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كتبة الوحي

«فتح أنطاكية» ..عبقرية بيبرس
حدث هذا اليوم �سطرته �أ�سطورة
ُ
م��ن �أ�ساطري الأب��ط��ال ،الذين
تغنت ب�سريتهم حتى �أقا�صي�ص
قبل النوم التي ترويها اجلدات
لأح��ف��اده��ن ،وت��زي��ن��ت بعبق
بطوالته مقاهي دم�شق والقاهرة
على �أل�سنة «احلكواتيني»� ،إنه
امللك الذي �أبدع يف ال�سلم ابداعه
يف احلرب ،ف�أن�ش�أ احت��اد ًا بني
اثنني من �أعظم �أقاليم اال�سالم
هما ال�شام وم�رص ،قامة ال نظري
لها يف احلكم وال�سيا�سة ،مل
ت�أته ال�سلطة على طبق من ذهب،
بل ت�سلم زمام احلكم وامل�سلمون
يف �أ�شد حمنهم و�ضعفهم ،فبلغ
بهم �أعلى ذرى املجد والتمكني،
وت��غ��ل��ب ع��ل��ى �أع��ظ��م عمالقني
عاثا يف بالد اال�سالم ف�ساد ًا هما
امل��غ��ول وال�صليبيون ،و�أب��ى
اال �أن ي�سطر ا�سمه يف �صفحات
التاريخ امل�رشقة.
متكن امللك الظاهر ركن الدين
بيرب�س يف مثل ه��ذا اليوم من
�شهر رم�ضان م��ن ع��ام 666هـ
من االنت�صار على الفرجنة يف
�أنطاكية بعد ب�سط �سيطرته على
الدولة اململوكية يف م�رص.
فتحت �أنطاكية يف عهد اخلالفة
الرا�شدة �أيام عمر بن اخلطاب،
ر���ض��ي ال��ل��ه ع��ن��ه ،فكانت من
املدن التي دخلها نور اال�سالم
وح�����ض��ارت��ه ب���اك���راً ،وبقيت
تتفي�أ ظ�لال احل��ك��م اال�سالمي
حتى �سقطت �سنة  491للهجرة
يف �أي���دي ال�صليبيني ،وكان
ال�صليبيون راغبني يف دخولها
لبالغ �أهميتها ،وذل��ك بحكم
موقعها وكونها �صلة و�صل بني
ال�شام وب�لاد ال���روم ،ع��دا عن
�أهميتها الدينية عندهم.
�أزال ال�صليبيون ك��ل الآث���ار
اال�سالمية التي فيها ،حتى انهم

حولوا م�ساجدها الى كنائ�س،
وك��ان حاكمها ال�صليبي �أ�شد
احلكام �أذى للم�سلمني ،حيث
وج���دوا منه م��ن الأذى م��ا مل
ي��ج��دوه م��ن ق��ب��ل ،واه��ت��م��وا
بتح�صينها غاية االهتمام ،حتى
بنوا عليها ���س��ور ًا طوله اثنا
ع�رش ميالً ،وعلى ه��ذا ال�سور
ما يقارب مئة و�ستة وثالثني
برجاً ،ويف هذه الأبراج �أربعة
وع�رشون �ألف �رشفة ،فغدت من
�أعظم املدن يف ذلك احلني منعة
وحت�صناً.
توحيد وتخطيط ففتح

بقيت �أنطاكية م�ستعمرة من
ال�صليبيني نحو مئة و�سبعني
�سنة ،وكان الله تعالى قد هي�أ

