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 المقدمة

 

 ناأنفس شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده هلل الحمد إن

 وأشهد ،له هادي فال يضلل ومن له، مضل فال هللا يهده من أعمالنا، وسيئات

 .هورسول عبده محمدا أن وأشهد له، شريك ال وحده هللا إال إله ال أن

َ  اتَّقُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا{  آل){ ُمْسِلُمونَ  َوأَْنتُمْ  ِإالَّ  وتُنَّ تَمُ  َوال هِ تُقَاتِ  َحقَّ  َللاَّ

 َواِحَدة   نَْفس   ِمنْ  َخلَقَُكمْ  يالَّذِ  َربَُّكمُ  اتَّقُوا النَّاسُ  أَيَُّها يَا} ،(102: عمران

َ  َواتَّقُوا َونَِساءا  َكثِيراا  ِرَجاالا  ِمْنُهَما َوبَثَّ  َزْوَجَها ِمْنَها َوَخلَقَ   ونَ تََساَءلُ  الَِّذي َللاَّ

َ  إِنَّ  َواْْلَْرَحامَ  بِهِ  ا  َعلَْيُكمْ  َكانَ  َللاَّ  الَِّذينَ  يَُّهاأَ  يَا}،(1: النساء سورة){ َرقِيبا

َ  اتَّقُوا آَمنُوا  ُكمْ ذُنُوبَ  لَُكمْ  يَْغِفرْ وَ  َمالَُكمْ أَعْ  لَُكمْ  يُْصِلحْ . َسِديداا  قَْوالا  َوقُولُوا َللاَّ

َ  يُِطعِ  َوَمنْ  ا َعِظيم فَْوزاا  فَازَ  فَقَدْ  َوَرُسولَهُ  َللاَّ  (70،71:حزاباْل سورة){ا

 

 بعدنا، ما وخبر قبلنا، من نبأ فيه ربنا، كتاب العظيم القرآن هذا فإن: بعد أما

 ومن هللا، قصمه جبار من تركه من بالهزل، ليس الفصل هو بيننا، ما وحكم

 الحكيم، الذكر وهو المتين، هللا حبل هو هللا، أضله غيره في الهدى ابتغى

 اْللسنة، به تلتبس وال اْلهواء، به تزيغ ال الذي هو المستقيم، الصراط وهو

 وهو عجائبه، تنقضي وال الرد، كثرة على يخلق وال العلماء، منه يشبع وال

ا  َسِمْعنَا إِنَّا: } قالوا حتى سمعته إذ الجن تنته لم الذي ا  قُْرآنا  إِلَى يَْهِدي .َعَجبا

ْشدِ   ومن أجر، به عمل ومن صدق، به قال من ،[2 ،1: الجن{ ]بِه فَآَمنَّا الرُّ

 .مستقيم صراط إلى هدي إليه دعا ومن عدل، به حكم

 من واالستنباط معينه، من والنهل فيه، الهدى بطلب حقيق وهللا وهو

 .فيه العمر وإنفاق معانيه،

شكر النعم في  :سميته الذي البحث هذا بكتابة بدلوي أدلي أن أحببت وقد
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 وهو له، شريك ال وحده هللا، فمن صوابا كان فإن. والشرح سورتي الضحى

 .غرمه وعليَّ  غنمه وللقارئ هللا، واستغفر فمني خطأ كان وإن أرجوه، ما

 :وأهميته الموضوع، اختيار أسباب

 نالسورتا مااشتملت  (لقد لفت انتباهي1

 تودد  اُت خطاب

ايَ )أَلَْم يَِجْدَك ،أحب الخلق إليهعبده ول من هللا تعالي وتحبب   فَآَوى(  ِتيما

–لنبيه - تعالي -هد  تودإن ف (َوَوَجَدَك َعائاِلا فَأَْغنَى)﴾ )َوَوَجَدَك َضاالا فََهَدى

