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شخصيات غيرت التاريخ

خير الدين بربروس ...قاد العثمانيين
للسيطرة على البحر المتوسط
بربرو�س ،معركة «ب��روزة» �أو «بريفيزا»،
لوقوعها بالقرب من ميناء بريفيزا غربي
اليونان بالبحر املتو�سط ،والتي ح�شدت
لها �أوروبا ا�ستجابة لنداء البابا يف روما،
فتكون حتالف �صليبي من � 600سفينة ،حتمل
َّ
� 60ألف جندي ،ويقوده قائد بحري من �أعظم
قادة البحار يف �أوروبا هو «�أندريا دوريا»،
وت�شكلت القوات العثمانية من � 122سفينة،
حتمل � 22ألف جندي.

اجته الأخوان عروج وخري الدين الى اجلهاد
البحري بدافع من �أمهما الأندل�سية وحققوا
عدة انت�صارات على القرا�صنة ال�صليبيني
الذين كانوا ي�ستولون على �سفن امل�سلمني
وي�أ�رسونهم ،ف�أثارت هذه االنت�صارات اعجاب
ال�سلطان «احلف�ص» ،ف�أعطاهما حق االقامة
بجزيرة «جوبة» التون�سية فزادت �شعبيتهما
وا�ستجار بهما الأه���ايل للت�صدي للهجوم
اال�سباين .وا�ستطاع الأخوان حترير «بجانة»،
كما ا�ستطاع عروج بني عامي  1504و1510م
انقاذ الآالف من م�سلمي الأندل�س ،ونقلهم الى
�شمال �أفريقيا ،وا�ستطاع حترير اجلزائر ثم
تلم�سان من اال�سبان ،و�أعلن نف�سه حاكم ًا على
اجلزائر ،وو�سع دولته حتى بلغت تلم�سان.

مبد�أ املبادرة

جنوب اجلزيرة

وحتالف الأخ���وان خري الدين وع��روج مع
العثمانيني �سنة 920هـ ،فقد ك��ان��ا يف
حاجة لأ�سلحة و�سفن ،و�شعر العثمانيون
ب�أهمية اجلهاد البحري �ضد �صليبيي ا�سبانيا
والربتغال لتهديدهما امل�سلمني يف اخلليج
العربي والهند بعد احتالل الربتغاليني لعدن
ومدن �أخرى يف جنوب اجلزيرة بنية التوجه
للأماكن املقد�سة .ك��ان اال�سبان يحتلون
«تلم�سان» ،ويعملون على اثارة القالقل فقرر
الأخ��وان بربرو�س وع��روج حترير املدينة
واعداد جي�ش كبري �سنة 923هـ للمهمة وجنحا
يف ال�سيطرة على املدينة اال �أن اال�سبان متكنوا
من ا�ستعادتها ،و�أث��ن��اء احل�صار ا�ست�شهد
«عروج» ،وخلفه �أخوه الأ�صغر بربرو�س.
تنظيم الأ�سطول

�شعر �أهل اجلزائر بخطورة املوقف ،وقرروا
ار�سال ر�سالة لل�سلطان �سليمان الأول يطلبون
فيها اخ�ضاع اجلزائر لل�سيادة العثمانية،
وتعيني «خري الدين» قائد ًا عليهم ،واعالن
اجلهاد بالبالد �ضد اال�سبان والربتغاليني،
فا�ستجاب ال�سلطان وعني خري الدين وعهد

اليه باعادة تنظيم الأ�سطول ،ثم وكل اليه
مهمة �ضم تون�س الى الدولة العثمانية ،قبل
�أن يتمكن ال�سلطان اال�سباين �شارل اخلام�س
من اال�ستيالء عليها .اجت��ه بربرو�س الى
تون�س ،على ر�أ�س � 80سفينة و� 8آالف جندي،
و�أعلن تبعيتها للدولة العثمانية �سنة 941هـ
 1534م.وزير البحريةوح�شد «�شارل» �أ�سطو ًال جرار ًا
قاده بنف�سه واحتل تون�س �سنة 942هـ وارتد

