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                       ية             تأمالت قرآن                                      ٢  
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                                       ٣                               ية      تأمالت قرآن



                                
 

       

       

      

                       ية             تأمالت قرآن                                      ٤  



                                
 

  اهلل الرحمن الرحيم بسم
   
 

َوَلْو َكاَن  َأَفََل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقرآنَ  ﴿
َغْيِر اهلِل َلَوَجُدوا ِفيِه  ِمْن ِعندِ 

﴾اْخِتََلفًا َكِثيًرا   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ٥                        ية             تأمالت قرآن



                                
 

 
 

 
  

                       ية             تأمالت قرآن                                      ٦  



                                
 

 

 

 

                                       ٧                        ية             تأمالت قرآن

 إه     داء
 

أهدي هذا العمل إلى والدي و  
والدتي  حفظهما اهلل و إلى جميع 
أساتذتي الذين قاموا  بتشجيعي 

 .وتوجيهي 



                                
 

 

 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                      ٨  



                                
 

 

 
 

                                      ٩                        ية             تأمالت قرآن



                                
 

 

       

       

       

 ِإَذا َأرَاَد َشْيًئا َأن يَ ُقوَل َلُه ُكن ﴿
 فَ َيُكوُن ﴾ 

 
 أنْ  أمراً تريدهُ  تجعلَ  أنْ  ال تستطيعُ  أنتَ  

تقول  أنْ  لكنَّك تستطيعُ , ق يتحقَّ 
 ".يارب"

 

                       آنية             تأمالت قر                                    ٠١  



                                
 

 
 

 ﴾ ْم يَ ْلَبثُوا ِإال َساَعةً لَ  ﴿
 

َر َساَعة   ﴿  ﴾ َما لَِبُثوا َغي ْ
 

 "ساعة"ها نيا وصفها اهلل كأنَّ دُ 
. اآلخرة ال تعمْل ألجِلها فقط وتنسَ   

 

                                       ٠٠                        ية             تأمالت قرآن



                                
 

 

 
 

 ﴾ َوَيْحَسُبوَن َأنُهْم ُمْهتُدونَ  ﴿
 

 :قوبات أشدُّ أنواع العُ  
أنَّكَّ على  ن الحقِّ وتظنُّ عَ  فَ أْن تنحرِ 

 . صواب
 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٠٢  



                                
 

  

 

 

  . قلبك وعقلك شغلُ ما يُ  اهللُ  يعلمُ   
 

 ﴾ َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب َوجِهَك ِفي السََّماءِ  ﴿ 
 

هذه  دْ همومك ردِّ  زت عن شرحِ فإذا عجِ 
 : اآلية
 

 ﴾ رَب ََّنا ِإنََّك تَ ْعَلُم َما ُنْخِفي َوَما نُ ْعِلنُ  ﴿ 

                                      ٠٣                        ية           تأمالت قرآن



                                
 

       

 

 

﴾ َوِإن مِّن َشْيء  ِإالَّ ِعنَدنَا َخَزائُِنهُ  ﴿   
 

, عند اهلل ك موجودة  أمنياتِ  جميعُ       

 .واالستغفار رها بالصَلةِ تمطِ اسْ 
 
  

 

                       ية             قرآن تأمالت                                    ٠٤  



                                
 

 
 

نيا تْ ا ضاقَ إذَ   عليَك الدُّ
  .  ق واتِق اهللفتصدَّ   

 
 ﴾ َأعَطى َوات ََّقى َمنْ  فََأمَّا ﴿ 

 

  :النتيجة   
 . ﴾ َفَسنُ َيسُِّرُه لِْلُيسَرى ﴿ 

 
 

                                      ٠٥                 ية                 تأمالت قرآن



                                
 

 
 

 ﴾ ْضِلهِ َوِإن يُرِْدَك ِبَخْير  َفََل رَادَّ ِلفَ  ﴿
 

 ما في أمر   الخيرَ  اهلل لكَ  إذا كتبَ 
 ...العوائق  فكلُّ  
 ...القيود   وكلُّ  

   ...المسافات   وكلُّ  
هذا الخير الذي   تمنعَ  لن تستطيع أنْ 

 . لك اهللُ  كتبهُ 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٠٦  



                                
 

  

 

 

 اهللُ  أنكَ مْ بالطمأنينة فقد طَ  امأل قلبكَ 
 :بها حينما قال

 
 .ُتم ﴾﴿ َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكن 

 

 

                                      ٠٧              ية                     تأمالت قرآن



                                
 

  

 

 
 وََكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيء  مُّْقَتِدرًا ﴾ ﴿ 

 
 تكونَ  أنْ  ن أمنياتكَ ألمنية  مِ  ال تجعلْ 

 .  مستحيلةً 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٠٨  



                                
 

 

 
 نغضبَ  أنْ  نيا ما يستحقُّ في الدُّ  ليسَ 

 ه ,جلِ ا أِل نَ بعضَ  هَ رَ نكْ   أنْ واَل  عليهِ  
 

َها  نيا الدُّ  فمصيرُ    ﴿ُكلُّ َمْن َعَلي ْ
 فَان  ﴾

 . ﴾ ﴿ َخاِلِديَن ِفيَها اآلخرة  مصيرُ و  

                                      ٠٩                        ية           تأمالت قرآن



                                
 

 
 

َق  ﴿ َلواَل َأخَّْرتَِني ِإَلى َأَجل  َقرِيب  فََأصَّدَّ
 َوَأُكْن ِمَن الصَّاِلِحيَن ﴾

 
على  عزيز   شخص   ون أمنيةُ ما  تكُ ربَّ " 

 !ق وهو عاجزيتصدَّ  ي قبره أنْ فِ  قلبكَ 
 ".ه ق عنْ وتصدَّ  هُ منيتَ أ قْ حقِّ  

 

                       ية             تأمالت قرآن                                   ٢١  



                                
 

 
 ُن ُهَو َأْفَصُح ِمنِّي ﴾﴿ َوَأِخي َهاُرو  
 فضائل ومزايابِ  ل االعترافَ ما أجمَ  

 األنبياء اآلخرين فهذه هي صفاتُ 
 . يطانالشَّ  ن صفاتِ ها مِ وإنكارُ 

 
 ﴿ قَاَل َأنَا َخي ْر  مِّْنُه ﴾ 

م  واستجاب اهلل لدعواته ُأكرِ  : لفاألوَّ 
ة ن الجنَّ طرده اهلل مِ  : انيوالثَّ ,  ونصره

 . عسيراً  له عذاباً  وأعدَّ 

                                      ٢٠                ية                   تأمالت قرآن

                                      ٢٠                ية                   تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

 ﴿ َوَما َتْدِري نَ ْفس  مَّاَذا َتْكِسُب َغًدا﴾
 

إصَلح   دُ الغَ  ما يكونُ يك ؟  فربَّ درِ وما يُ    
 ك وتحقيق  ومِ ك وتفريج  لهمُ لِ احلِ 

 . كألمنياتِ 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٢٢  



                                
 

 

 

الُمتَعب  القلبَ  نُ طمئِ يُ  ال شيءَ 
 : ن َسماع قوله تعالىمِ  وم أكثرَ والمهمُ 

 
 َه ُيحِدُث بَ ْعَد ﴿ اَل َتدِري َلَعلَّ اللَّ 

 . َذِلَك َأْمًرا ﴾

 

                                      ٢٣        ية                           نتأمالت قرآ



                                
 

  
 

 , زور   وشهادةِ  بقول   تحتجَّ  أنْ  إذا أردتَ 
 .هادةالشَّ  على هذهِ  ك محاسب  ر أنَّ فتذكَّ 

 
 . َسُتْكَتُب َشَهاَدتُ ُهْم َوُيْسأَُلوَن ﴾ ﴿ 

 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٢٤  



                                
 

 
 

سارعَت  ثمَّ  شديًداذنباً  إذا أذنبتَ 
ته رك بما فعلذكِّ م يُ هُ أحدَ  ورأيتَ  وبةبالتَّ 

فَل تحزن ويكفيك فخراً قول  بالماضي
 :في التائبين  تعالى اهلل

 
 . ﴿ ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الت َّوَّابِيَن ﴾

                                      ٢٥          ية                         تأمالت قرآن



                                
 

 
 

﴿ يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأنْ ُفِسِهْم 
 ال تَ ْقَنُطوا ِمْن رَْحَمِة اللَِّه ﴾

 
 نوب ك بالذُّ على نفسِ  ا أسرفتَ مهمَ 

,  بعباده رحيم   امَ أم فأنتَ  يوالمعاصِ 
ر اهلل يغفِ ها وسَ فسارع بِ  وبةنك التَّ ل مِ يقبَ 

 . لك

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٢٦  



                                
 

 
 :وعد  ربّاني 

 
ًرا يُ ْؤِتُكْم  ﴿ ِإن يَ ْعَلِم اللَُّه ِفي قُ ُلوِبُكْم َخي ْ

ًرا ﴾  َخي ْ
 

 َلح بالصَّ  اخلية مليئة  الدَّ  نواياكَ  لْ عَ اجْ  
 . ل عطاياهأجمَ  اهلل عطيكَ يُ لِ  رلخيْ او 

                                      ٢٧     ية                              تأمالت قرآن



                                
 

 
ْدرُِجُهم مِّْن َحْيُث اَل ﴿ َسَنْستَ      

 يَ ْعَلُموَن ﴾

 
 مِ عَ ي الن ِّ الِ وَ هي ت َ  : الفتن ن أخطر أنواعِ مِ   

 ,على الظالمين والمنافقين وغيرهم 
  مِ عَ ديم عليه هذه الن ِّ يُ سَ  اهلل أنَّ  فيظنُّ 

 .ة  ونقم لعذاب   ه استدراج  أنَّ  مُ يعلَ  وال
 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٢٨  



                                
 

 

 
 ﴿ قَاَل َهَذا ِفَراُق بَ ْيِني َوبَيِنَك ﴾

 
 مَ َلَ السَّ  ى عليهِ وسَ مُ  فراقَ  رُ ضُ ار الخُ تَ اخْ   

ي  يعنِ راق اَل فالفِ  ,  له يدِ دِ الشَّ  هِ حبِّ  غمَ رُ 
.ناقَ ن فارَ مَ  هُ رَ كْ ونَ  حبُّ  نُ اَل  انأنَّ 

                                      ٢٩        ية                           تأمالت قرآن



                                
 

 

  
﴿ َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو ظَاِلم  لِّنَ ْفِسِه قَاَل َما 

َوَما َأُظنُّ  ,  َأُظنُّ َأن تَِبيَد َهِذِه أََبًدا
 لسَّاَعَة قَائَِمًة ﴾ا

 
 فسهِ ان لنِ لم اإلنسَ ظُ  رورَ الغُ  اهللُ  جعلَ 

يء ك في الشَّ درتُ قُ  انتْ مهما كَ  رَّ ت َ غْ َل ت َ فَ 
 . يوماً  نكَ مِ  ولُ فقد يزُ  هبِ  رُ فاخَ تَ ذي ت َ الَّ 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٣١  



                                
 

 
 

 ﴿  اَل َتْحَزْن ِإنَّ اللََّه َمَعَنا ﴾
 

 لولحُ  يِّ ألَ  كَ أحزانِ  طردِ ال تحتاُج لِ  أنتَ  
اهلل معك ولن  أنَّ  ةُ فَ معرِ  كَ فقط علي  

 . اك أبدً بَ يِّ خَ يُ 

                                      ٣٠                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 

 ﴿ ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن ﴾

 
 إحساِنكَ على طيبة قلبك و !!  ال تحزن 

ن مَ  األرضِ  يفِ  دْ جِ تَ  لمْ  إذا  آلخرينلِ 
 بُّ حِ يُ  واألرضِ  ماءِ السَّ  بُّ رَ , ف َ  قدِّرهايُ 

 . اناإلحسَ  صاحبُ 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٣٢  



                                
 

 
 

اَل تَ ْقُصْص ُرْؤيَاَك َعَلى  ﴿ قَاَل يَا بُ َنيَّ  
 ِإْخَوِتَك ﴾

 
أمورك  جميعِ ا َعن أحدً  رَ خبِ تُ  ر أنْ حذَ ا 

لك   اً أو أخ اً قريب ى لو كانَ ة حتَّ الخاصَّ 
 ! سَلمة   متِ الصَّ  فبعضُ 

                                      ٣٣                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

  
 

ية فذلك اآل ك في هذهِ منياتِ أُ  ل أهمَّ عَ اجْ 
 . هو الفوز العظيم

 
 بِالصَّاِلِحيَن ﴾﴿ تَ َوفَِّني ُمْسِلًما َوَأْلِحْقِني 

.  