.في المقام عال   شأن   -صلي هللا عليه وسلم

 إبراز في االهتمام،البحث هذا في الكتابة إلى دفعتني التي أيضا اْلسباب (2

 لصدماتيأتيه من  ا ثقل ماب -صلي هللا عليه وسلم –واقعية وبشرية النبي 

 -تعالي – هللا هذا التأثير البليغ ولكن   فيهثر المجتمع الكافر فتؤ ذاكمن 

 خلقلاف  ،من اْلهوال التي مر  بها كثير   فيوظهر ذلك  ،ثب تهيحفظه وي

 –مد ينا محهو نب أعلى اْلنبياء ابتالءا إن  و ،يبتلون على قدر دينهم أجمعين

 لى قدرفمحنته وابتالؤه ع -همخاتم اْلنبياء وأفضل -صلي هللا عليه وسلم

 .منزلته

عز  المنعم شكرة عند البعض بالنعم وجحود الغفلة كذلك اْلسباب ومن (3

 علمال طلبة من الجهد من مزيد بذل يستدعي مما ،صرفها في مرضاتهو وجل

    .لهذا  تذكيرال في

لما  قبالتوفي علي يمن أن هللا علَّ  نفسي نفع في رغبتي اْلسباب ومن( 4

 له تيسر ممن غيري ونفع ، من مطالب الكريمتين السورتين تلك حوت

 العلي باهلل إال قوة وال حول وال الوكيل، ونعم حسبي وهو عليه، االطالع

 .العظيم
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 :البحث خطة

 :التالية الخطة وفق الموضوع هذا في بالكتابة هللا بحمد قمت لقد

 سبق ما وهي فيه، الكتابة وأسباب البحث، أهمية على تشتمل مقدمة: أوال

ا  ذكرها  .سابقا

ا: المبحث اْلول :شكر النعم في سورة الضحي  طالب.مثمانية  ، وتحتهاثانيا

 المطلب اْلول : اسم السورة، مكية أو مدنية.

 المطلب الثاني: سبب نزولها.

 الثالث :عدد آياتها .المطلب 

 المطلب السابع : مناسبة القسم للمقسم عليه.

  .النعم في السورة: المطلب الثامن

 

ا : المبحث الثاني : شكر النعم في سورة الشرح ، وتحتها سب  لب.مطاعة ثالثا

 المطلب اْلول : اسم السورة، مكية أو مدنية.

 المطلب الثاني: سبب نزولها.

 المطلب الثالث :عدد آياتها .
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 . ب السابع: النعم في السورة المطل

ا   .الخاتمة: رابعا

ا:  المراجع.خامسا

ا   : فهرس الموضوعات.سادسا

 :البحث منهج

 :التالي المنهج وفق البحث هذا كتابة في سرت لقد

 .المبحث أول في سورةال نص ذكر-1

 .سنده وصح وجد، إن سورةال نزول سبب ذكر-2

 . سورها إلى اآليات عزو -3

ز التركي عببيان معناها م اآلية شرحب بدأأ في المطلب اْلخير للمبحثين، -4

نعمة ربط الاستعراض تسلسل االيات ل مع ة التي وردت في اآليةالنعمعلي 

 يكونل ،كالمهم بين وأؤلف مفسرين ،ال أقوال لرجوع اليبإ وذلك،بشكرها 

ا  الكالم ا  منسبكا  حصل كما ،منقولة عنهم  دقيقة لطيفة وضعت وربما، متناسبا

 .في المبحث اْلول 

 .لمعنيامعرفة سياق  االيه تطلبي التي ةاآليألفاظ  لبعض معاني التطرق -5

ا الي بعض اللطائف البالغية في اآلية  -6 ستدعي يالتي قد التعريج أحيانا

  لمعني واظهاره.لة جليذكرها ت

 :كالتالي بفهارس بحثال ذيلت-7

 .والمراجع المصادر فهرس -أ

 .الموضوعات فهرس -ب
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 المبحث اْلول

 

 ىسورة الضحالنعم في كرش
 

 ثمانية مطالب: يتضمن

 المطلب اْلول : اسم السورة، مكية أو مدنية.

 المطلب الثاني: سبب نزولها.

 المطلب الثالث :عدد آياتها .

 المطلب السابع : مناسبة القسم للمقسم عليه.

