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معلوما� �تلفة معلوما� �تلفة 
عن �لصحابة  عن �لصحابة  ��

#: " �! معركة �ستشهد سيدنا ��يس 
�لقر, � �لذ! قا% عنه 'سـو% �هللا 

� بأنـه من خـ0 �لتابعني؟
!: � معركة صّفني سنة ٣٧ هـ.

�ندلعت معركة  #: بني �! جيشني 
صفني؟ 

!: بني جيشني مسلمني؛ يقو� �حد#ا 
سيدنا علي �، /�آلخر معا/ية �. 

#: كيف حد8 7لك؟
!: نتيجة �سائس �ملنافقني /مكائدهم 

�لذين D يكن يعجبهم �@�ها? �إلسال> 
 Fلفر� G/ائل فكانو� يتصيدJ� تقدمه/
/�ملسلمني،  باإلسال>  �ألضر�?   Oإلحلا
فا�حة  ألضر�?   Gملسلمو�  Qفتعر

 .R�/?أل� �خسائر جسيمة /

 <= �صل  صحا?   !�  :#
'سالة  لنشر  ��ال  �لصني   AوB

�إلسالA؟ 
 � مسلم  بن  قتيبة  /صل  لقد   :!
ملكها   T� /�?سل  �لصني،  Uو>   T�
 Vفخا �جلزية،   /� لإلسال>  لدعوته 

كما  �ِجلزية  �ليه  فأ?سل  ُملكه،  على 
فعل ملوa تلك �لنو�حي. /كاG `لك 

سنة ٩٥ هـ (٧١٤> ). 

#: َمن فتح مصر؟
!: عمر/ بن �لعاF �. /كاG `لك 
خالفة   �  -< هـ -٦٣٩   ١٧ سنة 

عمر �.

�سلم  من   %�� يعد  �! صحا?   :#
بد�' �أل'قم؟

!: سيدنا علي بن �لزبk �؟
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يعّد rخر من �سلم   lصحا (� :_
بد0" 0أل"قم؟

 .� fخلطاÕ: سيدنا عمر بن 

_: �) صحاl يعد �,9 من �فن ^ 
جنة 0لبقيع؟

Õ: سيدنا عثما! بن مظعو! �.

_: خلف �) صحاl صّلى 0لنt �؟ 
 ' �؛  عو4  بن  لر�ن  عبد   :Õ
فجا$   [
للطها  � qهب   cتبو غز�] 

كعة،  ֲדم  صلى  قد  لر�ن  �عبد 
فصلى خلفه �"مت لذk فاته، �قا?: "ما 

ُقبض ن� ح� يؤمه 
جل من "مته."

 u,تز  lصحا 0سم   vتعر هل   :_
 w0لتا  m0ليو  xصبا  ^, ليلة،   Z0*
 vنا9 شر, �حد،  معركة   12  uخر

0الستشها�؟
Õ: هو حنظلة بن عامر �.

بلقب   vيعر 0لصحابة  من   (�  :_
فقيه 0لفقهاT؟ 

Õ: سعيد بن ,يد �. 

برئيس  ُ,صف   lصحا  (�  :_
0ألنصا"؟

.� ّÜ"ُ هللا بنÕ: عبد 

_: من هو مؤ*3ِّ 0لرسو9 �؟
Õ: سيدنا بال? �.

فقيه  بلقب   vُيعر  lصحا  (�  :_
0ألمة؟

Õ: عبد هللا بن مسعو; �.

_: من هو �مني سر 0لرسو9 �؟
Õ: حذيفة بن ليما! �.

بذ)   vُيعر 0لصحابة  ِمن  َمن   :_
0لشها�تني؟

�؛   k
ألنصا ثابت  بن  خزمية   :Õ
شها;ته   � هللا  
سو?  جعل  فقد 

بشها;] 
جلني. 

جد0  مهمة  قضية   vتعر هل   :_
�كرمه  كما  بشها�تني  فيها   1��

0لنt �؟ 
لصديق  بكر  "بو  سيدنا   
قر لقد   :Õ
ل  � عند �ع لقر8! لكرمي "! ُتسجَّ
لصحابة  من  ثنني  بشها;]  8ية  كل 
هذ�  �سب   Kآليا �يع  فُكتبت 
يتوفر  لقاعد]، �بقيت 8ية �حيد] � 
 �ا -ال شها;] خزمية � فاستخدC هذ
المتيا, لذk كا! لن� � قد شرفه 
شها;تني  لوحيد]  شها;ته   Kفُعّد به 

�سجلت آلية ' ملصحف. 

_: هل تعرv تلك 0آلية؟

َجاٌ? ِ ْلُمْؤِمِنَني  ﴿ِمَن   � قوله   :Õ
َهللا َعَلْيِه َفِمْنُهم مَّن  َصَدُقو َما َعاَهُد�
 ُلو َقَضى َنْحَبُه َ�ِمْنُهم مَّن َينَتِظُر َ�َما َبدَّ

(٢٤ :fَتْبِديًال﴾ (ألحز

_: �) من 0لصحابة لقبه "سو9ُ 0هللا 
� بسيف 0هللا 0ملسلو9؟ 
Õ: خالد بن لوليد �. 

