َمنْ �أول من رفع قواعد البيت احلرام؟
1.1النبي نوح و�إبراهيم.
2.2النبي �إبراهيم و�إ�سماعيل 
3.3النبي مو�سى.
قال تعاىلَ } :و�إِ ْذ َي ْر َف ُع �إِ ْب َر ِاه ُيم ا ْل َق َو ِاعدَ ِمنَ
ال�سمِ ي ُع
ا ْل َب ْي ِت َو�إِ ْ�س َم ِاعي ُل َر َّب َنا َت َق َّب ْل ِم َّنا �إِ َّن َك �أَ ْنتَ َّ
يم{ (�سورة البقرة ،الآية)127 :
ا ْل َع ِل ُ
ق ��ال الإم ��ام الباق ��ر�« :إنّ اهلل َع� � َّز َو َج � َ�ل
�أم ��ر �إبراهي ��م ببن ��اء الكعب ��ة و�أن يرف ��ع
قواعدها ويرى النا� ��س منا�سكهم فبنى �إبراهيم
و�إ�س ��ماعيل البيت كل يوم �ساف ًا حتى انتهى
�إىل مو�ض ��ع احلجر الأ�س ��ود».
(الكايف ال�شريف  :ج� ،4ص)205
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َم ��نْ (ال�صاحل ��ون) يف الآي ��ةَ ...} :و�إِ َّن� � ُه ِف
النيَ{؟ (�سورة البقرة،الآية)130
ْآ
ال�ص ِ ِ
الَ ِخ َر ِة َلِنَ َّ
1.1حممد و�آل حممد.
2.2كل الأنبياء والر�سل.
�3.3أنبياء �أويل العزم فقط.
عن الإمام ال�صادق ...يف قوله َع َّز َو َج َل
الَ ِخ � َر ِة
ا�ص َط َف ْي َنا ُه ِف ال ُّد ْن َيا َو�إِ َّن � ُه ِف ْ آ
} َو َل َقدِ ْ
النيَ{ قال« :وال�صاحلون هم النبي
ال�ص ِ ِ
َلِنَ َّ
والأئمة الآخ ��ذون ع��ن اهلل �أم ��ره ونهيه
امللتم�سون ال�صالح من عنده واملجتنبون للر�أي
والقيا�س يف دينه».
(تف�سري الربهان  :ج� ،١ص )336
2

ِ َب �أو�ص ��ى النب ��ي �إبراهي ��م بني ��ه ويعقوب يف
وب
قول ��ه تعاىلَ } :و َو َّ�صى ِب َها �إِ ْب َر ِاه ُيم َب ِني ِه َو َي ْع ُق ُ
ا�ص َط َفى َل ُك ُم الدِّ ينَ َف َل َ ُتو ُتنَّ ِ�إ َّل
َيا َب ِن َّي ِ�إنَّ اهلل ْ
َو�أَ ْنت ُْم ُم ْ�س� � ِل ُمونَ {؟ (�سورة البقرة ،الآية )132
�1.1أن يتبعوا الو�صايا الع�شر.
�2.2أن يتم�سكوا بوالية علي.
�3.3أن يكرثوا من اال�ستغفار لذنوبهم.
قال الإمام الباقر يف قوله تعاىلَ } :و َو َّ�صى
ا�ص َط َفى
ِب َها �إِ ْب َر ِاه ُيم َب ِني ِه َو َي ْع ُق ُ
وب َيا َب ِن َّي �إِنَّ اهلل ْ
َل ُك ُم الدِّ ينَ َفال َ ُتو ُتنَّ �إِ َّل َو�أَ ْن� ُت� ْ�م ُم ْ�س ِل ُمونَ {،
قال« :بوالية علي.»
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)337
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ما املق�صود من قوله تعاىلُ } :ق��و ُل��وا �آَ َم َّنا
ِب��اهلل َو َم��ا �أُ ْن � ِ�ز َل �إِ َل ْي َنا َو َم��ا �أ ْن� ِ�ز َل �إِ َل �إِ ْب َر ِاه َيم
اط َو َما �أو ِت َي
وب َو ْ َ أ
ال ْ�س َب ِ
َو ِ�إ ْ�س َم ِاع َيل َو ِ�إ ْ�س َح َاق َو َي ْع ُق َ
ي�سى{...؟ (�سورة البقرة ،الآية )136
و�سى َو ِع َ
ُم َ

�1.1آمنوا بر�سالة �إبراهيم  فقط.
�2.2آمنوا بعلي وفاطمة واحل�سن واحل�سني.
�3.3آمنوا بدعوة مو�سى ويعقوب  فقط.
ع��ن الإم � ��ام الباقر يف ق��ول��ه ت�ع��اىل:
}�آَ َم َّنا ِباهلل َو َما �أُ ْن ِز َل �إِ َل ْي َنا{ ،قالّ �« :إنا عنى
بذلك عل ّي ًا وفاطمة واحل�سن واحل�سني وجرت
بعدهم يف الأئمة .»
(تف�سري الربهان  :ج � ،١ص)338
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ـ(�ص ْب َغ� � َة اهلل) م ��ن قول ��ه
م ��ا املق�ص ��ود ب ِ
}�ص ْب َغ َة اهلل َو َمنْ �أَ ْح َ�س ��نُ ِمنَ اهلل ِ�ص ْب َغ ًة
تعاىلِ :
َو َن ْح ��نُ

َل� � ُه َعا ِبدُونَ {؟ (�س ��ورة البق ��رة ،الآية )138

1.1الأنبياء.
�2.2أمري امل�ؤمنني بالوالية يف امليثاق.
�3.3إ�سباغ الو�ضوء.
ع ��ن الإم ��ام ال�ص ��ادق يف ق ��ول اهلل:
}�ص ْب َغ َة اهلل َو َمنْ �أَ ْح َ�س ��نُ ِم ��نَ اهلل ِ�ص ْب َغة{ ،قال:
ِ
«ال�صبغة �أمري امل�ؤمنني بالوالية يف امليثاق».
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)340

5

َم ��نْ هم ال�ش ��هداء يف قوله تع ��اىلَ } :و َك َذ ِل َك
ا�س
َج َع ْل َنا ُك ْم �أ َّم ًة َو َ�س � ً�طا ِل َت ُكو ُنوا ُ�شهَدَ ا َء َع َلى ال َّن ِ
َو َي ُكونَ ال َّر ُ�س ُ
ول َع َل ْي ُك ْم َ�شهِ يدً ا{...؟
(�سورة البقرة ،الآية )143

