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ر	- باجلنة ر	- باجلنة�لعشر� �ملبشَّ �لعشر� �ملبشَّ

من  عشر�   � �لن�  ر  بشَّ لقد   
له  -�ملخلصني  �ألجّلة  �صحابه 
 w 	لتقدمهم  �لبا,��  خلدماִדم 
هم  حياִדم،   w باجلنة  �إلسال`- 
من  	ستة  �لر�شد	-   Qخللفا�
بعض  |كرنا  	قد  �لصحابة  كبا, 
عن  �لسابق  �لعد?   w �لتفاصيل 
:   ١. �بو عبيد� بن �جلر�6، 
 ،� 	قا�   �� بن  ٢. سـعد 

٣..عبد �لر_ن بن عو�  �.
�لصحابة  يلي  ما   w 	Eليكم 

�لثالثة �ملتبقني 	هم:

٤٤. �لزب8 بن �لعو�`. �لزب8 بن �لعو�`  ��

�: م� 	لد؟
 É4: �لد قبل ٢٨ عاما من بعثة �لن

 .�

�: ما هي كنيته؟ 
4: �بو عبد �هللا.

 ��: بتبش8 من ناF شر� �عتنا
�إلسال`؟ 

4: سيدنا �Ë بكر �.

�: كم كا- عمرO يو` �سلم؟
å :4سة عشر عاما. 

�: هل تعر� ميز� خاصة به؟
 < �لسيف  سّل  من   s�� هو   :4
"فد��  مبقولة  �تشّر�  �هللا،  سبيل 
�هللا   sسو� سيدنا  من  ��مي"   Ë�

 .�

�: مبن �قتر-؟
 Ë� بنت   jا¿� بالسيد%   �قتر  :4
 بكر �ضي �هللا عنهما، �هكذ� كا

 .� Éعديل �لن
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�: هل شا,� w بيعة �لرضو�-؟
4: نعم.

�: َمب لقبه ,سوF �هللا �؟ 
4: حو��Xُّ �سوs �هللا �، �هذ� 

�للقب ال يشا�كه فيه �حد. 

 Fقر�بة كا- يتصل برسو kبأ :�
�هللا �؟ 

عبد  بنت  "صفية  �بَن   كا  :4
�ملطلب" عّمِة �سوs �هللا �. 

�لس   w عضو�  كا-  هل   :�
�نتخاM �خلليفة؟

4: نعم؛ فقد جعله سيدنا عمر � 
عضو� > `لس �نتخا� �خلليفة. 

�: من صلى جنا�� سيدنا عثما- 
�؟ 

4: �لزبa بن �لعو�8 �. 

�: كم �جنب من �أل	ال?؟
من  بنا�  �تسع   jبنا� تسعة   :4

سبع -�جا�. 

�: كم ,	� من �ألحا?يث؟
4: ٢٨ حديثا.

٥٥. طلحة بن عبيد �هللا. طلحة بن عبيد �هللا  ��

�: م� 	لد؟ 
 Éلن� بعثة  من  عاما   ١٤ قبل   :4

 .�

�: ما هي كنيته؟
4: �بو +مد. 

�: ألk عائلة كا- ينتمي؟
4: لبg متيم.

 Fبقبو تشر�  من  بتبش8   :�
�إلسال`؟ 

4: سيدنا �Ë بكر �. 

غز	�   w صيب� بكم جر6   :�
�حد؟

4: لقد قاتل مبنتهى �لبسالة ���فع 
 ٢٤ بـ  ��صيب   �  Éلن� عن 

جرحا.

 w � هللا� Fهل كا- مع ,سو :�
حجة �لو?��؟

4: نعم؛ �قد كا eلك عا8 ١٠ 
.Xجرz�

�لس   w عضو�  كا-  هل   :�
�نتخاM �خلليفة؟

4: نعم.

سيدنا  	صَفه  	صف   kبأ  :�
,سوF �هللا �؟ 

�هللا   sسو� سيدنا  �صَفه  لقد   :4
� بأنه شهيد حّي. 

�: كم �جنب من �أل	ال?؟
تسع  من  �لد�  عشر  åسة   :4

-�جا�.

 Fهل كانت له قر�بة مع ,سو :�
�هللا �. 

من  ��بعة  كانت   e] نعم؛   :4
-�جاته شقيقا� أل�بعة من �مها� 

�ملؤمنني [e كانت: 
�ملؤمنني   8� شقيقة  �نة  �لسيد% 
�هللا  �ضي  جحش  بنت  -ينب 
 8� شقيقة  �قية  ��لسيد%  عنهما. 
�ملؤمنني �8 سلمة �ضي �هللا عنهما. 
�ملؤمنني   8� شقيقة  ما�ية  ��لسيد% 
�8 حبيبة بنت �Ë سفيا �ضي �هللا 
شقيقة  كلثو8   8� ��لسيد%  عنهما. 
�ضي  �لصديقة  عائشة  �ملؤمنني   8�
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�هللا عنهما. 

�: م� 	�ين توw؟ 
 Xجرz� �ستشهد > عا8 ٣٦   :4

> �ملدينة.

٦٦. سعيد بن �يد. سعيد بن �يد  ��

�: ما هي كنيته؟
4: �بو �ألعو�.

�: ألk قبيلة كا- ينتمي؟
.Xعد g4: لب

 Fقبو  w مرتبته  هي  ما   :�
�إلسال`؟

عشر  �ثنا  سبقه   X�  ١٣ �قم   :4
�جال > �عتنا¦ �إلسال8. 

�: كم كا- عمرO عند بعثة �لن� 
�؟ 

4: ٢٧ عاما.

�: بأk قر�بة كا- يتصل بسيدنا 
عمر �؟ 

4: كا -�4 �خته "فاطمة". 

 iE هل ,�فقه �هله حني هاجر :�
�حلبشة؟

4: ال؛ فعند �zجر% تر� -�جته 
���ال�} > مّكة.

�: كم مر� هاجر iE �حلبشة؟
4: مرتني.

�: م� هاجر iE �ملدينة؟ 
من  عشر  �لثالث  �لعا8   <  :4

�لبعثة.

بعد  ضيًفا   Fنز من  عند   :�
� جر�؟

 X�4: عند سعد بن �لربيع �ألنصا
�ملؤ�خا%   < �خا}   Xلذ�  �

�إلسالمية. 

�: م� 	�ين توw �؟ 
 <  Xجرz�  ٥١ عا8   <  :4

�ملدينة.

من مآثر �ألبر�,من مآثر �ألبر�,

سأs �جل �حلسن �لبصرX ��ه �هللا عن سر -هد} > �لدنيا فأجا�:
��بعة �شياj: علمُت � �-قي ال يأخذ} �حد غXa، فاطمأ قلÉ، �علمُت � عملي 
 ª�ير ال يقو8 به غXa، فاشتغلت به �حدX، �علمُت � �هللا مّطلع علّي فاستحييت �

.Ë� jملو� حق، فأعد�� �لز�� للقا� > معصية، �علمُت �


