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 ملخص باللغة العربية

 حييى حممد عامر راشد أ.د.
المقدمة، فقد  أما اشتمل هذا البحث )هدايات قرآنية في سورة العصر( على مقدمة وثالثة مباحث.

بينت فيها أن القرآن كتاب هداية وأن الهداية هي الغاية من إنزاله، وأن هذه الهداية عامة وشاملة 
وأما المبحث األول، فقد  وكاملة ومتعددة ومتجددة، ثم بينت معنى الهداية في اللغة وفي االصطالح.

وهي: القسم وأهميته في الخطاب  ٱ  عرضت فيه الهدايات التي استنبطتها من قوله تعالى:
قناع المخاطب، إقسام اهلل بمخلوقاته، الوقت وأهميته في حياة اإلنسان، مكانة وقت العصر  الدعوي وا 

ٻ    وأما المبحث الثاني، فقد عرضت فيه الهدايات التي استنبطتها من قوله تعالى: بين األوقات.

العقيدة اإلسالمية وبطالن ما سواها، الكفر  التوكيد ووظيفته الخطابية، صحة: وهي، ٻ  ٻ  پ
پ   : وأما المبحث الثالث، فقد عرضت فيه الهدايات التي استنبطتها من قوله تعالى تجارة خاسرة.

، وهي: اإليمان تجارة رابحة، اإليمان ما وقر في پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
القلب وصدقه العمل، الدين النصيحة، األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التمسك بالحق، التحلي 

 بالصبر. 
 هداية ، قرآن ، العصر: الكلمات المفتاحية

QURANIC GIFTS IN SURAT ASR 
Prof. Dr. Yahia M. Amer 

Summary: 
This research (Quranic Hidayat in Surat Al Asr) contains an introduction 

and three questions. As for the introduction, it showed that the Qur'an is a book of 

guidance and that guidance is the purpose of its downfall, and that this guidance is 

general, comprehensive, complete, plural and renewed, and then explained the 

meaning of guidance in language and terminology. As for the first topic, I have 

presented the guidance that I have derived from the verse: The age of the Prophet 

is: Section and its importance in the discourse of persuasion and persuasion of the 

interlocutor, Divinity of God with his creatures, time and importance in human life, 

the position of the time of the times between times. As for the second topic, it 

presented the guidance that he derived from the verse: Man is not lost in his words: 

Emphasis and his rhetorical function, the validity of the Islamic doctrine and the 

invalidity of others, disbelief is a lost trade. As for the third topic, I have presented 

the guidance that I have devised from the verse: "Only those who believe and do 

righteous deeds, and seek truth and patience, and they are: faith is a profitable 

business, faith is not in the heart and truthfulness of work, religion advice, 

enjoining good and forbidding vice, Right, be patient. 

Keywords: guidance, Qur'an, Afternoon  
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 مقدمة: 

وعلى آله  ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين ،الحمدهلل رب العالمين
  ا بعدوصحبه أجمعين... أم  

: الغاية من نزوله، قال تعالى الهداية هي ن  ا  و القرآن الكريم كتاب هداية،  فإن  
ڀ   ڀ  ڀ  پپ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ [:2 ،1 البقرة]، وقال تعالى :   ڳ   ڳ

 .[181: البقرة] ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٿ : ة عامة، قال تعالىهذه الهداي ن  وا  

 .[1: براهيمإ] ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  : وشاملة، قال تعالى

 .[88النحل: ] ڃ

 .[8: اإلسراء] ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ: وكاملة، قال تعالى

ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  : ومتعددة ومتجددة، قال تعالى

 .[108الكهف: ] ی  ی         ی  ی        جئ  حئ       مئ
عانيها، ها: عدم نفاد موبعدم نفاد، كلمات القرآن: ت ربي(المقصود )بكلما فإن  

نواع الدالئل " لما ذكر سبحانه وتعالى أ: قبلهاهذه اآلية بما  ا  يقول اإلمام الشوكاني رابط
، فدل ذلك على أن (1)(ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ): فقال، نبه على كمال القرآن

 .كلمات القرآن: المقصود )بكلمات ربي(

                                                           

 .3/313فتح القدير:  (1)
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"أي النفسية : )لكلمات ربي(: وله تعالىويقول الشيخ الصاوي عند تفسيره لق
ا هح أن يراد بها الكلمات القرآنية الحادثة، ويكون المراد بعدم تناهيصيالقائمة بذاته، و 

 .(1)باعتبار مدلوالتها"
"وجعل من معجزة هذا الكتاب أنه : صفهاني رحمه اهللويؤكد هذا قول الراغب األ

البشرية عن إحصائه، مع قلة حجمه متضمن للمعنى الجم بحيث تقصر األلباب 
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ   : واآلالت الدنيوية عن استيفائه كما نبه عليه بقوله

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ       ىئ
 .[23: انلقم] (2)

ن   ر من غي -إليها ووقفت عليها والتي تعد يتُ هدايات سورة العصر التي ُهد   وا 
المتناهية سوف تجسِّد على سبيل اإلشارة عموم  غير ط هداياتهاقطرة في محي -مبالغة

وشمول وكمال وتعدد و تجدد هدايات القرآن الكريم. "فإن الهداية ]في حدِّ ذاتها[ ال نهاية 
تلك الهداية هداية أخرى ففوق هدايته هداية  أخرى وفوق  لها ولو بلغ العبد فيها ما بلغ

باب من الهداية وراءه باب  لها نهاية، فكل  "والهداية لها بداية وليس  ،(3)إلى غير غاية"
رآن غير تبعا  لهدايات الق ،(4)حسب الجهد حتى الموت"بآخر، وهكذا تفتح أبواب الهداية 

 المتناهية وتأكيدا  لها.
)سورة العصر( البد من الوقوف على مفهوم وقبل الشروع في عرض هدايات 

يساعد القارئ على تصور البحث، فإن يا  ها ليكون تمهيدا  تصوِّر الهداية وبيان المقصود ب
 .(1)الحكم على الشيء فرٌع عن تصوره

                                                           

 . 3/30حاشية الصاوي على الجاللين  (1)
 . 13المفردات في غريب القرآن: الحسين بن محمد الراغب األصفهاني، ص  (2)
 .130الفوائد: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، ص (3)
 . 3/2333 ،موسوعة فقه القلوب: محمد بن إبراهيم التويجري (4)
ينظر: اإلبهاج في شرح المنهاج )منهاج الوصول إلى علم األصول، للقاضي البيضاوي(، علي بن عبد  (1)

 .1/132، الكافي السبكي
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 :معنى الهداية في اللغة
  .الهداية والهدى مصدران للفعل هدى

: هديته الطريق هداية  هذه لغة الحجاز، «هدي»" :يقول أحمد بن محمد الحموي
لى اإليمان وهداه اهلل إته إلى الطريق وللطريق، يفيقال هد ،الحرفبولغة غيرهم يتعدى 
، والهدى البيان"  .(1)هدى 

ة بلطف إلى ما يوصل إلى الهدى بضم الهاء وفتح الدال الرشاد والداللو"
 .(2)المطلوب"

"الهادي  :الهدىيضا  الطاعة والورع، و أشيء إلى شيء والهدى  ج"والهدى: إخرا
 ."(3)ۅ       ۅ  ۉ  ۉ     ې  :في قوله 
( الهاء، والدال والحرف )هدي":ويقول ابن فارس .(4)والداللة" دالهدى: الرشا"و

 .(1)لتقدم لإلرشاد، واآلخر بعثة لطف"أحدهما ا، ل: أصالنالمعت
 :معنى الهداية في االصطالح

هي سلوك طريق  "الهداية: الداللة على ما يوصل إلى المطلوب، وقد يقال:
 .(6)يوصل إلى المطلوب"

 : األهداف
 .عظمة السورة وشموليتها الداللية إبراز -1
 .القرآن كتاب هداية التأكيد على أن   -2

                                                           

 . 2/636 ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (1)
 .40/282 ،بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس: محمد (2)
 . 11/311 ،لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي بن منظر (3)
 .6/2133 ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري (4)
 مقاييس اللغة: أحمد بن فارس القزويني.  (1)
 . 216التعريفات: علي ين محمد الجرجاني، ص  (6)
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 .القرآن ال تنقضي عجائبه ترسيخ االعتقاد بأن   -3
 :البحث منهج

