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خطة ابن الزبير كانت مفتاح النصر في تونس

طرق ال�صحراء

وم�ضى ابن �أبي ال�رسح بجي�شه �إلى

برقة بليبيا ،وهناك لقي عقبة بن
نافع ،وق��د جهز عقبة جي�ش ًا من
�أهايل برقة لكي ي�ضاف �إلى جي�ش
ابن �أبي ال�رسح ،وبعد ذلك اجتمع
عقبة مع اب��ن �أب��ي ال�رسح لو�ضع
خطة لفتح �سبيطلة ،وملا كان عقبة
بن نافع على دراية وا�سعة بالأحوال
الرببرية ويعرف طرق ال�صحراء،
بحكم �إقامته يف برقة لفرتة طويلة،
فقد �أخرب ابن �أبي ال�رسح ب�أن جي�ش
امل�سلمني �سيواجه ملك ًا قوي ًا
وم�ستبد ًا يدعى جرجرييو�س  -يطلق
عليه ا�سم جرجري ،-وكان هذا امللك
يهابه كل النا�س من طرابل�س يف
ليبيا حتى مدينة طنجة يف املغرب؛
لأنه ا�ستقل بحكمه عن �إمرباطورية
ال��روم ،واتخذ من مدينة �سبيطلة
عا�صمة ل��ه ،ون�صح عقبة �أمري

اجلي�ش ابن �أبي ال�رسح ب�أنه يجب
عليه عند فتح �سبيطلة عدم �إقامة �أي
حملة جانبية حتى ال ينق�ض الروم
والرببر عليهم فيقتلوهم وي�ستنزفوا
اجلي�ش الإ�سالمي ،ون�صحه �أي�ض ًا
بعدم فتح طرابل�س �أولى املدن التي
�سيمر عليها اجلي�ش الإ�سالمي.
وملا علم حاكم �أفريقيا جرجيور�س
بخرب عزم امل�سلمني غزو بالده،
اجتمع ب�ضباطه وجنوده ،وخطب
فيهم ،م ��ؤك��د ًا ��ض�رورة �أن تكون
نهاية العرب وامل�سلمني على يد
�أهل �سبيطلة ،ومما �أغرى �أتباعه
�أن���ه خ�ص�ص ج��ائ��زة مل��ن يقتل
عبد الله بن �أب��ي ال�رسح مقدارها
�أل��ف دي��ن��ار وزواج���ه م��ن ابنته،
فت�سارع ال�ضباط على هذه اجلائزة
املغرية ،وعندما علم عبد الله بن

