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س :هل تعرف اسم صحابية جليلة تع ُّد رائد ًة يف فن التمريض،

َ
شاركت يف غزوة بدر وغريها ،وأسعفت املرضى واعتنت هبم؟
ج :نعم هي «أم عمارة» نسيبة بنت كعب املازنية رضي هللا
عنها .فقد قاتلت دون رسول هللا  يف أُحد حىت جرحت اثين
عشر جرحاً بني طعنة برمح أو ضربة بسيف ،وهي تدافع عن
طيق ما تُطيقني
رسول هللا  ،فناداها رسول هللا  قائالً :وَم ْن يُ ُ
التفت مييناً وال ِشاالً إالّ
اي أم ُعمارة؟ مث قال ألصحابه« :ما ُّ
وأان أراها تقاتل دوين «فسألت ُه أم ُعمارة :ادع هللا أن نرافقك
اللهم ْاج َع ْل ُه ْم ُرفقائي يف اجلنَّ ِة ،فقالت :ما أُابيل
يف اجلنة ،قالَّ :
ما أصابين من الدنيا.
وأم عمارة؛ قد روت احلديث عن رسول هللا  ،وهي والدة
عبد هللا بن زيد الذي صار من كبار العلماء .هي والدة حبيب
بن زيد الذي ّ
إرب وهو يشهد أبن حمم ًدا
قطعه مسيلمة الكذاب ً
رسول هللا  ،ويرفض أن يشهد أبن مسيلمة رسول هللا .وقد
خرجت يوم اليمامة – آخر سنة  11هـ -حلرب مسيلمة،
وكانت قد أقسمت أن تثأر لولدها ،وقد بر هللا  قسمها،
فشهدت مقتل مسيلمة ،وقد قُطعت يدها يف ذلك اليوم.
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التقوى

إعداد الداعية :حممد أمحد نعيم

س :هل تعرف اسم الصحايب اجلليل الذي أسره مسيلمة
الكذاب يف اليمامة ،فطلب منه أن يعرتف أبن يشهد أبن
مسيلمة رسول هللا ،لكنه شهد أبن حممدا  هو رسول هللا وأن
مسيلمة كذاب ،فقطع أعضاءه عضوا عضوا ،لكنه ثبت كاجلبل
الراسخ أمامه.
ج :هو حبيب بن زيد .
حج رسول هللا ؟
س :مىت َّ
ج :يف السنة العاشرة من اهلجرة.
س :هل تعرف اسم سيد التابعني وسيد الفقهاء؟
ج :سعيد بن املُ َسيّب.
س :إىل أي اجلهات كانت رحلتا قريش يف الشتاء والصيف،
املذكوراتن يف سورة قريش؟
ج :إىل اليمن يف الشتاء ،وإىل الشام يف الصيف.
س :ألي صحايب قال رسول هللا  :أهال ابملهاجر الراكب؟
جِ :عكرِمة بن أيب جهل .
سَ :من وضع نظام الربيد يف اإلسالم؟
ج :معاوية .
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س :أي خليفة إسالمي َّ
صك أول عملة إسالمية؟
ج :عبد امللك بن مروان.
س :على أي مسألة حصل أول إمجاع للصحابة رضي هللا عنهم؟
ج :حني نُعي للصحابة ُ
رسول هللا  مل يطيقوا مساع هذا اخلرب
لشدة حبهم له  ،وأنكروا اخلرب  ،ومل يقاوموا صدمة فراقه
حىت سل سيدان عمر  سيفه ،وأعلن يف املسجد النبوي أنه
من قال أبن رسول هللا  قد مات فسوف يقتله.
وحني جاء سيدان أبو بكر الصديق َ ،ك َش َف َع ْن َو ْج ِه َر ُس ِ
ول
هللاِ َ فـ َقَّبـلَ ُه َوق َ
َالِ :
«بَ ِب أَنْ َت َوأُ ِّمي ِطبْ َت َحيًّا َوَميِّتًا َوالَّ ِذي
َنـ ْف ِسي بِيَ ِد ِه َل يُ ِذيق َ
ُك هللاُ الْ َم ْوَتـَتـ ْ ِ
ي أَبَ ًدا» مث خرج  -وكان
حينها عمر  حيلف أبنه سيقتل من يقول مبوت رسول هللا
 -وقال« :أَُّيـ َها َْ
َح ِم َد هللاَ أَبُو بَ ْك ٍر
الالِ ُف َعلَى ر ِْسلِ َك» ف َ
َوأَثـ َْن َعلَيْ ِه َوق َ
فلما تكلم أبو بكر ،جلس عمر .فحمد هللا
َال ّ
أبو بك ٍر وأثىن عليه مث قال« :أَال َم ْن َكا َن َيـ ْعبُ ُد مَُ َّم ًدا  فَإ َّ
ِن
اتَ ،وَم ْن َكا َن َيـ ْعبُ ُد هللاَ ،فَإ َّ
وت» مث
ِن هللاَ َح ٌّي ال يَُ ُ
مَُ َّم ًدا قَ ْد َم َ
ِت َوإَِّنـ ُه ْم َميِّتُو َن﴾ وأضاف قائ ً
ال ﴿ َوَما مَُ َّم ٌد إِال
قال﴿ :إِنَّ َك َميّ ٌ
ات أَ ْو قُتِ َل اْنـ َقلَْبـتُ ْم َعلَى
َت ِم ْن َقـبْلِ ِه ُّ
الر ُس ُل أَفَإ ِْن َم َ
َر ُسو ٌل قَ ْد َخل ْ
أَ ْعقَاب ُ
َن يَ ُض َّر هللاَ َشْيـئًا َو َسيَ ْجزِي
ِك ْم َوَم ْن َيـْنـ َقلِ ْب َعلَى َع ِقَبـيْ ِه َفـل ْ
هللاُ َّ
ِين﴾ .فاعرتف مجيع الصحابة أن حممدا  قد مات
الش ِاكر َ
كسائر األنبياء ،ومل يقل أحد منهم :إذا كان عيسى  حيا
يف السماء ،وأنه سينـزل؛ فكيف مات رسولنا العظيم  وهو
أفضل منه شأان وأعظم درجة؟ بل التزم اجلميع الصمت .وقال
سيدان عمر  أبنه شعر وكأن اآلية نزلت يف تلك اللحظة.
فهكذا حصل أول إمجاع يف األمة على أن مجيع األنبياء قد
ماتوا.
س :ما هي جنة البقيع؟
ج :جنة البقيع؛ مقربة مشهورة يف املدينةُ ،دفن هبا كبار الصحابة
وأفراد عائلة النيب .

