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)))))) اآليات الواردة في اإلمام أمير المؤمنين ((((((

س1/ تصّدق علي  بدرهم نهارًا وبآخر لياًل وبواحد سرًا وبواحد عالنية  فنزلت في حقه 
اآلية الشريفة وهي:

َها َواِبٌل  َوٍة َأَصابـَ ُفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَربـْ ْثِبيتًا ِمْن أَنـْ أ- َوَمَثُل الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُْم اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اللَِّه َوتـَ
ْعَمُلوَن َبِصرٌي َها َواِبٌل َفَطلٌّ َواللَُّه ِبَا تـَ َفآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفْيِ َفِإْن َلْ ُيِصبـْ

ْتِبُعوَن َما أَنَفُقوا َمّنًا َوال َأًذى َلُْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّْم  ب- الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُْم ِف َسِبيِل اللَِّه ُثَّ ال يـُ
َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيَْزُنوَن

َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّْم َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم  َوَعالِنَيًة فـَ َهاِر ِسّراً  َأْمَواَلُْم ِباللَّْيِل َوالنـَّ ج- الَِّذيَن ُينِفُقوَن 

َوال ُهْم َيَْزُنوَن
س2/ اآلية التي لم يعمل بها أحد من الصحابة إال أمير المؤمنين  حتى ُنِسَخت؟

ٌر َلُكْم َوَأْطَهُر  ْيَ َيَدْي َنَْواُكْم َصَدَقًة َذِلَك َخيـْ ُموا بـَ َقدِّ َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َناَجْيُتْم الرَُّسوَل فـَ أ- َيا أَيـُّ
َفِإْن َلْ َتُِدوا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم

ِباْلِبِّ  َناَجْوا  َوتـَ َوَمْعِصَيِة الرَُّسوِل  َواْلُعْدَواِن  ِباإِلْثِ  َناَجْوا  تـَ تـَ َناَجْيُتْم َفال  تـَ ِإَذا  الَِّذيَن آَمُنوا  َها  أَيـُّ ب- َيا 
ُقوا اللََّه الَِّذي إِلَْيِه ُتَْشُروَن ْقَوى َواتـَّ َوالتـَّ

ُعَها َأًذى َواللَُّه َغِنٌّ َحِليٌم ْتبـَ ٌر ِمْن َصَدَقٍة يـَ ْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخيـْ ج- قـَ
س3/ عندما هاجر النبي  بات االمام علي  في فراشه فنزل في حقه قوله تعالى؟

ْوِم اآلِخِر َوَجاَهَد ِف َسِبيِل اللَِّه  أ- َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْلَاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلََراِم َكَمْن آَمَن ِباللَِّه َواْليـَ

اِلِمَي ْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ُووَن ِعْنَد اللَِّه َواللَُّه ال يـَ ال َيْستـَ

ْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اللَِّه َواللَُّه َرُءوٌف ِباْلِعَباِد ب- َوِمْن النَّاِس َمْن َيْشِري نـَ

َها َواِبٌل  َوٍة َأَصابـَ ُفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَربـْ ْثِبيتًا ِمْن أَنـْ ج- َوَمَثُل الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُْم اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اللَِّه َوتـَ
ْعَمُلوَن َبِصرٌي َها َواِبٌل َفَطلٌّ َواللَُّه ِبَا تـَ َفآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفْيِ َفِإْن َلْ ُيِصبـْ
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س4/ قال ابن عباس: ولقد عاتب اهلل أصحاب النبي  في معركة أحد واستثنى عليًا  في 
قوله تعالى ؟

ْعِض َما َكَسُبوا َوَلَقْد َعَفا اللَُّه  ْيَطاُن ِببـَ َزلَُّْم الشَّ َا اْستـَ َقى اْلَْمَعاِن ِإنَّ ْوَم اْلتـَ َولَّْوا ِمْنُكْم يـَ أ- ِإنَّ الَِّذيَن تـَ
ُهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َحِليٌم َعنـْ

ْعَلَم اْلُمْؤِمِنَي َقى اْلَْمَعاِن َفِبِإْذِن اللَِّه َولِيـَ ْوَم اْلتـَ ب- َوَما َأَصاَبُكْم يـَ
َقى اْلَْمَعاِن َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ْوَم اْلتـَ ْوَم اْلُفْرَقاِن يـَ ج- َوَما أَنَزْلَنا َعَلى َعْبِدَنا يـَ
َزَل اهلُل آَيًة ِفيَها...........ِإالَّ َوَعِليٌّ َرْأُسَها َوَأِميُرَها( س5/ عن الرسول  : )ما َأنـْ

َها الَِّذيَن َهاُدوا أ- ُقْل َيا أَيـُّ
َها الناس ب- َيا أَيـُّ

َها الَِّذيَن آَمُنوا ج- َيا أَيـُّ
س6/ وردت آية في حق أمير المؤمنين  في سورة الحاقة هي؟

أ- )24(
ب- )17(
ج- )12( 

 ، س7/ قال العالمة الحلي: أجمع المفسرون على أن صالح المؤمنين علي بن أبي طالب
وروى أبو نعيم بإسناده إلى أسماء بنت عميس قالت: سمعت رسول اهلل  يقرأ هذه 

اآلية............ قال صالح المؤمنين علي بن أبي طالب  واآلية هي؟
أ- آية )75( من سورة األنبياء

ب- آية )69( من سورة النساء
ج- آية )4( من سورة التحرمي

س8/ اآلية التي تدل على أن رسول اهلل  وأمير المؤمنين  أول من صليا وركعا؟
أ- آية )43( من سورة البقرة