ال من �أعظم القادة ،هو
لها رج ً
الظاهر بيرب�س ،ال��ذي جتهز
ال�ستعادة ما �سلبه ال�صليبيون
م��ن ب�ل�اد امل�����س��ل��م�ين ،ومهد
الطريق للتوجه الى �أنطاكية
ب����أن فتح ك��ل امل���دن ال��ت��ي يف
طريقه اليها ،فعمل على عزلها
عما جاورها من امل��دن وقطع
عنها االمدادات.
خ��رج رك��ن ال��دي��ن بجي�شه من
م�رص ال��ى فل�سطني ،وكانت
املعاهدة مع احلاكم ال�صليبي
يف يافا قد انتهت ،ومل جتدد،
وظن ال�صليبيون �أنه �أمري كغريه
من الأمراء الذين يتنازلون عن
كل �شيء يف �سبيل م�صاحلهم
ال�شخ�صية ،مل يعلموا �أنهم
�أمام عبقري من عباقرة التاريخ

وقامة من القامات الع�سكرية
التي قل لها نظري .ففتح يافا،
وتلتها طرابل�س ،ثم توجه الى
�أنطاكية.
و�صل ركن الدين بجيو�شه اليها
يف م�ستهل رم�ضان  666هـ،
وهناك ق�سم جيو�شه الى ثالث
فرق وزعها حول املدينة ليحكم
ح�صارها ومينع و�صول املدد
اليها م��ن ال�بر وال��ب��ح��ر .ومل
ي�ستطع ال�صليبيون املقاومة،
ب�سبب ���ش��دة احل�����ص��ار وق��وة
املهاجمني ،ففتحت املدينة
ومتكنت جيو�ش بيرب�س من
دخولها.
جاء يف كتاب «الوطن العربي
والغزو ال�صليبي» :»224 :وقد
كان �سقوط تلك االمارة ال�صليبية

أحد األنصار الخمسة جامعي القرآن
حدث ًا مهم ًا يف تاريخ احلروب
ال�صليبية ،فقد انقطعت �صلة
ال�صليبيني يف طرابل�س وعكا
ب�أرمينية ال�صغرى ،وبذلك
غ��دت م�صالح ال�صليبيني يف
ال�شام مهددة ب�شكل مبا�رش ،ومل
يبق �أمامهم �سوى مملكة قرب�ص
ال�صليبية.
ويف كتاب «حياة امللك الظاهر
بيرب�س» ملحمود �شلبي �ص:250
«ويف يوم ال�سبت رابع رم�ضان
امل��ع��ظ��م زح��ف��ت الع�ساكر،
و�أط��اف��ت باملدينة والقلعة،
وق��ات��ل �أه��ل��ه��ا ق��ت��ا ً
ال �شديد ًا
ذري��ع�اً ،وجاهدهم امل�سلمون
جهاد ًا عظيماً ..واجتمع نحو
القلعة منهم نحو ثمانية �آالف
منهم ،وك��ان بها مئة �أل��ف �أو
يزيدون».
ع����ادت �أن��ط��اك��ي��ة ال���ى �أي���دي
امل�سلمني بعد �أن �سيطر عليها
ال�صليبيون مئة و�سبعني عاماً،
وك��ان ذل��ك �أع��ظ��م ن�رص حققه
امل�سلمون على ال�صليبيني بعد
معركة حطني ،حيث �أ�صبح لهم
رهبة �شديدة يف قلوب �أعدائهم.
قائد �أملعي

كان الظاهر بيرب�س حق ًا قائد ًا
�أملعي ًا مل تلد بطون الأيام مثله،
وه��و كما ق��ال علي الطنطاوي
يف كتابه «رج��ال من التاريخ»
�ص�» :71أخذ البالد وهي �أو�صال
م��ق��ط��ع��ة ،حتكمها حكومات
فا�سدة �رشيرة ،ويعيث العدو
فيها ،وميلك �أطرافها ،وتركها
وه��ي حكومة واح���دة قوية،
ت�شمل �سوريا وم�رص والنوبة
واحل��ج��از و�أط����راف ال��ع��راق،
وكان يطمع يف �أكرث من ذلك ،يف
�أن يعيد توحيد البالد اال�سالمية
كلها».