 المطلب الثامن: النعم في السورة. 
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 المطلب اْلول

 اسم السورة، مكية أو مدنية

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

َولَْْلَِخَرةُ   َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى  َواللَّْيِل إِذَا َسَجى  َوالضَُّحى 

ا   َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى  َخْير  لََك ِمَن اْْلُولَى أَلَْم يَِجْدَك يَِتيما

ا اْليَِتيَم   َوَوَجَدَك َعائِالا فَأَْغنَى  َوَوَجَدَك َضاالا فََهَدى  فَآََوى فَأَمَّ

ا السَّاِئَل فاََل تَْنَهرْ   فاََل تَْقَهرْ  ا بِنِْعَمِة َربِ َك فََحِد ثْ    َوأَمَّ    َوأَمَّ

 

 .  

 

 . 

  .

 

 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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 المطلب الثاني

 سبب نزولها

  " 

 } 

{

ا مؤلم كانال شك بهذا ف  من جهتين: -صلي هللا عليه وسلم -للنبي  ا

ليه عصلي هللا  –ْلن الوحي هو حياة  له ،انقطاع الوحي  :الجهة اْلولى

 بة لنا هوأنه روح والقرآن بالنس ،عندنا اق  ب هذ الكتاب  زاليال  و ،وسلم

 ،صلي هللا عليه وسلم –روح كما كان لمحمد 

 

لهم في قوفهذا الحديث كان يؤذيه  ،حديث الناس عنه :الجهة اْلخرىمن و

ا لنبأنزل هذه السورة رداا على مقولتهم وتطميفقاله أن ربه قد تركه و  –يه نا

لُ :{-تعالي–وهو مصداق لقوله -صلي هللا عليه وسلم    }ب ِكَ  إِالَّ بِأَْمِر رَ َوَما نَتَنَزَّ

ن م وال شك أن هذا نوع-عز وجل –مرتبط بأمر هللا  الوحيف( 64مريم: )

 صلي هللا عليه وسلم. -هاالبتالء والمحنة والفتنة ل

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=401
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4575&idto=4581&bk_no=61&ID=4668#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4575&idto=4581&bk_no=61&ID=4668#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4575&idto=4581&bk_no=61&ID=4668#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4575&idto=4581&bk_no=61&ID=4668#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4575&idto=4581&bk_no=61&ID=4668#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4575&idto=4581&bk_no=61&ID=4668#docu
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 المطلب الثالث

 عدد آياتها

 

 

 

ليه ي هللا عصل – محمد نبيه التي أنعم هللا بها على ظاهرة اإلشادة بالنعم ال

 وهي النعم المادية المحسوسة .–وسلم 

 

:وتتمثل في هذه السورة في

 .ومنته عليه -عليه الصالة والسالم -لنبيهنصرة هللا عزوجل 
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.  

 

 

  

 .
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  .النعم الموعودة) ثالثية النصرة (أوالا: 

 :في اآليات

 َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى 

 َولَْْلَِخَرةُ َخْير  لََك ِمَن اْْلُولَى 

  َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى  

ا      فَآََوىأَلَْم يَِجْدَك يَتِيما

    َوَوَجَدَك َضاالا فََهَدى

   َوَوَجَدَك َعائاِلا فَأَْغنَى

ا اْليَِتيَم فاََل تَْقَهرْ      فَأَمَّ

ا السَّاِئَل فاََل تَْنَهرْ        َوأَمَّ

ا بِِنْعَمِة َربِ َك   .   فََحِد ثْ َوأَمَّ
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 السابع المطلب

 لمقسم عليهمناسبة القسم ل

 

َحى   {وبين بدايات القسم السورة وعموضهناك تناسب كبير جداا بين    }َوٱلضُّ

سبحانه  –من النعم الظاهرة ولذا هللا  أن النبوةوخاصة }  َوٱللَّْيِل إِذَا َسَجى  {

 ،بالتصريح وأخرية باإليماء مر  ذكره  -وتعالي

 ،لوحي باإليماء المرتبط بسبب النزول ْلن سبب نزول هذه السورة تأخر ا 

 يأتي.سكما  }َوَوَجَدَك َضاالا فََهَدى:{وأما التصريح ففي قوله تعالى

 

