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Zعد�� �لد�عية: �مد j6د نعيم
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=: من هو 	خلليفة 	لثالث لرسو[ 
	هللا �؟

r: 6بو عبد �هللا (6بو عمر�): سيدنا 
عثما� بن عفا� بن ³6 �لعا¢ بن 6مية 
�لقرشي �. ��سم ��لدته؛ 6���، 
عمة  �لبيضا4،  6{ حكيم  بنت  �هي 
�سوl �هللا �، �قد نسبه Zليها بعض 
ثابت  بن  �لشعر�4 - �منهم حسا� 

- بقو�م عنه �: �بن 6���. 

=: مc ُ�ِلد �؟ 
 ،}٥٧٧ سنة  بالطائف  ُ�لد   :r

.iجر��لك سنة ٤٧ قبل ]�

=: ماN	 كا- يعمل؟
.i�كا� يعمل بالتجا :r

ـر باإلسـال�  =: على يد من ُبشِّ
فتشر! بقبوله؟ 

r: بدعوi سيدنا ³6 بكر �. 

=: مc هاجر hi 	حلبشة؟
r: � شهر �جب من �لعا{ �خلامس 
للبعثة، �يتميز بكونه l�6 �ملهاجرين 
� �إلسال{، �كانت معه ¶�جته - 
كرمية �لنò � - �لسيدi �قية �ضي 

�هللا عنها. 

=: مc هاجر hi 	ملدينة؟ 
 �  � �هللا   lسو� سبق  لقد   :r
�لثالث  �لعا{   � �ملدينة   BZ  iجر��

عشر من �لبعثة.

=: على من نز[ ضيًفا 4 	ملدينة؟
 ،� ثابت  بن   W�6 بيت   �  :r

��خا� � � �ملؤ�خاi �إلسالمية. 

	شتر	ها  بئٍر  	سم  تعر!  هل   :=
 pqّملدينة، �ت	سيدنا عثما- � 4 
للمسلمني  	لشر'   tميا لتأمني  ֲדا 

�z مينع غwَهم؟

سيدنا عثما- بن عفا- �N 	لنو?ينسيدنا عثما- بن عفا- �N 	لنو?ين ��
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من  �شتر�ها  �قد  ��مة،  بئر   :r
�ليهو� بعشرين 6لف ��هم.

=: zْ َz يشا?� 4 بد?؟
 (i���مد)  iعيا�  � النشغاله   :r
فا�قت  �قد  �قية،   iلسيد� ¶�جته 
�حلياi قبل �6 يعو� �سوl �هللا � من 
 lسو�. �مع [لك فقد جعل له �بد

�هللا � نصيًبا من غنائم بد�.

تبو�  غز�|   4 .ْسَهَم  بَكْم   :=
(غز�| 	لُعسر|)؟ 

مسئولية  عاتقه  على  6خذ  لقد   :r
�إلسالمي.  �جليش  ُثـُلث  جتهيز 
�لُعسرi؛   iبغز�  iلغز�� هذ�  �½يت 
﴿�لَِّذيَن   Bتعا قوله  من   i]مأخو
(�لتوبة:   ﴾iِْلُعْسَر� َساَعِة  ِفي  �تََّبُعوُ� 

 .(١١٧
�قد جهزهم فيها بتسعمائة �öسني 
6نفق  �قد   .àفرس �·مسني   ،ãXبع

� [لك �جليش نفقة عظيمة a ينفق 
 � عثما�  جا4  كما  مثلها.  6حد 
 lسو�نثرها � حجر � �بألف �ينا
حجر�   � ُيقلِّبها   � فأخذ   ، �هللاَّ
�يقوl: "ما ضرَّ عثما� ما عمل بعد 
�ليو{". �قاl �سوl �هللا: "من جهز 

جيش �لُعسرi فله �جلنة".

=: 4 .� يو�  بويع خليًفة؟ 
r: كانت مبايعتة � ٢٨ [T �حلجة 
سنة ٢٣ هـ، ��ستقبل �خلالفة � 

�لر�بع من �ملحر{ سنة ٢٤ هـ

 pألسبو	 .يا�  من  يو�   َّ�.  :=
	سُتْشِهَد �؟ 

r: يو{ �جلمعة �ملبا�$.

�قت  يعمل  كا-   	Nما  :=
	لشها$|؟ 

r: كا� يتلو �لقر�� �لكرمي.

	ملصحف  من  Mية  .ية  على   :=
حني  	لطاهر  $مه   �قطر	 سقطت 

تعرضه للهجو�. 
ِميُع  r: ﴿َفَسَيْكِفيَكُهُم �هللا َ�ُهَو �لسَّ

.(١٣٨ :iلبقر�) ﴾ْلَعِلْيُم�

=: .� من 	لز�جا� كانت جتلس 
�انبه �قت 	لشها$|؟

r: �لسيدi نائلة �ضي �هللا عنها. 

�صو�  عا$ته  كانت   	Nما  :=
عتق 	لعبيد؟

كل  عبًد�  يعتق   � كا�   :r
6سبو�.

=: مc 	سُتْشِهَد � �كم $	مت 
خالفته؟ 

r. � �ملدينة �ملنو�i � ١٨ [T �حلجة 
سنة ٣٥ هـ. ���مت خالفته ١١ سنة 

ميال�ية �٧ شهو�، �6سبوعني. 

باقة من .قو	[ �N 	لنو?نني سيدنا عثما- بن عفا- �
* َهمُّ �لدنيا ظلمة � �لقلب �َهمَّ �آلخر� نو� � �لقلب.

* Zمنا 6عطاكم �هللا �لدنيا لتطلبو� ֲדا �آلخرa� ،i يعطكموها لتركنو� Zليها..
* �Z �لدنيا تف� ، ��آلخرi تبقى، فال تبطرّنكم �لفانيُة.. �ال تشغلّنكم عن �لباقية..


