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ما �لذي عناه �هلل يف قوله تعاىل: {... �أُِحلَّْت 
َلُكْم َبِهيَمُة �ْلأَْنَعاِم...}؟ )�سورة �ملائدة،�لآية 1( 

كّل ما يحّل �أكله.1. 
و�أوبر فذكاة . 2 �أ�سعر  �إذ�  �أمه  �جلنني يف بطن 

.أّمه ذكاته�
�سيد �لّلهو و�إن مات قبل �لذبح.	. 

عن �لإمام �ل�سادق يف قول �هلل تعاىل: 
يف  »�جلنني  قال:  �ْلأَْنَعاِم}  َبِهيَمُة  َلُكْم  {�أُِحلَّْت 

بطن �أمه �إذ� �أ�سعر و�أوبر فذكاة �أّمه ذكاته«.
)تف�سري �لعيا�سي : ج1، �ص19	، ح11(
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َم���ْن �ملق�س���ودون يف قول���ه تعاىل:{...�ْلَيْوَم 
ِذيَن َكَف���ُرو� ِم���ْن ِديِنُكْم َفال َتْخ�َس���ْوُهْم  َيِئ����صَ �لَّ

َو�ْخ�َس���ْوِن...}؟ )�س���ورة �ملائدة،�لآية 	(
1 ..بنو �أمية يئ�سو� يوم يقوم �لقائم

بنو ��سر�ئيل يئ�سو� من رحمة �هلل.2. 
�أبناء يعقوب يئ�سو� بعد فعلتهم باأخيهم.	. 

تعاىل ق��ول��ه  يف   لباقر� �لإم�����ام   ق���ال 
َفاَل  ِدي��ِن��ُك��ْم  ِم��ْن  َك��َف��ُرو�  ��ِذي��َن  �لَّ َيِئ�َص  {�ْل��َي��ْوَم 
 لقائم� يقوم  »ي��وم  ��ْوِن}:  َو�ْخ�����سَ َتْخ�َسْوُهْم 

من يئ�سو�  ك��ف��رو�  �ل��ذي��ن  فهم  �أم��ي��ة  بنو  يئ�ص 
.»آل حممد�

)تف�سري �لعيا�سي : ج1، �ص21	، ح19(
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ما �آخر فري�سة �أنزلها �هلل تعاىل؟
ْيِن.1.  كتابة �لدَّ
�أحكام �ملو�ريث.2. 
 .	. لولية لأمري �ملوؤمنني علي�

»�آخ��ر  ق��ال:   لباقر� �لإم���ام حممد  ع��ن 
فري�سة �أنزلها �هلل تعاىل �لولية {�ْلَيْوَم �أَْكَمْلُت 
َلُكُم  ِنْعَمتي َوَر�سيُت  َعَلْيُكْم  ْمُت  َو�أَْتَ َلُكْم ديَنُكْم 
�سيء  �لفر�ئ�ص  من  ينزل  فلم  دينا}  �ْلإِ�ْسالَم 

.»بعدها حّتى قب�ص �هلل ر�سوله
)تف�سري �لعيا�سي : ج1، �ص21	، ح20(
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يف  و�لن�سر�ين  �ليهودي  ذبيحة  توؤكل  هل 
َوَطَعاُم  َباُت  يِّ �لطَّ َلُكُم  �أُِحلَّ  {�ْلَيْوَم  تعاىل:  قوله 
ِحلٌّ  َوَطَعاُمُكْم  َلُكْم  ِح��لٌّ  �ْلِكَتاَب  �أُوُت���و�  ��ِذي��َن  �لَّ

َلُهْم...}؟ )�سورة �ملائدة،�لآية 5(
1 ..ل توؤكل ذبيحة �ليهودي و�لن�سر�ين

توؤكل ذبيحة �ليهودي و�لن�سر�ين.2. 
ذبيح���ة . 	 ت���وؤكل  ول  �ليه���ودي  ذبيح���ة  ت���وؤكل 

�لن�س���ر�ين.
�لإم��ام  ���س��األ رج��ل  ق��ال:  ع��ن قتيبة �لأع�سى 
 و�أن��ا عنده فقال له: �لغنم ير�سل  �ل�سادق 
فيها �ليهودي و�لن�سر�ين فتعر�ص فيها �لعار�سة 
 : فيذبح �أناأكل ذبيحته؟ فقال �لإمام �ل�سادق

»ل تدخل ثمنها مالك ول تاأكلها ...«.
)�لكايف �ل�سريف : ج6، �ص240، ح10(
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ما �لذي �أحّله �هلل من طعام �أهل �لكتاب يف 
َوَطَعاُم  َباُت  يِّ �لطَّ َلُكُم  �أُِحلَّ  {�ْلَيْوَم  تعاىل:  قوله 
ِحّل  َوَطَعاُمُكْم  َلُكْم  ِح��ّل  �ْلِكَتاَب  �أوُت��و�  ��ِذي��َن  �لَّ

َلُهْم...}؟ )�سورة �ملائدة،�لآية 5(
كل طعام �هل �لكتاب.1. 

2 ..)حلبوب )�لعد�ص و�أ�سباه ذلك�
كل ذبائح �أهل �لكتاب.	. 

 عن �سماعة قال: �ساألت �لإمام �ل�سادق
ق��ال:   منه؟  يحّل  وم��ا  �لكتاب  �أه��ل  طعام  ع��ن 

»�حلبوب«.
)تف�سري نور �لثقلني : ج1، �ص71	، ح49(



6

ت��ع��اىل:{...َوَم��ْن  �هلل  قول  �ملق�سود يف  َم��ْن 
�ْلآَِخَرِة  يِف  َوُهَو  َعَمُلُه  َحِبَط  َفَقْد  ِباْلإِمَياِن  َيْكُفْر 

ا�ِسِريَن}؟ )�سورة �ملائدة،�لآية5( ِمَن �ْلَ
من يكفر بعد�لة كل �ل�سحابة.1. 

�لذي يكّفر بع�ص �لنو��سب.. 2
	 ..من يكفر بولية علي

قوله  تف�سري  ع��ن   لباقر� �لإم���ام  ��ِئ��َل  ���سُ
َعَمُله}  َحِبَط  َفَقْد  ِباْلإمياِن  َيْكُفْر  تعاىل:{َوَمْن 
فقال:»يعني بولية علي وهو يف �لآخرة 

من �لا�سرين«.
)تف�سري �لعيا�سي : ج1، �ص26	، ح44(



7

هل دخ���ل بنو �إ�س���ر�ئيل �لأر�ص �ملقد�س���ة يف 
�َس���َة  قول���ه تعاىل: {َيا َق���ْوِم �ْدُخُلو� �ْلأَْر�َص �ملَُقدَّ
ِت���ي َكَتَب �هلل َلُكْم...}؟ )�س���ورة �ملائدة،�لآية 21( �لَّ

1 ..مل يدخلوها ودخلها �أبناء �لأبناء
دخلوها لأّن �هلل كتبها لهم.. 2
مل يدخلها �أحٌد بتاتًا.. 	

