يف �أ ّي ِة �آية يكون ا�سم اهلل الأعظم اقرب من
�سواد العني �إىل بيا�ضها؟
1.1ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.
�2.2آية التطهري.
3.3الأحرف املقطعة.
ق ��ال الإم � ��ام الر�ضا�«:إنّ ب���س��م اهلل
ال ��رح��م ��ن ال ��رح��ي ��م �أق� � ��رب �إىل ا���س ��م اهلل
الأع� �ظ ��م م ��ن ���س ��واد ال �ع�ين �إىل ب�ي��ا��ض�ه��ا».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص)35

1

يف �أ ّي ِة �سورة مل ترد الب�سملة؟
�1.1سورة احلديد.
�2.2سورة الدخان.
�3.3سورة براءة(�أي �سورة التوبة).
ق� � � ��ال �أم � �ي� ��ر امل� � ��ؤم� � �ن �ي��ن ع � �ل� ��ي :
تنزل ب�سم اهلل الرحمن الرحيم على ر�أ�س
«مل ِ
��س��ورة ب ��راءة لأنّ ب�سم اهلل ل�ل�أم��ان والرحمة
ونزلت براءة لرفع الأمان بال�سيف».
(تف�سري الربهان :ج� ،3ص ،359ح)2

2

يف �أ ّي ِة �سورة ذكرت الب�سملة م ّرتني؟
�1.1سورة البقرة.
�2.2سورة النمل.
�3.3سورة اجلن.
لُ �إِ ِّن �أُ ْل ِق َي �إِ َ َّ
ل
قال تعاىلَ } :قا َل ْت َيا �أَ ُّي َها ا َمل َ أ
مي (� )29إِ َّن ُه ِمنْ ُ�س َل ْي َمانَ و�إِ َّن ُه ِب ْ�س ِم اهلل
َاب َك ِر ٌ
ِكت ٌ
ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِيم{.
(�سورة النمل ،الآية )30-29

3

هل يج ��وز قراءة �س ��ورة احلم ��د يف ال�صالة
من دون الب�سملة؟
1.1يجوز لأنّ الب�سملة لي�ست جزء منها.
2.2ال يجوز لأنّ الب�سملة جزء من �سورة الفاحتة.
3.3مكروه.
ع��ن االم ��ام علي  ق��الَ :ب� َل� َغ� ُه �أن �أنا�س ًا
من ال َّر ِح ِيم{ ،فقال:
ينزعون } ِب ْ�س ِم اهلل ال َّر ْح ِ
«هي �آية من كتاب اهلل �أن�ساهم �إ ّياها ال�شيطان».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص)35

4

ما الآي��ة ا ّلتي ميتحن اهلل تعاىل بها امل�ؤمن
مبكروه عند تركها؟
1.1ب�سم اهلل ال ّرحمن ال ّرحيم.
�2.2آية املوّدة.
�3.3آية التطهري.
ق� � � � ��ال الإم � � � � � � � ��ام ال� � � ��� � � �ص � � ��ادق :
�رب��ا ت��رك يف افتتاح �أم ��ر ،بع�ض �شيعتنا
«ول� ّ
من ال َّر ِح ِيم{ فيمتحنه اهلل
} ِب ْ�س ِم اهلل ال َّر ْح ِ
مبكروه ،لين ّبهه على �شكر اهلل تعاىل وال ّثناء
عليه ،وميحو عنه و�صمة تق�صريه عند تركه
من ال َّر ِح ِيم{».
قول } ِب ْ�س ِم اهلل ال َّر ْح ِ
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)108
5

ما �أف�ضل �آية يف �سورة احلمد؟
1.1احلمد هلل رب العاملني.
2.2ب�سم اهلل ال ّرحمن ال ّرحيم.
�3.3إياك نعبد و�إياك ن�ستعني.
ع��ن حممد ب��ن م�سلم ق ��ال� :س�ألت الإم ��ام
ال�صادق ع��ن ال���س�ب��ع امل �ث��اين وال �ق ��ر�آن
ال�ع�ظ�ي��م ه��ي ال �ف��احت��ة؟ ق� ��ال« :ن��ع ��م»؛ قلت:
من ال َّر ِح ِيم من ال�سبع؟ قال:
ِب ْ�س ِم اهلل ال َّر ْح ِ
«نعم هي �أف�ضلهن».
(تهذيب الأحكام  :ج� ،2ص)289
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ملاذا ت�س ّمى الفاحتة بال�سبع املثاين؟
1.1لأ ّنها ثاين �سورة نزلت.
2.2لأ ّنها نزلت على مرحلتني.
3.3لأ ّنها �سبع �آيات ولأ ّنها تث ّنى يف الركعتني.
ُ�سئل الإم ��ام ال���ص��ادق  ع��ن ق��ول اهلل
وج�� َّل }و َل � َق � ْد �آ َت� ْي �ن� َ
�ان
َع � َّز َ
�اك َ�س ْبع ًا ِم��نَ ْ َال�ث� ِ
وا ْل ُق ْر�آنَ ا ْل َع ِظ َيم} قال« :هي �سورة احلمد وهي
من ال َّر ِح ِيم}
�سبع �آيات منهاِ } :ب ْ�س ِم اهلل ال َّر ْح ِ
و� ّإنا �س ّميت املثاين لأ ّنها تث ّنى يف الركعتني».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص)33
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م��ا ال���س��ورة ال�ت��ي �أول �ه��ا حتميد و�أو�سطها
�إخال�ص و�آخرها دعاء؟
�1.1سورة البقرة.
�2.2سورة احلمد.
�3.3سورة الإخال�ص.
ق��ال الإم ��ام ال�صادق « :ال�سورة التي
�أولها حتميد و�أو�سطها �إخال�ص و�آخرها دعاء
(�سورة احلمد)».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص)33
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يف �أ ّي � ِة �سورة يكون فيها ا�سم اهلل الأعظم
ّ
مقطع؟
�1.1سورة النا�س.
�2.2سورة البقرة.
�3.3سورة الفاحتة (�أم الكتاب).
قال الإمام ال�صادق « :ا�سم اهلل الأعظم
ّ
مقطع يف �أ ّم الكتاب».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص)33

