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معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

أي قد بلغ الغاية يف االعياء.Vدام وكثر خريه.!

أي النجوم.\ليختربكم./

مجع رجم : وهو الرمي.^أي بعضها فوق بعض.>

D.تناقض وعدم تناسبa.أي هيأنا

G F.ًال الصوت الشديد الذي يزيدهم هوالً وختويفاً.tأعده متكرراً متأمّ

K.مجع فطر وهو الشق{ z y x.ة الغضب أي تتقطّع وتتفرق من شدّ

P.لون هبا.£مرة بعد مرة خزنة النّار املوكّ

Q.أي يرجعÇ.وادي يف جهنم

T.أي ذليال صاغرا

السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعاىل: 
(v u t s r q p o) ؟

اجلــواب: هــذا عقــاب أعــداء آل حممــد يف نــار جهنــم كــام أخــربَ النبــي األعظــم يف خطبتــه يــوم 
الغديــر األغــر.

ــامَّ  لَ ِيــعَ الرشائع...فَ ــغَ مجَ لَّ ــدْ بَ ــولُ اهللا ...وَ قَ سُ ــجَّ رَ ــالَ : حَ ــهُ قَ ــرٍ الباقــر    أنَّ فَ عْ ــنْ اإلمــام  أيبِ جَ عَ
ــنُ أيبِ  ُّ بْ ــيلِ ــوَ عَ هُ وَ هُ الَ ــوْ ٌّ مَ ــيلِ ا عَ ــذَ هَ هُ فَ الَ ــوْ ــتُ مَ نْ ــنْ كُ ...مَ َ النَّاسِ ــارشِ عَ ... مَ ــالَ مٍ ...قَ ــرَ خُ ي دِ ــغَ غَ لَ بَ
ــنْ  ...وَ بِمَ ــهِ تِ امَ ــمْ بِإِمَ ــلَّ دِينَكُ ــزَّ وَ جَ ــلَ اهللا عَ مَ ــامَ أكْ ــاسِ إِنَّ َ النَّ ــارشِ عَ ــي... مَ يِّ صِ ــي وَ وَ ــبٍ   أخِ الِ طَ
ــمُ   هُ اءَ دَ ،  أالَ إِنَّ أعْ ــعِرياً نَ سَ ــوْ لَ ــمْ يَصْ هُ اءَ دَ ...أالَ إِنَّ أعْ ــةِ يَامَ مِ القِ ــوْ بِــهِ إِىلَ يَ لْ ــنْ صُ ي مِ لْــدِ ــنْ وُ ــهُ مِ امَ قَ ــومُ مَ قُ يَ
- ــلَّ ــزَّ وَ جَ ــالَ اهللا عَ يــنَ قَ ــمُ الَّذِ هُ اءَ دَ ... أالَ إِنَّ أعْ فِــريٌ ــا زَ ــورُ وَ هلََ فُ ــيَ تَ يقاً وَ هِ ــهِ نَّــمَ  شَ هَ عُونَ  جلَِ ــمَ سْ يــنَ  يَ الَّذِ

 .( { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦     )
اإلحتجاج عىل أهل اللجاج (للطربيس) ؛ ج  ١ ؛ ص٥٦

معاين الكلامت
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معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

رة ملنافع الناس.9 تبسط أجنحتها وتقبضها وهو معنى الطريان.m lذليلة مسخّ

متادوا يف عناد وطغيان.µ ¶ ¸أرجائها وطرقها.>

B.رشور وتباعد عن احلق.¹احلياة بعد املوت

N.أي منكسا.½تضطرب

X التي الشديدة  الريح  أي 
معتدالً.Ãحتمل الرتاب و احلصباء.

e d c
ــان  ك ــف  ــي ك ــر  ــظ ــان ف أي 
وعقوبتي  لعملهم  إنكاري 

هلم باهالكهم.
Ù.أي خلقكم وأوجدكم

السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعاىل: 
(« ¼ ½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À )؟ 

اجلــواب: رضب اهللا تعــاىل مثــال للــذي تــرك واليــة عــيل عليــه الســالم كمــن يمــيش عــىل وجهــه 
.ا عــىل واليــة أمــري املؤمنــني عيل ال هيتــدي ألمــره وبــني مــن يمــيش ســويّ

 ¼ »)... ــلَّ ــزَّ وَ جَ لِ اهللا عَ ــوْ ــنْ قَ ــألْتُهُ عَ : سَ ــالَ ــنِ الكاظــم    قَ ــنْ اإلمــام  أيبِ احلسَ عَ
يــةِ  الَ ــنْ  وَ ــادَ عَ ــنْ  حَ ثَــلَ  مَ بَ مَ َ ــالَ إِنَّ اهللا رضَ ½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À )  قَ
يمٍ وَ  ــتَقِ سْ اطٍ مُ َ ــىلَ رصِ ّياً عَ ــوِ ــهُ سَ بِعَ ــنْ تَ ــلَ مَ عَ هِ وَ جَ ــرِ مْ ي ألِ تَــدِ ْ ــهِ الَ هيَ هِ جْ ــىلَ وَ ــيشِ عَ مْ ــنْ يَ مَ ٍ  كَ ــيلِ عَ

 . نِــنيَ مِ ــريُ املُؤْ يمُ أمِ ــتَقِ اطُ املسْ َ الــرصِّ
الكايف الرشيف؛ ج  ١؛ ص٤٣٢.

أي   (À ¿ ¾ ½ ¼ ») قولــه:   يف  الصــادق  اهللا  أبــو عبــد  االمــام  قــال 
وأصحابــه.  وعــامر  واملقــداد  قال:ســلامن   (Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ) أعداؤهــم 

بحاراالنوار،ج٢٤،ص١٦

معاين الكلامت
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معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

كثري احللف.°قريبا.#

أي حقري.±اكتأبت واسودّت.$

عيّاب للنّاس.³ينجي.9

S.غائباµ ´
أي يميش بني الناس بالنميمة واإلفساد، والنميمة هي نقل األحاديث 

التي يكره الناس إفشاؤها.

