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انتصارات إسالمية

معركة البويب ..إيمان وإعداد
يف الثاين ع�رش من �شهر رم�ضان �سنة
13هـ 634 -م ،ن�شبت معركة البويب
الفا�صلة بني الفر�س وامل�سلمني،
على عهد اخلليفة الفاروق عمر بن
اخل��ط��اب ،ر�ضي الله عنه ،التي
قادها قائد عبقري ،هو املثنى بن
حارثة.
لي�ست احلروب واملعارك يف قوامي�س
امل�سلمني عقائد جمردة عن التجهيز،
وال عتاد ًا جمرد ًا عن العقيدة ،بل هي
معادلة لها طرفان� :إميان واعداد،
يتناغمان كي يح�صل الن�رص امل�ؤزر
ال��ذي ير�ضي �أهله ليفرحوا بن�رص
الله.
هذان املبد�آن املت�سايران جمعهما
القر�آن الكرمي وح�ض عليهما ،فقال
تعالى «ان تن�رصوا الله ين�رصكم
ويثبت �أق��دام��ك��م» ،وق��ال «و�أع���دوا
لهم ما ا�ستطعتم من قوة ومن رباط
اخليل» .يتبني هذا جلي ًا يف معركة
البويب ،التي انت�رص فيها امل�سلمون
على الفر�س ،بعد معركة اجل�رس.
هزمية معركة اجل�رس

ق��اد معركة اجل�رس� ،أب��و عبيد بن
م�سعود ،ويذكر امل�ؤرخون �أن ال�سبب
الرئي�س يف هزمية معركة اجل�رس،
ه��و ع��دم ال��ت��زام قائدها مب�شورة
عمر ر�ضي الله عنه ،حيث قال له:
ِ
تف�ش لك �رس ًا ،وا�ست�رش �أ�صحاب
«ال
ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم».
َ
ف�صل ب�ين جي�ش امل�سلمني
فقد
فرع من نهر الفرات،
وجي�ش الفر�س ٌ
وك��ان عليه ج�رس ،ف��أ���ش��ار عليه
�أ�صحابه �أال يعرب امل�سلمون اجل�رس
الى الفر�س ،لأنهم بذلك ي�ضيق بهم
املكان ،وي�صريون فري�سة �سهلة
للأعداء ،هذا من جهة ،ومن جهة
�أخرى ،فان امل�سلمني اعتادوا على
القتال يف ال�صحراء ،فبقا�ؤهم قبل
اجل�رس يعطيهم الفر�صة للعودة

الى ال�صحراء ،التي خربوا القتال
فيها ،فال ي�ستطيع الفر�س النيل
ي�صغ اليهم �أبو
منهم ه��ن��اك .مل
ِ
عبيد �سمع ًا ،وا�ست�أثر بر�أيه ،فعرب
اجل�رس ،وحدث ما توقعه �أ�صحابه،
فقد �ضاق املكان عليهم ،وكانت
الفيلة تقاتل يف �صفوف الفر�س،
حتى قتل امل�سلمون يف هذه املعركة
�رش قتلة ،وعلى ر�أ�سهم قائدهم �أبو
عبيد ،ال��ذي دا�سته اح��دى الفيلة
فقطعته �أ�شالء.
وزاد ال��ط�ين ب��ل��ة ،ح�ين ق��ام �أح��د
اجلنود بقطع اجل�رس ،ظن ًا منه �أنه
يجعل امل�سلمني يكرون على �أعدائهم
وي�ستب�سلون يف القتال ،وه��و ما
�ضاعف من �أعداد ال�شهداء.

