ح�وايل أربعني يتيام من أيتامن�ا ،وكانوا مجيعا
مصابني بس�وء تغذية كام يذكر التقرير الطبي عند
دخوهلم إىل دار األيتام ،وبدأنا يف تغذيتهم بطريقة

احلم�د هلل على نعمه التي ال تع�د وال حتىص،
فعل�ب البس�كويت وكع�كات كامل�ة تلق�ى يف
املزابل لزيادهتا عن احلاجة يف كثري من بالد العرب
واملس�لمني ،وهذا اليتيم املسكني أكرب أحالمه أن
ي�ذوق طعم البس�كويت ،فال تنس�وا أهي�ا الكرام
املحس�نون إخوانك�م يف بق�اع إفريقي�ا أن توفروا
من والئمكم قطعة ليذوقها هذا اليتيم ،ومثله من
ماليني األيتام مل يذوقوه أيضا!

صحيحة ،وم�ن بينهم أخوان أحدمه�ا يبلغ من العمر
حوايل تس�ع أو عرشة سنوات ،ومل نستطع تدارك تأثري
س�وء التغذية عىل خم�ه فأصيب بتخل�ف عقيل بصورة
دائمة ،ورغم حماوالتنا بإعطائه مدرسين خصوصيني
واهتاممن�ا به مل نس�تطع أن نس�اعده يف عبور امتحانات
الصف األول االبتدائي ،بينام كان أخوه الصغري والذي
كان مصاب�ا مثله بس�وء التغذية ويبلغ من العمر حوايل
ست س�نوات قد حتسن بشكل كبري ونجح األول عىل
املدرس�ة كلها ،وكن�ت أرى بريق الذكاء يلمع يف عينيه
فضممت�ه إىل صدري وأنا أش�عر بالفرح
ومحلت�ه وجتول�ت يف القري�ة ،وأن�ا أمحله
وأحت�دث إلي�ه وقلت له :م�ا هو حلمك
البعي�د الذي تتمن�اه عندما تك�ون كبريا
وال�ذي ترى صعوب�ة حتقيقه ،ه�ل تريد
أن تصب�ح طبيبا وأن متتلك س�يارة أو أن
تصبح طيارا ،فرد عيل ردا كان كالصفعة
سيارة قمامة ترمي أطنانا من الغذاء
التي توقظني من أحالمي.

حاوية مليئة بالطعام

قال :عندما أكرب أريد أن أذوق طعم البس�كويت،
ورق�رق الدم�ع يف عين�ي ،رغ�م كل الس�نوات الت�ي
قضيتها يف إفريقيا ،ال أزال أعيش يف عامل آخر.
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م�ن الطرائف الت�ي يروهيا الدكت�ور عبد الرمحن
الس�ميط ،والت�ي توحي بفضل اهلل وبن�زول بركته يف
األعامل التي يقوم هبا من خالل مجعية العون املبارش

وعندم�ا ح�ان موع�د س�فرنا املفاج�ئ تركنا
الدجاج�ة مع صغاره�ا يف البيت انش�غاالً هبموم
السفر ،ودون أن نويص أحد ًا بتفقد أحواهلا.

يق�ول عب�د الرمح�ن الس�ميط -رمح�ه اهلل
 يف جمل�ة «الكوث�ر»  -الع�دد - 50ديس�مرب2003م :ويف ي�وم م�ن األي�ام اصطحب�ت
مع�ي زوجتي وأطف�ايل ،وكانوا كلام ش�اهدوا
دجاجة م�ع صغارها ركض�وا خلفها ،وطلبوا
من�ي البق�اء يف ه�ذه القري�ة أو تل�ك من أجل
املش�اهدة املمتعة ،وأخري ًا قررت رشاء دجاجة
مع فراخه�ا ،لتبدأ املهمة الش�اقة بالبحث عن
مالكها وإرسال األطفال إليه ملناداته من داخل
مزرعت�ه ،فلام رأيت أن ه�ؤالء الناس أضاعوا
وقتي وشغلوين عن أداء مهمتي التي جئت من
أجلها ،عزمت عىل رشاء أي دجاجة بأي ثمن
كان ،فاشرتيت واحدة بثمن غال ،وأخذهتا إىل
منزيل باملركز اإلسلامي ليتوىل ولدي األصغر
عبد اهلل رعايتها طول مدة إقامتنا هناك.

لكنه�ا اس�تطاعت أن جت�د منف�ذ ًا يف الس�ور،
فتس�للت عربه إىل الوادي التاب�ع للمركز لتجد فيه
من نعم اهلل ما يكفيها وصغارها مدة غيايب عن هذا
املكان ،فلما رجعت إىل املركز مرة أخرى ،وجدت
رسب� ًا من الدجاج بلغ عدده س�ت ًا وتس�عني دجاجة
صغ�ار ًا وكب�ار ًا ،تكاثرت من تلقاء نفس�ها دون أن
هيتم برتبيتها أحد.
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عبدالله السميط مدير جمعية العون
المباشر حامال ابنه عبد الرحمن

فما كان من�ي إال أن قدم�ت ه�ذا
الدج�اج وليمة ش�هية س�اخنة إىل أيتام
املرك�ز الذين أكلوه برشاهة ال توصف،
ومل يك�ن أغلبهم ق�د ذاق طعم الدجاج
يف حياهت�م بس�بب غالئ�ه يف
ذلك املكان!
ه�ذه الطرف�ة تذك�رين
بلق�اء أجراه الدكت�ور عبد
الرمحن السميط مع صحيفة
الكويتي�ة،
«الوط�ن»
حي�ث س�ئل -رمح�ه
اهلل :-كي�ف تواجه�ون
التغلغ�ل اليه�ودي يف إفريقي�ا؟
فأج�اب :الوج�ود اليه�ودي يف
إفريقي�ا على املس�توى الس�يايس
فق�ط ،ولي�س جم�االت التنمي�ة
واملس�اعدات ،ونحن كمؤسس�ة
كويتي�ة عندن�ا ثلاث جامع�ات
أنش�أناها منذ س�نوات طويلة يف
إفريقيا.

إن املس�لم حينام يقدم املساعدة يستحي من أن يراه أحد
فيق�دم املس�اعدة متخفي�ا وحريص�ا عىل عدم جرح مش�اعر
الفقير ،حت�ى عندما نحرض هلم الدقيق والطع�ام نضعه أمام
البي�ت ث�م ندق الب�اب وهن�رب ،أم�ا اليهود فعك�س ذلك،
فقد أقام�وا مزرعة فيها
مائ�ة دجاج�ة ،وأؤك�د
مائ�ة دجاج�ة فق�ط يف
سيراليون ،وأقام�وا
لذل�ك احتف�اال حرضه
اجلمهوري�ة
رئيس�ا
والوزراء واملس�ؤولون
وكب�ار رج�ال الدول�ة.
كثيرون ال يعرفون طعم الدجاج وقدم�ت دول�ة اليه�ود
واللحوم في إفريقيا
أل�ف دوالر تربع�ا
للفري�ق الوطن�ي لكرة الق�دم يف سيراليون ،ويف اليوم التايل
نرشت كل الصحف هذا اخلرب يف صدر صفحاهتا األوىل!!
ففاض�ل بين م�ا يفعل�ه املس�لمون متمثلين يف الق�دوة
العرصي�ة الدكتور عبد الرمحن الس�ميط ومجعية العون املبارش
من العمل دون مباهاة أو ضجة إعالمية ،وبني ما يفعله أعداء
اهلل من املباهاة والرئاء بحثا عن نفوذ دنيوي وتسلط عىل رقاب
الناس ،فاحلمد هلل أن جعل فينا األسوة احلسنى والقدوة املثىل.
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كيف تبنون على أرضي
كان م�ن ع�ادة الدكتور عب�د الرمحن الس�ميط  -رمحه
اهلل  -تألي�ف القل�وب وع�دم الدخول يف ص�دام مع أحد،
ومن الثوابت اإلسالمية املهمة التي كانت راسخة عنده هو
إعط�اء كل ذي حق حق�ه ،واخلوف من الوق�وع يف املظامل،
فقد أتى إىل إفريقيا لرفع الظلم االجتامعي ومد يد العون إىل
هؤالء ،فليس من املعقول أن يشارك يف يشء من بؤسهم.
يق�ول د .الس�ميط -رمح�ه اهلل  -يف جمل�ة «الكوثر» -
العدد  - 18إبريل 2001م :خصصت لنا إحدى القرى،
وهي قرية « تسماالزوا « يف مدغشقر ،قطعة أرض إلقامة
دار لأليت�ام ومدرس�ة ومس�جد ،وعندم�ا بدأن�ا يف حف�ر
األساس�ات جاءن�ا أح�د القرويين وأخربن�ا أن األرض
ملك له ،وأنه لن يسمح لنا بالبناء إال إذا أعطيناه تعويض ًا،
رفضنا عرضه ،وس�مع أهل القرية بذلك فعقدوا
جلس�ة برئاس�ة زعيمه�ا وحكم�وا على ه�ذا
الش�خص بتغريمه ذبح بقرة تؤخذ منه رغم أنفه،
وي�وزع حلمها على الناس يف القري�ة ،ورغم هذا
احلكم الع�ادل ،إال أننا رفضنا أن نبني دار األيتام
عىل أرضه وقمنا ببنائها عىل أرض جماورة.
المؤلف أمام المنزل الذي كان يسكنه السميط في مدغشقر
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وبعد مدة جاء قس�يس مسيحي
وأعطى صاح�ب األرض مبلغ ًا من
امل�ال ،وعندم�ا رشع يف بناء كنيس�ة
بجوار مركزن�ا ،ثار األهايل ألنه بنى
بدون إذن من الزعيم ،وأجربوه عىل
وق�ف البن�اء بع�د أن أكم�ل نصفها
تقريب ًا ،ثم طردوه من القرية.
بعض الناس لألس�ف تش�غله املصالح
الش�خصية الضيق�ة ع�ن املصال�ح األع�م
واألش�مل للمجتم�ع م�ن حول�ه ،وأحيان�ا
يعم�ل كعقب�ة يف طري�ق إصلاح وحتسين
أح�وال املجتم�ع إذا كان�ت تتع�ارض م�ع
مصاحله الذاتية.

قسيس كاثوليكي
يخشى أن يتنصر عبد الكريم!
رغ�م ما يعترض أعامل اجلمعية م�ن معوقات
وصعوب�ات منها التنافس غري الرشي�ف أحيانا من
الكنائس الغربية ،وتأليبهم السلطات وإثاراهتم ملنع
أو تعطيل أعامل مجعية العون املبارش يف خمتلف بقاع
إفريقي�ا إال أن�ه ال خيلو األم�ر من مواق�ف طيبة هلا
دالالت إجيابي�ة كثرية ت�دل عىل عدم التعصب عند
كثير من املس�يحيني األفارق�ة ،واعرتافهم الداخيل
اخلف�ي والرصيح أحيانا عىل صدق دعوة اإلسلام
وعظمته�ا وأن�ه الدين احلق ،أو على أقل األحوال
ه�و دين صال�ح ال يق�ل يف نظرهم عن املس�يحية.
يق�ول الس�ميط -رمح�ه اهلل  -يف جمل�ة «الكوثر» -
العدد  - 1نوفمرب 1999م :بينام نحن منهمكون يف
العم�ل اليومي يف مكتب اجلمعية يف أوغندا فوجئنا
بدخ�ول ق�س كاثوليكي علي�ه مالب�س الكهنوت
ويعل�ق صليب ًا ذهبي ًا كبري ًا عىل صدره ويمس�ك بيد
طفل صغري يلبس الطاقية وهي ش�عار املسلمني يف
رشق إفريقيا.

رحبن�ا بالقس�يس وس�ألناه ع�ن غرض�ه من
الزيارة فقال :إنه مسيحي خترج من كلية الالهوت
وخيدم يف الكنيس�ة الكاثوليكية منذ س�نوات بعد
أن تم تعيينه قسيس ًا إلحدى الكنائس الكاثوليكية
يف أوغندا.
وق�ال :إنه صديق لوالد ه�ذا الطفل وأن أباه
ق�د تويف من�ذ مدة وقب�ل وفاته أوص�اه بابنه خري ًا
وطلب منه أن حيافظ عىل إسالم الصبي ألن األب
ال يعرف أحد ًا يف املنطقة يمكنه القيام بذلك ،وأن
األب يعتق�د أن اإلسلام وحده س�يحفظ الطفل
م�ن االنح�راف وحاف�ظ القس�يس على وصي�ه
األب ،ولكنه اكتشف مؤخر ًا  -أي القسيس  -أنه
مص�اب بنقص يف الوزن وحرارة مس�تمرة وكثرة
األم�راض ،وعندما ذهب للمستش�فى اكتش�ف
أنه مصاب بمرض اإليدز ،وأن الكنيس�ة س�وف
ترسله إىل اخلارج للعالج ويتوقع أن يموت قريب ًا.

عبد الرحمن السميط وسجل العطاء  -اتيألا ةياعر

483

أض�اف القس�يس أن الطفل
اب�ن أخت�ه وه�ي نرصاني�ة مثل�ه
وخيش�ى أن يرتك�ه عندما فيتنرص
بعد أن يتأثر هبا!..
وخرج القس�يس من مكتبنا
ت�ارك ًا اليتي�م عب�د الكريم كبريو
الذي أحلقن�اه بدار األيتام التابعة
لنا والت�ي زاد ع�دد أيتامنا %30
عما جي�ب أن تس�توعب حت�ى
أصب�ح يف بع�ض األحي�ان ين�ام
اليتيمان يف رسي�ر واحد بس�بب
زي�ادة ع�دد ح�االت األيتام غري
املكفولني م�ن أمثال عبد الكريم
الذي�ن ال نس�تطيع رده�م حيث
يوجد مائة وثالثون يتي ًام وطف ً
ال غري مكفولني يف دار األيتام تم قبوهلم
ألسباب إنسانية.
وهذه النظرة اإلجيابية عن اإلسلام واملسلمني وأهنم أناس كرام
صاحل�ون مل ي�أت من ف�راغ ،بل نتج ع�ن خلق عظيم زرعه اإلسلام
يف نفوس املس�لمني فظهر عىل أفعاهل�م وأقواهلم ومعامالهتم اليومية،
وهو أكرب األسباب الداعية إىل اعتناق اإلسالم ،والثقة يف املسلمني.
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ومحمد نوح يحكي قصته أيض ًا
حممد ن�وح طف�ل عم�ره ثامين
س�نوات وجدت�ه الرشطة هييم عىل
وجهه يف مدينة كاكريي يف أوغندا،
فأخ�ذوه إىل مديري�ة احلكم املحيل
ورفض حمم�د ،اصطحبت�ه إحدى
السكرتريات املس�يحيات معها إىل
منزهل�ا وب�دأت يف تربيت�ه لظروف
إنس�انية ث�م اكتش�فت أنه مس�لم،
وذك�ر أن أهل�ه يعيش�ون على بعد
مائت�ي كيلو مرت ،بع�د ذلك جاء به
مدير احلكم املحيل -وهو مس�لم-
يناش�دنا أخذه ،وقال :إنه أعلن يف
اإلذاع�ة مرتني ألهله ليأخ�ذوه ومل يأت منهم أحد ،وبعد
أن وص�ل الطف�ل عندن�ا انطلق وألول م�رة يتحدث بعد
أكثر من سنة من الصمت.
تويف أب�وه وهو صغري ثم ماتت أمه بعد ذلك ،فأخذه
خاله وكان رج ً
ال فاجر ًا قاسي ًا وظامل ًا فهرب من هذا الظلم
وبدأ هييم عىل وجهه وقال وهو يبكي :أرجوكم أدخلوين
يف ه�ذا املركز اإلسلامي ال أريد أن أع�ود إىل بيت خايل،
ألنه يرضبني بدون سبب.

إن وج�ود حمم�د ن�وح يف إط�ار رعاية ما
م�ن املركز اإلسلامي يع�د أمر حس�نا خيفف
آالمه وهي�دئ روعه ،ويعوضه ش�يئا من آالم
غربة اليتيم التي عاش�ها يف كنف أقاربه قس�اة
القل�وب ،ولكن�ه حيت�اج إىل أن يكف�ل كفال�ة
مبارشة من أحد املحس�نني لك�ي يكتمل عقد
الرعاي�ة املتكامل�ة الت�ي تقدمها مراك�ز العون
املبارش ألبنائها األيتام.
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أيتام مسلمون في مهب
الريح
لي�س هن�اك م�ن أح�د أق�رب إىل خط�ر التنصر من
ه�ؤالء األيت�ام الضع�اف الذي�ن ال ح�ول هل�م وال قوة،
ف�إذا كان الفقراء وامل�رىض من األفارق�ة يتنرصون ألهنم
كثيرا ما ال جيدون أحدا يبس�ط هلم يد الع�ون والرمحة إال
ي�د الكنيس�ة ولو برشب�ة ماء ،وكثيرا ما تفرض الكنيس�ة
رشوط�ا وضغوط�ا معنوي�ة ال يتحمل�ه ه�ؤالء الضعاف
فرتاه�م يف حض�ن النرصاني�ة بين ليل�ة وضحاه�ا ،وإن
األيت�ام ه�م احللق�ة األضع�ف يف تل�ك الدائ�رة اخلبيثة.
ويذك�ر د .عب�د الرمح�ن الس�ميط  -رمح�ه اهلل  -يف جمل�ة
«الكوثر»  -العدد  - 17مارس 2001م:
مصطفى وعب�د العزيز ومولدي حسين
عب�د اهلل ثالث�ة أطف�ال تتراوح أعامرهم
بني  6-2س�نوات من قبائل الصومال يف
أثيوبيا ،هاجر أبوهم إىل الصومال بسبب
احلرب األهلية ،وبعد أن استقرت األمور
ع�اد إليه�م وس�كن يف خمي�م الالجئين
العائدين ،ثم ما لبث أن تويف بعد حني.
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مل يك�ن موج�ودا م�ن املنظمات اإلغاثية
يف ه�ذا املخي�م إال منظم�ة كاثوليكي�ة تق�دم
املس�اعدات هل�م ،وكان�ت األم ق�د ش�عرت
بق�رب أجله�ا ،فأوص�ت بأن يس�لم األطفال
إىل الكنيس�ة الكاثوليكي�ة ألهنا الت�ي أعانتهم
وس�اعدهتم ،ث�م م�ا لبث�ت أن مات�ت ه�ي
األخرى بعد أيام ،انتشر اخلرب بني الالجئني،
ومجيعهم مس�لمون وثاروا ضد هذه الوصية،
وطالبوا باس�تعادة األيتام وملا أعادت الكنيسة
األطف�ال الثالثة إليهم مل يعرف�وا ماذا يفعلون
هبم ،فاجلميع فق�راء وليس لدهيم ما يطعمون
به أطفاهلم ،فكيف هبؤالء األيتام؟

وكان�ت ام�رأة حبش�ية نرصاني�ة
ق�د جاءت هب�م من حرش�ن إىل مدينة
جيكجي�كا ،مم�ا أدى بالرشط�ة إىل
اقتح�ام بيتها بعد ش�كاوى املس�لمني
وق�د وجدوا األطف�ال الثالثة يف حالة
س�يئة ،فأصغرهم وعمره أقل من سنة
كان مصاب� ًا بإس�هال ح�اد ،بع�د ذلك
ج�رى توزيعهم عىل ثالثة بيوت فقرية
اس�تنجدت بدوره�ا ببع�ض املنظامت
اإلسلامية ،ويف النهاي�ة طرق�وا بابن�ا
طالبني املساعدة.
كفلن�ا األيت�ام الثالث�ة وأحلقن�ا كبريه�م باملدرس�ة،
أم�ا الصغيران اآلخران فتم إرس�اهلام إىل أح�د الكتاتيب
القرآنية.
ج�زى اهلل أولئك اإلخوة واألخوات الذين س�ارعوا
إىل تقدي�م ي�د املس�اعدة كل خري  ،فل�وال دعمهم بعد اهلل
سبحانه وتعاىل لكان هؤالء الثالثة يف مهب الريح.

جامعة سيماد بالصومال

األطف�ال الثالث�ة من براث�ن الكنيس�ة بعد أن
كادت أن ختتطفهم وتغري فطرهتم األوىل.
وعىل املس�لمني يف بق�اع األرض أن يلقوا
نظ�رة رعاية واهتامم إىل ه�ؤالء الضعاف لعله
أن يكون يف ذلك نجاة هلم.

ومن اجلميل يف هذه القصة أن ترى حرص املس�لمني
يف إفريقي�ا على احلف�اظ على هويته�م اإلسلامية رغ�م
ضعفهم وفقرهم وعوزهم ،بل وس�عيهم إىل إنقاذ هؤالء
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من مآسي األيتام
تتع�دد ص�ور معان�اة أيت�ام إفريقي�ا املس�لمني،
حيث إن نس�بة اليتم الناجت�ة عن األوبئة واألمراض
العاتي�ة وانتش�ار اجلف�اف واملجاع�ات ،فضال عن
الرصاع�ات املس�لحة واحلروب األهلي�ة ،تزيد من
احتماالت تع�رض م�ن اآلب�اء إىل امل�وت ،تاركني
ورائه�م املاليين من األيت�ام عرض�ة ألن تتقاذفهم
أن�واء احلياة حتى ال جيدون هلم مأوى إال الكنيس�ة،
م�ع فقر املس�لمني وش�دة حاجتهم وع�دم قدرهتم
على التكف�ل بأنفس�هم وأوالده�م ،فضلا ع�ن
قدرهتم عىل كفالة األيتام من غريهم من املس�لمني.
يقول الس�ميط :عبد الرمحن :كيلون�دا أدمون مهتد
م�ن الكونغو ،وكان قد اعتنق اإلسلام فطرده أهله
بسبب إسالمه ،فهاجر إىل مجهورية إفريقيا الوسطى،
وت�زوج بام�رأة ،كان�ت ه�ي األخرى حديث�ة عهد
باإلسالم ،لكنها تنحدر من أرسة نرصانية متعصبة،
وأنج�ب منها ثالث�ة أوالد وبنت� ًا واحدة ،وعاش�وا
مجيع� ًا حي�اة طيبة يف ظ�ل دينهم اجلدي�د ،رغم أهنم
كانوا منبوذي�ن من األقارب واألصدقاء ،ويف ضيق
معيشة لدخل األب املتواضع من حرفة التجارة.
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وتش�اء إرادة اهلل أن يص�اب األب عبد الرمحن
بمرض ليهيم عىل وجهه دون أن يعرف أحد مكانه
ومصريه.
فتزوج�ت أرملت�ه م�ن مس�لم آخ�ر ،فهاج�ر هبا
وأوالده�ا إىل تش�اد ،وأحلقه�م بامل�دارس اس�تجابة
ملطل�ب والدهت�م لتعليمه�م اللغ�ة العربي�ة والرتبي�ة
اإلسلامية ،ثم ما لبث أن تويف ه�و اآلخر يف حادث
أمن�ي ،وتص�اب زوجته بالته�اب رئوي ح�اد أودى
بحياهتا بعد فرتة وجيزة من وفاة زوجها ،ليلقى أيتامها
األربعة يف الشارع دون عائل أو رحيم يرمحهم.
التق�ط الصلي�ب األمح�ر ه�ؤالء األطف�ال
األيت�ام ،وح�اول أحد املس�ؤولني فيه أن يس�لمهم
إىل أخواهل�م النص�ارى املتعصبين ،ولك�ن هؤالء
رفض�وا اس�تقباهلم واقرتحوا عليه أن يس�لمهم إىل
قس�يس الكنيس�ة ،ثم التف�ت إىل املس�لمني يبحث
عم�ن يؤوهيم لفرتة مؤقتة ،غير أن هؤالء اعتذروا
بفقرهم وعدم قدرهتم عىل اإلنفاق عليهم.
وكان ه�ذا املس�ؤول يف الصلي�ب األمحر يعلم
أن تس�ليمهم إىل القسيس س�وف يؤثر يف عقيدهتم
وينشؤون نصارى مع أنه كان نرصاني ًا.

أيتام في أحد مراكز جمعية العون في تشاد

اتص�ل هذا املس�ؤول بأحد أصدقائه اس�مه جربيل
كان ه�و اآلخ�ر نرصاني� ًا ثم أس�لم بعد قص�ة مريرة مع
أهل�ه وأقاربه ،إذ كانت أمه نرصاني�ة متعصبة ،تزوجت
م�ن رجل فرنيس ،ولكنه طلقها وأخ�ذ معه بناته اللوايت
أنجبهن منها عندما سافر إىل فرنسا ،فتزوجت من رجل
مس�لم ،فطلقها هو اآلخر بعدم�ا أنجبت منه ولد ًا تنرص
بعد غي�اب والده ،ثم تزوجت م�ن رجل آخر وأنجبت
منه ولد ًا اسمه ( جان بيري ) ترعرع يف أحضان الكنيسة،
إىل أن م ّن اهلل عليه بنعمة اإلسلام ،فسمى نفسه جربيل
املذك�ور ال�ذي يعي�ش يف مجهورية إفريقيا الوس�طى مع
زوجته املس�لمة الفرنس�ية األصل التي تعمل موظفة يف
هيئة األمم املتحدة ،وهي التي تبنت البنت اليتيمة ،رغم
أن مهمتها يف هذا البلد قد أوشكت عىل االنتهاء وستعود
هي وزوجها بعدها إىل إحدى الدول األوروبية.

أما األيت�ام الثالث�ة ،فقد
ج�اء هب�م جربي�ل إىل مكتبن�ا
هن�اك يطل�ب كفالته�م م�ع
أختهم ،وأخربنا بأن عرشات
املراك�ز التابع�ة للكنيس�ة
مس�تعدة إليوائهم وكفالتهم،
ولكنه خيش�ى على عقيدهتم،
وأهن�م كان�وا قد قض�وا ثالثة
أشهر يف الشوارع ،ينامون بجوار اجلدران مفرتشني
الرتاب ،ويلتقطون طعامهم من قاممة البيوت القليلة
اهلزيلة مزامحني بذلك الذباب والقطط والكالب.
إن هذا املش�هد األليم هلؤالء األطفال األيتام
ليس إال واحد ًا من الكثري من املشاهد املامثلة التي
نراه�ا بأعيننا يف إفريقيا ،والت�ي تتفاوت يف درجة
املعان�اة واآلث�ار النفس�ية واالجتامعي�ة اخلطيرة
النامجة عنها.
وهؤالء بأمس احلاجة إىل الكفالة ويف املقابل
نريد هبذه املناسبة أن نؤكد حقيقة وهي أن الكفالة
التي نتلقاها صغرية كانت أم كبرية تقلل من تفاقم
مث�ل ه�ذه احلاالت املأس�اوية ،وتثري اإلحس�اس
برمحة اإلسالم يف قلوب املسلمني وغري املسلمني.
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حياة بين صورتين

فلق�د فقدت عائلته�ا كل ما متلك من أغن�ام وأبقار
بسبب اجلفاف الذي طال البرش.
ما زلت أذكرها من بني عرشات اآلالف الذين وردوا
مراكز اإلغاثة التي أقمناها هناك إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من
أرواح حي�ث ضممناها إىل املس�تفيدين من مراكز اإلغاثة
بسبب ما ظهر عليها من آثار املجاعة لتتعلم وحتفظ الكثري
من قصار القرآن الكريم إضاف ًة إىل تزويدها بالطعام.

عندم�ا تضطل�ع بالقيام بعم�ل خريي أو
إنس�اين تتالق�ى فيه م�ع آالف ب�ل ال نبالغ إن
قلنا ماليني البرش ،متر عليك الوجوه متش�اهبة
متقاربة املالمح ،ال جيمعها إال صورة ش�احبة
وأجس�اد ناحل�ة م�ن اجل�وع وامل�رض ،إال
أن�ه متك�ث يف الذاك�رة بعض من ص�ور هذه
أخير ًا علمت من مكتبنا يف شمال كينيا (وجري) أهنا
الوج�وه ،وت�أيت اللحظ�ة التي تسترجع فيها
ذكريات�ك عنها ،خاص�ة إن رأيت تبدل حاهلا ق�د تزوجت وأرس�لت صورهت�ا يف يوم زفافه�ا هدية يل
من الرض إىل اخلير ،فتحمد اهلل أنك كنت يدا وه�ي تنادين�ي وال�دي د .عبد الرمحن وب�دوري دعوت
يف نشر ظلال الرمحة والعطاء هل�ذه األنفس .هل�ا قائالً :وفق�ك اهلل يا حواء ،وب�ارك اهلل لك يف حياتك
يق�ول د .الس�ميط -رمح�ه اهلل  -يف جمل�ة اجلديدة ،ومجع بينك وبني زوجك عىل اخلري والسعادة.
«الكوث�ر»  -الع�دد - 62
المؤلف في أحد مراكز
ديس�مرب 2004م :م�ا زل�ت
العون المباشر في كينيا
أذك�ر اليتيمة حواء عبد اهلل التي
جاءتنا وعمرها س�ت س�نوات
مع من جاء إلينا يف مدينة وجري
شمال كيني�ا ع�ام ( 1992م)
هرب ًا من املجاع�ة التي انترشت
يف املنطقة بسبب اجلفاف.
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اللهم أدخ�ل البرش والرسور على قلب وروح
كل املحسنني الذين شاركوا يف تربية حواء ورعايتها
حت�ى ت�م زفافه�ا عروس�ا ،وندع�و اهلل أن يرهيم يف
أبنائهم وأحباهبم قرة عني ورسورا أبديا.

اليتيم الذي أصبح مزارع ًا
يق�ول د .الس�ميط -رمح�ه اهلل  -يف جمل�ة
«الكوث�ر»  -الع�دد  - 88فرباي�ر 2007م،
ترب�ى اليتي�م يوس�ف وارابودوبا يف مرك�ز غربتال
اإلسالمي التابع جلمعية العون املبارش حيث تلقى
تعليم�ه االبتدائي يف مدرس�ة الدعوة اإلسلامية،
ثم التح�ق بثانوية غربتلا ،وبعد خترجه
منها ش�ارك يف دورة تدريبية الستخدام
الكمبيوتر بمركز ثيكا ،ثم عاد بعدها إىل
قريت�ه (ربس�و) التي تبعد بحوايل س�تني
كيلومتر ًا ليقي�م فيه�ا مرشوع� ًا زراعي� ًا
ناجح ًا ،ويرزق منه رزق ًا حس�ن ًا .فتزوج
وأنجب طفلني ،وهو اليوم يعيش عيشة
كريم�ة بفضل اهلل ثم بتربع كافله الكريم
ومساعدة مجعية العون املبارش.

وعندم�ا ق�ام وفد م�ن مكت�ب اجلمعية
يف غربتلا بجول�ة يف قري�ة (ربس�و) لتفق�د
أحوال األيتام فيها وترش�يح أشدهم حاجة
للكفالة ،اس�تقبله يوسف وارابو يف مزرعته
واس�تضاف أعض�اؤه ،وق�دم هل�م بع�ض
منتجاهتا من قصب الس�كر واملوز والباباي
وغريه�ا ،وقال هلم :إنه كان يتمنى أن يزوره
كافل�ه الكري�م ال�ذي كان س�بب ًا يف عيش�ه
الكريم يف مزرعته لريى بعينه ثمرة إحسانه،
ويأكل من غالل مزرعته التي غرس�ها بامله،
ودع�ا له بالثواب اجلزيل م�ن اهلل الكريم يف
الدنيا واآلخرة.

األيتام المسلمون يزرعون الذرة لطعامهم
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قرية العراة في كينيا
ذكر األس�تاذ وليد األمح�د يف زاويته يف جريدة األنباء
األربع�اء 17يناي�ر  - 2001الع�دد  ،8863ق�ال :أثن�اء
توجهن�ا ملدينة مارس�بيت لزيارة مركز اهلداية اإلسلامي
التابع جلمعية العون املبارش وملدة مخسة ايام ،وقد كان معنا
خالل الس�فرة الربية مس�ؤول مكتب كيني�ا الزميل أيمن
بركات ومس�ؤول قس�م الدعوة والثقافة الزميل إسامعيل
حس�ن حسين ،وخالل تلك املرحلة الشاقة طفنا بمنطقة
نانيوك�ي الت�ي يقع هبا خ�ط االس�تواء وهي على ارتفاع
(  ) 6389قدم�ا أي م�ا يع�ادل ( 1947م ) متر ًا ،حيث
شاهدنا كيف يدور العود إذا ما وضع يف إناء به ماء عكس
عقارب الس�اعة إذا كن�ا يف جهة اجلنوب
فيما إذا وقفنا متام ًا عىل خط االس�تواء ال
يدور بل يتوقف ،وذلك بس�بب اختالف
املجال املغناطييس لألرض.
وأثن�اء متابعتنا خلط سيرنا طفنا بقرية
اس�يولو الت�ي تقطنه�ا قبيلة الب�وران وهي
قبيلة دخلت اإلسلام قب�ل مائة عام تقريب ًا
وال يزال بعض أفرادها يدينون بالوثنية ،ثم
وصلنا إىل قرية ارش�اس بوست ،وشاهدنا
أفراد ًا من قبيلة س�مبورو التي تعشق اللون
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األمح�ر ،وتشرب دم البق�ر كوجب�ة أساس�ية،
وكان�وا أمامنا أنصاف عراة ولوال احلضارة لربام
ش�اهدناهم كام خلقتني ريب ،كما أن هذه القبيلة
كثري ًا ما عاش�ت وتعيش عىل رسق�ة األبقار من
القبائ�ل األخ�رى ،وليس ببعي�د أن تتغذى عىل
وجبة دس�مة لطفل صغري إذا ما دعت الظروف
املعيشية لذلك ،وقد قامت اجلمعية يف وسط هذه
القبيلة مركز ًا أطلقت عليه اسم مركز املهاجرين
يف س�مبورو الس�تيعاب األيت�ام ونشر الدعوة
اإلسلامية بينها ،وقد نجحت يف إدخال املئات
م�ن أفراده�ا العتناق اإلسلام ونب�ذ العادات
والتقاليد البالية ومعتقدات اجلاهلية والظالل.