عثمان بن عفان بن �أبي العا�ص بن �أمية ثالث اخللفاء
الرا�شدين �أحد الع�رشة املب�رشين باجلنة ،ولد مبكة �سنة
 47ق .هـ 577 -م بعد عام الفيل بـ � 6سنوات وا�ست�شهد
�سنة 35هـ 656م.
كان عثمان من �أرجح قري�ش عق ً
ال و�أف�ضلهم ر�أي ًا ،غنيا كرمي
الأخالق �رشيف الن�سب ،ومل ي�سجد ل�صنم �أو ي�رشب اخلمر
يف اجلاهلية ،ويروى �أن �أبا بكر ال�صديق دعاه للإ�سالم،
قائالً :له ويحك يا عثمان والله �إنك لرجل حازم ما يخفى
عليك احلق من الباطل ،هذه الأوثان التي يعبدها قومك
�ألي�ست حجارة �صماء ال ت�رض وال تنفع؟ وهذا حممد قد بعثه
الله �إلى جميع خلقه ،فهل �أن ت�أتيه وت�سمع منه ،فذهب
�إلى النبي ،فقال له الر�سول� :أجب يا عثمان داعي احلق،
فا�سلم عثمان ر�ضي الله عنه ونطق بال�شهادتني.
علمت قري�ش ب�إ�سالمه ،وقام عمه احلكم بن �أبي العا�ص
بتعذيبه كما كان يعذب اتباع النبي ،ولكن عثمان مت�سك
بدينه حتى يئ�س عمه منه فرتكه.
و�أراد �أبو لهب وزوجته �إيذاء الر�سول � -صلى الله عليه و�سلم
ف�أمرا ولديهما عتبة وعتيبة �أن يطلّقا رقية و�أم كلثوم ابنتي
النبي وملا علم عثمان بطالق رقية ذهب للنبي وخطبها
منه وتزوجها ،وازدادت كراهية قري�ش لعثمان بعد زواجه
من ابنة النبي وا�شتد �أذاه��م له ولزوجته وحاربوه يف
جتارته».
ويف غزوة بدر ا�ست�أذن عثمان من النبي ليظل بجوار زوجته
رقية املري�ضة مر�ض ًا �شديد ًا ،ف�أذن له ،ثم ماتت ال�سيدة
رقية  -ر�ضي الله عنها ،فانقطع ن�سب عثمان مع ر�سول
الله �صلى الله عليه و�سلم.
ويروى �أن عمر بن اخلطاب ر�ضي الله عنه �أراد �أن يزوج
عثمان من ابنته حف�صة ومل يقبل ،فا�شتكى عمر للنبي،
فقال الر�سول لعمر :يتزوج حف�صة من هو خري من عثمان
ويتزوج عثمان من هي خري من حف�صة ،وتزوج الر�سول
بحف�صة� ،أما عثمان ر�ضي الله عنه فقد زوجه النبي ابنته
�أم كلثوم التي ظلت بال زواج منذ طلقها ابن �أبي لهب،
ويومها �أ�صبح لقب عثمان «ذا النورين» لزواجه بابنتي
ر�سول الله ،فلم يتزوج بنتي نبي غري عثمان ر�ضي الله
عنه ،وظلت �أم كلثوم زوجة له حتى ماتت يف العام  9هـ
وحزن ب�شدة لوفاتها ،وقال الر�سول «لو كان عندي ثالثة
لزوجتها عثمان».
ارتبط ا�سم ال�صحابي اجلليل عثمان بن عفان بالإنفاق يف
�سبيل الله واحلياء ،فقد كانت �أمواله يف خدمة الإ�سالم،
حيث قام عثمان بتجهيز جي�ش الع�رسة يف غزوة تبوك
حلرب الروم بـ  300بعري بكل ما يلزمها وتربع بـ 1000
درهم �أخرى ،ويف عام الرمادة ت�صدق بقافلة جتارية كانت
قادمة من ال�شام ومليئة ب�أ�صناف الطعام لأهل املدينة
وغريها من الأعمال الأخرى.
تولى عثمان اخلالفة بعد عمر بن اخلطاب وافتتحت يف عهده
قرب�ص وخرا�سان و�أرمينيا وبالد املغرب العربي ،ومن
�أعظم �أعماله ر�ضي الله عنه هو جمعه للقر�آن يف م�صحف
واحد يعرف الآن با�سمه «امل�صحف العثماين» .وقامت
فتنة يف عهد ذي النورين ب�سبب كذبة تقول �إن عثمان غيرّ
يف �رشيعة الله وانه يحابي �أقرباءه ويعزل الوالة الذين
عينهم اخلليفة عمر بن اخلطاب ،فحا�رصوا داره ومنعوا
عنه الطعام وال�رشاب لأربعني يوما واقتحموا داره وهو
يقر�أ يف امل�صحف فلم يلتفت �إليهم وطعنوه و�سالت دما�ؤه
الزكية على كتاب الله عز وجل.

