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احلمددهلل ر را الملددامللر الددرحي الددرك ير الددن يددوص الددهلليير والصدداة والسدداص علد إ دداص األتق داء وسد هلل املرسددللر نب نددا

حممهلل –صل هللا عل ه وعل آله وصحبه أمجملل-ر وبملهللر

إنسان
كهللثنا هللا –سبحانه وتملاىل -يف هذه السورة عي اإلنسان كونه ً
وصددلنا إىل امدداص هددذه السددورة املباركددةر هددذه السددورة الددهللا ددهلل هللا –ع د و د  -ف ه دا عددي اإلنسددان ددي ك د كوندده

إنسانر هذه السورة الهللا هلل هللا –ع و  -ف ها عي بهللاية الق اإلنسانر وعي ك اة اإلنسان وطريقهر وعي صري
ً
اإلنسددان يف الددهللار ا اددرةر اددمي هللا –ع د و د  -ه دذه السددورة بقولدده "إِن ه د ِذ ِه" اإلنسددان  29ر يملددل السددورةر أو
الش دريملةر يملددل بملددا المللمدداء ب قولددوا "إِن هد ِدذ ِه"ر يملددل السددورةر أو الش دريملةر "ت دذِكِرة ۖ فمددي شدداء ات دذ إِىل ربِد ِده س دبِ ًا"

اإلنسان 29ر شوف ربندا –سدبحانه وتملداىل -خيدمي هدذه السدورة املباركدة بدا ابمدهللأ بده هدذه السدورةر هدو يف األول ب قدول
إيه؟ "إِن ههلليِدناه السبِ " اإلنسدان 3ر ربندا –سدبحانه وتملداىل -ب قدول بقد إيده؟ آديدل وحدحل ل دي السدب اهدور "إِن
ه ِذ ِه تذِكِرة ۖ فمي شاء اتذ إِىل ربِ ِه سبِ ًا" اإلنسان .29
اإلنسان مري ول نه ااحع ملش ئة هللا –ع و -

طب إيه السب ؟ ف ه سب لل سب األبرارر سب الشاكرر وسب ال فار؛ ال فورر فربندا – سدبحانه وتملداىل -ب قدول
"إِن ه ِذ ِه"ر يملل السورةر أو ا ايت الهللا ضلر أو هذه الشريملة كلهار "تدذِكِرة"ر "فمدي شداء اتدذ إِىل ربِ ِده سدبِ ًا"ر وده
جمبورا عل شيءر "و دا تشداءون إِّل أن
جمبورار لن اام ارر لسل ً
دل إنن إنل لن ش ئةر إنل لن ش ئةر فلسل ً

يشداء اّلل" اإلنسدان 30ر يملددل إندل ددع الدن ااحددع ملشد ئة هللا –عد و د -ر وشددوف بقد اللود ويملدل –سددبحان
هللا-ر واجلمددال يف اددمي هددذه ا يددة املباركددةر "إِن اّلل كددان علِ ًمددا ك ِ ًمدا" اإلنسددان 30ر هددي دي راتددب القددهللرر د
اكنددا عنددهللن راتددب القددهللر المللددير وبملددهلليي احل مددةر وبملددهلليي املشد ئةر وبملددهلليي ا لددقر فربنددا –سددبحانه وتملدداىل -علِددي كد
شيء ااحع لمللي هللا –ع و  -وك ممه –سبحانه وتملاىل-ر فأنل ّل تفملد شديء إّل

شيءر وكمب ك شيءر ف
ا علِي هللا –ع و  -أنن سمفمللهر وهو ك ي –سبحانه وتملاىل -يف هذا المللي.
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ي رحة هللا بنا يف الهللن ا أن منشي يف طريق أه اإلميان

ولذلن القهللر ير ع إىل هاتل الصفمل ال رميملر صفة المللير وصدفة احل مدةر اإلنسدان إاا آ دي بمللدي هللا –عد و د -
وك ممددهر ار ق قلبددهر واطم دأنر وهددهللأت نفسددهر لددذلن ربنددا –سددبحانه وتملدداىل -ب قددول "إِن هد ِدذ ِه ت دذِكِرةر يملددل هددذه

السورةر دا ضد يف هدذه السدورةر أو هدذه الشدريملة تدذكرة لدنر تدذكرة ل د إنسدانر عشدان هدو ب دم لي عدي اإلنسدانر
ِ
ِ
ِِ ِ
دورا" اإلنسدان
"فمي شاء اتذ إِىل ربه سب ًا"ر إيه هي السب ايرا؟ ا هو قال "إِن ههلليِدناه السدب إِ دا شداك ًرا وإِ دا كف ً
3ر "و ددا تشدداءون إِّل أن يشدداء اّلل ۚ إِن اّلل كددان علِ ًمددا ك ِ ًمددا * يد ِهلل ِا ددي يشدداء ِيف ر ِحمِد ِده" اإلنسددان 31 30ر قددال
بملا أه المللي إن الرحة املراد هنا اجلنةر الرحة املراد هبا هنا اجلنةر وقال بملا أه المللي ب هي أوسع دي الدنر
تشددم الرحددة اللددي يف الددهللن ا إىل رحددة ا اددرة اللددي هددي اجلنددةر "يد ِهلل ِا ددي يشدداء ِيف ر ِحمِد ِده"ر اللددي هددي اجلنددة أو الرحددة
الملا ةر إن هو بمشمله رحة هللا –ع و  -يف الهللن ا ف مشي يف طريق أه اإلميان.

توحح لنا السورة طريق اإلنسان وا ِ
لق ِه
"والظالِ ِمل أعهلل َل ِي عذ ًااب ألِ ًما" اإلنسان  31ر شوف اماص السورةر هذا ا ماص اجلم ر ربنا –سبحانه وتملاىل -وحح
يف أول السددورة؛ الوريددقر قددال اإلنسددانر "هد أتد علد ِِ ِ ِ ِ
ورا"
اإلنسددان كددل ددي الددهلل ِهر"ر يملددل ا ددانر "لِ ي ددي شد ِدئًا دذِك ً
ِ
اإلنسددان 1ر يبقد آدي املاه ددةر اللددي اكنددا هنددم لي عنهددا يف هددذه السددورةر ط ددب ددي الددذي أو ددهلل هددذا اإلنسددان؟ "إِن
ال ِقنددا ِِ
اإلنسددان" اإلنسددان 2ر " َِّنددي ال ِقندداه ِي" اإلنسددان 28ر اشددي يبقد اإلنسددان اهددو اكنددا بنددم لي عنددهر طددب ددل
الذي الق اإلنسان؟ "إِن ال ِقنا ِِ
اإلنسان"ر " َِّني ال ِقناه ِي".
ي الِق اإلنسان و ا هي غاية و وده؟
طب القنا اإلنسان ي إيه؟ " ِ ي نُّوِفة أ ِ شاج" اإلنسان 2ر " َِّني ال ِقناه ِي وشهلل ِدن أ ِسره ِي" اإلنسدان 28ر اللدي هدي

طبملدا
األطرافر يبق النوفة أ شاج وأطرافر ديدة دادة و دود اإلنسدان وطب ملدة القدهر ط دب وبملدهلليي إيده غايدة و دوده؟ ً
ِ
ِ
ريا" اإلنسان 2ر داا ملان برحه يف ت ويي اإلنسانر طدب دا هدي غايدة و دود اإلنسدان؟ "ند ِبدملِ ِده"
"فجمللِناه َس ًملا بص ً
اإلنسددان 2ر اّلبددماءر هللا –ع د و د  -أن د ل اإلنسددان إىل األرب ابددماءر والددق هللا –ع د و د  -اإلنسددان ل بلددوهر
"لِ د ِبدلوك ِي أيُّ ِي أ ِكسي عم ًا" امللن .2
ي كرص هللا عل نا أنه بل لنا هناية ك طريق
ِ
ِ
دريا"ر "إِن هددهلليِدناه السدبِ "ر بددل هللا –عد و د  -لددن الوريددقر ف ده طريددق أبدرارر وف ده طريددق
ط ددبر "فجمللِندداه َس ًملددا بصد ً
فجددار كفددارر مث هللا –عد و د  -أطلدق لددن إنددن إنددل أشددي يف أي طريددقر ابام ددارار رادتددنر عدداوا أشددي يف طريددق