صورة لزعماء قبيلة البوران

هدية أحلى من العسل
ويق�ول الكاتب ولي�د األمحد أيضا كام يف جري�دة األنباء عدد
(اخلميس  18يوليو  - 2013صفحة اإليامن ص  :)30اعتدت يف
كثري من جواليت اخلريية مع جلان اخلري املختلفة أن نقوم نحن بتقديم
املس�اعدات ل�دى األيتام والفقراء ،إال أن�ه يف العام ( 2001م) يف
مجهورية إفريقيا الوسطى وأثناء سفري مع د .عبد الرمحن السميط
أمين ع�ام مجعي�ة العون املبارش الس�ابق بع�د أن ش�اهد األهايل ما
قدمناه هلم من مساعدات إنسانية وتعليمية َقدَّ م إلينا مجع من قبائل
قرية األقزام ،وهي تسمية جاءت بسبب قرص قامتهم ،هدية فريدة
من نوعها كانت عبارة عن عس�ل طبيعي صعدوا اجلبال من أجلنا
وأحرضوا من مناحل الطبيعة أحىل عس�ل جبلي ،ثم لفوه بأوراق
الش�جر اخلرضاء وأحكموا
وليد األحمد مع السميط
علي�ه القبض�ة بس�عف
والعسل الذي نسوه هناك
نخيله�م ليصب�ح كاإلن�اء
الطبيع�ي احلاضن للعس�ل ،فكانت فرحة
هل�م كوهنا اهلدي�ة الوحي�دة الت�ي يمكنهم
تقديمها لنا لش�كرنا وتقدير دورنا جتاههم
وفرحة لنا أيضا لعش�قنا للعسل اإلفريقي،
إال أننا مل نتذوقه مع األس�ف كوننا نس�يناه
هناك يف إفريقيا الوسطى!

إن اهلدي�ة احلقيقي�ة الت�ي ه�ي
أحلى م�ن العس�ل اإلفريق�ي،
ق�د تلقيناه�ا بالفع�ل م�ن ه�ؤالء
اإلخ�وة يف إفريقيا ،أال ه�ي أضواء
البشر والسرور الت�ي رأيناه�ا عىل
وجوهه�م وعلى ألس�نتهم الطيب�ة،
ونحن ننقل هذه الس�عادة والفرحة
إىل كل م�ن وضع يدا بي�د مع مجعية
العون املب�ارش لرعاية هؤالء األيتام
والفق�راء والضعف�اء ،نس�أل اهلل أن
يذيق قلوهبم الرسور الدائم يف الدنيا
والنعيم املقيم يف جنته إن شاء اهلل.
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السميط يحمل هم األطفال حديثي الوالدة
عاش د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -حيمل
ه�م كل فرد يف إفريقيا ،ويواس�يه بام يس�تطيع ،وكان
م�ن أهم من محل مرشوعا إغاثي�ا إلنقاذهم األطفال
حديثو الوالدة.
يق�ول  -رمح�ه اهلل  -يف كت�اب الداعي�ة الصغير
« ش�هر س�بتمرب ع�ام ( 2011م ) :يف قري�ة كرغ�ي،
قمنا بتزويد كل النس�اء املرضع�ات واحلوامل بوجبة
مطبوخة يوميا ،قللت كثريا من أعداد الوفيات بينهم.

كنا ننقل املاء إليهم يف ش�احنات حتمل 2000
جالون من املاء ،مرة كل  5أيام ونخصص لكل فرد
لترا م�ن املاء يومي�ا ،ونحن نعلم أن ه�ذا ال يكفي
على اإلطلاق ،ولك�ن هذا جه�د املق�ل ،ألن نقل
ه�ذه الكمية من امل�اء كل  5أيام تكلفنا  120دينارا
كويتيا ،أو أكثر من  1500ريال سعودي.
إن هدفن�ا م�ن تزويده�م هب�ذه الكمي�ة ه�و
لتقليل املوت عطش�ا بينهم ،ولكن ال نس�تطيع تلبية
احتياجاهتم.
وحي�ث إن األرض بركانية ،ل�ذا ال توجد مياه
جوفية يف األعامق ،كما ال يوجد مصدر للمياه هنرا
أو بحرية يمكن أن نسحب منها املياه.

وزعن�ا الطع�ام ال�ذي أرس�لناه بالش�احنة
بالتعاون مع وجهاء القرية ،وحتدثنا مع املسلمني
يف املس�جد ث�م م�ع غير املس�لمني ،ث�م طلبن�ا
س�جالت األطف�ال الذين نعطيه�م وجبة
واح�دة يوميا ،اكتش�فنا أن مع�دل أوزاهنم
يف األس�بوع األول إلقام�ة مرك�ز التغذي�ة
كان  %70من الوزن الطبيعي ،يف األسبوع
الث�اين إىل  %80ث�م  %90ث�م  ،%100مل
ن�رض أن نرتكه�م ألن اجلف�اف مس�تمر
َ
وس�يعودون إىل املجاع�ة م�رة أخ�رى إن
تدريب أمهات األيتام والنساء الفقيرات على الصناعات اليدوية فى
تركناهم إىل سوء التغذية.
دورات تخرج منها المئات وأصبحن منتجات يعتمدن على أنفسهن
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الباب الرابع
السميط وبناء اإلنسان
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اإلنس�ان ه�و حمور احلياة ،وواس�طة العق�د يف صنعة اإلل�ه ،فهو املخاطب م�ن اهلل بالتكلي�ف والعبادة،
واملكرم من قبل الرمحن بالترشيف والسيادة ،وهو املستحق للريادة يف األرض والقيادة ،ومن أجل ذلك فقد
نف�خ اهلل في�ه من روح�ه ورسه ،ووهبه عقال يميز به بني إثمه وبِره ،وخيره ورشه ،وائتمنه عىل إدارة األرض
باحلق والعدل ،واإليامن واإلحسان  ،بل وزاده فضال بأن خصه بالعقل وحسن الفهم ،وخص لسانه بالكالم
واملنطق ،وكرم جس�ده وستره بزينة احليل واملالبس ،ونوع له املطاعم واملش�ارب ،وس�لطه عىل سائر خلقه،
وسخرهم خلدمته وطاعته.
يق�ول -تع�اىل  ( :-ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ) [اإلرساء - ]70 :وق�ال تعاىل ( :-ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) [غاف�ر ،]64 :وق�ال:
( ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) [التني]4 :
ف�إن سما اب�ن آدم بقلبه ،وعرج ب�ه إىل طاعة س�يده وربه ،رفعه اهلل بذل�ك ف�وق كل املخلوقات ،ومجيع
املوجودات ،فال يدانيه يف ذلك الفضل خملوق أينام كان ،وال ملك مقرب وال جان.

وإن ثقلت به طينته ومترغ يف آثامه وش�هواته ،وخضع لنزواته وغمراته ،فقد س�فلت به نفس�ه اخلبيثة إىل
أسفل من منازل الوحش واحليوان.
وملا كان اإلنس�ان هو مركز العامرة والفن واحلضارة ،وهو املنوط به العبادة والديانة ،وتأدية ما كلفه اهلل
به من األمانة ،كان لزاما عىل كل عاقل فضال عن كل حكيم ومسئول وعامل أن هيتموا ببناء هذا اإلنسان وفقا
ملنهج اهلل عز وجل ،وإقامته عىل الرصاط املستقيم والسبيل القويم.
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وال يت�م ذلك إال بحفظ كرامته وإش�عاره بقيمته عند رب�ه وويل نعمته ،وأنه خليفة من اهلل العظيم لتعمري
أرضه وفقا ملنهج اهلل وسنته.
فال يمكن للبرشية صناعة حضارة قويمة حتى يتم إصالح حال اإلنسان روحيا ودينيا ،وعقليا علميا ،وماديا.
لق�د أدرك الدكتور عبد الرمحن الس�ميط  -رمحه اهلل  -وم�ن معه من رجال مجعية العون املبارش أن إعادة
صناعة حياة اإلنسان يف قارة إفريقيا ال خيتلف عن بقية سنن اهلل يف صنع احلضارة اإلنسانية التي تتكامل فيها
مجيع اجلوانب املادية والعقلية والنفس�ية والروحية ،فال ينبغي إمهال جانب أو تغليبه عىل حس�اب آخر ،فلم
يكتف بمد يد العون والغوث ،بل عمل عىل بناء حياة إنسانية متكاملة يف تلك البقاع التي حل هبا هو ورجال
اخلري من مجعية العون املبارش.
مل يغب عن عقل الدكتور عبد الرمحن الس�ميط  -رمحه اهلل  -أن مرتكزات بناء اإلنس�ان تقوم عىل أعمدة
أساسية أمهها التعليم والتوعية والتنمية البرشية املستدامة.
ونحن إذ نعرض بعضا من السرية العطرة للدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل -وهو ال َع َلم النادر من
أعالم الدعوة والعمل اخلريي اإلسالمي ،نورد إليكم بعض جهوده مزينا بأعامل مجعية العون املبارش يف جمال
التعلي�م والتنمي�ة والتدريب واملرشوعات الصغرية ،والتي كان هل�ا أبلغ األثر يف إعادة صياغة احلياة الكريمة
ملئات اآلالف من إخواننا يف القارة السمراء.
وصدق أمحد شوقي إذ يقول:
بالعلم واملال يبني الناس ملكهم
غيـر جـاهــل
ثراء أنني ُ
كـفـاين ً

مل يبن ملك عىل جهل وإقالل
ِ
أرباب الغنى اليو َم ُجهال
وأكثر
ُ
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العلم هو مناط ترشيف اإلنس�ان عىل س�ائر خلق اهلل ،ولفضله أسجد اهلل آلدم املالئكة ،بام اختصه به من
علم أسامء كل يشء دوهنم.
وبالعل�م حتي�ا األمم وتنمو وترتقي وتزدهر وتتحرض وحتارب اجله�ل والفقر واملرض ،وتتحول من أمة
عال�ة على اآلخرين إىل أمة معطاءة يدها العليا ليس�ت بحاجة إىل أحد واآلخرون بحاج�ة إليها ،عزيزة قوية
منيعة ،مهابة اجلانب مصونة العرض تنال االحرتام ويقتدي هبا اآلخرون.
ولذل�ك ُعني�ت مجعية العون املبارش باجلان�ب العلمي والتعليمي ألنَّه بمنزلة الروح من جس�د األمة فال
حياة بدون العلم.
ثم إن الناصح ألمته ليس هو الذي يقدم املس�اعدة للمحتاجني فقط ،بل الذي يعمل ويفكر كيف حيول
هذا املحتاج إىل إنسان مساهم يف مساعدة اآلخرين املحتاجني وال يكون ذلك إال بالعلم أوالً وآخر ًا.
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اهتمام السميط بالتعليم
كان الدكتور عبد الرمحن الس�ميط يعلم أن
التعليم هو االس�تثامر األهم يف بناء اإلنس�ان يف
إفريقي�ا ،ووضعه عىل الطريق
القوي�م ،فق�د اكتش�ف من�ذ
وطئ�ت قدم�اه أرض الق�ارة
الس�مراء أن اجله�ل ه�و أكرب
ع�دو لإلنس�ان هن�اك ،وه�و
الس�بب الرئي�س فيما أصاب
تلك البالد من مرض وختلف
وفقر وعوز.

وباجلهل تنازع اإلخوة عىل كل مناحي احلياة
حت�ى كاد أن يفني بعضه�م بعضا ،ولو كان بينهم
بقي�ة م�ن علم ومعرف�ة لعلموا أن أرضه�م البكر
تس�توعب بام فيه�ا من خريات
كل إنس�ان على أرضه�ا ل�و
أحس�ن اس�تغالل ه�ذه املوارد
بالعلم واملعرف�ة والتكنولوجيا
احلديثة.

ولذل�ك كان م�ن أه�م
أق�وال الس�ميط  -رمح�ه اهلل
 على رسي�ره قب�ل وفاته:كلمة السميط :لو استقبلت من أمري ما
ل�و اس�تقبلت من أم�ري ما
فباجله�ل عب�د الناس
استدبرت ما استثمرت في إفريقيا إال في التعليم
اس�تدبرت ما اس�تثمرت يف
غير خالقه�م ،وانتشرت
إفريقيا إال يف التعليم.
اخلرافات والبدع بني املس�لمني ،فضال عن غري
املس�لمني ،وباجله�ل اس�تعبدهم املس�تعمرون
لق�د أدرك -رمح�ه اهلل -أن حاج�ة إفريقي�ا
والغاصبون من ش�تى بق�اع األرض ،وباجلهل
إىل العل�م والتعلي�م أكثر من حاجته�ا إىل الطعام
انتشرت األوبئ�ة واألم�راض املهلك�ة ،وغفل
والرشاب.
الناس عن استثامر مواردهم ،واستغالل كوامن
الثروة والقوة التي حباهم اهلل هبا.
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دور التنصير واالستعمار في انتشار الجهل
أم�ا إذا رف�ض أحدهم التنصر واس�تعصم بدينه حرم
من هذه االمتيازات كلها ،واس�تمر املس�لمون عىل جهلهم
واقتصر التعليم بينهم عىل بعض العل�وم الرشعية وحتفيظ
كان للتنصير دور مدم�ر للتعليم
الق�رآن يف املحاض�ن أو ال�دارات والكتاتي�ب املنتشرة يف
بني املسلمني يف إفريقيا ،فرغم أن عدد
الق�رى ،وذل�ك الن�وع م�ن التعليم لي�س كافي�ا وال يؤهل
املسلمني يف إفريقيا يتخطى نسبة %50
أحدا ،ب�ل يقترص فيها عىل
إال أن الكثير من املس�لمني يف
تعلي�م الق�راءة والكتاب�ة،
بقاع القارة الس�مراء يعيش�ون
وق�راءة الق�رآن وبع�ض
حت�ت وط�أة الفق�ر واجله�ل
العلوم الرشعية البس�يطة،
والتخلف واحلرمان من العلم.
ولذل�ك مل يك�ن املس�لم
عىل هذه احلال من التعليم
وعندما دخل التنصري حتت
ق�ادرا على منافس�ة غريه،
عب�اءة االحتلال واالس�تعامر
االهتمام بالتعليم في قارة إفريقيا
خاص�ة يف تل�ك ال�دول
الغريب وحركات االستكشاف،
من قبل جمعية العون المباشر
الت�ي حتكمه�ا حكوم�ات نرصاني�ة
كان يدعو الناس إىل النرصانية،
أو علامني�ة ،فتج�د أن الذي يت�وىل املناصب العلي�ا فيها هم
فم�ن اس�تجاب هل�م أغدق�ت علي�ه
من غري املس�لمني ،وأما املسلمون فقد اكتفوا بأن يكونوا يف
األم�وال واملن�ح واملكاف�آت وف�رص
ذيل املجتمع.
التعل�م حت�ى يصير متفوق�ا علمي�ا،
يتمتع بكل عناية ومس�اعدة ،وترشف
حت�ى م�ع وجود ن�درة م�ن الطلاب املس�لمني الذي
عليه الكنائس عموما.
يدرسون يف التعليم قبل اجلامعي ،نادرا ما جتد من يصل إىل
اجلامعة وذلك لضعف مستواهم.
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مل يكت�ف الدكت�ور عب�د الرمحن الس�ميط  -رمحه
اهلل  -ومجعية العون املبارش بأعامل اإلغاثة والعون ،أو
بناء املس�اجد وحفر اآلبار ،أو تقديم الرعاية الصحية
فحس�ب ،بل أولوا عناية كبرية بنشر التعليم واملعرفة
بني ربوع هذه البالد التي انترشت فيها مكاتب اجلمعية
وأنارت أعامهلا النرية ظالم اجلهل واألمية ،من خالل
بن�اء املدارس واملعاهد العلمية ،بل واجلامعات أيضا.
كان منه�ج مجعية العون املبارش بقي�ادة د .عبد الرمحن
الس�ميط منهجا متكامال يف العم�ل والبناء يف إفريقيا،
فكان�ت دائما م�ا تبن�ي مرك�زا متكامال ش�امال جمهزا
باملراف�ق املتنوع�ة ،حيت�وي على مس�جد ومدرس�ة
بمختل�ف املراحل التعليمية ،فضال ع�ن البئر ومركز
صحي أو مشفى تابع هلذا املركز املتكامل.

يقول الدكتور عبدالرمحن السميط -رمحه
اهلل  -يف برنامج «وجوه إسلامية» قناة العربية
2008/9/11م :لق�د اهتمم�ت بالتعلي�م
ألنن�ي تأمل�ت وبكي�ت عندم�ا علم�ت أن�ه ال
يوج�د خري�ج مس�لم واح�د يف كل مالوي،
وكان الناس من غري املس�لمني يسمون املسلم
«أالس�ايل» وه�ذه الكلم�ة تعن�ي « الرج�ل
املتخل�ف» فأصب�ح دينن�ا دين ختل�ف ،فقررنا
أن يك�ون مفت�اح التغيري للمجتم�ع يف إفريقيا
ه�و املدرس�ة ،ويف فرتة من الفترات كنا ندفع
رس�وم دراس�ة عن مخس وتس�عني ألف طفل
س�نوي ًا عندم�ا كانت الدراس�ة هن�اك بأموال،
وكان�وا يأخذون م�ن كل طالب حوايل نصف
دينار كويتي ،واآلن الدراسة جمان ًا.

فالتعلي�م ه�و ق�وام األم�م وثقافته�ا
ومعاشها ،وهو أساس املعونة ،ومن ساعد
فيه س�اعد عىل البناء الثق�ايف ،واالجتامعي
واالقتصادي وغريه ،ومجعية العون املبارش
اهتمت به اهتامم ًا كبري ًا ،فأنشأت يف إفريقيا
م�دارس عديدة ج�د ًا ،وكفل�ت الكثري من
طلبة العلم يف شتى مراحله التعليمية.
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يق�ول الش�يخ حمم�د ب�ن مح�د اخلميس
يف ندوة بعنوان «الس�ميط ش�مس أضاءت
إفريقي�ا» :كان�ت كل أف�رع وأنش�طة العمل
اخليري من اهتامم�ات الس�ميط  -رمحه اهلل
 فلي�س هناك جان�ب أو زاوية إال وطرقهاومع هذا الشعب كانت هناك اهتاممات هيتم
هبا أكثر من غريها ،ومن أمهها:
التعلي�م النظامي وهو التعلي�م ا ُملعرتف
به يف هذه ال�دول فمعظم الدول التي دخلها
السميط كانت علامنية ال هتتم بالتعليم الديني
فاملسلمون هناك هيتمون باملدارس الدينية.
ومل يكت�ف الس�ميط  -رمح�ه اهلل  -بالتعلي�م
األس�ايس فق�ط ب�ل قف�ز إىل التعلي�م
اجلامعي فقد أنشأ ثالث جامعات واحدة
يف زنجبار ،واألخ�رى يف نريويب والثالثة
يف الصومال ،ووضع األس�س جلامعة يف
ملاوي وجامعة يف بنني  ،وتش�تمل هذه
اجلامعات عىل كل التخصصات املدنية.
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كان الس�ميط  -رمحه اهلل  -يؤمن بأن التعليم هو
مفتاح التنمية وبوابة التطور ،وعىل سبيل املثال وليس
احلرص اجلامعة التي أسس�ها السميط  -رمحه اهلل  -يف
زنجب�ار يف كلي�ة الرتبي�ة ت�م تأسيس�ها ( 1998م)
وكان يف نف�س الع�ام عدد املعلمني يف زنجبار مخس�ة
آالف وس�تامئة معلم منهم واحد ومخسون معلام فقط
حاصلون عىل بكالرييوس يعني  %1فقط.
والهتامم الس�ميط  -رمح�ه اهلل  -بالتعليم أراد أن
يرفع هذه النس�بة فأس�س الكلية وأخ�ذت االعرتاف
م�ن دول�ة تنزاني�ا االحتادي�ة وبع�د عرش س�نوات من
تأس�يس الكلي�ة إذ يقوم وزي�ر التعلي�م الزنجباري يف
الربملان ويرسد اإلحصائية التالية ،وهي أن املعلمني يف
زنجبار أصب�ح عددهم مخس عرش ألف معلم  ،وعدد
احلاصلين على البكالريي�وس مخس�ة آالف معلم من
كلية الرتبية بزنجبار التابعة جلمعية العون املبارش.

ويف كيني�ا ال توج�د جامع�ة للمس�لمني إطالق� ًا،
ونسبة املسلمني يف كينيا  ،%25ولذا فقد وضع السميط
أس�اس أول جامعة إسلامية يف كينيا عام ( 1997م )
وتم افتتاحها عام ( 2014م ).

إعداد الموارد قبل بناء
المدارس
من أكثر املش�اريع كلفة يف العامل عامة ،ويف إفريقيا
خاصة بناء املدارس واإلنفاق على العملية التعليمية،
ولذل�ك ح�رص عب�د الرمحن الس�ميط  -رمح�ه اهلل -
ومجعي�ة العون املب�ارش عىل التخطي�ط واإلعداد املتقن
ملص�ادر لتموي�ل هذه امل�دارس ،لضامن إكمال العمل
على أكم�ل وج�ه م�ع اس�تمراره يف أداء دوره
وتنميته وإكباره قدر املس�تطاع ،وقد استجاب
الكثيرون م�ن ذوي اليسر واإلحس�ان لدعم
برامج اجلمعية التعليمية.
يق�ول الدكت�ور الس�ميط :قب�ل أن نب�دأ
العم�ل يف مجعية العون املب�ارش وضعنا خطط ًا
استراتيجية وأهداف ًا نسعى لتحقيقها ووضعنا
أوقات ًا هلذه اخلطط.

ومن األش�ياء التي اعتمدنا عليها اس�تهداف
الطبق�ة الوس�طى الت�ي م�ن املمك�ن أن تعطين�ي
عرشي�ن أو ثالثين دوالر ًا كل ش�هر ،وخاص�ة
النساء الذين أعامرهن بني أربعة وعرشين ومخسة
وعرشين عام� ًا ،ألن أغلبيتهن موظفات ،وكانت
هذه ه�ي البداي�ة ،ولدين�ا اآلن ثامنامئ�ة وأربعون
مدرس�ة ،وثلاث جامع�ات يدرس فيه�ا نصف
ملي�ون طال�ب ،كام تأتين�ا التربعات م�ن اخلليج،
وكذلك من املنظامت الدولية ،وهذا يشكل %30
م�ن عملنا ،وهناك تربعات ت�أيت من إفريقيا ،وقد
يس�تغرب أن كثري ًا من التج�ار يف إفريقيا ورجال
األعامل يتربعون لنا س�نوي ًا ،والغريب أنه يف املدة
األخيرة بدأنا نعتمد عليه�م أكثر من اعتامدنا عىل
التربعات من خارج إفريقيا.

تكريم يتلقاه من أحد زعماء األفارقة
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تأسيس علمي متين
يشرف عليه د .عبد الرحمن السميط
اهتمت مجعية العون املبارش بجميع مكونات التعليم فلم هتمل جانبا حلساب جانب آخر،
لعلمها أن أركان العملية التعليمية كل متكاتف ال يتجزأ ،وعنارص بناء التعليم أربعة :الطالب
واملعلم واملدرسة وإدارة العمل التعليمي.
أوال  :الطالب
اإلنس�ان ه�و أس�اس التنمي�ة البرشي�ة وخاص�ة
التعلي�م ،فاالهتمام بالتعلي�م يف إفريقيا يعن�ي بالدرجة
األوىل اهتمام اجلمعي�ة بالعنصر البشري اإلفريق�ي،
ولذل�ك كان الطال�ب ه�و املحور األس�ايس يف العملية
التعليمة والرتبوية ،وهذا ما يوجب زيادة اجلهد املبذول
يف تأهيل هذه الكوادر املستقبلية ،وذلك من خالل:
y yانتق�اء العن�ارص املتمي�زة واس�تقطاهبم يف
مؤسسات اجلمعية التعليمية.
y yإع�داد برام�ج تقوي�ة ومتابعة الطلاب وخلق
روح التنافس اإلجيايب بينهم.
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y yاملحافظ�ة على االنضب�اط وروح
االلت�زام ،وغ�رس مفاهي�م الرتبية األساس�ية
اإلسلامية يف نف�وس الطلاب م�ن خلال
الربامج الرتبوية واألنشطة اجلامعية.
y yكرس احلاج�ز النفيس الذي يعيق تقدم
الطال�ب وحماولة التواص�ل معه ومع أهله من
خلال عقد لق�اءات وإنش�اء مجعي�ات أولياء
أمور للمساعدة يف حل املشاكل التي تعرتض
سري العملية التعليمية والرتبوية.
y yوض�ع نظ�ام ح�ازم يمنع بق�اء الطلبة
الفاش�لني يف مدارس اجلمعية ومنع أي درجة
من االنحراف بني األوالد والبنات.

ثانيا :المدرسة المتكاملة
أم�ا بالنس�بة للمدرس�ة وه�ي الواجه�ة الت�ي تعبر عن
اخلدم�ات التعليمية املتميزة والتي تصبو مجعية العون املبارش
أن تقدمه�ا كما أهنا الوس�ط ال�ذي يتلق�ى فيه طال�ب العلم
علومه ،وعليه جيب االهتامم بام ييل:
y yوض�ع برنام�ج ثابت ملتابعة املدرس�ة حت�ى ال تكون
مهملة ،والتزار إال مرة كل فرتة طويلة.
y yاس�تكامل النواقص األساسية باملدرس�ة دون مبالغة
مثل املختربات والفصول واملكتبات وغريها.

ويق�وم مكت�ب مجعي�ة الع�ون
املب�ارش بأنش�طة تعليمي�ة مهمة وهي
عىل قسمني:
y yالكف�االت التعليمي�ة وهي تقدم
للطالب الفقراء يف مجيع املراحل
الدراس�ية م�ن االبتدائ�ي إىل م�ا
ف�وق اجلامعي وتش�مل الرس�وم
الدراس�ية والس�كن والطع�ام
واملرصوفات األخرى.
y yتس�يري امل�دارس وع�ادة تتكف�ل
اجلمعية ببناء امل�دارس االبتدائية
والثانوي�ة وم�ن ث�م تأسيس�ها
بالكام�ل واإلرشاف عليه�ا
وتسيريها.
وتتأل�ف م�دارس اجلمعي�ة م�ن
املراح�ل االبتدائي�ة ،واإلعدادي�ة،
والثانوية.

االهتمام بالتعليم يبدأ من اختيار المعلم
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وقبل بناء أي مؤسس�ة تعليمية جيب إعداد دراس�ة
كامل�ة هلا ،وتقديم طلب يف املوضوع إىل اجلهات املعنية
يف الدولة املستضيفة وفق قوانينها.
وتعتمد مدارس اجلمعية املناهج الرتبوية الرس�مية
لل�دول التي توجد هبا املدرس�ة باإلضافة إىل مواد اللغة
العربية والعلوم الرشعية اإلسالمية.
ولكل مؤسس�ة تعليمي�ة يف املرك�ز أو خارجه مدير
يق�وم بكاف�ة إجراءاهت�ا اإلدارية بالتنس�يق م�ع مصالح
التعليم املوجودة يف البلد.

مدرسة ثانوية في كينيا
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y yويشرف على العملي�ة التعليمي�ة
األس�اتذة واملعلم�ون الذين يقومون
بالس�هر على العملي�ة التعليمي�ة،
والذي�ن خترج�وا م�ن جامع�ات
حكومي�ة وخاص�ة داخ�ل بالده�م
أو خارجه�ا ،وبعضه�م كان�وا أيتام ًا
تكفلهم اجلمعية.
y yويقوم مدير املركز بالتعاون مع مدير
املدرسة بإعداد تقارير شهرية ودورية
ع�ن أوض�اع املؤسس�ة والتالمي�ذ
لتقديمه�ا للمقر الرئيسي للجمعية،
وإطالع املسؤولني عليها.
y yوقد أسس�ت مجعية العون املبارش الكثري
م�ن املعاهد ،وتعاقدت مع املدرسين يف
أكث�ر م�ن  30دول�ة ،وس�عت إىل توفري
ف�رص التعلي�م ألكبر ع�دد ممك�ن م�ن
الطلب�ة األفارق�ة ،وعىل رأس�هم األيتام
الذي�ن تكفله�م اجلمعية ،وق�د بلغ عدد
الطلب�ة يف خمتل�ف مس�تويات التعلي�م

العام ح�وايل  58000طالب أي بزيادة حوايل
 8000طالب خالل عام (2011م) يدرسون
يف مئة وثالث وثامنني مدرس�ة تديرها اجلمعية
مب�ارشة أو بالتع�اون م�ع وزارات الرتبي�ة يف
الدول اإلفريقية.

ثالثا :المدرسون

يتحم�ل ال�كادر التعليمي إع�داد ه�ؤالء النشء،
فكان االهتامم باملدرسني مه ًام جد ًا وذلك من خالل:
 االختيار املوفق للمدرسين عند التوظيف سواءم�ن حي�ث اجلان�ب األكاديم�ي ،أو اجلوانب الس�لوكية
واألخالقية.
 نشر ثقافة اجلمعية ورس�التها يف جمال التعليم،من خلال عقد اللقاءات التنويرية حول أهداف مجعية
العون املبارش ،وحثهم عىل العمل من خالل حتفيزهم،
كتكريم املعلم املثايل والطالب املثايل.

 االهتمام بالعملية التدريبي�ة ،فاجلمعيةأم�ام عل�م قائم بذات�ه تتط�ور أس�اليبه وأدواته
بش�كل مس�تمر ،وذلك عبر إدخاهل�م دورات
تدريبي�ة ،وملتقي�ات ،وت�ويل اجلمعي�ة اهتامم� ًا
خاص ًا بتدريب املدرسين العاملني يف مدارسها
لرف�ع مس�تواهم ،وتطوي�ر قدراهت�م من خالل
التع�اون م�ع وزارات الرتبية يف ال�دول املضيفة
أو مع املؤسسات املتخصصة ،وقد قامت مجعية
الع�ون املب�ارش بتنظي�م اثنتين وعرشي�ن دورة
تدريبي�ة لفائ�دة املتدربين يف أربع عشرة دولة
إفريقي�ة ،وه�ذا خلال ع�ام ( 2011م) فقط،
استفاد منها حوايل ثالثامئة مدرس ومدرسة من
خمتلف املستويات التعليمية.
عبد الرحمن السميط وسجل العطاء  -اسنإلا ءانبو طيمسلا
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د .عبد الرحمن السميط
يؤسس محاضن علمية
متميزة
اس�تطاع د .عب�د الرمح�ن الس�ميط  -رمح�ه اهلل  -أن
يؤس�س حماض�ن علمي�ة قوي�ة منتشرة يف ن�واح كثرية يف
إفريقيا ،ويف مستويات تعليمية خمتلفة ،وهي:
 أوال :التعليم قبل الجامعي(االبتدائي واإلعدادي والثانوية ):
 تنتشر بفضل اهلل املدارس التي أسس�تها وترشفعليها مجعية العون املبارش يف العديد من
دول إفريقيا ،لتقدم اخلدمات التعليمية
الراقي�ة واملتنوع�ة يف مجي�ع املراح�ل
الدراس�ية (ابتدائي وإعدادي وثانوي)
حتى قاربت املائتي مدرسة  ،يدرس هبا
ما يقارب من ستني ألف طالب وطالبة
يف مجيع املراحل التعليمية.

ومن أه�م مالم�ح الربنام�ج التعليمي
هل�ذه امل�دارس العمل عىل إخراج اإلنس�ان
اإلفريق�ي من أس�وار التعلي�م التقليدي إىل
التعليم املعارص احلدي�ث ليكون يف مصاف
كب�ار رج�االت الدول�ة ،وه�و م�ع ذلك مل
هيم�ل العل�وم الرشعية ،ب�ل كان حيرص يف
كل امل�دارس التي أسس�ها أن يك�ون العلم
الرشعي ركنا أساسيا يعتمد عليه ،فيعلمهم
الق�رآن والق�راءة والكتاب�ة وأساس�يات
اإلسلام ،ألن�ه يعل�م أن ه�ذا ه�و احلصن
احلصين الذي حيف�ظ هذا الطال�ب إذا تقلد
املناصب الرفيعة ،وحيفظ عليه هويته.

المركز اإلسالمى فى مرسابيت أغلب أيتامه من غير المسلمين ولكنهم يتأثرون بمعاملة المسلمين فيه
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نسبة النجاح الرسمية في
مدارس جمعية العون
المباشر في مالوي هي %100
كان عبد الرمحن الس�ميط -رمحه اهلل -يدرك أن األمة
كما هي حمتاجة إىل الدعاة وأئمة املس�اجد واخلطباء ،فهي
أيضا حمتاجة إىل الطبيب واملهندس واملعلم واملتخصصني
يف علوم اإلدارة واالقتصاد والقانون وغري ذلك.
ويف ملاوي عىل س�بيل املث�ال أقام الس�ميط
رمح�ه اهلل  -مدرس�تني ثانويتين ،إحدامها بتربعكريم من ورثة حممد عبد املحسن اخلرايف ،وثانوية
أخ�رى بتربع من عب�د اهلل الفريح ،إحدامها للبنني
واألخ�رى للبن�ات ،وكان�ت البرشى احلس�نة أن
نس�بة النجاح يف تلك املدرستني احلكوميتني التني
تشرف عليهما مجعية الع�ون املبارش ه�ي %100
وذلك بإقرار رسمي من وزارة الرتبية والتعليم يف
ملاوي ،يف حني أن أعىل نس�بة نجاح يف مدارس
ماالوي األخرى ال تتجاوز .%20

وحينئ�ذ ق�ام وف�د م�ن وزارة الرتبية
والتعلي�م يف ملاوي بزي�ارة املدرس�تني
ليقف على أحوال ه�ؤالء الطلب�ة ،وماذا
صنعت مجعية العون املبارش هلؤالء الطلبة،
واجلواب  :أهنا تؤسسهم تأسيسا صحيحا
حتى صاروا كوادر مهمة يف بالدهم.

المؤلف مع مدير مكتب مالوي لجمعية العون
المباشر األخ ( محمد منصور)
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 ثانيا :التعليم الجامعي:مل يتوق�ف طم�وح عب�د الرمح�ن الس�ميط
رمحه اهلل -ومجعية الع�ون املبارش عند حد تقديماخلدمات التعليمية وبن�اء املدارس ملرحلة التعليم
م�ا قب�ل اجلامع�ي ،أي االبتدائ�ي واإلع�دادي
والثانوي فحس�ب ،بل عملت على تقديم الدعم
للتعلي�م اجلامعي أيضا ،من خلال بناء اجلامعات
والكلي�ات ،أو على األق�ل تقديم املنح الدراس�ية
لطالب اجلامعة ،وخاصة املتفوقني منهم.
ويف إطار توفري فرص التعليم اجلامعي
يف التخصص�ات املطلوبة اس�تمرت مجعية
الع�ون املب�ارش يف إدارة ثلاث كلي�ات يف
كل من كيني�ا ،وزنجبار ،والصومال ،وقد
بل�غ ع�دد الطلب�ة املنتمين
هلذه الكلي�ات الثالث حتى
هناي�ة (2011م) م�ا يقارب
 4000طالب.
واملتف�وق يف ع�رف
قاعة دراسية لتعليم الطلبة على أحدث األجهزة
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اجلمعية هو من حيصل على مركز من املراكز الثالثة
األوىل ،وتقدم اجلمعي�ة له منحة ويرجع لبلده طبيب ًا
أو مهندس ًا ،ومن أيتام اجلمعية التي تعلموا بجهودها
سفري كينيا يف الكويت والطبيبة زينب التي هي اآلن
من أكرب األطباء يف كينيا.
واجلهود مس�تمرة يف مجعية العون املبارش إلعداد
الدراس�ات الالزمة إلنش�اء كلية لتدريب املعلمني يف
مالوي ألن احلاجة هناك ماس�ة جدا لتخريج معلمني
مس�لمني ،فرغم أن املسلمني يشكلون  %50من عدد
الس�كان فإن عدد املدرسني املسلمني املؤهلني ال يزيد
عىل  40مدرس� ًا ،فض ً
ال عن أن الدولة تفقد س�نويا ما
بين  %12إىل  %13م�ن العاملني يف التدريس بس�بب
مرض اإليدز املنترش ،واالستقاالت واملوت الطبيعي.

