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التفسير الموضوعي لسورة العصر
The objective interpretation of Surat Al - Asr

Abstract

 بروفيسور دکتور دل آقا وقار

This academic paper presents the Mawdoyi interpretation of Asr surah of Holy Quran.
Asr surah is the second smallest surah in holy Quran after Kauthar surah. Because of
having the key Islamic issues, Asr surah has its distinguished importance. According to
Imam Shafi, Asr surah is enough for the guidance of humanity and muslims. Asr surah
discusses the issues related to Iman, good deeds and Wasiyah. These issues are the main
pillers of Islamic Shariah . Keeping in mind these issues and the importance of this
surah , I have selected to do the Mawdoyi interpretation
of this surah
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املقدمة:
هذه السورة من قصار السور القرآنية بعد سورة الکوثر ،و هي سورة مکية عند اجلمهور و مدنية عند جماهد ،و قتادة
و مقاتل 1.هلا ثالث آايت .والسور املکية کما هي معلوم تنص علی ثالث مسائل و هي عبارة عن التوحيد ،إثبات
الرسالة و ثبوت اليوم اآلخرة.
و هی تشبه فی عدد اآلايت بسورة النصر والکوثر و هلا أربع عشرة کلمة و ستون حرفا و ال یوجد فی القرآن سورة
2
بدأت أو ختمت مبا بدأت و ختمت به هذه السورة.
أمهية تفسری املوضوعی لسورة العصر واألسباب الدافعة:
التفسری املوضوعی هلذه السورة ال خیلو عن األمهية والفوائد و إليک أمهيتها فيما یلی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

هلذه السورة أمهية عظيمة ألهنا تنص علی مهام األمور و هی خالصة الشریعة اإلسالمية ألهنا ترکز علی اإلمیان
والعمل الصاحل والتواصی ابحلق والصرب.
و ما أحسن ما قاله اإلمام الفقيه ال شافعی ،لو مل ینزل غری هذه السورة لکفت الناس مجيعا ملا فيها من املسائل
واألحکام التی حیتاج إليها الناس و کفاها أمهية حيث مجع هللا تعالی فيها.
العناصر الرئيسية فی السورة القصریة و هذا من أهم جوانب اإلعجاز هلذه السورة .أما األسباب الدافعة للکتابة
فی هذه السورة فهی ما یلی.
نستطيع أن ندرک معانی الکلمات القرآنية واضحة هلذه السورة ،و دراسة کل ما یتعلق ابآلايت أو السورة من
املناسبة و إستخراج األحکام الفقهية.
اإلستيعاب الکامل ملعرفة اآلايت املتعلقة هبذه السورة.
الدراسة الشاملة ملوضوع املعني و ما یتعلق به من معرفة سبب النزول.

