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يف اأّيِة اآية يكون ا�سم اهلل الأعظم اقرب من 

�سواد العني اإىل بيا�سها؟

1 ..ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اآية التطهري.. 2

الأحرف املقطعة.. 3

اهلل  ب�����س��م  الر�سا:»اإّن  الإم�����ام  ق���ال 

اهلل  ا����س���م  اإىل  اأق������رب  ال���رح���ي���م  ال���رح���م���ن 

ب��ي��ا���س��ه��ا«. اإىل  ال��ع��ني  ����س���واد  الأع���ظ���م م���ن 

)تف�سري العيا�سي : ج1، �ص35(



2

يف اأّيِة �سورة مل ترد الب�سملة؟

�سورة احلديد.. 1

�سورة الدخان.. 2

3 ..)سورة براءة)اأي �سورة التوبة�

: ق��������ال اأم���������ري امل�����وؤم�����ن�����ني ع����ل����ي 

»مل تنِزل ب�سم اهلل الرحمن الرحيم على راأ�ص 

والرحمة  ل���أم��ان  اهلل  ب�سم  لأّن  ب���راءة  ���س��ورة 

ونزلت براءة لرفع الأمان بال�سيف«.

)تف�سري الربهان: ج3، �ص359، ح2(
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يف اأّيِة �سورة ذكرت الب�سملة مّرتني؟

�سورة البقرة.. 1

2 ..سورة النمل�

�سورة اجلن.. 3

قال تعاىل: {َقاَلْت َيا اأَيَُّها امَلَ�أُ اإِنِّ اأُْلِقَي اإَِلَّ 

ُه ِب�ْسِم اهلل  ُه ِمْن �ُسَلْيَماَن واإِنَّ ِكَتاٌب َكِرمٌي )29( اإِنَّ

ِحيِم}. ْحَمِن الرَّ الرَّ

)�سورة النمل، الآية 30-29(
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هل يج���وز قراءة �س���ورة احلم���د يف ال�س�ة 

الب�سملة؟ دون  من 

يجوز لأّن الب�سملة لي�ست جزء منها.. 1

2 ..ل يجوز لأّن الب�سملة جزء من �سورة الفاحتة

مكروه.. 3

اأنا�سًا  اأن  َب��َل��َغ��ُه  ق��ال:    علي  الم���ام  ع��ن 

فقال:  ِحيِم}،  الرَّ ْحمِن  الرَّ اهلل  {ِب�ْسِم  ينزعون 

»هي اآية من كتاب اهلل اأن�ساهم اإّياها ال�سيطان«.

)تف�سري العيا�سي : ج1، �ص35(
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املوؤمن  بها  تعاىل  اهلل  ميتحن  اّلتي  الآي��ة  ما 
مبكروه عند تركها؟

1 ..ب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم
اآية املوّدة.. 2
اآية التطهري.. 3

: ال���������������س�������ادق  الإم�����������������ام   ق����������ال 
�سيعتنا بع�ص  اأم���ر،  افتتاح  يف  ت��رك   »ول��رمّب��ا 

اهلل  فيمتحنه  ِحيِم}  الرَّ ْحمِن  الرَّ اهلل  {ِب�ْسِم 
والّثناء  تعاىل  اهلل  �سكر  على  لينّبهه  مبكروه، 
تركه  عند  تق�سريه  و�سمة  عنه  وميحو  عليه، 

ِحيِم}«. ْحمِن الرَّ قول {ِب�ْسِم اهلل الرَّ
)تف�سري الربهان : ج1، �ص108(



6

ما اأف�سل اآية يف �سورة احلمد؟

احلمد هلل رب العاملني.. 1

2 ..ب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم

اإياك نعبد واإياك ن�ستعني.. 3

الإم���ام  �ساألت  ق���ال:  م�سلم  ب��ن  حممد  ع��ن 

وال���ق���راآن  امل��ث��ان  ال�����س��ب��ع  ع��ن   ال�سادق

 ال��ع��ظ��ي��م ه��ي ال��ف��احت��ة؟ ق����ال: »ن���ع���م«؛ قلت:

قال:  ال�سبع؟  من  ِحيِم  الرَّ ْحمِن  الرَّ اهلل  ِب�ْسِم 

»نعم هي اأف�سلهن«.

)تهذيب الأحكام : ج2، �ص289(
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ملاذا ت�سّمى الفاحتة بال�سبع املثان؟

لأّنها ثان �سورة نزلت.. 1

لأّنها نزلت على مرحلتني.. 2

3 ..لأّنها �سبع اآيات ولأّنها تثّنى يف الركعتني

ق��ول اهلل ع��ن    ال�����س��ادق  الإم���ام   �ُسئل 

امْلَ��ث��اِن  ِم��َن  �َسْبعًا  اآَت��ْي��ن��اَك  وَج���لَّ {وَل��َق��ْد  َع��زَّ 

واْلُقْراآَن اْلَعِظيَم} قال: »هي �سورة احلمد وهي 

ِحيِم}  ْحمِن الرَّ �سبع اآيات منها: {ِب�ْسِم اهلل الرَّ

واإّنا �سّميت املثان لأّنها تثّنى يف الركعتني«.

)تف�سري العيا�سي : ج1، �ص33(
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واأو�سطها  حتميد  اأول��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����س��ورة  م��ا 

اإخ��ص واآخرها دعاء؟

�سورة البقرة.. 1

2 ..سورة احلمد�

�سورة الإخ��ص.. 3

التي  »ال�سورة   : ال�سادق  الإم���ام  ق��ال 

دعاء   واآخرها  اإخ��ص  واأو�سطها  حتميد  اأولها 

)�سورة احلمد(«.

