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  مقدمة 
  

  ..أما بعد ،والصالة والسالم على رسول اهللا الحمد هللا
فهذه المسابقة القرآنية الثانية على جزء  تبارك  وهي 

الناس بكتاب اهللا تبـارك  كما قلنا في سابقتها محاولة لربط 
كل من ساهم معنا في جمع أو ، ونسأل اهللا أن يجزي وتعالى

، كما نشكر مركز استراتيجيات تنبيه أو تصحيح أو مراجعة
  .التربية على إعادة تنسيق المسابقة ونشرها

  
  . ى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصل

  
    .المؤلف
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  القسم األول
  
  
  
  

  للمشارك
  

ال مانع من استخدام المصحف  في اإلجابة 
  من األسئلةعلى القسم األول 
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 �آية في سورة الحاقة فيها أن من عصى الرسول  )س
أسرع .  (اذكرها ..  ̂أخذ في الدنيا قبل اآلخرة 

  )إجابة
  
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة ()ج

ورابية أي  )فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية 
   .شديدة عظيمة أليمة 

  )الحاقة   :السورة ( 
  
  
أيحسب اإلنسان أن (: قال تعالى في سورة القيامة  )س

 )لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسـوي بنانـه   
فما هو البنان ولم اختاره اهللا تعالى داًال علـى عظـيم   

  خلقه وما هو اإلعجاز فيه ؟
  
وفيه عظيم خلق اهللا تعالى فـي  .. البنان هو اإلصبع )ج

صـمة تختلـف   وفيه اإلعجاز في أن الب.. تلك البصمة 
من كل شخص آلخر ال تتكرر  وذلك ممـا لـم يكـن    

  .معلوما في األجيال السابقة فهو من اإلعجاز القرآني
  )القيامة :السورة (
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فـإذا النجـوم   (: قال تعالى  في سورة المرسالت  )س
وإذا *وإذا الجبال نسفت *وإذا السماء فرجت * طمست

  فما معنى أقتت؟..  )الرسل أقتت
  
  أي جمعت ) ج
  
  )المرسالت :السورة (
  
  
 )فستبصر ويبصرون بأيكم المفتـون (قال تعالى   )س
  .ما معنى اآلية ..
  
أي ستبصر يا محمد وسيعلم مخـالفوك ومكـذبوك   )ج

  .من المفتون الضال منكم ومنهم 
  
  )القلم :السورة (
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يـوم تكـون   (: ذكر اهللا تعالى المهل فـي قولـه    )س
  فما معنى المهل ؟..  )السماء كالمهل 

  
  .كدر الزيت ) ج
  )المعارج :السورة (
  
  
ذكر الرفاعي فـي مختصـر     في جزء تباركآية  )س

وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في : ابن كثير عنها  
الصالة فالذي ال يطمئن في ركوعه وسجوده واعتداله 

في أي آية كـان  ..   إلى آخر ما ذكره  .. وجلوسه 
  ؟فيها داللة ذلك 

  
  )الذين هم على صالتهم دائمون (قوله تعالى )ج
  )المعارج: السورة (
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آية في جزء تبارك تبين أن العبد ليـذنب الـذنب    )س
: قال فيهـا محمـد نسـيب الرفـاعي    . فيحرم به رزقا 

ــانعوا الزكــاة حرمــ( ــدنيا  م ــي ال ــالهم ف وا  مــن م
  ؟)واآلخرة

  
فطــاف عليهــا طــائف مــن ربــك وهــم نــائمون () ج

حرمـوا خيـر   :(وذكـر روايـة    )كالصريمفأصبحت 
  )جنتهم بذنبهم

  )القلم: السورة (
  
  
تتحدث عن ابن آدم قال فيهـا   في جزء تباركآية  )س

هو شهيد على نفسـه عـالم بفعلـه ولـو     : ابن كثير 
  اعتذر وأنكر ؟
  .ولو جادل عنها فهو بصير بها : وقال مجاهد 

  
ألقى بل اإلنسان على نفسه بصيرة ولو (قال تعالى ) ج

  . )معاذيره
  )القيامة: السورة (
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قـال  . آية في جزء تبارك تدل على أن العين حق )س
وفي هذه اآلية دليل على أن العين إصابتها (ابن كثير 

  ).وتأثيرها حق بأمر اهللا عز وجل 
  
و إن يكاد الذين كفروا ليزلقونـك بأبصـارهم    () ج

أي يحسدونك لبغضهم إياك لـوال   )لما سمعوا الذكر
  .ايته لك وحمايته وق
  )القلم  : السورة (
  
  
تدل على أن اهللا ال يساوي أبدا  في جزء تباركآية  )س

  بين المسلمين والكفار ؟
  
أفنجعــل المســلمين كــالمجرمين مــالكم كيــف () ج

  )تحكمون
  )القلم  : السورة (
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فيها إثبـات السـاق هللا تعـالى     في جزء تباركآية  )س
اذكر اآلية  واذكـر  . ).وذلك بما يليق به سبحانه (

  حديثا في صفة الساق ؟
  
يـوم يكشـف عـن سـاق ويـدعون إلـى       (قوله تعالى )ج

  سورة القلم  )السجود فال يستطيعون
سـمعت  : قـال   �وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري 

يكشف ربنا عن ساقه فيسجد لـه  :(يقول  �رسول اهللا 
كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد فـي الـدنيا   

  )رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدًا
  )القلم : نوع السؤال (
  
  
فيها تعظيم مـن ينكـر علـى     في جزء تباركآية  )س

  نفسه إذا عمل المعاصي ؟
  
  )وال أقسم بالنفس اللوامة() ج
  )القيامة : السورة  (
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إن الـذي يعـيش   :قيـل فيهـا    في جزء تباركآية  )س
لنفسه قد يعيش مستريحا ولكنه يعيش صغيًرا ويموت 

.. صغيرًا فأما الكبير الذي يحمل هذا  العبء الكبيـر  
فماله وللنـوم ؟ ومالـه والراحـة ؟ ومالـه والفـراش      
الدافيء والعيش الهـاديء ؟ والمتـاع المـريح؟ ولقـد     