لکل شئ دافع (أو سبب) یدفع اإلنسان ليقوم إبجراء عمل ما .فاألسباب الدافعة للکتابة فی تفسری هذه السورة فيما
یلی:
 کلية الشریعة ،جامعة ننجرهار ،أفغانستان
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أوال :التعارف ابلتفسری املوضوعی و معرفة مراده و معناه لغة و اصطالحا و معرفة زمان نشأته.
اثنيا :الرغبة الذاتية للکتابة فی التفسری املوضوعی هلذه السورة.
اثلثا :الدعوة إلی معرفة التفسری املوضوعي من خالل هذه السورة و بيان ما له و ما عليه.
رابعا :معرفة کيفية الرتتيب والکتابة هلذه السورة.
خامسا :دراسة املسائل األساسية التی تدور حوهلا التفسری املوضوعی هلذه السورة.
سادسا :معرفة احملور الرئيسي و إدراکه فی تفسری هذه السورة.
تلک هی األ سباب الدافعة التی دفعت ي أن أکتب فی التفسری املوضوعي لسورة العصر .فنسأل هللا تبارک و تعالی
التوفيق والسداد.
نظرة عابرة الی الکتابة فی هذا املوضوع:
لقد کتبت کتاابت قيمة فی التفسری املوضوعی و هی ختربان عن النشأة هذا التفسری و تطوره و ما حیتاج إليه اإلنسان
من املعرفة الشاملة للمسائل القرآنية احلدیثة.
لکنی ما وجدت کتااب أو مقاال قيما کتب حول التفسری املوضوعی لسورة العصر لذلک أردت أن أکتب مقاال علميا
یتعلق ابلتفسری املوضوعی لسورة العصر .نستطيع أن نقدم معلومات فيما یتعلق ابلتفسری املوضوعی هلذه السورة من
املسائل اجلدیدة املستحدثة.
أردت أن أقوم بتفسری املوضوعي هلذه السورة لکن قبل البحث حول تفسری هذه السورة أحب أن أقف برهة من الزمن
مع املسائل املتعلقة التالية هلذه السورة.
 -۱مفهوم مصطلح التفسری املوضوعي و معناه:
 -۲فضائل هذه السورة
 -۳مقاطع هذه السورة
 -۴املناسبة بني سورة العصر والسورة التی قبلها و بعدها (املناسبة بني سورة السابقة والالحقة)
 -۵ما یستنبط من هذه السورة من املسائل واألحکام
 -۱مفهوم مصطلح تفسری املوضوعي ومعناه:
هذا املصطلح حدیث النشأة جدیدا کما یقول الدکتور مصطفی مسلم (مل یظهر هذا املصطلح – التفسری املوضوعي-
إال فی القرن الرابع عشر اهلجري .عندما قررت هذه املادة ضمن مواد قسم التفسری بکلية أصول الدین ابجلامع
األزهر ،إال أن لبنات هذا اللون من التفسری و عناصره األولی کانت موجود منذ عصر التنزیل فی حياة الرسول صلی
هللا عليه وسلم) .3یعنی أن هذا املصطلح العلمي مل یکن معروفا بني أوساط العلماء واملتخصصني قبل ذلک ،بل یعترب
هذا املصطلح فی علم احلدیث عيبا أو بعبارة أخری الوضع فی احلدیث جرمیة و یستحق الواضع عقوبة شنيعة سيئة
4
کما یقول الرسول صلی هللا عليه وسلم( :من کذب علی متعمدا فليتبواء مقعده من النار)
الوضع فی احلدیث یعترب کذاب علی الرسول صلی هللا عليه وسلم والکذب علی الرسول صلی هللا عليه وسلم جرمیة
عظيمة و هذا احلدیث وعيد للذین یکذبون علی الرسول صلی هللا عليه وسلم.
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أما معنی التفسری املوضوعي الذی حنن بصدده اآلن ،فهو عبارة عن دراسة موضوع معني یتعلق بکتاب هللا عز وجل
سواء کان هذا املوضوع یستوعب القرآن کله کدراسة أمهية العمل الصاحل فی کتاب هللا عزوجل أو االمیان أو قضية
اهلجرة أو طلب العلم أو کان یتعلق ابلسورة الواحدة التواصي ابحلق أو کالتواصي ابلصرب من خالل دراسة سورة
العصر دون املراجعة الی بقية السور.
أما معنی التفسری املوضوعي فهو فيما یلی :الوضع فی اللغة هو جعل الشئ فی مکان ما ،أو مبعنی االلقاء والتثبيت
5
فی املکان کما یقال انقة واضعة و معنی املوضوعی هو نسبة الی املوضوع الذی هو املادة التی یؤخذ و یرتکب و
6
یالحظ هذا املعنی فی التفسری املوضوعی ،ألن املفسر یرک علی معنی واحد ال یتجاوز الی غریه .
والتعریف املناسب له ،هو عبارة عن قضية معينة تعرض هلا القرآن الکرمي من جوانب احلياة البشریة کجانب العقيدة أو
السلوک االجتماعي أو مظاهر الکون .و کذلک قال أمحد بن عبد هللا الزهرانی فی تعریفه (هو افراد اآلايت القرآنية
7
التی تعاجل موضوعا واحدا و هدف واحد ابلدراسة والتفصيل).
أو عبارة أخری ،التفسری املوضوعي عبارة عن مجع اآلايت املتعددة املتعلقة مبوضوع الواحد و دراسة هذه اآلايت حبيث
نستفيد منها فی حياتنا اليومية.
