املسابقة
الثقافية

بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف
املرسلني س يدان محمد وعىل آهل وحصبه أمجعني

إرتأت نفوس نا هذإ إلعام أن يكون للمسابقة إلثقافية طابعا خاصا،
وبصمة نذكرها لكام مرت علينا إلس نون  ،لنقول للك من
سيشاركنا :حيامك هللا وبيامك وجعل هللا إلفردوس مثوإمك ..بصمة
هذإ إلعام لهذه إملسابقة يه أهنا اكمةل من كتاب هللا تعاىل؛
لنعيش يف ظل أايته ،ونس تفيء من طيب الكمه ،وهنل علومه.
ولن الكم هللا تعاىل عزيز عىل نفوس نا مجيعا فقد قرران حبا يف هللا والكمه
،تكرمي لك من سريإفقنا يف رحةل إملسابقة إلثقافية عىل أن تكون إجاابته
حصيحة واتمة ..بعد إمتام إجابة هذه إملسابقة ستشعر بشغف ملعرفة إملزيد
مما حيمل هذإ إلكتاب بني طياته وثناايه ،وسيتعلق قلبك مبا ترسهل كل تكل
إلصفحات ،وس تفاجئ مبزيد من إلجور وإحلس نات .يف هذإ إلعام فقدان
إلكثري من علامء إلقرأن وإلتفسري ..عا ٌم أهجد نفوس نا خوفا وقلقا فمل نر غري
كتاب هللا تعاىل مؤنسا ورفيقا.
بعد إمتام إلجابة عن هذه إملسابقة لبد من وقفة مع نفسك ،أين أان من كتاب
ريب وماذإ أعي وأفهم ؟ ! حاول قبل إس تخدإم حمرك إلبحث جوجل لتبحث
عن إلجابة عرض إلسؤإل عىل قلبك وعقكل ،وإطلب إملغفرة وإلرضوإن إذإ
جعزت عن إلجابة ،وعاهد نفسك بعد رمضان أن تبدأ مرحةل جديدة لفهم الكم
هللا وتدبر أايته وإلعمل مبا فيه ..إايك إايك أن تلقي إللوم عىل أحد؛ فوسائل
إلتعلمي أصبحت متاحة يف لك نفس وطرفة عني.
ذلكل نويص لك من شاركنا هذإ إلعام يف هذه إملسابقة :أن يتعاهد
إلقرأن ليس فقط يف رمضان بل وعىل مر إلس نني وإلزمان لعل يف
ذكل رفعا للرض وحامية ووقاية من إحلنان إملنان .

رشوط املسابقة الثقافية لهذا العام
 .1عقد النية احلازمة أن يكون هدف املشاركة هو
الاس تفادة والعمل مبا علمت.
 .2ادلعاء اخلالص بإخالص النية وابتغاء األجر والثواب
من هللا تعاىل.
 .3مينع منعا ابات النسخ واللصق من مواقع اإلنرتنت
ويسمح فقط بإعادة صياغة اإلجابة.
 .4آخر موعد الس تالم اإلجاابت هو اخر يوم برمضان.
اللهم علمنا وانفعنا مبا علمتنا وزدان
علام .يف صندوق خمصص يف مسجد
اإلجاابت
 .5توضع
الآي يس دي.
 .6وضوح اخلط رشط أسايس أثناء التصحيح.

اللهم علمنا وانفعنا
مبا علمتنا وزدان علام .

املسابقة الثقافية

 oعنوان املسجد :

Tireman Ave, Detroit, MI

 oرمق الهاتف :
اللهم علمنا وانفعنا مبا علمتنا وزدان علام .

 oالربيد اإللكرتوين secretary@icdonline.org :

.1

ما معىن قاعدة إمليسور ل يسقط ابملعسور وما إدلليل من إلكتاب وإلس نة ؟ مع ذكر مثال عىل هذه إلقاعدة

.2

ما يه إلايت إليت تتحدث عن إلسامء إلتالية  :اثبت بن قيس  -أوس بن إلصامت  .مع ذكر إلقصة

.3

ل يدلغ إملؤمن من حجر مرتني من إلقائل ؟ وما إلقصة ؟

.4

أعط مثال عىل نس إلتواوة وبقاء إحلم

.5

إلس نة مصدر إلترشيع إلثاين وقد تأيت مبينة إو مفصةل أو مقيدة ملا جاء يف إلقرأن  ,أذكر أية من إلقرأن وجاءت إلس نة
مقيدة لها مستشهدإ حبديث