خري الدين الى اجلزائر ،ثم قام بالهجوم
على جزر «البليار» اال�سبانية والربتغالية،
وكانت حمملة بالذهب والف�ضة والعبيد،
ف�أ�رس �ستة �آالف من اال�سبان ،وو�صلت �أنباء
هذه الغارة الى روما و�سط احتفاالت بانتزاع
تون�س من امل�سلمني ،فاهتزت لذلك كل
�أوروبا ،وقرر ال�سلطان �سليمان الأول تعيني
بربرو�س وزير ًا للبحرية العثمانية.
وم��ن �أ�شهر احلمالت البحرية التي قادها

وقام بربرو�س بالت�شاور مع قادة �أ�سطوله
حول خطط مواجهة التفوق العددي للأ�سطول
الأوروبي ،وكان ر�أي القادة انتظار الأ�سطول
ومواجهته على ال�ساحل ،بينما ر�أى بربرو�س
�سيفقد الأ�سطول العثماين
بخربته � َّأن هذا ُ
مبد�أ املبادرة ،وكان ر�أيه احلا�سم �أن احلرب
البحرية تكون يف البحار املفتوحة وال تكون
يف ال�ساحل ،و�أن املدافع بعيدة املدى �ستفقد
تفوقها عند زيادة اقرتاب �سفن العدو ،فابتعد
بربرو�س ب�أ�سطوله عن �ساحل بروزة م�سافة
ت�سعة كيلو مرتات ،وقام بتنظيم �أ�سطوله على
�شكل هالل.
التقى الأ�سطوالن يف � 28سبتمرب 1538م945 -
هـ ،وباغت بربرو�س الأ�سطول الأوروبي وقام
باملناورة ب�أجنحة �أ�سطوله وا�ستغالل ُبعد
مدى مدافعه احلارقة ل�رضب �أ�سطول �أندريا
يف مقتل ،و�أدى عدم مقدرة ال�سفن ال�صليبية
على اال�ستدارة الى الهزمية .ظهرت نتيجة
املعركة بعد خم�س �ساعات بهروب قائد
الأ�سطول «�أندريا» ،خوف ًا من الأ�رس �أو القتل،
وتكبد خ�سارة ،منها تدمري � 13سفينة.
�أثار هذا االنت�صار الفزع والهلع يف �أوروبا،
و�أعاد للبحرية العثمانية هيبتها يف البحر
املتو�سط و�أمن لها ال�سيطرة ملدة  33عام ًا.
تويف خري الدين بربرو�س يف ا�سطنبول يف
العام 953هـ 1546 -م عن  65عام ًا يف ق�رصه
على م�ضيق البو�سفور بالآ�ستانة.

الشافعي صاحب أصول

إسالمية

فيه شفاء للناس

عسل النحل ...
آية الذين يتفكرون
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الآيتان .»69 - 68
ذلك �أحد وجوه االعجاز العلمي
يف القر�آن الكرمي ،حيث ثبت
�أن و�صف القر�آن لع�سل النحل
ب�أن فيه �شفاء للنا�س ،وهو
حقيقة علمية �أثبتتها التحاليل
لهذه املادة ،والتي ك�شفت عما
تتمتع به من خوا�ص م�ضادة
للجراثيم .وم��ن ب�ين هذه
التجارب ما قام به عامل غربي
يدعى «�ساكيت» الذي قام بزرع
جراثيم يف م��زارع من الع�سل
ال�صايف ،وقد �أذهلته النتيجة
التي ح�صل عليها ،فقد ماتت
غالبية هذه اجلراثيم.
ويقول الباحث املتخ�ص�ص
يف ال��ط��ب النبوي د .حممد
نزار الدقر يف كتابه «الع�سل»:
ان الأب��ح��اث احلديثة جتمع
على اعتبار ع�سل النحل من
�أه��م امل��واد فاعلية يف عالج
فقر ال��دم ،وقد ا�ستخدم عدد
من �أطباء الغرب الع�سل يف
ع�لاج بع�ض الأم��را���ض ،مثل
د« .ج��ول��وم��ب» ال��ذي عالج

