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 لفضيلة الشيخ األستاذ / فوزى محمد أبو زيد 
 قناة القاهرة الثالثة 

 ىـ  0241ان رمض 01ادلوافق  42/6/4106 اجلمعةالتاريـــــخ: 
 (هاعبد المطلب رضي اهلل عنسيدة صفية بنت ال)

 ادلذيع:
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 "ُم اهلل َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواهلل َغُفوٌر َرِحيمٌ ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهلل فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبكُ "
 آل عمران(.40)

 آل عمران(.44) "ُ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/كاتب اإلسالمي الفي ىذا اللقاء فضيلة الشيخ ضيفنا 

وقد ورد في ىذه الحلقة متحدثًا عن بيت النبوة م ضيفنا وضيفكو زيد فوزي محمد أب
 :صلى اهلل عليو وسلَّمفي حديث النبي 

 ن تمسكتم بو لن تضلوا بعدي أبدًا وسنتي(.)تركت فيكم ما إ
 وفي روايات ُاخرى:

 )وعترتي أىل بيتي(. 
 فضيلة الشيخ ُأرحب بك.

  أجاب فضيلتو:
 .أىبًل بِك وبالسادة ادلشاىدين أمجعُت

 ادلذيع: 
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 تركت فيكم ما إن تمسكتم بو لن تضلوا بعدي أبدًا كتاب اهلل وسنتي(.) 
 فما المقصود بهذا الحديث؟

 أجاب فضيلتو:
 يف الرواية اأُلخرى: صلى اهلل عليو وسلَّمقال 

 تركت فيكم ما إن متسكتم بو لن تضلوا بعدي أبداً كتاب اهلل وعًتيت آل بييت(.)
ن يف ، فآل بيت النيب ادلقصوديصلى اهلل عليو وسلَّم ن العًتة ىم آل بيت النيبوفسرىا بأ

 القرآن:
رَُكْم َتْطِهيًرا"  األحزاب(.44) "ِإنََّما يُرِيُد اهلل لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْىَل اْلبَ ْيِت َوُيَطهِّ

عندما جاء نصارى جنران ودخلوا على  الذينىل العباءة وأىل العباءة ىم القوم أقال: أهنم 
و كبلً يدع اىلة يعٍتوتناقشوا مث إعًتضوا فداعهم إىل ادلباىلة، وادلب صلى اهلل عليو وسلَّم النيب

  يستجيب اهلل لؤلفضل.و منهما 
وجاءت السيدة أم سلمة بعليٍّ وفاطمة واحلسن واحلسُت ووضع عليهم عباءتو، النيب فأمر 

  فقال ذلا: أنيت من زوجات النيب. ؟فقالت: وأنا
لزالت أن تزول ى جنران قال زعيمهم إن ىذه الوجوه لو دعت على اجلبال فلما رآىم نصار 

 فبل تُباىلوا.
 ويف ىذا قال اهلل تعاىل:

 فَ ُقْل تَ َعاَلْوا َنْدُع َأبْ َناَءنَا َوَأبْ َناءَُكْم َوِنَساَءنَا َوِنَساءَُكْم َوَأنْ ُفَسَنا َوَأنْ ُفَسُكْم ثُمَّ نَ ْبَتِهلْ "
 .آل عمران(60) "َعَلى اْلَكاِذبِينَ فَ َنْجَعْل َلْعَنَة اهلل 

  فهؤالء أىل العباءة.
 الدائرة فقالوا:  ووسَّع قومٌ 

واحلمزة وذريتو العباس سلموا معو من بٍت ىاشم، لذين أاإن أىل البيت ىم من ُأسرة النيب 
 .صلى اهلل عليو وسلَّمآل البيت األطهار زوجات النيب وإبنتو و 
 الدائرة فقالوا:  قومٌ وسَّع و 

ل بيت النيب واستشهدوا يف آ كل تقي، فكل تقي يدخل  صلى اهلل عليو وسلَّمآل زلمٍد 
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 :صلى اهلل عليو وسلَّمباحلديث الذي يقول فيو  
 )سلمان منا آل البيت(.