�1.1أبناء يعقوب.
2.2حممد و�آل حممد.
�3.3إبراهيم و�إ�سماعيل.
ُ�س ��ئل الإمام جعفر ب ��ن حممد ال�صادق 

عن ق ��ول اهلل َع� � َّز َو َج � َ�ل َ } :و َك َذ ِل � َ�ك َج َع ْل َنا ُك ْم
ا�س{ ،فقال:
�أ َّم ًة َو َ�س � ً�طا ِل َت ُكو ُنوا ُ�شهَدَ ا َء َع َلى ال َّن ِ
«نح ��ن الأمة الو�س ��طى ونحن �ش ��هداء اهلل على
خلق ��ه وحججه يف �أر�ضه».
(الكايف ال�شريف  :ج� ،1ص)190
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ما املق�صود من قوله تعاىلَ ...} :و َم��ا َكانَ
ا�س َل � َر ُء ٌ
وف
اهلل ِل ُي ِ�ضي َع �إِ َميا َن ُك ْم �إِنَّ اهلل ِبال َّن ِ
َر ِحي ٌم{؟ (�سورة البقرة،الآية )143

1.1لن ي�ضيع �صالتكم.
2.2لن ي�ضيع زكاتكم.
3.3لن ي�ضيع ن�صيبكم من الغنائم.
قال الإم ��ام جعفر بن حمم ��د ال�صادق:
«مل ��ا �ص ��رف اهلل نبي ��ه � إىل الكعب ��ة عن بيت
املقد� ��س ان ��زل اهلل َع� � َّز َو َج َل َ } :و َم ��ا َكانَ اهلل
ا�س َل َر ُء ٌ
وف َر ِحي ٌم{،
ِل ُي ِ�ضي َع �إِ َميا َن ُك ْم �إِنَّ اهلل ِبال َّن ِ
ف�س� � ّمى ال�صالة �إميانا».
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)347
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ما املق�صود من قوله ت�ع��اىلَ ...}:ف� َو ِّل َو ْج َه َك
َ�ش ْط َرا َمل ْ�س ِجدِ ْ َ
ال َر ِام{...؟(�سورةالبقرة،الآية)144
�1.1إذا ا�ستقبلت القبلة بوجهك يف الفري�ضة فال
تقلب وجهك عنها.
2.2ي�ستحب ا�ستقبال القبلة يف الفري�ضة والنافلة
مطلق ًا.
3.3يكره عدم ا�ستقبال القبلة يف الفري�ضة.
قال الإمام الباقر�«:إذا ا�ستقبلت القبلة
بوجهك فال تقلب وجهك عن القبلة فتف�سد
�صالتك ،فان اهلل قال لنبيه يف الفري�ضة:
} َف َو ِّل َو ْج َه َك َ�ش ْط َر ا َمل ْ�س ِجدِ ْ َ
ال َر ِام.»{...
(الكايف ال�شريف  :ج� ،3ص)300
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م ��ا الأمر ال ��ذي يعرفونه �أهل الكت ��اب يف قوله
�اب َي ْع ِر ُفو َن� � ُه َك َما
تع ��اىل} :ا َّل ِذي ��نَ �آ َت ْي َناهُ ُم ا ْل ِك َت � َ
َي ْع ِر ُفونَ �أَ ْب َنا َءهُ � ْ�م َو ِ�إنَّ َف ِري ًقا ِم ْنه ُْم َل َي ْك ُت ُمونَ ْ َ
القَّ
وَهُ ْم َي ْع َل ُمونَ {؟ (�س ��ورة البق ��رة ،الآية )146
1.1حممد ًا والوالية كما يعرفون �أبناءهم.
2.2نبوة �أنبيائهم كما يعرفون �أبناءهم.
3.3زبور داود كما يعرفون �أبناءهم.
قال �أمري امل�ؤمنني « ...:يقول اهلل عَ َّز َو َجلَ
َاب َي ْع ِر ُفو َن ُه َك َما َي ْع ِر ُفونَ
}:ا َّل ِذينَ �آَ َت ْي َناهُ ُم ا ْل ِكت َ
�أَ ْب َنا َءهُ ْم{ يعرفون حممد ًا والوالية يف التوراة
والإجن �ي��ل كما ي�ع��رف��ون �أب �ن��اء ه��م يف منازلهم
} َو�إِنَّ َف ِريق ًا ِم ْنه ُْم َل َي ْك ُت ُمونَ ْ َ
القَّ وَهُ ْم َي ْع َل ُمونَ {».
(الكايف ال�شريف  :ج� ،2ص)283
9

يف َم ��نْ نزلت هذه الآية م ��ن قول اهلل تعاىل:
}�...أَ ْينَ َما َت ُكو ُن ��وا َي�أْ ِت ِب ُك ُم اهلل َجمِ ي ًعا ِ�إنَّ اهلل
َع َلى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ
1.1نزلت يف القائم و�أ�صحابه.

َقدِ ي ٌر{؟ (�سورة البقرة،الآية )148

2.2نزلت يف احل�سني و�أ�صحابه.
3.3نزلت يف النبي و�أ�صحابه.
ع ��ن الإم ��ام ال�ص ��ادق يف قول ��ه تع ��اىل:
}َ ...و ْا�س� � َت ِب ُقوا ْ َ
ال�ي َ�ر ِات َ�أ ْينَ َما َت ُكو ُن ��وا َي ْ�أ ِت ِب ُك ُم
اهلل َجمِ ي ًع ��ا{ ،قال«:نزلت يف القائم و�أ�صحابه
يجتمعون على غ�ي�ر ميعاد».
(الغيبة للنعماين � :ص)175
10

�أي ت�س ��بيح و�ص ��ف ب�أن� � ُه ذك ��ر اهلل الكث�ي�ر
يف قول ��ه تعاىلَ } :ف ْاذ ُك� � ُر ِون �أَ ْذ ُك ْر ُك ْم َو ْا�ش� � ُك ُروا
ون{؟ (�س ��ورة البقرة ،الآية )152
ِل َو َل َت ْك ُف ُر ِ

1.1ت�سبيح فاطمة الزهراء.
2.2ت�سبيح عبد اهلل بن م�سعود.
3.3ت�سبيح عبد اهلل بن عبا�س.
ق ��ال الإم ��ام حمم ��د الباق ��ر« :ت�س ��بيح
فاطم ��ة الزهراء من ذكر اهلل الكثري الذي
قالَ }:ف ْاذ ُك� � ُر ِونَ �أ ْذ ُك ْر ُك ْم{».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،87ح)123
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م ��ا املق�صود م ��ن قول ��ه تع ��اىلَ } :و َل َن ْب ُل َو َّن ُك ْم
ال ْو ِف َو ْ ُ
ِب َ�ش � ْ�يءٍ ِمنَ ْ َ
الو ِع{...؟
(�سورة البقرة،الآية )155

