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أمري املؤمنني  يف القرآن
س1: ورد يف األخبار أن العّباس وشيبة بن عثامن أخذ كل منهام يذكر عمله ويفتخر به، ومعهم 
أنا  شيبة:  وقال  بيدي،  احلاج  سقاية  ألن  أفضل  أنا  العباس:  فقال   ،املؤمنني أمري 
أفضل ألن حجابة البيت بيدي، وقال عيل: أنا أفضل فإّن آمنت قبلكام وهاجرت 

وجاهدت، فرضوا برسول اهلل حكاًم، فأنزل اهلل تعاىل؟
ِه َأَحدًا﴾ اجلن:18. ِه َفال َتْدُعوا َمَع اللَّ أ ـ قوله: ﴿َوَأنَّ اْلَمَساِجَد لِلَّ

ب ـ قوله: ﴿َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْلَاجِّ َوِعَمَرَة اْلَْسِجِد اْلََراِم َكَمْن آَمَن بِاهللِ َواْلَيْوِم اْلِخِر َوَجاَهَد 

ِف َسبِيِل اهلل﴾ التوبة: 19. 

َكاَة َوَلْ َيَْش  اَلَة َوَآَتى الزَّ َم َيْعُمُر َمَساِجَد اهللِ َمْن َآَمَن بِاهللِ َواْلَيْوِم اْلَِخِر َوَأَقاَم الصَّ ج ـ قوله: ﴿إِنَّ

إِلَّ اهللَ َفَعَسى ُأوَلِئَك َأْن َيُكوُنوا ِمَن اْلُْهَتِديَن﴾ التوبة:  18.

وسابق  املقتول،   آدم ابن  أربعة:  السابقون  طرقنا:...  من  املروي  احلديث  يف  س2: 
النّجار،  حبيب  وهو   عيسى ُاّمة  وسابق  فرعون،  آل  مؤمن  وهو   موسى أمة 

والسابق يف أّمة حمّمد وهو عيل بن أيب طالب، واآلية التي نزلت يف هذا هي؟
ْت  َمِء َواْلَْرِض ُأِعدَّ ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض السَّ أ ـ  قوله تعال : ﴿َسابُِقوا إَِل َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّ

ِذيَن َآَمنُوا بِاهللِ َوُرُسِلِه َذلَِك َفْضُل اهللِ ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواهللُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعظِيم﴾ الديد: 21. لِلَّ

ْت  ُأِعدَّ والَْرُض  مواُت  السَّ َعْرُضَها  وَجنٍَّة  ُكْم  َربِّ ِمْن  َمْغِفَرٍة  إِل  ﴿وساِرُعوا  تعال:  قوله  ـ  ب 

لِْلُمتَِّقنَي﴾ آل عمران: 133.

ُبوَن﴾ الواقعة: 10 ـ 11.  ِئَك اْلَُقرَّ ابُِقوَن * ُأوَلٰ ابُِقوَن السَّ ج ـ قوله تعال: ﴿َوالسَّ

س3: املراد من قوله تعاىل: ﴿َوَتِعَيَها ُأُذٌن َواِعَيٌة﴾ الاقة: 12؟
. أ ـ  أذن عيل

ب ـ  اإلذن التي تسمع القرآن.

ج ـ كالمها صحيح.
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 ،بعدي وال  قبيل  أحد  هبا  عمل  ما  اهلل  كتاب  يف  آية    : املؤمنني  أمري  قال   س4: 
وهذه اآلية هي؟

ِذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواَلُْم ِف َسبِيِل اهللِ َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسنَابَِل ِف ُكلِّ  أ ـ  قوله تعال: ﴿َمَثُل الَّ

ُسنُْبَلٍة ِمَئُة َحبٍَّة َواهللُ ُيَضاِعُف لَِْن َيَشاُء َواهللُ َواِسٌع َعِليٌم﴾ البقرة: 261. 

ُموا َبنْيَ َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقًة﴾ الجادلة: 12.  ُسوَل َفَقدِّ ِذيَن آَمنُوا إَِذا َناَجْيُتُم الرَّ َا الَّ بـ   قوله تعال: ﴿َيا َأيُّ

َم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللِ ل  ج ـ قوله تعال: ﴿َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَل ُحبِِّه ِمْسِكينًا َوَيتِيًم َوَأِسريًا * إِنَّ

ُنِريُد ِمنُْكْم َجَزاًء َول ُشُكورًا﴾ اإلنسان: 8 ـ 9.

اخلواص  الثعلبي وتذكرة  تفسري   كام يف  أيب طالب  بن  اإلمام عيل  نزلت يف  آية   س5: 
للسبط ابن اجلوزي والدر ااملنثور للسيوطي، وهي؟

أ ـ قوله تعال: ﴿إن اهللَ اْصَطَفى َآَدَم َوُنوًحا َوَآَل إِْبَراِهيَم َوَآَل ِعْمَراَن َعَل اْلَعاَلنَِي﴾ آل عمران:33.

﴾ مريم: 96.  ْحَُٰن ُودًّ اِلَاِت َسَيْجَعُل َلُُم الرَّ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ب ـ قوله تعال: ﴿إِنَّ الَّ

اِلَاِت ُأْوَلِئَك َلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكبرٌِي ﴾ هود:11.  وا َوَعِمُلوا الصَّ ِذيَن َصَبُ ج ـ قوله تعال: ﴿إِلَّ الَّ

س6: آية نزلت يف أمري املؤمنني  كام يف تفسري الدر املنثور وغريه، وهي؟
يِقنَي  دِّ ِذيَن َأْنَعَم اهللُ َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيِّنَي َوالصِّ ُسوَل َفُأوَلِئَك َمَع الَّ أ ـ قوله تعال: ﴿َمْن ُيطِِع اهللَ َوالرَّ

نَي َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرفِيقًا﴾ النساء:  69. اِلِ َهَداِء َوالصَّ َوالشُّ

ِة﴾ البينة: 7.  يَّ ِئَك ُهْم َخرْيُ اْلَبِ اِلَاِت ُأوَلٰ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ب ـ قوله تعال: ﴿إِنَّ الَّ

اِلَاِت َكاَنْت َلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزلً﴾الكهف: 107. ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ج ـ قوله تعال: ﴿إِنَّ الَّ

، بحسب األخبار وهي  س7: آية من الكتاب العزيز تدل عىل سعة علم أمري املؤمنني 
قوله تعاىل؟

َُم َلبِإَِماٍم ُمبنٍِي﴾الجر:79. أ ـ ﴿َفاْنَتَقْمنَا ِمنُْهْم َوإِنَّ

ٍء أْحَصْينَاُه ِف إَِماٍم ُمبنٍِي﴾يس: 12.  ب ـ  ﴿َوُكلَّ َشْ

ج ـ كال اليتني.
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س8: اآلية التي نزلت يف يوم الغدير لتنصيب أمري املؤمنني  وصّيًا لرسول اهلل  هي؟
ِكنَي﴾ النعام:106. بِْع َما ُأوِحَي إَِلْيَك ِمْن َربَِّك َل إَِلَه إِلَّ ُهَو َوَأْعِرْض َعِن اْلُْشِ أ ـ قوله تعال: ﴿اتَّ

ُة ِمْن  رَيَ ب ـ قوله تعال: ﴿وَما َكاَن لُِْؤِمٍن َوَل ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقَض اهللُ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن َلُُم اْلِ

َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اهللَ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلًل ُمبِينًا﴾ الحزاب: 36.

ْ َتْفَعْل َفَم َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواهللُ  بَِّك َوإِن لَّ ْغ َما ُأنِزَل إَِلْيَك ِمن رَّ ُسوُل َبلِّ َا الرَّ ج ـ قوله تعال: ﴿َيا َأيُّ

َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ اهلل لَ َيِْدي اْلَقْوَم اْلَكافِِريَن﴾ الائدة: 67. 