 

                       ية             نتأمالت قرآ                                    ٣٤  



                                
 

  
 

 ﴿ َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم َيْستَ ْغِفُروَن ﴾
ه ألنَّ  ؛ باألسحار ص على االستغفارِ رِ احْ 

ا أمَّ و  ,هذا الوقت في  ذكر   أفضلُ 
 ,  اه ليَلً ونهارً ي فضلُ يستوِ سبيح فَ التَّ 

﴿ َفُسْبَحاَن اللَِّه ِحيَن ُتْمُسوَن َوِحيَن 
  . ُتْصِبُحوَن ﴾

 

                                      ٣٥                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 

 األرضِ  ملكِ  زوجةَ  ن كانتْ رعوْ فِ  زوجةُ 
,  عظيم ي قصر  فِ  وتعيشُ  هي زمانِ فِ 
 : قالت اآلخرة لت نعيمَ وعندما تأمَّ  

 
 .﴿ َربِّ اْبِن ِلي ِعنَدَك بَ ْيًتا ِفي اْلَجنَِّة ﴾

 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٣٦  



                                
 

  
 

 ﴿ َوَأنَُّه ُهَو َأْضَحَك َوَأْبَكى ﴾
 

 زنوالحُ  ن الفرحِ ان ما بيْ اإلنسَ  حياةُ  
 , قادر   زنك الحُ بِ ب على قلن أسكَ فمَ  

  رحَ ك الفَ على قلبِ  بَ سكُ يَ  بأنْ   
 . ضاءوالرِّ  عادةَ والسَّ 

                                     ٣٧                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 

﴿ لَّْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحَرج  َواَل َعَلى 
 اأْلَْعَرِج َحَرج  َواَل َعَلى اْلَمرِيِض َحَرج  ﴾

 
ن مِ  أكثرَ  م قبلَ هُ ة عن ْ اهلل المشقَّ  عَ فَ رَ  

هم ساعدتُ ا مُ نَ علي ْ  بُ فيجِ , عام  ٨٣١١
إهانتهم  وعدمْ  همْ هم واحترامِ حاجتِ  وقتَ 

 . لهم اهللُ  بتَلهُ ا بنقص  
 

                       ية             تأمالت قرآن                                   ٣٨  



                                
 

 
 

 ﴿ َلَقْد َلِقيَنا ِمن َسَفرِنَا ﴾

 اينَ قِ لَ  لْ بَ  ,  يتقِ وسى لقد لَ ل مُ قُ لم ي َ  

 ه استشعرَ لكنَّ ؛ عب التَّ  أشدِّ  يف وكانَ   
تكون  ماحينيعني , هذا   هِ رفيقِ  تعبَ 

 . لكوْ حَ ن آالم مَ  ال تنسَ  ,  تعباً مُ 
 
 

                                     ٣٩                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 

 ﴿ اَل َيْسَخْر َقوم  ِمْن قَ ْوم  ﴾ 
 

حترام اِل  ؛  خرية باألقوامن السُّ مِ  ى اهللُ هَ ن َ   
أو  فَل تسخر من قبيلة   هاأفرادِ  مشاعرِ 
 أفضلُ  اهللِ  ندَ عِ  فقد يكونونَ ,  شعب  

 . نكمِ 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٤١  



                                
 

 
 

 ﴿ فَاْصِبْر ِلُحْكِم رَبَِّك ﴾ 
 

 رُ كُّ ذَ تَ , بر ك على الصَّ عينُ ما يُ  أكثرُ 

 لك كَ ر به هو اختيار ربِّ ما تمُّ  أنَّ 

ر واصبْ , ي إليك تأتِ  لمصيبة    تجزعْ فََل 
. ابرينمع الصَّ  اهللَ  إنَّ 

                                      ٤٠                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 

 ﴿ َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َخْير  فَِإنَّ اللَّهَ 
 ِبِه َعِليم  ﴾ 

ُموا أِلَنْ ُفِسُكْم ِمْن َخْير  َتِجُدوُه  ﴿ َوَما تُ َقدِّ
 َوَأْعَظَم َأْجًرا ﴾ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخْيراً 

 مالكَ كان بِ   سواءً  ر  ن خيْ مِ  متَ ا قدَّ مهمَ 
ك ئُ كافِ يك ويُ جازِ يُ سَ  اهللَ  نَّ إف أو بغيره

حرص على اف نيا قبل اآلخرةلدُّ في اعليه 
 . دائماً  رِ الخيْ 

                       ية             تأمالت قرآن                                   ٤٢  



                                
 

 
 

 ﴿ َألَْيَس اللَُّه ِبَكاف  َعْبَدُه﴾
 

  دتتبدَّ  المخاِوفِ  لُّ كُ  
 دنيوي أمر   ِمنفَل تقلق 

 .هذا األمر يكَ يكفِ سَ  فاهللُ 
 

                                      ٤٣                                ية   تأمالت قرآن



                                
 

 
 

في  لَ د األمَ معنوياً وتفقِ   مُ حينما تتحطَّ 
 دجدَّ تَ ت َ  اآلمالِ  كلَّ فاعلم أنَّ   هأردتَ  شيء  

  :قول اهلل تعالى  ينما تقرأحِ 
 

 . ﴿ اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ﴾ 

 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                   ٤٤  



                                
 

 
 

﴿ َوِإن ُتْخُفوَها َوتُ ْؤُتوَها اْلُفَقَراَء فَ ُهَو 
ر  لَُّكْم َويُ   َكفُِّر َعنُكم مِّن َسيَِّئاِتُكْم ﴾َخي ْ

 
ك مومَ هُ  زيلُ التي تُ  اتقَ دَ الصَّ  أفضلَ إنَّ 

ها بِ عليك بسبَ  اهللُ  جُ رِّ فَ ي ُ  و, اتك ئَ وسيِّ 
ها ال يعلمُ  , في الخفاء ي تكونُ تِ هي الَّ 

 . العالمين ربِّ  غيرُ 
  

                                     ٤٥                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 

ر  َوَأبْ َقى ﴾  ﴿ َواآْلِخَرُة َخي ْ
 

  موالِ ن األمِ  تملكُ  نتَ ا كُ مهمَ   
 صْ فاحرِ  والها الزَّ مصيرُ ,  والخيرات

 . اآلخرة يمُ عِ وم لك وهو نَ دُ ذي يَ على الَّ 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٤٦  



                                
 

 
 

﴿ مَّا يَ ْلِفُظ ِمن قَ ْول  ِإالَّ َلَدْيِه رَِقيب  
 َعِتيد  ﴾

 
 ,  تبكذَ و  ,  تبْ تَ د مهما اغْ تأكَّ 

 أنَّ هذه األمورر فتذكَّ , ا ورً زُ  دتَ هِ شَ و 
 حفظْ فا ينالمَ العَ  عند ربِّ  مسجلة  

 . ن ذلكمِ  لسانكَ 

                                      ٤٧                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 ﴿ َفَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرَّة  َخْيراً يَ َرُه ﴾
 ﴿ َوَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرَّة  َشّراً يَ َرُه ﴾

 

 انَ ا كَ ه مهمَ ذي تفعلُ الَّ  يُّ الخيرْ  الجانبُ 
ك عليه في ئُ كافِ يُ سَ  اهللَ  نَّ إا فصغيرً 

قدار ومهما كان مِ  , كاتِ مَ حياتك وبعد مَ 
ا صغيرً  و كانَ ه ولَ بِ  ذي تقومُ الَّ  رِّ الشَّ 

ر في عليه وترى هذا الشَّ  حاسبُ تُ سَ فَ 
 . كاتِ مَ مَ  نيا وبعدَ الدُّ 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٤٨  



                                
 

 
 

 ﴿ َواَل تُ ْؤُتوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكم ﴾
 

و  ولَ  والكَ أمْ  فهاءَ ي السُّ عطِ تُ  ر أنْ ذَ احْ 
هذا  دُ سِ فْ ي ُ سَ  هُ نَّ إفا خيرً  كَ قصدُ  كانَ 

 . المال

                                      ٤٩                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 

نَ ُهْم ﴾﴿ َفََل أَ   نَساَب بَ ي ْ
 

 فأبو لهب   كبِ سَ ك وحَ بِ نسَ بر فاخَ تَ ال ت َ   
 و عمُّ ار وهُ دخول النَّ ِمن ه نسبُ  عهُ نَ لم يمْ 

ا عبدً  كانَ   اح  بَ بن رَ  َلل  ا بِ بينمَ  سولالرَّ 
 اتِ في جنَّ  ناً ؤذِّ مُ  حَ صبَ أو  ريشقُ لِ  اوكً لُ مْ مَ 

 . يمعِ النَّ 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٥١  



                                
 

  
 

 ﴾﴿ فَأَثَابَ ُهُم اللَُّه ِبَما قَاُلوا 
 

 ﴿ َولُِعُنوا ِبَما قَاُلوا ﴾ 

 
  بِ بسبَ  وجلَّ  عزَّ  ن اهللِ مِ  ولعن   ثواب  

 ول قُ ا ت َ ر لمَ ذَ ه واحْ بِ فانتَ   تيلَ قِ  كلمات  

. 

