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 لفضيلة الشيخ األستاذ / فوزى محمد أبو زيد 
 قناة القاهرة الثالثة 

 ىـ  7347ان رمض 5ادلوافق  77/6/6176التاريـــــخ: اخلميس 
 (رضي اهلل عنوبن عبد المطلب  )سيدنا الحمزة

 ادلذيع:
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 "اهلل َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواهلل َغُفوٌر َرِحيمٌ  ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهلل فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكمُ "
 آل عمران(.47)

 آل عمران(.46) "ُقْل َأِطيُعوا اهلل َوالرَُّسوَل فَِإْن تَ َولَّْوا فَِإنَّ اهلل ال ُيِحبُّ اْلَكاِفرِينَ "
في حلقة جديدة من المحبين في ىذه األيام المباركات العظيمة التي يكتب فيها اهلل 

برحمتو المغفرة والرحمة والعتق من النار، فنسأل اهلل تبارك وتعالى أن ُيجيرنا تبارك وتعالى 
    غضبك يا رب.فإنا ال نصبر عليها وال نطيق  من عذابو ومن نيرانو

 السادة المشاىدين: 
 الشيخ/ الداعيةفي ىذا اللقاء فضيلة الشيخ ضيفنا وضيفكم 

 . سيدنا الشيخرحب بفضيلتك و زيد أُ فوزي محمد أب
  أجاب فضيلتو:

 .أىاًل بِك وبالسادة ادلشاىدين أرتعُت
 

 ادلذيع:
في حلقة سابقة تحدثنا عن نفحات ىذا لشهر الفضيل وىذا الشهر فضيلة الشيخ 

العظيم، ومستمرون في الحديث عن بيت النبي صلى اهلل عليو وسلَّم، ومعنا واحٌد من 
ىو أسد اهلل حمزة ب عبد المطلب، ماذا تقول في أال و  صلى اهلل عليو وسلَّمبيت النبي 

 ؟صلى اهلل عليو وسلَّمحمزة قبل إسالمو وشخصية حمزة عم النبي 
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 أجاب فضيلتو: 
لو يف  وكان يف نفس الوقت أخاً  صلى اهلل عليو وسلَّمزتزة بن عبد دلطلب كان عمًا للنيب 

ا وأرضاىا، فهو رضي اهلل عنه حليمة السعيدية عند السيدةيف الرضاعة رضاعة، إشًتكا معًا لا
 يف السن ويف الوالدة. صلى اهلل عليو وسلَّمكان مقارباً للنيب أخوه يف الرضاعة ولذلك  

لشجاعة والبطولة، اعلى الفروسية و األسرة اذلامشية يُنشئون أوالدىم تنشئًة عظيمة وكعادة 
كان أنو  ك إىل درجة فًتَّبَّ زتزة على الفروسية وعلى الضرب بالسيوف حىت أنو وصل يف ذل

 وىذه مهارة عظيمة ال تتوفر إال للقليل.معاً ، ويستخدم اليدين يضرب بسيفُت يف وقٍت واحد
ىل خارج مكة يف اخلروج إويضرب بالرمح ويضرب بالسهام، وكان يستغل ىذه ادلواىب 

ة وبنت وكان متزوجًا وأذمب طفلة وحيدة ُتسمَّى أُميمة وىي بنت أخي النيب يف الرضاعللصيد، 
 عمو يف نفس الوقت.

 
 ادلذيع:

ث قد سالم أسد اهلل، وما نعرفو عنو قبل اإل أنو نا التاريخ عنوحمزة بن عبد المطلب حدَّ
        كيف كانت قصة إسالمو مع بداية اإلسالم؟ أنو كان شجاعاً قوياً فارساً، ولكن  ذكرتو لنا 

 أجاب فضيلتو:
ـ لو: يا أبا عمارة ٍد عظيم وقابلتو إمرأة وقالت صيده بصي نكان يف إحدى األيام راجعًا م

ـ من أيب  صلى اهلل عليو وسلَّموىذه كان ُكنيتو ـ لو رأيَت ما لقيو إبن أخيك ـ يعٍت الرسول 
لقد نال منو ووصل إىل كذا وكذا وكذا، فحمي زتزة ـ يعٍت أيب جهل ـ بن ىشام احلكم 

الكعبة الكعبة، وكان كبار قريش جيلسون حول واستشارت احلميِّة يف داخلو وذىب مباشرًة إىل 
 يف حلق يتحدثون مع بعضهم.