متجاوز يف الظلم.ºيكتبون.[

i h.أي كثري اآلثام عاص هللا تعاىل.«غري مقطوع

t.جاف فظّ غليظ.½املجنون

أي الذي ال أصل له.Àمتنّوا وأحبّوا.§

أي األكاذيب واخلرافات.Íتلني هلم يف دينك.©

ª.يلينون

السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعاىل: 
(! " # $ % & ' ) ( * + , - ) ؟

اجلــواب: عندمــا يــر املنافقــون مكانــة أمــريَ املؤمنــني  وعلــو منزلتــه عنــد اهللا تعــاىل يقــال هلــم: هــذا 
ون باســمه كذبــا وافــرتاء. الــذي كنتــم تتســمّ

ــيئَتْ  ــةً سِ لْفَ هُ زُ أوْ ــامَّ رَ لَ ــةَ فَ هِ اآليَ ــذِ ــالَ هَ ــالَ : تَ ــارٍ عــن اإلمــام  أيب جعفــر الباقــر   قَ سَ ــنِ يَ ــلِ بْ يْ ــنْ فُضَ عَ
  ًلِّيــا ا وَ اهللا عَ أوْ ا رَ أوْ ــا رَ ي مَ رِ ــدْ ــالَ أ تَ ــمَّ قَ ــونَ  ثُ عُ ــمْ بِــهِ تَدَّ نْتُ ي كُ ــذِ ا الَّ وا وَ قِيــلَ هــذَ ــرُ فَ يــنَ كَ ــوهُ الَّذِ جُ وُ
يْــلُ  ــا فُضَ نِــنيَ  يَ مِ ــريَ املُؤْ نَ  بِــهِ  أمِ وْ ــمَ تَسَّ ــونَ  أيْ  تَ عُ نْتُــمْ بِــهِ تَدَّ ي كُ ا الَّــذِ نْــهُ  وَ قِيــلَ هــذَ ــهُ مِ بَ رْ ــولِ اهللا قُ سُ ــعَ رَ مَ

ا.  ــذَ مِ النَّــاسِ هَ ــوْ ابٌ إِىلَ يَ ــذَّ ٍ كَ ــرتَ فْ نِــنيَ إِالَّ مُ مِ ــريِ املُؤْ ُ أمِ ــريْ ــدٌ غَ ــا أحَ َ ــمَّ هبِ تَسَ ْ يَ ملَ
تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة ؛ ؛ ص٤٣٠
 عــن داود بــن رسحــان، قــال: ســألت جعفــر بــن حممــد  عــن قولــه عــز وجــل: (! " # $ 
% & ' ) ( * + , -)، قــال: «ذلــك عــيل، إذا رأوا منزلتــه و مكانــه مــن 

اهللا تعــاىل أكلــوا أكفهــم عــىل مــا فرطــوا يف واليتــه». 
تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة ؛ ؛ ص٤٣٠

معاين الكلامت
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معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

زرعكم.Dسنجعل له عالمة.!

أي قاطعني لثمرها.Gاألنف.#

&. مْ يتشاورون بينهم بصوت خافت.Kاختربنَاهُ

.Vأي ليقطعنّ ثامرها.- منعٍ

أي يلوم بعضهم بعضاً.vأي ال خيرجون حصة املساكني.0 1

أي جماوزين احلد.|أحاط.3

أي عهود.Õأي النار.5

، وهي كناية عن احرتاقها.> داءَ كالليْلِ املظْلِمِ وْ أي كفيل.äأي سَ

B.أي اخرجوا قبل طلوع الشمسò.أي حجاب من نور

السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعاىل:
( ö õ ô ó ò ñ ð ï مض)؟

اجلــواب: تبــارك اهللا عــز وجــل مــن أن يكــون لــه ســاق، وإنــام يكشــف حجــاب مــن نــور اهللا فيقــع 
املؤمنــون لــه ســجدا وال يســتطيع املنافقــون له الســجود.

ــابٌ   جَ : حِ ــالَ ( ò ñ ð ï)  قَ ــلَ ــزَّ وَ جَ لِــهِ عَ وْ ــنِ الرضــا     يفِ قَ ــنْ اإلمــام  أيبِ احلَسَ ٍ عَ
 . ودَ ــجُ ــنيَ  ( ö مض) السُّ بُ املُنَافِقِ ــالَ ــجُ أصْ مَ داً وَ تُدْ ــجَّ نُــونَ سُ مِ ــعُ  املُؤْ يَقَ ــفُ  فَ شَ ــورٍ يُكْ ــنْ  نُ مِ

التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص١٥٤

معاين الكلامت
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السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعاىل: 
. ( 8 7 6 5 4)

اجلــواب: إذا أراد اهللا بعبــد خــريا فأذنــب  ذنبــا أتبعــه بنقمــة ليذكــره االســتغفار،  وإذا أراد بعبــد 
رشا فأذنــب  ذنبــا أتبعــه بنعمــة لينســيه االســتغفار.

ارَ وَ  فَ ــتِغْ سْ هُ  االِ ــرُ كِّ ذَ ــةٍ وَ يُ مَ ــهُ  بِنَقِ بَعَ بــاً أتْ نْ نَــبَ  ذَ أذْ اً فَ ــريْ بْــدٍ خَ ادَ بِعَ ا أرَ ــالَ اإلمــام  الصــادق  :  إِنَّ اهللا إِذَ قَ
 - ــلَّ ــزَّ وَ جَ لُ اهللا عَ ــوْ ــوَ قَ ــا وَ هُ َ دَ هبِ ــامَ تَ ارَ وَ يَ فَ ــتِغْ سْ ــيَهُ االِ ــةٍ لِيُنْسِ مَ ــهُ بِنِعْ بَعَ بــاً أتْ نْ ــبَ ذَ نَ أذْ اً فَ ّ ــدٍ رشَ بْ ادَ بِعَ ا أرَ إِذَ

 . ــايصِ نْــدَ املَعَ ــمِ عِ (4 5 6 7 8 ) بِالنِّعَ
الكايف الرشيف ؛ ج ٢ ؛ ص٤٥٢

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

سة ومنكرسة ذالّ ! " أي منكّ
أي ملوم ، أتى بام يالم عليه.dوخوفا.