                                      ٥٠                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 

 
﴿ ِإنَّ اللََّه ال يُ َغي ُِّر َما ِبَقْوم  َحتَّى يُ َغي ُِّروا 

 َما بِأَنُفِسِهْم ﴾
 
 

 ريْ الخَ  أوِ  رِّ لشَّ ك لِ حالَ  ر اهللُ غيَّ يُ  لنْ  
 إِلحَداُهماك فسِ نما بِ  تَ ر غيَّ  إذا الَّ إ

 . خيرلْ ك لِ ير نفسِ على تغيِ  صْ رِ فاحْ 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٥٢  



                                
 

 
 

﴿ قَاَلْت يَا لَْيَتِني ِمتُّ قَ ْبَل َهَذا وَُكنُت 
 َنْسًيا مَّنِسيًّا ﴾

 
 هاذي في بطنِ الَّ  بأنَّ  مَ يَ رْ مَ  مُ ن تعلَ كُ لم تَ 
  على أمور   نْ فَل تحزَ ,  ن أنبياء اهللمِ  نبي  
,  لكَ  اخيرً  ونُ كُ ا تَ بَّمفرُ  دايةالبِ ها بِ هتَ كرِ 

 . هانَ حَ بْ سُ  رَ األمْ  لكَ  رُ دب ِّ ن يُ ق بمَ فثِ 
 

                                      ٥٣                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 

﴿ َهْل َأتَِّبُعَك َعَلى َأن تُ َعلَِّمِن ِممَّا 
قَاَل ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع  , ُعلِّْمَت ُرْشًدا

ًرا  ﴾   َمِعَي َصب ْ
 

 هنَّ إان فر اإلنسَ صبْ  ةُ وَّ ق ُ  تمهما كان
 علم   ونَ ر دُ بْ ل الصَّ حمُّ  يستطيع تاَل  

 رُ كث َ فاألَ , ر بْ لدواعي هذا الصَّ  سابق  
 . ماً لْ عِ  أكثرَ  كونُ ا يَ دائمً  ارً بصَ 

 

                              ية      تأمالت قرآن                                   ٥٤  



                                
 

 
 
 

 ﴿ ِإنَّ اإلْنَساَن ِلَربِِّه َلَكُنود  ﴾
 
 

م هُ دُ أحَ  رَ كَ ك إذا أنْ صدرُ  يقُ ال يضِ 
قبل  انُ ر اإلنسَ نكَ  فقدْ  ك عليهلَ فضْ 

 . اهَ دَ حَ وجَ  هِ ربِّ  مَ عَ ذلك نِ 

                                      ٥٥                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 هابْ ق ُ ما ارْ نَّ م وإِ الِ الظَّ  قوبةَ عُ  ستعجلْ ال تَ 

 
 ﴿ َفََل تَ ْعَجْل َعَلْيِهْم ِإنََّما نَ ُعدُّ 

ا ﴾  َلُهْم َعدًّ
 

, لمك ن ظَ على مَ  اهللِ  عقوبةَ  ال تستعجلْ 
 ,ة ال محال ة  ها قادما فإنَّ رهَ تظِ انْ  نْ ولكِ 

 تهُ ردَ طَ  رْ شَ البَ  دُ و سيِّ اهلل وهُ  ولُ فرسُ 
فقط  سنوات   ١بعد  و, ة كَّ ن مَ مِ  ريش  قُ 

 . لهتهمآل ادخلها فاتحاً لها ومكّسرً 

                       ية             تأمالت قرآن                                   ٥٦  



                                
 

 
 
 

 ﴿ َسنُ ْقرُِئَك َفَل تَ ْنَسى ﴾
 
 

 دِ عبْ لْ لِ  ي أعطاها اهللُ تِ الَّ  مِ عَ الن ِّ  مِ ن أعظَ مِ 
 ك فاحفظ ما ينفعُ ,  الحفظ : هيَ 

 ك وبعدَ اتِ حيَ  ك فيعُ اال ينفَ ك مَ ترُ او 
 . كاتِ مَ مَ 

 
 

                                      ٥٧                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 

 ورِ األمُ  لَّ كُ   سَ ليأنَّ  مَ تعلَ  أنْ  عليكَ 
ا  مهمَ  ن أحد  مِ  ذنِ باإل إلى األخذِ  اجُ تحتَ 
 نُ وْ عَ رْ فِ  اشترطَ  عليك فلقدِ  هتُ لطَ سُ  تْ كانَ 

بأخِذ اإلذِن منه مسبًقا ى وسَ مُ إليمان بِ لِ 
 :فقال لمن آمن ِبُموَسى ُدون إذنِه , 

 
 .﴿ آَمنُتْم َلُه قَ ْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ﴾

 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٥٨  



                                
 

 
 
 
 

 ِإيَّاَك َنْسَتِعيُن ﴾ِإيَّاَك نَ ْعُبُد وَ  ﴿
 

  اهللإالَّ  كَ رَ ر كسْ جبِ يُ  ر لنْ تنكسِ  حينَ   
  اهللإالَّ  ركَ نصُ يَ  م لنْ ُتظلَ  وحينَ  

 هوحدَ  باهللِ  واالستعانةِ  لجوءِ الُّ بِ  اقويًّ  نْ فكُ  
. 
 
 
 

                                      ٥٩                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 
 

 ﴿ َوَبشِِّر الصَّاِبرِيَن ﴾
 

 ن أحزان  مِ  ي هذه اآليةُ داوِ تُ  كمْ  
ن مِ  شارة  بِ  فهذهِ   اسالنَّ  دورِ في صُ  وضيق  

 . رصابِ  لِّ لك  جلَّ و  عزَّ  اهللِ 
 
  

 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٦١  



                                
 

 
 
 

 لكما في داخِ  عن شرحِ  زتَ جِ ذا عَ إ
 هاتريدُ  أو أمور   موم  ن هُ مِ 

 جلَّ  و ه عزَّ هذه اآلية فإنَّ  دْ ردِّ  طفق
 . كلِ داخِ ي بِ تِ الَّ  اتِ يَ األمنِ  جميعَ  مُ يعلَ 

 
 

 .ْعِلُن ﴾﴿ رَب ََّنا ِإنََّك تَ ْعَلُم َما ُنْخِفي َوَما ن ُ  
 
 

                                      ٦٠                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

 ﴿ ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ ُكلَّ َخوَّان  َكُفور  ﴾
  

 ايومً  يقَ اثِ هود والموَ العُ  نِ خُ ال تَ  
على  قطعتَ  أو وعد   أمانة   م بكلِّ لتزِ او 

 .ه لَ تفعَ  أنْ  كنفسِ 
 بُّ حِ ال يُ  وجلَّ  اهلل عزَّ  ر أنَّ وتذكَّ 

 .الَخائِنين 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٦٢  



                                
 

 
 
 

 ﴾ ﴿ َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسًنا
 
 

اس النَّ  مَ نكلِّ  ا أنْ نَ ا دين ُ رنَ يأمُ  ل أنْ ما أجمَ 
ن عَ  دَ نة ونبتعِ الحسَ  عاملةِ ى والمُ نَ سْ الحُ بِ 

 اسنا مع النَّ في أحاديثِ  ةِ دَّ والشِّ  ةِ لظَ الغِ 
 .د بهذا األمرنتقيَّ  ن ذلك أنْ مِ  لُ واألجمَ 

                                      ٦٣                          ية         تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

﴿ فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم اَل 
 تَ ْعَلُموَن ﴾

 
 

 شيء  في  لمِ العِ  سؤال أهلِ  ِمن خَجل تال
 اني  ربَّ  أمر   فهوَ  نياين والدُّ ن أمور الدِّ مِ 

م ها وهُ نجهلُ  في أمور   مبسؤالهِ 
 .اونهَ يعلمُ 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٦٤  



                                
 

 
 
 
 

 ﴿ َسُتْكَتُب َشَهاَدتُ ُهْم َوُيْسأَُلوَن ﴾
 

 زور   م بقولِ دهُ أحَ  لمكَ إذا ظَ  ال تحزنْ 
على هذا  حاسب  ه مُ فإنَّ  عليك أو كذب  
 . نهكامَلً مِ   كَ ذ حقَّ تأخُ وسَ  ,م الكَل

 
 
 

                                      ٦٥                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

 ﴿ َوَلْم َأُكن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقيًّا ﴾
 
 

عليك  اهلل حينما يشتدُّ  فرجِ  نمِ  ال تيأسْ 
 . والهمُّ  المرضُ 

 
 نِ هْ ن وَ ما حدث له مِ  رغمِ , بِ  افزكريَّ 
ه رأتُ , وامْ  يًباشَ  هُ رأسُ  لَ عَ , واشت َ  هعظمِ 
ى أتاه ه حتَّ ربَّ يدعي  ظلَّ  هُ لكنَّ ,  رعاقِ 

 . جرَ الفَ 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٦٦  



                                
 

 
 
 
 

 ﴿ َأتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبرِّ َوتَنَسْوَن 
        َأنُفَسُكْم ﴾

 
 

 آلخرينها لِ مُ ي تقدِّ تِ الَّ  صيحةُ ا النَّ نً اأحي
 كَ نفسِ ئ بِ فابتدِ  اهَ اعَ بَ ت ِّ ا اجُ تَ حْ ن تَ مَ  هيَ 

 . أوالً 
 

                                      ٦٧                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 
 

 ًرا﴾﴿ َوَجَزاُهْم ِبَما َصبَ ُروا َجنًَّة َوَحرِي
  

 
 حجمُ  كانَ  ارَك مهمَ صبْ  ال تفقدْ 

 ي بعدَ تأتِ  الجميلةُ  فاألشياءُ  غوطاتالضُّ 
 . صبر  جميل

 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٦٨  



                                
 

 
 
 
 

﴿ َأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آتَاُهُم 
 ﴾ الّلُه ِمن َفْضِلهِ 

 
 

 على نعمة   اأحدً  دُ ا تحسِ ر حينمَ تذكَّ 
ن و مَ هُ  جلَّ  و عزَّ  اهللَ  أنَّ  كنفسِ ها لِ أردتَ 

 جلَّ  و عزَّ  قسمتهِ بِ  عْ نِ قتَ مُ  نْ كُ فَ  , عطاهأ
. 
 

                                      ٦٩                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
  

 
 ﴿ َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر ﴾: السؤال

 
 ﴿ قَاُلوا َلْم َنُك ِمَن : الجواب 

 اْلُمَصلِّيَن ﴾
 
 

 . كاتِ وَ لَ ظ على صَ وحافِ ,  ا فقطْ لهَ تأمَّ 
 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٧١  



                                
 

 
 

 : يهألخِ   فُ وسُ يُ  قالَ   
 ﴿ َفََل تَ ْبَتِئْس ﴾

 : ى وسَ مُ لِ  عيبُ شُ  وقالَ  
 ﴿ اَل َتَخ  ْف ﴾

 : هلصاحبِ   د  حمَّ مُ  وقالَ  
 اَل َتْحَزْن ﴾ ﴿ 

 
  ةِ ينَ نِ أْ مَ الطَ بِ  عرُ يشْ  لكَ وْ ن حَ مَ  اجعلْ 

 و منهجُ فهذا هُ  ةفسيَّ النَّ  احةِ والرَّ  انِ واألمَ 
 .اسمع النَّ  بياءِ األنْ 

  

                                      ٧٠                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 

 ﴿ اْذَهُبوا فَ َتَحسَُّسوا ِمن
 يُوُسَف َوَأِخيِه ﴾ 

 
 سنينَ لِ فَلً طِ  فَ وسُ يُ  هُ ابنَ  بُ يعقو  دَ قَ ف َ 

 مَّ , ثُ  هُ عنْ  حثِ ن البَ مِ  سْ أْ يْ ي َ  لمْ و ؛  طويلة
ى حتَّ  مْ هُ رُ ينتظِ  استمرَّ  و ,اآلخر  هُ ابنَ  فقدَ 

,  ن االحتماالتوك عَ ثُ حدَّ ا فإذ مْ هُ ي َ قِ لَ 
 . باهلل قةِ الثَّ  نِ عَ  م أنتَ هُ ث ْ حدِّ فَ 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٧٢  



                                
 

 
 

 ةُ رصَ الفُ  عليكَ  تْ ضاعَ  و شيء   فاتكَ  إنْ 

ر قوله تذكَّ  و  تحزنْ فََل , ه ليْ عَ  لحصولِ ابِ 
 : تعالى

َها ِإنَّا  ﴿ َعَسى رَب َُّنا َأْن يُ ْبِدلََنا َخْيراً ِمن ْ
 . ِإَلى رَب َِّنا رَاِغُبوَن ﴾

