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٣٠

التقوى

١.  ما هو �السم �حلقيقي ِلَجدِّ 7سوِ_ �هللا � عبِد �ملطلب؟

٢.  كم سنة 7ّبى عبد �ملطلب حفيدO �؟ 

٣.  كم كا` عمر عبد �ملطلب عند �فا� ��لد� 7سو_ �هللا �؟ 

٤.  1Yٌّ من Yبناe عبد �ملطلب كا` معه * ªا�لة �لعثو7 على بئر �مز=؟

٥.  oَ بدY عبد �ملطلب مبحا�لة �كتشا بئر �مز=؟

  Oيساعد o� =بئر �مز ٦.  ماk� نذ7 عبد �ملطلب * Yثناª eا�لته �كتشا
     Yحد بل سخر�� منه؟

٧.  �هل َ�فَّى بنذO7؟

٨.  كم كا` عمر عبد �هللا يو= �قتر�نه بالسيد� �منة؟ 

٩.  أل1 قبيلة كانت تنتمي ��لد� خاِمت �لنبيني � �لسيد� �منة؟

١٠.  ما �سم ��لدها؟ 

١١.  Yين ما# عبد �هللا؟ 

١٢.  كم سنة كا` عمر �لنÃ � عند �فا� Yبيه؟

١٣.  ماk� تعر عن تسميته مبحمد؟
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٣١

التقوىاجمللد السادس والعشرون، العدد احلادي عشر - ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٣٥هـ  -آذار / مارس ٢٠١٤ م

١.  ��ه �حلقيقي َشيبة بن هاشم؛ فعند 
�فا� هاشم، خلفه YخوO �ملطلب * توليه 
ِبَنجابِة  سقاية �حلجيج، فلما Yخ�Y Oحٌد 
�بِن Yخيه شيبة بن هاشم �لباقِته - �كا` 
به   eجا �ملدينة-   * مقيما  يومئذ  شيبة 
�ملطلب ^[ مكة، �حني O�7 �لناV �لذين 
ما كانو� يعرفونه حسبوO عبًد� للمّطلِب 

فاشتهر بعبد �ملطلب. 

٢. سنتني تقريبا، �kلك بعد �فا� ��لدته 
"�لسيد� �منة".

�لر��يا#  بعض   *� عاما،  Õانني    .٣
مائة �7Yبعو` عاما، ��هللا Yعلم. 

.t7٤. �حلا

٥.  بناe على 7¶يا �7ها.

 eبناY عشر�  �هللا  �7قه   �k^ Yنه  نذ7   .٦
 فسو حياته،  �لشبا> *  عمر  �بلغو� 

يضحي بأحدهم * سبيل �هللا.

٧. ساهم، فوقعت �لقرعة على عبد �هللا 
كا`  �لذ1   -  (� ªمد  سيدنا  (��لد 
لديه  �Yعزهم  �ملطلب  عبد   eبناY Yصغر 
 eًفوجَب قتله، فاستعد ليضحي به �فا -
بنذO7، �كا` عبد �هللا هو �آلخر جاهز� 

بنذ7   eلوفا� Yجل  بر�حه من  للتضحية 
 eلزعما� ل بعض  به، فتدخَّ  iبيه �خلاY
��قترº عليه Y` يذبح بدال منه عشر� 
§ا_، �Yلقى �لقرعة بينه �بني �جلما_ 
�كر7  �هللا،  عبد  على  تأ�  فكانت 
 #eجا �بعدها  مر�#  عشر  �لعملية 
 o� بح مائة §لk �IخY� ،على �إلبل

يذبح عبد �هللا. 

٨.  ٢٥ عاما، �* بعض �لر��يا# ١٧ 
سنة.

٩.  لب· ُ�هر�.

١٠.  �هب بن منّبه.

١١.  * يثر>. 

�لنبيني  ١٢. كا` سيد �لد �&= خامت 
� ما ��_ جنينا * بطن Yمه.

�هي  �منة  �لسيد�  ترملت  ١٣. حني 
 `Y ما ��لت شابة، يستطيع كل ��حد
يقد7 مصاֲדا، فمؤ�ساً� �عز�s eًا، 7Y�ها 
�ا �لد# طفال، �قيل sا Y =هللا * �ملنا�
 * #Y7 مد�، كماª يه * �ملنا= Y` تسمِّ
�ملنا= Yيضا Yنه قد خر� من بطنها نو7 

سا& �لعاo كله. 


