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ما ثواب َمْن قراأ �سورة الن�ساء يف كل جمعة ؟

1 ..اأمن من �سغطة القرب

اأمن من املر�ض.. 2

اأمن من الفقر.. 3

ق���راأ  قال:»م���ن   املوؤمن���ن اأم���ر  ع���ن 

�س���ورة الن�س���اء يف كل جمع���ة اأم���ن م���ن �سغطة 

. القرب«

)تف�سر نور الثقلن : ج1،�ض270،ح1(
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 م���ا املق�س���ود ب��)الأَرَح���اَم( م���ن قول���ه تع���اىل :
���ِذي َت�َس���اَءُلوَن ِب���ِه َوالأَرَحاَم ُق���وا اهلل الَّ  {...َواتَّ

اإِنَّ اهلل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا}؟
)�سورة الن�ساء،الآية1( 

1 .. َرِحم حممد واآل حممد
رحم ال�سحابة.. 2
رحم اجلار.. 3

رح���م ق���ال:»اإن   الر�س���ا الإم���ام   ع���ن 
اآل حمم���د الأئم���ة ملعلقة بالعر����ض تقول: 
 الله���م �سل م���ن و�سلني واقطع م���ن قطعني ثم
 ه���ي جاري���ة بعده���ا يف اأرح���ام املوؤمن���ن، ث���م

ُق���وا اهلل الَِّذي َت�س���اَئُلوَن ِبِه  تال ه���ذه الآية{َو اتَّ
َوالأَرحام}«.

)الكايف ال�سريف : ج2،�ض156، ح26(.
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م���ا املق�سود ب��)ال�س���فيه( من قول���ه تعاىل : 

���َفَهاَء اأَْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل اهلل َلُكْم  {َوَل ُتوؤُتوا ال�سُّ

ِقَياًما َواْرُزُقوُهْم ِفيَها َواْك�ُسوُهْم َوُقوُلوا َلُهْم َقْوًل 

َمْعُروًفا}؟ )�سورة الن�ساء،الآية5( 

1 ..كل من ي�سرب امل�سكر

كل من يهمل ال�سالة.. 2

كل من ترك احلج.. 3

 �ُس���ئل الإم���ام الباق���ر ع���ن ه���ذه الآي���ة

���َفَهاَء اأَْمَواَلُك���ُم} ق���ال:»كل من  {َوَل ُتوؤُت���وا ال�سُّ

ي�سرب امل�س���كر فهو �سفيه «.

)تف�سر نور الثقلن : ج1، �ض278 ، ح49(
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 مت���ى يدف���ع لليتيم���ة ماله���ا من قول���ه تعاىل:

���َكاَح َفاإِْن  َذا َبَلُغ���وا النِّ ���ى اإِ {َواْبَتُل���وا اْلَيَتاَم���ى َحتَّ

ْمَواَلُهْم...}؟ اآَن�ْسُتْم ِمْنُهْم ُر�ْسًدا َفاْدَفُعوا اإَِلْيِهْم اأَ

)�سورة الن�ساء،الآية 6(

1 ..اإذا َعِلْمَت اأنها ل تف�سد ول ت�سيع

اإذا بلغت ال�سابعة من عمرها.. 2

اإذا تعلمت القراءة والكتابة.. 3

اليتيم���ة ع���ن   ال�س���ادق الإم���ام   �ُس���ِئَل 

 مت���ى يدف���ع اإليها مالها؟ ق���ال:»اإذا علم���ت اأنها

ل تف�سد ول ت�سيع...«.

)الكايف ال�سريف : ج7 ، �ض68 ، ح4(
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 كي���ف يج���يء اآكل م���ال اليتي���م ي���وم القيامة
ُكُل���وَن اأَْم���َواَل  ِذي���َن َياأْ م���ن قول���ه تع���اىل:{اإنَّ الَّ
���ا َياأُكُل���وَن يِف ُبُطوِنِه���ْم َناًرا  َ نَّ اْلَيَتاَم���ى ُظْلًم���ا اإِ
الن�س���اء،الآية10( )�س���ورة  �َس���ِعًرا}؟  َلْوَن  َو�َس���َي�سْ

فا.. 1 ما ُمْتَ ياأتي ُمَنعَّ
ياأتي �ساحكا مقهقها. . 2
ياأتي والنار تلتهب يف بطنه حتى يخرج لهب . 3

.النار من فيه
اآكل م���ال  الباق���ر:»...اأن  ق���ال الإم���ام 
اليتي���م يجيء يوم القيامة والنار تلتهب يف بطنه 
حتى يخ���رج لهب النار من فيه حت���ى يعرفه كل 

اأه���ل اجلمع اأنه اآكل م���ال اليتيم...«.
)الكايف ال�سريف : ج2، �ض28 ، ح1(
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الطاعة يف اأي اأمر من قوله تعاىل:{...َوَمْن 

اٍت ...}؟ ُيِطِع اهلل َوَر�ُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّ

)�سورة الن�ساء،الآية13( 

يف اأداء الزكاة.. 1

يف حفظ القراآن.. 2

3 ..والأئمة من بعده يف ولية علي

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

:ع���ز وجل:{َوَمْن ُيِطِع اهلل َوَر�ُس���وَلُه} قال 

 »يف ولية علي وولية الأئمة من بعده،

فقد فاز فوزا عظيما...«.

)الكايف ال�سريف : ج1 ، �ض414 ، ح8( 



7

وق���ت الحت�س���ار التوب���ة يف  تقب���ل   مت���ى ل 
ْوَبُة ِللَِّذي���َن َيْعَمُلوَن  م���ن قوله تعاىل{َوَلْي�َس���ِت التَّ
���َر اأََحَدُهُم امَل���ْوُت َقاَل ���ى اإَِذا َح�سَ َئاِت َحتَّ ���يِّ  ال�سَّ

اإِنِّ ُتْبُت اْلآَن...}؟ )�سورة الن�ساء،الآية18(
اإذا �سار فقرًا.. 1
2 ..اإذا عاين اأمر الآخرة
اإذا اأ�سيب مبر�ض.. 3

 �ُس���ئَل الإم���ام ال�س���ادق ع���ن ق���ول اهلل
َيْعَمُل���وَن  ِللَِّذي���َن  وَب���ُة  التَّ وجل{َوَلْي�َس���ِت  ع���ز 
���َر اأََحَدُهُم امَل���ْوُت َقاَل  ���ى اإَِذا َح�سَ َئاِت َحتَّ ���يِّ ال�سَّ
اإِنِّ ُتب���ُت الآَن}قال:» ذل���ك اإذا عاين اأمر 