9

متى رنّ �إبلي�س (لعنه اهلل) رنين ًا؟
1.1عندما خلق اهلل �آدم .
2.2عندما �أمره اهلل بال�سجود لآدم.
3.3حني بعث النبي  وحني ُانزلت �أم الكتاب.
ع��ن الإم� ��ام �أب ��ي ع�ب��د اهلل ال �� �ص��ادق 

قال�« :إنَّ �إبلي�س رنَّ

رنين ًا ملا َب َعث اهلل نبيه 

على فرتة من الر�سل وحني �أُنزلت �أ ّم الكتاب».
(تف�سري القمي � :ص)32
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تعاىل...}:ال�ص َ
راط
ما املق�صود من قوله
ِّ
يم{؟ (�سورة الفاحتة ،الآية )6
املُ ْ�س َت ِق َ

1.1ج�سر بني منازل اجل ّنة.
2.2ج�سر بني طبقات النار.
�3.3أمري امل�ؤمنني علي  ومعرفته.
ع ��ن الإم � ��ام �أب� ��ي ع �ب��د اهلل ال �� �ص��ادق 

يف ق ��ول ��ه} :ال � �� ِّ� ��ص� � َ
�راط املُ��� ْ��س�� َت�� ِق��ي � َ�م{ ق ��ال:
«هو �أمري امل�ؤمنني ومعرفته.»...
(تف�سري القمي � :ص)31
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ِ َب �أنع ��م اهلل عل ��ى ّ
ال�ش ��يعة يف قول ��ه تعاىل:
}�ص َر َ
اط ا َّلذِ ينَ �أَ ْن َع ْمتَ َع َل ْيهِ ْم{...؟
ِ
(�سورة الفاحتة ،الآية )7

ال�صحة والعافية.
1.1بنعمة ّ
2.2بوالية �أمري امل�ؤمنني علي.
3.3بنعمة الأمن والأمان.
وج � َّل:
عن ر�سول اهلل يف ق��ول اهلل َع � َّز َ
}�ص َر َ
وب
ِ
هم َغ ْ ِي ا َملغ ُْ�ض ِ
اط ا َّلذِ ينَ �أَ ْن َع ْمتَ َع َل ْي ْ
هم َول َّ
علي 
َع َل ْي ْ
ال�ضا ِّلنيَ{ ق��ال�« :شيعة ّ
ال��ذي��ن �أن �ع �م��ت عليهم ب��والي��ة ع �ل� ّ�ي ب��ن �أب��ي
طالب مل يغ�ضب عليهم ومل ي�ض ّلوا».
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)119
12

َم ��نْ هم املغ�ضوب عليه ��م ّ
وال�ضا ّل ��ون يف قوله
َ
وب َع َل ْيهِ ْم َول َّ
ال�ضا ِّلنيَ{؟
تعاىل...}:غ ْ ِي ا َملغ ُْ�ض ِ
(�سورة الفاحتة ،الآية )7

1.1التاركون لل�صالة الواجبة والنافلة.
2.2الذين ال يقر�أون القر�آن.
الن�صاب (�أعداء �أهل البيت) وال�ش ّكاك الذي
ّ 3.3
ال يعرف الإمام.
ع��ن الإم � ��ام �أب� ��ي ع �ب��داهلل ال�صادق
يف قولهَ :
هم َول َّ
ال�ضا ِّلنيَ{
}غ ْ ِي ا َملغ ُْ�ض ِ
وب َع َل ْي ْ
�وب َع�� َل�� ْي��ه � ْ�م{ ال �ن ��ّ��ص��اب
ق� ��ال}« :ا َمل� � ْغ� �� ُ��ض � ِ
(�أعداء �أهل البيت) ،وال�ضالني :ال�ش ّكاك الذين
ال يعرفون الإمام».
(تف�سري القمي � :ص)32
13

ما ال�شيء الذي و�صفه املع�صوم  ،ب�أنه
ر�أ�س كل خطيئة؟
1.1ال�سرقة.
2.2الزنا.
ُ 3.3ح ّب الدّنيا.
«ح ّب الدّنيا
عن الإمام ال�صادق  ،قالُ :
ر�أ�س كل خطيئة».
(اخل�صال � :ص  ،37ح)87

14

مل ��اذا ُل ّق ��ب الإم ��ام عل ��ي ق�س ��يم اجل ّنة
وال ّنار؟
1.1لأن ��ه �أق�س ��م باجل ّن ��ة وال ّن ��ار �أن ين�ص ��ر
الر�س ��ول . 
2.2لأ ّنه يقول لل ّنار هذا يل (من �شيعتي) وهذا لك
(من �أعدائي).
3.3لأ ّنه ق�صم الكفار يف معركة بدر.
ق ��ال ر�س ��ول اهلل « :...ي ��ا عل ��ي �أن ��ت
ق�س ��يم اجل ّن ��ة وال ّنار ي ��وم القيامة ،تق ��ول لل ّنار
هذا يل وهذا لك».
(بحار الأنوار  :ج� ،39ص )194

15

ما املق�صود بـ(الكتاب) يف قول اهلل تعاىل:
َ
َاب َل َر ْي� َ�ب ِفي ِه هُ ��دً ى ِل ْل ُم َّت ِقنيَ{؟
}ذ ِل� َ�ك ا ْل ِكت ُ
(�سورة البقرة ،الآية )2

1.1الإجنيل.
�2.2أمري امل�ؤمنني علي.
3.3التوراة.
ع ��ن الإم � ��ام �أب� ��ي ع �ب��د اهلل ال �� �ص��ادق 

�أن ��ه ق ��ال}« :ال �ك �ت��اب{ ع�ل��ي  ال ��ش��ك فيه
}هُ دىً ِل ْل ُم َّت ِقنيَ{ ،قال :بيان ل�شيعتنا».
(تف�سري القمي � :ص)33
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َمنْ املق�صود بـ}ا َّلذِ ينَ ُي�ؤ ِْم ُنونَ ِبا ْل َغ ْي ِب{...؟
(�سورة البقرة ،الآية )3

