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كتبة الوحي

فتح بلغراد ..اإلسالم في قلب أوروبا

شارك بالغزوات واستشهد في الفتوحات

يف ال�ساد�س والع�رشين من �شهر
رم�ضان عام 927هـ دخل امل�سلمون
ف��احت�ين ال���ى ب��ل��غ��راد عا�صمة
ال�رصب ،يف عهد اخلليفة العثماين
�سليمان القانوين.
�أكملت الدولة العثمانية م�سرية
الفتوحات والنجاحات املتتالية،
التي ورثتها ع��ن دور ال��ق��وة يف
اخلالفة العبا�سية وم��ا �سبقها،
فكانت عمالق ًا ح�ضاري ًا جديد ًا
تغلغل �شما ًال وجنوب ًا ،حتى دخل
يف العمق الأوروب����ي والعربي،
ودان��ت ل�سلطته بقاع الأر����ض يف
قارات العامل القدمي.
�سبق فتح بلغراد دخول العثمانيني
ال��ى البو�سنة والهر�سك ومنطقة
اجل��ب��ل الأ����س���ود ،فلما ك��ان عهد
ال�سلطان �سليمان القانوين �أر�سل
الى ملك املجر لويز الثاين �سفري ًا
يدعوه ال��ى الإ���س�لام �أو ال��ى دفع
اجلزية ،فما كان من ملك املجر
اال �أن �أم��ر باعدام ال�سفري ،ف�أمر
ال�سلطان بتجهيز اجليو�ش ،و�سار
هو بنف�سه يف مقدمة اجلي�ش قا�صد ًا
فتح العا�صمة بلغراد ،وكان له ما
�أراد.
�أهمية املوقع

وقد ب��رزت �أهمية املوقع الذي
ت��ق��وم عليه ب��ل��غ��راد يف القرن
العا�رش الهجري يف ذروة احلرب
بني الدولة العثمانية واملجر،
التي كانت قد �أنع�شت من جديد
الروح ال�صليبية يف �أوروبا ،على
نحو ما �أو���ض��ح الدكتور حممد
الأرن�����ا�ؤوط يف كتابه «تاريخ
بلغراد الإ�سالمية» ،فخالل هذا
ال��ق��رن ك��ان��ت ب��ل��غ��راد القلعة
احل��دودي��ة للمجر ،و�أ�صبحت

رمز ًا يعني الكثري لكل �أوروبا يف
�صموده �أو �سقوطه.
ح��اول العثمانيون فتح بلغراد
 3م���رات ،ومل يتمكنوا م��ن ذلك
اال يف امل��رة الرابعة بعد مرور
ما يقرب من قرن من الزمان على
حماولتهم الأولى ،ويذكر التاريخ
�أن املحاولة الأول��ى لفتح بلغراد
جرت يف عهد ال�سلطان العثماين
م��راد ال��ث��اين �سنة 845هـ عندما
�أعلن البابا «�أوجينيو�س الرابع»
حملة �صليبية �ضد الأت��راك لطرد
هم من �أوروب��ا ،وتوالت حماوالت
العثمانيني الى �أن اعتلى ال�سلطان
القانوين احلكم ،ومل مت�ض عليه
اال ثمانية �أ�شهر حتى قام بحملته
الأولى ،التي �أراد �أن تكون وجهتها
بلغراد.

شخصيات وألقاب

حتييد �أوروبا عن احلرب
بنى القانوين موقفه من بلغراد
وت�����ص��م��ي��م��ه ع��ل��ى ف��ت��ح��ه��ا على
اعتبارات �سيا�سية وا�سرتاتيجية
ع���دة ،فاململكة امل��ج��ري��ة هي
اخل�صم الأك�ب�ر للعثمانيني يف
�أوروبا ال�رشقية ،ومتثل �سد ًا منيع ًا
دون انت�شار الإ���س�لام يف �أوروب��ا
ال�رشقية ،كما ا�ستطاع القانوين
بحنكته ال�سيا�سية الكبرية �أن يحيد
القوى الأوروبية عن التدخل النقاذ
بلغراد ،فالبندقية كانت تناق�ش يف
ذلك الوقت عقد معاهدة جتارية مع
العثمانيني ،ومل يكن من م�صلحتها
�أن تدخل يف حرب �ضد العثمانيني
ت�أييدا للمجريني� .أما الفاتيكان
وملك بولندا فلم يجدا مربر ًا للتدخل
مل�ساندة بلغراد ،كما �أن �أوروبا

