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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد 
 ىـ 0301احملرم  01اؼبوافق  03/03/5302اعبمعة 

 (أسئلة حائرة وإجابات شافية)
 السؤال األول: ما معنى قولو تعالى:     

 التوبة(.33) "َوَأيََّدُه ِبُجُنوٍد َلْم تَ َرْوَىا"
وىي كر أن اعبنود ىنا ، وبعض العلماء ذ مل تروىا يعٍت جنوٌد ال تراىا العُتقلنا اعبنود 

د رأهتم العُت، أما اآلية واليمامتُت وق ،العنكبوت والنبات الذي كان موجودًا على باب الغار
 ، فما ىي ىذه اعبنود؟ جبنوٍد مل تروىافتقول: 

  .ـ مدد التوفيق اإلؽبي غبضرتو أوؽبا: توفيق اهلل عز وجل
 ثانيها: السكينة:

 أين؟ ىو الذي أنزل السكينة 
ِكيَنَة ِفي قُ ُلوِب اْلُمْؤِمِنينَ  ُىوَ "  الفتح(.3" )الَِّذي أَنْ َزَل السَّ

 فالسكينة تنزل على القلب، وكذلك:
 التوبة(.33" )فَأَنْ َزَل اهلل َسِكيَنَتُو َعَلْيِو َوَأيََّدُه ِبُجُنوٍد َلْم تَ َرْوَىا"

 :صلى اهلل عليو وسلَّمثالثها: قال فيو 
 مسلم هروا)ُنصرُت بالرعب مسَتة شهر( 

إذا قصد قومًا وبينو وبينهم مسافة شهر وبدث ؽبم رعب مع  صلى اهلل عليو وسلَّمفكان 
تبوك، وتبوك موجودة يف مشال موقعة شهر، وىذا حدث يف مسافة ومسَتة أنو بينو وبينهم 

 اً.كيلومًت   133اعبزيرة العربية وجنوب األردن وبينها وبُت اؼبدينة اؼبنورة حوايل 
ليغزوا اؼبدينة ويستأسر النيب الروم  رجهَّزه قيصألف جنديًا  23 هوا جيشًا تعدادوالروم جهَّزُ 

 تبوك.ومن معو ويقضي على اإلسالم وذبمَّع اعبيش يف  صلى اهلل عليو وسلَّم
على غَت أُىبة كانوا الناس  جيشًا مع أنو كان يف وقٍت  صلى اهلل عليو وسلَّمصبَّع النيب 

، فكيف يًتكوا اغبصاد التمر وىو احملصول الرئيسي يف اؼبدينةللخروج، وكان يف وقت حصاد 
 ويذىبون؟ 
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فكان الناس يعانون من قد أصاهبم الكساد وليس معهم شيئًا ويف موسم اغبصاد كذلك  
ومع ذلك ؼبا خرج النيب جبيشو ووصل إىل تبوك مل هبد  كان اعبو شديد اغبرارة،و قلة الشيئ، 
 ىناك أحداً.

صلى اهلل عليو وانفرط عقدىم، ؼباذا؟ لقولو وجو من اؼبدينة تفرقوا فمجرد أن ظبعوا خبر 
 :وسلَّم

 )ُنصرت بالرعب(.
 ، ومن أين يأيت ىذا الرعب:وىي جنود ال يراىا اإلنسان

 اغبزاب(.52) "َوَقَذَف ِفي قُ ُلوِبِهُم الرُّْعبَ "
من حضرة  من اإلنسان الذي ىو ُمؤيدٌ ، فيحدث ؽبا رعٌب يقذفو اهلل عز وجل يف القلوب

 .عز وجل الرضبن
من  صلى اهلل عليو وسلَّم صلى اهلل عليو وسلَّمقد خرج ف، عب والتأييد والسًت واغبمايةر فال

قول بعضهم لبعض: إن فيوليسوا نائمُت ولكن مستيقظُت، بيتو واعبند من حولو يتحدثون 
اق وبالد الشام، بالد العر كجنان ـ يعٍت حدائق ـ  ن من يتبعو سيصَت لو جنان زعم أؿبمدًا ي

 فخرج وقال: 
وزاد على ذلك فلم يسمعوه ومل يروه، فأخذ اهلل بأظباعهم وأبصارىم، ـ  )نعم أنا أقول ذلك(

ومع فلم يًتك رأسًا إال ووضع عليها اغبصى، أخذ حفنة من الًتاب ووضعها على رؤسهم أنو 
 ذلك فلم يشعروا.

  :سالحو يف ىذا األمر أن تال قول اهلل تعاىلوكان 
ؽبم وأعادىا فحدثت  ( ـإىل قولو: فأغشيناىم فهم ال يبصرونوالقرآن اغبكيم ..  يس)

 الغاشية فال يسمعوا وال يبصروا.
: ما فقال عليو،يبر على ُجنده وىم جلوس أبو جهل لعنة اهلل عليو قائدىم حىت جاء 

إال ووضع تراباً  لقد خرج وما ترك رجاًل منكمأجلسكم؟ قالوا: ننتظر ؿبمداً، قال: خيبكم اهلل 
ولكن األمر من القدير عز مر بأيديهم، وخلع حذاءه وأخذ يضرهبم بو، وظنَّ أن األعلى رأسو، 

 .وجل
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  :وأيضاً أيده اهلل جبنوٍد مل تروىا      
عندما غبق بو سراقة بن مالك، وقال األمُت جربيل: األرض طوع أمرك ف، أى جنود األرض

 وأرجل سراقةوانضمنت على أقدام الفرس و فانشقت قال: يا أرض خذيفُمرىا دبا شئت، 
ولن أعود إىل ذلك فادُع اهلل يل،  وقال: يا رسول اهلل تُبتُ ، فأعلن سراقة التوبة اوانطبقت عليهم

 يا أرض أتركيو فًتكتو.قال: 
حملمد ومائة صبل أليب بكر وأنا أريدىم، وقال: أهنا مائة صبل مث عادت لو اػبواطر السيئة 

 طوع أمره.ـ ثالث مرات، فكانت األرض وٍء فقال: يا أرض خذيو فهمَّ بس
 : من ُجند اهلل هبد اإلنسان فيو عجباً ُجنٌد آخر 

عند فيريد الناس اإلمساك هبا واستضافتو، واليهود من صبلة الناس، الناقة يركبها اغببيب و 
 المة ضبراء؟ ىناك ع تنو بيت يهودي؟ ىل كانفما الذي عرفها أ ودي سبر مسرعًة،بيت اليه

