
 م 21/8/2020 خطبة  الجمعة 
والده  يتابع حضرته اليوم يف ذكر الصحابة البدريني ويفرد هذه اخلطبة للحديث عن سيدان الزبري بن العوام رضي هللا عنه،  

عليه وسلم. كان الزبري ابن أخ   صلى هللا  املطلب اليت كانت عمة الرسول  عبد  صفية بنت  خويلد، واسم والدته  العوام بن 
للسيدة خدجية زوجة الرسول صلى هللا عليه وسلم. تزوج الزبري السيدة أمساء بنت سيدان أيب بكر الصديق رضي هللا عنه،  
وتزوج النيب صلى هللا عليه وسلم السيدة عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي هللا عنها، وهكذا يكون الزبري والنيب صلى هللا  

 ري بعد إسالم أيب بكر رضي هللا عنها. كان الرابع أو اخلامس بني أوائل املسلمني.  أسلم الزبيب بكر. عليه وسلم صهرين أل
، وكان أحد الستة الذين عيّنهم سيدان عمر رضي هللا عنه قبل وفاته من أجل الشورى املبشرين ابجلنةكان الزبري من العشرة    

 النتخاب اخلليفة بعده.  
عندما آخى    اهلجرتني كلتيهما. وعندما هاجر إىل املدينة أقام عند املنذر بن حممد.هاجر الزبري رضي هللا عنه إىل احلبشة  

النيب صلى هللا عليه وسلم بني املسلمني يف مكة، آخي بني الزبري وعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهما. وبعد اهلجرة إىل  
 بن سالمة أخا الزبري يف الدين.  املدينة ملا آخى صلى هللا عليه وسلم بني املهاجرين واألنصار صار سلمى 

ْساَلمِ كان طفله عبد هللا   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َوَضَعُه يف َحْجرِِه ُُثَّ َدَعا    ، ُأيتبُِقَباءٍ   دَ لِ وُ   أَوََّل َمْولُوٍد ُوِلَد يف اْْلِ به َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. ُُثَّ َحنََّكُه اِبلتَّْمَرِة، ُُثَّ بَِتْمَرٍة َفَمَضَغَها، ُُثَّ تَ َفَل يف ِفيِه، َفكَ   َدَعا  اَن أَوََّل َشْيٍء َدَخَل َجْوفَُه رِيُق َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 تسعة أوالد مساهم على أمساء كبار الصحابة.  كان للزبري لَُه َوبَ رََّك َعَلْيِه،
 طويل القامة حبيث إن قدمه كانت تالمس األرض وهو على الدابة.  الزبري بن العوام رضي هللا عنه  كان 

صلى هللا عليه وسلم يقول: "َمن كذب علي   ومل يكن يروي األحاديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم وذلك أنه مسع النيب
 .  الدرجة كان حمتاطا لهذه ف متعمدا فليتبوْأ مقعده من النار". 

 عن شجاعته ذكر أمري املؤمنني أيده هللا تعاىل بنصره العزيز عدة واقعات: 
( زبري يسرتيح فسمع فجأة صوات أن حممدا ) اليف سبيل هللا. ذات مرة كان    استلَّ سيبفهزبري بن العوام أول من  ال  كان •

 : مهال اي زبري!ما منه. فسأله النيب  يف الطريق الذي كان الزبري قاد  ، فرآه النيب  هقُتل. فخرج من بيته فورا شاهرا سيف
: فماذا أنت فاعله إن قُتلُت؟ قال: وهللا كنت عازما ت صوات يقول أبنك قُتلَت. فقال  عقد مس  ؟ قال: كنتما بك

 دعا لسيفه أيضا.  خاصا. ويف رواية أنه  ء دعا على أن أقتل أهل مكة كلهم. فدعا له النيب 
وابيعه على  شهد الزّبري بن العّوام بدًرا وأُُحًدا واملشاهد كّلها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم، وثَ َبَت معه يوم أُُحد،   •

فقط يوم بدر، وركب الزبري   فرسانِ   كان مع النيب    وكانت معه إحدى راايت املهاجرين الثالث يوم فتح مكة.  ،املوت
 أحدمها.  