كانت على و�شك حالة من االنق�سام
الديني ،ب�سبب دعوة «مارتن لوثر»
الدينية اجلديدة التي تزامنت مع
بدايات حترك ال�سلطان القانوين
نحو بلغراد .والفرن�سيون ن�صحوا
امللك امل��ج��ري «لوي�س» بابرام
هدنة مع القانوين ك�سب ًا للوقت،
�أما الأمل��ان فكانوا م�شغولني عن
م�ساندة بلغراد ببع�ض العوامل
الداخلية.
ا�ستعدادات القانوين

ويو�ضح د.الأرن����ا�ؤوط يف كتابه
«الإ�سالم يف يوغو�سالفيا من بلغراد
ال��ى �رساييفو» الرتتيبات التي
اتخذها �سليمان ا�ستعداد ًا لفتح
بلغراد ،فقد جمع ق��وات النخبة
العثمانية امل�سماة «ال�سباهية»

من عدد من الواليات ،وزاد يف عدد
القوات النظامية ،و�أ�رص القانوين
على �أن يكون خروجه باجلي�ش
يوم ًا م�شهود ًا ي�شهده �سفراء الدول
الأجنبية يف الدولة العثمانية،
وك���ان ي��ه��دف م��ن وراء ذل��ك الى
القيام بحرب نف�سية �ضد املجر،
وحرب نف�سية �أخرى �ضد الأوروبيني
حتى ال يفكروا يف تقدمي يد العون
لبلغراد.
زح���ف اجل��ي�����ش ال�سلطاين حتى
�أ�سوار قلعة بلغراد احل�صينة ،ومت
الفتح بعد �أ�سابيع عدة من احل�صار
وامل��ع��ارك ،حيث وع��د ال�سلطان
�سليمان ال����صرب باحلفاظ على
حياتهم اذا تركوا املجريني يف
القتال ،ففتحت القلعة يف الرابع
من رم�ضان 927هـ� ،أم��ا بلغراد
املدينة فتم فتحها يف الـ 26من
ال�شهر نف�سه ،و�رسعان ما انت�رشت
�أخبار االنت�صار يف العامل ،و�أر�سل
الأوروبيون وفود ًا للتهنئة بالفتح.
ازده�����رت ب��ل��غ��راد خ�ل�ال احلكم
العثماين الطويل ،وحتولت من
قلعة الى واحدة من �أكرب املدن يف
�أوروب��ا ال�رشقية ،ون�ش�أت خارج
القلعة مدينة ج��دي��دة ازده���رت
ازده��ار املدن الإ�سالمية ،و�شكلت
منوذج ًا ح�ضاري ًا متقدم ًا بالن�سبة
للو�سط الأوروب���ي ،وم��ن الثابت
تاريخي ًا �أن بلغراد ظلت مدينة
�إ�سالمية ل��ق��رون ع��دة ،م��ن حيث
العمران واحلركة العلمية .وقد
حولها امل�سلمون الى واح��دة من
َ
�أعظم مدن �أوروب��ا ح�ضارة ،وقت
�أن كانت �أوروبا تعي�ش يف ظلمات
اجلهل والتخلف.