 : سأستعمل في هذا البحث منهجين علميين ، هما
  باطينستوالمنهج اال -2ئي           المنهج االستقرا -1

  : أهمية البحث
د ة مجموع الهدايات المستنبطة من السورة   .تتمثل األهمية العلمية للبحث في ج 

 الدراسات السابقة: 
 لم أجد دراسات وال كتبا  وال أبحاثا  في سورة العصر يمكن اعتمادها دراسات  

 وكل ما وجدته هو:  سابقة  
جامعة أم  -رسالة ماجستير- قاة من سورة العصرتتوجيهات تربوية مس -1

 بن عبداهلل ميمني. للباحثة جميلة بن يحيى -ة التربيةكلي -القرى
 اشتملت على خمسة فصول: 

 األول: عالج مشكلة الدراسة وأهميتها وتساؤالتها وحدودها.
الثاني: وضح مضمون سورة العصر، ومكان نزولها وتفسيرها وذكر مكانها في 

 التربية اإلسالمية.
 تي اشتملتها سورة العصر.الثالث: تتناول األسس األربعة ال

 الرابع: الحديث عن وضع العالم اإلسالمي بين الحاضر و الماضي.
 -دكتور/ صبحي رشيد اليازجي -الوحدة الموضوعية في سورة العصر -2 -2

 -مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات  -غزة -الجامعة اإلسالمية
 م. 2013العدد الرابع يناير

 ويشتمل على خمسة مباحث:
 سورة العصر. لاألول: تعريف عام 
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 جلس. مالثاني: اضافة سورة العصر إلى كفارة ال
 الثالث: المناسبة في سورة العصر.

 الرابع: إهدار الوقت طريق الخسران .
 الخامس: طريق النجاة والعمل الصالح. 

ذكر بعنوان ن يكونا من الدراسات السابقة، أما ما أالبحثان يمكن  فهذان
وقفات، أو توجيهات تربوية، أو منهج تربوي... وأمثالها، فهي عبارة عن تأمالت، أو 

 مثل:  ،مقاالت، أو خطب، أو ندوات إذاعية
 خطبتي جمعة. ،الشيخ صالح الفوزان -تأمالت في سورة العصر -1
 مقاالت. ،فؤاد محمد موسى. أ.د -تأمالت تربوية في سورة العصر -2
 .خطبتي جمعة ،الجار اهلل الشيخ عبداهلل -وقفات مع سورة العصر -3
 ندوة بإذاعة دمشق. ،محمد راتب النابلسي .تأمالت في سورة العصر، د -4
محمد ربيعة، مقالة في ثالثين فقرة ال تتجاوز  .تأمالت في سورة العصر، د -1

 الصحفتين.
مقال ال يتجاوز  ،أمين الدميني .منهج التربية في سورة العصر، د -6

 الصفحتين وأمثال ذلك كثير، مما ال يصح علميا  ان يكون دراسة  سابقة .
 يشتمل البحث على ثالثة مباحث: خطة البحث:

 .ٱ : المبحث األول: في قوله تعالى
 :ربعة مطالبوفيه أ

قناع المخاطب.المطلب األول  : القسم وأهميته في الخطاب الدعوي وا 
 اهلل بمخلوقاته. قسامإ: المطلب الثاني
 وأهميته في حياة اإلنسان.  : الوقتالمطلب الثالث
 . : مكانة وقت العصر بين األوقاتالمطلب الرابع
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 ٻ  ٻ  ٻ  پ : المبحث الثاني في قوله تعالى
 :ة مطالبوفيه ثالث 

 : التوكيد ووظيفته الخطابية.المطلب األول
 وبطالن ما سواها.: صحة العقيدة اإلسالمية المطلب الثاني
 : الكفر تجارة خاسرة.المطلب الثلث

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    :المبحث الثالث: في قوله تعالى

 ٺ  ٺ
 : ة مطالبوفيه ست

 .: اإليمان تجارة رابحةالمطلب األول
 .ه العمل: اإليمان ما وقر في القلب وصدقالمطلب الثاني
 .: الدين النصيحةالمطلب الثالث

 .: األمر بالمعروف والنهي عن المنكرالرابع المطلب
                               : التمسك بالحق. المطلب الخامس

 : التحلي بالصبر.المطلب السادس 
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 املبحث األول: 

 ٱ  يف قوله تعاىل:
  : املطلب األول

 يف اخلطاب الدعوي وإقناع املخاطب سم وأهميتهالَق
 مفهوم القسم:

 القسم في اللغة.معنى 
حئ  مئ     ىئ    يئ  جب: "اليمين، قال تعالى: الَقَسُم في اللغة

 .[36الواقعة ] (1)
 .(2)كة : اليمين باهلل تعالى""والَقَسم محر  : وقال الفيروز آبادي

 .(3)اسٌم من أقسم باهلل إذا َحَلَف": "والَقَسم بفتحتين: ويقول الفيومي
 :سم في االصطالحمعنى الق  
عليه، بمعنى  النفس باالمتناع عن شيء أو اإلقدام "ربط  في االصطالح: القسم

 .(4)"معظ م  عند الحالف حقيقة  أو اعتقادا  
على شيء فيحلف بما يكون  حلفَ "القسم هو أن يريد المتكلم ال: وقال السيوطي

لغيره أو جاريا  مجرى الغزل والترقق أو  لشأنه أو تنويه لقدره أو ذم   خٌز أو تعظيمٌ فيه ف
 .(1)الزهد"و خارجا  مخرج الموعظة 

 :في الخطاب الدعوي وإقناع المخاطب أهمية القسم
باعتباره قضية  إيمانية وعقدية، ويوقظ الحواس المس الروح القسم بطبيعته ي إن  

 تبعا  الستيقاظ الروح الذي أحدثه القسم.

                                                           

 . 8/1480 ، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: نشوان بن سعيد الحميري اليمني (1)
 . 1148القاموس المحيط، ص  (2)
 .2/103 ،المصباح المنير: أحمد بن محمد الفيومي (3)
 . 301مباحث علوم القرآن: مناع القطان، ص  (4)
 . 3/320 ،ان في علوم القرآناإلتق (1)
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ل ويمنع شرود قعويسترعي االهتمام ويجمع شتات ال وبالتالي يجذب االنتباه
الذهن ويحمل المخاطب على االستماع واإلنصات لالستيعاب والتصديق، ملفتا  النظر 

 ال . مؤكدا  بذلك على أهميته حاال  ومآإلى ضرورة االهتمام به، و 
إن المتكلم عند انطالق القسم من لسانه يكون في حالة سمو روحي وحضور 

ني وحواسي عال  تنعكس على المخاطب فيحدث التأثير واإلقناع والتصديق هذقلبي و 
 .(1))ما خرج من القلب يصل إلى القلب(ألن 

)يختلف االستعداد النفسي عند الفرد في تقبله للحق : يقول الشيخ مناع القطان
وتفتح لرجس تستجيب للهدى، س فطرتها بان  دَ وانقياده لنوره، فالنفس الصافية التي لم تُ 

 قلبها إلشعاعه، ويكفيها في االنصياع إليه اللمحة واإلشارة.
يهتز قلبها  أما النفس التي رانت عليها سحابة الجهل، وغشيتها ظلمة الباطل فال

التي التأكيد التأكيد، حتى يتزعزع نكيرها، والقسم في أساليب  إال بمطارق الزجر، وصيغ
والقسم من  خصم إلى االعتراف بما يجحد...يتخللها البرهان المفحم، واالستدراج بال

التي تمكن الشيء في النفس وتقويه،... ويزيل الشكوك ويحبط  ةالمؤكدات المشهور 
 .(2)أكمل صورة"في ويقرر الحكم ، قيم الحجة، ويؤكد األخباريالشبهات، و 

النتباه السامع؛  بٌ ذ  "إن وقوع القسم في ابتداء السورة له أثره النفسي، والبدء به جَ 
تهيؤ نفسي لتلقي  شيء من الرهبة، فإذا حدث ذلك صحبهلوقوع القسم على سمعه في 

 .(3)ما يقال"
 .(4)يستخدم في وقت الحاجة". ..وسيلة من وسائل اإلقناع"فالقسم 

                                                           

 ،إلى عمر بن عبدالعزيز هذكره أبو نعيم في الحلية بلفظ )ال ينفع القلب إال ما خرج من القلب(، ونسب (1)
1/288 . 