 فمنهم من جهَّز سبراً ، وعند بيت اؼبؤمن تقف، واؼبؤمنُت ؾبهزين ربية لسيد األولُت واآلخرين
 جهَّز شيئاً.منهم فكل واحد  ومنهم من جهز عساًل،ومنهم من جهز لبناً، 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمأخذىا فيقول ؽبم  فيحاولون
 النبوة دالئل يف هقيالبي وذكره العمال كنز( )دعوىا فإهنا مأمورة

، وكيف تكون مأمورة؟ وىل معها ناقة ال تُؤمر؟ فهذا سٌر ال يعرفو إال صاحب سروىل ال
ي من نفسها فظلت سبشي وسبشي حىت وصلت إىل مكان وى سَت؟ وكيف عرفت؟خط 

 حلحلت وذىبت وعادت مث بركت فيو.
من و مسجد النيب العدنان؟  ما الذي عرفها أن ىذا اؼبكان ىو اؼبكان الذي اختاره اهلل لبناء

 أين عرفت؟ وكان ىذا اؼبكان جبوار بيت حضرة النيب الذي جهَّزه لو ربنا.
بيتو ىو يف حد ولكن نزل يف بيتو، عندما ىاجر للمدينة مل يذىب إىل أوحضرة النيب 

يمن أسعد اغبمَتي قبل أن يهاجر النيب بثالشبائة سنة خرج ومعو جنده ، فقد كان ملك الوملكو
 .ريد أن يستويل على ما حولو من األرضوي

هنا ن تدخل ىذه اؼبدينة أللو اليهود وقالوا لو: لن تسطتيع أفعندما وصل إىل اؼبدينة فقاب
 ُمهاجر خامت األنبياء.
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 و:فهم يعرفون 
 البقرة(.032) "يَ ْعرُِفونَُو َكَما يَ ْعرُِفوَن َأبْ َناَءُىمْ "     

عمر: أنا أعرف حضرة النيب أكثر من إبٍت، فقال سيدنا عبد اهلل بن سالم يقول لسيدنا 
بالنسبة إلبٍت فأنا غَت متأكد إن كان من ولكن  نا ال أشك يف معرفة النيب،قال: ألو: كيف؟ 

 وىذا كالم ربنا:أو من أحد آخر؟  تو زوجيت مٍت، يعٍت أقببم الأُصليب 
 البقرة(.032) "يَ ْعرُِفونَُو َكَما يَ ْعرُِفوَن َأبْ َناَءُىمْ "

واؼبلك كان معو ؾبموعة من العلماء، قيل سبعُت وقيل أربعمائة حسب إختالف الروايات، 
 .يف الكتب السابقة جودٌ و ومؽبم: فقالوا: ىذا الكالم صحيح سأ

تنتظرون وزوَّج كل واحٍد منهم جبارية وقال ؽبم: تظلون ىنا بٌت لكل واحد من العلماء بيتًا 
 ل األنصار، ولذلك األنصار جاءوا من اليمن.وىؤالء أص، تنصروهىذا النيب إىل أن 

مانة إىل أن أوبٌت بيتًا من دورين وىو إلمام العلماء رئيسهم، وقال لو: ىذا البيت معك 
لوىا غبضرة ، وترك معو رسالة وقال لو: تعطيها ألسلم إىل أن يوصيأيت حضرة النيب فهو بيتو ىو

 النيب.
صلى اهلل عليو فقال عنده، النيب حضرة ذ راحلة وكل واحد يريد أن يأخنزلت الناقة وعندما 

 :صلى اهلل عليو وسلَّم وسلَّم
نت ، فقالوا: وأمن أقرب بيٌت ىنا؟ قالوا: بيت أيب أيوب، فقال: إذن إضبل الرحل أبا أيوب

قال لو: يا أبا أيوب أين كتاب وبعد أن دخل عند أيب أيوب يا رسول اهلل؟ قال: اؼبرء مع رحلو، 
   والكتاب كان مكتوباً فيو: جوٌد عندكم غبُت حضور حضرة النيب ـكتاب الذي مو الـ ؟ تـُبَّع

 م      رسوٌل من اهلل باري النس   د أنو                     حمشهدُت على أ
 لكنت نصيرًا لو وابن ع           م     ره          عمري إلى عمدَّ فلو مُ 

 وفرجت عن صدره كل غ    م      ه   أعداءيف   وجالدت بالس             
 :صلى اهلل عليو وسلَّمبيات، فقال إىل بقية األ

 الفتح يف حجر ابن من يب تـُبَّع(ن آ)أول م
من نو آمن ع ألبكر، لكن أول من آمن بو كان تـُبَّ من بو ىو أبو ن أول من آفنحن نعلم أ
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 بيتو.وجهَّز لو  قبل ىجرة النيب بثالشبائة سنة، 
، ومل ينزل عند أحٍد آخر من إعزاز اهلل عز وجل إال يف بيتو  عليو وسلَّمصلى اهللفما ىاجر 

 لو.
فاعبنود ال نراىا جنوٌد ال عدَّ ؽبا وال حصر ؽبا منها ما ذكرناه ومنها ما ىو مبثوٌث يف كتاب 

وأمده اهلل عز وجل خالص وأمده اهلل عز وجل جبنود اػبشوع، جبنود اإل، فأمده اهلل عز وجل اهلل
 ، فأيب بكر خائف فيقول لو:د الثقة باهللجبنو 

 ومسلم والًتمذي البخاري أخرجو (ثالثُهما اهللُ  باثَنُتِ  ظنُّك ما)
 التوبة(.33) "ال َتْحَزْن ِإنَّ اهلل َمَعَنا"

مباشرًة التوكل الصحيح على اهلل، وكل ىذا يا إخوانا ىو جنود وىي اعبنود القلبية اليت تنزل 
ألهنا مدٌد من اهلل لقلب  عُت، وىي جنوٌد إؽبية ال تراىا األاغبضرة احملمديةمن الذات اإلؽبية على 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمحبيبو ومصطفاه 
 

 :صلى اهلل عليو وسلَّميقول رسول اهلل السؤال الثاني: 
 من والمهاجر ويده، لسانو من المسلمون سلم من والمسلم الناس، أمنو من المؤمن)

 اإلمام مسند( بوائقو جاره يأمن ال عبد الجنة يدخل ال بيده ينفس والذي السوء، ىجر
 أحمد

 ؟اإليمانأىل مراعاة الجار مقاماً من مقامات  صلى اهلل عليو وسلَّملم جعل النبي 
 في ىذه الدرجات الثالث؟ كيف يرقى المؤمنو 

