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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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الليْلسورةُ 

هن ِللْ  رن ﴾7منْسَرى  فََسننمَس ِ
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الليْلسورةُ 

ا َمْن بَِخَل َو ا ﴾8ْستَْغن َى  َو أَمه

ْسنَ  ﴾9 ى  َو َكذهَب بِاْلحن

هن ِللْ  رن ﴾10عنْسَرى  فََسننمَس ِ
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وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنَى 

يعني به من منع  قعا الهَّعه الع  « وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى»قوله و •
لك و أوجب عهيه من الزكاة و الحقوق الواجبة في ماله، و استغنى بع 

. كثر ماله، فسنيسره لهعسرى يعني طريا النار

ير فع  قاجعة و قد بينا كيفية تيسير الهَّه ل لك من التمكين أو التصعي•
. إلعادته

364: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى
ير لهعسعرى و التيسع. التيسير لهيسرى يكون بأن يصيرهم إلى الجنةو •

. بأن يصيرهم إلى النار
تمكعين يجوز أن يكون المراد بالتمكين من سهوك طريا الجنة، و الو •

. من سهوك طريا النار
نضطرهم معناه إنا لسنا نمن  المكهفين من سهوك أقد الطريقين و الو •

ي ، و إنما نمكنهم بعاإلقرار عهيهمعا و رفع  المنع ، و الترفيعب فعاليه
ه فان اقسن االختيار اختار ما يؤديع. إقداهما، و التزهيد في االخرى

.ه أتىو إن أساء فاختار ما يؤد به إلى النار فمن قبل نفس. إلى الجنة

364-363: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنَى 

، و هعو العسرى البهية العظمى بما تعؤد  اليعه، و نقيضعها اليسعرىو •
يسرى، مأخوذ من العسر و اليسر، فحال العسر العسرى و قال اليسر ال

ه لهعود المعنى فسنيسر: قال الفراءو . و م كره األيسر، و األمر األعسر
إلى الصالح من االعمال و نيسره من االعمال لهعسرى عهعى مزاوجعة

. الك م

364: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنَى 

هَّعه، األولى أن تكون اآليتان عهى عمومهما في كل من يعطي قا الو •
ص دليل قاط  عهى أن المخت-هاهنا-و كل من يمن  ققه، ألنه ليس

بها إنسان بعينه، 
، بأنها نزلت في أبي الدقداح االنصار ، و سمرة بن قبيرو  و قد•

.و رو  في فيره. و رووا في ذلك قصة معروفة

364: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنَى 

تَغْنى»: قوله تعالى• نىوَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسعْ رسهس فَسَنسوَ كَع َََّ بِالْحسسعْ يَسعر
البخعل مقابعل اإلعطعاء، و « وَ ما يسغْنِي عَنْهس مالسعهس إِذا تَعرَدَّىلِهْعسسْرى

،االستغناء طهب الغنى و الثروة باإلمساك و الجم 
اهلل الع   و المراد بالتك يب بالحسنى الكفر بالعدة الحسنى و ثعواَ•

.بهغه األنبياء و الرسل و يرج  إلى إنكار البعث
الحة، و المراد بتيسيره لهعسرى خ النعه بععدم توفيقعه لاعمعال الصع•

.بتثقيهها عهيه و عدم شرح صدره لإليمان أو إعداده لهع اَ

303: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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