حقيقة األمر وقد~ره فقال لخديجة  �عرف رسول اهللا 
مضى عهد النوم يا : (وهي تدعوه أن يطمئن وينام  �

أجل مضى عهد النوم وما عاد منذ اليـوم إال  ) خديجة
  ..  السهر والتعب والجهاد الطويل الشاق 

  ..ما هي اآلية التي تحدث عنها الكاتب بهذا الحديث 
  
   )يا أيها المزمل قم الليل إال قليال() ج
  )المزمل  : السورة  (
  
  آية في جزء تبارك ذكر فيها عدد خزنة جهنم ؟ )س
  
  )عليها تسعة عشر() ج
  )المدثر : السورة  (
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إن : جزء تبارك قال فيها نسيب الرفـاعي آية في  )س
الذي يستحق من اهللا الهداية هو من سعى لها وأخلص 

. النية حتى يعلم الحق فمثل هذا مستحق لهدايـة اهللا  
وأما من غوى وأمعن في غوايته ولم يفتش عن الحق 
حتى يلقاه فيجازيه اهللا بصرفه عن الهدى جزاء وفاقا 

فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى (كقوله تعالى 
أما مـن بخـل واسـتغنى وكـذب     فسنيسره لليسرى و

  .)بالحسنى فسنيسره للعسرى
  
وما تشـاءون إال أن يشـاء اهللا إن اهللا    (قوله تعالى ) ج

كــان عليمــا حكيمــا يــدخل مــن يشــاء فــي رحمتــه  
   )والظالمين أعد لهم عذابا أليما 

  )اإلنسان : السورة  (
  
آية فيهـا دليـل أن األفضـلية لخيـار األعمـال ال       )س

أي خير عمال ولـم  :(لكثرتها قال ابن كثير في اآلية 
  )يقل أكثر عمال 

  
  )ليبلوكم أيكم أحسن عمال() ج
  )الملك : السورة  (
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ســورة فــي جــزء تبــارك تبــدأ : أســرع إجابــة  )س
  باستفهام ؟

  
    )هل أتى على اإلنسان(:اإلنسان قوله تعالى ) ج
  )اإلنسان : سورة  ال(
  
  اذكر اآلية ؟.. أقسم اهللا بنفسه في جزء تبارك  )س
  
  المعارج  )فال أقسم برب المشارق والمغارب() ج
  )المعارج : السورة  (
  
  
اذكر آيتان من جزء تبارك ورد فيهما التأكيـد   )س

  على قيام الليل؟
  
ومن الليل فاسـجد  (المزمل    )قم الليل إال قليال () ج

  اإلنسان )ليال طويال له وسبحه
  )المزمل واالنسان : السورة  (
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  اذكر أسماء يوم القيامة في جزء تبارك ؟ )س
  
 - )الحاقـة ( - )ال أقسم بيوم القيامـة (يوم القيامة ) ج

  )كذبت ثمود وعاد بالقارعة(القارعة 
  )الملك  : السورة  (
  
وما .. اذكر اآلية التي ذكرت فيها لفظة كفاتا  )س

  معناها ؟
  
أي بطونهـا   )ألم نجعل األرض كفاتا (قوله تعالى ) ج

  -حكاه الشعبي -ألمواتكم وظهرها ألحيائكم 
  )المرسالت : السورة  (
  
  اذكر فائدة من سورة نوح ؟ )س
 -الصـبر علـى أذى الكفـار     -الصبر علـى الـدعوة   ) ج

ثـم إنـي أعلنـت لهـم     (تنويع أساليب الدعوة إلـى اهللا  
لـيًال  (ويـع أوقـات الـدعوة    تن - )وأسررت لهم إسرارًا

اللجــوء إلــى اهللا ســبحانه ، فمــن التوفيــق  - )ونهــارًا
  والسداد أن أال يلجأ اإلنسان في ال̂مل�م�ات إال إلى ربه 

  )نوح : السورة  (
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  اذكر فائدة من فواتح سورة المدثر )س
  
االهتمام بتطهيـر الظـاهر    -أهمية اإلنذار والدعوة ) ج

  ..يحتاج إلى الصبر القيام باإلنذار  -والباطن 
  )المدثر : السورة  (
  
  
إن الـذين يخشـون   (اذكر فائدة من قوله تعالى  )س

  )ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
  
عظم أجر الخشـية مـن    -مراقبة اهللا تعالى بالغيب ) ج

   -اهللا 
  )الملك  : السورة  (
  
ودوا لـو تـدهن   (اذكر فائدة مـن قولـه تعـالى     )س

  )فيدهنون
  
عدم تقديم التنازالت في  -ثبات المؤمن على مبدئه ) ج

   -دين اهللا 
  )القلم : السورة  (
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إن في القرآن ثالثين آية شفعت لصـاحبها حتـى    )س
غفر له  وفي رواية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته 

  ما هي هذه السورة ؟.. الجنة 
  
  )تبارك الذي بيده الملك()ج
  )الملك  : السورة  (
  
قـال  ، ت فـي جـزء تبـارك فيهـا قسـم     خمس آيا )س

ولكن أراني : (الرفاعي في  مختصر تفسير ابن كثير
مع من ذهب إلى أنها المالئكة من وجوه وذكر توالي 

يدل على  -أي الحرف األول من اآليات– فاآت التعقيب
أن الموصوف شيء واحد وأن أكثر المرجحين علـى  
أنها المالئكة حتى أن الذين قالوا أنها الريح منهم من 

فما هـي  . توقف وتردد بين القولين واهللا تعالى أعلم 
  اآليات؟

  
أول خمس آيات من سورة المرسالت وحدث خالف ) ج

  .ث آيات أنها المالئكة أم الرياحفي أول ثال
  )المرسالت  :السورة  (
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فــأين .. ذكــرت دواة الحبــر فــي جــزء تبــارك  )س
  ذكرت ؟