َ 1.منْ �أق ّر بقيام القائم � أ ّنه حق.
َ 2.منْ ر�ضي مبا ق�سم اهلل.
َ 3.منْ �آمن بالإ�سالم.
ع ��ن الإم � ��ام �أب� ��ي ع �ب��د اهلل ال �� �ص��ادق 

وج َّل} :ا َّل ِذينَ ُي�ؤ ِْم ُنونَ ِبا ْل َغ ْي ِب{
يف قول اهلل عَ َّز َ
قالَ « :منْ �أق ّر بقيام القائم �أ ّنه حقّ ».
(كمال الدين  :ج� ،2ص ،374ح)19
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ما املق�صود من اال�ستهزاء يف قوله تعاىل:
}اهلل َي ْ�س َت ْه ِز ُئ ِبهم{ ...؟(�سورة البقرة ،الآية )15
1.1يجازيهم جزاء اال�ستهزاءِ.
2.2ي�صفح اهلل تعاىل عنهم.
3.3يوفقهم للتوبة.
� ُ��س�ئ��ل االم� ��ام ع�ل��ي ب��ن م��و��س��ى ال��ر� �ض��ا 

هم{
ع��ن ق��ول اهلل ع��ز وج ��ل}اهلل َي���ْ�س� َت� ْه� ِ�ز ُئ ِب ْ
فقال�« :إن اهلل تبارك وتعاىل ال ي�ستهزئ،
ولكن يجازيهم جزاء اال�ستهزاء».
(التوحيد � :ص ،١٥٩ح)١
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م ��ا املق�صود ِمنْ قول ��ه تعاىل�}:أُو َل ِئ َك ا َّلذِ ينَ
ْ
ا�ش َ َت ُوا َّ
ال�ض َل َل َة ِبا ْلهُدَ ى{...؟
(�سورة البقرة ،الآية )16

1.1الذين باعوا دين اهلل واعتا�ضوا (ا�ستبدلوا)
منه الكفر باهلل.
2.2الذين قالوا البيع مثل ال ّربا.
ال�سفر.
3.3الذين �صاموا �شهر رم�ضان يف ّ
ق� ��ال الإم � � ��ام ال� �ع ��امل م��و� �س��ى ب ��ن جعفر
الكاظم�}« :أو َل � � ِئ� � َ�ك ا َّل ��ذِ ي ��نَ ا� ْ��ش�ت َ�ر ُوا
ال� �� َّ��ض�ل َ�ا َل� � َة{ ب ��اع ��وا دي� ��ن اهلل واع �ت��ا� �ض��وا
(ا�ستبدلوا) منه الكفر باهلل».
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)146
19

يف َمنْ حدث ال ّريب من قوله �سبحانه وتعاىل:
}و�إِنْ ُك ْنت ُْم ِفي َر ْي ٍب ِم َّما َن َّز ْل َنا َع َلى َع ْبدِ َنا{...؟
(�سورة البقرة ،الآية )23

1.1يف النبي نوح.
2.2يف النبي حممد.
3.3يف الإمام علي بن �أبي طالب.
ع ��ن الإم ��ام جعف ��ر ب ��ن حمم ��د ال�صادق
قال« :ن ��زل جربئي ��ل بهذه الآي ��ة على حممد
 هك ��ذا} :و�إِنْ ُك ْنت ُْم ِفي َر ْي � ٍ�ب ِم َّما َن َّز ْل َنا َع َلى
َع ْبدِ َن ��ا{ (يف علي) }ف�أتوا ب�س ��ورة م ��ن مثله}».
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)156
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�إنّ اهلل �سبحانه وتعاىل �أمر املالئكة بال�سجود
لآدم  فكيف وقع �أمر ال�سجود على �إبلي�س؟
1.1كان من املالئكة وبعد كفره ان�سلخ عنهم.
2.2لأنّ �إبلي� ��س كان منه ��م بال ��والء ومل يك ��ن م ��ن
جن�س ��هم.
3.3لأنّ املالئكة كانت تظن ا ّنه منهم.
ُ�س ِئ َل الإمام ال�صادق :...كيف وقع الأمر
على �إبلي�س ،و� ّإن��ا �أمر اهلل املالئكة بال�سجود
لآدم؟ فقال« :كان �إبلي�س منهم بالوالء ومل
يكن من جن�س املالئكة».
(تف�سري القمي � :ص)38
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وج َّل �آدم وحواء
ما ال�شجرة التي نهى اهلل َع َّز َ
َ
}...ول َت ْق َر َبا
من التقرب منها يف قوله تعاىل:
ال�ش َج َر َة َف َت ُكو َنا ِمنَ َّ
هَ ذِ ه َّ
الظالِ ِنيَ{؟
(�سورة البقرة ،الآية )35

�1.1شجرة الربتقال.
�2.2شجرة علم حممد و�آل حممد.
�3.3شجرة اخلوخ.
قال الإمام الع�سكري يف قوله تعاىل...
َ
}ول َت ْق َر َبا هَ ذِ ه َّ
ال�ش َج َرةَ{« :هي �شجرة العلم،
علم حممد و�آل حممد الذي �آثرهم اهلل
وج َّل بها دون خلقه».
َع َّز َ
(الربهان يف تف�سري القر�آن  :ج� ،1ص ،178ح)1
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ما الكلمات يف قوله تعاىلَ } :ف َت َلقَّى �آَد َُم ِمنْ
اب ال َّر ِح ُيم{؟
َاب َع َل ْيه ِ�إ َّن ُه هُ و ال َّت َّو ُ
َر ِّب ِه َك ِل َم ٍات َفت َ
(�سورة البقرة ،الآية )37

