
 سورة الضحى

 : وهلا مقصدان. ، سموت بذلك لإلقسام به يف مستهلها(الضحى)سورة 

  . ظـد ربف، ومـة اهلل ظؾقف أوهلام بقان مـزلة الـبل  - 

.  إظالء الؼقؿ اخلؾؼقة: ثاكقفام- 

 ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ   چ چ چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄ   ڄ ڄ]

 گ گ   ک ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ

 [ڻۀ ڻ ڻ ڻ   ں ں ڱ ڱ ڱ   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ   گ گ

 ٻ ٱ]: قد تؼدم ذكر اخلالف يف ادراد بالضحك، ظـد ققل اهلل تعاىل[ڄ]

. ، هؾ هق أول الـفار، أم أكف يشؿؾ الـفار كؾف{1:الشمس} [   ٻ

غطك : وققؾ معـاها. اشتقى، وشؽـ (: شجك)ومعـك . إذا لؾظرفقة [   ڃ ڃ ڄ ڄ]

وهذه ادعاين الثالث متؼاربة، وال تعارض بقـفا؛ فنكف إذا اقبؾ، . أقبؾ: وققؾ معـاها. بظالمف

 ففل معان متؼاربة، يؼسؿ فقفا الرب  . غطك بظالمف، وإذا غطك بظالمف اشتقى، وشؽـ

بنقبال الؾقؾ، وما يصحبف مـ تغشقة هذا الؽقن كؾف بسقاده، وما  يـتج ظـ ذلؽ مـ شؽقن 

وهذا يتضح يف األزمـة السابؼة؛ فنذا غربت الشؿس، أوى كؾ أحد إىل مـزلف، . وضؿلكقـة

وهذا يؼقي أن يؽقن ادراد . فاهلل تعاىل يؼسؿ هبذه احلالة. وشؽـت األصقات، وهدأ الؽقن

 . أول الؾقؾ: بالضحك أول الـفار؛ لؽل يؽقن مؼابال لؾقؾ إذا شجك، أي

فنن كان صحقًحا يف ! ذهب: ، لؽـ فقف غرابة، أي(شجك) وقد ققؾ ققل رابع يف معـك     

 .مـ األضداد (شجك)الؾغة، فؿعـك ذلؽ أن كؾؿة 

 . والقدع هق السك. كافقة : (ما) [   چ چ چ چ ڃ ڃ]

ما تركؽ، ربؽ يا حمؿد، : فادعـك. أبغض، وجػا: (قذ)ومعـك . وما قالك: يعـل [ چ چ ]

 . وال أبغضؽ، والجػاك، كام زظؿ ادرشكقن



ظؾقف شقرة -   تعاىل –فلول ما أكزل اهلل .  كان يـزل ظؾقف القحل متتابًعاوذلؽ أن الـبل  

ثؿ اكؼطع ظـف القحل، كام جاء يف . ، وتتابع القحل(اددثر)، ثؿ بعد ذلؽ كزلت شقرة (اقرأ)

 اصتاق لف صقًقا ظظقاًم، وحلؼف مـ  الؾفػ رء السر، مخسة ظرشيقًما، حتك إن الـبل  

والصحقح ما رواه  البخاري، ظـ ُجـُْدَب .  قالهظظقؿ، ووقع يف كػسف رء أن يؽقن اهلل  

ـَ ُشْػَقاَن َرِ َ اهللُهَّللُ َظـُْف َقاَل  ،  َأْو َثاَلًثااْصَتَؽك َرُشقُل اهللُهَّللِ : ْب َفَجاَءْت اْمَرَأٌة . ، َفَؾْؿ َيُؼْؿ َلْقَؾَتْْيِ

دُ : َفَؼاَلْت  ، َأْو َثاَلَثةٍ . إيِنيِّن أَلَْرُجق َأْن َيُؽقَن َصْقَطاُكَؽ َقْد َتَرَكَؽ ! َيا حُمَؿُهَّلل . َ ْ َأَرُه َقِرَبَؽ ُمـُْذ َلْقَؾَتْْيِ

َظَؽ َربُّضَؽ َوَما  َقَذ ": َفَلْكَزَل اهللُهَّللُ  ْقِؾ إَِذا َشَجك َما َودُهَّلل َحك َوالؾُهَّلل متػؼ ظؾقف"َوالضُّض
()
ويف . 

