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ما املق�صود بالقراآن والفرقان؟

املحكم 	.  والفرقان  الكتاب  جملة  القراآن 

.الواجب العمل به

القراآن هو القراءة والفرقان هو التوراة.	. 

الق���راآن كت���اب الإ�ص���ام والفرق���ان لباق���ي 	. 

ديان. الأ

 ُص���ئل الإمام جعفر ب���ن حممد ال�صادق�

ع���ن الق���راآن والفرق���ان اأهما �ص���يئان اأو �ص���يء 

الكت���اب  »الق���راآن جمل���ة   :فق���ال واح���د؟ 

والفرق���ان املحك���م الواجب العم���ل به«.

)الكايف ال�صريف : ج	، �ص0	6، ح		(
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ما املق�صود بالآيات املحكمات؟

	 ..اأمري املوؤمنني والأئمة

الآيات ذات احلكمة واملوعظة.	. 

الآيات التي تتعلق بالأحكام ال�صرعية.	. 

عن الإمام ال�صادق يف قول اهلل تعاىل: 

َي���اٌت  ���ِذي اأَْن����َزَل َع��َل��ْي��َك اْل��ِك��َت��اَب ِم��ْن��ُه اآَ {ُه���َو الَّ

.»َكَماٌت} قال: »اأمري املوؤمنني والأئمة حُمْ

)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص85	، ح	(
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ا�ِصُخوَن يِف اْلِعْلِم؟ َمْن هم الرَّ

كبار ال�صحابة الذين ف�صروا القراآن.	. 

 .	.الأئمة

العلماء والفقهاء.	. 

قال الإمام ال�صادق : »نحن الرا�صخون 

يف العلم ونحن نعلم تاأويله«.

)الكايف ال�صريف : ج	، �ص			، ح	(
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ما الفرق بني املحكم واملت�صابه؟

ل فرق بينهما.	. 

ا�صتبه على 	.  واملت�صابه ما  به  املحكم ما يعمل 

.جاهله

املحكم ما فيه حكمة واملت�صابه ما فيه �صبهة.	. 

 ُص���ئل الإمام جعفر ب���ن حممد ال�صادق�

عن املحكم واملت�صابه، قال: »املحكم ما يعمل به 

واملت�صابه ما ا�صتبه على جاهله«.

)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص85	، ح	(
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َنا َل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا  َف الذين قالوا: {َربَّ ِباذا ُو�صِ
اإِنََّك  َرْحَمًة  َلُدْنَك  ِمْن  َلَنا  َوَهْب  َهَدْيَتَنا  اإِْذ  َبْعَد 

اُب}؟ )�صورة اآل عمران، الآية 8( اأَْنَت اْلَوهَّ
قوم منافقون.	. 
 .	.قوم �صاحلون
قوم م�صّلون.	. 

الإم��ام  ق��ال يل  ق��ال:  بن احلكم  عن ه�صام 
مو�صى الكاظم: »...اإّن اهلل حكى عن قوم 
َبْعَد  ُقُلوَبَنا  ُتِزْغ  َل  َنا  قالوا: {َربَّ اأنهم  �صاحلني: 
اأَْنَت  َك  اإِنَّ َرْحَمًة  َلُدْنَك  ِمْن  َلَنا  َوَهْب  َهَدْيَتَنا  اإِْذ 
اُب } حني علموا اأن القلوب تزيغ وتعود اإىل  اْلَوهَّ

عماها ورداها«.
)الكايف ال�صريف : ج	، �ص		، ح		(
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ب���الأزواج املطه���رة يف قول���ه  م���ا املق�ص���ود 

���َواٌن ِمَن اهلل  ���َرٌة َوِر�صْ تع���اىل: {...َواأَْزَواٌج ُمَطهَّ

رٌي ِباْلِعَباِد}؟ )�صورة اآل عمران، الآية 5	( َواهلل َب�صِ

م�صّليات.	. 

 .	.ل يح�صن ول يحدثن

م�صلمات.	. 

اأب���ي عب���د  الإم���ام  ع���ن  اأب���ي ب�ص���ري  ع���ن 

اهلل ال�ص���ادق يف ق���ول اهلل: {فيه���ا اأزواج 

مطه���رة} ق���ال: »ل يح�ص���ن ول يحدث���ن«.

)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص87	، ح		(



7

ِباْلأَ�ْصحاِر  متى يكتب املوؤمن ِمَن املُ�ْصَتْغِفِريَن 

يف قوله تعاىل:{...َواملُ�ْصَتْغِفريَن ِباْلأَ�ْصحاِر}؟

)�صورة اآل عمران، الآية 7	(

من داوم على ال�صتغفار �صبعني مرة يف وتره 	. 

.ل�صنة كاملة

من داوم على ال�صتغفار يف �صهر رم�صان.	. 

من داوم على ال�صتغفار بعد كل ذنب.	. 

َقاَل:   َعْبِد اهلل ال�صادق اأَِبي  َعْن الإمام 

ي َو اأَتوُب  »َمْن َقاَل يِف اآِخِر اْلَوْتِر اأَ�ْصَتْغِفُر اهلل َربِّ

ًة َو َداَم َعَلى َذِلَك �َصَنًة ُكِتَب ِمَن  اإَِلْيِه �َصْبِعنَي َمرَّ

املُ�ْصَتْغِفِريَن ِباْلأَ�ْصحاِر«.

)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص88	، ح6	(
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َمْن هو القائم بالق�صط يف قول اهلل عّز وجل: 

ُه َل اإَِلَه اإِلَّ ُهَو َوامَلَاِئَكُة َواأُوُلو اْلِعْلِم  {�َصِهَد اهلل اأَنَّ

َقاِئًما ِباْلِق�ْصِط...}؟ )�صورة اآل عمران، الآية 8	(

	 ..الإمام

ال�صحابي.	. 

احلاكم العادل من الكفار.	. 

�ُصِئل الإمام الكاظم عن قول اهلل تعاىل: 

ُه َل اإَِلَه اإِلَّ ُهَو َوامَلَاِئَكُة َواأُوُلو اْلِعْلِم  {�َصِهَد اهلل اأَنَّ

َقاِئًما ِباْلِق�ْصِط} قال: »هو الإمام«.

