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نشرها يف  ومت من إحدى املنتديات مادا سابقة مت مجعفهذه امل  

بعد  مسكي ، واليوم نعيد نشرها يف موقعللفائدة املفكرة الدعويةموقع 
  .تنسيقها لعل اهللا أن ينفع ا



  
  

٣

  
  مـن هـي ؟

 

  ، نفيل أسلمت هي و زوجها سعيد بن عمرو بن

يا ابن : فلما علم عمر بإسالمها دخل عليها فشجها فبكت و قالت 

  .كنت صانعاً فاصنعه فقد أسلمت  اخلطاب، ما

  
  فمن هذه الصحابية؟ 

هي فاطمة بنت اخلطاب أخت عمر بن اخلطاب رضي اهللا :  اجلواب
  .ماعنه
  
  



  
  

٤

  
  مـن هـي ؟

، طالب أيباحلبشة مع زوجها جعفر بن  إىلكانت من املهاجرات 
   .هناك أوالدهوولدت مجيع 

  .اًبكر الصديق فولدت له حممد أبووملا قتل تزوجت 

 "م هجرتانللناس هجرة واحدة ولك: " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا

  صلى اهللا عليه النيببنت احلارث زوج  ميمونة أختوهى 

   أمهاوسلم من 
 ؟ الصحابيةتلك  هيفمن 

  رضى اهللا عنهاأمساء بنت عميس : اجلواب 
  
 



  
  

٥

  
   ؟ هومن    

  .كان من اشد الناس عداء للنيب صلى اهللا علية وسلم
  فتح مكة وكان ابن عم النيب صلى اهللا علية وسلم سلم قبلأ

  ا بهكثر شبهأو

وبعد  األذىشد أ إسالمهصلى اهللا علية وسلم منه قبل  الرسول لقي
 لزوجتهحىت قال  ،الصالة والسالم كان يعرض عنه الرسول علية إسالمه

هذا مث  ابينآلخذن  أو واهللا لريضني عين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 فلما ،شاًوعط حىت منوت جوعاً األرض يفلنذهنب هائمني على وجهينا 

   .بلغ ذلك الرسول عليه الصالة والسالم رق له
 عظيماً اهللا علية وسلم دفاعاً ودافع عن الرسول صلى "حنني"ولقد شهد 

  .بالء حسناً أبلى
 ون حزناًاملسلم اخلطاب وحزن عليه املؤمنني عمر بن أمريخالفة  يفتوىف 

 .عظيماً

  
 ؟الصحايب فمن ذلك

  رضي اهللا عنه أبو سفيان بن احلارث: اجلواب 



  
  

٦

  
   ؟ هومن    
 

  ..أمري أموي 

  ..كان يهتم بالعلم والعلماء واألدباء 

ليصبح خليفة للمؤمنني يف العهد  باخلالفةبويع ، والده وعندما تويف

نصرف يؤلف ويترجم كتب او ،ورفضها إال أنه زهد فيها، األموي

  .الكيمياء وكتب الطب وكتب الفلك والنجوم

  
 هو؟ فمن

   معاويةبن يزيد بن  معاوية : اجلواب 



  
  

٧

  
   ؟ هومن    
 

 اإلمام شيخ اإلسالم موىل انس بن مالك وكان أبوه من سيب جرجرايا

  .نس مث كاتبه على ألوف من املال فوفاهأمتلكه 

 

  .عجائب وقد نقل عنه يف التعبري

 

  وكانت أمه موالة ألىب بكر
  بعد احلسن مبائة يوم وقد مات

  ابن سريين  : اجلواب 



  
  

٨

  
   ؟ هومن    
 

  ..عامل اليمن  القدوةالفقيه 

ويأذن له مع اخلواص وقد قال عنه ابن  كان ابن عباس جيله وحيترمه
 اجلنة أهلظنه من أل إين:عباس 

مستجاب ، ومن سادات التابعني .كان من عباد اليمن : ابن حبان  قال
  سنه أربعنيحج  الدعوة

  املوسم سنة ست ومائة أيام مبكةتويف 

  
  :ل هوه
  ... منصور بن املعتمر - ١

  ...طاووس بن كيسان  - ٢

  ..سعيد بن املسيب  - ٣

  ...شريح القاضي  - ٤
  

  هو طاووس بن كيسان: اجلواب 
  



  
  

٩

  
  مـن هـي ؟

 

، ، ركبت مجل زوجهاوارتباكهم يوم حنني عندما رأت ذهول املسلمني
وملا حترك جنينها يف بطنها  وهرولت به حنو النيب صلى اهللا عليه وسلم ،

اهللا عليه  بردا وشدت ا على بطنها، وملا بلغت النيب صلى خلعت
قتل هؤالء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين أ( :وسلم قالت له 

  . )أهلفإم لذلك  يقاتلونك

 

 

  : هل هي  !فمن هي هذه الصحابية الوفية الشجاعة ؟
  طمة بنت اخلطاباف - ١

  خولة بنت ثعلبة - ٢

  .أم سليم بنت ملحان  - ٣
  

  أم سليم بنت ملحان:  اجلواب
  
  



  
  

١٠

  
   ؟ هومن    
 

أن تكون مين مبنزلة  أما ترضى: (قال له الرسول عليه الصالة والسالم
  )هارون من موسى ؟ غري أنه ال نيب بعدي

  
  ..شهد املشاهد .. من السابقني األولني 

 