فإن استطعت فنل مٍت لى دينو؟ عفذىب حىت وصل عند أيب جهل وقال لو: أتشتمو وأنا 
وضربو بو على رأسو ففتح رأسو لذي يضرب منو السهام ـ ااآلن، مث أمسك بيده قوسو ـ القوس 
ليمنعوه، فقال يلة أيب جهل وكانت ُتسمَّى قبيلة بٍت خمزوم ونزف منو الدم، فتحرك رجاٌل من قب

 فإين آذيُت أخيو وسببتو اليوم سبَّاً بليغاً.أبو جهل: دعوا أبو عمارة 
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نا على دينو، كيف يقنع نفسو ألنو قال: أمث رجع احلمزة وأخذ يتدبَّر أمره وحدثت لو حَتة  
 احلميِّة. ومل يكن قد أسلم، ولكنها كلمة خرجت عفوياً يف بذلك

ويستخَت اهلل لَتى الصواب ويدلو اهلل عز وجل على ، ىل اهللبالبيت وأخذ يضرع إفطاف 
رقم بن أيب األرقم وكان النيب يف وقتها يف دار األ صلى اهلل عليو وسلَّممث ذىب إىل النيب احلق، 

 األربعُت.وكانت الدعوة ما زالت سراً، ال يعلم بو إال أفراٌد معدودين ال يصلون حىت إىل 
صلى وأعلن إسالمو لرسول اهلل  صلى اهلل عليو وسلَّمإليو وحكى لو فشجعو النيب فذىب 

، وبدأ يتفقَّو مع إخوانو يف دار الرقم بن أيب األرقم، وكان لو فيها مواقف اهلل عليو وسلَّم
بعد أن أن أمسك  إسالمو، فصادف أنو بعد أن أسلم مباشرًة أعلن عمر بن اخلطاب مشهودة

 رتيعاً منو، فقابلو رجٌل فقال لو:لَتيح العرب  بسيفو وأنو سيذىب إىل حممد ليقتلو
حممد وأقتلو وأُريح العرب منو، فقال لو: قبل أن تذىب إىل  إىل أين يا عمر؟ فقال: أذىب
 فلقد أسلمت ىي وزوجها.إىل حممد فاذىب إىل ُأختك فاطمة 

دخل  قرآن، فعندما مسعوا صوت عمرأحد ادلسلمُت يُقرئهم ال وكان عند أختو وزجها
 فأخذ عمر يضرب زوج ُأختوقال: أأسلمتم؟ قالت: نعم أسلمنا فالقارئ واختبأ وواجهتو ُأختو، 

  زوجها فضرهبا حىت نزل الدم منها. لتحميفتدخلت ُأختو 
وخدل، مث قال ذلا: ما ىذا الذي كنُت أمسعو؟ قالت:  فلما نزل الدم منها أخذه فتورٌ 

دره فانشرح ص ل: ُأحب أن أمسعو فخرج الرجل القارئ ادلستًت وقرأ عليو آيات القرآن،قاالقرآن، 
 لإلسالم، وقال: أُريد أن أدخل يف ىذا الدين وأقرأ القرآن، فقالت لو: 

دخل واغتسل مث أن تغتسل، فإال بعد أن تدخل يف اإلسالم وتقرأ القرآن لك ُأختو ال حيل 
 .صلى اهلل عليو وسلَّمم على رسول اهلل خرج لُيعلن إسالمو يف دار األرق

، هبذا األمر فرأوا عمر آتيًا إىل البيت متقلدًا سيفوذلم علم  الرسول وادلسلمون مل يكن
رقم ذلم طريقة معينة يف دق الباب وكان ادلؤمنون مع حضرة النيب يف دار األ فتوجسوا منو الشر،