بالد في القرآن

يوم وفاته لم يكن ببيته غير فرسه وغالمه

خالد بن الوليد أحد قادة

إرم ذات العماد ..مدينة على مشارف

خالد بن الوليد �أو «�سيف الله امل�سلول» كما �أطلق عليه الر�سول
الكرمي �صلى الله عليه و�سلم ،يعد �أحد قادة اجليو�ش القالئل يف
التاريخ الذين مل يهزموا يف معركة طوال حياتهم ،وكان له �أعظم
الف�ضل يف الفتوحات الإ�سالمية وانت�شار الإ�سالم �رشق ًا وغرب ًا.
وقد بلغ بن الوليد �ش�أن ًا عظيم ًا يف جمال التكتيك الع�سكري وو�ضع
اخلطط ،التي �أوقعت بخ�صومه خالل معاركه الكثرية ،وا�ستخدم
بن الوليد من ا�ساليب القتال وتكتيكات فن احلرب الكثري ،ونفذ
ا�سرتاتيجيات وخطط ًا ع�سكرية فريدة حتظى حتى الآن يف الكليات
واملعاهد الع�سكرية يف خمتلف �أنحاء العامل.
وكان البن الوليد ر�ضي الله عنه دور جليل يف تدمري امرباطوريات
كربى كانت ت�سيطر على العامل يف الفرتة التي �شهدت ظهور الإ�سالم،
ومنها �إمرباطورية فار�س الكربى ال��ذي دمر جيو�شها ،وخا�ض
بجي�شه من خرية ال�صحابة ،وعددهم ما يقرب من � 18ألف مقاتل
معارك طاحنة مع جيو�ش الفر�س نذكر منها ،معركة كاظمة ،واالبلة
واملزار ،والي�س ،والوجلة ،والأنبار ،وعني التمر.
�أما معركة الريموك التي ع ّدها بع�ض امل�ؤرخون من �أهم املعارك
يف تاريخ العامل ،لأنها كانت بداية �أول موجة انت�صارات للم�سلمني
خارج جزيرة العرب ،و�آذنت لتقدم الإ�سالم ال�رسيع يف بالد ال�شام،
حيث َّ
تولى خالد بن الوليد القيادة العامة للجي�ش بعد �أن تنازل
�أبوعبيدة بن اجلراح ،وكانت قوات جي�ش امل�سلمني تع ّد � 36ألف
مقاتل يف حني كانت جيو�ش الروم تبلغ � 250ألف مقاتل ،وحقق
ن�رص ًا مظفر ًا بف�ضل عبقريته الع�سكرية ،وقدرته على ا�ستخدام
عنا�رص جي�شه ب�شكل �أذهل قادة اجليو�ش الرومية ،فكانت معركة
الريموك من �أعظم املعارك الإ�سالمية ،و�أبعدها �أثر ًا يف حركة الفتح
الإ�سالمي ،فقد لقي جي�ش الروم� -أقوى جيو�ش العامل يومئذ -هزمية
قا�سية ،وفقد زهرة جنده ،وقد �أدرك هرقل حجم الكارثة التي حلت
به وبدولته ،فغادر املنطقة نهائي ًا وقلبه ينفطر حزن ًا ،وهو يقول:
«ال�سالم عليك يا �سوريا� ،سالم ًا ال لقاء بعده ،ونعم البلد �أنت
للعدو ،ولي�س لل�صديق ،وال يدخلك رومي بعد الآن �إال خائف ًا».
وقد ترتب على هذا الن�رص العظيم �أن ا�ستقر امل�سلمون يف بالد ال�شام،
وا�ستكملوا فتح مدنه جميع ًا ،ثم وا�صلوا م�سرية الفتح؛ ف�ضموا م�رص
وال�شمال الإفريقي.
وعلى الرغم من ن�ش�أة خالد بن الوليد يف بيئة مرتفة ،حيث كان
والده الوليد بن املغرية �أغنى �أبناء زمانه� ،إال �أن �رصوف الزمن
و�أحداثه �أثبتت �صالبة و�شدة �شخ�صية خالد ر�ضى الله عنه ،وهو
ما �أفاد الأمة الإ�سالمية يف حلظات كثرية حرجة ،ومنها الفرتة التي
�شهد معارك الردة ،بعد وفاة الر�سول الكرمي �صلى الله عليه و�سلم،
وانطلق خالد يف حروب الردة من ن�رص �إلى ن�رص ،ومن عزة �إلى عزة
ومن كرامة �إلى كرامة حتى ا�شتعلت نار املعركة الرهيبة �أال وهى
معركة اليمامة.
ا�ستطاع الداعي الكذاب م�سيلمة �أن يهزم عكرمة بن �أبي جهل ،وهو
�أحد القواد على اجليو�ش الإ�سالمية هزمية نكراء ف�أ�صدر الأوامر
خليفة ر�سول الله خلالد بن الوليد �أن يتجه م�رسع ًا لقتال م�سيلمة،
وهنالك جمع بن الوليد اجليو�ش ،وتولى القيادة العامة والتقى مع
م�سيلمة فى معركة فا�صلة حا�سمة �إنها معركة اليمامة ،ودار قتال
رهيب رهيب وبالفعل ت�ساقط كثري من قراء القر�آن الكرمي من �أ�صحاب
النبى وتتابع �سقوط ال�شهداء ،واعتلى العبقرى �أي�ض ًا بجواده ربوة
عالية ،ثم عاد �إلى �أر�ض املعركة م�رسع ًا فنظم ال�صفوف و�أعاد
الرتتيب ثم نادى ب�أعلى �صوته فى اجلي�ش :امتازوا اليوم لنعلم بالء
كل حى ..امتازوا اليوم لنعلم بالء كل حى ..يريد �أن يك�شفهم �أمام
�أنف�سهم و�أمام �إخوانهم ليبلى كل قائد وكل جندي ب�أق�صى ما ميلكه
لدين الله .وبالفعل �رسعان ما ت�ساقط جند م�سيلمة باملئات فمن
حلظات ت�ساقط امل�سلمون بالع�رشات ،بل باملئات كزهور حديقة
غناء طوحت بها عا�صفة عنيدة �شديدة وبعد حلظات بف�ضل الله ،ثم
بف�ضل خالد يت�ساقط جند م�سيلمة باملئات ،وح�سمت املعركة بف�ضل
الله خلالد ،وللم�سلمني.
ويف يوم وفاته مل يوجد يف بيته غري فر�سه ،وغالمه ويدعى حمام،
وكان يف �آخر يوم من �أيام حياته م�ستلقي ًا يف فرا�شه ،وبجانبه حمام
الويف ،وهكذا انتهـت حياة خالد بن الوليد �سيف الله رحمه الله
و�أدخـله ف�سـيح جنانه ،وو�صل نب�أ وفاته �إلى املدينة كالعا�صـفة،
وخـرجـت الـن�ساء �إلى ال�شوارع ،وعلى ر�أ�سهن ن�ساء بني خمزوم وهن
يبكني و�سمع عـمر بالنب�أ احلزين ،كما �سمع �أ�صوات البكاء والنحيب
فغ�ضب لذلك.