أي اختاره.fتغشاهم.#

أي قارب.mاتركني..

سنستنزهلم إىل العذاب درجة 4
أي ينظرون إليك عند نظرهم حسدا وغيظا.pفدرجة.

وهي التي تقرع اآلذان بأهواهلا والقلوب ®أمهلهم وأطيل آجاهلم.: ;
بشدائدها.

أي عذايب قوي منيع ال يمنعه = < ?
شديدة الربودة أو شديدة الصوت.ºمانع.

F E D.شديدة العصف.«أي غرامة أجر الرسالة

G.أي سلطها.½أي يثقل عليهم

U T.يعني يونس عليه السالمÃ.(احلسوم): الشؤم

Y.مغمومÇأي هلكى

a.أي طرحË Ê É.أي أصول نخل متأكلة األجواف

b.املوضع الذي ال سقف له

معاين الكلامت
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السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعاىل: 
(: ; > )؟

. اجلواب: األذن الواعية هي أذن أمري املؤمنني
نُ   ــةُ أُذُ يَ اعِ نُ  الوَ : األُذُ ــالَ ــلَ  (: ; > ) قَ ــزَّ وَ جَ ــهِ عَ لِ وْ ــر     يفِ قَ ــرٍ الباق فَ عْ ــام  أيبِ جَ ــن اإلم عَ
ــاهُ  صَ ــنْ عَ ــاعَ اهللا وَ مَ ــهُ أطَ اعَ ــنْ أطَ ــهِ مَ قِ لْ ــىلَ خَ ــةُ اهللا عَ جَّ ــوَ حُ ــولِ اهللا  وَ هُ سُ لِ رَ ــوْ ــنْ قَ عَ ــيلِ  وَ عَ

ــىصَ اهللا.  عَ
 تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة، ص٤٣٦.

السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعاىل : 
(T S R Q ) ؟

. ب برسول اهللا اجلواب: والية عيل  تنزيل من رب العاملني، وهو ردّ من اهللا تعاىل عىل من كذّ
ــي  ــال: «يعن ؟ ق ــمٍ ي رِ ــولٍ كَ سُ لُ رَ ــوْ قَ ــهُ لَ ــه إِنَّ ــت: قول ــال: قل ــم ، ق ــن الكاظ ــام أيب احلس ــن االم ع
جربئيــل عــن اهللا يف واليــة عــيل »....فأنــزل اهللا بذلــك قرآنــا، فقــال: إن واليــة عــيل تنزيــل مــن رب 

ــني....  العامل
الكايف الرشيف ج١،ص ٣٥٩، ح٩١.

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

ثامرها قريبة التناول.¢ £وهي القر التي خسف بأهلها.%

ة.- أي قدمتم.©زائدة يف الشدّ

أي األيام املاضية من الدنيا.ª » ¬أي جاوز احلد.1

أعطي.±أي السفينة.5

ربة.9 أي القاطعة ألمري فلم أبعث بعدها.Âعِ

أي اربطوا يديه ورجليه باألغالل.Ïحتفظها.:

A.البوق الذي ينفخ فيه إرسافيل إلحياء األمواتÓ.(صاله) أي شواه

H.ب بعضها ببعض أي طوهلا.Øرضُ

T.أي شديدة الضعفÛ.فأدخلوه فيها

X.ًأطراف السامء صعوداً ونزوالå ä.أي ال حيث نفسه وال غريه

n.خذوا

معاين الكلامت
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1٧

الســؤال: ما املعنى املســتفاد من قوله تعاىل:
) ؟ ® ¬ « ª    © ¨ § ¦  ¥) 

. اجلــواب: نزلــت رداً عىل من كفر بواليــة أمري املؤمنني عيل
 § ¦ ¥)- ــاىلَ عَ لِ اهللا تَ ــوْ بْــدِ اهللا الصــادق ِ    يفِ قَ ــن اإلمــام  أيبِ عَ ــريٍ عَ ــنْ أيبِ بَصِ ِ عَ
ــىلَ  ئِيــلُ   عَ َ ربْ ــا جَ َ لَ  هبِ ــزَ ا وَ اهللا  نَ ــذَ كَ ــالَ هَ ــمَّ قَ ®)ثُ  ¬ «   ( ٍ ــيلِ ــةِ عَ يَ الَ ¨ ©   ª( بِوَ

 . ٍــد َمَّ حمُ
 الــكايف الرشيف ؛ ج ١ ؛ ص٤٢٢

معناهاالكلمة

صديق.%

ما يسيل من جلود أهل النار كالقيح وغريه.+

الذين تعمدوا اخلطيئة.0

K.الذي يوحي إليه الشيطان

أي النتقمنا منه بقوة.\ [̂ 

c.قٌ يف القلب إذا قطع مات صاحبه رْ عِ

j.مانعني

أي مواضع صعود املالئكة.³

µ.أي تصعد

خلق أعظم من املالئكة.¸

Ð.أي مائعة كاملعدن املذاب

Ô.الصوف

Ø.صديق

معاين الكلامت
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1٩

السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعاىل: 
(È Ç Æ Å Ä )؟

.  اجلواب: يف هذه اآلية خصّ اهللا تعاىل شيعة أهل البيت
 ^ ]   \ [ Z)  َــل ــزَّ وَ جَ لِــهِ عَ وْ ــنِ الكاظــم     يفِ قَ ــن اإلمــام  أيبِ احلَسَ يْــلِ عَ ضَ ــنِ الفُ ــدِ بْ َمَّ ــنْ حمُ عَ
 Æ Å Ä)  ُــت لْ :  قُ ــالَ تِنَا،  قَ ــيعَ ــنْ شِ ــنيَ مِ سِ مْ ــابُ اخلَ حَ :  أُولَئِــكَ وَ اهللا أصْ ــالَ _ ` a )  قَ
ــال:  ــتُ  (W V) قَ لْ ــالَ قُ تِنَا قَ ــيعَ ــنْ  شِ اتٍ  مِ ــوَ لَ ــسِ  صَ مْ ــابُ  اخلَ حَ ــالَ أُولَئِــكَ  أصْ È Ç )  قَ

تِنَا.  ــيعَ ــنْ شِ ــمْ وَ اهللا مِ هُ
تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة ؛ ص٤٤٢.

السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعاىل : 
(o n m l ) ؟

. ين هو يوم خروج اإلمام احلجة بن احلسن اجلواب: يوم الدّ
عــن أيب محــزة، عــن االمــام  أيب جعفــر الباقــر ، يف قولــه عــز و جــل: و(o n m l )، قــال: 

 .« بخــروج القائــم»
الكايف الرشيف ج٨، ص٢٨٧، ح٤٣٢.

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

مبالغاً يف املنع واإلمساك.Xأي يتمنى.#

أي يدفعون زكاة أمواهلم.g fزوجتة.,

ه يف النّسب وعند الشدائد./ 0 1 أي خائفون.vعشريته التي تضمّ

اسم من أسامء جهنم ، تشتعل و تلتهب =
أي إمائهم.© ªنرياناً عىل أهلها.

إال ? @ و ال جلدا  ترتك حلام  فال  األطراف  تنزع 
أي تعدوا حدود اهللا.¶أحرقته.

D.يرعون فال خيونون والينقضون½أي أعرض عن اإليامن

H G.مجع املال وجعله يف وعاء دون أن يؤدي حق اهللاÓأي أذالء

N.أي شديد احلرصÙ.مجاعات متفرقة

S.مل يصرب عىل ما ينزل به

معاين الكلامت
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21

السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعاىل:
( N M L K J I H G F E )؟

ــيلقون  ــه س ــل أنّ أعدائ ــز وج ــد اهللا ع ــن  وع ــن احلس ــة ب ــام احلج ــام اإلم ــد قي ــواب: عن اجل
الــذل واهلــوان.

 M L K J I H G F E )  َــل ــزَّ وَ جَ ــهِ عَ لِ وْ ــرٍ الباقــر  يفِ قَ فَ عْ ــن اإلمــام  أيبِ جَ عَ
.  ِــم ائِ وجِ  القَ ــرُ مَ  خُ ــوْ نِــي  يَ عْ  : يَ ــالَ N)  قَ

 تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة؛ ص٧٠١

معناهاالكلمة

أي بمغلوبني.0

أي اتركهم.2

 أي القبور.<

C.يسعون ويرسعون

E.ذليلة خاضعة

I H G  .أي تصيبهم ذلة

أي غطوا هبا وجوههم.« ¼

Ä.أي بأعىل صويت

معاين الكلامت
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23

السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعاىل:
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È   Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½) 

Ñ) ؟
نَ لذلك دعا عليهم. دْ آَمَ نْ قَ كَ إِالَّ مَ مِ وْ نْ قَ نَ مِ نْ يُؤمِ اجلواب: أخرب اهللا تعاىل نوح  أن لَ

ــاً  ــتَ نُوح أيْ ــر  :  أ رَ ــرٍ الباق فَ عْ ــام أيب جَ ــتُ لإلم لْ ــالَ  قُ ــهِ قَ ــنْ أبِي يرٍ عَ ــدِ ــنِ سَ ــانِ بْ نَ ــنْ حَ عَ
 Ë Ê É È   Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿  ) َــال قَ ــهِ  فَ مِ وْ ــىلَ  قَ ــا عَ عَ ــنيَ  دَ  حِ
ــتُ  لْ : قُ ــالَ ، قَ ــدٌ ــمْ أحَ يْنِهِ ــنْ بَ ــبُ مِ نْجُ ــهُ الَ يَ ــمَ أنَّ لِ ــالَ  :  عَ ) قَ ًÑ  Ð Ï Î  Í Ì
ا  ــذَ ــدَ هَ نْ عِ ــنُ  (Ñ Ð Ï Î Í Ì )  فَ مِ ؤْ ــهُ الَ يُ ــهِ أنَّ ــى اهللا إِلَيْ حَ : أوْ ــالَ ، قَ ــكَ لِ ــمَ ذَ لِ ــفَ عَ يْ وَ كَ

ــاء. عَ ا الدُّ ــذَ َ ــمْ هبِ يْهِ لَ ــا عَ عَ دَ
علل الرشائع ؛ ج ١ ؛ ص٣١

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

أي كبريا.sكثري الدر باملطر.$

ال ترتكن.w vأي ال ختافون هللا عظمة.2 3 4 5

أسامء أصنام كانوا يعبدوهنا.} | { ~ ے ¡ ¢أي أصنافا يف ألوانكم و لغاتكم.9

B.معاصيهم.°مطابقة بعضها فوق بعض

J.أي مضيئةÁ À.ال تدع

M.أي أنشأكمÆ.أي أحداً ينزل الدار

أي ترتكهم.Ê أي مبسوطة.\

a ̀.أي طرقا واسعةá.أي خسارا

r.داع االحتيال واخلِ

معاين الكلامت
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2٥

الســؤال: ما املعنى املســتفاد من قوله تعاىل: 
( Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô  Ó Ò Ñ  Ð Ï  Î Í)

ا. قً هَ الَ رَ ــا وَ سً اجلــواب: اهلــد واليــة أمري املؤمنــني  ، فمن آمن بواليته  فال خياف بَخْ
لِ اهللا  ــوْ ــنْ قَ تُهُ عَ ــألْ : سَ ــالَ ــنِ الكاظــم    قَ ــن اإلمــام  أيبِ احلَسَ ِ عــن حممــد بــن الفضيــل عَ
ــنَ   ــنْ  آمَ مَ ــا فَ نَ الَ وْ ) بِمَ Ñ) ُــة يَ الَ  الوَ ــدَ ــالَ اهلُ ) قَ Ò Ñ  Ð Ï  Î)  ...- ــلَّ ــزَّ وَ جَ عَ

 ... يــلٌ أْوِ : الَ تَ ــالَ ، قَ يــلٌ نْزِ : تَ ــتُ لْ ) قُ Û  Ú  Ù Ø ×) - ُه الَ ــوْ ــةِ مَ يَ الَ بِوَ