.6

أذكر أية تبنب أن أاب بكر أفضل هذه إلمة

.7

إلعياد يف إلسوام موإمس شكر هلل تعاىل عىل إلهدإية وإلتوفيق للطاعات  .وليس عام كام يريد إملفسدون إن جيعلوها موإمس
معصية وغفةل  ,أذكر جزء من أية يدل عن إمجلةل إلوىل من إلسؤإل

.8

ون) ما يه إللمسة إلبيانية يف هذه
جاء يف قوهل تعاىل( َو َما َاك َن أ ه َُّلل ِل ُي َع ِذَبَ ُ ْم َو َأ َ
نت ِف ِهي ْم ۚ َو َما َاك َن أ ه َُّلل ُم َع ِذَبَ ُ ْم َو ُ ُْه ي َْس تَ ْغ ِف ُر َ
إلية ؟

.9

ص َك هرت ۡ َِني " هكذإ جاءت إلية " َك هرت ۡ َِني " ومل يقل " مرتني " مفا إحلمكة من ذكل ؟
قال هللا تعاىل " ُ هُث أ ۡر ِجع ِ ألۡ َب َ َ

رش ِك ِب َ ِك َمةٖ ِمنۡ ُه أ ۡ ُۡس ُه ألۡ َم ِس ُيح ِع َيَس أ ۡب ُن َم ۡر َ َمي " مل يقل " " عيَس إبنك " إمنا قال "
 " .10إ ۡذ قَال َ ِت ألۡ َملَ ِئ َك ُة ي َ َم ۡر َ ُمي إ هن أ ه ََّلل يُبَ ِ ُ
ِ
ِ
إبن مرمي "مع إن إخلطاب ملرمي ! مفا إحلمكة يف ذكل ؟
 .11ما إحلمكة يف أمر هللا لنبيه بأن يرتل إلقرأن ترتيوا ؟

 .12جعل هللا س بحانه وتعاىل إلعتق يف كفارإت متنوعة وس يةل من وسائل نيل إحلرية للرقاب إليت أوقعها نظام إحلروب يف
إلرق  ،ومن إلكفارإت كفارة إلظهار وقد وردت هذه إلكفارة يف أيتني متتاليتني  ،أذكر إليتني و رمقهام وإمس إلسورة
ويف من نزلت هذه إلسورة ؟
 .13قال تعاىل " َوع َ َىل ألثهلَ ثَ ِة أ ه ِذل َين خ ُِل ُفو ْإ  " ..من ُه ويف أي سورة ُذكرت إلية ؟
 .14عندما أوشك إملسلمون أن يواقوإ إلكفار عند جبل أحد قرب إملدينة إملنورة ظهرت طوإئف متعددة مهنم إملنافقون و
ضعيفوإ إلميان فزنلت أايت كرميات تذكرُه بيوم بدر ووعد من إلرسول  -صىل هللا عليه وسمل  -مبدد من هللا تعاىل قدره
ثواثة ألف من إملوائكة إملزنةل  ،ويف هذإ طمأنة لقلوب إملؤمنني  ،وقد وردت س بع أايت يف إلقرإن توحض هذإ إملشهد
وهذه إلعقوبة  .أذكر إلايت ورمقها وإمس إلسورة ويف أي جزء ؟
 .15عىل مك لون إش متلت سورة إلبقرة ؟ وما إللوإن إلوإردة فهيا ؟
 .16مثة جبوان مت ذكر إمس لك مهنام يف نفس إلية من إلقرأن إلكرمي مفا هام إجلبوان ؟
 .17أية من إلقرأن مت تكرإرها مرإرإ عن أي أية أخرى  ،ما إلية ويف أي سورة ذكرت ومك عدد إملرإت إليت مت ذكرها ؟

ون عَ َىل إلرض ه َْوان َوإ َذإ خ ََاطبَ ُ ُم إجلاهلون قَالُو ْإ
 .18ما إملقصود بكمة " سواما " يف ھذه إلية َ :و ِع َبا ُد هإلر ْ َْح ِن ه ِإذل َين ي َ ْم ُش َ
ِ
َس َواما .
 .19ما إلسورة إليت يطلق علهيا س نام إلقرأن ؟
 .20حث إلنيب  -صىل هللا عليه وسمل  -إلنساء عىل تعمل سورة مفا يه ؟
 .21ما إمس إلسورة إليت يطلق علهيا سورة إلتوديع ؟
 .22ما إلسورة إليت يطلق علهيا سورة إحلوإريني ؟

