
 اللیل األقسام في سورة 

 نَّ إِ *  َواْألُْنثَى الذََّكرَ  َخلَقَ  َوَما*  تََجلَّى إَِذا َوالنََّھارِ *  یَْغَشى إَِذا َواللَّْیلِ اللیل: سورة 
  لََشتَّى َسْعیَُكمْ 
 

 :سورة اللیل
 واالمساك  : االنفاقمحور سورة اللیل

 
 المقسم بھ: 

 واللیل إذا یغشى .1
 والنھار إذا تجلى .2
 وما خلق الذكر واألنثى .3

 
 األقسام جمیعھا تضاد  -

 
 یَْغَشى إَِذا ) َواللَّْیلِ 1(آیة 

 إلى لك أقسم هللا باللیل إذا یغشى األرض وكل شيء على األرض فیسكن -
 والتعب. الكد من العباد ویستریح ومسكنھ، مأواه

 اء اللیل أقرب لإلخالص في العبادة والصالة.وغش -
 یغشى شيء بعد شيء  –یغشى: فعل مضارع  -
 من نعم هللا العظیمة على الناس  اللیل وغشاھا -
 الكفر والضاللة  ظلمات اللیل= -

 
 

  تََجلَّى إَِذا َوالنَّھَارِ ) 2(آیة 
 واوانتشر بنوره، فاستضاءوا (تجلى) ظھر وباَن للخلق بطلوع الفجر، -

 صالحھم.م في
 النھار یشمل: الفجر => ضحى => ظھر => عصر  -

 
 اللیل =/= النھار  -



 یغشى =/= تجلى -
 النھار = نور الوحي والھدایة  -
 اللیل والنھار زمان السعي -

 
 

 َواْألُْنثَى الذََّكرَ  َخلَقَ  ) َوَما3(آیة 
 ما:  -

o  هللا سبحانھ وتعالى أقسم  –الموصولة أي الذي خلق الذكر واألنثى
 لق الذكر واألنثىبنفسھ خا

o مصدریة أي بكل ذكر وأنثى 
 

تضاد  وھما(ولیس الذكر كاألنثى)  خلق الذكر واألنثى: وھم أضداد -
 كاللیل والنھار.

 خلق الذكر واألنثى من آیات هللا لیبقى النوع البشري. -
 الشھوة، بسلسلة اآلخر إلى منھما كال وقاد یضمحل، وال النوع لیبقى -

 .لآلخر مناسبًا منھما كًال  وجعل
 

 نفسھ أقسم هللا بالساعي -
 

 جواب القسم: 
 إن سعیكم لشتى  .1

 
 لََشتَّى َسْعیَُكمْ  إِنَّ ) 3(آیة 

 
 أعمالكم مخلفة من حیث: إن سعیكم لشتى في: -

o  (الزم {شخصي} & متعدي {مع الناس}) نفس األعمال 
o  مقدار العمل 
o  النشاط فیھا 
o الغایة المقصود 

 
 

 أفضل سعي: 
 أعطى §



 (عدم اتباع الھوى)اتقى  §
 )" هللا إال إلھ ال"  بـ صدق( وصدق بالحسنى §

 > فسنیسره للیسرى=
 

 أسوء سعى: 
 بخل  §
 (باتباع الھوى) واستغنى §
 وكذب بالحسنى §

 > فسنیسره للعسرى=
 

أھم دعامة المجتمع = أعطى + اتقى + صدق بالحسنى (اإلخالص  -
 لوجھ هللا)

كما أن الذكر واألنثى یكملون بعض، كذلك سعي االنسان یجب أن یكون  -
 .صل الى الناسمتعدي ی

	


