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 توجيهات الربانيةالمن 

ربنا واجعلنا مسلمُت }ا تعاىل على لساف ابراىيم بعد االنتهاء من رفع بناء الكعبة مع ابنو امساعيل: قاؿ 
 (ٕٛٔ)البقرة :  {أنت التواب الرحيملك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك 

ف عن ادلنكر وتؤمنوف با ولو كنتم خَت أمة أخرجت للناس تأمروف بادلعروؼ وتنهو }وقاؿ عز وجل : 
 (ٓٔٔ)آؿ عمراف :  {لكاف خَتا ذلم منهم ادلؤمنوف وأكثرىم الفاسقوف من أىل الكتابءا

الدٍّيُن النَِّصيَحُة. قُػْلَنا: ِلَمْن؟ قَاَؿ »قَاَؿ:  َأفَّ النَِِّبَّ  َعْن َأِب رُقَػيََّة مَتِيِم ْبِن أَْوٍس الدَّارِيٍّ 
«لِلَِّو، َوِلِكَتابِِو، َولَِرُسولِِو، َوأِلَِئمَِّة اْلُمْسِلِمَُت َوَعامَِّتِهمْ 

1 

  

                                                           
1
 205وروي االمام مسلم فً صحٌحه, باب بٌان أن الدٌن النصٌحة رقم : .  
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 المقدمة

الكتاب ومل غلعل لو عوجا, قيما لينذر بأسا شديدا من لدنو ويبشر ادلؤمنُت احلمد  الذي أنزؿ على عبده 
الذين يعملوف الصاحلات أف ذلم أجرا حسنا. أشهد أف الإلو إال ا وحده ال شريك لو وأشهد أف زلمدا 

من عبده ورسولو الذي أدى االمانة وبلغ الرسالة ونصح األمة وجاىد يف ا حق جهاده حىت أتاه اليقُت 
 ربو. اللهم فصل وسلم وبارؾ على ىذا النِب الكرمي وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم بإحساف إىل يـو الدين.

وبعد. فإف ا عز وجل ىو الذي خلق اإلنساف من ماء مهُت ومل يًتكو سدى, وىو الذي خلق ادلوت 
ه. وقد أكد سبحانو يف سورة واحليات ليبلونا أينا أحسن عمبل, وأنشأ لنا السمع واألبصار واألفئدة لنشكر 

{ وفِ دُ  ليعبُ إالَّ  سَ اإلنْ وَ  نَّ الِ  تُ قْ لَ ا خَ مَ وَ }الذاريات عن غاية خلق اإلنساف حيث قاؿ تبارؾ وتعاىل 
 ذْ إِ وَ }. ويف جانب آخر فاإلنساف صاحب األمانة لتعمَت األرض وخليفة ا فيها قاؿ تعاىل (ٙ٘)الذاريات 

نساف غاية إغلاده ال بد أف يعرؼ اإلإذف  .(ٖٓ{ )البقرة يفةلِ خَ  يف األرضِ   جاعلٌ ّنٍّ للمبلئكة إِ  كَ ب  رَ  اؿَ قَ 
 يف الدنيا حىت يربح حياتو ويسعد.

وىو القرآف ليحكم بُت الناس فيما  وقد أرسل ا الرسوؿ اخلامت لميع الناس وأنزؿ معو الكتاب باحلق
. ف ػلوي  انجد يف ىذا الكتاب ماختلفوا فيو ويبُت فيو طريقة سعادتو يف الدارين وىو يهدي لليت ىي أقـو

,  مجيع ما ػلتاج إليو االنساف يف حياتو من كل جوانبو ادلختلفة فهو كتاب ىداية, وىو مصدر مجيع العلـو
:  عنهما تعاىل ا رضي عباس ابن وقاؿوىو كتاب الشفاء, وغَت ذلك من االمور ادلتعلقة حبياة االنساف. 

 ”ٕ.تعاىل ا كتاب يف لوجدتو بعَت عقاؿ يل ضاع لو“

د يف القرآف من الكبلـ البليغ الفصيح بل فوؽ ذلك وقد قاؿ الوليد ابن ادليَتة بعد مساع القرآف من وإننا صل
نس وال من كبلـ الّن, وإف وا لقد مسعت منو كبلماً ما ىو من كبلـ اإل "رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم 
                                                           

2
ص  14جـ المثانً والسبع العظٌم القرآن تفسٌر فً المعانً روح, األلوسً الحسٌنً عبدهللا بن محمود الدٌن شهاباآللوسً : .  
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ى عليو, وما يقوؿ ىذا لعوإنو ليعلو وال يلو حلبلوة, وإف عليو لطبلوة, وإف أعبله دلثمر, وإف أسفلو دليدؽ, 
اآلية أو السور القصَتة ربتوي على  ,. وصلد يف القرآف من اَّمل والبياف واالطناب وجوامع الكلمٖ"بشر

 على معٌت الشامل حلياة االنساف. . وسورة العصر من السور القصار ولكن مع قصرىا ربتوىمعٌت واسع

االؽلاف, وضعف العقيدة, وضعف الضعف, ضعف  مة ادلسلمة يف حاؿوضلن نعيش اليـو يف زماف كاف األ
األخوة وغَته شلا يؤدي إىل اطلطاط ادلسلمُت مع أننا األمة ادلسلمة كانت قادة العامل ذلا قوهتا وشريعتها 

ود يف حاجة إىل أف تعوعدذلا وربيا األمة حينئذ سعيدة مطمئنة تناؿ رضا ا يف الدنيا واآلخرة. وضلن اليـو 
 األمة إىل قوهتا شريعتها وعدذلا فنحن خَت أمة أخرجت للناس تأمروف بادلعروؼ وتنهوف عن ادلنكر.

فهم ادلسلمُت يفنحن نريد من ىذا البحث ادلتواضع أف نلم لبلمة ادلسلمة شلا غلب أف تكوف حىت 
ومن ىنا نتمٌت لبلمة بداية قيامها واستيقاظها ضلو الصحوة ادلباركة وتؤدي  ادلنشودة مواصفات األمة ادلسلمة

 رسالتها للعادلُت.

  

                                                           
3
 44 ص :10الجامع ألحكام القرآن دار الحدٌث جـ أبو عبد هللا محمد بن أحمد االنصاري. القرطبً : .  
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 مشكلة البحث

 ادلشاكل اليت وجدناه أثناء البحث منها :

اللية العربية يف احلاسوب شلا ػلعلٍت أكتب ببطء شديد, ولكن إنشاء ا بكتابة المل أتعود على   
 الوقت.يزوؿ ىذه ادلشكلة دبرور 

عدـ التعويد على الكتابة العربية بعبلمات ترقيمها الصحيحة وإمبلئها الصحيح, رغم ذلك احاوؿ    
 كتابة ىذا البحث أبتيي تصحيحها من جانب الدكتور زيادة ادلعرفة واخلربة.

مل يكن لدي مراجع كافية يف ادلوضوع, ولذاؾ أقتصر على الكتب ادلوجودة عندي وبعض مواقع   
 اإلنًتنت.

البحث خبلؿ شيلي كمدير ادلعهد غلعلٍت حريصا على الوقت أكثر شلا كاف وال سيما يف آخر   
 االوقات ادودة, حىت ال يفوت العمل بالبحث وال البحث بالعمل

   

  



6 
 

 أسباب إختيار الموضوع

 من االسباب التي دفعتني إلى كتابة هذا البحث هي :

األمور ادلهمة تتعلق ، تلكم السورة العظيمة من العصرلقد لفت انتباىي ما اشتملت عليو سورة  .ٔ
 .رغم قصرىا ,بادلواصفات لؤلمة ادلسلمة

ومن األسباب أيضا اليت دفعتٍت إىل كتابة ىذا البحث خاصة احلاجة ادلاسة إىل معرفة ما ورد يف  .ٕ
خرة, حىت ىذه السورة من أعلية الوقت ومواصفات األمة ادلسلمة الناجية من اخلسارة يف الدنيا واآل

ىذه األمور ادلهمة ويرشدىم إىل ما أراده ا يف حياهتم, وإىل ما يف ذلك من  يعلم اإلنساف
 سعادهتم يف الدارين.