)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص89	، ح9	(
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م���ا املق�ص���ود ب�)الإ�ص���ام( يف قول���ه تعاىل: 

يَن ِعْنَد اهلل اْلإِ�ْصَاُم َوَما اْخَتَلَف الَِّذيَن  {اإِنَّ الدِّ

اأُوُتوا اْلِكَتاَب اإِلَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم...}؟

)�صورة اآل عمران، الآية 9	(

 .	.بالولية الت�صليم لعلي بن اأبي طالب

حتية امل�صلمني.	. 

الت�صامل بني امل�صلمني.	. 

تعاىل:  اهلل  ق��ول  الباقريف  الإم���ام  عن 

اْلإِ�ْصَاُم} قال: »الت�صليم  ِعْنَد اهلل  يَن  الدِّ {اإِنَّ 

لعلي بن اأبي طالب بالولية«.

)بحار الأنوار : ج5	، �ص	4	(
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م���ا املق�صود م���ن قول���ه تع���اىل ب�{...ُتْخِرُج 
...}؟ يِّ َت ِم���َن احْلَ ِت َوُتْخِرُج امْليِّ يَّ ِم���َن امليِّ احْلَ

)�صورة اآل عمران، الآية 7	(

تخ���رج املوؤم���ن م���ن الكاف���ر، والكاف���ر م���ن 	. 
.املوؤم���ن

تخرج الإن�صان من النطفة والنطفة منه.	. 
تخرج الزرع من النواة والنواة من الزرع.	. 

عن الإمام ال�صادق قال: »اإّن املوؤمن اإذا 
مات مل يكن مّيتا، فاإن امليت هو الكافر، اإّن اهلل 
ِت َوُتْخِرُج  يَّ ِمَن امْليِّ عّز وجل يقول: {ُتْخِرُج احْلَ
الكافر،  امل��وؤم��ن م��ن  } يعني  ���يِّ احْلَ ِم��َن  ��َت  امْل��يِّ

والكافر من املوؤمن«.
)تف�صري نور الثقلني : ج	، �ص06	، ح80(



11

ُة اآية ي�ص���ري اإليها اأه���ل البيتعلى اأّن  اأيَّ
الدين هو احلب؟

بُع���وين ُيْحبْبُك���ُم 	.  ���وَن اهلل َفاتَّ {اإْن ُكْنُت���ْم حُتبُّ
.{اهلل

�َصاِء}.	.  َهَواِت ِمَن النِّ ا�ِص ُحبُّ ال�صَّ َن ِللنَّ {ُزيِّ
بُّوَن}.	.  ا حُتِ {َلْن َتَناُلوا اْلِبَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِمَّ

اء قال: دخلت على الإمام حممد  ذَّ عن ِزَياد احْلَ
ال�صيطان  بي  خا  فقلت:...رّبا   الباقر
فخبثت نف�صي، ثم ذكرت حّبي اإّياكم وانقطاعي 
ويحك  زي��اد  »ي��ا  فقال:  نف�صي؟  فطابت  اإليكم 
تعاىل: قوله  اإىل  ترى  األ  اإل احلب،  الدين   وما 
ِبُعويِن ُيْحِبْبُكُم اهلل}«. بُّوَن اهلل َفاتَّ {اإِْن ُكْنُتْم حُتِ

)تف�صري العيا�صي، ج	، �ص90	، ح5	(
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تع���اىل: قول���ه  يف  )حم���ررا(  معن���ى   م���ا 

ْل  ًرا َفَتَقبَّ رَّ {... اإِينِّ َن���َذْرُت َلَك َم���ا يِف َبْطِني حُمَ

ِميُع اْلَعِليُم}؟ َك اأَْنَت ال�صَّ ي اإِنَّ ِمنِّ

)�صورة اآل عمران، الآية 5	(

اأن ل يكون عبدا لأحد.	. 

 .	.يدخل امل�صجد ثّم ل يخرج منه اأبدًا

اأن يكون �صاحب �صلطة و�صاأن.	. 

عمران  ام��راأة  »اإّن   :الباقر الإم��ام  قال 

ًرا}، واملحرر للم�صجد  رَّ نذرت ما يف بطنها{حُمَ

يدخله ثّم ل يخرج منه اأبدا...«.

)الكايف ال�صريف : ج	، �ص05	، ح4(
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وًرا( يف ق���ول اهلل عّز وجل:  ما معن���ى )َح�صُ

ًقا ِبَكِلَمٍة ِمَن  دِّ ���ُرَك ِبَيْحَيى ُم�صَ {...اأَنَّ اهلل ُيَب�صِّ

نَي}؟ احِلِ ا ِمَن ال�صَّ وًرا َوَنِبيًّ ًدا َوَح�صُ اهلل َو�َص���يِّ

)�صورة اآل عمران، الآية: 9	(

	 ..الذي ياأبى الن�صاء

الذي يحب الن�صاء.. 	

الذي ُيعّلم الن�صاء.	. 

ًدا  ق���ال الإمام حمم���د الباق���ر: {َو�َص���يِّ

الن�ص���اء ياأب���ى  ال���ذي  وًرا}»واحل�ص���ور   َوَح�صُ

نَي}«. احِلِ ا ِمَن ال�صَّ {َوَنِبيًّ

)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص96	، ح45(
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يف  امل���وردي���ن  يف  )ال���ص��ط��ف��اء(  معنى  م��ا 

اإِنَّ  َم��ْرَيُ  َيا  امَلَاِئَكُة  َقاَلِت  {َواإِْذ  تعاىل:  قوله 

ِن�َصاِء  َعَلى  َطَفاِك  َوا�صْ َرِك  َوَطهَّ َطَفاِك  ا�صْ اهلل 

اْلَعامَلِنَي}؟ )�صورة اآل عمران، الآية: 	4(

ا�صطفاه���ا من ذرية الأنبياء ولولدة عي�ص���ى 	. 

.من غري فحل

ا�صطفاها للنبوة ولدخول بيت املقد�ص.	. 