)تف�سري العيا�سي : ج1، �ص33(
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الأعظم  اهلل  ا�سم  فيها  يكون  �سورة  اأّي��ِة  يف 

ع؟ مقّطّ

�سورة النا�ص.. 1

�سورة البقرة.. 2

3 ..)سورة الفاحتة )اأم الكتاب�

قال الإمام ال�سادق : »ا�سم اهلل الأعظم 

ع يف اأّم الكتاب«. مقّطّ

)تف�سري العيا�سي : ج1، �ص33(
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متى رّن اإبلي�ص )لعنه اهلل( رنينًا؟

1 .. عندما خلق اهلل اآدم

عندما اأمره اهلل بال�سجود لآدم.. 2

3 ..وحني ُانزلت اأم الكتاب  حني بعث النبي

  ع��ن الإم����ام اأب���ي ع��ب��د اهلل ال�����س��ادق

 قال: »اإنَّ اإبلي�ص رنَّ رنينًاً ملا َبَعث اهلل نبيه 

على فرتة من الر�سل وحني اأُنزلت اأّم الكتاب«.

)تف�سري القمي : �ص32(
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راَط  تعاىل:{...ال�سِّ قوله  من  املق�سود  ما 

املُ�ْسَتِقيَم}؟ )�سورة الفاحتة، الآية 6(

ج�سر بني منازل اجلّنة.. 1

ج�سر بني طبقات النار.. 2

3 ..ومعرفته  اأمري املوؤمنني علي

 ع���ن الإم�����ام اأب����ي ع��ب��د اهلل ال�����س��ادق 

���َت���ِق���ي���َم} ق���ال: ����راَط املُ�������سْ  يف ق���ول���ه: {ال���������سِّ

»هو اأمري املوؤمنني ومعرفته...«.

)تف�سري القمي : �ص31(
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 ِبَ اأنع���م اهلل عل���ى ال�ّس���يعة يف قول���ه تعاىل:
ِذيَن اأَْنَعْمَت َعَلْيِهْم...}؟ َراَط الَّ {�سِ

)�سورة الفاحتة، الآية 7(

حة والعافية.. 1 بنعمة ال�سّ
2 ..بولية اأمري املوؤمنني علي
بنعمة الأمن والأمان.. 3

: وَج��لَّ َع��زَّ  اهلل  ق��ول  يف   اهلل ر�سول   عن 
وِب  امَلْغ�سُ َغرْيِ  َعَلْيهْم  اأَْنَعْمَت  ِذيَن  الَّ َراَط  {�سِ
  علّي  »�سيعة  ق��ال:  الِّنَي}  ال�سَّ وَل  َعَلْيهْم 
اأب��ي  ب��ن  ب��ولي��ة ع��ل��ّي  اأن��ع��م��ت عليهم  ال��ذي��ن 

طالب مل يغ�سب عليهم ومل ي�سّلوا«.
)تف�سري الربهان : ج1، �ص119(
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اّل���ون يف قوله  َم���ْن هم املغ�سوب عليه���م وال�سّ
الِّنَي}؟ وِب َعَلْيِهْم وَل ال�سَّ تعاىل:{...َغرْيِ امَلْغ�سُ

)�سورة الفاحتة، الآية 7(

التاركون لل�س�ة الواجبة والنافلة.. 1
الذين ل يقراأون القراآن.. 2
الذي . 3 اك  وال�سّكّّّّ البيت(  اأهل  )اأعداء  اب  الن�سّ

.ل يعرف الإمام
ال�سادق ع��ب��داهلل  اأب����ي  الإم�����ام   ع��ن 

الِّنَي}  وِب َعَلْيهْم وَل ال�سَّ يف قوله: {َغرْيِ امَلْغ�سُ
��اب ���وِب َع���َل���ْي���ه���ْم} ال��ن�����سّ  ق����ال: »{امَل���ْغ�������سُ

اك الذين  )اأعداء اأهل البيت(، وال�سالني: ال�سّكّّّّ
ل يعرفون الإمام«.

)تف�سري القمي : �ص32(
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باأنه   ، املع�سوم  الذي و�سفه  ال�سيء  ما 

راأ�ص كل خطيئة؟

ال�سرقة.. 1

الزنا.. 2

3 ..ُحّب الّدنيا

عن الإمام ال�سادق ، قال: »ُحّب الّدنيا 

راأ�ص كل خطيئة«.

)اخل�سال : �ص 37، ح87(
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مل���اذا ُلّق���ب الإم���ام عل���ي ق�س���يم اجلّنة 

والّنار؟
ين�س���ر . 1 اأن  والّن���ار  باجلّن���ة  اأق�س���م  لأن���ه 

. الر�س���ول
لأّنه يقول للّنار هذا ل )من �سيعتي( وهذا لك . 2

.)من اأعدائي(
لأّنه ق�سم الكفار يف معركة بدر.. 3

اأن���ت  عل���ي  »ي���ا   :... اهلل  ر�س���ول  ق���ال 
 ق�س���يم اجلّن���ة والّنار ي���وم القيامة، تق���ول للّنار

هذا ل وهذا لك«.

)بحار الأنوار : ج39، �ص 194(
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تعاىل:  ب�)الكتاب( يف قول اهلل  املق�سود  ما 

ِلْلُمتَِّقنَي}؟  ُه��ًدى  ِفيِه  َرْي��َب  َل  اْلِكَتاُب  {َذِل��َك 

)�سورة البقرة، الآية 2(

الإجنيل.. 1

2 ..اأمري املوؤمنني علي

التوراة.. 3

 ع���ن الإم�����ام اأب����ي ع��ب��د اهلل ال�����س��ادق 

 اأن���ه ق���ال: »{ال��ك��ت��اب} ع��ل��ي  ل ���س��ك فيه

{ُهدًى ِلْلُمتَِّقنَي}، قال: بيان ل�سيعتنا«.