نُْه﴾ هود: 17، فيمن نزل؟ ِه َوَيْتُلوُه َشاِهٌد مِّ بِّ ن رَّ س9: قوله تعاىل: ﴿َأَفَمن َكاَن َعىَلٰ َبيِّنٍَة مِّ
.أ ـ ف رسول اهلل

.ب ـ ف أمري الؤمنني

ج ـ الرسول والمري )صلوات َريب عليهم وآلم(. 

س10: قوله تعاىل: ﴿َأَفَمن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمن َكاَن َفاِسًقا الَّ َيْسَتُووَن﴾ السجدة: 18 فيمن نزل؟
 . أ ـ ف إيمن أمري الؤمنني

ب ـ ف فسق الوليد.

ج ـ ف كليهم. 
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أمري املؤمنني  يف نهج البالغة
يؤذنونه  القوم  عند  من   املؤمنني أمري  رسل  رجعت  ملا  أنه  احلديد  أيب  أبن  ذكر  س1: 
يرجعوا،  أو  يرَعُووا  كي  القوم  هؤالء  راقبُت  قد  إّن  خاطبًا:   فقام باحلرب، 
ووّبختهم بنكثهم، وعّرفتهم بغيهم فلم يستحيوا، وقد بعثوا إيّل أن: ابرز للطعان، واصرب 
للجالد، وإّنام متنّيك نفُسك أماَن الباطل، وتعدك الُغرور، أال هبلتهم اهلبول، لقد كنُت 
ُد باحلرب، وال أرهُب بالرضب ! ولقد أنصف القارة من راماها فقبل أي معركة  وما ُأهدَّ

كانت هذه اخلطبة؟
أ ـ  قبل معركة صفني.

ب ـ قبل معركة اجلمل.

ج ـ قبل معركة النهروان.

َعى  ُتْصبُِحوا َصْ َأْن  َلُكْم  َنِذيٌر  َأَنا   يف خطبة له خماطبًا مجاعة:  س2: قال أمري املؤمنني 

ُكْم، واَل ُسْلَطاٍن ُمبنٍِي َمَعُكْم،  بَِأْثنَاِء َهَذا النََّهِر، وبَِأْهَضاِم َهَذا اْلَغائِِط َعىَل َغرْيِ َبيِّنٍَة ِمْن َربِّ

ُكوَمِة، َفَأَبْيُتْم َعيَلَّ  اُر واْحَتَبَلُكُم امْلِْقَداُر، وَقْد ُكنُْت َنَْيُتُكْم َعْن َهِذه احْلُ َحْت بُِكُم الدَّ َقْد َطوَّ

ْفُت َرْأيِي إىَِل َهَواُكْم فمن هم؟ إَِباَء امْلُنَابِِذيَن، َحتَّى َصَ

أ ـ أهل النهروان.                             ب ـ أهل البرصة.                              ج ـ أهل الكوفة.

س3: ذم أمري املؤمنني  أشخاصًا بقوله: ُمنِيُت بَِمْن اَل ُيطِيُع إَِذا َأَمْرُت، واَل ُيِيُب إَِذا 

ِمُشُكْم!  ُتْ َحِيََّة  َيَْمُعُكْم، واَل  ِديٌن  َأَما  ُكْم!  َربَّ ُكْم  بِنَْصِ َتنَْتظُِروَن  َما  َلُكْم  َأَبا  اَل  َدَعْوُت، 

ثًا، َفاَل َتْسَمُعوَن يِل َقْواًل، واَل ُتطِيُعوَن يِل َأْمرًا فمن  خًا، وُأَناِديُكْم ُمَتَغوِّ َأُقوُم فِيُكْم ُمْسَتْصِ

قصد بكالمه ؟ 
أ ـ التقاعسني عن قضاء حوائج الناس.

ب ـ التقاعسني عن اجلهاد. 

ج ـ التقاعسني عن نش الري.
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ْبُت  س4: قبل أن يقدم اإلمام عيل  عىل قتال بعض من قاتلهم يف خالفته قال: وَلَقْد َضَ
َجاَء  باَِم  اْلُكْفَر  َأِو  اْلِقَتاَل  إاِلَّ  فِيه  يِل  َأَر  َفَلْم  وَبْطنَه،  َظْهَره  ْبُت  وَقلَّ وَعْينَه،  األَْمِر  َهَذا  َأْنَف 

ٌد فمن هم؟  حُمَمَّ
أ ـ  الوارج.                                   ب ـ أهل الشام.                            ج ـ أصحاب اجلمل. 

اْلُقْرآِن  بَِحْبِل  ْك  مَتَسَّ فيه:  جاء  أصحابه  بعض  إىل  كتابًا    املؤمنني  أمري  كتب  س5: 
باَِم َمَض ِمَن  ، واْعَترِبْ  قِّ ِمَن احْلَ باَِم َسَلَف  ْق  ْم َحَراَمُه وَصدِّ واْنَتِصْحُه، وَأِحلَّ َحاَلَلُه وَحرِّ
 َها َحائٌِل ُمَفاِرٌق ا، وُكلُّ هِلَ ْنَيا ملَِا َبِقَي ِمنَْها، َفإِنَّ َبْعَضَها ُيْشبُِه َبْعضًا، وآِخَرَها اَلِحٌق بَِأوَّ الدُّ

فمن ذلك الصحايب؟ 
أ ـ قثم بن العباس.

ب ـ الارث المداين.
ج ـ سهل بن حنيف.

ْدُتَك يِف َمْلُحوَدِة  س6: خاطب أمري املؤمنني  هبذه الكلامت رسول اهلل  قائاًل: َوسَّ
ِجَعِت  ا إَِلْيِه راِجُعوَن! َفَلَقِد اْسُتْ ا هللِِ وإِنَّ َك، وَفاَضْت َبنْيَ َنْحِري وَصْدِري َنْفُسَك، َفإِنَّ َقرْبِ

ِهينَُة!. فام مقصوده بالوديعة؟  اْلَوِديَعُة وُأِخَذِت الرَّ
.أ ـ  هي السن والسني

.ب ـ هي الزهراء
ج ـ  هي الالفة.

ِه،  َغ ِرَسااَلِت َربِّ س7: امتدح أمري املؤمنني  أحد أصحابه بقوله: َفَصَدَع باَِم ُأِمَر بِِه وَبلَّ
ْمَل َبنْيَ َذِوي األَْرَحاِم، َبْعَد اْلَعَداَوِة اْلَواِغَرِة  ْدَع وَرَتَق بِِه اْلَفْتَق، وَألََّف بِِه الشَّ َفَلمَّ اهللُ بِِه الصَّ
َغائِِن اْلَقاِدَحِة يِف اْلُقُلوِب فَمْن ذلك الصحايب؟ ويف أي مكان كانت  ُدوِر، والضَّ يِف الصُّ

اخلطبة؟
أ ـ  عبداهلل بن عباس ف البرصة.

