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وقع الطريق إلى ه  فريق التفريغ ب
 يـــقـــد

 

ى" برنامج   "آيا تُت
  ( "التعريف بسورة اإنسان"1اإنسان )سورة 

صرية(  )باللهجة ال
رو الشرقاوي لفضي الشيخ:  ع

ادة:  http://way2allah.com/khotab-item-143306.htm رابـط الــ

د ه ُددى الح رج العجاعرب العجرب العد   اليي ننل  عل  عدد  التتا   جرا  وععلر  وذكرر  وولرا اولدرا أ ونو عر  
ررا  الشرررعة  و صرر حاليىررا برر د اوو   الخطررا أ والصرراة والسرراا علرر  ال دررا   اوحرف السرردعة وك دَرلِررا التتررا  وعلرر  ا  

ئا  صاة تدوا إل  يوا الحسا  أاآ  واوصحا   أ وبعدأويتون ل ا بها ع د اه زلف  وحسج 
 

 ب  للع ننل  القرآن  -وع    عل  –اه 
َلدوَن الص ال َحات  َنن  َلهدرْم َنْعررىا َكد يررىاو " إن القرآن العظيم يهدي للتا ُا نقوا  دْؤ   يَج ال ي يَج يَرْع َوَنن  ال ري يَج َا * يردَدِشرد اْل

ايردْؤ  دوَن ب اْآ  ى َرة  َنْعَتْدنَا َلهدْم َعَيابىا َنل ي ُيا القرآن ُا يىرا للترا ُرا نقروا  -عل  وع   –وقد عع  اه  أ11:10اإسراء "خ 
را يجرب علر  اإنسران نن يعر ر  نن ُريا  رج نُرم  يدأ و ج حتيم ح ج خلف  ت ليٌ   ج بيج يدي  وا  وا يأتي  الداط  

رر  بر أ -وعرر    عرل  –اه رر   للع -عررل  وعر    –القررآن ننللر  اه  ر   رررٌ  عرج  هررم  ننرل  ُرريا القررآن لترا نع وُرريا الع
ر  برالقرآن إا بعرد نن يفهرم القررآنالقرآنأ و رٌ  عج تردبر القررآنأ يع را  أ وإا اإنسران ا يسرتطيأ نن يصر  إلر  الع

 بعد نن يتدبر القرآن.
 

فضو   القرآن  ي   اض  و ي  
ؤ   ا ي دغا عل  ال ج نُم  عاني  ونن يتدبر  اآيات نو السور الترا كران ال درا و  -م  اه علير  وسرل  صرل  –ج نن يفهم 

رج ت ج قراءتهراأ ويدتثرر  أ -سردحان  وتعرال –اح را ع ردنا القررآن كلر   اضر  باعتدرار إن القررآن كراا اه أ ُرار ا يدتثر 
رج بعري  يع را  ير  بهيا ااعتدار  اض أ ك  القررآن  اضر  بهريا ااعتدرار - القرآن كل   أ لترج القررآن بعضر  ن ضر  

رج السرورأ سرورة  رج كثيرر  رثاى سرورة الدقررة ن ضر   رج آيرات نخرر أ   ج سور نخر  و ير  آيرات ن ضر   سور ن ض  
را قرا  ال درا 1الفاتحة ُا ن ض  سورة  ا القرآن نعظرم سرورة  را القررآن أ آيرة الترسرا -علير  الصراة والسراا–أ ك

ر ا  ج غيُر فضرو ج اآيرات بر  ُرا نعظرم آيرات القررآنأ ُا نعظم  كر  القررآن  اضر    أإذىا القررآن  ير   اضر  و ير  
ج بعي السور. -سدحان  وتعال -باعتدار إن  كاا اه   لتج بعي سور القرآن تتون ن ض  

                                                 
سجد أ  دعانا رسو د اه  صل   اهد علي   وسل َم  لْم ندعْدر دأ  قلرتد : يرا رسروَ  اه أ إنر 1 يددوا "ك تد ندصِلا  ا ال ا ك رتد ندصرِلاأ  قراَ  : نلرم يقر   اهد : "اْسرَتج 

أ قدر  نن َا يدْحي يتدْم". ثم قا  لا : ودعِل  َك سورةى ُا نعظمد السَور   ا القرآن  را نرا  نن  ل ل    َول لر سدو   إ َذا َ َعاكدْم ل  سرجد . ثرم نخري بيردي أ  ل رَج ال  ََ تخرر
ََأ قلتد ل د: نلم تقْ : ود  ثراناأ والقررآند العظريمد الريي نيخر يَج ": ُرا السردأد ال دد ه  رِ  العال  . قا : "الح وتيتدر د." عِل  َك سورةى ُا نعظمد سورةف  ا القرآن 

