ما املق�صود بالقر�آن والفرقان؟
1.القر�آن جملة الكتاب والفرقان املحكم
الواجب العمل به.
2.القر�آن هو القراءة والفرقان هو التوراة.
3.الق ��ر�آن كت ��اب الإ�س�ل�ام والفرق ��ان لباق ��ي
ا لأديان.
ُ�س ��ئل الإمام جعفر ب ��ن حممد ال�صادق

ع ��ن الق ��ر�آن والفرق ��ان �أهما �ش ��يئان �أو �ش ��يء
واح ��د؟ فق ��ال« :الق ��ر�آن جمل ��ة الكت ��اب
والفرق ��ان املحك ��م الواجب العم ��ل به».
(الكايف ال�شريف  :ج� ،2ص ،630ح)11
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ما املق�صود بالآيات املحكمات؟
�1.1أمري امل�ؤمنني والأئمة.
2.الآيات ذات احلكمة واملوعظة.
3.الآيات التي تتعلق بالأحكام ال�شرعية.
عن الإمام ال�صادق يف قول اهلل تعاىل:
�اب ِم� ْن� ُه َ�آ َي ��اتٌ
}هُ � َو ا َّل ��ذِ ي �أَ ْن� ��زَ َل َع� َل� ْي� َ�ك ا ْل� ِ�ك� َت� َ
م َك َماتٌ { قال�« :أمري امل�ؤمنني والأئمة.»
ُْ
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،185ح)2
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َمنْ هم ال َّر ِا�س ُخونَ ِف ا ْل ِع ْل ِم؟
1.كبار ال�صحابة الذين ف�سروا القر�آن.
2.الأئمة.
3.العلماء والفقهاء.
قال الإمام ال�صادق « :نحن الرا�سخون
يف العلم ونحن نعلم ت�أويله».
(الكايف ال�شريف  :ج� ،1ص ،213ح)1
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ما الفرق بني املحكم واملت�شابه؟
1.ال فرق بينهما.
2.املحكم ما يعمل به واملت�شابه ما ا�شتبه على
جاهله.
3.املحكم ما فيه حكمة واملت�شابه ما فيه �شبهة.
ُ�س ��ئل الإمام جعفر ب ��ن حممد ال�صادق

عن املحكم واملت�شابه ،قال« :املحكم ما يعمل به
واملت�شابه ما ا�شتبه على جاهله».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،185ح)3
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ِباذا ُو ِ�ص َف الذين قالواَ } :ر َّب َنا َال ت ُِز ْغ ُق ُلو َب َنا
َب ْعدَ ِ�إ ْذ هَ دَ ْي َت َنا وَهَ ْب َل َنا ِمنْ َل ُد ْن َك َر ْح َم ًة ِ�إ َّن َك
اب{؟ (�سورة �آل عمران ،الآية )8
�أَ ْنتَ ا ْلوَهَّ ُ
1.قوم منافقون.
2.قوم �صاحلون.
3.قوم م�ص ّلون.
عن ه�شام بن احلكم ق��ال :ق��ال يل الإم��ام
مو�سى الكاظم�...« :إنّ اهلل حكى عن قوم
�صاحلني� :أنهم قالواَ } :ر َّب َنا َال ت ُِز ْغ ُق ُلو َب َنا َب ْعدَ
ِ�إ ْذ هَ دَ ْي َت َنا وَهَ ْب َل َنا ِمنْ َل ُد ْن َك َر ْح َم ًة ِ�إ َّن َك �أَ ْنتَ
اب { حني علموا �أن القلوب تزيغ وتعود �إىل
ا ْلوَهَّ ُ
عماها ورداها».
(الكايف ال�شريف  :ج� ،1ص ،13ح)12
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م ��ا املق�ص ��ود ب ��الأزواج املطه ��رة يف قول ��ه
تع ��اىلَ ...} :و�أَ ْز َوا ٌج ُم َط َّه� � َر ٌة َور ِْ�ض� � َوا ٌن ِمنَ اهلل
ري ِبا ْل ِع َبا ِد{؟ (�سورة �آل عمران ،الآية )15
َواهلل َب ِ�ص ٌ

1.م�ص ّليات.
2.ال يح�ضن وال يحدثن.
3.م�سلمات.
ع ��ن �أب ��ي ب�ص�ي�ر ع ��ن الإم ��ام �أب ��ي عب ��د
اهلل ال�ص ��ادق يف ق ��ول اهلل} :فيه ��ا �أزواج
مطه ��رة{ ق ��ال« :ال يح�ض ��ن وال يحدث ��ن».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،187ح)11
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الَ ْ�سحا ِر
متى يكتب امل�ؤمن ِمنَ املُ ْ�س َت ْغ ِف ِرينَ ِب ْ أ
الَ ْ�سحارِ{؟
يف قوله تعاىلَ ...}:واملُ ْ�س َت ْغفِرينَ ِب ْ أ
(�سورة �آل عمران ،الآية )17

1.من داوم على اال�ستغفار �سبعني مرة يف وتره
ل�سنة كاملة.
2.من داوم على اال�ستغفار يف �شهر رم�ضان.
3.من داوم على اال�ستغفار بعد كل ذنب.
َعنْ الإمام َ�أ ِبي َع ْبدِ اهلل ال�صادقَ ق َال:
توب
َ«منْ َق َال ِف � ِآخ ِر ا ْل َوت ِْر �أَ ْ�س َت ْغ ِف ُر اهلل َر ِّبي َو �أَ ُ
َام َع َلى َذ ِل َك َ�س َن ًة ُك ِت َب ِمنَ
�إِ َل ْي ِه َ�س ْب ِع َني َم َّر ًة َو د َ
الَ ْ�سحارِ».
املُ ْ�س َت ْغ ِف ِرينَ ِب ْ أ
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،188ح)16
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َمنْ هو القائم بالق�سط يف قول اهلل ع ّز وجل:
َ
}�شهِ دَ اهلل �أَ َّن ُه َل �إِ َل َه �إِ َّل هُ َو َوا َمل َل ِئ َك ُة َو�أُو ُلو ا ْل ِع ْل ِم
َقا ِئ ًما ِبا ْل ِق ْ�س ِط{...؟ (�سورة �آل عمران ،الآية )18

