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 بن العوامالزبري  جهاد

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 فيه؟لنُّصرييَِّة اٍل فهناَك َمن َيمَدُحُه وهناَك َمن َيُذمُُّه فما قوُل العلويَِّة َدَج الزُّبرُي بن الَعوَّاُم َموضُع

 

 اهلِل ُم أحًدا من األخياِر األطهاِر الذين سناندوا رسولنُتشري  بُّ وال ننسريُ ال نن ُنصريييِّنين إنَّنا كعلويِّني 

ظُِّمُه عنلذي ُتا (الزُّبُي بُن العوَّاِم)سريريرييِّدنا  )ص( يف دنعوِتِه منُذ ِبدناينِتها، ومن أولئَك األشريريريِاِص   حممَّد

مي املؤمنني أألنَّها تأخُذ بظاهِر األموِر فقط، َفتنُظنُّ أنَُّه قاتلن يف جيِش عائشَة بنت أبي بكر ِضدَّ السُّنَُّة 

 ِلننفِس السَّبِب!!اإلماِم علي )م( يف واقعِة اجَلمنِل، وتنُذمُُّه الشِّيعُة 

بيًّا جليلن الَقد ِر ن ننُذمَّ صريريرين ادونن أ ُنصريريريييِّنينيف قراءٍة متأنِّيٍة ألحداِث التَّاريِخ ننِقُف كعلويِّنين 

األموُر ثُثٌة: ) علينا سريريُُمُه:كالزُّبِي بِن العنوَّام ألنَّ العربَة خبواتيِمها، وننقتدي بقوِل اإلماِم الصريريَّادِ  

 أهِلِه(. أمٌر بانن لك ُرش ُدُه فاتَِّبع ُه، وأمٌر بانن لَك عنيُبُه فاج تنِنب ُه، وأمٌر اش تنَكلن عليَك َفُردَُّه إىل

نت عبِد رسريريوِل اهلِل )ص( السريريَّيدة صريرينِفيَّة ب  سريرييِّدنا الزُّبُي بن العنوَّاُم بُن ُخونيلد كان ابنن عمَِّة 

يف سريرينص صريري يٍة من عمِرِه، وكان من  ، أسريريلمن)ع( ، وابنن أِخ السريريَّيدِة خد ة بنت خويلد)ع( طَِّلِبُماْل

 السَّبعِة األوائِل يف اإلسُِم.

 ُيعذِِّبُه ِلينرِجعن عن اإلسُِم، وكانن ُيعنلُِّقُه يف حنصٍي، وُيشِعُل النَّارن عليِه، فكانن الزُّبُي كان عنمُُّه

 يقول: )ال أكفُر أبًدا(.

ف ياُة الزُّبِي بِن العنوَّام ومسينُتُه اجلهاديَُّة تنقسُم إىل قسمنِي: القسم األوَُّل عندنما قاتلن ونجناهندن 

 هلِل )ص( عُنيًَّة، والقسُم الثَّاني عندما جاهندن إىل جانِب اإلماِم علي )م( ِخْفينًة.إىل جانِب رسوِل ا

لذين يمنننِة يف غزوِة بدر، ونِمنن امنرنتننِي، وأنَُّه قائُد اْلج جريَّلن التريَّاريُخ أنريَُّه من أهريِل ا ِ    وقريد سريريريرين 

)ص( يومن  النَّيبِّ ِة ُأُحد، وأنَُّه ناصُرانتهاِء معركانتدنبنُهم النَّيبُّ حممَّد )ص( ِلينتنتنبَُّعوا جيشن قريٍش بعد 

ِح ُب رايِة الرَّسريريريوِل )ص( يومن فتاخلندِ ، وأنَُّه قتلن أخا منر حنب اليهودي يف غزوِة خيربن، وأنَُّه ناصريريرِي

ِب رسوِل اهلِل َلِن إىل جانُمع منن ِجهناِدِه اْلريُه ينندِرُج ِضريمن أمُرُه، إذ  كلُّريُدُه ونعنُظريمكََّة، وهذا أمٌر بانن لنا ُرش

 )ص(.سيِّدنا حممَّد 
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 فهو أنَُّه كانن من أهِل الشُّورى السِّتَِّة الذينن -كما هو حناُلُهم دوًما -أمَّا ما اشتنَكلن على الشِّيعِة

 يٍب بالنِّسبِة  م!!عيَّننهم عمُر بن اخلطَّاب ألموِر اخلُفِة وهذا موضُع عن

ِالفنين طل ة بن عبيد اهلل الذي ُقِتلن يف صفوف عائشَة حني كانن ُمانن بينهم من اْلومع ذلَك ك

 يقاتُل اإلمامن علي )م( وهذا يؤكُِّد أنَّ طل َة مذموٌم.