1.1املالئكة املق ّربني.
2.2حم ّم ��د وعل � ّ�ي وفاطم ��ة واحل�س ��ن
و ا حل�س�ي�ن  . 
3.3الأنبياء فقط.
عن الإم��ام ال�صادق يف قوله �سبحانه
�ات{
وت �ع��اىلَ } :ف � َت � َل � َّق��ى �آَد َُم ِم ��نْ َر ِّب ��ه َك � ِل � َم� ٍ
قال�« :أنّ الكلمات ا ّلتي تلقّاها �آدم من ر ّبه:
ال ّلهم ب�ح��قّ حم� ّم��د وع�ل� ّ�ي وفاطمة واحل�سن
علي ،فتاب اهلل عليه».
واحل�سني � ّإل تبتَ ّ
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص ،200ح)17
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م ��ا املق�ص ��ود باله ��دى يف ق ��ول اهلل تع ��اىل:
}َ ...ف َم ��نْ َت ِب َع هُ ��دَ ايَ َفال َخ� � ْو ٌف َع َل ْيه � ْ�م َول هُ ْم
َي ْح َز ُن ��ونَ {؟ (�س ��ورة البق ��رة ،الآي ��ة )38
�1.1أمري امل�ؤمنني علي .
2.2الأنبياء.
3.ال ُر�سل.
ع��ن ج��اب��ر ق ��ال�� :س��أل��ت الإم� ��ام الباقر
ع ��ن ت�ف���س�ير ه ��ذه الآي � ��ة يف ب��اط��ن ال � �ق� ��ر�آن...
ق ��ال« :تف�سري ال �ه��دى علي ق ��ال اهلل فيه
} َف � َم��نْ َت � ِب � َع هُ � ��دَ ايَ َف�ل َ�ا َخ� � ْو ٌف عَ � َل� ْي�ه� ْ�م َول هُ � ْ�م
َي ْح َز ُنونَ {».
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص ،200ح)17
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م ��ا النعم ��ة الت ��ي �أنع ��م اهلل به ��ا عل ��ى بن ��ي
�إ�س ��رائيل من قول ��ه تعاىلَ }:ي ��ا َب ِني �إِ ْ�س� � َرا ِئ َيل
ْاذ ُك� � ُروا ِن ْع َم ِت � َ�ي ا َّل ِت ��ي َ�أ ْن َع ْم ��تُ َع َل ْي ُك � ْ�م و�أَ ْو ُف ��وا
ِب َع ْه ��دِ ي{...؟ (�س ��ورة البقرة،الآي ��ة)40
1.1نعمة الرزق والعافية.
2.2نعم ��ة الهداي ��ة بنب ��وة حمم ��د ووالي ��ة
عل ��ي. 
3.3نعمة خال�صكم من فرعون.
ْ
�اىل«}اذ ُك � ُروا
ق��ال ر��س��ول اهلل قوله ت �ع�
ِن ْع َم ِت َي ا َّل ِتي �أَ ْن َع ْمتُ َع َل ْي ُك ْم{ �أن بعثت مو�سى
وه��ارون �إىل �أ�سالفكم بالنبوة ،فهديناهم �إىل
نبوة حممد وو�صية علي و�إمامة عرتته
الطيبني».
(بحار الأنوار  :ج� ،9ص)311
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ما املق�صود من ق ��ول اهلل تعاىل...}:و�أَ ْو ُفوا
ون{؟
ِب َعهْدِ ي �أُ ِ
وف ِب َعهْدِ ُك ْم و�إِيَّايَ َفا ْرهَ ُب ِ
(�سورة البقرة ،الآية )40

�1.1أوفوا بدعائكم �أوف لكم باال�ستجابة.
�2.2أوفوا بعبادتكم �أوف ب�إعطائكم احلكم.
�3.3أوفوا بوالية علي� أوف لكم باجلنة.
ُ�س� � ِئ َل الإمام جعفر ب ��ن حممد ال�صادق
وف
ع ��ن ق ��ول اهلل تع ��اىل�َ } :أ ْو ُف ��وا ِب َع ْه ��دِ ي �أُ ِ
ِب َعهْدِ ُك � ْ�م{ قال�« :أوفوا بوالي ��ة علي فر�ضا
م ��ن اهلل �أوف لك ��م باجلنة».
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)203
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م ��ا املق�ص ��ود من قوله تع ��اىلَ :
}ول َت ْل ِب ُ�س ��وا
ال ��قَّ ِبا ْل َب ِاط ِل و َت ْك ُت ُموا ْ َ
َْ
ال ��قَّ و�أَ ْنت ُْم َت ْع َل ُمونَ {؟
(�س ��ورة البقرة ،الآية )42

1.1ب� ��أن يق� � ّروا مبحمدوعل ��ي ويكتم ��وا
حقهما.
2.2بان يق ّروا مبو�سى ويكتموا حق هارون.C
3.3بان يق ّروا ِب ُ�سليمان ويكتموا حق ا�صف.
ق ��ال الإم ��ام الع�س ��كريَ 
}«:ول َت ْل ِب ُ�س ��وا
َْ
ال ��قَّ ِبا ْل َب ِاط � ِ�ل{ ب�أن تق ّروا مبحم ��د وعلي من
وج ��ه وجتحدوهما م ��ن وجه }و َت ْك ُت ُم ��وا ْ َ
القَّ {
م ��ن نبوة هذا ،و�إمامة هذا }و�أَ ْن ُت � ْ�م َت ْع َل ُمونَ {».
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)204
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}وا�س� � َت ِعي ُنوا
ما املق�ص ��ود من قوله تع ��اىلْ :
وال�ص�ل�ا ِة و�إِ َّن َه ��ا َل َك ِب�ي َ�ر ٌة ِ�إ َّل َع َل ��ى
ال�ص�ب ِْ�ر َّ
ِب َّ
َْ
ا�ش� � ِعنيَ{؟ (�س ��ورة البق ��رة ،الآي ��ة )45
ال ِ
1.1ا�ستعينوا باجل ّد واالجتهاد.
2.2ا�ستعينوا مبحمد ووالية علي.
3.3ا�ستعينوا بال ّنية والعمل.
ق ��ال �أم�ي�ر امل�ؤمنني«...:ال�صرب ر�س ��ول
اهلل ،وال�ص�ل�اة �إقام ��ة واليت ��ي ،فمنه ��ا
وج َّل}:و�إِ َّن َه ��ا َل َك ِب�ي َ�رةٌ{ ومل يقل:
ق ��ال اهلل َع� � َّز َ
و�إ ّنهم ��ا لكبرية لأنّ الوالية كب�ي�رة حملها �إال على
اخلا�شعني».
(بحار الأنوار  :ج� ، 26ص)2٠
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}...وما َظ َل ُمو َنا
ما املق�صود من قوله تعاىل:
َ
و َل ِكنْ َكا ُنوا �أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َي ْظ ِل ُمونَ {؟
(�سورة البقرة ،الآية )57