الآخرة«.
)تف�سر نور الثقلن : ج1 ، �ض288 ، ح134(
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م���ا معن���ى )َط���ْوًل( يف قول���ه تعاىل:{َوَمْن 

َناِت  َلْ َي�ْس���َتِطْع ِمْنُك���ْم َط���ْوًل اأَْن َيْنِك���َح املُْح�سَ

اُنُكْم ِم���ْن َفَتَياِتُكُم  املُوؤِْمَناِت َفِم���ْن َما َمَلَكْت اأَْيَ

الن�س���اء،الآية25(  )�س���ورة  املُوؤِْمَناِت...}؟ 

القدرة البدنية.. 1

2 ..املهر

الن�سب الرفيع.. 3

اهلل ال�سادق:...ق���ال  الإم���ام   ع���ن 

َط���ْوًل} ِمْنُك���ْم  َي�ْس���َتِطْع  َلْ  وجل:{َوَم���ْن   ع���ز 

قال:»والطول املهر...«.

)الكايف ال�سريف : ج5 ، �ض360 ، ح7(
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 اأي �س���يء نه���ى اهلل عن���ه يف قول���ه تع���اىل :

ِذي���َن اآَمُنوا َل َتاأُكُل���وا اأَْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم  {َيا اأيَُّها الَّ

ِباْلَباِطِل...}؟ )�سورة الن�ساء،الآية29(

بيع و�سراء العمالت النقدية.. 1

2 ..القمار

الّدْين.. 3

 عن الإمام ال�سادق يف قول اهلل عز وجل :

اأَْمَواَلُك���ْم  َتاأُكُل���وا  َل  َمُن���وا  اآَ ِذي���َن  الَّ اأيَُّه���ا  {َي���ا 

َبْيَنُك���ْم ِباْلَباِطِل}قال :»نهى عن القمار ، وكانت 

 قري����ض تقامر الرج���ل باأهله ومال���ه فنهاهم اهلل

عن ذلك«.

) تف�سر العيا�سي : ج1،�ض262،ح103(
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���م اهلل تع���اىل ف�سل���ه عل���ى  يف اأي وق���ت ُيق�سِّ
عباده م���ن قوله تع���اىل :{...َوا�ْس���اأُلوا اهلل ِمْن 

ِل���ِه اإِنَّ اهلل َكاَن ِب���ُكلِّ �َس���ْيٍء َعِليًما}؟ َف�سْ
)�سورة الن�ساء،الآية32( 

من زوال ال�سم�ض اإىل الغروب.. 1
2 ..من طلوع الفجر اإىل طلوع ال�سم�ض
من طلوع ال�سم�ض اإىل الغروب.. 3

عن احل�س���ن بن م�س���لم ع���ن الإم���ام الباقر 
 ق���ال : قلت له : جعلت ف���داك اإنهم يقولون 
اإن الن���وم بع���د الفجر مكروه لن الأرزاق تق�ّس���م 
موظوف���ة  :»الأرزاق  فق���ال  ؟  الوق���ت  ذل���ك  يف 
مق�س���ومة ، وهلل ف�سل يق�ّس���مه م���ن طلوع الفجر 
اإىل طل���وع ال�سم����ض ، وذلك قوله{َوا�ْس���األوا اهلل 

ِلِه...}«. ِم���ْن َف�سْ
)تف�سر العيا�سي : ج1 ، �ض266 ، ح119(
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باأي �سيء عقد اهلل اإيان املوؤمنن من قوله 
اْلَواِلَداِن  َتَرَك  ا  ِمَّ َمَوايَل  َجَعْلَنا  تعاىل:{َوِلُكلٍّ 

اُنُكْم...}؟ ِذيَن َعَقَدْت اأَْيَ َواْلأَْقَرُبوَن َوالَّ
)�سورة الن�ساء،الآية33(

ب�سلة الأرحام. . 1
بالأم والأب. . 2

 .3.بالأئمة
اإىل  كتبت   : ق��ال  حم��ب��وب  ب��ن  احل�سن  ع��ن 
اهلل: ق���ول  ع��ن  و���س��األ��ت��ه   الر�سا  الإم�����ام 

ا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواْلأَقَرُبوَن  {َوِلُكلٍّ َجَعْلَنا َمَوايِلَ ِمَّ
اُنُكْم}، قال :»اإّنا عنى بذلك  ِذيَن َعَقَدْت اأَْيَ َوالَّ

الأئمة بهم عقد اهلل اإيانكم«.
)تف�سر العيا�سي : ج1 ، �ض266 ، ح120 (
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تع���اىل: قول���ه  يف  )اْلَواِلَدْي���ِن(  ه���م   َم���ْن 
{َواْعُبُدوا اهلل َوَل ُت�ْس���ِرُكوا ِبِه �َس���ْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن 

اإِْح�َساًنا...}؟ )�سورة الن�ساء،الآية36( 
كافل وكافلة اليتيم. . 1
املعلم واملعلمة.. 2
3 ..وعلي النبي حممد

ع���ن اأب���ي ب�س���ر ع���ن الإم���ام الباق���ر 
ق���ال: اإِْح�َس���اًنا}،  :{َوِباْلَواِلَدْي���ِن  اهلل  ق���ول   يف 
 اح���د الوالدي���ن وعلي اإّن ر�س���ول اهلل«

الآخ���ر ، وذكر اأنها الآية التي يف الن�س���اء«.
) تف�سر العيا�سي : ج1 ، �ض268 ، ح129(
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َم���ْن ه���و ال�س���هيد عل���ى اأم���ة النب���ي يوم 
القيامة يف قوله تعاىل:{َفَكْي���َف اإَِذا ِجْئَنا ِمْن ُكلِّ 

���ٍة ِب�َس���ِهيٍد َوِجْئَنا ِبَك َعَلى َهوؤَلِء �َس���ِهيًدا}؟ اأُمَّ
)�سورة الن�ساء،الآية41(

كل من قتل دون ماله.. 1
كل من قتل دون عر�سه.. 2
3 ..اأمر املوؤمنن علي

 �ُسئَل الإمام الباقر عن قول اهلل عز وجل:
ٍة ِب�َسِهيٍد َوِجْئَنا ِبَك  {َفَكْيَف اإَِذا ِجْئَنا ِمْن ُكلِّ اأُمَّ
  ياأتي النبي«:َعَلى َهوؤَُلِء �َسِهيًدا}، قال
يوم  القيامة من كل امة ب�سهيد بو�سي نبيها واوتي 

