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 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
 مكتبة الكويت الوطنية

 

 .مسابقات رمضانية: عنوان الكتاب
 .كمال الدين جمعة بكرو: المؤلف

 .هـ١٤٢٦/م٢٠٠٥: تاريخ النشر
 .الطبعة األولى

  .١٠٠٠: عدد النسخ المطبوعة
 .الكويت: مكان النشر

 .١١٢: عدد الصفحات
 .سم٢٤× سم ١٧: القياسات

 ٠٠٢٣٦/٢٠٠٥: رقم اإليداع
 ٩٩٩٠٦-٨٣-٠١-٨: ردمك

 

 :فتصريح من المؤلِّ
ف ما دام حيا، واالقتباس محفوظة للمؤلِّ حقوق الطباعة والنشر والتصوير

بشرط  إليه سبتَقْ بما ال يزيد عن ثلث الكتاب الممؤلفاتهيسمح باالقتباس من  لكنه
 .منه ف، وكتابه المقتبسؤلِّالعزو إلى اسم الم

 

 ف تكون جميع مؤلفاته حقا لكل مسلم بشرط العزو إلى اسمالمؤلِّ وبعد موت
 .الجزئي، والكلي: ف في كال االقتباسينالمؤلِّ

 .وغايتي من هذه القيود أال يتكل الالحق على إبداع السابق
 

 ).٤اآلية من: اباألحز)(الْحقَّ وهو يهِدي السِبيَل واُهللا يقُوُل(
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 كمال الدين مجعة بكرو
bakro٧٤@gmail.com 
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 إهداء
 إني أسألك بأمسائك احلسنى، ، يا مسيع يا جميب،اللهم

وصفاتك العال أن جتعل مثل ثواب ما نطق به لساني، وخطته 
 ومغفرة ما، ورمحةًمييين من احلق ثوابا جزيال، ونورا تا

لوالدي، ولكل من تناسلت منهم؛ من املسلمني 
واملوحدين، ولكل من له فضلٌ علي من 

 .آمني. األقربني واألبعدين
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 :مقدمة
 محمد الذي ال نبي بعده، وعلى سيدناالحمد هللا وحده، والصالة والسالم على 

 :داه من بعده، وبعدآله وصحبه، ومن اتبع ه
 كيف ال؛ وهو يعد اكتساب وأهمية عظمى،فالعلم في اإلسالم له شأن كبير، 

: العلم فريضة محكمة، ويبشر بالجنة طالبه، أما أنه فريضة فألن اهللا تعالى يقول
) ال ِإلَه َأنَّه لَمصادق وأما بشارة أهله المخلصين فلقول ال. )١٩من اآلية: محمد() اُهللاِإالَّفَاع

 ،من سلَك طَِريقًا يلْتَِمس ِفيِه ِعلْما سهَل اُهللا لَه ِبِه طَِريقًا ِإلَى الْجنَِّة: "... المصدوق 
 نَزلَتْ  ويتَدارسونَه بينَهم ِإالَّ،وما اجتَمع قَوم ِفي بيٍت ِمن بيوِت اِهللا يتْلُون ِكتَاب اِهللا

الس ِهملَيةُ،ِكينَةُعمحالر متْهغَِشيالِئكَةُ، والْم مفَّتْهحو ،هِعنْد ناُهللا ِفيم مهذَكَر١(... " و( . 
ولن يجد القارئ للقرآن الكريم آية تحث المسلم على االستزادة من شيء 

 .)١١٤ن اآليةم: طه()وقُْل رب ِزدِني ِعلْماً: (سوى العلم، والدليل عليه قول اهللا وتعالى
واكتساب العلم في اإلسالم متنوع األساليب والوسائل، وما السؤال والجواب 
إال واحد منها، ومن يتتبع القرآن الكريم، والسنة المطهرة يجد هذا األسلوب باديا، 
وحتى ال أتجاوز حد اإليجاز فسأكتفي بعرض دليل واحد على ذلك، وهو قول 

 وِإنَّها مثَُل ،ِإن ِمن الشَّجِر شَجرةً ال يسقُطُ ورقُها"  : سائالً أصحابهرسول اهللا 
  ووقَع ِفي: قَاَل عبد اِهللا! فَوقَع النَّاس ِفي شَجِر الْبواِدي؟ فَحدثُوِني ما ِهي،)٢(الْمسِلِم

  ِهي: قَاَل؟ثْنَا ما ِهي يا رسوَل اِهللا حد:ثُم قَالُوا! )٣( فَاستَحييتُ،نَفِْسي َأنَّها النَّخْلَةُ
                                                        

 .وهو عن أبي هريرة رضي اهللا عنه... ". الذكر والدعاء"  في كتاب ٢٦٩٩: أخرجه مسلم )١(
ِإن ِمن : " ، وأوله"األطعمة "  في كتاب ٥٠٤٤: في البركة كما صرحت رواية أخرى للبخاري، وهي برقم: أي )٢(

كَِة الْمركَب كَتُهرا بِر لَمِلِمالشَّجس... ." 
سبب استحيائه كونه غالما، وكان في مجلس يضم أكابر الصحابة منهم أبو بكر، وعمر، وهم قد عجزوا عن  )٣(

، ولقد أفصحت رواية أخرى للحديث الجواب، أو ربما كان سكوتهم طمعا في سماع الجواب األكمل من رسول اهللا 
 وثَم َأبو بكٍْر ، فَكَِرهتُ َأن َأتَكَلَّم: "...وفيها_ رضي اهللا عنه _ عن سبب استحيائه وما قال له أبوه عمر بن الخطاب 

رمعو! ا قَاَل النَِّبيتَكَلَّمي ا لَمفَلَم :ُالنَّخْلَة َأِبي قُلْتُ. ِهي عتُ مجا خَرا النَّخْلَةُ: فَلَمِفي نَفِْسي َأنَّه قَعو تَاها َأبا: قَاَل. يم  
 َأنِّي لَم َأرك وال َأبا بكٍْر تَكَلَّمتُما  ما منَعِني ِإالَّ: قَاَل! لَو كُنْتَ قُلْتَها كَان َأحب ِإلَي ِمن كَذَا وكَذَا،منَعك َأن تَقُولَها

 ".  األدب "  في ٦١٤٤: أخرجه البخاري! ". فَكَِرهتُ
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 .)١( "النَّخْلَةُ
كنت قد طرحتها في مسابقات _ أخي القارئ _ وهذه األسئلة التي بين يديك 

في مسجد أبي بكر الصديق، في حي من أحياء _ على أعوام متعاقبة _ رمضانية 
 .لمسلمينمدينة حلب من القطر السوري، حرسه اهللا تعالى، وسائر بالد ا

وكنت أطرح عقب صالة التراويح من كل يوم سؤاالً واحدا، وبعد انقضاء 
شهر رمضان المبارك تسلَّم إجابات المتسابقين، لتعلن النتائج بعد صالة أول أو ثاني 
جمعة تعقب عيد الفطر في حفل حاشد، توزع فيه الجوائز على الفائزين، تلك 

 في جبايتها، وكانت كتبا إسالمية قيمة، وكنت الجوائز التي كان أهل الخير يتنافسون
أقصد إلى تطوير الجوائز لتشمل مهرا لعازب، أو بطاقة طائرة ألداء حج أو عمرة، 

 .)٢(وما إلى ذلك، ولكن ظرفًا ما حال بيني وبين ما أريد، ثم توقفت المسابقة
 أما عن طبيعة األسئلة فكنت ألحظ عند وضع السؤال أثره الطيب في عقيدة
_ المتسابق، وفي سلوكه وخُلُقه أيضا، كما كنت أتوقع أن بحثه عن الجواب سيزيده 

فقها في األحكام، وتحررا من األوهام، ولسوف يجعله أشد تمسكًا بدينه _ بإذن اهللا 
الحنيف، وأكثر فخرا وثقةً بصناع تاريخه المجيد، كما راعيت في وضعها التدرج 

الشيء؛ على نحو تسهل معه األسئلة الالحقة على من السهولة إلى الصعوبة بعض 
 . الذي أجاب عن األسئلة السابقة

وألجل ذلك جاءت األسئلة متنوعة، لتشمل مباحث في علوم القرآن الكريم، 
 ...والحديث الشريف، والفقه، والتوحيد، والسير، والمكتبة، وتراجم الرجال والنساء

ل من الكتاب، في حين وضعت هذا ولقد جعلت األسئلة في الشطر األو
إجاباتها في شطره الثاني، وإنما لم أضع الجواب عقب السؤال مباشرة فألمكن 

                                                        
 .عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما". العلم "  في كتاب ٦١: أخرجه البخاري برقم)١(
؛ /٢٤٠/هـ خال سنتين من االنقطاع، وعليه فقد بلغ عدد األسئلة ١٤١٨هـ إلى ١٤٠٨امتدت المسابقة من عام  )٢(

 .مئتين وأربعين سؤاالً، طُرحت في ثمان سنوات
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القارئ من امتحان نفسه؛ ألنه لو كان الجواب عقب السؤال مباشرة لشق عليه أن 
 .يقرأ السؤال من غير أن يرى جوابه

نة ماضية واهللا أسأل أن يجعل نشر العلم عن طريق المسابقات وغيرها س
في بالد المسلمين؛ لكيال تؤتى األمة اإلسالمية من جهلها، واهللا المستعان، وعليه 

 .التكالن، وال حول وال قوة إال به
 .م٢٠٠٥_ مارس _  آذار ٣٠/ هـ ١٤٢٦ صفر ٢٠: األربعاء
مسجد عبد _ ) ١(القطعة _ ضاحية عبد اهللا السالم _ " العاصمة " الكويت 
 ).٩٧٦٨٤٣٠٦: (تف محمولها_ اهللا بن أبي بكر 

 كمال الدين جمعة بكرو
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 القسم األول
 :السؤال األول _ ١/١
الكريم بن الكريم بن … : "نبي مذكور في القرآن الكريم، قال عنه النبي  

 اذكر اسم هذا النبي ـ عليه السالم ـ واضعا بدل كلمة". الكريم بن الكريم 
 .االسم المناسب" الكريم"
 :السؤال الثاني _ ٢/٢
صحابي كان من المعمرين، وقد أعياه البحث عن الدين الحق، ولما هاجر  

 إلى المدينة المنورة كان فيها، فأسلم، وعد من أهل بيت النبوة من غير النبي 
 .اذكر اسم هذا الصحابي . قرابة جامعة

 :السؤال الثالث _ ٣/٣
يء الذي إذا عددته زاد عن المئة، وإذا عددت أحد شطريه كان ما هو الش 

 .أقل من العشرين؟
 :السؤال الرابع _ ٤/٤
ماء ال أعذب منه وال أطهر، ذكرته الكتب الموثقة، وإنه لم ينزل من  

 .من أين نبع هذا الماء؟. السماء، ولم ينبع من األرض
 :السؤال الخامس _ ٥/٥
اذكر تلك الوظائف مع . ي القرآن الكريمللنجوم وظائف ثالث مذكورة ف 

 .اآلية الكريمة المناسبة لكل وظيفة
 :السؤال السادس _ ٦/٦
فعل مذكور في القرآن تدرج حكمه من اإلباحة إلى الكراهة، ثم إلى التحريم  

ما هو ذلك الفعل؟ واذكر لكل حكم من أحكامه األربعة . المؤقت، فالتحريم الدائم
 .يمدليله من القرآن الكر
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 :السؤال السابع _ ٧/٧
، وفي إحدى صحابي من األنصار، شهد المشاهد كلها مع رسول اهللا  

؛ فأصيب بسهم في وجهه؛ فسقطت عينه على خده، الغزوات دافع عن رسول اهللا 
اذكر اسم ذلك .  إلى مكانها، فبرئت؛ بل غدت أصح من أختهافردها رسول اهللا 

 .الصحابي 
 :منالسؤال الثا _ ٨/٨
 أول مقْدِمه المدينة يستحب أن يتخذ حرسا لنفسه؛ فأنزل كان رسول اهللا  

اهللا ـ سبحانه وتعالى ـ عليه آية كريمة تبشره بأن الكافرين لن يصلوا إليه بأذى؛ 
 .اذكر اآلية الكريمة.  حراسهفصرف 

 :السؤال التاسع _ ٩/٩
ولم يكن خلفه أحد  جماعةً في مكان مقدس، ذات مرة صلى رسول اهللا  

 . تلك الصالة، ومن الذين صلوا خلفه؟أين صلى الرسول . من أصحابه
 :  السؤال العاشر _ ١٠/١٠

 والمسلمون معه باتجاه بيت المقدس ستة عشر شهرا، أو صلى الرسول  
سبعة عشر شهرا، ثم تحول إلى الكعبة بأمر من اهللا تعالى؛ فجاءه بعض الصحابة 

صالة الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؛ فأنزل اهللا يسألون عن مصير 
اذكر اآلية . تعالى آية كريمة تثبت صحة صلواتهم، وأنها مقبولة عند اهللا سبحانه

 .الكريمة
 :السؤال الحادي عشر _ ١١/١١

عبادة هي من فرائض اإلسالم، ُأنزل بشأنها عدة آيات من القرآن الكريم،  
ا بعض الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ على ظاهرها؛ إال أن إحدى آياتها حمله

فوقعت منهم العبادة على نحو خطٍأ؛ فأنزل اهللا تعالى جبريل ـ عليه السالم ـ 
بكلمتين اثنتين أضيفتا إلى تلك اآلية؛ فأصبح معناها بينًا واضحا؛ األمر الذي ساعد 
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يمة وضع على حدة اذكر اآلية الكر. الصحابة على أداء العبادة تلك أداء سليما
 .الكلمتين اللتين نزل بهما جبريل عليه السالم

 :السؤال الثاني عشر _ ١٢/١٢
في القرآن الكريم ثالث عشرة مرة، " النجوم " و " النجم " ذُكرت لفظتا 

وهي تعني في كل مرة نجم السماء إال في آية واحدة فإن اللفظة حملها أكثر 
    .اذكر اآلية الكريمة المناسبة .المفسرين على غير معنى نجم السماء

 :السؤال الثالث عشر _ ١٣/١٣
مكان ما من إنسان إال وله فيه حبيب، وإنه ال تخلو منه مدينة وال قرية،  

اذكر الحديث الشريف، وبين .  عن زيارته مدة طويلة، ثم أذن بهانهى النبي 
 .سبب النهي، وسبب اإلذن

 :السؤال الرابع عشر _ ١٤/١٤
. كان الرابع عشر فيمن أسلم، هاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينةصحابي  

أصيبت عينه في سبيل اهللا، وكان أول المهاجرين موتًا في المدينة المنورة، وأول 
 .اذكر اسم هذا الصحابي . من دفن في البقيع

 :السؤال الخامس عشر _ ١٥/١٥
يات شبه القمر بجزء ذُكر القمر في كثير من اآليات القرآنية، وفي إحدى اآل 

 .اذكر اآلية الكريمة. من أجزاء النخلة
 :السؤال السادس عشر _ ١٦/١٦

". أنا " أعوذ باهللا من كلمة ": أنا " درج بين الناس أن يقول قائلهم بعد كلمة  
     .فأي مخلوق قالها أوالً؟ استدل على ذلك بآية من القرآن الكريم

 :السؤال السابع عشر _ ١٧/١٧
 من سؤال النبي أكثر الناس  واإلسرار إليه؛ فأنزل اهللا سبحانه آية كريمة ،

تفرض على من يفعل ذلك نوعا من أنواع البر، فشق ذلك على الناس؛ فسرعان ما 
إنه لم يعمل : وقيل. نزلت آية تالية نسخت سابقتها، وأعفت الناس من ذلك الفرض
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كر اآليتين الكريمتين، وإنهما اذ. باآلية األولى ـ قبل أن تنسخ ـ إال علي 
    .لتقعان في األجزاء الثالثة األخيرة من القرآن الكريم

 :السؤال الثامن عشر _ ١٨/١٨
صحابي من السابقين إلى اإلسالم، هاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، وشهد  

" ة اُألبلَّ"  على سرية لفتح ، أمره أمير المؤمنين عمر المشاهد مع رسول اهللا 
، وبنى مسجدها الكبير، وكان "البصرة " في بالد فارس، ففتحها، وبنى مكانها مدينة 

ا بالزهد والعزوف عن اإلمارةمن هو هذا الصحابي .  مشهور؟. 
 :السؤال التاسع عشر _ ١٩/١٩

 عن شجرة؛ لكنها ليست كباقي األشجار، ثمارها طيبة حدث رسول اهللا  
ي الثمار، بارك اهللا سبحانه في فروعها حتى زادت عن ومتنوعة؛ لكنها ليست كباق
اذكر إما اسم الشجرة، وثالثًا من ثمارها ـ أو فروعها . الستين أو السبعين فرعا

 .ـ، وإما أن تذكر الحديث الشريف بتمامه
 :السؤال العشرون _ ٢٠/٢٠

 ينفق على أحد أقربائه من الفقراء المهاجرين، كان أبو بكر الصديق  
 ـ أن ال ينفق عليه شيًئا بعد مع عنه يوما إساءة عظيمة؛ فأقسم ـ أبو بكر فس

 في العفو عن الذي سمعه؛ فأنزل اهللا تعالى آية في القرآن الكريم ترغب أبا بكر 
اذكر اسم الصحابي الذي أساء . ذلك الرجل؛ فعفا عنه، وأعاد إليه ما كان ينفقه عليه

        .التي نزلت في ذلك، واآلية الكريمة إلى أبي بكر 
 :السؤال الحادي والعشرون _ ٢١/٢١

، قاتل مع المشركين كان خطيبا للمشركين ضد اإلسالم ورسول اإلسالم  
،  أن ينِزع ثَنْيتيه، فمنعه رسول اهللا في غزوة بدر؛ فوقع أسيرا، فأراد عمر 

أسلم عام الفتح، .  في الحديبيةوكان هو من بين المشركين الذين فاوضوا النبي 
وحسن إسالمه، وعاهد اهللا ـ سبحانه وتعالى ـ على أن يبقى مرابطًا في سبيل اهللا 

 .؟فمن هو . حتى يموت، فوفى بعهده 
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 :السؤال الثاني والعشرون _ ٢٢/٢٢
؛ ! قد أخذهالعل النبي : افتُِقدت يوم بدر قطيفة حمراء؛ فقال بعض الناس 

اذكر .  وكلَّ نبي من مثل تلك األعمالة تبرئ النبي فأنزل اهللا سبحانه آية كريم
 .  اآلية الكريمة؛ علما بأنها في األجزاء الخمسة األولى من القرآن الكريم

 :السؤال الثالث والعشرون _ ٢٣/٢٣
 بعد ما رفع حصاره عن صحابي من قبيلة ثقيف، لحق برسول اهللا  

 أن ك أعلن إسالمه، وسأل النبي الطائف، فأدركه قبل أن يصل إلى المدينة، وهنا
 بأن قومه قاتلوه؛ يأذن له بالعودة إلى قومه ليدعوهم إلى اإلسالم، فأخبره النبي 

 أنه أحب إلى قومه من أبصارهم، وبالفعل قتله قومه رميا بالنَّبل لكنه أكد للنبي 
قوِمه كمثِل إن مثَلَه في : "  قال فيهإثر عودته مباشرة، وروي أن رسول اهللا 

.  أشبه الناس خَلْقًا بعيسى بن مريم عليه السالموكان ". في قوِمِه " يس"صاحِب 
 .؟فمن هذا الصحابي 

 :السؤال الرابع والعشرون _ ٢٤/٢٤
  مكة، وعثمان بن طلحة سادن الكعبة، فأخذ النبيفتح رسول اهللا  

لسقاية والسدانة، وما إن  أن يعطيه إياه ليجمع بين امفتاحها منه، وسأله العباس 
 جوف الكعبة، وصلى فيه ركعتين حتى أنزل اهللا آية كريمة تأمره دخل الرسول 

خذوها : "  المفتاح إليه قائالًبإعادة المفتاح إلى عثمان بن طلحة؛ فدفع رسول اهللا 
ا اذكر اآلية الكريمة علما بأنه". يا بني طلحة بأمانة اهللا، ال ينزعها منكم إال ظالم 

 .موجودة بين الجزء الخامس والجزء العاشر من القرآن الكريم
 :السؤال الخامس والعشرون _ ٢٥/٢٥

ما جاءكم به موسى من : أتت قريشٌ اليهود، فقالوا:  قالعن ابن عباس  
كيف كان : وأتوا النصارى، فقالوا. عصاه، ويده بيضاء للناظرين: اآليات؟ قالوا

:  فقالوافأتوا النبي . كمه واألبرص، ويحيي الموتىيبرئ األ: عيسى فيكم؟ فقالوا
فأنزل اهللا سبحانه آية في القرآن الكريم تشد أنظار !. ادع لنا ربك يجعل الصفا ذهبا
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اذكر تلك اآلية الكريمة علما بأنها موجودة . المشركين إلى ما هو أكبر مما سألوه
 .ضمن األجزاء الخمسة األولى من القرآن الكريم

 :السؤال السادس والعشرون _ ٢٦/٢٦
 بأربعين يوما، وكان من أحسن الناس صحابي أسلم قبل وفاة النبي  

يقول ". يوسف هذه األمة "  بأنه وجها، ومن أغضهم طرفًا؛ حتى وصفه عمر 
 منذ أسلمت، وال رآني إال ضحك، ولقد شكوت ما حجبني رسول اهللا : عن نفسه

اللهم ثبته، واجعله : " ؛ فضرب بيده على صدري، وقالإليه أني ال أثبت على الخيل
 بهدم صنم ذي الخُلَصة؛ فقاتل هو ومن معه الذين ثم كلفه النبي ". هاديا مهديا 

         .من هو هذا الصحابي؟. دونه حتى هدم الصنم، وأضرم فيه النار
 :السؤال السابع والعشرون _ ٢٧/٢٧

 ا، وأكثرهم عبادة، حج أربعين حجةً، وما فاتته تابعي من أوسع التابعين علم
التكبيرة األولى في جماعة مدة خمسين عاما، وكان ال يأخذ عطاءه من بيت المال، 
وإنما يعيش من كسب تجارته، ثم إنه رفض أن يزوج ابنته ألحد أمراء بني أمية، 

 .من هو هذا التابعي؟. وزوجها لطالب علم فقير
 :والعشرونالسؤال الثامن  _ ٢٨/٢٨

صحابي من ولد نبي اهللا يوسف بن يعقوب عليهما السالم، كان اسمه في  
 اسمه،  إلى المدينة، فغير له النبي ، أسلم أول قدوم النبي "حصين " الجاهلية 

ثم نزلت في فضله آية كريمة صدقت إيمانه، وأجازت شهادته، وجعلت قوله حجة 
م هذا الصحابي، واآلية الكريمة التي نزلت اذكر اس. على من خالف دين اإلسالم

 .؛ علما بأنها ضمن األجزاء الخمسة األخيرة من القرآن الكريمبشأنه 
 :السؤال التاسع والعشرون _ ٢٩/٢٩

كان العرب يتكلمون بكلمة هي بمعنى السب في كالم اليهود، فلما سمع  
 وهم  يقولونها للنبي  أعجبهم ذلك، وأخذوااليهود العرب وهم يقولونها للنبي 

يضحكون؛ فأنزل اهللا تعالى آية في القرآن الكريم تنهى المؤمنين عن تلك الكلمة، 
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اذكر اآلية . وترشدهم إلى كلمة غيرها تتفق مع األولى معنًى، وتختلف معها لفظًا
الكريمة، وضع خطا تحت الكلمة المنهي عنها، وخطا تحت الكلمة المأمور بها؛ 

 .اآلية في األجزاء الخمسة األولى من القرآن الكريمعلما بأن 
 :السؤال الثالثون _ ٣٠/٣٠

، وهو من السابقين في اإلسالم؛ صحابي قرشي ذو رحم مع رسول اهللا  
فقد أسلم وعمره بضع عشرة سنة ـ وقيل أقل من ذلك ـ شارك في هجرتي الحبشة 

 أن لكل نبي خبر النبي ، ولما أوالمدينة، وشهد المشاهد كلها مع رسول اهللا 
 شهيدا وله ست أو سبع وستون حواريا ذكر أن حواريه هو صحابينا هذا، مات 

 .؟من هو هذا الصحابي . سنة
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 القسم الثاني
 :السؤال األول _ ٣١/١

 قال أن رسول اهللا  " روى البخاري والترمذي عن ابن عباس  
فأنزل اهللا آية كريمة أثبتت أن جبريل ". ر مما تزورنا؟ لم ال تزورنا أكث: لجبريل

 .اذكر اآلية الكريمة. عليه السالم عبد مأمور
 : السؤال الثاني _ ٣٢/٢

 قريشًا يوم بدر، وقدم لما أصاب رسول اهللا :  قالعن ابن عباس 
ن  أسلموا قبل أ!يا معشر يهود: " المدينة جمع اليهود في سوق بني قَينُقاع، فقال

 ال يغرنَّك من نفسك أنك قتلت نفرا !يا محمد: قالوا". يصيبكم مثل ما أصاب قريشًا 
من قريش كانوا أغمارا ال يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس، 

فأنزل اهللا تعالى آية في القرآن الكريم تدحض قولهم، وتثبت . وأنك لم تلق مثلنا
 .اذكر اآلية الكريمة. هم جهنم في اآلخرةهزيمتهم في الدنيا، ودخول

 : السؤال الثالث _ ٣٣/٣
لفظة لم ترد في القرآن الكريم إال في آية واحدة، وهي في اللغة بمعنى  

الكمال في الشيء، وأما في سياق اآلية الكريمة فتعني تلك البسط المنقوشة الرائعة 
ة على أحد الخلفاء  أطلق هذه اللفظفي الجمال، يضاف إلى ذلك أن النبي 

اذكر اللفظة، واآلية الكريمة . الراشدين، وهي في الربع األخير من القرآن الكريم
 .التي حوتها

 :السؤال الرابع _ ٣٤/٤
، وهو يخطب قائما، بينما نحن مع النبي :  قالعن جابر بن عبد اهللا  

 إال اثنا النبي فجاءت عير من الشام تحمل طعاما؛ فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع 
عشر رجالً؛ فنزلت آية في القرآن الكريم تنكر عليهم صنيعهم ذلك، وترغبهم بما 

 .اذكر اآلية الكريمة. هو خير لهم عند اهللا تعالى
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٩ 

 :السؤال الخامس _ ٣٥/٥
جمع " :  يقولسمعت سعد بن أبي وقاص : " عن سعيد بن المسيب قال 

