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انتصارات إسالمية

بقيت الأندل�س يف القرن اخلام�س
ال��ه��ج��ري تئن حت��ت وط����أة الفرقة
واالنهزام ،حتى كانت موقعة الزالقة
معركة فا�صلة �أعادت للأندل�س هيبتها
وردت املكائد ال�صليبية يف نحرها،
وك��ان��ت ه��ذه امل��ع��رك��ة يف التا�سع
من �شهر رم�ضان �سنة  ،479وبع�ض
املراجع التاريخية ترجح �أنها كانت
يف الثاين ع�رش من �شهر رجب« .ينظر:
«جميل امل�رصي :الزالقة من معارك
الإ�سالم احلا�سمة ،وفيات الأعيان:
 ،29/5وغريها».

اجته الى بطليو�س يف الوقت الذي
توافدت فيه ملوك الطوائف بقواتهم
وجيو�شهم.
معركة الزالقة

ما قبل الزالقة

�شهد القرن اخلام�س الهجري �سوء
�أح��وال الأندل�س ،التي كانت مفككة
يحكمها ملوك الطوائف ويت�آمر بع�ضهم
على بع�ض ،ولو كان ذلك بالتعاون
مع ملك ق�شتالة �ألفون�س ال�ساد�س،
الذي ا�ستغل تلك الفرقة يف االيقاع
بني حكام الأندل�س ،لدرجة �أنه �صار
ي�أخذ منهم ال�رضيبة واالتاوات حتى
ي�ستنفد طاقتهم ،مقابل حمايته لهم
من اخوتهم امل�سلمني.
هي من �أهم املدن الأندل�سية ،تتو�سط
�شبه اجل��زي��رة تقريب ًا ،وبالتايل
�أ�صبحت مطمع ًا لآم���ال �ألفون�سو
ال�ساد�س ،وخا�صة �أن حال املدينة
كانت �سيئة ج ّد ًا على عهد ملوكها من
الطوائف ،وهم �أ�رسة ذي النون .دبر
�ألفون�سو خطته لغزو املدينة ،و�أرهب
ملوك الطوائف الآخ��ري��ن وتوعدهم
ان قاموا بنجدتها ،وحا�رصها حتى
ا�ضطرها الى الت�سليم.
و�سقطت طليطلة ب ��أي��دي �ألفون�سو
ال�ساد�س ،ونقل اليها عا�صمة ملكه،
ا�ستيالء اال�سبان
وا�ستتبع �سقوطها
ُ
على �سائر �أرا���ض��ي مملكة طليطلة.
�أطمع ذل��ك �ألفون�سو بباقي ممالك

إسالمية

كتبة الوحي

معركة الزالقة ..نجم مضيء في ليل األندلس

�سقوط طليطلة

منوعات

الطوائف ،وانت�شت �أحالمه بالق�ضاء
عليها الواحدة بعد الأخرى ،وجترب
عليهم ،وعال وطغى ،نق�ض عهوده
التي كان قد قطعها لأه��ل طليطلة،
وحول م�سجد طليطلة الى كني�سة بقوة
ال�سالح.
ٍ
متاد و�أطماع

بد�أ �ألفون�سو يف تنفيذ خططه بااليغال
يف اذالل الطوائف ،وخا�صة املعتمد
بن عباد �أكرب ملوك الطوائف و�أ�شدهم
ب�أ�س ًا..
حيث �أراد �أن ميعن يف اذالله ك�أقوى
�أمراء الطوائف ،ف�أر�سل اليه ر�سالة
يطلب فيها ال�سماح لزوجته بالو�ضع
يف ج��ام��ع ق��رط��ب��ة وف���ق تعليمات