بك يا علي �سهيدا على اأمتي يوم  القيامة«.
)تف�سر العيا�سي : ج1 ، �ض268 ، ح131 (
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: تع���اىل  قول���ه  يف  )�س���كارى(  معن���ى   م���ا 

اَلَة َواأَنُتْم  ِذيَن اآَمُنوا َل َتْقَرُب���وا ال�سَّ {َيا اأَّيَه���ا الَّ

�ُسَكاَرى ...}؟ )�سورة الن�ساء،الآية43( 

1 ..سكر النوم�

�سكر املال.. 2

�سكر اجلاه.. 3

ع���ن اأب���ي اأ�س���امة زي���د ال�س���حام ق���ال: قل���ت 

 لالإم���ام اأب���ي عب���داهلل ال�س���ادق ق���ول اهلل

َتْقَرُب���وا  َل  اآَمُن���وا  ِذي���َن  الَّ اأيَُّه���ا  ع���ز وجل:{َي���ا 

اَلَة َواأَنُتْم �ُس���َكاَرى...}؟ فقال:»�س���كر  ال�سَّ

النوم«.

)الكايف ال�سريف : ج3 ، �ض371 ، ح15( 
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ما حك���م دخ���ول احلائ�ض واجلنب امل�س���جد 
لَّ  اأو اجتي���ازه يف قول���ه تع���اىل:{... َوَل ُجُنًب���ا اإِ

َعاِبِري �َس���ِبيٍل َحتَّى َتْغَت�ِس���ُلوا...}؟
)�سورة الن�ساء،الآية43( 

1 ..ل يدخالن امل�سجد اإل جمتازين
يدخالن امل�سجد ول يجتازون .. 2
ل يدخالن امل�سجد ول يجتازون.. 3

ق���ال الإم���ام الباقر : قلت ل���ه احلائ�ض 
فق���ال: ؟  ل  اأم  امل�س���جد  يدخ���الن   واجلن���ب 
 »ل يدخ���الن امل�س���جد اإل جمتازي���ن اإن اهلل يقول

���ى َتْغَت�ِس���ُلوا }  {َوَل ُجُنًب���ا اإِلَّ َعاِب���ِري �َس���ِبيٍل َحتَّ
وياأخ���ذان من امل�س���جد ال�س���يء ول ي�سعان فيه 

. » �سيئا
)تف�سر العيا�سي : ج1 ، �ض269 ، ح138(
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يف َم���ْن نزل���ت ه���ذه الآية{...ِم���ْن َقْب���ِل اأَْن 
ْدَباِرَها...}؟ َه���ا َعَل���ى اأَ دَّ َنْطِم����ضَ ُوُجوًها َفَنُ

)�سورة الن�ساء،الآية47( 

يف يهود خيرب.. 1
يف جي����ض ال�س���فيان عندم���ا تخ�س���ف به���م . 2

.البي���داء
يف يهود بني قري�سة.. 3

:»وين���زل جي����ض  الباق���ر الإم���ام   ق���ال 
اأم���ر ال�س���فيان البي���داء ، فين���ادى من���اد من 
ال�س���ماء : يا بيداء اأبيدي بالقوم فيخ�س���ف بهم 
ل  البي���داء ، فال يفل���ت منهم اإل ثالث���ة نفر ُيَحوِّ
كل���ب،  م���ن  وه���م  اأقفيته���م  اهلل وجوهه���م يف 

وفيه���م اأنزلت ه���ذه الآية...«.
)تف�سر العيا�سي : ج1، �ض271 ،ح147(
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م���ا معن���ى )َوَيْغِف���ُر َم���ا ُدوَن َذِل���َك( يف قوله 

ْن ُي�ْس���َرَك ِب���ِه َوَيْغِفُر  تع���اىل:{اإِنَّ اهلل َل َيْغِف���ُر اأَ
َما ُدوَن َذِلَك مِلَْن َي�َساُء...}؟

)�سورة الن�ساء،الآية48( 

1 ..يعنى يغفر ملن واىل عليا

يغفر لأتباع ال�سامري.. 2

يغفر ملن يعبد الأ�سنام.. 3

: قول���ه  الباقر:اأم���ا  الإم���ام   ق���ال 

...{َوَيْغِف���ُر َما ُدوَن َذِلَك مِلَْن َي�َس���اُء}»يعنى ملن 

.»واىل عليا

)تف�سر العيا�سي : ج1 ، �ض272 ، ح149(
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َمْن املح�سودون يف قوله تعاىل :{اأَْم َيْح�ُسُدوَن 

ِلِه ...}؟ ا�َض َعَلى َما اآَتاُهُم اهلل ِمْن َف�سْ النَّ

)�سورة الن�ساء،الآية54( 

الأغنياء. . 1

كل من ح�سل على اإرث ثمن. . 2

3 ..اآل حممد

الإمام  قال   : قال  الكنان  ال�سباح  اأبي  عن 

فر�ض  قوم  نحن  ال�سباح  اأبا  ال�سادق:»يا 

اهلل طاعتنا...ونحن املح�سودون الذين قال اهلل 

اآَتاُهُم  َما  َعَلى  ا�َض  النَّ َيْح�ُسُدوَن  :{اأَْم  كتابه  يف 

ِلِه} «. اهلل ِمْن َف�سْ

)تف�سر العيا�سي : ج1 ، �ض274 ، ح155( 
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م���ا املق�سود بامللك العظي���م من قوله تعاىل: 
ْكَمَة  {...َفَق���ْد اآَتْيَن���ا اآَل اإِْبَراِهي���َم اْلِكَت���اَب َواحْلِ

َواآَتْيَناُه���ْم ُمْلًكا َعِظيًما}؟
)�سورة الن�ساء،الآية54( 

جعل اأبناء اإبراهيم كّلهم اأنبياء.. 1
2 ..جعل فيهم اأئمة، من اأطاعهم اأطاع اهلل
اأعطاهم الق�سور العالية  يف الدنيا.. 3

ع���ن الإم���ام الباقر يف ق���ول اهلل تبارك 
 وتعاىل:...{َواآَتْيَناُه���ْم ُمْل���ًكا َعِظيًم���ا}؟ ق���ال:

م���ن  اأئم���ة،  فيه���م  جع���ل  اأن  العظي���م  »املل���ك 
اأطاعهم اأط���اع اهلل، ومن ع�ساهم ع�سى اهلل، 

