بسم هللا الرحمن الرحيم
تفسير سورة العصر
الشيخ عبد الكريم الخضير
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
الحمددد ر را اللددالميصل وهللاددلل هللا واددلم وبددار علددل عبدددو وراد له نبينددا محمددد وعلددل هلدده وهللاددحبه أملدديص مددا
بلد:
فالمقدم وفقه هللا -إمام المسجد -لما قر الس رتيص في الصالة تردد هل المطلد ا اللصدر و النصدرل فدال د

ن

هذا له هللادلل هدذا الددردد لده هللادلل وهد ن الطلدج و األأابدة اتولدل كاندا فدي اد رة النصدرل ندم بلدد لد قلندا

األعالن خرج باام ا رة اللصرل لما قر األمام الس رتيص كأنه يخير في ...لكص لما قدم عديصل كدر ن المطلد ا
ا رة اللصر.
بيص يدي الس رة:
وا رة اللصر علل قصرها ا رة أاملة داملة -كمدا تضضدل -لخيدر الددنيا وارخدرة للللدم واللمدلل لللمدل الخدا
واللمددل المدلددديل وأدداع عددص األمددام الشددافلي -رحمدده هللا تلددالل -ندده ل د مددا ن د ل هللا علددل خلقدده إه هددذو الس د رة

لكضدهم.

وباألمكددان فددي تضسددير هددذو السد رة ن يدددكلم المدحددد

عددص أميددا بد اا الددديص تنهددا فددي لضااهددا الد أي ة كددل لضدظ

يدخل تحده ب اا كثيرة مص ب اا الديصل وهذو الس رة ا رة مكية في ق ل اتكثرل وقال بلضهم إنها مدنية.
هددذو الس د رة أدداع عددص الصددحابة -رض د ان هللا علدديهم -نهددم كددان ا إ ا الدقددل حدددهم بددارخر لددم يضدرقددا حدددل يقددر
حدهم و حدهما ا رة اللصدرل وأداع فيهدا مدص اتخبدار ممدا يدذكرو المضسدرون ن مدص قدر اد رة اللصدر كدان مدص

الذيص همن ا وعمل ا الصالحات وت اهللا ا بالحق وت اهللا ا بالصبرل هذا وإن ت اطأ علل كرو كثر المضسريصل إه نده

ه هللاددل لددهل يددذكرون هددذا فددي تضسددير هددذو الس د رةل وممددا يددذكر فيهددا مددص اتخبددار قبددل ن ندددخل فددي مضرداتهددا ن
عمرو بص اللا

قبل ن يسلم -رضي هللا عنه -هج إلل مسيلمة فسأله مسيلمة ما ا ن ل علل هللاداحبكم فقدر

عليه ا رة اللصرل فقال إني ن ل علي مثلهال ن ل علي مثلهال فقال ما ا فقال مص تراهاته واخافاته الدي تدذكر
عنه فيمدا يلدارب بده القدرهن نسدأل هللا السدالمة واللافيدةل فقدال :يدا وبدر يدا وبدرل إنمدا ندا ندان وهللاددرل وادا ر

حض وقضرل قال :ما ا تق ل يا عمرو قبدل ن يسدلمل واللددو يضدرث بمثدل هدذا الكدالم الدذي يلدارب بده كدالم عددوول
لكص عم اًر قال :وهللا إن لدللم ني علم ند كدا ال وهدذا قبدل ن يسدلم عمدرول و ندر عدص مسديلمة مدص مثدال هدذو
اتق ال الساقطة الدي ه يلارب بها الكالم اللدادي فضدالً عدص فصدك الكدالم و ندر يضداً عدص بدي اللدالع الملدري
ال نددديق الملددروش الشدداعر ندده عددارب القدرهن بكددداا مطبد

مدددداولل ااددمه اريددات البينددات فددي مد اعظ البريدداتل

وكان هللاله في ملارضة اريات.

وهللا -أل وعال -تحدى الخلقل تحدى اللرا الذيص هم فصك مص نطق ن يدأت ا بمثلدهل ندم تحدداهم بلشدر اد رل

فلم يسدطيل ال نم تحداهم بس رة ول كانا قصر الس رل كهذو الس رة و اد رة الكد نر مدثالًل لكنده لدم يقدا الدحددي
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بآيةل وقا الدحدي بس رةل لكنه لم يقا الدحدي بآية و لكم تن اللرا ه يلج ال احد مدنهم ن يقد ل ندم ن درل و
يقد ل مدددهامدانل وهمددا هيدددانل لكددص هيددة بقدددر قصددر اد رة ه يسدددطيا اللددرا ولد اأدملد ا ن يددأت ا بمثلددهل فكيد
بمثل هذا الكالم المضح للصبيانل كي
هذيانل

يقال ن مثدل هدذا ملارضدةل و ي خدذ لده ديع فدي اهعدبدارل هدذا كلده

به بكالم المجانيص الذي ه ملنل لهل فدرى علل هللا كذبا م به أنةل هذا به المجن ن.