ويبلغ تعداد املدرسني املفقودين سنوي ًا قرابة
تسعة آالف مدرس من أصل  90ألف ًا هم جمموع
املدرسين العاملني يف مالوي ،وهو ما تسبب يف
خل�ق فجوة كبيرة وعج�ز واضح يف املدرسين
املس�لمني ،وبالت�ايل فه�ذا الظ�رف فرص�ة كبرية
يف س�د هذا الفراغ الرتبوي باملعلمني املس�لمني،
ه�ذا باإلضافة إىل إنش�اء حمطات إذاعي�ة للقرآن
الكري�م ،فقد ب�دأت مجعية العون املبارش بإنش�اء
حمط�ة يف مجهورية توجو  ،وهناك مائة حمطة جيري
العمل يف مراحل تنفيذها املختلفة بمناطق خمتلفة
من إفريقيا ،وتبلغ تكلف�ة املحطة الواحدة عرشة
آالف دين�ار كويت�ي ،تتضم�ن املع�دات الالزمة
ومصاريف التشغيل عام ًا كامالً.

وق�د تم إنش�اء كلي�ة الرتبي�ة يف زنجب�ار لتكون
رصح� ًا علمي� ًا لالرتقاء بأبن�اء املس�لمني يف إفريقيا،
وحتت�وي الكلي�ة على ع�دة مب�اين ومنش�آت منه�ا
(القاعات الدراس�ية  -س�كن الطالب  -سكن هيئة
التدري�س  -مركز خدمة املجتمع  -جامع مريم بنت
عمران  -مركز اهلاجري الطبي  -مطبعة الكلية ).
وق�د ب�دأت الدراس�ة يف الكلي�ة بتاري�خ
 ،1998/2/1وم�دة الدراس�ة أرب�ع س�نوات منها
س�نة متهيدية مقررة عىل مجيع الطلاب ،وقام فخامة
رئيس دولة زنجبار مع الوفد املرافق له بزيارة الكلية
يف شهر مايو 1998م.
ويدير مكتب زنجبار مدرس�ة اإلحسان الثانوية
للبنات التي يقع ترتيبها التاس�ع من بني  68مدرس�ة
بزنجب�ار وترتيبه�ا  239م�ن
 3169مدرس�ة على مس�توى
تنزانيا االحتادية.

برعاية من رئيس الدولة وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية العون المباشر الدكتور عبد الرحمن
المحيالن تخريج دفعة كلية التربية في زنجبار
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وق�دم املكتب منح�ا تعليمي�ة بلغت عام
(2012م )  86منح�ة تعليمية منها  72منحة
جامعية ،و 14منحة تعليم ثانوي.
ويكف�ل املكت�ب  10طلاب وطالب�ات
بكلي�ة الطب و 4بكلية التمريض وش�هد عام
( 2012م) ختري�ج أول طبيبة بزنجبار كفلتها
اجلمعية .

برنامج المنح
التعليمية:
تق�دم مجعية الع�ون املبارش منحا دراس�ية
لفائقي الطلبة يعطى للطالب من أجل استكامل
دراسته ،وتعطى املنح عىل أساس معايري عدة.
وه�ذا النظام م�ن املن�ح الدراس�ية معمول به
يف مجي�ع بق�اع املعم�ورة ،إذ تق�وم كثير م�ن
حكوم�ات الع�امل واجلامع�ات واملؤسس�ات
املختلف�ة بتقدي�م من�ح دراس�ية ملواطنيه�ا أو
للطلبة األجانب للدراسة فيها.
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وتع�د إفريقيا من أكث�ر املناطق حاجة هلذه
املن�ح الدراس�ية ملا ال خيف�ى من عوام�ل الفقر
وضع�ف اإلمكان�ات ،ما حي�دو بالكثريين من
طلاب العلم إىل االنصراف عن التعليم حتت
وطأة الندرة املالية والبحث عن لقمة العيش.
وم�ن أبرز األعمال املش�اريع التي ترشف
عليه�ا إدارة الرعاي�ة التعليمي�ة ه�و قيامه�ا
باإلرشاف عىل برنامج املنح الدراس�ية يف مجيع
الدول باإلضافة إىل اإلرشاف عىل تس�يري عدد
م�ن املؤسس�ات التعليمي�ة يقترب م�ن 200
مدرس�ة متنوعة (ابتدائي  /متوسط  /ثانوي)
باإلضاف�ة إىل العدي�د م�ن مؤسس�ات التعليم
الع�ايل مث�ل (كلي�ة الرشيع�ة يف كيني�ا ،ومعهد
التنمية اإلدارية يف الصومال ).

االهتمام بهم ورعاية تعليمية
منذ الصغر

وتق�دم اجلمعي�ة مبال�غ
مالي�ة تس�تهدف املحتاجين
املتفوقني دراس�يا وامللتزمني
أخالقي�ا لتغطي�ة املصاريف
الدراسية وهي نوعان:
 -1منح داخلية :تتمثل يف تسديد جزء من الرسوم الدراسية لبعض الطلبة يف املرحلة الثانوية واجلامعية.
-2منح خارجية :تتمثل يف حتمل جزء من املصاريف الدراسية للطالب املعتمدين وفق رشوط اجلمعية
واملسجلني يف إحدى اجلامعات خارج دوهلم.
 -3ويتكون ملف املنحة من:
 صور شخصية للمعني باألمر.						
 طلب. الشهادات وكشوف الدرجات. تزكية إحدى اجلهات اإلسالمية أو مكتب اجلمعية يف الدولة. إجراء املقابلة.		
 ملء االستامرة املعدة لذات الغرض.عبد الرحمن السميط وسجل العطاء  -اسنإلا ءانبو طيمسلا
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ومن أبرز أنشطة مكتب اجلمعية يف مايل توزيع منح مادية عىل الطلبة والتالميذ:
-1ترشيح الطلبة والتالميذ للحصول عىل املنح الدراسية.
-2تنظيم دورات لتكوين املعلمني.
-3تنظيم خميامت تربوية وتوعوية.
-4تنظيم أنشطة طالبية.
-5توزيع كتب دراسية عىل التالميذ.
-6تنظيم أسابيع ثقافية.
-7تنظيم حمارضات وندوات.
-8تأسيس منتدى طلبة وتالميذ مكتب اجلمعية منذ عام (2008م ).
وأما عن أثر وأمهية تلك املس�اعدات املادية للطلبة ،فقد أكد العديد من الطلبة أنه لوال اهلل ثم تلك املنح
الدراس�ية ملا متكنوا من مواصلة الدراس�ة .فقد حكى عثامن بغايوغو  -طالب جامعي وابن وحيد ألبيه  -أنه
كاد أن هيج�ر الدراس�ة يف الصف�وف الثانوية لعامل الفق�ر واحلاجة ،فأبوه فالح صغير ،كان حيتاجه يف بداية
فصل األمطار ،وهو الوقت الذي يصادف فيه االمتحانات النهائية ،فلم يكن بوس�عه املش�اركة يف االمتحان
السنوي بسبب أعامل احلقل ،إال أن حصوله عىل منحة من مكتب اجلمعية جعله يستأجر بتلك األموال غريه
ملساعدة أبيه يف أعامل احلقل املوسمي ،عىل أن يتفرغ هو للمشاركة يف االمتحان الدرايس.
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مشروع الحقيبة
المدرسية
ال يفتأ الدكتور عبد الرمحن السميط ورجال
مجعي�ة الع�ون املب�ارش يفك�رون دوم�ا يف متابعة
ومالحظة املشكالت التي تعرتض طالب العلم
يف م�دارس اجلمعي�ة والعمل عىل حله�ا ،وعادة
م�ا تكون ه�ذه العقبات متمثل�ة يف العجز املادي
هلؤالء الطالب ،وتتفت�ق األذهان بفضل اهلل عن
حل�ول تتمث�ل يف مش�اريع حلل هذه املش�كالت
لتسهيل العملية التعليمية عىل طلبة العلم.
وم�ن ه�ذه املرشوع�ات الطيب�ة «مشروع
احلقيبة املدرسية»
ج�اءت فك�رة احلقيب�ة املدرس�ية م�ن خالل
سلس�لة زي�ارات ق�ام هبا مس�ؤولو مجعي�ة العون
املبارش إىل اجلهات املعنية بش�ؤون التعليم ،حيث
تبني أن كثري ًا من الطلبة يتمتعون بمستويات جيدة
إال إهن�م بس�بب ظروفه�م املادي�ة ال يس�تطيعون
استكامل دراستهم وخاصة باملرحلة االبتدائية.

حفل لتوزيع الحقيبة المدرسية « اسم الجمعية بالسابق
لجنة مسلمي إفريقيا »

ويس�تفيد م�ن ه�ذا املشروع أبن�اء األئم�ة وأبن�اء
العاملين يف اجلمعي�ة املواظب�ون على أداء الصل�وات
يف املس�اجد م�ن التالمي�ذ ،واملحتاج�ون املجته�دون
م�ن أبن�اء املس�لمني ،ويتك�ون مشروع احلقيب�ة م�ن:
حقيب�ة ،وعرشة دفات�ر ،وثالثة أقالم ،وكس�وة ،وحذاء.
ويعم�ل مشروع احلقيب�ة املدرس�ية عىل حتفي�ز الطالب
عامة واملتفوقني منهم على وجه اخلصوص عىل االلتزام
بالربام�ج واملناه�ج التعليمية يف م�دارس اجلمعية وعدم
الوقوع يف عيوب الترسب التعليمي.
أم�ا األدوار الت�ي تق�وم هب�ا احلكومة وخت�ص الرعاية
التعليمي�ة وذلك يف قي�ام احلكومة ممثل�ة يف اللجنة الوطنية
الكويتية للرتبية والعلوم والثقافة ،وجامعة الكويت ،واهليئة
العامة للتعليم التطبيقي بتخصيص عدد من املنح الدراسية
للعديد من الطالب األفارقة للدراسة يف الكويت.
عبد الرحمن السميط وسجل العطاء  -اسنإلا ءانبو طيمسلا
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بنت األعوام األربعة تتقن
العربية وتحفظ أجزاء من
القرآن
م�ن أهم األعامل التي تق�وم هبا مجعية العون املبارش بناء
امل�دارس والتعلي�م وحت�رص اجلمعية على املزج بين البيئة
املحلي�ة يف التعلي�م والنظم الرتبوية احلديث�ة مع الرتكيز عىل
بناء اهلوية من تعليم اللغة العربية وأساسيات اإلسالم.

السميط بين التالميذ في أحد المراكز

يق�ول د .عبد الرمحن الس�ميط  -رمح�ه اهلل  -يف جملة
«الكوث�ر»  -العدد  - 4فرباير 2000م :ويف أوغندا أيض ًا
زرن�ا مركز ًا إسلامي ًا متكام ً
ال كن�ا نقوم ببنائ�ه ورغم أن
املشروع مل يك�ن قد اكتم�ل إال أن األهايل َف َر ًح�ا به بدأوا
تدري�س أوالده�م على أرض�ه بطريقتهم اخلاص�ة وهي
طريقة عقيمة ،وكانوا يصلون قرب املسجد الذي يبنى.
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وانطلقن�ا إىل مرك�ز عائش�ة  -ريض اهلل
عنه�ا  ،-ودخلن�ا مس�جد خدجي�ة  -ريض
اهلل عنه�ا  -امللح�ق باملرك�ز ،وقابلن�ا اليتيامت
الل�وايت انضمم�ن إلين�ا من�ذ أكث�ر من س�بعة
أشهر ،و ُأعجبنا مجيع ًا هبن وبحفظهن للقرآن،
وأش�د ما أعجبنا طفلة مل يتجاوز عمرها أربع
س�نوات حتدث�ت بعربي�ة فصيح�ة عن سيرة
الرس�ول  -صلى اهلل عليه وس�لم  -ورسدهتا
كامل�ة ،ثم طلبنا منها قراءة عدة س�ور صغرية
كان�ت حتفظه�ا ،وس�ألناها بالعربية عدة
أس�ئلة أجابتن�ا عليه�ا ،ضممناه�ا إىل
صدورن�ا وفرحن�ا هب�ا وبباق�ي اليتيامت.
من املمتع أن يرى امل�رء ثامر أعامله الطيبة
تنم�و أم�ام عيني�ه ،والتعلي�م حيت�اج إىل
الصرب واملثابرة وسعة الصدر ،فال يتعجل
اإلنس�ان ثمرات عمله وال ييأس ،خاصة
إن كانت األرض التي يعمل عليها خصبة
الرتبة طيبة املنبع ،فإخواننا األفارقة متشوقون
لتعل�م كل م�ا يعي�د إليه�م هويته�م العربي�ة
واإلسلامية ،فام علينا إال أن نبذر بذور اخلري،
مستعينني بفضل اهلل ثم بمجهودات وتربعات
املحس�نني من أه�ل اجلود ،نس�أل اهلل أن يغفر
وزرهم ،ويرفع قدرهم ،وينسأ هلم يف آثارهم.

اطلبوا العلم ولو في الكبر
مل يك�ن اجلهل الذي أصاب إفريقي�ا قرونا طويلة إال حصاد
أنظم�ة اس�تعامرية ،فرضت التجهيل عىل ش�عوب تلك األرض
بنه�ب مواردها ومتكني عن�ارص التبعية السياس�ية والثقافية هلذه
املجتمعات ،مما أدى إىل انتش�ار اجلهل َقسرْ ً ا وجربا عىل كثري من
األفارقة ،فالناس ال تتعلم إن كانت معدهتم خاوية أو أجسادهم
عاري�ة ،فضال عن التعرض لألوبئ�ة واملجاعات ،وحينئذ يكون
التعلم ترفا ورفاهية خترج عن نطاق املعقول ،فدفع املضار مقدم
يف فط�رة النف�س عىل جل�ب املناف�ع ،ولذلك ال تعج�ب أن جتد
األمية سائدة ،وأناسا يبلغون أرذل العمر دون أن يتعلموا حرفا.
وال ح�رج يف طل�ب العل�م يف الكبر حي�ث كان كثير م�ن
الصحاب�ة  -ريض اهلل عنه�م  -كب�ارا حين أس�لموا وتعلم�وا
العل�م ،ب�ل ومنهم الش�يخان أبو بك�ر وعمر وس�لامن الفاريس،
وقديما قي�ل :اطلب�وا العل�م م�ن امله�د إىل اللح�د ،ويف واقعن�ا
املع�ارص ،فضلا ع�ن تراثن�ا الع�ريب واإلسلامي علماء كب�ار
طلب�وا العل�م كب�ارا وتفوق�وا في�ه ،منه�م اإلم�ام اب�ن ح�زم
الظاه�ري ،والقف�ال ،وصال�ح ب�ن كيس�ان وكثيرون غريه�م.
يق�ول د .الس�ميط  -رمحه اهلل  -جمل�ة «الكوث�ر»  -العدد - 60
أكتوب�ر 2004م :عندم�ا تتح�دث وس�ائل اإلعلام املرئية منها
واملس�موعة أو املكتوب�ة ع�ن إفريقي�ا فإهن�ا تصفه�ا ع�ادة بأهن�ا
موئ�ل املجاعة واحل�روب األهلية والكوارث الطبيعية والفس�اد

اإلداري ،وتتجاه�ل بع�ض اجلوانب
املرشق�ة يف هذه الق�ارة ،التي قد تبدو
يف ظاهره�ا صغيرة بس�يطة ،ولكنها
يف حقيق�ة أمره�ا تنط�وي على معان
حضاري�ة تعبر ع�ن الفطرة الس�ليمة
الت�ي حتت�اج إىل م�ن يزيح عنه�ا غبار
اجلهل واالضطهاد.

وأود هن�ا أن أستش�هد
بموقفني م�ن املواقف الكثرية
الت�ي متث�ل تل�ك اجلوان�ب
املرشقة للدكت�ور عبد الرمحن
الس�ميط حت�ى ال ننظ�ر إىل
واقع هذه القارة بعني واحدة،
ونكون بالتايل تصورات عنها
ق�د جتان�ب الص�واب يف كثري
من اجلوانب.
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يقول -رمحه اهلل :-يف بداية الس�نة امليالدية احلالية وقف
ش�يخ كبري يدعى «كيماين مورانغ» جتاوز عم�ره ثامنني عام ًا
بزي�ه املدريس أم�ام مدي�ر مدرس�ة «كابكين�دور» االبتدائية
الواقعة يف غرب كينيا ليكون أول تلميذ يف هذه السن يلتحق
بالصف األول االبتدائي يف كينيا أو ربام عىل مستوى إفريقيا.
أم�ا املوق�ف الث�اين ف�كان يف مدين�ة «غاريس�ا» ذات
األغلبي�ة املس�لمة حي�ث تقدم�ت الس�يدة عبل�ة حسين
الت�ي جت�اوز عمره�ا س�تني عام� ًا إىل إدارة مدرس�ة
«جاريبو»االبتدائي�ة لتس�جيل اس�مها يف الص�ف األول
االبتدائي ولتبدأ مسرية طلب العلم والتعلم بعدما قضت
عمرها يف رعي املعز واإلبل يف صحراء بلدهتا.
قال التلميذ الكبري «مورانغ» وهو متوكئ عىل عصاه:
إنن�ي أريد أن أتعل�م القراءة والكتابة حتى أس�تطيع قراءة
اإلنجي�ل بنفيس ألعرف م�ا فيه ألتبني احلق من الباطل يف
أق�وال الناس وأحاديثه�م املضطربة حول�ه  ،ولدي أيض ًا
حلم كبير أن أصبح طبيب� ًا بيطري ًا ألعالج م�وايش القرية
وحيواناهتا  ،وأعتقد أن طموحايت هذه لن يكتمل حتقيقها
إال عندما يكون عمري قد أرشف عىل املائة وأربع سنوات
إذا تم االنتقال من مرحلة تعليمية إىل أخرى عىل ما يرام.
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الطري�ف أنه يوجد اثنان من أحفاد
موران�غ الثالثني يف نفس املدرس�ة التي
ي�درس فيه�ا  ،ولكنهما يف صف�وف
متقدمة عنه.
بينام حتدثت التلمي�ذة الكبرية عبلة
حسني عن أبيها الذي منعها من الذهاب
إىل املدرس�ة يف صغره�ا ،وكان يرضهبا
كلام حاولت التسلل إىل املدرسة لتكون
مث�ل أندادها الصغيرات ،وجيربها عىل
االهتمام بقطي�ع املعز لتصب�ح راعية يف
املستقبل.
وه�ذا يؤك�د أن ه�ؤالء املتعلمين
يف الكبر إنما ف�رض عليه�م اجله�ل
فرض�ا ،تارة م�ن خالل احلاج�ة وعدم

حرص على التعلم حتى في الكبر

الق�درة عىل التعليم واالنش�غال بطل�ب املعايش ،أو
غي�اب امل�دارس ودور العلم ،ولك�ن إن أتيحت هلم
فرص�ة التعل�م فل�ن يضيعوه�ا ،وقد عم�ل الدكتور
الس�ميط  -رمحه اهلل -ومجعية العون املبارش عىل نرش
العل�م والتعلي�م يف هذه البق�اعِ ،
فأنعم ب�ه من عمل
ِ
وأروع به من عطاء.

الدخول في اإلسالم ال
يعني الجوع الدائم
من أكرب العقبات التي حتول دون دخول األفارقة
مضمار التعلي�م واالنخ�راط املنتظ�م في�ه النفق�ات
الباهظة للتعلم يف بيئة فقرية ،بل معدمة أحيانا ،وكثريا
ما نرى النوابغ من طالب العلم يتعثرون يف استكامل
رحلة التعل�م ،بحثا عن طلب العيش واإلنفاق عمن
يعولوهن�م ،وكثريا م�ا يعتمد البعض منه�م عىل منح
الكنيس�ة التعليمي�ة والت�ي ال تفتأ تنقطع حني تش�عر
بمي�ل أحدهم للدخول يف اإلسلام ،وهن�ا يأيت دور
مجعية العون املبارش يف دعم هؤالء تعليميا وماديا.

يق�ول الس�ميط  -رفع اهلل مقام�ه يف اجلنة -
يف «حقيب�ة مس�افر» ص  :62قبل عرش س�نوات
أقمنا معهد ًا رشعي ًا يف شمال كينيا ليكون أساس� ًا
لنشر الدعوة اإلسلامية يف املنطقة وبني قبائلها،
واس�تقبلنا في�ه طالبا من كل قرية حت�ى يعود إىل
قريت�ه بع�د أربع س�نوات من الدراس�ة داعية إىل
اهلل ،وكان م�ن ه�ؤالء اخلرجيين حمم�د غلغال�و
ال�ذي ع�اش وثنيا ثم نرصاني ًا حت�ى دخل املعهد
وكان يعل�ق الصلي�ب عىل ص�دره ،مل نطلب منه
إطالق� ًا أن ينزع�ه ،ولكنه بعد أن أس�لم ختىل عنه
بنفسه عن قناعة تامة.
عمل حممد مثل زمالئه خالل دراستهم وبعد
التخرج يف الدعوة ،وكان يسري عىل قدميه عرشات
الكيلومرتات حتى يص�ل إىل بعض القرى إىل أن
خترج .وبعد مدة أرسلناه بمنحة للدراسة يف كلية
الرشيعة بالسودان ،وترك وراءه عائلة مكونة من
أب وأم وثالث�ة أوالد يف املرحلة االبتدائية بدون
معيل ،فالفق�ر هنا قد يكون ثمن ًا إلسلام العائلة
كام حدث هلذه العائلة التي كانت تتلقى مس�اعدة
غذائية من الكنيس�ة ،لكنها انقطعت عنها بمجرد
أن علمت هذه الكنيسة أن األرسة قد أسلمت.
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غادر حممد قريته إىل اجلامعة فانقطع مصدر رزق أرسته ،وبدأ
أفرادها ينامون الليلة والليلتني عىل الطوى ،لكن حممد ًا مل يرتدد
حلظة واحدة يف السفر للتزود بالعلم بعد أن استودع اهلل أرسته.
ومراعاة ألحوال هذه األرسة القاسية قام مكتب مجعية العون
املبارش برشاء مواد غذائية ،وفتح دكان هلا من ريع الوقف الدعوي
اخلريي ،فتغريت بذلك حالتها املعيشية ،وهاهم أفرادها اليوم يرفعون
أيدهيم إىل السامء داعني لكل من ساهم يف إنقاذهم من اجلوع والكفر.

أول من تم تعميده من قبائل الغبرا كمسيحى،
وهو اليوم داعية مسلم وشعلة من النشاط

وأمثلة طالب العلم الفقري كثرية ومتنوعة ،وذلك حيتاج منا
نحن العرب واملسلمني إىل زيادة الدعم واملساندة املادية واملعنوية
هلؤالء املتعلمني ،فهم أمل هذه البالد ،فغدً ا يصري منهم املعلمون
لغريهم النافعون ملن حوهلم.

سلطان الدينكا
يملك ستا وسبعين زوجة
جاء يف كتاب «قبيلة الدينكا يف جنوب السودان» للدكتور عبد الرمحن السميط وفاروق عبد اهلل أمحد
بلال ص  :102متي�ز الدكتور عبد الرمحن الس�ميط -رمح�ه اهلل -باحلس اإلبداع�ي يف إجياد طرق إلنفاذ
دعوت�ه وبرامج اإلنامئية والدعوية واخلريية ،وكان كذلك يتمتع باحلس االجتامعي واجلودة التواصل مع
مجيع الفئات التي يتعامل معها ،مما يدل عىل ما حباه اهلل من مواهب الذكاء ورسعة البدهية.
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ومل تك�ن العقب�ات الت�ي تعترض طري�ق العم�ل
الدع�وي متش�اهبة ولذل�ك كان األم�ر حيت�اج إىل اإلب�داع
واس�تحداث طرق جديد تتوائم مع كل مشكلة عىل حدة.
يقول الس�ميط -رمح�ه اهلل  -جمل�ة «الكوث�ر»  -العدد 53
 م�ارس 2004م :لق�د تبني يل من خلال جتربتي الكبريةيف الق�ارة اإلفريقي�ة أن تبلي�غ الدعوة اإلسلامية فيها البد
أن يعتم�د أس�اليب متنوع�ة تبع� ًا لتنوع جمتمعات ش�عوهبا
وقبائلها ،ومن مجلة هذه األس�اليب الرتكيز عىل استقطاب
بعض الرموز والش�خصيات املهم�ة يف مجاعاهتا ،والتعرف
عليها عن كثب لبناء عالقة مناس�بة تكون بإذن اهلل مدخ ً
ال
إىل قلب الشخص املستهدف إليداع كلمة احلق فيه.
وق�د كان�ت يل يف ه�ذا الص�دد عالق�ة صداق�ة م�ع
الس�لطان عبد الباقي أكول أش�هر سلاطني قبيل�ة الدينكا
حي�ت كللت هذه الصداقة بسلس�لة من املس�اعدات لنرش
العلم والتعليم بني أفراد قبيلته كخطوة أوىل لتحريرهم من
األمية واجلهل ،وإحلاقهم برك�ب أحداث احلياة العرصية،
إىل درجة أنه ش�كاين م�رة إىل وزير كويتي بمناس�بة زيارته
للس�ودان بدعوى أنني رفضت مساعدته عندما طلب مني
أس�لحة عس�كرية يدافع هبا عن نفسه وعشيرته ،فضحك
الوزير من شكواه!

لك�ن املفاج�أة الت�ي أدهش�تني أن
الس�لطان كان ق�د طل�ب من�ي م�رة بن�اء
مدرس�ة ،وق�دم يل قائمة بأسماء التالميذ
الذين يرغب أولياء أمورهم يف تدريس�هم
هبذه املدرس�ة ،فلام نظ�رت يف هذه القائمة
الحظ�ت أن حوايل س�تني تلميذ ًا حيملون
اسم والدهم :عبد الباقي أكول ،فحسبت
يف أول األم�ر أن الن�اس ينس�بون أبناءهم
للس�لطان اعرتاف� ًا بمنزلت�ه يف قلوهب�م،
ولكني عرفت منه أهنم أبناؤه حقيقة ،وأن
ه�ذا العدد إنما هو جزء من جمم�وع أبنائه
البال�غ عدده�م مائة وس�تني ول�د ًا وبنت ًا،
أنجبهم مجيع ًا من زوجات�ه البالغ عددهن
ست ًا وسبعني زوجة!
فأخربت�ه س�اعتها أن�ه أصبح مس�ل ًام،
وأن�ه حيرم عليه أن جيمع بني أكثر من أربع
زوج�ات ،وأن علي�ه أن يط ّل�ق الباقيات،
فرتكن�ي لينظر يف هذا األم�ر! وبعد مرور
أي�ام ،ج�اءين مبتس ً
ما وق�ال :احلم�د هلل!
لق�د خت ّلصت من هذه املعصي�ة التي كنت
أجهله�ا ،ففرح�ت ودعوت ل�ه بالتوفيق
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من كتاب السميط  -الدينكا ( دراستهم )

الدينكا « اللباس السلطان «  -من كتاب السميط

يف حيات�ه الزوجية املرشوعة ،فلام س�ألته عن
الطريق�ة التي ح�ل هبا هذه املش�كلة ،أخربين
أن�ه اختار م�ن بينهن أربع زوجات عىل س�نة
اهلل ورس�وله ،وجعل الباقيات إم�ا ًء وعبيد ًا،
فرشح�ت ل�ه أن ه�ذا األم�ر األخير خمالف
كذلك لرشع اهلل ،ولكنه اعرتض عليه بشدة!
ورغ�م طراف�ة ه�ذه القص�ة إال أن�ك
تكتش�ف ببس�اطة من ورائها أن غياب العلم
من كتاب السميط  -الدينكا دراستهم اآلن
واملعرف�ة هو الس�بب الرئيس يف ه�ذا اجلهل
ال�ذي يرضب رب�وع ه�ذه املناط�ق ،وال أعني اجله�ل الرشعي
فحس�ب بل واإلنس�اين احلضاري بمعناه الواسع ،وبناء مدرسة
يف مثل هذه األماكن عمل مبارك عظيم األثر.
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مركز التدريب والدعوة بالحكمة
م�ن األمور العظيمة التي غرس�ها الدكتور عبد
الرمحن الس�ميط يف نفوس من مع�ه يف مجعية العون
املب�ارش وحرص على االس�تنان هبا طوال مسيرته
احلافلة ،هو عدم استخدام أساليب اإلكراه املعنوي
واستغالل حاجة الناس يف دعوهتم لإلسالم ،تأسيا
بقول�ه تع�اىل (ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ) [البق�رة]256 :
واس�تنانا بس�نة الرس�ول  -صىل اهلل عليه وس�لم -
«يف كل ذات كب�د رطبة
أجر» .متفق عليه.

وخيبر د .عب�د الرمح�ن الس�ميط -رمح�ه
اهلل  -يف جمل�ة «الكوثر»  -الع�دد  - 21يوليو
2001م ع�ن زيارت�ه لكيني�ا أن�ه ق�ال :قمت
بزي�ارة إىل كينيا ،ودخلت خلال جولتي فيها
مركز ًا قرب العاصمة لتعليم النساء الفقريات
وتدريبه�ن عىل اخلياط�ة والعناي�ة باألطفال،
وتعري�ف الراغب�ات منه�ن بمبادئ اإلسلام
وتعاليم�ه ،وال�ذي أث�ار انتباه�ي أن أغلبي�ة

ويع�د ذل�ك املب�دأ
يف نشر اخلير والعطاء
جلميع الن�اس من أكرب
األس�باب على نج�اح
منهج�ه العط�وف يف
التح�اق الكثريي�ن من
إخواننا األفارقة بركب
املؤمنني.
مركز لتعليم النساء
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الدارس�ات فيه س�افرات وش�عورهن مكش�وفة ،وعندما استفرست من
املدرسة عن ذلك قالت :إن أغلب النساء يف مركزنا غري مسلامت ،ونحن
ال نرف�ض انتس�اهبن إليه يف أغلب ال�دورات ،وال نجربهن عىل احلجاب
وال على اعتن�اق اإلسلام ،ونرتك هلن حري�ة حضور احلص�ص الدينية،
واس�تطردت قائل�ة :إنني أعمل يف ه�ذا املركز منذ س�نوات وال أذكر أي
طالبة غري مسلمة خترجت منه عىل غري ملة اإلسالم  ،إن اجلميع هنا  -وهلل
احلمد  -يقتنعن باإلسلام من غري إكراه أو إغراء ،كام هو الش�أن بالنسبة
للبعثات التنصريية.
ويف ختام كلمتها أش�ارت إىل إحدى الدارس�ات املحجبات وقالت:
إهن�ا كانت نرصاني�ة ولكنها أس�لمت بعد م�رور ثالثة أيام فق�ط من بدء
الدورة التدريبية.
إن ه�ذا الدي�ن العظي�م ال يرتكه م�ن دخل في�ه إذا خالطت بشاش�ة
اإليمان قلبه أبدا ،فال يس�خط املؤم�ن عىل دينه إن ت�ذوق حالوته وتعلم
ش�عائره وأنس بربه ،وبالصحبة الطيبة املباركة ،ورؤية س�لوك الصاحلني
خري من القراءة أو السامع عنهم ،فالدعوة العملية تنتج ثامرا أطيب وأكثر
م�ن جمرد اخلطاب�ة والتنظري مع غياب الق�دوة العملي�ة ،ولذلك انترشت
دعوة الس�ميط  -رمحه اهلل  -وأنتجت أعمال مجعية العون املبارش املاليني
من املسلمني دون إكراه أو استغالل حلوائج الناس.
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اللغة العربية كانت
لغة السنغال!!
حرص الدكتور عبد الرمحن الس�ميط -رمحه
اهلل -يف خالل ثالثين عاما بيضاء مرشقة قضاها
يف إفريقيا عىل اس�تعادة ما اندثر من اهلوية العربية
السميط إلى أيامه األخيرة حرص
واإلسلامية لكثري من البلاد اإلفريقية ،اعرتاها
على زيارتهم واالهتمام بشؤونهم
ال�زوال ت�ارة والذب�ول والضع�ف ت�ارة أخرى،
فق�د اكتش�ف  -رمحه اهلل  -أن هناك ماليني م�ن األفارقة ترجع
ولك�ن ال يقابل تلك النس�بة العالية
جذورهم إىل أص�ول عربية وإسلامية ،وبعضهم كان يتحدث
العربي�ة وتركها ،بس�بب الغزو احلض�اري والثق�ايف التي محلته م�ن املس�لمني مثي�ل هل�ا يف انتش�ار اللغة
العربي�ة ،فرغم ارتباط العربية باإلسلام
رياح الغزو العسكري االستعامري الغريب لتلك البالد.
ارتب�اط ال�روح باجلس�د إال أن اللغ�ة
وق�د ارتك�زت أعمال مجعي�ة الع�ون املب�ارش يف العربية قد نس�يت كثريا يف السنغال حتت
تثبي�ت دعائ�م اهلوي�ة العربي�ة واإلسلامية على مرتكزي�ن وطأة التغري�ب الثقايف ،خاصة الفرنيس.
ينبع�ان م�ن معين واح�د ومه�ا الدع�وة والتعلي�م .جاء يف جملة «الكوثر»  -العدد  - 31مايو
وتعد الس�نغال مثاال واضحا عىل وجود أص�ول للهوية العربية 2002م :ذهب الربوفس�ور عمر سامب
واإلسالمية ،فقد دخل اإلسالم السنغال يف القرن احلادي عرش مدير مؤسس�ة أتادي�وب ،التي حتولت يف
امليالدي م�ع قبيلة صنهاجة الت�ي كان�ت تقطن موريتانيا حاليا وق�ت س�ابق إىل جامع�ة داكار احلالي�ة،
يف ذلك الوقت ،واس�م الس�نغال مأخوذ من النطق بلغة الولف م�ن خالل مقال له نرش يف جملة املؤسس�ة
«س�ونو غ�ال» بمعن�ى قاربنا ،أو ه�و حتريف لكلم�ة «زنگال» ،املذك�ورة ع�ام ( 1971م) ،إىل أن اللغ�ة
العربية كانت اللغة الرس�مية يف السنغال
وتزيد نسبة املسلمني هناك عن  %94واحلمد هلل.
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قب�ل عه�د االحتالل ،وق�د حت�دث العديد م�ن الرحالة
العرب والربتغاليني والفرنسيني واألوروبيني منذ القرن
احلادي عرش امليالدي عن إنش�اء مراكز عدة يف هذا البلد
لتدريس اللغة العربية أو املواد اإلسالمية بصورة خاصة.
وقد حافظت احلكومات الس�نغالية املتعاقبة عىل هذا
النهج الثقايف ،فعملت عىل وضع مناهج دراس�ية تش�مل
تدري�س اللغ�ة العربية يف امل�دارس اإلعدادية حفاظ ًا عىل
هذه اللغ�ة من جهة ،ولفه�م القرآن الكريم ،واس�تنطاق
الوثائق واملخطوطات التارخيية العربية من جهة أخرى.
لكن ذلك ال يعني أن هذه احلكومات وجهت اهتاممها
فق�ط إىل ه�ذا اجلانب م�ن السياس�ة التعليمي�ة العامة ،بل
عمل�ت أيض ًا عىل نرش امل�دارس األهلية يف املدن والقرى،
ووضعت هلا املناهج واملقررات الدراس�ية التي حتافظ عىل
اإلرث الثقايف واحلضاري التي تتمتع به السنغال.
لق�د اهت�م الس�نغاليون بالثقاف�ة العربي�ة اإلسلامية
اهتامم� ًا كبري ًا ومن مظاه�ر ذلك االهتمام إطالق األهايل
عىل املدارس القرآنية اسم « دار ًا» يف لغة «الولوف» والتي
اش�تهرت بتحفيظ تالميذه�ا القرآن الكري�م ،وتعليمهم
الق�راءة والكتابة باللغ�ة العربية ،وتدريس�هم مواد دينية،
باإلضافة إىل األدب العريب.
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وق�د نبغ يف ه�ذا البلد ش�عراء س�نغاليون
مرموقون من أمثال «بشري لوكاه» و«عىل عثامن
درام�ي» و«احلاج س�يدي دي�ايل» وغريهم من
الش�عراء ،وبرز فيه علامء مشهورون كـ«محادي
كوليب�ايل» الذي خترج من كلية اآلداب بجامعة
داكار ع�ام ( 1985م) بأطروحت�ه املش�هورة
حت�ت عنوان « :الرس�ول حممد  -صىل اهلل عليه
وسلم  ،-عند الشعراء السنغاليني املستعربني»،
وبعض الس�نغاليني من فحول شعراء العربية،
وال خالف يف أن الس�نغال أصبحت بذلك من
أهم الدول املستعربة يف إفريقيا.
هناك فرص كبرية النتشار التعليم
الع�ريب يف الس�نغال مدفوع�ا بانتماء
النس�بة األعظ�م من ش�عب الس�نغال
لإلسلام ،وذل�ك بتضاف�ر اجلهود يف
تكوين مؤسس�ات تعليمية عربية وفقا
ملعايير علمي�ة حديثة ،وموح�دة قدر
اإلمكان ،جتمع بني معامل اهلوية العربية
اإلسلامية م�ن جان�ب ،واملع�ارصة
والعلوم احلديثة من جانب آخر.