 

                                      ٧٣                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 

ًرا يُ ْؤِتُكْم  ﴿ ِإن يَ ْعَلِم اللَُّه ِفي قُ ُلوِبُكْم َخي ْ
ًرا ﴾  َخي ْ

 

 يكَ عطِ يُ سَ  اهللَ  نَّ إف,  ح نواياكَ صلِ أ

 . ةالحَ ك الصَّ تِ يَّ نِ  رِ دْ ى قَ علَ  اخيرً 

                           ية         تأمالت قرآن                                    ٧٤  



                                
 

 
 

﴿ َواَل تَ ْعَجْل بِاْلُقْرآِن ِمن قَ ْبِل َأن يُ ْقَضى 
 ِإلَْيَك َوْحُيُه َوُقل رَّبِّ زِْدِني ِعْلًما ﴾

 
 رآنالقُ  مِ ي تعلُّ ي فِ نِّ أَ التَّ ا بِ نَ رَ مَ أَ  اهللُ 

ى علَ  لْ عجِ تَ سْ  تَ فََل  اهَ لِّ كُ   العلومِ  و خيرُ وهُ 
 يْ كَ خرى لِ األُ  ومِ لالعُ  ورِ مُ ن أمِ  شيئ   مِ علُّ تَ 

 .نَسى  يُ اَل 

                                      ٧٥                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

بَ ُهْم   ﴿ َوَما َكاَن اللَُّه ُمَعذِّ
 َوُهْم َيْستَ ْغِفُروَن ﴾

  
 عليهِ  اهللِ  بِ غضَ بِ  عور  شُ  إلنسانِ ي لِ أتِ يَ  

ار االستغفَ ِمن  رْ أكثِ  ذلكَ  عرتَ فإذا استشْ 
 بالرَّ  بَ ئ غضَ طفِ ويُ  ابَ العذَ  يمنعُ  هفإنَّ 

. 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٧٦  



                                
 

 
 
 

 ﴾ ُيْخِلَف اللَُّه َوْعَدهُ  ﴿ َوَلنْ 
 

 لك اهللِ  ن وعدِ مِ  مُ وأتَّ  قُ دَ أصْ  دُ وجَ ال يُ 
 و ةِ بَ وْ الت َّ  ولِ بُ قَ بِ  هُ ادَ ِعب اهللُ  عدَ وَ  قدْ فَ 
 . ةوبَ إلى التَّ  عْ فساِر  ةِ مَ حْ الرَّ  و رةِ غفِ المَ 

 
 
 

                                      ٧٧                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

  
 
 

 ﴿ ِإلَْيه َيصعد اْلَكِلُم الطَّيِّب ﴾
 

 نْ سَ الحَ  كَ كَلمِ بِ  تَ قيْ تَ إذا ارْ  ال تحزنْ   
 ي قلوبِ فِ  اانً مك الهَ  دْ جِ تَ  اس ولمْ مع النَّ 

 . إلى اهلل صعدُ ها تَ أنَّ  يكَ فِ كْ يَ ف َ  مهِ عضِ بَ 
 
  

 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٧٨  



                                
 

 
 
 

 ﴿ يَ ْوَمِئذ  ُتَحدُِّث َأْخَبارََها ﴾
  

 إليها هبُ ي تذْ تِ الَّ  نِ األماكِ  جميعُ  
 هدُ تشْ سَ  , ر  أو شَ  ر  خيْ  لِ جْ أِلَ  سواءً 
 هذهِ  تقاءِ ص على انرِ حْ اف , يوماً  عليك

 . ناكِ األمَ 
 
 

                                      ٧٩                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

بَ نَُّه َعَذابًا َشِديًدا َأْو أَلَْذَبَحنَُّه َأْو  ﴿ أَلَُعذِّ
 لََيْأتِيَ نِّي ِبُسْلطَان  مُِّبين  ﴾

 
 

 نهمِ  دِ أكُّ التَّ  لَ بْ ئ ق َ خطِ المُ  بْ عاقِ ال تُ 
ويقع , لماً ظُ  مَ هِ تّ اما بَّ فرُ  هتِ جَّ حُ  وسماعِ  

 . كعليْ  نبُ الذَّ 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٨١  



                                
 

 
 
 

ْن َدابَّة  ِفي اأْلَْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّه ﴿ َوَما مِ 
رِْزقُ َها َويَ ْعَلُم ُمْستَ َقرََّها َوُمْستَ ْوَدَعَها ُكل  

 ﴾  ِفي ِكَتاب  ُمِبين  
 

 كَ قِ زْ رِ  و كَ لِ قبَ ستَ مُ ير بِ فكِ ي التَّ ر فِ ال ُتكثِ 
 لك اهللُ  هُ بَ ا كتَ مَّ مِ  أو أقلَّ  رَ أكث َ  الَ تنَ  فلنْ 

 دْ هِ تَ جْ تَ  و ابَ األسبَ  لَ تبذُ  أنْ  عليَك فقطْ 
. 

                                      ٨٠                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

ر  مِّْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّار   ﴿ قَاَل َأنَا َخي ْ
 ﴾  َوَخَلْقَتُه ِمن ِطين  

 
 ذنب   لُ أوَّ  كانَ   دْ قَ ف َ  , دسَ ن الحَ مِ  رْ ذَ احْ 

 . ماءاهلل بالسَّ  فيهِ  يَ ُعصِ 
 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٨٢  



                                
 

 
 
 

ُم اْلَمْوُت َوَلْو   ﴿ َأيْ َنَما َتُكونُوا يُْدرِككُّ
 وج  مَُّشيََّدة  ﴾ُكنُتْم ِفي بُ رُ 

 
 كياتِ حَ  ورِ مُ أُ  ي جميعِ فِ  ارً ذِ حَ  نتَ ا كُ مهمَ 

 . كئُ خطِ يُ سَ  رَ دَ القَ  ي أنَّ يعنِ  فهذا اَل 
 
 

                                      ٨٣                        ية           تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

 ﴿ اَل نُرِيُد ِمنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكورًا ﴾
 

ك مع ي يومِ فِ  احةِ الرَّ  طعمَ  وقَ ذُ تَ  لنْ 
  يلِ الجمِ  ردَّ  مهُ ن ْ مِ  رْ ظِ تَ نْ ت َ  وأنتَ س االنَّ 
 لتَ عَ إذا ف َ  كَ ذلِ لِ  هتَ مْ على ما قدَّ  كَ رِ كْ وشُ 

ن مِ  يكَ تِ أْ يَ  الجزاءَ  رِ ظِ تَ ان ْ م فَ هِ حدِ أِل  اخيرً 
 . رضماوات واألَ السَّ  ربِّ 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٨٤  



                                
 

 
 

﴿ قَاُلوا ِلِفْرَعْوَن َأِئنَّ لََنا أَلَْجًرا ِإْن ُكنَّا 
 ﴾ َنْحُن اْلَغالِِبينَ 

 
 مَّ ثُ  يَّ وِ يَ ن ْ الدُّ  جراأل ونُ عَ رْ فِ  ةُ رَ حَ ظر سَ انتَ 

 هللِ  ام جميعً هِ ودِ جُ إلى سُ  الُ الحَ  همُ ر بِ غيَّ تَ 
 نيا بلْ الدُّ بِ  وا األجرَ ينالُ  فلمْ ,  وجلَّ  عزَّ 

ن مِ  مُ أعظَ  أجر   دُ وجَ فَل يُ  نوْ عَ رْ م فِ هُ ب َ ذَّ عَ 
 . له يرِ مِ الضَّ  وراحةِ  الحقِّ  ةِ فَ عرِ مَ 

 

                                      ٨٥                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

﴿ َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة 
 ﴾ َضنكاً 
 

 ومُ مُ والهُ  يقُ والضِّ  نُ زْ الحُ  كَ ابَ إذا أصَ 
 راجعةِ مُ بِ  وُقمْ  , اآلية ل هذهِ فتأمَّ  ةُ مَ ائِ الدَّ 
 . وجلَّ  عزَّ  مع اهللِ  كَ يرِ صِ وتقْ  كَ ساباتِ حِ 

 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٨٦  



                                
 

 
 
 

 ﴿ َفََل َيْحُزنَك َقوُلُهْم ﴾
 

 رأكبَ  اسِ النَّ  كَلمَ   جعلْ ال تَ 
 . ىدوَ جَ  ونَ دُ  كَ قُ هِ رْ ي ُ سَ  هُ فإنَّ  ؛ كهمِّ 

 
 
 

                                      ٨٧                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

 ﴿ اَل َتَخافَا ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى ﴾
 

ن مِ  فِ وْ الخَ  زالةِ إِل  َلج  عِ  وأفضلُ  أعظمُ 
 . معك وجلَّ  عزَّ  اهللَ  أنَّ  رُ ذكُّ تَ  وهُ  بِ القلْ 

 
 
 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٨٨  



                                
 

 
 
 

َناَك ِمَن اْلَغمِّ ﴾ ي ْ  ﴿ َوقَ تَ ْلَت نَ ْفًسا فَ َنجَّ
 

 اهللِ  ندَ عِ  كانَ   نًباذَ  علتَ ن فَ مَ  يا ال تحزنْ 
 يعَ جمِ  رُ يغفِ  وجلَّ  عزَّ  فاهللُ  يماً عظ

  كبيرة  كانتْ   وْ ولَ  ,ِلَمن تَاب  نوبِ الذُّ 
. 
 
 

                                      ٨٩                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

 ﴿ فَ َرَجْعَناَك ِإَلى ُأمَِّك ﴾
 

 كدِ قْ فَ لِ  يَتألَّمُ و  كْ ظرُ تِ وينَ  كَ دُ قِ فتَ ن يَ مَ  مُ أعظَ 
ا ما هَ عَ مَ ِء قاعلى البَ  صْ رِ فاحْ  , كمُّ أُ  هيَ 

 . تعْ طَ تَ اسْ 
 
 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٩١  



                                
 

 
 
 

ُموا الشََّهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها فَِإنَُّه ﴿ َواَل َتْكتُ 
 آِثم  قَ ْلُبُه ﴾

 
 ءَ داَل نك اإلِ مِ  بُ طلَّ تَ ي َ  افً قِ وْ مَ  تَ فْ ق َ إذا وَ 

 كَ بُ قلْ  مَ ثَ أْ ال يَ  يْ كَ لِ  دْ ردَّ تَ فَل ت َ  كتِ هادَ شَ بِ 
 دَ هَ شْ تَ  أنْ  ريدُ ال تُ  خاص  أشْ  بِ سبَ بِ 

 . مهُ دَّ ضِ 
 

                                      ٩٠                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 
 

 ْن َأفْ َواِهِهْم ﴾﴿ َكبُ َرْت َكِلَمًة َتْخُرُج مِ 
 

 " دَ جرَّ مُ  تْ كانَ   وْ ولَ  كَ كلماتِ   عضِ بَ ه لِ بِ تَ ان ْ 
 اهللِ  بِ ضَ ي غَ فِ  اسببً  ونُ كُ ا تَ بمَّ فرُ  " ةمَ كلِ 

 . عليك
 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٩٢  



                                
 

 
 
 

