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 سورة العصر دروس وعبر
 عناصر الخطبة

 وقفة إجمالية مع السورة 

 وقفة مع قسم هللا تعالى

 خسران اإلنسان

 التواصي بالحق والتواصي بالصبر

 حال السلف مع هذه السورة

 التفصيل

كَْساَن 1َواْفَعْكِ )ؿال اهلل تعاػ: بسم اهلل افرمحن افرحقم }  َّٓ افَِّذيَن آَمـُوا َوَظِؿُؾوا 2َفِػي ُخْْسٍ )( إِنَّ اْْلِ ( إِ

ْزِ  اِِلَاِت َوَتَواَصْوا بِاِْلَقِّ َوَتَواَصْوا بِافصَّ  ( {3)افصَّ

 وقفة إجمالية مع السورة:

ومل يؽن يف افؼرآن ما ، ؾفي فقست إٓ ثالث آيات، ذهب اجلؿفور إػ أهنا مؽقة ، وهذه افسورة ظذ اختصارها

وـاكت مشتؿؾة ظذ ؾوائد جؾقؾة يستػقد ها ، وشورة افـك، فسور يف آختصار إٓ شورة افؽوثريشاهبفا من ا

وحيتاج إفقفا ادؼك وافؽامل وٕهنا متثل مـفًجا ـامالً فؾحقاة اْلشالمقة شواء افػرد أو ادجتؿع ، ادبتدئ وادـتفي

ي ؿوامه افػضائل ادثذ وافؼقم افػضذ مـفج ومن تلمل يف هذه افسورة وجد ؾقفا مؼومات ادجتؿع ادتؽامل افذ

ـامل فؾحقاة افبؼية ـام يريدها اْلشالم. وتزز ادعامل اْليامكقه بحؼقؼته افؽبرة افشامؾة يف أوضح وأدق صورة. 

إهنا تضع ادـفج اْلشالمي ـؾه يف ـؾامت ؿصار. وتصف إمة ادسؾؿة: حؼقؼتفا ووطقػتفا. يف آية واحدة هي 

 افثة من افسورة. . وهذا هو اْلظجاز افذي ٓ يؼدر ظؾقه إٓ اهلل. .أية افث

 واِلؼقؼة افضخؿة افتي تؼررها هذه افسورة بؿجؿوظفا هي هذه.

، فقس هـافك إٓ مـفج واحد رابح، وامتداد اْلكسان يف مجقع إدهار، إكه ظذ امتداد افزمان يف مجقع إظصار

وهو هذا افطريق افذي تصف افسورة معاده. ، ترشم افسورة حدوده وضريق واحد كاج. هو ذفك ادـفج افذي

وبقان خالصته وظصارته ، ؾؿؼصودها تػضقل كوع اْلكسان ادخؾوق من ظؾقوـل ما وراء ذفك ضقاع وخسار. 

واْلظالم بام يـجي من إظامل ، وهم اِلزب افـاجي يوم افسمال ظن زـاء إظامل بعد اْلصارة إػ أضدادهم
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واشؿفا افعك واضح يف ذفك ، ل بسك افػاين واْلؿبال ظذ افباؿي ٕكه خالصة افؽون وفباب افوجودوإحوا

وفذفك ـان وؿت هذا افـبي اخلاتم افذي هو خالصة اخلؾق ، ؾنن افعك خيؾص روح ادعصور ويؿقز صػاوته

ؾقـا تعؾُّم أربع مسائل: رمحك اهلل أكه جيب ظوـاكت صالة افعك أؾضل افصؾوات. ثم اظؾم ُأخي ، وؿت افعك

إوػ: افعؾم وهو معرؾة اهلل ومعرؾة كبقه ومعرؾة دين اْلشالم بإدفة. افثاكقة: افعؿل به. افثافثة: افدظوة إفقه. 

 (1)افرابعة: افصز ظذ إذى ؾقه

 وقفة مع قسم هللا تعالى:

ر ُمْؼَسْم بِِه ُمَضاف إػ افَعْك ََمُْذوْف يف  ( ِمْن أْهِل افِعؾْم مْن ُيَؼدِّ َؾَقُؼول وَربِّ افَعْك: ، ؿوفه تعاػ ) َواْفَعْكِ

َتاُج إػ َتْؼِديرْ  ُه ٓ حَيْ َثْر َظَذ أكَّ ـْ ، َصاَء ِمْن آَياتِهِ  وباَِم ، وأنَّ اهلل َجلَّ وَظال َفُه أْن ُيْؼِسُم باِم َصاء ِمْن َخؾِْؼهِ ، فِؽْن إ

اَن ََمُْؾوًؿا ـَ َمْن َحَؾَف بَِغْرِ ، وٓ حَيْؾِف إّٓ باهلل َجلَّ وَظال، َبقْـاَم اَدْخُؾوْق َفقَْس َفُه أْن ُيْؼِسم، ُيْؼِسُم باَِم َصاْء َوفْو 

كْ  كْ ، اهلل َؾَؼْد َأْْشَ كؾافَؼَسْم بَِغْرِ اهلل، َمْن َحَؾَف بَِغْرِ اهلل َؾَؼْد َأْْشَ ْ ك إْصَغْر ِظـَْد ،  ِمَن افؼِّ ْ اَن مَن افؼِّ ـَ إْن 

َز  ـْ ُه َحَؾَف بِِه: ٕكَُّه ُمَساٍو هلل جلَّ وظال بَِعَظَؿتِِه ؾفذا َأ ّٓ إْن َوَؿَر يِف َؿؾِْب اِلَافِْف أكَّ  َكْسلل اهلل أْهِل افِعؾْم إ