و من أشهر ال تعریفات املعروفة للتفسری املوضوعي ،هو علم یبحث (عن القضااي حسب املقاصد القرآنية من خالل
8
سورة أو أکثر)
 -۲فضائل سورة العصر:
لکل سورة فضائل و یکفيها فی ابب الفضائل لسور القرآن أبن هللا عز وجل یعطي لقارئ القرآن بکل حرف من
حروف القرآن اليت یتلوها القارئ عشر حسنة مث یبني الرسول صلی هللا عليه وسلم هذه الفضائل فی املثال املعروف
املشهور قائال و إليک طرف احلدیث کاآليت( :أما إنی ال أقول (امل) حرف و لکن ألف و الم و ميم ،فان هللا أیجرکم
9
علی تالوة کل حرف عشر حسنات.
و فی حدیث آخر رواه الرتمذی عن حممد بن کعب القرظي عن عبد هللا بن مسعود یقول قال رسول هللا صلی هللا
عليه وسلم( :من قرأ حرفا من کتاب هللا فله به حسنة ،واحلسنة بعشر أمثاهلا ،ال أقول (امل) حرف ،و لکن ألف حرف
10
و الم حرف و ميم حرف.
املسلمون مکلفون ابلتواصي ابحلق و التواصی ابلصرب امتثاال حبکم هذه السورة الکرمیة ،و عمال هبا و کان صحابة
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم یقومون ابلتواصي ابحلق و الصرب بينهم خاصة بعد نزول هذه السورة کما أخرج الطرباين
والبيهقي فی شعب االمیان عن أبی مليکة ،قال ( :کان رجالن من أصحاب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم اذا التقيا
مل یتفرقا حتی یقرأ أحدمها علی األخر سورة (والعصر ،إن االنسان لفی خسر ،إلی آخرها ،مث یسلم أحدمها علی
اآلخر.)11
یدل هذا احلدیث علی سياسة الصحابة عند التالقي بينهم ،کأهنم یقومون ابلوصية ابحلق والصرب ،و إذا اجتمع هذه
الصفات عند املسلمني و حتلی املسلمون هبذه الصفة الطيبة جنحوا فی الدنيا واآلخرة ،و إبضافة إلی ذلک یستحقون
األجر والثواب عند هللا ،لکن لألسف حنن بعيدین کل البعد عن مواصفات الصحابة عند لقاء بعضنا مع بعض ،و ال
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نراعي هذه األداب الواردة عند التالقی فی هذه السورة ،إذا جيب علينا أن نتأمل فی هذه الصفات عند اللقاء و أن
نقوم بواجبنا من التواصی ابحلق والصرب جتاه املسلمني.
و من فضائل هذه السورة االکتفاء أبقصر السور عند البلية فی الصالة کما اکتفی عبد الرمحن بن عوف فی قراءة
صالة الفجر بسورة العصر والنصر حيث روی عن ميمون أنه قال( :شهدت عمر حني طعن فأمنا عبد الرمحن بن
12
عوف فقرأ أبقصر السورتني فی القرآن ابلعصر و سورة النصر فی الفجر)
و هذا ان دل علی شئ فامنا یدل علی فضائل تالوة قصار السور عند البلية أو املشکلة.
أو لعل عبد الرمحن بن عوف یرغب مجاعة املسلمني و حیضهم علی الصرب و یدعوهم الی التحمل – إعالان هلم -عن
طریق قراءة هذه السورة فی صال ة الفجر ،ألن التذکری ینفع املسلني کما یقول تعالی( :و ذکر فان الذکری تنفع
املؤمنني) و قراءة هذه السورة أحسن تذکریا للصحابة فی صالة الفجر.
و لو أتملنا ما جاء فی هذه السورة من املسائل الدعویة لقلنا أهنا جامعة ألصول الرسالة ألن الرسالة فی احلقيقة تنص
علی االمیان ابهلل وحده و الدعوة الی األعمال الصاحلة الطيبة و إلی التواصی ابحلق و التواصی ابلصرب ،فهو خالصة
رسالة األنبياء واملرسلني ،یقول امام الشافعي حول أمهية هذه السورة و فضيلتها (لو أتمل الناس هذه السورة
13
لکفتهم)
و نقل األلوسي فی تفسریه مقال امام الشافعی قائال (لو مل ینزل غری هذه السورة لکفت الناس ،ألهنا مشلت مجيع
علوم القرآن) 14و فی حدیث آخر یقول عليه السالم (من فاته صالة العصر فکأمنا وتر أهله و ماله)15
مقاطع هذه السورة:
املقطع األول :تفسری کلمة (العصر)
أقسم هللا عز وجل بزمان رسوله الذی فضله علی الرسالة فی هذه البقعة من الزمان ،کما أقسم سبحانه و تعالی مبکانه
فی سورة البلد 16قائال (ال أقسم هبذ البلد ،و أنت حل هبذا البلد) [البلد ]۲-۱:و هذا إن دل علی شئ فامنا یدل
علی مکانة رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بني األنبياء واملرسلني ،حيث مل حیلف هللا عزوجل مبکان األنبياء و ال
بزماهنم قبل ذلک.
اختلف املفسرون فی تفسری کلمة العصر ،و إليک خالصتها فيما یلي.
ألف :یقول الطربي فی تفسریه ،العصر هو الدهر ،و فی روایة عن ابن عباس العصر حلظة (ساعة) من ساعات النهار
و فی روایة عن احلسن العصر معناه هو العشی.17
ب :یقول القرطبی فی تفسریة ،ابضافة ما أشار اليه الطربی( ،هو قسم بصالة العصر ،)18و کذلک قيل فی معانی