شخصيات وألقاب

الزبير بن العوام
حواري الرسول

الزبري بن العوام بن خويلد ،يكنى عبدالله� ،أمه ال�صحابية اجلليلة
�صفية بنت عبداملطلب عمة الر�سول ،ولد �سنة  28قبل الهجرة «594
م» مبكة وتزوج �أ�سماء بنت �أبي بكر ،كثري الإنفاق يف �سبيل الله� ،أحد
الع�رشة املب�رشين باجلنة� ،أ�سلم على يد ال�صديق �أبي بكر ،ومل يتخلف
عن غزوات النبي.
يلقب الزبري ب��ح��واري الر�سول� -أي خليله ون��ا��صره و�صاحبه
امل�ستخل�ص ،ويقول الزبري� :أخذ ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم بيدي
فقال« :لكل نبي
وحواري الزبري».
حواري،
ِّ
ُّ
هو �أول من �سل �سيف ًا يف �سبيل الله ،وعن �سعيد بن امل�سيب قال�« :أول
من �سل �سيفه يف ذات الله الزبري بن العوام ،فبينما الزبري نائم يف
�شعب املطابخ� ،إذ �سمع �شائعة ب�أن ر�سول الله قتل ،فخرج وهو غالم
ابن اثني ع�رش عام ًا �شاهر ًا �سيفه ،فلقيه النبي فقال« :ما �ش�أنك يا
زبري؟» قال �سمعت �أنك قتلت ،قال« :فما كنت �صانعا؟ قال� :أردت والله
�أن ا�ستعر�ض �أهل مكة ،فدعا له النبي ول�سيفه».
�شهد الزبري يوم بدر فكان مع النبي �صلى الله عليه و�سلم على فر�س
امليمنة واملقداد بن الأ�سود على فر�س املي�رسة وعليه عمامة �صفراء،
فنزل جربيل على �سيماء الزبري.
كانت �شجاعة الزبري يف بدر وا�ضحة في�صفه علي بن �أبي طالب ر�ضي
الله عنه بقوله�« :أ�شجع النا�س الزبري وال يعرف قدر الرجال �إال
الرجال».
كما �شهد معركة الريموك ،وقد اجتمع مع بع�ض الفر�سان ال�شجعان
فقالوا له�« :أال حتمل فنحمل معك ،يريدون �أن يكون يف طليعتهم،
فقال� :إنكم ال تثبتون ،فلما واجهوا جي�ش الروم �أحجموا و�أقدم هو،
و�أ�صيب بجرحني يف هذه املعركة ،ويف يوم حنني� ،أخرب امل�رشكون
قائدهم �أنهم يرون فار�سا يقاتل وا�ضع ًا رحمه على عاتقه ،عا�صبا
ر�أ�سه بع�صابة حمراء ،فقال لهم :هذا الزبري بن العوام و�أحلف بالالت
والعزى ليخالطنكم فاثبتوا له ،فلما جاء الزبري �إلى موا�ضعهم
وق�صدهم ليقاتلهم حتى �أزاحهم من مكانهم.
ويف يوم �أحد ،ملا ان�رصف امل�رشكون وخاف النبي �صلى الله عليه و�سلم
�أن يرجعوا قالت عائ�شة -ر�ضي الله عنها� -أن النبي قال« :من ينتدب
له�ؤالء يف �آثارهم ،حتى يعلموا �أن بنا قوة؟» ،فكان �أبو بكر والزبري،
فخرجا ومعهم �سبعون رجال يف �آثار امل�رشكني ،فان�رصفوا.
وعند فتح م�رص كانت �شجاعة الزبري وحزمه ال�سبب يف انت�صار
امل�سلمني ،فقد �أر���س��ل عمر بن اخلطاب ر�ضي الله عنه ،عمرو
بن العا�ص لفتح م�رص وكان  3500رجل ،و�أر�سل عمرو للخليفة لإمداده
بقوات �أخرى ملا ا�ستع�صى فتح م�رص ،ف�أر�سل اخلليفة اثني ع�رش �ألف ًا
�أخرى فيهم ال�صحابة الكبار ،وكتب �إلى عمرو «�إين �أمددتك ب�أربعة
�آالف على كل �ألف منهم رجل مقام �ألف» ،وكان الزبري على ر�أ�س �أحد
ه�ؤالء ،وحني قدم وكان عمرو يحا�رص ح�صن بابليون ،طاف باخلندق
املحيط باحل�صن ،ثم فرق الرجال ،وطال احل�صار وبلغ �سبعة �أ�شهر،
وت�أخر فتح احل�صن فقال الزبري لعمرو بن العا�ص�« :إين �أهب نف�سي
لله� ،أرجو �أن يفتح الله بذلك على امل�سلمني» ،فجاء ب�سلم �أ�سنده �إلى
�سور احل�صن ،ثم �صعد ،و�سمعوا الزبري يكرب من فوقه ،فتكاثروا على
ال�سلم حتى خ�شي عمرو �أن ينهار بهم ،وبعدها ان�سحب الروم وا�ستولى
امل�سلمون على احل�صن وكانت تلك معركة حا�سمة يف فتح م�رص� .شهد
الزبري يوم اجلمل مع طلحة وعائ�شة -ر�ضي الله عنهم� -إال �أنه ان�رصف
عندما َّ
ذكره علي بن �أبي طالب مبا قاله النبي �صلى الله عليه و�سلم،
فعن �أبي حرب بن الأ�سود الد�ؤيل ،قال �شهدت الزبري خرج يريد عليا،
فقال له علي� :أن�شدك الله ،هل �سمعت ر�سول الله يقول :تقاتله و�أنت
له ظامل؟ فقال اذكر ،ثم م�ضى الزبري من�رصفا ،فلما ان�رصف ال يريد
القتال لقيه ابنه عبدالله قال «جبنا ،جبنا» ،قال قد علم النا�س �أين
ل�ست بجبان ،ولكن ذكرين علي ب�شيء �سمعته من ر�سول الله ،فحلفت
�أن ال �أقاتله ،ثم قال :ترك الأمور التي �أخ�شى عواقبها يف الله �أح�سن يف
الدنيا ويف الدين.
وطعنه ابن جرموز ،فقتله ودفن بوادي ال�سباع يف �سنة  36هـ يف
الب�رصة ،وجل�س علي يبكي عليه ،وقال« :والله ليدخلن قاتل ابن �صفية
النار».