)تف�سري القمي : �ص33(
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ِذيَن ُيوؤِْمُنوَن ِباْلَغْيِب...}؟  َمْن املق�سود ب�{الَّ

)�سورة البقرة، الآية 3(

 .1.اأّنه حق  َمْن اأقّر بقيام القائم

َمْن ر�سي مبا ق�سم اهلل.2. 

َمْن اآمن بالإ�س�م.3. 

 ع���ن الإم�����ام اأب����ي ع��ب��د اهلل ال�����س��ادق 

ِباْلَغْيِب} ُيوؤِْمُنوَن  ِذيَن  {الَّ  : وَجلَّ َعزَّ  اهلل  قول   يف 

قال: »َمْن اأقّر بقيام القائم اأّنه حّق«.

)كمال الدين : ج2، �ص374، ح19(
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تعاىل: قوله  يف  ال�ستهزاء  من  املق�سود  ما 

{اهلل َي�ْسَتْهِزُئ ِبهم... }؟)�سورة البقرة، الآية 15(

1 ..يجازيهم جزاء ال�ستهزاِء

ي�سفح اهلل تعاىل عنهم.. 2

يوفقهم للتوبة.. 3

 ئ��ل الم����ام ع��ل��ي ب��ن م��و���س��ى ال��ر���س��ا��  ���سُ

��َت��ْه��ِزُئ ِبهْم} َي�����سْ  ع��ن ق��ول اهلل ع��ز وج���ل{اهلل 

ي�ستهزئ،  ل  وتعاىل  تبارك  اهلل  »اإن   :فقال

ولكن يجازيهم جزاء ال�ستهزاء«.

)التوحيد : �ص159، ح1(
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ِذيَن  م���ا املق�سود ِمْن قول���ه تعاىل:{اأُوَلِئَك الَّ

َ�َلَة ِباْلُهَدى...}؟ ُوا ال�سَّ ا�ْسرَتَ

)�سورة البقرة، الآية 16(

)ا�ستبدلوا( . 1 واعتا�سوا  اهلل  دين  باعوا  الذين 
.منه الكفر باهلل

الذين قالوا البيع مثل الّربا.. 2

الذين �ساموا �سهر رم�سان يف ال�ّسفر.. 3

ق����ال الإم�������ام ال���ع���امل م��و���س��ى ب���ن جعفر 

���رَتُوا  ا����سْ ���ِذي���َن  الَّ »{اأوَل����ِئ����َك   :الكاظم

دي����ن اهلل واع��ت��ا���س��وا  ب���اع���وا  ���َ�َل���َة}  ال�������سَّ

)ا�ستبدلوا( منه الكفر باهلل«.

)تف�سري الربهان : ج1، �ص146(
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يف َمْن حدث الّريب من قوله �سبحانه وتعاىل: 
ْلَنا َعَلى َعْبِدَنا...}؟  ا َنزَّ {واإِْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِممَّ

)�سورة البقرة، الآية 23(

1 ..يف النبي نوح
2 ..يف النبي حممد
3 ..يف الإمام علي بن اأبي طالب

 ع���ن الإم���ام جعف���ر ب���ن حمم���د ال�سادق
قال: »ن���زل جربئي���ل بهذه الآي���ة على حممد 
ْلَنا َعَلى  ا َنزَّ  هك���ذا: {واإِْن ُكْنُتْم ِفي َرْي���ٍب ِممَّ
َعْبِدَن���ا} )يف علي( {فاأتوا ب�س���ورة م���ن مثله}«.

)تف�سري الربهان : ج1، �ص156(
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اإّن اهلل �سبحانه وتعاىل اأمر امل�ئكة بال�سجود 
لآدم  فكيف وقع اأمر ال�سجود على اإبلي�ص؟

كان من امل�ئكة وبعد كفره ان�سلخ عنهم.. 1
لأّن اإبلي����ص كان منه���م بال���ولء ومل يك���ن م���ن . 2

.جن�س���هم
لأّن امل�ئكة كانت تظن اّنه منهم.. 3

�ُسِئَل الإمام ال�سادق...: كيف وقع الأمر 
بال�سجود  امل�ئكة  اهلل  اأمر  واإّن��ا  اإبلي�ص،  على 
لآدم؟ فقال: »كان اإبلي�ص منهم بالولء ومل 

يكن من جن�ص امل�ئكة«.
)تف�سري القمي : �ص38(
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ما ال�سجرة التي نهى اهلل َعزَّ وَجلَّ اآدم وحواء 
من التقرب منها يف قوله تعاىل: {...وَل َتْقَرَبا 

امِلِنَي}؟ َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّ َهِذه ال�سَّ
)�سورة البقرة، الآية 35(

�سجرة الربتقال.. 1
2 ..سجرة علم حممد واآل حممد�
�سجرة اخلوخ.. 3

الع�سكري يف قوله تعاىل...  الإمام  قال 
َجَرَة}: »هي �سجرة العلم،  {وَل َتْقَرَبا َهِذه ال�سَّ
اآثرهم اهلل  الذي   واآل حممد علم حممد 

َعزَّ وَجلَّ بها دون خلقه«.
)الربهان يف تف�سري القراآن : ج1، �ص178، ح1(
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ى اآََدُم ِمْن  ما الكلمات يف قوله تعاىل: {َفَتَلقَّ
ِحيُم}؟  اُب الرَّ وَّ ُه ُهو التَّ ِه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيه اإِنَّ َربِّ

)�سورة البقرة، الآية 37(

امل�ئكة املقّربني.. 1
واحل�س���ن . 2 وفاطم���ة  وعل���ّي  حمّم���د 

 .  حل�س���ني ا و
الأنبياء فقط.. 3

�سبحانه  قوله  يف   ال�سادق الإم��ام  عن 
َك��ِل��َم��اٍت} ���ه  َربِّ ِم���ْن  اآََدُم  ��ى  {َف��َت��َل��قَّ  وت��ع��اىل: 

