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 مقدمة

فكل موقف في حياته يكفي   ،الزبير بن العوام من الشخصيات الهائلة
فخرا صاحبه  به  يمتلئ  الصعبة  ، أن  المهام  رجل  هو  طوال    فالزبير 

سيدنا  سيرة  يلخص  أن  يمكن  وصف  أقرب  هذا  كان  وربما  تاريخه، 
 : رضى هللا عنهعمر  حتى قال عنهالزبير، 

ََلمِ  الزبري 
ْ
س دِ اْْلِ

ُ
م

ُ
 ع

ْ
 مِن

ٌ
ود

ُ
م

َ
 ع

َبْير  اهو   َوْيِلد بن الَعوَّام  بن لزُّ   أمه صفية بنت عبد المطلب عمة  ... خ 
خديجة بنت   السيدة  شقيق  بن خويلد  الَعوَّام أبوهو   ،2رسول هللا  

أبوه    ق ِتلَ وبعدما  ،  ة سيدنا الزبيرومن ثم فالسيدة خديجة هي عم  ،خويلد
ارِ   العوام بن خويلد وهو يوم من أيام الجاهلية قبل اإلسالم   -   َيْوَم الف جَّ

السيدة وهو ابن سنتين، فقررت   الزبير خّلف ورائه  -بسنوات معدودة  
  ،بنت خويلدخديجة أن تكفله وترعاه، فنشأ الزبير بين بيت عّمته خديجة  

 . عّمة الرسول نت عبد المطلبصفية ب وبين بيت أمه

الذين ورد ذكرهم في حديث رسول هللا    أحد العشرة المبشرين بالجنةهو  و 
َأب و َبْكٍر ِفي اْلَجنَِّة َوع َمر  ِفي اْلَجنَِّة َوع ْثَمان  ِفي    حيث قال:   2

َبْير  ِفي اْلَجنَِّة َوَعْبد  الرَّْحَمِن  اْلَجنَِّة َوَعِليٌّ ِفي اْلَجنَِّة َوَطْلَحة  ِفي اْلَجنَِّة َوالزُّ
ِفي    زيدبن  ِفي اْلَجنَِّة َوَسِعيدٌ بن أبي وقاص ْبن  َعْوٍف ِفي اْلَجنَِّة َوَسْعٌد 

 .رواه الترمذي وصححه األلبانياْلَجنَِّة َوَأب و ع َبْيَدَة ْبن  اْلَجرَّاِح ِفي اْلَجنَِّة " 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
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قديم الحبشة  اأسلم  إلى  بدرا  ...وهاجر  وكل   ،والخندق  ، اوأحد  ، شهد 
 وفتح مصر، وفتح القدس.   شهد اليمامة واليرموكثم    ،مع النبي  المشاهد

  2ألن الرسول  وكان من الستة الذين ترك عمر الخالفة فيهم  
  يومئذ لعلى عن هذا الترشح    الزبير  وقد تنازل  ،مات وهو عنهم راض 

وتنازل سعد لعبد   ،وتنازل طلحة لعثمان  بن أبي طالب )وهو ابن خاله(،
  مر محصورا فىاأل  بن عوف  ثم جعل عبد الرحمن  ، الرحمن بن عوف

استشارة الناس في تولية أيهما حتى اتفق هو  وتولى  على وعثمان فقط  
 . على تولية عثمان رضى هللا عنهم جميعاالجميع 

َبْير   ِإنَّ ِلك لِّ َنِبيٍّ َحَواِرًيا، َوَحَواِريَّ   ":2قال فيه الرسول  صحيح  "  الزُّ

 . ناصري وخاصتي من أصحابي بمعنى هو ،البخاري 
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الز ريصفية أم   ب

عمة  هي    قصيّ  بن عبد مناف بن هاشم بن صفية بنت عبد المطلب  
وأمها هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن ز هرة   ، 2رسول هللا  

   .2أم النبي  آمنة بنت وهب وهي ابنة عم

ويظهر مكانة خاصة،    2في قلب النبي    للسيدة صفيةوكان  
قام  ،  ىئ ڍ ڇ ڇ ڇ يئ:    حين نزل قوله تعالىذلك جليا  
وا أنفَسكم من  فنادى:    2رسول هللا   هللِا،  يا َمْعَشَر قريٍش ! اْشَتر 

وا أنفَسكم من هللِا،   ال أ ْغِني عنكم من هللِا شيًئا، يا بني عبِد َمَناٍف! اْشَتر 
ال أ ْغِني عنكم من هللِا شيًئا، يا عباس  بَن عبِد الم طَِّلِب! ال أ ْغِني عنَك 
من هللِا شيًئا، يا صفية  َعمََّة رسوِل هللِا! ال أ ْغِني عنِك من هللِا شيًئا، يا 

أ ْغِني عنِك من هللِا  فاطمة  ب ِشْئِت ال  َسِليِني من مالي ما  نَت م َحمٍَّد! 
وابنته    ، عمته صفيةبالذكر    2  النبي  فخّص   ،صححه األلباين  .شيًئا

 دون بقية أهله.  أحب الناس إليهالتي هي فاطمة الصغرى 

ألب وأم، فسيدنا حمزة  بن عبد المطلب    َشِقيَقة  َحْمَزةَ   السيدة صفية هىوَ 
هو خال سيدنا الزبير، وقد تشرب منه سيدنا الزبير كثيرا من صفاته 

 وشدته، وكما يقولون فإن "الخال والد".  

