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  أسئلة سريعة بعنوان 

  

  ؟من هو

   ومن هي
  

  

   



  

   ؟ ھ���    

  

وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه : (قال تعاىل 

إين كنت من فنادى يف الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك 

  من هو ذا النون؟) .. الظاملني

  

  نيب اهللا يونس عليه الصالة والسالم : اجلواب

ونستفيد من اآلية فضل الذكر وأنه املنجي يف احملن وأن ما (

كتبه اهللا كان ولن متوت نفس إال بأجلها وفضل طاعة اهللا عز 

  ) وجل

  

   ؟ ھ���    

  

عرف عنه الذكاء واحلكمة حىت أنه وافق القرآن الكرمي يف عدة 

مواضع منها احلجاب وحترمي اخلمر وعدم الصالة على املنافقني 

  فمن هو ؟ .. و الصالة عند مقام إبراهيم و أسرى بدر 

  .عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه اجلواب 



  

   ؟ ھ���    

  

  ؟فمن هو.. رجل مؤمن وزوجته كافرة ذكر يف القرآن الكرمي 

  

  .نيب اهللا نوح ونيب اهللا لوط عليهما الصالة والسالم : اجلواب 

  

   ؟ ھ���    

  

  القرآن الكرمي امرأة مؤمنة وزوجها كافر ؟ذكرت يف 

  

  .آية امرأة فرعون رمحها اهللا اجلواب 

  

   ؟ ھ���    

  

  ذكر يف القرآن الكرمي ابنا مؤمنا وأبوه كافر ؟

  

  .عليه الصالة والسالم  إبراهيمنيب اهللا اجلواب 



  

   ؟ ھ���    

  

  ذكر يف القرآن الكرمي أبا مؤمنا وابنه كافر ؟

  

  .نيب اهللا نوح عليه الصالة والسالم اجلواب 

  

   ؟ ھ���    

  

  ع القرآن الكرمي بني دفتني ؟من هو  أول من مج

  

  رضي اهللا عنه أبو بكر الصديق اجلواب 

  

   ؟ ھ���    

  

  من الذي أول من وضع قواعد اللغة العربية ؟

  

  .أبو األسود الدؤيل اجلواب 



   

   ؟ ھ���    

  

  من هو حرب األمة ؟

  

  عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهاجلواب 

  

   ؟ ھ���    

  

وما ألحد عنده من نعمة جتزى إال ابتغاء ( نزل فيه قوله تعاىل 

  فمن هو ؟) ضىوجه ربه األعلى ولسوف ير

  

  رضي اهللا عنه أبو بكر الصديق اجلواب 

  

   ؟ ھ���    

فمن هو هذا ) عبس وتوىل أن جاءه األعمى(نزلت يف اآليات 

  األعمى؟

  

  رضي اهللا عنه عبد اهللا بن أم مكتوم اجلواب 



  

   ؟ �ھ��    

  

إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم ال حتسبوه شرا (قال تعاىل 

لكم بل هو خري لكم لكل امرئ ما اكتسب من اإلمث والذي 

من هي اليت اموها بالفاحشة ) .. كربه له عذاب أليم توىل

  فربأها اهللا تعاىل يف هذه اآليات ؟

  

  ارضي اهللا عنهأم املؤمنني عائشة اجلواب 

  

   ؟ ھ���    

  

فمن ) .. قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها(قال تعاىل 

  هو زوجها؟

  

  .أوس بن الصامت اجلواب 



  

   ؟ ھ���    

  

  من هو أمني هذه األمة؟

  

  .أبو عبيدة عامر بن اجلراح 

  

   ؟ ھ���    

  

  من هو قائد معركة القادسية ؟

  

  سعد بن أيب وقاص اجلواب 

  

   ؟ ھ���    

  

  من قائد معركة بالط الشهداء ؟

  

  عبد الرمحن الغافقي اجلواب 



  

   ؟ ھ���    

  

