
P: هل تعرda eا] �لفو�كه �ملذكو�� 
h �لقرfg؟ 

��لطلح  ��لتني،  ��لعنب،  �لرما	،   :Á
(�ملو`)، ��لنخل. 

�حليو�نا9  daا]   eتعر هل   :P
�ملذكو�� h �لقرfg؟

أ	 �ملعز ��لنَّعجة  Á: �إلبل ��لَغنم ��لضَّ
 Lلِبغا�� ��َخليل  ��لِعْجل   aلَبـَقر��
(�ألسد)   aGلَقْسَو�� ��لِفيل   Gحلما��

��لِقَر�a ��لَكْلب ��لذئب ��ِخلنـزير. 

 fgبعض �لصفا9 للقر eهل تعر :P
�لكرمي �ملذكو�� فيه؟

Á: �ملجيد، �حلكيم، �لعزيز، �لكرمي، 
�لكتاz، �لذكر. 

oa :P سو�� تسمى با7 �لقرfg؟
 ،	jلفاحتة، كما ³يت بأ�ِّ �لقر� aGسو :Á


�ِّ �لكتاz، ��لسبع � ،	jفسطا� �لقر�
 aلصال�� ��حلمد  
يضا  ��لشفا&   ،Ïملثا�

��لرقية ��لكنـز ��لقرj	 �لعظيم.

oa :P سو�� تسمى قلب �لقرfg؟
Á: سوaG ياسني. 

oa :P سو�� تسمى عر�P �لقرfg؟
Á: سوaG �لر-ن. 

h :P كم موضع جتب سجد� 
�لتال�� h �لقرfg؟

Á: ١٤ موضعا.

oa h :P سو�� توجد سجدتاf؟
� سوaG �حلّج. :Á

P: ما�� ُيـقَرh a سجد� �لتال��؟ 
"�للهم   :
يقر �لتسبيح   ^k باإلضافة   :Á

 .Ïحي �جسد+ �جنا�G لك oْسجد
³عه  �شق  خلقه  ملن  �جهي  سجد 

�بصر� �وله �قوته." 

P: من هو J�a كاتب للوحي h مكة 
�ملكرمة ��ملدينة �ملنو��؟

 ،� عفا	  بن  عثما	  سيدنا  هو   :Á
 � بن كعب   }
 فكا	  �ملدينة   �
ما 
��نضم kليه عد� من �لصحابة فيما بعد.

 h نزلت vما هي �آلية �لوحيد� �ل :P
جوe �لكعبة؟

Á: هي قوله � ﴿َفْلُيَؤ�ِّ �لَِّذ+ �ْ¿ُتِمَن 
(٢٨٤ :aلبقر�) ﴾...َماَنَتُه
َ

 Jبكى �سو vآلية �ل� eهل تعر :P
�هللا � عند dاعها؟ 

 :Lقا  �  �بن مسعو �هللا  Á: عن عبد 
علي   
"�قرْ  � �هللا   LسوG  Ç  Lقا
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قر �هللا!   LسوG يا  فقلت:   ،"	jلقر�

حب ُ  Ïk"  Lقا 
ُنزL؟  �عليك  عليك، 

³عه من غM+." فقر
oُ "�لنساَ&"،  	

ِمن  ِجْئَنا   �Xَkِ ﴿َفَكْيَف  بلغُت:   �Xk  wح
ُكلِّ 
مٍَّة ِبَشِهيٍد َ�ِجْئَنا ِبَك َعَلى َهـُؤال& 
عينا�   �Xفإ 
ْمِسْك"، َ"  :Lقا َشِهيًد�﴾، 
تذGفا	. �قيل بأ	 GسوL �هللا � - بعد 
�خضّلت   wح بكى  �آلية-  هذ�  ³ا� 
�جنتا�، �قاL "يا zG هذ� على َمن 
نا 


Gَهم. " n بني ظهر�نيهم فكيف من

 h  zبن �جل  عز  �هللا  aقسم  هل   :P
�لقرfg؟

هو   � �هللا   LسوG �كا	  نعم؛   :Á
�لوحيد �لذ+ 
قسم �هللا تعا^ به �Xلك 
َسْكَرِتِهْم  َلِفي  kِنَُّهْم  ﴿َلَعْمُرَ�  قوله   �

َيْعَمُهوَ	﴾ (�حلجر: ٧٣). 