 يف أيب ذلب: صلى اهلل عليو وسلَّموسلمان كان رجبًل فارسياً، وقال 
 من نسيب(.  )أدخل اإلسبلم ببلاًل يف نسيب وأخرج الكفر أبا ذلبٍ 

، وكلها صلى اهلل عليو وسلَّمفاستشهدوا بذلك على أن كل تقي يكون من آل بيت النيب 
 جائزة إن شاء اهلل رب العادلُت.

 
 ادلذيع:

 بت عبد المطلب فما ىي؟في ىذه الحلقة نتناول سيرة السيدة صفية 
 أجاب فضيلتو:

ة أي سديدة القول شديد، وكانت حازمة الر السيدة صفية كانت من النساء الُفضليات
يومنا ىذا، ذات شجاعة خارقة، وتُعترب قمة يف عامل النساء يف زماهنا وبعد عصرىا إىل  ادلِراس،

  نها.سفيان بن حرب مث مات ع ارث بن حرب أخو أيبتزوجت يف اجلاىلية احل
نيب فتشًتك مع الأُمها أخت أم النيب، وأُم النيب آمنة بنت وىب، وأُمها ىالة بنت وىب، و 

أول أخو السيدة خدجية بنت ُخويلد  دلرِة الثانية العوَّام بن ُخويلداأهنا إبنة خالتو، وتزوجت يف 
 زوجات النيب. 

جها أخو زوجة النيب األوىل، و وز فكان ذلا شرف ىذه النسبة العظيمة: بنت خالة النيب 
 ي قالوا فيو:الذ صلى اهلل عليو وسلَّموأجنبت الزبَت بن العوام، وىو إبن عمة النيب 

 :صلى اهلل عليو وسلَّملقول النيب ]حواري رسول اهلل[ ـ 
 الزبَت بن العوام(. يب حواري عن أصحاب مقربُت وحواري  لكل ن)

 ويف رواية ُأخرى:
 )إن لكل نيبٍّ حواريٌّ وحواري  الزبَت بن العوام(.

 [.امرضي اهلل عنه]رواه اإلمام البخاري عن جابر بن عبد اهلل 

دلنورة عندما بعث ا ربتو عليو أُمو، يف ادلدينة ال رجٌل ضرب يف اإلسبلم بسيفو دلوىو أو 
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أول بعٍث بعد ىجرتو كان قائدىم الزبَت وىو الذي ضرب أول سيٍف  صلى اهلل عليو وسلَّمالنيب  
 .صلى اهلل عليو وسلَّمعلى الكفر بعد ىجرة النيب 

يف ىذا الزمان، ربتو على  حظها زوجاتنا ونسائناىذا الرجل ربَّتو أُمو الًتبية اليت ينبغي أن تبل
 :صلى اهلل عليو وسلَّمىدي النيب الذي يقول فيو 

 )إخشوشنوا فإن النعمة ال تدوم(.
ربتو على الفروسية وعلى ُحسن الضرب بالسيف ـ وكان ذلك قبل اذلجرة وقبل النبوة ـ فربتو 

ـ يف سبيل ذلك إذا تكاسل تضربو،  وكانت ،على الفروسية والشجاعة وُحسن استخدام األسلحة
وقد نذكره الحقًا وىو ضرب األوالد ـ ولكن ذلك كان  مع أن اإلسبلم لو موقٌف من الضرب،

؟ فقالت: ال أضربو كأنك عدوة لونو  مو وقال: تضربيتضربو حىت عنفَّها عكانت فقبل اإلسبلم 
 قوياً يستطيع أن يقوم مبهامو. مهاً زكياً فالبيباً لو ـ يعٍت أجع على أين عدوة ولكن أضربو ألنبهو

عبد الرمحن بن عوف وكان من أغٌت أغنياء وىذا كان حال الصحابة أمجعُت، فقد ورد أن 
 فُسئل يف استطاعتو أن يُيس ر ذلم األمور،أن مع ، كان يف بيتو يُريب بناتو على اإلقتصاد الصحابة

