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َمْن اأول من رفع قواعد البيت احلرام؟
1 ..النبي نوح واإبراهيم
2 . النبي اإبراهيم واإ�سماعيل
3 ..النبي مو�سى

قال تعاىل: {َواإِْذ َيْرَفُع اإِْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن 
ِميُع  َك اأَْنَت ال�سَّ ا اإِنَّ ْل ِمنَّ َنا َتَقبَّ اْلَبْيِت َواإِ�ْسَماِعيُل َربَّ

اْلَعِليُم} )�سورة البقرة، الآية: 127(
ق���ال الإم���ام الباق���ر: »اإّن اهلل َع���زَّ َو َج���َل  
يرف���ع  واأن  الكعب���ة  ببن���اء   اإبراهي���م اأم���ر 
قواعدها ويرى النا����س منا�سكهم فبنى اإبراهيم 
واإ�س���ماعيل البيت كل يوم �سافًا حتى انتهى 

اإىل مو�س���ع احلجر الأ�س���ود«.
)الكايف ال�سريف : ج4، �س205(



2

���ُه يِف  َم���ْن )ال�ساحل���ون( يف الآي���ة: {...َواإِنَّ
نَي}؟ )�سورة البقرة،الآية130( احِلِ اْلآَِخَرِة َلَِن ال�سَّ

1 ..حممد واآل حممد
2 ..كل الأنبياء والر�سل
اأنبياء اأويل العزم فقط.. 3

عن الإمام ال�سادق... يف قوله  َعزَّ َو َجَل 
اْلآَِخ��َرِة  يِف  ��ُه  َواإِنَّ ْنَيا  الدُّ يِف  َطَفْيَناُه  ا�سْ {َوَلَقِد 
النبي  »وال�ساحلون هم  قال:  نَي}  احِلِ ال�سَّ َلَِن 
ونهيه  اأم���ره  اهلل  ع��ن  الآخ���ذون   والأئمة
اللتم�سون ال�سالح من عنده والجتنبون للراأي 

والقيا�س يف دينه«.
)تف�سري الربهان : ج1، �س 336(
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ِبَ اأو�س���ى النب���ي اإبراهي���م بني���ه ويعقوب يف 
ى ِبَها اإِْبَراِهيُم َبِنيِه َوَيْعُقوُب  قول���ه تعاىل: {َوَو�سَّ
وُتنَّ اإِلَّ  يَن َفاَل َتُ َطَفى َلُكُم الدِّ َيا َبِنيَّ اإِنَّ اهلل ا�سْ

َواأَْنُتْم ُم�ْس���ِلُموَن}؟ )�سورة البقرة، الآية 132(
اأن يتبعوا الو�سايا الع�سر.. 1
2 ..اأن يتم�سكوا بولية علي
اأن يكرثوا من ال�ستغفار لذنوبهم.. 3

ى  قال الإمام الباقر يف قوله تعاىل: {َوَو�سَّ
َطَفى  ِبَها اإِْبَراِهيُم َبِنيِه َوَيْعُقوُب َيا َبِنيَّ اإِنَّ اهلل ا�سْ
ُم�ْسِلُموَن}، َواأَْن��ُت��ْم  اإِلَّ  وُتنَّ  َتُ َفال  يَن  الدِّ  َلُكُم 

.»قال: »بولية علي
)تف�سري الربهان : ج1، �س337(
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ا  اآََمنَّ {ُق��وُل��وا  تعاىل:  قوله  من  الق�سود  ما 
اإِْبَراِهيَم  اإِىَل  اأْن��ِزَل  َوَم��ا  اإَِلْيَنا  اأُْن���ِزَل  َوَم��ا  ِب��اهلل 
�ْسَباِط َوَما اأوِتَي  َواإِ�ْسَماِعيَل َواإِ�ْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْلأَ

ُمو�َسى َوِعي�َسى...}؟ )�سورة البقرة، الآية 136(
اآمنوا بر�سالة اإبراهيم  فقط.. 1
2 ..اآمنوا بعلي وفاطمة واحل�سن واحل�سني
اآمنوا بدعوة مو�سى ويعقوب  فقط.. 3

ت��ع��اىل: ق��ول��ه  يف   الباقر الإم�����ام  ع��ن 
ا ِباهلل َوَما اأُْنِزَل اإَِلْيَنا}، قال: »اإّنا عنى  {اآََمنَّ
وجرت  واحل�سني  واحل�سن  وفاطمة  علّيًا  بذلك 

.» بعدهم يف الأئمة
)تف�سري الربهان : ج 1، �س338(
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قول���ه  م���ن  اهلل(  ْبَغ���َة  ب�)�سِ الق�س���ود  م���ا 

ْبَغًة  ْبَغَة اهلل َوَمْن اأَْح�َس���ُن ِمَن اهلل �سِ تعاىل: {�سِ

َوَنْح���ُن َل���ُه َعاِبُدوَن}؟ )�س���ورة البق���رة، الآية 138(

1 ..الأنبياء

2 ..بالولية يف اليثاق اأمري الوؤمنني

اإ�سباغ الو�سوء.. 3

اهلل: ق���ول  يف   ال�س���ادق الإم���ام   ع���ن 

ْبَغة}، قال:  ْبَغَة اهلل َوَمْن اأَْح�َس���ُن ِم���َن اهلل �سِ {�سِ

»ال�سبغة اأمري الوؤمنني بالولية يف اليثاق«.