عز وجل، ىل ما يريده منو ربو إاؼبؤمن ىو الذي هباىد نفسو يف ثالثة أمور، يف تغيَت نفسو 
وفيما بينو الذي هباوره يف مسكنو أو يف عملو، ويف اؼبعاملة بينو وينب خلق اهلل وأقرهبم إليو جاره 

 وبُت اهلل.
إىل مقام ع الصاغبُت، مىت يرتقي الرجل من مقام ؿبب ألتبا ولذلك دائمًا نعمل ميزانًا 

 .نازلإذا تغَت يف ىذه اؼبسالك؟ 
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ومل يتغَت فيظل ؿببًا وانتهى األمر، نا طبسُت سنة ومكث معوؿبب لنا يعٍت واحد جاءنا  
صلى اهلل نا عليها اهلل عز وجل ورسولو ناإلؽبية اؼبعنوية اليت إئتمفليس لو يف البضاعة الباطنية 

 البد فيها من تغيَت األوصاف.، ألن ىذه البضاعة عليو وسلَّم
 أواًل: الصدق: 

مل ينتهي عن الكذب ويتعود على الصدق  إذاتعوَّد مثل أىل الزمن على الكذب،  ىو مثالً 
وكيف يأخذ عطاءات فمىت يصحبهم؟ ومىت ينتفع دبواىب الصادقُت؟ ما لو وما للصادقُت؟ ف

 وىو من الكاذبُت واهلل يقول: العارفُتز وجل اليت أعطاىا عاهلل 
 آل عمران(.20) "َلْعَنَة اهلل َعَلى اْلَكاِذبِينَ "

 .وراً البد وأن ينتهي عن ىذا اػبُلق ف
 ثانياً: اإلنشغال بذكر وطاعة اهلل:

ويدخل إىل طريق اهلل ذبده وقد ما نشاىده عندما يتغَت واحد وىذا  يبيل إىل الغفالت
كان طوال النهار ، و تغَتت حياتو كلها حىت أن كل من حولو يقولون: قد تغَت مائة يف اؼبائة

ويبسك طوال عن ذلك كلو،  األفالم واؼبسلسالت وغَتىا، ولكن ذبده اآلن مشغوالً يشاىد 
قبده يتصفح  و ، أعليهاويذكر اهلل طوال النهار سكًا باؼبسبحة فبأو  ،القرآن ويقرأ فيوبالنهار 

 شغول عن ىذا لكالم هنائياً.مكتاب دين و 
ويقوم من اجمللس، ؼباذا؟ ألنو وعندما يتكلم أمامو أحٌد بكالم أىل الدنيا ذبده يثور ويفور 

 من العلي الكبَت عز وجل؟من ىذه األمور فيكف يطلب العطاء تغَت تغَت، ولكن لو مل ي
مة يقوؽبا إىل أين ومن أين؟ ولذلك ذبد اؼبريد إذا لوباسب نفسو وهباىد نفسو يف أى ك

 فيميل إىل الصمت.ملك اللسان،  سلك
، مستمرة بغَت ىوادة فتعرف أن ىذا مل يدخل طريق القوم تكلم بصفةويأما كثَت الكالم 

  .زال يف اػبارجوال ي
فبكن يف الفناء أو يف  ىل يسمح اؼبدرس ألحد التالميذ يف الفصل أن يتكلم كثَتاً؟

 .ال فلن يستفيد شيئاً ؟ يتكلم كثَتاً  الشارع، لكن يف الفصل
، رب العاؼبُت عز وجل فعالمة السالكُت الصمت ألنو يريد أن يتكلم مع أحكم اغباكمُت
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يف الكالم مع اآلخرين، ومشغول عن ىذه األمور ألنو يعرف أن  فال يريد أن يضيِّع وقتو الثمُت 
ألنو يريد أن ُيكثر من البضاعة فيخرج من ىنا يوم الساعة فيجد الدنيا ساعة فيجعلها طاعة 

 عند اهلل عز وجل.اء ومن العظماء ومن الذين أنعم اهلل عليهم همن الوجنفسو 
تغيَت ىو ال أنظر إىل العبادات ولكن اؼبهم فن يغَت من أخالقو وسلوكياتو، فالبد لإلنسان أ
  .السلوك واألخالقيات

جعل اعبماعة الصاغبُت األورواد واألذكار؟ ألن النفس إن مل تشغلها باغبق  ولذلك ملَ 
ض األحبة عندما نرى بع، ولذلك ولذلك أشغلها باألوراد يف طاعة اهلل شغلتك بالباطل،

فَتجع ت لو نفس األعراض مرًة ُأخرى، د ذبده قد رجعك بعض األوراالسالكُت يف طريق اهلل يًت 
  رجع للهو وللعب ألنو ترك األوراد.ويللغفلة ويرجع للتليفزيون 

، ألنو البد من شيٍئ يشغل النفس، إما ىذا فنفسك إن مل تشغلها باغبق شغلتك بالباطل
 أو ذاك.

فتضحك عليو جل، ولذلك جعلوا األوراد ليشغل اإلنسان نفسو دبا ينفعو عند اهلل عز و 
سبام ، ويقول أنا سبام ىكذا، وىذا حىت يًتك األوراد كلهااألوراد ترك بعض يف يدًا نفسو رويدًا رو 
 تركت األصل الذي بو الوصول ألهنم قالوا:ولكنك  يف نظر نفسو ـ

 ]ال ورود ؼبن ال ورد لو[.
ز وجل، فالبد عوإكرام اهلل وعطاء اهلل  ويرد على فضل اهللالورد فال يوجد من يًتك 

 ن يتغَت يف ىذه األمور.نسان من ألإل
 إذا كان يف مقام اإلسالم يعٍت يتعامل مع اؼبسلمُت، فيكون:

  :)سلم اؼبسلمون من لسانو ويده(
ال ىبرج من فمو مثل ىذا الكالم  كذا، يقول لك: ال إن فالنعنك  ن فالن قال تقول لو: إ

ال غيبة وال مبيمة وال نقل كالم ، إال الكالم اؼبوزون ال ىبرج منورجٌل موزون و والناس تعرفو ألنو 
إىل وال سب وال شتم وال إشاعات وال كالم زور وال كالم يشَت وال وقوٌع يف فتنة، وال فتنة 

وىذا دليل على فما ىبرج من لسانو إال كالم يورِّث النور، الفجور فليس لو شأٌن هبذا الكالم، 
 أنو سالك إىل اهلل عز وجل.
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 يف شأن الصاغبُت: رضي اهلل عنوبة لتعاملو مع من حولو فكما قال اإلمام على بالنس 
ـ ال  [خفيفةوحاجاهتم أنفسهم عفيفة وقلوهبم ؿبزونة ـ ىباف فبا يأيت ـ  مونة،شرورىم مأ]

فال  فجَتانو سيحبونو، ةو عالن ألن عنده عفَّ فال يبد يده لفالن أشيٍئ من أحد وبتاج إىل 
فيحبوه، إال إذا وال سب وال شتم وال لعن، فلم يكرىوه؟ افية ية وال عبارة جتصدر منو كلمة الغ

 وىي أيضًا موجودة، ال يستطيعالذي يريد أن يكون مثلو و ، فيعاديو من وبسده فيعادوهحسدوه 
 ولن سبنع اغبافز.