اِخْل يف َؿوْ ، افَعاِؾَقة ّٓ َؾُفو ِمَن إَْصَغْر افدَّ َك بِِه َوَيْغِػُر َما ُدوَن و إ َٓ َيْغِػُر َأْن ُيْؼَ  َ ِل اهلل َجلَّ وظال ))إِنَّ اَّللَّ

َْن َيَشاُء(( ]افـَِّساء / 
ِ

َزْ ٓ ُيْغَػْر: َبْل ُٓبدَّ أْن ، [ ِظـَْد مَجٍْع ِمْن أْهِل افِعؾْم48َذفَِك د ـْ ك إْصَغْر ـإ ْ وإنَّ افؼِّ

ْب بَِؼدِرهِ  ًرا َُمِْرًجاُثمَّ ، ُيَعذَّ َزْ ؾننَّ َصاِحُبُه َخافٌِد َُمَؾٌَّد ، َبْعَد ذفك َمآُفُه إػ اجلَـَّة إْن مَلْ َيْرَتِؽْب ُمَؽػِّ ـْ ك إ ْ ا افؼِّ أمَّ

الَمة وافَعاِؾَقة، يف افـَّارْ  ، َمَواِضْع ِمْن ـَِتابِهِ واهلل َجلَّ وَظال َأَمَر َكبِقَُّه أْن ُيْؼِسَم ظذ افبَْعْث يِف َثالَثِة ، َكْسلل اهلل افسَّ

اَم ُيْمَتى بِِه فَِتْعظِقِم افَؽالمْ  ؾاهلل ُشبَْحاَكُه َأَمَر َكبِقَُّه أْن ُيْؼِسْم ظذ افَبْعْث يِف ، فَِتْعظِقِم افَؽالم وَتلْـِقِدهِ ، وافَؼَسْم إكَّ

(( ُيوكس َثالَثِة َمَوَاِضْع ؿال تعاػ ))َوَيْسَتـْبِئُوَكَك َأَحقٌّ ُهَو ُؿْل إِي َورَ  َٓ ، 53ِّبِّ َػُروا  ـَ ِذيَن  وؿال ))َوَؿاَل افَّ

((شبل   اَظُة ُؿْل َبَذ َوَرِّبِّ (( افتغابن  3َتلْتِقـَا افسَّ َػُروا َأْن َفْن ُيبَْعثُوا ُؿْل َبَذ َوَرِّبِّ ـَ ِذيَن  ثالثة  7وؿال ))َزَظَم افَّ

ِظَظْم ادُْؼَسم ، وهذا فَِبَقاِن َصلْن ِظَظْم ادُْؼَسم ظؾقهِ ، ثمواضع أَمر اهلل جل وظال َكبِقَُّه أْن ُيْؼِسم ؾقفا ظذ افبع

                                            
 12( إصول افثالثة 487/ 4يف ظؾم افتػسر )( زاد ادسر 1317/ 3( افػتح افرباين )197/ 9اكظر: تػسر أِّب افسعود   ) (1)

  (3964/ 6يف طالل افؼرآن )
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الم ـثٌر ما حَيؾِْف ، ظؾقهِ  الة وافسَّ ة، افـَّبي ظؾقِه افصَّ ي َكْػِِس بَِقِدهِ ، وُيْؼِسُم ظذ إُُمور ادُِفؿَّ ٓ وُمَؼؾِّب ، وافذِّ

الم، افُؼُؾوب الة وافسَّ ِدُق اَدْصُدوق، ادؼُصود أكَُّه حيؾف ظؾقِه افصَّ وأَمَر ، واهلل جل وظال أْؿَسمَ ، وُهو افصَّ

لُّ هذا فَِتْعظِقِم َصلْْن اَدْحُؾوْف ظؾقهِ  ـُ  (2)وآْهتاَِمْم بَِشلْكِِه ، َكبِقَُّه أْن ُيْؼِسْم 

 اِلؽؿة يف ؿسؿه تعاػ بافعك:

ْهر ( ُهو افدَّ ( افَواْو َحرُف َؿَسْم )َواْفَعْكِ  ،)َواْفَعْكِ

وؿدر يـػذ وآية تظفر ، َم اهلُل بِِه َجلَّ وَظال فاِمَّ حَيُْصُل ؾِقِه ِمْن َأَظاِجقْب وفػضؾِفا افباهِر أمة تذهب وأمة تليتوَأؿَْس 

ؾفو يف كػسه ظجقب. وهو يف كػسه آية شواء يف ماضقه ٓ يعؾم ، وهنار يطرده فقل، فقل يعؼبه هنار، وهو ٓ يتغر

 أو يف مستؼبؾه، يـؼيض أو يف حارضه ٓ يعؾم ـقف، متى ـان

حى أو بعِك افـبوِة فظفوِر ؾضؾِه َظذ  ِي ُهَو ما بَغ افزواِل وافغروِب ـام أؿسَم بافضُّ وؿقل افعك افَعق افذَّ

كَْقا إػ آِخِرها ُيَؼا ل افدُّ ْهر ِمْن َأوَّ ُل َفُه شائِر إظصاِر أو بافدهِر ٓكطواِئه َظذ تعاجقِب إموِر افؼارِة وافامرِة ؾافدَّ

َمنْ ، افَعْك  ة ِمَن افزَّ ظْك اخلَُؾَػاء ، افُعُصور اْلْشالِمقَّة َمَثالً افَعْك افـَّبَوّي ، وَؿْد ُيطَْؾُق افَعْك وُيَراُد بِِه َؾْسَ

اِصِدينْ  َمْن ، َظْك َبـِي افَعبَّاْس وهؽذا، َظْك َبـِي ُأَمقَّة، افرَّ ة من افزَّ اُد بِِه َؾْسَ وفِذا ، َيْشَؿُؾفا َوْصٌف واِحدْ َؾُرَ