کلمة العصر هو قسم بعصر النبی صلی هللا عليه وسلم لتجدید النبوة فيه أو هو قسم برب العصر.19
ج :قال ابن کثری فی تفسریه ،العصر ( هو زمان الذی تقع فيه حرکاة بنی آدم من خری و شر).20
د :قال األلوسی فی تفسریه ،کلمة العصر تطلق علی اليوم والليلة ،و فی روایة عن ابن عباس رضی هللا عنهما ،هو
الدهر ( أقسم هللا عزوجل به الشتماله علی أصناف العجائب...لتنبيه االنسان املستعد للخسران والسعادة)21.
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ه :یقول صاحب نظم الدرر (العصر) هو زمان الذی خلق فيه أصله آدم عليه السالم حيث خلق فی عصر یوم
اجلمعة(...أو مجيع الدهر الذی أوجد فيه سبحانه و تعالی املخلوقات و قدر فيه املقدورات) التی تدل علی وجود
22
الباری و علی ما هلل تعالی فی هذا الکون.
لو أتملنا فيما ذکر املفسرون من أقوال الواردة فی تفسری کلمة العصر لوجدان النقطة املشرتکة فی تفسریها و هی عبارة
عن الزمان أو الوقت أو الدهر.
الزمان من أهم نعم هللا تعالی ،سخره لعباده ليستفيدوا منه فی أداء الواجبات و ما عليهم من املسؤليات ،و نستطيع
أن نصل الی اهل دف املطلوب مستفيدین من هذا الزمان أو العصر .لکن لألسف ما استفدان عن تسخری هذا الزمان
مع أن هللا یدعوننا الی االستفادة من تسخری الکون والزمان فی قوله تعالی (و سخر لکم الشمس والقمر دائبني و
سخر لکم الليل والنهار) [ابراهيم]۳۳:
سيسأل هللا عباده یوم القيامة عن تلک النعم و ذاک التسخری کما یقول تعالی( :و لتسئلن یومئذ عن النعيم)
[التکاثر]۸:
لعل عدم االستفادة عن هذا التسخری الرابين انشئ عن عدم معرفة مسؤليتنا جتاه هللا والکون والزمان ،إذا کيف
نستطيع أن ندرک مسؤليتنا و نعرف واجبنا فی هذا الکون املسخر؟
نقول قبل االجابة علی هذا السؤال تعالوا نفکر فی األسئلة التالية اوال مث جنيب علی السؤال السابق ،و هو معرفة
املسؤلية فی هذا الکون.
 -۱من خلقنا؟
 -۲و ملاذا خلقنا؟
-۳و أین موقفنا فی هذا الکون واخللق؟
اإلجابة علی السؤال األول واضحة ،هللا خلقنا و خلق هذا الکون کله کما یقول تعالی( :أییها الناس اعبدوا ربکم
الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون) [البقرة]۳۱:
و یقول تعالی( :أییها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجاال کثریا و
نساءا) [النساء]۱:
و کذلک یشری إلی کونه خالق الکون والبشریة أبسرها قائال (أییها الناس اان خلقناکم من ذکر و أنثی)
[احلجرات]۱۳:
فعرفنا ابجلزم أن هللا سبحانه و تعالی هو خالق هذا الکون و ابرئه و ال یشرکه أحد فی اخلق وامللک.
أما االجابة علی السؤال الثاين فهو مذکورة فی کتابه الکرمي ،یقول تعالی( :و ما خلقت اجلن واالنس إال ليعبدون)
[الذارايت]۵۶:
فاهلدف األساسي من خلق هذا الکون واالنسان هو عبادة هللا سبحانه و تعالی مبفهومه الواسع جلميع جوانب احلياة
البشریة .و أما موقفنا فهو املقام األعلی فی هذا الکون واإلنسان فی رأس هذا املوکب حيث یقود قافلة احلياة کيف
یشاء و کفاه منزلة فی هذا الکون أن هللا خلقه بيده مث نفخ فيه من روحه فقعوا له ساجدین.
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فاالنسان هو مسجود املالئکة و املالئکة أشرف خملوقات هللا فی الکون و هذا إن دل علی شئ فإمنا یدل علی
مکانته العالية املرتفعة .فمن هنا عرفنا مسؤليتنا فی هذا الکون و هی عبارة عن العبادة واالطاعة .إذا جيب علينا أن
نرکز علی هذه املسؤلية اليت ألجلها خلقنا.
املقطع الثاين :خسران االنسان:
بعد توضيح املقطع األول و هو کلمة العصر و ما حتملها هذه الکلمة من املعاين واملفاهيم ،نرید اآلن أن ألفت
أنظارکم إلی املقطع الثاين من هذه السورة و هو قوله تعالی( :إن االنسان لفی خسر) هذا هو جواب القسم أو املقسم
عليه کما صرح به الزجاج 23بعد ما أقسم عل العصر.
اختلف املفسرون حول تفسری االنسان فی قوله تعالی( :ان االنسان لفی خسر) و اليک آرائهم کاآلتی:
 .1جاء فی تفسری جماهد ،املراد من االنسان هو الناس ،یقول جماهد فی تفسریه ،أی آدم و بنيه 24.کما یؤید هذا
املفهوم اإلمام الطربي فی تفسریه أن ابن آدم لفی هلکة و نقصان.
 .2قال الثعالبی فی تفسریه ،االنسان هو اسم جنس.26