اس�تفرست من أحد مدرس�يها ،وهو الش�يخ
رياض الكنيسة ولسعة
حممد دينق عن أس�باب ذلك أجاب بقوله :إنه
الجوع في الكتّاب!
الفقر الذي حيول دون وصول خرجيي املدارس
الثانوية من املس�لمني
إىل الكلي�ات واملعاهد
إن أردت التعـــليم
م�ن أج�ل إكمال
والطعام فـاتـرك اإلسالم،
تعليمه�م اجلامع�ي،
ذلك الشعــــــار األكـــرب
وأضاف :هل تعلمون
للكنيـسة فــي استجالب
أن الكنيس�ة هنا تدفع
الفقراء واملعوزين يف أرجاء
م�ا يع�ادل اثن�ي عرش
إفريقيا البائسة ،فقصص
دين�ار ًا كويتي� ًا ش�هري ًا
ابتزاز الـناس ودفعـهم عن
ل�كل طال�ب ي�درس
هويتــهــــم ودينـــهـــم
بالكلي�ة ،بشرط أال
و إ حلـــا قـهم
د .السميط في ضيافة مؤرخ العقيالت األستاذ محمد الوهبي على
يكون مسل ًام؟! ولنا يف
بـــا لكنيســة ،
يسار الصورة
النهاية ختيل النتيجة.
مــدفــوعــني
بوحش اجلوع املسغب ،والفقر املدقع ،واملرض املفزع.
وي�رى الش�يخ حمم�د دين�ق أن الس�بيل
الوحيد ملواجهة هذه املش�كلة هو الرتكيز عىل
يق�ول د .الس�ميط -رمح�ه اهلل  -يف جمل�ة «الكوثر»  -الكف�االت املالي�ة من املحس�نني الك�رام ،فلو
الع�دد  - 46أغس�طس 2003م :أثن�اء زي�اريت األخيرة متكنا من كفالة عرشة طالب متفوقني من أبناء
للس�ودان زرت كلية الرتبية يف مدينة ملكال التي تسكنها جنوب الس�ودان املس�لمني ،الرتفعت نس�بة
نس�بة جي�دة من املس�لمني ،فاكتش�فت أنه ال يوج�د فيها اجلامعيين بص�ورة كبرية عام هي علي�ه اليوم،
سوى سبعة طالب مسلمني من بني مجيع طالهبا ،وعندما ورضب مث ً
لا بنفس�ه قائالً :ل�و مل أحصل عىل
عبد الرحمن السميط وسجل العطاء  -اسنإلا ءانبو طيمسلا
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منحة من اململكة العربية السعودية املعروفة برعايتها
ألبناء املس�لمني أينام وجدوا ،ملا اس�تطعت بلوغ هذه
املرتبة اجلامعية ،واحلصول عىل درجة املاجستري.
وعندما مهمت بوداعه محلني رس�الة شفهية
يناش�د فيه�ا إخوان�ه من الع�رب بناء ن�اد للطلبة
املس�لمني (كلفت�ه ح�وايل  5000دين�ار كويتي)
على غرار إخواهن�م يف العديد من البلاد العربية
واإلسلامية ،وإنش�اء مكتب�ة إسلامية (كلفته�ا
اإلمجالي�ة  800دين�ار كويت�ي) يف األرض
املخصصة هلم أسوة بالطلبة املسيحيني.
كانت هذه صورة عن حالة التعليم اجلامعي
يف وس�ط املس�لمني هبذه املدين�ة ،لكن م�اذا عن
املرحلة االبتدائية ورياض األطفال فيها؟ احلقيقة
أنن�ي ال أود أن أس�هب يف احلدي�ث ع�ن أحواهلا
املؤس�فة كذلك حت�ى ال أثقل عىل قل�ب القارئ
الكري�م ،لكنن�ي أتن�اول باختصار ش�ديد جانب ًا
واح�د ًا فقط قد تكون في�ه الكفاية إلعطاء تصور
ع�ن واقع حال ه�ذه املرحلة التعليمي�ة املهمة يف
حياة الطفل.
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إن الص�ورة املؤملة التي ارتس�مت يف
عين�ي وأنا أزور بع�ض الكتاتيب القرآنية
ه�ي تلكم األلوان الش�احبة التي صبغت
وج�وه أطفاهل�ا وأجس�ادهم النحيل�ة
لترتجم س�وء التغذية التي أصبحت قدر ًا
مق�دور ًا يالزمه�م م�ن امله�د إىل اللح�د
يف الوق�ت ال�ذي ي�رون في�ه أتراهب�م من
أتباع الكنيس�ة وهو يرفلون يف مالبس�هم
األنيق�ة ،وينعم�ون بوجب�ات الطع�ام
املجاني�ة ،ويلعبون ويمرح�ون يف رحاب
روضته�م كأهنم يف ري�اض اجلنة ويف ظل
هذه احلالة املزرية ،قد تشتد وطأة احلرمان
عىل بعض األطفال املسلمني ،أو تلسعهم
عض�ة اجل�وع يف بطوهن�م فيهرب�ون م�ن
كتاتيبه�م القرآني�ة ،ويلجئ�ون إىل رياض
الكنيس�ة لتطعمهم من جوع ،وتكس�يهم
م�ن ع�ري! كي�ف ال يفعل�ون وإخواهنم
املس�لمون يبخلون عليهم بوجبة س�اخنة
ال تكلف أكثر من عرشة فلوس كويتية أو
إحدى عرشة هللة سعودية؟

أبل�غ بن�ا األم�ر ح�د العجز ع�ن إطعام
مخسين طف ً
لا م�ن املس�لمني مل�دة ش�هر
فق�ط حت�ى تق�وم الكنيس�ة هب�ذا الواج�ب
التكافلي ال�ذي بن�ي علي�ه دينن�ا احلنيف؟!
إن التقصير يف محاية عقيدة ه�ؤالء الضعفاء
واملس�اكني م�ن تغ�ول التنصير هل�و واجب
على املس�لمني كافة كل بحس�ب اس�تطاعته
ومقدرت�ه ،فم�ن قام ب�ه من عموم املس�لمني
فق�د كف�ى بقيتهم من احلرج واإلثم وس�ؤال
اهلل س�بحانه لن�ا ي�وم الدي�ن ،أي�ن كنت�م أهيا
الع�رب واملس�لمون حين اس�تلب م�ن
إخوانكم عقيدهتم ودينهم حتت وطأة اجلوع
والفقر واجلهل ،وقد أحسن اهلل إليكم بالعلم
واملال؟!

ح�رص الدكت�ور عب�د الرمح�ن الس�ميط  -رمح�ه
اهلل -يف مجي�ع املرشوع�ات واألعمال الت�ي تق�وم هب�ا
مجعي�ة الع�ون املب�ارش أن تك�ون تل�ك األعامل على أعىل
مس�توى م�ن اإلتق�ان واجل�ودة ،فلا معن�ى ألن يق�وم
امل�رء بعمل خيري يتناق�ض م�ع معايري اجل�ودة واجلامل
واإلتق�ان ،س�واء أكان هذا األمر مس�جدا أو مدرس�ة أو
بئ�را أو غيره من األعمال الدعوية واإلنامئي�ة أو اخلريية.
ومتي�زت أعمال مجعي�ة الع�ون املب�ارش بإط�ار معماري
وتنظيم�ي بارز جيع�ل من يراها يعلم أهن�ا من صنع مجعية
العون املبارش.

وق�د قام الدكت�ور عبد الرمحن الس�ميط
رمح�ه اهلل -بجه�ود مضني�ة يف علاجمش�كالت املتعلمين األفارق�ة وذل�ك م�ن
خالل قيام مجعية العون املبارش ببناء املدارس
ت�ارة ،أو م�ن خلال برنامج املنح الدراس�ية
ت�ارة أخرى ،مع متيي�ز الفائقني واملميزين من
هؤالء الطالب الناهبني.

وه�ذا املنه�ج م�ن إتق�ان األعامل يع�د بمثاب�ة دعوة
صامت�ة لإلسلام واملس�لمني يف ق�ارة إفريقي�ا ،وعالم�ة
ال ختطئه�ا العين عىل نجاح تلك املش�اريع الت�ي تقوم هبا
مجعي�ة العون املبارش كواحدة من أكرب املؤسس�ات اخلريية
واإلنسانية يف إفريقيا ،مما جيعلها قدوة لغريها ،وداعام للثقة
يف االعتماد عليها للقي�ام باملزيد من هذه األعامل املرشقة.
يقول د .الس�ميط -رمح�ه اهلل  -يف جملة «الكوثر»  -العدد

استثمار صغير يأتي بربح
عظيم
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 - 48أكتوب�ر 2003م :قم�ت خلال الفترة املاضي�ة
بزي�ارة تفقدية إىل مش�اريعنا اخلريي�ة يف مجهورية مالوي
اإلفريقي�ة ،قضي�ت فيها ليل�ة يف مركز اخل�رايف الذي بنى
منذ ثامين س�نوات بكلفة إمجالية بلغت
 600أل�ف دوالر أمريك�ي ،أي م�ا
يعادل  185ألف دين�ار كويتي ،وليلة
أخ�رى يف مرك�ز الفريح ال�ذي بلغت
كلف�ة بنائه  800أل�ف دوالر أمريكي
أو ما يساوي  220ألف دينار كويتي.

إن�ه اجل�و اإليماين ال�ذي نتمن�ى أن يظل
صافي ًا ،وتفوح نسامته يف مجيع ربوع هذه القارة
املنس�ية  ،لك�ن م�اذا ع�ن التحصي�ل العلمي
واملس�توى الدرايس لطلبة
املدرستني املذكورتني؟

إهن�ا مفاج�أة أخ�رى
كذل�ك مل أك�ن أتصوره�ا
هب�ذا الق�در ،وه�ي تتعل�ق
بالنتائج الت�ي حققها طلبتنا
يضم املركز األول مدرس�ة ثانوية
على مس�توى البل�د كل�ه:
للبنني ،والثاين مدرس�ة ثانوية للبنات،
إذ كان�ت نس�بة النج�اح يف
المؤلف أمام مسجد لطيفة الفريح
باإلضافة إىل مسجد وخمتربات العلوم
الثانوي�ة العام�ة %100
في مالوي
ومكتب�ة وقس�م للكمبيوت�ر ،ومرك�ز
يف كال املدرس�تني ،بينما مل
لتدريب النساء ودار للضيافة وسكن للمدرسني ومزرعة تتج�اوز يف أفض�ل امل�دارس العام�ة األخ�رى
وغريها من املشاريع املوازية يف كل منهام.
 %20مما حدا بوفود متثل وزارة الرتبية إىل زيارة
املدرستني الستكشاف رس هذه النتائج املذهلة.
لك�ن الذي أث�ار انتباه�ي بصورة كبيرة ،ومأل قلبي
بس�عادة ال توص�ف مج�وع الطلب�ة الذي�ن احتش�دوا يف
إن كلف�ة الطال�ب الواحد الت�ي ال تتجاوز
املس�جد دون أن يتخل�ف منهم أح�د ألداء صالة الصبح مخس�ة عشر دين�ار ًا كويتي� ًا أو ما يس�اوي مائة
يف خش�وع وإجالل ،حتى إذا انتهوا منها حتولوا إىل تالوة وثامنني رياالً س�عودي ًا ،تعني إفادة أمة اإلسالم
الق�رآن الكري�م بأصواهت�م اجلميلة التي تعبر عن صدق بطبيب أو مهندس مسلمني بعد ميض عدد يسري
إيامهنم برب العاملني ،وحبهم لكتابه العزيز.
من السنوات ،إنه استثامر صغري بربح عظيم!
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سينما تحول إلى مسجد
كثريا ما يرزق اهلل الدعوة اإلسالمية أناسا يسامهون إسهاما
قويا يف دفع العمل اخلريي والدعوي خطوات كبرية لألمام ،ملا
يوف�ره من دعم مادي ومعن�وي يف هذا اإلطار ،ولنا يف أيب بكر
الصدي�ق وعثامن بن عفان وعبد الرمحن بن عوف وغريهم من
أبرار اإلسالم األوائل أسوة حسنة وقدوة طيبة ،وتدين الدعوة
اإلسلامية ألمثال هؤالء األخيار بالفض�ل يف بناء املجتمعات
اإلسالمية وإمدادها بحاجاهتا األساسية للحياة واالستمرار.
يق�ول د .الس�ميط  -رمح�ه اهلل  -يف جملة «الكوث�ر»  -العدد
 - 86ديس�مرب 2006م :كان يف مجهورية بنني التي تقع يف غرب
إفريقي�ا رج�ل أعمال مس�لم
يمل�ك س�ينام كبيرة يف بورت�و
نوفو العاصمة التجارية ،ولكن
اهلل تع�اىل هداه لاللت�زام بالقيم
اإلسلامية حت�ى أصب�ح أكث�ر
تدين� ًا ،فق�رر أن هي�دم الس�ينام
تكفير ًا عما مضى م�ن عم�ره
ويبني مكاهنا مسجد ًا كبري ًا.

مل يكت�ف بذلك فق�ط بل زاد
عليه أن بنى مس�جد ًا آخر ضخ ًام،
وكان يف نيت�ه أن يؤس�س مرك�ز ًا
إسلامي ًا لأليتام ومدرسة يف نفس
املوقع ،ولكنه تويف  -رمحه اهلل  -يف
منتص�ف إنجاز هذا املرشوع ،فلم
يكتمل بناء املدرس�ة بعد استكامل
هيكله�ا األس�ود ،أم�ا دار األيتام
فلم يرشع بعد يف بنائها.

مركز تعليمي لأليتام لتأهيلهم
علميا وبدنيا
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إن حياة هذا املس�لم التي تغيرت من حال إىل حال
لتعرب عن فع�ل رياح اإليامن بالنفوس عندما هتب عليها
وأمثاله ليس�وا بالقليلني ،فقد عرفت مس�ل ًام إفريقي ًا آخر
م�ن هذا القبيل يف بوركينافاس�و ،وه�و من رجال أعامل
كذلك ،كان قد تربع بمبلغ من املال لبناء أربعة وأربعني
مس�جد ًا ،وعرفت آخر تربع لبناء أكثر من س�تة وسبعني
مسجد ًا ،وغريهم كثري واحلمد هلل رب العاملني.
ليس هذا فحس�ب بل تعرف�ت يف أكرا عاصمة غانا
منذ عدة س�نوات عىل جمموعة أخرى من رجال األعامل
القادمني من شمال لبنان ،وأعجبني فيهم حبهم ألعامل
اخلري واخلدمات التي يقدموهنا للسكان املحليني ،حيث
بنوا مدرس�ة ثانوي�ة يف العاصمة ،ش�اركنا ببن�اء نصفها
وعين�ا فيها مدي�ر ًا عربي ًا إلدارهتا ،وتركنا ش�ؤوهنا املالية
هلم فهم رجال أعامل يعرفون كيف يديرون ميزانيتها.
لقد أصبحت هذه املدرسة اليوم من أفضل مدارس
غانا ،يدفع طلبتها رس�وما عالية بم�ن فيهم أبناء وبنات
اجلالي�ة اللبناني�ة حت�ى اس�تطاعت تغطي�ة مصاريفه�ا،
ب�ل حتقق أرباحا تس�تغل يف تطوي�ر مرافقه�ا وجتهيزاهتا
ووس�ائلها التعليمية ،خصوص ًا أهن�ا تتوفر فيها خمتربات
للكمبيوتر والكيمياء والفيزياء.
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أمل للسميط
يتحقق بفضل اهلل
يقول د .عبد الرمحن الس�ميط  -رمحه
اهلل  :-حلم�ي أن أبني مائة مدرس�ة ثانوية
نموذجي�ة يف إفريقي�ا كله�ا وأدير ش�ؤوهنا
لتخري�ج جي�ل م�ن الق�ادة القادري�ن عىل
إدارة جمتمعاهت�م وتوجيهها نحو اإلسلام
واخلير واملحبة والسلام ،إال أن كلفة بناء
وتس�يري ه�ذا النوع م�ن امل�دارس مرتفعة
جد ًا ،ولكنه حل�م لو حتقق ،فأبرشوا بخري
كبري إلفريقيا بعد عرشين سنة إن شاء اهلل.
رح�م اهلل الدكت�ور عب�د الرمح�ن
الس�ميط ،الداعي�ة والطبي�ب واإلنس�ان
القدوة ،الذي ال تنتهي شامئله وال أسباب
اإلعج�اب به ،فها هو يقوم بتلك األعامل
العظيم�ة وما زال حيل�م بمزيد من ِغراس
اخلري واجلامل يف شتى بالد املسلمني.

حيهلا يا دع�اة احلق وس�عاة اخلري وب�اذيل املعروف
وذوي اليس�ار ،لنحقق شيئا من أحالم فاتح إفريقيا الثاين
عبد الرمحن الس�ميط ،ونعمل عىل نشر العلم واملعرفة يف
الق�ارة الس�مراء وال ننس�ى ما حل�م به من العم�ل املتقن
واملتكامل لتلك األعامل.
يقول الدكت�ور عبد الرمحن صال�ح املحيالن الرئيس
احلايل ملجل�س إدارة مجعية العون املبارش :نحن اآلن لدينا
مدارس قرآنية تربو عىل مائتني ومخسين مدرس�ة ،إضافة
إىل مائت�ي مدرس�ة نظامي�ة حكومي�ة منتشرة يف عرشات
ال�دول اإلفريقية وفقا لنظام التعلي�م احلكومي يف الدولة
التي هبا املدارس.

وه�ا ه�و صاح�ب الغ�رس األول يف
إفريقي�ا عب�د الرمح�ن الس�ميط يمت�د أثره
وينس�أ اهلل له يف ذكره ،وتستمر ثامر أعامله
املبارك�ة يف االزدي�اد والنماء بفض�ل م�ن
اهلل ،ث�م بفضل األيدي الفاضل�ة الكريمة
املبارك�ة الت�ي ش�اركته م�ع مجعي�ة العون
املب�ارش يف أجر هذه األعمال املباركة التي
ستكون خري فرط هلم عىل الرصاط إن شاء
اهلل ،فه�ل من مزاحم للخري ومش�مر لثامر
العطاء والرب.

لدين�ا أيض�ا كلي�ة وأرب�ع
جامع�ات ،ونح�ن يف ط�ور بناء
جامعتني أخريني ،ونخطط لبناء
جامع�ة كل س�نتني ،فضلا عن
مزيد من املدارس الثانوية.

د  .عبد الرحمن المحيالن
وافتتاح بعض مشاريع
جمعية العون المباشر
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فضل إفطار الصائم
إفطار الصائم صورة من صور التكافل
االجتامعي يف اإلسالم ،فهو بني األقارب فرصة
لصلة األرحام ،وجتمع األهل واألحباب الذين
فرقتهم األيام ،وباعدهتم األعامل
مائدة إفطار صائم
واألشغال ،أو تناءى هبم اخلالف واخلصام.
وهو تأليف لقلوب الفقراء واملساكني ،ومواساة
لألمهات الثكاىل واأليامى واأليتام ،فاجتامع الناس عىل
سامط واحد يتناولون طعام إفطارهم تبعث عىل األنس
من الوحشة والتجمع بعد الوحدة.
وإفطار الصائمني يف إفريقيا من أفضل األعامل ،فال
شك أن إخواننا يف إفريقيا أكثر حاجة من غريهم ،حيث
إن الفقري منهم صائم رغم أنفه طوال العام يصل اجلوع
بني الليايل واأليام ،وال خيتلف رمضان عن غري رمضان
إال يف نية الصيام.
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فهنيئا ملن أطعم بطونا جائعة مخاصا ،غرس اجلوع يف
بطوهنم أنيابه ،وهنيئا ملن أروى أجوافا عطاشا ،جف املاء
من دمائهم ،حتى كاد أن يسيل املوت هلم لعابه،
وقد حث  -صىل اهلل عليه وسلم  -عىل إفطار الصائم
ِ
بقوله« :من َف َّطر ص ِائ ًام ك َ ِ
ص
َان َل ُه م ُثل َأ ْج ِره َغيرْ َ َأ َّن ُه الَ َينْ ُق ُ
َ ْ َ َ
ِ
الص ِائ ِم َش ْيئ ًا» رواه الرتمذي بإسناد صحيح.
م ْن َأ ْج ِر َّ
مل يرتك الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل-
فرصة إلدخال الرسور عىل قلوب إخواننا يف إفريقيا إال
واغتنمها ،وال معنى من املعاين اإلنسانية واإلسالمية إال
وكان سباقا إليها ،رابطا كل هذه املعاين الراقية مع الدعوة
باحلكمة واملوعظة احلسنة ألولئك الذين أجهدهتم مشاق
احلياة ومتاعبها ،وطال عليهم األمد حتى نسوا مآثر دينهم
ومفاخره الدينية واإلنسانية.
فقام السميط -رمحه اهلل -قدر ما استطاع هو ومن
معه من خرية رجال مجعية العون املبارش بام يوليه عليه
إسالمنا من واجبات صلة األرحام وإطعام الطعام
وطيب الكالم ،وأعاد جتديد معاين اإلسالم يف عقول
ونفوس إخواننا يف إفريقيا  ،فكانوا خري سفري خلري
الرشائع واألديان دين اإلسالم.

السميط ومشروع
إفطار صائم
يعترب مرشوع إفطار الصائم من أهم
املشاريع املوسمية التي حرص عىل تنفيذها د.
عبدالرمحن السميط  -رمحه اهلل  -أثناء توليه
قيادة مجعية العون املبارش يف الدول اإلفريقية
الفقرية ،وهيدف املرشوع إىل نرش قيم التكافل
بني الشعوب اإلسالمية ،واإلسهام يف ختفيف
معاناة املحتاجني خالل الشهر الكريم ،حيث
يستفيد من هذا املرشوع مئات اآلالف من
الصائمني ويتم خالل شهر رمضان توزيع
آالف الطرود الغذائية عىل األرس باإلضافة
لتجهيز موائد اإلفطار اجلامعي يف خمتلف
املساجد والقرى ذات األغلبية املسلمة.
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وقد حرص الدكتور السميط -رمحه اهلل-
عىل أن يكون جلمعية العون املبارش وجود دائم
يف األماكن التي تفتقر للمساعدات واإلغاثات،
وأحيانا ما تكون هذه األماكن ذات طبيعة
خطرة ،مما يعرض العاملني للمخاطر املتعددة
تصل لدرجة القتل أحيانا ،ولكن اهلل خري حافظا
وهو أرحم الرامحني.
وإ ّبان أزمة إقليم دارفور يف السودان
يف العام ( 2004م ) طلب الدكتور عبد الرمحن
السميط بأن يتم تنفيذ مرشوع إفطار صائم داخل
خميم «كلمة» للنازحني ،وهو يبعد ( )17كيلومرت ًا
رشق مدينة نياال بجنوب دارفور ،وهو من أكرب
خميامت النازحني يف إفريقيا ،وحتدث فيه الكثري
من احلوادث وأعامل القتل ،واالنفالت األمني
لعدم وجود قوات أمنية حتميه ،حتى إن به بعض ًا
من عنارص احلركات املسلحة الكارهة للعرب
واملسلمني باعتبار أن املنظامت واجلمعيات العربية
واإلسالمية مساندة للحكومة ،وأن العاملني فيها
معظمهم عيون للحكومة بحسب ما تم تعبئة
هؤالء به من أفكار.
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ذبح الثور ومشاركة األهالي
باإلفطار الجماعي

ويقول مدير مكتب السودان« :وقد
حاول مسئول املفوضية منعنا من الذهاب إىل
هذا املخيم خلوفه عىل سالمة فريقنا ،وبحمد
اهلل اشرتينا ثور ًا وتوجهنا نحو املخيم،
وعندما وصلناه استفرس النازحون عنا ،فقلنا
هلم :نحن إخوانكم من مجعية العون املبارش
الكويتية ،ونحن الذين فتحنا ألبنائكم مركز ًا
لتغذية األطفال والنساء احلوامل واملرضعات
من قبل يف معسكرات النزوح ،وقد جئنا
اآلن بتوجيه من إخوانكم من دولة الكويت
لنشارككم الصيام واإلفطار فرحبوا بنا،
فنادينا الرجال فذبح الثور وتم إعداد اإلفطار.

ويف املساء اجتمع املئات يف مائدتنا
الرمضانية ،ورأينا النازحني رغم فقرهم
الكل خيرج بام عنده ،فأفطرنا مجيع ًا ،وبكى
الناس فرح ًا ،وقالوا لنا :إن هذه أول مرة
جيتمعون مع بعضهم البعض منذ بداية
النزوح يف العام (2002م) ،وعندما
مهمنا بالرجوع واالنرصاف طلبوا منا أن
نجلس ونشاركهم حلقة التالوة املسائية
التي يقيموهنا عقب اإلفطار ففعلنا ،وبعد
االنتهاء ودعونا بالتهليل والتكبري ،وكم
أصاب الذهول القوات األمنية عندما عدنا عند الساعة الثامنة والنصف مساء وقالوا لنا :واهلل ظنناكم اآلن
يف عداد األموات.

هذا ديننا
يف إحدى القرى الوثنية بتشاد ذهب د عبدالرمحن السميط -رمحه اهلل-ليتفقد حال أهل القرية
بعد ما علم أن منهم الكثريين يموتون من اجلوع وقد أخذ قراره باإلفطار مع مسلمي القرية ،وهناك
دعا كل أهل القرية مسلمني وغري مسلمني ،فتعجبوا ونظر بعضهم إىل البعض متسائلني ملاذا يفعل
املسلمون هذا ؟ !
وقد كان هذا سببا يف إسالم بعض القرى هناك.
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أس ِلموا تَسلَموا بحفظ
اهلل

فيلكن اسم ولدي
رمضان

أحيانا ال جيد غري املسلمني وسيلة إلثناء الناس
وصدهم عن دخول اإلسالم إال بالتهديد ،إما بالقتل،
أو بالتجويع والطرد ،ولكن اهلل غالب عىل أمره.

ويف ليلة من ليايل اإلفطار يف إحدى
الدول اإلفريقية كانت هناك امرأة حامل
مسلمة  ،وكانت تساعد اجلميع يف توزيع
وجبات اإلفطار ،وفجأة جاءها املخاض
وبعد أن وضعت قالت يا د .عبدالرمحن:
سيكون اسم ابني رمضان!

يف بوركينافاسو جاء رجل مسلم يطلب السامح
ألبنائه النصارى بأن جيلسوا عىل مائدة اإلفطار مع
املسلمني ،وذكر أن سبب عدم إسالم أوالده هي األم
التي كانت هتدد األب املسن بالقتل لو
حاول االقرتاب من أبنائه أو دعوهتم
إىل اإلسالم ،ومل يكن يف مقدرة د.
عبدالرمحن السميط  -رمحه اهلل  -أن
يرفض وقال له« :أهال هبم وأبناؤك
مثل أبنائنا ،ولعل اهلل أن هيدهيم إىل
طريق الرشاد» ،وبعد أن تناولوا
اإلفطار وحرضوا درسا عن عظمة
اإلسالم قرروا الدخول يف اإلسالم
عىل الفور وطمئنوا الوالد أهنم لن
يسمحوا ألحد بإيذائه.
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موائد اإلفطار
يدعى لها المسلمون
وغير المسلمين

بارك اهلل في القليل
حيرص القائمون عىل مجعية العون املبارش أن تكون
الوجبات واإلعانات املوجهة للفقراء كافية قدر اإلمكان
حتى ال يضطر الفقري للسؤال ،ولكن قد خيرج األمر عن
قدرة املسئولني عن مكاتب اجلمعية أحيانا ،لكثرة عدد
املستحقني ،وأحيانا ال يوجد ما يكفي هذا العدد.

رغم الحصص البسيطة من
الطعام لكن فرحتهم بها كبيرة

ويذكر القائمون
عىل العمل يف مجعية
العون املبارش بالسودان :كنا قد زرنا قبيل رمضان العام
( 1431هـ ) منطقة الفتح ( )2شامل غرب أم درمان،
وزرنا عدد ًا من دور املؤمنات وتضم مئات الدارسات

الفقريات ،ويتم تقديم الدعم العيني واملادي،
فقررنا إقامة مرشوع إفطار صائم ذاك العام
يف هذه الدور ،ونجمع الدارسات يف يوم
معني ،ونوسع عليهن ذاك اليوم ،ونخفف
عليهن يف شهر اخلري والربكة ،ولكن كمية
اإلفطارات املصدقة للمكتب آنذاك كانت
أقل من األعوام السابقة مع كثرة الطلبات
الواردة للمرشوع لدى املكتب ،عىل أية
حال مل نتمكن من ختصيص إفطارات
مطبوخة هلذه الدور كام كنا نفكر من
قبل  ،ولكن وفقنا يف احلصول عىل
عرشة أكياس للصائمني ضمن مرشوع
توزيع كيس الصائم ( مواد جافة )
لصاحلها ،وهذه الكمية قليلة جد ًا
مقارنة بعدد الدارسات يف هذه الدور
والذي يفوق (  ) 300دارسة ،ففكرت
كثري ًا يف إمكانية مساعدهتن كذلك،
وكدت أن أرصف النظر عن الفكرة برمتها
حلني توفر كمية مناسبة يف املرات القادمة
إن كان يف العمر بقية ،ولكن توكلت عىل
اهلل واتصلت عىل األخت املسؤولة عن هذه
الدور بمدينة الفتح (  ) 2وأخربهتا بام عندي،
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والعجيب أهنا رحبت ترحيب ًا شديد ًا
هبذا الدعم والفكرة ،فحرضت ومعها
ثالث أخوات أخريات كمندوبات هلذه
الدور ،واستلمن األكياس العرش ،وعدن
أدراجهن ،ويف املساء اتصلت يب وقالت:
لقد مجعنا حمتويات األكياس العرش،
ووزعناها بطريقتنا عىل دارسات مراكزنا،
واجلميع سعيد وراض  -واحلمدهلل  -ثم
قالت :احلقيقة إهنم لشدة حاجتهم ال
يكرتثون للكمية ،بل ما هيمهم أن حيسوا
بأن هناك من هيتم ألمرهم وحياول
مساعدهتم بام يستطيع دون تكليف أو
حتميل النفس ما ال تطيق  ،أي املسألة
معنوية إىل حد كبري ،فلكم ولكل
من يدعمون مشاريعكم وافر الشكر
والتقدير  ،ونسأل اهلل القبول.

صائمون طوال العام
هناك موقف مؤثر جد ًا يتكرر يف كل مرشوع إفطار
صائم تنفذه اجلمعية كل عام  ،وهو أنك جتد سكان القرى
الذين ال يملكون إال قليال من القوت ،إال أننا وجدناهم
صابرين عىل صيام رمضان ابتغاء مرضاة اهلل تعاىل ،أما يف
غري رمضان فهم صائمون يف احلقيقة -وإن كانوا مفطرين
رشع ًا  -وما ذلك إال بسبب الفقر املدقع الذي يعانون منه،
فرتى شيخ ًا كبري ًا قد انحنى ظهره ،ورق عظمه يكابد مشقة
الصوم رجاء األجر عند اهلل تعاىل ،وترى املرأة األرملة التي
تعيل أيتاما ،بكدها وعرقها ،فتارةتعمل يف نظافة مزرعة،
لتحصل بذلك عىل أجر للقمة أطفاهلا ،بينام تكتفي هي
بلقمة أو لقمتني تنجو هبام ولو إىل حني من املوت جوع ًا.