العظيم«. املل���ك  فهو 
)الكايف ال�سريف : ج1 ، �ض206 ، ح5(
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: تع���اىل  قول���ه  يف  ���َرٌة(  )ُمَطهَّ معن���ى   م���ا 

َوُنْدِخُلُه���ْم ���َرٌة  ُمَطهَّ ْزَواٌج  اأَ ِفيَه���ا   {...َلُه���ْم 
ِظالًّ َظِلياًل}؟ )�سورة الن�ساء،الآية57( 

1 ..ل يح�سن ول يحدثن

كثرات الغ�سل والو�سوء.. 2

كثرات التيمم.. 3

: اهلل  ق���ول  يف   ال�سادق الإم�����ام   ع��ن 

ول  يح�سن  َرٌة}قال:»ل  ُمَطهَّ اأَْزَواٌج  ِفيَها  {َلُهْم 

يحدثن«.

) تف�سر العيا�سي : ج1 ، �ض187 ، ح11(
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َمْن املق�سود ب�)اأُويِل اْلأَْمِر( من قوله تعاىل: 

اْلأَْمِر  َواأُويِل  �ُسوَل  الرَّ َواأَِطيُعوا  اهلل  {...اأَِطيُعوا 

ِمْنُكْم...}؟ )�سورة الن�ساء، الآية 59(

ال�سحابة العدول.1. 

 .2.الأئمة الأو�سياء

حاكم الدولة.3. 

 ع��ن ج��اب��ر اجل��ع��ف��ي ق����ال: ���س��األ��ت الإم����ام 

الآية:{اأَِطيُعوا  هذه  عن   الباقر جعفر  اأبا 

�ُسوَل َواأُويِل الأَْمِر ِمْنُكْم} قال:  اهلل َواأَِطيُعوا الرَّ

»الأو�سياء«.

)تف�سر العيا�سي : ج1 ، �ض276 ، ح168(
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مت���ى حت���ّل م�سيبة اخل�س���ف ومب���ن يف قوله 

َمْت  ا َقدَّ يَبٌة مِبَ اَبْتُهْم ُم�سِ تعاىل: {َفَكْيَف اإَِذا اأَ�سَ

اأَْيِديِهْم...}؟ )�س���ورة الن�ساء، الآية 62(

اخل�سف لكل حاكم ظال يف نهاية دوره.1. 

 .2.اخل�سف عند احلو�ض بالفا�سقن

اخل�سف يف زمن طالوت بالفا�سقن.3. 

عن الإمام الباقر يف قوله: {َفَكْيَف اإَِذا 

قال:  اأَْيِديِهْم}  َمْت  َقدَّ ا  مِبَ يَبٌة  ُم�سِ اَبْتُهْم  اأَ�سَ

»اخل�سف واهلل عند احلو�ض بالفا�سقن«.

)تف�سر العيا�سي : ج1، �ض281، ح181(
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�سبح��انه  اهلل  ق���ول  يف  امل��ق�����س��ود  َم����ْن 
َم��ا يِف  َي��ْع��َل��ُم اهلل  ���ِذي���َن  الَّ وت���ع���اىل:{اأُوَل���ِئ���َك 
يِف  َلُهْم  َوُقْل  َوِعْظُهْم  َعْنُهْم  َفاأَْعِر�ْض  ُقُلوِبِهْم 

َبِليًغا}؟ )�سورة الن�ساء، الآية 63( َقْوًل  اأَْنُف�ِسِهْم 
اليهود.1. 

2 ..من اأعداء اآل حممد واأ�سر اإليهم بفالن وفالن
الن�سارى.3. 

الإمام  �سمعت  قال،  النجا�سى  اهلل  عبد  عن 
قول  ي��ق��ول:»يف   ال�سادق حممد  بن  جعفر 
يِف  َما  اهلل  َيْعَلُم  ِذيَن  الَّ {اأُوَل��ِئ��َك  َوَج��لَّ  َعزَّ  اهلل 
يِف  َلُهْم  َوُق��ْل  َوِعْظُهْم  َعْنُهْم  َفاأَْعِر�ْض  ُقُلوِبِهْم 

اأَْنُف�ِسِهْم َقْوًل َبِليًغا} يعني واهلل فالنا وفالنا«.
)تف�سر نور الثقلن : ج1، �ض319، ح369(
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تعاىل:  اهلل  قول  يف  ب�)َجاُءوَك(  املق�سود  َمْن 
َج���اُءوَك  ��ُه��ْم  ْن��ُف�����سَ اأَ َظ��َل��ُم��وا  اإِْذ  ��ُه��ْم  اأَنَّ َوَل���ْو   ...}
�ُسوُل َلَوَجُدوا اهلل  َفا�ْسَتْغَفُروا اهلل َوا�ْسَتْغَفَر َلُهُم الرَّ

اًبا َرِحيًما}؟ )�سورة الن�ساء، الآية 64(  َتوَّ
1 ..اأمر املوؤمنن علي

 .2 .ر�سول اهلل
 .3.حمزة عم النبي

ْذ  اإِ ��ُه��ْم  نَّ اأَ عن الإم��ام الباقر ق��ال: »{َوَل��ْو 
اهلل  علي(َفا�ْسَتْغَفُروا  َجاُءوَك)يا  اأَْنُف�َسُهْم  َظَلُموا 
اًبا َرِحيًما}«. �ُسوُل َلَوَجُدوا اهلل َتوَّ َوا�ْسَتْغَفَر َلُهُم الرَّ

)تف�سر القمي : �ض136(



25

ما معنى )ت�سليما( يف قوله �سبحانه وتعاىل: 
ُموَك ِفيَما �َسَجَر  َك َل ُيوؤِْمُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ {َفاَل َوَربِّ
ا  ِمَّ َح��َرًج��ا  اأَنُف�ِسِهْم  يِف  َي��ِج��ُدوا  َل  ُث��مَّ  َبْيَنُهْم 

ْيَت َوُي�َسلُِّموا َت�ْسِليًما}؟ َق�سَ
)�سورة الن�ساء، الآية 65(

ال�سالم بتحية الإ�سالم.1. 
 .1.الر�سا والقنوع بق�ساء اهلل
امل�ساحلة مع الأعداء.2. 

