ما الذي عناه اهلل يف قوله تعاىل� ...} :أُ ِح َّل ْت
َل ُك ْم بَهِ ي َم ُة ْ أَ
ام{...؟ (�سورة املائدة،الآية )1
ال ْن َع ِ
1.ك ّل ما يح ّل �أكله.
2.2اجلنني يف بطن �أمه �إذا �أ�شعر و�أوبر فذكاة
�أ ّمه ذكاته.
�3.صيد ال ّلهو و�إن مات قبل الذبح.
عن الإمام ال�صادق يف قول اهلل تعاىل:
الَ ْن َع ِام{ قال« :اجلنني يف
}�أُ ِح َّل ْت َل ُك ْم بَهِ ي َم ُة ْ أ
بطن �أمه �إذا �أ�شعر و�أوبر فذكاة �أ ّمه ذكاته».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،319ح)11

1

َم ��نْ املق�ص ��ودون يف قول ��ه تعاىل...}:ا ْل َي ْو َم
َي ِئ� � َ�س ا َّلذِ ينَ َك َف� � ُروا ِم ��نْ ِدي ِن ُك ْم َفال تَخْ َ�ش� � ْوهُ ْم
َواخْ َ�ش� �وْنِ {...؟ (�س ��ورة املائدة،الآية )3
1.1بنو �أمية يئ�سوا يوم يقوم القائم.
2.بنو ا�سرائيل يئ�سوا من رحمة اهلل.
�3.أبناء يعقوب يئ�سوا بعد فعلتهم ب�أخيهم.
ق ��ال الإم � ��ام الباقر يف ق��ول��ه تعاىل
}ا ْل � َي � ْو َم َي ِئ َ�س ا َّل��ذِ ي��نَ َك � َف � ُروا ِم��نْ ِدي� ِن� ُك� ْ�م َف َل
تَخْ َ�ش ْوهُ ْم َواخْ ���َ�ش�وْنِ {« :ي��وم يقوم القائم
يئ�س بنو �أم�ي��ة فهم ال��ذي��ن ك�ف��روا يئ�سوا من
�آل حممد.»
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،321ح)19
2

ما �آخر فري�ضة �أنزلها اهلل تعاىل؟
1.كتابة ال َّد ْي ِن.
�2.أحكام املواريث.
3.الوالية لأمري امل�ؤمنني علي .
ع��ن الإم ��ام حممد الباقر ق��ال�« :آخ��ر
فري�ضة �أنزلها اهلل تعاىل الوالية }ا ْل َي ْو َم �أَ ْك َم ْلتُ
َل ُك ْم دي َن ُك ْم َو�أَ ْ َت ْمتُ َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َمتي َورَ�ضيتُ َل ُك ُم
الم دينا{ فلم ينزل من الفرائ�ض �شيء
ال ْ�س َ
ْ إِ
بعدها حتّى قب�ض اهلل ر�سوله.»
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،321ح)20
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هل ت�ؤكل ذبيحة اليهودي والن�صراين يف
قوله تعاىل} :ا ْل َي ْو َم �أُ ِح َّل َل ُك ُم َّ
الط ِّي َباتُ َو َط َع ُام
َاب ِح� ٌّل َل ُك ْم َو َط َعا ُم ُك ْم ِح ٌّل
ا َّل��ذِ ي��نَ �أُو ُت ��وا ا ْل ِكت َ
َل ُه ْم{...؟ (�سورة املائدة،الآية )5
1.1ال ت�ؤكل ذبيحة اليهودي والن�صراين.
2.ت�ؤكل ذبيحة اليهودي والن�صراين.
3.3ت� ��ؤكل ذبيح ��ة اليه ��ودي وال ت� ��ؤكل ذبيح ��ة
الن�ص ��راين.
ع��ن قتيبة الأع�شى ق��ال�� :س��أل رج��ل الإم��ام
ال�صادق  و�أن��ا عنده فقال له :الغنم ير�سل
فيها اليهودي والن�صراين فتعر�ض فيها العار�ضة
فيذبح �أن�أكل ذبيحته؟ فقال الإمام ال�صادق :
«ال تدخل ثمنها مالك وال ت�أكلها .»...
(الكايف ال�شريف  :ج� ،6ص ،240ح)١٠
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ما الذي �أح ّله اهلل من طعام �أهل الكتاب يف
قوله تعاىل} :ا ْل َي ْو َم �أُ ِح َّل َل ُك ُم َّ
الط ِّي َباتُ َو َط َع ُام
َاب ِح� ّل َل ُك ْم َو َط َعا ُم ُك ْم ِح ّل
ا َّل��ذِ ي��نَ �أو ُت��وا ا ْل ِكت َ
َل ُه ْم{...؟ (�سورة املائدة،الآية )5
1.كل طعام اهل الكتاب.
2.2احلبوب (العد�س و�أ�شباه ذلك).
3.كل ذبائح �أهل الكتاب.
عن �سماعة قال� :س�ألت الإمام ال�صادق
ع��ن طعام �أه��ل الكتاب وم��ا يح ّل منه؟ ق��ال:
«احلبوب».
(تف�سري نور الثقلني  :ج� ،1ص ،371ح)٤٩
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َم��نْ املق�صود يف قول اهلل ت�ع��اىلَ ...}:و َم��نْ
الَ ِخ َر ِة
الميَانِ َف َقدْ َح ِب َط َع َم ُل ُه وَهُ َو ِف ْ آ
َي ْك ُف ْر ِب ْ إِ
ِمنَ ْ َ
ا�س ِرينَ {؟ (�سورة املائدة،الآية)5
ال ِ
1.من يكفر بعدالة كل ال�صحابة.
2.2الذي يكفّر بع�ض النوا�صب.
3.3من يكفر بوالية علي.
� ُ��س� ِئ� َ�ل الإم ��ام الباقر ع��ن تف�سري قوله
تعاىلَ }:و َمنْ َي ْك ُف ْر ِب ْالإميانِ َف َقدْ َح ِب َط َع َم ُله{
فقال«:يعني بوالية علي وهو يف الآخرة
من اخلا�سرين».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،326ح)44
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هل دخ ��ل بنو �إ�س ��رائيل الأر�ض املقد�س ��ة يف
قول ��ه تعاىلَ } :يا َق� � ْوم اد ُْخ ُلوا ْ أَ
ال ْر َ�ض املُ َقد ََّ�س� � َة
ِ
ا َّل ِت ��ي َكت ََب اهلل َل ُك ْم{...؟ (�س ��ورة املائدة،الآية )٢١
1.1مل يدخلوها ودخلها �أبناء الأبناء.
2.2دخلوها لأنّ اهلل كتبها لهم.
3.3مل يدخلها �أح ٌد بتات ًا.
عن �أب��ي ب�صري �إنّ الإم��ام جعفر بن حممد
ال�صادق ق��ال يل�«:إنّ بني �إ�سرائيل قال
الَ ْر��َ�ض املُ َقد ََّ�س َة{ فلم يدخلوها
لهم}:اد ُْخ ُلوا ْ أ
ح�ت��ى ح� ّرم�ه��ا عليهم وع �ل��ى �أت�ب��اع�ه��م وعلى
�أبنائهم ،و� ّإنا دخلها �أبناء الأبناء».
(تف�سري نور الثقلني  :ج� ،1ص ،379ح)109
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م ��ا كان عقاب بني �إ�س ��رائيل عندم ��ا �أَ َب ْوا �أن
يدخلوا الأر�ض املقد�س ��ة يف قوله تعاىلَ } :قا ُلوا
و�س ��ى �إِ َّنا َلنْ َندْ ُخ َل َها �أَبَدً ا{...؟
َيا ُم َ
(�سورة املائدة،الآية)٢٤