 :عن ذلك فقالوا لو
 يف تربية بناتك؟ قال:دلاذا تقتصد أنت مع سعتك يف ادلال 

لكن لو دربتها على الغٌت الوفَت والثراء لعلها تتزوج رجبًل فقَتًا فتستطيع التعايش معو، 
 فلن تستطع أن تعيش معو.الكثَت 

حيمون النيب بنها الزبَت على ىذا ألمر حىت صار من الفرسان الشجعان الذين فدربت إ
 .صلى اهلل عليو وسلَّم

وىاجروا معًا إىل  داية النبوة فأسلمت ىي وابنها الزبَت بن العواماإلسبلم مع بيف ودخلت 
 يف اذلجرة إليها. صلى اهلل عليو وسلَّمادلدينة ادلنورة بعد أن أذن ذلا النيب 

 
 ادلذيع:

  ؟حياتهم في المدينةكيف كانت 
ل لنا مواقف منالسيدة صفية بنت عبد المطلب  نبلها  ىل علدتحياتها  التاريخ حمَّ
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 ها لإلسالم؟وخدمت 
 أجاب فضيلتو:

 قف ال تُعد: اذلا مو  تكان
ساء إلسبلم يف مكة ولكنها كانت تدعو نوبايعت النيب على اىي أسلمت يف مكة  :أوالً 

وذىنب  حىت أهنا مجعتهم وأخذهتندوٌر يف اجلهاد  ار إىل مناصرة النيب حىت يكون ذلنَّ األنص
 .لَّمصلى اهلل عليو وسليأخذن البيعة على رسول اهلل 
فكل واحدة  ـ الطيبة صلى اهلل عليو وسلَّمالنيب  ةكعادـ  و بأنفسهن فذىنب إليو وبعد أن عرَّفن

 ونسبها، فقال ذلن: ماذا تردن؟ إمسها ذكرت 
 فقلن: نريد أن بنايعك، فقال: على ماذا؟ قلن:

و بُت ننفًتي نأيت ببهتان على أن ال نشرك باهلل شيئًا وال نسرق وال نزين وال تقتل أوالدنا وال
 قال:أيدينا وأرجلنا، 

 )ما استطعتم(.
 ـ فهو عمل بقول اهلل: قلن: إن النيب بنا لرءوف ورحيم

 التغابن(.06) "فَات َُّقوا اهلل َما اْسَتطَْعُتمْ "
 ء ونزلت آياهتا يف سورة ادلمتحنة يف كتاب اهلل عز وجل.أخذ عليهن البيعة وىي بيعة النساو 

النساء مثيبلهتا فكانت تدعو ىا ببلغة وفصاحة وداعية إىل اهلل عند رضي اهلل عنهاوكانت 
  إىل اهلل عز وجل.

رلموعة من النساء خرجن مع  دتمث جتلَّى دورىا األعظم يف غزوة بدر وغزوة ُأحد، فجنَّ 
ومنهن اجملاىدين، وتقوم ىي بربي السهام للمجاىدين، ومنهن من تصنع الطعام اجليش يسقُت 

 ذلن دوراً عظيماً يف ىذه احلروب اإلسبلمية.ن ، فكُ اجلرحىمن ُتضم د 
ُأحد كانت تربي السهام وتسقي ادلقاتلُت وإذا بادلسلمُت بعد أن خالفوا ىدي ويف غزوة 

 النيب رلموعة على اجلبل وقال ذلم: يف ُخطتو، فقد أوقف صلى اهلل عليو وسلَّمالنيب 
ووجدوا ا وجدوا الغلبة للمسلمُت لبنا أو ُغلبنا فبل تتكروا موقعكم، ولكنهم دلإن غَ 

حاول و وكانوا سبعُت رجبًل، اىدين جيمعون الغنائم فقالوا: لننزل ونأخذ نصيبنا من الغنائم، اجمل