)تف�سري الربهان : ج1، �س340(
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َم���ْن هم ال�س���هداء يف قوله تع���اىل: {َوَكَذِلَك 
ا�ِس  ًة َو�َس���ًطا ِلَتُكوُنوا �ُسَهَداَء َعَلى النَّ َجَعْلَناُكْم اأمَّ

�ُسوُل َعَلْيُكْم �َسِهيًدا...}؟ َوَيُكوَن الرَّ
)�سورة البقرة، الآية 143(

1 ..اأبناء يعقوب
2 ..حممد واآل حممد
3 ..اإبراهيم واإ�سماعيل

  ُس���ئل الإمام جعفر ب���ن حممد ال�سادق�
عن ق���ول اهلل َع���زَّ َو َج���َل : {َوَكَذِل���َك َجَعْلَناُكْم 
ا�ِس}، فقال:  ًة َو�َس���ًطا ِلَتُكوُنوا �ُسَهَداَء َعَلى النَّ اأمَّ
»نح���ن الأمة الو�س���طى ونحن �س���هداء اهلل على 

خلق���ه وحججه يف اأر�سه«.
)الكايف ال�سريف : ج1، �س190(
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َكاَن  {...َوَم��ا  تعاىل:  قوله  من  الق�سود  ما 
َل��َرُءوٌف  ا�ِس  ِبالنَّ اهلل  اإِنَّ  اإِمَياَنُكْم  يَع  ِلُي�سِ اهلل 

َرِحيٌم}؟ )�سورة البقرة،الآية 143(
1 ..لن ي�سيع �سالتكم
لن ي�سيع زكاتكم.. 2
لن ي�سيع ن�سيبكم من الغنائم.. 3

 :قال الإم���ام جعفر بن حمم���د ال�سادق
»ل���ا �س���رف اهلل نبي���ه  اإىل الكعب���ة عن بيت 
القد����س ان���زل اهلل   َع���زَّ َو َجَل : {َوَم���ا َكاَن اهلل 
ا�ِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم}،  يَع اإِمَياَنُكْم اإِنَّ اهلل ِبالنَّ ِلُي�سِ

ف�س���ّمى ال�سالة اإميانا«.
)تف�سري الربهان : ج1، �س347(
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َوْجَهَك  ت��ع��اىل:{...َف��َولِّ  ما الق�سود من قوله 
َراِم...}؟ )�سورة البقرة، الآية 144( �َسْطَر اَل�ْسِجِد احْلَ

اإذا ا�ستقبلت القبلة بوجهك يف الفري�سة فال . 1
.تقلب وجهك عنها

ي�ستحب ا�ستقبال القبلة يف الفري�سة والنافلة . 2
مطلقًا.

يكره عدم ا�ستقبال القبلة يف الفري�سة.. 3
قال الإمام الباقر:»اإذا ا�ستقبلت القبلة 
فتف�سد  القبلة  عن  وجهك  تقلب  فال  بوجهك 
الفري�سة:  لنبيه يف  قال  فان اهلل  �سالتك، 

َراِم...}«. {َفَولِّ َوْجَهَك �َسْطَر اَل�ْسِجِد احْلَ
)الكايف ال�سريف : ج3، �س300(
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م���ا الأمر ال���ذي يعرفونه اأهل الكت���اب يف قوله 
ِذي���َن اآَتْيَناُهُم اْلِكَت���اَب َيْعِرُفوَن���ُه َكَما  تع���اىل: {الَّ
قَّ  نَّ َفِريًقا ِمْنُهْم َلَيْكُتُموَن احْلَ َيْعِرُفوَن اأَْبَناَءُه���ْم َواإِ

َوُهْم َيْعَلُموَن}؟ )�س���ورة البق���رة، الآية 146(
1 ..والولية كما يعرفون اأبناءهم حممدًا
نبوة اأنبيائهم كما يعرفون اأبناءهم.. 2
زبور داود كما يعرفون اأبناءهم.. 3

قال اأمري الوؤمنني :... »يقول اهلل  َعزَّ َو َجَل 
َيْعِرُفوَن  َكَما  َيْعِرُفوَنُه  اْلِكَتاَب  اآََتْيَناُهُم  ِذيَن  :{الَّ
اأَْبَناَءُهْم} يعرفون حممدًا والولية يف التوراة 
منازلهم يف  ه��م  اأب��ن��اء  ي��ع��رف��ون  كما   والإجن��ي��ل 
قَّ َوُهْم َيْعَلُموَن}«. {َواإِنَّ َفِريقًا ِمْنُهْم َلَيْكُتُموَن احْلَ

)الكايف ال�سريف : ج2، �س283(
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يف َم���ْن نزلت هذه الآية م���ن قول اهلل تعاىل: 

نَّ اهلل  {...اأَْيَن َما َتُكوُن���وا َياأِْت ِبُكُم اهلل َجِميًعا اإِ

َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر}؟ )�سورة البقرة،الآية 148(

1 ..واأ�سحابه نزلت يف القائم

نزلت يف احل�سني واأ�سحابه.. 2

نزلت يف النبي واأ�سحابه.. 3

ع���ن الإم���ام ال�س���ادق يف قول���ه تع���اىل: 

ِت ِبُكُم  ْيَن َما َتُكوُن���وا َياأْ ���رَياِت اأَ {...َوا�ْس���َتِبُقوا اْلَ

اهلل َجِميًع���ا}، قال:»نزلت يف القائم واأ�سحابه 

يجتمعون على غ���ري ميعاد«.

)الغيبة للنعماين : �س175(
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الكث���ري اهلل  ذك���ر  باأن���ُه  و�س���ف  ت�س���بيح   اأي 

يف قول���ه تعاىل: {َفاْذُك���ُرويِن اأَْذُكْرُكْم َوا�ْس���ُكُروا 

يِل َوَل َتْكُفُروِن}؟ )�س���ورة البقرة، الآية 152(

1 ..ت�سبيح فاطمة الزهراء

ت�سبيح عبد اهلل بن م�سعود.. 2

ت�سبيح عبد اهلل بن عبا�س.. 3

ق���ال الإم���ام حمم���د الباق���ر: »ت�س���بيح 

فاطم���ة الزهراء من ذكر اهلل الكثري الذي 

ْذُكْرُكْم}«. اأَ قال:{َفاْذُك���ُرويِن 

)تف�سري العيا�سي : ج1، �س87، ح123(
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ُكْم  م���ا الق�سود م���ن قول���ه تع���اىل: {َوَلَنْبُلَونَّ
وِع...}؟ ْوِف َواْلُ ِب�َس���ْيٍء ِمَن اْلَ

)�سورة البقرة،الآية 155(
1 ..الوع يف زمن النبي يو�سف
ج���وع ع���ام بال�س���ام، وج���وع خا����س بالكوفة . 2

