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٣٢

التقوى

|: ما هو %.; .حي تكليف تلّقا� 
�لن~ �؟

�لَِّذ3  �بَِّك َ ِباْسِم   Yْْقَر�﴿  :�
َخَلَق﴾.

 
عهد�   ;.% هذ�  كا'  هل   :|

بالوحي على �إلطالt؟
باهللا،  صلة  على   Lكا فقد  ال،   :�
�يتلقى Yشكاال من �لوحي منذ نعومة 
Yظفا�V، �لكن هذ� �لوحي كاL بد�ية 
�حي �لتكليف �لذ3 شعر من خالله 

بعظم �ملسئولية �مللقاT على عاتقه.

|: كم طا; �نقطا� �لوحي؟
�بعني يوما.Y :�

 �A.نز; عليه %.; ما عا �ما� :|
�لوحي بعد �النقطا�؟

 �َفَأنِذْ ُقْم   * ثُِّر  �ْلُمدَّ Yَيَُّها  ﴿َيا   :�
 * َفَطهِّْر  َ�ِثَياَبَك   * َفَكبِّْر  �بََّك َ�َ  *

َ��لرُّْجَز َفاْهُجْر﴾.

|: م� Aخل بنو هاشم ِشْعب %� 
طالب؟ 

�: N �لعا� �لسابع من �لبعثة.

|: ملا�� Aخلو� �لشعب؟
صحيفة  �إلسال�   fعد�Y كتب   :�
�لتعامل  على  �حلظر  فرضو� مبوجبها 
�Xخل  �عّلقوها  هاشم،   kب مع 

�لكعبة.

|: كم طا; هذ� �حلصا?؟ 
�: ما يقا�s ثالÀ سنو��.

هذ�  �اية  كانت  كيف   :|
�لصحيفة �ملشئومة؟

 ÅY بن   Aهg قبلY  rصبا ��m  :�
Yمية على �لنا	 فقا': يا Yهل مكة، 
Yنأكل �لطعا�، �نلبس �لثياs، �بنو 
 Fيبتا �ال   Fيبا ال  هلكى  هاشم 
 Vتشّق هذ Øقعد حY منهم، ��هللا ال
Yبو  فقا'  �لظاملة.  �لقاطعة  �لصحيفة 
�ملسجد:  ناحية   N  Lكا� جهل، 
قا' gمعة  كذبَت ��هللا، �ال تشق. 
ما   ،sكذY ��هللا  Yنت   :Xألسو� بن 
�ضينا كتاֲדا حيث ُكِتبت؛ قا' Yبو 

�عد�X �لد�عية: �مد �Yد نعيم
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�لَبخترW: صدg 1معة، ال نرضى ما 
كتب فيها، �ال نقّر به؛ قا' �ملطعم 
بن عد3: صدقتما، �كذs من قا' 
�مما  منها،  �هللا   ��  Yن� mلك،   Aغ
عمر�  بن  هشا�  �قا'  فيها.  كتب 
Õًو� من mلك. فقا' Yبو جهل: هذ� 
 Aبغ فيه   �ُتُشوِ�َ بليل،  ُقِضي  Yمر 
 N بو طالب جالسY� .Lملكا� هذ� 
ناحية �ملسجد، فقا� �ملطعم بن عد3ّ 
فوجـد  ليشّقها،  �لصحيفة   ��
"با¯ك  �ال  Yكلتها،  قد  �َألَ�ضـة 

�للهّم." 

به  تنبأ  ما  عن  تعر�  ما��   :|
?سو; �هللا � عن �لصحيفة؟ 

بعض  �mكر  هشا�:  �بن  قا'   :�
قا'   � �هللا  �سو'   LY �لعلم:  Yهل 
�Å قد سلط  L� ،طالب: يا عّم Åأل
فلم  قريش،  صحيفة  على  �أل�ضة 
تَدFْ فيها �¯ا هو هللا �ال Yثبتْته فيها، 
�نفت منه �لظلم ��لقطيعة ��لبهتاL؛ 
�بُّك Yخ�z ֲדذ�؟ قا': نعم؛ Y :'فقا
قا': فو�هللا ما يدخل عليك Yحد، � 
معشر  يا  فقا':  قريش،   �� خر� 
Yخ��  قد  Yخي  �بن   L� قريش، 
 Lبكذ� �كذ�، فهلمَّ صحيفتكم، فإ
فانتهو�  Yخي،  �بن  قا'  كما   Lكا

 L�� ،عن قطيعتنا، ��نزلو� عما فيها
يكن كاmبا Xفعت �ليكم �بن Yخي، 
على  فتعاقد��  �ضينا،  �لقو�:  فقا' 
mلك، � نظر��، فإ�m هي كما قا' 
�سو' �هللا �، فز�Xهم mلك شرًّ�. 
 N لك صنع �لرهط من قريشm فعند

نقض �لصحيفة ما صنعو�. 

|: كم كا' عمر %� طالب .قت 
.فاته؟

�: Òانني سنة.

|: ما هي A�? �ألْ?َقم؟
مركز   '�Y هي  �أل�قم   ��X  :�
 Lتمع �ملسلمو  ́Lلإلسال�، حيث كا
�ֲדم ُ§ـريَّة،  Lيعبد�� � ªمع �لن
 ªلن�  fللقا �ليها   Lيأتو 	لنا�  Lكا�

 .Vعو�X لتعّر_ على��

|: ملن كا' هذ� �لبيت؟ 
�َألْ�َقم  �لبيت هو  �: صاحب هذ� 
�ملخز�مي،  �لقرشي  �َألْ�َقم   ÅY بن 
 N �أل�لني  �لسابقني  من   Lكا�
يقع  �لبيت  هذ�   Lكا� �إلسـال�. 
 Vهذ� �لصـفا،  جبل  كنـف   N
 ��X" بـ  Yيضا   T�مشهـو  ��لد�

�إلسال�". 

�هللا  ?سو;  �ستعمل  سنة  كم   :|
� هذ� �لبيت؟

�: ما يقا�s ثالÀ سنو��.

%سلمو�  من  بعض  تعر�  هل   :|
يعّد.'  .�لذين  �أل?قم،   ?�A  z

�لسابقني �أل.لني؟
�gيد   ،�  Aعم بن  مصعب   :�
بن �خلطاs � �لذ3 �ستشهد بعد 
�ليمامة،   sحر  N  �  ªلن�  Tفا�
�لذ3   � مكتو�   �Y بن  �هللا  �عبد 
 Tملؤمنني �لسيد� �Y s�كاL من Yقا
�جعفر  عنها،  �هللا  �ضي  خد´ة 
كتب  �لذ3   � طالب   ÅY بن 
�لشبه   Aكب Lنه كاY  Lخو�عنه �ملؤ
 �برسو' �هللا � ُخلًقا �َخلًقا، �عما
بن ياسر مع Yبويه "ياسر، �ُسَمّية" 
بن  �ُصهيب  عنهم،  �هللا  �ضي 
بصهيب  يعر_  �لذ3   �  Lسنا
 N يكن من �لر�� y لر�مي، لكنه�
عرÅ خالص؛  بل هو  �ألمر،  ��قع 
 Lكا �أل�.  متيمّي   ،sأل�  ُّ3Aُنم
بالعر�1،  �ملوصل   a�Y يسكن 
�لناحية،  تلك  على  �لر��   ��فأغا
 Xبال N فسـبته �هو غـال� فنشأ
بصهيب  فُعر_  فيها،  ��بتيع  �لر�� 

�لر�مي. 