  :يِف َغاٍر، َفَدِمَقْت ُأْصُبُعُف، َفَؼاَل الـُهَّللبِلُّض ُكـُْت َمَع الـُهَّللبِليِّن : السمذي، ظـف

  َويِف َشبِقِؾ اهللُهَّللِ َما َلِؼقِت               َهْؾ َأْكِت إاِلُهَّلل إِْصَبٌع َدِمقِت 

يُؾ : َقاَل  ُكقنَ َوَأْبَطَل َظَؾْقِف ِجْزِ دٌ : ، َفَؼاَل ادُْرْشِ َع حُمَؿُهَّلل َظَؽ  ": َفَلْكَزَل اهللُهَّللُ َتَعاىَل . َقْد ُوديِّن  َما َودُهَّلل

ـٌ َصِحقٌح : َقاَل َأُبق ِظقَسك. "َربُّضَؽ َوَما َقَذ  َهَذا َحِديٌث َحَس
()
.  

 . فػل هذه اآليات يطؿئـ اهلل كبقف، ويسؾقف ظام قالف ادرشكقن، ويبطؾ دظقاهؿ    

 ې ې ۉ ۉ]: و  يزل أكبقاء اهلل تعاىل يعاكقن مـ همالء الطاظـْي، كام قال اهلل 

و  يزل أظداء الرشؾ . {31:الفرقان} [   وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

  خاصة، وحتك يقمـا هذا يؾؼك أكبقاء اهلل، ظامة، وكبقـا . يـالقن مـفؿ، ويمذوهنؿ بادسبة

 ويقجفقن لف  ادطاظـ كان ادسترشققن يـالقن مـ صخص كبقـا . األذى، والطعـ

 بالرشقم وجاء همالء الغربققن، الققم، لقمذوا الـبل . لقستزلقا ادسؾؿْي ظـ إشالمفؿ

 يف الؼؿة  السامؼة، ال فؿؼام كبقـا ! ادسقئة، وباألفالم، وبادؼاالت السقئة، ولؽـ أكك هلؿ

 ظـ الرد، ظػل مـولؽـ هذا الي. يتؿؽـ همالء األدظقاء ادزيػقن مـ أن يطالقه بؼالمة طػر

                                                           
(. 1797)صحيح مسلم , (4950) صحيح البخاري ()
. صححه األلباني (3345) سنن الترمذي ()



ظز كبقف، م واكتصارًا لف، وإال فنن اهلل كارص ديـف،  و وذلؽ حػظا لديـ اهلل، وغرًة ظذ كبقف

.  

ما أظد : ىوادعـ.  الم الؼسؿ[ڇ]الالم يف ققلف  [   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ]     

 . الدكقا: أي [ ڍ ڇ ڇ ڇ ]اهلل لؽ يف الدار اآلخرة، مـ الؽرامة والـعقؿ 

فاهلل . لؾؼسؿ، أيضاً  (الالم)لؾؿستؼبؾ، و (شقف) [   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]     

 . تعاىل يعد كبقف بجزيؾ العطاء، حتك يبؾغ درجة الرضا

 أمران مـػقان، وأمران: وجقاب الؼسؿ.  وهذه اجلؿؾ، جقاب الؼسؿ، يف مطؾع السقرة    

 : مثبتان

   [   چ چ چ چ ڃ ڃ] فادـػقان      -

 [   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ] وادثبتان      -

إذًا ال أرىض  واحد مـ أمتل ):  قالأن الـبل : قال بعض ادػرسيـ، وروي يف ذلؽ حديث

(يف الـار، أو ال أرىض أن يدخؾ أحد مـ أمتل يف الـار
()

، ولؽـ هذا حديث ضعقػ، 

ويتعؾؾ بف أصحاب األماين الباضؾة، مـ أهؾ الػسؼ، فقسقغقن ألكػسفؿ ارتؽاب ادعايص 

 .  تسقيؾ، وتزيْي، وإمالء الشقطان هلمالء لقتامدوا يف معاصقفؿمـوالػجقر، وهذا 

وقد أضال ابـ الؼقؿ، رمحف اهلل
()