 .صحيح الدخاري
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   بيج السور واآياتيعايير التفض

عايير التفضي  بيج سور القرآن ُا اآيات نو السور التا نث الترا  أ ضراى  -مصرل   اه علير  وسرل  –دت لها ال درا نحد 
ررانأ زي سرورة  -صل   اه علي  وسلم–نثدت ال دا  : سرورة الفاتحرةأ سرورة الدقررةأ زي سرورة آ  ع ثاى لها  ضاى زي 
رررَو الل ررر د َنَحررردٌ "اإخرررا   ُد عررروذتيجأ زي السرررور الترررا كررران ال درررا  أ1اإخرررا : "قدرررْ    -  وسرررل مصرررل   اه عليررر–زي ال

ثاى سورة الفاتحة اه  ىاأ ليلك اح ا لو شف ا  ج نن يرر   سرورة الفاتحرة  را   -عل  وع   –ير  ُا  اع رؤ ا ترض عل  ال
ك  صاةأ بحيث اإنسان لو نسقط سورة الفاتحة  را ني ركعرة بطدلرت صرات أ لرو اإنسران نسرقط سرورة الفاتحرة  را 

رة الفاتحرة ناسريىاأ يع را لرو واحرد نسرا إن ُرو يقررن سرورة الفاتحرة صرات  ني ركعة بطدلرت صرات أ حتر  ولرو نسرقط سرو 
ج السور. ا   باطلةأ ُي  السورة التا ير  ُا ال اس كثيرىا كثيرىا نكيد لها  ض أ يع ا نكيد لها  ض  زايد عج غيُر

 
فر قىا -عل وع –  اه ننل   القرآن 
ج السور التا كان ال درا   را سرورة تدسر   -مصرل   اه علير  وسرل  –  ى را وير  ُرا  اع ى أ اللرا بسرورة اإنسرانيقرنُرا  اع

ر  "بقول :  -عل  وع   –ُا ا تتحها اه  ُْ ريٌج ِرَج الرد  نَسران  ح  رْ  َنتَر  َعلَر  اإ  نَسراَن *لَرْم َيتدرج َشرْيئىا  رْيكدورىا َُ إ ن را َخَلْق َرا اإ 
َف  َْشا يرىانر ْدَتل ي   َ َجَعْل َ   ج نُْطَفةف َن َديْرَ ا د الس د يَ  إ  ا َشراك رىا*ا د َس يعىا َبص  َُ سرورة اإنسران أ 3:1اإنسران: "َوإ  را َكفدرورىا  إ ن ا 
تية تيرة  اح را ع ردنا القررآن نرل  علر  ال  درا ُا سورة  تيرةأ يع را اير  سرورة  صرل   اه –أ سورة اإنسان ُا سرورة 
ر  القررآن ي رل  علر  ال  درا دة ثرا  وعشرريج سر -علي  وآل  وسل م سر ةأ  23 -علير  الصراة والسراا– ةأ يع را   ض 

دة  عوة ال  دا  –وتدرو ا  40ندرس  إلي  وُرو ابرج  -علي  الصاة والساا–أ ال  دا -علي  الصاة والساا–اللا ُا 
دفر قىراأ   ض   القرآن  -علي  الصاة والساا–أ  الرسو  63وُو ابج  -صل   اه علي  وسل م را  يع را  ى ي ل  علير   ج 

ل تَرْقررَرَن د َعلَرر  ال  رراس  َعلَرر   "" قْر َررا د َوقردْرآنىررا  َرر  "و ررا قررراءة نخررر :  أ106اإسررراء: "َوقردْرآنىررا  َرَرقْر َررا د ": -عررل  وعرر   –قررا  اه 
هرر  ورتل ررا  ترررتياأ  "دْتررثف  دفر قىررا علرر   -عررل وعرر –ننللرر  اه  دفر قىرراأ -وعرر    عررل  – ررالقرآن ننللرر  اه يع ررا تَررؤ ة وت

 .حسب اوياا والليالا
 

تيةكيف ند  دنية وال  فِرق بيج السور واآيات ال
ا نل  علر  ال  درا  -صل   اه علي  وسلم–ا نل  عل  ال  دا  -علي  الصاة والساا–ال  دا  –قد  الهجرة ل  اسمأ و

