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سورة الناس



معنى الّناس

رقم السورة في
المصحف

نزول السورة

عدد اآليات

اسم للجمع
من بني آدم

114

مكية

6 آيات



سورة الناس آخر سورة في القرآن. هذه السورة وسورة الفلق

يبدآن ب"أعوذ"، وهو سؤال الحفظ. 

 

في هذه السورة هللا سبحانه وتعاىل يُعلمنا سؤال الحفظ من

الشيطان ووسواسه، وهو أعظم شر ال يُرى بالعين.

سبب النزول



الشيطان أعظم عدو للبشر، وهو مصدر الشر. يوسوس في صدور الناس

ويُظهر القبيح لهم جميال. ويُظهر األعمال الصالحة لهم صعبة وشاقة. 

 

من طبيعة الشيطان أنه يتراجع وينقبض  إذا ُذكر هللا، لذلك كي نهزم

الشيطان علينا أن نسأل هللا بأسمائه الحسنى. ُذكر ثالثة أسماء من أسماء هللا

في هذه السورة. 

خالصة السورة



هللا ربنا الذي يربينا ويهتم بنا. جميع الخلق تحت ربوبيته.رب

هللا ملك ومالك كل شيء وكل شخص، حتي قلوبنا ُملٌك له.

جميع الخلق تحت ُملك هللا وهو مالكهم.

هللا هو إلُهنا ال إله إال هو. وهو الذي نعبده ألننا نحبه ونعظمه.

خالصة السورة

ملك

إله



هذه األسماء الثالث جدا مهمة لهزيمة الشيطان. كذلك علينا أن نحذر من

بعض الناس الذين يأمرونا أن نترك األعمال الصالحة ويُجملون األعمال

السيئة لنا. بقراءة هذه السورة، نحن نسأل هللا أن يحفظنا من شر الشيطان،

وشر هؤالء الناس الشريرين.

خالصة السورة



الشيطان أعظُم شرا من الشرور الخارجية األخرى، لذلك ذكرت ثالثة
أسماء من أسماء هللا في هذه السورة لحفظنا منه. 

 
ال شيء يستطيع أن يهزم أسماء هللا، لذلك علينا أن نذكر هللا دائما وال

نغفل عن ذكره، كي ال يهجمنا الشيطان بأفكاره الشريرة. 
 

علينا أن نُصاحب أصدقاء صالحون يُذّكرونا بالله ونترك الذين يُبعدونا
عن هللا (سبحانه وتعاىل).

الدروس المستفادة



سورة الناس وسورة الفلق يحفظوننا من جميع
الشرور الداخلية والخارجية. لذلك ال تنسى أن
تقرأ هذه السورتين في الصباح والمساء وقبل
النوم، كما كان يفعل النبي (صىل هللا عليه

وسلم).

هل تعلم



الحمد لله
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