صقر قريش

ومعجزة بني أمية

يف اخلام�س ع�رش من �شهر رم�ضان �سنة 138هـ 756م عرب عبدالرحمن
«الداخل» بن معاوية بن ه�شام امللقب بـ«�صقر قري�ش» البحر نحو
الأندل�س لي�ؤ�س�س دولة �أموية قوية هناك ،بعد �أن جنا من مطاردة
العبا�سيني ،ليتجه نحو الغرب.
ولد عبد الرحمن بن معاوية يف بالد ال�شام يف اخلام�س من رم�ضان
�سنة 113هـ .ون�ش�أ يف بيت اخلالفة الأموية بدم�شق يف كنف جده
اخلليفة الأموي ه�شام بن عبد امللك عقب �أن مات والده .وعقب �سقوط
الدولة الأموية هرب عبدالرحمن من بط�ش بني العبا�س ،الذين حلقوا
به ليقتلوه.
�إنها ال�سنن تدور على بني �أمية كما على الأمم واملمالك ،ما توحد
قوم وتكاتفوا �إال و�أ�صبحوا ع�صاة على كل كائد ،وما تناحروا
وغرتهم زينة الدنيا وزخرفها �إال و�أ�ضحوا لقمة �سائغة يف فم الأعداء
واملرتب�صني.
�أف��ل جنم اخللفاء الأق��وي��اء من الأمويني ومل يعد هناك كعمر بن
عبدالعزيز والوليد بن عبدامللك ،فما كان من العبا�سيني �إال �أن �أعلنوا
الثورة على الأمويني ومل يبقوا �أو يذروا �أحد ًا منهم على قيد احلياة.
بداية الرحلة

علم عبد الرحمن بن معاوية  -وهو يف العراق � -أنه لن ينجو من
بط�ش العبا�سيني �إال باالبتعاد �إلى مكان ال �سلطان لهم عليه ،ومل
يكن هذا املكان �إال الأندل�س� ،إذ �إن م�شارق الأر�ض ومغاربها دانت
للدولة الإ�سالمية .وهنا بد�أت الرحلة املعجزة .هرب ومعه �أخوه
الذي مل يتجاوز الثالثة ع�رشة من عمره ،وال َّد َر ُك خلفه ،فاعرت�ضهما
نهر الفرات ،ف�ألقى بنف�سه ي�سبح يف الفرات هو و�أخوه ،وخارت قوى
�أخيه الذي ناداه �أع��دا�ؤه بالأمان ،فاغرت ب�أمانهم ومل ي�سمع ن�صح
�أخيه ،فذبحوه �أمام عينيه وهو يب�رص.
�أجل ،انطلق عبدالرحمن ي�صل الليل والنهار قاطع ًا ال�صحارى املهلكة
يف رحلة معجونة بالتعب وامل�شاق التي تنقطع فيها �أعناق �سفن
ال�صحراء .لقد �سار عبدالرحمن من العراق �إلى ال�شام ،ومن ال�شام
�إلى م�رص ،ومن م�رص �إلى طرابل�س الغرب ،ومن طرابل�س �إلى تون�س،
ومن تون�س �إلى اجلزائر ،ومن اجلزائر �إلى �أق�صى املغرب ،ولي�س
معه �إال غالمه بدر ،وعزمية ال تقل عن اجلبال الرا�سيات ر�سوخ ًا
وثبات ًا ،ليعرب البحر �إلى الأندل�س ،وكل ذلك وهو �ضعيف مطارد
�أعزل ،ومري�ض �أي�ض ًا.
�إلى الأندل�س