 فإنه وهو وقت انبثاق نور الشمس إذا نظرنا إلى الضحى :  }والضحي{

لما  فالرسول -صلي هللا عليه وسلم -يتناسب مع إشراقات الوحي على محمد

ة ينتظر أشبه ما يعيش في ظلم -صلي هللا عليه وسلم –فتر عنه الوحي فإنه 

ب يتناس بزوغ الفجر فجاءت هذه المناسبة الدقيقة في اإلقسام بالضحى وأنه

ة فهذه مناسب -صلي هللا عليه وسلم –مع نزول الوحي وأنه نور لمحمد 

 .بين القسم والُمقسم عليه  اضحةو

 

بالقرآن وهو  -وقت قيام النبي صلي هللا عليه وسلمالليل  }َواللَّْيِل إِذَا َسَجى{

يشيد  -عز وجل–فكأن هللا  -الوقت الذي كان يسمع فيه المشركون قراءته 

ا  الذي هو محل لتالوة القرآن والتعبد به ولذلك قال ، بهذا الزمن أيضا

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
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هناك عبارات أخرى تعود إلى هذا ،وإذا سكن واستقر :أي }َواللَّْيِل إِذَا َسَجى{

 لم.سجى بمعنى أظ ولهمق منها ،المعنى

 

 : نستخلص مما سبق

 .ثنائية النور والظلمة 

 .التوافق بين هذه الثنائية وبين القسم 

مناسبة القسم بالضحي والليل اذا سجي لموضوع  

 .السورة

 

 ثامنالمطلب ال

  في السورة النعم

 النعم الموعودةأوالا: 

 

 َوَما قَلَىَما َودََّعَك َربَُّك قوله تعالي :  -
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 .:ترك ،سواء أقرئت بالتخفيف أم بالتشديد (ودع)

ا فقد بالغ  ..ككفي تر قالوا:والتوديع أبلغ في الودع ، ْلن من ود عك مفارقا

 أبغض :( قلى)

غض ببقاء خلة ومودة، أما القلى فالترك فيه مع في التوديع الترك مع 

 .وكراهة

اهة في التوديع لسبب عارض قاهر ،لكنه في القلى بسبب من الكر فالهجر

 .نفسها

 

اا  (1)}َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى{ - يتضمن فهذا الرد  ،كينعلى مقولة المشر رد 

ا بالنسبة ل ن له يبيعالي ت وهو أن هللا  -عليه الصالة والسالم– لنبيأمراا هاما

مو اصطفاءه التام في سيرة  جدنولذا ال ،أنه لن يتركه ولن يبغضهعليه  هتكر 

 ذلكب كما أخبر رحمننه صار خليل الأبل  ،ما يخالف هذا المعنى الرسول

ا َودََّعَك َربَُّك مَ { ألفاظ اآلية لو تأمل المسلم في  أيضا  و،عليه الصالة والسالم

لفظ  أتيوإنما  هللا((جد فيها لفظ الجاللة يالسورة كلها لن  بل في }َوَما قَلَى

 يمةالكر رةالسو هذه،ولهذا ،الربوبية الدال على التربية واإلصالح والعناية 

ر من أعظم السوو -صلي هللا عليه وسلم – النبيهي من السور الخاصة ب

 بهور غيراا منذ أن كان ص ى رسولهلمتتالية علا تعاليالتي تدل على نعم هللا 

ل أعباء هذه الدعوة فقال ا لتحم  ا فشيئا دََّعَك َربَُّك َوَما َما وَ { تعالي: ينشئه شيئا

ا بِنِْعَمِة َرب َِك فََحد ِ {وقال في آخر السورة  }قَلَى ربوبية فجاء اسم ال }ثْ َوأَمَّ

 .لهذه المعاني

 __________________________________________________________________ 

(1) }  

الحذف علّلت بنت الشاطيء  أما ((: }

مقام اللطف اإليناس وقد تحاشى خطابه تعالى لحبيبه المصطفى في مقام اإليناس: ما قالك لما في القلى من بمراعاة 

.، وقيل قول ثالث :لمراعاة الفاصلةكالطرد واإلبعاد وشدة البغض .أما التوديع فال شيء فيه من ذل

