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 (2 /العصر  سورة مع وقفات)

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصالة والسالم على رسول هللا، وآله وصحبه 
 .ومن وااله

 .علمتنااللهم ال علم لنا إال ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما 

 .نعوذ بك من شر عمل أردنا به وجهك فخالطنا فيه ما ال يرضيك

 *إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ  *}وَالْعَصْرِ  :هللا تعالى قول عند وقفنا في الدرس السااب 

  .[سورة العصر] إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ{

أخرج اإلمام مساالم من حديت تميم الدارر رضااي هللا عنه أن النبي صاالى هللا عليه 
  وألئم ولرسييوله ولكتابه لله» :، قلنا لمن؟ قال«النصيية   الدين» :وساالم قال
  .«وعامتهم المسلمةن

معنى ف، التصفي ، واإلصالح :والنصح لغ  إرادة الخير للمنصوح، :النصايح  في اصصل
خلَص الرجل ثوبه إذا خاطه، فشاابهوا فعل الناصااح في ما  :ح خلَص وأصاالح، يلالنصاا

يتحراه من صالح المنصوح له بما يفعل راقع الثوب عندما يسدُّ الخلل، فالناصح  يسد 
 .خلل المنصوح، ويستر الخرق عنده، وإن لم يفعل بلي الخرق ظاهرًا والعيب مستمراً 

 ولكتييابييه للييه» :الحاادياات هنااا لجهااا  أربعاا بتهااا والنصاااااايحاا  أس الاادين، وقااد أث
  .«وعامتهم المسلمةن وألئم  ولرسوله
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 :أهمة  ال ديث -

، وذكر محمد (هذا حديٌت له شأن) :هذا الحديت مهم جدًا، قال فيه الحافظ أبو ُنعيم
، -أر انه أحد أهم أربع  أحاديت في الدين-أنه أحد أرباع الدين  :بن أسلم الطوسي
  .بل على هذا الحديت وحده مدار الدين :ور نواةً وجعله اإلمام النو

يوحي بمعنى أن الدين قائم بليام أهل النصح، منتشر بانتشارهم، فإن تشاغل كلٌّ 
منا بخاص  نفسه، وسكت الناصح، وقلَّ اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وكفَّ 

اإلمام اق يلول الدعاة إلى هللا عن دعوتهم، خبا الدين، وذهب الح ، وفي هذا السي
هو  اصمر بالمعروف والنهي عن المنكرإن ) [:612 /4]الدين  علوم في إحياء الغزالي

ولو طور  ،وهو المهم  التي ابتعت هللا لها النبيين ،اللطب اصعظم في الدين
ت وفش ،ت الفتن وعمَّ  ،واضمحلت الديان  ،النبوة ه وأهمل علمه وعمله لتعطلتبساُط 
وهلك  ،وخربت البالد ،واتسع الخرق ،واستشرى الفساد ،وشاعت الجهال  ،الضالل 
 إناو لله فإنا يكون أن خفنا الذر كان ، وقدولم يشعروا بالهالك إال يوم التناد ،العباد
  (.راجعون إليه

  :حديث السفةن  -

ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه أثر هذا االمتناع عن  * وفي حديت دقي  يبيِّ
تبادل النصح، واصمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلد أخرج البخارر من حديت 

 مثل» :قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنهما، هللا رضي بشير بن النعمان
المستليم على أمر هللا، الملتزم أوامره المنتهي عن  :، أر«هللا حدود على القائم
نسأل -التارك لألمر، الواقع في النهي المخطئ العاصي،  «فةها والواقع» نواهيه،

اب في سفين  واحدة، :، أر«سفةن  استهموا على قوم كمثل» -هللا السالم   ركَّ
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 ابفأص» ونصيبًا، فيها سهماً  منهم كل ليتوازعوا السفين ، فيأخذ قرروا أن يلترعوا
 من استقوا إذا أسَفلها في الذين فكان أسفلها، وبعضهم أعالها بعضهم
 نؤذ ولم خرقا   نصةبنا في خرقنا أنا لو :فقالوا فوقهم َمن على مروا الماء
 ومن يمنعك أن تتصرف في ملكك؟ ه الح ، ف ظاهرُ تصرُّ  «!فوَقنا من

