
 جمعيــــة العلمـــاء المسلميـــــن الجزائرييــــــن
 الجزائر وطننا –العربية لغتنا  –اإلسالم ديننا 

 الشلف -" اءبنــــي حـــو  "   ــة ــــــة بلديـــــشعب

 الطابق األرضي، بني حواء Eمسكن تساهمي عمارة  501حي : لعنوانا

 

 م 2020/ هـ  1441مسابقة رمضان 

 **  ةــــة اإلجابــــــورق  **

 

 

 

 
 : الّسؤال األّول
ويربط بعض الناس معنى الفتنة في القرآن ". وقاتلوهم حتى ال تكوَن فـــتـنــة: "ويقول أيضا" والفتنُة َأَشدُّ من القتل: "تعالىيقول اهلل 

، فهل هذا صحيح؟ فإن لم يكن صحيحا، فما معنى الفتنة في اآليتين "الفتنة نائمة لعن اهلل من أيقظها: "بالمعنى الُمَتداول في المثل
 الكريمتين؟

:......................................................................................................................لجوابا
.............................................................................................................................. 

 :نيالّسؤال الثا
تنزيُل معاني : من أسباب الوقوع في الفهم الخطأ في كالم اهلل وكالم رسوله، وحتى كالم المتقدمين من العلماء والشعراء وغيرهم

أنها " ةإنَّ اهلل ال يظلُم مثقاَل َذرَّ : "في مثل قوله تعالى" ذرة"فهم كلمة : االصطالحات الحادثة على كالم اهلل أو كالم رسوله، ومن ذلك
 ما َعــَناُه الكيميائيون عن أصغـــر وحدة في المادة، فما معنى الذرة في اآلية؟

:......................................................................................................................الجواب
 : الّسؤال الثالث.

: لمثـل  قولـه تعـالى غـة، وقـد يتسـبَّي فـي فهـمو مغلـو بمعنـى الُمـدَّة، ويـَُعـــدُّ هـذا  طـأ  عنـد أهـل  اللُّ " الفتـــرة"يستعمل كثيٌر من الناس كلمة 
 ، فما المقصود بالفترة في اللغة وفي اآلية؟"على فَتـــــرةو من الرُّسل"
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 : الهاتف                    :    تاريخ الميالد                       :      اللقب                   :       االسم 

  :العالمة                                                                   



 :السؤال الرابع

فــــقوله  المعنيين والذي يكون المألوَف غالبا، وقد ال يكون المراد، أحيانا إلى َسبق  الفهم  إلى أحديؤدي الُمشتَـــَرك اللَّفظي 
 ي،ـــــــــــاشتراك لفظ" رجاال" و "  نَـقــد ر"، قد وقع في كلمتــــــــــــي "بانافَـــر جاال  أو رُك:" قوله تعالى، و "َفَظنَّ أن لن نَــــقد َر عليه:"تعالـــــــــى

 .من الكلمتين في اآليتين َوضِّحـــُه وبـَيِّــــــن الُمرادَ  
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 :السؤال الخامس

ــنَّ : "يقول اهلل تعالى ل يدك : "ويقول عــزَّ شأنه لموسى عليه السالم" َوليضر بن ب ُخُمر ه نَّ على ُجـيُـوبـ ه  ، وقد يتبادر إلى "في جيبكوَأد  
، ولعل هذا لم يكن معروفا عند ىأذهاننا أن الجيي هو ذلك المكان الَمخيط زيادة في الثياب وله فتحة لوضع النقود أو أغراض أ ر 

 العرب آنذاك، فيصبح اصطالحا حادثا ترفضه نصوص الوحي، وعليه فما هو المراد بالَجــيــــي في اآليتين؟
 .....................................................................................................................:.الجواب

 

 : السؤال السادس
 القدر، فما هي هذه المراتي؟ و القضاء   يجي إيمانه بجميع مراتي   والقدر   د بالقضاء  العب   إيمانُ  مَّ ـــت  يـَ ل  
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.............................................................................................................................. 

...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 :السؤال السابع
يعأ  .ذكر سبي غزوة الُمَرْيس 
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 :السؤال الثامن

 من هو الصحابي الذي نزل جبريل عليه السالم على هيئته؟
 :......................................................................................................................الجواب

 

 
 :السؤال التاسع

 من صاحي هذه الكلمات وأين قال ذلك؟
، علمي   سياسي   بالمغرب انقالبو  إحداث على وعزم الشرق إلى تومرت ابن رحل حتَّى سلفيِّين المغرب أهل وكان»  بطريقة فأ ذ ديني 

 واحتجبت بالمغرب، األشاعرة انتصار فتمَّ  المؤمن، عبد يد على انقالبه ثمَّ  مجسِّمين، السلفيِّين المرابطين وسمَّى ونصرها، األشعري
 .«مختلفةو  أزمنةو  في العلم أهل من قليلون أفرادٌ  إالَّ  بعدهم ينصْرها فلم صنهاجة، دولة بسقو  السلفية
 :......................................................................................................................الجواب

 
 : السؤال العاشر

 :من صاحي هذه المقولة
 ب بَـيـَِّنةو  جرحته في يأتيَ  أن إالَّ  أحدو  قول إلى فيه يُلتفتْ  لم بالعلم وعنايته ثقُتهُ  وبانت أمانُتُه، العلم في وثبتت عدالُتُه، صحَّت من إنَّ »

 .«والمعاينة المشاهدة من فيها والعمل الشهادات طريق على جرحته بها تصحُّ  عادلةو 
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 :السؤال الحادي عشر
 ل َمــــــــــــــــــــن هذه الكلمة؟

َلت كما» ب بين وحالت األفكار، أماتت التي الجامد العامِّ  التقليد بدعة العلم أهل مذهي على ُأد    والكتاب، السُّنَّة وبين العلم طالَّ
، وال استنبا و  وال فقهو  في ال الساعة، قيام إلى الرابع القرن نهاية من إليهما محتاجو  غير قوم زعم في وصيَّرْتها  عنهما استغناء   تشريعو
ب فأعرض والمختصرات، المتون من الفروع بكتي زعموا  الظاهرة، معانيها وصارت األئمَّة، وكتي والسنَّة الكتاب في التفقُّه عن الطالَّ
 .«المتصدِّرين كبار عند حتَّى مجهولة   الخفيَّة بـَْلهَ 
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 :عشرالسؤال الثاني 
ــــــــح والُمَؤنِـّــــي؟  ما الفرق بين النَّاص 

 :......................................................................................................................الجواب
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 :السؤال الثالث عشر
 يذكر العلماء آفة  ُتصيي العلوم ليس هنالك من آفة أشد منها عليها، فما هي هذه اآلفة؟

 .................................................................................................:.....................الجواب
.............................................................................................................................. 

 

 :السؤال الرابع عشر
 ما مدى صحة هذه المقولة؟. ال يَأمـُـــــر بالمعروف من ال يـَفـَعـــُله :يقول بعضهم
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 :السؤال الخامس عشر
 ؟ 4ية اآل - الحديدسورة  " وهو معكم أينما كنتم " :قوله تعالىالَمع يَـــّــــة في ما معنى 
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