1.1الإمام.
2.ال�صحابي.
3.احلاكم العادل من الكفار.
ُ�س ِئل الإمام الكاظم عن قول اهلل تعاىل:
َ
}�شهِ دَ اهلل َ�أ َّن ُه َل ِ�إ َل َه ِ�إ َّل هُ َو َوا َمل َل ِئ َك ُة َو�أُو ُلو ا ْل ِع ْل ِم
َقا ِئ ًما ِبا ْل ِق ْ�س ِط{ قال« :هو الإمام».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،189ح)19
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م ��ا املق�ص ��ود بـ(الإ�س�ل�ام) يف قول ��ه تعاىل:
ال ْ�س َل ُم َو َما اخْ َت َل َف ا َّلذِ ينَ
}�إِنَّ الدِّ ينَ ِع ْندَ اهلل ْ إِ
َاب �إِ َّل ِمنْ َب ْعدِ َما َجا َءهُ ُم ا ْل ِع ْل ُم{...؟
�أُوتُوا ا ْل ِكت َ
(�سورة �آل عمران ،الآية )19

1.الت�سليم لعلي بن �أبي طالب بالوالية.
2.حتية امل�سلمني.
3.الت�سامل بني امل�سلمني.
عن الإم ��ام الباقريف ق��ول اهلل تعاىل:
ال ْ�س َل ُم{ قال« :الت�سليم
}�إِنَّ الدِّ ينَ ِع ْندَ اهلل ْ إِ
لعلي بن �أبي طالب بالوالية».
(بحار الأنوار  :ج� ،35ص)341
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م ��ا املق�صود م ��ن قول ��ه تع ��اىل بـ}...تُخْ ِر ُج
ال َّي ِم ��نَ امل ِّي ِت َوتُخْ ِر ُج ْاليِّتَ ِم ��نَ ْ َ
َْ
ال ِّي{...؟
(�سورة �آل عمران ،الآية )27

1.تخ ��رج امل�ؤم ��ن م ��ن الكاف ��ر ،والكاف ��ر م ��ن
امل�ؤم ��ن.
2.تخرج الإن�سان من النطفة والنطفة منه.
3.تخرج الزرع من النواة والنواة من الزرع.
عن الإمام ال�صادق قال�« :إنّ امل�ؤمن �إذا
مات مل يكن م ّيتا ،ف�إن امليت هو الكافر� ،إنّ اهلل
ع ّز وجل يقول} :تُخْ ِر ُج ْ َ
ال َّي ِمنَ ْاليِّتِ َوتُخْ ِر ُج
ْال � ِّي��تَ ِم��نَ ْ َ
ال � ِّ�ي{ يعني امل��ؤم��ن م��ن الكافر،
والكافر من امل�ؤمن».
(تف�سري نور الثقلني  :ج� ،1ص ،206ح)80
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�أ َّي ُة �آية ي�ش�ي�ر �إليها �أه ��ل البيتعلى �أنّ
الدين هو احلب؟
�}1.إنْ ُك ْن ُت � ْ�م ُت ُّب ��ونَ اهلل َفاتَّب ُع ��وين ُي ْحب ْب ُك � ُ�م
اهلل{.
ا�س ُح ُّب َّ
ال�ش َه َو ِات ِمنَ ال ِّن َ�ساءِ{.
ُ }2.ز ِّينَ ِلل َّن ِ
ت ُّبونَ {.
ما ُ ِ
َ }3.لنْ َت َنا ُلوا ا ْل ِ َّب َحتَّى ُت ْن ِف ُقوا ِ َّ
عن ِز َياد ْ َ
ال َّذاء قال :دخلت على الإمام حممد
فقلت...:ربا خال بي ال�شيطان
الباقر
ّ
فخبثت نف�سي ،ثم ذكرت ح ّبي �إ ّياكم وانقطاعي
�إليكم فطابت نف�سي؟ فقال« :ي��ا زي��اد ويحك
وما الدين �إال احلب� ،أال ترى �إىل قوله تعاىل:
ت ُّبونَ اهلل َفا َّت ِب ُع ِون ُي ْح ِب ْب ُك ُم اهلل{».
}�إِنْ ُك ْنت ُْم ُ ِ
(تف�سري العيا�شي ،ج� ،1ص ،190ح)25
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م ��ا معن ��ى (حم ��ررا) يف قول ��ه تع ��اىل:
م َّر ًرا َف َت َق َّب ْل
}� ...إِ ِّن َن � َ�ذ ْرتُ َل َك َم ��ا ِف َب ْط ِني ُ َ
ال�سمِ ي ُع ا ْل َع ِل ُيم{؟
ِم ِّني �إِ َّن َك �أَ ْنتَ َّ
(�سورة �آل عمران ،الآية )35

�1.أن ال يكون عبدا لأحد.
2.يدخل امل�سجد ّثم ال يخرج منه �أبد ًا.
�3.أن يكون �صاحب �سلطة و�ش�أن.
قال الإم��ام الباقر�« :إنّ ام��ر�أة عمران
بطنها}م َّر ًرا{ ،واملحرر للم�سجد
نذرت ما يف
َُ
يدخله ّثم ال يخرج منه �أبدا.»...
(الكايف ال�شريف  :ج� ،3ص ،105ح)4
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(ح ُ�صو ًرا) يف ق ��ول اهلل ع ّز وجل:
ما معن ��ى َ
}�...أَنَّ اهلل ُي َب ِّ�ش� � ُر َك ِب َي ْح َيى ُم َ�صدِّ ًقا ِب َك ِل َم ٍة ِمنَ
النيَ{؟
ال�ص ِ ِ
اهلل َو َ�س� �يِّدً ا َو َح ُ�صو ًرا َو َن ِب ًّيا ِمنَ َّ
(�سورة �آل عمران ،الآية)39 :

