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  مسابقة من هو؟
  

  المسابقة الثانية 
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احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله أما   
  ...بعد
  

وقد قال بعض السلف . ..فان للِسـير يف النفوس ألثراً  وللسلوك تقوميا   
قال كذلك ملا هلا من أثر فعال يف تربيـة  ، ) حنن أحوج للِسير منا لكثري من العلم:(

  ...النفوس وتثبيت القلوب وتقومي السلوك وتعني أيضا على طلب العلم
يف كل احلاالت أخذ  املهمو، وميكن استخدام العديد من الوسائل للمسابقة  

إلعادة  مسكي ، نشكر موقع الدروس والعرب واالستفادات من القصة لكي تتم الفائدة
  ...واهللا أعلم... ملسابقات ذه االنشر والترتيب هل
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  من هو ؟؟ ) ١(
  .من فوق سبع مسوات صلى اهللا عليه وسلم عوتب فيه الرسول * 
رحم فقد كـان ابـن خـال     صلى اهللا عليه وسلم مكي قرشي تربطه بالرسول * 

  .خدجيةبنت خويلد رضوان اهللا عليها 
  عاش حمنة املسلمني يف مكة وعاىن مما عاناه أصحابه * 
  .ينة ليعلِّموا األنصار القرآنكان هو ومصعب أول املهاجرين اىل املد* 
  .كان حريصا على االستشهاد يف سبيل اهللا رغم ما كان به من عمى يف بصره* 
جاهد يف معركة القادسية ومحل راية املسلمني بني الصحابة حىت وجـد صـريعا   * 

  .متخبطاً بدمائه وهو معانق راية املسلمني 
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  من هو ؟؟ ) ٢(
 صلى اهللا عليه وسـلم  را قبل عهدي برسول اهللا لقد كنت تاج: ( قال عن نفسه * 

فتركت ، فلما أسلمت أردت أن أمجع بني التجارة والعبادة فلم يستقم يل ما أردت 
  )التجارة وأقبلت على العبادة

   األنصارمن أهل املدينة * 
نصبه يف أشرف مكان يف بيته يطيبه اىل أن هداه اهللا اىل  اإلسالمكان له صنم قبل * 

  اإلسالم
   األحاديثحصل على صحبة أشرف اخللق وروى عنه الكثري من * 
  فمن هو ؟) عومير بن مالك ( يسمى بـ* 
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  من هو ؟؟؟ ) ٣(
صلى ملك اد من أطرافه فقد اجتمع له جمد الصحبة وجمد القرابة من رسول اهللا * 

  .وجمد العلم  اهللا عليه وسلم 
  .وترمجان القران  األمةهذه  وحرب صلى اهللا عليه وسلم ابن عم رسول اهللا * 
فحنكه بريقه فكـان  ، حني وضعته صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا  إىلمحلته أمه * 

  .أول ما دخل جوفه ريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مالزمة العني ألختها عندما بلغ مثـان سـنني    صلى اهللا عليه وسلم الزم الرسول * 

وسبعني سنة ووافـاه الـيقني    إحدىلدين حىت بلغ وتعلم العلم وعلم األمة وخدم ا
  .بالطائف 

ياأيتها النفس املطمئنة ارجعي اىل ربك ( ملا كان أصحابه يوارونه مسعوا قارئا يقرأ * 
  )راضية مرضية فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت 
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  من هو ؟؟ ) ٤(
  هـ  ١٦٤ولد يف بغداد سنة * 
ت ببغداد أفقه وال أورع والأعلم من هذا ما خلف:(كان فقيها ورعا زاهدا قيل عنه * 

  ورحل لطلب العلم ) .... الشخص
  )املسند(أفىت وكتب وروى احلديث وله كتاب ضخم يسمى * 
  .كان يكره الفتوى يف املسائل اليت مل يرد فيها نص * 
امتحن يف زمن املأمون واملعتصم بالضرب واحلبس بسبب منهجه املتبـع للسـلف   * 

لبدعة اليت ظهرت على يد امحد بن أيب دؤاد  ولكنه صرب وما نقصت الصاحل وحماربتة ل
  .عزميته