6 

  يُثنيهم فلم يستطع.قائدىم أن  
فاستدار من خلف ـ زال كافراً يوكان ما ـ لمح خالد بن الوليد فعشرة ىو بنزل ستون وبقي ف

ألمر اهلل   وىم يف حالة اذلرج وادلرج فتحولت الدفة لعدم طاعتهمدلسلمُتااجلبل ودخل على 
 .صلى اهلل عليو وسلَّمورسولو 

ودخلت وعندما رأت السيدة صفية فرار بعض ادلسلمُت خطفت الرمح من أحد الرجال 
 تضرب برزلها يف الكافرين يف ادلعركة وتقول لآلخرين: 

تؤنبهم وتعنفهم، ويف ىذا الوقت كان ذت أخو  صلى اهلل عليو وسلَّمأتًتكون رسول اهلل 
عليها أن ترى محزة أخيها يف ىذه  صلى اهلل عليو وسلَّمبو، فخاف الرسول محزة قد قُتل وُمث ل 

 فُتصيبها صدمة فقال البنها الزبَت وكان من ادلدافعُت عنو: احلالة، 
 (.أُمكبحلق )يا زبَت إ

فقالت:  يب يقول لكي إرجعي، نفقال ذلا: إن الفقال: يا أُماه يا أُماه، فقالت: ماذا تريد؟ 
نا أعلم أن أخي محزة قُتل وُمثل بو، لكن ىذا يف أمر وىم يريدون أن يصلوا إليو وأكيف أرجع 

 وأنا راضيٌة بقضاء اهلل.اهلل 
ما حرمو اإلسبلم يف ىذه رضيت بقضاء اهلل واستسلمت ألمر اهلل ومل تنُدبو ومل تفعل 

يف ىذه الغزوة  صلى اهلل عليو وسلَّماالت وكانت تقاتل مع رسول اهلل ادلناسبات ويف ىذه احل
 ُأحد. غزوة

صنع خندقًا حول ادلدينة وكانت فكرة  صلى اهلل عليو وسلَّمالرسول ويف غزوة اخلندق 
ن يشًتك معو يف الدفاع عن من اليهود على أ من بقيمع  ، واتفق الرسولسيدنا سلمان الفارسي

  خانوا العهد وأصبحوا مع الكافرين.ادلدينة ولكن اليهود أثناء القتال 
حلسَّان  من عادة النيب أن جيمع النساء والرجال الذين ال يستطيعون القتال يف حصنٍ وكان 
 ـ واحلصن مكان عاىل فوق جبل.بن ثابت 

د يدور حول احلصن، فعلمت أنو جاء رأت السيدة صفية رجبًل من اليهو ويف عتمة الفجر 
فيذىب إىل اليهود ليأخذوا النساء ىذا احلصن ليس بو فرساناً وال رجااًل ليتجسَّس ليعلم إن كان 

 كذلك، فماذا صنعت؟الصبيان   سبايا ويأخذوا
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كان معهم حسان بن ثابت، وكان مل يكن لو طاقة للقتال فأمسكت برزلو وتسللت  
 الفرصة ونزلت على رأسو حىت مات. يشعر هبا وانتهزتحىت ال وفتحت الباب برفق 

ذت سكيناً وذىبت : ال أستطيع، فأخذلا ، فقالىذا الرجلوذىبت إىل حسان ليقطع رأس 
فلما رأوا ذلك  اليهود، وسطقطعت رأسو وألقت هبا من على اجلبل لتنزل متدحرجة ألسفل و 

 .وقتلوا الرجل وىذا رأسوقالوا: إن ىناك رجاٌل يف احلصن 
وأوالدىم من كيد اليهود يف ىذه ادلعركة وكان ىذا العمل جناًة لنساء ادلسلمُت وذراريهم 