ب ـ كميل بن زياد ف اليمن.
ج ـ عبد اهلل بن زمعة ف ذي قار. 
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يِف  َأْساَمُؤُهْم  ٍة  ِعدَّ ِمْن  ُهْم  ي  وُأمِّ بَِأيِب  َأاَل  قائاًل:  الناس  يف    املؤمنني  أمري  خطب  س8: 
ُأُموِرُكْم، واْنِقَطاِع  إِْدَباِر  ِمْن  َيُكوُن  َما  ُعوا  َفَتَوقَّ َأاَل  َمُْهوَلٌة،  َمْعُروَفٌة، ويِف األَْرِض  اَمِء  السَّ
ويف  معروفة،  السامء  يف  )أسامؤهم  بقوله:  يقصد  فمن   ِصَغاِرُكْم واْستِْعاَمِل  ُوَصلُِكْم، 

األرض مهولة(؟
 . أ ـ أصحاب اإلمام الهدي

 . ب ـ الئمة اإلثنا عش
. ج ـ النبياء

األَُمِم  ِمَن  َهْجَعٍة  وُطوِل  ُسِل،  الرُّ ِمَن  ٍة  َفْتَ ِحنِي  َعىَل  َأْرَسَلُه   : املؤمنني  أمري  قال  س9: 
ْنَيا َكاِسَفُة النُّوِر َظاِهَرُة  ُروِب، والدُّ اْلِفَتِن، واْنتَِشاٍر ِمَن األُُموِر وَتَلظٌّ ِمَن احْلُ واْعتَِزاٍم ِمَن 
اْلُغُروِر، َعىَل ِحنِي اْصِفَراٍر ِمْن َوَرِقَها، وإَِياٍس ِمْن َثَمِرَها واْغِوَراٍر ِمْن َمائَِها، َقْد َدَرَسْت 
َطالِبَِها،  َوْجِه  يِف  َعابَِسٌة  ألَْهلَِها،  َمٌة  ُمَتَجهِّ َفِهَي  َدى،  الرَّ َأْعاَلُم  وَظَهَرْت  َدى،  اهْلُ َمنَاُر 
ْيُف فمن املقصود بكالم  ْوُف، وِدَثاُرَها السَّ يَفُة، وِشَعاُرَها اخْلَ َثَمُرَها اْلِفْتنَُة، وَطَعاُمَها اجْلِ

اإلمام؟ 
. أ ـ  اإلمام الهدي

. ب ـ  رسول اهلل حممد
. ج ـ النبي أبراهيم

س10: وصف أمري املؤمنني بديع خلق اهلل تعاىل ألحد الطيور بقوله: وِمْن َلَطائِِف َصنَْعتِِه 
اجًا  ِسَ ْيِل  اللَّ وَجاِعَلُة  ِحَداِقَها،  َعىَل  بِالنََّهاِر  ُفوِن  اجْلُ ُمْسَدَلُة  َفِهَي  ِخْلَقتِِه...  وَعَجائِِب 
فِيِه  امْلُِضِّ  ِمَن  مَتَْتنُِع  ُظْلَمتِِه، واَل  إِْسَداُف  َأْبَصاَرَها  َيُردُّ  َفاَل  َأْرَزاِقَها،  اْلتاَِمِس  يِف  بِِه  َتْسَتِدلُّ 
اِق ُنوِرَها  ْمُس ِقنَاَعَها وَبَدْت َأْوَضاُح َنَاِرَها، وَدَخَل ِمْن إِْشَ لَِغَسِق ُدُجنَّتِِه، َفإَِذا َأْلَقِت الشَّ
َغْت باَِم اْكَتَسَبْتُه ِمَن امْلََعاِش يِف  َباِب يِف ِوَجاِرَها، َأْطَبَقِت األَْجَفاَن َعىَل َمآِقيَها، وَتَبلَّ َعىَل الضِّ

ُظَلِم َلَيالِيَها فام هو هذا الطائر؟
ج ـ الطاووس. ب ـ الفاش.    أ ـ البوم.  
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 إمامة أمري املؤمنني
س1: ما معنى اإلمام يف اللغة؟ 

أ ـ بمعنى القدوة.
ب ـ بمعنى النصري.

ج ـ بمعنى العصوم. 
س 2: املهمة الرئيسة لإلمام هي؟

أ ـ اإليصال إل الطلوب.
ب ـ إراءة الطريق.

ج ـ استالم الوحي.
س3: قال تعاىل يف كتابه الكريم: ﴿َقاَل إِن َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِمامًا﴾ سورة البقرة: 124. عىل 

أي يشء تدل هذه اآلية؟
أ ـ عل أن اإلمامة منصب إلي.

ب ـ عل أن اإلمامة موروثة.
ج ـ عل عدل اإلمام.

َلوِة  رْياِت َوإَِقاَم الصَّ ًة َيُْدوَن بَِأْمِرَنا َوَأْوَحْينَا إَِلْيِهْم فِْعَل اخْلَ س4:  قال تعاىل: ﴿َوَجَعْلنَاُهْم َأئمَّ
َكوِة َوكَاُنوْا َلنَا َعابِِدين﴾ األنبياء، 73. هذه اآلية القرآنية تشتمل عىل وظيفة من  َوإِيَتاَء الزَّ

وظائف اإلمام فام هي؟
أ ـ الئمة حجج اهلل تعال.

ب ـ الئمة يدون الناس بأمر اهلل.
ج ـ الئمة أبواب اهلل تعال. 

س5: من اآليات الدالة عىل عصمة أهل البيت  قوله تعاىل؟
َرُكْم َتْطِهريًا﴾ )الحزاب:33(. ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ َم ُيِريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُْكْم الرِّ أ ـ ﴿إِنَّ

ُسوَل َوُأْوِل الَْمِر ِمنُْكْم﴾ )النساء:59( ِذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اهللَ َوَأطِيُعوا الرَّ َا الَّ ب ـ ﴿َيا َأيُّ
ج ـ كالمها صحيح. 
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س6: حديث متواتر  دل عىل عصمة أهل البيت  رواه وأخرجه أكثر من )180( عاملًا 
سنيًا، وهذا احلديث هو؟

أ ـ قول النبي  :إين تارك فيكم الثقلني: كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي، ما إن متسكتم هبم لن 
 .تضلوا بعدي أبدا

.يا عيل أنت مني بمنزلة هارون من موسى إل أنه ل نبي بعدي : ب ـ قول النبي
.عيل مع الق والق مع عيل ل يفرتقا حتى يردا َعيلَّ الوض : ج ـ قول النبي

س7: قال رسول اهلل  :مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجى ومن ختلف عنها 
غرق وهوى. ما املراد هبذا التشبيه؟

أ ـ  معنى القرابة.
ب ـ معنى اإلمامة.

ج ـ معنى الحبة. 
ِمنُْكْم﴾  األَْمِر  َوُأْويِل  ُسوَل  الرَّ َوَأطِيُعوا  اهللَ  َأطِيُعوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأيُّ ﴿َيا  تعاىل:  قوله  س8: 

النساء:59. املراد من أويل األمر يف اآلية الرشيفة هم؟
أ ـ أهل الل والعقد.

ب ـ الليفة الذي يتاره الناس.
  . ج ـ الئمة اإلثنا عش

س9: الرسالة واإلمامة والنبوة مناصب إهلية بعضها أوسع من بعض، وبعضها أهم وأعىل 
مرتبة من البعض اآلخر، فام هو التتيب املناسب هلا؟

أ ـ )النبوة ـ الرسالة ـ اإلمامة(. 
ب ـ )الرسالة ـ النبوة ـ اإلمامة(.
ج ـ )اإلمامة ـ الرسالة ـ النبوة(.

س10: وردت كلمة العهد يف اآلية الكريمة ﴿ال َينَاُل َعْهِدي الظَّاملنَِِي﴾ )البقرة: 124( فاملراد 
منها هو؟

أ ـ اإلمامة.                          ب ـ النبوة.                        ج ـ اللة.
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 فضائل أمري املؤمنني
يديه  رافعا  فرأيته  سية  يف    عليًا    اهلل  رسول  بعث  قالت:  عطية  أم  عن  س1: 

ويقول:.....؟ 
أ ـ اللهم ل متتني حتى تريني عليا. 

ب ـ اللهم وآل من وآله وعادي من عاداه.
ج ـ اللهم أنرص من نرصه وأخذل من خذله. 