كثرة أسباب اليفلة والشر يف ىذه األياـ، شلا يستدعي بذؿ مزيد من الهد من   أيضا  ومن األسباب .ٖ
ضلوا يف و كي ال يكن من الذين خسروا   يوطلبة العلم يف تذكَت الناس بأمر رُّم وشرعو، وردىم إل

 .حياهتم وآخرهتم
ألكن من ىذه األمة علَّ ا أف ؽلن علي بالتوفيق لع نفسي ا فانت رغبيت يفأيضا ومن األسباب  .ٗ

حسِب ونعم الوكيل، وال حوؿ وال قوة  تعاىل ، ونفع إخواّن شلن تيسر لو االطبلع عليو، وىوادلسلمة
 إال با العلي العظيم.
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 أهداف البحث

 واإلؽلانية بياف أعلية الوقت واحلياة لئلنساف .ٔ
 بدوف إؽلاف وسعادتو بو وىبلكو بياف مدى خسارة اإلنساف .ٕ
 بياف ما غلب أف تكوف ذلذه االمة ادلسلمة من مواصفات .ٖ
 تذكَتا يل ولؤلمة بأسرىا لنيل سعادة الدارين .ٗ
 نفع للمسلمُتأبتيي ُّذا الهد ادلتواضع أف أناؿ رضا ا ولعل فيو ال .٘
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 هيكل البحث :

 ادلبحث األوؿ : الوقت وأعليتها عند األمة ادلسلمة

 معٌت العصر يف اللية وأقواؿ ادلفسرين

 أعلية الوقت يف حياة ادلسلم

 التفسَت اإلمجايل لآلية

 ادلبحث الثاّن : اإلنساف واإلنسانية

 معٌت اإلنساف واإلنسانية

 معٌت اخلسارة

 التفسَت اإلمجايل لآلية

 مسات األمة ادلسلمة الناجيةادلبحث الثالث : 

 اإلؽلاف, السمة األوىل لؤلمة ادلسلمة

 تو, السمة الثانيةمشوليو االسبلمي ضرورة العمل 

 اافظة على قواـ األمة ادلسلمة

  التفسَت اإلمجايل لآلية
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 منهج البحث :

 لقد سرت يف كتابة ىذا البحث وفق ادلنهج التايل:

 لآليةذكر ادلقدمة  .1
 ذكر نص اآلية يف أوؿ ادلبحث. .2
 ذكر أسباب النزوؿ لآلية إف وجد وصح سنده .3
 ذكر ادلعٌت الليوي لآلية .4
 ، وغَتعلاوالقرطِبشرح اآلية شرحا إمجاليا بإيراد كبلـ أئمة التفسَت، كالطربي،  .5
 تدعي ذلك، وأف احلاجة إليو ملحةبعض ادلطالب إذا رأيت أف األمر يس يادةز  .6
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 ؤلمة المسلمةلالوقت وأهميتها  : المبحث األول

 بسم اهلل الرمحن الرمحيم

( ِإالَّ اللَِّذْيَن َءاَمنُػْوا َوَعِمُلوا الّصِلَحاِت ٕ( ِإفَّ اإِلْنَساَف َلِفْي ُخْسٍر )ٔ﴿ َوالَعْصِر )
 ( ﴾َٖوتَػَواَصْوا بِاحَلقٍّ َوتَػَواَصْوا بِالصَّرْبِ )

وقد نزؿ  براىُت على صدؽ نبوة رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم,إف ىذا القرآف من أكرب معجزات وأوضح 
على رجل أمي ال يقرأ واليكتب ويتلوه على قومو وىم أىل العرب اخللص وأىل الفصاحة والبياف فعجبوا 

أدبروا واستكربوا وقالوا ساجر أو رلنوف, مث  هموال من كبلـ الن, ولكن االنسوعرفوا أنو ليس من كبلـ 
ا للعرب أف يأتوا دبثل القرآف فعجزوا ويبقى القرآف معجزة وحجة وبرىانا على صدؽ رسالة زلمد  ىربد

صير حجمو وقصار سوره وآياتو, ولكن مع ذلك يشمل  ,ومن وجوه إعجاز القرآف صلى ا عليو وسلة.
ر, وىذه السورة مع العصمجيع جوانب احلياة البشرية. ومن بينها سورة صيَتة ذات آيات الثبلث وىي سورة 

وقصار آياهتا تتمثل ادلنهج الكامل للحياة اإلنسانية كما يريدىا االسبلـ, وتوضح لنا حقيقة اإلؽلاف  قلتها
 بأدؽ صورة.

وىذه احلقييقة كما قاؿ صاحب الظبلؿ : "إنو على امتداد الزماف يف مجيع األعصار, وامتداد اإلنساف يف 
احد رابح, وطريق واحد ناج, وىو ذلك ادلنهج الذي ترسم السورة مجيع األدىار ليس ىناؾ إال منهج و 

 ٗحدوده, وىو ذاؾ الطريق الذي تصف السورة معادلو, وكل ما وراء ذلك ضياع وخسارة".

                                                           
 3963صـ \6جـ هـ   1423\مـ  2003دار الشروق  32. سٌد قطب, فً ظالل القرآن ط  4
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إذف ىذه السورة مع قصرىا متثل ىذا الدين بأكملو أو أهنا كاخلبلصة دلا يف القرآف, فهذا الكتاب وتلك 
. وىذه السورة تشمل وىي : العقيدة والتشريع واألخبلؽ ٘أقساـ رئيسية ثبلثة إىلباإلمجاؿ نقسم تالرسالة 

و التشريع وىو العمل , وفيمن ادلعاّن ىذه الكلمة ربتوي ىذه العناصر الثبلثة ففيو العقيدة وىي األؽلاف وما
االخبلؽ, مث وفيو معاملة وغَتىا, وفيو االخبلؽ ومن االخبلؽ الصرب بل وىو من أجل الصاحل من عبادة و 

 أيضا ما ػلافظ على قوامها وىي التواصي أو األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر.

 .: "والعصر" اآليةجل شأنهقال تعالى 

مادة كلمة عصر : "العصر الدىر, وكذا العصر بضم العُت أو بضم العُت  قاؿ الرازي يف الصحاح عن معٌت
 ٙلنهار, وعلا أيضا اليداة والعشي, ومنو مسيت صبلة العصر ".والصاد والمع عصور, والعصراف الليل وا

 معنى العصر عند المفسرين

الواو يف أوؿ آية حرؼ القسم, فا سبحانو وتعاىل أقسم بأي شيء من سللوقاتو ما شاء وال غلوز دلخلوقاتو 
العصر :  عباس ابنقاؿ اختلف العلماء يف معٌت العصر, و القسم إال با, ومن أقسم بيَت ا فقد أشرؾ. 

وقاؿ ابن كثَت : العصر :  ٚمثل الدىر. وقاؿ احلسن وقتادة : إنو العشي وىو ما بُت زواؿ الشمس وغروُّا.
 .ٛالزماف الذي يقع فيو حركة بٍت آدـ من خَت وشر

اة فيو تداخل أي فيو العمـو واخلصوص فالعصر ىو الدىر والليل والنهار, واليد ىذه ادلعاّنأقوؿ : بُت 
وىو أيضا العشي أو وقت العصر   ,وىو ادلعٌت العاـ بٍت منها األياـ والشهور والدىروالعشي من األوقات ادل

                                                           
5
 26صـ 2003\1425مؤسسة البٌان  1الكتاب العزٌز ط. الدكتور محمد خازر المجالً, والوجٌز فً علوم  

 241صباب العٌن هـ   1421\مـ 2000الرازي :مختار الصحاح طبع دار الحدٌث القاهرة .  6
  410 ص\10 جـ هـ 1423\مـ 2002القرطبً : الجامع ألحكام القرآن ط . دار الحدٌث القاهرة .  4
8
 644ص : 1981\1402المجلد الثالث دار القرآن الكرٌم بٌروت  4.ط محمد الصابونً : مختصر تفسٌر ابن كثٌر.  
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ماف الذي يقع ز ىو طبعا الكقولنا صبلة العصر وىو ما بُت زواؿ  الشمس وغروُّا وىذا ادلعٌت اخلاص. مث 
 فيو حركة بٍت آدـ من خَت وشر وىو حياتو وعمره.

حياة المسلمأهمية الوقت في   

يدة, وقد أقسم ا يف مطالع كل سورة عديدة من دعٍت القرآف والسنة بالوقت من نواح شىت وبصورة ع
فالقرآف نزؿ على القرآف ادلكي بأجزاء معينة منو, مثل الليل والنهار, والفجر, والضحى والعصر وغَت ذلك. 

كر, ومنهم اخلصم األلد, فجاء القسم يف  العرب وموقفهم مع القرآف سلتلفوف, منهم الشاؾ, ومنهم ادلن
كتاب ا إلزالة الشكوؾ وإقامة احلجة وتوكيد األخبار ليطمئن قلوب ادلخاطب ويسًتيح نفوسهم والسيما 

 يف األمور العظيمة اليت أقسم ُّا كما يف ىذه السورة القصَتة. 

مادة حياتو, أرأيت لو أف أغٌت فالوقت عند ادلسلم أنفس وأغلى من ادلاؿ ألف الوقت ىو رأس مالو وىو 
الناس يف العامل وأكثرىم أمواال يضع مجيع أموالو ليزاد يف عمره يوما واحدا, ىل ػلصل ذلك التمديد وتلك 

الزمن كادلاؿ كبلعلا غلُب احلرص عليو واالقتصاُد يف إنفاقو وتدبَت أمره، وإْف كاف ادلاُؿ ؽلكن مجعو  الزيادة؟
فكل  دقيقة وحلظة ذىبت لن تعوَد إليك أبدا ،ولو أنفقت  ,الزمَن عكُس ذلك؟ تنميتو فإفَّ وادخاره بل و 

.أمواؿ الدنيا أمجع  

وجاءت الفريضة االسبلمية, واآلداب االسبلمية, تثبت ىذا , من ىنا يعرؼ ادلسلم ىذه النعمة العظيمة
حركة الكوف, ودورة الفلك, وسَت ادلعٌت الكبَت : قيمة الوقت واالىتماـ بكل مرحلة منو إىل أعلية الوقت مع 

 الشمس والفلك, واختبلؼ الليل والنهار. وكل ذلك تؤكد قيمة الوقت وأعليتها يف حياة ادلسلم.