ب- آية )43( من سور آل عمران
ج- آية )123( من سورة البقرة 

س9/ غزوة من الغزوات فتح اهلل تعالى بها على المسلمين بقيادة أمير المؤمنين  وقد نزلت فيها 
سورة العاديات، فما اسمها؟

ج- أحد ب- بدر    أ- ذات السلسلة  
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س10/ من اآليات التي وردت بحق أمير المؤمنين  عندما َتَصدَّق بخاتمه هي؟
أ- آية )55( املائدة
ب- آية )4( البقرة
ج- آية )6( النساء

)))))) نهج البالغة ((((((
س11/ ورد في نهج البالغة أن اإلمام علي  َتَمثَّل بشطر بيت من الشعر، فقال:

ودع عنك نهبًا صيح في حجراته ،   فمن هو الشاعر؟    
أ- املهلهل

ب- أمرؤ القيس
ج- عنرتة

س12/ ورد في نهج البالغة عهٌد َعَهَد به اإلمام  لبعض أصحابه فمن هو المتولي لتنفيذه؟
أ- حممد بن أيب بكر

ب- األحنف بن قيس
ج- مالك األشرت

س13/ ورد في نهج البالغة أن أمير المؤمنين  وصف بعض أصحابه بقوله: )وأنت يرحمك 
اهلل فلقد كنت خفيف المؤونة كثير المعونة( فلمن هذا الوصف؟

أ- األشعث بن قيس
ب- ضرار بن مخرة

ج- صعصعة بن صوحان
س14/ ذكر في نهج البالغة أن أمير المؤمنين  َتَمثَّل بقول الشاعر أدناه، فمن هو الشاعر؟

شتان ما يومي على كورها            ويوم حيان أخي جابر
أ- األعشى

ب- حامت الطائي
ج- السموأل

س15/ ُذكر في نهج البالغة خطبة تتضمن ذم إبليس وتحذير الناس من سلوك طريقه تعرف بالخطبة؟
ج- القاصعة ب- الغراء   أ- الشقشقية   
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البالغة( بـ)نهج  ُعِرَف   س16/ ُجِمَعت ُخطب أمير المؤمنين  ورسائله وكلماته في كتاب 
وقد جمعها؟

أ- الشيخ املفيد
ب- الشريف الرضي
ج- الشيخ الطوسي

س17/ كتب في شرح خطب اإلمام أمير المؤمنين  بعض المؤلفين كتاب )روائع نهج البالغة( 
فمن هو صاحب هذا الكتاب؟

أ- جرجي زيدان
ب- صبحي الصاحل
ج- جورج جرداق

س18/ وصف في نهج البالغة بعض الشعراء بأنه أشعر الشعراء معبراً عنه بالملك الضّليل، فمن هو؟
أ- أبو داوود األيادي
ب- عمرو بن كلثوم

ج- أمرؤ القيس
س19/ كانت خطبة الُمتَّقين جوابًا لسؤال بعض أصحاب اإلمام علي  عن وصف الُمتَّقين 

فمن هو؟
أ- مهام

ب- األحنف
ج- ضرار

س20/ ورد في النهج جاء شخص ألمير المؤمنين  بملفوفة في وعائها وقال: هدية، فقال 
له اإلمام  : )هبلتك الهبول أعن دين اهلل أتيتني لتخدعني؟..( فما اسم الشخص ؟

أ- األشعث بن قيس
ب- عمر بن اخلطاب

ج-  أبو بكر بن قحافة
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)))))) أسئلة حول أصحاب أمير المؤمنين((((((
س21/ كان من خواص أصحاب أمير المؤمنين علي ، وَشِهَد معه صفين، وعّمر بعده، كان 

على شرطة الخميس، وكان شاعرًا، روى عهد اإلمام علي  لمالك األشتر هو؟
أ- األصبغ بن نباتة

ب- خمنف بن سليم
ج- ميثم بن يىي التمار

س22/ من الُزّهاِد الثمانية يشفع لخلق كثير يوم القيامة، قال في حقه المصطفى  : ).. يبكي 
على نفسه يتلو القرآن, مجهول في أهل األرض معروف في السماء، لو أقسم على اهلل 

ألبر قسمه..( هو؟
أ- أبو قتادة األنصاري

ب- جابر بن عبد اهلل األنصاري
ج- أويس القرين

س23/ كان له في قريش شرف عظيم وكان من أحب الناس إلى اإلمام علي  وكان أمير 
المؤمنين  خاله، وهو الذي قال له عتبة بن أبي سفيان: إنما لك هذه الشدة في 

الحرب من قبل خالك، فقال له: لو كان خالك مثل خالي لنسيَت أباك، فمن هو؟
أ- جعدة بن هبرية املخرومي

ب- سهيل بن حنيف
ج- شريح بن هاين

ُهم فإذا َأبَغَضُهم َفَأبِغضه  ٍد ما َأَحبـَ س24/ قال له أمير المؤمنين : )َأِحبَّ ُمِحَب آَل ُمَحمَّ
ُرَك وأنا  ُأَبشِّ ُرَك وأنا  ُأَبشِّ َفَأِحَبه وأنا  ُهم  َأَحبـَ فإذا  َأبَغَضُهم  ما  ٍد  ُمَحمَّ ُمبِغَض آل  وَأبِغض 
ُرَك »ثالث مرات«( وكان من خيار التابعين ومن ثقاة أمير المؤمنين  ولما ولي  ُأَبشِّ

