
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

حتى تضيق عليه األرُض بام   باإلنسان من كلِّ جانب،   حتيطمهوم  من    وقاتاألِمن    يف وقت  ال ختلو احلياة 

و الرجاء وقتها  َرُحَبْت،  من  باًبا  له  ويفتح  األمل،  من  شعاًعا  يبثُّه  َمن  إىل  ُُمتاج  اإلنسان   سورةو،  فإنَّ 

أن َعْون اهلل ورعايته ال يَتَخلَّفان عن عباده بهي َلَسة حانية عىل القلوب البائسة، ودفقة من األمل   الضحى

 . اَلؤمنني الصادقني 

عاب  نالقد كان ُنُزول القرآن عىل قْلب نبي والعَقبات التي    صىل اهلل عليه وسلم َخْْيَ معني  عىل ُمواَجهة الصِّ

أينام عنه  ذهب  تواجهه  يمسح  َبْلَسٌم  هي  كأنام  الطاهر،  قْلبه  عىل  ل  َتَتنَزَّ اآليات  فكانت  اَلرشكني    طغيان، 

ُرسلَ  ُبوا  َكذَّ سابقني  أقوام  مصْي  له  وتذكر  ه،  ُ وتصِّبِّ أْزره  ِمن  تشدُّ  فهي  أْخَذ وإيذاَءهم،  اهللُ  فَأَخَذُهُم  هم؛ 

يقولون؛   بام  َتْبَتئِس  وال  اهلل،  نبي  يا  حتزْن  فال  ُمقتِدر،  َما  }عزيز   َعىَل  وا  َفَصَِّبُ َك 
َقْبلِ ِمْن  ُرُسٌل  َبْت  ُكذِّ َوَلَقْد 

َل لَِكلاَِمِت اهللَِّ َوَلَقْد َجاَءَك مِ  َنا َواَل ُمَبدِّ ُبوا َوُأوُذوا َحتَّى َأَتاُهْم َنْْصُ  .[34األنعام: ] {ْن َنَبإِ اَلُْْرَسلنِيَ ُكذِّ

اًم؛ حتى ُيمدَّ النبي صىل اهلل عليه وسلم بأسباب التأييد والتثبيت مع كل   اوهلذ كان القرآن الكريم ينزُل منجَّ

سبحانهبه؛    تنزل نازلة    متقطعة   ورد  فرتات  عىل  القرآن  نزول  مستنكرين  سألوا  َلََّا  اَلرشكني  َوَقاَل } :عىل 

ْلنَاُه  َل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُُجَْلًة َواِحَدًة َكَذلَِك لِنَُثبَِّت بِِه ُفَؤاَدَك َوَرتَّ ِذيَن َكَفُروا َلْواَل ُنزِّ  .[32الفرقان: ] {َتْرتِياًل الَّ

وكان جِّبيل عليه السالم قد أبطأ بالوحي عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم يف بداية الرسالة، فأصاب النبيَّ   

 .اهلل عليه وسلم من ذلك حزٌن شديد، وساَءُه أن ينقطع عنه النوُر الذي يربطه باَلأل األعىلصىل 

إن ُممًدا   بالشائعات:  ألسنُتهم  انطلقْت  الوحي حتى  بُفُتور  ار مكة  أْن علِم كفَّ ربُّه، ورأوا يف   ختىلَّ عنهوما 

َعُضد   يف  تفتُّ  لعلها  الكاذبة؛  محالهتم  لُيَكثُِّفوا  ُفْرصة  يف ذلك  يفكرون  َمن  عنهم  ف  وَتْْصِ اَلسلمني، 

 .الدخول يف اإلسالم

ار لُتْحِزن النبي صىل اهلل عليه وسلم مثلام أْحزنه ُفُتور الوحي، فقد كان الوحي سْلواه   وََل َتُكْن شائعات الكفَّ

    .ة الطريقالوْحي واالتصال باهلل كان زاَد الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف مشقَّ  يف ُمواَجهة اَلَِحن؛ فإن 

