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أمري املؤمنني  يف القرآن

اهللُ  َولِيُُّكْم  َم  إِنَّ تعاىل:  قوله  يف   آَمنُوا الَِّذيَن  من  املقصود  أن  عىل  الشاذ-  إال   - املفرسون  أمجع  س1: 
َكاَة َوُهْم َراكُِعوَن )سورة املائدة: آية 55(، هو  الَة َوُيْؤُتوَن الزَّ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ
أمري املؤمنني  حينم تصدق بخامته وهو راكع، ولكن أشكل البعض بأن التصدق باخلاتم ال يسمى 

زكاة، فأجاب صاحب امليزان عن هذا اإلشكال: 
أ- املقصود من الزكاة هنا الزكاة لغة ال اصطالحًا، وعليه فال مانع من تسمية مطلق الصدقة واإلنفاق يف 

سبيل اهلل زكاة. 
ب- إن الزكاة مل تكن مفروضة بعد، فكل عطاء كان زكاة.

ج- نوى أمري املؤمنني  أن يكون ما أعطاه زكاة عّم يف ذمته من الزكوات. 
س2: احتج أمري املؤمنني  عىل خصومه حيث قال: )نشدتكم باهلل هل فيكم أحد نزل فيه ويف ولده: 
ُبوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفورًا )سورة اإلنسان: آية 5( غريي؟ قالوا: ال(، ففي أي  إِنَّ األَْبَراَر َيْشَ

حادثة كان هذا االحتجاج؟
أ- يف معركة صفني.

ب- يف معركة اجلمل.
ج- يف حادثة الشورى بعد عمر.

نا نزلت هذه اآلية؟ فم هي؟ س3: ناشد أمرُي املؤمنني  أبا بكر عن آية من كتاب اهلل سائاًل إّياه: يف أيِّ
ُه ُمْسَتطِريًا )سورة اإلنسان: آية 7(. أ- ُيوُفوَن بِالنَّْذِر َوَيَاُفوَن َيْومًا َكاَن َشُّ

.124 آية  البقرة:  سورة   الظَّاملنَِِي َعْهِدي  َينَاُل  ال  َقاَل  تِي  يَّ ُذرِّ َوِمْن  َقاَل  إَِمامًا  لِلنَّاِس  َجاِعُلَك  إِنِّ  َقاَل   ب- 
ج- ُقْل َكَفى بِاهللَِّ َشِهيدًا َبْينِي َوَبْينَُكْم َوَمْن ِعنَْدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب )سورة الرعد: آية 43(.

آل  )سورة   ...ِدَياِرِهْم ِمْن  َوُأْخِرُجوا  َهاَجُروا  َفالَِّذيَن  تعاىل:  قوله  نزول  سبب  أن  طرقنا  من  ورد  س4: 
عمران: آية 195(.

أ- ملا هاجر أمري املؤمنني  بالفواطم من مكة إىل املدينة.
ب- ملا هاجر أمري املؤمنني  إىل الطائف مع النبي.

ج- ورد يف كليهم.
س5: ما يدل عىل سعة علم أمري املؤمنني  من القرآن الكريم، قوله تعاىل:

ٍء أْحَصْينَاُه يِف إَِماٍم ُمبنٍِي )سورة يس: 12(.     أ- َوُكلَّ َشْ
ب- َوَمْن ِعنَْدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب  )سورة الرعد:43(.

ج- كالمها صحيح.
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س6: نقل مجع من كبار املفرسين أن »الوليد بن عقبة« قال يوما ألمري املؤمنني : أنا أبسط منك لسانا، 
وَأَحدُّ منك سنانا! يريد بذلك أنه يفوقه يف الفصاحة والشجاعة، فأجابه أمري املؤمنني : »ليس كم 

تقول يا فاسق«، فأنزل اهلل تعاىل: 
أ- ُقْل َأنِفُقوا َطْوعًا َأْو َكْرهًا َلْن ُيَتَقبََّل ِمنُْكْم إِنَُّكْم ُكنُتْم َقْومًا َفاِسِقنَي )سورة التوبة: آية 53(.

ب- َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن َفاِسقًا ال َيْسَتُووَن )سورة السجدة: آية 18(. 
ج- َفَلمَّ َزاُغوا َأَزاَغ اهللُ ُقُلوَبُْم َواهللُ ال َيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي )سورة الصف: آية 5(. 

س7: ورد يف األخبار أن رسول اهلل  قال: )أنا املنذر وعيل اهلادي( بعدما أنزل اهلل تعاىل:
َم َأْنَت ُمنِذُر َمْن َيَْشاَها )سورة النازعات: آية 45(. أ- إِنَّ

وُح األَِمنُي* َعَل َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمْن امْلُنِذِريَن )سورة الشعراء: آية 193- 194(.  ب- َنَزَل بِِه الرُّ
َم َأْنَت ُمنِذٌر َولُِكلِّ َقْوٍم َهاٍد )سورة الرعد: آية 7(. ج- إِنَّ

 :النبي فقال    عيل  فأقبل    النبي  عند  كنا  قال:  أنه    اهلل  عبد  بن  جابر  عن  ُيروى  س8: 
)والذي نفيس بيده إن هذا وشيعته هلم الفائزون يوم القيامة(، فأنزل اهلل تعاىل:

ِة )سورة البينة: آية 7(.  يَّ اِلَاِت ُأْوَلِئَك ُهْم َخرْيُ اْلَبِ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ أ- إِنَّ الَّ
ِْم َوُأْوَلِئَك ُهْم امْلُْفِلُحوَن )سورة البقرة: آية 5(. ب- ُأْوَلِئَك َعَل ُهًدى ِمْن َربِّ

ِْم َوَرْحٌَة َوُأْوَلِئَك ُهْم امْلُْهَتُدوَن )سورة البقرة: آية 157(.  ج- ُأْوَلِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َربِّ
َواْلَعاِدَياِت  العاديات:  سورة  يف  تعاىل  قوله  أّن    البيت  أهل  أئمة  عن  الشيعة  طرق  من  ورد  س9: 

َضْبحًا* َفامْلُوِرَياِت َقْدحًا* َفامْلُِغرَياِت ُصْبحًا... نزلت يف: 
أ- أمري املؤمنني  ورسيته يف معركة بدر.

ب- أمري املؤمنني  ورسيته يف غزوة ذات السالسل. 
ج- أمري املؤمنني  ورسيته يف غزوة بني قريضة.

س10: قال رسول اهلل  يف حق أمري املؤمنني  يف إحدى خطبه: يف عيل نزلت سورة َواْلَعْصِ إِنَّ 
ْنَساَن َلِفي ُخرْس )سورة العص: آية 1- 2(، ففي أي خطبة كانت؟ اإْلِ

أ- يف خطبته قبل معركة بدر.
ب- يف خطبته يوم الدار عندما أنذر عشريته األقربني.

ج- يف خطبة الغدير. 
،)3 آية  املائدة:  )سورة   َواْخَشْويِن َشْوُهْم  َتْ َفال  ِدينُِكْم  ِمْن  َكَفُروا  الَِّذيَن  َيئَِس  اْلَيْوَم  تعاىل:  قال   س11: 

متى يئس الذين كفروا؟ 
أ- بعد انتصار املسلمني يف معركة اخلندق بسيف أمري املؤمنني.
ب- بعد انتصار املسلمني يف معركة بدر بشجاعة أمري املؤمنني.

ج- عند إكمل الدين بعد تنصيب أمري املؤمنني  خليفة يوم الغدير. 
 ُمنَْتِقُموَن ِمنُْهْم  ا  َفإِنَّ َنْذَهَبنَّ بَِك  ا  َفإِمَّ  يف قوله تعاىل:  عن النبي    س12: عن جابر بن عبد اهلل 

)سورة الزخرف: آية41(، نزلت يف عيل بن أيب طالب  أنه ينتقم:
أ- من اخلارجني واملارقني بعدي.

ب- من الناكثني والقاسطني بعدي.
ج- من الكافرين واملنافقني بعدي.
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أمري املؤمنني  يف نهج البالغة

س13: قال أمري املؤمنني  يف كالم له: )يزعم أنه قد بايع بيده ومل يبايع بقلبه، فقد أقّر بالبيعة، وادعى 
الوليجة، فليأت عليها بأمر ُيعرف، وإال فليدخل فيم خرج منه(، فمن يقصد بكالمه؟

أ-  الزبري بن العوام.
ب- طلحة بن عبيد اهلل.

ج- عمرو بن حريث.
س14: أعطى أمري املؤمنني  الراية ألحد ُقّواده قائاًل له: )تزول اجلبال وال تزل، عض عىل ناجذك، أعر 
اهلل مججمتك، تِْد يف األرض قدمك، ارم ببصك أقىص القوم، وغض بصك، واعلم أن النص من عند 

اهلل سبحانه(، من هو املقصود بكالمه؟ ويف أي معركة؟
أ- مالك األشرت يف معركة صفني.