.لأع���داء اآل حمم���د
جوع عام بال�سام وبالكوفة.. 3

ت��ع��اىل: ق��ول��ه  ع��ن   الباقر الإم�����ام  ��ئ��ل   ���سُ
وع }قال:»ذلك  ْوِف َو اْلُ ُكْم ِب�َسْيٍء ِمَن اْلَ {َوَلَنْبُلَونَّ
ف��اّن��ه عام  ف��اأم��ا بال�سام  ج��وع خ��ا���س وج���وع ع���ام، 
ولكّنه  ي��ع��م،  ول  ي��خ�����سّ  ب��ال��ك��وف��ة  ال��ا���س  واأم����ا 
فيهلكهم   حممد اآل  اأع���داء  بالكوفة  يخ�ّس 
وذاك  بال�سام  عام  فاّنه  الوف  واأما  بالوع،  اهلل 

.»...الوف اإذا قام القائم
)تف�سري العيا�سي : ج1، �س87(
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ِذي���َن َيْكُتُموَن َما  اأكم���ل قول���ه تع���اىل: {اإِنَّ الَّ
اُه  نَّ َناِت َواْلُه���َدى ِمْن َبْعِد َم���ا َبيَّ اأَْنَزْلَن���ا ِم���َن اْلَبيِّ

اأُوَلِئ���َك...}؟ اْلِكَت���اِب  يِف  ا����سِ  ِللنَّ

)�سورة البقرة، الآية 159(

1 ..عُنوَن َيْلَعُنُهُم اهلل َوَيْلَعُنُهُم الالَّ

يحا�سبهم اهلل والالئكة اأجمعون.. 2

يعذبهم اهلل ومالئكة العذاب.. 3

اأَْنَزْلَنا  َما  َيْكُتُموَن  ِذيَن  الَّ {اإِنَّ  تعاىل:  قوله 

ا�ِس يِف  اُه ِللنَّ نَّ َناِت َواْلُهَدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّ ِمَن اْلَبيِّ

ِعُنوَن}. اْلِكَتاِب اأُوَلِئَك َيْلَعُنُهُم اهلل َوَيْلَعُنُهُم الالَّ

)�سورة البقرة، الآية 159(
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 م���ا ال��ق�����س��ود ب����الأن����داد يف ق��ول��ه ت��ع��اىل:
اأَْن��َداًدا  اهلل  ُدوِن  ِمْن  َيتَِّخُذ  َمْن  ا�ِس  النَّ {َوِم��َن 
ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ اهلل...}؟)�سورة البقرة،الآية 165(

ال�سحرة.. 1
الأ�سنام احلجرية.. 2
دون . 3 من  اأئمة  اتخذوهم  وفالن  اأولياء فالن 

.الإمام الذي جعله اهلل للنا�س اإمامًا
�ُسئل الإمام الباقر عن قول اهلل َعزَّ َوَجَل 
اأَْن��دادًا  اهلل  ُدوِن  ِمْن  َيتَِّخُذ  َمْن  ا�ِس  النَّ :{َوِم��َن 
اأولياء  واهلل  ق��ال:»ه��م  اهلل}  َكُحبِّ  ُيِحبُّوَنُهْم 
الإم��ام  دون  م��ْن  اأئمة  اتخذوهم  وف��الن  ف��الن 

الذي جعله اهلل للنا�س اإمامًا...«.
)تف�سري العيا�سي : ج 1 ، �س72(



15

تع���اىل: قول���ه  يف  الق�س���ودون  ه���م   َم���ْن 
...}؟ ا هلِلِ ِذيَن اآَمُنوا اأ�َسدُّ ُحبًّ {...َوالَّ

)�سورة البقرة، الآية 165(

الوؤمنون كافة.. 1
2 ..اأ�سحاب النبي
3 ..اآل حممد

ع���ن الإم���ام اأبي جعف���ر الباقر و الإم���ام اأبي 
ا����سِ  النَّ ال�سادق،قوله:{َوِم���َن  اهلل  عب���د 
ِخ���ُذ ِم���ْن ُدوِن اهلل اأَْن���دادًا ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ  َمْن َيتَّ
ق���ال: ���ا هلل...}  ُحبًّ اأَ�َس���دُّ  اآَمُن���وا  ِذي���َن  َوالَّ  اهلل 

.»هم اآل حممد«
)تف�سري العيا�سي : ج1،�س91، ح144(
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َمْن الق�سود بهذه الآي���ة: {...َكَذِلَك ُيِريِهُم 

اهلل اأَْعَماَلُهْم َح�َس���َراٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهْم ِبَخاِرِجنَي 

اِر}؟ )�سورة البقرة، الآية 167( ِمَن النَّ

1 ..اأعداء الإمام علي

ر يف الزكاة والم�س.2.  َمْن ق�سّ

ر يف �سالته و�سومه.3.  َمْن ق�سّ

 ال�سادق بن حممد  الإم��ام جعفر  �ُسئل 

ار}،  عن قوله تعاىل: {َوَما ُهْم ِبَخاِرِجنَي ِمَن النَّ

قال: »اأعداء علي هم الخلدون يف النار اأبد 

الآبدين ودهر الّداهرين«.

