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 فوزى محمد أبو زيد فضيلة الشيخ 
                                                                      ىـ 1ٖٗٔ غرة مجادى األويلموافق  2ٕٔٓ/ٕ/3ثالثاء ال

       ـ األقصر إسنا مركزـ مسجد الشيخ ناصر ـ ترعة ناصر 
 (سيدنا الحسينالمصريين بمولد  سرُّ إحتفاء)

 رمحن الرحيم:بسم اهلل ال
وباباً  وجعلهم أئمًة للمتقُت، وملجئاً  احلمد هلل الذي كرَّم عباده الصاحلُت، وأعلى شأهنم

 مفتوحاً للراجُت فضل رب العادلُت، وموئاًل وغوثاً للمكروبُت.
وكل ، لى احلبيب األول سيدنا زلمد وآلو الُغرُّ ادليامُت وصحابتو ادلباركُتعوالصالة والسالم 

 مُت يا رب العادلُت.أمجعُت آمُت آمعهم هبديو إىل يوم الدين وعلينا من اىتدى 
غَت ىذا اليوم، دلولد سيدنا احلسُت، ادلولد  ةاليوم الذي يقولون عنو الليلة اخلتاميىو اليوم 

 مصر.فيو فهذا اليوم الذي دخلت الرأس الشريفة 
الء قطعوا رأسو، هد يف كربشستُ عندما ا يعٍت سيدنا احلسُت رضوان اهلل تبارك وتعاىل عليو

اجلماعة  قامة يف كربالء إىل اآلن، روضة كبَتة ويزورىاودفنوا جسمو وىناك روضة للجسم مُ 
 .بالغاً  إحتفاءً هبا  احملبُت والشيعة يتحفوا

بذل  ىو الذي كان سيدنا احلسُت يف ادلعركة، و وأتوا برأسو وأخذوا آل بيت السيدة زينب، و 
زيد على بعثو عبيد اهلل بن زياد وايل يقد الذي كان القائد ال، لكن كل ما يف وسعو لدفع القت

  العراق كان رجاًل جباراً.
ومعظمهم نساء، وولد وإمرأة، رجاًل رجًا بأىل بيتو، وكانوا حوايل سبعُت ااحلسُت كان خو 
و ب كمس، فتفاوض مع صاحب اجليش وأوالده عددىم أربعة عشر، واجليش أربعة آالفوكان أ

ـ إحدى الثغور إىل ال ـ فقال: أذىب قال لو: أتركٍت أرجع للمدينة، فقال لو: بن سعد، ف ِمَتعُ 
: أذىب ليزيد، فقال لو: ال ـ وأجاىد ىناك، فقال لو: ال ـ فقالـ هاد اجلوىي اجلبهات اليت فيها 

 .يعٍت أصَّر على القتل ومل يقبل أي ُخطة بديلة
مائة أن ىناك  :وأرسلوا لو رسالة ،ىل العراقىناك بناًء على طلب أإىل ذىب قد كان وقد  

ك لكي يؤيدوك يف طلب اخلالفة ألنك األصلح للخالفة من يزيد بن معاوية، ألف سيف ينتظرو 
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فقال لو: ما حال أىل  ،وأثناء سَته قابلو أحد الشعراء وكان حيب آل البيت وكان امسو الفرزدق 
ل البيت، آل ألنو كان زُلباً رجاًل صادقًا  وكانالعراق؟ فقال لو: قلوهبم معك وسيوفهم عليك، 

 مسلم بن عقيل بن أيب طالب ليستطلع اخلرب وماذا يفعلون.فأرسل إبن عمو 
فصلى هبم ادلغرب جيتمع حولو وخلفو يف صالة ادلغرب ما يزيد عن العشرين فذىب مسلم 

لصالة وخرجوا فلما ألفاً، وبدأ الصالة فالوايل عبد اهلل بن زياد مسع فأرسل العساكر، فًتكوا ا
 على قال ذلم يف البداية: خلفو، ولذلك سيدنا اً سلَّم مل جيد أحد

         ل العراق يا أىل الشقاق والنفاق[.]يا أى
فقال لو: الناس ىنا   وكان قد ردَّ أول رليئوعلى سيدنا احلسُت،  أخذوا مسلم وقتلوه فلم يردَّ 

على سيدنا احلسُت الرد  يردَّ  فلم ن عندما قُتلعلى أساس ادلقابلة األوىل، لك كلهم منتظرونك
 الثاين.