شخصيات وألقاب

قيس بن سعد
داهية العرب

ق��ي�����س ب���ن �سعد
ب��������ن ع������ب������ادة
الأن�����������ص�����اري،
���ص��ح��اب��ي جليل،
من ده��اة العرب،
كان حكيم ًا ذا ر�أي
ومكيدة يف احلرب،
ويعرف بال�شهامة
واجل����ود ،وكانت
�أ���س�رت����ه ت��ع��رف
ب��ال�ثراء والكرم،
وم��ن ع���ادة الأ��سر
ال�ثري��ة �أن يكون
ٍ
مناد يقف فوق
لهم
مكان مرتفع ينادي
ال�ضيوف ليدعوهم
للطعام ن��ه��ار ًا �أو
يوقد النار لتهدي
الغريب لي ًال.
قال فيه الر�سول� ،صلى الله عليه و�سلم�« :إن اجلود �شيمة �أهل هذا
البيت» ،وحني �أ�سلم �سعد �أخذ بيد ابنه قي�س ،وقدمه �إلى الر�سول
قائ ًال« :هذا خادمك يا ر�سول الله ،ور�أى النبي يف قي�س �سمات التفوق
وعالمات ال�صالح ،فقربه منه وظل قي�س �صاحب هذه املكانة».
قال �أبو بكر وعمر بن اخلطاب  -ر�ضي الله عنهما  -عن جود قي�س
و�سخائه« :لو تركنا هذا الفتى ل�سخائه لأهلك مال �أبيه» ،وعلم �أبوه
�سعد مبقولتهما ،فقال« :من يعذرين من �أبي قحافة وابن اخلطاب،
علي ابني».
يبخالن ّ
ويروى �أنه اقر�ض �أحد �إخوانه املع�رسين ،وا�سمه كثري بن ال�صلت،
قر�ض ًا كبري ًا ،ويف املوعد املحدد لل�سداد ذهب الرجل يرد �إلى قي�س
قر�ضه ،ف�أبى �أن يقبله ،وقال�« :إنا ال نعود يف �شيء �أعطيناه».
ومرة باع جتارة له بـ � 90ألف ًا ،ثم �أمر ينادي باملدينة ،من �أراد
القر�ض فلي�أت ،فجاء �إليه �أنا�س كثريون ف�أقر�ضهم � 40ألف ًا وت�صدق
باملتبقي.
كان قي�س قبل الإ�سالم يعامل النا�س بذكائه ،وال يحتملون منه
وم�ضة ذهن ماكرة ،كل من يف املدينة وما حولها يح�سب �ألف
ح�ساب لدهائه ،ذلك �أنه حاد الذكاء ،وا�سع احليلة ،متوقد الذهن،
فلما �أ�سلم علمه الإ�سالم �أن يعامل النا�س ب�إخال�صه ،ال بدهائه،
فنحى دهاءه جانب ًا ،وكلما واجه موقف ًا �صعب ًا ي�أخذه احلنني �إلى
دهائه ،فيقول عبارته امل�أثورة «لوال الإ�سالم ملكرت مكر ًا ال تطيقه
العرب».
كان مالزم ًا للنبي� ،صلى الله عليه و�سلم ،وعرف ب�شجاعته و�إقدامه
وب�سالته ،وحمل لواء الأن�صار مع الر�سول ،و�شهد الغزوات ،و�أعطاه
النبي الراية يوم فتح مكة ،بعد �أن �أخذها من �أبيه �سعد ،حيث كان
قي�س فار�س ًا مقدام ًا وجماهد ًا عظيم ًا .يف فرتة خالفة علي بن �أبي
طالب  -ر�ضي الله عنه  -واله على م�رص �سنتني «37 - 36هـ»� ،إال
�أنه عزله ،وولى بد ًال منه حممد بن �أبي بكر ،بعد �أن ن�شب اخلالف
بني علي ومعاوية.
كانت عني معاوية على م�رص ،وعندما ر�أى �أن قي�س ًا تولى �إمارتها
خ�شي �أن يحول بينه وبني م�رص ،فا�ستخدم احليلة واملكر �ضد قي�س
حتى ا�ستدعاه علي ،ر�ضي الله عنه ،من م�رص .عاد قي�س ،وكان يف
مقدمة رجال علي بن �أبي طالب بعد ذلك يف معركة «�صفني» �سنة
37هـ �ضد معاوية ،ف�أدرك بدهائه �أن معاوية �أوغر �صدر الإمام علي،
بعد �أن ف�شل يف ا�ستمالته �إلى جانبه ،فرد على مكر معاوية بالوالء
لعلي ،ووجد قي�س فر�صة لي�ستعمل ذكاءه ،فلم يت�أثر ب�أنه عزله عن
م�رص ،فكان يجل�س مع نف�سه ،فري�سم اخلدعة التي ميكن �أن تودي
مبعاوية ومن معه� ،إال انه يتفح�ص خدعته هذه فيجدها من املكر
يق مْ َ
ال�سيئ اخلطر ،فيذكر قول الله تعالىَ ...« :ولاَ َي ِح ُ
ال�س ِّي ُئ
الكْ ُر َّ
�إ اَِّل بِ �أَ ْهل ِِه�« ،»...سورة فاطر :الآية  ،»43فيهب من فوره م�ستغفراً.
بعد ا�ست�شهاد علي بن �أبي طالب بايع قي�س احل�سن ،،وقاد خم�سة
�آالف رجل حلرب معاوية ،لكن احل�سن �آثر �أن يحقن دماء امل�سلمني.
فرجع قي�س �إلى املدينة ،فكان يرى �أنه مهما يكن يف موقف احل�سن
من ال�صواب ،ف�إن جلنوده احلق يف اختيار م�صريهم ،فيجمعهم
ويخطب فيهم�« :إن �شئتم جالدت بكم حتى ميوت الأعجل منا ،وان
�شئتم �أخذت لكم �أمان ًا» ،واختار جنوده الأمان ،ف�أخذ لهم الأمان من
املنورة عام  59هـ.
معاوية ،وتويف باملدينة
ّ

