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إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، وسيئات 
فال هادي له، أشهد أن ال إله إال اهللا وحده أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل 

  .روسوله اهللا ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبد

  .﴿يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اَهللا َحق تـَُقاتِِه َوال َمتُوُتن ِإال َوأَنـُْتْم ُمْسِلُموَن﴾

َها َزْوَجَها َوَبث ﴿يَا أَيـَها الناُس اتـُقوا َربُكُم الِذي َخَلَقكُ  ْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
ُهَما رَِجاالً َكِثرياً َوِنَساًء َواتـُقوا اَهللا الِذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإن اَهللا َكاَن َعَلْيُكْم    .َرِقيبًا﴾ِمنـْ

ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم * ًال َسِديداً ﴿يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اَهللا َوُقوُلوا قـَوْ 
  . ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَهللا َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيمًا﴾

  :أما بعد

وشر  ،صلى اهللا عليه وسلمحممد هدي فإن خري احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي 
  .بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار األمور حمدثاا، وكل حمدثه بدعة، وكل

ا بعيدً  َضالًال  َضل فـََقد الصاحل والعمل لإلميان يوفق مل نمَ أن رمحك اهللا اعلم ف
*  َواْلَعْصرِ  * الرِحيمِ  الرْمحَنِ  اللهِ  ِبْسمِ {: يف كتابه الكرمي ل اهللا تعاىلو قي، مبيًنا اخسرانً  خسرو 

 ِذينَ  ِإال*  ُخْسرٍ  َلِفي اإلْنَسانَ  ِإناِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَوتـََواَصْوا الص  ْربِ  َوتـََواَصْوا بِاحلَْقبِالص{. 
  .]3-1: العصر[
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أهل أقوال فيه  ذكرتفسري سورة العصر ون بحثولذلك حنب أن نكتب يف هذا ال
من عل أن جي ، ونسألهالصاحل والعملاإلميان زيادة ه سببا من أسباب جيعل أن اهللانسأل  ،العلم

أن  هسألنو  ،بِالصرب وَتواَصوا باحلق وَتواصوا الصاِحلاتِ  وَعملوا آمنوا الذينقرأه أو مسعه من 
جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي وصوابا موافقا للحق وأن جيعله مباركا أينما كان، إنه 

  .ويل ذلك والقادر عليه

  .ه أمجعنيوصلوات اهللا وسالمه على نبينا الكرمي وعلى آله وأصحاب

  الرِحيم الغفور كتبه الفقري إىل عفو ربه

  أبو أمحد حممد بن سليم اللمبوري األندونيسي عفا اهللا عنه

 .يف مسجد السنة بسعوان صنعاء

  



 

 

www.ashhabulhadits.wordpress.com 

 

5 

  اآلية األولىتفسير 

 اخللق، يعيشه الذي الزمان هو الذي بالعصر تعاىلاهللا  أقسم، }َواْلَعْصرِ {: قوله
 غري إىل سيئاً  وعمالً  صاحلاً  وعمالً  ومرضاً، وصحة وسلماً، حرباً و  ورخاء، شدة أوقاته وختتلف

  ].)41/1( "للعثيمني القرآن تفسري"انظر [ ."للجميع معلوم هو مما ذلك

الزمان ملا  هو الذي بالعصروحرف الواو يف أول هذه اآلية حرف القسم، وأقسم اهللا 
 كل يف ونقصان خسرانن لفي فيه من عجائب قدرة اهللا الدالة على عظمته على أن اإلنسا

 عليه اهللا صلى النيب قال فإن القسم بغري اهللا شرك، اهللا بغري، وال جيوز للعبد أن يقسم أحواله
 لغري أن يعتقد ال الذي اهللا بغري فاحلالف ،»أشرك أو كفر فقد اهللا بغري حلف من«: وسلم

  .أصغر شركا مشرك فهو اهللا عظمة مياثل ما العظمة من تعاىل اهللا

 قسماً  أقسم اهللا أن الكرمية يةاآل ومعىن، }ُخْسرٍ  َلِفي اإلْنَسانَ  ِإن *  َواْلَعْصرِ {: قوله
 ويف الدنيا يف أحواله، كل يف ونقصان خسران يف: أي خسر يف أنه اإلنسان حال على
 سمالقَ : األول مؤكدات، بثالث مؤكدة اجلملة وهذه. وجل عز اهللا استثىن من إال خرةاآل
  ].)41/1( "للعثيمني القرآن تفسري"انظر [ ".)الالم: (والثالث) إنّ : (والثاين ،)اووَ ال(

  