ا�صطفاها من ذرية الأنبياء والكافل لها نبيًا.	. 

الآي���ة  »م��ع��ن��ى   :الباقر الإم������ام  ق���ال 

ا�صطفاك من ذرية الأنبياء وطهرك من ال�صفاح 

وا�صطفاك لولدة عي�صى من غري فحل«.

)جممع البيان : ج	، �ص90	(
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َم���ْن ه���م ال�ص���اهدون يف قول اهلل ع���ّز وجل: 

���اِهِديَن}؟ {... َفاكُتْبَنا َمَع ال�صَّ

)�صورة اآل عمران، الآية 	5(

 .	.اأهل البيت

املوؤمنون العدول.. 	

الأنبياءفقط.	. 

،والكاظم ال�����ص��ادق  الإم���ام���ني   ع��ن 

يف قوله تعاىل: {فاكتبنا مع ال�صاهدين} قال: 

»نحن هم، ن�صهد للر�صل على اأمها«.

)بحار الأنوار : ج		، �ص6		، ح	(
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تع���اىل:  قول���ه  يف  اهلل(  )َمَك���ر  معن���ى  م���ا 

{َوَم��َك��ُروا َوَم��َك��َر اهلل َواهلل َخ��رْيُ امَل��اِك��ِري��َن}؟

)�صورة اآل عمران، الآية 54(

ميكر بهم كما ميكرون.. 	

يعفو عن مكرهم.	. 

 .	.يجازيهم جزاء املكر

�ُصئل الإمام الر�صا عن قول اهلل تعاىل: 

تبارك  اهلل  »اإّن  فقال:  اهلل}  َوَمَكَر  {َوَم��َك��ُروا 

وتعاىل ل ميكر ولكنه عّز وجل يجازيهم جزاء 

املكر«.

)تف�صري البهان، ج	، �ص40، ح	(
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قوله  ْنُف�َصَنا( يف  اأَ ِن�َصاوؤَنا،  )اأَْبَناوؤَنا،  َمْن هم 

َواأَْبَناَءُكْم  اأَْبَناَءَنا  َنْدُع  َتَعاَلْوا  َفُقْل   ...} تعاىل: 

َوِن�َصاَءَنا َوِن�َصاَءُكْم َواأَْنُف�َصَنا َواأَْنُف�َصُكْم...}؟

)�صورة اآل عمران، الآية 	6(

 .	.علي وفاطمة واحل�صن واحل�صني

الر�صولوابنته وجميع ن�صائه.. 	

ر�صول اهلل  واأم �صلمة والقا�صم واإبراهيم.	. 

 :قال الإمام مو�ص���ى بن جعف���ر الكاظم

»... كان تاأويل اأبنائنا احل�صن واحل�صني ون�صائنا 

.»فاطمة واأنف�صنا علي بن اأبي طالب

)تف�صري البهان : ج	، �ص	4، ح	(
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ما معنى )َحِنيًفا ُم�ْصِلًما( يف قول اهلل تعاىل: 
ا َوَلِكْن َكاَن  َراِنيًّ ا َوَل َن�صْ {َما َكاَن اإِْبَراِهيُم َيُهوِديًّ

َحِنيًفا ُم�ْصِلًما...}؟ )�صورة اآل عمران، الآية 67(
 .	.كان على دين حممد
كان م�صاملًا مع اأعدائه يحب ال�صام.	. 
كان م�صّلمًا على اأعدائه بتحية ال�صام.	. 

 :ال�صادق بن حممد  الإم��ام جعفر  قال 
ْب��َراِه��ي��ُم  اإِ َك��اَن  اأم��ري املوؤمنني: {َم��ا  »ق��ال 
اإىل  ي�صّلي  يهوديا  ل  َراِنيًّا}  َن�صْ َوَل  ��ا  َي��ُه��وِديًّ
امل�����ص��رق،  اإىل  ي�صّلي  ن�����ص��ران��ي��ا  ول  امل��غ��رب 
دين  على  كان  يقول  م�صلما،  حنيفا  كان  ولكن 

.»حممد
)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص	0	، ح60(
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اآََمُنوا} يف قول اهلل تعاىل:  ِذيَن  َمْن هم {الَّ

َوَهَذا  َبُعوُه  اتَّ َللَِّذيَن  ِباإِْبَراِهيَم  ا�ِص  النَّ اأَْوىَل  {اإِنَّ 

ِذيَن اآََمُنوا َواهلل َويِلُّ املُوؤِْمِننَي}؟ ِبيُّ َوالَّ النَّ

)�صورة اآل عمران، الآية 68(

 .	.ومن اتبعهم هم الأئمة

هم اأمة اإبراهيم يف زمانه.	. 

 .	.هم الأنبياء من بعد النبي ابراهيم

عن الإمام الباقر يف قول اهلل عز وجل 

َوَهَذا  َبُعوُه  اتَّ َللَِّذيَن  ِباإِْبَراِهيَم  ا�ِص  النَّ اأَْوىَل  {اإِنَّ 

 الأئمة »هم  قال:  اآََمُنوا}  ِذيَن  َوالَّ ِبيُّ  النَّ

ومن اتبعهم«.

)بحار الأنوار : ج		، �ص5		، ح	4(
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َمْن هم املعنيون يف قوله تعاىل: {...َل ُيَكلُِّمُهُم 
يِهْم  ُيَزكِّ َوَل  اْلِقَياَمِة  َي��ْوَم  اإَِلْيِهْم  َينُظُر  َوَل  اهلل 
الآي��ة 77( عمران،  اآل  )�صورة  ِليٌم}؟  اأَ َع��َذاٌب  َوَلُهْم 

من ادعى العلم ولي�ص بعامل.	. 
م���ن ادع���ى اإمامة من اهلل لي�ص���ت ل���ه، ومن 	. 

.جحد اإمام���ا من اهلل
من ادعى الإ�صام ولي�ص ب�صلم.	. 