�لإم��ام جعفر بن حممد  �إّن  �أب��ي ب�سري  عن 
قال  �إ�سر�ئيل  بني  يل:»�إّن  ق��ال   ل�سادق�
يدخلوها  فلم  �َسَة}  �ملَُقدَّ �ْلأَْر���صَ  لهم:{�ْدُخُلو� 
وعلى  �أت��ب��اع��ه��م  وع��ل��ى  عليهم  ح��ّرم��ه��ا  ح��ت��ى 

�أبنائهم، و�إّنا دخلها �أبناء �لأبناء«.
)تف�سري نور �لثقلني : ج1، �ص79	، ح109(
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م���ا كان عقاب بني �إ�س���ر�ئيل عندم���ا �أََبْو� �أن 

يدخلو� �لأر�ص �ملقد�س���ة يف قوله تعاىل: {َقاُلو� 

ا َلْن َنْدُخَلَها �أََبًد�...}؟ َيا ُمو�َس���ى �إِنَّ

)�سورة �ملائدة،�لآية24(

1 ..تاهو� يف �أربع فر��سخ �أربعني �سنة

�ختار �هلل لهم قرية �أخرى ومل يعاقبهم.. 2

�أُنزل عليهم رجزً� من �ل�سماء.. 	

�أبو�  �لباقر:»...فلما  حممد  �لإمام  قال 

مها �هلل عليهم، فتاُهو� يف �أربع  �أن يدخلوها حرَّ

فر��سخ �أربعني �سنة يتيهون يف �لأر�ص...«.

)تف�سري �لربهان : ج2، �ص420، ح1(
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ملاذ� قت���ل قابيل �أخاه هابي���ل يف قوله تعاىل: 
َبَح ِمَن  �سْ َعْت َلُه َنْف�ُس���ُه َقْتَل �أَِخيِه َفَقَتَلُه َفاأَ {َفَطوَّ

ا�ِسِريَن}؟ )�سورة �ملائدة،�لآية0	( �ْلَ
لأّنه تزوج من �أر�دها قابيل.. 1
�إليه �ل�سم . 2 �آدم �أو�سى �إىل هابيل و دفع  لأّن 

.لأعظم�
لأّن قابيل كان فقري� و هابيل كان غنيا.. 	

�ُسِئَل �لإمام �ل�سادق:...فيم قتل قابيل 
 :قال ثم  �لو�سّية«.  فقال:»يف  هابيل؟ 
�أن  �آدم  �إىل  �أوح��ى  وتعاىل  تبارك  �هلل  »...�إّن 
هابيل،  �إىل  �لأعظم  �هلل  و��سم  �لو�سية  يدفع 
�أكرب منه، فبلغ ذلك قابيل فغ�سب  وكان قابيل 
فقال: �أنا �أوىل بالكر�مة و�لو�سيَّة، فاأمرهما �أن 
فقبل  ففعال،  �إليه  �هلل  من  بوحي  قربانا  يقّربا 

�هلل قربان هابيل فح�سده قابيل فقتله...«.
)تف�سري�لعيا�سي : ج1، �ص41	، ح	8(
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ت��ع��اىل: {...َوَم�����ْن  ق��ول��ه  م��ن  �ملق�سود  م��ا 
ا�َص َجِميًعا...}؟ ا �أَْحَيا �لنَّ َ نَّ �أَْحَياَها َفَكاأَ

)�سورة �ملائدة،�لآية 2	(

من تورع عن �حلر�م.1. 
 .2.من ��ستخرجها من �لكفر �إىل �لإميان

من عمل �ل�ساحلات.. 	
قال �أبو ب�سري: �ساألت �لإمام �لباقر عن 
ا�َص  �لنَّ �أَْحَيا  ا  َ َفَكاأَنَّ �أَْحَياَها  تعاىل:{َوَمْن  قوله 
�إىل  �لكفر  من  ��ستخرجها  َجِميًعا}،قال:»من 

�لإميان«.
)تف�سري �لعيا�سي : ج1، �ص42	، ح88(
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َم���ْن �ملق�سود بالو�س���يلة يف ق���ول �هلل تعاىل: 

َلْيِه  ُق���و� �هلل َو�ْبَتُغ���و� �إِ ِذي���َن �آََمُنو� �تَّ {َي���ا �أَيَُّها �لَّ

�ْلَو�ِس���يَلَة...}؟ )�س���ورة �ملائدة،�لآية 5	(

 .1.أمري �ملوؤمنني علي�

 .2.سحابة �لنبي�

	 ..أ�سحاب �لأئمة�

قال �أمري �ملوؤمنني يف قوله{َو�ْبَتُغو� �إَِلْيِه 

�ْلَو�ِسيَلَة}قال:»�أنا و�سيلته...«.

)مناقب �آل �أبي طالب : ج	 ، �ص71(
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 َم���ْن �ملخل���دون يف �لن���ار يف ق���ول �هلل تعاىل:

ُه���ْم  َوَم���ا  ���اِر  �لنَّ ِم���َن  َيْخُرُج���و�  �أَْن  {ُيِري���ُدوَن 

ِبَخاِرِج���نَي ِمْنَه���ا َوَلُه���ْم َع���َذ�ٌب ُمِقي���ٌم}؟

)�سورة �ملائدة،�لآية7	(

 .1.أعد�ء �لإمام علي�

من �غتاب م�سلمًا.. 2

من �سرق مبقد�ر دينار �لذهب.	. 

�لإم���ام حممد  ق��ال: �سمعت  �أب��ي ب�سري  عن 

�ملخلدون  هم   علي يقول:»عدو   لباقر�

يف �لنار، قال �هلل:{َوَما ُهْم ِبَخاِرِجنَي ِمْنَها}«.

)تف�سري �لعيا�سي : ج1،�ص46	،ح100(
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ما �أنو�ع �ل�سحت يف قول �هلل �سبحانه وتعاىل: 

ْحِت...}؟ اُلوَن ِلل�سُّ اُعوَن ِلْلَكِذِب �أَكَّ {�َسمَّ

)�سورة �ملائدة، �لآية42(

�لطعام �لذي يوؤكل ومل يتاأكد من حليته.1. 