أدداع يضداً فددي هددذو الس د رة مددا كدرو الد ار ي فددي تضسدديرول وهد ن امددرة تجد ا د ار المدينددة واددككها تبحددع عددص
النبدي -هللادلل هللا عليدده وادلم -فدددلا عليده فقالدا :يددا راد ل هللا :إنهددا دربا –تلندي الخمددر– ندم نددال ندم ولدددت

مددص ال نددال فقدلدددهل تقد ل :إنهددا دربا الخمددرل نددم نددا بلددد ن دربال نددم ولدددت مددص ال نددا نددم بلددد لد قدلددا هددذا

ال لدل هذو الل ا م الدي ارتكبدها -والخبر ايأتي الكالم عليده -يقد ل الد ار ي فدي اديار خبدرو هدذا إن النبدي -عليده

الصالة والسالم -قال لها :ما الخمر فضيه الحدل و ما ال نا فللل لم تصدل اللصدرل و مدا القددل فالندارل هكدذا قدال

ال ار ي في تضسيرو في تضسيرول في تضسير هذو الس رةل ونقله عنه اتل اي في روث الملانيل وقال تضرد بذكرو األمدام
– يقصددد بددذل الد ار ي -وإ ا طلددق فددي كدددج المدددأخريص -هادديما ممددص يندسددج إلددل مددذهج الشددافلي -األمددام فهد

المقص د – ال ار ي -قال تضرد به األمامل نم قال اتل اي :وللمري إنه إمامل وللمري إنه إمام في نقل ما ه يلرفده
ه ددل الح ددديعل فه ددل ه ددذا م دددث و م

مل م ددديدل وله ددذا الح ددديع ه هللا ددل ل ددهل ه ي أ ددد ف ددي داوي ددص األاد دالم

الملدبرةل ومثل هذا الخبر إ ا بحع عنه في الدواويص الملروفة مص الصدحاث والسدنص والمسدانيد والج امدا والملداأم
والمسدخرأات -في الداواويص الملروفة عند هدل الللدم -فمدا وأدد هدذو مدارة وعالمدة مدص عالمدات وضدلهل وممدص

ق ددال به ددذا الك ددالم الد د ار ي نضس ددهل ف ددي المحصد د ل ق ددال ه ددذا الك ددالمل ن الح ددديع إ ا ل ددم ي أ ددد ف ددي دواوي ددص األا ددالم
الملروفة فهذو مدارة وضدلهل فلدم ي أدد هدذا الخبدر إه عندد الد ار ي وقدد تضدرد بده ولديو مدص هدل الروايدةل فدالخبر ه

هللاددل لددهل واددملنا كددالم اتل اددي فيددهل فهددذو اتم د ر الدددي كرناهددا بدديص يدددي تضسددير هددذو الس د رة مددص ق د ل األمددام

الشافلي وقبل ل هللانيا الصحابة إ ا اأدمل ا وما أاع في قصدة عمدرو بدص اللدا

تك ن هذو مدخل لدضسير هذو الس رة.

ل ومدا كدرو الد ار ي يمكدص ن

ح ل البسملة:
هددذو الس د رة كايرهددا مددص ا د ر الق درهن عدددا ب دراعةل هللا ددرت بالبس دملةل فالبسددملة فددي المصدداح
الصدحابة و راددلها عثمددان إلددل اتمصددار فيهددا البسددملة مثبدددة فدي ما ددة ونددال

الدددي أمددا عليهددا

عشدرة اد رةل فددي أميددا اد ر القدرهن

عدددا ب دراعة والخددالش ملددروش بدديص هددل الللددم هددل البسددملة هيددة مددص كددل ا د رة و ليسددا بآيددة مطلق داً و هددي هيددة
واحدة ن لا للضصل بيص الس ر فمنهم مص يق ل نها هية مص كل ا رةل يلني ن البسدملة ما دة وندال

عشدرة هيدةل

بلدددد السد ر الدددي هللادددرت بهددال مددا إأمدداعهم علددل نهددا بلددة هيددة فددي اد رة النمددلل واتضددار هددل الللددم علددل نهددا
ليسددا بآيددة فددي هللادددر بدراعةل هددذا القد ل يسدددند -وهد إنبددات ن البسددملة هيددة مددص كددل اد رة -إلددل اتضددار الصددحابة
علددل كدابدهددال مددا اأدهددادهم فددي تخلددي
ونال

الق درهن مددص كددل مددا لدديو بق درهنل فددذكرهم واتضدداقهم علددل كرهددا فددي ما ددة

عشرة م ضلاً يدل علل نها هيدةل وبهدذا يقد ل أمدا مدص هدل الللدمل والقد ل الثداني :نهدا ليسدا بآيدة مطلقداً

إه فددي اد رة النمددلل بلددة هيددةل مددا فددي اد رة النمددل فهددذا مددر مدضددق عليددهل وبدراعة يضداً مدضددق علددل نهددا ليسددا
بآيةل فمص هل الللم مص يرى نها ليسا بآيدة مطلقداً عددا مدا ااددثني وهدذا ملدروش عندد المالكيدةل ومدنهم مدص يدرى
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نها هية واحدة ن لا للضصل بيص الس ر وبهذا يق ل بلة الحنضية كالجصا

ويميل إليه يخ األاالم ابص تيميدة

رحمه هللا.

