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استهالل
ٍ
ِ
كل جانب ،وتَتَتَابَع عليه الشدائد ،حىت لتضيق عليه
اهلموم باإلنسان من ِّ
ال ختلو احلياة من أوقات حُتيط فيها ح
تتأَّب عليه.
ت ،بل إن نفسه اليت بني َجْنبَ ْيه قد ى
األرض مبا َر ححبَ ْ
ح
أصدق أنباء من ال حكتحب،
املشاهدة ،والتجربةح واملشاهدة يف كثري من األحايني
ح
تلك حقيقة حم َقىررة بالتجربة و َ
ٍ
شعاعا من األمل ،ويفتح له بابًا من الرجاء ،ويدله على الطاقات الكامنة
وحينئذ فإ ىن اإلنسان ححمتاج إىل َمن يبثّه ً
النفس حني يصيبها اليأس والضجر!
فيه ،فما أتعس َ
حبق  -لَ ْمسة حانية على القلوب البائسة ،والنفوس احلائرة ،ودفقة من األمل يف أن
وسورة الضحى هي ٍّ -
ىِ
ى
اه حدوا فِينَا لَنَ ْه ِديَنى حه ْْ حسبحلَنَا َوإِ ىن اللى َه لَ َم َع
ين َج َ
َع ْون اهلل ورعايته ال يتَ َخلفان عن عباده املؤمنني الصادقني؛ ﴿ َوالذ َ
الْ حم ْح ِسنِني ﴾ [العنكبوت.]91 :
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شكر وتقدير
امتثاالً لقوله تعاىل ﴿ :فَاذْ حكر ِوِن أَذْ حكرحكْ وا ْش حكروا ِيل وال تَ ْك حفر ِ
ون ﴾ [البقرة ،]951 :واقتداءً بقول الرسول
َ
ح
ْ ْ َ ح
ح
()9
علي بإمتام هذا
ﷺ ( :من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل )  ،فإِن أوالً أمحد ريب ً
كثريا طيبًا مبارًكا أن ّ
محدا ً
من ّ
البحث ،ويسره يل ،فاحلمد والشكر كله له تعاىل وحده.
أتقدم بأخلص معاِن العرفان إىل من كلّله اهلل باهليبة والوقار ،إىل من علمين العطاء دون انتظار ،إىل من أمحل
مثارا قد حان قطافها بعد طول انتظار ،وستبقى كلماتك جنوم
امسه بكل افتخار ،ها هو اهلل قد م ّد يف عمرك لرتى ً
أهتدي هبا اليوم ويف الغد وإىل األبد ،إىل والدي العزيز :د .حممد بن عبد اهلل الربيعة.
وأردف هذا بأخلص الدعاء إىل مالكي يف احلياة ،إىل معىن احلب ،وإىل معىن احلنان والتفاِن ،إىل بسمة
احلياة ،وسر الوجود ،إىل من كان دعاؤها سر جناحي ،وحناهنا بلسْ جراحي ،إىل والديت الغالية :رفايع بنت عبد
الرمحن الشبل.
كما أتقدم بأمسى معاِن الشكر والعرفان ألستاذيت الفاضلة ،ومشرفيت القديرة ،سعادة األستاذة :عبري الشربمي.
واليت تفضلت باإلشراف على هذا البحث ،وجسدت يل بذلك أفضل صور اإلخالص ،والصدق يف العمل،
إيل أصدق التوجيهات،
إيل أذنيها وبذلت معي الكثري من الوقت واجلهد ،وأسدت ّ
واليت فتحت يل قلبها وأصغت ّ

واآلراء السديدة ،اليت كان هلا أكرب األثر يف الوصول بالبحث إىل صورته احلالية ،فجزاها اهلل خري اجلزاء ،وجعل عملها
هذا يف ميزان حسناهتا.
مث أتقدم بالشكر اجلزيل إىل أصحاب القلوب الطيبة ،والنوايا الصادقة ،إىل من رفع من مهيت ،وش ّد من أزري،
إىل إخويت مجيعاً ،وكذلك إىل اإلخوان الذين مل تلدهْ أمي ،إىل من ُتلّوا باإلخاء ،ومتيزوا بالوفاء ،إىل من معهْ
سعدت ،وبرفقتهْ يف دروب احلياة سرت ،إىل من عرفت كيف أجدهْ ،وعلموِن أال أضيعهْ ،إىل إخواِن ورفقاء
دريب.

) (9رواه الرتمذي يف الرب والصلة :باب ما جاء يف الشكر ملن أحسن إليك :ج ،4ص ،304رقْ (.)9153
وقال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح.
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يدا ،ودعا يل بالتوفيق وإكمال البحث ،وإىل كل من
وجه بالشكر والتقدير إىل كل من رفع هلل ً
ويف اخلتام أت ّ
توجيها ،وإىل كل من متىن يل السري يف درب العلْ وأهله ،وحثين على ذلك.
قدم يل عونًا أو ً
كما وأشكر معهد الفتيات للقرآن الكرمي ،والذي أتاح يل الفرصة إلمتام دراسيت ،سائلة اهلل تعاىل أن جيزيهْ
عنّا خري اجلزاء وجيعل ما قدموا يف ميزان حسناهتْ.

الباحثة  /آالء بنت حممد الربيعة
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إهداء
إىل من جعل شكرمها من شكره جل وعال ،وطاعتهما من طاعته تعاىل عن الوصف ومسا ،أمرنا بربمها حال
حياهتما ،والدعاء هلما بعد موهتما.
كبريا.
صغريا ً
يافعا وشابًا و ً
إىل الل َذيْن بذال النفس والنفيس ألجلي ً
ي األعىزين/
إىل والد ى
أسأل هلل تبارك وتعاىل أن يثقل هبذا العمل موازينهما ،وأن يحعلي بفضله ومنّته مكانتهما.
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مقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله .أما بعد:
فإن اهلل تعاىل أنزل القرآن الكرمي على حممد وجعله نوراً وهدى .وقد كانت مسريته الدعوية حافلة باألحداث
واملواقف اليت يلقاها من قومه ،فيتنزل القرآن يف تأييده وتسليته وتثبيته ،وكان من أعظْ تلك األحداث ما لقيه من
سخرية من صناديد قريش حني انقطع عنه الوحي فرتة فقالوا ما نرى ربك إال قد قالك ،فكان من عناية اهلل به أن
أنزل عليه سورة الضحى ،هذه السورة اليت تشع نوراً وتفاؤالً ووعداًكرميا من اهلل لنبيه مبا سيناله من العناية الربانية.
أستعني فيها باهلل تعاىل وأستجدي عونه ومدده وتوفيقه ،فإن كان اإلحسان ،فمنه الفضل وله احلمد والشكر
والثناء اجلميل ،وإن كان التقصري – وهو دأب من مل يعصْ من البشر – فمن ضعف القاصر واهلل الغافر ،وأسال
اهلل تعاىل أن يهبين إخالص النية والعمل ،وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي ،وأن ينفع به غريي ،وأن مينحين فيه
التوفيق والرشد والسداد ،إنه تعاىل خري مسئول وأكرم مأمول .وصلى اهلل على نبينا حممد.
أهمية البحث:
هلذا املوضوع أمهية كبرية من خالل ما يلي:
مباشرا.
 -1تعلقه بكتاب اهلل تعل ًقا ً
 -2أن من أهْ مقاصد القرآن العناية الربانية بالنيب .
 -3أن سورة الضحى من السور اليت يقرؤها الناس كثرياً ،فهي جديرة بالبحث.
أسباب اختيار الموضوع:
وقد أحببت أن أعيش مع هذه السورة الكرمية يف موضوعها األساس وهو العناية الربانية بالنيب  ،فعرضت
املوضوع على أستاذيت القديرة عبري الشربمي فأيدتين ،وقد كانت أصل الفكرة نقاشاً مع والدي حفظه اهلل حيث
أيدِن يف ذلك.
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أهداف البحث:
 -1إبراز العناية الربانية بالنيب .
 -2جتلية مرتلة النيب حممد  ومكانته ،من خالل القرآن الكرمي ،وذلك بشرح وبيان اآليات الواردة يف
هذا املوضوع من خالل الزاد والرتاث التفسريي العظيْ.
 -3إبراز املعاِن التدبرية يف سورة الضحى.
 -4أن أعيش مع كتاب اهلل تعاىل تدبراً وحبثاً.
منهج البحث:
 -1مجع قول أشهر املفسرين يف تفسري السورة.
 -2استقراء ما ورد يف التفاسري والبحوث حول مقاصد السورة لالعتماد عليه يف البحث.
 -3الرتكيز على اجلوانب اليت تربز املوضوع.
ولقد اختذت املنهج السردي التارخيي يل منهجاً  ،إذ هو املنهج املتبع يف العلوم النظرية غالباً ،وقد أضطر إىل
املنهج الوصفي واالستنباطي أحياناً.
خطة البحث:
ينقسْ البحث إىل مقدمة ،وثالثة فصول ،وخامتة وتشتمل على أهْ النتائج والتوصيات ،مث الفهارس العلمية
للبحث وهي على النحو التايل:

الفصل األول :بصيرة في( :سورة الضحى):
يتضمن ثالث مباحث:
املبحث األول :نزول السورة
املبحث الثاِن :أمساء السورة ،مقصدها ،وموضوعاهتا

الفصل الثاني :الدراسة التحليلية للسورة:
ويتضمن أربعة مباحث:
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املبحث األول :الدراسة التحليلية لآلية األوىل والثانية
املبحث الثاِن :الدراسة التحليلية لآليات من 5-4
املبحث الثالث :الدراسة التحليلية لآليات من 8-9
املبحث الرابع :الدراسة التحليلية لآليات من 99-1

الفصل الثالث :الدراسة الموضوعية :مظاهر العناية الربانية بالنبي 
ست مطالب:
ويتضمن ثالث مباحث و ّ
المبحث األول :مظاهر العناية الربانية بالنبي محمد  في بداية نشأته وقبل البعثة:

املطلب األول :اإلرهاصات اليت وقعت عند ميالده .
املطلب الثاِن :حادثة شق الصدر (األوىل) يف ديار بين سعد.
المبحث الثاني :مظاهر العناية الربانية في العهد المكي وفي التأييد بالرسالة:
املطلب األول :الرؤيا الصادقة وبدء نزول الوحي:
املطلب الثاِن :تأييد النيب ﷺ باملعجزات احلسية:
املطلب الثالث :اإلسراء واملعراج:
املطلب الرابع :عناية اهلل عز وجل بنبيه ﷺ أثناء اهلجرة:
المبحث الثالث :مظاهر العناية الربانية بالنبي محمد  في تفضيله بالعطايا والنعم.
الخاتمة.
الفهارس.
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الفصل األول :بصيرة في( :سورة الضحى):
يتضمن مبحثين:
المبحث األول :نزول السورة
المبحث الثاني :أسماء السورة ،مقصدها ،وموضوعاتها
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المبحث األول :نزول سورة الضحى:
سورة الضحى مكية .بال خالف ،وعدد آياهتا :إحدى عشرة آية ،وترتيبها بني السور :السورة الثالثة والتسعون.
مما يعني على فهْ اآليات املنزلة على رسوله األمني  ،معرفة سبب نزول اآليات الكرميات ،فالعلْ بالسبب
ح
يورث العلْ باملسبب ،كما قال شيخ اإلسالم (- )9رمحه اهلل تعاىل -يف مقدمة التفسري(.)1
كان جربيل -عليه السالم -قد أبطأ بالوحي على النيب  يف بداية الرسالة؛ ٍ
اختلفت فيه الروايات،
لسبب
ْ
لنور الذي يربطه باملأل األعلى.
النيب  من ذلك حزٌن شديد ،وساءَهح أن ينقطع عنه -ولو قليالً -ا ح
فأصاب ّ
حممدا قاله ربُّه،
وما أ ْن علِْ كفىار مكة ب حفتحور الوحي عن النيب  حىت
انطلقت ألسنتحهْ بالشائعات :إن ً
ْ
ص ِرف عنهْ
وختلىى عنه ،ورأوا يف ذلك فح ْرصة ليح َكثِّ حفوا محالهتْ الدعائية الكاذبة؛ لعلها ُّ
تفت يف َع ح
ضد املسلمني ،وتَ ْ
َمن يفكرون يف الدخول يف اإلسالم(.)4
اجهة املِ َحن؛
وَمل تَ حك ْن شائعات الكفىار لتح ْح ِزن النيب  مثلما ْ
أحزنه فحتحور الوحي ،فقد كان الوحي سلواه يف حمو َ
()3
"الوحي ولقاء جربيل واالتصال باهلل كانت هي ز َاد الرسول 
وكما يقول األستاذ سيد قطب يف "ظالله" ،فإنْ :
وس ْقياه يف هجري اجلحود ،وروحه يف َألْ َواء التكذيب ،وكان ََْ ييا هبا يف هذه اهلاجرة املح ِرقة،
يف مشقىة الطريق ،ح
ح
اليت يعانيها يف النفوس النافرة الشاردة العصية العنيدة ،ويعانيها يف املكر والكيد واألذى املصبوب على الدعوة،
وعلى اإلميان ،وعلى اهلدى من طغاة املشركني.