منها �أج���ور �لفو�ج���ر وثمن �لم���ر و�لنبيذ 2. 

.مل�س���كر و�لربا بعد �لبينة�

�لتجارة مع غري �مل�سلمني.	. 

�أن��و�ع  �لباقر:»...�ل�سحت  �لإم��ام  ق��ال 

كثرية:منها �أجور �لفو�جر وثمن �لمر و�لنبيذ 

�مل�سكر و�لربا بعد �لبينة...«.

)�لكايف �ل�سريف : ج5، �ص126، ح1(
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م���ا �ملق�س���ود م���ن قول���ه تعاىل:{...َوَمْن مَلْ 

وَلِئَك ُه���ُم �ْلَكاِفُروَن}؟ ���ا �أَْنَزَل �هلل َفاأُ َيْحُكْم مِبَ

)�سورة �ملائدة،�لآية 44(

1 ..من حكم يف درهمني بغري ما �أنزل �هلل

من حكم من دون �ل�ستماع لل�سهود.2. 

من كان حكمه من دون �لق�سم.	. 

عن �أبي ب�سري عن �لإمام �ل�سادق قال 

ما  بغري  درهمني  يف  حكم  يقول:»من  �سمعته 

�أنزل �هلل فهو كافر باهلل �لعظيم«.

)تف�سري�لعيا�سي : ج1، �ص52	، ح122(
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َوِليُُّكُم  ا  َ تعاىل:{�إِنَّ قوله  ِمْن  �ملق�سود  َمْن 
ُيِقيُموَن  ��ِذي��َن  �لَّ �آََم��ُن��و�  ��ِذي��َن  َو�لَّ ��وُل��ُه  َوَر���سُ �هلل 

َكاَة َوُهْم َر�ِكُعوَن}؟ اَلَة َوُيوؤُتوَن �لزَّ �ل�سَّ
)�سورة �ملائدة،�لآية 55(

كل من ت�سدق يف �سالته.1. 
 .2.أمري �ملوؤمنني علي�
�سحابي مل يعرف ��سمه وبقي جمهول.	. 

ر�سول  قال:»بينما   لباقر� �لإم���ام  عن 
�لآي��ة،  ه��ذه  عليه  نزلت  ج��ال�����ص...�إذ   هلل�
فا�ستقبله  �مل�سجد،  �إىل   هلل� ر�سول  فخرج 
�سائل، فقال: هل �أعطاك �أحد �سيئا؟ قال نعم، 
ذ�ك �مل�سلي فجاء ر�سول �هلل فاإذ� هو علي 

.»أمري �ملوؤمنني�
)تف�سري �لقمي : �ص	16(
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ت��ع��اىل: ق��ول��ه  )ِح������ْزَب �هلل( يف  ه���م   َم����ْن 
ِذيَن �آََمُنو� َفاإِنَّ ِحْزَب  {َوَمْن َيَتَولَّ �هلل َوَر�ُسوَلُه َو�لَّ

�هلل ُهُم �ْلَغاِلُبوَن}؟ )�سورة �ملائدة، �لآية 56(
1 ..و�سيعتهم آل حممد�

�مل�سلمون جميعا.2. 
 .	.كل �أ�سحاب �لنبي

 عن �لإمام جعفر بن حممد �ل�سادق قال:
�آخ���ذ�  �لقيام���ة  ي���وم   هلل� ر�س���ول  »يج���يء 
بحج���زة رّبه ونحن �آخذون بحجزة نبّينا و�س���يعتنا 
�آخ���ذون بحجزتنا، فنحن و�س���يعتنا {حزب �هلل} 

وح���زب �هلل ه���م �لغالبون...«.
)تف�سري نور �لثقلني : ج1، �ص405، ح271(
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ُ�نزَل �إىل �أهل �لكتاب من ربهم يف  ما �لذي 

ْور�َة َو�ْلإِْنيَل  ُهْم �أَقاُمو� �لتَّ قوله تعاىل:{َو َلْو �أَنَّ

ِهْم لأََكُلو� ِمْن َفْوِقِهْم َو ِمْن  َو ما �أُنِزَل �إَِلْيِهْم ِمْن َربِّ

ِت �أَْرُجِلِهْم...}؟ )�سورة �ملائدة، �لآية 66( َتْ

1 ..لولية�

�ملن و�ل�سلوى.2. 

�ملطر.	. 

�هلل  ق��ول  يف   لباقر� حممد  �لإم��ام  عن 

َوما  َو�ْلإِْنيَل  ْور�َة  �لتَّ �أَقاُمو�  ُهْم  �أَنَّ تعاىل:{َوَلْو 

ِهْم} قال: »�لولية«. �أُنِزَل �إَِلْيِهْم ِمْن َربِّ

)تف�سري�لعيا�سي : ج1 ، �ص59	 ، ح149(
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�أم���ر �هلل تعاىل  �ل���ذي  �ل��ع��ظ��ي��م  م��ا �لأم����ر 
�أَيَُّها  {يا  تعاىل:  قوله  يف  به  يبّلغ  �أن   نبّيه
َك َو�إِْن مَلْ َتْفَعْل  �ُسوُل َبلِّْغ ما �أُنِزَل �إَِلْيَك ِمْن َربِّ �لرَّ

َفما َبلَّْغَت ِر�ساَلَتُه...}؟ )�سورة �ملائدة،�لآية 67(

�أحكام �حلج.1. 

�أحكام �جلهاد.2. 
	 ..وليُة علي

 ع���ن �لإم���ام �لباق���ر يف قوله ع���ز وجل:
َك  �ُس���وُل َبلِّْغ َم���ا �أُنِزَل �إَِلْي���َك ِمْن َربِّ {َي���ا �أيَُّها �لرَّ
َو�إِْن مَلْ َتْفَع���ْل َفَم���ا َبلَّْغ���َت ِر�َس���اَلَتُه} ق���ال: ه���ي 

»�لولية«.
)تف�سري �لربهان : ج2،�ص496،ح	(
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ما �لذي ُ�نزل على �أهل �لكتاب من ربهم يف 
قوله تعاىل: {ُقْل َيا �أَْهَل �ْلِكَتاِب َل�ْسُتْم َعَلى �َسْيٍء 
�إَِلْيُكْم  �أُنِزَل  َوَما  يَل  َو�ْلإِْنِ ْوَر�َة  �لتَّ ُتِقيُمو�  َحتَّى 

ُكْم...}؟ )�سورة �ملائدة،�لآية 68( ِمْن َربِّ
�لو�سايا �لع�سر.1. 
�ملائدة �لتي نزلت من �ل�سماء.2. 
 .	.ولية �أهل �لبيت