يكّلمهم  »ثاثة ل   :ال�صادق الإمام  قال 
األيم:  اهلل يوم القيامة ول يزّكيهم ولهم عذاب 
اإمامة من اهلل لي�صت له، ومن جحد  من اّدعى 
الإ�صام  لهما يف  اأن  اإماما من اهلل، ومن زعم 

ن�صيبا«.
)الكايف ال�صريف : ج	، �ص	7	، ح4(
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قوله  يف  ُرنَُّه(  َوَلَتْن�صُ ِبِه  )َلُتوؤِْمُنَّ  معنى  ما 
مِلَا َمَعُكْم  ٌق  دِّ تعاىل: {...ُثمَّ َجاَءُكْم َر�ُصوٌل ُم�صَ

ُه...}؟ ُرنَّ َلُتوؤِْمُنَّ ِبِه َوَلَتْن�صُ
)�صورة اآل عمران، الآية 	8(

لتوؤمن بالكتب ال�صماوية ولتن�صرّن القراآن.	. 
 .	.ولتن�صرّن علّيًا لتوؤمن بحمد
لتوؤمن باأنبياء اأويل العزم ولتن�صرّن عي�صى.	. 

ق���ال الإم���ام ال�ص���ادق يف قول���ه تعاىل 
ُرنَُّه}: »َلُتوؤِْمنَّ بر�ص���ول  {...لُتوؤِْمُنَّ ِب���ِه َوَلَتْن�صُ
اهلل ولتن�ص���رن اأمري املوؤمن���ني...، ول 
يبع���ث اهلل نبيا ول ر�ص���ول اإل ُرّد اإىل الدنيا حتى 

.»يقات���ل بني يدي اأم���ري املوؤمنني
)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص04	، ح76(
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وجل:  ع��ّز  الباري  ق��ول  يتحقق  زم��ان  اأّي  يف 
ْر�ِص َطْوًعا  َماَواِت َواْلأَ {... َوَلُه اأَ�ْصَلَم َمْن يِف ال�صَّ

َوَكْرًها َواإَِلْيِه ُيْرَجُعوَن}؟

)�صورة اآل عمران، الآية 	8(

يوم املبعث النبوي ال�صريف.	. 
 .	.يوم قيام القائم
يوم القيامة.	. 

 عن رفاعة قال: �صمعت الإمام ال�صادق
َماَواِت  ال�صَّ يِف  َمْن  اأَ�ْصَلَم  {َوَل��ُه  تعاىل:  قوله  يف 
قام  »اإذا   :قال َوَك��ْرًه��ا}  َط��ْوًع��ا  َواْلأَر�����صِ 
القائم ل يبقى اأر�ص اإل نودي فيها ب�صهادة 

اأن ل اله اإل اهلل واأّن حممدًا ر�صول اهلل«.
)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص07	، ح	8(
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ب��ن��اء  ���َف ال���ق���راآن ال���ك���ري اأ ب����اذا َو����صَ

يعقوب؟

اأنبياء.	. 

ر�صل.. 	

 .	.اأ�صباط

ع��ن ح��ّن��ان ب��ن �صدير ع��ن اأب��ي��ه، ق��ال: قلت 

اأنبياء؟  يعقوب  ول��د  ك��ان   ،الباقر لاإمام 

قال: »ل، ولكنهم كانوا اأ�صباط اأولد الأنبياء ومل 

يكونوا يفارقون الدنيا اإل �صعداء تابوا وتذكروا 

ما �صنعوا«.

)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص	8، ح06	(
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ما املق�صود من قوله تعاىل: {َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ 

اْلإِ�ْصَاِم ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يِف اْلآَِخَرِة ِمَن 

ا�ِصِريَن}؟ )�صورة اآل عمران، الآية 85( اْلَ

	 ..َيْبَتِغ غري الت�صليم لولية اهل البيت

َيْبَتِغ عدم دفع اجلزية التي فر�صها الإ�صام . 	

على غري امل�صلمني.

َيْبَتِغ عدم الت�صليم بجميع الأديان.. 	

تعاىل  ال�صادق يف قول اهلل  الإمام  عن 

{َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ اْلإِ�ْصَاِم ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو 

ا�ِصِريَن} قال: »غري الت�صليم  يِف اْلآَِخَرِة ِمَن اْلَ

لوليتنا«.

)بحار الأنوار : ج		، �ص58	، ح		(
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قوله  يف   ابراهيم م��ل��ة  ع��ل��ى  ه��م  َم���ْن 

ِبُعوا ِملََّة اإِْبَراِهيَم َحِنيًفا...}؟ تعاىل: {... َفاتَّ

)�صورة اآل عمران، الآية، 95(

النبي و ال�صحابة جميعًا.	. 

 .	.و�صيعتهم اآل حممد

امل�صلمون عامة.. 	

الإم��ام  ق��ال: �صمعت  اأب��ي ميثم  عن عمر بن 

»ما  يقول:  عليه  اهلل  �صلوات  علي  بن  احل�صني 

اأحد على ملة اإبراهيم اإل نحن و�صيعتنا، و�صاير 

النا�ص منها براء«.

)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص7	4، ح45	(
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مل���اذا �ص���ميت مك���ة ببكة يف ق���ول اهلل تعاىل: 
���َة ُمَباَرًكا  ا����صِ َللَِّذي ِبَبكَّ َع ِللنَّ َل َبْي���ٍت ُو�صِ {اإِنَّ اأَوَّ

َوُه���ًدى ِلْلَعامَلِ���نَي}؟ )�ص���ورة اآل عم���ران، الآية 96(
لأّن الّنا�ص يتباكون فيها خ�صوعا.	. 
لأّن النا�ص تبكي �صوقًا اإليها.	. 
 .	.لأّن النا�ص تبك بع�صهم بع�صا بالأيدي

�ُصِئَل  الإمام مو�صى بن جعفر، عن مّكة 
بع�صهم  تبك  النا�ص  »لأّن  قال:  بّكة؟  �صميت  مل 
بع�صا  بع�صهم  ي��دف��ع  ب��الأي��دي،ي��ع��ن��ى  بع�صا 

بالأيدى يف امل�صجد حول الكعبة«.
)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص			، ح98(
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اهلل  قول  يف  البينات(  ب��)الآيات  املق�صود  ما 
َة  ِبَبكَّ َللَِّذي  ا�ِص  ِللنَّ َع  ُو�صِ َبْيٍت  َل  اأَوَّ {اإِنَّ  تعاىل: 
َناٌت...}؟ ُمَباَرًكا َوُهًدى ِلْلَعامَلِنَي )96( ِفيِه اآََياٌت َبيِّ

)�صورة اآل عمران، الآية 97-96(

مق���ام اإبراهي���م واحلج���ر ال�ص���ود ومن���زل 	. 
.ا�ص���ماعيل

ال�صفا واملروة.. 	
جبل عرفات.	. 