  اآلية الثانيةتفسير 

  :متفاوتة متعددة مراتب واخلسار، }ُخْسرٍ  َلِفي اإلْنَسانَ  ِإن {: قوله

 َسُهمْ أَنـْفُ  َخِسُروا الِذينَ  اْخلَاِسرِينَ  ِإن  ُقلْ {: قد يكون خسارا يف اآلخرة، قال اهللا تعاىل
 الِذينَ  َوقَالَ {: وقال تعاىل، ]15: الزمر[} اْلُمِبنيُ  اْخلُْسرَانُ  ُهوَ  َذِلكَ  َأَال  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َوأَْهِليِهمْ 
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 ابٍ َعذَ  ِيف  الظاِلِمنيَ  ِإن  َأَال  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َوأَْهِليِهمْ  أَنـُْفَسُهمْ  َخِسُروا الِذينَ  اْخلَاِسرِينَ  ِإن  آَمُنوا
  .]45: الشورى[} ُمِقيم

: سبيل اهللا عز وجل َعن َصدّ  من كحال واآلخرة، الدنيايف  خسارًا يكون قدو 
ُهمْ  َوَضل  أَنـُْفَسُهمْ  َخِسُروا الِذينَ  أُولَِئكَ {  ُهمُ  اْآلِخَرةِ  ِيف  أَنـُهمْ  َجَرمَ  َال  * يـَْفتَـُرونَ  َكانُوا َما َعنـْ

  .]22-21: هود[} اْألَْخَسُرونَ 

 ِذْكرِي َعنْ  أَْعَرضَ  َوَمنْ {: ، قال اهللا تعاىلواآلخرة الدنيا يف مطلًقا خسارًا يكون دقو 
 قَالَ  * أَْعَمى اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َوَحنُْشرُهُ  َضْنًكا َمِعيَشةً  َلهُ  فَِإن  ُكْنتُ  َوَقدْ  أَْعَمى َحَشْرَتِين  ملَِ  َرب 

  .]126: طه[} تـُْنَسى اْليَـْومَ  وََكَذِلكَ  فـََنِسيتَـَها آيَاتـَُنا أَتـَْتكَ  َكَذِلكَ  قَالَ  * َبِصريًا

 عمم وهلذا بعض، دون الوجوه بعض من خاسرًا يكون وقد: "قال السعدي رمحه اهللا
  :صفات بأربع اتصف من إال إنسان، لكل اخلسار اهللا

 الإ يتم ال عنه فرع فهو العلم، بدون اإلميان يكون وال به، باإلميان اهللا أمر مبا اإلميان
  .به

 اهللا حبق املتعلقة والباطنة، الظاهرة كلها، اخلري ألفعال شامل وهذا الصاحل، والعمل
  .واملستحبة الواجبة عباده، وحق

 بذلك، بعًضا بعضهم يوصي: أي الصاحل، والعمل اإلميان هو الذي باحلق، والتواصي
  .فيه ويرغبه عليه، وحيثه

  .املؤملة اهللا أقدار وعلى اهللا، معصية وعن اهللا، طاعة على بالصرب والتواصي
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 وبتكميل غريه، يكمل األخريين وباألمرين نفسه، اإلنسان يكمل األولني، فباألمرين
 "السعدي تفسري[" .العظيم بالربح وفاز اخلسار، من سلم قد اإلنسان يكون األربعة، األمور

)1/934(.[ 

  ةلاآلية الثاتفسير 

قال أبو العباس حرمني بن سليم  ،}الصاِحلَاتِ  ُلواَوَعمِ  آَمُنوا الِذينَ  ِإال{: قوله
 الصاحل، وبّني  ملالع مع مقرونا ذكر اهللا تعاىل يف هذه اآلية اإلميانَ : "األندونيسي رمحه اهللا

  ".  لى أوصاف املفلحنيأن هذه اآلية داللة ع أهل العلم

بن كثري رمحه و الفداء إمساعيل أبقال  ،}الصاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الِذينَ  ِإال{: قولهو 
 .وعمال وقوال اعتقاًدا إال يكون ال املطلوب الشرعي فاإلميان مطلًقا استعمل إذا فأما: "اهللا

 واحد وغري ُعَبيد وأبو حنبل بن وأمحد الشافعي حكاه قد بل األئمة، أكثر إليه ذهب هكذا
 الكالم أوردنا وأحاديث كثرية رآثا فيه ورد وقد. وينقص يزيد وعمل قول اإلميان أن: إمجاًعا