  
اختلـف   )ن والقلم وما يسـطرون  (في قوله تعالى )ج

وأحد األقوال فيها أنهـا دواة   )ن(المفسرون في معنى 
  الحبر 

  )القلم : السورة  (
  
حديث ذكره .. ذلك رجل بال الشيطان في أذنه  )س

مـا هـي   .. زمـل  ابن كثير في آخر تفسير سورة الم
عنه ما  �المناسبة أو الحدث التي قال فيها رسول  اهللا 

  قال؟ وما هي السورة التي ذكر فيها الحديث ؟
  
قيل أنه نام عن الصالة المكتوبة وقيل أنه نام عـن  ) ج

وهـذا دليـل علـى أهميـة قيـام الليـل       ... قيام الليـل  
  .وذكرت في سورة المزمل .
  )المزمل : السورة  (
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سميت بعض السور بأسماء األنبياء كسورة محمد  )س
ويوسف وغيرها فما هي السورة التي سميت باسم نبي 

  في جزء تبارك ؟
  
  نوح ) ج
  )نوح : السورة  (
  
 :أحد المفسـيرين قال فيها  في جزء تباركسورة  )س
وبين المطلع والختـام تـرد أطـول صـورة قرآنيـة      (

  ). لمشاهد النعيم أو من أطولها 
  
  سورة اإلنسان ) ج
  )اإلنسان : السورة  (
  
إنها  �قالت فيها أم الفضل  في جزء تباركسورة  )س

  يقرأ بها في المغرب؟ �آلخر ما سمعت من رسول اهللا 
  
  )والحديث في الصحيحين(المرسالت ) ج
  )المرسالت : السورة  (
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  نزلت في غار في منى ؟ في جزء تباركسورة  )س
  
ــالت  ) ج ــورة المرس ــن(س ــاري  م ــديث رواه البخ ح

   )ومسلم
  )المرسالت : السورة  (

هي المانعة من عذاب ( �سورة قال عنها الرسول  )س
  ؟) القبر

  
  )صحيح الجامع(سورة الملك ) ج
  )الملك  : السورة  (
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ال ينام حتـى يقرأهـا ؟    �سورة كان رسول اهللا  )س
  : هل هي 

  الملك -٤السجدة      -٣الزمر      -٢اإلسراء    -١
  
جميع اإلجابات صحيحة وردت السورتان األولى ) ج

والثانية في حديث والثالثة والرابعة في حديث آخر  
  .في صحيح الجامع

  )الملك : السورة  (
  
  
شبه اهللا تعالى خروج الكفـار يـوم القيامـة مـن      )س

فما معنـى هـذا    )كأنهم إلى نصب يوفضون(قبورهم 
  الوصف ؟

  
وكانوا يهرولون إلى أصنامهم النصب هي األصنام ) ج

  .يبتدرون أيهم يستلمه أوًال 
ومعنى الوصف أي أنهم يخرجون سـراعا كسـرعتهم   

  في الدنيا الى أصنامهم
  )المعارج : السورة  (
  



  
  

  

  

  

                                                                         ٢٠

رب اغفـر لـي   (:عمن ذكر اهللا تعالى هذه اآليـة  )س
ــؤمنين     ــا وللم ــي مؤمن ــل بيت ــن دخ ــدي ولم ولوال

   )رًاوالمؤمنات وال تزد الظالمين إال تبا
  
   �عن نوح ) ج
  )نوح : السورة  (
  
  
* ذرني ومن خلقت وحيدًا (فيمن نزلت هذه اآلية  )س

وجعلت له مـاًال ممـدودًا وبنـين شـهودًا ومهـدت لـه       
   )تمهيدًا

  
  الوليد بن المغيرة ) ج
  )المدثر : السورة  (
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 - �رسـول اهللا  -بـل هـو أي   : (قال ابن كثيـر  ) س
صادق بار راشد ألن اهللا عز وجل مقرر له مـا يبلغـه   

فـي  أي اآليات )   عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات
  .�تدل على تصديق اهللا لنبيه   جزء تبارك

  
ولو تقو~�ل علينـا بعـض األقاويـل    (في قوله تعالى ) ج

ألخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فمـا مـنكم   
  )من أحد عنه حاجزين

  )الحاقة : لسورة  ا(
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  ؟ ما معنى وزر) .. كال ال وزر(قال تعالى   )س
  
فــإذا بــرق  (قــال تعــالى .. أي ال مفــر وال نجــاة ) ج

البصر وخسف القمر وجمـع الشـمس والقمـر يقـول     
إلى ربـك  .. كال ال وزر .. اإلنسان يومئذ أين المفر 

  )يومئذ المستقر 
  )القيامة : السورة  (

 
قال ابن كثير في تفسير آيـة دالـة علـى نظـر      )س

وقد تـواترت  : في جزء تباركالمؤمنين هللا عز وجل  
األحاديث عند أئمة الحديث بمـا ال يمكـن دفعهـا وال    
منعها وهذا بحمـد اهللا مجمـع  عليـه بـين الصـحابة      

فما هي اآلية التي في جـزء  .. والتابعين وسلف األمة 
المؤمنين لربهم عز تبارك والتي فيها دليل على نظر 

  وجل ؟
  
  )وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة (قوله تعالى ) ج
  )القيامة : السورة  (
  



  
  

  

  

  

                                                                         ٢٣

ومن يعرض عن ذكـر ربـه يسـلكه    (:قال تعالى  )س
  ما هو العذاب الصعد )عذابا صعدا

  
أي عذابا مشقا شديدا موجعا (ذكر في التفسير ) ج

  ) مؤلما ال راحة معه
  )الجن : السورة  (
  
  
ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعـل   (قال تعالى  )س

  ؟وما معنى فاقرة.. ما معنى باسرة ف )بها فاقرة 
  
  أي هالكة : فاقرة .. أي كالحة عابسة : باسرة ) ج
  )القيامة : السورة  (
  

  



  
  

  

  

  

                                                                         ٢٤

 

قال اإلمام محمد بن عبد الوهاب في بعض مسائل  )س
  : األصول الثالث

فـي عبادتـه ال    إن اهللا ال يرضى أن يشرك معه أحـد (
من أي آية  فـي جـزء   ) ملك  مقرب وال نبي مرسل

