
 سورة الإنسان

تعالج هذه السورة أموراً تتعلق بالآخرة وتتحدث عن نعيم المتقين 
 .الأبرار في دار الخلد في جنات النعيم

ابتدأت ببيان قدرة هللا في خلق الإنسان في أطوار، وتهيئته ليقوم 
َعَلى الِْإنَساِن  بأنواع العبادة المكلف بها، من قوله تعالى: }َهْل أََتى  

نَ  ْهِر َلْم يَُكن َشيًْئا مَّْذُكورًا ) ِحيٌن م ِ ا َخَلْقَنا الِْإنَساَن ِمن نُّْطَفٍة 1الدَّ ( إِنَّ
بَْتِليِه َفَجَعْلَناُه َسِميًعا بَِصيرًا ) ِبيَل إِمَّا َشاِكرًا 2أَْمَشاٍج نَّ ا َهَديَْناُه السَّ ( إِنَّ

يَن َسلَا3َوإِمَّا كَُفورًا ) ا أَْعَتْدَنا ِلْلكَاِفِر ({4ِسَل َوأَْغلَالًا َوَسِعيرًا )( إِنَّ . 

تحدثت عن نعيم أهل الجنة، في قوله تعالى: }إِنَّ الْأَبْرَاَر يَشَْرُبوَن ِمن 
ُروَنَها َتْفِجيرًا 5كَأٍْس كَاَن ِمزَاُجَها كَاُفورًا ) ِه ُيَفج ِ (َعيًْنا يَشَْرُب ِبَها ِعبَاُد اللَّ

(6}) . 

ْذِر ذكرت أوصاف السعداء بإسهاب، من قوله ت عالى: }ُيوُفوَن ِبالنَّ
يََخاُفوَن يَْوًما كَاَن شَرُُّه ُمْسَتِطيرًا ) َعاَم َعَلى  7َو ُيْطِعُموَن الطَّ ُحب ِِه  ( َو

يَتِيًما َوأَِسيرًا ) يُد ِمنُكْم َجزَاًء 8ِمْسِكيًنا َو ِه لَا ُنِر َما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَّ ( إِنَّ
ا َنَخافُ 9َولَا ُشُكورًا ) ب َِنا يَْوًما َعُبوًسا َقْمَطِريرًا ) ( إِنَّ ({10ِمن رَّ . 

أشادت بما لهم عند هللا في دار الكرامة من نعيم مقيم، من قوله 
اُهْم َنْضَرًة َوُسُرورًا )تعالى: }َفَوَقاُهُم اللَُّه شَرَّ َذ   ( 11ِلَك اْليَْوِم َوَلقَّ

يرًا ) ًة َوَحِر ({12َوَجزَاُهم ِبَما َصبَُروا َجنَّ . 

ردت نعيم أهل الجنة في المأكل والمشرب والملبس ومن س
ِكئِيَن ِفيَها َعَلى الْأَرَائِِك ۖ لَا يَرَْوَن ِفيَها  يخدمهم، من قوله تعالى: }مُّتَّ

يرًا ) َذا كَاَن َلُكْم َجزَاًء ({ الى قوله تعالى: }إِنَّ َه  13َشْمًسا َولَا زَْمَهِر
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({22َوكَاَن َسْعُيُكم مَّْشُكورًا ) . 

ء بنوره، من  ي
ختمت بأن هذا القرآن هو تذكرة لمن له قلب يعي أو فكر ثاقب يستض 
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