25

قال امام الرازی فی تفسری کلمة اخلسر قائال( :میر به العصر فيمضي عمره و ال یکتسب فاذا هو خاسر)27
 .3و فی روایة عن ابن عباس أن املراد من االنسان (مجاعة من املشرکني کالوليد بن مغریة ،والعاص بن وائل) و
غریهم من املشرکني.28
 .4یقول ابن عرفة فی تفسریه ،حیتمل أن یکون االنسان عاما .29کما یؤید هذا القول االمام السيوطی فی تفسریه
قال( :الناس کلهم)30
31
 .5قال الشوکانی فی تفسریه املراد ابالنسان (الکافر) و قيل مجاعة من الکفار.
والذی أميل اليه هو ما قاله امام جماهد( ،الناس) .أو ما صرح به السيوطی (الناس کلهم).
هذا ما قاله املفسرون حول تفسری االنسان ،أما األقوال الواردة فی تفسری اخلسر ،فهی کاآلتی:

األول :یقول جماهد( :املراد من اخلسر هو الضالل)32

الثاين :قال الطربی فی تفسریه( ،أن ابن آدم لفی هلکة و نقصان)

33

الثالث :قال صاحب تفسری جواهر احلصان فی تفسریه( ،املراد منه اخلسر والنقصان و سوء احلال).
الرابع :یقول الشوکانی فی تفسری قوله تعالی (لفی خسر) هذا هوا جواب القسم ،اخلسر واخلسران ،النقصان و
34
ذهاب العقل.
اخلامس :یشری حممد ،حممد بن عبد اللطيف بن اخلطيب صاحب أوضح التفاسری الی سبب اخلسران قائال( :ألنه
35
یفضل العاجلة علی اآلجلة)
املقطع الثالث( :إال الذين آمنوا و عملوا الصاحلات):
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هو قوله تعالی (إال الذین آمنوا و عملوا الصاحلات) یقول الطربی فی تفسری هذه القطعة من السورة ،أی ابتعد عن
اخلسران و جنا منه من آمن ابهلل و صدقوا هللا و وحدوه و أقروا له ابلتوحيد والطاعة و عملوا الصاحلات و أدوا ما
36
عليهم من الفرائض والواجبات ،واجتنبوا ما هناهم هللا عزوجل من النواهی.
و یؤید االمام ابن کثری ما أختاره الطربی فی تفسری هذه القطعة فی عبارته اخلاصة ،و هی أن هللا سبحانه و تعالی
استثنی من اخلسران الذین آمنوا بقلوهبم و عملوا الصاحلات جبوارحهم 37.کذلک أشار الی نفس املفهوم الدکتور وهبة
الزحيلی فی تفسریه قائال أنقذ هللا من اخلسران من مجع بني االمیان والعمل الصاحل (فإهنم فی ربح ألهنم عملوا لآلخرة
38
و مل تشغلهم أعمال الدنيا عنها)
هذا ما قاله املفسرون حول فوائد االمیان والعمل الصاحل فاملؤمن و صاحب العمل الصاحل فی مأمن من اخلسارة
والنقصان ألن االمیان ال جيمع فی طياته اخلسارة والنقصان ،کما یقول عليه السالم (عجبا ألمر املؤمن فان أمره کله له
39
خری ،و ليس ذلک إال ملؤمن ،فان أصابته الضرآء صرب فهو خری له ،و ان أصابته السرآء شکر فهو خری له ) فعلينا
أن نفکر أین حنن من االمیان والعمل الصاحل .حنن لألسف ما قمنا فی حياتنا اليومية مبقتضيات االمیان والعمل
الصاحل ،بل نتبع النفس واهلوی ،لذلک أذلنا هللا عزوجل ،فالعالج هو رجوع إلی هللا والعمل بکتاب هللا و سنة نبيه
صلی هللا عليه وسلم.
املقطع الرابع( :و تواصوا ابحلق و تواصوا ابلصرب):
یبشر هللا املؤمنني أبهنم فی أمان من اخلسارة والنقصان بعد ما آمنوا و عملوا الصاحلات و قاموا بعد هذین الصفتني
(االمیان والعمل الصاحل) ابلصفة الثالثة والرابعة و هی تواصی ابحلق و تواصی ابلصرب.
یقول إمام الطربی فی تفسریه فيما ینقله عن قتادة و عن احلسن حوال تواصی ابحلق ،أن املراد من احلق هو کتاب
هللا 40.یعنی یدعوا الناس إلی االمتثال أبوامر هللا و ینهاهم عن املعاصی و خمالفة شرع هللا تعالی ،من قام هبذه املهمة
فکأنه قام ابلوصية ابحلق أی الدعوة الی الکتاب الکرمي.
فسر إ مام الرازی (التواصی ابحلق) و قال :یدخل فيه سائر الدین من علم و عمل ،أما التواصی ابلصرب فيدخل فيه
(محل النفس علی مشقة التکليف فی القيام مبا جيب) .41مث یقول الرازی ،من أتی هبذه األشياء املذکورة األربعة
الواردة فی هذه السورة فقد جنا من اخلسارة والنقصان و هی االمیان و العمل ،و التواصی ابحلق و التواصی ابلصرب،
42
فدل ذلک علی أن النجاة معلقة مبجموع هذه األمور.
قال اإلمام املاتوریدی فی تفسری احلق) فی قوله تعالی( :و تواصوا ابحلق) ،احلق فی األصل کل ما حیمد عليه فاعله ،و الصرب هو الکف عن کل ما یذم فاعله