.  إكام يرضقف ما  ير  ربف، يف رد هذا الؼقل، وأن الـبل 

فنذا كان اهلل ال يرىض ظـ الػاشؼْي، وال يرىض ظـ الظادْي، وال يرىض ظـ ادجرمْي، 

  !  بام   يرض بف اهلل؟فؽقػ يرىض كبقف 

                                                           
الوجيز ,(2/164) عن ابن عباس موقًفا عليه (شعب اإليمان, )ضعيف لم يثبت عن النبي . (8/542)الدر المنثور ()

(1210). 
 (.112)  التبيان ()



 : [   ڑ ڑ ژ ژ ڈ]:  فؼالثؿ إن السقاق بعد ذلؽ تقجف باخلطاب إىل الـبل 

واجلقاب ظذ السمال ادبدوء .  أي وجدك :[ ژ ڈ]هذا اشتػفام تؼريري؛ ألن معـك

 : هبؿزة

  ((بذ)) يف حال اإلثبات      -

  ((كال)) ويف حال الـػل      -

 .وجده يتقاًم فلواه ! بذ: فجقابف

  تقيف أبقه ظبد اهلل، وهق محؾ، فعطػ ظؾقف جده ظبد ادطؾب، ثؿ    يؾبثذلؽ أن كبقـا 

ثؿ مات .  أن بؾغ شت شـْي، فتقفقت أمف، ففذا القتؿ أصد ما يؽقن؛ بذهاب األبقيـبعد

: ضؿؽ ظؿؽ أبق ضالب إلقف، أو: أي: فؿعـك آوى. ظؿف ظبد ادطؾب، فلواه ظؿف أبق ضالب

  . إىل ظؿؽ أيب ضالبضؿؽ اهلل 

ولقس ادؼصقد . جاهال بديـف: ادؼصقد هـا أي (ضاال) [   ک ک ک ک]

بالضالل هـا أكف قارف صقئا مما يؼارف الضالقن، ولؽـ ادؼصقد تائًفا ظـ ضريؼ احلؼ، الذي 

 يتؾؿس احلؼ، ويبحث ظـف، حتك  إكف آل بف األمر إىل أن هق ديـ اهلل تعاىل ، فؼد كان الـبل 

، يتلمؾ، ويتعبد لؾخالؼ، لؽـ دون أن يؽقن ظـده (غار حراء)يتحـث الؾقايل ذوات العدد يف 

وياهلا مـ هداية، هل أظظؿ هداية، . هداه لديـفو، أكرمف اهلل بالـبقةذيعة يعؿؾ هبا، حتك 

 . فؼد أكزل اهلل  تعاىل ظؾقف القحل، وظؾؿف ما   يؽـ يعؾؿ، وكان فضؾ اهلل ظؾقف كبًرا

يعـل فؼًرا، ظالة ظذ غرك، فلغـاه اهلل تعاىل أيام غـك، فصار : [   گ گ گ گ]

 كان  يتؼؾؾ يف لف الػلء، واخلؿس مـ الغـقؿة، يـػؼ مـفا كػؼة مـ ال خيشك الػؼر، مع أكف 

ـْ َكْثَرِة ): ذات كػسف، وذلؽ أن الغـك هق غـك الـػس، كام قال بليب هق وأمل َلْقَس اْلِغـَك َظ

ُهَّلـل اْلِغـَك ِغـَك الـُهَّللْػسِ 
متػؼ ظؾقف(اْلَعَرِض، َوَلؽِ

()
 .  

                                                           
 (. 1051)صحيح مسلم , (6446) صحيح البخاري ()



ومـ تلمؾ يف حال الـاس، أدرك أن الغـك لقس ظـ كثرة العرض؛ مـ ظؼار، وأشفؿ، 

فؽؿ مـ إكسان مؾؽ هذه مجقًعا، لؽـ يف قؾبف فؼر، . ومراكب، ودور، وقصقر، وثقاب

وكؿ مـ إكسان رزق . وصح، فال يستؿتع بمء مما أويت، ففق مسؽْي، وإن مؾؽ اداليْي

الؼـاظة، وغـك الـػس، واكتػل بام تقرس، فطابت كػسف، وقرت ظقـف، ورأى أكف مـ أغـك 

 .العادْي

ويـبغل لإلكسان أن يريب كػسف ظذ الؼـاظة، فنكؽ لـ تلكؾ أكثر مـ مؾء بطـؽ، ولـ تؾبس 

فنذا رزقت هذه الؼـاظة فؽلكام حقزت . أكثر مـ ضقل بدكؽ، ولـ تسؽـ يف أكثر مما يؽـؽ

ق، يؿقت، فال يذهب إىل قزه إال . لؽ الدكقا بحذافرها ب أمقالف، وترشيِّن ترى الرجؾ، تغريِّن