1.1اجلوع يف زمن النبي يو�سف.
2.2ج ��وع ع ��ام بال�ش ��ام ،وج ��وع خا� ��ص بالكوفة
لأع ��داء �آل حمم ��د.
3.3جوع عام بال�شام وبالكوفة.
��ُ�س�ئ��ل الإم � ��ام الباقر ع��ن ق��ول��ه ت�ع��اىل:
ال ْو ِف َو ْ ُ
} َو َل َن ْب ُل َو َّن ُك ْم ِب َ�ش ْيءٍ مِ نَ ْ َ
الوع {قال«:ذلك
ج��وع خ��ا���ص وج ��وع ع ��ام ،ف��أم��ا بال�شام ف��ا ّن��ه عام
و�أم� ��ا اخل��ا���ص ب��ال�ك��وف��ة ي�خ�� ّ��ص وال ي �ع��م ،ولك ّنه
يخ�ص بالكوفة �أع ��داء �آل حممد فيهلكهم
ّ
اهلل باجلوع ،و�أما اخلوف فا ّنه عام بال�شام وذاك
اخلوف �إذا قام القائم.»...
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص)87
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�أكم ��ل قول ��ه تع ��اىل�} :إِنَّ ا َّلذِ ي ��نَ َي ْك ُت ُمونَ َما
ات َوا ْل ُه ��دَ ى ِمنْ َب ْعدِ َم ��ا َب َّي َّنا ُه
�أَ ْنزَ ْل َن ��ا ِم ��نَ ا ْل َب ِّي َن ِ
�اب �أُو َل ِئ � َ�ك{...؟
ِلل َّنا� � ِ�س ِف ا ْل ِك َت � ِ
(�سورة البقرة ،الآية )159

َ 1.1ي ْل َع ُن ُه ُم اهلل َو َي ْل َع ُن ُه ُم َّ
اللع ُنونَ .
2.2يحا�سبهم اهلل واملالئكة �أجمعون.
3.3يعذبهم اهلل ومالئكة العذاب.
قوله تعاىل�} :إِنَّ ا َّلذِ ينَ َي ْك ُت ُمونَ َما �أَ ْنزَ ْل َنا
ا�س ِف
ِمنَ ا ْل َب ِّي َن ِ
ات َوا ْلهُدَ ى ِمنْ َب ْعدِ َما َب َّي َّنا ُه ِلل َّن ِ
َاب �أُو َل ِئ َك َي ْل َع ُن ُه ُم اهلل َو َي ْل َع ُن ُه ُم َّ
الل ِع ُنونَ {.
ا ْل ِكت ِ
(�سورة البقرة ،الآية )159
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م ��ا امل �ق �� �ص��ود ب� ��الأن� ��داد يف ق��ول��ه ت �ع��اىل:
ا�س َمنْ َيت َِّخ ُذ ِمنْ دُونِ اهلل �أَ ْن��دَ ادًا
} َو ِم��نَ ال َّن ِ
ُي ِح ُّبو َن ُه ْم َك ُح ِّب اهلل{...؟(�سورة البقرة،الآية )165
1.1ال�سحرة.
2.2الأ�صنام احلجرية.
�3.3أولياء فالن وفالن اتخذوهم �أئمة من دون
الإمام الذي جعله اهلل للنا�س �إمام ًا.
ُ�سئل الإمام الباقر عن قول اهلل َع َّز َو َج َل
ا�س َمنْ َيت َِّخ ُذ ِمنْ دُونِ اهلل �أَ ْن��داد ًا
َ }:و ِم��نَ ال َّن ِ
ُي ِح ُّبو َن ُه ْم َك ُح ِّب اهلل{ ق��ال«:ه��م واهلل �أولياء
ف�لان وف�لان اتخذوهم �أئمة م��نْ دون الإم��ام
الذي جعله اهلل للنا�س �إمام ًا.»...
(تف�سري العيا�شي  :ج � ، 1ص)72
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َم ��نْ ه ��م املق�ص ��ودون يف قول ��ه تع ��اىل:
ل{...؟
}َ ...وا َّل ِذينَ � َآم ُنوا � َأ�ش ُّد ُح ًّبا ِ ِ
(�سورة البقرة ،الآية )165

1.1امل�ؤمنون كافة.
�2.2أ�صحاب النبي.
�3.3آل حممد.
ع ��ن الإم ��ام �أبي جعف ��ر الباقر و الإم ��ام �أبي
عب ��د اهلل ال�صادق،قولهَ }:و ِم ��نَ ال َّنا� � ِ�س
َمنْ َيت َِّخ � ُ�ذ ِم ��نْ دُونِ اهلل �أَ ْن ��داد ًا ُي ِح ُّبو َن ُه ْم َك ُح ِّب
اهلل َوا َّلذِ ي ��نَ � َآم ُن ��وا �أَ َ�ش� � ُّد ُح ًّب ��ا هلل {...ق ��ال:
«هم �آل حممد.»
(تف�سري العيا�شي  :ج�،1ص ،91ح)144
15

َمنْ املق�صود بهذه الآي ��ةَ ...} :ك َذ ِل َك ُي ِريهِ ُم
اهلل �أَ ْع َما َل ُه ْم َح َ�س� � َر ٍات َع َل ْيهِ ْم َو َما هُ ْم ِب َخار ِِج َني
ِمنَ

ال َّنارِ{؟ (�سورة البقرة ،الآية )167

�1.1أعداء الإمام علي.
ق�صر يف الزكاة واخلم�س.
َ 2.منْ ّ
ق�صر يف �صالته و�صومه.
َ 3.منْ ّ
ُ�سئل الإم��ام جعفر بن حممد ال�صادق

عن قوله تعاىلَ } :و َما هُ ْم ِب َخار ِِج َني ِمنَ ال َّنار{،
قال�« :أعداء علي هم املخلدون يف النار �أبد
الآبدين ودهر الدّاهرين».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص)92
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يف َم ��نْ نزل قوله تع ��اىلَ } :و ِمنَ ال َّنا� � ِ�س َمنْ
َي ْ�ش ِري َنف َْ�س� � ُه ا ْب ِت َغا َء َم ْر َ�ضات اهلل{...؟
(�سورة البقرة ،الآية )207