هذا الجسد لك، وأنت مسؤول عنه، أين المشكل  لو أتلفَته بالمسكرا  والمخدرا ؟  -
  !هذه حري  شخصي 

تلود سيارتك، فتتجه بها حيت شئت، وكيفما شئت، بالسرع  التي شئت، هي  -
  !ملكك، وأنت حرٌّ بها

امرأة ورجل أجنبيان، يجتمعان ويتوافلان على الفاحش ، َمن يمنعهما؟ كل منهما  -
  !يؤذر نفسه، وهو حرٌّ بنفسه

هذ الطرح نسمعه من أعداء الدين والشرف، يريدون سح  المرأة المسلم  في 
اق، ويتبجحون بحري  المرأة لَتفُجر، فإن م تاها  الحياة، فُيلبسون اصمور هذا اللناع البرَّ

أراد  سترًا بملء إرادتها منعوها من دخول مدارسهم وجامعاتهم، ومن التنزه على 
فإن قرر   !فأر حري  يزعمون؟ !شواطئهم، ومن المناصب الوظيفي  في دولهم

  !ذلكالسفور والفجور دعموا حلها في 

يريدون سح  الجيل، وإطالق يده في المخدرا ، واإلباحي ، والجريم ، فينادون بحري  
النشء، ويمكنوه من أدوا  الفساد واإلفساد، ويوزعون حبوب منع الحمل لطالبا  
الصف الخامس، ويطلبون من طالب االبتدائي التعرر أمام بعضهم للتثليف الجنسي 

دة بين الج ثم يليدون الوالد عن التدخل في أمر الولد،  !نسينوكسر الحدود المعلَّ
  !بذريع  ممارس  العنف اللفظي أو البدني عليه
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 على القائم مثل»فالحديت يعالج نلط  حياتي  دقيل ، تتعل  بالحريا  والعالقا ، 
 بعضهم فأصاب سفةن ، على استهموا قوم كمثل فةها؛ والواقع هللا حدود
 الماء من استقوا إذا أسفلها في الذين فكان أسفلها، وبعضهم أعالها
 َمن نؤذ ولم خرقا   نصةبنا في خرقنا أنا لو :فقالوا فوقهم من على مروا
، هلكوا أرادوا وما يتركوهم فإن !فوقنا  :أر ،«أيديهم على أخذوا وإن جمةعا 

 [.أخرجه البخارر] «جمةعا   ونجوا نجوا» منعوهم أن يفعلوا ذلك،

بيننا، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ويأخذ صاحب الح  منا فعندما نتناصح فيما 
على يد طالب الباطل، يرقى المجتمع، وُيصان الدين، وُتحفظ اصعراض واصموال 

 .أهل الح هلك ، وتسع الخرقوالنفوس، وإال ا

 :حكم النصة   -

يثاب فاعلها ويعاقب تاركها،  ،اواجبٌ  على كل من قدر عليهفي اصصل النصيح   *
صن حكمها يتغير بحسب الحال ؛ فإن ظنَّ الناصح أن نصيحته تدعو  هذا في اصصل،

 ..(.كالنصيح  حال غضب المنصوح، وتعصبه، وفجوره) أكبر منه المخاطب الرتكاب منكر
 .فالنصيح  هنا تحرم

ن وجوبها   اصمر فرض تعالى هللا أكد) :الجصاص بكر يأب قولومن اصقوال التي تبيِّ
 ليهع هللا صلى هللا رسول نهوبيَّ  ،كتابه من مواضع في المنكر عن والنهي بالمعروف
 (.وجوبه على اصمصار وفلهاء السلف وأجمع ،فيه عنه متواترة أخبار في وسلم

 [(152 /2) ،للجصاص اللرآن أحكام]