  سنة  ٧٧هـ وله من العمر  ٢٤١تويف يف بغداد أيضا سنة * 
  ويلقب بذلك أيضا) أهل السنة  إمام( يعترب * 
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  من هو ؟؟ ) ٥(
أسلم قبـل دخـول   ، ومن سادة املهاجرين لإلسالمصحايب جليل  من السابقني * 

  . األرقمدار  ى اهللا عليه وسلم صلالرسول 
  ابن حبيب اجلمحي يكنى بأيب السائب * 
  هاجر اهلجرتني وشهد بدراً* 
الأشرب شيئا يذهب عقلي ويضحك يب من هـو  :( حرم اخلمر يف اجلاهلية وقال * 

  )أدىن مين ، ويحملين على أن أُنكح كرمييت من ال أريد 
فرأينها سيئة  صلى اهللا عليه وسلم نساء النيب كان متعبدا وقد دخلت امرأته على * 

أما ليله فقائم وأما اره : قالت! من بعلك أغىنمالك؟ فما يف قريش :اهليئة فقلن هلا 
... احلديث ...) أمالك يب أُسوة : (فقال  صلى اهللا عليه وسلم فصائم، فلقيه النيب  

  .فأتتهن بعد ذلك عطرة كأا عروس
  دفن يف البقيع وهو أول من* 
عني جتري (أا رأت يف املنام : صلى اهللا عليه وسلم روِي أن امرأة قالت للرسول * 
  ).ذلك عمله:(صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب ) له 
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  من هو ؟؟ ) ٦(
  لإلسالماحد الثمانية السابقني * 
  أحد العشرة املبشرين باجلنة* 
  م الفاروق ، ومن البدرينيأحد الستة أصحاب الشورى الذين اختاره* 
  هاجر اىل احلبشة * 
الذي ) سعد بن الربيع ( وهاجر اىل املدينة فقريا الشيء عنده وكان أخوه يف املدينة * 

أنا أكثر أهل املدينة ماال وعندي بستانان ويل امرأتان فانظر أي بسـتاينَّ  : ( قال له 
 امرأيتَّ أرضى ع. حىت أخرج لك عنه  إليكأحب فـرد  ) ندك حىت أطلقها لك وأي

فتاجر حىت أصبح من أغنياء .بارك اهللا لك يف أهلك ومالك دلَّين على السوق : عليه
  .الصحابة

  .أصيب يف يوم أحد وجرح عشرين جراحة فهتم وعرج* 
  .خلفه مرة صلى اهللا عليه وسلم صلى رسول اهللا * 
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  من هو ؟؟؟ ) ٧(
انتقل مع أسرته اىل . أسرته أسرة علم  كانت. هـ  مبدينة حران  ٦٦١ولد سنة * 

  .دمشق بسبب غارات التتار على بالد املسلمني 
حفظ القران الكرمي منذ حداثة سنه واجته بعد حفظه اىل حفظ احلـديث واللغـة   * 

الفقهية ومتيز باجلد واالجتهاد وقوة الذاكرة ، والذكاء احلاد فساعده  األحكامودرس 
  .كثري من العلوم  ذلك على التفوق والنبوغ يف

كانـت لـه   ، درس يف اجلامع الكبري بدمشق وهو يف الثانية والعشرين من عمره * 
  . وقفات تارخيية لنصرة الدين والوقوف مع العامة 

  من حساده وسجن  األذىحارب البدعة ونصر السنة وناله بعض * 
 اإلسالمييش جاهد بلسانه وسيفه ضد التتار ودخل يف معركة شقحب  وانتصر اجل* 

  . اإلسالمنصرا عظيما مل تقم للتترِ قائمة بعدها ضد 
الكثري من الدروس وكتب الكثري من الكتب العظيمة وأصل ووضح حىت كان  ألقى* 