رّبه:  من  اآدم  تلّقاها  اّلتي  الكلمات  »اأّن  قال: 
واحل�سن  وفاطمة  وع��ل��ّي  حم��ّم��د  ب��ح��ّق  الّلهم 

واحل�سني اإّل تبَت علّي، فتاب اهلل عليه«.
)تف�سري الربهان : ج1، �ص200، ح17(
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تع���اىل:  ق���ول اهلل  باله���دى يف  املق�س���ود  م���ا 
{...َفَم���ْن َتِبَع ُه���َداَي َف� َخ���ْوٌف َعَلْيه���ْم وَل ُهْم 

َيْحَزُن���وَن}؟ )�س���ورة البق���رة، الآي���ة 38(
1 .. اأمري املوؤمنني علي
الأنبياء.. 2

الُر�سل.3. 
الباقر الإم����ام  ���س��األ��ت  ق���ال:   ع��ن ج��اب��ر 
 ع���ن ت��ف�����س��ري ه���ذه الآي�����ة يف ب��اط��ن ال����ق����راآن...
فيه اهلل  ق���ال   علي ال��ه��دى  »تف�سري   ق���ال: 

{َف��َم��ْن َت��ِب��َع ُه����َداَي َف���َ� َخ���ْوٌف َع��َل��ْي��ه��ْم وَل ُه��ْم 
َيْحَزُنوَن}«.

)تف�سري الربهان : ج1، �ص200، ح17(
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م���ا النعم���ة الت���ي اأنع���م اهلل به���ا عل���ى بن���ي 
اإ�س���رائيل من قول���ه تعاىل:{َي���ا َبِني اإِ�ْس���َراِئيَل 
ْنَعْم���ُت َعَلْيُك���ْم واأَْوُف���وا  ِت���ي اأَ اْذُك���ُروا ِنْعَمِت���َي الَّ

البقرة،الآي���ة40( )�س���ورة  ِبَعْه���ِدي...}؟ 
نعمة الرزق والعافية.. 1
نعم���ة الهداي���ة بنب���وة حمم���د وولي���ة . 2

.عل���ي
نعمة خ��سكم من فرعون.. 3

ت��ع��اىل»{اْذُك��ُروا  قوله   ر���س��ول اهلل ق��ال 
مو�سى  بعثت  اأن  َعَلْيُكْم}  اأَْنَعْمُت  ِتي  الَّ ِنْعَمِتَي 
اإىل  فهديناهم  بالنبوة،  اأ�س�فكم  اإىل  وه��ارون 
نبوة حممد وو�سية علي واإمامة عرتته 

الطيبني«.
)بحار الأنوار : ج9، �ص311(
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ما املق�سود من ق���ول اهلل تعاىل:{...واأَْوُفوا 

اَي َفاْرَهُبونِ}؟ ِبَعْهِدي اأُوِف ِبَعْهِدُكْم واإِيَّ

)�سورة البقرة، الآية 40(

اأوفوا بدعائكم اأوف لكم بال�ستجابة.. 1

اأوفوا بعبادتكم اأوف باإعطائكم احلكم.. 2

3 ..اأوف لكم باجلنة اأوفوا بولية علي

 ُس���ِئَل الإمام جعفر ب���ن حممد ال�سادق�

اأُوِف  ِبَعْه���ِدي  تع���اىل: {اأَْوُف���وا  ق���ول اهلل  ع���ن 

ِبَعْهِدُك���ْم} قال: »اأوفوا بولي���ة علي فر�سا 

م���ن اهلل اأوف لك���م باجلنة«.

)تف�سري الربهان : ج1، �ص203(
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م���ا املق�س���ود من قوله تع���اىل: {وَل َتْلِب�ُس���وا 
���قَّ واأَْنُتْم َتْعَلُموَن}؟  ���قَّ ِباْلَباِطِل وَتْكُتُموا احْلَ احْلَ

)�س���ورة البقرة، الآية 42(

ب���اأن يق���ّروا مبحمدوعل���ي ويكتم���وا . 1
 . حقهما

2 ..بان يقّروا مبو�سى ويكتموا حق هارون
بان يقّروا ِب�ُسليمان ويكتموا حق ا�سف.. 3

ق���ال الإم���ام الع�س���كري:»{وَل َتْلِب�ُس���وا 
���قَّ ِباْلَباِط���ِل} باأن تقّروا مبحم���د وعلي من  احْلَ
 { قَّ وج���ه وجتحدوهما م���ن وجه {وَتْكُتُم���وا احْلَ
م���ن نبوة هذا، واإمامة هذا {واأَْنُت���ْم َتْعَلُموَن}«.

)تف�سري الربهان : ج1، �ص204(
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ما املق�س���ود من قوله تع���اىل: {وا�ْس���َتِعيُنوا 
َعَل���ى  لَّ  اإِ َلَكِب���رَيٌة  َه���ا  واإِنَّ ����ِة  وال�سَّ ���رْبِ  ِبال�سَّ

ا�ِس���ِعنَي}؟ )�س���ورة البق���رة، الآي���ة 45( اخْلَ
ا�ستعينوا باجلّد والجتهاد.. 1
2 ..وولية علي ا�ستعينوا مبحمد
ا�ستعينوا بالّنية والعمل.. 3

ق���ال اأم���ري املوؤمنني:...»ال�سرب ر�س���ول 
فمنه���ا وليت���ي،  اإقام���ة  وال�س����ة   ،اهلل 

َه���ا َلَكِب���رَيٌة} ومل يقل:  :{واإِنَّ ق���ال اهلل َع���زَّ وَجلَّ
واإّنهم���ا لكبرية لأّن الولية كب���رية حملها اإل على 

اخلا�سعني«.
)بحار الأنوار : ج26 ، �ص20(
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ما املق�سود من قوله تعاىل: {...وَما َظَلُموَنا 
وَلِكْن َكاُنوا اأَْنُف�َسُهْم َيْظِلُموَن}؟

