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 ��م ا� ا����ن ا����م

 معنی سیره نبوي چیست؟ :1س 

 باشد. می از والدت تا وفات سیره، زندگانی محمد مصطفیج: 
 ؟منابع مهم سیره را ذکر نمایید :2س

 قرآن کریم و سنت نبوي :ج
 ؟هدف از مطالعه سیره نبوي چیست :3س

و در مسیر سـنت او حرکـت نمـودن اسـت یـا اسـوه        پیروي کردن از رسول اهللا :ج
 .باشد می در عمل و پیروي کردن از سنت او قراردادن پیامبر 

 ؟یدرا تا جد دومش بیان فرمای نسب پیامبر :4س

 محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب بن هاشم. :ج
 چه بود؟ نام مادر پیامبر :5س

 آمنه دختر وهب زهریه قریشی. ج:
 جایگاه عبدالمطلب در میان قریش چگونه بود؟ :6س

 کردند. می پیري بزرگوار بود که از دستورات او پیروي ج:
 تا کجا ذکر شده است؟ نسب پیامبر :7س

 ابراهیم پدر عرب مستعربه  تا اسماعیل پسر  ج:
 چیست؟ مشخصه نسب پیامبر :8س

از طبقه متوسط جامعه بود و همه پدران و مادرانش بزرگـوار و داراي نسـب پـاك    ج: 
 بودند.
 ؟چه زمانی فوت کرد پدر پیامبر  :9س

 ماهه بود. 2در شکم مادرش،  زمانی که پیامبر ج:
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 ؟در کجا دفن شد پدر پیامبر :10س

 از قبیله بنی عدي در مدینه به خاك سپرده شد.هایش  در نزد دایی عبداهللا ج:
 در چه سالی به دنیا آمد؟ پیامبر :11س

 میالدي 571روز دوشنبه ماه ربیع االول سال  ج:

 اي همزمان گردید؟ با چه حادثه والدت پیامبر :12س

 .براي ویران کردن کعبه)( حمله ابرهه حبشی به مکه مکرمه ج:

 در چه سرزمینی بدنیا آمد؟ رپیامب :13س

 .در شهر مکه و در خانه ابوطالب ج:
 چه بود؟ پیامبر ي نام دایه :14س

 .شفاء مادر عبدالرحمن بن عوف ج:
 برگزید؟ چه کسی نام محمد را براي پیامبر :15س

 پدربزرگش عبدالمطلب. ج:
  ؟را بر عهده گرفت چه کسی حضانت و سرپرستی پیامبر :16س

 .برکه حبشی ام ایمن ج:
 شیر داد؟ : چه کسی براي اولین بار به پیامبر17س

 .خدمتکار عمویش ابولهب به نام ثویبه ج:

 را پیدا کرد؟ چه کسی در دوران شیرخوارگی افتخار شیردادن پیامبر :18س

 .حلیمه دختر ابو ذؤیب سعدیه ج:

 چه مدت در نزد حلیمه ماند؟ پیامبر :19س

   .سال 4به مدت  ج:

 زمانی که در نزد حلیمه بود روي داد؟ براي پیامبراي  حادثه چه :20س

بـه وسـیله جبرئیـل امـین و شستشـو دادن       شکافته شدن سینه پیامبر )شق صدر( ج:
 .قلب او با آب زمزم
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 در کجا وفات یافت؟ آمنه مادر رسول اهللا :21س

سـال   6ن پیـامبر  به نام ابواء کـه در آن زمـا  اي  منطقه در حال بازگشت از مدینه در ج:
 .داشتند

 چه کسی بعد از وفات مادرش سرپرستی پیامبر را بر عهده گرفت؟ :22س

 .پدربزرگش عبدالمطلب ج:

 در چه سنی پدربزرگش را از دست داد؟ پیامبر :23س

 .سالگی 8در سن ج: 

 پس از وفات پدر بزرگش چه کسی سرپرستی او را بر عهده گرفت؟ :24س

 .عمویش ابوطالب ج:

 چند ساله بود که با عمویش به شام سفر نمود؟ پیامبر :25س

 .سال 12 ج:
 ؟قبل از بعثت در کدام جنگ شرکت کرد پیامبر :26س

 .در جنگ فجار ج:

 در آن جنگ چند سال داشت؟ پیامبر :27س

 .سال 20ج: 

  ؟قبل از بعثت در چه پیمانی شرکت کرد پیامبر :28س

 ان)پیمان جوانمرد( پیمان حلف الفضول ج:

 در چند سالگی براي دومین بار به شام سفر کرد؟ پیامبر :29س

 .سالگی 25ج: 

 ؟به شام چه بود دلیل دومین سفر پیامبر :30س

 .براي تجارت با مال خدیجه به سوي شام رفت ج:
 ؟در چند سالگی با خدیجه ازدواج نمود پیامبر :31س 

 .سالگی 25در سن  ج:
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 ؟چند سال داشت ا پیامبرخدیجه در هنگام ازدواج ب :32س

 .سال 40 ج:

 ؟خواستگاري نماید باعث شد که خدیجه از پیامبراي  انگیزه چه :33س

 .به ویژه صفت امانتداري ایشان اخالق و رفتار نیک پیامبر ج:

سـنگ   در هنگام بروز اختالف در میان قبایل قریش در مـورد نصـب   پیامبر :34س

 ل داشت؟حجر االسود در دیوار کعبه چند سا

 .سال 35 ج:

 ؟قبل از بعثت چه بود لقب پیامبر :35س

 .به امین مشهور بود ج:

 ؟شد در سفر شام رحمت الهی چگونه شامل حال پیامبر :36س

 .کرد می تکه ابري او را از شدت گرما محافظت ج:

 اند؟ بشارت داده کدام کتاب آسمانی به بعثت محمد:37س

 .تورات و انجیل ج:

 ؟به چه صورتی بوده است حی براي پیامبرآغاز و :38س

 .ابتدا به صورت رؤیاهاي صادقانه ج:

 ؟نمود چیست می نام غاري که پیامبر در آن خلوت :39س

 .غار حراء ج:

 ؟فرمود چه بود که جبرئیل در غار حراء به پیامبر اي  کلمه اولین :40س

 .یعنی بخوان :أْ رَ قْ اِ  :فرمود ج:

 ؟ی به پیامبري مبعوث گردیددر چه سال پیامبر  :41س

 .سالگی 40 ج:

 ؟نازل شد چه بود اولین آیه قرآنی که بر پیامبر  :42س
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 ﴿ ج:
ۡ
ِ  ٱۡقَرأ ِيَرّ�َِك  ٱۡسمِ ب  .﴾١َخلََق  ٱ�َّ

 ؟درغار اتفاق افتاد چه بود گیري خدیجه در باره آن چه براي پیامبر موضع :43س

 زیان و ضـرر و آسـیب و نـاراحتی    خداوند هرگز تو را دچار ،قسم به خدا :فرمودج: 
 .کند نمی

 پسر عموي خدیجه) نسبت به آن چه در غار براي پیامبر( موضع گیري ورقه :44س

 پیش آمد چه بود؟

جبرئیل) همان مأمور وحی اسـت کـه خداونـد او را بـر موسـی نـازل       ( این :گفت ج:
 . فرموده است

 فرماید؟ می ومش امررا به انذار ق خداوند پیامبر هایی  در چه آیه :45س

َها﴿ ج: ُّ�
َ
� ثِّرُ  َ�ٰٓ نِذۡر  ١ ٱلُۡمدَّ

َ
ۡ  ٢ُ�ۡم فَأ  .﴾...٣َوَر�ََّك فََكّ�ِ

 ؟هایشان شد را نام ببرید اولین سه نفري که نور اسالم وارد دل :46س

   .نخدیجه، ابوبکر و علی ج:
 کرد؟ می در آغاز چگونه مردم را دعوت پیامبر  :47س

 .نمود می و راز نگهدار را به صورت پنهانی دعوتافراد مورد اعتماد  ج:

 داشت چه بود؟ می جواب عثمان بن عفان به عمویش که او را از اسالم باز :48س

 شوم. نمی کنم و از آن جدا نمی قسم به خدا هرگز آن را رها ج:

 نام ببرید؟ سبقت گیرندگان در پذیرش اسالم از اهل بیت پیامبر  اسامی :49س

  .ن لی، زید بن حارثه و ام ایمنخدیجه، ع ج:
 سابقینی که به دعوت ابوبکر ایمان آوردند را نام ببرید؟ :50س

 .ن عثمان، زبیر، عبدالرحمن بن عوف، سعد و طلحه بن عبیداهللا ج:
 ؟کرد می در چه مکانی سابقین را مالقات پیامبر  :51س

  .در خانه ارقم بن ابی ارقم ج:
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 ر شروع شد؟با کدام آیه دعوت آشکا :52س

ۡعرِۡض َعِن  فَٱۡصَدعۡ ﴿ ج:
َ
 .﴾٩٤ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ بَِما تُۡؤَمُر َوأ

 پس از آنکه پیامبر دعوتش را آشکار نمود موضع گیري قریش چگونه بود؟ :53س

 .او را مورد تمسخر و استهزاء و اذیت و آزار قرار دادند ج:

استهزاء نمود چه نام سر سخت ترین کسی که بیشتر از همه به پیامبر اهانت و  :54س

 .داشت

 .ابوجهل :ج

 را اذیت کردند؟  سه نفر را نام ببرید که رسول اهللا  :55س

 .عقبه بن ابو معیط ،زن ابولهب)( ابولهب، ام جمیل ج:

 ؟نازل شد کدام آیه در باره استهزاء کنندگان به رسول اهللا  :56س

 .﴾٩٥ ٱلُۡمۡسَتۡهزِءِينَ إِنَّا َكَفۡيَ�َٰك  ﴿ ج:
 کند؟ می قرآن ولید بن مغیره را چگونه توصیف :57س

ۖ ﴿ نماید: می او را به عناد و سرکشی وصف ج: ٓ  .﴾١٦َ�َن �َ�ٰتَِنا َعنِيٗدا  ۥإِنَّهُ  َ�َّ
 کرد؟ می بالل در هنگام شکنجه چه سخنی را زمزمه :58س

 .احد احد ج:
 ؟زاد نمودآ ،کردند می چه کسی بالل را از دست کسانی که او را شکنجه :59س

 ابوبکر صدیق بالل را از اربابش خرید. ج:

 اسالم شکنجه شدند را نام ببرید؟ سه نفر که به سختی در راه :60س

 .عمار، خباب و زنیره ج:
 فرمود؟ می شدند چه می به خانواده یاسر آنگاه که شکنجه پیامبر  :61س

 .صبر کنید اي خانواده یاسر که سرانجام شما بهشت استج: 

 یاسر و سمیه) چه شد؟( سرانجام پدر و مادر عمار :62س
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 .شدید مشرکین شهید شدندهاي  در اثر شکنجه ج:

 ؟کردند می خباب بن ارت را چگونه شکنجه :63س

 .دادند می آهن گداخته بر پشتش قرار ج:

 چه کسی در مکه ابوبکر را تحت حمایت خود قرار داد؟ :64س

   .ابن الدغنه ج:

ٰٓ  َعبََس ﴿ ا در آیهمقصود از نابین :65س ن َجآَءهُ  ١َوتََو�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ أ

َ
 چه کسی ﴾٢ ٱۡ�

 باشد؟ می
 .عبداهللا بن ام مکتوم ج:

 چه گفتند؟ مشرکان بعد از مشاهده معجزه شق القمر به وسیله پیامبر  :66س

 .پسر ابی کبشه شما را سحر و افسون نمود ج:

 فت؟اولین هجرت مسلمانان از مکه به کجا صورت گر :67س

 .اتیوپی امروزي)( به حبشه ج:

 سه نفري که با همسرانشان به سوي حبشه هجرت کردند را نام ببرید؟ :68س

 .عثمان مظعون، ابوسلمه و ابوسبرهج: 

 به سوي حبشه هجرت کردند؟اي  وسیله مسلمانان با چه :69س

 .یک کشتی را اجاره نمودند ج:

 لمان شود چه فرمود؟قبل از آنکه مس سدر باره عمر  پیامبر  :70س

ِْسَالَم بُِعَمرَ «ج: 
ْ

ِعزَّ اإل
َ
 .»خداوندا اسالم را به وسیله عمر عزت ببخش« »اللَُّهمَّ أ

 عمر بن خطاب در کجا مسلمان شد؟ :71س

 .در خانه ارقم بن ابی ارقم ج:
 ابن مسعود پس از مسلمان شدن عمر چه گفت؟ :72س

 .از دست ندادیمپس از مسلمان شدن عمر عزت و سرفرازي را  ج:
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 نمود؟ عمر پس از آنکه مسلمان شد چه درخواستی از پیامبر  :73س

 .پس آن را انجام داد ،نمازش را در مسجدالحرام آشکارا بخواندج: 

 عکس العمل مشرکین در باره مسلمان شدن عمر چه بود؟ :74س

 .مشرکین به شدت دچار نارحتی و پریشانی شدند ج:
 عمر را به قتل تهدید نمودن چه کسی او را امان داد؟ پس از آنکه مشرکین :75س

 .عاص بن وائل سهمی ج:

 مشرکین در برابر مسلمانان چه پیمانی را منعقد کردند؟ :76س

در میان خود امضاء نمودنـد و بنـی هاشـم و بنـی مطلـب را تحـریم       اي  نامه پیمان ج:
 .اقتصادي نمودند و تصمیم گرفتند آنان را از مکه بیرون کنند

 چند نفر بود؟ عده مسلمانان در هجرت دوم به حبشه :77س

 .زن 18مرد و  83 ج:

 ملحق شدند؟ها  آن چه کسانی در هجرت دوم مسلمانان به :78س

 .کسانی از قبیله اشعري که مسلمان شده بودند ج:
بنی هاشم و بنی مطلـب چـه مـدت در آن دره در محاصـره اقتصـادي قـرار        :79س

 گرفتند؟

 .سال 3ج: 

 سرانجام پیمان تحریم مسلمانان به کجا انجامید؟ :80س

 .نفر از سران قریش خواستار لغو آن شدند 5 ج:
روبـه رو  اي  صـحنه  مشرکان وقتی خواستند پیمان نامه را پاره کننـد بـا چـه    :81س

 شدند؟

 .موریانه آن را خورده بود و جز کلمه اهللا چیزي از آن باقی نمانده بود ج:

 از شعب بیرون آمدند با او مالقات کردند؟ از آنکه پیامبر چه هیئتی بعد  :82س

 .نجران با او مالقات نمودند و همگی ایمان آوردندهاي  مرد از نصرانی 20 ج:
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 ام المؤمنین، خدیجه در چه سالی وفات نمودند؟ :83س

 .بعثت) 8سال ( سه سال قبل از هجرت ج:

 چه بود؟ اسم دختران پیامبر  :84س

  .ن ه، ام کلثوم و فاطمهزینب، رقی ج:
 چه بود؟ اسم پسران رسول اهللا  :85س 

 .و ابراهیم -که به طیب و طاهر ملقب بود  - قاسم، عبداهللا ج:

 ازدواج نمود؟ چه کسی با زینب دختر رسول اهللا  :86س

 .برادرزاده خدیجه)( ابوعاص ابن ربیع ج:

 ازدواج نمود؟ چه کسی با رقیه دختر پیامبر :87س

 .ثمان بن عفانع ج:

 ازدواج نمود؟ چه کسی با ام کلثوم دختر پیامبر خدا  :88س

 .عثمان بن عفان پس از وفات رقیه با او ازدواج نمودج: 

 بعد از وفات ایشان زنده ماند؟ کدام یک از دختران پیامبر :89س

 .فاطمه ج:

 ازدواج نمود؟ چه کسی با فاطمه دختر پیامبر  :90س

   .سب علی بن ابی طال ج:
 چه عکس العملی نسبت به وفات خدیجه از خود نشان داد؟ پیامبر  :91س

   .به خاطر وفات او بسیار غمگین گشت ج:

 بعد از وفات خدیجه با چه کسی ازدواج نمود؟ پیامبر  :92س

 .سوده دختر زمعه ج:

در کجـا ایـن ازدواج    ،همسر بـاکره اختیـار نفرمـود    كجز عائشه  پیامبر  :93س

 رفت؟صورت گ
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 .در مدینه منوره ج:

 ؟چه زمانی از دنیا رفت ابوطالب عموي پیامبر  :94س

   .یک ماه پس از وفات خدیجه ج:

 همسر و عمویش را از دست داد چه نام نهادند؟ سالی را که در آن پیامبر  :95س

  .)سال اندوه( عام الحزن ج:

 چه کردند؟ مشرکان قریش بعد از وفات عموي پیامبر  :96س

 .افزایش دادند اذیت و آزار خود را نسبت به پیامبر  :ج

مالقات نمود) چـه کسـانی   ها  آن کسانی که پیامبر در طائف با( بزرگان ثقیف :97س

 بودند؟

 .عبد یالیل، مسعود، حبیب و پسران عمرو بن عمیر ثقفی بودند ج:

 از بزرگان ثقیف چه چیزي را درخواست نمود؟ پیامبر  :98س

 .خواست براي رسانیدن پیام خداوند عزوجل به مردم او را یاري رساننداز آنان  ج:

 را چگونه جواب دادند؟ بزرگان ثقیف درخواست پیامبر :99س

   .در نهایت بدرفتاري و گستاخی دعوتش را رد کردند ج:
 انگیزه مسلمان شدن عداس چه بود؟ :100س

   .÷شنیدن آیاتی از قرآن در باره یونس  ج:
 کیست؟عداس  :101س

  .مردي نصرانی از اهالی نینوا ج:

آنگاه که جبرئیل سخن نابودي قومش را به میـان آورد چـه    جواب پیامبر  :102س

 بود؟

   .دانند نمی پروردگارا قوم مرا هدایت فرما چرا کهج: 

 در مسیر بازگشت از طائف با چه گروهی مالقات نمود؟ پیامبر  :103س

 .یات قرآن را از او شنیده بودنداز جنیان که آاي  طایفه با ج:
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 پس از بازگشت از طائف در پناهندگی چه کسی وارد مکه شد؟ پیامبر  :104س

 .مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف ج:

 طفیل بن عمرو دوسی کیست؟ :105س

 .یکی از بزرگان و شاعران دوس است که پس از شنیدن قرآن مسلمان شد ج:

 معنی اسراء چیست؟ :106س

به سوي بیت المقدس و بازگشت او به مکه در همان شـب را   ب روي پیامبر ش ج:
 .اسراء گویند

 معنی معراج چیست؟ :107س

   .با جسم و روحش به جهان باال را معراج گویند عروج پیامبر  ج:

 کدام سوره قرآن بیان شده است؟ واقعه اسراء در :108س

 .در سوره اسراء ج:
 ر کجا بیان شده است؟سخن در باره معراج د :109س

 .در سنت صحیح نبوي ج:

 در اسراء و معراج بر چه چیزي سوار شد؟ پیامبر  :110س

   .بر براق سوار شدج: 
 را همراهی نمود؟ چه کسی در اسراء و معراج پیامبر  :111س

 .÷جبرئیل  ج:
تعارف نمود کـدام یـک را انتخـاب     به پیامبر  جبرئیل دو کاسه نوشیدنی :112س

 ؟نمود

 .کاسه شیر را برگزید ج:

 در سفر معراج با چه کسانی مالقات نمود؟ پیامبر  :113س

آدم، یحیی، عیسی، یوسف، ادریس، هارون، موسـی و   :با پیامبران و از جمله ایشان ج:

  .‡ ابراهیم
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 را تا کجاي آسمان هفتم بردند؟ پیامبر  :114س

  .المنتهی ةتا سدر ج:

 ر معراج فرض گردید؟کدام یک از عبادات د :115س

 نمازهاي پنجگانه ج:

 بامداد) اسراء و معراج چه اقدامی انجام داد؟( در صبح پیامبر  :116س

 .ابوجهل را از آنچه براي او پیش آمده بود باخبر کرد ج:

 موضع گیري مشرکین در برابر جریان اسراء و معراج چه بود؟ :117س

 .تعجب کردند و آن را انکار نمودند ج:

 در قبال واقعه اسراء و معراج چه بود؟ سموضع گیري ابوبکر :118س

 .نمایم می فرمود: من از آن دورتر را هم تصدیقج: 

 سـؤال کردنـد پیـامبر     هنگامی که توصیف بیت المقدس را از پیـامبر   :119س

 چگونه جواب داد؟

آن بـه توصـیف    خداوند بیت المقدس را در برابر او ظاهر نمـود سـپس پیـامبر    ج: 
 .پرداخت

گشت سؤال کردند  می در باره کاروانی که از شام بر هنگامی که از پیامبر  :120س

 چگونه جواب داد؟ پیامبر 

را بـه مکـه بیـان    هـا   آن تعداد شترانشان وضعیت کاروان و زمان بازگشت پیامبر  ج:
 .فرمود

 یاد داد؟را در چه زمانی به پیامبر ها  آن جبرئیل کیفیت نماز و اوقات :121س

 .در صبح شب اسراء ج:

  ؟را رد کردند نام ببرید صکه دعوت پیامبر اي  قبیله بدترین :122س

 .بنو حنیفه گروه عشیره مسیلمه کذاب ج:
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را  بعد از وفات رسول اهللا  هنگامی که بنو عامر تقاضاي ریاست مسلمانان، :123س

  ؟چه پاسخی به وي داد خواستار شد پیامبر 

 .دهد می از آن خداست هر کجا بخواهد آن را قرار ستی مسلمانانامر سرپر ج:

 کردند؟ می چه کسانی در زمان جاهلیت در مدینه زندگی :124س

 .دو طایفه اوس و خزرج ج:

 چه کسانی در همسایگی اوس و خزرج در مدینه بودند؟ :125س

 .بنوقینقاع، بنو قریظه، بنو نضیر :قبایل یهودي ج:

 خواست بر دشمنانش پیروز شود؟ می چیزي یهودبه وسیله چه  :126س

خواستند با پیروي از پیامبري که مبعوث خواهد شد و زمان آن نزدیک شده بود  می ج:
 .بر دشمنانشان پیروز شوند

چه عاملی سبب پیدایش اختالف میان عرب و یهود در دوران جاهلیت شده  :127س

   ؟بود

 .این کار شده بود  سببها  آن اختالف کلمه و عدم الفت بین ج:
 اوس با چه کسانی از یهود پیمان بست؟ :128س

 .با بنی قریظه ج:

 خزرج با چه کسانی از یهود پیمان بست؟ :129س

 .بنی نضیر و بنی قینقاعج: 

 روز بعاث چه روزي است؟ :130س

 .آخرین جنگ بین اوس و خزرج  ج:
 ت کردند چند نفر بودند؟بیع تعداد کسانی که در بیعت عقبه اول با پیامبر  :131س

 .نفر از اوس 2نفر از خزرج و  10 ج:

 ؟سه تن از خزرج که در بیعت عقبه اول بودند را نام ببرید :132س

 .اسعد بن زراره، عباده بن صامت و رافع ابن مالک ج:
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 ؟دو نفر اوسی که در عقبه اول حضور داشتند را نام ببرید :133س

 .تیهانعویم بن ساعده و ابو هیثم بن  ج:

 ؟مضمون بیعت عقبه اول چه بود :134س

  .مضمون آن بیعت نساء بود ج:

 ؟به مدینه فرستاد بعد از بیعت عقبه اول چه کسانی را رسول اهللا  :135س

 .مصعب بن عمیر و عبداهللا بن ام مکتوم ج:

 تعداد اوس و خزرج در بیعت عقبه دوم چند نفر بودند؟ :136س

 .از اوس نفر 11نفر از خزرج و  62ج:

 دو زن در بیعت عقبه دوم حضور داشتند نامشان چه بود؟ :137س

 .نسیبه دختر کعب و اسماء دختر عمرو ج:

 ؟عموي پیامبر) چه گفت( براء در بیعت عقبه دوم به عباس :138س

   .قصدمان وفاداري و راستی است و بخشیدن جانمان با فداکاري در راه پیامبر  ج:
 ؟ت عقبه دوم حاضر شدند چه گفتندکسانی که در بیع :139س

  .خواهی، انجام دهیم از ما بخواه می هر چه براي خود و براي پروردگارت ج:
چـه   التّیهان جواب داد او به پیـامبر   هنگامی که پیامبر به سؤاالت هیثم بن :140س

 گفت؟

 .کنیم می با جان و دل در سختی و فراخی از تو دفاع ج:

 ؟بیعت نمود چه کسی بود بیعت عقبه دوم با پیامبر اولین کسی که در  :141س

 .سعد بن زراره ج:

در بیعت عقبـه دوم تعیـین نمـود چنـد نفـر       تعداد سرپرستانی که پیامبر  :142س

 بودند؟

 .نفر اوسی 3نفر خزرجی و  9نفر  12 ج:
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دستور هجرت به سـوي مدینـه را صـادر     چه چیزي باعث شد که پیامبر  :143س

 نماید؟

 .زایش اذیت و آزار مشرکین بر مسلماناناف ج:

 مسلمانان از مکه به سوي مدینه چگونه هجرت کردند؟ :144س

کوچک هجرت نمودند تا مبادا قریش از هجرت آنان هاي  بصورت پنهانی در دستهج: 
 .جلوگیري نماید

 اولین کسی که به سوي مدینه هجرت نمود چه نام داشت؟ :145س

 .ابوسلمه مخزومی ج:

 ؟قصد هجرت داشتند به ابوبکر چه گفتند هنگامی که پیامبر  :146س

 .تو با پیامبرت هجرت خواهی نمود منتظرم تا خداوند اجازه هجرت دهد ج:

 ؟چه بود : عکس العمل قریش در مقابل بیعت انصار با پیامبر 147س 

 .سران قریش در دارالندوه گرد آمدند و تصمیم قتل پیامبر را گرفتند ج:
 ؟را به قتل برسانند آیا قریش توانستند پیامبر  :148س

بـه سـوي مدینـه هجـرت      آنان را باطل کـرد و پیـامبر   هاي  خیر خداوند دسیسهج: 
 .فرمود

 ؟بود چه کسی در این هجرت همراه پیامبر  :149س

 .سابوبکر صدیق  ج:
 بود؟ سو ابوبکر صدیق  در هجرت چه کسی راهنماي پیامبر  :150س

   .بن اریقطعبداهللا  ج:
 در شب هجرت در کجا قرار مالقات با ابوبکر را گذاشت؟ پیامبر  :151س

 .در حومه مکه ج:
با راهنمایشان چه زمـانی و در کجـا بـه وقـوع      قرار مالقات پیامبر و ابوبکر :152س

 ؟پیوست
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 .شب در کنار غار ثور 3بعد از  ج:

 ؟چه اقدامی انجام دادخواستند هجرت کنند  می قریش در شبی که پیامبر  :153س

 .حلقه زدند و قصد کشتنش را نمودنداش  پیرامون خانهج: 

 در شب هجرت چه اقدامی انجام داد؟ پیامبر  :154س

بماند و در بسـتر او بخوابـد و خـود از    اش  به حضرت علی دستور داد که در خانه ج:
 .نمود خارج شد می خانه در حالیکه قرآن تالوت

 اه ابوبکر شب هجرت به سوي چه مکانی حرکت کردند؟پیامبر به همر :155س

 .به سوي غار ثور و در آنجا پنهان شدند ج:

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ به چه کسی گفت: پیامبر  :156س ۖ  ٱ�َّ  ؟﴾َمَعَنا
 .در حالیکه در غار بودند سبه ابوبکر صدیق ج: 

 چه مدت در غار ماندند؟ سبه همراه ابوبکر  پیامبر  :157س

 .شبانه روز 3 ج:

 ؟را بر عهده داشتاي  وظیفه عبداهللا پسر ابوبکر در هجرت پیامبر چه :158س

 .کرد می قریش را براي پیامبر بازگوهاي  اخبار و توطئه ج:

 ؟داد  می چه کاري را انجام عامر بن فهیره در هجرت رسول اهللا  :159س

 .قدم او را محو کندي ها آمد تا نشانه می پشت سر پسر ابوبکر با گوسفندانش ج:

 ؟ملحق شدندها  آن چه کسانی به سبا ابوبکر  در طول هجرت پیامبر  :160س

 .سراقه بن مالک مدلجی ج:
 ؟نزدیک شد چه روي داد هنگامی که سراقه به پیامبر  :161س

 .دو دست اسبش در زمین فرو رفت و او را بر زمین زد ج:

 باخبر شدند چه کردند؟ اهللا  هنگامی که اهل مدینه از هجرت رسول:162س
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را به مدینه بـاز  ها  آن آمدند تا اینکه شدت گرما می به صحرا براي استقبال پیامبر ج: 
 .گرداند می

 ؟کی به مدینه رسید پیامبر  :163س

 .در روز دوم از ماه ربیع االول ج:
 ؟ابتدا در کجا اقامت گزیدند پیامبر  :164س

 .در قباء در خانه بنی عمرو بن عوف ج:

 ؟که مردم مکه را به آن فرا خواند چه بود مختصري از دعوت پیامبر  :165س

 .وحدانیت خداوند و ایمان به روز قیامتج: 
 ؟در مدت اقامتش در قبا چه کاري انجام داد پیامبر  :166س

 .اقدام به تأسیس مسجد قبا نمود ج:

 ؟مدینه چگونه بود به مدینه رسید حال اهل هنگامی که رسول اهللا  :167س

 .را این قدر خوشحال نکرده بودها  آن هرگز چیزي مانند دیدن پیامبر  ج:
 ؟نخستین جمعه را کجا برگزار نمود پیامبر  :168س

 .در میان قبیله بنی سالم بن عوف در مدینه ج:

 ؟به اهل مدینه آنگاه که زمام شترش را گرفته بودند چه فرمود پیامبر  :169س

 .: او را رها کنید همانا او مأمور استفرمود ج:

 ؟به مدینه رسید شترش در کجا نشست هنگامی که پیامبر  :170س

 .در مقابل خانه ابوایوب انصاري ج:

 ؟بعد از وارد شدن به مدینه به منزل چه کسی رفت پیامبر  :171س

 .به خانه ابوایوب انصاري رفت ج:

 پذیرایی نمودند؟ها  آن انصار چگونه ازمهاجرین وقتی که به مدینه رسیدند  :172س

هیچ مهاجري به مدینه نرسید مگر اینکه انصار براي اعالم و آمادگی براي پـذیرش   ج:
 .و پذیرائی از او قرعه زدند
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 ؟انصار چگونه با مهاجرین رفتار نمودند :173س

 .دادند می انصار برادران مهاجر خویش را بر نفس خود ترجیحج: 

 ؟رابطه بین مهاجرین و انصار را چگونه محکم نمود پیامبر  :174س

 .پیمان اخوت و برادري را برقرار نمودها  آن در میان ج:

 ؟پیمان برادري بین انصار و مهاجرین بر چه چیزي استوار یافت :175س

 .بر اساس برابري و وارث بودن بعد از مرگ ج:

 د چه کسی بود؟اولین فرزندي که از مهاجرین در مدینه به دنیا آم :176س

 عبداهللا بن زبیر. ج:

 ؟دو نفر از مستضعفین که نتوانستند هجرت کنند را نام ببرید :177س

 .عیاش بن ربیعه و هشام بن عاص ج:

 قبل از تأسیس مسجد نبوي، آن جا محل چه چیزي بود؟ :178س

 .نخلستان دو نفر یتیم بود ج:

 ؟در ابتدا چقدر بود ارتفاع مسجد پیامبر  :179س

 .کمی از قامت یک مرد بیشتر بود :ج

 ؟چه کسانی نخستین بار مسجد نبوي را بنا نهادند :180س

   .مهاجرین و انصار به همراه پیامبر  ج:
نمودنـد چـه کلمـاتی را     مـی  و مسلمانان هنگامی که مسجد را بنا پیامبر  :181س

 کردند؟ می زمزمه

 ج:

 العـــــيش اال عـــــيش اآلخـــــرة اللهــــم
 

 املهـــــــــاجرة. فـــــــــارحم األنصـــــــــار و 
 

نیست پس انصار و مهاجر را مورد  بار الها خوشی و زندگی حقیقی جز زندگی آخرت
 .مرحمت و بخشش قرار بده

 ؟در هنگام بناي مسجد النبی در ابتدا چند در داشت :182س
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 .در 3 ج:
 ؟چه چیزي را بنا کردند در کنار مسجد پیامبر  :183س

   .مو دیگري براي ام المؤمنین عائشه  دو حجره یکی براي ام المؤمنین سوده ج:
 ؟دو صحابه که در رؤیا نحوه اذان را یاد گرفتند نام ببرید :184س 

 .عبداهللا بن زید و عمر بن خطاب ج:

 ؟در مدینه چه بود نام دو مؤذن پیامبر  :185س

 .بالل حبشی و عبداهللا بن ام مکتوم ج:
 ؟گرفتندچه کسانی در مکه در مقابل مسلمانان قرار  :186س

 .مشرکین قریش ج:

 ؟چه کسانی در مدینه در جبهه مقابل مسلمانان بودند :187س

 .یهود و منافقین ج:
سبب شد که یهود دشمنی خویش را نسبت به مسلمانان آشکار اي  انگیزه چه :188س

 ؟نماید

 .بغض و حسادت آنان ج:

 شت؟کدام یک از یهودیان مسلمان شد و اسالمش را استوار نگه دا :189س

 .عبداهللا بن سالم ج:

 ؟دادند می چه کسانی یهودیان را در دشمنی مسلمانان یاري :190س

 .منافقان به سرپرستی عبداهللا بن ابی ابن سلول ج:
 ؟خداوند چه هنگام به مسلمانان اجازه جهاد با مشرکین را داد :191س

 .هنگامی که طغیان و سرکشی اهل مکه به اوج خود رسید ج:
گام مسلمانان از جانب خداوند دستور یافتند که با تمام مشـرکین بـه   چه هن :192س

 ؟قتال بپردازند



 سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسالم محمد مصطفی 900   22

هنگامی که مشرکین غیر اهل مکه نیز بـر دشـمنی و جنـگ بـا مسـلمانان اجتمـاع        ج:
 .نمودند

چه هنگامی مسلمانان از جانب خدا دسـتور یافتنـد کـه بـه جنـگ بـایهود        :193س

 بپردازند؟

 .شکستند و مشرکین را علیه مسلمانان یاري نمودندوقتی که پیمان صلح را  ج:
 ؟غزوه را تعریف کنید :194س

 .در آن حضور داشتند غزوه نام دارد نبردهایی که پیامبر  ج:
 ؟سریه را تعریف کنید :195س

 .نبردهایی که پیامبر در آن حضور نداشتند را سریه گویند ج:

 فرمانده اولین سریه چه کسی بود؟ :196س

 .پسر عبدالمطلبحمزه  ج:
 ؟مأموریت اولین سریه در اسالم چه بود :197س

 .تهدید قافله قریش که از شام به سوي مکه برمی گشتج: 

 ؟سه واقعه مهم را که در سال اول هجري روي داد بیان کنید :198س

 .تأسیس مسجد، آغاز اذان و تشریع قتال با مشرکین از طرف خداوند متعال ج:

 ؟سریه در سال اول هجري چه کسی بود فرمانده دومین :199س

 .عبیده پسر عموي حمزه بن عبدالمطلب ج:
 ؟مقداد بن اسود چگونه به سوي مدینه هجرت نمود :200س

 .به همراه کاروانی از قریش از مکه بیرون آمد سپس به سوي مسلمانان فرار کرد ج:
 ؟غزوه ودان در چه سالی روي داد :201س

 .در سال دوم هجري ج:

 وقایع غزوه ودان را بنویسید؟ :202س

 .درگیري روي نداد ج:
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در هنگام بازگشت از غزوه ودان با کدام قبیله پیمان صـلح منعقـد    پیامبر  :203س

 ؟فرمود

 .با قبیله بنی ضمره ج:

 غزوه بواط در چه سالی روي داد؟ :204س

 .سال دوم هجري ج:

 ؟پرچمدار اسالم در غزوه بواط چه کسی بود :205س

 .د بن ابی وقاصسع ج:
 ؟غزوه عشیره در چه سالی روي داد :206س

 .در سال دوم هجري ج:

 ؟وقایع غزوه عشیره چه بود :207س

گریخته بودند و نبـردي روي  ها  آن به محل اجتماع آنان رسید هنگامی که پیامبر  ج:
 .نداد

 ؟غزوه بدر االولی در چه سالی روي داد :208س

 .سال دوم هجري ج:

 ؟وه بدر االولی پرچمدار چه کسی بوددر غز :209س

 .علی بن ابی طالب ج:

 ؟چه اتفاقی در غزوه بدر االولی روي داد :210س

   .دستگیري کرز بن جابر بیرون رفت ولی او را نیافت جهت تعقیب و پیامبر  ج:
 ؟مسلمانان در کدام سریه اولین غنیمت را از مشرکین گرفتند :211س

 .عبداهللا بن جحش به فرماندهیاي  سریه در ج:
 ؟چند ماه در مدینه به سوي بیت المقدس نماز خواند پیامبر  :212س

 .ماه 16 ج:

 ؟روزه ماه رمضان در چه ماهی واجب شد :213س
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 .در ماه شعبان سال دوم هجري ج:

 ؟قبل از واجب شدن روزه ماه رمضان چگونه بود کیفیت روزه پیامبر  :214س

 .گرفت می سه روز از هر ماه را روزه ج:

 ؟خداوند زکات مال را در چه سالی واجب فرمود :215س

 .در سال دوم هجري ج:

 ؟در چه ماهی براي غزوه بدر کبري از مدینه خارج شد پیامبر  :216س

 .در ماه رمضان سال دوم هجري ج:
 ؟تعداد مسلمانان در غزوه بدر کبري چند نفر بود :217س

 .نفر مرد 313 ج:

 ؟ر مدینه را در غیاب خودش به چه کسی سپردامو پیامبر  :218س

 .عبداهللا بن ام مکتوم ج:

 ؟مسلمانان در عزوه بدر کبري چه تعداد وسیله سواري داشتند :219س

 .شتر 70اسب و  2 ج:

 ؟چه کسی در غزوه بدر کبري پرچمدار اسالم بود :220س

 .مصعب بن عمیر عبدري ج:

 ؟کسی بود فرمانده مشرکین در غزوه بدر کبري چه :221س

 .ابوسفیان امیه بن حرب ج:
 ؟عده مشرکین در غزوه بدر کبري چه اندازه بود :222س

 .مرد 950 ج:

 ؟داداي  مژده در بدر کبري به مسلمانان چه پیامبر  :223س

بینم که شکست خـورده و بـرزمین    می بشارت باد شما را به خدا قسم آنان را چنان ج:
   .اند کوفته شده
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چـه اقـدامی   اند  هنگامی که دریافت مسلمانان از مدینه بیرون آمده ابوسفیان :224س

 انجام داد؟

 .قافله را به طرف ساحل هدایت کرد و کاروان را از دسترس مسلمانان خارج کرد ج:
 ؟قریش در چه قسمتی از بدر کبري موضع گرفتند :225س

 .در قسمت باالي سرزمین بدر موضع گرفتند ج:
 ؟از حرکت قریش به سوي بدر باخبر شد چه فرمود ر هنگامی که پیامب :226س

 .خود را به سوي شما روانه کرده استهاي  این مکه است که جگر پاره ج:

 چه مکانی موضع گرفتند؟ مسلمانان در غزوه بدر در :227س

 .در قسمت پایین سرزمین بدر موضع گرفتندها  آن ج:

 ؟نان عنایت فرمودخداوند در غزوه بدر چه نعمتی را به مسلما :228س

 .بر آنان باران نازل فرمود ج:

 ؟کدام آیه یادآور این است که در روز بدر خداوند بر مسلمانان منت نهاد :229س

ُِل َعلَۡيُ�م ّمَِن ﴿ ج: َمآءِ َوُ�َ�ّ َُطّهَِرُ�م بِهِ  ٱلسَّ  .﴾ۦَماٗٓء ّ�ِ
 ؟شاره نمودکدام یک از صحابه به مکان مناسب لشکرگاه مسلمانان در بدر ا :230س

 .حباب بن منذر ج:
 ؟ي بدر چه بودها چاه از پر کردن هدف پیامبر  :231س

 .قطع امید مشرکین از آب ج:

 ؟درست کنند چه کسی از صحابه پیشنهاد کرد که جایگاهی براي پیامبر  :232س

 .سعد بن معاذ رئیس قبیله اوس ج:
 ؟جایگاه در کجا ساخته شد :233س

 .به میدان نبرد ساخته شد مشرفاي  تپه بر روي ج:

 ؟قبل از آغاز غزوه بدر چه دعایی فرمودند پیامبر  :234س
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 .به ما عطا فرمااي  داده خداوندا نصرتی که وعده »ا� نرصك اذلي وعدت� به« ج:
 ؟نمود می با چه کلماتی مسلمانان را به پایداري تشویق پیامبر  :235س

بـرد و   می خداوند به وسیله آن سختی را از بینهمانا صبر در تنگنا چیزي است که  ج:
 .رهاند می به وسیله آن غم را

در جنگ بدر بسیار زیاد به درگـاه خداونـد دعـا فرمودنـد در آن      پیامبر  :236س

 ؟چه گفتند هنگام ابوبکر به پیامبر 

 .رساند می را به انجاماش  کافی است اي رسول خدا همانا خداوند وعده ج:

 ؟فرمود می را زمزمهاي  جمله در غزوه بدر چه  پیامبر :237س

بُرَ َوُ�َولُّوَن  ٱۡ�َۡمعُ َسُيۡهَزُم ﴿ ج:  .﴾٤٥ ٱ�ُّ
 ؟عمیر بن حمام در غزوه بدر چه گفت :238س

 .جز کشته شدن به دست این قوم نمانده استاي  فاصله در میان من و بهشت ج:
 ؟ت دادخداوند در غزوه بدر با چه چیزي مسلمانان را نصر:239س

 .هایشان به وسیله مالئکه و مژده و آرامش قلب ج:

 ؟در غزوه بدر چند نفر از مشرکین به هالکت رسیدند :240س

 .حدود هفتاد نفر ج:
 ؟در غزوه بدر پیروزي نصیب چه کسانی شد :241س

 .مسلمانان ج:
  ؟در غزوه بدر چند نفر از مشرکین به اسارت درآمدند :242س

 .هفتاد نفر ج:
 غزوه بدر در چه سالی روي داد؟ :243س

 .رمضان سال دوم هجري 17در  ج:

 ؟در باره کشته شدگان غزوه بدر چه دستور صادر فرمود پیامبر  :244س
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 .آنان را جمع آوري نمایید و به چاه بدر بیاندازید ج:

 ؟یهود و منافقان در باره نتایج غزوه بدر چه کردند :245س

 .دادند می مسلمانان سر خبرهاي نگران کننده در باره ج:

 ؟تعداد شهداي صحابه در غزوه بدر چند نفر بودند :246س

 .مرد 14ج: 
در مورد اسیرانی که نتوانستند فدیه بدهنـد چـه دسـتوري صـادر      پیامبر  :247س

 ؟فرمود

دستور فرمود هر اسیري که بتواند ده نفر از فرزندان مسلمانان را سـواد خوانـدن و    ج:
 .اد گرددنوشتن بیاموزد آز

 ؟پیروزي مسلمانان در غزوه بدر به چه چیزهایی داللت دارد :248س

   .به عنایت خداوند و به اینکه پیروزي تنها از جانب خداست ج:

 ؟یهود بنی قینقاع در جریان غزوه بدر به چه اقدامی دست زدند :249س

 .پیمان صلح با مسلمانان را شکستند ج:

 ؟مسلمانان را چگونه شکستندقینقاع پیمان با  یهود بی :250س

   .حرمت یک زن انصاري را شکستند ج:
 ؟چه کسی در غزوه بنی قینقاع پرچمدار مسلمانان بود :251س

 .حمزه بن عبدالمطلب ج:
را  قبیله بنی قینقاع هنگامی که دریافتند توانایی مقابلـه بـا ارتـش پیـامبر      :252س

 ؟ندارند چه کردند

 .باشد فرزندانمان از آن ما و اموالمان از آن شماپیشنهاد کردند که زنان و  ج:

 ؟یهود بنی قینقاع به کجا مهاجرت نمودند :253س

 .به سوي اذرعات ج:

 ؟در چه تاریخی براي غزوه سویق خارج شد پیامبر  :254س
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 .پنجم ذي حجه سال دوم هجري ج:
 ؟براي چه این غزوه به غزوه سویق نامگذاري شده است :255س

سویق که از مشرکین بر جاي مانده بود را به غنیمـت  هاي  انان خورجینزیرا مسلم ج:
 .گرفتند

 ؟ازدواج نمود كدر چه سالی با عائشه  پیامبر  :256س

 .در سال دوم هجري ج:

 ؟کعب بن اشرف کیست :257س

 .رئیس قبیله یهودي بنی نضیر است ج:
 ؟ست زدکعب پس از پیروزي مسلمانان در جنگ بدر به چه اقدامی د :258س

را بـه جنـگ بـا    هـا   آن گریسـت و  می به سوي قریش رفت و بر کشته شدگان آنان ج:
 .کرد می مسلمانان دعوت

 ؟هنگامی که از عمل کعب آگاه شد در باره کعب چه گفت پیامبر  :259س

 .چه کسی آماده است که کعب را بکشد همانا او خداوند و رسولش را اذیت نمود ج:

 ؟طلب کشتن کعب شدکدام صحابی داو :260س

 .محمد بن مسلمه انصاري اوسی ج:
 ؟قبیله غطفان به رهبري چه کسی قصد غارت مدینه را داشتند :261س

 .دعثور ج:

از مدینه براي جنگ با غطفان چـه کسـی سرپرسـت     هنگام خروج پیامبر  :262س

 ؟شهر مدینه را بر عهده گرفت

 .عثمان بن عفان ج:

 ؟غطفان در کجا موضع گرفت ارتش مسلمانان در غزوه :263س

 .باشد می در کنار آبی که مشهور به ذا امر ج:
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شمشیرش را بلند کرد پیامبر در جـواب   هنگامی که دعثور بر روي پیامبر  :264س

 ؟دهد) چه گفت می که گفته بود چه کسی تو را از شمشیر من نجات( او

 .کند می فرمود خداوند مرا در برابر تو محافظت پیامبر  ج:

 ؟با او چه کرد شد پیامبر  هنگامی که دعثور تسلیم پیامبر  :265س

 .از او گذشت کرد و ایمان آورد ج:
 ؟در چه سالی براي غزوه غطفان از مدینه خارج شد پیامبر  :266س

 .در ماه ربیع االول سال سوم هجري ج:

 انگیزه غزوه بحران چه بود؟ :267س

 .لیم قصد شبیخون به مدینه را دارندخبر رسید که بنی س به پیامبر  ج:
 ؟چند نفر از صحابه براي غزوه بحران از مدینه خارج شدند :268س

 .نفر 300 ج:
که زید بن حارثه فرمانده آن بود در چه مکانی با کاروان قـریش  اي  سریه در :269س

 ؟روبه رو شدند

 .در کنار آبی به نام قرده در ناحیه نجد ج:

 ؟مشرکین براي انجام نبرد احد چه بود دلیل اصلی تحریک :270س

 .شکستی که در عزوه بدر متحمل شده بودند ج:

  ؟ارتش مشرکین در جنگ احد چند نفر بودند  :271س

 .نفر 3000 ج:

 ؟نقش ابی عزه شاعر در غزوه احد چه بود :272س

 .داشت می ترساند و برحذر می مردم را از جنگ با مسلمانان ج:

 ر جنگ احد به وحشی چه گفت؟جبیر بن مطعم د :273س

 .کنم می اگر حمزه را در برابر عمویم طعیمه به قتل برسانی آزادت ج:
 ؟مشرکین چگونه به سوي احد خارج شدند :274س
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 .زدند و شراب در دست داشتند می با دختران آوازه خوان که دف ج:

 ؟چرا گروهی از مشرکان بعضی همسرانشان را به همراه داشتند :275س

 .ا از جنگ نگریزندت ج:

 ؟رسانید چه کسی خبر خروج مشرکین به سوي احد را به پیامبر  :276س

 .در این خصوص براي ایشان نوشتاي  نامه عباس عموي پیامبر  ج:

شـوند چـه    مـی  خبر یافت که مشرکین به مدینه نزدیک هنگامی که پیامبر  :277س

 ؟اقدامی انجام داد

به مشاوره پرداخت که در داخل مدینـه بـه مصـاف    ها  نآ یاران را جمع نموده و با ج:
 .دشمن برویم یا در خارج از مدینه

 ؟نظر جوانان را براي بیرون رفتن از مدینه قبول کرد چرا پیامبر  :278س

 .زیرا از نظر تعداد بیشتر بودند و بازوي قوي نظامی بودند ج:
 ؟خارج شدندمسلمانان در چه تاریخی از مدینه براي غزوه احد  :279س

 .شوال سال سوم هجري 10در  ج:

 ؟پرچم مهاجرین را در غزوه احد به دست چه کسی داد : پیامبر 280س

 .مصعب بن عمیر ج:
 ؟در جنگ احد پرچم خزرجیان را به دست چه کسی داد پیامبر  :281س

 .حباب بن منذر ج:

 ؟در جنگ احد پرچم اوسیان را به دست چه کسی داد پیامبر  :282س

 .اسید بن حضیر ج:

 ؟مسلمانان در غزوه احد چند نفر بودند :283س

 .نفر 1000 ج:
یهودیانی را که از مدینه خارج شدند تا به همراه او با مشرکین  چرا پیامبر  :284س

 ؟بجنگند به مدینه بازگرداند
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 .کرد نمی احساس امنیتها  آن از طرف زیرا پیامبر  ج:

نافقان پس از حرکت ارتش اسالم به سوي احد چـه  عبداهللا بن ابی سردسته م:285س

 ؟اقدامی انجام داد

 .نفر از یارانش به مدینه بازگشت 300به همراه  ج:

 ؟ارتش مسلمانان در غزوه احد در کجا مستقر شد :286س

 .پشت کوه احدهاي  در دره و کوهپایه ج:

 ؟ارتش مشرکین در غزوه احد در کجا خیمه زدند :287س

 .روي کوه احد در دشت روبه ج:
 ؟میمنه و میسره ارتش مشرکین در دست چه کسانی بود :288س

 .خالد بن ولید فرمانده سمت راست و عکرمه بن ابی جهل در سمت چپ بود ج:

 ؟فرمانده پیاده نظام مشرکین چه کسی بود :289س

 .صفوان بن امیه ج:

 ؟قرار دادکدامیک از اصحاب خود را در برابر خالد بن ولید  پیامبر  :290س

 .بود) پسر خاله پیامبر ( زبیر بن عوامج: 

 ؟در غزوه احد چند نفر بودند تعداد تیراندازان در ارتش پیامبر  :291س

 .مرد 50 ج:
 ؟تیراندازان را در غزوه احد در کجا مستقر فرمود پیامبر  :292س

 .در پشت ارتش در باالي کوه ج:

 ؟احد چه فرمودبه تیراندازان در غزوه  پیامبر  :293س

   .چه پیروز شدیم چه بر ما غلبه یافتند محل خود را ترك نکنید ج:

بـه او چـه    خواست مبارزه کند پیامبر  می با پسرش سهنگامی که ابوبکر  :294س

 ؟فرمود

 .تو اي ابوبکر نزد ما بمان ج:
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 ؟حمزه بن عبدالمطلب چگونه به شهادت رسید :295س

   .ت رساندوحشی با نیزه او را به شهاد ج:
 ؟جنگ در لحظات ابتدائی احد به سود کدام ارتش بود :296س

   .خواندند می مشرکان به عقب گریختند و زنانشان آنان را به جنگ فرا ج:
هنگامی که مشرکین در لحظات آغاز جنگ در هم شکسـتند مسـلمانان چـه     :297س

 کردند؟

 .آنان را تعقیب کردند و به جمع آوري غنایم پرداختند ج:
هنگامی که تیراندازان باالي کوه شکست مشرکین را مالحظه نمودند دسـت   :298س

 ؟به چه کاري زدند

 .موضع خویش را ترك کردند و به دنبال جمع آوري غنایم رفتندها  آن اکثر ج:
چه کـار  اند  هنگامی که مشرکین دریافتند تیراندازان باالي کوه را ترك کرده :299س

 ؟کردند

 .ان را کشتند و از پشت به مسلمانان حمله کردندبقیه تیرانداز ج:

 ؟قرار دارند چه کردندها  آن مسلمانان وقتی دیدند که مشرکین در پشت سر :300س

سراسیمه شدند و آرایش نظامی خود را از دست دادنـد و بعضـی بعـض دیگـر را      ج:
 .زدند

 ؟احد مرتکب چه جنایتی شدي  ابن قمیئه مشرك در غزوه :301س 

 .بن عمیر پرچمدار مسلمانان را به شهادت رساند مصعبج: 

کشته شده، مسلمانان دچـار چـه وضـعی     صهنگامی که شایع شد محمد :302س 

 ؟شدند

 .احساس ضعف و شکست در میانشان رخنه کردج: 

اقـدام بـه چـه     صهنگامی که براي دومین بار تنور جنگ داغ شد، پیامبر :303س 

 کاري نمود؟
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 .مسلمانان پایداري و استقامت نمودبه همراه گروهی از  ج:

در برابر دشمن از خود ایستادگی نشان  صفرمانده کسانی که همراه پیامبر :304س 

 ؟دادند چه کسی بود

 .ابوطلحه انصاري ج:

 در میدان نبرد به سعد بن ابی وقاص چه فرمود؟ صپیامبر :305س 

 .اي سعد تیر بیانداز؛ پدر و مادرم فدایت شوند ج:
 هل بن حنیف در غزوه احد چگونه عمل کرد؟س :306س 

 .که مردم از پیرامونش پراکنده شدنداي  گونه دفاع نمود به صبا تیر از پیامبر ج:
 ابودجانه در غزوه احد اقدام به چه کاري نمود؟ :307س 

 آمد. می کرد و تیرها بر پشتش فرود صخود را سپر پیامبر ج:

 نقشی ایفا نمود؟زیاده بن حارث در غزوه احد چه  :308س 

 .دفاع نمود تا به شهادت رسید صاز پیامبر ج:

 در غزوه احد چه کسی را به هالکت رساند؟ صپیامبر :309س 

 .ابی بن خلف را به هالکت رساندج: 

 را شکافت؟ صچه کسی پیشانی پیامبر :310س 

 عبداهللا بن شهاب زهري. ج:

 نمود چه بر سرش آمد؟ سنگ پرتاب صپس از آن که عتبه به سوي پیامبر :311س 

 حاطب بن ابی بلتعه وي را تعقیب نمود و به قتل رساند. ج:

 بیرون کشید؟ صپیامبري  چه کسی دو حلقه زره کاله خود را از دو گونه :312س 

 ابوعبیده بن جراح. ج:

پس از این که در غزوه احد مورد اصابت کافران قرار گرفت چه  صپیامبر :313س 

 فرمود؟
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 شوند؟! می صورت پیامبرشان را خونین کردند چگونه رستگارقومی که ج: 

 از ایشان پرستاري نمود؟ صچه کسی بعد از جراحات وارده به پیامبر :314س 

 .مفاطمه و علی  ج:
 تعداد شهداي مسلمانان در غزوه احد چند نفر بود؟ :315س 

 بیش از هفتاد نفر. ج:

 سرور و ساالر شهیدان چه کسی است؟ :316س 

 .مزه بن عبدالمطلبح ج:
 قریش با اجساد مسلمانان در غزوه احد چه کردند؟ :317س 

 را قطعه قطعه نمودند.ها  آن ج:

 حمزه) چه کرد؟( هند با سرور و ساالر شهیدان :318س 

 شکمش را پاره کرد و جگرش را خورد. ج:

 شهیدان غزوه احد در کجا به خاك سپرده شدند؟ :319س 

 در احد دفن شدند. ج:

 شود؟ می چه درس مهمی از غزوه احد گرفته :320س 

 .صضرورت اطاعت از اوامر رسول اهللا ج:
 اسباب شکست مسلمانان در غزوه احد چه بود؟ :321س 

 دشمنی، نافرمانی و حب و دوستی دنیا.ج: 

کردند تا کجا  می مسلمانان پس از غزوه احد در حالی که مشرکین را تعقیب :322س 

 پیش رفتند؟

 رزمین حمراء األسد.تا س ج:

 در حمراء األسد بر چه کسی دست یافت؟ صپیامبر :323س 

 بر ابی عزه شاعر؛ و دستور به کشتن او داد. ج:
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تـوان   مـی  نسبت به ابی عزه انجام داد چـه درسـی   صاز آن چه که پیامبر :324س 

 آموخت؟

 کسی که از آن چه به واسطه آن گرفتار شده، حذر نکند، عاقل نیست. ج:

در چه سالی دخترش ام کلثـوم را بـه عقـد عثمـان بـن عفـان        صپیامبر :325س 

 درآورد؟

 .در سال سوم هجري ج:

 در چه سالی با حفصه دختر عمر ازدواج کرد؟ صپیامبر :326س 

 .در سال سوم هجري ج:

 در چه سالی با زینب دختر خزیمه ازدواج نمود؟ صپیامبر :327س 

 .در سال سوم هجري ج:

 براي سرکوب قبیله بنی اسد پرچم را به دست چه کسی سپرد؟ صپیامبر :328س 

 .ابو سلمه ج:
 ابوطلحه در چه تاریخی براي سرکوب بنی اسد حرکت نمود؟ :329س 

 .در اول محرم سال چهارم هجري ج:

خبر رسید که سفیان بن خالد قصد نبرد با ایشـان   صهنگامی که به پیامبر :330س 

 را دارد چه کرد؟

 بن انیس را فرستاد که وي را بکشد.عبداهللا  ج:

 چه پاسخی به تقاضاي قبیله عضل و قاره داد؟ صپیامبر :331س 

 ارسال فرمود.ها  آن ده نفر مسلمان به سرپرستی عاصم بن ثابت را به همراه ج:

 قبیله عضل و قاره با اصحاب در رجیع چه کردند؟ :332س 

 را کشتند.ها  آن به ایشان خیانت کردند و ج:
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رسید چه موضعی از خود  صهنگامی که خبر قتل اصحاب رجیع به پیامبر :333س 

 نشان داد؟

 براي ایشان اندوهگین شد و یک ماه بر خیانتکاران دعا کرد. ج:

کـه قصـد تـرور    ( پس از اطالع از تصمیم قبیله یهود بنی نضیر صپیامبر :334س 

 ایشان را داشتند) دست به چه کاري زد؟

 ایشان را همراهی کردند. برگشت و یارانش ج:

هایشان رسید چـه   به بنی نضیر مبنی بر ترك خانه صکه فرمان پیامبر وقتی :335س 

 کردند؟

 آماده کوچ شدند، سپس در این خصوص با منافقان به مشورت پرداختند. ج:

به امتناع و خودداري بنی نضیر از کوچ اجباري آنـان چـه    صپاسخ پیامبر :336س 

 بود؟

 محاصره کرد.آنان را  ج:

 در محاصره بنی نضیر پرچم جهاد را به دست چه کسی داد؟ صپیامبر :337س 

   .سعلی بن ابی طالب  ج:
 پس از محاصره، بنی نضیر به چه حالی افتادند؟ :338س 

 وحشت بر دل و جانشان مسلط گشت و تقاضاي کوچ کردند. ج:

 شد؟چرا به اموال به جا مانده از بنی نضیر فیء گفته  :339س 

 زیرا به خاطر آن جنگی روي نداد. ج:

 کدام سوره در باره جریان بنی نضیر نازل شد؟ :340س 

 .سوره حشر ج:
 غزوه بنی نضیر در چه سالی روي داد؟ :341س 

 .در سال چهارم هجري ج:
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 تعداد مسلمانان در غزوه ذات الرقاع چند نفر بود؟ :342س 

 .هفتصد مجاهدج: 

 به سرزمین دشمن رسید با چه چیزي روبرو شد؟ صزمانی که پیامبر :343س 

 .در آنجا جز زنانشان احدي را نیافت ج:

 در ذات الرقاع نماز عصر را چگونه اقامه کرد؟ صپیامبر :344س 

 الخوف) اقامه نمود. ةصال( به همراه اصحابش نماز خوف ج:

 ام المؤمنین زینب دختر خزیمه در چه سالی وفات کرد؟ :345س 

 .چهارم هجريدر سال  ج:

 در چه سالی با ام سلمه ازدواج نمود؟ صپیامبر :346س 

 .در سال چهارم هجري ج:

 چند نفر بود؟ الجندل مةدوتعداد مسلمانان در غزوه  :347س 

 .مجاهد 1000 ج:

 ؟در چه تاریخی به وقوع پیوست الجندل مةدوغزوه  :348س 

 .در ربیع األول سال پنجم هجري ج:

 با چه کسی صلح نمود؟ الجندل مةدوبازگشت از غزوه در  صپیامبر :349س 

 .با عیینه بن حصن فزاري ج:

در غزوه بنی مصـطلق ایشـان را همراهـی     صکدام یک از همسران پیامبر :350س 

 کردند؟

 .معایشه و ام سلمه ج: 
 در غزوه بنی مصطلق پیروزي نصیب چه کسی شد؟ :351س 

 .مسلمانان ج:
 ی مصطلق چند رأس شتر و گوسفند به غنیمت گرفتند؟مسلمانان در غزوه بن :352س 
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 .گوسفند 5000شتر و  2000 ج:

 ؟مسئولیت نگهداري از اسیران را به چه کسی سپرد صپیامبر :353س 

 .به خدمتکار خود شقران ج:
حاصـل  اي  نتیجه از آزادي اسراي جنگی بنی مصطلق به دست مسلمانان چه :354س 

 آمد؟

 .ن شدندتمام بنی مصطلق مسلما ج:
 ؟کدام سوره عبداهللا بن أبی و پیروانش را رسوا نمود :355س 

 .سوره منافقین ج:
 در کدام غزوه به عایشه بهتان بستند؟ :356س 

 .در غزوه بنی مصطلق ج:
 به کدام صحابه همراه با مادرمان عایشه تهمت ناروا زدند؟ :357س 

 .صفوان بن معطل ج:
 ه از کاروان شد؟چه چیزي سبب بازماندن عایش :358س 

 .گردنبندش را گم کرده و مشغول جستجوي آن بود ج:
هنگامی که منافقان عایشه را همراه صـفوان دیدنـد مرتکـب چـه جنـایتی       :359س 

 شدند؟

 .بایست بگویند بر زبان آورند و به او بهتان زدند نمی آن چه را ج:
 چه کسی به پخش این بهتان ناروا دامن زد؟ :360س 

 .بن أبی سردسته منافقینعبداهللا  ج:
 برائت عایشه از این بهتان عظیم در کدام سوره نازل شد؟ :361س 

 .سوره نور ج:
 ؟چند آیه در باره این بهتان عظیم نازل شد :362س 

 .آیه 18 ج:
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 پس از نزول آیات برائت چگونه بود؟ صحال پیامبر :363س 

 .از آن شادمان شد و به عایشه مژده و بشارت دادج: 
 ؟جواب عایشه بعد از نزول برائتش چه بود :364س 

 .کنم نمی قسم به خدا جز از خداوندي که مرا تبرئه نمود از کسی تشکر ج:
 چه کسانی به خاطر دامن زدن به این بهتان شالق زده شدند؟ :365س 

 .مسطح بن أثاثه و حسان بن ثابت ،حمنه بنت جحشج: 
 ؟موضعی در پیش گرفت ابوبکر در مقابل مسطح بن أثاثه چه :366س 

 .نفقه و خرجی او را قطع کرد ج:
 ؟کدام آیه ابوبکر را ترغیب نمود که نفقه مسطح را قطع نکند :367س 

ْ  َوَ� ﴿ ج: ْولُوا
ُ
تَِل أ

ۡ
َعةِ ِمنُ�ۡم وَ  ٱۡلَفۡضلِ يَ� ْوِ�  ٱلسَّ

ُ
ْ أ ن يُۡؤتُٓوا

َ
 ]22[النور:  ﴾...ٱۡلُقۡرَ�ٰ أ

از دادن [مال] به سوگند نخورند از این که چیزي شما  دولتانِ داران و فراخ سرمایه«
 .»ندهند …خویشاوندان 

 در غزوه احزاب چه قبایلی برعلیه مسلمانان وارد جنگ شدند؟ :368س 

 .أشجع، سلیم و أسد ،بنو مره ،غطفان ،قریش ج:
 ؟تعداد جنگجویان سپاه قریش در غزوه خندق چند نفر بود :369س 

 .جنگجو 4000 ج:
 ؟ار مشرکین در غزوه خندق چه کسی بودپرچمد :370س 

 .عثمان بن طلحه عبدري ج:
 تعداد جنگجویان احزاب در غزوه خندق چند نفر بود؟ :371س 

 .نفر 10000 ج:
 ؟فرمانده کل سپاه احزاب چه کسی بود :372س 

 .ابوسفیان ج:
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رسید اقـدام بـه انجـام چـه      صهنگامی که اخبار ارتش احزاب به پیامبر :373س 

 ؟دکاري کر

 .با یارانش در مورد آن چه باید انجام دهند به مشاوره و رایزنی پرداخت ج:

 ؟پیشنهاد کرد صسلمان فارسی چه راهکاري به پیامبر :374س 

 .در مدینه بمانند و پیرامون شهر، خندق حفر کنندج: 
 ؟مسلمانان در کدام طرف شهر مدینه خندق حفر کردند :375س 

 .در جهت شمال مدینه ج:

 ؟در کندن خندق چه مشارکتی داشت صپیامبر :376س 

که کندن آن براي مسلمانان سخت بود حضور فعالی داشت و هایی  در حفر قسمتج: 
 .کرد می کنده شده به ایشان کمکهاي  نیز در جابه جایی خاك

 ؟تعداد مجاهدان در غزوه احزاب چند نفر بود :377س 

 .مجاهد 3000 ج:
 ؟غزوه احزاب چه کسی بودپرچمدار مهاجرین در  :378س 

 .زید بن حارثه ج:
 ؟پرچمدار انصار چه کسی بود :379س 

 .سعد بن عباده ج:
 ؟عکس العمل احزاب در برابر خندق چه بود :380س 

در برابر آن درمانده شدند و راه به جایی نبردند زیرا قـوم عـرب شـناختی بـا ایـن       ج:
 .تاکتیک نظامی نداشتند

ود آمد آنگاه که خندق را پشت سر نهاد و با اسـب بـه    چه بر سر عمرو بن :381س 

 ؟آن سوي خندق جهید

 .علی بن ابی طالب به مصاف او رفت و وي را از پاي در آورد ج:
 ؟در غزوه احزاب تیراندازان چه مدت همدیگر را تیرباران کردند :382س 
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 .یک روز تمام ج:
 ؟ن اصابت نموددر غزوه احزاب تیر به چشم کدام یک از مسلمانا :383س 

 .سعد بن معاذج: 
 مسلمانان در خصوص نمازي که در جنگ احزاب قضا نمودند چه کردند؟ :384س 

 .پس از نبرد آن را برپا داشتند ج:

 ؟کرد می چگونه روحیه معنوي مسلمانان را تقویت صپیامبر :385س 

 .داد می به آنان مژده نصر و پیروزي و وعده خیر ج:
 ؟منافقین چه کردند در غزوه خندق :386س 

 .ما در خطر است و دفاعی نداردهاي  گفتند خانه می کنار کشیدند و ج:
 ؟در غزوه خندق چه چیزي بر سختی و نگرانی مسلمانان افزود :387س 

 .پیمان شکنی یهود که تحت عهد و پیمان دولت اسالم در مدینه ساکن بودند ج:
یهود باخبر شدند دچار چه حال و  که مسلمانان ازنقض پیمان توسط هنگامی :388س 

 وضعی شدند؟

 .به حنجره رسیدها  دچار ترس و هراس شدیدي شدند و دل ج:
 ؟نعیم بن مسعود در غزوه خندق چه کاري انجام داد :389س 

 .در میان قریش، غطفان و یهود اختالف به وجود آورد ج:

نان را جمع آوري چه کسی را به میان مشرکین فرستاد تا اخبار آ صپیامبر :390س 

 ؟نماید

 .حذیفه بن یمان ج:
 ؟ارتش احزاب در چه تاریخی از پیرامون مدینه پراکنده شدند :391س 

 .در ذي القعده سال پنجم هجري ج:
 ؟شود می وقایع غزوه خندق در کدام سوره قرآن یافت :392س 

 .سوره احزابج: 
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 ؟داده شد صمبرپس از غزوه خندق چه فرمانی از سوي خداوند به پیا :393س 

 .فرمان یافت به سراغ یهود بنی قریظه برود تا آنان را به سزاي خیانتشان برساند ج:

هنگامی که از جانب خداوند عزوجل بـراي غـزوه بنـی قریظـه      صپیامبر :394س 

 ؟مأموریت یافت چه فرمود

  .هیچ احدي از شما نماز عصر را به جاي نیاورد مگر در محل قبیله بنی قریظهج: 
 ؟تعداد مسلمانان در غزوه بنی قریظه چند نفر بود :395 س

 .مجاهد 3000ج: 
هنگامی که یهودیان بنی قریظه ارتش مسلمانان را دیدند دچار چـه حـال و    :396س

 ؟وضعی شدند

 .خداوند رعب و وحشت را بر دل هایشان مسلط نمود ج:
 ؟مسلمانان چند شب یهودیان بنی قریظه را محاصره کردند :397س 

 .شب 2۵ :ج

 ؟یهودیان بنی قریظه پس از محاصره تقاضاي چه چیزي را کردند :398س 

 .اموالشان را بر دارند و مدینه را ترك کنند و اسلحه هایشان را تحویل دهند ج:

 ؟در برابر تقاضاي بنی قریظه چگونه پاسخ داد صپیامبر :399س 

 .تقاضاي آنان را نپذیرفت ج:

ا انتخاب نمود تا در بـاره بنـی قریظـه قضـاوت     کدام صحابی رصپیامبر :400س 

 نماید؟

 .سعد بن معاذ رئیس قبیله اوس ج:
 ؟قبیله اوس چه تقاضایی از سعد بن معاذ کردند :401س 

 .به او گفتند در باره هم پیمان خود نیکی کن ج:
 ؟سعد در مورد تقاضاي قومش چه پاسخی داد :402س 
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 .زنش سرزنش کنندگان اهمیتی ندهدسعد مصمم شد که در راه خداوند به سر ج:
 ؟سعد در مورد یهودیان بنی قریظه چگونه قضاوت نمود :403س 

 .مردانشان کشته شوند و زنان و فرزندانشان به اسارت در آیند ج:

 ؟چه فرمود صپس ازصدور رأي سعد، پیامبر :404س 

 .همانا اي سعد در باره آنان به حکم خداوند قضاوت کردي ج:
 ؟انان چه چیزي از بنی قریظه به غنیمت گرفتندمسلم :405س 

 .سپر 500نیزه و  2000 ،زره 300 ،شمشیر 1500 ج:
 ؟پس از غزوه بنی قریظه خداوند چه نعمتی به مسلمانان بخشید :406س 

 .خداوند مسلمانان را از شر همجواري یهود رهانید ج:

 ؟با زینب بنت جحش ازدواج کرد صدر چه سالی پیامبر :407س 

 .در سال پنجم هجري ج:

 ؟چه کسی بود صهمسر زینب قبل از رسول اهللا :408س 

 .در دوران جاهلیت صزید بن حارثه، پسر خوانده پیامبرج: 

 ؟در ازدواجش با زینب از چه چیزي بیم داشت صپیامبر :409س 

 .از سرزنش یهود و عرب بیم داشت ج:
 ؟چرا خداوند پسر خواندگی را حرام کرد :410س 

 .خاطر ضررهاي ناشی از آنبه  ج:

 ؟کرد می مباهات صزینب به خاطر چه چیزي بر سایر همسران پیامبر :411س 

 .در آورده است صاین که خداوند او را به ازدواج پیامبر ج:
 ؟در چه سالی دستور حجاب نازل شد :412س 

 .درسال پنجم هجري ج:
 ؟تتوان یاف می قرآن آیات حجاب راهاي  در کدام سوره :413س 
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 .در سوره نور و احزاب ج:
 ؟در چه سالی حج بر مسلمانان واجب شد :414س 

 .در سال پنجم هجري ج:
 ؟نتیجه سریه محمد بن مسلمه علیه قبیله بنی بکر چگونه تمام شد :415س 

 .ده نفر از آنان را کشتند و بقیه فرار کردند ج:
 ؟سلمانان در آمدچه کسی در جریان سرکوبی قبیله بنی بکر به اسارت م :416س 

 .ثمامه بن أثال از بزرگان بنی حنیفه ج:

 ؟با ثمامه بن أثال چگونه رفتار نمود صپیامبر :417س 

وي را آزاد  ،در نهایت خوش رفتاري با او رفتار نمود و پس از چنـد روز اسـارت   ج:
 .نمود

 ؟اسیر عرضه نمودي  چه چیزي را بر ثمامه صپیامبر :418س 

 .رضه نمود ولی وي آن را نپذیرفتاسالم را بر وي ع ج:
 ؟ثمامه بن أثال چگونه مسلمان شد :419س 

 .پس از رهایی از اسارت برگشت و مسلمان شد ج:
 ؟چه عاملی سبب شد که ثمامه اسالم را بپذیرد :420س 

 .با او در اثناي اسارتش صبرخورد نیک و شایسته پیامبر ج:
 ؟ندچرا قریش از اذیت ثمامه خودداري کرد :421س 

 .نیازشان به حبوبات یمامه آنان را از اذیت ثمامه بازداشت ج:
 ؟ثمامه هنگامی که در مکه بود چه قسمی یاد کرد :422س 

 .قسم خورد تا [قریش] ایمان نیاورند از یمامه حبوبات برایشان نفرستد ج:

 ؟چه بود صموضع گیري ثمامه در برابر ارتداد قومش پس از وفات پیامبر :423س 
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نان را از پیروي مسیلمه نهی کرد و گـروه بسـیار زیـادي از قـومش بـه همـراه او       آ ج:
 .پایداري نمودند

 ؟بنی لحیان چه کسانی هستند :424س 

 .کسانی هستند که عاصم بن ثابت و رفاقه را کشتندها  آن ج:

 ؟در چه تاریخی براي غزوه بنی لحیان حرکت کرد صپیامبر :425س 

 .هجري در ربیع األول سال ششم ج:

از مدینه جهت انجام غزوه بنی لحیـان سرپرسـتی    صپس از خروج پیامبر :426س 

 ؟امور مدینه را به چه کسی واگذار کرد

 .عبداهللا بن أم مکتوم ج:

 ؟در غزوه بنی لحیان قصد خود را اعالم نکرد صچرا پیامبر :427س 

 .تا اخبار نظامی به دست دشمن نرسد ج:
 ؟زوه بنی لحیان چگونه بودقواي مسلمانان در غ :428س 

 .شد می اسب در میانشان دیده 20سواره نظام که  200 ج:

از مکانی که اصحاب رجیع در آن کشته شده بودنـد   صهنگامی که پیامبر :429س 

 ؟گذر نمود چه کرد

 .از خداوند برایشان طلب بخشش نمود و برایشان دعا کرد ج:

نزدیـک سرزمینشـان شـده     صه پیامبرکه قبیله بنی لحیان شنیدند ک هنگامی :430س

 است چه کردند؟

 .متواري شدندها  در میان کوه ج:

 ؟و حومه شهر مدینه فرستادها  یارانش را به کرانه صچرا پیامبر :431س 

 .تا اهل مکه از حضور آنان باخبر شوند و هراس و وحشت در میانشان رخنه کند ج:
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ن عیینه بـن حصـین ارسـال    چه کسی را براي سرکوب کرد صرسول اهللا :432س 

 ؟داشت

 .سلمه بن أکوع که جنگاوري بسیار کار آمد بود ج:

 ؟چه فرمانی به سلمه داد صپیامبر :433س 

 .آن قوم را تعقیب نماید و آنان را تیرباران کند ج:

 ؟پرچم غزوه الغابه را به چه کسی داد صپیامبر :434س 

 .مقداد بن أسود ج:
 ؟ابه چه نتایجی به دست آوردندمسلمانان در غزوه الغ :435س 

 .بیشتر شتران ربوده شده را باز پس گرفتندج: 

 ؟فرمان حمله به قبیله بنی أسد را صادر کرد صچرا پیامبر :436س 

گذشت مورد اذیـت و آزار قـرار    ها می آن زیرا آنان هر مسلمانی را که از کنار قبیله ج:
 .دادند می

 ؟نی أسد نزدیک شد چه کردندهنگامی که عکاشه به سرزمین ب :437س 

 .گریختند ج:
 ؟پس از فرار بنی أسد مسلمانان چه کردند :438س 

 .شتر را با خود به مدینه آوردند 100 ج:

 ؟محمد بن مسلمه را در چه تاریخی به ذي القصه روانه کرد صپیامبر :439س 

 .در ربیع األول سال ششم هجري ج:

 ؟به سرزمین ذي القصه اعزام کردچرا محمد بن مسلمه را  صپیامبر :440س 

 .چهارپایان) مسلمانان را دارند( زیرا باخبر شد که آنان قصد ربودن احشام ج:
 ؟تعداد مجاهدان سریه ذي القصه چند نفر بود :441س 

 .نفر از مسلمانان 10محمد بن مسلمه و  ج:
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چه بـر   خوابیدند که مسلمانان شبانه به سرزمین ذي القصه رسیدند و هنگامی :442س

 ؟سرشان آمد

 .متوجه تحرکات پیرامون خود نشدند و مورد تیرباران تیراندازان قرار گرفتند ج:
 ؟مسلمانان پس از روبرو شدن با این پیشامد چه کردند :443س 

 .خود رفتند اما دشمنان جز محمد بن مسلمه همه را کشتندهاي  به طرف اسلحه ج:
 ؟محمد بن مسلمه چگونه نجات یافت :444س 

 .مشرکان تصور کردند که او نیز در میان کشته شدگان قرار دارد ج:

بـازگو نمـود،    صهنگامی که محمد بن مسـلمه جریـان را بـراي پیـامبر     :445س 

 چه کاري انجام داد؟ص پیامبر

ابوعبیده بن جراح را به سوي آنان اعزام کرد تا انتقام کشـته شـدگان را ازمشـرکان     ج:
 .بگیرد

 ؟هنگامی که به ذي القصه رسید چه کردابوعبیده  :446س 

 .مشرکان گریخته بودند، احشام آنان را با خود آورد ج:

 ؟در چه تاریخی زید را به سوي بنی سلیم فرستاد صپیامبر :447س 

 .در ربیع األول سال ششم هجري ج:
 ؟چه کسی محل اختفاي بنی سلیم را به مسلمانان نشان داد :448س 