والد سيدنا احلسن وآل ونساء إخوتو وأمن ىم؟ نساؤه  فسيدنا احلسُت خرج ومعو أىلو ـ
 .ا وأرضاىارضي اهلل عنهبيتو، وىم أوالد احلسن واحلسُت، ومعو السيدة زينب 

ؤالء عدد رجاذلم ال يزيدون عن أربعة آالف رجل، وىبدأت ادلعركة، وادلعركة غَت متكافئة، 
فسيدنا احلسُت ضرب ادلثل يف الفدائية أخذ حيارب وأوالده أمامو حيموه، إىل اخلمسُت رجاًل، 

 َت سيدنا على زينمل ينجوا منها غقُتلو أمامو ـ مذحبة آلل البيت ـ حىت  اً عة عشر ولدباألر 
، لوال أن السيدة زينب ون قتلو أيضاً وبعد ادلعركة كانوا يريد العابدين وكان مريضًا باحُلمَّى،

ذرية سيدنا احلسُت   فكانوا يريدون قطع الذرية هنائياً، ولذلكاحتضنو وقالت ذلم: أقتلوين معو، 
 كلها من سيدنا علي زين العابدين.

منعوا عنو ادلاء ورفضوا أن يسمحوا ذلم بشرب ادلاء، ويأيت وقت الصالة تتوقف ادلعركة،   
كلهم مجيعاً، وبعد   دبن خلفو وكل أىل العراق أىل النفاق يصلون خلفو، يصلي احلسُت إماماً 

 الذي كان يف ىذا األمر؟ ليو، ما ىذا الوضع الغريب العجيبادلعركة سيوفهم ع
أخذوىم ماشيُت وابنو ادلريض والنساء، فادلهم بعد أن ُأستشهد وقطعوا رقبتو وأخذوه ىو 

 دمشق وأدخلوىم على يزيد.من كربالء جبوار البصرة يف العراق إىل 
وضعوا الرأس أمامو، فأمسك يزيد ُرمح أخذ يلعب يف أسنان سيدنا احلسُت فالسيدة زينب 
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بدفن الرأس مر ، فاعتذر على ما حدث وأوخاطبتو ومن حولو بفصاحة أعجزتومل تتحمل،  
احلسُت وادلوضع الذي ُوضعت فيو يف دمشق أيضاً فيو مشهد لإلمام الشريفة فُدفنت يف دمشق، 

 إىل اآلن.
ٍد امسها فُنقلت إىل بل ينبش ويأخذ الرأس أن أحداً ٌر فخافوا و وبعد ذلك حدثت أم

حكمت الدولة الفاطمية وىم مجاعة من آل البيت وجاءوا أن عسقالن يف فلسطُت اآلن، إىل 
شام أرسلوا تولوا على النوا جبوارىا األزىر، وبعد أن اسوىم الذين بنوا القاىرة وب من ادلغرب العريب

جد الذي جبواره وىو مسجد سسيدنا احلسُت وعملوا ذلا ادلشهد ادلوجود اآلن، وادل رأسوجلبوا 
 .عنوتبارك وتعاىل رضي اهلل سيدنا اإلمام احلسُت 

وىذا اليوم الذي دخلت فيو الرأس  مىت كان ىذا اليوم؟ ىو كاليوم الذي ضلن فيو اآلن،
مصر خرج اخلليفة الفاطمي والوزراء واألمراء الرأس فيو الشريفة إىل مصر، واليوم الذي دخلت 

واستقبلوا الرأس عند العريش واستقبلوىا  واستقبلوا الرأس، وذىبوا ماشيُت وحفاة إىل العريش
بناوس ووضعوا عليو الرأس وبنوا ألمصنوع من ا ي أبانوسسوجاءوا هبا إىل ىنا ووضعوىا على كر 
 حلسيٍت ادلوجود فيو سيدنا احلسُت.الضريح وبنوا ادلشهد وبنوا السجد ا

ولكن تاريخ دخول الرأس  تاريخ ميالده،وكل ىذا أحببُت أن أُعرفكم أن ىذا اليوم ليس 
 الشريف إىل مصر.

سيدنا احلسُت أخو احلسن ومها أوالد السيدة فاطمة الزىراء من اإلمام علي بن أيب طالب 
 حيبهما ويقول:النيب وكان حضرة 

   (.)إين أحبهما
 عندما يرى أحدمها كاحلسن يقول: و 

 )إين أحب حسناً(.
 يرى احلسُت يقول:وعندما 

 )إين أحب حسيناً(.
كان عليٌّ  وىو من مساىم، سيدنا يتوىل شئوهنما من صغرمها،  صلى اهلل عليو وسلَّموكان 

نا يف اجلهاد يف احلرب، ودلا السيدة فاطمة ولدت ولدًا قال: ُأمسيو حرباً، قال لو سيد اً فارس
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 رسول اهلل: )ال ـ مسيو حسناً(. 
 فلما ولداً آخر فقال: ُأمسيو حرباً، فقال لو:

 )مسيو ُحسيناً(.
صلى اهلل عليو فمن الذي مساىم؟ سيدنا رسول اهلل  فكان فارسّا وكل مايف فكره احلروب،

  احلسن واحُلسُت بالتعريف.: وسلَّم
قضاء حاجاهتا تًتك أحدمها وىو إذا ذىبت السيدة فاطمة ل صلى اهلل عليو وسلَّموكان 

فإذا جاع وبكى وضع لسانو يف فيو فَتضع من لسان احلبيب  صلى اهلل عليو وسلَّمرضيع جبواره 
 ويشبع، اإلثنُت كانا ىكذا.