ينْ  ِ كَْقا، َؿاَل مَجٌْع من ادَُػْسِّ ي ُهو أْظَظم ُظُصور افدُّ كَْقا، أنَّ ادُْؼَسْم بِِه ُهو افَعْك افـَّبَوّي افذِّ ، أْظَظم ُظُصور افدُّ

ل إكَْساٍن بَِحسبِِه: ٕكَُّه يف اِلَِؼقؼة  ـُ وََٕهقَّة ، ُهو َحَقاُتُه ِمْن ِوَٓدتِِه إػ َوَؾاتِهِ وِمـُْفم َمْن َيُؼول إنَّ افَعْك َظْك 

ي َيـَْبِغي: َبْل جَيِْب ظؾقِْه أْن َيْستَغل هذا افَوْؿت بِِػْعِل افَواِجبَ  ي ُوِجَد ِؾقِه هذا اْلكَْساْن افذِّ ، اْت هذا افوؿْت افذِّ

ة اهلل جلَّ وظال: َبْل اف َماْت بَِتْحِؼقق ُظُبوِديَّ ام اَدْحُدوَدة افتِّي َيِعقُشفا وَتْرِك ادَُحرَّ َقاِِل وإيَّ َعْك ِظَبارة ظن افؾَّ

لُّ إكَْساٍن بَِحَسبِهِ  ؾُّهُ ، ؾِفَي اخلََزائِنْ ، ـُ ـُ َقاِِل وافـََّفار ، وِهَي افُعُؿر  ُه من ِوَٓدتِِه إػ أْن َيُؿوْت وافؾَّ ؾُّ ـُ ُظُؿُر اْلكَْساْن 

اَم يؼوُل أهُل افعؾم ِهَي ِظَبارة ظَ  ومـُفم من َؿال إنَّ ادَُراْد بافَعْك ، ْن َخَزائِْن ِؿقَؿُتفا بَِحَسِب ِؿقؿة ما ُيوَدُع ؾقفاـَ

ي ُهو آِخُر افـَّفار، َوْؿُت افَعْك  ْؿس إػ ُؽُروهبا، َوْؿُت افَعْك افذِّ  ،ومـُْفم مْن َيُؼول َيبَْدأ مْن َزَواِل افشَّ

                                            
 ( شورة افعك فؾخضر 487/ 4( زاد ادسر يف ظؾم افتػسر )277/ 32اكظر: تػسر افرازي ) (2)
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وهو ، ل: إن ربـا أؿسم بافعك و ) افعُك ( اشم فؾدهرؿال افطزي: وافصواب من افؼول يف ذفك أن يؼا

ومل خيصص مما صؿؾه هذا آشم معـى دون معـى: ؾؽل ما فزمه هذا آشم ؾداخل ، افعق وافؾقل وافـفار

 (3)ؾقام أؿسم به جل ثـاؤه ((

ـُُّصوْص َما َيُدلُّ ظذ َتْعظِقم وؿِت صالُة افَعْك َجاَء يف اف، ومـُفْم َمْن َيُؼول إنَّ ادَُراْد بافَعْك صالُة افَعْك 

اَم َدلَّ ظذ ذفك ، وجاء ؾقفا أْيًضا َما َيُدلُّ ظذ َتْعظِقم صلْن َصالِة افَعْك ، افَعْك  ـَ الة افُوْشَطى  وِهَي افصَّ

الة افُوْشَطى ِحقح ِهَي افصَّ  وَمْن َتَرَك افَعْك َؾَؼْد َحبََط َظَؿُؾهُ ، اِلَِديْث افصَّ

َرُه يِف:  َوَفَعؾَّهُ  ـَ ِرِه َوَتْعظِقِؿِه َوِمْن َذفَِك َذ ـْ ْهَر فِِعؾِْؿِه بَِلنَّ اْدُؾِْحَد ُموَفٌع بِِذ ِر افدَّ ـُ كَْساِن: َتَعاَػ مَلْ َيْذ [ 1َهْل َأتى ]اْْلِ

ْهِر.  بِْع َوافدَّ ا َظَذ َؾَساِد َؿْوِِلِْم بِافطَّ : ٕن اهلل شبحاكه ظظقم ومن هـا كعؾم أَهقة افوؿت يف اِلقاة وظظؿته (4)َردًّ

 (5)وٓ يؼسم إٓ بام هو ظظقم. 

 خسران اإلنسان:

، ومن تلمل يف هذه افسورة وجد أهنا تؼرر حؼقؼة ضخؿة وهي: )) أكه ظذ امتداد افزمان يف مجقع إظصار

وضريق واحد كاٍج هو ذفك ادـفج افذي ، فقس هـاك إٓ مـفج واحد رابح، وامتداد اْلكسان يف مجقع إدهار

}إنَّ وـل ما وراء ذفك ضقاع وخسار ، وهو هذا افطريق افذي تصف افسورة معاده، ترشم افسورة حدوده

 اِْلكَساَن َفِػي ُخْْسٍ {

واخلارس ضد ، َمل أؾعال افعباد وأظامِلم أن ـل إكسان خارس، افذي هو افؾقل وافـفار، أؿسم تعاػ بافعك

وؿقل: ، وفػظ اْلكسان وإن ـان مػرًدا ؾنن ) أل ( ؾقه جعؾته فؾجـس. واخلْس: ؿقل: هو افغبن افرابح.

