ما ثواب َمنْ قر�أ �سورة الن�ساء يف كل جمعة ؟
�1.1أمن من �ضغطة القرب.
�2.2أمن من املر�ض.
�3.3أمن من الفقر.
ع ��ن �أم�ي�ر امل�ؤمن�ي�ن قال«:م ��ن ق ��ر�أ
�س ��ورة الن�س ��اء يف كل جمع ��ة �أم ��ن م ��ن �ضغطة
القرب».
(تف�سري نور الثقلني  :ج�،1ص،270ح)1
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�ام) م ��ن قول ��ه تع ��اىل :
رح � َ
م ��ا املق�ص ��ود بــ(الأَ َ
رح َام
}َ ...وا َّت ُق ��وا اهلل ا َّل ��ذِ ي ت ََ�س ��ا َء ُلونَ ِب� � ِه َوالأَ َ
�إِنَّ اهلل َكانَ َع َل ْي ُك ْم َر ِقي ًبا{؟
(�سورة الن�ساء،الآية)1

َ 1.1ر ِحم حممد و�آل حممد. 
2.2رحم ال�صحابة.
3.3رحم اجلار.
ع ��ن الإم ��ام الر�ض ��ا ق ��ال�«:إن رح ��م
�آل حمم ��د الأئم ��ة ملعلقة بالعر� ��ش تقول:
الله ��م �صل م ��ن و�صلني واقطع م ��ن قطعني ثم
ه ��ي جاري ��ة بعده ��ا يف �أرح ��ام امل�ؤمن�ي�ن ،ث ��م
تال ه ��ذه الآية} َو ا َّت ُق ��وا اهلل ا َّلذِ ي تَ�س ��ا َئ ُلونَ ِب ِه
َوالأَرحام{».
(الكايف ال�شريف  :ج�،2ص ،156ح.)26
2

م ��ا املق�صود بــ(ال�س ��فيه) من قول ��ه تعاىل :
ال�س� � َف َها َء �أَ ْم َوا َل ُك ُم ا َّل ِتي َج َع َل اهلل َل ُك ْم
} َو َل ُت�ؤتُوا ُّ
ِق َي ًاما َوا ْر ُز ُقوهُ ْم ِفي َها َوا ْك ُ�سوهُ ْم َو ُقو ُلوا َل ُه ْم َق ْو ًل
َم ْع ُرو ًفا{؟ (�سورة الن�ساء،الآية)5

1.1كل من ي�شرب امل�سكر.
2.2كل من يهمل ال�صالة.
3.3كل من ترك احلج.
ُ�س ��ئل الإم ��ام الباق ��ر ع ��ن ه ��ذه الآي ��ة
ال�س� � َف َها َء �أَ ْم َوا َل ُك � ُ�م{ ق ��ال«:كل من
} َو َل ُت�ؤ ُت ��وا ُّ
ي�شرب امل�س ��كر فهو �سفيه ».
(تف�سري نور الثقلني  :ج� ،1ص ، 278ح)49
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مت ��ى يدف ��ع لليتيم ��ة ماله ��ا من قول ��ه تعاىل:
} َوا ْب َت ُل ��وا ا ْل َيت ََام ��ى َح َّت ��ى ِ�إ َذا َب َل ُغ ��وا ال ِّن� � َك َاح َف�إِنْ
آ� َن ْ�ست ُْم ِم ْن ُه ْم ُر ْ�شدًا َفا ْد َف ُعوا �إِ َل ْيهِ ْم َ�أ ْم َوا َل ُه ْم{...؟
(�سورة الن�ساء،الآية )6

�1.1إذا َع ِل ْمتَ �أنها ال تف�سد وال ت�ضيع.
�2.2إذا بلغت ال�سابعة من عمرها.
�3.3إذا تعلمت القراءة والكتابة.
ُ�س� � ِئ َل الإم ��ام ال�ص ��ادق ع ��ن اليتيم ��ة
مت ��ى يدف ��ع �إليها مالها؟ ق ��ال�«:إذا علم ��ت �أنها
ال تف�سد وال ت�ضيع.»...
(الكايف ال�شريف  :ج� ، 7ص ، 68ح)4
4

كي ��ف يج ��يء �آكل م ��ال اليتي ��م ي ��وم القيامة
م ��ن قول ��ه تع ��اىل�}:إنَّ ا َّلذِ ي ��نَ َي ْ�أ ُك ُل ��ونَ �أَ ْم� � َو َال
ا ْل َيت ََام ��ى ُظ ْل ًم ��ا ِ�إ َّ َن ��ا َي�أ ُك ُل ��ونَ ِف ُب ُطونِهِ � ْ�م َنا ًرا
ريا{؟ (�س ��ورة الن�س ��اء،الآية)10
َو َ�س� � َي ْ�ص َل ْونَ َ�س� � ِع ً
1.1ي�أتي ُم َن َّعما ُم ْتَفا.
2.2ي�أتي �ضاحكا مقهقها.
3.3ي�أتي والنار تلتهب يف بطنه حتى يخرج لهب
النار من فيه.
ق ��ال الإم ��ام الباق ��ر�...«:أن �آكل م ��ال
اليتي ��م يجيء يوم القيامة والنار تلتهب يف بطنه
حتى يخ ��رج لهب النار من فيه حت ��ى يعرفه كل
�أه ��ل اجلمع �أنه �آكل م ��ال اليتيم.»...
(الكايف ال�شريف  :ج� ،2ص ، 28ح)1
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الطاعة يف �أي �أمر من قوله تعاىلَ ...}:و َمنْ
ات {...؟
ُي ِط ِع اهلل َو َر ُ�سو َل ُه يُدْ ِخ ْل ُه َج َّن ٍ
(�سورة الن�ساء،الآية)13