1.1يف الإمام علي.
2.2يف امل�ؤمنني كافة.
3.3يف بع�ض ال�صحابة املقربني.
عن الإم��ام زين العابدين يف قول اهلل
ا�س َمنْ َي ْ�ش ِري َنف َْ�س ُه ا ْب ِتغا َء
َع َّز َو َج َل } َو ِمنَ ال َّن ِ
�ضات اهلل{ قال«:نزلت يف علي حني
َم ْر ِ
بات على فرا�ش ر�سول اهلل.»
(الأمايل للطو�سي � :ص ،342ح)996
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بال�سلم يف قوله تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها
ما املق�صود ِّ
ال�س ْل ِم َكا َّف ًة َو َل َت َّت ِب ُعوا
ا َّلذِ ينَ �آَ َم ُنوا اد ُْخ ُلوا ِف ِّ
ُخ ُط َو ِات َّ
ال�ش ْي َطانِ {...؟ (�سورة البقرة ،الآية )208

1.1والية علي بن �أبي طالب.
2.2مكة املكرمة.
3.3املدينة املنورة.
ع� ��ن الإم� � � ��ام ال � �� � �ص� ��ادق  يف ق��ول��ه
ت� �ع ��اىل}:اد ُْخ� � ُل ��وا ِف ال ���ِّ�س � ْل� ِ�م َك ��ا َّف� � ًة{ ق��ال:
«يف والي ��ة ع�ل��ي ب��ن �أب ��ي ط��ال��ب } َوال َت� َّت� ِب� ُع��وا
�وات ال �� �َّ�ش � ْي �ط ��انِ { ...الت�ت�ب�ع��وا غ�ي�ره».
ُخ � ُ�ط � ِ
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)455
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بال�ص�ل�ا ِة ال ُو ْ�س � َ�طى يف قول ��ه
م ��ا املق�ص ��ود َّ
ال�ص�ل َ�ا ِة
تع ��اىلَ :
ال�ص َل� � َو ِات َو َّ
}حا ِف ُظ ��وا َع َل ��ى َّ
ل َقا ِن ِت�ي َ�ن{؟
ا ْل ُو ْ�س � َ�طى َو ُقو ُم ��وا ِ ِ
(�سورة البقرة،الآية )238

�1.1صالة الآيات.
2.2ال�صالة على الأنبياء.
�3.3أمري امل�ؤمنني.
ع ��ن الإم ��ام جعفر بن حمم ��د ال�صادق
ال�ص َل� � َو ِات
يف قول ��ه
َ
تعاىل}:حا ِف ُظ ��وا َع َل ��ى َّ
ل َقا ِن ِتنيَ{ ,قال:
ال�ص َل ِة ا ْل ُو ْ�س � َ�طى َو ُقو ُم ��وا ِ ِ
َو َّ
«ال�صل ��وات ر�س ��ول اهلل و�أم�ي�ر امل�ؤمن�ي�ن
وفاطمة واحل�س ��ن واحل�س�ي�ن والو�س ��طى
�أم�ي�ر امل�ؤمنني } َو ُقو ُم ��وا هلل قا ِن ِت�ي َ�ن{ طائعني
لالئم ��ة( .»تف�س�ي�ر العيا�ش ��ي  :ج�� � ،1ص)147
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}م ��نْ َذا ا َّلذِ ي ُيق ِْر ُ�ض
ما معنى قوله تعاىلَ :
اهلل َق ْر ً�ضا َح َ�س ًنا{...؟ (�سورة البقرة،الآية )245
�1.1صلة الرحم.
�2.2صلة الإمام املع�صوم.
�3.3صلة النا�س جميع ًا.
قال الإمام ال�صادق « :ما من �شيء �أحب
�إىل اهلل من �إخراج الدراهم �إىل الإمام و�إنّ اهلل
ليجعل له الدرهم يف اجلنة مثل جبل احد» ،ثم
}منْ َذا ا َّلذِ ي
قال� :إن اهلل تعاىل يقول يف كتابهَ :
ُيق ِْر ُ�ض اهلل َق ْر ً�ضا َح َ�س ًنا َف ُي َ�ض ِاع َف ُه َل ُه َ�أ ْ�ض َعا ًفا
َك ِث َري ًة{ قال :هو واهلل يف �صلة الإمام خا�صة».
(الكايف ال�شريف  :ج� ،1ص ،537ح)2
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كم عدد الذين مل ي�شربوا من النهر من جنود
طالوت يف قوله تعاىلَ }:ف َل َّما َف َ�ص َل َطا ُلوتُ
ِب ْ ُ
ال ُنو ِد َق َال �إِنَّ اهلل ُم ْبتَلي ُك ْم ب َن َهر َف َمنْ َ�ش ِر َب
ِم ْن ُه َف َل ْي َ�س ِم ِّني َو َمنْ َ ْل َي ْط َع ْم ُه َف�إِ َّن ُه ِم ِّني{...؟
(�سورة البقرة ،الآية )249

1.1ع�شرة �آالف.
2.2ثالثمائة وثالثة ع�شر.
�3.3أربعون فقط.
ع ��ن الإم � � ��ام الباقر يف ق� ��ول اهلل:
}�إنَّ اهلل ُم ْب َت ِلي ُك ْم ِب َن َه ٍر َف َمنْ َ�ش ِر َب ِم ْن ُه َف َل ْي َ�س
ِم ِّني َو َم��نْ َ ْل َي ْط َع ْمه َف�إِ َّن ُه ِم ِّني{«ف�شربوا منه
�إال ثلثمائة وثالثة ع�شر رجال ،منهم من اغرتف
ومنهم من مل ي�شرب.»...
(تف�سري العيا�شي  :ج� ، 1ص ، 153ح)444
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�أ ّي ُة �آي ٍة و�صفت ب�أنها ذروة القر�آن؟
�1.1آية النور.
�2.2آية الكر�سي.
�3.3آية التحرمي.
ع ��ن الإم ��ام ال�ص ��ادق ق ��ال�«:إنّ ل ��كل
�ش ��يء ذروة ،وذروة الق ��ر�آن �آية الكر�س ��ي ،من
ق ��ر�أ �آية الكر�س ��ي م ��رة �صرف اهلل عن ��ه �ألف
مك ��روه م ��ن م ��كاره الدني ��ا ،و�ألف مك ��روه من
م ��كاره الآخ ��رة� ،أي�س ��ر مك ��روه الدني ��ا الفقر،
و�أي�س ��ر مك ��روه الآخ ��رة ع ��ذاب الق�ب�ر ،و�إين
لأ�س ��تعني بها عل ��ى �صع ��ود الدرجة».
(و�سائل ال�شيعة  :ج� ،11ص )396
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َم ��نْ ه ��م ال�ش ��افعون يف قول ��ه تع ��اىل:
}...منْ َذا ا َّلذِ ي َي ْ�ش� � َف ُع ِع ْندَ ُه �إِ َّل ِب�إِ ْذ ِن ِه َي ْع َل ُم َما
َ
َب ْ َي �أَيْدِ يهِ ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم{...؟
(�سورة البقرة،الآية )255

