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الليْلسورةُ 

ْحمنِ  ِ الره ِحممِ بِْسِم َّللاه  الره

﴾1 ى  َو اللهْمِل إَِذا مَْغشَ 

﴾2 ى  َو النهَهاِر إَِذا تََجله 
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الليْلسورةُ 

نْنَ َى  َو َما َخلََق الذهَكَر وَ  ْْ ﴾3 ا

﴾4ته ى  إِنه َسْعمَكنْم لَشَ 
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الليْلسورةُ 

ا َمْن أَْعَط ى وَ  ﴾5اتهق َى  فَأَمه
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الليْلسورةُ 

ْسنَ  ﴾6 ى  َو َصدهَق بِاْلحن
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وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى
قال و.بالخلفو صدق : قال ابن عباس و عكرمة« وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى»•

يعنن  صندق: صدق بتوحيد اللَّه، و قال مجاهد و الحسنن: الضحاك
بوعد اللَّه، : و قال قتادة. بالجنة

ة الحسنى النعمة العظمى بحسن موقعها عنند صناحبها، و هنصف صن و •
.الجنة الت  أعدها اللَّه تعالى للمتقين و حرمها من كصب بها

363: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى
ف و الحسنى ص ة قائمنة مقناا الموصنو« وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى»: قولهو •

لنى الظاهر أن التقدير بالعدة الحسنى و ه  ما وعد اهلل منن الونواب ع
اإلن اق لوجهه الكريم و هو تصندي  البعنو و اإليمنان بنه و   منه

منان اإليمان بوحدانيتنه تعنالى  ن  الربوبينة و ايلوهينة، و كنصا اإلي
.بالرسالة  إنها طري  بلوغ وعدف تعالى للوواب

ين   و محصل اآليتين أن يكون مؤمنا باهلل و رسوله و اليوا اآلخر و•
.المال لوجه اهلل و ابتغاء ثوابه الصي وعدف بلسان رسوله

303: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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الليْلسورةُ 

هن ِللْ  رن ﴾7منْسَرى  فََسننمَس ِ
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فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى
سنير تصنيير معناف يسهل عليه ايمر،  التي«  َسَنُيَسِّرُفُ لِلْيُسْرى»و قوله •

التعسير و هو و موله التسهيل و التخ يف، و نقيض التيسير. ايمر سهال
.تصير ا مر صعباً

و تقديرف . ساراًأيسر إذا كور ماله يوسر اي: اليسير نقيض العسير، يقالو •
ى، و حنال  سنيسرف للحال اليسرى،  لصلك أنو  حال اليسير اليسنر

.العسير العسرى

363: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى
ير للعسنرى و التيسن. التيسير لليسرى يكون بأن يصيرهم إلى الجنةو •

لوك و يجو  أن يكون المراد بالتمكين منن سن. بأن يصيرهم إلى النار
ا نمنن  و معناف إنا لسن. طري  الجنة، و التمكين من سلوك طري  النار

مكننهم ، و إنما ناليهالمكل ين من سلوك أحد الطريقين و   نضطرهم 
 ن  باإلقرار عليهما و ر   المن ، و الترغيب    إحداهما، و التزهيند

و إن أسناء.  ان احسن ا ختيار اختار ما يؤديه إلى الجننة. ا خرى
. اختار ما يؤد به إلى النار  من قبل ن سه أتى
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فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى
رى»: قولهو • ليسنرى التيسنير التهيةنة و اإلعنداد و ا«  َسَنُيَسِّرُفُ لِلْيُسنْ

ننو  منن الخصلة الت   يها يسر من غير عسنر، و توصني ها باليسنر ب
حة بتسنهيلها التجو   المراد من تيسيرف لليسرى تو يقه لألعمال الصال

ه و دخول عليه من غير تعسير أو جعله مستعدا للحياة السعيدة عند رب
أقنرب و الجنة بسبب ايعمال الصالحة الت  يأت  بها، و الوجه الونان 

.أوضح انطباقا على ما هو المعهود من مواعد القرآن

303: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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