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 عبد هللا بن الزبيـر

 

التاريخ ال حيايب أحداً من الناس ... وقائعه هي اليت توزع اخلطوط وتصـنف الرجـال والنسـاء ... مـنهم مـن يكتـب لـه أن تـدفع      
به الوقائع إىل القمة ، ومنهم من هتبط به إىل احلضيض ... والعبقرية والكفـاءة ليسـتا وقفـاً علـى مـن تـدفع بـه الوقـائع إىل القمـة ... 

 ر خصوبة وأوسع أفقاً عند بعض من هتبط به الوقائع إىل احلضيض. بل قد تكو�ن أكث

التــاريخ قــد يقتصــر يف ســجالته علــى التنويــه بــذوي اخلطــوط الطيبــة مــن الرجــال والنســاء ... لكــن التــاريخ ضــيق األفــق فهــو ال      
 ال يتحدث أبداً عن غريهم من الناس. يرى إال من يقدر هلم بلوغ القمة مث ال يرى غري هؤالء ومن مث ال يتحدث إال قليالً وقد 

إن أرحـام األمهــات يف كــل أمــة مــن األمــم ختــرج إىل الــدنيا اآلآلف بــل عشــرات اآلآلف مــن أصــحاب القلــوب الكبــرية والعقــول      
الذكيــة إال  النــرية والشــجاعة الفائقــة لكــن " ســيناريو " األقــدار الــيت جنهــل الكثــري مــن أســرارها ال ختــرج إىل النــور مــن هــذه اجلمــاهري

 بقدر معلوم . أما السبب فهو جمهـول ... 

********** 

وقد يكتب يف سجل التاريخ لو أحد من العباقرة العماليق أن يلعب دوراً معيناً لكـن األقـدار ال تلبـث أن ختتطفـه  فيغـادر دنيـا      
ا ميض على ظهور براعمه غري وقت قصري . لكـن األبـدل املبكـر هلـذه الـرب 

ّ
اعم ، وخـروج صـاحبها السـريع مـن مسـرح احليـاة الناس ومل

 واألحياء ال حيوالن دون أن تربق ابرقة العبقرية وأن ترتسم أاثرها يف قولب املاليني وعقوهلـم. 
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ورجلنا اليوم واحد من هؤالء الذين مل يبلغوا القمة إال بعد سنوات طويلة جداً مـن الكفـاح املسـتمر احلافـل ابلرجولـة والسـماحة      
 الشجاعة يف املواقف والورع يف الدين واحلدة يف الذكاء والبعد يف الطموح. و 

خرج إىل الدنيا يف العـام األول مـن هجـرة النـيب املصـطفى حممـد صـلى هللا عليـه وسـلم إىل املدينـة املنـورة ... أبـوه حـواري رسـول      
دته ألبيه صفية بنت عبد املطلب عمة الرسـول عليـه السـالم هللا ... وأمه أمساء ذات النطاقني وجده ألمه أبو بكر الصديق ... وج

 ... وخالته أحب أمهات املؤمنني إىل حبيب هللا ... وعمة أبيه أم املؤمنني األوىل خدجية بنت خويلد. 

********** 

متيــز منــذ طفولتــه األوىل  ابيــع رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم وهــو ابــن ســبع أو مثــاين ســنوات ... الــذي نــه عبــد هللا بــن الــزبريإ     
وصباه ابجلرأة وقوة املعارضة . كان مييل منذ يفاعتـه إىل لعـب دور األمـري مـع لداتـه مـن الصـبيان ... مــر بــه عمــر بـن اخلطـاب وهـو 

لرجـل أمري املؤمنني الذين انتشروا فاحتني يف طول األرض وعرضها وهو يف مجاعة من لداته من صبيان احلـي ففـر الصـبيان رهبـة مـن ا
الــذي كــان يهابــه كبــار النــاس أمــا هــو فلــم يفــر ومل يــرم مــن مكانــه . قــال لــه عمــر : " مــا لــك مل تفــر مــع أصــحابك ؟". فقــال : " � 

 أمري املؤمنني ! مل أذنب فاخافك، ومل تكن الطريق ضيقة فأوسع لك .". 