اًل ِمَن    صفية  َكاَنْت و  َل اْمَرأٍَة َقَتَلْت َرج  فقد جعل   اليهود يوم الخندق،َأوَّ
الخندق النساء في الحصون يوم  فكانت صفية بنت عبد    ،رسول هللا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%88%D9%87%D8%A8
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 ،وكان حسان معنا  :تقول صفية  .حصن حسان بن ثابت  ىالمطلب ف
فمر بنا رجل يهودي من بني قريظة بعد أن قطعت بنو قريظة عهدها 

ورسول هللا والمسلمون مشغولون   ،مع رسول هللا وليس بيننا وبينهم أحد
إلينا. يا   :فقلت   بالخندق في نحور عدوهم ال يستطيعون أن ينصرفوا 

وإني وهللا ما آمنه   ،حسان إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن
أن يدل من وراءه من اليهود على عوراتنا وقد شغل الرسول وأصحابه 

لقد    ،يغفر هللا لك يا بنت عبد المطلب  : فقال حسان  ،فأنزل إليه فاقتله
 . عرفت ما أنا بصاحب ذلك ولو كنت أقدر لكنت مع رسول هللا

 ،وليس األمر كذلك  ،ان هذه الرواية أن حسان كان جبانوقد اشتهر م
وبه من العلل ما يمنعه. وربما    ،فقد كان كبير السن ال يقدر على القتال

يعارض الشعراء ولو   اكان الدليل األكبر على ذلك أن حسان كان شاعر 
مشهور  لم    اكان  ما  وهو  بذلك  ولهجوه  عنه  أعداؤه  سكت  ما  بالجبن 

 .يحدث

ثم أخذت   ، ا قال لي ذلك، شددت إزاري على وسطيقالت صفية فلم
فنزلت من الحصن فضربت اليهودي حتى قتلته فلما فرغت منه   ،عمودا

اليهود أسفل الحصن ففزعوا ألنهم ظنوا أن   قطعت رأسه وألقيتها إلى 
فهذه هي صفية أم الزبير وهذه هي الروح التي زرعتها    بالحصن رجاال.

 .في ابنها
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الزبير   يتمه كا، و ايتيمنشأ    ،اشديد  اتضربه ضرب  صفية  أمه  نترغم 
إنك تضربينه ضرب   ..هذا الغالم  أهلكتِ   ،فؤاده  قتلته، خلعتِ   :فقيل لها

 :فكانت صفية تقول ..)كأنك تكرهينه( ضةبغِ م  
الَجْيَش َويَْهِزَم  ....إِنََّما أَْضِربُهُ َكْي يَلَبْ  .. َمْن قَاَل إِنِِّي أُْبغضه فقد كـذب

 َويَأْتِـي بَالسَّلَبْ 

دَ  َوَيْرش  َيْعِقَل  َكي  َتْضِرب ه   َأنََّها  ي وَش  َتْعِني  الج   الغنائم.بويأتي    َوَيق وَد 
أو    ، وسيتحقق أمل صفية في ابنها سواء على مستوى الحرب والقتال

 . على مستوى الجود والعطاء كما سنرى 

أكبر  رجمع  وهو صغير  يوما  الزبير    تشاجر فكسر  منه سنال   بمكة 
فقالت ما   ،على نقالة   فمر الرجل بصفية وهو محمول  ، الرجل  يد  الزبير

كيف رأيت   :للرجل مزهوة بابنها  فقالت  .الزبير  تشاجر مع  : شأنه؟ قالوا
 .قرا؟صقطا أم نمرا أم رأيته  ؟الزبير
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بري  إسالم الز

وكان رابع أو خامس   ،سنة  16أو    سنة  12وعمره    اأسلم الزبير صغير 
بن  وطلحة    بن أبي طالب  علي من أسلم، وهو التوقيت الذي أسلم فيه  

إلى أنهم ولدوا جميعا في    ةتجدر اإلشار   . بي وقاصأبن    وسعدعبيد هللا  
   .عام واحد

َعمُّ  قريش  َوَكاَن  بأسد  المعروف  خويلد  بن  نوفل  َحِصيٍر   هي َعلِّق  ه  ِفي 
 : َبْير  : اْرِجْع ِإَلى اْلك ْفِر. فَيق ول  الزُّ ن  َعَلْيِه ِبالنَّاِر َوه َو َيق ول  ال َأْكف ر  َوي َدخِّ

 .أو السادسة عشر  من عمره الثانية عشروهو لم يتجاوز بعد  .َأَبًدا

حتى أنه سمع يوما    ،كما أرادته أمه  اصلب  انشأ الزبير صبيوبالتالي فقد  
اْبن    الزبير وقتهاو   ، )ق تل(أ ِخَذ    2َأنَّ م َحمَّدًا  يقول    ا دن أحأك

َيْشَتدُّ  َوَخَرَج  َسْيَفه ،  َفَسلَّ  َسَنًة،  َعْشَرَة  اأَلِزقَّةِ   ِثْنَتْي   )يجرى مسرعا(  ِفي 
ْيف  ِفي َيِدهِ   ،2َحتَّى َأَتى النَِّبيَّ   كل ف  ،َوه َو ِبَأْعَلى َمكََّة، َوالسَّ

َفَقاَل َله   .؟؟  .  غالم ومعه سيف  يقول:يتعجب و رآه ممن ال يعرفه  من  
أ ِخْذتَ 2النَِّبيُّ   َقْد  َأنََّك  َسِمْعت   َقاَل:  َشْأن َك؟  »َما  ! )ق ِتلت(  : 

ْنَت َتْصَنع ؟« َقاَل: ك ْنت   2َفَقاَل النَِّبيُّ   َأْضِرب  ِبَسْيِفي : »َما ك 
َمْن   أقاتلهم   -كنت وهللا أستعرض أهل مكة    : أو قال،  قتلكَهَذا   أي 

ول  َّللاَِّ   -  كلهم  سيف الزبير هو  َكانَ فَوِلَسْيِفِه.   2َفَدَعا َله  َرس 
لَّ ِفي اإِلْسالمِ  َل َسْيٍف س  رواه البيهقى وسنده صحيح َأوَّ
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ةالزبري  بل اهلجر  ق

عمره فقيل كان    ،هاجر للحبشة في الهجرة األولىكان الزبير أصغر من  
وكان من مواقفه في الحبشة أنه لما خرج رجل  ال يتجاوز السابعة عشرة  

د وخشوا أن يأتي ملك جدي  ، حزن المسلمون لذلكه  ملكَ  النجاشي ينازع
 . ال يعرف لهم حقهم كما كان يفعل النجاشي