1.1الذي ي�أبى الن�ساء.
2.2الذي يحب الن�ساء.
3.الذي ُيع ّلم الن�ساء.
ق ��ال الإمام حمم ��د الباق ��رَ } :و َ�س� �يِّدً ا
َو َح ُ�صو ًرا{«واحل�ص ��ور ال ��ذي ي�أب ��ى الن�س ��اء
النيَ{».
ال�ص ِ ِ
} َو َن ِب ًّيا ِمنَ َّ
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،196ح)45
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م��ا معنى (اال� �ص �ط �ف��اء) يف امل ��وردي ��ن يف
قوله تعاىلَ } :و�إِ ْذ َقا َلتِ ا َمل َل ِئ َك ُة َيا َم � ْر َ ُي �إِنَّ
اك َع َلى ِن َ�سا ِء
ا�ص َط َف ِ
ا�ص َط َف ِ
اك َو َط َّه َر ِك َو ْ
اهلل ْ
النيَ{؟ (�سورة �آل عمران ،الآية)42 :
ا ْل َع َ ِ
1.ا�صطفاه ��ا من ذرية الأنبياء ولوالدة عي�س ��ى
من غري فحل.
2.ا�صطفاها للنبوة ولدخول بيت املقد�س.
3.ا�صطفاها من ذرية الأنبياء والكافل لها نبي ًا.
ق ��ال الإم� � ��ام الباقر« :م �ع �ن��ى الآي ��ة
ا�صطفاك من ذرية الأنبياء وطهرك من ال�سفاح
وا�صطفاك لوالدة عي�سى من غري فحل».
(جممع البيان  :ج� ،2ص)290
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َم ��نْ ه ��م ال�ش ��اهدون يف قول اهلل ع� � ّز وجل:
}َ ...فاك ُت ْب َنا َم َع َّ
�اهدِ ينَ {؟
ال�ش � ِ
(�سورة �آل عمران ،الآية )53

�1.أهل البيت.
2.2امل�ؤمنون العدول.
3.الأنبياءفقط.
ع��ن الإم ��ام�ي�ن ال �� �ص��ادق والكاظم،
يف قوله تعاىل} :فاكتبنا مع ال�شاهدين{ قال:
«نحن هم ،ن�شهد للر�سل على �أممها».
(بحار الأنوار  :ج� ،23ص ،336ح)3
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(م َك ��ر اهلل) يف قول ��ه تع ��اىل:
م ��ا معن ��ى َ
�اك� ِ�ري��نَ {؟
�ير ا َمل� ِ
} َو َم � َك � ُروا َو َم� َك� َر اهلل َواهلل َخ ْ ُ
(�سورة �آل عمران ،الآية )54

1.1ميكر بهم كما ميكرون.
2.يعفو عن مكرهم.
3.يجازيهم جزاء املكر.
ُ�سئل الإمام الر�ضا عن قول اهلل تعاىل:
} َو َم� َك� ُروا َو َم َك َر اهلل{ فقال�« :إنّ اهلل تبارك
وتعاىل ال ميكر ولكنه ع ّز وجل يجازيهم جزاء
املكر».
(تف�سري الربهان ،ج� ،2ص ،40ح)1
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َمنْ هم (�أَ ْب َنا�ؤ َناِ ،ن َ�سا�ؤ َنا�َ ،أ ْن ُف َ�س َنا) يف قوله
تعاىلَ ...} :ف ُق ْل َت َعا َل ْوا َندْ ُع �أَ ْب َنا َء َنا َو�أَ ْب َنا َء ُك ْم
َو ِن َ�سا َء َنا َو ِن َ�سا َء ُك ْم َو�أَ ْن ُف َ�س َنا َو�أَ ْن ُف َ�س ُك ْم{...؟
(�سورة �آل عمران ،الآية )61

1.علي وفاطمة واحل�سن واحل�سني.
2.2الر�سولوابنته وجميع ن�سائه.
3.ر�سول اهلل  و�أم �سلمة والقا�سم و�إبراهيم.
قال الإمام مو�س ��ى بن جعف ��ر الكاظم:
« ...كان ت�أويل �أبنائنا احل�سن واحل�سني ون�سائنا
فاطمة و�أنف�سنا علي بن �أبي طالب.»
(تف�سري الربهان  :ج� ،2ص ،43ح)3
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(ح ِني ًفا ُم ْ�س ِل ًما) يف قول اهلل تعاىل:
ما معنى َ
}ما َكانَ ِ�إ ْب َر ِاه ُيم َي ُهو ِد ًّيا َو َل َن ْ�ص َرا ِن ًّيا َو َل ِكنْ َكانَ
َ
ً
َح ِنيفا ُم ْ�س ِل ًما{...؟ (�سورة �آل عمران ،الآية )67
1.كان على دين حممد.
2.كان م�سامل ًا مع �أعدائه يحب ال�سالم.
3.كان م�س ّلم ًا على �أعدائه بتحية اال�سالم.
قال الإم��ام جعفر بن حممد ال�صادق:
}م��ا َك��انَ ِ�إ ْب� َر ِاه�ي� ُ�م
«ق��ال �أم�ير امل�ؤمننيَ :
َي� ُه��و ِد ًّي��ا َو َل َن ْ�ص َرا ِن ًّيا{ ال يهوديا ي�ص ّلي �إىل
امل �غ��رب وال ن���ص��ران�ي��ا ي�ص ّلي �إىل امل���ش��رق،
ولكن كان حنيفا م�سلما ،يقول كان على دين
حممد.»
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،201ح)60
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َمنْ هم }ا َّلذِ ينَ �آَ َم ُنوا{ يف قول اهلل تعاىل:
ا�س ِب�إِ ْب َر ِاه َيم َل َّلذِ ينَ ا َّت َب ُعو ُه وَهَ َذا
}�إِنَّ �أَ ْو َل ال َّن ِ
ال َّن ِب ُّي َوا َّلذِ ينَ �آَ َم ُنوا َواهلل َو ِ ُّ
ل املُ�ؤ ِْم ِننيَ{؟
(�سورة �آل عمران ،الآية )68

1.هم الأئمة ومن اتبعهم.
2.هم �أمة �إبراهيم يف زمانه.
3.هم الأنبياء من بعد النبي ابراهيم.
عن الإمام الباقر يف قول اهلل عز وجل
ا�س ِب�إِ ْب َر ِاه َيم َل َّلذِ ينَ ا َّت َب ُعو ُه وَهَ َذا
}�إِنَّ �أَ ْو َل ال َّن ِ
ال َّن ِب ُّي َوا َّلذِ ينَ �آَ َم ُنوا{ قال« :هم الأئمة
ومن اتبعهم».
(بحار الأنوار  :ج� ،23ص ،225ح)42
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َمنْ هم املعنيون يف قوله تعاىلَ :
}...ل ُي َك ِّل ُم ُه ُم
اهلل َو َل َي ُ
نظ ُر �إِ َل ْيهِ ْم َي� ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َو َل ُيزَ ِّكيهِ ْم
َ
اب �أ ِلي ٌم{؟ (�سورة �آل عمران ،الآي��ة )77
َو َل ُه ْم َع� َ�ذ ٌ
1.من ادعى العلم ولي�س بعامل.
2.م ��ن ادع ��ى �إمامة من اهلل لي�س ��ت ل ��ه ،ومن
جحد �إمام ��ا من اهلل.
3.من ادعى الإ�سالم ولي�س مب�سلم.
قال الإمام ال�صادق« :ثالثة ال يك ّلمهم
اهلل يوم القيامة وال يز ّكيهم ولهم عذاب �أليم:
من ادّعى �إمامة من اهلل لي�ست له ،ومن جحد
�إماما من اهلل ،ومن زعم �أن لهما يف الإ�سالم
ن�صيبا».
(الكايف ال�شريف  :ج� ،1ص ،373ح)4
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ما معنى ( َل ُت�ؤ ِْم ُ َّن ِب ِه َو َل َت ْن ُ�ص ُر َّنهُ) يف قوله
تعاىلُ ...} :ث َّم َجا َء ُك ْم َر ُ�سو ٌل ُم َ�صدِّ ٌق لِ َا َم َع ُك ْم
َل ُت�ؤ ِْم ُ َّن ِب ِه َو َل َت ْن ُ�ص ُر َّنهُ{...؟
(�سورة �آل عمران ،الآية )81

