
 غلق ضريح سيد� احلسني يوم عاشوراء                                             فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

صالة اجلمعة            -  ١ -   هـ١٤٣٧احملرم  ١٧املوافق  ٣٠/١٠/٢٠١٥الزقازيق بعد 

  ملاذا يتم غلق ضريح سيد� احلسني يوم عاشوراء؟: سؤالال

 ------------------  

صيام أ، إما صلى هللا عليه وسلَّمحنن حنتفل بيوم عاشوراء كما احتفل سيد� رسول هللا  كما  -و Nلدعاء Nل
صنع اليهود .فعل رسول هللا صنع الشيعةولكن ال حنتفل بعاشوراء كما ي ن يوم عاشوراء يريدون أ، فالشيعة ، وال كما ي

صنعون؟أرسلوا لسيد� احلسني مث ختلوا عنه، عن ذنب أZم  يُكفِّروا ، فيكشف كل واحد منهم يُذبِّح نفسه  ،فماذا ي
حىت ينزل الدم من ظهورهم وأجسامهم،  -سالسل احلديد  -الواحد منهم ظهره ويضرب بعضهم بعضًا Nجلنازير 

فالبد أن جيلدوا ، وعند� حكم القاذف يف اإلسالم اجللد، السيدة عائشة فقد قذفوا ،!!وهذا ُحكم هللا عليهم
صغري ويشققِّوا رأسه مبوسى  .كم ربنا، وهذا حُ ئشةنفسهم كل سنة مرًة ألZم قذفوا السيدة عاأ وكذلك tتون بطفل 

   !!.وهل هذا إحتفال يوافق عليه اإلسالم؟ ،!!حىت ينزل الدم من رأسه، ملاذا هذا؟

صيام أو الدعاء ،ل بيوم عاشوراء ولكن اإلحتفال الوارد عن رسول هللافنحن حنتف صيام والدعاء  ،إما Nل أو Nل
 ،عن أئمة أهل البيت؟حىت أو هل ورد  ،حاشا ،هل ورد عن رسول هللا؟ ،؟نْ ولكن إحتفال الشيعة ورد عن مَ  .معاً 

ن وهل جيوز أفهل نعينهم على ذلك؟  .وينفذوها هتا األهواء اإلبليسية إىل عقوهلمعولكنها أفكار شيطانية دفأبداً، 
فنحن مننع املنكر بغلق هذا املكان ألن فعلهم هذا ينايف العقيدة  ،نقيم مثل هذه األشياء عند� يف ضريح احلسني؟

  .والشريعة اإلسالمية

صر  يءشيعة انتشرت بعض الشلألنين أعلم أن ا ،يتكلم فيه بعض الناس يف هذه األ�ما وهذا م  عند� يف م
طنطا أمسكوا أيضًا خبلية بنات، هنا يف الزقازيق أمسكوا خبلية شيعية وكلها بنات،  .يف هذه األ�م ألZم وكذلك يف 

صلون على أموال وت فال البنت تريد اإلرتباط وال الشاب يريد اإلرتباط، ويتزوج كل منهما زوجن زواج املتعة، تحي
صالة فيقولون هلن .ألمراآلخر ملدة شهر أو شهرين وانتهى ا صالة فيسهلون هلنَّ ال صلني مخس : وNلنسبة لل مل ت

صالة ثالث مرات وليست مخسة، يكفي  ،مرات صر واملغرب مع العشاء فتكون ال صبح صالة الظهر مع الع فال
صر   .هللافننتبة هلذه األمور وُحنسن الردود إن شاء  .واملغرب تكون مع العشاء ،يكون وحده والظهر يكون مع الع

صحبه وسلَّم صلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله و   و
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