1.1تاهوا يف �أربع فرا�سخ �أربعني �سنة.
2.2اختار اهلل لهم قرية �أخرى ومل يعاقبهم.
�3.3أُنزل عليهم رجز ًا من ال�سماء.
قال الإمام حممد الباقر...«:فلما �أبوا
�أن يدخلوها ح َّرمها اهلل عليهم ،فتاهُ وا يف �أربع
فرا�سخ �أربعني �سنة يتيهون يف الأر�ض.»...
(تف�سري الربهان  :ج� ،2ص ،420ح)1
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ملاذا قت ��ل قابيل �أخاه هابي ��ل يف قوله تعاىل:
} َف َط َّو َع ْت َل ُه َنف ُْ�س� � ُه َقت َْل �أَ ِخي ِه َف َق َت َل ُه َف َ�أ ْ�ص َب َح ِمنَ
َْ
ا�س ِرينَ {؟ (�سورة املائدة،الآية)٣٠
ال ِ
ّ
1.1لأنه تزوج من �أرادها قابيل.
2.2لأنّ �آدم �أو�صى �إىل هابيل و دفع �إليه اال�سم
الأعظم.
3.3لأنّ قابيل كان فقريا و هابيل كان غنيا.
ُ�س ِئ َل الإمام ال�صادق...:فيم قتل قابيل
هابيل؟ فقال«:يف الو�ص ّية» .ثم قال:
«�...إنّ اهلل تبارك وتعاىل �أوح��ى �إىل �آدم �أن
يدفع الو�صية وا�سم اهلل الأعظم �إىل هابيل،
وكان قابيل �أكرب منه ،فبلغ ذلك قابيل فغ�ضب
فقال� :أنا �أوىل بالكرامة والو�ص َّية ،ف�أمرهما �أن
يق ّربا قربانا بوحي من اهلل �إليه ففعال ،فقبل
اهلل قربان هابيل فح�سده قابيل فقتله.»...
(تف�سريالعيا�شي  :ج� ،1ص ،341ح)83
9

م��ا املق�صود م��ن ق��ول��ه ت �ع��اىلَ ...} :و َم � ��نْ
ا�س َجمِ ي ًعا{...؟
�أَ ْح َياهَ ا َف َك َ�أ َّ َنا �أَ ْح َيا ال َّن َ
(�سورة املائدة،الآية )٣٢

1.من تورع عن احلرام.
2.من ا�ستخرجها من الكفر �إىل الإميان.
3.3من عمل ال�صاحلات.
قال �أبو ب�صري� :س�ألت الإمام الباقر عن
ا�س
قوله تعاىلَ }:و َمنْ �أَ ْح َياهَ ا َف َك�أَ َّ َنا �أَ ْح َيا ال َّن َ
َجمِ ي ًعا{،قال«:من ا�ستخرجها من الكفر �إىل
الإميان».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،342ح)88
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َم ��نْ املق�صود بالو�س ��يلة يف ق ��ول اهلل تعاىل:
} َي ��ا �أَ ُّي َها ا َّلذِ ي ��نَ �آَ َم ُنوا ا َّت ُق ��وا اهلل َوا ْب َت ُغ ��وا ِ�إ َل ْي ِه
ا ْل َو ِ�س ��ي َل َة{...؟ (�س ��ورة املائدة،الآية )٣٥

�1.أمري امل�ؤمنني علي.
�2.صحابة النبي.
�3.3أ�صحاب الأئمة.
قال �أمري امل�ؤمنني يف قوله} َوا ْب َت ُغوا �إِ َل ْي ِه
ا ْل َو ِ�سي َل َة{قال�«:أنا و�سيلته.»...
(مناقب �آل �أبي طالب : ج� ، 3ص)71
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َم ��نْ املخل ��دون يف الن ��ار يف ق ��ول اهلل تعاىل:
} ُي ِري� �دُونَ �أَنْ َيخْ ُر ُج ��وا ِم ��نَ ال َّن ��ا ِر َو َم ��ا هُ � ْ�م
اب ُم ِقي� � ٌم{؟
ِب َخار ِِج�ي َ�ن ِم ْن َه ��ا َو َل ُه � ْ�م َع � َ�ذ ٌ
(�سورة املائدة،الآية)٣٧

�1.أعداء الإمام علي.
2.2من اغتاب م�سلم ًا.
3.من �سرق مبقدار دينار الذهب.
عن �أب��ي ب�صري ق��ال� :سمعت الإم ��ام حممد
الباقر يقول«:عدو علي هم املخلدون
يف النار ،قال اهللَ }:و َما هُ ْم ِب َخار ِِج َني ِم ْن َها{».
(تف�سري العيا�شي  :ج�،1ص،346ح)100
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ما �أنواع ال�سحت يف قول اهلل �سبحانه وتعاىل:
ل�س ْح ِت{...؟
َ
}�س َّم ُاعونَ ِل ْل َكذِ ِب �أَ َّكا ُلونَ ِل ُّ
(�سورة املائدة ،الآية)4٢

1.الطعام الذي ي�ؤكل ومل يت�أكد من حليته.
2.منها �أج ��ور الفواج ��ر وثمن اخلم ��ر والنبيذ
امل�س ��كر والربا بعد البينة.
3.التجارة مع غري امل�سلمني.
ق��ال الإم��ام الباقر...«:ال�سحت �أن��واع
كثرية:منها �أجور الفواجر وثمن اخلمر والنبيذ
امل�سكر والربا بعد البينة.»...
(الكايف ال�شريف  :ج� ،5ص ،126ح)1
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م ��ا املق�ص ��ود م ��ن قول ��ه تعاىلَ ...}:و َمنْ َ ْل
َي ْح ُك ْم ِ َب ��ا �أَ ْنزَ َل اهلل َف ُ�أو َل ِئ َك هُ � ُ�م ا ْل َكا ِف ُرونَ {؟
(�سورة املائدة،الآية )٤٤