نفر من اجلن؟
س :مىت جاء إىل ّ
النيب ٌ 
ج :يف السنة الثالثة قبل اهلجرة ،أثناء عودته  من الطائف يف
«بطن خنل» وهو موضع بني مكة والطائف.
س :وكم كان عددهم ومن أين جاءوا؟
ج :كانوا سبعة  -وقيل تسعة -من الرجال ،وقد جاءوا من
أرض نصيبني ابليمن.
س :ماذا كان رسول هللا  يفعل عند جميئهم إليه ؟
ج :كان يقرأ القرآن الكرمي.
س :ماذا كانت ردة فعلهم؟
ج :أسلموا ،وحني عادوا إىل قومهم بشروهم به أيضا ،وتفصيل
ذلك مذكور يف سورة اجلن.
س :ما اسم الصحايب الذي صاح يف املعسكر اإلسالمي بعد
اندحار املسلمني يف الريموك  -سنة  13هـ  -قائال :من يبايعين
على املوت؟ وهذه الصيحة تسببت يف نصر املسلمني.
جِ :عكرِمة بن أيب جهل .
س :أي صحايب يدعى «غسيل املالئكة»؟
ج :حنظلة بن أيب عامر األوسي  .ومسي بذلك ألنه استشهد
أبُحد وهو ُجنُب ،فقال رسول هللا  :إن صاحبكم تغسله
املالئكة.
س :عن أي صحايب قال رسول هللا  أن عرش الرمحن قد
اهتز ملوته؟
ج :هو سعد بن معاذ  ،وقد تويف يف املدينة  -سنة  5هـ -
بسبب جرح أصيب به يف غزوة اخلندق .كان سعد سيد األوس،
وقد أسلم قبل اهلجرة بسنة ،وكان له دور عظيم يف إسالم املدينة
ويف هجرة النيب  ،وقد تويف  بعد أن كتب هللا على يده شفاء
املدينة من طاعون املكر اليهودي الذي انتهى بغزوة بين قريظة.
وقيل أبن رسول هللا  قال يوم مات سعد :لقد نزل سبعون ألف
ملك شهدوا جنازة سعد ما وطئوا األرض قبل يومئذ؟
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