ر الواحد منهما مْ وكان عّ ـ ا رضي اهلل عنهومن عناية اهلل عز وجل هبما أن السيدة فاطمة 
و ليذىبوا إىل فيتطهر وىي توضئوىذا من عناية اهلل  على نفسوثالث سنوات، مل يكن يتبول 

ألن سيدنا رسول اهلل كان حيبهم فيدللهم، فكان عندما يذىب عندىم رسول اهلل طاىرين، 
مجاًل وحيملهم على ظهره وديشي هبما لكي نرى حنان وعطف سيدنا رسول اهلل نفسو يعمل 

يدنا أبو بكر فوجد ىذه احلالة فقال اإلثنُت معا، فدخل سحيمل كان و  صلى اهلل عليو وسلَّم
 ذلما:

 نعم ادلركوب مركوبكما، فسيدنا رسول اهلل قال لو:
 )ونعم الراكبان مها(. 

 صلى اهلل عليو وسلَّمان كو يعرِّف منزلتهما، أن ذلما منزلًة كردية عند اهلل عز وجل، لكي 
 بب ىذا؟ فقال: فلما ُسئل عن سيُقبِّل احلسن من فمو، ويُقبِّل احلسُت من رقبتو، 
                           )ىذا ديوت مسموماً وىذا ديوت مقتواًل(.  

 وجاء بًتاب وأعطاه للسيدة أم سلمة وأمرىا أن تضعو يف زجاجة، وقال ذلا: 
 ىذا الًتاب قد ربوَّل إىل دماً، فاعلمي أنو قد قُتل احلسُت(. )إذا وجديت

ىا ال تفارق ا احلسُت من ادلدينة كانت عيناما خرج سيدنفالسيدة أم سلمة عندولذلك 
احملرم، وىذا كان يوم العاشر من شهر اهلل إىل دم الزجاجة، وعندما ربوَّل الًتاب يف الزجاجة 

 يف ىذا اليوم.ن احلسُت قُتل فعرفت أ
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 يف ادلنام وقل لو: صلى اهلل عليو وسلَّموكان صائماً ويف ىذه الليلة رأى رسول اهلل  
  تُفطر عندنا إن شاء اهلل(. )يا حسُت غداً 

صلى اهلل عليو حىت أنو ، كثَت احلدب والرعاية ذلما على الدوام  صلى اهلل عليو وسلَّمكان ف
 اوجاء احلسن وقال: أيب أيب أيب، وكان نداءمه منربه الشريف ذات مرة كان خيطب على  وسلَّم

 ىذا األدب، يقولون للطفل:ضاً لكي نتعلم ضلن أي اأدهبمشدة لو: أيب وليس جدِّي وىذا من 
وىذا تعليم النبوة فكان يقول: علَّم أوالده، و النيب علمنا كما يقول: أيب،  ـ بل جدُّك ال قل: 

  أيب. 
فنزل  كان على ادلنرب وقع على األرض  صلى اهلل عليو وسلَّموىو قادم للمسجد والنيب 

طبتو صلوات ريب وتسليماتو الرسول من على ادلنرب ومحلو واحتضنو وصعد بو ادلنرب وأكمل خ
 معتذراً عن ذلك:عليو، وقال ألصحابو 

 الولد رلبنٌة مبخلٌة:)
َنٌة َوَأنَّ اهلل ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ "  ألنفال((.ا2ٕ) "َأنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوالدُُكْم ِفت ْ

يُشدُّه  ، فسيدنا رسول اهلل مليف ادلسجد ويف مرٍة ركب احلسن عليو وىو ساجٌد يف الصالة
ال يزال يًتكو على راحتو ـ ، فطال الوقت وىو ومل جيرُّه لينزلو بل تركو حىت يأخذ حظَّو للنهاية

  .وانظر إىل احللم الذي يعلمو لنا حىت نفعل ذلك مع أوالدنا
خلفو قال: يا رسول اهلل لقد أطلت ُيصلي نزل أكمل الصالة، فواحد شلن كان بعد أن 

 قُبضَت ـ يعٍت انتقلت إىل جوار اهلل، فقال:السجود حىت ظننا أنك قد 
 األدب النبوي ـ إن إبٍت إرربلٍت وكرىُت أن أُعجلو(.من )إن إبٍت ـ ومل يقل: إبن بنيت، وىذا 

مل أرضى أن أزعجو أو أتعجلو وتركتو حىت يأخذ حظو للنهاية، مشى ىذان الفتيان 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمويكفيهما شرفاً وفخراً قول النيب 

