
 الضحى األقسام في سورة 

 سورة الضحى: 
 

 مقیدة : "لیلالقسم "ل
o للنھار والضحى والعصر لیست مقیدة.  واللیل إذا یغشي" ولكن 
o  العبادة، فعلینا السعي لإلعطاء حسب عمل النھار یكون لیلك في

والعمل من األعمال المتعدیة، كي ییسر لنا قیام اللیل والتقرب الى 
 .هللا

 
 : وقت األحداث – أقسام النھار

 بدایة  الفجر =>
 الضحى=> نھایة البدایة 
 العصر=> بدایة النھایة

o  وقت األحداث 
o  وقت األعمال 

 اللیل=> نھایة 
 

 المقسم بھ: 
 والضحى  .1
 سجىواللیل إذا  .2

 
 ) والضحى: 1(آیة 
 وھو بدایة النھایة  -
 الضحى فیھ النور وحرارة  -
 إصابة الحر واألذى -
على المرء أن یضحي بھذا الوقت الثمین والمسارعة الى ) تَبَرع(: الضحى -

 العمل.
 
 
 



 
 َسَجى إَِذا َواللَّْیلِ ) 2(آیة 
 سجى: السكون والھدوء والراحة واالستقرار.  -
تقرار واس للنبي صلى هللا علیھ وسلمانقطاع الوحي كان بسبب التشویق  -

 مؤقت كي یعمل أكثر بعد مجیئھ. ولم یكن انقطاعا طویال. 
 

  جواب القسم:
 ما ودعك ربك .1
 ودعك:  -

o  ما: نفي 
o  :ودعك ربك  

 ھو تودیع للمحب  §
 یبین حب هللا لرسولھ صلى هللا علیھ وسلم  §
ودعك: (ك) وھذا تشریف للنبي صلى هللا علیھ وسلم أن ربھ  §

 لم یودعھ 
o  :ربك 

 بل ورعاك، رباك منذ أھملك وال بك، اعتنى منذ تركك ما: أي §
 .درجة بعد جةدر ویعلیك تربیة، أحسن یربیك یزل لم

 وما قلى .2
 على دلیل الضد نفي فإن أحبك، منذ أبغضك ما: أي هللا ك}  قَال َوَما{  -

 ھذهف كمال، ثبوت تضمن إذا إال مدًحا، یكون ال المحض والنفي ضده، ثبوت
 وأتمھا، حال أكمل والحاضرة، الماضیة وسلم علیھ هللا صلى الرسول حال
 .ھب هللا اعتناء ودوام الكمال،  درج في وترقیتھ واستمرارھا، لھ هللا محبة

 
 اْألُولَى ِمنَ  لَكَ  َخْیرٌ  َولَْآلِخَرةُ ) 4(آیة 
 وھذا حال المؤمن أن ما یأتیھ هللا في المستقبل أفضل من الماضي.  -

 
 فَتَْرَضى َربُّكَ  یُْعِطیكَ  َولََسْوفَ ) 5(آیة 
 وھذا ھو المقام المحمود للنبي صلى هللا علیھ وسلم  -

 
 فَآَوى یَتِیًما یَِجْدكَ  لَمْ أَ ) 6(آیة  



 فآواه نفسھ، یدبر ال وھو وأمھ أبوه مات قد بل أب، وال لك، أم ال وجدك: أي -
 ىحت طالب، أبا عمھ هللا كفلھ جده مات لما ثم المطلب، عبد جده وكفلھ هللا،
 .وبالمؤمنین بنصره أیده

 . ولم یقل هللا تعالى آواك، بل آوى، أي آواك أنت وبك آوى من اتبعك -
 

 فَھََدى َضاّالً  َوَوَجَدكَ ) 7(آیة 
 ك وھدي بك كثیرا من الناس.اقال تعالى فھدى (ولم یقل فھداك): أي ھد -

 
 فَأَْغنَى َعائًِال  َوَوَجَدكَ ) 8(آیة 
فأغنى ولك یقل أغناك: أي أغناك وبك أغنى من اتبعك (بالعلم قال تعالى  -

 والفتوحات،...) 
 إلى أوصلك والذي نقص، كل عنك سیزیل النقائص، ھذه عنك أزال فالذي -

 (تفسیر السعدي) .بالشكران نعمتھ قابل وھداك، ونصرك وآواك الغنى،
 

ا) 9(آیة   تَْقھَرْ  فََال  اْلیَتِیمَ  فَأَمَّ
 یبین شكرك �، بمعاملتك مع الیتیم.  -
 أكرمھ، بل تنھره، وال علیھ، صدرك یضق وال الیتیم، معاملة تسيء ال -

ر (تفسی .بعدك من بولدك یصنع أن تحب كما ھب واصنع تیسر، ما وأعطھ
 السعدي)

 
ا) 10(آیة  ائِلَ  َوأَمَّ  تَْنھَرْ  فََال  السَّ
 بنھر مطلوبھ، عن رده یقتضي  كالم السائل إلى منك یصدر ال: أي -

 ].وإحسان[ بمعروف رده أو عندك تیسر ما أعطھ بل خلق، وشراسة
 (تفسیر السعدي) 

 
ا) 11(آیة   فََحدِّثْ  بِّكَ رَ  بِنِْعَمةِ  َوأَمَّ
 ذكربال وخصصھا بھا، هللا على أثن: أي}  فََحدِّثْ {  والدنیویة الدینیة النعم -

 .مصلحة ھناك كان إن
 

 كیفیة التعامل مع الحزین:  -
o  نفي ما ھو حزین بسببھ 
o  والبشارة للمستقبل 
o  والتذكیر بالنعم الماضیة كي یشكر ربھ 



o إعطائھ عمال یشغلھ عما ھو علیھ من الحزن 
	