                                            
 (. 15/292)، اكظر: ابن جرير افطزي (3)

/ 3( افػتح افرباين )487/ 4د ادسر يف ظؾم افتػسر )( زا197/ 9( تػسر أِّب افسعود   )277/ 32اكظر: تػسر افرازي ) (4)

 (  شورة افعك فؾخضر 1317

 (. 9/527)، اكظر: أضواء افبقان (5)
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وافؽل متؼارب. ومل ُيبغِّ هـا كوع اخلْسان يف أي يشء؟ بل أضؾق ، وؿقل: اِلؾؽة، وؿقل: افعؼوبة، افـؼص

 من ـل جفة وجاء بحرف افظرؾقة فقُشعر أن اْلكسان مستغرق يف اخلْسان وهو َمقط به، فقعمَّ 

وهذه أية هي جواب افؼسم. واخلْس واخلْسان: افـؼصان وذهاب رأس افامل. وادعـى: إن ـل إكسان يف 

وٕكه مل يعرف ادتاجر وادساظي ورصف إظامر يف أظامل افدكقا فػي كؼص وضالل ظن اِلق حتى يؿوت 

عاػ فه. . ؾؾؼد خؾق اهلل شبحاكه اْلكسان يف ومل يرتػع بنكساكقته إػ ادؼام افذي أّهؾه اهلل شبحاكه وت، ؿدره

ومل يلخذ افطريق افذي يدظو إفقه ، ومل يؼدره ؿدره، وفؽن اْلكسان مل يؾتػت إػ هذا اخلؾق، أحسن تؼويم

 يلـل ويتؿتع ـام تلـل إكعام. .، وحتول إػ ظامل افبفقؿة، واشتخف بنكساكقته، بل اكؼاد فشفواته، افعؼل

وما أودع ، يف معظم أؾراده وأحوافه. . وؿؾقل هم أوفئك افذين ظرؾوا ؿدر إكساكقتفم ذفك هو صلن اْلكسان

وهمٓء ، فو أهنم أحسـوا اشتعامِلا، اهلل شبحاكه وتعاػ ؾقفم من ؿوى ؿادرة ظذ أن ترتػع هبم إػ ادأل إظذ

 هم افذين اشتثـاهم اهلل شبحاكه وتعاػ بؼوفه:

ِذيَن آَمـُوا وَ  َّٓ افَّ ((. ؾفمٓء هم اْلكسان افؽريم ظـد ))إِ ْزِ اِِلاِت َوَتواَصْوا بِاِْلَقِّ َوَتواَصْوا بِافصَّ َظِؿُؾوا افصَّ

 (6)افذي يؾؼاه ربه بافرضا وافرضوان. ، اهلل

وٓ دٓفة يف هذه أية فؼول من ؿال إن مرتؽب افؽبرة َمؾد يف افـار ٕن ادستثـى َمصور ؾقؿن آمن وظؿل 

 ٕكه ٓ دٓفة ؾقفا ظذ أـثر من ـون ادستثـى يف خْس فقس إٓصاِلا 

 واخلسار مراتب متعددة متػاوتة:

 واشتحق اجلحقم.، وؾاته افـعقم، ـحال من خْس افدكقا وأخرة، ؿد يؽون خساًرا مطؾًؼا

بع إٓ من اتصف بلر، وِلذا ظؿم اهلل اخلسار فؽل إكسان، وؿد يؽون خارًسا من بعض افوجوه دون بعض

 صػات:

 ؾفو ؾرع ظـه ٓ يتم إٓ به.، وٓ يؽون اْليامن بدون افعؾم، اْليامن بام أمر اهلل باْليامن به

                                            
 (1669/ 16افتػسر افؼرآين فؾؼرآن )اكظر:  (6)
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افواجبة ، ادتعؾؼة بحق اهلل وحق ظباده، افظاهرة وافباضـة، وهذا صامل ٕؾعال اخلر ـؾفا، وافعؿل افصافح

 وادستحبة.

ويرؽبه ، وحيثه ظؾقه، أي: يويص بعضفم بعًضا بذفك، افذي هو اْليامن وافعؿل افصافح، وافتوايص باِلق

 ؾقه.

 وظذ أؿدار اهلل ادمدة.، وظن معصقة اهلل، وافتوايص بافصز ظذ ضاظة اهلل

، وبتؽؿقل إمور إربعة، وبإمرين إخرين يؽؿل ؽره، كػسه  يؽؿل اْلكسان، ؾبإمرين إوفغ

 (7)بح افعظقم. وؾاز بافر، يؽون اْلكسان ؿد شؾم من اخلسار

 أفضلية العمل الصالح:

اِِلَاِت( أي إِنَّ اْلكَْساَن َفِػي ُخْْسٍ خلسارته رأس مافه؟ افذي هو كور   ِذيَن آَمـُوا َوَظِؿُؾوا افصَّ َّٓ افَّ ؿوفه تعاػ إِ

ِذيَن ، بنيثار اِلقاة افدكقا وافؾذات افػاكقة وآحتجاب هبا وبافدهر، افػطرة واِلداية إصؾقة إٓ من آمن )إِٓ افَّ

دوه اِِلَاِت( يؼول: إٓ افذين صّدؿوا اهلل ووحَّ وظؿؾوا ، وأؿّروا فه بافوحداكقة وافطاظة، آَمـُوا َوَظِؿُؾوا افصَّ

 ،واجتـبوا ما هناهم ظـه من معاصقه، وأّدوا ما فزمفم من ؾرائضه، افصاِلات

سقَس واصَسوا افباؿَي افـػقَس واشتبدُفوا افباؿقاِت افصاِلات ؾنهنُم يف جتارٍة فْن تبوَر حقُث باُظوا افػايَن اخل

 بافغاديات افرائحاِت ؾقا ِلَا مْن صػؼٍة ما أرَبحفا َوَهذا بقاٌن فتؽؿقؾِفم ٕكػِسفم.