به امل�صابني ب�آفات قلبية،
والدكتورة «خوتكبنا» التي
ع���اجل���ت ب���ه  600مري�ض
بالقرحة املعدية.
وتقول الأب��ح��اث :ان الع�سل
���س�لاح ال��ط��ب��ي��ب يف �أغ��ل��ب
الأم���را����ض ،وا�ستعماله يف
ازدي��اد م�ستمر بتقدم الطب،
فهو يعطى بالفم ،وباحلقن
ال�رشجية ،وحتت اجللد ،ويف
الوريد ،ويعطى �ضد الت�سمم
النا�شئ من مواد خارجية.
ويف �سوي�رسا �أل��زم الأطفال
ب��ت��ن��اول ال��ع�����س��ل ثمانية
�أ�سابيع ،فلوحظ �أن ن�سبة
الهيموجلوبني و�أي�ض ًا زيادة
يف ال��وزن تفوق الزيادة عن
الطفل ال��ذي مل يعط ع�سال،
وزي��ادة يف القوة الع�ضلية.
ويف جم���ال ع�ل�اج �أم���را����ض
العيون� ،أعلن العامل «في�رش»
�أن الع�سل من �أجن��ح الأدوي��ة
لعالج �أمرا�ض العيون.
كما ثبت �أن الع�سل عالج ناجح
لأم��را���ض املعدة والأمعاء،
وعالج �أمرا�ض الكبد ،ويرجع
ذل��ك ال��ى طبيعة تركيبه،
حيث تبني �أنه ،باال�ضافة الى
كونه طعاما خلاليا اجل�سم
و�أن�سجتها ،ف��ان اجللوكوز
يزيد م��ن خم��زون الكبد من
ال�سكر احل��ي��واين ،وين�شط
عملية التمثيل الغذائي يف
الأن�سجة ويزيد من مقاومة
اجل�سم للعدوى.

ابن سبأ يزرع الفتنة القتالع الدولة اإلسالمية

مقتل عثمان

الفقه واالستنباط

عامل حافظ للقر�آن واحلديث واجماع ال�صحابة متقن للغة العربية
وعلومها و�آدابها� ،صاحب مذهب ،ولد يف عام  150هـ وهي ال�سنة التي
تويف فيها االمام �أبو حنيفة النعمان.
هو حممد بن ادري�س بن العبا�س بن �شافع ،يطلق عليه يف م�رص «قا�ضي
ال�رشيعة» على الرغم من �أنه مل يكن قا�ضي ًا بها ،جاء مل�رص وعمره
خم�سون عام ًا ،ومبجرد و�صوله بحث عن �آراء وفقه االمام الليث� .أدرك
ال�شافعي يف �شبابه ب�أنه يف حاجة الى زاد لغوي كبري وتفهم عميق
للمعاين و�أ�رسار الرتاكيب اللغوية ،ونفذ ن�صيحة االمام الليث �أن يذهب
للبادية فيتعلم كالمهم ويحفظ �شعرهم .مكث يف هزيل ع�رش �سنوات وعاد
يجل�س الى حلقات �شيوخه يف امل�سجد احلرام ،واكتمل له العلم بالقر�آن
واحلديث و�آثار ال�صحابة ،ا�ضافة الى الرثاء اللغوي والذوق الأدبي،
ون�صحه �أحد �شيوخه ب�أنه �آن له �أن يفتي ،ولكنه تهيب ل�صغر �سنه.
قرر ال�شافعي �أن يرحل وهو يف الع�رشين من عمره لينهل من فقه املدينة
وهناك لزم االمام مالك ،وذهب للعراق ،حيث در�س فقه االمام الراحل
�أبي حنيفة من تالميذه بالكوفة وبغداد ،وفقه الأوزاعي بال�شام ،واالمام
الليث بن �سعد مب�رص.
ورحل الى الكوفة وهو يف الثانية والع�رشين ،وكتب ما �سمعه من فقه
االمام �أبي حنيفة ،ثم طاف ببالد فار�س ثم ديار ربيعة وم�رض ،ثم بغداد
والأنا�ضول وحران وبالد ال�شام ثم مكة ،وعاد بعد عامني الى املدينة
وقد تزود بالكثري من العلوم.
يف عام  184هـ عاد ال�شافعي الى بغداد وقد تعلم �أال يزج بنف�سه يف
ال�رصاعات ال�سيا�سية ،ويف بغداد �أث��رت احلياة الفكرية عليه مما
ثراء كبري ًا مبحاوراته مع حممد بن احل�سن ،وكانت مثا ًال لأدب
منحه
ً
املناظرة ،وقد �أقام فيها �أعوام ًا قالئل ودافع عن �أهل احلديث ،و�أفاد من
�أهل الر�أي ،ودر�س فقه العراق ،فاجتمع لديه علم �أهل احلديث املتمثل
يف فقه احلجاز وعلم �أهل الر�أي يف العراق .عاد الى مكة يلقي درو�سه
يف احلرم املكي ،وظهر ال�شافعي بفقه هو مزيج بني الفقهني اللذين
تعلمهما يف املدينة والعراق ،ا�ضافة الى خال�صة عقله ،وانتهى الى
و�ضع �أ�صول اال�ستنباط ،ثم �سافر الى بغداد يف العام  195هـ ،و�ألف
كتاب «الر�سالة» ،و�ضع فيه الأ�سا�س لعلم �أ�صول الفقه ،وكان ال�شافعي
قد �أعاد كتابته يف م�رص التي و�صل اليها عام 199هـ.
كان �صاحب مذهب يف الفقه قبل قدومه م�رص ،وبعد فرتة ق�صرية غري
كثري ًا من �آرائه و�أعاد كتابة كتبه ،وعرف �آراء جديدة لالمام علي بن �أبي
طالب مل يطلع عليها من قبل.
انتهى االمام من اعادة �صياغة كتبه وت�صحيح �آرائه على �أ�سا�س ما �شاهده
من الفهم العميق لروح ال�رشيعة اال�سالمية ومظاهر احل�ضارة والتزاوج
بني اال�سالم واحل�ضارات الأخرى ،و�أعلن �أن �آراءه لي�ست اال التي كتبها
يف م�رص� ،أما كتبه ال�سابقة ،فال يريد �أن ين�سبها �أحد اليه ،وقال �أحمد
بن حنبل «خذوا عن �أ�ستاذنا ال�شافعي ما كتبه يف م�رص».

