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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 

عن الحميري في قرب اإلسناد، عن أحمد بن محمد عن أحمد بنن و •
فني : سنمته  قون ل: محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال

لة فكان إن رجال كان لرجل في حائط  نخ« وَ اللَّيْلِ إِذا قَغْشى»تفسير 
نخلهك أعطني: فوال-فشكا ذلك إلى رس ل اهلل ص فدعاه-قضر ب 

بنا فسمع ذلنك رجنل منن اانصنار قكننى أ-بنخلة في الجنة فأبى
ي فباع  بتني نخلهك بحائط: فجاء إلى صاحب النخلة فوال-الدحداح

لة فنالن قا رس ل اهلل قد اشهرقت نخ: فوال-فجاءه إلى رس ل اهلل ص
.لك بدلها نخلة في الجنة: فوال رس ل اهلل-بحائطي

307: ، ص20الميزان فى تفسير القرآن، ج
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وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنَى 

تْيَكثمْ إِنَّ سنَ -وَ ما خَلَنََ النكَّكَرَ وَ الْنأثنْ ى»اهلل تتالى على نبي  فأنزل •
  ما ه« وَ صَدَّقَ بِالْحثسْنىوَ اتَّوى»قتني النخلة « أَعْطىمَنْ فَأَمَّالَشَهَّى 

:.«تَرَدَّى-إلى ق ل -فَسَنثيَسِّرثهث لِلْيثسْرى-عند رس ل اهلل ص
:و رواه الومي في تفسيره، مرسال مضمرا: أق ل•

307: ، ص20الميزان فى تفسير القرآن، ج
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الليْلسورةُ 

ى النهن إَِذا تََرده َو َما منْغنِي َعْنهن مَ 
 11﴾
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مَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى

ا ء قغني عن هنكمتناه أي شي« وَ ما قثغْنِي عَنْ ث مالث ث إِذا تَرَدَّى»ق ل و •
ننار قتني فني« إِذا تَرَدَّى»الكي بخل بمال ، و لم قخرج حَ اللَّ  من  

لي  و ه  المروي عن أبي جتفر ع-في ق ل قهادة و أبي صالح-جهنم
.السالم

.متناه إذا مات: و قال مجاهد•
إِذا »و قينل . ء قغنين في الوبر أي شني« إِذا تَرَدَّى»متناه : و قال ق م•

.في النار فما الكي قغني « تَرَدَّى

364: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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مَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى

ان الهردي ه  السو ط من مك« وَ ما قثغْنِي عَنْ ث مالث ث إِذا تَرَدَّى»: و ق ل •
جهننم عال و قطلَ على الهالك فالمراد سو ط  في حفرة الوبر أو في

.أو هالك 
أو ء قغني  مال  إذا مات و هلكاسهفهامية أو نافية أي أي شي« ما»و •

.ليس قغني عن  مال  إذا مات و هلك

303: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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