عن الإمام اأبي جعفرالباقر يف قول اهلل:
ِفيَما  ُموَك  ُيَحكِّ َحتَّى  ُي��وؤِْم��ُن��وَن  َل  ���َك  َوَربِّ {َف��ال 
ا  �َسَجَر َبيَنُهْم ُثمَّ َل َيِجُدوا يِف اأَنُف�ِسِهْم َحَرًجا ِمَّ
َوُي�َسلُِّموا َت�ْسِليًما} قال:»الت�سليم الر�سا  ْيَت  َق�سَ

والقنوع بق�سائه«.
)بحار الأنوار : ج2، �ض204، ح89(
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َكَتْبَنا  ا  اأَنَّ ما املق�سود من قوله تعاىل: {َوَلْو 

َعَلْيِهْم اأَِن اْقُتُلوا اأَْنُف�َسُكْم اأَِو اْخُرُجوا ِمْن ِدَياِرُكْم 

َما َفَعُلوُه اإِلَّ َقِليٌل ِمْنُهْم...}؟

)�سورة الن�ساء، الآية 66(

�ساركوا يف احلرب وان كانت ن�سرةً للظال.. 1

اأن اقتلوا اأنف�سكم من اأجل حاكم الدولة.2. 

 .3.اأن اقتلوا اأنف�سكم لالإمام ت�سليما َو ر�سا له

ق���ال:  ال�سادق ج��ع��ف��ر  الإم�������ام  ع���ن 

اأَْنُف�َسُكْم}  اْقُتُلوا  ِن  اأَ َعَلْيِهْم  َكَتْبَنا  ��ا  نَّ اأَ »{َوَل��ْو 

ِدَي��اِرُك��ْم} ِم��ْن  اأْخ��ُرُج��وا  {اأَِو  ت�سليمًا  ل��الإم��ام 

ر�سا له {َما َفَعُلوُه اإِلَّ َقِليٌل ِمْنُهْم}«.

)تف�سر العيا�سي : ج1، �ض283، ح188(
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اإىل َمْن يعود �سمر الهاء يف )به( من قوله 

ُهْم َفَعُلوا َما ُيوَعُظوَن ِبِه َلَكاَن  تعاىل: {... َوَلْو اأَنَّ

ا َلُهْم َواأَ�َسدَّ َتْثِبيًتا}؟ )�سورة الن�ساء، الآية 66( َخْرً

 .1. يف اأمر املوؤمنن علي

يف ال�سحابة.2. 

يف الأنبياء.3. 

ُهْم َفَعُلوا َما  عن الإمام الباقر: »{َوَلْو اأَنَّ

ا َلُهْم}«. ُيوَعُظوَن ِبِه)يف علي( َلَكاَن َخْرً

)الكايف ال�سريف : ج1، �ض417، ح28(
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َمْن املق�سود بال�ساحلن يف قول اهلل تعاىل: 
ِمَن  َعَلْيِهْم  اأَْن��َع��َم اهلل  ��ِذي��َن  الَّ َم��َع  {...َف��اأُوَل��ِئ��َك 
َن...}؟ احِلِ َهَداِء َوال�سَّ يِقَن َوال�سُّ دِّ َن َوال�سِّ ِبيِّ النَّ

)�سورة الن�ساء، الآية 69(

كل من ت�سهد ال�سهادتن.1. 
 .2.سيعة علي�
كل من قراأ القراآن.3. 

 ال�سادق حممد  بن  جعفر  الإم��ام  قال 
لقد ذكركم اهلل  اأبا حممد  يا  ب�سر:»...  لأبي 
النبيون  الآي��ة  يف   اهلل فر�سول  كتابه...  يف 
وال�سهداء  ال�سديقون  املو�سع  ه��ذا  يف  ونحن 
واأنتم ال�ساحلون فت�سموا بال�سالح كما �سماكم 

اهلل �سبحانه وتعاىل«.
)الكايف ال�سريف : ج8، �ض33، ح6(
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{...الذين  تعاىل:  قوله  يف  املق�سودون  َمْن 

اِلِ  الظَّ اْلَقْرَيِة  َه��ِذِه  ِمْن  اأَْخِرْجَنا  َنا  َربَّ يقولون 

ِمْن  َلَنا  َواْجَعْل  ا  َوِليًّ َلُدْنَك  ِمْن  َلَنا  َواْجَعْل  اأَْهُلَها 

ًرا}؟ )�سورة الن�ساء، الآية 75( َلُدْنَك َن�سِ

ال�سحابة النجباء.1. 

 .2.اأهل البيت

 .3.اأنبياء اأويل العزم

َنا  قال الإمام الباقر:{الذين يقولون َربَّ

َواْجَعْل  اأَْهُلَها  اِلِ  الظَّ اْلَقْرَيِة  َهِذِه  ِمْن  اأَْخِرْجَنا 

ًرا}  ا َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َن�سِ َلَنا ِمْن َلُدْنَك َوِليًّ

قال: »نحن اأولئك«.

)تف�سر العيا�سي : ج1، �ض284، ح193(
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ِذيَن  يف َمْن نزل قوله تعاىل: {اأَ َلْ َتَر اإِىَل الَّ
...}؟ اَلَةَ وا اأَْيِدَيُكْم َواأَِقيُموا ال�سَّ ِقيَل َلُهم ُكفُّ

)�سورة الن�ساء، الآية 77(

 .1.يف م�سلم بن عقيل
 .2.في الإمام الح�سن
 .3.يف جعفر الطيار

»واهلل  ق��ال:   الباقر حممد  الإم���ام  عن 
خرا  ك��ان   علي ب��ن  احل�سن  �سنعه  ال��ذي 
لهذه الأمة ما طلعت عليه ال�سم�ض ، واهلل لفيه 
َلُهم  ِقيَل  ِذيَن  الَّ ىَل  اإِ َتَر  َلْ  الآي��ة{اأَ  هذه  نزلت 

.»{... اَلَةَ وا اأَْيِدَيُكْم َواأَِقيُموا ال�سَّ ُكفُّ
)تف�سر العيا�سي : ج1، �ض285، ح196(
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ا ُكِتَب َعَلْيِهُم  يف َمْن نزل قوله تعاىل:{...َفَلمَّ

اْلِقَتاُل...}؟ )�سورة الن�ساء،الآية77(؟

1 .. يف الإمام ال�سادق

2 .. يف الإمام احل�سن

يف حممد بن احلنفية .. 3

ُك��ِت��َب  ��ا  يف{َف��َل��مَّ  ال�سادق الإم���ام  ع��ن 

بن  احل�سن  يف  اْل��ِق��َت��اُل}ق��ال:»ن��زل��ت  َعَلْيِهُم 

اأن  الأر���ض  اأهل  وعلى  عليه  كتب اهلل   علي

يقاتلوا معه«.