1.1املالئكة املقربون.
2.2الأنبياء.
3.3حممد و�آل حممد.
ال�صادق

ع��ن الإم� ��ام جعفر ب��ن حممد
يف ق��ول��ه ت �ع��اىلَ } :م ��نْ َذا ا َّل� � ِ�ذي َي���ْ�ش� َف� ُع ِع � ْن��دَ ُه
�إِ َّل ِب�إِ ْذ ِن ِه{ قال« :نحن �أولئك ال�شافعون».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص)156
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ما املق�صود بـ(كر�س ّيه) من قو لـ ��ه تعاىل:
ات
ال�س� � َما َو ِ
}� ...إِ َّل ِ َبا َ�ش ��ا َء َو ِ�س� � َع ُك ْر ِ�س� � ُّي ُه َّ
الَ ْر َ
�ض {...؟ (�سورة البقرة،ا لآية)255
َو ْ أ
1.1علمه.
2.2ر�ضوانه.
3.3رحمته.
ع� ��ن ح �ف ����ص ب� ��ن غ � �ي� ��اث ،ق� � ��ال� � :س ��أل��ت
الإم ��ام ال�صادق عن ق��ول اهلل عز وجل:
الَ ْر�� � َ� ��ض{،
} َو� ِ��س� � َع ُك � ْر��ِ�س � ُّي � ُه ال �� �َّ�س � َم ��ا َو ِات َو ْ أ
قال« :علمه».
(معاين الأخبار � :ص)122
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َم ��نْ املق�ص ��ود بالع ��روة الوثق ��ى يف قول ��ه
تعاىلَ ...}:ف َم ��نْ َي ْك ُف ْر ِب َّ
�وت َو ُي�ؤ ِْمنْ ِباهلل
الط ُاغ � ِ
ا�س َت ْم َ�س � َ�ك ِبا ْل ُع� � ْر َو ِة ا ْل ُو ْث َقى{...؟
َف َق ��دِ ْ
(�سورة البقرة،الآية)256

1.1احلبل املتني.
�2.2أمري امل�ؤمنني.
3.3باب الكعبة.
قال ر�س ��ول اهلل«:من �أحب �أن ي�ستم�سك
بالعروة الوثقى فلي�ستم�س ��ك بح ��ب علي بن �أبي
طالب.»
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)537
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م ��ا املق�ص ��ود بـ(الن ��ور) م ��ن قول ��ه تع ��اىل:
ل ا َّلذِ ينَ �آَ َم ُن ��وا ُيخْ ِر ُج ُه ْم ِمنَ ُّ
}اهلل َو ِ ُّ
ات
الظ ُل َم ِ
�إِ َل ال ُّنورِ{...؟ (�سورة البقرة ،الآية )257
1.1القمر.
2.2ال�شم�س.
�3.3آل حممد.
ق ��ال الإم ��ام ال�ص ��ادق�...«:أن اهلل قال
يف كتاب ��ه}:اهلل َو ِ ُّ
ل ا َّلذِ ينَ �آَ َم ُن ��وا ُيخْ ِر ُج ُه ْم ِمنَ
َ
ُّ
�ات ِ�إ َل ال ُّن ��و ِر َوا َّلذِ ي ��نَ َك َف� � ُروا �أ ْو ِل َيا�ؤُهُ ُم
الظ ُل َم � ِ
َّ
الط ُاغ ��وتُ ُيخْ ِر ُجو َن ُه ْم ِمنَ ال ُّنو ِر ِ�إ َل ُّ
ات{
الظ ُل َم ِ
فالن ��ور ه ��م �آل حمم ��د والظلم ��ات
عدوهم».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص)159
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ملاذا قال النبي �إبراهي ��مَ ...} :ر ِّب َ�أر ِِن
َك ْي َف ُ ْ
ت ِيي ا َمل ْوتَى{...؟
(�سورة البقرة ،الآية )260

1.1لأنه وقع يف نف�سه أن يكون هو اخلليل.
2.2لأنه مل يكن مطمئن القلب قبل �س�ؤاله.
3.3لأن قومه مل يقبلوا نبوته �إال بعد �أن يحيي املوتى.

ق��ال الإم� ��ام الر�ضا�«:إنّ اهلل تبارك
وتعاىل كان �أوحى �إىل �إبراهيم� :أين متخذ
من عبادي خلي ًال �إن �س�ألني �إحياء املوتى �أجبته،
فوقع يف نف�س �إبراهيم� أ ّن��ه ذلك اخلليل،
فقالَ } :ر ِّب �أَر ِِن َك ْي َف ُ ْ
ت ِيي ا َمل ْوتَى َق َال �أَ َو َ ْل
ُت�ؤ ِْمنْ َق َال َب َلى َو َل ِكنْ ِل َي ْط َمئِنَّ َق ْل ِبي{ على اخل َّلة».
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)550
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يف َمنْ نزل قوله تعاىل...}:ا َّلذِ ينَ ُي ْن ِف ُقونَ
ات اهلل{...؟
�أَ ْم َوا َل ُه ُم ا ْب ِت َغا َء َم ْر َ�ض ِ
(�سورة البقرة ،الآية )265

1.1ال�صحابة العدول.
�2.2أمري امل�ؤمنني علي.
3.3العبا�س عم النبي.
ع� ��ن الإم � � � ��ام ال� �ب ��اق ��ر  يف ق ��ول ��ه:
ات اهلل{
}ا َّلذِ ينَ ُي ْن ِف ُقونَ �أَ ْم َوا َل ُه ُم ا ْب ِت َغا َء َم ْر َ�ض ِ
 ،قال�« :أنزلت يف علي.»
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص)168
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م ��ا احلكم ��ة املق�ص ��ودة يف قول ��ه تع ��اىل:
ال ْك َم َة َف َق ْد
ال ْك َم َة َمنْ َي َ�شا ُء َو َمنْ ُي ْ�ؤتَ ْ ِ
} ُي�ؤْ ِتي ْ ِ
الَ ْل َب ِاب{؟
�أُو ِت َي َخ ْ ًيا َك ِث ًريا َو َما َي َّذ َّك ُر �إِ َّل �أُو ُلو ْ أ
(�سورة البقرة ،الآية )269