فقال أصحاب رسول   ،ندعو هللا ونستنصره للنجاشييقول الراوى: فصرنا  
بعضهم لبعض: من يخرج فيحضر الوقعة حتى ينظر  2 هللا

فصنعوا له  أنا،    -وكان من أحدثهم سنا    - الزبير قالف  ؟من سينتصر
إلى الضفة األخرى التي يسبح عليها في النيل حتى خرج    امة(ربة )عوّ قِ 

الزبير   وجاء  ،يومها النجاشي نصر هللاو فحضر الوقعة،    بها المعركة
  .النجاشي  بردائه ويقول: أال فأبشروا، فقد أظهر هللا  لهم يلوحفجعل 

ال  النظير  منقطعة  وجرأته  بشجاعته  الجميع  الزبير  يبهر  أخرى  ومرة 
ليثبت دائما ومنذ صغره أنه رجل المهام   سيما في هذه السن الصغيرة

 . الصعبة

أسماء بنت أبي  تزوج مكة وفي  ،مكة  ثم رجع الزبير من الحبشة إلى
في تجارة إلى الشام، وفي  )ومعه طلحة بن عبيد هللا(  ذهب    ثم،  بكر

  بي وأبي بكر وهما في طريقهما إلى يثرب طريق عودته إلى مكة لقي الن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
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وأكمل هو طريقه إلى مكة ليرد بيض،    ا، فكساهما ثيابأثناء هجرتهما
 . إلى المدينة ثم خرج مهاجرا ،أمانات التجارة التي معه ألهلها

فكان أول    ،عبد هللا بن الزبيرابنها  أسماء  زوجته  ولدت  وفى المدينة  
الهجر  بالمدينة بعد  للمهاجرين  المسلمون بمولده،    ةمولود  وقد استبشر 

حتى قيل إن يهود   ،ذكر  فترة ال يولد لهم مولودمضت عليهم  حيث  
  .المدينة سحرتهم

فحّنكه   ،2إلى النبي    عبد هللا بن الزبيرابنها  أسماء  حملت  و 
  2تمرة ثم وضع بعض ريقه    2)أي مص النبي    بتمرة

في فم الغالم فكان أول شيء دخل جوف عبد هللا بن الزبير هو ريق 
جده  2وسماه    (2النبي   باسم  هللا  أبي   ألمه  عبد 

 .بكر، وأمر أبا بكر أن يؤذن في أذنيه
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رسول اهلل  الزبري  يف غزوات 

شهد الزبير مع رسول هللا كل المشاهد بدءا من غزوة بدر، وكان عمره 
الميمنة  2  هوجعل   ،عاما  27وقتها   على  جعل  و   ،على قيادة 
والمقداد هما الفارسان الوحيدان   الزبير ، وكانالمقداد بن عمرو الميسرة

  ، كما سنرى(  )سيكونان معا قادة الفرسان أيضا في فتح مصر  في الجيش
النبي  الزبير  وكان فكان  صفراء  عمامة  يومها  نزلت   :يقول  ،يلبس 

مع الزبير  هللا  عبد  أبي  سيماء  على  بدر  يوم  بعمائم مالمالئكة  مين 
 .رواه الحاكم وسنده صحيح .اءصفر 

   :وم أحديالزبير 

رسول حين انكشف الكان الزبير من المسلمين القالئل الذين صمدوا مع  
  ،وقاتل قتاال شديدا بين يدي رسول هللا ،يوم أحد أغلب المسلمين وفروا

وكان الرسول هللا يندبه للمهام الصعبة، فقد رأى أحد المشركين يقتل 
قي الزبير تر اقم إليه يا زبير ف  :فقال  ،المسلمين قتال عنيفا على الجبل

الجبل واشتبك مع الرجل، فاعتنقه فأقبال ينحدران من أعلى الجبل حتى 
الزبير   الرجلوقعا على األرض، ووقع  النبي فقبله    .فقتله  فوق  فتلقاه 

   :وقال

 عم وخال "   ك"فدا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
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: لو لم يبرز إليه، لبرزت أنا إليه لما رأيت من إحجام  2وقال  
 م الصعبة. ولكن الزبير كان رجل المها .الناس عنه

 :  في غزوة حمراء األسدالزبير 

ابن    وهو   -وكانت السيدة عائشة رضي هللا عنها تقول لعروة بن الزبير
بكر أبي  بنت  أسماء  في هذه   -أختها  الذين خرجوا  وهى تحدثه عن 

َبْير، و أباه    )تقصدَيا اْبَن أ ْخِتي، َكاَن َأَبَواَك    :الغزوة َبْكٍر َرِضَي    اَأبجده  الزُّ
َما  ائ ى ى ې ې ې يئ ن الذين قال هللا فيهم:( مَّللاَّ  َعْنه 

وذلك .   ىئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ
النبي  أنه   ٍد وأصاب  أ ح  ِمْن  ْوَن  الم ْشِرك  اْنَصَرَف  صلى هللا عليه  -َلمَّا 
ْم َخاَف َأْن َيْرِجع وا َفَقاَل: "َمْن ي ْنَتَدب  ِلَهؤ اَلِء   -وسلم أصحابه َما َأَصاَبه 

َبْير  ِفي َسْبعِ   فخرجِفي آَثاِرِهْم َحتَّى َيْعَلم وا َأنَّ ِبَنا ق وًَّة"؟   ْيَن َأب و َبْكٍر َوالزُّ
  : َتَعاَلى  فأنزل هللاِفي آَثاِر الم ْشِرِكْيَن َفَسِمع وا ِبِهم َفاْنَصَرف وا    من الصحابة

 ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ

 رواه البخارى  ىئ ٺ ٺ ٺ ٺ

 الزبير في غزوة الخندق 

كانوا يقيمون بأحد أطراف و ) قريظة يهود بني  لما سرت الشائعات بأن 
ي    ،المدينة ناصروا عدوا  وكان بينهم وبين رسول هللا معاهدة على أال 
التي كانت    مع رسول هللا وتحالفت مع األحزابقد نقضت عهدها  عليه(  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B8%D8%A9
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المدينة هللا  قالف  ،تحاصر  القوم   : 2رسول  بخبر  يأتينا  من 
وذلك في ظرف عصيب وصفه هللا تعالى في سورة   أنا، : الزبير فقال

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ يئاألحزاب فقال :  

في مثل هذا   ىئ گ گ گ گ ک ک ک ک
األمر ليستطلع  إليه  الزبير وحده  الرسول على    ،الظرف يخرج  وكافأه 

َبْيِر َقاَل :  ف  هذه القصة:ذلك كما سنرى في نهاية   ِ ْبِن الزُّ َعْن َعْبِد َّللاَّ
وقتها سنهما    ا)كان  ك ْنت  َيْوَم اأَلْحَزاِب َأَنا َوع َمر  ْبن  َأِبي َسَلَمَة ِفي النَِّساءِ 

َبْيِر َعَلى َفَرِسهِ   ،(ثماني سنوات ِإَلى َبِني ق َرْيَظَة    يذهب  ،َفَنَظْرت  َفِإَذا ِبالزُّ
َتْيِن َأْو َثاَلثاً  َوَهْل َرَأْيَتِني   :َقالَ   ،تذهب إليهمَرَأْيت َك    ،ق ْلت  : َيا َأَبتِ ف  ،َمرَّ

: َنَعمْ  ؟ ق ْلت  ول  َّللاَِّ  ف  ،َيا ب َنيَّ َقاَل: " َمْن َيْأِت َبِني ق َرْيَظَة  قد  َقاَل: َكاَن َرس 
ول  َّللاَِّ صلى هللا   ،َفاْنَطَلْقت    ،َفَيْأِتيِني ِبَخَبِرِهْم " َفَلمَّا َرَجْعت  َجَمَع ِلي َرس 

 .متفق عليه  ." ِفَداَك َأِبي َوُأمِ ي :"عليه وسلم َأَبَوْيِه َفَقاَل 

)الحديد غفره  بالسيف على مِ  أحد المشركين يوم الخندق الزبير ضربو 
َفَقال وا َما َأْجَوَد   ، الزبير الحديد  فقطع  ،الذى يضعه المحارب على جسمه(

َبْير   ْيفِ  وقال ما معناه ،َسْيَفَك! َفَغِضَب الزُّ  .َأنَّ الَعَمَل ِلَيِدِه اَل ِللسَّ

  :وم خيبريالزبير 

وكان اليهود يتحصنون   ،وشهد الزبير مع رسول هللا فتح حصون خيبر
 ،فخرج ثالثة في أحد األيام  ،بها وال يخرج إال الشجعان منهم للمبارزة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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أولهمف األنصاري  مسلمة  بن  محمد  ياسر  .قتل  خرج  من   ،ثم  وكان 
فقال   ،فبرز له علي بن أبي طالب أوال  ، وأشدهم  يهودال  مشاهير شجعان

وأقبل الزبير   ، له الزبير: أقسمت عليك إال خليت بيني وبينه، ففعل علي
ابني   ،يا رسول هللا  :تقولخائفة  فجاءت صفية أمه إلى رسول هللا    ، عليه
فقتله الزبير فقال له    ،فاقتتال  ،فقال: بل ابنك يقتله إن شاء هللا  ؟!!يقتل

 .لكل نبي حواري وحواري الزبير ابن عمتي" ، " فداك عم وخال

 : الزبير يوم حنين

ممن ثبت مع رسول كان  الزبير  روى ابن عساكر في تاريخ دمشق أن  
  ،هوازن قبائل  هللا يوم حنين حتى رجع المسلمون إلى رسول هللا وانهزمت  

ومعه   تبة مرتفعةفي فلول جيشه على    هوازن   وبقي مالك بن عوف قائد
فمرت بهم مجموعات .  .ينتظرون بقية فلول جيشهم  ،قومه  فرسانبقية  

متعددة من جيش المسلمين بعد انتهاء المعركة فكان مالك بن عوف 
عليهم   كانوا يمرون   وبالفعل  ،اثبتوا فال بأس عليكم منهم  يقول لجنده:

ماذا ترون؟    :فقال ألصحابه ثم طلع فارس واحد    .دون اشتباك  تركوهميو 
هذا الزبير   فنظر مالك فقال:   ،نرى فارس طويل النجاد هول الفخذ   : قالوا

العوام وبالفعل ما إن رآهم الزبير حتى   .. وأحلف باهلل ليخالطنكم.بن 
 . عن التبة وصرفهم عمد إليهم وحده فلم يزل يطاعنهم حتى أزالهم

 



    

 
15 

مصر الزبري  يف فتح 

فتح مصر كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب   تأخر إتماملما  
 :فكتب إليه عمر يقول ،يستمده

أم ا بعُد، فقد َعِجْبُت إلبطائكم عن فتِح مصَر، أنَّكم ُتقاِتلوَن منذ سنتين، 
ُكْم، وإنَّ هللَا   وما ذاك إال  ِلَما أحَدْثُتم وأحَبْبُتْم من الدنيا ما أحبَّ عدوُّ

هُت إليَك تبارَك وتعالى ال ينصُر ق  ومًا إال بصدِق ني اتهم. وقد كنُت وجَّ
 :  أربعَة َنَفر  

 ، وعبادة بن الصامت، ومسلمة بن خملد الزبري بن العوام، واملقداد بن األسود،

وأعلْمُتَك أنَّ الرجَل منهم مقاُم ألِف رجل  على ما كنُت أعرُف، إال  أْن  
 يكوَن غيََّرهم ما غيََّرهم،

ْبهم فإذا أتاَك   هم على قتال عدوِ هم، وَرغِ  ِكتابي فاْخُطِب الناَس، وُحضَّ
م أولئَك األربعة في صدوِر الناَس، ولَيُكْن ذلك  في الصبِر والني ة، وَقدِ 
ووقَت  فيها،  الرحمُة  تنِزُل  ساعٌة  فإن ها  الُجمعة،  يوَم  الزوال  عنَد 