 )احلسن واحلسُت سيدا شباب أىل اجلنة(.
خ؟ ال ـ كل من يدخل اجلنة يدخل شاباً يف سن الثالثة والثالثُت، ىل أىل اجلنة فيهم شيو و 

 ال يوجد أحٌد يهرم يف اجلنة:وىؤالء الشباب الذين يدخلون اجلنة مىت يهرمون؟ 
أم ىل اجلنة كلهم، أ ل اجلنة معناىا أهنما سيدا شبابـ فكلمة شباب أى ()ال يبلى شباهبم
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 ىناك غَت ذلك، واحلديث واضح. 
ن واحلسُت صغَتين يف إىل الرفيق األعلى وكان احلس صلى اهلل عليو وسلَّمإنتقل الرسول 

كانا قد  هماما ديكنهما أن يتأسيا بو، لكن صلى اهلل عليو وسلَّممل يدركا من حضرة النيب السن، 
وصفو، فكانا  وحنانتو، فأحبَّاه حبًا ال يستطيع أحدٌ  إنتشعت قلوهبما بفرط رمحتو ومبلغ شفقتو

 نيب عن أحوال النيب ليتشبهوا بو.السابقُت ادلقربُت من أصحاب الأن يسألوا ُجلُّ اىتمامهم 
يستطيع أن يضع بصره يف بصر النيب حياًء من أصحاب حضرة النيب مل يكن معظمهم 

الوصف احلقيقي بادة الوصف حىت يرد إلينا اهلل أذلم نفرًا قلياًل منهم إلجحضرة النيب، لكن 
 .صلى اهلل عليو وسلَّمالصحيح حلضرة النيب 

ـ فقبل زواجها كانت أٌخ من أمها السيدة خدجية ا رضي اهلل عنهكان للسيدة فاطمة 
متزوجة فأصلبت رجاًل وكان امسو ىند، وىند اسم للرجل وللبنت، وكان زوجها كان امسو أبو 

، خال ل امسو ىند بن أيب ىالة ـ فهذا الرجل يُعترب بالنسبة ذلما خاذلماىالة، فكان ىذا الرج
صلى اهلل  ف لرسول اهللوصبة الىعنده مو  الرجل كان سيدنا احلسن وخال سيدنا احلسُت، وىذا

 .عليو وسلَّم
قول لو: ا باآلخر، فذىب سيدنا احلسن ويإليو دون علم أحدمهيذىب كٌل منهما  فكان

بعد ذلك جيلس مع سيدنا و فوصف لو ىيئتو ، صلى اهلل عليو وسلَّماهلل سيدنا رسول يل صف 
 وأوصافحضرة النيب ت لو: صف يل أحوال احلسُت ويقول لو: أنا ذىبت إىل خالك ىند وقل

ذكرناىا وصاف وطبعًا ىذه األ ـ قال يل أوصافو كذا وكذا وكذا وماذا قال لك؟ ومشائلو، فقال لو
 بذكرىا. ئنا بالرواية بالتفصيل فال أطيل عليكم" وجيف كتاب "اجلمال احملدي

  فقال لو: أنا ذىبت لو أنا اآلخر ولكن سألتو أيضاً: كيف كان خيرج وكيف كان يدخل 
 ئو.زِّ كيف كان جيلس وكيف كان ديشي وكيف كان يقضي وقتو وكيف كان جيُ 

شبهوا بو، ، ويتصلى اهلل عليو وسلَّمفكان إىتمامهم كلو يف معرفة أحوال حضرة النيب 
 ولذلك حىت السيدة عائشة كانت تقول:

 احلسُت[. صلى اهلل عليو وسلَّم]أشبو الناس برسول اهلل 
وكان أصحاب النيب إذا رأوه يف الصالة يقولون: ما رأينا صالًة أشبو بصالة النيب من صالة 
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صلى اخلالق  مع أنو مل يعاشره كثَتاً، لكن القلب كان تواق إىل التشبة حببيب الكرمياحلسُت،  
 .اهلل عليو وسلَّم

حجَّ  رضي اهلل عنوتشبهوا حبضرة النيب وأقبلوا على اهلل بالكلية، حىت أن اإلمام احلسُت 
وعرفات ماشياً  وإىل ادلناسك يف مكة إىل ِمٌَت مخسة وعشرين حجَّة، خيرج من ادلدينة ماشيًا 

يريد أن يكون لو األجر األعظم ألن النيب اليت ديلكها تُقاد أمامو ـ دلاذا؟ ويرجع ماشياً، والركائب 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمفخَّم أجر من حيج ماشياً، وقال فيو  صلى اهلل عليو وسلَّم