ب- حممد بن النفية يف معركة اجلمل.
ج- عدي بن حاتم الطائي يف معركة صفني.

تربتها وقال:   يف أحد األماكن وصىّل بأصحابه، وملا فرغ من صالته شّم  املؤمنني  س15: نزل أمري 
)واها لك يا تربة! لُيحشنَّ منك قوم يدخلون اجلنة بغري حساب(، فأي تربة قصد بكالمه ؟

أ- بيت املقدس.
ب- النجف.

ج- كربالء.
س16: خاطب أمري املؤمنني  أصحابه قائاًل هلم: )أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم، 
مندحق البطن، يأكل ما جيد، ويطلب ما ال جيد، فاقتلوه ولن تقتلوه، أال وإنه سيأمركم بسّبي والرباءة 
منّي، فأما السّب فسّبوين، فإنه يل زكاة ولكم نجاة، وأما الرباءة فال تترّبُؤوا منّي...(، فالرجل املقصود 

بكالمه  عىل قول ابن أيب احلديد هو:
أ- معاوية بن أيب سفيان.

ب- الجاج بن يوسف الثقفي.
ج- زياد بن أبيه.

س17: وصف أمري املؤمنني  أحد األشخاص أن كّفه كفٌّ هيودية... وأن األمة ستلقى منه ومن ولده 
: يوما أمحر، فمن هو املقصود بكالم اإلمام

أ- املغرية بن شعبة.
ب- عبد اهلل بن الزبري.
ج- مروان بن الكم.



6

 هـ
14
36

 )3
ى )

كرب
 ال

دير
الغ

قة 
ساب

م

س18: قال أمري املؤمنني  يف إحدى خطبه: )أال إن َمَثل آل حممد  كَمَثل نجوم السمء، إذا خوى 
نجم طلع نجم، فكأنكم قد تكاملت من اهلل فيكم الصنائع، وأراكم ما كنتم تأملون(، متى خطب أمري 

املؤمنني  هذه اخلطبة؟.
ج- ثالث مجعة من خالفته. ب- بعد معركة النهروان.  أ- بعد معركة صفني. 

س19: قال أمري املؤمنني  يف إحدى خطبه: )يا قوم هذا إّبان ورود كل موعود، ودنوٍّ من طلعة ماال 
تعرفون، أال وإن من أدركها منا يرسى فيها برساج منري(، أشار اإلمام  يف خصوص هذه العبارة 

)أال وإن من أدركها منا يرسى فيها برساج منري( إىل:
أ- ليلة القدر وإحيائها باألعمل الصالة.

. ب- اإلمام املهدي
. ج- يوم القيامة، والرساج املنري هو األعمل الصالة وحب أهل البيت

س20: قال أمري املؤمنني  يف إحدى خطبه: )قد طلع طالع، وملع المع، والح الئح، واعتدل مائل، 
اهلل عىل  ُقّوام  األئمة  وإنم  املطر،  املجدب  انتظار  الغري  وانتظرنا  يوما،  وبيوم  قوما،  بقوم  اهلل  واستبدل 
خلقه، وعرفاؤه عىل عباده، وال يدخل اجلنة إال َمن عرفهم وعرفوه، وال يدخل النار إال من أنكرهم 

وأنكروه(، فم يقصد بـ)قد طلع طالع، وملع المع، والح الئح(؟
. أ-  عودة اخلالفة إىل أمري املؤمنني

ب- ظهور اإلمام املهدي  يف آخر الزمان بعد غيبة طويلة، حتى يمأل األرض قسطا وعدال بعدما ُملئت 
ظلم وجورا.

ج- بعثة النبي  إىل قومه.
س21: ذكر أمري املؤمنني  يف إحدى خطبه: )فصغا رجل منهم لضغنه، ومال اآلخر لصهره، مع َهنٍّ 

(، فمن هو الرجل الذي صغا؟ ومن الذي مال؟ وَهنٍّ
أ-  األول: عبد اهلل بن عمر، والثان: أبو طلحة.

ب- األول: أبو عبيدة اجلراح، والثان زيد بن حارثة.
ج- األول: طلحة بن عبيد اهلل، والثان: عبد الرحن بن عوف. 

فاهند بمن أطاعك إىل من   ...( فيه:  يقول  أمراء جيشه   كتابا إىل بعض  املؤمنني  أمري  س22: كتب 
املتكاره مغيبه خري من مشهده، وقعوده  فإن  انقاد معك، عّمن تقاعس عنك،  عصاك، واستغن بمن 

أغنى من هنوضه(، فم املقصود بـ)املتكاره( يف كالمه ؟.
أ- املتكاره: هو الذي يرج إىل اجلهاد من غري نية وبصرية، وإنم يرج كارها مرتابا.

ب- املتكاره: هو الذي يرج إىل اجلهاد وهو كاره لقائد جيشه وإن كان عن نية.
ج- املتكاره: هو الذي يرج إىل اجلهاد ال عن نية وبصرية وإنم طلبا للغنائم. 
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 إمامة أمري املؤمنني

س23: ُينقل أن أحد املفرسين قال: )ظفرت بأربعمئة طريق إىل حديث الغدير، ومع ذلك مل يؤّثر صحته يف 
قلبي(، فمن القائل؟.

ج- الزخمرشي. ب- الرازي.   أ- الطبي.  
س24: عن ثابت، عن أنس، قال: انقضَّ كوكب عىل عهد رسول اهلل ، فقال رسول اهلل : انظروا 
إىل هذا الكوكب، فمن انقضَّ يف داره، فهو اخلليفة من بعدي، فنظروا، فإذا هو قد انقضَّ يف منزل عيل 
، فأنزل اهلل تعاىل: َوالنَّْجِم إَِذا َهَوى َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى َوَما َينْطُِق َعِن اهَلَوى إِْن ُهَو إاِلَّ 

َوْحٌي ُيوَحى، وهذا احلديث يدل عىل:
أ- أن اإلمامة منصب إهلي وهي خارجة عن دائرة االختيار.

. هو اإلمام عيل  ب- أن اخلليفة بعد الرسول
ج- كالمها صحيح.

س25: قال أمري املؤمنني : )وأّيم اهلل، لو فعلتم ذلك ملا كنتم هلم إال حربًا، ولكنكم كامللح يف الزاد، 
للحرب  مستعدين  بأسيافكم،  شاهرين  ألتيتموين  ذلك  فعلتم  لو  اهلل،  وأّيم  العني،  يف  وكالكحل 
والقتال...، ثم قال:... إن رسول اهلل  أوعز إيلَّ قبل وفاته وقال يل: يا أبا احلسن، إن األمة ستغدر 
بك من بعدي، وتنقض فيك عهدي، وإنك مني بمنزلة هارون من موسى، وإن األمة اهلادية من بعدي 
  كهارون ومن اتبعه، واألمة الضالة من بعدي كالسامري ومن اتبعه(، فمن هم املخاطبون بكالمه

وسببه؟.
أ- خاطب بكالمه اثنا عرش من أصحابه من املهاجرين واألنصار أرادوا أن ُيغرِيوا عل أيب بكر وينكروا عليه 

. جلوسه جملس رسول اهلل
ب- خاطب بكالمه اثنا عرش من أصحابه من املهاجرين أرادوا أن ُيغرِيوا عل أيب بكر وينكروا عليه جلوسه 

. جملس رسول اهلل
جملس  جلوسه  عليه  وينكروا  بكر  أيب  عل  ُيغرِيوا  أن  أرادوا  أصحابه  ُخّلص  من  ستة  بكالمه  خاطب  ج- 

. رسول اهلل
س26: قال أمري املؤمنني  يف إحدى خطبه: )... متى اعرتض الريب يّف مع األول منهم حتى رصت 
وا، وطرت إذ طاروا ... إىل أن قام ثالث القوم نافجًا  ُأقَرن مع هذه النظائر؟! لكنني أسففت إذ أسفُّ
حضنيه، بني نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه خيضمون مال اهلل خضم اإلبل نبتة الربيع إلخ..( فم اسم 

هذه اخلطبة؟ وعن أي يشء تكّلم فيها؟.
أ- خطبة البيان، مبينًا أصحاب اإلمام املهدي #. 

ب- اخلطبة الشقشقية مبينًا نظره يف الشورى.
ج- اخلطبة القاصعة مبينًا أصحاب أيب سفيان.

س27: حديث الغدير من األحاديث املتواترة وقد ثبتت شهرته بني الفريقني حتى بلغ رواته:
أ- من الصحابة مائة ومخسة عرش، ومن التابعني ستة وثمنون.
ب- من الصحابة مائة ومخسون، ومن التابعني مخسة وثمنون.

