سورة الليل
تتحدث السورة عن سعي الإنسان وعمله وكفاحه في الحياة ،ثم

.تتحدث عن نهايته إما إلى النعيم أو إلى الجحيم

ابتدأت بالقسم بالليل إذا غشي الخلائق ،وبالنهار إذا أنار الوجود،

وبالخالق العظيم للذكر والأنثى ،أن عمل الخلائق مختلف ،وطريقهم

ما
النه ِ
متباين ،قال تعالىَ ( :والليْ ِل إِ َذا يَ ْغشَى {َ }1و َ
ار إِ َذا َت َجلى {َ }2و َ
َشتى
مل َ
َ {4}).خل َ
َق الذكَ َر َوالْ ُأنثَى { }3إِن َ
س ْعيَ ُك ْ

وضحت سبيل السعادة وسبيل الشقاء ،وبينت طريق طالب النجاة

وبينت أوصاف الأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار ،قال تعالى( :
َ
َ
س َرى
ص َ
س َنى {َ }6ف َ
سر ُه ِل ْل ُي ْ
دق ِبا ْل ُح ْ
من أ ْع َطى َوات َقى {َ }5و َ
َفأما َ
س ُنيَ ُ
َ
سر ُه
اس َت ْغ َنى {َ }8و َ
من بَ ِخ َ
س َنى {َ }9ف َ
ذب ِبا ْل ُح ْ
ل َو ْ
ك َ
{َ }7وأما َ
س ُنيَ ُ
س َرى
ِ {10}).ل ْل ُع ْ
نبهت لاغترار الناس بأموالهم وثرواتهم وهي لا تنفعهم شيئا يوم

القيامة ،وذكرتهم بالحكمة من توضيح طريق الخير والشر ،قال

ما ُل ُه إِ َذا َت َردى { }11إِن َعلَيْ َنا َل ْل ُه َدى {َ }12وإِن
ما ُي ْغنِي َع ْن ُه َ
تعالىَ ( :و َ
آخ َر َة َوالْ ُأولَى
َ {13}).ل َنا َللْ ِ

حذرت أهل مكة من عقاب هللا وانتقامه من المكذبين بآياته ورسوله
َ
م َناراً َتلَظى { }14لَا
وأنذرتهم من النار وعذابها ،قال تعالىَ ( :فأن َذ ْر ُت ُك ْ
ذب َو َت َولى
صلَا َ
ها إِلا الْأَ ْ
ش َقى { }15ال ِذي كَ َ
 {16}).يَ ْ
ختمت بذكر نموذج المؤمن الصالح الذي ينفق في وجوه الخير

ليزكي نفسه ويصونها من عقاب هللا ،وضربت مثلا بأبي بكر رضي

هللا عنه حين اشترى بلالاً وأعتقه في سبيل هللا ،قال تعالى:
ند ُه
ما لِأَ َح ٍد ِع َ
(و َ
َ
مال َُه يَ َت َزكى {َ }18و َ
س ُي َجن ُّب َها الْأَ ْت َقى { }17ال ِذي ُي ْؤتِي َ
ضى
م ٍة ُت ْج َزى { }19إِلا ابْتِ َغاء َو ْج ِه َر ِ
ِمن ْ
ف يَ ْر َ
به الْأَ ْعلَى {َ }20ول َ
َس ْو َ
نع َ
{21}).