1.1ظلموا �أنف�سهم مبع�صيتهم.
2.2ظلمـ ��وا �أَ ْن ُف َ�س� � ُه ْم بظلمه ��م حمم ��د و�آل
حمم ��د  . 
3.3ظلموا �أنف�سهم بظلمهم لهارون.
ُ�سئل الإم��ام حممد الباقر عن ق��ول اهلل
وج � َّل }و َم ��ا َظ َل ُمو َنا و َل � ِك��نْ َك��ا ُن��وا َ�أ ْن ُف َ�سه ُْم
عَ � َّز َ
َي ْظ ِل ُمونَ { ق��ال�«:إنّ اهلل تعاىل �أعظم و�أع ّز و�أج ّل
و�أمنع من �أن يظلم ولك ّنه خلطنا بنف�سه ،فجعل
ظلمنا ظلمه وواليتنا واليته».
(الكايف ال�شريف  :ج� ، 1ص)146
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ما املق�ص ��ود م ��ن قول ��ه تعاىل...}:واد ُْخ ُلوا
اب ُ�س � َّ�جدً ا و ُقو ُلوا ِح َّط ٌة َن ْغ ِف� � ْر َل ُك ْم َخ َطا َيا ُك ْم
ا ْل َب َ
و�س� � َن ِزي ُد املُ ْح ِ�س ِننيَ{؟ (�س ��ورة البقرة ،الآية )58
َ
1.1ال�سجود املعنوي لطاعة اهلل.
2.2ال�سجود تعظيما هلل ملثال حممد وعلي.C
3.3ال�سجود �شكر هلل لو�صولهم �ساملني.
قال الإمام الع�سكري...«:م ّثل اهلل تعاىل
على الباب مثال حممد وعلي و�أمرهم
�أن ي�سجدوا تعظيما لذلك املثال ،و�أن يجددوا
على �أنف�سهم بيعتهما وذكر مواالتهما ،وليذكروا
العهد وامليثاق امل�أخوذين عليهم لهما».
(البحار االنوار  :ج� ، 13ص)183
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م��اذا ق��ال ال ّنبي مو�سى عندما �ضرب
بع�صاه البحر؟
1.1ال ّلهم بجاه حممد و�آله الطيبني ملّا فلقته.
2.2ال ّلهم بنبوة مو�سى وهارون ملا فلقته.
3.3ال ّلهم بربكة �إميان بني �إ�سرائيل ملا فلقته.
ق��ال الإم ��ام الع�سكري�«:...أوحى اهلل
ا�ض ِر ْب ِب َع َ
�صاك ا ْل َب ْح َر{وقل:
�إىل مو�سى�}:أَنِ ْ
اللهم بجاه حممد و�آله الطيبني ملا فلقته».
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)215
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ا�ست َْ�س َقى
ما املق�صود من قوله تعاىل} :و�إِ ِذ ْ
و�سى ِل َق ْو ِمه{...؟ (�سورة البقرة،الآية)60
ُم َ
1.1طلب لهم املاء من القرى الأخرى.
2.2طلب لهم املاء من فرعون.
3.3تو�سل �إىل اهلل بحق حممد و�آل حممد.
قال الإم��ام الع�سكري«...:قال مو�سى:
علي
�إل�ه��ي بحق حممد �س ّيد الأن�ب�ي��اء ،وب�ح��قِّ ّ
�س ّيد الأو�صياء ،وبحقِّ فاطمة �س ّيدة الن�ساء،
وبحقِّ احل�سن �س ّيد الأول �ي��اء ،وبحقِّ احل�سني
�س ّيد ال�شهداء ،وبحقِّ عرتتهم وخلفائهم �سادة
الأزكياء ملا �سقيت عبادك ه�ؤالء».
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)227
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بال�س ��يئة يف قول ��ه تع ��اىل:
م ��ا املق�ص ��ود ّ
َ
} َب َلى َمنْ َك َ�س � َ�ب َ�س ِّي َئ ًة و�أ َح َاط ْت ِبه َخ ِطي َئ ُتهُ{...؟
(�سورة البقرة ،الآية )81

�1.1شرب اخلمر.
2.2عبادة العجل.
3.3ال�شرك باهلل وكفرهم بنبوة حممد ووالية
علي .
«ال�س ّيئة
ع��ن الإم ��ام الع�سكري ق��الّ :
املحيطة ب��ه ه��ي التي تخرجه ع��ن جملة دين
اهلل وتنزعه عن والي��ة اهلل وترميه يف �سخط
اهلل ،وه��ي ال���ش��رك ب��اهلل وال�ك�ف��ر ب��ه والكفر
ب�ن�ب��وة حم�م��د ر� �س��ول اهلل وال�ك�ف��ر ب��والي��ة
علي بن �أبي طالب .»...
(تف�سري الربهان  :ج� ،١ص )261
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َمنْ املق�صود من قوله تعاىلَ ...} :ف�أُو َل ِئ َك
اب ال َّنا ِر هُ ْم ِفي َها َخا ِلدُونَ {؟
�أَ ْ�ص َح ُ
(�سورة البقرة ،الآية )81