)تف�سري العيا�سي : ج1، �س92(
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ا����سِ َمْن  يف َم���ْن نزل قوله تع���اىل: {َوِمَن النَّ
ات اهلل...}؟ َي�ْسِري َنْف�َس���ُه اْبِتَغاَء َمْر�سَ

)�سورة البقرة، الآية 207(

1 ..يف الإمام علي

يف الوؤمنني كافة.. 2

يف بع�س ال�سحابة القربني.. 3

اهلل  قول  يف   العابدين زين  الإم��ام  عن 

ا�ِس َمْن َي�ْسِري َنْف�َسُه اْبِتغاَء  َعزَّ َو َجَل {َوِمَن النَّ

حني   علي يف  قال:»نزلت  اهلل}  َمْر�ساِت 

.»بات على فرا�س ر�سول اهلل

)الأمايل للطو�سي : �س342، ح996(
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لم يف قوله تعاىل: {َيا اأَيَُّها  ما الق�سود بال�سِّ

ِبُعوا  َتتَّ َوَل  ًة  َكافَّ ْلِم  ال�سِّ يِف  اْدُخُلوا  اآََمُنوا  ِذيَن  الَّ

ْيَطاِن...}؟ )�سورة البقرة، الآية 208( ُخُطَواِت ال�سَّ

1 ..ولية علي بن اأبي طالب

مكة الكرمة.. 2

الدينة النورة.. 3

ق��ول��ه  يف    ال���������س����ادق  الإم��������ام  ع����ن 

���ًة} ق��ال:  َك���افَّ ��ْل��ِم  ت���ع���اىل:{اْدُخ���ُل���وا يِف ال�����سِّ

��ِب��ُع��وا  َت��تَّ اأب���ي ط��ال��ب {َول  ب��ن  »يف ولي���ة ع��ل��ي 

���ْي���ط���اِن}... لت��ت��ب��ع��وا غ���ريه«. ُخ���ُط���واِت ال�������سَّ

)تف�سري الربهان : ج1، �س455(
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���الِة الُو�ْس���َطى يف قول���ه  م���ا الق�س���ود بال�سَّ
���اَلِة  َل���َواِت َوال�سَّ تع���اىل: {َحاِفُظ���وا َعَل���ى ال�سَّ

اْلُو�ْس���َطى َوُقوُم���وا هلِلِ َقاِنِت���نَي}؟
)�سورة البقرة،الآية 238(

�سالة الآيات.. 1
ال�سالة على الأنبياء.. 2
3 ..اأمري الوؤمنني

ع���ن الإم���ام جعفر بن حمم���د ال�سادق 
َل���َواِت  ال�سَّ َعَل���ى  تعاىل:{َحاِفُظ���وا  قول���ه  يف 
اَلِة اْلُو�ْس���َطى َوُقوُم���وا هلِلِ َقاِنِتنَي}، قال:  َوال�سَّ
الوؤمن���ني  واأم���ري   اهلل ر�س���ول  »ال�سل���وات 
وفاطمة واحل�س���ن واحل�س���ني والو�س���طى 
اأم���ري الوؤمنني {َوُقوُم���وا هلل قاِنِت���نَي} طائعني 
لالئم���ة«. )تف�س���ري العيا�س���ي : ج1، ����س147(
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ما معنى قوله تعاىل: {َم���ْن َذا الَِّذي ُيْقِر�ُس 

ا َح�َسًنا...}؟ )�سورة البقرة،الآية 245( اهلل َقْر�سً

�سلة الرحم.. 1
2 ..سلة الإمام الع�سوم�

�سلة النا�س جميعًا.. 3

قال الإمام ال�سادق : »ما من �سيء اأحب 

اإىل اهلل من اإخراج الدراهم اإىل الإمام واإّن اهلل 

ليجعل له الدرهم يف النة مثل جبل احد«، ثم 

قال: اإن اهلل تعاىل يقول يف كتابه: {َمْن َذا الَِّذي 

َعاًفا  �سْ اأَ َلُه  اِعَفُه  َفُي�سَ ا َح�َسًنا  َقْر�سً ُيْقِر�ُس اهلل 

َكِثرَيًة} قال: هو واهلل يف �سلة الإمام خا�سة«.

)الكايف ال�سريف : ج1، �س537، ح2(
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كم عدد الذين مل ي�سربوا من النهر من جنود 
َطاُلوُت  َل  َف�سَ ا  تعاىل:{َفَلمَّ قوله  يف  طالوت 
�َسِرَب  َفَمْن  بَنَهر  ُمْبَتليُكْم  اإِنَّ اهلل  َقاَل  ُنوِد  ِباْلُ

ي...}؟ ُه ِمنِّ ي َوَمْن مَلْ َيْطَعْمُه َفاإِنَّ ِمْنُه َفَلْي�َس ِمنِّ
)�سورة البقرة، الآية 249(

ع�سرة اآلف.. 1
2 ..ثالثمائة وثالثة ع�سر
اأربعون فقط.. 3

اهلل: ق����ول  يف   الباقر الإم�������ام   ع���ن 
َفَلْي�َس  ِمْنُه  �َسِرَب  َفَمْن  ِبَنَهٍر  ُمْبَتِليُكْم  اهلل  {اإنَّ 
منه ِمنِّي}»ف�سربوا  ُه  َفاإِنَّ َيْطَعْمه  مَلْ  َوَم��ْن  ي   ِمنِّ

اإل ثلثمائة وثالثة ع�سر رجال، منهم من اغرتف 
ومنهم من مل ي�سرب...«.

)تف�سري العيا�سي : ج1 ، �س153 ، ح444(
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اأّيُة اآيٍة و�سفت باأنها ذروة القراآن؟
اآية النور.. 1
2 ..اآية الكر�سي
اآية التحرمي.. 3

ع���ن الإم���ام ال�س���ادق ق���ال:»اإّن ل���كل 
�س���يء ذروة، وذروة الق���راآن اآية الكر�س���ي، من 
ق���راأ اآية الكر�س���ي م���رة �سرف اهلل عن���ه األف 
مك���روه م���ن م���كاره الدني���ا، واألف مك���روه من 
م���كاره الآخ���رة، اأي�س���ر مك���روه الدني���ا الفقر، 
واأي�س���ر مك���روه الآخ���رة ع���ذاب الق���رب، واإين 

لأ�س���تعني بها عل���ى �سع���ود الدرجة«.
)و�سائل ال�سيعة : ج11، �س 396(
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تع���اىل: قول���ه  يف  ال�س���افعون  ه���م   َم���ْن 

{...َمْن َذا الَِّذي َي�ْس���َفُع ِعْنَدُه اإِلَّ ِباإِْذِنِه َيْعَلُم َما 

َبنْيَ اأَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم...}؟

)�سورة البقرة،الآية 255(

الالئكة القربون.. 1

2 ..الأنبياء

3 ..حممد واآل حممد

ال�سادق حممد  ب��ن  جعفر  الإم����ام   ع��ن 

��َف��ُع ِع��ْن��َدُه ����ِذي َي�����سْ  يف ق��ول��ه ت��ع��اىل: {َم���ْن َذا الَّ
اإِلَّ ِباإِْذِنِه} قال: »نحن اأولئك ال�سافعون«.

