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ــني والقناطري  ــاء والبن ــن النس ــهوات م ــن للناس حب الش ــز وجل: (زي ــال ع ق
ــومة واألنعام والحرث ذلك متاع الحياة  املقنطرة من الذهب والفضة والخيل املس

الدنيا والله عنده حسن املآب). (آل عمران : 14).
ــهوات الدنيوية، وخص هذه  ــن للناس حب الش ــرشح : يخرب الله تعاىل أنه زي ال
ــهوات الدنيا وغريها تابع لها، فانقسموا إىل قسمني  األمور املذكورة ألنها أعظم ش
ــغلتهم عما خلقوا ألجله، فكانت زاداً لهم إىل دار  ــم جعلوها هي املقصود فش : قس
ــني يف امللذات الدنيوية. والقسم الثاني : عرفوا املقصود منها، وأن  الشقاء منغمس

الله جعلها ابتالء وامتحاناً لعباده.
ــيشء إذا رفعته،  ــرشي قوله : قنطرت ال ــاف للزمخ ــل الكلمة : جاء يف الكش أص
ــيد. والقنطار : املال العظيم. وأورد الثعالبي يف كتابه  ومنه القنطرة؛ ألنها بناء مش
ــياق اآلية  ــار بالرومية إثنا عرش ألف أوقية. ويراد به يف س ــه اللغة) : أن القنط (فق
ــن عقد اليشء  ــاج : مأخوذ م ــرة كما أورد الزج ــل القنط ــة. وأص ــوال املكدس : األم
ــميت القنطرة  ــه، ومنه س ــيشء إذا أحكمت ــرت ال ــرب : قنط ــول الع ــه، وتق وإحكام
ــة (القنطار)  ــال، فلفظ ــار عقد م ــكأن القنط ــودة، ف ــرة : املعق ــا. واملقنط إلحكامه
اقترصت عىل املال. قال تعاىل : (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطاٍر يؤده إليك). 

(آل عمران : 75).
ــار مختلف املقدار عند  ــاء : جعله كالقنطرة. القنطار : معي ــدر : قنطر البن املص

الناس. والقنطار : املال الكثري. 
ــرب عليه. جمع :  ــوش مبني فوق النهر ُيع ــري. والقنطرة : جرس منق ــع : قناط جم
ــر : بناء مقنطر  ــة. واملَُقْنط ــرة : األموال الكثرية املكدس ــري املقنط ــري. والقناط قناط

منقوش كالقنطرة. والِقنطُر : الداهية.
* دعاء :

ــن الحرص والتعب  ــرس يل أمر رزقي، وأن تعصمني م ــألك أن تي (اللهم إني أس
ــح والبخل بعد حصوله،  ــري يف تحصيله، ومن الش ــن كرثة الهم والتفك ــه، وم يف طلب
ــاهدة ربوبيتك، وأن تتوىل أمري كله بذاتك  ــبباً إلقامة عبوديتك، ومش واجعله س
ــتقيم،  ــني، واهدني الرصاط املس ــيس طرفة ع ــي إىل نف ــك، وال تكلن ــك وفضل وكرم
ــري األمور، وال  ــا يف األرض أال إىل الله تص ــموات وم ــذي له ما يف الس ــه ال رصاط الل

حول وال قوة إال بالله العيل العظيم.
ــواك، يا من  ــك، وأغنني إلهي بفضلك عمن س ــم اكفني بحاللك عن حرام الله
ــي، وتقبل نيتي،  ــر الصامتني، إقض حاجت ــائلني، ويعلم ضمائ ــك حوائج الس يمل

وحقق يل أمنيتي، يا من يعلم رسي وعالنيتي، إرزقني رزقاً حالًال يغنيني).

* رمضان شهر الوحي
ــول الله صىل  ــي يف الكبري قال: قال رس روى الطربان
ــلم: "أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من  الله عليه وس
شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان ، 
ــزل اإلنجيل لثالث عرشة مضت من رمضان، وأنزل  وأن
ــان، وأنزل القرآن  ــرشة خلت من رمض ــور لثمان ع الزب

ألربع وعرشين خلت من رمضان".