ربعد الهجرة ل  اسرمأ  -صل  اه علي  وسلم قدر  الهجررة يدسر  القررآن  -م  اه علير  وسرل  صرل  –درا ا نرل  علر  ال    
تِ  ِتاأاال ا نل  عل  ال ِ  أ يس  القرآن ال ردناسربعرد الهجررة يد  -  اه علير  وسرل مصل  –دا و حتر   أ  القررآن ال

تةولو كان نازاى  :  -لير  و آلر  سرل مصرل   اه ع–يع را لرو ا ترضر ا إن  ير  قررآن نرل  علر  ال  درا  أ ب رثاى ترة زي   را 
يرَ تدمْ  اْليَررْواَ " َْلرتد َلتدرْم    اعردة: "َنْك دردكدْم َنن  إ ن  "بَعَر رة  -صرل   اه علير  وسرلم–ُري  اآيرة نللرت وال درا   أ3ال الل رَ  يَررْأ

ل َها ُْ دنيرةأ  -مصل   اه علي  وسل  –نللت وال دا أ 58ال ساء: "تردَؤُ وا اْوََانَات  إ َل   َن أ ذلرك ُري  اآيرات  تة و  ا 
 .-صل   اه علي  وسل م–لي   ونها نللت بعد ُجرة ال  دا 
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تية  سورة اإنسان سورٌة 

دنيرةأ وني سرورة نو  -علير  الصراة والسراا-ا يدقر  ني سرورة نو ني آيرة نللرت بعرد ُجررة ال در ها سرورة نو آيرة  اسر
تيررةأ  سررورٌة اإنسرران سررورة  -  اه عليرر  وسررل مصررل  –آيررة نللررت علرر  ال دررا  ها سررورة نو آيررة  قدرر  الهجرررة يدقرر  اسرر

دنيرة وبعضرهم  اء يقرو  إن سرورة اإنسران سرورة  ج نقوا  نُ  العلم ون بعي العل ِتية عل  الصحيح  ِتيةأ سورٌة 
دنيةأ لتج  تية و يها آيات  راالصحيح إن ك  سورة اإنسايقو  و    ُا سورة  ج نولهرا إلر  آخُر تية  وحتر   أن 

ررج   دنيررة كرر  سرورة اإنسرران علرر  الصررحيح والررراعح  تيررة و يهررا آيررات  رر  سرورة  سررتث اة يع ررا ُررا  فيهرا  آيررات 
تية.  كاا نُ  العلم ُا سورة 

 
 سورة اإنسان عد  آيات 

رراء العررد أ  ج آيررةعررد  آيررات سررورة اإنسرران إحررد  وثاثرريأ سررورة اإنسرران عررد  آياتهررا إحررد  وثاثرريج آيررة باتِفرراق عل
رج ننروا  ااخرتاف ُر  السرورة  ي عرد   اء العدأ اح را ع ردنا يع را عرد  آيرات القررآن بيحصر   يهرا نرو   باتِفاق عل

ثاى سورة الفاتحة عد  آياتها  دختلرف  ير أ  ير  سرور تانيرة ا عرد   7آياتها..أ يع ا  روطج العرد    باات فاقأ طب  ريج 
اء يقو  إنها 30نو  31آياتها  اء يقو  إن ها  30أ بعي العل أ و ي  بعي السور اأ لرم يدختلرف  يهرا 31وبعي العل

اء العد   اء العد  ُا يع ا ُا بات فاق عل  إحد  وثاثيج آية. أآية 31زي سورة اإنسان كد أ باتفاق عل
 

اء سورة اإنسان  نو  نس
اء:  سورة اإنسان لها عدة نس

اء سرر ررج نسرر اء سررورة اإنسرران ُررا  أُررا سررورة اإنسرران  ورة اإنسرراننو  اسررم  ررج نسرر    نو  اسررم يع ررا نو  إسررم 
ع ر  ا يتفاضر   ير  ال  راسأ يع را  ج حيث كوند د إنسانىاأ واإنسانية     سورة اإنسان لي   ونها تتحد  عج اإنسان 

اءأ  ه ج اوس ي  اإنسانية ا تتفاض أ  لريلك ُري  السرورة إنسانيتا كإنسانية زيدأ كإنسانية ُ دأ كإنسانية ني إسم 
دتل رفأ سرواء كران  ج حيث كودند  إنسانىأ سواء كان اإنسان    ذكر نو ننث  كدير نو حت  يع ا  تتحد  عج اإنسان 

