بد ًلاًم ًنًحتريضًاجليوشًلتحريرًاألقصى ً
شيخًاألزهرًيقضيًاجلمعةًعلىًالعتباتًاملقدسةًلدي ًنًجديد! ً
منذ الثالاثء املاضي واألمة املكلومة يف عزها وسلطاهنا ،الذي استلبه الغرب ،يهتز كياهنا رمحة بغزة هاشم اليت مل يتوقف
القصف الغاشم لطائرات كيان يهود على رؤوس أهلها حىت صباح اجلمعة ،ما أوقع العشرات من الشهداء ومئات اجلرحى.
على إثر مذحبة غزة طالعتنا وكاالت األنباء بنبأ استقبال اباب الكنيسة الكاثوليكية فرنسيس اجلمعة شيخ األزهر أمحد
الطيب؛ وقال فرنسيس يف تصرحياته إثر اللقاء :إن وثيقة األخوة اإلنسانية "التارخيية"  -واليت سبق هلما توقيعها بتاريخ 4
شباط/فرباير 2019م يف أبو ظيب  -محلت بني طياهتا دليالا يقود البشرية حنو السالم العاملي والعيش املشرتك ،ومرجعية
عاملية لكل "املؤمنني ابإلنسانية" ،ونداء ألصحاب الضمائر احلية لنبذ العنف والتطرف ،وأكد فرنسيس أن وثيقة األخوة
اإلنسانية  -واليت وصفها من ابب الفخر ابلتارخيية  -كانت حلما بعيدا ولكن مبشيئة الرب أصبحت حقيقة وواقعا ،وأبدى
البااب فرنسيس تطلعه ملزيد من التعاون بني املؤسستني العريقتني يف نشر "مبادئ األخوة" و"ثقافة التعايش املشرتك".

ومن جانبه أكد شيخ األزهر أمحد الطيب أن هذا اللقاء يعد ترمجة فعلية و"دعوة حقيقية" ألتباع الدايانت حول العامل
بضرورة التمسك بـ"اإلخاء اإلنساين" ،ونبذ مشاعر البغض والكراهية ،وطرق كل األبواب اليت من شأهنا هتيئة "الرأي العام
العاملي" لنشر قيم األخوة والتعايش املشرتك .كما طالب الطرفان برتمجة هذا االهتمام إىل برامج وتشريعات ومبادرات.
ولرمبا دفع خرب اللقاء وما متخض عنه من تصرحيات ،مسلما ،بسرعة بديهته ،أن يتساءل :لو مل يذكر اسم شيخ
األزهر ..أال يتبادر إىل الذهن موطئا للدجال أو حمفال ماسونيا؟
لكن توقيت الزايرة وأجواءها هلما أبعاد أخرى...
فكيف بشيخ األزهر يف الوقت الذي مل يعد خافيا فيه دور عصبة األمم املتحدة يف تكريس واقع استعمار الشعوب،
وخباصة شعوب األمة ،ويف القلب منها بيت املقدس احملتل وأكنافه شام العز واإلابء ،ومل يعد خافيا كذلك دور تلك املنظمة
األمريكية واليت لطاملا ساوت بني الضحية وبني اجلالد ،بني املناضل لتحرير النفس والعرض واألرض وبني اجلالد ...كيف
بشيخ األزهر وقد بلغ الوعي ابألمة هذا املبلغ ،أال يرى لنفسه دورا أكرب من جمرد دعوة وجهها يف بيان األزهر األربعاء إىل
املنظمة احلوالء أمريكا ،بل وعلى استحياء إىل "وقفة إنسانية" ضد جرائم املمارسات اإلرهابية لكيان يهود الغاصب ضد أهل
فلسطني؟!
ويف مقابل ذلك املوقف املستنكر من شيخ األزهر ،نتفاجأ به وهو يتكبد العناء ويطري اجلمعة ليلتقي اباب الكنيسة
الكاثوليكية الذي بشر صحبته ابلعقيدة والدين اجلديد الذي يراد له أن تكون وثيقته (التارخيية) مرجعية عاملية لكل "املؤمنني
ابإلنسانية" ،على حد زعمه.
وقد ال يستغرب البعض ذلك املوقف التبشريي  -بعقيدة اإلخاء واحملبة يف اإلنسانية  -من شيخ األزهر ،فتارخيه الطويل
يف خدمة احلكام منذ عشرات السنني ،وهو دوم ا حتت الطلب لكل مؤمتر دويل ،إبضفائه املسحة "الدينية" ،تدجيال على
بسطاء املسلمني ،لتمرير األهداف اخلبيثة اليت تتناوهلا تلك املؤمترات ،واليت دارت رحاها بني الرايض وأبو ظيب وغروزين
والفاتيكان؛ لكن الذي يكاد مييت القلب من كمد هو صمت شيوخ األزهر املطبق إزاء تلك اجلهود وحىت اللحظة!