1.لت�ؤمنن بالكتب ال�سماوية ولتن�صرنّ القر�آن.
2.لت�ؤمنن مبحمد ولتن�صرنّ عل ّي ًا.
3.لت�ؤمنن ب�أنبياء �أويل العزم ولتن�صرنّ عي�سى.
ق ��ال الإم ��ام ال�ص ��ادق يف قول ��ه تعاىل
}...ل ُت�ؤ ِْم ُ َّن ِب� � ِه َو َل َت ْن ُ�ص ُر َّنهُ{َ « :ل ُت�ؤ ِْم َّنن بر�س ��ول
اهلل ولتن�ص ��رن �أمري امل�ؤمن�ي�ن ،...وال
يبع ��ث اهلل نبيا وال ر�س ��وال �إال ُر ّد �إىل الدنيا حتى
يقات ��ل بني يدي �أم�ي�ر امل�ؤمنني.»
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،204ح)76
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يف � ّأي زم��ان يتحقق ق��ول الباري ع� ّز وجل:
ال ْر ِ�ض َط ْو ًعا
ال�س َما َو ِات َو َْ أ
}َ ...و َل ُه �أَ ْ�س َل َم َمنْ ِف َّ
َو َك ْرهً ا َو�إِ َل ْي ِه ُي ْر َج ُعونَ {؟
(�سورة �آل عمران ،الآية )83

1.يوم املبعث النبوي ال�شريف.
2.يوم قيام القائم.
3.يوم القيامة.
عن رفاعة قال� :سمعت الإمام ال�صادق
ال�س َما َو ِات
يف قوله تعاىلَ } :و َل� ُه �أَ ْ�س َل َم َمنْ ِف َّ
الَر�� ِ��ض َط� ْو ًع��ا َو َك � ْرهً ��ا{ قال�« :إذا قام
َو ْ أ
القائم ال يبقى �أر�ض �إال نودي فيها ب�شهادة
�أن ال اله �إال اهلل و�أنّ حممد ًا ر�سول اهلل».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،207ح)81
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مب� ��اذا َو � َ��ص � َ�ف ا ل� �ق ��ر �آن ا ل �ك ��رمي �أ ب �ن��اء
يعقوب  ؟
�1.أنبياء.
2.2ر�سل.
�3.أ�سباط.
ع��ن ح� ّن��ان ب��ن �سدير ع��ن �أب�ي��ه ،ق��ال :قلت
للإمام الباقر ،ك��ان ول��د يعقوب �أنبياء؟
قال« :ال ،ولكنهم كانوا �أ�سباط �أوالد الأنبياء ومل
يكونوا يفارقون الدنيا �إال �سعداء تابوا وتذكروا
ما �صنعوا».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،81ح)106
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ما املق�صود من قوله تعاىلَ } :و َمنْ َي ْب َت ِغ َغ ْ َي
ال ْ�س َل ِم ِدي ًنا َف َلنْ ُي ْق َب َل ِم ْن ُه وَهُ َو ِف ْ آ
الَ ِخ َر ِة ِمنَ
ْ إِ
َْ
ا�س ِرينَ {؟ (�سورة �آل عمران ،الآية )85
ال ِ
َ 1.1ي ْب َت ِغ غري الت�سليم لوالية اهل البيت.
َ 2.2ي ْب َت ِغ عدم دفع اجلزية التي فر�ضها الإ�سالم
على غري امل�سلمني.
َ 3.3ي ْب َت ِغ عدم الت�سليم بجميع الأديان.
عن الإمام ال�صادق يف قول اهلل تعاىل
ال ْ�س َل ِم ِدي ًنا َف َلنْ ُي ْق َب َل ِم ْن ُه وَهُ َو
} َو َمنْ َي ْب َت ِغ َغ ْ َي ْ إِ
الَ ِخ َر ِة ِمنَ ْ َ
ال ِا�س ِرينَ { قال« :غري الت�سليم
ِف ْ آ
لواليتنا».
(بحار الأنوار  :ج� ،23ص ،358ح)12
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َم ��نْ ه��م ع�ل��ى م�ل��ة ابراهيم يف قوله
تعاىلَ ...} :فا َّت ِب ُعوا ِم َّل َة �إِ ْب َر ِاه َيم َح ِني ًفا{...؟
(�سورة �آل عمران ،الآية)95 ،

1.النبي و ال�صحابة جميع ًا.
�2.آل حممد و�شيعتهم.
3.3امل�سلمون عامة.
عن عمر بن �أب��ي ميثم ق��ال� :سمعت الإم��ام
احل�سني بن علي �صلوات اهلل عليه يقول« :ما
�أحد على ملة �إبراهيم �إال نحن و�شيعتنا ،و�ساير
النا�س منها براء».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،417ح)145
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مل ��اذا �س ��ميت مك ��ة ببكة يف ق ��ول اهلل تعاىل:
}�إِنَّ �أَ َّو َل َب ْي � ٍ�ت ُو ِ�ض َع ِلل َّنا� � ِ�س َل َّلذِ ي ِب َب َّك� � َة ُم َبا َر ًكا
�ن{؟ (�س ��ورة �آل عم ��ران ،الآية )96
وَهُ ��دً ى ِل ْل َع َ ِال�ي َ
1.لأنّ ال ّنا�س يتباكون فيها خ�شوعا.
2.لأنّ النا�س تبكي �شوق ًا �إليها.
3.لأنّ النا�س تبك بع�ضهم بع�ضا بالأيدي.
ُ�س ِئ َل الإمام مو�سى بن جعفر ،عن م ّكة
مل �سميت ب ّكة؟ قال« :لأنّ النا�س تبك بع�ضهم
بع�ضا ب��الأي��دي،ي �ع �ن��ى ي��دف��ع بع�ضهم بع�ضا
بالأيدى يف امل�سجد حول الكعبة».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،211ح)98
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ما املق�صود بــ(الآيات البينات) يف قول اهلل
ا�س َل َّلذِ ي ِب َب َّك َة
تعاىل�} :إِنَّ �أَ َّو َل َب ْي ٍت ُو ِ�ض َع ِلل َّن ِ
ُم َبا َر ًكا وَهُ دًى ِل ْل َع َ ِال َني (ِ )96في ِه �آَيَاتٌ َب ِّي َناتٌ {...؟
(�سورة �آل عمران ،الآية )97-96