 عنو(:)واؼبهاجر من ىجر ما هنى اهلل 
هلل ما أمرىم ويفعلون ما يؤمرون، وىو واؼبالئكة ال يعصون ا ،ن اؼبهاجر يتشبو باؼبالئكةأل

وأول ما يهجره معصية ، فالبد وأن يهجر اؼبعاصي بالكلية روحاينحالو ملكي يريد أن يكون 
 عز وجل. فتجده دائماً ذاكراً هلل الغفلة عن اهلل

 اؼبؤمن من إذا رأيتو ذكرت اهلل عز وجل ـ ألنو دائم لذكر اهلل عز وجل.
 

بكٍر  سيدنا أبا صلى اهلل عليو وسلَّمرسول اهلل سيدنا  لم إختارالسؤال الثالث: 
 اً آخر؟ر صحابيرفيقاً لو في الهجرة ولم يختالصديق 

ربو عز لو ىو وإمبا الذي ىبتار ، يف أمر ليس لو إختياراً  صلى اهلل عليو وسلَّمأواًل: النيب 
 وجل:

 القصص(.26) "َما َكاَن َلُهُم اْلِخيَ َرةُ "
 القصص(.26) "َما َيَشاُء َوَيْخَتارُ  َورَبَُّك َيْخُلقُ "

احمليطُت  ضوأ روٍح هلل من عباد اهلل إختاره اهلل؟ ألنو أصفى قلٍب وأفاالختيار ىنا هلل، مل
وال ، وأصدقهم لو وببو لذاتو ال ؼبنفعة عاجلة وال لطلب منصب صلى اهلل عليو وسلَّمحببيب اهلل 

 لوات ريب وتسليماتو عليو.عز وجل أمر حببو ص ن اهللوببو ألؼبكسب وإمبا 
والده وكلو هلل، كل ما لو هلل، فما وجعل نفسو ومالو وأوال مطامع، مآرب أى تكن لو فلم 
 بقي لو؟ 
الذين آمنوا وآذاىم أقوامهم وىم يف مكة، فأبوه يقول لو: يا بٍت إشًتى بو العبيد  :مالو
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 لوجو اهلل عز وجل.ويعتقهم  أشًتيهم هلل ـ امونك، فيقول لو: إمبوبأقوياًء إشًتى رجااًل  
 أوالده: و 

؟ ومن الذي كان وبفظهم يف ع األخبارالذي كان يتسمَّ ؟ ومن من الذي كان هبهِّز الطعام
حضرة ىو و اشًتى الناقتُت اللتُت سَتكبهما وىم ذاىبُت غبضرة النيب؟ ومن الذي  الغدو والرواح

  الدليل يف الصحراء؟النيب وأجَّر 
اضعينو يف طاقة يف اغبائط ـ  و  ، فاؼبال كان ذىبًا وكانَّ كنَّ فقهاءبناتو   لكنأخذ مالو كلو، و 

 ومل تعد تصنع اآلن.بيننا وبُت جَتاننا لنضع فيها األشياء شركة ىلنا زمان يعملون طاقة كان أ
قال للسيدة أظباء: أظن أنو يف عام الفتح، مل يكن آمن بعد فقد آمن فأبو سيدنا أيب بكر 

فقالت لو: اؼبال كما ىو، وجاءت ببعض اغبجارة ووضعتها يف خذه كلو؟ فجعكم يف مالو فأ
، فقال: إن  وقالت لو: ضع يدك عليو فوجده كذىب اغبجارةوكان أبوه قد ُكفَّ بصره ـ ُصرة 
، وقد أخذ كل مالو وىو مع ، وىو ال يرى شيئاً كثَتاً   ىذا فقد ترك لكم خَتاً رك لكم قد تكان 

 ديث:ل يف اغبيقو  سيدنا رسول اهلل، وكما
 ، ىل ىناك من وصل ؽبذا اليقُت؟ ىلك؟ قال: تركت ؽبم اهلل ورسولو)ما تركت أل

 ليوضِّح اؼبكانة: صلى اهلل عليو وسلَّمفقال الرجل اآلخر ترك ؽبم نصف مالو، 
 كلمتكما(.بُت  ما ما )بينك

نو كان األول أيت بكل مالو أل ألنما بينكما وبُت بعضكما كما بُت الكلمتُت اإلثنتُت، 
 قال فيو سيد األولُت واآلخرين:عنده يقُت، 

رٍ  َأيب  ِإيبَانُ  ُوزِنَ  َلو  ) لِ  بِِإيبَانِ  َبك  َرَجوُ ( هِبِم   َلَرَجحَ  اأَلر ضِ  َأى   الكاملِ  يف َعِدي   ابنُ  َأخ 
 وصل بو اإليبان إىل درجة:

 اغبجر(.99) "َواْعُبْد رَبََّك َحتَّى يَْأتَِيَك اْلَيِقينُ "
 

قامت  أ، ولذلك ؼبا إنتقل حضرة النيب للرفيق األعلى واعبزيرة العربية أىل اليقُت فكان من
ومنهم سيدنا ـ فأصحاب سيدنا رسول اهلل ويكفينا الصالة، وقالوا: لن لبرج الزكاة كلها ثورة، 

الزكاة  فقال ؽبم: ال ـ واهلل ألقاتلن من فرَّق بُتقالوا: أنقاتل قومًا يقولون: ال إلو إال اهلل؟ ـ عمر 
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حاولوا معو فلم يفلحوا وأخرج سيفو وقال ؽبم: إن مل تقاتلوا معي فسأخرج ؽبم والصالة،  
قتال اؼبرتدين، فاضطروا للخروج لُيعلن مفردًا  بسيفوتاؽبم وحدي ـ أنظر إىل اليقُت خرج وأق