 .زنی از قبیله مزینه ج:
 ؟مسلمانان در سرزمین بنی سلیم چه چیزي یافتند :449س 

مردانشان را یافتند و آنان را به اسارت در آوردند و گوسفند و چهارپایانشان را بـه   ج:
 .غنیمت گرفتند

 ؟هنگامی که ابوالعاص به اسارت گرفته شد چه کرد :450س 
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پس به او امـان   تقاضاي پناهندگی کرد، صبه واسطه همسرش زینب دختر پیامبر ج:
 .داد

 ؟به او چه فرمود صهنگامی که زینب همسرش را امان داد پیامبر :451س 

 .قطعاً امان دادیم کسی را که تو پناه دادي :فرمود ج:
کـه مسـلمان شـده بـود بـه مدینـه بازگشـت         زمانی که ابوالعاص در حالی :452س

 چه کار کرد؟ صپیامبر

 .همسرش زینب را به او بازگرداند ج:
 ؟سریه زید با بنی ثعلبه چه زمانی اتفاق افتاد :453س 

 .در جمادي الثانی سال ششم هجري ج:
 ؟سریه زید با بنی فزاره در چه سالی واقع شد :454س 

 .در ماه رجب سال ششم هجري ج:
 ؟نتایج سریه بنی فزاره چه بود :455س 

 .مسلمانان عده زیادي را کشتند و زنی را به اسارت گرفتند ج:

از کسی که آن زن را به اسارت گرفته بود خواسـت وي را   صچرا پیامبر :456س 

 ؟رها کند

 .زیرا وي را در مقابل اسیري که در مکه بود معاوضه نمود ج:

 ؟چه زمانی ابن عوف را به جنگ با بنی کلب فرستاد صپیامبر :457س 

 .در ماه شعبان سال ششم هجري ج:
 ؟بنی کلب کجا اقامت داشتند :458س 

 .دومة الجندلدر  ج:
 ؟تعداد مسلمانان در سریه بنی کلب چند نفر بود :459س 

 .صحابه 700 ج:
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 ؟در روز چهارم از سریه بنی کلب چه اتفاقی افتاد :460س 

 .رئیس بنی کلب و عده دیگري از این قوم به اسالم گرویدند ج:
 ؟عبدالرحمن بن عوف در غزوه بنی کلب با چه کسی ازدواج کرد :461س 

 .تماضر) ازدواج کرد( با دختر رئیس قبیله بنی کلب ج:

 ؟در چه زمانی علی را به جنگ با بنی سعد فرستاد صپیامبر :462س 

 .در شعبان سال ششم هجري ج:
 ؟بنی سعد کجا اقامت داشتند :463س 

 .در فدك سمت خیبر ج:

 ؟علی را به جنگ با بنی سعد فرستاد صچرا پیامبر :464س 

 .خواستند یهودیان خیبر را علیه مسلمانان یاري دهند می زیرا آنان ج:
قبیله بنی سعد را از حضور مجاهدان آگاه نمونـد و  ها  پس از آن که چوپان :465س 

 ؟به آنان حذر داند چه کردند

 .ترس و وحشت آنان را فرا گرفت و از هم پراکنده شدند ج:
 ؟ردچه کسی اهل خبیر را به جنگ با مسلمانان ترغیب ک :466س 

 أبو رافع)( سالم بن أبی حقیق ج:

 ؟چه کسانی براي کشتن ابو رافع داوطلب شدند :467س 

 .عبداهللا بن عتیک بودها  آن پنج نفر که رئیس ج:

 ؟چه سفارشی به کسانی کرد که داوطلب کشتن ابو رافع بودند صپیامبر :468س 

 .هیچ زن و کودکی را نکشند ج:
 ؟ه آمدبر سر عبداهللا بن عتیک چ :469س 

 .از نردبان افتاد و پایش شکست ج:
 ؟عتیک به یارانش چه گفت عبداهللا بن :470س 
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 .کار تمام شد، ابو رافع کشته شد ج:

 ؟بعد از بازگشت عبداهللا بن عتیک به او چه گفت صپیامبر :471س 

 .پایت را دراز کن سپس بر آن دست کشید و شفا یافت ج:
 ه کسی به جاي او یهودیان را سرپرستی کرد؟بعد از کشته شدن ابو رافع چ :472س 

 .أسیر بن رزام ج:

 ؟رسید صاز أسیر بن رزام چه خبري به پیامبر :473س 

 .خبر رسید که مسلمانان را به جنگ تهدید کرده است ج:

 ؟چه کسی را فرستاد تا دل اُسیر را به دست آورد صپیامبر :474س 

 .نصارنفر از ا 30عبداهللا بن رواحه همراه با  ج:
 ؟أسیر در حالی که در راه مدینه بود قصد انجام چه کاري را کرد :475س 

 .دست کشید شمشیر ابن رواحه را بگیرد تا او را بکشد ج:
 ؟زمانی که ابن رواحه خیانت أسیر بن رزام را دید چه کاري انجام داد :476س 

 .کشتخواهی خیانت کنی اي دشمن خدا ! سپس او را  می آیا :به او گفت ج:
 ؟مسلمانان با یهودیانی که با أسیر بودند چه کار کردند :477س 

 .همه آنان را کشتند ج:

 آمدند؟ صدر شوال سال ششم هجري چه کسانی نزد پیامبر :478س 

 .جماعتی از عکل و عرینه به ظاهر اسالم خود را اعالم داشتند ج:
 ؟ار کردندعرنیون زمانی که پرده از کارشان برداشته شد، چه ک :479س 

دست و پاي او را به حالت بر عکس قطع) ( چوپان مسلمانان را کشتند و او را مثله ج:
 .کردند و او را با شتر کشیدند

 با عرنیون چه کار کرد؟ صپیامبر :480س 

 .را مثُله کنندها  آن دستور داد همان گونه که چوپان را مثله کردند ج:
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 ؟ه رؤیایی در خواب دیدقبل از غزوه حدیبیه چ صپیامبر :481س 

 .دید که او و اصحابش در کمال امنیت و آرامش وارد مسجد الحرام شدند ج:

 ؟بعد از دیدن این رؤیا چه کاري انجام داد صپیامبر :482س 

 .به مسلمانان خبر داد که او قصد عمره را دارد ج:

 ؟کنندهمراهی اش  از بادیه نشینان خواست او را در عمره صچرا پیامبر :483س 

 .از ترس آن که مبادا قریش مانع از عمره آنان شوند ج:

بـراي عمـره چـه     صبرخورد بادیه نشینان در مقابل رفتنشان همراه پیامبر :484س 

 ؟بود

 .درنگ نمودند و گفتند اموال و خانواده مان ما را به خود مشغول داشتند ج:

 ؟با چه کسانی به عمره رفتند صپیامبر :485س 

 .نفر از انصار و مهاجرین ۱۵۰۰با  ج:

 ؟در این عمره با او آمد صکدام یک از همسران پیامبر :486س 

 .كام سلمه  ج:
   ؟با خودش چهارپایی براي قربانی برد صچرا پیامبر :487س 

 .آید نمی تا مردم بدانند که او براي جنگ ج:
بنـدد چـه   پیش قراول ارتشی که قریش آماده کرده بود تا راه مسلمانان را ب :488س 

 ؟کسی بود

 .سواره نظام 200خالد بن ولید با  ج:
زمانی که مسلمانان در حدیبیه اطراق کردند چه کسی به عنـوان نماینـده از    :489س 

 ؟آمدها  آن سوي قریش به طرف

 .بدیل بن ورقاء خزاعی ج:
 ؟مأموریت بدیل بن ورقاء خزاعی چه بود :490س 
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 .ؤال کنداین بود که از علت آمدن مسلمانان س ج:
 ؟چرا قریش به خبري که بدیل آورد اعتماد نکردند :491س 

 .پیمان دوستی داشتند، بود صزیرا او از قبیله خزاعه که با پیامبر ج:

 ؟فرستادند صچه کسی را نزد پیامبر »بدیل« قریش بعد از :492س 

شـود کـه از    می أحابیش به گروهی از مردم گفته( حلیس بن علقمه رئیس أحابیش ج:
 یک قبیله نباشند).

براي قربانی) را دید و لبیک گفتن مسلمانان را ( حلیس زمانی که چهارپایان :493س 

 ؟شنید چه کاري انجام داد

 .اند به سوي قریش بازگشت و به آنان گفت: این قوم براي عمره آمده ج:
 ؟جواب قریش به حلیس چه بود :494س 

 .ترفند و تاکتیک نظامی آگاهی نداريبیش نیستی و به  بنشین، تو بادیه نشینی ج:

 ؟فرستادند صقریش بعد از حلیس چه کسی را نزد پیامبر :495س 

 .عروه بن مسعود ثقفی رئیس طائف ج:
 ؟عروه بن مسعود ثقفی زمانی که آنجا رفت چه چیزي را مشاهده کرد :496س 

 .در دفاع از اوها  آن حب صحابه براي پیامبرشان و جدیت و آمادگی ج:
 ؟جواب قریش به عروه بن مسعود چه بود :497س 

 شویم تا سال بعد برگردد. می امسال مانع از عمره او ج:

 ؟به سوي قریش چه کسی بود صفرستاده پیامبر :498س 

 .عثمان بن عفان ج:
 ؟چه کسانی با عثمان بن عفان به مکه مکرمه رفتند :499س 

 .نفر از صحابه براي دیدن نزدیکانشان 10 ج:
 ؟چه مأموریتی به عثمان بن عفان موکول شده بود :500س 
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 .اند به قریش اعالم کند که آنان جز براي انجام عمره به مکه نیامده ج:
 ؟عثمان در پناه و امان چه کسی وارد مکه شد :501س 

 .تحت امان أبان بن سعید أموي ج:
 ؟قریش به عثمان چه چیزي گفتند :502س 

 .ر وارد مکه شودتواند با زو نمی محمد هرگز ج:
 ؟قریش بعد از آن که مانع طواف عثمان شدند چه کار کردند :503س 

 .او را مدتی زندانی کردند ج:
 ؟میان مسلمانان در باره عثمان چه چیزي شایعه شده بود :504س 

 .شایعه شده بود که او کشته شده است ج:

 ؟فرمود بعد از شنیدن شایعه کشته شدن عثمان چه چیزي صپیامبر  :505س 

 شویم. نمی فرمود: تا با این قوم نجنگیم از این مکان دور ج:

 ؟از صحابه چه چیزي را خواستار شد صرسول اهللا :506س 

 .بیعت کردن بر جنگ و جهاد تا شهید شدن ج:

 ؟در چه مکانی با صحابه بیعت کرد صرسول اهللا :507س 

 .همان مکان زیر درخت ج:
 ؟ت به چه اسمی معروف شدپس از آن واقعه این درخ :508س 

 الرضوان ةشجر ج:

 قریش پس از این که تعدادي از آنان به اسارت مسلمانان درآمد، چه کرد؟ :509س 

 .سهیل بن عمرو را به سوي مسلمانان فرستاد تا در مورد صلح با آنان مذاکره کند ج:
 ؟یکی از شروط سهیل بن عمرو را ذکر کن :510س 

 .مان و قریش آتش بس صورت گیردتا ده سال در میان مسل ج:
 ؟منع مسلمانان از عمره) تأثیر زیادي بر مسلمانان گذاشت( چرا شرط :511س 
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به آنان خبر داده بود که در کمال امنیـت وارد بیـت اهللا الحـرام     صزیرا رسول اهللا ج:
 .شوند می

 ؟کاتب و نویسنده پیمان نامه صلح چه کسی بود :512س 

 .س علی بن ابی طالب ج:
 ؟بعد از نوشتن پیمان نامه صلح چه کسی نزد مسلمانان آمد :513س 

ابو جندل بن سهیل در حالی که هنوز طناب بر دست و پایش بود خود را به میـان   ج:
 .مسلمانان انداخت

 ؟چرا ابو جندل با طناب بسته شده بود :514س 

 .ان شودپدرش او را با طناب بسته بود تا مانع از هجرت او به سوي مسلمان ج:

 ؟به ابو جندل چه فرمود صپیامبر :515س 

صبر پیشه کن و در راه خداوند پایداري نما همان خداوند برایـت گشایشـی قـرار     ج:
 .دهد می

 ؟پیمان بست صکدام قبیله در صلح حدیبیه با پیامبر :516س 

 .قبیله خزاعه ج:
 ؟کدام قبیله در صلح حدیبیه با قریش پیمان بست :517س 

 .بنی بکرقبیله  ج:
 ؟چرا مسلمانان در خارج شدن از احرام عمره درنگ کردند :518س 

 .به علت نارحتی زیادي که در شروط صلح حدیبیه براي آنان ایجاد شده بود ج:

 ؟پیشنهاد کرد صام سلمه چه چیزي را به پیامبر :519س 

 .کنند می تو را ببینند از تو تبعیتها  آن خواهی انجام بده، هنگامی که می آن چه ج:

آورد  را دیدندکه مناسک عمره را به جاي مـی  صکه پیامبر مسلمانان زمانی :520س

 چه کار کردند؟
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تراشیدن مـوي  ( براي قربانی کردن بر یکدیگر سبقت گرفتند و قربانی و عمل حلق ج:
 .سر در حج) را انجام دادند

 ؟بعد از صلح حدیبیه چه کسی به سوي مسلمانان آمد :521س 

 .خواهر مادري عثمان ،لثوم دختر عقبهام ک ج:
 ؟سرانجامِ زن مهاجري که پس از انعقاد پیمان به مدینه آمد چه شد :522س 

 .به سوي مشرکان برگردانده نشد ج:
 ؟نازل شداي  سوره بعد از صلح حدیبیه چه :523س 

 .سوره فتح ج:

 ؟به پادشاهان ممالک نامه فرستاد صدر چه زمانی پیامبر :524س 

 .د از بازگشت از حدیبیهبع ج:

 ؟کرد می خود را براي پادشاهان با چه چیزي مهرهاي  نامه صپیامبر :525س 

 .با انگشتري از نقره ج:

 ؟چه چیز نقش بسته شده بود صبر انگشتر پیامبر :526س 

 .محمد رسول اهللا ج:

 ؟را براي پادشاه روم برد صچه کسی نامه پیامبر :527س 

 .دحیه کلبی ج:

 ؟چه بود ،براي هرقل پادشاه روم صسرآغاز نامه پیامبر :528س 

 .از محمد بن عبداهللا به هرقل عظیم روم ج:
 ؟هرقل و ابوسفیان در کجا با همدیگر مالقات کردند :529س 

 .در قدس ج:
 ؟هرقل در جواب ابوسفیان چه گفت :530س 



 سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسالم محمد مصطفی 900   56

جاي دو پـاي  گویی حقیقت داشته باشد به زودي به  می اگر آن چه را که تو به من ج:
 .من هم فرمانروایی خواهد کرد

 ؟در مجلس هرقل چه چیزي اتفاق افتاد :531س 

صداي اعتراض کسانی که پیش او بودند بلند شد و سرو صدا و بلواي زیادي برپـا   ج:
 .کردند

 ؟عاقبت هرقل نزد خداوند چیست :532س 

 .با بار گناه خود و زیر دستانش از این دنیا رفت ج:
 ؟دحیه کلبی را چگونه روانه کرد هرقل :533س 

 .او را به بهترین شیوه به سوي سرزمین خود روانه کرد ج:

 ؟که کشته شد چه کسی بود صتنها فرستاده رسول اهللا :534س 

 .حارث بن عمیر أزدي ج:

 ؟از کشته شدن حارث بن عمیر با خبر شد چه کرد صزمانی که پیامبر :535س 

 .ندوهگین شدبه خاطر این واقعه به شدت ا ج:

 ؟چه کسی را به سوي امیر دمشق فرستاد صپیامبر :536س 

 .شجاع بن وهب ج:
 ؟در کجا اقامت داشت ،حارث بن ابی شمر ،امیر دمشق :537س 

 .در زمین حاصلخیز دمشق ج:

 ؟را خواند چه کاري انجام داد صزمانی که نامه پیامبر ،امیر دمشق :538س 

 را براي جنگ با مسلمانان آماده کردو لشکري  ،نامه را دور انداخت ج:

 ؟کدام صحابی را به مقوقس[پادشاه مصر و اسکندریه] فرستاد صپیامبر :539س 

 .حاطب بن ابی بلتعه ج:

 ؟هدیه کرد چه بود صکه مقوقس به پیامبرهایی  اسم جاریه :540س 
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 .ماریه و سیرین ج:

 ؟کدام صحابی را به سوي نجاشی روانه کرد صپیامبر :541س 

 .عمرو بن امیه ضمري :ج

بـه   صنجاشی کدام یک از مهاجرین بـه حبشـه را بـه وکالـت از پیـامبر      :542س

 ؟همسري او در آورد

 .ام حبیبه دختر ابو سفیان ج:

 ؟خسرو پرویز) فرستاد( کدام صحابی را به سوي کسري صپیامبر :543س 

 .عبداهللا بن حذافه سهمی ج:

به دسـتش رسـید چـه     صه نامه پیامبرخسرو پرویز) بعد از آن ک( کسري :544س 

 ؟کاري انجام داد

 .به خاطر کبر و نخوت مغرورانه نامه پیامبر را پاره کرد ج:

رسید چـه   صزمانی که خبر پاره کردن نامه توسط خسرو پرویز به پیامبر :545س 

 ؟فرمود

 .خداوند سلطنتش را به یک باره از هم متالشی کند ج:
 ؟رش در یمن چه چیزي را خواستار شدخسرو پرویز از کارگزا :546س 

 .پیامبر) را پیش خسرو پرویز ببرد( بفرستد تا او صکسی را به سوي پیامبر ج:

خداوند چه بالیی بـر سـرش    صبعد از درخواست خسرو پرویز از پیامبر :547س 

 ؟آورد

 .پسرش شیرویه علیه او قیام کرد و او را کشت ج:
 ؟زي را خواستار شدشیرویه از کارگزار یمن چه چی :548س 

 .از آن چه پدرش به او دستو ر داده بود او را باز داشت ج:

 پادشاه بحرین) فرستاد؟( کدام صحابی رابه سوي منذر بن ساوي صپیامبر :549س 
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 .عالء بن حضرمی ج:

 ؟چگونه بود صپادشاه بحرین) در برابر نامه پیامبر( برخورد منذر :550س 

 .را داد صمه پیامبربه اسالم گروید و جواب نا ج:

 ؟کدام صحابی را به سوي دو امیر عمان فرستاد صپیامبر :551س 

 .عمرو بن عاص ج:
 ؟چه چیزي بین عمرو بن عاص و دو پادشاه عمان روي داد :552س 

با آن دو صحبت نمود که قلبشان نرم گردید و اسالم را اي  گونه عمرو بن عاص به ج:
 .پذیرفتند

 ؟حابی را به سوي پادشاه یمامه فرستادکدام ص صپیامبر :553س 

 سلیط بن عمرو عامري ج:

 ؟رسید چه فرمود صپادشاه یمامه) به پیامبر( زمانی که نامه هوذه :554س 

 .دادم نمی کرد آن را انجام می اگر یک قطعه زمین از من تقاضا ج:
 ؟پادشاه یمامه) مرد( چه زمانی هوذه :555س 

 .ه بازگشتاز فتح مک صزمانی که پیامبر ج:
 ؟غزوه خیبر در کدام سال اتفاق افتاد :556س 

 .در سال هفتم هجري ج:

 ؟از چه کسانی خواست تا وي را در غزوه خیبر یاري کنند صپیامبر :557س 

 .بادیه نشینانی که در اطراف مدینه بودند ج:

مسئولیت سرپرستی مدینه را بعد از رفتن به غزوه خیبر بـه چـه    صپیامبر :558س 

 ؟سپردکسی 

 .سباع بن عرفطه غفاري ج:

 ؟در غزوه خیبر همراه او بودند صکدام یک از همسران پیامبر :559س 
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 .ام سلمه ج:
 ؟مسلمانان هنگامی که به خیبر رسیدند چه کردند :560س 