 .23ما يه إلشجرة إمللعونة يف إلقرأن إلكرمي ؟
 .24ما يه إلسورة إليت نزلت اكمةل ؟

 .25يف أي سورة ورد ذكر غزوة تبوك ؟
 .26سورة عظمية نزلت عىل رسول هللا  -صىل هللا عليه وسمل -مجةل وإحدة يش يعها س بعون ألف مكل مفا يه إلسورة ؟

 .27ورد يف إلقرأن إلكرمي ذكر إللحية  ،أذكر إمس إلسورة وإلية إليت ورد فهيا ذكل ؟
 .28أذكر أية يف كتاب هللا تعاىل ورد فهيا ذكر ( إللنب ) ؟
 .29ما إلايت إلتسع إليت بعث هللا َبا موىس عليه إلسوام ؟
كل ُحدُ و ُد ه ِ
كل ُحدُ و ُد ِ
إَّلل فَ َوا تَ ْع َتدُ وهَا " ويقول كذلك في نفس إلسورة ِت ْ َ
 .30يقول هللا عز وجل في سورة إلبقرة " ِت ْ َ
إَّلل فَ َوا
تَ ْق َربُوهَا " لماذإ قال في أية فوا تعتدوھا  ،وفي أية أخرى فوا تقربوھا ؟

 .31تتكرر لكمة ( إخلطيئة ) و ( إلُث ) يف إلقرأن كثريإ حفاول أن تلمتس إلفرق بيهنام ؟ وهذإ مثال علهيام  { :ومن يكسب
خطيئة أو إمثا ُث يرم به بريئا فقد أحمتل َبتاان و إمثا مبينا }.
 .32ما يه أنوإع إلنفوس ؟ وما طريقة تزكيهتا ومدإرإهتا كام قال تعاىل " قد أفلح من زاكها "  -سورة إلشمس  :إية - 9

 .33إلسؤإل  :خلق هللا إلساموإت وإلرض يف س تة أايم  ،وقد ورد هذإ يف إلقرأن إلكرمي  ،ولقد قال هللا عز وجل يف
ون بِأ ه ِذلي َخلَ َق أ ۡ َل ۡر َض ِيف ي َ ۡو َم ۡ ِني (  ) ٩فقضاهن َس ۡب َع َ َۡس َو ٖإت ِيف ي َ ۡو َم ۡني ( " ) ١٢
سورة فصلت  " :قُ ۡل َأئِنه ُ ۡم لَتَ ۡك ُف ُر َ
ما إملقصود يف إليتني ؟
نصيب مما ترك إلوإدلإن وإلقربون وللنساء نصيب مما ترك إلوإدلإن وإلقربون مما قل
 .34قال تعاىل  " :للرجال ٌ
منه أو كرث " ما إحلمكة يف قوهل " مما قل منه أو كرث " ؟

 .35يف إجلزء  25أية عظمية ۡساها إلعلامء مباكة إلعابدين  ..مفا يه ؟ مع إلرشح
 .36إلكمة إخلري يف إلقرأن عدة معان ومن معانهيا أهنا جاءت يف إحدى إلايت مبعىن إخليل  ،أذكر هذه إلية وفمين نزلت ؟
ُوُه " إل نيب هللا شعيب قال عنه " :
 .37يف سورة إلشعرإء ملا ذكر هللا قصص إلنبياء نس بھم لقوإمھم بقوهل  " :إذ قَا َل لَهُ ْم َأخ ُ ْ
إ ْذ قَا َل لَهُ ْم ُش َع ْي ٌب " ومل يقل  :أخوھم  ،فلامذإ نفى عنھم إلخوة ؟
ِ

 .38أية يف سورة إلفرقان إس تنبط منھا إلعلامء أن حساب أھل إجلنة يسري ،وأنه ينتھيي يف نصف نھار  ..إس تخرج ھذه إلية مع
إلرشح
 .39مباذإ ش به هللا س بحانه وتعاىل إملنافق إذلي ينفق ماهل تفاخرإ و رايء أمام إلناس ليقال عنه ابجلود وإلكرم مع ذكر إلية