1.1حاكم يحكم بالعدل.
2.2الأخالق احلكيمة يف التعامل.
3.3طاعة اهلل ومعرفة الإمام.
عن �أب ��ي ب�صري ،ع ��ن الإم ��ام ال�صادق

ال ْك َم َة َف َقدْ
يف قول اهلل َع َّز َو َج َل َ } :و َمنْ ُي�ؤْتَ ْ ِ
�يرا َك ِث ًريا{ فقال« :طاعة اهلل ومعرفة
�أُو ِت� َ�ي َخ ْ ً
االمام».
(الكايف ال�شريف  :ج� ،1ص ،185ح)11
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يف َم ��نْ نزل قول ��ه تع ��اىل} :ا َّلذِ ي ��نَ ُي ْن ِف ُقونَ
�أَ ْم َوا َل ُه � ْ�م ِبال َّل ْي � ِ�ل َوال َّن َه ��ا ِر ِ�س� � ًّرا َو َع َل ِن َي� � ًة َف َل ُه ْم
�أَ ْج ُرهُ � ْ�م ِع ْن ��دَ َربِّهِ � ْ�م َو َل َخ� � ْو ٌف َع َل ْيهِ � ْ�م َو َل هُ ْم
َي ْحزَ ُن ��ونَ {؟ (�س ��ورة البقرة،الآي ��ة )274

1.1يف �أ�صحاب النبي .
2.2يف الإمام علي .
3.يف امل�ؤمنني عامة.
ع ��ن ر�س ��ول اهلل ق ��ال« :نزل ��ت ه ��ذه
االي ��ة }ا َّلذِ ينَ ُي ْن ِف ُق ��ونَ �أَ ْم َوا َل ُه ْم ِبال َّل ْي � ِ�ل َوال َّن َها ِر
ِ�س� � ًّرا َو َع َل ِن َي� � ًة{ يف علي.»
(عيون �أخبار الر�ضا  :ج� ،2ص ،67ح)255
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َم� � ��نْ امل� �ق� ��� �ص ��ودون ِم� � ��نْ ق ��ول ��ه ت��ع ��اىل:
َ
�وم ا َّل��ذِ ي َيت ََخ َّب ُط ُه
}...ل َي ُقو ُمونَ �إِ َّل َك َما َي� ُق� ُ
َّ
ال�ش ْي َطانُ ِمنَ ا َمل ِّ�س{...؟ (�سورة البقرة ،الآية )275
1.1ا َّلذينَ َي�أ ُك ُلونَ ال ِّر َبا.
2.2ا َّلذِ ينَ َي�أْ ُك ُلونَ �أموال اليتامى.
3.3الذين ي�أكلون امليتة.
ق ��ال تعاىل}:ا َّلذِ ينَ َي ْ�أ ُك ُل ��ونَ ال ِّر َبا َل َي ُقو ُمونَ
�وم ا َّل ��ذِ ي َيت ََخ َّب ُط� � ُه َّ
ال�ش� � ْي َطانُ ِم ��نَ
�إِ َّل َك َم ��ا َي ُق � ُ
ا َمل ِّ�س .{...
(�سورة البقرة :الآية )275
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م ��ا اخل�ص ��ال الت ��ي رفع ��ت ع ��ن �أم ��ة
حمم ��د  ؟
1.1خطا�ؤها ون�سيانها وما اكرهوا عليه وما مل
يطيقوا.
2.2التبذير والإ�سراف واحل�سد واحلقد.
3.3مل ي�صرح القر�آن والنبي بهن.
ق��ال ر��س��ول اهلل«:رفع ع��ن �أم�ت��ي �أرب��ع
خ�صال :خطا�ؤها ون�سيانها وما اكرهوا عليه
وما مل يطيقوا وذلك قول اهلل َع َّز َو َج َل َ }:ر َّب َنا
َل ُت�ؤَ ِاخ ْذ َنا ِ�إنْ َن ِ�سي َنا �أَ ْو �أَخْ َط�أْ َنا َر َّب َنا َو َل َ ْ
تمِ ْل
َع َل ْي َنا �إِ ْ�ص ًرا َك َما َح َم ْل َت ُه َع َلى ا َّلذِ ينَ ِمنْ َق ْب ِل َنا َر َّب َنا
َو َل ُ َ
ت ِّم ْل َنا َما َل َطا َق َة َل َنا ِب ِه.»{...
(الكايف ال�شريف :ج� ،2ص ،462ح)1
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ه��ل خ�ل��ق اهلل ت �ع��اىل خ�ل�ق��ا ق�ب��ل �آدم 