من أوائل كتبة الوحي

بين يدي الرسول

ازدهار بلغراد

لم يخلق مثلها في البالد

الجيوش القالئل في التاريخ

أبان بن سعيد

صحراء الربع الخالي

يعد ال�صحابي �أبان بن �سعيد ،من �أوائل كتبة الوحي بني
يدي الر�سول �صلى الله عليه و�سلم ،وهو الذي �أجار عثمان
بن عفان حني بعثه ر�سول الله �إلى �أهل مكة يوم احلديبية،
و�شارك بالغزوات وا�ست�شهد يف الفتوحات.
وق��ال ف�ضيلة ال�شيخ من�صور الرفاعي عبيد وكيل وزارة
االوقاف امل�رصية ل�ش�ؤون الدعوة اال�سبق �إن �أبان بن �سعيد
بن العا�ص بن �أمية بن عبد �شم�س بن عبد مناف بن ق�صي
الأموي ،ولد مبكة ون�ش�أ يف بيت نعمة و�سيادة و�صدارة ف�أبوه
من زعماء واكابر قري�ش ،وكان تاجرا مو�رسا ،و�أ�سلم بعد
�أخويه خالد وعمرو ،واختلف يف �إ�سالمه ،وقيل �إن �إ�سالمه
كان بعد احلديبية ،وقيل :خيرب لأن له ذكرا يف ال�صحيح من
حديث �أبي هريرة يف ق�سمة غنائم خيرب ،وكان �سبب �إ�سالمه
�أنه خرج يوما �إلى ال�شام يف جتارة له قبل �إ�سالمه ،فلقي
راهبا ،وحكى له ما يفعله الر�سول� ،صلى الله عليه و�سلم
مبكة ،وما يقوله من �أن الله �أر�سله ر�سوال مثلما �أر�سل مو�سى
وعي�سى من قبل ،فقال له الراهب :وما ا�سم هذا الرجل؟ فقال
له �أبان :حممد ،فقال الراهب� :إين �أ�صفه لك ،وذكر الراهب
�صفة النبي ،ون�سبه ،و�سنه ،فقال �أب��ان :هو كذلك ،فقال
الراهب :والله ليظهرن على العرب ،ثم ليظهرن على الأر�ض،
ثم قال لأبان� :أَقرئ الرجل ال�صالح ال�سالم.
ق�صة �إ�سالمه