تعاىل  : يف بياف ىذه النعم العظيمة اليت ىي من أصوؿ النعم: }َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َواْلنػََّهاَر َوالشَّْمَس قاؿ 
( ٕٔسورة النحلُمَسخََّراٌت بَِأْمرِِه ِإفَّ يف َذِلَك آَليَاٍت لٍَّقْوـٍ يَػْعِقُلوَف { ) َواْلَقَمَر َواْلن ُجوـُ   

 (.ٕٙسورة الفرقاف : }َوُىَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنػََّهاَر ِخْلَفًة لٍَّمْن أَرَاَد َأف َيذَّكََّر َأْو أَرَاَد ُشُكورًا{ )وقاؿ تعاىل
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الَ تَػُزوُؿ َقَدَما َعْبٍد يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َحىتَّ »  وُؿ اللَِّو صلى ا عليو وسلماأَلْسَلِمىٍّ قَاَؿ قَاَؿ َرسُ و َعْن َأِِب بَػْرَزَة 
َناُه َوَعْن ِعْلِمِو ِفيَما فَػَعَل َوَعْن َمالِِو ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبُو َوِفيَما أَنْػَفقَ  ِمِو ِفيَما ُو َوَعْن ِجسْ ُيْسَأَؿ َعْن ُعْمرِِه ِفيَما أَفػْ

  ٜ«أَْببَلُه 

نِْعَمَتاِف َمْيُبوٌف ِفيِهَما َكِثٌَت ِمَن »  َعبَّاٍس رضى ا عنهما قَاَؿ قَاَؿ النَِّب  صلى ا عليو وسلمو َعِن اْبِن 
  ٓٔ«النَّاِس ، الصٍّحَُّة َواْلَفرَاُغ 

ُهَما ، قَاَؿ : قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو صلى ا عليو وس    »لم ، لَِرُجٍل َوُىَو يَِعظُُو :وَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ
اَغَك قَػْبَل رَ اْغَتِنْم ََخًْسا قَػْبَل ََخٍْس : َشَباَبَك قَػْبَل ِىَرِمَك ، َوِصحََّتَك قَػْبَل َسَقِمَك ، َوِغَناَءَؾ قَػْبَل فَػْقرَِؾ ، َوفػَ 

.«ُشْيِلَك ، َوَحَياَتَك قَػْبَل َمْوِتَك 
11  

َا َخَلْقَناُكْم َعَبثًا }بة فيو بآية كرؽلة فقاؿ تعاىل خلقنا ألمر عظيم حدد اإلجاإف ا عز وجل  أََفَحِسْبُتْم أظلَّ
َنا اَل تُػْرَجُعوَف )  ادلؤمنوف) {ٙٔٔاْلَكرمِِي ) اَل إَِلَو ِإالَّ ُىَو َرب  اْلَعْرشِ ( فَػتَػَعاىَل اللَُّو اْلَمِلُك احلَْق  َ٘ٔٔوأَنَُّكْم إِلَيػْ

ٔٔ٘-ٔٔٙ)  

كما ػلبو ا ويرضاه. فاألوقات وإذا عرؼ ادلسلم وقتو اليايل  وىو حياتو فسيعرؼ كيف يقضي حياتو  
يت أكرمها ا واألماكن عند ا سواسية إال ما قدره ا حلكمة مثل يـو عرفة, أياـ رمضاف, مكة وادلدينة ال

نحن يف حياتنا إذا حدثت حادثة وكذلك حياة االنساف, ف وحرمها من غَتىا من األوقات واألماكن.
عظيمة تؤثر يف النفس مث إذا مررنا بعد ذلك يف نفس الوقت اليت حدثت تذكرناىا, وىكذا حياتنا وأوقاتنا 

االعظيمة حىت تكوف حياتنا وأوقاتنا كلها منتجة ال بد أف تكوف قيمة غنيمة باإلؽلاف واألعماؿ الصاحلة 
وعمر اإلنساف ىو موسم الزرع يف ىذه الدنيا، واحلصاد ىناؾ يف  ومنتفعة ذات مثرة القيمة يف الدنيا واآلخرة.

 اآلخرة، فبل ػلسن بادلسلم أف يضيع أوقاتو وينفق رأس مالو فيما ال فائدة فيو.

                                                           
9
 2602أخرجه الترمذي فً سننه كتاب صفة القٌامة والرقائق والورع الحدٌث رقم : .  

10
 6412:  رقم حدٌث/  الرقاق كتاب فً ححٌحه, البخاري أخرجه.  

11
 .ٌخرجاه ولم الشٌخٌن شرط على صحٌح حدٌث هذا:  وقال 341 صـ/ 4جـ (  4846)  رقم المستدرك فً الحاكم خرجهأ.  
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حُت يعرؼ فيو قدره ونفاستو وقيمة العمل فيو، ولكن بعد فوات ومن جهل قيمة الوقت اآلف فسيأيت عليو 
 األواف، ويف ىذا يذكر القرآف الكرمي موقفُت اإلنساف يندـ فيهما على ضياع وقتو حيث ال ينفع الندـ:

: ساعة االحتضار، حيث يستدبر اإلنساف الدنيا ويستقبل اآلخرة، ويتمٌت لو منح مهلة من الموقف األول
ر إىل أجل قريب ليصلح ما أفسده ويتدارؾ ما فات.قاؿ تعاىل : }َوأَنِذِر النَّاَس يَػْوـَ يَْأتِيِهُم الزمن، وُأخٍّ 

ْب َدْعَوَتَك َونَػتَِّبِع الر ُسَل أَ  ْرنَا ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب صلِ   وملَْ َتُكونُواْ أَْقَسْمُتم مٍّناْلَعَذاُب فَػيَػُقوُؿ الَِّذيَن ظََلُمواْ َربػََّنا َأخٍّ
( ٗٗسورة إبراىيم قَػْبُل َما َلُكم مٍّن َزَواٍؿ{ )  

( َلَعلٍّي أَْعَمُل َصاحِلًا ِفيَما تَػرَْكُت َكبلَّ ٜٜوقاؿ تعاىل : }  َحىتَّ ِإَذا َجاَء َأَحَدُىُم اْلَمْوُت قَاَؿ َربٍّ اْرِجُعوِف ) 
َعُثوَف )ِإنػََّها َكِلَمٌة ُىَو قَائُِلَها َوِمْن َورَاِئِهْم بَػْرزٌَخ ِإىَل يػَ     (ٓٓٔ، ٜٜادلؤمنوف/) { (ْٓٓٔوـِ يُػبػْ

يف اآلخرة، حيث توىف كل نفس ما عملت وذبزى دبا كسبت، ويدخل أىل النة النة  الموقف الثاني:
وأىل النار النار، ىناؾ يتمٌت أىل النار لو يعودوف مرة أخرى إىل حياة التكليف، ليبدأوا من جديد عمبل 

ْعَنا فَاْرِجْعَنا نَػْعَمْل  صاحلا. قاؿ تعاىل : َوَلوْ  ْم رَبػََّنا أَْبَصْرنَا َومسَِ تَػَرى ِإِذ اْلُمْجرُِموَف نَاِكُسو ُرُءوِسِهْم ِعْنَد َرٍُِّّ
َنا ُكلَّ نَػْفٍس ُىَداَىا َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُؿ ِمٍتٍّ أَلَْمؤَلَفَّ َجَهنَّمَ َٕٔصاحِلًا ِإنَّا ُموِقُنوَف ) َنا آَلَتَػيػْ ِمَن اْلِنَِّة  ( َوَلْو ِشئػْ

َف ( َفُذوُقوا دبَا َنِسيُتْم لَِقاَء يَػْوِمُكْم َىَذا ِإنَّا َنِسيَناُكْم َوُذوُقوا َعَذاَب اخْلُْلِد دبَا ُكْنُتْم تَػْعَمُلو َٖٔوالنَّاِس َأمْجَِعَُت )
 (ٗٔ-ٕٔالسجدة/)( ٗٔ)

فقد خسر زمنا ال  ,وفرط فيهافطوِب لو. ومن أضاعها فمن استثمر ىذه اللحظات و الساعات يف اخلَت 
 ,جدب يف الطاعة ,ظهر فيو ادليل إىل الدعة والراحةو   ىذا العصر الذي تفشى فيو العجزيعود إليو أبدا، وىف
.وإضاعة لؤلوقات فيما ال فائدة ,وقحط يف العبادة  
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ىذا العصر  ,زمن الكسل ,أصبح الوقت زمن الدعة ,الهل بقيمة الوقت والتفريط فيوونبلحظ يف زمننا ىذا 
متر الساعات واألياـ وال ػلسب ذلا حساب، بل إف ىناؾ من  ,وخارت فيو العزائم, اليت ماتت فيو اذلمم

هل لدى ادلؤمن وقت فراغ؟ف ينادى صاحبو لكي يقضى وقت فراغ.  

اقسم  {وتواصوا بالصرب وا باحلقٍّ اصَ وَ تػَ احلات وَ وا الصَّ لُ مِ عَ وا وَ نُ آمَ  نَ ذيِ  الَّ الَّ إِ  رٍ سْ ي خُ فِ لَ  افَ سَ نْ اإلِ  فّ إِ  رِ صْ العَ وَ }
 .فاعتربوا يا أويل األبصار .بالعصر وىو الدىر الذي ىو زمن ربصيل األعماؿ واألرباح للمؤمنُتا تعاىل 

 التفسير اإلجمالي لآلية

أقسم ا سبحانو وتعاىل يف ىذه األية بالوقت كل الوقت أي مجيع أوقات اإلنساف اليت منحها ا ذلم 
أقسم ا جبزء من ىذا الوقت وىو وقت العشي أو مابُت زواؿ الشمس وكما وىي حياهتم يف ىذا األرض, 

ووقف الناس منو مواقف متباينة  ،  ا أنزؿ القرآف الكرمي للناس كافة ،وكما قلنا أف  .لعظيم شأنو وغروُّا
فمنهم الشاؾ ، ومنهم ادلنكر ، ومنهم اخلصم األلد ، فجاء القسم  يف كتاب ا ، إلزالة الشكوؾ ، 

وإحباط الشبهات ، وإقامة احلجة ، وتوكيد األخبار  ، لتطمئن نفس ادلخاطب إىل اخلرب ، ال سيما يف 
 األمور العظيمة  اليت أقسم عليها . 