على الأر�ض وتعلم به املالئكة؟
1.1كال مل يخلق.
2.2خلق وتعلم به املالئكة.
3.3خلق ولكن التعلم به املالئكة.
ق��ال الإم ��ام ال�صادق�...«:أنّ اهلل خلق
خلقا قبل �آدم وك ��ان �إبلي�س فيهم حاكما يف
الأر���ض فعتوا و�أف�سدوا و�سفكوا الدماء ،فبعث
اهلل املالئكة فقتلوهم و�أ�س ّروا �إبلي�س ورفعوه �إىل
ال�سماء فكان مع املالئكة يعبد اهلل �إىل �أن خلق
اهلل تبارك وتعاىل �آدم.»
(تف�سري القمي � :ص)39
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ما �أول مع�صية ُع�صي اهلل َع َّز َو َج َل بها؟
1.1الكفر.
2.2اال�ستكبار.
�3.3سوء الظن باهلل.
قال الإم��ام ال�صادق« :ف ��أول من قا�س
�إبلي�س ،وا�ستكرب ،واال�ستكبار هو �أول مع�صية
ُع�صي اهلل بها».
(تف�سري القمي � :ص)41
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ملاذا �أعطى اهلل َع َّز َو َج َل �إبلي�س هذا العطاء
بعد �أن ع�صاه؟
1.1لأ ّنه ركع ركعتني يف ال�سماء يف �أربعة �آالف
عام.
2.2لأنّ رحمة اهلل �سبقت غ�ضبه على خلقه.
3.3لأنّ اهلل تعاىل �أكرم الأكرمني.
ُ�س ِئ َل الإمام ال�صادق... مباذا ا�ستوجب
�إبلي�س من اهلل �أن �أعطاه ما �أعطاه؟ فقال:
«ب�شيء ك��ان منه �شكره اهلل عليه» ،قلت :وما
كان منه جعلت ف��داك؟ قال« :ركعتان َر َكعهما
يف ال�سماء �أربعة �آالف �سنة».
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص ،174ح)6
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وال�سيئة؟
كيف يجازي اهلل تعاىل على احل�سنة ّ
وال�سيئة مبثلها.
1.1احل�سنة مبثلها ّ
وال�سيئة بواحدة.
2.2احل�سنة بع�شر �أمثالها ّ
ال�سيئة بع�شر �أمثالها واحل�سنة بواحدة.
ّ 3.3
عن الإمام �أبي عبد اهلل ال�صادق  قال:
«ملا �أعطى اهلل َع َّز َو َج َل �إبلي�س ما �أعطاه من
رب �سلطت �إبلي�س على ولدي
القوة ،قال �آدم :يا ّ
و�أجريته فيهم جمرى الدّم يف العروق و�أعطيته
ما �أعطيته فما يل ولولدي فقال :لك ولولدك
ال�سيئة بواحدة واحل�سنة بع�شر �أمثالها».
ّ
(بحار الأنوار  :ج� ،11ص)142
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ه ��ل كان ��ت ج ّن ��ة �آدم وحواء Cم ��ن جنان
الدنيا �أم م ��ن جنان الآخرة؟
1.1هي من جنان اخللد.
2.2هي من جنان الدنيا.
3.3غري معروفة النّ اهلل مل يعطها �صفة معلومة.
ُ�سئل الإم ��ام ال�صادق  ع��ن ج ّنة �آدم
� أم ��ن ج�ن��ان ال��دن�ي��ا ك��ان��ت �أم م��ن جنان
الآخ��رة؟ فقال« :كانت من جنان الدنيا تطلع
فيها ّ
ال�شم�س والقمر ولو كانت من جنان الآخرة
ما اخرج منها �آدم �أبدا».
(تف�سري الق ّمي � :ص)42
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ما �أول مكان ُعبِدَ اهلل َع َّز َو َج َل فيه؟
1.1مكة املكرمة.
2.2الكوفة.
3.3امل�سجد الأق�صى.
ق ��ال �أم�ي�ر امل�ؤمنني�«:أول بقعة عبد
اهلل عليها ظهر الكوفة مل��ا �أم��ر اهلل املالئكة
�أن ي���س�ج��دوا لآدم� � س �ج��دوا ع�ل��ى ظهر
الكوفة».
(رو�ضة الواعظني  :ج� ، 1ص)15
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كي ��ف �ص ��دق ادم ابلي� ��س وه ��و يعلم انه
عد ٌو له؟
1.1النّ �إبلي� ��س �أت ��اه ب�ي�ن حلي ��ي احل ّي ��ة وك ّلم ��ه
ف�ص ّد قه .
2.2لعدم ظنّ �آدم� أنّ �أحدا من خلق اهلل
يحلف باهلل كاذبا.
3.3النّ �إبلي�س �سلط على �آدم فو�سو�س له.
ع ��ن الإم ��ام �أب ��ي عب ��د اهلل ال�ص ��ادق
ق ��ال« :ملا اخ ��رج اهلل �آدم من اجل ّن ��ة نزل عليه
جربئي ��ل ...فق ��ال �آدم :ي ��ا جربئي ��ل
�إنّ �إبلي� ��س حل ��ف يل ب ��اهلل ا ّن ��ه يل نا�ص ��ح فما
ظننت �أنّ �أحدا من خلق اهلل يحلف باهلل كاذبا».
(تف�سري القمي � :ص)42
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ك� �ي ��ف ع� �ل ��م �آدم مب� �ن ��زل ��ة حم�م��د
و�آل حممد عند اهلل َع َّز َو َج َل ؟
�1.1إبلي�س �أخربه بذلك.
2.2اخربه اهلل تعاىل مبنزلتهم عنده.
3.3املالئكة �أخربته عنهم.
عن الإمام الر�ضا قال�« :إن �آدم...
ناداه اهلل :ارفع ر�أ�سك يا �آدم ،فانظر �إىل �ساق
عر�شي ،فنظر فوجد عليه مكتوبا( :ال �إل��ه �إال
اهلل ،حممد ر�سول اهلل ،علي بن �أبي طالب �أمري
امل�ؤمنني ،وزوجته فاطمة �سيدة ن�ساء العاملني،
واحل�سن واحل�سني �سيدا �شباب �أه��ل اجلنة)
فقال �آدم :يا رب من ه�ؤالء! قال َع َّز َو َج َل  :ه�ؤالء
ذريتك لوالهم ما خلقتك».
(بحار الأنوار  :ج� ،27ص)6
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(م� � ْو ِع � َ�ظ� � ٌة) يف ق��ول��ه ت �ع��اىل :
م ��ا م�ع�ن��ى َ
}َ ...ف َمنْ َجا َء ُه َم ْو ِع َظ ٌة ِمنْ َر ِّب ِه َفا ْن َت َهى َف َل ُه َما
َ�س َل َف َو َ�أ ْم ُر ُه ِ�إ َل اهلل {...؟ (�سورة البقرة،الآية )275
1.1التوبة.
2.ا َمل ِع ْي�شة.
3.ا َمل ْقدِ رة.
عن الإمام ال�صادق يف قول اهلل تعاىل:
} َف َمنْ َج��ا َء ُه َم ْو ِع َظ ٌة ِم��نْ َر ِّب � ِه َفا ْن َت َهى َف َل ُه َما
َ�س َل َف َو َ�أ ْم ُر ُه ِ�إ َل اهلل{ قال« :املوعظة التوبة».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،172ح)506
