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 (هنع هللا يضر) الزبري بن العوام
 ه92/01/0342

 د. انصر بن دمحم األمحد
 رابط اخلطبة على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/watch?v=fpxVzop
VDWw 
 : اخلطبة األوىل
 .. إن احلمد هلل

 من مّنا مل يسمع ابلزبَت بن العوام؟. أما بعد: أيها ادلسلمون:
وابن عمتو، أمو صفية بنت عبد ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  ىو حواريّ الزبَت بن العوام: 

أسلم وىو  ى،وأحد أصحاب الشور  ،ادلطلب، وأحد العشرة ادلشهود ذلم ابجلنة
تعرض وقد  ،ومل يتخلف عن غزوة غزاىا رسول هللا، حدث ولو ست عشرة سنة

ن عليو خّ دالزبَت كان يعلقو يف حصَت ويُ  أن عمّ  بعد إسالمو للتعذيب، فقد ُروي
 النار وىو يقول: ارجع إىل الكفر، فيقول الزبَت: ال أكفر أبًدا.

جرة إىل احلبشة وألصحابو وأشار عليهم ابذل ملسو هيلع هللا ىلصودلا اشتد إيذاء قريش لرسول هللا 
ذلك ادللك العادل، فكانوا عنده خبَت دار مع خَت  ليكونوا يف جوار النجاشي،

من األمن واالستقرار إىل أن نزل رجل من احلبشة  جار، وظلوا على تلك احلال
لينازع النجاشي يف ادللك، فحزن ادلسلمون لذلك حزًًن شديًدا وخافوا أن يظهر 
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يعرف قدرىم، وىنا أراد  ذلك الرجل، وىو ال يعرف حق الصحابة األطهار وال
ذا الرجل على أن يعرفوا أخبار الصراع الدائر بُت النجاشي وبُت ى الصحابة مهنع هللا يضر

: من ملسو هيلع هللا ىلص: فقال أصحاب رسول هللا اهنع هللا يضر أم سلموقالت  ،اجلانب اآلخر من النيل
رجل خيرج حىت حيضر وقيعة القوم مث أيتينا ابخلرب؟ قالت: فقال الزبَت بن العوام: 

يف أًن. قالوا: فأنت؟ وكان من أحدث القوم سًنا. قالت: فنفخوا لو قربة فجعلها 
صدره، مث سبح عليها حىت خرج إىل ًنحية النيل اليت هبا ُملتقى القوم، مث انطلق 
حىت حضرىم. قالت: َفَدَعْوًَن هللا تعاىل للنجاشي ابلظهور على عدوه، والتمكُت 
لو يف بالده، قالت: فوهللا إًن َلعلى ذلك متوقعون دلا ىو كائن، إذ طلع الزبَت وىو 

وأىلك هللا عدوه  روا، فقد ظفر النجاشي: أال أبشِ يسعى، فلمع ثوبو وىو يقول
 ن لو يف بالده.ومكّ 

صلى هللا وبعد رجوع الزبَت من احلبشة إىل مكة قام يف كنف احلبيب ادلصطفى 
، يتلقى منو مبادئ اإلسالم وأوامره ونواىيو، وعندما ىاجر رسول هللا عليو وسلم

 للمدينة كان الزبَت ضمن ادلهاجرين إليها.
وبطاًل مغوارًا، مل يتخلف عن مشهد  داًماكان الزبَت هنع هللا يضر فارًسا مقدلسلمون:  أيها ا

واحد من ادلشاىد، تراه يف كل غزوة ويف كل معركة، فقد اتصف ابلشجاعة 
احلق، ولقد اخلارقة، والبطولة النادرة، واإلخالص الكامل، والتفاين إلعالء كلمة 

فأكرمو عز وجل،  سبيل هللا، وجعل نفسو ومالو وقًفا هللالكثَت يف  بذل الزبَت هنع هللا يضر
هللا ورفعو يف الدنيا واآلخرة، فقد كانت عليو عمامة صفراء معتجرًا هبا يوم بدر، 
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زل جربيل على ـفن ،فعن عروة أنو قال: كانت على الزبَت يوم بدر عمامة صفراء
 .الدنيا مبا فيهافياذلا من منقبة ال توازيها  ،سيماء الزبَت

مدجج ال يُرى بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وىو : لقيت يوم وعن الزبَت قال
منو إال عيناه، وىو يكٌت أاب ذات الكرش، فقال: أًن أبو ذات الكرش، فحملت 
عليو فطعنتو يف عينيو فمات، قال الزبَت: لقد وضعت رجلي عليو مث متطأت فكان 

ىا رسول هللا فأعطاه، فلما قبض اجلهد أن نزعتها وقد انثٌت طرفاىا. فسألو إاي
مث طلبها أبو بكر فأعطاه إايىا، فلما قبض أبو بكر سألو  ،أخذىا ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

، فطلبها عبد هللا بن فلما قُتل عثمان وقعت عند آل علي إايىا عمر فأعطاه إايىا،
 الزبَت، فكانت عنده حىت قتل.