إ ا قلنا نها هية مص كل ا رةل و قلنا إنها هية واحدة ن لا للضصل بيص الس رل هل هنا فررل فدذ ا قرهدا األنسدان
في تالوته للقرهن ما ة ونال
يكررهددا ما ددة ونددال

عشرة مرةل ا اع كانا ما ة ونال

عشر هية و هية واحدة ن لا فدي فصدل السد رل

عشدرة مدرة اتأددر واحدددل كددل حددرش بلشددر حسددناتل اد اع كانددا هيددة واحدددةل و ما ددة ونددال

عشرة هيةل هل مص فا دة لمثل هذا الخالش ما فا دة الخالش نلم.
طالج..............:
ه تخدل قراعته للس رةل إ ا لم تكص هيةل ه تخدل قراعته للس رةل إ ا لم يقرها مص الضاتحدة لدم تبطدل هللادالتهل مدا لد

كانا هية بطلا هللاالتهل إ ا لم يقرها مص الضاتحة.

علل كل حال هذو ق ال هدل الللدم وكدأن الدذي مدال إليده ديخ األادالم مدجده تن اتدلدة علدل ك نهدا ليسدا بآيدة
مص كل ا رة لها حظ مص الن رل ول لم يكص مص اتدلة علل ل إه الخالش فدي ك نهدا هيدة تن القدرهن مقطد
بثب تهل وما وأ د مثل هذا الخالش ه يقطا بثب ت البسملة مص كل ا رة.
تضسير الس رة:

يق ل هللا -أل وعالَ { :-واْل َع ْصر} :ال او حرش قسمل واللصر :ه الدهرل و قسم هللا به -أل وعال -لمدا يحصدل
فيه مص عاأيجل فالدهر مص ول الدنيا إلل هخرها يقدال لده اللصدرل وقدد يطلدق اللصدر ويدراد بده فددرة مدص الد مصل

اللص د ر األاددالمية –مددثالً -اللصددر النب د يل عصددر الخلضدداع ال ار ددديصل عصددر بنددي ميددةل عصددر بنددي اللبددا

وهكددذال فيدراد بدده فددرة مددص الد مص يشددملها وهللاد

واحدددل ولددذا قددال أمددا مددص المضسدريصل ن المقسددم بدده هد اللصددر

النب يل الذي ه ع م عص ر الدنيال ومنهم مص يق ل إن اللصر عصر كل إنسان بحسبه تنه في الحقيقدة هد
حياتدده مددص وهدتدده إلددل وفاتددهل وتهميددة هددذا ال قددا الددذي وأددد فيدده هددذا األنسددان الددذي ينباددي -بددل يجددج عليدده -ن
يسدال هذا ال قا بضلل ال اأبات وتر المحرمات بدحقيق عب دية هللا -أل وعال -بل اللصدر عبدارة عدص الليدالي

واتيام المحدودة الدي يليشها كل إنسان بحسبه فهي الخ ا ص وهدي اللمدر كلدهل عمدر األنسدان كلده مدص وهدتده إلدل
ن يم تل والليالي والنهار -كما يق ل هل الللم -هي عبارة عص خ ا ص قيمدها بحسج قيمة ما ي د فيهال ومدنهم
مص قال :إن المدراد باللصدر وقدا اللصدرل وقدا اللصدرل الدذي هد هخدر النهدارل ومدنهم مدص يقد ل يبدد مدص وال
الشمو إلل غروبهال ومنهم مص يق ل ن المراد باللصر هللاالة اللصدرل أداع فدي النصد

مدا يددل علدل تل ديم

وقا اللصرل وأداع فيهدا يضداً مدا يددل علدل تل ديم دأن هللادالة اللصدرل وهدي الصدالة ال ادطل -كمدا دل علدل
ل الحديع الصدحيك -هدي الصدالة ال ادطلل ومدص تدر اللصدر فقدد حدبا عملدهل المقصد د ن اللصدر مخدلد

فيه بيص المضسريصل واللصر الذي ه ال قا الملروشل مص دخ ل وقده إلل غروا الشمو هذا له أن وأاع في
تل يمه في النص

ما أاعل وكذل هللاالة اللصر الدي هي ال اطلل الدي هي الضضلل مص بيص الصل ات.

واللصر قسم هللا -أل وعال -باللصر لما يحد

فيه ا اع كان بكامله مص وله إلل هخرول و بج ع مدص أ ا ده

طددال و قصددر مددص اتعاأيددجل يحصددل فيدده مددص اتعاأيددج دديع ق دد ه يخطددر علددل بددال األنسددانل قددد ه يدددر

األنسددان دديًاً مندده إ ا كانددا لدده عنايددة بق دراعة الد د اريخ و خبددار اتمددم الماضدديةل يدددر
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دديع مددص هددذو اتعاأيددجل

وتصرش اتح ال وتصرم الليالي واتيام يدر
اهعدبار واهدكار.