1.1يف �أداء الزكاة.
2.2يف حفظ القر�آن.
3.3يف والية علي والأئمة من بعده.
ع ��ن الإم ��ام ال�ص ��ادق يف ق ��ول اهلل
ع ��ز وجلَ }:و َمنْ ُي ِط ِع اهلل َو َر ُ�س ��و َلهُ{ قال:
«يف والية علي ووالية الأئمة من بعده،
فقد فاز فوزا عظيما.»...
(الكايف ال�شريف  :ج� ، 1ص ، 414ح)8
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مت ��ى ال تقب ��ل التوب ��ة يف وق ��ت االحت�ض ��ار
م ��ن قوله تعاىل} َو َل ْي َ�س � ِ�ت ال َّت ْو َب ُة ِل َّلذِ ي ��نَ َي ْع َم ُلونَ
ات َح َّت ��ى �إِ َذا َح َ�ض� � َر �أَ َحدَ هُ ُم ا َمل� � ْوتُ َق َال
ال�س� � ِّي َئ ِ
َّ
�إِ ِّن ُت ْبتُ ْالآنَ {...؟ (�سورة الن�ساء،الآية)18
�1.1إذا �صار فقري ًا.
�2.2إذا عاين �أمر الآخرة.
�3.3إذا �أ�صيب مبر�ض.
ُ�س � َ
�ئل الإم ��ام ال�ص ��ادق ع ��ن ق ��ول اهلل
ع ��ز وجل} َو َل ْي َ�س � ِ�ت التَّو َب� � ُة ِل َّلذِ ي ��نَ َي ْع َم ُل ��ونَ
ات َح َّت ��ى ِ�إ َذا َح َ�ض� � َر �أَ َحدَ هُ ُم ا َمل� � ْوتُ َق َال
ال�س� � ِّي َئ ِ
َّ
ُ
�إِ ِّن تب ��تُ الآنَ {قال «:ذل ��ك �إذا عاين �أمر
ا لآخرة».
(تف�سري نور الثقلني  :ج� ، 1ص ، 288ح)134
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م ��ا معن ��ى َ
(ط� � ْو ًل) يف قول ��ه تعاىلَ }:و َمنْ
ات
َ ْل َي ْ�س� �ت َِط ْع ِم ْن ُك � ْ�م َط� � ْو ًل �أَنْ َي ْن ِك � َ�ح املُ ْح َ�ص َن ِ
ات َفمِ ��نْ َما َم َل َك ْت �أَ ْ َيا ُن ُك ْم ِم ��نْ َف َت َيا ِت ُك ُم
املُ�ؤ ِْم َن ِ
ات{...؟
املُ�ؤ ِْم َن ِ

(�س ��ورة الن�س ��اء،الآية)25

1.1القدرة البدنية.
2.2املهر.
3.3الن�سب الرفيع.
ع ��ن الإم ��ام ال�صادق...:ق ��ال اهلل
ع ��ز وجلَ }:و َم ��نْ َ ْل َي ْ�س� �ت َِط ْع ِم ْن ُك � ْ�م َط� � ْو ًل{
قال«:والطول املهر.»...
(الكايف ال�شريف  :ج� ، 5ص ، 360ح)7
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�أي �ش ��يء نه ��ى اهلل عن ��ه يف قول ��ه تع ��اىل :
} َيا �أ ُّي َها ا َّلذِ ي ��نَ � َآم ُنوا َل َت�أ ُك ُل ��وا �أَ ْم َوا َل ُك ْم َب ْي َن ُك ْم
اط ِل{...؟ (�سورة الن�ساء،الآية)29
ِبا ْل َب ِ

1.1بيع و�شراء العمالت النقدية.
2.2القمار.
3.3ال ّد ْين.
عن الإمام ال�صادق يف قول اهلل عز وجل :
} َي ��ا �أ ُّي َه ��ا ا َّلذِ ي ��نَ َ�آ َم ُن ��وا َل َت�أ ُك ُل ��وا َ�أ ْم َوا َل ُك � ْ�م
َب ْي َن ُك � ْ�م ِبا ْل َب ِاط ِل{قال «:نهى عن القمار  ،وكانت
قري� ��ش تقامر الرج ��ل ب�أهله ومال ��ه فنهاهم اهلل
عن ذلك».
( تف�سري العيا�شي  :ج�،1ص،262ح)103
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ق�س ��م اهلل تع ��اىل ف�ضل ��ه عل ��ى
يف �أي وق ��ت ُي ِّ
ا�س� ��أ ُلوا اهلل ِمنْ
عباده م ��ن قوله تع ��اىل َ ...}:و ْ
َف ْ�ض ِل� � ِه �إِنَّ اهلل َكانَ ِب� � ُك ِّل َ�ش � ْ�يءٍ َع ِلي ًما{؟
(�سورة الن�ساء،الآية)32

1.1من زوال ال�شم�س �إىل الغروب.
2.2من طلوع الفجر �إىل طلوع ال�شم�س.
3.3من طلوع ال�شم�س �إىل الغروب.
عن احل�س�ي�ن بن م�س ��لم ع ��ن الإم ��ام الباقر
 ق ��ال  :قلت له  :جعلت ف ��داك �إنهم يقولون
تق�س ��م
�إن الن ��وم بع ��د الفجر مكروه الن الأرزاق ّ
يف ذل ��ك الوق ��ت ؟ فق ��ال «:الأرزاق موظوف ��ة
يق�س ��مه م ��ن طلوع الفجر
مق�س ��ومة  ،وهلل ف�ضل ّ
ا�س� ��ألوا اهلل
و
قوله}
وذلك
�إىل طل ��وع ال�شم� ��س ،
َ ْ
ِم ��نْ َف ْ�ض ِل ِه.»{...
(تف�سري العيا�شي  :ج� ، 1ص ، 266ح)119
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ب�أي �شيء عقد اهلل �إميان امل�ؤمنني من قوله
تعاىلَ }:و ِل ُك ٍّل َج َع ْل َنا َم َوا َ
ما َت َر َك ا ْل َوالِدَ انِ
يل ِ َّ
الَ ْق َر ُبونَ َوا َّلذِ ينَ َع َقدَ تْ �أَ ْ َيا ُن ُك ْم{...؟
َو ْ أ
(�سورة الن�ساء،الآية)33

1.1ب�صلة الأرحام.
2.2بالأم والأب.
3.بالأئمة.
ع��ن احل�سن ب��ن حم�ب��وب ق��ال  :كتبت �إىل
الإم � ��ام الر�ضا و� �س ��أل �ت��ه ع��ن ق ��ول اهلل:
} َو ِل ُك ٍّل َج َع ْل َنا َم َو ِ َ
ما َت َر َك ا ْل َوالِدَانِ َو ْ أ
الَق َر ُبونَ
ال ِ َّ
َوا َّلذِ ينَ َع َقدَتْ �أَ ْ َيا ُن ُك ْم{ ،قال ّ �«:إنا عنى بذلك
الأئمة بهم عقد اهلل �إميانكم».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ، 1ص ، 266ح) 120
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َم ��نْ ه ��م (ا ْل َوالِدَ ْي � ِ�ن) يف قول ��ه تع ��اىل:
} َو ْاع ُبدُوا اهلل َو َل ت ُْ�ش � ِ�ر ُكوا ِب ِه َ�ش� � ْي ًئا َو ِبا ْل َوالِدَ ْي ِن
ِ�إ ْح َ�سا ًنا{...؟ (�سورة الن�ساء،الآية)36
1.1كافل وكافلة اليتيم.
2.2املعلم واملعلمة.
3.3النبي حممد وعلي.
ع ��ن �أب ��ي ب�ص�ي�ر ع ��ن الإم ��ام الباق ��ر
يف ق ��ول اهلل َ }:و ِبا ْل َوالِدَ ْي � ِ�ن �إِ ْح َ�س ��ا ًنا{ ،ق ��ال:
«�إنّ ر�س ��ول اهلل اح ��د الوالدي ��ن وعلي
الآخ ��ر  ،وذكر �أنها الآية التي يف الن�س ��اء».
( تف�سري العيا�شي  :ج� ، 1ص ، 268ح)129
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َم ��نْ ه ��و ال�ش ��هيد عل ��ى �أم ��ة النب ��ي يوم
القيامة يف قوله تعاىلَ }:ف َك ْي � َ�ف �إِ َذا ِج ْئ َنا ِمنْ ُك ِّل
�أُ َّم� � ٍة ِب َ�ش ��هِ يدٍ َو ِج ْئ َنا ِب َك َع َلى هَ � َؤل ِء َ�ش ��هِ يدًا{؟
(�سورة الن�ساء،الآية)41