الجوع هناك يفتك باألهالي
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مع ذلك جتدها صائمة حمتسبة هلل
تعاىل ،فإذا أفطرت فال تسأل عن ذلك
الفطور ،ربام كان ماء فقط ،أو عصيدة ال
مرق عليها ،وربام مديدة ال طعم هلا وال
حياة لكوهنا ال حتتوي عىل أي عنرص مغذي
للجسم الصحيح ،مع كل ذلك فهي صائمة
صابرة عىل دينها عىل الرغم من مغريات
الكنسية الكثرية من مواد غذائية متنوعة
ومن معونات نقدية يف مناطق جبال النوبة،
لكن بشاشة اإليامن إذا خالطت قلب ًا هتون
عليه كل مصاعب احلياة ففي الرساء شكر
ويف الرضاء صرب ،وكل أمر املؤمن له خري.

زيارة في الشهر الفضيل
يقول الدكتور عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل:
توجهنا إىل قرية ( طابا ) والتي كانت متر بأحوال
مؤسفة ،يف زيارة طارئة لتفقد أحواهلم وإمدادهم
باملساعدات املمكنة ،وتذكريهم بدينهم ،ودعوهتم إىل
التحيل بالصرب والدعاء حتى ينجيل البالء عن القرية
وتسيل دموع الرمحة من السامء.
ومن بركات هذه الزيارة امليمونة أهنا كانت يف
شهر رمضان املبارك ،حيث خرج األهايل عندما
سمعوا السيارة الستطالع من جاء فيها ،فلام رأونا
فرحوا بزيارتنا فرح ًا كبري ًا ،وعرب بعضهم
عن فرحتهم بقوهلم « :جاءنا أحفاد النبي
صىل اهلل عليه وسلم.»-وقد استثمرنا أيام رمضان املباركة يف
تقديم وجبات إفطار الصائم والدروس
اليومية التي ألقاها دعاتنا يف مجوعهم رجاالً
ونساء وأطفاالً حتت ظالل األشجار.
فرحة األهالي بنا غامرة عند زيارتهم وتفقد أحوالهم
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وقد الحظنا األثر املدمر الذي تركه اجلفاف يف حياة هذه
القرية ،حتى إهنم مل يتمكنوا من احلصول عىل املاء النادر إال
يف واد جاف عىل بعد ثالثة كيلومرتات عن مساكنهم  ،وملا
سألناهم عن سبب تركهم الدعاء والتوجه إىل اهلل بصالة
االستسقاء أجابنا أحدهم بقوله :ال توجد يف القرية كتاتيب
قرآنية حتى نأخذ ألواح تالميذها ونضعها فوق رؤوسنا
لنستسقي هبا  ،وندعو اهلل أن يغيثنا هبا غيث ًا نافع ًا.
ويف هذه املناسبة علمناهم صفة صالة االستسقاء،
واألدعية الصحيحة اخلاصة باالستسقاء ،وأدينا معهم هذه
الصالة ،ودعونا اهلل تعاىل أن يغيث هؤالء املسلمني غيث ًا نافع ًا
غري ضار ،ويعمهم برمحته.

حاجتهم لفتح مراكز لتعليم أبنائهم ملحة جدا
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واهلل ماهي إال ساعات معدودة
حتى تلبدت السامء بغيوم وسحب
مطرية واهنمرت دموع الرمحة غزيرة
لتحيي هذه القرية التي أوشكت عىل
اهلالك واملوت ،وتكون مثاالً حي ًا
الستجابة الدعاء الذي ينطلق من
القلوب العامرة باإليامن والتقوى.
ويف ختام هذه الزيارة املباركة يف
هذا الشهر الفضيل طلب منا بعض
األهايل إحلاق أبنائهم باملعاهد الدينية
ليتفقهوا يف دين اهلل ،وحيملوا رسالة
اإلسالم يف هذه القرية.
ومن أراد من املحسنني الكرام
أن يعيل كلمة اهلل يف هذه األرض عرب
تعليم أحد أبنائها دين اهلل ليحمله إىل
أهله وذويه ،فام عليه إال أن يتربع بمبلغ
ال يتجاوز اثني عرش دينار ًا كويتي ًا يف
كل شهر خالل مدة الدراسة فحسب،
واهلل ال يضيع أجر من أحسن عمالً.

وتذكروا مجيع ًا أهيا األخوة أن هذه القرية مل يكن
فيها نرصاين واحد قبل مخسة عرش عام ًا عندما زرهتا
ألول مرة ،أما اليوم فقد تنرص منهم العرشات بسبب
اجلوع والفقر واملرض واجلهل والفراغ الديني الناجم
عن جسد هذه األمة اإلسالمية الذي فقد بعض أعضائه
اإلحساس بأمل األعضاء األخرى.

أفطرت معهم

تقدم مجعية العون املبارش عرب مرشوعها
مرشوع إفطار الصائم سنويا ما يقارب ثالثة
أرباع املليون وجبة جاهزة لألكل يف املساجد
والقرى والنجوع يف خمتلف الدول اإلفريقية
وهلا تأثري بالغ جد ًا عىل الناس هناك ،فهم
ينظرون إىل هذا العريب الذي تربع هلم هبذا
الطعام نظرة تقدير وإعجاب ،حيث إنه مل
يرهم ومل يروه ولكنه جاء استجابة لنداء اهلل
سبحانه وتعاىل ،وقد ملس الدكتور السميط
أثرا كبريا هلذا املرشوع عرب مواقف كثرية ،ذكر
يف مقاالته طرفا منها.

تجمع األهالي حول الطعام

وفـ�ي برنام�ج «عب�د الرمح�ن
الفاتح» إعداد وتقدي�م :عبد العزيز
العوي�د عن د .عبد الرمحن الس�ميط
 رمح�ه اهلل  -أنه قال  :أذكر يف غينيابيس�او ش�يخا يبلغ من العمر حوايل
ثامنين س�نة متأث�را بطع�ام إخوان�ه
الع�رب يف ش�هر رمض�ان فطلب أن
يتوقف مجيع احلارضين عن اإلفطار
وطلب منهم التأمل من أين وصلتهم
هذه اإلفطارات؟ وملاذا؟
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ثم عقب هذا الشيخ باللغة املحلية بأهنا من إخواهنم
العرب الذين أحبوا أن يصلوا إخواهنم يف غينيا بيساو
رغم بعد املسافة فأرسلوا هلم هذه األغذية ،ثم انخرط
الشيخ الكبري يف البكاء ،وإذا باجلميع يبكون كلهم معه،
بام فيهم نحن الذين كنا نسمع عن طريق مرتجم.

وقال :ويف بوركينافاسو يف قرية « كمبالومبا»
يروي الداعية «سباكو جالو» قائال :شارك زعيم
كنيس بروتستانتي يف والئم اإلفطار ،وكان
فخر يل أن أساعدكم
حياول أن خيدم ويقولٌ :
يف توزيع الطعام،
وقد تأثر كثري من املسلمني
وقد رحبنا به من
اخلريين بموقف تنفيذ مجعية
باب الدعوة إىل اهلل
العون املبارش ملرشوع اإلفطارات
باحلكمة واملوعظة
فحاولوا أن يسامهوا بطريقتهم
احلسنة ،وبعد حوار
اخلاصة ،وأذكر واحدا منهم تربع
طويل بيني وبينه يف
جلميع املساجد التي بنتها مجعية
ليلة سبعة وعرشين
العون املبارش  ،وأمر بأن تصبغ من
من رمضان عرف
جديد عىل نفقته اخلاصة بمناسبة
هذا الزعيم الكنيس
توفير وجبات إفطار الصائم
رمضان لتكون املساجد يف أحسن
الربوتستانتي منا أهنا ليلة مباركة ،ففوجئنا
مظهر هلا كمسامهة منه واقتدا ًء بإخوانه من أهل اخلري به يقف وسط احلارضين داخل املسجد بعد أن
واإلحسان من العرب.
أرص عىل الدخول وقال :لقد اقتنعت اآلن من
األعامق بأن اإلسالم وحده هو الدين احلق من
وكثري من رجال األعامل والتجار يتربعون لنا ،هذا بني مجيع األديان وهذا هو الدين الذي ارتضته
يتربع بخمسامئة دوالر  ،وهذا يتربع بعرشين دوالر ،نفيس وأعلن إسالمه يف تلك الليلة املباركة وأعز
وهذا يتربع بخمس دوالرات  ،وهذا يتربع بحمولة اهلل اإلسالم يف هذه القرية بدخول هذا الزعيم
شاحنة كاملة من الطعام لطبخها وتوزيعها عىل الكنيس إىل اإلسالم.
املحتاجني يف رمضان.
546

عبد الرحمن السميط  -أسطورة العمل اإلغاثي

وفـي منـطقة «غـورمـوتــادا» فـي
بوركينافاسو كذلك يروي الداعية عبد اهلل
غنامي قائالً :إذا استمرت هذه الوجبات
طوال شهر رمضان سيكون فيها خري كبري
هلؤالء الفقراء ألن أغلبهم ال جيدون ما
يتسحرون به وال ما يفطرون عليه.
ويف نف�س املنطق�ة أذك�ر جي�د ًا قول
أحد الفقراء :جم�رد ما أرى وجبات إفطار
الصائ�م أمام املس�جد أنس�ى كل ما عانيته
م�ن جوع وعطش وإرهاق يف هذا الش�هر
الكري�م ،ألن�ه ليس لدي مال ألشتري به
إفط�ار وال س�حور ًا  ،أودعا اهلل س�بحانه
وتع�اىل لكل من س�اهم يف إيص�ال اللقمة
إىل أفواههم يف هذا الش�هر املبارك  ،وقال:
إن�ه يش�عر ب�أن روح اإلسلام قائم�ة بني
املسلمني وأننا نحن لس�نا إال جرس ًا بينهم
وبني إخواهنم العرب املسلمني يف إفريقيا .

ظالل الرحمة تصل إلى
المسجونين
مل تقترص قوافل الرمحة والرب التي تقوم هبا مجعية
العون املبارش عىل فئة دون أخرى حيث إن الفقر
واحلاجة يربان جذورمها بني مجيع الفئات والطوائف،
وتعد السجون من هذه البقاع التي حتتاج إىل الرعاية
والعناية  ،فإذا كان األحرار ال جيدون قوت يومهم فام
بالكم باملسجونني؟
يقول الدكتور السميط :ملا قدمنا اإلفطار يف
سجن مدينة « سوكودي « دخل ثامنية من املساجني يف
اإلسالم ،وملا تابعناهم أخربنا مدير السجن أنه قد حسن
إسالمهم ،وأبدى شكره لنا  -رغم أنه غري مسلم، -
حيث إنه الحظ أن كل من يدخل اإلسالم يتحسن يف
ترصفاته وأخالقه  -بفضل اهلل سبحانه وتعاىل  -وقد
سمعنا هذا أيضا يف تنزانيا ويف تشاد و السودان.
ويف سجن غينيا كوناكري قدمنا وجبات اإلفطار
هناك فوقف أحد السجناء وقال كالم ًا عاطفي ًا جد ًا
تأثرنا به كثري ًا وتأثر به املرشفون عىل السجن حيث قال:
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أعلن ندمي عىل ما ارتكبته من جرائم
وهي كثرية ،وبعضها عرفته احلكومة
 ،وبعضها مل تعرفه  ،ولكني أعاهد اهلل
سبحانه وتعاىل عىل التوبة وأال أعود
إليها أبد ًا ،وقد نويت إذا خرجت من
السجن أن أصوم عرشة أيام وأن أكون
محامة مسجد  ،كل ذلك بسبب ما سمعه
من دروس تزكية النفوس وتقوية اإليامن
التي ترافق إفطار الصائم ،وكان تقديم
اإلفطار يف السجن سببا يف
عودة بعض الشباب الذين
تأثروا واتبعوا األديان األخرى
إىل اإلسالم وحسن إسالمهم
واحلمد هلل رب العاملني ،وقد
زرناهم بعد ذلك فرأيناهم
حيافظون عىل الصلوات اخلمس
وشكرنا مدير السجن عىل ذلك
كثريا.
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وعندما زرنا السجن املركزي يف مدينة «كوردا»
وهي ثاين أكرب مدينة يف جنوب السنغال مجعوا السجناء
وشكرونا وشكروا املحسنني وقاموا يدعون لكل من
ساهم ،وطلبوا منا مصحفا لكل واحد منهم ،لكن
مل يكن لدينا عدد كاف منها فتأثر كثري ًا من مل حيصل
منهم عىل مصحف ،وكذلك تأثر مدير السجن وقال:
سأخاطب بعض الوجهاء يف املدينة ،وبالفعل اشرتى
بعض املصاحف ومجع البعض اآلخر من بعض
املحسنني ووزعها
عىل املساجني  .يقول
أحد السجناء  :لو
أننا وجدنا من تعامل
معنا هبذا الشكل
من قبل ملا وجدتونا
هنا اآلن بل كنتم
قابلتمونا يف املساجد
بدال من السجون.

ويف مركز املعاقني يف «كالوم» حاول بعض
املعاقني االشرتاك يف حتضري وجبات اإلفطار  ،وكان
من األشياء التي دمعت هلا أعيننا أن نرى أحد املعاقني
مبتورة يده من الساعد ،ورغم هذا كان يعلق كيسا من
البصل عىل كتفه  ،وحيمل كيسا آخر بيده ألنه يريد
األجر من اهلل ،فلام سألناه وقلنا له :أنت معذور وال
تؤذ نفسك كثريا ،وعىل األقل خذ معك كيسا واحدا،
فقال :ال ،العرب يطلبون هذا األجر  ،وأنا إذا كنت ال
استطيع أن أنافسهم يف تقديم الطعام لكن عىل األقل
أستطيع أن أنافسهم أو أساعدهم يف تقديم اخلدمة
إلخواين اآلخرين.

لقد كان املقصد أن اجلميع يستطيع أن
حيرض والئم اإلفطار دون متييز بني مسلم
وغري مسلم ،واحلمد هلل كانت سياسة
ناجحة أدت إىل دخول الغالبية العظمى
لإلسالم بفضل اهلل سبحانه وتعاىل وبدون
أية ضغوط ،وال يتوقف دورنا عند دخوهلم
اإلسالم فحسب بل تستمر الدروس الدينية
ودورات املهتدين اجلدد التي تستمر ملدة
شهر نعلمهم فيها مبادئ اإلسالم ،وأحيانا
كانت تأيت إلينا أرس كاملة نساء ورجال
كبار ًا وصغارا ،-ويشاركون مجيع ًا يفوالئم اإلفطار وأغلبهم فقراء
طعامهم بسيط ال يزيد عىل
النشاء واحلمص أو الطحني
واحلمص ،وأذكر أن واحدة
من املهتديات اجلديدات قالت
ذات مرة :اآلن فقط نستطيع
أن نصوم ونحن مطمئنون
لوجود اإلفطار فجزى اهلل كل
من أطعمنا.
مشاركة األهالي في تجهيز الوجبات
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والئم اإلفطار تجلب ثقة
الحكومات اإلفريقية
يروي الداعية إبراهيم مصطفى من أوغندا
يف مسجد «إنسامابينا» :يف أحد مراكز الرشطة
وكانت احلكومة وقتها متنع الصالة فيه ،وادعت
أن األديان من أسباب الكساد واحلكومة ال تريد
أن ترى املسلمني يتجهون إىل القبلة يف أوقات
الصالة وهي يف نفس الوقت تطبق نفس اليشء
عىل الكاثوليك والربوتستانت ،وتطلب من
األوغنديني أال يتبعوا سوى قوانني الرشطة
فقط ،ولذلك حولوا كل املساجد والكنائس
واملعابد يف مراكز اجليش والرشطة إىل مساكن،
واعتربوا املصلني من املسلمني متمردين،
ويقولون إن طاعة قوانني اجليش والرشطة هي
طاعة هلل والعياذ باهلل ،ولكن يف رمضان رأينا
يف أكثر من معسكر من املعسكرات أعاد افتتاح
تلك املساجد  ،وقدمنا فيها إفطار صائم وكان
ذلك نرص ًا للمسلمني فرحوا به كثريا بفضل اهلل
تعاىل وبموافقة قادهتم الذين فرحوا بأن العرب
يتذكرون إخواهنم يف هذه األماكن النائية
ويقدمون هلم الطعام.
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ويف بنني يف غرب إفريقيا حيكي لنا الداعية
املجتهد ماجد درمان عيل :كان هناك جمموعة
من الفقراء واملساكني يسألون بعد كل إفطار
أين ستقيمون اإلفطار املرة القادمة حتى يتتبعوا
مكان اإلفطارات ،حيث إهنم ال يستطيعون حتى
رشاء إفطارهم فضال عن السحور ،واليوم الذي
ال جيدون فيه إفطارا يبقون جائعني لليوم الذي
يليه حيث يفطرون عىل املاء فقط وال يشء غري
املاء  ،وهذا ما شاهدته بنفيس مئات املرات يف
إفريقيا مع األسف الشديد .
ويف قرية بانيكاين يف إحدى املحافظات جاءنا
رجل عجوز يصحب ولده الذي يبلغ من العمر
أحد عرش عام ًا ،وقال للحضور يف املسجد :جئت
بابني هذا ليدخل يف اإلسالم ،ونصحته بأن ينطق
الشهادتني ،وقال له أمامنا :أنصحك بأن تتمسك
هبذا الدين ،فهو دين احلق ،فسأله دعاتنا :وملاذا ال
تسلم أنت؟  ،فقال :لقد عشت عمري كله يف الكفر

والوثنية ،وأخاف إن تركته اآلن أن تنتقم
أرواح أجدادي وآبائي مني لذلك سأبقى
عىل دين آبائي إىل ممايت ،مع أين ما دخلت
اإلسالم إال ألين أعرف أنه دين احلق ،
ولذلك جئت بابني ونصحته أن يتمسك
به فتأثر كل املوجودين هبذا املوقف ،ومن
ثم استمرت عالقتنا هبذا الرجل العجوز،
ودعا له املسلمون أن يفتح اهلل عليه باألمن
واإليامن وأن هيديه اهلل لإلسالم.
ويف نفس البلد أذكر أن واحد ًا من
األثرياء ملا دخل اإلسالم طرده والده من
املنزل فاضطر الشاب أن ينتقل إىل العاصمة
ليبحث عن مكان ينام فيه ويبحث عن
طريقة للعيش  ،فالتقى به أحد دعاتنا
أثناء تنفيذ برنامج إفطار الصائم  ،فحكى
له الشاب قصته فتأثر الداعية بذلك بعد
أن تأكد بنفسه من صحة القصة ،واتصل
بأحد املحسنني الذي آواه يف بيته وأحسن
إليه وأدخله يف املدرسة من جديد بفضل
اهلل سبحانه وتعاىل.

ويف غانا وبسبب الفقر هناك بعض الصائمني
يأكلون القليل من الطعام ليأخذوا البقية ألرسهم ألن
أغلب هذه األرس مل تذق اللحم من سنوات طويلة ،
ولكن يأبى إخواهنم العرب إال أن يرسلوا هلم إفطار
الصائم وجيعلوهم يفرحون بقدوم هذا الشهر الفضيل
ألهنم مع أجر الصيام سيأكلون يف بعض األيام -إن مل
يكن يف كل أيام الشهر  -يف مرشوع إفطار الصائم
ألننا حقيقة ال نستطيع أن نقدم إفطار صائم يف كل
مسجد كل يوم ألننا ننتقل من مسجد إىل آخر حتى
يعم املرشوع أكرب عدد ممكن من املناطق واملساجد ،
ونأخذ يف كل مرة عددا قليال من املؤلفة قلوهبم ممن
نظن أن اهلل سبحانه وتعاىل سيفتح قلوهبم لإليامن.
ويف قرية «مانكوندا» يف جنوب السنغال كان هناك
أحد املنرصين األمريكان حرض ذات مرة ألحد دعاتنا
وقال له :ملاذا تتبعوننا دائ ًام أينام ذهبنا ودائ ًام تفسدون ما
نصنع يف هذه القرية ،فرد عليه الداعية :نحن فقط نامرس
عملنا وال نفسد عملكم ،فرد عليه بل تفسدونه ،إننا حني
نبني كنيسة ،وتبنون يف املقابل مسجدا يف نفس املكان،
فيتحول جهدنا إىل هباء حيث يدخل يف اإلسالم معظم
الذين تنرصوا عىل أيدينا ،وأنتم اآلن تقدمون الطعام جمانا
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يقصد إفطار الصائم  ، -وأعينكم عىل البقية الباقية لناممن مل يدخلوا يف اإلسالم ،وما كاد يكمل حتى وقف له
واحد من أهل القرية ورصخ يف وجهه قائال :نعم هؤالء
املسلمون يستحقون أن يتبعهم كل الناس ألهنم يعطون
الناس دون أية رشوط مسبقة وال يكرهوهنم  ،بينام أنتم
تعطوهنم مع حزمة كبرية من الرشوط واإلكراهات،
واملسلمون حيرضون لنا الطعام وال حيددون من سيأكل
منه ومن ال يأكل ،أما أنتم فتحددون من يأكل طعامكم،
بل إنكم متنعون املسيحيني من الطوائف األخرى  ،أفليس
من احلق أن نرتك دينكم ونتبع دينهم؟!
ويف قرية من القرى قرب مدينة «فيجو» اجتمع األهايل
بمناسبة تقديم إفطار صائم ،وبدأ الداعية الشيخ عثامن
سييس يلقي درس ًا وأثناء الدرس أعلن  13شخص ًا دخوهلم
اإلسالم عل ًام بأن من دخل اإلسالم يف هذه القرية عىل يد
دعاة اجلمعية يزيد عن  400شخص بفضل اهلل سبحانه
وتعاىل ،وهذا دليل عىل أن الناس قريبون من دخول
اإلسالم لو وجدوا من يقدم هلم اإلسالم بدون تعنت
وبدون كراهية وبدون حماولة إصالح وتغيري يف يوم وليلة،
فعندما نقدم هلم الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة نستطيع
أن نكسب القلوب بسهولة خاصة إذا رافقها إفطار صائم أو
األضاحي أو توزيع مالبس أو غريه ألن تلك األشياء تكون
جمرد مفتاح لنا لقلوهبم جيعلهم مستعدون لسامع كالمنا.
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ويف إحدى القرى األخرى يقول لنا
أحد األشخاص الذين حرضوا اإلفطار:
لقد ارتفعت أسعار اللحم والبصل
والبطاطس بشكل كبري حتى مل نعد قادرين
عىل رشائها نحن متوسطي الدخل ،فتأيت
اإلفطارات لتذكرنا بأنه مازال يف الدنيا يشء
اسمه حلم وبصل وبطاطس ،هذا بالنسبة
لغذاء البطن أما غذاء العقل فنحن نأخذه
من املحارضات املصاحبة.
ويف إفريقيا الوسطى أذكر أننا بعد ما
قدمنا اإلفطار جاءنا نائب قسيس وخطب
فينا خطبة بعد ما أعلن إسالمه وقال :إنه
حيمد اهلل ويشكره أن أنقذناه من الكفر الذي
قىض فيه أربعني سنة وأنه تأثر جد ًا من حمبة
املسلمني إلخواهنم واهتاممهم بأحواهلم .
وهذا كان السبب الذي جعله يسأل
ويقرأ عن اإلسالم حتى هداه اهلل سبحانه
وتعاىل لإلسالم اآلن يف حلظة اإلفطار،
واحلمد هلل حسن إسالم الرجل ،ومل ينقطع
اتصالنا به ومستمر معنا يف الدعوة إىل اهلل.

محمد وعيسى عليهما السالم
ينهالن من مشكاة واحدة
يقول السميط  :يف قرية «بوكا» تكلم دعاتنا عن
عيسى  -عليه السالم  -وتأثر القسيس ألنه كان
يظن أن املسلمني ال يؤمنون بعيسى  -عليه السالم
 فقيل له  :إن يف القرآن سورا عن سيدنا عيسىوعن أمه وعن آل عمران  ،فأسلم القسيس وسميناه
يوسف واحلمد هلل أن  25شخص ًا آخرين من أهل
القرية أسلموا مع هذا القسيس.

وأذكر يف يوم من األيام يف قرية
من القرى يف إفريقيا الوسطى واحدا
من املسلمني كاد هيلك جوعا فجلس
بجوار املسجد ومل يكن يتوقع شيئا حتى
حرضت سياراتنا وبدأ الناس ينزلون
الطعام ،فلام سأل أخربوه أنه من طعام
العرب فطار الرجل فرحا ،وقال :إنه
من حمبة اهلل سبحانه وتعاىل للعرب ولنا
أن يرس هلم ولنا أن يصلوا إلينا
ونحن يف أمس احلاجة هلذا
الطعام ونسأل اهلل أن يأجر كل
من تربع لنا هبذا الطعام.

توزيع وتجهيز
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إخواننا الكرام :إن الوجبة التي تكلف فقط نصف
دينار كويتي أو  5رياالت سعودية و  5دراهم إماراتية،
نستطيع أن نقدم هبا وجبتني ونأمر مكاتبنا امليدانية بذلك،
واحلقيقة أن املكاتب تتعرض لضغوط كبرية ،فمع كثرة
اإلقبال من الفقراء واملساكني يضطرون أن يقدموا الوجبة
الواحدة أحيان ًا ألربعة أشخاص بل وخلمسة وستة
أشخاص أحيانا أخرى فهم غالب ًا ما يتفاجأون بأعداد
أكثر من أعداد الناس الذين تم تسجيلهم قبل بداية تنفيذ
املرشوع.
ويف كينيا تراسا يف منطقة الغرياما وفيها قبيلة الغرياما التي نسأل اهلل أن يفتح قلوهبم لإلسالم،
كان أغلب طالب املدرسة الثانوية احلكومية مسيحيني وكذلك كل املدرسني ،ويعيش هؤالء الطالب
يف ظروف صعبة جد ًا ،حيث ال تقدم املدرسة هلم سوى وجبة الغذاء وختريهم بني اجلوع أو تناول
الغذاء ،فعندما قدمنا اإلفطار يف مركز مجعية العون املبارش للطلبة املسلمني منهم كانوا حيرضون
معهم بعض أصدقائهم من غري املسلمني ،ومن ثم يتأثرون بام يشاهدونه ،وبالفعل يتحول كثري منهم
إىل اإلسالم بفضل احلب والتواصل الذي يرونه ،وبفضل الدروس التي حيرضوهنا ،ونحن بدورنا
نويص الطلبة املسلمني خري ًا بإخواهنم من املهتدين اجلدد.
وأذكر مثال يف منطقة أرثر بورد وهي منطقة لقبائل السمبورو وهي قبائل وثنية بدائية وكان
فيها قسيس ورئيس كنيسة البنتاكوس وهي طائفة الغالبية العظمى منهم لألسف الشديد يتخذون
مواقف سيئة جد ًا من اإلسالم ومن نبي اإلسالم سيدنا حممد -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويف يوم من
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األيام فوجئنا بابن ذلك القسيس يسلم ثم يأيت رمضان
ليعلن والده إسالمه أيضا ،وحيسن إسالمه مما أثر يف أهل
القرية مجيعا وتغريت أخالق أهل القرية واحلمد هلل ،وتأثر
به عرشة من الشباب و ستة من البنات كلهم أسلموا،
وهذا نرص كبري لدين اهلل سبحانه وتعاىل خصوصا يف هذه
القبيلة التي ترى أن دينها هو األصح وخصوصا حني
يسلم رأس الكنيسة ،واألمر الثاين أننا حني التقينا هبؤالء
الشباب والشابات وجدنا لدهيم  -بفضل اهلل تعاىل -
محاس ًا شديدا لنرش اإلسالم يف املنطقة التي زرهتا عدت
مرات وتأثرت ملا رأيتهم هناك واحلمد هلل رب العاملني .

باملال هبدف تدمري النرصانية يف املنطقة،
واهتموا بعض الدعاة أهنم يدفعون أمواال،
وأوصلوا القضية للرشطة التي حققت يف
املوضوع ،وتبني هلا كذب تلك االدعاءات،
وصدر توضيح رسمي من الرشطة وهم غري
مسلمني ،وردوا عىل رجال الكنيسة بأن كل ما
تدعونه عىل املسلمني قد تبني بطالنه وكذبه.

ويف يوم األيام أتى قسيس الكنيسة يف منطقة ستايل
ليعلن إسالمه وحينام سألناه عن سبب إسالمه قال  :لقد
رأيت حالوة اإلسالم وذقتها بعد ما أسلمت  ،وما كنت
مقتنعا يف يوم األيام اقتناعي هبذا الدين بعدما أسلمت .
وعىل إثر إسالم ذلك القسيس قامت الكنيسة بالتربأ منه
وإبعاده وقالوا  :إنه جمنون  ،وقد سحره املسلمون  ،فرد
عليهم بأنه يف أتم صحة وعافية بفضل اهلل سبحانه وتعاىل،
وأنه سيبقى عىل هذا الدين حتى يلقى اهلل سبحانه وتعاىل.
ويف منطقة «وابوي» نحمد اهلل أنه رغم كل الدعاية
التي أثارهتا الكنسية بأن املسلمني يشرتون أتباعهم
المناسبات اإلسالمية في إفريقيا  -مئاصلا راطفإ
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هل والئم اإلفطار من أجل
اإلطعام فقط؟!
اليشء الذي أهبرين يف عمل الدكتور عبد الرمحن
السميط  -رمحه اهلل -أنه يوظف كل مرشوع من مرشوعاته
يف إفريقيا يف خدمة الدعوة إىل اإلسالم والتعريف به.
يقول -رمحه اهلل :-نحن ال نقدم إفطار الصائم
فقط خالل شهر رمضان بل نقوم بتنفيذ برنامج كبري
جد ًا نوظف فيه كل طاقات الدعاة العاملني وعددهم
 3200داعية يف إفريقيا يشاركون يف هذه الربامج ونفتتح
املساجد ونحفر اآلبار ونوزع املالبس والكتب اإلسالمية
بعد ترمجتها للغات املحلية ،ونوزع
املصاحف ،ونسيرّ كذلك قوافل دعوية
لتبليغ الدعوة اإلسالمية لكثري من الناس،
ولدينا برنامج دعوي نخطط له مسبق ًا قبل
أشهر من رمضان لنحاول به رفع مستوى
االلتزام باإلسالم عند املسلمني ،وهذا ما
حيدث يف كل مكان يف إفريقيا بفضل اهلل
أيتام العون المباشر يفطرون مع
الرئيس التنزاني
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سبحانه وتعاىل ثم بفضل إحسان أهل اخلري يف
أرض اخلري أرض اجلزيرة العربية التي أرض
الرساالت واألنبياء ،ونحن متأكدون متاما أن
املستقبل يف إفريقيا لإلسالم بفضل اهلل سبحانه
وتعاىل ثم بفضل دعائكم ،فال تنسوا إخوانكم
يف إفريقيا من هذا الدعاء  ،وال تنسوهم من
دعم الدعوة إىل اهلل هناك حتى تصل الدعوة
إىل كل الناس هناك .

الباب الثاني
فرحة العيد واألضحية
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صناع السعادة
ُ
ال شك أن إدخال الرسور عىل قلب
كل مكلوم وصناعة الفرحة إلسعاد كل
مكروب مهموم من أفضل األعامل،
واالنشغال بإدخال البسمة عىل الضعفاء
واليتامى ،والفقراء واأليامى من أرشف
األشغال ،فمن انشغل بإصالح أحوال
الناس خري ممن انشغل بنفسه ،وال
يستوي من أطعم الطعام وأالن الكالم
ونرش املحبة والسالم مع من أشغلته
لذاته وملهياته عن إخوانه وأخواته.
واعلم أخي الكريم أن إسعاد املسلمني
وإدخال الرسور عىل املؤمنني عبادة ال حيسنها
إال النفوس الطاهرة النقية املنزهة عن األثرة
واألنانية ،رجاؤهم األول أن يرضوا رب الناس
بإسعاد خلقه ،والتخفيف عن املحزون وامللهوف،
وجرب كل كسري أو ضعيف ،وسعادهتم الكربى
أن يرسموا البسمة عىل وجوه كاد الفقر أن يمحو
عن قسامهتا صورة البسامت ،وحجب اجلوع واألمل
عنها صوت الضحكات.
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إدخال السرور على األهالي

فهنيئا ملن أضحك عابسا أو أسعد قلبا بائسا،
لقوله -صىل اهلل عليه وسلم« :-أحب الناس إىل اهلل
أنفعهم للناس ،وأحب األعامل إىل اهلل رسور تدخله
عىل مسلم ،أو تكشف عنه كربة ،أو تقيض عنه دينا،
أو تطرد عنه جوعا ،وألن أميش مع أخ يل يف حاجة
أحب إيل من أن أعتكف يف هذا املسجد ،يعني مسجد
املدينة شهرا « رواه الطرباين.
وإدخال الرسور وختفيف اآلالم عن الناس ال
يستلزم أعامال كبرية لنيل األجر فيكفي مسحة عىل
رأس يتيم ،أو بسمة يف وجه مهموم ،قال  -صىل اهلل
عليه وسلم « -تبسمك يف وجه أخيك صدقة» رواه
الرتمذي.

اإلسالم وفرحة األعياد
إن اإلسالم رمحة مهداة ،وليس هناك رمحة
بال فرحة ،فالفرحة طاقة نورانية للنفس البرشية،
وهي جتديد للحياة وانطالق وأمل ،وتتميز أفراح
املسلمني عن غريها من األفراح بأهنا موصولة
برضا اهلل وطاعته ،كام قال تعاىل( :ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ)
[يونس ،]58 :فالفرحة والرسور بإرضاء اهلل
تعاىل ال تعدهلا فرحة.
فلكل أ ّم ٍة من األمم عيد يأنسون فيه
ويفرحون ،وهذان العيدان يضمنان عقيدة األمة
اإلسالمية وأخالقها وفلسفة حياهتا ،فكالمها
ٍ
ركن من أركان اإلسالم ،فعيد الفطر
يأيت بعد
يكون بعد عبادة الصوم وعيد األضحى بعد
عبادة احلج ،وقد قال  -صىل اهلل عليه وسلم:-
«للصائم فرحتان يفرحهام :إذا أفطر فرح ،وإذا
لقي ربه فرح بصومه» رواه البخاري ومسلم.