 ..اهللا عليه وسلم على صغر سنه كان دور عظيم يف هجرة الرسول صلى

 

 

  ...وهو أول من أسلم من الصغار 
  
  
  

  على بن أيب طالب: اجلواب 
  
  
  



  
  

١١

  
   ؟ هومن    
 

كرب أ أبوهوليس ..احلرب العابد ، صاحب رسول اهللا وابن صاحبه اإلمام
  ...حنوها  أوعشر سنه  بإحدى إالمنه 

  
يف  اقرأه:فقال رسول اهللا  مجعت القران فقرأته كله يف ليله: وعنه قال 

يف  اقرأه: قال ،رسول اهللا دعين استمتع من قويت وشبايب يا: قلت ،شهر
استمتع  دعين:قلت  ،ه سبع ليالأقرا: فقال ،دعين استمتع: قلت ،عشرين

  فأىب..

 

  :  هل هو

  اهللا بن عباس عبد

  بن عمرو بن العاص اهللا عبد

  اهللا بن عمر بن اخلطاب عبد

  ..اهللا بن أيب بكر  عبد

  
  رو بن العاص رضي اهللا عنهماعبد اهللا بن عم: اجلواب 

  



  
  

١٢

  
   ؟ هومن    

  ان آخر الصحابة موتاًصحايب جليل ك

 مات سنة مائة وعشرة 

  بأيب الطفيل؟؟ من هو يكىن

  : هل هو
  أنس بن مالك  - ١
  عبداهللا بن عمر  - ٢
  عامر بن وائلة  - ٣
  .حكيم بن حزام رضي اهللا عنهم أمجعني - ٤
  

   عامر بن واثلة الليثي الكناين: اجلواب 



  
  

١٣

  
   ؟ هومن    
 

قريش وعقالئها  أشرافكان من  إسالمهاسلم يوم الفتح وحسن 
  ونبالئها

  .الزبري ابن عمه املؤمنني عمته وكان أم ةكانت خدجي

  .اإلسالم وستني يف ةعاش ستني سنه يف اجلاهلي: قال البخاري 

  .وعشرين سنه همائو عاش  ةولد يف جوف الكعب ةقال ابن مند

  .بالنسب فقيه النفس كبري الشان ةوكان عالم

 

  : هل هو
  أنس بن مالك  - ١
   أيب بكر عبداهللا بن  - ٢
  عامر بن وائلة  - ٣
  .حكيم بن حزام رضي اهللا عنهم أمجعني - ٤
  

  حكيم بن حزام: اجلواب 



  
  

١٤

  
   ؟ هومن    
 

 

حىت مسي  إسالمهابعد فتح مكة تقاطرت الوفود على املدينة املنورة تعلن 
وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالد بن ، الوفودالعام عام  هذا

، اليمن يدعوهم إىل اإلسالم ومعه نفر من املسلمني الوليد إىل أهل
  .يستجيبوا  فأقاموا بينهم ستة أشهر فلم

 فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحد الصحابة رضوان اهللا عليهم

وكتب بذلك إىل رسول ، فقرأ عليهم كتاب اهللا فأسلمت مهدان مجيعا
السالم على : وسلم فخر ساجداً مث رفع رأسه وقال  اهللا صلى اهللا عليه

  .السالم على مهدان ، مهدان

 

  من هو الصحايب الذي أرسله الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؟
  

  ..علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه : اجلواب 
  
  



  
  

١٥

  
   ؟ هومن    
 

رفيق  أن يكون يرغبوسلم ، كان  من صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه
رسول اهللا يف اهلجرة ، لكن قريش حالت دون ذلك ، ومت حبسه ووضع 

يف رجله، لكن متكن من اإلفالت من احلبس وحلق بالنيب صلى اهللا  القيد
 :املشركون يف الطريق فصاح م عليه وسلم ، فأدركه

رمينكم بكل اهللا أل وو ، لقد علمتم أين أرماكم سهماً :يا معشر قريش 
 ذا فنيت حاربتكم بسيفي، حىت ال يبقى منكمإسهم يف كنانيت حىت 

  .أحد، فإن شئتم ذلك أو أدلكم على مال يل مبكة

، فدهلم على مال كان جيمعه يف مكة املال، فتشاوروا وقالوا دلنا على
عليه وسلم يف قباء، فلما رآه النيب  فأخلوا سبيله، فأدرك النيب صلى اهللا

  :عليه وسلم قال له  صلى اله

  ]حيىي  أباحيىي، ربح البيع  أباحيىي، ربح البيع  أباربح البيع  [

 ]فسه ابتغاء مرضات اهللانومن الناس من يشري  [:فأنزل اهللا 

  هو هذا الصحايب اجلليل ؟ فمن
  صهيب الرومي رضي اهللا عنه : اجلواب 



  
  

١٦

  
   ؟ هومن    
 

  يه و سلم بتغري مكان اجليشالنيب صلى اهللا عل صحايب جليل أشار إىل

رسول اهللا أمنزل أنزلك اهللا إياه أم هي احلرب  يا(: قولهبيف معركة بدر 

بل ( فلما قال له الرسول صلى اهللا عليه و سلم  ،)املكيدة و الرأي و

  .... املكان  أشار له بتغري) األخرى 

  
   فمن هو ؟

  .رضي اهللا عنه )احلباب بن املنذر (: اجلواب 