1.مق ��ام �إبراهي ��م واحلج ��ر اال�س ��ود ومن ��زل
ا�س ��ماعيل.
2.2ال�صفا واملروة.
3.جبل عرفات.
ُ�سئل الإمام ال�صادق عن قول اهلل تعاىل
}ِ ...في ِه �آَيَاتٌ َب ِّي َناتٌ { ...فقال« :مقام �إبراهيم
ح�ي��ث ق ��ام ع�ل��ى احل�ج��ر ف ��أث��رت ف�ي��ه ق��دم��اه،
واحلجر الأ�سود ،ومنزل �إ�سماعيل.»
(تف�سري نور الثقلني  :ج� ،1ص ،232ح)256
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ما املق�صود من قوله تعاىلَ ...} :و َمنْ د ََخ َل ُه
َكانَ �آَ ِم ًنا{...؟ (�سورة �آل عمران ،الآية )97
1.من َق َ�صدَ امل�سجد النبوي كان �آمنا.
2.م ��ن َق َ�صدَ البيت احل ��رام وعرف �أهل البيت
حقّ معرفتهم كان �آمنا.
3.3من َق َ�صدَ بيت املقد�س كان �آمنا
ُ�سئل الإمام جعفر ال�صادق عن قول اهلل
تعاىلَ } :و َمنْ د ََخ َل ُه َكانَ �آَ ِم ًنا{ فقال ...« :من
�أ ّم هذا البيت وهو يعلم �أ ّن��ه البيت ا ّل��ذي �أمره
اهلل ع ّز وج ّل به وعرفنا �أهل البيت حقّ معرفتنا
كان �آمنا يف الدّنيا والآخرة».
(الكايف ال�شريف  :ج� ،4ص ،545ح)25
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ما املق�صود بــ( ِب َح ْب � ِ�ل اهلل) من قوله تعاىل:
} َو ْاعت َِ�ص ُموا ِب َح ْب ِل اهلل َجمِ ي ًعا َو َل َت َف َّر ُقوا{...؟
(�سورة �آل عمران ،الآية )103

1.القبلة.
2.جمهور امل�سلمني.
�3.آل حممد.
ق��ال الإم ��ام الباقر�« :آل

حممد

هم حبل اهلل الذي �أمرنا باالعت�صام به ،فقال:
} َو ْاعت َِ�ص ُموا ِب َح ْب ِل اهلل َجمِ ي ًعا َو َل َت َف َّر ُقوا{».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،217ح)123
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َمنْ هم الذين �أمرنا اهلل تعاىل ب�أن ال نتفرق
عنهم يف قوله تعاىلَ } :و ْاعت َِ�ص ُموا ِب َح ْب ِل اهلل
َجمِ ي ًعا َو َل َت َف َّر ُقوا{...؟
(�سورة �آل عمران ،الآية )103

1.الأرحام.
�2.آل حممد.
3.ال�صحابة.
عن الإمام الباقر يف قول اهلل ع ّز وجل:
} َو َل َت َف َّر ُقوا{ قال�« :إنّ اهلل تبارك وتعاىل علم
�أنهم �سيفرتقون بعد نبيهم ويختلفون فنهاهم
عن التفرق كما نهى من كان قبلهم ف�أمرهم �أن
يجتمعوا على والية �آل حممد وال يتفرقوا».
(تف�سري القمي � :ص)104
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ِ َب �أنقذن ��ا اهلل تع ��اىل م ��ن الن ��ار يف قول ��ه
تع ��اىلَ ...} :و ُك ْنت ُْم َع َلى َ�ش� � َفا ُح ْف َر ٍة ِم ��نَ ال َّنا ِر
َف�أَ ْن َق َذ ُك ْم ِمن َها{...؟ (�س ��ورة �آل عمران ،الآية )103
1.بر�سول اهلل.
2.بطاعة الأب والأم والإح�سان �إليهما.
3.ب�إعانة املحتاج.
كان الإمام ال�صادق� إذا ذكر النبي
قال« :ب�أبي و�أمي ونف�سي وقومي وعرتتي ،عجب
للعرب كيف ال حتملنا على ر�ؤو�سها ،واهلل يقول
يف كتابه } َو ُك ْنت ُْم َع َلى َ�ش َفا ُح ْف َرةٍ {...فرب�سول
اهلل واهلل �أنقذوا».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،218ح)126
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يف َمنْ نزلت هذه الآية من قول اهلل تعاىل:
} َو ْل َت ُكنْ ِم ْن ُك ْم �أُ َّم ٌة يَدْ ُعونَ �إِ َل ْ َ
ال ْ ِي َو َي�أْ ُم ُرونَ
وف َو َي ْن َه ْونَ َع ِن املُ ْن َك ِر{...؟
ِب ْ َال ْع ُر ِ
(�سورة �آل عمران ،الآية )104

1.يف �آل حممد و�أتباعهم.
2.يف امل�سلمني جميع ًا.
3.يف امل�سلمني من اهل املدينة.
ع��ن الإم ��ام الباقر يف قوله } َو ْل� َت� ُك��نْ
ِم ْن ُك ْم �أُ َّم ٌة يَدْ ُعونَ �إِ َل ْ َ
ال ْ ِي{ قال« :فهذه الآية
لآل حممد ومن تابعهم يدعون �إىل اخلري
وي�أمرون باملعروف وينهون عن املنكر».
(تف�سري القمي � :ص)105
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يف َم ��نْ ُانزل ��ت ه ��ذه الآية م ��ن قول ��ه تعاىل:
ا�س َت ��أْ ُم � ُرونَ
ير �أُ َّم� � ٍة �أُخْ � ِ�ر َج � ْ�ت ِلل َّن ِ
} ُك� ْن� ُت� ْ�م َخ� َ
وف َو َت ْن َه ْونَ َع ِن املُن َك ِر{...؟
ِبا َمل ْع ُر ِ
(�سورة �آل عمران ،الآية )110