منوعات

على أيدي الجهلة

تعر�ض امل�سلمون الأوائ��ل لكل �أنواع الإره��اب والتعذيب والقتل
والت�رشيد ،وك��ان��ت نهاية �أم�ير امل��ؤم��ن�ين عمر ب��ن اخلطاب
على يد الإره��اب��ي �أب��ي ل��ؤل��ؤة املجو�سي ،ومل يتوقف تعر�ض
امل�سلمني لكل �أن���واع املكائد وال��ف�تن ،بعدما تولى عثمان
بن عفان اخلالفة ،رغم �أنه كان �أجود �أهل زمانه و�أكرثهم حياء
ونبال ،وتزوج رقية بنت النبي �صلى الله عليه و�سلم ،وبعدما
توفيت تزوج ب�أم كلثوم لذلك �سمي ذو النورين ،مل ي�صل �أحد
لدرجته يف الإنفاق ،فلقد ا�شرتى بئر رومة يف املدينة ل�سقيا
وجهز جي�ش الع�رسة وكان �أول من �صنع طعام ًا للفقراء
امل�سلمني،
ّ
يف رم�ضان ،مبا يعرف حديث ًا مبوائد الرحمن .وحدثت يف عهده
الفتوحات الإ�سالمية العظيمة ،فقد فتحت بالد فار�س حتى ترك�ستان
وبلخ وكرمان و�سج�ستان ،وفتحت �أذربيجان و�أرمينية ،ويف ال�شام
و�صل امل�سلمون �إلى عمورية «�أنقرة اليوم» وفتحت قرب�ص ،ومت
�إكمال فتح م�رص و�أنهيت ال�سيطرة الرومية على البحر املتو�سط
الذي كان ي�سمى بحر الروم ،و�أ�صبح بحر العرب.
طوائف جديدة