زياد بن أبيه الكوفة أيام معاوية قطع يده ورجله ثم صلبه؟
أ- جويرية بن مسهر العبدي

ب- حذيفة بن اليمان
ج- رشيد الجري
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س25/ الحارث الهمداني كان من خواص اإلمام علي  وأوليائه ومحل عنايته قال له أمير 
المؤمنين  : )فأبشر يا حارث لن تموت نفس تحبني إال رأتني حيث تحب واهلل ال 

تموت نفس تبغضني إال رأتني حيث تبغضني..( في أي سنة مات وأين؟
أ- 67 هـ بالكوفة

ب- 65 هـ بالكوفة
ج- 70 هـ بالبصرة

س26/ حجر بن عدي الكندي كوفي من القمم الشاهقة الساطعة في التاريخ الشيعي، أسلم وهو 
لم يزل شابًا، وكان في الجمل قائدًا على خيالة كثيرة، وشارك في معركة صفين وفي 

النهروان، محل قبره في؟
أ- مرج العذراء ف دمشق

ب- اليمن
ج- الكوفة

س27/ من أصحاب الرسول  نزل النبي  في داره عند هجرته إلى المدينة وكان من 
السابقين إلى الوالية وعد من اإلثني عشر الذين قاموا في المسجد النبوي بعد وفاة النبي 

 ولم يدع مالزمته لإلمام علي  وصحبته هو؟
أ- رشيد الجري

ب- كميل بن زياد
ج- خالد بن زيد اخلزرجي

س28/ زيد بن صوحان كان خطيبًا وشجاعًا، وكان من العظماء والزهاد واألبدال ومن أصحاب 
أمير المؤمنين ، قال المصطفى  في حقه: )من سره أن ينظر إلى رجل يسبقه 

بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان(، استشهد في؟
أ- النهروان

ب- يوم المل 36 هـ
ج- صفي

  س29/ خزيمة بن ثابت األنصاري أحد األفراد القالئل الذين ثبتوا على حق الخالفة بعد النبي
لإلمام علي ، لّقبه النبي  ؟

ج- ذو الشهادتي ب- غسيل املالئكة   أ- ذو الناحي  
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س30/ من أصحاب الرسول  وكان من السباقين إلى الدفاع عن اإلمام علي  ، قال عنه 
الصادق  : ).. كان من النقباء نقباء نبي اهلل االثني عشر، وما سبقه أحد من قريش 
وال من الناس بمنقبة، وأثنى عليه، وقال: لما مات جزع اإلمام علي  عليه جزعا 

شديدا وصلى عليه خمس صلوات( هو؟
أ- سهل بن حنيف

ب- عثمان بن حنيف
ج- حكيم بن جبلة

س31/ عن اإلمام الصادق : ).. كان يحب عليًا حبًا شديدًا سأله الحجاج قبل قتله، قال 
ابرأ من دين علي فقال فإذا برئت من دينه تدّلني على دين غيره أفضل منه؟..( ودفع إليه 

اإلمام  لواء يوم صفين في قبال غالم عمرو بن العاص هو؟
 أ- قنب موىل أمري املؤمني

ب- عمرو بن محق اخلزاعي
ج- هاشم املرقال

س32/ مالك بن نويرة قال الرسول األكرم  في حقه : ) من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل 
الجنة فلينظر إلى هذا الرجل( ُقتل في عهد أبي بكر على يد خالد بن الوليد سنة 11 هـ 

وكان سبب القتل؟
أ- ألنه ارتد عن اإلسالم

 ب- امتنع عن دفع القوق الشرعية لعدم اعرتافه خبالفة غري أمري املؤمني
ج- نزعات جاهلية مع خالد

س33/ أول قتيل مع أمير المؤمنين  يوم الجمل هو؟
أ- مسلم اجملاشعي  
ب- معقل بن قيس  

ج- عامر الكناين
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)))))) أسئلة حول اإلمـــــــــــــــامة ((((((
 لَّْغَت ِرَساَلَتُه ْفَعْل َفَما بـَ لِّْغ َما أُْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك َوِإْن َلْم تـَ َها الرَُّسوُل بـَ س34/ قوله تعالى: َيا أَيـُّ

تدل على ماذا؟
أ- لزوم تبليغ الرسالة فيما خيص فروع الدين

ب- لزوم تبليغ الرسالة فيما خيص التأكيد على إمامة أمري املؤمني  وتنصيبه خليفة من بعده
 ج- لزوم تبليغ الرسالة ف تنصيب األئمة االثن عشر خلفاء بعد النيب

س35/ الدليل على لزوم تنصيب اإلمام؟
َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِل اأْلَْمِر ِمْنُكْم أ- قوله تعاىل

ْيِت َوُيَطهِّرَُكْم َتْطِهريًا َا ُيرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبـَ ب- قوله تعاىل ِإنَّ
َناُه ِف ِإَماٍم ُمِبٍي ج- قوله تعاىل وَُكلَّ َشْيٍء أْحَصيـْ

الناس على  الفتن وحمل  الفساد وحسم  للمظلوم ورفع  االنتصاف  اإلمام  س36/ من وظائف 
الطاعات واجتناب المحارم, ولهذا فال بد أن يكون اإلمام؟

أ- قد اجتمعت عليه األمة
ب- معصومًا عن اخلطأ 

ج- مبسوط اليد على بالد املسلمي
س37/ اعترض الحارث بن النعمان الفهري على النبي  عندما  نّصب عليًا إمامًا في واقعة 
الغدير وقال : )اللهم إن كان ما يقول محمد حقًا فأمطر علينا حجارة من السماء........( 

فنزل قوله تعالى:
ْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم أ- اَل َتْسَأُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تـُ

َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع -ب
اِلِمَي َناًرا ْلَيْكُفْر إِنَّا َأْعَتْدَنا لِلظَّ ْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَ ْليـُ ج- َوُقِل اْلَقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َشاَء فـَ

س38/ البد لكل زمان من إمام يدير أمور العباد والبالد ويهديهم إلى طريق الرشاد لقوله تعالى:
ْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن ْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّه يـَ أ- إِنََّك اَل تـَ

َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِل اأْلَْمِر ِمْنُكْم -ب
ْوٍم َهاٍد َا أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ قـَ ج- ِإنَّ
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س39/ روى ابن عبد البر من العامة أن النبي  لما ُأسرَي به جمع اهلل تعالى بينه وبين األنبياء 
ثم قال له: سلهم يا محمد على ماذا بعثتم؟ قالوا: بعثنا على شهادة أن ال اله إال اهلل ، 

وعلى اإلقرار بنبوتك والوالية لعلي بن أبي طالب، وهذا هو مضمون قوله تعالى:
 ْبِلَك أ- َواْسَأْل َمْن َأْرَسْلَنا ِمْن قـَ
ُهْم ِبَذِلَك َزِعيٌم ب- َسْلُهْم أَيـُّ

ْبِلَك َلَقْد َجاَءَك اْلَقُّ ِمْن  ْقَرُءوَن اْلِكَتاَب ِمْن قـَ َزْلَنا إِلَْيَك َفاْسَأِل الَِّذيَن يـَ ج- َفِإْن ُكْنَت ِف َشكٍّ ِمَّا أَنـْ
َربَِّك َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمرَتِيَن

س40/ روى بعض أهل السنة ومنهم صاحب الصواعق المحرقة، والحافظ بن مردويه عن 
ابن عباس، قال لما نزلت هذه اآلية قال رسول اهلل  : )هم أنت يا علي وشيعتك، 
مقمحين(  غضابًا  أعداؤك  ويأتي  مرضيين  راضين  القيامة  يوم   وشيعتك  أنت  تأتي 

واآلية هي؟
 ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِف اْلُقْرَب -أ

 ُر اْلَبِيَِّة اِلَاِت ُأولَِئَك ُهْم َخيـْ ب- ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
ْرًضا َحَسًنا ُيَضاَعُف َلُْم َوَلُْم َأْجٌر َكِرمٌي َرُضوا اللََّه قـَ َقاِت َوَأقـْ دِّ ِقَي َواْلُمصَّ دِّ ج- ِإنَّ اْلُمصَّ

س41/ روي في الصحاح الستة وفي مسند أحمد بن حنبل أن النبي األكرم  أرجع أبا بكر 
عن أن يبلغ عنه القرآن، وقال له النبي  جبرائيل جاءني وقال : )ال يؤدي عنك إال 

أنت أو رجل منك( وأرسل بها عليًا، واآلية هي
)3( ُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد ْعُبُدوَن )2( َواَل أَنـْ َها اْلَكاِفُروَن )1( اَل َأْعُبُد َما تـَ أ- ُقْل َيا أَيـُّ
َماَواِت َوَما ِف اأْلَْرِض َوَوْيٌل لِْلَكاِفِريَن ِمْن َعَذاٍب َشِديٍد ب- اللَِّه الَِّذي َلُه َما ِف السَّ

ْوَم اْلَجِّ اأْلَْكَبِ َأنَّ اللََّه َبِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكَي َوَرُسوُلُه ج- َوَأَذاٌن ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإىَل النَّاِس يـَ
س42/ اإلمام ال يكون إال بنص من اهلل تعالى وذلك ألن اإلمام البد أن يكون:

أ- منزهًا عن اخلطأ وهذا يعلمه اهلل
ب- أشجع املوجودين وهذا يعلمه اهلل

ج- أعلم املوجودين وهذا يعلمه اهلل
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س43/ البد أن يكون اإلمام مبرءًا من العيوب الخلقية كالبرص والجذام والعمى:
أ- ألنه خالف كونه منصوبًا من اهلل تعاىل

ب- ألن الناس ينفرون منه وهو خالف اللطف اإللي
ج- ألنه ال يصيب الق ف أحكامه

))))  أقوال الصحابة والمفكرين في حق اإلمام علي بن أبي طالب ((((

س44/ من القائل: نظر النبي  إلى علي بن أبي طالب  فقال له: )أنت سيد في الدنيا 
وسيد في اآلخرة، من أحبك فقد أحبني، ومن أبغضك فقد أبغضني، وحبيبك حبيب اهلل، 

وعدوك عدوي، وعدوي عدو اهلل، الويل لمن أبغضك بعدي(.
ج- سعد بن عبادة ب- عثمان بن مظعون   أ- ابن عباس  

س45/ قال رسول اهلل  : ))مكتوب على باب الجنة )محمد رسول اهلل، علي أخو رسول 
اهلل( قبل أن يخلق السماوات بألفي عام((، من نقل هذا الحديث؟

ج- جابر األنصاري ب- عمار بن ياسر   أ- أبو محزة الثمال  
س46/ روي عن رسول اهلل  : )إذا كان يوم القيامة قال اهلل تبارك وتعالى لي ولعلي : ألقيا 
في النار من أبغضكما وأدخال في الجنة من أحبكما فذلك قول اهلل تعالى )ألقيا في جهنم 

كل كفار عنيد(، من الراوي؟
ج- مالك األشرت ب- أبو سعيد اخلدري   أ- عباية بن ربعي  

س47/ نقل عن أحد األئمة قوله  ألحدهم: )أنت الساب عليًا عند ابن آكلة االكباد؟ أما 
لئن وردت عليه الحوض - وما أراك ترده - لتجدنه مشمِّرا حاسرا ذراعيه يذود الكفار 