يف كنُت أدِخل أصابعي فيها: اثنتني يوم َبْدِر، وواحدة يوم الرَيُموك.  •  عن ُعْروة: كان يف الزبري ثالث ضرابت ابلسَّ



وملا رأه النيب    ،عمامة صفراء  البساعرف بعمامته الصفراء ويف بدر كان  ان يُ ن الزبري كأ  الدهعن و   موسى بن حممدعن  و  •
   ملسو هيلع هللا ىلص قال: "إّن املالئكة نزلت على سيماء الزّبري".

بدر،   • يف  سعيد  بن  عبيدة  هبا  قتل  حربة  للزبري  رسولُ كان  إايها  إايها  هللا    فسأله  قُ   . فأعطاه  هللا  فلما  رسول    بض 
قُ  فلما  إايها،  فأعطاه  بكر  أبو  طلبها  ُث  قبض أخذها  فلما  إايها،  فأعطاه  اخلطاب  بن  عمر  إايه  سأهلا  بكر  أبو  بض 

تل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد هللا بن الزبري فكانت  عمر أخذها ُث طلبها عثمان منه فأعطاه إايها، فلما قُ 
 تل. عنده حىت قُ 

رسول هللا  • األحزاب: َمْن أيتيين خبرب      عن جابر بن عبد هللا قال  فقال: من أيتيين بين قريظةيوم  الزّبري: أان،  فقال  ؟، 
: "إّن لكّل نيّب حوارايا فقال الزّبري: أان، فقال الّنيّب    ؟بين قريظة  ؟ فقال الزّبري: أان، فقال:"من أيتيين خبرببين قريظةخبرب  

 وإّن حوارّيي الزّبرُي".
امسه   • زعيم يهودي معروف  خيرب بيد حممد بن مسلمة،    "مرحب"قُتل  غزوة  امليدان أخوه ايسر واندى: فيف  خرج إىل 

بل ابنك يقتله إن   :قال ؟يقتل ابين اي رسول هللا :للنيب الزبري بني العوام إىل ايسر فقالت أمه صفية خرج من يبارز؟ 
 . شاء هللا فخرج الزبري فالتقيا فقتله الزبريُ 

 حاطب بن أيب بلتعة إىل الكفار.    محلت كتابَ   امرأةٍ   للبحث عن  ان الزبري من هؤالء الثالثة الذين بعثهم رسول هللا  ك •
رسول هللا   • عمرومكة    وملا فتح  املقداد بن  العوام، وعلى امليسرة  الزبري بن  امليمنة  على قيادة  ، فلما دخل مكة  جعل 

رسول هللا   جاءا بفرسيهما قام  الناس  جعلت    وهدأ  عن وجوههما وقال: إين  سهمني وللراجل  للفارس  ميسح الغبار 
 سهما، فمن نقص ذلك نقصه هللا.

ماذا ترون؟ قالوا نرى فارسا طويل الباد واضعا رحمه على   يوم حنني سأل مالك بن عوف وهو رئيس الكفار أصحابه •
ا رأسه مبالءة محراء، فقال: هذا الزبري بن العوام وأحلف ابلالت ليخالطنكم، فاثبتوا له. فلما انتهى إىل  عاتقه، عاصب

 أصل الثنية، أبصر القوم، فصمد هلم فلم يزل يطاعنهم بسهامه حىت أزاحهم عنها وأخلى الوادي من هؤالء الكفار. 
العاص محاصر  ملا   • اْلسكندرية ورأى عمرو بن  طلب من عمر  املسلمون مدينة  جيشه  حصنها وقلة  أن يرسل   تانة 

مدًدا   آالف  فأمده  له  اجلبعشرة  القادة    نودمن  من  األربعة  وأربعة  هؤالء  من  واحد  أبن كل  رجلوقال  وكان  أبلف   ،
. فلما وصل عهد إليه عمرو بن العاص مجيع ترتيبات حصار احلصن. فركب الزبري فرسه وطاف الزبري بن العوام  أحدهم

طال احلصار حىت بلغت  لكن و وأخذ يرمي احلصن ابملنجنيق. ، احلصن الراكبني واملشاةفرق الرجال حول  ُثابحلصن 
دون حتقق االنتصار أو اهلزمية ألحد الطرفني. فقال الزبري يوًما: أفدى للمسلمني اليوم فحمل سيفه  مدته سبعة أشهر