ــلمة بن مخلد ثالث ثالثة صحابة  كان مس
ــيخ  ــىل حكم مرص وترس ــوا ع ــني تعاقب يماني
ــالمي يف فجر اإلسالم،  عرصها العربي اإلس
ــن عامر (47-44هـ) ومعاوية بن  وهم عقبة ب
ــلمة بن مخلد (-50 حديج (50-47هـ) ومس
ــط والتتابع يجعلنا ننتقل  62هـ) وهذا الرتاب
ــذي كان  ــلمة ال ــة إىل مس ــة ومعاوي ــن عقب م
يجب -لو انتقلنا إىل دائرة األنصار- أن نذكر 
ــة األنصار،  ــن كبار الصحاب قبله العرشات م
ــط يف النبأ عن مرص وبالد املغرب  ولكن الرتاب
ــلمة بن مخلد  ــي الكبري ملس ــدور التاريخ وال
ــن األوائل،  ــو األول م ــم االختيار فه قد حس
ــربي يف تاريخ األمم  ــل. قال الط واألوائل قلي
ــوك: "أول من ُجمع له املغرب كله ومرص  واملل
وبرقة وطرابلس مسلمة بن مخلد" وكان هو 
أول من رفع قواعد جامع الفسطاط وزخرفة 
ــقوفه وجعل له منارة وصوامع،  جدرانه وس
والذي بناه عمر بن العاص من جذوع النخل 
ــقفه من جرائد النخل، وكان له مآثر  وكان س
ــات،  ــران والفتوح ــر، ويف العم ــرب والبح يف ال

استحق فيها رشف األول.
ــن  ب ــد  ــن مخل ب ــلمة  ــي مس ــه الصحاب إن
الصامت بن نيار بن لوذان بن عبد ود بن زيد 
ــب الخزرج  بن ثعلبة الخزرجي، ويتصل نس
ــبأ بن يشجب بن يعرب بن  إىل األزد ثم إىل س

قحطان.
ــد وترعرع يف  ــن مخل ــلمة ب ــأ مس ــد نش وق
ــول الله صىل الله عليه وآله وسلم  موكب رس
ــورة،  ــة املن ــه إىل املدين ــول الل ــدم رس ــذ ق من
ــاً نبوية وكان  ــرآن وحفظ أحاديث فحفظ الق

نبيهاً حافظاً وتعلم الكتابة.
ــة  ــن الصحاب ــد م ــن مخل ــلمة ب وكان مس
ــالة  ــوا حاملني رس ــن انطلق ــان الذي والفرس
اإلسالم ودخلوا الشام ثم مرص فاتحني، وكان 
ــاط مدينة  ــم اختط ــنة 20هـ وت ــح مرص س فت
ــنة  ــطاط بالقاهرة كعاصمة يف مرص س الفس

ــطاط  ــلمة بن مخلد بالفس ــكن مس 21هـ فس
ــد الخوالنية، وقد  مع زوجته أروى بنت راش
ــهاماً وافراً يف  كان لقبيلة خوالن اليمانية إس
ــلمة بن مخلد منزل باملدينة  الفتح، وكان ملس
ــورة أيضاً فيمكث فرتة باملدينة ويعود إىل  املن
ــاركته يف فتوح مرص  ــد تواصلت مش مرص وق
ــان بن عفان ريض الله  إىل أواخر خالفة عثم

عنه.
ــلم مسلمة بن مخلد سدة  يف عام 50هـ تس
ــرب العربي  ــا وبالد املغ ــة مرص وأفريقي والي

ودامت واليته عليها إىل أن تويف عام 62هـ. 

