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 : نزولها سبب

اِن َما َحله ِبِهْم ِمَن الَعَذاِب  * ٌَ ِ ؛ َكَقْوِم َعاٍد ، َوَثُموَد ، َوَقْوِم فِْرَعْوَن ، َوَب ِبٌَن لُِرُسِل لَّلاه ِذْكُر قَِصِص َبْعِض األَُمِم الُمَكذِّ

اِنِهْم  ٌَ َماِر بَسَبِب ُطْغ َك ِبَعاٍد  )َوالده َف َفَعَل َربُّ ٌْ  .) …أََلْم َتَر َك

ِدٌِد * ِه الشه ِر َوالشهرِّ ، َوالِغَنى َوالَفْقِر ، َوَطِبٌَعِة اإلِْنَساِن فً ُحبِّ ٌْ اِة بالَخ ٌَ ِ َتَعالى فً اْبِتالَِء الِعَباِد فً َهِذِه الَح اُن ُسنهِة لَّلاه ٌَ َب

ُه  )لِْلَماِل  ا اإلِْنَساُن إَِذا َما اْبَتالَهُ َربُّ  ) ..َفأَمه

ْفِس * ٌَرِة ، َوالنه ْفِس الشِّرِّ اُن َمَئاِل النه ٌَ اَء ، َوَب ٌَ اَمِة إلى ُسَعَداَء َوأَْشقِ ٌَ ْوَم القِ ٌَ اِس  اآلِخَرةُ َوأَْهَوالَُها َوَشَداِئُدَها ، َواْنقَِساُم النه

َرِة  ٌِّ ُر  )الَكِرٌَمِة الَخ َتَذكه ٌَ ْوَمِئٍذ  ٌَ َم  ْوَمِئٍذ بَجَهنه ٌَ َء  ًْ َك َوالَمَلُك َصفهاً َصفهاً َوِج اً َوَجاَء َربُّ اً َدكه ِت األَْرُض َدكه َكاله إَِذا ُدكه

ْكَرى  وَرِة الَكرٌمة (اإلِْنَساُن َوأَنهى َلُه الذِّ ِة السُّ ٌَ  .إلى ِنَها

 :التفسير 

 . أقسم بالفجر إذا غطى العالم بضٌائه﴾ َواْلَفْجرِ   ﴿

اٍل َعْشرٍ  ﴿ ٌَ  . وأقسم باللٌالً العشر األول من ذي الحجة؛ لشرف زمانها، ففٌها الحج والنسك﴾ َوَل

ْفِ  َواْلَوْترِ  ﴿  . وأقسم بالزوج والفرد من كل نوع وصنف فما تناسل كان له زوجان، وما كان جامًدا ففرد واحد﴾ َوالشه

ْسرِ   ﴿ ٌَ ِل إَِذا  ٌْ  .وأقسم باللٌل حٌن ٌمضً بظلمته، وٌذهب بسواده ﴾ َوالله

 .هل فٌما أقسمت به من هذه المخلوقات قسم كافً لمن له عقل ٌرشده ﴾ َهْل فًِ َذلَِك َقَسمٌم لِِذي ِحْجرٍ  ﴿

َك ِبَعادٍ  ﴿ َف َفَعَل َربُّ ٌْ  .ألم تعلم ماذا فعل ربك بعاد قوم هود ﴾ أََلْم َتَر َك

 .أهل المدٌنة العظٌمة ذات البناء الرفٌ  والقصور واألعمد ﴾ إَِرَم َذاِت اْلِعَمادِ  ﴿

ٌُْخَلْ  ِمْثلَُها فًِ اْلِباَلدِ  ﴿  .التً لم ٌوجد مثل بنائها العجٌب ﴾ الهِتً َلْم 

ْخَر ِباْلَوادِ  ﴿  .وثمود أهلكناهم وكانوا ٌقطعون الصخور فً أودٌتهم وٌبنون بها ﴾ َوَثُموَد الهِذٌَن َجاُبوا الصه

 .وأهلكنا فرعون وقصوره العظٌمة، وجنوده ﴾ َوفِْرَعْوَن ِذي اأْلَْوَتادِ  ﴿

  .هؤالء األقوام أكثروا ظلم الناس وكثرة األنام وسفك الدماء ﴾ الهِذٌَن َطَغْوا فًِ اْلِباَلدِ  ﴿

 .فأكثروا فً البالد الفساد ﴾ َفأَْكَثُروا فٌَِها اْلَفَسادَ  ﴿

ِهْم َربَُّك َسْوَط َعَذابٍ  ﴿ ٌْ  .فأرسل لَّلا علٌهم نصًٌبا من العذاب المؤلم الشدٌد ﴾ َفَصبه َعَل

