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  للمشارك
  

  ال مانع من استخدام المصحف
  في اإلجابة على األسئلة 



  
  

  

 ٣   

  تعالىأسئلة عن ابن كثير رحمه اهللا 
  والتفسير والمفسرون

  
  ما هو اسم المفسر ابن كثير ؟) س   .١

  هو أبي الفداء إسماعيل بن كثير ؟ )ج
وفائدة االسم لكي يتم تمييزه عن غيره ممن يشتبه اسمهم فـي  (

  )الكتب األخرى
  

  

  :أين نشأ ابن كثير وتعلم ؟ اختر أحد اإلجابات التالية ) س   .٢
  اليمن  -الحجاز  -مصر  -دمشق  -بغداد 

  هو دمشقي النشأة والتربية والتعليم ) ج
  

  

متــى كانــت والدة ابــن كثيــر رحمــه اهللا ؟ اختــر أحــد ) س   .٣
  :اإلجابات التالية 

  هـ٨٠١-٧٠١-٦٠١
  ٧٠١)ج
  

  

  اذكر أشهر شيوخ ابن كثير رحمه اهللا ؟) س   .٤
  . اإلمام ابن تيمية رحمه اهللا ) ج
ومن شيوخه المزي وابن عساكر واآلمـدي والحـافظ شـمس    (

  )الدين الذهبي  
  

  

 تعـالى اذكر اسم كتاب من كتب ابن كثيـر رحمـه اهللا   ) س   .٥
  غير التفسير؟ 

  ).يمكن تكرار السؤال(
اختصار علـوم الحـديث المسـمى الباعـث     / البداية والنهاية ) ج

  /  الحثيث 
  

  

  



  
  

  

 ٤   

) لم يؤلف على نمطه مثله: (قال السيوطي عن أحد الكتب ) س   .٦
فما هـو هـذا   .. كثير رحمه اهللا وكان الكتاب المقصود البن 

  الكتاب ؟
  تفسير القرآن العظيم) ج
  

  

  ؟تعالىكم سنة عمzر ابن كثير رحمه اهللا )  س   .٧
  سنة٧٤/ سنة ٥٤/ سنة ٤٤ :اختر الجواب الصحيح 

  سنة٧٤) ج
  

  

  من مؤلف كتاب الجامع ألحكام القرآن ؟)  س   .٨
  .القرطبي )ج
  

  

  من هو مؤلف كتاب دقائق التفسير ؟) س   .٩
  ابن تيمية )ج
  

  

  من هو مؤلف كتاب أضواء البيان ؟) س  .١٠
  الشنقيطي)ج
  

  

  من هو مؤلف فتح القدير ؟) س  .١١
  الشوكاني ) ج
  

  

  من هو مؤلف كتاب تفسير القرآن العظيم؟) س  .١٢
  تعالىابن كثير رحمه اهللا ) ج
  

  

  من هو مؤلف كتاب تيسير العلي القدير ؟)س  .١٣
  .الشيخ محمد نسيب الرفاعي ) ج
  

  

  



  
  

  

 ٥   

ما هو المنهج السلفي السليم الذي اتبعه ابـن كثيـر فـي    ) س  .١٤
  تفسير القرآن ؟

وهو تفسير القرآن بـالقرآن والقـرآن بالحـديث وبـأقوال     ) ج
. السلف الصالح من الصحابة والتابعين وبمفـاهيم لغـة العـرب    

  )مقدمة تيسير العلي القدير(

  



  
  

  

 ٦   

  أسئلة عامة عن البقرة  ؟
  

  كم عدد آيات البقرة ؟ ) س  .١٦
  آية  ٢٨٦)ج
  

  

  لماذا سميت البقرة بهذا االسم ؟) س  .١٧
  لورود قصة البقرة في هذه السورة) ج
  

  

  ما أعظم آية في القرآن ؟) س  .١٨
  آية الكرسي) ج
  

  

  ما هي أطول آية في القرآن؟) س  .١٩
  .آية الد�ْين ) ج
  

  

  بعد أي سورة نزلت سورة البقرة ؟) س  .٢٠
بمكة والبقـرة أول  بعد المطففين التي هي آخر سورة نزلت )ج

  .وهي مدنية بال خالف .سورة نزلت بالمدينة
  

  

  ما هي آخر آية نزلت في القرآن ؟) س  .٢١
اهللا ثم تـوفى كـل    إلىواتقوا يوما ترجعون فيه (تعالىقوله )ج

في سورة البقرة وهـي آخـر    )نفس ما كسبت وهم ال يظلمون
ومن أواخر ما نزل من القرآن ) على خالف(ما نزل من القرآن 

  .آيات الربا من سورة البقرة 
  

  



  
  

  

 ٧   

  أسانيد وروايات حديثية مهمة 
  في سورة البقرة 

  
ــم  رقــ

  السؤال
    السؤال 

  )البقرة سنام القرآن(ما صحة الحديث ) س .٢٢
  )ضعفه الوادعي(ضعيف ) ج

  مسعود لكنها وردت عن ابن

  

ال تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي (ما صحة الحديث ) س  .٢٣
  )تقرأ فيه سورة البقرة ال يدخله الشيطان

  صحيح في صحيح مسلم وقال الترمذي حسن صحيح) ج
  

  

روى الدارمي من طريق الشـعبي  :(ما صحة اإلسناد التالي ) س  .٢٤
من قرأ عشر آيـات مـن سـورة    : قال عبد اهللا بن مسعود: قال 

  )آخر الرواية  إلى.. البقرة 
  .الشعبي لم يسمع من ابن مسعود : قال الوادعي ) ج
الفائدة أن بعض هذه األسانيد تكثر في التفسـير فيعـرف فـي    (

  )حالة تكراره
  

  

قال السدي عن :أكثر ابن كثير من رواية اإلسناد التالي ) س  .٢٥
آخر إلىـ ...أبي مالك وعن أبي صـالح عـن ابـن عبـاس قـال      

  فما صحة هذا اإلسناد ؟) الرواية 
  قال الوادعي ال يعتمد على تفسير السدي ) ج

تركيب هذه األسانيد مما عابهـا عليـه اإلمـام    :(  ٥٨قال في ص
صحة هذا اإلسـناد راجـع تهـذيب    إلىوال تطمئن النفس . أحمد 

   )التهذيب
الفائدة أن بعض هذه األسانيد تكثر في التفسـير فيعـرف فـي    (

  )حالة تكراره

  

  



  
  

  

 ٨   

قـال أبـو بكـر بـن     : ٢٠ذكر ابن كثير هـذا اإلسـناد ص  ) س  .٢٦
حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا حجاج بـن منهـال   : االنباري 

: لقـرآن  نزل فـي المدينـة مـن ا   : حدثنا همام عن قتادة قال 
فمـا صـحة هـذا    ) الخ الروايـة .. البقرة وآل عمران و النساء 

  اإلسناد 
هذا من مراسيل قتـادة والمرسـل مـن قسـم     : قال الوادعي ) ج

  الضعيف ومراسيل قتادة شديدة الضعف 
وكذلك الزهري والحسن البصري ويحـي بـن أبـي    :مالحظة(

  )كثير مراسيلهم شديدة الضعف
نيد تكثر في التفسـير فيعـرف فـي    الفائدة أن بعض هذه األسا(

  )حالة تكراره
  

  

رواه الواقدي عن محمد بن معـاذ  :ذكر ابن كثير إسنادا ) س  .٢٧
فمـا صـحة هـذا    .. آخـر  اإلسـناد    إلى.. األنصاري عن خبيب 

  اإلسناد ؟
قـال  .. الواقدي صـاحب المغـازي مـتهم بالكـذب     .. ضعيف ) ج

ومقاتـل بـن سـليمان    الكذابون أربعة الواقدي ببغـداد  :النسائي 
بخراسان ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام وإبراهيم بـن أبـي   

  .يحي بالمدينة
الفائدة أن بعض هذه األسانيد تكثر في التفسـير فيعـرف فـي    (

  )حالة تكراره
  

  

حدثنا عبـد الحميـد بـن    : ١٥٧ذكر ابن كثير إسنادا ص ) س  .٢٨
 بهرام عن شهر بن حوشب قال حدثني عبد اهللا بن عبـاس قـال  

  فما صحة هذا اإلسناد ؟..  �حضرت عصابة من اليهود نبي اهللا 
  فيه شهر بن حوشب ضعيف ) ج 
الفائدة أن بعض هذه األسانيد تكثر في التفسـير فيعـرف فـي    (

  )حالة تكراره
  

  

  



  
  

  

 ٩   

وقال محمـد بـن إسـحاق    :  ١٥٧ذكر ابن كثير إسنادا ص) س  .٢٩
عن حدثني محمد بن أبي محمد  عن عكرمة أو سعيد بن جبير 

  فما صحة هذا اإلسناد ؟.. ابن عباس 
محمد بن أبي محمـد مجهـول ومحمـد بـن إسـحاق يكثـر       ) ج

  .الرواية منه في التفسير 
الفائدة أن بعض هذه األسانيد تكثر في التفسـير فيعـرف فـي    (

  )حالة تكراره
  

  

ذكر ابن كثير حديثا في فضل سورة البقرة وساق اإلسناد ) س  .٣٠
قال أبو عبيد  القاسم بن سالم حدثني ابن أبي مـريم  : التالي 

عن ابن ل�ه�يع�ة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بـن سـعد عـن    
إن الشيطان يخـرج  : (  �قال رسول اهللا :أنس بن مالك قال 

  التالي ؟الحديث ، فما صحة اإلسناد ..) من البيت 
  ..ابن لهيعة ضعيف ) ج
الفائدة أن بعض هذه األسانيد تكثر في التفسـير فيعـرف فـي    (

  )حالة تكراره
   

  

أن رسول اهللا بعث بعثـا فاسـتقرأهم   : ما هي صحة رواية ) س  .٣١
ما معك يا فالن ؟ فقال : فأتى على رجل من أحدثهم سنًا فقال 

نت أميرهم اذهب فأ:فقال .. معي كذا وكذا وسورة البقرة : 
..  
  فيه عطاء مولى ابن أبي أحمد.. الحديث ال يصح  ) ج
  

  

اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة : أنه قال  �صح عن النبي )س  .٣٢
  فما البطلة ؟.. وتركها حسرة وال تستطيعها الب�ط�ل�ة 

وال تســتطيعها البطلــة أي ال يســتطيعون نفــوذ .. الســحرة ) ج
  ..قارئها 

  

  

  



  
  

  

 ١٠   

الجمرة من بطن الوادي فجعل البيـت عـن   رمى ابن مسعود )س  .٣٣
يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة 

  فما صحة هذا الخبر؟.. البقرة 
ولعلها أنزلت مرة أخرى بعد نزولها فـي  .. الحديث صحيح ) ج

  المدينة
  

  

إن اهللا ال يسـتحي أن  (أورد ابن كثيـر فـي تفسـير آيـة     ) س  .٣٤
لـو كانـت الـدنيا    : حديث  )فما فوقها يضرب مثال ما بعوضة

.. تعدل عند اهللا جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة مـاء  
  فما صحة الحديث ؟

  .الحديث ضعفه الوادعي ) ج
  

٢٦  

قال ابن جريج عن عطـاء  : يورد ابن كثير اإلسناد التالي ) س  .٣٥
فمـا هـو سـبب عـدم     .. وال يصح هذا اإلسناد .. عن ابن عباس 
  سناد ؟صحة هذا اإل

.. ابن جريج لم يسمع من عطاء : سبب ضعف اإلسناد هو أن ) ج
  وعطاء لم يسمع من ابن عباس

  

٢٩  

وقـد أكثـر ابـن    .. نقل ابن كثير عن ابن جرير كثيرا ) س  .٣٦
فما صحة روايات جريـر عـن   .. جرير من الرواية عن المثنى 

  المثنى ؟
ال تصح الروايات لعـدم وجـود ترجمـة للمثنـى وهـو ابـن       ) ج

  .إبراهيم االملي 
  

٢٩  

  



  
  

  

 ١١   

نقل ابن كثير بعض الروايات وتكلم في إسنادها منها مـا  ) س  .٣٧
إن أول مـن سـكن األرض   : رواه الضحاك عن ابن عباس قوله 

الجن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا ، فبعـث  
  اهللا إليهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور 

  ؟فما صحة هذا اإلسناد 
  .ألن الضحاك لم يسمع من ابن عباس .. هذا اإلسناد ضعيف ) ج
  

  

  :ما صحة هذا اإلسناد وهل يؤخذ به) س  .٣٨
  ..  عن العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس 

اإلسناد صحيح ولكن إذا كانت الرواية عن األمم السـابقة فـال   
لمتلقاة مـن  يعتمد عليها في التفسير ألنها تعتبر من الروايات ا

  أهل الكتاب
   

٣٧  



  
  

  

 ١٢   

  فضائل سورة البقرة
  

    سؤال في الفضائل   
كان خالد بن معدان يسمي إحدى السور بفسطاط القـرآن  )س   .٣٩

  فما هي السورة ؟.. 
  البقرة) ج
  

  

وهي مشتملة على ألف خبر : قال العلماء عن سورة البقرة ) س  .٤٠
  غير الخبر؟ فما هما الشيئان اآلخران......  وألف ....... وألف 

  ألف خبر وألف أمر وألف نهي ) ج
  

  

كان الصحابة ينشطون بعضهم ويثبتون بعضهم في إحدى ) س  .٤١
يا أصحاب سورة البقرة : بقولهم  �المعارك في عهد أبي بكر 

  ؟..فما هي المعركة .. 
  كان ذلك يوم اليمامة)ج
  

  

علموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان :  �قال )س  .٤٢
يظالن صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتـان أو غيايتـان أو   

  .. فرقان من طير صواف 
  فما صحة الحديث ؟

  الحديث صحيح ) ج
  

  

ذلك الكتـاب ال ريـب فيـه هـدى     (: اذكر فائدة من اآلية )س  .٤٣
  )للمتقين

  بالقرآن الكريمأن من أراد الهداية فعليه ) ج
أن القرآن الكريم ال ينفع الـذين فـي آذانهـم وقـر  بـل ينفـع       

  المتقين
  أنه ال ريب وال شك في القرآن الكريم

  



  
  

  

 ١٣   

  
وبعدها في ) فيه(ما فائدة الثالث نقاط المكتوبة مرتان قبل )س  .٤٤

  ؟ )ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقين (آية 
  .. أي أن القارئ يتوقف عند أحد الموقفين )ج
  

  

في أول البقرة ذكر نعت للمؤمنين ونعت للكافرين ونعت ) س  .٤٥
  للمنافقين ما هي اآليات التي نعتت كل منهم ؟

األربع آيات األولى نعتت المؤمنين وآيتـان نعتـت الكـافرين    ) ج
  وثالث عشرة آية في نعت المنافقين

  

  

نعـت  تعالىما الفائدة التي تجنيها من معرفتـك بـأن اهللا   ) س  .٤٦
الكافرين في أول سورة البقرة بآيتان والمنافقين بثالث عشرة 

  آية؟
خطورة النفاق واختفاؤه واشتباه أمره على كثير من الناس ) ج

لـذا كثـر التنبيـه    .. وإمكانية انخـداع المـؤمنين بالمنـافقين    
  .عليك وكشفهم 

  

  

ما هو الحديث الوارد في فضـل آخـر آيتـين مـن سـورة      ) س  .٤٧
  البقرة؟

من قرأ باآليتين من آخـر سـورة البقـرة    :( �قول الرسول ) ج
  وهو في الصحيحين) كفتاه

  

  



  
  

  

 ١٤   

  أسئلة في التفسير
  

  اآلية  سؤال وجواب   رقم
؟  )ألم  (ما معنى الحروف المقطعة في أول سورة البقرة ) س   .٤٨

أصح األقوال واهللا أعلم ما نقله ابن كثير عـن اإلمـام ابـن    ) ج
إلعجـاز الخلـق وأن الخلـق عـاجزون عـن      أنهـا بيـان   : تيمية 

معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التـي  
ولهـذا كـل سـورة افتتحـت     : قال ابن كثير .. يتخاطبون بها 

  .بالحروف  فال بد أن يذكر االنتصار للقرآن وبيان إعجازه 
وكذلك قال البعض أن هذا مما استأثر اهللا بعلمه وذكر أمور 

  .فة واهللا أعلمأخرى ضعي
  

١  

.. حرفـا   ١٤مجموع الحروف المذكورة : قال ابن كثير ) س  .٤٩
فما هي هـذه  ) نص حكيم قاطع له سر:(يجمعها قولك: وقال 

  .الحروف التي يقصدها
  .هي الحروف المقطعة في أوائل بعض السور ) ج
  

١  

منها أن هذا مما .. ذكر في الحروف المقطعة تفاسير عدة )س  .٥٠
وقال آخرون أن هذا إعجازا للعـرب  .. بعلمه تعالىاستأثر اهللا 

فمع أن هذا القـرآن يتركـب مـن الحـروف المقطعـة التـي       
وقيـل أقـوال   .. يتخاطبون بها ولكنهم عاجزون عن معارضته 

فما هو الرأي الذي نصرة ابن تيمية رحمه اهللا .. أخرى كثيرة 
  ؟..
كب مـن  رأي اإلمام ابن تيمية الثاني وهو أن هذا القرآن يتر)ج

الحروف المقطعة التي يتخاطبون بهـا ولكـنهم عـاجزون عـن     
  معارضته

  

١  

  



  
  

  

 ١٥   

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين (تعالىقال )س  .٥١
فيــه داللــة علــى اختصــاص  )وال يزيــد الظــالمين إال خســارا

اذكر آيـة فـي سـورة البقـرة تـدل علـى       .. المؤمنين بالنفع 
  اختصاص المؤمنين بالنفع ؟

  )ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقين() ج
  

٢  

  :قال الشاعر )س  .٥٢
  خل الذنوب كبيرها وصغــيرها ذاك التقى 

  وأصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى
  ال تحقرن صغيرة إن الجــــبال من الحصى

وفي أي آية يورد المفسرون هذه .. ماذا يريد الشاعر أن يصف 
  األبيات؟

ذلك الكتـاب  (ويوردها المفسرون عند آية .. يصف التقوى ) ج
  )ال ريب فيه هدى للمتقين

  

٢  

قال أبـو عبيـدة   : أورد ابن كثير الحديث الصحيح التالي ) س  .٥٣
يا رسول اهللا هل أحد خير منا ؟ أسلمنا معك و جاهـدنا  :  �

. . نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني : قال . معك 
  عند أي آية ذكر ابن كثير هذه الرواية ؟

  )الذين يؤمنون بالغيب(تعالىعند قوله )ج
  

٣  

  



  
  

  

 ١٦   

قدم علينا أبـو جمعـة األنصـاري    :عن صالح بن جبير قال )س  .٥٤
ببيت المقدس يصلي فيـه ومعنـا يومئـذ     �صاحب رسول اهللا 
فلمـا انصـرف خرجنـا نشـيعه فلمـا أراد       �رجاء بـن حيـوة   

إن لكم جائزة وحقا أحدثكم بحديث سمعته من : االنصراف فال 
قال كنا مع رسول اهللا . قلنا هات رحمك اهللا .  �رسول اهللا 

يا رسـول اهللا هـل   :ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة ، فقلنا  �
وما يمنعكم : من قوم أعظم منا أجرًا ؟ آمنا بك واتبعناك قال 

من ذلك ؟ ورسول اهللا بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء 
، بل قم بعدكم يأتيهم كتاب مـن بـين لـوحين يؤمنـون بـه      

السؤال ... مرتين ) ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرًا 
  هو عند أي آية ذكر ابن كثير هذه الرواية ؟ 

  )الذين يؤمنون بالغيب(تعالىعند قوله ) ج
  

٣  

فمـا معنـى إقامـة     )ويقيمون الصالة(يقول اهللا عز وجل ) س  .٥٥
  الصالة ؟

ــا    ) ج ــوئها وركوعه ــام وض ــا و إتم ــى أوقاته ــة عل المحافظ
  ..وسجودها والمحافظة على قراءة القرآن فيها 

   

٣  

المنافق يخالف قوله  فعله وسره عالنيته : قال ابن جريج ) س  .٥٦
عند تفسير أي اآليات أورد .. ومدخله مخرجه ومشهده مغيبه 