   .عدوِ هم يسألوه النصَر علىلاإلجابة، وْلَيُعجَّ الناُس إلى هللا، و 

 ويالحظ أن األول والثاني من األربعة كانا الفارسين الوحيدين يوم بدر
فال يزال عطاء وبركة أهل بدر مستمرة بعد عشرات   ،الزبير والمقداد  وهما

 السنين.
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والته بط بري و  شجاعة الز

بعد موت النبي كان الزبير من جملة الحرس الذين يحرسون المدينة،  ❖
من قبائل العرب قد ارتدت، وطمع كثير من األعراب في   األن كثير 

فجعل الصديق المدينة،  بكر  ومداخل على   أبو  المدينة    طرقات 
يبيتو  منهمحرًسا  حولها  طالب ن  أبي  بن  بن  علي  والزبير   ،

أبي وقاص ،وطلحة بن عبيد هللا العوام، )الحظ هؤالء   وسعد بن 
األربعة الذين ولدوا كما ذكرنا في عام واحد وأسلموا في سن الثانية 

 . مد اإلسالم في كل موقف(كيف صاروا ع   ،عشر

من    أقرب، وهو  معركة اليرموك كان الزبير بن العوام فيمن شهدو  ❖
، وكان )فهو ابن عمة الرسول مباشرة(  نسبا  للرسول  كان باليرموك

من فرسان الناس وشجعانهم، فاجتمع إليه جماعة من األبطال يومئذ 
معك؟ فقال: إنكم ال تثبتون. فقالوا: بلى،   فنهجم  تهجمفقالوا: أال  

 الزبير   وثبتفلما واجهوا صفوف الروم أحجموا    وهجموا معه  فهجم
، فاخترق صفوف الروم حتى خرج من الجانب اآلخر، وعاد منفردا

إلى أصحابه ثم جاؤوا إليه مرة ثانية، ففعل كما فعل في األولى، 
 بن الزبير ابنه عروةلدرجة أن  عميقاجرحا  وجرح يومئذ بين كتفيه

 كان يضع أصابعه في هذا الجرح!!.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83
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َبْيَر  وروى  ❖ َخَرَج َغاِزيًا َنْحَو ِمْصَر َكَتَب ِإَلْيِه َأِمْير  ِمْصَر: لما  َأنَّ الزُّ
ْلَها َتْدخ  َفاَل  الطَّاع ْون   ِبَها  َوَقَع  َقْد  اأَلْرَض  ِإنََّما   الزبير:  َفَقالَ   .ِإنَّ 

 . )وهذا جائز في وقت الحروب(  .َفَدَخَلَها  ،اع ْونِ َخَرْجت  ِللطَّْعِن َوالطَّ 

حتى   بمصر  حصن بابليون وكان الزبير أحد الذين تسلقوا بالحبال   ❖
 !!.وهو يومها في الخمسين من عمره  ،فتحوها

ِفي َبْعِض َأْسَفاِرِه َفَأَصاَبْته  َجَناَبًة وكان الزبير مع بعض أصحابه   ❖
: اْست ْرِني. َفَسَتْرت ه  َفَحاَنْت ِمنِّي اْلِتَفاَتة  لرجل منهم  ِبَأْرٍض َقْفٍر َفَقالَ 

َما )مقطعا(   م َجّدًعا  آه  َفرَ  َآَثاًرا  ِبَك  َرَأْيت   َلَقْد  َوهللِا   : ق ْلت  يوِف.  ِبالسِّ
: َنَعم. َقاَل:    َرَأْيت َها ِبَأَحٍد َقٍط؟ َقاَل: َوَقْد َرَأْيَت َذِلَك؟ ق ْلت 

 
َ
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 . وكان في صدره أمثال العيون من الطعن والرمي

 : يقولالثَّْوِريِّ  وكان سفيان ❖
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َبْير   ❖  وخال الزبير(. )سيدنا حمزة هو عم علىّ  .َحْمَزة  َوَعِليٌّ َوالزُّ
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 مناقب الزبري 

وكان للزبير أحد   ،والشهادة أمله في الحياة  ،كان الجهاد روح الزبير ❖
إن طلحة بن عبيد هللا يسمي بنيه بأسماء   :عشر ولدا فكان يقول

بأسماء   أبنائيسمي  ني أ  إو   ،وقد علم أنه ال نبي بعد محمد  ،األنبياء
الذى سماه ابنه األكبر عبد هللا    ففيما عدا  .ستشهدون الشهداء لعلهم ي  
سمي فقد سمى الزبير بقية أبنائه بأسماء شهداء ف  ،رسول هللا بنفسه

وسمى عروة    ،الذى استشهد يوم بئر معونة  المنذر بالمنذر بن عمرو
وسمي حمزة بحمزة بن   ،الذى استشهد بالطائف  بعروة بن مسعود

جعفر بجعفر بن ، وسمي  الذى استشهد في غزوة أحد  عبد المطلب
بمصعب   اوسمي مصعب  ،الذى استشهد في غزوة مؤتة  أبي طالب
عمير أحد  بن  في غزوة  استشهد  بن   ، الذى  بعبيدة  عبيدة  وسمي 

الذى    بخالد بن سعيد  اوسمي خالد  ،استشهد يوم بدرالذى    الحارث
وسمي عمرا بعمرو   ،استشهد بمعركة مرج الصفر في فتوح الشام

وسمى    ، ستشهد بأجنادين في فتوح الشامالذى ا  بن سعيد بن العاص 
وسمى   ،الرجيع  يومفي حادثة  استشهد  الذي   عاصم بن ثابتعاصم ب