 )بتصرف(.  301، 300ص، مباحث في علوم القرآن (2)
 الواضح في علوم القرآن: مصطفى ديب البغا، ومحيي الدين ديب مستو.  (3)
 .348األصالن في علوم القرآن: محمد عبد المنعم الفيعي، ص  (4)
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براز معانيه ومقاصده  و"أسلوب القسم في اللغة: طريق من طرق توكيد الكالم وا 
زالة شكب على النحو الذي يريده المتكلم؛ إذ يؤتى  الشاكين. ه لدفع إنكار المنكرين وا 

 غرض المتكلم وحال المخاطب. باختالففاألساليب الخبرية تختلف 
لمتكلم من غير توكيد بالقسم الذهن جاءه الخبر من ا فإذا كان المخاطب خاليَ 

ذا كان المتكلم قد وال ب رأى أن المخاطب يشك في كالمه أكد له القول بنوع من غيره، وا 
 أنواع التوكيد وأهمها القسم.

 سلوب الخبر إلى ثالثة أقسام: أومن هنا قسم علماء البالغة 
 ابتدائي: ويلقى لخالي الذهن من غير توكيد. -أ

 بأداة من أدوات التوكيد. ا  مؤكد ن داخله الشكطلبي: ويلقى لم -ب
 .(1)بأكثر من توكيد" ا  ن أنكر القول مؤكدمقى للإنكاري: وي -ج

إن " القسم خطاب للفطرة: و وقع القسم على النفس كبير، خصوصا  إذا كان 
 م.يهذا قد صدر من عظ

ن  أخطأ  والعرب بفطرتهم حتى المشركين منهم كانوا يؤمنون بعظمة الخالق وا 
ہ   : لذلك تعجب أعرابي عندما سمع قوله تعالى له ؛بعضهم تصورها بنسبة الشركاء 

 [23، 22: الذاريات] ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ
 .(2)من أغضب رب العرش حتى جعله يقسم"": تعجب األعرابي وقال

 ."(3)بليغ في الدعوة إلى اهلل  سلوب التأكيد بالقسم له تأثيرأوبهذا يتبين "أن 
  

                                                           

 .  313دراسات في علوم القرآن: محمد بكر أسماعيل، ص (1)
 . 113ص سورة الواقعة ومنهجها في العقائد: محمود محمد غريب، (2)
 . 1/182 ،فقه الدعوة في صحيح البخاري: سعيد بن علي بن وهب القحطاني (3)
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 .اهلل للقسم استعمال
يا: قناع في كثير من القضا القسم في الدعوة والمحاجة واإلوقد استعمل اهلل

بالصد والشك والجحود واإلنكار، في  لكفاراجهها اوالتشريعية... وغيرها التي و ، العقدية
قناع الناس بصدقه مية القسم في الدعوة إلى اهلل وتبليغ شر إشارة إلى أه عه، ونشر دينه وا 

فاستعمله، وفهمه الصحابة فاقتدوا به  الرسول  هواإليمان به، وهذا ما فهمواتباعه 
 .وطبقوه، وتنوع أسلوب قسمه سبحانه وتعالى وتعدد في القرآن والسنة 

 آن فقد أقسم اهلل بنفسه وبمخلوقاته.ر أما في الق -
 إقسام اهلل بنفسه.

 ة مواضع من القرآن الكريم، منها:أقسم اهلل بنفسه في عد  
 .[3: التغابن] ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ڭے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭ : قوله تعالى -
 .[3سبأ: ] ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڇڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ: وقوله تعالى -
 .[13: يونس] خت  مت  ىت  يت   جث  حتىب   يب  جت : وقوله تعالى-

 :إقسام اهلل بمخلوقاته
زهاق الباطل و آن بنفسه إلحقاق الحق ر وكما أقسم اهلل في الق حاجة الكفار موا 

قناعهم باإل  -عقيدته وشرعه، أقسم كذلك بمخلوقاتهيمان به والتصديق بنبيه ودينه و وا 
 في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، منها: -أن يقسم بما شاء-سبحانه وتعالى -وله

 .[2 ،1: ص] ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ   پ           ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٻٱ : قوله تعالى -
 .[32: الحجر] پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ : قوله تعالى -
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      ٺ  ٺ   : قوله تعالى -

 .[3-1الشمس: ] ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
 :قسام اهلل في األحاديث القدسيةإ

 وكما أقسم اهلل في القرآن اقسم في السنة في كثير من االحاديث القدسية، منها: 
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منها من قال ال إله  وعزتي وجاللي وكبريائي وعظمتي ألخرجن  ": قوله تعالى -
 .(1)إال اهلل"

"إن الشيطان قال: وعزتك يارب، ال أبرح أغوي عبادك ما دامت : وقال  -
 .(2)ل أغفر لهم ما استغفروني"اوعزتي وجاللي ال أز  أرواحهم في أجسادهم، قال الرب:

"اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، يقول اهلل عزوجل:  : وقال  -
 .(3)ولو بعد حين" وعزتي وجاللي ألنصرنك  

 :استعمال الرسول للقسم
عند الحاجة إليه لتأكيد كالمه به ؛  وكما استعمل اهلل القسم استعمله الرسول 

قناع المخاطب وحمله على التصديق بما يدعوه  كأسلوب من أساليب الدعوة إلى اهلل، وا 
قسم فيها ثيرة يينه وشرعه، وقد وردت أحاديث كاإليمان باهلل ورسوله وكتابه ود إليه من

 ليثبتها في القلوب ويحملها على التصديق، منها: يا الرسول على بعض القضا
عليكم  أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسطَ "فو اهلل ال الفقر : قوله  -
 .(4)سوها وتهلككم كما اهلكتهم"ما تنافسوها كفتناف، ما بسطت على من كان قبلكمالدنيا ك

رجٌل واحٌد خيٌر  لك  ن ُيه َدى بك"فواهلل ألَ :  بي طالبلعلي بن أ وقال  -
 .(1)م"عَ الن   ر  مُ من حُ 

                                                           

في صحيحه من حديث أنس بن مالك، كتاب التوحيد، باب كالم الرب عز وجل يوم  أخرجه البخاري (1)
 . 8/146( 3110القيامة مع األنبياء وغيرهم، رقم )

( 11233أخرجه اإلمام أحمد في مسنده من حديث ابي سعيد الخدري، مسند أبي سعيد، رقم ) (2)
 .1/212 (104ورده األلباني في السلسلة الصحيحة، رقم )أ، و 13/333

 . 4/84( 3318اخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث خزيمة بن ثابت، باب الخاء، رقم ) (3)
أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن عوف، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا  (4)

 . 1/2361( 6061والتنافس فيها، رقم )
إلى  اخرجه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد، كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي  (1)

 .  3/1033( 383اإلسالم والنبوة، رقم )
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 ل، والتَ يدري القاتل في أي شيء قَ  "ليأتين على الناس زمان ال: وقال  -
 .(1)يدري المقتول على أي شيء ُقت ل"

 :استعمال الصحابة للقسم
را  على أسلوب العرب في تأكيد واهتداء  بالقرآن الكريم، وسي واقتداء بالرسول 

الخبر عند إلقائه على المخاطب الشاك المتردد، والمنكر الجاحد سار الصحابة رضوان 
جمعين في دعوتهم إلى اهلل وتبليغهم لدين اهلل ونشرهم لتعاليمه إيمانا  منهم أاهلل عليهم 

 بأهمية القسم في الدعوة واإلقناع والتأثير: 
وقد وردت أحاديث كثيرة تؤكد استعمال الصحابة للقسم كأسلوب من اساليب 

 الدعوة والتبليغ، منها:
أمر ما دريت ما أرد "لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن : قول ابن مسعود  -
ي أرأيت رجال  مؤديا  نشيطا  يخرج مع أمرائنا في المغازي، فيعزم علينا ف: عليه فقال

فعسى  نا كنا مع النبي أال نحصيها؟ فقلت له: واهلل ما أدري ما أقول لك: إال أشياء 
ن احدكم لن أال يعزم علينا في امر  ذا  يزال بخير ما اتقى اهلل.إال مرة حتى نفعله، وا  وا 

ال تجدوه . والذي ال إله إال هو ما أمنه، وأوشك  هفي نفسه شيء سأل رجال  فشفا شك
 .(3)"شرب صفوه، وبقي كدره (2)اذكر ما غبر من الدنيا إال كالثعب