1.1كل من قتل دون ماله.
2.2كل من قتل دون عر�ضه.
�3.3أمري امل�ؤمنني علي.
ُ�س َئل الإمام الباقر عن قول اهلل عز وجل:
} َف َك ْي َف �إِ َذا ِج ْئ َنا ِمنْ ُك ِّل �أُ َّم ٍة ِب َ�شهِ يدٍ َو ِج ْئ َنا ِب َك
َع َلى هَ �ؤُ َل ِء َ�شهِ يدًا{ ،قال«:ي�أتي النبي 
يوم القيامة من كل امة ب�شهيد بو�صي نبيها واوتي
بك يا علي �شهيدا على �أمتي يوم القيامة».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ، 1ص ، 268ح) 131
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م ��ا معن ��ى (�س ��كارى) يف قول ��ه تع ��اىل :
ال�ص َل َة َو�أَنت ُْم
} َيا �أَ ّي َه ��ا ا َّلذِ ينَ � َآم ُنوا َل َت ْق َر ُب ��وا َّ
ُ�س َكا َرى {...؟ (�سورة الن�ساء،الآية)43

�1.1سكر النوم.
�2.2سكر املال.
�3.3سكر اجلاه.
ع ��ن �أب ��ي �أ�س ��امة زي ��د ال�ش ��حام ق ��ال :قل ��ت
للإم ��ام �أب ��ي عب ��داهلل ال�ص ��ادق ق ��ول اهلل
ع ��ز وجلَ }:ي ��ا �أ ُّي َه ��ا ا َّلذِ ي ��نَ � َآم ُن ��وا َل َت ْق َر ُب ��وا
ال�ص َل َة َو�أَنت ُْم ُ�س� � َكا َرى{...؟ فقال�«:س ��كر
َّ
النوم».
(الكايف ال�شريف  :ج� ، 3ص ، 371ح)15
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ما حك ��م دخ ��ول احلائ�ض واجلنب امل�س ��جد
�أو اجتي ��ازه يف قول ��ه تع ��اىلَ ...}:و َل ُج ُن ًب ��ا ِ�إ َّل
َعا ِب ِري َ�س� � ِب ٍيل َحتَّى َت ْغت َِ�س� � ُلوا{...؟
(�سورة الن�ساء،الآية)43

1.1ال يدخالن امل�سجد �إال جمتازين.
2.2يدخالن امل�سجد وال يجتازون .
3.3ال يدخالن امل�سجد وال يجتازون.
ق ��ال الإم ��ام الباقر : قلت ل ��ه احلائ�ض
واجلن ��ب يدخ�ل�ان امل�س ��جد �أم ال ؟ فق ��ال:
«ال يدخ�ل�ان امل�س ��جد �إال جمتازي ��ن �إن اهلل يقول
} َو َل ُج ُن ًب ��ا �إِ َّل َعا ِب � ِ�ري َ�س� � ِب ٍيل َح َّت ��ى َت ْغت َِ�س� � ُلوا {
وي�أخ ��ذان من امل�س ��جد ال�ش ��يء وال ي�ضعان فيه
�شيئا».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ، 1ص , 269ح)138
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يف َم ��نْ نزل ��ت ه ��ذه ال
آية}...م ��نْ َق ْب � ِ�ل �أَنْ
ِ
َ
َن ْطمِ � � َ�س ُو ُجوهً ا َف َ ُندَّهَ ��ا َع َل ��ى �أ ْد َبارِهَ ا{...؟
(�سورة الن�ساء،الآية)47

1.1يف يهود خيرب.
2.2يف جي� ��ش ال�س ��فياين عندم ��ا تخ�س ��ف به ��م
البي ��داء.
3.3يف يهود بني قري�ضة.
ق ��ال الإم ��ام الباق ��ر«: وين ��زل جي� ��ش
�أم�ي�ر ال�س ��فياين البي ��داء  ،فين ��ادى من ��اد من
ال�س ��ماء  :يا بيداء �أبيدي بالقوم فيخ�س ��ف بهم
البي ��داء  ،فال يفل ��ت منهم �إال ثالث ��ة نفر ُي َح ِّول
اهلل وجوهه ��م يف �أقفيته ��م وه ��م م ��ن كل ��ب،
وفيه ��م �أنزلت ه ��ذه الآية.»...
(تف�سري العيا�شي  :ج� ,1ص, 271ح)147
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م ��ا معن ��ى ( َو َي ْغ ِف� � ُر َم ��ا دُونَ َذ ِل � َ�ك) يف قوله
تع ��اىل�}:إِنَّ اهلل َل َي ْغ ِف� � ُر َ�أنْ ُي ْ�ش� � َر َك ِب� � ِه َو َي ْغ ِف ُر
َما دُونَ َذ ِل َك لِ َنْ َي َ�شا ُء{...؟
(�سورة الن�ساء،الآية)48

1.1يعنى يغفر ملن واىل عليا.
2.2يغفر لأتباع ال�سامري.
3.3يغفر ملن يعبد الأ�صنام.
ق ��ال الإم ��ام الباقر�:أم ��ا قول ��ه :
َ }...و َي ْغ ِف� � ُر َما دُونَ َذ ِل َك لِ َنْ َي َ�ش ��ا ُء{«يعنى ملن
واىل عليا.»
(تف�سري العيا�شي  :ج� ، 1ص ، 272ح)149
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َمنْ املح�سودون يف قوله تعاىل �}:أَ ْم َي ْح ُ�سدُونَ
ا�س َع َلى َما �آ َتاهُ ُم اهلل ِمنْ َف ْ�ض ِل ِه {...؟
ال َّن َ
(�سورة الن�ساء،الآية)54

1.1الأغنياء.
2.2كل من ح�صل على �إرث ثمني.
�3.3آل حممد.
عن �أبي ال�صباح الكناين قال  :قال الإمام
ال�صادق«:يا �أبا ال�صباح نحن قوم فر�ض
اهلل طاعتنا...ونحن املح�سودون الذين قال اهلل
ا�س َع َلى َما �آ َتاهُ ُم
يف كتابه �}:أَ ْم َي ْح ُ�سدُونَ ال َّن َ
اهلل ِمنْ َف ْ�ض ِل ِه{ ».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ، 1ص ، 274ح)155
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م ��ا املق�صود بامللك العظي ��م من قوله تعاىل:
ال ْك َم َة
�اب َو ْ ِ
}َ ...ف َق ��دْ �آ َت ْي َن ��ا � َآل ِ�إ ْب َر ِاهي � َ�م ا ْل ِك َت � َ
َو�آ َت ْي َناهُ � ْ�م ُم ْل ًكا َع ِظي ًما{؟
(�سورة الن�ساء،الآية)54