قول  يف   لباقر� جعفر  �أب��ي  �لإم��ام  عن 
َعَلى  َل�ْسُتْم  �ْلِكَتاِب  �أَْهَل  َيا  وجل:{ُقْل  عز  �هلل 
�أُنِزَل  َوَما  يَل  َو�ْلإِْنِ ْوَر�َة  �لتَّ ُتِقيُمو�  َحتَّى  �َسْيٍء 

ُكْم} قال:»هي وليتنا«. �إَِلْيُكْم ِمْن َربِّ
)تف�سري �لربهان : ج2، �ص500، ح2(
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ُيوؤَ�ِخُذُكُم  {َل  تعاىل:  قوله  من  �ملق�سود  ما 
اِنُكْم...}؟)�سورة �ملائدة،�لآية89( �هلل ِباللَّْغِو يِف �أَمْيَ

هو قول �لن�سان: ل و�هلل �أو بلى و�هلل من غري . 1
.ق�سد

�لذي يتعمد �لكذب يف ميينه.. 2
هو �ملز�ح �ملكروه.. 	

يف   ل�سادق� �هلل  عبد  �أب���ي  �لإم����ام  ع��ن 
يِف  ِباللَّْغِو  �هلل  ُيوؤَ�ِخُذُكُم  وج��ل:{َل  �هلل عز  قول 
اِنُكْم} قال:»هو قول �لرجل ل و�هلل وبلى  �أَمْيَ

و�هلل، ول يعقد قلبه على �سيء«.
)تف�سري �لعيا�سي : ج1، �ص64	، ح165(
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ما حكم  كفارة �ليمني ملن مل يجد �لإطعام يف 

اَرُة  اٍم َذِلَك َكفَّ َياُم َثاَلَثِة �أَيَّ قوله تعاىل:{...َف�سِ

اِنُكْم �إِذ� َحَلفُتم...}؟ )�سورة �ملائدة، �لآية89( �أَمْيَ

خمرّي يف �سيام ثالثة �أيام.1. 

م�ستحب �سيام ثالثة �أيام.2. 

	 ..و�جب �سيام ثالثة �أيام

 ،ل�سجاد� �حل�سني  بن  علي  �لإم��ام  عن 

و�جب  �ليمني  كفارة  �أيام يف  ثالثة  قال:»�سيام 

َثاَلَثِة  َياُم  قال �هلل:{َف�سِ �لإطعام،  ملن مل يجد 

اِنُكْم �إِذ� َحَلفُتم} كل ذلك  اَرُة �أَمْيَ اٍم َذِلَك َكفَّ �أَيَّ

متتابع لي�ص مبتفّرق«.

)تف�سري �لعيا�سي : ج1، �ص67	، ح177(
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ما �ملق�سود باملي�سر يف قوله تعاىل: {َيا �أَيَُّها 

اُب  َو�لأَْن�سَ َو�مَلْي�ِسُر  ْمُر  �ْلَ ��ا  َ �إِنَّ �آََمُنو�  ِذيَن  �لَّ

َفاْجَتِنُبوُه  ْيَطاِن  �ل�سَّ َعَمِل  ِمْن  ِرْج�ٌص  َو�ْلأَْزَلُم 

َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن}؟ )�سورة �ملائدة،�لآية90(

1 ..ل�سطرجن و�لرند�

قول �لزور.2. 

�لربا.	. 

ق���ال �لإمام جعف���ر �ل�سادق:ق���ال �أمري 

�ملوؤمنني:»�ل�س���طرجن و�لرند هما �ملي�سر«.

)�لكايف �ل�سريف : ج6، �ص5	4، ح	(



23

َع��ْدٍل} يف قوله تعاىل:  ب���{َذَو�  َمْن �ملق�سود 

{...َيْحُكُم ِبِه َذَو� َعْدٍل ِمْنُكْم...}؟

)�سورة  �ملائدة،�لآية95(

 .1.و�لإمام علي ر�سول �هلل

جميع كّتاب �لعدل.2. 

كل م�سلم عادل.	. 

قول  عن   ل�سادق� جعفر  �لإم��ام  �ُسئَل 

قال:»�لعدل  ِمْنُكْم}،  َع��ْدٍل  وج���ل:{َذَو�  عز  �هلل 

ر�سول �هلل و�لإمام من بعده...«.

)�لكايف �ل�سريف : ج4، �ص96	، ح	(
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فيَم نزلت هذه �لآية �لكرمية من قوله تعاىل: 

ُكْم  رُّ ِذيَن �آََمُنو� َعَلْيُكْم �أَْنُف�َسُكْم َل َي�سُ {َيا �أَيَُّها �لَّ

لَّ �إَِذ� �ْهَتَدْيُتْم...}؟ َمْن �سَ

)�سورة �ملائدة،�لآية105(

يف �لتعامل مع �لن�سارى.1. 

يف �لتعامل مع �ليهود.2. 

	 ..يف �لتقية

 :ل�سادق� �لإم��ام جعفر بن حممد  قال 

»نزلت هذه �لآية يف �لتقّية«.

)تف�سري�لربهان : ج2، �ص6	5،ح	(
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قوله  يف  للحو�ريني  تعاىل  �هلل  �أوح��ى  كيف 

نَي �أَْن �آِمُنو� بي  و�ِريِّ تعاىل: {َو�إِْذ �أَْوَحْيُت �إِىَل �حْلَ

َوِبَر�ُسويل...}؟ )�سورة �ملائدة،�لآية 111(

 .1.باللهام

بالكالم �ملبا�سر.2. 

بالروؤيا �ل�ساحلة.	. 

 ل�سادق� بن حممد  �لإم��ام جعفر  �ُسئَل 

نَي}  َو�ِريِّ ىَل �حْلَ عن قوله عز وجل:{َو�إِْذ �أَْوَحْيُت �إِ

فقال: »ُ�لهمو�«.

)تف�سري�لعيا�سي : ج1،�ص78	،ح222(
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َمْن �ملق�سود ب�{َمن َبَلَغ} يف قول �هلل تعاىل: 
َوَمْن  ِبِه  ِلأُنِذَرُكْم  �ْلُقْر�آُن  َهَذ�  �إِيَلَّ  {...َو�أُوِح��َي 

َبَلَغ...}؟ )�سورة �لأنعام،�لآية19(
من َبَلَغ ِمْن �لأمم �ل�سابقة.1. 
من َبَلَغ ِمْن �ل�سحابة.2. 

���د . 	 مَّ �آل حُمَ �إَمام���ًا م���ْن  َيُك���وَن  �أَْن  َبَل���َغ  م���ن 
 . 