اال�ستعداد للمعركة

وا�ستعد جي�ش امل�سلمني للمعركة،
وتوجه �إلى �سبيطلة ،ومل يفتحوا
�أي مدينة تقابلهم ،كما �أو�صى
عقبة حتى ال ينق�ض عليهم الرببر
وال����روم ويق�ضوا على اجلي�ش

الإ�سالمي ،وخرج حاكم �أفريقيا
جرجريو�س يف مائة وع�رشين �ألف ًا
من رجاله ،وع�سكر اجلي�شان على
مقربة من �سبيطلة ،حتى ا�شتبكا،
وا�ستمر اال�شتباك �أيام ًا عدة .ومل
ي�ستطع جي�ش امل�سلمني �أن يحرز
�أي انت�صار على جرجري؛ لأنه عند
حلول كل ظهرية ين�سحب جي�شه
لكي ال ي�ستنزفهم امل�سلمون،
وا�ست�أخر عثمان بن عفان ن�رص
امل�سلمني ،فبعث �إليهم جي�ش ًا �آخر
بقيادة عبد الله بن الزبري حتى
ينهوا املعركة.
و�صل جي�ش عبد الله بن الزبري
�إل���ى امل��ك��ان ال���ذي ي��خ��ي��م به
امل�����س��ل��م��ون ،وو���ض��ع��وا خطة
ج��دي��دة ،وك���ان مقرتحها ابن
الزبري ،وهي �أنه عندما يحارب
امل�سلمون يف املعركة ،يقوم
القادة با�ستئنا�س جمموعة من
خ�يرة املقاتلني م��ن القتال،
وعندما تنتهي املعركة كالعادة
ينق�ض ه�ؤالء اجلنود على جي�ش
ج��رج�ير ،ليق�ضوا ع��ل��ي��ه ،ثم
ي�ستولوا على مدينة �سبيطلة.
وبهذا ينت�رص امل�سـلمون ،وبالفعل
يف ظهرية اليوم التايل ،عند انتهاء
املعركة كعادة كل مرة ،ا�ست�أن�س
ابن الزيرب ع��دد ًا من الفر�سان،
وبعد �أن انتهت املعركة انق�ض
ال��ف��ر���س��ان على جي�ش جرجري
فج�أة ،وق�ضوا عليه ،وحا�رصوا
�سبيطلة وانت�رص امل�سلمون يف
امل��ع��رك��ة ،وق��ت��ل عبد ال��ل��ه بن
الزبري جرجري ،و�أ��سروا ابنته
التي مل تطق الأ��سر ،فانتحرت
ب�أن �أوقعـت نف�سها من على �سنام
اجلمل ،و�سارع �شيوخ القبائل
�إل��ى الت�صالح م��ع امل�سلمني،
وفر�ض امل�سلمون �رضيبة دفاع
ع��ل��ى م��ن مل يبتغ ال��دخ��ول يف
الإ�سالم قدرها ثالثمائة قنطار من
الذهب.

بالد في القرآن

شخصيات وألقاب

عثمان بن عفان
ذو النورين

�سعد بالأمر ا�ستهز�أ و�سخر مما فعله
جرجري ،وخطب يف امل�سلمني ب�أن
من يقتل جرجري ،ف�إنه �سيعطيه
�ألف دينار ويزوجه ابنة جرجري،
وبهذا �صارت ابنة جرجري معلقة
بني امل�سلمني وال��روم ،ولكن مل
يكن هذا غاية امل�سلمني� ،إذ �إنهم
مل يرد واحد منهم الزواج من ابنة
جرجري �أو احل�صول على �ألف دينار
و�إمنا كان هدفهم ن�رش دين الله يف
كل �أرجاء الأر�ض.