 :وسلم عليه هللا صلى هللا رسولوقال النوور في شرح مسلم عند شرح حديت 
 ستطعي لم ومن ،فبلسانه يستطع لم فإن ،بةده فلةغةره منكرا   منكم رأى من»
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 :موسل عليه هللا صلى قوله وأما) :[أخرجه مسلم] «اإليمان أضعف وذلك ،فبقلبه
 بالمعروف اصمر وجوب على تطاب  وقد ،اصم  بإجماع إيجاب أمر فهو (فليغيره)

 هي التي النصيح  من أيضاً  وهو ،اصم  وإجماع والسن  الكتاب المنكر عن والنهي
  [.(44 /4) مسلم على النوور شرح] (.الدين

فالنصيح  في شرعنا واجب ، وح  للمسلم على أخيه المسلم، إن رأى منه ما يريبه 
 :لقا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أنرضي هللا عنه  هريرة أبيأن ينصحه، فعن 

 هلقةتَ  إذا» :قال هللا؟ رسول يا هن ما :قيل «ست المسلم على المسلم حق»
 ف مد عطس وإذا، له فانصح استنص ك وإذا ،فأجبه دعاك وإذا ،علةه مفسل  
 [.أخرجه مسلم] «فاتبعه مات وإذا ،فعده مرض وإذا ،متهشف هللا

  !كم من طالب نصح، كم من محتاِج توجيه، تغنيه كلم  ويكفيه رأر عن كثير من اإلرباك

  !نصيح  واحدة قد توفر الكثير، وإلغاؤها قد يكلف الكثير

فتحول دون قتل نفس، قد تكون صو  تطلله  "انتبه" :قد تكون هذه النصيح  كلم 
من بوق سيارتك تنبيهًا لسائ  آخر وتشير إليه بإغالق أحد أبواب سيارته، يليه ذلك 
تها  مشكل  كبيرة، قد تكون نصيح  اقتصادي  تضع النلاط على الحروف في أسرة دكَّ

قها العَوز   !الحاج  وأرَّ

نجح في الثانوي  العام  وأراد أن يمأل بطاق  المفاضل   ،ي مجتهدطالب دمشل
بالفروع العلمي  المرغوب ، كان قد دون في البطاق  أن يريد التسجيل في كلي  الطب 

وقبل أن ، تشرين في حمصجامع  في جامع  دمش  ثم في جامع  حلب ثم في 
جامع  يم تلد فأشار عليه يسلم البطاق  لمركز التسجيل استنصح أحد العلالء المربين،

أقرب  أقل، وهي مدين  حمص نفل  العيشصن  ،جامع  حلب على  البعت في حمص
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وبالفعل عمل  وأوفر، يكون أسهل وسفره إليها وعوده منها مسكنه من حلب،إلى 
 ،في كلي  طب اصسنان في جامع  البعت في حمص -فعالً -بل قُ ، والطالب بالنصيح 

المصروفا  التي أنفلتها  ، ثم خطر له أن يلارنلخمسوأمضى سنوا  الدراس  ا
وفر  هأن ، فوجددرس في حلب همع طالب مثل هخالل هذه السنوا  الخمس في سفر

عشرة آالف دوالر ) ما يزيد على خمسمئ  ألف ليرة سوري  هوعلى أهله على نفس
 .(في وقتها

 لماذا نقصر في النصة  ؟  :يبرز هنا سؤال -

مجتمع إال لجمل  من اصسباب، ولعل من أهم اصسباب التي ال تخبو النصيح  في 
 :جعلتنا نلصر في بذل النصيح  فيما بيننا

  :الجهل بقدر النصة   والجهل باألجر والوزر .أ

 بَعْضُُُُُ ُ ْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ } :قاله جّل جالله في كتابه :بالتناصيييح يرحمنا هللا -

لَا َ وَيُقِيمُونَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْ َوْنَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِيَاءُ  اللَّهَ وَيُطِيعُونَ الزَّكَا َ وَيُؤْتُونَ الصَُُُُُّ

