
 

 

 

 

 

 

ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ بِْسِم اللَّ
ْيِل ِإَذا َيْغَشً  ً (1)َواللَّ َهارِ ِإَذا َتَجلَّ  (2) َوالنَّ

ْنَثً  كََر َواْْلُ  ِإنَّ َسْعَيُكْم (3)َوَما َخَلَق الذَّ
 ً َقً (4)َلَشتَّ ا َمْن َأْعَطً َواتَّ  (5) َفَأمَّ

َق بِاْلُحْسَنً  ُرُه لِْلُيْسَري (6)َوَصدَّ  َفَسُنَيسِّ
ا َمْن َبِخَل َواْسَتْغَنً (7) َب (8) َوَأمَّ  َوكَذَّ

ُرُه لِْلُعْسَري (9)بِاْلُحْسَنً   َوَما (10) َفَسُنَيسِّ
ي   ِإنَّ َعَلْيَنا (11)ُيْغِني َعْنُه َماُلُه ِإَذا َتَردَّ

 (13) َوِإنَّ َلَنا َلْْلِخَرَة َواْْلُوَلً (12)َلْلُهَدي 
 ً ٌَّ (14)َفَأْنَذْرُتُكْم َناًرا َتَلظَّ  ٌَ َيْصٍََها ِإ

ً (15)اْْلَْشَقً  َب َوَتَىلَّ ِذي كَذَّ  (16) الَّ
ُبَها اْْلَْتَقً  ِذي ُيْؤِتي َماَلُه (17)َوَسُيَجنَّ  الَّ

 َوَما ِْلََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة (18)َيَتزَكًَّ 
ٌَّ اْبِتَغاَء َوْجِه َربِِّه اْْلَْعَلً (19)ُتْجَزي   (20) ِإ

 (21)َوَلَسْىَف َيْرَضً 
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ْغَشى ﴿ ٌَ ِل إَِذا  ٌْ َهاِر إَِذا  ﴿.﴾ أقسم باللٌل إذا غطى العالم بسواده َواللَّ َوالنَّ
َكَر  ﴿.﴾ وأقسم بالنهار إذا جلى العالم بضٌائه َتَجلَّى َوَما َخَلَق الذَّ

ُكْم َلَشتَّى ﴿.﴾ وأقسم بخلق الزوجٌن الذكر واْلنثى َواْْلُْنَثى ٌَ ﴾ إن  إِنَّ َسْع
ا َمْن أَْعَطى  ﴿.عملكم مختلف ما بٌن مهتد وضال، وصالح وفاسد َفأَمَّ

َق ِباْلُحْسَنى ﴿.﴾ فأما من بذل ماله واتقى ربه فً بذله َواتََّقى ﴾  َوَصدَّ
ٌُْسَرى ﴿.وصدق بأن هللا ٌثٌبه على عمله ُرهُ لِْل سِّ ٌَ ﴾ فسنوفقه ْلٌسر  َفَسُن

ا َمْن َبِخَل َواْسَتْغَنى ﴿.اْلمور ونسهل له عمل الصالحات ﴾ وأما من  َوأَمَّ
َب ِباْلُحْسَنى ﴿.أمسك ماله فبخل على نفسه بثواب ربه ﴾ وكذب  َوَكذَّ

ُرهُ لِْلُعْسَرى ﴿.بثواب اْلعمال ٌوم الحساب سِّ ٌَ ﴾ فسنولٌه ما تولى  َفَسُن
َوَما  ﴿.ونوجهه إلى الذي اختاره من سوء العمل فٌسهل علٌه الذنب

ى ﴾ وال ٌحمٌه ماله من التردي فً النار  ٌُْغِنً َعْنُه َمالُُه إَِذا َتَردَّ
َنا  ﴿.والوقوع فً غضب الجبار فماله الذي بخل به ال ٌدافع عنه ٌْ إِنَّ َعَل

﴾ إن علٌنا أن نبٌن الهدى للناس بإنزال الكتب وإرسال  َلْلُهَدى
﴾ فاآلخرة واْلولى ملكنا وفً  َوإِنَّ َلَنا َلْْلَِخَرَة َواْْلُوَلى ﴿.الرسل

تصرفنا فلٌسألها الراغبون فٌها فخٌر الدنٌا وخٌر اآلخرة ال ٌحصل إال 
﴾ فحذرتكم نار جهنم فإنها تتوقد دائًما فال  َفأَْنَذْرُتُكْم َناًرا َتَلظَّى ﴿.بإذننا
ْصاَلَها إاِلَّ اْْلَْشَقى ﴿.تطاق ٌَ ﴾ ال ٌدخلها وٌخلد فٌها وٌستحقها إال  اَل 

َب َوَتَولَّى ﴿.الكافر الشقً ﴾ الذي كذب بالخبر، وتولى عن  الَِّذي َكذَّ
ُبَها اْْلَْتَقى ﴿.اْلمر ٌَُجنَّ ﴾ وسٌبعد عن النار وغضب الجبار التقً  َوَس
َتَزكَّى ﴿.الورع ٌَ ٌُْؤِتً َماَلُه  ﴾ الذي ٌنفق ماله فً سبٌل هللا خوًفا  الَِّذي 

﴾ ولٌس ْلحد من الناس  َوَما ِْلََحٍد ِعْنَدهُ ِمْن ِنْعَمٍة ُتْجَزى ﴿.من الذنوب
عنده ٌد ٌرٌد أن ٌكافئه علٌها وال جمٌل ٌحب رده لفاعله بل لوجه هللا 

ِه اْْلَْعَلى ﴿.وحده ﴾ ولكنه أنفق ماله لرضى ربه  إاِلَّ اْبِتَغاَء َوْجِه َربِّ
ٌَْرَضى ﴿.وطلب الثواب ﴾ ووهللا لنرضٌنه فً جنات النعٌم  َوَلَسْوَف 
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