  ابن كثير هذا النص ؟
ومن الناس من يقـول آمنـا بـاهللا واليـوم      (تعالىعند قوله ) ج

  )اآلخر وما هم بمؤمنين

٨  

  



  
  

  

 ١٧   

وإنما : قال ابن كثير رحمه اهللا في كيفية ظهور النفاق  ) س  .٥٧
نزلت صفات المنافقين في السور المدنية ألن مكة لم يكن فيها 
نفاق بل كان خالفـه ، مـن النـاس مـن كـان يظهـر الكفـر        

المدينة  �مستكرها وهو في الباطن مؤمن فلما قدم رسول اهللا 
فاق أيضا ألنه لـم  وأسلم من أسلم من األنصار لم يكن إذ ذاك ن

يكن للمسلمين بعد شوكة تخـاف ، فلمـا كانـت وقعـة بـدر      
العظمى وأظهر اهللا كلمته وأعز اإلسالم وأهله قال عبد اهللا بن 

فأظهر الـدخول فـي اإلسـالم    . هذا أمر قد توجه : أبي سلول 
ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته ،وآخرون من 

اق في أهل المدينة ومـن حولهـا   أهل الكتاب فمن ثم�z وجد النف
  .. من األعراب 

  .. عند أي اآليات أورد ابن كثير رحمه اهللا قصة نشوء النفاق 
ومن الناس من يقـول آمنـا بـاهللا واليـوم      (تعالىعند قوله ) ج

  )اآلخر وما هم بمؤمنين
  

٨  

فما هو  )في قلوبهم مرض فزادهم اهللا مرضًا(: تعالىقال ) س  .٥٨
  المرض 

  شك أم رياء أم نفاق أم  شر أم ضالل ؟ :هل الجواب 
  .. واذكر فائدة من اآلية 

  جميع اإلجابات وردت في التفسير ) ج
والفائدة عدم استسهال المعصية ألنها تعين على معصية أخـرى  

  .. والرياء يزيد اإلنسان رياًء والشر والضالل كذلك 
  

١٠  

هذا مثل ضـربه اهللا للمنـافقين أنهـم    :  �قال ابن عباس ) س  .٥٩
كانوا يعتزون باإلسـالم فينـاكحهم المسـلمون ويوارثـونهم     
ويقاسمونهم الفيء فلما ماتوا سلبهم اهللا ذلك العز كما سلب 

عند تفسير أي آية ذكر ابن كثير هذه .. صاحب النار الضوء 
  الرواية

ا مثلهم كمثـل الـذي اسـتوقد نـارًا فلمـ     (:عند تفسير آية ) ج
   )أضاءت ما حوله ذهب اهللا بنورهم 

١٧  

  



  
  

  

 ١٨   

آية في سورة البقرة قال عنها ابن كثير أشبه آيـة بهـذه   ) س  .٦٠
الذي جعل لكم األرض قرارا والسماء بناء وصـوركم   (:اآلية 

فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم اهللا ربكم فتبـارك  
رازق ومضمونه أنه الخالق ال: قال ابن كثير  )اهللا رب العالمين

مالك الدار وساكنيها ورازقهم ، فبهذا يستحق أن يعبد وحده 
  فما هي هذه اآلية ؟.. وال يشرك به غيره 

الذي جعل لكم األرض فراشا والسماء بناًء وأنزل من السماء ) ج
ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فال تجعلوا هللا أندادًا وأنتم 

  ..تعلمون
  

٢٢  

وهـو أن يقـول   :(في تفسـير آيـة    ضرب ابن كثير مثًال ) س  .٦١
لوال كلبه هذا ألتانا : واهللا وحياتك يا فالن وحياتي ، ويقول :

لوال اهللا وفالن ، ال تجعل فيها : اللصوص البارحة وقول الرجل 
عند أي آيـة ضـرب ابـن كثيـر     ) .. فالن هذا كله به شرك 
  رحمه اهللا تلك األمثلة؟

  )دادًا وأنتم تعلمون فال تجعلوا هللا أن(: عند تفسير آية ) ج
  

٢٢  

إن مـن تأمـل هـذه    : ( تعـالى قال ابن كثيـر رحمـه اهللا   ) س  .٦٢
الموجــودات الســفلية والعلويــة واخــتالف أشــكالها وطباعهــا 
ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها ، محكمـة علـم قـدرة    

  .خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه   وعظيم سلطانه 
كما قال بعض األعراب وقد سئل ما الدليل على وجـود الـرب   

سبحان اهللا البعرة تدل على البعير واألثـر يـدل   :؟ فقال تعالى
على المسير ، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ،و بحـار ذات  

  أمواج أال يدل ذلك على اللطيف الخبير ؟
  :قال ابن المعتز

  حده الجاحد فيا عجبا كيف يعصى اإلله      أم كيف يج
  ـل شيء له آية        تدل عــــلى أنه واحد وفي كــــ

  ما هي اآلية التي ذكر ابن كثير عندها هذه األقوال ؟
  )فال تجعلوا هللا أندادا وأنتم تعلمون(:عند آية ) ج
  

٢٢  



  
  

  

 ١٩   

إن زعمتم أنه من عند غير اهللا : قال ابن كثير رحمه اهللا ) س  .٦٣
نوا على ذلكم بمـا شـئتم مـن    فعارضوه بمثل ما جاء به واستعي

أي استعينوا : قال السدي .. دون اهللا فإنكم ال تستطيعون ذلك 
فما هي هـذه اآليـة   .. بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصرونكم 

  فيها المشركين ؟ تعالىالتي تحدى اهللا 
وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فـأتوا  (تعالىقوله ) ج

كم مــن دون اهللا إن كنــتم بســورة مــن مثلــه وادعــوا شــهداء
  )صادقين

  

٢٣  

فأتوا بسـورة مـن   (في تفسير  تعالىقال ابن كثير رحمه اهللا   .٦٤
والصواب أن كل سورة في القرآن معجزة ال يستطيع :   )مثله

البشر معارضتها طويلة أو قصـيرة قـال الشـافعي رحمـه اهللا     
فمـا هـي هـذه    .. لو تدبر الناس هذه السورة لكفـتهم  : تعالى

  ؟ السورة
  سورة العصر) ج
  

٢٣  

ال يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إال : قال ابن عباس) س  .٦٥
  .في األسماء

ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها :قال ابن أبي حاتم 
هذا الذي أتيتمونا آنفا به :ثم يؤتون بمثلها فيقول أهل الجنة 

  . كلوا فاللون واحد والطعم مختلف: ،فيقول الولدان 
  .يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب:قال عكرمة 

قال عبد الرحمن بن زيد يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا 
  .التفاح بالتفاح والرمان بالرمان ، وليس هو مثله في الطعم : 

  ما هي اآلية التي جاءت فيها هذه األقوال ؟
وا هـذا  كلما رزقوا منها من ثمـرة رزقـا قـال   (:تعالىقوله ) ج

  )الذي رزقنا من قبل
  

٢٥  

  



  
  

  

 ٢٠   

  اذكر فائدة من قصة آدم وإبليس ؟  ) س  .٦٦
عصـيان اهللا   إلـى الحسـد يـؤدي   / الحذر من وسوسة إبليس ) ج

  كما كان من إبليس تعالى
  
  
  

٣٠  

وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال (:تعالىقال اهللا ) س  .٦٧
  ؟.. فهل إبليس من المالئكة  )إبليس

لقولـه  .. إبليس ليس من المالئكة بل هـو مـن الجـن    .. ال ) ج
فسجدوا إال إبليس كان من الجـن ففسـق   (في آية أخرى تعالى

  )عن أمر ربه
:  -كما قال ابـن كثيـر    -ودخل إبليس مع المالئكة في األمر 

ألنه كان تشبه بهم وتوسـم أفعـالهم فلهـذا دخـل إبلـيس فـي       
  الخطاب لهم وذم في مخالفة األمر

  

٣٤  

  :ذكر في آية السجود آلدم عدة أقوال ) س  .٦٨
قول قتادة فكانت الطاعة هللا والسجدة آلدم أكرم : القول األول 

أنـه سـجود   : وقال بعض النـاس  . اهللا آدم أن أسجد له مالئكته
ورفع أبويه على العـرش  (تعالىتحية وسالم وإكرام كما قال 

  )وخروا له سجدا
  .. بل كانت السجدة هللا وآدم قبلة فيها : والقول الثاني 

  فما هو القول األصح ؟
  أنها آلدم إكراما وإعظاما واحتراما وسالما:القول األول ) ج
  

٣٤  

ال تعتاضـوا عـن   : معنـاه  : قال ابن كثير في معنى آيـة  ) س  .٦٩
البيان واإليضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس 
لتستمروا في رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلـة عـن   

  .قريب 
  أي آية تلك التي تدل على هذا المعنى ؟

  )وال تشتروا بآياتي ثمنا قليال  ()  ج

٤٢  



  
  

  

 ٢١   

  
إذا تعين عليه فال : قال ابن كثير في تعليم القرآن الكريم ) س  .٧٠

ذ يجوز أن يأخذ عليه أجره وإذا لم يتعين فإنه يجـوز أن يأخـ  
  .عليه أجره 

وإذا علمه هللا لم يجز أخذ شيء كمـا فـي حـديث عبـادة بـن      
وإذا كـان مـن أول األمـر علـى     .. الصامت وإعطائه القـوس  

  التعليم باألجرة فإنه يصح كما في حديث اللديغ 
  عند أي اآليات كانت هذه المسألة ؟

  )وال تشتروا بآياتي ثمنا قليال  () ج
  

٤٢  

الناس بالبر وتنسـون أنفسـكم وأنـتم    أتأمرون (تعالىقال ) س  .٧١
كانوا يأمون الناس :قال ابن كثير  )تتلون الكتاب أفال تعقلون

بالصوم والصالة ويدعون العمل بما يأمرون الناس به فعيرهم 
  .اهللا بذلك ، فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة

ذكر ابن كثير صنفان يقومون بهذا الفعل أحدهما أهل الكتاب 
  فمن الصنف اآلخر ؟، 
  المنافقون) ج
  