)�سورة البقرة، الآية 57(

ظلموا اأنف�سهم مبع�سيتهم.. 1
واآل . 2 حمم���د  بظلمه���م  اأَْنُف�َس���ُهْم  ظلم����وا 

 .  حمم���د
ظلموا اأنف�سهم بظلمهم لهارون.. 3

اهلل ق��ول  عن   الباقر حممد  الإم��ام   �ُسئل 
ْنُف�َسُهْم  اأَ َك��اُن��وا  وَل��ِك��ْن  َظَلُموَنا  {وَم���ا  وَج���لَّ  َع��زَّ 
واأجّل  واأعّز  اأعظم  تعاىل  ق��ال:»اإّن اهلل  َيْظِلُموَن} 
فجعل  بنف�سه،  خلطنا  ولكّنه  يظلم  اأن  من  واأمنع 

ظلمنا ظلمه ووليتنا وليته«.
)الكايف ال�سريف : ج1 ، �ص146(
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ما املق�س���ود م���ن قول���ه تعاىل:{...واْدُخُلوا 
ٌة َنْغِف���ْر َلُكْم َخَطاَياُكْم  ًدا وُقوُلوا ِحطَّ اْلَباَب �ُس���جَّ

و�َس���َنِزيُد املُْح�ِسِننَي}؟ )�س���ورة البقرة، الآية 58(
ال�سجود املعنوي لطاعة اهلل.. 1
2 ..ال�سجود تعظيما هلل ملثال حممد وعلي
ال�سجود �سكر هلل لو�سولهم �ساملني.. 3

قال الإمام الع�سكري:»...مّثل اهلل تعاىل 

على الباب مثال حممد وعلي واأمرهم 

يجددوا  واأن  املثال،  لذلك  تعظيما  ي�سجدوا  اأن 

على اأنف�سهم بيعتهما وذكر موالتهما، وليذكروا 

العهد وامليثاق املاأخوذين عليهم لهما«.
)البحار النوار : ج13 ، �ص183(
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�سرب  عندما   مو�سى الّنبي  ق��ال  م��اذا 

بع�ساه البحر؟

1 ..الّلّهم بجاه حممد واآله الطيبني ملّا فلقته

الّلهم بنبوة مو�سى وهارون ملا فلقته.. 2

الّلهم بربكة اإميان بني اإ�سرائيل ملا فلقته.. 3

اهلل  الع�سكري...:»اأوحى  الإم���ام  ق��ال 

اْلَبْحَر}وقل:  ِبَع�ساَك  ِرْب  ا�سْ مو�سى:{اأَِن  اإىل 

اللهم بجاه حممد واآله الطيبني ملا فلقته«.

)تف�سري الربهان : ج1، �ص215(
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ما املق�سود من قوله تعاىل: {واإِِذ ا�ْسَت�ْسَقى 
ُمو�َسى ِلَقْوِمه...}؟ )�سورة البقرة،الآية60(

طلب لهم املاء من القرى الأخرى.. 1
طلب لهم املاء من فرعون.. 2
3 ..تو�سل اإىل اهلل بحق حممد واآل حممد

مو�سى:  الع�سكري:...»قال  الإم��ام  قال 
علّي  وب��ح��قِّ  الأن��ب��ي��اء،  �سّيد  حممد  بحق  اإل��ه��ي 
الن�ساء،  �سّيدة  فاطمة  وبحقِّ  الأو�سياء،  �سّيد 
احل�سني  وبحقِّ  الأول��ي��اء،  �سّيد  احل�سن  وبحقِّ 
�سادة  وبحقِّ عرتتهم وخلفائهم  ال�سهداء،  �سّيد 

الأزكياء ملا �سقيت عبادك هوؤلء«.
)تف�سري الربهان : ج1، �ص227(
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تع���اىل: قول���ه  يف  بال�ّس���يئة  املق�س���ود   م���ا 
َئًة واأََحاَطْت ِبه َخِطيَئُتُه...}؟  {َبَلى َمْن َك�َس���َب �َسيِّ

)�سورة البقرة، الآية 81(

�سرب اخلمر.. 1
عبادة العجل.. 2
ال�سرك باهلل وكفرهم بنبوة حممد وولية . 3

. علي
»ال�ّسّيئة  ق��ال:   الع�سكري الإم���ام  ع��ن 
دين  جملة  ع��ن  تخرجه  التي  ه��ي  ب��ه  املحيطة 
�سخط  يف  وترميه  اهلل  ولي��ة  عن  وتنزعه  اهلل 
والكفر  ب��ه  وال��ك��ف��ر  ب��اهلل  ال�����س��رك  وه��ي  اهلل، 
 ب��ن��ب��وة حم��م��د ر���س��ول اهلل وال��ك��ف��ر ب��ولي��ة

.»... علي بن اأبي طالب
)تف�سري الربهان : ج1، �ص 261(
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{...َفاأُوَلِئَك  تعاىل:  قوله  من  املق�سود  َمْن 
اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن}؟ َحاُب النَّ اأَ�سْ

)�سورة البقرة، الآية 81(

تارك ال�سدقة.. 1
تارك �س�ة الليل.. 2
3 ..وحاربه َمن قاتَل علّيًا

الآي������ة: ه�����ذه  ت�����  اأّن�������ه   النبي  ع����ن 
َخاِلُدوَن}  ِفيَها  ُهْم  اِر  النَّ َحاُب  اأَ�سْ {َفاأُوَلِئَك 
 قيل: يا ر�سول اهلل َمْن اأ�سحاب النار؟ قال:

اأ�سحاب  هم  اأولئك  بعدي   علّيا قاتل  »من 
الّنار مع الكفار فقد كفروا باحلّق ملا جاءهم األ 
واإّن علّيا مّني فمن حاربه فقد حاربني...«.