حتى نهاية الت�سعينيات من القرن
الع�رشين كان الكثريون يجهلون �أين
وقعت بال�ضبط �أحداث قوم النبي هود
عليه ال�سالم حتى ك�شفت احلفريات
الأثرية عن �آثار مدينة �إرم ذات العماد
على ح��دود اليمن وال�سعودية على
م�شارف �صحراء الربع اخلايل ،قال
َ
َ
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تر
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ح�سام حممد «القاهرة» � -أ�شار ف�ضيلة
ال�شيخ حممود عا�شور وكيل الأزهر
الأ�سبق �إل��ى قول املف�رسين �إن قوم
ٍ
«عاد» الذين عا�شوا يف تلك املدينة
ك��ان��وا ط��وال القامة للغاية وكان
ٍ
«لعاد» م�ؤ�س�س املدينة ابنانِ هما:
«�ش َّدا ٌد» و�شدي ٌد ،فم َلكا بع َد والدِ هما
وجت�َّب�َّرّ ا وظلما يف البالد ،و�أخذاها
ُع ً
وقهر ًا.
نوة ْ
قرارهما
وا�ستقر
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الله ورغم جتربه كانت لديه
ِ
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ميزة حب االطالع وكان ولع ًا
ِ
مر
الكتب الدينية القدمية وكان كلما َّ
ِ
اجلنة وما �أع َّد الله فيها
فيها على ذكرِ
ِ
ِ
ِ
والف�ضة
الذهب
ل
أوليائه من ق�صورِ
ِ
حتتها
وامل�ساكنِ التي جت��ري من
نف�سه ال َّأم ُ
ارة بال�سوءِ
أنهار ،كانت ُ
ال ُ
َ
ِ
اجلنة
يجعل مثل هذه
تدعوه �إلى �أن
ُ
له يف الدنيا ُعت ًُّوا على ِ
الله تعـالى
وكفر ًا به.
ويف �أح���د الأي����ام ق��رر جمع قادته
و�أمرائه يف البالد التي يحكمها وقال
ً
لهم�« :إين ُم َتّخ ٌذ يف ال ِ
مدينة على
أر�ض
َّ
ِ
فوك َل بادئ الأمرِ مئة
�صفة «اجلنة»
حتت يدِ ِّ
رجلٍ من ُو ِ
كل رجلٍ
كالئ ِه،
َ
منهم �أل� ٌ
أمرهم �أن
�ف من الأع��وانِ  ،و� َ
ِ
يفتّ�شوا يف �أرا�ضي اليمنِ ويختاروا
ً
هواء و�أ�صلحها
تربة ،و�أزكاها
�أط َيبها
ً
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لإقامة تلك اجلنة التي يزعم بناءها
ِ
ملوك ِه
وكتب �إلى
ومك َنّهم من الأموالِ ،
َ
ي� ُأمرهم ب�أن يكتبوا �إلى ُو ِ
التهِ م يف
بلدانهِ م� ،أن يجمعوا ّ
ِ
كل ما يف
آفاق
� ِ
ِ
ِ
والدر
والف�ضة
الذهب
�أرا�ضيهم من
ِّ
والياقوت ِ
ِ
وامل ْ�س ِك والعنربِ والزعفرانِ
الغوا�صنيَ ب�أن
أمر
�
و
إليه،
�
وه
ويوج ُه
َّ
ِّ
َ
يغو�صوا يف البحارِ وي�ستخرجوا
اجلواهر واللآلئ ،فجمعوا له ال�شيء
َ
جميع َ
ذلك �إليه ،ثم
وح ِم َل
الكث َ
ُ
ريُ ،
ِ
الياقوت
مناجم
وج َه احل َّفارينَ �إلى
ِ
َّ
و�سائرِ اجلواهرِ فا�ستخرجوا منها
�شيئ ًا عظيم ًا.
الأر�ض الطيبة