يًاً مص ل إ ا كانا له عناية و كان له بصيرة ين ر فيها بليص

هللا -أددل وعددال -قسددم باللصددر كمددا قسددم بالضددحل و قسددم بالليددلل و قسددم بددالضجرل يقسددم -أددل وعددال -بمددا دداع
يقسم بما اعل ومص هل الللم مص يقدر مقسم به مضاش إلل اللصر محذوش فيق ل :ورا اللصدرل لكدص اتكثدر
علل نه ه يحداج إلل تقديرل و ن هللا -أل وعال -له ن يقسم بما اع مص خلقدهل وبمدا داع مدص هياتده يقسدم بمدا
اع ول كان مخل قاًل بينما المخل ر ليو له ن يقسدم وه يحلد

إه بدار -أدل وعدال(( -مدص حلد

بايدر هللا فقدد

ر )) فالقسم باير هللا مص الشر ل إن كان مص الشر اتهللاار عند هل الللمل إه إن وقر في قلج الحال

حلد

نده

بدده تنده مسدداو ر -أددل وعددال -فددي ع مددده فهددذا كبددر نسددأل هللا السددالمة واللافيددةل وإه فهد مددص اتهللاددار

ر ر }[( )116سررورة
ّللا الَ َي ْغفر أرر نَن أي ْررَرر َِ بررَ َوَر ْغفر أرر َ ر أ و َن َذل ر َ ل َمررن َي َ
الددداخل فددي قد ل هللا -أددل وعددال{:-إ َّن ه َ
النس ] عند أما مص هل الللمل و ن الشر اتهللاار كاتكبر ه ياضر بل ه بد ن يلدذا بقددرو ندم بلدد لد مآلده

إلددل الجنددة إن لددم يرتكددج مكض د اًر مخرأ داًل مددا الشددر اتكبددر فددذن هللادداحبه خالددد مخلددد فددي النددار نسددأل هللا السددالمة
واللافية.

هللا -أل وعال -مر نبيه ن يقسم علل البلع فدي نالندة م اضدا مدص كدابدهل والقسدم إنمدا يد تل بده لدل ديم الكدالم
وتأكي دددول ف ددار ا ددبحانه وتل ددالل -م ددر نبي دده ن يقس ددم عل ددل البل ددع ف ددي نالن ددة م اض ددال اتول ف ددي اد د رة يد د نو:

ين َف َف أرروا
َح ٌّ
ق أه َو أق ْل إي َوَرهبي}[( )53سورة يونس] والثاني في ارية الثالثة مص ا رة ادبأَ {:وَقر ََ َّالري َ
{ َوَر ْس َتنبأئوَن َ ن َ
ين َف َف أرروا نَن َّلرن أيْب َع أروا أق ْرل
َال َتأْتيَن ال َّس َع أة أق ْل َبَلى َوَرهبري}[( )3سرورة سربأ]ل والثالدع فدي اد رة الدادابصَ { :ز َع َرم اَّلري َ
َبَلى َوَرهبي}[( )7سورة التغ بن] نالنة م اضا مر هللا -أل وعال -نبيه ن يقسم فيها علدل البلدعل وهدذا لبيدان دأن
در مدا يحلد
ع م المقسدم عليدهل فدالنبي -عليده الصدالة والسدالم -كثي اً

بيدددو)) ((ه ومقلددج القلد ا)) المقصد د ندده يحلد

ويقسدم علدل اتمد ر المهمدةل ((والدذي نضسدي

-عليدده الصددالة والسددالم -وهد الصددادر المصدددورل وهللا -أددل

وعددال -قسددم و مددر نبيدده ن يقسددم كددل هددذا لدل دديم ددأن المحلد ش عليدده واههدمددام بشددأنهل فددار -أددل وعددال -قسددم

نس َن َلفي أخ ْسرر}[( )2سرورة العصرر] هدذا المقسدم عليدهل إن األنسدان لضدي خسدرل هدذا دأنه ع ديم
باللصر{ :إ َّن ْاْل َ
نسر َن} :األنسدان المد ارد
وأاع الدأكيد بالقسم وإن تن إن حرش ت كيد ونصجل ولضي الم كدةل لضدي خسدرل {إ َّن ْاْل َ
به الجنو بدهلة أ ا دخ ل "كل" مكان ( ل) فل قال إن كل إنسان لضي خسر هللادك الكدالمل وعالمدة كد ن " ل"
أنسية ن يحل محلها (كل).
فكل إنسدان محكد م عليده بالخسدارة إه مدص ااددثني فكدل إنسدان يدجده إليده قد ل هللا -أدل وعدال :-إن األنسدان لضدي
خسرل نم بلد ل ااا في خال