في فتوح   تستر فتح  استشهد فىالذي   لمهاجر بن زيادلمهاجر باا
 .العراق

عَلى َجَبِل ِحَراٍء َفَتَحرََّك، َفقاَل َرسول  هللِا  وكان الزبير مع الرسول   ❖
يٌق،  ، َأْو ِصدِّ ْن ِحَراء  َفما َعَلْيَك إالَّ َنِبيٌّ َصلَّى َّللاَّ  عليه وسلََّم: اْسك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1
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 ، َوع َمر  َبْكٍر،  َوَأب و  وسلََّم،  عليه  َّللاَّ   َصلَّى  النبيُّ  َوعليه  َشِهيٌد  َأْو 
، َوع ْثَما َبْير  ، َوَطْلَحة ، َوالزُّ ، َوَعِليٌّ  .صحيح مسلم.َرِضَي َّللاَّ  عْنهمْ  ن 

وكان سالم بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب يحدث أن النبي نام  ❖
َبْير  َيذ بُّ َعْن َوْجِهِه َحتَّى اْسَتْيَقَظ، َفَقاَل َله  : َيا َأَبا يوما   َفَجَلَس الزُّ

اَل : َلْم َأَزْل ِبَأِبي َأْنَت َوأ مِّي َقاَل : َهَذا ِجْبِريل  َلْم َتَزْل ؟ قَ  ،َعْبِد َّللاَِّ 
اَلَم َوَيق ول  :   ي ْقِرئ َك السَّ
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 رواه الديلمى وسنده صحيح
   :وكان الزبير على كثرة فضله يقول ❖

 أيكم استطاع أن يكون له خبيئة من عمل صاحل فليفعل  

 
 الزبير    تسلقهحصن بابليون الذى 
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بري غرية  الز

َأْسَماَء ِبْنِت َأِبى َبْكٍر حتى أن زوجته السيدة    ،كان الزبير شديد الغيرة
وَل َّللاَِّ   ِجْئت  َيْومًا َوالنََّوى َعَلى َرْأِسى:  رضى هللا عنهما قالت َفَلِقيت  َرس 

 ما معي  صلى هللا عليه وسلم َوَمَعه  َنَفٌر ِمَن اأَلْنَصاِر َفَدَعاِنى ِلَيْحِمل
الرَِّجالِ لكني    ،َخْلَفه   َمَع  َأِسيَر  َأْن  َوَغْيَرَته    ،اْسَتْحَيْيت   َبْيَر  الزُّ  ، َوَذَكْرت  

ص َّللاَِّ  ول   َرس  َفَعَرَف  النَّاِس،  أَْغَيَر  َقِد  َوَكاَن  َأنِّى  وسلم  عليه  هللا  لى 
 رواه البخاري ومسلم  اْسَتْحَيْيت  َفَمَضى.

تصل أحيانا الشديدة على نسائه  هذه الغيرة  ولم يكن يعيب الزبير إال  
لم تسلم من ذلك  بنت أبي بكر  أسماء    فحتى  الضرب،و   حد العنف  إلى

 ومع ذلك كان،  وبنت الصديق  ،أخت عائشةو   ،أولى زوجاتهرغم أنها  
بن  ابنها عبد هللا  فصاحت مستنجدة بفضربها يوما    ،الزبير شديًدا عليها

فجاء عبد هللا    –الذى ورث عن أبيه الشدة والحزم منذ الصغر  -الزبير
 فع عنها. فقال عبد هللا:  ك طالق إن دخلَت تدْ أم   :مسرعا فقال الزبير

 مِ 
ْ
 لي ال ث

َ
ر
ْ
ض

ُ
 أُ  بت

ُ
   !.ه!م

وعاشت في كنف ابنها عبد هللا   ،الزبير  فطلقهاصها من يده،  ودخل فخلَّ 
 بقية حياتها. 
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لزبري إىل ا لصحابة   وصايا ا

لو تركت تركة أو عهدت  :كان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يقول
 ، العوام نب عهدت إلى الزبيرلعهدا إلى أحد 

 .  إنه ركن من أركان الدين 
عثمان بن    موصيتهم إلى الزبير منهولذلك كان كبار الصحابة يجعلون  

 ،وعبد الرحمن بن عوف، وعبد هللا بن مسعود والمقداد بن األسود  ،عفان
ي ْنِفق  َعَلى الَوَرَثِة ِمْن َماِلِه َوَيْحَفظ    الزبير  َفَكانَ وعدوا سبعة من الصحابة  

مْ   .  َأْمَواَله 

  ت ب بنأبو العاص بن الربيع زوج السيدة زين وممن جعل وصيته للزبير  
مامة نته أ  بوأوصى إليه ب  ، )كان الزبير ابن خال أبى العاص(  رسول هللا

بعد وفاة   بن أبي طالب  ، فزوجها الزبير لعلىفكان الزبير وصيا عليها
 فاطمة رضى هللا عنها. 

  :الزبير وابن مسعود 

واألنصار المهاجرين  بين  يؤاخي  أن  قبل  الرسول  بين   ىآخقد    كان 
بعضا العوا  ىفآخ  ،المهاجرين بعضهم  بن  الزبير  بن    مبين  هللا  وعبد 

قد  –مسعود   الهجرة(  بينه وبين طلحة  2  ىآخ  وكان    ،قبل 
 الوفاة عبد هللا بن مسعود قال:  تفلما حضر 
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مرضه   ىإن حدث به حدث ف  ،هذا ما أوصى به عبد هللا بن مسعود
 ،هللا بن الزبير عبدمرجع وصيته إلى الزبير بن العوام، وإلى ابنه  أن

عليهما في شيء  جال حر  ،وإنهما في حل لما وليا من ذلك وقضيا
 زوج امرأة من بناتي إال بعلمهماوإنه ال تُ  ،منه

المؤمنين   رفلما مات عبد هللا بن مسعود دخل الزبير على عثمان أمي
   .أهله أحق به من بيت المالأعطني عطاء عبد هللا ف :فقال

عطاءهو  ترك  قد  بن مسعود  هللا  عبد  السنوي(   كان  الراتب  يشبه  )ما 
فجاء الزبير فأخذ ما    ، الصحابةكبار  استغناء عنه كما فعل غيره من  