٤٤  

فكل من األمر بالمعروف وفعله : قال ابن كثير رحمه اهللا ) س  .٧٢
واجب ال يسقط أحدهما بترك اآلخـر  ، والصـحيح أن العـالم    
يأمر بالمعروف وإن لم يفعله وينهى عن المنكـر وإن ارتكبـه   

لو كان المرء ال يأمر بالمعروف : ونقل قول سعيد بن جبير 
ينهى عن المنكر حتى ال يكـون فيـه شـيء مـا أمـر أحـد        وال

  بمعروف ال نهى عن منكر 
  مالك صدق ، ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟: قال 

لكنه والحالة هذه مذموم على تركه الطاعـة  : قال ابن كثير 
وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة فإنه ليس من 

  .يعلم كمن ال يعلم 
  العلماء على ما يقولون ؟ عند أي آية استدل

أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتـاب  ()  ج

٤٤  



  
  

  

 ٢٢   

(  
  

واستعينوا بالصبر والصـالة وإنهـا لكبيـرة إال    (:تعالىقال ) س  .٧٣
الذين يظنون أنهم مالقوا ربهم وأنهـم إليـه   * على الخاشعين 

  ما معنى يظنون ؟..  )راجعون 
  .مجاهد الظن في القرآن يقين قال .. الظن هنا اليقين ) ج
  

٤٦  

 )وأني فضلتكم على العالمين(:عن بني إسرائيل  تعالىقال ) س  .٧٤
  بماذا فضلهم ؟.. 
وأمـة  .. فضلوا بما أعطوا مـن الملـك والرسـل والكتـب      ) ج

  )كنتم خير أمة أخرجت للناس(تعالىأفضل لقوله  �محمد 
  

٤٧  

وإذ آتينـا موسـى الكتـاب والفرقـان لعلكـم       (:تعـالى قال ) س  .٧٥
   )تهتدون 

  فما الفرق بين الكتاب والفرقان في تفسير اآلية ؟
والفرقان هو ما يفرق بين الحق والباطـل  ... الكتاب التوراة ) ج

  والهدى والضالل ؟
  

٥٣  

فما هو المـن ومـا هـو    .. وأنزلنا عليكم والمن والسلوى ) س  .٧٦
  السلوى ؟

المن هو كل ما امتن اهللا عليهم من طعام وشراب مما لـيس  ) ج
  لهم فيه عمل وال كد كالكمأة 

  طائر  : والسلوى 
  

٥٧  

فبدل الذين ظلموا قوال غير الذي قيل لهم فأنزلنا علـى  () س  .٧٧
فمـا هـو    )الذين ظلموا رجزا من السماء بما كـانوا يفسـقون  

  الرجز؟
كل شيء في كتاب اهللا قال ابن عباس .. الرجز هو العذاب  ) ج

  ..من الرجز يعني به العذاب 

٥٩  

  



  
  

  

 ٢٣   

أي وضعت عيهم وألزموا : قال ابن كثير عن بني إسرائيل ) س  .٧٨
بها شرعا وقدرا،  أي ال يزالون مستذلين ، من وجدهم استذلهم 
وأهانهم ،و ضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذالء 

  مر؟من أي آية استدل بهذا األ.. مستكينون 
  )وضربت عليهم الذلة والمسكنة () ج
  

٦١  

قوم من بنـي إسـرائيل مسـخهم اهللا قـردًة لعصـيانهم اهللا      ) س  .٧٩
  فما هي اآلية التي تذكرنا بذلك ؟.. تعالى

ولقد علمتم الذين اعتـدوا مـنكم فـي السـبت فقلنـا لهـم       () ج
فجعلناها نكاال لما بين يديها وما خلفـا  * كونوا قردة خاسئين 

  )وموعظة للمتقين 
  

٦٥  

في سورة البقرة ذ�كرًا ألصـحاب  تعالىذكر اهللا سبحانه و) س  .٨٠
السبت الذين كانوا يتحـايلون علـى الصـيد فـي يـوم السـبت       
واضعين الشباك والبرك مخالفين عهده وميثاقه وانقسم الناس 

  .،وأقاموا بينهم سورًا  عصاة ومن ينهاهم بين 
ولقد علمتم الذين اعتدوا (فمسخ اهللا القرية قردة وذلك قوله 

ذكر ابن كثير ..  )نوا قردة خاسئينفي السبت فقلنا لهم كو
  حكمة في مسخهم قردة  فما هي الحكمة ؟

  ألن القردة أشبه شيء باإلنسان وليس بإنسان حقيقة ) ج
  كذلك أعمالهم مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة بالباطن

  

٦٥  

  



  
  

  

 ٢٤   

... وإذ أخـذنا ميثـاقكم    (تعـالى استخرج فائدة من قولـه  ) س  .٨١
الذين اشتروا الحياة الدنيا بـاآلخرة  أولئك ... تعالىقوله إلى

  )فال يخفف عنهم العذاب وال هم ينصرون
  )  ج
  

٨٤  

أفكلما جـاءكم رسـول بمـا ال تهـوى أنفسـكم      (تعالىقال ) س  .٨٢
فمن هو آخر نبي ..  )استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون 

  سم�zه اليهود ؟
فـي صـحيح    �وقد مات من أثر السـم ، قـال   ..  �محمد ) ج

  )مازالت أكلة خيبر تعادzني فهذا أوان انقطاع ابهري:(البخاري 
  

٨٧  

كنا قـد علونـا اليهـود دهـرا فـي      :  �قال أحد األنصار ) س  .٨٣
الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهـم يقولـون  إن   
نبيا سيبعث اآلن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وارم 

  . من قريش واتبعناه كفروا به �فلما بعث اهللا رسوله 
  أي آية كانت تحكي هذه القصة بين اليهود واألنصار ؟

ولما جاءهم كتـاب مـن عنـد اهللا مصـدق لمـا معهـم       (آية ) ج
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جـاءهم مـا   

  )عرفوا كفروا به فلعنه اهللا على الكافرين
  

٨٩  

فبـاءوا بغضـب علـى    (:إسـرائيل  عن يهود بنـي  تعالىقال ) س  .٨٤
  فما هو الغضب األول وما هو الغضب الثاني ؟..  )غضب

الغضب األول كفرهم باإلنجيل وبعيسى والثـاني كفـرهم   ) ج
   �بمحمد 

٩٠  

ما هي البينـات   )ولقد جاءكم موسى بالبينات  (تعالىقال ) س  .٨٥
  ؟ �التي رأوها من موسى 

والـدم والعصـا واليـد    الطوفان والجراد والقمل  والضفادع ) ج
وفرق البحر وتظليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغيـر  

  ذلك من اآليات
  

٩٢  



  
  

  

 ٢٥   

 
قال قتـادة   )واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم(تعالىقال ) س  .٨٦

اذكر فائـدة مـن   ... قلوبهم إلىأشربوا حبه حتى خلص ذلك 
  هذه اآلية؟

أن من عقوبات اهللا عز وجل أن يعاقب صاحب المعصية بحب ) ج
  .. المعصية نسأل اهللا السالمة 

  

٩٣  

ذكر اهللا طرفا من حادثة العجل في سورة البقـرة حيـث   ) س  .٨٧
وقـال   )ثـم اتخـذتم العجـل مـن بعـده وأنـتم ظـالمون       (قال 

والسؤال كيـف  ..  )وأشروا في قلوبهم العجل بكفرهم(:تعالى
  لعجل ؟قضى موسى على ا

لنحرقنـه ثـم   (ذكر اهللا كيفية القضاء في سـورة أخـرى   ) ج
ومعنى نحرقنه أي نبـرده بـالمبرد ثـم     )لننسفنه في اليم نسفا

  .نذره في اليم 
  

٩٣  

المباهلة على الكـاذب  إلىنصارى نجران  �دعا رسول اهللا ) س  .٨٨
فمن حاجك من بعد ما جـاءك مـن   (:تعالىمن الفريقين فقال 

العلم فقل تعالوا ندع أبناءنـا وأبنـاءكم ونسـاءنا ونسـاءكم     
 )وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنـة اهللا علـى الكـاذبين    

فقال بعضهم لبعض واهللا لئن باهلتم هذا النبي ال يبقـى مـنكم   
عين تطرف فعند ذلك جنحوا للسلم وبذلوا الجزيـة عـن يـد    

   ..وهم صاغرون 
  فما هي آية  المباهلة على اليهود في سورة البقرة ؟

قل إن كانت لكم الدار اآلخرة خالصة مـن دون  (تعالىقوله ) ج
ولن يتمنوه أبـدا بمـا   * الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 

  )قدمت أيديهم واهللا عليم بالظالمين
  

٩٤  

  



  
  

  

 ٢٦   

عــن بنــي إســرائيل  تعــالىفــي قولـه  ) حيــاة(مـا معنــى  ) س  .٨٩
  ؟ )ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا(:
أي حياة ذليلة كانت أم غيرها المهم أنهم يودون لو تأخروا ) ج

  .تعالىعن مقام اآلخرة بكل ما أمكنهم بما ضيعوا  في جنب اهللا 
  

٩٦  

فالساحر كافر وورد . من نواقض اإلسالم العشر ،السحر ) س  .٩٠
فما هي اآلية التي قـال  ..  الدليل على كفره في سورة البقرة

وقد استدل بعضهم بهذه اآلية على تكفير من (فيها ابن كثير 
  ؟) تعلم السحر

وما يعلمان من أحد حتى يقوال إنما نحـن فتنـة   (تعالىقوله ) ج
  )فال تكفر 

  

١٠٢  

وقد وردت روايات عن .. ذكر اهللا قصة يأجوج و مأجوج ) س  .٩١
األرض وحدثت لهمـا فتنـة مـع فتـاة      إلىأنهما ملكين  اهبطا 

  .. فعصوا اهللا وشربوا الخمر 
  .. فما صحة الروايات الواردة عنهما         

وقد قال .. ال تصح الروايات على هذا وأنها من اإلسرائيليات ) ج
ال يعصون اهللا ما أمـرهم ويفعلـون مـا    (:في المالئكة تعالىاهللا 

  )ه يعملونال يسبقونه بالقول وهم بأمر(و  )يؤمرون
  

١٠٢  

المؤمنين فقـي هـذه اآليـة     تعالىنهى اهللا :قال ابن كثير ) س  .٩٢
.. عن األشياء قبـل كونهـا    �الكريمة عن كثرة سؤال النبي 