الق�سي�سني ،وقد �أثارت هذه الر�سالة
ابن عباد حتى قيل :انه قتل ر�سل امللك
و�صلبهم على جدران قرطبة؛ مما �أثار
غ�ضب �ألفون�سو ال�ساد�س و�صمم على
االنتقام ،وبد�أت جيو�شه يف انت�ساف
الأر�����ض يف ب�سائط ا�شبيلية ويف
الأرا�ضي الإ�سالمية.
اال�ستنجاد باملرابطني

تعالت الأ�صوات يف الأندل�س تطالب
باالرتفاع فوق اخلالفات ال�شخ�صية،
وت��ن��ا���س��ي امل�����ص��ال��ح ال��ذات��ي��ة،
واال�ستنجاد باملرابطني الذين منت
قوتهم يف ذل��ك الوقت على ال�ضفة
الأخرى من البحر املتو�سط.
ولقيت ال��دع��وة ���ص��دى عند �أم���راء

الأندل�س ب�سبب ازدياد عنف �ألفون�سو،
ورغم كل التحذيرات التي وجهت الى
املعتمد بن عباد ،وتخويفه من طمع
املرابطني يف بالد الأندل�س ،اال �أن
النخوة الإ�سالمية ا�ستيقظت يف نف�سه،
ف�أ�صرَ َّ على اال�ستنجاد باملرابطني،
وق��ال قولته ال�شهرية« :لأَنْ �أكون
راعي جمال يف �صحراء افريقية خري
من �أن �أك��ون راعي خنازير يف بيداء
ق�شتالة».
عبور املرابطني

عربت جيو�ش املرابطني من املغرب
الى الأندل�س بقيادة يو�سف بن تا�شفني
ثم حتركت الع�ساكر الى ا�شبيلية،
وا�ستقر �أيام ًا يف ا�شبيلية للراحة ،ثم