1.1من حكم يف درهمني بغري ما �أنزل اهلل.
2.من حكم من دون اال�ستماع لل�شهود.
3.من كان حكمه من دون الق�سم.
عن �أبي ب�صري عن الإمام ال�صادق قال
�سمعته يقول«:من حكم يف درهمني بغري ما
�أنزل اهلل فهو كافر باهلل العظيم».
(تف�سريالعيا�شي  :ج� ،1ص ،352ح)122
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َمنْ املق�صود ِمنْ قوله تعاىل�}:إِ َّ َنا َو ِل ُّي ُك ُم
اهلل َو َر��ُ�س��و ُل � ُه َوا َّل��ذِ ي��نَ �آَ َم � ُن��وا ا َّل��ذِ ي��نَ ُي ِقي ُمونَ
ال�ص َل َة َو ُي�ؤتُونَ ال َّز َكا َة وَهُ ْم َر ِاك ُعونَ {؟
َّ
(�سورة املائدة،الآية )٥٥

1.كل من ت�صدق يف �صالته.
�2.أمري امل�ؤمنني علي.
�3.صحابي مل يعرف ا�سمه وبقي جمهوال.
عن الإم ��ام الباقر قال«:بينما ر�سول
اهلل ج��ال ����س�...إذ نزلت عليه ه��ذه الآي��ة،
فخرج ر�سول اهلل� إىل امل�سجد ،فا�ستقبله
�سائل ،فقال :هل �أعطاك �أحد �شيئا؟ قال نعم،
ذاك امل�صلي فجاء ر�سول اهلل ف�إذا هو علي
�أمري امل�ؤمنني.»
(تف�سري القمي � :ص)163
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(ح� � ��زْ َب اهلل) يف ق��ول��ه ت �ع��اىل:
َم� ��نْ ه ��م ِ
} َو َمنْ َي َت َو َّل اهلل َو َر ُ�سو َل ُه َوا َّلذِ ينَ �آَ َم ُنوا َف�إِنَّ ِحزْ َب
اهلل هُ ُم ا ْل َغا ِل ُبونَ {؟ (�سورة املائدة ،الآية )٥٦
�1.1آل حممد و�شيعتهم.
2.امل�سلمون جميعا.
3.كل �أ�صحاب النبي.
عن الإمام جعفر بن حممد ال�صادق قال:
«يج ��يء ر�س ��ول اهلل ي ��وم القيام ��ة �آخ ��ذا
بحج ��زة ر ّبه ونحن �آخذون بحجزة نب ّينا و�ش ��يعتنا
�آخ ��ذون بحجزتنا ،فنحن و�ش ��يعتنا }حزب اهلل{
وح ��زب اهلل ه ��م الغالبون.»...
(تف�سري نور الثقلني  :ج� ،1ص ،405ح)271
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ما الذي ُا َ
نزل �إىل �أهل الكتاب من ربهم يف
ال ْن َيل
قوله تعاىلَ }:و َل ْو �أَ َّن ُه ْم �أَقا ُموا ال َّت ْورا َة َو ْ إِ
َو ما �أُ ِنز َل �إِ َل ْيهِ ْم ِمنْ َربِّهِ ْم لأَ َك ُلوا ِمنْ َف ْوقِهِ ْم َو ِمنْ
َْ
ت ِت �أَ ْر ُجلِهِ ْم{...؟ (�سورة املائدة ،الآية )٦٦

1.1الوالية.
2.املن وال�سلوى.
3.املطر.
عن الإم��ام حممد الباقر يف ق��ول اهلل
ال ْن َيل َوما
تعاىلَ }:و َل ْو �أَ َّن ُه ْم �أَقا ُموا ال َّت ْورا َة َو ْ إِ
�أُ ِنز َل �إِ َل ْيهِ ْم ِمنْ َربِّهِ ْم{ قال« :الوالية».
(تف�سريالعيا�شي  :ج� ، 1ص ، 359ح)149
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م��ا الأم� ��ر ال�ع�ظ�ي��م ال ��ذي �أم ��ر اهلل تعاىل
نب ّيه� أن يب ّلغ به يف قوله تعاىل} :يا �أَ ُّي َها
ال َّر ُ�س ُ
ول َب ِّل ْغ ما �أُ ِنز َل �إِ َل ْي َك ِمنْ َر ِّب َك َو�إِنْ َ ْل َت ْف َع ْل
َفما َب َّل ْغتَ رِ�سا َل َتهُ{...؟ (�سورة املائدة،الآية )٦٧
�1.أحكام احلج.
�2.أحكام اجلهاد.
3.3والي ُة علي.
ع ��ن الإم ��ام الباق ��ر يف قوله ع ��ز وجل:
} َي ��ا �أ ُّي َها ال َّر ُ�س � ُ
�ول َب ِّل ْغ َم ��ا �أُ ِنز َل �إِ َل ْي � َ�ك ِمنْ َر ِّب َك
َو�إِنْ َ ْل َت ْف َع � ْ�ل َف َم ��ا َب َّل ْغ ��تَ ر َِ�س ��ا َل َتهُ{ ق ��ال :ه ��ي
«الوالية».
(تف�سري الربهان  :ج�،2ص،496ح)3
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ما الذي ُانزل على �أهل الكتاب من ربهم يف
َاب َل ْ�ست ُْم َع َلى َ�ش ْيءٍ
قوله تعاىلُ } :ق ْل َيا �أَهْ َل ا ْل ِكت ِ
ن َيل َو َما �أُ ِنز َل �إِ َل ْي ُك ْم
َحتَّى ُت ِقي ُموا ال َّت ْو َرا َة َو ْ إ
الِ ْ ِ
ِمنْ َر ِّب ُك ْم{...؟ (�سورة املائدة،الآية )٦٨
1.الو�صايا الع�شر.
2.املائدة التي نزلت من ال�سماء.
3.والية �أهل البيت.
عن الإم��ام �أب��ي جعفر الباقر يف قول
َاب َل ْ�ست ُْم َع َلى
اهلل عز وجلُ }:ق ْل َيا �أَهْ َل ا ْل ِكت ِ
ن َيل َو َما �أُ ِنز َل
َ�ش ْيءٍ َحتَّى ُت ِقي ُموا ال َّت ْو َرا َة َو ْ إ
الِ ْ ِ
�إِ َل ْي ُك ْم ِمنْ َر ِّب ُك ْم{ قال«:هي واليتنا».
(تف�سري الربهان  :ج� ،2ص ،500ح)2
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ما املق�صود من قوله تعاىلَ :
}ل ُي�ؤَ ِاخ ُذ ُك ُم
يا ِن ُك ْم{...؟(�سورة املائدة،الآية)٨٩
اهلل ِبال َّل ْغ ِو ِف �أَ ْ َ
1.1هو قول االن�سان :ال واهلل �أو بلى واهلل من غري
ق�صد.
2.2الذي يتعمد الكذب يف ميينه.
3.3هو املزاح املكروه.
ع��ن الإم� ��ام �أب ��ي عبد اهلل ال�صادق يف
قول اهلل عز وج� َ
�ل}:ل ُي�ؤَ ِاخ ُذ ُك ُم اهلل ِبال َّل ْغ ِو ِف
�أَ ْ َيا ِن ُك ْم{ قال«:هو قول الرجل ال واهلل وبلى
واهلل ،وال يعقد قلبه على �شيء».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،364ح)165
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ما حكم كفارة اليمني ملن مل يجد الإطعام يف
قوله تعاىلَ ...}:ف ِ�ص َي ُام َث َل َث ِة �أَ َّي ٍام َذ ِل َك َكفَّا َر ُة
يا ِن ُك ْم �إِذا َح َلفتُم{...؟ (�سورة املائدة ،الآية)89
�أَ ْ َ
خمي يف �صيام ثالثة �أيام.
ّ 1.
2.م�ستحب �صيام ثالثة �أيام.
3.3واجب �صيام ثالثة �أيام.
عن الإم��ام علي بن احل�سني ال�سجاد،
قال�«:صيام ثالثة �أيام يف كفارة اليمني واجب
ملن مل يجد الإطعام ،قال اهللَ }:ف ِ�ص َي ُام َث َل َث ِة
�أَ َّي ٍام َذ ِل َك َكفَّا َر ُة �أَ ْ َيا ِن ُك ْم �إِذا َح َلفتُم{ كل ذلك
متتابع لي�س مبتف ّرق».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،367ح)177
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ما املق�صود باملي�سر يف قوله تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها
ا َّلذِ ينَ �آَ َم ُنوا �إِ َّ َن��ا ْ َ
اب
ال ْم ُر َوا َمل ْي ِ�س ُر َوالأَ ْن َ�ص ُ
الَ ْز َل ُم ر ِْج ٌ�س ِمنْ َع َم ِل َّ
اج َت ِن ُبو ُه
َو ْ أ
ال�ش ْي َطانِ َف ْ
َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُحونَ {؟ (�سورة املائدة،الآية)٩٠