س2: ورد يف احلديث عن النبي :ملا عرج يب إىل السامء رأيت مكتوبًا عىل ساق العرش 
بالنور: ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل أيدته بعيل ونصته بعيل. فمن الراوي هلذا احلديث؟

أ ـ أبو أمامة.                      ب ـ حسان بن ثابت.                            ج ـ سعد بن عبادة.  
  أيب طالب  بن  فضل عيل  يقول:    اهلل  الصحابة: سمعت رسول  قال أحد  س3: 
عىل هذه األمة كفضل شهر رمضان عىل سائر الشهور، وفضل عيل  عىل هذه األمة 
كفضل ليلة القدر عىل سائر الليايل، وفضل عيل  عىل هذه األمة كفضل ليلة اجلمعة 
عىل سائر الليايل، فطوبى ملن آمن به وصدق بواليته والويل كل الويل ملن جحده وجحد 

حقه، حقا عىل اهلل أن حيرمه يوم القيامة شفاعة حممد  فمن هو؟
أ ـ ابن عباس.                           ب ـ عمر بن يارس.                           ج ـ عمر بن الطاب. 

من  فبقيت  السامء،  إىل  يب  أسي  ملا   : اهلل  رسول  قال  قال:  عبادة،  بن  سعد  عن  س4: 
َمن ُتب ممن معك يف  يا حممد،  النداء من ريب:  أدنى( سمعت  أو  ريب كـ)قاب قوسني 
األرض؟ قلت: يا رب، أحب َمن تبه أنت، وتأمرن بمحبته. فقال: يا حممد، َأِحبَّ عليًا 
، وُأِحبُّ َمن حُيبه، فلام رجعت إىل السامء الرابعة، تلقان......................  فإن ُأِحبهُّ
فقال: ما قال لك ربك؟ وما قلت له؟ قلت:...قال يل: كيت وكيت. فبكى...وقال: يا 
حممد، والذي بعثك باحلق نبيًا لو أن أهل األرض حيبون عليًا، كام حيبه أهل الساموات، ملا 

خلق اهلل نارًا يعذب هبا أحدًا. فمن الذي لقي النبي  يف السامء الرابعة؟
 . ج ـ جبائيل                     . ب ـ إرسافيل                    . أ ـ النبي إبراهيم

بـ  السامء ومن تالها  أبواب  له  اله إال اهلل( تفّتحت  : من قال )ال  س5: قال رسول اهلل 
)حمّمد رسول اهلل( هتلل وجه احلق سبحانه واستبرش بذلك ومن تالها بـ )عيّل ويل اهلل( ؟
أ ـ غفر اهلل له ذنوبه.              ب ـ أدخله اجلنة بغري حساب.                ج ـ ل متس جسده النار.
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س6: ملا قدم أمري املؤمنني  عىل رسول اهلل ... قال  :لوال أن تقول فيك طائفة 
أخذوا  إال  بمأل  متّر  ال  مقاالً  فيك  اليوم  لقلت  املسيح،  يف  النصارى  قالت  ما  أمّتي  من 
  التاب من تت قدمك، ومن فضل طهورك يستشفون به. قال ذلك رسول اهلل 

يف معركة؟ 
أ ـ أحد.                            ب ـ خيب.                              ج ـ بدر.

اهلل، عيّل أخو  اهلل، حمّمد رسول  إالّ  إله  اجلنّة: ال  باب  مكتوب عىل   : النبي  قال  س7: 
رسول اهلل قبل.............؟

أ ـ أن يلق اهللُ السمواِت والرض بألَفي عام.
ب ـ أن يلق اهلل السموات والرض بخمسني عامًا.

ج ـ أن يلق اهلل السموات والرض بألف عام.
 : عىل املدينة فقال له أمري املؤمنني  عليًا  س8: يف غزوة تبوك خلف رسول اهلل
أو بك، وحينئٍذ قال  املدينة ال تصلح إال يب  إن  الصبيان والنساء؟ فقال:  مل خلفتني مع 

ألمري املؤمنني؟
أ ـ ل سيف إلّ ذو الفقار ول فتى إلّ عيّل.

ب ـ حامل لوائي ف الدنيا والخرة عيّل.
ج ـ أنت مني بمنزلة هارون من موسى. 

س9: روى اخلوارزمي عن عبد اهلل بن عمر أّنه قال: سمعُت رسول اهلل  وقد ُسئِل بأّي 
لغٍة خاَطَبك ربُّك ليلَة املعراج ؟ فأجاب :.................؟

ج ـ لغة الالئكة. ب ـ لغة عيل.   أ ـ لغة العرب.  
س10: ورد عن رسول اهلل  قوله: يا عيّل، إّن اهلل عّزوجّل أعطان فيك َسبَع ِخصال، منها؟

أ ـ أنت أّول َمن َينَشّق القُب عنه معي.
ب ـ أّول َمن يشب معي من الرحيق الختوم.

ج ـ الول والثاين.
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 معاجز أمري املؤمنني
س1: كان أمري املؤمنني  قاعدًا يف أحد املساجد وحوله أصحابه، فقال له أحُد أصحابه: 
إّن ألعَجب من هذه الدنيا التي يف أيدي هؤالء القوم وليست عندكم! فقال: أترى أّنا 
ه  نريد الدنيا فال ُنعطاها ؟! ثّم قبض قبضًة ِمن حىص املسجد فضّمها يف كّفه، ثّم فتح كفَّ
عنها.. فإذا هي جواهر تلمع وتزهر، فقال: ما هذه ؟! فنظرنا فقلنا: ِمن أجود اجلواهر، 

فقال: لو أردنا الدنيا لكانت لنا، ولكن ال نريدها. فأي املساجد هو؟
ج ـ مسجد الدينة. ب ـ مسجد السهلة.   أ ـ مسجد الكوفة.  

اليهودي  فركب  سال،  قد  بواد  فَمرَّ    املؤمنني  أمري  ساير  يوديًا  رجاًل  أن  روي  س2: 
مرطة، وعرب عىل املاء، ثم نادى أمرَي املؤمنني : يا هذا لو عرفَت ما عرفُت جلزَت كام 
جزُت، فقال أمري املؤمنني : مكانك، ثم أومأ بيده إىل املاء فجمد ومر عليه، فلام رأى 
اخليربي ذلك أكبَّ عىل قدميه، وقال له: يا فتى ما قلت حتى حولت املاء حجرًا؟ فقال 
له أمري املؤمنني : فام قلَت أنَت حتى عربَت عىل املاء؟ فقال اخليربي: أنا دعوت اهلل 

باسمه األعظم، فقال له أمري املؤمنني : وما هو؟ قال:...................؟ 
أ ـ سألته باسم ويص حممد.

ب ـ سألته بزوج البتول.
ج ـ سألته بإيليا.

 : حينام قال له رجل: أنا من رعّيتك وأهل بالدك. قال  س3: أين كان أمري املؤمنني
لسَت ِمن رعّيتي وال ِمن أهل بالدي، ولكّن ابن األصفر بَعَث بمسائَل إىل معاوية فأقَلَقْته، 
وأرسلك إيّل ألجلها! قال: صدقَت يا أمري املؤمنني، إّن معاوية أرسلني إليك يف ِخفية، 

وأنت قد اّطلعَت عليها، وال يعلمها غرُي اهلل تعاىل؟
ج ـ صفني. ب ـ الرحبة.    أ ـ الكوفة.  

وال  رجاًل  يزيدون  ال  رجل،  ألف  الكوفة  قبل  من  يأتيكم   : املؤمنني  أمري  قال  س4: 
ينقصون رجاًل، يبايعون عىل املوت...، فمن هو آخر من وصل منهم؟

ج ـ ميثم التمر. ب ـ أويس القرين.    أ ـ عمر بن العاص.  
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س5: ردت الشمس ألمري املؤمنني  أكثر من مرة فقيل يف ذلك:
عليه       والرشوُق  الشمُس  ُرّدِت  األداُء   َيتِـمَّ  حـّتـى  لعـيلٍّ    
وهذا َصيٌر..  هلـا  َولَّْت  ثّم  دواُء   الـوصاُل  له  لِفـراٍق    

فمن القائل؟
ج ـ دعبل الزاعي. ب ـ الشافعي.   أ ـ البوصريي.   