عند أي آيـة ذكـر ابـن    .. فلعله يحرم من أجل تلك المسألة 
  كثير رحمه اهللا هذا الرأي؟ 

 أم تريدون أن تسألوا رسـولكم كمـا سـئل   (تعالىعند قوله ) ج
  )موسى من قبل

  

١٠٨  

  



  
  

  

 ٢٧   

يود أهل الكتاب أن يرتد المسلمون كفارا ، هل تبين لهـم  ) س  .٩٣
الحق أم ال ؟ وما هو سبب ذلك مستشهدا باآليات القرآنية من 

  سورة البقرة ؟ 
ود (تعالىقال .. من بعد ما تبين لهم الحق .. السبب الحسد ) ج

كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا 
  )من عند أنفسهم من بعد ما تبين الهم الحق 

  

١٠٩  

ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعـد  (تعالىقال ) س  .٩٤
إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد مـا تبـين الهـم    

اهللا علـى كـل   الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي اهللا بأمره إن 
  فما معنى حتى يأتي اهللا بأمره )شيء قدير

  أي حتى يأتي اهللا بنصره والفتح ) ج
  

١٠٩  

فيه تهديد ووعيد شديد لألمة عـن اتبـاع   :قال ابن كثير ) س  .٩٥
من القرآن   -أي األمة  -طرائق اليهود والنصارى بعد ما علموا 

 �والسنة عياذا باهللا من ذلـك ، فـإن الخطـاب مـع الرسـول      
ما هي اآلية التي استشهد بها ابن كثير لما قال .. واألمر ألمته 

  ؟ 
ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتـى تتبـع   (تعالىقوله ) ج

ملتهم قل إن هدى اهللا هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي 
  )جاءك من العلم مالك من اهللا من ولي وال نصير

  

١٢٠  

الذين آتيناهم الكتـاب يتلونـه   (تعالىاذكر فائدة من قوله ) س  .٩٦
حق تالوته أولئك يؤمنون به ومـن يكفـر بـه فأولئـك هـم      

  )الخاسرون
مـن صـفات المـؤمن تـالوة     / أهمية تالوة الكتاب للمؤمنين ) ج

ترك أوامر الكتـاب كفـر   / التدبر لكتاب اهللا / تعالىكتاب اهللا 
  / به 
  

١٢١  

  



  
  

  

 ٢٨   

يـذر  تعالىأن اهللا : قال ابن كثير عـن بيـت اهللا الحـرام    ) س  .٩٧
محًال تشتاق .. شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا 

إليه األرواح وتحن إليه وال تقضي منه وطرا ولو ترددت إليـه  
فاجعـل  : كل عام استجابة لدعاء خليله إبراهيم عليه السـالم  

آليات استدل  ابن كثير من أي ا.. أفئدة من الناس تهوي إليهم 
  على اشتياق األرواح لبيته الحرام ولو ترددت عليه كل عام؟

  )وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا (تعالىمن قوله ) ج
   

١٢٤  

وفي هذا السياق ما يدل علـى أن قواعـد   : قال ابن كثير ) س  .٩٨
و قال ابـن عبـاس القواعـد    .. البيت كانت مبنية قبل إبراهيم 

أي قبل بناء إبراهيم البيت -قواعد البيت قبل ذلك التي كانت 
  من أي اآليات استدل ابن كثير بهذا القول ؟..  -
وإذ يرفـع إبـراهيم القواعـد مـن البيـت      (تعـالى من قولـه  ) ج

  )وإسماعيل 
  

١٢٧  

: قـال   �في الصحيحين عن أنس بن مالك أن رسول اهللا ) س  .٩٩
اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبـراهيم مكـة   (

أن  �ولهما عـن أنـس   ) اللهم بارك لهم في مدهم و صاعهم 
اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلته بمكة :(قال  �رسول اهللا 

  ) من البركة 
ما هو الدليل من القرآن من سورة البقرة على دعـاء إبـراهيم   

  .ووضع البركة فيها ألهلها على تحريم مكة 
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق (:تعالىقوله ) ج

أهله من الثمرات من آمن منهم باهللا واليوم اآلخـر ،قـال ومـن    
  )النار وبئس المصير  إلىكفر فأمتعه قليال ثم أضطره 

  

١٢٦  

  



  
  

  

 ٢٩   

  )واجعلنا م�سل�م�ين ل�ك�(ما معنى اآلية ) س  .١٠٠
وقال سالم بن أبـي مطيـع كانـا    / م�خل�ص�ين لك أي اجعلنا ) ج

  مسلمين ولكنهما سأاله الثبات
  

١٢٨  

وبنيه  �وبنيه و يعقوب  �آية تدل على أن ملة إبراهيم ) س  .١٠١
  اإلسالم ؟

* إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العـالمين  (تعالىقوله ) ج
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يـا بنـي إن اهللا اصـطفى لكـم     

  )الدين فال تموتن إال وأنتم مسلمون
  

١٣٢  

وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة (تعالىقال ) س  .١٠٢
فسـر  ابـن كثيـر     )إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 

  ) :حنيفا(رحمه اهللا 
شــهادة أال إلــه إال اهللا / متبعــا / مخلصــا / مســتقيما : اختــر 

  اإلجابات السابقة خطأ كل/ كلها صحيحة / وتحريم المحارم 
  كل اإلجابات السابقة صحيحة ) ج
  

١٣٥  

 إلـى قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا ومـا أنـزل   (تعالىقال ) س  .١٠٣
مـن  ..  اآليـة   )إبراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب واألسباط 

  هم األسباط ؟
بنو يعقوب اثنا عشر رجال ولد كل رجـل مـنهم أمـة مـن     ) ج

  الناس فسموا األسباط وهم قبائل بني إسرائيل 
  

١٣٦  

في الفتنة وقـع علـى آيـة مـن سـورة       �لما قتل عثمان ) س  .١٠٤
  فما هي هذه اآلية؟.. البقرة 

  )فسيكفيكهم اهللا وهو السميع العليم(تعالىقوله ) ج
  

١٣٧  

  



  
  

  

 ٣٠   

السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم سيقول (تعالىقال ) س  .١٠٥
: اختر الجـواب  : فمن هم السفهاء .. اآلية  )التي كانوا عليها
جميع اإلجابات السابقة / اليهود / المنافقون / مشركو العرب 

  .جميع اإلجابات السابقة خطأ / صحيحة 
  قال ابن كثير  اآلية عامة في هؤالء كلهم واهللا اعلم ) ج
  

١٤٢  

سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم (تعالىقال ) س  .١٠٦
أين كان المسـلمون يتوجهـون   إلى.. اآلية  )التي كانوا عليها

  قبل قبلتهم الحالية ؟ 
   -كما صح في البخاري -بيت المقدس إلىكانوا يتوجهون ) ج

أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس  �ونقل ابن كثير أنه 
  واهللا أعلم

  

١٤٢  

قال .. مكة إلىأناس من المسلمين قبل تتحول القبلة  مات) س  .١٠٧
ما هي اآلية .. فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل اهللا آية :الصحابي 

  التي تبين أن اهللا أثبت الصالة قبل تحويل القبلة ؟
وإيمانكم في اآلية  )وما كان اهللا ليضيع إيمانكم(تعالىقوله ) ج

  صالتكم

١٤٣  

بعد تحويل القبلـة   �ما هي أول صالة صالها رسول اهللا ) س  .١٠٨
  البيت الحرام ؟ إلى
  -كما ثبت في البخاري -هي صالة العصر ) ج
  

١٤٣  

  



  
  

  

 ٣١   

كان أناس يصلون الصبح باتجاه بيت المقدس فجاءهم آت ) س  .١٠٩
قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن  �إن رسول اهللا : فقال 

الشام فاستداروا  إلىيستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجههم 
  في أي المساجد كانوا ؟. الكعبة  إلى

  / .. مسجد القبلتين / قباء / المسجد النبوي : اختر الجواب 
  -كما ثبت في الصحيحين -مسجد قباء ) ج

أكثر من مكـان وأمـا    وقد تكون الحادثة تكررت في: مالحظة 
فهو ) القبلتين(ظهرا في مسجد بني سلمه  �حديث أنه صالها 

  في النسائي وال يصح
  

١٤٣  

وفي هذا دليـل علـى أن الناسـخ ال يلـزم     :قال ابن كثير ) س  .١١٠
فمـن أي  .. حكمه إال بعد العلم به وإن تقدم نزولـه وإبالغـه   

  حادثه أخذت هذه القاعدة ؟
لم يلـزم بإعـادة الصـالة  الـذين     .. من حادثة تحول القبلة ) ج

اليـوم الثـاني حتـى أتـاهم الخبـر       إلىبيت المقدس  إلىصلوا 
  بتحول القبلة

  

١٤٣  

إنمـا   تعـالى يقول : قال ابن كثير في أمر تحويل القبلة ) س  .١١١
بيت المقدس ثم صرفناك  إلىشرعنا لك يا محمد التوجه أوال 

هر حال من يتبعـك ويطيعـك ويسـتقبل    الكعبة ليظ إلىعنها 
مـن أي آيـة   . . معك حيث توجهت ممن ينقلب علـى عقبيـه   

  استخرج ابن كثير هذا المعنى ؟
وما جعلنا القبلة التي كنت عليهـا إال لـنعلم   (تعالىمن قله ) ج

من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيـرة إال  
  )على الذين هدى اهللا 

١٤٣  

يقول من أصيب بمصيبة موت األصحاب أو األقارب أو ماذا ) س  .١١٢
حسـب مـا ورد فـي    .. ذهاب بعض المال وأن المزارع ال تثمر 

  سورة البقرة ؟
الـذين إذا أصـابتهم مصـيبة    * وبشر الصـابرين  (:تعالىقال ) ج

  )قالوا إنا هللا و إنا إليه راجعون 

١٥٦  



  
  

  

 ٣٢   

  
أن الىـ تعفقـد بـين اهللا   : قال ابن كثير في مقالة جميلة ) س  .١١٣

الطواف بين الصفا و المروة من شعائر اهللا أي مما شـرع الـه   
إلبراهيم في مناسك الحـج ، واصـل ذلـك مـأخوذ مـن      تعالى