زحف �ألفون�سو بجي�شه على امل�سلمني،
وطي�سها،
ودارت معركة حامية ،ازداد
ُ
جنود الأندل�س من امل�سلمني
وحتمل
ُ
َّ
ال�صدمة الأول���ى ،و�أظهر اب��نُ عباد
بطولة رائعة ،وجرح يف املعركة،
واختل جي�ش امل�سلمني ،واهتزّ ت
�صفوفه ،وكادت حتيق به الهزمية،
وعندئذ دفع ابن تا�شفني بجيو�شه الى
�أتون املعركة ،ثم حمل بنف�سه بالقوة
االحتياطية الى املع�سكر الق�شتايل،
�صوب
فهاجمه ب�����ش��دة ،ث��م اجت��ه
َ
م�ؤخرته ف�أثخن فيه و�أ�شعل النار.
ا�ضطر امللك الق�شتايل  -وقد �أ�صيب
يف املعركة -الى االن�سحاب حفاظ ًا
ع��ل��ى ح��ي��ات��ه وح��ي��اة م��ن ب��ق��ي من
جندهُ ،
وط��ورِ َد
الفارون يف كل مكان
ُّ
حتى دخل الظالم ،ف�أمر ابنُ تا�شفني
ِّ
بالكف .ا�ستمرت املعركة يوم ًا واحد ًا
رص
حطم اللهُ فيه �شوكة العدو ون� َ
امل�سلمني.
ا�ستفاقة م�ؤقتة كانت كفيلة بهدم
عرو�ش جبابرة الأر���ض حتت �أقدام
امل�سلمني ،انها ال��وح��دة ،وحدة
القلوب وال�صفوف ،فما دخل الأعداء
وهدموا عرو�ش حكام الأندل�س اال
بتفرقتهم وزرع بذور ال�شقاق بينهم،
وهذه هي �سيا�سة «فرق ت�سد» التي
ذه��ل امل�سلمون عن تعلم درو�سها
على مر ال�سنني ،فرتاهم ال يخرجون
م��ن حفرة اال ويقعون يف �أخ��رى،
وال ي�شفون من ل�سعة اال ويلدغون
من اجلحر نف�سه الذي لدغوا منه،
مع �أن التاريخ والواقع �أكرب �شاهد
وخري دليل.

أهلها كذبوا الرسل رغم اآليات البينات

أنطاكية أول مدينة أرسل لها المسيح حوارييه
فقال أهلها إنا تطيرنا بكم

ملك املدينة

وو���ص��ل خ�بر ال��ر���س��ل �إل����ى ملك
امل��دي��ن��ة وك���ان يعبد الأ�صنام.
ف�أمر ب�إح�ضارهم ،فقال لهم من
�أنتم؟ قالوا :نحن ر�سل عي�سى جئنا
ندعوك من عبادة من ال ي�سمع وال
يب�رص �إلى عبادة من ي�سمع ويب�رص.

• حصون انطاكية قبل تالشيها

ف��ق��ال امل��ل��ك :وه��ل لنا �إل���ه غري
�آلهتنا؟ فقالوا :نعم .وهو الذي
�أوجدك و�أوجد �آلهتك .فقال امللك
غا�ضباً :قوموا حتى �أنظر يف �أمركم.
ف�أخذهم النا�س �إل��ى ال�سوق بعد
�أن �رضبوهم وحب�سوهم يف معبد
الأ�صنام ،و�أجمعوا على قتلهم رغم
جميع الآيات واملعجزات التي �أتوا
بها.
وملا بلغ ذلك حبيب النجار وكان
على ب��اب امل��دي��ن��ة ،ج��اء ي�سعى
م�رسع ًا �إليهم وينادي ب�أهل املدينة
�أن يطيعوا الله و�أن ي�صدقوا الر�سل
ويتبعوهم .فلم ي�ستمع لكالمه �أهل
القرية ونقموا منه و�رضبوه وقتلوه
فرفعه الله تعالى و�أدخله اجلنة،
فقال :يا ليت قومي يعلمون مبا غفر
يل ربي وجعلني من املكرمني .وبعد
ذلك �أن��زل الله تعالى عذابه على
�أه��ل هذه القرية ف�أحرقها وخرب
ديارهم .وهكذا كانت نهاية من كان
ي�ستهزئ بر�سل الله وال يتبعهم.
و�أنطاكية واحدة من �أقدم مدن ال�شام
التي بنيت  -على قول البع�ض -
بحدود ثالثمائة �سنة قبل امليالد.
وكانت تعد من �أكرب ثالث مدن يف
ذلك الزمان من حيث الرثوة والعلم
والتجارة و�أخ��ذت �أنطاكية تعظم
وتتزايد حتى فاقت جميع البلدان
�سوى روما والق�سطنطينية ،وبلغ
�سكانها يف عهد ال�سلوقيني «»700
�ألف ن�سمة ،وانتهت للغاية الق�صوى
من اجلمال وح�سن املوقع وعظم
التاريخ وكرثة التماثيل والآثار،
وانفردت بغزارة املياه.