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4577&idto=4577&bk_no=61&ID=4671#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4577&idto=4577&bk_no=61&ID=4671#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4577&idto=4577&bk_no=61&ID=4671#docu
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 َولَْْلَِخَرةُ َخْير  لََك ِمَن اْْلُولَىقوله تعالي :  -

 اآلية:شرح 

خرة( )اآلو)اآلخرة( : مؤنث اآلخر، و )اْلولي (:مؤنث اْلول، والالم في 

دنيا كل آجل أمره هو خير من عاجله في هذه الأي ،الم الجنسو)اْلولي( 

 .وفي اآلخرة

 

 

 -قوله تعالي:  َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى  

 شرح اآلية:
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  نجده ذال،جاة أمته ن الكريم نبيالرضي يُ ل ، أنهتأمل هذه اآليةن ناولو وقف

ل من أه ، فيشفع لهم فاليبقي أحد  من أمتهالقيامة يقول: أمتي، أمتي يوم

 النار.التوحيد في 

..  

 

 

ا فَآََوىقوله تعالي:  َوَوَجَدَك     َوَوَجَدَك َضاالا فََهَدى  أَلَْم يَِجْدَك يَِتيما

   َعائِالا فَأَْغنَى

لصالة عليه ا -علي رسوله نعمائه دديع   في تلك اآليات -جل ذكره –هللا  

ا تنبوهي من أعظم خيرات الدنيا من صغره الي شبابه وكبره  -والسالم يها

ا ، ولم  ن تأخرإيما مضى يحسن إليه فيما يستقبل وعلى أنه كما أحسن إليه ف

 ه بماره في مراقي العال والشرف ذك  وعده بأنه اليزال في كل لحظة يرقي  

 اه به قبل ذلك.رق  

 

-

 



[17] 
 

-

ا أَلَْم يَجِ { :بقوله بدأا  ْدَك يَتِيما

 تظن  أن ربك للتنبيه على أنه كيف ،هذا االستفهام التقريريبستفهم فا }فَآَوى

جل –هللا  دتود  يُلحظ  هنا ف أفاض عليك بكذا وكذا،ويقليك وهو الذي يود عك 

ه عند وشرف منزلت مقامه بيان علوو-عليه الصالة والسالم–لنبيه  - ثناؤه

نوعة مت ولهرسل-تعالي-خطابات هللا أن   في القرآن سنجد إننا لو تأملناو ربه،

تَْرَكُن  تْنَاَك لَقَْد ِكدتَّ َولَْوالَ أَن ثَبَّ {كقوله تعالي : شديد   منها ما يأتي فيه عتاب  

َذَْقنَاَك ِضْعفَ 74َشْيئاا قَِليالا )إِلَْيِهْم   }(75َماِت )اْلَحيَاِة َوِضْعَف اْلمَ  ( إِذاا ْلَّ

 أَلَمْ {اتبطاالختلك مثل كمن التودد والتحبب  افيه منها مايكونو ،اإلسراء((

ا فَآَوى .}َدَك َعائِالا فَأَْغنَى َوَوجَ { }َوَوَجَدَك َضاالا فََهَدى{ }يَِجْدَك يَتِيما

 

ا فَآََوى أَ   تعالي :قوله -  لَْم يَِجْدَك يَِتيما

 شرح اآلية :

 ي.أَلَْم يَِجْدَك { استفهام تقرير{

} فئَاَوى  { 

 

ا { بفقد أبيك قبل والدتك أو بعدها  أبي  لى عمكبأن ضمك إ أي وجدك } يَِتيما

 .طالب

 

    َوَوَجَدَك َضاالا فََهَدى قوله تعالي :-
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} : 

{53}: 

{ 3 

ف هو اْلظهر ومعناه أنه لم يكن يعر الذي اختاره ابن عطية وغيرهو 

 .بالرسالةتعالي  تفصيل الشريعة وفروعها حتى بعثه هللا

يمَ {:تعالي  الق ( 52: الشوري) }انُ َما ُكنَت تَْدِري َما اْلِكتَاُب َواَل اإْلِ

لى بقايا عوقبل نبوته كان على الحنيفية -صلي هللا عليه وسلم – فإنه وإال 

ا ولم يكن يأتِ لم يعبد أصنامفدين ابراهيم   ة.لجاهلياشيء يأتيه أهل  أيب ا

 

    َوَوَجَدَك َعائاِلا فَأَْغنَى  قوله تعالي :-

 } 

{28.  