 خلفو.
، فقال يف سَتة سيدنا أيب بكر كان سيدنا عبد اهلل بن عمر يتحدث مع أباه  ولذلك عندما

 وليلة من أيب بكر خٌَت من عمر وأىل عمر[.واهلل يا بٍت ليوٌم ]لو: 
فقالوا لو: كيف الردة، فإن مل يكن ىو مل وبارب أحٌد كل ىؤالء القوم، ما ىذا اليوم؟ يوم 

  النيب ػبرجت ؿبارباً[.واهلل لو زبطفت الوحوش زوجات ]ت النيب؟ فقال: اربارهبم وىنا زوج
ومت لو ما أراد وُقضي على الفتنة يف وقتها، لو مل يكن ىذا الرجل قُت، إصرار وصل إىل الي

 ما ُقضي على الفتنة وال مت القضاء عليها.
ا عمر أمسك بالسيف وقال: من قال سيدنيق األعلى، فومثلها سبامًا يوم انتقال النيب إىل الر 

وكل واحد من أصحاب سيدنا عثمان إىتز ووقع مغشياً عليو، عنقو،  أن ؿبمداً قد مات قطعتُ 
فدخل فلما جاء سيدنا أبو بكر وكان ساكنًا خارج اؼبدينة، سيدنا رسول اهلل حدثت لو حالة، 

 إىل حجرة الرسول وكشف عن وجهو وقال:
فإن ؿبمداً قد مات،  خرج وقال مل: من كان يعبد ؿبمداً  طبت حياً وميتاً يا رسول اهلل ـ مث]

   يبوت:عبد اهلل فإن اهلل حيٌّ الومن كان ي
ٌد ِإال َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِو الرُُّسُل َأفَِإْن َماَت َأْو قُِتَل انْ َقَلْبُتْم َعَلى " َوَما ُمَحمَّ

 [.آل عمران(033) "َأْعَقاِبُكمْ 
 ألول مرة.  ذه اآليةىقال: كأين أظبع سيدنا عمر 

 وقت؟ من الذي ثبَّت قلوب ىؤالء الرجال من الزلزلة يف ىذا ال     
ويكفي فيو قول   بكر ال نستطيع عدَّه وال حدَّه،إذن فضل سيدنا أيبسيدنا أبو بكر، 

 :صلى اهلل عليو وسلَّماغببيب 
 يداً  عندنا لو فإن بكر؛ أبا خال ما، عليها كافأناه إالــــــ يعٍت نعمة ــــــ يد  عندنا ألحد ما)
 أخرجو الطرباين( القيامة يوم هبا اهلل يكافئو
مو اليت قدمها لرسول اهلل ويف سبيل اهلل عز وجل ال يستطيع أحٌد من األولُت وال نعال
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 .اآلخرين حصرىا وال عدَّىا 
 نو ذُكر مع رسول اهلل يف آيٍة واحدٍة طبس مرات:أيكفي 

  (.التوبة33) "اثْ نَ ْينِ ِإال تَ ْنُصُروُه فَ َقْد َنَصَرُه اهلل ِإْذ َأْخَرَجُو الَِّذيَن َكَفُروا ثَاِنَي "
 .أبو بكر من الثاين؟

 التوبة(.33) ِإْذ ُىَما ِفي اْلَغارِ 
 التوبة(.33) "ِإْذ يَ ُقوُل ِلَصاِحِبِو ال َتْحَزْن ِإنَّ اهلل َمَعَنا"

 يكون مع حضرة النيب يف آية واحدة، ويكفي أن اهلل عز وجل قال غببيبو:طبس مرات 
 الضحى(.2) "َوَلَسْوَف يُ ْعِطيَك رَبَُّك فَ تَ ْرَضى"

 فقال للصديقك
 الليل(.50) "َوَلَسْوَف يَ ْرَضى"
 ثة يا إخوانا.هي نفس الوراف
 والكالم يف ىذا األمر واسع اجملال ال نستطيع أن نغطيو يف ىذا الوقت البسيط. 

 
 ،المدينة النورة دارًا لهجرتو صلى اهلل عليو وسلَّم: لماذا اختار سيدنا رسول اهلل سؤال

 تمع الفاضل في مكة؟المج  وسلَّم صلى اهلل عليوقم ولم لم يُ 
عندما  صلى اهلل عليو وسلَّموليس لرسول اهلل، فإنو خرى فنقول: اإلختيار هلل نعود مرًة أ

 بيت اؼبقدس قال لو األمُت جربيل: ُأسري بو من مكة إىل 
 [.ىا ىنا؟ قال: ىذه دار ىجرتكإنزل ىنا فصلي، فقال: وما ]

 لنيب عندما رجع إىل أصحابو قال ؽبم: قال اولذلك  أرضاً ذات لبل،وكانت 
َرِتُكم   َدارَ  أُرِيتُ  ِإينِّ )  ( رواه البخاريِىج 

 إذن من الذي إختارىا؟ أنا رأيت الدار اليت ستهاجرون إليها، 
يعلمون مكاهنا منذ بعثة موسى وعيسى، وأنا قلت اآلن أن اهلل ىيأىا ومنعها وكان اليهود 

 بثالشبائة سنة بتمهيد من اهلل عز وجل.قبل بعثتو النصراء ـ األنصار ـ وأرسل اهلل 
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  .اؼبكان ىو اهلل ألمٍر يعلم سره اهلل عز وجلإذن فالذي اختار  
أواًل من الشرك واؼبشركُت، مث تكون لتقوم ربتاج إىل تطهَت األرض ة اإلسالمية لفبداية الدو 

الدين ولكتاب رب لتعاليم البقية الباقية ثُلة من األتقياء اؼبسلمُت اؼبستجيبُت، فيستجيبون 
فيكونون مبوذجًا طيبًا وبتذيو اؼبؤمنُت يف كل زمان ، ويتأسون بسيد األولُت واآلخرين العاؼبُت
 .صلى اهلل عليو وسلَّم، وىذا ما حدث يف مدينة رسول اهلل ومكان

 وال يًتكون اؼبؤمنُت يف راحة، فكيفأما مكة فقد كان أىلها أغلبهم مازال مصراً على كفره 
، فالبد ا على أنفسهم حىت يف طاعة اهللفال يستطيعون أن يأمنو وبققون لنفسهم اجملتمع اإليباين 