والمنافقين عن حوض رسول اهلل  كما تذاد غريبة اإلبل(، فمن هو؟
    أ- اإلمام السن

  ب- اإلمام السي
 ج- اإلمام السجاد
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س48/ من القائل: )فأما علي بن أبي طالب فلو أفردنا أليامه الشريفة ومقاماته الكريمة ومناقبه 
السنية كالمًا ألفنينا في ذلك الطوامير الطوال( ؟

ج- الاحظ ب- ابن عريب   أ- ابن اليثم  

س49/ )إعلم أن عليًا كان كثير األعداء ففتش له أعداؤه شيئًا فلم يجدوه فجاؤوا إلى رجل قد 
حاربه وقاتله فأطَروه كيدًا منهم له( من قائله؟

ج- مالك ب- أمحد بن حنبل   أ- أبو حنيفة  

علي  بحب  الناس  إلى  أتقرب  البلدان  في  أدور  وكنت  مروان  بني  من  هاربًا  )كنت  س50/ 
وفضائله وكانوا يؤونني ويطعمونني( قاله؟

ج- املهدي العباسي ب- السفاح   أ- املنصور  

س51/ لما بلغه موت أمير المؤمنين  قال: )ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب( فمن هو؟ 
ج- معاوية ب- سعد ابن أيب وقاص   أ- عمر بن العاص  

س52/ )ما تقول في أبي تراب؟( قال: )من أبو تراب؟( قال: )ابن أبي طالب( قال: أقول: )إن 
اهلل جعله من المهتدين( قال: )هات برهانا!!!( قال: قول اهلل تعالى: َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم 
َلَة  ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجَعْلَنا اْلِقبـْ
ْيِه َوِإْن َكاَنْت َلَكِبيَرًة  َقِلُب َعَلى َعِقبـَ نـْ ْن يـَ تَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّ ْعَلَم َمْن يـَ َها ِإالَّ ِلنـَ الَِّتي ُكْنَت َعَليـْ
 ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َوَما َكاَن اللَُّه ِلُيِضيَع ِإيَماَنُكْم ِإنَّ اللََّه ِبالنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم

فكان علي أول من هدى اهلل مع النبي  ، محاورة جرت بين :
أ- الجاج والسن البصري

ب- الجاج وسعيد بن جبري

ج- عمر وابن عباس

بعــدي((  نبــي  ال  أنه  إال  موســـى  من  هـــارون  بمنزلة  منـــي  تكون  أن  ترضـــى  ))أمــــا  س53/ 
رواه عن النبي  ؟

ج- سعد بن ايب وقاص  ب- عثمان بن عفان   أ- أبو موسى األشعري  
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س54/ )لعلي بن أبي طالب شخصية جذابة, حامت حولها أقالم الرواة والمؤرخين واجتهدت 
وسار  والسالكين،  الزهاد  فرق  بهديها  واهتدت  والمفكرين،  النقاد  عقول  فهمها  في 
تحت لوائها الجم الغفير من المتأدبين، ولم تكن اآلراء المختلفة والنظريات المتباينة 
والمجادالت العديدة  بين السنيين والشيعيين على كرور األيام إال لتزيد الرجل سموًا 

وعقليته إال بروزًا( هذه فقرة في كتاب لكاتب مسيحي من هو؟
ج- انطوان بارا ب- بولس سالمة   أ- فؤاد البستاين  

س55/ ُسِئل أحد األدباء المسيحيين عن علي  فقال: )تسألني رأيي في اإلمام كرم اهلل وجهه 
للدين وتحمسًا  العرب على اإلطالق بالغًة وحكمًة وتفهمًا  النبي سيد  بعد  أنه  ورأيي 

للحق وتساميًا عن الدنايا ...(، فمن هو؟
ج- راجي أنور ب- ميخائيل نعيمة   أ- جورج جرداق  

س56/ )شاء الحق أن يقدم نموذجًا فكان عليًا، وشاءت اإلنسانية العليا أن تعترض متألقة في 
أفق األحياء فكانت عليًا...( مقولة قالها؟

ج- لويس غارديه ب- جوزيف الاشم   أ- عبد اهلل العاليلي  

س57/ قيل في حق علي  : )اإلمام علي بن أبي طالب، عظيم العظماء، نسخة مفردة لم  ير 
لها الشرق وال الغرب صورة طبق األصل قديمًا وال حديثًا(، فمن القائل؟
ج- يوهان غوته ب- شبلي مشيل   أ- ابن الديد  

س58/ من القائل: )علي مدرسة، بل عاَلم قائم بذاته، مجموعة قيم، قطعة من سماء، شاء اهلل أن 
َع بها األرض، غير أن األرض أثبتت أنها غير جديرة بذاك العطاء، لقد آثرت الظلمة  يـَُرصِّ
على النور، والعهر على الطهر، والمكر على المروءة، والجبن على البطولة، والغدر على 

نبل الخلق(؟
أ- نصري سلهب

ب- املناوي الشافعي

ج- حممد عبده
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س59/ قيل في أمير المؤمنين  شعرًا:

يـــــــــا أميــر اإلســـــالم حسبي فخرًا       أنني منك مالٌئ أصغريــــــا

جلجل الحق في المسيحي حتى       ُعدَّ من فرط حبه علويـــــا

أنا من يعشق البطولة واإللهـــــــــام والعدل والخلق الرضيــــــــــــــــــــــــــا