ـ أسلوب  ـ ،،،،،،قة خرج صاحب البيت فإذا تغَتت الد، صحابة النيب فيفتحونيعرفون منها 
ن كان عمر قد جاء خلٍَت شراً فقال زتزة: مم ختافون؟ فإمنو وا رأوا عمر توجستورية عظيم ـ فلما 

 حنا منو.سًت بذلناه لو، وإن كان جاء لشٍر قتلناه وا
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نا سألفجاء عمر ودخل يف اإلسالم، مث قال عمر: يا رسول اهلل لقد اكتمل العدد أربعون  
فخرج ادلؤمنون ـ وىذه كانت  و حيينا؟ قال: بلى، فلم ال ذمهر بالدعوة؟ى احلق إن متنا أعل

ول ، فالصف األمن عشرين رجالً  وكل صفٍّ مكونٍ  ـ خرجوا يف صفُتالصاعقة للكافرين 
صلى اهلل عليو يتقدمهم عمر والصف الثاين يتقدمهم زتزة، ويف وسطهم يتقدمهم حضرة النيب 

 .وسلَّم
وىذا أول موكب حدث يف اإلسالم وىذا  بيت احلرام،اللوا إىل ادلوكب حىت وص اذومشوا هب

أول موكٍب يف كان صف ديُت وصف يسار وسيدنا النيب يف ادلنتصف، ف وىو موكٌب:سنده 
 .اإلسالم
بعد أن أسلم زتزة وأيد اهلل بإسالم عمر فلم فدخلوا فكانت ىذه أول رجَّة للكافرين  

ينالون منو من قبل ألن اإلسالم كانوا كما    صلى اهلل عليو وسلَّموا من النيب يستطيعوا بعد أن ينال
 تعزَّز هبذين الرجلُت الكرديُت.

 
 ادلذيع:

بعد إسالمو في الهجرة  صلى اهلل عليو وسلَّمعم النبي كيف كانت مواقف الحمزة 
 بدر؟ وبعد غزوة 

 أجاب فضيلتو:
وجل وبلغ بو األمر أنو طمع أن ينال بعض  بعد إسالمو تفقو يف دين اهلل عزيف البداية 

 ادلناصب يف الدين يف الرقي مع اهلل عز وجل، فاختلى بالنيب يوماً وقال لو:
فقال لو: أنظر فرأى جربيل  ، قال لو: ال تستطيع، فأصَّرأريد أن رى جربيل على حقيقتو

 .مي عليو فوراً ـ صعق فلم يتحمَّل ىذا ادلنظرعلى جانب الكعة ولكنو أُغ
 

 ادلذيع:
كما وت اإلنسان  ماأليام المباركة   فعندما ي ىذا يأخذنا لملمح اآلية الكريمة في ىذه

 جاء في الحديث الشريف:
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 )الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا(. 
 وفي القرآن الكريم:  

 ق(.66) "َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَك فَ َبَصُرَك اْليَ ْوَم َحِديدٌ "
 ا بقية خلق اهلل في الكون فال تراىم العين.أم ،فقطأن تراه ر لها إذن العين ترى ما ُقد  

 أجاب فضيلتو:
 ىذه ال ترى إال احملسوسات اليت يف استطاعتها رؤيتها، لكن اهلل عز وجلالعُت احملسوسة 

 وفيها يقول اهلل عز وجل:جعل للمؤمن عٌُت يف قلبو ترى ما اليراه الناظرون، 
 احلج(.36) "ْبَصاُر َوَلِكْن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدورِ فَِإن ََّها ال تَ ْعَمى األ"

 فإذا فُتحت ىذه العُت يرى:
 فصلت(.41) "ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَب َُّنا اهلل ثُمَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكةُ "

 وحدث ىنا حوار بُت ادلالئكة وبينهم:
 فصلت(.41) " َتْحَزنُوا َوَأْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ َأال َتَخاُفوا َوال"

 وبُت ادلالئكة. حوار كامل بُت ادلؤمن
  :وكذلك يف ليلة القدر

 القدر(.5) "َسالمٌ ( 3)تَ نَ زَُّل اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها بِِإْذِن رَب ِهْم ِمْن ُكل  َأْمٍر "
يف ىذه الليلة الذين اختصهم اهلل اهلل عز وجل إىل عباد اهلل الصاحلُت فيبلغون السالم من 