P: ما هو عد3 �لسو� h �لقرfg �لكرمي 
�لv �سُتهّلت باحلر�e �ملقطعة؟ 

.aG٢٩ سو :Á

 h �لصال�  ُ�كر9  مر�  كم   :P
�لقرfg؟

.a٧٠٠ مر :Á

على  �لنقط  �ضع   oلذ� من   :P
�حلر�e �ملعجمة h �لقرfg؟ 

نقط  مت   :Lتقو  oلر��يا� 
كثر   :Á

بن  �مللك  عبد  خالفة  
يا�   �  	jلقر�
يوسف  بن   Áحلجا� من   aG�مببا مر��	 
 ��لثقفي ��Ç �لعر�À حينذ��، �يذكر 
�لد¿Ç، �نصر   �
بو �ألسو  Àلسيا� هذ� 

-د  بن  ��خلليل  �لليثي،  عاصم  بن 

�لفر�هيد+. 

 P��يد  � ج$يل   fكا كيف   :P
�لنzَّ �لقرfg؟

 	jلقر� � يعر¹  Á: كا	 GسوL �هللا 
 aحد��  aمر  � جrيل  على  �لكرمي 
 �� عا�،  كل  من  Gمضا	  شهر   �
�لسنة �ألخaM من حياته عرضه مرتني، 
كا	  جrيل   	k"  :�  Lيقو Xلك   ��
Gمضا	  شهر  كل   �  	jلقر�  ËضGيعا
مرتني،  �لعا�  هذ�   ËضGعا �kنه   ،aمّر
»ذ�  
جلي".  حضر  قد  kّال   ��G
 �ما 
يستحبُّ قر�&a �لقرj	 مرتني على �ألقل 

� Gمضا	. 

من  �لِقبلة  حتويل  gية  نزلت  م�   :P
بيت �ملقدP �� �لكعبة �ملشرفة؟

Á: مت حتويل �لِقبلة بعد ستة عشر شهًر� 
من هجرa �لرسوX� ،� Lلك � شهر 

.aللهجر Ïلعا� �لثا� �Gجب 
 

 fgلقر�  h ثو�  غا�  �كر  aين   :P
�لكرمي؟

�لتوبة   aGسو من  �ألGبعني  �آلية   �  :Á

َفَقْد  َتْنُصُر�ُ�  ﴿kِال  تعا^:  قوله  �هو 

ْخَرَجُه �لَِّذيَن َكَفُر�� َثاِنَي َ Xْkِ َنَصَرُ� �ُهللا
�ْثَنْيِن Xْkِ ُهَما ِفي �ْلَغاXْkِ Gِ َيُقوLُ ِلَصاِحِبِه 
ال َتْحَزْ	 kِ	َّ �هللا َمَعَنا َفَأْنَزLَ �ُهللا َسِكيَنَتُه 

َعَلْيِه َ�
َيََّدُ� ِبُجُنوٍ� َلْم َتَرْ�َها﴾.

بيو[   fgلقر�  h ُ�ِصف  يو[   oa  :P
�لفرقاf؟

Á: يو� نَصَر �هللا عز �جل نبيه ��لذين 
معه ببدG، �كانو� ضعافا. 

P: كم من �لسو� �لقرgنية مكية؟ 
Á: ٨٧  مكية �٢٧ �ألخرD مدنية.

oa :P �لسو� مكية �aيها مدنية؟ 
بعد  نزلت  �ل�  هي  �ملدنية؛   Gلسو�  :Á
 Mغ � 
بد قد  نز�»ا  �»جرk� a	 كا	 
 ،aل� نزلت قبل �»جر� Gملدينة. ��لسو�

تسمى مكيًة.

 fgلقر�  h �كر�   3�� �جل   oa  :P
بكنيته؟


بو »ب، �Xلك  Lِعد�ُّ �ِهللا ��لرسو :Á
� مستهل سوaG �ملسد ﴿َتبَّْت َيَد� 
َِبي 

﴾ (�ملسد: ٢)  َلَهٍب َ�َتبَّ

P: �سم كم جبل ��h 3 �لقرfg؟
 ،aملر��� �لصفا،  �هي:  
Gبعة،   :Á

.+���لطوG، ��جلو

٣٥
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