)الآمال)للطو�سي(: �ص278(
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اهلل  عنهم  قال  الذين  بالوالدين  املق�سود  َمْن 
تعاىل: {واإِْذ اأََخْذَنا ِميَثاَق َبِني اإِ�ْسَراِئيَل َل َتْعُبُدوَن 

اإِلَّ اهلل وِباْلواِلَدْيِن اإِْح�َساًنا...}؟
)�سورة البقرة، الآية 83(

املعلم واملعلمة.. 1
2 ..و علي حممد
الآباء الأولون .. 3

 ال�سادق حممد  ب��ن  جعفر  الإم���ام  ع��ن 
قال:  ��اًن��ا}  ْح�����سَ اإِ {وِب��اْل��واِل��َدْي��ِن  تعاىل  قوله  يف 

.»الوالدان حممد وعلي«
)تف�سري الربهان : ج1، �ص263(
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اْلَكاِفِرين يف قوله تعاىل:{...َفَلْعَنُة اهلل  َمْن 
َعَلى اْلَكاِفِريَن}؟ )�سورة البقرة،الآية89(

َمْن اأفطر متعمدًا يف �سهر رم�سان.1. 
 .2.وكفر به َمْن عرف حّق علّي
َمْن ترك �س�ة الغفيلة.3. 

ع��ن ج��اب��ر ق���ال: ���س��األ��ت الإم����ام اأب���ا جعفر 
الباقر عن هذه الآية عن قول اهلل  الإم��ام 

��ا ج��اَءُه��ْم م��ا َع��َرُف��وا َك��َف��ُروا ِب��ه} ق��ال:  {َف��َل��مَّ
يف  عرفوا  ما  جاءهم  ملا  الباطن  يف  »تف�سريها 
عليٍّ كفروا به فقال اهلل فيهم {َفَلْعَنُة اهلل َعَلى 

اْلَكاِفِريَن} يف باطن القراآن...«.
)تف�سري العيا�سي : ج1، �ص69(
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ما املق�سود من قوله تعاىل: {...اأَْن َيْكُفُروا 
ِبَما اأَْنَزَل اهلل َبْغًيا...}؟ )�سورة البقرة،الآية90(

ْلوى.. 1 كفروا مبا انزل اهلل عليهم من امَلَنِّ وال�سَّ
كفروا مبا انزل على مو�سى من ت�سديق . 2

.حممد
كفروا بع�سا مو�سى.. 3

:عن الإمام احل�س���ن ب���ن علي الع�س���كري 
ْنَزَل اهلل  ���ا اأَ : {اأَْن َيْكُفُروا مِبَ ...يف قول���ه َعزَّ وَج���لَّ
 َبْغًي���ا}، قال: »اأي مبا انزل اهلل على مو�س���ى 

من ت�سديق حممد بغيا«.
)تف�سري الربهان : ج1، �ص279(
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تع���اىل: قول���ه  يف  املق�س���ودة  البّين���ات   م���ا 
َخْذُتُم  َناِت ُث���مَّ اتَّ {وَلَق���ْد َجاَءُك���ْم ُمو�َس���ى ِباْلَبيِّ

اْلِعْج���َل ِمْن َبْعِده واأَنُت���ْم َظاِلُموَن}؟
)�سورة البقرة، الآية 92(

التوراة والإجنيل.. 1
2 . حممد وف�سل  نبّوته  على  الدالت 

.وخ�فة علي
اليد البي�ساء فقط.. 3

اهلل الع�سكري:»قال  الإم������ام   ق����ال 
ذكرهم:{وَلَقْد  تقدم  الذين  لليهود  وَج��لَّ  َع��زَّ 
نبّوته، على  َناِت}الدالت  ِباْلَبيِّ ُمو�َسى   َجاَءُكْم 

و�سّرفه   حممد ف�سل  من  و�سفه  ما  وعلى 
 ع���ل���ى اخل�����ئ����ق، واأب��������ان ع���ن���ه م����ن خ���ف��ة

علي وو�سيته، واأمر خلفائه بعده...«.
)تف�سري الربهان : ج1 ، �ص282(
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م���ا ال�س���بب يف ع���داء بع����ص اخلل���ق هلل يف 
ا هلِل وَمَ�ِئَكِته وُر�ُسِله  قوله تعاىل:{َمْن َكاَن َعُدوًّ
وِجْبِري���َل وِمي���َكاَل َف���اإِنَّ اهلل َع���ُدوٌّ ِلْلَكاِفِريَن}؟

)�سورة البقرة، الآية 98(

1 ..لإنعامه على حممد واآل حممد
لبت�ئه بالفقر واملر�ص.. 2
لبت�ئه باجلوع ونق�ص الأموال.. 3

:الع�س���كري احل�س���ن  الإم���ام   ق���ال 
{َم���ْن َكاَن َع���ُدّوًا هلِل}»لإنعام���ه عل���ى حمم���د 
 وعل���ي وعلى اآلهم���ا الطيبني، وه���وؤلء الذين بلغ
اهلل نبغ����ص  نح���ن  قال���وا:  اأن  جهله���م   م���ن 

الذي اأكرم حممدا وعلّيا مبا يّدعيان«.
)تف�سري الربهان : ج1، �ص 291(
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تعاىل:{اأَوُكلََّّما  قوله  ِمْن  املق�سودون  َمْن 
َل  ُهْم  اأَْكَثُ َبْل  ِمْنُهْم  َفِريٌق  َنَبَذُه  َعْهًدا  َعاَهُدوا 

ُيوؤِْمُنوَن}؟ )�سورة البقرة، الآية 100(
اأقوام نق�سوا عقد ال�سلح فيما بينهم.. 1
البيت(نكثوا . 2 اأهل  اب)اأعداء  والّن�سّ اليهود 