شارة إىل أف ىذه ادلخلوقات  ، ما ىي إال آيات تو  مع هنيو عن القسم بيَته ، لئلد أقسم ا دبخلوقالقو  
يستنَت ُّا أولوا األلباب يف مناىج االستدالؿ على وجود الصانع احلكيم ، ولتصحيح العقائد الباطلة ، 

الكواكب ، وللفت األنظار إىل فالقسم بالنجم إذا ىوى  وأمثاؿ ذلك  ، فيو رد على من اعتقدوا ألوىية 
الكوف وما ػلويو من حقائق وأسرار ، ونظاـ بديع زلكم ،  ولتقرير أف الكتاب الذي جاء بو رسوؿ ا 

منزؿ من عند ا ،  وأف ا تكفل حبفظو من التبديل ، والتحريف ، والنقص ،  صلى ا عليو وسلم
 .واألبصار  ، لتهتدي إىل أقـو طريق  والزيادة ، وأنو  كتاب ىداية ، ينَت البصائر 
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اآلية تدؿ على قيمة الوقت وأعليتو يف حياة البشر وىي يف  ومن حكمة القسم الداللة على أعلية ادلقَسم بو
 يف بالنفع األمة ىوعل وعلي يعود فيما ووقت استيبلؿ ادلسلم حسنيفلويف حياة ادلسلم على وجو اخلصوص. 

 .هتمحيا يفا ويطبقوهن الوقت قيمة يعرفوف ونساء رجاؿ إىل األمة أحوج فما آلخرةاو  الدنيا
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 المبحث الثاني : اإلنسان واإلنسانية

 "إن اإلنسان لفي خسر"قال تعالى :  

 معنى اإلنسان واإلنسانية

 . أو "ىل الكلمتُت دبعٌت واحد أـ فيو فرؽ؟" سؤاؿ خطر يف بايل "مالفرؽ بُت االنساف واالنسانية؟"

قاؿ الرازي يف الصحاح : ")اإلنس( البشر إذا رجعنا إىل أصل اللية فاالنساف مصدر من االنس وىو البشر, 
والواحد )إنسي( بالكسر وسكوف النوف, والمع أناسي وأناسية يقاؿ للرجل وادلرأة, قاؿ ابن عباس رضي 

وىذه  البلزمة لبلنساف اتهي الصفأما االنسانية ف ٕٔا عنو : إظلا مسي اإلنساف ألنو عهد إليو مث نسي."
,  ادلدرؾ العاقل نسافالالصفات ىي الصفات امودة ادلتفقة عليها الناس يف كل قطر, فاالنسانية ىو ا

 يف والقبح الشر ويستقبح والماؿ واحلب اخلَت يستحسن الذي األخبلقي اإلنساف,  ادلختار ادلريد اإلنساف
 بالعواطف الفياضة والنفس رمحة ادلملوء القلب وذ اإلنساف,  ووجدانو وعيو يف قيمتها ويستشعر سلوكو

 .والشهامة بالنجدة الناطقو واألفعاؿ احلسن اللطيف واللساف وادلشاعر

,  ربو ذباه واجبوب وتعريفو,  واحًتامها نسافاال نسانيةإ ىي منهجو يف اورية العظيم القرآف قضية فمث إ
 تكفل اليت ىي ذاتو اىل نسافاال ونظرة.  وحقوقو تووكرام نسافاال مكانة القرآف ابرز وقد,  نوعو ببٍت وصلتو

 أسرتو يف غَته لدى قيمة لذاتو ػلقق لن الوجود ىذا يف اإلنسانية قيمتو يفهم ال فمن.  احلقوؽ تلك لو
  وتعاىل سبحانو  خالقو عند دلكانتو تقريره خبلؿ من اإلنسانية القيمة ىذه القرآف حدد وقد. ودولتو ورلتمعو

 نْ شلَّ  َْتٍ ثِ كَ  على ماىُ نَ لْ ضَّ فَ وَ  اتِ بَ يٍّ الطَّ  نَ مِ  مْ اىُ نَ قػْ زَ رَ وَ  رِ حْ والبَ  الرب يف ماىُ نَ لْ محََ وَ  ـَ آدَ  بٍت نامْ كرَّ  دْ قَ لَ وَ } : تعاىل قاؿ
علا يف كبل الانبُت  عنو يتحدث اإلنساف عن يتحدث حُت والقرآف ( .ٓٚ األسراء) { بًل يْ ضِ فْ تػَ  انَ قْ لَ خَ 

 ويعٌت االنسانية. نساّنالانب ادلادي والانب اال
                                                           

12
 26صـ هـ  باب الهمزة  1421\مـ 2000الرازي :مختار الصحاح طبع دار الحدٌث القاهرة .  
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نَساَف ِمن ُسبَلَلٍة مٍّن ِطٍُت }}قاؿ تعاىل يبُت جانب االنساف ادلادي:  { مُثَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة َٕٔوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
ـَ { مُثَّ َخَلْقَنا الن ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا ٖٔيف قَػرَاٍر مَِّكٍُت } اْلَعَلَقَة ُمْضَيًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَيَة ِعظَاماً َفَكَسْونَا اْلِعظَا

 (ٗٔ-ٕٔ)ادلؤمنوف  {ٗٔحلَْماً مُثَّ أَنَشْأنَاُه َخْلقاً آَخَر فَػَتَباَرَؾ اللَُّو َأْحَسُن اخْلَالِِقَُت }

نَساَف ُخِلَق َىُلوعاً }}وقاؿ بعاىل يبُت جانبا آخر :  { َوِإَذا َمسَُّو َٕٓمسَُّو الشَّر  َجُزوعاً } { ِإَذأِٜإفَّ اإْلِ
ُر َمُنوعاً } { َوالَِّذيَن يف أَْمَواذلِِْم َحقٌّ ٖٕ{ الَِّذيَن ُىْم َعَلى َصبَلهِتِْم َداِئُموَف }ٕٕ{ ِإالَّ اْلُمَصلٍَُّت }ٕٔاخْلَيػْ

ُقوفَ ٕ٘{ لٍّلسَّاِئِل َواْلَمْحُروـِ }ٕٗمَّْعُلوـٌ } يِن } { َوالَِّذيَن ُيَصدٍّ م ٕٙبِيَػْوـِ الدٍّ { َوالَِّذيَن ُىم مٍّْن َعَذاِب َرٍُِّّ
ُر َمْأُموٍف }ٕٚم ْشِفُقوَف } ْم َغيػْ { ِإالَّ َعَلى ٜٕ{ َوالَِّذيَن ُىْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُوَف }ٕٛ{ ِإفَّ َعَذاَب َرٍُِّّ

ُر َملُ  { َفَمِن ابْػتَػَيى َورَاء َذِلَك َفُأْولَِئَك ُىُم اْلَعاُدوَف ٖٓوِمَُت }أَْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت أؽَْلَانُػُهْم فَِإنػَُّهْم َغيػْ
{ َوالَِّذيَن ُىْم ٖٖ{ َوالَِّذيَن ُىم ِبَشَهاَداهِتِْم قَائُِموَف }ٕٖ{ َوالَِّذيَن ُىْم أِلََمانَاهِتِْم َوَعْهِدِىْم رَاُعوَف }ٖٔ}

{ َفَماِؿ الَِّذيَن َكَفُروا ِقبَػَلَك ُمْهِطِعَُت ٖ٘نَّاٍت م ْكَرُموَف }{ أُْولَِئَك يف جَ َٖٗعَلى َصبَلهِتِْم ػُلَاِفظُوَف }
ُهْم َأف يُْدَخَل َجنََّة نَِعيٍم }ٖٚ{ َعِن اْلَيِمُِت َوَعِن الشٍَّماِؿ ِعزِيَن }ٖٙ} { َكبلَّ إِنَّا ٖٛ{ أََيْطَمُع ُكل  اْمرٍِئ مٍّنػْ

 (ٜٖ – ٜٔادلعارج ) {َٜٖخَلْقَناُىم شلٍَّّا يَػْعَلُموَف }

, األوىل مادية والثانية األوىل دبعٌت االنساف واآلخرة دبعٌت االنسانيةىذه اآليات غَت اليت سابقتها يف ادلعٌت ف
 بل اإلنساف اسم يستحق ال إنسانيتو يفقد عندماروحية إؽلانية. فسمي االنساف انسانا إذا عرؼ إنسانيتو و 

 قاؿ تعاىل : حيواف اىل القرآف مفهـو يف يتحوؿ

 (ٗٗ الفرقاف) } بًل يْ بِ سَ  ل  ضَ أَ  مْ ىُ  لْ بَ  اـِ عَ نػْ األَ كَ  الَّ إِ  مْ ىُ  فْ إِ  فَ وْ لُ قِ عْ يػَ  وْ أَ  فَ وْ عُ مَ سْ يَ  مْ ىُ رَ ثػَ كْ أَ  فَّ أَ  بُ سَ ربَْ  ـْ أَ  } 