شهر الفرقان

المثنى بن حارثة يهزم الفرس
في معركة البويب
منذ �أن رفعت راي��ة اجلهاد
على اجلبهة ال��ع��راق��ي��ة يف
بداية ال�سنة الثانية ع�رشة
من الهجرة على يد خالد بن
الوليد ،خا�ض امل�سلمون
معارك متقاربة يف التوقيت،
حققوا الن�رص فيها كلها،
وكان لهذه االنت�صارات �أثر
كبري على الفر�س.
و�أما ذلك اجتمع «ر�ستم» قائد
الفر�س مع قادة جيو�شه يف
كيفية حتقيق الن�رص على
امل�سلمني ،ور�أى �أبو عبيد �أن
يعرب الفرات ،وتركهم الفر�س
حتى تكامل عبورهم ،وهجموا
بكل قواتهم ،خا�صة الفيلة،
ف��ن��ف��رت خ��ي��ل امل�سلمني،
وا�ست�شهد �أبو عبيد ،وت�سلم
ال��راي��ة املثنى بن حارثة،
وح���اول ت�صحيح الو�ضع،
ف�����س��ارع رج���ل م��ت��ه��ور الى
اجل�رس فقطعه ،وركز الفر�س
هجومهم فوقع اال�ضطراب يف
�صفوف امل�سلمني ،وانتهت
املعركة با�ست�شهاد �أربعة
�آالف ،و�أدى اخلط�أ الع�سكري
يف معركة «اجل�رس» لهزمية
امل�سلمني.

كان ر�ستم يعلم �أن ذلك الن�رص
ل��ن يقدم الكثري ،ل��ذا قرر
وح�شد �أق��وى الأ�سلحة وهو
�سالح الفر�سان ،وجعل على
قيادته «مهران بن باذان»،
والعجيب �أن م��ه��ران الذي
يعترب من �أمهر قادة الفر�س
هو ابن ال�صحابي «باذان»،
الذي دخل يف اال�سالم ،و�أبلى
يف حروب الردة.
يف املقابل �أح��دث��ت نك�سة
اجل����سر ح��ال��ة م��ن االنهزام
النف�سي لدى امل�سلمني ،الى
�أن حدثت بع�ض املناو�شات
بني املثنى وق��ادة الفر�س،
واجتهت ال��ق��وات اال�سالمية
توا�صل اجلهاد.
عب�أ املثنى جي�شه و�أمرهم
باالفطار ليتقووا على عدوهم
ف�أفطروا ،وطاف بني ال�صفوف
وه���و ع��ل��ى ف��ر���س��ه ،فجعل
مير على كل راية من رايات
الأم��راء والقبائل يحر�ضهم،
ويرفع معنوياتهم ،ويحثهم
على اجلهاد وال�صرب ،ويثني
عليهم ب�أح�سن م��ا فيهم،
فاجتمع النا�س عليه.
�أذن املثنى جلي�شه بااللتحام

حني ي�سمع تكبريته الثالثة
«ال��ل��ه �أك�ب�ر» ،لكن اجلي�ش
الفار�سي زحف عندما �سمع
ال��ت��ك��ب�يرة الأول�����ى ،و�أخ���ذ
ي�ضغط على ميمنة امل�سلمني
حم���او ً
ال ك�شفها ،واملثنى
ي�����ص��ول وي��ج��ول يف �ساحة
القتال يحر�ض على ال�صرب
ويحث بقوله« :ال تف�ضحوا
امل�سلمني ال��ي��وم ،ان�رصوا
الله ين�رصكم» ،وكان يدرك
�أن ط��ول القتال يرجح كفة
ال��ك�ثرة ع��ل��ى ال�شجاعة،
فانطلق ونفر من ال�شجعان
ي�ستهدف ر�أ���س مهران ،ومت
قطع عنق زع��ي��م املجو�س
فتفكك جي�شه وتخلخل.
بعد انهيار القوات الفار�سية،
�أم��ر املثنى مبالحقة فلول
ال��ف��اري��ن وال�����س��ي��ط��رة على
املزيد من الأرا���ض��ي ،وبلغ
عدد الهالكني قتال وغرقا من
الفر�س نحو مئة �ألف �أي ثلثي
اجلي�ش تقريبا� ،أما امل�سلمون
فا�ست�شهد منهم �أربعة �آالف،
وم��ه��دت وق��ع��ة «ال��ب��وي��ب»
للفتوحات ،والق�ضاء على
االمرباطورية الفار�سية.