معركة البويب

ان�سحب املثنى بقواته بعد ا�صالح
اجل�رس ،فوجد حامية �صغرية من
الفر�س ت�سري على نهر الفرات،
فحا�رصها وقتل من فيها .ورغم �صغر
حجم هذه املوقعة ،اال �أنها �أحدثت
هزّ ة عنيفة يف الفر�س ،كما رفعت من
معنويات اجلي�ش الإ�سالمي.
من جديد ،توجه اجلي�ش الفار�سي
ملقابلة املثنى بن حارثة ،الذي
ع�سكر بجوار احل�يرة ،ووج��ه اليه
الفاروق م��دد ًا من اجلنود .ا�ستفاد
املثنى من الأخطاء ال�سابقة ،ومن
خرباته مع خالد بن الوليد ،فقرر
�أن يختار هو مكان املعركة ،وتوجه

�سمى ال ُب َو ْيب،
بجي�شه الى منطقة تُ َّ
و�أر���س��ل ر�سائل ال��ى �أم���راء القوات
الإ�سالمية القادمة من املدينة ،ب�أن
يتوجهوا الى هناك ،وك��ان املكان
الذي اختاره يف غرب نهر الفرات،
ف��ه��ذا ال��ن��ه��ر يف�صل ب�ين اجلي�ش
الإ�سالمي واجلي�ش الفار�سي القادم
من املدائن ،وجاء املدد الإ�سالمي،
وان�ضم الى جي�ش املثنى ،و�أ�صبح
قوام اجلي�ش ثمانية �آالف ،واجلي�ش
الفار�سي ما بني ال�ستني وال�سبعني
�أل��ف�� ًا على ال�ضفة الأخ����رى لنهر
الفرات.
�أر�سل اجلي�ش الفار�سي ر�سالة الى
املثنى :اما �أن تعربوا الينا �أو نعرب
اليكم .ف�أجاب املثنى ب�أن يعربوا هم