فلام قدم رسول اهلل  -صلىَّ اهلل عليه وسلم
 املدينة وهلم يومان يلعبون فيهام ،فقال« :ماهذان اليومان؟» قالوا :كنا نلعب فيهام يف
اجلاهلية ،فقال رسول اهلل  -صلىَّ اهلل عليه
وسلم َّ :-
«إن اهلل قد أبدلكم هبام خري ًا منهام:
يوم األضحى ،ويوم الفطر» رواه أبو داود.
وأضاف اإلسالم للعيدين عيدا أسبوعيا كل
يوم مجعة تسرتوح فيه األنفس املتعبة  ،فيتطيب
فيه املسلم بعد أن يغتسل غسل اجلمعة ثم
خيرج إىل الصالة ،ثم يسعى يف األرض
يطلب رزقه أو يصل رمحه أو يقيض حوائجه.
ولتكتمل عناقيد الفرحة يف األعياد حرم
اإلسالم عىل املسلمني أن يصوموا يف هذه
األيام املباركة ،حتى ال حيرموا أنفسهم فرحة
العيد أو يعكروا عىل أحباهبم وذوهيم من األهل
واألقارب واألصدقاء فرحتهم بامتناعهم عن
مشاركتهم طعامهم وأفراحهم.
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السميط ودوره في إدخال فرحة
العيد إلى إفريقيا
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فبأي عيد يشعر من عري بدنه ،أو خال جوفه،
أو اعتل بدنه ،وأي فرحة تلمس قلوبا أهنكها ذل
السؤال ورقة احلال.

كان الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه
اهلل -وإخوان�ه الكرام يف مجعية العون املبارش
من صناع السعادة الذين جعلوا من أعامرهم
وأوقاهت�م وقودا ألعمار إخواهنم يف إفريقيا،
وبذل�وا اجله�د واجل�اه يف س�بيل إس�عادهم
وختفي�ف آالمه�م ،يعلم�ون جاهله�م،
ويطعم�ون جائعه�م ،وي�روون ظمآه�م،
وي�داوون مرضاه�م ،ويواس�ون اليتي�م،
وجيبرون الكسير ،ويعين�ون على مصائب
الده�ر ،فكانوا رس�ل سلام وحمب�ة بني أهل
اجلود والعطاء وبني أهل احلاجة والبالء.

فلتكن الفرحة بإعانتهم عىل صيام الشهر
الفضيل بإطعام صائمهم وإدخال الرسور عىل
صغريهم قبل كبريهم ،ومشاركتهم يف فرحتهم
وأعيادهم .وتعد األضحية من أسباب إدخال
الفرحة عىل اإلخوة يف إفريقيا ،فهي من جهة
تعد سنة نبوية مؤكدة ،ومن جهة أخرى تعد بابا
إلدخال الرسور عىل القلوب ،وصورة من صور
التكافل االجتامعي التي حث عليها ديننا احلنيف.

لقد علم السميط أنه ال يستقيم أن
يفرح وإخوانه يف إفريقيا خييم عىل نفوسهم
كآبة الفقر واحلاجة ،وحيجب نور العيد عن
قلوهبم ظلمة العوز وذل الفاقة.

يقول السميط  -رمحه اهلل  :-رأيت بعض
النساء يتحركن منذ الصباح الباكر صبيحة العيد
نحو مكان الذبح علهن يفزن بقطعة حلم يعدن هبا
إىل أطفاهلن.
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ويف إحدى السنوات كان قد انترش يف العامل مرض جنون البقر الذي ينتقل بالعدوى إىل اإلنسان ،وقد
حذرنا كثري من الناس من إقامة مرشوع األضاحي يف هذا العام ،ولكننا توكلنا عىل اهلل ونفذنا املرشوع بعد
أن عرضنا أضحياتنا عىل املختصني البيطريني ،وأجريت عليها الفحوصات ،واالختبارات الالزمة للتحقق
من صحتها وخلوها من األمراض بام يف ذلك مرض جنون البقر.
ويف اليوم املوعود جتمع املئات من املواطنني ألخذ اللحوم ،وكان بعضهم يتحدث واثق ًا بأن هذا الوباء
الذي أشيع عنه كان يف صاحلهم هم الفقراء ،ألهنم لن جيدوا منافسة من اآلخرين.
وقد صدق املتنبي إذ يقول:
بذا قضت األيا ُم ما بني أهلها

مصائب قو ٍم عند قو ٍم فوائدُ

تم فحص األبقار بسبب انتشار
وباء ( جنون البقر )
المناسبات اإلسالمية في إفريقيا  -يحضألاو ديعلا ةحرف
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األضاحي ودورها في الدعوة
إلى اهلل
ذكر د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل  -يف جملة
«الكوثر»  -العدد  - 65مارس 2005م:لقد جرت العادة
أن يتربع لنا املحسنون كل عام باألضاحي املوجهة إىل
إخواهنم يف إفريقيا ،ونحن ننصحهم أن يضحوا يف بلداهنم
إحياء لشعرية نبي اهلل إبراهيم  -عليه السالم  -وما تبقى
من األضاحي نذبحه عنهم يف إفريقيا.
إن أغلب الناس يظنون أننا نطعم الفقراء هناك وكفى،
ولكنهم ربام ال يعرفون مدى تأثري ذلك يف نفوس املسلمني،
أو ال يدركون أنه يف كل عام
يتأثر بعض املسلمني هبذا العمل
اخلريي لشعورهم أن العرب
يرسلون األضاحي جمان ًا للفقراء
يف بالدهم دون مقابل ،ومن ثم
يسلم عرشات اآلالف منهم يف
كل عيد.
توزيع األضاحي على الفقراء
إلدخال السرور عليهم
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فعىل سبيل املثال اهتدى يف قرية
يف غرب إفريقيا جمموعة من الوثنيني،
فذبحنا هلم بقرة وفوجئنا بأحدهم
واسمه عثامن يدعو من بقي عىل غري
دين اإلسالم أن يدخل فيه ،وقال لنا
متحمس ًا :إنه جيب أال يمر مثل هذا
اليوم بدون دعوة ،فاستجاب له العديد
وأسلموا بعد أن رشح هلم ما يعرفه عن
اإلسالم.

قال لنا أهل القرية :إنه ألول مرة يف حياهتم
يأكلون حلم البقرة السوداء ألهنم حسب
اعتقادهم قبل إسالمهم أن من يأكله تنزل عليه
اللعنة وتصيبه األمراض فيموت!
ويف قرية أخرى وقف زعيم املهتدين اجلدد
ليذكر أهايل املهتدين بأن هذه األضاحي هي من
بركات إخواهنم العرب الذين مل يطلبوا مقاب ً
ال
هلا سوى أن يكونوا مسلمني صاحلني.
والتقينا أرملة كبرية يف السن تبكي بكا ًء
شديد ًا تأثر ًا بمثل هذه املواقف العظيمة بعد أن
أخذت نصيبها من اللحم وهي تدعو ملن تربع
هبذه األضاحي قائلة :اللهم ارحم من رمحنا
أنا وأبنائي األيتام الذين مل يذوقوا اللحم منذ
عوض املحسنني بأكثر مما
أكثر من سنة ،اللهم ّ
أنفقوا.
وعندما رأى رئيس جلنة أحد املساجد يف
بنني تدافع الناس يف موسم األضاحي اشرتى
بقرة من ماله اخلاص وذبحها حتى يعم اخلري
كل الفقراء.

كونوا دعاة بأفعالكم
ال بأقوالكم
يذكر الدكتور عبدالرمحن السميط -رمحه
اهلل  -يف جملة «الكوثر»  -العدد  - 14ديسمرب
2000م :أن أحدالدعاة يف قرية أجمانجو قام
بذبح األضاحي ووزع حلومها ،فجاءه بعض
النصارى وطلبوا نصيب ًا منها ،فلم يرتدد يف
إعطائهم ففرحوا كثري ًا ،وبعد أيام أبلغنا
الداعية أن عدد ًا منهم قد أعلن إسالمه،
وهذا يؤكد ما نكرره دائ ًام وهو أن ترصفات
الدعاة احلكيمة ال كالمهم هلا دور مهم يف
إقناع اآلخرين باإلسالم.
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البقرة السوداء والقلوب البيضاء
ويف قرية تولوزوجو بغرب إفريقيا كان موسم األضاحي قد أتى وكانت البقرة
التي س ُيضحى هبا سوداء اللون ،والغريب أن سكان هذه القرية كانوا ال يأكلون
املاشية ذات اللون األسود ،وبعد الذبح وتوزيع اللحم عىل أهل القرية جاءوا
مجيع ًا شاكرين اهلل تعاىل عىل هذه النعمة
وشاكرين د .عبدالرمحن السميط -رمحه
اهلل  -ومجعية العون املبارش ويقولون :إننا
يف حياتنا ما أكلنا حلام أطيب من هذا وال
يف هذه الربكة ،فأكلت القرية كلها من
هذه البقرة ،وأعلن بعضهم إسالمه.
وعندما قامت مجعية العون املبارش
بتنفيذ مرشوع األضاحي يف أوغندا
وبالتحديد يف منطقة بحرية فيكتوريا ،
فلام أرست سفينة األضاحي عند شاطئ
كانوا يعتقدون أن أكل البقرة السوداء يحل بهم اللعنة
البحرية وعلم سكان املنطقة أن اجلمعية
ستقوم بذبح عدد من األضاحي أتى عدد كبري
من سكان اجلزر املحيطة أيض ًا  ،وكانوا يظنون أن اجلمعية ستقوم ببيع هذه اللحوم
بأسعار رخيصة ،ولكن فوجئ اجلميع أن هذه األضاحي ستوزع عليهم بدون أي
مقابل ،فراح سكان اجلزيرة واجلزر األخرى بالسؤال عن هذا الدين الذي يساعد
فيه الغني الفقري  ،وعندها أعلن عدد كبري من سكان اجلزيرة إسالمهم.
564
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وعباد الرحمن الذين
يمشون على األرض هونا
يقول د .عبد الرمحن السميط يف جملة «الكوثر»  -العدد
 - 30إبريل 2002م :قمنا قبل حوايل مخسة عرش عام ًا بذبح
عدد من األبقار يف مجهورية رواندا بمناسبة عيد األضحى
املبارك ،وقد توىل عملية الذبح أحد الشبان الكويتيني غري
مهتم بلباسه األبيض األنيق الذي ت ّلطخ بدم الذبائح بعد
ما عاد به من صالة العيد ،وقد مأل املكان عطر ًا وطيب ًا،
ومل يكتف بذلك ،بل أرشف كذلك عىل تقطيع اللحوم
وتوزيعها يف سيارة ( الوانيت ) عىل الفقراء واملحتاجني.
ويف خضم هذه األعامل التكافلية كان
أحد األشخاص من غري املسلمني يراقب
هذا الشاب من بعيد ،مستغرب ًا وجود
رجل أبيض يف مثل هذه اهليئة الوقورة
يتحمل كل هذه الدماء والتعب من أجل
إطعام هؤالء الناس ،فلام سأل عن موطنه
قيل له :إنه مسلم من دولة الكويت،

فقال :أهو من كويت النفط ،أم هناك كويت
أخرى غريها؟ فقيل له :إنه من كويت النفط
والثروة ،فقال :وما الذي دفعه ألن يتحمل
كل هذا وهو غني من أجل هؤالء الفقراء؟
فقيل له :إنه دينه اإلسالم الذي يأمره بأن
يتواضع هلل ،ويكون من عباده الذين يمشون
عىل األرض هون ًا ،حتى يتقرب من هؤالء
الفقراء الذين يعتربهم إخوان ًا له حيبهم يف اهلل،
ويبذل ماله وبدنه يف سبيل خدمتهم.
فقال الرجل :إين واهلل أحببت هذا الشاب
املسلم ،وأحببت تواضعه ،وأحببت دينه ،وإين
أريد أن أكون عىل م ّلته ،فأعلن إسالمه.

العمل من على ظهر ( وانيت )
الجمعية لتوزيع الطعام
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منذ ولد
لم يغسل أطرافه
يومي ًا إال بعد إسالمه
ويقول  -رمحه اهلل  :-يف إحدى دول
القرن األفريقي توجد قبائل وثنية كنا
والزلنا هنتم هبا ،ونحاول حتسني فهم
األهايل لإلسالم.
ذهبنا إليهم يف موسم األضاحي وقام داعيتنا الشيخ عمر
أمحد إبراهيم الذي ختصص يف هذه القبيلة باإلرشاف عىل ذبح
األضاحي  ،وكانت وزارة الصحة قد اختارته للمسامهة يف توعية
الناس ضد مرض اإليدز ،رغم أن املسلمني بينهم نسبتهم ال
تكاد تذكر ملكانته بني الناس ،وللحكمة التي يتميز هبا ،وكان يف
حمارضاته عن اإليدز يدعو لإلسالم من طرف خفي.
أحس الشيخ عمر أن هناك نوعا من االقتناع عند الناس
باإلسالم ،فقرر أن يشجعهم بصورة غري مبارشة ،إذ قرر أن يذبح
يفرق
بعض األضاحي التي جاءته من املكتب الرئييس عندهم ،ومل ّ
بينهم عند توزيع اللحم فتعجب الناس وبدأوا يتساءلون ملاذا
يفعل املسلمون ذلك بينام أصحاب الديانات األخرى ال يعطون
إال أتباعهم ،وكانت األضاحي شيئ ًا جديد ًا يف هذه املنطقة.
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عائلة أفريقية وثنية

بدأنا صالة العيد والوثنيون
يراقبوننا باهتامم ونحن نكبرّ وهن ّلل يف
سعادة ،تكررت زيارات الشيخ عمر
هلم ليسأل عن أحواهلم وأخبارهم،
وفوجئ الشيخ ذات يوم أن مخسة
ومخسني شخص ًا يريدون اعتناق
اإلسالم بمجرد إخبارنا باملوضوع
فنظمنا دورة للمهتدين اجلدد،
وزرناهم يف رحلة بلغت مسافتها
مائتي كيلو عن العاصمة.
واملعروف أن قبيلة الكريو من
القبائل الوثنية التي نجد صعوبة
كبرية يف نرش اإلسالم وسطها.

رأيت فرحتهم باألضاحي
يقول السميط  -رمحه اهلل  :-كنا قد بدأنا برنامج
األضاحي يف عام ( 1982م ) وبرنامج األضاحي ليس
جمرد ذبح أضاحي وتوزيعها ثم نميض ،ولكن هناك
برامج دعوية مرافقة ودورات وبرامج دعوية يف القرى
التي نذبح فيها ،كذلك نفتتح مشاريع إسالمية مثل املراكز
واملدارس ودور األيتام وغريها ،ونستغل هذه الفرصة
الطيبة إلصالح العالقات وإزالة اخلالفات بني القرى
والقبائل والعائالت وغريها  ،واحلمد هلل كل سنة
نحاول أن نحل جمموعة من املشاكل بني األهايل
عن طريق مجعهم سويا يف موسم األضاحي ،وال
ننسى يف هذه املناسبة الطيبة أن نطيب خواطر
األيتام واألرامل والفقراء واملساكني ،ونقوى
الروابط مع املساكني ونحاول نعزز إيامهنم بدينهم،
فنزور املساكني واملرىض وغريهم يف هذه املناسبة .
ونظر ًا ملا يأيت يف هذه املناسبة من
مشاعر قد ال نشعر هبا نحن ولكن
حيس هبا إخواننا األفارقة حني يرون أن هذه األضاحي
جاءهتم من بالد العرب من ناس مل يروهم ومل يزوروهم
قط ،فيتأثرون بذلك تأثر ًا كبري ًا.

وأذكر يف قريتني يف غرب إفريقيا،
األوىل اسمها «باسيمو» والقرية الثانية
«روباين» أسلم مائة وعرشة أشخاص،
ويف قرية يف بوركينا فاسو اسمها «كاتكو»
أسلم تسعة وثالثون شخصا  ،ويف قرية
ثالثة اسمها «جاميا» أسلم تسع وثالثون
شخصا أيض ًا ،وهناك الكثري يسلمون
بفضل اهلل تعاىل ثم بفضل تربعكم ألهنم

السميط يشرف ويشارك بذبح األضاحي

يستشعرون بتربعكم هذا
مشاعر ،ربام أنتم ال تفكرون فيها حني
تتربعون لكن بالتأكيد أن اآلخرين يرون
عمق هذه املشاعر الطيبة.
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من يفوز برأس الثور!!
ويقول  -رمحه اهلل  : -كان الطلبة األفارقة
الذين يدرسون يف جامعة السودان ظروفهم
صعبة ،فوزعنا عليهم كمية من اللحم ،ولكنهم
اختلفوا عىل من يفوز بجلد الثور وكل منهم
يريده لنفسه ،ويف النهاية اضطررنا لتقسيمه فيام
بينهم ألن جلد الثور يف عرفهم أهم من اللحم،
وطبخوا يف هذا اليوم وأكلوا بفضل اهلل سبحانه
وتعاىل.
ويف معسكر «بانتيو» للنازحني وزعنا حلوم
األضاحي حلام صافيا يف أكياس ،ولكن واحدة
منهم رأت الكرشة واملصارين
فطلبت استبدال نصيبها من اللحم
بجزء من الكرشة واملرصان،
وفرحت بذلك فرح ًا كبري ًا ألنه
عندهم الكرشة واملرصان أهم من
اللحم ألنه يستمر معهم مدة طويلة
ويطبخونه عىل عدة أيام.
توزيع األضاحي في أكياس وهنا رجل
يشير إلى رأس الثور
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ويف خلوة من اخلالوي املشهورة يف السودان
اسمها « خلوة أم ضو» واخللوة هي كتاتيب لتحفيظ
القرآن الكريم ،وإذا كانت اخللوة يف بالدنا فيها 20
إىل  50طالبا وطالبة فإن اخللوة يف السودان فيها
مئات بل وأحيانا اآلالف مثل خلوة «مهشكوريف»
فيها  14ألف طالب وطالبة ،وخلوة « بركة» فيها
 ،6500وخلوة «أم ضو» فيها مئات الطلبة ال
يذوقون اللحم إال نادر ًا ،فلام ذبحنا عندهم ثورا
تدافع الطلبة عىل حلوم األضاحي حتى نظفوا املكان
متام ًا من أي أثر للحوم حتى القطع الصغرية أخذوها
ونظفوها ،فقام شيخ اخللوة جزاه اهلل خري ًا وقال
للطلبة :البد وأن تدعوا إلخوانكم الذين تربعوا أن
يزيد اهلل من فضلهم وأن جيعل ما ينفقون خلف ًا هلم.

قال لنا مسئول يف البلدية يف
اخلرطوم :تقدمون لنا درسا يف
التكافل االجتامعي بني املسلمني،
والكرم جتاه الفقراء واملحتاجني يف
يوم العيد وإدخال الفرح والرسور
يف قلوب هؤالء املساكني.
وقالت مسئولة يف الشئون
االجتامعية :سامهتم يف ختفيف
وطأة الفقر واحلرمان يف مثل هذا
اليوم  ،ونحن نشكركم وندعو
لكم يف هذا اليوم الفضيل.

قام التجار في مالي بتخفيض أسعار األبقار من اجل المساهمة معنا

أذكر يف مايل أننا ملا وزعنا األضاحي عىل الفقراء الذين كانوا
يتسولون كل يوم أغنيناهم عن السؤال والتسول يف هذا اليوم،
فلام شبعوا من اللحم ،مل يعودوا يسألون يف يوم العيد بفضل اهلل
سبحانه وتعاىل.
وأذكر أيضا أن جتار األبقار يف مايل ملا عرفوا أننا مجعية خريية وأننا
مجعية العون املبارش وأننا سوف نوزع حلومها عىل الفقراء قاموا كلهم
بدون استثناء بتخفيض أسعار األبقار لنا مسامهة منهم يف مرشوع
األضاحي ،فقمنا نحن بدورنا برشاء كمية أكرب من املخطط له.

ويف مايل أيض ًا أذكر بعدما
وزعنا األضاحي حرضت امرأة
كبرية إىل بيت الداعية تبكي
وتشكره وتقول  :واهلل اليوم ما
كان عندي يشء أطبخه وآكله أنا
وأوالدي ،ولكنكم أعطيتموين
هذا اللحم فأدخلتم الفرحة يف
قلوب أوالدي  ،فجزاكم اهلل خري ًا،
وهلذا جئت أشكركم وأشكر كل
من تربع هبذه األضاحي.
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ويف رشق النيجر يف مدينة «مرادي» ومدينة مرادي
فيها ضغط كبري من قبل املنظامت التنصريية ،ذهبنا
للمدينة وما حوهلا ووزعنا األضاحي عىل  5000أرسة،
وكل أرسة أصابت جزءا بسيطا ما بني ربع إىل نصف كيلو
من اللحم ،ونحن عادة نذبح أبقارا ألهنم ال حيبون حلم
اخلراف ،وحلم اخلرفان فيه كمية من اللحم أقل من سبع
البقرة ،فيستفيدون أكثر من حلم البقرة.
ويف حمافظة «زيندر» يف شامل النيجر قام املحافظ
بشكرنا وقال  :ما قرصتم يف االهتامم بنا  ،ونسأل اهلل
اجلزاء للمحسنني من العرب ،وطلب من كل احلارضين
أن يرفعوا أيدهيم بالدعاء إلخواهنم العرب الذين تربعوا
هلم باألضاحي.
وكثري ًا ما نقع يف حرج عندما نذبح األضاحي ونرى
مساكني مل نحسب حساهبم ،فنحن قبل أن نذبح نحسب
أعداد الناس يف كل قرية ونوزع عليهم بطاقات عىل
أساسها يأتون لتسلم نصيبهم من حلوم األضاحي يف
يوم العيد ،لكن عندما نبدأ يأتون من القرى املجاورة
وحيرجوننا فنضطر أن نقلل نصيب الفقراء من كمية
اللحم.
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ال يفضلون لحم الخروف بسبب قلة لحمه

الجزارون يشاركون السميط وإخوانه عملهم
يقول  -رمحه اهلل  :-يف منطقة «موبتي» يف
شامل مايل وهي منطقة إسالمية مشهورة وكانت
عاصمة للدولة اإلسالمية التي قامت هناك ،وقد
رفض القصابون (اجلزارون) أن يأخذوا أجر ًا
مقابل ذبحهم لألضاحي وقالوا  :إن كنتم تربعتم
بثمن األضاحي ،فنحن نتربع بوقتنا ،وشارك معنا
عدد كبري من رجال الدولة واملسئولني إما بالذبح
أو بتقطيع اللحم أو بالتوزيع ،وكانت نتيجة هذا
االحتفال أن دخلت بفضل
اهلل سبحانه وتعاىل أرستان إىل
اإلسالم واحدة وثنية والثانية
نرصانية ،واحلمد هلل أن استقاموا
عىل اإلسالم ووصينا عليهم إمام
املسجد ،وكام ذكرت فاملدينة يف
األصل مدينة إسالمية.

ويف قرية من القرى اسمها «تلدنجوا»
جاءت إيل داعيتنا يف بيته امرأة مسيحية وطلبت
منه حلام ،وما كان عنده إال نصيبه يف البيت فتربع
هلا بنصيبه ،فذهبت حتدث النساء املسيحيات
والوثنيات عن سامحة اإلسالم وقالت هلم  :واهلل
كنت أهاجم اإلسالم ولكن واآلن أشعر بالندم
عىل ما كنت أقوله سابق ًا ،وأسلمت وبدأت
تدعو إىل اإلسالم متأثرة بعطف املسلمني.

مشاركة الجزارين لنا بذبح وتجهيز
األضاحي مجانا
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وهناك امرأة عجوز يف مدينة «ريو»
جاءت من مسافة بعيدة جد ًا فلم حتصل
سوى قطعة صغرية من اللحم ألهنا حرضت
هناية التوزيع ،فأعطاها الدعاة قطعة صغرية
فقالت هلم :إن هذه القطعة الصغرية عندي
خري من الدنيا وما فيها ألهنا مباركة وتربع يل
هبا أحفاد النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -يف
جزيرة العرب .كام عقدنا مسابقة يف حفظ
القرآن والتفسري ومل يكن عندنا جائزة فجعلنا
رأس الثور هي اجلائزة  ،واحلمد هلل فاز هبا
أحد الطلبة املتطوعني حلفظ القرآن الكريم
وفرح هبا فرح ًا كبري ًا ووضعها فوق رأسه
وأخذ يمر هبا أمام املوجودين.
ويف منطقة «سفاري» نظمنا مسابقة يف
املعلومات اإلسالمية ووزعنا عليهم الكرشة
أو رأس البقرة أو اجللد ،ونحن يف األصل ال
نرمي أي يشء من البقرة وكلها نوزعها عىل
الفقراء أو نستخدمها كجائزة يف املسابقات.
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كلوا من الطيبات
واعملوا صالحا
ويضيف  -رمحه اهلل  :-يف بوركينافاسو
أخربنا أحد املهتدين اجلدد وكان من الوثنيني
أخربنا أهنم كانوا يأكلون حلم احلمري واخلنازير
وكل احليوانات القذرة ،ويقول :كنا مدمنني
عىل اخلمور ،وقد أنقذنا اهلل سبحانه وتعاىل منها،
وأبدلنا بالطيبات بعدما أسلمنا ،واآلن يأتينا هذا
الرزق الطيب اهلنيء ،وخاصة أنه يأتينا من بالد
العرب  ،وقد أسلم يف هذه القرية بفضل اهلل عز
وجل ثامنية أشخاص جدد عندما رأوا التكافل
املوجود بني املسلمني من خالل توزيع األضاحي
وما صدقوا أبد ًا أننا نوزع اللحم جمانا وال نطلب
شيئ ًا يف املقابل.
ويف منطقة أخرى يف بوركينافاسو تدافع
الناس عىل مكان توزيع األضاحي وكان فيهم
شيخ عجوز أصيبت ساقه من جراء التدافع ونقل
إىل املستشفى ومل يكن هيمه اجلرح بل كان مازال
يسأل عن نصيبه من األضاحي وخاصة كام يقول
أهنا من إخوانه املسلمني العرب.

وجاءتنا عجوز وقالت  :إهنا حلمت بالليل أهنا تأكل
من كبد األضحية  ،وقالت  :أرجوكم لو تعطونا جزءا
بسيطا من الكبد ،فأعطيناها وبرغم أهنا عجوز رأيناها
هترول وقالت  :كنت أمتنى أن آكل كبد أي حيوان فكيف
وأنا آكل من أضحية من بالد العرب.
ويف قرية « كوماجا» يف بوركينافاسو ذبحنا بقرة وكان
هناك  14قرية جماورة كانت عالقتهم مجيع ًا طيبة ،فدعا
أهل القرية بدون علمنا أهل القرى األخرى حتى حيرضوا
احلفل ،فقلنا  :ال يمكن أن يأخذ مجيع أهل القرى من بقرة
واحدة ،فقالوا  :لقد اتفقنا معهم وانتهى األمر ،وسوف
نوزع البقرة عىل القرى األربعة عرش مجيعا ،فكان نصيب
كل واحد منهم كيسا صغريا جد ًا
من اللحم ،فكان ذلك شيئا طيبا
جد ًا وأنا واثق أنه سوف يقوى
أوارص املحبة والصداقة بني القرية
والقرى األخرى ،وأذكر أن اجلميع
رفعوا أيدهيم إىل السامء ليدعو
للمحسنني من بالد العرب الذين
تربعوا هلم يف هذا اليوم املبارك.

ويف قرية ثانية أعجبني كالم أحدهم ملا
قال :عجيب حال إخواننا العرب ،نحن نريب
الثور وننتظره سنني حتى يكرب لنبيعه ونستفيد
من ثمنه ويأتون هم ليشرتوه ويقدمونه
لنا هدية فكيف نستطيع أن نجزي إخواننا
العرب ؟ !
ويف مدغشقر أذكر أن ملكا من ملوك
القرى أسلم ومعه  17شخصا بعد أن سمع
خطبة العيد وتأثر هبا ،خاصة أن اخلطيب قد
ذكر قصة سيدنا إبراهيم وكيف امتثل أمر ربه
يف إقدامه عىل ذبح ولده إسامعيل ،وملا رأى

الحرص على توزيع نصيب كل فرد
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من املسلمني يف القرية حسن املعاملة مع
اآلخرين وأهنم اليفرقون بني مسلم أو غري
مسلم ،ومع قدوم األضاحي وتوزيعها يف
القرية كان ذلك سبب ًا مبارش ًا يف إسالمه .
ويف جنوب غينيا منطقة اسمها غينيا
الغابية فيها الكثري من الوثنيني وغري
املسلمني ،وعندما نفذنا عندهم مرشوع
األضاحي العام املايض أسلم  29شخصا
بفضل اهلل سبحانه وتعاىل.
ويف سرياليون منطقة «كوتوتاون»
عندنا مدينة اسمها «مدينة السالم
لأليتام» فيها مركز إسالمي متكامل
هربت بقرتان من أبقار األضاحي ،ولكن
بفضل اهلل سبحانه وتعاىل وجدها شباب
القرية وردوها إلينا وقالوا  :كيف نرتك
هذه البقرة هترب من عندنا ،وقد تربعتم
لنا هبا ،ولن نرتكها هترب إىل الغابة ،فإننا مل
نذق طعم اللحم منذ أشهر عدة ،وبعضنا
مل يذق اللحم من عام كامل واحلمد هلل
ذبحنا البقرة ووزعناها عليهم.
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مباراة بين الجزار والثور
ومن املواقف الطريفة يقول السميط :ويف قرية اسمها
كاريا سنرت يف املسجد هرب ثور األضاحي أيض ًا ولكن
كان القصاب شجاع ًا فطارد الثور ،ومع األسف رفسه
الثور فسقط القصاب  ،ولكن رغم هذا قام مرة أخرى
وربطه وذبحه ووزعنا اللحم فأكرمنا اجلزار بقطعة حلم
كبرية ،وبقي بأمل رفسة الثور عدة أيام.
أمهات األيتام الذين انتهت كفالتهم يف غينيا بيساو
أتوا وقالوا  :إننا تعودنا كل عام أن تعطونا من حلوم
األضاحي ،واآلن انتهت الكفالة فنتمنى أال حترمونا
من اللحم هذا العام خاصة وأننا فقراء وجائعون ،وما
نستطيع أن نشرتي اللحم ،فاستطعنا -واحلمد هلل-أن
نعطيهم جزءا من الثور الذي ذبحناه يف املنطقة وذهبوا
فرحني ،وأعطينا باقي الثور لأليتام يف مركز األيتام.
وأذكر مرة يف غينيا بيساو بعدما ذبحنا األضحية
ووزعنا اللحم جاءنا رجل مسكني يرتدي مالبس ممزقة،
وما كان لدينا يشء نعطيه إياه حتى اللحم املخصص
لألضاحي تم توزيعه عىل الفقراء ،فقال  :لو تسمحوا
أعطونا اجللد وجزءا من عظام الثور فأعطيناه إياه ،وقال:
سوف أطبخه وأصنع منه مرقا يكفيني وأرسيت لعدة أيام.

ويف يوم من األيام ذهبنا إىل داخلية
وأذكر أنه يف قرية من قرى مدغشقر دخل 55
طالب جزر القمر يف أم درمان بالسودان
شخص ًا اإلسالم بفضله سبحانه وتعاىل ألهنم يرون
فوجدنا الطلبة كلهم ساهرين يف انتظارنا
شيئ ًا مل يروه يف أي دين آخر ،إهنم حيسون بأن هذا دين
هيللون ويكربون،
تعاون ودين مساواة ،دين هيتم بالفقري
ونحن نحاول أن
واملسكني واملحتاج واليتيم ،وبسبب
ننزل الثور عادة
أضاحيكم أصبحت جتتمع القرى
عىل مكان عال،
املجاورة وتؤدي صالة العيد مجاعة
ولكن الطلبة جلبوا
باملسجد ألول مرة ألن األضاحي تذبح
لنا أربعة كرايس
عند املساجد بفضل اهلل سبحانه وتعاىل.
الثور
ووضعوا
عليها كأنه عريس
وحتى عندما ننسى قرية من القرى
ونزلوه عىل األرض
يف عيد من األعياد أو عيدين يستمر
وأدخلوه وربطوه
الناس يف احلضور هلذه القرية لصالة
وهم يرصخون حلم
العيد وكأنكم أحييتم سنة من سنن
ذبح الثور وتوزيعه
حلم حلم...
النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -يف اجتامع
على طلبة الجامعة
املسلمني يف العيد يف مكان واحد.
احلقيقة لقد بكينا ونحن
نشاهد فرحة أبناء الطلبة من جزر القمر
ويف ليلة عيد األضحى نظل نوزع األضاحي عىل
الذين يدرسون باجلامعة السودانية،
املواقع املستهدفة من الصباح حتى ساعة متأخرة من
وجئناهم يف اليوم الثاين بعد الصالة
الليل حتى يصيبنا تعب وإرهاق بشكل ال يتصوره
فذبحنا الثور ووزعناه يف حضورا الطلبة.
اإلنسان ،ويف أغلب األماكن نجد الناس ما زالوا يف
انتظارنا برغم أننا نصل إليهم بعد منتصف الليل.
المناسبات اإلسالمية في إفريقيا  -يحضألاو ديعلا ةحرف
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السميط يدعوك
للمساهمة
يقول د .عبد الرمحن السميط  -رمحه اهلل
 :إخواين جزاكم اهلل كل خري إن األضحيةالتي تذبحوهنا وسعرها ما بني  10دنانري
كويتية أو  125ريال سعودي وتصل إىل 50
دينار كويتي مثلام يف جزر القمر وأنجوال
بانتظار وجبات الطعام
املليئة باأللغام ومتوت فيها احليوانات أو
جزاكم اهلل كل خري إخواين وجعل ما
مثال يف دولة اجلابون التي نضطر نجلب احليوانات يف
الطائرة من تشاد إىل اجلابون حتى نذبحها لذلك أسعار تقدمونه يف ميزان حسناتكم.
األضاحي عندهم غالية جد ًا فجزاكم اهلل خريا.
واهلل يا إخواين لقد رأينا الكثريين جدا من
غري املسلمني يقبلون عىل اإلسالم ويدخلون
كام أن وقف األضاحي وهو  300دينار كويتي
يف اإلسالم وربام كان املحرك هلذا هو أهنم
أو  3750ريال سعودي نستثمر لك املال واعتبار ًا
أخذوا من األضاحي أو رأوها ،ألن أغلبهم
من السنة التي تيل تربعك نبدأ يف ذبح أضحية باسمك
من املؤلفة قلوهبم الذين أمرنا اهلل سبحانه
سنويا من ريع الوقف ،واحلمد هلل الذين تربعوا قبل
وتعاىل أن هنتم هبم ،واهلل إين ألذكر يف يوم من
ست سنوات ب  300دينار ورغم أننا نذبح هلم سنويا
األيام أحد األشخاص وهو متعلق بصنمه
أضحية  ،ولكن وصل بفضل اهلل رأس ماهلم إىل 470
طوال فرتة توزيع حلوم األضاحي ،ثم قال
دينار بام يعادل أكثر من مرة ونصف باإلضافة إىل
للداعية القائم عىل التوزيع :ملاذا حترتمونني
األضاحي التي ذبحنا بفضل اهلل سبحانه وتعاىل.
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هذا االحرتام الكبري وأعطيتموين اللحم الكثري رغم
أنني لست عىل دينكم وأخالفكم ؟ فقال له الداعية:
إذن ملاذا ال تسلم إذا كنت حتب املسلمني ؟ فقال الرجل:
ألنه ليس لدي مال ،فقال الداعية :لست يف حاجة إىل
مال ،فقط تشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد رسول اهلل
وتذهب وتغتسل ،فقال الرجل :إذن فلتنتظروين ،فذهب
الرجل وأحرض زوجته وأوالده وأسلموا مجيعا بفضل اهلل
سبحانه وتعاىل.
سيل من القصص واملواقف التي ساقها د .عبد
الرمحن السميط  -رمحه اهلل -حول مشاريعه اخلريية يف
مواسم العيدين وغريمها ،وإين أحرص قدر املستطاع
أن أورد القصص كام هي ألين عىل يقني أن كثريا غريي
يستمتع مثيل بعرضه الشائق حول جهوده املباركة يف
الدعوة إىل اهلل يف إفريقيا ،وإين آمل أن يكتب اهلل لدعوته
دواما وهو يف قربه ،وأن يقيض اهلل من األمة من يكمل
مسريته املباركة ،اللهم آمني.
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الفصل الثامن
مرض السميط ووفاته
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الباب األول
مرضه وصبره على البالء
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أمر المؤمن كله له خير
يعلم املؤمن أن املرض سنة من اهلل عىل العباد ماضية،
ويف خلقه سائرة وباقية ،فالكامل إن قدره اهلل لبعض خلقه
فمآله إىل نقصان ،والقوة مصريها إىل ضعف وهوان،
والغنى آخرته فقر وفقدان.
تم نُقصان
لكل يشء إذا ما ّ
يغر َّن بطيب العيش إنسان
فال َّ
ور كام شاهدهتا ٌ
دول
األم ُ
هي ُ
أزمان
زمن ساءته
ُ
رس ُه ٌ
من َّ
و هذه الدار ال تُبقي عىل أحد
و ال يدوم عىل ٍ
شان
حال هلا ُ
السميط في آخر زياراته إلفريقيا

واملرض وإن كان ظاهره أمل وضعف ونقمة ،فإنه يف عيون املؤمنني والعقالء منة ونعمة.
فاملرض يشعر اإلنسان بنعمة الصحة والعافية ،وتذكر العبد بنعم اهلل السابغة ،و َي ُك ُّفه عن َشطط اخلوض
يف عصيان سيده وخالقه.
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واملرض كارس األكارسة ،وجبار
ومذل اجلبابرة ،وقارص رشور القيارصة.
وهو سلم املؤمنني لبلوغ درجات
مل تبلغها أعامهلم ،فإن قرصت هبم
حسناهتم ،بلغها صربهم عىل ابتالء اهلل
هلم.
قال  -صىل اهلل عليه وسلم  « :-إن
العبد إذا سبقت له من اهلل منزلة مل يبلغها
بعمله ،ابتاله اهلل يف جسده أو يف ماله أو
صبه عىل ذلك ،حتى يبلغه
يف ولده ،ثم رّ
املنزلة التي سبقت له من اهلل تعاىل » رواه
أبو داود وصححه األلباين.