ج- من الصحابة مائة وعرشة، ومن التابعني أربعة وثمنون.
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س28: هناك شبهة تقول: إذا كانت اإلمامة أصاًل من ُأصول الدين فلمذا ال تذكر رصاحة يف القرآن كأّي 
أصل آخر، كالتوحيد: ُقل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد )اإلخالص:1(، والعدل: إِنَّ اهللَ َيأُمُر بِالَعدِل )النحل:90(، 

 )الفتح:29(، واليوم اآلخر يف آيات كثرية؟ ٌد َرُسوُل اهللِ والنبّوة حُمَمَّ
فقط،  الكريم  القرآن  من  الدين  ُأصول  عل  االستدالل  بوجوب  نقاًل  أو  عقاًل  ثابتة  قاعدة  هناك  ليس  أ- 

فيمكننا االستدالل عليها من خالل العقل أو النقل.
ب- ان اإلمامة التي يّدعيها الشيعة وهي النيابة عن رسول اهلل  يف شؤون الدين والدنيا، والواسطة بني 
َينَاُل َعهِدي الظَّاملنَِِي )البقرة:124(  السمء واألرض، مذكورة رصاحة يف القرآن الكريم..  قال تعاىل: الَ 
َجاِعٌل يِف األَرِض  إِنِّ  آَمنُوا...)املائدة:55(، وقال تعاىل:   ِذيَن  َوالَّ َوَرُسوُلُه  َولِيُُّكُم اهللُ  َم  إِنَّ وقال تعاىل: 

َخِليَفًة... )البقرة:30(.
ج- كالمها صحيح.                   

بقول    املؤمنني   يف معركة اجلمل فذّكره أمري  املؤمنني  لقتال أمري  الصحابة خرج  س29: أحد 
رسول اهلل  قائال له: )أنشدتك اهلل هل سمعت رسول اهلل يقول: من كنت مواله فعيل مواله، اللهم 
وال من وااله، وعاد من عاداه، واخذل من خذله، وانص من نصه؟ قال: نعم. قال: َفلَِم تقاتلني؟ قال: 

نسيت ومل أذكر، قال: فانصف ومل يرد جوابا(، فمن ذلك الصحايب؟
ج- عثمن بن حنيف. ب- الزبري بن العوام.   أ- طلحة بن عبيد اهلل.  

س30: قال شمس الدين سبط ابن اجلوزي احلنفي: اتفق علمء السري أن قصة الغدير كانت بعد رجوع 
ألفا  الثامن عش من ذي احلجة، مجع الصحابة وكانوا مائة وعشين  الوداع يف   من حجة  النبي 

وقال: من كنت مواله فعيل مواله، وذكر ذلك يف كتابه:
ج- تذكرة الفاظ. ب- تذكرة خواص األمة.  أ- املنتظم يف تأريخ امللوك واألمم.  

بن أيب طالب عرتة  يقول: عيل  أبا بكر  إن  بعدة طرق:  الغدير  بعد ذكر حديث  املؤلفني  قال أحد  س31: 
فإهنم نجوم اهلدى  التمسك هبم، واألخذ هبدهيم   عىل  النبي  الذين حث  ، أي:  اهلل  رسول 
من اقتدى هبم اهتدى، وخّصه أبو بكر بذلك ألنه اإلمام يف هذا الشأن، وباب مدينة العلم والعرفان، 
 له من بينهم يوم غدير خم، وهذا  فهو إمام األئمة، وعامل األمة، وكأنه أخذ ذلك من تصيصه 
حديث صحيح ال مرية فيه وال شك ينافيه، وروي عن اجلم الغفري من الصحابة، وشاع واشتهر، فمن 

هو املؤلف؟
ج- إبن حجر اهليثمي. ب- إبن الصباغ املالكي.  أ- إبن باكثري املكي الشافعي. 

س32: كيف يمكننا االستدالل بآية املباهلة عىل إمامة أمري املؤمنني ؟
أ- ما روي عن أمري املؤمنني  من االحتجاج بذه اآلية يف الشورى عل الارضين عل أحّقيته باإلمامة، 
وإقرار الارضين، وقد استشهد اإلمام الرضا  بذه اآلية عل أحّقية أمري املؤمنني  باإلمامة، وذلك 
عندما وّجه إليه املأمون العبايس سؤاله: هل لك من دليل من القرآن الكريم عل إمامة عيل  وأفضليته؟.

ب- تدل كلمة )أنفسنا( عل أن أمري املؤمنني  مساٍو لرسول اهلل  يف مجيع النواحي بال استثناء.
ج- كالمها صحيح.                  
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س33: روي أن رسول اهلل : )ملا آخى بني أصحابه وآخى بني عمر وأيب بكر... فقال عيل: لقد ذهب 
روحي وانقطع ظهري حني رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت غريي، فإن كان هذا من سخٍط َعيّل؟ 
: والذي بعثني باحلق ما أّخرتك إال لنفيس، وأنت مني  فلك العتبى والكرامة، فقال رسول اهلل 
بمنزلة هارون من موسى، غري أنه ال نبي بعدي، وأنت أخي ووارثي، قال: وما أرث منك يا رسول 
اهلل؟! قال: ما ورث األنبياء من قبيل، قال: ما ورث األنبياء من قبلك؟! قال: كتاب رهبم وسنة نبيهم، 
وأنت معي يف قصي يف اجلنة مع فاطمة ابنتي، وأنت أخي ورفيقي، ثم تال رسول اهلل  إخوانا 

عىل رسر متقابلني، فمن الراوي؟
أ- عبد اهلل بن عباس.
ب- زيد بن أيب أوىف. 

ج- جابر بن عبد اهلل األنصاري.                       
س34: من أدلة الشيعة عىل جواز الشهادة الثالثة يف األذان:

أ- قول اإلمام الصادق : )فإذا قال أحدكم ال إله إالّ اهلل حممد رسول اهلل فليقل عيل أمري املؤمنني(، وقد 
ورد يف مصادر الفريقني: اقرتان الشهادة بالتوحيد والرسالة بالشهادة بالوالية.

ُه آثٌِم َقْلُبُه )سورة البقرة: آية 283(. َهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها َفإِنَّ ب- َوال َتْكُتُموا الشَّ
ج- كالمها صحيح.

األَْمِر  َوُأْويِل  ُسوَل  الرَّ َوَأطِيُعوا  اهللَ  َأطِيُعوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأهيُّ َيا  تعاىل:  قوله  تفسري  الرازي يف  ذكر  س35: 
ِمنُْكْم )سورة النساء: آية 9(، أّن اهلل تعاىل أمر بطاعة )ُأْويِل األَْمِر( عىل سبيل اجلزم والقطع، ومن أمر 
اهلل بطاعته كذلك ال بّد أن يكون معصومًا، ثم قال: إن وجوب طاعتهم مشوطة بكوننا عارفني هبم، 
قادرين عىل الوصول إليهم واالستفادة منهم، ثم ادعى العجز عن معرفة املعصوم يف هذا الزمان، ثّم 
استنتج من هذا: أّنه ليس املراد باملعصوم بعض من أبعاض األُّمة، بل: إمجاع األُّمة. ويمكن األجابة 

عىل هذه الشبهة؟
أ- نحن نقبل منه أّن يكون )ُأويل األمر( كم قال، ولكن ال نقبل منه أّننا غري عارفني بم! بل نقول: إّننا نعرف 
املعصومني، وهم: األئّمة اإلثنا عرش ، الذين أمر النبّي  باّتباعهم يف أحاديث بلغت حد التواتر عند 

الفريقني.
ال يمكن القبول بتفسري )ُأويل األمر( بأهنم إمجاع األمة لعدم تيرسه يف كثري من األحيان بل تعذره يف  ب- 

بعضها، خصوصًا بعد اختالف األمة إىل فرق خمتلفة يف مبانيها العقائدية والفقهية.  
ج- كالمها صحيح.

العقدية  املسائل  من  وغريها  اإلمامة  إثبات  يف  املخالفني  ومصادر  بكتب  الشيعة  يستشهد  ملاذا  س36: 
والفقهية؟

أ- من باب اإللزام: )ألزموهم بم ألزموا به أنفسهم(، والذي هو قاعدة من قواعد املحاججة مع اخلصم.
ب- العتبارها عند الشيعة.

ج- كالمها صحيح.    
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 فضائل أمري املؤمنني

َب أمري املؤمنني  بالُقَضم، فم سبب ذلك؟ س37: ُلقِّ
. اهلل  رسول  أذية  عن  لُيبعدهم  وآذاهنم  وآنافهم  وجوههم  يف  الصبيان  يقضم    كان  ألنه   أ- 

ب- ألنه كان  يف الروب يقضم العدو قضم.
ج- ألنه كان  يقضم خبز الشعري اليابس. 