1.1تارك ال�صدقة.
2.2تارك �صالة الليل.
َ 3.3من َ
قاتل عل ّي ًا وحاربه.
ع� ��ن النبي� أ ّن � � ��ه ت �ل�ا ه � ��ذه الآي� � ��ة:
اب ال َّنا ِر هُ ْم ِفي َها َخا ِلدُونَ {
} َف�أُو َل ِئ َك �أَ ْ�ص َح ُ
قيل :يا ر�سول اهللَ منْ �أ�صحاب النار؟ قال:
«من قاتل عل ّيا بعدي �أولئك هم �أ�صحاب
ال ّنار مع الكفار فقد كفروا باحلقّ ملا جاءهم �أال
و�إنّ عل ّيا م ّني فمن حاربه فقد حاربني.»...
(الآمايل(للطو�سي)� :ص)278
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َمنْ املق�صود بالوالدين الذين قال عنهم اهلل
تعاىل} :و�إِ ْذ �أَ َخ ْذ َنا ِمي َث َاق َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل َل َت ْع ُبدُونَ
�إِ َّل اهلل و ِبا ْلوالِدَ ْي ِن �إِ ْح َ�سا ًنا{...؟
(�سورة البقرة ،الآية )83

1.1املعلم واملعلمة.
2.2حممد و علي.
3.3الآباء الأولون .
ع��ن الإم ��ام جعفر ب��ن حممد ال�صادق
يف قوله تعاىل }و ِب��ا ْل��وا ِل��دَ ْي� ِ�ن ِ�إ ْح���َ�س��ا ًن��ا{ قال:
«الوالدان حممد وعلي.»
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)263
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َمنْ ا ْل َكا ِف ِرين يف قوله تعاىلَ ...}:ف َل ْع َن ُة اهلل
َع َلى ا ْل َكا ِف ِرينَ {؟ (�سورة البقرة،الآية)89
َ 1.منْ �أفطر متعمد ًا يف �شهر رم�ضان.
علي وكفر به.
َ 2.منْ عرف حقّ ّ
َ 3.منْ ترك �صالة الغفيلة.
ع��ن ج��اب��ر ق ��ال�� :س��أل��ت الإم� ��ام �أب ��ا جعفر
الإم��ام الباقر عن هذه الآية عن قول اهلل
} َف� َل� َّم��ا ج��ا َءهُ � ْ�م م��ا َع � َر ُف��وا َك � َف � ُروا ِب��ه{ ق��ال:
«تف�سريها يف الباطن ملا جاءهم ما عرفوا يف
علي كفروا به فقال اهلل فيهم } َف َل ْع َن ُة اهلل َع َلى
ٍّ
ا ْل َكا ِف ِرينَ { يف باطن القر�آن.»...
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص)69
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ما املق�صود من قوله تعاىل ...} :أ�َنْ َي ْك ُف ُروا
ِب َما �أَ ْنزَ َل اهلل َب ْغ ًيا{...؟ (�سورة البقرة،الآية)90
وال�س ْلوى.
1.1كفروا مبا انزل اهلل عليهم من ا َملنِّ َّ
2.2كفروا مبا انزل على مو�سى من ت�صديق
حممد.
3.3كفروا بع�صا مو�سى.
عن الإمام احل�س ��ن ب ��ن علي الع�س ��كري:
وج� � َّل�} :أَنْ َي ْك ُف ُروا ِ َب ��ا َ�أ ْنز ََل اهلل
...يف قول ��ه عَ َّز َ
َب ْغ ًي ��ا{ ،قال�« :أي مبا انزل اهلل على مو�س ��ى 
من ت�صديق حممد بغيا».
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)279
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م ��ا الب ّين ��ات املق�ص ��ودة يف قول ��ه تع ��اىل:
ات ُث � َّ�م ات ََّخ ْذت ُُم
و�س ��ى ِبا ْل َب ِّي َن ِ
}و َل َق ��دْ َجا َء ُك � ْ�م ُم َ
َ
ا ْل ِع ْج � َ�ل ِمنْ َب ْعدِ ه و�أَن ُت � ْ�م ظا ِل ُمونَ {؟
(�سورة البقرة ،الآية )92

1.1التوراة والإجنيل.
2.2الداالت على نب ّوته وف�ضل حممد
وخالفة علي.
3.3اليد البي�ضاء فقط.
ق� ��ال الإم� � ��ام الع�سكري«:قال اهلل
وج � َّل لليهود الذين تقدم ذكرهم}:و َل َقدْ
َع� َّز َ
ْ
َ
ات{الداالت على نب ّوته،
و�سى ِبال َب ِّين ِ
َجا َء ُك ْم ُم َ
وعلى ما و�صفه من ف�ضل حممد و�ش ّرفه
ع �ل ��ى اخل �ل�ائ� ��ق ،و�أب� � � ��ان ع �ن ��ه م� ��ن خ�لاف��ة
علي وو�صيته ،و�أمر خلفائه بعده.»...
(تف�سري الربهان  :ج� ، 1ص)282
38

م ��ا ال�س ��بب يف ع ��داء بع� ��ض اخلل ��ق هلل يف
تعاىل}:منْ َكانَ َع ُد ًّوا ِل َوم َل ِئ َك ِته و ُر ُ�س ِله
قوله
َ
وج ْب ِري � َ�ل ِومي� � َك َال َف� ��إِنَّ اهلل َع� � ُد ٌّو ِل ْل َكا ِف ِرينَ {؟
ِ
(�سورة البقرة ،الآية )98

1.1لإنعامه على حممد و�آل حممد.
2.2البتالئه بالفقر واملر�ض.
3.3البتالئه باجلوع ونق�ص الأموال.
ق ��ال الإم ��ام احل�س ��ن الع�س ��كري:
}م ��نْ َكانَ َع� � ُد ّو ًا ِل{«لإنعام ��ه عل ��ى حمم ��د
َ
وعل ��ي وعلى �آلهم ��ا الطيبني ،وه� ��ؤالء الذين بلغ
م ��ن جهله ��م �أن قال ��وا :نح ��ن نبغ� ��ض اهلل
الذي �أكرم حممدا وعل ّيا Cمبا يدّعيان».
(تف�سري الربهان  :ج� ،١ص )291
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َمنْ املق�صودون ِمنْ قوله تعاىل�}:أَو ُك َّّل َما
َعاهَ دُوا َعهْدً ا َن َب َذ ُه َف ِري ٌق ِم ْن ُه ْم َب ْل �أَ ْك َ ُثهُ ْم َل
ُي�ؤ ِْم ُنونَ {؟ (�سورة البقرة ،الآية )100
�1.1أقوام نق�ضوا عقد ال�صلح فيما بينهم.
2.2اليهود وال ّن ّ�صاب(�أعداء �أهل البيت)نكثوا
العهد ملحمد وعلي.
�3.3أقوام نق�ضوا عقد البيع وال�شراء بعد االتفاق.
وج َّل وهو
قال الإمام الباقر«:قال اهلل َع َّز َ
يو ّبخ ه��ؤالء اليهود...و...ال ّن ّ�صاب ( أ�ع��داء �أهل
البيت) الذين نكثوا ما اخذ من العهد عليهم فقال:
}�أَو ُكل َما َعاهَ دُوا َع ْهدًا{ واثقوا وعاقدوا ليكونوا
ملحمد طائعني ،ولعلي بعده م�ؤمترين ،و�إىل �أمره
�صابرين ،نبذ العهد فريق منهم وخالفه.»...
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)293
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ما �س ��بب نزول امللكني ه ��اروت وماروت على
العباد يف قوله تعاىل�ِ ...}:إ َّ َنا َن ْحنُ ِف ْت َن ٌة{...؟
(�سورة البقرة ،الآية )102