بلدة كانت أرضها خصبة كثيرة األشجار

سدوم تحت مياه البحر الميت

بعدما جعل اهلل عاليها سافلها
قال �سبحانه وتعالى« :وملا جاءت
ر�سلنا �إبراهيم بالب�رشى قالوا �إنا
مهلكو �أهل هذه القرية �إن �أهلها كانوا
ظاملني»�« ،سورة العنكبوت :الآية
 ،»31حيث �أو�ضح الدكتور �صربي عبد
الر�ؤوف �أ�ستاذ الفقه بجامعة الأزهر
�أن هذه القرية التي ذكرت يف الكتاب
العزيز املق�صود بها قرية �سدوم،
وهي القرية التي كان يعي�ش فيها نبي
الله لوط عليه ال�سالم .مدينة �سدوم
كما ُذكر يف كتاب �أطل�س تاريخ الأنبياء
والر�سل تقع يف نطاق غور الأردن،
وقيل �أي�ضا �إنها تقع حتت مياه البحر
امليت وبالبحر امليت بقعة �أ�صابها
العذاب الأليم الذي �أنزله الله تعالى
على ه�ؤالء القوم وت�سمى هذه البحرية
بحرية لوط عليه ال�سالم.
ح�سام حممد «القاهرة» يرى بع�ض
العلماء �أن البحر امل��ي��ت مل يكن
موجود ًا قبل هذا احلادث و�إمنا حدث
من الزلزال ال��ذي جعل عايل البالد
�سافلها و�صارت حتت �سطح البحر
بنحو  392مرت ًا ،وقد اكت�شف الأثريون
�شيئ ًا من هذه امل��دن املنكوبة على
حافة البحر امليت.
ويف تف�سري الآي��ة ،قال ابن كثري �إنه
ملا ا�ستن�رص لوط عليه ال�سالم بالله
عز وجل على قومه ،بعث الله تعالى
لن�رصته مالئكة يف ���ص��ورة �شبان
ح�سان ،فلما ر�آهم كذلك اغتم ب�أمرهم
�إن ا�ست�ضافهم خاف عليهم من قومه و�إن
مل ي�ضيفهم خ�شي عليهم منهم ومل يعلم
ب�أمرهم وقت دخولهم عليه ،فقالوا
له «ال تخف» ،وذلك كان جربيل عليه
ال�سالم واقتلع قراهم من قرار الأر�ض
ثم رفعها �إلى عنان ال�سماء ثم قلبها
عليهم ،و�أر�سل الله عليهم حجارة من
�سجيل من�ضود م�سومة عند ربك وما
هي من الظاملني ببعيد ،وجعل الله
مكانها بحرية خبيثة منتنة وجعلهم
عربة �إلى يوم القيامة وهم من �أ�شد
النا�س عذاب ًا يوم امليعاد.

وقال العلماء :يف قرية �سدوم اكت�شفوا
�أن بها الكهف الذي جل�أ �إليه لوط عليه
ال�سالم وبناته بعد العقاب الذي حل
مبدينتي �سدوم وعمورة نتيجة اقرتاف
�أهلها الفاح�شة واللواط.

عادة �سيئة
وقوم لوط كانوا ي�أتون الرجال دون
الن�ساء ومدينتهم �أو قريتهم ت�سمى
�سدوم ،ن�صحهم �سيدنا ل��وط كثري ًا
ب�أن يرتكوا هذه العادة ال�سيئة التي
يهتز لها عر�ش الرحمن لكنهم ي�أبون
ويرف�ضون ،ويف ليلة �أتى �إلى لوط
رج�لان جميالن وهما من املالئكة،
ولوط ال يعلم �أنهما ملكان مر�سالن،
فلما �شاهد جمال امللكني �أنكرهما
لأن��ه ال يعرفهما وخ��اف عليهما من
قومه الذين يحبون الذكور ،ف�شاهد
ق��وم ل��وط ،ال�ضيوف فا�ستب�رشوا
خري ًا وذهبوا �إلى بيت لوط ،فطرقوا
الباب ،فكان لوط وحيد ًا ال ولد وال
ع�شرية ت��داف��ع عنه ،فخرج عليهم
يواري �ضيوفه لكي ال ي�شاهدوهم..
فخرج امللكان فقاال للوط ،نحن ل�سنا
ب�ضيوف �إمنا ر�سل الله و�أتينا لندمر
القرية ،ف�أمراه �أن يخرج ب�أ�رسته
ومي�ضي خل���ارج ال��ق��ري��ة ،فـعميت
�أب�صار �أهل القرية ،ومل ت�رشق ال�شم�س
�إال على �آثار �أهل �سدوم وبقاياها ..فلم
يبق منها �إال �أكوام حجر وملح ورماد.
العذاب الإلهي
و«���س��دوم» واح��دة من مدن قوم لوط
و�أحيائهم التي كانت من بالد الأردن
على مقربة من البحر امل ّيت ..وكانت
�أر�ضها خ�صبة كثرية الأ�شجار� ،إ ّال �أنّ
هذه الأر�ض بعد نزول العذاب الإلهي
على ه���ؤالء الظاملني من ق��وم لوط
قلب عاليها �سافلها وته ّدمت مدنها
و�سميت امل�ؤتفكات «�أي املقلوبات»،
ّ
وذهب بع�ضهم �إلى �أنّ �آثار هذه املدينة
اخل��رب��ة غرقت يف امل��اء ويزعمون