 

. 
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 . 

 }: 

{ 

 

 

 كتابي فلو تأملنا ف ،مقام الشكر بالعمل هو أعلى المقامات من المعلوم أن

كر مقام الشب أنبيائه كثيراا ما يأمر -جل ثناؤه –سنجد أن هللا  هللا الكريم

ا:{تعالي قوله منها  ،بالعمل   (13: سبأ}(اْعَملُوا آَل َداُووَد ُشْكرا

 اللسان علي الشكر ب يقتصرال -صلوات هللا عليهم وسالمه– همفشكر 

 الَجنان بل الشكر بالعمل. و
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 ماب -لرسوله خطاب هللا-الشأن مثل هذاالعظيمة اتضح  هذه السورة وفي

،  بعمل من جنسهاإذن  قابِلها فهذه النعم ب تفضل عليه

 

ا اْليَتِيَم فاََل تَْقَهْر( مقابل )أَلَْم يَِجْدَك ) ايَ فَأَمَّ ا ال،فَآَوى(  ِتيما اَل تَْنَهْر( سَّائَِل فَ )َوأَمَّ

 (فَأَْغنَى َك َعاِئالا َوَجدَ مقابل )َوَوَجَدَك َضاالا فََهَدى( وإذا جاءك سائل المال؟ )وَ 

لى إفترجع السائل  ،وسائل المال ،جنس يشمل سائل الدين:فالسائل هنا 

( وسائل الدين مقابل )َعاِئالا   (.سائل الدين مقابل )َضاالا

 

ا اْليَتِيَم فاََل تَْقَهرْ  قوله تعالي :-     فَأَمَّ

 }ْكِرُموَن اْليَِتيمَ َكالَّ بَل الَّ تُ {قال تعالي : 

 .(2اعون:الم) }فَذَِلَك الَِّذي يَُدعُّ اْليَِتيمَ  {وقال: (17الفجر : )

حه جر قولبالو،بالفعل كالدع والتحقير يكون ذلكالغلبة واإلذالل، والقهر : 

 بالكالم ،

 

ا السَّائَِل فاََل تَْنَهرْ   قوله تعالي:-       َوأَمَّ
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ن َصَدقَ {قال تعالي : ْعُروف  َوَمْغِفَرة  َخْير  م ِ  :البقرة) }َهآ أَذاى ة  يَتْبَعُ قَْول  مَّ

263) 

( 28اإلسراء: )  ْيُسور } اا فَقُل لَُّهْم قَْوالا مَّ  }   : وقوله تعالي

 

بس في هو طالب العلم فيجب إكرامه وإسعافه بمطلوبه وال يع:وقيل السائل

 .وجهه وال ينهر وال يلقى بمكروه

 

 

ا بِنِْعَمِة َربِ َك فََحِد ثْ   قوله تعالي :-  .   َوأَمَّ

 شرح اآلية :

 :النعمة ثالثة أقوال في  

 .ة النُبُوَّ  هي نعمة : قيل

   .لقرآنا  :وقيل 

 .أنها عامة في جميع الخيرات وقول



[22] 
 

: 

 "

: 

 

 ْقُصْص ُرْؤيَاكَ قَاَل يَا بُنَيَّ الَ تَ {قول يعقوب ليوسف و يضم معه يؤخذ بهذا 

ا ل أنت ال تُحد ث بنعمة هللا قافيُ ( 5يوسف :  ( }َعلَى إِْخَوِتَك فَيَِكيُدواْ لََك َكْيدا

ث ثم يصابعليك إال من تثق بأنه   بما ال يريد لك الخير ْلن البعض يُحد ِ

حب.يُ 
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 المطلب اْلول : اسم السورة، مكية أو مدنية.

 المطلب الثاني: سبب نزولها.