س38: يف أية مناسبة قال أمري املؤمنني  هذه األبيات؟
أتأمرين بالصرب يف نص أمحد * وواهلل ما قلت الذي قلت جازعا

ولكنني أحببت أن ترى نصيت * وتعلم أين مل أزل لك طائعا
سأسعى لوجه اهلل يف نص أمحد * نبي اهلدى املحمود طفاًل ويافعا

أ- عند مبيته عل فراش النبي  يف شعب أيب طالب.
ب- عند مبيته عل فراش النبي  عند خروجه من مكة إىل املدينة.

ج- عندما أرسله النبي  لتبليغ سورة براءة.
ان اجلنان، وحور  س39: قال رسول اهلل : )معارش املسلمني... والذي بعثني باحلق نبيًا، إن َحننَي ُخزَّ
عينها، وسائر قصورها ومنازهلا إىل َمن يوايل حممدًا وعليًا وآهلم الطيبني، ويربأ من أعدائهم ألشد من 
هذه    اهلل  بعد أي حادثة خطب رسول   ،) اهلل  الذي رأيتموه إىل رسول   ، حنني هذا اجلذع 

اخلطبة؟
أ- بعد حنني جذع النخلة.

. ونفس عيل  ب- بعد مؤاخاته بني املهاجرين واألنصار وبني نفسه الرشيفة
ج- بعد حادثة الغدير وتنصيبه  عليا أمريًا للمؤمنني بأمر اهلل تعاىل.

س40: أمر رسول اهلل  أمري املؤمنني  أن يكتب كتابا ويوجز يف اجلواب، فكتب :  )بسم اهلل 
قة علينا ِمنّا، وكأنا ِمن الثقة بك منك، ألنا ال نرجو شيئًا منك إال  الرمحن الرحيم: أما بعد، فكأنك يف الرِّ
نلناه، وال نخاف منك أمرًا إال أمناه، وباهلل التوفيق(، فقال النبي : )احلمد هلل الذي جعل من أهيل 

مثيل، وشد أزري بك(، فلمن كان الكتاب موجهًا؟
أ- إىل النجاش ملك البشة. 
ب- إىل املقوقس عظيم مرص.
ج-  إىل كرسى ملك الفرس.

س41: أهدى رسول اهلل  إىل أمري املؤمنني  سيفني فم إسمهم؟
ج- البتار والقاصم. ب- ذو الفقار والصارم.   أ- رسوب واملخدم.  
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س42: ُيروى أن أمري املؤمنني  وهو يقاتل يف إحدى املعارك دفع سيفه ألحد املشكني، فم هو سبب 

ذلك؟
. أ- ألن ذلك الشخص قد ُكرِس سيُفه فطلب العون من أمري املؤمنني

ب- ألن ذلك الشخص طلب من أمري املؤمنني  أن يب سيَفه له.
. ج- ألن ذلك الشخص أراد أن يبارزه بسيفه

ار َمن َكَفر بنبويت، والعنيد من عاند عيلَّ  ار العنيد؟ فقال : )الَكفَّ س43: ُسئل رسول اهلل  َمن الَكفَّ
بن أيب طالب(، فمن ذلك السائل؟

أ- ابن عباس.
ب- ابن مسعود.

ج- سلمن املحمدي.
منه،  عيل  فدنا  عيل،  يا  مني  ادن   : فقال  بعرفات،...  كان  أنه    األعظم  النبي  عن  روي  س44: 
فقال: أطرح َخسك يف َخيس - يعني كفك يف كفي - يا عيل، أنا وأنت من شجرة، أنا أصلها، 
وأنت فرعها، واحلسن واحلسني أغصاهنا، فمن تعّلق بغصن من أغصاهنا أدخله اهلل تعاىل اجلنة، يا عيل: 
لو أن أمتي صاموا حتى يكونوا كاحلنايا، وصّلوا حتى يكونوا كاألوتار، ثم أبغضوك ألكّبهم اهلل تعاىل 

يف النار(، فمن الراوي؟
أ- أبو ذر الغفاري.

ب- جابر األنصاري.
ج- سلمن املحمدي.

س45: قال رسول اهلل  ذات يوم ونحن حوله: والذي نفيس بيده، ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
ُيسأَل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن جسده فيم أباله؟ وعن ماله مما كسبه وفيم أنفقه؟ وعن حبنا 
أهل البيت؟ فقال رجل: يا رسول اهلل، وما آية حبكم من بعدك؟ قال: فوضع يده عىل رأس عيل بن أيب 

طالب  - وهو إىل جنبه - فقال: آية حبنا ِمن بعدي حُب هذا(، فمن هو الرجل؟ 
أ- أبو بكر.
ب- عمر.

ج- عثمن.   
س46: قال أمري املؤمنني  يف جواب من جاء يسأل عن صاحب األمر بعد النبي : )هو أخي، وأنا 

وارثه ووصيه، وأول من آمن به، وأنا زوج ابنته(، فلمن كان اجلواب؟
أ- وفد هوازن.

ب- لرجلني يوديني.
ج- وفد من الروم.   
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س47: ُسئل أبو بكر عن الَكاللة فأجاب برأيه ومل ُيِصْب، ثم ُسئل أمري املؤمنني  عنها فقال:
الكاللة هم اإلخوة واألخوات ِمن ِقَبل األب واألم، ومن قبل األب عل انفراده، ومن قبل األم أيضًا  أ- 

عل حدهتا.
ب- الكاللة هم اإلخوة واألخوات من قبل األب واألم فقط.

ج- الكاللة هم اإلخوة واألخوات من قبل األب عل انفراد، ومن قبل األم عل انفراد فقط.
س48: جاء يف احلديث: )... أمر - اهلل- رضوان خازن اجلنان فهّز شجرة طوبى فحملت رقاعا - يعني 
صكاكا - بعدد حمبي أهل البيت ، وأنشأ حتتها مالئكة من نور ودفع إىل كل ملك صكاكا، فإذا 
استوت القيامة بأهلها نادت املالئكة يف اخلاليق، فال يبقى حمب ألهل البيت  إال دفعت له صكا 

فيه فكاكه من النار...(، ففي أي مناسبة كانت؟
أ- يف يوم عيد الغدير األغر.

. ب- ببشارة زواج عيل من فاطمة
 . ج- بوالدة أمري املؤمنني
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 علم أمري املؤمنني

 : س49: ُسئِل أبو بكر عن أصل األشياء فلم َيُرّد جوابا، فقال أمري املؤمنني
أ- هو الرتاب.

ب- هو املاء.

ج- هو النار.
س50: جاء قوم إىل أيب بكر فقالوا له: عندنا مسجد كلم قمنا ببنائه سقط، فناشد أبو بكر الناس يف هذا 
 فقال: احفروا يف يمني املسجد وميرسته من جهة القبلة فستجدون  األمر، فكان هلا أبو احلسن 
قرَبين ملوحَدين فاغسلومها، وكّفنومها، وصّلوا عليهم، وادفنومها، ثم ابنوا مسجدكم، فإنه يقوم بناؤه، 

فأين يقع هذا املسجد؟ 
أ- ساحل عدن.

ب- ساحل عمن.
ج- ساحل البرصة.

س51: اختلف الصحابة يف معنى املوؤدة، فقال هلم أمري املؤمنني : إهنا ال تكون موؤدة حتى يأيت عليها 
التارات السبع، فم هي التارات السبع؟

أ- مراحل خلق اإلنسان.
ب- األشهر السبع األوىل من المل.

ج- السنوات السبع.
س52: يروى أن أسقفًا من األساقفة سأل عمر قائال له: يا عمر أخربين عن يشء يف أيدي أهل الدنيا شبيه 

بثمر أهل اجلنة؟ فقال عمر: سل الفتى - يقصد اإلمام عيل - فأجابه اإلمام  هو:
أ- املاء يف األرض وحتت سطحها، فيأخذون منه حاجتهم، وال ينتقص منه شء، وكذلك ثمر اجلنة.  

ب- القرآن جيتمع أهل الدنيا عليه فيأخذون منه حاجتهم، وال ينتقص منه شء، وكذلك ثمر اجلنة.
ج- النار فيأخذون منها حاجتهم، وال ينتقص منها شء، وكذلك ثمر اجلنة. 

السمء. خّفت عقولكم،  بعيدة من  املاء،  له: )أرضكم قريبة من   يف كالم  املؤمنني  س53: قال أمري 
وسفهت حلومكم، فأنتم غرض لنابل، وأكلة آلكل، وفريسة لصائل(، فم هو مقصوده بقوله: )بعيدة 

. عن السمء(؟ وأي أرض قصد بكالمه
أ- هو البعد عن تعاليم السمء، وهي أرض حرضموت يف اليمن.

ب- هو االنخفاض عن مستوى سطح البحر، وهي األرض القريبة من البحر امليت. 
ج- هو بعد تلك األرض املخصوصة عن دائرة معدل النهار والبقاع، وهي األبلة يف البرصة.
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س54: ُسئل أمري املؤمنني  عن معنى رفع اليدين يف تكبرية اإلحرام يف الصالة؟ فقال معناها اهلل أكرب 
الواحد األحد الذي ليس كمثله يشء...........