طواف هاجر وتردادها بين الصفا و المـروة فـي طلـب المـاء     
لولدها لما نفد ماؤها وزادها حـين تركهمـا إبـراهيم هنـاك     

الضـيعة   وليس عندهما أحد من الناس فلما خافت على ولـدها 
قامت تطلب الغوث من اهللا عز وجل فلم تزل تتـردد فـي هـذه    
البقعة المشرفة بين الصـفا و المـروة متذللـة خائفـة وجلـة      

اهللا عز وجل حتـى كشـف اهللا عـز وجـل      إلىمضطرة فقيرة 
كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها 

ي له أن يستحضر فالساعي بينهما ينبغ) طعام طعم وشفاء سقم(
اهللا فـي هدايـة قلبـه وصـالح حالـه       إلـى فقره وذله وحاجته 

اهللا عز وجل لتفريج ما هو به من  إلىوغفران ذنبه وأن يلتجئ 
الصراط المستقيم وأن يثبته  إلىالنقائص والعيوب ، وأن يهديه 

مماته وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب  إلىعليه 
حال الكمال والغفران والسداد واالستقامة كمـا   إلىوالمعاصي 

  .. فعل بهاجر عليها السالم 
  عند تفسير أي اآليات قدم لنا ابن كثير هذه العبارات القيمة ؟

   )إن الصفا و المروة من شعائر اهللا (تعالىعند قوله ) ج
  

١٥٨  

هذا وعيد شديد لمن كتم ما جـاءت بـه   : قال ابن كثير ) س  .١١٤
الرسل من الدالالت البينة والهدى النافع للقلوب مـن بعـد مـا    

عنـد  .. لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله  تعالىبينه اهللا 
  تفسير أي اآليات قال ابن كثير هذه العبارات ؟

ن البينـات  إن الذين يكتمون مـا أنزلنـا مـ   (:تعالىعند قوله ) ج
  )والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب 

  

١٥٩  

  



  
  

  

 ٣٣   

وجاء في هذه اآلية أن كاتم العلم يلعنه : قال ابن كثير ) س  .١١٥
اهللا والمالئكة والناس أجمعون والالعنون أيضا وهم كل فصيح 

أي آيـة  .. وأعجمي إما بلسان المقال أو الحـال ويـم القيامـة    
  ذكر ذلك فيها ؟

إن الذين يكتمـون مـا أنزلنـا مـن البينـات      (:تعالىفي قوله ) ج
والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتـاب أولئـك يلعـنهم اهللا    

  )ويلعنهم الالعنون
  

١٥٩  

ال خالف في جواز لعن الكفار وقد كان عمر بن الخطـاب  ) س  .١١٦
ومن بعده من األئمة يلعنون الكفرة ف القنوت وغيره فأما  �

أنه ال يلعن ألنا  إلىالكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء 
ال ندري بما يختم اهللا له  وقالت طائفة أخرى بل يجوز لعـن  

ال تلعنـه فإنـه يحـب اهللا    ( �الكافر المعين واسـتدلوا بقولـه   
 ورسوله يلعن واهللا أعلم فدل على أن من ال يحب اهللا) ورسوله

 ..  
  ما هي اآلية التي استدل بها الفرق األول 

إن الذين كفروا وماتوا وهـم كفـار أولئـك    (تعالىقوله )  ج
   )عليهم لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين 

  

١٦١  

وحيـث مـا كنـتم فولـوا     (استدل ابن كثيـر مـن اآليـة    ) س  .١١٧
الكعبة من جميع جهـات  األمر باستقبال  إلى )وجوهكم شطره 

  ما هي ؟.. األرض وال يستثنى من ذلك إال ثالث حاالت 
في صالة النافلة في السفر فإنه يصليها حيـث توجـه قالبـه    ) ج

  الكعبة إلىوقلبه 
  والثاني في حال اشتداد القتال فإنه يصليها على أي حال 

والثالث من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئـا  
   ال يكلف نفسا إال وسعها ألن اهللا

١٤٤  

استدل العلماء على مشروعية االعتكـاف بآيـة فـي سـورة     ) س  .١١٨
  ما هي ؟.. البقرة 

  )وال تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد(تعالىقوله ) ج

١٨٧  



  
  

  

 ٣٤   

  
كان المسلمون إذا صلوا العشاء اآلخرة حرم عليهم الطعام ) س  .١١٩

والشراب والنساء حتى يفطروا ، وأن عمر بن الخطـاب أصـاب   
من أهله بعد صالة العشاء وأن صرمة بن قيس األنصاري غلبته 
عيناه بعد صالة المغـرب فنـام ولـم يشـبع مـن الطعـام ولـم        

رب ،فلما العشاء فقام وأكل وش �يستيقظ حتى صلى الرسول 
فأخبره بذلك فأنزل اهللا عنـد ذلـك    �أصبح أتى رسول اهللا 

فمـا  .. طلوع الفجـر   إلىآيات تأذن باألكل والشرب والجماع 
  هي اآليات التي نزلت رحمة ورخصة ورفقا بالمسلمين؟

 )نسـائكم   إلـى أحل لكـم ليلـة الصـيام الرفـث     (تعالىقوله ) ج
واشربوا حتى يتبـين  وكلوا (تعالىقوله  إلى.. والرفث الجماع 

  )لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر

١٨٧  

علم اهللا أنكـم كنـتم تختـانون أنفسـكم فتـاب      (تعالىقال ) س  .١٢٠
عليكم وعفا عنكم فاآلن باشروهن وابتغوا مـا كتـب اهللا لكـم    
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبـيض مـن الخـيط    

وابتغـوا مـا   :تعـالى ى قوله ما معن. .اآلية  )األسود من الفجر 
  كتب اهللا لكم؟

  يعني الولد) ج
  

١٨٧  

الفجـر غايـة    تعـالى ومن جعله : ذكر ابن كثير مسألة ) س  .١٢١
إلباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام يسـتدل أنـه   
من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ال حرج عليه وهذا مذهب 

فـي تفسـير أي   .. وخلفا األئمة األربعة وجمهور العلماء سلفا 
  آية ذكر ابن كثير هذه المسألة ؟

فاآلن باشروهن وابتغوا ما كتب اهللا لكـم   (:تعالىعند قوله ) ج
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخـيط األبـيض مـن الخـيط     

  )األسود من الفجر
  

١٨٧  

  



  
  

  

 ٣٥   

كنا بالقسـطنطينية  : روى أبي داود عن أسلم أبي عمران ) س  .١٢٢
بن عامر وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد  وعلى أهل مصر عقبة

فخرج من الدينة صف عظيم من الروم فصـففنا لهـم فحمـل    
رجل من المسلمين حتى دخل فيهم ثم خرج إلينا فصاح الناس 

فقال أبو أيوب األنصاري  -وتأولوا آية  -إليه فقالوا سبحان اهللا 
وإنما  يا أيها الناس إنكم لتتأولون هذه اآلية على غير التأويل: 

نزلت فينا معشر األنصار ، إنا لما أعز اهللا دينه وكثر ناصروه 
لو أقبلنا على أموالنـا فأصـلحناها فـأنزل اهللا    : قلنا فيما بيننا 

  فما هي هذه اآلية ؟.. هذه اآلية  
 إلـى وأنفقوا في سـبيل اهللا وال تلقـوا بأيـديكم    (تعالىقوله ) ج

  )التهلكة 
  

١٩٥  

 إلىحملت : أنه قال  �بن عجرة روى البخاري عن كعب ) س  .١٢٣
ما كنت أرى أن :( �والقمل يتناثر على وجهي فقال  �النبي 

صـم ثالثـة   (قلت ال قال ) الجهد بلغ منك هذا أما تجد شاة ؟
أيام أو أطعم ستة مساكين لك مسكين نصف صاع من طعـام  

فما هي .. فنزلت في�z خاصة وهي لكم عامة  )  واحلق رأسك 
  اآلية التي نزلت فيه خاصة وفي األمة عامة ؟

ذى مـن رأسـه   فمن كان منكم مريضـا أو بـه أ  (تعالىقوله ) ج
  )ففدية من صيام أو صدقة أو نسك

  

١٩٦  

قال ابن كثير في مسألة من حلق رأسـه فـي الحـج مـن     ) س  .١٢٤
وهو مذهب األئمة األربعة وعامة العلماء أنه يخير في : مرض 

هذا المقام إن شاء صام وإنشاء تصدق بفرق وهو ثـالث آصـع   
 لكل مسكين نصف صاع وهو مدان وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها

ففي أي آيـة كـان ذلـك    .. على الفقراء أي ذلك فعل أجزأه 
  التخيير للمسلمين ؟

فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسـه  (تعالىفي قوله ) ج
  )ففدية من صيام أو صدقة أو نسك

  

١٩٦  



  
  

  

 ٣٦   

الحج فما استيسـر مـن    إلىفمن تمتع بالعمرة (تعالىقال ) س  .١٢٥
وسـبعة إذا   الهدي فمن لم يجد فصيام ثالثـة أيـام فـي الحـج    

إذا لـم يجـد الحـاج هـديا فعليـه       )رجعتم تلك عشرة كاملة
فمتـى يصـوم   .. بصيام ثالثة أيام في الحج وسـبعة إذا رجـع   

  الثالثة أيام في الحج ؟
وإن لم يصم فيوم عرفة .. األولى قبل يوم عرفة في العشر ) ج

ثم أيام التشريق لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخـاري  .. 
  )في أيام التشريق أن ي�ص�من إال لمن ال يجد هدي  لم يرخص:(
  

١٩٦  

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فال (تعالىقال ) س  .١٢٦
  ما هي أشهر الحج ؟..  )رفث وال فسوق وال جدال في الحج

هي شوال وذو القعدة وعشـر  : قال ابن عمر : قال البخاري ) ج
  .من ذي الحجة

  

١٩٧  

أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فال الحج (تعالىقال ) س  .١٢٧
ما معنـى فـرض فـيهن    .. )رفث وال فسوق وال جدال في الحج

  الحج ؟
  أي أحرم بالحج) ج
  

١٩٧  

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فال (تعالىقال ) س  .١٢٨
ما معنى فـال رفـث وال   .. )رفث وال فسوق وال جدال في الحج