دعا له الرسول وشهد له الصحابة بالسبق

الى امل�سلمني .كان املثنى قد نظم
جي�شه جيد ًا ،وكان هو يف املقدمة،
وجعل فرقة من اجلي�ش يف امل�ؤخرة
ال ت�شرتك يف القتال ،حتى حتمي
ظهر امل�سلمني من �أي التفاف رمبا
يحدث من اجلي�ش الفار�سي حول
اجلي�ش الإ�سالمي.
تكرر م�شهد معركة اجل�رس ،ولكن
بعك�س الأدوار ،فعندما عرب الفر�س
نهر الفرات ،كان اجلي�ش الإ�سالمي
يحا�رص املنطقة بكاملها ،فدخلت
ال���ق���وات ال��ف��ار���س��ي��ة يف املنطقة
ال�ضيقة ،وب��ذل��ك اف��ت��ق��دوا عن�رص
الكرثة ،لأن امل�ساحة التي تركها
امل�سلمون للفر�س �ضيقة ،ويقف
جي�شهم بكامله �صفوف ًا بع�ضهم خلف
بع�ض ،ويقابل �صفهم الأول فقط
�صف امل�سلمني الأول ،وال ي�ستطيع
�أحد الدخول يف املعركة يف ال�صف
الأول من كال اجلي�شني ،ف�أ�صبح ال
قيمة لعدد جي�ش الفر�س عندئذ،
وه��ذا ما ك��ان خطط له املثنى بن
ح��ارث��ة .وبذلك انت�رص امل�سلمون
وقتلوا مهران بن باذان قائد الفر�س،
ا�ضافة الى خم�سني �ألف ًا من اجلنود.
لقد ات�ضح يف معركة البويب جلي ًا،
�أن التخطيط ال�سليم واالدارة ال�سليمة
للمعركة ،لهما دور مهم يف الن�رص،
م��ق�ترن� ًا بعقيدة را���س��خ��ة و�إمي���ان
ثابت.
كفاءة القائد

جاء يف موقع ق�صة الإ�سالم :لقد �أثبت
املثنى �أنه قائد ع�سكري على درجة
عالية من الكفاءة ،فقد اختار �أر�ض
امل��ع��رك��ة ،وك��ان��ت حم�����ص��ورة بني
الفرات والبويب ،وهي ت�صلح لن�صب
الكمائن للعدو ،ثم و�ضع اخلطط
املنا�سبة لهذه الأر�ض ،بحيث يت�سنى
للقوات القليلة العدد �أن تكون فاعلة،
وتفقد الأكرثية العددية فاعليتها.

زيد بن ثابت ..مفتي
المدينة وجامع القرآن

كان زيد بن ثابت من �أكرث ال�صحابة �إتقان ًا حلفظ القر�آن وتفاني ًا
يف جمعه ،وباركه الر�سول � -صلى الله عليه و�سلم  -بالدعاء،
و�شهد له ال�صحابة بال�سبق والتقدم يف العلم واحلكمة ،وكان
�ضليع ًا يف املواريث والفقه ،ولقب بالإمام الكبري و�شيخ القراء
ومفتي املدينة.
ويقول الدكتور حممد متويل من�صور  -الأ�ستاذ بجامعة الأزهر  -هو
زيد بن ثابت بن ال�ضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف
بن غنم بن مالك بن النجار بن ثعلبة الأن�صاري من بني النجار
�أخوال الر�سول � -صلى الله عليه و�سلم  -باملدينة ،وامللقب ب�أبي
�سعيد و�أبي خارجة.
كان يتيم ًا يوم قدم الر�سول � -صلى الله عليه و�سلم  -املدينة ،فقد
تويف والده يوم ُبعاث و�سنه ال تتجاوز �إحدى ع�رشة �سنة ،و�أ�سلم
وهو �صغري مع امل�سلمني من �أهله ،وعكفت �أمه على تربيته وتعليمه
وحثه على اجلهاد يف �سبيل الله ،ففي غزوة بدر ذهب �إلى الر�سول -
�صلى الله عليه و�سلم  -يرجوه �أن يخرج معهم يف �سبيل الله يف تلك
الغزوة ،فلما �أ�شفق عليه الر�سول � -صلى الله عليه و�سلم  -ل�صغر
�سنه ورده رد ًا كر ً
ميا ،حزن حزن ًا �شديد ًا فوعده الر�سول  -عليه
ال�صالة وال�سالم  -بالغزوة املقبلة.
و�أذن له باجلهاد يف غزوة اخلندق ،ويف يوم تبوك �أمره النبي -
�صلى الله عليه و�سلم  -بحمل راية بني النجار بد ًال من ُعمارة بن
حزم ،فقال ُعمارة :يا ر�سول الله بلغك عني �شيء ،قال الر�سول
 �صلى الله عليه و�سلم« :ال ،ولكن القر�آن مقدم ،وزيد �أكرث �أخذ ًامنك للقر�آن».
�صفاته