)تف�سر العيا�سي: ج1، �ض852، ح891(
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مت���ى يتحق���ق الأجل القري���ب يف قوله تعاىل: 

َن���ا ِلَ َكَتْب���َت َعَلْيَن���ا اْلِقَت���اَل َلْوَل  {...َوَقاُل���وا َربَّ

ْرَتَنا اإِىَل اأََجٍل َقِريٍب...}؟ )�سورة الن�ساء، الآية 77( اأَخَّ

يف زمن نبي اهلل �سليمان.1. 

يف زمن طالوت.2. 

 .3.يف زمن الإمام احلجة بن احل�سن

 ال�سادق حممد  بن  جعفر  الإم��ام  عن 

َنا ِلَ َكَتْبَت َعَلْيَنا اْلِقَتاَل َلْوَل  قال: »...{َقاُلوا َربَّ

 القائم خروج  َقِريٍب}اإىل  اأََجٍل  اإِىَل  ْرَتَنا  اأَخَّ

فاإن معه الن�سر والظفر«.

)تف�سر نور الثقلن : ج1، �ض325، ح414(



33

ِذيَن َي�ْسَتْنِبُطوَنُه( يف قوله تعاىل:  َمْن هم )الَّ
اْلأَْم��ِر  اأويِل  َواإِىَل  �ُسوِل  الرَّ ىَل  اإِ وُه  َردُّ {...َوَل���ْو 

ِذيَن َي�ْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم...}؟  ِمنُهْم َلَعِلَمُه الَّ
)�سورة الن�ساء، الآية 83(

ال�سحابة.1. 
اأحبار اليهود.2. 
 .3.اآل حممد

وُه  َردُّ »...{َوَل���ْو   :الر�س���ا الإم���ام  ق���ال 
ِذيَن  �ُسوِل َواإِىَل اأُويِل اْلأَْمِر ِمنُهْم َلَعِلَمُه الَّ اإِىَل الرَّ
 ،َي�ْس���َتْنِبُطوَنُه ِمْنُه���ْم} يعن���ى اآل حمم���د
وهم الذين ي�س���تنبطون من الق���راآن ، ويعرفون 
احلالل واحلرام، وه���م احلجة هلل على خلقه«. 

)تف�سر العيا�سي : ج1، �ض286، ح206(
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ما املق�سود من الرحمة يف قول اهلل تعاىل: 

َبْعُتُم  َلتَّ َوَرْحَمُتُه  َعَلْيُكْم  اهلل  ُل  َف�سْ {...َوَل���ْوَل 

ْيَطاَن اإِلَّ َقِلياًل}؟ )�سورة الن�ساء، الآية 83(  ال�سَّ

الولء لل�سحابة.1. 

ال�سكينة.2. 

 .3.ولية الأئمة

ق���ول  يف   الباق���ر حمم���د  الإم���ام  ع���ن 

ُل اهلل َعَلْيُك���ْم َوَرْحَمُتُه}  اهلل تعاىل:{َوَل���ْوَل َف�سْ

قال:»{ف�س���ل اهلل} ر�س���وله، {ورحمت���ه} 

.»الأئمة ولية 

)تف�سر العيا�سي : ج1، �ض287، ح207(
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ما حكم حتية الإ�سالم ورّدها يف قوله ت�ع�اىل: 

اأَْو  ِمْنَها  ِباأَْح�َسَن  َفَحيُّوا  ٍة  ِبَتِحيَّ يُتْم  ُحيِّ {َواإَِذا 

وَها اإِنَّ اهلل َكاَن َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َح�ِسيًبا}؟ ُردُّ

)�سورة الن�ساء، الآية 86(

ال�سالم فري�سة والّرد تطوع.1. 

 .2.ال�سالم تطوع والّرد فري�سة

ال�سالم فري�سة والّرد فري�سة.3. 

ر�سول  ق��ال:ق��ال   ال�سادق الإم���ام  ع��ن 

اهلل:»ال�سالم تطوع والرد فري�سة«.

)الكايف ال�سريف : ج2، �ض644، ح1(
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ما حّد امل�ست�سعف الذي ذكره اهلل عز وجل: 

�َساِء َواْلِوْلَداِن  َجاِل َوالنِّ َعِفَن ِمَن الرِّ {اإِلَّ املُ�ْسَت�سْ

َل َي�ْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َوَل َيْهَتُدوَن �َسِبياًل}؟

)�سورة الن�ساء، الآية 98(

من لي�ض له مال.1. 

 .2.من ل يح�سن �سورة من القراآن

من لي�ض له قدرة.3. 

�ُسئل الإمام ال�سادق ما حّد امل�ست�سعف 

يح�سن  ل  قال:»من  وجل؟  عز  اهلل  ذكره  الذي 

�سورة من القراآن، وقد خلقه اهلل عز وجل خلقة 

ما ينبغي له اأن ل يح�سن«.

)تف�سر الربهان : ج2، �ض309، ح15(
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اإذا  ال�سفر  يف  ال�����س��الة  تق�سر  حكم  م��ا 
َرْبُتْم  اجتمعت �سروطها يف قوله تعاىل: {َواإَِذا �سَ
ُروا  َتْق�سُ اأَْن  ُج��َن��اٌح  َعَليُكْم  َفَلْي�َض  اْلأَر����ضِ  يِف 
)101 الآي���ة  الن�ساء،  )���س��ورة  ��الِة...}؟  ال�����سَّ ِم��َن 

ال�ستحباب.1. 
 .2.وجوب التق�سر
الإباحة.3. 

�ُسِئَل الإمام الباقر، ما تقول يف ال�سلوة 
اهلل  »اإّن  فقال:  هي؟  وكم  هي  كيف  ال�سفر  يف 
َفَلْي�َض  َرْبُتْم يِف الأَْر�ِض  عز وجل يقول:{َواإَِذا �سَ
اَلِة} ف�سار  ُروا ِمَن ال�سَّ اأَْن َتْق�سُ َعَلْيُكْم ُجَناٌح 
يف  التمام  كوجوب  واجبا  ال�سفر  يف  التق�سر 

احل�سر«.
)تف�سر نور الثقلن : ج1، �ض98، ح472(
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�سبحانه  اهلل  ق��ول  يف  ��ْوُق��وًت��ا(  )مَّ معنى  م��ا 

املُوؤِْمِنَن  َعَلى  َكاَنْت  اَلَة  ال�سَّ {...اإِنَّ  وتعاىل: 

ِكَتاًبا َمْوُقوًتا}؟ )�سورة الن�ساء،الآية 103(

اأي لها وقت م�سّيق.1. 