قوله  يف   ل�سادق� جعفر  �لإم����ام  ع��ن 
تعاىل{َو�أُوِحَي �إِيَلَّ َهَذ� �لُقْر�آَُن لأُنِذَرُكْم ِبِه َوَمْن 
َبَلَغ} قال:»من بلغ �أن يكون �إماما من �آل حممد 
ر�سول  به  �أن��ذر  كما  بالقر�آن  ينذر  فهو   

.»هلل�
)�لكايف �ل�سريف : ج1،�ص416،ح21(
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من هو �لذي يعرفه �أهل �لكتاب كما يعرفون 
�آََت��ْي��َن��اُه��ُم  ��ِذي��َن  �أب��ن��اءه��م يف قوله ت��ع��اىل: {�لَّ
�أَْب��َن��اَءُه��ُم...}؟  َيْعِرُفوَن  َكَما  َيْعِرُفوَنُه  �ْلِكَتاَب 

)�سورة �لأنعام،�لآية 20(

 .1.ل�سر�
2 ..ر�سول �هلل

 .	.د�ود
ع���ن �لإمام جعف���ر ب���ن حممد�ل�سادق 

�ْلِكت���اَب  �آَتْيناُه���ُم  ِذي���َن  تعاىل{�لَّ قول���ه  يف 
هلل� ر�س���ول  قال:»يعن���ي   َيْعِرُفوَن���ُه} 

{َكَم���ا َيْعِرُفوَن �أَْبَناَءُه���ُم} لأّن �هلل عز وجل قد 
�نزل عليهم يف �لت���ور�ة و�لزبور و�لإنيل �سفة 
حممد و�سفة �أ�سحابه ومبعثه ومهاجره...«.

)�لربهان يف تف�سري �لقر�آن : ج	، �ص18، ح1(
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ا َن�ُس���و�  م���ا �لذي َن�ُس���وه يف قوله تعاىل: {َفَلمَّ
ُرو� ِبِه َفَتْحَنا َعَلْيِهْم �أَْبَو�َب ُكِلّ �َسْيٍء...}؟  َما ُذِكّ

)�سورة �لأنعام،�لآية44(

ن�سو� ما حرم عليهم.1. 
 .2.وقد ُ�مرو� بها ن�سو� ولية علي
ن�سو� �لو�سايا �لع�سرة.	. 

قول  ع��ن    �لباقر  حممد  �لإم���ام  �ُسِئَل 
ُرو� ِبِه}، قال:  ا َن�ُسو� َما ُذِكّ �هلل عز وجل:{َفَلمَّ
 يعني فلما تركو� ولية علي �أمري �ملوؤمنني«

وقد ُ�مرو� )بها(...«.
)تف�سري �لقمي : �ص190(
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يف �أي زم���ان تك���ون �لَبْغتة يف قول �هلل تعاىل: 

ا �أُوُت���و� �أََخْذَناُهم َبْغَتًة  ���ى �إَِذ� َفِرُح���و� مِبَ {...َحتَّ

ْبِل�ُس���وَن}؟ )�سورة �لأنعام،�لآية44( َفاإَِذ� ُهم مُّ

يوم �لقيامة.1. 

 .2.يف زمان نوح
	 ..عند قيام �لقائم

�ُسِئَل �لإمام �لباقر عن قول �هلل عز وجل 

َذ� ُهْم  ا �أُوُتو� �أََخْذَناُهْم َبْغَتًة َفاإِ {َحتَّى �إَِذ� َفِرُحو� مِبَ

.»...ُمْبِل�ُسوَن} قال: »يعني بذلك قيام �لقائم

)تف�سري �لقمي : �ص190(
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ما �ملق�سود من قول �هلل تعاىل: {ُقْل �أََر�أَيُتْم 
َعلى  َوَخَتَم  َو�أَْب�ساَرُكْم  �َسْمَعُكْم  �هلل  �أََخ��َذ  �إِْن 

ُقُلوِبُكْم...}؟ )�سورة �لأنعام،�لآية46(
�إن �أخذ منكم �ل�سحة �لبدنية.1. 
�إن �أخذ منكم �ل�سمع و�لب�سر.2. 

	 ..إن �أخذ منكم �لهدى�
عن �لإمام حممد �لباقر يف قوله تعاىل 
اَرُكْم  َو�أَْب�سَ �َسْمَعُكْم  �هلل  �أََخ��َذ  ْن  �إِ يُتْم  �أََر�أَ {ُقْل 
منكم  �هلل  �خذ  »�إن  قال:  ُقُلوِبُكْم}  َعَلى  َوَخَتَم 

�لهدى {َمْن �إِلٌه َغرْيُ �هلل َياأْتيُكْم ِبِه...}«.
)تف�سري �لقمي : �ص191(
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تعاىل:  قوله  يف  �ملُِبنٍي  بالِكَتاب  �ملق�سود  ما 
ٍة يِف  {...َوَما َت�ْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة �إِلَّ َيْعَلُمَها َوَل َحبَّ
ِكَتاٍب  �إِلَّ يِف  َياِب�ٍص  َوَل  َرْطٍب  َوَل  �ْلأَْر�ِص  ُظُلَماِت 

ُمِبنٍي}؟ )�سورة �لأنعام،�لآية59(
�لتور�ة.1. 

2 ..لإمام �ملبني�
�لإنيل.. 	

تعاىل:  قوله   عن  �ل�سادق  �لإمام  �ُسِئَل 
ٍة...}  {...َوَما َت�ْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة �إِلَّ َيْعَلُمَها َوَل َحبَّ
فقال: »�لورقة: �ل�سقط، و�حلبة: �لولد، وظلمات 
�لأر�ص: �لأرحام، و�لرطب: ما يحيا من �لنا�ص، 

و�لياب�ص: ما يقب�ص، و كل ذلك يف �إمام مبني«.
)�لكايف �ل�سريف : ج8، �ص248، ح49	(
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ما �لذي ر�آه �إبر�هيم يف قول �هلل تعاىل: 
َماَو�ِت  �ل�سَّ َمَلُكوَت  �إِْب��َر�ِه��ي��َم  ُن���ِرَي  {َوَك��َذِل��َك 

َو�ْلأَْر�ِص...}؟ )�سورة �لأنعام،�لآية 75(
ك�سف له عن عو�مل �جلن فقط.1. 
ر�آى �ملالئكة فقط.2. 