 كانوا أتقياء مؤمنُت وىذا ما حدث يف اؼبدينة  من مكان جديد ليس فيو موطئًا للشرك، وكلهم
ويف  يف اؼبعامالت ويف األخالقاؼبنورة، ولذلك نزلت التشريعات يف اؼبدينة ليظهر صبال الدين 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمالعبادات على أصحاب النيب األمُت 
 

 سؤال: ما معني قولو تعالى:
َوَمْن يُ َهاِجْر ِفي َسِبيِل اهلل َيِجْد ِفي االْرِض ُمَراَغًما َكِثيًرا َوَسَعًة َوَمْن َيْخُرْج ِمْن بَ ْيِتِو "

 النساء(.033) "ُت فَ َقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى اهللُمَهاِجًرا ِإَلى اهلل َوَرُسوِلِو ثُمَّ يُْدرِْكُو اْلَموْ 
أن ال يستسلم اؼبؤمن يف مكان فيو تضييٌق عليو ، بينًا واضحاً  اهلل عز وجل اؼبؤمنُت أمراً أمر 

وسيجعل اهلل لو ، ى وضع فعليو باؽبجرةُضيِّق عليو يف أيف طاعة اهلل ويف العمل يف شرع اهلل، فإذ 
ينوي اؽبجرة بالضُت وال يرضى بالذل وال يرضى بالعيش الوخيم، وإمبا  فرجًا وـبرجاً، فال يرضى

 من عنده فرجاً قريباً.يف سبيل اهلل، فإذا ىاجر فسيعطيو اهلل عز وجل 
يهاجر يف مكان رزاق وىذا يف أى أمٍر حىت يف أمور الرزق، فإذا ضاقت على اإلنسان األ

 من ىذا اؼبكان:
 ااؼبلك(.02) "ُلوا ِمْن ِرْزِقوِ فَاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها وَكُ "

بابًا واسعًا من الرزق، فال يستسلم ألن استسالمو يؤدي بو  خرفيجد يف مكاٍن آفيمشي 
أو يؤدي بو إىل معصية اهلل بطرٍق غَت شرعية حرمها عليو اهلل، إىل القنوت واليأس من رضبة اهلل، 

                 تحاً وـبرجاً إن شاء اهلل. وسيجعل اهلل لو من مكانو ف أن ىبرج مهاجراً فلو األوىَل 
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 .وصلى اهلل على سيدنا ؿبمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم 
 

من المتشددين ينهون المسلمين عن اإلحتفال بالعام الهجري  سؤال: لماذا نجد كثيراً 
 ؟صلى اهلل عليو وسلَّمالجديد؟ أو اإلحتفال بهجرة الرسول 

وكبن لنا  دين اهلل،ٌج خاٌص هبم يف هؼبتشددون ؽبم منا ،أواًل ليس لنا شأٌن باؼبتشددين
 .ىو منهج األئمة أىل الوسطية الذين استنبطوه من كتاب اهلل ومن سنة رسول اهللمنهٌج 

  ال يشغل بالو بقول ىؤالء.فاإلنسان 
من أحبابنا يقول يل: أن الشيخ فالن يفيت بكذا، فأقول لو: ليس  كثَتاً دائمًا  أجد ولذلك 

الذين شهرىم اهلل يف البالد  ففتوانا من أىل اؼبذاىب األربعةبو ففتواه ؼبن يتبعو،  لنا شأنٌ 
 ، فليس لنا شأٌن باؼبناىج األخرى.أىل الوسطيةوىم ولياء وكانوا علماء وأوعلمهم من لدنو 

بعاشوراء هبذه  ؼباذا يتحفل الشيعةـ هم عخل مدفسن ألننا لو شغلنا أنفسنا باؼبتشددين
 حكمهم؟ وندخل يف ىذه اؼبخالفات.الكيفية وما 

باؼبخالفُت ؽبذا اؼبنهج الوسطي فال نسأؽبم عن كبن اخًتنا اؼبنهج الوسطي فليس لنا شأٌن 
يف  ىدٍف خاصٍ يقولون ألهنم هبتهدون دبنهج خاص وفق ، وال نناقشهم فيما يفتون أو فتواىم

 .صدورىم
إال وجو اهلل وإصابة مذاىبهم  الربعة ال يهدفون من وراء مناىجهم و وأصحاب اؼبناىج األ

 اؽبدف يف شرع اهلل:
 اً من الديموكلهم من رسول اهلل ملتمٌس   غرفاً من البحر أو رشف

، فنحن كبتفل بأيام اهلل لقول اهلل غببيبو فكوهنم وبتفلون أو ال وبتفلون شأٌن ال يعنينا
 لسيدنا موسى:ومصطفاه على ما ذكره يف القرآن 

ْرُىْم بِأَيَّ "  الرعد(.2) "اِم اهللِ َوذَكِّ
ىم يصومون يوم فإذا كان النيب ؼبا ىاجر إىل اؼبدينة ووجدفيها نصٌر هلل اليت كبن وأيام اهلل 

ىذا يوٌم قبَّى اهلل موسى وقومو من فرعون  تصومون ىذا اليوم؟ قالوا: عاشوراء، فسأؽبم: مل
 فقال: فنصومو شكراً هلل، وقومو، 
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 صحيح مسلم (منكم دبوسى وأوىل أحق فنحن) 
 فل باليوم الذي قبَّى اهلل فيو حبيبو ومصطفاه من الكافرين؟ أفال كبت

، أفال كبتفل باليوم الذي شكرًا هلل فإذا كان قد صام اليوم الذي قبى اهلل فيو موسى وقومو
 صر اهلل الذي قال فيو اهلل:نبىاجر فيو من مكة إىل اؼبدينة؟ 

  التوبة(.33)" فَ َقْد َنَصَرُه اهلل"
 

غببيبو ومصطفاه، ونأخذ منها الدروس والعرب بعضها أشرنا إذن فنحتفل ىنا بنصر اهلل 
نفسنا نعلمها ألن نأحذ الدروس والعرب و ماذا فيها أال تعد وال ربد و إليها  رإليها، وبعضها مل نش

 .وألوالدنا ولبناتنا
لك درس األمانة وكذأليس من السَتة النبوية واؽبجرة؟ الدرس الذي أخذناه اليوم من أين؟ 

 فيها دروس ال تُعد وال رُبد.من اؽبجرة، وىكذا 
، أفال وبق كبتفل هبذا اليوم ألن اهلل نصر حبيبو ومصطفاه وذكر ذلك يف كتاب اهللفنحن 

 اهلل: لنا أن نفرح بنصر اهلل وقد قال 
 الروم(.2) "بَِنْصِر اهللِ ( 3) َويَ ْوَمِئٍذ يَ ْفَرُح اْلُمْؤِمُنونَ "

ن شاء ة من ىذه اغبياة أصبعُت إبنصر اهلل غببيبو ومصطفاه ونأخذ العظة والعرب أفال نفرح 
 اهلل.