 ماشياً كان لو بكل ُخطوة مائة ألف حسنة(. )من حجَّ 
اهلل عز وجل وإقبااًل على يابًا مخسة وعشرين مرًة إشتغااًل بطاعة ذىابًا وإ حيج ماشياً فكان 
          عز وجل على الدوام.حضرة اهلل 

مل يكن يستقر يف بيتو  ـ بقضاء حوائج الناس،واشتغل أيضًا ـ وىذا كان العمل اإلساسي 
 وذوي احلاجات فيخرج معهم بنفسو ويقضي إليهم حاجاهتم.  فيأتيو الفقراء وادلساكُت،

 نت ترىق نفسك، قال ذلم: أ لو:حىت أن مجاعة ذات مرِة الموه وقالوا 
إلينا من فضل اهلل عز وجل علينا، فأخشى أن أمنع نفسي عنهم بيمنع اهلل ]حوائج الناس 

   عز وجل فضلو عليَّ[.
 ، وأنتم أنا خائف أن أمنع نفسي عن الناس فربنا دينع الفضل اإلذلي الذي يتنزل بو عليَّ

ـ   أنا ذكرتو يف مرِة سابقة يف ىذه الرحلة تعرفون كلكم كيف كان ىو واحلسن ـ وىذا الكالم
؟ فهي دعوة مطابقة مون الرجل الوضوءكيف كانوا حكماء يف الدعوة إىل اهلل، وكيف كانوا يعلِّ 

  طابقة لكتاب اهلل.مُ ، و رسول اهلل دلنهج
ىؤالء و  م جزاءاً وال شكورا،هال يرجو من فكان يقوم خبدمة اخللق طلبًا دلرضاة اهلل عز وجل،

والسيدة فاطمة إن علي ن ونذر سيدنا دلا مرضا مها اإلثنان نزل فيهم آيات سورة الدىر، الذي
 هلل عز وجل.أياٍم ن يصوما ثالثة أشفا اهلل الغالمُت 

فلم يكن ديلك أرضًا وال ديلك زلاًل للتجارة، ومع وسيدنا علي كان رجاًل يعمل دبجهوده، 
بار القوم والوجهاء، ة، مع أنو تقدم ذلا كة السيدة فاطمالنيب زوجًا البنتو التقية النقيذلك اختاره 

يت إليهم من ىل أن يأفيقف يف مكان الناس الذين يعملون باليومية إيعمل لفكان يذىب 
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فاطمة كان والسيدة  من الشعَت، اً ، فيعمل ويف آخر اليوم يشًتي من شغلو قدحباليومية يشغلهم 
  موجودة اآلن. نراىا وغَتمل تعد  عندىا رحاية ـ والرحاية

ن تعجنو زببزه، وىذا  ، وبعد أوبعد أن تنتهي تعجنو يف الرحاية وتطحنو فيهاتضع الشعَت ف
وال شيئ غَته، ىو رغيف الشعَت وفقط،  معو ُغموس ال فول وال طعمية سم وليهكان طعام

، كانوا صائمُت وعلى أي شيٍء اىدوا يف اهلل عز وجلجيحىت تعلموا كيف كان آل بيت 
الباب طُرق،  ون؟ على رغيف واحد، وليس لكل واحد رغيف، وقبل اإلفطار بلحظاتيفطر 

 فقالوا: ىذا أوىل منا. ،وقال الطارق: مسكُت يا آل بيت النيب ومل أذق الطعام منذ يومُت
  لتكملة النذر.عطوه الرغيف وأفطروا على ادلاء وأصبحوا صائمُت فأ

ومل يكن لديو مانع حىت ولو  اً الشغل شديد وكانيف اليوم الثاين وذىب سيدنا علي يعمل 
بئرىا، ومياه البئر كانت من  رج ذلا ماءاً ُيخلاشتغل عند اليهود، فواحدة يهودية أخذتو ذات مرة 

، وُيشغِّل ىذه البكرة بيده إىل أن البئر، وكان للبئر بكرة يرفع هبا ادلاءأسفل يف  يف القعر ربت
  ة.ردل بتمر اجلردل، وقالت لو: اجل خيرج الدلو أو

ورجع، وقابل حضرة  ةيديو وأخذ حوايل مخسة وعشرين سبر  هكتانتُ أخذ يشتغل إىل إىل أن 
وكنت أعمل عند فالنة اليهودية كذا، النيب فسألو من أين أتيت؟ فقال لو من ادلكان الفالين 

يشجِّعو ، لكي آلكل منو أيضًا جوعان فاعطٍت من ىذا التمر فقال لو: وأنافأعطتٍت ىذا التمر، 
 على ىذا العمل.