 يف ىذه الليلة. عز وجل بالفضل اإلذلي والكرم الرباين
فظلَّ سيدنا احلمزة مع النيب حىت جاءت اذلجرة فهاجر إىل ادلدينة ادلنورة ونزل عند أسعد 

زيد بن حارثة كما كان متبعاً، ينو وبُت ب صلى اهلل عليو وسلَّم، وآخي سيدنا رسول اهلل بن ُزرارة
حىت جاءت  صلى اهلل عليو وسلَّم، وأقام مع النيب فكان جيعل بُت كل رجلُت مسلمُت ُأخوة

 غزوة بدر.
يف بداية  صلى اهلل عليو وسلَّمويف غزوة بدر كان لو الدور األعظم يف ىزدية الكفار، فالنيب 

 ارزة: ادلعركة خرج ثالثة من الكفار يطلبون ادلب
ـ فخرج إليهم ثالثة من األنصار، فقالوا: ال  ُعتبة بن ربيعة والوليد بن ُعتبة وشيبة بن ربيعة،
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 نريد ثالثة من قومنا، فأشار النيب إىل زتزة وإىل عليٍّ وإىل رجٍل آخر من ادلسلمُت. 
أبطآ فاحلمزة قابل ُعتبة فقتلو من أول ضربة، وعلي كان مع الوليد وكانا صغَتين يف السن ف

شيبة على الثالث على الوليد، وقضى الرجل  ىيف األمر بينهما قلياًل فأمال زتزة مع علي وقض
 .بن ربيعة

ال كاجلمل اذلائج ـ كان  وكان زتزة يضرب بالسيفُت وخيًتق الصفوف ـ قيل:  وبدأت ادلعركة 
ظيم عالدور ال فكان لويستطيع أحٌد أن يصدَّه حىت وصل القتلى بُت الكافرين إىل سبعُت رجاًل، 

 يف غزوة بدر.
 

 ادلذيع:
 كانت ىناك مالئكة تحارب مع المسلمين فكان ىذا من أسباب النصر؟

  أجاب فضيلتو:
 والرأى األصَّح:  العلماء إختلفوا يف ىذا الرأي،

ويعينوهنم لكن كل رجٍل أن ىؤالء ادلالئكة كانوا يشجعون ادلؤمنُت ويثَتون فيهم النخوة 
 الكفار أثبت التاريخ من قتلو من ادلسلمُت. من قُتل 

 
 ادلذيع:

شهر ة بدر في مثل ىذا الشهر حمزة بن عبد المطلب في غزو نتذكر دور سيدنا 
صوَّم، وعندما ُكتب على المؤمنين الجهاد وكان قرين الصبر والمسلمون  الكريمرمضان 

عندما انتصر صالح و من فتح مكة وغيرىا الغزوات كل ن حتى في  واآلواإليمان والجلد، 
حتى و في كل المعارك حتى في حروبنا الحديثة  ، وفي معركة عين جالوت الدين األيوبي

  سلمون ُصوَّم في العاشر من رمضان.أكتوبر المجيدة كان الم 6في 
 يبدوا الناس مترىلين في الصيام. القصة اآلن لمَ 
 أجاب فضيلتو: 

ادلادية يف ن احلضارة األوربية غربية األوروبية، مع أباحلضارة الفُتنوا أهنم الناس ما حدث ذلم 
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فيض عنهم فاألوروبيُت أغٌت شعوب األرض تأمَّس احلاجة اآلن إىل احلضارة الروحية اإلسالمية،  
لقون هبا يف احمليط، لكنهم أكثر أمم األرض يف األمراض النفسية والعصبية احلاجات حىت أهنم يُ 

 وحوادث اإلنتحار.
 ادلذيع:
من المسلمين قوة الصبر، وحتى في عهوٍد قريبة، م كان يُعطي األجيال األولى الصيا

في أي شيئ يقول لك: و في بذل الجهد و في الشغل فيتعلل أما اآلن يقول لك: أنا صائم 
 أنا صائم، فكيف نعيد الناس لهذه الحظيرة؟