وهو عالمة عىل حب اهلل للعبد قال  -صىل
اهلل عليه وسلم « :-إن عظم اجلزاء مع عظم البالء،
وإن اهلل إذا أحب قوم ًا ابتالهم» -رواه الرتمذي
وصححه األلباين.
وقد تعرض الدكتور عبد الرمحن السميط -
رمحه اهلل  -ملجموعة كبرية من األمراض اخلطرية
والتي كان واحدٌ منها كفيال بأن يودي بحياته،
ولكن اهلل قدر بفضله أن حيوطه برعايته ليكمل
رسالته النبيلة يف الدعوة وهداية الناس والعمل
اخلريي واإلنساين الذي ندر أن جتد له مثيال ونظريا.

وهو تطهري للذنوب واآلثام،
حيث يقول  -صىل اهلل عليه وسلم :-
«مايصيب املؤمن من وصب والنصب
والسقم والحزن حتى اهلم هيمه إال
كفر اهلل به من سيئاته» رواه البخاري
ومسلم.
مرض السميط ووفاته  -البلا ىلع هربصو هضرم
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الطبيب عبد الرحمن السميط مريضا

نسمع كثريا يف الكتب ووسائل
اإلعالم عن أمراض املهنة ،فلكل مهنة
أمراضها التي ترتبط هبا وتالزم أهلها أكثر
مما تالزم غريهم من الناس،واملرض املهني
عادة ما يكون ناجتا عن التعرض الدائم
واملتكرر لعوامل ضارة خمتلفة عىل امتداد
فرتة زمنية معينة.

أما أن تكون هذه األمراض ناجتة عن رسالة
سامية أبى صاحبها إال أن يكملها عىل أكمل وجه،
فذلك ما تعلمناه من الطبيب الداعية واإلنسان
النبيل عبد الرمحن السميط.
ثالثون سنة قضاها الداعية الدكتور عبد الرمحن
السميط يف أدغال إفريقيا حيث تعرض -رمحه
اهلل -ألقسى الظروف البيئية واحلياتية ،وعاش بني
الناس واحدا منهم يرشب مما يرشبون  ،ويطعم مما
يطعمون ،يبتىل بأمراضهم وهتده الغوائل ،وهتدده
الصوائل ،ولألسف فإن مآل هذه احلياة اخلطرة
يؤدي إىل اإلصابة باألمراض ال حمالة.
وملاذا ال يمرض السميط؟

د .فهد السنيدي في رحلة توثيقية
مع د  .عبد الرحمن السميط
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أمل يكن رمحه اهلل يميض الساعات بني طرق وعرة
وغابات مظلمة خميفة وأهنار موحشة ومستنقعات
منتنة حتكمها رسايا البعوض واألوبئة ليصل إىل
قبائل وقرى يدعوهم فيها إىل التوحيد؟

أي ماء كان يشرب
السميط؟
يروي د .السميط  -رمحه اهلل  -يف مقابلة له مع
األستاذ عيل العجمي يف تلفزيون الوطن :أنه كان يرشب
من آثار عجالت السيارات ،وأحيانا من نقر املاء التي
زارهتا احليوانات ،ورشب مرة من بركة ماء هبا محار
ميت ،ومتر عليه أيام يف إفريقيا ال جيد ماء ،فاشرتى
 رمحه اهلل  -زجاجة ماء ملوث مطني بام قدره أربعةرياالت ،فاجلدب كثريا ما يسيطر عىل املناطق اإلفريقية.
وقد ُقدِّ م له حليب مل يم ِّيز لونه األبيض لكثرة الذباب
فيه ،لكنه ليس
أن
بمقدوره
يرفضه ألنه يف
دعوية
مهمة
فاضطر إىل وضع
قطعة قامش عىل

فمه دون أن يلحظ ُمضيفوه لتكون كاملنخل
من الذباب!
فال عجب إن أصيب السميط -رمحه
اهلل -بحزمة أمراض من جراء ذلك.
أما عن الطعام فكثريا ما مر عليه اليوم
واليومان دون طعام ،وقد أكل مرة ثعابني
مشوي ًة عن طريق اخلطأ ،ألنه ومن معه من
الدعاة مل جيدوا إال ذلك وقد حسبوه سمكا
مشويا!

السميط كان همه
الدعوة  -هنا مع
عائلة إفريقية في
آخر زياراته
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عاش السميط يف بقاع رأى فيها العجب
العجاب ،حيث يقول  -رمحه اهلل :-فال
تستغرب إذا سمعت عن بعض القبائل يف
جنوب إفريقيا ورشقها أهنا
تتناول الديدان حية أو جمففة،
وبعضها اآلخر يأكلون النمل
الكبري طازج ًا أو مطبوخ ًا أو
غريهم ممن يأكلون!

هلل َد ُّرك أبا صهيب كيف حتتفظ بروح
الدعابة والفكاهة يف هذا املناخ القاتل املمرض؟

عانى السميط كثريا يف سنواته الثالثني
من التنقل أو اإلقامة
بمـنـاطـق يـغــزوهـا
البعوض ،حتى صارت
معايشته لذلك أمرا
معتادا ،ولكن هل
تعلم أن البعوض هو
سبب أكثر األمراض
وأذكر مرة خالل زياريت
فتكا يف إفريقيا ،فهو
ألحد مساجدنا القريبة من
حـــــامـل ألمــراض
أحد األسواق التي تباع فيها
املالريا والفالريا (داء
الفئران ،أنني قمت بجولة يف
الفيل) وأنواع متعددة
هذا السوق ،فشاهدت أحد
من احلمى منها محى
باعتها وهو يطهوها وينادي
الـــوادي املتــصـدع
عيل ألتذوق ،فسألته مازح ًا
وتنقل البعوضة أنواع ًا
هل هي مذبوحة ذبح ًا رشعي ًا؟
آخر أيامه في إفريقيا وهو يتكئ على عصاه
خطرة من الفريوسات
ومنذ ذلك اليوم ،كلام دخلت
والطفـيـلـيـات تصـيب
السوق إال وأسمع بعضهم
اإلنسان واحليوان ،وهي وراء العديد من نوبات
ينادي بأعىل صوته :تعالوا أهيا املسلمون ،فهذه
األوبئة التي فتكت باملاليني؛ فليست البعوضة إذن
الفئران لذيذة مذبوحة بطريقة حالل!
عىل ضآلتها كائنا يستهان به.
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فال غرابة إذن أن تسمع بإصابته باملالريا ،أو بفشل كلوي ،أو تكرس قدمه ،أو يصاب
بعظام ظهره ،فيؤول به األمر أن يتحرك بعرشات األدوية يف جيبه ،أو يتحرك يف هناية عمره
مستندا أو عىل كريس متحرك ،وهو مع ذلك صبور حليم راض ،بسام ضحاك مطمئن
النفس.
لقد كان طموح السميط ومهته العالية هتد اجلبال وحتتاج إىل أجسام قوية ال جسام
واحدا ،فليس كل أحد يطيق ويصرب كام صرب السميط وحتمل.
وكأن املتنبي يقصده حني قال:
احتِ ٌ
ك َُّل َي ْو ٍم َ
امل َجديدٌ
لك ْ

ومسري للمج ِد ِ
فيه ُمقا ُم
َ ٌ َ ْ

ِ
وس كِبار ًا
وإذا كانَت النّ ُف ُ

ِ
األجسا ُم
ت َِع َب ْ
ت يف ُمرادها ْ

ُك ّلام َ
َناهى أرانَا
قيل َقد ت َ

كَرم ًا ما اهتَدَ ْت ِ
إليه الكِرا ُم
َ

مرض السميط ووفاته  -البلا ىلع هربصو هضرم

585

أمراض في صحبة السميط
وقد جاء يف برنامج «عبد الرمحن الفاتح» إعداد
وتقديم :عبد العزيز العويد :أن الدكتور عبد الرمحن
السميط  -رمحه اهلل :-
y

y
y
y
y

y

yأصيب بداء السكري وبقي مصاحبا له لسنوات
طويلة ،حتى كان يستخدم حقن األنسولني
مخس مرات يوميا.
yأصيب بضغط الدم ،ونزيف بالعني.
yأصيب بأربع جلطات ،اثنتان منهام يف القلب
وواحدة يف املخ ،فضال عن جلطات يف الساق.
yأصيب  -رمحه اهلل  -باملالريا أربع مرات.
yوكرست فخذه وأضالعه ومججمته أثناء قيامه
بأعامل إغاثة ومساعدة للمحتاجني
يف العراق.
yعاين من آالم مزمنة يف الظهر والقدمني
وخشونة الركبتني نتيجة ترحاله
وحتركاته الدعوية واإلنسانية واخلريية
يف ظروف غاية يف الوعورة والصعوبة.

رغم مرضه ومعاناته ظل على عهده بمواصلة
زيارتهم ومساعدتهم
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y yأجريت له عملية قلب مفتوح أجراها له
الربوفيسور حممد بن راشد الفقيه بالرياض.
كان الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل-
يتناول يوميا من عرشين إىل ثالثني حبة دواء،
فعجبا لطاعم يكون دواؤه أكثر من غذائه.
كان من أهم أسباب مرض السميط -رمحه
اهلل -اإلجهاد ،حيث تعرض يف أوائل التسعينات
امليالدية إىل جلطة قلبية نامجة عن اإلجهاد
أثناء عمله يف املجاعة يف القرن اإلفريقي (كينيا
والصومال) ،وتم نقلة بطائرة عسكرية إىل
الرياض لتلقي العالج.

عبد الرحمن السميط المريض المثالي
منذ نعومة أظفاره متتع الطفل عبد الرمحن
السميط باهلدوء والسكينة يف لعبه وحركاته وسكناته
حتى وقت مرضه.
تقول والدته نق ً
ال عن أخيه األخ عبد السالم
السميط :إنه األسهل يف الرتبية بل مل تكن تشعر برتبيته
حتى أمراض الطفولة متر عليه خفيفة فال حيس هبا.
مل يكن السميط -رمحه اهلل -يبايل بصحته كام
يفعل الناس بل شغله هم تبليغ الدعوة إىل أقايص
إفريقيا وقراها ونجوعها ،فلم يلتفت إىل نفسه حتى
أثقلته األمراض راغام ،فلم جيزع يوما أو يشك بل
كان الصبور احلليم ،الرايض البسوم.
يقول ابنه املهندس صهيب :أصيب الوالد من
جراء عمله بإفريقيا باملالريا أربع مرات ،مرتان منها
بالكويت إذ ظهرت أعراضها عليه هناك ،وكان جمرد
النظر إىل الوالد وهو مصاب باملالريا أمرا مؤملا جدا.

ملا أصيب السميط -رمحه اهلل -باملالريا
طلب منه أن ينقل بطائرة خاصة ليتلقى
العالج يف أقرب مستشفى ،فرفض وأبى،
وقال :إن هذا املبلغ الذي يساوي آالف
الدوالرات يمكن أن يستفيد منه آالف
املرىض ،ولكن سأصرب وأحتمل.
بل إن العجيب أنه طلب منه أن يتلقى
عالج املالريا فرفض وقال :كيف أتلقى
العالج وغريي من ماليني املرىض يعاين وال
جيدون دوا ًء ؟! أعيش كام عاشوا ،وأموت
كام ماتوا.
وملا اشتدت احلرارة واستحكمت
اآلالم وشارف -رمحه اهلل -عىل املوت
وعلم بتصميم اإلخوة عىل نقله بالطائرة،
اضطر لتناول الدواء فهو أرخص تكلفة من
نقله بالطائرة.
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هكذا كانت حياة الفارس النبيل عبد الرمحن السميط،مل
يلق عصا الرتحال والتنقل يف سبيل إيصال دعوته ،ورغم
أن املنايا واألخطار أرسلت إليه سهام تلو السهم وتعرض
لألمراض واألوبئة ولدغات األفاعي وحماوالت القتل،
خري حاف ًظا وهو أرحم الرامحني.
إال أن اهلل ٌ
فظل  -رمحه اهلل  -يؤدي رسالته حتى آخر رمق من
حياته ،صابرا حمتسبا ،غري مبال برتبص املنايا واألمراض
واألخطار به.
الش َجا َع ِة َحت ُ
ْف ُّ
َما فيِ َّ
الش َجا ِع
اجل َب ِ
ـان ُ
وال َمدَّ ُع ْم َر َ
اجل ْبن

اثنتان وثالثون عاما مرت عىل الطبيب
اإلنسان عبد الرمحن السميط مل يلبس فيها
ثياب الطبيب البيضاء إال أعواما ال خيطؤها
الصبي عدا ،ثم خلع ثياب حلمه القديم
البيضاء بأن يكون طبيبا ،لكن قلبه األبيض
والنفس املرشقة الطيبة جعلته يتدرج من مهنة
الطب إىل أرقى ما يمكن أن يبلغه اإلنسان
يف سلم العروج إىل قمة العطاء البرشي،
داعيا حكيام ،وأبا عطوفا حليام ،وطبيبا ماهرا
نحريرا ،وإنسانا رءوفا رحيام بكل الناس،
متواضع النفس كريام.

و َلكِن إذا ح َ ِ
يـن ال َفتَى
ـان ح ُ
َ
ْ
َقىض ،و َي ُ
ـم حَيِن
عيش إذا َل ْ
وكان من أدب السميط -رمحه اهلل-
يف مرضه أال يشعر من حوله بمرضه
قدر اإلمكان ،وكان أحيانا يتوارى بعيد ًا
عن الضيوف يف حفالت االفتتاح لبعض
مشاريعه ليحقن نفسه بإبر اإلنسولني يف اخلفاء ،ويتناول
حبوب الضغط والكوليسرتول ثم يعود مرسع ًا إىل
ضيوفه.
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حرص على حضور المناسبات رغم مرضه الظاهر

السميط في مرض وفاته

الداعية الطيب بمستشفى مبارك الكبري يف
الكويت بعد تعرضه ألزمة قلبية استلزمت
إقامته باملستشفى ،ثم أصيب  -رمحه اهلل -
برتاجع يف وظائف الكىل استدعى عملية
غسيل كلوي.

اآلن أرشفت رحلة الفارس النبيل عىل النهاية،ومرة
أخرى يعود الدكتور عبد الرمحن السميط إىل املستشفى،
ولكن ال يدخل املستشفى طبيب ًا يداوي اجلراح ،ويعالج
األسقام ،وخيفف اآلالم ،ويتفقد املرىض ،ويثلج الصدور
ببسامته الرقيقة ،وكلامته العطرة ،بل يدخلها متجرعا
األوجاع ،طاوي الصدر عىل أمراضه التي أنشبت
أظفارها يف جسده الضعيف وبدنه النحيل.

إال أنه قد استعىص عىل األطباء إجراء
عملية الغسيل لرتدي حالته الصحية ،مما أدى
إىل تدهور يف عمل القلب أدخله يف غيبوبة.

اليوم تنفذ املنايا فيه وعيدها ،ومتيض يف ثنايا جسمه
املستسلم ثأرها ،فباألمس كان السميط ذلك الطبيب
الذي طاملا حارب العلل واألمراض طبيبا مداويا،
و ُمطعام مواسيا.

ثم وجه صاحب السمو أمري البالد
الشيخ صباح األمحد -حفظه اهلل ورعاه-
بنقل السميط إىل اخلارج للعالج ،فأمىض
ثامنية أشهر يف أملانيا ،ولكن بعد عودته مل يكن

وكام هي عادة السنن الربانية يف اخللق والربية ،بدا
وكأن جسد عبد الرمحن السميط قد أهنكته األسقام،
وختللته اآلالم واألوجاع.
ويف السنتني األخريتني تواىل دخول الدكتور عبد
الرمحن السميط إىل
في المستشفى مع الطاقم
املستشفى حتى رقد جسد

الطبي في آخر أيامه رحمه الله
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الشيخ أحمد القطان واألخ عبد الواحد أمان
في زيارته في المستشفى

لم ينقطع محبوه عن زيارته في المستشفى حتى وفاته

يستطيع احلركة أو اإلبصار.
يقول عبد اهلل السميط :كان الوالد -رمحه اهلل  -يف آخر أيامه ال يفتأ يقول :يا اهلل يا كريم.
وعىل فراش املوت تنزل دموعه ،ال ألمل ُمربح طاف به ،وال لوجع أمل َّ به ،بل يبكي لشعوره بالتقصري عن
إيصال رسالته إىل بعض األماكن البعيدة من إفريقيا  ،وكان -رمحه اهلل -يقول« :ومن ينقذين من احلساب يوم
يشكوين الناس يف إفريقيا بأنني مل أسع إىل هدايتهم؟!»
وكلام أفاق من غيبوبته ال يسأل إال عن أحوال أبنائه يف إفريقيا ومرشوعات اخلري هناك ،حتى هتلل
واستبرش ملا أخربوه من كينيا باملوافقة عىل منح مجعية العون املبارش ترخيص ًا ألكرب جامعة إسالمية يف كينيا.
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الباب الثاني
وفاة السميط رحمه اهلل
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محبو السميط يوارونه الثرى
يف يوم اخلميس  8من شوال سنة 1434هـ ،املوافق
 15من أغسطس سنة 2013م تويف الدكتور عبد الرمحن
السميط.
وبعد جنازة مهيبة شيعت الكويت والعامل اإلسالمي
فقيد األمة اإلسالمية وابنها البار د .عبدالرمحن السميط -
رمحه اهلل  -بعد معاناة طويلة مع املرض ،و ُدفن جثامنه الطيب
يف مقربة «الصليبخات» ظهر اجلمعة  9شوال سنة 1434هـ،
املوافق16أغسطس سنة 2013م ،وحرض جنازته مجع غفري
من الناس والكثري من الشخصيات البارزة.
وتقـــدم املشيعني
نـــائب رئيس الوزراء
ُ
ووزير الداخلية الشيخ
ُ
ووزير
حمـمــد اخلـالد
ُ
اإلعـالم الشيخ سلامن
احلــمود ،ومسؤولون
وشــيــوخ ونـــواب
ســابقـون.
وداعا أبا صهيب
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تعزية األسرة
ونعي
السميط
في المقبرة
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الباب الثالث
ثناء المحبين
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من أكرب نعم اهلل عىل عبده أن يرزقه حمبة الناس يف الدنيا ،وثناءهم عليه يف حياته وبعد مماته ،فمن أصلح
ما بينه وبني اهلل أصلح اهلل ما بينه وبني الناس ،قال  -صىل اهلل عليه وسلم « :-إذا أحب اهلل العبد نادى
جربيل :إن اهلل حيب فالنا فأحببه ،فيحبه جربيل ،فينادي جربيل يف أهل السامء :إن اهلل حيب فالنا فأحبوه،
فيحبه أهل السامء ،ثم يوضع له القبول يف األرض» رواه البخاري.
أي حيدث له يف القلوب مودة ويزرع له فيها مهابة فتحبه القلوب وترىض عنه النفوس من غري تودد منه
وال تعرض لألسباب التي تكتسب هلا مودات القلوب
وقد جعل اهلل لعبده مبرشات بني يديه ترشح صدره ويقبل عىل اهلل منرشح الصدر مؤمال من اهلل املغفرة
والفضل  ،ومن هذه املبرشات ثناء الناس عىل عمله الصالح ،وذكره بالقول الصالح يف حرضته وغيبته.
فعن أيب ذر ،قال :قيل لرسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  :-أرأيت الرجل يعمل العمل من اخلري ،وحيمده
الناس عليه؟ قال« :تلك عاجل برشى املؤمن» رواه مسلم.
وعن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  « :-أهل اجلنة ،من
مأل اهلل تعاىل أذنيه من ثناء الناس خريا وهو يسمع ،وأهل النار ،من مأل اهلل تعاىل أذنيه من ثناء الناس رشا
وهو يسمع» رواه ابن ماجه وهو صحيح.
فاملؤمن له البرشى يف هذه احلياة الدنيا ،وله البرشى عند مفارقة الدنيا ،وله البرشى يف اآلخرة ،قال جل
جالله ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [يونس ]64 -62
فأما البرشى يف الدنيا أن يعمل املسلم العمل هلل عز وجل فيورثه ذلك ثناء اخللق ،فيفرح هبذا الثناء فإن
يرضه؛ ألنه إنام عمل العمل هلل عز وجل.
ذلك ال ُينقص أجره وال ّ
مرض السميط ووفاته  -نيبحملا ءانثو
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وقد امتن اهلل عىل عبده أيب صهيب عبد الرمحن السميط -رمحه اهلل  -بمحبة الناس يف كل مكان حل به،
وتواترت القلوب عىل حمبته واجتمعت األلسنة عىل الثناء عليه ،شهد له بالصالح وعظمة األعامل ،وتلك
شهادة توضع بشارة له عىل حسن خامتته يف الدنيا ،ونحسبه -إن شاء اهلل -من الصلحني ،ونسأله جل وعال
أن جيعله من املقبولني الفائزين يوم القيامة.
فاملؤمنون هم شهداء اهلل يف األرض ،فعن أنس ريض اهلل عنه ،قال :مر عىل النبي  -صىل اهلل عليه وسلم
 بجنازة ،فأثنوا عليها خريا ،فقال« :وجبت » ،ثم مر بأخرى ،فأثنوا عليها رشا  -أو قال :غري ذلك  -فقال:«وجبت» ،فقيل :يا رسول اهلل قلت هلذا وجبت ،وهلذا وجبت ،قال « :شهادة القوم ،املؤمنون شهداء اهلل يف
األرض» متفق عليه.
ويف الصحيح من حديث عمر قال النبي  -صىل اهلل عليه وسلم « :-أيام مسلم ،شهد له أربعة بخري،
أدخله اهلل اجلنة» فقلنا :وثالثة ،قال« :وثالثة» فقلنا :واثنان ،قال« :واثنان» ثم مل نسأله عن الواحد» .رواه
البخاري.
ويف األسطر التالية نسوق للقارئ الكريم بعضا من ثناء الناس عىل الدكتور عبد الرمحن السميط -رمحه
اهلل -املنشور يف مجيع الصحف اليومية من خمتلف طبقات املجتمع سواء أهل العلم ،ويف املراكز الرسمية أو
وسائل اإلعالم أو املقربني منه من األقارب واألحباب ،وقد شهد له اجلميع بالصالح وعلو اهلمة ودماثة
اخللق وعظمة اإلنجاز ،بشكل ال يكاد يوجد يف األمة إال نادرا.
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القيادات السياسية في الكويت تعزي بوفاة
د .عبد الرحمن السميط

yyوكالة األنباء الكويتية كونا 2013/8/15 -م:
كام بعث سمو ويل العهد الشيخ نواف األمحد اجلابر
الصباح  -حفظه اهلل  -بربقية تعزية إىل أرسة املغفور
له بإذن اهلل تعاىل الشيخ الدكتور عبدالرمحن السميط
ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور له
الشيخ الدكتور عبدالرمحن السميط مشيدا سموه بدوره
املشهود يف جمال الدعوة إىل اهلل تعاىل وتفانيه يف العمل
اخلريي ومساعدة وإغاثة املنكوبني واملحتاجني مترضعا
سموه إىل املوىل جلت قدرته أن يتغمده بواسع رمحته
ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أرسته الكريمة
وذويه مجيل الصرب وحسن العزاء.

yyوكـــالــة األنــبــــاء الكــويـتـيــة كــونا
2013/8/15م :بعث حرضة صاحبالسمو أمري البالد الشيخ صباح األمحد
اجلابر الصباح  -حفظه اهلل  -ورعاه بربقية
تعزية ألرسة املغفور له بإذن اهلل تعاىل الشيخ
الدكتور عبدالرمحن السميط عرب فيها سموه
رعاه اهلل عن خالص تعازيه وصادق مواساته
لوفاة املغفور له الشيخ الدكتور عبدالرمحن
السميط سائال سموه املوىل تعاىل أن يتغمده
بواسع رمحته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم
األرسة الكريمة مجيل الصرب وحسن العزاء.
مستذكرا سموه مناقب الفقيد واألعامل اجلليلة
التي قام هبا يف جمال الدعوة إىل اهلل تعاىل وتبني
األعامل اخلريية واإلرشاف عليها يف القارة
اإلفريقية وغريها من املناطق األخرى ضاربا
بذلك نموذجا مرشفا وحضاريا للعمل اإلنساين
واخلريي لبلده ومكرسا حياته ملساعدة
حضرة صاحب السمو أمير البالد
املنكوبني واملحتاجني مبتهال سموه إىل املوىل
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
جل وعال أن جيعل ذلك يف موازين حسناته.

سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد الجابر الصباح

مرض السميط ووفاته  -نيبحملا ءانثو
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yyوكالة األنباء الكويتية كونا 2013/8/15 -م :كام بعث
سمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح رئيس جملس
الوزراء  -حفظه اهلل  -بربقية تعزية إىل أرسة املغفور
له بإذن اهلل تعاىل الشيخ الدكتور عبدالرمحن السميط
ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور له
الشيخ الدكتور عبدالرمحن السميط مشيدا سموه بدوره
املشهود يف جمال الدعوة إىل اهلل تعاىل وتفانيه يف العمل
اخلريي ومساعدة وإغاثة املنكوبني واملحتاجني مترضعا
سموه إىل املوىل جلت قدرته أن يتغمده بواسع رمحته
ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أرسته الكريمة
وذويه مجيل الصرب وحسن العزاء.

الشيخ جابر
المبارك الحمد
الصباح رئيس
مجلس الوزراء -
حفظه الله -
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yyنعى رئيس جملس األمة السيد مرزوق عيل
الغانم رائد العمل اخلريي وابن الكويت
البار الدكتور عبدالرمحن السميط الذي
وافاه األجل املحتوم اليوم عن عمر يناهز
 66عاما بعد مسرية عطاء طويلة يف جمال
العمل اإلنساين واإلغاثي يف خمتلف دول
العامل والسيام يف القارة اإلفريقية.

رئيس مجلس
األمة مرزوق
علي الغانم

الوجهاء واألعيان
يثنون على د .عبد الرحمن السميط
 yyقال نائب رئيس جملس الوزراء ووزير
الداخلية الشيخ حممد اخلالد نقال عن جريدة
القبس الكويتية  -العدد  -14445يوم
السبت املوافق  :2013/8/17إن « العم
عبدالرمحن السميط هو رجل اخلري بال شك
وبوفاته خرسته األمة اإلسالمية وليس
الكويت فقط ».

نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد
الصباح أثناء تقديمه واجب العزاء.

 yyوقال وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب
الشيخ سلامن احلمود نقال عن جريدة القبس
الكويتية  -العدد  -14445يوم السبت املوافق
 :2013/8/17إن الفقيد عبدالرمحن السميط «
فقيد العمل اخلريي والدعوي واإلنساين وهو فقيد
الكويت والعامل اإلسالمي ».

وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح
سالم الحمود الصباح أثناء تقديمه واجب العزاء.

مرض السميط ووفاته  -نيبحملا ءانثو
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yyوقال رئيس جملس اإلدارة املدير العام لوكالة األنباء
الكويتية ( كونا ) الشيخ مبارك الدعيج :إن الفقيد السميط
كان منارة كويتية وضاءة من منارات العمل اإلنساين التي
أشاعت النور والضياء يف أرجاء القارة اإلفريقية وكرست
حياهتا وجهدها يف سبيل خدمة البرشية.
yyوقال رئيس اللجنة االستشارية العليا للعمل عىل
استكامل تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية د .خالد
املذكور يف جريدة القبس الكويتية  -العدد -14445
يوم السبت املوافق  « :2013/8/17إفريقيا بأراملها
وأيتامها وجياعها ومساكينها تعرف الشيخ د .عبدالرمحن
السميط واجلموع الغفرية التي جاءت من بلدان كثرية
حلضور التشييع دليل عىل ذلك رمحه اهلل تعاىل».

رئيس مجلس اإلدارة المدير العام
لوكالة األنباء الكويتية (كونا)
الشيخ مبارك الدعيج الصباح
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العم علي محمد ثنيان الغانم

yyوقال العم عيل حممد ثنيان الغانم يف جريد
الراي الكويتية  -العدد -12467
يوم اإلثنني املوافق :2013/8/19
عبدالرمحن السميط كان من النخبة
النادرة التي اختارت هذا الطريق
الشاق الطويل ،فقد كان داعية بعلمه
وعمله وبخلقه وزهده.
مل يبغ من الدعوة إال
مرضاة خالقه من باب
خدمة خلقه ،فلم يسمح
لكسب شخيص أو هدف
سيايس أو انتامء حزيب أن
يشوب نقاء دعوته أو
يشوه صفاء عباءته.
ّ

رئيس اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق
أحكام الشريعة اإلسالمية د .خالد المذكور معزيا

عبد الرحمن السميط  -أسطورة العمل اإلغاثي

yyوأعرب الدكتور عبداهلل معتوق املعتوق املستشار
بالديوان األمريي ورئيس اهليئة اخلريية االسالمية
العاملية ومبعوث أمني عام لألمم املتحدة للشؤون
االنسانية عن عميق تقديره وامتنانه وعرفانه
للمبادرة األمريية السامية التي تفضل هبا سمو
األمري الشيخ صباح األمحد بتخصيص جائزة
باسم الراحل الدكتور عبدالرمحن السميط.
وقال املعتوق إن سمو أمري البالد أمر بتخصيص جائزة
وبشكل سنوي بقيمة مليون دوالر باسم الراحل
السميط ختتص باألبحاث التنموية يف أفريقيا واعترب
ذلك تعبريا صادقا عن أبوية للمتميزين والسيام
العاملني يف احلقل اخلريي.
وأضاف املعتوق إن نسبة هذه اجلائزة للراحل
الدكتور السميط إشارة
مهمة وداللة قوية عىل
جهود الراحل املتميزة
وإنجازاته املهمة يف
خدمة القارة األفريقية
رئيس الهيئة الخيرية اإلسالمية
ومبعوث األمين العام لألمم
المتحدة للشؤون اإلنسانية الدكتور
عبدالله المعتوق

ومواطنيها كام أهنا تعرب بصدق عن تقدير عال
من الدولة هلذه اجلهود واملشاريع واألنشطة.
yyيف حني قال األمني العام لألمانة العامة
لألوقاف د .عبداملحسن اجلاراهلل اخلرايف يف
جريدة القبس الكويتية  -العدد -14445
يوم السبت املوافق  « :2013/8/17نعزي
اليوم ونعظم اهلل أجر أهل الكويت والعامل
اإلسالمي أمجع بفقيد العمل اخلريي وعظم
اهلل أجر األيتام ومجيع املحتاجني الذين كان
يساعدهم وعظم اهلل أجر الـ  11مليون
مسلم الذين حتولوا إىل اإلسالم بفضل اهلل
تعاىل وبجهد الراحل ».

األمين العام لألمانة العامة لألوقاف
سابقا :د .عبدالمحسن الجارالله الخرافي
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yyرئيس مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي طارق العيسى
يقول يف جريدة القبس الكويتية  -العدد -14445
يوم السبت املوافق  :2013/8/17فقدت الكويت
واألمة اإلسالمية علام من أعالم العمل اخلريي
تغمده اهلل بواسع رمحته ،وأسكنه فسيح جناته ،وثقل
كرس عمره وزهرة شبابه
موازينه ،وتقبل سعيه ،رجل ّ
يف خدمة املسلمني ،فكابد عناء السفر والتجوال يف
القارة اإلفريقية يداوي املرىض ،ويطعم اجلائع ،ويكسو
العاري ،ويعلم اجلاهل.