عبد اهلل بن أبي سرح
أول كاتب للوحي بمكة

�سيا�سة فرق ت�سد

بالد في القرآن

يقول الله تعالى يف القر�آن الكرمي:
�ن �أَقْ َ�صى مْ َ
ال ِدين َِة َر ُجلٌ
��اء ِم� ْ
«و َج َ
َ
ِ
ُ
اتبِ ُعوا مْ
َي�سْ َعى قَ الَ َيا قَ ْو ِم َّ
ني.
ال ْر َ�سل َ
َّ
��را َو ُه ْم
اتبِ ُعوا َم ْن ال َي�سْ�أَلُ كُ ْم �أَ ْج ً
ل لاَ �أَ ْع ُب ُد َّ
ون َو َما يِ َ
ال ِذي فَ طَ َر يِن
ُم ْهت َُد َ
ون �أَ�أَ َّت ِخذُ ِم ْن ُد ِ
ون ِه �آَ ِل َهةً
َو�إ َِل ْي ِه تُ ْر َج ُع َ
ِ
�ض ال تُ غْ نِ َعنّي
الر ْح َم ُن بِ رُ ٍ ّ
�إ ِْن ُيرِ ْد ِن َّ
َاعت ُُه ْم َ�ش ْي ًئا َوال ُين ِْقذُ ِ
ون �إ ِيِّن �إِذًا
َ�شف َ
َل ِفي َ
�ض اَل ٍل ُمبِ نيٍ � .إ ِيِّن �آَ َمن ُْت بِ َر ِّبكُ ْم
ون* ِقيلَ ْاد ُخ��لِ جْ َ
ال َنّةَ قَ الَ
فَ ا�سْ َم ُع ِ
با غَ ف ََر يِل
َيا َل ْي َت قَ ْو ِمي َي ْعل َُم َ
ون مِ َ
َر ِّبي َو َج َعل َِني ِم َن مْ ُ
ني»« ،ي�س:
الكْ َر ِم َ
الآيات .»27-20
ح�سام حممد «ال��ق��اه��رة» يقول
الدكتور عبدالله �سمك � -أ�ستاذ
املذاهب والأديان بجامعة الأزهر:
�أجمع املف�رسون على �أن املدينة
املق�صودة يف تلك الآيات الكرمية
ه��ي مدينة �أن��ط��اك��ي��ة ال��ت��ي كان
ي�سكنها ق��وم يعي�شون يف �رشك
و�ضالل وكانوا ي�ؤمنون بالتطري.
وقد كان ذلك يف زمن النبي عي�سى
عليه ال�سالم ،ف�أر�سل اليهم عي�سى
عليه ال�سالم اثنني من احلواريني
املقربني له لري�شداهم �إلى �رصاط
الله امل�ستقيم وينقذاهم من ال�ضالل.
وبعد �أن �صار احلواريان قريبني
من املدينة �شاهدا �شيخ ًا يرعى
�أغنامه ،وكان ا�سمه حبيب النجار،
فقاال له :ال�سالم عليك �أيها ال�شيخ
الكرمي .فقال :وعليكم ال�سالم .من
�أنتما؟ فقاال له :نحن ر�سوال نبي
الله عي�سى ،جئنا لدعوتكم �إلى
عبادة الرحمن وترك عبادة الأوثان.
فقال ال�شيخ :هل معكما �آية «دليل
�أو عالمة» تثبت ما تدعيانه؟ قاال:
نعم .فنحن ن�شفي املري�ض ونربئ
الأكمه والأبر�ص ب�إذن الله .فقال:
�إن يل ابن ًا مري�ض ًا منذ �سنني وهو
يرقد يف الفرا�ش .فقاال له :انطلق
بنا �إلى منزلك لرناه .فذهب بهما
و�أدخلهما منزله ،فاقرتبا من ابنه
وم�سحا وجهه وج�سده وذكرا الله
فقام االبن من دون علة ب�إذن الله.
فانت�رش اخلرب يف املدينة ،ولكن
�أهل القرية كذبوا الر�سولني .وبعث
عي�سى ر�سو ًال ثالث ًا و�أي�ض ًا كذبوه
وقالوا �إن النبوة ال ينالها �أحد من
الب�رش� .إن انتم �إ ّال كاذبون ،فقال
قوم من الكافرين :نحن ت�شاءمنا
منكم ونحن يف �شك من �أمركم ،و�إذا
مل تتوقفوا عن دعواكم �سن�رضبكم
باحلجارة و�سي�صيبكم منا عذاب
�شديد.فقال لهم الر�سل :ت�شا�ؤمكم
معكم و�أنتم قوم م�رسفون �ضالون.