  من هو فاتح اوند ؟

  

  .النعمان بن مقرن اجلواب 

  

   ؟ ھ���    

  

  من هو قائد معركة تستر؟

  

  .أبو موسى األشعرياجلواب 

  

   ؟ ھ���    

  

  من هو قائد معركة الريموك؟

  

  .خالد بن الوليداجلواب 



  

   ؟ ھ���    

  

بعد أن ، العربيةإىل اللغة  التركيةلغة األذان يف تركيا من ال أعاد

حدثت له حادثة كاد أن ميوت ا فدعا اهللا إلن  أجناه ليعيدن 

  فمن هو ؟.. األذان بالعربية 

  

عدنان  –مصطفى كمال أتاتورك : اختر أحد اإلجابات 

  .أكمل بن مصطفى كمال أتاتورك –مندليس 

  

ت به واحلادثة أنه ركب طائرة فوقع. عدنان مندليس: اجلواب

  .فدعا اهللا ومل ميت بسبب سقوطها على شجرة



  

   ؟ ھ���    

  

ملك آمن برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وأخفى إسالمه 

وصلى عليه  صلى اهللا عليه وسلم ومات يف زمن رسول اهللا 

  فمن هو ؟… الرسول صلى اهللا عليه وسلم صالة الغائب 

  

  .النجاشي : اجلواب 

  

   ؟ ھ���    

  

  من هو حممد بن إدريس ؟

  

  .لشافعي رمحه اهللاإلمام ا اجلواب 



  

   ؟ ھ���    

  

  من هو تقي الدين أمحد بن عبداحلليم احلراين الدمشقي ؟

  

  .هو ابن تيمية رمحه اهللا تعاىلاجلواب 

  

   ؟ ھ���    

  

  من هو إمام دار اهلجرة ؟

  

  .هو اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا تعاىل اجلواب 

  

   ؟ ھ���    

  

  من هو ابن الذبيحني ؟

  

  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا اجلواب 



  

   ؟ ھ���    

  

  )و الكنية املشتهرة عنهاللقب أ(من هو جندب بن جنادة ؟ 

  

  .هو أبو ذر الغفارياجلواب 

  

   ؟ ھ���    

  

  ما هو اسم أيب عبيدة ؟

  

  رضي اهللا عنه عامر بن اجلراح اجلواب 

  

   ؟ ھ���    

  

  ). اللقب أو الكنية املشتهرة عنه(من هو عبداهللا بن عثمان ؟ 

  

  رضي اهللا عنه هو أبو بكر الصديق اجلواب 



  

   ؟ ھ���    

  

  صحايب دفن حتت أسوار القسطنطينية ؟

  

  .أبو أيوب األنصارياجلواب 

  

   ؟ ھ���    

  

  ؟) من الصحابة(تح بلبيس يف مصر  من هو فا

  

  رضي اهللا عنه عمرو بن العاص اجلواب 

  

   ؟ ھ���    

  

واليت جن (من هو قائد معركة وادي لكة يف األندلس 

  ؟) املسلمون عظيم مثارها

  

  .طارق بن زياداجلواب 



  

   ؟ ھ���    

  

يا : ( جاء من قائد مسلم إىل أحد اخللفاء طالبا فتح قربص 

ال أذنت أمري املؤمنني إن يف البحر قرية نسمع صياح ديكتها فه

  فمن هو ذلك القائد ؟ ومن هو اخلليفة ؟) .. يل فأفتحها

  

.. رضي اهللا عنه القائد هو معاوية بن أيب سفيان : اجلواب 

  .رضي اهللا عنه واخلليفة عمر بن اخلطاب 

  

   ؟ ھ���    

  

  من هو قائد معركة األرك  باألندلس ؟  

عمرو بن العاص  –عثمان بن العاص : اختر أحد اإلجابات (

  )يعقوب بن منصور املوحدي –ياد طارق بن ز –

  