 ."(4)"والذي نفسي بيده إني ألشبهكم صالة برسول اهلل : بي هريرة أوقول  -

                                                           

،كتاب الفتن، باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل  أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة  (1)
 . 4/2231( 2808رقم ) بقبر الرجل، فيتمنى أن يكون الميَت من البالء،

 الثعب: الماء المستنقع في الموضع المنخفض. (2)
، كتاب الجهاد والسير، باب عزم اإلمام أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبداهلل بن مسعود  (3)

 . 3/1083 (2803على الناس فيما يطيقون، رقم )
باب إثبات التكبير في كل خفض  ، كتاب الصالة،أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة  (4)

 . 1/284( 382) رقم، ورفع في الصالة ...
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إنها لبالدهم فقاتلوا  ،قد ظلمتهمني أ"وأيم اهلل إنهم ليرون : وقول عمر  -
عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في اإلسالم، والذي نفسي بيده لوال المال الذي أحمله 

 .(2()1)عليه في سبيل اهلل ما حميت عليهم من بالدهم شبرا "
 : املطلب الثاني

 م اهلل مبخلوقاتهاقسإ
وال  أو صفة من صفاته شرعا  أن يكون باسم من أسماء اهلل األصل في القسم

 بشيء من المخلوقات. يجوز القسم
أو ن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا  فليحلف باهلل اهلل ينهاكم أ "أال إن  : قال 

 .(3)"ليصمت
 .(4)"من حلف بغير اهلل فقد كفر أو أشرك": وقال 

 :القسم عبادة
على التقصير في هذا بالنسبة للمخلوقين؛ ألن القسم عبادة شرعها اهلل وعاقب  

يجب على المكلفين أن يؤدوها كما شرع، وأن يتقوا ف حث على المحفظة عليها،أدائها و 
ن كان اهلل ال يؤاخذ باللغو في وا   -ن يراقبوه في أدائها، فال يلغوا فيهااهلل فيها وأ

وال يستخفوا بها، وال يتساهلوا  ثوا فيها، وال يستحلوا بها حقوق الغيرنوال يح -يماناأل
ن يبروا وال يجعلوا اهلل عرضة أليمانهم أ فيها، وال يأمنوا عاقبتها، وان يحافظوا عليها،

                                                           

 شرف، والربذة، وهما موضعان بين مكة والمدينة.  وقد حمى عمر  (1)
لليهود  أخرجه البخاري في صحيحه من حديث زيد بن اسلم، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي  (2)

 . 3/1113( 2884)أسلموا تسلموا(، رقم )
أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، كتاب األيمان والنذور، باب  (3)

 .6/2448( 6230ال تحلفوا بآبائكم، رقم )
اهية الحلف أخرجه الترمذي في سننه من حديث عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، باب ما جاء في كر  (4)

( 2041، وقال: حديث حسن ،وذكره األلباني في الصحيحة، رقم )4/110(، 1131بغير اهلل، رقم )
1/68 . 
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ويفعلوا الخير ويتركوا الشر، كما وردت بذلك اآليات  الناس ويتقوا ويصلحوا بين
 .(1)القرآنية

ٿ  ٿ   إ: ادة( فإن العبادة ال تصح إال هلل، قال تعالىفإذا كان القسم كذلك )عب

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ : ، وقال تعالى[1:الفاتحة] ٿ  ٿ  ٹ
 .[36:النساء]

 :له م اهلل بمخلوقاته فعل  اقسإ
أن يقسم بما شاء من مخلوقاته؛ ألن قسمه بمخلوقاته فعٌل له واهلل  فله ما اهلل أ

ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    :قال تعالى، فعل ما يشاء، وال يسأل عما يفعلي

 .[40ال عمران: ] ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڍڇ  ڍ
 .[16البروج: ] ۇ  ۇ  ۆ    ۆ : وقال تعالى
 .[23: األنبياء] وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ : وقال تعالى

وقد أقسم اهلل سبحانه وتعالى في القرآن بمخلوقاته أكثر مما أقسم بذاته: فأقسم 
والتين والزيتون، والسماء واألرض، بالشمس والقمر، والليل والنهار، والصبح والفجر، 

 .. وغيرها.عصر والضحى.لوالنجم والشفق، ومكة والقرآن، وا
ن "هلل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته من حيوان وجماد، و : قال اإلمام القرطبي ا 

 .(2)لم ُيعلم وجُه الحكمة من ذلك"
ن وله أ  واهلل ال يسأل عما يفعل،"هذا من فعل اهلل: وقال الشيخ ابن عثيمين

 .(3)ل، وحاكم غير محكوم عليه"ير مسؤو يقسم سبحانه بما شاء من خلقه، وهو سائل غ

                                                           

ٱ  حئ  مئ  ىئ  يئ     جئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی قال تعالى: (1)

 [.221، 224 :]البقرة ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ          ڀ
 . 233/ 18 ،الجامع ألحكام القرآن (2)
 . 388، 383/ 10 ،مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (3)
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 :الحكمة من قسم اهلل بمخلوقاته
حكمة في قسمه بمخلوقاته التي أقسم بها في القرآن، يقول  ال شك أن هلل 

ألنها آياته "إن اهلل يقسم بما يقسم به من مخلوقاته : شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل
يئته ورحمته ه ومشاته. فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرتقومخلو 

  .(1)وحكمته وعظمته وعزته، فهو سبحانه يقسم بها؛ ألن إقسامه بها تعظيم له سبحانه"
"فإن قيل: ما الفائدة من إقسام اهلل سبحانه مع أنه : ويقول الشيخ ابن عثيميين

ن كالمه فال حاجة إليه، قسم؛ ألن القسم إن كان لقوم يؤمنون به ويصدقو صادق بال 
ن كان  ې  ې  ې  ى  ى  ائ    : لقوم ال يؤمنون به فال فائدة منه. قال تعالىوا 

ىئ  ی  ی  ی  ی     ىئۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  وئائ  ەئ  ەئ  وئ

 .[141: البقرة] جب  حب  خب  مب  ىب  يئجئ  حئ  مئ  ىئ
 فائدة القسم من وجوه:جيب: أن أ

ن كانت معلومة عند  :األول أن هذا أسلوب عربي لتأكيد األشياء بالقسم، وا 
 منكرة عند المخاطب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين.الجميع، أو كانت 

: أن المؤمن يزداد يقينا  من ذلك، وال مانع من زيادة المؤكدات التي تزيد الثاني
  ڀڀ  ڀ    ڀ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ : إبراهيميقين العبد، قال تعالى عن 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 [ 260: البقرة] ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ
لمه فكأنه : أن اهلل يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعظمته وعالثالث

 قسم به. صحة ما أقسم عليه بواسطة عظم ما أم في هذا المق َسم به البراهيَن على يقي

                                                           

 .1/280 ،مجموع الفتاوى (1)
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ه ال يقسم إال بشيء عظيم، وهذان الوجهان : التنويه بحال المقسم به؛ ألن  الرابع
ال يعودان إلى تصديق الخبر، بل إلى ذكر اآليات التي أقسم بها تنويها  له بها وتنبيها  

 على عظمها. 
 .(1)ه، وأنه جدير بالعناية واإلثبات"الهتمام بالمقسم عليا: الخامس

 : املطلب الثالث
 الوقت وأهميته يف حياة اإلنسان

إقسام اهلل بالعصر وغيره من األوقات: كالفجر، والصبح، والضحى، والليل  إن  
لألنظار إلى اغتنامه، والحرص  والنهار.. وغيرها، فيه إشارة إلى أهمية الوقت وتوجيهٌ 

"اغتنم خمسا  قبل خمس: شبابك : على استغالله في عمارة الدنيا واآلخرة، كما قال 
قرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل رمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقبل ه
ومع ذلك فهو سريع االنقضاء، كما قال ، ، فإن أمده غيب ال يعلمه إال اهلل(2)موتك"
الروم: ] ڱ  ں        ں  ڻ   ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ : تعالى
: ، وقال تعالى[46: النازعات] مت     ىت  يت  جث  مث  ىث      يث  حج     مج  جح  :، وقال تعالى[11
 گ   گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ [المؤمنون :

112 ،113]. 
ده ما مثلي ومثل ومالي، والذي نفسي بيوما للدنيا للدنيا  لي وما "ما: وقال 