اختار
وي�ضيف ال�شيخ ع��ا���ش��ور:
َ
ِ
الرتبة �سهل َة
ك�لاء �أر���ض� ًا طيب َة
ال� ُ�و ُ
الهواءِ ذات موقع متميز بح�سب تلك
الأيام وعندما �أخربوه بنتيجة عملهم
منحهم الإذن بالبدء فور ًا ببناء ِ
جنته
ِ
ِ
ِ
والف�ضة
بالذهب
أمر
املزعومة ،ف� َ
و�أُقيمت اجل��درانُ منهما ،ثم ُغ ِّل َف ْت
ُ
والف ُ
ُ
ِ
الذهبية
احلجارة
تلك
�ضية بالدرِ
َ
ِ
وجعل الأبني َة
والعقيق،
والياقوت
ِ
ُغ َرف ًا من ِ
�سمع عن
فوقها ت�ش ُّبه ًا مبا
َ
جميع َ
ً
ِ
ِ
ذلك على
ال
جاع
،
اجلنة
و�صف
َ
ٍ
ٍ
� ٍ
حتت
عري�ضة ثم �أجرى
خامية
أعمدة ُر
َ
عظيمة َ
املدينة ً
ً
�ساقها من ال ِ
ِ
أودية
قناة
حتت ال ِ
أمر
َ
أر�ض ب�أربعنيَ فر�سخ ًا ،ثم � َ
جري من َ
ِ
القناة ،ال�سواقي التي
تلك
ف�أُ َ
ٍ
ال�شوارع
�صارت مت�شي يف
�سكك بنيَ
ْ
ِ
وال َّ
أمر
أزق ِة جتري باملاءِ ال�صايف ،و� َ
ال�س ِ
كك،
بحا َّف َتي ذلك النهرِ
ِ
وجميع َّ
َ
ُ
ِ
وجعل
بالذهب الأح��م��رِ ،
فط ِل َي ْت
َ
املنثورة يف ِق ِ
يعانها �أنواع ًا
احل�صى
ِ
ِ
امللونة ال�صفراءِ
الفريدة
من اجلواهرِ
ون�صب على
واحل��م��راءِ واخل����ضراءِ ،
َ
ِ
ال�ض ِ
ِ
الذهب وعليها
فاف �أ�شجار ًا من
ِ
ِ
امل�ش َّع ِة.
اليواقيت
ثما ٌر من
ِ
ِ
امللونة
احلجارة
َ
ِ
املدينة  12فر�سـخ ًا
ط��ول
وج��ع� َ�ل
َ
ورها كثري ًا
�س
أعلى
�
و
ذلك
مثل
ها
وعر َ�ض
ُ
َ
ْ
َ
ِ
ذراع من
ثالثمائة
و�صل �إل��ى
حتى
ٍ