  .[11 :التوب ] { حَكِي ٌ عَزِيزٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ سَيَرْحَمُ ُ ُ أُولَئِكَ وَرَسُولَهُ

 أُمَّةٌ كُ ْمِنْ وَلْتَكُنْ} :قال هللا تعالى :بالتناصيييح يكتبنا هللا تعالى مع المفل ةن -

 :عمران آل] {الْمُفْلِحُونَ هُ ُ وَأُولَئِكَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْ َوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ

 بصيرته عميت إذا اإلنسان أن المشكل  ولكن إنسان، كل هدف والفالح النجاح، و[112
فيتخبط في الدنيا، حتى يدركه اصجل قبل أن يدرك الفالح،  النجاح،سااابيل  يعرف ال
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ن لنا منهج الحياة وساابيل الفالح وطري  السااالم ،  لكن هللا تعالى الذر صاانعنا بيَّ
 .التناصح :أورد لذلك مجموع  من الخطوا ، إحداها

 الْإِنْسَانَ نَّإِ * وَالْعَصْرِ} :بالتناصيح نتجن  السسيارة الواردة في سيورة العصير -

رٍ لَفِي الِحَاتِ وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِينَ إِلَّا * خُسُُْ وْا الصَُُّ وْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَُُ بْرِ وَتَوَاصَُُ سااورة ] { بِالصَُُّ

 .[العصر
 :جاء في الحديت :التناصح استثمار طويل األجل، صدق  جاري  تعةش بعدك -
قال رساااول هللا صااالى هللا و، [مسااالم] «فاعله أجر مثل فله خةر على دل من»

 ينقص ال تبعه من أجور مثل األجر من له كان هدى إلى دعا من» :عليه وسلم
 من آثام مثل اإلثم من علةه كان ضالل  إلى دعا ومن شةئا أجورهم من ذلك
 .[مسلم] «شةئا آثامهم من ذلك ينقص ال تبعه

انتشر النفاق االجتماعي، والمجامل  الساذج ، واستح  فإن لم يكن ثم تناصح،  -
  .المجتمع علاب هللا تعالى

 والذي» :قال وسلم عليه هللا صالى النبي عن رضاي هللا عنه اليمان عن حذيف  عن
 بعثي أن هللا لةوشكن أو المنكر عن ولتنهون بالمعروف لتأمرن بةده نفسي
  [.أخرجه الترمذر] «لكم يستجاب فال تدعونه ثم منه عقابا علةكم

 ذَلِكَ مَرْيَ َ ابْنِ وَعِيسَى دَاوُودَ لِسَانِ عَلَى إِسْرَائِيلَ بَنِي مِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ لُعِنَ } :قال هللا تعالى

وْا بِمَُا  { َيْفَعُلونَ  َكاُنوا مَا لَبِئْسَ فَعَلُوهُ مُنْكَرٍ عَنْ يَتَنَاهَوْنَ لَا كَُانُوا * يَعْتَُدُونَ وَكَُانُوا عَصَُُُُُُُ
  .[17-17:المائدة]

  :السلبة  .ب
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}وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُُُُُُُُ ُ ْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْ َوْنَ عَنِ  :قاال هللا تعاالى

لَا َ وَيُؤْتُونَ الزَّكَا َ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ  يَرْحَمُ ُ ُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَُُُُُّ َُُُُُ ولَهُ أُولَئِكَ س ُُُُُُ وَرَس

  [11 :التوب ] حَكِي ٌ{

  :المثالة  .ج
، فعدد من الناس إذا أراد أن ينصح يعيد انتظار مرحل  الكمال حتى يتم النصحوأعني 

أنا أولى بالنصااايح ، أنا عندر أخطاء، وال ينبغي لمثلي أن  :النظر في نفساااه، يلول
  !الناس يعظ

  !مثالي  الناصح كمثالي  المنف ، ينتظر حال  مالي  مثالي  لينف 

  :الذنوب والمعاصي .د
أن انعاادام الغيرة على  [(22 :ص) والاادواء الااداء]في كتااابااه النااافع  ذكر ابن الليم
 علوبا  ومن :الغيرة تطفئ الذنوب - فصل) :فلال من آثار المعصي ،هو حرما  هللا 