أ- ال يلمس باألمخاس وال يدرك بالواس.
ب- ال تدركه األبصار.
ج- ال حتيط به األوهام.

س55: بينم كان أمري املؤمنني  بالكوفة يف اجلامع إذ ُسئِل عن أشياء منها: ما هو أول ما خلق اهلل تبارك 
وتعاىل؟ فقال: خلق النور، قال: فمم خلق السموات؟ قال: من بخار املاء، قال: فمم خلق األرض؟ 
قال: من زبد املاء، قال: فمم خلق اجلبال؟ قال: من األمواج، قال: فلم سميت مكة أم القرى؟ قال: 

الن األرض دحيت من حتتها... فمن السائل؟
أ- أسقف من نجران.

ب- رجل من أهل الشام.
ج-  رجل من يود خيب.

َمَواُت  س56: أشكل بعض اليهود عىل عمر بن اخلطاب حيث قالوا: إن يف كتابكم: َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ
أين  القيامة  يوم  كلها  فاجلنان  أرضني  وسبع  سموات  كسبع  واحدة  جنة  سعة  كان  فإذا   َواألَْرُض
تكون؟ فقال عمر: ال اعلم ، فبينم هم يف ذلك إذ دخل أمري املؤمنني  فقال : يف أّي يشء أنتم؟ 
فذكروا املسألة فقال  هلم: خربوين أن النهار إذا أقبل الليل أين يكون؟ والليل إذا أقبل النهار أين 

 : يكون؟ فقالوا له: يف علم اهلل يكون، قال عيل
أ- كذلك مثلها مثل اجلنني يف بطن أمِه.

ب- كذلك اجلنان تكون يف علم اهلل.
.ال ُيْسَأُل َعمَّ َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن -ج
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 قضاء أمري املؤمنني

س57: روي أن جارية محلت جارية أخرى عىل عاتقها عبثًا ولعبًا، فجاءت جارية ثالثة، فقرصت احلاملة، 
 :فقفزت لقرصتها، فوقعت الراكبة، فاندقت عنقها وهلكت، فقىض أمري املؤمنني

أ- عل القارصة ثلث الدية وعل القامصة  ثلث الدية وأسقط الثلث الباقي.
ب- عل القارصة نصف الدية وعل القامصة النصف اآلخر.

ج- عل القارصة كل الدية.
س58: َحَكم أمري املؤمنني  عىل غالم ادعى ماالً من أبيه امليت بأن يشم عظًم من عظام أضالع أبيه بعد 

نبشه، فإن خرج الدم من أنفه فهو ابنه، وإال فهو كاذب، كان ذلك يف عهد:
ج- عثمن. ب- عمر.   أ- أيب بكر.  

س59: جاء رجل إىل عمر وقد رضبه شخص بيشء، فقطع من لسانه قطعة قد أفسدت بعض كالمه، فلم 
 : يدِر بم حيكم، فحكم أمري املؤمنني

أ- أن ينظر ما اقتطعه من لسانه فيؤخذ من ديته بمقدار اجلزء املقطوع.
ب- أن ينظر ما أفسد من حروف )أ ب ت ث( وهي ثمنية وعرشون حرفًا، فيؤخذ من الدية بقدرها.

ج- يف اللسان الصحيح دية كاملة وإن كان أخرس ففيه ثلث الدية.
س60: يروى أن أسدًا  يف اليمن وقع يف حفرة فغدا الناس ينظرون إليه، فوقف عىل شفري احلفرة رجل فزّلت 
قدمه فتعلق بآخر وتعلق اآلخر بثالث وتعلق الثالث بالرابع، فوقعوا يف احلفرة فدّقهم األسد وهلكوا 

: فقىض  مجيعا، فُرفع أمرهم إىل أمري املؤمنني
أ- أن األول فريسة األسد وعليه ثلث الدية للثان، وعل الثان ثلثا الدية للثالث، وعل الثالث الدية كاملة 

للرابع. 
ب- أن األول فريسة األسد وهو املتسبب يف قتل الثالثة فعليه الدية هلم كاملة.

ج- عل كل واحد منهم دية َمن بعده.
س61: وقع حائط عىل مجاعة فقتلهم، وكان يف مجاعتهم امرأة مملوكة وأخرى حرة، وكان للحرة ولد صغري 
من حر، وللجارية اململوكة ولد صغري من مملوك، فلم ُيعرف احلّر  - من الطفلني- من اململوك، فقىض 

: أمري املؤمنني
أ- بالرتايض بني ذوي الطفلني بالنسبة للمرياث، والرية لكل منهم.

بينهم وحكم بالرية ملن خرج سهم الرية عليه منهم، وحكم بالرق ملن خرج عليه سهم الرق  قرع  ب- 
منهم، ثم أعتقه وحكم يف مرياثهم بالكم يف الر ومواله.

ج- حكم عليهم بالرية لكل منهم، وبنصف مرياث الر ونصف مرياث اململوك.



20

 هـ
14
36

 )3
ى )

كرب
 ال

دير
الغ

قة 
ساب

م

س62: طّلق رجل امرأته يف الشك تطليقًة ويف اإلسالم تطليقتني، فجاء إىل عمر وقال له: ما ترى؟ فسكت 
عمر....فجاء أمري املؤمنني ، فقال عمر للرجل: ُقصَّ عليه ِقّصتك، فَقصَّ عليه الِقّصة، فقال أمري 

: املؤمنني
م الكالم، هي طالق. أ- إّنم حيلل الكالم وحيرِّ

ب- ليس عليك شء.

ج- هدم اإلسالم ما كان قبله، هي عندك عل واحدة.

س63: روي عن اإلمام الصادق  أن ثالثة نفر ُرفعوا إىل أمري املؤمنني : واحد منهم أمسك رجال 
: وأقبل آخر فقتله واآلخر يراهم فقىض

أ- أن ُتسَمل عينا الرائي وُيسجن املمسك حتى يموت وأن ُيقتل القاتل.

ب- أن يطلق رصاح الرائي ويقتل املمسك والقاتل.

ج- أن ُيقتلوا مجيعًا، الشرتاكهم يف القتل.

س64: قىض أمري املؤمنني  يف رجل وامرأة ماتا بالطاعون عىل فراش واحد، فجعل املرياث للرجل 
بعدما قىض بأن املرأة ماتت قبل الرجل، فعىل أّي يشء استند اإلمام ؟

أ- وجدوا أن يد الرجل ورجله عل املرأة.

ب- عل شاهدين شهدوا عل أن املرأة ماتت قبل الرجل.

ج- عل القرعة.

س65: سأل أمرَي املؤمنني ، ابُن الكواء قائاًل له: يا أمري املؤمنني أخربين عن اهلل عز وجل، هل كلَّم 
عليه  وردوا  وفاجرهم،  برهم  خلقه  مجيع  اهلل  كّلم  قد   : فقال  موسى؟  قبل  آدم  ولد  من  أحدا 

: له: َأَوما تقرأ كتاب اهلل تعاىل إذ يقول لنبيه  اجلواب، ثم قال
ُكْم َقاُلوا َبَل( )سورة  َتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَل َأنُفِسِهْم َأَلْسُت بَِربِّ يَّ أ- )َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

األعراف: آية 172(.

ِذيَن ُيوُفوَن بَِعْهِد اهللَِّ َوال َينُقُضوَن امْلِيَثاَق( )سورة الرعد: آية 20(. ب- )الَّ

ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب( )سورة آل عمران: آية 187(. ج- )َوإِْذ َأَخَذ اهللَُّ ِميَثاَق الَّ

س66: ُيذكر أن رجلني اصطحبا يف سفرمها زادًا هلم، فحمل أحدهم خسة أرغفة من اخلبز، واآلخر ثالثة 
أرغفة، فلم أرادا الغداء َمرَّ هبم عابر سبيل فدعواه إىل طعامهم فأكل الرجل معهم حتى مل يبَق يشء، 
فلم فرغوا أعطامها الرجل ثمنية دراهم ثواب ما أكله من طعامهم، فلم أرادا قسمة الدراهم اختلفوا 
وقال:  وبينك،  بيني  نصفني  اقسمها  أرغفة:  اخلمسة  لصاحب  أرغفة  الثالثة  صاحب  فقال  ذلك،  يف 
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صاحب اخلمسة: ال، بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم عىل عدد ما أخرج من الزاد، قال: فأتيا أمري 

املؤمنني  يف ذلك فلم سمع مقالتهم أعطى: 
أ- صاحب اخلمسة أرغفة ستة دراهم وأعطى صاحب الثالثة أرغفة درمهني.

ب- صاحب اخلمسة أرغفة سبعة دراهم وأعطى صاحب الثالثة أرغفة درمها.