• آثار قرية سدوم حيث كان يعيش قوم لوط

إسالمية

كتبة الوحي

معركة سبيطلة ..المسلمون يهزمون  120ألف جندي
يقاتلون مع الملك جرجير
يف خالفة �أم�ير امل�ؤمنني عثمان
بن عفان ر�ضي الله عنه ،وبالتحديد
�سنة  27هجرية ،وقعت معركة
�سبيطلة بني جي�ش امل�سلمني بقيادة
عبد الله بن �أبي ال�رسح وجي�ش حاكم
�أفريقيا  -تون�س حالي ًا  -جرجري،
وفيها انت�رص جي�ش امل�سلمني
انت�صار ًا �ساحق ًا ،وقُ تل جرجري
وان��ت��ح��رت اب��ن��ت��ه .وت��ق��ع مدينة
�سبيطلة  -وردت يف بع�ض الكتب
با�سم �سفيطلة  -يف و�سط غربي
تون�س ،وتبعد عن العا�صمة مبقدار
 264كيلومرت ًا مربع ًا ،وتقع على
بعد  33كيلومرت ًا مربع ًا �رشق مركز
والية الق�رصين ،ووردت �سبيطلة
يف كتاب «الرو�ض املعطار يف خرب
الأقطار» كالتايل :هي مدينة قمودة،
على �سبعني مي ً
ال من القريوان،
وقال عريب :على م�سافة يومني من
القريوان ،وقال اليعقوبي :وهو بلد
وا�سع فيه مدن وح�صون ،واملدينة
القدمية العظمى هي التي يقال لها
�سبيطلة.
وتعود بدايات تفكري امل�سلمني يف
فتح «�سبيطلة» �إل��ى بداية خالفة
�أم�ير امل�ؤمنني عثمان بن عفان،
ر�ضي الله عنه ،عندما عزل عمرو
بن العا�ص من والية م�رص ،وولى
مكانه عبدالله بن �سعد بن �أبي
ال����سرح ،ف����أراد الأخ�ي�ر �أن يثبت
للخليفة عثمان بن عفان �أنه قادر
على ا�ستكمال الفتوحات الإ�سالمية،
فا�ست�أذنه يف غزو �أفريقيا  -تون�س
حالي ًا ،-ف�أذن له عثمان بن عفان
أم��ده بحملة
بعد م��داوالت ع��دة ،و� ّ
عظيمة من خمتلف بقاع اجلزيرة
العربية ،وا���ش�ترك فيها معظم
القبائل الكبرية وكبار ال�صحابة
و�أبنا�ؤهم ،وبلغ عدد جنود جي�ش
ابن �أبي ال�رسح نحو ع�رشين �ألف ًا.