 .2.اأي واجبا، يعني بها اأّنها الفري�سة

اأي م�ستحبا، يعني بها اأّنها النافلة.3. 

الآي���ة ه���ذه  ع��ن   الباقر الإم����ام  ��ِئ��َل   ���سُ

وا�سع،  فيه  والأم��ر  وقتا  لل�سالة  »اإّن  ...فقال: 

هو  فاإّنا  اجلمعة،  اإل  م��رة  ويوؤخر  م��رة  يقدم 

َمْوُقوًتا}اأي  اهلل{ِكَتاًبا  عنى  واإّن��ا  واحد  وقت 

واجبا، يعني بها اأّنها الفري�سة«.

)تف�سر العيا�سي : ج1، �ض300، ح261(
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اأّي اأم���ر ل���ن ي�س���تطيع الرج���ل اأن يع���دل ب���ه 

بن الن�س���اء يف قوله تعاىل: {َوَلْن َت�ْسَتِطيُعوا اأَْن 

ُتْم...}؟ �َس���اِء َوَل���ْو َحَر�سْ َتْعِدُلوا َبْنَ النِّ

)�سورة الن�ساء، الآية 129(

 .1.املودة

النفقة.2. 

تق�سيم الوقت بينهم.. 3

عن الإمام ال�سادق يف قول اهلل {َوَلْن 

ُتْم}  َوَلْو َحَر�سْ �َساِء  َبْنَ النِّ َتْعِدُلوا  اأَْن  َت�ْسَتِطيُعوا 

قال: »يف املودة«.

)تف�سر العيا�سي : ج1، �ض305، ح284(
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ِذيَن اآََمُنوا ُثمَّ  يف َمْن نزل قوله تعاىل:{اإِنَّ الَّ
َكَفُروا ُثمَّ اآَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا ُثمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا...}؟

)�سورة الن�ساء، الآية 137(

يف كل من اغت�سب مال وهو موؤمن.1. 
كفروا . 2 بر�سولثم  اآمنوا  وفالن  فالن  يف 

.حن عر�ست عليهم الولية
يف كل من ارتكب الزنا وهو موؤمن.. 3

قال الإمام ال�سادق يف قول اهلل تعاىل: 
 وفالن{اآََمُنوا}بر�سول ف��الن  يف  »ن��زل��ت 
عليهم  عر�ست  َكَفُروا}حن  الأمر{ُثمَّ  اأول  يف 
 من كنت موله فعلي موله: الولية حيث قال
اآَمُنوا}بالبيعة لأمر املوؤمنن...{ُثمَّ  {ُثمَّ 

.»َكَفُروا}حن م�سى ر�سول اهلل
)تف�سر العيا�سي : ج1، �ض307، ح288(
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ما املق�سود من قوله تعاىل:{...اإَِذا �َسِمْعُتْم 

َتْقُعُدوا  َفاَل  ِبَها  َوُي�ْسَتْهَزاأُ  ِبَها  ُيْكَفُر  اهلل  اآََي��اِت 

َمَعُهْم...}؟ )�سورة الن�ساء، الآية 140(

ل ُتقاعد من يجحد احلق ويكذب به ويقع يف . 1

.الأئمة

ل ُتقاِعد من يجهل اآيات اهلل.2. 

ل ُتقاِعد من ل يوؤمن بالكتب ال�سماوية.3. 

تعاىل:  قوله  عن   ال�سادق الإم��ام  �ُسئَل 

�َسِمْعُتْم}  ب���ه���ذا:{اإَِذا  عنى  ...ف���ق���ال:»اإّن���ا 

الرجل )الذي( يجحد احلق ويكذب به ويقع يف 

الأئمة فقم من عنده ول تقاعده كائنا من 

كان.     )الكايف ال�سريف : ج2، �ض377، ح8(
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ما معنى )َوُهَو َخاِدُعُهْم( يف قول اهلل تعاىل: 

{اإِنَّ املَُناِفِقَن ُيَخاِدُعوَن اهلل َوُهَو َخاِدُعُهْم...}؟

)�سورة الن�ساء، الآية 142(

يغفر اهلل لهم.1. 

 .2.يجازيهم جزاء اخلديعة

يخدعهم كما يخادعون.3. 

 الر�سا مو�سى  ب��ن  علي  الإم����ام  �ُسئل 

َوُهَو  اهلل  ...{ُيَخاِدُعوَن  َوَجلَّ َعزَّ  اهلل  قول  عن 

َخ��اِدُع��ُه��ْم}ف��ق��ال:»اإّن اهلل ت��ب��ارك وت��ع��اىل ل 

ولكنه  ي�ستهزئ ول يكر ول يخادع،  ول  ي�سخر 

عز وجل يجازيهم جزاء...اخلديعة«.

)م�سند الإمام الر�سا : ج1، �ض607، ح10(
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ماذا فعل اهلل َعزَّ َوَجلَّ بقوم مو�سى حن 

قالوا{...اأَِرَنا اهلل َجْهَرًة...}؟

)�سورة الن�ساء، الآية 153(

 .1.اأماتهم اهلل ثم اأحياهم

تاب اهلل عليهم.2. 

زلزل الأر�ض حتت اأقدامهم.3. 

ق��ال:»...ق��وم��ا   ال�سادق الإم����ام  ع��ن 

اهلل  اإىل  ت��وج��ه  مو�سىحن  م��ع  خ��رج��وا 

ثم  اهلل  فاأماتهم  َج��ْه��َرًة}  اهلل  ف��ق��ال��وا:{اأَِرَن��ا 

اأحياهم«. 

)بحار الأنوار : ج13، �ض217، ح10(
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م���ا هي الطيب���ات الت���ي حرمت عل���ى الذين 

ِذيَن َهاُدوا  ه���ادوا يف قوله تعاىل:{َفِبُظْلٍم ِمَن الَّ

ِهْم َعْن  دِّ َباٍت اأُِحلَّْت َلُهْم َوِب�سَ ْمَنا َعَلْيِه���ْم َطيِّ َحرَّ

�َسِبيِل اهلل َكِثًرا}؟ )�س���ورة الن�ساء، الآية 160(

جميع اأنواع اللحوم.1. 