)تف�سري العيا�سي : ج1، �س156(
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 ما الق�سود ب�)كر�سّيه( من قول����ه تعاىل:

���َماَواِت  ا �َس���اَء َو�ِس���َع ُكْر�ِس���يُُّه ال�سَّ لَّ ِبَ {...اإِ

)255 البقرة،الآية )�سورة  ْر�َس...}؟  َواْلأَ

1 ..علمه

ر�سوانه.. 2

رحمته.. 3

ع����ن ح��ف�����س ب����ن غ����ي����اث، ق������ال: ���س��األ��ت 

وجل: عز  اهلل  ق��ول  عن   ال�سادق  الإم���ام 

،{ ���َم���اَواِت َواْلأَْر���������سَ ��يُّ��ُه ال�������سَّ ���َع ُك��ْر���سِ  {َو����سِ

قال: »علمه«.

)معاين الأخبار : �س122(
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قول���ه  يف  الوثق���ى  بالع���روة  الق�س���ود  َم���ْن 

اُغ���وِت َوُيوؤِْمْن ِباهلل  تعاىل:{...َفَم���ْن َيْكُفْر ِبالطَّ

َفَق���ِد ا�ْسَتْم�َس���َك ِباْلُع���ْرَوِة اْلُوْثَقى...}؟

)�سورة البقرة،الآية256(

احلبل التني.. 1

2 ..اأمري الوؤمنني

باب الكعبة.. 3

قال ر�س���ول اهلل:»من اأحب اأن ي�ستم�سك 

بالعروة الوثقى فلي�ستم�س���ك بح���ب علي بن اأبي 

.»طالب

)تف�سري الربهان : ج1، �س537(
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 م���ا الق�س���ود ب�)الن���ور( م���ن قول���ه تع���اىل:
ُلَماِت  ِذيَن اآََمُن���وا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ {اهلل َويِلُّ الَّ

اإِىَل النُّوِر...}؟ )�سورة البقرة، الآية 257(
القمر.. 1
ال�سم�س.. 2
3 ..اآل حممد

ق���ال الإم���ام ال�س���ادق:»...اأن اهلل قال 
ِذيَن اآََمُن���وا ُيْخِرُجُهْم ِمَن  يف كتاب���ه:{اهلل َويِلُّ الَّ
ْوِلَياوؤُُهُم  ِذي���َن َكَف���ُروا اأَ ���وِر َوالَّ ىَل النُّ ُلَم���اِت اإِ الظُّ
ُلَماِت}  اُغ���وُت ُيْخِرُجوَنُهْم ِمَن النُّوِر اإِىَل الظُّ الطَّ
والظلم���ات   حمم���د اآل  ه���م  فالن���ور 

عدوهم«.
)تف�سري العيا�سي : ج1، �س159(
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ِريِن  لاذا قال النبي اإبراهي���م: {...َربِّ اأَ
ِيي اَلْوَتى...}؟ َكْيَف ُتْ

)�سورة البقرة، الآية 260(

1 ..لأنه وقع يف نف�سه أن يكون هو الليل
لأنه مل يكن مطمئن القلب قبل �سوؤاله.. 2
لأن قومه مل يقبلوا نبوته اإل بعد اأن يحيي الوتى.. 3

تبارك  اهلل  الر�سا:»اإّن  الإم����ام  ق��ال 
وتعاىل كان اأوحى اإىل اإبراهيم: اأين متخذ 
من عبادي خلياًل اإن �ساألني اإحياء الوتى اأجبته، 
الليل،  ذلك  اأّن��ه   اإبراهيم نف�س  يف  فوقع 
اأََومَلْ  َقاَل  اَلْوَتى  ِيي  ُتْ َكْيَف  اأَِريِن  {َربِّ  فقال: 
ُتوؤِْمْن َقاَل َبَلى َوَلِكْن ِلَيْطَمِئنَّ َقْلِبي} على اللَّة«.

)تف�سري الربهان : ج1، �س550(
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ُيْنِفُقوَن  ِذيَن  تعاىل:{...الَّ قوله  نزل  َمْن  يف 

اِت اهلل...}؟ اأَْمَواَلُهُم اْبِتَغاَء َمْر�سَ

)�سورة البقرة، الآية 265(

ال�سحابة العدول.. 1

2 ..اأمري الوؤمنني علي

3 ..العبا�س عم النبي

ق���ول���ه: يف    ال���ب���اق���ر  الإم���������ام   ع����ن 

اِت اهلل} ِذيَن ُيْنِفُقوَن اأَْمَواَلُهُم اْبِتَغاَء َمْر�سَ  {الَّ

.»قال: »اأنزلت يف علي ،

)تف�سري العيا�سي : ج1، �س168(
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تع���اىل:  قول���ه  يف  الق�س���ودة  احلكم���ة  م���ا 

َفَقْد  ْكَمَة  احْلِ َت  ُيوؤْ َوَمْن  َي�َساُء  َمْن  ْكَمَة  احْلِ {ُيوؤِْتي 

ُر اإِلَّ اأُوُلو اْلأَْلَباِب}؟ كَّ ا َكِثرًيا َوَما َيذَّ اأُوِتَي َخرْيً

)�سورة البقرة، الآية 269(

حاكم يحكم بالعدل.. 1

الأخالق احلكيمة يف التعامل.. 2

3 ..طاعة اهلل ومعرفة الإمام

 عن اأب���ي ب�سري، ع���ن الإم���ام ال�سادق

ْكَمَة َفَقْد  يف قول اهلل  َعزَّ َو َجَل : {َوَمْن ُيوؤَْت احْلِ

َكِثرًيا} فقال: »طاعة اهلل ومعرفة  ا  َخ��رْيً اأُوِت��َي 

المام«.