 (8)ٓ بؿعـى افواحد. ، ٕن اْلكسان بؿعـى اجلؿع، واشتثـى افذين آمـوا من اْلكسان

وافتطبقق افؽامل فؾعالؿات افتي حددهتا افسبقة اْلشالمقة بغ إكسان  و"افعؿل افصافح" هو افسمجة افعؿؾقة

 وأخرة من كاحقة أخرى.، واْلكسان واِلقاة، وبغ ـل من اخلافق وافؽون، افسبقة اْلشالمقة من كاحقة

 وفؾعؿل افصافح مبادئ مخسة تتصل بافعؿل كػسه وهي:

                                            
 (. 3964/ 6)، (. طالل افؼرآن863)، ( تػسر افسعدي495 9/494)، اكظر: أضواء افبقان (7)

 (197/ 9( تػسر أِّب افسعود )592/ 24اكظر: تػسر افطزي ) (8)
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ٓ يؼتك ظذ  -افعؿل افصافح-أخر افثاين: إن  تؽامل مظاهر افعؿل وظدم ؾاظؾقة أي مـفا دون، إول

 وإكام يتعداه إػ َماربة افؼ افضار.، جؾب اخلر افـاؾع

أي إن افعؿل ، مبدأ افـػعقة، إن "افعؿل افصافح ٓبد أن يؽون ظؿل أخالؿي وظؿل كاجح. افرابع، افثافث

 مؼصود به مـػعة افعامل.

ريب ظذ "افعؿل افصافح" وتوؾر بقئاته وممشساته وأشافقبه هو رضورة اْلظداد وافسبقة وافتد، اخلامس

 (9)وخزاته. 

وأؿسم شبحاكه يف هذه افسورة بافعك أن ـل ، ؿال اْلمام ابن افؼقم: ذـر تعاػ ادراتب إربع يف هذه افسورة

 وصدؿوا به. ؾفذه مرتبة.، وهم افذين ظرؾوا اِلق، إٓ افذين آمـوا وظؿؾوا افصاِلات، أحد يف خْس

 وهم افذين ظؿؾوا بام ظؾؿوه من اِلق. ؾفذه مرتبة أخرى.، وظؿؾوا افصاِلات

 تعؾقاًم وإرصاًدا. ؾفذه مرتبة ثافثة.، وىص به بعضفم بعًضا، وتواصوا باِلق

 وافثبات. ؾفذه مرتبة رابعة.، ووىص بعضفم بعًضا بافصز ظؾقه، صزوا ظذ اِلق، وتواصوا بافصز

وـامفه بنصالح ؿوتقه ، مؽؿالً فغره، ؾنن افؽامل أن يؽون افشخص ـامالً يف كػسه، هناية افؽامل وهذا

، وتؽؿقؾه ؽره، وصالح افؼوة افعؿؾقة بعؿل افصاِلات، ؾصالح افؼوة افعؾؿقة باْليامن، افعؾؿقة وافعؿؾقة

ة ظذ اختصارها هي من أمجع وتوصقته بافصز ظذ افعؾم وافعؿل. ؾفذه افسور، وصزه ظؾقه، وتعؾقؿه إياه

 ، شور افؼرآن فؾخر بحذاؾره واِلؿد هلل افذي جعل ـتابه ـاؾًقا ظن ـل ما شواه
ٍ
هادًيا إػ ، صاؾًقا من ـل داء

 (12)ـل خر. 

إمور. وافعؿل افصافح. افتوايص باِلق. وافتوايص بافصز. ؾدل ذفك ظذ أن افـجاة معؾؼة بؿجؿوع هذه 

ؾؽذفك يؾزمه يف ؽره أمور. مـفا افدظاء إػ افدين. وافـصقحة. ، وأكه ـام يؾزم ادؽؾف حتصقل ما خيص كػسه

                                            
 34ؾؾسػة افسبقة اْلشالمقة  (51اكظر: أهداف افسبقة اْلشالمقة )ص:  (9)

 إْشاؿات ؿرآكقة ظبد افعزيز بن ظبد اهلل افصافح (238/ 1مػتاح دار افسعادة ) (12)
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وإمر بادعروف وافـفي ظن ادـؽر. وأن حيب فه ما حيب فـػسه ثم ـرر افتوايص فقتضؿن إول افدظاء إػ 

فثاين افـفي ظن ادـؽر. ومـه ؿوفه تعاػ: َواكَْه َظِن اْدُـَْؽِر وا، وافثاين افثبات ظؾقه. وإول إمر بادعروف، اهلل

 وؿال ظؿر: رحم اهلل من أهدى إِّل ظقوِّب.، [17َواْصِزْ َظذ ما َأصاَبَك ]فؼامن: 

 وؿد ورد يف هذه أيات افصػات ادـجقة من اخلْسان وهي:

 يؽون اْليامن بدون افعؾم: ؾفو ؾرع ظـه وٓ يتم إٓ به.وٓ ، اْليامن بام أمر اهلل به - 1

وافعؿل افصافح: وهذا صامل ٕؾعال اخلر ـؾفا افظاهرة وافباضـة ادتعؾؼة بحؼوق اهلل وحؼوق ظباده  - 2

 افواجبة وادستحبة.

 ؿال ظبد ادؾك بن إدريس رمحه اهلل:

 وافعؾم فقس بـاؾع أربابه. . . ما مل يػد ظؿالً وحسن تبك

 شقان ظـدي من مل يستػد. . . ظؿالً به وصالة من مل يطفر

 (11)ؾاظؿل بعؾؿك توف كػسك وزهنا. . . ٓ ترض بافتضققع وزن ادخْس. 