من نهار ثم راح  سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة   الدنيا إال كراكب
 .(3)ها"وترك

                                                           

 . 613، 10/612 ،مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (1)
مل، رقم أخرجه البيهقي في شعب اإليمان من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما، الزهد وقصر األ (2)

 . 3/168( 3311، وصححه األلباني في صحيح الترغيب، رقم )12/436( 8363)
(، 3818رقم ) أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث اين عباس رضي اهلل عنهما، كتاب الرقاق، (3)

 . 8/140 (6318وقال األلباني في التعليقات الحسان: حسن صحيح، رقم ) ،4/344
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ن اهلل سيسأل اإلنسان عن وقته وسيحاسبه عليه، قال  " ال تزول قدما عبد : وا 
ين وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أ فناهالقيامة حتى يسأل عن عمره فيما أ يوم

 .(1)نفقه، وعن جسمه فيما أباله"أاكتسبه وفيما 
 : املطلب الرابع

 وقاتمكانة وقت العصر بني األ
قسم اهلل سبحانه وتعالى به في سورة سماها باسمه وهي لوقت العصر الذي أ

سواء كان بمعنى وقت صالة العصر أو عصر  معين  من العصور أو عصر( )سورة ال
 تي: مكانٌة متميزٌة بين سائر األوقات يمكن أن نبرزها فيما يأبمعنى الدهر أو الزمن 

 :قسم بهاهلل أ أن   -1
"فإن  ؛داللة على أن وقت العصر وقت شريف م وفي هذايعظوال يقسم اهلل إال ب

حواله، وبأمور قدرة اهلل تعالى في خلق العالم وأزمن يذكِّر بعظم  هالقسم به باعتبار أن
 .(2)الة المخصوصة أو عصر معين مبارك"عظيمة مباركة مثل الص
"أقسم سبحانه بالعصر وهو الدهر لما فيه من العبر من جهة : قال الشوكاني

بينة  ك داللة  دوار وتعاقب الظالم والضياء، فإن في ذلل والنهار على تقدير األمرور اللي
 .(3)وجل وعلى توحيده" على الصانع عز

وقال ابن عثيمين:" إن العصر هو الزمان وهذا هو األصح أقسم اهلل به لما يقع 
فيه من اختالف األحوال، وتقلبات األمور، ومداولة األيام بين الناس وغير ذلك مما هو 
مشاهٌد في الحاضر، ومتحدٌث عنه في الغائب. فالعصر هو الزمان الذي يعيشه الخلق، 

                                                           

، 4/612( 2413، باب في القيامة، رقم )األسلمي  اخرجه الترمذي في سننه من حديث أبي برزة (1)
 . 1/30( 126حديث حسن صحيح، وذكره األلباني في صحيح الترغيب، رقم ) وقال:

 .30/128 ،التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن محمد بن عاشور (2)
 . 1/600فتح القدير:  (3)



 

  
20 

1 

وحربا  وسلما ، وصحة  ومرضا ، وعمال  صالحا  وعمال  سيئا  ، ورخاءا   وتختلف أوقاته شدة  
 .(1)إلى غير ذلك مما هو معلوم للجميع"

 :بين األوقات وسط   أن العصر وقت   -2
ن المغرب والعشاء ليال ، أي انه وسٌط يفهو وسط بين الصبح والظهر نهارا  وب

هو بذلك يجمع بين الليل يقع في آخر النهار وأول الليل، ف بين الليل والنهار، فهو
المضيء المشمس وال بالظالم الدامس، وال بالحار بوالنهار وهو بذلك وقت معتدل، ليس 

فهو بذلك خير ، وال بالبارد ولكنه وسط بين ذلك. وفي هذه الوسطية من الخيرية ما فيها
ن "خير األم كما ورد في األثر. ويؤكد هذه ، (2)ر أوساطها"و األوقات وأفضلها، وا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ   : لوسطية لوقت العصر قوله تعالىا

صالة  (3)والمراد بالصالة الوسطى على راي بعض المفسرين ،[238البقرة ] پ
"شغلونا عن : يوم األحزاب قال: قال رسول  العصر، ويؤكد ذلك ما روي عن علي 

 .(4)الصالة الوسطى، صالة العصر مأل اهلل بيوتهم وقبورهم نارا "
ذا كانت صالة العصر هي الصالة الوسط ، فهذا يعني بالتالزم أن وقت ىوا 

 العصر هو الوقت الوسط بين األوقات.
الصلوات ؛ألن وهذه الوسطية الزمانية هي التي جعلت صالة العصر أفضل 

وقتها أفضل األوقات كما وردت بذلك اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية التي سنعرض 
 لها في موضعها إن شاء اهلل تعالى. 

                                                           

 .303تفسير جزء عم: ص  (1)
( 6132أخرجه البيهقي في شعب اإليمان من رواية مطرف بن عبيد اهلل، االقتصاد في النفقة، رقم ) (2)

 .1/113( 41، وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه، رقم )8/118
 . 1/168 ،أنظر. جامع البيان في تأويل القرآن: محمد ين جرير الطبري (3)
ساجد ومواضع الصالة، باب الدليل لمن قال الصالة الوسطى هي أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الم (4)

 .1/433( 623صالة العصر رقم )
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يقول ابن عاشور مؤكدا  أن العصر من الليل كما هو من النهار، أي وسٌط 
ظهر وبين اصفرار انه علٌم لوقت  بين آخر وقت ال العصر   لفظ   إطالق   "واشهرُ : بينهما

 .(1)الشمس"
 :ارتباطه بصالة العصر -3

ٱ  ٻ   : وهي من أفضل الصلوات كما ورد بذلك الكتاب والسنة، قال تعالى

. والمراد بالصالة الوسطى [238: البقرة] ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ
 كما مر معنا صالة العصر.

 الداللة على فضل صالة العصر في هذه اآلية هو:وجه و 
"والصالة : : أن اهلل قد ذكر صالة العصر دون غيرها من الصلوات، فقالأوالا 
 .الوسطى"

)حافظوا على الصلوات( : : أن اهلل ذكرها مرتين: فذكرها ذكرا  عاما ، فقالثانياا 
 . "والصالة الوسطى": ومن ضمنها صالة العصر، ثم ذكرها ذكرا  خاصا ، فقال

 لعصر.وفي هذا داللة واضحة على أفضلية صالة ا
 منها:وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل صالة العصر، 

 .(2)"من صلى البردين دخل الجنة": قوله  -
 .(3)والبردان: صالة الفجر وصالة العصر

  .(4)"من ترك صالة العصر فقد حبط عمله": وقوله  -
نت صالة العصر من أفضل الصلوات فإن وقت العصر من أفضل اإذا كف
 األوقات. 

                                                           

 . 128، 30/128التحرير والتنوير:  (1)
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي بكر بن عبداهلل، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب فضل  (2)

 .1/140( 631صالة الصبح والعصر، رقم )
 .1/140تعليقات محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم،  (3)
أخرجه البخاري في صحيحه، من حديث بريدة، كتاب مواقيت الصالة، باب إثم من ترك العصر، رقم  (4)

(128 )1/203 . 
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 :الثاني املبحث

 ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ يف قوله تعاىل 
 : املطلب األول

 طابيةاخل هتالتوكيد ووظيف
سُتهلت السورة بها إلقناع المخاطب بأهمية ا (1)وهذا ما توحي به ثالثة مؤكدات

 اإليمان في تجنب الخسارة األبدية.
 :معنى التوكيد في اللغة

ثََقُه، : قال ابن منظور ُته و "َوك َد الَعق َد: َأو  ُته إيكادا ، آوالهمزة فيه لغٌة. يقال: وأك د  َكد 
. وُيقال: َوك د ُت الَيم   ُته. وَتَوك َد األمر وَتَأك َد َبم ع نى  ي َن، والهمز في وبالواو أفصح، أي َشَدد 

ذا َحَلف َت فَوكِّد  وقال : العقد أجود، وتقول ، وا  َت َفَأكِّد  َل في أبو العباس: التوكيد َدخَ إذا َعَقد 
 .(2)الكالم إلخراج الشك"

حكام. َوأَ و والكاف والدال: كلمة تدل على ش"الوا: وقال ابن فارس ك د  َعق َدَك، و د وا 
 .(3)أي ُشد ه"

 معنى التوكيد في االصطالح: 
 أوالا: معنى التوكيد عند النحويين.