(

(

فالتواصی ابحلق هو التواصی بکل ما حیمد عليه فاعله و التواصی ابلصرب هو ال

تواصی عن کل ما یذم عليه).43

أما اإلمام ابن کثری فهو یعرب عن التواصی ابحلق أن املراد منه هو أداء الطاعات و ترک احملرمات ،واملراد (ابلصرب) هو
الصرب علی املصائب واألقدار.44
فسر املظهری (احلق) ابملعروف کما فسره احلسن و قتادة ابلقرآن و عند مقاتل (احلق) هو االمیان والتوحيد ،والصرب
هو کف النفس عن املنکرات أو املراد منه مطلق الصرب علی الطاعات واملصائب...فاألمر ابملعروف والنهی عن املنکر
45
واجب من ترکه کان من اخلاسرین.
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تعالوا نتأمل فی هذا املقطع من السورة ،هل قمنا ابلوصية ابحلق و هو عبارة عن الدعوة إلی القرآن أو هل قمنا
ابلصرب فی النوائب.
و هل دعوان الناس ابلتحلی هبذه األخالق الطيبة و هی الدعوة إلی الصرب واالستقامة فی نوائب الدهر و حوادث
الزمان ،فعلينا أن نردد املواصفات األربعة و نتحلی هبا التی ذکرت فی هذه السورة و هی عبارة عن االمیان الذی هو
مالک املؤمن والعمل الصاحل الذی هو الوسيلة التی نفرق به بني املؤمن والکافر ،والوصية ابحلق والصرب من ميزات
املؤمنني الذین خصهم هللا هبذه األوصاف فهذه األوصاف األربعة الواردة فی هذه السورة هی خالصة الشریعة
االسالمية و مالک أمورها فمن حتلی هبا فقد فاز فوزا کبریا و من ترکها و نسيها فقد خسر خسراان مبينا.
نسأل هللا سبحانه و تعالی أن جيعلنا من العاملني املتمسکني هبذه الصفات الطيبة بعيدین کل البعد عن الصفات
القبيحة السيئة التی ال یليق بشأن املؤمن.
املناسبة بنی مقاطع (فواصل) هذه السورة فهی فيما يلی:
ذکران فی املقطع األول أبن هللا أقسم ابلعصر و هو یدل علی أمهية املقسم به واملقطع الثانی عبارة عن جواب القسم
(مقسم عليه) و هو أن االنسان لفی خسر و نقص واملناسبة بينهما واضحة و هی أن العصر واالنسان کالمها خملوق
هلل عزوجل .واملقطع الثالث عبارة عن قوله (اال الذین آمنوا و عملوا الصاحلات) استثنی هللا عزوجل من اخلسارة الذین
یؤمنون ابهلل و یعملون الصاحلات .واملناسبة بني املقطع الثانی والثالث ظاهرة و هی أن االنسان لفی خسر بصفة
عامة لکن املؤمنني منهم ليسوا فی خسران و نقصان.
املقطع الرابع ،جند فی هذا املقطع أبن املؤمنني إبضافة صفة اإلمیان فإهنم یقومون ابلتواصی ابحلق و التواصی ابلصرب،
و إهنم فی أمن من اخلوف والنقصان أتسيا بقوله تعالی (الذین آمنوا و مل یلبسوا إمیاهنم بظلم أولئک هلم األمن و هم
مهتدون) [األنعام]۸۲:
 -۴املناسبة بنی سورة العصر والسورة التی قبلها و بعدها (املناسبة بنی سورة السابقة والالحقة):
قبل اخلوض فی البحث حول املناسبة ابلسورة السابقة من سورة العصر والالحقة هبا حنب أن نقف حلظة مع املناسبة
لغة و اصطالحا:
الف :املناسبة فی اللغة عبارة عن املقاربة واملشارکة أو املشاکلة.
ب :و فی االصطالح هی عبارة عن الرابطة بني شيئني أبی وجه من الوجوه.
و معنی املناسبة فی کتاب هللا تعالی عبارة عن الربط والصلة بني السور واآلايت .أو بعبارة أخری هی ارتباط السورة
46
ابلسابق والالحق (أی مبا قبلها أو ما بعدها).
لو أتملنا املناسبة أو الربط (أو النظم) بني سورة العصر و سورة التی قبلها لوجدان املناسبة أو الربط فی النقاط التالية:
 .1کال السورتني من السور املکية.

 .2جند فی سورة التکاثر الرد علی الغافلني من اآلخرة الذین حیبون التفوق والتکاثر فی کل شئ من األموال
واألوالد ،و یتنافسون مع أقراهنم فی هذا اجملال و ینسون اآلخرة و فی السورة العصر اإلهتمام مبالذ الدنيا
املوقت و عدم اإلهتمام ابآلخرة ،لذلک عرب عن هذا اإلهتمام املادی ابخلسران والنقصان.
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 .3الرتکيز علی اآلخرة واإلهتمام هبا فی سورة التکاثر والوعيد إلی من ترک اآلخرة و بذل أقصی جهده
لصاحل الدنيا.
و فی سورة العصر إشارة إلی خسارة اإلنسان و نقصانه و سریی اإلنسان نتيجة هذه اخلسارة و عقوبتها یوم القيامة.
 .4احملاسبة والسؤال عن النعم حق ذکرت فی سورة التکاثر ،أما نتيجة هذه احملاسبة فأشری إليها فی سورة العصر.
 .5کال السورتني تشریان إ لی نعم هللا الواسعة فی هذا الکون فی قوله تعالی (مث لتسئلن یومئذ عن النعيم) و کذلک
الوقت والزمان من أهم أسباب النعم ،لکن اإلنسان ال یفکر فی أمهية الوقت و هو فی غفلة منه.
هذه هی خالصة املناسبة بني سورة العصر والتی قبلها .أما املناسبة بني سورة العصر و سورة التی بعدها و هی سورة
اهلمزة فهی فيما یلي:
هذه مناذج من املناسبة بني سورة العصر والتکاثر.
أما املناسبة بني سورة العصر والتی بعدها و هی سورة اهلمزة ،فهی کاآليت:
 .1کالمها من السور املکية و مها ترکزان علی التوحيد واإلمیان ابلرسالة واآلخرة.