  ].)1/165( "كثري ابن تفسري[" ."واملنة احلمد وهللا البخاري، شرح أول يف فيها

ميَانَ  فَِإن : قال أبو العباس أمحد احلراين رمحه اهللا  بِاْلَمْعِصَيةِ  َويـَنـُْقصُ  بِالطاَعةِ  يَزِيدُ  اْإلِ
 لَهُ  ُحبهُ  َقِويَ  ِمْنهُ  َوَخْوفًا َلهُ  ُحبا اْلَمْعِصَيةَ  َوتـََركَ  ِمْنهُ  َوَخْوفًا لِلهِ  ةً َحمَب  الطاَعةَ  اْلَعْبدُ  فـََعلَ  َفُكلَما
 الصحةَ  فَِإن : اْألَْبَدانِ  أَْمرَاضُ  َوَهَكَذا. َغْريِهِ  َوَخمَاَفةِ  َغْريِهِ  َحمَبةِ  ِمنْ  اْلَقْلبِ  ِيف  َما فـَُيزِيلُ  ِمْنهُ  َوَخْوفُهُ 
ميَانِ  اْلَقْلبِ  َفِصحةُ  بِالضد  يُْدَفعُ  َواْلَمَرضُ  اْلِمْثلِ بِ  ُحتَْفظُ   اْلَقْلبَ  يُوِرثُ  َما َوُهوَ  بِاْلِمْثلِ  ُحتَْفظُ  بِاْإلِ
  ].)10/136( "الفتاوى جمموع. ["َلهُ  أَْغِذيَةٌ  فَِتْلكَ  الصاِلحِ  َواْلَعَملِ  الناِفعِ  اْلِعْلمِ  ِمنْ  إميَانًا

 وعملوا بقلوم، آمنوا الذين، أي }الصاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الِذينَ {: قولهو 
 َوتـََواَصْوا{ احملرمات، وترك الطاعات، أداء وهو} بِاحلَْق  َوتـََواَصْوا{ جبوارحهم، الصاحلات



 

 

www.ashhabulhadits.wordpress.com 

 

8 

. املنكر عن وينهونه باملعروف يأمرونه ممن يؤذى من وأذى واألقدار، املصائب على} بِالصْربِ 
  ].)8/480( "كثري ناب تفسري["

 َأن ِإذْ  َوالصْرب  بِاحلَْق  التواصي من بُد َفَال ، }بِالصْربِ  َوتـََواَصْوا بِاحلَْق  َوتـََواَصْوا{: وقوله
 بِاحلَْق  يتواصون اْلُمْؤِمُنونَ  َلِكن أَْيضا َعَلْيهِ  بصرب ِإال  باطلهم يقوم َال  َواْلَباِطل اْلفساد أهل

 َعَلى َواْصِربُوا اْمُشوا َأنِ { :قَائِلهمْ  قَالَ  َكَما باطلهم على بِالصربِ  يتواصون كَ َوأُولَئِ  َوالصْرب 
  .]6: ص[} يـُرَادُ  َلَشْيءٌ  َهَذا ِإن  آِهلَِتُكمْ 

 ِيف  أُوِذيَ  فَِإَذا بِاللهِ  آَمنا{ :يـَُقوُلونَ  الذين يـَْفَعله َكَما الصْرب  ِبُدونِ  بِاحلَْق  فالتواصي
َنةَ  َجَعلَ  اللهِ   فَِإن حرف على اهللا يْعبُدونَ  َوالذين ،]10: العنكبوت[} اللهِ  َكَعَذابِ  الناسِ  ِفتـْ

َنةٌ  َأَصابـَْتهُ  َوِإنْ { ِبهِ  اْطَمَأن خري أحدهم أَصاب نـَْيا َخِسرَ  َوْجِههِ  َعَلى انـَْقَلبَ  ِفتـْ َواْآلِخَرةَ  الد {
  .]11: احلج[

} آِهلَِتُكمْ  َعَلى َواْصِربُوا اْمُشوا َأنِ { :قَاُلوا الذين َكَقْول قاحلْ  ِبُدونِ  بِالصربِ  والتواصي
َا للخسران ُموجب ِكَالُمهَا ،]6: ص[ ِذينَ { اخلسران من جنا َوِإمناِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الالص 

 من َهُؤَالءِ  َعن خرج من كل ِيف  َمْوُجود َوَهَذا ،]3: العصر[} بِالصْربِ  َوتـََواَصْوا بِاحلَْق  َوتـََواَصْوا
 جامع"انظر . [اْلبدع َوأهل اْلُفُجور أهل اْلَفاِسَدة الشبـَُهات َوأهل اْلَفاِسَدة الشَهَوات أهل

