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١: مd !&ين ُ!لد سيدنا Rسو] $هللا 
�؟

 ) عا� ٥٧١ � ) مكة �ملكرمة. 

٢: َمب كا� � يكg !يلقب؟
كا� � يك½ بأÉ �لقاسم �يلقب بـ 
"�لصاc7 �ألمني"، �من �جلدير بالذكر 
بكنيته،  يك½   �� قد ¨ى عن   � �نه 

�ال بأK ) �لتسمية باÁه.

٣: ما $سم مرضعته؟
�هللا  %ضي  �لسعدية  حليمة  �لسيد_ 

عنها. 

سيدنا  $قتر�  !مبن   dم  :٤
Rسو] $هللا � &!] مرS؟

�هللا  %سو&  سيدنا  �قتر�  لقد 
�هللا  -%ضي  خد±ة  بالسيد_   �
عنها- بنت خويلد، �كا� عمر@ 
 ( �ختال<  �هنا�  عاما،   ٢٥
حينذ��  عمرها   ( �لر��يا� 
�لثامنة  بني  �لر��يا�  تتر���   D0
 cفو بل  ��أل%بعني،  ��لعشرين 

�أل%بعني �يضا. 

$ملؤمنني  &مها/   kاJ& ما   :٥
Rضي $هللا عنهن؟

١. �لسيد_ خد±ة %ضي �هللا عنها.
٢. �لسيد_ سو7_ بنت ªمعة %ضي 

�هللا عنها.
 É� لسيد_ عائشة بنت سيدنا�٣. 

بكر � %ضي �هللا عنها.
٤. �لسيد_ حفصة بنت سيدنا عمر 

� %ضي �هللا عنها.
٥. �لسيد_ ªينب بنت خزمية %ضي 

�هللا عنها.
 É� لسيد_ �� سلمى هند بنت�٦. 

�مية %ضي �هللا عنها.
جحش  بنت  ªينب  �لسيد_   .٧

%ضي �هللا عنها؟
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�حلا%�  بنت  جويرية  �لسيد_   .٨
%ضي �هللا عنها.

بن  حيي  بنت  صفية  �لسيد_   .٩
�خطب %ضي �هللا عنها.

١٠. �لسيد_ �� حبيبة بنت �É سفيا� 
%ضي �هللا عنها.

١١. �لسيد_ ما%ية �لقبطية �� 0بر�هيم 
%ضي �هللا عنها.

�حلا%�  بنت  ميمونة  �لسيد_   -١٢
%ضي �هللا عنها.

�كثر  من  متز�جا   � �لرسو&  كا� 
من �%بع نساF كما هو حا& �لعديد 
�حلكم  نز&  �عندما  �ملسلمني،  من 
كل  طّلق  بأ%بع،  �لعد7  بتحديد 
صحاÉّ ما يفوc عن هذ� �لعد7 من 
فقد   � �لن�  �ما �ªجا�  نسائهم. 
�هللا تصر:ا خاصا لالحتفا×  �عطا@ 
ֲדن كلهن، �Dلك كا� %kة خاصة 
من �هللا تعا[ ֲדّن؛ فاملر�_ �ل- تشرفت 
� سيكو�  للن�  �ªجة  تكو�  بأ� 
مؤملا جد� ,ا �� جتر7َّ من هذ� �لشر< 
قد  تعا[  �هللا   ��  ]0 �لعظيم، 0ضافة 
حّر� �ª�À نساF �لن� من غu@ بعد@ 
 Fا عظيما؛ بسبب �� نساá0 @ºعت��
فمن  �ملؤمنني،  �مها�  هن  �لن� 
من  �حد  يتز�جهن   �� �ملقبو&   uغ
�لظر<  ,ذ�  تقدير�   ،�D0 �ملؤمنني. 

�خلاÆ �للتضحية �ل- قدمنها، فقد 
منع �هللا �لرسو& � من تطليقهن �� 

من �لز��À بعد Dلك. 

 lلن$ بنا/   kاJ&  mتعر هل   :٦
�؟

من  تز�جت  ªينب،  �لسيد_   .١
�لسيد �É �لعاÆ بن �لربيع �. 
٢. �لسيد_ %قية %ضي �هللا عنها. 

�هللا  %ضي  كلثو�   �� �لسيد_   .٣
�لسيد_  قر��  عقد  مت  لقد  عنها، 
�ب¾  على  كلثو�   �� ��لسيد_  %قية 
�É ,ب؛ عتبة �عتيبة، لكن قبل �� 
 ،cلطال�لبيت حصل �يذهبا ֲדما 0[ 
�بعد Dلك تز�جهما سيدنا عثما� 
بن عفا� � - �لو�حد_ بعد �فا_ 
 � لّقب  �لسبب  �,ذ�  �ألخر^- 

بـ "�D �لنو%ين". 
%ضي   F�لزهر� فاطمة  �لسيد_   .٤
�هللا عنها، �قد تز�جها سيدنا علي 

 .�

٧: كم $بنا للنl �؟ 
ممن �شتهر�� ) �لر��يا�: �لقاسم، 
�هللا،  �عبد  ��لطّيب،  ��لطاهر، 
�ملسيح  سيدنا  قا&  �قد  �0بر�هيم. 
 �0 موضـع   (  � �ملوعو7 
%سو& �هللا � ما� له �حد عـشر 

 .ºبـنا �صـ�

حني   �  lلن$ عمر  كا�  كم   :٨
&علن &نه Rسو] من $هللا؟ 

كا� عمر@ � �%بعني عاما. 

٩: &ين تلقى &!] !حي تكليف من 
$هللا �؟

جºيل   @Fجا حيث  حر�F؛  غا%   (
� �قا& له: �قر�. فقا& �: ما �نا 
بقا%¥. � قا& له ثانيًة: �قر�. فر7 عليه 
�: ما �نا بقا%¥. � قا& له مر_ ثالثة 
﴿�ْقَرْ� ِباْسِم َ%بَِّك �لَِّذP َخَلَق﴾- 0[ 
قوله - ﴿َعلََّم �ِإلْنَساَ� َما َلْم َيْعَلْم﴾. 
يرجف   � �هللا  %سو&  ֲדا  فرجع 
فقا&:  خد±ة،  على  فدخل  فؤ�7@، 
"ªمِّلو� ªمِّلو�". فزمَّلو@ ح� Dهب 
��خºها  خلد±ة  فقا&   .fلر�� عنه 

�خلº: "لقد خشيت على نفسي". 

١٠: ماq$ كانت SaR فعل &^ $ملؤمنني 
خدrة على qلك؟

لقد �منت به �طمأنته قائلة "كال ��هللا 
ما �زيك �هللا �بد�؛ 0نك لتصل �لرَِّحم 
 Pملعد�� �تقر�لَكلَّ �تكسب �حتمل �
�حلّق.  نو�ئب  على  �تعني  �لضيف 

(�لبخا%P: كتا; بدF �لوحي) 