﴿ َوِإَذا َأَرْدنَا َأن ن ُّْهِلَك قَ ْريًَة َأَمْرنَا 
َرِفيَها فَ َفَسُقوا ِفيَها ﴾  ُمت ْ

 
ظر ما فانُ  دولة   ايةَ نهَ  فَ عرِ تَ  أنْ  تَ إذا أردْ 
ى علَ  ونَ يشُ م يعِ وهُ  هارائِ زَ ها ووُ مرائِ إلى أُ 
  قِ سْ الفُ م بِ هُ والَ أمْ  ونَ عُ ي ِّ ضَ ويُ  رفِ التَّ 

 .فانتظر هَلَك اهلل سبحانه لهم  ركَ نْ والمُ 

                                      ٩٣                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

  
 
 

 ﴿ قَاَل َربِّ ِإنِّي ظََلْمُت نَ ْفِسي 
 فَاْغِفْر ِلي ﴾

 
 ك نفسِ ك لِ لمِ ى ظُ ر علَ كابِ ن تُ مَ  يا

ذا ن هَ عَ  وتوبة   تراف  اع ونَ دُ  كوغيرُ 
 نبي  ُموسى عليه السَلم و فهذا هُ  ملْ الظُّ 
ن مِ  العفوَ  بُ لُ طْ ف ويَ يعترِ  اهلل ن أنبياءِ مِ 

 . هربِّ 

                         ية           تأمالت قرآن                                    ٩٤  



                                
 

 
 
 

 ﴾ ﴿ َواَل تَ ْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهمْ 
 

ك ر أنَّ وتذكَّ  يوماً  بائع   سلعةَ  ال تبخسْ 
 هُ جعلتَ  اسالنَّ  ه أمامَ بضاعتِ لِ  كَ خسِ بَ ربما بِ 

 همَ ثْ إِ  ذَ أخُ ها فتَ يمتِ ن قِ مِ  أقلِّ بِ  هُ لعتَ سِ  يعُ يب
. 
 

                                      ٩٥                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

 ﴿ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأتْ َقاُكْم ﴾
 

 , ك على أحدنائِ ك أو غِ كانتِ مَ بِ  ال تفخرْ 
 نفس   لُّ ي كُ جزِ يُ سَ  وجلَّ  فاهلل عزَّ 

 . الن األعمَ مِ  تْ بَ سَ ما كَ بِ 
 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٩٦  



                                
 

 
 
 

فَ ُهَو َحْسُبُه ِإنَّ ﴿ َوَمن يَ تَ وَكَّْل َعَلى اللَِّه 
 اللََّه بَاِلُغ َأْمرِِه ﴾

 
 فلنْ , ن البشر مِ  ألحد   ركَ أمْ  لْ وكِ ال تُ  

  , اهلل لكَ  هُ بْ لم يكتُ  بشيء   ينفعكَ 
 يه فرِ أمْ  ذُ افِ ر والنَّ المدبِّ  وَ اهلل هُ  نَّ أ مْ واعلَ 

 . موراألُ 

                                      ٩٧                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

 ﴿ فَأَثاَبُكم َغمًّا بَِغم  ِلَكيَل َتحَزنوا ﴾
 

 باهللِ  قْ فثِ   , األحزان عليكَ  بعتْ اتَ إذا ت َ  
على  وجلَّ  نه عزَّ مِ  ك على وعد  أنَّ 

 .هافارقتِ مُ 
 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                    ٩٨  



                                
 

 
 
 

 ﴿ َواَل َيِحيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإالَّ بَِأْهِلِه ﴾
 

 مبهِ  ركُ يمْ  و سوًءااس ر للنَّ ن يدبِّ مَ  لِّ كُ لِ  
 . يوماً  عليكَ  كَ رُ كْ ع مَ يرجِ سَ  

 
 
 

                                      ٩٩                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

  
 
 

    مِّن قَ ْوِلَها ﴾ ﴿ فَ َتَبسََّم َضاِحًكا
  

ك مهما قُ فارِ تُ  االبتسامةَ  ال تجعلْ 
 عظيم   حدث   فاالبتسامة نياالدُّ  كَ جعتْ أوْ 

 . ذكرها اهلل في كتابه
 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠١١  



                                
 

   
 
 

 ﴾ ﴿ ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ قَِليًَل 
 

 عليك بَ راً واسُتصعِ أمْ  إذا أردتَ 
 ارًّ ك سِ ع ربِّ مث وتحدَّ  ليلَ الَّ  مِ قُ 
 .اأبدً  كَ بَ يِّ خَ ك ولن يُ سمعُ يَ  هوُ فَ 

 
 

                                      ٠١٠                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 

نَ ْينِ  ﴿  َوِلَساناً  , َأَلْم َنْجَعل لَُّه َعي ْ
  َوَشَفتَ ْيِن ﴾

 
 ﴿ َوِفي َأنُفِسُكْم َأَفََل تُ ْبِصُروَن ﴾ 

 
عليك بها  اهللُ  مَ عَ ي أن ْ تِ الَّ  مِ عَ جميع الن ِّ  لْ أمَّ تَ 

ر كُ فاشْ , ن غيرك ها مِ ذَ اهلل أخَ  أنَّ  روتذكَّ 
 واستغلَّ ,  مْ عَ ن نِ مِ  عطاكأك على ما ربَّ 

 . بحانهيه سُ رضِ ما يُ  فعلِ بِ  مِ عَ الن ِّ  هذهِ 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠١٢  



                                
 

  
 
 
, الَِّذيَن ُهْم َعن  ﴿ فَ َوْيل  لِّْلُمَصلِّينَ 

 َصََلتِِهْم َساُهوَن  ﴾
  

 "هالْ تأمَّ "
 ي لكنْ صلِّ يُ  نلمَ  ان هذا الوعيدُ إذا كَ  
ي لِّ صَ ن ال يُ ف بمَ ها فكيْ قتِ ن وَ عَ  اهَ رُ ؤخِّ يُ 

 .إطَلقاً 

                                      ٠١٣                     ية              تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

 ذُْكْر رَبََّك ِإَذا َنِسيَت ﴾﴿ َوا
 

  سيان هو  للنِّ  ل عَلج  أفضَ   
 ,اهلل  كرِ ن ذِ مِ  اإلكثارُ 

 .  اهلل رِ كْ ه  بذِ رْ تذكَّ  ًئاشي تَ يْ سَ فإذا نَ 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠١٤  



                                
 

 

 
 , والضيق الهمَّ  انَ مرَ عِ  بنتُ  اب مريمُ أصَ 
 هايل لَ ومع ذلك قِ  صعبة   مواقفَ ت بِ ومرَّ 

نً   ا ﴾﴿ َفُكِلي َواْشَرِبي َوقَ رِّي َعي ْ
 

 كل ربَّ ووكِّ  ,بالهموم ل نفسك غِ شْ ال تُ 
  رينبِّ دَ المُ  هو خيرُ فجميع أمورك 

. 

                                      ٠١٥                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

 ﴿ فَاْسَتَخفَّ قَ ْوَمُه فََأطَاُعوُه ﴾
  

 رعل الشَّ خص على فِ نجاح الشَّ 
 ةِ فَّ ع إلى خِ يرجِ  هُ عونَ بِ يتَّ  ومعه جماعة  

 ,  عِ تُّبَّ ال هؤالءِ  ثلَ مِ  نْ قولهم فَل تكُ عُ 
 .عبِ تَّ ن ت َ ف مَ رِ واعْ 

 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠١٦  



                                
 

 
 
 

 ﴿ َوَشَرْوُه بَِثَمن  َبْخس  ﴾ 
 

 كرَ دْ اس قيمتك وقَ النَّ  هلَ جِ  إنْ  ال تحزنْ 
 نبيُّ  وَ هُ وَ  فَ وسُ يُ  رَ دْ اس قَ النَّ  هلَ فقد جِ 

 . اهلل

                                      ٠١٧                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 

قالوا  فقوم نوح   باإلساءةِ  اإلساءةَ  دَّ رُ ال ت َ 
 : له

 
 ﴿ ِإنَّا لَنَ َراَك ِفي َسَفاَهة  ﴾ 
 ﴾ لَْيَس ِبي َسَفاَهة   ﴿ يَا قَ ْومِ  م هُ فأجاب َ 

 
بل  م ويقولُ عليهِ  دَّ رُ أو ي َ  شُتُمُهمولم ي

 األنبياء  هذه هي أخَلقُ , فهاء أنتم السُّ 
 . هادي بِ فلنقتِ 

 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠١٨  



                                
 

 
   

 
 ﴿ فَِإنَّ اللََّه اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن ﴾

 
 سواءً  , عمل اهلل لك أيَّ  عَ يَّ ضَ لن يُ 

ى لو حت أو بأموالك أو بغيرها بأخَلقك
 ه بإحسانكمن أكرمتَ  أنكركَ 
 . جازيك عليهيُ اهلل سَ  فإنَّ 

 

                                      ٠١٩                   ية                مالت قرآنتأ



                                
 

  
 
 

﴿ ِإْذ يَ ُقوُل ِلَصاِحِبِه اَل َتْحَزْن ِإنَّ اللََّه 
 َمَعَنا ﴾

 
ك رُ شعِ حينما يُ  اقةَ ل الصدَّ ما أجمَ 

 .كفَ خاوِ عنك مَ  دَ بعِ باألمان ويُ  كصديقُ 
 
 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٠١  



                                
 

  
 

 ﴿ َأَيْحَسُب َأْن َلْم يَ َرُه َأَحد  ﴾
 

 َلْم يَ ْعَلم بَِأنَّ اللََّه يَ َرى ﴾﴿ أَ  
 

 اظرين إليكالنَّ  اهلل أهونُ  ال تجعلِ 
اس لفعل المعاصي فتختبئ عن النَّ 

وتتجاهل الذي خلقك  والمنكرات
جميع األمور ما ظهر منها وما  مُ ويعلَ 

 . بطن

                                      ٠٠٠                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
  

 
 ﴿ َوَجَزاُهْم ِبَما َصبَ ُروا َجنًَّة َوَحرِيًرا ﴾

 
 ركصبْ  طالَ  إنْ  ال تيأسْ 

 كستأتي لكنَّ  جميع األشياء الجميلةِ ف
 .إلى صبر تحتاجُ 

 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٠٢  



                                
 

 
 
 

 ﴿ رَب ََّنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ ﴾
  

هو االستغفار  رِّ ن أعظم أنواع البِ مِ 
 لذلك فرضها اهلل تعالى باليومِ  للوالدين
 . الصلوات الخمسفي مرة  ٨١

 
 
 

                                      ٠٠٣                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 

 ﴿ َواَل َيْجرَِمنَُّكْم َشَنَآُن قَ ْوم  َعَلى َأالَّ 
 ﴾ تَ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأقْ َرُب لِلت َّْقَوى

 
ى في َلفك مع غيرك يبقَ خِ  لْ ال تجعَ 
, فقد  دلالعَ  صُّ خُ تَ  في أمور   نفسك
 . ى مع الكافرينل حتَّ اهلل العدْ  أوجبَ 

 
 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٠٤  



                                
 

 
 

﴿ َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخي ْر  
 َلُكْم ﴾

 
 كأمراً حدث ل هتَ إذا كرِ  ال تحزنْ 

 متَ وعلِ  نيابالدُّ  هتهُ كرِ   ن أمر  مِ  مْ فكَ 
 .ن غيرهلك مِ  ه أفضل وخير  راً أنَّ ؤخَّ مُ 