َوذَلُْم أَْعُُتٌ الَّ يُػْبِصُروَف َُِّا َوَلَقْد َذرَْأنَا لََِهنََّم َكِثَتاً مٍَّن الِْنٍّ َواإِلنِس ذَلُْم قُػُلوٌب الَّ يَػْفَقُهوَف َُِّا }وقاؿ :  . 
 (ٜٚٔ)االعراؼ . {َٜٚٔوذَلُْم آَذاٌف الَّ َيْسَمُعوَف َُِّا أُْولَػِئَك َكاألَنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضل  أُْولَػِئَك ُىُم اْلَياِفُلوَف }
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وا رُ فَ كَ   نَ يْ ذِ اللَّ وَ  رُ هَ نػْ ا األَ هَ تِ ربَْ  نْ مِ  يْ رِ ذبَْ  تٍ نَّ جَ  تِ حَ لِ وا الصَّ لُ مِ عَ وا وَ نُ امَ ءَ  نَ يْ ذِ اللَّ  لُ خِ دْ يُ  اَ  إفَّ  }وقاؿ أيضا : 
 (ٕٔزلمد : ). { مْ ى ذلَُّ وَ ثػْ مَ  ارُ النَّ وَ  مُ عَ نػْ األَ  لُ كُ أْ ا تَ مَ كَ   فَ وْ لُ كُ أْ يَ وَ  فَ وْ عُ تػَّ مَ تَ يػَ 

 والرمحة والعفو والعدؿ احلق من ػػ أمساءً  ىناؾ أف اإلنساف يؤمن عندما إال اإلنسانية ىذه تتكامل وال
 ضلوىا فيتجو العلى وصفاتو احلسٌت ا أمساء وإػلاءات دالالت ىي ػػ والماؿ واخلَت واحلب واإلحساف

 . القيم تلك من بوحي حياتو فيصنع:  حياتو يف سلوكية قيماً  مفاىيمها وغلسد

 معنى الخسارة

احلقيقية إظلا تكوف بارتقاء  االنساف سعادة. نرى ىنا أف خسر دبعٌت نقص, فاإلنساف اخلاسر ىو الناقص
الذي سنوضحو يف ادلبحث الثالث بإذف ا. و الروحي باإلؽلاف والعمل الصاحل, وىذا الانب اإلنساّن أ

 الذي يفرؽ بُت االنساف واحليواف يف اآليات السابقةف .خسارة خطَتةومن ترؾ اإلؽلاف فقد أوقع نفسو يف 
 اف أضل من احليواف.ىو االؽلاف بل وبدونو أصبح االنس الذكر

قاؿ صاحب الظبلؿ : "فهيولنا أف نرى اخلسر ػليق بالبشرية يف كل مكاف على ظهر األرض ببل استثناء. 
ىذا الضياع تعانيو البشرية يف الدنيا قبل اآلخرة يهولنا أف نرى إعراض البشرية على احلق الذي أفاضو ا 

 ٖٔة على احلق يف ىذه األرض".عليها, مع فقداف السلطة اخلَتية ادلؤمنة القائم

 التفسير اإلجمالي لآلية

ىذه األية جواب القسم, وادلراد بو الكافر قالو ابن عباس يف رواية اِب صاحل. وقيل : يعٍت باإلنس جنس 
وىذه اخلسارة ربمل االنساف إىل درجة  فكل إنساف يف خسارة ال زلالة, فكيف اخلروج منها؟ ٗٔ الناس.

                                                           
13
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فاحليواف يكوف حيوانا منذ والدتو وبفطرتو يكوف مفًتسا, أما اإلنساف  مكانة االنسانية, احليوانية ويبعده من
 بفطرتو اليت فطر ا عليها, قاؿ عز وجل:  أف يتحرؾ وغلتهد حىت يكوف إنسانية فبل بد

 {                                  

                         } ( : ٕٚٔاألعراؼ) 

وىذه الشهادة أقرىا االنساف كل االنساف يف  االعًتاؼ وىذا ,تو يعرؼ ويعًتؼ بأف ا ربوفاالنساف بفطر 
ما من مولود إال » قاؿ صلى ا عليو وسلم :عامل قبل والدتو حُت أشهدىم ا على أنفسهم بذلك, 

 ٘ٔ.«يولد على الفطرة, فأبواه يهودانو, أو ينصرانو, أو ؽلجسانو

, وىو الفطرة تصاؿ بو, السَت إليووإف قلوب االنساف مهما بليت قسوهتا فيها حنُت إىل ربو, وشوؽ إىل اال
 اليت خلقها ا عليها. قاؿ تعاىل :

َها اَل تَػْبِديَل خِلَْلِق اللَِّو َذِلكَ } يِن َحِنيفًا ِفْطَرَة اللَِّو الَّيِت َفطََر النَّاَس َعَليػْ يُن اْلَقيٍُّم َوَلِكنَّ  َفأَِقْم َوْجَهَك لِلدٍّ الدٍّ
 (ٖٓ)الرـو  {يَػْعَلُموفَ َأْكثَػَر النَّاِس اَل 

 نية االنساف, ومن مل يعرؼ إنسانيةفمن مل يعرؼ ىذه الفطرة اليت خلق ا االنساف عليها مل لعرؼ إنسا
ىذا كما يف اآلية وىذا  وفوأكثر الناس ال يعرف .ومن كاف كذلك فخاب وخسر االنساف فبل يسمى إنسانا

ن ءامنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا إف االنساف لفي خسر إال الذي}معٌت قولو تعاىل 
فاالستثناء ىنا يدؿ على األقلية, فالناس أكثرىم يف خسارة وىبلؾ أما ادلفلحوف وىم ادلؤمنوف  {بالصرب

  فأقلهم.
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 أخرجه مسلم فً صحٌحه عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه. كتاب القدر باب معنى كل مولود ٌولد على الفطرة,.  
 6926الحدٌث رقم : 



21 
 

 سمات األمة المسلمة الناجيةالمبحث الثالث : 

 {وتواصوا بالصبر ا بالحق  و  اص  و  ت   و  لحت وا الص  ل  م  ع  ا و  و  ن   ام  ء   ن  ذي   اللَ اَل إ  }قال تعالى :  

. و ءأمنوا من آَمَن دبعٌت التصديق وا سبحانو وتعاىل ىو من جنس االنساف اخلاسر االستثناء يف اآلية
 ٙٔادلؤمن ألنو آِمن عباده من أف يظلم.

 نى اإليمانمع

 ، وجدناه قد أتى على نوعُت:يف القرآف إذا تتبعنا موارد لفظ اإلؽلاف

ب إليكم اإلؽلاف، أفلح ال يؤمنوف، ال يؤمن، إظلا ادلؤمنوف، حبَّ }تارة يذكر لفظ اإلؽلاف مطلًقا؛ مثل:  -أ
 .{ادلؤمنوف،

، وكما قاؿ إخوة (ٔٙ: التوبة) {... َويُػْؤِمُن لِْلُمْؤِمِنَُت  }: -تعاىل  -وتارة يذكر مقيًدا؛ مثل قولو  -ب
َفَما آَمَن ِلُموَسى ِإالَّ ُذرٍّيٌَّة مٍّن  }، (ٚٔيوسف: ) {َوَما أَنَت دبُْؤِمٍن لٍَّنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقَُت  }يوسف ألبيهم:

 .(ٖٛيونس: ) {قَػْوِمِو 

 و لفظ اإلؽلاف عند اإلطبلؽ على قسمُت:

 اإلؽلاف رلرًدا غَت مقروف. .ٔ

فُيذكر اإلؽلاف رلرًدا غَت مقًتف باإلسبلـ أو العلم أو ادلقصود بالتجريد: عدـ مزامحة معناه أو جزء معناه، 
 العمل الصاحل.
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ويكوف معٌت اإلؽلاف عند ذبريده: الدين كلو من األقواؿ واألعماؿ الظاىرة والباطنة؛ فيعم القوؿ والعمل: 
 قوؿ القلب واللساف، وعمل القلب والوارح.

 يف القرآف: فومن الن صوص اليت جاء فيها اإلؽلاف رُلرًدا غَت مقرو 

ؽلَاَف َوَزيػََّنُو يف َواْعَلُموا َأفَّ ِفيُكْم َرُسوَؿ اللَِّو َلْو يُِطيُعُكْم يف َكِثٍَت مٍَّن اأْلَْمِر َلَعِنت ْم َوَلِكنَّ اللََّو َحبََّب  } إِلَْيُكُم اإْلِ
 .(ٚاحلجرات: ) { اِشُدوفَ قُػُلوِبُكْم وََكرََّه إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَؽ َواْلِعْصَياَف أُْولَِئَك ُىُم الرَّ 

لفظ اإِلؽلَاِف لفظ مطلق عن القيود، رُلرد عن ادلزاحم، وىو داؿ على كماؿ اإلؽلاف؛ ألنو يف مقابل الكفر 
والفسوؽ والعصياف، فاإلؽلاف ىنا اسم جامع لكل ما يناقض الكفر والفسوؽ والعصياف من الطاعات إتيانًا 

 وترًكا.

َنا إِلَ  } ؽلَاُف َوَلِكن َجَعْلَناُه نُورًا نػَّْهِدي ِبِو وََكَذِلَك َأْوَحيػْ ْيَك ُروًحا مٍّْن أَْمرِنَا َما ُكنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب َوالَ اإْلِ
 .(ٕ٘الشورى: ) {َمْن نََّشاء ِمْن ِعَباِدنَا َوِإنََّك لَتَػْهِدي ِإىَل ِصرَاٍط م ْسَتِقيٍم 

ادلزاحم، داؿٌّ على كماؿ اإلؽلاف؛ ألفَّ معٌت اإلؽلاف يف ىذه  لفظ اإِلؽلَاِف لفظ مطلق عن القيود، رُلرد عن
 اآلية شرائع اإلؽلاف ومعادلو؛ أي: تفاصيل الشرع.