ويسك . بثقبْي، ال يتجاوزان بضعة أمتار، ويلوي إىل بقت مقحش، ضقلف قدر ضقلف فؼط

 .األرا ، والدور، والؼصقر، لقارثف

وإذا أجرى اهلل تعاىل يف يده خًرا، . فال بد مـ اظتبار هذه ادعاين، وظقشفا حًؼا، وصدًقا

فرتػؼ بام . فؾرتػؼ بف، ولؽـ يعؾؿ أكف ظارية، تـتؼؾ مـف إىل غره، كام اكتؼؾ مـ غره إلقف

هبذا يسر اإلكسان ظذ هقيِّنـتف . أباح اهلل تعاىل لف، فال يتؽؾػ مػؼقًدا، وال يرد مقجقًدا

 .مطؿئـًا، دون أن يشعر بالـؼص

قد شبؼقه يف  بعض الـاس إذا التػت يؿـة ويرسة، ورأى بعض أقراكف، ومـ قد كان دوكف، 

ـْ َأْشَػَؾ ِمـُْؽؿْ ): مضامر الدكقا، صار يف قؾبف حرقة، وقد قال كبقـا    َواَل .اْكُظُروا إىَِل َم

ـْ ُهَق َفْقَقُؽْؿ، َفُفَق َأْجَدُر َأْن اَل َتْزَدُروا كِْعَؿَة اهللِ رواه مسؾؿ(َتـُْظُروا إىَِل َم
()

 .ففذا درس بؾقغ  

 أمره بام يـاشب ادؼام، فؼال بعد هذه ادــ احلسقة، وادعـقية، التل غؿر اهلل تعاىل هبا كبقف 

 : لف

  [   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ   ں ں ڱ ڱ ڱ   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ]

 . الػاء هذه يسؿقهنا الػاء الػصقحة؛ ألهنا تػرع ظذ ما شبؼ[ ڳ ڳ]

                                                           
(. 2963) صحيح مسلم ()



فقـبغل أن يؽقن . [ ڑ ژ ژ ڈ] :قال آكًػا ذكر القتقؿ، ألكف [ڳ ڳ ڳ ڳ]

صؽر الـعؿة، مـ جـس الـعؿة، فنن كـت يتقاًم يقًما مـ الدهر، فجدير بؽ أن ترفؼ بالقتامك، 

 . وإن كـت فؼًرا يقًما مـ الدهر، فحري بؽ أن تعطػ ظذ الػؼراء

وقد كان القتامك يف اجلاهؾقة يغؾبقن ظذ . ال تغؾبف بلخذ مالف، أو غر ذلؽ:  أي[ڳ ڳ] 

 . رثقن، فحػظ اإلشالم حؼفؿ، وأوىص هبؿوأمرهؿ، وتمخذ أمقاهلؿ، وال ي

والسائؾ، . هق ادستجدي الػؼر، فال تزجره لػؼره (السائؾ) [   ں ں ڱ ڱ ڱ]

مظـة الزجر؛ ألكَف يتُهَّللِضع، ويذل كػسف لؽل حيصؾ ظذ مطؾبف، فقجرأ غره ظؾقف، وربام هنره 

 . وزجره

واحلؼقؼة أن كؾؿة السائؾ أوشع مـ أن ختتص بالسائؾ بسبب الػؼر، بؾ تتـاول السائؾ ظـ 

أي مصؾحة مـ ادصالح؛ ديـقة كاكت، أو دكققية، فنكف ال يـفر، فنذا شللؽ شائؾ ظـ أمر مـ 

وكذلؽ . أمقر ديـف، فال تـفره، بؾ شفؾ، ورحب، وأجب ضؾبتف، إذا كان ظـدك ظؾؿ جتقبف بف

   .لق شللؽ ظـ أمر مـ األمقر التل حتسـ، فلظـف، ولق شللؽ ظـ الطريؼ فدلف

فلخز الـاس بام أكعؿ اهلل تعاىل ظؾقؽ، وال تؽتؿ ذلؽ، : يعـل [   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]