كفيلـــة أبن جتعـــل منـــه ت ... ونشـــأ يف البيئـــة اليب يف بيـــت كـــرمي األابء واألمهـــات والعمـــات واخلـــاالر  وال عجـــب يف ذلـــك فقـــد     
، والـــذكي األملعـــي ، والتقـــي الـــورع ، والطمـــوح الـــذي ال يقـــف دون حتقيـــق طموحـــه شـــيء غـــري املـــوت حتـــت ظـــالل البطـــل املســـدد

 السيوف . 

********** 

. ورافـق عمـرو بـن العـاص يف فـتح كان ال يزال مراهقـاً ملـا جيـاوز عامـه اخلـامس عشـر حـني اشـرتك يف معركـة الريمـوك الفاصـلة ..      
مصر وكان شاهداً على وثيقة الصلح اليت أبرمت بني املسلمني وبني أهل مصر سنة عشرين للهجرة. مث شهد مع عمـرو بـن العـاص 
فـتح ليبيـا حــىت إذا وصـل اجلــيش العـريب اإلســالمي إىل طـرابلس الغــرب ، انتدبـه قائـد اجلــيش علـى رأس كتيبــة مـن اجلنــد لفـتح مدينــة 

راته فاقتحمهــا مــع أخوانــه مــن اجلنــود ابلقــوة فاستســلمت ومل يهــرب مــن أهلهــا اال مــن كتبــت لــه النجــاة ابهلــرب حبــراً إىل جزيــرة صــ
صــقلية . ويف أ�م اخلليفــة الراشــد الثالــث عثمــان بــن عفــان شــهد فــتح أفريقيــة بقيــادة أمــري مصــر عبــد هللا بــن ســعد بــن أيب ســرح مث 

ية بعــد أن ســجل حبســن تــدبريه انتصــار جــيش عبــد هللا بــن ســعد علــى حــاكم افريقيــة " تــونس " اســتقل بفــتح مدينــة سوســة التونســ



۳ 
 

البيزنطي جرجري . وارتد بعد ذلك إىل بالد الشام لريافق اجلـيش األمـوي إىل القسـطنطينية يف عهـد معاويـة بـن أيب سـفيان عـام تسـع 
منه ألبيه الزبري بـن العـوام وخالتـه عائشـة أم املـؤمنني رضـي هللا  وأربعني أو مخسني للهجرة . واشرتك قبل ذلك يف معركة اجلمل طاعة

عنهما مث امتنع عن االشرتاك يف معركة صفني كما امتنع كثري من الصحابة عـن اإلشـرتاك فيهـا ألن وجـه احلـق يف هـذه املعركـة مل يـنب 
هللا عنه حني محل الثـوار علـى هـذا اخلليفـة  هلم .. وملا كان بطبيعته من أنصار الشرعية فقد وقف إىل جانب عثمان بن عفان رضي

يف داره . فكان يقاتل ابلصامدين من أقرانـه أولئـك اخلـارجني علـى الشـرعية فجـرح بضـعة عشـر جرحـاً غـائرة . فعـل ذلـك ألنـه كـان 
هتـا بقلبـه أو لسـانه أو يدين ابلطاعة للخليفة القائم ما دام هذا اخلليفة على احلق يف تقريره . وكان يرفض مشـاركة أهـل الفـنت يف أاثر 

 سيفه. 

 وعندما استتب األمر ملعاوية بن أيب سفيان ابيعه بعد انتهاء الفتنة الكربى وعودة الوحدة الشاملة إىل صفوف املسلمني.      

********** 

صلى هللا عليـه وسـلم وابـن وطبيعي أن معاويه كان يقدره حق قدره فاذا لقيه ابدره مرحبا وقائالً : " أهال � بن عمة رسول هللا      
حواري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " مث �مر له مبائة ألف . فاذا عوتب معاوية من مثل وان من احلكـم علـى تقريبـه لـه قـال : " 
نفــس عصــام ســودت عصــاما . " ومــع ذلــك فعبــد هللا بــن الــزبري مل يكــن خيضــع ملعاويــة خضــوع الذلــة واملهانــة بــل كــان يعارضــه ويــرد 

