قبسات من سورة العصر

د .ربيع أحمد

سورة العصر مليئة ابلدروس و العرب اليت حيتاج هلا كل إنسان ليحيا حياة طيبة يف دنياه وأخراه ورغم
قصر كلماهتا وألفاظها إال أهنا مجعت أهم أسباب السعادة يف الدارين ،والسعيد من عمل هبهذه السورة
،واحملروم من مل يعمل هبا .
اْلنْسا َن لَِفي ُخس ٍر إَِّال الَّ ِهذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
قال تعاىل َ ﴿ :وال َْع ْ ِ
اَ ْوا ِاب ِْلَِ ِّ
الصاِلَات َوتَ َو َ
َ َ َ
ْ
ص ِر إ َّن ِْ َ
لص ِْرب ﴾ [العصر ]3-1 :وههذا قسم من هللا ابلعصر الهذي هو الليل والنهار ،حمل
اَ ْوا ِاب َّ
َوتَ َو َ
أفعال العباد وأعماهلم أن كل إنسان خاسر ،واخلاسر ضد الرابح.

واخلسار مراتب متعددة متفاوتة:

خسارا مطل ًقا ،كحال من خسر الدنيا واآلخرة ،وفاته النعيم ،واستح ِّ اجلحيم.
قد يكون
ً

خاسرا من بعض الوجوه دون بعض ،وهلهذا عمم هللا اخلسار لكل إنسان ،إال من اتصف
وقد يكون ً

أبربع َفات:

اْلميان مبا أمر هللا ابْلميان به ،وال يكون اْلميان بدون العلم ،فهو فرع عنه ال يتم إال به.

والعمل الصاحل ،وههذا شامل ألفعال اخلري كلها ،الظاهرة والباطنة ،املتعلقة حب ِّ هللا وح ِّ عباده ،

الواجبة واملستحبة.

ضا بهذلك ،وحيثه عليه،
والتواَي ابِل ِّ ،الهذي هو اْلميان والعمل الصاحل ،أي :يوَي بعضهم بع ً

ويرغبه فيه.

والتواَي ابلصرب على طاعة هللا ،وعن معصية هللا ،وعلى أقدار هللا املؤملة.

فباألمرين األولني ،يكمل اْلنسان نفسه ،وابألمرين األخريين يكمل غريه ،وبتكميل األمور األربعة،
يكون اْلنسان قد سلم من اخلسار ،وفاز ابلربح العظيم. 1

 - 1تفسري السعدي ص 439

وبعد ههذا التفسري املوجز هلهذه السورة الكرمية تعالوا بنا نقتبس منها بعض القبسات لتكون نرباسا لنا
يف اِلياة فرغم قصر السورة إال أهنا مجعت العديد من القبسات املهمة ْلَالح الفرد واجملتمع .
ص ِر ﴾ وههذا قسم من
ومن ههذه القبسات شرف الوقت وأمهيته فاهلل – عزوجل  -يقول َ ﴿ :وال َْع ْ

هللا ابلعصر الهذي هو الليل والنهار ،حمل أفعال العباد وأعماهلم ،وكفى ابلوقت شرفا ورفعة أن يقسم
به ملك امللوك .
وإذا أقسم هللا – عز وجل  -بشيء من خملوقاته فهو دليل على أمهية ههذا املخلوق وعظمته ،وليلفت
األنظار إليه وينبه على جليل منفعته ومن هنا ندرك أمهية الوقت يف حياتنا فيجب علينا أن نستغل

أوقاتنا خري استغالل ونغتنمها خري اغتنام فلينتبه املرء إىل تعاقب الليل والنهار ،ومرور الوقت وقصر
العمر فالعمل العمل إذ ال وقت للكسل وطول األمل مع العلم بقصر األجل ،و اْلسالم حريص كل

اِلرص على وقت املسلم ،و عن ابن عباس رضي هللا عنهما ،قال :قال النيب َ -لى هللا عليه وسلم

 « : -نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس :الصحة والفراغ ».2

وننبه أن هللا تعاىل له أن يقسم مبا شاء من خملوقاته لكن املخلوق ال يقسم إال ابخلال ِّ ،و
عن ابن عمر عن عمر أنه قال :ال وأيب ،فقال رسول هللا َ -لى هللا عليه وسلم « : -
م ْه ،إنه من حلف بشيء دون هللا فقد أشرك »

3

.

