
 

 

 ية صعبة مع اجوبتهااسئلة دين

وهي إحدى أصناف األسئلة المميّزة التي تسترعي اهتمام وانتباه الُمتسابقين للتفكير في اإلجابات التي تُعبّر عن حجم الثقافة  

 التي يحملونها، وعن ذلك نطرح أبرز أسئلة دينيّة ثقافيّة في اآلتي: 

 لّشرع اإلسالمي، وما هي؟كم عدد المذاهب الفقهيّة التي يقوم عليها ا السؤال: •

 يقوم الّشرع على أربعة من المذاهب، وهي )الّشافعيّة، والحنفيّة، والحنبليّة، والمالكيّة(  اإلجابة: •

هو أحد أقارب الّسيدة خديجة، وهو اّول من ذهبت برسول إليه لالستشارة بعد نزول الوحي من هللا، فمن  السؤال: •

 هو؟

 اإلجابة: ورقة بن نوفل.  •

 من هو الّصحابي صاحب فكرة إقامة الخندق حوَل المدينة، ومتى قامت غزوة الخندق على وجه التّحديد؟  السؤال: •

وقامت الغزوة في تاريخ السنة  -رضوان هللا عليه-صاحب الفكرة هو الّصحابي الجليل سلمان الفارسي  اإلجابة: •

 الخامسة للهجرة. 

 لى، وجاءت ذكرها في كتابه العزيز؟ما هي الّشجرة األولى التي خلقها هللا تعا السؤال: •

 أول شجرة ُخلقت هي شجرة الّزيتون. اإلجابة: •

من هو الّصحابي الذي جمع القرآن الكريم في كتاب موّحد، ومن هو الّصحابي الذي اقترح تلك الفكرة  السؤال: •

 على أبا بكر الّصديق؟ 

 عنه، وقد اقترح فكرة تجميع الّسور رضي هللا-جمع المصحف كان في عهد الخليفة عثمان بن عفّان  اإلجابة: •

 .-رضي هللا عنه وأرضاه-القرآنية الّصحابي عمر بن الخّطاب 

 متى فرض هللا على عباده الُمسلمين أن يقوموا على عبادة الّصيام للمّرة األولى بعد الهجرة؟  السؤال: •

 تّم ذلك في السنة الثانية للهجرة. اإلجابة: •

 اسئلة دينية صعبة عن االنبياء

هي إحدى البصمات الشرعيّة التي يهتدي بِهداها اإلنسان الُمسلم، ويتعّرف من خاللها على جوهر العقيدة  إّن قصص األنبياء

 واإليمان الحقيقي باهلل تعالى، وقد وردت في كثير من الّسور واآليات، وعن ذلك نطرح لكم اآلتي:

 نبياء؟السؤال: ما هي اآلية التي جمع هللا في ذكرها ثمانية عشر من الّرسل واأل •

تُنا آتَيناها إِبراهيَم َعلى قَوِمِه نَرفَُع دََرجاٍت َمن نَشاُء إِنَّ َربََّك  اإلجابة: • في سورة األنعام، بقوله تعالى "َوتِلَك ُحجَّ

يَّتِِه داوودَ َوُسلَيمانَ   َوأَيّوَب َويوُسَف َحكيٌم َعليٌم* َوَوَهبنا لَهُ إِسحاَق َويَعقوَب ُكالا َهدَينا َونوًحا َهدَينا ِمن قَبُل َوِمن ذُِرّ

َوموسى َوهاروَن َوَكذِلَك نَجِزي الُمحِسنيَن* َوَزَكِريّا َويَحيى َوعيسى َوإِلياَس ُكلٌّ ِمَن الّصاِلحيَن* َوإِسماعيَل 

لنا َعلَى العالَميَن"    َواليََسَع َويونَُس َولوًطا َوُكالا فَضَّ

 تعالى على البشريّة؟  كم عدد األنبياء والُرسل الذي أنزلهم هللا السؤال: •

 .25إّن العدد الحقيقي غير معروف، إّّل أّن آيات هللا أخبرتنا ب  اإلجابة: •

 كم عدد الّسنوات التي عاشها سيّدنا آدم، منذ نزوله إلى األرض؟؟  السؤال: •

 اإلجابة: عاش ألف عام.  •

 لهم من الّسماء؟السؤال: من هو النبّي الذي طلب منه قومه أن يطلب من هللا تعالى إنزال مائدة  •

 -عليه الّسالم-نبّي هللا عيسى  اإلجابة: •

 عليه السالم؟ -كم عدد السنوات التي عاشها نبّي هللا نوح   السؤال: •

 عام.   350عام، حيث عاش بعد الطوفان  950اإلجابة: كان عمر سيبّدنا نوح عند الوفاة  •

 اسئلة دينية صعبة من القران

ن  يُعتبر القرآن الكريم هو المصدر األساسي للتشريع اإلسالمي، وهو ما دعى العلماء والُمفكّرين لدراسته عاًما بعد آخر، وع

 تلك األهميّة نقوم على طرح أقوى وأصعب أسئلة من القرآن الكريم في اآلتي:

 ما هي الّسورة التي تعدل قراءتها ثالث مّرات قراءة القرآن الكريم كاماًل؟ السؤال: •

 هي سورة اإلخالص. اإلجابة: •

 كم العدد الذي ذُكر به اليهود في سور وآيات القرآن الكريم؟  السؤال: •



 

 

 ثماني مّرات.  اإلجابة: •

 ما هي السورة التي يُطلق عليها بانّها الّسورة األكبر في كتاب هللا تعالى؟ السؤال: •

 هي سورة البقرة. اإلجابة: •

 فأحياه هللا وجعلها بردًا وسالًما عليه؟من هو النبي الذي ألقاه قومه في النّار لمدّة سبعة أيّام،  السؤال: •