�ُصئل الإمام ال�صادق عن قول اهلل تعاىل 
َناٌت}... فقال: »مقام اإبراهيم  {...ِفيِه اآََياٌت َبيِّ
ح��ي��ث ق���ام ع��ل��ى احل��ج��ر ف��اأث��رت ف��ي��ه ق��دم��اه، 

.»واحلجر الأ�صود، ومنزل اإ�صماعيل
)تف�صري نور الثقلني : ج	، �ص			، ح56	(
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ما املق�صود من قوله تعاىل: {... َوَمْن َدَخَلُه 
َكاَن اآَِمًنا...}؟ )�صورة اآل عمران، الآية 97(

َد  امل�صجد النبوي كان اآمنا.	.  من َق�صَ
َد البيت احل���رام وعرف اأهل البيت 	.  م���ن َق�صَ

.حّق معرفتهم كان اآمنا
َد بيت املقد�ص كان اآمنا. 	 من َق�صَ

�ُصئل الإمام جعفر ال�صادق عن قول اهلل 
اآَِمًنا} فقال: »... من  َكاَن  َدَخَلُه  تعاىل: {َوَمْن 
اأمره  اّل��ذي  البيت  اأّن��ه  يعلم  وهو  البيت  اأّم هذا 
اهلل عّز وجّل به وعرفنا اأهل البيت حّق معرفتنا 

كان اآمنا يف الّدنيا والآخرة«.
)الكايف ال�صريف : ج4، �ص545، ح5	(
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ما املق�صود ب��)ِبَحْب���ِل اهلل( من قوله تعاىل: 

ُقوا...}؟  ُموا ِبَحْبِل اهلل َجِميًعا َوَل َتَفرَّ {َواْعَت�صِ

)�صورة اآل عمران، الآية 	0	(

القبلة.	. 

جمهور امل�صلمني.	. 

 .	.اآل حممد

 حممد »اآل   :الباقر الإم���ام  ق��ال 

هم حبل اهلل الذي اأمرنا بالعت�صام به، فقال:

ُقوا}«. ُموا ِبَحْبِل اهلل َجِميًعا َوَل َتَفرَّ {َواْعَت�صِ

)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص7		، ح			(
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َمْن هم الذين اأمرنا اهلل تعاىل باأن ل نتفرق 
اهلل  ِبَحْبِل  ُموا  {َواْعَت�صِ تعاىل:  قوله  يف  عنهم 

ُقوا...}؟ َجِميًعا َوَل َتَفرَّ
)�صورة اآل عمران، الآية 	0	(

الأرحام.	. 
 .	.اآل حممد
ال�صحابة.	. 

عن الإمام الباقر يف قول اهلل عّز وجل: 
ُقوا} قال: »اإّن اهلل تبارك وتعاىل علم  {َوَل َتَفرَّ
فنهاهم  ويختلفون  نبيهم  بعد  �صيفرتقون  اأنهم 
عن التفرق كما نهى من كان قبلهم فاأمرهم اأن 
يجتمعوا على ولية اآل حممد ول يتفرقوا«.

)تف�صري القمي : �ص04	(
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ِبَ اأنقذن���ا اهلل تع���اىل م���ن الن���ار يف قول���ه 
اِر  تع���اىل: {...َوُكْنُتْم َعَلى �َص���َفا ُحْفَرٍة ِم���َن النَّ
َفاأَْنَقَذُكْم ِمنَها...}؟ )�ص���ورة اآل عمران، الآية 	0	(

 .	.بر�صول اهلل
بطاعة الأب والأم والإح�صان اإليهما.	. 
باإعانة املحتاج.	. 

 اإذا ذكر النبي كان الإمام ال�صادق
قال: »باأبي واأمي ونف�صي وقومي وعرتتي، عجب 
للعرب كيف ل حتملنا على روؤو�صها، واهلل يقول 
يف كتابه {َوُكْنُتْم َعَلى �َصَفا ُحْفَرٍة...} فب�صول 

اهلل واهلل اأنقذوا«.
)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص8		، ح6		(
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َمْن نزلت هذه الآية من قول اهلل تعاىل:  يف 
َوَياأُْمُروَن  رْيِ  اْلَ اإِىَل  َيْدُعوَن  ٌة  اأُمَّ ِمْنُكْم  {َوْلَتُكْن 

ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن املُْنَكِر...}؟
)�صورة اآل عمران، الآية 04	(

 .	.واأتباعهم يف اآل حممد
يف امل�صلمني جميعًا.	. 
يف امل�صلمني من اهل املدينة.	. 

{َوْل��َت��ُك��ْن  قوله  يف   الباقر الإم���ام  ع��ن 
} قال: »فهذه الآية  رْيِ ٌة َيْدُعوَن اإِىَل اْلَ ِمْنُكْم اأُمَّ
الري  اإىل  يدعون  تابعهم  ومن   حممد لآل 

وياأمرون باملعروف وينهون عن املنكر«.
)تف�صري القمي : �ص05	(
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يف َم���ْن ُانزل���ت ه���ذه الآية م���ن قول���ه تعاىل:

َت��اأُْم��ُروَن  ا�ِص  ِللنَّ اأُْخ���ِرَج���ْت  ���ٍة  اأُمَّ َخ��رَي  {ُك��ْن��ُت��ْم 

ِبامَلْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن املُنَكِر...}؟

)�صورة اآل عمران، الآية 0		(

 .	.يف �صحابة الر�صول الأكرم

 .	.خا�صة يف او�صياء الر�صول

يف الأمة الإ�صامية.	. 