 .2احملور األساسی فی کليهما هو اإلنسان ،حيث عرب عنه فی األولی (سورة العصر) أبنه لفی خسر و فی
الثانية وصفته ابلویل واهلالک الذی مجع ماال و ظن أن ماله أخلده فی الدنيا ،کال ،أی ليس األمر
هکذا ،بل ليدخلنه ماله فی النار املوقدة.
 .3یوجد فی األولی (سورة العصر) أسلوب الوعد والوعيد ،املعرب عنه ابخلسر و ذکر سبب الفوز والنجاة ،أما فی
الثانية (سورة اهلمزة) مليئة ابلوعيد أملمثل فی الویل واالنباذ فی النار احلطمة ،التی تصل إلی األفئدة.
 .4ذکر اخلسر فی سورة األولی جممال ،و فصل فی الثانية ابلویل والدخول فی النار التی تصل و تستوعب
القلوب فی أبشع شکل و صورة.
 .5سورة العصر حتدث عن خسارة اإلنسان و سورة اهلمزة تشری إلی تلک اخلسارة املمثلة بعذاب النار.
 -۵ما يستنبط من هذه السورة من املسائل واألحکام:
نرید أن نشری الی ما یستفاد من املسائل املستنبطة من خالل دراستنا هلذه السورة و هی فيما أیتی:
 -۱املراد ابإلنسان فی هذه السورة مجيع الناس و هو من ابب اطالق البعض و إرادة الکل.
 -۲التنکری فی خسر للتعظيم أی فی خسر عظيم.
 -۳التکرار فی التواصی ابحلق والصرب ألمهية هذین الصفتني.
 -۴و تواصوا ابلصرب بعد قوله ابحلق ختصيص بعد التعميم ،ألن الصرب داخل فی عموم احلق و لکنه خص ابلذکر
لبالغ االهتمام به.
 -۵الذین اشرتوا اآلخرة ابلدنيا فليسوا فی خسران بل فازوا للحياة األبدیة والسعادة الدائمة.
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 -۶املسلمون مکلفون ابلتواصی ابحلق مبا ال جمال إلنکاره من إمیان و خری و فضيلة.
 -۷ذکر هللا سبحانه و تعالی سبب الربح و هو اإلمیان والعمل الصاحل و مها هدف املؤمن و ما عدامها یؤدی إلی
اخلسران والنقص.
47

 -۸القسم ابلعصر (الدهر) یدل علی شرفه و أمهيته کما یقول عليه السالم (ال تسبوا الدهر فان هللا هو الدهر ).
 -۹و لو أخذان معنی العصر بصالة العصر فيؤخذ منه أن عمر الدنيا الباقی هو ما بني العصر إلی املغرب.
 -۱۰اإل میان ابهلل والعمل الصاحل و التواصی ابحلق والصرب من أعظم األمور و أمهها فی حياة املسلم ،لذلک جيب
رعایتهما.
 -۱۱الصرب یشمل احتمال الطاعات و إجتناب املنکرات و حتمل املسائل.
 -۱۲اإلنسان و إن ربح األموال الضخمة الواسعة فهو فی خسارة حمققة إن مل یعمل آلخرته.
 -۱۳أقسم هللا ابلعصر لداللته علی الصانع و وحدانيته و کمال قدرته التی تظهر أحياان بعد مرور الزمان.
 -۱۴ینجو من اخلسارة والعقوبة من أتی بتلک األمور األربعة فی حياته اليومية و هی اإلمیان ،والعمل الصاحل و
التواصی ابحلق والصرب.
 -۱۵فعلينا أن نتحلی بتلک الصفات احملمودة الواردة فی هذه السورة و إال ألقينا أنفسنا إلی املهلکة.
اهلوامش واملصادر:
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 :1روح املعاين لأللوسي ( )۴۵۷/۱۵و التفسری املظهري ()۳۱۷/۱۰
 :2بيان املعاين لعبد القادر بن مال حویش السيد حممود آل غازي( ،)۱۶۳/۱دمشق الطبعة األولی
 :3مباحث فی التفسری املوضوعي لدکتور مصطفی مسلم ص ـ ۱۷دار القلم ،دمشق
 :4صحيح البخاری ( )۳۷/۵و مسلم ()۱۲/۱
 :5التفسری املوضوعی للقرآن الکرمي و مناذج منه ص .۱۲
 :6مباحث فی التفسری املوضوعی ص ـ۱۵
 :7التفسری املوضوعی للقرآن الکرمي و مناذج منه ص .۱۲
 :8مباحث فی التفسری املوضوعي ص ـ۱۷
 :9املستدرک اهلندیة ( )۵۵۴/۱هذا حدیث صحيح األسناد مل خیرجاه.
 :10اجلامع الصيحيح سنن الرتمذي ( ،)۱۹۵/۵قال أبو عيسی ،هذا حدیث حسن صحيح ،غریب ،و قال شيخ ألباين صحيح،
حتقيق أمحد شاکر ،دار أحياء الرتاث العريب.
 :11جممع الزوائد للهيثمی ( )۱۴/۴و السلسلة الصحيحة للشيخ األلبانی ()۱۵۰/۶
 :12الدر املنثور للسيوطي ( )۶۲۱/۸دار الفکر ،بریوت
 :13أضواء البيان حملمد أمني شنقيطي ()۲۹۵/۹
 :14تفسری األلوسي ( )۴۵۷/۱۵دار الکتب العلمية ،بریوت
 :15مسند أمحد بن حنبل ( )۱۰۲/۲اسناده صحيح علی شرط شيخني.
 :16تفسری القرآن العظيم البن کثری ()۴۸۰/۸
 :17الطربي ( )۵۸۹/۲والقرطيب ()۱۷۹/۲۰
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 :18القرطيب ()۱۷۹/۲۰
 :19القرطيب ()۱۷۹/۲۰
 :20تفسری القرآن العظيم ()۴۸۰/۸
 :21تفسری روح املعاين ()۴۵۷/۱۵
 :22نظم الدرر فی تناسب اآلايت والسور للسيوطی ( )۲۳۶/۲۲دارالکتب االسالمي ،القاهرة.
 :23زاد املسری البن اجلوزی ()۱۸۸/۶
 :24تفسری اجملاهد ( ۵۲۴ص)
 :25تفسری الطربي ()۵۸۹/۲۴
 :26جواهر احلصان فی تفسری القرآن ()۲۸۱/۴
 :27تفسری الرازي ()۱۹۶/۱۷
 :28التفسری املنری للزحيلی ()۳۹۴/۳۰
 :29تفسری ابن عرفة ()۳۴۶/۴
 :30الدر املنثور ()۳۴۶/۱۰
 :31فتح القدیر ()۵۶/۸
 :32تفسری اجملاهد ( ۵۲۴ص)
 :33تفسری الطربي ()۵۸۹/۲۴
 :34فتح القدیر ()۵۶/۸
 :35أوضح التفاسری حملمد عبد اللطيف ( )۷۶۱/۸الطبعة السادسة املطبعة املصریة
 :36تفسری الطربي ()۵۹۰/۲۴
 :37ابن کثری ()۴۸۰/۸
 :38التفسری املنری ()۴۹۴/۳۰
 :39مسند أمحد بن حنبل ( )۳۳۲/۴و صحيح ابن حبان ( )۱۵۵/۷حتقيق شعيب األرنووط
 :40الطربی ()۵۹۰/۲۴
 :41تفسری الرازی ()۲۰۱/۱۷
 :42تفسری الرازی ()۲۰۱/۱۷
 :43التفسری املاتوریدی ()۶۱۲/۱۰
 :44ابن کثری ()۴۸۰/۸
 :45التفسری املظهری ()۳۳۷/۱۰
 :46مباحث فی التفسری املوضوعی ص .۵۱
 :47صحيح مسلم ()۳۱۳/۱۱
 :48التفسری املنری ()۳۱۵/۳۰
-