) (9ابن ِ
تيميىة ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليْ بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسْ بن حممد ابن تيمية احلراِن احلنبلي الدمشقي
(818-999ه  9418-9194 ،م) ،شيخ اإلسالم يف زمانه وأبرز علمائه ،فقيه أصويل ومفيت الدين احلصيف وصاحب اآلثار الكربى يف علوم الدين
والفكر اإلسالمي .ولد حبىران برتكيا ،ورحل إىل دمشق مع أسرته هربًا من غزو التتار .وتلقى العلْ على والده وعلى مشايخ دمشق وظهرت عليه عالمات
النجابة منذ نعومة أظفاره ،فكان قوي الذاكرة سريع احلفظ .هنل من منهج النبوة ،حىت آلت إليه اإلمامة يف العلْ والعمل سنة  810ه .
مصلحا داعيًا إىل اإلصالح والعودة إىل القرآن والسنة ،وكان ذا باع طويل يف اللغة العربية وعلومها ،ويف خمتلف العلوم .تربو
كان ابن تيمية صاحلًا
ً
مصنفاته على ثالمثائة جملد يف علوم اإلسالم املختلفة.
) (1مقدمة يف أصول التفسري ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليْ ،ص.38
) (4انظر :مقال :هدايات سورة الضحى ،سعيد بن حممد آل ثابت ،شبكة األلوكة.http://www.alukah.net/library/0/94143/ ،
) (3سيد قطب إبراهيْ حسني الشاريب ( 9485- 9413ه 9199-9109 ،م) ،أديب ومفكر إسالمي مصري ،ولد بقرية موشة مبحافظة أسيوط يف
األويل وحفظ القرآن الكرمي ،مث التحق مبدرسة املعلمني األولية (عبد العزيز) بالقاهرة ،ونال شهادهتا والتحق بدار العلوم
صعيد مصر وهبا تل ّقى تعليمه ّ
وخترج عام  9451ه 9144 ،م .عمل بوزارة املعارف بوظائف تربوية وإدارية ،وابتعثته الوزارة إىل أمريكا ملدة عامني وعاد عام  9480ه 9150،م.
انضْ إىل مجاعة اإلخوان املسلمني
انضْ إىل حزب الوفد املصري لسنوات وتركه على أثر خالف عام 9499ه 9131 ،م .ويف عام 9480ه 9150م ّ
وحوكْ بتهمة التآمر على نظام احلكْ وصدر احلكْ بإعدامه  ،وأعدم عام 9485ه 9199،م.
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س عنه اليَ ْنبحوع ،واستوحش قلبحه من احلبيب ،وبقي للهاجرة وحده ،بال زاد
فلما فرت الوحي انقطع عنه الزاد ،و ْاْنَبَ َ

أمر أشد من االحتمال من مجيع الوجوه ،عندئذ نزل هذا
وبال ري ،وبغري ما اعتاد من رائحة احلبيب الودود ،وهو ٌ
(.)9
الفيض من الود واحلب ،والرمحة واإليناس ،والقرَّب واألمل ،والرضا والطمأنينة واليقني"
ب نزول الوحي ،وبني احلزن ملا ي ب ُّ ِ
ففي هذه احلال الدائرة بني ترقُّ ِ
ت سورة
ث من أقاويل وافرتاءات ،نزلَ ْ
حَ
(الضحى).
فمن أصح ما ورد في سبب نزولها:
ندب البَ َجلي قال :اشتكى النيب  فلْ يقْ ليلتني أو ثالثا ،فأتته امرأةٌ فقالت :يا
ما رواه الشيخان عن حج َ
ُّحى * َواللىْي ِل إِ َذا َس َجى * َما
حممد ،ما أرى شيطانك إال قد تركك مل يقربك ليلتني أو ثالثا ،فأنزل اهللَ ﴿:والض َ
ك َوَما قَلَى ﴾ [الضحى.)1( ]4-9 :
ك َربُّ َ
َوىد َع َ

) (9ص .4115
) (1رواه البخاري يف تفسري القران :باب (ما ودعك ربك وما قلى) :ج ،9ص ،981رقْ (.)3150
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المبحث الثاني :أسماء السورة ،مقصدها ،وموضوعاتها:
أسماء سورة الضحى:
مسيت هذه السورة يف أكثر املصاحف ويف كثري من كتب التفسري ويف (جامع الرتمذي) (سورة الضحى)
بدون واو.
ومسيت يف كثري من التفاسري ويف (صحيح البخاري) (سورة والضحى) بإثبات الواو.
ومل يبلغنا عن الصحابة خرب صحيح يف تسميتها (.)9
مقصدها:
يعرف مقصد السورة ،بأنه :مغزى السورة الذي ترجع إليه معان السورة ومضموهنا ،وميثل روحها الذي يسري
" (.)1
يف مجيع أجزائها
وتذكريا للمؤمنني
وتأنيسا له،
فمقصدها أهنا ترّكز على رعاية اهلل لنبيه واالمتنان عليه بنعمة الوحي ودوامها له،
ً
ً
بالشكر (.)4
ومن مقصدها أيضاً إبطال قول املشركني إذ زعموا أن ما يأيت من الوحي للنيب  قد انقطع عنه.
وزاده بشارة بأن اآلخرة خري له من األوىل على معنيني يف اآلخرة واألوىل ،وأنه سيعطيه ربه ما فيه رضاه،
وذلك يغيظ املشركني.
مث ذ ّكره اهلل مبا حفه به من ألطافه وعنايته يف صباه ،ويف فتوه ،ويف وقت اكتهاله ،وأمره بالشكر على تلك
النعْ مبا يناسبها من نفع لعبيده ،وثناء على اهلل مبا هو أهله (.)3

)ُ (9ترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد ،حممد الطاهر بن عاشور التونسي ،ص .414
) (1مقاصد السور القرآنية ،د .حممد اخلضريي ،ملتقى أهل التفسري.https://vb.tafsir.net/tafsir21436/#.WhWMaFUjTDd ،
) (4املختصر يف التفسري ،مركز تفسري للدراسات القرآنية ،ص.519
) (3حممد الطاهر بن عاشور التونسي ،مرجع سابق ،ص .413
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موضوعاتها:
قال سيد قطب عن السورة هي" :ملسة من حنان ،ونسمة من رمحة ،وطائف من حوٍّد ،ويد حانية َمت َسح على
اآلالم واملواجع ،وتَْن َسْ بالروح والرضا واألمل ،وتَس حكب البَ ْرَد والطمأنينة واليقني" (.)9
فهي سورة تتناول شخصية النيب األعظْ  وما حباه اهلل به من الفضل واإلنعام يف الدنيا واآلخرة ليشكر
اهلل على تلك لنعْ.
حيث ابتدأت السورة الكرمية بالقسْ أن ربه مل يهجره ومل يبغضه كما زعْ املشركون ،بل هو عند اهلل رفيع
ك َوَما قَلَى ﴾ [الضحى .]4-9
ك َربُّ َ
ُّحى * َواللىْي ِل إِ َذا َس َجى * َما َوىد َع َ
القدر ،عظيْ الشأن واملكانةَ ﴿:والض َ
مث بشرته بالعطاء اجلزيل يف اآلخرة ،وما أع ّده اهلل تعاىل لرسوله من أنواع الكرامات ،ومنها الشفاعة العظمى:
ضى ﴾ [الضحى .]5
﴿ َولَ َس ْو َ
يك َربُّ َ
ف يح ْع ِط َ
ك فَتَ ْر َ
مث ذكرته مبا كان عليه يف الصغر من اليتْ والفقر والفاقة والضياع ،فآواه ربه وأغناه وأحاطه بكالءته وعنايته:
ِ ِ
ضاالًّ فَ َه َدى * َوَو َج َد َك َعائِالً فَأَ ْغ َىن ﴾ [الضحى .]8-9
آوى * َوَو َج َد َك َ
يما فَ َ
﴿ أَ َملْ َجي ْد َك يَت ً
وختمت السورة بتوصيته  بوصايا ثالث ،مقابل تلك النعْ الثالث ،ليعطف على اليتيْ ،ويرحْ احملتاج،
ِ
ك فَ َحدِّث ﴾
يْ فَالَ تَ ْق َهر* َوأَىما ال ىسائِ َل فَالَ تَْن َهر* َوأَىما بِنِ ْع َم ِة َربِّ َ
وميسح دمعة البائس املسكني ﴿ :فَأَىما الْيَت َ
[الضحى .)1( ]99-1
وهو ختْ يتناسق فيه مجال اللفظ مع روعة البيان.

) (9يف ظالل القرآن ،سيد قطب ،ج ،9ص .4115
) (1إجياز البيان يف سور القرآن ،حممد علي الصابوِن ،ص .409
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الفصل الثاني :الدراسة التحليلية للسورة:
ويتضمن أربعة مباحث:
المبحث األول :الدراسة التحليلية لآلية األولى والثانية
المبحث الثاني :الدراسة التحليلية لآليات من 5-3
المبحث الثالث :الدراسة التحليلية لآليات من 8-6
المبحث الرابع :الدراسة التحليلية لآليات من 11-9
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مقاطع السورة:
ُّحى * َواللىْي ِل إِ َذا َس َجى ﴾.
املقسْ بهَ ﴿ :والض َ
ك وما قَلَى * ولَ ِ
ضى ﴾.
ك ِم َن األ َ
حوىل * َولَ َس ْو َ
يك َربُّ َ
ف يح ْع ِط َ
آلخَرةح َخْي ٌر لى َ
جواب القسَْ ﴿:ما َوىد َع َ
ك فَتَ ْر َ
ك َربُّ َ َ َ
َ
ِ ِ
ضاالًّ فَ َه َدى * َوَو َج َد َك َعائِالً فَأَ ْغ َىن ﴾.
آوى * َوَو َج َد َك َ
يما فَ َ
أدلة جواب القسْ ﴿ :أَ َملْ َجي ْد َك يَت ً
ِ
ك فَ َحدِّث ﴾.
يْ فَالَ تَ ْق َهر * َوأَىما ال ىسائِ َل فَالَ تَْن َهر * َوأَىما بِنِ ْع َم ِة َربِّ َ
ما يرتتب على ما سبق ﴿ :فَأَىما الْيَت َ
المبحث األول :الدراسة التحليلية لآلية األولى والثانية:
ُّحى * َواللىْي ِل إِذَا َس َجى ﴾.
﴿ َوالض َ
معنى اآليتين:
ىك الَ تَظْ َمأح فِ َيها َوالَ
ُّحى} :أقسْ ربنا جل ثناؤه بالضحى وهو النهار كله ،ومنه قوله -تعاىل َ ﴿:-وأَن َ
{والض َ
َ
)
9
(
ض َحى﴾ [طه .]991 :أي :ال يصيبك فيها الشمس ،وقيل :عحين به وقت الضحى  ،وملقابلته قوله تعاىلَ ﴿ :واللىْي ِل
تَ ْ
إِذَا َس َجى ﴾ [الضحى.)1( ]1 :
{واللىْي ِل إِ َذا َس َجى} :اختلف أهل التأويل يف تأويله .فقال بعضهْ :معناه والليل إذا أقبل بظالمه ،وقال
َ
()4
آخرون :بل معىن ذلك إذا ذهب ،وقال آخرون :معناه إذا استوى وسكن .
مناسبة القسم بالضحى والليل:
أقسْ -تعاىل -بالضحى والليل هنا فقط ملناسبتهما للمقسْ عليه؛ ألهنما طرفا الزمن وظرف احلركة والسكون،
ك َوَما قَلَى ﴾ ال يف ليل وال يف هنار (.)3
ك َربُّ َ
فإنه يقول له مؤانساًَ ﴿:ما َوىد َع َ

) (9انظر :جامع البيان يف تأويل القرآن ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،13ص .381
) (1اللباب يف تأويل الكتاب ،سراج الدين عمر بن علي الدمشقي النعماِن ،ج ،10ص.480
) (4حممد بن جرير الطربي ،مرجع سابق ،ص .383 - 381
) (3أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،حممد األمني الشنقيطي ،ج  ،8ص .553
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المبحث الثاني :الدراسة التحليلية لآليات من :5-3
ك وما قَلَى * ولَ ِ
ضى ﴾.
ك ِم َن األ َ
حوىل * َولَ َس ْو َ
يك َربُّ َ
ف يح ْع ِط َ
آلخَرةح َخْي ٌر لى َ
﴿ َما َوىد َع َ
ك فَتَ ْر َ
ك َربُّ َ َ َ
َ
معنى اآلية:
ك َوَما قَلَى}:
ك َربُّ َ
{ما َوىد َع َ
َ
ك} :تر ىجحت قراءة اجلمهور بالتشديد من "وىدعك" من التوديع ،فاملوادعة والوداع ،تكون مع
{ما َوىد َع َ
َ
(وَدع) مبعىنَ :ترك ،فيها شدة وجفوة وقطيعة ،وهذا ال يليق مبقام املصطفى  عند ربه ،والذي
املودة و ِّ
الصلة ،أما َ
يظهر من لطيف اخلطاب ورقيق اإليناس ومداخل اللُّطف ،أن املوادعة تحشعِر بالوفاء والود ،فأحب ِرزت فيها كاف
تتأت موادعتك وأنت احلبيب ،واملصطفى املقىرب (.)9
اخلطاب ،أي :مل ى

وقد ذكر ابن سعدي يف تفسريها :أي :ما تركك منذ اعتىن بك ،وال أمهلك منذ رباك ورعاك ،بل مل يزل يربيك

أحسن تربية ،ويعليك درجة بعد درجة (.)1
{وَما قَلَى} وقد ححذف ضمري قالك إجيازاً وملراعاة التناظر( ،)4أي :ما أبغضك منذ أحبك ،فإ ّن نفي الضد
َ

مدحا ،إال إذا تضمن ثبوت كمال ،فهذه حال الرسول ﷺ املاضية
دليل على ثبوت ضده ،والنفي احملض ال يكون ً
واحلاضرة ،أكمل حال وأمتها ،حمبة اهلل له واستمرارها وترقيته يف درج الكمال ،ودوام اعتناء اهلل به(.)3
في ظالل اآلية:

صل لك من الشقاء واجلفاء والعناء ،ويَربحز هذا املعىن يف الذي
ضيق عليك الدنيا ،ورمبا يزدريك أهلحهاَ ،
قد تَ ح
وَي ح
سائرا ،فهو يستشعر معيىة اهلل معه ،ونحصرته له ،وخرييىته فيما اختار
ن َذر نفسه هلل داعيًا ولدينه
مناصرا ،وعلى منهجه ً
ً
ص ْرب وتفاؤل،
اهلل له .وليعلْ أن التمكني من لوازمه البالء والضُّر ،وال يَ َ
سخط ويتضىرم ويشكو اهلل  -عافانا اهلل  -بل َ

بلسما ،وللدعاة واملاضني على طريقته عزاءً ،وال شك
ك َربُّ َ
{ما َوىد َع َ
َ
ك َوَما قَلَى} ،تنزل على حممد ﷺ لتكون له ً
أن اخلَْلق برىمتهْ لو تركوك وقَلوك ،مل يكن ذلك عندك شيء مع معيىة اهلل لك ،وتأييده احلق الذي معك ،إهنا بِشارة

) (9انظر :حممد األمني الشنقيطي ،مرجع سابق ،ج  ،8ص .559-553
) (1تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ص .9015
) (4معارج التفكر ودقائق التدبر ،عبد الرمحن بن حسن بن حنكة امليداِن ،ج ،9ص.599-590
) (3عبد الرمحن السعدي ،مرجع سابق ،ص .9015
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يودع نبيىه ،كما يَزعحْ املشركون ،بل هو معه
للنيب ﷺ وملن تَبِعه من العلماء والدعاة؛ أنه  -سبحانه  -مل ِّ
نصره ويحثبِّته ،وهو َيبه وال يحبغِضه ،بل يحدنيه إليه ويحعطيه ،كيف يحبغِض َمن ينادي بالتوحيد ،ويدعو إىل
يؤيِّده ويَ ح
ِ
أنصاره حىت تتخطىفهْ الشياطني،
الشرك والظاملني؟! كيف يَقلي ويرتك ُّ
صراطه املستقيْ ،ويحقا ِرع َ
الرب الرحيْ حدعاته و َ
ودع اهلل
وهْ ملتزمون بنهجه ،حمكثِرون من ِذ ْكره ،تَ َلهج ألسنتحهْ باالستغفار والدعاء والرتتيل آليات القرآن؟ مل ي ِّ
أنبياءه ورسلَه ويَقليهْ ويرتكهْ ،فهذا نوح ملا استنصره نصره ،وقوم هود وصاحل وشعيب ماذا فعل اهلل هبْ؟ ومل يحودع
اهلل إبراهيْ -عليه السالم -ملا ألقي يف النار ،ومل يودع يونس ملا كان يف بطن احلوت (.)9
{ولَ ِ
حوىل}
ك ِم َن األ َ
آلخَرةح َخْي ٌر لى َ
َ
معنى اآلية:
خري من بدايته؛ وقيل:
خري لك من ماضيها ،وإنك تزداد ًّ
عزا وِرفعةً كل يوم ،ولعاقبة أمرك ٌ
إن مستقبل حياتك ٌ
تأخرة من أحوالك ،فإن
إن املعىن هو أن الدار اآلخرة خريٌ لك من هذه الدار الدنيا .،قال ابن سعدي :كل حالة حم ِّ
هلا الفضل على احلالة السابقة (.)1
قال ابن كثري( :)4والدار اآلخرة خري لك من هذه الدار ،وهلذا كان رسول اهلل  أزهد الناس يف الدنيا ،وملا
حخ ّري  آخر عمره بني اخلحلد يف الدنيا إىل آخرها مث اجلنة ،وبني الصريورة إىل اهلل  اختار ما عند اهلل على هذه
الدنبا الدنية(.)3
في ظالل اآلية:
إرهاصا للنهايات ،والبدايات املح ِرقة تؤدي لنهايات حمش ِرقة ،قال شيخ اإلسالم:
إن عادة البدايات تكون
ً
ح
"واالعتبار بكمال النهاية ال مبا جرى يف البداية ،واألعمال خبواتيمها ،واهلل تعاىل خلَق اإلنسان ،وأخرجه من بطن
أمه ال يعلْ شيئًا ،مث علىمه فنقله من حال النقص إىل حال الكمال ،فال جيوز أن يحعتَرب ق ْدر اإلنسان مبا وقع منه قبل
حال الكمال ،بل االعتبار حبال كماله" ( ،)5وهذا معىن عظيْ ومفهوم عميق.

) (9وقفات تربوية مع مرحلة الدعوة املكية ،طه بأفضل ،ص.494-499
) (1عبد الرمحن السعدي ،مرجع سابق ،ص .9015
) (4أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي ،ولد يف البصرة ،مث رحل إىل دمشق مع أخيه سنة 809ه بعد وفاة أبيه ،وكان
إماما يف التفسري واحلديث
ابن كثري من بيت علْ وأدب ،وتتلمذ على كبار علماء عصره ،فنشأ عاملًا حمق ًقا متقنًا ،وكان غزير العلْ واسع االطالع ً
ف بصره ،ودفن يف دمشق ( )883-800ه.
والتاريخ ،ترك مؤلفات كثرية قيّمة أبرزها البداية والنهاية يف التاريخ ،تويف بعد أن حك ّ
) (3تفسري القرآن العظيْ ،أيب الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي ،ج  ،8ص .315
) (5جمموع الفتوى ،أمحد ابن تيمية ،ج ،90ص.111
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ضى {
} َولَ َس ْو َ
يك َربُّ َ
ف يح ْع ِط َ
ك فَتَ ْر َ
معنى اآلية:
َيتمل وجهني :أحدمها يعطيك النصر يف الدنيا ،وما يحرضيك من إظهار الدين .الثاِن :يعطيك املنزلة يف
اآلخرة ،وما يرضيك من الكرامة (.)9
في ظالل اآلية:
جزعا ،فليحعدِّد تلك النِّعْ اليت ال حُتصى ،واهلبات اليت ال
وهنا منهج رباِن لكل من ملس يف نفسه اعرت ً
اضا أو ً
َ
تحعد ،مث ي ِ
وَي َمده عليها ،ولكنه اإلنسان ظلوم جهول جزوع ،يَفزع من الشر يحصيبه ،وتحنسيه
نسبها لربه ،ويَش حكره َ
َ
َ
ِ
ِ ِ
وعا﴾ املعارج،19 -91 :
وعا * َوإِذَا َم ىسهح ْ
اخلَْي حر َمنح ً
وعا * إِذَا َم ىسهح الشُّىر َج حز ً
نسا َن حخل َق َهلح ً
الن ح
ِّعْ حشكَْر ربه؛ ﴿ إ ىن اإل َ
ِ
فضل اهلل عليه ورزقه
واملصيبة العظمى عند َمن نزلت عليه اهلبات والعطايا والنِّعْ فبات يَدىعي فضلَها لنفسه ،وينفي َ
له ،فهذ قارون عصره ،وكالمه هو الكفر بعينه﴿ :إِىَّنَا أحوتِيته علَى ِع ْل ٍْ ِع ِ
ندي ﴾ القصص ،88 :والصواب أن يكون
حح َ
صابرا يف الضراء ،وَمن ش َكر فهو موعود بالزيادة ﴿لَئِن َش َك ْرحُْت
شاكرا يف السراءً ،
اإلنسان بني منزلة الشكر واحلمدً ،
()1
يدنى حك ْْ﴾ إبراهيْ.8 :
ألَ ِز َ
فاخلري يف ِ
عطاء اهلل ،والعربة بالرضى مبا أعطى املعطي.

) (9النكت والعيون ،علي بن حممد بن حممد البصري البغدادي ،ج  ،9ص .114
) (1انظر :مقال :هدايات سورة الضحى ،سعيد بن حممد آل ثابت ،شبكة األلوكة.http://www.alukah.net/library/0/94143/ ،
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المبحث الثالث :الدراسة التحليلية لآليات من :8-6
ِ ِ
ضاالًّ فَ َه َدى * َوَو َج َد َك َعائِالً فَأَ ْغ َىن ﴾.
آوى * َوَو َج َد َك َ
يما فَ َ
﴿ أَ َملْ َجي ْد َك يَت ً
ِ ِ
آوى}
يما فَ َ
{أَ َملْ َجي ْد َك يَت ً
معنى اآلية:
قال ابن كثري :عدد نعمه على عبده ورسوله حممد صلوات اهلل وسالمه عليه فقال  -تعاىل { :-أَ َملْ َِجي ْد َك
ِ
آوى} وذلك أن أباه تويف وهو محل يف بطن أمه ،وقيل بعد أن ولد  -عليه السالم  ،-مث توفيت أمه آمنة
يما فَ َ
يَت ً
بنت وهب وله من العمر ست سنني ،مث كان يف كفالة جده عبد املطلب إىل أن تويف وله من العمر مثان سنني،
فكفله عمه أبو طالب ،مث مل يزل َيوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه اهلل على
رأس أربعني سنة من عمره ،هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة األوثان ،وكل ذلك بقدر اهلل وحسن تدبريه
إىل أن تويف أبو طالب قبل اهلجرة بقليل ،فأقدم عليه سفهاء قريش وجهاهلْ ،فاختار اهلل له اهلجرة من بني أظهرهْ
إىل بلد األنصار من األوس واخلزرج ،كما أجرى اهلل سنته على الوجه األُت األكمل ،فلما وصل إليهْ آووه ونصروه
وحاطوه وقاتلوا بني يديه  -رضي اهلل عنهْ  -أمجعني ،وكل هذا من حفظ اهلل له وكالءته وعنايته به(.)9
ضاالًّ فَ َه َدى}:
{وَو َج َد َك َ
َ
معنى اآلية:

هذا خيرج على وجوه:
أحدها :يقول  -واللىه أعلْ  :-لوال أن اللىه تعاىل هداك لدينه ،ووفقك له ،وإال وجدك ضاال؛ إذ كان نشوءه
بني قوم ضالل ،مل يكن أحد يهديه ويدعوه إىل اللىه تعاىل ،ولكنه هداك وأرشدك ،فلْ جيدك ضاال ،وهو كقوله -
تعاىل َ ﴿ :-وحكْنتح ْْ َعلَى َش َفا حح ْفَرٍة ِم َن النىا ِر فَأَنْ َق َذ حك ْْ ِمْن َها ﴾ [آل عمران ،]904 :أي :لوال أنه أنقذكْ منها ،وإال
صرُت على شفا حفرة من النار لو مل ينقذكْ منها.
والثاِن :يقول :ووجدك ضاال ال ضالل كسب واختيار ،ولكن ضالل اخللقة اليت أنشئ عليها اخللق ،والضالل
مبعىن اجلهل؛ ألن اخللق يف ابتداء أحواهلْ يكونون جهاال ،أي :وجدك جاهال على ما يكون يف أصل اخللقة وحالة
ِ
كر ِ
ِ
ت تَ ْد ِري َما
الصغر فهداك ،أي :علمك ،وهو كقوله  -تعاىل َ ﴿ :-وَك َذل َ
وحا م ْن أ َْم ِرنَا َما حكْن َ
ك أ َْو َحْي نَا إلَْي َ ح ً
ِ
ِ
اب َوَال ِْ
ورا ﴾ [الشورى.]51 :
الْكتَ ح
اإلميَا حن َولَك ْن َج َع ْلنَاهح نح ً
) (9علي بن حممد بن حممد البصري البغدادي ،مرجع سابق ،ج ،8ص .319
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ض ًّاال) ،أي :غافال عن األنباء املتقدمة وأخبارهْ حىت أطلعك اللىه  -تعاىل  -على
(وَو َج َد َك َ
والثالث :يقولَ :
ِِ
ك ه َذا الْ حقرآ َن وإِ ْن حكْن ِ ِ ِ ِ
ك أَحسن الْ َقص ِ ِ
ِ
ني ﴾
ذلك ،كقولهَْْ ﴿ :ن حن نَ حق ُّ
ت م ْن قَ ْبله لَم َن الْغَافل َ
َ
ص َعلَْي َ ْ َ َ َ
ص مبَا أ َْو َحْي نَا إلَْي َ َ ْ َ

()9
[يوسف. ]4 :

{وَو َج َد َك َعائِالً فَأَ ْغ َىن}
َ
معنى اآلية:
ولقد كنت فقرياً فأغىن اهلل نفسك بالقناعة ،كما أغناك بكسبك ومال أهل بيتك (خدجية رضي اهلل عنها)
عن أن ُتس الفقر ،أو تتطلع إىل ما حولك من ثراء (.)1
في ظالل اآليات الثالث:
ِ ِ
ضاالًّ فَ َه َدى * َوَو َج َد َك َعائِالً فَأَ ْغ َىن ﴾ ومل يقل :فآواك،
تأ ىمل قول ِّ
آوى * َوَو َج َد َك َ
يما فَ َ
احلق ﴿:أَ َملْ َجي ْد َك يَت ً