*من كتاب يمانيون يف موكب الرسول
للباحث محمد حسني الفرح 

 عبد الصمد الخوالني
ــر  نتذك ــا  كله ــروف  الظ ــذه  ه ــل  مث يف 
ــل  وسيظ ــان  ك ــاً،  عظيم ــاً  حدث ــاً  جميع
ــي  اإلسالم ــخ  التاري يف  ــة  الفارق ــة  العالم
واملتمثل بغزوة بدر الكربى وكان تاريخها 
بالضبط يوم الجمعة 17 من رمضان سنة 

2هجرية. 
ــه صىل الله عليه  ــرج إليها رسول الل خ
ــة وأربعة عرش رجًال،  ــه سلم يف ثالثمائ وآل
ــول يف حرب مع  ــم الدخ ــن يف نيته ولم يك
ــو التعرض  ــدف ه ــان اله ــش وإنما ك قري
ــا سفيان قائد  ــم التجارية، لكن أب لقوافله
ــك وشعر بالخطر  ــك القوافل فطن بذل تل
ــة مستنجداً أو مسترصخاً،  فأرسل إىل مك
وبالفعل خرجت مكة بمن فيها من الرجال 
والنساء وما فيها من العدة والعتاد لقتال 
ــاء الوجه والهبة  ــني حفاظاً عىل م املسلم
ــن من رسول  ــرب الزمان، ولم يك ــة ع املوروث
ــه وسلم أمام  ــه صىل الله عليه وعىل آل الل
ــار أصحابه يف  ــع إال أن استش ــذا الوض ه
ــان رد الجميع هو اإلجماع عىل  الحرب فك
القتال، وبالفعل التقى الجمعان يف معركة 

غري متكافئة عددا وعدة :
- معركة بني قريش املتكربة واملتغطرسة، 
ــي لم  ــة الت ــالم الحديث ــة اإلس ــني دول ، وب

يمض عىل إنشائها سوى سنتني.
ــف مقاتل وبني  ــة بني قريش بأل - معرك

املسلمني بثالثمائة رجل وبضعة أفراد.
ــل التفاخر  ــني زعماء مكة أه - معركة ب
ــربوت وبني  ــل البطش والج ــاء وأه والكربي
ــة وصفهم الله  ــن املسلمني يف املدين قلة م
ــل (ولقد  ــن قائ ــز م ــال ع ــة فق ــم أذل بأنه
ــة)، إال أنه مع  ــه ببدر وأنتم أذل نرصكم الل
ــوق القرييش من جميع النواحي  هذا التف
ــرص املسلمون  ــزة وانت ــت املعج ــد وقع فق
ــراء كرست  ــرشك هزيمة نك ــزم أهل ال وانه
ــدي الذي كانت  ــة التفوق األب ايديولوجي
ــان، وأفاق  ــذ زم ــش من ــه قري ــش علي تعي
ــني للمسلمني  ــرص املب ــع هذا الن ــم م العال
ــرة العربية،  ــر بالجزي ــع آخر ظه عىل واق
ــدأت تتكون وتنمو وفق  وعىل أمة أخرى ب
ــع بقيادة  ــاء للعالم أجم ــج جديد ج منه
رجل عظيم اسمه محمد رسول الله صىل 

الله عليه وعىل آله وسلم.
ــي لهذه الغزوة  ــو اإلطار التاريخ هذا ه
ــا باختصار.  ــذه هي ظروفه العظيمة، وه

ــان زمن  ــذا الزم ــن يف ه ــا نح ــذي يهمن وال
ــرات  ــن املؤام ــن، وزم ــىل الوط ــب ع التكال
ــاء للغرب  ــن التبعية العمي ــة, وزم والعمال
ــوص أمريكا وإرسائيل,  وعىل وجه الخص
ــح املبني  ــذا الفت ــن أرسار ه ــو البحث ع ه
الذي نقل املسلمني وهم أذلة كما وصفهم 
ــد واالنتصار، وحول  ــرآن؛ إىل قمة املج الق
ــذا القائد  ــه إليهم وإىل ه ــار العالم كل أنظ
ــم محمد رسول الله صىل الله عليه  العظي
ــذا الدين الجديد،  ــىل آله وسلم، وإىل ه وع