منوعات

� ّأنهم ر�أوا يف زاوية من البحر امل ّيت
�أعمدتها و�آثارها وخرائبها الأخرى،
يف حني �أنّ بع�ضهم يعتقد �أنّ مدينة
بعد وال ت��زال على
ل��وط مل تغرق
ُ
ّ
مغطاة
مقربة من البحر امل ّيت منطقة
بال�صخور ال�سود ويحتمل �أن تكون هي
ّ
حمل مدينة قوم لوط ،وقيل �إنّ مركز
�إبراهيم كان يف مدينة «حربون» على
م�سافة غري بعيدة من «�سدوم» وحني
نزل العذاب وال�صاعقة من ال�سماء �أو
الزلزلة يف الأر�ض واحرتقت «�سدوم»،
كان �إبراهيم واقف ًا قريب ًا من حربون
و�شاهد دخان تلك املنطقة املت�صاعد
يف الف�ضاء ب�أُ ّم عينيه ،ومن جمموع
هذه الكلمات تتّ�ضح احلدود التقريبية
لهذه املدينة و�إن كانت جزئياتها ال
تزال وراء �ستار الإبهام.
بحرية ل��وط وم��ن �أك�ثر اخل�صائ�ص
البنيوية لبحرية لوط ،وذلك الدليل
الذي يظهر واقعة الدمار كما رواها
القر�آن.
هناك ق�سم ي�شبه الل�سان ي�شكل �شبه
جزيرة يف �رشقي بحرية لوط ،وهو
ميتد داخل البحرية وقد �أطلق العرب
على هذا الق�سم ا�سم «الل�سان» ،وهو
يق�سم قاع البحرية حتت امل��اء �إلى
ق�سمني ،وال يبدو هذا ظاهر ًا للعيان
فوق الياب�سة.
ومع �أن القاع يف ميني �شبه اجلزيرة
ه��ذه ه��و على عمق  400م ،ف ��إن
اجلانب الأي�رس منها �ضحل �إلى درجة
حمرية.
 1800قبل امليالد ح�سب التقديرات:
ف�إن ق�صة قوم لوط التي يرويها القر�آن
تعود �إل��ى  1800قبل امليالد ،وقد
الحظ خ�براء اجليولوجيا من خالل
درا�ساتهم اجليولوجية والأثرية� ،أن
مدينة �سدوم كانت تقع يف وادي �سدمي
ال��ذي ك��ان ي�شغل النهاية الق�صوى
والأكرث انخفا�ض ًا من بحرية لوط ،و�أن
هذه املنطقة كانت من �أكرث املناطق
�سكان ًا يف هذه الأر�ض.

