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 2ر �ملبشَّ  mلعشر� هم  من   :�
باجلنة؟

 mعشر  � �لن�  ر  بشَّ لقد   :o
من 'صحابه �ألجّلة -�لفد�ئيني 
لتقدمهم   mC&لبا� خلدماִדم  له 
� �إلسالZ- باجلنة � حياִדم، 
ستة   2�لر�شد  Hخللفا� هم 
يلي  فيما  �لصحابة  كبا&  من 

%كرهم بشيHٍ من �لتفصيل:

١١. 'بو عبيدm بن �جلر�8 . 'بو عبيدm بن �جلر�8 ��

�: ما ��ه �ألصلي؟
M: عامر �.

�: ما �سم �لدb؟ 
M: عبد 	هللا بن 	جلر	�. 

�: 'ين لد؟ 
K :M مكة 	ملكرمة. 

�: +Dّ' d قبيلة ينتمي؟ 
B? :M بa ِفهر.

تشر�  صحا�   D'  mبدعو  :�
بقبو$ �إلسالZ؟

M: بدعو� سيدنا �Ì بكر �. 

تشر�   Zيو  bعمر كا2  كم   :�
باعتناG �إلسالZ؟ 

M: ٢٨ عاما.

ر2 باجلنة ر2 باجلنة�لصحابة �ملُبشَّ �لصحابة �ملُبشَّ
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�: مب لّقبه &سو$ �هللا �. 
M: �مني 	ألمة.

�: م� هاجر +d �ملدينة؟ 
بعثة  من  عشر  	لثالث  	لعا�  بعد   :M

 .� oلن	

�: 'ين 'قاZ � �ملدينة؟ 
K :M منـز@ كلثو� بن 	qد� �. 

�ثنتا2  تكّسر7  'حد   m�: � غز
من 'سنانه كيف حد| %لك؟

K :M �ا�لة نْزi حلقا% 	خلو�� من 
 .� oلن	جه �

�: 'ين كا2 يوZ حجة �لو-��؟ 
M: كا� �فيق سفر 	لنK � o حجة 
	لو�	i �نا@ شر� 	حلج برفقته �. 

يشغله  كا2  منصب جليل   D'  :�
� عهد سيدنا '� بكر �؟ 

�jير   @��  �  Xعهد  K كا�   :M
للما@. 

�: 'ين عّينه سيدنا ُعَمُر � �ليا؟ 
�	ليا   � عمر  سيدنا  عّينه  لقد   :M

.gملقد	على ِ�َمْشَق بعد فتح بيت 

�: 'ين ُتُوفَِّي؟
M: ُتُوفَِّي مبوضع جابية K بال� 	لشا� 
 ��	�  K ��فن   g	عمو بطاعو� 

	أل���.

�: كم كا2 عمرb عند �لوفاm؟
M: ٥٨ عاما.

٢٢. سعد بن '� قا�. سعد بن '� قا�  ��  
�: م� 'ين كانت ال-ته؟ 

M: قبل ثالثني سنة من 	qجر� تقريبا 
K مكة.

�: ِبَم كا2 يك�؟
M: �با ?سحا�.

 خاصية له � قبو$ ' mميز D' :�
�ألسالZ؟ 

قبو@   K �	بًعا   �� ثالًثا  كا�   :M
	إلسال�.

�هللا  فَّقه   Zيو  bعمر كا2  كم   :�
لقبو$ �إلسالZ؟ 

M: تسعة عشر عاًما.

�: كيف �هتد� +d �إلسالZ؟ 

M:عن طريق 	لرfيا. 

�: ألD عائلة ينتمي؟
B? :M بj aهر�.

�: ما قر�بته برسو$ �هللا �؟ 
خاًال  �قا�  �بو   Xلد	� كا�   :M

لسيدنا �سو@ 	هللا �. 