؟ فقال الزبَت: أًن، من أيتينا خبرب بٌت قريظة: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا   غزوة اخلندقيفو 
فذىب على فرس، فجاء خبربىم. مث قال الثانية، فقال الزبَت: أًن، فذىب، مث 

وحواريي ": ". ومعٌت قولولُكلَّ نيب حوارّي، وحواريَّي الزبَت": ملسو هيلع هللا ىلصالثالثة، فقال النيب 
رضي هللا  ولذلك مسع عبد هللا بن عمريب وًنصري، أي: خاصىت من أصحا "الزبَت

 .رجالً يقول: أًن ابن احلواري، فقال: إن كنت من ولد الزبَت وإال فال عنهما
لقد وصف  ،لقد ًنل الزبَت يف غزوة اخلندق وساًما خالًدا ابقًيا على مر السنُت

اسع ادلفاىيم، والدارس ذلذه الزبَت ابحلواري، وىو وصف عميق الداللة و  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
ادلعاين يدرك أبعاد كلمة احلواري، ويتبُت معادلها ويعرف أسرارىا وأغوارىا، وأكثر 
من حيتاج إىل العناية هبذه ادلفاىيم ىم العلماء والدعاة وادلربون، ألن الدعوة 
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 اإلسالمية حتتاج إىل إعداد احلواريُت ليقدموا مناذج حية يف األسوة والقدوة، ألن
القدوة العملية أقوى وأشد أتثَتًا يف نشر ادلبادئ واألفكار، ألهنا جتسيد وتطبيق 

ا والتأثر واالقتداء هبا، وألن احلواريُت أيخذون بسنة عملي ذلا، يسهل مشاىدتُ 
ما من نيب بعثو هللا يف أمة "كما جاء يف احلديث:   ،ويقتدون أبمره ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

ومن  ".من أمتو حواريون وأصحاب أيخذون بسنتو ويقتدون أبمره قبلي إال كان لو
سنن الدعوات أن مسَتاتا متر ابلفنت واحملن وتبتلى من أصدقائها وأعدائها، فما 

 .مهمة احلواري؟
واإلخالص والفداء اليت ىي أبرز  ،واإلديان التطبيقي ،القدوة احلسنةمهمتو: 

ورثة األنبياء، فيسعى لنشر احلق واخلَت صفات احلواريُت، فيكون مثااًل حقيقًيا ل
يف سبيل هللا بكل غال ونفيس  مة والنهوض هبا من كبوتا، ويضحيوىداية األ

ذلم إال  مة ال ىمّ تو، يف الوقت الذي يكون ساقطو اذلليجدد لإلسالم شبابو ونضار 
عاين، فقد هنع هللا يضر، منوذج فذ يف جتسيد ىذه ادل . والزبَت بن العواممصلحتهم الشخصية

، وتلقى اجلرعات ادلطلوبة لتحمل ملسو هيلع هللا ىلصترىب يف أحضان الدعوة على يدي النيب 
أعبائها منذ شبابو الباكر، وموقف الزبَت يف غزوة األحزاب يصور لنا شخصيتو 

 رجل ، وأثبتت األايم أنو كان هنع هللا يضرملسو هيلع هللا ىلصونشأتو على اجلرأة والنصرة وزلبتو للرسول 
 الصعبة. ادلهمات

 .معك؟ قالوا للزبَت يوم الَتموك: أال تشدُّ فنشدُّ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عروة أن أصحاب رسول هللا 
الزبَت بن العوام، وىو أفضل من ىناك  قال ابن كثَت: "وقد كان فيمن شهد الَتموك
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األبطال  من الصحابة، وكان من فرسان الناس وشجعاهنم، فاجتمع إليو مجاعة من
يومئذ، فقالوا: أال حتمل فنحمل معك؟ فقال: إنكم ال تثبتون. فقالوا: بلى. فحمل 
ومحلوا، فلما واجهوا صفوف الروم أحجموا وأقدم ىو، فاخًتق صفوف الروم حىت 
خرج من اجلانب اآلخر، وعاد إىل أصحابو. مث جاءوا إليو مرة اثنية ففعل كما فعل 