 .40مباذإ ش به هللا س بحانه وتعاىل إملؤمن إذلي ينفق ماهل لوجه هللا تعاىل إبتغاء مرضاته مع ذكر إلية
 .41يف أحد إلغزوإت لح إلنص للمسلمني ولكنھم عصوإ أوإمر إلرسول عليه إلصواة وإلسوام وذكل حبا ابدلنيا فانقلب فوزھم
إىل خسارة  ,إوصف حال إملسلمني أنذإك ومباذإ عاقبھم هللا مع ذكر إلية
إَّلل ب َ ْعضَ هُ ْم عَ َ ٰىل ب َ ْع ٍض َو ِب َما َأن َف ُقوإ ِم ْن َأ ْم َوإ ِلهِ ْم " ما معىن
ون عَ َىل إل ِن َسا ِء ِب َما فَضه َل ه ُ
 .42قال هللا س بحانه وتعاىل " إل ِر َجا ُل قَ هوإ ُم َ
ھذه إلية ؟
ون عَلَ ْي ِه
إلس ْي ُل َزبَدإ َرإ ِبيا َو ِم هما يُو ِقدُ َ
إلس َما ِء َماء فَ َسال َ ْت َأ ْو ِدي َ ٌة ِبقَدَ ِرهَا فَ ْاحتَ َم َل ه
 .43ما أوجه إلش به يف ھذه إلية َ " :أ ْن َز َل ِم َن ه
إَّلل إلْ َح هق َوإلْ َبا ِط َل فَأَ هما هإلزبَدُ فَ َي ْذه َُب ُج َفاء َو َأ هما َما ي َ ْن َف ُع إلنه َاس فَ َي ْم ُك ُث
رض ُب ه ُ
ِيف إلنها ِر إبْ ِتغ ََاء ِحلْ َي ٍة َأ ْو َمتَا ٍع َزب َ ٌد ِمث ُ ُْهل َك َذ ِ َكل ي َ ْ ِ
إَّلل ْ َإل ْمث َا َل “
رض ُب ه ُ
ِيف ْ َإل ْر ِض َك َذ ِ َكل ي َ ْ ِ
 .44ما تفسري قوهل تعاىل " ُح ِر َم ْت عَلَ ْي ُ ُم إلْ َم ْيتَ ُة َوإدله ُم َول َ ْح ُم إلْ ِخ ِزني ِر َو َما ُأ ِه هل ِلغ ْ َِري ه ِ
إَّلل ِب ِه َوإلْ ُم ْن َخ ِنقَ ُة َوإلْ َم ْوقُو َذ ُة َوإلْ ُم َ ََت ِدي َ ُة
َوإلنه ِطي َح ُة َو َما َأ َ َ
لك
إلس ُب ُع إ هل َما َذكه ْي ُ ُْت َو َما ُذب َِح عَ َىل إلنص ُص ِب َو َأن َ َ ْس َت ْق ِس ُموإ ِاب ْ َل ْز َل ِم "
ه
ِ

 .45ذكر إلطربي يف تفسري إلية إحلمكة يف جعل رسر إجلنة مرفوعة  .مفاذإ قال يف ذكل من إحلمكة يف جعل رسر إجلنة مرفوعة؟
 .46ذكر إبن جزي يف تفسري إلية إلكرمية فوا إقتحم إلعقبة .ما إحلمكة وإلرس يف إلتعبري إلقرأين عن إلعامل إلصاحلة ابلعقبة ؟
 .47ذكر إللويس يف تفسريه إلية ( ه
إلش ْي َط ُان ي َ ِعدُ ُ ُمك إلْ َف ْق َر َويَأْ ُم ُر ُ ْمك ِابلْ َف ْحشَ ا ِء) ملاذإ قدم وعد إلش يطان ابلفقر عىل أمره ابلفحشاء ؟
ون)؟
 .48ماذإ ذكر إلقرطيب يف تفسري إلية ( :ب َ ْل ه َُو َءإي َ ت ب َ ِين َ ٌت ِف ُصدُ و ِر أ ه ِذل َين ُأوتُو ْإ ألْ ِع ْ َمل ۚ َو َما َ ْجي َحدُ ِبـَاي َ ِتنَا إ هل أ هلظ ِل ُم َ
ِ
 .49قال هللا تعاىل ( إان حنن نزلنا إذلكر و إان هل حلافظون) و قال هللا تعاىل ( و إذإ سأكل عبادي عين فاين قريب)ملاذإ يتكم هللا
س بحانه وتعاىل يف إلقرأن إلكرمي أحياان بصيغة إمجلع و أحياان بصيغة إملفرد؟ مع إلس تدلل بأيتني من لك نوع.