ويصلحها  بيده  درعه  حلقات  يرسد  عليًا  )رأيت  قال:  أنه  الوليد  بن  خالد  عن  روي  س6: 
لنا  بنا الن ]أالن اهلل[ احلديد لداود فكيف  يا خالد   فقال:  لداود  فقلت هذا كان 

]أنا[(، ففي أي كتاب وردت هذه الرواية؟
أ ـ كتاب اإلرشاد.

ب ـ كتاب مناقب آل أيب طالب.
ج ـ كتاب الغارات.

إىل  فوجهه  األشت  إىل  فدخل  أمواله  فرُسقت  الكوفة   إىل  قدم  يوديًا  رجاًل  أن  روي  س7: 
أموالك.  اختلست  قد  أن اجلن    اإلمام  له حاله فأخربه   فشكا  املؤمنني  أمري 
فقال اليهودي: إن أعدت عيلَّ أموايل أمنت بك، فصىل أمري املؤمنني  ركعتني ودعا 
﴿يرسل عليكام شواظ من نار ونحاس فال تنتصان﴾ ثم خاطب أحدهم:  بدعاء وقرأ 
يا معرش اجلن(......بعد ذلك  بايعتمون وعاهدمتون  ما عىل هذا  العبث واهلل  )ما هذا 
أعادوا األموال املرسوقة  فقال اليهودي: أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدًا رسول 

اهلل وأشهد أن عليًا ويل اهلل... وقال الوراق القمي:
عيل دعا ِجنَّا بكوفان ليلة * وقد سقوا مال اليهودي عهرم

عىل نقض عهد أو برد متاعه * فردوا عليه ماله مل يقسم
ثم قدم اليهودي الكوفة بعد زمن فوجد أمري املؤمنني  مقتوالً فقال:.................؟

أ ـ أرشفت عل الائة وما رأيت العدل إل ساعة.

ب ـ  العدل أساس الكم.

ج ـ دولة العدل ساعة. 
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أمّية  بني  َدعيُّ  إليك  إذا أرسل  : كيف صرُبك  املؤمنني  الذي أخربه أمري  س8: من هو 
فقطع يديك ورجليك ولسانك؟! فقلت: يا أمري املؤمنني، أيكون آِخُر ذلك إىل اجلنّة؟ 

قال: نعم..، وأنت معي يف الدنيا واآلخرة..؟
أ ـ رشيد الجري. 

ب ـ ميثم التمر.
ج ـ أبا ذر.

س 9: روى سلامن الفاريس  يف حديث أنه قال: إن امرأة من األنصار ُقتلت جتنيًا بمحبة 
أمري املؤمنني عيل  وكان أمري املؤمنني  غائبًا، فلام واىف، ذهب إىل قربها ورفع 
رأسه إىل السامء ودعا بدعاء فأحياها اهلل بإذنه، وملا خرجت من قربها وهي باكية قالت: 
أرادوا إطفاء نورك، فأبى اهلل عز وجل لنورك إال ضياًء، ولذكرك إال ارتفاعًا، ولو كره 
الكافرون. فردها أمري املؤمنني  إىل زوجها، وولدت بعد ذلك غالمني وعاشت بعد 

أمري املؤمنني  ستة أشهر. فمن هي تلك املرأة؟ 
ج ـ أم سلمة. ب ـ أم فروة.   أ ـ أم حاد.  

س 10: ُسئل أحد الصحابة: هل كان لعيل صلوات اهلل عليه آيات؟ فقال: إي واهلل، كانت له 
سرية حرضهتا اجلامعة واجلامعات، ال ينكرها إال معاند، وال يكتمها إال كافر، منها: أنا 
سنا معه يف مسري، فقال لنا: امضوا ألن نصيل تت هذه السدرة ركعتني، فمضينا، ونزل 
تت السدرة، فجعل يركع ويسجد، فنظرنا إىل السدرة وهي تركع إذا ركع، وتسجد إذا 
سجد، وتقوم إذا قام، فلام رأينا ذلك عجبنا، ووقفنا حتى فرغ من صالته، ثم دعا فقال: 

اللهم صل عىل حممد وآل حممد، فنطقت أغصان الشجرة تقول: آمني آمني.
ثم قال: اللهم صل عىل شيعة حممد وآل حممد، فقالت أوراقها وأغصانا وقضبانا: آمني آمني.
فقالت  وآل حممد،  ومبغض شيعة حممد  وآل حممد،  مبغض حممد  العن  اللهم  قال:  ثم 

األوراق والقضبان واألغصان والسدرة: آمني آمني. فمن الراوي هلذا احلديث؟
أ ـ أبو ذر الغفاري.  
ب ـ الصبغ بن نباتة.  

ج ـ جابر النصاري.
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 قضاء أمري املؤمنني
قد  إن  ينادي  فإذا رجل يف زرع   ،قال: جئت مع عيل بني عجل،  من  س1: عن رجل 
أصبت فاحشة فأقيموا عيّل احلّد، فقال له عيل: هل تزوجت؟ قال نعم: قال: فدخلت هبا 
قال: ال، قال: فجلده مائة وأغرمه نصف الصداق وفّرق بينهام. يف أي معركة قض هبذه 

احلادثة أمري املؤمنني ؟
ج ـ صفني. ب ـ حنني.   أ ـ اجلمل.  

س2: قض أمري املؤمنني  يف امرأة أتته فقالت: إّن زوجي وقع عىل جاريتي بغري إذن، 
كنت  إن   : عيل  فقال  بإذنا،  إالّ  عليها  وقعت  ما  فقال:  تقول؟  ما  للرجل:  فقال 
صادقة رمجناه وإن كنت كاذبة ضبناك حّدًا، وأقيمت الصالة فقام عيل  يصيّل... 

فلم تر هلا يف رجم زوجها فرجًا وال يف ضهبا احلّد...، ماذا حصل بعد ذلك هل؟
ج ـ خرجت ول تعد. ب ـ رضبت حّدًا.   أ ـ رجم زوجها.  

س3: ُرفعت امرأة منونة إىل عمر قد فجر هبا رجل، وقامت البّينة عليها فأمر بجلدها، فمّر هبا 
اإلمام ، فسأل عن أمرها، فُأخرب بشأنا، فقال أمري املؤمنني ؟

أ ـ اجلدوها.
ب ـ رفع القلم عن الجنون فال حد عليها.

ج ـ أقيموا عليها الّد. 
س4: وقعت دار عىل قوم وخرج منها صبيان ادعى كل واحد منهام أنه مالك اآلخر، فأمر أمري 

املؤمنني  بإخراج رأسيهام من روزنة، ثم قال  يا قنرب؟
أ ـ جرد السيف وارضب رقبة العبد. 

ب ـ أطلق رساح الصغري.
ج ـ اتركهم إنم كاذبان.

س5: قض أمري املؤمنني  يف رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت. 
أ ـ أن تفقأ إحدى عيني صاحبه.

ب ـ يعقل له نصف الدية ويعفو عن صاحبه. 
جـ  أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن صاحبه.
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س6: اختصم إىل أمري املؤمنني  رجالن يف دابة كالمها أقاما البينة أنه أنتجها فقض....؟ 
أ ـ جعلتها بينهم نصفني.

ب ـ للذي هي ف يده.
ج ـ أن تكون القرعة بينهم.

س7: من قضاء أمري املؤمنني  يف اخلنثى املشكل؟
أ ـ يعد أضالعه فإن كانت من اجلانب اليرس سبعة ومن اجلانب اليمن ثمنية فهو رجل.

ب ـ يعد أضالعه فإن كانت من اجلانب اليرس ثمنية ومن اجلانب اليمن سبعة فهو رجل.
ج ـ يعد أضالعه فإن كانت من اجلانب اليرس ستة ومن اجلانب اليمن سبعة فهو رجل.

س8: جاء يف قضاء أمري املؤمنني  يف مرياث خنثى من أهل الشام مل يعرف معاوية حكمه 
فأمر؟

أ ـ أن ينظروا إل مسيل بوله فإن خرج من ذكره فله مرياث الرجل وإل فلها مرياث الرأة.
ب ـ أن ينظروا إل مسيل بوله إن ل يرج من ذكره فله مرياث الرجل وإل فلها مرياث الرأة.