  ].)2/394( "تيمية البن الرسائل

 :، منهاوهذه السورة هلا مسائل

    .اْلِعْلمُ : اُألوَلى المسألة

 ِفيِهمْ  َدَخلَ  فـََقدْ  آَمُنوا الِذينَ  ذُِكرَ  َوَحْيثُ : "قال أبو العباس أمحد احلراين رمحه اهللا
 ِمنْ  ُكل  ِبهِ  آَمنا يـَُقوُلونَ  اْلِعْلمِ  ِيف  َوالراِسُخونَ {: تـََعاَىل  قَالَ  ِخَيارُُهمْ  فَِإنـُهمْ  اْلِعْلَم؛ أُوُتوا الِذينَ 
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ُهمْ  اْلِعْلمِ  ِيف  الراِسُخونَ  َلِكنِ {: َوقَالَ . }َربـَنا ِعْندِ   أُْنزِلَ  َوَما إلَْيكَ  أُْنزِلَ  ِمبَا يـُْؤِمُنونَ  َواْلُمْؤِمُنونَ  ِمنـْ
  ].)7/13(" الفتاوى جمموع[" .}قـَْبِلكَ  ِمنْ 

 اْلِعْلمَ  أُوُتوا الِذينَ  َوقَالَ {: اهللا تعاىل قال ،اناإلميَْ بِ  َمْقُرونًا الِعْلمِ  َلْفظَ  أَْيًضا َويُْذَكرُ 
ميَانَ  } تـَْعَلُمونَ  َال  ُكْنُتمْ  َوَلِكنُكمْ  اْلبَـْعثِ  يـَْومُ  فـََهَذا اْلبَـْعثِ  يـَْومِ  ِإَىل  اللهِ  ِكَتابِ  ِيف  ْثُتمْ لَبِ  َلَقدْ  َواْإلِ

 أو الظاهر الكفر إما اإلميان وضد: "قال أبو العباس أمحد احلراين رمحه اهللا .]56:  الروم[
  ].)1/146( "الصراط اقتضاء". ["عدمه العلم ونقيض الباطن النفاق

 ِمبَا َواللهُ  َدَرَجاتٍ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا َوالِذينَ  ِمْنُكمْ  آَمُنوا الِذينَ  اللهُ  يـَْرَفعِ {: وقال تعاىل
 مبوجب عامال عنه، اه وما به اهللا أمر مبا عاملا كان فمن، ]11:  اادلة[} َخِبريٌ  تـَْعَمُلونَ 

َناهُ  َوقـُْرآنًا{: قال تعاىل املؤمنني، من كان ذلك  َونـَزْلَناهُ  ُمْكثٍ  َعَلى الناسِ  َعَلى لِتَـْقرَأَهُ  فـََرقـْ
َلى ِإَذا قـَْبِلهِ  ِمنْ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا الِذينَ  ِإن  تـُْؤِمُنوا َال  َأوْ  بِهِ  آِمُنوا ُقلْ  . تـَْنزِيًال   ِلْألَْذقَانِ  خيَِرونَ  َعَلْيِهمْ  يـُتـْ
  .]107-106: اإلسراء[} ُسجًدا

 َلهُ  فـَُتْخِبتَ  ِبهِ  فـَيـُْؤِمُنوا َربكَ  ِمنْ  احلَْق  أَنهُ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا الِذينَ  َولِيَـْعَلمَ {: وقال تعاىل
 .]54: احلج[} ُمْسَتِقيمٍ  ِصرَاطٍ  ِإَىل  آَمُنوا الِذينَ  َهلَادِ  اللهَ  َوِإن  قـُُلوبـُُهمْ 

   .الِعْلمِ بِ  اْلَعَملُ : الثانَِيةُ  سألةُ مَ الْ 

 ينفع ما جلب وهو بالعلم العمل وأما: "بو العباس أمحد احلراين رمحه اهللاقال أ
 كالم يف العقل مسمى على األغلب هو فهذا العواقب يف بالنظر يضره ما ودفع اإلنسان
  ].)9/22( "والنقل العقل تعارض درء". ["العقل فضائل يف املروية كاآلثار واألئمة السلف
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َا ُقلْ  َِا لَيـُْؤِمُنن  آيَةٌ  َجاَءتْـُهمْ  لَِئنْ  أَْميَاِِمْ  َجْهدَ  بِاللهِ  اَوأَْقَسُمو { :قال اهللا تعاىل ِإمن 
 ملَْ  َكَما َوأَْبَصاَرُهمْ  أَْفِئَدتـَُهمْ  َونـَُقلبُ  . يـُْؤِمُنونَ  َال  َجاَءتْ  ِإَذا أَنـَها ُيْشِعرُُكمْ  َوَما اللهِ  ِعْندَ  اْآليَاتُ 
   .]110-109: األنعام[} يـَْعَمُهونَ  طُْغَياِِمْ  ِيف  َوَنَذرُُهمْ  رةٍ مَ  َأولَ  ِبهِ  يـُْؤِمُنوا