وقبعل أنفسنا على الفطرة النقية ليهم حىت ال نشوِّش أفكارنا اآلخرين فال نستمع إأما 
  إن شاء اهلل.السليمة 

 
 الشباب في ىذا الزمان من الهجرة؟ وي يستفيد منما الدرس الذسؤال: 

سى فيو حببيب ويتأشرع اهلل عليو وأصَّر عليو وىذا اؼببدأ يوافق  إذا كان لو مبدءاً  اإلنسانأن 
لو كما فعل مع حبيبو أمن يؤيده وينصره ووبقق لو ، فإن اهلل عز وجل البد وأاهلل ومصطفاه

يؤمن هبذا اؼببدأ فعليو أو فتور ما دام وال وباول أن يصيبو وىٌن أو ضعٌف فال ييأس ومصطفاه، 
 تأسد يف سبيل الدفاع عنو.أن يس
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 وعرضوان يثنوه عن دعوتو راد أىل مكة أوأكان دبفرده   صلى اهلل عليو وسلَّمفإن الرسول  
نت تريد دبا وإن ككناك علينا، ملكًا ملَّ دبا أتيت بو : إن كنت تريد ليوأرسلوا إو عليو العروض، 

ـ مسًَّا من بك رئيًِّا من اعبن  كان الذيوااًل حىت تكون أغنانا، وإن  جئت بو مااًل صبعنا لك أم
 .الكهان واألطباء حىت يعلجوكاعبن ـ أحضرنا لك 

وأصرَّ على دعوتو وعلى مبدأه يف الدعوة إىل أعرض عن ذلك  صلى اهلل عليو وسلَّمولكنو 
نا مل يعد معي أحد وق طاقيت ـ أال ربملٍت فيا ابن أخي  :فقال ليو عمُّو، فأرسلوا إاهلل عز وجل

   ، فقال يا عماه:ك فكلهم زبلوا عٍت حىت أعمامك كلهم زبلوا عٍتيدافع عن
و حىت ٍت، والقمر يف يساري على أن أترك ىذا األمر ما تركتيلو وضعوا الشمس يف يب)واهلل 

 اؼبغَتة بن عتبة بن يعقوبُيظهره اهلل أو أىلك دونو( رواه 
يوافق الشرع اإلؽبي ويتأسى ، فما ُدمت آمنت باؼببدأ اإلؽبي كل شاباؼببدأ ىنا؟ يعد  ما 

ويساندك  ، فإن اهلل عز وجل لو رأى صدقك البد وأن يؤيدكن تًتاجعإياك أحبضرة النيب ف
 ووُبقق لك كل ما ترجوه من اهلل عز وجل.ويُعززك 

اؼبعرفة باهلل عز وجل، فال ذبعل ىل درجة أن نصل إوكبن واغبمد هلل أملنا يف ىذه اغبياة 
ك يف مال فاؼبال أملُ كان ولو  ك يف عمارة فسيأتيها زلزال فيفنيها، أملُ ان إن ك، ففاينيف الأملك 

 ماذا يكون أملك؟ يف و يأيت اليوم ويذىب يف اليوم الثاين، 
حق ، وأحسن أمٍل يأملو اإلنسان يف ىذه اغبياة أن يعرف اهلل يكون أملك يف شيٍئ باقٍ 

 اهلل:معرفتو وأن يدخل يف قول 
أن يكون من صبلة  آل عمران(.06) "ِإَلَو ِإال ُىَو َواْلَمالِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلمِ  َشِهَد اهلل َأنَُّو ال"
  :ىؤالء

  آل عمران(.06) "قَاِئًما بِاْلِقْسِط ال ِإَلَو ِإال ُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ "
 تتمٌت أن سبوت صغَتاً؟ قال: : أكنت رضي اهلل عنوقيل لإلمام علي  

    د أن أموت قبل أن أعرف ريب عز وجل[.وما كنت أوَّ ريب،  ال ألين كربُت وعرفت]
 :ن يعرف اإلنسان اهلل اؼبعرفة اليقينيةىو أما ىو أغلى أمل؟ 

 التكاثر(.2) "َكال َلْو تَ ْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقينِ "
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فيشهد قول اهلل اليقينية الشهودية اؼبعرفة فيعرف اهلل عز وجل أو عُت اليقُت أو حق اليقُت  
 وجل: عز

 الذاريات(.50) "َوِفي َأنْ ُفِسُكْم َأَفال تُ ْبِصُرونَ "
 :ويف قراءة: ويف أنفسكم أفال تبصرونو

  فصلت(.20) "فَاِق َوِفي َأنْ ُفِسِهْم َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُهْم َأنَُّو اْلَحقُّ َسُنرِيِهْم َآيَاتَِنا ِفي اآل"
 .نسأل اهلل عز وجل أن يبغنا ىذا األمل أصبعُت

     
       

؟ وكيف وظَّف صلى اهلل عليو وسلَّمفي ىجرة رسول اهلل السؤال الرابع: ما دور الشباب 
  إمكانياتهم في مساعدتو في الهجرة؟

ألحاديث يف آخر اليوم وبكيها للنيب، ليتسمَّع البنات كانت تصنع الطعام، والولد كان 
الكافرين ال يتعرف على آثار األقدام  ا حىتوراعي الغنم يبشي ذىابًا وإيابًا لُيغطي وقع أقدامهم

 واإلمام علي، نام يف فراش النيب لُيعطي األمانات ألىلها بعد ىجرة النيب.
 وبنات األنصار ُكنَّ يف استقبال حضرة النيب باألناشيد العظيمة والكريبة.ونساء األنصار  

وؽبم دوٌر عظيم كانوا شبابًا   ىؤالءكل ىذا دور الشباب وليس ىؤالء الشباب فقط، ولكن 
 .صلى اهلل عليو وسلَّميف ىجرة الرؤف الرحيم 

 
 ؟صلى اهلل عليو وسلَّمسؤال: أين كانت الراحلتين عندما ىاجر النبي 

ط الدليل عبد اهلل بن أُريق سيدنا أبو بكر اشًتى راحلتُت وأخذ يعلفهما، وكانت اػبطة أن
و بكر الصديق ذىبا إىل بأ ا ومعو سيدنسيدنا رسول اهلل، و خذ اعبملُت ويذىب هبما إىل الغاريأ