  فسوق؟
.. مــن المباشــرة والتقبيــل الرفــث هــو الجمــاع ودواعيــه ) ج

  وكذلك التعريض بذكر الجماع
  
  

١٩٧  

  



  
  

  

 ٣٧   

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فال (تعالىقال ) س  .١٢٩
ما معنى وال جـدال فـي   .. )رفث وال فسوق وال جدال في الحج

  الحج؟
تمـاري  .. المـراء   �الجدال المخاصمة وقـال ابـن عبـاس    ) ج

  .. صاحبك حتى تغضبه 
  

١٩٧  

كانت عكـاظ و  : أنه قال  �روى البخاري عن ابن عباس ) س  .١٣٠
مجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا فـي  

فما هي اآلية التي نزلت تجيـز لهـم االتجـار فـي     ... الموسم 
  موسم الحج ؟

  )ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم  (: تعالىقوله ) ج
  

١٩٨  

ومنهم من يقول ربنا ءاتنـا فـي الـدنيا    (: تعالىعند قوله ) س  .١٣١
: قال ابن كثيـر    )حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 

فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر فإن 
الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيـوي مـن عافيـة ودار    
رحبة وزوجة حسنة ورزق واسـع وعلـم نـافع وعمـل صـالح      

غير ذلك مما اشـتملت عليـه    إلىميل ومركب هنيء وثناء ج
  فما هي حسنة اآلخرة ؟.. عبارات المفسرين وال منافاة بينها 

أعلى ذلك دخول الجنـة وتوابعـه مـن األمـن مـن الفـزع       ) ج
األكبر في العرصات وتيسير الحساب وغيـر ذلـك مـن أمـور     

  .اآلخرة الصالحة 
   

٢٠١  

خلوا الجنـة  أم حسبتم أن تد (:تعالىاذكر فائدة من قوله ) س  .١٣٢
ولما يأتكم مثل الذين خلوا  من قبلكم مستهم البأساء والضراء 
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اهللا أال 

   )إن نصر اهللا قريب 
/ تعـالى وجوب حسـن الظـن بـاهللا    / توقع االبتالء  / الصبر ) ج

  ..قرب النصر وهو بعد الصبر 
  

٢١٤  



  
  

  

 ٣٨   

للجهـاد علـى    تعـالى هذا إيجـاب مـن اهللا   :قال ابن كثير ) س  .١٣٣
قـال  . اء عـن حـوزة اإلسـالم    المسلمين أن يكفـوا شـر األعـد   

الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد فالقاعد عليه : الزهري
إذا استعين أن يعين وإذا استغيث أن يغيث وإذا استنفر أن ينفر 

  هذه األقوال ؟ فعند أي اآليات ذكر.. وإن يحتج إليه قعد 
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى (: تعالىعند قوله ) ج

أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهـو شـر   
  )لكم واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون 

  

٢١٦  

فلقوا  �بعثا بقيادة عبد اهللا بن جحش  �بعث رسول اهللا ) س  .١٣٤
بـن الحضـرمي   ابن الحضرمي في عير لقريش بنخلة وقتلـوا ا 

وأسروا اثنين وفر الباقي وكانت آخر ليلة من جمـادى وأول  
آيـات تـدل    تعالىفأنزل اهللا .. ليلة من رجب فعيرتهم قريش 

على تعظيم األشهر الحرم وأن المشركين في ما هو أشد مـن  
ما هي اآليات التي .. فتنة المسلمين وإخراجهم من بيته الحرام 

  نزلت تبين ذلك ؟
عن الشهر الحرام قتال فيه ، قل قتال فيه كبير  يسألونك() ج

وصد عن سبيل اهللا وكفر به والمسجد الحـرام وإخـراج أهلـه    
  )منه أكبر عند اهللا والفتنة أكبر من القتل 

فكان أول قتيل بين المسلمين والمشركين وأول أسيرين وأول 
  ..غنيمة 

  

٢١٧  

تدرج األمر في تحريم الخمر فبدأ التنبيـه علـى ضـررها    ) س  .١٣٥
يا أيها الذين آمنـوا ال  (وأن ضررها أكبر من نفعها ثم نزلت 

إنمـا  (ثم نزل تحريمها النهـائي   )تقربوا الصالة وأنتم سكارى
الخمر والميسر واألنصاب و األزالم رجس من عمـل الشـيطان   

فقلـوا انتهينـا    )فهل أنـتم منتهـون  (تعالىقوله  إلى )فاجتنبوه
  .. انتهينا 

  فما هي أول آية نزلت في بيان أن ضرر الخمر أكبر من نفعه؟
يسألونك عن الخمر والميسـر قـل فيهمـا إثـم     (تعالىقوله ) ج

   )كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما

٢١٩  



  
  

  

 ٣٩   

  
فما معنـى   )ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو(:تعالىقال ) س  .١٣٦

  العفو ؟
أال تجهـد  : عـن العفـو   �قـال الحسـن   / العفو هو اليسير ) ج

  مالك ثم تقعد تسأل الناس 
  

٢١٩  

 (و  )وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن (لما نزلت ) س  .١٣٧
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم 

انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه  )نارا وسيصلون سعيرا
ومن طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل الشيء من طعامـه  
فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فـذكروا  

  ما هي ؟.. فخفف اهللا عليهم في آية  �ذلك لرسول اهللا 
ويسألونك عن اليتامى قل إصـالح لهـم خيـر    ( تعالىقوله ) ج

انكم واهللا يعلم المفسد مـن المصـلح ولـو    وإن تخالطوهم فإخو
  )شاء اهللا ألعنتكم 

  

٢٢٠  

عن نكاح المشركة فـي آيـة فـي     تعالىنهى اهللا سبحانه و) س  .١٣٨
  ما هي ؟..سورة البقرة 

مـة  وال تنكحـوا المشـركات حتـى يـؤمن وأل     (تعـالى قوله ) ج
  )مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم

  

٢٢١  

طهرت الحائض ال تغشى إال بعد ما هو الدليل  على أنه إذا  ) س  .١٣٩
  االغتسال ؟

وال تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فـأتوهن  (تعالىقوله ) ج
  قوله فإذا تطهرن أي بالماء  )من حيث أمركم اهللا

  

٢٢٢  

  



  
  

  

 ٤٠   

وال تجعلوا اهللا عرضة أليمانكم أن تبروا وتتقوا (ما معنى ) س  .١٤٠
  )وتصلحوا بين الناس

مانعة لكم من البـر وصـلة    تعالىأي ال تجعلوا أيمانكم باهللا ) ج
فال تجعـل بسـبب يمينـك أال    ...الرحم إذا حلفتم على تركها 

  تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير 
إنـي واهللا إن شـاء اهللا ال   :(قال  �وقد ثبت في الصحيحين أنه 

أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إال أتيت الذي هو خيـر  
  )وتحللتها

  

٢٢٤  

..  )والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثـة قـروء  (تعالىقال ) س  .١٤١
  فما معنى قروء ؟

القـروء األطهـار و القـروء    : اختلف العلمـاء علـى رأيـين    ) ج
  الحيضات 

  

٢٢٨  

ــه اهللا  ) س  .١٤٢ ــر رحم ــن كثي ــال اب ــالىق ــم أن ( تع ــل لك ال يح
تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من 

  أي اآليات التي فيها هذا الحكم ؟ )األصدقة أو ببعضه 
  )وال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (تعالىقوله ) ج
  

٢٢٩  

قال ابن عباس نزلت هذه اآلية في الرجـل يطلـق امرأتـه    ) س  .١٤٣
طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له أن يتزوجهـا وأن  
يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهـى  

  ما هي هذه اآلية ؟.. اهللا أن يمنعوها 
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضـلوهن   (تعالىقوله ) ج

  )أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف 
  

٢٣٢  

  



  
  

  

 ٤١   

هـذا إرشـاد مـن اهللا    : تعـالى قال ابـن كثيـر رحمـه اهللا    ) س  .١٤٤
. للوالدات أن يرضعن أوالدهن كمال الرضعة وهي سنتان تعالى

أنه ال يحرم من الرضاعة إال ما كـان   إلىوذهب أكثر األئمة 
  .. دون الحولين فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم 

  من أي اآليات استنبط العلماء هذا القول ؟
والوالدات يرضعن أوالدهن حولين كـاملين  (تعالىمن قوله ) ج
  )ن أراد أن يتم الرضاعةلم
  

٢٣٣  

فيؤخذ منه أن انفراد أحد الوالدين  : قال الثوري رحمه اهللا ) س  .١٤٥
ال يكفـي وال   -أي بالرأي بفطام الطفل قبل الحولين  -بذلك 

من .. يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك دون مشاورة اآلخر 
  أي اآليات أخذ الثوري رحمه اهللا هذا القول ؟

فإن أرادا فصاال عن تراض منهمـا وتشـاور   (:تعالىمن قوله ) ج
  )فال جناح عليهما 

  

٢٣٣  

أنـه يجـوز للمتـوفى عنهـا     : قال كثير من علماء السلف ) س  .١٤٦
مـن أي  .. زوجها التعريض لها من غير تصريح لها بالخطبـة  

  اآليات استنبط السلف هذا الحكم ؟
خطبـة  وال جناح عليكم فيما عرضتم به من (تعالىمن قوله ) ج

النساء و أكننتم في أنفسكم علم اهللا أنكم ستذكرونهن ولكـن  
  )ال تواعدوهن سرا إال أن تقولوا قوال معروفا

  

٢٣٥  

بالمحافظة على  تعالىيأمر اهللا : قال ابن كثير رحمه اهللا ) س  .١٤٧
فـي  .. الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها 

بالمحافظة على الصالة خاصة صالة أي اآليات أمر اهللا سبحانه 
  الفجر ؟

حافظوا علـى الصـالة والصـالة الوسـطى     (: تعالىفي قوله ) ج
  )وقوموا هللا قانتين

  

٢٣٨  

  



  
  

  

 ٤٢   

حافظوا على الصالة والصالة الوسطى وقومـوا  (تعالىقال ) س  .١٤٨
  ما هي الصالة الوسطى ؟  )هللا قانتين