 .شرح الحديث شرحا مفيدا ومختصراا".  أبويه يوم ُأحد لي رسول اهللا 
 :السؤال السادس _ ٣٦/٦

صحابي تأخر إسالمه، وكان أحد الشعراء الفرسان في الجاهلية، ثم ترك  
ما كنت ألقول الشعر بعد إذ علمني اهللا البقرة وآل : الشعر بعد إسالمه، وقال

تشهد بشيء  قد اسثم إنه سكن الكوفة، وعاش عمرا طويالً، وكان النبي . عمران
 .اذكر اسم الصحابي . من شعره، وشهد له بأنه شاعر

 :السؤال السابع _ ٣٧/٧
، وشكا إليه ؛ فأتى رسوَل اهللا أسر المشركون ابنًا لعوف بن مالك  

اتق : فقال النبي . إن العدو أسر ابني، وجزعت األم، فما تأمرني؟: " الفاقة، وقال
فعاد إلى . ال حول وال قوة إال باهللا: ر من قولاهللا واصبر، وآمرك وإياها أن تستكث

ال حول وال قوة : إن الرسول أمرني وإياِك أن نستكثر من قول: بيته، وقال المرأته
فجعال يقوالن؛ فغفل العدو عن ابنه؛ فساق غنمهم، . نعم ما أمرنا به: فقالت. إال باهللا

تابعتان في القرآن الكريم، فنزلت آيتان مت. وجاء بها إلى أبيه، وهي أربعة آالف شاة
 .اذكر هاتين اآليتين. وهما توضحان أثر التقوى في تنفيس الكرب، وجلب الرزق

 :السؤال الثامن _ ٣٨/٨
لفظة بصيغة المصدر لم تذكر في القرآن الكريم إال في آيتين من سورة  

واحدة، ويحمل أحد مشتقاتها معنى التاج أو العصابة، وقد وردت في سياق آيات 
قرر حكما شرعيا تكفل اهللا ـ سبحانه ـ ببيانه، علما بأن اللفظة موجودة في السور ت

اذكر اللفظة على حدة، واآليتين الكريمتين اللتين . الخمس األوائل من القرآن الكريم
    .حوتاها
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 :السؤال التاسع _ ٣٩/٩
إحدى صحابي له أثر عظيم في قتال الفرس، وكانت له اليد الطولى في فتح  

المدن الفارسية التي طال على المسلمين حصارها، وفي أثناء ذلك تمكن من قتل مئة 
قائد جيوش " الهرمزان "  داخل تلك المدينة بيد رجل فارسي مبارزةً، ثم استشهد 

 .اذكر اسم الصحابي . الفرس
 :السؤال العاشر _ ٤٠/١٠

… :  فقال ليلقيني رسول اهللا : " يقول] صحابي [ أخرج الترمذي عن 
يا رسول اهللا استشهد أبي ـ قتل يوم ُأحد ـ وترك عياالً : ما لي أراك منكسرا؟ قلت

ما : قال. بلى يا رسول اهللا: قلت:  به أباك؟ قالأفال أبشرك بما لقي اُهللا: قال. ودينًا
كلم اهللا أحدا قطُّ إال من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، فقال يا عبدي تمن 

إنه قد سبق : قال الرب عز وجل. يا رب تحييني فأقتل فيك ثانيةً: قال. ي أعطكعل
اذكر اسم الصحابي، واسم أبيه كامالً رضي اهللا ". … مني أنهم إليها ال يرجعون

 .عنهما
 :السؤال الحادي عشر _ ٤١/١١

صحابي أقبل مهاجرا من مكة فاتبعه رجال من قريش، فنزل عن راحلته،  
واهللا ال تصلون إلي أو أرمي بكل سهم معي، ثم أضرب : ي كنانته، وقالوانتثل ما ف

بسيفي ما بقي في يدي، وإن شئتم دللتكم على مال دفنته بمكة وخليتم سبيلي؛ ففعلوا، 
 نزلت آية كريمة فيها ثناء من اهللا ـ سبحانه فلما قدم المدينة على رسول اهللا 

 .كر اسم الصحابي، واآلية الكريمةاذ. وتعالى ـ عليه، وعلى أمثاله من الناس
 :السؤال الثاني عشر _ ٤٢/١٢

تَِعس عبد الدينار، : "  قال عن النبي أخرج البخاري عن أبي هريرة  
، تَِعس وانْتَكَس؛ إن ُأعطي رضي، وإن لم يعطَ سِخط؛ الخَِميصةوعبد الدرهم، وعبد 
   .ط من مفردات الحديث وجمِلهبين معنى ما تحته خ".  … وإذا ِشيك فال انْتَقَش
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 :السؤال الثالث عشر _ ٤٣/١٣
اذكر . في إحدى آيات القرآن الكريم" الخيل " بمعنى " الخير " وردت لفظة  

 .اآلية الكريمة
 :السؤال الرابع عشر _ ٤٤/١٤

اذكر آية كريمة تحوي هذا . في القرآن الكريم وصف للسفن بالجبال 
 .ة اللفظة التي هي بمعنى الجبالالوصف، ثم استخرج من اآلي

 :السؤال الخامس عشر _ ٤٥/١٥
لفظة ذكرت مرتين في القرآن الكريم، وفي آية واحدة، وإنها تصف نوعين  

اذكر اللفظة على حدة، واآلية الكريمة . من شجر النخيل مختلفين من حيث األصل
 .التي حوتها

 :السؤال السادس عشر _ ٤٦/١٦
إذا اقترب : " قال رسول اهللا :  قالهريرة أخرج البخاري عن أبي  

الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من 
ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين : " اذكر المعنى المراد من قوله ". النبوة 

 ".جزءا من النبوة 
 :السؤال السابع عشر _ ٤٧/١٧

اعا فارسا، وكان عداء يسبق الفرس شدا على قدميه، صحابي كان راميا شج 
 في إحدى  تحت الشجرة أكثر من مرة، وشهد له الرسول بايع الرسول 
 خرج من ، ولما استشهد أمير المؤمنين عثمان "خير الرجالة"الغزوات بأنه 

اذكر . فيها المدينة، وسكن الربذة، وقبل أن يموت بليال عاد إلى المدينة، ومات 
 .اسم هذا الصحابي 
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 :السؤال الثامن عشر _ ٤٨/١٨
أقرئني يا :  فقالأتى رجل رسول اهللا : " عن عبد اهللا بن عمرو قال 

كبرت سني، واشتد قلبي، : فقال. )١("الراء " اقرأ ثالثًا من ذوات : فقال. رسول اهللا
اقرأ ثالثًا : ل مثل مقالته، فقالفقا". حاميم " فاقرأ ثالثا من ذوات : قال. وغلظ لساني
. أقرئني سورة جامعة! يا رسول اهللا: فقال مثل مقالته، فقال الرجل. من المسبحات
والذي بعثك بالحق ال أزيد : حتى فرغ منها، فقال الرجل" …  " فأقرأه النبي 
سم اذكر ا". أفلح الرويِجل مرتين : ثم أدبر الرجل، فقال النبي . عليها أبدا
 .السورة

 :السؤال التاسع عشر _ ٤٩/١٩
تابعي من بني تميم، كان راجح العقل، واسع الخُلق، مطاعا في قومه، أسلم  

 ولم يره؛ فدعا له الرسول بالمغفرة، وكان له دور بارز في في عهد النبي 
 .اذكر اسم هذا التابعي. فتوحات المسلمين لبالد فارس

 :السؤال العشرون _ ٥٠/٢٠
 شائعة، ومكونة من حرفين، وهي من حروف الجواب، وردت في لفظة 

 أن يقسم على حقيقة وقوع القرآن الكريم مرة واحدة في سياق آية تأمر محمدا 
اذكر اللفظة . البعث والمعاد، علما بأن اللفظة تقع في الثلث الثاني من القرآن الكريم

 .على حدة، واآلية الكريمة التي حوتها
 :ال الحادي والعشرونالسؤ _ ٥١/٢١

كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله :  قالعن البراء بن عازب  
على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالِقنْو والقنوين، فيعلقه في المسجد، وكان 
أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو، فضربه بعصاه؛ فسقط 

، وكان ناس ممن ال يرغب في الخير يأتي الرجل بالِقنْو فيه البسر والتمر فيأكل

                                                        
 . ألف، الم، را" الر : "  أي)١(
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الشِّيص والحشَف، وبالقنو قد انكسر فيعلقه؛ فأنزل اهللا تبارك وتعالى آية كريمة 
 .اذكر اآلية الكريمة. تنهانا عن ذلك، فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده

 :السؤال الثاني والعشرون _ ٥٢/٢٢
ة األنصار، وقد شهد بيعة العقبة الثانية، وهو أول من صحابي كان من ساد 

 والمسلمون استقبل الكعبة حيا وميتًا؛ فقد صلى إليها في وقت كان فيه النبي 
 يتوجهون في صالتهم إلى بيت المقدس، وبقي على ذلك إلى أن أمره النبي 

قبل الكعبة، وقد بالصبر على القبلة األولى، ولما كان عند موته أمر أهله أن يوجهوه 
 .اذكر اسم الصحابي .  بشهر واحد قبل هجرة النبي توفي 
 :السؤال الثالث والعشرون _ ٥٣/٢٣

لفظة مكونة من ثالثة حروف أصلية، يتسمى بها في بعض األحيان نوع من  
األراضي الزراعية، ولقد جاءت في سياق اآلية الكريمة اسما لصنم كان يعبد من 

 .اذكر اللفظة على حدة، واآلية الكريمة التي حوتها. دون اهللا تعالى
 :السؤال الرابع والعشرون _ ٥٤/٢٤

لفظة وردت في القرآن الكريم مرة واحدة، وهي بصيغة الفعل الرباعي، 
ومن معانيها اللغوية الظهور بعد الخفاء، وقد جاءت في سياق آية كريمة ترفع كربا 

الم ـ واآلية هذه تقع في الثلث الثاني من عظيما عن أحد األنبياء ـ عليهم الس
 .اذكر اللفظة على حدة، واآلية الكريمة التي حوتها. القرآن الكريم

 :السؤال الخامس والعشرون _ ٥٥/٢٥
 قرابة، صحابي كان أول مولود للمسلمين بأرض الحبشة، وله مع النبي 

. اره في الكرم شهيرة بالبركة في صفقة يمينه؛ فكان غنيا كريما، وأخبفدعا له 
 . اذكر اسم الصحابي 

 :السؤال السادس والعشرون _ ٥٦/٢٦
آيتان متتابعتان في سورة واحدة، وهما متماثلتان مع آيتين متتابعتين في  

سورة أخرى؛ غير أن اآلية األولى في السورة المتقدمة تزيد عن اآلية األولى في 
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ائد الذي ال محل له من اإلعراب ـ، السورة المتأخرة بكلمة واحدة ـ بإهمال الز
وتفيد اآليتان الكريمتان أنه من المحال أن تؤثر افتراءات الكافرين في اإلسالم؛ وهو 

اذكر اآليتين الكريمتين في كل من . الدين األقوى حجة وبرهانًا من سائر األديان
 .السورتين

 :السؤال السابع والعشرون _ ٥٧/٢٧
رت إلى الحبشة، ثم إلى المدينة المنورة، صحابية أسلمت قديما، وهاج 

أصيبت بزوجها ورفيق هجرتها حينما استشهد في إحدى الغزوات حامالً راية 
اإلسالم؛ فتزوجت من صحابي مبشَّر بالجنة، ولما مات تزوجت من صحابي آخر 

اذكر اسم الصحابية هذه .  ألممبشر بالجنة، وهي أخت ألحدى زوجات النبي 
 .رضي اهللا عنها

 :السؤال الثامن والعشرون _ ٥٨/٢٨
لفظة مكونة من ثالثة حروف، ورد ذكرها في القرآن الكريم مرة واحدة،  

هرب أو غادر، وقد جاءت في سياق آيات كريمة تتحدث عن : من معانيها اللغوية
 .اذكر اللفظة على حدة، واآلية الكريمة التي حوتها. نبي ضاق صدرا بتكذيب قومه

 :ل التاسع والعشرونالسؤا _ ٥٩/٢٩
لفظة وردت في القرآن الكريم مرة واحدة، وهي بصيغة فعل يحمل أصله  

، وهي في سياق آية كريمة غنية بالحجج "الطعام يجمعه اإلنسان : " اللغوي معنى
اذكر . التي احتج بها فريق من الناس إلقناع نبي عليه السالم بما اعتمدوه من رأي

 .كريمة التي حوتهااللفظة على حدة، واآلية ال
 :السؤال الثالثون _ ٦٠/٣٠

وقد . العلم الذي ليس معه شك: لفظة في القرآن الكريم تعني في اللغة 
اذكر اللفظة . في آية كريمة تأمر بعبادة اهللا سبحانه وتعالى" الموت " وردت بمعنى 

 . على حدة، واآلية الكريمة التي حوتها
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 القسم الثالث
 :لالسؤال األو _ ٦١/١

: " قال رسول اهللا :  قالأخرج البخاري والترمذي عن أبي سعيد  
: فيقول ألمته. نعم أي رب: هل بلغت؟ فيقول: يجيء نوح  وأمته، فيقول اهللا تعالى

محمد : من يشهد لك؟ فيقول: فيقول لنوح. ال ما جاءنا من نبي: هل بلغكم؟ فيقولون
 ول اهللا ثم تال رس".  وأمته؛ فنشهد أنه قد بلَّغ ا من آية كريمة كدليل علىجزء 

 .اذكر الجزء المعني من اآلية الكريمة. صدق ما أخبر به 
 :السؤال الثاني _ ٦٢/٢

آية كريمة لما نزلت بلغت من المسلمين مبلغًا شديدا؛ ألنها توعدت الذي  
: "  وتخفيفًا على المسلمين قال رسول اهللا. يعمل الشر بالعقاب العاجل أو اآلجل

قاربوا وسددوا؛ ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النَّكْبِة ينْكَبها، والشوكة 
 .اذكر اآلية الكريمة". يشاكها 

 :السؤال الثالث _ ٦٣/٣
آية ! يا أمير المؤمنين:  فقالجاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب  

: قال عمر. ذنا ذلك اليوم عيدافي كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود التخ
إني ألعلم اليوم الذي نزلت فيه، والمكان الذي : فأي آية؟ فقرأها الرجل؛ فقال عمر
 .اذكر اآلية الكريمة.  بعرفات في يوم جمعةنزلت فيه؛ نزلت على رسول اهللا 

 :السؤال الرابع _ ٦٤/٤
 ؛ ما زالت تنزل"الفاضحة"هي :  عن سورة فقالسئل ابن عباس  
وسئل عن سورة . حتى ظنوا أنها لم تُبق أحدا منهم إال ذُكر فيها" ومنهم"، "ومنهم"

. نزلت في بني النَّضير: وسئل عن سورة ثالثة فقال. نزلت في بدر: أخرى فقال
 .اذكر اسم كل سورة من السور الثالث بما يوافق المثبت في المصحف الشريف
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 :السؤال الخامس _ ٦٥/٥
أنا أول من يجثو بين : "  أنه قالعن علي بن أبي طالب أخرج البخاري  

وهو يشير إلى آية كريمة نزلت يوم بدر فيه " … يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة
 .اذكر اآلية الكريمة. وفي صحابيين من أقربائه رضي اهللا عنهم أجمعين

 :السؤال السادس _ ٦٦/٦
يا : أن حمد اهللا وأثنى عليهقال أبو بكر بعد : أخرج أبو داود عن قيس قال 

: آلية وتضعونها على غير موضعهاأيها الناس إنكم تقرؤون هذه ا
إن : "  يقولوإنا سمعنا النبي : ـ عن خالد ـ: قال) ......................(

اذكر اآلية ". الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب 
 .الكريمة

 :لسؤال السابعا _ ٦٧/٧
آية في القرآن الكريم تتحدث عن قصة واحد من األنبياء، وقد اجتمع فيها  

 .اذكر اآلية الكريمة. أمران، ونهيان، وبشارتان
 :السؤال الثامن _ ٦٨/٨

. العصا الكبيرة: لفظة وردت في القرآن الكريم مرة واحدة، معناها اللغوي 
اذكر . نية هامة ظهرت على يد نبي كريمجاءت في سياق آية كريمة تبين حقيقة إيما
 .اللفظة منفردة، واآلية الكريمة التي حوتها

 :السؤال التاسع _ ٦٩/٩
لفظة من صيغ المبالغة وردت في القرآن الكريم ضمن آيتين فقط،  

اذكر . وبخصوص نبي ـ عليه السالم ـ وهي تثبت له كثرة الدعاء والتضرع
 .ن الكريمتيناللفظة منفردة، واذكر إحدى اآليتي
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 :السؤال العاشر _ ٧٠/١٠
   لفظة وردت في القرآن الكريم مرتين ال أكثر، وفي آية كريمة واحدة  

. الدلو العظيمة: فيها وعيد للكفار بالعذاب الشديد، ومن المعاني اللغوية لتلك اللفظة
 .اذكر اللفظة على حدة، واآلية الكريمة التي حوتها

 :ي عشرالسؤال الحاد _ ٧١/١١
لفظة وردت في القرآن الكريم مرة واحدة، وهي بصيغة الجمع، وتطلق  

نوع من النوق، وقد وردت في سياق آية كريمة توصل العلماء من على أحيانًا 
اذكر اللفظة على حدة، واآلية الكريمة التي . خاللها إلى أكثر من اكتشاف علمي

 .حوتها
 :السؤال الثاني عشر _ ٧٢/١٢

أتدري أي آية ! يا أبا المنذر: " قال رسول اهللا :  قالن كعب عن أبي ب 
  العلمكِنهيِل: فقال الرسول ] فتال أبي اآلية الكريمة [ من كتاب اهللا معك أعظم؟ 

 .اذكر اآلية الكريمة! ". أبا المنذر
 :السؤال الثالث عشر _ ٧٣/١٣

 لمؤمنين عمر صحابي من األنصار، شهد العقبة وبدرا، وكان أمير ا 
 سورة من القرآن الكريم بأمر من قرأ عليه النبي . هو سيد المسلمين: يقول عنه

، أو في  في خالفة عمرتوفي . اهللا سبحانه وتعالى؛ فهو قارئ، وكاتب أيضا
 .اذكر اسم الصحابي .  على خالف بين المؤرخينخالفة عثمان 

 :السؤال الرابع عشر _ ٧٤/١٤
 سبع عشرة غزوة، وكان يتيما نصار شهد مع رسول اهللا صحابي من األ 

، وقد حفظ له القرآن الكريم موقفًا رائعا حينما كشف في حجر عبد اهللا بن رواحة 
سكن . النقاب عن مكيدة للمنافقين كانت تحاك ضد المسلمين، ونبي اإلسالم 

 .اذكر اسم الصحابي . الكوفة، وتوفي فيها 
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 :الخامس عشرالسؤال  _ ٧٥/١٥

صحابي من السابقين إلى اإلسالم، وهو تميمي النسب خزاعي الوالء، وكان  
قَينًا ـ حدادا ـ على األرجح، ومن الذين عذِّبوا في سبيل اهللا ـ عز وجلَّ ـ حتى 

 بالنصر؛ فانتصر اهللا ـ سبحانه ـ له، وعذَّب ذهب لحم متنه؛ فدعا له الرسول 
، ثم سكن الكوفة، وفيها حدا والمشاهد كلها مع رسول اهللا شهد بدرا وُأ. به خصمه

 اشتد به المرض حتى توفاه اهللا سبحانه، وكان أمير المؤمنين عليقد قال فيه  :
رحمه اهللا؛ أسلم راغبا، وهاجر طائعا، وعاش مجاهدا، وابتلي في جسمه، ولن 

 .اذكر اسم الصحابي . يضيع اهللا أجر من أحسن عمالً
 :السؤال السادس عشر _ ٧٦/١٦

صحابي من األنصار، شهد بيعة العقبة الثانية، ثم شارك في جميع غزوات  
  بالعلم؛ وقلده عمالً جليالً، وفي خالفة عمر ، وشهد له الرسول الرسول 

 .اذكر اسم الصحابي . انتقل إلى الشام ليفقه أهله، وهناك توفي متأثرا بالطاعون
 :سابع عشرالسؤال ال _ ٧٧/١٧

 كي يقوم صحابي أسلم والمسلمون في إحدى غزواتهم، فاستأذن الرسول  
، وقام بذلك الدور مما أدى إلى تفريق بدور تقتضيه ضرورة الحرب؛ فأذن له 

، واسم الغزوة اذكر اسم الصحابي . كلمة الكافرين، وصرف كيدهم عن المسلمين
 .تلك
 :السؤال الثامن عشر _ ٧٨/١٨

تهرت كنيته باسم المدينة التي عاش فيها، ولد لسنتين بقيتا في تابعي اش 
، وكانت أمه موالة ألم المؤمنين أم سلمة ـ رضي اهللا عنها ـ التي خالفة عمر 

إن علمه وفصاحته : كانت في بعض األحيان تعلله بثديها في صغره؛ حتى قيل
 .لىاذكر اسم ذلك التابعي رحمه اهللا تعا. وورعه كان من بركة ذلك
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 :السؤال التاسع عشر _ ٧٩/١٩
، وردت في سياق آية كريمة "الكفر " لفظة في القرآن الكريم مشتقة من  

اذكر اللفظة على حدة، واآلية الكريمة التي . بمعنى الرجل الذي يعمل في األرض
 .حوتها
 :السؤال العشرون _ ٨٠/٢٠

نَّة وذو المجاز كانت عكَاظ ومج:  أنه قالأخرج البخاري عن ابن عباس  
أن يتَّجروا في مواسم الحج؛ فنزلت ] المسلمون : أي[ أسواقًا في الجاهلية؛ فتأثَّموا 

 .اذكر اآلية الكريمة. آية في القرآن الكريم تبيح التجارة للحاج مع أداء العبادة
 :السؤال الحادي والعشرون _ ٨١/٢١

الخير " ا اللغوية لفظة وردت في القرآن الكريم مرة واحدة، من معانيه 
غير أنها وردت في حديث شريف على أنها شجرة عظيمة من أشجار " الكثير 
 .اذكر اللفظة على حدة، واآلية الكريمة التي حوتها. الجنة
 :السؤال الثاني والعشرون _ ٨٢/٢٢

 بأن اهللا الذي إنها بشرت الرسول : آية كريمة قال فيها أكثر المفسرين 
اذكر اآلية . وف يرد إلى مكة فاتحا بعدما تركها مهاجراأنزل عليه الكتاب س

 .الكريمة
 :السؤال الثالث والعشرون _ ٨٣/٢٣

آية في القرآن الكريم أثبتت كرامة عظيمة لرجل من أهل العلم، وكان ذلك  
بين يدي نبي مذكور اسمه في القرآن الكريم، وقد عجز عن القيام بمثلها صنف مهم 

 .ر اآلية الكريمةاذك. من أهل التكليف
 :السؤال الرابع والعشرون _ ٨٤/٢٤

لفظة بمعنى الِبطَانة، وردت في القرآن الكريم مرة واحدة في آية أكدت أن  
اذكر . اهللا سبحانه ال بد عالم مدى إخالص المؤمنين له ولرسوله ولعامة المؤمنين

 .اللفظة منفردة، واآلية الكريمة التي حوتها
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 :س والعشرونالسؤال الخام _ ٨٥/٢٥
لفظة وردت في القرآن الكريم مرة واحدة، وهي عبارة عن فعل يفيد معنى 

. السقوط، مع العلم بأنها وردت في سياق آية كريمة تبين منسكًا من مناسك الحج
 .اذكر اللفظة منفردة، واآلية الكريمة التي حوتها

 :السؤال السادس والعشرون _ ٨٦/٢٦
 تعالى على دين إبراهيم ـ عليه السالم ـ، رجل من حنفاء العرب عبد اهللا 

وكانت        . يا معشر قريش واهللا ما منكم على دين إبراهيم غيري: كان يقول
، وكان تربطه مع أحد الخلفاء الراشدين عالقة قربى، وقد مات قبل بعثة الرسول 

جاب له،  أن يستغفر ألبيه استابنه من السابقين إلى اإلسالم، ولما طلب من النبي 
 .اذكر اسم الرجل". نعم، فأستغِفر له؛ فإنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة: "وقال
 :السؤال السابع والعشرون _ ٨٧/٢٧

صحابي من المهاجرين، شهد بدرا والحديبية، وكلفه الرسول مرة بعمل مهم  
 خارج المدينة المنورة، فقام بعمل كاد يضر بالمسلمين ضررا عظيما؛ لوال أن

 ؛ لكنه سرعان ما اعتذر عن خطئه بحسن نيته؛ فقبل النبي تداركه الرسول 
اعتذاره؛ فأنزل اهللا ـ عز وجل ـ آية في القرآن الكريم تشهد له باإليمان، وتنهى 

اذكر اسم الصحابي، .  في خالفة عثمان توفي . المؤمنين عن مواالة الكافرين
 .واآلية الكريمة التي نزلت بشأنه

 :السؤال الثامن والعشرون_  ٨٨/٢٨
إنا لنعلم أن الذي تقول حق، ولكن يمنعنا من : قال ناس من قريش للنبي  

اتباعك أن العرب تَخْطَفُنا من أرضنا إلجماعهم على خالفنا، وال طاقة لنا بهم؛ 
اذكر اآلية . فأنزل اهللا تعالى آية كريمة ردت عليهم قولهم، ودحضت حجتهم

 .الكريمة
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 :السؤال التاسع والعشرون _ ٨٩/٢٩
صحابي هاجر الهجرتين، وشهد بدرا والمشاهد بعدها، وله في بدر مقام  

  بحبهم، وأخبره أنه يحبهم، وتوفي مشهود، وهو أحد األربعة الذين أمر النبي 
 .اذكر اسم الصحابي . بالمدينة في خالفة عثمان 

 :السؤال الثالثون _ ٩٠/٣٠
ولين، كان عبدا رقيقًا، ثم أصبح مولًى لسيده، وهو صحابي من السابقين األ 

، فكان يؤم المهاجرين معدود من المهاجرين؛ هاجر إلى المدينة قبل هجرة النبي 
 بأخذ هناك؛ ألنه كان أكثرهم قرآنًا؛ إذ هو من األربعة الذين أمر رسول اهللا 

مل لواء المهاجرين ، ثم حالقرآن منهم، وكان قد شهد المشاهد كلها مع رسول اهللا 
 .اذكر اسم الصحابي . في حرب المرتدين التي قضى فيها شهيدا
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 القسم الرابع
 :السؤال األول _ ٩١/١