َ
ير�ض ابن معاوية �أن ينفرد يف �أق�صى افريقيا حتى و�إن كان بعيد ًا
مل
عن �أيدي العبا�سيني ،لأن طموحه كان �أبعد من النجوم ،ومبا �أنه مل
يجد فيها الأر�ض التي حتقق طموحه يف �إقامة دولة للأمويني ،ف�إن
نظره كان يجب �أن يتجه �إلى ال�ضفة الأخرى� ..إلى الأندل�س.
وتتعر�ض لهجمات الن�صارى يف
التي كادت متزقها احلرب الأهلية،
َّ
ال�شمال ،حيث كان من الع�سري على الأندل�سيني االتفاق على زعيم
فتوجه بطموحه �إلى هذا الإقليم بالغ الأهمية،
يلتف اجلميع حوله،
َّ
ووجد فيه الفر�صة جلمع �شتات بني �أمية يف دولة تخلف دولتهم
املدمرة.
ففي اخلام�س ع�رش من �شهر رم�ضان ا�ستطاع عبدالرحمن الداخل
العبور بجي�شه م�ضيق جبل طارق �إلى داخل الأندل�س بهيبة وزحف �إلى
�أ�شبيلية وبايعه �أهلها ،ثم جنح يف دخول قرطبة العا�صمة ،لي�سيطر
على كافة �أرجاء الأندل�س ،وي�ؤ�س�س هناك خالفة لبني �أمية من العدم
بعبقرية فذة �أعجزت العبا�سيني و�أده�شتهم ،حتى بقيت دولته قرنني
من الزمان و�أجنبت خلفاء ملع جنمهم يف الأندل�س ف�صارت درة العامل
الإ�سالمي علم ًا وح�ضارة وازده��ار ًا .لي�س املقام هنا مقام ال�رسد
التاريخي للأحداث التي واجهت الداخل يف رحلته ،ولكن املق�صود
هو ت�سليط ال�ضوء على جتربة ب�رشية ح�صلت بالفعل ،لإن�سان �أ�رص
على بلوغ املجد فلم يعقه عن هدفه امل�ستحيل ،ومل يقف �أمام همته
�أي عائق طاملا �أن الإ�رصار زاده والعزمية وال�صرب متاعه.

ذكرها القرآن مرة واحدة

بابل ..مدينة علمت الناس السحر
قال الله تعالى يف كتابه الكرمي:
«واتبعوا ما تتلو ال�شياطني على
ملك �سليمان وم��ا كفر �سليمان
ولكن ال�شياطني كفروا يعلمون
النا�س ال�سحر وم��ا �أن��زل على
امللكني ببابل هاروت وماروت»،
«البقرة  ،»102وعلى الرغم من
تعدد �أ�سماء بابل يف الكثري من
بالد الغرب وال�رشق فقد �أجمع
امل�ؤرخون على �أن بابل املذكورة
يف ال��ق��ر�آن الكرمي موجودة يف
ال���ع���راق ،وال ت��وج��د يف بالد
املغرب �أو امل�رشق مدينة حتتوي
على معامل ت�ؤكد �أنها املق�صودة
مبا جاء يف القر�آن الكرمي �سوى
بابل العراق.
وي���ق���ول د.حم���م���د زن���ات���ي -
العميد الأ�سبق لكلية الدرا�سات
الإ�سالمية بالأزهرـ :بابل مدينة
تقع على نهر الفرات ،وتقرتب
من �أ�ضيق منطقة يتقارب فيها
نهرا دجلة والفرات ،وهي �إحدى
عجائب الدنيا ال�سبع ،و�أعظم
ما يف املدينة احلدائق املعلقة.
و�سميت معلقة لأنها منت على
��شرف��ات الق�صور ح���وايل عام
« 600ق .م» ،و�شيدها نبوخذ
ن�رص �إك��رام�� ًا لزوجته ،وكان
يريد �أن يجدد مدينة بابل ،وذلك
لتنا�سب جمال وفخامة وعظمة
زوجته ،وتعترب فتنة وعجيبة
الدول والع�صور القدمية.
وق��د بنيت على ع��ق��ود احلجر
النفي�س املقدم هدايا للملك،
ويف ال��زراع��ة كانت عبارة عن
طبقات ت�صلح ملختلف النباتات
والأ�شجار ،واملاء يرفع ويخزن
يف الطبقات العليا ب�صهاريج
ل�سقاية الأ�شجار.
طبقات