عاش بخير ومات بخير وبشره الرسول بالجنة

ثابت بن قيس خطيب اإلسالم
جازت وصيته بعد موته

ال�صحابي ثابت بن قي�س بن �شما�س �أحد ال�سابقني �إلى الإ�سالم ،كان
خطيب النبي � -صلى الله عليه و�سلم  -وخطيب الأن�صار ،و�أحد
الذين دعا لهم وب�رشهم باجل َّنة يف �أكرث من مو�ضع ،وي�رضب به
املثل يف الإيثار وال�شجاعة والإقدام.
ويقول الدكتور حممد متويل من�صور  -الأ�ستاذ بجامعة الأزهر  -هو
ثابت بن قي�س بن �شما�س بن زهري بن مالك بن امرئ القي�س بن
مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث وينتهي ن�سبة
�إلى اخلزرج ،وكنيته �أبوحممد ،وقيل �أبوعبد الرحمن ،وكان �أحد
ال�سابقني �إلى الإ�سالم يف املدينة� ،إذ ما كاد ي�ستمع �إلى �آيات الذكر
احلكيم يرتلها م�صعب بن عمري ب�صوته ال�شجي وجر�سه الندي ملا
�أر�سله النبي � -صلى الله عليه و�سلم � -إلى املدينة يعلم امل�سلمني،
حتى �أ�رس القر�آن �سمعه بحالوة وقعه ،وملك قلبه برائع بيانه،
ف�رشح الله تعالى �صدره للإميان و�أ�سلم.
وكان ثابت بن قي�س جهري ال�صوت ،خطيب ًا ،بليغ ًا تخرج من فمه
الكلمات قوية� ،صادعة جامعة ،وعن �أن�س قال :خطب ثابت بن
قي�س مقدم ر�سول الله املدينة ،فقال :مننعك مما مننع منه �أنف�سنا
و�أوالدنا ،فما لنا؟ قال« :اجلنة» .قال :ر�ضينا .وقيل �إن الر�سول -
�صلى الله عليه و�سلم � -آخي بينه وبني عمار ،وقيل بل امل�ؤاخاة
بني عمار وحذيفة.
ال�سري والرتاجم
اتخذه الر�سول � -صلى الله عليه و�سلم  -خطيب ًا ،ويروى �أنه يف عام
الوفود قدم وفد متيم على الر�سول � -صلى الله عليه و�سلم  -وبينهم
عبدالله بن عب�س اليماين وم�سلمة بن هاران احلمداين بعد فتح
مكة ،وافتخر خطيبهم ب�أمور ،فقال النبي � -صلى الله عليه و�سلم -
لثابت بن قي�س« :قم ف�أجب خطيبهم» ،فقام فحمد الله و�أبلغ ،و�رس
ر�سول الله  -عليه ال�صالة وال�سالم  -وامل�سلمون مبقامه .ف�أ�سلموا،
وبايعوا على قومهم ،وكتب لهم كتاب ًا مبا فر�ض عليهم من ال�صدقة
يف �أموالهم ،كتبه ثابت بن قي�س بن �شما�س ،و�شهد فيه �سعد بن معاذ
وحممد بن م�سلمة ر�ضي الله عنهم.
وذك��رت كتب ال�سري والرتاجم �أن��ه كان �أح��د كتاب القر�آن الذين
يدونون القر�آن الكرمي يف حياة الر�سول � -صلى الله عليه و�سلم -
ومن �أحر�ص النا�س على حفظ القر�آن ،كما كان ممن جمعوا القر�آن
على عهد الر�سول � -صلى الله عليه و�سلم  -وعن حممد بن جرير بن
يزيد� :أن �أ�شياخ �أهل املدينة حدثوه� ،أن ر�سول الله قيل له� :أمل تر �أن
ثابت بن قي�س بن �شما�س مل تزل داره البارحة تزهر م�صابيح؟ قال:
«فلعله قر�أ �سورة البقرة» ،ف�سئل ثابت ،فقال :قر�أت �سورة البقرة.
�صفاته
ا�شتهر بالورع والكرم والزهد والتقوى وال�شجاعة و�شدة حبه
للر�سول � -صلى الله عليه و�سلم  -ولف�ضله ومناقبه ب�رشه الر�سول -
عليه ال�صالة وال�سالم  -باجلنة ،وعن �أبي قا�سم الطرباين ب�سنده عن
عطاء اخلرا�ساين قال :قدمت املدينة ف�س�ألت عمن يحدثني بحديث
ثابت بن قي�س بن �شما�س ،ف�أر�شدوين �إلى ابنته ف�س�ألتها فقالت:
�سمعت �أبي يقول ملا �أنزل على ر�سول الله�« :إن الله ال يحب كل
خمتال فخور» «لقمان  ،»18ا�شتدت على ثابت بن قي�س و�أغلق عليه
بابه ،وظل يبكي ف�أخرب ر�سول الله ف�س�أله ف�أخربه مبا كرب عليه
منها ،فقال� :أنا رجل �أحب اجلمال و�أنا �أ�سود قومي ،فقال�« :إنك ل�ست