شغلونا عن الصالة الوسـطى صـالة   :( �صالة العصر لقوله ) ج
رواه مسـلم وأحمـد   ) العصر مـأل اهللا قلـوبهم و بيـوتهم نـاراً    

  الترمذي
    

٢٣٨  

 �كان الرجل يكلم صاحبه في الصـالة فـي عهـد النبـي     ) س  .١٤٩
في أي آية فـي  .. لحاجة حتى نزل األمر بالسكوت في الصالة 

  ؟كان األمر بترك الكالم في الصالةسورة البقرة 
  )وقوموا هللا قانتين (:تعالىي قوله ف) ج
  

٢٣٨  

قال األوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصالة ) س  .١٥٠
صلوا إيماء كل امرئ لنفسه فإن لم يقدروا على اإليماء أخروا 
الصالة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين فـإن لـم   
يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فـإن لـم يقـدروا ال يجـزيهم     

فـإن  :  �عمـر  وقال ابـن  .. التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا 
. كان خوف أشد من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماءا 

من أي استدل ابن عمر و األوزاعي أنـه إذا لـم يقـدروا علـى     
  الصالة صلوا على حالهم ؟

فإن خفـتم فرجـاال أو ركبانـا فـإذا أمنـتم      (تعالىمن قوله ) ج
  )فاذكروا اهللا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون

  

٢٣٩  

الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف إلىألم تر (:تعالىقال ) س  .١٥١
حذر الموت فقال لهم اهللا موتوا ثم أحياهم إن اهللا لـذو فضـل   

اذكر فائدة مـن  ..  )على الناس ولكن أكثر الناس ال يشكرون
  اآلية ؟

  .. على الناس تعالىفضل اهللا / الحذر من الموت ال يمنعه ) ج
  

٢٤٣  

  



  
  

  

 ٤٣   

ذكر اهللا قصة المأل من بني إسرائيل الذين قالوا لنبي لهم ) س  .١٥٢
  اذكر قائدة من القصة ؟ .. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اهللا 

القـرب مـن   / التخفف من الدنيا  /  �الطاعة هللا ولرسوله ) ج
دعاء اهللا / النصر من اهللا للمؤمنين والنصر مع الصبر / القيادة 

  ليس العدد هو السبب األكبر للنصر / في األزمات 
  

٢٤٦  

كيف ..  )تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض(تعالىقال ) س  .١٥٣
ال تفضلوني على األنبياء  �نوفق بين اآلية وبين قول الرسول 

ــة اســتباب المســلم واليهــودي   ــي (، بعــد حادث ــا جــاء ف كم
  ؟)الصحيحين

  : قال العلماء ) ج
  ال تفضلوا في هذه الحالة عند التخاصم والتشاجر  .١
  ال تفضلوا بمجرد اآلراء والعصبية  .٢
  ليس التفضيل إليكم وإنما هو هللا عز وجل وعليكم االنقياد .٣
  .. واهللا أعلم .. ع أنه قاله من باب التواض .٤
  

٢٥٣  

أي  ال تكرهـوا  :قال ابن كثير في تفسير إحـدى اآليـات   ) س  .١٥٤
أحدا على الدخول في اإلسالم ، فإنه بـين واضـح جلـي دالئلـه     

أن يكره أحد على الدخول فيه بـل مـن   إلىوبراهينه ال يحتاج 
هداه اهللا لإلسالم وشرح صدره ونور بصيرته دخـل فيـه علـى    

اهللا قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه ال يفيده بينه ومن أعمى 
ما هي اآلية التي قال فيـه  .. الدخول في الدين مكرها مقسورا
  ابن كثير رحمه اهللا هذا القول ؟

   )ال إكراه في الدين (:تعالىقوله ) ج
  

٢٥٦  

الذي حاج إبراهيم إلىألم تر (:تعالىاذكر فائدة من قوله ) س  .١٥٥
  اآلية  )..في ربه 

  تبيين الحق للناس / سرعة البديهة / الجرأة في الحق ) ج
  

٢٥٨  

  



  
  

  

 ٤٤   

أو كالذي مـر علـى قريـة    (:تعالىاذكر فائدة من قوله ) س  .١٥٦
  ؟.. اآلية   )..وهي خاوية على عروشها 

قـدرة اهللا علـى   / القدرة على إحياء الموتى وتذكر اآلخرة ) ج
  / إعطاء اآليات لعباده لزيادة إيمان على إيمانهم 

  

٢٥٩  

وإذ قـال إبـراهيم رب أرنـي    (:تعالىاذكر فائدة من قوله ) س  .١٥٧
  ؟)..كيف تحي الموتى 

القـدرة علـى   / البحث عن زيادة اإليمـان واطمئنـان القلـب    ) ج
  / إحياء الموتى وتذكر اآلخرة في ذلك 

  

٢٦٠  

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي المـوتى  (:تعالىقال ) س  .١٥٨
ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من  قال أولم تؤمن قال بلى ولكن

الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جـزءا ثـم   
مـا معنـى    )ادعهن يأتينك سـعيا واعلـم أن اهللا عزيـز حكـيم    

  فصرهن إليك ؟
  .. أي قطعهن ) ج
  

٢٦٠  

آية فيها مثل يبين الخير العظيم والجزاء الكبير لمن أنفق ) س  .١٥٩
فيضاعف اهللا له الثواب الحسنة بعشر أمثالها تعالىفي سبيل اهللا 

  فما هي هذه اآلية ؟.. أضعاف كثيرة إلىسبعمائة ضعف إلى
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا كمثل (تعالىقوله ) ج

حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائـة حبـة واهللا يضـاعف    
  )لمن يشاء واهللا واسع عليم 

  

٢٦١  

أسباب إبطال الصدقات اذكـر اآليـة التـي     تعالىذكر اهللا ) س  .١٦٠
  تبين ما يحبط الصدقة ؟

يا أيها الذين آمنوا ال تبطلـوا صـدقاتكم بـالمن    (تعالىقوله ) ج
  اآلية )..واألذى 

  

٢٦٤  

  



  
  

  

 ٤٥   

أيود أحـدكم أن تكـون لـه    (ضرب اهللا مثال في هذه اآلية ) س  .١٦١
جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها األنهار له فيها من كل 
الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار 

   )فاحترقت كذلك يبين اهللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون
  على أي شيء ضرب اهللا هذا المثل ؟

على رجل غني يعمل بطاعة اهللا ثـم بعـث اهللا لـه الشـيطان     ) ج
  والعياذ باهللا .. فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله 

  

٢٦٦  

أمرهم اإلنفاق : في تفسير إحدى اآليات  �قال ابن عباس ) س  .١٦٢
من أطيب المال وأجوده وأنفسه ونهاهم عـن التصـدق برذالـة    

أي .. المال ودنيئه وهو خبيثة فإن اهللا طيب ال يقبل إال طيبـًا  
  آية التي قيل في تفسيرها هذا القول ؟ 

يا أيهـا الـذين آمنـوا أنفقـوا مـن طيبـات مـا         (تعالىقوله ) ج
كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض وال تيمموا الخبيـث منـه   
تنفقون ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه واعلمـوا أن اهللا غنـي   

  )حميد
  

٢٦٧  

  



  
  

  

 ٤٦   

الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقـوم  (:تعالىقال ) س  .١٦٣
نهم قالوا إنمـا البيـع   الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأ

مثل الربا وأحل اهللا البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظـة مـن   
اهللا ومـن عـاد فأولئـك    إلىـ ربه فانتهى فله ما سلف وأمـره  

اذكر خطر الربا من اآليـة  ..  )أصحاب النار هم فيها خالدون
  ومن بعدها من اآليات؟

  ) ج
أن آكل الربا ال يقوم يوم القيامة إال كما يقـوم المصـروع    .١

  حال صرعه وتخبط الشيطان له 
  .والعياذ باهللا .. وآكل من أصحاب النار  .٢
فيمحقـه أو يمحـق بركتـه فيعدمـه فـي       )يمحق اهللا الربا( .٣

  الدنيا ويعاقبه في اآلخرة
   )فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا ورسولهتعالىقال ( .٤
فأتينا على نهر حسبت أنـه  :(ديث المنام الطويل وذكر في ح .٥

كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سـابح يسـبح   
وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيـرة وإذا  
ذلك السابح يسبح ثم يأتي ذلك الـذي قـد جمـع الحجـارة     
عنده فيفغر فاه فيلقمه حجرا وذكر في تفسيره أنـه آكـل   

  .الربا 
  

٢٧٥  

  ما هي السنة في الد�ين ؟ ) س  .١٦٤
  ) ج

   )فاكتبوه(تعالىالكتابة قال 
   )واستشهدوا شهيدين من رجالكم(الشهادة 

  

٢٨٢  

  



  
  

  

 ٤٧   

هللا ما في السموات وما في األرض وإن تبدوا ما (لما نزلت ) س  .١٦٥
في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اهللا فيغفر لمن يشاء ويعذب 

اشتد ذلك على أصـحاب   )من يشاء واهللا على كل شيء قدير 
: ثم جثوا على الركب وقالوا �فأتوا رسول اهللا  �رسول اهللا 

كلفنا من األعمال ما نطيق الصالة والصيام والجهاد والصدقة 
:  �وقد أنزلت عليك هذه اآلية وال نطيقها فقال رسـول اهللا  

أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين مـن قـبلكم سـمعنا    
وا سـمعنا وأطعنـا غفرانـك ربنـا وإليـك      وعصينا ؟ بل قولـ 

فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنـزل اهللا مـا   .. المصير 
فما هي اآلية التي نسخت اآلية .. نسخ اآلية وخفف على األمة 

  السابقة ؟
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون (:تعالىقوله ) ج

رق بـين أحـد مـن    كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ال نف
ال * رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصـير  

يكلف اهللا نفسا إال وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا 
ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال تحمل علينا إصرا  كما 
حملته على الذين من قبلنا ربنا وال تحملنا ما ال طاقـة لنـا بـه    

واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا فنصـرنا علـى القـوم    واعف عنا 
فخفف اهللا على المؤمنين بـأن اهللا تجـاوز عـن أمـة      )الكافرين
  .ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل  �محمد 

  

٢٨٦  
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