فاتح أفريقيا وباني أسطول المسلمين

ح�صن قوي
�أما �سور �أنطاكية فهو مما احتارت
فيه العقول� ،إذ كان من ال�صخر
الذي له ر�ؤو�س ،وهو ح�صن قوي
متني مبني بح�سب الهند�سة احلربية
ي��دور على ما هبط وما ارتفع من
اجلبل من �أ�سفله �إلى قمته ،وهناك
يف قمة اجلبل يت�ألف منه �إكليل
بديع ال�شكل غريب املنظر...
وك��ان ل�سور �أنطاكية قدمي ًا 360
برج ًا يطوف عليها «بالتناوب»
�أربعة �آالف حار�س ،كان ينفذهم
ملك الق�سطنطينية.
وي�ضيف د�.سمك :ولقد كانت مدينة
�أنطاكية من مدن ال�شام التي �شملها
الفتح الإ�سالمي يف عهد اخلليفة
الرا�شد عمر بن اخلطاب  -ر�ضي الله
عنه ،-وقد فتحها امل�سلمون عقب
معركة الريموك بقيادة �أبي عبيدة
بن اجل��راح  -ر�ضي الله عنه،-
وظلت هذه املدينة ب�أيدي امل�سلمني
�إلى �أن بد�أت احلمالت ال�صليبية على
بالد الإ�سالم �سنة 491هـ ،فكانت من
�أوائل املدن التي �سقطت يف قب�ضة
ال�صليبيني مدينة �أنطاكية ،وذلك
لأهميتها البالغة عندهم بحكم
موقعها املتحكم يف الطرق الواقعة
يف املناطق ال�شمالية لل�شام؛ ولأنها
مقر مملكة هرقل �أيام الفتح الإ�سالمي
لل�شام ،فعملوا على �إزالة �أي �أثر
�إ�سالمي فيها ،وحولوا امل�ساجد
�إلى كنائ�س ،واهتموا بتح�صينها
غاية االهتمام لتكون نقطة انطالق
لهم �إلى البالد الأخرى.