.  فنن احلديث بذلؽ مـ صؽر الـعؿة. وجتحده

 : وقد قال الؼائؾ

 يدي ولساين والضؿر ادحجبا        أفادتؽؿ الـعامء مـل ثالثة

 . وارح، وبالؾسان، وبالجقؾب بالفشكر ىعمة املنعم يكون

 . بؿعـك أن يغتبط قؾبف بـعؿة اهلل ظؾقف، ويعؾؿ أهنا مـ ظـده: فقشؽر العبد ربف بؼؾبف

 . فال يزال حيدث بـعؿة اهلل ظؾقف، وأكف يف خر وظافقة مـ اهلل، وكحق ذلؽ: وبؾساكف

ر جقارحف يف ضاظة اهلل، مـ السعل ظذ األرمؾة، وادسؽْي، ومساظدة : وبجقارحف فقسخيِّن

 .ادؾفقف، وإغاثة ادضطر، وامتثال أوامر اهلل، واجتـاب كقاهقف، فبذلؽ حيصؾ الشؽر



فؿثال إذا أكعؿ اهلل ظؾقؽ بادال فنن مـ صؽر كعؿة اهلل  الـعؿ يؽقن مـ جـسفاوصؽر 

وإذا اكعؿ اهلل ظؾقؽ بالعؾؿ، . بالتقشعة يف ادال، أن تتقشع يف الصدقة، والـػؼة، وأال متسؽ

فنن مـ صؽر اهلل كعؿة اهلل بالعؾؿ، أن تبذلف لطالبقف؛ وتعؾؿ اجلاهؾ، وتذكر الـاد، وتـبف 

 .وهؽذا يف كؾ باب مـ األبقاب اجعؾ صؽر الـعؿة بالدرجة األوىل مـ جـسفا. الغافؾ

والـاس يتػاوتقن يف اشتؼبال كعؿة . يعـل جدد، صؽًرا إثر صؽر: (حدث)إن معـك : وققؾ 

ادـعؿ؛ فؿـفؿ مـ يغتبط بـعؿة اهلل، ويثـل هبا ظؾقف، وحيدث هبذا الػضؾ، ومـ الـاس مـ 

 [ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]جيحد الـعؿة، ويـسبفا إىل كػسف، كام فعؾ قارون، قال 

وثؿُهَّلل فئة ثالثة، وهؿ الذيـ يـعؿ اهلل تعاىل ظؾقفؿ، ثؿ . وهذا، بلقبح ادراتب. {78:القصص}

وهذا يف . فقتظاهرون بالبمس، وشقء احلال! يؽتؿقن كعؿة اهلل ظؾقفؿ، خقًفا مـ العْي

والذي . احلؼقؼة كقع ذك، ألكف خقف زائد، وفقف كػران لؾـعؿة، وفقف ضعػ صخصقة

ولقس ادؼصقد أن يػتخر يف . كعؿ اهلل تعاىل ظؾقف أن حيدث بـعؿة اهلل ظؾقفأيـبغل لؾعبد إذا 

وإكام يتؽؾؿ بؽالم ظام، جمؿؾ، يتضؿـ ذكر كعؿ اهلل، ! ادجالس، ويػقض يف التػاصقؾ، كال

وظذ العبد أن يؼقي تقكؾف ظذ اهلل، ويعؾؿ أكف ال يليت باحلسـات إال اهلل، وال . والثـاء هبا ظؾقف

يدفع السقئات إال اهلل، وأن اهلل تعاىل هق الذي يعصؿف، وأن ظؾقف أن خيشك أن يسؾبف اهلل 

 . الـعؿة، بسبب التؽتؿ واجلحقد

وقد اختؾػ يف ثبقت هذا، وهؾ هق مـ .  كز يف آخرها وهذه السقرة قد ورد أن الـبل  

فاظتؿد ذلؽ بعض الؼراء، وبعضفؿ  شــ الؼراءة، أن يؽز يف أخرها وما بعدها، مـ السقر،

 .(بدع الؼراء)بحث رائؼ يف هذا يف كتابف - رمحف اهلل - ولؾشقخ بؽر بـ ظبد اهلل أبق زيد . رده
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