 المطلب الثالث :عدد آياتها .

 المطلب السابع: النعم في السورة. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الَِّذي أَْنقََض   َوَوَضْعنَا َعْنَك ِوْزَركَ   أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَركَ  

افَِإنَّ َمَع   َوَرفَْعنَا لََك ِذْكَركَ   َظْهَركَ  إِنَّ َمَع اْلعُْسِر   اْلعُْسِر يُْسرا

ا   َوإِلَى َربِ َك فَاْرَغبْ   فَِإذَا فََرْغَت فَاْنَصبْ   يُْسرا

 

 ولالمطلب اْل

 اسم السورة، مكية أو مدنية

  

 }: 

 {  
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 المطلب الثاني

 سبب نزولها

 

 ليس لها سبب نزول .

 

 

 المطلب الثالث

 عدد آياتها
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–سلم عليه و صلي هللا –نبيه التي أنعم هللا بها على باطنة اإلشادة بالنعم ال

 النعم المعنوية .وهي 

 - 

 .  
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 تعداد النعم علي نبيه.( 1)

 

2

3
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 سابعالمطلب ال

  في السورة النعم

 تعداد النعم علي نبيه( 1)

ه ليه، هذعاالستفهام للتقرير أي أن هللا تعالي يقرر رسوله بنعمه  )ألم( :

 ثالث منن أخري بعد المنن التي جاءت في السورة قبلها.

   أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَركَ  قوله تعالي : -أ

 شرح اآلية :

ا ، وجعلته محال للوحي ا راضيا ،  لقد وسعت لك صدرك ، فجعلته منبسطا

دل مما ي ومتحمالا أخالقهم وغير ذلك ومتحمالا ْلعباء حمله وتبليغه للناس

  (.2)علي سعة الصدر وعدم ضيقه

ا وكما شرح هللا صدره، كذلك جعل شرعه "قال بن كثير : ا واسعا ا فسيحا   سمحا

 ".سهالا، ال حرج فيه وال إصر وال ضيق

 

   الَِّذي أَْنقََض َظْهَركَ   َوَوَضْعنَا َعْنَك ِوْزَركَ  قوله تعالي :-ب

 شرح اآلية :

(في هذا الشرح المعنوي اشارة الي الشرح الحسي وهو شق صدر الرسول واخراج مافي قلبه من النكته السوداء 2)

.الشرح الذي ذكر هللا في اآلية وملء قلبه إيمانا وحكمة وقد كان هذا ممهداً لذلك
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():

ُ َما تَقَ { َم ِمْن ذَ ِليَْغِفَر لََك َللاَّ ا ْنبَِك َومَ دَّ

َر  .(2الفتح:( }تَأَخَّ

   َوَرفَْعنَا لََك ِذْكَركَ قوله تعالي: -ج

2

ا قوله تعالي : ا  فَِإنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسرا    إِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسرا

 شرح اآلية :

ة تكرار الجمل هذا ب، ثم أكد  فرج   ، فاعلم أنه يعقب الشدةَ (3)فإذا علمت هذاأي: 

 أن اليسر يلحق العسر ويغلبه .و ،

فأتي العسر في اآليتين و ا ،أما معر  يل توحيد دل، فالاا منك ر فإنه أتياليسرا

 (.4))والتنكير دليل التعدد ،التوحد واالنفراد

______________________________________________________ 

م محذوف يقدر حسب السياق ، ، وتسمي فاء الفصيحة ، وهي تدل علي  كالفَإِن  هذا تفسير للفاء في قوله (3)

)ربط بين الجملة السابقة والالحقة.  وهي ت

 .لحقه يسران؟! فإذاً سيكون انفكاكه أسرعأما من عسر إال ويلحقه يسر فكيف إذا  4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3063&idto=3064&bk_no=64&ID=2749#docu
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3.