 .با صداي بلند تکبیر گفتند و دعا خواندند ج:
 ؟اصلی خیبر چند تا بودهاي  تعداد قلعه :561س 

 .ز یکدیگر جدا بودندسه عدد که ا ج:
 ؟نام سه قلعه اصلی خیبر چه بود :562س 

 .شق ،کتیبه ،ةنظا ج:
 ؟لشکر اسالم در کجاي خیبر مستقر شد :563س 

 .به دور از تیراندازان »ةنطا« در قسمت شرقی قلعه ج:

 ؟شروع غزوه خیبر چگونه بود :564س 

تیرانـدازان جنـگ را    به وسیله هنـگ  ةنطامسلمانان به قصد گرفتن یکی از دژهاي  ج:

 .شروع کردند

 »نـاعم «بـه نـام    ةنطـا هـاي   چند شب مسلمانان یهودیان را در یکی از قلعه :565س 

 ؟محاصره کردند

 .شش شب ج:
 ؟رخ داداي  حادثه در شب ششم خیبر چه :566س 

 .عمر بن خطاب یکی از یهودیان را اسیر کرد ج:

 ؟چه گفت صیهودي اسیر شده به رسول اهللا :567س 

 .کنم تا در جنگ پیروز شوید می اگر مرا امان دهی شما را راهنمایی ج:

 ؟شب فتح خیبر چه فرمود صپیامبر :568س 

فردا پرچم را به دست مردي خواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خـدا   ج:
 .و رسولش نیز او را دوست دارند
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 ؟ردندچه ک صمسلمانان بعد از شنیدن این فرموده پیامبر :569س 

کرد که فردا پـرچم   می آرزوها  آن شب را در حالی به صبح رسانیدند که هر یک از ج:
 .را به او بدهد

 ؟عمر بن خطاب چه گفت :570س 

 .هیچ گاه آرزوي فرماندهی را جز در آن شب نداشتم ج:

 ؟در روز فتح خیبر پرچم را به دست چه کسی داد صپیامبر :571س 

 .علی بن ابی طالب ج:
 ؟مسلمانان از فتح دژ ناعم چه غنایمی به دست آوردند :572س 

 .نان و خرماي بسیاري به غنیمت گرفتند ج:

بـه نـام دژ صـعب چـه      ةدر روز چهارم از محاصره یکی از دژهـاي نطـا   :573س 

 ؟اي رخ داد حادثه

آب را به مسلمانان نشان داد پس آب را از یهودیان منـع  هاي  یکی از یهودیان کانال ج:
 .کردند

 ؟یهودیان بعد از آن که آب از آنان قطع گردید چه کار کردند :574س 

 .از دژها خارج شدند و جنگیدند آن گاه شکست خوردند ج:
کارکشتگی و جنگاوري زیادي از خود نشان  »شق«کدام صحابی در فتح دژ  :575س 

 داد؟

 .ابودجانه انصاري ج:
 ؟آوردندمسلمانان در قلعه شق چه چیزي را به دست  :576س 

 .گوسفند و غذاهاي زیادي را به دست آوردند ،کاال ،اثاثیه ج:
 ؟چه کردند »بريء«مسلمانان براي فتح قلعه  :577س 

 .کتیبه بودهاي  این قلعه یکی از قلعه ،آن را به منجنیق بستند ج:
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 ؟چه بودها  آن برخورد یهودیان در مقابل نصب منجنیق بر :578س 

 .آنان ایجاد شد و متواري شدندرعب و وحشت زیادي در  ج:
 ؟را محاصره کردند »قموص« چند شب مسلمانان دژ :579س 

 .شب 20 ج:
 ؟به دست چه کسی فتح شد »قموص«دژ  :580س 

   .سبه دست علی بن ابی طالب  ج:
 ؟چه کسی در قلعه قموص به اسارت گرفته شد :581س 

 .صفیه دختر حیی بن أخطب ج:
 ؟ط قلعه قموص چه کردندمسلمانان بعد از سقو :582س 

 .وطیح و ساللم روانه شدندهاي  به طرف محاصره قلعه ج:
 ؟ساکنان قلعه وطیح و ساللم چه کردند :583س 

 .تسلیم شدند و از ریختن خون خود جلوگیري کردند ج:
 ؟مسلمانان در فتح این دو قلعه چه غنایمی به دست آوردند :584س 

 .عدد کمان 500عدد نیزه و  1000 ،عدد شمشیر 400 ،عدد زره 100 ج:
 ؟مسلمانان با توراتی که یافتند چه کار کردند :585س 

 .آن را به یهودیانی که تسلیم شده بودند تحویل دادند ج:

 ؟دستور کشتن کنانه بن ربیع را داد صچرا پیامبر :586س 

 .زیرا حاضر نشد طال و جواهرات حیی بن أخطب را تحویل دهد ج:
 ؟دان غزوه خیبر چند نفر بودندتعداد شهی :587س 

 .شهید ۱۵ ج:

 ؟تعداد یهودیانی که در غزوه خیبر کشته شدند چند نفر بودند :588س 

 .یهودي 93 ج:
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 ؟پیشکش نمود صبه پیامبراي  هدیه یک زن یهودي در خیبر چه :589س 

 .یک پاچه گوشت گوسفند آلوده به سم ج:
 ؟فوت کردکدام صحابی از این تکه گوشت خورد و  :590س 

 بشر بن براء ج:

 ؟براي صفیه دختر حیی بن أخطب چه بود صمهریه پیامبر :591س 

 .بوداش  آزادياش  مهریه ج:
 ؟صفیه به چه مقام واالیی رسید :592س 

 .صبه اسالم و ازدواج با پیامبر ج:
 ؟در خیبر از چه چیزي نهی نمود صپیامبر :593س 

 .یاز نکاح موقت و خوردن گوشت االغ اهل ج:
 ؟چه کسانی بعد از فتح خیبر از حبشه برگشتند :594س 

 .جعفر بن ابی طالب و طایفه اشعري ج:
 ؟مهاجرین چه مدت در حبشه اقامت گزیدند :595س 

 .سال در امنیت و آرامش خاطر 10 ج:

 ؟به طایفه اشعري و دوسی در هنگام بازگشتشان چه اعطا نمود صپیامبر :596س 

 .که به وسیله صلح در جنگ خیبر نصیبشان شده بود هایی از غنایم قلعه ج:

 ؟از یهودیان فدك بعد از فتح خیبر چه چیزي را خواستار شد صپیامبر :597س 

 .تسلیم و فرمانبري ج:
بعد از آگاهی از حـال و وضـع یهودیـان خیبـر چـه کـار        »تیماء«یهودیان  :598س 

 کردند؟

 .ه شدندبا مسلمانان صلح نمودند و راضی به دادن جزی ج:

 ؟چه بود »وادي القري«از یهودیان  صدرخواست پیامبر :599س 



  63سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسالم محمد مصطفی 900

 .از آنان خواست تسلیم و فرمانبر شوند ج:

 چه بود؟ صدر مقابل درخواست پیامبر »وادي القري«جواب یهودیان  :600س 

 .روي برتافتند و جنگیدند ج:
 ؟چه بود »وادي القري«نتایج جنگ مسلمانان و یهودیان  :601س 

 .یهودي کشته شدند و مسلمانان غنایم زیادي را به دست آوردند 11ر این جنگ د ج:
 ؟در چه سالی فتح گردید »وادي القري« :602س 

 .در سال هفتم هجري ج:
 ؟بعد از غزوه خیبر چه کسانی به اسالم گرویدند :603س 

 .عثمان بن طلحه ،عمرو بن عاص ،خالد بن ولید ج:

 ؟اي جنگ با بنی مره فرستادچه کسی را بر صپیامبر :604س 

 .بشیر بن سعد أنصاري ج:
 بشیر بن سعد و کسانی که در این جنگ با او بودند چه کاري انجام دادند؟ :605س 

 .نیافتند پس چهار پایانشان را با خود آوردند »بنی مره«کسی را در سرزمین  ج:
 ؟در چه سالی اتفاق افتاد »بنی مره«سریه  :606س 

 .ل هفتم هجريدر شعبان سا ج:
 ؟در کجا واقع است »میفعه« :607س 

 .میل) از مدینه در سرزمین نجد واقع است 12یک برد = ( در فاصله هشت برد ج:

 ؟روانه کرد »اهل میفعه«چه کسی را براي جنگ با  صپیامبر :608س 

 .غالب بن عبداهللا لیثی ج:
 ؟چند نفر بودند »میفعه«مسلمانان در سریه  :609س 

 .مجاهد 130 ج:
 ؟هنگامی که مسلمانان به این قوم رسیدند چه کاري انجام دادند :610س 
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 .را کشتند و بعضی را اسیر کردندها  آن بر سر آنان هجوم بردند و بعضی از ج:
 ؟اسامه با مردي که شهادتین را بر زبان جاري نمود، چه کرد :611س 

 .، شهادتین را گفتکرد که او از ترس کشته شدن می او را کشت زیرا فکر ج:

 ؟از کار اسامه با خبر شد، چه فرمود صهنگامی که پیامبر :612س 

 !؟فرمود: آیا او را بعد از آن که ال اله اال اهللا را گفت، کشتی ج:
عیینه بن حصن و گروهی از غطفان قصد هجوم بـه  «زمانی که این خبر که  :613س 

 ؟رسید، چه کار کرد صبه پیامبر »مدینه را دارند

 .نفر به مصاف آنان فرستاد 300بشیر بن سعد را به همراه  ج:
 ؟این قوم در کجا اقامت داشتند :614س 

 .در جایی نزدیک خیبر به نام: یمن و جبار ج:
 زمانی که مسلمانان به جایی که این قوم اقامت داشتند، رسیدند چه کردند؟ :615س 

 .مدینه آوردنداحشام فراوانی به غنیمت گرفتند و با خود به  ج:

 ؟در چه زمانی براي آخرین عمره از مدینه خارج شدند صپیامبر :616س 

 .یک سال بعد از عمره حدیبیه ج:

 ؟رهسپار شدند صچه کسانی در این عمره با پیامبر :617س 

 .کسانی که با او در عمره حدیبیه بودند و قریش مانع از عمره آنان شد ج:

 چند رأس چهارپا را براي قربانی با خود برد؟در آخرین عمره  صپیامبر :618س 

 .شتر را با خود برد 60 ج:

 ؟با خودش اسلحه برد صچرا پیامبر :619س 

 .رعایت جانب احتیاط از احتمال خیانت قریش ج:

 ؟کردند می را همراهی صچه کسی امیر اسب سوارانی بود که پیامبر :620س 

 .محمد بن مسلمه ج:
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 ؟اي عمره، احرام بستاز کجا بر صپیامبر :621س 

 .از درِ مسجد مدنی ج:

روبرو شـدند و از تعدادشـان وحشـت     صاز قریش کجا با پیامبراي  عده :622س 

 ؟کردند

 ».ظهران«در گذرگاه  ج:

 ؟این افراد چه کار کردند :623س 

 .شتابان به سوي قومشان رفتند و به آنان خبر دادند ج:
 ؟سلمانان براي عمره به مکه چه کردنداهل مکه موقع رسیدن زمان ورود م :624س 

از خانه هایشان خارج شدند در حالی که از دیدن مسلمانان که به دور کعبه طـواف   ج:
 .کردند کراهت داشتند می

 ؟مسلمانان ازکجا وارد مکه شدند :625س 

 »کداء«گردنه) ( از ثنیه ج:

 حرکـت  )ص پیـامبر ( به مکه چه کسی جلو او ص: در هنگام ورود پیامبر626س

 کرد؟ می

 .عبداهللا بن رواحه ج:

 ؟چگونه به دور کعبه طواف کرد صپیامبر :627س 

در حالی که بر روي شترش بود طواف کرد و بـا عصـایش حجراألسـود را لمـس      ج:
 .نمود

 ؟به صحابه چه فرمود صپیامبر :628س 

 .خداوند رحکم کند به کسانی که همت و قوتی از نفس خود نشان دادند ج:

 ؟با عبایش چه کرد صپیامبر :629س 

 .عبا را از زیر بغل راست خود رد کرد و آن را بر دوش چپ خود انداخت ج:
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 ؟بعد از این عمره با چه کسی ازدواج کرد صپیامبر :630س 

 .دختر حارث هاللیه "میمونه" ج:

 ؟چگونه به مدینه بازگشت صپیامبر :631س 

 .یایش حمایت کردسرور از این که خداوند او را در تصدیق رؤ ج:

 ؟چه کسی را به جنگ با بنی ملوح فرستاد صپیامبر :632س 

 .غالب بن عبداهللا لیثی ج:
 ؟بنی ملوح) در چه سالی رخ داد( این سریه :633س 

 .در صفر سال هشت هجري ج:
 ؟بنی ملوح چه کسانی بودند :634س 

 .تندسکونت داش »قدید«و  »عسفان«بین  »کدید« قومی عرب بودند که در ج:
 ؟مسلمانان زمانی که به محله بنی ملوح رسیدند چه کردند :635س 

 .چهارپایان و گوسفندان را با خود آوردند ج:
 ؟به سوي قوم آمد چه چیزي رخ داد زمانی که یکی از فریاد زنان :636س 

 .مسلمانان با چیزي روبرو شدند که انتظار آن را نداشتند ج:
 ؟چه چیزي بر مسلمانان منت نهاددر آن هنگام خداوند با  :637س 

و دشمنانشان شد و مسلمانان جان سالم ها  آن سیلی را فرستاد که مانع و حایل بین ج:
 .به در بردند

  ؟چه کسی را به جنگ با ذات أطالح فرستاد صپیامبر :638س 

 .کعب بن عمیر غفاري ج:
 ؟کردند می چند نفر کعب بن عمیر را در این سریه همراهی :639س 

 نفر ۱۵ ج:

 ؟کعب بن عمیر هنگامی که به آنجا رسید با چه چیزي روبرو شد :640س 
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 .عده زیادي را آنجا یافت و پس از آن که ایمان نیاوردند با آنان جنگید ج:
 ؟نتیجه این سریه چه بود :641س 

 .کعب بن عمیر) به شهادت رسیدند( ها آن همه مسلمانان به جز فرمانده ج:
 ؟یر بعد از آن که جان سالم به در برد چه کردکعب بن عم :642س 

 .داد صبه مدینه بازگشت و خبر آن را به پیامبر ج:

رسید اقدام به انجام چه کـاري   صپس از این که خبر این واقعه به پیامبر :643س 

 ؟کرد

 .تصمیم گرفت کسانی را بفرستد تا از آنان انتقام بگیرند ج:

بـه سـوي   اش  ی تجهیز کرد تا انتقام فرستاددر چه تاریخی سپاه صپیامبر :644س 

 ؟امیر بصري را از آنان بگیرد

 .در جمادي األول سال هشتم هجري ج:

 ؟چه کسی را به فرماندهی این سپاه منصوب فرمود صپیامبر :645س 

 .زید بن حارثه ج:
 ؟تعداد این سپاه چند نفر بود :646س 

 .نفر 3000 ج:
 ؟فتند که براي جنگ جمع شده بودندمسلمانان رومیان را کجا یا :647س 

 .در مؤته ج:
 ؟بعد از شهید شدن زید بن حارثه چه کسی پرچم اسالم را گرفت :648س 

 .جعفر بن ابی طالب ج:
 ؟بعد از شهید شدن جعفر بن ابی طالب چه کسی پرچم اسالم را گرفت :649س 

 .عبداهللا بن رواحه ج:
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بعضی از مسلمانان قصـد انجـام چـه    زمانی که عبداهللا بن رواحه شهید شد  :650س

 ؟کاري را کردند

 .خواستند عقب نشینی کنند ج:
 ؟چند روز خالد براي مبارزه با دشمنان در آنجا ماندگار شد :651س 

 .هفت روز ج:
 ؟رومیان از چه چیزي ترسیدند :652س 

 .را به بیابان بکشانندها  آن ترسیدند که مسلمانان ج:

ر مرگ زید و جعفر و ابن رواحـه را بـه مسـلمانان    چه زمان خب صپیامبر :653س 

 داد؟

 .به مدینه برسدها  آن قبل از آن که خبرج: 
زنان جعفر بن ابی طالب زمانی که از شهید شدنش آگاه شدند چـه کـاري    :654س 

 ؟انجام دادند

به آنـان دسـتور داد از گریـه و زاري دسـت      صگریه کردند و پیامبراش  بر جنازه ج:
 .بکشند
 ؟سپاه مسلمانان زمانی که به مدینه برگشتند با چه چیزي روبرو شدند :655س 

 !ها  مردم به سوي آنان روانه شدند و گفتند اي فراري ج:

 ؟به آنان چه فرمود صپیامبر :656س 

 .بلکه آنان حمله برنده هستند ج:
 ؟چرا مسلمانان به سپاه خالد این حرف را زدند :657س 

دند که عدم رویارویی سپاه خالد با دشمن نشانه شکست آنان کر می زیرا آنان گمان ج:
 .است

 ؟گمان مسلمانان در مورد سپاه خالد را چطور تصحیح کرد صپیامبر :658س 



  69سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسالم محمد مصطفی 900

 .جنگ استهاي  از کیدها و نیرنگها  آن به آنان نشان داد که این کار ج:

ید چـه  رس صبه مسلمانان به پیامبر »قضاعه«زمانی که خبر تصمیم هجوم  :659س 

 ؟کار کرد

 .مرد براي سرکوب آنان فرستاد 300عمرو بن عاص را با  ج:

 ؟چگونه آنان را یاري داد صپیامبر :660س 

 .نفره به رهبري ابوعبیده جراح 200با سپاه  ج:
 ؟دشمنان اسالم کجا تجمع کردند :661س 

 »وادي القري«در سرزمین خودشان پشت  ج:
 ؟افتاد این سریه در چه سالی اتفاق :662س 

 .در جمادي الثانی سال هشتم هجري ج:
 ؟مسلمانان زمانی که به محل تجمع دشمنان رسیدند چه کار کردند :663س 

 .را شکست دادندها  آن به آنان هجوم بردند و ج:
برخورد عمر زمانی که مسلمانان خواستند که دشـمن را دنبـال کننـد، چـه      :664س 

 ؟بود

 .آنان را از این کار بازداشت ج:
 ؟جنگ چگونه خاتمه یافت :665س 

 .غنایم را جمع کردند و پیروزمندانه بازگشتند ،مسلمانان در پایان ج:

چه کسی را به رهبـري سـریه در رجـب سـال هشـتم هجـري        صپیامبر :666س 

 فرستاد؟

 .ابوعبیده بن جراح ج:
 ؟مأموریت این سریه چه بود :667س 

 .در ساحل دریا »جهینه«جنگ با قبیله  ج:
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 ؟تعداد مسلمانان در این سریه چند نفر بود :668 س

 .نفر 300 ج:

 ؟چه چیزي را به لشکر به عنوان آذوقه راه داد صپیامبر :669س 

 .یک بسته خرما ج:
 ؟مسلمانان زمانی که به ساحل رسیدند چه کار کردند :670س 

 .روز آنجا اقامت کردند و منتظر دشمن بودند 15حدود  ج:
 ؟وشه و آذوقه مسلمانان تمام شد چه چیزي خوردندزمانی که ت :671س 

 .خوردند می کردند و آن را می که آن را با آب نرم و خیس ،برگ درخت مغیالن ج:
 ؟برگ درخت) دچار چه آسیبی شدند( با خوردن آن :672س 

 .لپ هایشان زخمی شد ج:
 ؟چه کسی سه روز پشت سر هم براي مسلمانان حیوان ذبح کرد :673س 

 .بن سعد بن عباده قیس ج:
 ؟خداوند مسلمانان را در این سریه با چه چیزي اکرام کرد :674س 

 .بر روي ساحل ماهی مرده عجیبی براي آنان ظاهر شد ج:

 ؟دادند، در مورد آن چگونه حکم نمود صکه خبر ماهی را به پیامبر زمانی :675س 

 .اجازه داد که از آن بخورند ج:
 ؟ه بودعلت اصلی فتح مکه چ :676س 

 .نقض پیمان صلح حدیبیه از طرف قریش ج:
 قریش چگونه پیمان صلح حدیبیه را نقض کردند؟ :677س 

 .هم پیمان مسلمانان) یاري دادند( مخفیانه قبیله بکر را علیه قبیله خزاعه ج:
 ؟قبیله بکر چگونه به قبیله خزاعه تعدي کردند :678س 

 .ند در حالی که در امنیت بودنداز قبیله خزاعه بیش از بیست نفر را کشت ج:
 ؟بعد از تعدي بنی بکر، قبیله خزاعه چه کار کرد :679س 
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 .بدهد نزد او فرستادند صگروهی را براي آن که این خبر را به پیامبر ج:

 ؟فرستاد چه کسی بود صرهبر گروهی که قبیله خزاعه نزد پیامبر :680س 

 .عمرو بن سالم خزاعی ج:

 ؟ن گروه چه فرمودبه ای صپیامبر :681س 

 کـنم از شـما نیـز دفـاع     مـی  قسم به خدا همان طور که از نفس و جان خود دفـاع  ج:
 نمایم. می

که نقض پیمان نامه صـلح  اند  قریش آن هنگام که فهمیدند کاري انجام داده :682س 

 ؟آید چه کار کردند می به حساب

 .پشیمان شدند و ابوسفیان را به مدینه فرستادند ج:
 ؟ابوسفیان زمانی که به مدینه رسید کجا رفت :683س 

 .نزد دخترش ام حبیبه، مادر مسلمانان رفت ج:

بنشیند ام حبیبه چه کـار   صزمانی که ابوسفیان خواست بر زیرانداز پیامبر :684س 

 ؟کرد

 .زیرانداز را جمع نمود ج:
 ؟ابوسفیان به دخترش ام حبیبه چه گفت :685س 

 دهی یا مرا بر او؟ می را بر من ترجیح )صرپیامب( اي دخترم ! آیا او ج:

 ؟ام حبیبه به ابوسفیان چه جوابی داد :686س 

بنشـینی حـال آن کـه تـو مشـرکی       صتو شایسته آن نیستی که بر زیرانداز پیامبر ج:
 .نجس هستی

 ؟ابوسفیان در آخر به ام حبیبه چه گفت :687س 

 .قطعاً تو بعد از من دچار شر خواهی شد ج:
 ؟ورد مهاجرین در مقابل درخواست ابوسفیان چه بودبرخ :688س 
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 .اي نیافت یاري دهنده و مساعدت کنندهها  آن ابوسفیان از میان ج:
 ؟چه کردها  ابوسفیان بعد از همه این :689س 

 .به سوي قومش بازگشت در حالی که هیچ چیز دستگیرش نشد ج:
 ه او چه اتهامی زده شد؟زمانی که ابوسفیان از مدینه با ناامیدي برگشت ب :690س 

 .این که به قومش خیانت کرده و اسالم را پذیرفته است ج:
 ؟ابوسفیان چگونه این اتهام را نفی کرد :691س 

 .به عبادت پرداختها  نزد بت ج:

 ؟پس از این که ابوسفیان مدینه را ترك نمود چه کاري انجام داد صپیامبر :692س 

 .نیز این دستور را داد و به صحابه ،براي سفر آماده شد ج:

 ؟چه کسی را از مقصد خود باخبر نمود صپیامبر :693س 

 .ابوبکر صدیق ج:

 ؟چه گفت صابوبکر به پیامبر :694س 

 !؟اي رسول خدا ! آیا مگر بین تو و قریش پیمان نامه صلح بسته نشده است ج:

 ؟در جواب چه فرمود صپیامبر :695س 

 .یمان خود را شکستنداما آنان خیانت کردند و پ ،بله ج:
خواست آنان را از بعضـی کارهـاي    می به قریش فرستاد واي  نامه چه کسی :696س 

 ؟باخبر کند صپیامبر

 .حاطب بن ابی بلتعه ج:
 ؟حاطب نامه را به دست چه کسی سپرد که آن را به قریش تحویل دهد :697س 

 .خودشي  به جاریه ج:
چه اقدامی انجـام   ،از این کار باخبر کرد هنگامی که خداوند پیامبر خود را :698س 

 ؟داد



  73سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسالم محمد مصطفی 900

 .زبیر و مقداد را در پی جاریه، حامل نامه روانه فرمود ،علی ج:
 فرماید؟ می خداوند در کدام آیه به آن چه حاطب انجام داد اشاره :699س 

 .آیه اول از سوره ممتحنه ج:

 ؟یمت فرموددر چه تاریخی به همراه ارتش خود به سوي مکه عز صپیامبر :700س

 .در وسط رمضان سال هشتم هجري ج:

در هنگام خروج از مدینه سرپرستی امور مسـلمانان را بـه چـه     صپیامبر :701س 

 ؟کسی سپرد

 .عبداهللا بن ام مکتوم ج:
 ؟تعداد مسلمانان در این ارتش چند نفر بود :702س 

 .مجاهد 10000 ج:

 ؟در األبواء با چه کسانی روبرو شد صپیامبر :703س 

 .با دو نفر از دشمنانش روبرو شد ج:
 ؟اولین کس از آن دو نفر چه نام داشت :704س 

 .ابوسفیان ج:
 ؟دومین کس از آن دو نفر چه نام داشت :705س 

 .عبداهللا بن أبی امیه ج:
 ؟خواستند می آن دو نفر چه :706س 

 .خواستند اسالم بیاورند می ج:

 ؟ه بودچها  آن در مورد صموضع گیري پیامبر :707س 

مسـلمان شـدند و از حضـور آن دو بسـیار شـادمان       ،را پـذیرفت ها  آن صپیامبر ج:
 .گشت



 سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسالم محمد مصطفی 900   74

چه فرمـانی   صهنگامی که ارتش دچار سختی و زحمت زیادي شد پیامبر :708س 

 ؟صادر فرمود

نیز به سبب سـختی و   صایشان  ،دستور داد مسلمانان روزه خود را افطار نمایند ج:
 .طار کردرا افاش  مشقت زیاد روزه

 ؟در راه مکه با چه کسی روبرو شد صپیامبر :709س 

 .عمویش عباس که به همراه اهل و عیالش در حال مهاجرت از مکه به مدینه بود ج:

 ؟چه دستوري به عمویش داد صپیامبر :710س 

 .را به مدینه بفرستداش  به همراهش به مکه برگردد و خانواده ج:

به انجام چه کاري فرمـان   صران رسیدند پیامبرهنگامی که به گذرگاه ظه :711س 

 ؟داد

 .آتش روشن کنند 10000 ج:

 ؟با ابوسفیان گفتگو کرد ابوسفیان چه کرد صآن گاه که پیامبر :712س 

 .اسالم را پذیرفت ج:
 ؟چه کسی پرچمدار سپاه انصار بود :713س 

 .سعد بن عباده ج:

 ؟بود صچه کسی پرچمدار لشکر رسول اهللا :714س 

 .زبیر بن عوام ج:

 ؟دستور داد پرچمش را در کجا به اهتزاز درآورند صپیامبر :715س 

 .بلندترین کوه مکه)( بر باالي حجون ج:

 ؟خالد بن ولید را به چه کار فرمان داد صپیامبر :716س 

 .از سمت کُدي پایین مکه وارد شهر شود ج:

 ؟از کدام سمت وارد شهر مکه شد صپیامبر :717س 
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 .کداء باالي شهراز طرف  ج:

کسانی که خونشان مبـاح  ( گروهی از اهل مکه را مهدور دم صچرا پیامبر :718س 

 ؟است) اعالم فرمود

اسالم و مسلمانان را سخت اذیـت و آزار داده   ،بسیار سنگین بودها  آن زیرا جنایت ج:
 .بودند

 ؟در چه روزي وارد مکه شد صپیامبر :719س 

 .یست روز از ماه مبارك رمضان سپري شده بودصبح روز جمعه در حالی که ب ج:

 ؟به کعبه رسید اقدام به چه کاري کرد صهنگامی که پیامبر :720س 

هفت بار در حالی که بر شترش سوار بود کعبه را طواف نمود و با عصایش حجـر   ج:
 .األسود را لمس کرد

 ؟در آن هنگام چند بت در اطراف مکه بود :721س 

 .بت 360 ج:

 ؟کعبه) چه کار کرد( داخل بیت العتیقهاي  با بت صامبرپی :722س 

 .را بیرون بیاندازندها  آن پس از این که در هم شکسته شدند فرمان داد ج:

 ؟به جمعیتی که پیرامونش حلقه زده بودند چه فرمود صپیامبر :723س 

 !؟پندارید در مورد شما چه کار خواهم کرد می اي جماعت قریش ! ج:

 ؟دادند صه پاسخی به پیامبرمردم چ :724س 

 .اي بسیار بخشنده گفتند تو برادري بزرگوار هستی و برادر زاده ج:

 ؟پس از شنیدن پاسخ مردم چه فرمود صپیامبر :725س 

 .بروید که همه شما آزاد هستید ج:

 ؟به انجام چه کاري مبادرت ورزید ،پس از آن صپیامبر :726س 

 .احکام اسالمی فراوانی اشاره کرد ایراد فرمود و در آن بهاي  خطبه ج:
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پسر ابوجهل را دید کـه بـه پیشـوازش رفـت چـه       وقتی عکرمه صپیامبر :727س

 ؟فرمود

 .مرحبا به کسی در حالی که مهاجر و مسلمان بود به نزد ما آمد ج:
 ؟همسر ابوسفیان) اقدام به چه کاري کرد( هند دختر عتبه :728س 

 .آمد و مسلمان شد صامبرخود را مخفی کرد سپس به نزد پی ج:

 ؟چه کار کرد صوحشی قاتل پیامبر :729س 

 .آمد و از او طلب بخشش نمود صدر حالی که مسلمان شده بود نزد پیامبر ج:

 ؟پس از انجام بیعتش با مردم با چه کسانی بیعت فرمود صپیامبر :730س 

 .با زنان ج:

 ؟فرمودبا زنان به بالل چه  صپس از پایان بیعت پیامبر :731س 

 .فرمان داد بر بام کعبه برود و اذان بگوید ج:

 ؟چند روز در مکه اقامت گزید صپس از فتح مکه، پیامبر :732س 

 .روز و در آن مدت نمازش را قصر نمود 18 ج:

که تصمیم گرفت مکه را ترك نماید چه کسـی را بـه    پس از این صپیامبر :733س

 ؟منصوب فرمودها  آن سرپرستی

 .سیدعتاب بن أ ج:
 ؟با فتح مکه چه چیزي تحقق یافت :734س 

 .حکومت بت و صنم سقوط کرد و مردم دسته دسته به دین اسالم گرویدند ج:
 ؟پس از فتح مکه قبایل هوازن و ثقیف اقدام به چه کاري کردند :735س 

 .با هم جمع شدند و به رایزنی و مشاوره پرداختندها  آن سران ج:
 ؟چه شد ها آن نتیجه مشورت :736س 

 .وارد جنگ شوند صبا همدیگر پیمان بستند که علیه پیامبر ج:
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 ؟چه کسی رهبري قبایل هوازن و ثقیف را بر عهده گرفت :737س 

 مالک بن عوف نصري. ج:

 ؟از تصمیم هوازن و ثقیف اطالع حاصل فرمود چه کرد صوقتی پیامبر :738س 

 .ان حرکت کندعزم جزم نمود تا براي رویارویی با آنان به سویش ج:

 ؟به نبرد با هوازن و ثقیف رفتند صچند نفر به همراه پیامبر :739س 

 .اهل مکه بودندها  آن هزار نفر از 2000نفر که  12000 ج:
آن گاه که مسلمانان به خاطر کثرت نفراتشان دچار غـرور شـدند چـه بـر      :740س 

 ؟سرشان آمد

 .در ابتداي جنگ شکست خوردند ج:

 ؟گامی که این وضعیت را مشاهده فرمود چه اقدامی انجام دادهن صپیامبر :741س

 .از صحابه پایداري و استقامت از خود نشان دادنداي  عده در میدان نبرد به همراه ج:

در برابـر دشـمن اسـتوار     صکه به همراه پیامبر اسم چهار نفر از مجاهدانی :742س

 ؟ایستادند را نام ببرید

 .علی و عباس ،عمر ،ابوبکر ج:
 ؟در آن نبرد خالد بن ولید چه آسیبی دید :743س 

 .زخم و جراحات زیادي بر او وارد شد ج:

 ؟در پایان غزوه چه دستوري صادر فرمود صپیامبر :744س 

 .اسرا و غنایم را جمع آوري کردند ج:
 ؟مسلمانان در این غزوه چند شتر به غنیمت گرفتند :745س 

 .شتر 24000 ج:
 ؟ین غزوه چند رأس گوسفند به غنیمت گرفتندمسلمانان در ا :746س 

 .گوسفند 40000بیش از  ج:
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 ؟مسلمانان چه مقدار نقره به غنیمت گرفتند :747س 

 .اوقیه 4000 ج:
 ؟مسلمانان وقتی به طایف رسیدند با چه چیزي روبرو شدند :748س 

 .دشمنان در دژ سنگر گرفته بودند و آذوقه کافی نیز با خود داشتند ج:
 ؟مسلمانان وقتی با این وضعیت روبرو شدند چه کردند :749س 

 .در نزدیکی قلعه مستقر شدند ج:
 ؟مشرکان چه اقدامی بر علیه مسلمانان انجام دادند :750س 

 .آنان را به شدت تیرباران کردند ج:
 ؟وارده به مسلمانان چند نفر به شهادت رسیدندهاي  بر اساس زخم :751س 

 .صحابی 12 ج:
 ؟مانان چه مدت به محاصره طائف ادامه دادندمسل :752س 

 .روز 18 ج:

 ؟او چه گفت ،هدایاي زیادي به ابوسفیان بخشید صهنگامی که پیامبر :753س 

 .تو در صلح و جنگ بسیار بخشنده هستی صاي پیامبر ج:
 ؟به هر پیاده نظام مسلمان از غنایم طائف چه سهمی رسید :754س 

 .چهار شتر و چهل گوسفند ج:
 ؟سهم سواره نظام مسلمان از غنایم طایف چه قدر شد :755س 

 .سه برابر سهم پیاده نظام ج:
 ؟انصار وقتی سهم خود از غنایم را اندك دیدند چه گفتند :756س 

باشـد [یعنـی بـه مدینـه      صراضی به این هستیم که سهم و بهـره مـا رسـول اهللا    ج:
 برگردد].

 ؟آمدند چه کسی بود صرئیس هیأت هوازن که به طرف پیامبر :757س 
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 .زهیر بن صرد ج:
 ؟چه تقاضایی کردند :758س 

 .بر آنان منت نهد و اسرا و اموالشان را به آنان بازگرداند صاین که پیامبر ج:

 ؟چه کسی را به سوي بنی کعب روانه نمود صپیامبر :759س 

 .بشر بن سفیان عدوي ج:

 ؟چه مأموریتی به او داد صپیامبر :760س 

 .اموالشان را جمع آوري نمایدزکات  ج:

 ؟چه کسی را براي جمع آوري زکات بنی مصطلق فرستاد صپیامبر :761س 

 .ولید بن عقبه بن أبی معیط ج:

 ؟چه کسی را به جده فرستاد صپیامبر :762س 

 .مرد 300علقمه بن مجزّز به همراه  ج:

 ؟چه مأموریتی به علقمه داد صپیامبر :763س 

 .که قصد هجوم به جده را داشتند هایی نبرد با حبشی ج:

 ؟در چه تاریخی مردانی را براي شکستن بت طیی ء اعزام نمود صپیامبر :764س 

 .در ربیع األول سال نهم هجري ج:
 ؟امیر کسانی که مأموریت یافت بت طیی ء را از بین ببرد چه کسی بود :765س 

 .ه نظامعلی بن أبی طالب به همراه یکصد شتر سوار و پنجاه سوار ج:
 ؟چه اسبابی موجب بروز غزوه تبوك گردید :766س 

 .از ارتش روم قصد حمله به مدینه را دارندهایی  باخبر شد که یگان صپیامبر ج:
 ؟غزوه تبوك در چه زمانی روي داد :767س 

 .در موقع شدت و سختی مردم و خشکسالی شدید و گرماي بسیار سوزان ج:

 از مقصد این غزوه آگاه فرمود؟ مسلمانان را صچرا پیامبر :768س 
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به خاطر دوري راه، قدرت و توان رزمی دشمن و فراهم کردن تدارکات کافی براي  ج:
 .آن

در مورد کسانی که امکان جهاد برایشان فراهم نبود و تنگدسـت   صپیامبر :769س 

 ؟بودند چه اقدامی کرد

 .ایندتوانگران را تشویق فرمود تا آنان را براي جهاد تجهیز نم ج:
 ؟عثمان در این غزوه چه مقدار کمک مالی به ارتش اسالم کرد :770س 

 .اسب اهدا نمود 50شتر تجهیز شده و  300دینار و  10000 ج:

 ؟در حق عثمان چه فرمود صپیامبر :771س 

 .همانا من از او راضی هستم ،خداوندا از عثمان راضی باش ج:
 ؟ا نمودابوبکر در این غزوه چه چیزي را اهد :772س 

 .درهم و آن تمام دارایی او بود 4000 ج:
 ؟عمر بن خطاب چه چیزي اهدا کرد :773س 

 .نصف دارایی خود را اهدا فرمود ج:
 ؟عبدالرحمن بن عوف چه چیزي را در این غزوه اهدا کرد :774س 

 .أوقیه[طال یا نقره] 100 ج:
 ؟اقدام کردند زنان مسلمان در این غزوه چگونه به تجهیز ارتش اسالم :775س 

 .هر چه زیور آالت داشتند به ارتش اسالم کمک کردند ج:

که تقاضاي نمودند آنان را با خود به میـدان جهـاد    به هفت نفري صپیامبر :776س

 ببرند چه فرمود؟

 .شود نمی چیزي را که با آن شما را ببرم برایم فراهم ج:
 ؟تعداد مسلمانان در غزوه تبوك چند مجاهد بود :777س 

 .نفر 30000 ج:
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 ؟منافقان دست به چه کاري زدند :778س 

 .به رهبري عبداهللا بن أبی از رفتن به میدان جنگ خودداري کردند ج:

 ؟در غزوه تبوك پرچم اسالم را به چه کسی داد صپیامبر :779س 

 .ابوبکر صدیق ج:

 ؟پرچم مهاجرین را به دست چه کسی داد صپیامبر :780س 

 .زبیر بن عوام ج:

 ؟پرچم اوس را به چه کسی تحویل داد صپیامبر :781س 

 .أسید بن حضیر ج:

 ؟پرچم خزرج را تحویل چه کسی داد صپیامبر :782س 

 .حباب بن منذر ج:

به مسلمانان هنگامی کـه از سـرزمین ثمـود گـذر کردنـد چـه        صپیامبر :783س 

 ؟اي فرمود توصیه

 .گریه وارد نشویدداخل سرزمین کسانی که ستم روا داشتند جز با حالت  ج:
 ؟کدام صحابی در مسیر حرکت ارتش به سوي تبوك به آنان پیوست :784س 

 .ابو خثیمه ج:

 ؟آمد صچه هیأتی در تبوك به نزد پیامبر :785س 

 .یوحنا حاکم أیله ج:
 ؟کردند می چه کسانی یوحنا را همراهی :786س 

 .أذرح و میناء ،ساکنان جرباء ج:

اسالم را بر یوحنا عرضه کرد چه واکنشـی از خـود    صهنگامی که پیامبر :787س 

 ؟نشان داد

 .صلح کرد و حاضر به پرداخت جزیه شد صبا پیامبر ،اسالم را نپذیرفت ج:
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 ؟به نزدیک مدینه رسید چه خبري به او دادند صزمانی که پیامبر :788س 