يه رداً غري مجيل حني يصدر عنه ما ال يرضاه لدينه وللناس . وبلغ من شدته على معاوية الـذي دانـت لـه الـبالد والعبـاد ابلطاعـة عل
أنــه �زع مــروان بــن احلكــم بــني يــدي معاويــة الــذي احنــاز إىل مــروان فقــال لــه : " � أمــري املــؤمنني ! أن لــك حقــاً وطاعــة ، فــأطع هللا 

 لك علينا إال يف حق هللا عز وجل .".  نطعك ، فانه ال طاعة

********** 

وبقي عبد هللا بن الزبري على الطاعة ملعاوية حىت أقدم هذا األخري على فعل مـا أغضـبه وأغضـب أعيـان املدينـة مـن الرجـال ويف      
مقــدمتهم عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر واحلســني بــن علــي بــن أيب طالــب وعبــد هللا بــن عمــر وابــن عبــاس رضــي هللا عــنهم . لقــد أرادهــم 

 هـ.  ٥٦على البيعة إلبنه يزيد عام  معاوية كما أراد األمة كلها

وأدرك معاوية أن عبـد هللا بـن الـزبري مفتـاح املدينـة املنـورة والرجـل الـذي يقـود األربعـة البـاقني الرافضـني للبيعـة فالتقـاهم القنـاعهم      
اوية عـنهم. قـال معاويـة تكرميـاً وترغيبـاً ابملوافقة على رغبته يف البيعة البنه يزيد وكان الرجال األربعة قد جعلوا ابن الزبري املخاطب ملع
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هلــم : " قــد علمــتم ســرييت فــيكم وصــليت ألرحــامكم ، ومحلــي مــا كــان مــنكم ، ويزيــد أخــوكم وابــن عمكــم، وأردت أن تقــدموه ابســم 
جتيبـون ؟ " اخلالفة وتكونوا أنتم تعزلون وتؤمرون وجتبون املال وتقسمونه ال يعارضكم يف شيئ من ذلك ..." فسكتوا فقـال : " أال 

مرتني . مث أقبل على ابن الـزبري فقـال : " هـات ! لعمـري أنـك خطيـبهم "، قـال عبـد هللا : " خنـريك بـني ثـالث خصـال " فقـال : " 
أعرضهن " ، قال : " تصنع كما صنع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو كما صنع أبوبكر أو كما صنع عمـر ." فقـال معاويـة : " 

" قــبض رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم فلــم يســتخلف أحــداً ، فارتضــى النــاس أاب بكــر "، فقــال : " لــيس  مــا صــنعوا ؟" فقــال :
فيكم مثل أيب بكر ، وأخاف االخـتالف " فقـال : " فاصـنع كمـا صـنع أبـو بكـر ، فانـه عهـد إيل رجـل مـن قاصـية قـريش لـيس مـن 

هم أحـد مـن ولـده وال مـن بــين ر شـورى يف سـتة نفـر لـيس فـيبـن أبيـه ، فاسـتخلفه ، وإن شـئت فاصـنع كمـا صـنع عمـر : جعـل األمـ
 ". أبيه

 وهنا هدد معاوية وتوعد بقتلهم أن هم ردوا عليه حني يكلم الناس يف البيعة البنه يزيد .     

********** 

فقـال يومـاً لولـده يزيـد : وامتنع عبد هللا بن الزبري عن بيعة يزيد وحتول إىل مكة وعاد ابحلرم . لكن معاوية بقي على حـذر منـه      
" إين مهدت لك األمور ومل يبق أحد مل يبايعك غري هؤالء األربعة ، فأما عبد الرمحن بن أيب بكر فرجل كبـري �ايتـه اليـوم أو غـداً ، 

فقطعـه وأما ابن عمر فرجل غلب عليه الـورع ، وأمـا احلسـني فلـه قرابـة فـان ظفـرت بـه فاصـفح عنـه ، وأمـا ابـن الـزبري فـان ظفـرت بـه 
 أرابً أرابً .". 

 وتويف معاوية يف العام الستني من اهلجرة وبقي ابن الزبري مبكة ممتنعاً عن الدخول يف طاعة يزيد بن معاوية .".      

والواقع أن معاوية كان من أعلم الناس ابلرجـال . ظهـر ذلـك يف توصـيته البنـه يزيـد وحتليلـه لشخصـية كـل واحـد مـن املعارضـني      
 له . 