الــكايف الرشيف؛ ج ١ ؛ ص٤٣٢؛ح٩١

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

يرصده ويرقبه لينقض عليه.¤مجاعة.&

خرياً ورمحة وصالحاً.³تعاىل جالل ربنا وعظمته.> =

J.ًفرقاً خمتلفة منهم املسلم والكافر¾ ¿أي باطالً وزورا

  أي لن نفوته إن أراد بنا أمرا.Æ Å Äيعتصمون ويستجريون.\

a.إثام و كذبÙ.نقصا

o n.أي طلبنا بلوغها واستامع أخبارهاÛ.ظلامً بالزيادة يف سيئاته

t.شعل نار تنقض بالكواكب

معاين الكلامت
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2٧

الســؤال: ما املعنى املســتفاد من قوله تعاىل:
7 8 9 )؟  6 5 4  3) 

  اجلــواب: الطريقــة: هي والية عيل أمــري املؤمنني واألوصياء من ولده
مْ اهللا تعاىل ماءً عذبا.  اهُ ــقَ سْ ولــو اســتقاموا اخللــق يف طاعتهــم وقبول أمرهم  لَ

 8 7 6 5 4 3) - ــاىلَ عَ ــهِ تَ لِ وْ ــر   يفِ قَ ــرٍ الباق فَ عْ ــام  أيبِ جَ ــن اإلم عَ
هِ  لْــدِ ــنْ وُ يَــاءِ مِ صِ نِــنيَ وَ األوْ مِ ــريِ املُؤْ الِــبٍ  أمِ ــنِ  أيبِ  طَ ِ  بْ ــيلِ يــةِ عَ الَ ــىلَ  وَ وا عَ امُ ــتَقَ نِــي لَــوِ اسْ عْ :  يَ ــالَ )  قَ 9
نَ وَ  يــامَ ــمُ اإلِ ُ لُوهبَ نَــا قُ بْ َ رشْ :  ألَ ــولُ قُ قــاً يَ دَ ــاءً غَ مْ مَ يْنَاهُ ــقَ سْ ــمْ ألَ ْيِهِ ــمْ وَ هنَ هِ رِ ــمْ يفِ أمْ تَهُ اعَ ــوا طَ بِلُ   وَ قَ

 . ــاءِ يَ صِ ٍّ وَ األوْ ــيلِ يــةِ عَ الَ نُ بِوَ يــامَ ــيَ اإلِ ــةُ هِ يقَ الطَّرِ
الــكايف الرشيف ؛ ج ١ ؛ ص٢٢٠،ح١.

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

أي جمتمعا.Yاخلاضعون املنقادون ألمر اهللا.#

يمنعني.pأي طلبوا احلق.* +

: اجلورُ والعدولُ عن احلق.. ملجأ أو مالذاً أطلب به السالمة.xالقسوطُ

مهلة أو أجالً بعيدا.Åكثرياً.9

ال يطلع.Ê Éلنختربهم.;

C.يدخلهÕ.يدخل

E D.عذاباً شاقاً ال يطاقÛ.حرساً من املالئكة حيرسونه

V.كاد: هم ومل يفعلã.علم

معاين الكلامت



28

   73         20        



2٩

السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعاىل: 
(2 3 4 )؟

اجلــواب: ال يمكــن بيــان حقائــق القــرآن إال مــن قبــل النبــي األعظــم   وأهــل بيتــه  لكــي يفــزع 
القلــوب القاســية، ال أن يــرسع بقراءتــه بــال تأمــل أو تدبــر.

- ــلَّ ــزَّ وَ جَ لِ اهللا عَ ــوْ ــنْ قَ بْــدِ اهللا الصــادق    عَ ــألْتُ اإلمــام  أبــا عَ : سَ ــالَ نَ قَ يْامَ ــلَ ــنِ سُ بْــدِ اهللا بْ ــنْ عَ عَ
ــرَ  ثْ هُ نَ ــرْ نْثُ رِ وَ الَ تَ ــعْ ــذَّ الشِّ هُ هَ ــذَّ ُ ــهُ تِبْيَانــاً وَ الَ هتَ يِّنْ نِــنيَ  :  بَ مِ ــريُ املُؤْ ــالَ أمِ : قَ ــالَ (2 3 4 ) قَ

ةِ.  ــورَ ــرَ السُّ ــمْ آخِ كُ دِ ــمُّ أحَ ــنْ هَ كُ ــيَةَ وَ الَ يَ اسِ ــمُ  القَ لُوبَكُ ــوا قُ عُ زِ ــلِ وَ لَكِــنْ أفْ مْ الرَّ
الكايف الرشيف ؛ ج ٢ ؛ ص٦١٤

السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعاىل: 
(j i h g f e )؟
. اجلواب: وعيد من اهللا عز و جل ملن كذب بوالية عيل أمري املؤمنني

f e) اآليــة، قــال: «هــو وعيــد توعــد  عــن االمــام أيب جعفــر الباقــر ، يف قولــه تعــاىل: (
.« اهللا عــز و جــل [بــه ] مــن كــذب بواليــة عــيل أمــري املؤمنــني

مناقب آل ايب طالب عليهم السالم ج٣:ص ٢٠٣.

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

قيودا ثقيلة.nامللتف يف ثيابه."

3 sأي بيّنه تبيانا وال تنثره نثر الرمل.2   r.أي ال يقدر أن يبلعه

> تضطرب.xالعبادة يف الليل.= 

A رمال جمتمعا.{أشد ثباتا يف القلب.@  

C  B.ما هيال من رمل أو نحوه.~أصوب قوالً وقراءة لفراغ البال

J  I  .عاقبناه بأشد أنواع العذاب.³فراغا طويال لنومك وحاجتك

P  O.مجع أشيب وهو من أبيّض شعره.½أي انقطع اىل اهللا عمن سواه

a.اهلجر: قطع املواصلةÁ À.أي متشققة من هول هذا اليوم

e.اتركنيÅ Ä.حمققا البد منه

h  g.املرتفني

معاين الكلامت
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31

السؤال:ما املعنى املستفاد من قوله تعاىل: 
(| { ~   ے ¡ ) ؟

اجلواب: إشارة إىل قيام النبي األعظم صىل اهللا عليه وأله يف الرجعة.
ــلَ  (| { ~    ــزَّ وَ جَ لِ اهللا عَ ــوْ ــرٍ الباقــر     يفِ قَ فَ عْ ــن اإلمــام  أيبِ جَ ، عَ يــدَ زِ ــنِ يَ ابِــرِ بْ ــنْ جَ عَ