ر�آى ما يف �ل�سماو�ت و�لعر�ص وما فوقه ور�ى . 	
.ما يف �لأر�ص وما تتها

تعاىل: �هلل  قول  يف   لباقر� �لإم��ام   عن 
َماَو�ِت  �ل�سَّ َم��َل��ُك��وَت  �إِْب��َر�ِه��ي��َم  ُن���ِري  {َوَك���َذِل���َك 
َو�ْلأَْر�ِص } قال: »�أعطى ب�سره من �لقوة ما نفذ 
�ل�سمو�ت فر�أى ما فيها ور�ى �لعر�ص وما فوقه 

ور�ى ما يف �لأر�ص وما تتها«.
)تف�سري �لعيا�سي : ج1، �ص	9	، ح6	(
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يعّد �سركا يف  َربِّي(  �إبر�هيم )َهَذ�  هل قول 
ْيُل َر�أى َكْوَكًبا َقاَل  ا َجنَّ َعَلْيِه �لَّ قوله تعاىل: {َفَلمَّ

ا �أََفَل َقاَل َل �أُِحبُّ �ْلآِفِلنَي}؟ ي َفَلمَّ َهَذ� َربِّ
)�سورة �لأنعام،�لآية 76(

نعم كان �سركًا.1. 
 .2.سركًا� مل يكن من �إبر�هيم

كان من �إبر�هيم �سركًا مبقد�ر %50.. 	
ع��ن �ل��ع��ال ب��ن �سيابة ق���ال: ���س��األ��ت �لإم���ام 
{ه��ذ�   إبر�هيم� ق��ول  ع��ن   ل�سادق�
رّب���ي}، و�أّن���ه م��ن ق��ال ه��ذ� �ل��ي��وم فهو عندنا 
م�سرك ، قال: »مل يكن من �إبر�هيم �سرك 

�إّنا كان يف طلب رّبه وهو من غريه �سرك«.
)تف�سري �لعيا�سي : ج1،�ص95	،ح41(
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ِذيَن �آََمُنو�  َمْن �ملق�سودون يف قوله تعاىل:{�لَّ
َومَلْ َيْلِب�ُسو� �إِمَياَنُهْم ِبُظْلٍم...}؟

)�سورة �لأنعام،�لآية82(

�لذين �منو� باهلل فقط ومل يرتكو� �لدعاء.1. 
�لذين �منو� باهلل فقط ومل يرتكو� �لزكاة.2. 

�لأئمة ومل يخلطوها . 	 �آمنو� بولية  �لذين 
.بولية �أعد�ئهم

 عن �لإمام �ل�سادق يف قول �هلل عز وجل:
ِذيَن �آََمُنو� َومَلْ َيْلِب�ُسو� �إِمَياَنُهْم ِبُظْلٍم} قال:  {�لَّ
»مبا جاء به حممد من �لولية ومل يخلطوها 

بولية فالن وفالن، فهو �مللب�ص بالظلم«.
)�لكايف �ل�سريف : ج1،�ص	41،ح	(
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مِلَ �ُسّمّي �لنبّي �لأعظم بالأمي؟
لأّنه مل يح�سن �أن يكتب.1. 
لأّنه مل يح�سن �أن يقر�أ.2. 

	 ..لأّنه كان من �أهل مكة ومكة من �أمهات �لقرى
�ساألُت  ق��ال:  �ل�سويف  حممد  بن  جعفر  عن 
�لإمام حممد �جلو�د، فقلت: يابن ر�سول �هلل 
يقول  »م��ا   :فقال �لأم���ي؟  �لنبّي  �ُسّمَي  مل 
�أن  يح�سن  مل  �أن��ه...  يزعمون  قلت:  �لنا�ص؟«، 
�هلل...  لعنة  عليهم  »كذبو�   :فقال يكتب، 
كان  لقد  يح�سن؟  ل  م��ا  يعّلمهم  ك��ان  فكيف 
ل�سانا  و�سبعني  بثالثة  ويكتب  يقر�أ   ر�سول
�أهل مكة ومكة  لأّنه كان من  �لأّمي  �سّمي  و�إّنا 

من �أمهات �لقرى...«.
)علل �ل�سر�ئع : ج1، �ص120، ح1(
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م���ا �ملق�سود من قوله تع���اىل: {َوَم���ْن �أَْظَلُم 
ِن �ْفرَتى َعَلى �هلل َكِذًبا �أَْو َقاَل �أوِحَي �إِيَلَّ َومَلْ  ِمَّ
ْنَزَل  ُي���وَح �إَِلْيِه �َس���ْيٌء َوَمْن َقاَل �َس���اأُنِزُل ِمْث���َل َما �أَ

�هلل...}؟ )�س���ورة �لأنعام،�لآية 	9(
من �دعى �لتقوى ولي�ص بتقي.1. 
من �دعى �لعلم ولي�ص بعامل.2. 

	 ..من �دعى �لمامة دون �لإمام
عن �لإمام حممد �لباقر يف قوله تعاىل: 
ى َعَلى �هلل َكِذًبا �أَْو َقاَل  ِن �ْفرَتَ {َوَمْن �أَْظَلُم ِمَّ
�َساأُنِزُل  َقاَل  َوَمْن  �َسْيٌء  �إَِلْيِه  ُيوَح  َومَلْ  �إِيَلَّ  �أُوِحَي 
ِمْثَل َما �أَْنَزَل �هلل} قال: »من �ّدعى �لإمامة دون 

.»لإمام�
)تف�سري �لعيا�سي : ج1، �ص99	، ح60(
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م���ا معنى )َع���َذ�َب �ْلُه���وِن( يف قول���ه تعاىل: 
���ا ُكنُت���ْم  ���َزْوَن َع���َذ�َب �ْلُه���وِن مِبَ {...�ْلَي���ْوَم ُتْ
ياِتِه  ���قِّ َوُكنُتْم َع���ْن �آَ َتُقوُل���وَن َعَل���ى �هلِل َغرْيَ �حْلَ

وَن}؟ )�س���ورة �لأنعام،�لآي���ة	9( َت�ْس���َتْكرِبُ
�لنار.1. 

2 ..لعط�ص يوم �لقيامة�
�لقتل بال�سيف.. 	