أخبروني :  أنه كان يقولأخرج ابن إسحاق ـ وغيره ـ عن أبي هريرة  
: يقول ف فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو؟. عن رجل من أهل الجنة لم يصلِّ قط

 .اذكر اسم الصحابي . فيذكر اسمه، ويصدره بلقبه أحيانًا. فالن بني عبد األشهل
 :السؤال الثاني _ ٩٢/٢

، ولما افتقده في إحدى صحابي يذكَر اسمه دون ذكر أبيه، زوجه النبي  
: ، وقال عنهالمغازي وجدوه في القتلى إلى جنب سبعة قد قتلهم؛ فُأعجب به النبي 

 .اذكر اسم الصحابي ". وأنا منههذا مني، "
 :السؤال الثالث _ ٩٣/٣

صحابي قرشي ولد في جوف الكعبة، وتربطه بأم المؤمنين خديجة ـ  
 من رضي اهللا عنها ـ قرابة قوية، وكان من مسلَمة الفتح، ولما سأل رسول اهللا 

؛ فما سأل بعد "اليد العليا خير من اليد السفلى " مال الصدقة أعطاه، وأرشده إلى أن 
ذلك أحدا حتى مات؛ بل إنه تخلى عن عطائه من بيت المال لمصلحة الفقراء؛ فزاده 

اذكر اسم الصحابي .  أيام معاوية اهللا ـ عز وجل ـ غنًى وفضالً، وتوفي 
. 
 :السؤال الرابع _ ٩٤/٤

، وقال  صحابي من األنصار وأحد نقبائهم، شهد المشاهد مع رسول اهللا  
، وكان من  أثر عظيم في بيعة أبي بكر الصديق وله ".  ِنعم الرجل : "عنه

 بالمدينة المنورة أيام أمير المؤمنين أحسن الناس صوتًا بالقرآن الكريم، وتوفي 
 .اذكر اسم الصحابي . عمر 
 :السؤال الخامس _ ٩٥/٥

صحابي من األنصار أبوه صحابي، وأمه صحابية مشهود لها بالذود عن  
، وشهد ـ هذا الصحابي ـ بيعة العقبة األخيرة، وغزوة سالم ونبي اإلسالم اإل
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 إلى سلطان جائر، فقال عنده كلمة حق أودت بحياته ُأحد، ولقد وجهه رسول اهللا 
 .اذكر اسم الصحابي . شهيدا بعد أن قُطِّع عضوا عضوا

 :السؤال السادس _ ٩٦/٦
ذو الشهادتين؛ ألن النبي : قال لهصحابي من األنصار يكنى أبا عمارة، وي 
 جعل شهادته بشهادة رجلين، وإنه شهد المشاهد كلها مع رسول اهللا  وفي فتح ،

اذكر اسم . استشهد " ِصفِّين"مكة المكرمة كان حامل راية قومه، وفي وقعة 
 .الصحابي 

 :السؤال السابع _ ٩٧/٧
، فبدله النبي " ى عبد العز" صحابي من المهاجرين اسمه في الجاهلية  

ولقبه بلقب له صلة بزهده وخشونته، ثم وصفه بأنه أواب لكثرة ذكره وجهره 
 في قبره، وتولى بنفسه بالقرآن الكريم، ولما توفي في إحدى الغزوات نزل النبي 

: دفنه، يعاونه أبو بكر وعمر ـ رضي اهللا عنهما ـ فلما انتهى من ذلك دعا له قائالً
 .اذكر اسم الصحابي ولقبه ". سيتُ عنه راضيا؛ فارض عنه اللهم قد أم" 

 :السؤال الثامن _ ٩٨/٨
صحابي أنصاري خزرجي، شهد بيعة العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي،  

 تسع وكان من المكثرين من رواية الحديث الشريف، وقد غزا مع رسول اهللا 
 ـ وعمي في آخر عمره، عشرة غزوة، وتخلف عن بدر وُأحد ـ منعه أبوه عنهما

لقد استغفر : " ومات في المدينة بعد أن عمر أربعا وتسعين سنة، وفي مناقبه قال 
 .اذكر اسم الصحابي ".  ليلة البعير خمسا وعشرين مرة لي رسول اهللا 

 :السؤال التاسع _ ٩٩/٩
 كانت .صحابية توعد اهللا أباها في القرآن الكريم؛ فقُتل مشركًا في غزوة بدر 

ـ رضي اهللا عنها من المهاجرات المبايعات؛ هاجرت ـ أيام صلح الحديبية ـ من 
 أن يردها عليهما بالعهد مكة إلى المدينة ماشية، ولما سأل أخواها رسول اهللا 

فأنزل اهللا آية كريمة ". أبى اهللا ذلك : " الذي كان بينه وبين قريش لم يفعل، وقال
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اذكر اسم الصحابية ـ رضي اهللا . رات إلى الكفارمنعت إرجاع المؤمنات المهاج
 .عنها ـ
 :السؤال العاشر _ ١٠٠/١٠

إنه شيخ الديار المصرية؛ عالمها وقاضيها، وقد مات سنة خمس وسبعين  
ومئة للهجرة، وكان ـ رحمه اهللا تعالى ـ غنيا سخيا؛ يطعم في اليوم ثالث مئة 

ن ألف دينار، وما وجبت عليه زكاة؛ بل وستين مسكينًا، وكان يدخله في سنته ثمانو
اذكر اسم هذا الفقيه المحدث ـ رحمه اهللا . !ربما حال عليه الحول وعليه دين

 .تعالى ـ
 :السؤال الحادي عشر _ ١٠١/١١

إنه اإلمام الفقيه، والقاضي األمير، وتلميذ اإلمام مالك، ترعرع في مدينتي  
يادته جزيرة كانت آنذاك بيد الروم، ، وفتح المسلمون تحت ق"تونس"و" القيروان"

 هـ ـ مات هناك، وكان قد قال عن ٢١٣: وبعد سنة من فتحها ـ أي في سنة
اذكر اسم ذاك ". اسمي خير الوحش، وأبي خير المياه، وجدي خير السالح : " نفسه

 .الفقيه، واسم أبيه وجده
 :السؤال الثاني عشر _ ١٠٢/١٢

مال الـ التعريف ـ، وردت في القرآن لفظة مكونة من ثالثة حروف ـ بإه 
فهي في الجزء الثامن : الكريم ثالث مرات في ثالثة أجزاء على ثالثة معان مختلفة

، وفي الجزء الثالثين "مكان معروف " ، وفي الرابع عشر بمعنى "الحرام " بمعنى 
ك اذكر اللفظة، واآليات الكريمات الثالث التي حوت كل منها تل". العقل " بمعنى 
 .اللفظة
 :السؤال الثالث عشر _ ١٠٣/١٣

في القرآن الكريم آيتان متتاليتان أثبتتا ما أثبته العلم الحديث؛ أن تخزين  
فظ حبا فيما لو حوصالح ا عن السنابلاالحب في سنابله يجعله أكثر بقاءمجرد  .

 .اذكر اآليتين الكريمتين
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 :السؤال الرابع عشر _ ١٠٤/١٤
؛ ألنها نزلت إلبطال عادة جاهلية نت شديدة على النبي آية كريمة كا 

تمس الحياة االجتماعية بأسلوب لم يسبق له مثيل؛ حتى قالت أم المؤمنين عائشة ـ 
 كاتما شيًئا من الوحي لكتم هذه اآلية لشدتها لو كان النبي : رضي اهللا عنها ـ

 .اذكر اآلية الكريمة. عليه
 :السؤال الخامس عشر _ ١٠٥/١٥

إني ألعلم خلق اهللا ألي شيء اتخذت :  أنه قالروي عن ابن عباس  
اذكر اآلية . ثم تال آية من القرآن الكريم كدليل على قوله. النصارى المشرق قبلةً

 .الكريمة
 :السؤال السادس عشر _ ١٠٦/١٦

لفظة وردت بصيغة الفعل مرة واحدة في القرآن الكريم، وقد جاءت في  
ن ابتالء عظيم لنبي كريم ورد ذكره في القرآن الكريم بضع سياق آيات تتحدث ع

مرات، مع العلم أن من تراكيب هذه اللفظة ما يطلَق على أحد أنواع الشركات 
 .اذكر اللفظة على حدة، واآلية التي حوتها. والقسمة
 :السؤال السابع عشر _ ١٠٧/١٧

 وهي بمعنى لفظة وحيدة وردت في الجزء الخامس عشر من القرآن الكريم، 
 .اذكر اللفظة على حدة، واآلية التي حوتها. الفضة أو العملة الفضية

 :السؤال الثامن عشر _ ١٠٨/١٨
لفظتان متتابعتان، ورد ذكرهما في القرآن الكريم مرة واحدة في آية كريمة  

نزلت لتنعى على مشركي قريش تصفيرهم وتصفيقهم في عبادتهم، كما أن اآلية ال 
اذكر . ر ضمني للمسلمين من أن يدخلوا مثل هذا اللهو في عباداتهمتخلو من تحذي
 .اآلية الكريمة
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 :السؤال التاسع عشر _ ١٠٩/١٩
أن رسول اهللا  " أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن علي بن أبي طالب  
يا رسول : أال تصليان؟ فقلت:  طرقه وفاطمةَ بنت النبي عليه السالم ليلة، فقال
فانصرف حين قلنا ذلك، ولم يرِجع إلي . نا بيد اهللا؛ فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا أنفس!اهللا

أي يتلو جزءا من آية ". … شيًئا، ثم سمعته وهو مولٍّ يضرب فخذه، وهو يقول 
اذكر . كريمة تحذر من خُلُق كان ولم يزل من أهم أسباب ضالل البشر وهالكهم

 .مة من اآلية الكريالجزء الذي تاله الرسول 
 :السؤال العشرون _ ١١٠/٢٠

إنما : " قال رسول اهللا :  قالأخرج الترمذي وغيره عن أبي هريرة  
اذكر سبب ورود هذا الحديث الشريف كما ". بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين 

 .ورد في إحدى رواياته
 :السؤال الحادي والعشرون _ ١١١/٢١

القضاء في مصٍر مهم من أمصار قاٍض عادٌل مشهور، يمني األصل، ولي  
المسلمين مدة ستين سنة أو أكثر، وهي أطول مدة قضاها قاض فيما علم، وكان ـ 

اذكر اسم هذا . رحمه اهللا تعالى ـ قد أدرك زمن النبوة إال أنه لم يلقَ النبي 
 .القاضي رحمه اهللا تعالى

 :السؤال الثاني والعشرون _ ١١٢/٢٢
 ال كالصحابيات؛ ألنها زوجت بال ولي وال أم ال كاألمهات، وصحابية 

. شاهدين، وكاد القرآن الكريم يصرح باسمها، لوال أنه ذكرها بضمير يعود إليها
 .اذكر اسم الصحابية رضي اهللا عنها

 :السؤال الثالث والعشرون _ ١١٣/٢٣
إنه أعلم : تابعي حبشي األصل، أسدي الوالء، سكن الكوفة، وقيل عنه 

، ، وعبد اهللا بن عمر أخذ العلم عن عبد اهللا بن عباس .  اإلطالقالتابعين على
أتسألونني وفيكم ابن أم :  إذا سأله أهل الكوفة يقول لهمبل كان ابن عباس 
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. استشهد ـ رحمه اهللا تعالى ـ أواخر القرن الهجري األول. وهو يعنيه! دهماء؟
 .اذكر اسم هذا التابعي رحمه اهللا تعالى

 :ؤال الرابع والعشرونالس _ ١١٤/٢٤
: "  قوله في حكم من أحكام عدة النساءصح عن عبد اهللا بن مسعود  

لَنزلتْ سورة النساء القُصرى ! أتجعلون عليها التغليظ، وال تجعلون لها الرخصة؟
. وكان يستدل على قوله بآية كريمة في كل من السورتين المذكورتين". بعد الطُّولى 

اذكر اسم سورة . القُصرى، واآلية الكريمة المعنية فيهااذكر اسم سورة النساء 
 .  النساء الطُّولى، واآلية الكريمة المعنية فيها

 :السؤال الخامس والعشرون _ ١١٥/٢٥
آية كريمة وردت بتمامها مرتين في القرآن الكريم، وفي سورة واحدة تقع  

كريمة، وبين رقم اآلية اذكر اآلية ال. في األجزاء الخمسة األولى من القرآن الكريم
 . التي تماثلها

 :السؤال السادس والعشرون _ ١١٦/٢٦
لفظة كريمة وردت مرتين في القرآن الكريم، وفي الربع األخير منه، وهي  

الدنُو أو : تدل على واحد من أسماء يوم القيامة أو الساعة، ومن معانيها اللغوية
 السور ـ مع فعلها المشتق منها آية القرب، مع العلم بأنها قد كونت ـ في إحدى

 .اذكر اللفظة هذه. مستقلة
 :السؤال السابع والعشرون _ ١١٧/٢٧

لم ترد في القرآن الكريم . اسم يدل على معنى الفعل: لفظة هي في اللغة 
سوى مرتين، وفي آية واحدة صورت مع ما معها من اآليات اعتقاد الكافرين بأن 

  .اذكر اللفظة منفردة، واآلية التي حوتها. داالبعث بعد الموت لن يكون أب
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 :السؤال الثامن والعشرون _ ١١٨/٢٨
لفظة وردت في القرآن الكريم مرة واحدة لتصف ذلك البعير المهزول الذي  

مع العلم بأن اللفظة هذه جاءت في سياق آية كريمة أوضحت . أتعبه طول السفر
 .فردة، واآلية التي حوتهااذكر اللفظة من. وسيلتين من وسائل النقل

 :السؤال التاسع والعشرون _ ١١٩/٢٩
لفظة بصيغة المؤنث لم ترد في القرآن الكريم إال مرة واحدة، وقد دلت عند  

عدد من المفسرين على كل أنواع النخل سوى العجوة، وقد جاءت اللفظة في سياق 
اذكر اللفظة . ورةآية تأذن للمسلمين باتخاذ إجراء عسكري يلجأ إليه عند الضر

 .منفردة، واآلية التي حوتها
 :السؤال الثالثون _ ١٢٠/٣٠

 ـ كما في الصحيح وغيره ـ عن واحد من أنواع من لقد أخبر الرسول  
الكذب الذي يعذَّب به صاحبه يوم القيامة بأن يكلَّف أن يعقد شعيرة، أو بين 

 .ة واحدةاذكر الحديث الشريف ولو برواي. شعيرتين، وليس بقادر
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 القسم الخامس
 :السؤال األول _ ١٢١/١

 بمكارم األخالق، ومما آية كريمة مكونة من ثالثة أوامر، تأمر النبي  
اذكر . اعفُ عمن ظلمك، وأعط من حرمك، وصل من قطعك: جاء في تفسيرها
 .اآلية الكريمة هذه

 :السؤال الثاني _ ١٢٢/٢
 ليقضي فيه بما صابه ندم؛ فأتى النبي رجل أصاب من امرأة قُبلة، فأ 

اذكر اآلية . يشاء، فنزلت آية كريمة ترشد إلى أهمية الصالة في محو الذنوب
 .الكريمة
 :السؤال الثالث _ ١٢٣/٣

آية كريمة نزلت كي تنهى المسلمين عن موافقة المشركين في نسك من  
 .ذكر اآلية الكريمةا. مناسك الحج، فكانت درسا لهم في إخالص العمل هللا تعالى

 :السؤال الرابع _ ١٢٤/٤
كرمة مع آيات تأمر بتوحيد اهللا تعالى ونبذ الشرك؛ مآية كريمة نزلت بمكة ال 

إال أنها تفردت عن أخواتها بأن قراءتها على نحو معكوس كالنطق بها من أولها، 
 .اذكر اآلية الكريمة. وهذا مع إهمال الضبط وحرف العطف فيها

 :ال الخامسالسؤ _ ١٢٥/٥
لما كان يوم أحد، قتل من األنصار أربعة وستون :  قالعن أبي بن كعب  

لئن كان لنا يوم مثل هذا : رجال، ومن المهاجرين ستة، فقال أصحاب رسول اهللا 
ال قريش بعد : من المشركين لَنُرِبين عليهم، فلما كان يوم الفتح، قال رجل ال يعرف

أمن األسود واألبيض؛ إال فالنًا وفالنًا؛ ناسا : اهللا اليوم، فنادى منادي رسول 
: " ، فقال رسول اهللا }آية في القرآن الكريم { : سماهم، فأنزل اهللا تبارك وتعالى

 .اذكر اآلية الكريمة". نصبر وال نعاقب 
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 :السؤال السادس _ ١٢٦/٦
و إلى يكلم الرجل صاحبه وه:  قال كنا نتكلم في الصالةعن زيد بن أرقم  

فُأمرنا بالسكوت، ونهينا عن ] وذكر آية كريمة [ جنبه في الصالة؛ حتى نزلت 
اذكر اآلية الكريمة، واستخرج منها اللفظة التي هي بمعنى السكوت؛ بأن . الكالم

 .تكتبها على حدة
 :السؤال السابع _ ١٢٧/٧

ولدت كان الرجل يقْدم المدينة، فإن : " عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 
وإن لم تلد امرأته، ولم تَنِْتج خيله . هذا دين صالح: امرأته غالما، ونَتَجت خيله قال

فأنزل اهللا تعالى آية في القرآن الكريم تصور حال المذبذبين ". هذا دين سوء: قال
 .اذكر اآلية الكريمة. الذين ال يعبدون اهللا عن ثقة ويقين

 :السؤال الثامن _ ١٢٨/٨
عنى الذل واإلهانة، وردت في سياق آيتين كريمتين متتاليتين لفظة تحمل م 

اذكر اللفظة على حدة، واآلية الكريمة . تصوران عادة جاهلية ظالمة نحو المرأة
 .التي حوتها

 :السؤال التاسع _ ١٢٩/٩
 أخرج الترمذي عن النعمان بن بشير رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا  

اذكر . م قرأ آية من القرآن الكريم أكدت ما قاله ث". الدعاء هو العبادة : " قال
 .اآلية الكريمة

 :السؤال العاشر _ ١٣٠/١٠
اذكر اسم ". اهللا " سورة كريمة، كل آية من آياتها ال تخلو من لفظ الجاللة  

 .السورة
 :السؤال الحادي عشر _ ١٣١/١١

بار التي لفظة وردت في القرآن الكريم مرة واحدة، من معانيها اللغوية اآل 
تُتَّخذ لجمع الماء، أو الحصون والقصور المِشيدة، أما في المصطلحات المعاصرة 
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فهي داخلة في عالم االقتصاد والتجارة، وقد جاءت بصيغة الجمع في سياق آيات 
اذكر اللفظة على حدة، . كريمة تذم قوما استولى عليهم حب الدنيا وطول األمل

 .واآلية الكريمة التي حوتها
 :السؤال الثاني عشر _ ١٣٢/١٢

لفظة تفيد التناول معنًى ووزنًا، وردت في القرآن الكريم مرة واحدة ضمن  
 في ُأخراهم؛ آية تفيد أن المشركين ال ينفعهم إيمانهم بالقرآن الكريم، وبالرسول 

ألنهم لم يتناولوا ذلك اإليمان في دنياهم، مع العلم، هذا وال يزال للفظة استعمال في 
 .اذكر اللفظة على حدة، واآلية الكريمة التي حوتها. ض اللهجات العربيةبع

 :السؤال الثالث عشر _ ١٣٣/١٣
لفظة من حرفين بمعنى الضعف، لم ترد في القرآن الكريم إال مرة واحدة،  

وفي سياق آية اعتمدت نوعا من أساليب البالغة العربية؛ لتثبت ـ بالنتيجة ـ أن ال 
ين الصنم األخرس الذي ال يعقل، وال يملك من أمره شيًئا وبين اهللا تسوية مطلقًا ب

اذكر اللفظة على حدة، واآلية الكريمة . القادر العليم الهادي إلى الصراط المستقيم
 .التي حوتها

 : الرابع عشرالسؤال _ ١٣٤/١٤
آية كريمة حوت ألفاظها جميع حروف الهجاء مع عد المكرر من الحروف  

اذكر . ا، ومع العلم أن اآلية تقع في الثلث األخير من المصحف الشريفحرفًا واحد
 .اآلية الكريمة

 :السؤال الخامس عشر _ ١٣٥/١٥
أخرج البيهقي ـ في شعب اإليمان ـ، وأبو يعلى ـ في مسنده ـ عن  

أن امرأة من أهل مكة كانت تُضحك النساء، وكانت تدخل " عمرة بنت عبد الرحمن 
مؤمنين، وكانت أخرى بالمدينة، وإن المكية قدمت، فلقيت المدنية على عائشة أم ال

للمكية أكنِت : فوافقتها، فدخلتا على عائشة جميعا، فلما رأت من اتفاقهما قالت
صدقِت؛ سمعت رسول : فقالت عائشة. ال ولكنا التقينا فتعارفنا: تعرفين هذه؟ قالت
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اذكر هذا ]. جه ـ أيضا ـ البخاري أخر فذكرت حديثًا عن النبي : [  يقولاهللا 
 .الحديث الشريف

 :السؤال السادس عشر _ ١٣٦/١٦
من كان يؤمن باهللا واليوم : " قال رسول اهللا : …قال  عن أبي أمامة  

 .اذكر سبب ورود هذا الحديث الشريف". اآلخر فال يلْبس خُفَّيِه حتى ينْفُضهما 
 :السؤال السابع عشر _ ١٣٧/١٧

 وهو راكع؛ فركع قبل أن يصل أنه انتهى إلى النبي  " أبي بكرة عن  
اذكر ما قاله ]. فقال له قوالً فيه دعاء ونهي  [ إلى الصف، فذَكَر ذلك للنبي 

 . ألبي بكرة النبي 
 :السؤال الثامن عشر _ ١٣٨/١٨

استأذن عمر بن الخطاب : "  قالأخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص  
ول اهللا  على رس وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن ،

 ؛ فدخل والنبي على صوته، فلما أستأذن عمر تبادرن الحجاب، فأذن له النبي 
عجبتُ من :  فقال!أضحك اهللا سنك يا رسول اهللا بأبي أنت وأمي: يضحك؛ فقال

أنت أحق أن يهبن : فقال. هؤالء الالتي كن عندي لما سمعن صوتك تبادرن الحجاب
يا عدواِت أنفِسهن َأتَهبنَني ولم تهبن رسول اهللا : ثم أقبل عليهن فقال. يا رسول اهللا

إنك أفظ وأغلظ من رسول اهللا : فقلن! ؟ ] . فقال رسول اهللا حينئٍذ حديثًا يثبت
 .اذكر ذلك الحديث الشريف ]. فضل عمر 

 :السؤال التاسع عشر _ ١٣٩/١٩
 الجاهلية ينحرون اإلبل ـ أو بقرة أو شاة ـ على قبور الموتى، كان أهل 

إن صاحب القبر كان ينحر لألضياف أيام حياته؛ فنكافئه بمثل صنيعه بعد : ويقولون
 عن ذلك بحديث من جملة واحدة، وقد أخرجه واحد من فنهى رسول اهللا . وفاته

 .اذكر ذلك الحديث الشريف. أصحاب السنن
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 :ل العشرونالسؤا _ ١٤٠/٢٠
 قام رسول اهللا : "  قالأخرج البخاري ـ وغيره ـ عن أبي هريرة  

اللهم ارحمني ومحمدا، : في صالة، وقمنا معه، فقال أعرابي ـ وهو في الصالة ـ
قوالً اتخذه الناس فيما بعد [  قال لألعرابي فلما سلَّم النبي . وال ترحم معنا أحدا

 . لألعرابياذكر ما قاله النبي ]. تشدد مثالً للرد على كل يائٍس أو م
 :السؤال الحادي والعشرون _ ١٤١/٢١

 ، بشر الرسول "حضرموت " صحابي كان واحدا من أبناء الملوك في  
 على ردائه، بقدومه مسلما قبل وصوله إلى المدينة بأيام، فلما وصل أجلسه النبي 

أميرا على أسرته، وبني " حضرموت  " ودعا له بالبركة فيه وفي ولده، ثم رده إلى
 .اذكر اسم الصحابي . قرابته
 :السؤال الثاني والعشرون _ ١٤٢/٢٢

 غزوة الخندق وما بعدها، وواله صحابي أنصاري، شهد مع رسول اهللا  
 عشرة سنةَ ـ وقيل"نجران "  على عشرون سنة على التحقيق : ، وهو ابن سبع

، وهو كتاب مهم قبله الفقهاء، وعملوا بعد إليه  بكتاب نُسب فيما ـ، فزوده 
اذكر اسم الصحابي .  بالمدينة المنورة في الخمسينيات من الهجرةمات . بأحكامه
. 