ــا.  رُ فِيهَ نْــذِ ــةِ يُ عَ جْ ــهُ  يفِ  الرَّ ــدٌ  وَ قِيَامُ َمَّ لِــكَ حمُ نَــى بِذَ عْ ے ¡ ) «يُ

ــهِ   لِ وْ ، وَ يفِ قَ ــةِ عَ جْ ِ يفِ الرَّ ــرشَ بَ ــراً لِلْ ي ــدٌ  نَذِ َمَّ ــى حمُ نَ عْ يُ  ( Í Ì   Ë Ê É È ) ِــه لِ وْ (وَ يفِ قَ
 .« ــةِ عَ جْ الرَّ يفِ    (  y x w v u)

خمترص البصائر ؛ ؛ ص١١٣
السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعاىل : 

(´ Â Á À ¿   ¾ ½ ¼ » º  ¹ ¸ ¶ µ )  ؟
اجلــواب: يــوم نــداء  جربائيــل مــن الســامء باســم القائــم احلجــة بــن احلســن  ســيكون عــىل 

الكافريــن بواليــة أمــري املؤمنــني عــيل  يــوم عســري. 
 ¶ µ ´) :قــال: «قولــه عــز و جــل ، عــن جابــر بــن يزيــد، عــن االمــام أيب جعفــر  الباقــر 
¸)، قــال: الناقــور هــو النــداء مــن الســامء، أال إن وليكــم اهللا... القائــم باحلــق، ينــادي بــه جربئيــل 

يف ثــالث ســاعات مــن ذلــك اليــوم، فذلــك يــوم عســري عــىل الكافريــن غــري يســري، يعنــي بالكافريــن 
 .«  املرجئــة الذيــن كفــروا بنعمــة اهللا وبواليــة عــيل بــن أيب الطالــب

تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة  ج٢: ص٧٣٢ ،ح ٣.

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

الناقور : هو النداء من السامء.´ µ ¶ ¸أي أقل.'

c b.أنفقوا يف سبيل اهللاÄ.أي اتركني

}. إسم من أسامء النبيÓ Ò Ñ.أي بسطت له يف العيش

سأكلفه عذابا شاقاً.áأي اخلبيث.©

معاين الكلامت
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السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعاىل:
 (ñ ð ï î í   ì ë ê é è ) ؟

ــم مل  يكونــوا مــن شــيعة  اجلــواب: يــوم القيامــة يقــول الكافــرون عــن ســبب دخوهلــم ســقر ، أهنّ
. عــيل

 ð ï î í   ì ë ê é è...) ــاىلَ عَ ـهِ تَ لـِ وْ بْــدِ اهللا الصــادق    يفِ قَ ــام  أيبِ عَ ــن اإلم عَ
مُ  ــوْ ــكَ يَ لِ ذَ ــبٍ ...(جغ مغ جف حف )  فَ الِ ــنِ أيبِ طَ ِّ بْ ــيلِ ةِ عَ ــيعَ ــنْ شِ ــكُ مِ ْ نَ ــي ملَ نِ عْ ñ) يَ
ــامَ  ائِــمِ   (! " # $)  فَ ــامُ القَ ــنيُ  أيَّ ــا اليَقِ تَّــى أتانَ يــنِ  حَ مُ الدِّ ــوْ ــوَ يَ ائِــمِ  وَ هُ القَ

ــة.  يَامَ مَ القِ ــوْ ــولُ اهللا  يَ سُ ــمْ رَ عَ فِيهِ ــفَ شْ ــنْ يَ ــوقٍ  وَ لَ لُ ةٌ ملَِخْ اعَ ــفَ ــمْ  شَ هُ عُ نْفَ تَ
تفسري فرات الكويف ؛ ؛ ص٥١٤
عــن املفضــل عــن اإلمــام  أيب عبــد اهللا الصــادق     قــال:  أمــا بعــد...إين أخــربك أن  الديــن  و أصــل 
الديــن هــو رجــل و ذلــك الرجــل هــو اليقــني و هــو اإليــامن و هــو إمــام أمتــه و أهــل زمانــه فمــن عرفــه 

عــرف اهللا و مــن أنكــره أنكــر اهللا و دينــه و مــن جهلــه جهــل اهللا و دينــه و حــدوده و رشائعــه. 
بصائر الدرجات يف فضائل آل حممد صىل اهللا عليهم ؛ ج ١ ؛ ص٥٢٦

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

إذ اضاء.Æ Åقطّب وجهه.2

أي إحد العظائم.Êزاد يف العبوس.3

أي مرهونة بعملها حمبوسة به.Ûاعرض عن االيامن.6

هم شيعة أهل البيت ß Þ.تكرب.7

G.وادي يف جهنمæ. املنكرين لوالية عيل

Q P.ال ترتك شيئا حتى هتلكهé è.أدخلكم

T S.يراه أهل املرشق كام يراه أهل املغربë.وادي يف جهنم

r q.أي ال يشكü.ندخل يف الباطل

Â Á.املوت.يفإذا ذهب

معاين الكلامت
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3٥

السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعاىل 
(, - . /0 1 2 ) ؟

اجلــواب: لقــد شــبّه اهللا عــز وجــل فــرار النواصــب (أعــداء أهــل البيــت) مــن القائــم عليــه 
الســالم،  كفــرار احلمــري مــن األســد. 