قوله   يف  �ل��ب��اق��ر  �لإم�����ام حم��م��د  ع��ن 
 :َزْوَن َعَذ�َب �ْلُهوِن} قال تعاىل: {�ْلَيْوَم ُتْ

»�لعط�ص يوم �لقيامة«.
)تف�سري �لعيا�سي : ج1 ، �ص99	 ، ح61(
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م���ا �ل�س���تقر�ر �ملق�سود يف ق���ول �هلل تعاىل: 
ُكْم ِمْن َنْف����صٍ َو�ِحَدٍة َفُم�ْسَتَقرٌّ  {َوُهَو �لَِّذي �أَْن�َس���اأَ
ْلَن���ا �لآَياِت ِلَق���ْوٍم َيْفَقُهوَن}؟  َوُم�ْس���َتْوَدٌع َقْد َف�سَّ

�لأنعام،�لآية98( )�سورة 

��ستقر�ر �جلنني يف �لرحم.1. 
2 ..مَياُن يف �لَقْلب ��ستقر�ر �ْلإِ
��ستقر�ر �لإن�سان يف �لوطن.. 	

»...�مل�ستقر  ق��ال:   لباقر� �لإم���ام  ع��ن 
�أبد�،  �لإمي��ان يف قلبه فال ينزع منه  ��ستقر  ما 
ثم  زم��ان��ا  �لإمي����ان  ي�ستودع  �ل���ذي  و�مل�����س��ت��ودع 

ي�سلبه...«.
)تف�سري �لعيا�سي : ج1،�ص400،ح68(
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ُي�سلب �لإميان �مل�ستودع يف قوله تعاىل:  متى 
َفُم�ْسَتَقرٌّ  َو�ِحَدٍة  َنْف�ٍص  ِمْن  �أَْن�َساأُكْم  �لَِّذي  {َوُهَو 

ْلَنا �لآَياِت ِلَقْوٍم َيْفَقُهوَن}؟ َوُم�ْسَتْوَدٌع َقْد َف�سَّ
)�سورة �لأنعام،�لآية98(

يف �لربزخ.1. 
2 ..قبل �ملمات
يوم �لقيامة.. 	

عن �لإمام �أبي �حل�سن �لكاظم يف قوله 
َو�ِح��َدٍة  َنْف�ٍص  ِمْن  �أَْن�َساأَُكْم  ��ِذي  �لَّ تعاىل:{َوُهَو 
�لإميان  كان من  قال:»ما  َوُم�ْسَتْوَدٌع}،  َفُم�ْسَتَقرٌّ 
 - �أبد�  �أو   - �لقيامة  يوم  �إىل  فم�ستقر  �مل�ستقر 

وما كان م�ستودعا �سلبه �هلل قبل �ملمات«.
)تف�سري �لعيا�سي : ج1، �ص401، ح71(
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م���ا �ملق�س���ود ِم���ْن قوله تع���اىل:{َوَل َت�ُس���بُّو� 
ِذي���َن َيْدُعوَن ِم���ْن ُدوِن �هلِل َفَي�ُس���بُّو� �هلل َعْدًو�  �لَّ

�لأنعام،�لآية108( ِعْل���ٍم...}؟ )�س���ورة  ِبَغرْيِ 
من �سّب �هلل جهال.1. 

من �سّب �هلل جهرة.. 2
	 ..من �سّب ويل �هلل فقد �سّب �هلل

�لإم���ام  ���س��األ��ت  ق���ال:  �لّطيال�سي  عمر  ع��ن 
�ل�سادق عن قول �هلل عز وجل {َوَل َت�ُسبُّو� 
َع��ْدًو�  �هلل  َفَي�ُسبُّو�  �هلل  ُدوِن  ِمْن  َيْدُعوَن  ِذيَن  �لَّ
ِبَغرْيِ ِعْلم}، فقال: »يا عمر هل ر�أيت �أحد� 
فكيف؟  فد�ك  �هلل  جعلني  فقلت:  �هلل؟«،  ي�سّب 

قال: »من �سّب ويل �هلل فقد �سّب �هلل«.
)تف�سري �لعيا�سي : ج1،�ص	40،ح79(
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قوله  ُيْكَتْب  �ملع�سوم  بدن  من  مكان  �أّي  يف 
َل  ْدقًا َوَعْدًل ل ُمَبدِّ َك �سِ ْت َكِلَمُة َربِّ تعاىل: {َو َتَّ

ميُع �ْلَعليُم}؟ ِلَكِلماِتِه َوُهَو �ل�سَّ
)�سورة �لأنعام،�لآية 115(

 .1.على ع�سده �لأمين
على جبينه �ل�سريف.. 2
على منحره �ل�سريف.. 	

عن �لإمام �ل�سادق قال: »�إذ� خلق �هلل 
�لأمين يكتب على ع�سده  �أم��ه  بطن   �لإم��ام يف 

َل ِلَكِلماِتِه  ْدقًا َوَعْدًل ل ُمَبدِّ ْت َكِلَمُة َربَك �سِ {َوَتَّ
ميُع �ْلَعليم}«. َوُهَو �ل�سَّ

)تف�سري �لقمي : �ص202(
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م���ا معن���ى �لُن���ور يف قول���ه تع���اىل: {�أََوَم���ْن 
�ِس���ي ِبِه  َكاَن َمْيًت���ا َفاأَْحَيْيَن���اُه َوَجَعْلَن���ا َلُه ُنوًر� مَيْ

ا�ِص...}؟ )�سورة �لأنعام، �لآية122( يِف �لنَّ
�سوء �لنهار �لذي يرى به �لأ�سياء.1. 

2 ..إماما يوؤمت به�
�أعطي حّدة يف نظره.. 	

 لباقر� �لإم���ام  �سمعت  ق��ال:  بريد  عن 
َكاَن  {�أََوَم���ْن  وتعاىل  تبارك  �هلل  قول  يف  يقول 
يِف  ِب��ِه  �ِسي  مَيْ ُن��وًر�  َل��ُه  َوَجَعْلَنا  َفاأَْحَيْيَناُه  َمْيًتا 
ا�ِص}، فقال: {ميت} »ل يعرف �سيئا«  �لنَّ

و{نور� مي�سي به يف �لنا�ص} »�إماما يوؤمت به«.
)�لكايف �ل�سريف : ج1،�ص185،ح	1(
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َكَمْن  َمْن �ملق�سود من قول �هلل تعاىل: {... 
ُلماِت َلْي�َص ِبخاِرٍج ِمْنها...}؟ َمَثُلُه يِف �لظُّ

)�سورة �لأنعام،�لآية122(

�ل�سرير �لذي ل يرى �ل�سوء.1. 
�لذي ي�سجن تت �لر�ص.. 2
	 ..لذي ل يعرف �لإمام�

 ع���ن بري���د ق���ال: �س���معت �لإم���ام �لباق���ر
يق���ول: يف ق���ول �هلل تب���ارك وتعاىل...{َكَم���ْن َمَثُلُه 
ُلم���اِت َلْي����َص ِبخ���اِرٍج ِمْنه���ا} قال:»�ل���ذي ل  يِف �لظُّ

يع���رف �لمام«.
)�لكايف �ل�سريف : ج1،�ص185،ح	1(
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م���ا �ملق�س���ود م���ن قول���ه تع���اىل: {َوَكَذِل���َك 
ا َكاُنو� َيْك�ِسُبوَن}؟  ا مِبَ امِلِنَي َبْع�سً ُنَويلِّ َبْع�َص �لظَّ

�لأنعام،�لآية129( )�س���ورة 

يبتلي �هلل �لظاملني باأمر��ص خبيثة.1. 
2 ..ما �نت�سر �هلل من ظامل �إل بظامل
يذيق �لظاملني مّر �لعذ�ب يف �لدنيا.. 	