1.1ال�شطرجن والرند.
2.قول الزور.
3.الربا.
ق ��ال الإمام جعف ��ر ال�صادق:ق ��ال �أمري
امل�ؤمنني«:ال�ش ��طرجن والرند هما املي�سر».
(الكايف ال�شريف  :ج� ،6ص ،435ح)3
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َمنْ املق�صود ب � َ
�دْل{ يف قوله تعاىل:
ـ}ذ َوا َع� ٍ
دْل ِم ْن ُك ْم{...؟
}َ ...ي ْح ُك ُم ِب ِه َذ َوا َع ٍ
(�سورة املائدة،الآية)٩٥

1.ر�سول اهلل والإمام علي.
2.جميع كتّاب العدل.
3.كل م�سلم عادل.
ُ�س َئل الإم��ام جعفر ال�صادق عن قول
اهلل عز وج � َ
�دْل ِم ْن ُك ْم{ ،قال«:العدل
�ل}:ذ َوا َع� ٍ
ر�سول اهلل والإمام من بعده.»...
(الكايف ال�شريف  :ج� ،4ص ،396ح)3
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فيم نزلت هذه الآية الكرمية من قوله تعاىل:
َ
} َيا �أَ ُّي َها ا َّلذِ ينَ �آَ َم ُنوا َع َل ْي ُك ْم �أَ ْن ُف َ�س ُك ْم َل َي ُ�ض ُّر ُك ْم
َمنْ َ�ض َّل �إِ َذا اهْ َتدَ ْيت ُْم{...؟
(�سورة املائدة،الآية)١٠٥

1.يف التعامل مع الن�صارى.
2.يف التعامل مع اليهود.
3.3يف التقية.
قال الإم��ام جعفر بن حممد ال�صادق:
«نزلت هذه الآية يف التق ّية».
(تف�سريالربهان  :ج� ،2ص،536ح)3
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كيف �أوح��ى اهلل تعاىل للحواريني يف قوله
تعاىلَ } :و�إِ ْذ �أَ ْو َح ْيتُ �إِ َل ْ َ
الوا ِر ِّي َني �أَنْ � ِآم ُنوا بي
َو ِب َر ُ�سويل{...؟ (�سورة املائدة،الآية )111

1.بااللهام.
2.بالكالم املبا�شر.
3.بالر�ؤيا ال�صاحلة.
ُ�س َ
ئل الإم��ام جعفر بن حممد ال�صادق
عن قوله عز وجلَ }:و ِ�إ ْذ َ�أ ْو َح ْيتُ ِ�إ َل ْ َ
ال َوا ِر ِّينيَ{
فقالُ « :الهموا».
(تف�سريالعيا�شي  :ج�،1ص،378ح)222
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ـ}من َب َل َغ{ يف قول اهلل تعاىل:
َمنْ املق�صود ب َ
وح� َ�ي �إِ َ َّ
ل هَ َذا ا ْل ُق ْر�آنُ ِ ألُنذِ َر ُك ْم ِب ِه َو َمنْ
}َ ...و�أُ ِ
َب َل َغ{...؟ (�سورة الأنعام،الآية)١٩
1 .من َب َل َغ ِمنْ الأمم ال�سابقة.
2.من َب َل َغ ِمنْ ال�صحابة.
م َّم ��د
3.3م ��ن َب َل� � َغ �أَنْ َي ُك ��ونَ � َإمام� � ًا م ��نْ �آل ُ َ
. 
ع��ن الإم� ��ام جعفر ال�صادق يف قوله
وح َي �إِ َ َّ
ل هَ َذا ال ُق ْر�آَنُ لأُنذِ َر ُك ْم ِب ِه َو َمنْ
تعاىل} َو�أُ ِ
َب َلغَ{ قال«:من بلغ �أن يكون �إماما من �آل حممد
 فهو ينذر بالقر�آن كما �أن��ذر به ر�سول
اهلل.»
(الكايف ال�شريف  :ج�،1ص،416ح)21
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من هو الذي يعرفه �أهل الكتاب كما يعرفون
�أب�ن��اءه��م يف قوله ت�ع��اىل} :ا َّل��ذِ ي��نَ �آَ َت� ْي� َن��اهُ � ُ�م
َاب َي ْع ِر ُفو َن ُه َك َما َي ْع ِر ُفونَ �أَ ْب� َن��ا َءهُ � ُ�م{...؟
ا ْل ِكت َ
(�سورة الأنعام،الآية )20