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اليتيم مذكور يف القر�آن الكرمي فما هي �أ�ش ّد
حاالت ال ُيت ُْم؟
1.1اليتيم من فقد ع ّمه وخاله.
2.2م ��ن انقط ��ع ع ��ن �إمام ��ه وال يق ��در الو�صول
�إليه.
3.3اليتيم من فقد �أبويه بعد �سن التكليف.
قال الإم��ام الع�سكري« :و�أ�ش ّد من يتم
هذا اليتيم ،يتيم ينقطع عن �إمامه ال يقدر على
الو�صول �إليه ،وال يدري كيف حكمه فيما يبتلي
به من �شرائع دينه.»...
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)266
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�أي نبي من الأنبياء كان ابنه �أكرب منه؟
1.1النبي عزير.
2.2النبي نوح.
3.3النبي �إ�سحاق.
ق ��ال الإم � ��ام علي�« :إن ع��زي��را خ��رج
م��ن �أه�ل��ه وام��ر�أت��ه ح��ام��ل ول��ه خم�سون �سنة،
ف�أماته اهلل مائة �سنة ثم بعثه فرجع �إىل �أهله
اب ��ن خم�سني �سنة ول �ه��ا اب ��ن ل��ه م��ائ��ة �سنة،
فكان ابنه �أكرب منه فذلك من �آيات اهلل».
(تف�سري نور الثقلني  :ج� ،1ص ،172ح)1082
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يف �أ ّي� � � � ِة ب �ق �ع��ة م ��ن ال��ب��ق ��اع ب �ن��ى ال�ن�ب��ي
�إبراهيم البيت العتيق؟
1.1يف البقعة التي �أنزلت على �آدم الق ّبة فيها.
2.2يف البقع ��ة الت ��ي ا�س ��تقرت فيه ��ا �س ��فينة
ن ��وح. 
3.3يف ال�ب�ق�ع��ة ال �ت��ي ن ��زل ف�ي�ه��ا ال ��وح ��ي على
النبي.
عن الإمام �أبي عبد اهلل ال�صادق  قال:
« ...ملا بلغ �إ�سماعيل مبلغ ال��رج��ال� ،أم��ر اهلل
�إبراهيم� أن يبني البيت ،ف�ق��ال :ي��ا رب
يف �أي بقعة؟ قال :يف البقعة التي �أنزلت على
�آدم الق ّبة ف�أ�ضاء لها احلرم».
(تف�سري القمي � :ص)59
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هل كان احلج قبل بعثة النبي حممد؟
1.1مل يكن احلج قبل البعثة.
2.2كان احلج قبل بعثة النبي.
3.3كان احلج قبل بعثة النبي للمالئكة فقط.
ُ�سئل الإم��ام ال�صادق عن البيت �أكان
ي �ح� ّ�ج ق�ب��ل �أن يبعث النبي؟ ق ��ال« :نعم
وت�صديقه يف ال �ق��ر�آن ق��ول �شعيب ح�ين ق��ال:
}ع َلى �أَنْ َت ْ�أ ُج َر ِن َث َم ِ َ
ان
ملو�سى حيث تزوج قالَ :
ِح َج ٍج{ ومل يقل ثماين �سنني و�إنّ �آدم ونوح ًا
حج البيت باجلن
ّ
حجا و�سليمان بن داود قد ّ
والإن�س والطري والريح».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص)79
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يف �أ ّي ِة �صورة تكون �أبدان امل�ؤمنني يف اجل ّنة؟
1.1على �صور �أبدانهم لو ر�أيته لقلت فالن.
2.2على �صور ت�شبه �صورته يف الدنيا مبقدار.%50
3.3على �صورة تختلف متام ًا عن ال�صورة يف الدنيا.
ع ��ن �أب � ��ى ب �� �ص�ير ق � ��ال��� :س���أل ��ت الإم � ��ام
ال�صادق ع��ن �أرواح امل ��ؤم �ن�ين؟ ف�ق��ال:
«يف اجل ّنة على �صور �أبدانهم لو ر�أيته لقلت
فالن».
(تف�سري الربهان  :ج� ،1ص)360
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�إنّ ا�س ��م �إبلي� ��س هو احل ��ارث فلماذا �س� � ّمي
�إبلي�س �إبلي�س ًا؟
1.1لأنه ُالب�س لبا�س النار.
ئ�س) من رحمة اهلل تعاىل.
2.2لأ ّنه ُابل�س ( َي َ
3.3لأ ّنه التب�س عليه احلق والباطل.
ع� ��ن الإم � � � ��ام الر�ضا� أ ّن � � ��ه ذك� ��ر:
«�أنّ ا�سم �إبلي�س (احل ��ارث( و� ّإن ��ا ق��ول اهلل
َع َّز َو َج َل ( :يا �إبلي�س( يا عا�صي ،و�س ّمي �إبلي�س،
لأ ّنه �أبل�س من رحمة اهلل َع َّز َو َج َل ».
(معاين الأخبار � :ص)238
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ما �سبب ت�سمية املروة يف مكة بهذا اال�سم؟
1.1لأ ّنها م�شتقة من املروءة.
2.2لأنّ ح ��واء هبط ��ت علي ��ه فا�ش ��تق م ��ن ا�س ��م
امل ��ر�أة.
3.3لأنّ احلجيج ترتوي منه باملاء العذب.
ق ��ال الإم ��ام ال�ص ��ادق ...« :هبط ��ت
ح ��واء عل ��ى امل ��روة ،و�إمنا �س ��ميت امل ��روة مروة
لأن امل ��ر�أة هبط ��ت عليه ��ا ،فقط ��ع للجبل ا�س ��م
من ا�سم املر�أة».
(علل ال�شرائع � :ص)48
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ما الأحجار الثالثة التي نزلت من اجلنة؟
1.1احلجر الأ�سود والعقيق و قبة ال�صخرة.
2.2احلجر الأ�سود وطور �سيناء و جبل عرفات.
3.3احلجر الأ�سود وحجر بني �إ�سرائيل ومقام
�إبراهيم.
ع� ��ن الإم� � � � ��ام الباقر� أن � � ��ه ق� ��ال:
«نزلت ثالثة �أحجار من اجلنة :مقام �إبراهيم،
وحجر بني �إ�سرائيل ،واحلجر الأ�سود ا�ستودعه
اهلل �إبراهيم حجرا �أبي�ض وك��ان �أ�شد بيا�ضا
من القراطي�س فا�سود من خطايا بني �آدم».
(بحار الأنوار  :ج� ،12ص)84
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ُ�س ِئ َل الإمام ال�صادق عن الكفر وال�شرك
�أ ّيهما �أقدم؟
1.1ال�شرك.
2.2الكفر.
3.3كالهما.
��ُ�س � ِئ� َ�ل الإم � ��ام ال �� �ص��ادق  ع��ن الكفر
وال���ش��رك �أ ّي�ه�م��ا �أق ��دم؟ ف�ق��ال« :الكفر �أق��دم
�أن �إبلي�س �أول من كفر ،وكان كفره غري �شرك
لأ ّن ��ه مل ي��دع �إىل ع�ب��ادة غ�ير اهلل و�إمن ��ا دعي
�إىل ذلك بعد ف�أ�شرك».
(الكايف ال�شريف  :ج� ،2ص)386
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