قال �لإمام �لباقر: »ما �نت�سر �هلل من 
ُنَويلِّ  �إل بظامل وذلك قول �هلل {َوَكَذِلَك  ظامل 

ا َكاُنو� َيْك�ِسُبوَن}«. ا مِبَ امِلِنَي َبْع�سً َبْع�َص �لظَّ
)تف�سري �لعيا�سي : ج1، �ص405 ، ح91(
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���ُه َيْوَم  م���ا معنى قول���ه تع���اىل: {...َو�آُتو� َحقَّ
�لأنعام،�لآية141( )�س���ورة  اِدِه...}؟  َح�سَ

1 ..أعط من ح�سرك من م�سرك �أو غريه�

�أعط من ح�سرك من �مل�سلمني فقط.. 2

�أي �أترك �سيئا من �لثمار للدو�ب.. 	

قول���ه  ع���ن   ل�س���ادق� �لإم���ام  �ُس���ِئَل 

:اِدِه}، قال��� ُه َيْوَم َح�سَ  تع���اىل: {َو�آُتو� َحقَّ

»�أعط من ح�سرك من م�سرك �أو غريه«.

)تف�سري �لعيا�سي : ج1،�ص407،ح98(
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قوله  يف  �ْلَباِلَغُة}  ُة  جَّ ب�{�حْلُ �ملق�سود  ما 
ُة �ْلَباِلَغُة َفَلْو �َساَء َلَهَد�ُكْم  جَّ تعاىل: {ُقْل َفِللَِّه �حْلُ

�أَْجَمِعنَي}؟ )�سورة �لأنعام،�لآية149(
كل من ي�سهد عليه �ساهد�ن.1. 

�حللف باهلل �لعظيم.. 2
	 ..لأئمة من �آل حممد�

�ل�سادق:»نح���ن �حلّج���ة  �لإم���ام  ق���ال 
�لبالغ���ة على من دون �ل�س���ماء وف���وق �لأر�ص«.

)تف�سري �لعيا�سي : ج1،�ص412،ح121(
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ر�ط �مل�ستقيم يف قول �هلل عّز وجل:  َمْن �ل�سّ
ِبُعوُه...}؟  َفاتَّ ُم�ْسَتقيمًا  ر�طي  �سِ هذ�  {َو�أَنَّ 

)�سورة �لأنعام، �لآية 	15(

1 ..آل حممد�

2 ..سحابة �لنبي�

�لأنبياء و�لر�سل فقط.. 	

�لباقر يف قول �هلل �سبحانه  �لإمام  عن 

ِبُعوُه}  َر�ِطي ُم�ْسَتِقيًما َفاتَّ وتعاىل: {َو�أَنَّ َهَذ� �سِ

قال: »�آل حممد �ل�سر�ط �لذى دّل عليه«.

)تف�سري �لعيا�سي : ج1، �ص	41، ح125(
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متى يتحقق قوله تعاىل: {...َيْوَم َياأِْتي َبْع�ُص 
�آََمَنْت  َتُكْن  مَلْ  �إِمَياُنَها  َنْف�ًسا  َيْنَفُع  َل  َك  َربِّ �آََياِت 
� ُقِل �ْنَتِظُرو�  �إِمَياِنَها َخرْيً �أَْو َك�َسَبْت يِف  ِمْن َقْبُل 

ا ُمْنَتِظُروَن}؟ )�سورة �لأنعام،�لآية158( �إِنَّ
1 ..عند خروج �لقائم �ملنتظر
يف �لربزخ.. 2
يوم �لقيامة.. 	

ع���ن �لإم������ام ج��ع��ف��ر ب���ن حم��م��د �ل�����س��ادق 
َبْع�ُص  َياأِْتي  {َي��ْوَم  وجل  عز  �هلل  قول  يف   ،
�آََمَنْت  َتُكْن  مَلْ  �إِمَياُنَها  َنْف�ًسا  َيْنَفُع  َل  َك  َربِّ �آََياِت 
قال:  {� َخ���رْيً مَي��اِن��َه��ا  �إِ يِف  َك�َسَبْت  ْو  �أَ َق��ْب��ُل   ِم��ْن 

»يعنى خروج �لقائم �ملنتظر منا«.
)تف�سري نور �لثقلني : ج1،�ص487،ح57	(
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تع���اىل: قول���ه  يف  باحل�س���نة  �ملق�س���ود   م���ا 

�أَْمَثاِلَه���ا َع�ْس���ُر  َفَل���ُه  �َس���َنِة  ِباحْلَ َج���اَء   {َم���ْن 

َئِة َفال ُيْج���زى �إِلَّ ِمثَلها َو ُهْم ل  ���يِّ َوَمْن جاَء ِبال�سَّ

ُيْظَلُمون}؟ )�سورة �لأنعام،�لآية160(

1 ..ولية �أهل �لبيت

�ل�سدقة.. 2

�لكالم �لطيب.. 	

�لتي  �لإمام حمّمد�لباقر:»�حَل�َسَنة  قال 

و�ل�ّسّيئة عد�وتنا  �لبيت،  �أهل  عنى �هلل: وليتنا 

�أهل �لبيت«.

)تف�سري �لربهان : ج	، �ص126، ح12(



50

م���ا �ملق�س���ود م���ن قول���ه تعاىل:{...َوَرَف���َع 
ُك���ْم َف���ْوَق َبْع�ٍص َدَرَج���اٍت...}؟ َبْع�سَ

)�سورة �لأنعام،�لآية165(

1 ..لتفا�سل بالأعمال�

�لتفا�سل بالأبناء و�لذرية.. 2

�لتفا�سل بالرثوة.. 	

درجة  نقول  »ل   :ل�سادق� �لإم��ام  ق��ال 

�إّن �هلل يقول درجات بع�سها فوق بع�ص  و�حدة 

�إّنا تفا�سل �لقوم بالأعمال«.

)تف�سري �لعيا�سي : ج1،�ص417،ح146(