ابن حبان ،عز الدین بن علی بن عبد العزیز ،صحيح ابن حبان ،حتقيق شعيب أرنووط
ابن کثری ،حافظ أبو الفداء عماد الدین،تفسری القرآن العظيم ،بریوت
أمحد بن حنبل ،مسند أمحد بن حنبل
األلبانی ،حممد انصر الدین ،سلسلة األحادیث الصحيحة
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األلوسی ،شهاب الدین حممود بن عبد هللا ،روح املعانی فی تفسری القرآن العظيم والسبع املثانی ،احملقق :علی عبد الباری
عطية ،دارالکتب العلمية ،بریوت
آل غازی ،عبد القادر بن مال حویش السيد حممود ،بيان املعانی ،دمشق
البخاری ،حممد بن امساعيل أبو عبد هللا ،اجلامع الصحيح املسند من حدیث رسول هللا صلی هللا عليه وسلم و سنته و أايمه
التابعی ،جماهد بن جرب ،تفسری جماهد ،حتقيق :عبد الرمحن الطاهر حممد ،بریوت
الرتمذی ،أبو عيسی حممد بن عيسی ،اجلامع الصحيح سنن الرتمذی ،حتقيق أمحد شاکر ،دار أحياء الرتاث العربی
الثعالبی ،أبو زید عبد الرمحن بن حممد الشيخ حممد علی ،جواهر احلسان ،بریوت ،لبنان ،الطبعة األولی
ثناء هللا ،حممد ،التفسری املظهری ،احملقق :غالم نبی التونسی ،مکتبة الرشيدیة ابکستان
اجلوزی ،عبد الرمحن بن علی بن حممد ،زاد املسری فی علم التفسری
الرازی ،أبو عبد هللا حممد بن عمر بن حسن،مفاتيح الغيب (التفسری الکبری) ،دارأحياء الرتاث العربی ،بریوت ،الطبعة الثالثة
الزحيلی ،وهبة ،التفسری املنری فی العقيدة والشریعة واملنهج ،بریوت
الزهرانی ،أمحد بن عبد هللا ،التفسری املوضوعی للقرآن الکرمي و مناذج منه ،اجلامعة اإلسالمية ابملدینة املنورة
السيوطی ،عبد الرمحن بن أبی بکر جالل الدین ،نظم الدرر فی تناسب اآلايت والسور ،دارالکتب االسالمی ،قاهره
السيوطی،عبد الرمحن بن أيب بکر جالل الدین ،الدر املنثور ،دارالفکر ،بریوت
شنقيطی ،حممد أمني ،أضواء البيان فی ایضاح القرآن ابلقرآن ،حتقيق مکتب البحوث والدراسات ،بریوت۱۹۹۵ ،
الشوکانی ،حممد بن علی بن عبد هللا ،فتح القدیر ،بریوت
الطربی ،حممد بن جریر أبو جعفر الطربی ،جامع البيان فی أتویل القرآن ،احملقق أمحد شاکر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولی
لطيف ،عبد ،أوضح التفاسری ،الطبعة األولی ،مصر
املاتوریدی ،حممد بن حممود أبو املنصور ،تفسری املاتوریدي ،احملقق جمدی ابسلوم ،بریوت
املالکی ،أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عرفة ،تفسری ابن عرفة ،دار النشر ،تونس ،الطبعة األولی
مسلم ،مصطفی ،مباحث فی التفسری املوضوعی ،دار القلم ،دمشق
النيسابوری ،احلاکم ،املستدرک اهلندیة
النيسابوری ،مسلم بن حجاج ،صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقی ،دار أحياء الرتاث العربی ،بریوت
اهليثمی ،نور الدین علی بن أبی بکر ،جممع الزوائد و منبع الفوائد ،بریوت ،لبنان ۱۹۸۸
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