ُانزلت هذه  »اإّنا   :الإمام ال�صادق قال 

خا�صة  الأو�صياء  ويف  فيه   حممد على  الآية 

َتاأُْمُروَن  ا�ِص  ِللنَّ اأُْخِرَجْت  ٍة  اأُمَّ َخرَي  فقال:{ُكنُتْم 

ِبامَلعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن املُنَكِر}...«.

)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص9		، ح9		(



34

ما املق�صود ب�)احلبلني( من قول اهلل تعاىل: 

ا�ِص...}؟ {...اإِلَّ ِبَحْبٍل ِمَن اهلل َوَحْبٍل ِمَن النَّ

)�صورة اآل عمران، الآية 			(

الأنبياء املر�صلني والأنبياء غري املر�صلني.	. 

 .	.كتاب اهلل وعلي

املائكة املقربني والنا�ص.	. 

تعاىل ق��ول��ه  يف   ال�صادق الإم����ام  ع��ن 

قال:  ا�ِص}  النَّ ِم��َن  َوَحْبٍل  اهلل  ِم��َن  ِبَحْبٍل  {اإِلَّ 

النا�ص  »احلبل من اهلل كتاب اهلل، واحلبل من 

.»هو علي بن اأبي طالب

)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص9		، ح			(
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املائكة الذين ن�صروا ر�صول اهلل يف يوم 
ِبَخْم�َصِة  َربُُّكْم  ِدْدُكْم  بدر يف قوله تعاىل: {...مُيْ
اإىل  �صعدوا  هل  ِمنَي}  ُم�َصوِّ امَلَاِئَكِة  ِم��َن  اآََلٍف 
ال�صماء اأم بقوا يف الأر�ص؟)�صورة اآل عمران، الآية 5		(

	 ..بقوا يف الأر�ص لن�صرة الإمام احلّجة
بقوا معلقني بني ال�صماء والأر�ص.	. 
ل ميكن للمائكة اأن تبقى يف الأر�ص.	. 

الذين  املائكة  »اإّن   :الباقر الإمام  قال 
ما  الأر�����ص،  يف  ب��در  ي��وم   حممدا ن�صروا 
�صعدوا بعد ول ي�صعدون حتى ين�صروا �صاحب 

هذا الأمر وهم خم�صة اآلف«.
)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص0		، ح8		(
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تعاىل:  اهلل  ق��ول  يف  ِم��نَي(  ��وِّ )ُم�����صَ معنى  م��ا 

امَلَاِئَكِة  ِمَن  اآَلٍف  ِبَخْم�َصِة  َربُُّكْم  ِدْدُكْم  {...مُيْ

ِمنَي}؟ )�صورة اآل عمران، الآية: 5		( ُم�َصوِّ

عامة على وجوههم.	. 

 .	.العمائم

الزّي احلربي للقتال.	. 

عن الإمام اأبي احل�صن الكاظم يف قول 

ِمنَي} قال: »العمائم...«. اهلل تعاىل:{ُم�َصوِّ

)الكايف ال�صريف : ج6،�ص460،ح	(
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ما ثواب َمْن كظم غيظه يف قول اهلل تعاىل: 

ا�ِص َواهلل  {...َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّ

ُيِحبُّ املُْح�ِصِنني}؟ )�صورة اآل عمران، الآية 4		(

ل يرىاأمل املر�ص.	. 

 .	.ْنَيا َواْلآخَرة َزاَدُه اهلل َعزَّ َوَجلَّ عّزًا يف الدُّ

الرزق الوا�صع.	. 

َع��ْب��ٍد  ِم���ْن  »َم���ا   :ال�صادق الإم���ام  ق��ال 

ْنَيا  َكَظَم َغْيظًا اإِلَّ َزاَدُه اهلل َعزَّ َوَجلَّ ِعّزًا يِف الدُّ

:{َواْلكاِظِمنَي  َوَجلَّ َعزَّ  اهلل  َق��اَل  َوَق��ْد  َواْلآِخ���َرِة 

ُي��ِح��بُّ  ��ا���ِص َواهلل  ال��نَّ َع���ِن  َواْل���ع���اِف���نَي  اْل��َغ��ْي��َظ 

املُْح�ِصِننَي} َواأََثاَبُه اهلل َمَكاَن َغْيِظِه َذِلك«.

)الكايف ال�صريف : ج	، �ص0		، ح6(
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ما معنى الإ�صرار يف قوله تعاىل:{َوَمْن َيْغِفُر 
َوُهْم  َفَعُلوا  َعلى ما  وا  رُّ ُي�صِ َومَلْ  اإِلَّ اهلل  ُنوَب  الذُّ

َيعَلُموَن}؟ )�صورة اآل عمران، الآية 5		(
اأن يعود اإىل الذنب بعد ال�صتغفار.. 	

يحدث 	.  ول  اهلل  ي�صتغفر  ول  العبد  يذنب  اأن 
.نف�صه بالتوبة

اأن يعمل الذنب وهو يجهل حكمه.	. 
قول اهلل:{َوَم��ْن  الباقر يف  الإم��ام  عن 
َفَعُلوا  َما  وا َعَلى  رُّ َومَلْ ُي�صِ اإِلَّ اهلل  ُنوَب  َيغِفُر الذُّ
يذنب  اأن  قال:»الإ�صرار  َيْعَلُموَن}  َوُه��ْم 
بالتوبة  نف�صه  ي�صتغفر اهلل ول يحدث  ول  العبد 

فذلك الإ�صرار«.
)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص			، ح44	(
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هن���اك دولتان دول���ة هلل ودولة لإبلي����ص، فما 
اُم  ه���ي دولة اهلل يف قوله تع���اىل: {... َوِتْلَك اْلأَيَّ

ا�ِص...}؟ النَّ َبنْيَ  ُنَداِوُلَها 
)�صورة اآل عمران، الآية 40	(

 .	.دولة نبي اهلل نوح
 .	.دولة القائم احلجة املنتظر
 .	.دولة نبي اهلل �صليمان

عن الإمام ال�صادق يف قول اهلل تعاىل: 
ا�ِص} قال: »ما زال  اُم ُنَداِوُلَها َبنْيَ النَّ {َوِتْلَك اْلأَيَّ
مذ خلق اهلل اآدم دولة هلل، ودولة لإبلي�ص، فاأين 

دولة اهلل؟ اأما هو اإل قائم واحد«.
)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص			، ح45	(



40

ُقَبيل اأي معركة متنى امل�صلمون املوت يف قوله 

اأَْن  َقْبِل  ِمْن  امَل��ْوَت  ْوَن  نَّ مَتَ ُكْنُتْم  {َوَلَقْد  تعاىل: 

َتْلَقْوُه...}؟ )�صورة اآل عمران، الآية 	4	(

يف معركة الحزاب.. 	