 .فلام فرت الوحُي انقطع عنه الزاد، واْنَحَبَس عنه الَينُْبوع، واستوحش قلُبه من احلبيب



 

 

 ففي هذه احلال الدائرة بني ترقُِّب نزول الوحي، وبني احلزن َلا ُيَبثُّ ِمن أقاويل وافرتاءات،            

حى وبالليل وسكونه  التي  ،  الضحى  نزَلْت سورة  َحى} :وظالمه تبدأ بالَقَسم بالضُّ منه سبحانه    قسم  {َوالضُّ

ْيِل }وما جعل فيه من الضياء والنور   وبدايته بعد رشوق الشمس بحوايل عرشين دقيقة،  بزمن الضحى َواللَّ

َسَجى  سكن  {إَِذا  أي:  الكون،  و ؛  خالق  قدرة  عىل  دليل  وهذا  واشتد،  بعد  أظلم  الضحى  نوَر  أُجَل  فام 

ي  إْذ  الليَل  أهدأ  وما  الليل!  فجاءْت  ظلامت  بسكونه وصمته!  الناَس  ويلفُّ  بحركته وصخبه،  النهار  عقب 

ر حقيقة ثابتة راسخة، لُتَقرِّ َتَتَتاَبع أحوال   اآلياُت  الليل والنهار بحيث ال يدوم أحدمها؛ كذلك  َيَتَتاَبع  فكام 

ة واَلرض، والِغنى والفقر، والرجاء حَّ  .واليأس الناس، وال تدوم عىل صورة واحدة، فهي تدور بني الصِّ

أن   اهلل  رمحة  ِمن  ألنَّ  يدوَم  لن  منه،  يضجر  عليه  هو  حااًل  وأنَّ  يرًسا،  العرس  مع  أنَّ  اَلسلم  َن  َيَتَيقَّ أن  اَلهم 

 .اَلَِحَن حتمل يف طياهتا ِمنًَحا 

ر النبي صىل اهلل عليه وسلم بأْحَوالِه السابقة، وكيف أنَّ اهلل بفضله ومنِّه أْبَدَلهُ   خًْيا من  جاءت السورة لُتَذكِّ

ضه عام فاته؛   َيتِياًم َفآَوى}معاناته، وعوَّ ََيِْدَك  َفَأْغنَى َوَوَجَدَك َضاالا َفَهَدى َأََلْ    –  6الضحى:  ]  {َوَوَجَدَك َعائِاًل 

ِمن    .[8 ه وله  أمُّ ه، وماتْت  أمِّ بْطن  ما زال جنينًا يف  أباه وهو  َفَقَد  يتياًم؛  النبي صىل اهلل عليه وسلم  لقد كان 

ه وهو يف الثامنة من عمره، فآواه اهلل، وأحاَطُه برعايته وحفظه  .العمر ست سنني، ثم َفَقَد جدَّ

قبل   تائهاً وكان   ََل يسجد لصنم قط  وإْن  اهلل عليه وسلم  والرسالة، وهو صىل  للنبوة  اهلل، واصطفاه  فهداه 

ه وسلم َنَظَر حوله قبل البعثة، فعَرف الرسول صىل اهلل علي  ألنبعثته، إال أن القرآن عِّبَّ عن حاله بالضالل؛  

والنصارى، وكالمها أصحاب  اليهود  كان حوله  أخرى  ناحية  ومن  العرب،  ِمن مرشكي  قومه  ِدين  فساد 

 .ِدين ساموي، لكنه كان يف حْية ِمن أْمرمها أيًضا؛ ألنَّ شيًئا من الرشك كان يُشوب عقائدهم

يرْث   ََل  فقًْيا،  اهلل عليه وسلم  وبام  وكان صىل  التجارة،  ِمن  بام ربح  اهلل  فأغناُه  ناقًة وجارية،  إال  والده  ِمن 