 أجاب فضيلتو: 
لسلف امبا كان عليو م ىي عادات جدَّت يف العصر احلديث، فينبغي علينا أن نُذكرى

ما كان عليو سلفنا، قال إىل الصاحل وأنو لن تقوم لنا قائمة بُت دول العامل وننهض إال إذا رجعنا 
 :صلى اهلل عليو وسلَّم

 )إمنا يسعد آخر ىذه األمة مبا سعد بو أوذلا(.
ت ادلسلسالت ال مانع منها، لكن ُنكثر من ادلسلسالفمثاًل: فنرجع إىل ادلنهج األول، 

بطريقة التارخيية اليت هتذب األخالق وتريب النفوس وتغرس القيم، أو ادلسلسالت اإلجتماعية 
يف اإلجتماعية بعضهم يف اآلداب بُت مهذبة راقية ونركِّز فيها على طريقة التعامل بُت الناس و 

 َتىا.لصغَت وغوعطف الكبَت على ا ،ويف احًتام الصغَت للكبَتاجللوس يف و الطعام و احلديث ويف 
 لقيم والقيم ىي اليت سُتغَت حياة ادلسلمُت إن شاء اهلل.اركَّز على ىذه فنُ 
 

 ادلذيع:
ها من قبل في حياتنا التي سلكالمناىج الطيبة  ذهىذا األثر الطيب وىكيف نتلمَُّس 

في مثل ىذا الشهر العظيم، فكيف نُعيد الناس إلى ىذا  في تاريخنا اإلسالميسلفنا 
 المنهج القويم؟

 جاب فضيلتو: أ
 األولُت:ـ قصص رُميي القصص 
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َرٌة الوِلي االْلَبابِ "   يوسف(.777) "َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعب ْ
وما بُت أصحاب رسول اهلل وما بعدىم من اجملاىدين، أحسن القصص ما يف كتاب اهلل 

البارعُت يف  ا األولُت فهم بسلفنال نعر ، فلم بداًل من انشغال أوالدنا باألمر التافهة كذا وكذا وكذا
 كل اجملاالت.

 
 ذيع: ادل

، ماذا تحتاج في عن قصة بناء األخالقالمنظومة األخالقية في يدفعنا التساؤل 
 تقديرك؟

 أجاب فضيلتو:
منوذجًا فإذا اقتنع بو حتتاج إىل اإلقتداء وإىل اإلحتذاء، ألن الطفل عندما يشاىد أمامو 

 فإذا كنا نوذجاً الطفل تقع عليو عينو ىو أبوه وأُمو،  ي بويقتدحياول أن يقتدي بو، وأول منوذج 
 على ذلك.مثالياً فاضاًل كان الطفل وراءنا 

 
 ادلذيع:

فماذا كان بعد بدر وىل إتصف  عم النبي نموذجًا وقدوًة في بدر، إذا كان حمزة
 ؟أم قبل إستشهاده بأسد اهلل بعد إستشهاده

 أجاب فضيلتو:
أسد اهلل ولذلك ورد يف الروايات التارخيية أنو عندما كان  و وسلَّمصلى اهلل عليالنيب  همسَّا

 كان يقول: أنا أسد اهلل، ففي غزوة ُأحد كان لو نصيبًا عظيمًا يف ضرب الكافرين، ولكنيقاتل  
أو إخواهنم أو ىم ؤ يُبُت اهلل عز وجل لنا قدر الغيظ يف قلوب الكافرين، فإن من مات آبا

ن حلمزة دورًا فيها أرادوا وكادوا ودبروا لقتلو، كيف يقتلونو وىم أعمامهم يف غزوة بدر وكا
 م لن يتمكنوا منو أثناء القتال؟ والقصة معروفة عن وحشي.يعلمون أهن

جُييد إستخدام احلراب ووعده سيده بأنو إذا قتل زتزة فهو كان ولكنو  وحشي كان عبدًا 
نو إذا قتلو فلو كل ىذا ت بأأخاىا وعمها ألنو قتل أباىا و ـ ووعدتو ىند زوجة أيب سفيان  ،ُحرٌ 
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 الذىب الذي تلبسو. 
فذىب  وحشي كما قالوا، وليس لو قصٌد غَت قتل زتزة، فجلس يف مؤخرة اجليش حىت 