حلوم اخليل والبغال واحلمر.2. 

3 ..حلوم الإبل والبقر والغنم

تعاىل:  قوله  يف   ال�سادق الإم���ام  ع��ن 

َعَلْيِهْم  ْمَنا  َحرَّ َه��اُدوا  ِذيَن  الَّ ِم��َن  ...{َفِبُظْلٍم 

البل  حلوم  »يعني  ق��ال:  َلُهْم}  اأُِح��لَّ��ْت  َباٍت  َطيِّ

والبقر والغنم...«.

)الكايف ال�سريف : ج5، �ض306، ح9(
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يف اأّي اأم���ر ي�س���هد اهلل تعاىل مب���ا انزله على 

ا  نبي���ه من قوله تعاىل: {َلِكِن اهلل َي�ْس���َهُد مِبَ

اأَنَزَل اإَِلْيَك اأْنَزَلُه ِبِعْلِمِه َوامَلاَلِئَكُة َي�ْسَهُدوَن َوَكَفى 

ِباهلل �َس���ِهيًدا}؟ )�سورة الن�ساء، الآية 166(

 .1.يف  ولية علي

يف نزول الغيث.2. 

يف الوحي.3. 

الإمام  �سمعت  قال:  الثمايل  حمزة  اأبي  عن 

اهلل  يقول:»{َلِكِن   الباقر اأبا جعفر حممد 

ِبِعْلِمِه  علي(اأَْنَزَلُه  اإَِل��ْي��َك)يف  اأَْن���َزَل  ��ا  مِبَ َي�ْسَهُد 

َوامَلاَلِئَكُة َي�ْسَهُدوَن َوَكَفى ِباهلل �َسِهيًدا}...«.

)تف�سر العيا�سي : ج1، �ض311، ح306(
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تعاىل: اهلل  ق��ول  يف  احل��ق  من  املق�سود   ما 

قِّ ِمْن  ِباحْلَ �ُسوُل  َقْد َجاَءُكُم الرَّ ا�ُض  اأَيَُّها النَّ {َيا 

ُكْم ...}؟ )�سورة الن�ساء،الآية 170( َربِّ

 .1.ولية علي اأمر املوؤمنن

 .2.سحابة الر�سول�

 .3.ا�سحاب مو�سى

اأَيُّ��َه��ا  ق��ال:...»{َي��ا   الباقر الإم���ام  عن 

ُكْم} َربِّ ِمْن  قِّ  ِباحْلَ �ُسوُل  الرَّ َجاَءُكُم  َقْد  ا�ُض   النَّ

.»يف ولية علي

)الكايف ال�سريف : ج1، �ض424، ح59(
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يف  ف�سله  من  اهلل  يزيدهم  الذين  هم  َم��ْن 

َعِمُلوا  َو  اآَم��ُن��وا  ��ذي��َن  الَّ ��ا  امل��ب��ارك��ة:{َف��اأَمَّ الآي��ة 

ِمْن  َيزيُدُهْم  َو  اأُُجوَرُهْم  يِهْم  َفُيَوفِّ احِلاِت  ال�سَّ

ِله...}؟ )�سورة الن�ساء، الآية 173(  َف�سْ

 .1.اآل حممد

اآل يعقوب.2. 

اآل عمران.3. 

عن الإمام الباقر قال:»{َوَيِزيُدُهْم ِمْن 

.»ِلِه} الآية لآل حممد َف�سْ

)تف�سر الربهان : ج2، �ض358، ح1(
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قوله  املبن يف  والُنور  َهاُن  بالرُبْ املق�سود  ما 
ِمْن  ُبْرَهاٌن  َجاَءُكْم  َقْد  ا�ُض  النَّ اأيَُّها  تعاىل:{َيا 

ُكْم َواأَنَزْلَنا اإَِليُكْم ُنوًرا ُمِبيًنا}؟ َربِّ
)�سورة الن�ساء،الآية 174( 

1 ..والنور علي الربهان حممد
2.الربهان �سلمان والنور عمار.

3.الربهان الن�سار والنور املهاجرون.
لالإمام  قلت  قال:  �سليمان  بن  اهلل  عبد  عن 
َجاَءُكْم  قوله:{َقْد   ال�سادق اهلل  عبد  اأبي 
ُمِبيًنا}،  ُنوًرا  اإَِليُكْم  َواأَنَزْلَنا  ُكْم  َربِّ ِمْن  ُبْرَهاٌن 
والنور  ال�سالم  واآله  عليه  حممد  قال:»الربهان 

.»علي
)تف�سر العيا�سي : ج1، �ض311، ح307(
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ُم�ْس���َتِقيًما( يف قول���ه  َراًط���ا  م���ا معن���ى )�سِ

ٍل  تعاىل:{...َف�َس���ُيْدِخُلُهْم يِف َرْحَم���ٍة ِمْن���ُه َوَف�سْ

َراًطا ُم�ْس���َتِقيًما}؟ َوَيْهِديِه���ْم اإَِلْي���ِه �سِ

)�سورة الن�ساء، الآية 175(

العبادة.1. 

 .2.اأمر املوؤمنن علي

اخل�سوع يف ال�سالة.3. 

ق������ال: قلت ���س��ل��ي��م��ان  ب����ن  ع���ب���د اهلل   ع����ن 

ق��ول��ه:  ال�سادق اهلل  ع��ب��د  اأب����ي   ل���الإم���ام 

��َت��ِق��ي��ًم��ا} ق��ال:»ال�����س��راط  ���َراًط���ا ُم�����سْ {...����سِ

.»امل�ستقيم علي

)تف�سر العيا�سي : ج1، �ض311، ح307(
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تعاىل: الباري  قول  من  )اْلَكاَلَلِة(  معنى   ما 

{َي�ْسَتْفُتوَنَك ُقِل اهلل ُيْفِتيُكْم يِف اْلَكاَلَلِة...}؟

)�سورة الن�ساء،الآية 176(

 .1.من ل يكن له والد ول ولد

من ل يكن له اإخوة اأو اأخوات.2. 

من ل تكن له زوجة.3. 

ع���ن حمزة ب���ن حمران ق���ال: �س���األت الإمام 

 اأب���ا عب���د اهلل جعفر ب���ن حمم���د ال�سادق

ع��ن{اْل��َك��الَل��ة} ق��ال: »م��ا ل يكن له وال��د ول 

ولد«.

)تف�سر العيا�سي : ج1،�ض312 ، ح309(