********** 

وبعد أن قدم ابن الزبري مكة ابدر إىل حتريض الناس على بين أمية غري مبال ابلنتائج اليت قد ترتتـب علـى معارضـته خلالفـة يزيـد      
. وركــب يزيــد رأســه بعــد أن قتــل احلســني رضــي هللا عنــه يف كــربالء . وأقســم ال يرضــى عــن ابــن الــزبري حــىت حيمــل إليــه يف جامعــة " 

" وانقطــع آخــر خــيط بــني الــرجلني حــني رفــض ابــن الــزبري أن يوافــق علــى محلــه إىل يزيــد مغلــول اليــدين إىل  مغلــول اليــدين إىل عنقــه
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عنقه يف جامعة . وبويع ألبن الزبري ابخلالفة وتسمى ابسم أمري املؤمنني وأصـبح للمسـلمني خليفتـان أحـدمها يف دمشـق واثنيهمـا يف 
 ها له وتبايعه على اخلالفة " . مكة حيث وفدت الوفود إىل ابن الزبري تعلن أتييد

وال عجــب يف ذلــك فاحلجــاز والــيمن مل يرضــيا يومــاً عــن انتقــال اخلالفــة إىل أهــل الشــام حــىت إذا جــاءت الفرصــة املناســبة أقبــل      
حــق أبمــرة النــاس فيهمــا علــى مبايعــة ابــن الــزبري رغبــة مــنهم يف اســتبقاء عــن اخلالفــة عنــدهم هــذا إىل جانــب اميــا�م أبن ابــن الــزبري أ

للهجــرة . ومل يقــف ســلطان ابــن الــزبري عنــد اجلزيــرة  ٦٤املــؤمنني مــن يزيــد ومــن مــروان بــن احلكــم الــذي ويل اخلالفــة مــن بعــده عــام 
 العربية فقط بل دانت له مصر والعراقان وخراسان وأكثر بالد السند وبعض بالد الشام . 

هـــ وعهــد ابخلالفــة  ٦٥ دامــت شــهرين مث ملــروان بــن احلكــم الــذي تــويف عــام ويف أثنــاء ذلــك بويــع ملعاويــة بــن يزيــد ابخلالفــة الــيت     
هــ اسـتعاد  ٧٣بعده البنه عبد امللك بن مروان الذي يعترب املؤسس الثاين لدولة األمويني . وتعاقبت األ�م والسنني حىت كـان العـام 

. فانتـدب احلجـاج بـن يوسـف ملقاتلـة ابـن الـزبري يف مكـة  عبد امللك فيها كل البالد اليت كانت خاضعة البن الزبري ابسـتثناء احلجـاز
املكرمــة . وبعــد حصــار دام ســتة أشــهر وســبعة عشــر يومــاً قتــل ابــن الــزبري وانتهــت ملحمــة حياتــه كمــا تنتهــي مالحــم كبــار الرجــال 

 الذين مل جيدوا من ظروف حياهتم ما يساعدهم على حتقيق أطماحهم. 

وسـعه وقــد ضــاقت بـه األرض مبــا رحبـت وأيقــن أنـه ال ملجــأ لــه بعـد أن انفــض الكثـري مــن النــاس  والواقـع أن ابــن الـزبري كــان يف     
من حوله أن جيد طريقه إىل السالمة وان يعقد صلحاً مع عبد امللك بـن مـروان يتنـازل مبوجبـه عـن سـلطانه ، ولكـن أىب لـه حسـبه ، 

رجولتـه وشـجاعته ومـن شـجاعة أمـه أمسـاء ذات النطـاقني مـا يقيـه  وعز عليه يقينه أبحقيته يف اخلالفة أن يستسلم . لقد كان له مـن
عثرة االستسالم . يبدو ذلك يف احلوار الذي جرى بينه وبني هذه الوالدة الكرمية اليت أجتمعت يف شخصها خنوة املرأة العربيـة احلـرة 

ربي وهتــذيب ابــن عســاكر وابــن األثــري وتقــوى املســلمة الــيت أســلمت أمرهــا وأمــر ولــدها هلل عــز وجــل . جــاء يف اتريــخ كــل مــن الطــ
 وغريهم من املؤرخني ما يلي : 

