
 

 ســــــــــــورة  الـمـــــلــــــــــــــــــــــك
 شرحها مفرداتال شرحها المفردات

 الخروج من القبور النشور تعاظم تبارك

 يغيب-يغور يخسف ليمتحنكم-ليختبركم ليبلوكم

 تهتز -تضطرب تمور واحدة فوق األخرى طباقا

 ريحا عاصفا فيها حصباء حاصبا خلل و نقص تفاوت

 إنذاري نذيري قوق و صدوعش فطور

 [و معاقبتي لهم]إنكاري عليهم  نكيري النار شديدة االشتعال السعير

 باسطات أجنحتها صافات مرة بعد أخرى كرتين

 يضممنها حينا بعد حين و يقبضن يرجع ينقلب

 عون جند ذليال –خاشعا  خاسئا

 خديعة من الشيطان غرور متعب و كليل حسير

 منع أمسك يئةبنجوم مض بمصابيح

 تجاوزوا -تمادوا لجوا ما ترجم به الشياطين رجوما

 عناد –تكبر  عتو هيئنا أعتدنا

 تباعد –إعراض  نفور المرجع المصير

 ساقطا –واقعا  مكبا طرحوا فيها ألقوا فيها

 معتدال سويا صوتا منكرا مزعجا شهيقا

 ابتدأ خلقكم أنشأكم تغلي تفور

 القلوب و العقول فئدةاأل تتقطع و تتفرق  تميز

 خلقكم ذرأكم الغضب الشديد الغيظ

 تجمعون للحساب تحشرون جماعة فوج

 قريبا منكم زلفة [المالئكة المكلفون بجهنم]الزبانية خزنتها

 كئبت –اسودت  سيئت مخوف من العذاب نذير

 تطلبون مستعجلين تدعون فبعدا فسحقا

 أخبروني أرأيتم أخفوا في صدوركم أسروا

 أماتني أهلكني بالضمائر و النفوس بذات الصدور

 يمنع –ينجي  يجير الرحيم بعباده اللطيف

 غائرا ذاهبا في األرض غورا سهلة منقادة ذلوال

 نابع و جار كثير معين نواحيها –جوانبها  مناكبها

 ســــــــــــورة  الـقـــــلــــــــــــــــــــــم

 رحهاش مفرداتال شرحها المفردات

 لتائهون لضالون من دالئل اإلعجاز[ نون] ن

 ال حظ لنا و ال نصيب نحن محرومون يكتبون يسطرون

 أخيرهم –أعدلهم  أوسطهم غير مقطوع غير ممنون

 هال تذكرون هللا و تستغفرونه لوال تسبحون دين عظيم و أدب رفيع خلق عظيم

 يلوم بعضهم بعضا يتالومون سترى فستبصر 

 متجاوزين حدود هللا طاغين و سيرون و يبصرون

 طالبون إحسانه و فضله راغبون انحرف ضل

 الذين يتبعون أمر هللا المتقين تمنوا ودوا

 تقرؤون تدرسون لو تكفر لو تدهن

 عهود أيمان فكثير الحل حالف

 متناهية في التأكيد بالغة فاخر حقير مهين

 كفيل –ضامن  زعيم مغتاب هماز

 أربابهم من دون هللا شركائهم قل الحديث بين الناسين مشاء بنميم

 يوم تظهر األهوال العظام يوم يكشف عن ساق بخيل مناع

 ذليلة خاشعة كثير الظلم و العدوان معتد

 تلحقهم –تغشاهم  ترهقهم كثير المعاصي و الذنوب أثيم 

 اتركني –دعني  ذرني قاسي القلب-غليظ الطبع عتل

 القرآن الكريم الحديث [لوليد بن المغيرةا]ال يعرف أبوه زنيم

 سنأخذهم تدريجيا سنستدرجهم خرافات و أباطيل أساطير

 أمهلهم و أطيل أعمارهم أملي لهم سنضع عالمة سنسمه 
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 تدبيري قوي و شديد كيدي متين على انفه بالخرطوم

 غرامة مالية مغرم امتحناهم –اختبرناهم  بلوناهم

 محملون ما ال يطيقون مثقلون أصحاب البستان أصحاب الجنة

 كالنبي يونس بن متى صاحب الحوت ليقطعن ثمارها باكرا ليصرمنها

 مملوء غيظا على قومه مكظوم [إن شاء اهلل]ال يقولون  و ال يستثنون

 لطرح لنبد أصابها بالء فطاف عليها طائف

 ةباألرض الخالء القاحل بالعراء كالرماد األسود كالصريم

 ملوم مطرود مذموم أن اخرجوا مبكرين أن اغدوا

 اصطفاه –اختاره  فاجتباه حاصدين صارمين

 لينظرون إليك نظر الحقد و الكراهية ليزلفوك بأبصارهم يتحدثون سرا يتخافتون

 القرآن الكريم الذكر على قوة و شدة على حرد

 ةــــــــــــــــــــحـــــــــــاقــــســــــــــــورة  الـ
 جهاتها –أركانها  –جوانبها  أرجائها شرحها المفردات

 خذوا هاؤم لتحقق وقوعها.من أسماء القيامة الحاقة

 هنيئة مرضية راضية قوم النبي صالح عليه السالم ثمود

 قريبة دانية قوم النبي هود عليه السالم عاد

 قدمتم أسلفتم يوم القيامة القارعة

 شدوه باألغالل و اجمعوا يديه إلى عنقه فغلوه ةالصيحة المدمر الطاغية

 الماضية الخالية باردة جدا,ريح شديدة الهبوب ريح صرصر

 القاطعة للحياة القاضية شديدة العصف عاتية

 ما نفعني مالي ما أغنى عني ماليه سلطها سخرها

 ذهب ملكي و تسلطي على الناس هلك عني سلطانيه متتابعة حسوما

 ادخلوه و احرقوه فيها صلوه لكينموتى ها صرعى

 طولها ذرعها أصول نخل أعجاز نخل

 أدخلوه فيها فاسلكوه و هم قوم لوط,المنقلبات من القرى الموتفكات

 ال يحرض –ال يحث  ال يحض الخطأ و الذنوب التي فعلوها بالخاطئة

 قريب أو رحيم يحميه حميم زائدة شديدة رابية

 صديد أهل النار غسلين كل شيءكثر حتى فاض عن  طغى الماء

 المذنبون الخاطئون سفينة نوح عليه السالم الجارية

 بما ترون و ما ال ترون بما تبصرون عظة –عبرة  تذكرة

 إن القرآن الكريم كالم هللا يتلوه محمد إنه لقول رسول كريم تنتفع بما تسمع واعية

 يدعي علم الغيبمن  كاهن نفخ الملك إسرافيل في البوق نفخ في الصور

 و لو اختلق -و لو افترى و لو تقول النفخة األولى التي يكون خراب العالم نفخة واحدة

 الستعجلناه بالعقوبة و القوة ألخذنا منه باليمين قواعد التجويد الجمل

 عرق يتصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه الوتين رفعت من أماكنها حملت األرض

 مانعين حاجزين ها ببعضدقتا و ضرب بعض فدكتا

 لندامة لحسرة قامت القيامة وقعت الواقعة

 الخبر الصادق لحق اليقين ضعيفة –متمزقة  واهية