فـــــــــــــــــــــــاذا لم يكن علٌي نبيــــــــــــــــا          فلقد كان خلقه نبويــــا
فمن القائل:  

ج- جورج جرداق ب- بولس سالمة   أ- عبد الباقي العمري  

س60/ من قائل هذه األبيات في حق علي  ؟

كلما بي عارض الخطب ألم      وصماني من عنا الدهر ألـــــــــــم

رحت أشكو لعلـــــــــــــــــي علتي      وعلي ملجأ من كـــــــــــــــل هـــــــــم

وأنادي الحق في أعالمـــــــــــــــه      وعلي علم الحـــــــــــــــــق األشــــــــم

فهو للظالم رعد قاصـــــــــــــــــف      وهو للمظلوم فينا معتصـــــــــــــــم

وهو للعدل حمى قد صانـــــــه      خلق فـــــــــــــذ وسيف وقلــــــــــــــــــم

من ألوطان بها العسف طغى      وألرض فوقها الفقر جثـــــــــــــــــم

غير نهج عادل في حكمـــــــــه      يرفع الحيف إذا الحيف حكم
ج- يان ريشار ب- توفيق جرداق   أ- جورج جرداق  

:  س61/  كتب أحد المستشرقين في حق علي
إنسان  أنه  إنسان  لكل  دومًا  أظهر  وقد  لإلنسانية  خالدًا  نموذجًا  وأنشأ  طريقًا  )شق 
نموذجي وهكذا نرى نحن أنه كل يوم يزداد حياة وأننا بحاجة إليه دومًا وأن القلوب 
إمامته((،  وإلى  إليه  فأكثر  أكثر  تتجه  والنقاء  والعدالة  والحرية  لإلنسانية  تهتز  التي 

فمن هو؟
ج- إمرسون ب- فان فلوتن   أ- يان ريشار  
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:  س62/ أبيات قيلت في حقه
ولي من كنت مواله وســـــــيده      يا أيها القوم سيروا تحت رايــــته
يحبه من أحب اهلل يبغضـــــــــــــــه      من أبغض اهلل يقضي في ضاللته
اليوم أكملت يا إسالم دينكم      فسبحوا اهلل في إتمام نعمتـــــــــــــــــه

فمن القائل؟
أ- عبد املسيح إنطاكي

ب- ميخائيل نعيمة
ج- جوزيف الاشم 

س63/ استعرض أحد المفكرين المسيح بعض الصفات التي اجتمعت كلها في علي  ثم 
قال معلقًا: 

)لعمري إن مثل هذه الصفات ال تؤهله للخالفة فحسب، بل ألعظم لو كان ما هو من 
خالفة الرسول أعظم(، فمن هو؟

أ- سعيد عقل
ب- نصري سلهب
ج- رئيف خوري

))))))  فضائل أمير المؤمنين ((((((

س64/ قال النبي  في إحدى الغزوات: )إن عليًا مني وأنا منه( فقال جبرائيل  : )وأنا 
منكما يا رسول اهلل( فما هي؟

أ- بدر 
ب- أحد

ج- اخلندق
س65 / قال النبي  في حق علي : )يا علي الناس من شجر شتى وأنا أنت.....(؟

أ- من شجرة واحدة
ب- من شجر النة
ج- أبوا هذه األمة
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س66/ في مستدرك الصحيحين ج3 س139
وردت حوارية بين الزهراء  وأبيها النبي األكرم  وإنه ِلَم زوجها من فقير فقال 
 يا فاطمة أما ترضين أن اهلل عز وجل أطلع إلى أهل األرض فاختار رجلين أحدهما 

أبوك واآلخر بعلك. من روى هذه الحوارية؟
أ- أبو هريرة

ب- جابر بن عبد اهلل األنصاري

ج- كعب األحبار

س67/ الثعلبي في قصصه ص238
يروى عن النبي  أنه قال: ُسّباق األمم ثالثة لم يكفروا باهلل طرفة عين هم؟

أ- حزقيل مؤمن آل فرعون وحبيب النجار صاحب ياسي وعلي بن أيب طالب  وهو أفضلهم

ب- علي  وسلمان وأبو ذر

ج- علي  وآصف ابن برخيا ويوشع بن نون

س68/ روي عن النبي  : )ستكون من بعدي فتنة ، فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب 
، فانه أول من يراني ، وأول من يصافحني يوم القيامة ، وهو .....(

أ- الصديق األكب

ب- الشفيع يوم القيامة

ج- أبو السني

س69/ كان النبي  يقف على باب فاطمة  قرابة ستة أشهر قبل صالة الصبح فيتلو قوله 
ْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهيًرا وتسمى  تعالى : ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبـَ

هذه اآلية؟
ج- آية التطهري ب- آية الوالية   أ- آية اإلبالغ  

 س70/ من السور التي نزلت في اإلمام علي وفاطمة والحسن والحسين
ج- سورة يس ب- سورة الواقعة   أ- سورة اإلنسان  
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س71/ في تفسير ابن جرير الطبري ج1 ص68:
ُووَن روى بسنده عن عطاء بن  في قوله تعالى َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمْن َكاَن َفاِسًقا اَل َيْستـَ
يسار قال نزلت بالمدينة في االمام علي بن أبي طالب  الذي وصفه القرآن باإليمان 

فمن الشخص الثاني المقصود باآلية الذي يصفه القرآن بالفسق ؟
أ- الوليد بن عقبة بن أيب معيط

ب- أبو سفيان
ج- خالد بن الوليد

س72/ في أمالى شيخ الطائفة  بإسناده إلى أنس بن مالك عن النبى  قال : إذا كان يوم 
القيامة ونصب الصراط على جهنم لم يجز عليه إال من معه جواز فيه والية علي بن أبي 