وكانت لو هبا اليد ": قال ابن كثَت رحُت بُت كتفيو".يف األوىل، وُجرح يومئذ جُ 
 ".البيضاء واذلمة العلياء، اخًتق جيوش الروم وصفوفهم مرتُت، من أوذلم إىل أخرىم

ودلا قصد عمرو بن العاص مصر لفتحها كان معو قوات مل تكن كافية لفتحها، فكتب 
مر من قلة عدد إىل عمر بن اخلطاب يستمده ويطلب ادلدد من الرجال، فأشفق ع

قوات عمرو، أرسل عمر أربعة آالف رجل، عليهم من الصحابة الكبار: الزبَت، وادلقداد 
بن األسود، وعبادة بن الصامت، ومسلمة ابن سللد، وكتب إليو: إين أمددتك أبربعة 

 .ألف. وكان الزبَت على رأس ىؤالء الرجال قامُ آالف، على كل ألف منهم رجل مَ 
رًا حصن اببليون فلم يلبث الزبَت أن ركب لى عمرو، وجده زلاصِ وحُت قدم الزبَت ع

حصانو وطاف ابخلندق احمليط ابحلصن، مث فّرق الرجال حول اخلندق، وطال احلصار 
حىت بلغت مدتو سبعة أشهر، فقيل للزبَت: إن هبا الطاعون. فقال: إًن جئنا للطعن 

َت: إين أىب نفسي هلل، أرجو وأبطأ الفتح على عمرو بن العاص، فقال الزب .والطاعون
وأسنده إىل جانب احلصن من ًنحية  أن يفتح هللا بذلك على ادلسلمُت، فوضع سلماً 

مث صعد، وأمرىم إذا مسعوا تكبَته أن جييبوه مجيًعا، فما شعروا إال والزبَت على  السوق
من  خوًفا م حىت هناىم عمرورأس احلصن يكرب ومعو السيف، فتحامل الناس على السُّلّ 
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تح حصن أن ينكسر، فلما رأى الروم أن العرب قد ظفروا ابحلصن انسحبوا، وبذلك فَ 
ادلعركة احلامسة لفتح مصر، وكانت شجاعة  ون أبوابو للمسلمُت، فانتهت بفتحواببلي

 .الزبَت النادرة السبب ادلباشر النتصار ادلسلمُت على ادلقوقس
وما لو يف األرض  قالت: تزوجٍت الزبَت هنع هللا يضروعن أمساء بنت أىب بكر الصديق اهنع هللا يضر 

فرسو. قالت: فكنت أعلف فرسو وأكفيو مؤنتو  مال وال شللوك وال شيء غَتُ 
وأعجن، ومل أكن  وأعلفو وأسقيو ادلاء وأخرز وأُسوُسو، وأدق النوى للناضحة،

بز فكان خيبز  ي جارات من األنصار وكن نسوة صدق. قالت: وكنت حسن اخلأُ 
على رأسي، وىي على ثُلثي  ملسو هيلع هللا ىلصقل النوى من أرض الزبَت اليت أقطعو رسول هللا أن

صلى هللا عليو فرسخ، قالت: فجئت يوًما والنوى على رأسي، فلقيت رسول هللا 
"، ليحملٍت خلفو، أخ أخ"ومعو نفر من أصحابو فدعا  ي، مث قال:  وسلم

لزبَت وغَتتو، قالت: وكان من أغَت أسَت مع الرجال، وذكرت ا فاستحييت أن
أين قد استحييت فمضى، فجئت الزبَت  ملسو هيلع هللا ىلصالناس. قالت: فعرف رسول هللا 

وعلى رأسي النوى، ومعو نفر من أصحابو، فأًنخ  ملسو هيلع هللا ىلصفقلت: لقيٍت رسول هللا 
 ن أشد عليَّ ل: وهللا حلملك النوى كاألركب معو، فاستحييت وعرفت غَتتك، فقا

أبو بكر بعد ذلك خبادم، فكفتٍت سياسة  ن ركوبك معو، قالت: حىت أرسل إ يّ م
 .الفرس، فكأمنا أعتقٍت

 
 ابرك هللا ..
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 : اخلطبة الثانية
 احلمد هلل ..