.وعلي العهد ملحمد
اأقوام نق�سوا عقد البيع وال�سراء بعد التفاق.. 3

قال الإمام الباقر:»قال اهلل َعزَّ وَجلَّ وهو 
اأهل  )اأع��داء  اب  اليهود...و...الّن�سّ ه��وؤلء  يوّبخ 
 البيت( الذين نكثوا ما اخذ من العهد عليهم فقال:
ليكونوا  وعاقدوا  واثقوا  َعْهًدا}  َعاَهُدوا  {اأَوُكلَما 
اأمره  ملحمد طائعني، ولعلي بعده موؤمترين، واإىل 

�سابرين، نبذ العهد فريق منهم وخالفه...«.
)تف�سري الربهان : ج1، �ص293(
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ما �س���بب نزول امللكني ه���اروت وماروت على 
ا َنْحُن ِفْتَنٌة...}؟ َ العباد يف قوله تعاىل:{...اإِنَّ

)�سورة البقرة، الآية 102(

امتحان للعباد ليطيعوا اهلل تعاىل ويبطلوا به . 1
.كيد ال�سحرة

ليعّلّما العباد ال�سحر.. 2
ليعينا نبي ذلك الزمان.. 3

تعاىل ق��ول��ه    ال�����س��ادق  الإم�����ام   ق���ال 
ليطيعوا للعباد  »امتحان  ِفتَنة}:  َنحُن   {اإَن��ا 
ويبطلوا ه��ذا،  من  يتعلمون  فيما  وجل  عز   اهلل 

به كيد ال�سحرة...«.
)تف�سري الربهان : ج1، �ص295(
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َبُعوا َما َتْتُلو  ما املق�سود من قوله تعاىل:{واتَّ
�ُسَلْيَماُن  َكَفَر  وَما  �ُسَلْيَماَن  ُمْلِك  َعَلى  َياِطنُي  ال�سَّ

َياِطنَي َكَفُروا...}؟ وَلِكنَّ ال�سَّ
)�سورة البقرة، الآية 102(

1 .. اتبعوا ما اأو�سى به �سليمان
2 ..اتبعوا ال�سحر الذي كتبه اإبلي�ص
اتبعوا املنافقني الذين يخدعون النا�ص.. 3

هلك  فلّما   ...« ق��ال:    الباقر  الإم��ام  عن 
 �سليمان  و�سع اإبلي�ص ال�سحر وكتبه يف كتاب
 ث���م ط�����واه وك���ت���ب ع��ل��ى ظ���ه���ره: ه����ذا م���ا و���س��ع
 اآ����س���ف ب���ن ب��رخ��ي��ا ل��ل��م��ل��ك ���س��ل��ي��م��ان ب���ن داود
اأراد ك���ذا وك���ذا ال��ع��ل��م م���ن   م���ن ذخ���ائ���ر ك��ن��وز 

فليفعل كذا وكذا، ثم دفنه حتت ال�سرير... فقال 
الكافرون ما كان �سليمان  يغلبنا اإل بهذا...«.

)تف�سري الربهان : ج1، �ص299(
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ملاذا نه���ى اهلل تعاىل املوؤمن���ني عن خماطبة 
النبي بقول )راعنا(؟

1 ..لأّن اليهود كانوا ي�ستمون النبي بقول راعنا
نهاهم لأّن معناها ارع اأمورنا.. 2
3 . الر�سول ال��راع��ي  معناها  لأّن  نهاهم 

والرعية هم النا�ص.
)راعن���ا(  ...«:الكاظ���م الإم���ام  ق���ال 
 م���ن األف���اظ امل�س���لمني...اأي ارع اأحوالن���ا...وكان

يف لغ���ة اليه���ود معناه���ا: ا�س���مع ل�س���معت، فلم���ا 
 سمع اليهود امل�سلمني يخاطبون بها ر�سول اهلل�
يقول���ون: راعن���ا ويخاطب���ون به���ا، قالوا: اإن���ا كّنا 
ن�س���تم حممدًا اإىل الآن �س���رًا، فتعالوا الآن ن�ستمه 
ِذيَن اآَمُنوا ل َتُقوُلوا  جهرًا...فاأنزل اهلل: {يا اأَيَُّها الَّ

راِعنا}«.
)تف�سري الربهان : ج1، �ص300(
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ه���م اهلل برحمت���ه يف  َم���ْن ه���م الذي���ن خ�سَّ
الآية:{... واهلل َيْخَت�صُّ ِبَرْحَمِته َمْن َي�َساُء واهلل 
ِل اْلَعِظيِم}؟ )�س���ورة البق���رة، الآية 105( ُذو اْلَف�سْ

كل من رزق املال والولد.. 1
كل من رزق ال�سحة والعافية.. 2
3 .  حمم���د  وم���والة  للّدي���ن  هداه���م  م���ن 

. وعل���ي
:الر�سا مو�سى  ب��ن  علي  الإم����ام   ق��ال 

ِبَرْحَمِته}  َيْخَت�صُّ  {واهلل   : وَجلَّ َعزَّ  اهلل  »قال 
وتوفيقه لدين الإ�س�م وموالة حممد وعلي 

ِل اْلَعِظيِم} على من  {َمْن َي�ساُء واهلل ُذو اْلَف�سْ
اأخيك وم���والة  مل��والت��ك  ويهديه  لدينه   يوفقه 

.»علي بن اأبي طالب
)تف�سري الربهان : ج1، �ص301(
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َيٍة اأَْو  م���ا املق�سود من الآية: {َما َنْن�َس���ْخ ِمْن اآَ
ِت ِبَخرْيٍ ِمْنَها اأَْو ِمْثِلَها...}؟  ُنْن�ِسَها َناأْ

)�سورة البقرة، الآية 106(

1 ..ما اإن ميت اإمام ياأت باإمام من �سلبه مثله
عندما ين�سون القوم الآيات النازلة.. 2
عند ن�سيان الأنبياء ك�م الوحي فياأتي باآيات . 3