  .يعقوب بن منصور املوحدي: اجلواب 



  

   ؟ ھ���    

  

  صحايب ولد يف الكعبة وأسلم عام الفتح ؟

  

  .حكيم بن حزام 

  

   ؟ ھ���    

  

  ؟رضي اهللا عنه علي يد من أسلم الصحايب أبو هريرة 

  

  .على يد الطفيل بن عمرو الدوسي: اجلواب 



  

   ؟ ھ���    

  

  ؟رضي اهللا عنه من هو قاتل عمر بن اخلطاب 

  

صحابيا مث ملا ظن  ١٣وقتل معه .. أبو لؤلؤة اوسي اجلواب 

  .أنه مقبوض ال حمالة قتل نفسه 

وفيه درس يف كيفية حقد الكفار على املسلمني مع أن (

  )املسلمني عاملوا حىت أعداءهم باحلسىن

  

   ؟ ھ���    

  

  ؟رضي اهللا عنه من هو قاتل محزة 

  

  .قتله وحشي بن حرب اجلواب 



  

   ؟ ھ���    

  

  فمن هو؟) .. ن املغرقنيوحال بينهما املوج فكان م(قال تعاىل 

  

ابن نوح عليه الصالة والسالم دعاه أبوه لركوب : اجلواب 

السفينة والبقاء مع املؤمنني ولكنه أىب أن يكون مع املؤمنني 

  .حىت حال بينهما املوج فكان من املغرقني

  

   ؟ ھ���    

  

أول قائد مسلم وطئت قدماه أرض األندلس عندما أغار على 

م وال تزال تعرف  ٧١٠أحدى املناطق غارة ناجحة عام 

  فمن هو؟.. املنطقة بامسه إىل اليوم 

  

  .القائد طريفاجلواب 



  

   ؟ ھ���    

  

وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه (قال تعاىل 

فنادى يف الظلمات إن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من 

  فمن هو ذا النون ؟) .. الظاملني

  

  .هو النيب يونس عليه الصالة والسالم اجلواب 

  )من احلادثة قدر أثر الذكر يف الدنيا قبل اآلخرةويستفاد (

  

   ؟ ھ���    

  

  من هو صاحب صاحب لقب فاتح الصني ؟

  

  .قتيبة بن مسلم الباهلياجلواب 



  

   ؟ ھ���    

  

  ؟صلى اهللا عليه وسلم من هو صاحب لقب شاعر الرسول 

  

  رضي اهللا عنه حسان بن ثابت 

  

   ؟ ھ���    

  

  من هو نيب قوم عاد ؟

  

  هود عليه الصالة والسالم اجلواب 

  

   ؟ ھ���    

  

  من نيب قوم مثود ؟

  

   عليه الصالة والسالم صاحلاجلواب 



  

   ؟ ھ���    

  

  من نيب أصحاب األيكة ؟

  

  شعيب عليه الصالة والسالم اجلواب 

  

   ؟ ھ���    

  

  من هو بائع األمراء ؟

  

  .اإلمام العز بن عبد السالم 

  

   ؟ ھ���    

  

صحابية أبوها وجدها وأخوها وابنها وزوجها كلهم : من هي 

  من الصحابة ؟

  

  ارضي اهللا عنهمساء بنت أيب بكر أاجلواب 



  

   ؟ ھ���    

  

  ة ؟من هم العشرة املبشرين باجلن

  

الزبري  –طلحة  –علي  –عثمان  –عمر  –أبو بكر : اجلواب 

عبد الرمحن بن  –سعد بن أيب وقاص  –سعيد بن زيد  –

  .أبوعبيدة عامر بن اجلراح  –عوف 

  

   ؟ ھ���    

  

من هو الصحايب الذي ترك أمواله لقريش عند هجرته لرسول 

.. على أن خيلو سبيله لتكملة هجرته صلى اهللا عليه وسلم اهللا 

وقال ربح البيع أبا حيي ،  ى اهللا عليه وسلم صلفهش له النيب 

  وكررها ثالثا؟

  