 :السؤال الثالث والعشرون _ ١٤٣/٢٣
صحابي مشهور بكنيته، وهو من السابقين إلى اإلسالم، ومن الذين عذِّبوا  

موقف يستدر العطف والرحمة، ثم أسهم ـ " ية الحديب" كثيرا في دينهم، وله في 
بشكل فعال ـ في أعمال فدائية ضد المشركين؛ فاضطرت قريش إلى التنازل عن 

 ـ على األرجح ـ في الشام زمن بند مهم من بنود صلح الحديبية، وكانت وفاته 
 .اذكر اسم الصحابي . خالفة الفاروق عمر 
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 :السؤال الرابع والعشرون _ ١٤٤/٢٤
صحابي من سادات الصحابة وفضالئهم؛ كان من المهاجرين، ومن  

المبشرين بالجنة، وبه يضرب المثل عند التنافس في إحراز الخير، وكان من أجمل 
، وواصل جهاده إلى أن استشهد الرجال، ولقد شهد المشاهد كلها مع رسول اهللا 

اذكر اسم  .وهو يقاتل المرتدين في سنة إحدى عشرة للهجرة على الصحيح
 .الصحابي 

 :السؤال الخامس والعشرون _ ١٤٥/٢٥
صحابي أنصاري؛ ألنه من أهل المدينة، ومهاجري ألنه أسلم في مكة، وأقام  

 بينه وبين عثمان بن  حتى هاجر إلى المدينة، وقد آخى النبي مع النبي 
اذكر اسم . ا، وإنه لم يشهد غزوة بدر؛ لكنه شهد ُأحدا، وقُِتل فيها شهيدمظعون 

 .الصحابي 
 :السؤال السادس والعشرون _ ١٤٦/٢٦

صحابي كناني ليثي، معروف بكنيته، ولد عام غزوة ُأحد، وكان عاقالً  
أدركت ثمان سنين من حياة : حاضر الجواب، ومن شعراء الصحابة، ومن أقواله

اس، وما  عند المروة على ناقة، وقد كثُر عليه النرأيت رسول اهللا  … النبي 
 .اذكر اسم الصحابي وكنيته .  غيريعلى وجه األرض اليوم أحد رأى النبي 

 :السؤال السابع والعشرون _ ١٤٧/٢٧
، صحابي أنصاري، شهد بيعة العقبة الثانية، والمشاهد مع رسول اهللا  

وكان جواده بحرا، وصوته أشد على المشركين من فئة ـ أو من ألف رجل ـ كما 
 عشرين مشركًا، وفي يث الشريف، وفي غزوة حنين وحدها قتل ورد في الحد

والصحيح أنه .  بنصف ما أعطاه لكثير من الصحابةحجة الوداع اختصه النبي 
مات ـ وهو شيخ كبير ـ في غزوة بحرية، فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إال بعد 

 .كنيته اذكر اسم الصحابي و. سبعة أيام، فدفن ولم يتغير من بدنه شيء
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 :السؤال الثامن والعشرون _ ١٤٨/٢٨
سنة ثمان وثمانين من " بعلبك " إمام من كبار تابعي التابعين، ولد بمدينة 

الهجرة، وكان إمام أهل الشام في زمانه؛ إذ إنه أفتى في سبعين ألف مسألة، وقيل 
عالى ـ ثمانين ألفًا، وقد أجيز إفتاؤه وله ثالث عشرة سنة، ومات ـ رحمه اهللا ت

اذكر اسم هذا اإلمام ـ . في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري" بيروت"بمدينة 
 .رحمه اهللا تعالى ـ

 :السؤال التاسع والعشرون _ ١٤٩/٢٩
صحابي كان فارس قريش وشاعرهم، وقاد قبيلته في حرب الِفجار، وقاتل  

 الخندق ـ، ثم أسلم مع المشركين في بدر وُأحد والخندق ـ وهو أحد الذين وثبوا
زوجتُ منكم يوم ُأحد أحد : " عام الفتح، وكان يقول لألنصار ـ كما في رواية ـ

 دور بارز في حرب المرتدين، وفي وكان له ". عشر رجالً من الحور العين 
 .اذكر اسم الصحابي . فتح العراق وفارس

 :السؤال الثالثون _ ١٥٠/٣٠
 نصرانيا، وإلسالمه قصة معروفة، صحابي تأخر إسالمه، وكان من قبل 

 أنبأه النبي . !وكان فارسا أميرا، وجوادا كريما؛ فكان ال يعير قدوره فارغة
 وله عن النبي . بنصر المسلمين، وكثرة أرزاقهم، وبسيادة األمن في بالدهم

شهد فتوح العراق، وسار ". الصيد والذبائح " روايات كثيرة؛ منها حديث في باب 
اذكر اسم .  من الصحابة المعمرين إلى الشام، وكان خالد بن الوليد مع 

 .الصحابي 
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 القسم السادس
 : السؤال األول _ ١٥١/١

امرأة ال تتقن صنعتها ضربت في آية من القرآن الكريم مثالً لكل من يعطي 
 .اذكر اآلية الكريمة. المواثيق، ثم يرجع فيها

 :السؤال الثاني _ ١٥٢/٢
لفظة كريمة لم ترد في القرآن الكريم إال مرة واحدة، وقد جاءت في سياق  

 باإلبل العطاش، أو األرض آيات تصور حال أهل النار، وقد فسرها ابن عباس 
 .اذكر اللفظة على حدة، واآلية الكريمة التي حوتها. التي ال تروى

 : السؤال الثالث _ ١٥٣/٣
مرسلين ـ عليه الصالة والسالم خصلة من خصال الفطرة، ومن سنن ال 

اذكر . أجمعين ـ ورد ذكرها في القرآن الكريم مرة واحدة في مقام التودد واالعتذار
 .اللفظة على حدة، واآلية الكريمة التي حوتها

 : السؤال الرابع _ ١٥٤/٤
مبتدع في الدين ذُِكر في القرآن الكريم ثالث مرات، وفي سورة واحدة، وقد  

اذكر اسم هذا المبتدع، وآية . بحانه ـ به عقوبة فريدة من نوعهاأنزل اهللا ـ س
 .كريمة واحدة تحمل اسمه

 :السؤال الخامس _ ١٥٥/٥
لفظتان وردت كل منها مرة واحدة في القرآن الكريم؛ إحداهما في ثلثه  

الثاني، والثاني في ثلثه األخير، وهما متماثالتان وزنًا، ومتشابهتان ـ إلى حد ما ـ 
، وهو التفرق، وقد جاءتا في سياق آيتين تصوران تفرق الكافرين عن النبي معنًى
اذكر هاتين اللفظتين على حدة، واآليتين . ، وعن الكتاب الذي أنزل عليه

 .الكريمتين اللتين حوتاهما
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 :السؤال السادس _ ١٥٦/٦
ئية التشريعية والقضا: آية كريمة تشير إلى أن في اإلسالم السلْطات الثالث 

. والتنفيذية، وقد جاءت ـ اآلية ـ في سياق سورة يحمل اسمها معنى البأس والقوة
 .  اذكر اآلية الكريمة، واستخرج منها األلفاظ الثالث ذات الصلة بكل سلطة

 :السؤال السابع _ ١٥٧/٧
أقبلت أم جميل ـ زوجة أبي لهب ـ ولها ولْولَة، " المسد " لما نزلت سورة  

ا عصينا، وأمره أبينا، ودينه : ر ـ حجر ملء الكف ـ وهي تقولوفي يدها ِفهذممم
يا :  قال، فلما رآها أبو بكر  في المسجد، ومعه أبو بكر والنبي . قَلَينا

، "إنها لن تراني : "  قال رسول اهللا !رسول اهللا لقد أقبلتْ، وأنا أخاف أن تراك
 .ر اآلية الكريمةاذك. وقرأ آية من القرآن الكريم، فاعتصم بها

 :السؤال الثامن _ ١٥٨/٨
النصيب أو : لفظة ذكرت في القرآن الكريم مرة واحدة، معناها اللغوي 

القطعة من الشيء، وربما أطلقت على نوع من الحيوان، وقد وردت في سياق آية 
كريمة يستعجل فيها الكافرون بعضا من وعد اهللا أو وعيده على سبيل التهكم 

 .اذكر اللفظة على حدة، واآلية الكريمة التي حوتها. واالستهزاء
 :السؤال التاسع _ ١٥٩/٩

لفظة وحيدة في القرآن الكريم مكون أصلها من ثالثة حروف، وهي بمعنى  
اذكر اللفظة . التل الصغير، وقد وردت في سياق جواب يتناول أهوال يوم القيامة

 .على حدة، واآلية الكريمة التي حوتها
 :السؤال العاشر _ ١٦٠/١٠

آية كريمة تشبه تخاذل اليهود والمنافقين، وعدم الوفاء في نصرتهم بما فعله  
 .اذكر اآلية الكريمة". برصيصا : " الشيطان براهب من بني إسرائيل يقال له
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 :السؤال الحادي عشر _ ١٦١/١١
 اهللا عالم إلخالصه أيده اهللا تعالى بكرامة، وآخر لعدم انتفاعه بعلمه أخزاه 

 .اذكر اآليتين الكريمتين. تعالى، وفي كل منهما آية مستقلة في القرآن الكريم
 :السؤال الثاني عشر _ ١٦٢/١٢

نزلت : قرأت أم المؤمنين عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ آية كريمة، ثم قالت 
هذه اآلية في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها، وولدت منه أوالدا، فأراد أن 

 .اذكر اآلية الكريمة. ل بها؛ فراضته على أن تُقيم عنده، وال يقِْسم لهايستبد
 :السؤال الثالث عشر _ ١٦٣/١٣

أقرت األنظمة العسكرية الحديثة ما سبقها إليه اإلسالم من اتخاذ كلمة  
اذكر من ذلك مثالين على األقل مما حوته كتب . للتعارف بين الجند حال الحرب

كتب السير، مع ذكر المرجع الذي رجعت إليه بالجزء ـ إن السنة المطهرة، أو 
 .  تعددت أجزاؤه ـ والصفحة

 :السؤال الرابع عشر _ ١٦٤/١٤
مر رجل من أصحاب رسول اهللا : "  قالأخرج الترمذي عن أبي هريرة  
نة من ماء عذبة، فأعجبته لطيبها؛ فقالييب فيه علو اعتزلت الناس، فأقمت :  بِشع

، ، فذكر ذلك لرسول اهللا ا الشعب، ولن أفعل حتى أستأذن رسول اهللا في هذ
 كما في رواية الترمذي أتمم الحديث الشريف بذكر جواب النبي [". … : فقال
 ].ذاتها
 :السؤال الخامس عشر _ ١٦٥/١٥

اتخذ الناس من هذا القول مثالً فيما بينهم، فمن ". ليس الخبر كالمعاينة "  
بين ذلك مع ذكر المرجع الذي رجعت إليه بالجزء ـ إن تعددت . به؟؟قائله، وما سب

 .أجزاؤه ـ والصفحة
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 :السؤال السادس عشر _ ١٦٦/١٦
عالم من أجلِّ أصحابي اإلمام الشافعي ـ رحمه اهللا تعالى ـ ينْسب إلى  

: قرية في صعيد مصر، وكان خليفة الشافعي في حلقته بعد وفاته، وكان قد قال عنه
مات ـ رحمه اهللا . س أحد أحق بمجلس منه، وليس أحد من أصحابي أعلم منهلي

 .اذكر االسم الكامل لهذا العالم. تعالى ـ سجينًا على إثر محنة
 :السؤال السابع عشر _ ١٦٧/١٧

 قال إذا رأيت اهللا يعطي العبد من الدنيا  عن النبي عن عقبة بن عامر  
آية كريمة تؤكد  [ ج، ثم تال رسول اهللا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدرا

 .اذكر اآلية الكريمة]. قوله 
 :السؤال الثامن عشر _ ١٦٨/١٨

، كنت عند علي بن أبي طالب :  قالعن أبي الطُّفَيل عامر بن واِثلَة  
 ما كان النبي : فغضب وقال:  يِسر إليك؟ قالما كان النبي : فأتاه رجل فقال

ما هن يا : فقال: قال. تمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربعيسر إلي شيًئا يك
اذكر هؤالء الكلمات األربع كما ]. فذكر أربعا من كبائر الذنوب . [ أمير المؤمنين؟

 .وردت في الحديث الشريف
 :السؤال التاسع عشر _ ١٦٩/١٩

إنه شيخ الحجاز، ومحدث الحرم، ولُد بالكوفة سنة سبع ومئة، وسكن مكة  
وقد . لذهب علم الحجاز] وذكره [ لوال مالك : المكرمة، وقال عنه اإلمام الشافعي

اذكر اسم . حج سبعين حجة، مع العلم أن في أسئلة المسابقة هذه كلمة تحمل اسم أبيه
 . هذا اإلمام ـ رحمه اهللا تعالى ـ

 :السؤال العشرون _ ١٧٠/٢٠
زقت منه ولدان، ثم صحابية أنصارية تزوجت رجالً من أهل المدينة؛ فر 

طلقها، فتزوجت في مكة رجالً من بني ليث؛ فرزقت منه أربعة أوالد، ثم رجعت 
إلى المدينة، فراجعها زوجها األول؛ فرزقت منه بولد آخر، وفي غزوة بدر اجتمع 
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، وأبلوا بالء حسنًا، وهذه خصيصة ال أوالدها السبعة، فجاهدوا مع رسول اهللا 
 أن ستة من أبنائها ُأكرموا بالشهادة في بدر وغيرها، أما توجد لغيرها، مع العلم

اذكر االسم الكامل لهذه . سابعهم فقد اختلف المؤرخون في استشهاده أو موته
 .الصحابية

 :السؤال الحادي والعشرون _ ١٧١/٢١
صحابي أنصاري، قتيل اليهود بخيبر، شرعت من أجله أحكام لها صلة  

، وضع لتلك اذكر االسم الكامل لهذا الصحابي . الميبباب الجنايات في الفقه اإلس
 .األحكام عنوانًا معتمدا عند الفقهاء

 :السؤال الثاني والعشرون _ ٢٢/ ١٧٢
اذكر أحكام العدد في الحاالت اآلتية من حيث مكث المعتدة ومدته فحسب،  

 :شرعيواذكر الدليل المناسب من القرآن الكريم أو السنة المطهرة لكل حكم 
 . أ ـ المطلقة الحامل 

 . ب ـ المطلقة غير المدخول بها
 . ج ـ المطلقة التي ال تحيض

 . د ـ المطلقة الحائل ـ ليست بحامل ـ وهي من النساء الِحيض
 . هـ ـ المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها

 .و ـ المتوفى عنها زوجها بعد الدخول، وهي حائل
 .ي حاملز ـ المتوفى عنها زوجها وه

 :السؤال الثالث والعشرون _ ١٧٣/٢٣
والحديث أخرجه البخاري ". ال يوِردن ممِرض على مِصح " : قال النبي  

أوضح ـ باختصار مفيد ـ معنى الحديث، وسم . من صحيحه" الطب " في كتاب 
 .المبدأ الطبي الذي يصلح ـ هذا الحديث ـ دليالً على مشروعيته
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 :لسؤال الرابع والعشرونا _ ١٧٤/٢٤
اسم من أسماء اهللا تعالى يثبت هللا تعالى أنه اآلتي بما لم يسبق إليه، أو أنه  

 .اذكر هذا االسم الكريم. الخالق المخترع ال عن مثال سابق
 :السؤال الخامس والعشرون _ ١٧٥/٢٥

 فلم يقدر، صحابي من سادات بني حنيفة، هم في شركه على قتل النبي  
 سراحه لكلمات بليغة سمعها منه؛ فأسلم في سره المسلمون يوما، فأطلق النبي أ

، وأوقعهم في الجهد الحال، واتخذ مع مشركي مكة موقفًا أعلى به شأن النبي 
 .اذكر اسم الصحابي .  قتيالً مظلوماوالشدة، ومات 

 :السؤال السادس والعشرون _ ١٧٦/٢٦
 اهللا تعالى ـ وهو يفسر جزءا من آية قال سعيد بن المسيب ـ رحمه 

ال تغرنَّكم آية النور؛ فإنها في اإلناث ال في الذكور ـ أو في اإلماء ال في : كريمة
 . اذكر ذاك الجزء ـ بال زيادة ـ من اآلية الكريمة تلك. العبيد ـ

 :السؤال السابع والعشرون _ ١٧٧/٢٧
إلى آخر " …  جاره  يشكوجاء رجل إلى النبي : " عن أبي هريرة قال 

اذكر ذلك . الحديث الشريف، الذي جاء بإرشاد نبوي حكيم في معالجة أذى الجار
 .اإلرشاد كما هو في تتمة الحديث

 :السؤال الثامن والعشرون _ ١٧٨/٢٨
 نسبا، ومن أسرة الصديق رِحما، والظاهر أنه إمام ثقة من آل بيت النبي  

ما أرجو من : " وقوله". سلوني قبل أن تفقدوني " : من صغار التابعين، ومن أقواله
وِلد سنة ". شفاعة علي إال وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله؛ لقد ولدني مرتين 

ثمانين من الهجرة في المدينة المنورة، ومات فيها ـ رحمه اهللا تعالى ـ ودفن في 
 .اذكر االسم الكامل لهذا اإلمام العالم. بقيعها
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 :السؤال التاسع والعشرون  _١٧٩/٢٩
إنه ال يقتل الصيد، وال ينْكَأ : " ثبت النهي عن الخَذْف؛ وقال فيه النبي  

بين معنى الخَذْف، ثم اذكر سبب ورود هذا ". العدو، ويفقأ العين، ويكسر السن 
 .الحديث الشريف

 :السؤال الثالثون _ ١٨٠/٣٠
عباس بن عبد المطلب دخل أن ال: " أخرج الترمذي حديثًا، فكان مما فيه 

 سبب غضبه، فغضب  لرسول اهللا فذكر العباس ".  مغضبا على رسول اهللا 
اذكر تلك . ، وقال عبارة؛ منها جملة واحدة أعطت العم منزلة األب تماماله النبي 

 .الجملة كما وردت في رواية الترمذي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥٣ 

 القسم السابع
 :السؤال األول _ ١٨١/١

آية كريمة خُتمت بها سورة كريمة أفادت أن اإليمان أو العبادة معنًى من  
 .اذكر اآلية الكريمة. معاني الدعاء

 :السؤال الثاني _ ١٨٢/٢
هذا :  خطا، ثم قالخطَّ رسول اهللا : "  قالعن عبد اهللا بن مسعود  

لى كل سبيل هذه سبل، ع: ثم خط خطوطًا عن يمينه، وعن شماله، ثم قال. سبيل اهللا
 .اذكر اآلية الكريمة. ثم تال آية كريمة تأكيدا لحديثه الشريف. منه شيطان يدعو إليه

 :السؤال الثالث _ ١٨٣/٣
في فضائل األمة اإلسالمية نزلت آيات كريمات؛ منها آية أثبتت لألمة  

أمانين من عاجل عذاب اهللا ـ عز وجلَّ ـ وإن واحدا من أصحاب السنن األربعة 
 .اذكر اآلية الكريمة. خرج بهذا الشأن حديثًا شريفًاقد أ

 :السؤال الرابع _ ١٨٤/٤
لفظة وردت في القرآن الكريم مرة واحدة، وهي تعني الرعي بالليل، وقد  

اذكر اللفظة على . وردت في سياق آيتين كريمتين في القضاء وفصل المنازعات
 .حدة، واآلية التي حوتها

 :السؤال الخامس _ ١٨٥/٥
فردها مفظة وردت في القرآن الكريم مرة واحدة، وهي بصيغة الجمع، ول

الشديد في الخصومة، أو المجادل في الباطل؛ ولهذا فإنها جاءت في سياق آية : يعني
فظة تدعى بها إحدى مدن لين، علما بأن اللكريمة تنذر هذا الصنف من المجاد

 . حوتهااذكر اللفظة على حدة، واآلية التي. فلسطين المحتلة
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 :السؤال السادس _ ١٨٦/٦
عالَّمة من أعين القرن السادس الهجري، جمع بين علوم الفقه واللغة والطب  

ليلة موت : إنه ما ترك االشتغال بالعلم مذْ عقََل سوى ليلتين: والفلسفة، وقيل عنه
مقارن، أما تصانيفه فكثيرة جدا؛ منها كتاب مشهور في الفقه ال!. أبيه، وليلة عرسه

مات ـ رحمه اهللا تعالى ـ بمدينة . من اشتغل بعلم التشريح ازداد إيمانًا: ومن أقواله
 .اذكر االسم الكامل لهذا العالم. محبوسا بداره" مراكش " 

 :السؤال السابع _ ١٨٧/٧
قال أبو رافع القُرظي :  قالأخرج ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس  

، عند رسول اهللا " نجران" والنصارى من أهل حين اجتمعت األحبار من اليهود
: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى؟ فقال: ودعاهم إلى اإلسالم

معاذ اهللا أن نعبد غير اهللا، أو أن نأمر بعبادة غيره؛ ما بذلك بعثني، وال بذلك 
تحث على فأنزل اهللا تعالى في ذلك آية كريمة تنزه األنبياء عن الكذب، و. أمرني

 .اذكر اآلية الكريمة. طلب العلم
 :السؤال الثامن _ ١٨٨/٨

: سألت عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ: قال مسروق ـ رحمه اهللا تعالى ـ 
يقوم : متى كان يقوم؟ قالت: قلت. الدائم: ؟ قالتأي العمل كان أحب إلى النبي 

 .يقوم إذا سمع الصارخ: بين معنى قولها. إذا سمع الصاِرخ
 :السؤال التاسع _ ١٨٩/٩

صحابي معروف بكنيته التي لم يشاركه فيها أحد من الصحابة، أما اسمه  
 نذر نذرا كان السبب في بيان فاختُِلف فيه، لكنه ورد بصيغة التصغير، وكان 

اذكر اسم .  أن ال نذر في المباح والمعصية، وإنما النذر في الطاعةالنبي 
 .لذي ورد فيهالصحابي وكنيته، والحديث ا
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 :السؤال العاشر _ ١٩٠/١٠
الخبر التالي، وهو هنا على شيء من " صفة الصفوة " أورد صاحب كتاب  

 :التصرف واالختصار
ألنكم أخربتم آخرتكم، وعمرتم : ما لنا نكره الموت؟  فقال الثاني: قال األول

 . دنياكم؛ فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب
أما : صدقت، فكيف القدوم على اهللا عز وجل؟ فقال الثاني: ولقال األ

 .المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكاآلبق يقدم على مواله
. إن األبرار لفي نعيم{ : ما لنا عند اهللا؟ فقرأ الثاني قوله تعالى: قال األول

قريب من { : انيفأين رحمة اهللا؟ قال الث: فقال األول. }وإن الفجار لفي جحيم 
 .}المحسنين 

أعوذ باهللا من : فقال الثاني. اصحبنا تُِصب منا، ونُِصب منك: قال األول
 . فيذيقَني ِضعف الحياة، وِضعف المماتذلك؛ أخاف أن أركن إليكم شيًئا قليالً

اتَّق اهللا أن يراك حيث نهاك، وأن : فقال الثاني. فأشر علي: قال األول
 .يفقدك حيث أمرك

 .ال حاجة لي فيها: فقال الثاني. هذه مئة دينار فخذها: ال األولق
 .اذكر االسم الكامل لكل من القائلين

 :السؤال الحادي عشر _ ١٩١/١١
فقيه شافعي، وحافظ زاهد، ينْسب إلى الذي فيه وِلد، وقد لزم االشتغال بالعلم  

 اثني عشر درسا في ليالً ونهارا نحو عشرين سنة؛ فكان يحضر في اليوم الواحد
قال عن /.  هـ ٦٦٠/ مختلف العلوم، ثم أخذ في تصنيف الكتب من حدود سنة 

له بين أيدينا كتب مشهورة . بقيت نحو سنتين لم أضع جنبي إلى األرض: نفسه مرة
اذكر االسم . مات عزبا، وهو دون الخمسين من عمره. في الفقه والحديث واألخالق

 .حمه اهللا تعالىالكامل لهذا العاِلم؛ ر
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 :السؤال الثاني عشر _ ١٩٢/١٢
آية كريمة موضوعها الجهاد في سبيل اهللا تعالى، كانت ثقيلة جدا على  

أصحاب األعذار البدنية؛ فأنزل اهللا سبحانه ثالث كلمات اعترضت نص اآلية لتثبت 
ث على اذكر الكلمات الثال. لهؤالء ثواب المجاهدين في سبيل اهللا، وإن لم يقاتلوا

 .حدة، واآلية الكريمة التي حوتها
 :السؤال الثالث عشر _ ١٩٣/١٣

 :اذكر إلى جانب كل كتاب االسم الكامل لمؤلفه 
 : ـ جامع بيان العلم وفضله١ 
 : ـ اإلذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة٢ 
 :      ـ تمام المنة ببيان الخصال الموجبة للجنة٣ 

 :عشرالسؤال الرابع  _ ١٩٤/١٤
كلمة أصلها مكون من حرفين اثنين؛ فزادها التنوين حرفًا آخر، لم ترد في  

ن؛ وفي سورة واحدة؛ عبر آيتين تحمالن ذما للمشركين، يالقرآن الكريم إال مرت
اذكر . العهد أو القرابة: وتحذيرا منهم، واللفظة هذه تعني ـ عند أكثر المفسرين ـ

 .ريمتين اللتين وردت فيهمااللفظة على حدة، واآليتين الك
 :السؤال الخامس عشر _ ١٩٥/١٥

 :قال أحدهم في متن له 
 به على ثالثة أقـــوال  والخلف في جواز االشتغـال 
 ينبغي أن يعلَما: وقال قوم  فابن الصالح والنواوي حرما 
 جوازه لكامل القريحــة  والقولة المشهورة الصحيحـة 
 ليهتدي به إلى الصـواب  ابممارس السنة والكتـــ 
 .ما اسم المتن؟ ومن صاحبه؟ وتحت أي أبوب العلم يندرج؟ 
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 :السؤال السادس عشر _ ١٩٦/١٦
اذكر .  متوالِدين، وكلهم من الصحابة رضي اهللا عنهمأربعة أدركوا النبي  

 .أسماء هؤالء األربعة
 :السؤال السابع عشر _ ١٩٧/١٧

فهل يعد هذا ؛  ثم أسلم بعد وفاة النبي  قبل إسالمه،سمع من النبي  
 .صحابيا؟ ولماذا؟

 :السؤال الثامن عشر _ ١٩٨/١٨
كشف العلم الحديث ما كان سبق إليه القرآن الكريم من أن السبب في كون  

المولود ذكرا أو أنثى إنما هو ماء الرجل، وأن المرأة ال دخل لها في تحديد جنس 
اذكر دليلين فقط ـ والدليل قد يكون أكثر من آية ـ من سورتين في . المولود

 .القرآن الكريم يؤكدان هذا الكشف العلمي
 :السؤال التاسع عشر _ ١٩٩/١٩

 بالثابت من السنة المطهرة أن جزءا من جسم اآلدمي ال يبلى أخبر النبي  
 .ر فيهما اسم هذا الجزء؟ وما هو الحديث الشريف الذي ذُِك. بالموت
 :السؤال العشرون _ ٢٠٠/٢٠

لفظة بمعنى التتابع وردت في القرآن الكريم مرة واحدة؛ في آية تبعث على  
اذكر اللفظة . االعتبار بما حلَّ باألمم الكافرة، وفي سورة عنوانها بصيغة الجمع

 .على حدة، واآلية التي حوتها
 :السؤال الحادي والعشرون _ ٢٠١/٢١

ر بنزولها بعض الصحابة، ومنهم من بكى لذلك، وروي سورة كريمة استبش 
 سورة  عاش بعد نزولها ستين يوما؛ ولهذا سماها ابن عباس أن النبي 

 .اذكر اسم السورة. التوديع
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 :السؤال الثاني والعشرون _ ٢٠٢/٢٢
رجل تحته امرأتان له منهما بنات، أرضعت األولى منهما رضيعا أجنبيا  

ا محراإرضاعنكح إحدى بنات الزوجة . مهل يحل لهذا الرضيع فيما بعد أن ي
 .الثانية؟ ولماذا؟

 :السؤال الثالث والعشرون _ ٢٠٣/٢٣
 خُطبة بهذا الشأن ضمنها من السنة الخُطبة في حفل الزواج، وللنبي  

 .اذكر اآليات الثالث. ثالث آيات كريمات يؤكد بعضها بعضا
 :ع والعشرونالسؤال الراب _ ٢٠٤/٢٤