من جهريٍة أخرى وردن يف أحريداِث ذلريَك اليوِم أنَّه عندما اجتمعن أهُل الشريريريريُّورنى قال  م عبُد    

م إىل ثُثريريٍة منُكم(، فقريريالن الزُّبنُي: )جنعنلريرْيُت َأمِري إىل عليص(، وقريريال الرَّمحن بُن عنوف: )اجعنُلوا أمرنُك

طل ُة: )جنعنْلُت َأمِري إىل عثمان(، وقال سريريريعُد: )جنعنْلُت َأمِري إىل عبد الرمحن بن عوف(، ويف هذا 

فيًذا ألمِر رسريريوِل نُمبايعنِتِه تنداللٌة أنَُّه كانن يف هذا اليوِم ُيؤدِّي دنورنُه اجلهاديَّ ِلُنصريريرِة اإلماِم علي )م( ون

ن عبيد اهلل باهلِل )ص(، َكمنا ناصريرينرنُه يومن امتنعن عن مبايعِة أبي بكر يومن السريريَّقيفِة، على عكِس طل َة  

 ِيِه. ناللَّذنين أرادنا أمرن اخلُفِة ِل بن أبي وقَّاص وسعد

ُمطَلِق  يف الذَّمِّ اْلسنبَّبنت اجلمِل فهي اليت تنأمَّا مشارنَكُتُه بظاهِر األمِر يف صفوِف عائشَة يف موقعِة 

، وهو أمٌر ُمشريتنِكٌل بسريبِب بعِ  التَّفاصيِل الواجِب اإلشارُة إليها، وأهمُّها أنَُّه     له من ِقبنِل الشريِّيعةِ 

َطل نَة! : )وناعنجنًبا ِل)م( وقالن فيِه اإلماُم ،ُلاِتَقيقرياتِل اإلمامن علي )م( كما فعلن طل ُة الذي ُقِتلن وهو يُ 

، اللهمَّ ُخذ ُه حتَّى إذا ُقِتلن أعَطاِني صريريرينَفَقتنُه ِبينميِنِه َطاِئًعا، ثم ننَكبن بنيعنِتي َألَّبن النَّاسن على ابِن عفَّانن

 وال ُتم ِهْلُه(.

ونن عوًنا ألمِي املؤمننِي ِلينك لكنَّ الزُّبنين أظهنرن التَّقيََّة وعنِملن بها، فقد أظهنرن أنَُّه يف صفوِف عائشَة

اِر عائشَة ُحجًَّة على أنص)م( ُمع َلننِة إىل صفوِف اإلماِم علي اإلماِم علي )م(، ونِلينكونن يف حلظِة ُرُجوِعِه اْل

ًُ، فقد وردن أنَّ الزُّبين انصريريرنفن عن القتاِل، حيب   وإثباًتا ألحنقِّيَِّة اإلماِم علي )م(، وهو ما حنصريرينلن ِفع

ين وأنتن ُدَك اهلَل َأسنِمع تن رسولن اهلِل يقوُل: إنََّك ُتقاِتُلنشريُ فقال له: )يا ُزبنُي! َأ لتَقى باإلماِم علي )م(ا

ِقينُه الشريريَّيطاُن فن عن القتاِل، َفَلَظاِلٌم؟(، فقال الزُّبُي: ننعنم!   َأذ ُكر ُه إالَّ يف منوقفي هذا. ولذلَك انصريريرن

اٍن، قال له: )ُجب ًنا، ُجب ًنا(، َفرندَّ عليه الزُّبُي: )َقد  عنِلمن النَّاُس أنِّي لسريريريريُت َ بنعبريُد اهلل بن الزُّبي ف 

 ولكن  ذنكَّرنِني عليٌّ شنيًئا سنِمع ُتُه من رسوِل اهلِل، َف نَلْفُت أالَّ ُأقاِتَلُه(.

َة كانن كلَّ منن ونَقفن مع عائشن َفَقوُل اإلمام علي )م(: )إنََّك ُتقاِتُلين وأنتن َظاِلٌم( هو رنمٌز إىل أنَّ

ِه، وهذا ريريريرِيربتن للجنميِع أحقِّيََّة اإلماِم يف حنريريريرِيوقفن ِلُيثبمنًما، والصَّ ابيُّ اجلليُل الزُّبُي ونَقفن هذا اْلظاِل

سريريريننِد إليِه، ُمينُدلُّ على القسريريريم الثَّاني من جهاِدِه اخلفيِّ، وهذا يعين أنَُّه أدَّى واجبنُه باَماِم الدَّوِر اْل
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موز اجملاشعي مَّا توجَّهن إىل املدينِة َلِ َقُه عمرو بن جرلل نقِّ، إذ  َل تنأييدنُهونلكنَُّه دنَفعن حياتنُه مثنن إعُِنِه 

بوادي السريريِّبناِع ونَقتنَلُه وهو ُيصريرينلِّي. َفلمَّا ِجيءن بِه منقتواًل رنونى اإلماُم علي )م( قولن رسريريوِل اهلِل )ص(:   

 صريريرينِفيََّة بالنَّاِر(، ويف هذا داللٌة واضريريري ٌة على منَقاِم الزُّبنِي العالي عندن اهلِل، وإالَّ ِلمناذا ر  َقاِتلن ابِن)بنشريريريِّ

 ينتنوعَُّد قاِتَلُه بالنَّاِر؟

 

 نكتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الباحب الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