1.اخل�ضر.
2.2ر�سول اهلل.
3.داود.
ع ��ن الإمام جعف ��ر ب ��ن حممدال�صادق
�اب
يف قول ��ه تعاىل}ا َّلذِ ي ��نَ �آ َت ْيناهُ � ُ�م ا ْل ِكت � َ
َي ْع ِر ُفو َن� �هُ{ قال«:يعن ��ي ر�س ��ول اهلل
} َك َم ��ا َي ْع ِر ُفونَ �أَ ْب َنا َءهُ � ُ�م{ لأنّ اهلل عز وجل قد
انزل عليهم يف الت ��وراة والزبور والإجنيل �صفة
حممد و�صفة �أ�صحابه ومبعثه ومهاجره.»...
(الربهان يف تف�سري القر�آن  :ج� ،٣ص ،١٨ح)١
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م ��ا الذي َن ُ�س ��وه يف قوله تعاىلَ } :ف َل َّما َن ُ�س ��وا
اب ُك ِّل َ�ش ْيءٍ {...؟
َما ُذ ِّك ُروا ِب ِه َفت َْح َنا َع َل ْيهِ ْم �أَ ْب َو َ
(�سورة الأنعام،الآية)44

1.ن�سوا ما حرم عليهم.
ُ
2.ن�سوا والية علي وقد امروا بها.
3.ن�سوا الو�صايا الع�شرة.
ُ�س ِئ َل الإم ��ام حممد الباقر  ع��ن قول
اهلل عز وجلَ }:ف َل َّما َن ُ�سوا َما ُذ ِّك ُروا ِب ِه{ ،قال:
«يعني فلما تركوا والية علي �أمري امل�ؤمنني
وقد ُامروا (بها).»...
(تف�سري القمي � :ص)190
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يف �أي زم ��ان تك ��ون ال َبغْتة يف قول اهلل تعاىل:
}...ح َّت ��ى �إِ َذا َف ِر ُح ��وا ِ َبا �أُو ُت ��وا �أَ َخ ْذ َناهُ م َب ْغ َت ًة
َ
َف�إِ َذا هُ م ُّم ْب ِل ُ�س ��ونَ {؟ (�سورة الأنعام،الآية)44

1.يوم القيامة.
2.يف زمان نوح.
3.3عند قيام القائم.
ُ�س ِئ َل الإمام الباقر عن قول اهلل عز وجل
}حتَّى �إِ َذا َف ِر ُحوا ِ َبا �أُو ُتوا �أَ َخ ْذ َناهُ ْم َب ْغ َت ًة َف ِ�إ َذا هُ ْم
َ
ُم ْب ِل ُ�سونَ { قال« :يعني بذلك قيام القائم.»...
(تف�سري القمي � :ص)190
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ما املق�صود من قول اهلل تعاىلُ } :ق ْل �أَ َر�أَيت ُْم
�إِنْ �أَ َخ� َ�ذ اهلل َ�س ْم َع ُك ْم َو�أَ ْب�صا َر ُك ْم َو َخت ََم َعلى
ُق ُلو ِب ُك ْم{...؟ (�سورة الأنعام،الآية)٤٦
�1.إن �أخذ منكم ال�صحة البدنية.
�2.إن �أخذ منكم ال�سمع والب�صر.
�3.3إن �أخذ منكم الهدى.
عن الإمام حممد الباقر يف قوله تعاىل
} ُق ْل �أَ َر َ�أيت ُْم ِ�إنْ �أَ َخ� َ�ذ اهلل َ�س ْم َع ُك ْم َو�أَ ْب َ�صا َر ُك ْم
َو َخت ََم َع َلى ُق ُلو ِب ُك ْم{ قال�« :إن اخذ اهلل منكم
}منْ �إِل ٌه َغ ْ ُي اهلل َي�أْتي ُك ْم ِب ِه.»{...
الهدى َ
(تف�سري القمي � :ص)191
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بالكتَاب املُ ِب ٍني يف قوله تعاىل:
ما املق�صود ِ
}َ ...و َما ت َْ�س ُق ُط ِمنْ َو َر َق ٍة ِ�إ َّل َي ْع َل ُم َها َو َل َح َّب ٍة ِف
َاب
ات ْ أ
الَ ْر ِ�ض َو َل َر ْط ٍب َو َل َيا ِب ٍ�س �إِ َّل ِف ِكت ٍ
ُظ ُل َم ِ
ني{؟ (�سورة الأنعام،الآية)٥٩
ُم ِب ٍ
1.التوراة.
2.2الإمام املبني.
3.3الإجنيل.
ُ�س ِئ َل الإمام ال�صادق  عن قوله تعاىل:
}َ ...و َما ت َْ�س ُق ُط ِمنْ َو َر َق ٍة �إِ َّل َي ْع َل ُم َها َو َل َح َّبةٍ{...
فقال« :الورقة :ال�سقط ،واحلبة :الولد ،وظلمات
الأر�ض :الأرحام ،والرطب :ما يحيا من النا�س،
والياب�س :ما يقب�ض ،و كل ذلك يف �إمام مبني».
(الكايف ال�شريف  :ج� ،8ص ،248ح)349
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ما الذي ر�آه �إبراهيم يف قول اهلل تعاىل:
ال�س َما َو ِات
} َو َك� َ�ذ ِل� َ�ك ُن � ِ�ريَ �إِ ْب � َر ِاه �ي� َ�م َم َل ُكوتَ َّ
�ض{...؟ (�سورة الأنعام،الآية )٧٥
َو ْ أ
الَ ْر ِ
1.ك�شف له عن عوامل اجلن فقط.
2.ر�آى املالئكة فقط.
3.3ر�آى ما يف ال�سماوات والعر�ش وما فوقه وراى
ما يف الأر�ض وما حتتها.
عن الإم��ام الباقر يف قول اهلل تعاىل:
ال�س َما َو ِات
} َو َك � َ�ذ ِل � َ�ك ُن � ِ�ري ِ�إ ْب � َر ِاه �ي� َ�م َم� َل� ُك��وتَ َّ
الَ ْر ِ�ض { قال�« :أعطى ب�صره من القوة ما نفذ
َو ْ أ
ال�سموات فر�أى ما فيها وراى العر�ش وما فوقه
وراى ما يف الأر�ض وما حتتها».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،393ح)36
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هل قول �إبراهيم (هَ َذا َر ِّبي) يع ّد �شركا يف
قوله تعاىلَ } :ف َل َّما َجنَّ َع َل ْي ِه ا َّل ْي ُل َر�أى َك ْو َك ًبا َق َال
ال ِف ِلنيَ{؟
هَ َذا َر ِّبي َف َل َّما �أَ َف َل َق َال َل �أُ ِح ُّب ْ آ
(�سورة الأنعام،الآية )76