األب درار؟ َلددي طريددق .عدداوا أشددي يف طريددق المددان ل؟ َلددي طريددق برح دهر ا شددي يف أي الو دريقل .وبملددهلليي ربنددا –سددبحانه
وتملدداىل -كددذرا آدي هنايددةر شددوف ال ددرص ددي هللار يملددل ربنددا –سددبحانه وتملدداىل -ب قددول ل دن هنايددة الوريددق إيددهر إنددل

بوب ملمددن عمددرا ددا كنددل همملددرف هنايددة الوريددقر ل ددي ربنددا –سددبحانه وتملدداىل -ل يرتكددنر قددال لددن اهددور إنددل اشددي يف
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طريق هنايمه كذا وكذا وكذار والوريق ده وهنايمه كذا وكذا وكدذار وإندل براكمدن ا شدي يف أي طريدق شدئلر عداوا أشدي

يف الوريق اللي هنايمه األبرارر ا شي ف هر عاوا أشي يف الوريق اللي هنايمه ال فارر ا شي ف ه برحه.
الثبات عل طريق أه اإلميان حيماج إىل جماههللة

وعلشددان ربنددا –سددبحانه وتملدداىل -ي ر ددن وأشددي يف طريددق األب درارر ربنددا –سددبحانه وتملدداىل -فص د لددن طريددق األب درارر
وأو لن طريدق ال فدارر قدال لدن طريدق ال فدار هندايمهي داَلو ق مدة يف هدذه احل داةر "إِن أ ِعمد ِهللن لِ ِل دافِ ِريي سا ِسد

ِ
ريا" اإلنسان 4ر وال افريي دول صفاهتي إهني ب حبوا الدهللن ار والملمد للدهللن ار ل دي األبدرار املرك يدة بمداعمهي
وأ ِغاًّل وسمل ً
دائمدا إىل ا ادرةر واألبدرار دول ه منملمدوا بنملد ي و لدن كبدرير
إن هي ب بصوش يف الهللن ار ب بصوا لآلارة داميًار طريقهي ً
دريار
واجلنةر وفضة "وكلُّوا أسا ِور ِ ي فِضدة" اإلنسدان 21ر "وأ ِكدواا كاند ِ
ل قددوا ِريرا" اإلنسدان 15ر وأعدل تفجدر تفج ً
نمل ير نمل ير نمل ي .وعاوا تثبل عل هذا الوريق الصملبر هذا الوريق طريق أه اإلميانر ربنا –سبحانه وتملاىل -ب قول

لن إنه هو صملب

فملا ف ه صملوبةر لذلن ربنا ب قول لن إنل ماج إىل الصرب.
طريق سه ر هو طريق ً

األ ور اململ نة واملثدبِمة عل طريق أه اإلميان

ط ب ايرا اااي اصرب؟ إيده اململ ندات؟ إيده املثبِمدات؟ يقدول لدن املثبِمدات إندن إندل درص علد القدرآنر و درص علد

الددذكرر و ددرص علد الصدداةر هددي دي ثبمددات القلددب يف هددذا الوريددقر ددع الشددبهات والشددهوات الددهللا أيت يف الوريددق

ا ارر الوريق ا ار طريق فروشر ل دي الوريدق ده طريدق صدملبر حيمداج إىل دي يثبدل ف دهر وربندا –سدبحانه وتملداىل-
يقول لن املثبِمات كمانر يص لن ك شيء يف الوريق –سبحان هللا .-يملدل شدوف اإلنسدان دي سداعة دا يولدهلل حلدهلل
ا يوص اجلنةر مللنا هللا –ع و  -وإايكي نهير يف هذه السورة املباركةر اللي هي صفحملر اللي هدي يملدل سدورة