�: هل تعر� 'D قصة تد$ على 
فائه للن� �؟ 

M: من قصص كث�c، قصة ?قامته مع 
طالب   Ì� شعب   K  � 	هللا  �سو@ 
من  ليس  كونه  �غم  سنو	%  ثال¹ 

بa هاشم. 

�: هل كا2 له شقيق مسلم؟ 
بن   cُعَم فقد كا� شقيقه  نعم؛   :M
 K 	ْسـُتْشِهَد  	لذ�   � �قا�   Ì�
�هو  Lخر؛  شقيق  �له  بد�،  غز�� 
عامر بن �Ì �قا�، �قد توK بالشا� 

K خالفة عمر �. 

�: � كم غزm شا&�؟
��حد،  بد�،   K شا�©  لقد   :M
مكة،  �فتح  �خي´،   ،n	ألحز	�

�ُحَنني، �	لطائف، �تبو©. 
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بيعة  بايعو�  ممن  كا2  هل   :�
�لرضو�2؟

 gلسا�	 �لعا	 K نعم �كا� �لك :M
من 	qجر�. 

سيدنا  عيَّنه  مدينة   D' على   :�
عثما2 �ليا؟

M: على 	لكوفة.

 �' بن  سعد  فتحه  بلد   D'  :�
قا� �؟ 

 Xبانتصا� gلقد ُفتحت بال� فا� :M
 "�cحل	"  nقر 	لقا�سية  معركة   K

بالعر	� سنة ١٤هـ.

�: م� 'ين ُتُوفَِّي؟ 
للهجر�  ��سني  �س  عا�   K  :M

K 	ملدينة.

�: من صلى عليه �جلناmC؟
بن  مر�	�  	ملدينة حينذ	©؛   �	�  :M

	حلكم. 

�: 'ين ُ-ِفن.
K :M جنة 	لبقيع (مق´� 	ملسلمني).

�: كم 'جنب من �ألال-؟

M: لقد �جنب ٣٦ �لد	.

٣٣..عبد �لرYن بن عو�..عبد �لرYن بن عو�  ��

�: ما هي كنيته؟
M: كا� يكÀ بأÌ �مد.

�: ألD قبيلة كا2 ينتمي؟
M: لبjُ aهر�.

�: م� لد �؟ 
 oلن	 بعثة  من  عاما  ثالثني  قبل   :M

.�

 � �ملدينة   �  bخو' كا2  من   :�
�ملؤ�خاm �إلسالمية؟

M: سعد بن 	لربيع �. 

�: � 'D غزm عيَّنه &سو$ �هللا � 
+ماًما للصالm؟ 

M: �	% صبا� K �يا� غز�� تبو© 
طلب منه �سو@ 	هللا � �� يؤّ� صال� 

	لفجر. 

 �  � �هللا  &سوَ$  &�فق  هل   :�
حجة �لو-��؟

M: نعم.

�: � 'D سنة كا2 'م9 �حلجاo؟
	qجر�  عشر  	حلا��  	لعا�   K  :M
 ،Mحلّجا	  cَم� بكر  �بو  سيدنا  عيَّنه 
سيدنا   Xّمر� 	qجر�   ٣٢ عا�   K  ¶

 .Mحلّجا	عثما� على 

�: من جعله عضو� -�ئما � �لس 
�لشو&�؟

M: سيدنا عمر �.

�: هل تعر� له خدمة متميزm؟
مبائF �ل   íّ ت 	لقحط  �يا�   K :M

�مَّل. 

�: م� 'ين تو� �؟
K :M عا� ٣٢ 	qجر� K 	ملدينة.

�: من صلى عليه �جلناmC؟
M: سيدنا عثما� �. 

فاته؟ Zيو bكم كا2 عمر :�
M: لقد توK � عن عمر يناهز ٧٥ 

عاما.

'جنب؟ o�: هل تز
 hاæ� بنا	نعم؛ فقد �جنب عشرين  :M

بنا%.