ج ـ أن يقرتعوا لعرفة حاله.
س9: إن ثورًا قتل حارًا عىل عهد النبي ، فرفع ذلك إليه وهو يف رهط من أصحابه فيهم 
أبو بكر وعمر، فقال النبي : يا أبا بكر، إقض بينهم، فقال: يا رسول اهلل، هبيمة قتلت 
هبيمة ما عليها يشء، فقال لعمر: إقض بينهم، فقال مثل مقالة أيب بكر، فقال: يا عيل، 

إقض بينهم. قال: نعم، يا رسول اهلل؟
أ ـ إن كان الثور دخل عل المر ف مسرتاحه ضمن أصحاب الثور ثمن المر.

ب ـ إن كان المر دخل عل الثور ف مسرتاحه فال ضمن عليهم.
ج ـ الول والثاين.

س10: أيت إىل عمر بن اخلطاب بسارق فقطعه، ثم أيت به الثانية فقطعه، ثم أيت به الثالثة فأراد 
قطعه فقال عيل؟

أ ـ ل تفعل ولكن ارمجه.
ب ـ ل تفعل قد قطعت يده ورجله ولكن احبسه.

ج ـ ل تفعل ولكن امجع الناس ليشهدوا توبته.
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  دعاء أمري املؤمنني
وِّ امْلَْكُفوِف،  ْقِف امْلَْرُفوِع واجْلَ ُهمَّ َربَّ السَّ س1: من دعاء ألمري املؤمنني  يقول فيه: اللَّ
ْمِس واْلَقَمِر دعا به أمري املؤمنني  يف  ْيِل والنََّهاِر، وَمًْرى لِلشَّ الَِّذي َجَعْلَته َمِغيضًا لِلَّ

معركة؟
ج ـ اجلمل. ب ـ صفني.    أ ـ  النهروان.  

ُه اَِلْيَك باِل ثَِقٍة ِمنّي بَِغْيِرَك، َو ال  ُهمَّ اِّني َاَتَوجَّ س2: من دعاء ألمري املؤمنني  يقول فيه: َاللَّ
 ...ٍة َاتَّكُِل َعَلْيها، َو ال حيَلٍة َاْلَجُأ اَِلْيها، ااِلَّ َطَلَب َفْضلَِك َرجاٍء َيْأوي بي ااِلَّ اَِلْيَك، َو ال ُقوَّ

دعا به أمري املؤمنني  حني توجه إىل؟
ج ـ اليمن. ب ـ الشام.   أ ـ العراق.  

ُهمَّ اِّني ُاْشِهُدَك  جيَم، َاللَّ َك الرَّ ُهمَّ اْكِفنا َعُدوَّ س3: من دعاء ألمري املؤمنني  يقول فيه: َاللَّ
 ...َمُد، َلْم َيلِْد َو َلْم ُيوَلْد َو َلْم َيُكْن َلَك ُكُفوًا َاَحٌد َانََّك ال اِلَه ااِلَّ َاْنَت، َوَانََّك اْلواِحُد الصَّ

دعا به أمري املؤمنني  عند؟
ج ـ وفاته.  ب ـ ذهابه إل البرصة.   أ ـ ذهابه إل الشام.  

اْلفانَِيِة  ااْلَْرواِح  َربَّ  يا  َاْسَأُلَك  اِّني  ُهمَّ  َاللَّ فيه:  يقول    املؤمنني  ألمري  دعاء  من  س4: 
اِجَعِة اِلى َاْجساِدها، َو بِطاَعِة ااْلَْجساِد  َوَربَّ ااْلَْجساِد اْلبالَِيِة، َاْسَأُلَك بِطاَعِة ااْلَْرواِح الرَّ

اْلُمْلَتئَِمِة اِلى َاْعضائِها... دعا به أمري املؤمنني  عند طلب؟
ج ـ الري.  ب ـ الال.   أ ـ الذرية.  

ُهمَّ اِنََّك اْبَتَدْأَتني بِالنَِّعِم َومَلْ َاْسَتْوِجْبها ِمنَْك  س5: من دعاء ألمري املؤمنني  يقول فيه: َاللَّ
ُصوَريت  فأحسنت  ْرَتني  َوَصوَّ َخْلقي  ْيَت  َسوَّ َشْيئًا،  َاُك  َومَلْ  َوَخَلْقَتني  ُشْكٍر،  َوال  بَِعَمٍل 
ٍة، َوِمْن  َوَغَذْوَتني بِِرْزِقَك َجنينًا َوَغَذْوَتني بِِه َكبريًا، َوَنَقْلَتني ِمْن حاِل َضْعٍف اىِل حاِل ُقوَّ

حاِل َجْهٍل اىِل حاِل ِعْلٍم، َوِمْن حاِل َفْقٍر اىِل حاِل ِغنى... ما اسم هذا الدعاء؟
ج ـ العتصام باهلل. ب ـ المان.   أ ـ الصباح.   

 س6: من دعاء ألمري املؤمنني  يقول فيه: اهِلي َكْيَف َاْدُعوَك َوَقْد َعَصْيُتَك، َوَكْيَف ال 
ًة... يف أي  ُنوِب مَمُْلوَّ َاْدُعوَك َوَقْد َعَرْفُتَك، َوُحبَُّك يف َقْلبي َمكنٌي، َمَدْدُت اَِلْيَك َيدًا بِالذُّ

املساجد دعا هبذا الدعاء أمري املؤمنني ؟
ج ـ جعفي. ب ـ السهلة.   أ ـ الكوفة.  
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س7: من دعا ألمري املؤمنني  يقول فيه: اْللَُّهم إّن َأْسَأُلَك ِمن الُدنيا َوما فيها َما ُاسّدُد 
ُن بِِه َفْرجي، َوُأَؤّدي بِِه َأماَنتي، َوَأصُل بِِه َرحي، َوَأجّتُر بِِه آِلِخَريت وكان  بِِه لِسان َوُاحصِّ

يدعو به لطلب......؟
ج ـ العافية. ب ـ العلم.   أ ـ الال.  

ْهد، واَل َصرْب  س8: من دعاء ألمري املؤمنني  يقول فيه: اْللَُّهم اَل َطاَقة لُِفاَلن ْبن ُفاَلن بِاجْلَ
د، واَل َتُظر  د وَآل حُمَمَّ ة َله َعىَل اْلَفْقر واْلَفاَقة، اْللَُّهم َفَصلِّ َعىَل حُمَمَّ َله َعىَل اْلَباَلء، واَل ُقوَّ
ِسُمه  َعىَل ُفاّلن ْبن ُفاَلن ِرْزقك، واَل ُتَقتِّ َعَلْيه َسَعة َما ِعنَْدك، واَل َتِرمه َفْضلك، واَل َتْ
ِمن َجِزْيل ِقْسِمك، واَل َتكِْله... وهذا الدعاء لطلب الرزق كان أمري املؤمنني  يأمر 

بأن يعلق عىل؟
ج ـ باب الدكان. ب ـ اإلنسان.   أ ـ باب الدار.  

ُدَك َوَأْنَت لِلَحْمِد َأْهٌل عىل ُحْسِن  س9: من دعاء ألمري املؤمنني  يقول فيه: اْللَُّهم إّن َأْحَ
بِإِحسانَِك،  أّوالً  بدأَتني  ُنوِرَك...  من  به  ْلَتني  َفضَّ ما  َوَعىل  َعيلَّ  َوَتَعطُِّفَك   ، إيلَّ ُصنِْعَك 
ْفَت  ْفَتني َنْفَسَك، َوَثبَّتَّني يف ُأموري ُكلِّها بالكِفاَيِة َوالُصنِع يل، َفَصَ َفَهَديَتني لِِدينَِك، َوَعرَّ
َعنَّي َجْهد الَبالِء، َوَمنَعَت ِمنّي حَمُذوَر الَقضاء َفَلْسُت َأذُكُر ِمنَْك إاِّل مَجِياًل َومَل َأَر ِمنَك إاِّل 

َتفضياًل دعا به أمري املؤمنني  قبل؟
ج ـ قتاله للخوارج.   . ب ـ شهادته أ ـ واقعة اجلمل.  