 . فأنفقه على أوالد عبد هللا بن مسعود ،كان قد ترك
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لزبري   ديون ا

أن   في  التي تسببت  السمة هي  ديون ولعل هذه  الزبير وعليه  يموت 
له    ،كثيرة كان  الزبير  أن  و رغم  لديه  يعملون  كثر  إليه  عمال  يؤدون 

  . يتصدق به كله  ،كان ال يدخل بيته منها شيئاورغم كثرة ماله  الخراج،  
َل َيِجْيء  ِبالَماِل َفَيْسَتْوِدع ه  َفَيق ْول    : َوِإنََّما َكاَن الَِّذي َعَلْيِه َأنَّ الرَّج  َبْير  الزُّ

ْيَعةَ  فكان ينفق للرجل من هذا    اَل َوَلِكْن ه َو َسَلٌف، ِإنِّي َأْخَشى َعَلْيِه الضَّ
فمات وعليه من ذلك ألفي   ،يعتبره دين عليهفى نفس الوقت  المال و 

 . ألف ومائة ألف

! ِإنِّي اَل أ َراِني إالَّ َسأ ْقتَ  :وقال البنه عبد هللا قبل موقعة الجمل ل  َيا ب َنيَّ
َلَدْيِني   ي  َأْكَبِر َهمِّ َدْيِني  فالَيْوَم َمْظل ْومًا َوِإنَّ ِمْن  َفاْقِض  َلَنا  ِإْن  فِبْع َما 

َفَوهللِا   عبد هللا بن الزبير:  َعِجْزَت، َعْن َشْيٍء ِمْنه  َفاْسَتِعْن ِبَمْواَلَي َقالَ 
 . هللا    :الَ قَ  ؟! َمْن َمْواَلكَ تِ َحتَّى ق ْلت  َيا َأبَ  قصدَما َدَرْيت  َما 

 :  عبد هللا بن الزبير َقالَ 
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َفَحَسْبت   وكان للزبير قطعة أرض تسمى الغابة  يقول عبد هللا بن الزبير:  
َأْلفٍ َدْيَنه    َوَماَئَتي  َأْلٍف  َأْلَفي  ِحَزاٍم  و   .َفَوَجْدت ه   َحِكْيم  بن   بن خويلد َلِقَي 

فقال: يابن َأِخي! َكْم َعَلى َأِخي بن الزبير  هللا    عبدَ )وهو ابن عم الزبير(  
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ْينِ  ِسع  : َماَئة  َأْلٍف َفَقاَل َحِكْيٌم: َما َأَرى َأْمَواَلك ْم َتتَّ لتَفَكَتَمه  َوقَ   ؟ ِمَن الدَّ
َأَفَرَأْيَت ِإْن َكاَنْت َأْلَفْي َأْلٍف َوَماَئَتْي َألٍف؟ َقاَل: َما    :ِلَهِذِه! َفَقاَل َعْبد  هللاِ 

 . ، َفِإْن َعِجْزت ْم، َعْن َشْيٍء َفاْستِعْين وا ِبي!!َأَراك ْم ت ِطْيق وَن َهَذا

َبْيِر َديْ   :عبد هللا بن الزبيرفنادى   ٌن َفْلَيْأِتَنا ِبالَغاَبِة َمْن َكاَن َله  َعَلى الزُّ
َفَأَتاه  َعْبد  هللِا بن  َجْعَفٍر (  كما ذكرنا  )وهى بستان كبير كان يملكه الزبير

َبْيِر: ِإْن ِشْئَت َتَرْكت َها   َبْيِر َأْرَبع  َماَئِة َأْلٍف َفَقاَل الْبِن الزُّ َوَكاَن َله  َعَلى الزُّ
أخرتم شيئا َقاَل: اَل َقاَل: َفاْقَطع وا َلك ْم وإن شئتم فأخروها فيما تؤخرون إن  

  . ثم أقطع مثله بقية الدائنين ،فأقطعه جزءا من األرض ،ِلي ِقْطَعةً 

دينه   فباع كل واحد منهم سهمه بعد ذلك في هذه األرض بأضعاف
  .على الزبير

من كان له    :متتاليات  الحج أربع سنواتوظل عبد هللا ينادي في موسم  
 . أخرجه البخاري  .بعد ذلك ثم قسم بقية ميراثه .تناأعلى الزبير دين فلي
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لزبري  استشهاد ا

  كان الزبير من الصحابة الذين ساءهم قتل أمير المؤمنين عثمان علی 
، وكان على الفورقتل قتلة عثمان    وكان رأيه أنه يجب  ،النحو المعروف

   .السيدة عائشة وطلحةمن أصحاب هذا الرأي أيضا  

يرى أنه البد من أن تسكن األوضاع تماما، ويتفرق   وكان اإلمام عليّ 
قتلوا عثمان في بالدهم القصاص   ،الغوغاء الذين  وعندها يمكن أخذ 

أن وقع قتال بين   في وجهات النظر  وكان نتيجة هذا االختالف   .منهم
الجمل  الفريقين وصفناه    على   ،في معركة  الذى  في  فصيل  بالتالنحو 

 . الكتيب الخاص باإلمام على

السيدة عائشة وعل القتال   ي وكانت  وطلحة والزبير ممن حاولوا وقف 
لكنهم فشلوا بسبب استماتة قتلة عثمان في إشعال   ،بكل الصور يومها

   القتال.