ُهْم َمْسُئوُلوَن يعني عن...... طالب  ، وذلك قوله تعالى : َوِقُفوُهْم ِإنـَّ
  أ- والية علي

ب- يوم القيامة
 ج- النيب

س73/ قال رسول اهلل  : )ألعطين الراية غدًا رجاًل يحب اهلل ورسوله، ويحبه اهلل ورسوله..(، 
في أي معركة؟

ج- أحد ب- اخلندق   أ- خيب  
س74/ نزلت في علي  في حادثة واحدة ثالثة آالف منقبة، ما هي الحادثة؟

أ- معركة األحزاب
ب- ليلة بدر ألجل سقاية املاء

ج- معركة اخلندق
س75/ استخلف النبي  اإلمام عليًا  على المدينة في معركة؟

أ- تبوك
ب- حني

ج- بن النظري 
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س76/ أوفد النبي  أبا بكر ألداء سورة من القرآن ثم رّده وأوفد اإلمام عليًا  ليتولى 
ذلك والسورة هي؟

أ- غافر

ب- التوبة

ج- القصص

س77/ عن أنس قال: كنت عند النبي  فرآى عليًا مقباًل فقال: )أنا وهذا حجة ...... ؟
أ- هلل على الناس

ب- على أميت يوم القيامة  
ج- هلل على العاملي

س78/ في أي معركة نادى جبرائيل : )ال فتى إال علي ال سيف إال ذو الفقار(؟
أ- اخلندق
ب- بدر
ج- أحد

))))))  معاجز أمير المؤمنين ((((((

س79/ من معجزة ألمير المؤمنين  تكلم مع جمجمة في المدائن، وأجابته هي جمجمة؟
أ- كسرى )أنوشريوان( 

ب- ملك الروم
ج- نيب من األنبياء

س80/ كرامة ألمير المؤمنين  في تبرئة الِبكر الحامل في بيت الطست في جامع الكوفة 

معروفة, والسؤال من أي بلد قدم أخوة تلك الجارية؟

ج- الشام ب- خراسان   أ- البصرة  
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س81/ من كرامات أمير المؤمنين  أن امرأة أنشدته شعرًا قائلة

ما ترى أصلحك اهلل      واثرى لك أهـــــــــــــــال

في فتاة ذات بعـــــــــل      أصبحت تطلب بعال

بعد إذن من أبيهـــــــــــا      أترى ذلك حــــــــــــــــــال؟

فأنكر السامعون إال عليًا  لماذا؟

أ- كان زوجها عنينًا فأحضره  وأمره بطالقها وأنكحها رجاًل من غري أن تقضي عدة

ب- كان الزوج سيء اخللق مع زوجته

ج- كان الزوج عقيمًا

س82/ عالم من علماء الشيعة مدفون في بغداد روى معجزة تعيين المرقد المقدس في قصة 

الظبي وهارون، فمن هو؟

أ- الشيخ البهائي  ف الكشكول 

ب- الشيخ املفيد  ف اإلرشاد 

ج- املقدس األردبيلي  حديقة الشيعة

الحرم  خدام  أحد  عن  معبرة  قصة  األنوار(  )بحار  كتاب  في  المجلسي  الشيخ  روى  س83/ 

المقدس. فقال: بعد أن أضر الفقر بجميع الخدام فمضى القوام )الخدام( إلى القرى إال 

هذا الخادم لكن في نهاية المطاف عزم على المضي، فدخل إلى القبة الشريفة صلوات 

اهلل على صاحبها وزار وصلى، وجلس عند رأسه الشريف وقال: يا أمير المؤمنين لي 

  وذهب لكنه رأى أمير المؤمنين  في خدمتك مائة سنة ما فارقتك فودع األمير

يأمره بالرجوع فرجع وحصلت معه معجزة، من ذاك الخادم الموفق؟

أ- أبو البقاء بن سويقة

ب- الاج علي البغدادي

ج- الرشيت
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س84/ روى المجلسي وابن طاووس قصة رجل مزَّق مسماٌر من الضريح المقدس قباءًا له 

قائلين سيعطيك  السامعين  به بعض   فاستهزء  المؤمنين  أمير  العوض من  فطلب 

قباءًا ورديًا، فمر بعد الزيارة في مدينة الحلة فأنفذه واليها إلى أمير بغداد فأعطاه قباًء 

ملكيًا ورديًا، فقال له ما خلعت علي أنت هذه الخلعة بل أمير المؤمنين ، فمن 

هذا الرجل؟

أ- علي بن طحال

ب- حسي عبد الكرمي الغروي

ج- كمال الدين القمي

س85/ روى الشيخ النوري في كتابه دار السالم قصة رجل كافر له أموال وخدم وحشم كثيرة 

هجم على النجف األشرف واقتحم الحرم المقدس وأراد نبش القبر المطهر فخرج منه 

أصبعان كأنهما ذو الفقار فضرب على وسطه، فما اسم هذا الرجل؟

أ- مرة بن قيس

ب- حممد بن عبد الوهاب

ج- خالد بن زياد

س86/ روى الشيخ خضر شالل في كتابه )أبواب الجنان وبشائر الرضوان( أن زوارًا من بلد 

معين دخلوا الحرم المقدس إاّل واحدًا منهم انقطع عنهم ثم لحقهم فقالوا له أين تذكرة 

الضمان التي أخذتها من أمير المؤمنين  فإنا أخذنا منه، وهم قصدهم المزاح فرجع 

تذكرة  فيها  اصبعان  القبر  من  فخرج    منه  أخذها  على  مصرًا  المقدس  للضريح 

ضمان، فمن أي البالد كان هذا الزائر وهؤالء الزائرين؟

أ- العراق

ب- البحرين

ج- السعودية
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الظباء  على  والكالب  الصقور  وأرسل  يصيد،  يومًا  العباسيين  الخلفاء  أحد  خرج  س87/ 