خاصا بالنيب ﷺ وليس األمر كذلك ،فإن اهلل آواه وآوى به ،وهداه
فأغناك؛ ألنه لو قال ذلك لصار اخلطاب ًّ
وهدى به ،وأغناه وأغىن به"( ،)4قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َع َد حك حْ اللىهح َمغَ ِاِنَ َكثِ َريًة تَأْ حخ حذونَ َها﴾ الفتح ،10 :وما أكثر ما َغنِْ
املسلمون من الكفار ُتت ظالل السيوف ،غنائْ عظيمة كثرية كلها بسبب هذا الرسول الكرمي  -عليه الصالة
والسالم  -حني اهتدوا هبديه ،واتىبَعوا حسنىتَه فنصرهْ اهلل تعاىل به ،و َغنِموا من مشارق األرض ومغارهبا ،ولو أن األمة
اإلسالم ية عادت إىل ما كان عليه السلف الصاحل لعاد النصر إليهْ ،والغىن ،والعزة ،والقوة ولكن مع األسف أن
صرة اإلسالم أو
األمة اإلسالمية يف الوقت احلاضر كل منها يَنظحر إىل حظوظ نفسه بقطع النظر عما يكون به نح ْ
ِخذالنه"(.)3
ِ
يتيما ،أمل جيدك ضاالًّ ،أمل
يف السياق لطيفة دقيقة ،وهي َمع ِرض التقرير ،يأيت بكاف اخلطاب :أمل َجيدك ً
ِ
اليتْ وال اإلضالل وال الفقر هلل ،مع أهنا كلها من اهلل ،ويف تَعداد النِّعْ :فآوى،
جيدك عائالً ،لتأكيد التقرير ،ومل يحسند َ
فهدى ،فأغىن ،أسندها كلها إىل ضمري املنعِْ ،ومل يح ِربز ضمري اخلطاب ،فلْ يقل  -سبحانه  :-أمل نيِّتِمك ونأويك
ح
ونحضلك وهنديك ونعولك ونغنيك! ويظهر -واهلل تعاىل أعلْ  :-أنه مل يحسنِد البالء له -سبحانه -وذلك ملا قد
يكون فيه من ٍ
إيالم للنيب ﷺ وأما يف تَعداد النِّعْ أسندها لضمري املنعِْ ،ومل تكن لضمري املخاطب املباشر ملا كان
) (9تأويالت أهل السنة ،حممد بن حممد بن حممود ،أبو منصور املاتريدي ،ج ،90ص .599-590
) (1سيد قطب ،مرجع سابق ،ج ،9ص.4118
) (4شرح القواعد احلسان يف تفسري القرآن ،صاحل العثيمني ،ص.51
) (3تفسري القرآن الكرمي جزء عْ ،حممد العثيمني ،ص.139
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فيه من امتنان ،وكوهنا نَِعْ مادية ،فلْ يح ِربز الضمري لئال يح ِثقل عليه املِنىة ،بينما أبرزها يف سورة الشرح ﴿:أَ َملْ نَ ْشَر ْح
ِ
ك ِذ ْكَرك ﴾ الشرح3 – 9 :؛ ألهنا نَِعْ معنويىة ،انفرد
ض ظَ ْهَرك * َوَرفَ ْعنَا لَ َ
ض ْعنَا َع َ
لَ َ
ص ْد َرك * َوَو َ
نك ِوْزَرك * الىذي أَن َق َ
ك َ

هبا ﷺ واهلل تعاىل أعلْ (.)9

لك.
ف حكن لغريك يك ِن اهلل َ

) (9انظر :حممد األمني الشنقيطي ،مرجع سابق ،ج  ،8ص .594
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المبحث الرابع :الدراسة التحليلية لآليات من :11-9
ِ
ك فَ َحدِّث ﴾.
يْ فَالَ تَ ْق َهر * َوأَىما ال ىسائِ َل فَالَ تَْن َهر* َوأَىما بِنِ ْع َم ِة َربِّ َ
﴿ فَأَىما الْيَت َ
ِ
يْ فَالَ تَ ْق َهر}
{فَأَىما الْيَت َ
معنى اآلية:
تغلبهح على ماله وقال جماهد( )9ال ُتتقر ،وقحرئ فال تكهر أي فال تعبس يف وجهه(.)1
فال ْ
صدرك عليه ،وال تنهره ،بل أَ ْك ِرمه ،وأعطه ما تي ىسر،
قال ابن سعدي :ال تحسئ معاملةَ اليتيْ ،وال تحضيِّق َ
واصنع به كما ُتب أن يحصنَع بولدك من بعدك(.)4
في ظالل اآلية:
صص اهلل هذا العنصر املهْ من اجملتمع يف أكثر من آية ،وال سيما هذه اآلية العظيمة املعىن العميقة الدىاللة،
خى
هذا اليتيْ الذي افتقد إما ذلكْ األب الذي يقوم على حاجاته ويتف ىهْ ضروراتِه ،ويدافع عن حقوقه ،أو تلكْ األم
ِ
اليت تح ِّ
حزمها الشفقة؛ لذا
غذيه باحلنان ،وتحدفئه بالعاطفة ،وتحظلُّه بالعناية الوارفة ،تعلو كلماهتا الرمحة ،وينساب من ْ
ِ
وم ْقته واجلفاف معه ستزيد ،وخاصة يف
فاليتيْ حني يَفقد َ
أحد هذين املوردين املهمني يف حياته فإن دواعي ظحْلمه َ
اضمحل اإلميان يف حم َه ِجها ،وقد اختلف العلماء َمن هو اليتيْ؟ هل هو َمن فقد
اجملتمعات اليت جفىت ضمائرها ،و
ى
أباه أو أمه ،واحلق أن اليتيْ َمن ف َقد أحدمها أو كالمها ،بل حىت اللقيط يف اجلملة فهو أحد األيتام( .)3وقالوا :قَ ْهر
أخذ ماله وظحْلمه ،وقيل :هو مبعىن عبوسة الوجه ،واملعىن أعْ ،كما قال ﷺ عند أيب داود( :اللهْ إِن أعوذ
اليتيْْ :

) (9جماهد بن جرب أبو احلجاج ،املكي ،املخزومي (903-19ه811 -931 ،م) .شيخ القراء واملفسرين .إمام ،ثقة ،فقيه ،عامل ،كثري
احلديث ،برع يف التفسري وقراءة القرآن واحلديث .روى عن ابن عباس فأكثر ،وعنه أحخذ القران والتفسري والفقه .كما روى عن أيب هريرة
وعائشة وسعد ابن أيب وقاص وعبد اهلل بن عمر .وقد عرض القران على ابن عباس ثالث مرات يقف عند كل آية يسأله ،فيْ نزلت؟
وكيف كانت؟ كان ابن جابر ال يسمع بأعجوبة إال ذهب فنظر إليها ،وكان أعلْ الناس بالقرآن ،حىت قال الثوري خذوا العلْ من أربعة:
جماهد وسعيد بن جبري وعكرمة والضحاك.
) (1إرشاد العقل السليْ إىل مزايا الكتاب الكرمي ،العمادي حممد بن حممد بنن مصطفى أبو السعود ،ج ،1ص .989
) (4عبد الرمحن السعدي ،مرجع سابق ،ص .9015
) (3انظر :مقال :هدايات سورة الضحى ،سعيد بن حممد آل ثابت ،شبكة األلوكة.http://www.alukah.net/library/0/94143/ ،
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الع ِجز والكسل ،ومن اجلحْْب والبخل ،ومن َغلبة الدين وقَ ْهر الرجال) ( ،)9فالقهر أعْ من
بك من اهلْ واحلََزن ومن َ
وخص اليتيْ؛ ألنه ال ناصر له غري اهلل تعاىل ،فغلىظ يف أمره ،بتغليظ العقوبة على ظامله (.)1
ذلك،
ى
{وأَىما ال ىسائِ َل فَالَ تَْن َهر}
َ
معنى اآلية:
ٍ
تيسر عندك أو
ال يصدر منك إىل السائل كالم يقتضي رده عن مطلوبه ،بنهر وشراسة حخلق ،بل أعطه ما ّ
الده مبعروف وإحسان(.)4
في ظالل اآلية:
هنا السائل مل حُتدىد حهويىتحه وال جنسه وال مسألته ،بل أي سائل سواء سأل الطعام أو املال أو العِلْ أو اخلدمة،
البعض
زجره ،قال ابن سعدي :وهذا يدخل فيه السائل للمال والسائل للعلْ ( ،)3وقد يحقعِد الشيطا حن
َ
ال تنهره وال تَ ح
حبيل ال تقف ،فقد ي ِ
وهْ امل ِنفق بكذب السائل أو تزويره للحقائق ،وهذا يظهر للبعض مع القرائن  -إن حوِجدت -
ح
ح
لكن من مل يظهر له شيء فليتمعىن يف هذا احلديث العظيْ؛ فعن أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -أن رسول اهلل ﷺ
صدِّق على سارق؟
قال( :قال رجل :ألتصدىقن بصدقة ،فخرج بصدقته َ
فوضعها يف يد سارق ،فأصبحوا يتحدىثون ،تح ح

صدِّق الليلة
فقال :اللهْ لك احلمد ،ألتصدىقن بصدقة ،فخرج بصدقته ،فوضعها يف يدي زانية ،فأصبحوا يتحدىثون تح ح
على زانية ،فقال :اللهْ لك احلمد على زانية ،ألتصدىقن بصدقة ،فخرج بصدقته فوضعها يف يدي غين ،فأصبحوا
صدقتحك
صدِّق على غين ،فقال :اللهْ لك احلمد على سارق وعلى زانية وعلى غين ،فأيت فقيل له :أما َ
يتحدىثون تح ح
ف عن زناها ،وأما الغين فلعله يعترب فيح ِنفق مما
ف عن سرقته ،وأما الزانية فلعلها أن تَستعِ ى
على سارق ،فلعله أن يَستعِ ى
()5
ِ
ِ
ِ
مقام العطاء ،وكما قيل :فليحسعِد
أعطاه اهلل)  ،فأعط السائل وأَحسن النية ،فإن مل تح ْعطه ،فاجلواب بلطف قد يقوم َ
النُّطق إن مل يحسعِد املال(.)9
ُّت ،وأخذ
دخله التخصيص؛ إذا عرفت أن السائل يف العلْ إَّنا يحريد التعن َ
قال ابن عثيمني :لكن هذا العموم يَ ح
ِ
مت ذلك فهنا لك احلق أن تنهره،
رأيك وأخذ رأي فالن وفالن ،حىت يضرب آراء العلماء بعضها ببعض ،فإذا عل َ
) (9رواه أبو داوود يف الصالة :أبواب فضائل القرآن :باب يف االستعاذة :ج ،1ص ،959رقْ (.)9555
) (1اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن أمحد القرطيب ،ج  ،91ص .85
) (4عبد الرمحن السعدي ،مرجع سابق ،ص .9015
) (3املرجع السابق ،ص .9015
) (5رواه البخاري يف الزكاة :باب إذا تصدق على غين وهو ال يعلْ ،ج ،1ص  ،990رقْ (.)9319
) (9انظر :مقال :هدايات سورة الضحى ،سعيد بن حممد آل ثابت ،شبكة األلوكة.http://www.alukah.net/library/0/94143/ ،
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ِ
الناس
وأن تقول :يا فالن ،اتق اهلل ،أمل تسأل فالنًا كيف تسألين بعدما سألته؟! أتلعب بدين اهلل؟! أتريد إن أفتاك ح
ذهبت تسأل؟! هذا ال بأس؛ ألن هذا النهر تأديب له ،وكذلك سائل املال
مبا ُتب
ى
سكت ،وإن أفتوك مبا ال ُتب َ
ِ
أيضا أن تح ِّ
وخبه على سؤاله وهو غين ،إ ًذا هذا
غين فلك احلق أن تَ َنهره ،ولك احلق ً
مت أن الذي سألك املال ٌّ
إذا عل َ
العموم "السائل فال تنهر" ،خمصوص فيما إذا اقتضت املصلحة أن يح َنهر فال بأس (.)9
ك فَ َحدِّث}
{وأَىما بِنِ ْع َم ِة َربِّ َ
َ
معنى اآلية:
أي انشر ما أنعْ اهلل عليك بالشكر والثناء ،والتحدث بنِ َعْ اهلل واالعرتاف هبا شكر ،واخلطاب هنا للنيب ،
واحلكْ عام له ولغريه (.)1
وقال السعدي يف تفسريها" :وهذا عام يشمل النعْ الدينية والدنيوية {فَ َحدِّث} أي :أثن على اهلل هبا،
وخصصها بالذكر إن كان هناك مصلحة.
ِّ
وإال فحدث بنِعْ اهلل على اإلطالق ،فإن التحدث بنعمة اهلل ،داع لشكرها ،وم ِ
وجب لتحبيب القلوب إىل
ح
َمن أنعْ هبا ،فإن القلوب جمبولة على حمبة احملسن" (.)4
في ظالل اآلية:
كل ما أنعْ اهلل به على العبد ،من :مال ،وعافية ،وهداية ،وقيل :املراد هبا :املذكورات والتحدث هبا
النعمةُّ :
شك حْرها عمليًّا من إيواء اليتيْ كما آواه اهلل ،وإعطاء السائل كما أغناه اهلل ،وتعليْ املسرتشد كما علىمه اهلل ،وهذا ِمن
حشكْر النِّعمة ،أي :كما أنعْ اهلل عليك ،فتحنعِْ أنت على غريك؛ تأسيًا بفعل اهلل معك ( ،)3وحقيقة الشكر ظهور أثر
محدا وثناءً ويف جوارحه عبادة وطاعة ،إن حشكْر النِّعْ مظنىة بقائها،
ِّعْ اإلهليىة على العبد يف قلبه إميانًا ويف لسانه ً
الن َ
ض ْعف اإلميان وقلة البصرية أن يَهبَك اهلل النعمة ،مث تَنقلِب
ومن تَعاظَْ حشكَْر اهلل حمق اهلل ما لديه ،وهذا لعمري من َ
ِ
ِ ِ
ً ِ ِ
املصائب
عمه ،قال احلسن :أي يَعحد
نسا َن لَربِّه لَ َكنحود﴾ [العاديات ،]9 :والكنود :هو الذي ال يشكر ن َ
َ
جاحدا ﴿ إ ىن اإل َ
()5
ومن ال يشكر الناس
يشكر
ال
ن
وم
كفر،
كها
وتر
ْر
ك
ش
ِّعْ
ن
بال
التحدث
و
،
ِّعْ
القليل ،ال يشكر الكثري َ
َ
ٌ
وينسى الن َ
ْ
َ
) (9حممد العثيمني ،مرجع سابق ،ص.133
) (1القرطيب ،مرجع سابق ،ج  ،10ص.88
) (4عبد الرمحن السعدي ،مرجع سابق ،ص .9015
) (3حممد األمني الشنقيطي ،مرجع سابق ،ج  ،8ص .589- 580
) (5القرطيب ،مرجع سابق ،ج ،10ص .919-915
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غرض له يف عذاب اخلَْلق ،إذا قالوا آمنا ﴿ ىما يَ ْف َع حل
ال يشكر اهلل ،ومن فضائل الشكر أن قَ َرنه اهلل باإلميان ،وأنه ال َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
يما ﴾ [النساء.]938 :
اللّهح ب َع َذاب حك ْْ إن َش َك ْرحُْت َو َآمنتح ْْ َوَكا َن اللّهح َشاكًرا َعل ً
()9
إظهارا
وعن أيب نضرة :قال" :كان املسلمون يرون أن من حشكْر النِّعْ أن حَيدىث هبا"  ،لكن َُتدىث هبا ً
مذموما ،أما
افتخارا على اخلَْلق ،كان هذا
فعلت ذلك
وشكرا للمنعْ ،ال
للنعمة
افتخارا هبا على اخلَْلق؛ ألنك إذا َ
ً
ً
ً
ً
()1
إذا قلت أو إذا ذكرت نعمة اهلل عليك ُّ
كسر نفوس
وشكرا للمنعْ ،فهذا مما أمر اهلل به  ،واحرتس من ْ
ُتدثًا بالنِّعًْ ،
الفقراء ،وأن تتحدىث بنعمك عند حاسديها.