.
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ومن ههذه القبسات أيضا أمهية وفضل اْلميان و عمل الصاِلات و التواَي ابِل ِّ والتواَي ابلصرب
فاهلل – عز وجل  -بني أن الَّ ِهذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
اَ ْوا ابلصرب هم
اَ ْوا ِاب ِْلَِ ِّ َوتَ َو َ
الصاِلَات َوتَ َو َ
َ َ َ
الراحبون ،ومن سواهم خاسر ،وههذه حجة قائمة على وجوب التواَي ،والتناَح ،واْلميان والصرب،
والصدق ،وأنه ال طري ِّ للسعادة والربح إال هبهذه الصفات األربع  :إميان َادق ابهلل ورسوله .وعمل
ٍ
ٍ
وتواص ابلصرب.9
وتواص ابِل ِّ.
َاحل.
َّ ِ
ِ
ص ِر إِ َّن ِْ
آمنُوا
و العاقل البصري إذا مسع أو قرأ قوله تعاىل َ ﴿ :وال َْع ْ
ين َ
سا َن لَفي ُخ ْس ٍر إَِّال الهذ َ
اْلنْ َ
و َع ِملُوا َّ ِ ِ
لص ِْرب ﴾ فال بد أن يسعى إىل ختليص نفسه من اخلسران
اَ ْوا ِاب َّ
اَ ْوا ِاب ِْلَِ ِّ َوتَ َو َ
الصاِلَات َوتَ َو َ
َ
وذلك ابتصافه هبهذه الصفات األربع :اْلميان ،والعمل الصاحل ،والتواَي ابِل ِّ والتواَي ابلصرب.5

َّ ِ
آمنُوا َو َع ِملُوا
ين َ
ومن ههذه القبسات أيضا أمهية وفضل العلم فإذا بني هللا – عز وجل  -أن الهذ َ
َّ ِ ِ
اَ ْوا ابلصرب هم الراحبون ،ومن سواهم خاسر فههذا دليل على أمهية
اَ ْوا ِاب ِْلَِ ِّ َوتَ َو َ
الصاِلَات َوتَ َو َ
العلم وفضله إذ ال حيصل اْلميان لإلنسان إال بعد أن يعلم ما يؤمن به علما يقينيا ،وكيف يؤمن

اْلنسان مبا ال يعلمه ؟! فال يكون اْلميان إمياان إال ابلعلم مع عدم الشك واالرتياب قال تعاىل﴿ :
إِ ََّّنَا الْم ْؤِمنو َن الَّ ِهذين آمنوا ِاب َِّ
َّلل َوَر ُسولِ ِه ُُثَّ َملْ يَ ْرََتبُوا﴾ [اِلجرات،]15:و اْلميان هو تصدي ِّ يقيين
َ َُ
ُ ُ

يستلزم االنقياد و اْلذعان  ،وال يكون اليقني إال ابلعلم ،إذ العلم هو الهذي يوَل إىل اليقني،و اجلهل
يوَل إىل الشك والريب وال يوَل إىل اليقني.
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وال يعمل اْلنسان الصاِلات إال إذا كان يعلمها فمن ال يعلم الصاِلات ال يعمل الصاِلات فالبد

للعلم لكي نعمل الصاِلات،و ال ميكن أن تقدم على أي شيء إال على أساس العلم ال ميكن أن

تقدم على عمل اخلري وعمل الصاِلات إال على أساس العلم فمن اليعلم اخلري ومن ال يعلم

الصاِلات كيف يقدم عليها ؟! واألعمال و األقوال اليت بغري علم ال قيمة هلا  ،وال نفع فيها مما
يدل على أمهية العلم .

وعمل الصاِلات أحد أسباب الفوز و السعادة يف الدارين ،وههذا دليل على أمهية العلم من أجل

عمل الصاِلات اليت توَل إىل الفوز و السعادة يف الدارين .

ولكي يدعو اْلنسان إىل اِل ِّ ويتواَى به البد أن يعلم اِل ِّ فمن ال يعلم اِل ِّ ال يدعو إليه و

التواَي ابِل ِّ والدعوة إيل اِل ِّ أحد أسباب الفوز و السعادة يف الدارين مما يدل على أمهية العلم

من أجل التواَي ابِل ِّ والدعوة إيل اِل ِّ الهذي يوَل إىل الفوز و السعادة يف الدارين .

ومن ههذه القبسات أيضا أن اْلميان وحده ال يكفي للفوز و السعادة يف الدارين بل ال بد من

ص ِر
عمل الصاِلات مع اْلميان أي ال بد من اقرتان اْلميان بعمل الصاِلات قال تعاىل َ ﴿ :وال َْع ْ
اْلنْسا َن لَِفي ُخس ٍر إَِّال الَّ ِهذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
اِل ِ
ِ
ات ﴾ أي أن كل إنسان يف خسارة ونقصان
الص َ
َ َ َ
ْ
إ َّن ِْ َ
وهالك إال من مجعوا بني اْلميان َّ
ابَّلل وعمل الصاِلات فإهنم يف ربح ،ال يف خسر إذ أهنم آمنوا
بقلوهبم ،وعملوا جبوارحهم و أعضائهم .
ونعلم أن اْلميان قول وعمل قول ابلقلب واللسان وعمل ابلقلب واجلوارح واألركان فعطف عمل
الصاِلات على ا ِْلميان مع أن عمل الصاِلات داخل يف اْلميان من أجل االهتمام بعمل
الصاِلات ،والتأكيد على أن تصدي ِّ القلب وحده ال ينفع دون العمل .