  . لإلسالموشيخا   إماماحبقٍ 
سنه رمحه اهللا رمحة واسعة  ٧٦هـ يف سجن القلعة  وله من العمر  ٧٢٨تويف عام * 
.  
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  من هو ؟؟ ) ٨(
  .الشيخ التميمي النجدي احلنبلي * 
الصنعاين  يف زمانه وعلى دعوته فلما بلغـه دعـوة    إمساعيلكان األمري حممد بن * 

  . الشيخ سر ا ومحد اهللا عليها 
  هـ يف بلدة العيينة  ١١١٥ولد يف عام * 
تفقه واجتهد يف الدراسة وال. ونشأ نشأة صاحلة ، وقرأ القران مبكرا  أبيهتعلم على * 

  ).وأبوه كان فقيها كبريا وعاملا قديرا وكان قاضيا يف بلدة العيينة ( على أبيه 
بعد بلوغه احللم حج البيت احلرام مث توجه اىل املدينة ، ورحل اىل العراق لطلـب  * 

العلم فاجتمع بعلماء البصرة وأخذ عنهم ما شاء اهللا من العلم وأظهر التوحيد هنـاك  
 األذىوناظر العلماء فثار عليه علماء السوء وحصل له بعـض  ودعا الناس اىل السنة 

حساء  واجتمع بعلمائها مث توجه اىل حرميالء حيث انتقـل  الزبري مث األ إىلفخرج  
  بعد نزاع نشب بينه وبني أمري العيينة إليهاوالده 

 استمر يف االشتغال بالعلم والتعليم والدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر حىت* 
باملعروف  باألمربسبب الصدع  األذىهـ فحصل له بعض  ١١٥٣مات والده عام 

  ...والنهي عن املنكر  من السفلة واألشرار
وكانت جند مليئة بالشرك والبدع . وهدم قبة زيد بن اخلطاب .. ارحتل اىل العيينة  * 

  فنشر دعوته وكاتب العلماء   
حساء سليمان بن ية  وبلغ ذلك اىل أمري األم الزانوملا اشتهر أمره دم القباب ورج* 

فخرج الشيخ من العيينة .. هدد سليمان أمري العيينة بقطع اخلراج واحلرب ، عريعر 
  .ماشيا اىل الدرعية 

حممد بن سعود مبشورة من زوجته الصاحلة  اإلمامفقدم اليه .. نزل الشيخ الدرعية  * 
  .وبايع الشيخ على النصر والعون 
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هـ   ١١٥٨دعوته يف الدرعية بالتعليم واملكاتبة مث رفع لواء اجلهاد عام  بدأ الشيخ* 
 أبنـاء هـ  وما بعدها حتت قيـادة   ١٢٠٦واستمر اجلهاد اىل أن تويف الشيخ عام 

واستمرت املعارك بينهم  سـجال   ١٢٢٦حىت جاءت احلملة املصرية عام  اإلمامني
  . قرابة سبع سنني

  .ره و وحيد زمانه هو كما ذكره العلماء جمدد عص* 
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  من هو ؟؟ ) ٩(
حفظت القرآن ( بطربستان و قال عن نفسه " آمل " يف ) هـ  ٢٢٤( ولد سنة * 

وكتبت احلديث وأنا ابن تسع ، ابن مثان سنني  وأناوصليت بالناس ، ويل سبع سنني 
 (  
  رحل اىل اآلفاق يف طلب العلم فتعلم العلوم * 
مه وناضل عن السنة وحارب البدعة وقد خـاض  مأل هذا الرجل الدنيا بفقهه وعل* 

  .عصره  إمامنواحي كل فن وضرب فيها بسهم وافر حىت أصبح 
  صنف التاريخ احلافل والتفسري الكامل الذي اليوجد له نظري* 
القرآن وكاحملدث  إالكان كالقاريء الذي اليعرف : ( قال عنه عبدالعزيز الطربي* 

الفقه وكـالنحوي الـذي    إاليه الذي اليعرف احلديث و كالفقإال الذي اليعرف 
احلساب وكان عاملـا بالعبـادات    إالالنحو وكاحلاسب الذي اليعرف  إالاليعرف 