بلدة طيبة ورب غفور

سبأ ..مدينة الحضارة والسيل والسد
قال الله تعالى يف �سورة �سب�أ «لَ ق َْد
ان ِل َ�س َب ٍ�إ فيِ َم ْ�سكَ ِنهِ ْم � َآيةٌ َج َّنت ِ
َان
كَ َ
ي�ينٍ َو ِ�ش َم ٍ
�ن مَ ِ
�ن رِ ْز ِق
ال كُ لُوا ِم� ْ
َع� ْ
ا�شكُ ُروا لَ ُه َب ْل َدةٌ َط ِّي َبةٌ َو َر ٌّب
َر ِّبكُ ْم َو ْ
�ضوا فَ �أَ ْر َ�س ْلنَا َع َل ْيهِ ْم
ور فَ �أَ ْع َر ُ
غَ فُ ٌ
َاه ْم بِ َج َّن َت ْيهِ ْم
َ�س ْيلَ الْ َعرِ ِم َو َب َّدلْ ن ُ
��ل َخ ْم ٍط َو�أَثْ ٍ
��ي ُ�أكُ ٍ
��ل
َج َّن َتينْ ِ ذ ََواتَ � ْ
َو َ�ش ْي ٍء ِم ْن ِ�س ْدرٍ قَ ِل ٍ
َاه ْم
يل ذَ ِلكَ َجزَ ْين ُ
با كَ ف َُروا َو َهلْ جُ َ
ور
مِ َ
نازِ ي �إ اَِّل الْ كَ فُ َ
َو َج َع ْلنَا َب ْين َُه ْم َو َبينْ َ الْ قُ َرى َّ
ال ِتي
يها قُ ًرى َظ ِ
اه َرةً َوقَ َّد ْرنَ ا
اركْ نَا ِف َ
َب َ
يها لَ َي يِ َ
ال
ا
يه
ِف
ريوا ِف َ
َ
ال�سيرْ َ ِ�س ُ
َّ
ني فَ قَالُ وا َر َّبنَا َب ِ
اع ْد َبينْ َ
َو�أَ َّيام ًا � ِآم ِن َ
َاه ْم
�أَ ْ�سفَارِ نَ ا َو َظل َُموا �أَنْ فُ َ�س ُه ْم فَ َج َع ْلن ُ
�أَ َح ِ
اد َ
يث َو َم َّزقْ ن ُ
م َّز ٍق �إ َِّن فيِ
َاه ْم كُ َّل مُ َ
ذَلكَ َل َآي ٍ
ِ
�ص َّبارٍ َ�شكُ ورٍ ».
ات ِلكُ ِّل َ
تقول الدكتورة �سعاد �صالح،
�أ�ستاذ الفقه بجامعة الأزهر :جاء
ا�سم �سب�أ من ا�سم �سب�أ عبد �شم�س بن
ي�شجب بن يعرب بن قحطان قالوا:
وك��ان �أول م��ن �سبى م��ن العرب
ف�سمي �سب�أ لذلك ،وكان يقال له:
الرائ�ش لأن��ه كان يعطي النا�س
الأموال من متاعه .قال ال�سهيلي:
ويقال� :إنه �أول من تتوج .وذكر
بع�ضهم �أنه كان م�سلماً ،وكان له
�شعر ب�رش فيه بوجود ر�سول الله
�صلى الله عليه و�سلم وقال الإمام
�أح��م��د :حدثنا �أب��و عبدالرحمن
حدثنا اب��ن لهيعة ع��ن عبدالله
بن هبرية ال�سبائي عن عبدالرحمن
ب��ن وع��ل��ة �سمعت ع��ب��دال��ل��ه بن
العبا�س يقول� :إن رج ً
ال �س�أل النبي
�صلى الله عليه و�سلم عن �سب�أ ما
هو؟ �أرجل �أم امر�أة �أم �أر�ض؟ قال:
بل هو رج��ل ،ول��د ع�رشة ف�سكن
اليمن منهم �ستة وبال�شام منهم
�أربعة ،ف�أما اليمانيون فمذحج
وكندة والأزد والأ�شعريون و�أمنار
وحمري و�أما ال�شامية فلخم وجذام
وعاملة وغ�سان.
وقد ا�شتهرت �سب�أ بغناها وتاجرت
ب��ال��ع��ط��ور وال�����درر وال��ب��خ��ور