وقد وعد هللا -عز وجل -من مجع بني اْلميان وعمل الصاِلات بدخول اجلنة يف الكثري من اآلايت
قال تعاىل  ﴿ :والَّ ِهذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
اِل ِ
اب ا ْجلَن َِّة ُه ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن ﴾ [ البقرة :
ات أُولَئِ َ
كأ ْ
ََ َح ُ
الص َ
َ َ َ َ
ِ
ٍ
 ، ] 22وقال تعاىل  ﴿ :والَّ ِهذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
ِ ِ
ار
الصاِلَات َسنُ ْدخلُ ُه ْم َجنَّات ََتْ ِري م ْن َحتْت َها األنْ َه ُ
َ َ َ َ
َخالِ ِدين فِيها أَبداً ﴾ [ النساء ، ] 52 :و قال تعاىل  ﴿ :إِ َّن الَّ ِهذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
اِل ِ
ت
ات َكانَ ْ
الص َ
َ َ َ
َ َ َ
َّات ال ِْف ْر َد ْو ِ
س نُ ُزًال ﴾ [ الكهف . ]102 :
َهلُ ْم َجن ُ
ومن ههذه القبس ات أيض ا أن عمل اخلري وحده ال يكفي للفوز و الس عادة يف الدارين حىت يكون
اْلنْس ا َن لَِفي ُخس ٍر إَِّال الَّ ِهذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
اِل ِ
َ ادراً عن إميان قال تعاىل َ ﴿ :وال َْع ْ ِ
ات
الص َ
َ َ َ
ْ
ص ِر إ َّن ِْ َ
﴾ ،فقد عل ِّ عدم اخلسران على اْلميان وعمل الصاِلات ،و ما عل ِّ على شرطني ال يتحق ِّ بواحد
منهما .
ومن ههذه القبس ات أيض ا أن اْلنس ان الهذي ال يؤمن ابهلل يف خس ارة حمققة وإن كان من أغىن الناس
ص ِر
ماال وجاها ،واْلنس ان الهذي يؤمن ابهلل يف ربح وفوز وإن كان أفقر الفقراء قال تعاىل َ ﴿ :وال َْع ْ
َّ ِ
ِ
إِ َّن ِْ
آمنُوا ﴾ فمص ري غري املؤمنني اخلس ارة واهللكة ،ومص ري املؤمنني
ين َ
س ا َن لَفي ُخ ْس ٍر إَِّال الهذ َ
اْلنْ َ
الفوز والنجاة والسالمة من اخلسارة .
ومن ههذه القبسات أيضا وجوب الدعوة إىل هللا و األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فال يكفي أن
يؤمن ا ِْلنسان ويعمل الصاِلات و يقتصر على إَالح نفسه ،بل البد أن يعمل على إَالح غريه

ُّب األمر ال ُْموجب للخسارة وعدم الفوز واجب  ،وههذا يدل على
ليفوز وينجو من اخلسارة ،و َتن َ

ص ِر إِ َّن ِْ
سا َن لَِفي
وجوب الدعوة إىل هللا واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر قال تعاىل َ ﴿ :وال َْع ْ
اْلنْ َ
ُخس ٍر إَِّال الَّ ِهذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
لص ِْرب ﴾ .
اَ ْوا ِاب َّ
اَ ْوا ِاب ِْلَِ ِّ َوتَ َو َ
الصاِلَات َوتَ َو َ
َ َ َ
ْ
وعطف التواَي ابِل ِّ على عمل الصاِلات رغم أن التواَي ابِل ِّ من األعمال الصاِلة ألمهيته
وأثره يف حصول الفوز و النجاة والسالمة من اخلسارة  ،ولئال يظن أحد أنه ابستكثاره من األعمال
الصاِلة يف نفسه حيصل له الفوز و النجاة وإن أمهل من جيب عليه نصحهم وأمرهم ابملعروف وهنيهم
عن املنكر .

ومن ههذه القبسات أيضا وجوب الصرب  ،حيث جعله هللا – سبحانه وتعاىل  -أحد األسباب اليت
ُّب األمر ال ُْموجب للخسارة وعدم
ال ينال الفوز إال هبا ،وعدم الصرب أحد أسباب اخلسارة،و َتن َ

الفوز واجب .

وعطف التواَي ابلصرب على التواَي ابِل ِّ رغم أن التواَي ابلصرب من التواَي ابِل ِّ لبيان أمهية
الصرب وعظم أثره يف حتقي ِّ النجاة والسالمة من اخلسارة .

وذكر التواَي ابلصرب بعد التواَي ابِل ِّ مشعر أبن الدعوة إىل اِل ِّ حتتاج إىل مصابرة و َرب ،وأن

الدعاة واملصلحني قد يلحقهم أذى من الناس فعليهم الصرب على أذى الناس ،وحتمل ما ينالونه
من األذى .