 عم حضرة النيب وزوج إبنتو.إبن من ىذا؟ إبن 
من و جاءه مجاعة ومسعت أن صلى اهلل عليو وسلَّمذىبت السيدة فاطمة إىل رسول اهلل 

  .، فجاءه عبيدأسره إذا مل يُفك اً عبد ونو ويعملو نسرى، واألسَت كانوا يأخذو األ
ٍت من عناء الرحى ـ وانظر إىل فعل حضرة النيب حيأنا أحتاج إىل أحد منهم لَتُ قالت لو: ف

 مع حبو ذلا ماذا يقول ذلا؟
 ال يكون(. ؟)أأُعطيكي وأترك أىل الُصفَّة

 وعينيها رقرقت بالدموع، فقال ذلا:ة احملمدية، حزنت لاوأنظر إىل العد
واحلمد فقويل: سبحان ثالثًا وثالثُت،  وييت إىل الفراشلى خٍَت من ىذا؟ إذا آ)أال أُدلِك ع
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 هلل ثالثاً وثالثُت، واهلل أكرب ثالثاً وثالثُت يُذىب عنٍك عناء اليوم(. 
: لو قالوا علي ذات مرةً فأعطاىا لنا سيدنا رسول اهلل عمل هبا أىل البيت، ولذلك سيدنا 

 وال يف يوم صفُِّت؟ ـ وكان فيها احلرب الشديدة ـ قال: وال يف يوم صفُت.أمل تًتكها حىت 
ويذىب  حضرة النيب مل يًتكها، عندما يأوي إىل النوم يقوذلن فيذىب التعبمنذ مسعها من 

النشاط للجسم كلو بربكة  يردُّ  اً رباني اً يعمل مساجو دخل محام قد اذلمدان كلو، كأن اإلنسان 
 بيح والتحميد هلل عز وجل.سالت

وىي  امالت حىت مع أعزِّ ما حيبوبيب كيف كانت معاملتو، ليس فيها رلولكن أنظر للح
عليو ادلبجلة السيدة فاطمة، ومع أنو كان حيبها حبًا ال يستطيع أحٌد وصفو، عندما تدخل إبنتو 

، وجُيلسها جبواره على الفراش، دلاذا؟ من حبو ذلا صلوات يقف وحيتضنها ويقول ذلا: إبنيت إبنيت
 ريب وتسليماتو عليو.

م يتيم وقال ذلم: يتيم يا آل وصنعت الرغيف، فجاءى بالشعَت أتى أيضاً ففي اليوم الثاين 
 بيت النيب ويل ثالثة أيام مل أذق طعام، فقالوا: ىذا أوىل منا بالرغيف وأعطوه الرغيف.

 ويف اليوم الثالث جاءىم األسَت فنزل قول اهلل عز وجل:
يطعمون الطعام على حبو ـ حب من؟ يعٍت حب اهلل وليس حب الطعام كما يقول بعض 

 وقالوا: على حب الطعام ألهنم كانوا صائمُت ـ ال: ىارو فسِّ يُ حُت اجُلهَّال 
ِإنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِو اهلل ال نُرِيُد ( 2)َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّو ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسيًرا "

 )اإلنسان(. (3) "ِمْنُكْم َجَزاًء َوال ُشُكورًا
 ال نريد منكم ال جزاء وال شكور.

آل بيت النيب من العارفُت والصاحلُت إىل يوم الدين يطعموا أىل احملبة طعام القلوب  أيضاً 
الذي يقرهبم إىل احلبيب احملبوب، الزاد ادلوصل إىل رب العباد دلن؟ للمسكُت الذي سكن قلبو 
إىل مواله وخرج من الدنيا وحظو وىواه، فأصبح مسكينًا والذي يقول فيو اهلل عندما قال سيدنا 

 سى:مو 
ذبدين قال: ال لو: أنا لست يف السماء وال يف األرض ـ ـ ق ؟ـ أنت فُتيا رب أين أجدك؟ )

 عند ادلنكسرة قلوهبم من أجلي(.
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وسعو األعلى بل و رضو وال ملئمساواتو وال أأنا مع ىؤالء اجلماعة، فاهلل عز وجل مل تسعو  
 .قلب العبد ادلؤمن التقي النقي

أىٍل ال ٌأ يتعمد عليو غَت مواله، ال يعتمد على ماٍل وال ولٍد و واليتيم الذي مل يعد لو ملج
ال يعتمد إال على فضل الواحد ادلتعال عز وال خالٍن وال وظيفٍة وال علٍم وال عمٍل وال حال، 

 وجل.
، فأصبح رلذوبًا للحضرة اإلذلية بالكليةواألسَت الذي أسرتو العناية اإلذلية فجذبتو إليها،  

ال دييل  ، وال الدرجات اجلنانية،ر الدنيا الدنية وال دييل حىت إىل ادلنازل اأُلخرويةفال دييل إىل دا
 رب الربية عز وجل.إىل إال 

، نسأل اهلل عز وجل أن جيمعنا عليهم وىي أيضًا أحوال العارفُت والصاحلُت إىل يوم الدين
    أمجعُت.

