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~: من {ا �لشيخاS؟
على  تطلق  
لشيخني  كلمة   :½
صحابيني جليلني ªا: سيدنا �بو بكر 
� 'سيدنا عمر �. -� كا� *سو� 

هللا � ِصهًر
 لكليهما، '
نتخبا- على 

لتو
¤- بعد 'فا< 
لن® � خليفتني 
�ما 7 مصطلح 
حلديث؛  له.  �ّ'لني 

لبخا*2  Wإلما
فاملر
9 من 
لشيخني: 


إلماW مسلم *eهما 
هللا. '

~: من هو شاعر �لن� �؟ 
�، 'قد  ثابت  بن  ½: هو حسا� 
طلب منه *سو� 
هللا � �� ير9ّ على 
له، '9عا  هجا[ �Ä سفيا� 'قريش 

له قائال "
هُجهم (هاِجهم) 'جxيل 
معك". 

�لرسو8  لشاعر  تتذكر  هل   :~
بعض �ألبيا1؟

½: �تذكر له ثالثة �بيا# يقو� فيها 
هجا[   Bّيا- هاجيا  سفيا�  �با  }اطبا 

ال�عا:
هجوَ# fمد
 فأجبُت عنه  

]ُ

جلز p
             'عند 
هللا 7 �
�ִדجوB 'لست لـه بكف[      

]ُ
         فشرُّكما خلgكما 
لفـد

لدB 'عرضي    '' Ä� فإ�

            لعرِ� fمٍد منكم 'قاُ[

'من فرc تأثرB بوفا< *سو� 
هللا � 
قا� 7 *ثائه:

كنت 
لسو
9 لناظر2 
                   فعمي عليَّ 
لناظُر

من شا[ بعدp فليمت
                فعليك كنت �حا�*

~: من �لذ; قتل سيَدنا عمَر � 
�سيدنا علّيا � �م�؟ 

يدعى  "وسي  عبد  هجم  لقد   :½
�بو لؤلؤ<- 
Âه فU'g- على سيدنا 
 ٢٣ Wحلجة عا
عمر � 7 ٢٧ �2 
 7  Wمسمو Õنجٍر  'طعنه  
nجر2، 
�ما  �لك.  -ثر  فاسُتْشِهد  خاصرته 

معلوما1 �تلفة معلوما1 �تلفة 
عن �لصحابة  عن �لصحابة  ��



٣٥

التقوىاجمللد الثامن والعشرون،  العدد العاشر - ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٣٧ هـ  شباط / فبراير ٢٠١٦ م


*تشف كأ�  فقد   � سيدنا علّي 

لشها9< -� 
عتد! عليه عبد 
لرeن 
 - ½*
بن ملجم - 'هو �حد 
خلو
 ٤٠ Wلك 7 ٢١ *مضا� من عا�'


nجر2. 

�لصحابة  ��ا%   �تعر هل   :~
�لذين نالو� شر� كتابة �لوحي؟ 

½: يبلغ عد9 هؤال[ 
لسعد
[ �*بعني 

أل*بعة  
خللفا[  فيهم  مبا  *جال، 
بن  Uيد   y- باإلضافة  
لر
شد'�، 
بن   Ä�'  ،W

لعو بن   gلزب
' ثابت، 

كعب � �يعا. 

~: من �لذ; �سس �لتقومي �yجر; 
�لقمر;؟

 ،� عمر  سيدنا  �سسه  لقد   :½
'�لك سنة ١٧ هـ '�Âا[ 
ألشهر 
هي 
ملحرW، صفر، *بيع 
أل'�، *بيع 

لثاh، �ا9! 
أل'y، �ا9! 
لثانية، 
 '� ،�
*جب، شعبا�، *مضا�، شو


لقعد<، �' 
حلجة. 

~: هل تعر� تا�يخ �الc] سيدنا 
�حلسني � �تا�يخ �ستشها7c؟

من  
لر
بع   Wلعا
  7 'لد  لقد   :½
 Wرf لعاشر من

nجر< '
ستشهد 7 

عاW ٦١ بكربال[.

بذ�1  تلقب  صحابية  �ّية   :~
�لنطاقني؟

½: هي 
لسيد< �Âا[ بنت �Ä بكر 
�؛ -� ��ا قد صنعت ُسفرً< لرسو� 
 � 9

nجر<، 'عندما �* 7 B9

هللا ِلز

nجر<، o جتد لُسفرته 'ال لِسقائه ما 
تربطهما به، فشّقت نطاقها قسمني، 
'باآلخر  فر<  
لسُّ بأحدªا  '*بطت 

قا[.  
لسِّ

ببحر  يلقب  صحا�   ;�  :~
�لعلم؟

½: عبد 
هللا بن عبا� �.

~: من هو �� �لنو�ين؟
 � عثما�  سيدنا  لقب  هو   :½

القتر
نه باثنتني من بنا# 
لن® �.

 ��" �; صحا�:  لقب  �هل   :~
�لنو�"؟


لد'سي  عمر'  بن  طفيل  هو   :½
'�سلم،   � 
لن®  �تى  ملا  ألنه   ،�
بعثه -y قومه. فقا�: 
جعل ¤ Zية، 
فقا� �: 
للهم نوِّ* له، فسطع نوٌ* 

بني عينيه. 

مفاتيح  ُسلِّمت  صحا�  أل;   :~
بيت �ملقد~ ��8 مر]؟

½: سيدنا عمر �. 

منصب  شغل  سنة  كم   :~
�خلالفة؟

 #
سنو عشر  خالفته  9
مت   :½
ميال9ية 'شهرين '�سبوعني. 

 � �لن�  خامت  �مني   Sكا من   :~
�لذ; كاS �تم به �لرسائل؟

½: حنظلة بن 
لربيع 
ُألسيِد2ّ �.

~: �; صحا� كاS يكتب �سائل 
�لن� � غC سيدنا علي �؟

½: عبد 
هللا بن 
أل*قم 
لّزْهِر2ّ �.
 

 � يدها  ُقطعت  صحابية   ;�  :~
حر� �ليمامة؟ 


لسيد< �W ُعما*< - نسيبة بنت  :½
كعب- *ضي 
هللا عنها.

~: من كاS قائد �جليش �إلسالمي 
� معركة �لقاcسية؟

 .� Éقا' Ä� بن
½: سعد 

ُ�ستم-  قتل  �لذ;  من   :~
حر�   � �لُفر~-  جيش  قائد 

�لقاcسية؟ 
½: سيدنا بال� �، سنة ١٤ هـ.