)الكايف ال�سريف : ج1، �س185، ح11(
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ِذي���َن ُيْنِفُقوَن  يف َم���ْن نزل قول���ه تع���اىل: {الَّ

ا َوَعاَلِنَي���ًة َفَلُهْم  َه���اِر �ِس���رًّ اأَْمَواَلُه���ْم ِباللَّْي���ِل َوالنَّ

ِه���ْم َوَل َخ���ْوٌف َعَلْيِه���ْم َوَل ُهْم  اأَْجُرُه���ْم ِعْن���َد َربِّ

َيْحَزُن���وَن}؟ )�س���ورة البقرة،الآي���ة 274(

1 .. يف اأ�سحاب النبي

2 .. يف الإمام علي

يف الوؤمنني عامة.3. 

ه���ذه  »نزل���ت  ق���ال:   اهلل ر�س���ول  ع���ن 

َهاِر  ِذيَن ُيْنِفُق���وَن اأَْمَواَلُهْم ِباللَّْي���ِل َوالنَّ الي���ة {الَّ

.»ا َوَعاَلِنَي���ًة} يف علي �ِس���رًّ

)عيون اأخبار الر�سا : ج2، �س67، ح255(
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 َم������ْن ال���ق�������س���ودون ِم������ْن ق���ول���ه ت���ع���اىل:

ُطُه  َيَتَخبَّ ��ِذي  الَّ َي��ُق��وُم  َكَما  اإِلَّ  َيُقوُموَن  {...َل 

...}؟ )�سورة البقرة، الآية 275( ْيَطاُن ِمَن اَل�سِّ ال�سَّ

1 ..َبا الَّذيَن َياأُكُلوَن الرِّ

ِذيَن َياأُْكُلوَن اأموال اليتامى.. 2 الَّ

الذين ياأكلون اليتة.. 3

َبا َل َيُقوُموَن  ُكُل���وَن الرِّ ِذيَن َياأْ ق���ال تعاىل:{الَّ

���ْيَطاُن ِم���َن  ُط���ُه ال�سَّ ���ِذي َيَتَخبَّ اإِلَّ َكَم���ا َيُق���وُم الَّ

.{... اَل�سِّ

)�سورة البقرة: الآية 275(
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اأم���ة  ع���ن  رفع���ت  الت���ي  ال�س���ال  م���ا 
؟  حمم���د

مل . 1 وما  عليه  اكرهوا  وما  ون�سيانها  خطاوؤها 
.يطيقوا

التبذير والإ�سراف واحل�سد واحلقد.. 2
مل ي�سرح القراآن والنبي بهن.. 3

اأرب��ع  اأم��ت��ي  ع��ن  ر���س��ول اهلل:»رفع  ق��ال 
عليه  اكرهوا  وما  ون�سيانها  خطاوؤها  خ�سال: 
َنا  وما مل يطيقوا وذلك قول اهلل  َعزَّ َوَجَل :{َربَّ
ِمْل  َتْ َوَل  َنا  َربَّ اأَْخَطاأَْنا  اأَْو  َن�ِسيَنا  اإِْن  ُتوؤَاِخْذَنا  َل 
َنا  ِذيَن ِمْن َقْبِلَنا َربَّ ًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَّ َعَلْيَنا اإِ�سْ

ْلَنا َما َل َطاَقَة َلَنا ِبِه...}«. مِّ َوَل ُتَ
)الكايف ال�سريف: ج2، �س462، ح1(
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 اآدم  ق��ب��ل  ت��ع��اىل خ��ل��ق��ا   ه��ل خ��ل��ق اهلل 
على الأر�س وتعلم به الالئكة؟

كال مل يخلق.. 1
2 ..خلق وتعلم به الالئكة
خلق ولكن لتعلم به الالئكة.. 3

خلق  اهلل  ال�سادق:»...اأّن  الإم���ام  ق��ال 
يف  حاكما  فيهم  اإبلي�س  وك���ان  اآدم  قبل  خلقا 
فبعث  الدماء،  و�سفكوا  واأف�سدوا  فعتوا  الأر���س 
اهلل الالئكة فقتلوهم واأ�سّروا اإبلي�س ورفعوه اإىل 
اأن خلق  ال�سماء فكان مع الالئكة يعبد اهلل اإىل 

.»اهلل تبارك وتعاىل اآدم
)تف�سري القمي : �س39(
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ما اأول مع�سية ُع�سي اهلل َعزَّ َوَجَل بها؟

الكفر.. 1

2 ..ال�ستكبار

�سوء الظن باهلل.. 3

قا�س  من  »ف��اأول   :ال�سادق الإم��ام  قال 

مع�سية  اأول  هو  وال�ستكبار  وا�ستكرب،  اإبلي�س، 

ُع�سي اهلل بها«.

)تف�سري القمي : �س41(
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اإبلي�س هذا العطاء  َوَجَل  َعزَّ  اأعطى اهلل  لاذا 
بعد اأن ع�ساه؟

اآلف . 1 اأربعة  يف  ال�سماء  يف  ركعتني  ركع  لأّنه 
.عام

لأّن رحمة اهلل �سبقت غ�سبه على خلقه.. 2
لأّن اهلل تعاىل اأكرم الأكرمني.. 3

�ُسِئَل الإمام ال�سادق ...باذا ا�ستوجب 
 :اإبلي�س من اهلل اأن اأعطاه ما اأعطاه؟ فقال
وما  قلت:  عليه«،  اهلل  �سكره  منه  ك��ان  »ب�سيء 
َرَكعهما »ركعتان  قال:  ف��داك؟  جعلت  منه   كان 

يف ال�سماء اأربعة اآلف �سنة«.
)تف�سري الربهان : ج1، �س174، ح6(
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كيف يجازي اهلل تعاىل على احل�سنة وال�ّسيئة؟

احل�سنة بثلها وال�ّسيئة بثلها.. 1

2 ..احل�سنة بع�سر اأمثالها وال�ّسيئة بواحدة

ال�ّسيئة بع�سر اأمثالها واحل�سنة بواحدة.. 3

عن الإمام اأبي عبد اهلل ال�سادق  قال: 

اأعطاه من  اإبلي�س ما  َجَل  َو  َعزَّ  اأعطى اهلل   »لا 

القوة، قال اآدم: يا رّب �سلطت اإبلي�س على ولدي 

واأجريته فيهم جمرى الّدم يف العروق واأعطيته 

ولولدك  لك  فقال:  ولولدي  يل  فما  اأعطيته  ما 

ال�ّسيئة بواحدة واحل�سنة بع�سر اأمثالها«.