 
 
 

                                      ٠٠٥تأمالت قرآنية                                   



                                
 

 
 

﴿ يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا مَِّن 
 الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ ِإْثم  ﴾

 
 ن وهدم عَلقاتالظَّ ُسوء  دَ أفسَ  مْ كَ 

 اهللُ  لذلك جعلَ  بين األقارب واألصدقاء
 . ا باجتنابهنَ رَ مَ وأَ  من إثْ الظَّ  ن بعضِ مِ 

  
 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٠٦  



                                
 

 
 

 ﴿ يَ ْوَمِئذ  تُ ْعَرُضوَن اَل َتْخَفى 
 ِمْنُكْم َخاِفَية  ﴾

 
 اس ذنوبكعلى النَّ  تَ خفيْ مهما أَ 

 مت بها فاعلَ يْ ومعاصيك واستمرَّ 
 عرضالحساب وتُ  ه سيأتي يومُ أنَّ 

 ع بالتوبةِ جميع أعمالك بهذا اليوم فساِر 
 . له دَّ واستع

 

                                     ٠٠٧                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 

 ن المنافقينمِ  نْ كُ تَ  واَل  فاقَ ب النِّ تنِ اجْ 
اهلل المنافقين مع الكفار حينما  فقد ربطَ 

 : قال
 

 ﴿ َواَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقيَن ﴾ 
 و 

 .﴿ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقيَن ﴾ 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٠٨  



                                
 

 
 

﴿ اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن اأَلْرِض ِإنِّي 
 َعِليم  ﴾ َحِفيظ  

 
ن اهلل مِ  عطاكَ أمهما  ن أحد  مِ  ال تنتقمْ 

ن مِ  وخرجَ  فُ وسُ ُسجن يُ  فقدْ  , ةلطَ سُ 
ولم  , كم البَلداهلل حُ  وأعطاهُ  جنالسِّ 
  هُ جنَ سَ  مَّنمِ  ه وينتقمَ اتِ سابَ ي حِ فِّ صَ يُ 

 . هلمَ ظَ و 

                                      ٠٠٩                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

 ﴿ َوالصُّْبِح ِإَذا تَ نَ فََّس ﴾
  

 , ضيةليلة المار ما حدث لك بالَّ كُ ذْ ال تَ 
احك أ صبَ بدَ او , ا شيئً  ذلكَ ر غيِّ ن يُ فلَ 

 . جميل فاؤل ليوم  بالبسمة المليئة بالتَّ 
 

                       ية             الت قرآنتأم                                  ٠٢١  



                                
 

 
 
 

 ﴿ َودَْع َأَذاُهْم َوتَ وَكَّْل َعَلى اللَِّه ﴾
  

 دائماً  جاحِ النَّ  إلى طريقِ  رْ سِ 
 حاولن يُ ك بمَ ل نفسَ شغِ ت وتُ وال تلتفِ 

ك على لِ كُّ ل طريقك بتوَ مِ كْ أعرقلتك و 
 . اهلل
 

                                      ٠٢٠                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

َوَما ُهْم ِبَضارِّيَن ِبِه ِمْن َأَحد  ِإالَّ بِِإْذِن  ﴿
 اللَِّه ﴾

 
 كولى اهتماماتِ أُ  ال تجعلْ 

ه ال ر أنَّ وتذكَّ  نكن هو أعلى مِ داراة مَ مُ 
 . اهلل  بإذنِ ك وال نفعك إالَّ ضرَّ  يستطيع

 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٢٢  



                                
 

 
 
 

 ﴿ َوِإنَّ اآْلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقَراِر ﴾
 

 دوماً ابتغاء ل عملكَ عَ اجْ 
 نيانت لك الدُّ اهلل فمهما زُيِّ  مرَضاةِ 

 , معدودة في سنوات   ها ذاهبة  فإنَّ 
 . معك ن تدومُ هي مَ  واآلخرةُ 

                                      ٠٢٣                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

﴿ َواَل يَ ْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحد  َواْمُضوا َحْيُث 
 تُ ْؤَمُروَن ﴾

 
 األمور وتقفَ  ت لصغائرِ ال تلتفِ 

 عليها التفاتكَ  عندها فإنَّ 
 . وضعتها أهدافك التي ع عليكَ ضيِّ سيُ 

 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٢٤  



                                
 

  
 

َنَة ِمن قَ ْبُل َوقَ لَُّبوا َلَك  ﴿  َلَقِد ابْ تَ َغُوا اْلِفت ْ
 اأْلُُموَر ﴾

 
 دأكُّ على التَّ  حريصاً دائماً  نْ كُ 

 اسن النَّ نقل لك مِ ن جميع ما يُ مِ 
 تنن أخطر أنواع الفِ مِ  فإنَّ 

 . ببالكذِ  ها لكَ وإيصالُ  الحقائقِ  لبُ قَ 

                                      ٠٢٥                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

 لشَُّكوُر ﴾﴿ َوقَِليل  ِمْن ِعَباِدي ا 
 

 ر أحدهم جميَلً لم يقدِّ  إنْ  ال تحزنْ 
ة غالبيَّ  فهذا هو حالُ , فعلته له قد 

رون هم فكيف يشكُ ال يشكرون ربَّ  اسالنَّ 
 . اسالنَّ 

  

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٢٦  



                                
 

 
 
 

نَساُن َما َسَعى ﴾  ﴿ يَ ْوَم يَ َتذَكَُّر اإْلِ
 

 األعمال لِّ كُ ر ِ حريصاً على تذكُّ  نْ كُ 
 ر  ما هو ش التي فعلتها بيومك إلصَلحِ 

 ب عليهاستحاسَ  فسيأتي يوم   لك
 لهذا اليوم صَلح فاستعدَّ لإل دون فرصة  

. 

                                      ٠٢٧                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

 كقلبِ إلى  يدخلُ  اليأسَ  ال تجعلْ 
 :اهلل تعالى حينما قال  ةَ درَ ر قُ وتذكَّ 

 
﴿ ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيًئا َأن يَ ُقوَل لَُه   

 .ُكن فَ َيُكوُن ﴾
 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٢٨  



                                
 

 
 
 

 ُه َأْن تُ ْرَفَع ﴾﴿ ِفي بُ ُيوت  َأِذَن اللَّ 
 

ك حياتك هي ذهابُ  لحظاتِ  أجملُ 
  عزَّ  من بيوت اهللِ  فهو بيت   للمسجد

هذه  ثلَ ت على نفسك مِ فوِّ فَل تُ  وجلَّ 
 . العظيمةِ  يارةِ الزِّ 

 

                                      ٠٢٩                   ية                ت قرآنتأمال



                                
 

 
 
 

 ﴿ َقْد ُأوتِيَت ُسْؤَلَك يا ُموسى ﴾
 

ما  من دعوتك إلى اهلل بتحقيقِ  ال تيأسْ 
 بعِ س موسىلِ اهلل  ستجابَ افقد  تريد

 . واحدةً  دفعةً  رغبات  
 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٣١  



                                
 

 
 

 م فقدهُ ل رأي َ همِ غار وال تُ ى الصِّ حتَّ  رْ شاوِ 
حينما  ه إسماعيلَ نَ راهيم اب ْ نا إبْ دُ سيِّ  رَ شاوَ 

 :قال له 
 

﴿ ِإنِّي َأَرى ِفي اْلَمَناِم أَنِّي َأْذَبُحَك فَانُظْر  
 .َماَذا تَ َرى ﴾

 

                                      ٠٣٠                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 

 في ةِ أَ المرْ  زلةِ نْ مَ  فعِ رَ  رِ وَ ن صُ مِ 
 كرامتها  ظَ فِ اهلل قد حَ  م أنَّ اإلسَل

 :ا بعدم اإلساءة لها حينما قال نَ رَ وأمَ 
  

 ﴿ فَِإْمَساك  ِبَمْعُروف  َأْو َتْسرِيح  
 بِِإْحَسان  ﴾ 

 
﴿ فََأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروف  َأْو َسرُِّحوُهنَّ 

 .ِبَمْعُروف  ﴾

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٣٢  



                                
 

  
 
 

 ﴿ َوَما تَ ْوِفيِقي ِإالَّ بِاللَِّه ﴾
 
 جاحالنَّ  ماتِ قوِّ مهما فعلت من مُ 

 هاوغيرِ  واالجتهادِ  بالمذاكرةِ 
 لقبْ  كَ يقَ توفِ  د أنَّ فتأكَّ 
 . وجلَّ  عزَّ  ن اهللِ مِ  هِ لِّ هذا كُ 

 

                                      ٠٣٣                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

﴿ يَ ْوَمِئذ  َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاتًا لِّيُ َرْوا 
 َأْعَماَلُهْم ﴾

 
 ي به معتلتقِ  ي يوم  سيأتِ 

 على األعمال صْ ك فاحرِ أعمالِ 
 . معها التي تسّرك عند اللقاء

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٣٤  



                                
 

 
 

 :وعد رباني 
 

﴿ اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمل  ِمْنُكْم ِمْن ذََكر  
 َأْو أُنْ َثى ﴾

 
 ةالخيريَّ  األعمالِ  علِ حرص على فِ ا

 تضيع عند اهلل ولنْ  ة  ها محفوظر أنَّ وتذكَّ 
. 

                                      ٠٣٥                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

  
 
 

 ﴿ َوَأْغَرقْ َنا آَل ِفْرَعْوَن َوَأنُتْم تَنُظُروَن ﴾
 

 رَ صْ نَ  المظلومُ  يرى فيهِ  سيأتي يوم  
 ن ظلمه ويشفي بذلكعلى مَ  لهُ  اهللِ 

 .ن معهومَ  رعونَ في فِ  اهللُ  كما فعلَ   هُ رَ دْ صَ 
 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٣٦  



                                
 

 
 
 

 ﴿ لَِئن َشَكْرُتْم أَلَزِيَدنَُّكْم ﴾
 

 : عليك أْن تزداَد نَِعُم اهللِ ت إذا أردْ 
 , بلسانك ثمَّ ,  ك بقلبكربَّ  فاشكرْ 

 نهالُ تَ  اهللِ  مُ عَ ر نِ نتظِ او ,  بجوارحك ثمَّ 
 . وجلَّ  عزَّ  ن اهللِ فهذا وعد مِ  عليك

                                      ٠٣٧                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

 ﴿ فََأَسرََّها يُوُسُف ِفي نَ ْفِسِه ﴾
 

 على من ظلمكَ  حينما تسكتُ 
وال تستطيع  ك ضعيف  ال يعني أنَّ هذا 

ف بالرد على من يوسُ  فرغم قدرةِ  دالرَّ 
 على ذلك كوتَ ل السُّ لكنه فضَّ  ظلمه

 . هقَ دْ ثبت صِ من تُ  ام هيَ األيَّ  وجعلَ 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٣٨  



                                
 

 
 

ُتِطْع َأْكثَ َر َمن ِفي اأْلَْرِض  ﴿ َوِإن
 ُيِضلُّوَك ﴾

 
 رةِ ثْ دائماً مع الكَ  الحقُّ  ال يكونُ 

ر الكثيُ  ن الحقِّ عَ  فَ نحرَ ا فقدِ  , العددبِ 
 . ريةثَ ألكْ لِ  تِّباعهما بسببِ 

 