ركاتو صورًة كاملة يف حو غبار، وأرضاه إمامًا ال ُيشق ل رضي اهلل عنوسيدنا احلسُت  فكان
 .صلى اهلل عليو وسلَّمفعالو من النيب ادلختار وسكناتو وأخالقو وأقوالو وأ

ـ يروي وكان رجاًل زلدثًا  مذيعيسى الًُتمذي صاحب صحيح الًتُ  ولذلك روى الشيخ أبو
لو: مالذي و إىل رب العزة وسأوشداهتا فتوجَّ أنو رأى القيامة قد قامت ورأى أىواذلا ويقول: ك

 من الذي أعطاه ىذا الدعاء؟ اهلل فقال لو:أعطاه دعاء ـ ينجيٍت من ذلك؟ ماذا قال لو؟ 
ه وبنيو فرِّج عنا ما ضلن لهم حبق احلسن وأخيو وأمو وأبيو وجد)قل بعد صالة الفجر: ال

 فيو(.
ليو، وال بو إال فرَّج عنو مواله ويداوم ع ، فال يقع أحٌد يف شدِّة ويدعُ وىذا الدعاء رُلرب

جل يف عاله، دلاذا؟ ألن ىؤالء أىل لو سلرجًا اهلل  إال جعل يقع يف ورطة ويدعو بويوجد أحٌد 
 العباءة ادلذكورين يف كتاب اهلل.

وجادلوه وقالوا: ضلن  صلى اهلل عليو وسلَّمعندما جاء اجلماعة النصارى إىل رسول اهلل ف
ىم وأكابرىم  ة ـ وما معٌت ادلباىلة أن يقفواىلدعاىم للمباالذين على احلق، فسيدنا رسول اهلل 
ومن يستجيب لو اهلل عز وجل فهو  ،دعون وىؤالء يدعونوىو واألكابر الذين معو ـ وىؤالء ي

 :صلى اهلل عليو وسلَّمالذي معو احلق، فوافقوا، فقال 
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ة م)أين علي وفاطمة واحلسن واحلسُت؟ فوقف سيدنا رسول اهلل على اجلبل ومعو فاط 
وأرادت السيدة أم سلم فكلهم دخلوا يف العباءة  احلسن واحلسُت ووضع عباءتو عليهم،وعلى و 
 من أزواج النيب ولسِت من أصحاب العباءة(. أنتِ ، فقال ذلا: ال ـ ان تدخل زوجتو

قالوا: ىذه وجوه لو دعت على جبٍل يف عباءة النيب آل بيت النيب القساوسة  ىرأفعندما 
 لنا شأٌن هبذا ادلوضوع. سولياىل أن يزول لزال، فلن نب

 مذكورة يف كتاب اهلل:حاب العباءة يف قصة ادلباىلة فعرفنا النيب منزلتهم ألهنم أص
 ـ  فَ ُقْل تَ َعاَلْوا َنْدُع َأبْ َناَءنَا َوَأبْ َناءَُكْم َوِنَساَءنَا َوِنَساءَُكْم َوَأنْ ُفَسَنا َوأَنْ ُفَسُكْم ثُمَّ نَ ْبَتِهلْ "
 :نبتهل ـ يعٍت ندعواو 
 آل عمران(.2ٔ) "فَ َنْجَعْل َلْعَنَة اهلل َعَلى اْلَكاِذبِينَ "

 لقرآن ألهنا حقيقة.افهي موجودة يف 
ـ  أئمة احلديث ـ وأنتم تعلمون صحيح الًُتمذيمن  ربنا ىذا الدعاء إلمامفعندما يُعطي 

 ل هبم إىل اهلل عز وجل.دلاذا؟ ألن ىؤالء يُتوسَّ 
 :ء يف أي شدة يُفرجها اهللنسان هبذا الدعايدعوا اإلفعندما 

 اللهم رب احلسن وأخيو وأمو وأبيو وجده وبنيو فرِّج عنا ما ضلن فيو(.)
 الدعاء:بقية 

 )اللهم إنا ال نسألك ردَّ القضاء بل نسألك اللطف فيو(.
 ا الدعاء كتبتو أيضًا يف سلتصر مفاتح الفرج ونصُّو موجود فيو حىت تعرفوه، حىت ال يتوهذوى
 زمت بو لُفتحت لك األبواب.، فلو لعنكم

ونقف عند القضية اليت يثَتىا اجلماعة أذيال الوىابية ويقولون: أنتم تزورون احلسُت فهو 
 وال يوجد شيٌئ ىنا.ليس يف مصر 

 يقولون: احلسُت ليس يف مصر فمن الذي تزوروه؟ أذيال الوىابية 
زلمد متويل الشعراوي نقول ذلم: تعالوا واقعة واحدة فقط، ومن من عامل العصر الشيخ 