ال  َوصاِدٌق  مَتُوُت،  ال  َحيٌّ  إنََّك   ، الّلُهمَّ فيه:  يقول    املؤمنني  ألمري  دعاء  من  س10: 
، َوغافٌِر ال َتْظلُِم،  َتْكِذُب، َوَقاِهٌر ال ُتْقَهُر، َوَأَبِديٌّ ال َتنَْفُد، َوَقِريٌب ال َتْبُعُد، َوقاِدٌر ال ُتضادُّ
يٌب ال َتْسَأُم، َوَجبَّاٌر ال ُتعاُن، َوَعظِيٌم ال ُتراُم، َوعامِلٌ ال  َوَصَمٌد ال ُتْطَعُم، َوَقيُّوٌم ال َتناُم، َوُمِ
لُِف، َوغالٌِب  ُم، َوَقِويٌّ ال َتْضُعُف، َوَحلِيٌم ال َتْعَجُل، َوَجلِيٌل ال ُتْوَصُف، َوَويِفٌّ ال خُتْ ُتعلَّ

ال ُتْغَلُب، َوعاِدٌل ال َتِْيُف، َوَغنيٌّ ال َتْفَتِقُر... كان يدعو به  ليلة؟
ج ـ ليلة الربعاء. ب ـ ليلة اجلمعة.   أ ـ ليلة الحد.  
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أمري املؤمنني  يف أقوال الصحابة
 ،................. س1: عن سليم بن قيس قال: سمعت سلامن الفاريس يقول: )إن عليا

من دخله كان مؤمنًا ومن خرج منه كان كافرًا(؟
أ ـ باب فتحه اهلل.
ب ـ باب العلم.
ج ـ رصاط اهلل.

س2: من القائل يف حق أمري املؤمنني : )أال تقومون تأخذون بحجزته تسألونه، فوالذي 
األرض  لعامل  وإنه  غريه،  أحد    نبيكم  برس  خيربكم  ال  إنه  النسمة،  وبرأ  احلبة  فلق 

وربانيها، وإليه تسكن، لو فقدمتوه لفقدتم العلم وأنكرتم الناس(؟
أ ـ القداد.

ب ـ أبو ذر الغفاري.
ج ـ سلمن الفاريس.

أوتيتها،  لئن أكون   ثالثًا  بن أيب طالب  لقد أويت عيل  قال:  ان عمر بن اخلطاب  س3: 
أحب إيل من أن أعطى ُحَر النِّعم. منها؟

أ ـ جوار رسول اهلل  ف السجد.
ب ـ سيف ذو الفقار.

ج ـ الول والثاين.
س4: عن ماهد عن ابن عباس قال: قيل له: ما تقول يف عيل بن أيب طالب ؟ فقال؟

أ ـ ذكرت واهلل أحد الثقلني.
ب ـ وهو أبو السبطني السن والسني وردت عليه الشمس مرتني.

ج ـ الول والثاين. 
س5: من القائل: )تببوا إىل األشاف وتوددوا، اتقوا عىل أعراضكم من السفلة، واعلموا أنه 

ال يتم شف إال بوالية عيل (؟
ب ـ عمر بن الطاب.       ج ـ أبو أيوب النصاري. أ ـ سعد بن معاذ.  
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س6: روى أبو هريرة الصفوري أن أحد الصحابة نظر يف وجه عيل  وتبسم، فقال له: ما 
لك تتبسم؟ قال: سمعت النبي  يقول: ال يوز الصاط إال من كتب له اجلواز عيل 

.بن أيب طالب
أ ـ عمر بن الطاب.

ب ـ القداد.
ج ـ أبو بكر.

س7: من القائل: )إنه ما كان من الرجال أحب إىل رسول اهلل  من عيل(؟ 
أ ـ عائشة.

ب ـ أم عمرة.
ج  ـ أم سلمة.

س8: قال أحد الصحابة: )لعيل أربع خصال ليست ألحد غريه: وهو أّول عريب وأعجمي 
صىل مع رسول اهلل ، وهو الذي كان لواُؤه معه يف كل زحف، وهو الذي صرب معه 

يوم فّر عنه غريه، وهو الذي غّسله وأدخله قربه(. فمن ذلك الصحايب؟ 
أ ـ معاذ بن جبل.
ب ـ ابن عباس.

ج ـ سمرة بن جندب.
جزء  والناس  أجزاء  تسعة  عيل  فأعطي  أجزاء،  عرش  احلكمة  )قسمت  القائل؟:  من  س9: 

واحد، وعيل أعلم بالواحد منهم(؟ 
أ ـ ابن مسعود.

ب ـ عمر بن يارس.
ج ـ حذيفة بن اليمن.

 س10: من القائل: )العلم ستة اسداس، فلعيل بن ايب طالب من ذلك مخسة أسداس وللناس 
سدس، ولقد شاركنا يف سدسنا حتى هو أعلم به منا( ؟

ج ـ ابن عباس. ب ـ أبو لبابة.   أ ـ مصعب بن عمري.  
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أمري املؤمنني  يف أقوال العلماء واملفكرين
س1: من القائل: )يقينًا، إن كل مثقف عريب، كل كاتب عريب، كل شاعر عريب، كل خطيب 
أديبًا عربيًا  أو  كاتبًا  نعد  فنحن ال  النقطة،  وانطالقًا من هذه  لإلمام عيل...  َمدين  عريب 

مثقفًا ثقافًة عربيًة أصيلًة إن مل يقرأ القرآن ونج البالغة قراءات عميقة متواصلة(؟
أ ـ  بولس سالمة.

ب ـ  راجي نور هيفا.

ج ـ ريلفريد ماديلونغ.

س2: )إن اإلمام عيل هو ركيزة األساس وهو بالنسبة للرسالة كل الرسالة يف تأسيسها ويف 
طريقة املحافظة عليها، يف نرشها ويف ماالت الدفاع عنها... فهو قوة وإرادة وشجاعة 
وبطولة وعقل ومعرفة وحق وعدالة ومثال وكامل... وإن دستور احلياة هو دستور اإلمام 
عيل  ونجه، ألن الدنيا برمتها ترجع إليه عند كل ساعة تشعر فيها بأنه قد غصَّ هبا 
الطريق، فاإلمام عيل برأي الكتايب هو دستور الوجود وهو مرجع اإلنسانية الوثيق(، هذه 

فقرة يف كتاب لكاتب مسيحي من هو؟
أ ـ أنطوان بارفريي.

ب ـ لويس غارديه.

ج ـ سليمن كتاين.

ونتسائل عن  نقف عنده  أن  يستحق  : )يشء  املؤمنني  أمري  الكّتاب يف  أحد  قال  س3: 
حكمته، لقد ولدته أمه يف نفس البيت املقدس يف مكة... والذي يأمر اهلل أن ُيطهّر وُيعبد 

له خالصًا، مل حيدث هذا ألي إنسان وال حتى بأي دين ساموي(، فمن هو هذا الكاتب؟
أ ـ سيمون أوكيل.

ب ـ هنري ستووب.

ج ـ جوزيف الاشم.
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مؤمنًا  فقد كان عيل  والسياسة،  السرية   ومعاوية عظياًم يف  بني عيل  الفرق  )كان  س4: 
باخلالفة ويرى أن من احلق عليه أن يقيم العدل بأوسع معانيه بني الناس، أما معاوية فإنه 
ال يد يف ذلك بأسًا وال جناحًا، فكان الطامعون يدون عنده ما يريدون، وكان الزاهدون 

يدون عند عيل ما حيبون(، هذه فقرة يف كتاب، من قائلها؟ وما أسم الكتاب؟
أ ـ  طه حسني ف كتبه عيل وبنوه.