  .رضي اهللا عنه صهيب الرومي اجلواب 



  

   ؟ ھ���    

  

  ملاذا لقب عثمان بن عفان بذي النوريني ؟

  

صلى اهللا عليه ألنه تزوج بنتني من بنات الرسول : اجلواب 

  .ورضي عن صحابته مجيعا وسلم 

  

   ؟ ھ���    

  

  من هو ذي النور ؟

  

ته لقومه يف قصة دعو.. (الطفيل بن عمرو الدوسي  اجلواب 

له  صلى اهللا عليه وسلم حيث طلب آية ليسلموا فدعا الرسول 

  )فكان له نور يف يده



  

   ؟ ھ���    

  

  من هو حواري النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟

  

  .الزبري بن العوام اجلواب 

  

   ؟ ھ���    

  

  من مها سيدا شباب أهل اجلنة ؟

  

  .احلسن واحلسني اجلواب 



  

   ؟ ھ���    

  

يا أيها (ختوف أحد الصحابة أن تكون نزلت فيه هذه اآلية 

  ) ا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيبالذين آمنو

  فمن هو هذا الصحايب ؟

  

  .ثابت بن قيس رضي اهللا عنه اجلواب 

  

   ؟ ھ���    

إنه فىت الكهول ، له لسان سئول ، وقلب عقول ، : قيل عنه 

  فمن هو ؟... وهو حرب هذه األمة 

  

  .رضي اهللا عنه عبداهللا بن عباس اجلواب 



  

   ؟ ھ���    

  

  من هو سيف اهللا املسلول ؟

  

  .ه رضي اهللا عنخالد بن الوليد  اجلواب 

  

   ؟ ھ���    

  

  من هو خامس اخللفاء الراشدين؟

  

  .عمر بن عبدالعزيز رمحه اهللا  اجلواب 

  

   ؟ ھ���    

  

.. يراه املؤرخون بأنه خري من حكم بعد عمر بن عبد العزيز 

  فمن هو ؟

  

  .نور الدين زنكي رمحه اهللا اجلواب 



  

   ؟ ھ���    

  

  من هو صقر قريش ؟

  

عبد الرمحن (عبد الرمحن بن معاوية بن عبد امللك  اجلواب 

الذي حكم األندلس بعد سقوط اخلالفة األموية يف  )الداخل

  .الشام

  

   ؟ ھ���    

  

  فمن هو؟.. جيت اجلنة أريد أن أطأ بعر: قال 

  

  عمرو بن اجلموح  اجلواب 

فهذا جاء وهو أعرج يطلب .. من صدق اهللا يصدقه : فائدة (

  )نسأل اهللا أن يتقبله.. الشهادة فرزقه اهللا إياها



  

   ؟ ھ���    

  

  أحد الصحابة اهتز ملوته عرش الرمحن ؟ 

  

  ..رضي اهللا عنه هو سعد بن معاذ اجلواب 

ومع هذا   رضي اهللا عنه مع صغر سن سعد بن معاذ : فائدة (

وهذا يدل على أن سريته ينبغي أن .. اهتز ملوته عرش الرمحن 

تدرس ويتعرف على األخالق والصفات واألعمال اليت قام ا 

  )وكيف تبوأ هذا املوقع الفريد

  

   ؟ ھ���    

  

وهو من البشر ومل خيرج من بطن .. ذكر يف القرآن الكرمي 

  فمن هو ؟… أنثى 

  

  . آدم عليه الصالة والسالم اجلواب 



  

   ؟ ھ���    

  

إليك عين يا خالد فلقد كان لك مع ( عركة الريموك قال يف م

سابقة أما أنا وأيب فقد كنا  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 

  ) أشد الناس على رسول اهللا فدعين أكفر عما سلف مين

  

  رضي اهللا عنه عكرمة بن أيب جهل اجلواب 

  