لرجل اضربة واحدة و إال وجد زتزة ودخل على زتزة رجٌل من الكافرين يقول وحشي: فما ىي 
يف اجلزء األسفل  هاب إليو حربتو وجعلذلك والوقت وىجم وصوَّ نتهز وحشي ، فإقد طارت رقبتو

 فدخلت من بطنو وخرجت من ظهره، فوقع وأراد أن يقوم فلم يستطع.من الرقبة 
غالظ  ـ ىند لكي تعطيو ما وعدتو من الذىب طلبت منو أن حُيضر ذلا كبد زتزة لتأكلوو 

مي عباده حي ألن اهللأن تلوكو  ففتح بطنو وأخذ كبده وأعطاه ذلا لكنها مل تستطع األكباد ـ
 ادلؤمنُت.

ومنهم قطع أنفو  ،منهم من قطع أُذنوشدة غيظهم ول بعض الكافرينوجاء من بعدىا 
 نرى.وىكذا، فمثلوا بو كما 

صلى اهلل عندما رأى ذلك تغَتَّ وغضب غضبًا شديدًا وقال  صلى اهلل عليو وسلَّمالرسول 
 : عليو وسلَّم

حكيماً برًا وكنت وصواًل لرحم وكنت كنَت   قد علمُت واهلل على ما أقول شهيٌد أنكل)
 وواهلل لئن مكنٍت اهلل منهم ألقتلن بك سبعُت منهم(.

 فنزل فيو عتاب ربنا عز وجل:
ٌر ِللصَّاِبرِينَ "  "َوِإْن َعاقَ ْبُتْم فَ َعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِو َوَلِئْن َصبَ ْرُتْم َلُهَو َخي ْ

 النحل(.766)
 :ليو وسلَّمصلى اهلل عفقال 

 )بلى نصرب يا رب(.
  .مث كفَّر عن ديينو وهنى عن التمثيل
إنسان من الكافرين أو غَت ادلؤمنُت  فيها دتثيٌل بأي مل يكنولذلك فحروب ادلسلمُت كلها 

 قال: صلى اهلل عليو وسلَّمألن النيب 
 فُيمثل يب ولو كنت نبياً(. )ال أُمثِّل
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 ادلذيع: 
فما صحة بي عندما صلى عليو صلى عليو أكثر من مرٍة، ن النتحكي أبعض الروايات 

 ىذا؟
 أجاب فضيلتو:

وىناك الروايات األصَّح صلى عليو سبعُت مرًة،  صلى اهلل عليو وسلَّمىناك رواية أن النيب 
صلى وال ُيصلى عليو ـ وليس ىنا تعارض ـ فإذا كان النيب وىي أن الشهيد ال يُغسَّل وال ُيكفَّن 

 عيلتشر صلى على زتزة على حسب ىذه الروايات فرمبا كان ذلك قبل تعديل ا ماهلل عليو وسلَّ 
                  .صلى اهلل عليو وسلَّماإلذلي على يد النيب 

 
 ادلذيع:

سيدنا الحمزة  صلى اهلل عليو وسلَّممن سردنا لشخصية عم النبي الدرس المستفاد 
 في ىذه األسام المباركة؟

 أجاب فضيلتو:
 :ذلا َتة ال عد ذلا وال حصركثدروٌس  

  الدرس األول:
صلى اهلل عليو فقد قال  ن اهلل عز وجل جعل الشهداء أحياٌء عند رهبم يُرزقون،أنعلم 

 عن شهداء ُأحد: وسلَّم
وي إىل قناديٍل وتأ هنار اجلنة وتأكل من ذتارىاترد أ )أرواح الشهداء يف أجواف طيوٍر ُخضر

ودُّوا أن خُيربوا كلهم وُحسن مشرهبم داء طيب مأا وجد الشهودلحتت العرش،  من ذىٍب معلقةٍ 
، فقال اهلل تعاىل: أنا ُأخربىم عنكم، ال ينقلوا عن القتال وال يرجعوا عن اجلهادحىت من بعدىم 