تطور املجتمع الإ�سالمي نتيجة الفتوحات ،وك�ثرت الأم��وال
وال�سبايا ،وب��د�أ املجتمع يودع حياة البداوة ،وط��ر�أت طوائف
جديدة وتعددت القوميات ،وكان لهذا التطور الأث��ر الكبري يف
تهيئة املجتمع حلدوث الفتنة .ظهر عبدالله بن �سب�أ من �أ�صل
يهودي ،وكانت �أمه جارية ،ولقب بابن ال�سوداء ،تعلم الكثري
عن املجو�سية ،و�أراد �أن يطعن يف الإ�سالم ،وبد�أ بالتفكري يف ن�رش
الفتنة ،فدخل يف الإ�سالم ظاهر ًا وقام بن�رش الفنت لتقوي�ض �أركان
الدولة قال �إن عثمان �أخذ اخلالفة بغري حق و�أخذ يكاتب النا�س
ويطعن يف �أمراء الأم�صار ،ومت اتهام عثمان بامليل �إلى �أقاربه
وتقليدهم للمنا�صب .وب��د�أ يتنقل يف البالد حتى ين�رش الأفكار
ال�سامة ،وو�صل �إلى م�رص ،التي وجد فيها مناخ ًا منا�سب ًا لأفكاره.
ر�ؤو�س الفتنة

و�أراد ر�ؤو�س الفتنة �أن ي�شعلوا الأمر �أكرث ،حتى يجتثوا الدولة
الإ�سالمية من جذورها ،فبد�أوا يكرثون الطعن على عثمان ،ويكتبون
املطاعن املكذوبة وير�سلونها �إلى الأقطار موقعة ب�أ�سماء ال�صحابة.
كرثت الإ�شاعات والو�شايات حتى و�صلت �إلى مقر اخلالفة� ،أر�سل
عثمان �إلى الوالة ي�أمرهم بالقدوم ،للت�شاور يف �ش�أن هذه الأخبار،
و�أر�سل �سفراء للتحقق منها ،فعاد اجلميع ب�صالح الأحوال واجتمع
مع والته وت�شاور معهم يف كيفية التعامل مع «الثوار» ،ورف�ض
�إراقة قطرة دم واحدة وا�صطلح مع كل وفد على حدة ثم ان�رصفت
الوفود �إلى ديارها وبعد ال�صلح وعودة �أهل الأم�صار را�ضني تبني
مل�شعلي الفتنة �أن خطتهم ف�شلت ،لذا خططوا فيما يذكيها وتدمري
ال�صلح� .أثناء عودة �أهل م�رص ،ر�أوا راكب ًا على جمل يتعر�ض
لهم ،فقب�ضوا عليه ،فقال �أنا ر�سول �أمري امل�ؤمنني �إلى عامله
مب�رص ،ففت�شوه ف�إذا هم بكتاب على ل�سان عثمان ،فيه �أمر ب�صلبهم
�أو قتلهم ،فرجعوا �إلى املدينة ونفى عثمان �أن يكون كتب هذا
الكتاب ،فلم ي�صدقوه.
حا�رصوا داره

حا�رص الثوار دار عثمان ومنعوا عنه الطعام وال�رشاب وال�صالة
يف امل�سجد هجموا على بيته ،ثم ت�سلقوا الأ�سوار ،ودخل �أبناء
ال�صحابة ،وطلبوا �أن ي�سمح لهم بالدفاع عنه ،ف�أق�سم �أن يك ّفوا
�أيديهم ،و�أن ينطلقوا �إلى منازلهم .وقام كنانة بن ب�رش ،وكان
من ر�ؤو�س الفتنة بحرق باب البيت ،ودخل ومعه بع�ض الرجال،
وكانوا جمموعة من الأوبا�ش اجلهلة املجتمعني من م�رص والعراق
ثم دخل رجل ي�سمونه املوت الأ�سود ،فخنق عثمان حتى ظن �أنه
مات .ودخل كنانة بن ب�رش ،وحمل ال�سيف ،و�رضبه به ،فاتّ قاه
بيده فقطعها ،وتقاطر الدم على امل�صحف ،فحمل عليه و�رضبه
وهم امللعون بال�سيف لي�رضبه
بعمود على ر�أ�سه ،فخر على جنبهّ ،
هموا �أن يقطعوا ر�أ�سه �أخذوا
يف �صدره .قتل املجرمون عثمان ،ثم ّ
ينهبون ما يف بيته وتوجهوا �إلى بيت مال امل�سلمني ،وا�ستطاعوا
اال�ستيالء على �أموال كثرية.