وتت�صل الطبقات م��ع بع�ضها

بع�ض ًا بدرج وا�سع ،وعندما ي�أتي
الربيع وتزهر وتورق الأ�شجار
والورود يف هذه االرتفاعات يف
و�سط �أج��واء احل��رارة العالية
ت��ك��ون ه���ذه احل��دائ��ق ج��ن��ة يف
الأر���ض تن�رش الرائحة العطرة
والربودة.
وو�ضع البابليون قوانني لعلم
ال�سحر وال�شعوذة الذي كانت له
مكانة لدى �أهل بابل وال�رشق يف
الع�صور القدمية ،وكان رجال
الكهنوت �أعلى مكانة من رجال
الدين ،فكانوا يقيمون طقو�س ًا
خا�صة بذلك ،وكانت ال�شياطني
تلعب دور ًا بارز ًا يف ال�سحر حتى
�إن ال�ساحر كان يقارع ال�شياطني
ال�رشيرة ال�ضارة ،وا�ستخدم
البابليون ال�سحر يف الطب
و�شفاء الأمرا�ض.
ويف �سبب ت�سميتها اختلف
املف�رسون والعلماء ،قيل �إن كلمة
بابل تعني باب الإله ،و�صارت
بابل بعد �سقوط ال�سومريني
قاعدة �إمرباطورية بابل ،وقد
�أن�ش�أها حمورابي امل�رشع الأول
يف التاريخ الإن�ساين ،وامتدت
من اخلليج العربي جنوب ًا �إلى
نهر دجلة �شماالً ،وا�ستمر حكم
حمورابي  34عام ًا ازدهرت فيها
احل�ضارات البابلية حتى �صار
ع�رصه �أزهى ع�صور العراق ،وقد
�سماها الأق��دم��ون �أ�سماء عدة،
منها بابلونيا ،وتعني �أر�ض
بابل م��ا ب�ين النهرين ،وبالد
الرافدين.
ويف تف�سري اب��ن كثري قيل� :إن
اجلن كان يكتب كل �شيء ب�أمر
�سليمان ويدفنه حتت كر�سيه،
فلما م��ات �سليمان �أخرجته
ال�شياطني فكتبوا بني كل �سطرين
�سحر ًا وكفراً ،وقالوا هذا الذي
ك��ان �سليمان يعمل ب��ه ،فكفر

اال�ستيقاظ من الغفلة

�آن ل�شباب الأمة وفتيانها �أن ي�ضعوا �سري �أمثال عبدالرحمن الداخل
ن�صب �أعينهم ،فالتحديات عظيمة ،وال�سباق طويل ،واملناف�سون
�أ�شداء .ب�رسعة خيالية تنتقل الأم��م من مرحلة �إلى �أخ��رى ونحن
قابعون يف لذائذ احلياة واال�ستهالك الأخرق ملا ينتجه غرينا ،دون
�أن تكون لنا ب�صمة يف هذه احل�ضارة وهذا ال�سباق� ،أفال يجدر بنا
�أن ن�ستفيق من هذه الغفلة ونعمل على اخلروج من وحول ال�شهوات
وبهارج اللهو لكي نفيد �أنف�سنا و�أمتنا ون�ضع لبنة يف هذه احل�ضارة؟