 التواصي بالحق والتواصي بالصبر

.  يف ََؿْوُفُه تعاػ: َوَتَواَصْوا بِاِْلَقِّ

اِِلَاِت. ُيْعَتَزُ افتََّوايِص بِاِْلَقِّ ِمَن اخْلَاصِّ َبْعَد اْفَعامِّ  ُه َداِخٌل يِف َظَؿِل افصَّ َكَّ ِٕ  : 

اِِلَ  اَن َذفَِك ِمْن َظَؿِل افصَّ ـَ ْزِ َوإِْن  اِِلَاِت افتََّوايِص بِاِْلَقِّ َوافتََّوايِص بِافصَّ فاِلِْهتاَِمِم ، اِت َوُظطَِف َظَذ َظَؿِل افصَّ

ُه َؿْد ُيْغَػُل َظـْهُ  َكَّ ِٕ تِهِ  ُيَظنُّ َأنَّ اْفَعَؿَل ، بِِه   يِف َخاصَّ
ِ
افَِح ُهَو َما َأَثُرُه َظَؿُل اْدَْرء َؾَوَؿَع افتَّـْبِقُه َظَذ َأنَّ ِمَن اْفَعَؿِل ، افصَّ

ُه َوَدْظَوَتُه إَِػ اِْلَقِّ  َواِب َؾافتََّوايِص بِاِْلَقِّ َيْشَؿُل َتْعؾِقَم َحَؼاِئِق اِْلَْدِي وَ ، اْدَلُْموِر بِِه إِْرَصاَد اْدُْسؾِِم َؽْرَ َظَؼاِئِد افصَّ

 َوإَِراَضِة افـَّْػِس َظَذ َؾْفِؿَفا بِِػْعِل اْدَْعُروِف َوَتْرِك اْدُـَْؽِر.

                                            
 (724 /1( جامع بقان افعؾم وؾضؾه )495 9/494)، أضواء افبقان  (11)
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اَن ُخُصوُصهُ  ـَ ْزِ ُظطَِف َظَذ افتََّوايِص بِاِْلَقِّ َظطَْف اخْلَاصِّ َظَذ اْفَعامِّ َأْيًضا َوإِْن  ُخُصوًصا ِمْن  َوافتََّوايِص بِافصَّ

َنَّ  ِٕ ُض اْدُْسؾَِم ِمْن َأًذى يِف َكْػِسِه يِف إَِؿاَمِة َبْعِض اِْلَ  َوْجٍه  ِة إَِؿاَمِة اِْلَقِّ َوَما َيْعَسِ ُل َمَشؼَّ ْزَ حَتَؿُّ .افصَّ  قِّ

.  وافتََّوايِصَ َأْن ُيويِصَ َبْعُضُفْم َبْعًضا بِاِْلَقِّ

اَن ِضدَّ اْفَباضِلِ  ـَ لُّ َما  ـُ َْمِر ، افطَّاَظاِت َؾَقْشَؿُل َظَؿَل ، َواِْلَقُّ  ْٕ َوَتْرَك اْدََعايِص. َوَهَذا َأَشاًشا ِمْن ُأُشِس ا

ْزِ ، بِاْدَْعُروِف َوافـَّْفِي َظِن اْدُـَْؽرِ  َْمِر َوافـَّْفِي.، بَِؼِريـَِة افتََّوايِص بِافصَّ ْٕ  َأْي َظَذ ا

لَّ هَنْ  ـُ لَّ َأْمٍر َو ـُ لَّ َخْرٍ ، ٍي َواِْلَقُّ ُهَو اْفُؼْرآُن : فُِشُؿوفِِه  ـُ َوَيْشَفُد فَِذفَِك َؿْوُفُه َتَعاَػ يِف َحقِّ اْفُؼْرآِن: }َوبِاِْلَقِّ ، َو

يَن )125َأكَْزْفـَاُه َوبِاِْلَقِّ َكَزَل{ ]اْلرساء:  َ َُمْؾًِصا َفُه افدِّ ا َأكَْزْفـَا إَِفقَْك اْفِؽَتاَب بِاِْلَقِّ َؾاْظُبِد اَّللَّ ({ 2[. َوَؿْوُفُه: }إِكَّ

 [2افزمر: ]

ؾََّفا ـُ يَعَة  ِ َها، ُأُصوَِلَا َوُؾُروَظَفا، َواْفَوِصقََّة بِاِْلَقِّ َتْشَؿُل افؼَّ َكْبِقَاَء ، َماِضقََفا َوَحارِضَ ْٕ ُ بِِه ا ِمْن َذفَِك َما َوىصَّ اَّللَّ

يِن َما َوىصَّ بِِه ُكوًحا َوافَِّذي َأْوَحقْـَا إَِفقَْك ِمْن ُكوٍح َوإِبَْراِهقَم َوَمْن َبْعَدُهْم يِف ، َوُظُؿوًما َع َفُؽْم ِمَن افدِّ َؿْوفِِه َتَعاَػ: }َْشَ

ُؿوا ؾِقِه { ]افشورى:  َٓ َتتََػرَّ يَن َو قْـَا بِِه إِبَْراِهقَم َوُموَشى َوِظقَسى َأْن َأؿِقُؿوا افدِّ يِن اْفِؼقَاُم 13َوَما َوصَّ [َوإَِؿاَمُة افدِّ

مَُمِِفْم َوَمْن َبْعَدُهمْ ، قَّتِهِ بُِؽؾِّ  ِٕ ُشِل  اَكْت َهِذِه اْفَوِصقَُّة َظَؿَل افرُّ ـَ اَم َؿاَل َتَعاَػ: ، َوَؿْد  ـَ الَُم  َذَها إِْبَراِهقُم َظَؾقِْه افسَّ َؾـَػَّ