 العمل من جيب ما ترك أن هنا واملقصود: "قال أبو العباس أمحد احلراين رمحه اهللا
 :قيل كما والعلم التصديق سلب إىل يفضي قد والعلم التصديق مقتضى هو الذي بالعلم

 العلم حفظ على نستعني كنا" :قيل وكما ،"ارحتل وإال أجابه فإن بالعمل يهتف العلم"
 من ومقتضاه موجبه يتبعه مل إذا الرسول به جاء مبا التصديق من القلب يف فما به بالعمل
. "العلة عدم يقتضي املعلول وعدم املعلول وجود يقتضي العلة وجود إذ يزول قد العمل

  ].)1/180( "األصفهانية العقيدة["

 ِمنْ  النَجاةُ  بِهِ  َحتُْصلُ  الِذي الناِفعُ  اْلِعْلمُ  َوأَما" :أمحد احلراين رمحه اهللا قال أبو العباسو 
 فَِإما{: تـََعاَىل  قَالَ  الرُسلُ  َِا َجاَءتْ  الِيت  اْلُكُتبِ  بِاتـَباعِ  إال  َحيُْصلُ  َفَال  اْلِعَبادُ  بِهِ  َوَيْسَعدُ  النارِ 

 َلهُ  فَِإن  ِذْكرِي َعنْ  أَْعَرضَ  َوَمنْ  . َيْشَقى َوَال  َيِضل  َفَال  ُهَدايَ  اتـَبعَ  َفَمنِ  ًدىهُ  ِمين  يَْأتِيَـنُكمْ 
 قَالَ  . َبِصريًا ُكْنتُ  َوَقدْ  أَْعَمى َحَشْرَتِين  ملَِ  َرب  قَالَ  . أَْعَمى اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َوَحنُْشرُهُ  َضْنًكا َمِعيَشةً 
 .إخلَْ } يـُْؤِمنْ  وَملَْ  َأْسَرفَ  َمنْ  َجنْزِي وََكَذِلكَ  . تـُْنَسى اْليَـْومَ  وََكَذِلكَ  فـََنِسيتَـَها آيَاتـَُنا أَتـَْتكَ  َكَذِلكَ 

 َأن  َظن  َفَمنْ  ،}َقرِينٌ  لَهُ  فـَُهوَ  َشْيطَانًا َلهُ  نـَُقيضْ  الرْمحَنِ  ذِْكرِ  َعنْ  يـَْعشُ  َوَمنْ {: تـََعاَىل  َوقَالَ 
ميَانَ  اْهلَُدى  ِبُدونِ  َوالزْهدِ  اْلَعَملِ  ِمبَُجردِ  َأوْ  ِبهِ  اْلَعَملِ  َعَدمِ  َمعَ  اْلِعْلمِ  طَرِيقِ  ِمبَُجردِ  َحيُْصلُ  َواْإلِ
ُهَما َوَأَضل  ،َضل  فَـَقدْ  اْلِعْلمِ   ِبُدونِ  َواْلَكَالمِ  اْلَفْلَسَفةِ  َأْهلِ  طَرِيقَ  َواْلَمْعرَِفةِ  اْلِعْلمِ  ِيف  َسَلكَ  َمنْ  ِمنـْ
 أَْهلِ  طَرِيقَ  َوالزْهدِ  اْلَعَملِ  ِيف  َسَلكَ  َأوْ  اْلِعْلمِ  ِمبُوِجبِ  اْلَعَملِ  َوَال  َوالسنةِ  بِاْلِكَتابِ  كَ َذلِ  اْعِتَبارِ 

 َفَأْعَرضَ  بِاْلِعْلِم؛ اْلَعَملِ  اْعِتَبارِ  َوَال  َوالسنةِ  بِاْلِكَتابِ  َذِلكَ  اْعِتَبارِ  ِبُدونِ  َوالتَصوفِ  اْلَفْلَسَفةِ 
ُهَما ُكل  َفَضل  َوالشرْعِ  اْلَعَملِ  َعنْ  أُولَِئكَ  َوأَْعَرضَ  َوالشرْعِ  اْلِعْلمِ  َعنْ  ءِ َهُؤَال   َهَذْينِ  ِمنْ  ِمنـْ