وتكذيبهم   قومه  وجهاده ضد  دعوته  يف  وُمعني  له  رفيق   خَْي  كانْت  التي  خدَية،  السيدُة  زوُجه  له  وهَبْته 

وبأصحابه  به  األسمى   فالسورة،  واستهزائهم  أيَّ   أن  هَدفها  الذي  أن  وسلم  عليه  اهلل  للنبي صىل  د  َدك  تَؤكِّ

منه   واَلَدد  العون  فاْطُلب  بك،  نزل  ما  الذي سُيعينك عىل  فيام سبق من شدائد، هو وحده  بنْْصه وفضله 

وحده، واسَتِعْن به وال تعجز، وال تأَس عىل ما فاتك، فَلئِْن فاتك يشٌء ِمن حظِّ الدنيا، فإنَّ اآلخرة خٌْي لك 

 َوَلَسْوَف  َوَلْْلِخَرُة َخْْيٌ َلَك ِمَن اأْلُوىَل } ا، ومنزلًة رفيعًة؛ِمن متاعها الزائل، وإنَّ لك عند ربك مقاًما ُممودً 

 



 

 

 

َض  َفرَتْ َربَُّك  وقيل    [ 5،  4الضحى:  ]  {ُيْعطِيَك  مرادها  عىل  هي  قيل  عنك اآلخرة  الوحي  انقطاع  بعد  حالك 

 سيكون أحسن من حالك قبل انقطاعه عنك. 

ُمطات حياتك، سَتِجُد أنك قد مرَّ بك ِمن قبُل شدائد، وأَلََّت وتقول له: تأمْل يف    هي خُتاطِب كلَّ مسلم ف

السوء، وأعاد للوْجه بسمته، وللقْلب   ، وكَشف  الَغمَّ بك خطوب، ثم جاء فَرج اهلل القريب دائاًم، فأْذهَب 

وره، وللنفس راحتها وطمأنينتها  .ُُسُ

واعتبار اَلايض،  يف  السابقة  بالنَِّعم  التذكْي  يف  القرآن  يف  وأسلوب  الكُروب  َزوال  عىل  وبشارًة  دلياًل  ها 

َمْضُموهنا،   يف  )الضحى(  سورة  مع  تتطابق  تكاد  التي  ح(،  )الرشَّ سورة  يف  أيًضا  ورد  واَلستقبل  احلارض 

 .وأهدافها، وَلَْستِها احلانية 

نَِّعم  ونحن ُنالحظ أنَّ امتنان اهلل سبحانه عىل رسوله صىل اهلل عليه وسلم يف سورة الضحى، ينصبُّ عىل ال 

يَّة )االمتنان باإليواء من الُيتم، واإلغناء من الفقر(، بينام هو يف سورة الرشح يقوم عىل التذكْي بالنَِّعم  احِلسِّ

ورمحته اهلل  فْضل  ِمن  وكالمها  ْكر(،  الذِّ ورْفع  الِوْزر،  ووْضع  الصدر،  برْشح  )االمتنان  ة  فمهام   .اَلعنويَّ

تِنا، َيب   دُ ِدينِ   أن نعلَم عْلَم اليقني أنَّ اهلل ناُص تكاثَرت اَلَِحُن عىل أمَّ ُجنده، وأن هذا    ه، وُمْعل  كلمَته، وُمَؤيِّ

ين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار   .الدِّ

ل  فإىل الغارقني يف بحار الَيْأس، اَلنسحقني أمام بْطش األعداء، لن ينْفعكم إال األَمل اَلوصول باهلل، والتوكُّ

وا ل،  التوكُّ حّق  اهلل  اهلل  عىل  رسول  يف  ولكم  األوىل،  ِمن  خٌْي  اآلخرة  بأنَّ  واليقني  اَلتني،  بحْبلِه  العتصام 

 . وسْيته العطرة أسوٌة حسنة، وَلَسْوَف ُيعطيكم ربُّكم ما َتْرُجون

 

  

 أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل يل ولكم 

 

 

 

 