1.نعم كان �شرك ًا.
2.مل يكن من �إبراهيم� شرك ًا.
3.3كان من �إبراهيم� شرك ًا مبقدار .%50
ع��ن ال�ع�لا ب��ن �سيابة ق ��ال�� :س��أل��ت الإم ��ام
ال�صادق ع��ن ق��ول �إبراهيم} ه��ذا
ر ّب ��ي{ ،و�أ ّن ��ه م��ن ق��ال ه��ذا ال�ي��وم فهو عندنا
م�شرك  ،قال« :مل يكن من �إبراهيم �شرك
� ّإنا كان يف طلب ر ّبه وهو من غريه �شرك».
(تف�سري العيا�شي  :ج�،1ص،٣٩٥ح)41
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َمنْ املق�صودون يف قوله تعاىل}:ا َّلذِ ينَ �آَ َم ُنوا
َو َ ْل َي ْل ِب ُ�سوا �إِ َميا َن ُه ْم ِب ُظ ْل ٍم{...؟
(�سورة الأنعام،الآية)٨٢

1.الذين امنوا باهلل فقط ومل يرتكوا الدعاء.
2.الذين امنوا باهلل فقط ومل يرتكوا الزكاة.
3.3الذين �آمنوا بوالية الأئمة ومل يخلطوها
بوالية �أعدائهم.
عن الإمام ال�صادق يف قول اهلل عز وجل:
}ا َّلذِ ينَ �آَ َم ُنوا َو َ ْل َي ْل ِب ُ�سوا �إِ َميا َن ُه ْم ِب ُظ ْل ٍم{ قال:
«مبا جاء به حممد من الوالية ومل يخلطوها
بوالية فالن وفالن ،فهو امللب�س بالظلم».
(الكايف ال�شريف  :ج�،1ص،413ح)3
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النبي الأعظم بالأمي؟
ِ َل ُ�س ّم ّي ّ
1.لأ ّنه مل يح�سن �أن يكتب.
2.لأ ّنه مل يح�سن �أن يقر�أ.
3.3لأ ّنه كان من �أهل مكة ومكة من �أمهات القرى.
عن جعفر بن حممد ال�صويف ق��ال� :س�ألتُ
الإمام حممد اجلواد ،فقلت :يابن ر�سول اهلل
النبي الأم ��ي؟ فقال« :م��ا يقول
مل ُ�س ّم َي ّ
النا�س؟» ،قلت :يزعمون �أن��ه ...مل يح�سن �أن
يكتب ،فقال« :كذبوا عليهم لعنة اهلل...
فكيف ك��ان يع ّلمهم م��ا ال يح�سن؟ لقد كان
ر�سول يقر�أ ويكتب بثالثة و�سبعني ل�سانا
و� ّإنا �س ّمي الأ ّمي لأ ّنه كان من �أهل مكة ومكة
من �أمهات القرى.»...
(علل ال�شرائع  :ج� ،1ص ،120ح)1
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م ��ا املق�صود من قوله تع ��اىلَ } :و َم ��نْ �أَ ْظ َل ُم
أوح َي �إِ َ َّ
ل َو َ ْل
م ِن ا ْفرتَى َع َلى اهلل َكذِ ًبا �أَ ْو َق َال � ِ
ِ َّ
ُ
َ
�وح �إِ َل ْي ِه َ�ش � ْ�ي ٌء َو َمنْ َق َال َ�س� ��أ ِنز ُل ِم ْث � َ�ل َما �أ ْنزَ َل
ُي � َ
اهلل{...؟ (�س ��ورة الأنعام،الآية )٩٣
1.من ادعى التقوى ولي�س بتقي.
2.من ادعى العلم ولي�س بعامل.
3.3من ادعى االمامة دون الإمام.
عن الإمام حممد الباقر يف قوله تعاىل:
م ِن ا ْف َتَى َع َلى اهلل َكذِ ًبا �أَ ْو َق َال
} َو َمنْ �أَ ْظ َل ُم ِ َّ
وح َي ِ�إ َ َّ
وح ِ�إ َل ْي ِه َ�ش ْي ٌء َو َمنْ َق َال َ�س�أُ ِنز ُل
�أُ ِ
ل َو َ ْل ُي َ
ِم ْث َل َما �أَ ْنزَ َل اهلل{ قال« :من ادّعى الإمامة دون
الإمام.»
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،399ح)60
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اب ا ْل ُه ��ونِ ) يف قول ��ه تعاىل:
م ��ا معنى َ
(ع � َ�ذ َ
}...ا ْل َي� � ْو َم ُ ْ
اب ا ْل ُه ��ونِ ِ َب ��ا ُكن ُت � ْ�م
ت ��زَ ْونَ َع � َ�ذ َ
َ
هلل َغ ْ َي ْ َ
ال ��قِّ َو ُكنت ُْم َع ��نْ �آيا ِت ِه
َت ُقو ُل ��ونَ َع َل ��ى ا ِ
بونَ {؟ (�س ��ورة الأنعام،الآي ��ة)٩٣
ت َْ�س� � َت ْك ِ ُ
1.النار.
2.2العط�ش يوم القيامة.
3.3القتل بال�سيف.
ع��ن الإم � ��ام حم�م��د ال �ب��اق��ر  يف قوله
تعاىل} :ا ْل َي ْو َم ُ ْ
اب ا ْلهُونِ { قال:
تزَ ْونَ َع َذ َ
«العط�ش يوم القيامة».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ، 1ص ، 399ح)61
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م ��ا اال�س ��تقرار املق�صود يف ق ��ول اهلل تعاىل:
}وَهُ َو ا َّلذِ ي �أَ ْن َ�ش� � َ�أ ُك ْم ِمنْ َن ْف� � ٍ�س َو ِاحدَ ٍة َف ُم ْ�س َت َق ٌّر
ات ِل َق� � ْو ٍم َي ْف َقهُونَ {؟
َو ُم ْ�س� � َت ْو َد ٌع َقدْ َف َّ�ص ْل َن ��ا الآ َي ِ
(�سورة الأنعام،الآية)٩٨