صلى اهلل ًا مع آل بيت النيب، ومع حضرة النيب ، وكان من الصاحلُت، وكان لو ُودَّ رضي اهلل عنو
بُت مجال خالٌف فًتة فحدث يف  لعربية السعودية، وبعدىااإىل ادلملكة  اً كان ُمعار ،  عليو وسلَّم
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ـ وكان شديدًا  ترجع ـن أكلها البعثة  أمر صر لنااوادللك سعود فجمال عبد عبد الناصر  
 .صلى اهلل عليو وسلَّمفالشعرواي زعل ألنو يف ادلدينة ادلنورة وقريٌب من رسول اهلل 

وبات مهمومًا ـ وىو الذي حكى وأنا أحكي عن وشكا لو فذىب لرسول اهلل يف الروضة 
 يف ادلنام وقال يل: صلى اهلل عليو وسلَّملسانو ـ قال فجاءين رسول اهلل 

عندك مصر فإذا أردت أن تأتٍت فاذىب إىل إبٍت  ما الذي حُيزنك؟ وأنا يل بابٌ د )يا زلم
 ىناك يف مصر، وىاىو جارك.فأنا دائماً موجود عندكم احلسُت، 

ـ ألن ادلوفق ىو اهلل عز وجل ـ فأخذ ُشقة إذا فجاء الشعراوي من ىناك ووفقو ادلوفق أيضًا 
يف اذلرم وغَته فرفض طوال  اً وواحد بٌت لو قصر ، ُتطل على سيدنا احلسُت أيضاً نظر من نافذهتا 

 .رضي اهلل عنوحياتو ترك ىذه الُشقة ليكون جبوار سيدنا احلسُت 
 واحلديث الصحيح:ـ لُيثبت لنا 

 (.أن الشيطان ال يتمثَّل يبن رآين يف ادلنام فقد رآين حقاً ف)م
 وأرضاه.  عنورضي اهللسيدنا احلسُت ىو  دلوجود يف القاىرة ويف ىذه الروضةأن ا

يف األزىر، وبعد العلمية  أنو كان طالب علم يف بداية حياتووحيكي واحد من الصاحلُت 
، فكان يف بدايتو أيضًا متأثر هبذه األقوال، زىر وىو الشيخ صاحل العدويذلك أصبح شيخ األ

  د ما يشًتي بو طعام.وال جي اً جوعانكان فذات مرٍة من ادلرات نفد ما معو من مال و 
يُعطيو رغيفاً،  ورأى سيدنا احلسُت وجلس ىناك فأُلقي عليو النومذىب إىل سيدنا احلسُت ف

 الرأس أم كلو؟ ىل وقال لو: من يُعطيك ىذا الرغيف 
الذي ىنا ـ فقام من النوم  يقول: أن الرأس فقط ىي وكان ىي اليد،عطاه الرغيف ن أألن م

فال  أقول: أن الرأس ىنا  ـ  أقول بذلك أبداً فوجد الرغيف يف يده، فاستغفر اهلل وتاب وقال: ال
وباطنًا ألن اهلل عز وجل فعَّال دلا يريد ولو  اىراً فقط وال يوجد اجلسم، ال ـ إنو ىو ىنا كلو ظ

 ها أحٌد من العبيد.وال يدري كنه قدرتو
مطالب ال يستطيعون ربقيقها ولذلك اآليات ال تُعد وال رُبد من الناس الذين كان ذلم 

ون إىل روضة احلسُت أو روضة أختو زيبنب، أو روضة السيدة نفيسة أو غَتىم من أىل ويذىب
 البيت ويشكون إىل اهلل فُيفرِّج اهلل عنهم بربكة ىؤالء ألن اهلل قال فيهم:
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 ىود(.1ٖ) "َوبَ رََكاتُُو َعَلْيُكْم َأْىَل اْلبَ ْيِت ِإنَُّو َحِميٌد َمِجيدٌ  َرْحَمُة اهللُ " 
وىل ىناك شيٌء غَت  وكالم من ىذا؟ كالم اهللىنا يف روضاهتم، عهم فربكاتو موجوده م

ليهم فمن الذي نسألو؟ وضلن عندما نذىب إذلك، فربكات اهلل عز وجل موجوده عندىم، 
ل اهلل عز وجل جباىهم وبسرىم نسأ، و ىؤالء أو بربكة ىؤالء أوجباه ىؤالء ولكن بسرِّ  نسأل اهلل

 جعلها فيهم الواحد ادلتعال عز وجل. ال خييب، دلاذا؟ ألن ىذه أسرارف
، فنريد أن وضلن يف ىذه الليلة نريد أن نكون يف ميدان احلسُت ألن ادليدان شلتٌد إلينا ىنا

 إىل ىناك.نذكر اهلل مع الذاكرين ىناك لكي يكون الذكر متصل 
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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