ؽلَاَف ِمن قَػْبِلِهْم ػلُِب وَف َمْن َىاَجَر إِلَْيِهْم َوالَ غلَُِدوَف يف ُصُدورِىِ  } اَر َواإْلِ وُتوا ْم َحاَجًة شلٍَّّا أُ َوالَِّذيَن تَػبَػوَُّؤوا الدَّ
 .(ٜاحلشر: ) {َويُػْؤثُِروَف َعَلى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَف ُِِّْم َخَصاَصٌة َوَمن يُوَؽ ُشحَّ نَػْفِسِو َفُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف 

لفظ اإِلؽلَاِف لفظ ُمطلق عن القيود، رُلرد عن ادلزاحم، داؿ على كماؿ اإلؽلاف؛ ألفَّ األنصار سبقوا يف 
 ادلساجد، والهر بشعائر الدٍّين، ومل يسبقوا ادلهاجرين يف أصل اإلؽلاف.الشرائع، وبناء 

 اإلؽلاف مقرونًا بيَته. .ٕ
 اإلؽلاف مقرونًا باإلسبلـ. .ٔ
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 :-تعاىل  -مثل قولو 

ؽلَاُف يف قػُ  } -ٔ ُلوِبُكْم َوِإف ُتِطيُعوا اللََّو قَاَلِت اأْلَْعرَاُب آَمنَّا ُقل ملَّْ تُػْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اإْلِ
 .(ٗٔاحلجرات: ) {َوَرُسوَلُو الَ يَِلْتُكم مٍّْن أَْعَماِلُكْم َشْيًئا ِإفَّ اللََّو َغُفوٌر رَِّحيٌم 

جاءت لفظة اإلؽلاف مقًتنة بلفظة اإلسبلـ يف أسلوب نفي واستدراؾ؛ حيث نفى ا عنهم أف تكوف 
 كادت أف تباشرىا، فػ )دلا( تأذف باحتماؿ وقوع الفعل.  حبلوة اإلؽلاف باشرت قلوُّم، وإف

 يف السنة:

ذات  بينما ضلن عند رسوؿ ا صلَّى ا عليو وسلَّم "قاؿ:  ما جاء عن عمر بن اخلطاب رضي ا عنو 
، إْذ طََلَع علينا رجٌل... وقاؿ: يا زلمد، أخرب  : مّن عن اإلسبلـ، فقاؿ رسوؿ ا صلَّى ا عليو وسلَّ يـو

وتقيم الصبلة، وتؤيت  إال ا، وأف زلمًدا رسوؿ ا صلَّى ا عليو وسلَّماإلسبلـُ أف تشهَد أف ال إلو »
أْف تؤمن »، قاؿ: فأخربّن عن اإلؽلاف، قاؿ: «الزكاة، وتصـو رمضاف، وربج البيت إف استطعت إليو سبيبلً 

 ٚٔ..." احلديث.«القدر خَته وشرهبا، ومبلئكتو، وكتبو، ورسلو، واليـو اآلخر، وتؤمن ب

عن اإلسبلـ بالظاىر: "الشهادتُت، الصبلة، الصياـ، الزكاة، احلج"،  فأجاب رسوؿ ا صلَّى ا عليو وسلَّم
 وعن اإلؽلاف بالباطن: "اإلؽلاف با، ومبلئكتو، وكتبو، ورسلو، واليـو اآلخر، وبالقدر خَته وشره".

 الصاحل:اإلؽلاف مقرونًا بالعمل  -ٕ

 :واآليات يف ذلك كثَتة منها قولو تعاىل

 .(ٕٛالبقرة: ) {َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَات أُولَِئَك َأْصَحاُب اْلَنَِّة ُىْم ِفيَها َخاِلُدوَف  }

ُْم ِفيَها َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَات َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت ذَبْرِي ِمن رَبِْتَها األَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبدً  } ا ذلَّ
 .(ٚ٘النساء: ) {أَْزَواٌج م َطهََّرٌة َونُْدِخُلُهْم ِظبلًّ ظَِليبلً 
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 {ِذْيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت....ِإالَّ الَّ }منها قولو يف سورة اليت كنا فيها 

اهنم با أوجب على ادلؤمنُت بعد إؽل عاىلت "فإنَّكم إف تدبرمت القرآف كما أمركم ا تعاىل علمتم أفَّ ا
م قد رضوا عنو، وأثاَُّم على ذلك ورسولو العمَل، وأنو تعاىل  مل يُثن على ادلؤمنُت بأنو قد رضي عنهم، وأهنَّ

 إالَّ باإلؽلاف والعمل الصاحل. خوؿ إىل النة والنجاة من النارالد

فقرف مع اإلؽلاف العمل الصاحل، ومل يدخلهم النَّة باإلؽلاف وْحَده حىت ضم إليو العمل الصاحل الذي وفَّقهم 
 إليو، فصار اإلؽلاف ال يتم ألحد حىت يكوف مصدقًا بقلبو وناطًقا بلسانو وعامبلً جبوارحو.

ثل اإلسبلـ من اإلؽلاف كمثل الشهادتُت إحداعلا من األخرى يف ادلعٌت واحلكم، فشهادة الرسوؿ غَت مفػ
 شهادة الوحدانية، فهما شيئاف يف األعياف، وإحداعلا مرتبطة باألخرى يف ادلعٌت واحلكم كشيء واحد.

 إسبلـ لو، وال إسبلـ كذلك اإلؽلاف واإلسبلـ أحدعلا مرتبط باآلخر، فهما كشيء واحد، ال إؽلاف دلن ال
دلن ال إؽلاف لو؛ إذ ال ؼللو ادلسلم من إؽلاف بو يصح إسبلمو، وال ؼللو ادلؤمن من إسبلـ بو ػلقق إؽلانو، من 

َفَمْن }حيث اشًتُط ا لؤلعماؿ الصاحلة اإلؽلاف، واشًتط لئلؽلاف األعماؿ الصاحلة، فقاؿ يف ربقيق ذلك: 
 }، وقاؿ يف ربقيق اإلؽلاف بالعمل: (ٜٗاألنبياء: ) {َو ُمْؤِمٌن َفبَل ُكْفرَاَف ِلَسْعِيِو يَػْعَمْل ِمَن الصَّاحِلَاِت َوىُ 

 .(٘ٚطو: ) {َوَمْن يَْأتِِو ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل الصَّاحِلَاِت َفُأولَِئَك ذَلُُم الدََّرَجاُت اْلُعبَل 

 اإليمان, السمة األولى لؤلمة المسلمة

إف أصل الفساد ىو سلالفة احلق, وتنكب طريقو, وصبلح األمر كلو يف اتباع احلق والتزاـ طريقو. وليس من 
سللوؽ يف الدنيا إال وخلق ا وحده مل يشارؾ فيو أحد وىو منزه عن اخلطأ, فكل شيء خلقو ا على 

صبلح حياتو مرىوف دبعرفة احلق الوضع اإلذلي والتدبَت الرباّن, واإلنساف سللوؽ من سللوقاتو عز وجل, و 
لهلو باحلق أو مترده عليو وإف عرفو. ودلا كاف  ا ىو احلق, ومن احلق وأمره وتدبَته  سلتومةواتباعو, وفساده 

ىو احلق, فإف سبب فساد احلياة البشرية كلها ىو الكفر باحلق ودبا أنزؿ من احلق. وسبب صبلح ىذه 



25 
 

فمن اتبع ىداي فبل يضل وال يشقى *  }وجل, ولذلك قاؿ عز وجل :  احلياة كلها ىو اإلؽلاف با عز
 .(ٕٗٔ-ٖٕٔطو : ) {ومن أعرض عن ذكري فإف لو معيشة ضنكا وضلشره يـو القيامة أعمى 

فاالسبلـ دين إنسانية كما أنو دين ربانية, وادلعاّن الربانية من االؽلاف والتوحيد واخلوؼ والرجاء وغَت ذلك 
فاالنساف ال يستطيع أف يكوف  , ألهنا جزء من كياف االنساف كما فطره ا.اف إنسانيةىي يف حقيقتها مع

 إنسانيا حقا حىت يكوف ربانيا.

فجيل ىذه األمة ادلسلمة اليت نعيش فيو اليـو ذلو من أحوج األجياؿ إىل حقائق دينو, بسبب اليربة اليت 
فاألمة ادلسلمة ال بد أف  .صلى ا عليو وسلم أدلت باالسبلـ يف قلوب أىلو, كما أخربنا بو رسوؿ ا

م باإلؽلاف, مؤمنوف خبالقهم ومؤمنوف بأنو وليهم, ؼلرجهم من الظلمات إىل لوُّيكوف ذلم ىذه السمة, مؤل ق
فهذه ىي السمة األوىل لؤلمة ادلسلمة  النور, فباإلؽلاف ؼلرج الناس من ظلمات اخلسارة إىل نور السعادة.

 الناجية.