 -عليه الّسالم-سيّدنا إبراهيم الخليل  اإلجابة: •

 من هم أكثر األنبياء ذكًرا في كتاب هللا تعالى، وكم عدد المرات التي جاء اسمه في آيات هللا؟  السؤال: •

 مّرة. 236عليه الّسالم، وقد ذُكر -نبّي هللا موسى   اإلجابة: •

 مية للمسابقات صعبةاسئلة دينية إسال

وهي من األسئلة المميزة التي تحمل مع نفحاتها الكثير من المعلومات التي تزيد من رصيد الّطالب بالمعلومات الدينيّة،  

  والتي يُمكن اعتمادها في المسابقات، وأبرز ما جاء: 

في الغار أثناء رحلة الهجرة من مّكة  -ليه وسلّمصلّى هللا ع-ما هو الحيوان الذي وقف عونًا لرسول هللا السؤال:  •

 المكّرمة إلى المدينة المنّورة؟ 

 العنكبوت الذي نسج على باب الغار.اإلجابة:  •

 ما هي الّطاعة التي إن صلحت صلح ما بعدها، وإن فسدت فسد ما بعدها؟السؤال:  •

 طاعة الّصالة المفروضة.اإلجابة:  •

 ما هُما الّركعتان التان قيل بأنّهما خير من الدّنيا وما فيها، أو خير مّما طلعت عليه الّشمس؟ السؤال:  •

 ركعتا السنّة قبل صالة الفجر.اإلجابة:  •

قبل أن يُبعث، وقبل أن يعرفها  -صلّى هللا عليه وسلّم-من هو أّول من آمن برسالة محمد بنت عبد هللا السؤال:  •

  سيّدنا الُمصطفى؟

 . ورقة بن نوفلاإلجابة:  •

 كم عدد سور القرآن الكريم كاملةً؟السؤال:  •

 سورة. 114يحتوي القرآن الكريم على اإلجابة:  •

 اسئلة دينية صعبة عن رمضان مع الحل

إّن شهر رمضان الُمبارك هو أحد مواسم ومناسبات الخير المميّزة التي تَستقبلها القلوب بعين الّرعاية، وعن ذلك الّشهر  

 الفضيل، نقوم على سرد أبرز أسئلة رمضانيّة للُمسابقات، والتي جاءت في الخيارات اآلتية:

 

 منها؟ ما هي األشياء التي تُطل صيام الُمسلم لو انتهك أيّا  السؤال: •

تناول الّطعام أو الّشراب، اّلستمناء، والقيء الذي يكون عن سابق قصد وإصرار، والحجامة التي تشمل  اإلجابة: •

 على ُخروج الدَّم، ونزول دم الحيض أو النُفساء من النّساء.

 ما هو الحكم الّشرعي في صالة التراويح بعد أذان المغرب؟ السؤال: •

 ة، وقد أدّاها الّرسول جهًرا وجماعة، وأدّاها في المنزل.اإلجابة: هي إحدى السنن النبويّ  •

 كيف يُمكن لإلنسان الُمسلم أن يحظى بأجر عن صيام الدّهر ُكلّه؟  السؤال: •

 عبَر صيام شهر رمضان، وإلحاقه بستّة أيّام من شهر شّوال. اإلجابة: •

 الُمسلمين بتحّريها لما فيها من الخير ماهي اسم الليلة الُمباركة من ليالي رمضان، والتي أمر رسول هللا السؤال: •

 واألجر؟

 ليلة القدر.  اإلجابة: •

 صلّى هللا عليه وسلّم عند اإلفطار من أيّام رمضان؟ - ما هو دعاء رسول هللا  السؤال: •

 كان يقول "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العُروق وثبت األجر إن شاء هللا". اإلجابة: •

 ية صعبة عن الصحابة اسئلة دين



 

 

بكثير من الِصفات والفضائل اإليجابيّة التي جعلتهم فخًرا وعًزا للحبيب،  -صلّى هللا عليه وسلّم-ميّز هللا صحابة رسول هللا 

 وسندًا في نشر الدّعوة، وفي ذلك نسرد لكم أصعب أسئلة عن الصحابة في اآلتي:

 سوار القسطنطينيّة )إسطنبول اآلن(؟من هو الّصحابي الذي دُفن شهيدًا على أ السؤال: •

 -رضي هللا عنه وأرضاه-الّصحابي أبو أيّوب األنصاري  اإلجابة: •

 من هو الّصحابي الذي وزن إسالمه إسالم أّمة بأكملها؟ السؤال: •

 - رضي هللا عنه وأرضاه- سيّدنا أبا بكر الّصديق  اإلجابة: •

 من هو الّصحابي الذي فّرق هللا به بين الحّق، والباطل، ووافقت آيات هللا الكثير من أحكامه؟ السؤال: •

 اإلجابة: عمر بن الخّطاب )رضي هللا عنه وأرضاه(. •

كان يعبد محمدًا، فإّن محمدًا قد مات، ومن   من هو الّصحابي الذي استجمع قواه في وفاة الّرسول" من السؤال: •

 كان يعبد رّب محّمد، فأّن هللا حّي ّل يموت" طبت حيًا وميتًا يا رسول هللا؟

 الّصحابي أبو بكر الّصديق )رضي هللا عنه وأرضاه(. اإلجابة: •

م وتوفّاهما هللا في سنة في اإلسال 60سنة في الجاهليّة و  60من هما الصحابيان الجليالن اللذان عاشا  السؤال: •

 للهجرة؟  54المدينة عام 

 .-رضي هللا عنهما وأرضاهما-اإلجابة: هما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت  •