 بكل ادلعاين رضوان اهلل تبارك وتعاىل عنها.العظيمة فهي إمرأٌة 
   

 ادلذيع:
 ؟صلى اهلل عليو وسلَّموىل عاشت بعد النبي 

وىي كبَتة يف السن، ، وصنعت كل ىذه األعمال صلى اهلل عليو وسلَّمعاشت بعد النيب 
حىت عام  صلى اهلل عليو وسلَّموعاشت بعد النيب عاماً، اجرت إىل ادلدينة وعندىا ستُت ألهنا ى

 يف عام عشرين ىجرية. رضي اهلل عنووماتت يف عصر سيدنا عمر بن اخلطاب عشرين ىجرية 
  

 ادلذيع:

 الدعوة؟ لها وجلدىا في سبيل؟ وتحمما الدرس المستفاد من سيرة السيدة صفية
 أجاب فضيلتو:

لو أعداء اإلسبلم من أن اإلسبلم يهضم ادلرأة حقوقها الدرس الذي أُريد أُنوه عنو ما يتقوَّ 
لكيفية قيام النساء ودورىم يف احلروب الشديدة  عمليٌّ  من ادلشاركة مع العباد فهذا بيانٌ ومينعها 

ويشًتكن معو يف و يف غزوة بدر ، فكن يشًتكن معصلى اهلل عليو وسلَّمادلراس مع حضرة النيب 
 لدعوة إىل اهلل عز وجل.اوكذلك دورىا ادلهم يف  ،ن أنفسهموحيُرسغزوة ُأحد، 
 ادلذيع:

  ؟السيدة صفية بنت عبد الطلب ما قصتها
 أجاب فضيلتو:
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وأجنبت ُغبلماً بنت عبد ادلطلب تزوجت من رجٍل مُيَّسمى ُعمَت بن وىب،  السيدة أروى 
يف بيت األرقم بن أيب األرقم  صلى اهلل عليو وسلَّمليب ىذا عندما كان النيب طُ و  طُليب،ُيسمَّى 

 .مث ذىب إىل أُمو وقال ذلا: لقد أسلمُت يا أُماه، فقالت لو: نعم ما فعلت ب إليو وأسلم،ذى
 أثنت عليو وشجعتو.

 مقاطعاً: ادلذيع
 ر عنو شيئاً.من دخل في اإلسالم ولكن التاريخ لم يذكمل األوائب ىذا كان من يطُل

 أجاب فضيلتو:
وخَت من تُعينو إبن خالك، فقال: يا أُماه مل مل  وسنحكيها ـ فقالت لو: أحسنتلو قصص 

وأنظر ما قالت: حىت أستشَت أخوايت  ـ فكانت راجحة العقلـ تؤمٍت وقد أسلم أخوكي محزة؟ 
 يقلَن، قال: ال وأقسم عليها أن تذىب معو وُتسلم، فذىبت معو وأسلمت.

فأمسك  صلى اهلل عليو وسلَّمء طُليب ىذا حول الكعبة ورأى أبو جهل يؤذي النيب وجا
فجاء بنوا سلزوم وقاده أبو ، رضي اهلل عنووقد فعل ذلك من قبل محزة قوسًا وشده يف رقبتو، 

  .جاء خالو أبو ذلب وأنقذهفجهل وكتفوه، 
أجل من أبا جهٍل وفبلن دى فعل كذا وكذا وىو يعا: إن إبنك ذلا وقالوا إليها قومٌ جاء مث 

 ا فعل أن يدافع عن إبن خالو.، قالت: نعم مزلمد 
؟ فقالت: متِ و أسلمت، فجاءىا وقال ذلا: ىل أسلفذىبوا أليب ذلب وذكروا لو أن ُأخت

غَت احلق على كان إن كان على احلق اتبعتو وإن  و  ومل ال تنصر إبن أخيك،، ومل ال ُتسلم نعم
 وجاء بشيٍئ زلدٍث ليس بقدمي،نو جاء بأمٍر غريب ، فقال ذلا: إهتركتو لكنك البد أن تنصر 

 .على كفره وأصَّر
يسُب النيب رجبًل آخر  بعد ذلك رأى طُليبعقل منو وأشد منو فطنًة ورزانة، فكانت أ