َك َلِباْلِمْرَصادِ  ﴿  .إن ربك ٌرصد أعمال الفجار وٌرقب أفعال الكفار ﴾ إِنه َربه

قُوُل َربًِّ أَْكَرَمنِ  ﴿ ٌَ َمُه َف ُه َفأَْكَرَمُه َوَنعه ا اإْلِْنَساُن إَِذا َما اْبَتاَلهُ َربُّ فأما اإلنسان إذا ما اختبره ربه بحالة الغنى  ﴾ َفأَمه

 .هذا لمنزلتً عند ربً: فأكرمه بالمال وحسن الحال فإنه ٌغتر وٌنخدع وٌقول



قُوُل َربًِّ أََهاَننِ  ﴿ ٌَ ِه ِرْزَقُه َف ٌْ ا إَِذا َما اْبَتاَلهُ َفَقَدَر َعَل وإذا ما اختبره بالفقر والعسر فضٌ  علٌه الرز ، وقتر علٌه  ﴾ َوأَمه

 .المعٌشة ظن أنه لسوء مكانته وبعده عن ربه

ِتٌمَ  ﴿ ٌَ والصحٌح أنه لٌس اإلعطاء تكرًٌما ولٌس المن  إهانة ولكنكم فً حال الغنى ال تحسنون  ﴾ َكاله َبل اَل ُتْكِرُموَن اْل

 .إلى الٌتٌم

وَن َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكٌنِ  ﴿  .وال ٌحث بعضكم بعًضا على إطعام المسكٌن ﴾ َواَل َتَحضُّ

ا ﴿ َراَث أَْكاًل َلّمً  .وتأكلون المٌراث بنهم وشره ﴾ َوَتأُْكلُوَن التُّ

ا ﴿  .وتحبون جم  المال حّبًا شدًٌدا ﴾ َوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُحّبًا َجّمً

ا ﴿ ا َدّكً ِت اأْلَْرُض َدّكً انتهوا عن هذا الفعل وتذكروا إذا  ﴾ َكاله إَِذا ُدكه

  .زلزلت األرض زلزااًل شدًٌدا ذلك ٌوم القٌامة

َك َواْلَمَلُك َصفًّا َصفًّا ﴿ وجاء ربك لفصل القضاء مجًٌئا ٌلٌ  بجالله ومعه مالئكة السماء فً صفوف وهم  ﴾ َوَجاَء َربُّ

 .متراصون خاشعون لربهم مطٌعون له

ْكَرى ﴿ ُر اإْلِْنَساُن َوأَنهى َلُه الذِّ َتَذكه ٌَ ْوَمِئٍذ  ٌَ َم  ْوَمِئٍذ ِبَجَهنه ٌَ  .وأحضرت النار للمجرمٌن حٌنها ٌتذكر اإلنسان ذنوبه ﴾ َوِجًَء 

اِتً ﴿ ٌَ ْمُت لَِح َتِنً َقده ٌْ ا َل ٌَ قُوُل   .ٌا لٌتنً قدمت خًٌرا لهذه الحٌاة: ٌقول هذا المذنب ﴾ ٌَ

ُب َعَذاَبُه أََحدٌم  ﴿ َعذِّ ٌُ ْوَمِئٍذ اَل  ٌَ  . حٌنها ال ٌعذب مثل عذاب لَّلا أحد لشدة عذابه وقوة عقابه﴾ َف

ٌُوِثُ  َوَثاَقُه أََحدٌم  ﴿  .وال أحد ٌقٌد مثل تقٌٌده ألعدائه فً نار جهنم ﴾ َواَل 

ةُ  ﴿ ْفُس اْلُمْطَمِئنه ُتَها النه ٌه ا أَ ٌا أٌتها النفٌس الراضٌة بدٌن لَّلا المتبعة للرسول صلى لَّلا :  وٌقال لنفس المؤمن الصالح﴾ ٌَ

 .علٌه وسلم المطمئنة بذكر لَّلا

ةً  ﴿ ٌه ًة َمْرِض ٌَ  .عودي إلى ثواب ربك ورضوانه عنه راضٌة عنه مرضٌة بما منحها من ثواب ﴾ اْرِجِعً إَِلى َربِِّك َراِض

 . فادخلً بٌن عباد لَّلا الصالحٌن﴾ َفاْدُخلًِ فًِ ِعَباِدي ﴿

 . وادخلً جنتً مقر رحمتً، فتنعمً بأنعم دار وخٌر جوار﴾ َواْدُخلًِ َجنهِتً ﴿

 

 