اّلل ًقالُواًألًًن ُكنً َّمع ُكمًًوإِنًًكانًًلِلكافِ ِرينًً
صونًًبِ ُكمًًفِإنًًكانًًل ُكمًًف تحًً ِمنًً ًَِّ
قال هللا سبحانه وتعاىل﴿ :الَّ ِذ ً
ينًيَتبَّ ُ
نِ
اّللُ ًلِلكافِ ِرينً ًعلىً
اّللُ ًَي ُك ًُم ًب ي ن ُكمً ًي ومً ًال ِقيام ًِة ًول ًن ًَيعلً ً ًَّ
صيبً ًقالُوا ًألً ًنستح ِوذً ًعلي ُكمً ًوَنن ع ُكم ً ِمنً ًال ُمؤِمنِيً ًف ًَّ
لا﴾ [سورة النساء.]141 :
ال ُمؤِمنِيًًسبِي ً
فيا ًشيوخ ًاألزهر ًالفضلء ًوعلماء ًالدي ًن ،وقد علمتم أن كلمة احلق ال تقرب من أجل وال تباعد من رزق ،فلماذا

صمتكم عن الصدع ابحلق يف وجوه الظاملني؟! فها هو جهد شيخ األزهر أمحد الطيب على خطا حممد عبده ،الذي رسم
مالمح طريق تقريب األزهر من العلمانية خطوات دون أن يقرب العلمانيني من الدين خطوة؛ فماذا أنتم فاعلون؟
اي ًشيوخ ًاألزهر ًاألفاضل :أين دوركم من نبذ استخدام احلكام لكم يف تبييض صفحاهتم القذرة ومترير مشاريع

التغريب؟! وال يلعنب برؤوسكم ما مرره الغرب وكرسه عرب عمالئه من املفهوم التغرييب الذي مساكم به "رجال الدين" ليؤطركم
أبوامر السالطني ،بل هللا يريد ليطهركم ،وتريدكم األمة أن تعودوا ملح األرض تطهروهنا من الدنس ويصطفي هللا منكم من
هو أخو العز بن عبد السالم ،ومن هو سيد الشهداء صاحب محزة ،ال تثنيه مهابة املوت عن الصدع ابحلق أمام عواصف
التغريب...
واي ًأهل ًمصر ًالكنانة :ها قد استبان لكم جلي ا ما كان شيوخ السالطني خيفونه من أدوار يف مترير خمططات أسياد

سالطينهم يف الغرب؛ فهل آن أوان أن ترفعوا الصوت عالي ا :أن كفران بكل دين إال اإلسالم ،دين هللا الذي ال يظلم الناس

شيئ ا ،وال نبتغي بديالا عن رضوان هللا وحده وأن حنكم أو حنكم بشريعته على منهاج النبوة؟

وايًجيشًالكنانة :هذا ما يدور عامليا  -أبيدي بعض بين جلدتنا  -توطئة للنفاذ إىل عقيدة املسلمني ،وودوا لو ندهن

فيدهنون ،وليس منكم ببعيد مؤمترات ديب وأبو ظيب اليت مجعت بني كل امللل والنحل حىت رأس دروز الكيان احملتل ،لتمرير
دين األخوة اإلنسانية اجلديد .فأدركوا عقيدتكم وخذوا ما آاتكم هللا بقوة ،وقوموا بواجبكم الذي فرضه هللا عليكم بتحرير
األمة من أسر أعدائها وعمالئهم وأعيدوا السلطان هلا لتحكم ابإلسالم وحده ،فتتحرر بالد املسلمني ويف القلب منها أقصى
املسرى والعقيدة ،فتعود السيادة لإلسالم وحده حتملونه مع األمة للعامل ابلدعوة واجلهاد حىت تكون كلمة هللا هي العليا وكلمة
الذين كفروا السفلى.
اي ًأيها ًاملخلص ًون ًيف ًجيش ًالكنانةً :إنكم إن فعلتم وأديتم ما عليكم جتاه إسالمكم وأمتكم فإنه وهللا لشرف الدنيا

وعزها ورضوان من هللا أكرب لو كنتم تعلمونً .
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