قل لي في اإلسالم ! يا رسول اهللا: قلت: "  قالعن سفيان بن عبد اهللا  
اذكر ستة فقط من ". قل آمنت باهللا، ثم استقم : قال. قوالً ال أسأل عنه أحدا غيرك

األئمة الذين أخرجوا هذا الحديث الشريف، مع مالحظة أن الزائد عن الستة لن 
 .ينظَر إليه

 : الخامس والعشرونالسؤال _ ٢٠٥/٢٥
زجر : لفظة كريمة وردت في القرآن الكريم مرة واحدة، وأصلها يعني 

إن اهللا تعالى شبه : جاءت في سياق آية قال فيها أكثر المفسرين. الغنم، والصياح بها
 ـ بالراعي الذي يصيح بالغنم واإلبل فال واعظ الكفار وداعيهم ـ وهو محمد 

 .ة على حدة، واآلية الكريمة التي حوتهااذكر اللفظ. تفهم ما يقول
 :السؤال السادس والعشرون _ ٢٠٦/٢٦

 :قال السيوطي ـ رحمه اهللا تعالى ـ 
 وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصر من عدد(    ) قد أكثر الناس في  
 عشرين حررها الحذَّاق والكُبر وهاك تحرير آي ال مزيد لهــا 
 .اذكرها، وبين معناها. ه كلمةالشطر األول من البيت األول تنقص 
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 :السؤال السابع والعشرون _ ٢٠٧/٢٧
ليس شيء أحب إلى اهللا من قطرتين : "  قال عن النبي عن أبي أمامة  

 .أتمم الحديث الشريف، واذكر من أخرجه من الجماعة". …وأثرين
 :السؤال الثامن والعشرون _ ٢٠٨/٢٨

 تعالى ـ أن الصوم يعدل ربع اإليمان، أفاد أبو حامد الغزالي ـ رحمه اهللا 
 .اذكرهما. واستدل على ما ذهب إليه بحديثين شريفين

 :السؤال التاسع والعشرون _ ٢٠٩/٢٩
ما اسم أول قتيل قتله المسلمون؟ وأول أسيرين أسروهما؟ ومتى وقع  

 ذلك؟
 :السؤال الثالثون _ ٢١٠/٣٠

 مجلدات عدة، وهو يشرح البن األثير ـ رحمه اهللا تعالى ـ كتاب واقع في 
 .اذكر اسم الكتاب، واالسم الكامل لمؤلفه. مفردات من السنة
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 القسم الثامن
 :السؤال األول _ ٢١١/١

صحابي أسلمي بصري، واسمه ـ على الصحيح ـ له صلة برياضة  
، وكان مما رواه حديث "دمشق " الرمي، أما كنيته فقد تسمى بها حي من أحياء 

  يتلوها في صالة الفجر، ومات ريف يذكر فيه عدد اآليات التي كان النبي ش
 .اذكر اسمه، وكنيته. في النصف الثاني من القرن األول الهجري

 :السؤال الثاني _ ٢١٢/٢
 :قال الشاعر 
 زوجها والخليفةُ الخالئِفأختُ  جدها والخليفةُ الخليفِة بنتُ 
 .عر، وهم المرموز لهم بخطاذكر أسماء الذين يقصدهم الشا 

 :السؤال الثالث _ ٢١٣/٣
 .ما اسم أول شهيد من شهداء بدر؟ 

 :السؤال الرابع _ ٢١٤/٤
 :قال أحدهم 

 روايتُهم عن العلم ليست خارجة؟  إذا قيل من في الفقه سبعةُ أبحٍر
اذكر البيت الثاني، والذي فيه أسماء الفقهاء السبعة، على أن تذكر أسفل  

 .اسم كل فقيه منهم على حدة، واسم أبيه أيضاالبيت 
 :السؤال الخامس _ ٢١٥/٥

، واسم آخرهم موتًا رضي اهللا اذكر اسم أول الصحابة موتًا بعد هجرة النبي 
 .عنهم أجمعين

 :السؤال السادس _ ٢١٦/٦
اذكر سبب ورود الحديث .  لرجل من قبيلة دوس بالمغفرة ليديهدعا النبي  

واذكر موضعه ـ بالرقم أو بالجزء والصفحة ـ من كتب الحديث بإكمال نصه، 
  .التسعة
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 :السؤال السابع _ ٢١٧/٧
بين معنى الحديث ". ال تُوِكي؛ فيوكَى عليِك : " صحابية قال لها النبي  

 .الشريف، واذكر اسم الصحابية رضي اهللا عنها
 :السؤال الثامن _ ٢١٨/٨

البركة في بيعه؛ فكان لو اشترى  بصحابي اسمه عروة دعا له النبي  
اذكر االسم الكامل لهذا الصحابي، واذكر سبب ورود الحديث . التراب لربح فيه

 .الشريف
 :السؤال التاسع _ ٢١٩/٩

بينا أنا أمشي مع : "  قالأخرج البخاري وغيره عن عبد اهللا بن مسعود  
… نفر من اليهود  في ِخرب المدينة، وهو يتوكأ على عِسيب معه، فمر بالنبي 

إنه يوحى إليه فقمت، : ما الروح؟ فسكت؛ فقلت! يا أبا القاسم: فقام رجل منهم فقال
ويسَألُونَك عن الروِح قُْل الروح ِمن َأمِر ربي وما ُأوِتيتُم ِمن {: فلما انجلى عنه، فقال

 .)١(} قَِليالًالِْعلِْم ِإالَّ
ا نسأل قالت قريش ليهود أعطونا شيًئ:  قالس وعند الترمذي عن ابن عبا 

ويسَألُونَك {: فسألوه عن الروح فأنزل اهللا: قال. سلوه عن الروح: هذا الرجل؛ فقال
 .} قَِليالًعن الروِح قُْل الروح ِمن َأمِر ربي وما ُأوِتيتُم ِمن الِْعلِْم ِإالَّ

ريمة مدنية، في حين أثبتها حديث ابن فحديث ابن مسعود أثبت أن اآلية الك 
 .فما هو وجه الجمع بين الحديثين الشريفين؟. عباس مكية

 :السؤال العاشر _ ٢٢٠/١٠
عن الشيخ عبد العزيز " البرهان في علوم القرآن " نقل الزركشي في كتابه  

 :الديربني قوله
 فه األعلىبيثرب فاعلمن       ولم تأت في القرآن في نص(   ) وما نزلت  

                                                        
 .٨٥:  اإلسراء)١(
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 .اذكر اللفظة المحذوفة من البيت .والحكمة من ذلك أن أكثر أهل مكة جبابرة
 :السؤال الحادي عشر _ ٢٢١/١١

كم من كلمة تدور على األلسن مثالً، فجاء القرآن بمثلها وأحسن منها؛ فمن  
اذكر . فقد جاء معناه في آية كريمة من الجزء العاشر. للحيطان آذان: ذلك قولهم

 .ة الكريمة، وأشر بخط واضح تحت القسم الموافق للمثل المذكور منهااآلي
 :السؤال الثاني عشر _ ٢٢٢/١٢

 لفظة وردت في القرآن الكريم مرة واحدة، جاءت في سياق آيات كريمات  
تكشف عن خبايا المنافقين ومكرهم، وهي في أصلها اللغوي تعني تلك الحركة 

. هواء، ولذا فهي تدخل في مصطلحات علم الرياضياتالنَّوِسية للشيء المعلق في ال
 .  اذكر اللفظة، واآلية الكريمة التي حوتها

 :السؤال الثالث عشر _ ٢٢٣/١٣
في الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم أكثر من آية يستدل بها في القضاء  

اذكر آيتين . على مشروعية إثبات األحكام بالقرائن، أو ما يسمى ظاهر الحال
 .كريمتين في ذلك

 :السؤال الرابع عشر _ ٢٢٤/١٤
آيات كريمة تتحدث عن واحد من األنبياء؛ منها آية فيها فعل يعود ضميره  

اذكر اآلية . المستتر إلى الشمس؛ دل على عودته إليها كلمة في اآلية السابقة
 .الكريمة
 :السؤال الخامس عشر _ ٢٢٥/١٥

ارنًا للكالم، وقد يذكر بعيدا عنه، فمن قد يذكر الجواب في القرآن الكريم مق 
اذكر آية . )١(} سِبيَل الرشَاِد وما َأهِديكُم ِإالَّ… { : ذلك قوله اهللا تعالى في فرعون

 .كريمة تصلح جوابا على ادعاء فرعون هذا

                                                        
 .٢٩:  غافر)١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٣ 

 :السؤال السادس عشر _ ٢٢٦/١٦
ن شارح، كتاب في الفقه الشافعي تعاقب على شرحه أكثر م" المهذَّب "  

واذكر " المهذب " اذكر االسم الكامل لمؤلف ". المجموع " وذلك في كتاب يدعى 
  .اسم كل من قام بشرحه في الكتاب المذكور

 :السؤال السابع عشر _ ٢٢٧/١٧
حاشية ابن عابدين كتاب يربط بين ثالثة كتب في الفقه الحنفي، يشرح  

 : اذكر االسم الكامل لكل من.الالحق منها السابق
 .ـ الكتاب األصل، ومؤلفه 
 .ـ كتاب شرح األصل، ومؤلفه 
 .ـ كتاب شرح الشرح، ومؤلفه 

 :السؤال الثامن عشر _ ٢٢٨/١٨
كتب في الفقه اإلسالمي؛ منها ما هو األصل، " العناية، والبداية، والهداية "  

أي هذه الكتب هو األصل، . ومنها ما هو شرح األصل، ومنها ما هو شرح الشرح
مؤلفه؟؟ وأيها شرح األصل، ومن مؤلفه؟؟ وأيها شرح الشرح، ومن ومن 

 .مؤلفه؟؟
 : السؤال التاسع عشر _ ٢٢٩/١٩

عرف الخُلْع فقها، واذكر دليالً واحدا وواضحا من القرآن الكريم على  
 .مشروعيته

 :السؤال العشرون _ ٢٣٠/٢٠
إال له هللا ـ عز وجل ـ أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، وليس ذلك  

وفي الثلث الثاني من القرآن . سبحانه؛ فكان مما أقسم به الزمن بمختلف فتراته
 اذكر .الكريم آية كريمة يقسم اهللا تعالى فيها بأشرف األزمنة وأبرها على اإلطالق

تلك اآلية الكريمة، واستخرج منها على حدة تركيب القسم، واذكر له تفسيرا 
 .مختصرا يكشف عن المقسم به
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 :السؤال الحادي والعشرون _ ٢٣١/٢١
في الجزء األخير من القرآن الكريم آية كشفت عن واحد من كبائر الذنوب  

الباطنة، وهو عند المفسرين أول ذنب عصي اهللا به في السماء، وأول ذنب عصي 
سم ذلك الذنب، واذكر اآلية الكريمة، وأوضح معنى قول . به في األرض

  .إلى آخر ما قالوه… صي أول ذنب ع: المفسرين
 :األسئلة من الثاني والعشرين إلى السادس والعشرين

 :مقدمة 
حرف : لفظة ابتدئ ذكرها في القرآن الكريم من الجزء الخامس، وهي عند النحويين

واللفظة هذه سوف تدخل .  المضارع الذي به يتمحض زمنهفعلال يدخل إال على ال
ا من السؤال الثاني والعشرين ـ يطلب في ضمن خمسة من أسئلة المسابقة ـ بدء

كل سؤال منها ذكر اللفظة على حدة، واآلية التي مرت في سياقها تلك اللفظة، على 
أن تحدد مادة السؤال الجزء الذي وقعت فيه، والمعنى اإلجمالي لآلية التي هي فيها، 

 :وذلك على النحو اآلتي
 :السؤال الثاني والعشرون _ ٢٣٢/٢٢

فظة في الجزء الخامس في سياق آية كريمة تحث على الجهاد في وردت الل 
اذكر اللفظة على حدة، . سبيل اهللا حتى تتحقق للمسلم غايته في الشهادة أو النصر

 .واآلية الكريمة التي حوتها
 :السؤال الثالث والعشرون _ ٢٣٣/٢٣

وردت اللفظة تلك في الجزء السادس في سياق آية كريمة تتحدث عن ركن  
 .اذكر اللفظة على حدة، واآلية الكريمة التي حوتها. ام من أركان اإليمانه
 :السؤال الرابع والعشرون _ ٢٣٤/٢٤ 
وردت اللفظة تلك في الجزء السابع في سياق آية كريمة أفادت ـ وهي  

تتوعد الكافرين ـ أن لكل خبر حقيقة، أو أن لكل شيء وقتًا يقع فيه من غير تقدم 
 .فظة على حدة، واآلية الكريمة التي حوتهااذكر الل. وتأخر
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 :السؤال الخامس والعشرون _ ٢٣٥/٢٥ 
وردت اللفظة تلك في الجزء الثامن في سياق آية كريمة تتحدى الكافرين  

اذكر اللفظة على حدة، واآلية . وتتوعدهم، وتعد المؤمنين بنيل العواقب الحميدة
 .الكريمة التي حوتها

 :س والعشرونالسؤال الساد _ ٢٣٦/٢٦ 
وردت اللفظة تلك في الجزء التاسع في سياق آية كريمة تظهر عظيم قدرة  

اذكر اللفظة على حدة، . اهللا تعالى في آية جرت لواحد من رسل اهللا عليهم السالم
 .واآلية الكريمة التي حوتها

 :األسئلة من السابع والعشرين إلى الثالثين
 :مقدمة 
صة التي تدخل على الجملة االسمية، واللفظة لفظة من أسرة األفعال الناق 

هذه ستدخل في أربعة من أسئلة المسابقة، بدءا من السؤال السابع والعشرين، حيث 
سيطلب كل سؤال ذكر اللفظة على حدة، واآلية التي حوتها، مع العلم أن مادة 
 السؤال ستحدد الجزء الذي وقعت فيه اللفظة واآلية الكريمة، مع بيان للمعنى

 .اإلجمالي لآلية ذاتها
 :السؤال السابع والعشرون _ ٢٣٧/٢٧

وردت اللفظة في الجزء العاشر من القرآن الكريم، في سياق آية كريمة  
. بدئت بواحد من أسماء اإلشارة، وهي تثبت عدل اهللا ـ سبحانه وتعالى ـ في خلقه

 .  اذكر اللفظة على حدة، واآلية الكريمة التي حوتها
 :لسؤال الثامن والعشرونا _ ٢٣٨/٢٨ 
وردت اللفظة في الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم، في سياق آية كريمة  

تشدد على ضرورة تبرؤ المؤمنين باهللا من الكافرين به ـ سبحانه وتعالى ـ 
اذكر اللفظة على حدة، واآلية الكريمة التي . بصرف النظر عن قرابة النسب

 .حوتها
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 :سع والعشرونالسؤال التا _ ٢٣٩/٢٩ 
وردت اللفظة في الجزء الثامن عشر من القرآن الكريم، في سياق آية  

كريمة تحذر ـ وإلى أبعد الحدود ـ من المجازفة في إطالق األحكام من غير 
اذكر اللفظة على حدة، واآلية . تثبت؛ لما في ذلك من هدم لألسر، وإشعال للفتن

 .الكريمة التي حوتها
 :ثالثونالسؤال ال _ ٢٤٠/٣٠ 
وردت اللفظة في الجزء التاسع والعشرين من القرآن الكريم، في سياق آيات  

إنها نزلت في النَّضر بن الحارث حين قال ما ذكره عنه : قال فيها جمهور المفسرين
وِإذْ قَالُوا اللهم ِإن كَان هذَا هو الْحقَّ ِمن ِعنِْدك { : القرآن الكريم في قوله تعالى

اذكر اللفظة على حدة، . )١(}َأمِطر علَينَا ِحجارةً ِمن السماِء َأو اْئِتنَا ِبعذَاٍب َأِليٍم فَ
 .واآلية الكريمة التي حوتها

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .٣٢: ألنفال ا)١(
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 األجوبة
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 ٦٨ 

 القسم األول
 : الجواب األول _ ١/١

 .م عليهم السالميوسف عليه السالم؛ فهو ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهي
 : الجواب الثاني _ ٢/٢

 .سلمان الفارسي 
 : الثالث الجواب _ ٣/٣

سورة، ونصفه األول ينتهي في /  ١١٤/ فقد بلغت سوره . القرآن الكريم
  /.١٨/ سورة الكهف، وهي السورة ذات الرقم 

 : الجواب الرابع _ ٤/٤
 .نبع الماء من بين أصابع رسول اهللا 

 : امسالجواب الخ _ ٥/٥
 . ـ للهداية أو التعرف على الجهات٣.  ـ لرجم الشياطين٢.  ـ للزينة١
 ) منَا لَهتَدَأعاِطيِن وا ِللشَّيومجا رلْنَاهعجو اِبيحصا ِبمنْيالد اءمنَّا السيز لَقَدو

 .)١()عذَاب السِعيِر 
  )ونتَدهي مِم هِبالنَّجاٍت والمع٢( )و(. 
 :الجواب السادس _ ٦/٦

 :أما األدلة فهي. شرب الخمر
وِمن ثَمراِت النَِّخيِل واَألعنَاِب تَتَِّخذُون ِمنْه سكَرا : ( لإلباحة قول اهللا تعالى 

 ِقلُونعٍم يةً ِلقَوآلي ِفي ذَِلك نًا ِإنسقًا حِرز٣()و(. 

                                                        
 .٥:  الملك)١(
" من سورة  / ٥/ واآلية . هداية النجوم دليالً على" األنعام " من سورة  / ٩٧/ كما تصلح اآلية . ١٦:  النحل)٢(

 .دليالً على الزينة" الصافات 
 .٦٧:  النحل)٣(
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 ٦٩ 

ونَك عن الْخَمِر والْميِسِر قُْل ِفيِهما ِإثْم كَِبير يسَألُ: ( للكراهة قول اهللا تعالى 
ومنَاِفع ِللنَّاِس وِإثْمهما َأكْبر ِمن نَفِْعِهما ويسَألُونَك ماذَا ينِفقُون قُْل الْعفْو كَذَِلك يبين اُهللا 

 ونتَتَفَكَّر لَّكُماِت لَعاآلي ١()لَكُم(. 
يا َأيها الَِّذين آمنُوا : ( م المؤقت ـ عند اقتراب وقت الصالة ـ قول اهللا تعالىللتحري

ا تَقُولُونوا ملَمتَّى تَعى حكَارس َأنْتُمالةَ ووا الصب٢() ال تَقْر(. 

ميِسر يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإنَّما الْخَمر والْ: ( قول اهللا تعالى: للتحريم الدائم
 ونتُفِْلح لَّكُملَع وهتَِنبطَاِن فَاجِل الشَّيمع ِمن سِرج لَاماَألزو ابالَْأنص٣()و(. 

 : الجواب السابع _ ٧/٧
 .النعمان  قتادة بن

 : الجواب الثامن _ ٨/٨
 )لَم ِإنو كبر ِمن كا ُأنِزَل ِإلَيلِّغْ موُل بسا الرها َأيي الَتَهلَّغْتَ ِرسا بْل فَمتَفْع 

الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهاَهللا ال ي النَّاِس ِإن ِمن كِصمعاُهللا ي٤() و(. 
 : الجواب التاسع _ ٩/٩

 . في المسجد األقصى، وصلى خلفه األنبياء عليهم السالمصلى الرسول 
 : الجواب العاشر _ ١٠/١٠

اكُم ُأمةً وسطًا ِلتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاِس ويكُون الرسوُل وكَذَِلك جعلْنَ( 
 ِلنَعلَم من يتَِّبع الرسوَل ِممن ينقَِلب علَيكُم شَِهيدا وما جعلْنَا الِْقبلَةَ الَِّتي كُنتَ علَيها ِإالَّ

 علَى الَِّذين هدى اُهللا وما كَان اُهللا ِليِضيع ِإيمانَكُم ِإن  ِإالَّعلَى عِقبيِه وِإن كَانَتْ لَكَِبيرةً
 ِحيموفٌ رء٥()اَهللا ِبالنَّاِس لَر(. 

                                                        
 .٢١٩:  البقرة)١(
 .٤٣:  النساء)٢(
 .٩٠:  المائدة)٣(
 .٦٧:  المائدة)٤(
 .١٤٣:  البقرة)٥(
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 ٧٠ 

 : الجواب الحادي عشر _ ١١/١١
م وَأنْتُم ُأِحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصياِم الرفَثُ ِإلَى ِنساِئكُم هن ِلباس لَكُ": ( ِمن الْفَجِر " 

 نوهاِشرب فَاآلن نْكُمفَا ععو كُملَيع فَتَاب كُمَأنفُس تَخْتَانُون كُنتُم اُهللا َأنَّكُم ِلمع نلَه اسِلب
خَيِط وابتَغُوا ما كَتَب اُهللا لَكُم وكُلُوا واشْربوا حتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ الَْأبيض ِمن الْ

 .)١()اَألسوِد ِمن الْفَجِر 
 : الجواب الثاني عشر _ ١٢/١٢

 .)٢()والنَّجم والشَّجر يسجداِن ( 
 : الجواب الثالث عشر _ ١٣/١٣

قد كنتُ نهيتُكم عن زيارِة القبوِر : " قال رسول اهللا :  قالعن بريدة 
 .)٣("ها تذكر اآلخرة  فزوروها فإن؛فقد ُأِذن لمحمٍد في زيارة قبر أمه

أما سبب المنع فألن المسلمين كانوا حديثي عهد بشرك وجاهلية؛ حيث لم  
 . اإلسالم في السلوك والنطق يتأدبوا بعد بآداب

أو تزهد في الدنيا، أو [ وأما سبب اإلذن فألن زيارة القبور تذكر اآلخرة 
 ].  تذكر الموت، أو ألن فيها عبرة، ونحوه 

 :  الرابع عشرالجواب _ ١٤/١٤
 .عثمان بن مظعون 

 : الجواب الخامس عشر _ ١٥/١٥
 .)٤()والْقَمر قَدرنَاه منَاِزَل حتَّى عاد كَالْعرجوِن الْقَِديِم ( 

 
 

                                                        
 .١٨٧:  البقرة)١(
 .٦:  الرحمن)٢(
 .١٠٥٤: ، والترمذي ـ واللفظ له ـ٩٧٧:  أخرجه مسلم برقم)٣(
 .٣٩:  يس)٤(
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 ٧١ 

 : الجواب السادس عشر _ ١٦/١٦
 قَاَل ما منَعك َأالَّ: (  إبليس، ودليل ذلك قول اهللا تعالى"أنا " أول من قال 

ِطيٍن تَس ِمن خَلَقْتَهنَاٍر و خَلَقْتَِني ِمن ِمنْه رقَاَل َأنَا خَي تُكرِإذْ َأم د١()ج(. 
 : الجواب السابع عشر _ ١٧/١٧

 ) قَةً ذَِلكدص اكُمونَج يدي نيوا بموَل فَقَدسالر تُمينُوا ِإذَا نَاجآم ا الَِّذينها َأيي
لَكُم رخَي ِحيمر اَهللا غَفُور وا فَِإنتَِجد لَم فَِإن رَأطْه١٢( و ( يدي نيوا بمتُقَد َأن َأَأشْفَقْتُم

نَجواكُم صدقَاٍت فَِإذْ لَم تَفْعلُوا وتَاب اُهللا علَيكُم فََأِقيموا الصالةَ وآتُوا الزكَاةَ وَأِطيعوا 
 ولَهسراَهللا و لُونما تَعِبم اُهللا خَِبير٢() )١٣(و(. 

 : الجواب الثامن عشر _ ١٨/١٨
 .عتبة بن غزوان 

 : الجواب التاسع عشر _ ١٩/١٩
األذى عن  ال إله إال اهللا، وإماطة: من ثمارها أو فروعها. شجرة اإليمان

بضع وستون  اإليمان بضع وسبعون ـ أو: " قال رسول اهللا . الطريق، والحياء
قول ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، والحياء : ـ شعبة، فأفضلها
 .)٣("شعبة من اإليمان 

 :الجواب العشرون _ ٢٠/٢٠
وال يْأتَِل ُأولُوا الْفَضِل ِمنْكُم والسعِة َأن يْؤتُوا . ( مسطح بن أثاثة: الصحابي

مهاِجِرين ِفي سِبيِل اِهللا ولْيعفُوا ولْيصفَحوا َأال تُِحبون َأن ُأوِلي الْقُربى والْمساِكين والْ
 ِحيمر اُهللا غَفُورو اُهللا لَكُم غِْفر٤()ي(. 

 : الجواب الحادي والعشرون _ ٢١/٢١
 .سهيل بن عمرو 

                                                        
 .ص:  من سورة٧٦وتصلح اآلية . ١٢:  األعراف)١(
 . المجادلة)٢(
 .وهو عن أبي هريرة . ٣٥:  أخرجه مسلم برقم)٣(
 .٢٢:  النور)٤(
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 : الجواب الثاني والعشرون _ ٢٢/٢٢
 )مغُلَّ وي َأن ِلنَِبي ا كَانمفَّى كُلُّ نَفٍْس وتُو ِة ثُمامالِْقي موا غَلَّ يْأِت ِبمغْلُْل يي ن

 ونظْلَمال ي مهتْ وبا كَس١()م(. 
 : الجواب الثالث والعشرون _ ٢٣/٢٣

 .عروة بن مسعود الثقفي 
 : الجواب الرابع والعشرون _ ٢٤/٢٤

مانَاِت ِإلَى َأهِلها وِإذَا حكَمتُم بين النَّاِس َأن ِإن اَهللا يْأمركُم َأن تَُؤدوا اَأل( 
 .)٢()تَحكُموا ِبالْعدِل ِإن اَهللا ِنِعما يِعظُكُم ِبِه ِإن اَهللا كَان سِميعا بِصيرا 

 : الجواب الخامس والعشرون _ ٢٥/٢٥
اللَّيِل والنَّهاِر آلياٍت ُألوِلي ِإن ِفي خَلِْق السماواِت والَْأرِض واخِْتالِف (
 .)٣()اَأللْباِب

 : الجواب السادس والعشرون _ ٢٦/٢٦
 .جرير بن عبد اهللا البجلي 

 : الجواب السابع والعشرون _ ٢٧/٢٧
 .سعيد بن المسيب ـ رحمه اهللا تعالى ـ

 : الجواب الثامن والعشرون _ ٢٨/٢٨
 ِإن كَان ِمن ِعنِْد اِهللا وكَفَرتُم ِبِه وشَِهد شَاِهد قُْل َأرَأيتُم) .عبد اهللا بن سالم 

الظَّاِلِمين مِدي الْقَوهاَهللا ال ي ِإن تُمرتَكْباسو نلَى ِمثِْلِه فَآماِئيَل عرِني ِإسب ٤()ِمن(. 
 