 .(4)" التوكيد تمكين المعنى في النفس": قال العكبري
زالة االتساع": وقال ابن جني  .(1)"التوكيد لفظ يتبع االسم المؤكد لرفع اللبس وا 

  

                                                           

 )الالم المزحلقة(. القسم، ونون التوكيد الثقيلة، والم االبتداء وهي: (1)
 . 3/466لسان العرب: مادة )َوكَد(  (2)
 . 6/138مقاييس اللغة: مادة )َوَكَد(  (3)
 . 1/384اللباب في علل البناء واإلعراب:  (4)
 . 84ص اللُّمع في العربية: (1)
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 ثانياا: معنى التوكيد عند البالغيين.
ختالف غرض التوكيد عند البالغيين أسلوٌب من أساليب الخبر، وهي "تختلف با

 وهو على ثالث حاالت: ،(1)المتكلم وحال المخاطب"
ا  من الحال يلقى إليه الخبر خاليي هذه أن يكون خالي الذهن من الحكم، وف -أ

 هذا الضرب من الخبر ابتدائيا . أدوات التوكيد، ويسمى
أن يكون مترددا  في الحكم طالبا  أن يصل إلى اليقين في معرفته، وفي هذه  -ب

 . طلبيا  رب له ليتمكن من نفسه، ويسمى هذا الضه دالحال يحسن توكي
ب أن يؤكد الخبر بمؤكد أو أكثر وفي هذه ا لحال يج، أن يكون منكرا  له -ج

 .(2)ويسمى هذا الضرب إنكاريا  ، عفا  على حسب إنكاره قوة  وض
 الوظيفة الخطابية للتوكيد. 

لتي تقوم بوظائف إن "أسلوب التوكيد كغيره من أساليب اللغة العربية المختلفة ا
زالة وأغراض تخدم السي وتمكين ، االتساعاقات التي توجد فيها، فمنها: رفع اللبس، وا 
 المعنى في النفس.

فأسلوب التوكيد يقوم بوظائف تخدم النحو والبالغة، فالنحاة يهتمون بالتراكيب 
جعلون هل البالغة يجعلون جل اهتمامهم بالمعاني وما ترمي إليه، ويأواأللفاظ، و 

م خر من أساليب التوكيد، فكل تلك األساليب تقريبا  تقو استخدام أسلوب مكان أسلوب آ
 .(3)وهو تثبيت المعنى والصورة في ذهن السامع" ،بغرض يعد من أهم أغراض التوكيد

  

                                                           

 . 313دراسات في علوم القرآن: محمد بكر إسماعيل، ص  (1)
 . 116، 111البالغة الواضحة: علي الجارم، مصطفى أمين، ص  (2)
 . 14كتب إعراب القرآن: أسماء موسى الليمون، ص أسلوب التوكيد في (3)
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 : املطلب الثاني
 بطالن األديان وصحة اإلسالم

ٻ  ٻ   : تعالى به الحكم على الناس كلهم بالخسران في قوله وهو ما يوحي

 .ٻ  پ  پ
ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  : ر اهلل سبحانه وتعالى هذه الحقيقة بقولهوقد قر  

 [81ال عمران: ] ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ    چڃ  ڃ  چ   چ  چ : وقوله

ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ    ژڈ   ڈ  ژ

  ےھ  ھ  ھ   ھ  ے  ہۀ  ہ  ہ  ہ  ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ڱڱ

 .[18،20ال عمران ] ۓ  ۓ  ڭ  ڭ
ٺ  ٺ       ٺ  ٺ     ڀپ  پ  ڀ  ڀ         ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ : وقوله

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

 -131البقرة ] ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  گگ  گ  گڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  ژڈ  ڈ  ژ
133] 

"ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم : وقوله 
ما حل له ، وا بباطل أو تكذبوا بحق، فإنه لو كان موسى حيا  بين أظهركمقإما أن تصد

 .(1)إال أن يتبعني"
  

                                                           

، 22/468( 14631أخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبداهلل، مسند جابر بن عبداهلل، رقم ) (1)
 . 3/628( 3203وذكره األلباني في الصحيحة، رقم )
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آمنا باهلل وما أنزل إلينا )"ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم وقولوا : وقوله 
 .(1)"  (وما أنزل إليكم

هل أصابه من بعض أبكتاب  أتى النبي  وروي أن عمر بن الخطاب 
فيها يا ابن الخطاب والذي  (2)"أمتهوكون: ، فغضب، وقالالكتاب فقرأه على النبي 

تكذبوا به، فيخبروكم بحق فنفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ال تسألوهم عن شيء 
والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا  ما وسعه إال أن  ،أو بباطل فتصدقوا به

 .(3)يتبعني"
 .(4)مم" "أنا حظكم من األنبياء وانتم حظي من األُ : وقوله 

وهناك الكثير من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تقرر هذه الحقيقة 
 وتؤكدها. 

 : املطلب الثالث
 الكفر جتارة خاسرة

 «لأ»لى الناس جميعا  الذي تدل عليه نسبته إالخسران و  وهذا ما يوحي به لفظ
 )إن االنسان لفي خسر(.: تعالى ية التي تفيد العموم في قولهاالستغراق

وفي هذا التعبير القرآني عن الكفر بالخسران الذي يدل عليه االستثناء بعده )إال 
لمعنى الكفر، وهذه هي طريقة القرآن في التعبير عن المعاني، فإنه  يدٌ الذين آمنوا( تجس

 .(1)ن دائرة الذهن إلى دائرة الحسِّ ينقل المعنى م

                                                           

: "ال تسألوا أهل  أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة، كتاب الشهادات، باب قول النبي (1)
 . 6/2638( 6828رقم ) الكتاب عن شيء"،

 أمتهوكون: أي  أمتحيرون في دينكم حتى تأخذوا العلم من غير كتابكم ونبيكم.  (2)
 . 23/348( 11116مسند جابر بن عبداهلل، رقم)، اخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبداهلل (3)
( 3214مة، رقم )ث أبي الدرداء، كتاب الوحي، باب فضل األأخرجه ابن حبان في صحيحه من حدي (4)

 . 3/628( 3203وذكره األلباني في الصحيحة، رقم ) ،16/183
 . 36التصوير الفني في القرآن: لسيد قطب، ص :أنظر (1)
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وفي القرآن الكثير من اآليات التي تعبر عن هذا المعنى التجاري للكفر خسارة ، 
 منها: 

ۅ  ۉ  ۉ        ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   : قوله تعالى -

 .[81: ل عمرانآ] ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ۇئوئ  ۇئ   وئ 
 [23: الفرقان] ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ : وقوله تعالى -
  ۇئى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ىې  ې  ې           ې : وقوله تعالى -

 .[18: إبراهيم] ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ېئۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ                  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ   : تعالى وقوله -

 .[38]النور:  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڈڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ     : وقوله تعالى -

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ             ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  

 .[101-103الكهف ] ڭ
: المائدة] ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب : وقوله تعالى -

1]. 
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   : وقوله تعالى -

 .[81ل عمران: آ] چ
ڍ       ڇڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ : وقوله تعالى -

 .[11: الزمر] ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ
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 املبحث الثالث

 پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   : يف قوله تعاىل

 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ
 : املطلب األول

 اإلميان جتارة راحبة
)إال الذين : تعالى به االستثناء من الخسارة العامة في قوله وهو ما يوحي

 آمنوا...(.
 معنى اإليمان في اللغة.

م من اللغويين وغيرهم أن اإليمان معناه لهل الع"اتفق أ: قال ابن منظور
 .(1)التصديق"

 معنى اإليمان في الشرع.
اإليمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص أن "ذهب أهل السنة إلى 

 .(2)بالمعصية"
وفي القرآن الكثير من اآليات التي تقرر المعنى التجاري لإليمان ربحا  كما 

 : منها ،قررت المعنى ذاته للكفر خسارة  
ائ  ائ  ەئ  ەئ           وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   : قوله تعالى

حئ     مئ    جئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی

 .[30، 28: فاطر] ىئ           يئ
ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے      : وقوله تعالى

ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ                ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې         ڭے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ

                                                           

 .13/23لسان العرب: مادة )أمن(  (1)
 .8/3 ،اعتقاد أهل السنة: عبداهلل بن عبدالرحمن بن جبرين (2)
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 ىئ     ىئ  ىئ  ېئۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ۆئەئ  ەئ      وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ائې      ې  ى  ى  ائ
 .[13-10: ]الصف

  ۅۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ : وقوله تعالى

ۇئ    ۇئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ىۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې

: التوبة] ی  ی  ی  جئ  حئ  یېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ
111]. 