إسالمية

كتبة الوحي

بالد في القرآن

واللبان .وقد ذكر �إنتاجها للعطور
يف عدة م�صادر مثل العهد القدمي
والإن��ي��اذة .وق��د ذك��رت �سب�أ يف
القر�آن الكرمي ولها �سورة با�سمها
فيه ،وذلك لكرثة الق�ص�ص عنها،
و�أ�شهرها ق�صة بلقي�س و�سليمان
عليه ال�سالم ،وق�صة ال�سد العظيم
و�سيل العرم فحكى ما كانوا فيه
من النعيم� ،إذ كانوا يف �أخ�صب
البالد و�أطيبها وذك��ر �سد م�أرب
ال���ذي �أق��ام��ت��ه ملكتهم بلقي�س،
ولكنهم ب��ط��روا وك��ف��روا النعمة
وطغوا وكانوا جمو�س ًا يعبدون
ال�شم�س ف�أر�سل الله لهم الر�سل فلم
يهتدوا ،ف�أر�سل عليهم �سيل العرم،
جزاء مبا كانوا
و�رشدهم
فهدم ال�سد
ً
ّ
يعملون .يقول الله تعالى« :لقد
كان ل�سب�أ يف م�سكنهم �آية جنتان
عن ميني و�شمال كلوا من زرق ربكم
و�أ�شكروا له بلدة طيبة
ورب غفور
ٌّ
* ف�أعر�ضوا ف�أر�سلنا عليهم �سيل
العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتني
ٍ
و�شيء من
ذواتي �أكُ ل خمط و�أثل
�سدر قليل * ذل��ك جزيناهم مبا
كفروا وهل جن��ازي �إال الكفور»،
«�سب�أ :الآيات .»17 - 15
وت�ضيف :تظل ق�صة ملكتهم بلقي�س
مع �سليمان عليه ال�سالم يف �سورة
النمل �أه���م ق�ص�ص مملكة �سب�أ
فعندما �سمع �سليمان عليه ال�سالم
خرب عبادتهم لل�شم�س من الهدهد
كتب ك��ت��اب�اً ،وختمه بخامته،
و�أع��ط��اه �إل��ى الهدهد ليذهب به
�إلى امللكة� ،إنه كتاب دعوة �إلى
الإ�سالم والإمي��ان فم�ضى الهدهد
بالكتاب ،حتى و�صل �إلى �سب�أ و�إذ
امللكة مع وزرائها يف املجل�س،
ف�ألقى الكتاب �إل��ى امللكة ،و�إذ
بها تده�ش ،وتفتح الكتاب فتقر�أ
توجهت �إلى وزرائها
حمتواه وهنا
ّ
و�أ�رشاف قومها قالت يا �أيها امللأ
كتاب كرمي
الأ�رشاف �إين �ألقي �إيل
ٌ
يتبني م��ن حم��ت��واه ومر�سله �أن

منوعات

الكتاب ذو كرامة ورفعة �إنه من
�سليمان النبي ملك الإن�س واجلن
مقرون با�سم الله
واحليوان و�إنه
ٌ
الرحمن الرحيم ال با�سم ال�شم�س
التي نعبدها وق��ررت �أن احلرب
لي�ست يف �صالح مملكتها فقررت
الذهاب �إلى مملكة �سليمان ولقد
�أمر �سليمان قبل جميء بلقي�س،
اجلن والبنّائني� ،أن يعملوا ق�رص ًا
من الزجاج ،وفر�ش �أر�ض الق�رص
بالزجاج ال�صايف ،وكان ما حتت
الزجاج فارغاً ،ف�أمر مبلئه ماء،
وجعل فيه الأ�سماك وجعل �رسيره
يف �أعلى الق�رص وملا انتهى ال�سري
بامللكة وقومها� ،إلى حمل العر�ش
م� ّ�رت بلقي�س من مو�ضع عر�شها
الذي جاء به �أحد جنود �سليمان
وهو العارف ببواطن الأمور حتى
و�صلت �إل��ى ب��اب ال����ّصحرّ ح الذي
جل�س فيه �سليمان ،ال�ستقبالها،
فلما و�صلت ،ونظرت �إل��ى املاء
ّ
والأ�سماك قيل لها ادخلي ال�رصح
فلما ر�أته توقّ فت �إذ ح�سبته وظنّت
�أن ال�رصح جلّ ةً من املاء.
ث��م ..ملّ ا مل تر ب� ّ�د ًا من الدخول
«ك�شفت عن �ساقيها» فرفعت ثوبها،
لئال يبتلّ باملاء قال لها �سليمان
ممر ٌد
�رصح
�إنه لي�س ماء بل هو
ّ
ٌ
مملّ�س من قوارير ومن الزجاجة.
فدخلت ،وقالت �ضارعةً �إلى الله
عما كانت
�سبحانه ،م�ستغفرة
ّ
عليه �سابق ًا م��ن الكفر وعبادة
ال�شم�س ،وقالت رب �إين ظلمت
نف�سي و�أ�سلمت الآن مع �سليمان
ف ��إين م�سلمة معه ،معرتفة لله
رب العاملني وقد علم ،هذا النبي
العظيم ،وهذه امللكة العاقلة،
النا�س ،االهتمام ب�أمر الدين،
وقوة العزمية يف هداية النا�س،
مهما كلف الأم��ر وك��ان من حكمة
رجحت االنقياد لله
بلقي�س �أنها ّ
ول�سليمان على الكرب والغرور
وال�ضالل.
والبقاء يف الكفر
ّ