 , السمة الثانيةفي اإلسالمته شموليو لعمل ضرورة ا

العمل شرط أساسي لئلؽلاف, فبل يكفي دبجرد اإلؽلاف, فبل بد من ربقيق اإلؽلاف بالعمل, ألف من طبيعة 
العمل الصاحل. فاإلؽلاف حركة ال سكوف, عمل ال َخود, فهو يلـز العمل ويتطلب احلركة اإلؽلاف ومثرتو ىو 

 رفاتنا مظهرا من مظاىر اإلؽلاف بعد اإلقرار باللساف والتصديق بالقلب.بالوارح حىت تكوف مجيع تص

واإلؽلاف لو أثر قوي يف عمل ادلؤمن وتصرفاتو, فهو يزيد وينقص ويتفاوت بتفاوت األعماؿ, يقوؿ اإلماـ 
والتقي الطحاوي يف العقيدة الطحاوية : "واإلؽلاف واحد, وأىلو يف أصلو سواء والتفاضل بينهم يف اخلشية 

ذين إذا ا ادلؤمنوف اللَّ إظلٍّ  }وىكذا ظاىر القرآف والسنة, قاؿ عز وجل :  ٛٔوسلافة اذلوى ومبلزمة األوىل."
. وقاؿ (ٕاألنفاؿ :  ) {م يتوكلوف ذكر ا وجلت قلوُّم وإذا تليت عليهم آياتو زادهتم إؽلانا وعلى رٍُّّ 
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. ومن السنة (ٗالفتح :  ){ ع إؽلاهنما مَّ نُت ليزدادوا إؽلانً كينة يف قلوب ادلؤمذي أنزؿ السَّ ىو الَّ  }تعاىل : 
اإلؽلاف بضع وسبعوف شعبة, أعبلىا قوؿ »قاؿ صلى ا عليو وسلم : عن أِب ىريرةرضي ا عنو قاؿ : 

 ٜٔ.«الإلو إال ا وأدناىا إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإلؽلاف 

واخلضوع, وىو بتعريف جامع : اسم لكل ما ػلبو ا ويرضاه من األقواؿ فأصل العمل والعبادة التذلل 
تشمل مجيع أنواع الطاعات وليست قاصرة على  ىي كلمة وكلمة العمل ٕٓواألفعاؿ الظاىرة والباطنة.

الشعائر ادلعروفة, فكل العبادات واألعماؿ ومجيع تصرفات ادلؤمن ىي عبادة ويثاب عليها إذا قارهنا بنية 
 .صاحلة

إهنا رسالة لكل  فبلسبلـ دين يستوعب الزمن كلو, ويستوعب احلياة كلها, ويستوعب كياف االنساف كلو.
األجياؿ وىي صاحلة لكل زماف و مكاف إىل أف تقـو الساعة, وىي ليست رسالة موقوتة بعصر معُت أو 

على زلمد صلى ا عليو  زمن سلصوص ينتهى أثرىا بانتهائو, كما كاف الشأف يف رساالت األنبياء السابقُت
 وسلم, فقد كاف كل نِب يبعث دلرحلة زمنية زلدودة, حىت إذا ما انقضت بعث نبيا آخر.

مث ىي كذلك رسالة االنساف من حيث ىو انساف متكامل, فليست رسالة العقل دوف روحو, وال لروحو 
و, وجسمو وضمَته وإرادتو دوف جسمو, وال ألفكار دوف عواطفو, إهنا رسالة االنساف كلو : روحو وعقل

 .ووجدانو

فاالسبلـ مل يفرؽ االنساف بُت جسمو وروحو, وبُت حيوانيتو وانسانيتو, وبُت دنياه وآخرتو كما فعلتو 
وحي يوجهو الدين ويتجو بو للمعبد وىذا من اختصاص رجاؿ الدين, ر االدياف األخرى اليت ذبعل الانب ال

                                                           
19

  162كتاب االٌمان باب شعب االٌمان رقم :  6صـ 1صحٌح مسلم, جـ .  
20

 . صالح بن فوزان الفوزان, عقٌدة التوحٌد مملكة العربٌة السعودٌة ط. ناصر القسطاوي. الفصل الرابع : العبادة, معناه وشموله 
 52 ص :



24 
 

ال رجالو عليو وال مكاف  فيو. إنو الانب للحياة, وللسياسة, والانب اآلخر مادي ال سلطاف للدين و 
 مجتمع, وللدولة, وىذا يف الواقع ىو الزء األكرب من حياة االنساف.ولل

جوانب حياة االنساف كلها ببل استثناء, فهو دين ودولة, وشريعة ووطن,عبادة واالسبلـ دين يشمل مجيع 
{ وفِ دُ بُ عْ  ليػَ إالَّ  سَ واالنْ  النَّ  تُ ا خلقْ مَ وَ }وسياسة وما اشتمل احلياة كلها, وعندما يقوؿ ا عز وجل : 

نوا يتضرعوف (. ىل يعقل أف معٌت ذلك أف يتعبد االنساف يف ادلعابد وادلساجد فقط؟  كاٙ٘)الذاريات 
, فأصبح ويتقربوف إىل ا ويذكونو, وإذا خرجوا منها أصبحوا ال يذكروف ا ويعصونو وال يسًتوف عورهتم

  االسبلـ دين ضيق زلدود ومعسور.

االسبلـ يشمل مجيع العمل االنساّن أي مجيع تصرفات االنساف. يقوؿ الشيخ  العبادة يفبل بد أف تكوف ف
القرضاوي "إهنا تتسع للحياة كلها, فبل تقتصر شعائر التعبدية ادلعروفة من صبلة وزكاة وصياـ وحج, بل 
مع يشمل كل حركة وكل عمل ترتقي بو احلياة ويسعد بو الناس, فكل عمل نافع يقـو بو ادلسلم خلدمة اَّت

يدخل يف دائرة العبادة : و  بادة.اء وذوي العجز منهم, ىو كذلك عبادة أي عفأو مساعدة االفراد الضع
ذلك ما جاءت بو االحاديث  , وأكثر من سعي االنساف على معاشو ومعاش أسرتو ليينيهم باحلبلؿ

يق صدقة, ومحل الكثَتة  اليت حبث على الصدقة كل يـو تطلع فيو الشمس. وجعل إماطة األذى عن الطر 
الرجل الضعيف على دابتو صدقة, بل تبسمك يف وجو أخيك صدقة, والكلمة الطيبة صدقة وكل معروؼ 

 ٕٔ"صدقة

وال بد لكل فرد من ىذه االمة ادلسلمة بعد االؽلاف أف يعمل  لنفسو وألمتو, لدنياه وآخرتو, لدينو ودولتو, 
فباإلؽلاف والعمل تربح األمة ادلسلمة َّتمعو ووطنو وألسرتو ويف مجيع حياتو وغلعل ذلك يف دائرة عبادتو . 

   .يف دنياه و آخرتو يف حياتو وتنجو من اخلسارة
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  المحافظة على قوام األمة المسلمة

يشد بعضهم بعضا, يذّكرىم  بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر فيما بينهم, ال تقـو إال باالمرواالمة ادلسلمة 
وإال فهبلؾ وخسارة. قاؿ  وينّبههم ويتعاوف فيما بينهم على الرب والتقوى, فتكوف أمة قوية قائمة على احلق,

 بنفسو، والصرب احلق اإلنساف يلتـز أف يكفي فبل. للمشاركة ألنو قوي( اصيالتو ) وتعبَتصاحب الظبلؿ : "
  ٕٕ."ُّما بعضا بعضهم ويوصي فيهما الناس يتضامن أف غلب بل

فحسب, بل يكوف صاحلا ليَته يأمره ويوصيو بادلعروؼ  فأفراد االمة ادلسلمة ال يسعى ليكوف صاحلا لنفسو
وينهاه عن ادلنكر, حىت تكوف االمة كالسد الواحد يشد بعضهم بعضا, وىذه ىي صورة األمة اخلَتية 

 ادلسلمة الوعية القوية القائمة على حراسة احلق واخلَت.

 احلق عن وادلعوقات.  عسَت باحلق فالنهوض.  ضرورة باحلق التواصيضا "أف يوكما قاؿ صاحب الظبلؿ أ
.  الائرين وجور,  الظلمة وظلم,  الطياة وطيياف.  البيئة وتصورات,  ادلصلحة ومنطق,  النفس ىوى:كثَتة

 ٖٕ."واألمانة العبء يف واألخوة,  والياية اذلدؼ يف بالقرِب وإشعار وتشجيع تذكَت والتواصي. 