" دخل ابن الزبري علـى أمـة أمسـاء بنـت أيب بكـر الصـديق وقـال : " � أمـه ! خـذلين النـاس حـىت ولـدّي وأهلـي ، فلـم يبـق معـي      
لـدنيا ، فمـا رأيـك ؟؟" ، فقالـت: " إنـت إال اليسري ممن ليس عنده من الدفع أكثر من صرب ساعة ، والقوم يعطونين مـا أردت مـن ا

وهللا � بــين أعلــم بنفســك ! أن كنــت تعلــم أنــك علــى حــق وأليــه تــدعو ، فــامض فقــد قتــل عليــه أصــحابك ، وال متكــن مــن رقبتــك 
فيلعب هبا غلمان بين أمية . وان كنت أمنا أردت الدنيا ، فبئس العبـد أنـت ! أهلكـت نفسـك وأهلكـت مـن قتـل معـك. وإن قلـت 

ت على حق ، فلما وهن أصحايب ضعفت ، فهذا ليس فعل األحرار وال أهل الدين ؟ وكم خلودك يف الـدنيا؟ القتـل أحسـن " : كن



٦ 
 

، فــد� منهــا ابــن الــزبري وقبــل رأســها وقــال :" هــذا وهللا رأيــي ، والــذي قمــت بــه داعيــاً إىل يــومي هــذا ... مــا ركنــت إىل الــدنيا وال 
 اخلــروج إال الغضــب هلل أن تســتحل حرمــه ، ولكــين أحببــت أن أعلــم رأيــك، فــزدتين بصــرية مــع أحببــت احليــاة فيهــا ، ومــا دعــاين إىل

بصـرييت ، فـانظري � أمـه ، فــإين مقتـول مـن يـومي هــذا ، فـال يشـتد حزنــك وسـلمي ألمـر هللا ، فـإن ابنــك مل يتعمـد اتيـان منكــر وال 
د ظلـم مسـلم وال معاهـد ، ومل يبلغـين ظلـم عـن عمـا يل فرضـيت بـه عمًال بفاحشة ومل جير يف حكـم هللا ، ومل يغـدر يف أمـان ومل يتعمـ

بل أنكرته ، ومل يكن شيء أثر عندي من رضى ريب ، اللهم أين ال أقول هذا تزكيـة مـين لنفسـي، أنـت أعلـم يب ، ولكـن أقولـه تعزيـة 
 ألمي لتسلو عين .". 

********** 

رأســه مث صــلب منكســاً . ومضــت ســنة علــى صــلبه بقــي فيهــا معلقــاً وقتــل ابــن الــزبري بعــد جــالل وقتــال وصــرب شــديد وقطعــت      
على خشبته حىت خرجت أمه يوماً فمرت حتته وقالت : " أما أن هلذا الراكب أن ينزل ؟". وملا كان احلجاج قـد أقسـم ال ينزلـه عـن 

مبثابــة شــفاعة منهــا لــه فأنزلــه.  خشــبته حــىت تشــفع بــه أمــه ، يقــال أن العبــارة الــيت صــدرت عنهــا وهــي متــر حتتــه قــد اعتربهــا احلجــاج
ويقال أن أمه محلتـه إىل املدينـة املنـورة أو محلـت بقـا�ه ودفنتـه يف دار صـفية بنـت حيـي زوج النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم ، مث زيـدت 

 يعاً . تلك الدار يف املسجد فابن الزبري مدفون يف املسجد مع النيب صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر رضي هللا عنهم مج

********** 

واجلــدير ابلــذكر أن ابــن الــزبري كــان أوىل مــن بــين أميــة ابخلالفــة بشــهادة االمــام مالــك الــذي روي عنــه قولــه : " ابــن الــزبري كــان      
 أفضل من مروان وكان أوىل من مروان وابنه ". كما جاء يف كتاب االستيعاب . 