 َهُؤَالءِ  َوَأْشَبهَ  َعَلْيِهمْ  اْلَمْغُضوبَ  اْليَـُهودَ  َهُؤَالءِ  َأْشَبهَ  َحىت  َعِظيًما تـََبايـًُنا َوتـََبايـَُنوا اْلَوْجَهْنيِ 
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ُهَما َصارَ  َبلْ  الضالَني؛ َرىالنَصا  واالحتادية َكاْلَقرَاِمَطةِ  َوالنَصاَرى اْليَـُهودِ  ِمنْ  َشر  ُهوَ  َمنْ  ِمنـْ
  ].)248-13/247( "الفتاوى جمموع[" .اْلَفَالِسَفةِ  اْلَمَالِحَدةِ  ِمنْ  َوأَْمثَاهلِِمْ 

 النيب قال كما احلركة،و  النية: شيئني من فيه بد ال العمل كان وملا: "وقال رمحه اهللا
 عمل له ومهام حارث أحد فكل. »ومهام حارث األمساء أصدق«: وسلم عليه اهللا صلى
 والعمل. العمل بذلك اهللا يراد أن: عليها ويثيب اهللا يتقبلها اليت احملمودة النية لكن ونية،

: دعائه يف ليقو  عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر كان وهلذا به، املأمور وهو الصاحل،: احملمود
 وإذا ."شيئاً  فيه ألحد جتعل وال خالصاً، لوجهك واجعله صاحلاً، كله عملي اجعل اللهم"

 يف هكذا يكون أن جيب املنكر عن والناهي باملعروف فاآلمر صاحل، علم كل حد هذا كان
 من: العزيز عبد بن عمر قال وكما وفقه، بعلم يكن مل إن صاحلاً  عمله يكون وال نفسه، حق
 اهللا رضي جبل بن معاذ حديث يف وكما يصلح، مما أكثر يفسد ما كان علم بغري اهللا عبد
 كان بعلم يكن مل إن والعمل القصد فإن ظاهر وهذا". تابعه والعمل العمل إمام العلم: "عنه

 اإلسالم، وأهل اجلاهلية أهل بني الفرق هو وهذا تقدم، كما للهوى واتباعاً  وضالالً  جهالً 
 "املنكر عن والنهي باملعروف األمر[" .بينهما والتمييز واملنكر باملعروف لمالع من فالبد

)1/14 -15(.[ 

  .ى الِعْلِم َوالَعمِل بهِ ِإلَ  الدْعَوةُ : الثاِلَثةُ  المسألة

 هللا احلب لغاية جامع اسم والعبادة فالدعوة: قال أبو العباس أمحد احلراين رمحه اهللا
 فال املطلق احملبوب هو يكون بل عابدا يكن مل حب غري من له ذل فمن له الذل وغاية
  ].)20/6( "اهوفتاو  ورسائل كتب". ["حيب

 به جاءت ومبا به مياناإل إىل الدعوة وهي اهللا إىل الدعوة احملبة ومن: وقال رمحه اهللا
 تعاىل اهللا إىل الدعوة من إليه فالدعوة به أمروا مبا وطاعتهم به أخربوا فيما بتصديقهم رسله
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 ما العبد يفعل أن اهللا إىل الدعوة ومن عنه النهي اهللا إىل الدعوة فمن ورسوله اهللا أبغضه وما
 أخرب مبا والظاهرة الباطنة واألعمال األقوال من ورسوله اهللا أبغضه ما ويرتك ورسوله اهللا أحبه

 األنبياءو  واملالئكة والكرسي كالعرش املخلوقات سائر ومن وصفاته اهللا أمساء من الرسول به
 وهم الرسول اتبع من على واجبة اهللا إىل والدعوة سوامها مما إليه أحب ورسوله اهللا يكون وأن
 قوله إىل} األمي النيب الرسول يتبعون الذين{ :تعاىل كقوله بذلك اهللا وصفهم وقد أمته
 ،اآلية }للناس أخرجت أمة خري كنتم{ :قوله حقهم وىف حقه ىف فهذه ،}املفلحون{

 }املنكر عن وينهون باملعروف يأمرون بعض أولياء بعضهم واملؤمنات واملؤمنون{ :وقوله
   .اآلية

 عن يسقط كفاية فرض وهو األمة جمموع على واجب الواجب وهذا: وقال رمحه اهللا
 تقوم األمة فجميع .اآلية }اخلري إىل يدعون أمة منكم ولتكن{ :كقوله بالبعض البعض
 تقرر فاذا ورسوله اهللا إىل ردوه شيء يف تنازعوا وإذا حجة همإمجاع فبهذا الدعوة ىف مقامه
 ].)7- 20/6(" هوفتاوا ورسائل كتب. ["هذا

