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NN ž›Ž‘m@¸Î@@@@@@@@@@@@ � هللا� kعند فتح مكة �مر 4سو :y
كم  �خلِطرين،  �ملجرمني  بعض  بقتل 

كا� عد: هؤالA؟ 
مثل  شخصا؛  عشر  Öسة  كانو�   : 
ِعكِرمة بن 'Ó جهل، ""حشي؛ قاتل 
»زN (عّم �لن+ �)، "هند؛ �ل2 'مر� 

 .� Nبقتل »ز

y: �هل ُقتل كلهم؟ 
"�منا  معظمهم،  عن  عفا  بل  كال   : 
'شخا�  بأ�بعة  �إلعد�)  حكم  نفَّذ 

فقط.
 

 ��Z� :y صحا� ناk شر� 4فع �أل{
على سطح �لكعبة �ملشّرفة؟

قبل  �فعه  "قد   ،�  Pبال سيدنا   : 
صالN �لظهر.

 Cألصنا[ ُ�جد�y: كم من �أل�ثا� �
�لكعبة، �ما{� فعل ֲדا  kحلر[ حو� i

�هللا �؟  k4سو
 Pسو� هدمها  "قد  صنًما،   ٣٦٠ : 
�هللا � بيدD، كما هد) صنم هبل �لذ[ 
منها.  "'خرجه  �لكعبة  بد�خل   Hكا
"قد �'� بد�خل �لكعبة صو� �ملالئكة 
"غ6هم، "�'� صو�N إلبر�هيم � 
 Pقا" ֲדا،  يستقسم  �ألgال)   Dيد  W"
�بر�هيم   Hكا ما  �هللا،  قاتلهم   :�
بطمس   � فقا)  باألgال)..  يستقسم 

هذD �لتصا"ير. 

�هللا  kلقر�� كا� 4سو�Z� :y �ية من 
� يقر�ها i �ثناA حتطيم �ألصنا[؟ 

 َّH�ِ َهَق �ْلَباِطُلgَ"َ ُّْلَحق� Oُقْل َجا"َ﴿ : 
�ْلَباِطَل َكاgَ Hَُهوًقا﴾

مفاتيح   � �هللا   k4سو سّلم  ملن   :y
�لكعبة بعد �لفتح؟ 

 Hعثما سيدنا   M� �ملفاتيح   dعا'  : 
قبل  حاملها   Hكا  E�  ،� طلحة  بن 

�لفتح. 

�هللا   k4سو H��ستر بيت   Z�  i :y
�ستحّم يوَ[ �لفتح؟� �

 : W بيت ') هانئ - �بنة 'Ó طالب- 
�ضي �هللا عنها.

y: كم يوما �قا[ i مكة بعد �لفتح؟
 : àانية عشر يوما تقريبا.

y: م� كانت غز�c تبو�، �ما هو 
��ها �آلخر؟
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 : هذD �لغز"N كانت W �لعا) �لتاسع 
 "Nلُعسر�  N"غز" "تسمى   ،NجرC� من 
طريقهم   W  - "�جهو�  �ملسلمني   Hأل
لقتاP �لر")- مصاعب هائلة "تعرضو� 
شاقا  �لسفر   Hكا  E� جسيمة  ملشاكل 
صيف،  "�لوقت  �لشا)،   Dباجتا "بعيد� 
 Oملا�" قليلة،  "�لر"�حل  شديد،  "�حلر 
�لصحابة  لكن  يس6،   dلز��" قليل، 
 a"  ،Oلوفا�  W 'مثلٍة   �"�' ضربو� 

يتها"نو� "a يستكينو�. 

y: م� فر� �حلج؟
 .NجرC� لعا) �لتاسع من� W : 

قبل  مريًضا   � ظل  يوًما  كم   :y
�فاته؟

 : ثالثة عشر يوما.

y: كم يوما �قا[ i حجرc عائشة 
�يا[ �ملر�؟

 : àانية 'ّيا)، "Eلك بإHE من سائر 
. �"gأل�

y: كم �عتق � من �لعبيد ��لغلما� 
�ياَ[ �ملر�؟
 : '�بعني.

 k4سـو  cفا� كانـت  مـ�   :y
�هللا �؟

 : توفـاD �هللا � يو) �الثنـني ١٣ 
�بيـع �أل"P ١١ هـ، �ملو�فق ٨ /٦ 

 ( ٦٣٢ /

y: �ين ُ:ِفن �؟ 

عنها  �هللا  عائشة �ضي   Nحجر W : 
.Nباملدينة �ملنو�

 
y: من حفر له �لق�؟

 : 'بو طلحة �. 

�لباحث، "يقلق �ملحب �حلقيقي هللا.. هل �هللا ��� ع¨؟ كيف 'عرe.. هل هو ��� عن   (gكث�6 ما يال Pسؤ� :cخاطر
تصرفاÛ "طريقة فهمي للحياN. لعل �جلو�# سيكوH: ال ��حة ملؤمن �ال W لقاO �به.. فيظن �لنا® من هذD �لعبا�H' N �ملع© ال 
 W Oفو�� .. فر"حه تو�قة للغذ� Hيريد �جلو�# �آل Hإلنسا� Hغ6 مقنع .. أل" eحة لك �ال باملو�... "لكنه جو�# غ6 شا��
 :Pهللا � يقو� Pسو� Hلك ملا بعد �ملو�.. كاE اجة للطعا) عند �لشعو� باجلو�.. "لن يرضى عقله "يؤجل§ Hلتوِّ..كما يكو�

"�لّلهم �جعل �حلياg NياW � Nd كل خ6 "�جعل �ملو� ��حة � من كل شر".. "ال شك 'H لقاO �هللا عني �خل6 ..
��Eً ��حة �ملؤمن W لقاO �به هي �آلH هنا W �لدنيا .. من لقيه �آلH لقيه W �آلخرN "من كاW H هذD 'عمى فهو W �آلخرN 'عمى 
"'ضل سبيال.. لقاO �به يكوH لقاO عمل صاê.. "�للقاO هنا مبع© �جلز�O... فإH ��حة �ملؤمن تكوH عند مقابلة �ألعماP �لصاحلة 

"جها لوجه "�لشعو� بالسعاNd بسببها..  "هذD �ألعماP �ملعنوية تتر��O £سمة W �آلخرN فتلك هي �جلنة �حلقيقية .. 
ففيها ماال عني �'� أل�ا a توظف لتتخيل جتسيم معني للحسيا� "ال 'HE {عت، 

 فلم يرجع 'حد ليخ� عن Eلك... "ال خطر على قلب بشر..
فتيقن 'نك �a H جتد �هللا W قلبك لن جتدW D '[ مكاH �خر. 

 4بــى �لز�يــد




