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!/أللقا* بع' مع $قفة

 

Dُْ@ َفَال 8َْفَعلُ$/ َلْ@ ِبَما 8ُْحَمُ?$/ =3َْ َ$8ُِحبُّ$3َ =ََتْ$/ ِبَما 8َْفَ>ُح$3َ /لَِّ:3َ8 َتْحَسَب3َّ َال( :تعالى هللا قا, /ْلَعَ:/ِ* ِم3َ ِبَمَفاGٍHَ َتْحَسَبنَّ
@ْDُعم)*% 2, [))188 (=َل8ٌِ@ َعَ:/ٌ* َ$َل.[

*9ـ."8عP$/ ل@ بما /لمتكث>38 /لم>/ئ38 ب:لL 8عني": هللا )حم7 كث+) *ب% *لعما4 قا,

فقا, +عN+ني؟ *لKL غ+) I:جي م% تشبع< ?% جناE علي فB, ض)= لي ?% هللا )س:, +ا: قال< *م)>= >% >سماء :ع%

].عل+7 متفH] .(Q$> ث$بي كالبR 8عP ل@ بما /لمتشبع: (:سل! :2ل7 عل+7 هللا صلى هللا )س:,

ب:لL 8تكث> عن?U لR8 ما عن?DW8 3= U> بأ3 عن?U لR8 بما /لمتكث> معناU: /لعلماء قاS: "هللا )حم7 *لن::K *إلما! قا,
.H$> ث$بي لبR م3 8:@ كما م:م$@ فD$ بالباSP $8ت38H /لناR عن?

بتل] متصZ >ن7 *لناBY+ U) >% :مقص:X4 :*ل:)W :*لعبا4= *ل49I >9, ث+اV +لبU *لKL 9:: :2خ):% عب+4 >ب: قا,
:>:9! لغ+)X ث:ب+% لبU كم% 9:: :ق+, :)+اء^ I:) ث+اV فXLB قلب7 في مما >كث) :*ل49I *لتخشع م% :+BY) *لصفة
ً +لبU م% 9:: :ق+, ل7^ >نBما ق:الً *لخNابي :حكى قم+ص+%^ عل+7 >% ف+BY) 2خ)+% كم+% بكم+7 :+ص, :*ح4*ً قم+صا
+ك%^ ل! ما *لقائ, كالكاVL >ن7 :معناX البس7 حا, ع% بالث:V تكني :*لع)V :*لمV9L *لحالة بالث:V 9نا *لم)*4 >%: 2خ)
*9ـ".9+ئت7 لحس% شBا4ت7 ت)4 فال بBما +تجم, ث:ب+% ف+لبI U:) شBا4= من7 تNلV *لKL *ل)ج, *لم)*4 >% 2خ) :ق:الً

ُكْ!: َفَقاَ, ُجَبْ+ٍ) ْبِ% َسِع+4ِ ِعْن4َ ُكْنُ<: "قا, *ل)حم% عب4 ب% حص+% :ع% ُّ+َ< jَ<(َ Vَْلَكْ:َك* KLَِّل* َّlُث!َّ >ََنا^ قُْلُ< *ْلَباِ)َحَة؟ *ْنَق
].مسل! >خ)ج7 *لحmَ+4.." [*ْسَتْ)َقْ+ُ<: قُْلُ< َصَنْعَ<؟ َفَماLَ* َقاَ, ^لُِ?ْغُ] َ$َلِكنِّي َصَالGٍ فِي =َُك3ْ َلْ@ Yِنِّي =ََما: قُْلُ<

ِ̂ ع3 /لسل[ ُبع?: عش)= *لثامنة: "*لحL9 m+4* ف:*ئ4 في هللا )حم7 *ل:9اV عب4 ب% محم4 *لمج44 *لش+خ قا, /إلنسا3 م?
].o8 *لت:ح+4 [*9ـ".ف8` لR8 بما

*Lمع :قفة م% ب4 ال ل lبع Vسا)< *ل+:!^ *لعنكب:ت+ة *لشبكا< مأل< *لتي *أللقا: ً *لصغ+) :ت4*:لBا :غ)باً^ ش)قا
!:*لكب+)

(Y9, لنن QابNتت XL9 Vا >!! *ل:*قع؟ مع *أللقاBم:مة مبالغة >نL؟ ل! بما *لم)ء تشبع قب+, :م% مNع+!