                                     ٠٣٩                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

ا يَ ْعَمُل  ﴿ َواَل َتْحَسَبنَّ اللََّه َغاِفًَل َعمَّ
 الظَّاِلُموَن ﴾

 
 ينمين مستمرِّ الالظَّ  رأيتَ  ى وإنْ حتَّ 

 لهمِ ل وال يُ مهِ اهلل يُ  في ظلمهم فإنَّ 
 . اقبهم اهلل بما فعلوايُع وسيأتي يوم  

 

                       ية             قرآن تأمالت                                  ٠٤١  



                                
 

 
 
 

 ﴿ رَّبُُّكْم َأْعَلُم ِبَما ِفي نُ ُفوِسُكْم ﴾
 

 لم يعلم ى وإنْ حتَّ  ال تحزنْ 
 اهلل يعلم نواياك فإنَّ  دقَ صِ  أحد  

 . وايا التي في داخلكجميع النَّ 
 

                                      ٠٤٠                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
  

َلُهْم اَل تُ ْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض ﴿ َوِإَذا ِقيَل 
قَاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن , َأاَل ِإن َُّهْم ُهُم 

 ﴾ ونَ اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن اَل َيْشُعرُ 
 

ي اإلنسان كِ يزَّ  أنْ  رأنواع التكبُّ  من أشدِّ 
في  اب وهووَ على صَ  هُ أنَّ  نفسه ويظنُّ 

 . على باطل الحقيقةِ 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٤٢  



                                
 

 
 
  

﴿ َوَلو ُكنَت َفظًّا َغليَظ الَقلِب اَلنَفّضوا 
 ِمن َحوِلَك ﴾

 
 واللينِ  بالرفقِ  ا يكوندائمً  ل حواركَ عَ جْ ا

 فَل يمكن أنْ  القلب قسوةعن  وابتعدْ 
 . دون أخَلق ةً تك ظاهر جَّ حُ  تجعلَ 

 

                                      ٠٤٣                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

 ﴿  ِإنَّ اللََّه ال ُيْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن ﴾
 

 في الباطلِ  مهما نجح أهلُ  هق بأنَّ ثِ 
ل حوَّ وتُ  ها الفشلمصيرُ م فَ طاتهِ خطَّ مُ 

 . ندم و هذه األعمال إلى خيبة  
 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٤٤  



                                
 

 
 
 

﴿ َونَاَدى ِفْرَعْوُن ِفي قَ ْوِمِه قَاَل يَا قَ ْوِم 
َألَْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه اأْلَنْ َهاُر 

 َتْجِري ِمن َتْحِتي ﴾
 

 ره اهلل لكسخَّ  بشيء   رر وتتفاخَ ال تتكبَّ 
وغرق فيما  ذِّبَ رعون عُ فِ  فهذا هو

 . ر بهتفاخَ 
 

                                      ٠٤٥                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

 ﴿ َواَل َتِزُر َوازِرَة  ِوْزَر ُأْخَرى ﴾
 

ك عاتِ زَ نِ  وال تجعلْ  كمنهجَ  ل العدلَ عَ اجْ 
ذ أخُ ك فَل تَ غيرِ  لظلمِ  سبيَلً َة فسيالنَّ 

 . غيره بجريرةِ  اً أحد
 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٤٦  



                                
 

 
 
 

 ﴿ َكَذِلَك قَاَل رَبَُّك ُهَو َعَليَّ َهيِّن  ﴾
 

تتَلشى  قدير شيء   ى كل  اهلل عل إنَّ 
تقرأ هذه  عندما جميع المستحيَلتِ 

أمرك  ر في صعوبةِ كِّ فَ اآليات فَل ت ُ 
  عزَّ  اهللِ  ر قدرةَ ن تذكَّ ه لكِ واستحالتِ 

 . وجلَّ 
 

                                     ٠٤٧                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 
 

﴿ َوِإن َتْصِبُروا َوتَ ت َُّقوا اَل َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم 
 َشْيًئا ﴾

 
 رّ خصومك والنصَّ  دِ يْ كَ   إبطالَ  إذا أردتَ 

اهلل  اهلل فهذا هو وعدُ  قِ ر واتَّ م اصبِ هِ علي
 . لك
 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٤٨  



                                
 

 
 

﴿ يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم تَ ُقوُلوَن َما اَل 
تَ ْفَعُلوَن , َكبُ َر َمْقًتا ِعنَد اللَِّه َأن تَ ُقوُلوا َما 

 اَل تَ ْفَعُلوَن ﴾
 

 جميع ما توعد به ذْ فِّ ن ّ 
 . كقوالِ أِل  فةً خالِ مُ  أعمالكَ  وال تجعلْ 

 

                                      ٠٤٩                   ية                آنتأمالت قر



                                
 

 
 
 

 ﴿ َواْهُجْرُهْم َهْجًرا َجِميًَل ﴾
 

 الهمَّ  لكَ  بُ سبِّ يُ  منْ  عنْ  ضْ أعرِ 
 . ولقلبكَ  لعقلكَ  ةه راحوالضيق فإنَّ 

 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٥١  



                                
 

 
 

 موسى فقومُ  ك دائماً ن بربَّ أحسن الظَّ 
 ﴿ ِإنَّا  لموسى  اقد خافوا وقالو 

 .َلُمْدرَُكوَن ﴾
 

﴿ َكَلَّ ِإنَّ َمِعَي رَبِّي  م وقال هُ فأجاب َ 
 ﴾ َسيَ ْهِدينِ 

 
 سنِ اهلل على حُ  ال ونصرهُ ق ما قَ فتحقَّ 

 . هه بربِّ ظنِّ 

                                      ٠٥٠                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 

 :آخر آية نزلت في القرآن 
 

﴿ َوات َُّقوا يَ ْوًما تُ ْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى اللَِّه ثُمَّ  
تُ َوفَّى ُكلُّ نَ ْفس  َما َكَسَبْت َوُهْم ال 

 يُْظَلُموَن ﴾
 

 لهذا اليوم ك يوماً فاستعدَّ إلى ربِّ  عُ سترجِ 
. 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٥٢  



                                
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ٠٥٣                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
ف      ه         رس اآلي                     ات              

 
 (١٨)اآلية  –سورة النساء ... ١رقم اآلية صفحة 

 
 (١٨)اآلية  –سورة يس ...٨١رقم اآلية صفحة 

 
 (٤١)اآلية  –سورة األحقاف ...٨٨رقم اآلية صفحة 

 
 (١١)اآلية  –سورة الروم  ..٨٨رقم اآلية صفحة   

 
 (٤٣)اآلية  –سورة الزخرف ... ٨٨رقم اآلية صفحة 

 
 (٨٣٣)اآلية  –سورة البقرة  ...٨٤رقم اآلية صفحة 

 
 (٤١)اآلية  –سورة إبراهيم ...٨٤رقم اآلية صفحة   

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٥٤  



                                
 

 
 

 (٨٨)اآلية  –سورة الحجر ... ٨٣رقم اآلية صفحة 
 

 (٣)و ( ١)اآلية  –سورة الليل  ...٨١رقم اآلية صفحة 
 

 (٨١٣)اآلية  –سورة يونس ... ٨١ية صفحة رقم اآل
 

 (٣)اآلية  –سورة الحديد ...٨٣رقم اآلية صفحة 
 

 (٣١)اآلية  –سورة الكهف ...٨١رقم اآلية صفحة 
 

 (٨١)اآلية  –سورة الرحمن ...٨١رقم اآلية صفحة 
 

 (٨٤)اآلية  –سورة النساء ...٨١رقم اآلية صفحة 

                                      ٠٥٥                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 

 (۰۲)اآلية  –نافقون سورة الم...۰۲رقم اآلية صفحة 

 (٤٣)اآلية  –سورة القصص ...۰۰رقم اآلية صفحة 
 

 (۷١)اآلية  –سورة ص ... ۰۰رقم اآلية صفحة 
 

 (٤٣)اآلية  –سورة لقمان ... ۰۰رقم اآلية صفحة 
 

 (۰)اآلية  –سورة الطَلق ... ۰٤رقم اآلية صفحة 
 

 (۰۱)اآلية  –سورة الزخرف ...۰٣رقم اآلية صفحة 
 

 (۰۰۰)اآلية  –سورة البقرة ...۰١آلية صفحة رقم ا
 

 (١٤)اآلية  –سورة الزمر  ...۰١رقم اآلية صفحة 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٥٦  



                                
 

 
 (۷۲)اآلية  –سورة األنفال  ... ۰۷رقم اآلية صفحة 

 
 اآلية –سورة األعراف ...۰١رقم اآلية صفحة 

 (۰١۰) 
 

 (۷١)اآلية  –سورة الكهف ...۰۱رقم اآلية صفحة 
 

و ( ٤١)اآلية  –سورة الكهف  ...٤۲رقم اآلية صفحة 
(٤١) 

 
 (٣۲)اآلية  –سورة التوبة ...٤۰رقم اآلية صفحة 

 
 (۰٤)اآلية  –ورة المائدة س..٤۰رقم اآلية صفحة 

 
 (١)اآلية  –سورة يوسف ...٤٤رقم اآلية صفحة 

 
 (۰۲۰)اآلية  –سورة يوسف ...٤٣رقم اآلية صفحة 

                                      ٠٥٧                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 (۰١)اآلية  –سورة الذاريات ... ٤١رقم اآلية صفحة 

 
 (۰۷)اآلية  –سورة الروم ...٤١رقم اآلية صفحة 

 
 (۰۰)اآلية  –سورة التحريم ...٤١رقم اآلية صفحة 

 
 (٣٤)اآلية  –سورة النجم ... ٤۷رقم اآلية صفحة 

 
 (١۰)اآلية  –سورة النور ...٤١رقم اآلية صفحة 

 
 (١۰)اآلية  –سورة الكهف ...٤۱رقم اآلية صفحة 

 
 (۰۰)اآلية  –سورة الحجرات ...٣۲صفحة  رقم اآلية

 
 (٣١)اآلية  –سورة القلم ...٣۰رقم اآلية صفحة 

 
 (۰۷٤)اآلية  –سورة البقرة ...٣۰رقم اآلية صفحة 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٥٨  



                                
 

 
 

 (۰۲)اآلية  –سورة المزمل ...٣۰رقم اآلية صفحة 
 

 (٤١)اآلية  –سورة الزمر ...٣٤رقم اآلية صفحة 
 

 (١۲)اآلية  –ر سورة غاف...٣٣رقم اآلية صفحة 
 

 (۰۷۰)اآلية  –سورة البقرة ...٣١رقم اآلية صفحة 
 

 (۰۷)اآلية  –سورة األعلى ...٣١رقم اآلية صفحة 
 

 (۰١)اآلية  –سورة ق ...٣۷رقم اآلية صفحة 
 

 (١)و ( ۷)اآلية  –سورة الزلزلة ...٣١رقم اآلية صفحة 
 

 (١)اآلية  –سورة النساء ...٣۱رقم اآلية صفحة 

                                      ٠٥٩                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 (۰۲۰)اآلية  –سورة المؤمنون ...١۲م اآلية صفحة رق