• مدينة بابل قبل االندثار

وجار الرسول

• �رضيح �أبو �أيوب الأن�صاري

ال�صحابي �أبو �أيوب الأن�صاري رفع الله تعالى من �ش�أنه وذكره ب�أن
اختار بيته من دون بيوتات امل�سلمني يف املدينة املنورة ،ليكون
� َّأول منزل يقيم فيه الر�سول � -صلى الله عليه و�سلم  -بعد الهجرة
�إليها من مكة ،ولعدله وتقاه كان من الذين جمعوا القر�آن الكرمي،
ودعا له الر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم.
ويقول ال�شيخ من�صور الرفاعي عبيد  -وكيل وزارة الأوقاف امل�رصية
ل�ش�ؤون الدعوة �سابق ًا  -هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عوف
بن غنم بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو الأن�صاري اخلزرجي،
وكنيته �أبو �أيوب ،و�أمه هند بنت �سعيد بن عمرو من بني احلارث
بن اخلزرج وهو من ال�سابقني ،و�أ�سلم قبل هجرة النبي � -صلى الله
عليه �سلم � -إلى املدينة ،و�شهد بيعة العقبة الثانية ،وملا دخل
النبي � -صلى الله عليه و�سلم  -املدينة قادم ًا من مكة مهاجر ًا خ�صه
بالنزول عليه يف بني النجار ،ومكث يف �ضيافته �سبعة �أ�شهر كاملة
�إلى �أن اكتمل بناء م�سجده ال�رشيف ،ومن حوله حجراته التي انتقل
�إليها � -صلى الله عليه و�سلم  -مع ن�سائه �أمهات امل�ؤمنني  -ر�ضي
الله عنهن  -ف�أ�صبح جار ًا لأبي �أيوب ،و�آخى الر�سول � -صلى الله
عليه و�سلم  -بينه وبني م�صعب بن عمري ،وملناقبه �أحبه الر�سول
الكرمي حب ًا �أزال الكلفة فيما بينه وبينه ،وقربه من جمل�سه.
حيا�ؤه

بالد في القرآن

شخصيات وألقاب

أبو أيوب شيخ الفاتحين

بع�ضهم و�سبوه وظلوا ي�سبونه
حتى �أنزل الله على حممد �صلى
الله عليه و�سلم «واتبعوا ما تتلو
ال�شياطني».
من الق�ص�ص

وي�ضيف د.زن��ات��ي :من تدبرنا
ملا جاء يف �سورة البقرة وما
ج��اء يف ق�صة داود و�سليمان
عليهما ال�سالم ن�ستنتج �أن نبي
الله �سليمان عليه ال�سالم هو من
�أنبياء بني �إ�رسائيل ،ورث �أباه
داود عليه ال�سالم يف احلكم،
فكان ملك ًا على بيت املقد�س،
وعا�ش عليه ال�سالم يف القرن
التا�سع قبل امليالد.ف�أبوه داود
عليه ال�سالم كان جندي ًا يف جي�ش
طالوت ،وطالوت هو ملك بني
�إ�رسائيل ،وا�ستطاع داوود �أن
يجمع �شمل قبائل بني �إ�رسائيل،
ويوحدهم حتت رايته بحدود عام
 1040قبل امليالد ،لي�سرتد لهم
حقوقهم من الفل�سطينيني الذين
متكنوا من هزميتهم يف �إحدى
امل��ع��ارك ��شر ه��زمي��ة .ذاع��ت
�شهرة داود عليه ال�سالم بني بني
�إ�رسائيل وعند ملكهم طالوت
بعدما متكن من قتل جالوت يف
مبارزة عجز عنها بنو �إ�رسائيل
كافة .ثم �أ�صبح داود عليه ال�سالم
ملك ًا على بني �إ�رسائيل وعمره 30
عام ًا وحكم مدة  40عاماً ،ومن
خالل هذه االحداث يتبني لنا �أن
داود عليه ال�سالم �أ�صبح ملك ًا على
بني �إ�رسائيل بعد عام  1040قبل
امليالد ب�سنوات معدودة وما دام
حكمه قد ا�ستمر �أربعني عاماً،
فبهذا يكون عهد �سليمان عليه
ال�سالم يف حدود الن�صف الثاين
من القرن العا�رش للألف الأولى
قبل امليالد� ،أي بحدود - 1000
 950قبل امليالد.