 .	.يف معركة احد

يف معركة حنني.	. 
عن الإمام الباق���ر يف قوله تعاىل:{َوَلَقْد 

ْوَن امَلْوت ِمْن َقْبِل اأَْن َتْلَقوُه...}قال:»فاإّن  نَّ ُكنُتْم مَتَ
املوؤمنني ملا اخبهم اهلل بالذي فعل ب�ص���هدائهم 
ي���وم ب���در ومنازلهم م���ن اجلنة رغب���وا يف ذلك 
فقال���وا اللهم اأرنا القتال ن�صت�ص���هد فيه فاأراهم 

اهلل اإّي���اه يف يوم احد...«.
)تف�صري القمي: �ص4		(
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تع���اىل: قول���ه  ���ا(يف  ب��)َغمًّ  مااملق�ص���ود 

َزُن���وا َعلى ما  ا ِبَغ���مٍّ ِلَكْيا حَتْ {...َفاأَثاَبُك���ْم َغمًّ

فاَتُكْم َو لم���ا اأَ�صاَبُكْم...}؟

)�صورة اآل عمران، الآية 	5	(

	 ..اْلَهِزمَيُة َو اْلَقْتُل

احلزن والياأ�ص.. 	

ترك الغنيمة.. 	

 َع���ْن الإمام اأَِب���ي َجْعَفٍر الباق���ر يِف َقْوِله

ُل  اْلأَوَّ اْلَغ���مُّ  ���ا  َفاأَمَّ ِبَغ���ٍم}  ���ا  َغمًّ {َفاأَثاَبُك���ْم 

َواْلَقْت���ُل...«. َفاْلَهِزمَي���ُة 

) تف�صري القمي : ج	 ، �ص0		(
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َم���ْن هم الذي���ن ذكرهم اهلل تع���اىل يف قوله 

���ْيَطاُن ِبَبْع�ِص  ُهُم ال�صَّ ���ا ا�ْص���َتَزلَّ َ تع���اىل: {...اإِنَّ

نَّ اهلل َغُفوٌر  َم���ا َك�َص���ُبوا َوَلَقْد َعَف���ا اهلل َعْنُه���ْم اإِ

َحِليٌم}؟ )�ص���ورة اآل عم���ران، الآية 55	(

 .	.اأ�صحاب العقبة

	 ..اأ�صحاب مو�صى

 .	.اأ�صحاب عي�صى

���ا  َ {اإِنَّ قوله:  يف   ال�صادق الإم���ام  عن 

قال:  َك�َصُبوا}  َما  ِبَبْع�ِص  ْيَطاُن  ال�صَّ ُهُم  ا�ْصَتَزلَّ

»هم اأ�صحاب العقبة«.

)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص5		، ح58	(
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َعزَّ  ب��)�َصِبيِل اهلل( من قول اهلل  املق�صود  ما 
َوَجَل: {َوَلِئْن ُقِتلُتْم يِف �َصِبيِل اهلل اأَْو ُمتُّْم مَلَْغِفَرٌة 
ِمَن اهلل َوَرْحَمٌة...}؟ )�صورة اآل عمران، الآية 57	(

اآدم وذريته.	. 
 .	.وذريته اأمري املوؤمنني علي

يعقوب وذريته.. 	
عن جابر بن عبد اهلل الأن�صاري عن الإمام  
اهلل  ق��ول  ع��ن  �صاألته  ق��ال:   الباقر حممد 
ُمتُّْم}،  اأَْو  اهلل  �َصِبيِل  يِف  ُقِتلُتْم  تعاىل:{َوَلِئْن 
فقال يل:...»�صبيل اهلل علي وذريته ومن 
مات وم��ن  اهلل،  �صبيل  يف  قتل  وليتهم  يف   قتل 

يف وليتهم مات يف �صبيل اهلل«.
)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص5		، ح59	(
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ه���ل ه���ن���اك ف����رق ب���ني امل�����وت وال���ق���ت���ل يف 
اهلل  ىَل  َلإِ ُقِتلُتْم  ْو  اأَ ُم��تُّ��ْم  ت��ع��اىل:{َوَل��ِئ��ْن  قوله 

�َصُروَن}؟ )�صورة اآل عمران، الآية 58	( حُتْ
 .	.نعم هناك فرقٌ بينهما
كا ل فرق بينهما.	. 
القتل يف املعركة وما �صواه فهو موت.	. 

قوله  يف   الباقر الإم���ام  عن  زرارة  عن 
�َصُروَن}  تعاىل: {َوَلِئْن ُمتُّْم اأَْو ُقِتلُتْم َلإِىَل اهلل حُتْ
قال: »قد فّرق اهلل بينهما« ثم قال: »اأكنت قاتا 
رجا لو قتل اأخاك؟« قلت: نعم، قال: »فلو مات 
اأح��دا؟« قلت: ل، قال: »األ  اأكنت قاتا به  موتا 

ترى كيف فّرق اهلل بينهما«.
)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص6		، ح	6	(
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قوله  يف  اهلل  ر�صوان  اتبعوا  الذين  هم  َم��ْن 
��َواَن اهلل َك��َم��ْن َب��اَء  ��َب��َع ِر���صْ ت��ع��اىل: {اأََف��َم��ِن اتَّ
ِب�َصَخٍط ِمَن اهلل...}؟ )�صورة اآل عمران، الآية 	6	(

هم �صحابة ر�صول اهللعامة.. 	
 .	.هم الأئمة
هم قراء القران عامة.	. 