ج- صاحب اخلمسة أرغفة مخسة دراهم وأعطى صاحب الثالثة أرغفة ثالثة دراهم.

 ، الورثة يف ذلك، فرتافعوا إىل أمري املؤمنني  س67: أوىص رجل بجزء من ماله ومل يعّينه، فاختلف 
فقىض بإخراج الُسبع من ماله، ثم تال  قوله عز وجل:

ُه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحٍر َما َنِفَدْت َكِلَمُت اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َعِزيٌز  َم يِف األَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقالٌم َواْلَبْحُر َيُمدُّ أ- )َوَلْو َأنَّ

َحِكيٌم( سورة لقمن: آية 27.

َواهللَُّ  َحبٍَّة  ِماَئُة  ُسنُْبَلٍة  ُكلِّ  يِف  َسنَابَِل  َسْبَع  َأْنَبَتْت  َحبٍَّة  َكَمَثِل  اهللَِّ  َسبِيِل  يِف  َأْمَواهَلُْم  ُينِفُقوَن  ِذيَن  الَّ )َمَثُل  ب- 

ُيَضاِعُف ملَِْن َيَشاُء َواهللَُّ َواِسٌع َعِليٌم( سورة البقرة: آية 260.

ج- )هَلَا َسْبَعُة َأْبَواٍب لُِكلِّ َباٍب ِمنُْهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم(* سورة الجر: آية 44.

س68: ُيذكر أن ملك الروم كتب إىل معاوية قائال له: أخربين عن )ال يشء(؟ فتحرّي معاوية، فأشار عليه 
عمرو بن العاص أن ُيوّجه فرسا فارها إىل معسكر عيل لُيباع، فإذا قيل للذي هو معه بَِكم؟ يقول: بال 
يشء، فعسى أن حُتلَّ املسألة، فجاء الرجل إىل معسكر أمري املؤمنني  إذ َمرَّ به عيل ومعه قنرب، فقال: 
يا قنرب ساومه، فقال: بَِكم الفرس؟ قال: بال يشء، قال: يا قنرب خذ منه، قال: أعطني ال يشء، فأخرجه 

إىل الصحراء وأراه الرساب فقال: ذاك ال يشء، ثم استدل اإلمام  بقوله تعاىل: 
َسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحتَّى إَِذا َجاَءُه مَلْ جَيِْدُه َشْيئًا )سورة النور: آية 39(. أ- حَيْ

ٍء  يُح يِف َيْوٍم َعاِصٍف ال َيْقِدُروَن ِمَّا َكَسُبوا َعَل َشْ ْت بِِه الرِّ ِْم َأْعَمهُلُْم َكَرَماٍد اْشَتدَّ ِذيَن َكَفُروا بَِربِّ ب- َمَثُل الَّ

الُل اْلَبِعيُد )سورة إبراهيم: آية 18(. َذلَِك ُهَو الضَّ

َيْتُلوَن  َوُهْم  ٍء  َشْ َعَل  اْلَيُهوُد  َلْيَسْت  النََّصاَرى  َوَقاَلْت  ٍء  َشْ َعَل  النََّصاَرى  َلْيَسْت  اْلَيُهوُد  َوَقاَلْت  ج- 

اْلِكَتاَب )سورة البقرة: آية 113(.

فالنا               وأحب  أحبك  إين  املؤمنني  أمري  )يا  له:  وقال    املؤمنني  أمري  إىل  جاء  رجال  أن  ُيروى  س69: 
أشار  تبص(  أن  وإما  تعمى  أن  فإما  أعور،  فأنت  اآلن  أما   : فقال  أعدائه-،  بعض  وسمى   -

اإلمام بقوله هذا إىل مسألة:
ج- التويل والتبي. ب- الب والبغض.   أ- اخلري والرش.  
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س70: روي عن اإلمام الصادق  قال: اشتكى رجل إىل أمري املؤمنني ، فقال له: سل ِمن امرأتك 
  درمها من صداقها فاشرت به عسال فارشبه بمء السمء، ففعل ما أمر به فربأ، فُسئِل أمري املؤمنني

عن ذلك، أيشء سمعته من النبي ؟ قال: ال ولكني سمعت اهلل يقول يف كتابه:
أ- آية 4 من سورة النساء، وآية 63 من سورة العنكبوت، وآية 43 من سورة املرسالت. 

ب ـ آية 19 من سورة الطور، وآية 24 من سورة الاقة، وآية 30 من سورة األنبياء.

ج- آية 4 من سورة النساء،  وآية 69 من سورة النحل، وآية 9 من سورة ق. 
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 معاجز أمري املؤمنني

يا أمري  إياه، من أين مطعمك ومشبك؟ فقال:   مع طائر الدراج سائاًل  س71: تكلم أمري املؤمنني 
املؤمنني من أربعمئة سنة أنا يف هذه الربية، ومطعمي ومشيب:

أ- ألتقط الب من األرض وأشب ماء السمء.
ب- إذا جعت فأصيل عليكم فأشبع، وإذا عطشت فأدعو عل ظامليكم فُأروى .

ج- أدعو ملحبيك فأشبع، وأدعو عل مبغضيك فُأروى. 
س72: كان جنٌي جالسًا عند رسول اهلل  يسأله عن قضايا مشكلة، فأقبل أمري املؤمنني  فتصاغر 

اجلنّي، حتى صار كالعصفور، فم كان سبب خوفه من أمري املؤمنني ؟ 
أ- أتى ليغرق سفينة النبي نوح  يوم الطوفان، فلم تناوهلا رضبه أمري املؤمنني  رضبة حتى قطع يده.

ب- أرسل النبي  بعد بعثته أمرَي املؤمنني  ليدعو اجلن إىل اإلسالم، فحاربم حتى دخلوا اإلسالم، 
وكان هذا اجلني من رضبه أمري املؤمنني  فقطع يده.
. ج- كان هذا اجلني سارقًا فقطع يده أمري املؤمنني

س73: ُيروى أن امرأة من األنصار ُقتلت ظلًم بمحبة أمري املؤمنني ، وكان  غائبا، فلم واىف ذهب 
إىل قربها ورفع رأسه إىل السمء، ودعا اهلل بكلمت فأحياها اهلل بإذنه وخرجت من قربها، وُردت إىل 

زوجها، وولدت غالمني، وعاشت بعد أمري املؤمنني  ستة أشهر، فمن تلك املرأة املؤمنة؟  
أ- أم فروة.

ب- أم هان.
ج- أم حبيب. 

فيها  هبدايا  اهلل  رسول  إىل  النجايش  بعث  قال:  الفاخرة  املناقب  كتابه  يف  الريض  السيد  نقل  س74: 
لنفسه سوى فص عقيق أمحر فأعطاه  الياقوت والعقيق فقسمها عىل أصحابه ومل يأخذ  فصوص من 
إىل أمري املؤمنني  وطلب منه أن يذهب به إىل النقاش ليكتب عليه سطرًا واحدًا وهو: ال إله إال 
اهلل، فمىض أمري املؤمنني وأعطاه النقاش، وقال له: اكتب عليه ما حيب رسول اهلل : ال إله إال اهلل، 
وما أحب أنا: حممد رسول اهلل سطرين. فلم جاء بالفص إىل النبي  وجده وإذا عليه ثالثة أسطر، 
فقال لعيل : أمرتك أن تكتب عليه سطرا واحدا كتبت عليه ثالثة أسطر، فقال: وحقك يا رسول 
  اهلل ما أمرُت أن يكتب عليه إال ما أحببَت وما أحُب أنا: حممد رسول اهلل سطرين، فهبط جربئيل
، وأنا  وقال: يا حممد ربُّ العزة ُيقِرئك السالم، ويقول لك: أنت أمرَت بم أحببَت، وعيل أمر بم أحبَّ

كتبُت ما ُأحُب...
ج- عيل خري البرش. أ-  عيل حبيب اهلل.                  ب- عيل ويل اهلل.   
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س75: ُيروى أن أحد أصحاب أمري املؤمنني  قال: أتيت موالي يوما فرأى يف وجهي كآبة، فقال: ما 
لك؟ فقلت: َديٌن أتى ُمطالٌب به، فأشار إىل حجر ملقى وقال: خذ هذا واقض منه دينَك، فقلت: إنه 
ل لك ذهبا، فدعوت باسمه، فصار احلجر ذهبا، فقال  حلجر، فقال أمري املؤمنني : ادع اهلل يب حُيوَّ
يل: خذ منه حاجتك، فقلت: وكيف تلني؟ فقال: يا ضعيف اليقني ادع اهلل يب حتى تلني، فإن باسمي 

أالن اهلل احلديد لداود، فمن ذلك الصحايب؟
أ- عمر بن يارس.

ب- سهل بن حنيف.
ج- سعد بن عبادة.