)بحار الأنوار : ج11، �س142(
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ه���ل كان���ت جّن���ة اآدم وحواء م���ن جنان 

الدنيا اأم م���ن جنان الآخرة؟

هي من جنان اللد.. 1

2 ..هي من جنان الدنيا

غري معروفة لّن اهلل مل يعطها �سفة معلومة.. 3

اآدم  جّنة  ع��ن    ال�سادق  الإم���ام  �ُسئل 

اأم م��ن جنان  ال��دن��ي��ا ك��ان��ت  اأم���ن ج��ن��ان   

تطلع  الدنيا  جنان  من  »كانت  فقال:  الآخ��رة؟ 

 فيها ال�ّسم�س والقمر ولو كانت من جنان الآخرة

ما اخرج منها اآدم اأبدا«.

)تف�سري القّمي : �س42(
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ما اأول مكان ُعِبَد اهلل َعزَّ َوَجَل فيه؟

مكة الكرمة.. 1

2 ..الكوفة

ال�سجد الأق�سى.. 3

عبد  بقعة  الوؤمنني:»اأول  اأم���ري  ق���ال 

الالئكة اهلل  اأم��ر  ل��ا  الكوفة  ظهر  عليها   اهلل 

ظهر  ع��ل��ى  ���س��ج��دوا   لآدم ي�����س��ج��دوا  اأن 

الكوفة«.

)رو�سة الواعظني : ج1 ، �س15(
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كي���ف �س���دق ادم ابلي����س وه���و يعلم انه 
له؟ عدٌو 

لّن اإبلي����س اأت���اه ب���ني حلي���ي احلّي���ة وكّلّم���ه . 1
. قه ف�سّد

اهلل . 2 خلق  من  اأحدا  اأّن   اآدم ظّن  لعدم 
.يحلف باهلل كاذبا

لّن اإبلي�س �سلط على اآدم فو�سو�س له.. 3
 ع���ن الإم���ام اأب���ي عب���د اهلل ال�س���ادق
ق���ال: »لا اخ���رج اهلل اآدم من الّن���ة نزل عليه 
 جربئي���ل... فق���ال اآدم: ي���ا جربئي���ل
اإّن اإبلي����س حل���ف يل ب���اهلل اّن���ه يل نا�س���ح فما 
ظننت اأّن اأحدا من خلق اهلل يحلف باهلل كاذبا«.

)تف�سري القمي : �س42(
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حم��م��د ب���ن���زل���ة   اآدم ع���ل���م   ك���ي���ف 
واآل حممد عند اهلل َعزَّ َوَجَل ؟

اإبلي�س اأخربه بذلك.. 1
2 ..اخربه اهلل تعاىل بنزلتهم عنده
الالئكة اأخربته عنهم.. 3

 ...قال: »اإن اآدم عن الإمام الر�سا
اإىل �ساق  اآدم، فانظر  ناداه اهلل: ارفع راأ�سك يا 
اإل  اإل��ه  )ل  مكتوبا:  عليه  فوجد  فنظر  عر�سي، 
اهلل، حممد ر�سول اهلل، علي بن اأبي طالب اأمري 
العالني،  ن�ساء  �سيدة  فاطمة  وزوجته  الوؤمنني، 
النة(  اأه��ل  �سباب  �سيدا  واحل�سني  واحل�سن 
فقال اآدم: يا رب من هوؤلء! قال َعزَّ َو َجَل : هوؤلء 

ذريتك لولهم ما خلقتك«.
)بحار الأنوار : ج27، �س6(
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 م���ا م��ع��ن��ى )َم���ْوِع���َظ���ٌة( يف ق��ول��ه ت��ع��اىل :
َما  َفَلُه  َفاْنَتَهى  ِه  َربِّ ِمْن  َمْوِعَظٌة  َجاَءُه  {...َفَمْن 
ْمُرُه اإِىَل اهلل ...}؟ )�سورة البقرة،الآية 275( �َسَلَف َواأَ

1 ..التوبة
اَلِعْي�سة.2. 
اَلْقِدرة.3. 

عن الإمام ال�سادق يف قول اهلل تعاىل: 
َما  َفَلُه  َفاْنَتَهى  ��ِه  َربِّ ِم��ْن  َمْوِعَظٌة  َج��اَءُه  {َفَمْن 

ْمُرُه اإِىَل اهلل} قال: »الوعظة التوبة«. �َسَلَف َواأَ
)تف�سري العيا�سي : ج1، �س172، ح506(
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اليتيم مذكور يف القراآن الكرمي فما هي اأ�سّد 

حالت الُيُتْم؟

اليتيم من فقد عّمه وخاله.. 1
م���ن انقط���ع ع���ن اإمام���ه ول يق���در الو�سول . 2

.ليه اإ

اليتيم من فقد اأبويه بعد �سن التكليف.. 3

يتم  من  »واأ�سّد   :الع�سكري الإم��ام  قال 

هذا اليتيم، يتيم ينقطع عن اإمامه ل يقدر على 

اإليه، ول يدري كيف حكمه فيما يبتلي  الو�سول 

به من �سرائع دينه...«.

)تف�سري الربهان : ج1، �س266(
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اأي نبي من الأنبياء كان ابنه اأكرب منه؟

1 ..النبي عزير

2 ..النبي نوح

3 ..النبي اإ�سحاق

خ��رج  ع��زي��را  »اإن   :علي الإم�����ام  ق���ال 

�سنة،  ول��ه خم�سون  ح��ام��ل  وام��راأت��ه  اأه��ل��ه  م��ن 

اأهله اإىل  فرجع  بعثه  ثم  �سنة  مائة  اهلل   فاأماته 

�سنة، م��ائ��ة  ل��ه  اب���ن  ول��ه��ا  �سنة  خم�سني   اب���ن 

فكان ابنه اأكرب منه فذلك من اآيات اهلل«.