نضس مص هذو الخسدارةل وحقدق مدا بلدد (إه) لدنجد مدص هدذو الخسدارة الضادحدة

مال وولد وأاو وهللاحة وبقي له ر

ماله الذي هد الدديص هدذا لديو بخسدرانل لكدص لد خسدر دينده وبقدي أميدا مدا

الدددي ليسددا خسددارة الدددراهم والدددنانيرل الخسددارة خسددارة ارخدرةل ولددذل يقد ل هللا -أددل وعددالَ { :-ذلر َ َير ْرو أ َّ
الت َغر أبن}
[( )9سورة التغ بن] يلني الداابص الحقيقي هنال ل ه في الدنيا فل ن إنساناً فقدد أميدا مدا يملد فدي هدذو الددنيا مدص
يمل في هذو الدنيا و ضلاش ضلاش ما كان يمل لضي خسر.
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ونشاهد و اهدنا بلة األخ ان لما وأدت الدجارات الدي ه تدطلج أهداً بدنياًل وإنما تدطلدج أهدد هنديل مثدل

اتاهمل كثير مص طالا الللم فقدناهم في الحلقل فذ ا األنا عنهم قدال ا إنهدم هبد ا إلدل تجدارة اتادهمل وإ ا كلمد ا
قددال ا المدددة يسدديرة نشدددال ونحددر فددذ ا كسددبنا وربحنددا مددا يكضينددا رألنددا إلددل الللددمل يلنددي علددل اهللاددطالحهم الللددم

ملحد ر عليدده مددا هد بضا ددال األ ددكال فددي اتاددهم اللددي النددا

يجند ن منهددا مددا يجند ن نددم تندهدديل وكانددا النديجددة

عكسيةل النديجة عكسية حصل ما حصل مص الخسارة ونس ا مدا نسد ا مدص الللدمل بدل مدنهم مدص نسدي حضدظ القدرهنل
بدل مدنهم مدص نسدي لدج هللادالتهل وهد الخشد

لهثد ا وراع هدذو اتادهم ووراع هدذو الددنيا ندم مدا لد خسدروا الدددنيا

وارخرةل نسأل هللا السالمة واللافيدة -مدنهم مدص نسدي القدرهن هدذا م كددل مدنهم مدص هللادلل وه يددري كدم هللادللل وإ ا
كانددا أماعددة هللاددل ا فددي مكددان مددص مدداكص اتاددهم مجدملدداتهم وهللاددلل بهددم ال هددر وأهددر بددالقراعة و مددص وه واحددد

ين
رن َّالررري َ
اددبكل نسددأل هللا السددالمة واللافيددةل والنديجددة ه دديعل عب درل لنلددرش الخسددارة الحقيق دة ه {إ َّن اْل َخ سرررر َ
َهلرري ْم َير ْروَ اْل َي َ ررة} [( )15سررورة الر ررر] نسددأل هللا السددالمة واللافيددةل مددا خسددارة الدددنيال فالدددنيا
َخسر أرروا نَن أف َس ر أ ْم َون ْ
عرب يطر وي ول وقد يحصل لإلنسان ما ه يخطر ببالهل ويدذكر مدص بلدة هدل القناعدة نهدم هللاداروا ادبباً فدي
ربك هليهمل وإنما تنصرون وتر قد ن بضدلضا كمل ومدص هدل الللدم مدص لده دري

و دري تد في والددهم وتدر لهدم

مد ال طا لددةل وطالددج الللددم مقبددل علددل علمدده وعبادتدده و خ د و دريكه يضددرا اترب ط د هً وعرضداً فددي الدجددارات

واتم ال ت دادل فقيل له و اد ل لده الشديطان ن هدذا يطلدج الللدم وه لده ي دور فدي الدجدارةل و ندا يد م بالصديص

ويد م بكددذال ويد م ...لد افددرقدم وهللاددارت مكاادب لد ل أدداع إلددل خيدده وقددال لده يد

ريد  ...قددال لدده اللددي تشد ش

اتوهد قال له لللكم تدضارق ال الشيخ يدصرش بأم الهل و ندا تدصدرش بأم الد وأداعو يضداً مدص بداا الد ر ل وقدال:

يمكص ني تصرش في بلة اتم ال و نا ما اورت ل و هكل مص هذو اتم ال كثر مص نصيبيل فقدال لده الشديخ
بداً اقسم نال اقسم واللي لي ضله علل أنج والم لي إياول حصلا القسمةل حصلا القسدمةل فدأعطل الشديخ

نصيبه و خذ نصيبه و خذ يضارا به والشيخ ودعده عندد واحدد مدص الدجدار يلمدل بده مضداربةل وعلدل ر
أدداع اتو يق د ل تخيدده الشدديخ ي د

ري د ل د رألنددا إلددل الشددركة قددال و ي د

اللددي عنددد

الحد ل

قددال وهللا هددج أميددا

المددالل وهللا مددا بقددي إه دديع  ..........قددال إحنددا علددل ددركدنا د ش اتم د ال عنددد ف دالن روث هاتهددال األنسددان

يدص د ر ندده بجهدددو يددر رل بجهدددو يددر ر و ا د ار المسددلميص تلددب باللبدداقرة لكددص فددي النديجددة كثددرهم فق دراع يدكضض د ن
النا

وبلة النا

ممص عرفناهم و اهدناهم في وقات الصضقات ينلس نل الصضقات الكبرى ينلو ندم بلدد لد

يأخددذ الالددة كلهددا هددذا الددذي يددنلول فليسددا اتمد ر تخضددا لخددذر األنسددان بددل عددرش مددص القدددم ن حددذر األنسددان

و يادة كا ه نق

في ر قه و اهد اتح ال تدل علل هذا.