ضلِ ِه إِن َشاء ﴾ [التوبة ،]18 :ويف
هنا وقّف اهلل
الكثري من اجلزاء على املشيئة ﴿:فَ َس ْو َ
ف يح ْغنِي حك حْ اللّهح ِمن فَ ْ
َ
ِ
ف َما تَ ْدعحو َن إِلَْي ِه إِ ْن َشاء ﴾ [األنعام ،]39 :ويف املغفرة ﴿:يَ ْغ ِف حر لِ َمن يَ َشاء ﴾ [الفتح ،]93 :ويف
اإلجابة ﴿:فَيَكْش ح
الرزق ﴿:اللىه لَ ِط ِ ِ ِ ِ
وب اللّهح َعلَى َمن يَ َشاء ﴾ [التوبة،]95 :
ح ٌ
يف بعبَاده يَ ْرحز حق َمن يَ َشاء ﴾ [الشورى ،]91 :ويف التوبةَ ﴿:ويَتح ح
أما الشكر فإنه أَطلَقهَ ﴿:و َسيَ ْج ِزي اللّهح الشىاكِ ِرين ﴾ [آل عمرانَ ﴿،]933 :و َسنَ ْج ِزي الشىاكِ ِرين ﴾ [آل عمران ]935 :ومل
(.)4
يقل" :إن شاء"!
فيا لِعظيْ حشكر الشكور.

) (9توفيق الرمحن يف دروس القرآن ،فيصل آل مبارك ،ج  ،3ص .509
) (1حممد العثيمني ،مرجع سابق ،ص.133
) (4انظر :مقال :هدايات سورة الضحى ،سعيد بن حممد آل ثابت ،شبكة األلوكة.http://www.alukah.net/library/0/94143/ ،
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الفصل الثالث :الدراسة الموضوعية :مظاهر العناية الربانية بالنبي 
ست مطالب:
ويتضمن ثالث مباحث و ّ

المبحث األول :مظاهر العناية الربانية بالنبي محمد  في بداية نشأته وقبل البعثة:
المطلب األول :اإلرهاصات التي وقعت عند ميالده .
المطلب الثاني :حادثة شق الصدر (األولى) في ديار بني سعد.

المبحث الثاني :مظاهر العناية الربانية في العهد المكي وفي التأييد بالرسالة:
المطلب األول :الرؤيا الصادقة وبدء نزول الوحي:
المطلب الثاني :تأييد النبي ﷺ بالمعجزات الحسية:
المطلب الثالث :اإلسراء والمعراج:
المطلب الرابع :عناية اهلل عز وجل بنبيه ﷺ أثناء الهجرة:

المبحث الثالث :مظاهر العناية الربانية بالنبي محمد  في تفضيله بالعطايا والنعم.
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لقد أبانت لنا سورة الضحى مظاهر جلية من مظاهر العناية ،ويف ظل هذه السورة نتفيأ مظاهر من مظاهر
العناية الربانية بالنيب الكرمي  ،ليتجلى لنا من خالل هذه املظاهر واألحداث معىن قوله تعاىل يف سورة الضحى
ضى ﴾
ك َوَما قَلَى ﴾ [الضحى ،]4 :كما يتجلى فيها معىن قوله تعاىل﴿ َولَ َس ْو َ
يك َربُّ َ
ف يح ْع ِط َ
ك َربُّ َ
﴿ َما َوىد َع َ
ك فَتَ ْر َ
[الضحى.]5 :
احلق أنين مل أحصي مظاهر العناية الربانية به  ،فذلك مما ال َيصيه حبث مثل هذا البحث الفصلي.
و ّ
وحسيب أنين أملح مبواقف جلية من تلك العناية الربانية.
وقد نظمت هذه املظاهر يف ثالثة مباحث:
المبحث األول :مظاهر العناية اإللهية بالنبي محمد  قبل البعثة.
صطَِفي
لقد خلق اهلل تعاىل اخللق واصطفى منهْ األنبياء ،واصطفى من األنبياء الرسل ،قال تعاىل ﴿:اللىهح يَ ْ
ىاس إِ ىن اللىه َِمسيع ب ِ
ِم َن الْ َمالَئِ َك ِة حر حسالً َوِم َن الن ِ
صري ﴾ [احلج.]85 :
َ ٌَ
حممدا  على سائر خلقه فقد اصطفاه اهلل
مث اصطفى من الرسل أويل العزم منهْ ،واصطفى من أويل العزم ً
عز وجل من خري أبناء ولد آدم.
روى مسلْ عن واثلة بن األسقع رضي اهلل تعاىل عنه قال :قال ( :إن اهلل اصطفى من ولد إبراهيْ إمساعيل،
واصطفى من ولد إمساعيل بين كنانة ،واصطفى من بين كنانة قريشاً ،واصطفى من قريش بين هاشْ ،واصطفاِن من
بين هاشْ) (.)9
فهو  خيار من خيار ،وقد مجع اهلل له أنواع الشرف من كل وجه .وكذلك الرسل صلوات اهلل وسالمه
عليهْ تبعث يف أشرف أنساب قومها ،حىت ال يعلوهْ أحد يف الشرف والرفعة ،وليكون أميل لقلوب اخللق إليهْ.
وقد اعرتف بذلك أبو سفيان بن حرب حني سأله هرقل ملك الروم -وهو يومئذ كافر-قال( :مث كان أول ما
سألين عنه أن قال :كيف نسبه فيكْ؟ قلت :هو فينا ذو نسب ،قال :فكذلك الرسل تبعث يف نسب قومها) (.)1
كذلك من عناية اهلل تعاىل به وحفظه إياه ،أنه عز وجل فدى أبويه إمساعيل وإبراهيْ من الذبح ،لذلك مسي
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلْ بابن الذبيحني.
) (9رواه مسلْ يف الفضائل :باب فضل نسب الرسول  ،وتسليْ احلجر عليه قبل النبوة :ج ،3ص  ،9881رقْ (.)1189
) (1رواه البخاري يف بدء الوحي :كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل ؟ :ج ،9ص ،8رقْ (.)8
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ومن عناية اهلل تبارك وتعاىل به وحفظه إياه ،أن طهر أصوله  ،ومحاهْ من سفاح اجلاهلية ،فلْ يدنس نسبه
أبدا ،ومل يزل احلق تبارك وتعاىل
شيء من ذلك ال من جهة آبائه وال من جهة أمهاته ،ومل يلتق أبواه قط على سفاح ً
ينقله من األصالب الطيبة إىل األرحام الطاهرة مصفى مهذباً حىت ولدته أمه.
وإذا كان اهلل سبحانه وتعاىل جرت سنته أال يبعث نبياً إال يف وسط من قومه شرفاً ونسباً  ،فقد كان يف
مشتهرا بالفضائل واملكارم ،وما من أم من أمهاته إال
الذروة من هذه نبينا حممد  ،فما كان أحد من آبائه إال كان
ً
وهي أفضل نساء قومها شرفاً ونسباً وموضعاً  ،ومل تزل هذه الفضائل والكماالت البشرية تنتقل من األصول إىل
الفروع حىت جتمعت كلها يف خري مولود عرفته البشرية -سيدنا حممد بن عبد اهلل الصادق األمني-صلوات اهلل وسالمه
عليه ،وليس هناك شك يف أن النسب الكرمي إذا زانه احلسب العريق ،كان ذلك من أسباب الكمال.
وهذا من بالغ عناية احلق عز وجل برسوله  ،وتتجلى هذه العناية اإلهلية بالنيب حممد  قبل البعثة يف عدة
مطالب:
المطلب األول :اإلرهاصات التي وقعت عند ميالده .
تعريف اإلرهاص" :اإلرهاص :ما يظهر ،أو ما يصدر من اخلوارق عن النيب  قبل ظهوره ،كالنور الذي كان
يف جبني آباء نبينا .
وقيل اإلرهاص :هو إحداث أمر خارق للعادة دال على بعثة نيب قبل بعثته"(.)9
إن اهلل سبحانه وتعاىل إذا أراد شيئاً يسر أسبابه ،ومهد له طرقه ،وأخضع له نواميس الكون ،ذلك ألن التدبري
كله بيده ،فيخفض من يشاء وإن عز ،ويرفع من يشاء وإن ذل.
قال ابن القيْ يف اهلدى" :إن مما جرت به عادة اهلل تعاىل أن يقدم بني يدي األمور العظيمة مقدمات تكون
كاملدخل إليها املنبهة عليها" (.)1

) (9التعريفات ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاِن ،ج ،9ص.99
) (1زاد املعاد يف هدي خري العباد ،حممد بن أيب بكر ابن قيْ اجلوزية ،ج ،4ص.491
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عددا من اإلرهاصات اليت وقعت عند والدته صلى اهلل عليه وسلْ منها:
لقد أورد مؤرخو السرية النبوية ً
أوال :إهالك أصحاب الفيل:
وذلك عام والدته  على الصحيح الذي عليه أكثر العلماء.
وكان إهالكهْ تشريفاً له  ولبلده احلرام ،وصيانة للبيت العتيق الذي شرفه اهلل عز وجل وعظمه ووقره
ببعثة النيب األمي خاُت األنبياء حممد .
قال تعاىل ﴿:أَ َمل تَر َكيف فَعل ربُّك بِأَصح ِ ِ
ضلِيل * َوأ َْر َس َل َعلَْي ِه ْْ طَْي ًرا
اب الْفيل * أَ َملْ َْجي َع ْل َكْي َد حه ْْ ِيف تَ ْ
ْ َ ْ َ ََ َ َ ْ َ
ِ
ِ ِِ
صٍ
ف ىمأْ حكول ﴾ [الفيل.]5-9 :
أَبَابِيل * تَ ْرمي ِهْ حب َج َارةٍ ِّمن س ِّجيل * فَ َج َعلَ حه ْْ َك َع ْ
قال اإلمام الفخر الرازي (" :)9وال شك أن هذه الواقعة كانت دالة على قدرة الصانع وعلمه وحكمته ،وكانت
دالة على شرف حممد صلى اهلل عليه وسلْ ،وذلك ألن مذهبنا أنه جيوز تقدمي املعجزات على زمان البعثة تأسيساً
لنبوهتْ وإرهاصاً هلا" (.)1
ثانيا :رؤيا آمنة بنت وهب عند والدته :
ذكر ابن سعد( )4يف الطبقات قال ":أخربنا حممد بن عمر بن واقد األسلمي قال :حدثين علي بن يزيد بن
عبد اهلل بن وهب بن زمعة ،عن أبيه ،عن عمته قالت :كنا نسمع أن رسول اهلل  ملا محلت به آمنة بنت وهب
كانت تقول :ما شعرت أِن محلت به ،وال وجدت له ثح ْقلةً كما جتد النساء إال أِن قد أنكرت رفع حيضيت ،ورمبا
كانت ترفعين وتعود وأتاِن آت وأنا بني النائْ واليقظان ،فقال :هل ش ِ
عرت أنك محلت؟ فكأِن أقول :ما أدري،
فقال :إنك قد محلت بسيد هذه األمة ونبيها ،وذلك يوم االثنني ،قالت :فكان ذلك مما ي ّقن عندي احلمل مث أمهلين
حىت إذا دنا والديت أتاِن ذلك اآليت فقال :قويل :أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد ،قالت :فكنت أقول
حديدا يف عضديك ويف عنقك قالت :ففعلت ،قالت :فلْ يكن ترك
ذلك ،فذكرت ذلك لنسائي ،فقلن يل :تعلقي ً
علي إال أياما فأجده قد قطع فكنت ال أتعلقه" (.)3
) (9أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن علي التيمي الرازي امللقب بفخر الدين ،املعروف بابن اخلطيب ،الفقيه الشافعي ،أخذ العلْ
من كبار علماء عصره ومهْ والده ،فاق أهل زمانه يف علْ الكالم واملعقوالت وعلْ األوائل ،له التصانيف املفيدة يف فنون عديدة منها تفسري القرآن
مسموما ( )909 -533ه.
الكرمي مجع فيه كل غريب وغريبة ،احختحلِف يف سبب وفاته وقيل مات
ً

) (1مفاتيح الغيب ،ج ،41ص.181

مؤرخا  ،مشاركا يف األنساب .ولد يف البصرة وهبا
) (4حممد بن سعد بن منيع ،اهلامشي بالوالء ،البصري ،البغدادي ،أبو عبد اهلل .كان حم ّدثا ،حافظاّ ،
طلب العلْ يف صباه حيث كانت البصرة مركزا من مراكز العلْ واحلضارة)140 -998( .ه.