ٍ
ِ
�أحجارٍ
وزينه
وطاله
عري�ضة
ُ
بالذهب َّ
ِ
وجوده من املعادنِ
واحلجارة
ندر
ُ
مبا َ
ِ
امللونة الغاليـة الثمنِ  ،وبنى فيها
ال َ
ْ
مزخــرِ ف ًا بواط َنها
ألوف من الق�صـورِ
ِ
أ�صناف اجل��واه��رِ  ،ثم
وظواهرها ب�
َ
ِ
ِ
ِ
املدينة على
و�سط
لنف�س ِه يف
بنى
ُ
ي�رشف
�شاطئ ذلك النهرِ ق�رص ًا ُمنيف ًا
َ
على َ
باب
تلك الق�صورِ ك ِّلها.
وجعل َ
ِ
ون�صب
املدينة ُمتجه ًا �إلى ال��وادي
َ
َ
ِ
ٍ
منقو�ش
ذهب
من
عليه
أنواع
�
ب
بابنيِ
ِ
ينْ
ِ
ٍ
أمر باتخاذِ ُك ٍ
�صغرية على
رات
�
و
ر،
الد
ُ
َ
ند ِق من ٍ
ٍ
لقيت
م�سك
وزعفران و�أُ ْ
�شكلِ ال ُب ُ
يف َ
ال�شوارع ،ثم بنى
تلك
خارج �سورِ
َ
ِ
ً
ِ
ِ
اجلبالِ
ت�ضم
كهيئة
لاال
ت�
املدينة
ُ
َ
ِ
املرتفعة يف
���راج
ال
أل���وف م��ن الأب� ِ
ِ
ِ
والف�ضة
الذهب
بقطع
الهواءِ املبن َّي ِة
ِ
َ
ِ
بنائها
ومكث يف
جنوده،
لي�سك َنها
ُ
ِ
عام.
خم�سمائة
ٍ
دعوة �إلى الإ�سالم وملا �أذِ نَ الله تعالى
ِ
وقومه،
احلج َة على «�شداد»
�أن تقام
َّ
اختار ه��ود ًا عليه ال�سالم وك��ان من
َ
قومه و� ِ
�صميم ِ
أ�رشافهم ،ثم �إن «هود ًا»
ِ
�س�لام والإق���رارِ
��اه ف��دع� ُ
�أت� ُ
�اه �إل��ى الإ�� ِ
َّ
ِ
بربوبية ِ
ِ
الله َّ
ووحدانيت ِه و�أن
وجل
عز
لي�س كمث ِله �شيء ،فتمادى �شدا ٌد
الله
َ
ِ
باملدينة التي مل
يف كفرِ ِه وتباهى
ْ�ص ْع ملا
يخلق مثلها يف البالد فلم َين َ
�أم� َ�ره به «ه��و ٌد» عليه ال�سالم ،وذلك
ِ
ِ
حني َّ
نذر
مللك ِه
مت
�سبعمائة ٍ
عام ،ف�أُ َ
بالعذاب ُ
ِ
وخ� ِّ�و َف ب��زوالِ املل ِْك ،فلم
عما كان عليه ومل ُي ِج ْب «هو ًدا»
يرتدع َّ
ْ
الوكالء
دع��اه �إليه .وع��ا َد
�إل��ى ما
ُ
ُ
ٍ
ِ
املدينة
بناء
«�شداد» وقد �أنهوا
�إلى
َ
فعزم على
منها،
بالفراغ
أخ�بروه
و�
ُ
َ
ِ
ٍ
عظيم
موكب
فخرج يف
إليها،
�
اخلروج
ٍ
ِ
َ
ومواليه َ
ِ
ِ
وح َ�ش ِم ِه
حرا�س ِه
بني
وخ َد ِم ِه َ
ووزرائ ِه و�أُ ِ
ِ
نحوها وكان
و�سار
مرائ ِه،
َ
َ
ِ
وجاءت
عام
له من العمرِ
ْ
ت�سعمائة ٍ
�صيح ٌة عظيم ٌة من ال�سماءِ فاج� ِأت
أ�صحابهُ �أجمعون،
فمات هو و�
اجلميع
َ
َ
ُ
حتى مل َ
ُ
ومات
ناقل خربٍ ،
يبق منهم
َ
جميع من كان باملدينة من العمال
ُ
وحجبت
وبقيت
ْ
ً
خالء ال �أني�س لهاُ ،
عن �أعني النا�س منع ًا للفتنة.