ہ   ھ  ھ    ہڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ : وقوله تعالى

 .[203: البقرة] ھ
، مهاجرا  إلى النبي  قبلأ"الرومي لما صهيب وقد نزلت هذه اآلية في حديث 

ثم قال: يا معشر قريش،  في كنانته، عن راحلته وانتشل مافأتبعه نفٌر من قريش، فنزل 
في   تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معيلقد علمتم أني أرماكم رجال  وأيم اهلل ال

ن شئتم دلل، شيء ثم افعلوا ما شئتم منهضرب بسيفي ما بقي في يدي كنانتي، ثم أ تكم وا 
قال: ربح  المدينة ى النبي فلما قدم عل نعم،: قالواعلى مالي بمكة وخليتم سبيلي. 

اهلل واهلل رؤوف  الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضاة)ومن  :البيع أبا يحيى، ونزلت
 .(1)"(بالعباد

 : املطلب الثاني
 اإلميان ماو قر يف القلب وصدقه العمل

 .( .)وعملوا الصالحات.: تعالى ي به قولهوهذا ما يوح
بغض النظر  في القرآن تقريبا   اأينما وجد: فاإليمان والعمل الصالح متالزمان

م ثمرة من ثمراته مل باإليمان أهو جزء من اإليمان أعالقة الع عن اختالف العلماء في
وسواء كان شرط صحة أم شرط كمال، وفي القرآن كثير من اآليات التي  ؟أم شرط له

                                                           

 . 40لباب النفول في اسباب النزول: عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، ص (1)
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تقرر هذه الحقيقة )حقيقة التالزم بين اإليمان والعمل( في إشارة إلى وجوب هذا التالزم، 
 منها: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ   : قوله تعالى -

 [21: البقرة] ڀ
ڭ  ڭ    ۓھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ : قوله تعالىو  -

 [82 :البقرة] ڭ  ڭ
ڳ     ڳ  ڳ  ڱ   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  : وقوله تعالى - 

 [233: البقرة] ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ
 .(1)"إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له باإليمان": وقوله  -
"إن اإليمان ليس بالتحلي وال بالتمني، إنما : ويقول الحسن البصري رحمه اهلل -

 .(2)اإليمان ما وقر في القلب وصدقه العمل"
 : الثالث املطلب

 الدين النصيحة
 )وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر(.: تعالى وهو ما يوحي به قوله

"كلمة : فإن التواصي بالحق والصبر من النصيحة، والنصيحة، كما قال الكفوي
 .(3)للمنصوح له" الحظ حيازةجامعة معناها 

الصالح، والنهي عما فيه  ما فيه"النصيحة: هي الدعاء إلى : وقال الجرجاني
 .(4)الفساد"

                                                           

( 11321رقم ) ،مسند أبي سعيد الخدري ، أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري (1)
18/211 . 

 .3/188( 31211أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الزهد، رقم ) (2)
 .808الكليات، ص (3)
 .241كتاب التعريفات: علي بن محمد بن الجرجاني، ص  (4)
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"الدين : ن النصيحة عماد الدين وقوامه، بل هي الدين كله، قال أوبهذا يتضح 
 .(1)قال هلل ولكتابه، ولرسوله، وألئمة المسلمين وعامتهم" قلنا: لمن؟، النصيحة

ذا تعرف الجز : فقوله ءان دل )الدين النصيحة( مبتدأ وخبر، وهما معرفتان، وا 
ر على النصيحة، ، أي أن الدين محصور ومقصو (2)على معنى الحصر والقصر ذلك
همية النصيحة ومكانتها في اإلسالم، "وأن ذا إن دل على شيء فإنما يدل على أوه

تشمل خصال اإلسالم واإليمان واإلحسان التي ذكرت في حديث جبريل عليه النصيحة 
 .(3)السالم"

اإلسالم وحياة المسلمين حاال  النصح في وقد وردت أحاديث كثيرة تؤكد أهمية 
 ال ، منها: ومآ

  .(4)على النصح لكل مسلم" "بايعت النبي : ما روي عن جرير بن عبداهلل قال
"أحب ما تعبدني به عبدي : قال اهلل: قال وروي عن أبي أمامه عن النبي 

 .(1)إلي: النصح لي"
 .(6)خاه فلينصحه""إذا استنصح أحدكم أ: وقال 

 : املطلب الرابع
 األمر باملعروف والنهي عن املنكر

)وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر(. فإن : وهو ما يوحي به أيضا  قوله تعالى
التواصي بالحق والصبر يمثل الصورة العامة لفريضة األمر بالمعروف والنهي عن 

                                                           

أخرجه مسلم  في صحيحه من حيث تميم الداري، كتاب اإليمان، باب بيان أن الدين النصيحة، رقم  (1)
(11 )1/34. 

 . 8/3أنظر :شرح مائة المعاني والبيان: أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي،  (2)
 .1/44 ،غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب: محمد بن أحمد السفاريني (3)
 . 1/31( 16رقم ) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب بيان أن الدين النصيحة، (4)
 . 36/128( 22181أخرجه أحمد في مسنده، تتمة مسند األنصار، رقم ) (1)
 . 24/183( 11411مسند المكيين، رقم )أخرجه أحمد  في مسنده من حديث أبي يزيد،  (6)
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ى وصبرهم علاستقامة الناس على دين اهلل إن غايتها والحكمة من مشروعيتها ف، المنكر
 . ذلك حتى يلقوا ربهم

خيرية  فاض في ذكر هذه الفريضة والحث على أدائها والقيام بها، وربطَ لهذا أ
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   : األمة بها فقال

 .[110: ل عمرانآ] ٹ
واآليات التي دلت على مشروعية فريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 منها:، كثيرة
ڻ    ڻڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻ : قوله تعالى -

 .[104: ل عمرانآ] ڻ  ۀ  ۀ
ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  : وقوله تعالى -

 .[41: الحج] گ  گ  گ   ڳ   گک  ک  ک  ک
ا حتى ال يحدث لهم وكما أمر اهلل المسلمين بأداء هذه الفريضة نهاهم عن تركه

ٹ   : قال تعالى، مم السابقة من اللعن والطرد والغضبهم من األما حدث ألسالف

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڄڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ

، 38: المائدة] ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڍچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
38 ] 

نهي عن المنكر دلت السنة ن على مشروعية األمر بالمعروف والوكما دل القرآ
 :منها ،النبوية على ذلك أيضا  في كثير من األحاديث
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ليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم فمن رأى منكم منكرا  " : هقول 
 .(1)يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان"

يوشكن لو أعن المنكر  ن  لتنهوُ بالمعروف و  ن  "و الذي نفسي بيده لتأمرُ : وقوله 
 .(2)عليكم عقابا  منه، ثم تدعونه فال يستجاب لكم"وجل أن يبعث  اهلل عز

 ن  ن المنكر، ولتأخذُ ع ن  بالمعروف ولتنهوُ  ن  "والذي نفسي بيده لتأمرُ : وقوله 
ه على الحق أطرأ، أو ليضربن  اهلل بقلوب بعضكم على بعض ن  على يد الظالم، ولتأطرُ 

 .(3)ثم يلعنكم كما لعن من قبلكم"
همية االمر بالمعروف والنهي عن أومن جملة هذه اآليات واألحاديث إشارة إلى 

 المنكر في استقامة المجتمعات وحمايتها. 
 : املطلب اخلامس

 التمسك باحلق
فإن ، )وتواصوا بالحق(: تعالى وهو ما يوحي به التواصي بالحق في قوله
 وفيه وله.الهدف من التواصي بالحق هو التمسك به والبقاء عليه 

 تعالى، والشيء الحق، أي اسٌم من أسماء اهلل "حق كما عرفه الجرجاني:الو 
 . ستعمل في الصدق والصواب أيضا ، يقال: قول حق وصوابي، و حقيقة   الثابت

                                                           

، كتاب اإليمان، باب بيان كون النهي عن أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعدي الخدري  (1)
المنكر من اإليمان وأن اإليمان يزيد وينقص وأن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبات، رقم 

(48 )1/68. 
أخرجه البيهقي في شعب اإليمان من حديث حذيفة بن اليمان ،االمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم  (2)

 -3030، وذكره األلباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته، وقال: حسن، رقم )10/14( 3112)
2388 )2/1188، 

( 3138ن الناس، رقم )أخرجه البيهقي في شعب اإليمان من حديث عبداهلل بن مسعود، الحكم بي (3)
 . 1/262( 1822وذكره األلباني في ضعيف الجامع الصغير، رقم ) ،10/44
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، وفي اصطالح أهل المعاني: هالحق: في اللغة هو الثابت الذي ال يسوغ إنكار 
باعتبار ، ل والعقائد واألديان والمذاهباالحكم المطابق للواقع، يطلق على األقو هو 

 .(1)اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل"
والمقصود بالحق الذي يجب التواصي به والتمسك بحبله، والحياة به والموت 

 عليه: هو اإلسالم. 
 وما أكثر اآليات واألحاديث التي تدل على التمسك بالحق باإلسالم وتدعو إليه. 