عرف زيد بالعقل الراجح وحدة الذكاء ،وجودة الذهن ونعمة
احلفظ اجليد والذاكرة القوية وحمبة العلم ،ويروى �أن بع�ض رجال
قومه �أتوا به �إلى الر�سول � -صلى الله عليه و�سلم  -و�أخربوه �أنه
قد حفظ �سبع ع�رشة �سورة من القر�آن الكرمي .فعر�ض عليه النبي
 عليه ال�صالة وال�سالم � -أن يتعلم كتاب اليهود «التوراة» فقدقال له الر�سول« :يا زيد تعلم يل كتاب يهود ف�إين والله ما �آمنهم
على كتابي» .ويروى �أي� ًضا �أنه تعلمه يف نحو �أ�سبوعني و�أتقنه
متام ًا ،وكان يكتب له �إليهم ،و�إذا كتبوا �إليه قر�أ له  -عليه ال�صالة
وال�سالم.
وي��روى عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت قال :قال يل ر�سول
الله � -صلى الله عليه  -و�سلم�« :أحت�سن ال�رسيانية» ،قلت ال ،قال:
«فتعلمها ف�إنه ت�أتينا كتب» ،قال فتعلمتها يف �سبعة ع�رش يوم ًا،
قال الأعم�ش كانت ت�أتيه كتب ال ي�شتهي �أن يطلع عليها �إال من يثق
به ،من هنا �أطلق عليه لقب «ترجمان الر�سول �صلى الله عليه
و�سلم».
وكان �أكرث ال�صحابة �إتقان ًا حلفظ القر�آن ،و�أداء لقراءته ،و�ضبط ًا
لإعرابه ولغاته مع فهمه ملا يقر�أ ،فكلفه الر�سول � -صلى الله عليه
و�سلم  -لعدله ورويته وبراعته و�إتقانه يف التعلم واحلفظ و�أمانته
ودقته يف النقل ،بكتابة الوحي الذي يتنزل عليه � -صلى الله عليه
و�سلم  -وداوم على كتابة وقراءة القر�آن على الر�سول � -صلى الله
عليه و�سلم  -بع�ضه �أو كله و�شهد العر�ضة الأخرية للقر�آن ،وقال
�أن�س :جمع القر�آن على عهد ر�سول الله �أربعة ،كلهم من الأن�صار:
�أبي ،ومعاذ وزيد بن ثابت و�أبو زيد.
حرب الردة