  (* ) ( ' &    )... ــلَ ــزَّ وَ جَ لِــهِ عَ وْ ــرٍ الباقــر  يفِ قَ فَ عْ ــنْ االمــام أيبِ جَ ابِــرٍ عَ ــنْ جَ عَ
ــهُ  (, - . /0 1  لُ وْ ــهِ وَ قَ يْ لَ اتُ اهللاِ عَ ــوَ لَ نِــنيَ صَ مِ ــريَ املُْؤْ يــةِ أمِ ةِ والْ كِــرَ نِــي بِالتَّذْ عْ يَ
ــمَّ  ... ثُ ئَــةُ جِ لِــكَ املُْرْ ذَ ــهُ  وَ كَ أتْ ــنيَ  رَ ــدِ حِ سَ ــنَ  األْ تْ  مِ ــرَّ ــشٍ  فَ حْ ــرُ وَ ُ ُــمْ  محُ أهنَّ نِــي: (كَ عْ : يَ ــالَ 2) قَ
ــمُ  هُ فَ رَّ ــدَ أنْ عَ عْ ــاىلَ بَ عَ ــالَ تَ ــمَّ قَ ــمِ   ثُ ائِ ــةُ الْقَ لَ وْ ــيَ دَ ــاىلَ  (< ? @ C B A ) هِ عَ ــالَ تَ قَ

 U T S R Q P O N M   L K J I  H G F E ــةُ ( يَ الَ َــا الْوَ ةَ أهنَّ كِــرَ التَّذْ
 .   َنِــني مِ ــريُ املُْؤْ ةُ أمِ رَ فِ غْ عِ النَّبِــيُّ  وَ الـــمَ ضِ ا املْـَــوْ ــذَ  يفِ هَ ــوَ التَّقْ ــالَ فَ X W V) قَ

بحار األنوار  ؛ ج ٢٤ ؛ ص٣٢٥ ،ح٤١.

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

إذا حتريّ البرص فزعا ًودهشا.| { ~مجع محار.-

ه.¡ ¢استنفرت ، أي فزعت وتباعدت.. ذهب نورة وضوءُ

أين املهرب.» ¬األسد.2

K.أي ال مهرب و ال ملجأ.¯ ° ±اتعظ به

o.البنان: هي أطراف األصابع أو األناملÄ Ã Â Á.أي يعلم ما صنع

u t.يقدم الذنب ويؤخر التوبةÔ.أي قراءته

x.متى

معاين الكلامت
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3٧

السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعاىل: 
(( * + ,   - . / )؟

اجلواب:جــلّ اهللا تعــاىل عــن النظــر إليــه، وإنــام النظــر يكــون إىل حجــج اهللا الذيــن خلقهــم مــن نــور 
 عظمتــه وهــم حممــد وآل حممــد

ـــ وذكــر شــيعة أهــل البيــت  يف يوم  عــن هاشــم الصيــداوي عــن اإلمــام الصــادق  قــال:ـ 
 ،  َنِــني مِ ــريُ املُْؤْ أمِ ــدٌ وَ َمَّ ــدُ حمُ عَ يَصْ نْــربَ مــن نــور... فَ ــولِ  اهللاِ   مِ سُ ــبُ  لِرَ يُنْصَ القيامــة ـ...:  فَ

ــهُ  (( *  لُ وْ ــوَ قَ ، وَ هُ ــمْ ــرُ اهللا إِلَيْهِ يَنْظُ ــدٍ   فَ َمَّ ةُ آلِ حمُ ــيعَ َ شِ ــربَ ِنْ ــكَ املْ لِ ــفُّ ذَ يَحُ : فَ ــالَ قَ فَ
ورُ أنْ  رِ الْـــحُ ــدِ قْ ْ تَ ــعَ ملَ جَ ا رَ ــمْ   إِذَ هُ دَ تَّــى إِنَّ أحَ ــنَ النُّــورِ حَ ــمْ مِ يْهِ لَ ــى عَ قَ يُلْ :  فَ ــالَ + ,   - . / ) قَ

ــون  . لُ ــلِ الْعامِ مَ يَعْ لْ ــمُ  ملِِثْــلِ هــذا فَ اشِ ــا هَ بْــدِ اهللاِ   يَ ــو عَ ــالَ أبُ ــمَّ قَ :  ثُ ــالَ . قَ نْــهُ ــا مِ هَ َ ْــألَ بَرصَ متَ
تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة ؛  ص٤٥٣.

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

أي مني يصب يف الرحم.u tالدنيا ومتاعها.$

أي قطعة دم متجمدة.yمرشقة.+

مدة من الزمان.± ² ³أي ذليلة.3

ماء الرجل واملرأة اختلطا مجيعا.¿داهية.9

أي نختربه.Àأي إذا وصلت الروح ألعىل الصدر.= <

C B A.هل من طبيب ، وهل من دافعÇ Æأي بيّنا له طريق اخلري وطريق الرش

K J I.أي التفت الدنيا باآلخرةÎ.أي هيّأنا

P.أي املصري إىل ربّ العاملنيÑمجع غل و هو طوق يدخل يف العنق للذل واألمل

أي النار امللتهبة.Òيتبخرت ويمد اليدين يف امليش._

n.أي ال حياسب وال يعذب

معاين الكلامت
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3٩

السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعاىل:
 (1 2 3 4 5 6 7 ) ؟

اجلــواب: نزلــت هــذه اآليــة يف اخلمســة أصحــاب الكســاء حممــد وعــيل وفاطمــة واحلســن 
ا ــريً أسِ تِيــامً وَ يَ ــكِينًا وَ سْ واحلســني  عندمــا أطعمــوا مِ

 ، ةً يــدَ صِ ــوهُ عَ لُ عَ ــعِريٌ فَجَ ــةَ   شَ اطِمَ نْــدَ فَ انَ عِ عــن اإلمــام  أيب عبــد اهللا الصــادق    قــال:  كَ
ــا  ونَ ــمُ  اهللا - أطْعِمُ َكُ محِ ــكِنيُ  رَ ِسْ ــالَ  املْ قَ ، فَ ــكِنيٌ سْ ــاءَ مِ ــمْ جَ هيِ دِ َ أيْ ــنيْ ــا بَ عُوهَ ضَ وَ ــا وَ وهَ جُ ــامَّ أنْضَ لَ فَ
ــمُ اهللا-  َكُ محِ ــالَ الْيَتِيــمُ رَ قَ تِيــمٌ فَ ــاءَ يَ ــامَ لَبِــثَ أنْ جَ ــا، فَ ثَهَ لُ ــاهُ ثُ طَ أعْ ٌّ  فَ ــيلِ ــامَ عَ قَ ــمُ اهللا، فَ كُ قَ زَ َّــا رَ ممِ
ــالَ  قَ ــريٌ فَ ــاءَ أسِ ــثَ أنْ جَ ــامَ لَبِ ، فَ َ ــاينِ ــا الثَّ ثَهَ لُ ــاهُ ثُ طَ ٌّ  فأعْ ــيلِ ــامَ عَ قَ ــمُ اهللا، فَ كُ قَ زَ ــا رَ َّ ــا ممِ ونَ أطْعِمُ
ــا  ، وَ مَ ــيَ ــثَ الْبَاقِ ــاهُ الثُّلُ طَ أعْ ٌ   فَ ــيلِ ــامَ عَ قَ ــمُ اهللا- فَ كُ قَ زَ ــا رَ َّ ــا ممِ ونَ ــمُ اهللا- أطْعِمُ ْكُ محَ رْ ــريُ يَ سِ األْ