رُ : الراِبَعةُ  المسألة ِعنَد طَلِب الِعلِم َوالعمِل ِبه  اَألَذى َعَلى الصبـْ

   .َوالدعوِة إليهِ 

 يُرِيُدونَ  َواْلَعِشي  بِاْلَغَداةِ  بـُهمْ رَ  َيْدُعونَ  الِذينَ  َمعَ  نـَْفَسكَ  َواْصِربْ {: قال اهللا تعاىل
َناكَ  تـَْعدُ  َوَال  َوْجَههُ  نـَْيا اْحلََياةِ  زِيَنةَ  تُرِيدُ  َعنـُْهمْ  َعيـْ َبعَ  ذِْكرِنَا َعنْ  قـَْلَبهُ  أَْغَفْلَنا َمنْ  ُتِطعْ  َوَال  الدَواتـ 
  .]28: الكهف[} فـُُرطًا أَْمرُهُ  وََكانَ  َهَواهُ 

 َما َعَلى َواْصِربْ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  بِاْلَمْعُروفِ  َوْأُمرْ  الصَالةَ  أَِقمِ  َين بُـ  يَا{: وقال تعاىل
  .]17: لقمان[} اْألُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِإن  َأَصاَبكَ 



 

 

www.ashhabulhadits.wordpress.com 

 

13 

 بطاعته، والعمل الّله، مراقبة على احلث هذا، من واملقصود: قال السعدي رمحه اهللا
 عليها، حثه} الصالةَ  أَِقمِ  بـَُين  يَا{ ،َكثـُرَ  أو َقل  القبيح، عمل من والرتهيب أمكن، مهما

 العلم يستلزم وذلك} اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  بِاْلَمْعُروفِ  َوْأُمرْ { البدنية، العبادات أكرب ألا وخصها
   .عنه لينهى باملنكر والعلم به، ليأمر باملعروف

 وقد والصرب، الرفق، من به، إال املنكر عن هيوالن باملعروف، األمر يتم ال مبا واألمر
 عنه، ينهى ملا كافا به، يأمر ملا فاعال كونه ومن} َأَصاَبكَ  َما َعَلى َواْصِربْ {: قوله يف به صرح

  .ويه بأمره بذلك، غريه وتكميل الشر، وترك اخلري بفعل نفسه تكميل هذا، فتضمن

 النفوس، على مشقة والنهي األمر يف وأن وى أمر إذا يبتلى أن بد ال أنه علم وملا
 ابنه لقمان به وعظ الذي} َذِلكَ  ِإن  َأَصاَبكَ  َما َعَلى َواْصِربْ {: فقال ذلك على بالصرب أمره
 .العزائم أهل إال هلا يوفق وال ا، ويهتم عليها، يعزم اليت األمور من: أي} األُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ {
 ].)1/648( "السعدي تفسري["

  .العصر ةوالتفكر في سور  التدبر: سألة الخامسةالم

 :قال نهأ ،عنه اهللا رضى الشافعى عن وروى: قال أبو العباس أمحد احلراين رمحه اهللا
 نأ خربأ تعاىل اهللا نإف ،قال كما وهو ،"لكفتهم }والعصر{ سورة ىف كلهم الناس فكر لو"

 موصيا باحلق موصيا غريه ومع صاحلا مؤمنا نفسه ىف كان من الإ خاسرون الناس مجيع
 كما األجر وعظيم الدرجة لعلو سببا الصاحل للمؤمن ذلك كان احملنة عظمت ذاإو  بالصرب

 الرجل يبتلى مثلفاأل األمثل مث الصاحلون مث األنبياء« :قال ؟بالء أشد الناس أى النىب سئل
 وال عنه خفف رقة دينه ىف كان نإو  بالئه ىف زيد صالبة دينه ىف كان نإف دينه حسب على
 من فيحتاج وحينئذ ،»خطيئة عليه وليس األرض وجه على ميشى حىت باملؤمن البالء يزال

 وجعلنا{ :تعاىل قال كما الدين ىف مامةاإل سبب هو وذلك غريه إليه حيتاج ال ما الصرب
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 احلسن فعل على الصرب من فالبد ،}يوقنون بآياتنا وكانوا صربوا ملا بأمرنا يهدون أئمة منهم
 والصرب يقال ما وعلى ذىاأل على الصرب ذلك ىف ويدخل ،احملظور السئ وترك به املأمور
 ميكن وال الصرب أنواع من ذلك وغري النعم عند البطر عن والصرب املكاره من يصيبه ما على
 احلديث ىف كما اليقني وهو به ويغتذى به ويتنعم به يطمئن ما له يكن مل نإ يصرب نأ العبد
 اليقني اهللا سلوا الناس أيها يا« :قال نهأ النىب عن عنه اهللا رضى الصديق بكر أبو رواه الذى