1.1جعل �أبناء �إبراهيم ك ّلهم �أنبياء.
2.2جعل فيهم �أئمة ،من �أطاعهم �أطاع اهلل.
�3.3أعطاهم الق�صور العالية يف الدنيا.
ع ��ن الإم ��ام الباقر يف ق ��ول اهلل تبارك
وتعاىلَ }...:و�آ َت ْي َناهُ � ْ�م ُم ْل� � ًكا َع ِظي ًم ��ا{؟ ق ��ال:
«املل ��ك العظي ��م �أن جع ��ل فيه ��م �أئم ��ة ،م ��ن
�أطاعهم �أط ��اع اهلل ،ومن ع�صاهم ع�صى اهلل،
فهو املل ��ك العظيم».
(الكايف ال�شريف  :ج� ، 1ص ، 206ح)5
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م ��ا معن ��ى ( ُم َط َّه� � َرةٌ) يف قول ��ه تع ��اىل :
}َ ...ل ُه � ْ�م ِفي َه ��ا َ�أ ْز َوا ٌج ُم َط َّه� � َر ٌة َو ُن ْد ِخ ُل ُه � ْ�م
ِظ ًّل َظ ِل ً
يل{؟ (�سورة الن�ساء،الآية)57
1.1ال يح�ضن وال يحدثن.
2.2كثريات الغ�سل والو�ضوء.
3.3كثريات التيمم.
ع��ن الإم � ��ام ال�صادق يف ق ��ول اهلل :
} َل ُه ْم ِفي َها َ�أ ْز َوا ٌج ُم َط َّه َرةٌ{قال«:ال يح�ضن وال
يحدثن».
( تف�سري العيا�شي  :ج� ، 1ص ، 187ح)11
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الَ ْم ِر) من قوله تعاىل:
َمنْ املق�صود بـ(�أُ ِول ْ أ
}�...أَ ِطي ُعوا اهلل َو�أَ ِطي ُعوا ال َّر ُ�س َ
الَ ْم ِر
ول َو�أُ ِول ْ أ
ِم ْن ُك ْم{...؟ (�سورة الن�ساء ،الآية )59

1.ال�صحابة العدول.
2.الأئمة الأو�صياء.
3.حاكم الدولة.
ع��ن ج��اب��ر اجل�ع�ف��ي ق� ��ال� � :س ��أل��ت الإم� ��ام
�أبا جعفر الباقر عن هذه الآية�َ }:أ ِطي ُعوا

اهلل َو�أَ ِطي ُعوا ال َّر ُ�س َ
ول َو�أُ ِول الأَ ْم ِر ِم ْن ُك ْم{ قال:
«الأو�صياء».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ، 1ص ، 276ح)168
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مت ��ى حت� � ّل م�صيبة اخل�س ��ف ومب ��ن يف قوله
تعاىلَ } :ف َك ْي َف �إِ َذا �أَ َ�صا َب ْت ُه ْم ُم ِ�صي َب ٌة ِ َبا َقد ََّم ْت
�أَيْدِ يهِ ْم{...؟ (�س ��ورة الن�ساء ،الآية )62
1.اخل�سف لكل حاكم ظامل يف نهاية دوره.
2.اخل�سف عند احلو�ض بالفا�سقني.
3.اخل�سف يف زمن طالوت بالفا�سقني.
عن الإمام الباقر يف قولهَ } :ف َك ْي َف �إِ َذا
�أَ َ�صا َب ْت ُه ْم ُم ِ�صي َب ٌة ِ َبا َقد ََّم ْت َ�أيْدِ يهِ ْم{ قال:
«اخل�سف واهلل عند احلو�ض بالفا�سقني».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،281ح)181
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َم� ��نْ امل �ق �� �ص��ود يف ق ��ول اهلل �سبحــانه
وت �ع ��اىل�}:أُو َل � ِئ � َ�ك ا َّل ��ذِ ي ��نَ َي � ْع � َل� ُ�م اهلل َم��ا ِف
ُق ُلوبِهِ ْم َف�أَ ْع ِر ْ�ض َع ْن ُه ْم َو ِع ْظ ُه ْم َو ُق ْل َل ُه ْم ِف
�أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم َق ْو ًل َب ِلي ًغا{؟ (�سورة الن�ساء ،الآية )63
1.اليهود.
2.2من �أعداء �آل حممد و�أ�شري �إليهم بفالن وفالن.

3.الن�صارى.
عن عبد اهلل النجا�شى قال� ،سمعت الإمام
جعفر بن حممد ال�صادق ي�ق��ول«:يف قول
اهلل َع َّز َو َج� َّل }�أُو َل� ِئ� َ�ك ا َّلذِ ينَ َي ْع َل ُم اهلل َما ِف
ُق ُلوبِهِ ْم َف�أَ ْع ِر ْ�ض َع ْن ُه ْم َو ِع ْظ ُه ْم َو ُق� ْ�ل َل ُه ْم ِف
�أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم َق ْو ًل َب ِلي ًغا{ يعني واهلل فالنا وفالنا».
(تف�سري نور الثقلني  :ج� ،1ص ،319ح)369
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ـ(جا ُء َ
وك) يف قول اهلل تعاىل:
َمنْ املق�صود ب َ
}َ ...و َل� � ْو �أَ َّن � ُه� ْ�م �إِ ْذ َظ� َل� ُم��وا َ�أ ْن� ُف���َ�س� ُه� ْ�م َج ��ا ُء َ
وك
َف ْا�س َت ْغ َف ُروا اهلل َو ْا�س َت ْغ َف َر َله ُُم ال َّر ُ�س ُول َل َو َجدُوا اهلل
َت َّوا ًبا َر ِحي ًما{؟ (�سورة الن�ساء ،الآية )64

�1.1أمري امل�ؤمنني علي.
2.ر�سول اهلل.
3.حمزة عم النبي.
عن الإم��ام الباقر ق��الَ }« :و َل � ْو َ�أ َّن� ُه� ْ�م ِ�إ ْذ
َظ َل ُموا �أَ ْن ُف َ�سه ُْم َجا ُء َ
وك(يا علي) َف ْا�س َت ْغ َف ُروا اهلل
َو ْا�س َت ْغ َف َر َله ُُم ال َّر ُ�س ُول َل َو َجدُوا اهلل َت َّوا ًبا َر ِحي ًما{».
(تف�سري القمي � :ص)136
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ما معنى (ت�سليما) يف قوله �سبحانه وتعاىل:
} َف َل َو َر ِّب َك َل ُي�ؤ ِْم ُنونَ َحتَّى ُي َح ِّك ُم َ
وك ِفي َما َ�ش َج َر
ما
َب ْي َن ُه ْم ُث� َّ�م َل َي� ِ�ج�دُوا ِف �أَن ُف ِ�سهِ ْم َح� َر ًج��ا ِ َّ
َق َ�ض ْيتَ َو ُي َ�س ِّل ُموا ت َْ�س ِلي ًما{؟
(�سورة الن�ساء ،الآية )65