 فمنها:  ،أما اآليات
 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ : قوله تعالى -

 [81: ل عمرانآ]
ڤ  ڦ  ڦ    ڤٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ                 ڤ  ڤ : وقوله تعالى -

 .[3: األعراف] ڦ
 گ       گ  گ  گ  ڳ   کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک : وقوله تعالى -

 [112: ]هود
 [103: ل عمرانآ] ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ : تعالىوقوله  -
 [43]الزخرف:  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ےھ  ھ   ھ   ے : وقوله تعالى -
ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇ : وقوله تعالى -

 [113: ]األنعام ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ڎڎ
 وأما األحاديث، فمنها: 

اإليمان: أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه "ثالث من كن فيه وجد حالوة : قوله 
ن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أمما سواهما، وأن يحب المرء ال يحبه إال في اهلل، و 

 .(2)أن يقذف في النار"
                                                           

 . 88ص التعريفات، (1)
( 16أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك، كتاب اإليمان، باب حالوة اإليمان، رقم ) (2)

1/12. 
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مرين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب اهلل وسنة أت فيكم كر "ت: وقوله 
 .(1)نبيه"

ن عبٌد حبشي، فإنه من يعش تقوى اهلل والسمع "أوصيكم ب: وقال  والطاعة، وا 
ياكم و ، منكم يرى اختالفا  كثيرا   منكم ذلك حدثات األمور فإنها ضاللة فمن أدرك موا 

 .(2)يها بالنواجذ"لعلخلفاء الراشدين المهديين، عضوا فعليه بسنتي وسنة ا
 : طلب السادسامل

 التحلي بالصرب
 .)وتواصوا بالصبر(: تعالى وهو ما يوحي به التواصي بالصبر في قوله

 .(3)لم البلوى لغير اهلل ال إلى اهلل"أ"ترك الشكوى من : والصبر كما قال الجرجاني
اإلمساك في ضيق... والصبر حبس النفس الصبر: ": وقال الراغب األصفهاني

  .(4)لشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه"على ما يقتضيه العقل وا
ط بالمقدور وحبس اللسان عن عن التسخُّ "الصبر حبس النفس : وقال ابن القيم

 .(1)الشكوى وحبس الجوارح عن المعصية"
بالتحلي به والتزامه في كل حال: على الطاعات وعن  وقد أمر اهلل 

ۓ   : المعاصي، وعلى االبتالءات، واالستعانة به في جميع األحوال، قال تعالى

ائ  ائ   : تعالى وقال، [41: البقرة] ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆ  ڭۓ  ڭ

                                                           

. وقال األلباني: 2/888( 3بالقدر، رقم ) كتاب القدر باب النهي عن القول، خرجه مالك في الموطأأ (1)
 . 1/186( 43حسن، مشكاة المصابيح، رقم )

أخرجه الترمذي في سننه من حديث العرباض بن سارية، باب ما جاء في االخذ بالسنة واجتناب البدع،  (2)
 هذا حديث صحيح.  ، وقال:1/44( 2636رقم )

 .131ص التعريفات: (3)
 )بتصرف( .  434ص المفردات في غريب القرآن، (4)

 . 1( الوابل الصيب من الكلم الطيب: ص(1
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وقال ، [200: ل عمرانآ] ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ
 .[123: النحل] وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ : تعالى

حاديث كثيرة دعت إلى الصبر ورغبت فيه، وحثت على التحلي به، وقد وردت أ
 منها: 

 .(1)"صف اإليمان، واليقين اإليمان كله"الصبر ن: قوله  -
 .(2)حٌد عطاء  خيرا  وأوسع من الصبر"أي "ما أعط: وقوله  -
 .(3)"أفضل اإليمان الصبر والسماحة": وقوله  -
 .(4)اء""الصبر ضي: وقال  -

  

                                                           

اخرجه البيهقي في شعب اإليمان من حديث عبداهلل بن مسعود، باب الصبر على المصائب، رقم  (1)
 صحيح موقوف. وقال: 3/138( 3383، وذكره األلباني في صحيح الترغيب، رقم )12/184( 8266)

، كتاب الرقاق، باب الصبر عن محارم ه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أخرج (2)
 .8/88( 6430اهلل، رقم )

، وذكره األلباني في 13/286( 10344أخرجه البيهقي في شعب اإليمان من حديث الحسن، برقم ) (3)
 . 3/482( 1481الصحيحة رقم )

( 223االشعري كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، رقم )أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك  (4)
1/203 . 
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 اخلامتة
هلل الذي وفقني للكتابة في هذا الموضوع )هدايات قرآنية في سورة  الحمد

فإني بعد هذا  ، الكريم خدمة  لكتابه العظيم وسنة نبيه على إتمامه وأعانني العصر(
سرع في رياضها، والتحليق التطواف السريع في رحاب هذه السورة المباركة والتجوال األ

في آفاقها والسباحة السطحية على شواطئها وال أقول في بحارها فإن  كثر سرعة  األ
 السباحة في أعماق بحارها غاية ال تدرك وحلٌم ال يترك. 

 : يأتي ما قد خلصت إلىله وفي ختام هذا البحث إني بعد ذلك ك
ر متناهية رغم صغر حجمها، سورة العصر ومعارفها وهداياتها غيأن معاني  -1

، وما وقفت عليه من هداياتها إنما هو مما ا، وقلة ألفاظهاومحدودية آياته
 يدل عليه ظاهرها بأدنى تأمل.

 ألمور الدنيا واآلخرة. شامل   حياة   وى الخطاب منهجُ أنها بداللة اإلشارة وفح -2
 .فهي منهج تربوي شمولي لتربية الفرد والمجتمع 

  ومنهج سلوكي شامل في التخاطب والدعوة والتعامل مع اهلل واإلنسان
 والكون والحياة والزمان والمكان.

 .و تدبر الناس هذه السورة لكفتهم"ل" ما قال اإلمام الشافعي رحمه اهللك
 .على خلقه إال هذه السورة لكفتهم"لو ما أنزل اهلل حجة وفي لفظ أنه قال:"

ة والتوجيه والوعظ واإلرشاد، خطابي معتبر في الدعو  سلوبٌ أن القسم أ -3
 التصديق.و اإلقناع وتوليد التأثير  لتحقيق

 سأل عما يفعل.له، واهلل يفعل ما يشاء وال يُ  علٌ ن إقسام اهلل بمخلوقاته فأ -4
قيمة الوقت وأهميته والحرص على  ارة إلىن إقسام اهلل بالعصر فيه إشأ -1

 استغالله في عمارة الدنيا واآلخرة.
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أن التوكيد أسلوب خطابي معتبر ومهم في إقناع اآلخر وحمله على  -6
 التصديق ينبغي تفعيله ومراعاته. 

 ر خاسر .أن الناس فريقان: مؤمن رابح، وكاف -3
، وال قيمة للعمل بال فال قيمة لإليمان بال عمل أن اإليمان والعمل متالزمان، -8

 إيمان .
 أن الدين النصيحة كما ورد في الحديث الصحيح. -8
وضرورية الستقامة النهي عن المنكر فريضة شرعية و أن األمر بالمعروف  -10

 راد وجماعات على دين اهلل، وحمايتها من االنحراف عنه.المجتمعات أف
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