...( Õ Ô Ó)  ِــه لِ وْ ــةَ إِىلَ قَ يَ هِ اآلْ ــذِ ــمْ هَ لَ اهللا فِيهِ ــزَ أنْ ــا- فَ وهَ اقُ ذَ
تفسري القمي ؛ ص٣٩٨.

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

عىل قدر حاجة الشارب.z }أي عظيام./

I H : تعبس فيه الوجوه ، والعبوس
رشاب يف اجلنة.£إذا قبض وجهه.

J.ق يف الصفاء وحسن املنظر.³ ´أي صعبا شديدا كاللؤلؤ املفرّ

R Q.أي أعطاهم حسناً وهبجة يف الوجوهÁ À ¿.يعلوهم (فوقهم) ثياب من حرير رقيق

حرير غليظ.Ãالرسر الفخمة ذات الفرش.^

e.أي برداً شديداÅ.ألبسوا حلية

k j أي لقرهبا يتناول املؤمن من النوع الذي
أول النهار وآخره.ì ëيشتهيه من الثامر بفيه وهو متكئ.

y x w صنعت الصفاء  يف  كالزجاجات 
من الفضة.

معاين الكلامت
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41

السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعاىل: 
(Y X W V U )؟

اجلواب: الرمحة هي والية عيل  ويدخل اهللا تعاىل يف والية عيل من يشاء.
ــالَ   ــاىلَ  (Y X W V U )  قَ عَ ــهِ تَ لِ وْ ــادق     يفِ  قَ ــدٍ الص َمَّ ــنِ حمُ ــرِ بْ فَ عْ ــام  جَ ــن اإلم عَ

    ٍــب الِ ــنِ أيبِ طَ ِّ بْ ــيلِ ــةُ عَ يَ الَ ــرٍ  وَ فَ عْ ــو جَ تفسري فرات الكويف  ؛ ص٥٢٩أبُ
السؤال:ما املعنى املستفاد من قوله تعاىل : 

(Ù Ø × Ö Õ Ô ) ؟
م ال يفعلون . اجلواب: تعني يف بطن القرآن وإذا قيل للنصاب تولوا عليا فإهنّ

عــن أيب محــزة الثــاميل، قــال: ســألت االمــام أبــا جعفــر الباقــر عــن قــول اهللا عــز و جــل: وَ إِذا 
ــا ال  ــوا علي ــل للنصــاب تول ــال: «هــي يف بطــن القــرآن: و إذا قي ، ق ــونَ عُ كَ رْ ــوا ال يَ عُ كَ ــمُ ارْ ُ ــلَ هلَ قِي

يفعلــون». 
تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة  ص٤٦٣

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

املالئكة.n mالدنيا.,

أي ذهب ضوئها.zيرتكون.-

أي تنفرج وتنشق.~شديداً هوله./ 0

أي قلعت وتفرقت أجزائها.£أي أهلكناهم وأتينا بقوم آخرين خري منهم9 :

b a.أي بعثت يف أوقات خمتلفة.§آيات يتبع بعضها بعضا

e d.أي اُخرت.»القرب

h g.أي يوم يفصل فيه بني املحق واملبطل.® ¯نرش االموات

k j.واد يف جهنم.¸التي تفرق به بني احلق و الباطل

معاين الكلامت
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43

السؤال: ما املعنى املستفاد من قوله تعاىل: 
(Ý Ü Û )؟

اجلواب: وعيد من اهللا عز وجل للذين يكذبون  بام أوحى اهللا تعاىل لنبيّه  من والية عيل بن 
.  أيب طالب

...- لَّ زَّ وَ جَ لِ اهللاِ عَ وْ نْ قَ تُهُ عَ ألْ : سَ الَ نِ الكاظم   قَ َسَ ن اإلمام أيبِ احلْ يْلِ عَ ضَ فُ دِ بْنِ الْ َمَّ نْ حمُ عَ
ِّ بْنِ أيبِ  يلِ ةِ عَ يَ الَ نْ وَ يْتُ  إِلَيْكَ مِ حَ دُ بِامَ أوْ َمَّ ا حمُ بِنيَ  يَ ذِّ كَ لٌ  لِلْمُ يْ قُولُ وَ الَ يَ (Ý Ü Û ) قَ

 ... - ٍالِب طَ
الكايف الرشيف ؛ ج ١ ؛ ص٤٣٢

معناهاالكلمةمعناهاالكلمة

ةَ الظِّلِّ .Z ]أي النطفة.$ % يدُ فائِدَ فِ أي ال يُ

أي تقذف.bأي يف الرحم .( *

أي ما يتطاير من النّار.cأي منتهى األجل ., - .

َل.gأي أرض جامعة لألحياء واألموات .; مجع مجَ

C B. أي جباال ثابتة عالية~ }
أي اليوم الذي يفصل فيه بني املحق 

واملبطل.

F
ــاء فهو  امل مــن  ــلّ عــذب  أي عــذبــا، وك

مكر.§الفرات.

معاين الكلامت
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الصفحةالعنوان

4سورة امللك

8سورة القلم

12سورة احلاقة 

16سورة املعارج

20سورة نوح

24سورة اجلن

28سورة املزمل

30سورة املّدثر

34سورة القيامة 

36سورة االنسان

40سورة املرسالت 
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