1.ال�سالم بتحية الإ�سالم.
1.الر�ضا والقنوع بق�ضاء اهلل.
2.امل�صاحلة مع الأعداء.
عن الإمام �أبي جعفرالباقر يف قول اهلل:
} َف�لا َو َر ِّب � َ�ك َل ُي��ؤ ِْم� ُن��ونَ َحتَّى ُي َح ِّك ُم َ
وك ِفي َما
ما
َ�ش َج َر َبي َن ُه ْم ُث َّم َل َي ِجدُوا ِف �أَن ُف ِ�سهِ ْم َح َر ًجا ِ َّ
َق َ�ض ْيتَ َو ُي َ�س ِّل ُموا ت َْ�س ِلي ًما{ قال«:الت�سليم الر�ضا
والقنوع بق�ضائه».
(بحار الأنوار  :ج� ،2ص ،204ح)89
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ما املق�صود من قوله تعاىلَ } :و َل ْو �أَ َّنا َك َت ْب َنا
َع َل ْيهِ ْم �أَنِ ا ْق ُت ُلوا �أَ ْن ُف َ�س ُك ْم �أَ ِو اخْ ُر ُجوا ِمنْ ِد َيا ِر ُك ْم
َما َف َع ُلو ُه �إِ َّل َق ِلي ٌل ِم ْن ُه ْم{...؟
(�سورة الن�ساء ،الآية )66

�1.1شاركوا يف احلرب وان كانت ن�صرةً للظامل.
�2.أن اقتلوا �أنف�سكم من �أجل حاكم الدولة.
�3.أن اقتلوا �أنف�سكم للإمام ت�سليما َو ر�ضا له.
ع ��ن الإم � � ��ام ج �ع �ف��ر ال�صادق ق ��ال:
«} َو َل � ْو َ�أ َّن��ا َك َت ْب َنا َع َل ْيهِ ْم َ�أنِ ا ْق ُت ُلوا �أَ ْن ُف َ�س ُك ْم{
ل�ل�إم��ام ت�سليم ًا }�أَ ِو �أخْ � ُر ُج��وا ِم��نْ ِد َي��ا ِر ُك� ْ�م{
}ما َف َع ُلو ُه �إِ َّل َق ِلي ٌل ِم ْن ُه ْم{».
ر�ضا له َ
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،283ح)188
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�إىل َمنْ يعود �ضمري الهاء يف (به) من قوله
وع ُظونَ ِب ِه َل َكانَ
تعاىلَ ...} :و َل ْو �أَ َّن ُه ْم َف َع ُلوا َما ُي َ
يا َل ُه ْم َو�أَ َ�ش َّد َت ْث ِبيتًا{؟ (�سورة الن�ساء ،الآية )66
َخ ْ ً
1.يف �أمري امل�ؤمنني علي .
2.يف ال�صحابة.
3.يف الأنبياء.
عن الإمام الباقرَ }« :و َل ْو �أَ َّن ُه ْم َف َع ُلوا َما
وع ُظونَ ِب ِه(يف علي) َل َكانَ َخ ْ ًيا َل ُه ْم{».
ُي َ
(الكايف ال�شريف  :ج� ،1ص ،417ح)28
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َمنْ املق�صود بال�صاحلني يف قول اهلل تعاىل:
}َ ...ف ��أُو َل � ِئ� َ�ك َم� َع ا َّل��ذِ ي��نَ �أَ ْن� َع� َ�م اهلل َع َل ْيهِ ْم ِمنَ
ال�صدِّي ِق َني َو ُّ
النيَ{...؟
ال�ص ِ ِ
ال َّن ِب ِّي َني َو ِّ
ال�ش َهدَا ِء َو َّ
(�سورة الن�ساء ،الآية )69

1.كل من ت�شهد ال�شهادتني.
�2.شيعة علي.
3.كل من قر�أ القر�آن.
قال الإم��ام جعفر بن حممد ال�صادق
لأبي ب�صري ...«:يا �أبا حممد لقد ذكركم اهلل
يف كتابه ...فر�سول اهلل يف الآي��ة النبيون
ونحن يف ه��ذا املو�ضع ال�صديقون وال�شهداء
و�أنتم ال�صاحلون فت�سموا بال�صالح كما �سماكم
اهلل �سبحانه وتعاىل».
(الكايف ال�شريف  :ج� ،8ص ،33ح)6
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َمنْ املق�صودون يف قوله تعاىل...} :الذين
يقولون َر َّب َنا �أَخْ ِر ْج َنا ِمنْ هَ ��ذِ ِه ا ْل َق ْر َي ِة َّ
ال
الظ ِ ِ
�أَهْ ُل َها َو ْاج َع ْل َل َنا ِمنْ َل ُد ْن َك َو ِل ًّيا َو ْاج َع ْل َل َنا ِمنْ
ريا{؟ (�سورة الن�ساء ،الآية )75
َل ُد ْن َك َن ِ�ص ً

1.ال�صحابة النجباء.
�2.أهل البيت.
�3.أنبياء �أويل العزم.
قال الإمام الباقر}:الذين يقولون َر َّب َنا
�أَخْ ِر ْج َنا ِمنْ هَ ذِ ِه ا ْل َق ْر َي ِة َّ
ال �أَهْ ُل َها َو ْاج َع ْل
الظ ِ ِ
َل َنا ِمنْ َل ُد ْن َك َو ِل ًّيا َو ْاج َع ْل َل َنا ِمنْ َل ُد ْن َك َن ِ�ص ًريا{
قال« :نحن �أولئك».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،284ح)193
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يف َمنْ نزل قوله تعاىل�} :أَ َ ْل َت َر �إِ َل ا َّلذِ ينَ
ال�ص َل َةَ{...؟
ِق َيل َل ُهم ُكفُّوا �أَيْدِ َي ُك ْم َو�أَ ِقي ُموا َّ
(�سورة الن�ساء ،الآية )77