1.يف �صحابة الر�سول الأكرم.
2.يف او�صياء الر�سول خا�صة.
3.يف الأمة الإ�سالمية.
قال الإمام ال�صادقّ �« :إنا ُانزلت هذه
الآية على حممد فيه ويف الأو�صياء خا�صة
ا�س َت�أْ ُم ُرونَ
فقالُ }:كنت ُْم َخ َري �أُ َّم ٍة �أُخْ ِر َج ْت ِلل َّن ِ
وف َو َت ْن َه ْونَ َع ِن املُن َك ِر{.»...
ِبا َملع ُر ِ
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،219ح)129
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ما املق�صود بـ(احلبلني) من قول اهلل تعاىل:
ا�س{...؟
}�...إِ َّل ِب َح ْب ٍل ِمنَ اهلل َو َح ْب ٍل ِمنَ ال َّن ِ
(�سورة �آل عمران ،الآية )112

1.الأنبياء املر�سلني والأنبياء غري املر�سلني.
2.كتاب اهلل وعلي.
3.املالئكة املقربني والنا�س.
ع��ن الإم� ��ام ال�صادق يف ق��ول��ه تعاىل
ا�س{ قال:
} ِ�إ َّل ِب َح ْب ٍل ِم��نَ اهلل َو َح ْب ٍل ِم��نَ ال َّن ِ
«احلبل من اهلل كتاب اهلل ،واحلبل من النا�س
هو علي بن �أبي طالب.»
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،219ح)131
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املالئكة الذين ن�صروا ر�سول اهلل يف يوم
}...يْدِ ْد ُك ْم َر ُّب ُك ْم ِب َخ ْم َ�س ِة
بدر يف قوله تعاىل:
ُ
�آَ َل ٍف ِم��نَ ا َمل َل ِئ َك ِة ُم َ�س ِّو ِمنيَ{ هل �صعدوا �إىل
ال�سماء �أم بقوا يف الأر�ض؟(�سورة �آل عمران ،الآية )125
احلجة.
1.1بقوا يف الأر�ض لن�صرة الإمام ّ
2.بقوا معلقني بني ال�سماء والأر�ض.
3.ال ميكن للمالئكة �أن تبقى يف الأر�ض.
قال الإمام الباقر�« :إنّ املالئكة الذين
ن�صروا حممدا ي��وم ب��در يف الأر�� ��ض ،ما
�صعدوا بعد وال ي�صعدون حتى ين�صروا �صاحب
هذا الأمر وهم خم�سة �آالف».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،220ح)138
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م��ا معنى ( ُم ���َ�س � ِّو ِم�ينَ) يف ق��ول اهلل تعاىل:
}...يْدِ ْد ُك ْم َر ُّب ُك ْم ِب َخ ْم َ�س ِة � َآل ٍف ِمنَ ا َمل َل ِئ َك ِة
ُ
ُم َ�س ِّو ِمنيَ{؟ (�سورة �آل عمران ،الآية)125 :

1.عالمة على وجوههم.
2.العمائم.
الزي احلربي للقتال.
ّ 3.
عن الإمام �أبي احل�سن الكاظم يف قول
اهلل تعاىلُ }:م َ�س ِّو ِمنيَ{ قال« :العمائم.»...
(الكايف ال�شريف  :ج�،6ص،460ح)2
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ما ثواب َمنْ كظم غيظه يف قول اهلل تعاىل:
ا�س َواهلل
}َ ...وا ْل َك ِاظمِ َني ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعا ِف َني َع ِن ال َّن ِ
ُي ِح ُّب املُ ْح ِ�س ِنني{؟ (�سورة �آل عمران ،الآية )134

1.ال يرى�أمل املر�ض.
َ 2.زا َد ُه اهلل َع َّز َو َج َّل ع ّز ًا يف ال ُّد ْن َيا َو ْالآخ َرة.
3.الرزق الوا�سع.
ق��ال الإم ��ام ال�صادق«َ :م ��ا ِم ��نْ َع� ْب��دٍ
َك َظ َم َغ ْيظ ًا ِ�إ َّل َزا َد ُه اهلل َع َّز َو َج َّل ِع ّز ًا ِف ال ُّد ْن َيا
َو ْال ِآخ�� َر ِة َو َق��دْ َق� َ
كاظمِ َني
�ال اهلل َع َّز َو َج َّلَ }:وا ْل ِ
ا ْل � َغ � ْي� َ�ظ َوا ْل��ع ��ا ِف�ي َ�ن َع � ِ�ن ال � َّن��ا�� ِ�س َواهلل ُي� ِ�ح� ُّ�ب
املُ ْح ِ�س ِننيَ{ َو�أَ َثا َب ُه اهلل َم َكانَ َغ ْي ِظ ِه َذ ِلك».
(الكايف ال�شريف  :ج� ،2ص ،110ح)6
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ما معنى الإ�صرار يف قوله تعاىلَ }:و َمنْ َي ْغ ِف ُر
وب ِ�إ َّال اهلل َو َ ْل ُي ِ�ص ُّروا َعلى ما َف َع ُلوا وَهُ ْم
ال ُّذ ُن َ
َيع َل ُمونَ {؟ (�سورة �آل عمران ،الآية )135
�1.1أن يعود �إىل الذنب بعد اال�ستغفار.
�2.أن يذنب العبد وال ي�ستغفر اهلل وال يحدث
نف�سه بالتوبة.
�3.أن يعمل الذنب وهو يجهل حكمه.
عن الإم��ام الباقر يف قول اهللَ }:و َم��نْ
وب �إِ َّل اهلل َو َ ْل ُي ِ�ص ُّروا َع َلى َما َف َع ُلوا
َيغ ِف ُر ال ُّذ ُن َ
وَهُ � ْ�م َي ْع َل ُمونَ { قال«:الإ�صرار �أن يذنب
العبد وال ي�ستغفر اهلل وال يحدث نف�سه بالتوبة
فذلك الإ�صرار».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،222ح)144
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هن ��اك دولتان دول ��ة هلل ودولة لإبلي� ��س ،فما
الَ َّي ُام
ه ��ي دولة اهلل يف قوله تع ��اىلَ ...} :و ِت ْل َك ْ أ
ا�س{...؟
ُندَ ا ِو ُل َها َب ْ َي ال َّن ِ
(�سورة �آل عمران ،الآية )140