  )مجعت بني كتبه وكتب غريه وجدت لكتبه فضال على غريها  وإذاجامعا للعلوم 
كان عاملا بالسنن وطرقها وصحيحها وسـقيمها وناسـخها   :(قال عنه ابن كثري * 

عارفا بأقوال الصحابة والتابعني ومن بعدهم عارفا بأيام الناس وأخبارهم  ومنسوخها
  )وامللوك  األمموله الكتاب املشهور يف تاريخ 

  )فالن***قال ابن خزمية ما أعلم على أدمي األرض أعلم من * 
  ورقة  ٤٠كان عظيم اهلمة الينام حىت يكتب * 
ورقة  ٣٠٠٠تالمذته فكتبه يف  ألف ورقه فأىب ٣٠كان يريد أن يكتب تارخيه يف * 

  )ضعفت اهلمم(وكذلك التفسري وقال 
  هـ وهو يف السادسة والثمانني من عمره ٣١٠تويف سنة * 
  وغريها.... جامع البيان يف تأويل القرآن / وامللوك  األممتاريخ : من مؤلفاته * 
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  من هو ؟؟ ) ١٠(
  .بسهم يف اكحله يف جهاده ضد املشركني أصيب* 
فانه القوم أحب ... هلا  فأبقينكنت أبقيت من حرب قريش شيئا  إنللهم ا( قال * 
وان كنت قد وضعت ... أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه  إيل

  )احلرب بيننا وبينهم فاجعل ما أصابين طريقا اىل الشهادة 
وصـدق  جاهد يف سبيلك ***  إناللهم :( صلى اهللا عليه وسلم قال عنه الرسول * 

  ) .رسولك وقضى الذي عليه فتقبل روحه خبري ما تقبلت به روحا 
  )اللهم المتتين حىت تقر عيين من بين قريضة(من أمراء  األنصار األخيار  قال * 

  :-من درعه احلديد  أشالؤهوقد خرجت  -وأنشد 
  حان األجل  إذالبث قليال يدرك اهليجا حمل        ماأحسن املوت 

  .فلم ميت حىت أقر اهللا عينه من بين قريضه أمنيتهاهللا وقد وفاه 
  
  ) أشهد انك لرسول اهللا  إينأما ، السالم عليك يا رسول اهللا ( وقال يف آخر حياته * 
  وعمره واحد وثالثني سنة  وتويف شهيدا وعمره سبع وثالثني سنة إسالمهكان * 
وكنا كلما حفرنا طبقـة   :كنت ممن حفروا لِ؟؟؟؟ قربه ( قال أبو سعيد اخلدري * 

  ) من تراب مشمنا ريح املسك حىت انتهينا اىل اللحد 
  *** )لقد اهتز عرش الرمحن ملوت :( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم * 
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  من هو ؟؟ ) ١١(
  هـ١٣٤٧رمضان املبارك عام  ٢٧ولد يف مدينة عنيزة يف * 
  .ب العلمقرأ القرآن الكرمي على جده وحفظه مث اجته اىل طل* 
أخذ العلم عن العامل اجلليل الشيخ عبدالرمحن بن سعدي رمحه اهللا فتأثر بطريقتـه  * 

  وأخالقه وعلمه 
  .أخالقهقرأ على الشيخ ابن باز حفظه اهللا  وتأثر به يف * 
جلس للتدريس باجلامع مث التحق باملعهد العلمي وخترج بعد سنتني وتعني مدرسا يف * 

  .معهد عنيزة العلمي 
  .اجلامع الكبري بعد وفاة الشيخ ابن سعدي رمحه اهللا إمامةتوىل * 
حممد بن سعود  اإلمامانتقل اىل التدريس يف كلييت الشريعة وأصول الدين يف جامعة * 

  .فرع القصيم  اإلسالمية
  .أحد أعضاء هيئة كبار العلماء * 
  .حساء فأعفي من ذلك من قضاء األ إعفاءهيف طلب  أحل* 
  ) ...تلخيص احلموية(ديدة أوهلا له كتب ع* 
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  !من هو ؟ ؟ )١٢(
: فيهم  صلى اهللا عليه وسلم ممن قال رسول اهللا ، خزرجي أنصاري من بين النجار * 
   -رواه البخاري  -) احلديث ... بنو النجار  األنصارخري دور (

