
33

التقوىالمجلد التاسع والعشرون،  العدد الثامن، ربيع األول والثاني1438 هـ  كانون األول / ديسمبر  2016 م

إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم
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السالم؟ 
ج: 610 م؛ ففي 27 رمضان عام 
آب   19 املوافق  اهلجرة،  قبل   12
للوحي على  نزول  أول  610 م كان 

النيب  يف غار حراء. 

س: ماذا ُيقصد بعام الزن؟
ج: هو العام العاشر من البعثة الذي 
لصدمتن    الرسول  فيه  تعرَّض 
الكبر،  احلزن  له  سبب  مما  متتاليتن 
زوجته  وفاة  الصدمتن  هاتن  فُأوىل 
الفرح  يف  آزرته  الي  له  الوفيَّة  األوىل 
به  كفر  حن  به  وآمنت  والرتح 
السيدة خدجية  املؤمنن  أم  اآلخرون؛ 
رضي هللا عنها. والصدمة الثانية وفاة 

الذي  طالب،  أيب  له  املواسي  عمه 
تصدى ملعارضة شرسة من الكفار ومل 

يرتك النيب  وحيًدا. 

س: ما الفرق بني املعراج والسراء؟
)رؤاي  لطيف  كْشٌف  املعراج  ج: 
  هللا  رسول  فيها  رأى  صادقة( 
مشاهد مساوية وهو مذكور يف سورة 
النجم، أما اإلسراء فهو سفر روحاين 
مكة  من    هللا  رسول  به  قام  آخر 
سورة  يف  وذكره  املقدس،  بيت  إىل 

اإلســراء. 

الوليد  بن  خالد  أسلم  مىت  س: 
وعمرو بن العاص رضي هللا عنهما؟ 
الثامن  العام  من  صفر  شهر  يف  ج: 

اهلجري، قبل فتح مكة.

س: مىت حصلت مذحبة الرجيع؟
بنو  قتل  اهلجري  الرابع  العام  يف  ج: 
حِليان مثانية من الصحابة الكبار الذين 
قد سبق أن التمسوا من الرسول  أن 

يرسلهم إليهم ليعلِّموهم الدين. 
يف شهر صفر من العام الرابع للهجرة 
- بعد غزوة ُأحد- قِدم على رسول 
هللا  وفد من قبيلي عضل والقارة، 
والتمسوا منه أن ُيرسل إليهم بعًضا من 
أصحابه لتعليمهم أمور دينهم، فأرسل 
الصحابة،  من كبار  عشرة  إليهم   
حِليان  بنو  هلم  تعّرض  طريقهم  ويف 
مث  اثنن  وأسروا  منهم،  مثانية  وقتلوا 

ابعومها مبكة. 
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س: مىت فرضت الزكاة؟ 
بعد  اهلجـــــــري،  الثامن  العام  يف  ج: 

فتح مكة.

س: أي سنة تعرف بعام الوفود ف 
اتريح السالم؟ 

ج: يف العام التاسع اهلجري تدفق على 
اإلسالم،  العتناق  وفود كثرة  املدينة 

فمن هنا اشتهر بعام الوفود.

حامت  بن  عدي  أسلم  مىت  س: 
الطائي؟

شهر  يف  اإلسالم  بقبول  تشرف  ج: 
حمرم من العام التاسع اهلجري.

الشاعر  قبول  عن  تعرف  ماذا  س: 
ُسلمى  أيب  بن  ُزَهري  بن  كعب 

لإلسالم؟
  رسول هللا  الشاعر كان  هذا  ج: 
  رسول هللا  إليذائه  دمه  أهدر  قد 
بن  جُبر  أخوه  أسلم  هجائه حن  يف 
حىت  وثنيته  على  وبقي   ، زهر 
جبر  أخوه  إليه  فكتب  مكة،  فتحت 
  يدعوه إىل أن أييت رسول هللا 
اتئًبا. فشرح هللا صدره لإلسالم، فقدم 
 ، املدينة وجاء إىل سيدان أيب بكر
ليشفع له عند النيب ، فلما فرغ النيب 

 من صالة الفجر جاء به وهو ملثَّم بعمامته، فقال: اي رسول هللا! هذا رجل 
جاء يبايعك على اإلسالم، فبسط النيب  يده، فحسر كعب عن وجهه، وقال: 
هذا مقام العائذ بك اي رسول هللا! أان كعب بن زهر. فتجهمت األنصار وغّلظت 
 ، وأحبت له املهاِجرة أن يسلم ويؤمِّـنه النيب ، له، لذكره قبل ذلك رسول هللا
فأمَّنه رسول هللا . وأنشد قصيدته املشهورة اخلالدة »ابنت سعاد« كما تشتهر 
ابسم قصيدة الربدة ألن النيب  كساه بردة حن انتهى من القصيدة إعجااًب هبا. 

س: هل ميكن أن تذكر بعض األبيات من هذه القصيدة اليت انلت إعجاب 
النيب ؟ 

ج: مطلع قصيدته البيت التايل:
   ابنت سعاد فقليب اليوم متبول            متيَّم إثرها مل ُيفَد مكبول

فاستهلها ابلغزل وفق األسلوب اجلاهلي، مث انتقل إىل وصف انقته  وما زال 
: ينعتها حىت قال وهو يصّور خوفه وفزعه من رسول هللا

   كل ابن أنثى وإن طالت سالمتــه              يوما على آلة حدابء حمـــــــــــمول
   أنـــــــــــــــــــبئت أن رسـول هللا أوعـــــــــدين             والعفو عند رســـــــــول هللا مأمول
   مهال هداك الذي أعطاك انفلة الـ              قرآن فيها مواعيٌظ وتفــــــــــــــــصـيل
   ال أتخـــــــــــذينِّ أبقوال الوشــــــــــــــــاة ومل             أذنب ولو كثرت عين األقاويــــل
   إن الرسول لسيف يستـــــــــــــضـاء به              مهنَّـد من سيوف هللا مســـــلول

س: من اشتى تلك الربدة وبكم من الدراهم؟
ج: لقد اشرتاها »معاوية« من أبناء كعب بعشرين ألف درهم، وكان اخللفاء بعد 

معاوية يلبسوهنا يف العيدين. 

س: مبناسبة أي فتح رجع املهاجرون من البشة؟
ج: مبناسبة فتح خيرب عاد املهاجرون من احلبشة فقال رسول هللا : ما أدري 
أبيهما أفرُح، بفتح خيرب أم بقدوم جعفر.  )ابن كثر، البداية والنهاية ج 4 ص 
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