)تف�سري نور الثقلني : ج1، �س172، ح1082(



44

يف اأّي�������ِة ب��ق��ع��ة م���ن ال���ب���ق���اع ب��ن��ى ال��ن��ب��ي 
اإبراهيم البيت العتيق؟

1 ..يف البقعة التي اأنزلت على اآدم القّبة فيها
�س���فينة . 2 فيه���ا  ا�س���تقرت  الت���ي  البقع���ة  يف 

.ن���وح
يف ال��ب��ق��ع��ة ال��ت��ي ن���زل ف��ي��ه��ا ال���وح���ي على . 3

.النبي
عن الإمام اأبي عبد اهلل ال�سادق  قال: 
اهلل  اأم��ر  ال��رج��ال،  مبلغ  اإ�سماعيل  بلغ  لا   ...«
رب  ي��ا  ف��ق��ال:  البيت،  يبني  اأن   اإبراهيم
على  اأنزلت  التي  البقعة  يف  قال:  بقعة؟  اأي  يف 

اآدم القّبة فاأ�ساء لها احلرم«.
)تف�سري القمي : �س59(



45

هل كان احلج قبل بعثة النبي حممد؟
مل يكن احلج قبل البعثة.. 1
2 ..كان احلج قبل بعثة النبي
كان احلج قبل بعثة النبي للمالئكة فقط.. 3

اأكان  البيت  عن   ال�سادق الإم��ام  �ُسئل 
»نعم  ق���ال:  النبي؟  يبعث  اأن  ق��ب��ل  ي��ح��ّج 
ق��ال:  ح��ني  �سعيب  ق��ول  ال��ق��راآن  يف  وت�سديقه 
ُجَريِن َثَمايِنَ  لو�سى حيث تزوج قال: {َعَلى اأَْن َتاأْ
ونوحًا  اآدم  واإّن  �سنني  ثماين  يقل  ومل  ِحَجٍج} 
بالن  البيت  حّج  قد  داود  بن  و�سليمان  حّجا 

والإن�س والطري والريح«.
)تف�سري العيا�سي : ج1، �س79(
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يف اأّيِة �سورة تكون اأبدان الوؤمنني يف الّنة؟

1 ..على �سور اأبدانهم لو راأيته لقلت فالن

على �سور ت�سبه �سورته يف الدنيا بقدار%50.. 2

على �سورة تختلف تامًا عن ال�سورة يف الدنيا.. 3

ع���ن اأب�����ى ب�����س��ري ق�����ال: ����س���األ���ت الإم�����ام 

ف��ق��ال: ال��وؤم��ن��ني؟  اأرواح  ع��ن   ال�سادق 

لقلت  راأيته  لو  اأبدانهم  �سور  على  الّنة  »يف 

فالن«.

)تف�سري الربهان : ج1، �س360(
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اإّن ا�س���م اإبلي����س هو احل���ارث فلماذا �س���ّمي 

اإبلي�سًا؟ اإبلي�س 

لأنه ُالب�س لبا�س النار.. 1

2 ..لأّنه ُابل�س )َيئ�َس( من رحمة اهلل تعاىل

لأّنه التب�س عليه احلق والباطل.. 3

ذك����ر: اأّن�������ه   الر�سا الإم���������ام   ع����ن 

اهلل ق��ول  واإّن���ا  )احل���ارث(  اإبلي�س  ا�سم   »اأّن 

 َعزَّ َوَجَل : )يا اإبلي�س( يا عا�سي، و�سّمي اإبلي�س،

لأّنه اأبل�س من رحمة اهلل  َعزَّ َو َجَل «.

)معاين الأخبار : �س238(
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ما �سبب ت�سمية الروة يف مكة بهذا ال�سم؟

لأّنها م�ستقة من الروءة.. 1
لأّن ح���واء هبط���ت علي���ه فا�س���تق م���ن ا�س���م . 2

.ال���راأة

لأّن احلجيج ترتوي منه بالاء العذب.. 3

هبط���ت   ...«  :ال�س���ادق الإم���ام  ق���ال 

 ح���واء عل���ى ال���روة، واإنا �س���ميت ال���روة مروة

 لأن ال���راأة هبط���ت عليه���ا، فقط���ع للجبل ا�س���م

من ا�سم الراأة«.

)علل ال�سرائع : �س48(
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ما الأحجار الثالثة التي نزلت من النة؟
احلجر الأ�سود والعقيق و قبة ال�سخرة.. 1
احلجر الأ�سود وطور �سيناء و جبل عرفات.. 2
ومقام . 3 اإ�سرائيل  بني  وحجر  الأ�سود  احلجر 

.اإبراهيم
ق����ال: اأن�������ه   الباقر الإم����������ام   ع����ن 

»نزلت ثالثة اأحجار من النة: مقام اإبراهيم، 
وحجر بني اإ�سرائيل، واحلجر الأ�سود ا�ستودعه 
بيا�سا اأ�سد  وك��ان  اأبي�س  حجرا  اإبراهيم   اهلل 

من القراطي�س فا�سود من خطايا بني اآدم«.
)بحار الأنوار : ج12، �س84(
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�ُسِئَل الإمام ال�سادق عن الكفر وال�سرك 

اأّيهما اأقدم؟

ال�سرك.. 1

2 ..الكفر

كالهما.. 3

الكفر  ع��ن    ال�����س��ادق  الإم�����ام  ��ِئ��َل  ���سُ

اأق��دم اأق���دم؟ ف��ق��ال: »الكفر  اأّي��ه��م��ا   وال�����س��رك 

وكان كفره غري �سرك  اأول من كفر،  اإبلي�س  اأن 

 لأّن���ه مل ي��دع اإىل ع��ب��ادة غ��ري اهلل واإن���ا دعي

اإىل ذلك بعد فاأ�سرك«.

)الكايف ال�سريف : ج2، �س386(