دين اإلسالم، دين البرشية كلها.
أرسار االنتصار

ــن يف اإليمان القوي  ــرس األول : يكم - ال
ــدف،  اله ــد  وتحدي ــة  الراسخ ــدة  والعقي
ــي عىل  ــه الرشع ــه وتطبيق ــان بالل فاإليم
ــاء وينزل  ــرص من السم ــي بالن األرض يأت
ــا النرص  ــاىل: (وم ــه، قال تع ــن الل ــدد م امل
ــع جهودكم  ــه)، بمعنى م ــن عند الل إال م
ــم للهدف  ــاب وتحديدك ــم األسب واتخاذك
ــه وهم  ــن عند الل ــس إال م ــرص لي ــإن الن ف
ــوا وصدقوا وطبقوا  ــه ألنهم آمن يستحقون
رشع الله فكانوا األجدر بالخالفة يف األرض 
ــاء لقيادة هذا العالم وإنقاذه  واألوىل بالبق

من الكفر والرش والفسق والضالل.
ــالح الصرب : فقد  ــرس الثاني : هو س - ال
ــه عليه وعىل آله  ــل رسول الله صىل الل ظ
وسلم ثالث عرشة سنة بمكة يدعو إىل الله 
ــع الجهود املضنية، والتضحيات  تعاىل وم
ــل نهار،  ــل لي ــل املتواص ــة والعم الجسيم
ــة جدا إذ  ــدة كانت هزيل ــذه امل ــة ه فنتيج
ــوات ربي وسالمه  لم يسلم مع رسول صل
عليه وعىل آله  إال حوايل 200 رجل وامرأة 
ــق إىل قلب  ــم يعرف الطري ــأس ل إال أن الي

رسول الله صىل الله عليه وعىل ‘آله وسلم 
ــبث الجميع بسالح  ــني معه، وتش واملسلم
ــيس  ــذاب النف ــىل الع ــربوا ع ــرب، فص الص
ــدي وصربوا عىل الحصار  والعذاب الجس
االقتصادي واالجتماعي وتحملوا ظروف 
ــربوا...  ــة وص ــة يف الحبش ــة القاسي الغرب
ــرص العظيم من  ــربوا... إىل أن جاء الن وص
ــث فتحت  ــدر الكربى حي ــه يف معركة ب الل
ــا وتحولوا بفضل  ــم أبواب الجزيرة كله له
ــة إىل قوة  ــة مستضعف ــن أم ــاىل م ــه تع الل
عظمى زعزع نرصها عريش كرسى الفرس 
ــروم الدولتني العظيمتني يف ذلك  وقيرص ال

الزمان.
- الرس الثالث : يكمن يف القيادة الرشيدة 
واملشاورة الدائمة واألخذ باألسباب : فأما 
ــد تجسدت يف رسول  ــادة الرشيدة فق القي
ــىل آله وسلم، وأما  الله صىل الله عليه وع
املشاورة فإنه عليه الصالة والسالم وعىل 
ــد برأيه، بل  ــا يستب ــم يكن دكتاتوري آله ل
ــط حتى  ــر ولو بسي ــدم عىل أم ــان ال يق ك
ــه الصالة  ــع أنه علي ــري أصحابه م يستش
والسالم وعىل آله كان مؤيدا بالوحي  فقد 
ــاور املهاجرين قبل أن  شاور األنصار وش

يتخذ املوقف الصعب ويأمر بالجهاد.
وأما اتخاذ األسباب : فمع أن رسول الله 
صىل الله عليه وسلم كان يثق بالله الذي 
وعده إحدى الحسنيني إما الشهادة، وإما 
ــه الصالة والسالم وعىل  القافلة، فإنه علي
ــاب واالحتياطات  ــذ جميع األسب آله اتخ
ــوف التي لم تكن  ــة، فقد نظم الصف الالزم
ــة واختار  ــل ووزع األلوي ــن قب ــة م معروف
ــة الصالحة للقتال، ووضع كل رجل  البقع
ــل الجواسيس  ــب، وأرس ــه املناس يف مكان