1.يف م�سلم بن عقيل.
2.في الإمام الح�سن.
3.يف جعفر الطيار.
عن الإم ��ام حممد الباقر ق��ال« :واهلل
ال��ذي �صنعه احل�سن ب��ن علي ك��ان خريا
لهذه الأمة مما طلعت عليه ال�شم�س  ،واهلل لفيه
نزلت هذه الآي��ة}�أَ َ ْل َت َر ِ�إ َل ا َّلذِ ينَ ِق َيل َل ُهم
ال�ص َل َةَ.»{...
ُكفُّوا �أَيْدِ َي ُك ْم َو�أَ ِقي ُموا َّ
(تف�سري العيا�شي  :ج� ,1ص ،285ح)196
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يف َمنْ نزل قوله تعاىلَ ...}:ف َل َّما ُك ِت َب َع َل ْيهِ ُم
ا ْل ِقت ُ
َال{...؟ (�سورة الن�ساء،الآية)77؟
1.1يف الإمام ال�صادق .
2.2يف الإمام احل�سني .
3.3يف حممد بن احلنفية .
ع��ن الإم ��ام ال�صادق يف} َف � َل � َّم��ا ُك� ِت� َ�ب
َع َل ْيهِ ُم ا ْل� ِق� َت� ُ
�ال{ق��ال«:ن��زل��ت يف احل�سني بن
علي كتب اهلل عليه وعلى �أهل الأر���ض �أن
يقاتلوا معه».
(تف�سري العيا�شي :ج� ,1ص ,852ح)891
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مت ��ى يتحق ��ق الأجل القري ��ب يف قوله تعاىل:
}َ ...و َقا ُل ��وا َر َّب َن ��ا ِ َل َك َت ْب ��تَ َع َل ْي َن ��ا ا ْل ِق َت � َ
�ال َل ْو َل
يب{...؟ (�سورةالن�ساء،الآية)77
�أَخَّ ْر َت َنا �إِ َل �أَ َج ٍل َق ِر ٍ
1.يف زمن نبي اهلل �سليمان.
2.يف زمن طالوت.
3.يف زمن الإمام احلجة بن احل�سن.
ال�صادق

عن الإم��ام جعفر بن حممد
قالَ }...« :قا ُلوا َر َّب َنا ِ َل َك َت ْبتَ َع َل ْي َنا ا ْل ِقت ََال َل ْو َل
يب{�إىل خروج القائم
�أَخَّ ْر َت َنا �إِ َل �أَ َج ٍل َق ِر ٍ
ف�إن معه الن�صر والظفر».
(تف�سري نور الثقلني  :ج� ,1ص ،325ح)414
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َمنْ هم (ا َّلذِ ينَ َي ْ�س َت ْن ِب ُطو َنهُ) يف قوله تعاىل:
}َ ...و َل� � ْو َردُّو ُه ِ�إ َل ال َّر ُ�س ِول َو ِ�إ َل � ِأول ْ أَ
ال ْم� ِ�ر
ِمن ُه ْم َل َع ِل َم ُه ا َّلذِ ينَ َي ْ�س َت ْن ِب ُطو َن ُه ِم ْن ُه ْم{...؟
(�سورة الن�ساء ،الآية )83

1.ال�صحابة.
�2.أحبار اليهود.
�3.آل حممد.
ق ��ال الإم ��ام الر�ض ��اَ }...« :و َل� � ْو َردُّو ُه
�إِ َل ال َّر ُ�س ِول َو�إِ َل �أُ ِول ْالأَ ْم ِر ِمن ُه ْم َل َع ِل َم ُه ا َّلذِ ينَ
َي ْ�س� � َت ْن ِب ُطو َن ُه ِم ْن ُه � ْ�م{ يعن ��ى �آل حمم ��د،
وهم الذين ي�س ��تنبطون من الق ��ر�آن  ،ويعرفون
احلالل واحلرام ،وه ��م احلجة هلل على خلقه».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ,1ص ,286ح)206
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ما املق�صود من الرحمة يف قول اهلل تعاىل:
}َ ...و َل� � ْو َل َف ْ�ض ُل اهلل َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه َل َّت َب ْعت ُُم
َّ
ال�ش ْي َطانَ

�إِ َّل َق ِل ً
يل{؟ (�سورة الن�ساء ،الآية )83

1.الوالء لل�صحابة.
2.ال�سكينة.
3.والية الأئمة.
ع ��ن الإم ��ام حمم ��د الباق ��ر يف ق ��ول
اهلل تعاىلَ }:و َل� � ْو َل َف ْ�ض ُل اهلل َع َل ْي ُك � ْ�م َو َر ْح َم ُتهُ{
قال}«:ف�ض ��ل اهلل{ ر�س ��وله} ،ورحمت ��ه{
والية الأئمة.»
(تف�سري العيا�شي  :ج� ,1ص ،287ح)207
34

ما حكم حتية الإ�سالم وردّها يف قوله تـعـاىل:
} َو�إِ َذا ُح ِّييت ُْم ِبت َِح َّي ٍة َف َح ُّيوا ِب�أَ ْح َ�سنَ ِم ْن َها �أَ ْو
ُردُّوهَ ا �إِنَّ اهلل َكانَ َع َلى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َح ِ�سي ًبا{؟
(�سورة الن�ساء ،الآية )86

1.ال�سالم فري�ضة وال ّرد تطوع.
2.ال�سالم تطوع وال ّرد فري�ضة.
3.ال�سالم فري�ضة وال ّرد فري�ضة.
ع��ن الإم ��ام ال�صادق ق��ال:ق��ال ر�سول
اهلل«:ال�سالم تطوع والرد فري�ضة».
(الكايف ال�شريف  :ج� ,2ص ,644ح)1
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ما ح ّد امل�ست�ضعف الذي ذكره اهلل عز وجل:
}�إِ َّل املُ ْ�ست َْ�ض َع ِف َني ِمنَ ال ِّر َج ِال َوال ِّن َ�سا ِء َوا ْل ِو ْلدَ انِ
َل َي ْ�ست َِطي ُعونَ ِحي َل ًة َو َل َي ْه َتدُونَ َ�س ِب ًيل{؟
(�سورة الن�ساء ،الآية )98

1.من لي�س له مال.
2.من ال يح�سن �سورة من القر�آن.
3.من لي�س له قدرة.
ُ�سئل الإمام ال�صادق ما ح ّد امل�ست�ضعف
الذي ذكره اهلل عز وجل؟ قال«:من ال يح�سن
�سورة من القر�آن ،وقد خلقه اهلل عز وجل خلقة
ما ينبغي له �أن ال يح�سن».
(تف�سري الربهان  :ج� ،2ص ،309ح)15
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م��ا حكم تق�صري ال���ص�لاة يف ال�سفر �إذا
اجتمعت �شروطها يف قوله تعاىلَ } :و�إِ َذا َ�ض َر ْبت ُْم
ْ�ص ُروا
ِف ْ أ
الَر� ِ��ض َف َل ْي َ�س َع َلي ُك ْم ُج� َن��ا ٌح �أَنْ َتق ُ
ِم��نَ ال ��َّ��ص�لا ِة{...؟ (� �س��ورة الن�ساء ،الآي ��ة )101
1.اال�ستحباب.
2.وجوب التق�صري.
3.الإباحة.
ُ�س ِئ َل الإمام الباقر ،ما تقول يف ال�صلوة
يف ال�سفر كيف هي وكم هي؟ فقال�« :إنّ اهلل
عز وجل يقولَ }:و�إِ َذا َ�ض َر ْبت ُْم ِف الأَ ْر ِ�ض َف َل ْي َ�س
ال�ص َل ِة{ ف�صار
َع َل ْي ُك ْم ُج َنا ٌح �أَنْ َتق ُ
ْ�ص ُروا ِمنَ َّ
التق�صري يف ال�سفر واجبا كوجوب التمام يف
احل�ضر».
(تف�سري نور الثقلني  :ج� ،1ص ،98ح)472
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م��ا معنى ( َّم � ْو ُق��و ًت��ا) يف ق��ول اهلل �سبحانه
ال�ص َل َة َكا َن ْت َع َلى املُ�ؤ ِْم ِن َني
وتعاىل�...} :إِنَّ َّ
ِكتَا ًبا َم ْو ُقوتًا{؟ (�سورة الن�ساء،الآية )103