 "اهوفتاو  ورسائل كتب[" .»اهللا فسلومها العافية من خريا اليقني بعد حدأ يعط مل نهإف والعافية
)28/152-153(.[  

 األعمال زمن هو الذي بالدهر وتعاىل سبحانه فأقسم: "وقال ابن القيم رمحه اهللا
 وقوته باهللا باإلميان العلمية قوته كمل من إال خسر يف واحد كل أن على واخلاسرة الراحبة

 به إياه وأمره بذلك له بوصيته غريه كمل مث نفسه يف كماله فهذا بطاعته بالعمل العملية
 إياه بتعليمه غريه وكمل الصاحل والعمل النافع بالعلم نفسه فكمل الصرب وهو ذلك ومبالك
: سورة يف الناس فكر لو" :اهللا رمحه الشافعي قال وهلذا عليه بالصرب له تهووصي ذلك

  ].)1/25( "اللهفان إغاثة". ["لكفتهم }والعصر{

 أهل أن سبحانه خيرب: كثرية مواضع يف القرآن يف املعىن وهذا" :وقال رمحه اهللا
 أو عنه وضلوا حلقا جهلوا الذين هم الشقاوة أهل وأن واتبعوه احلق عرفوا الذين هم السعادة
  ].)1/25( "اللهفان إغاثة". ["غريه واتبعوا وخالفوه علموه

 هذه اآلخرة يف اإلنسان حال على بالعصر قسامهأ ذلك ومن: "وقال رمحه اهللا
 الناس فكر لو": اهللا رمحه الشافعي قال حىت عظيم شأن هلا اختصارها غاية على السورة
  ].)1/54( "القرآن أقسام يف التبيان". [لكفتهم فيها كلهم
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 نفسه كمل من إال اإلنسان نوع خسران على سبحانه فأقسم: "وقال رمحه اهللا
 فكر لو" :اهللا رمحه الشافعي قال وهلذا ما له بوصيته غريه وكمل الصاحل والعمل باإلميان
 دعا من إال احلقيقة على الرسول أتباع من يكون وال، "لكفتهم العصر سورة يف كلهم الناس

 ومن أنا بصرية على اهللا إىل أدعو سبيلي هذه قل{ :تعاىل اهللا قال بصرية على اهللا إىل
 إىل الدعوة أتباعه وسبيل فسبيله عليها هو اليت لسبيله تفسري} اهللا إىل أدعو{ :فقوله} اتبعين

  ].)1/21( "إخوانه أحد إىل القيم ابن رسالة". ["سبيله على فليس اهللا إىل يدع مل فمن اهللا

 السورة هذه يف كلهم الناس فكر لو" :عنه اهللا رضى الشافعي قال: "رمحه اهللا وقال
  :كماله غاية للشخص حيصل وباستكماهلا ربعةأ املراتب نأ ذلك وبيان ،"لكفتهم

   .احلق معرفة :حداهاأ

   .به عمله :الثانية

   .حيسنه ال من تعليمه :الثالثة

 هذه يف ربعةاأل املراتب تعاىل ذكرف وتعليمه به والعمل تعلمه على صربه :الرابعة
 وعملوا آمنوا الذين الإ خسر يف حدأ كل نأ بالعصر السورة هذه يف سبحانه قسمأو  السورة

 عملوا الذين وهم الصاحلات وعملوا ،مرتبة فهذه به وصدقوا احلق عرفوا الذين وهم الصاحلات
 رشاداإو  تعليما بعضا ضهمبع به وصى باحلق وتواصوا ،خرىأ مرتبة فهذه احلق من علموه مبا

 والثبات عليه بالصرب بعضا بعضهم ووصى احلق على صربوا بالصرب وتواصوا ،ثالثة مرتبة فهذه
 نفسه يف كامال الشخص يكون نأ الكمال فإن ،الكمال اية وهذا ،رابعة مرتبة فهذه

 وصالح ميانإلبا العلمية القوة فصالح والعملية العلمية قوتيه صالحإب وكماله ،لغريه مكمال
 على بالصرب وتوصيته عليه وصربه ياهإ بتعليمه غريه وتكميله الصاحلات بعمل العملية القوة
 واحلمد حبذافريه للخري القرآن سور امجع من هي اختصارها على السورة فهذه والعمل العلم
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 ".خري كل ىلإ هاديا داء كل من شافيا سواه ما كل عن كافيا كتابه جعل الذي هللا
 ].)57-1/56( "السعادة دار فتاحم["

  