 همأشاادُّ  هم  وأعالهم الناس وأشاارف ،...الغيرة نار الللب من تطفئ أنها :الذنوب
 وساالم عليه هللا صاالى النبي كان ولهذا الناس، وعموم وخاصااته نفسااه على غيرةً 
 لىص عنه الصحيح في ثبت كما منه، غيرة أشدّ  سبحانه وهللا اصم ، على الخل  أغير
 أغةر وهللا منه، أغةر ألنا سيييعد؟ غةرة من أتعجبون» :قال أنه وسااالم عليه هللا
 أغير ما ،محمد أم  يا» :الكسوف خطب  في قال أنه عنه أيضاً  الصاحيح وفي، «مني
 رأغة أحد ال» :قال أنه عنه أيضاً  الصحيح وفي، «أمته تزني أو عبده يزني أن هللا من
 أح  أحد وال بطن، وما منها ظهر ما الفواحش حرم ذلك أجل من هللا، من
 أحد وال ومنذرين، مبشييرين الرسييل أرسييل ذلك أجل من هللا، من العذر إلةه
 ...«نفسه على أثنى ذلك أجل من هللا، من المدح إلةه أح 
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 الغيرة قلبه من أخرجت للذنوب -العبد :أر- مالبساااته اشاااتد  كلما أنه والملصاااود
 بعد يساتلبح ال حتى جداً  الللب في تضاعف وقد الناس، وعموم وأهله نفساه على
 باب في دخل فلد الحد هذا إلى وصاال وإذا غيره، من وال نفسااه من ال اللبيح ذلك

 .(الهالك

  :ضعف الثق  بالنفس .ه
وعاادم  ،إخالص النياا  :ذلااك وعالجوالخجاال من المبااادرة، والخوف من ردود الناااس، 

  .ة المفرط  برأر الناسالالمبا

  .انتشار األفكار المسبق  عن الناصح أو المنصوح .و
 ...الفالني ، وهذا متعصب، وهذا ال يفهم، وهذا كذاهذا من الجماع  

وعالج ذلاك فهم أن الادين والكون والعلل متطابلون تطابلًا تامًا، ومخاطب  العلل 
باالادين هو مخااطبا  لاه بماا ياألفاه، ومخاطب  النفس بالشاااااارع هو مخاطب  لها بما 

 فَأَقِ ْ} اصصاال أن هللا تعالى فطر الناس على فطرة سااوي ،ينسااجم مع فطرتها، ف

 كِنَّوَلَ الْقَيِّ ُ الدِّينُ ذَلِكَ اللَّهِ لِخَلْقِ تَبْدِيلَ لَا عَلَيْ َا النَّاسَ فَطَرَ الَّتِي اللَّهِ فِطْرَتَ حَنِيفًا لِلدِّينِ وَجْ َكَ

 الرحم ،و العدل،و الكمال، ُتِحّب  أن الفطرة، ومن [61 :الروم] {يَعْلَمُونَ لَا النَّاسِ أَكْثَرَ

بْةَةَ} بغ الصااِّ  أما ،...اإلحسااانو نُ وَمَنْ اللَّهِ صُُِ بْةَةً اللَّهِ مِنَ أَحْسَُُ  فأن ؛[167 :البلرة] {صُُِ

 أن يحبون ثميًنا؛ شااايًئا سااارقوا إذا فالساااارقون محساااًنا، رحيًما، عاداًل، كاماًل، تكون
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ون العدل  ،أصاااالً  العمل بهذا عادلين ليساااوا أنهم مع بالعدل، يلتساااموه فهم يحبُّ
  .(1)تزول وال وتكمن تمو ، وال تذبل فالفطرة الصبغ ، تنلصهم فطرة إنما

 

 لله رب العالمةنوال مد 

 

*     *     * 

                                                           

 [. 1/131( تفسري النابلسي ]1)