الشاهد ن الخسارةل خسارة الدنيا ه يع بالنسبة لخسارة الديصل و يع مص الديص.
وكد د د د د د د د د د د ددل كسد د د د د د د د د د د ددر فد د د د د د د د د د د ددذن الد د د د د د د د د د د ددديص يجب د د د د د د د د د د د درو ومد د د د د د د د د د د ددا لكسد د د د د د د د د د د ددر قند د د د د د د د د د د دداة الد د د د د د د د د د د ددديص أب د د د د د د د د د د د دران
نس َن} :الجنول كل األنسان محك م عليه بهذا الحكم إه مص اادثنيل وإه داة تخرج ما بلدها عدص الحكدم
{إ َّن ْاْل َ
اللام الذي قبلهال فمص المخرج مص هذو الخسارة
مص اتص

بالصضات ارتية:
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لصْبر}[( )3سورة العصر]ل ربا هللاضات لكنها املة
اص ْوا ب َّ
ين آ َ أنوا َو َعمألوا َّ
{إَّال َّالي َ
اص ْوا ب ْل َح ه
ق َوَت َو َ
الص ل َح ت َوَت َو َ
لجميا خير الدنيا وارخرة.

ين آ َ أن روا } :حققد ا األيمددان علددل مددا أدداع فددي حددديع أبريددل حينمددا اددأل النبددي -عليدده الصددالة والسددالم-
{إَّال َّالرري َ
عدص األيمدانل ادأله مدا األيمدان قدال (( :ن تد مص بدار ومال كدده وكدبده ورادله واليد م ارخدر وبالقددر خيدرو و درو))
هذو ركان األيمان السدةل فمص حققها تحقق له ال هللا

يخرج بنا عص م ض

المخدرج المنجدي مدص الخسدرانل و درث هدذو اتركدان السددة

الدر ل وه م أ د في مضانه.

فمص حقق همص و يقص وهللادر واعدقد بددون تدردد وه د وه ريدجل هدذو اتركدان السددة تحقدق فيده وهللاد

األيمدان.

واأليمان عند هل السدنة قد ل باللسدان واعدقداد وعمدلل قد ل باللسدان واعدقداد بالجندانل وعمدل باتركدانل هدذو أد اهو

الدي يدركج منهال فمجرد اهعدقاد ه يكضي تنه دع ى ه بد عليها مص دليل يثبدهدا بدالق ل فدالنبي -عليده الصدالة

والسددالم -مددر ن يقاتددل النددا

حدددل يق لد ا ه إلدده إه هللال فددال بددد مددص القد لل والقد ل يضداً دعد ى مددا لددم يصدددقها

اللمل كما قال الحسص :ليو األيمان بالدحلي وه بالدمني ولكص األيمان ما وقر في القلج وهللادقه اللمل.

الص ر ل َح ت } :عط د
ين آ َ أن روا َو َعمأل روا َّ
{إَّال َّالرري َ
لالهدمدام بشددأن الخددا واللنايددة بددهل وإه فاأليمددان مدطلددج لألعمددالل فددال بددد مددص اللمددل فددي األيمددانل فالدنصددي
اتعمددال علددل األيمددانل مددص بدداا عط د

الخددا

علددل الل دامل

عليه -علل اللمل -لالهدمام بشأنه واللناية به.
وعمل ا الصالحاتل والصالحات أما هللاالحة و هللاالكل اتعمال الصدالحات مدا تد افر فيهدا درطا القبد لل اللمدل
الصالك ما ت افر فيه رطا القب لل الذي ه األخال

ر -أل وعال -والمدابلدة لنبيده -عليده الصدالة والسدالم-
فدي

فالبد مص األخال ل فل ن إنساناً عمل أميا ما اما به مما أاع الحع عليه فدي الد حييص لكنده لدم يخلد
عملدده ر -أددل وعددال -ولددم يددرد بدده وأدده هللا تلددالل فذندده ه يقبددل منددهل ول د عمددل عمدداهً تسدددارر نضاادده هددي فددي

ااهرهددا هللاددالحةل ويريددد بهددا وأدده هللا تلددالل لكنهددا ليسددا علددل منهدداج النب د ةل وليسددا علددل هدددي النبددي -عليدده