 
 (١١)اآلية  –سورة المائدة ...١۰رقم اآلية صفحة 

 
 (١٣)اآلية  –سورة المائدة ...١۰رقم اآلية صفحة 

 
 (۰۰)اآلية  –سورة الرَّعد ...١۰رقم اآلية صفحة 

 
 (۰٤)اآلية  –سورة مريم ...١٤رقم اآلية صفحة 

 
 (١١)اآلية  –سورة الكهف ...١٣رقم اآلية صفحة 

 
 (١۷)اآلية  –سورة الزخرف ...١٣رقم اآلية صفحة 

 
 (١)اآلية  –ورة العاديات س..١١رقم اآلية صفحة       

 
 (١٣)اآلية  –سورة مريم ...١١رقم اآلية صفحة 

                       ية             آنتأمالت قر                                  ٠٦١  

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٦١  



                                
 

 
 

 (١)اآلية  –سورة األعلى ...١۷رقم اآلية صفحة 
 

 (۷۰)ة اآلي –سورة طه ...١١رقم اآلية صفحة 
 

 (١)اآلية  –سورة الفاتحة ...١۱رقم اآلية صفحة 
 

 (۰١١)اآلية  –سورة البقرة ...١۲رقم اآلية صفحة 
 

 (٤١)اآلية  –سورة إبراهيم ..١۰رقم اآلية صفحة 
 

 (٤١)اآلية  –سورة الحج ...١۰رقم اآلية صفحة 
 

 (١٤)اآلية  –سورة البقرة ...١٤رقم اآلية صفحة 
 

 (٣٤)اآلية  –سورة النحل ..١٣ رقم اآلية صفحة

                                      ٠٦٠                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 (۰۱)اآلية  –سورة الزخرف ..١١رقم اآلية صفحة      

 
 (٣)اآلية  –سورة مريم ...١١رقم اآلية صفحة 

 
 (٣٣)اآلية  –سورة البقرة ...١۷رقم اآلية صفحة 

 
 (۰۰)اآلية  –ورة اإلنسان س..١١رقم اآلية صفحة 

 
 (١٣)اآلية  –سورة النساء ...١۱ صفحة رقم اآلية

 
ثِّر ...۷۲رقم اآلية صفحة  و ( ٣۰)اآلية  –سورة المدَّ

(٣٤) 
 

 (١۱)اآلية  –سورة يوسف ..۷۰رقم اآلية صفحة 
 

 (۰١)اآلية  –سورة القصص ...۷۰رقم اآلية صفحة 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٦٢  



                                
 

 
 (٣۲)اآلية  –سورة التوبة ...۷۰رقم اآلية صفحة 

 
 (١۷)اآلية  –سورة يوسف ...۷۰رقم اآلية صفحة 

 
 (٤۰)اآلية  –سورة القلم ...۷٤ م اآلية صفحةرق

 
 (۷۲)اآلية  –ورة األنفال س..۷٣رقم اآلية صفحة 

 
 (۰۰٣)اآلية  –سورة طه ...۷١رقم اآلية صفحة 

 
 (٤٤)اآلية  –سورة األنفال ...۷١رقم اآلية صفحة 

 
 (٣۷)اآلية  –سورة الحج ...۷۷رقم اآلية صفحة 

 
 (۰۲)اآلية  –ر سورة فاط...۷١رقم اآلية صفحة 

 
 (٣)اآلية  –سورة الزلزلة  ..۷۱رقم اآلية صفحة 

                                      ٠٦٣                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 (۰۰)اآلية  –ورة النمل س...١۲رقم اآلية صفحة 

 (١)اآلية  –سورة هود ...١۰رقم اآلية صفحة 
 

 (۷١)اآلية  –سورة ص ...١۰رقم اآلية صفحة 
 

 (۷١)اآلية  –سورة النساء ...١٤رقم اآلية صفحة 
 

 (۱)اآلية  –سورة اإلنسان ...١٣ رقم اآلية صفحة
 

 (٣۰)اآلية  –سورة الشعراء ...١١رقم اآلية صفحة 
 

 (۰۰٣)اآلية  –سورة طه ... ١١رقم اآلية صفحة 
 

 (۷١)اآلية  –سورة يس ...۷۷رقم اآلية صفحة 
 

 (٣١)اآلية  –سورة طه ...۷۷رقم اآلية صفحة 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٦٤  



                                
 

 
 (٣۲)اآلية  –سورة طه ...۷۱رقم اآلية صفحة 

 
 (٣۲)اآلية  –سورة طه ...۱۲رقم اآلية صفحة 

 
 (۰١٤)اآلية  –سورة البقرة ...۱۰رقم اآلية صفحة 

 
 (١)اآلية  –ورة الكهف س.. ۱۰رقم اآلية صفحة 

 (۰١)اآلية  –ورة اإلسراء س.۱٤رقم اآلية صفحة 
 

 (۰١)اآلية  –ورة القصص س..۱٣رقم اآلية صفحة 
 

 (١١)اآلية  –سورة هود ...۱١رقم اآلية صفحة 
 

 (۳)اآلية  –سورة الطَلق ...۱۷رقم اآلية صفحة 
 

 (۰١۳)اآلية  –سورة آل عمران ...۱١رقم اآلية صفحة 

                                      ٠٦٥                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 

 (٣٤)اآلية  – فاطرسورة ...۱۱رقم اآلية صفحة 
 

 (۰۱)اآلية  –ورة النمل س.۰۲۲رقم اآلية صفحة 
 

 (۰)اآلية  –ورة المزَّمِّل س..۰۲۰رقم اآلية صفحة 
 

 (۱)و ( ۷)اآلية  –سورة البلد ...۰۲۰اآلية صفحة  رقم
 

 (۰۰)اآلية  –سورة الذاريات ...۰۲۰رقم اآلية صفحة 
 

و ( ٣)اآلية  –سورة الماعون ...۰۲۳رقم اآلية صفحة 
(١) 

 
 (٢٤)اآلية  –سورة الكهف ...٠١٤رقم اآلية صفحة 

 
 (٢٦)اآلية  –سورة مريم ..٠١٥رقم اآلية صفحة 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٦٦  



                                
 

 
 

 (٥٤)اآلية  –سورة الزخرف ...٠١٦صفحة  رقم اآلية
 

 (٢١)اآلية  –سورة يوسف ...٠١٧رقم اآلية صفحة 
 

و ( ٦٦)اآلية  –سورة األعراف ...٠١٨رقم اآلية صفحة 
(٦٧) 

 
 (٩١)اآلية  –رة يوسف سو ..٠١٩رقم اآلية صفحة 

 
 (٣١)اآلية  –ورة التوبة س.٠٠١رقم اآلية صفحة 

 
 (٧)اآلية  –ة البلد سور ...٠٠٠رقم اآلية صفحة 

 
 (٨٣)اآلية  –ورة العلق س.٨٨٨صفحة رقم اآلية 

 
 (٨٨)اآلية  –ورة اإلنسان س...٨٨٨رقم اآلية صفحة 

                                      ٠٦٧                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 

 (٣٨)اآلية  –سورة إبراهيم ...٨٨٤رقم اآلية صفحة 
 

 (١)اآلية  –ورة المائدة س..٨٨٣رقم اآلية صفحة 
 

 (٨٨١)اآلية  –سورة البقرة ...٨٨١رقم اآلية صفحة 
 

 (٨٨)اآلية  –سورة الحجرات ...٨٨١رقم اآلية صفحة 
 

 (٨١)اآلية  –ورة الحاقة س..٨٨٣رقم اآلية صفحة 
 

 (٣١)اآلية  –سورة األحزاب ...٨٨١رقم اآلية صفحة 
 

 (١)اآلية  –سورة التحريم ...٨٨١رقم اآلية صفحة 
 
 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٦٨  



                                
 

 
 

 (١١)اآلية  –سورة يوسف ... ٨٨١رقم اآلية صفحة 
 

 (٨١)اآلية  –سورة التكوير ...٨٨١آلية صفحة رقم ا
 

 (٣١)اآلية  –سورة األحزاب ...٨٨٨رقم اآلية صفحة 
 

 (٨١٨)اآلية  –سورة البقرة...٨٨٨رقم اآلية صفحة 
 

 (٤١)اآلية  –سورة غافر...٨٨٤رقم اآلية صفحة 
 

 (١١)اآلية  –ورة الحجرس.٨٨٣رقم اآلية صفحة 

 
 (٣١)اآلية  –توبة سورة ال.٨٨١رقم اآلية صفحة 

 
 (٨٤)اآلية  –سورة سبإ...٨٨١رقم اآلية صفحة 

                                      ٠٦٩                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 
 

 (٤١)اآلية  –سورة النازعات ...٨٨٣رقم اآلية صفحة 
 

 (١٨)اآلية  –سورة يس ...٨٨١رقم اآلية صفحة 
 

 (٤١)اآلية  –سورة النور ...٨٨١رقم اآلية صفحة 
 

 (٤١)اآلية  –سورة طه ...٨٤١رقم اآلية صفحة 
 

 (٨١٨)اآلية  –سورة الصافات ...٨٤٨آلية صفحة رقم ا
 

 (٨٨١)اآلية  –سورة البقرة ...٨٤٨رقم اآلية صفحة 
 

 (٨٤٨)اآلية  –سورة البقرة ...٨٤٨رقم اآلية صفحة 
 

 (١١)اآلية  –سورة هود ...٨٤٤رقم اآلية صفحة 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٧١  



                                
 

 
 

 (١)اآلية  –سورة الزلزلة ...٨٤٣رقم اآلية صفحة 
 

 (٨١١)اآلية  –سورة آل عمران ...٨٤١رقم اآلية صفحة 
 

 (١١)اآلية  –سورة البقرة ...٨٤١رقم اآلية صفحة 
 

 (٣)اآلية  –سورة إبراهيم ...٨٤٣رقم اآلية صفحة 
 

 (٣٣)اآلية  –سورة يوسف ...٨٤١رقم اآلية صفحة 
 

 (٨٨١)اآلية  –سورة األنعام ...٨٤١رقم اآلية صفحة 

 
 (٣٨)اآلية  –م سورة إبراهي..٨٣١رقم اآلية صفحة 

 
 (٨١)اآلية  –سورة اإلسراء ...٨٣٨رقم اآلية صفحة 
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و ( ٨٨)اآلية  –سورة البقرة ...٨٣٨رقم اآلية صفحة 
(٨٨) 

 
 (٨١١)اآلية  –سورة آل عمران ..٨٣٤رقم اآلية صفحة 

 
 (١٨)اآلية  –سورة يونس ..٨٣٣رقم اآلية صفحة 

 
 (١٨)ية اآل –سورة الزخرف ...٨٣١رقم اآلية صفحة 

 
 (٨١٣)اآلية  –سورة األنعام ...٨٣١رقم اآلية صفحة 

 
 (١)اآلية  –سورة مريم ...٨٣٣رقم اآلية صفحة 

 
 (٨٨١)اآلية  –سورة آل عمران ...٨٣١رقم اآلية صفحة 
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 (٤)و ( ٨)اآلية  –ورة الصف س...٨٣١رقم اآلية صفحة 
 
 

 (٨١)اآلية  –سورة المزمل ...٨١١رقم اآلية صفحة 
 
 

و ( ١٨)اآلية  –سورة الشعراء ...٨١٨رقم اآلية صفحة 
(١٨) 

 

 (٨١٨)اآلية  –سورة البقرة...٨١٨رقم اآلية صفحة 

 

 

                                      ٠٧٣                   ية                تأمالت قرآن



                                
 

 

 

 

 

 

                       ية             تأمالت قرآن                                  ٠٧٤  



                                
 

 

 

أسعد بتواصلكم    

 محمد بن فوزي الغامدي            
  

     

0556214555     

  

 
 

m00hammad10 

mohammad_122@hotmail.com  
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