  تبارك استشهد على هذه المسألة ؟
  
وأن المساجد هللا فال تـدعوا مـع اهللا    (: قوله تعالى ) ج

  )أحدا
  )الجن : السورة  (

 
  
...  )ثيابك فطهر و *وربك فكبر (: قال تعالى  )س

 ماذا تالحظ من غرائب األلفاظ مما لـيس لـه عالقـة   
  بالتفسير ؟

  
أنك إذا قرأتها من أولها إلـى آخرهـا أو بـالعكس    ) ج

  فستكون نفس العبارة
  )المدثر : السورة  (
  



  
  

  

  

  

                                                                         ٢٥

فكيـف يكـون    )أعجـاز نخـل خاويـة   (قال تعالى  )س
  المهلكين بالعذاب كأنهم أعجاز نخل خاوية 

  
كانت الريح تأخـذهم وتـرفعهم فـي السـماء ثـم      ) ج

رؤوسـهم فتشـدخ   تضربهم على األرض ساقطين علـى  
رؤوسهم ويبقى الجسم مائال كأنهم أعجاز النخـل إذا  

  ..ماتت فتميل 
  )الحاقة : السورة  (
  
  
فمـا هـو القـدر     )إلـى قـدر معلـوم   (قال تعالى  )س

  المعلوم ؟
  
من ستة أشـهر إلـى تسـعة أشـهر     : القدر المعلوم ) ج
) .. ١٥واألحقــاف آيــة  ١٤راجــع ســورة لقمــان آيــة (

  .. ي يبقى بها اإلنسان في بطن أمه والمقصود المدة الت
  )المرسالت : السورة  (
  
  



  
  

  

  

  

                                                                         ٢٦

إن ناشئة الليل هي أشد وطـأ وأقـوم   (قال تعالى  )س
  ما معنى ناشئة ؟ )قيال 

  
فـأي سـاعة مـن الليـل     .. ناشئة هي ساعات الليـل  ) ج

  .تسمى ناشئة 
  )المزمل : السورة  (
  
إنما نطعمكم لوجه اهللا ال نريد مـنكم  (قال تعالى  )س

  اذكر فائدة من اآلية ؟ )جزاء وال شكورا
  
فضل اإلنفاق في سـبيل  .. فضل اإلطعام و الصدقة ) ج

   ..فضل اإلخالص .. اهللا من غير أجر أو طلب شكر 
  )اإلنسان : السورة  (
  

   



  
  

  

  

  

                                                                         ٢٧

فصـفة   )ثم ذهب إلـى أهلـه يتمطـى   (قال تعالى  )س
الفاجر الذهاب إلى أهله يتمطى فما معنى يتمطى حتى 

  .. السلوك نتجنب هذا 
  
أي جـذالن أشـرا بطـرا    : ذكر ابن كثير يتمطى ) ج

  .كسالنا ال همة له وال عمل متبخترا في مشيته
  )القيامة : السورة  (
  
  
  ما معنى اآلية ؟ )عتل بعد ذلك زنيم(قال تعالى  )س
  
  الجموع المنوع / الفظ الغليظ : العتل )ج

وقيل (الدعي الفاحش اللئيم المعروف بالشر : الزنيم 
  )الملحق النسب

  )القلم : السورة  (
  
  

   



  
  

  

  

  

                                                                         ٢٨

  متى يكون هذا ؟..  )فإذا برق البصر (قال تعالى  )س
  
وخسـف القمـر   (في يوم القيامـة وتكملـة اآليـات    ) ج

  )وجمع الشمس والقمر يقول اإلنسان يومئذ أين المفر
  )القيامة : السورة  (
  
  
فمـا هـو   ..  )فجعلناه في قرار مكين(قال تعالى  )س

  القرار المكين؟
  
  .رحم المرأة ) ج
  )المرسالت : السورة  (
  
  

   



  
  

  

  

  

                                                                         ٢٩

ما هـي التـي    ) كال إذا بلغت التراقي (قال تعالى  )س
  وما التراقي؟.. تبلغ التراقي 

  
إذا بلغت التراقي أي عظام الترقوة أسفل .. الروح ) ج

  ..الرقبة 
  )القيامة : السورة  (
  
اذكر حادثة  )خلق عظيموإنك لعلى (قال تعالى  )س

ومـا الفائـدة التـي    . فيها داللة ذلك الخلـق العظـيم  
  .تقدمها في ذلك 

  
ومنها قصته مـع  .. دالئل على ذلك  �كل حياته ) ج

 �األعرابي الذي شد برده حتى أثر على صفحة عنقه 
ال يغضب لنفسه .. حياته مع أصحابة وعالقته معهم .. 

  .. بل للدين 
  )القلم : السورة  (
  

   



  
  

  

  

  

                                                                         ٣٠

  
  ؟فما معنى اآلية) وثيابك فطهر(قال تعالى  )س
  
وقيل المقصود طهـارة  ..قيل من الذنوب والمعاصي) ج

وقال ابن كثيـر  .. وقيل  اغسل ثيابك بالماء ..القلب
وقد تشمل اآلية جميع ذلك مـع طهـارة القلـب ألن    ( 

  ..العرب تطلق ثياب على القلب 
  )المدثر : السورة  (
  
  
فمـا معنـى    )ا على حرد قادرينوغدو(قال تعالى  )س

  حرد ؟
  
  .غضب وحقد ) ج
  )القلم : السورة  (

   



  
  

  

  

  

                                                                         ٣١

مـا المقصـود    )وما أدراك ما الحاقـة (قال تعالى  )س
  .باآلية 

  
  .تعظيم أمر يوم القيامة ) ج
  )الحاقة : السورة  (
  
  
ويحمل عرش ربـك فـوقهم يومئـٍذ    (قال تعالى  )س

  ..صفهم  كما وصفهم الحديث  )ثمانية
  
قـال رسـول   : ابن كثير حديثا عن جابر قـال ذكر )ج

أذن لـي أن أحـدثكم عـن    : (اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  
ملك من حملة العرش ̂بعد ما بين أذنه وعنقه مخفـق  