رئيس جمعية إحياء التراث اإلسالمي طارق العيسى
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yyمن ناحيته قال رئيس مجعية العون املبارش
د .عبدالرمحن املحيالن يف جريدة القبس
الكويتية  -العدد  -14445يوم السبت
املوافق  :2013/8/17إن الفقيد السميط
« وضع أرضية للعمل اخلريي امليداين
وملؤسسة تتميز باالستدامة ،وأوصل من
خالهلا املعطي باملحتاج وفق أسلوب
علمي وراق سيستمر إن شاء اهلل تعاىل
حيث حرص عىل أن يكون لعمله اخلريي
صفة االستدامة ،فاملاء جار ملن يريد أن
يرشب والدواء متوافر ملن حيتاج واملدارس
واجلامعات مفتوحة ملن يشاء ».

المحيالن رئيس جمعية العون المباشر التي أسسها
عبدالرحمن السميط يتحدث عبر قناة العربية عن
قصص 25سنة زامل فيها المرحوم.

yyوقال مساعد الرئيس التنفيذي ملؤسسة سليامن
عبدالعزيز الراجحي اخلريية يف اململكة العربية
السعودية الشقيقة الشيخ حممد اخلميس يف جريدة
القبس الكويتية  -العدد  -14445يوم السبت املوافق
 :2013/8/17إن إنجازات د .السميط الكبرية يف
إفريقيا تتحدث عنه وآخرها األسبوع املايض حني تم
تسجيل جامعة « األمة » يف كينيا وتسلم شهادة اعتامدها
رسميا وهي اجلامعة األوىل للمسلمني يف كينيا من أصل
(  ) 37جامعة ،وأشار إىل أن هذه اجلامعة حتتوي عىل
(  ) 5كليات هي الطب واهلندسة واألعامل وتقنية
املعلومات والدراسات اإلسالمية والعربية ووضع
الراحل السميط البذرة األوىل هلذه اجلامعة منذ عام (
1998م ).

yyنقلت جريدة األنباء الكويتية -
العدد  -14445يوم السبت املوافق
2013/8/17عن الشيخ د .جاسم
الياسني رئيس جملس إدارة الرمحة العاملية
قوله :لقد هيأ اهلل لكل أمر رجال يقوم عليه
وهي سنة باقية إىل يوم القيامة ،وقد كان
د .السميط رمحه اهلل رجال اختاره اهلل ألن
يكون سفريا للخري فارسا يف ميادين قل أن
جتد من يتعرض هلا ،حتمل الكثري وقدم من
ماله ودمه وحياته ألجل إغاثة املكروب
ومداواة املرىض وختفيف األمل عمن أعيتهم
قسوة احلياة.

y

الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية في المملكة
العربية السعودية الشقيقة الشيخ محمد الخميس

y

د .جاسم الياسين
رئيس مجلس إدارة الرحمة العالمية

مرض السميط ووفاته  -نيبحملا ءانثو
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 yyوقال الشيخ حييى العقييل األمني العام
بالرمحة العاملية يف جريدة األنباء الكويتية
 العدد  -14445يوم السبت املوافق :2013/8/17لقد فقدت الكويت ابنا
بارا من أبنائها وعلام من أعالم العمل
اخلريي شهد له أهل الكويت بل العامل
أمجع
اإلسالمي
بدوره وأثره املبارك
يف العمل اخلريي
والدعوة لإلسالم يف
إفريقيا.
يحيى العقيلي األمين
العام بالرحمة العالمية

الشيخ فهد الشامري
األمين المساعد
لشؤون القطاعات
 -الرحمة العالمية
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 yyوقال الشيخ فهد الشامري األمني املساعد
لشؤون القطاعات  -الرمحة العاملية يف جريدة
األنباء الكويتية -العدد  -14445يوم السبت
املوافق  :2013/8/17رحم اهلل من عشنا
وتربينا عىل يديه رحم اهلل من فتح لنا أفقا للسباق
يف هذا املضامر مضامر العمل اخلريي ،لقد كان د.
السميط رمزا نتغنى به وسيظل كذلك بام تركه
من إرث يسطر بحروف من نور يف صفحات
الكويت املرشقة بام قدمه ،وهذا حال من عاش
لغريه حامال هم املستضعفني واألرامل واأليتام،
لقد كان د .عبدالرمحن السميط مدرسة وفكرا
وحركة فقدم لألمة النموذج والقدوة.
والعمل اخلريي واإلنساين ،حيث كان
النموذج والقدوة احلسنة للعمل اخلريي نظرا إىل
تضحيته نسأل اهلل أن يتغمده بواسع رمحته.
yyوأكد األستاذ عبدالرمحن املطوع األمني املساعد
لشؤون العالقات العامة واإلعالم  -الرمحة
العاملية يف جريدة األنباء الكويتية  -العدد
 -14445يوم السبت املوافق :2013/8/17
سيظل السميط رمزا للخري وفارسا سطر بعمله
الدؤوب رصحا من العطاء ،كان سفينة خري

لكل مكروب وبلغ بجهده ومهته ما جتاوز احلدود،
كان إماما من أئمة العمل اخلريي الكويتي ومدرسة
تعلم فيها العاملون عىل اخلري.
yyوقال األستاذ وليد عبداهلل الغانم يف مقال له يف
جريدة القبس الكويتية  -العدد  -14448يوم
الثالثاء املوافق  :2013/8/20قىض نصف عمره
يف العمل اخلريي والدعوي واإلنساين معرض ًا
حياته للخطر ومضحي ًا بمستقبله املهني كطبيب،
ليتفرغ للدعوة إىل اإلسالم وإغاثة املنكوبني يف
القارة السمراء ،أحب اخلري للناس فأحبه الناس
من كل قطر وأحسنوا إليه الثناء يف حياته وبعد
مماته ،ونسأل اهلل سبحانه أن يغفر له ويتقبل منه
أحسن أعامله.

األستاذ عبدالرحمن
المطوع األمين
المساعد لشؤون
العالقات العامة
واإلعالم
 -الرحمة العالمية

yyجريدة الوسط البحرينية
وقالت جريدة الوسط البحرينية :تويف أمس
اخلميس 2013/8/15م :الداعية الكويتي
عبدالرمحن السميط إثر معاناة طويلة مع املرض
بسبب أزمة قلبية وارتفاع يف ضغط الدم عن عمر
ناهز الـ 66عام ًا.
yyوقال الكاتب الصحفي واملرافق له يف كثري من
أسفاره األستاذ وليد إبراهيم األمحد كام يف كلمته
املنشورة يف جريدة الرأي  -العدد -12465
السبت 2013/8/17م :كيف ال تريدون أن
تدمع عيني ،وينفطر فؤادي لنبأ وفاة والدي
وشيخي د .عبدالرمحن السميط وقد عايشته عن
قرب وسافرت معه ألدغال إفريقيا أكثر من مرة؟!
نمت معه عىل األرض
اليابسة وأكلت معه
طعاما منتهي الصالحية،
وقدمنا ألطفال كينيا
عندما رضبتهم املجاعة
شوربة (اإلنقاذ) املكونة
من طحني وماء وزيت يف
وسط الصحراء القاحلة.

األستاذ وليد عبدالله الغانم

مرض السميط ووفاته  -نيبحملا ءانثو

605

هل أحتدث عن فرحة األيتام والفقراء
عندما تصلهم معلومة قدومك ،أم عن
أسلوبك الدعوي مع القبائل امللحدة ،أم عن
احرتامك لألديان الساموية وجمادلتك إياهم
بالتي هي أحسن حتى يدخلوا اإلسالم ،أم
عن األخطار التي تعرضت هلا واألمراض
التي أملت بك.

وعرب جريدة الرأي  18أغسطس 2013م نعت
جلنة زكاة الشامية والشويخ التابعة جلمعية النجاة اخلريية
بمشاعر األمل واألسى فقيد األمة اإلسالمية والعربية
والعمل اخلريي الدكتور عبد الرمحن السميط داعية اخلري.
وقالت اللجنة يف بيان هلا إن وفاة السميط تركت فراغا
نشعر نحن به كمؤسسات عاملني يف املجال اخلريي،
ونسأل اهلل تعاىل أن يعوض الكويت من خيلفه.
yyوقال د .فرحان بن عبيد رئيس مجعية إحياء الرتاث
اإلسالمي فرع اجلهراء عرب حسابه يف تويرت :قلوب
الناس فاضت بمشاعرها من خالل وفاة عبد الرمحن
السميط والسبب ( ﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) [مريم ،]96 :أي حمبة يف قلوب
الناس.

وليد األحمد يزور السميط في مرض وفاته
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د .فرحان بن عبيد
رئيس جمعية إحياء
التراث اإلسالمي
فرع الجهراء

وعرب وكالة األنباء الكويتية كونا استذكرت مجعية
اهلالل األمحر الكويتية املناقب الطيبة والكريمة لفقيد
الكويت الدكتور عبدالرمحن السميط ومآثره الكبرية يف
جمال العمل اخلريي واإلنساين مؤكدة أن رحيله خسارة
ليس بالنسبة للكويت فحسب وإنام جلميع العاملني
يف املجال اإلنساين خصوصا يف القارة اإلفريقية.
وقالت اجلمعية يف بيان صحايف :إن الفقيد السميط
 رمحه اهلل  -كان أحد رموز اإلنسانية وفارسا يفميدانه ،وأشادت بمسرية عطاء الراحل يف جمال العمل
اخلريي خصوصا يف إفريقيا «حيث أي مساعدات
كانت تقدمها اجلمعية يف القارة السمراء جتده أمامها
يقوم بعمله حتى إنه ولكثرة أعامله قدم جهدا أكثر
من أمة جمتمعة.
yyونعى مدير عام جلنة التعريف باإلسالم مجال
الشطي بمزيد من احلزن واألمل وفاة الدكتور
عبد الرمحن السميط يف جريدة النهار  -العدد
 - 1935يوم األحد 2013/8/18م :السميط

يعد قدوة يل ولكل الكويتيني يف العمل
اخلريي ،لقد كان رجال فذا متفانيا ،حيمل
مهوم الدعوة إىل اهلل تعاىل حتى أثناء مرضه.
وقال الشطي نتذكر لقاءاته وحديثه
باإلذاعة وواقعيته امليدانية التي تؤثر بالكثري
فهو رجل عن أمة وقد نحتاج إىل عرشة أخوة
وأكثر ولن يستطيعوا محل ما قام به من أمانة
مناشدا مجعية العون املبارش أن يعملوا مرشوع
الدكتور عبدالرمحن السميط لتخريج قيادات
ودعاة العمل اخلريي لنخرج ألف داعية يف
كل دولة إفريقية وهذه أمنية.
وقال الشطي :من الناس من يموت
تفرح بموته األمة ومن الناس من يموت
وتبكي بفراقه األمة منهم الدكتور عبدالرمحن
السميط.

مدير عام لجنة التعريف
باإلسالم جمال
الشطي

مرض السميط ووفاته  -نيبحملا ءانثو
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yyوبدوره قال نائب رئيس املربة اخلريية لعلوم القرآن
والسنة د .أمحد عبدالرمحن الكوس :ال يقاس الناس
بأعامرهم ولكن يقاسون بأعامهلم ونحسب أن الدكتور
قدم ما مل تقدمه أمم فهنيئا له هذه األعامل الضخمة التي
قدمها لإلسالم واملسلمني.
yyوجاء يف صحيفة الرأي 2013 /9/23 -م :قدمت
مساعد األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية
ومنسق إغاثة الطوارئ فاالري آموس خالص التعازي
واملواساة اخلاصة لسمو األمري الشيخ صباح األمحد،
وعائلة الفقيد والعاملني يف مجعية العون املبارش ،لوفاة
مؤسس اجلمعية الدكتور عبدالرمحن السميط.

نائب رئيس المبرة الخيرية
لعلوم القرآن والسنة
د .أحمد عبدالرحمن الكوس
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ووصفت آموس يف رسالة عزاء تلقاها
رئيس اهليئة اخلريية اإلسالمية ومبعوث
األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية
الدكتور عبداهلل املعتوق الراحل الدكتور
السميط بأنه شخصية إنسانية رائدة يف الكويت
والوطن العريب والقارة اإلفريقية ،وأن الفقيد
ترك إرثا إنسانيا سيستمر يف إحداث تغيري
كبري يف حياة الفقراء واملعوزين إىل األفضل.
yyوقال رئيس الفروع واحلج بلجنة التعريف
باإلسالم املحامي منيف العجمي يف جريدة
الوطن الكويتية  -يوم اخلميس املوافق

وكيل األمين العام
لألمم المتحدة
للشؤون اإلنسانية
ومنسقة اإلغاثة
في حاالت الطوارئ
فاليري أموس

 :2013/8/15الدكتور عبدالرمحن السميط
اإلنسان الذي نذر حياته خلدمه اإلسالم
واملسلمني ومل يبحث عن كريس أو مال أو جاه
أو منصب لقد ترك ملذات الدنيا وزهد هبا عىل
الرغم من توافرها له وهو رمحه اهلل مدرسة
للدعوة والدعاة ونرجو تأسيس مجعية خريية
باسمه تقوم بأعامله بإفريقيا حب ًا ووفاء هلذه
القامة اخلريية ورد بعض مجيل هذا الرجل.

فهد السنيدي مقدم برنامج ساعة
حوار في قناة المجد

yyوكتب د .فهد السنيدي مقدم برنامج «ساعة حوار» يف قناة
املجد برسالة بعثها إىل الفقيد  -رمحه اهلل :-بعد زيارة فريق
قناة املجد إىل مدغشقر لتصوير برنامج القارة املنسية كشف
لنا فيها جوانب خفية وحقائق عن هذا الرجل العجيب
حيث يقول من ضمن ثنايا الرسالة :يا دكتور لقد منحتني
شهادة عليا يف هذه الرحلة مل تستطع جامعات الدنيا أن
متنحني إياها ،لقد حصلت عىل الدكتوراه يف احتقار النفس
أمام العظامء ،وجتاوزت املاجستري يف العمل احلقيقي الذي
كنا نعتقد أنفسنا من رواده وبكالوريوس بامتياز يف معرفة
رجال األمة احلقيقيني الذين يستحقون شهادات التقدير
وجوائز الشكر،لكنهم مع ذلك يقولون كام كنت تقول يل:
يا أخي نحن ال ننتظر شهادات من أحد ،نحن عملنا يف
امليدانوننتظر من اهلل فقط أن يتقبل منا.

أستاذ كلية التربية األساسية
د .خالد شجاع العتيبي

 yyوقال أستاذ كلية الرتبية األساسية
د .خالد شجاع العتيبي :لقد رحل
الداعية حق ًا رحم اهلل أبا صهيب
الدكتور عبدالرمحن السميط ،رجل
بذل نفسه ونذر حياته هلل يف سبيل
الدعوة وترك الدنيا ألهلها وترك
ساحة يتنافس فيها الناس عىل كل
يشء وآثر لنفسه السالمة ودعا إىل اهلل
تعاىل يف أرض يزهد فيها الناس حيث
ال يزامحه وال ينافسه عليها أحد ألهنا
منسية ويرغب عنها الناس وهي قارة
إفريقيا وكان رمحه اهلل طيب املعرش
عذب الكالم ال يمل جملسه.
مرض السميط ووفاته  -نيبحملا ءانثو
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yyوقال الرئيس التنفيذي السابق يف بيت التمويل
الكويتي حممد سليامن العمر :املغفور له بإذن اهلل الشيخ
عبدالرمحن السميط كان أحد سفراء الكويت الربرة
للعامل ،أظهر الوجه املرشق للعمل اخلريي الذي جبل
عليه أهل الكويت ،ورسم بجهوده ومساعيه اخلرية يف
أنحاء األرض ،خاصة إفريقيا ،الصورة املثىل للمواطن
الكويتي املسامل واملحب للخري لإلنسانية برصف النظر
عن الدين أو اللون ،وكان أحد دعاة اإلسالم املستنري
الذي يقدم مصلحة الناس ومنفعتهم ،مستهدفا إعامر
األرض وتنمية اإلنسان وتوفري احلياة الكريمة له.
yyوقال الشيخ الدكتور سلامن العودة :رحم اهلل قلب
إفريقيا النابض الذي توقف بعد طول جهد وطول
معاناة ،والتعزية ألرسته ولكل فقراء وجياع وأطفال
إفريقيا.

الرئيس التنفيذي
السابق في بيت
التمويل الكويتي
محمد سليمان العمر
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yyومن جانبه بني الداعية الدكتور عبدالعزيز
األمحد أن الداعية الدكتور عبدالرمحن
السميط رحل عن هذه احلياة وبصامته
باقية بآالف القرى ومئات املدن والدول
وماليني املسلمني يف إفريقيا سائال املوىل
عز وجل أن
يرمحه بواسع
رمحته.

الدكتور عبدالعزيز األحمد

الشيخ سلمان العودة

yy

وقال د .أبو الفتح البيانوين :عرفته إفريقيا أكثر من غريها بام بذل فيها من جهد.

yyوقال د .حممد العريفي :يبكيه األرامل واأليتام وحمبو الدعوة.
yyوقال أستاذ احلديث املشارك بجامعة القصيم نائب رئيس اهليئة العاملية لتدبر
القرآن د .عمر املقبل قائالً :رحل السميط  -رمحه اهلل -وأمتنا ولود ،وأنا واثق
أن من بني قراء هذه التغريدة من لو عزموا لصار عندنا عرشات مثله لكن من
حيدد اهلدف ،ويستعني باهلل.

الشيخ د .نبيل العوضي

yyوقال الشيخ د .نبيل العويض :فقدت األمة الكويتية والشعب العريب واإلسالمي
رجال قل نظريه وندر مثيله.
yyوقال د .عبدالوهاب الطريري :نسأل اهلل أن جيعله ممن تتلقاهم املالئكة بالبرشى.
د .عبدالوهاب الطريري

د .أبو الفتح البيانوني

د .محمد العريفي

د .عمر المقبل

مرض السميط ووفاته  -نيبحملا ءانثو
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yyوقالت د .ربيعة بن صباح الكواري عرب جريدة
الرشق القطرية 2013/8/25-م :ودعنا أحد
فرسان هذا العرص يف جمال اإلغاثة ونرصة امللهوف
ونرش الدعوة إىل اهلل ،بل أبرز الدعاة الذين لعبوا
دورا رياديا يف بناء املساجد واجلامعات واملدارس
ودور حتفيظ القرآن الكريم واملراكز اإلسالمية
وكفل األيتام وحفر اآلبار وغريها من أعامل اخلري.
هذه األعامل اخلريية مل تقدم باسم اإلسالم فقط بل
باسم اإلنسان واإلنسانية.
وقد نعت املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة
 إيسيسكو د .عبدالرمحن السميط ،الذي تويف بعد معاناةطويلة من املرض .وقالت اإليسيسكو إن د .السميط
كان مثاال للداعية املسلم امللتزم بقيم اإلسالم السمحة،
والعامل بكل إخالص يف جمال إغاثة املحتاجني والفقراء
واملنكوبني ،وإقامة املؤسسات اخلريية واإلغاثية والطبية
يف القارة اإلفريقية منذ السبعينيات من القرن املايض.
وتقدمت اإليسيسكو بالتعازي إىل أرسة الفقيد وإىل حمبيه
وأصدقائه يف مجيع أنحاء العامل اإلسالمي ،داعية اهلل له
باملغفرة والرمحة ،وأن جيزيه خري اجلزاء عىل ما قدم من
عمل صالح مربور خدم به املحتاجني والضعفاء يف مجيع
أنحاء إفريقيا.
612

عبد الرحمن السميط  -أسطورة العمل اإلغاثي

ونعى الوقف اإلسكندنايف يف السويد
والدنمرك فقيد الكويت د .عبدالرمحن
السميط يف بيان صحايف جاء فيه :كنا
نسمع ونقرأ عنه ،لكننا يف تلك اللحظات
كنا يف لقاء تارخيي وحلظات ذهبية نتعرف
هبا عىل الداعية ،لنعرف ساعتها أننا حقا
أمام عمالق دعوي قل نظريه .شعرنا
أمامه كم نحن صغار يف جتربتنا الدعوية.
وغريهم كثري عرب وسائل إعالمية
خمتلفة ممن يضيق املقام عن عرض
تأبيناهتم وكلامهتم يف فقيد األمة اإلسالمية
-رمحه اهلل . -

الشعراء يرثون د .عبد الرحمن السميط
قال الشاعر فهد املفرج:
أصدّ ق ما قد جاءين أم ّ
أكذ ُب
لقد فقدت أرض الكويت حبيبها
حي جييب نداءها
تنادي فال
ٌ
دعى ما دعى هلل حتى توافدت
طر ًا حلبه
وأهوت نفوس اخللق ّ
فلله أعامل (السميط) وجهده
ٍ
نفوس أسلمت بعد كفرها
فكم من
وكم من مصلىّ قد بناه بعزمه
غريب مىض قد عاش يف الدهر بيننا
ٌ
فأين لنا مثل (السميط) وقد مىض
عليك سالم اهلل قد كنت داعي ًا
مضيت وقد خ ّلفت خلفك سري ًة

وتكتب
ولكنها اآلجال حتىص
ُ
وتندب
فأضحت لعمر اهلل تبكي
ُ
وكيف وقد مات الكريم ّ
املهذ ُب
مطلب
قلوب هلا يف جنة اخللد
ُ
ٌ
حيسب
وذلك توفيق ًا من اهلل
ُ
ويذهب
فقد كان للتوحيد يغدو
ُ
ٍ
عباد للحساب تأهبوا
وكم من
ترشب
وكم حفر اآلبار للناس
ُ
نلعب
بجدٍّ وكنا من حواليه
ُ
عجبت وكل الناس مثيل تعجبوا
تطلب
إىل اهلل والدار التي كنت
ُ
أطيب
هي املسك والرحيان بل هي
ُ
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وقال الشاعر صالح بن عيل العمري:
ِ
َ
الص َلحا
السميط
حي
سامء الرفقة ُ
ّ
َ
واسكب عىل قربه أغىل الدموع ،فام
ِ
حديث الروحِ أعذ َب ُه
واخرت له من
ْ
ِ
ِ
الرب . .من تيجانه اتشحوا
يا رائد ُّ
الزمان ضنى
شح
ُ
هم اجلو ُد ْ
إن َّ
قو ٌم ُ
املستجار إذا
اجلار . .نعم
هم
ُ
ُ
قو ٌم ُ
ِ
األنصار إذ بذلوا
معرش
كأنم
هّ
ُ
ُ
ُ
واآلفاق شاهد ٌة
األهل،
هم
قو ٌم ُ
ْ
سل الفقري َة من جلىّ غوائلها؟
ِ
ْ
أدغال َمظ َلمة
سل اليتيم َة يف
ْ
سل املجاهدَ يف أعىل منازله
ِ
ْ
السرت من ُقدّ ت مخائ ُل ُه
واسأل عن
والصلبان أزمن ًة
القس
أرغم
من
َ
َّ
َ
ِ
فانرشحت
األوثان
من هدّ أبني َة
ْ
ٍ
من َ
علل؟
السمراء من
الرقعة
أنقذ ُّ
َ
جار الصليب بش ّطي ٍ
أمة جنحت
ُ
َ
موسم ٌة
أحجار
وللمنافق
ّ
ٌ
و اهلل لن يطفئوا نور اإلله وقد
ِ
العمل اخلريي معذرةً. .
يا سيدَ
ُ
أشحذها
حسب القوايف وحسبي حني
ِ
ُ
ذكركم
آفاق
والشوق يف
احلب
ُّ
ُ
ٍ
ٍ
حزن
عجز ومن
الشعر من
إن طأطأ
ُ
ما مات من أنقذ الدنيا بمهجته
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وذكر ُه يف معايل املجد ما برحا
ِ
األبطال ما ُسفحا
ترجو بدمع عىل
لحا
ومن بدي ِع القوايف كلام َص َ
ٍ
إذا انتشى ُّ
مغرور بام اتشحا
كل
عثامن موالهم إذا من ََحا
كأن
َ
ِ
بالنائبات رحى
دارت عىل مسل ٍم
ْ
ُّ
وكل باب هلم بالفضل قد ُفـتحا
حن أو مجحا
حصان الرزايا
إذا
ُ
َّ
فرفرفت يف زوايا ِ
دارها فرحا! !
ْ
ِ
ِ
من َّ
مس َحا؟
رق من دمعها
الرقراق؟ من َ
ِ
نصحا؟
من جا َد بالد ِّم
والدينار؟ من َ
أو من شكى من سياط الظلم أو نزحا؟
ِ
َّ
فانذل وافتضحا؟
عمق إفريقيا
يف
ِ
ٌ
التوحيد . .وانرشحا؟
ممالك بعرى
يانعم ما ربحت من ُه وما ربحا
َ
ِ
ورب البيت ما جنحا
للسلمِ . .لكن
ِّ
ِ
كالكلب ُيرجم منبوذا إذا نبحا
تم . .والعبدُ مرهون بام اجرتحا
ُأ َّ
ِ
العرفان ما نجحا
فالشعر يف موقف
ُ
الغر إذ سفحا
دمعي ودمع الرجال ِّ
الصب فاقتدحا
تعانقا يف الفؤاد
ِّ
والتاريخ قد مدحا
ُ
فالدهر واملجدُ
ُ
ِ
ِ
يا للخلود . .وللخري الذي ُفتحا

وداعا أبا صهيب
ترجل هذا الفارس الشهم النبيل عن فرسه ،وبقيت ميادين فتوحاته يف إفريقيا تلهج باسمه
وأخريا ّ
وتعطر املجالس بذكره وفضله.
وأخري ًا كف هذا القلب الكبري عن اخلفقان ،ومهد هذا اجلسد الدءوب عن حركاته املباركة ،والذي مل
يدع بقعة يقدر أن يطأها وينفع أهلها إال فعل.
مات السميط وعاشت مآثره ،واراه الثرى وارتفعت منائره.
قد مات قوم ومل متت مكارمهم

وعاش قوم وهم يف الناس أموات

َخ َفت صوته الطيب احلاين ،وبقيت منائر اخلري التي بناها تصدح بتوحيد الباري.
سكت السميط ولكن ضجت حلقات الذكر يف إفريقيا قراءة للقرآن الكريم وبذكر اهلل تسبيحا وتكبريا
وهتليال.
فلتقر عيناك الكريمتان ،ونم هنيء اخلاطر مرتاح البال.
وانظر من برزخك بنور روحك هناك يف قلب إفريقيا تبرشك بعظم اجلزاء من رب غني شكور.
ٍ
وركَّع.
هنا مسجد بالتوحيد يصدح ،والناس بني ُس ًّجد ُ
دعا إىل بنائه عبد الرمحن السميط

وهاهنا حلقة ذكر . .وجملس علم ..وندوة فكر أقامها عبد الرمحن السميط.
وها هم األطفال والكبار يذهبون مع بزوغ الضحى إىل مدرسة ومعهد بناه عبد الرمحن السميط.
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وجامعات يف قلب إفريقيا ترفع للعلوم راية وجتعل للحياة هدفا وغاية أسسها عبد الرمحن السميط.
وهناك بئر حتيي أرضا وتسقي نبتا وتروي نفسا حفرها عبد الرمحن السميط
وهناك دار لليتيم كانت له أنسا ودارا وسكنا شيدها عبد الرمحن السميط
ويف قرية بعيدة باألطراف ،خفية عن األطراف نرى كفيفا بعد عامه رأى وأبرص ،ومريضا بعد علته قام
وابتسم وأبرش عاجله السميط
داويت أبا صهيب جراحهم ،وأثلجت بالرمحات آالمهم.
بصرَّ ت بالعلم جاهلهم ،وهديت باإليامن حائرهم.

ورددت عن اآلثام عاصيهم ،ورددت بحسن خلقك شاردهم.
وفرجت عن معرسهم ،وأطعمت جائعهم ،وكسوت عارهيم.
فإن كان لإلنسان من باكية ،فإن أليب صهيب عرشة مليون باك وباكية .
رمحك اهلل يا عبد الرمحن السميط ،جزاء كل نفس رمحتها هبدايتها إىل طريق احلق.
رمحك اهلل بكل عني مسحت عنها دمعا...
وبكل جسد كسيته تكريام إلنسانيته وسرتا...
وعمدً ا. .وبكل ضعيف
رمحك اهلل يا عبد الرمحن . .بكل يتيم كنت له أبا َ
وجدا. .وبكل أم كنت هلا أخا َ
كنت له قوة وسندا.
رمحك اهلل بكل مريض خففت عنه أملا ،وبكل فقري فرجت عنه كربة ومها.
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رمحك اهلل وسقاك من كوثر النبي املجتبى والرسول املصطفى -صىل اهلل عليه وسلم .-
فكم أرويت أكبادا عطشى وأجوافا ظمأى.
أنار اهلل قربك الطيب كام أنرت بنور العلم املدارس واجلامعات ،وأبدلك اهلل بغربتك عن أهلك ووطنك
أن ًَسا ونورا ،وجزاك بكل بسمة أدخلتها عىل يتيم أو مسكني رسورا دائام وحبورا ،وبعثك مع النبيني األبرار
والصحب الكرام
عشت طيبا ومت طيبا وتبعث إن شاء اهلل يوم القيامة كريام طيبا.

ِ
والكبرَ  ،بل هي قوة الروح واإليامن وسمو الغاية ،وأن الشيخوخة
علمتنا أن القوة ال تقاس بالشباب
هي شيخوخة الكساىل والقاعدين والعاجزين ،ولو كانوا شبابا.
علمتنا أن املخلصني ال تثنيهم احلجج واملعاذير عن العمل من أجل رهبم ودينهم ورسالتهم ،فال يردهم
بعد املسافات ونقص اإلمكانات ،وغياب احلاجيات ،وكثرة العقبات.
 علمتنا أن بذرة طيبة واحدة حتملها يد مباركة ويسقيها ماء اإلخالص وتتعهدها عيون املحبني تثمرحقوال وبساتني ،هكذا كانت أعاملك الطيبة التي جتل عن اإلحصاء والعد.
 علمتنا أنه قد يموت النجم وتبقى أنواره ،ويموت املرء وتعيش أعامله من بعده أضعاف ما مضاهضيف عىل الدنيا.
 علمتنا أنه نِ ْع َم ُالصالح بيد العبد الصالح ،فكم من فلس ودينار آثرت به الفقري واملحتاج عىل
املال
ُ
نفسك وروحك ،حتى ولو قضيت يوما جائعا وقضيت ليلك طاويا.

 علمتنا أن السعادة هي إسعاد الناس ،وأن راحة البال هي يف كشف كربة مكروب وختفيف آالمالعليل ومسحة عني األيتام ،وإطعام الطعام وإدخال الرسور عىل الرجال واألطفال.
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اخلري يف املفهوم اإلسالمي الصايف هو ٌ
عمل إنساين ينبغي أن يفيض عىل البرشية مجيعها،
 عمتنا أن َفاإلسالم رمحة للعاملني.
 علمتنا أن اإلنسان ليس بذكره وشهرته بني الناس ،فكم من نجم عظيم يف السامء ال تراه العيون ،بيناميظهر يف السامء من النجوم ما هو أقل حجام وأخفت ضوءا وأقل أثرا.
 علمتنا أن ذكر املرء يف الدنيا ال يعدل رشبة ماء ،بينام ذكره الباقي هو ذكره يف مأل السامء. علمتنا أن رمحة اإلسالم تتسع لكل الناس ،وأننا كلنا أبناء آدم ،وأن الوشيجة العظمى التي تربطاملسلم بالبرشية أن يف كل ذات كبد رطبة أجر ،وكم فتح اهلل قلوبا لإلسالم ملا رأوك ترمحهم كام ترحم
املسلمني.
 علمتنا أن املعاين السامية من إخالص وجد وإيثار ورمحة وحمبة لآلخرين ،والتي نتشدق هبا ونعلمهاأبناءنا يف البيوت واملدارس هي كذب وهراء ،ما مل ترتجم يف قدوة وعمل يرونه رأي العني ،وها أنت تعطينا
هذه القدوة واألسوة وقد بلغت يا أبا صهيب فيها الذرا والعال.
 علمتنا كيف يكون اإليثار والتواضع. علمتنا أن املرء قد يصلح اهلل به أمة فيكون رجال بأمة. علمتنا أن الرحيم هو من يبكي قلبه قبل أن تبكي عيناه وأن الكريم من أكرم الغريب قبل القريب. -وأن الشجاع من يؤمن أن ما أصابه مل يكن ليخطئه وأن ما أخطأه مل يكن ليصيبه.

 علمتنا أن األعامر قد تطول باإلنسان وال يشعر فيها الناس بِ َذ َّر ٍة من أثر ،وقد تقرص األعامر باإلنسانفإذا به يبلغ من العطاء ما جيل عن العد واحلرص.
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دقات قلب املرء قائلة له
فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها

إن احلياة دقائق وثواين
فالذكر لإلنسان عمر ثاين

سالم عليك أبا صهيب
سالم عليك يا من ذكرتنا بالصحب الكرام
سالم عليك أبا الضعفاء والفقراء واأليتام
سالم عليك أهيا الضحوك الرقيق البسام
سالم عليك يا من نرشت اإلسالم وأطبت الكالم وأطعمت الطعام
سالم عليك يا أعجوبة الدهر والزمان ،ويا آية العطاء واإلحسان
سالم عليك يا عبد الرمحن ،فام جزاء اإلحسان إال اإلحسان.
ِ
َيث َغيث ًا وار ِ
َسقى الغ ُ
ت األَ ُ
حاب َوال َق ْط ُر
خص ُه
َوإِن لمَ َيكُن فيه َس ٌ
رض َش َ
َ
ِِ
ِ ِ ِ
لس ِ
َوك َ
حر
َقرب ًا
بِإِسقائِها
َصني َع ًة
حاب
َويف لحَ ده ال َب ُ
َيف احتاميل ل َ
ِ
ِ
َ
ِ
طاه َر األَ ِ
َبق َر َ
رب
وض ٌة
َمىض
ثواب لمَ ت َ
َغدا َة َثوى إلاّ اشت ََهت أ هَّنا َق ُ
ِ
ف الدَ ِ
َمر
كان حَييا بِ ِه ال َثرى
غم ُر رَص َ
َثوى يف ال َثرى َمن َ
هر نائ ُل ُه الغ ُ
َو َي ُ
َريم ُ
َع َل َ
مر
َفإِنَّني
َوقف ًا
َسال ُم اللهَِ
يك
َر َأ ُ
احل َّر َل َ
يس َل ُه ُع ُ
يت الك َ
واحلمد هلل رب العاملني  ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني .
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