س76: قال اإلمام الصادق : دخل األشرت عىل عيل  فسّلم، فأجابه، ثم قال: ما أدخلك عيلَّ يف 
هذه الساعة؟ قال: حبك يا أمري املؤمنني، فقال: هل رأيت ببايب أحدا؟ قال: نعم...، فخرج واألشرت 
معه، وإذا بالباب ]جمموعة من املرىض[ فقال : ما تصنعون ها هنا؟ قالوا: جئناك ملا بنا، فرجع 
أبيض، فقرأ عليهم، فقاموا كلهم من غري علة، فم هي  فيه كتاب  أبيض،  له، فأخرج رقا  ُحّقا  ففتح 

علتهم؟ وكم كان عددهم؟ 
أ- أربعة مكفوفني.

ب- مكفوف وأصم ومقعد وأجذم.

ج- أكمه ومكفوف وأبرص ومقعد.
س77: روى األعمش قال: رأيت جارية سوداء تسقي املاء وهي تقول: ارشبوا املاء حبا ملن ردَّ َعيلَّ بصي، 
فقلت: يا جارية رأيتك يف املدينة رضيرة تقولني: ارشبوا حبا ملوالي عيل بن أيب طالب، وأنت اليوم 
طالب  أيب  بن  لعيل  موالة  أنت  جارية  يا  قال:  رجال  رأيت  إين  أنت  بأيب  قالت:  شأنك؟  فم  بصرية، 
وحمبته؟ فقلُت: نعم، فقال: اللهم إن كانت صادقة فردَّ عليها بصها، فواهلل لقد رد اهلل عيلَّ بصي، 

فقلُت: َمن أنَت؟ فقال:
. أ- أنا إلياس، وأنا من شيعة عيل بن أيب طالب

. ب- أنا اخلرض، وأنا من شيعة عيل بن أيب طالب

. ج- أنا إدريس، وأنا من شيعة عيل بن أيب طالب
وجحده،  ذلك  فأنكر  معاوية،  إىل  أخباره  يرفع  بأنه  رجال  اهتم    املؤمنني  أمري  أن  ُيروى  س78: 
 : أحتلف باهلل يا هذا إنك ما فعلت؟ قال: نعم، وبدر وحلف، فقال له أمري املؤمنني :فقال

إن كنت كاذبا فأعمى اهلل بصك، فم دارت اجلمعة حتى ُأخرج أعمى يقاد، فم اسم ذلك الشخص؟
أ- الارث بن نعمن الفهري.

ب- عبد اهلل بن ُايّب بن سلول.
ج- العيزار.
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س79: ُيروى عن األصبغ بن ُنباته قال: َمرَّ موالي أمري املؤمنني  بمقربة، ونظر إىل القبور، فقال: َأحُتبُّ 
أن أريك آية بإذن اهلل تعاىل؟ قلت: نعم يا موالي، فأشار بيده إىل قرب، وقال: قم يا ميت، وقام شيخ 
وقال: السالم عليك يا أمري املؤمنني، وخليفة رب العاملني، فقال : من أنت يا شيخ؟ فقال: أنا 
عمرو بن دينار اهلمداين، ... فقال: اذهب إىل أهلك وأوالدك وحدثهم بم رأيت، وقل هلم: إن عيل بن 

أيب طالب قد أحياين بأمر اهلل تعاىل َوردَّين إليكم بإذن اهلل، ففي أي معركة ُقتل؟ َمن قتله؟
أ- واقعة األنبار، قتله أصحاب معاوية.

ب- واقعة اجلمل، قتله أصحاب عائشة.
ج- واقعة النهروان، قتله اخلوارج. 

س80: ُاسند إىل سعيد التيمي التابعي أنه قال: كنّا مع أمري املؤمنني  يف مسريه إىل الشام، فعطش الناس 
واحتاجوا إىل املاء، فانطلق بنا أمري املؤمنني  إىل صخرة فأمرنا باقتالعها، فاقتلعناها فخرج لنا ماء 
فلم جيدوه، فسألوا  املكان  فأكفأناها، وبعد ذلك طلبوا  بإكفائها  أمرنا  ثم  ارتوينا مجيعا،  فشبنا حتى 
ُبني هبذا املاء، وما استخرجه إال نبي أو ويص نبي ويف ذلك  صاحب الدير، فأخربهم بأن هذا الدير 

قال الشاعر:
وراكض األرض ومن أنبع * للعسكر ماء العني يف الوادي القحط

فمن أخرج هذا احلديث؟
أ- اخلطيب البغدادي يف تاريه.

ب- ابن عساكر يف تاريه. 
ج- ابن كثري يف البداية والنهاية.
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 أدعية أمري املؤمنني

س81: من دعاء ألمري املؤمنني  يقول فيه: )اللهم إنك أعَلْمَت سبيال من ُسُبلك جعلت فيه رضاك 
وندبت إليه أولياءك وجعلته أرشف سبلك عندك ثوابا وأكرمها لديك مآبا وأحبها إليك مسلكا...(، 

وكان  يدعو هبذا الدعاء إذا أراد:
أ- اخلروج إىل الج.

ب- القتال.
ج- إعانة الفقراء. 

يا اهلل، نفيس  السيئات فلم جياِز هبا، إرحم عبدك  : )يا من عفا عن  س82: من دعاء ألمري املؤمنني 
نفيس، إرحم عبدك أي سيداه، عبدك بني يديك أيا رباه، أي إهلي بكينونيتك، أي أماله، أي رجاياه، أي 

غياثاه، أي منتهى رغبتاه، أي جمري الدم يف عروقي...( كان أمري املؤمنني  يدعو هبذا الدعاء يف:
. أ- يوم اجلمعة وقد تعلمه من رسول اهلل

. ب- ليلة اخلميس وقد تعلمه من اخلرض
 .ج- ليلة السبت وقد تعلمه من جبائيل

القدرة  البهاء والعظمة والكربياء والسلطان أظهرت  : )اللهم رّب  املؤمنني  س83: من دعاء ألمري 
كيف شئت، ومننت عىل عبادك بمعرفتك وتسّلطت عليهم بجربوتك وعّلمتهم شكر نعمتك، اللهم 
املتقني، صلِّ عىل حممد وآله يف األولني  إمام  التقى  للدين والعامل باحلكم وجماري  املرتىض  فبحق عيل 
واآلخرين، وأقّدمه بني يدي حوائجي أن تصيل عىل حممد وآل حممد وأن تفعل يب كذا وكذا...( كان 

أمري املؤمنني  يدعو هبذا الدعاء:
أ- يف الساعة األوىل وهي من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس من كل يوم.

ب- يف صالة الليل.
ج- لدفع الباليا والكوارث.  

َعنَْت  ولك  الّدعوات،  وُدِعَيْت  األصوات،  ُرفَِعْت  إليك  )اللهّم   : املؤمنني  ألمري  دعاء  من  س84: 
الوجوه، ولك خضعت الّرقاب، وإليك الّتحاكم يف األعمل، يا خري َمن ُسئِل، ويا خري َمن أعطى، يا 
صادُق، يا باّر، يا من ال خُيلُِف امليعاد، يا من أمر بالّدعاء وتكّفل اإلجابة، يا من قال: اْدُعويِن َأْسَتِجْب 
وَن َعْن ِعباَديِت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم داِخِريَن، يا من قال: َوإِذا َسَأَلَك ِعباِدي َعنِّي  َلُكْم إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكرِبُ
ُهْم َيْرُشُدوَن....كان يدعو به: اِع إِذا َدعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا يِل َوْلُيْؤِمنُوا يِب َلَعلَّ َفإيِنِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

ج- يف يوم عرفة.   ب- يف ليايل القدر.   أ- بعد الفريضة.  
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س85: من دعاء ألمري املؤمنني : )اللهّم إيّن أعوذ بك من أن أضام يف سلطانك، اللهّم إيّن أعوذ بك أن 
أضّل يف هداك، اللهّم إيّن أعوذ بك أن أفتقر يف غناك، اللهّم إيّن أعوذ بك أن أضيع يف سالمتك، اللهّم 

: إيّن أعوذ بك أن ُأغَلَب واألمر لك وإليك...(، دعا به
أ- لطلب الرزق.

ب- يف ليلة اهلرير.
ج- بعد صالة الليل.
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  رجال حول اإلمام أمري املؤمنني

س86: قال أمري املؤمنني  ألحد أصحابه: )إن القوم خافوك عىل دنياهم، وخفتهم عىل دينك، فاترك 
يف أيدهيم ما خافوك عليه، واهرب منهم بم خفتهم عليه.... إىل أن قال: فلو قبلت دنياهم ألحبوك، 

ولو قرضت منها ألمنوك(، فلمن وّجه كالمه؟
أ- أليب ذر الغفاري ملا خرج إىل الربذة.

ب- ملالك األشرت عندما توجه إىل مرص. 
ج- لعثمن بن حنيف حني واّله البرصة.