َ اْصَطَػى َفُؽُم ا َّٓ َوَأكْتُْم ُمْسؾُِؿوَن )} َوَوىصَّ هِبَا إِْبَراِهقُم َبـِقِه َوَيْعُؼوُب َيا َبـِيَّ إِنَّ اَّللَّ يَن َؾالَ مَتُوُتنَّ إِ ـْتُْم 132فدِّ ـُ ( َأْم 

 َ  آَبائَِك إِبَْراِهقَم َوإِْشاَمِظقَل ُصَفَداَء إِْذ َحََضَ َيْعُؼوَب اْدَْوُت إِْذ َؿاَل فِبَـِقِه َما َتْعبُُدوَن ِمْن َبْعِدي َؿاُفوا َكْعبُُد إَِِلََك َوِِإَ

 ً  [133، 132({ ]افبؼرة: 133ا َواِحًدا َوَكْحُن َفُه ُمْسؾُِؿوَن )َوإِْشَحاَق إَِِل

 َكْػَسُه ِمْن حَتِْصقِل َما َيْشَتِفقِه َأْو ِمْن َُمَاَوَفِة حَتِْصقؾِِه إِنْ 
ِ
ُه: َمـُْع اْدَْرء ْزِ َأكَّ ُك َوَحِؼقَؼُة افصَّ اَن َصْعَب اِْلُُصوِل َؾَقْسُ ـَ  

ُُموِر. َأْو فَِرْؽَبٍة يِف ُحُصوِل َكْػعٍ َُمَاَوَفَة حَتِْصقؾِِه خِلَوْ  ْٕ ِة ا َٓ  َأْو ِظَؼاِب ُو
ِ

َخْوِف َؽَضِب اَّللَّ ـَ  ِف رُضٍّ َيـَْشُل َظْن َتـَاُوفِِه 

ِة  اؿَّ َْظاَمِل افشَّ ْٕ ْزِ َظَذ ا َفاِد َواِْلَجِّ َرْؽَبًة يِف افثََّواِب َوافصَّ ِة اجْلِ ْزِ َظَذ َمَشؼَّ افصَّ ـَ َبًة يِف حَتِْصقِل َماٍل َأْو َرؽْ ِمـُْه )

 ُشْؿَعٍة َأْو َكْحِو َذفَِك(.
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ْزِ َظَذ َما ُيالَِؿقِه اْدُْسؾُِم إَِذا َأَمَر بِاْدَْعُروِف ِمِن اْمتَِعاِض َبْعِض اْدَلُْموِريَن بِ  ْز افصَّ ِه َأْو ِمْن َأَذاُهْم بِاْفَؼْوِل َومن افصَّ

ِمِرِه: َهالَّ كَ  ِٔ َؿْن َيُؼوُل   َأْو َكْحَو َذفَِك.، َظْرَت يِف َأْمِر َكْػِسَك ـَ

َٓ خَيْ  َْخالَِق اِْلَِؿقَدِة  ْٕ ْرتَِقاَض بِا ِٓ َفا َؾِننَّ ا ؾِّ ـُ َْخالَِق  ْٕ ْزِ ِمالَُك َؾَضاِئِل ا  َكْػَسُه َوافتََّخؾُُّق بِافصَّ
ِ
ُؾو ِمْن مَحِْل اْدَْرء

ثَِرةٍ  ـَ َْن َراَض َؾِػي َُمَ ، َظَذ َُمَاَفَػِة َصَفَواٍت 
ِ

َْخالَِق َمَؾَؽًة د ْٕ ْزَ َظَؾقِْه َحتَّى َتِصَر َمَؽاِرُم ا اَفَػتَِفا َتَعٌب َيْؼَتيِض افصَّ

اَم َؿاَل َظْؿُرو ْبُن اْفَعاِص:، َكْػَسُه َظَؾقَْفا  ـَ

ْك َضَعاًما حُيِبُُّه. . . َومَلْ َيـَْه َؿؾًْبا َؽاِوًيا َحقُْث يَ  ْرُء مَلْ َيْسُ اَم إَِذا اْدَ  ؿَّ

ْهَر ُشبٌَّة. . . إَِذا ُذـَِرْت َأْمَثاُِلَا مَتأْلَُ اْفَػاَم   َؾُقوِصُك َأْن ُتؾَْػى َفُه افدَّ

َراِه افـَّْػِس َظَذ َتْرِك َما مَتِقُل إَِفقِْه. ـْ ُؾو ِمْن إِ َٓ ََتْ َفا  ؾُّ ـُ اِِلَُة  َْظاَمُل افصَّ ْٕ َذفَِك ا ـَ  َو

ِت اجْلَ  َٓ َويِف اِْلَِديِث: ))ُحػَّ ْزُ َمطِقٌَّة  َفَواِت((. َوَظْن َظِعِّ ْبِن َأِِّب َضافٍِب: ))افصَّ ِت افـَّاُر بِافشَّ ـَُّة بِاْدََؽاِرِه َوُحػَّ

 َتْؽُبو((

وإكام ؿال َوَتواَصْوا ومل يؼل )وأوصوا( فقبغ أن افـجاة من اخلْسان إكام تـاط بحرص ـل من أؾراد إمة ظذ 

هيؿه أن يرى اِلق ، فقويص صاحبه بطؾبه، أن يويص به ؿومه ومن هيؿه أمر اِلقوكزوع ـل مـفم إػ ، اِلق

 (12)ؿد كص ظذ تواصقفم باِلق وؿبوِلم افوصقة به إذا وجفت إفقفم. ، ؾقؼبؾه. ؾؽلن يف هذه افعبارة اجلزفة