اآلخرين أيضا.   الصحابة  احلصن وتبعه بعض  سور  سلما وصعد  صاروا أبعلى السور أخذوا يكربون وما ووضع  فلما 
أن مسع اجلنود حىت أجابوهم وأخذوا يكربون معهم أبعلى أصواهتم لدرجة رّجت هبا أرض احلصن وظن املسيحيون أن  



املسلمني قد اقتحموا احلصن فهربوا فزعا وخوفا، فنزل الزبري من السور وعمد إىل اببه ففتحه ودخل فيه اجلنود املسلمون  
 .كلهم

 مجع يل يوم أُحد بني أبويه، أي قال يل: فداك أيب وأّمي.    وعن الزبري بن العوام أن رسول هللا 
 

من دوغري كاردن   معراج أمحد ابن حممود أمحد احملرتم  الشهيدأوهلم    ُث صلى حضرته صالة الغائب على بعض املرحومني:
يف   ليال  التاسعة  الساعة  يف  األمحدية  أعداء  قتله  فقد  بيشاور،  صيدليته،   12/8/2020حمافظة  أمام  عليه  النار  إبطالق 

 فأردي شهيدا، إان هلل وإان إليه راجعون.   
احرتاما كبريا، وكان  كان الشهيد ميلك خصاال متميزة عدة، فكان يقيم الصالة مجاعة يف بيته وكان يكّن للخليفة حبا مجا و 

يويل اهتماما خاصا ابالستماع إىل خطب اجلمعة عرب امي يت ايه، وإضافة إىل اهتمامه حبضور برامج اجلماعة كان مضيافا 
الشهيد سكرتري  األدوية للفقراء جماان، وكان حيب كل فرد من العائلة، كان  ومواسيا للخلق ومساعدا للفقراء، وكان يقدم 

 اجلماعة هبذا العمل حىت الوفاة، يف رمضان الفائت اعتكف أيضا.   دمظل خيو بيشاور منذ مدة الضيافة يف مجاعة 
الذي كان ابن السيد حممد انصر أمحد دوغر من "أيدهي بور" مبحافظة انرووال.    لداعية اجلماعة السيد أديب أمحد انصرا

يف   تويف  ُث  قصرية  ألايم  يناهز    9مِرض  عمر  عن  وكان    27آب/أغسطس  خمطواب  راجعون. كان  إليه  وإان  هلل  إان  عاما. 
فُتويف بعد يومني   السرسام    آب/أغسطس ُث تطور املرض وحتول إىل   9سيتزوج عما قريب، ولكنه ُأصيب حبمى التيفوئيد يف  

واللني   والبشاشة  اجلماعة  نظام  وإطاعة  اخلالفة  حب  ميزاته  من  وكان  اجلميع،  يساعد  املرض. كان  هذا  نتيجة  ثالثة  أو 
والتواضع. وكان خلوقا وراضيا برضى هللا تعاىل. أهلم هللا تعاىل والَديْه الصرب والسلوان ووفّقهما لتحمل هذه الصدمة وأهلم 

 أيضا الصرب وغفر للفقيد ورمحه ورفع درجاته.   أخواته
آب/أغسطس جراء نوبة القلب عن عمر   12الذي كان ابن السيد شيخ حممد حسني. تويف يف  لسيد محيد أمحد شيخا

ملتزما  . وكان الصحايب للمسيح املوعود    عاما. إان هلل وإان إليه راجعون. كان املرحوم حفيد شيخ نور أمحد    85يناهز 
ابلصلوات مجاعًة وكان يوصي أوالده أيضا بذلك. وكان سباقا يف التضحيات املالية يف اجلماعة وقبل وفاته أبسبوعني دفع  
إبصرار كّل ما كان عليه من التربعات. عاش يف نيجرياي أيضا وهناك أيضا كان يساعد اجلماعة يف أعمال التزيني للمساجد  

وحني خربته.  حبسب  التبشري  بصفته وُدور  أيضا  ابكستان  يف  اجلماعة  وخدم  للجماعة.  سيارته  أهدى  نيجرياي  من  عاد   
األمحديني ) املهندسني  ملؤسسة  يف مسؤوليات خمتلفة. وفق هللا تعاىل IAAAEمسؤوال  اجلماعة  خدم  آابد.  يف إسالم   )

ى كل من املرحومني الثالث إن  بعد صالة اجلمعة سأصلي عل  أوالده أيضا ملواصلة حسناته ورمحه وغفر له ورفع درجاته.  
 شاء هللا.  