) (3ج.81 ،9
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المطلب الثاني :حادثة شق الصدر:
إن حادثة شق الصدر اليت حصلت لرسول اهلل  أثناء وجوده يف ديار بين سعد تعد من إرهاصات النبوة
ودالئل اختيار اهلل إياه ألمر جليل ،وذلك إلعداده  ملا هو مقبل عليه من أجواء ومواقف جديدة ختتلف يف
طبيعتها عن الطبيعة البشرية ،وهذا إن دل فإَّنا يدل على شدة العناية اإلهلية برسول اهلل  ،ولقد وقع له عليه
السالم شق الصدر ثالث مرات:
المرة األولى :حني كان يف ديار بين سعد وهو ابن مخس سنني على ما قاله أنس بن مالك -رضى اهلل
عنه ،-وأخرج يف هذه املرة العلقة السوداء من قلبه  اليت هي حظ الشيطان وحمل غمزه ،أي حمل ما يلقيه من
األمور اليت ال تنبغي ،فلْ يكن للشيطان يف قلب النيب عليه الصالة السالم حظ.
فقد أخرج مسلْ يف صحيحه قال :عن أنس بن مالك أن رسول اهلل ( أتاه جربيل  وهو يلعب مع
الغلمان ،فأخذه فصرعه ( ،)9فشق عن قلبه ،فاستخرج القلب ،فاستخرج منه علقة ،فقال :هذا حظ الشيطان منك،
مث غسله يف طست من ذهب مباء زمزم ،مث َأل ََمهح ،مث أعاده يف مكانه وجاء الغلمان يسعون إىل أمه -يعين ظئره –
حممدا قد قتل ،فاستقبلوه وهو منتقع اللون) ،قال أنس( :وقد كنت أرى أثر ذلك املِ ْخيَ ِط يف صدره) (.)1
فقالوا :إن ً
وهكذا مل يكن لقلبه الطاهر ميل إىل لعب الصبيان وْنوه ،وهو مما اختص به  دون األنبياء عليهْ السالم،
فنشأ على أكمل األحوال من العصمة من الشيطان.
والمرة الثانية :عند بدء الوحي وبلوغه سن األربعني؛ ليحصل له القدرة على ُتمل أعباء الرسالة وزيادة يف

إكرامه؛ ليتلقى ما يوحي إليه بقلب قوي ،ويف أكمل األحوال من التطهري.

والمرة الثالثة :ليلة اإلسراء واملعراج ليتسع قلبه حلفظ األسرار اإلهلية والكلمات الربانية وليتأهب للمناجاة(.)4
ومجيع احلاالت الثالث كلها دالة على العناية الربانية به .

) (9صرع :صرعه صرعا أي :طرحه باألرض .والصراع :معاجلتهما أيهما يصرع صاحبه .ورجل صريع أي :تلك صنعته اليت يعرف
هبا .وصراع :شديد الصرع وإن مل يكن معروفا ،وصروع لألقران ،أي :كثري الصرع هلْ .والصراعة مصدر االصطراع بني القوم،
وأصرعة :القوم يصرعون من صارعوا.
العني :اخلليل بن أمحد الفراهيدي البصري،ج ،9ص.111
) (1رواه مسلْ يف اإلميان :باب اإلسراء برسول اهلل  إىل السماوات ،وفرض الصلوات :ج ،9ص ،938رقْ (.)999
) (4انظر :مظاهر العناية اإلهلية بالنيب حممد  يف القرآن الكرمي ،حممد عبد الفتاح أمحد بدران ،ص.995-900
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المبحث الثاني :مظاهر العناية الربانية في العهد المكي:
تتجلى هذه العناية اإلهلية بالنيب حممد ﷺ يف أهبى صورها ،وذلك بعد أن أُت رسول اهلل ﷺ األربعني من
عمره ،والدنيا من حوله تنتقل من سيء إىل أسوأ ،واإلنسانية ترتع يف مستنقع من اجلهل والظالم الدامس ،والناس
منغمسون يف جهل وجاهلية ،وخرافة ووثنية .ويف هذا اجملتمع املظلْ الذي بلغ غرور الفرد مداه ،وهذا الغرور الذي
جعل عمرو بن هشام ( )9يعلل كفره برسالة حممد ﷺ بقوله( :زامحنا بنو مناف يف الشرف ،حىت إذا صرنا كفرسي
رهان قالوا :منا نيب يوحى إليه ،واهلل ال نرضى به وال نتبعه أبداً إال أن يأتينا وحي كما يأتيه) (.)1
من هنا كانت عناية الرمحن ُتيط برسوله ﷺ وتشمله على كل جانب ،وتتجلى هذه العناية يف عدة مطالب
منها:
المطلب األول :الرؤيا الصادقة وبدء نزول الوحي:
كان أول ما بدئ به ﷺ من الوحي ،الرؤيا الصادقة يف النوم ،فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح.
روى البخاري ومسلْ يف صحيحيهما -واللفظ للبخاري -عن عائشة أم املؤمنني أهنا قالت :أول ما بدئ به
رسول ﷺ من الوحي الرؤيا الصاحلة يف النوم ،فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح ،مث حبب إليه اخلالء ،
وكان خيلو بغار حراء فيتحنث فيه  -وهو التعبد  -الليايل ذوات العدد قبل أن يرتع إىل أهله  ،ويتزود لذلك  ،مث
يرجع إىل خدجية فيتزود ملثلها  ،حىت جاءه احلق وهو يف غار حراء  ،فجاءه امللك فقال  :اقرأ  ،قال(:ما أنا بقارئ)،
قال( :فأخذِن فغطين( )4حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين ،فقال :اقرأ  ،قلت :ما أنا بقارئ  ،فأخذِن فغطين الثانية
حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين  ،فقال  :اقرأ  ،فقلت  :ما أنا بقارئ  ،فأخذِن فغطين الثالثة مث أرسلين  ،فقال﴿ :اقْ َرأْ
بِاس ِْ ربِّ ى ِ
ىِ ى ِ
ى ِ
ِ
نسا َن ِم ْن َعلَق * اقْ َرأْ َوَربُّ َ
ْ َ َ
نسا َن َما َملْ
ك األَ ْكَرم * الذي َعل َْ بالْ َقلَْ * َعل َْ اإل َ
ك الذي َخلَق * َخلَ َق اإل َ
يَ ْعلَْ﴾ [العلق ،]5-9 :فرجع هبا رسول اهلل ﷺ يرجف فؤاده ،فدخل على خدجية بنت خويلد رضي اهلل عنها ،فقال
(:زملوِن زملوِن) فزملوه حىت ذهب عنه الروع ،فقال خلدجية وأخربها اخلرب( :لقد خشيت على نفسي ) فقالت

) (9أبو جهل :عمرو بن هشام بن املغرية املخزومي أشد الناس عداة للنيب  يف صدر اإلسالم وأحد سادات قريش وأبطاهلا ودهائها
أدرك اإلسالم وكان يقال له احلكْ فدعاه املسلمون أبا جهل واستمر على عناده يثري الناس على النيب  وأصحابه حىت كانت وقعة بدر
الكربى فشهدها مع املشركني فكان من قتالها وذلك يف  98رمضان سنة  1ه .األعالم ،الزركلي ،ج ،5ص.998
) (1الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي ،عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي املناوي ،ج ،1ص.998
) (4الغط :العصر الشديد والكبس ،ومنه الغط يف املاء الغوص .ومنه قوله :فأخذِن جربيل فغطين .وغطه يف املاء يغطه ويغطه غطا:
غطسه وغمسه ومقله وغوصه فيه .وانغط هو يف امل اء انغطاطا إذ انقمس فيه ،بالقاف .وتغاط القوم يتغاطون أي يتماقلون يف املاء.
– لسان العرب ،حممد مجال الدين ابن منظور ،ج.491 ،8
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خدجية :كال واهلل ما خيزيك اهلل أبدا ،إنك لتصل الرحْ ،وُتمل ال َكل ( ،)9وتكسب املعدوم ،وتقري الضيف ،وتعني
على نوائب احلق ،فانطلقت به خدجية حىت أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عْ خدجية وكان امرأ
تنصر يف اجلاهلية ،وكان يكتب الكتاب العرباِن ،فيكتب من اإلجنيل بالعربانية ما شاء اهلل أن يكتب ،وكان شيخاً
كبريً ا قد عمي ،فقالت له خدجية :يا ابن عْ ،امسع من ابن أخيك ،فقال له ورقة :يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخربه
رسول اهلل ﷺ خرب ما رأى ،فقال له ورقة :هذا الناموس الذي نزل اهلل على موسى ،يا ليتين فيها جذعاً ،ليتين أكون

حياً إذ خيرجك قومك ،فقال رسول اهلل ﷺ ( :أو خمرجي هْ) ،قال :نعْ ،مل يأت رجل قط مبثل ما جئت به إال
مؤزرا .مث مل ينشب ورقة أن تويف) (.)1
نصرا ً
عودي ،وإن يدركين يومك أنصرك ً
المطلب الثاني :تأييد النبي ﷺ بالمعجزات الحسية:
ويتجلى هذا التأييد بأمسى معانيه ،فيما حدث بني رسول اهلل ﷺ وأيب جهل -أشد الناس عداوة للنيب ﷺ

فقد أخرجه مسلْ يف صحيحه عن أيب هريرة ،قال :قال أبو جهل :هل يحعفِّر حممد وجهه بني أظهركْ؟ قال فقيل:

نعْ ،فقال :والالت والعزى لئن رأيته يفعل ذلك ألطأن على رقبته ،أو ألعفرن وجهه يف الرتاب ،قال :فأتى رسول
اهلل ﷺ وهو يصلي ،زعْ ليطأ على رقبته ،قال :فما فَ ِجئَ حه ْْ منه إال وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه ،قال :فقيل
وه ْوالً وأجنحة ،فقال رسول اهلل ﷺ( :لو دنا مين الختطفته املالئكة
له :ما لك؟ فقال :إن بيين وبينه خلندقا من نار َ
ِ ِ
ت
ك ُّ
استَ ْغ َىن* إِ ىن إِ َىل َربِّ َ
الر ْج َعى * أ ََرأَيْ َ
نسا َن لَيَطْغَى * أَن ىرآهح ْ
عضوا عضوا) قال :فأنزل اهلل عز وجلَ ﴿:كالى إ ىن اإل َ
ِ
ت إِن َكا َن َعلَى ا ْهلحَدى * أ َْو أ ََمر بِالتى ْقوى * أ ََرأَيْ َ ِ ى
ب َوتَوىىل ﴾ [العلق-9 :
صلىى * أ ََرأَيْ َ
الىذي يَْن َهى * َعْب ًدا إِذَا َ
ت إن َكذ َ َ
َ َ
 ]94يعين أبا جهل (.)4
المطلب الثالث :اإلسراء والمعراج:
ِ
ِِ
قال تعاىل ﴿:سْبحا َن الى ِذي أَسرى بِعْب ِدهِ لَْيالً ِّمن الْمس ِج ِد ْ ِ
صى الىذي بَ َارْكنَا َح ْولَهح
احلََرام إِ َىل الْ َم ْسجد األَقْ َ
َْ َ
ح َ
َ َْ
لِنح ِريه ِمن آياتِنَا إِنىه هو ال ىس ِميع الب ِ
صري ﴾ [اإلسراء.]9 :
ح َ
َح ْ َ ح ح َ
لقد جاء حدث اإلسراء واملعراج لرسول اهلل ﷺ ،بعد أن ختلت عنه أسباب الدنيا يف مكة فقد روى مسلْ
يف صحيحه عن أنس بن مالك ،أن رسول اهلل ﷺ قال( :أتيت بالرباق ،وهو دابة أبيض طويل فوق احلمار ،ودون
) (9الكل العيال والثقل .ويف حديث خدجية( :كال إنك لتحمل الكل)؛ هو ،بالفتح :الثقل من كل ما يتكلف .والكل :العيال .وكلل
الرجل :ذهب وترك أهله وعياله مبضيعة .يقال :بات فالن بكلة سوء أي حبال سوء.
 املرجع السابق ،ج ،99ص.513) (1رواه البخاري يف بدء الوحي :كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل ؟ :ج ،9ص ،8رقْ (.)4
) (4صحيح مسلْ يف صفة القيامة واجلنة والنار :باب قوله( :إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن) ،ج ،3ص ،1953رقْ.)1818( :