وأنا ابن سـت   -وس واخلزرجوقعة بني األ-كانت وقعة بعاث :" قال عن نفسه* 
فقـدم   ، خبمس سـنني   صلى اهللا عليه وسلم وكانت قبل هجرة رسول اهللا  سنني

  "   عشرة سنة  إحدىرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة وأنا ابن 
 صلى اهللا عليه وسـلم  وكان شديد الذكاء والفطنة كان حيفظ عند مقدم الرسول * 

* * * يا  :( فقال له  صلى اهللا عليه وسلم سبع عشرة سورة فقرأها على رسول اهللا 
-) فتعلمه يف نصف شـهر  ، على كتايب  آمنهمفاين واهللا ال ، تعلّم يل كتاب يهود 

وتعلـم  . ويف خمتصر الطحاوي أنه تعلم السريانية يف سبعة عشر يومـا . -البخاري 
  .الكتابة من أسارى بدر

 نصاراألعاش بعد مقتل أبيه يف كنف  الصحايب اجلليل عمارة بن حزم من سادات * 
جاور الرسول . اليتيم من األجر العظيم والفضل العميم  إكرامفأكرمه واعتىن به ملا يف 

  .وكان شديد املالزمة له صلى اهللا عليه وسلم 
صلى اهللا عليـه  أعد نفسه لغزوة بدر فرده وهو ابن اثنا عشرة سنة فرده الرسول * 

وقبله يف اخلنـدق  ، ية ورده يف أحد لصغره  وجعله حرسا للذر، شفقة عليه  وسلم 
أما انه نعـم  : (  صلى اهللا عليه وسلم وكان ينقل التراب يومئذ فقال عنه الرسول 

  .وشهد وقعة اليمامة وأصيب بسهم ولكنه مل يضره ) . الغالم 
أفـرض  : ( صلى اهللا عليه وسلم بلغ من العلم مبلغا عظيما حىت قال عنه الرسول * 

  . شورى عند أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وكان من  أهل ال* * * ) . أميت 
  ".هكذايفعل بالعلماء والكرباء:"وأخذ ابن عباس بركابه وقال له 
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أحـدا يف  * * *  ما كان عمر وعثمان يقـدمان علـى   : "وقال سليمان بن يسار 
  ". الفرائض والفتوى والقراءة والقضاء 

خرج يف شيء مـن   ذاإوكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كثريا ما يستخلفه * 
  .أسفاره

 إالوكان ال يفيت . على قلتهم  صلى اهللا عليه وسلم وكان ممن يفيت يف عهد الرسول 
تبني له شيء خيالف فتـواه   فإذا! . . . أكان هذا ؟: وكان يقول ، بشيء قد وقع 

  . -شيبة  أيبكما يف رواية ابن  -احلق والصواب  إىلرجع 
صلى اهللا عليه ن مجع القران على عهد رسول اهللا ومم. . . كان من كتاب الوحي * 

انك : " قال له أبو بكر رضي اهللا عنه . بكر وعثمان  رضي اهللا عنهما  وأبو وسلم 
 صلى اهللا عليه وسـلم  وقد كنت تكتب الوحي لرسول اهللا ، شاب عاقل ال نتهمك 

ما كان أثقل علي  فواهللا لو كلفوين نقل جبل من اجلبال:" فقال . فتتبع القران فامجعه 
فتممها بنجاح وأكملها بفالح فانتظم املصحف كله " . مما أمرين به من مجع القران 

  . واألوراقيف الصحف 
  .تزوج ثالث من النساء وكانت له جاريتان من السراري * 
ومل يكن خياف . له وقفات مشرفه يف الدفاع عن عثمان رضي اهللا عنه عند الفتنة * 