1.دولة نبي اهلل نوح.
2.دولة القائم احلجة املنتظر.
3.دولة نبي اهلل �سليمان.
عن الإمام ال�صادق يف قول اهلل تعاىل:
ا�س{ قال« :ما زال
} َو ِت ْل َك ْ أ
الَ َّي ُام ُندَ ا ِو ُل َها َب ْ َي ال َّن ِ
مذ خلق اهلل �آدم دولة هلل ،ودولة لإبلي�س ،ف�أين
دولة اهلل؟ �أما هو �إال قائم واحد».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،222ح)145
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ُق َبيل �أي معركة متنى امل�سلمون املوت يف قوله
تعاىلَ } :و َل َقدْ ُك ْنت ُْم َ َت َّن ْونَ ا َمل� ْوتَ ِمنْ َق ْب ِل �أَنْ
َت ْل َق ْو ُه{...؟ (�سورة �آل عمران ،الآية )143

1.1يف معركة االحزاب.
2.يف معركة احد.
3.يف معركة حنني.
عن الإمام الباق ��ر يف قوله تعاىلَ }:و َل َقدْ
ُكنت ُْم َ َت َّن ْونَ ا َمل ْوت ِمنْ َق ْب ِل �أَنْ َت ْل َقو ُه{...قال«:ف�إنّ
امل�ؤمنني ملا اخربهم اهلل بالذي فعل ب�ش ��هدائهم
ي ��وم ب ��در ومنازلهم م ��ن اجلنة رغب ��وا يف ذلك
فقال ��وا اللهم �أرنا القتال ن�ست�ش ��هد فيه ف�أراهم
اهلل �إ ّي ��اه يف يوم احد.»...
(تف�سري القمي� :ص)114
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مااملق�ص ��ود ب َ
ــ(غ ًّم ��ا)يف قول ��ه تع ��اىل:
}َ ...ف�أَثا َب ُك � ْ�م َغ ًّما ِب َغ � ٍّ�م ِل َك ْيال َ ْ
تزَ ُن ��وا َعلى ما
فا َت ُك ْم َو الم ��ا �أَ�صا َب ُك ْم{...؟
(�سورة �آل عمران ،الآية )153

1.1ا ْل َه ِز َمي ُة َو ا ْل َقت ُْل.
2.2احلزن والي�أ�س.
3.3ترك الغنيمة.
َع ��نْ الإمام َ�أ ِب ��ي َج ْع َف ٍر الباق ��رِ ف َق ْو ِله
الَ َّو ُل
} َف�أَثا َب ُك � ْ�م َغ ًّم ��ا ِب َغ � ٍ�م{ َف�أَ َّم ��ا ا ْل َغ� � ُّم ْ أ
َفا ْل َه ِز َمي� � ُة َوا ْل َق ْت � ُ�ل.»...
( تف�سري القمي  :ج� ، 1ص)120
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َم ��نْ هم الذي ��ن ذكرهم اهلل تع ��اىل يف قوله
ا�س� �تَزَ َّل ُه ُم َّ
ال�ش� � ْي َطانُ ِب َب ْع ِ�ض
تع ��اىل�...} :إِ َّ َن ��ا ْ
َم ��ا َك َ�س� � ُبوا َو َل َقدْ َع َف ��ا اهلل َع ْن ُه � ْ�م ِ�إنَّ اهلل َغ ُفو ٌر
َح ِلي ٌم{؟ (�س ��ورة �آل عم ��ران ،الآية )155

�1.أ�صحاب العقبة.
�2.2أ�صحاب مو�سى.
�3.أ�صحاب عي�سى.
عن الإم ��ام ال�صادق يف قوله�ِ } :إ َّ َن ��ا
ا�ستَزَ َّل ُه ُم َّ
ال�ش ْي َطانُ ِب َب ْع ِ�ض َما َك َ�س ُبوا{ قال:
ْ
«هم �أ�صحاب العقبة».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،225ح)158
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ــ(�س ِب ِيل اهلل) من قول اهلل َع َّز
ما املق�صود ب َ
َو َج َلَ } :و َلئِنْ ُق ِتلت ُْم ِف َ�س ِب ِيل اهلل �أَ ْو ُمت ُّْم َ َل ْغ ِف َر ٌة
ِمنَ اهلل َو َر ْح َم ٌة{...؟ (�سورة �آل عمران ،الآية )157
�1.آدم وذريته.
�2.أمري امل�ؤمنني علي وذريته.
3.3يعقوب وذريته.
عن جابر بن عبد اهلل الأن�صاري عن الإمام
حممد الباقر ق��ال� :س�ألته ع��ن ق��ول اهلل
تعاىلَ }:و َلئِنْ ُق ِتلت ُْم ِف َ�س ِب ِيل اهلل �أَ ْو ُمت ُّْم{،
فقال يل�«...:سبيل اهلل علي وذريته ومن
قتل يف واليتهم قتل يف �سبيل اهلل ،وم��ن مات
يف واليتهم مات يف �سبيل اهلل».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،225ح)159
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ه ��ل ه��ن ��اك ف� ��رق ب�ي�ن امل � ��وت وال��ق��ت ��ل يف
قوله ت�ع��اىلَ }:و َل� ِئ��نْ ُم� ُّت� ْ�م َ�أ ْو ُق ِتلت ُْم َ ِ إل َل اهلل
ُْ
ت َ�ش ُرونَ {؟ (�سورة �آل عمران ،الآية )158
1.نعم هناك فرقٌ بينهما.
2.كال ال فرق بينهما.
3.القتل يف املعركة وما �سواه فهو موت.
عن زرارة عن الإم ��ام الباقر يف قوله
تعاىلَ } :و َلئِنْ ُمت ُّْم �أَ ْو ُق ِتلت ُْم َ ِإل َل اهلل ُ ْ
ت َ�ش ُرونَ {
قال« :قد ف ّرق اهلل بينهما» ثم قال�« :أكنت قاتال
رجال لو قتل �أخاك؟» قلت :نعم ،قال« :فلو مات
موتا �أكنت قاتال به �أح��دا؟» قلت :ال ،قال�« :أال
ترى كيف ف ّرق اهلل بينهما».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،226ح)161
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َم��نْ هم الذين اتبعوا ر�ضوان اهلل يف قوله
ت�ع��اىل�} :أَ َف � َم� ِ�ن ا َّت � َب � َع ِر� ْ��ض � َوانَ اهلل َك� َم��نْ َب��ا َء
ِب َ�س َخ ٍط ِمنَ اهلل{...؟ (�سورة �آل عمران ،الآية )162
1.1هم �صحابة ر�سول اهللعامة.
2.هم الأئمة.
3.هم قراء القران عامة.
عن عمار َ
قال:قال الإمام ال�صادق:يف
هلل َك َمنْ با َء
قوله تعاىل�}:أَ َف َم ِن ا َّت َب َع ر ِْ�ضوانَ ا ِ
ِب َ�س َخ ٍط ِمنَ اهلل{...فقال«الذين اتبعوا ر�ضوان
اهلل هم الأئمة،وهم واهلل يا عمار درجات
للم�ؤمنني ،وبواليتهم ومعرفتهم �إ ّيانا ي�ضاعف
اهلل لهم �أعمالهم ،ويرفع اهلل لهم الدرجات
العلى»( .الكايف ال�شريف  :ج� ،1ص ،430ح)84
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َم��نْ املق�صود يف قوله تعاىلَ ...}:ك َمنْ َبا َء
ئ�س ا َمل ِ�ص ُري{؟
ِب َ�س َخ ٍط ِمنَ اهلل َو َم�أْ َوا ُه َج َه َّن ُم َو ِب َ
(�سورة �آل عمران ،الآية )162