31

بالنيب  يف ضوء سورة الضحى
العناية الربانية ّ

البغل ،يضع حافره عند منتهى طرفه ،قال :فركبته حىت أتيت بيت املقدس ،قال :فربطته باحللقة اليت يربط به األنبياء،
قال :مث دخلت املسجد ،فصليت فيه ركعتني ،مث خرجت فجاءِن جربيل عليه السالم بإناء من مخر ،وإناء من لْب،
فاخرتت اللْب ،فقال جربيل ﷺ :اخرتت الفطرة ،مث عرج بنا إىل السماء  ...اخل احلديث) (.)9
وقد جاءت أحاديث كثرية يف تفصيل وشرح عجائب اإلسراء واملعراج ،وخواص نبينا ﷺ فيه ،بلغت يف كثرهتا
حد التواتر.
وهذا كله من فرط العناية اإلهلية برسول اهلل ﷺ.
المطلب الرابع :عناية اهلل عز وجل بنبيه ﷺ أثناء الهجرة:
1ـ في دار الندوة:
لقد ضاق صدر املشركني وأعيتهْ احليل يف كيفية التخلص من النيب ﷺ ،فاجتمع رؤساؤهْ وقادهتْ يف دار
أمرا إال فيها-يتشاورون ما يصنعون يف أمر رسول اهلل
الندوة -وهي دار قصي بن كالب اليت كانت قريش ال تقضي ً

ﷺ ،فقال قائل منهْ :إذا أصبح فأثبتوه -أي احبسوه حىت ميوت  ،-وقال بعضهْ :بل اقتلوه وختلصوا منه ،وقال
مطرودا.
بعضهْ :بل أخرجوه من مكة منفياً
ً
لقد ائتمروا هبذا كله مث اختاروا قتله ،على أن يتوىل ذلك املنكر منهْ فتية من شىت القبائل حىت يتفرق دمه يف
القبائل ويعجز بنو هاشْ عن قتال العرب كلها ،فريضوا حينئذ بالدية وينتهي األمر ،وترصدوا له املرصاد ،ولكن
رسول اهلل ﷺ كانت تصاحبه العناية اإلهلية ،فخرج عليهْ يتلو قوله تعاىل ﴿:و َج َع ْلنَا ِمن بَ ْ ِ
ني أَيْ ِدي ِه ْْ َسدًّا َوِم ْن
َ
ِ
ِ
صرون ﴾ يس.1 :
َخ ْلف ِه ْْ َسدًّا فَأَ ْغ َشْي نَ ح
اه ْْ فَ حه ْْ الَ يحْب ح
ويف ذلك يقول احلق تبارك وتعاىل ﴿:وإِ ْذ ميَْ حكر بِ ى ِ
وك َوميَْ حك حرو َن َوميَْ حك حر
وك أ َْو حخيْ ِر حج َ
وك أ َْو يَ ْقتحلح َ
ين َك َف حرواْ لِيحثْبِتح َ
ح َ
َ
ك الذ َ
اللّهح َواللّهح َخْي حر الْ َماكِ ِرين ﴾ [األنفال.]40 :

) (9صحيح مسلْ ،باب اإلسراء برسول اهلل  إىل السماوات ،وفرض الصلوات ،ج ،9ص ،93رقْ.991 :
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2ـ في الغار:
ول لِص ِ
ِ
َخر َجهح الى ِذين َك َفرواْ ثَ ِاِن اثْنَ ْ ِ
احبِ ِه الَ
ني إِ ْذ حمهَا ِيف الْغَا ِر إِ ْذ يَ حق ح َ
نص حروهح فَ َق ْد نَ َ
قال تعاىل ﴿:إِالى تَ ح
صَرهح اللّهح إ ْذ أ ْ َ
َ ح َ
ِ ىِ
ِ
ِ
ِ ٍ ى
الس ْفلَى َوَكلِ َمةح اللّ ِه ِه َي الْعحْليَا
ين َك َف حرواْ ُّ
َُْتَز ْن إِ ىن اللّ َه َم َعنَا فَأ َ
َنزَل اللّهح َسكينَتَهح َعلَْيه َوأَيى َدهح ِبحنحود ملْ تَ َرْوَها َو َج َع َل َكل َم َة الذ َ
واللّه ع ِزيز ح ِ
كيْ ﴾ [التوبة.]30 :
َ حَ ٌ َ
يف هذه اآلية الكرمية يضرب اهلل عز وجل املثل للمؤمنني من الواقع التارخيي الذي يعلمونه ،على نصرة اهلل
لرسوله ﷺ بال عون منهْ وال والء ،والنصر من عند اهلل يؤتيه من يشاء(.)9
وروى البخاري يف صحيحه قال :حدثنا أنس قال :حدثين أبو بكر رضي اهلل عنه ،قال :كنت مع النيب 
يف الغار فرأيت آثار املشركني ،قلت :يا رسول اهلل ،لو أن أحدهْ رفع قدمه رآنا ،قال( :ما ظنك باثنني اهلل ثالثهما)

(.)1

وهذا من بالغ العناية واحلراسة الربانية لرسول اهلل ﷺ.

) (9انظر :مظاهر العناية اإلهلية بالنيب حممد  يف القرآن الكرمي ،حممد عبد الفتاح أمحد بدران ،ص .939 -919
) (1صحيح البخاري يف تفسري القرآن :باب قوله ( :ثاِن اثنني إذ مها يف الغار إذ يقول لصاحبه :ال ُتزن إن اهلل معنا)  ،ج ،9ص،99
رقْ (.)3994
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المبحث الثالث :مظاهر العناية الربانية بالنبي محمد ﷺ في تفضيله بالعطايا والنعم:
املوحدين له األنبياء والرسل،
املوحدين ،واصطفى من ِّ
اهلل تعاىل اصطفى ِمن خلقه البشر ،واصطفى من البشر ِّ
واصطفى ِمن الرسل أويل العزم (نوح -إبراهيْ -موسى -عيسى -حم ىمد) عليهْ صلوات اهلل وسالمه ،فعلى ق ْدر
ِ
االصطفاء تكون املِنَن واملِنَح.
ولقد اختار اهلل نبيُّه اخلاُت ،واصطفاه وفضله على خلقه ،وكفاه ،وأعطاه فأجزل له العطاء حىت رضي .قال
ضى﴾ [الضحى.)9( ]5 :
تعاىلَ ﴿ :ولَ َس ْو َ
يك َربُّ َ
ف يح ْع ِط َ
ك فَتَ ْر َ
وجل لنبيه  ساقها إلينا خاُت املرسلني وسيد اخللق أمجعني:
وهذه مجلة يسرية من عطايا اهلل عز ى
ِ
ِ
ت
ت مخساً مل يعطهن أحد قبلي نحص ْر ح
فعن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال :قال رسول اهلل ﷺ( :أ ْحعطْي ح
وجعِلَت يل األرض مسجداً وطهوراً فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل وأح ِحلىت يل املغاِن
بالرعب مسرية شهر ح
ِ
ِ
ت إىل الناس عامة) (.)1
ت الشفاعة وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبحعثْ ح
ومل ُتل ألحد قبلي وأ ْحعطْي ح
ِ
ِ
ت بالرعب
ت جوامع الكلْ ونحص ْر ح
وعن أيب هريرة أن رسول اهلل  قال( :فحضلت على األنبياء بست أ ْحعطْي ح
ِ
وأ ِححلىت يل الغنائْ ِ
وختِ َْ يب النبيون) (.)4
وجعلَت يل األرض طهورا ومسجدا وأ ْحرس ْل ح
ت إىل اخللق كافة ح
ح
ححد صالته على امليت مث انصرف إىل املنرب
وعن عقبة بن عامر أن رسول اهلل  خرج يوماً فصلى على أهل أ ح
ِ
ت مفاتيح خزائن األرض أو
فقال( :إِن فَ ْر ٌط لكْ وأنا شهيد عليكْ وإِن واهلل ألنظر إىل حوضي اآلن وإِن قد أ ْحعطْي ح
مفاتيح األرض وإِن واهلل ما أخاف عليكْ أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكْ أن تتنافسوا فيها) (.)3
وعن واثلة بن األسقع أن النيب صلى اهلل عليه وسلْ قال( :أ ْحع ِطْيت مكان التوراة ال ىسْب َع وأ ْحع ِطْيت مكان الزبور
ِ (.)5
ِ
ص ل)
ني وأ ْحع ِطْيت مكان اإلجنيل الْ َمثَ ِاِنَ وفح ِّ
ت بِالْ حم َف ى
الْ َمئ َ
ض ْل ح
) (9انظر :مظاهر العناية اإلهلية بالنيب حممد  يف القرآن الكرمي ،حممد عبد الفتاح أمحد بدران.
) (1رواه البخاري يف التيمْ :ج ،9ص ،83رقْ (.)445
وطهورا :ج ،9ص ،489رقْ (.)514
مسجدا
) (4رواه مسلْ يف يف املساجد ومواضع الصالة :باب حجعلت يل األرض
ً
ً
) (3رواه مسلْ يف الفضائل :باب إثبات حوض نبينا  وصفاته :ج ،3ص ،9815رقْ (.)40
) (5رواه أمحد يف تتمة مسند الشاميني :باب :ومن حديث ثوبان :ت شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،ط9319 ،9ه –
1009م ،ج ،18ص ،998رقْ ( ،)99181وقال األرنؤوط :إسناده حسن.
وهو يف "مسند الطياليسي" برقْ ( ،)9091والطربي يف مقدمة "تفسريه" ( ،)919والطرباِن يف"الكبري" ج ،)988( 1والبيهقي يف "شعب اإلميان"
ضعفه مجاعة ويعترب حبديثه ،وبقية رجاله رجال
( ،)1385وأورده اهليثمي يف "اجملمع" ج )958( 8وقال :رواه الطرباِن وفيه ليث بن أيب سليْ ،قد َ
الصحيح.
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الس ْبع :السور السبع الطوال من أول سورة البقرة إىل آخر سورة األعراف ،فهذه ست سور ،واختلفوا يف
َّ

السابعة أهي األنفال وبراءة معا؛ لعدم الفصل بينهما بالبسملةِ ،بعل األنفال وبراءة مبنزلة سورة واحدة أم هي سورة
يونس؟ ،الْمئِين :السور اليت زادت آياهتا عن مائة آية أو تقارهبا ،الْمثانِي :السور اليت تلي املئني يف عدد اآليات

السبع األخري من القرآن(.)9
ماقل عددها عن املائة ،بِال ُْمف َّ
ص ِل :السور اليت عدد آياهتا قليل وهي ُّ
وهي ّ
فهذا من بعض ما أعطاه ربه فأرضاه ،فما أعظْ هذه العناية ،وما أعظْ هذا العطاء.

) (9التعريف بالقرآن الكرمي ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،ص.9
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اخلامتة
ويسر ،فهذه جولة يف بعض دواوين العلْ وبعض
احلمد هلل الذي بنعمته تتْ الصاحلات ،احلمد هلل الذي هدى ّ

مصنفات أئمة اإلسالم ،وما مثلي أمام هذه ال حكتب إال كما قال أبو عمرو بن العالء :ما ْنن فيمن مضى إال
كبقل يف أصول خنل طوال.
وحسبنا أن نقتبس من نورهْ ،وأن نأخذ بآثارهْ ،فنعرف هلْ قدرهْ ،ونحنزهلْ منازهلْ.
ومن هنا كان هذا البحث املتواضع وقد توصلت إىل نتائج عدة:

 9الصعوبة البالغة اليت يعاِن منها طالب العلْ يف البحث عن الكتب واملصنفات يف التفسري املوضوعي ،نظرا لقلة
هذه الكتب وندرهتا يف املكتبات.
 1أن النيب حممد ﷺ ال يعرف قدره إال اهلل جل وعز.
وكذلك مما ال خالف فيه أن القرآن الكرمي أفاض احلديث يف تضاعيف آياته بصورة ال يستطيع معها أحد جتلية
مكانة النيب ﷺ مهما أويت من باع يف البحث والتأليف.
نظرا للمكانة العالية واملنزلة الرفيعة السامية اليت أوالها احلق
 4االعرتاف بالعجز والتقصري يف هذا املوضوع ً
سبحانه لسيد اخللق وحبيب رب العاملني حممد ﷺ ولكن ماال يحدرك حجله ال يرتك كله.

وعليه فأوصي مبا يلي:
 9توجيه أنظار القائمني على الدراسات القرآنية بتكثيف البحوث والرسائل يف التفسري املوضوعي ،نظرا ألمهيته
وحاجة طالب العلْ الشديد إليه.
 1توجيه طاقة املعنيني ببحوث السنة النبوية ْنو الشمائل احملمدية ،وُتقيق ودراسة وتذليل هذه الكتب أمام
األجيال احلاضرة؛ ليفهموا قدر نبيهْ وليحعلِموا الدنيا مبنزلته ﷺ.
 4توجيه أنظار الدعاة والوعاظ للتزود من هذا املعني –معني السنة النبوية– خاصة يف اجلانب الذي يتناول
شخصية النيب ﷺ ألخذ القدوة الصاحلة منه ﷺ للعمل بأخالقه يف الدعوة إذ هو سيد الدعاة.
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 3ترمجة هذه الكتب إىل مجيع لغات العامل لتعرف العوامل الغري مسلمة قدر النيب ﷺ حىت ال هتجْ عليه ِبهلها
وفسقها.
األخاذ من كتب الشمائل والسري وتبسيطه وتزويد املكتبات به ،إلرواء أبنائنا من هذا
 5انتخاب ال َقصص املدهش ّ
الفيض النبوي ،حىت يشب النشء على حب رسول اهلل ﷺ والتخلق بأخالقه واالقتداء هبديه ﷺ.