قال ابن كثير وهذا إسـناد جيـد   ) الطير سبعمائة عام
  .رجاله كلهم ثقات

  )الحاقة : السورة  (
  

   



  
  

  

  

  

                                                                         ٣٢

عـاليهم ثيـاب    (قال تعالى في ثياب أهـل الجنـة    )س
فما هو السـندس ومـا هـو      )سندس خضر وإستبرق 

  اإلستبرق ؟
  
  هو الحرير الرفيع: السندس ) ج

   ما فيه بريق ولمعان: اإلستبرق 
  )اإلنسان : السورة  (
  
  
وأما ثمود فأهلكوا (قال تعالى في عذاب قوم ثمود  )س

  فما هي الطاغية ؟ )بالطاغية
  
  .ة التي أسكنتهم الصيحة التي أسكتتهم والزلزل) ج
  )الحاقة : السورة  (
  
  

   



  
  

  

  

  

                                                                         ٣٣

إن هذه : في جزء تباركية المفسرون في اآلقال  )س
الدابة التي نركبها تدور حول نفسها بسرعة ألف ميل 
في الساعة ثم تـدور حـول الشـمس بسـرعة خمسـة      
وستين ألف ميل في الساعة ثم تركض هي والشـمس  

ميـل  والمجموعة الشمسية كلها بمعدل عشرين ألف 
ومع هذا الركض كله يبقى اإلنسان على ..في الساعة 

ظهرها آمنا مستريحا مطمئنا معافى ال تتمزق أوصاله 
وال تتناثر أشالؤه بل ال يرتج مخه وال يدوخ وال يقع 

عند أي آية ذكر .. مرة عن ظهر هذه الدابة الذلول 
  .تلك المقولة 

  
ال هو الذي جعل لكم األرض ذلو(:عند قوله تعالى ) ج

  )فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
  )الملك :   السورة(
  
  

   



  
  

  

  

  

                                                                         ٣٤

وبهذا حصل اإلرسـال لمـا   :(قال فيها ابن كثير  )س
آلية التي حصل بها اإلرسال فما ا)  حصل باألول النبوة

فـي جـزء   (وما اآلية  األولى التي حصل بها النبوة ؟ 
  )تبارك

  
   )قم فأنذر(حصل اإلرسال بـ ) ج

  )اقرأ باسم ربك الذي خلق(كما حصلت النبوة بـ 
  )المدثر : السورة  (
  
ما الحكمة في اختيار اهللا النفس اللوامة في الق�س�م�  )س

ال أقسم بيوم القيامة وال أقسـم  (:بها في قوله تعالى 
  )بالنفس اللوامة

  
أي أن هذه النفس التي تلوم صاحبها إذا عصـى اهللا  ) ج

  .داللة على فضلهاتعالى وذكرت في اآلية 
  )القيامة : السورة  (
  

   



  
  

  

  

  

                                                                         ٣٥

أقسـم بـرب المشـارق     فـال (ما المقصود بقولـه   )س
   )والمغارب

هل هذا ق�س�ـٌم أم لـيس                                     
  ق�س�مًا ولماذا؟

  هو ق�س�م ) ج
أي ال ليس األمر كما يزعمون أقسم  )ال أقسم(وقوله 

  ..برب المشارق
  )المعارج : السورة  (
  
  
  ما فائدة النجوم بالدليل ؟ )س
  
ــالى   -أوال-)ج ــال تع ــدنيا   (ق ــماء ال ــا الس ــد زين ولق

   )بمصابيح
       )وجعلناها رجوما للشياطين(-ثانيا
  )وعالمات وبالنجم هم يهتدون(-ثالثا

  )الملك  : السورة  (
  
  



  
  

  

  

  

                                                                         ٣٦

فطـاف عليهـا   (ما معنى الصريم في قوله تعـالى   )س
  )فأصبحت كالصريم * طائف من ربك وهم نائمون 

  
  .الليل الشديد الظلمة ، أي سوداء) ج
  )القلم : السورة  (
  
  
ــات   )س ــى الفارق ــا معن ــورة  / م ــي س ــات  ف الملقي

  المرسالت ؟
  
تفرق بين الحق والباطـل ـ وتلقـي إلـى     (المالئكة ) ج

  )الرسل وحيا
  )المرسالت : السورة  (
  

   



  
  

  

  

  

                                                                         ٣٧

  ) إن ما توعدون لواقع( لمقصود ب�ـ ما هو ا )س
هل هو قيام السـاعة ؟ أم البعـث ؟ أم  الحسـاب ؟ أم     

  الجزاء والعقاب ؟
  
  كلها ) ج
  )المرسالت : السورة  (
  
  ما هي عقوبة قوم عاد بالدليل من جزء تبارك ؟ )س
  
وأما عاد فأهلكوا بـريح صرصـر عاتيـة سـخرها     () ج

عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها 
  .)صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية 

  )الحاقة : السورة  (
  

    



  
  

  

  

  

                                                                         ٣٨

 
سورة في جزء تبارك كانت سببا في إسالم عمر  )س

  فما هي ؟ �بن الخطاب 
  
قال عمر بن .. روى اإلمام أحمد .. سورة الحاقة  ) ج

قبل أن أسلم  �خرجت أتعرض رسول اهللا : الخطاب 
فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح 

: سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن  فقلت 
إنه لقول (:فقرأ .  هذا واهللا شاعر كما قالت قريش 

   )اعر قليال ما تؤمنونرسول كريم وما هو بقول ش
وال بقول كاهن قليال ما (: فقرأ . كاهن :فقلت 

تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا 
بعض األقاويل ألخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه 

إلى آخر  )الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين
  .فوقع اإلسالم في قلبي كل موقع: السورة قال 

  )الحاقة : السورة  (
  

   



  
  

  

  

  

                                                                         ٣٩

  
من عذاب أهل النـار طعـاٌم قـال اهللا تعـالى فيـه       )س
فليس له اليوم هاهنا حميم وال طعام إال من غسلين (:

ــاطئون  ــه إال الخ ــام   ) ال يأكل ــذا الطع ــو ه ــا ه فم
  ؟ )الغسلين(
  
  .هو صديد أهل النار والعياذ باهللا ) ج
  )الحاقة : السورة  (
  
ذكر اهللا تعالى في جزء تبارك .. هل للنار ظل ؟  )س

  وصف ظل جهنم والعياذ باهللا فما اآلية؟
  
وهـو    )انطلقوا إلى ظل ثـالث شـعب  (قوله تعالى ) ج

ظل سببه دخان لهب النار من شدته إذا ارتفع يكون لـه  
ووصفه اهللا تعالى في اآلية التـي تليهـا   .. ثالث شعب  

فـال هـو ظـل وال هـو      )ال ظليل وال يغني من اللهب (
  يقيهم حر اللهب ؟

  )المرسالت : السورة  (
  
  



  
  

  

  

  

                                                                         ٤٠

الطـوال  : ينقسم القرآن الكريم إلى أربعة أقسام  )س
ففي أي منها يقع جـزء  .. والم�ئ�ين والمثاني والمفصل

  تبارك ؟
  
والمفصل يبدأ من سورة  ق وينتهي .. في المفصل ) ج

  بسورة الناس
  )*** : السورة  (
  
  
  ؟ ما معنى اآلية  )ودا سأرهقه صع ()س
  
صعودا جبل من نار في جهـنم يتصـعد الكـافر فيـه     )ج

  .سبعين خريفا ثم يهوي به كذلك فيه أبدا 
  )المدثر : السورة  (
  
  

   



  
  

  

  

  

                                                                         ٤١

فيها أن المجرمين كمـا قـال    في جزء تباركآية )س
يعودون بالمالمة على أنفسـهم ونـدموا   :(المفسرون 

  فما هي ؟)  .. حيث ال ينفع الندم
  
لو كنا نسمع أو نعقل مـا كنـا فـي     (:قوله تعالى )ج

  )أصحاب السعير
  )الملك : السورة  (
  
  
آية في جزء تبارك فيها داللة على علو اهللا سبحانه )س

  اذكرها ؟ .. وتعالى 
  
تعرج المالئكة والروح إليه في يـوم  (: قوله تعالى )ج

   )كان مقداره خمسين ألف سنة
أأمنتم مـن  (وكذلك قول اهللا تعالى في سورة تبارك 

 )في السماء أن يخسـف بكـم األرض فـإذا هـي تمـور      
كقولـه تعـالى   ) على أو فـوق (بمعنى )  يف(وتأتي 

  )وألصلبنكم في جذوع النخل(
  )المعارج : السورة  (
  



  
  

  

  

  

                                                                         ٤٢

  
  ... فيها دليل على عذاب القبر   في جزء تباركآية )س
  
 )دخلوا نـارا فـا  هم اغرقـوا مما خطيئات(قوله تعالى )ج

  والفاء للتعقيب المباشر    
  )نوح : السورة  (
  
  
فيها دليل على قـراءة القـرآن    في جزء تباركآية )س

قال ابن كثير أي اقرأه علـى تمهـل فانـه    .على مهل 
قـال نسـيب   . يكون عونا على فهـم القـرآن وتـدبره    

هكذا هو مراد اهللا تعالى من قـراءة القـرآن    :الرفاعي 
كان ذلك في الصالة أو خارجها فال يكون إال على  إن

  .. تمهل 
  فما هي هذه اآلية ؟ 

  
  )ورتل القرآن ترتيال() ج
  )المزمل : السورة  (
  
  



  
  

  

  

  

                                                                         ٤٣

آية فيها تعظيم الجن هللا تعالى وتنـزيههم له قال )س
قالت الجن تنـزه الرب~� جل جالله : (عندها ابن كثير

الصـاحبة  حين أسـلموا وآمنـوا بـالقرآن مـن اتخـاذ      
  ..عند أي آية قال ذلك ) والولد

  
والجـد  ) وأنه تعالى جـد ربنـا   : ( عند قوله تعالى )ج

  اآلالء والنعمة والقدرة 
  )الجن : السورة  (
  
قل إني لن يجيرني (: اذكر فائدة من قوله تعالى )س

من اهللا أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إال بالغـا مـن   
له فإن له نار جهنم اهللا ورساالته ومن يعص اهللا ورسو

  )خالدين فيها أبدا
  
.. ارتهـان كـل بعملـه    .. أهمية الـدعوة إلـى اهللا   ) ج

الترهيــب لمــن عصــى اهللا ..  �الطاعــة هللا ورســوله 
  .. تعالى ورسوله 

  )الجن : السورة  (
  



  
  

  

  

  

                                                                         ٤٤

واصـبر علـى مـا    (اذكر فائدة من اآليـة التاليـة   )س
  )يقولون واهجرهم هجرا جميال

  
نـوع الهجـر الجميـل     -الهجر  -الصبر على األذى ) ج

  .الذي ال عتاب معه
  )المزمل : السورة  (
  
  
وأنه كـان رجـال   (: اذكر فائدة من قوله تعالى )س

   )من اإلنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا
  
إن الـذين يتعلقـون   / الخوف من اهللا تعالى وحـده  ) ج

إن الذين يدعون / بغير اهللا يوكلون إلى ما تعلقوا به 
الجن أو يتعلقون بهـم مـا تزيـدهم الجـن إال ضـالًال      

  ..  وتخويفًا 
  )الجن : السورة  (
  
  

   



  
  

  

  

  

                                                                         ٤٥

وألو استقاموا علـى  (:اذكر فائدة من قوله تعالى )س
   )الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه

  
فتنــة واختبــار وابــتالء / الخيــر مــع االســتقامة ) ج

ومن يرتد المتمسكين بالدين ليرى اهللا منهم من يثبت 
  .إلى سبيل الغواية 

  )الجن : السورة  (
  
  
علـى عـدم    في جـزء تبـارك  استدل األحناف بآية )س

وجوب قراءة الفاتحة فـي الصـالة فهـم يـرون أنهـا      
مخـالفين بـذلك   .. تجزيء إن قرأ بهـا أو بغيرهـا   