 .على األقدام ُتالغار ماش
ـ واعببل كانت حجارتو اعببل ـ وكان مرفَّهًا  صلى اهلل عليو وسلَّمالنيب ولذلك عندما صعد 

، فجاءىم عبد اهلل بن غارب الإىل با فسيدنا أبو بكر ضبلو على أكتافو، مدببة فجرَّحت قدميو
الثة أيام ومعو ىذين اعبملُت، وكان اعبملُت عند سيدنا أبو بكر وكان قد أُريقط إىل الغار بعد ث
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فقال لو سيدنا رسول اهلل: سادفع شبن واحٍد منهما، فقال لو سيدنا أبو بكر: أنا دفع شبنهما،  
وأصَّر أن ال يركب حىت يدفع شبن متطوع هبما، قال لو: لن أركب حىت أدفع شبن الواحد، 

 أحدنبا.
 .ما كان هلل حىت ال كُبرم من األجرع شبن دفو نأنبالنبوي فعلمنا رسول اهلل  وىذا ىو األدب

اظبها القصواء، وقال بعض الصاغبُت ـ  إىل اؼبدينة وىي ناقة رسول اهلل وكان براحلتووذىب 
 وىذا الكالم خاصٌّ بنا ـ قال:

ة صبل، وليست من عامل األرض ولكن على ىيئإن شأهنا شأن الرباق فهي دابٌة ملكوتية 
وتعرف اؼبكان الذي ، وتعرف أن ىذا بيت يهودي وىذا بيت مسلم، ولذلك فهي تعرف الطريق

 تنزل فيو.
إذا أراد رسول اهلل أن يصلي يف مكان يأمرىا أن تقف أمامو كساتٍر أثناء بعد ذلك 

 .فتقف وال تتحرك حىت يصليالصالة، 
ى بُت الصفا واؼبروة فحبست وىو فوقها وسعحج عليها بيت اهلل اغبرام وطاف بالكعبة 

 .وغائطها ومل زبرجهما حىت خرجت من اؼبسجد اغبرامبوؽبا 
وقفت، فقالوا: خألت القصواء ـ يعٍت عصت األمر ـ فقال ؽبم: ما  وعند غزوة اغبديبية

ـ أى الذي أوقفها ىنا ىو الذي  وإمبا أوقفها الذي أوقف الفيل، ؽبا ىذا خُبلءٍ خألت وما كان 
 منعو من دخول مكة وىذا شيٌئ غَت عادي.أوقف الفيل و 

خرجت ذبري ومل يعرفوا مكاهنا ـ ىل   صلى اهلل عليو وسلَّموُروي أيضًا عندما مات الرسول 
 مات؟.تعرف أنو كانت 

فهي دابة ولكن معها وىذا ما جعل بعض العارفُت يقولون: أهنا دابة ملكوتية كالرباق، 
           .بصَتة منَتة، ومعها أيضاً تعليمات إؽبية، وليست بصَتة عادية ولكنها كانت بصَتة

 
 سؤال: لماذا يتم غلق ضريح سيدنا الحسين يوم عاشوراء؟

و بالصيام أ، إما صلى اهلل عليو وسلَّمكبن كبتفل بيوم عاشوراء كما احتفل سيدنا رسول اهلل 
 كما فعل رسول اهلل.بالدعاء  
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، فالشيعة يوم عاشوراء ال كما يصنع الشيعة، و ولكن ال كبتفل بعاشوراء كما يصنع اليهود 
فماذا يصنعون؟ كل واحد أرسلوا لسيدنا اغبسُت مث زبلوا عنو، أهنم  عن ذنبٍ  ن ُيكفِّروايريدون أ

ـ سالسل ، فيكشف الواحد منهم ظهره ويضرب بعضهم بعضًا باعبنازير منهم يُذبِّح نفسو
ُحكم اهلل عليهم فقد قذفوا السيدة وىذا حىت ينزل الدم من ظهورىم وأجسامهم، اغبديد ـ 

نفسهم كل سنة مرًة ألهنم فالبد أن هبلدوا أ، وعندنا حكم القاذف يف اإلسالم اعبلد، عائشة
 كم ربنا.، وىذا حُ ئشةقذفوا السيدة عا

وىل وكذلك يأتون بطفل صغَت ويشققِّوا رأسو دبوسى حىت ينزل الدم من رأسو، ؼباذا ىذا؟ 
 اإلسالم؟ ىذا إحتفال يوافق عليو 

إما بالصيام أو الدعاء أو فنحن كبتفل بيوم عاشوراء ولكن اإلحتفال الوارد عن رسول اهلل 
 .بالصيام والدعاء معاً 

ىل ورد عن رسول اهلل؟ حاشا ـ أو ىل ورد عن حىت ولكن إحتفال الشيعة ورد عن من؟ 
 وينفذوىا. ية إىل عقوؽبمهتا األىواء اإلبليسعولكنها أفكار شيطانية دفأبداً،  أئمة أىل البيت؟

ن نقيم مثل ىذه األشياء عندنا يف ضريح اغبسُت؟ وىل هبوز أفهل نعينهم على ذلك؟ 
 .فنحن مبنع اؼبنكر بغلق ىذا اؼبكان ألن فعلهم ىذا ينايف العقيدة والشريعة اإلسالمية

لشيئ شيعة انتشرت بعض اليتكلم فيو بعض الناس يف ىذه األيام ألنٍت أعلم أن اا وىذا م 
 عندنا يف مصر يف ىذه األيام.

وكذلك يف طنطا أمسكوا أيضًا خبلية ىنا يف الزقازيق أمسكوا خبلية شيعية وكلها بنات، 
فال البنت تريد اإلرتباط وال الشاب يريد ألهنم وبصلون على أموال وتزوجن زواج اؼبتعة، بنات، 

       ى األمر.اإلرتباط، ويتزوج كل منهما اآلخر ؼبدة شهر أو شهرين وانته
بصالة وبالنسبة للصالة فيسهلون ؽبنَّ الصالة فيقولون ؽبن: مل تصلُت طبس مرات يكفي 

فالصبح يكون الظهر مع العصر واؼبغرب مع العشاء فتكون الصالة ثالث مرات وليست طبسة، 
 وحده والظهر يكون مع العصر واؼبغرب تكون مع العشاء.

 إن شاء اهلل. فننتبة ؽبذه األمور وكُبسن الردود
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم



19 

  

 
 