اأف�سل منها.
ع���ن الإم���ام ال�س���ادق  ع���ن ق���ول اهلل 
ِت ِبَخرْيٍ  َيٍة اأَْو ُنْن�ِسَها َناأْ َعزَّ وَجلَّ {َما َنْن�َس���ْخ ِمْن اآَ
 ِمْنَها اأَْو ِمْثِلَها...} يقول : »ما نيت من اإمام

اأو ُنن�سه ذكره ناأت بخري منه من �سلبه مثله«.
)تف�سري العيا�سي : ج1، �ص74(
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���َماواِت  م���ا معن���ى قوله تع���اىل: {َبِدي���ُع ال�سَّ
...}؟ )�س���ورة البق���رة، الآية 117( واْلأَْر����صِ

م البدعة يف ال�سموات والأر�ص.. 1 اأنَّ اهلل حرَّ
اأّن اهلل ابتدع الأ�سياء بعلمه على غري مثال كان . 2

.قبله
اأنَّ اهلل عاق���ب الأمم الت���ي ابتدعت باأ�س���ياء . 3

الّدين. لي�ست من 
 ق���ال الإم���ام حمم���د الباق���ر: »اإن اهلل

َع���زَّ وَج���لَّ ابتدع الأ�س���ياء كّلها بعلم���ه على غري 
مثال كان قبله، فابتدع ال�سماوات والر�سني ومل 

يكن قبلهن �س���ماوات ول اأر�سون...«.
)الكايف ال�سريف : ج1، �ص256(
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 م���ا املراحل التي م���ّر بها النب���ي اإبراهيم
الإمامة؟ قبل 

ثم . 1 واخلّلة  والر�سالة  والنبوة  العبودية  مرحلة 
.الإمامة

مرحلة العبودية والنبوة فقط.. 2
مرحلة العبودية والر�سالة فقط.. 3

تبارك  اهلل  »اإّن   : ال�سادق  الإم��ام  ق��ال 
يتخذه  اأن  اإبراهيم عبدًا قبل  اتَّخذ  وتعاىل 
اأن يتخذه ر�سوًل،  نبّيًا، واإّن اهلل اتخذه نبّيًا قبل 
خليً�، يتخذه  اأن  قبل  ر���س��وًل  ات��خ��ذه  اهلل   وان 

وان اهلل اتخذه خليً� قبل اأن يتخذه اإمامًا، فلما 
جمع له الأ�سياء {قال اإّن جاعلك للنا�ص اإمامًا}«.

)تف�سري نور الثقلني : ج1، �ص81، ح342(
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: {واإِذ اْبَتَلى  م���ا الكلمات يف قوله َع���زَّ وَج���لَّ
...}؟ ُهنَّ اإِْبَراهيَم َربُّ���ُه ِبَكِلَماٍت َفاأَمَتَّ

)�سورة البقرة، الآية 124(
1 ..سحف اإبراهيم�
واحل�س���ن . 2 وفاطم���ة  وعل���ي  حمم���د 

 .  حل�س���ني ا و
3 ..سحف مو�سى�

�ُس���ئل الإم���ام ال�س���ادق ع���ن ق���ول اهلل 
: {واإِِذ اْبَتَل���ى اإِْبَراهي���َم َربُّ���ُه ِبَكِلَماٍت}  َع���زَّ وَج���لَّ

الت���ي  الكلم���ات  قال»ه���ي  الكلم���ات؟  ه���ذه  م���ا 
 تلقاه���ا اآدم م���ن رّب���ه فتاب علي���ه، وهو اأّن���ه قال:

وفاطم���ة  وعل���ي  حمم���د  بح���ق  اأ�س���األك  ي���ارب 
 واحل�سن واحل�س���ني اإل تبت علّي فتاب اهلل عليه

اإّنه هو التواب الرحيم«.
)تف�سري الربهان : ج1 ، �ص317(
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عند  ركعتني  ي�سلي  اأن  جهل  َم��ْن  حكم  م��ا 
مقام اإبراهيم  الذي جعله اهلل ُم�سلى؟

ل جناح عليه.. 1
2 ..ي�سليها ولو بعد اأيام
طوافه باطل.. 3

  ع���ن احل��ل��ب��ي ع���ن الإم�������ام ال���ب���اق���ر
ط��واف  بالبيت  ط��اف  رج��ل  ع��ن  �ساألته  ق���ال: 
اأن  ع��م��رة وج��ه��ل  اأو  ك���ان  ال��ف��ري�����س��ة يف ح��ج 
قال:  اإبراهيم مقام  عند  ركعتني   ي�سلى 
ي��ق��ول اهلل  لأّن  اأي������ام  ب��ع��د  ول����و   »ي�����س��ل��ي��ه��ا 

لًّى}«. ِخُذوا ِمْن َمَقاِم اإِْبَراهيَم ُم�سَ {واتَّ
)تف�سري العيا�سي : ج1، �ص77(
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َرا  ما املق�س���ود من قوله تع���اىل: {...اأَْن َطهِّ
ُجوِد}؟ ِع ال�سُّ كَّ اِئِفنَي واْلَعاِكِفنَي والرُّ َبْيِتَي ِللطَّ

)�سورة البقرة، الآية 125(

1 ..يا عنه امل�سركني يعني َنحِّ
يعني اغ�سلوه مباء جاٍر.. 2
يا عنه احليوانات.. 3 يعني َنحِّ

يا عنه  قال الإم���ام ال�سادق:»يعن���ي َنحِّ
امل�س���ركني، وق���ال ملّا بن���ى اإبراهي���م البيت 
وحّج الّنا�ص �سكت الكعبة اإىل اهلل تبارك وتعاىل 

ما تلقاه من اأيدي امل�س���ركني واأنفا�سهم...«.
)تف�سري الربهان : ج1، �ص328(