1.1امتحان للعباد ليطيعوا اهلل تعاىل ويبطلوا به
كيد ال�سحرة.
2.2ليع ّلما العباد ال�سحر.
3.3ليعينا نبي ذلك الزمان.
ق ��ال الإم � ��ام ال �� �ص��ادق  ق��ول��ه تعاىل
}� َإن��ا َنحنُ ِفت َنة{« :امتحان للعباد ليطيعوا
اهلل عز وجل فيما يتعلمون من ه��ذا ،ويبطلوا
به كيد ال�سحرة.»...
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)295
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ما املق�صود من قوله تعاىل}:وا َّت َب ُعوا َما َت ْت ُلو
َّ
ال�ش َي ِاط ُني َع َلى ُم ْل ِك ُ�س َل ْي َمانَ َوما َك َف َر ُ�س َل ْي َمانُ
َ
َّ
َ
و َل ِكنَّ ال�ش َي ِاط َني كف ُروا{...؟
(�سورة البقرة ،الآية )102

1.1اتبعوا ما �أو�صى به �سليمان .
2.2اتبعوا ال�سحر الذي كتبه �إبلي�س.
3.3اتبعوا املنافقني الذين يخدعون النا�س.
عن الإم��ام الباقر  ق��ال ...« :فل ّما هلك
�سليمان  و�ضع �إبلي�س ال�سحر وكتبه يف كتاب
ث ��م ط � ��واه وك �ت ��ب ع �ل��ى ظ� �ه ��ره :ه� ��ذا م ��ا و��ض��ع
�آ���ص ��ف ب ��ن ب��رخ �ي��ا ل�ل�م�ل��ك ��س�ل�ي�م��ان ب ��ن داود
م ��ن ذخ ��ائ ��ر ك �ن��وز ال �ع �ل��م م ��ن �أراد ك ��ذا وك ��ذا
فليفعل كذا وكذا ،ثم دفنه حتت ال�سرير ...فقال
الكافرون ما كان �سليمان  يغلبنا �إال بهذا.»...
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)299
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ملاذا نه ��ى اهلل تعاىل امل�ؤمن�ي�ن عن خماطبة
النبي بقول (راعنا)؟
1.1لأنّ اليهود كانوا ي�شتمون النبي بقول راعنا.
2.2نهاهم لأنّ معناها ارع �أمورنا.
3.3نهاهم لأنّ معناها ال��راع��ي الر�سول
والرعية هم النا�س.
ق ��ال الإم ��ام الكاظ ��م( ...«:راعن ��ا)
م ��ن �ألف ��اظ امل�س ��لمني�...أي ارع �أحوالن ��ا...وكان
يف لغ ��ة اليه ��ود معناه ��ا :ا�س ��مع ال�س ��معت ،فلم ��ا
�سمع اليهود امل�سلمني يخاطبون بها ر�سول اهلل
يقول ��ون :راعن ��ا ويخاطب ��ون به ��ا ،قالوا� :إن ��ا ك ّنا
ن�ش ��تم حممد ًا �إىل الآن �س ��ر ًا ،فتعالوا الآن ن�شتمه
جهر ًا...ف�أنزل اهلل} :يا �أَ ُّيهَا ا َّل ِذينَ �آ َم ُنوا ال َت ُقو ُلوا
راعنا{».
ِ
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)300
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خ�صه ��م اهلل برحمت ��ه يف
َم ��نْ ه ��م الذي ��ن َّ
َ�ص ِب َر ْح َم ِته َمنْ َي َ�شا ُء واهلل
الآية ...}:واهلل َيخْ ت ُّ
يم{؟ (�س ��ورة البق ��رة ،الآية )105
ُذو ا ْل َف ْ�ض ِل ا ْل َع ِظ ِ
1.1كل من رزق املال والولد.
2.2كل من رزق ال�صحة والعافية.
3.3م ��ن هداه ��م لل ّدي ��ن وم ��واالة حمم ��د 
وعل ��ي . 
ق��ال الإم� ��ام علي ب��ن مو�سى الر�ضا:
َ�ص ِب َر ْح َم ِته{
«قال اهلل َع َّز َ
وج َّل} :واهلل َيخْ ت ُّ
وتوفيقه لدين الإ�سالم ومواالة حممد وعلي
}منْ َي�شا ُء واهلل ُذو ا ْل َف ْ�ض ِل ا ْل َع ِظ ِيم{ على من
َ
يوفقه لدينه ويهديه مل��واالت��ك وم ��واالة �أخيك
علي بن �أبي طالب.»
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)301
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}ما َن ْن َ�س ��خْ ِمنْ َ�آ َي ٍة �أَ ْو
م ��ا املق�صود من الآيةَ :
ُن ْن ِ�س َها َن ْ�أ ِت ِب َخ ْ ٍي ِم ْن َها �أَ ْو ِم ْث ِل َها{...؟
(�سورة البقرة ،الآية )106