ال�صادق:يف  الإمام  قاَل:قال  عمار  عن 
باَء  َكَمْن  اهلِل  واَن  ِر�صْ َبَع  اتَّ تعاىل:{اأََفَمِن  قوله 
ِب�َصَخٍط ِمَن اهلل...}فقال»الذين اتبعوا ر�صوان 
اهلل هم الأئمة،وهم واهلل يا عمار درجات 
ي�صاعف  اإّيانا  ومعرفتهم  وبوليتهم  للموؤمنني، 
الدرجات  لهم  اهلل  ويرفع  اأعمالهم،  لهم  اهلل 

العلى«. )الكايف ال�صريف : ج	، �ص0	4، ح84(
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َباَء  تعاىل:{...َكَمْن  قوله  يف  املق�صود  َم��ْن 

رُي}؟ ُم َوِبئ�َص امَل�صِ ِب�َصَخٍط ِمَن اهلل َوَماأَْواُه َجَهنَّ

)�صورة اآل عمران، الآية 	6	(

 .	.من جحد حق علي والأئمة من ولده

من قطع رحمه.	. 

من اأكل حرامًا ثم تاب.	. 

تعاىل: قوله  عن   ال�صادق الإم��ام  �ُصِئل 

»فهم  فقال:  اهلل...}  ِمَن  ِب�َصَخٍط  َب��اَء  {َكَمْن 

 واهلل الذين جحدوا حّق علي بن اأبي طالب

وحّق الأئمة مّنا اأهل البيت، فباوؤا لذلك �صخطا 

من اهلل«.

)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص9		، ح67	(
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وجل:  عّز  اهلل  قول  يف  املق�صودون  هم  َم��ْن 
ِمْن  ِبِهْم  َيْلَحُقوا  مَلْ  ِذيَن  ِبالَّ {...َوَي�ْصَتْب�ِصُروَن 

َخْلِفِهْم األَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلُهْم َيْحَزُنوَن}؟
)�صورة اآل عمران، الآية 70	(

 .	.صيعة اأهل البيت�
الأ�صباط.	. 
�صحابة الر�صول جميعًا.	. 

ق��ول اهلل عز  ع��ن   الباقر الإم����ام  ��ِئ��ل  ���صُ
َيْلَحُقوا...}،  مَلْ  ِذيَن  ِبالَّ ذكره:{َوَي�ْصَتْب�ِصُروَن 
���ص��ارت  ح���ني  �صيعتنا  واهلل  قال:»هم 
اأرواحهم يف اجلنة، وا�صتقبلوا الكرامة من اهلل 
عز وجل علموا وا�صتيقنوا اأنهم كانوا على احلق 

وعلى دين اهلل عز ذكره...«.
)تف�صري نور الثقلني : ج	، �ص58	، ح5	4(
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ا�ْصَتَجاُبوا  ِذيَن  تعاىل:{الَّ قوله  نزل  َمْن  يف 
ِللَِّذيَن  اْلَقْرُح  اَبُهُم  اأَ�صَ َما  َبْعِد  ِمْن  �ُصوِل  َوالرَّ هلِلِ 

َقْوا اأَْجٌر َعِظيٌم}؟ اأَْح�َصُنوا ِمْنُهْم َواتَّ
)�صورة اآل عمران، الآية 	7	(

اأبو ذر واملقداد و�صلمان.	. 
 .	.الإمام اأمري املوؤمنني علي
عمار بن يا�صر.	. 

عن ابن اأبي مري قال: قال يل الإمام جعفر 
 بعث عليا اإّن ر�صول اهلل« :ال�صادق
َما  َبْعِد  ِمْن  �ُصوِل  َوالرَّ هلِلِ  يف ع�صرة {ا�ْصَتَجاُبوا 
َقْوا اأَْجٌر  اَبُهُم اْلَقْرُح ِللَِّذيَن اأَْح�َصُنوا ِمْنُهْم َواتَّ اأَ�صَ

.»َعِظيٌم} اإّنا نزلت يف اأمري املوؤمنني
)تف�صري العيا�صي : ج	، �ص0		، ح	7	(
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ما معنى التفكر يف قول اهلل �صبحانه وتعاىل: 

َماَواِت َواْلأَْر�ِص...}؟ ُروَن يِف َخْلِق ال�صَّ {... َوَيَتَفكَّ

)�صورة اآل عمران، الآية 	9	(

كرثة ال�صاة وال�صوم.	. 

حفظ القراآن الكري.	. 

 .	.التفكر يف امر اهلل َعزَّ َوَجَل

اأبا  الإم��ام  �صمعت  قال:  عن معمر بن خاد 

كرثة  العبادة  »لي�ص  يقول:   الر�صا احل�صن 

اأمر  يف  التفكر  العبادة  اإّنا  وال�صوم،  ال�صاة 

اهلل َعزَّ َوَجَل«.

)الكايف ال�صريف : ج	، �ص55، ح4(
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مع َمْن اأمرنا باملرابطة  يف قول اهلل عّز وجل: 

اِبُروا َوَراِبُطوا  وا َو�صَ ِبُ ِذيَن اآََمُنوا ا�صْ {َيا اأَيَُّها الَّ

ُقوا اهلل َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن}؟ َواتَّ

)�صورة اآل عمران، الآية 00	(

مع الذين يوؤدون الزكاة.. 	

	 ..مع الأئمة

مع الذين ي�صاعدون الفقراء.. 	

عن الإمام جعفر بن حممد ال�صادق يف 

اِبُروا َوَراِبُطوا}  وا َو�صَ ِبُ قول اهلل َعزَّ َوَجَل {ا�صْ

على  و�صابروا  الفرائ�ص  على  »ا���ص��بوا  ق��ال: 

.»امل�صائب ورابطوا على الأئمة

)الكايف ال�صريف : ج	، �ص	8، ح	(