الصالة والسالم -فذنها حينًذ ه تقبل(( :مدص عمدل عمدالً لديو عليده مرندا فهد رد)) يلندي مدردود عليدهل {لَيْبأل َروأف ْم
َح َس أن َع َم ًل}[( )2سورة المل ] قال الضضيل :حسدص عمدالًل خلصده و هللاد بهل فدذن اللمدل إ ا كدان خالصداً ولدم
نَُّي أك ْم ن ْ

يكص هللا اباً لم يقبل وإن كان هللا اباً ولم يكص خالصاً لم يقبلل فال بد مص تحقيق هدذيص الشدرطيصل األخدال
أل وعال -و ن يك ن هللا اباً علل انة النبي -عليه الصالة والسالم.-

ر-

قد يق ل قا ل –وقد قيل :-لما ا ه نكدضي بالشرط الثانيل ن يك ن عملنا علل مقدضل ما أداع عدص النبدي -عليده

الصالة والسالم -لما ا نشدرط األخال

تن اللمل إ ا لم يكص عللل يلني إ ا كان علل هدي النبي -عليه الصالة والسالم -فذنده ه بدد ن يكد ن خالصداً
ر -أل وعال -وإ ا لم يكص خالصاًل فذنده لدص يكد ن علدل هددي النبدي -عليده الصدالة والسدالم -تن هددي النبدي
-عليدده الصددالة والسددالم-

دامل لألعمددال ال دداهرة البدنيددة وعمددال القل د ال فددذ ا كانددا هللاد رة اللمددل مطابقددة لمددا

و

أاع عص النبدي -عليده الصدالة والسدالم -لكنده لديو اللمدل خالصداً بدل دخلده و دابه مدا دابه مدص مدراعاة الندا
الدشري في عبادته فذنه لص يك ن علدل هددي النبدي -عليده الصدالة والسدالم -فدال حاأدة إلدل الشدرط اتولل هكدذا
قال بلضهم .الكالم اليم و ليو بسليمل مسدقيم و غير مسدقيم
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نق ل :لسدنا بحاأدة إلدل ن نقد ل بالشدرطيصل يكضيندا الشدرط الثداني تنده إ ا كدان علدل هددي النبدي -عليده الصدالة

والسددالم -هللا د اباً علددل اددنة محمددد -عليدده الصددالة والسددالم -فذندده ه بددد ن يك د ن خالص داًل فددال داعددي ه دددراط

األخال

.

تنصي

هدل الللدم علدل األخدال

لالهدمدام بده واللنايدة بشدأنه تن كثيد اًر مدص المسدلميص لد لدم يدذكر بده لنسديهل

فالنيددة ددرودل ويددذكرل وأدداعت فيدده النصد

الكثيدرة مددص الكددداا والسددنةل ويدددردد فددي كددالم هددل الللددم وهد

م كددد عندددهم يكرروندده فددي كددل عبددادة مددص أددل يد

ددرط

ن يدددذكرو األنسددان فدال يلد ا عددص بالددهل وإه فالنيددة ددرودل

النية رودل ن تدخل بنية خالصة أًا إلل المسجد لد دي هذو الصالة ولم ينهد

عدص بيدد إه هدذو اللبدادة ر

-أددل وعددال -نددم بلددد ل د إ ا كب درت النيددة ه بددد ن تسدحضددرهال وه تددروث يمدديص وإه يسددار تض ت د ل ويطددر علددل

األنسان في نناع هللاالته ما ه يخطر في بالهل فالنا
كالم ارخر له وأهل لكص ه بد مص الدنصي

ه بد مص تذكيرهم بهدذا الشدرط والدنصدي

عليده وإن كدان

علل مثل هذا تنده لد غضدل عنده لمالدا المقاهللادد بدالمكلضيص يمينداً

و ماهً.
ين آ َ أنروا َو َعمألروا} :عملد ا الصددالحاتل ه بددد مددص اللمددل لددحقددق النجدداة مددص الخسد ارن الددذي حكددم بده علددل
{إَّال َّالرري َ
أميا النا تن األنسان وإن كان لض ه لضظ المضردل إه ن المراد به الجنول المراد به الجنو.

الص ر ل َح ت } تحقددق فدديهم اهندضددا ل تحقددق فدديهم مددا يددنضلهم ويخددرأهم مددص الحكددم اللددام
ين آ َ أن روا َو َعمأل روا َّ
{إَّال َّالرري َ
بالخسارة علل أميا النا فحقق ا األيمان وعمل ا الصالحات وبقي النضدال بقدي النضدا المدلدديل فللدل األنسدان وهً
ن يللم نم يلمل نم بلد ل ينضا.