  فأمسك بعظم مجٍل وضربو. صلى اهلل عليو وسلَّم
 .و وسلَّمصلى اهلل عليإذن كان طُليب من كبار ادلدافعُت عن رسول اهلل 

 
 :ادلذيع
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 ؟اإلسالميةالسيدة أروى كيف كان لها دور في الدعوة  
 أجاب فضيلتو:

إىل اهلل عز وجل، فكانت تذىب يف مكة كان ذلا دوٌر بارز يف ىداية النساء  كانت وىي
إىل النساء وكانت تتميز بالصدق واإلخبلص والرزانة وتدعوىن وتقيم عليهن احلجة ليدخلن يف 

ول داعية لئلسبلم يف مكة ادلكرمة مثلها مثل السيدة صفية، ولذلك كانتا ت أفكاناإلسبلم، 
إىل ادلدينة تا معاً، فاشًتكتا يف اإلسبلم واشًتكتا يف اذلجرة ر جوىامتفقتُت معًا فأسلمتا معًا 

 توفت قبلها سنة عشرة ىجرية.ادلنورة، لكن أروى 
 :ادلذيع

 ألم يذكر التاريخ عن دورىا في اإلسالم؟
 فضيلتو: أجاب

يف الدعوة ودورىا معها يف اخلروج إىل بدر يف القيام مبعاونة ادلقاتلُت، دورىا كان مع صفية 
 ـ ومل تكن مبفردىا ولكن كان معها رلموعة وكان منهن السيدة عائشة ـولكن برز دور صفية 

هي اية وطأخرى غَت السقين أعمااًل رز دورىم التاريخ أهنن أدَّ ة بنت كعب وما أبوالسيدة نسيب
، فالسيدة صفية عندما أمسكت بالرمح والسيدة نسيبة بنت كعب الطعام وتضمُت اجلروح

 عندما أمسكت بالسيف وأخذت تدافع عن الرسول فكن يقمن بأعمال الرجال.
من النساء ومنهن السيدة أروى كانت تقوم مبعاونة اجليش لكن أعمال النساء كانت كتيبة 

يث: سبلح اإلمداد والتمويو، وسبلح اإلمداد والتمويو الذي كان احلدمبا ُيسمَّى يف العصر و 
 .يقوم بو السيدة صفية والسيدة نسيبة

وكنَّ يصنعن الطعام وكن يطفن  وكنَّ يضمدن اجلرحى وكنَّ حيملنهمفكنَّ ينصنب اخليام 
 ادلاء. همعلى اجلند يسقين

 .دعوة إىل اهلل تعاىلىذا كان دور النساء يف ىذه الغزوات العظيمة غَت دورىن يف ال
 

 ادلذيع:
أحاديث مع هن مضمار الدعوة األولى إال أننا قلياًل ما نرى لرغم أنهن إشتركن في 
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 ؟صلى اهلل عليو وسلَّمالنبي  
 أجاب فضيلتو:
يف يف ادلدينة  صلى اهلل عليو وسلَّماحملديثُت ىم الذين لزموا النيب الوقت كان يف ىذا 

مهاجرين وليس ذلم بيوت وجلسوا يف الُصفَّة وىو مكان لذين جاءوا دثُت افمعظم احملالُصفَّة، 
وُيطعمهم النيب فهؤالء  وجيلسون حتتو، ، ينامون حتتهوصنعو النيب ذلم وىو مكان ليس لو عرش

النيب فيقرأون القرآن كثر من مائة رجل فهؤالء الذين تفرغوا حلضرة وكانوا أإمسهم "أىل الُصفَّة" 
 كرب راوي لؤلحاديث من؟ ، ولذلك أاألحاديث ويسمعون أواًل بأول

أنس بن ، بعد سيدنا فكان قائدىم ألنو كان يسمَّى عر يف أىل الصفةسيدنا أبو ىريرة 
ليكون خادماً  صلى اهلل عليو وسلَّملك خادم الرسول فمنذ ىاجر إىل ادلدينة وأُمو وىبتو للنيب ام