   َوإِلَى َربِ َك فَاْرَغبْ   فَِإذَا فََرْغَت فَاْنَصبْ   قوله تعالي :

 

 شرح اآلية :

في  ، فإن عليك اذا فرغت من عمل أن تنصبَ ر ماوهب هللا لك لما تقر   :أي

 َواْعبُْد َربََّك َحتَّى يَأِْتيَكَ الخير وهذا المعني كالمعني عمل آخر من أعمال 

وهي طلب حصول ماهو  -لك  رغبة   ( ، وأن تكون أيُّ 99)الحجر: اْليَِقيُن 

  .مطلوبة من هللا ال من غيره -محبوب
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 الخاتمة

له آوالصالة والسالم علي النبي اْلمين وعلي  رب العالمين،الحمدهلل 

 وصحبه أجمعين وبعد ،

 فيحسن بعد االنتهاء من البحث  التعريج الي أهم النتائج :

دة ومتعد هامة مااحتوت تلك السورتيين الكريمتين من اشارات وايماءات

 منها:

 في سورة الضحي

 :استدالل نوعيالسورة إلى  تقسيم يمكن

 االستدالل النظري -

 ..االستدالل العمليو-

 (ففي اْلول اختبار لإليمان )الثقة باهلل واالطمئنان إلى وعده

 وفي الثاني اختبار للسلوك ) تبليغ الوحي والرفق بالمستضعفين من

  (...الناس

 :طرفين إلى  تُقسم مجال العالقة ومن حيث -

 (عالقة النبي بالحق )برب العباد-

 (وعالقة النبي بالخلق )بالعباد-

  عليهصلي هللامن الوحي المبكر..والعالم جله شر..)والرسول  هي سورةالو-

تخلية أول من عانى من هذه الشرور (فمنهج الدعوة السليم يقتضي الوسلم 

 : قبل التحلية

رطا فال بد من قلع نوازع الشر عند االنسان، وإحياء فطرته وضميره، ش

منهج السورة بشرت بهذا الضروريا قبل أن يتأهل إلصالح العالم..فتكون 

 .المتدرج الحكيم
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ن زكى مأبما هو  غداا يم وبعدم نهر المسكين،وبعدم قهر اليت -فالمطلب اآلن

 !!ذلك وأسمى

 :سورة الشرح 

اق ما لهذا نجد مصد فيها داللة علي بشرية النبي صلي هللا عليه وسلم، 

نا ه حقيقتهالشرح في ف ،حصل للنبي أن ُجل  حياته تدل  على شرح الصدر

ا إليهدعوة يس ر لنبيه قبول هذه الشرائع والتعالي معنوي ْلن هللا الشرح ال

جد نا ولهذا صبر على ما يتعلق بهالو الدعوة اليهاو لها في قبوله  المسألة،ف

عض بنجد ،وقد مصداق ما حصل للنبي أن ُجل  حياته تدل  على شرح الصدر 

َك تَاِرك  فَلَعَلَّ {تعالي: المواطن تدل على ضيقه فإنما هي عابرة مثل قوله 

حصلت  نقول هذه التي(12)هود:  }بَْعَض َما يُوَحى إِلَْيَك َوَضائِق  بِِه َصْدُركَ 

 ه وسلمصلي هللا عليولكن ُجل  حياته  .هي من اْلمور الطبيعية التي تحصل

ل ،كان منشرح الصدر ل تحم  قد ف ،ناسخالق الْل هومن انشراح صدره تحم 

طبقات  شتيو ،وخداعهم المنافقينو ذاهم،الق الكفار وصبرعلى أأخ

ها ليقضي ل تي تأخذ بيدهتألالجارية أن حتى  صغيرهم وكبيرهمالمؤمنين 

 .كولم يأنف من ذل-صلي هللا عليه وسلم  -يعودو حاجتها فيسير معها،

 

ا ت السورتين وحو  لطائف جميلة : أيضا

 التذكير بالنعم والنقم حمال للعبد علي الصبر والشكر.-

 ،ديبهكمل تأب هللا جل جالله رسوله وخليله فأمقام الشكر بالعمل،وهكذا أد  و-

 وهللا يحب الشاكرين.

 وأخيرا:

 العالمين. الحمدهلل رب    أن   يدعوا أن آخر
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 المراجعالمصادر و

_______________________________ 

 .بهالقرآن واعرا معاني.  هـ 1408ابراهيم بن السري.  إسحاق بوأالزجاج، -1
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