ال صالة لمن لـم يقـرأ   (الجمهور والحديث الصحيح 
  فما هي هذه اآلية ؟) .. بفاتحة الكتاب

  
وقد نزلت اآلية فـي   )فاقرأوا ما تيسر من القرآن()ج

  ..التخفيف في صالة الليل 
  )المزمل : السورة  (
  



  
  

  

  

  

                                                                         ٤٦

قـال  .. ذكر اهللا تعالى تأدب الجن معه في القول )س
وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا : (ابن كثير 

) الشر إلى غير فاعله والخير أضافوه إلى اهللا تعـالى  
  ذلك ؟عند أي آية قيل 

  
وأنا ال ندري أشر أريـد بمـن فـي     (: قوله تعالى ) ج

  )األرض أم أراد بهم ربهم رشدا
  )الجن : السورة  (
  
  
ذكر اهللا تعالى من النعم التي يغدقها على النـاس  )س

وجعلت له مـاال ممـدودا وبنـين شـهودا     (قوله تعالى 
فمـا   )بنين شهودا(فمن هذه النعم  )ومهدت له تمهيدا

  ؟ )بنين شهودًا(المقصود بـ 
  
وقـربهم مـن   -٣.. وكثـرتهم  -٢.. نعمة األبنـاء  -١) ج

  .. والدهم فهو يراهم أمامه 
  )المدثر : السورة  (
  



  
  

  

  

  

                                                                         ٤٧

في سورة المدثر إعجاز عجيب وداللة مـن دالالت  )س
  ما هو؟.. النبوة  

  
من دالالت النبوة أن اهللا قال عن الوليد بن المغيـرة  )ج
حتـى أنـه لـم يـدعي     .. ولم يسلم ..  )سأصليه سقر(

  .اإلسالم
  )المدثر : السورة  (
  
  
قال ابـن كثيـر و إن   .. في سورة المزمل إعجاز )س

هذه اآلية من دالئل النبـوة ألنهـا مـن بـاب اإلخبـار      
  فما هي اآلية ؟... بالمغيبات المستقبلية

  
 )وآخـرون يقـاتلون فـي ســبيل اهللا   (قولـه تعـالى   ) ج

  ..يكن القتال قد شرع بعد ولم ..واآلية مكية 
  )المزمل : السورة  (
  

   



  
  

  

  

  

                                                                         ٤٨

أن يبلغ النـاس   �أمر ا̂هللا رسول�ه (قال ابن كثير )س
ـ أي  الرسول ـ بوقت الساعة وال يدري  أنه ال علم له

في أي آية من جزء تبـارك  ) .. أقريب وقتها أم بعيد 
  .كان ذلك القول 

  
قـل إن أدري أقريـب مـا توعـدون أم     (قوله تعـالى  )ج

  )يجعل له ربي أمدا
  )الجن : السورة  (
  
  
روي أن أمير المؤمنين عمر بن : (قال ابن كثير )س

صـعد المنبـر ليستسـقي فلـم يـزد علـى        �الخطاب 
فمن أين اسـتقى  ) . آيات االستغفار االستغفار وقراءة 

  هذا الفعل ؟ �أمير المؤمنين عمر 
  
فقلت استغفروا ربكم إنـه كـان   (: من قوله تعالى )ج

غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمـددكم بـأموال   
  )وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا

  )نوح : السورة  (



  
  

  

  

  

                                                                         ٤٩

السـعي فـي   : (  فـي جـزء تبـارك   قال ابن كثير )س
  )السبب ال ينافي التوكل

) طلب الرزق ال ينافي التوكـل : (قال نسيب الرفاعي 
  اذكر اآلية التي تأمر بالسعي في طلب الرزق ؟

  
هـو الـذي جعـل لكـم األرض ذلـوال      (قوله تعـالى  )ج

  )فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور
  )الملك  : السورة  (
  
  
قال اإلمام محمد بن عبـد الوهـاب فـي  األصـول     )س

إن اهللا  أرسل إلينا رسوال فمن أطاعـه دخـل   (الثالثة 
فما هي اآلية التـي  ) .. الجنة ومن  عصاه دخل النار 

  استدل بها اإلمام على هذا األصل ؟
  
إنا أرسلنا إليكم رسوال شاهدا عليكم  كما أرسلنا ) (ج

فعصى فرعون الرسول  فأخـذناه  * إلى فرعون رسوال 
  )  أخذا وبيال

  )المزمل : السورة  (
  



  
  

  

  

  

                                                                         ٥٠

كال والقمر والليل إذ أدبر والصبح (:  قال تعالى )س
  ما هي؟ )إنها إلحدى الكبرإذا أسفر 

  
  .العظائم   )ال̂كب�ر(المقصود النار و ..)ا إنه ()ج
  )المدثر : السورة  (
  
  
تعرج الروح والمالئكة إليه في يـوم  (: قال تعالى )س

فمـا هـو هـذا اليـوم      )كان مقداره خمسين ألف سنة
  الذي مقداره خمسين ألف سنة؟ 

  
  .الراجح واهللا أعلم أنه يوم القيامة )ج
  )المعارج : السورة  (
  
من  )فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا(: قال تعالى )س

  قال ذلك ؟
  
  الجن )ج
  )الجن : السورة  (



  
  

  

  

  

                                                                         ٥١

مــا معنــى   )مــن اهللا ذي المعــارج (قــال تعــالى )س
  المعارج؟

  
  .العلو والدرجات : المعارج )ج
  )المعارج : السورة  (
  
  
  لماذا سأل ؟..  )سأل سائل بعذاب واقع(قال تعالى )س
  
  تقديره استعجل سائل بعذاب واقع )ج
  )المعارج : السورة  (
  
عن  مهطعينفمال الذين كفروا قبلك (قال تعالى )س

ما معنى مهطعين وعزين  )  عزيناليمين وعن الشمال 
  ؟
  
  .نافرين منك منطلقين بسرعة : مهطعين ) ج

  متفرقين: عزين 
  )المعارج : السورة  (
  



  
  