�1.أي لها وقت م�ض ّيق.
�2.أي واجبا ،يعني بها �أ ّنها الفري�ضة.
�3.أي م�ستحبا ،يعني بها �أ ّنها النافلة.
��ُ�س � ِئ� َ�ل الإم� ��ام الباقر ع��ن ه ��ذه الآي ��ة
...فقال�« :إنّ لل�صالة وقتا والأم��ر فيه وا�سع،
يقدم م��رة وي�ؤخر م��رة �إال اجلمعة ،ف� ّإنا هو
اهلل}كتَا ًبا َم ْو ُقوتًا{�أي
وقت واحد و� ّإن��ا عنى
ِ
واجبا ،يعني بها �أ ّنها الفري�ضة».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،300ح)261
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� ّأي �أم ��ر ل ��ن ي�س ��تطيع الرج ��ل �أن يع ��دل ب ��ه
بني الن�س ��اء يف قوله تعاىلَ } :و َلنْ ت َْ�ست َِطي ُعوا �أَنْ
َت ْعدِ ُلوا َب ْ َي ال ِّن َ�س ��ا ِء َو َل� � ْو َح َر ْ�صت ُْم{...؟
(�سورة الن�ساء ،الآية )129

1.املودة.
2.النفقة.
3.3تق�سيم الوقت بينهم.
عن الإمام ال�صادق يف قول اهلل } َو َلنْ
ت َْ�ست َِطي ُعوا �أَنْ َت ْعدِ ُلوا َب ْ َي ال ِّن َ�سا ِء َو َل ْو َح َر ْ�صت ُْم{
قال« :يف املودة».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،305ح)284
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يف َمنْ نزل قوله تعاىل�}:إِنَّ ا َّلذِ ينَ �آَ َم ُنوا ُث َّم
َك َف ُروا ُث َّم � َآم ُنوا ُث َّم َك َف ُروا ُث َّم ا ْزدَادُوا ُك ْف ًرا{...؟
(�سورة الن�ساء ،الآية )137

1.يف كل من اغت�صب ماال وهو م�ؤمن.
2.2يف فالن وفالن �آمنوا بر�سولثم كفروا
حني عر�ضت عليهم الوالية.
3.3يف كل من ارتكب الزنا وهو م�ؤمن.
قال الإمام ال�صادق يف قول اهلل تعاىل:
«ن��زل��ت يف ف�لان وفالن}�آَ َم ُنوا{بر�سول
يف �أول الأمر} ُث َّم َك َف ُروا{حني عر�ضت عليهم
الوالية حيث قال :من كنت مواله فعلي مواله
} ُث َّم � َآم ُنوا{بالبيعة لأمري امل�ؤمننيُ }...ث َّم
َك َف ُروا{حني م�ضى ر�سول اهلل.»
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،307ح)288
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ما املق�صود من قوله تعاىل�...}:إِ َذا َ�سمِ ْعت ُْم
�ات اهلل ُي ْك َف ُر ِب َها َو ُي ْ�س َت ْهزَ �أُ ِب َها َف َل َت ْق ُعدُوا
�آَ َي� ِ
َم َع ُه ْم{...؟ (�سورة الن�ساء ،الآية )140

1.1ال تُقاعد من يجحد احلق ويكذب به ويقع يف
الأئمة.
ُقاعد من يجهل �آيات اهلل.
2.ال ت ِ
ُقاعد من ال ي�ؤمن بالكتب ال�سماوية.
3.ال ت ِ
ُ�س َئل الإم��ام ال�صادق عن قوله تعاىل:
...ف��ق ��الّ �«:إن ��ا عنى ب� �ه ��ذا�}:إِ َذا َ�سمِ ْعت ُْم{
الرجل (الذي) يجحد احلق ويكذب به ويقع يف
الأئمة فقم من عنده وال تقاعده كائنا من
كان.

(الكايف ال�شريف  :ج� ،2ص ،377ح)8
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ما معنى (وَهُ َو َخا ِد ُع ُه ْم) يف قول اهلل تعاىل:
}�إِنَّ املُ َنا ِف ِق َني ُي َخا ِد ُعونَ اهلل وَهُ َو َخا ِد ُع ُه ْم{...؟
(�سورة الن�ساء ،الآية )142

1.يغفر اهلل لهم.
2.يجازيهم جزاء اخلديعة.
3.يخدعهم كما يخادعون.
الر�ضا

ُ�سئل الإم� ��ام علي ب��ن مو�سى
عن قول اهلل َع َّز َو َج َّلُ }...ي َخا ِد ُعونَ اهلل وَهُ َو
َخ��ا ِد ُع � ُه� ْ�م{ف �ق��ال�«:إنّ اهلل ت�ب��ارك وت�ع��اىل ال
ي�سخر وال ي�ستهزئ وال ميكر وال يخادع ،ولكنه
عز وجل يجازيهم جزاء...اخلديعة».
(م�سند الإمام الر�ضا  :ج� ،1ص ،607ح)10
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ماذا فعل اهلل َع َّز َو َج َّل بقوم مو�سى حني
قالوا}�...أَ ِر َنا اهلل َج ْه َر ًة{...؟
(�سورة الن�ساء ،الآية )153

�1.أماتهم اهلل ثم �أحياهم.
2.تاب اهلل عليهم.
3.زلزل الأر�ض حتت �أقدامهم.
ع��ن الإم� ��ام ال�صادق ق��ال...«:ق��وم��ا
خ��رج��وا م��ع مو�سىحني ت��وج��ه �إىل اهلل
ف�ق��ال��وا�َ }:أ ِر َن��ا اهلل َج � ْه � َر ًة{ ف�أماتهم اهلل ثم
�أحياهم».
(بحار الأنوار  :ج� ،13ص ،217ح)10
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م ��ا هي الطيب ��ات الت ��ي حرمت عل ��ى الذين
ه ��ادوا يف قوله تعاىلَ }:ف ِب ُظ ْل ٍم ِمنَ ا َّلذِ ينَ هَ ادُوا
َح َّر ْم َنا َع َل ْيهِ � ْ�م َط ِّي َب ٍات �أُ ِح َّل ْت َل ُه ْم َو ِب َ�صدِّ ِه ْم َعنْ
ريا{؟ (�س ��ورة الن�ساء ،الآية )160
َ�س ِب ِيل اهلل َك ِث ً