وذكرت كتب ال�سري الثقات �أنه كان �أحد الأن�صار اخلم�سة الذين
جمعوا القر�آن الكرمي ،وعدته من كتبة الوحي القر�آين ،وقال حممد
بن كعب القرظي« :جمع القر�آن يف زمن النبي �صلى الله عليه و�سلم
خم�سة من الأن�صار هم معاذ بن جبل وعبادة بن ال�صامت ،و�أبي بن
كعب ،و�أبو �أيوب ،و�أبو الدرداء».
وعرف ب�شدة حبه وحيائه وتعلقه بالر�سول � -صلى الله عليه و�سلم
 ويحكى �أنه ملا ا�ست�ضاف الر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم � -أخلىالطابق العلوي من منزله لينزل فيه ر�سول الله ،لكن النبي الكرمي
�أراد �أن ينزل يف الطبقة ال�سفلى ،فامتثل �أبو �أيوب لأمره و�أنزله
حيث �أحب ،و�صعد �أبو �أيوب �إلى الدور العلوي ،ولكنه مل ينم تلك
الليلة ،لأنه مل ي�ستطع �أن يتخيل نف�سه وهو نائم يف مكان �أعلى من
املكان الذي ينام فيه الر�سول � -صلى الله عليه و�سلم  -ويف الليل
�سال املاء يف غرفته ،فقام هو وزوجته �أم �أيوب ينظفانه بقطيفة
كانا يتخذانها حلاف ًا خ�شية �أن ي�صل �إلى الر�سول � -صلى الله عليه
و�سلم  -منه �شيء ،ويف ال�صباح ذهب �أبو �أيوب �إلى النبي  -عليه
ال�صالة وال�سالم  -و�أخذ يلح عليه ويرجوه �أن ينتقل �إلى الطابق
العلوي ،فا�ستجاب النبي � -صلي الله عليه و�سلم  -لرجائه.
وكان من �أكرث النا�س جود ًا وكرم ًا وبذ ًال ،وذكر �أنه ذات يوم خرج
�أبو بكر  -ر�ضي الله عنه  -بالظهرية �إلى امل�سجد فر�آه عمر  -ر�ضي
الله عنه  -فقال :يا �أبا بكر ما �أخرجك هذه ال�ساعة؟ قال :ما �أخرجني
�إال ما �أجد من �شدة اجلوع ،فقال عمر« :و�أنا والله ما �أخرجني غري
ذلك ،فبينما هما كذلك �إذ خرج عليهما ر�سول الله � -صلى الله عليه
و�سلم  -فقال :ما �أخرجكما هذه ال�ساعة؟ قاال :والله ما �أخرجنا �إال
ما جند يف بطوننا من �شدة اجلوع ،قال عليه ال�صالة وال�سالم« :و�أنا
ما �أخرجني غري ذلك ،قوما معي» ،فانطلقوا ف�أتوا باب �أبي �أيوب
الأن�صاري .فلما �سمع �أبو �أيوب �صوت النبي � -صلى الله عليه و�سلم
 �أقبل م�رسع ًا مرحب ًا بالر�سول ومبن معه ،ثم انطلق �أبو �أيوب �إلىنخيله فقطع لهم غ�صن ًا فيه متر ثم قال :لأذبحن لك يا ر�سول الله
فقال � -صلى الله عليه و�سلم�« :إن ذبحت فال تذبحن ذات لنب» .ف�أخذ
�أبو �أيوب جدي ًا فذبحه ،فلما انتهى من الطعام و�ضعه بني يدي
النبي � -صلى الله عليه و�سلم  -و�صاحبيه� .أخذ الر�سول قطعة من
اجلدي وو�ضعها يف رغيف ،وقال« :يا �أبا �أيوب بادر بهذه القطعة
�إلى فاطمة ،ف�إنها مل ت�صب مثل هذا منذ �أيام» .فلما �أكلوا و�شبعوا
قال النبي � -صلى الله عليه و�سلم« :خبز ،وحلم ،ومتر ،وب�رس،
ورط��ب» ،ودمعت عيناه ،ثم قال« :وال��ذي نف�سي بيده �إن هذا هو
النعيم الذي ت�س�ألون عنه يوم القيامة» ،ثم نه�ض الر�سول � -صلى
الله عليه و�سلم  -وقال لأبي �أيوب« :ائتنا غد ًا» ،وملا ذهب �أبو �أيوب
�إلى النبي � -صلى الله عليه و�سلم � -أعطاه جارية كانت تخدمه،
وقال له« :ا�ستو�ص بها خري ًا يا �أبا �أيوب ف�إنا مل نر منها �إال خري ًا
ما دامت عندنا» ،عاد �أبو �أيوب �إلى بيته ومعه اجلارية ،فلما ر�أته
زوجته �س�ألته من �أين �أتى بها؟ ،فقال لها �أعطاين �إياها ر�سول الله
و�أو�صاين بها خري ًا ،فقالت وكيف ن�صنع بها حتى ننفذ و�صية ر�سول
الله � -صلى الله عليه و�سلم  -فقال :والله ال �أجد لو�صية ر�سول الله
بها خري ًا من �أن �أعتقها ،فقالت �أح�سنت �صنع ًا.
ومن �شدة حبه للنبي � -صلى الله عليه و�سلم  -وخوفه عليه ،كان
يحر�سه يف كثري من املواقف ،وذكر الواقدي �أنه ملا دخل الر�سول -
�صلى الله عليه و�سلم  -ب�أم امل�ؤمنني �صفية بنت حيي بن �أخطب بن
�سعية ،من �سبط الالوي بن يعقوب بن �إ�سحاق بن �إبراهيم اخلليل،
بات �أبو �أيوب على باب النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم  -فلما �أ�صبح،
ف��ر�أى ر�سول الله كرب ،ومع �أبي �أي��وب ال�سيف ،فقال :يا ر�سول
الله ،كانت جارية حديثة عهد بعر�س ،وكانت قتلت �أباها و�أخاها
وزوجها ،فلم �آمنها عليك .ف�ضحك النبي � -صلى الله عليه و�سلم -
وقال له خري ًا .وقيل :قال له« :حر�سك الله حي ًا وميت ًا».
�صفاته