 

:/ألمة حك8@   -1

 

!*ألمة بحك+!- :?+اX هللا 49*نا -*لK(9*:Y >+م% *ل4كت:) :صZ 9ي ف+Bا *لتمع% +نبغي *لتي *أللقاV تل] >:,

ً ص+):X >% ?لى )فع:X :لكنB!"! *ألمة حكماء م% حك+!: "تق4+) >ق, على +ق:ل:* فل! !جمعاء لألمة حك+ما
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!*ألمة؟ )م:I م% )مI*ً هللا +جعل7 :>% بالثبا< ل7 :+4ع: م)سي محم4 *لNاغ:< على +ثني *ألمة حك+! :9,

!*ألمة؟ >بNا, م% بNالً :+عتب)X >م+)X على خ)r م% +ق) *ألمة حك+! :9,

!*ألمة؟ على :*لخ):r بالح):)+ة- *لحق+ق++% -*ألمة >بNا, +صZ *ألمة حك+! :9,

 

:/لفاتح   -2

 

!*لفاتح: بـ *لج:الني محم4 >بي :صZ مل+اً؛ *لحاQL عن94ا +قZ *لتي *أللقاV تل] :م%

في *لمجا49+% صZ :شQ :ح)ب7^ *إلم)= :مناIعت7 >م+)X على *لج:الني خ):r بسبV ?ال *لشا! في *لفتح تأخ) :9,
!كل7؟ *لعال! في" *لجBا4+ة *لسلف+ة "شQ في مسا9مت7 :كL* شق+%^ ?لى *لشا!

بالش)+عة تحك! *لتي *ل:ح+4= *ل4:لة على *لح)V :?عال% :*لّضال, *لم)ت4+% مع *ل)ج, L9* :ت:*vN تحالZ ع% نا9+]
!*لقL9 (N* في

Z+ل] بع4 +سمى فكL بالفاتح؟!

!للخ+) مغلQ للش)^ فاتح ?ن7 نع!؛

 

3-   ?8Dلفتنة ش/:

 

!*لفتنة شB+4: بـ *لس:)K خال4 >بي :صZ :*ستB:*9ا؛ بعضB! بBا Nا) *لتي *أللقاV تل] :م%

*لمسما= *لض)*) جبBة >ع+ا% >ح4 :9: ال ك+Z! *لشا! في *لفتنة )U:v م% كا% >ن7 *ل:صZ بLB* :صف7 م% :فا<
!*إلسالم+ة؟ بالجبBة

XL9 ةBا >ّم)< *لتي *لجبB+عل ً ً :س:4:* *أل)كا%^ 9+ئة في كان:* >ناسا !4+ن+ة ال م4ن+ة 4:لة إلقامة بالسعي ص)ح:* >ناسا

خال4 >ب: بLل] >ق) كما *لNاغ:ت+ة^ *لحك:ما< م% *ل4ع! :قب:, *لعالم+ة^ *لمخاب)*< مع *لجل:U م% تخج, ال >نBا كما
K(:نفس7 *لس!

"!*ل4+مق)*N+ة "*لمس)ح+ة في ف:XI على 2)4:غا% للNاغ:< ?سالم+ة *لال *لجبBة U:v( XL9 بتب)+كا< >خ+)*ً نفاجأ :ل!

 

:/لمجاb?38 =ستا:  -4

 

ً *أللقاV تل] :م% !*لمجا49+% >ستاL: بـ- >س)X هللا ف] -*لس:)K مصعV >بي *لش+خ :صZ >+ضا

ً :ّقا4*ً^ عقالً ل7 >% ننك) :ال *لمجا49+%^ >ح4 *لس:)K مصعV >با >% ننك) ال :نح% بأستاL :صف7 ننك) لكننا نّقا4*ً^ :)>+ا
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!*لمجا49+%

:لغ+)9! للب)لمان++% كإعX(*L ع4+4= >ب:*V في *لس:)K مصعV >بي منBج +خالZ *لمجا49+% عامة منBج >% *لعل! مع
,Bلتأ:+, بالج*:!

 

ً :*متحانBا :غ)بلتBا لBا^ *لبناء *لنق4 ف4:نك! للساحة^ *لمتتبع على تخفى ال *لتي *أللقاV^ م% *لكث+) :غ+)9ا ً *متحانا علم+ا
.*لقص4 :)*ء م% :هللا! :*لتقU+4 *لتعصV ع% بع+4*ً 4ق+قاً^

 

Vمة >ب:: :كت+Iخ K(لمض*
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