ب ـ عباس حممود العقاد ف كتابه عبقرية اإلمام عيل.

ج ـ  جورج جرداق ف كتابه اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية.

س5: )ما جاء ألحد من أصحاب رسول اهلل  من الفضائل ما جاء لعيل بن أيب طالب 
(، من صاحب هذه املقولة؟

أ ـ  أبو حنيفة النعمن.

ب ـ  أحد بن حنبل.

ج ـ الشافعي.

س6: استدل أحد العلامء عىل أحقية اإلمام عيل  يف إمامته عىل اجلميع بقوله: )إحتياج 
الكل إليه واستغناؤه عن الكل دليل عىل أنه إمام الكل(، من القائل؟

أ ـ  الليل بن أحد الفراهيدي.

ب ـ أبو السود الدؤل.

ج ـ أبو السن البرصي.

َ أحد العلامء فضل أمري املؤمنني  بقوله: )أحاط عيل باملعرفة دون أن تيط به،  س7: بنيَّ
وأدركها دون أن تدركه(، من هو ذلك العامل؟

أ ـ مهدي حمبوبة.

ب ـ حممد سعيد البويب.

ج ـ السيد الريض.
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س8: من القائل: )ومن اختذ عليًا إمامًا لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى يف دينه ونفسه(؟ 
أ ـ الفخر الرازي.

ب ـ حممد بن أسحاق الواقدي.

ج ـ جالل الدين السيوطي.

البالغة، وأيتمن  فقأن عيون   بتسع كلامت ارجتلهن ارجتاالً  س9: )تكلم أمري املؤمنني 
املناجاة،  يف  منها  ثالث   ، منهنَّ بواحدة  اللحاق  عن  األنام  مجيع  قطعن  احلكمة،  جواهر 

وثالث منها يف احلكمة، وثالث منها يف األدب...( من قال هذه الكلامت؟
أ ـ عامر الشعبي.

ب ـ ابن أيب الديد.

ج ـ الشيف الريض.

وُمنشأ  وُموِردها،  الفصاحة  ع  مرشِّ   املؤمنني  أمري  )َكان  العلامء:  أحد  قال  س10: 
البالغة وُمولِدها، ومنه ظهر َمكنونا، وعنه أخذت قوانينها، وعىل أمثلته حذا كل 
َم  وَتَقدَّ وا،  َفَقَصُ َسَبَق  فقد  ذلك  ومع  بليغ،  واعظ  كل  استعان  وبكالمه  خطيب،  قائل 

ُروا...( فمن ذلك العامل؟ وَتَأخَّ
أ ـ السيد الريض.

ب ـ  الطبي.

ج ـ الطويس.
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 أصحاب أمري املؤمنني
س1:  أحد أصحاب أمري املؤمنني  أخربه اإلمام أنه يصلب، ثم تقطع أطرافه ولسانه، ثم 

يقتل، من هو ؟ 
. أ ـ ميثم التّمر

. ب ـ عمر بن يارس
. ج ـ حجر بن عدي الكندي

س2: من هو الوايل الذي عّينه اإلمام عيل  عىل مص وقال يف حقه: )َبَعْثُت إَِلْيُكْم َعْبدًا 
اِر ِمْن  ْوِع َأَشدَّ َعىَل اْلُفجَّ ْوِف وال َينُْكُل َعِن األْعَداِء َساَعاِت الرَّ اَم اخْلَ ِمْن ِعَباِد اهللَِّ ال َينَاُم َأيَّ

َحِريِق النَّار( ؟ 
 أ ـ حمّمد بن أيب بكر. 

ب ـ مالك الشرت النخعي.
ج ـ سلمن الفاريس.

فيها  أصيب  والروم  املسلمني  بني  دارت  معركة  يف  االسم  هذا  ُأطلق  التعوير(  )يوم  س3: 
)700( مسلم يف عينه من سهام الروم حتى قائدهم أصيب بعينه وهو أحد أبرز شيعة 

أمري املؤمنني  يف وقته، فمن هو؟ 
 أ  ـ هاشم الرقال.
ب ـ مالك الشرت.

ج ـ عدي بن حاتم الطائي. 
س4: أحد أصحاب أمري املؤمنني شهد له النبي  قبل أن يولد حيث قال: )إن خري التابعني 
رجل يقال له.................. فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم(، قتل يف معركة 

صفني مع أمري املؤمنني  وُعرف بالزهد، فمن هو؟ 
أ ـ ميثم التمر.

ب ـ أويس القرين.
ج ـ حممد بن أيب بكر.
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 س5: من هو الصحايب الذي سبق غريه من الصحابة إىل بيعة أمري املؤمنني  مذكرًا إياهم 
ببيعة الغدير؟ 

 أ ـ سلمن الفاريس.
ب ـ أبو ذر.
ج ـ القداد.

س 6: من قائل هذين البيتني خماطبًا أمري املؤمنني ؟ 
    يوَم النشوِر من الرحِن ِرضوانا  أنَت اإلماُم الذي نرجو بطاِعتِه

   جزاَك ربَُّك يوَم احلرِش إحسانا    أوضحَت ِمن ديننا ما كاَن ُملتبسًا

أ ـ الصبغ بن نباته.
ب ـ  زيد بن صوحان العبدي.

ج ـ صعصعة بن صوحان العبدي. 
من  أجزعًا  له:  فقيل  صالته،  أطال  قتله  أرادوا  ملا    املؤمنني  أمري  أصحاب  أحد  س7: 
املوت؟ فقال: ال ولكنني ما تطهرُت للصالة قط إال صليت وما صليت قط أخف من 
هذه الصالة، وكيف ال أجزع وإن ألرى قربًا حمفورًا وسيفًا مشهورًا وكفنًا منشورًا، فمن 

هو؟ 
أ ـ حجر بن عدي الكندي.

ب ـ  مالك الشرت.
ج ـ حممد بن أيب بكر. 

قال:  حيث  باإليامن    النبي  له  شهد    املؤمنني  أمري  أصحاب  أحد   س8: 
)إنه املؤمن حقًا(، فمن هو؟ 

أـ ميثم التمر. 
ب ـ مالك الشرت النخعي.

ج ـ كميل بن زياد. 
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س9:  من كان أمري البصة بأمر اإلمام عيل ؟ 
ج ـ كالمها خطأ.  ب ـ أويس القرين.     أ ـ عثمن بن حنيف.   

َرِقيَّ َعىَل  ا َبْعُد َفإِنِّ َقْد َولَّْيُت النُّْعاَمَن ْبِن َعْجالَن الزُّ س10: ِمن كتبه  إىل أحد عامله: )َأمَّ
ْيَت األَماَنَة  اْلَبْحَرْيِن وَنَزْعُت َيَدَك باِل َذمٍّ َلَك وال َتْثِريٍب َعَلْيَك َفَلَقْد َأْحَسنَْت اْلِوالَيَة وَأدَّ
اِم  الشَّ َأْهِل  َظَلَمِة  إىَِل  امْلَِسرَي  َأَرْدُت  َفَلَقْد  َمْأُثوٍم  ُمتََّهٍم وال  َمُلوٍم وال  َظننٍِي وال  َغرْيَ  َفَأْقبِْل 
يِن إِْن َشاَء  َّْن َأْسَتْظِهُر بِِه َعىَل ِجَهاِد اْلَعُدوِّ وإَِقاَمِة َعُموِد الدِّ وَأْحَبْبُت َأْن َتْشَهَد َمِعي َفإِنََّك مِم

اهللُ(، فمن كان؟
أ ـ مصقلة بن هبرية الشيباين.

ب ـ عمر بن أيب سلمة الخزومي.

ج ـ عثمن بن حنيف النصاري.