 

                                                        
 .١٦١:  آل عمران)١(
 .٥٨:  النساء)٢(
 .١٩٠:  آل عمران)٣(
 .١٠:  األحقاف)٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٣ 

 :الجواب التاسع والعشرون _ ٢٩/٢٩
 واسمعوا وِللْكَاِفِرين انظُرنَا وقُولُوا راِعنَاولُوا يا َأيها الَِّذين آمنُوا ال تَقُ( 
َأِليم ذَاب١()ع(. 

 : الجواب الثالثون _ ٣٠/٣٠
 .الزبير بن العوام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .١٠٤:  البقرة)١(
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 ٧٤ 

 لقسم الثانيا
 : الجواب األول _ ٣١/١

)مِدينَا وَأي نيا بم لَه كبِر رُل ِإال ِبَأما نَتَنَزمو ا كَانمو ذَِلك نيا بما خَلْفَنَا و
 .)١()ربك نَِسيا

 :الجواب الثاني _ ٣٢/٢
 ) ادالِْمه ِبْئسو نَّمهِإلَى ج ونشَرتُحو ونتُغْلَبوا سكَفَر ٢()قُْل ِللَِّذين(. 

 : الجواب الثالث _ ٣٣/٣
 .)٣()بقَِري ِحساٍن متَِّكِئين علَى رفْرٍف خُضٍر وع: ( عبقري

 : الجواب الرابع _ ٣٤/٤
 ) راِهللا خَي ا ِعنْدا قُْل مقَاِئم كُوكتَرا وهوا ِإلَيا انفَضولَه ةً َأوارا ِتجَأوِإذَا رو

 اِزِقينالر راُهللا خَيِة وارالتِّج ِمناللهِو و ٤()ِمن(. 
 : الجواب الخامس _ ٣٥/٥

 ".فداك أبي وأمي  " :  قال لسعدنبي أي أن ال
 : الجواب السادس _ ٣٦/٦

 .لبيد بن ربيعة 
 : الجواب السابع _ ٣٧/٧

 .)٥()ويرزقْه ِمن حيثُ ال يحتَِسب ) ٢(ومن يتَِّق اَهللا يجعْل لَه مخْرجا ( 
 
 

                                                        
 .٦٤:  مريم)١(
 .١٢:  آل عمران)٢(
 .٧٦:  الرحمن)٣(
 .١١:  الجمعة)٤(
 .٣، ٢:  الطالق)٥(
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 ٧٥ 

 : الجواب الثامن _ ٣٨/٨
يورثُ كَاللَةً َأو امرَأةٌ ولَه َأخٌ َأو ُأخْتٌ فَِلكُلِّ وِإن كَان رجٌل ". ( الكاللة " 

واِحٍد ِمنْهما السدس فَِإن كَانُوا َأكْثَر ِمن ذَِلك فَهم شُركَاء ِفي الثُّلُِث ِمن بعِد وِصيٍة 
 .)١()يم حِليم يوصى ِبها َأو ديٍن غَير مضار وِصيةً ِمن اِهللا واُهللا عِل

 يفِْتيكُم ِفي الْكَاللَِة ِإن امرٌؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه ُأخْتٌ يستَفْتُونَك قُْل اُهللا( 
ا ِنصفُ ما تَرك وهو يِرثُها ِإن لَم يكُن لَها ولَد فَِإن كَانَتَا اثْنَتَيِن فَلَهما الثُّلُثَاِن ِمم فَلَها

 وِنساء فَِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ الُْأنثَييِن يبين اُهللا لَكُم َأن تَِضلُّوا تَرك وِإن كَانُوا ِإخْوةً ِرجاالً
 ِليمٍء عاُهللا ِبكُلِّ شَي٢()و(. 

 :الجواب التاسع _ ٣٩/٩
 .مجزأة بن ثور 

 : الجواب العاشر _ ٤٠/١٠
 . رضي اهللا عنهماجابر بن عبد اهللا بن عمرو

 : الجواب الحادي عشر _ ٤١/١١
وِمن النَّاِس من يشِْري نَفْسه ابِتغَاء مرضاِة . ( صهيب بن سنان الرومي 

 .)٣()اِهللا واُهللا رءوفٌ ِبالِْعباِد 
 : الجواب الثاني عشر _ ٤٢/١٢

 .ثياب خَز أو صوف معلَّمة: الخميصة
 .ـ أو هلك ـالوقوع على الوجه : تعس
 .انقلب على رأسه ـ أو خاب ـ: انتكس

 .إذا دخلت في جسمه الشوكة فال خرجت منه: وإذا شيك فال انتقش
 

                                                        
 .١٢:  النساء)١(
 .١٧٦:  النساء)٢(
 .٢٠٧:  البقرة)٣(
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 ٧٦ 

 : الجواب الثالث عشر _ ٤٣/١٣
 .)١()فَقَاَل ِإنِّي َأحببتُ حب الْخَيِر عن ِذكِْر ربي حتَّى تَوارتْ ِبالِْحجاِب ( 

 : رالجواب الرابع عش _ ٤٤/١٤
 ".األعالم : " واللفظة هي. )٢()وِمن آياِتِه الْجواِر ِفي الْبحِر كَاَألعالِم ( 

 : الجواب الخامس عشر _ ٤٥/١٥
وِفي اَألرِض ِقطَع متَجاِوراتٌ وجنَّاتٌ ِمن َأعنَاٍب وزرع ". ( صنوان " 

ٍء واِحٍد ونُفَضُل بعضها علَى بعٍض ِفي اُألكُِل ونَِخيٌل ِصنْوان وغَير ِصنْواٍن يسقَى ِبما
 ِفي ذَِلك آلِإن ِقلُونعٍم ياٍت ِلقَو٣()ي(. 

  :الجواب السادس عشر _ ٤٦/١٦
 في أكثر الروايات الصحيحة ثالثا وستين سنة، كان عمر رسول اهللا ( 

ستيفائه أربعين سنة، ، ألنه بعث عند اثالثا وعشرين سنةوكانت مدة نبوته منها 
 في أول أمره يرى الوحي في المنام، ودام كذلك نصف سنة، ثم رأى الملك وكان 

 ـ نصف سنةفي اليقظة، فإذا نسبت المدة التي أوحي إليه فيها في النوم ـ وهي 
إلى مدة نبوته ـ وهي ثالث وعشرون سنة ـ كانت نصف جزء من ثالثة وعشرين 

 .)٤()ربعين جزءا جزءا، وذلك جزء من ستة وأ
 : الجواب السابع عشر _ ٤٧/١٧

 .سلمة بن األكوع 
 : الجواب الثامن عشر _ ٤٨/١٨

 ".الزلزلة " سورة 
 

                                                        
 .٣٢:  ص)١(
 ".الرحمن "  من سورة ٢٤: وتصلح اآلية. ٣٢:  الشورى)٢(
 .٤: د الرع)٣(
 .٩٨٩: شرح غريب حديث رقم. ٥١٩ و ٥١٨ ص٢ ابن األثير ـ جامع األصول في أحاديث الرسول ـ ج)٤(
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 ٧٧ 

 : الجواب التاسع عشر _ ٤٩/١٩
 .األحنف بن قيس ـ رحمه اهللا تعالى ـ

 : الجواب العشرون _ ٥٠/٢٠
 . )١()ي ِإنَّه لَحقٌّ وما َأنْتُم ِبمعِجِزينويستَنِْبُئونَك َأحقٌّ هو قُْل ِإي ورب". (ِإي " 

 : الجواب الحادي والعشرون _ ٥١/٢١
 ) ِمن نَا لَكُمجا َأخْرِممو تُمبا كَساِت مبطَي نُوا َأنِفقُوا ِمنآم ا الَِّذينها َأيي

لَسو تُنِفقُون وا الْخَِبيثَ ِمنْهممال تَيِض وِبآِخِذيِه ِإالَّاَألر تُم وا َأنلَماعوا ِفيِه وتُغِْمض َأن 
ِميدح ٢()اَهللا غَِني(. 

 : الجواب الثاني والعشرون _ ٥٢/٢٢
 .البراء بن معرور 

 : الجواب الثالث والعشرون _ ٥٣/٢٣
 .)٣() وتَذَرون َأحسن الْخَاِلِقين َأتَدعون بعالً". ( بعل " 

 : لجواب الرابع والعشرونا _ ٥٤/٢٤
ِه ما قَاَل ما خَطْبكُن ِإذْ راودتُّن يوسفَ عن نَفِْسِه قُلْن حاشَ ِللّ". (حصحص"

عِلمنَا علَيِه ِمن سوٍء قَالَتْ امرَأةُ الْعِزيِز اآلن حصحص الْحقُّ َأنَا راودتُّه عن نَفِْسِه 
الص لَِمن ِإنَّهو٤()اِدِقين(. 

 : الجواب الخامس والعشرون _ ٥٥/٢٥
 .عبد اهللا بن جعفر 

 
 

                                                        
 . ٥٣:  يونس)١(
 .٢٦٧:  البقرة)٢(
 .١٢٥:  الصافات)٣(
 .٥١:  يوسف)٤(
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 ٧٨ 

 : الجواب السادس والعشرون _ ٥٦/٢٦
 َأن يِتم نُوره ولَو كَِره يِريدون َأن يطِْفُئوا نُور اِهللا ِبَأفْواِهِهم ويْأبى اُهللا ِإالَّ( 
 ونَل) ٣٢(الْكَاِفرسالَِّذي َأر ويِن كُلِِّه هلَى الدع هظِْهرقِّ ِليِديِن الْحى ودِبالْه ولَهسر 

 شِْركُونالْم كَِره لَو١( ))٣٣(و(. 
 ) ونالْكَاِفر كَِره لَونُوِرِه و ِتماُهللا مو اِهِهماِهللا ِبَأفْو طِْفُئوا نُورِلي ونِريد٨( ي( 

ه ِبالْهدى وِديِن الْحقِّ ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره هو الَِّذي َأرسَل رسولَ
شِْركُون٢() )٩( الْم(. 

 : الجواب السابع والعشرون _ ٥٧/٢٧
 .أسماء بنت عميس رضي اهللا عنها

 : الجواب الثامن والعشرون _ ٥٨/٢٨
 .)٣( )ِإذْ َأبقَ ِإلَى الْفُلِْك الْمشْحوِن". ( أبق " 

 : الجواب التاسع والعشرون _ ٥٩/٢٩
ولَما فَتَحوا متَاعهم وجدوا ِبضاعتَهم ردتْ ِإلَيِهم قَالُوا يا َأبانَا ما ". ( نمير " 

َل بكَي اددنَزفَظُ َأخَانَا ونَحلَنَا وَأه نَِميرنَا وتْ ِإلَيدتُنَا راعِذِه ِبضِغي هٌل نَبكَي ِعيٍر ذَِلك
 ِسير٤()ي(. 
 : الجواب الثالثون _ ٦٠/٣٠

 .)٥()واعبد ربك حتَّى يْأِتيك الْيِقين ". ( اليقين " 
 

 

                                                        
 . التوبة)١(
 . الصف)٢(
 .١٤٠:  الصافات)٣(
 .٦٥:  يوسف)٤(
 .٩٩:  الحجر)٥(
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 ٧٩ 

 القسم الثالث
 : الجواب األول _ ٦١/١

)الر كُونيلَى النَّاِس وع اءدطًا ِلتَكُونُوا شُهسةً وُأم لْنَاكُمعج كَذِلكو كُملَيوُل عس
 .)١()شَِهيدا
 : الجواب الثاني _ ٦٢/٢

 ) لَه ِجدال يِبِه و زجا يوءْل سمعي نِل الِْكتَاِب مَأه اِنيال َأمو كُماِنيِبَأم سلَي
 .)٢() وِليا وال نَِصيرا ِمن دوِن اِهللا

  :الجواب الثالث _ ٦٣/٣
 .)٣() لَكُم ِدينَكُم وَأتْممتُ علَيكُم ِنعمِتي ورِضيتُ لَكُم اِإلسالم ِدينًاالْيوم َأكْملْتُ(

  :الجواب الرابع _ ٦٤/٤
 ".الحشر " ، "األنفال " ، "التوبة " 

  :الجواب الخامس _ ٦٥/٥
 )متْ لَهوا قُطِّعكَفَر فَالَِّذين ِهمبوا ِفي رماِن اخْتَصمذَاِن خَصنَاٍر ه ِمن ابِثي 

 ِميمالْح ُؤوِسِهمِق رفَو ِمن بص٤()ي(. 
  :الجواب السادس _ ٦٦/٦

 يا َأيها الَِّذين آمنُوا علَيكُم َأنفُسكُم ال يضركُم من ضلَّ ِإذَا اهتَديتُم ِإلَى اِهللا( 
 .)٥()م تَعملُون مرِجعكُم جِميعا فَينَبُئكُم ِبما كُنتُ

 
 

                                                        
 .١٤٣:  البقرة)١(
 .١٢٣:  النساء)٢(
 .٣:  المائدة)٣(
 .١٩:  الحج)٤(
 .١٠٥:  المائدة)٥(
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 ٨٠ 

  :الجواب السابع _ ٦٧/٧
وَأوحينَا ِإلَى ُأم موسى َأن َأرِضِعيِه فَِإذَا ِخفِْت علَيِه فََألِْقيِه ِفي الْيم وال (  

 ِلينسرالْم ِمن اِعلُوهجِك وِإلَي وهادِني ِإنَّا رزال تَح١()تَخَاِفي و(. 
  :الثامنالجواب  _ ٦٨/٨

 " َأتَهِض ". ( ِمنْسةُ الَْأرابِتِه ِإال دولَى مع ملَّها دتَ موِه الْملَينَا عيا قَضفَلَم
تَْأكُُل ِمنْسَأتَه فَلَما خَر تَبينَتْ الِْجن َأن لَو كَانُوا يعلَمون الْغَيب ما لَِبثُوا ِفي الْعذَاِب 

 .)٢( )الْمِهيِن
  :الجواب التاسع _ ٦٩/٩

 " اهَأو ) ." ِنيبم اهَأو ِليملَح اِهيمرِإب ٣()ِإن(. 
  :الجواب العاشر _ ٧٠/١٠

فَِإن ِللَِّذين ظَلَموا ذَنُوبا ِمثَْل ذَنُوِب َأصحاِبِهم فَال ". ( ذَنُوبا " أو " ذَنُوِب " 
 .)٤()يستَعِجلُوِن 

  :جواب الحادي عشرال _ ٧١/١١
وَأرسلْنَا الرياح لَواِقح فََأنْزلْنَا ِمن السماِء ماء فََأسقَينَاكُموه وما ". ( لواقح " 

 ِبخَاِزِنين لَه ٥()َأنْتُم(. 
  :الجواب الثاني عشر _ ٧٢/١٢

ةٌ وال نَوم لَه ما ِفي السماواِت  ال ِإلَه ِإال هو الْحي الْقَيوم ال تَْأخُذُه ِسنَاُهللا( 
وما ِفي اَألرِض من ذَا الَِّذي يشْفَع ِعنْده ِإال ِبِإذِْنِه يعلَم ما بين َأيِديِهم وما خَلْفَهم وال 

                                                        
 .٧:  القصص)١(
 .١٤:  سبأ)٢(
 .التوبة:  من سورة١١٤: وتصلح اآلية. ٧٥:  هود)٣(
 .٥٩:  الذاريات)٤(
 .٢٢:  الحجر)٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨١ 

رض وال يُئوده يِحيطُون ِبشَيٍء ِمن ِعلِْمِه ِإال ِبما شَاء وِسع كُرِسيه السماواِت واَأل
 ِظيمالْع ِليالْع وها وم١()ِحفْظُه(. 

  :الجواب الثالث عشر _ ٧٣/١٣
 .أبي بن كعب 

  :الجواب الرابع عشر _ ٧٤/١٤
 .زيد بن أرقم 

  :الجواب الخامس عشر _ ٧٥/١٥
 .خَباب بن اَألرتِّ 

  :الجواب السادس عشر _ ٧٦/١٦
 .معاذ بن جبل 

  :الجواب السابع عشر_  ٧٧/١٧
 .)٢("الخندق : " والغزوة. نُعيم بن مسعود 

  :الجواب الثامن عشر _ ٧٨/١٨
 .الحسن البصري رحمه اهللا تعالى

 : الجواب التاسع عشر _ ٧٩/١٩
تَكَاثُر اعلَموا َأنَّما الْحياةُ الدنْيا لَِعب ولَهو وِزينَةٌ وتَفَاخُر بينَكُم و". (الكفار " 

 كُوني ا ثُمفَرصم اهفَتَر ِهيجي ثُم اتُهنَب الْكُفَّار بجٍث َأعثَِل غَيالِد كَماَألواِل ووِفي اَألم
 وِرضوان وما الْحياةُ الدنْيا ِإال متَاع حطَاما وِفي اآلِخرِة عذَاب شَِديد ومغِْفرةٌ ِمن اِهللا

 .)٣()غُروِرالْ
 
 

                                                        
 .٢٥٥:  البقرة)١(
 ".األحزاب " غزوة :  ويصلح أن يقال)٢(
 .٢٠:  الحديد)٣(
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 ٨٢ 

 : الجواب العشرون _ ٨٠/٢٠
 ِمن ربكُم فَِإذَا َأفَضتُم ِمن عرفَاٍت فَاذْكُروا لَيس علَيكُم جنَاح َأن تَبتَغُوا فَضالً(

 .)١()ضالِّين ِعنْد الْمشْعِر الْحراِم واذْكُروه كَما هداكُم وِإن كُنتُم ِمن قَبِلِه لَِمن الاَهللا
 : الجواب الحادي والعشرون _ ٨١/٢١

 .)٢()الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت طُوبى لَهم وحسن مآٍب " ( طوبى " 
  :الجواب الثاني والعشرون _ ٨٢/٢٢

م من جاء ِإن الَِّذي فَرض علَيك الْقُرآن لَرادك ِإلَى معاٍد قُْل ربي َأعلَ( 
 .)٣()ِبالْهدى ومن هو ِفي ضالٍل مِبيٍن 

  :الجواب الثالث والعشرون _ ٨٣/٢٣
قَاَل الَِّذي ِعنْده ِعلْم ِمن الِْكتَاِب َأنَا آِتيك ِبِه قَبَل َأن يرتَد ِإلَيك طَرفُك فَلَما ( 

 ذَا ِمنقَاَل ه ها ِعنْدتَِقرسم آها رفَِإنَّم شَكَر نمو َأكْفُر َأم ِني َأَأشْكُرلُوبي ِليبِل رفَض
 كَِريم ي غَِنيبر فَِإن كَفَر نمِلنَفِْسِه و شْكُر٤()ي(. 

  :الجواب الرابع والعشرون _ ٨٤/٢٤
ين جاهدوا ِمنْكُم ولَم  الَِّذَأم حِسبتُم َأن تُتْركُوا ولَما يعلَم اُهللا". ( وليجة " 

 .)٥() خَِبير ِبما تَعملُون  وال رسوِلِه وال الْمْؤِمِنين وِليجةً واُهللايتَِّخذُوا ِمن دوِن اِهللا
  :الجواب الخامس والعشرون _ ٨٥/٢٥

 خَير فَاذْكُروا اسم  لَكُم ِفيهاوالْبدن جعلْنَاها لَكُم ِمن شَعاِئِر اِهللا". ( وجبت " 
 علَيها صوافَّ فَِإذَا وجبتْ جنُوبها فَكُلُوا ِمنْها وَأطِْعموا الْقَاِنع والْمعتَر كَذَِلك اِهللا

 ونتَشْكُر لَّكُملَع ا لَكُمنَاهخَّر٦()س(. 
                                                        

 .١٩٨:  البقرة)١(
 .٢٩ : الرعد)٢(
 .٨٥:  القصص)٣(
 .٤٠:  النمل)٤(
 .١٦:  التوبة)٥(
 .٣٦:  الحج)٦(
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 ٨٣ 

  :الجواب السادس والعشرون _ ٨٦/٢٦
 .زيد بن عمرو بن نُفَيل 

  :الجواب السابع والعشرون _ ٨٧/٢٧
يا َأيها الَِّذين آمنُوا ال تَتَِّخذُوا عدوي وعدوكُم ) . حاِطب بن أبي بلْتَعة 

اكُمِإيوَل وسالر ونخِْرجقِّ يالْح ِمن كُماءا جوا ِبمكَفَر قَدِة ودوِبالْم ِهمِإلَي تُلْقُون اءِليَأو 
 ربكُم ِإن كُنتُم خَرجتُم ِجهادا ِفي سِبيِلي وابِتغَاء مرضاِتي تُِسرون ِإلَيِهم َأن تُْؤِمنُوا ِباِهللا

 .)١()ِبالْمودِة وَأنَا َأعلَم ِبما َأخْفَيتُم وما َأعلَنتُم ومن يفْعلْه ِمنْكُم فَقَد ضلَّ سواء السِبيِل 
  :الجواب الثامن والعشرون _ ٨٨/٢٨

وقَالُوا ِإن نَتَِّبع الْهدى معك نُتَخَطَّفْ ِمن َأرِضنَا َأولَم نُمكِّن لَهم حرما آِمنًا ( 
 ونلَمعال ي مهَأكْثَر لَِكننَّا ولَد قًا ِمنٍء ِرزاتُ كُلِّ شَيرِه ثَمى ِإلَيبج٢()ي(. 

  :الجواب التاسع والعشرون _ ٨٩/٢٩
 .المقداد بن عمرو 

  :الجواب الثالثون _ ٩٠/٣٠
 .سالم مولى أبي حذيفة 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .١:  الممتحنة)١(
 .٥٧:  القصص)٢(
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 ٨٤ 

 القسم الرابع
  :الجواب األول _ ٩١/١

 . )١(ُأصيِرم بني عبد األشهل
  :الجواب الثاني _ ٩٢/٢

 .جلَيبيب 
  :الجواب الثالث _ ٩٣/٣

 .حكيم بن ِحزام 
  :الجواب الرابع _ ٩٤/٤

 .ُأسيد بن حضير 
  :الجواب الخامس _ ٩٥/٥

 .حبيب بن زيد 
  :الجواب السادس _ ٩٦/٦

 .خُزيمة بن ثابت 
  :الجواب السابع _ ٩٧/٧

 ." ذو الِبجاديِن " عبد اهللا 
  :الجواب الثامن _ ٩٨/٨

 .جابر بن عبد اهللا 
  :الجواب التاسع _ ٩٩/٩

 .ة بن أبي معيط ـ رضي اهللا عنها ـأم كلثوم بنت عقب
  :الجواب العاشر _ ١٠٠/١٠

 .الليث بن سعد ـ رحمه اهللا تعالى ـ
 

                                                        
 .عمرو بن ثابت بن وقش:  ويصلح جواب)١(
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 ٨٥ 

  :الجواب الحادي عشر _ ١٠١/١١
 .أسد بن فرات بن سنان ـ رحمه اهللا تعالى ـ

  :الجواب الثاني عشر _ ١٠٢/١٢
 ": ِحجر " 
 )ال ي رثٌ ِحجرحو امِذِه َأنْعقَالُوا هو امَأنْعو ِمِهمعِبز نَشَاء نا ِإال مهمطْع

 علَيها افِْتراء علَيِه سيجِزيِهم ِبما كَانُوا حرمتْ ظُهورها وَأنْعام ال يذْكُرون اسم اِهللا
 ونفْتَر١()ي(. 

  ) ِلينسرِر الْمالِْحج ابحَأص كَذَّب لَقَد٢()و(. 
 .)٣() ِفي ذَِلك قَسم ِلِذي ِحجٍر هْل( 

  :الجواب الثالث عشر _ ١٠٣/١٣
 ِمما قَاَل تَزرعون سبع ِسِنين دَأبا فَما حصدتُم فَذَروه ِفي سنْبِلِه ِإال قَِليالً( 

 ا قَ) ٤٧(تَْأكُلُونم ْأكُلْني ادِشد عبس ِد ذَِلكعب ْأِتي ِمني ِإال قَِليالًثُم نلَه تُمما دِمم 
 ِصنُون٤() )٤٨(تُح(. 