 لو.
يف ديثهن احأ ترآن الكرمي، أما النساء فكانفأىل الُصفة ىم من محلوا احلديث ومحلوا الق

  .ىذا الوقت قليل
النيب  مع بيت النيب ومع النيب وكانت حتضر يفويُذكر كثَت منها للسيدة عائشة ألهنا كانت 

صلى اهلل اليت تسمعها يف بيتها من النيب بأحاديث النساء سلتصة عندما يسألو النساء، فكانت 
 .عليو وسلَّم

 ادلذيع:
 لشيخ: القيمة التي نراىا من سرد أخبار بيت النبوة وأىلو؟فضيلة ا

 أجاب فضيلتو:
وخَت ُمثٍل حيتذيها شبابنا شبابنا وفتياتنا تذيها حنتاج إىل ُمثٍل طيبة حيحنن يف ىذا العصر 

ثل يف األخبلق الكاملة:، صلى اهلل عليو وسلَّموفتياتنا آل بيت النيب 
ُ
 ألهنم ادل

ويف كل األخبلق الطيبة وحنن نريد أن نبٍت رلتمعنا  الوفاء بالعهد لصدق ويف ادلروءة ويفايف 
 .ىذه النماذج الطيبةاخلُلق الكرمي فليس لنا إال لي ع

 األنعام(.11) "ُأوَلِئَك الَِّذيَن َىَدى اهلل َفِبُهَداُىُم اقْ َتِدهِ "
 ادلذيع:
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 القرآن الكريم يذكر لنا: 
 الشورى(.44) "ِإال اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبىُقْل ال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجًرا "

كثيراً  تجدو ، صلى اهلل عليو وسلَّمفي مصر حبًا شديدًا آلل بيت النبي للناس  وتجد
مسجد السيدة نفيسة في و يدة زينب وفي مسجد السمن الناس ىنا مسجد سيدنا الحسين 

في مصر  يو وسلَّمصلى اهلل علمسجد سيدنا زين العابدين وكل من انتسب للنبي في و 
 بالذات.

 لنبي وآلو في مصر فكيف نجد فضلهم في مصر؟الناس لحب تجد 
 أجاب فضيلتو:
يعلمون الناس  فكانوا كان ذلم دوٌر عظيٌم يف مصر،  صلى اهلل عليو وسلَّمآل بيت النيب 

الشدائد للناس عند  للفقراء والضعفاء وكانوا مبلذاً الدين الصحيح ويتلون القرآن، وكانوا ملجئًا 
  .أمام ادللوك

و شدة من الوايل عندما يرى الناس بأسًا أوأرضاىا  رضي اهلل عنهافكانت السيدة نفيسة 
 صغَتة فيضعها على رأسو ويستجيب فوراً.فيذىبون إليها، فتكتب لو رقعة 

 الناس.بو مبثابة ادلبلذ الذي يلوذ فكانوا 
وكذلك ناس يف ىذه ادلواطن وغَتىا، كانوا مبلذًا للو ، فكانوا يعظموهنم ويستجيبون ذلم

يف احلوائج اليت الناس يذىب إليهم  عند اهلل مع اهلل وأصبح ذلم قبواًل وجاىاً ألهنم متواصلون 
 ا فيدعون اهلل فيستجيب ذلم اهلل عز وجل.يعجزون عنه

  .والتاريخ مليٌئ مبثل ىذه األحداث اليت ال عد ذلا وال حد ذلا
من خلف ستارة ـ ولكن ـ الوزراء حُيضرىا إجتماع  الوايلان نفس األمر فك والسيدة زينب

ال حلصافة عقلها ما ذلك إ، و الدولة ادلهمة يفاألمور  برأيها ويستشَتىا يفأن ُتديل منها ويطلب 
 ورسوخ قدمها يف ىذه األمور. وحكمتها وببلغتها

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلمّ                 
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