تربير قتلهم هلذا الرجل الكبري . ذلك أن مكة قد ارجتـت ابلبكـاء حـني علمـت بقتلـه  والواقع أن بين أمية وجدوا عنتاً شديداً يف     
فاضطر احلجـاج بـن يوسـف أن يرقـى املنـرب وخيطـب يف النـاس قـائال هلـم : " أيهـا النـاس ! إن عبـد هللا بـن الـزبري كـان مـن خيـار هـذه 

عذابــه األلــيم ، وأن آدم كــان أكــرم علــى هللا مــن ابــن الــزبري ، األمــة حــىت رغــب يف اخلالفــة و�زعهــا أهلهــا وأحلــد يف احلــرم فأذاقــه مــن 
وكــان يف اجلنــة ، وهــي أشــرف مــن مكــة فلمــا خــالف أمــر هللا وأكــل مــن الشــجرة الــيت �ــي عنهــا أخرجــه هللا مــن اجلنــة ، قومــوا إىل 

 صالتكم يرمحكم هللا .". 

********** 



۷ 
 

ل عصــره . فقــد ظهــر يف القــرن اهلجــري األول رجــال كثــريون كــانوا مبثابــة علــى أن عبــد هللا بــن الــزبري مل يكــن اســتثناء مــن رجــا     
القمــم يف أمــتهم . مــنهم رجــال اجتــذبتهم السياســة وأعــزهتم أجمادهــا خبــوض املعــارك الداميــة ســعياً إىل حتقيــق أطمــاحهم ... ومــنهم 

ل هللا ... ومـــنهم مـــن قـــام ابلـــدعوة إىل هللا الـــذين صـــرفتهم احلماســـة الدينيـــة عـــن السياســـة واملتســـابق إىل احلكـــم إىل اجلهـــاد يف ســـبي
وتذكري الناس أب�م النبوة العظيمة ... ومنهم من انصرف إىل ميدان املعرفة واالهتمـام جبمـع الـرتاث النبـوي الكـرمي وحفـظ كتـاب هللا 

احلضــارة اجلديــدة الــيت أن خيالطــه حتريــف أو تغيــري ... وقــد كانــت حصــيلة تلــك اجلهــود الفائقــة أن اللغــة العربيــة قــد أصــبحت لغــة 
زلزلت هبا دنيا احلضارة القدمية وأن االسالم أخذ ينتشر كما ينتشـر احلزمـة مـن الضـياء ختـرتق أبشـعتها املشـرقني واملغـربني فـإذا النـاس 

 غري الناس والدنيا غري الدنيا وأصبحت كلمة هللا هي العليا وكلمة شياطني األنس واجلن هي السفلى . 

كــان الــرزء بقتــل عبــد هللا بــن الــزبري ثقــيالً جــداً ســالت بــه دمــوع كثــرية ونطقــت بــه ألســنة عديــدة منهــا مــا خــرج ومــع ذلــك فقــد       
نظماً من الشعر أو عبارات حمفوظة مجعت ما تفرق من األسى يف القلـوب وأعلنـت مـا تضـمنته االحشـاء مـن األسـف العظـيم علـى 

 حسان. فوا له ابلفضل والسابقة واإلا ألن يعرت انتهاء ملحمة هذا الرجل العظيم حىت أن أعداءه اضطرو 

وتعاقبـت املرائـي فــراثه معمـر بـن أيب معمــر الـذهلي ونعــيم بـن مسـعود الشــيباين وقـيس بــن اهليـثم السـلمي وغــريهم . ووصـفه مــن      
 عرفه من كبار القوم أبنه رجل دنيا ودين . وأنه جسد يف شخصيته وأخالقه مزا� العرب وفضائل االسالم.

، هللاوقد سئل ابن عباس عنه فقال : " كان قارائً لكتاب هللا ، متبعاً لسنة رسول هللا ، قانتا هلل ، صائماً يف اهلـواجر مـن خمافـة      
 ابن حواري رسول هللا ، وأمه بنت الصّديق ، وخالته عائشة حبيبة حبيب هللا وزوجة رسوله . فال جيهل حقه إال من عماه هللا " .

مليكــة فقــال للخليفــة األمــوي الصــاحل عمــر بــن عبــد العزيــز : " أن يف قلبــك مــن ابــن الــزبري شــيئاً ولــو رأيتــه ملــا رأيــت  أمــا ابــن     
 مناجيا قط مثله وال مصلياً ". 

ويروي عن ابن الزبري أنه قال قبيل مقتله : " اللهم أين أحببت لقاءك فأحببت لقائي وجاهدت فيك عـدوك فـأثبين      
 ". ثواب اجملاهدين