ج نو كا رأ  هي  السورة تتحد  إلي . ؤ  ُيا اإنسان 
 

اء سورة اإنسان  نس
اء سررورة اإنسررانأ ررج نسرر رر ْ " و نَسرران  َنتَرر  َعلَرر َُ رر ْ "أ نو سررورة "  اإ  ُوا السررورة بررأو  أ "َنتَرر  َُ ون الصررحابة كرران بيسرر

قاطعها. ج   قطأ 
اء سورة اإنسان ج نس ر ْ "يدق  إح ا قل ا سرورة اإنسرانأ سرورة  أسورة اوبرار و نَسران   َُ ر ْ " نو سرورة أ"َنتَر  َعلَر  اإ  َُ 

 .5اإنسان: "ن  اوَبْرَراَر َيْشَربدوَن  ج َكْأسف َكاَن  َلاعدَها َكا دورىاإ  "يقو :  -عل وع –سورة اوبرار  ون اه  أ"َنَت 
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اء سورة اإنسران ج نس شرَا و شرَا  يع را اوخرامأ لرم يدريكر  را سرورة  را القررآن إا  را   سرورة او ون لفر  او
َف "سورة اإنسانأ  َْشا نَساَن  ج نُْطَفةف َن  .2اإنسان: "ي   نر ْدَتل   إ ن ا َخَلْقَ ا اإ 

رر ْ ": -عررل  وعرر   –لقررو  اه  تدسرر  نيضىررا بسررورة الرردُرأ وتدسرر  نيضىررا بسررورة الرردُر ِررَج  َُ رريٌج  نَسرران  ح  َنتَرر  َعلَرر  اإ 
ر   ُْ اء لسرورة اإنسران: سرورة اإنسرانأ سرورة أ 1اإنسان:" َلْم َيتدج َشْيئىا  ْيكدورىا الد  ر"يدق  اح ا ع دنا  ير  نسر  ْ  َنتَر َُ

نَسان   ْ  َنَت "نو سورة  أ"َعَل  اإ  اء سورة اإنسان. أ"َُ أ سورة اوبرارأ  هي  نس شَا  سورة الدُرأ سورة او
 

صير  سورة اإنسان تجيب عل  تساؤات ال شأة وال
ا اللررا ُررا بتد  يررا إخوان ررا سررورة اإنسرران ررة عرردى صرريرررج السررور العظي ررا يدعدِرررونأ سررؤا  أجيررب عررج سررؤا  ال شرراة وال   ك

ج اليي َخَلَقر د  يع را اإنسران نواى يسرأ  عرج  ج نيج عاء  وإل  نيج يصير  و صيرأ اإنسان بيسأ  نفس   ال شأة وال
رج الريي َخلَرن ُريا اإنسران  و را ني طريرنف يجرب علر   رج نيرج عراء ُريا اإنسران  و أ و ا ُو اإنسان نصاى اُيت   

صرير أ  اإنسران بيدحرث عرج ُري  اوسرئلةأ ني إنسران بيدحرث عرج ُري  اوسرئلة  ننرا  اإنسان نن يسير  وإل  نيرج ال
را ُرو الطريرن الريي يجرب عليرا نن نسرلت   إلر  نيرج نصرير  يع را اير  نهايرة  ج اليي نوعردنا  را ُري  الحيراة   يج  

رد الرريي سيصر  إليرر  اإنسران   سرركأ ج لررك حقيقرة نفتددريِ  أُرري  السرورة تجيررب عرج كرر  ُري  اوسررئلةاإنسران  ايرر  او
ا ة وعو كأ ترددرَ   عرل  –ج لرك الطريرن الريي ععلر  اه يِ أ ترددَرر-سردحان  وتعرال –ج لك خالَقك يِ حقيقة وعو كأ تدديج لك 

صير إل  نيج تصير. -عل  وع   –أ نو الطرق التا ععلها اه  ا ُي  الدنيا -وع      ا ُي  الدنياأ تدديج لك ال
 

داركرة تجيرب عرج نسرئلة ال ررا ا شرأة والوعرو أ  لريلك ُري  السرورة ال حرورىا لحرديث ا  ي خترنرا ُري  السرورة لترا تترون 
ر  ". سورة اإنسان -إن شاء اه تعال -يلا  ُْ يٌج َِج الد  نَسان  ح  ْ  َنَت  َعَل  اإ  صرل   -ُرياأ و "اَلْم َيتدج َشْيئىا  رْيكدورى  َُ

يج.-اه عل  ندي ا وآل  د ه ر  العال  أ والح
 

د   اهتم بح
 وتفضلوا ُ ا:  تديات الطرين إل  اه  ا  ا قسم تفريا الدروسشاُدوا الدرس لل شر عل  ال ت 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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