  

  

  

                                                                         ٥٢

  ما المقصود باآلية؟ )كال إنه تذكرة (قال تعالى )س
  
  .أي حقا إن القرآن تذكرة )ج
  )المدثر : السورة  (
  
  
نزاعـة  .. كال إنهـا لظـى    (قال تعالى عن جهنم )س

  فما معنى لظى ونزاعة للشوى ؟  )للشوى 
  
  لظى شدة حر النار )ج

تنزع جلدة الرأس وما دون العظم من : نزاعة للشوى 
الوجـه   اللحم  وأطـراف  اليـدين والـرجلين ومكـارم    

  وتبري اللحم والجلد عن العظم
  )المعارج : السورة  (
  
  
  
 )واعبد ربك حتى يأتيك اليقـين (قالت الصوفية )س

أي اعبد اهللا حتى تصل إلى مرحلـة اليقـين فتسـقط    



  
  

  

  

  

                                                                         ٥٣

فما هي اآلية التي تـرد̂~ علـيهم مـن    ! عنك التكاليف 
  جزء تبارك؟

  
قالوا لم نك مـن  . ما سلككم في سقر (قوله تعالى )ج
وكنـا نخـوض    . ولم نك نطعم المسكين . مصلين ال

حتـى أتانـا   . وكنا نكذب بيوم الـدين  . مع الخائضين 
فدل على أن المقصود باليقين الموت ولـيس   )اليقين 

  .ما يد~�عون
  )المدثر : السورة  (
  
  
كان قيام الليل فرضا في أول نزول سورة المزمل )س

يـف  فبعد كـم كـان التخف  .. ثم أنزل اهللا التخفيف 
  ؟..وفي أي سورة وأي آية 

  
  ) اثني عشر شهرا(جاء التخفيف بعد حول كامل ) ج

  .في سورة المزمل آخر آية
  )المزمل : السورة  (
  
  



  
  

  

  

  

                                                                         ٥٤

  .ما الفرق بين القاسط والمقسط باآليات )س
  
وأنــا منــا المســلمون ومنــا (:( قــال ابــن كثيــر ) ج

الجائر : أي منا المسلم ومنا القاسط وهو  )القاسطون
  ) عن الحق الناكب عنه بخالف المقسط فانه العادل 

أي العادل وقال  )واهللا يحب المقسطين(:وقال تعالى 
القاسط  )وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا(:تعالى 

  أي الجائر
  )الجن : السورة  (
  
  
أقسـم  ال (:ما المقصود ب�ـال أقسم في قوله تعالى )س

  )بيوم القيامة وال أقسم بالنفس اللوامة
  
ليس األمـر كمـا يزعمـون     الأي (تأكيد القسم  ) ج

  )أقسم بيوم القيامة 
  )القيامة : السورة  (
  
  



  
  

  

  

  

                                                                         ٥٥

ما هي اآلية من جزء تبارك التي تدل علـى أن هللا  )س
: يدا تليق بجالله سبحانه وتعالى ؟ قـال ابـن كثيـر   

قدرته إنما هي يده وإن يده صفة له ال هي نعمته وال (
.. حقيقة بال كيف ال تشبه أيدي المخلوقين في شيء

  )يتصرف في ملكه ما شاء
  
  )تبارك الذي بيده الملك(:قوله تعالى )ج
  )الملك : السورة  (
  
  
وصف اهللا الكفار ونفورهم عن سـماع الحـق فـي    )س

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر  (اآليات 
ما هي الحمر المستنفرة ف )مستنفرة فرت من قسورة

  وما هو القسورة ؟
  
جمع حمـار الـوحش إذا فـرت مـن     :حمر مستنفرة )ج

  قسورة وهو األسد
  )المدثر : السورة  (
  
  



  
  

  

  

  

                                                                         ٥٦

يعاقب المتكبر عن الطاعة بعكس ذلـك فـي يـوم    )س
اذكر آية  في جزء تبارك التي تـدل علـى   .. القيامة 

  عقوبة المتكبر بعكس ما عمل ؟ 
  
   )خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة (قوله تعالى )ج

في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن :(قال ابن كثير 
  )الطاعة 

  )المعارج : السورة  (
  
  
فما هي أخواتها  ) شيبتني هود وأخواتها: ( �قال  )س

  من جزء تبارك؟
  
: وبقية السور في غيـر جـزء تبـارك   ) المرسالت) (ج

  وهودالواقعة و عم يتساءلون وإذا الشمس كورت 
  )المرسالت : السورة  (

  
  

      



  
  

  

  

  

                                                                         ٥٧

  القسم الثاني
  
  
  

  للمشارك
  

ال يستخدم  المصحف  في اإلجابة 
  على أسئلة القسم الثاني

  
  

   



  
  

  

  

  

                                                                         ٥٨

  
  عدد سور جزء تبارك بالترتيب ؟ )س
  
 -الجـن   -نوح  -المعارج  -الحاقة  -القلم -الملك ) ج

  ..المرسالت  -اإلنسان  -القيامة  -المدثر  -المزمل 
  
  
 )انطلقوا إلى ما كنتم بـه تكـذبون   (قال تعالى  )س

  .. أكمل اآليات إلى عشر آيات 
  
  
أكمل  )إن المتقين في ظالل وعيون (قال تعالى  )س

  ..اآليات إلى نهاية السورة 
  
  
 )يوم تكون السماء كالمهل (اقرأ من قوله تعالى )س

  )وجمع فأوعى(إلى قوله 
  
إلـى قولـه    )إن اإلنسـان خلـق هلوعـا    (اقرأ مـن  )س
  )أولئك في جنات مكرمون(



  
  

  

  

  

                                                                         ٥٩

  
  

  ١٣أقرأ من بداية سورة الجن إلى آية   
  
  

  ٢٢ -  ١٠أقرأ من سورة الجن من اآلية   
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