  قولة احلق حىت مع مروان بن احلكم  فوات املنصب يف
  .وجد من أصحابه عمال خمالفا اهم عنه  إذاكان * 
  .رمحهم اهللا . . . قتل له سبعة من األوالد يف وقعة احلرة * 
يف أفعاله وأقواله وأحواله فكان  صلى اهللا عليه وسلم كان يف حياته مقتديا بالنيب * 

  .رفيع وورع شديد وتقوى هللا عز وجل  حسن املعاملة حسن العشرة ذا حياء وأدب
ودفن بالبقيع بعد أن طوى شبابه وعمرة يف العلم والتعليم والطاعة  ٤٥مات سنة * 

وحزن عليه أهل املدينة وبكت نساؤها قال ابن عباس ملـا  ، اهللا إىلوالعبادة والدعوة 
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مات حرب " :وقال أبو هريرة " لقد دفن اليوم علم كثري ، هكذا ذهاب العلم : " دفنه 
رمحه اهللا تعاىل ورضي عنه وحشرنا " ولعل اهللا أن جيعل يف ابن عباس منه خلفا  األمة
  .صلى اهللا عليه وسلم يف زمرة نبينا  وإياه
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  من هو ؟؟؟ ) ١٣(
يف اجلنـة لـه   ***  لقد رأيـت    : ( صلى اهللا عليه وسلم لقد قال عنه الرسول * 

  ) ادم جناحان مضرجان بالدماء  وهو مصبوغ القو
  يلقب بأيب املساكني * 
  صلى اهللا عليه وسلم يشبه الرسول * 
  أخ للخليفة الرابع من اخللفاء الراشدين * 
  هاجر اىل احلبشة مع بعض الصحابة* 
  هـ ٧عاد هو وزوجه من بالد احلبشة عام * 
يهما أنا أشد فرحا أما أدري ب( فيه عام خيرب   صلى اهللا عليه وسلم قال الرسول * 
  *** )تح خيرب أم بقدوم  أبف
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  !من هو ؟؟) ١٤(
تزوج بأكثر من واحدة  روى عن ، كنيته أبو عبداهللا ...  هو أنصاري خزرجي * 

  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم أكثر من مثانني حديثا 
  .يف املدينة  إسالما األنصارفكان من أوائل ... أسلم مبكرا ، اشتهر بالشعر * 
علـى   صلى اهللا عليه وسـلم  لثانية اليت بايعوا فيها الرسول من أهل بيعة العقبة ا* 

  .وهو من أهل بيعة الرضوان . والنصر  واإليواء اإلسالم
شهد غزوات ، آخى الرسول صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني طلحة رضي اهللا عنهما * 

 )وله يف غزوة تبوك قصة مشهورة ... ( بدرا وتبوك إالالرسول صلى اهللا عليه وسلم 
.  

  .صلى اهللا عليه وسلم قيل أن مظهره عن بعد  كان يشبه الرسول  * 
لـيعلِّم   صلى اهللا عليه وسلم كان يتقن الكتابة ويعرف احلساب فأرسله الرسول * 

  .حدود حرم املدينة 
  :فحدا قائال ... اُحد بنا : صلى اهللا عليه وسلم قال له الرسول * 

   أمجعنا  السيـوفاقضينا من امة كل حق        وخيرب مث
  خنريها ولو نطقت لقالت        قواطعـهن دوسـا أوثقيـــفا

والذي نفسي بيده لَهِي أشد عليهم من رشق :  صلى اهللا عليه وسلم فقال الرسول  
  ! النبل 

ملع امسه يف فتنة عثمان حيث دافع عنه يف أشد ساعاته وبقي اىل جانبه حىت الرمق * 
  .األخري

  هـ باملدينة رمحه اهللا تعاىل ورضي عنه ٥٣تويف سنة * 
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  من هو ؟؟ ) ١٥(
فقطعها ... أصابه داء األكلة يف رجله فأمر الطبيب بقطعها ... الصابر احملتسب  * 

  . بعد أن فوض أمره اىل اهللا عز وجل وهو يصلي
 إىل إالأشهد أا مل متش اىل معصية ومل تصـل  : ( أمسك ساقه املقطوعة مث قال * 