ملسو هيلع هللا ىلص، وحسان مّر الزبَت مبجلس من أصحاب رسول هللا أما بعد: أيها ادلسلمون: 
يسمعون منو، فجلس معهم الزبَت، مث قال: ما ي أراكم  الوىم  نشدىم من شعرهيُ 

صلى غَت أذنُت دلا تسمعون من شعر ابن الفريعة؟ فلقد كان يعرض بو رسول هللا 
فيحسن استماعو، وجيزل عليو ثوابو، وال يشتغل عنو، فقال حسان  هللا عليو وسلم

 ديدح الزبَت:
 يُعدل حواريو والقول ابلفعل  أقام على عهد النيب وىديو 
 يوا ي وىلَّ احلّق واحلقُّ أعدلُ   أقام على منهاجو وطريقو 

 يصول إذا ما كان يوٌم زلّجلُ  ىو الفارس ادلشهور والبطل الذي 
 أببيض سبّاق إىل ادلوت يـُْرِقلُ  إذا كَشفت عن ساقها احلرب َحّشها 

 ومن أسد يف بيتها َلُمؤتَّلُ   وإن امرؤ كانت صفية أمَُّو 
 ومن نصرة اإلسالم رلد مؤثَّلُ    قُرىب قريبة لو من رسول هللا

 عن ادلصطفى وهللا يعطى فُيجزل  فكم كربة ذب الزبَت بسيفو 
 وفعلك اي ابن اذلامشية أفضل  ثناؤك خَت من فعال معاشر 

أن رسول  هنع هللا يضر أن الزبَت سيموت شهيًدا، فعن أىب ىريرة ملسو هيلع هللا ىلصادلصطفى  وقد أخرب
فما عليك إال نيب أو  اسكن حراء،":  كان على جبل حراء، فتحرك فقالملسو هيلع هللا ىلصهللا 
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وطلحة والزبَت  ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر وعمر وعثمان وعليوعليو النيب  ".صديق أو شهيد
 .مهنع هللا يضر

ويقول: إن  وينِ بدَ عن عبد هللا بن الزبَت قال: جعل الزبَت يوم اجلمل يوصيٍت 
عن شيء منو فاستعن عليو مبوالي. قال: فوهللا ما دريت ما أراد، حىت  زتَ عج

يف كربة من دين إال قلت: اي موىل الزبَت  قلت: اي أبت من موالك؟ قال: ما وقعتُ 
اقض عنو، فيقضيو، وإمنا دينو الذي كان عليو: أن الرجل كان أيتيو ابدلال 

تل  أخشى عليو الضيعة. قال: فقُ فيستودعو إايه فيقول الزبَت: ال ولكنو سلف فإين
م قسِ فقال بنو الزبَت: اِ  درمهًا إال أرضُت، فبعتها وقضيت دينو، ومل يدع دينارًا وال

بيننا مَتاثنا. فقلت: وهللا ال أقسم بينكم حىت أًندي ابدلوسم أربع سنُت: أال من  
ما مضى كان لو على الزبَت دين فليأتنا فلنقضو، فجعل كل سنة ينادي ابدلوسم، فل

أربع سنُت قسم بينهم، وكان للزبَت أربع نسوة، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا 
وقد وقع يف تركتو من الربكة . ألف. فجميع مالو مخسون ألف ألف ومائتا ألف

 و، فوىف دينو وزاد عليو.وابرك هللا لو يف أراضيو بعد موت ،الشيء الكثَت
الذي ترتب عليو صدق التوكل  ان القويثلة اليقُت الراسخ واإلديوىذا مثل من أم

على هللا عز وجل، واللجوء إليو يف قضاء احلوائج وكشف الكرابت، فادلؤمن احلق 
يعتقد جازًما أبن كل شيء بيد هللا جل وعال، فإذا وقع يف ضائقة وكرب فإن أول 
ما يتبادر إىل ذىنو تصور وجود هللا تعاىل وىيمنتو على كل شيء، وأن ادلخلوقُت 
الذين ُيشكلون طرفًا آخر يف قضيتو إمنا ىم يف قبضة البارئ جل وعال، وأن قلوهبم 
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بيده سبحانو يصرفها كيف يشاء، فليلجأ إليو قبل كل شيء ويسألو قضاء حاجتو 
وتفريج كربتو، مث يقوم بعمل األسباب اليت خلقها هللا تعاىل وجعلها موصلة إىل 

وأن الفاعل وادلقّدر ىو هللا تعاىل،  ،رلرد أسبابالنتائج ادلطلوبة، مع االعتقاد أبهنا 
 ادلعروفة. زع من األسباب قوة التأثَت فال تؤدي إىل نتائجهاـوأنو قادر على أن ين

 
 اللهم ..