ــذا كله ال  ــاه وه ــل اتج ــة يف ك االستخباري
ــو استجابة  ــىل الله بل ه ــايف التوكل ع ين
ــاىل؛ الذي يقول: (وأعدوا لهم  ألمر الله تع
ــاط الخيل  ــوة ومن رب ــا استطعتم من ق م

ترهبون به عدو الله وعدوكم).
ــل الدعاء والترضع  ــرس الرابع : فض - ال
ــاذ األسباب  ــل : فمع اتخ ــه عز وج إىل الل
ــول الله  ــان رس ــد ك ــم فق ــن التنظي وحس
ــم ال يكف عن  ــه وسل ــه عليه وآل ــىل الل ص
الدعاء، وكان يرفع يديه إىل السماء يدعو 
ــىل كتفيه،  ــط الرداء من ع ــه حتى يسق رب
ــي العظيم  ــاىل لهذا النب ــاب له تع فاستج
ــون ربكم  ــاىل: (إذ تستغيث ــه تع ــال الل فق
ــف من  ــم بأل ــي ممدك ــم أن ــاب لك فاستج
ــه الله إىل برشى  ــة مردفني وما جعل املالئك
ولتطمنئ به قلوبكم وما النرص إال من عند 
الله إن الله عزيز حكيم) األنفال اآلية 10.

بدر : دروس وعرب
ــدر أن تمر عىل  ــزوة مثل ب ــي لغ ال ينبغ
ــوف  الوق ودون  ــرام،  الك ــرور  م ــني  املسلم
ــدر  ــزوة ب ــرية، فغ ــل كب ــة تأم ــا وقف عنده
ــاة اإلسالم ويف مسرية  محطة كبرية يف حي
ــري  ــذي غ ــدث ال ــا الح ــل إنه ــني ب املسلم
ــني  ــح للمسلم ــه، ومن ــخ كل ــرى التاري مج
فرصة االنطالقة القوية للدعوة اإلسالمية 
ــي، وسهل عليهم  ــاء املجتمع اإلسالم وبن
ــط جحيم  ــوة وس ــذات بالق ــرض ال ــر ف أم
ــم من تحويل  ــنت والقالقل، ومكنه ــن الف م
ــار العالم إليهم كقوة يحسب لها ألف  أنظ

حساب.

ــول: إذا كان امللك  ــل يق  ولقائ
ــى  نف ــد  ق ــي  األيوب ــود  املسع
ــه مدافع الخوالني  العارف بالل
ــاذا لم ينف  ــة فلم ــخ الرميم شي
ــا أن أصحابه  ــع طامل أوالد مداف

قد تم نفيهم؟!
ــد من  ــتهر أح ــم يش ــول: ل نق
ــع  مداف ــه  بالل ــارف  الع أوالد 
ــث  بحي ــن  واملريدي ــاع  باألتب
ــك  املل ــىل  ع ــراً  خط ــكلوا  يش
ــا لصغرهم،  ــود، وذلك إم املسع
الخمول. ولم  وإما الستعمالهم 
ــخ إال عمر من  ــا التاري ــر لن يذك

حيث ظهوره بعد والده،
ــر  ــع-  ( كماذك ــيخ مداف  وأوالده- أي الش
ــوك ) : ثالثة وهم:«  ــه السل ــدي يف كتاب الجن
ــه عقب إىل اآلن  ــد ال عقب له، وأبوبكر ل محم
ــان يخالط  ــر ك ــم عم ــز ث ــودون بالوحي موج
ــد أبيه  ــاً عن ــان محبوب ــرباء وك ــراء والك األم