وينهى, إما بادلعروؼ أو بادلنكر, يأمر بادلعروؼ ينهى عن ادلنكر نعم, فاالنساف وإف كاف لوحده لكاف يأمر 
أمارة بالسوء, وإف  فنفس االنساف بفطرتو, وعكس ذلك يأمر بادلنكر وينهى عن ادلعروؼ بنفسو وىواه,

 فأل الشيطاف يكوف مع الواحد ومع الماعة أبعد, فبل بد من التمسك القوي التضامن يف التواصي باحلق
 .كوف إال يف الماعةالتوصي ال ي

يف بعض آياتو االمر بالعمل الدعوي أو يقارف  ات, فا سبحانو وتعاىلوال بد يف إقامة ذلك من الصرب والثب
قاؿ .الهادي بالصرب, بل يأمر ادلؤمنُت أف يستعينوف بالصرب, والصرب مع شاقو عظيم وثوابو غَت شلمنوف
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ك جز فاىجر, وال متنن تستكثر, ولربٍّ ر, والر  هٍّ , وثيابك فطَ ربٍّ ك فكَ , وربَّ رْ ذِ نْ أَ م فَ ر, قُ ثّ ها ادلدّ ي  يا أَ }تعلى 
ابروف أجرىم بيَت  الصَّ ا يوىفَّ إظلَّ }د ا ىنا ضرورية الصرب يف الدعوة. وقاؿ( أكَّ ٚ-ٔ)ادلدثر  {فاصرب

 (.ٓٔ)الزمر  {حساب

 احلق وحراسة,  الصاحل والعمل اإلؽلاف على فالقياـ ,ضرورة كذلك بالصرب والتواصيقاؿ صاحب الظبلؿ "
,  النفس جهاد على الصرب من بد ال ,الصرب من بد وال ,والماعة الفرد يواجو ما أعسر من,  والعدؿ
 طوؿ على والصرب ,الشر وتنفج الباطل تبجح على والصرب ,وادلشقة األذى على والصرب,  اليَت وجهاد
 ٕٗ".ادلعامل وانطماس,  ادلراحل وبطء الطريق

وىي االحساس بالوحدة, وحدة  ونفهم من خبلؿ لفظ التواصي طبيعة ىذه األمة ادلسلمة األمة اخلَتية,
االسبلـ أف تكوف األمة ادلسلمة قوية  و يتعاوف مع بعضهم على الرب والتقوى, وىكذا أراد اذلدؼ والياية

آخ. فبلبد لؤلمة ادلسلمة أف تكوف واعية على حراسة احلق واخلَت, متواصية باحلق والصرب يف مودة وتعاوف وت
 يف وحدة ومجاعة, ػلافظ على دواـ اإلؽلاف والعمل الصاحل.

عن ادلنكر  فَ وْ هَ نػْ وتػَ  تأمروف بادلعروؼِ  اسِ للنَّ  تْ أخرجَ  ةٍ خَت أمَّ  مْ تُ نْ كُ }قاؿ تعاىل يوصف ىذه األمة اخلَتية : 
يدعوف إىل اخلَت ويأمروف  ةٌ مَّ منكم أُ  نْ كُ ولتَ }( وقاؿ يف آية قبلها ٗٓٔ)آؿ عمراف  {وتؤمنوف با..

 (.ٓٔٔ)آؿ عمراف { بادلعروؼ وينهوف عن ادلنكر وأولئك ىم ادلفلحوف

مث إف ىذه السمة األخَتة لؤلمة ادلسلمة ىي من أعلها, فبل يزاؿ األمة على خَتيتها ما داـ فيها االمر 
بسبب ترؾ   ا وذلك عذاب من ابالعروؼ والنهي عن ادلنكر, فإذا أعللها كاف سبب ىبلكها وخسارهت

االمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر, وعذاب ا ال ينزؿ على شر قـو وعصاتو بل ستعم الميع إذا مل يقم 
 ُّذا األمر.
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)االنفاؿ  {ا شديد العقاب ة واعلموا أفَّ ذين ظلموا منكم خاصَّ الَّ   تصينَّ الَّ  وا فتنةً قُ واتػَّ }قاؿ تعاىل : 
ٕ٘.) 

لعن }:  .قاؿ تعاىل تعاىل ا رمحة من مطرودة أمة الانب ىذا يف تقصر اليت األمة أف تعاىل ا أخرب ولقد
الذين كفروا من بٍت إسرائيل على لساف دود وعيسى ابن مرمي ذلك دبا عصوا وكانو يعتدوف, كانو ال 

 عنو ا رضي اليماف بن ةحذيف وعن (.ٜٚ-ٛٚ)ادلائدة  {يتناىوف عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلوف
 ليوشكن أو ادلنكر عن ولتنهوف بادلعروؼ لتأمرف بيده نفسي والذي»:قاؿ وسلم عليو ا صلى النِب عن
 ٕ٘.«لكم يستجاب فبل تدعونو مث منو عقاباً  عليكم يبعث أف ا

 اَّتمع لصبلح عنها غناء ال بشرية ضرورة وأهنما ادلنكر، عن والنهي بادلعروؼ األمر أعلية لنا يتبُت ىنا ومن
 إىل يؤدي ال ادلنكر، عن والنهي بادلعروؼ األمر ضعف أف إذ. أمره واستقرار سَته، وسبلمة ومتاسكو،

 وقوتو ادلعروؼ، عن والنهي بادلنكر األمر ظهور وىو عكسو، إىل يؤدي ىو بل فحسب، مصلحتو تفويت
يستخفي ف ادلنكر، عن والنهي بادلعروؼ األمر يسيطر أف فإما. أعظم رواخلط مضاعفة، فاخلسارة. وغلبتو
 ألف ويستعلي، ادلنكر فيسيطر يتبلشى، أو ادلنكر، عن والنهي بادلعروؼ األمر يضعف أف وإما ، ادلنكر

 قيود من والتحلل النفس، أىواء واتباع األرض، إىل اإلخبلد ربب الشهوات، إىل ميالة بالسوء، أمارة النفوس
 واجبا ادلنكر عن والنهي بادلعروؼ األمر كاف وذلذا. ووسوستو الشيطاف كيد من عليها سلط ما مع الشرع،
 .عنو التخاذؿ أو تركو غلوز ال وعقبل، حسا واجب ىو كما شرعا،

 َفَأذْلََمَها ,َسوَّاَىا َوَما َونَػْفسٍ }: تعاىل قاؿ كما الشر، عن وينهاىا باخلَت فيأمرىا أوال، بنفسو اإلنساف فيبدأ 
 َمنْ  َوأَمَّا}:  تعاىل وقاؿ ،(ٓٔ-ٚ: الشمس) {َدسَّاَىا َمن َخابَ  َوَقدْ  ,زَكَّاَىا َمن أَفػَْلحَ  َقدْ  ,َوتَػْقَواَىا ُفُجوَرَىا
 .(ٔٗ-ٓٗ: النازعات) {اْلَمْأَوى ِىيَ  اْلَنَّةَ  فَِإفَّ  ,اذْلََوى َعنِ  النػَّْفسَ  َونَػَهى َربٍّوِ  َمَقاـَ  َخاؼَ 
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َها َواْصَطربْ  بِالصَّبَلةِ  أَْىَلكَ  َوْأُمرْ }: تعاىل قاؿ يده، ربت ومن أىلو يأمر أف عليو غلب كما  : طو) {َعَليػْ
: تعاىل وقاؿ ،(٘٘: مرمي) {َمْرِضيًّا َربٍّوِ  ِعندَ  وََكافَ  َوالزََّكاةِ  بِالصَّبَلةِ  أَْىَلوُ  يَْأُمرُ  وََكافَ }: تعاىل وقاؿ ،(ٕٖٔ

 األمر ينتقل مث .(ٙ: التحرمي) {َواحلَِْجاَرةُ  النَّاسُ  َوُقوُدَىا نَارًا َوأَْىِليُكمْ  أَنُفَسُكمْ  ُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػ َها يَا}
 .واحلاجة القدرة حبسب األمة أفراد بقية إىل والنهي

 التفسير اإلجمالي لآلية

. قاؿ رلاىد الناجية السعيدة بكل صفاهتا اخلَتية ىذه اآلية األخَتة القصَتة مبينة لسمات األمة ادلسلمة
: إال الذين صدقوا ا ووحدوه وأقروا بالوحدانية والطاعة وعملوا  {إال الذين ءامنوا وعملوا الصلحت}

الصاحلات وأدوا الفرائض واجتنبوا ادلعاصي واستثٌت الذين ءامنوا عن اإلنساف, ألف اإلنساف دبعٌت المع ال 
 ٕٙدبعٌت الواحد.

 لزـو اإلؽلاف العمل الصاحل والصرب يف طاعة ا عز وجل.والتواصي باحلق والصرب إظلا يكوف ب

 الخاتمة

كما رأينا, وإذا فهم أمتنا اليـو عظم ىذه السورة لعلى ستكوف   ىذه السورة ىي سورة عظيمة رغم قصرىا
, فتؤدي دورىا كخَت أمة أخرجت للناس, فينجو البشر من مبدءا لفهم االسبلـ فهما صحيحا كامبل شامبل

 اخلسارة.

 فكما ، وشراب طعاـ من صلبهم يقيم ما إىل حاجتهم تفوؽ تعاىل ا شرع تطبيق إىل الناس حاجة إفو 
 عليهم فلـز ، عنهم وادلرض والفقر الهل ودفع لشعوُّم والرفاىية واالستقرار األمن بتوفَت احلكاـ يعٌت
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 ا أنزؿ ما بيَت العمل فسلبية وإال ، بو العمل من ومتكينهم ، بينهم ا شرع بإقامة يعنوا أف كذلك
 .اآلخرة يف السعادة إىل وسيلة ىي اليت السعيدة احلياة تفقدىم ، وخيمة عواقب إىل ُّم ستنتهي ومضارىا

لقد كاف و . وخَت مثاؿ ذلذه االمة ادلسلمة اليت تطبق معٌت ىذه السورة كما شرحنا ىي عهد الصحابة 
يتعاىدوف على معٌت ىذه السورة العظيمة, يتعاىدوف على اإلؽلاف والعمل الصاحل, وعلى التواصي باحلق 

ذا التقيا مل يفًتقا إال  إرجبلف من أصحاب رسوؿ اوالصرب. ذكر الطرباّن عن عبد ا ابن حفص : كاف 
لى اآلخر. وقاؿ الشافعي رمحو إىل آخرىا مث يسلم أحدعلا ع على أف يقرأ أحدعلا على اآلخر سورة العصر

 ٕٚ.ا تعاىل : لو تدبر الناس ىذه السورة لوسعتهم
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