ال�صحابي عبد الله بن �سعد ابن �أبي �رسح كاتب الر�سول� ،صلى الله
عليه و�سلم ،كان �أمري ًا وقائد ًا على اجليو�ش التي فتحت �أفريقيا،
و�إداري ًا بارع ًا تولى بناء وقيادة �أول �أ�سطول �إ�سالمي �أنهى �سيطرة
الدولة البيزنطية على البحر الأبي�ض املتو�سط.
ويقول الدكتور عبد الله بركات ،الأ�ستاذ بجامعة الأزهر ،هو عبد
الله بن �سعد بن �أبي �رسح بن احلارث بن حبيب بن جذمية بن مالك
بن عامر بن ل�ؤي القر�شي ،وكنيته �أبو يحيى� ،أخو عثمان بن عفان
من الر�ضاعة ،حيث �أر�ضعته �أم عثمان ،و�أ�سلم قبل �صلح احلديبية
وهاجر ،وكان ح�سن الإ�سالم مل يتعد وال فعل ما ينقم عليه بعد
�إ�سالمه ،وكان �أحد عقالء الرجال و�أجودهم ،ومو�ضع ثقة الر�سول،
�صلى الله عليه و�سلم ،فا�ستعمله يف كتابة الكتب والعهود ،ومنحه
�رشف كتابة الوحي القر�آين .قال ابن حجر« :كتب الوحي لر�سول
الله �صلى الله عليه و�سلم جماعة من ال�صحابة وكان �أول من كتب له
من قري�ش مبكة عبد الله بن �سعد بن �أبي �رسح».
وذكرت الرتاجم �أنه فنت وارتد م�رشك ًا وحلق بكفار قري�ش ،وروى
عن ابن عبا�س قال« :كان ابن �أبي �رسح يكتب لر�سول الله� ،صلى الله
عليه و�سلم ،ف�أزله ال�شيطان ،فلحق بالكفار» ،وملا كان عام فتح
مكة �أمر الر�سول� ،صلى الله عليه و�سلم ،بقتله ،ولو وجد متم�سك ًا
ب�أ�ستار الكعبة .واختب�أ عند عثمان بن عفان ،فلما دعا الر�سول،
�صلى الله عليه و�سلم ،النا�س �إلى البيعة يوم الفتح جاء به عثمان،
ر�ضي الله عنه ،حتى �أوقفه على النبي� ،صلى الله عليه و�سلم،
فقال :يا ر�سول الله بايع عبد الله .فرفع الر�سول� ،صلى الله عليه
و�سلم ،ر�أ�سه فنظر �إليه ثالث ًا ،كل ذلك ي�أبى م�صافحته� ،صلىالله
عليه و�سلم ،ف�أمنه ،وعفا عنه ،وبايعه بعد ثالث ،ثم �أقبل على
�أ�صحابه� ،صلى الله عليه و�سلم ،فقال�« :أما كان فيكم رجل ر�شيد
يقوم �إلى هذا حني ر�آين كففت يدي عن بيعته فيقتله؟» فقالوا :ما
يدرينا يا ر�سول الله ما يف نف�سك ،هال �أوم�أت �إلينا بعينك؟ ،فقال:
«�إنه ال ينبغي �أن يكون لنبي خائنة �أعني» ،ف�أ�سلم ابن �أبي �رسح بعد
ذلك وح�سن �إ�سالمه ،وقال الدارقطني« :ارتد ،ف�أهدر النبي دمه»،
وقال م�صعب بن عبد الله« :ا�ست�أمن عثمان البن �أبي �رسح يوم الفتح
من النبي� ،صلى الله عليه و�سلم ،وكان �أمر بقتله».
وقيل �إنه ملا �أخذه امل�رشكون ،و�أكرهوه على ما �أكرهوا عليه عمار
بن يا�رس ،ر�ضي الله عنه� ،أجابهم �إلى ذلك معتقد ًا ،ف�أكرموه،
وكان معهم �إلى �أن فتح ر�سول الله� ،صلى الله عليه و�سلم ،مكة ،ثم
ا�ست�أمن له عثمان ف�أمنه النبي� ،صلى الله عليه و�سلم ،وتاب بعد
ذلك و�أ�سلم وح�سن �إ�سالمه ،و�أ�صبح �أحد العقالء الكرماء ،وكان له
�صحبة ورواية حديث روى عنه الهيثم بن �شفي.
وبينت كتب ال�سري الثقات �أن �إهدار دمه كان نتيجة الرتداده ،ولي�س
الدعائه على الله تعالى وحتريف ما كان يكتبه وادعائه على
الر�سول� ،صلى الله عليه و�سلم ،ولو كان ذلك ما كان للنبي �أن يقبل
منه عذر ًا وال �شفيع ًا وما كان لعثمان ذلك ،وما كان للخلفاء الثالثة
من بعده �أن ي�ستعملوه ويثقوا به لأن النبي ،عليه ال�صالة وال�سالم،
�أهدر دم من نال منه بالهجاء فكيف من ينال من الله ور�سوله و�آيات
الله ويدعي هذا االدعاء� ،إذ ال توجد رواية �صحيحة الإ�سناد ت�ؤكد �أن
عبد الله بن �أبي �رسح كان يحرف الوحي وكل ما روي يف ذلك مر�سل
وخرب �ضعيف الإ�سناد لي�س �صحيح ًا ب�أكرث من وجه ،ومل ي�أت هذا
اخلرب يف كتاب واحد من كتب ال�سنة ال بطريق �صحيح وال �ضعيف.
ويخلط كثريون بني عبد الله بن �سعد بن �أبى �رسح و�شخ�صية ثانية
ارتدت �أي�ض ًا يف عهد النبي� ،صلى الله عليه و�سلم ،والأمر الذي �أدى
�إلى هذا اخللط هو ا�شرتاكهما يف كتابة الوحي ،ووقوع الردة منهما،
�إال �أن احلقيقة �أنهما �شخ�صيتان خمتلفتان ،فال�صحابي اجلليل عبد
الله بن �أبي �رسح ظهرت براءته من هذه التهمة ،والثاين هو رجل
ن�رصاين ال يعرف ا�سمه ارتد وبقي على ردته وزعم �أنه كان يغري يف
كتابة الوحي ومات ولفظته الأر�ض وكان �آية للنا�س.
وعقب انتقال الر�سول� ،صلى الله عليه و�سلم� ،إلى جوار ربه� ،شارك
عبد الله يف الفتوح واجلهاد يف �سبيل الله تعالى وعرف بال�شجاعة
والإق��دام وال�صرب يف املعارك ،وواله عثمان بن عفان يف خالفته
�إم��ارة ال�صعيد مب�رص ،ثم ويل م�رص كلها يف �سنة  27هـ ،وكان
حممود ًا وظهرت براعته الإدارية يف تنظيم اخلراج ،وذكر الواقدي:
«كان عمرو بن العا�ص على م�رص لعثمان فعزله عن اخلراج و�أقره
على ال�صالة واجلند وا�ستعمل عبد الله ابن �أبي �رسح على اخلراج
علي
فتداعيا ،فكتب ابن �أبي �رسح �إلى عثمان �إن عمر ًا ك�رس اخلراج َّ
علي مكيدة احلرب فعزل عمر ًا.
وكتب عمرو �إن ابن �سعد ك�رس َّ
و�أ�ضاف اخلراج �إلى ابن �أبي �رسح ،ويف مدة واليته فتح فتوحا
عظيمة يف بالد النوبة وال�سودان �سنة  31هـ ،وعقد عهد ًا بينه وبني
ملك النوبة ب�أن ي�ؤمن التجار ويحافظ على امل�سجد الذي بناه
امل�سلمون يف دنقلة ،وتو�سعت فتوحاته حتى بلغت تون�س يف �سنة
 33هـ ،وتولى بناء وقيادة الأ�سطول الإ�سالمي الذي كان يت�ألف
من مئتي �سفينة ،وت�صدى للحملة البحرية الكربى التي قادها
ق�سطنطني الثاين يف حماولة لال�ستيالء على الإ�سكندرية وا�سرتداد
م�رص من العرب ،وانت�رص على البيزنطيني و�أغرق � 900سفينة يف
معركة ذات ال�صواري ،التي مثلت نهاية �سيطرة الدولة البيزنطية
على البحر الأبي�ض املتو�سط.
اعتزال ال�سيا�سة والنجاة من الفتنة