س87: كتب أمري املؤمنني  كتابا إىل أحد الصحابة وحّذره فيه من الدنيا وقد شّبهها باحلّية فإن ملمسها 
لني وسمها قاتل، فلمن هذا الكتاب؟.

أ- جرير بن عبد اهلل البجيل.
ب- مصقلة بن هبرية الشيبان.

ج- سلمن املحمدي.  
س88: قال أحد العلمء وقد سأله أحدهم قائال له: )أيم أعظم منزلة عند اهلل عيل أم أبو بكر؟ فقال: يا بن 
أخي، واهلل ملبارزة عيل عمرا يوم اخلندق تعدل أعمل املهاجرين واألنصار وطاعاهتم كلها وتربى عليها 

فضال عن أيب بكر وحده(، فمن صاحب هذه املقولة؟.
أ- أبو اهلذيل.

ب- عيل بن الفارقي.
ج- اخلليل الفراهيدي.

س89: قال أمري املؤمنني  لعمر بن يارس وقد سمعه خياطب أحدهم: )دعه يا عمر، فإنه لن يأخذ من 
الدين إال ما قاربه من الدنيا، وعىل عمد لبس عىل نفسه، ليجعل الشبهات عاذرا لسقطاته(، فمن قصد 

بكالمه ؟.
أ- أبو موسى األشعري.

ب- عمرو بن العاص.
ج- املغرية بن شبعة.

س90: سأل ربيعُة بن مالك السعدي أحَد الصحابة: إن الناس يتحدثون عن عيل بن أيب طالب ومناقبه، 
فيقول هلم أهل البصرية: إنكم لتفرطون يف تقريظ هذا الرجل، فهل أنت حمدثي بحديث عنه أذكره 
لو  وقال(:  أقسم  )ثم   ! عنه  أحدثك  الذي  وما  عيل،  عن  تسألني  الذي  وما  ربيعة،  يا  فقال  للناس؟ 
وضعت مجيع أعمل أمة حممد  يف كفة امليزان منذ بعث اهلل تعاىل حممدا إىل يوم الناس هذا، ووضع 
عمل واحد من أعمل عيل يف الكفة األخرى لرجح عىل أعمهلم كلها، فقال ربيعة: هذا املدح الذي ال 
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يقام له وال يقعد وال حيمل، إين ألظنه إرسافا ...! فقال: يا لكع، وكيف ال حيمل! وأين كان املسلمون 
املبارزة فأحجموا عنه  إىل  اهللع واجلزع، ودعا  إليهم عمرو وأصحابه فملكهم  يوم اخلندق وقد عرب 
  حتى برز إليه عيل فقتله ! )ثم أقسم ثانيا وقال(: َلعمُله ذلك اليوم أعظم أجرا من أعمل أمة حممد

إىل هذا اليوم وإىل أن تقوم القيامة، فمن ذلك الصحايب؟
أ- هاشم املرقال.

ب- حذيفة بن اليمن.
ج- املقداد الكندي.

س91: كتب أحدهم إىل معاوية كتابًا وهو يعرتف فيه بأحّقية أمري املؤمنني  باخلالفة حيث جاء فيه: 
)أما بعد، فإّن أهل الشورى ليس منهم أحد أحّق هبا من صاحبه، غري أن عليًا كان له من السابقة، ومل 

نا كلنا باخلالفة(، فمن هو؟ يكن فينا ما فيه، فشارَكنا يف حماسننا، ومل نشاركه يف حماسنه، وكان أحقَّ
أ- عثمن بن عفان.

ب- عبد الرحن بن عوف.
ج- سعد بن أيب وقاص.

س92: روى أحد الصحابة عن النبي  قوله: )النظر إىل وجه عيل عبادة(، فمن هو؟
أ- خالد بن الوليد.

ب- أبو بكر.
ج- أبو سفيان. 

األوصياء،  ويص  هذا  الناس،  أهيا  باخلالفة:    املؤمنني  أمري  بويع  بعدما  الصحابة  أحد  قال  س93: 
ووارث علم األنبياء، العظيم البالء...، الذي شهد له كتاب اهلل باإليمن، ورسوله بجنة الرضوان، َمن 

َكُملت فيه الفضائل، ومل يشّك يف سابقته وعلمه وفضله األواخر وال األوائل(، فمن ذلك الصحايب؟
أ- مالك األشرت.

ب- جابر األنصاري.
ج- مالك بن نويرة.

س94: كتب أحد التابعني إىل معاوية كتابا َبنيَّ فيه فضل أمري املؤمنني  جاء فيه: )... فكان أول من 
أجاب وأناب وآمن وصّدق وأسلم وسلم أخوه وابن عمه عيل بن أيب طالب(، فمن ذلك التابعي؟

ج- حممد بن أيب بكر. ب- قيس بن سعد.   أ- هاشم املرقال.  
أوهلا  نبيها احلوض  األمة ورودا عىل  )أول هذه   : املؤمنني  أمري  الصحابة يف فضل  أحد  قال  س95: 

إسالما عيل بن أيب طالب (، فمن القائل؟
ج- سلمن املحمدي. ب- املقداد بن األسود.   أ- أبو ذر الغفاري.  
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أمري املؤمنني  على ألسن الشعراء

س96: قال أحد الصحابة ملا بويع أمري املؤمنني  باخلالفة:

فحســـبنا عليـــًا  بايعنـــا  نحـــن  ــنإذا  ــن الفتـ ــاف مـ ــا نخـ ــن ممـ ــو حسـ أبـ
إنـــه بالنـــاس  النـــاس  أوىل  وبالســـننوجدنـــاه  بالكتـــاب  قريـــش  أطـــب 
أهلـــه دون  مـــن  اهلل  رســـول  وفارســـه قـــد كان يف ســـالف الزمـــنويص 

فمن القائل؟
أ- حسان بن ثابت.

ب- عبد اهلل بن رواحة.

ج- خزيمة بن ثابت.

س97: قال أحد شعراء أهل البيت  بمناسبة يوم الغدير:

اختيـــار عـــىل  النبـــي  املذيعـــاأصفـــاه  لـــه  الرفـــوض  أعيـــى  بـــم 
خـــم غديـــر  دوح  الـــدوح  أطيعـــاويـــوم  لـــو  الواليـــة  لـــه  أبـــان 
تبايعوهـــا الرجـــال  مبيعـــاولكـــن  خطـــرا  مثلهـــا  أر  فلـــم 
ولكـــن لعنـــا  هبـــا  أبلـــغ  صنيعـــافلـــم  أوهلـــم  بـــذاك  أســـاء 

فمن ذلك الشاعر؟
أ- الكميت.

ب- السيد المريي.

ج- الفرزدق.

س98: يذكر أن أحد الشعراء املنقطعني بالوالء إىل بني أمية كان يقول:

ومل نـــر مهديـــا عـــىل اجلـــذع يصلـــبصلبنـــا لكـــم زيـــدا عـــىل جـــذع نخلـــة
ســـفاهة عليـــا  بعثـــمن  وأطيـــبوقســـتم  عـــيل  مـــن  خـــري  وعثـــمن 

فوصل اخلرب إىل عبد اهلل بن جعفر ، فدعى أن يسلط اهلل عليه كلبا، فلم خرج من الكوفة افرتسه أسد، 
َفَمن هو؟

أ- جرير.
ب- األخطل.

ج-  حكيم األعور.
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س99: قال أحد شعراء أهل البيت  بمناسبة  عيد الغدير األغر:

بينهـــم يف  أمحـــد  الـــذي  ؟مـــن  نـــاداه  اخلـــم«  »غديـــر  يـــوم 
أصحابـــه بـــني  مـــن  فســـمه: أقامـــه  حواليـــه  وهـــم 
طالـــب أيب  بـــن  عـــيل  مـــوالههـــذا  كنـــت  قـــد  ملـــن  مـــوىل 
العـــال ذا  يـــا  وااله  مـــن  عـــاداهفـــوال  كان  قـــد  مـــن  وعـــاد 

فمن ذلك الشاعر؟
أ- السيد المريي.

ب- العبدي الكويف.
ج- دعبل اخلزاعي.

س100: قال أحد شعراء أهل البيت  بمناسبة  عيد الغدير األغر:

وبينـــه بينـــي  فـــرق  ال  أخـــي  كهـــارون مـــن موســـى الكليـــم ابـــن عمـــرانعـــيل 
غـــد يف  واخلليفـــة  علمـــي  عـــىل أمتـــي بعـــدي إذا زرت جثـــمينووارث 
فوالـــه عليـــا  واىل  مـــن  رب  وعـــاد الـــذي عـــاداه واغضـــب عـــىل الشـــاينفيـــا 

فمن ذلك الشاعر؟
أ- أبو عبد اهلل السني بن داود الكردي البشنوي.

ب- أبو السن عيل بن أحد الفنجكردي.
ج- أبو املعايل سامل بن عيل بن سلمن بن عيل املعروف بابن العودي.