1.1ما �إن ميت �إمام ي�أت ب�إمام من �صلبه مثله.
2.2عندما ين�سون القوم الآيات النازلة.
3.3عند ن�سيان الأنبياء كالم الوحي في�أتي ب�آيات
�أف�ضل منها.
ع ��ن الإم ��ام ال�ص ��ادق  ع ��ن ق ��ول اهلل
}ما َن ْن َ�س ��خْ ِمنْ َ�آ َي ٍة �أَ ْو ُن ْن ِ�س َها َن ْ�أ ِت ِب َخ ْ ٍي
وج َّل َ
َع َّز َ
ِم ْن َها �أَ ْو ِم ْث ِل َها {...يقول « :ما منيت من �إمام
�أو ُنن�سه ذكره ن�أت بخري منه من �صلبه مثله».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص)74
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اوات
ال�س� � َم ِ
م ��ا معن ��ى قوله تع ��اىل} :بَدِ ي� � ُع َّ
ْ أَ
وال ْر� ِ��ض{...؟ (�س ��ورة البق ��رة ،الآية )117
�1.1أنَّ اهلل ح َّرم البدعة يف ال�سموات والأر�ض.
�2.2أنّ اهلل ابتدع الأ�شياء بعلمه على غري مثال كان
قبله.
�3.3أنَّ اهلل عاق ��ب الأمم الت ��ي ابتدعت ب�أ�ش ��ياء
لي�ست من الدّين.
ق ��ال الإم ��ام حمم ��د الباق ��ر�« :إن اهلل
وج� � َّل ابتدع الأ�ش ��ياء ك ّلها بعلم ��ه على غري
َع� � َّز َ
مثال كان قبله ،فابتدع ال�سماوات واالر�ضني ومل
يكن قبلهن �س ��ماوات وال �أر�ضون.»...
(الكايف ال�شريف  :ج� ،1ص)256
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م ��ا املراحل التي م� � ّر بها النب ��ي �إبراهيم

قبل الإمامة؟
ّ
1.1مرحلة العبودية والنبوة والر�سالة واخللة ثم
الإمامة.
2.2مرحلة العبودية والنبوة فقط.
3.3مرحلة العبودية والر�سالة فقط.
ق��ال الإم��ام ال�صادق �« :إنّ اهلل تبارك
وتعاىل اتَّخذ �إبراهيم عبد ًا قبل �أن يتخذه
نب ّي ًا ،و�إنّ اهلل اتخذه نب ّي ًا قبل �أن يتخذه ر�سو ًال،
وان اهلل ات�خ��ذه ر��س��و ًال قبل �أن يتخذه خلي ًال،
وان اهلل اتخذه خلي ًال قبل �أن يتخذه �إمام ًا ،فلما
جمع له الأ�شياء }قال � ّإن جاعلك للنا�س �إمام ًا{».
(تف�سري نور الثقلني  :ج� ،1ص ،81ح)342
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وج � َّ�ل} :و� ِإذ ا ْب َت َلى
م ��ا الكلمات يف قوله َع� � َّز َ
اهيم َر ُّب� � ُه ِب َك ِل َم ٍات َف�أَ َ َّتهُنَّ {...؟
�إِ ْب َر َ
(�سورة البقرة ،الآية )124
�1.1صحف �إبراهيم.

2.2حمم ��د وعل ��ي وفاطم ��ة واحل�س ��ن
و ا حل�س�ي�ن  . 
�3.3صحف مو�سى.
ُ�س ��ئل الإم ��ام ال�ص ��ادق ع ��ن ق ��ول اهلل
وج� � َّل} :و�إِ ِذ ا ْب َت َل ��ى ِ�إ ْب َراهي � َ�م َر ُّب� � ُه ِب َك ِل َم ٍات{
َع� � َّز َ
م ��ا ه ��ذه الكلم ��ات؟ قال«ه ��ي الكلم ��ات الت ��ي
تلقاه ��ا �آدم م ��ن ر ّب ��ه فتاب علي ��ه ،وهو �أ ّن ��ه قال:
ي ��ارب �أ�س� ��ألك بح ��ق حمم ��د وعل ��ي وفاطم ��ة
علي فتاب اهلل عليه
واحل�سن واحل�س�ي�ن �إال تبت ّ
�إ ّنه هو التواب الرحيم».
(تف�سري الربهان  :ج� ، 1ص)317
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م��ا حكم َم��نْ جهل �أن ي�صلي ركعتني عند
مقام �إبراهيم  الذي جعله اهلل ُم�صلى؟
1.1ال جناح عليه.
2.2ي�صليها ولو بعد �أيام.
3.3طوافه باطل.
ع ��ن احل �ل �ب��ي ع ��ن الإم � � ��ام ال��ب ��اق ��ر 
ق ��ال� :س�ألته ع��ن رج��ل ط��اف بالبيت ط��واف
ال�ف��ري���ض��ة يف ح��ج ك ��ان �أو ع �م��رة وج �ه��ل �أن
ي�صلى ركعتني عند مقام �إبراهيم قال:
«ي �� �ص �ل �ي �ه��ا ول� ��و ب �ع��د �أي� � ��ام لأنّ اهلل ي �ق��ول
اهيم ُم َ�ص ًّلى{».
}وات َِّخ ُذوا ِمنْ َم َق ِام �إِ ْب َر َ
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص)77
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ما املق�ص ��ود من قوله تع ��اىل�...} :أَنْ َط ِّه َرا
ال�س ُجو ِد{؟
َب ْي ِت َي ِل َّلطا ِئ ِف َني وا ْل َع ِاك ِف َني وال ُّر َّك ِع ُّ
(�سورة البقرة ،الآية )125

1.1يعني َن ِّحيا عنه امل�شركني.
2.2يعني اغ�سلوه مباء جارٍ.
3.3يعني َن ِّحيا عنه احليوانات.
قال الإم ��ام ال�صادق«:يعن ��ي َن ِّحيا عنه
امل�ش ��ركني ،وق ��ال ملّا بن ��ى �إبراهي ��م البيت
وحج ال ّنا�س �شكت الكعبة �إىل اهلل تبارك وتعاىل
ّ
ما تلقاه من �أيدي امل�ش ��ركني و�أنفا�سهم.»...
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)328
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