  )اجلهاد يف سبيل اهللا  وإمااملسجد  إمانني موط
  ...فجاءه خرب أحد أبناءه الذي سقط صريعا بسبب رفسة فرس * 
... لقد أعطاين اهللا أربعة من البنني مث أخذ واحدا وأبقى ثالثة فله احلمد : ( فقال * 

فـاين  ولئن ابتالين مرة فلطاملـا عا ... فلقد أبقى كثريا ،وأمي اهللا لئن أخذ مين قليال 
  فمن هو ؟* ) ... مرات
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  من هو ؟؟ ) ١٦(
  .صحايب جليل * 
  ثين عشر ليلة العقبة،أوسي من األنصار أحد النقباء اإل* 
  .أسلم قدميا وكان يعد من عقالء األشراف وذوي الرأي* 
فرسه جالت حىت كادت أن تقطع  فإذاقرأ ذات ليلة وابنه نائم جبانبه وفرسه بقربه * 

مث عاد يقرأ فجالت الفرس مرة أخرى فسكت وكرر ذلك ،  رباطها فسكت فسكنت
بغمامة  فإذاالسماء  إىلفلما خاف على ابنه أن تطأه الفرس ترك القراءة فالتفت ... 

فقـال  ... النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخربه اخلرب  إىلفلما أصبح مضى ... كاملظلة 
ولو أنـك مضـيت يف   ...  تلك املالئكة تستمع لك يا( صلى اهللا عليه وسلم النيب 

  )لرآها الناس ومل تستتر منهم قراءتك
  .كان مييل اىل شيء من املزاح ،مات سنة عشرين* 
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  من هو ؟؟ ) ١٧(
  تابعي نشأ يف بيسان بفلسطني * 
  روى احلديث عن جمموع من الصحابة الكرام* 
الشام وكبري شيخ أهل (بأنه " احللية " نعيم يف  أبويعترب من سادات التابعني ووصفه * 

  ) األمويةالدولة 
توثقت صلته بسليمان بن عبدامللك وشارك يف اختيار عمر ابن عبدالعزيز رضي اهللا * 

  عنه من بعده 
  عرف حبرصه على السنة * 
  للنوافل والطاعات  إخفاؤهومما عرف عنه أيضا * 
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  من هو ؟؟؟ )١٨(
  .الزهد الذين عرفوا ب صلى اهللا عليه وسلم من صحابة رسول اهللا * 
بعثه أبو بكر رضي اهللا عنه على سبعمائة اىل الشام للِّحاق بيزيد بن أيب سـفيان  * 

  .وشهد معه داثنة
كان على رأس ألف رجل أرسلهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه اىل أيب عبيـدة  * 

  .يوم الريموك 
  محص بعد عزل معاوية عنها إمرة واله أمري املؤمنني عمر* 
  .ن واله خالد بن الوليد ميسرة اجليش يف معركة أجنادي* 
  ).هـ٢٠(أن توفاه اهللا عز وجل سنة  إىلمحص  إمرةبقي على * 
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  من هو ؟؟؟ ) ١٩(
  .أوذي يف اهللا فهاجر  لإلسالممن السابقني  األجالءأحد الصحابة * 
فضرب له الرسول صلى اهللا ، غاب عن غزوة بدر يف جتارة له بالشام وتأمل لغيبته * 

  . م بسهمه وأجرهعليه وسل
 صلى اهللا عليه وسلم شلت يده وقطعت أصابعه يوم أحد وهو يذود عن رسول اهللا * 

  ***)أوجب :(  صلى اهللا عليه وسلم قال عنه الرسول  
  عاش محيدا وقتل فقيدا وعاش سخيا شريفا: قال عنه معاوية * 
  )اللهم خذ لعثمان مين اليوم حىت ترضى : ( قال هو يف فتنة عثمان * 
رماه قاتله بسهم يف ركبته فمازال ينزف حىت توفاه اهللا رضوان اهللا عليه سنة ست * 

  .وثالثني وهو ابن ثنتني وستني سنة
روي أن عليا انتهى اليه وقد مات فنزل عن دابته وأجلسه ومسح الغبار عن وجهه * 