و�أو�ضح ف�ضيلة ال�شيخ من�صور الرفاعي �أنه ملا عاد �أبان �إلى
مكة جمع قومه ،وذكر لهم ما حدث بينه وبني الراهب ،وكف
عن �إيذاء النبي ،عليه ال�صالة وال�سالم ،وامل�سلمني ،ولكنه
بقي على كفره حتى �صلح احلديبية .وقد ظهرت مروءته يف
يوم ال�صلح حني بعث الر�سول� ،صلى الله عليه و�سلم ،عثمان
بن عفان ر�ضي الله عنه ،ر�سوال �إلى قري�ش مبكة ،ف�أجاره �أبان
بن �سعيد ،وحمله على فر�سه حتى دخل مكة وقال :ا�سلك يف
مكة حيث �شئت �آمنا ،وال تخف �أحدا بنو �سعيد �أعزة البلد.
و�أ�شار �إلى ما ذكرته كتب ال�سرية انه عندما �سار الر�سول
�صلى الله عليه و�سلم �إلى احلديبية ،خرج �إليه امل�رشكون،
واتفقوا على ال�صلح ،وعاد الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم �إلى
املدينة ،فتبعه �أبان ف�أ�سلم وح�سن �إ�سالمه ،وروى الواقدي
�أن �أخويه خالدا وعمرا ،وكانا قد �سبقاه الى اال�سالم ،ملا
قدما من هجرة احلب�شة الى املدينة بعثا �إليه يدعوانه الى
الله ،فبادر وقدم املدينة م�سلما �سنة  7هـ ،وملا قدم على
الر�سول� ،صلى الله عليه و�سلم ،فقال« :يا �أبان كيف تركت
�أهل مكة؟» ،قال :تركتهم وقد جهدوا ،يعني املطر ،وتركت
الإذخر ،وهو �شجر ذو ثمر ،وقد �أعذق ،وتركت الثمار وقد
حا�ص فاغرورقت عينا النبي� ،صلى الله عليه و�سلم وقال�:أنا
�أن�صحكم ثم �أبان بعدي.
وبني وكيل وزارة االوقاف امل�رصية ل�ش�ؤون الدعوة اال�سبق
�أن �أبان الزم الر�سول �صلى الله عليه و�سلم ،يعي�ش بجواره،
ويتلقى القر�آن منه وينهل من علمه ،وي�صلي معه يف نواحي
املدينة ،وك��ان من ال�سابقني ال يت�أخر عن �أي غ��زوة وال
يتقاع�س عن جهاد للر�سول� ،صلى الله عليه و�سلم ،و�شهد
غزوة حنني يف العام ال�سابع للهجرة ،كما �أر�سله يف �رسية
لإرهاب الأعراب املرتب�صني حول املدينة وهو خارج عليه
ال�صالة وال�سالم �إلى خيرب ،وكان احد كتبة الر�سول عليه
ال�صالة وال�سالم ،ا�ستعمله يف كتابة �ش�ؤون الدعوة والوحي
القر�آين ،وقال �أبو بكر ابن �أبي �شيبة :كان �أول من كتب الوحي
بني يدي ر�سول الله �أبي بن كعب ،ف�إذا مل يح�رض كتب زيد بن
ثابت ،وكتب له عثمان ،وخالد بن �سعيد ،و�أبان بن �سعيد،
هكذا قال ،يعني باملدينة ،و�إال فال�سور املكية مل يكن �أبي
بن كعب حال نزولها ،وقد كتبها ال�صحابة مبكة ر�ضي الله
عنهم.
الدولة الإ�سالمية

كما قال ف�ضيلة ال�شـيخ من�صـور الرفاعـي ،بعد �أن ا�سـتقرت
الدولة الإ�سـالمية ،وفتحت مكة ،جعله الر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم واليا على �إحدى املناطق �سنة  9هـ ،ف�سـ�أله �أبان
�أن يحالف عبد القي�س ف�أذن له يف ذلك ،وقال :يا ر�سول الله
اعهد �إيل عهدا يف �صدقاتهم وجزيتهم ،وما جتروا به ،ف�أمره
الر�سول� ،صلى الله عليه و�سلم� ،أن ي�أخذ من امل�سـلمني ربع
الع�شـر مما جتروا به ،ومن كل حامل من يهودي �أو ن�رصاين
�أو جمو�سي دينارا ،الذكر والأنثى ،وظل بالبحرين حتى تويف
الر�سول �صلى الله عليه و�سلم،،فرتكها ورجع �إلى املدينة،
وملا قابله عمـر بن اخلطاب ر�ضـي الله عنه بعد عودته الى
املدينة قال« :ما كان حقك �أن تقدم ،وترتك عملك بغري �إذن
�إمامك» ،فقال �أبان�« :إين والله ما كنت لأعمل لأحد بعد ر�سول
الله �صلى الله عليه و�سلم ،ولو كنت عامال لأحد بعد ر�سول
الله� ،صلى الله عليه و�سلم ،كنت عامال لأبي بكر يف ف�ضله
و�سـابقته وقدمي �إ�سـالمه ،ولكن ال �أعمل بعد ر�سول الله �صلى
الله عليه و�سلم.
واختلف يف وفاته ،فقال مو�سى بن عقبة ،وم�صعب بن الزبري،
والزبري بن بكار ،و�أكرث �أهل الن�سب قتل يوم �أجنادين ،يعني
يف جمادى الأولى �سنة  12هـ ،وقال �آخرون ،قتل يوم مرج
ال�صفر �سنة  14هـ ،وقال حممد بن �إ�سحاق ،قتل يوم الريموك،
وقيل �إنه ت�أخر �إلى �أيام عثمان ،وكان ميلي امل�صحف الإمام
على زيد بن ثابت ،ثم تويف �سنة  27هـ .ورجح علماء الن�سب
انه قتل يوم اجنادين �سنة  13هـ ،بال�شام.