  :الجواب الرابع عشر _ ١٠٤/١٤
  علَيِه وَأنْعمتَ علَيِه َأمِسك علَيك زوجك واتَِّق اَهللاوِإذْ تَقُوُل ِللَِّذي َأنْعم اُهللا( 

 َأحقُّ َأن تَخْشَاه فَلَما قَضى زيد ى النَّاس واُهللا مبِديِه وتَخْشَوتُخِْفي ِفي نَفِْسك ما اُهللا
ِمنْها وطَرا زوجنَاكَها ِلكَي ال يكُون علَى الْمْؤِمِنين حرج ِفي َأزواِج َأدِعياِئِهم ِإذَا 

 .)٥( ) مفْعوالًقَضوا ِمنْهن وطَرا وكَان َأمر اِهللا
 

                                                        
 .١٣٨:  األنعام)١(
 .٨٠:  الِحجر)٢(
 .٥:  الفجر)٣(
 . يوسف)٤(
 .٣٧:  األحزاب)٥(
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 ٨٦ 

  :اب الخامس عشرالجو _ ١٠٥/١٥
 .)١()واذْكُر ِفي الِْكتَاِب مريم ِإذْ انتَبذَتْ ِمن َأهِلها مكَانًا شَرِقيا ( 

  :الجواب السادس عشر _ ١٠٦/١٦
 .)٢()فَساهم فَكَان ِمن الْمدحِضين ". ( فساهم " 

  :الجواب السابع عشر _ ١٠٧/١٧
 " ِرِقكُمو) ."عب كَذَِلكقَالُوا لَِبثْنَا و لَِبثْتُم كَم مقَاَل قَاِئٌل ِمنْه منَهيلُوا باءتَسِلي مثْنَاه

يوما َأو بعض يوٍم قَالُوا ربكُم َأعلَم ِبما لَِبثْتُم فَابعثُوا َأحدكُم ِبوِرِقكُم هِذِه ِإلَى الْمِدينَِة 
 .)٣()طَعاما فَلْيْأِتكُم ِبِرزٍق ِمنْه ولْيتَلَطَّفْ وال يشِْعرن ِبكُم َأحدافَلْينظُر َأيها َأزكَى 

  :الجواب الثامن عشر _ ١٠٨/١٨
) ا كُنتُمِبم ذَابةً فَذُوقُوا الْعِديتَصو كَاءِت ِإال ميالْب ِعنْد مالتُهص ا كَانمو
ون٤()تَكْفُر(. 
  : التاسع عشرالجواب _ ١٠٩/١٩

 .)٥( )وكَان اِإلنسان َأكْثَر شَيٍء جدالً( 
  :الجواب العشرون _ ١١٠/٢٠

 جالس، فصلى فلما دخل أعرابي المسجد والنبي : " عن أبي هريرة قال
لقد :  فقالفالتفت إليه . اللهم ارحمني ومحمدا، وال ترحم معنا أحدا: فرغ قال

: أن بال في المسجد؛ فأسرع إليه الناس فقال النبي فلم يلبث . تحجرتَ واسعا
إنما بِعثتم ميسرين، ولم : أهريقوا عليه سجالً من ماء ـ أو دلوا من ماء ـ ثم قال

 ".تُبعثوا معسرين 

                                                        
 .١٦:  مريم)١(
 .١٤١:  الصافات)٢(
 .١٩:  الكهف)٣(
 .٣٥:  األنفال)٤(
 .٥٤:  الكهف)٥(
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 ٨٧ 

  :الجواب الحادي والعشرون _ ١١١/٢١
 .شُريح بن الحارث رحمه اهللا تعالى

  :الجواب الثاني والعشرون _ ١١٢/٢٢
 .م المؤمنين زينب بنت جحش رضي اهللا عنهاأ

  :الجواب الثالث والعشرون _ ١١٣/٢٣
 .سعيد بن جبير رحمه اهللا تعالى

 : الجواب الرابع والعشرون _ ١١٤/٢٤
والالِئي يِئسن ِمن : ( وآيتها". الطالق " سورة النساء القُصرى هي سورة 

م فَِعدتُهن ثَالثَةُ َأشْهٍر والالِئي لَم يِحضن وُأوالتُ الْمِحيِض ِمن ِنساِئكُم ِإن ارتَبتُ
 . )١() يجعْل لَه ِمن َأمِرِه يسرا اَألحماِل َأجلُهن َأن يضعن حملَهن ومن يتَِّق اَهللا

ون ِمنْكُم والَِّذين يتَوفَّ: ( وآيتها". البقرة " سورة النساء الطُّولى هي سورة 
 نَاحفَال ج نلَهَأج لَغْنا فَِإذَا بشْرعٍر وةَ َأشْهعبَأر ِبَأنفُِسِهن نصبتَرا ياجوَأز ونذَريو

 .)٢() ِبما تَعملُون خَِبير علَيكُم ِفيما فَعلْن ِفي َأنفُِسِهن ِبالْمعروِف واُهللا
 : خامس والعشرونالجواب ال _ ١١٥/٢٥

يا بِني ِإسراِئيَل اذْكُروا ِنعمِتي الَِّتي َأنْعمتُ علَيكُم وَأنِّي فَضلْتُكُم علَى (
الَِمين١٢٢: ومثيلتها اآلية رقم. )٣()الْع. 

 :ويصلح الجواب التالي
)و تُمبا كَسم لَكُمتْ وبا كَسا مخَلَتْ لَه ةٌ قَدُأم ا كَانُوا ِتلْكمع َألُونال تُس
لُونمع١٤١: ومثيلتها اآلية رقم. )٤()ي. 

 
                                                        

 .٤:  اآلية)١(
 .٢٣٤:  اآلية)٢(
 .٤٧:  البقرة)٣(
 .١٣٤:  البقرة)٤(
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 ٨٨ 

  :الجواب السادس والعشرون _ ١١٦/٢٦
 ".اآلِزفَة " 

  :الجواب السابع والعشرون _ ١١٧/٢٧
 .)١()هيهاتَ هيهاتَ ِلما تُوعدون ". ( هيهاتَ " 

  :الجواب الثامن والعشرون _ ١١٨/٢٨
 وعلَى كُلِّ ضاِمٍر يْأِتين ِمن وَأذِّن ِفي النَّاِس ِبالْحج يْأتُوك ِرجاالً ". ( ضامر" 

 .)٢()كُلِّ فَج عِميٍق 
  : والعشرونالتاسعالجواب  _ ١١٩/٢٩

 ما قَطَعتُم ِمن ِلينٍَة َأو تَركْتُموها قَاِئمةً علَى ُأصوِلها فَِبِإذِْن اِهللا". ( لينة " 
 الْفَاِسِقين خِْزيِلي٣()و(. 

  :الجواب الثالثون _ ١٢٠/٣٠
 .)٤("من تَحلَّم بحلٍْم لَم يره كُلِّفَ َأن يعِقد بين شَِعيرتَيِن، ولَن يفْعَل : " قال 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .٣٦:  المؤمنون)١(
 .٢٧:  الحج)٢(
 .٥:  الحشر)٣(
". من كذب في حلمه كُلِّف يوم القيامة عقد شعيرة : "  ويصلح حديث.وهو عن ابن عباس . ٧٠٤٢:  البخاري)٤(

 .٢٢٨١: أخرجه الترمذي
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 ٨٩ 

 القسم الخامس
 :الجواب األول _ ١٢١/١

  )ِف ورِبالْع رْأمو فْوخُذْ الْع اِهِلينالْج نع ِرض١()َأع(. 
 :الجواب الثاني ١٢٢/٢

  ) َئاِت ذَِلكيالس نذِْهبنَاِت يسالْح ِل ِإناللَّي لَفًا ِمنزاِر وِفي النَّهالةَ طَرالص َأِقمو
 ى ِللذَّاِكِرين٢()ِذكْر(. 

 :الجواب الثالث _ ١٢٣/٣
ا وال ِدماُؤها ولَِكن ينَالُه التَّقْوى ِمنْكُم كَذَِلك سخَّرها لَكُم  لُحومهلَن ينَاَل اَهللا(  

 .)٣() علَى ما هداكُم وبشِّر الْمحِسِنين ِلتُكَبروا اَهللا
 :الجواب الرابع _ ١٢٤/٤

  ) رفَكَب كبر٤()و(. 
 :الجواب الخامس _ ١٢٥/٥

 .)٥()ِقبوا ِبِمثِْل ما عوِقبتُم ِبِه ولَِئن صبرتُم لَهو خَير ِللصاِبِرينوِإن عاقَبتُم فَعا( 
 :الجواب السادس _ ١٢٦/٦

  " قَاِنِتين) ."وا ِللَِّه قَاِنِتينقُومطَى وسالِة الْوالصاِت ولَولَى الصاِفظُوا ع٦()ح(. 
 :الجواب السابع _ ١٢٧/٧

 علَى حرٍف فَِإن َأصابه خَير اطْمَأن ِبِه وِإن اِس من يعبد اَهللاوِمن النَّ(  
 ِبينالْم انرالْخُس وه ةَ ذَِلكاآلِخرا ونْيالد ِهِه خَِسرجلَى وع ِفتْنَةٌ انقَلَب تْهاب٧()َأص(. 

                                                        
 .١٩٩:  األعراف)١(
 .١١٤:  هود)٢(
 .٣٧:  الحج)٣(
 .٣:  المدثر)٤(
 .٢١١٢٧: المسند: وانظر. ١٢٦:  النحل)٥(
 .٢٣٨:  البقرة)٦(
 .١١:  الحج)٧(
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 ٩٠ 

 :الجواب الثامن _ ١٢٨/٨
لْقَوِم ِمن سوِء ما بشِّر ِبِه َأيمِسكُه علَى هوٍن َأم يتَوارى ِمن ا". ( الهون "  

 ونكُمحا يم اءاِب َأال سِفي التُّر هسد١()ي(. 
 :الجواب التاسع _ ١٢٩/٩

ن وقَاَل ربكُم ادعوِني َأستَِجب لَكُم ِإن الَِّذين يستَكِْبرون عن ِعبادِتي سيدخُلُو(  
 اِخِريند نَّمه٢()ج(. 

 :الجواب العاشر _ ١٣٠/١٠
 ".المجادلة " سورة  

 :الجواب الحادي عشر _ ١٣١/١١
 .)٣()وتَتَِّخذُون مصاِنع لَعلَّكُم تَخْلُدون ". ( مصانع "  

 :الجواب الثاني عشر _ ١٣٢/١٢
 .)٤()نَاوشُ ِمن مكَاٍن بِعيٍد وقَالُوا آمنَّا ِبِه وَأنَّى لَهم التَّ". ( التناوش " 

 :الجواب الثالث عشر _ ١٣٣/١٣
 رجلَيِن َأحدهما َأبكَم ال يقِْدر علَى شَيٍء وهو كَلٌّ وضرب اُهللا مثَالً". ( كَلٌّ "  

ي نمو وتَِوي هسْل يٍر هْأِت ِبخَيال ي هجوا ينَمَأي الهولَى ملَى عع وهِل ودِبالْع رْأم
 .)٥()ِصراٍط مستَِقيٍم 

 :الجواب الرابع عشر _ ١٣٤/١٤
محمد رسوُل اِهللا والَِّذين معه َأِشداء علَى الْكُفَّاِر رحماء بينَهم تَراهم ركَّعا (  

يماهم ِفي وجوِهِهم ِمن َأثَِر السجوِد ذَِلك  ِمن اِهللا وِرضوانًا ِسسجدا يبتَغُون فَضالً
مثَلُهم ِفي التَّوراِة ومثَلُهم ِفي اِإلنِْجيِل كَزرٍع َأخْرج شَطَْأه فَآزره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى 

                                                        
 .٥٩:  النحل)١(
 .٦٠:  غافر)٢(
 .١٢٩:  الشعراء)٣(
 .٥٢:  سبأ)٤(
 .٧٦:  النحل)٥(
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 ٩١ 

ين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت  الَِّذعلَى سوِقِه يعِجب الزراع ِليِغيظَ ِبِهم الْكُفَّار وعد اُهللا
 .)١()ِمنْهم مغِْفرةً وَأجرا عِظيما 

 :الجواب الخامس عشر _ ١٣٥/١٥
 .)٢("األرواح جنود مجنَّدة؛ فما تعارف منها اْئتَلف، وما تناكر منها اختَلف "  

 :الجواب السادس عشر _ ١٣٦/١٦
بخُفَّيِه يلبسهما فلبس أحدهما، ثم   دعا رسول اِهللا" :  قالعن أبي أمامة  

من :  جاء غراب فاحتمل اآلخر، فرمى به؛ فخرجت منه حية؛ فقال رسول اِهللا
 .)٣(" واليوم اآلِخر فال يلْبس خفيه حتى ينْفُضهما كان يؤمن باِهللا

 :الجواب السابع عشر _ ١٣٧/١٧
 .)٤("زادك اهللا حرصا، وال تعد " 

 :ن عشرالجواب الثام _ ١٣٨/١٨
 والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان !إيٍه يا ابن الخطاب: " قال رسول اهللا  

 .)٥( "!سالكًا فَجا إال سلك فجا غير فجك
 :الجواب التاسع عشر _ ١٣٩/١٩

 .)٦("ال عقْر في اإلسالم : " قال رسول اهللا  
 

                                                        
 . ٢٩:  الفتح)١(
 في شعب اإليمان، ٩٠٣٩: البيهقي: ، وأخرجه مع سبب وروده٣٣٣٦: بخاري أخرجه ـ بال سبب ورود ـ ال)٢(

رواه أبو يعلى :  ـ٩١ ص٨ في مسنده، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ـ ج٤٣٨١: وأبو يعلى ـ مختصرا ـ
 .ورجاله رجال الصحيح

: مجمع الزوائد: انظر. صحيح إن شاء اهللا: ، وقال عنه الهيثمي٧٦٢٠:  أخرجه الطبراني ـ في المعجم الكبير ـ)٣(
 . ١٤٣ ص٥ج
 .٧٨٣:  البخاري)٤(
 .ويصلح في الجواب اللفظ المقارب لهذه الرواية. ٢٣٩٦: ، ومسلم٦٠٨٥:  البخاري)٥(
 .٣٨٠: كما في رواية أبي داود" حجرت " بدل " تحجرت : " ويصلح في الجواب. ٣٢٢٢:  أبو داود)٦(
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 ٩٢ 

 :الجواب العشرون _ ١٤٠/٢٠
 .)١("رت واسعا لقد حج " :قال رسول اهللا  

 :الجواب الحادي والعشرون _ ١٤١/٢١
 .وائل بن حجر  

 :الجواب الثاني والعشرون _ ١٤٢/٢٢
 .عمرو بن حزم  

 :الجواب الثالث والعشرون _ ١٤٣/٢٣
 .أبو جندل بن سهيل بن عمرو  

 :الجواب الرابع والعشرون _ ١٤٤/٢٤
 .عكاشة بن ِمحصن  

 :والعشرونالجواب الخامس  _ ١٤٥/٢٥
 .العباس بن عبادة  

 :الجواب السادس والعشرون _ ١٤٦/٢٦
 .أبو الطُّفَيل عامر بن واثلة  

 :الجواب السابع والعشرون _ ١٤٧/٢٧
 .سهيل بن زيد : أبو طلحة األنصاري 

 :الجواب الثامن والعشرون _ ١٤٨/٢٨
 .عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي ـ رحمه اهللا تعالى ـ

 :لجواب التاسع والعشرونا _ ١٤٩/٢٩
 .ضرار بن الخطاب  

 :الجواب الثالثون _ ١٥٠/٣٠
 .عدي بن حاتم الطائي  

                                                        
 . ٦٠١٠:  البخاري)١(
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 ٩٣ 

 القسم السادس
 :الجواب األول _ ١٥١/١

 وال تَكُونُوا كَالَِّتي نَقَضتْ غَزلَها ِمن بعِد قُوٍة َأنكَاثًا تَتَِّخذُون َأيمانَكُم دخَالً(  
 ِبِه ولَيبينَن لَكُم يوم الِْقيامِة ما كُون ُأمةٌ ِهي َأربى ِمن ُأمٍة ِإنَّما يبلُوكُم اُهللابينَكُم َأن تَ

 ِفيِه تَخْتَِلفُون ١()كُنْتُم(. 
 :الجواب الثاني _ ١٥٢/٢

 .)٢()فَشَاِربون شُرب الِْهيِم ". ( الهيم "  
 :الجواب الثالث _ ١٥٣/٣

قَاَل يبنَُؤم ال تَْأخُذْ ِبِلحيِتي وال ِبرْأِسي ِإنِّي خَِشيتُ َأن تَقُوَل ". ( تي لحي"  
 .)٣()فَرقْتَ بين بِني ِإسراِئيَل ولَم تَرقُب قَوِلي 

 :الجواب الرابع _ ١٥٤/٤
 .)٤()لَّهم الساِمِري قَاَل فَِإنَّا قَد فَتَنَّا قَومك ِمن بعِدك وَأض". ( السامري "  

 :الجواب الخامس _ ١٥٥/٥
 .)٥()الَِّذين جعلُوا الْقُرآن ِعِضين ". ( عضين "  
 .)٦()عن الْيِميِن وعن الشِّماِل ِعِزين ". ( عزين "  
 
 
 

                                                        
 .٩٢:  النحل)١(
 .٥٥: لواقعة ا)٢(
 .٩٤:  طه)٣(
 .٩٥ و ٨٧: وتصلح في الجواب اآلية. ٨٥:  طه)٤(
 .٩١:  الِحجر)٥(
 .٣٧:  المعارج)٦(
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 ٩٤ 

 :الجواب السادس _ ١٥٦/٦
 معهم الِْكتَاب والِْميزان ِليقُوم النَّاس لَقَد َأرسلْنَا رسلَنَا ِبالْبينَاِت وَأنْزلْنَا(  

 من ينْصره ورسلَه ِبالِْقسِط وَأنْزلْنَا الْحِديد ِفيِه بْأس شَِديد ومنَاِفع ِللنَّاِس وِليعلَم اُهللا
 .)١() قَِوي عِزيزِبالْغَيِب ِإن اَهللا

 ": الحديد. " السلطة القضائية ": الميزان" . السلطة التشريعية ": الكتاب"  
 .السلطة التنفيذية

 :الجواب السابع _ ١٥٧/٧
وِإذَا قَرْأتَ الْقُرآن جعلْنَا بينَك وبين الَِّذين ال يْؤِمنُون ِباآلِخرِة ِحجابا ( 

 .)٢()مستُورا
 :الجواب الثامن _ ١٥٨/٨

 .)٣()ا عجْل لَنَا ِقطَّنَا قَبَل يوِم الِْحساِب وقَالُوا ربنَ". ( قطنا "  
 :الجواب التاسع _ ١٥٩/٩

 .)٤()ال تَرى ِفيها ِعوجا وال َأمتًا ". ( أمتًا "  
 :الجواب العاشر _ ١٦٠/١٠

ك ِإنِّي كَمثَِل الشَّيطَاِن ِإذْ قَاَل ِلِإلنساِن اكْفُر فَلَما كَفَر قَاَل ِإنِّي بِريء ِمنْ(  
 .)٥() رب الْعالَِمين َأخَافُ اَهللا

 
 
 

                                                        
 .٢٥:  الحديد)١(
 .٤٥:  اإلسراء)٢(
 .١٦:  ص)٣(
 .١٠٧:  طه)٤(
 .١٦:  الحشر)٥(
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 ٩٥ 

 :الجواب الحادي عشر _ ١٦١/١١
قَاَل الَِّذي ِعنْده ِعلْم ِمن الِْكتَاِب َأنَا آِتيك ِبِه قَبَل َأن يرتَد ِإلَيك طَرفُك فَلَما (  

 ِليبلُوِني َأَأشْكُر َأم َأكْفُر ومن شَكَر فَِإنَّما رآه مستَِقرا ِعنْده قَاَل هذَا ِمن فَضِل ربي
 كَِريم ي غَِنيبر فَِإن كَفَر نمِلنَفِْسِه و شْكُر١()ي(. 

 ) ِمن فَكَان طَانالشَّي هعا فََأتْبلَخَ ِمنْهاِتنَا فَانسآي نَاهَأ الَِّذي آتَينَب ِهملَياتُْل عو
 .)٢()اِوينالْغَ

 :الجواب الثاني عشر _ ١٦٢/١٢
وِإن امرَأةٌ خَافَتْ ِمن بعِلها نُشُوزا َأو ِإعراضا فَال جنَاح علَيِهما َأن يصِلحا ( 

 تَتَّقُوا فَِإنِسنُوا وتُح ِإنو الشُّح تْ اَألنفُسِضرُأحو رخَي لْحالصا ولْحا صمنَهياَهللاب كَان 
 .)٣()ِبما تَعملُون خَِبيرا 

 :الجواب الثالث عشر _ ١٦٣/١٣
 .)٦("َأحد َأحد . " )٥("حم ال ينصرون . " )٤("َأِمتْ َأِمتْ "  

 :الجواب الرابع عشر _ ١٦٤/١٤
ال تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل اهللا أفضل من : " قال رسول اهللا  

؛ أال تحبون أن يغفر اهللا لكم، ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في صالته في بيته سبعين عاما
 .)٨(" ناقة وجبت له الجنة )٧(سبيل اهللا؛ من قاتل في سبيل اهللا فُواقَ

                                                        
 .٤٠:  النمل)١(
 .١٧٥:  األعراف)٢(
 .١٢٨:  النساء)٣(
 .٥٧٣ / ٢ ابن األثير ـ جامع األصول ـ )٤(
 . المكان نفسه)٥(
محمود شيث خطاب ـ : وانظر. ٢٥٨ و٢٥٧ / ٧ شمس الحق أبادي ـ عون المعبود شرح سنن أبي داود ـ )٦(

الغاية من إثبات المرجع إعانة المصحح على التحقق من صحة اإلجابة؛ لذا فإن : تعقيب. ١١١الرسول القائد ـ ص
  . بطريقة ما ـ أن الجواب صحيحعدم ذكره ال يؤثر بالنجاح إذا ثبت للمصحح ـ

 . ما بين الحلبتين من الوقت)٧(
 .١٦٥٠:  قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والحديث برقم)٨(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٩٦ 

 :الجواب الخامس عشر _ ١٦٥/١٥
ليس الخبر كالمعاينة؛ إن اهللا : " قال رسول اهللا :  قالعن ابن عباس  

فلم يلق األلواح، فلما عاين ما عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل 
 .)١("صنعوا ألقى األلواح فانكسرت 

 :الجواب السادس عشر _ ١٦٦/١٦
 .يوسف بن يحيى البويطي ـ رحمه اهللا تعالى ـ 

 :الجواب السابع عشر _ ١٦٧/١٧
 فَِرحوا ِبما فَلَما نَسوا ما ذُكِّروا ِبِه فَتَحنَا علَيِهم َأبواب كُلِّ شَيٍء حتَّى ِإذَا(  

ونِلسبم مغْتَةً فَِإذَا هب م٢()ُأوتُوا َأخَذْنَاه(. 
 :الجواب الثامن عشر _ ١٦٨/١٨

لعن اهللا من لعن والده، ولعن اهللا من ذبح لغير اهللا، ولعن اهللا من آوى "  
 .)٣("محِدثًا، ولعن اهللا من غير منار األرض 

 :الجواب التاسع عشر _ ١٦٩/١٩
 . عيينة ـ رحمه اهللا تعالى ـسفيان بن 

 :الجواب العشرون _ ١٧٠/٢٠
  رضي اهللا عنها )٤(عفراء بنت عبيد 
 
 

                                                        
وقال محققه أحمد شاكر ـ رحمه اهللا تعالى . ٢٤٤٧: دار الحديث ـ برقم:  أخرجه اإلمام أحمد في المسند ـ ط)١(
الغاية من إثبات المرجع إعانة : تعقيب. ٢٧١ ص ١ج:  فيوالحديث في طبعة دار صادر يقع. إسناده صحيح: ـ

المصحح على التحقق من صحة اإلجابة؛ لذا فإن عدم ذكره ال يؤثر بالنجاح إذا ثبت للمصحح ـ بطريقة ما ـ أن 
 .الجواب صحيح

 . ٤٤:  األنعام)٢(
 .١٩٧٨:  أخرجه مسلم)٣(
 .٣٦٤ ص٤قالني ـ اإلصابة في تمييز الصحابة ـ جابن حجر العس: انظر. عفراء بنت ثعلبة:  يجوز أن يقال)٤(
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 ٩٧ 

 :الجواب الحادي والعشرون _ ١٧١/٢١
 .القَسامة: أحكام.  )١(عبد اهللا بن سهل 

 :الجواب الثاني والعشرون _ ٢٢/ ١٧٢
وُأوالتُ ( : تنتهي عدتها بالوالدة؛ قال اهللا تعالى: أ ـ المطلقة الحامل 

 نلَهمح نعضي َأن نلُهاِل َأجم٢()اَألح(. 
ياَأيها : ( ليس عليها عدة؛ قال اهللا تعالى: ب ـ المطلقة غير المدخول بها 

كُم علَيِهن ِمن الَِّذين آمنُوا ِإذَا نَكَحتُم الْمْؤِمنَاِت ثُم طَلَّقْتُموهن ِمن قَبِل َأن تَمسوهن فَما لَ
 .)٣()ِعدٍة تَعتَدونَها 

والالِئي : ( عدتها ثالثة أشهر؛ قال اهللا تعالى: ج ـ المطلقة التي ال تحيض 
 نِحضي الالِئي لَمٍر وثَالثَةُ َأشْه نتُهفَِعد تُمتَبار ِإن اِئكُمِنس ِحيِض ِمنالْم ِمن نِئس٤()ي(. 

عدتها : لقة الحائل ـ ليست بحامل ـ وهي من النساء الِحيضد ـ المط
 .)٦()والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن ِبَأنفُِسِهن ثَالثَةَ قُروٍء : ( ؛ قال اهللا تعالى)٥(ثالث حيضات

عدتها أربعة أشهر وعشر : هـ ـ المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها
 يتَوفَّون ِمنْكُم ويذَرون َأزواجا يتَربصن ِبَأنفُِسِهن َأربعةَ والَِّذين: ( ليال؛ قال اهللا تعالى

 .)٧()َأشْهٍر وعشْرا 
لها حكم سابقتها : و ـ المتوفى عنها زوجها بعد الدخول، وهي حائل

 ). هـ: الفقرة(

                                                        
 . ابن زيد الحارثي)١(
 .٤:  الطالق)٢(
 .٤٩:  األحزاب)٣(
 .٤:  الطالق)٤(
 .ثالثة أطهار:  يصلح أن يقال)٥(
 .٢٢٨:  البقرة)٦(
 .٢٣٤:  البقرة)٧(
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 ٩٨ 

؛ قال اهللا )١(تنتهي عدتها بالوالدة: ز ـ المتوفى عنها زوجها وهي حامل
 .)٢()وُأوالتُ اَألحماِل َأجلُهن َأن يضعن حملَهن : ( تعالى
 :الجواب الثالث والعشرون _ ١٧٣/٢٣

.  صاحب اإلبل المريضة أن يوردها على اإلبل الصحيحةنهى النبي 
 .ألصحاب األمراض السارية" الحجر الصحي "  دليل على مشروعية )٣(والحديث

 :ابع والعشرونالجواب الر _ ١٧٤/٢٤
 ".البديع " 

 :الجواب الخامس والعشرون _ ١٧٥/٢٥
 .ثُمامة بن ُأثال 

 :الجواب السادس والعشرون _ ١٧٦/٢٦
 .)٤()َأو ما ملَكَتْ َأيمانُهن : ( قال اهللا تعالى 

 :الجواب السابع والعشرون _ ١٧٧/٢٧
ب فاطرح متاعك اذه: فأتاه مرتين أو ثالثًا؛ فقال. اذهب فاصبر: " قال  

فطرح متاعه في الطريق؛ فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره؛ فجعل . في الطريق
ارجع ال ترى مني : فعل اهللا به، وفعل وفعل؛ فجاء إليه جاره فقال له: الناس يلعنونه
 .)٥("شيئا تكرهه 

 :الجواب الثامن والعشرون _ ١٧٨/٢٨
 .بن محمد رحمه اهللا تعالى) الصادق ( جعفر  

                                                        
وعشرا، وأجل وضع الحمل؛ أجل األربعة أشهر : تنتهي عدتها بانقضاء أبعد األجلين:  يصلح في الجواب أن يقال)١(

 . على اجتهاد بعض أهل العلم
 .٤:  الطالق)٢(
، ٢٥٣ و ٢٥٢ ص١٠ابن حجر العسقالني ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ـ ج:  انظر في شرح الحديث)٣(

 . ٥٧٧١: ال هامة، حديث: باب
 .٣١:  النور)٤(
 .٥١٥٣:  أبو داود)٥(
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 ٩٩ 

 :الجواب التاسع والعشرون _ ١٧٩/٢٩
. )١(رمي الحصاة أو النواة؛ بأن تُجعل بين السبابتين، ثم يرمى بها: الْخَذْفُ 

  فجعل رسول اهللا )٣( امرأة؛ فأسقطت)٢(أن امرأة حذفت: " أما سبب الورود فهو
 .)٤("في ولدها خمسين شاة ونهى يومئذ عن الخذف 

 :الجواب الثالثون _ ١٨٠/٣٠
 .)٥("إنما عم الرجل ِصنْو أبيه "  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
ـ النهاية في : ابن األثير: انظر. رمي الحصاة بين اإلبهام والسبابة: الجوابويصلح في .  المثبت أعاله هو األشهر)١(

 . ١٦ / ٢غريب الحديث واألثر ـ 
 . يجوز بالحاء وبالخاء أيضا)٢(
 . أي أسقطت جنينها)٣(
 .٤٧ / ٨:  النسائي)٤(
 .حسن صحيح: وقال. ٣٧٥٨:  الترمذي)٥(
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 القسم السابع
 :الجواب األول _ ١٨١/١

 .)١()قُْل ما يعبُأ ِبكُم ربي لَوال دعاُؤكُم فَقَد كَذَّبتُم فَسوفَ يكُون ِلزاما (  
 :الجواب الثاني _ ١٨٢/٢

تَِّبعوه وال تَتَِّبعوا السبَل فَتَفَرقَ ِبكُم عن سِبيِلِه وَأن هذَا ِصراِطي مستَِقيما فَا(  
 تَتَّقُون لَّكُمِبِه لَع اكُمصو ٢()ذَِلكُم(. 