 .خبر بناي مسجد ضرار را به او دادند ج:
 ؟کردندچه کسانی مسجد ضرار را بنا  :789س 

 .گروهی از منافقان بر ضد مسجد قباء ج:
 ؟هدف آنان از بناي آن چه بود :790س 

 .ایجاد تفرقه در میان صفوف مسلمانان ج:

 ؟نمودند صمنافقان چه تقاضایی از پیامبر :791س 

 .در مسجد ضرار به همراه آنان نماز اقامه نماید ج:

 ؟پرسید چه گفتند از سبب بناي آن صدر پاسخ سؤالی که پیامبر :792س 

 .اند قسم خوردند که جز خیر و نیکی قصد و منظوري نداشته ج:

 ؟در برابر بناي مسجد ضرار چه بود صبرخورد پیامبر :793س 

 .فرمان داد که آن را ویران کنند ج:

 ؟آمدند صپس از غزوه تبوك چه کسانی به نزد پیامبر :794س 

 .بودند و به دروغ بهانه تراشی کردند کسانی که از انجام فریضه جهاد تخلف کرده ج:

 ؟چه کردها  آن با صپیامبر :795س 

 .اظهاراتشان را پذیرفت و برایشان طلب آمرزش نمود ج:

آمدند و به گناه خود [تخلف از فریضه جهـاد   صچه کسانی به نزد پیامبر :796س 

 ؟بدون عذر شرعی] اعتراف کردند

 .ن أمیههالل اب ،مراره بن ربیع ،کعب بن مالک ج:

 ؟مسلمانان را از انجام چه کاري نهی فرمود صپیامبر :797س 

 .از سخن گفتن با سه نفري که به گناه خود اعتراف نمودند نهی فرمود ج:

 ؟در خصوص آن سه نفر چه فرمانی صادر کرد صپیامبر :798س 
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 .همسرانشان از آنان کناره گیري کنند ج:

اجـازه گرفـت بـه همسـرش      صپیـامبر همسر کدام یک از آن سه نفر از  :799س 

 ؟خدمت کند

 .همسر هالل بن أمیه زیرا مردي سالخورده بود و هیچ خدمتکاري نداشت ج:

 ؟چه کرد صهنگامی که خداوند توبه آن سه نفر را پذیرفت پیامبر :800س 

 .کسی را به سویشان روانه فرمود تا این نعمت بزرگ را به آنان بشارت دهند ج:
پس از این که خداوند توبه این سه نفر را پذیرفت با آنان چگونـه  مسلمانان  :801س

 ؟رفتار کردند

 .دسته دسته به دیدارشان رفتند و عفو و توبه خداوند را به آنان تهنیت گفتند ج:
 ؟در کدام سوره قرآن وقایع غزوه تبوك بیان شده است :802س 

 .سوره توبه ج:

 ؟هیأتی به نزد او آمداز تبوك چه  صپس از بازگشت پیامبر :803س 

 .هیأت ثقیف ج:
 ؟رئیس این هیأت چه کسی بود :804س 

 .شاخص ثقیفهاي  عبد یالیل یکی از چهره ج:

 ؟با هیأت ثقیف چه کرد صپیامبر :805س 

 .اي برایشان مهیا کنند فرمان داد در کنار مسجد خیمه ج:

 ؟از انجام این کار چه بود صهدف پیامبر :806س 

 .ایستند مشاهده کنند می شنوند و مردم را هنگامی که به اقامه نمازتا قرآن را ب ج:
 ؟عاقبت کار هیأت ثقیف به کجا ختم شد :807س 

خواستند کسـی را بـه عنـوان امـام برایشـان تعیـین        صمسلمان شدند و از پیامبر ج:
 .فرماید
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 ؟تعیین فرمودها  آن چه کسی را به عنوان امیر براي صپیامبر :808س 

 .بن أبی العاصعثمان  ج:

 ؟چه کسی را فرستاد تا با مردم حج را به جاي آورد صپیامبر :809س 

 .ابوبکر صدیق را فرستاد ج:
چند نفر از اهل مدینه به همراه ابوبکر براي انجام مناسک حـج عـازم مکـه     :810س 

 ؟شدند

 .مرد 300 ج:

 ؟چند شتر براي قربانی به همراه ابوبکر به حج فرستاد صپیامبر :811س 

 .شتر 20 ج:
 ؟ابوبکر چند شتر براي قربانی با خود به حج برد :812س 

 .شتر ۵ ج:

 ؟نازل شد صپس از روانه شدن ابوبکر به سوي حج چه آیاتی بر پیامبر :813س 

 .آیات اول سوره توبه ج:

 ؟چه اقدامی انجام داد صپس از نزول آیات اول سوره توبه پیامبر :814س 

انه کرد تا در روز حج آیات سوره توبه را بر مـردم اعـالم و   علی را به خاطر آن رو ج:
 .ابالغ فرماید

  ؟هنگامی که علی را براي انجام آن فرستاد چه فرمود صپیامبر :815س 

 .کند نمی آن را ابالغ ،از طرف من مگر مردي که از نزدیکان من است ج:

 ؟فرمودرا بر مسلمانان قرائت  ةچه هنگام علی اوایل سوره براء :816س 

 .براي انجام مناسک قربانی اجتماع کردند »منی«روزي که در  ج:
 ؟علی چه تعداد آیات براي مسلمانان تالوت فرمود :817س 

 .ةآیه اول سوره براء 13 ج:
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 ؟علی پس از تالوت آیات چه چیزي را اعالم کرد :818س 

کسـی حـق   از این سال به بعد هیچ مشرکی اجازه انجام مناسـک حـج را نـدارد و     ج:
 .ندارد برهنه طواف نماید

 ؟چه کسی در این سفر امامت مسلمانان را بر عهده داشت :819س 

 .ابوبکر صدیق ج:
 عبداهللا بن أبی رئیس منافقان در چه سالی مرد؟ :820س 

 .در ذي القعده سال نهم هجري ج:

 ؟بر او نماز خواند و بر قبرش ایستاد صچرا پیامبر :821س 

 .خزرجهاي  پسرش عبداهللا و تألیف قلب براي تسلی قلب ج:
 ؟خداوند پس از این جریان پیامبرش را از انجام چه کاري برحذر داشت :822س 

 .از نماز خواندن بر الشه منافقان و ایستادن بر گورهایشان نهی فرمود ج:

 ؟در چه تاریخی وفات یافت صام کلثوم دختر پیامبر :823س 

 .در اواخر سال نهم هجري ج:

 ؟چه کسی را به عنوان امیر سریه بنی حارث روانه نجران کرد صپیامبر :824س 

 .خالد بن ولید به همراه گروهی از اصحاب ج:
 ؟مأموریت خالد و همراهانش در این سریه چه بود :825س 

 .دعوت بنی حارث به اسالم و در صورت امتناع با آنان پیکار نمایند ج:

 امیر سریه به سوي بنی مذحج اعزام فرمود؟ چه کسی را به عنوان صپیامبر :826س

 .علی بن ابی طالب به همراه گروهی از صحابه ج:
 ؟مأموریت علی و همراهانش در این سریه چه بود :827س 

 .دعوت آن قوم به اسالم ج:
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چـه واکنشـی از خـود نشـان     ها  آن وقتی آن قوم را به اسالم دعوت کردند :828س 

 ؟دادند

 .مسلمانان را تیرباران کردندامتناع ورزیدند و  ج:
 ؟پس از آن علی اقدام به چه کاري کرد :829س 

 .رفت و آنان را به اسالم دعوت کرد و آنان اسالم را پذیرفتندها  آن به میان ج:
 ؟با علی بیعت نمودند چه گفتندها  آن هنگامی که سران :830س 

 .دهیم می ما و کسانی که در پشت سر ما هستند بیعت ج:
 ؟پس از پذیرش اسالم چه چیزي به علی دادند :831س 

 .زکات اموالشان را به او دادند ج:

 ؟رسید صپس از بازگشت علی از این سریه در کجا به حضور پیامبر :832س 

 .الوداع حجةدر مکه در  ج:

 ؟فرستاد »علیا«چه کسی را به عنوان کارگزار خود به مناطق  صپیامبر :833س 

 .معاذ بن جبل ج:

 ؟فرستاد »سفلی«چه کسی را به عنوان کارگزار خود به نواحی  صپیامبر :834س 

 .ابوموسی اشعري ج:

 ؟چه سفارشی به معاذ و ابوموسی نمود صپیامبر :835س 

 .بشارت دهنده باشید و متنفر کننده نباشید ،آسان گیر باشید و سخت گیر نباشید ج:
 ؟دمعاذ بن جبل تا چه زمانی در یمن ماندگار ش :836س 

 .صتا زمان فوت رسول اهللا ج:
 ؟بازگشت صابوموسی چه زمانی از یمن به سوي پیامبر :837س 

 .الوداع حجةدر  ج:

 ؟الوداع با این اسم نامگذاري شد حجة چرا :838س 
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 .در آن با مسلمانان وداع فرمود صزیرا پیامبر ج:

کسـی  هنگامی که به حج رفت مسئولیت شهر مدینه را بـه چـه    صپیامبر :839س 

 ؟سپرد

 .ابودجانه انصاري ج:

 ؟را همراهی کردند صچه تعداد از مسلمانان در این حج رسول اهللا :840س 

 .نفر 70000 ج:

 ؟بیت اهللا الحرام را مشاهده کرد چه فرمود صوقتی که پیامبر :841س 

 خداوندا! بر شرافت، عظمت و بزرگی و احسان آن بیفزاي ! ج:

 ؟دش به بیت اهللا الحرام اقدام به چه کاري کرددر ابتداي ورو صپیامبر :842س 

 .هفت بار طواف بیت را نمود و حجر األسود را بوسید ج:

 ؟بعد از طواف چه کرد صپیامبر :843س 

 .دو رکعت نماز در نزد مقام ابراهیم اقامه نمود ج:

 ؟پس از اقامه نماز چه کاري انجام داد صپیامبر :844س 

 .از آب زمزم نوشید ج:

 ؟بعد از نوشیدن آب زمزم چه کرد صپیامبر :845س 

 .هفت مرتبه سعی بین صفا و مروه را به جاي آورد ج:

 ؟حرکت فرمود »منی«در چه زمانی به سوي  صپیامبر :846س 

 .در هشتم ذي الحجه ج:

 ؟حرکت کرد »عرفات«چه زمانی به سوي  صپیامبر :847س 

 .در نهم ذي الحجه ج:

 ؟مسلمانان خطبه وداع را ایراد فرموددر کجا براي  صپیامبر :848س 

 .در عرفات ج:
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 ؟در این خطبه چه چیزي را اظهار و بیان فرمود صپیامبر :849س 

 .در آن کل دین ؛ اصل و فرعش را بیان فرمود ج:

 ؟پس از روز عرفه اقدام به انجام چه کاري کرد صپیامبر :850س 

 .به اداي بقیه مناسک حج پرداخت ج:

 ؟پس از عرفه چه مناسک دیگري را به انجام رسانید صپیامبر :851س 

 .کوتاه کردن موي سر و انجام طواف ،قربانی ،رمی جمار ،مبیت مزدلفه ج:

 ؟چند روز در مکه اقامت فرمود صپیامبر :852س 

 .روز 10 ج:

 ؟پس از آن چه کرد صپیامبر :853س 

 .به مدینه منوره بازگشت ج:
 ؟بودند هیأت نصرانی نجران چند نفر :854س 

 .اسب سوار 60 ج:

 ؟به توافق رسیدند صهیأت نجرانی بر چه چیز با پیامبر :855س 

 .بر دین خود بمانند و به مسلمانان جزیه بپردازند ج:

 ؟چه کسی را به عنوان امین به همراه آنان فرستاد صپیامبر :856س 

 .ابوعبیده بن جراح ج:
خود بازگشت اقدام بـه انجـام چـه    هنگامی که ضمام بن ثعلبه به میان قوم  :857س 

 ؟کاري کرد

 .آنان را به اسالم دعوت کرد و همگی مسلمان شدند ج:

 ؟به هیأت عبدالقیس چه فرمود صپیامبر :858س 

 .مرحبا به قومی که نه سرافکنده هستند و نه پشیمان ج:

 ؟آمد صچه کسی به همراه هیأت بنی حنیفه به نزد پیامبر :859س 
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 .مسیلمه کذاب ج:

 آمدند، بـه چشـم   صکه به نزد پیامبر »کنده«چه شخصیتی در میان هیأت  :860 س

 ؟خورد می

 .اشعث بن قیس ج:
 ؟چه کسی بود »أزد شنوءه«رئیس هیأت  :861س 

 .صرد بن عبداهللا أزدي ج:

 ؟چه کرد صپس از این که هیأت أزشوءه مسلمان شدند پیامبر :862س 

 .تعیین فرمودها  آن ر برايصرد بن عبداهللا أزدي را به عنوان امی ج:

آمدند، چـه چهـره شاخصـی     صهمدان که نزد پیامبرهاي  در میان هیأت :863س 

  ؟شد می دیده

 .به نام مالک بن نمطها  آن شاعر ج:

 ؟وارد شدند صبر پیامبر  »ثعلبه«چند هیأت از  :864س 

 .چهار هیأت، که به پذیرش اسالم مشرف شدند ج:

 ؟سؤال فرمودها  آن ه چیزي ازدر باره چ صپیامبر :865س 

 .در باره سرزمینشان ج:

 ؟چه فرمود صپیامبر ،هنگامی که گفتند سرزمین ما سرسبز و آباد است :866س 

 .الحمد هللا ج:

هـا   آن اي به چه جایزه صهنگامی که خواستند مدینه را ترك نمایند پیامبر :867س 

 ؟داد

 .ورق نقره جایزه داد ۵به هر کدام  ج:

 ؟فرمود »بنی سعد هذیم«چه چیزي به هیأت  ص یامبرپ :868س 

 .هر کجا [را بگویید] اسالم را پذیرفتند شما نیز مسلمان شوید ج:
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ترین نفر قبیله بنی سعد هـذیم بیعـت    که با کم سن وسال هنگامی صپیامبر :869س

 کرد چه فرمود؟

 .خادم ایشان است ،سرور قوم ج:

 ؟گونه بودچها  با هیأت ص برخورد پیامبر :870س 

با گشاده رویی و بشاشتی که خداونـد او را بـر آن سرشـته بـود و اخـالق بـزرگ        ج:
 .برخورد کردها  آن بااش  منشانه

 ؟داد می یادها  چه چیزي را به هیأت ص پیامبر :871س 

 .ایمان و احکامات دین اسالم ج:
 ؟موجب تحقق بخشیدن به چه چیزي شدها  حضور این هیأت :872س 

 .ترین حلقه ارتباطی براي اظهار دین در میان اعراب و بادیه نشینان شدبزرگ  ج:

 ؟در چه سالی فوت نمود ص ابراهیم پسر پیامبر :873س 

 .در سال دهم هجري ج:

 در چه تاریخی سپاهی جهت اعزام به سـرزمین بلقـاء و داروم   ص پیامبر :874س 

 ؟سرزمین فلسطین) تجهیز نمود(

 .صفر سال یازدهم هجري چهار روز مانده از ماه ج:

 ؟چه کسی را به عنوان فرمانده سپاه تعیین فرمود ص پیامبر :875س 

 .أسامه بن زید ج:

 ؟چه چیزي به اسامه فرمود ص پیامبر :876س 

 .به محل قتل پدرت عزیمت کن و با اسب بر آنان بتاز ج:
 ؟چه کسانی همراه این ارتش بودند :877س 

 .بزرگان مهاجر و انصار ج:

 ؟چه زمانی آغاز شد ص بیماري پیامبر :878س 
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 .در اواخر صفر سال یازدهم هجري ج:

 ؟در کجا اقامت داشتند ص پیامبر ،هنگام شروع بیماري :879س 

 .در خانه همسرش میمونه ج:

 ؟چند روز به طول انجامید ص بیماري پیامبر :880س 

 .روز 13 ج:

 ؟برد می کجا به سرشب را در  ص در این برهه از زمان پیامبر :881س 

 .شد می به نوبت به منزل همسرانش منتقل ج:

 ؟شدت گرفت اقدام به انجام چه کاري کرد ص هنگامی که بیماري پیامبر :882س

 .از همسرانش اجازه خواست تا در خانه عایشه بستري شود ج:

 ؟نتوانست براي اقامه نماز بیرون رود چه فرمود ص وقتی که پیامبر :883س 

 .بوبکر بگویید با مردم نماز اقامه نمایدبه ا ج:

 ؟زمان فوتش چند سال عمر داشت ص پیامبر :884س

 .روز 3سال و  63 ج:

 ؟وفات نمود ابوبکر کجا بود ص وقتی که پیامبر :885س 

 »سنح«اي نزدیک مدینه به نام  در قریه ج:

 ؟چه کرد صعمر در هنگام وفات پیامبر :886س 

وفات کـرده وي را   ص تهدید کرد هرکس بگوید پیامبر شمشیر از نیام برکشید و ج:
 .زند می

چـه   ،باخبر شد ص برگشت و از وفات پیامبر »سنح«هنگامی که ابوبکر از  :887س 

 ؟کرد

 .را کنار زد و وي را بوسید و گریه کرد ص پارچه روي صورت رسول اهللا ج:

 چه گفت؟ها  آن هبه میان مردم رفت ب ص هنگامی که ابوبکر از نزد پیامبر :888س
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پرستید همانـا بـه تحقیـق     می پس از حمد و ثناي خداوند فرمود: هرکس محمد را ج:
 …محمد وفات یافت 

 اي را تالوت فرمود؟ ابوبکر در میان سخنانش چه آیه :889س 

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ  َوَما﴿ ج: ۚ ُ�َمَّ  .﴾...ٱلرُُّسُل
 ؟دن این آیه به ابوبکر چه فرمودعمر پس از شنی :890س 

 .به خدا گویی که هرگز این آیه را تالوت نکرده ام قسم ج:

 ؟مانداش  قبل از به خاکسپاري چند روز در خانه ص پیامبر :891س 

 .از روز دوشنبه تا شب چهار شنبه ج:
 ؟چه کردند ،مسلمانان پس از این که اقدام به تعیین خلیفه نمودند :892س 

 .را غسل دادند و گروه گروه بر او نماز میت خواندند ص پیامبر ج:

 ؟را غسل دادند ص چه کسانی پیامبر :893س 

 .اسامه بن زید و شقران ،دو پسرش به نام فضل و قثم ،عباس ،علی بن ابی طالب ج:

 ؟چگونه بود ص کفن پیامبر :894س 

 .که پیراهن و عمامه نداشت ،سه پارچه سفید ج:

 ؟را در کجا حفر کردند ص قبر پیامبر :895س 

 .در حجره عایشه در جایی که وفات فرمود ج:

 ؟را داخل قبر نهادند ص چه کسانی پیامبر :896س 

 .عباس و دو فرزندش فضل و قثم ،علی ج:

 ؟از زمین چه اندازه باال آورده شد ص قبر پیامبر :897س 

 .به اندازه یک وجب ج:

ـ  ص مسلمانان پس از وفات پیـامبر  :898س  ه کسـی را بـه عنـوان جانشـین او     چ

 ؟انتخاب کردند
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 .سابوبکر صدیق  ج:
 ؟چه کسی پس از وي وفات فرمود ص از فرزندان پیامبر :899س 

 .كفاطمه  ج:
 ؟را نام ببرید ص تاریخ زندگانی پیامبرهاي  دو کتاب از کتاب :900س 

 .الفصول تألیف ابن کثیر و عیون األثیر نوشته ابن سید الناس ج:
 

 .ن احلمد هللا رب العاملنيأمد هللا وآخر دعوانا واحل

 

 براي ارتباط با مترجمین به سایت ایمان مراجعه نمایید.