_: هل تعرv �ين ضر�ه؟
Õ: ' مدينة ِحمص لسو
ية. 

_: �) صحاl لقُبه سيُف 0إلسالm؟
Õ: سعد بن "Ü �قا{ �.

_: �) صحاl لّقبه 0لنt � بأسد 0هللا؟
Õ: �ز] بن عبد ملطلب �؛ �هو عم 


سو? هللا �.

_: من هو تر�ا3 0لقر3r؟ 
Õ: عبد هللا بن عبا� �.

_: م� كانت �0جر� 12 0حلبشة؟
خلامس  CلعاÕ: ' شهر 
جب من 

من لبعثة. 

_: كم كا3 عد� هؤالT 0ملهاجرين؟
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 Kصحابيا 
بع "� صحابيا  عشر  "حد   كانو  :Õ

ضي هللا عنهم �يعا.

_: هل تعرv �,9 مولو� مسلم ^ 0حلبشة؟ 
Õ: عبد هللا بن جعفر بن "Ü طالب �.

_: من هو 0لصحاl 0لذ) ّ�اM "سو9 0هللا � 
بالطّيا"، ,*, 0جلناحني. ,ملا*0؟

Õ: هو جعفر بن "Ü طالب �؛ ففي غز�] مؤتة 
 rسُتشهد "م– قبل فتح مكة بأ
بعة "شهر- بعدما 
جليش ",يد بن حا
ثة"، "خذ جعفر 
ية 
سو? هللا 
 ،�
�، فقاتل ֲדا ح� قطعت ميينه، فأخذ لرية بيسا
ستشهد،  ح�  بعضديه  فاحتضنها   �
يسا فقطعت 

سو? هللا �  !" k�
�قد "صيب بتسعني طعنة. �
 '  rيـط ملكا  طالب   Ü" بن  جعفر  
"يت " قا? 

جلنة مع ملالئكة Ïنـاحني".
 

ملسيح ملوعو; عليه لسالC، سر خلالفة، { ١٠٠))

Tِكـُذكا كلَّهــم   0لصحـابـَة   3ّ2
ِعـيا�ـم ,ُحـبَّ  �قا"َبـهـم  تركـو0 

ُ*ِبُحـو0 ,مـا خافـو0 0لو"� ِمـن صدقهم 
خللوصهـم  َتشـّهد,0   v0لسـيو حتـت 
حضـر,0 0ملو0طـَن كلَّهـا ِمـن صدقهـم 
لرֲדـم 0لـخاشـعـو3   0لصاحلـو3 
بيـنهــم ُنفــرُِّ�   ال   mٌ0ِكـر  mٌقـو
مـا كا3 طعـُن 0لنـا_  فيهـم  صا�ًقـا
�يَعهـم 0لرسـو9  َصْحـبَ   �"�  R2
Tِ0َثــو, بَرْحلـِه   0لرسـو9   َتِبـعـو0 
Tٍبوفــا نبـينـا  لـنصـر  نـهضـو0 
مصـيبــٍة كلَّ   هللا   ,تـخيَّـر,0 
مبـيِّـٍن بيـا3َ  فـاَقـْت   �نـو0ُ"هـم 
,َثبـاִדـم ِخدماִדــم    12 فانُظـْر  
نبـيِّنـا بَصْحـِب   فا"َحْمنـا   ِّ�" يـا 

Tِقـد َنـّو",0 ,جــَه 0لـو"� بضيـا
Tِ0كالفـقـر 0هللا   "سـو9َ    0,Tجــا
Tِــا3  عنـد  بـالHثـر,0 0لرr بـل
Tَِشـِهد,0 بصـد� 0لقلـب̂   0ألْمـال
Tِحَفـد,0 �ـا  ^  َحــرٍَّ�  َ"ْجــال
Tِبــكا,   Mبـذكــر 0لباِيتــو3  
Tِكاألعضا 0لرســل   cخلــ كانـو0 
Tِ0ِمـن 0ألهـو Zْبـل َحْشــَنٌة نشـَأ
Tِعنــَد   0ملليـِك   بعـزٍَّ�   َقـْعَسـا
Tِصـا",0 ِبُسـبِل حبيـِبهـم كَعـفـا
Tِعنــد 0لضـال9 ,فتـنـٍة  صـمَّـا
Tِ0إلجــال, بالقـتـل   ,ִَדلَّـلـو0  
Tِيســَو�ُّ منهـا ,جـُه *)  0لشـحنا
Tَِصــال, ـٍة   ُغصَّ  ^ 0ْلـِعـد0   �ِ�َ,
Tِالr  ,* 0هللاُ  ,�نــَت   ,0غـِفــْر 