كان  -ر�ضي الله عنه � -شجاع ًا مقدام ًا ورع ًا حمب ًا للجهاد يف �سبيل
الله ،و�شهد بدر ًا ،و�أحد ًا ،واخلندق ،و�سائر املغازي وامل�شاهد
مع الر�سول � -صلى الله عليه و�سلم  -وحتى بعد وفاة النبي -
عليه ال�صالة وال�سالم  -مل يتخ َّلف عن غزوة كتب للم�سلمني �أن
يخو�ضوها �إال غزوة قد �أمر فيها على اجلي�ش �شاب مل يقتنع �أبو
�أيوب ب�إمارته.
وعندما وقع اخلالف بني علي بن �أبي طالب  -ر�ضي الله عنه -
ومعاوية وقف �أبو �أيوب  -ر�ضي الله عنه  -مع علي يف حروبه
لأنه الإمام الذي �أعطي بيعة امل�سلمني ،وملا ا�ست�شهد علي  -ر�ضي
الله عنه  -تاق للجهاد وال�شهادة يف �سبيل الله ،وكان يف مقدمة
اجليو�ش التي خرجت بقيادة يزيد بن معاوية حلرب الروم وفتح
الق�سطنطينية ،ومل متنعه �سنه التي جتاوزت الثمانني عام ًا ،من
تلبية نداء اجلهاد ويف هذه املعركة �أ�صيب �إ�صابة قاتلة ،وقيل
مر�ض ،وملا عاده يزيد بن معاوية ،و�س�أله عن حاجته ،طلب �إذا
مات �أن يحمل جثمانه فوق فر�سه ومي�ضي به �إلى �أبعد م�سافة ممكنة
يف �أر�ض العدو ،ويدفنوه حتت �أقدامهم عند �أ�سوار الق�سطنطينية،
رغبة منه يف �أن ي�سمع �صوت حوافر خيول امل�سلمني فوق قربه،
فيدرك �أن جي�ش امل�سلمني قد حقق الن�رص.
ولفظ ر�ضي الله عنه �أنفا�سه الأخرية الطاهرة عام  52هـ 672 -م،
و�أجنز يزيد و�صيته فحملوه على ظهور جيادهم ،حتى �إذا بلغوا
�أ�سوار الق�سطنطينية حفروا له قرب ًا وواروه الرثى.