1.ا�ستقرار اجلنني يف الرحم.
ال َميانُ يف ال َق ْلب.
2.2ا�ستقرار ِْ إ
3.3ا�ستقرار الإن�سان يف الوطن.
ع��ن الإم ��ام الباقر ق��ال...« :امل�ستقر
ما ا�ستقر الإمي��ان يف قلبه فال ينزع منه �أبدا،
وامل���س�ت��ودع ال ��ذي ي�ستودع الإمي� ��ان زم��ان��ا ثم
ي�سلبه.»...
(تف�سري العيا�شي  :ج�،1ص،400ح)68
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متى ُي�سلب الإميان امل�ستودع يف قوله تعاىل:
}وَهُ َو ا َّلذِ ي �أَ ْن َ�ش�أ ُك ْم ِمنْ َنف ٍْ�س َو ِاحدَ ٍة َف ُم ْ�س َت َق ٌّر
ات ِل َق ْو ٍم َي ْف َقهُونَ {؟
َو ُم ْ�س َت ْو َد ٌع َقدْ َف َّ�ص ْل َنا الآ َي ِ
(�سورة الأنعام،الآية)٩٨

1.يف الربزخ.
2.2قبل املمات.
3.3يوم القيامة.
عن الإمام �أبي احل�سن الكاظم يف قوله
تعاىل}:وَهُ َو ا َّل��ذِ ي �أَ ْن َ�ش�أَ ُك ْم ِمنْ َنف ٍْ�س َو ِاح��دَ ٍة
َف ُم ْ�س َت َق ٌّر َو ُم ْ�س َت ْو َدعٌ{ ،قال«:ما كان من الإميان
امل�ستقر فم�ستقر �إىل يوم القيامة � -أو �أبدا -
وما كان م�ستودعا �سلبه اهلل قبل املمات».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،401ح)71
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م ��ا املق�ص ��ود ِم ��نْ قوله تع ��اىلَ }:و َل ت َُ�س� � ُّبوا
هلل َف َي ُ�س� � ُّبوا اهلل َعدْ ًوا
ا َّلذِ ي ��نَ يَدْ ُعونَ ِم ��نْ دُونِ ا ِ
ي ِع ْل � ٍ�م{...؟ (�س ��ورة الأنعام،الآية)١٠٨
ِب َغ ْ ِ
�سب اهلل جهال.
1.من ّ
�سب اهلل جهرة.
2.2من ّ
�سب اهلل.
�سب ويل اهلل فقد ّ
3.3من ّ
ّ
ع��ن عمر الطيال�سي ق ��ال�� :س��أل��ت الإم ��ام
ال�صادق عن قول اهلل عز وجل } َو َل ت َُ�س ُّبوا
دْعونَ ِمنْ دُونِ اهلل َف َي ُ�س ُّبوا اهلل َع��دْ ًوا
ا َّلذِ ينَ َي ُ
ِب َغ ْ ِي ِع ْلم{ ،فقال« :يا عمر هل ر�أيت �أحدا
ي�سب اهلل؟» ،فقلت :جعلني اهلل فداك فكيف؟
ّ
�سب اهلل».
�سب ويل اهلل فقد ّ
قال« :من ّ
(تف�سري العيا�شي  :ج�،1ص،403ح)79
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يف � ّأي مكان من بدن املع�صوم ُي ْكت َْب قوله
تعاىلَ } :و َ َّت ْت َك ِل َم ُة َر ِّب َك ِ�صدْ ق ًا َو َعدْ ًال ال ُم َبدِّ َل
ليم{؟
ال�سمي ُع ا ْل َع ُ
ِل َك ِلما ِت ِه وَهُ َو َّ
(�سورة الأنعام،الآية )١١٥

1.على ع�ضده الأمين.
2.2على جبينه ال�شريف.
3.3على منحره ال�شريف.
عن الإمام ال�صادق قال�« :إذا خلق اهلل
الإم��ام يف بطن �أم��ه يكتب على ع�ضده الأمين
} َو َ َّت ْت َك ِل َم ُة َر َ
بك ِ�صدْ ق ًا َو َعدْ ًال ال ُم َبدِّ َل ِل َك ِلما ِت ِه
ال�سمي ُع ا ْل َعليم{».
وَهُ َو َّ
(تف�سري القمي � :ص)202
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م ��ا معن ��ى ال ُن ��ور يف قول ��ه تع ��اىل�} :أَ َو َم ��نْ
َكانَ َم ْي ًت ��ا َف�أَ ْح َي ْي َن ��ا ُه َو َج َع ْل َن ��ا َل ُه ُنو ًرا َ ْي ِ�ش ��ي ِب ِه
ا�س{...؟ (�سورة الأنعام ،الآية)١٢٢
ِف ال َّن ِ
�1.ضوء النهار الذي يرى به الأ�شياء.
�2.2إماما ي�ؤمت به.
�3.3أعطي حدّة يف نظره.
عن بريد ق��ال� :سمعت الإم ��ام الباقر
يقول يف قول اهلل تبارك وتعاىل }�أَ َو َم ��نْ َكانَ
َم ْيتًا َف�أَ ْح َي ْي َنا ُه َو َج َع ْل َنا َل� ُه ُن��و ًرا َ ْي ِ�شي ِب� ِه ِف
ا�س{ ،فقال} :ميت{ «ال يعرف �شيئا»
ال َّن ِ
و}نورا مي�شي به يف النا�س{ «�إماما ي�ؤمت به».
(الكايف ال�شريف  :ج�،1ص،185ح)13
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َمنْ املق�صود من قول اهلل تعاىلَ ...} :ك َمنْ
َم َث ُل ُه ِف ُّ
مات َل ْي َ�س ِبخار ٍِج ِم ْنها{...؟
الظ ُل ِ
(�سورة الأنعام،الآية)١٢٢

1.ال�ضرير الذي ال يرى ال�ضوء.
2.2الذي ي�سجن حتت االر�ض.
3.3الذي ال يعرف الإمام.
ع ��ن بري ��د ق ��ال� :س ��معت الإم ��ام الباق ��ر
يق��ول :يف ق��ول اهلل تب��ارك وتعاىلَ }...ك َم��نْ َم َث ُل ُه
ِف ُّ
�ات َل ْي�� َ�س ِبخ��ار ٍِج ِم ْنه��ا{ قال«:ال��ذي ال
الظ ُلم� ِ
يع��رف االمام».
(الكايف ال�شريف  :ج�،1ص،185ح)13
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م ��ا املق�ص ��ود م ��ن قول ��ه تع ��اىلَ } :و َك َذ ِل � َ�ك
ُن َو ِّل َب ْع َ�ض َّ
الظالِ ِ َني َب ْع ً�ضا ِ َبا َكا ُنوا َي ْك ِ�س ُبونَ {؟
(�س ��ورة الأنعام،الآية)١٢٩