الكالب  فرجع  األَكَمة  إلى  الظباء  لجأت  ثم  ساعة  فجادلها  الغريين  بجانب 

الصقور  فهبطت  األَكَمة  من  الظباء  هبطت  ثم  ناحية،  في  فسقطت  عنها  والصقور 

الصقور  عنها  فانصرفت  األَكَمة  إلى  الظباء  فتراجعت  إليها،  ترجع  والكالب 

األَكَمة؟  ما هذه  بني أسد:  ثالثًا، فتعجب وسأل شيخًا من  والكالب، ففعلن ذلك 

فقال: لي األمان ؟ قال: نعم، قال: فيها قبر اإلمام علي بن أبي طالب ، من 

الخليفة؟ هو 

أ- املأمون

ب- هارون الرشيد

ج- أبو العباس السفاح

س88/ من أسماء مدينة النجف األشرف؟

أ- الذكوات البيض

ب- مدينة النعمان

ج- نينوى

س89/ ُرّدت الشمس لإلمام علي بن أبي طالب  مرتين ؟

  أ- كالمها ف زمن النيب

ب- إحدامها ف زمن النيب  واألخرى بعد وفاته

 ج-كالمها بعد وفاة النيب

س90/ كّلم أمير المؤمنين  - وهو على المنبر - الثعبان في مسجد؟

أ- الكوفة

 ب- النيب

ج- البصرة
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))))))  دعاء أمير المؤمنين ((((((

س91/ من دعاء ألمير المؤمنين  يقول فيه: )يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه...( يسمى بدعاء؟
ج- الغيبة ب- الصباح   أ- الفرج  

س92/ من دعاء ألمير المؤمنين  يقول فيه: )أمسيُت اللهم معتصمًا بذمامك المنيع الذي ال 
يطاول وال يحاول من شر كل غاشم وطارق...( دعا به أمير المؤمنين ؟

 أ- ليلة املبيت على فراش النيب
ب- ليلة الرير

 ج- ليلة شهادته
س93/ هناك صالة معروفة باسم صالة أمير المؤمنين  هي؟

أ- أربع ركعات المد ومخسي مرة اإلخالص ف كل ركعة
ب- ركعتان المد ومخسي مرة اإلخالص ف كل ركعة

ج- ست ركعات المد ومخسي مرة اإلخالص ف كل ركعة
س94/ ثالث كلمات من موالنا علي  في المناجاة كانت قمة في البالغة، هي؟

أ- إلي كفى يب عزاً أن أكون لك عبداً، وكفى يب فخراً أن تكون ل رباً أنت كما أحبُّ فاجعلن كما تب
ُر يا َربِّ َوال ُيوَجُد إاّل ِمْن ِعْنِدَك َؤدِّْبن ِبُعُقوَبِتَك، َوال َتُْكْر يب ف حيَلِتَك، ِمْن اَْيَن ِلَ اخْلَيـْ ب- ِالي ال تـُ

ج- يا َمْن َلُه اْلِعزَُّة َواْلَماُل يا َمْن َلُه اْلُقْدَرُة َواْلَكماُل يا َمْن َلُه اْلُمْلُك َواْلَالُل
س95/ مناجاة ألمير المؤمنين  يناجي فيها : 

)لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلى      تباركت تعطي من تشاء وتمنع(
تعرف بالمناجاة؟

ج- الشعبانية ب- املنثورة   أ- املنظومة  
س96/ عّلم أمير المؤمنين  كميل بن زياد الدعاء المعروف بـ )دعاء كميل( في مسجد ؟

ج- قبا ب- الكوفة   أ- البصرة   
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))))))  قضاء أمير المؤمنين ((((((

س97/ تصدى أمير المؤمنين  للقضاء في زمن النبي  وذلك حين قلده القضاء في؟
أ- باكستان
ب- العراق
ج- اليمن

س98/ قضى أمير المؤمنين  في رجل شرب الخمر فقال: إني شربتها وال علم لي بتحريمها، 
ألني نشات بين قوم يستحلونها، فقال  : مر رجلين ثقتين من المسلمين يطوفان به 
على مجالس المهاجرين واألنصار يناشدانهم الّله هل فيهم أحد تال عليه آية التحريم أو 
أخبره بذلك عن رسول الّله  ؟ فإن شهد بذلك رجالن منهم فأقم عليه الحد، وإن لم 

يشهد أحد بذلك فاستتبه وخّل سبيله، في زمن من جرت هذه الحادثة؟
ج- عثمان ب- عمر   أ- أبو بكر  

س99/ ُأتي عمر بن الخطاب بسارق فقطعه، ثم أتي به الثانية فقطعه، ثم أتي به الثالثة فأراد قطعه 
:  فقال علي

أ- ال تفعل قد قطعت يده ورجله ولكن احبسه
ب- أطلقه

ج- أطعمه من فء املسلمي
س100/ أتي عمر بابٍن أسود انتفى منه أبوه، فأراد عمر أن يعزره. فقال علي  للرجل: هل 

جامعت أمه في حيضها؟ قال: نعم. قال: فلذلك سوده الّله. فقال عمر: ؟
أ- لوال علي للك اإلسالم

ب- لوال علي للكت
ج- لوال علي للك عمر