 :الجواب الثالث _ ١٨٣/٣
 .)٣( ) معذِّبهم وهم يستَغِْفرون ِليعذِّبهم وَأنْتَ ِفيِهم وما كَان اُهللاوما كَان اُهللا(  

 :الجواب الرابع _ ١٨٤/٤
وداود وسلَيمان ِإذْ يحكُماِن ِفي الْحرِث ِإذْ نَفَشَتْ ِفيِه غَنَم الْقَوِم وكُنَّا . ( نَفَشَتْ

 شَاِهِدين كِْمِهم٤()ِلح(. 
 :الجواب الخامس _ ١٨٥/٥

 .)٥()ِبِه الْمتَِّقين وتُنِذر ِبِه قَوما لُدا فَِإنَّما يسرنَاه ِبِلساِنك ِلتُبشِّر . ( لُدا 
 :الجواب السادس _ ١٨٦/٦

 .)٦(أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
 :الجواب السابع _ ١٨٧/٧

 ِللنَّاِس كُونُوا  الِْكتَاب والْحكْم والنُّبوةَ ثُم يقُوَلما كَان ِلبشٍَر َأن يْؤِتيه اُهللا(  
  ولَِكن كُونُوا رباِنيين ِبما كُنْتُم تُعلِّمون الِْكتَاب وِبما كُنتُم ِعبادا ِلي ِمن دوِن اِهللا

                                                        
 .٧٧:  الفرقان)١(
 .١٥٣:  األنعام)٢(
 .٣٣: ال األنف)٣(
 .٧٨:  األنبياء)٤(
 .٩٧:  مريم)٥(
 .محمد بن رشد:  يكفي في الجواب)٦(
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 ١٠١ 

 ونسر١()تَد(. 
 :الجواب الثامن _ ١٨٨/٨

 .يقوم لصالة القيام إذا سمع صوت الديك 
 :الجواب التاسع _ ١٨٩/٩

 .أبو إسرائيل: الكنية. أو قُشَيريسير، : االسم 
 يخْطُب إذا هو برجٍل قائٍم بينما النبي : "  قالعن ابن عباس : الحديث 

هذا أبو ِإسرائيَل، نذر أن يقوم وال يقعد، وال يستِظلَّ، : في الشمِس؛ فسأَل عنه، قالوا
ويصوم ،تَِظ: قال. وال يتكلمسولْي ،تَكَلَّموه فَلْيرم هموص ِتمولْي ،دقْع٢("لَّ، ولْي(. 

 :الجواب العاشر _ ١٩٠/١٠
 . سليمان بن عبد الملك: األول 

 .أبو حازم سلمة بن دينار األعرج: الثاني
 :الجواب الحادي عشر _ ١٩١/١١

 .أبو زكريا يحيى بن شرف النووي 
 :الجواب الثاني عشر _ ١٩٢/١٢

يستَِوي الْقَاِعدون ِمن الْمْؤِمِنين غَير ُأوِلي الضرِر ال . (غَير ُأوِلي الضرِر 
 الْمجاِهِدين ِبَأمواِلِهم وَأنفُِسِهم  ِبَأمواِلِهم وَأنفُِسِهم فَضَل اُهللاوالْمجاِهدون ِفي سِبيِل اِهللا
كُالةً وجرد لَى الْقَاِعِديناُهللاع دعنَى وسَل اُهللا الْحفَضو  لَى الْقَاِعِدينع اِهِدينجالْم 

 .)٣()َأجرا عِظيما
 :الجواب الثالث عشر _ ١٩٣/١٣

 . ـ أبو عمر يوسف بن عبد البر١ 
                                                        

 .٧٩:  آل عمران)١(
، وقال الهيثمي ـ في ١٧٤٦١: ، وأحمد ـ عن أبي إسرائيل ـ"األيمان والنذور "  في ٣٣٠٠:  أخرجه أبو داود)٢(

 .رجال أحمد رجال الصحيح:  ـ٤/١٩١: مجمع الزوائد
 .٩٥:  النساء)٣(
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 ١٠٢ 

 . ـ محمد صديق حسن القنوجي البخاري٢ 
 . ـ أبو الفضل عبد اهللا بن محمد بن الصديق الحسني اإلدريسي٣ 

 :شرالجواب الرابع ع _ ١٩٤/١٤
 ِإال ) .ِإال وا ِفيكُمقُبرال ي كُملَيوا عرظْهي ِإنفَ وكَي ونَكُمضرةً يال ِذمو 

 فَاِسقُون مهَأكْثَرو مهى قُلُوبتَْأبو اِهِهم١()ِبَأفْو(. 
 )ْؤِمٍن ِإالِفي م ونقُبرال يتَدعالْم مه لَِئكُأوةً وال ِذمو  ٢()ون(. 

 :الجواب الخامس عشر _ ١٩٥/١٥
 . متن السلَّم 

 . عبد الرحمن بن محمد الصغير األخضري: صاحبه
 .علم المنطق: بابه

 :الجواب السادس عشر _ ١٩٦/١٦
. أبو قحافة، وابنه أبو بكر الصديق، وابنته أسماء، وابنها عبد اهللا بن الزبير( 
يق، وابنه عبد الرحمن، وابنه محمد بن عبد أبو قُحافة، وابنه أبو بكر الصد: أو

 .)٣()الرحمن
 :الجواب السابع عشر _ ١٩٧/١٧

ال يعد صحابيا؛ ألن من شروط الصحبة رؤية النبي مع اإليمان، والموت (  
 .)٤()على ذلك

 :الجواب الثامن عشر _ ١٩٨/١٨
 .)٥() )٤٦(ن نُطْفٍَة ِإذَا تُمنَى ِم) ٤٥(وَأنَّه خَلَقَ الزوجيِن الذَّكَر واُألنْثَى (  

                                                        
 .٨:  التوبة)١(
 . ١٠:  التوبة)٢(
حارثة، وابنه زيد، وابنه : وذكر مثاالً آخر هو. ٢٣٢ و ٢٣١السيوطي ـ ألفية السيوطي في علم الحديث ـ ص:  انظر)٣(

 .أسامة، وولد أسامة
 .٢٦ ـ المصدر نفسه ـ ص)٤(
 . النجم)٥(
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 ١٠٣ 

فَجعَل ) ٣٨(ثُم كَان علَقَةً فَخَلَقَ فَسوى ) ٣٧(َألَم يك نُطْفَةً ِمن مِني يمنَى (  
 .)١() )٣٩(ِمنْه الزوجيِن الذَّكَر واُألنثَى 

 :الجواب التاسع عشر _ ١٩٩/١٩
ما بين  " :قال رسول اهللا :  قال عن أبي هريرة". عجب الذَّنَب "  

أربعون : قالوا. أبيتُ: يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال: قالوا. النفختين أربعون
ثم ينِزل اهللا من السماء ماء؛ . أبيتُ: قالوا أربعون سنة؟ قال. أبيتُ: شهرا؟ قال

إال عظما واحدا، وليس من اإلنسان شيء إال يبلى : قال. فينْبتون كما ينبت البقْل
 .)٢("وهو عجب الذَّنَب، ومنه يركَّب الخلق يوم القيامة 

 :الجواب العشرون _ ٢٠٠/٢٠
ثُم َأرسلْنَا رسلَنَا تَتْرى كُلَّ ما جاء ُأمةً رسولُها كَذَّبوه فََأتْبعنَا ". ( تَتْرى "  

 .)٣()يثَ فَبعدا ِلقَوٍم ال يْؤِمنُون بعضهم بعضا وجعلْنَاهم َأحاِد
 :الجواب الحادي والعشرون _ ٢٠١/٢١

 ".النصر " سورة  
 :الجواب الثاني والعشرون _ ٢٠٢/٢٢

ال يحل هذا النكاح؛ ألن الرضيع صار ابنًا لمرضعته، وابنًا لزوجها صاحب  
 .اللبن، فهو على هذا أخ البنة الزوجة الثانية

 : الثالث والعشرونالجواب _ ٢٠٣/٢٣
يا َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَِّذي خَلَقَكُم ِمن نَفٍْس واِحدٍة وخَلَقَ ِمنْها زوجها ( 

 كَان  الَِّذي تَتَساءلُون ِبِه واَألرحام ِإن اَهللا كَِثيرا وِنساء واتَّقُوا اَهللاوبثَّ ِمنْهما ِرجاالً
 .)٤()يكُم رِقيباعلَ

                                                        
 . القيامة)١(
 ".الفتن " ي  ف٢٩٥٥: ، ومسلم"التفسير "  في ٤٨١٤:  أخرجه البخاري)٢(
 .٤٤:  المؤمنون)٣(
 .٤:  النساء)٤(
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 ١٠٤ 

 .)١() وَأنْتُم مسِلمون  حقَّ تُقَاِتِه وال تَموتُن ِإالَّيا َأيها الَِّذين آمنُوا اتَّقُوا اَهللا( 
 .)٢() وقُولُوا قَوال سِديدا يا َأيها الَِّذين آمنُوا اتَّقُوا اَهللا( 

 :)٣(الجواب الرابع والعشرون _ ٢٠٤/٢٤
لم، أحمد، الترمذي، ابن ماجه، الدارمي، ابن حبان، الحاكم، النسائي، مس 

 .الطبراني، الطيالسي، البيهقي، ابن أبي الدنيا، الخطيب، البغوي
 :الجواب الخامس والعشرون _ ٢٠٥/٢٥

عاء وِنداء  دومثَُل الَِّذين كَفَروا كَمثَِل الَِّذي ينِْعقُ ِبما ال يسمع ِإالَّ": ( ينِْعقُ "  
 ِقلُونعال ي مفَه يمع كْمب م٤()ص(. 

 :الجواب السادس والعشرون _ ٢٠٦/٢٦
 .ما ارتفع حكمه الشرعي الثابت السابق بدليل شرعي الِحق: المنسوخ 

 :الجواب السابع والعشرون _ ٢٠٧/٢٧
ليس شيء أحب إلى اهللا من : "  قال عن النبي عن أبي أمامة  
. قطرِة من دموع في خشية اهللا، وقطرة دم تُهراقُ في سبيل اهللا: طرتين، وأثرينق

أخرجه ". وأما األثران؛ فأثر في سبيل اهللا، وأثر في فريضة من فرائض اهللا 
 .)٥(الترمذي
 :الجواب الثامن والعشرون _ ٢٠٨/٢٨

 ".الصوم نصف الصبر ". " الصبر نصف اإليمان "  
 

                                                        
 .١٠٢:  آل عمران)١(
 .٧٠:  األحزاب)٢(
و ـ جامع العلوم والحكم . ٩ إلى ٥ ص١٣ـ اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ـ ج:  انظر تخريج الحديث)٣(

 .   والكتابان بتحقيق شعيب األرنؤوط. ٥٠٦ ص١ـ ج
 .١٧١:  البقرة)٤(
 ".فضائل الجهاد  "  في١٦٦٩:  رقم)٥(
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 ١٠٥ 

 :سع والعشرونالجواب التا _ ٢٠٩/٢٩
عثمان بن عبد اهللا بن المغيرة، : األسيران. عمرو بن الحضرمي: القتيل 

 .رجب؛ السنة الثانية من الهجرة. والحكم بن كيسان
 :الجواب الثالثون _ ٢١٠/٣٠

مجد الدين أبو السعادات : مؤلفه" النهاية في غريب الحديث واألثر "  
 .)١(المبارك بن محمد الجزري

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                        
 .  يكفي في الجواب أن يذكر ِمن اسمه ما يدل عليه)١(
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 ١٠٦ 

 القسم الثامن
 :الجواب األول _ ٢١١/١

 .نضلة، أبو برزة  
 :)١(الجواب الثاني _ ٢١٢/٢

 .فاطمة بنت عبد الملك: بنت الخليفة
 .عبد الملك بن مروان: الخليفة

 .مروان بن الحكم: الخليفة جدها
 .  الوليد، وسليمان، ويزيد، وهشام أبناء عبد الملك: أخت الخالئف
 . بن عبد العزيزعمر: الخليفة زوجها

 :الجواب الثالث _ ٢١٣/٣
 .ِمهجع مولى عمر بن الخطاب 

 :)٢(الجواب الرابع _ ٢١٤/٤
 سعيد أبو بكر سليمان خارجة  هم عبيد اهللا عروة قاسم: فقل 
 . ـ عروة بن الزبير٢.            ـ عبيد اهللا بن عبيد اهللا١ 
 . المسيب ـ سعيد بن٤.                 ـ القاسم بن محمد٣ 
 . ـ سليمان بن يسار٦.        ـ أبو بكر بن عبد الرحمن٥ 
 . ـ خارجة بن زيد٧ 

 :الجواب الخامس _ ٢١٥/٥
، وآخرهم موتًا أبو الطفيل عامر بن أول الصحابة موتًا أسعد بن زرارة 

 .واثلة 
 

                                                        
 .١١٧ ص٥ الذهبي ـ سير أعالم النبالء ـ ج)١(
 .٥٨ ص٨ ـ المصدر نفسه ـ ج)٢(
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 :الجواب السادس _ ٢١٦/٦
 عمٍرو الدوسي أتى النبي َل بنعن جابر أن الطُّفَي يا رسول اهللا : ، فقال

حصن كان لدوس في الجاهلية ـ فأبى : هل لك في ِحصن حصين ومنَعة؟ ـ قال
 ذلك النبياُهللا لألنصار فلما هاجر النبي .  ِللذي ذَخَر إلى المدينة هاجر إليه 

الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه فاجتَووا المدينةَ؛ فمرض، فجِزع؛ 
ِقص له، فقطع بها براِجمه؛ فشَخَبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو فأخذ مشَا

: ما صنع بك ربك؟ فقال: في منامه، فرآه وهيئتُه حسنةٌ، ورآه مغطيا يديه، فقال له
لن : قيل لي: مالي أراك مغطيا يديك؟ قال: فقال. غفر لي بهجرتي إلى نبيه 

اللهم : ؛ فقال رسول اهللا لى رسول اهللا فقصها الطفيل ع. نُصلح منك ما أفسدت
 ". وليديه فاغفر

دار :  ـ ط٣٧١و٣٧٠ ص٣ج: ، وأحمد في المسند١١٦: أخرجه مسلم برقم
 .١٤٩٢٢: ، برقم٤١ ص١٢ج: دار الحديث: صادر، وفي ط

 :)١(الجواب السابع _ ٢١٧/٧
أو ال تمنعي الصدقة خشية نفاذ المال؛ فإن ذلك يؤدي إلى قطع البركة عنه،  

 .أسماء بنت أبي بكر رضي اهللا عنها: أما الصحابية فهي. حبس مادة الرزق
 :الجواب الثامن _ ٢١٨/٨

 .عروة بن الجعد البارقي : االسم الكامل للصحابي 
 :)٢(الجواب التاسع _ ٢١٩/٩

 .   وجه الجمع بأن اآلية قد تعدد نزولها؛ فهي مكية مدنية 
 :)٣(الجواب العاشر _ ٢٢٠/١٠

 ".كال " ة هي اللفظ 
                                                        

 .١٤٣٣: حديث. ٣٥٢ ص٣ـ فتح الباري ـ ج: العسقالني:  انظر)١(
 .٤٧٢١: حديث. ٢٥٣ ص٨ـ المصدر نفسه ـ ج:  انظر)٢(
 .٣٦٩ ص١ ـ البرهان في علوم القرآن ـ ج: الزركشي)٣(
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 :الجواب الحادي عشر _ ٢٢١/١١
 وَألوضعوا ِخاللَكُم يبغُونَكُم الِْفتْنَةَ  خَباالًلَو خَرجوا ِفيكُم ما زادوكُم ِإالَّ(  

ملَه وناعمس ِفيكُمو ِبالظَّاِلِمين ِليماُهللا ع١() و(. 
 :الجواب الثاني عشر _ ٢٢٢/١٢

مذَبذَِبين بين ذَِلك ال ِإلَى هُؤالِء وال ِإلَى هُؤالِء ومن يضِلْل اُهللا . ( نمذَبذَِبي 
 .)٢( )فَلَن تَِجد لَه سِبيالً

 :الجواب الثالث عشر _ ٢٢٣/١٣
وجاءوا علَى قَِميِصِه ِبدٍم كَِذٍب قَاَل بْل سولَتْ لَكُم َأنفُسكُم : ( قال اهللا تعالى 
 .)٣()مرا فَصبر جِميٌل واُهللا الْمستَعان علَى ما تَِصفُون َأ

فَلَما رَأى قَِميصه قُد ِمن دبٍر قَاَل ِإنَّه ِمن كَيِدكُن ِإن كَيدكُن : ( قال اهللا تعالى
 ِظيم٤()ع(. 
 :الجواب الرابع عشر _ ٢٢٤/١٤

ي َأحببتُ حب الْخَيِر عن ِذكِْر ربي حتَّى تَوارتْ فَقَاَل ِإنِّ: ( قال اهللا تعالى 
 .)٥()ِبالِْحجاِب 

 :الجواب الخامس عشر _ ٢٢٥/١٥
 .)٦()وَأضلَّ ِفرعون قَومه وما هدى : ( قال اهللا تعالى 

 :الجواب السادس عشر _ ٢٢٦/١٦
 .يرازيأبو إسحاق إبراهيم بن علي الش": المهذب " ـ مؤلف  

                                                        
 .٤٧:  التوبة)١(
 .١٤٣:  النساء)٢(
 . ١٨:  يوسف)٣(
 .٢٨:  يوسف)٤(
 .٣٢:  ص)٥(
  ].٩٧: هود. [ }وما َأمر ِفرعون ِبرِشيٍد … { : وتصلح في الجواب اآلية الكريمة. ٧٩:  طه)٦(
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 ١٠٩ 

يحيى بن شرف النووي، وتقي الدين أبو : هم" المجموع " ـ شارحوه في  
، ومحمد نجيب المطيعي )التكملة األولى(الحسن علي ابن عبد الكافي السبكي 

 ).التكملة الثانية(
 :الجواب السابع عشر _ ٢٢٧/١٧

شمس الدين محمد : تنوير األبصار وجامع البحار، ومؤلفه: الكتاب األصل 
 .شتامربن عبد اهللا بن أحمد تُا
خزائن األسرار وبدائع األفكار في شرح تنوير : كتاب شرح األصل 

 .محمد عالء الدين الحصكفي: األبصار ـ المعروف بالدر المختار ـ ومؤلفه
رد المحتار على الدر المختار ـ الشهير بحاشية ابن : كتاب شرح الشرح 

 . عابدينمحمد أمين بن عمر: عابدين ـ ومؤلفه
 :الجواب الثامن عشر _ ٢٢٨/١٨

برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي : ، ومؤلفه"البداية " كتاب األصل هو  
 .بكر بن عبد الجليل المرغيناني

 .نفسه" البداية " مؤلف : ، ومؤلفه"الهداية " كتاب شرح األصل هو  
ن محمود أكمل الدين محمد ب: ، ومؤلفه"العناية " كتاب شرح الشرح هو  

 .البابرتي
 :الجواب التاسع عشر _ ٢٢٩/١٩

أو . أن تبذل المرأة ـ أو غيرها ـ للرجل ماالً على أن يطلقها: )١(الخُلْع 
طلقتك أو : فُرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طالق أو خلع؛ كقول الرجل للمرأة: هو

 يِحلُّ لَكُم َأن وال: ( والدليل على مشروعيته قول اهللا تعالى. خالعتك على كذا، فتقبل
 يِقيما حدود  يِقيما حدود اِهللا فَِإن ِخفْتُم َأالَّ َأن يخَافَا َأالَّتَْأخُذُوا ِمما آتَيتُموهن شَيًئا ِإالَّ

 .)٢()اِهللا فَال جنَاح علَيِهما ِفيما افْتَدتْ ِبِه 
                                                        

 .٤٨١ ص٧ه ـ جوهبة ـ الفقه اإلسالمي وأدلت: الزحيلى. د:  انظر)١(
 .٢٢٩:  البقرة)٢(
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 ١١٠ 

 :الجواب العشرون _ ٢٣٠/٢٠
 كرملَع ) .لَع ونهمعي ِتِهمكْرلَِفي س مِإنَّه كرأقسم اهللا سبحانه بحياة . )١()م

 .، أو بعمرهالنبي 
 :الجواب الحادي والعشرون _ ٢٣١/٢١

حسد إبليس : أول حسد في السماء. )٢()وِمن شَر حاِسٍد ِإذَا حسد . ( الحسد 
 .حسد قابيل ألخيه هابيل: وأول حسد في األرض. آلدم

 :الجواب الثاني والعشرون _ ٢٣٢/٢٢
فَلْيقَاِتْل ِفي سِبيِل اِهللا الَِّذين يشْرون الْحياةَ الدنْيا ِباآلِخرِة ومن يقَاِتْل . ( سوف 

 .)٣()ِفي سِبيِل اِهللا فَيقْتَْل َأو يغِْلب فَسوفَ نُْؤِتيِه َأجرا عِظيما 
 :عشرونالجواب الثالث وال _ ٢٣٣/٢٣

والَِّذين آمنُوا ِباِهللا ورسِلِه ولَم يفَرقُوا بين َأحٍد ِمنْهم ُأولَِئك سوفَ . ( سوف 
 .)٤()يْؤِتيِهم ُأجورهم وكَان اُهللا غَفُورا رِحيما 

 :الجواب الرابع والعشرون _ ٢٣٤/٢٤
 .)٥()لَمون ِلكُلِّ نَبٍإ مستَقَر وسوفَ تَع. ( سوف 

 :الجواب الخامس والعشرون _ ٢٣٥/٢٥
قُْل يا قَوِم اعملُوا علَى مكَانَِتكُم ِإنِّي عاِمٌل فَسوفَ تَعلَمون من تَكُون . ( سوف 

 ونالظَّاِلم فِْلحال ي اِر ِإنَّهةُ الداِقبع ٦()لَه(. 
 

                                                        
 .٧٢:  الحجر)١(
 .٥:  الفلق)٢(
 .٧٤:  النساء)٣(
 .١٥٢:  النساء)٤(
 .٦٧:  األنعام)٥(
 .١٣٥:  األنعام)٦(
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 ١١١ 

 :الجواب السادس والعشرون _ ٢٣٦/٢٦
ولَما جاء موسى ِلِميقَاِتنَا وكَلَّمه ربه قَاَل رب َأِرِني َأنظُر ِإلَيك قَاَل . (سوف 

لَن تَراِني ولَِكن انظُر ِإلَى الْجبِل فَِإن استَقَر مكَانَه فَسوفَ تَراِني فَلَما تَجلَّى ربه ِللْجبِل 
وسم خَرا وكد لَهعجْؤِمِنينُل الْمَأنَا َأوو كتُ ِإلَيتُب انَكحبا َأفَاقَ قَاَل سِعقًا فَلَم١()ى ص(. 

 :الجواب السابع والعشرون _ ٢٣٧/٢٧
 .)٢()ذَِلك ِبما قَدمتْ َأيِديكُم وَأن اَهللا لَيس ِبظَلَّاٍم ِللْعِبيِد . ( ليس 

 :الجواب الثامن والعشرون _ ٢٣٨/٢٨
قَاَل يا نُوح ِإنَّه لَيس ِمن َأهِلك ِإنَّه عمٌل غَير صاِلٍح فَال تَسَألِْني ما . ( ليس

 اِهِلينالْج ِمن تَكُون َأن ِإنِّي َأِعظُك ِبِه ِعلْم لَك س٣()لَي(. 
 :الجواب التاسع والعشرون _ ٢٣٩/٢٩

 وتَقُولُون ِبَأفْواِهكُم ما لَيس لَكُم ِبِه ِعلْم وتَحسبونَه ِإذْ تَلَقَّونَه ِبَألِْسنَِتكُم. ( ليس
 ِظيماِهللا ع ِعنْد وهنًا وي٤()ه(. 

 :الجواب الثالثون _ ٢٤٠/٣٠
 .)٥()ِللْكَاِفرين لَيس لَه داِفع . ( ليس

 
 
 
 
 

                                                        
 .١٤٣:  األعراف)١(
 .٥١:  األنفال)٢(
 .٤٦:  هود)٣(
 .١٥:  النور)٤(
 .٢:  المعارج)٥(
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 الفهرس
 الصفحة الموضوع

 ٧ مقدمة

 ٦٦ _ ١٠ األسئلة
 ١١ ولالقسم األ

 ١٨ القسم الثاني
 ٢٥ القسم الثالث
 ٣٢ القسم الرابع
 ٣٩ القسم الخامس
 ٤٦ القسم السادس
 ٥٣ القسم السابع
 ٦٠ القسم الثامن

 ١١١ _ ٦٧ األجوبة
 ٦٨ القسم األول
 ٧٤ القسم الثاني
 ٧٩ القسم الثالث
 ٨٤ القسم الرابع
 ٨٩ القسم الخامس
 ٩٣ القسم السادس
 ١٠٠ بعالقسم السا

 ١٠٦ القسم الثامن
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