ملا وقعت حرب الردة قتل عدد كبري من حفظة القر�آن يف معركة
اليمامة ،فبعث �إليه خليفة امل�ؤمنني �أبو بكر ،وكان عنده عمر بن
اخلطاب فقال له :يا زيد �إن عمر �أخربين �أن عدد ًا كبري ًا من حفظة
القر�آن قد قتلوا ،و�إنه يعر�ض علي �أن نقوم بجمع القر�آن ،و�إنك
رجل �شاب عاقل ،قد كنت تكتب الوحي لر�سول الله � -صلى الله
عليه و�سلم  -فتتبع القر�آن ف�أجمعه.
وقال زيد :كيف نفعل �شيئ ًا مل يفعله الر�سول � -صلى الله عليه
و�سلم .ولكن عمر ظل يناق�ش زيد ًا حتى �رشح الله �صدره لذلك ،كما
�رشح �صدر �أبي بكر ،وقال :فوالله لو كلفوين نقل جبل من اجلبال
ما كان �أثقل علي مما �أمرين به من جمع القر�آن.
و�أخذ يتتبع القر�آن ،ويجمعه من اللخاف والرقاع وغريها مما كان
مكتوب ًا بني يدي الر�سول � -صلى الله عليه و�سلم  -ومن �صدور
الرجال ،وكان ال يكتب �شيئ ًا حتى ي�شهد �شاهدان على كتابته
و�سماعه من الر�سول � -صلى الله عليه و�سلم  -ورتبه على ح�سب
العر�ضة الأخرية التي �شهدها مع الر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم -
و�أودعه عند �أبي بكر حتى تويف وبقيت الن�سخة يف رعاية عمر ،ثم
عند �أم امل�ؤمنني حف�صة.
اختيار

ويف عهد عثمان بن عفان  -ر�ضي الله عنه  -كان ال�صحابة قد
انت�رشوا يف البالد وات�سعت الفتوحات ،واختلفت القراءات بني
النا�س وخط�أ بع�ضهم بع� ًضا ،وكادت حتدث فتنة ،فا�ستدعاه عثمان
بن عفان وك َّلفه بكتابة م�صحف ،ويروى عن م�صعب بن �سعد ،قال
عثمان :من �أكتب النا�س؟ قالوا :كاتب ر�سول الله �صلى الله عليه
و�سلم زيد بن ثابت .قال :ف�أي النا�س �أعـرب  -ويف رواية �أف�صح-؟
قالوا� :سعيد بن العا�ص .قال :فليمل �سعيد ،وليكتب زيد.وملا
انتهى من كتابته عر�ض عثمان امل�صحف على �صحف حف�صة ،فلم
يختلفا يف �شيء ،فقرت نف�سه ر�ضي الله عنه.
ويف رواية ملحمد بن �سريين� :أن عثمان جمع لكتابة امل�صحف اثني
ع�رش رج ًال من املهاجرين والأن�صار ،منهم زيد بن ثابت ،ويف
روايات متفرقة منهم :مالك بن �أبي عامر ،وكثري بن �أفلح ،و�أبي بن
كعب ،و�أن�س بن مالك ،وعبد الله بن عبا�س ،وعبد الله بن الزبري،
و�سعيد بن العا�ص ،وعبد الرحمن بن احلارث بن ه�شام.
واختلف يف وفاة الإمام زيد  -ر�ضي الله عنه  -وقال الواقدي وهو
�إمام امل�ؤرخني مات �سنة 45هـ ،وقال �أحمد بن حنبل وعمرو بن علي
�سنة  51هـ ،وقال املدائني والهيثم ويحيى بن معني �إنه تويف �سنة
 55هـ ،والراجح �أنه تويف باملدينة �سنة  45يف زمن معاوية.
منزلة زيد بن ثابت

• آثار املدينة القدمية

حدث زيد بن ثابت عن النبي � -صلى الله عليه و�سلم  -وعن
�صاحبيه ،وملناقبه الكثرية كان عمر بن اخلطاب  -ر�ضي الله عنه
 ي�ستخلفه �إذا حج على املدينة ،وا�ستعمله على الق�ضاء وفر�ض لهرزق ًا ،وهو الذي تولى ق�سمة الغنائم يوم الريموك ،وعن �سليمان بن
ي�سار ،قال :ما كان عمر وعثمان يقدمان على زيد �أحد ًا يف الفرائ�ض
والفتوى والقراءة والق�ضاء ،فقد كان �أحد �أ�صحاب الفتوى ال�ستة.
وقال عبد الله بن عبا�س� :أخذت لزيد بن ثابت بالركاب فقال تنح
يا ابن عم ر�سول الله � -صلى الله عليه و�سلم  -فقلت هكذا نفعل
بعلمائنا وكربائنا.