1.من جحد حق علي والأئمة من ولده.
2.من قطع رحمه.
3.من �أكل حرام ًا ثم تاب.
ُ�س ِئل الإم��ام ال�صادق عن قوله تعاىل:
} َك َمنْ َب��ا َء ِب َ�س َخ ٍط ِمنَ اهلل {...فقال« :فهم
واهلل الذين جحدوا حقّ علي بن �أبي طالب
وحقّ الأئمة م ّنا �أهل البيت ،فبا�ؤا لذلك �سخطا
من اهلل».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،229ح)167
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َم��نْ هم املق�صودون يف قول اهلل ع ّز وجل:
}َ ...و َي ْ�س َت ْب ِ�ش ُرونَ ِبا َّلذِ ينَ َ ْل َي ْل َح ُقوا بِهِ ْم ِمنْ
َخ ْلفِهِ ْم � َّأل َخ ْو ٌف َع َل ْيهِ ْم َو َلهُ ْم َي ْحزَ ُنونَ {؟
(�سورة �آل عمران ،الآية )170

�1.شيعة �أهل البيت.
2.الأ�سباط.
�3.صحابة الر�سول جميع ًا.
� ُ��س� ِئ��ل الإم� ��ام الباقر ع��ن ق��ول اهلل عز
ذكرهَ }:و َي ْ�س َت ْب ِ�ش ُرونَ ِبا َّلذِ ينَ َ ْل َي ْل َح ُقوا،{...
قال«:هم واهلل �شيعتنا ح�ي�ن � �ص��ارت
�أرواحهم يف اجلنة ،وا�ستقبلوا الكرامة من اهلل
عز وجل علموا وا�ستيقنوا �أنهم كانوا على احلق
وعلى دين اهلل عز ذكره.»...
(تف�سري نور الثقلني  :ج� ،1ص ،258ح)435
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ا�ست ََجا ُبوا
يف َمنْ نزل قوله تعاىل}:ا َّلذِ ينَ ْ
ِلِ َوال َّر ُ�س ِول ِمنْ َب ْعدِ َما �أَ َ�صا َب ُه ُم ا ْل َق ْر ُح ِل َّلذِ ينَ
�أَ ْح َ�س ُنوا ِم ْن ُه ْم َوا َّت َق ْوا �أَ ْج ٌر َع ِظي ٌم{؟
(�سورة �آل عمران ،الآية )172

�1.أبو ذر واملقداد و�سلمان.
2.الإمام �أمري امل�ؤمنني علي.
3.عمار بن يا�سر.
عن ابن �أبي مرمي قال :قال يل الإمام جعفر
ال�صادق�« :إنّ ر�سول اهلل بعث عليا
ل َوال َّر ُ�س ِول ِمنْ َب ْعدِ َما
}ا�ست ََجا ُبوا ِ ِ
يف ع�شرة ْ
�أَ َ�صا َب ُه ُم ا ْل َق ْر ُح ِل َّلذِ ينَ �أَ ْح َ�س ُنوا ِم ْن ُه ْم َوا َّت َق ْوا �أَ ْج ٌر
َع ِظي ٌم{ � ّإنا نزلت يف �أمري امل�ؤمنني.»
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،230ح)171
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ما معنى التفكر يف قول اهلل �سبحانه وتعاىل:
الَ ْر ِ�ض{...؟
ال�س َما َو ِات َو ْ أ
}َ ...و َي َت َف َّك ُرونَ ِف َخ ْل ِق َّ
(�سورة �آل عمران ،الآية )191

1.كرثة ال�صالة وال�صوم.
2.حفظ القر�آن الكرمي.
3.التفكر يف امر اهلل َع َّز َو َج َل.
عن معمر بن خالد قال� :سمعت الإم��ام �أبا
احل�سن الر�ضا يقول« :لي�س العبادة كرثة
ال�صالة وال�صومّ � ،إنا العبادة التفكر يف �أمر
اهلل َع َّز َو َج َل».
(الكايف ال�شريف  :ج� ،2ص ،55ح)4
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مع َمنْ �أمرنا باملرابطة يف قول اهلل ع ّز وجل:
ا�ص ِ ُبوا َو َ�صا ِب ُروا َو َرا ِب ُطوا
} َيا �أَ ُّي َها ا َّلذِ ينَ �آَ َم ُنوا ْ
َوا َّت ُقوا اهلل َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُحونَ {؟
(�سورة �آل عمران ،الآية )200

1.1مع الذين ي�ؤدون الزكاة.
2.2مع الأئمة.
3.3مع الذين ي�ساعدون الفقراء.
عن الإمام جعفر بن حممد ال�صادق يف
}ا�ص ِ ُبوا َو َ�صا ِب ُروا َو َرا ِب ُطوا{
قول اهلل َع َّز َو َج َل ْ
ق��ال« :ا��ص�بروا على الفرائ�ض و�صابروا على
امل�صائب ورابطوا على الأئمة.»
(الكايف ال�شريف  :ج� ،2ص ،81ح)3
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