 قول اهلل عز وجل:وأنزل 
( 761)رَب ِهْم يُ ْرَزُقوَن َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِفي َسِبيِل اهلل َأْمَواتًا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد "

 َفرِِحيَن ِبَما َآتَاُىُم اهلل ِمْن َفْضِلِو َوَيْسَتْبِشُروَن بِالَِّذيَن َلْم يَ ْلَحُقوا ِبِهْم ِمْن َخْلِفِهْم َأال َخْوفٌ 
 (.آل عمران771) "َعَلْيِهْم َوال ُىْم َيْحَزنُونَ 
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تضاىى وال يستطيع أحٌد أن يبلغها  لشهيد لو منزلٌة الاأن فأنزل اهلل ىذه اآليات لُيعلمنا  
 الكرمي.وأبداً على ىذا ادلقام  ون دائماً إذا كان مثلو حىت يُقبل ادلؤمن إال

  الدرس الثاين:
بت حياهتم كان يزورىم كل يوم سبٍت مرة ويقول حىت يثُ  صلى اهلل عليو وسلَّمأن النيب 

 ألصحابو: 
 إال ردُّوا عليو السالم(. إىل يوم القيامة لذي نفسي بيده ال يزورىم عبدٌ اروىم وآتوىم فو و )ز 

 ذمد وفود احلجيج وادلعتمرين يذىبون إىل شهداء ُأحد ويُلقون عليهم السالم. ولذا
 لثالث:االدرس 

يُعلمنا أن اإلنسان الذي يصدق مع اهلل يصدق اهلل عز وجل معو، فهو  أن اهلل عز وجل
 من ادلؤمنُت الذين قال فيهم اهلل:

ُهْم َمْن  ِمِنيَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اهللِ ِمَن اْلُمؤْ " ُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُو َوِمن ْ َعَلْيِو َفِمن ْ
ُلوا تَ ْبِديال  األحزاب(.64) "يَ ْنَتِظُر َوَما َبدَّ

 
 ادلذيع:

 أجاب فضيلتو:
ربعُت عامًا بالقرب زتزة بثالثة وأُروي أن معاوية بن أيب سفُت أجرى عُت ماء بعد موت 

فذىبوا ليبحثوا أنقذونا من ادلاء، منامًا وقالوا ذلم: جبل ُأحد فذىب الشهداء إىل أبنائهم من 
فأصابت عنهم لينقلوىم إىل موضٍع آخر وأثناء حبثهم عنهم ضرب رجٌل مبسحاتو أي بفأسو 

 عز حىت نعلم أهنا حياًة يقينية كما أنبأ اهللقدم سيدنا زتزة فنزل الدم بعد ثالثة وأربعُت عاماً، 
 وجل يف كالمو الكرمي.

 
 ادلذيع:

لشخصية سيدنا زتزة فضيلة الشيخ فوزي حممد أبو زيد نشكر لفضيلتك ىذا العرض 
ىذا الكالم  ت فيو، وأشكر لكحدثك اليت ار وأثر الصرب فيو وادلع ،وعلى عرض شهر رمضان
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 الطيب وأشكر لكل ادلشاىدين ُحسن ادلتابعة. 
، ونسأل اهلل علٍت وإياكم دمن يستمعون القول فيتبعون أحسنوأن جياهلل تبارك وتعاىل  وأسأل

من نارك فإنا ال ، اللهم أجرنا تقائو من الناراأليام ادلباركات أن جيعلنا من عُ تبارك وتعاىل يف ىذه 
ومن خزي الدنيا وعذاب اآلخرة، واجعلنا مع مشاىدينا جرنا من عذابك نطيقها، اللهم أ

ذلك الفضل من اهلل وكفى باهلل  يقُت والصاحلُت وحسن أولئك رفيقامع النبيُت والصدومستمعينا 
 عليما.

                   والسالم عليكم ورزتة اهلل وبركاتو.على خَت أراكم بإذن اهلل يف لقاءات قادمة 
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلمّ                 
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