بعد ا�ست�شهاد عثمان بن عفان -ر�ضي الله عنه  -اعتزل عبد الله بن
�سعد ال�سيا�سة وجنا بنف�سه من الفتنة ،وخرج �إلى ع�سقالن فظل فيها
عابد ًا ،قال م�صعب« :هو الذي فتح �إفريقية وانزوى �إلى الرملة يف
فل�سطني» ،وقال ابن يون�س« :كان �صاحب ميمنة عمرو بن العا�ص،
وكان فار�س بني عامر املعدود فيهم .غزا �إفريقية ،ونزل ع�سقالن،
فلم يبايع علي ًا وال معاوية» ،ويف �آخر �أيامه كان يدعو الله تعالى
�أن يكون �آخر عمله عند ال�صبح ،وذكر �سعيد بن �أبي �أي��وب �أنه
يوم وفاته قال�« :إين لأجد برد ال�صبح ،اللهم اجعل خامتة عملي
ال�صبح» ،فتو�ض�أ ،ثم �صلى ،فقر�أ يف الأولى ب�أم القر�آن والعاديات،
ثم ختم ال�صالة و�سلم عن ميينه ،وذهب ي�سلم عن ي�ساره فقب�ض الله
روحه  -ر�ضي الله عنه  -يف �سنة  37هـ ،وقيل يف �سنة  59هـ ،وقيل
�إنه دفن مبدينة �أوجلة يف ليبيا.