 حال السلف مع هذه السورة:

وـاكت ما فه ، (13)مديـة افدارمي ؾعن أِّب -ريض اهلل ظـفم -وؿد ـان ِلذه افسورة صلن ظظقم ظـد افسؾف

صحبة ؿال: ـان افرجالن من أصحاب َمؿد َصذَّ اهلُل َظَؾقِْه َوآفِِه َوَشؾََّم إذا افتؼقا مل يتػرؿا حتى يؼرأ أحدَها 

 (14) ظذ أخر شورة افعك ثم يسؾم أحدَها ظذ أخر(

                                            

 (277/ 32( تػسر افرازي )533/ 32( افتحرير وافتـوير )495 9/494)، (  أضواء افبقان12)

   2/297( واْلصابة:  229: خؾقػة يف افطبؼات )ص 3/214اكظر: ترمجته يف أشد افغابة: ( 13)

/ 12جمؿع افزوائد ) 5124(215/ 5وافطزاين يف ادعجم إوشط ) 422( 341أخرجه: أبوداود يف افزهد )ص: ( 14)

/ 2تاريخ اْلشالم )وافذهبي يف (  9257( وافبقفؼي يف افشعب )216/ 3ومن ضريؼه ابن إثر يف أشد افغابة ) (233
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 (( فو مل يـزل ؽر هذه افسورة فؽػت افـاسوؿال افشاؾعي: )) 

اِلامل ِلم ظذ ذفك ما اصتؿؾت ظؾقه من ادوظظة اِلسـة من افتوايص باِلق وافتوايص بافصز بعد  وفعل

وتؼشعر ظـده ، ؾنن ذفك مما ترجف فه افؼؾوب، اِلؽم ظذ هذا افـوع اْلكساين حؽام ممـدا بلكه يف خْس

وشائر أبـاء جـسـا وأهل  وـلن ـل واحد من ادتالؿغ يؼول فصاحبه: أكا وأكت، وتؼف فديه افشعور، اجلؾود

، ويـجو بـػسه ظن هذه افبؾقة باْليامن وافعؿل افصافح، جؾدتـا خارس ٓ َمافة إٓ أن يتخؾص ظن هذه افرزية

 وؿرع أبواب آفتجاء.، ؾقحؿؾه اخلوف ادؿزوج بافرجاء ظذ ؾتح أشباب افـجاء، وافتوايص باِلق وبافصز

ـان فؾتزك. وهو خطل. و ل واحد مـفام صاحبه بام ورد ؾقفا. خصوصا من افتوايص باِلق وٓ يظن أن ذفك  ـان فقذـرـ  إكام 

ـه ؿبل افتػرق ـاكت ظـده. ، وافتوايص بافصز. حتى جيتؾب م  (15)وصقة خر فو 

 والحمد هلل رب العالمين

                                                                                                                                  

ا َوُرَواُتُه  ظن أِّب مديـة افدارمي ؿال افذهبي: َهَذا حديٌث ؽريٌب ، ظن ثابت افبـاين، من حديث محاد بن شؾؿة (1229 ِجدًّ

 وهو ثؼة. وصححه إفباين. ، َمْشُفوُروَن. ؿال اِلقثؿي: رجافه رجال افصحقح: ؽر ابن ظائشة

 (277/ 32( تػسر افرازي )533/ 32( افتحرير وافتـوير )495 9/494)، أضواء افبقان (15)

  ظـفم مجقعا: وؿال إفباين: ويف هذا اِلديث ؾائدتان مما جرى ظؾقه ظؿل شؾػـا ريض اهلل 

وؿد جاء افـص بذفك رصحيا من ؿوفه صذ اهلل ظؾقه وشؾم: " إذا اكتفى أحدـم إػ ادجؾس ، إحداَها: افتسؾقم ظـد آؾساق

ؾؾقست إوػ بلحق من أخرة ". وهو حديث صحقح ويف معـاه إحاديث أمرة بنؾشاء ، وإذا أراد أن يؼوم ؾؾقسؾم، ؾؾقسؾم

 افسالم 

 كستػقدها من افتزام افصحابة ِلا. وهي ؿراءة شورة )افعك( ٕكـا كعتؼد أهنم أبعد افـاس وإخرى:

ومل ٓ ، أو ؾعال أو تؼريرا ؿوٓملسو هيلع هللا ىلصإٓ أن يؽون ذفك بتوؿقف من رشول اهلل ، ظن أن حيدثوا يف افدين ظبادة يتؼربون هبا إػ اهلل

)وافسابؼون إوفون من ادفاجرين وإكصار وافذين اتبعوهم ؾؼال: * ، وؿد أثـى اهلل تبارك وتعاػ ظؾقفم أحسن افثـاء

بنحسان ريض اهلل ظـفم ورضوا ظـه وأظد ِلم جـات جتري حتتفا إهنار خافدين ؾقفا أبدا ذفك افػوز افعظقم(. وؿال ابن 

ا أبر هذه إمة ؿؾوبا ؾنهنم ـاكو، مسعود واِلسن افبكي: " من ـان مـؽم متلشقا ؾؾقتلس بلصحاب َمؿد صذ اهلل ظؾقه وشؾم

، ؾاظرؾوا ِلم ؾضؾفم، وإؿامة ديـهملسو هيلع هللا ىلصؿوما اختارهم اهلل فصحبة كبقه ، وأظؿؼفا ظؾام وأؿؾفا تؽؾػا وأؿومفا هديا وأحسـفا حآ

 (328/ 6ؾنهنم ـاكوا ظذ اِلدي ادستؼقم " افصحقحة )، واتبعوهم يف آثارهم