  )ليتين مت  قبل هذا اليوم بعشرين سنة: (وحليته وهو يترحم عليه وقال 
  لقب بالشهيد احلي * 
  من العشرة املبشرين باجلنة* 
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  من هو ؟؟ ) ٢٠(
كان سيدا من أسياد قبيلة دوس وشريف من أشراف العرب وواحد من أصحاب * 

  .املروءات املعدودين
اجلائع وتأمني  بإطعاممعروف ، والتوضع قدر عن نار ، اليوصد له باب عن طارق * 

  .املستجري وإجارة، اخلائف 
و  صـلى اهللا عليـه وسـلم    كة ورحى الصراع دائرة بني  الرسول الكرمي قدم م* 

فما رءاين سادة قريش حىت أقبلوا علـي  ، قدمت مكة :( قال الصحايب .املشركني 
انك قد قدمت بالدنا : وقالوا ، وأنزلوين فيهم أعز منزل  ، فرحبوا يب أكرم ترحيب 

وحنن خنشى أن حيـل  ، مزق مشلنا وهذا الرجل الذي يزعم أنه نيب قد أفسد أمرنا و، 
فان له ، وال تسمع منه ، فال تكلم الرجل ، بك وبزعامتك يف قومك ما قد حل بنا 

  ) وبني األخ وأخيه ، قوال كالسحر يفرق بني الولد وأبيه 
ت عوخيوفونين منه حىت أمج، قلت فواهللا ما زالوا يب يقصون علي من غرائب أخباره 

  .نه وأال أكلمه أو أمسع منهأمري على أال أقترب م
حشوت يف أذين قطنـا  ، املسجد للطواف بالكعبة والتربك بأصنامها  إىلوملا غدوت 

فما أن دخلت ،  صلى اهللا عليه وسلم خوفا من أن يالمس مسعي شيئا من قول حممد 
املسجد حىت وجدته قائما يصلي عند الكعبة صالة غري صـالتنا فأسـرين منظـره    

فقلت ثكلتك أمك انك لرجـل  . شيئا فشيئا من غري قصد مين  وأخذت اقترب منه
شاعر لبيب تفرق بني احلسن والقبيح ، فما مينعك أن تسمع من الرجل ما يقـول ،  

  .وان كان قبيحا تركته ، فان كان كالمه حسنا قبلته 
قومك قد قالوا عنك كذا  إن: صلى اهللا عليه وسلم منزله فقلت للرسول  إىلمث تبعته 

  .فوجدته حسنا فأسلمت ، أن يسمعين شيئا منه  إالمث أىب اهللا ، وكذا 
  .وانطلق داعية اىل اهللا يف قومه إالأسلم  أنوما * 
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  ويلقب بذي النور ومن قبيلته أبو هريرة * 
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  =احلل 
  رضي اهللا عنهعبداهللا بن أم مكتوم  -١
  رضي اهللا عنهأبو الدرداء  -٢
  عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنه -٣
  بن حنبل رمحه اهللاأمحد  اإلمام -٤
  رضي اهللا عنهعثمان بن مظعون  -٥
   رضي اهللا عنهعبدالرمحن بن عوف  -٦
  ابن تيمية رمحه اهللا -٧
  رمحه اهللالشيخ حممد بن عبدالوهاب  -٨
  ابن جرير الطربي رمحه اهللا -٩

  رضي اهللا عنهسعد بن معاذ -١٠
  الشيخ حممد بن صاحل العثيمني حفظه اهللا-١١
  زيد بن ثابت رضي اهللا عنه-١٢
  رضي اهللا عنهجعفر بن أيب طالب -١٣
  كعب بن مالك رضي اهللا عنه-١٤
  عروة بن الزبري  -١٥
  بن احلضري رضي اهللا عنه أسيد-١٦
  رجاء بن حيوة رمحه اهللا-١٧
  سعيد بن عامر اجلمحي رضي اهللا عنه-١٨
  طلحة بن عبيد اهللا -١٩
  الطفيل بن عمرو الدوسي-٢٠

 