1.يبتلي اهلل الظاملني ب�أمرا�ض خبيثة.
2.2ما انت�صر اهلل من ظامل �إال بظامل.
3.3يذيق الظاملني م ّر العذاب يف الدنيا.
قال الإمام الباقر« :ما انت�صر اهلل من
ظامل �إال بظامل وذلك قول اهلل } َو َك َذ ِل َك ُن َو ِّل
َب ْع َ�ض َّ
الظالِ ِ َني َب ْع ً�ضا ِ َبا َكا ُنوا َي ْك ِ�س ُبونَ {».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ، 405ح)91
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م ��ا معنى قول ��ه تع ��اىلَ ...} :و�آتُوا َح َّق� � ُه َي ْو َم
َح َ�صا ِدهِ{...؟ (�س ��ورة الأنعام،الآية)141
�1.1أعط من ح�ضرك من م�شرك �أو غريه.
�2.2أعط من ح�ضرك من امل�سلمني فقط.
�3.3أي �أترك �شيئا من الثمار للدواب.
ُ�س� � ِئ َل الإم ��ام ال�ص ��ادق ع ��ن قول ��ه
تع ��اىلَ } :و�آتُوا َح َّق ُه َي ْو َم َح َ�ص ��ا ِدهِ{ ،قال:
«�أعط من ح�ضرك من م�شرك �أو غريه».
(تف�سري العيا�شي  :ج�،1ص،407ح)98
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ما املق�صود ب ْ ُ
ـ}ال َّج ُة ا ْل َبا ِل َغ ُة{ يف قوله
تعاىلُ } :ق ْل َف ِل َّل ِه ْ ُ
ال َّج ُة ا ْل َبا ِل َغ ُة َف َل ْو َ�شا َء َلهَدَ ا ُك ْم
�أَ ْج َم ِعنيَ{؟ (�سورة الأنعام،الآية)١٤٩
1.كل من ي�شهد عليه �شاهدان.
2.2احللف باهلل العظيم.
3.3الأئمة من �آل حممد.
احلج ��ة
ق ��ال الإم ��ام ال�صادق«:نح ��ن ّ
البالغ ��ة على من دون ال�س ��ماء وف ��وق الأر�ض».
(تف�سري العيا�شي  :ج�،1ص،412ح)121
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ال�صراط امل�ستقيم يف قول اهلل ع ّز وجل:
َمنْ ّ
} َو�أَنَّ هذا ِ�صراطي ُم ْ�ستَقيم ًا َفا َّت ِب ُعو ُه{...؟
(�سورة الأنعام ،الآية )١٥٣

�1.1آل حممد.
�2.2صحابة النبي.
3.3الأنبياء والر�سل فقط.
عن الإمام الباقر يف قول اهلل �سبحانه
وتعاىلَ } :و�أَنَّ هَ َذا ِ�ص َر ِاطي ُم ْ�س َت ِقي ًما َفا َّت ِب ُعو ُه{
قال�« :آل حممد ال�صراط الذى ّ
دل عليه».
(تف�سري العيا�شي  :ج� ،1ص ،413ح)125
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متى يتحقق قوله تعاىلَ ...} :ي ْو َم َي�أْ ِتي َب ْع ُ�ض
ات َر ِّب َك َل َي ْن َف ُع َنف ًْ�سا �إِ َميا ُن َها َ ْل َت ُكنْ �آَ َم َن ْت
�آَ َي ِ
ِمنْ َق ْب ُل �أَ ْو َك َ�س َب ْت ِف �إِ َميا ِن َها َخ ْ ًيا ُق ِل ا ْنت َِظ ُروا
�إِ َّنا ُم ْنت َِظ ُرونَ {؟ (�سورة الأنعام،الآية)158
1.1عند خروج القائم املنتظر.
2.2يف الربزخ.
3.3يوم القيامة.
ع ��ن الإم� � ��ام ج�ع�ف��ر ب ��ن حم �م��د ال �� �ص��ادق
 ،يف قول اهلل عز وجل } َي � ْو َم َي�أْ ِتي َب ْع ُ�ض
ات َر ِّب َك َل َي ْن َف ُع َنف ًْ�سا �إِ َميا ُن َها َ ْل َت ُكنْ �آَ َم َن ْت
�آَ َي ِ
ِم��نْ َق� ْب� ُل َ�أ ْو َك َ�س َب ْت ِف ِ�إ َمي��ا ِن� َه��ا َخ�ي ْ ً�را{ قال:
«يعنى خروج القائم املنتظر منا».
(تف�سري نور الثقلني  :ج�،1ص،487ح)357
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م ��ا املق�ص ��ود باحل�س ��نة يف قول ��ه تع ��اىل:
}م ��نْ َج ��ا َء ِب ْ َ
ال َ�س� � َن ِة َف َل� � ُه َع ْ�ش� � ُر �أَ ْم َثا ِل َه ��ا
َ
ال�س� � ِّي َئ ِة َفال ُي ْج ��زى �إِ َّال ِمث َلها َو هُ ْم ال
َو َمنْ جا َء ِب َّ
ُي ْظ َل ُمون{؟ (�سورة الأنعام،الآية)160
1.1والية �أهل البيت.
2.2ال�صدقة.
3.3الكالم الطيب.
قال الإمام حم ّمدالباقرَ 
«:احل َ�س َنة التي
وال�س ّيئة عداوتنا
عنى اهلل :واليتنا �أهل البيتّ ،
�أهل البيت».
(تف�سري الربهان  :ج� ،3ص ،126ح)12
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م ��ا املق�ص ��ود م ��ن قول ��ه تعاىلَ ...}:و َر َف� � َع
�ات{...؟
َب ْع َ�ض ُك � ْ�م َف� � ْو َق َب ْع ٍ�ض َد َر َج � ٍ
(�سورة الأنعام،الآية)١٦٥

1.1التفا�ضل بالأعمال.
2.2التفا�ضل بالأبناء والذرية.
3.3التفا�ضل بالرثوة.
ق��ال الإم��ام ال�صادق« :ال نقول درجة
واحدة �إنّ اهلل يقول درجات بع�ضها فوق بع�ض
� ّإنا تفا�ضل القوم بالأعمال».
(تف�سري العيا�شي  :ج�،1ص،417ح)146
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