1.جميع �أنواع اللحوم.
2.حلوم اخليل والبغال واحلمري.
3.3حلوم الإبل والبقر والغنم.
ع��ن الإم ��ام ال�صادق يف قوله تعاىل:
َ }...ف ِب ُظ ْل ٍم ِم��نَ ا َّلذِ ينَ هَ ��ادُوا َح َّر ْم َنا َع َل ْيهِ ْم
َط ِّي َب ٍات �أُ ِح� َّل� ْ�ت َل ُه ْم{ ق��ال« :يعني حلوم االبل
والبقر والغنم.»...
(الكايف ال�شريف  :ج� ،5ص ،306ح)9
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يف � ّأي �أم ��ر ي�ش ��هد اهلل تعاىل مب ��ا انزله على
نبي ��ه من قوله تعاىلَ } :ل ِك ِن اهلل َي ْ�ش� � َه ُد ِ َبا
�أَنزَ َل �إِ َل ْي َك �أ ْنزَ َل ُه ِب ِع ْلمِ ِه َوا َمل َل ِئ َك ُة َي ْ�ش َهدُونَ َو َك َفى
ِباهلل َ�ش ��هِ يدً ا{؟ (�سورة الن�ساء ،الآية )166

1.يف والية علي.
2.يف نزول الغيث.
3.يف الوحي.
عن �أبي حمزة الثمايل قال� :سمعت الإمام
�أبا جعفر حممد الباقر يقولَ }«:ل ِك ِن اهلل
َي ْ�ش َه ُد ِ َب��ا �أَ ْن ��زَ َل �إِ َل� ْي� َ�ك(يف علي)�أَ ْنزَ َل ُه ِب ِع ْلمِ ِه
َوا َمل َل ِئ َك ُة َي ْ�ش َهدُونَ َو َك َفى ِباهلل َ�شهِ يدً ا{.»...
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،311ح)306
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ما املق�صود من احل��ق يف ق��ول اهلل تعاىل:
ا�س َقدْ َجا َء ُك ُم ال َّر ُ�س ُ
ول ِب ْ َ
القِّ ِمنْ
} َيا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
َر ِّب ُك ْم {...؟ (�سورة الن�ساء،الآية )170

1.والية علي �أمري امل�ؤمنني.
�2.صحابة الر�سول.
3.ا�صحاب مو�سى.
عن الإم ��ام الباقر ق��الَ }«...:ي��ا �أَ ُّي� َه��ا
ا�س َقدْ َجا َء ُك ُم ال َّر ُ�س ُ
ول ِب ْ َ
القِّ ِمنْ َر ِّب ُك ْم{
ال َّن ُ
يف والية علي.»
(الكايف ال�شريف  :ج� ،1ص ،424ح)59
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َم��نْ هم الذين يزيدهم اهلل من ف�ضله يف
الآي��ة امل�ب��ارك��ةَ }:ف��أَ َّم��ا ا َّل��ذي��نَ � َآم � ُن��وا َو َعمِ ُلوا
ات َف ُي َو ِّفيهِ ْم �أُ ُجورَهُ ْم َو َيزيدُهُ ْم ِمنْ
ال�ص ِال ِ
َّ
َف ْ�ض ِله{...؟ (�سورة الن�ساء ،الآية )173

�1.آل حممد.
�2.آل يعقوب.
�3.آل عمران.
عن الإمام الباقر قالَ }«:و َي ِزيدُهُ ْم ِمنْ
َف ْ�ض ِل ِه{ الآية لآل حممد.»
(تف�سري الربهان  :ج� ،2ص ،358ح)1
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بالبهَ انُ وال ُنور املبني يف قوله
ما املق�صود ُ ْ
ا�س َقدْ َجا َء ُك ْم ُب ْرهَ ا ٌن ِمنْ
تعاىلَ }:يا �أ ُّي َها ال َّن ُ
َر ِّب ُك ْم َو�أَنزَ ْل َنا �إِ َلي ُك ْم ُنو ًرا ُم ِبي ًنا{؟
(�سورة الن�ساء،الآية )174

1.1الربهان حممد والنور علي.
.2الربهان �سلمان والنور عمار.
.3الربهان االن�صار والنور املهاجرون.
عن عبد اهلل بن �سليمان قال :قلت للإمام
�أبي عبد اهلل ال�صادق قولهَ }:قدْ َجا َء ُك ْم
ُب ْرهَ ا ٌن ِمنْ َر ِّب ُك ْم َو�أَنزَ ْل َنا ِ�إ َلي ُك ْم ُنو ًرا ُم ِبي ًنا{،
قال«:الربهان حممد عليه و�آله ال�سالم والنور
علي.»
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،311ح)307
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(�ص َر ًاط ��ا ُم ْ�س� � َت ِقي ًما) يف قول ��ه
م ��ا معن ��ى ِ
تعاىلَ ...}:ف َ�س� �يُدْ ِخ ُل ُه ْم ِف َر ْح َم� � ٍة ِم ْن� � ُه َو َف ْ�ض ٍل
َو َيهْدِ يهِ � ْ�م �إِ َل ْي� � ِه ِ�ص َر ًاطا ُم ْ�س� � َت ِقي ًما{؟
(�سورة الن�ساء ،الآية )175

1.العبادة.
�2.أمري امل�ؤمنني علي.
3.اخل�شوع يف ال�صالة.
ع� ��ن ع �ب ��د اهلل ب� ��ن � �س �ل �ي �م��ان ق� � ��ال :قلت
ل�ل��إم ��ام �أب� ��ي ع �ب��د اهلل ال�صادق ق��ول��ه:
}��ِ �...ص�� َر ًاط ��ا ُم���ْ�س� َت� ِق�ي� ًم��ا{ ق��ال«:ال �� �ص��راط
امل�ستقيم علي.»
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،311ح)307
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ما معنى (ا ْل َك َل َل ِة) من قول الباري تعاىل:
} َي ْ�س َت ْفتُو َن َك ُق ِل اهلل ُي ْف ِتي ُك ْم ِف ا ْل َك َل َل ِة{...؟
(�سورة الن�ساء،الآية )176

1.من مل يكن له والد وال ولد.
2.من مل يكن له �إخوة �أو �أخوات.
3.من مل تكن له زوجة.
ع ��ن حمزة ب ��ن حمران ق ��ال� :س� ��ألت الإمام
�أب ��ا عب ��د اهلل جعفر ب ��ن حمم ��د ال�صادق

ع��ن}ا ْل� َك�لا َل��ة{ ق��ال« :م��ا مل يكن له وال��د وال
ولد».
(تف�سري العيا�شي  :ج�،1ص ، 312ح)309
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