ختاما :ماكان يف ها البحث من صواب فمن اهلل وحده ،وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان.
ً
وصلى اهلل وسلْ على َمن أحرسل للنّاس رمحة ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
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الفهارس:
وتشتمل على:
فهرس اآليات القرآنية.
فهرس األحاديث النبوية الشريفة.
فهرس األعالم.
فهرس املصادر واملراجع العلمية.
فهرس املوضوعات.
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فهرس اآليات القرآنية

اآلية
﴿ فَاذْ حكحر ِوِن أَذْ حك ْرحك ْْ َوا ْش حكحروا ِيل ﴾
﴿ َوحكْنتح ْْ َعلَى َش َفا حح ْفَرةٍ ِم َن النىا ِر ﴾
﴿ َو َسيَ ْج ِزي اللّهح ال ىشاكِ ِرين ﴾
﴿ َو َسنَ ْج ِزي الشىاكِ ِرين ﴾
﴿ ىما يَ ْف َع حل اللّهح بِ َع َذابِ حك ْْ إِن َش َك ْرحُْت ﴾
ِ
ف َما تَ ْد حعو َن إِلَْي ِه إِ ْن َشاء ﴾
﴿ فَيَكْش ح
﴿ وإِ ْذ ميَْ حكر بِ ى ِ
ين َك َفحرواْ ﴾
ح َ
ك الذ َ
َ

وب اللّهح َعلَى َمن يَ َشاء ﴾
﴿ َويَتح ح
ضلِ ِه ﴾
﴿ فَ َس ْو َ
ف يح ْغنِي حك حْ اللّهح ِمن فَ ْ
ص ِ
ص﴾
﴿ َْْن حن نَ حق ُّ
ص َعلَْي َ
كأْ
َح َس َن الْ َق َ
يدنى حك ْْ ﴾
﴿ لَئِن َش َك ْرحُْت ألَ ِز َ
ِ
َسَرى بِ َعْب ِدهِ لَْيالً ﴾
﴿ حسْب َحا َن الىذي أ ْ
ِ
ض َحى﴾
ىك الَ تَظْ َمأح ف َيها َوالَ تَ ْ
﴿ َوأَن َ
صطَِفي ِم َن الْ َمالَئِ َك ِة حر حسالً َوِم َن النىاس﴾
﴿اللىهح يَ ْ
﴿ إِىَّنَا أحوتِيته علَى ِع ْل ٍْ ِع ِ
ندي ﴾
حح َ
ِ
ِ
ىِ
ىه ْْ حسبحلَنَا﴾
ين َج َ
اه حدوا فينَا لَنَ ْهديَن ح
﴿ َوالذ َ
﴿ و َج َع ْلنَا ِمن بَ ْ ِ
ني أَيْ ِدي ِه ْْ َسدًّا ﴾
َ
ِ
ِ
يف بِعِبَاده يَْرحز حق َمن يَ َشاء ﴾
﴿ اللىهح لَ ِط ٌ
ِ
وحا ِم ْن أ َْم ِرنَا﴾
ك أ َْو َحْي نَا إِلَْي َ
﴿ َوَك َذل َ
ك حر ً
﴿ يَ ْغ ِفحر لِ َمن يَ َشاء ﴾
﴿ َو َع َد حك حْ اللىهح َمغَ ِاِنَ َكثِ َريةً تَأْ حخ حذونَ َها﴾
ِ
ِ ِ
وعا ﴾
نسا َن حخل َق َهلح ً
﴿ إ ىن اإل َ
ُّحى ﴾
﴿ َوالض َ
﴿ َواللىْي ِل إِ َذا َس َجى ﴾
ك َوَما قَلَى ﴾
ك َربُّ َ
﴿ َما َوىد َع َ
﴿ ولَ ِ
حوىل ﴾
ك ِم َن األ َ
آلخَرةح َخْي ٌر لى َ
َ
ِ
ضى ﴾
﴿ َولَ َس ْو َ
يك َربُّ َ
ف يح ْعط َ
ك فَتَ ْر َ

اسم السورة

رقم اآلية

مكان ورودها في البحث

البقرة

152

2

آل عمران

103

18

آل عمران

111

21

آل عمران

115

21

النساء

111

21

األنعام

11

21

األنفال

30

32

التوبة

15

21

التوبة

28

21

يوسف

3

18

إبراهيم

1

11

اإلسراء

1

31

طه

119

11

الحج

15

26

القصص

18

11

العنكبوت

69

1

يس

9

32

الشورى

19

21

الشورى

52

18

الفتح

11

21

الفتح

20

19

المعارج

20-19

11

الضحى

1

11 ،12 ،10

الضحى

2

11 ،12 ،10

الضحى

3

26 ،11 ،12 ،10

الضحى

1

16 ،15 ،11

الضحى

5

31 ،26 ،11 ،15 ،11 ،12
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اآلية

ِ ِ
آوى ﴾
يما فَ َ
﴿أَ َملْ َجي ْد َك يَت ً
ضاالًّ فَ َه َدى ﴾
﴿ َوَو َج َد َك َ
﴿ َوَو َج َد َك َعائِالً فَأَ ْغ َىن ﴾
ِ
يْ فَالَ تَ ْق َهر﴾
﴿ فَأَىما الْيَت َ
﴿ َوأَىما ال ىسائِ َل فَالَ تَْن َهر ﴾
ك فَ َحدِّث ﴾
﴿ َوأَىما بِنِ ْع َم ِة َربِّ َ
ص ْد َرك ﴾
﴿ أَ َملْ نَ ْشَر ْح لَ َ
ك َ
ك الى ِذي َخلَق ﴾
اس ِْ َربِّ َ
﴿ اقْ َرأْ بِ ْ
ِ ِ
نسا َن لَيَطْغَى ﴾
﴿ َكالى إ ىن اإل َ
ِ ِ
نسا َن لَِربِِّه لَ َكنحود﴾
﴿ إ ىن اإل َ
َصح ِ
ف فَعل ربُّ َ ِ
اب الْ ِفيل ﴾
ك بأ ْ َ
﴿أَ َملْ تَ َر َكْي َ َ َ َ

اسم السورة

رقم اآلية

مكان ورودها في البحث

الضحى

6

18 ،11 ،12

الضحى

1

18 ،11 ،12

الضحى

8

18 ،11 ،12

الضحى

9

21 ،11 ،12

الضحى

10

21 ،11 ،12

الضحى

11

21 ،11 ،12

الشرح

1-1

20

العلق

5-1

30

العلق

13-6

31

العاديات

6

23

الفيل

5-1

21
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فهرس األحاديث النبوية الشريفة
الحديث

الراوي

مكان وروده في البحث

( أتاه جبريل  وهو يلعب مع الغلمان ،فأخذه فصرعه )

مسلْ

29

( أتيت بالبراق ،وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار )

مسلْ

31

( اشتكى النبي  فلم يقم ليلتين أو ثالثا )
ت خمساً لم يعطهن أحد قبلي نُ ِ
ت بالرعب )
ص ْر ُ
( أُ ْع ِط ْي ُ
الس ْبع وأُ ْع ِط ْيت مكان الزبور الْمئِين)
(أُ ْع ِط ْيت مكان التوراة َّ
( إن اهلل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل )

البخاري

10

البخاري

31

أمحد

31

مسلْ

26

ط لكم وأنا شهيد عليكم وإني واهلل ألنظر إلى )
( إني فـ ْر ٌ

مسلْ

31

البخاري

26

مسلْ

31

مسلْ

31

البخاري

33

الرتمذي

2

( ثم كان أول ما سألني عنه أن قال :كيف نسبه فيكم؟ )
ت جوامع الكلم )
( فُضلت على األنبياء بست أُ ْع ِط ْي ُ
( قال أبو جهل :هل يُ ِّ
عفر محمد وجهه بين أظهركم؟ )
( كنت مع النبي  في الغار فرأيت آثار المشركين )
( من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل )
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فهرس األعالم
اسم العلم

سنة الوفاة

مكان وروده في البحث

ابن تيمية ،تقي الدين أبو العاس أمحد.

1328ه

9

ابن سعد البغدادي ،حممد بن سعد بن منيع.

230ه

28

ابن كثير القرشي ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر.

111ه

16

2ه

30

أبو الحجاج المخزومي ،جماهد بن جرب.

101ه

21

سيد قطب الشاربي ،إبراهيْ بن حسني.

1385ه

9

فخر الدين الرازي ،حممد بن بن عمر بن احلسني.

606ه

28

ابن هشام المخزومي ،أبو جهل عمرو بن هشام بن مغري.
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فهرس المصادر والمراجع العلمية
 .9القرآن الكريم.
 .1الصحيحين.

 .4سنن أبي داودُ ،تقيق :شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي ،الناشر ،دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل 9340ه1001-م.
 .3سنن الترمذيُ ،تقيق :بشار عواد معروف ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي9118 ،م.

 .5إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،العمادي حممد بن حممد بنن مصطفى أبو السعود ،دار إحياء الرتاث العريب.
 .9أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،حممد األمني الشنقيطي ،الناشر :دار الفكر 9395 ،ه 9115 -م.

 .8إيجاز البيان في سور القرآن ،حممد علي الصابوِن ،الناشر :مكتبة الغزايل ،الطبعة :الثانية 9411ه – 9181م.

 8تأويالت أهل السنة ،حممد بن حممد بن حممود ،أبو منصور املاتريديُ ،تقيق :د .جمدي باسلوم ،الناشر :دار الكتب العلمية،
الطبعة :األوىل 9319ه1005-م.

 .1تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد ،حممد الطاهر بن عاشور التونسي ،الناشر :الدار
التونسية للنشر9183 ،م.
 .90التعريفات ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاِن ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل 9304ه -
9184م.

 .99التعريف بالقرآن الكريم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.

 .91تفسير القرآن العظيم ،أيب الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقيُ ،تقيق :سامي السالمة ،الناشر :دار طيبة ،الطبعة :الثانية
9310ه – 9111م.

 .94تفسير القرآن الكريم جزء عم ،حممد العثيمني ،الناشر :دار الثريا ،الطبعة :الثالثة 9313ه – 1004م.

 .93توفيق الرحمن في دروس القرآن ،فيصل آل مباركُ ،تقيق :عبد العزيز آل محد ،الناشر :دار العاصمة و دار العليان،
الطبعة :األوىل 9399ه – 9119م.

 .95تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،عبد الرمحن السعدي ،الناشر :دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 9315ه .

 .99جامع البيان في تأويل القرآن ،حممد بن جرير الطربيُ ،تقيق :أمحد حممد شاكر ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة9310:
ه  1000 -م.

 .98الجامع ألحكام القرآن ،محمد بن أحمد القرطبيُ ،تقيق :عماد البارودي و خريي سيد ،الناشر :املكتبة التوقيفية.

 .98زاد المعاد في هدي خير العباد ،حممد بن أيب بكر ابن قيْ اجلوزية ،الناشر :مؤسسة الرسالة ومكتبة املنار اإلسالمية ،الطبعة:
السابعة والعشرون 9395ه 9133-م.

 .91شرح القواعد الحسان في تفسير القرآن ،صاحل العثيمنيُ ،تقيق :أمين الدمشقي وحممد الطاليب وصبحي رمضان،
الناشر :مكتبة السنة ،الطبعة :األوىل 9314ه – 1001م.

 .10الطبقات الكبرى ،حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء ،البصري البغداديُ ،تقيق :حممد عبد القادر عطا ،الناشر :دار

الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل 9390ه – 9110م.

 .19العين ،اخلليل بن أمحد الفراهيدي البصري ،ت د .مهدي املخزومي ،د .إبراهيْ السامرائي ،الناشر :دار ومكتبة اهلالل.
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 .11الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي ،عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي املناويُ ،تقيق :أمحد جمتىب،
الناشر :دار العاصمة.
 .14في ظالل القرآن ،سيد قطب ،الناشر :دار الشروق ،الطبعة :الثالثة 9418ه 9188 -م.

 .13اللباب في تأويل الكتاب ،سراج الدين عمر بن علي الدمشقي النعماِنُ ،تقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد
معوض ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل 9391ه 9118م.
 .15لسان العرب ،حممد مجال الدين ابن منظور ،الناشر :دار صادر ،الطبعة :الثالثة 9393ه.

 .19مجموع الفتوى ،أمحد ابن تيمية ،مجع وترتيب :عبد الرمحن بن حممد بن قاسْ و حممد بن عبد الرمحن بن قاسْ ،الناشر:
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف9315 ،ه 1003-م.
 .18المختصر في التفسير ،مركز تفسري للدراسات القرآنية ،الطبعة :الثانية 1093م.

 .18مظاهر العناية اإللهية بالنبي محمد  في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) ،حممد عبد الفتاح أمحد بدران ،حبث تكميلي
لنيل درجة املاجستري يف القرآن وعلومهُ ،تت إشراف :د .خالد نبوي سليمان حجاج ،قسْ القرآن الكرمي وعلومه ،جامعة املدينة العاملية
ماليزيا9341 ،ه – 1099م.
 .11معارج التفكر ودقائق التدبر ،عبد الرمحن بن حسن بن حنكة امليداِن ،الناشر :دار القلْ ،الطبعة9310 :ه1000 -م.
 .40مفاتيح الغيب ،حممد بن عمر بن احلسن امللقب بفخر الدين الرازي  ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :الثالثة
9310ه.

 .49مقدمة في أصول التفسير ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليُْ ،تقيق :عدنان زرزور ،الطبعة  :الثانية 9411ه9181 -م.
 .41النكت والعيون ،علي بن حممد بن حممد البصري البغدادي ،الشهري باملاورديُ ،تقيق :السيد ابن عبد املقصود بن عبد

الرحيْ ،الناشر :دار الكتب العلمية.

 .44وقفات تربوية مع مرحلة الدعوة المكية ،طه بأفضل ،الناشر :دار األلوكة ،الطبعة :األوىل 9100م.



المراجع اإللكترونية:

.43
 .45مقال :هدايات سورة الضحى ،سعيد بن حممد آل ثابت ،شبكة األلوكة ،بتصرف.http://www.alukah.net/library/0/94143/ ،
مقاصد السور القرآنية ،د .حممد اخلضريي ،ملتقى أهل التفسريhttps://vb.tafsir.net/tafsir21436/#.WhWMaFUjTDd ،
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