القتال الزبير من وقف  الحرب  فلما يأس   فتبعه  ،مضى منصرفا عن 
وجده نائما بمكان يسمى فوكان مع علي في جيشه  عمرو بن جرموز  

  إلىوهو يظن بذلك أنه يتقرب    ،فقتله وهو نائمفغدر به  وادى السباع  
 . اإلمام علي

  فقال علي   ،يستأذن في الدخول عليه  عليّ اإلمام  إلى    قاتلالهذا    وجاء
:"  ِْر َقاِتَل اْبِن َصِفيََّة ِبالنَّار   رواه أحمد .َبشِّ
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   :ولما رأى علي سيف الزبير قال
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يبكي   يٌ وجلس عل  ،بوادي السباع  قريبا من أرض المعركةودفن الزبير  
 . عاما 67عاما أو  64ه وعمره   36وكان موته سنة  .قبرهعلى 

 بين طلحة والزبير: و   وكان علي يقول معلقا على الحرب التي دارت بينه

إني ألرجو أن أكون أنا وطلحة والزبري من الذين قال اهلل  
 : فيهم 

 ىئ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ يئ

 

 رحم هللا 
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بيهم  الزبري وقاتل أ  أبناء 

 ويظفر  ،على العراق  ا. ويصبح مصعب بن الزبير أمير .وتدور األيام
أبيه  عمرو بن جرموزب إليه يقول  وقيل  .قاتل    : بل جاء عمرو بنفسه 

شاور أخاه يتب ثم ك ،مصعبفسجنه   ،)أي اقتص منى( أقدني بالزبير
 . وكان بمكة عبد هللا بن الزبيراألكبر 

   :يقول بن الزبير فبعث إليه عبد هللا
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فأطلق مصعب   ،الزبير  حذاءرباط  عنده  أي أن هذا األعرابي ال يساوى  
يرى ِلَما َكاَن    بعد ذلك  َكِرَه الَحَياةَ بن جرموز    و سراحه. وقيل إن عمر 

  فانتحر. ،ِفي َمَناِمهِ  من كوابيس
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بالسيف كلمة أخرية انتشر اإلسالم   (؟)هل 
لكن هل القتال في  ،كان الجهاد روح الزبير، والشهههههههادة أمله في الحياة

  .؟اإلسالم لنشر المعتمدةاإلسالمية  الطريقةهو  سبيل هللا

يطمح إلى    أن  هبعييوليس   ،موجهة للناس كافة  ةاإلسهههههههههههالم رسهههههههههههالإن  
هداية البشر جميعًا إلى تعاليمه وشريعته. وليس يعيب المسلم أن يظل 

كل صهههههههاحب مبدأ يسههههههههر على  ف  شهههههههاغله أن تكون كلمة هللا هي العليا
 ؟ يمكنه فعل ذلك كيفالسؤال الصعب هو ولكن  ،الترويج لعقيدته

 للتبليغن اإلسههههههههههههالم يعتمد القتال وسههههههههههههيلة أ تعتقدمن الخطأ الفادح أن 
أشههد    وتسهههتنكره، وآيات القرآن تشهههدد في النهي عن ذلك ونشهههر اإلسهههالم

 :ونؤكد هنا على عدة حقائق، بصورة ال تحتمل اللبس  ،االستنكار

   :منها آداب معينةقواعد و ب القرآن ألزمنا عند دعوة غيرنا -1

  ىئ حخ مبىب خب حب جب يئ مئىئ حئ جئ ی يئ •

 ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ يئ •

 ىئ ۋ ۓڭ ۓ
  .، ال أكثرفقط باإلبالغ والتبشير الرسول مكلف  -2

  ىئ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ يئ •

   ىئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ يئ •
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- دون عدوان  –إذا لم تلق الدعوة استجابة وأصر اآلخرون  -3
  :لى موقفهم، فحسابهم على هللاع

  ىئ ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ يئ •
 ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ يئ •

 .ىئ ڭ ڭ ۓ

الطريق -4 هذا  يعترضون  الذين  ال   السلمي  أما  فإنهم  بالعدوان، 
   .ورد العدوان دون تجاوز لدفاعإال ايتركون للمسلمين خيارًا، 

 ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ يئ •

 ىئ ی ی ىئ
 ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ •

 ٹڤ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ

 ىئ ڦ ڤ ڤ ڤ

المعالم لطبيعة عالقات تمجمل هذه اآليات  و  لنا صورة واضحة  رسم 
ويتفق مع هذا    اإلسالمي بغيره من المجتمعات في األرض. المجتمع  

 . ىئ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئالسياق قول هللا سبحانه وتعالى:  
السي هذا  هللا  اويتفق مع  رسول  حديث  أيضًا  لقاء   ق  تتمنوا  »ال   :

 العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا«. 
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 . فلماذا إذن ذاعت مقولة أن اْلسَلم قد انتشر بالسيف ؟   

 فى ظنى أن انتشار هذه المقولة راجع إلى سببين:  

السرعة    األول: اإلسالم  الفائقةتلك  بها  انتشر  ال   ، التي  فترة  فخالل 
لم يستطع الغربيون ف  قارات ثالث.  كان قد انتشر فىتتعدى ثالثين سنة  

 »المعجزة« إال بالسيف وحده. أن يتصوروا إمكان حدوث تلك 

أن بعض المؤرخين المسلمين كانت تأخذهم حماسة النصر    والثانى :
تمجيدا   –طبقا لفهمهم وطبيعتهم الشخصية    –يغلفونه بما يحسبونه  ف

النتصار المسلمين. على سبيل المثال تقول بعض الروايات إن قتيبة 
غدروا بعهدهم    د أنبع  )التركمنستان حاليا(  أوقع بأهل الطاقانبن مسلم  

سماطين  منهمفقتل  "  ،معه منهم  وصلب  عظيمة  أربعة   بطول  مقتلة 
البشر طوله  لَ أى َص   ،فراسخ وهذ    ، كم تقريبا  12ب منهم طابورا من 

 . ال يصدق أبدا ءشي

المؤرخين كانوا يبالغون فى هذه األرقام بغير حق هؤالء  ولألسف فإن  
أقوام يتصيدون هذه األخبار   سيأتيوما كانوا يدرون أنه بعد قرون    ،

ي   حتى  فيها  والمبالغ  مؤرخينا  الكاذبة  فبعض  ثم  ومن  لإلسالم.  سيؤا 
 .أمدوهم بمادة خصبة لنفث سمومهم لألسف

وبقية هذا الموضوع في نهاية كتيب "المثنى بن حارثة"، ونهاية كتيب  
 قتيبة بن مسلم. 