صفحملر اإلنسانر ل نها اَسها سورة اإليه؟ سورة اإلنسان.
َّنماج أن نمأ

هذه السورة ونمأ

القرآن الملظ ي

سورة اإلنسانر الهللا تمحهلل عي اإلنسانر إنل كإنسان ماج إىل هدذه السدورةر إندل كإنسدان مداج إىل أن تمأ د هدذه

السددورةر مدداج إىل أن تمأ د هددذا القددرآن الملظد ي الددذي ف دده النجدداةر شددوفوا اي إاددوان سددورة واكددهللة بددبر ربنددا –سدبحانه
وتملدداىل -فص د ف هددا ك د شدديءر ل دذلن أه د اإلميددان عنددهللهي راكددةر ل دده؟ إلن ك د األسددئلة اللددي الندداس عددارف س د اّلت
النشددأة واملصددرير واألسددئلة الو وديددةر ربنددا –سددبحانه وتملدداىل -ب نهددا للم د ي عشددان يدر قر عشددان املد ي يددر ق قلبددهر
عارف هناية الوريق بماعه إيهر آدي سورة واكهللةر ربنا –سدبحانه وتملداىل -بدل لدن ف هدا دي أندل؟ و دي الدذي أو دهللا؟
و ادة و ودار والغاية ي و ودار والوريدق الدذي دب عل دن أن تسدل هر وهنايدة هدذا الوريدقر و ثبِمدات هدذا الوريدق

واململ نات لن عل هذا الوريق.

اارت أي الوريقل شئل وأي الفريقل شئل
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فمددأ لوا هددذه السددورة رح ددي هللار ار ددع إىل هددذه السددورةر اق درأ يف تفسددري ددي تفاسددري ه دذه السددورةر اعم د بددا يف هددذه
السورةر أ ا ن القرآن اهور واكنا يملل يف هذا الشهر ال رمير أ ا ن الصداة أن دافظ عل هدار أ ا دن هدذه املثبِمداتر

أ ا ددن الصددحبة الصدداحلةر أ ا ددن هددذه املثدبدمدات لقلبددن الددهللا تسددمملل هبددا ل ددي تددهللا يف رحددة هللا –سددبحانه وتملدداىل-ر
شوف ربنا –سبحانه وتملاىل -خيمي هذه السورة املباركة يقدول إيده "إِن ه ِدذ ِه تد ِذكِرة ۖ فمدي شداء اتدذ إِىل ربِ ِده سدبِ ًا * و دا
تشدداءون إِّل أن يشدداء اّلل ۚ إِن اّلل كددان علِ ًمددا ك ِ ًمددا * ي د ِهلل ِا ددي يشدداء ِيف ر ِحمِ د ِه ۚ والظددالِ ِمل أعددهلل َل د ِي عددذ ًااب ألِ ًمددا"
اإلنسان 31 29ر فاارت أي الوريقل شئلر وأي الفريقل شئل.
ااأة

هذا ونسأل هللا –سبحانه وتملاىل -أن مل القرآن رب ع قلوبنار ونور صهللورنر و داء مهو ندار واهداا مهو ندا وأك انندار
ويددذكرن هللا –عد و د  -ندده ددا ن ِسد نار وأن يمللمنددا ندده ددا هلنددار وأن يراقندا تاوتدده آنء الل د وأطدراف النهددار علد

فهمددا ل مابددنر وعمد ًدا بددهر وأدالنددا يف رحمددن برحمددنر و-صددل هللا علد نب نددا
الو دده الددذي يرحد ه عنددار اللهددي اراقنددا ً
حممهلل وآله-ر واحلمهلل ر را الملاملل.

مت حبمهلل هللا
شاههللوا الهللرس للنشر عل النل يف قسي تفريغ الهللروس يف نمهللايت الوريق إىل هللا وتفضلوا هنا
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

سورة اإلنسان ( " )6إن هذه تذكرة " من برنامج "آيات ت ُتلى"

( صفحة  4من ) 4