منهم ،بل تعي�ش بخري ومتوت بخري ،ويدخلك الله اجلنة».
وكان من جنباء �صحابة الر�سول � -صلى الله عليه و�سلم  -املقربني
يف جمل�سه يتفقده �إذا غاب وي�س�أل عنه ،ويعوده يف مر�ضه ويدعو
له ،ويروى �أن الر�سول � -صلى الله عليه و�سلم  -دخل على ثابت
بن قي�س وهو مري�ض ،فقال« :اك�شف الب�أ�س رب النا�س عن ثابت بن
قي�س بن �شما�س» ،ثم �أخذ تراب ًا فجعله يف قدح ،ثم نفث عليه مباء
و�صبه عليه.
وعرف ثابت بن قي�س بالإيثار وحب الإنفاق يف �سبيل الله ،ويحكى
�أن رج ًال من امل�سلمني مكث �صائم ًا ثالثة �أيام مي�سي فال يجد ما
يفطر في�صبح �صائم ًا حتى فطن له ثابت بن قي�س ،فقال لأهله� :إين
�س�أجيء الليلة ب�ضيف يل ،ف�إذا و�ضعتم طعامكم ،فليقم بع�ضكم
�إلى ال�رساج ك�أنه ي�صلحه فيطفئه ،ثم ا�رضبوا ب�أيديكم �إلى الطعام
ك�أنكم ت�أكلون فال ت�أكلوا حتى ي�شبع �ضيفنا ،فلما �أم�سى ذهب به
فو�ضعوا طعامهم فقامت امر�أته �إلى ال�رساج ك�أنها ت�صلحه ف�أطف�أته،
ثم جعلوا ي�رضبون �أيديهم يف الطعام ك�أنهم ي�أكلون وال ي�أكلون حتى
�شبع �ضيفهم ،و�إمنا كان طعامهم هو قوتهم ،فلما �أ�صبح ثابت غدا
�إلى ر�سول الله فقال« :يا ثابت لقد عجب الله البارحة منكم ومن
�ضيفكم» ،فنزلت هذه الآية« :وي�ؤثرون على �أنف�سهم ولو كان بهم
خ�صا�صة ومن يوق �شح نف�سه ف�أولئك هم املفلحون» «احل�رش.»9 ،
ب�سالته
ظهرت ب�سالته و�إقدامه يف اجلهاد يف �سبيل الله ،فقد �شهد �أحد ًا
وجميع امل�شاهد والغزوات بعدها وبيعة الر�ضوان ،وكانت فدائيته
من طراز فريد جتلت عندما ا�ستنفر �أبوبكر امل�سلمني �إلى �أهل الردة
واليمامة وم�سيلمة الكذاب ،كان ثابت بن قي�س يف ال�صفوف الأولى
وطليعة امل�سلمني ،فلما لقوا م�سيلمة وبني حذيفة تراجع امل�سلمون
ثالث مرات ،فقال ثابت :ما هكذا كنا نقاتل مع ر�سول الله فجعل
لنف�سه حفرة فدخل فيها فقاتل حتى قتل.
ويف رواية عن �أن�س بن مالك قال :كنا نراه مي�شي بني �أظهرنا ونحن
نعلم �أن��ه من �أه��ل اجلنة فلما كان يوم اليمامة كان فينا بع�ض
االنك�شاف من النا�س ،فجاء ثابت وقد حتنط ولب�س كفنه ،وقال :ما
هكذا كنا نفعل مع ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم بئ�س ما عودمت
�أقرانكم ،فقاتل حتى قتل.
طليعة امل�سلمني يف �شهيد ال�صفوف الأولى
ا�ست�شهد ثابت بن قي�س  -رحمه الله  -يوم اليمامة يف خالفة �أبي بكر
�سنة  12هجرية ،و�أو�صى بعد موته وجازت و�صيته ،فقد روي �أنه
بعد ا�ست�شهاده مر به �أحد امل�سلمني حديثي العهد بالإ�سالم ،ف�أخذ
درعه النفي�سة ظن ًا منه �أنها من حقه .وبينما �أحد امل�سلمني نائم
�أتاه ثابت يف منامه ،فقال له� :إين ملا قتلت بالأم�س مر بي رجل من
امل�سلمني فانتزع مني درع ًا نفي�سة ومنزله يف �أق�صى الع�سكر وعند
منزله فر�س ي�سنت يف طوله وقد �أكف�أ على الدرع برمة وجعل فوق
الربمة رح ًال ،وائت خالد بن الوليد فليبعث �إلى درعي فلي�أخذها،
علي من الدين كذا ويل من
ف�إذا قدمت على خليفة ر�سول الله ف�أعلمه �أن َّ
املال كذا وفالن من رقيقي عتيق ،و�إياك �أن تقول هذا حلم فت�ضيعه،
قال :ف�أتى خالد بن الوليد فوجه �إلى الدرع فوجدها كما ذكر وقدم
على �أبي بكر ف�أخربه ،ف�أنفذ �أبو بكر و�صيته بعد موته ،وال نعلم
�أحد ًا جازت و�صيته بعد موته �إال ثابت بن قي�س بن �شما�س.