ق} :هذا الحدق وهدذا األيمدانل ومدا يطلبده هدذا األيمدان إ ا عمدل بده فدي نضسده اندضدا كثيد اًرل لكدص مدص
اص ْوا ب ْل َح ه
{ َوَت َو َ
مدطلبات هذا األيمان نضا ارخريصل مص مدطلبات اللمدل الصدالك يضداً الدلدديل ن تكد ن هدذو اتعمدال الصدالحة
مدلديةل وت اهللا ا بدالحقل الد اهللادي تضاعدلل ه بدد ن يكد ن مدص طدرفيصل فكدل واحدد ي هللادي خداو بدالحق الدذي هد

الديصل الديص بجميا فروعهل و هللا لهل ه الحق وما ا بلد الحق إه الضاللل فدذ ا ت اهللادل المسدلم ن بدالحق نجد ا

مص الخسارةل وت اهللا ا يضاً بالصبر تن األنسان إ ا علم هذا الديص وهذا األيمان وعمل به ودعا غيرو إلدل هدذا
المطل ا المنجي مص الخسارة المحك م بها علل اللم مل فذ ا ت اهللال ما غيرو ه بد ن يناله ما ينالده مدص ات ى

تن النا

ه يحدمل ن – يلني النا

أبل ا علل ه يحدمل ا -مص يلارب ه اتهم وند واتهمل فدال بدد ن يحصدل

لدده مددا يحصددل مددص ات ىل فللددل هددذا ي هللاددي نضسدده وي هللاددي غيدرو بالصددبرل ي هللاددي نضسدده وي هللاددي غيدرو وي هللادديه
غيرو يضاً بالصبرل ه بد ن يد اهللا ا بالصبر تن الطريق ار فالذي ه يدلرب للندا ل بملندل نده ه يدأمرهم
وه ينهداهم هددذا فددي الاالددج اددالم مددنهمل ادالم مددنهمل مددا فدي حددد يلددددي إه إنسدان اددالمل لكددص الددذي يرأد ن يلددم

نضلدده وخي درو وفضددله وعلمدده ويدلدددى إلددل ارخ دريص ه بددد ن ينالدده مددا ينالددهل وتن ددرون فدديمص يد د لل اتمددر والنهددي
والدع ةل تنالهم مشدقة ع يمدةل مشدقة هحقدة ببدندهل مشدقة هحقدة بده مدص قبدل غيدرول فدجدد الدذي يقد
النا

ويحد ل دون

ودون ه اتهم وي هللايهم بالحق ه بدد ن ي هللادي نضسده وهً ويدجمدل بهدذا الخلدق الل ديم الدذي هد الصدبرل

فددال بددد مددص الصددبر تن الجنددة حضددا بالمكددارول والمكددارو تحددداج إلددل هللاددبرل والصددبر حددبو الددنضو فددال بددد مددص ن
يصددبر علددل طاعددة هللال وه بددد مددص ن يصددبر عددص ملصددية هللال وه بددد ن يصددبر علددل قدددار هللا الم لمددة الدددي
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ما يشدهيهل فال بد ن يصدبر علدل أميدا مدا يلدرضده فدي طريقده فدي علمده فدي عملده فدي دع تده فدي مدرو

فددي نهيدده وأميددا لد ه بددد فيدده مددص الصددبرل ه بددد ن يصددبر وه بددد ن يحدسددجل وبلددة النددا
بمجددرد دنددل هد ة يددنك

تجدددو علددل ددضه

علددل عقبيددهل ه يدحمددل وه يصددبر فالمسددألة تحددداج إلددل هللاددبرل واتنبيدداع حصددل لهددم مددا

حصددل مددص ق د امهمل والللمدداع والدددعاة حصددل لهددم مددا حصددلل فددال بددد مددص اههدددداع بهدددي مددص اددبقل وه ب دد مددص
الدحم ددل والص ددبر عل ددل أمي ددا ات ى ال ددذي ين ددال األنس ددان بدع ت دده و مد درو ونهي دده تن الطري ددق ليس ددا كم ددا يقد د ل
الملاهللارون مضرو ة بال رودل كل مص تاو ليدع و وينكر عليه و يأمرو بالملروش اادقبله ااددقبال...بلة الندا
يضددرا مددص يدأمرول بددل حصددل اتمددر إلددل القدددلل واتمددر أددد خطيددرل فقددل مددص يددأمر النددا

بالقسددا مقددرون بقدددل

ا تنبياع نسأل هللا السدالمة واللافيدةل وحصدل لهدذو الضًدة  -عندي هدل الحسدبة هدل اتمدر والنهدي -يحصدل لهدم مدا
يحصل كثر مما يحصل لايرهمل يلني يحصل تهل اتمر بالملروش مدص ات ى كثدر ممدا يحصدل لللبدادل كثدر

مما يحصل للدعاةل كثر مما يحصل للللماع والمللميص تن ولً في ال اأهدةل يلندي يسدل ن إلدل الحيل لدة بديص

اللصاة وملاهللايهمل فيح ل ن بيص النا

و ه اتهم ون واتهمل فيدلرض ن لهم بمدا يد يهم فالبدد مدص الصدبرل فالبدد

رن}[( )155سورة الب رة] فال بد مص الصبر.
مص الصبرل وهللا -أل وعال -يق لَ {:وَب هرر َّ
الص بر َ
وهللا علمل وهللالل هللا والم علل وبار علل عبدو ورا لهل نبينا محمد وعلل هله وهللاحبه أمليص.
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