وحصل له منه نصيب وافر...»
ــور إال يف دولة  ــه الظه ــذا لم يكن ل وعمر ه
ــني فقد كان  ــا يف عهد األيوبي ــي رسول، أم بن
ــرياً ومعلوم أن  ــل صغ ــاً إن لم نق ــازال شاب م
ــاً سنة(626هـ)  ــي انتهى فعلي ــد األيوب العه
وحتى- لو سلمنا جدًال- كان ظهوره يف دولة 
األيوبيني فإن ذلك ال يضايقهم ألنه كان كثري 
ــا أدى ذلك  ــالط باألمراء والكرباء، مم االخت
ــدم اتباعهم له وهذا  ــور الناس منه وع إىل نف
ــود وال يثري مخاوفه  ــرح امللك املسع يشء ُيف

منه. 
ــيخ عمر بن  ــه- أي الش ــاء عن ــا ج ــا م وأم

ــن اختالطه باألمراء  مدافع ـ م
ــآداب الرشيعة.  ــه ب ــدم تأدب وع
ــه تأويله، فإما أنه تعمد  فذلك ل
ــاس عنه،  ــرصف الن ــك كي ي ذل
وهذا من باب الخمول الصويف، 
ــة،  عناي ــب  صاح ــان  ك ــه  أن أو 
ــت له العناية الترضه  ومن سبق
ــة، وقد كان ملحوظاً من  الجناي
قبل والده يف حياته وبعد مماته 
ــة). الربزخي ــه  حرضت يف  (أي 
ــوك  السل يف  ــدي  الجن ــال  ق
مانصه:«... ذكر يل بعض الثقاة 
ــرث سماعه ماهو  أن املظفر ملا ك
ــَمّ أن يغري عليه شيئاً من  عليه من الخلطة ه
ــيخ- مدافع- يف املنام  املسامحات، فرأى الش
ــا يوسف إن غريت عىل عمر  قائًال يقول له: ي

غرينا عليك...» .
ــر  عم ــيخ  الش ــور  ظه أن  ــم  تعل ــذا  ه ــن  م
ــر،  ــد املظف ــان يف عه ــا ك ــره إنم ــار أم واشته
ــني بـ21سنة،  ــد انتهاء دولة األيوبي يعني بع
ــد أبيه املنصور  ــوىل امللك بع ــك املظفر ت فاملل
ــري املحبة للصوفية-  ـــ) و كان كث سنة(647ه
ــا ستعرفه الحقاً- وأما ما كان منه يف شأن  كم
ه بأذيته فذلك غرية لظاهر  ــيخ عمر وهَمّ الش
ــيخ عمر وال  ــط ال خوفاً من الش ــة فق الرشيع
ــك األيوبي مع  ــه، كما كان شأن املل من أتباع

مدافع ...
 املهم من هذا تعلم أن ذهاب الشيخ الرميمة 
ــي أيوب(امللك  ــل صرب كان يف عهد بن إىل جب
املسعود) لإلشارات والدالالت التي ذكرناها 
ــة بني  ــه، وأما دول ــزم ب ــذا ما نج ــاً وه سابق
ـــ)  سنة(626ه ــاً  فعلي ــدأت  ب ــي  الت ــول  رس

ـــ) فقد كان  ــم سنة (630ه ــوا بالحك واستقل
ــا بكامل حريتهم،  ــة يتمتعون خالله الصوفي
ــة عمره يف  ــة بقي ــيخ الرميم ــاش الش ــد ع وق
ــن بداية  ــي 33 سنة م ــول وه ــي رس ــد بن عه
ــني: األول  ــارص ملك ــم، وع ــم بالحك استقالله
عمر بن عيل بن رسول، والثاني ولده املظفر، 
ــرش  ــة أن ين الرميم ــاع  ــا استط ويف عرصهم

ــة، تعرف ذلك  ــاره الصوفية، وبحرية تام أفك
من خالل موقف بني رسول من الصوفية 

ــن امللكني  ــة سنتكلم ع ــة القادم ويف الحلق
اللذين عارصا الشيخ الرميمة وموقفهما من 

الصوفية .
#املركز_اإلعالمي_مللتقی_التصوف_اإلسالمي
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