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..مدخل إىل موضوع الدراسة وأهميتها ُةم ُد ُق ُالُم  أ  
إن احلمددددددددددن ت يمددددددددددنو عوذددددددددددور أن عوذددددددددددو   و عور    دددددددددد ت  دددددددددد   دددددددددد ع  أو ذددددددددددأ  ع      

 ددددد  اهللدددددنو ات ودددددل  فدددددي  دددددن ع   افددددد ي ودددددل  ددددد     ن عأ دددددهللن أن    سددددد ع ا أام  أددددد  
عأ ددددهللن أن ًمدددددناس اهددددنو ع سدددد  ن  دددد   ات ا  ددددن عا ددددد   إ ددددن إ  ات عالددددنو    دددد ا   ددددن 
 .آ ن ع حهن عس َّم تذ  م س كثريا  

 :مثَّ أ  َّ  رن
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) :ع ف ات تر ىل اإلوذ ن  أون اج ل ق ل تر ىل   چ چ چ 

(ڍ ڍ
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ) :عأون ُخ ق    اجي ق ل تر ىل( )

(ڤ
( ). 

 :إنَّ وري اإلوذ ن  أل   ء   اك   خي ج ا  ثلث ال  ا؛ ي  
ددددم  ا رج دددد  عا وذدددد   عا     -  ورددددي ا قدددديء قهددددي عقوددددن ا لأددددق  ن عم اددددن قهددددي أعاون عُاذَّ

 .اج ل ع وذ  : عا وهلل   عاُ  ف و ا ن  أون
ق  عُاذَّدم  احلكمد  عاحل م عا ود  -  عا ودد    وري ا قيء يف عقودن ا لأدق  دن  ل ا وحد   عا نو

 .الك م؛ال  م؛ وأين:عاُ  ف و ا ن  أون
ددددددددم  اإل دددددددد ل عا و  ري عا وذدددددددد اف -3 ورددددددددي ا قدددددددديء  رددددددددن ودددددددد اا عقوددددددددن ا لأددددددددق  ن عا ذَّ

  . هللمي      عُ ذِ ف    ط:عاإلو اط عا  ف و ا ن  أون
 أ  َّ احل    ا عىل و    آن ا ك مي اثهت أنَّ ا رج      طهل اإلوذ ن عو  تن ع ذا    ا ظد     

ا ددذ  موم ددن ا ددأآ ا  دد آين ع   دد  ف  ددن  ع دد  أافدد س  دد  اددنل ا  ددن اسددو  اء الدد ل اإلوذدد ن 
 .س اء أك ن  د أ  ام ك و اس 

ول اُذُّم اإلوذ ن  أ   خ  ن ات تر ىل و ن عو  و ا  ن ع ذو ال     أثهوهلل  ا أآ ا ذ  جد ء   
اأ رن يف  و ددددددد و  إ  ددددددد     ددددددد ين  و ج دددددددن و  اددددددد  ا رج ددددددد  إىل  ددددددد  ُا ددددددد   الددددددد ل اإلوذددددددد ن ع 

                                 
 .  : آا اإلس اءس     ( )

 .33: آا ا وه  ءس     ( )



..مدخل إىل موضوع الدراسة وأهميتها   ب  
عآخ تن عمدذا و عتأه هللددن  د  اسددورج ل  دد  اف و عاُ ذدن ا  ددن  و دد و عآخ تدن ع   ا  ث دد  ا دد  

 :ا أ اني
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ) :يف ق  دن ترد ىل    ال ي  ل ويب ات   س - 

 .(  )(ے

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) :يف ق  ددن تردد ىل  دد  ال ددي  أه أدد  ًمددن- 

 .( )(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) : يف ق  ددددن تردددد ىل قدددد عا   ا ورجددددي يف و افدددد  احلدددد  -3

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 .( 3)(ڤ ڦ

ھ ھ ے ے ۓ ) :عادن ات ترد ىل امدد أني  ورج دي ا  أد أم لم قد ل تردد ىل-4

 .(4)(ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ) : م اسددورج ل ا ذدد ع  عا نا   إىل ا سددو     يف ق  ددن تردد ىل-5

 .( 5)(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 .(6)(ی ی ی) : م اسورج ل ا رذاب يف ق  ن تر ىل-6

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ) : كد  ا   دد  اسددورج ل ا رددذاب يف ق  ددن تردد ىل-3

  .(3)(ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
ع  خيو ف أ ي ا   د  يف أنَّ كدي   دف ا  دن  رأد س خ  د س  دن عأنَّ ا  اد    يف ا   د    اد    يف   

امر ين ع    لغ  ا   آن ا ك مي أودن  كد  ا رج د  عا سدورج ل عا ورجدي عود َّم   أهللم و  رج د  
  عا قهد       ثري ل   هن  طهل أ  َّ ا سدورج ل عا ورجدي و هللمد   ثدري ع اودل عسده  علم  وو جد

                                 
 .44: آا طنس     ( )

 .4  : آا طنس     ( )

 .03 : آا  ا ه   س     (3)

 .0 : آا ا  و س     (4)

 .46: آا ا أميس     (5)

 .04 : آا ا قر اءس     (6)

 .4 : آا ا ال  فس     (3)



..مدخل إىل موضوع الدراسة وأهميتها   ا  
عأثدد  ع    أدد  تظهللدد  احل جدد  إىل   اسدد     دد   ا رج دد  عا سددورج ل عا ورجددي ع ن ا  دد آن 
ا ك مي ام ن  ا عل   نا   إىل ات تر ىل ع أن تذدومن ا دنا    أهللجهلل  ك ودت  دذو ا ن اسد  

 .ا سورج ل يف ا نا   إىل ات تر ىل يف   ء ا كو ب عا ُذأَّ : رأ ان
 :أهمية الموضوع 
ا سدورج ل يف ا دنا   إىل ات ترد ىل اأدن  ر ود  ط ا د  اد   :توف  أ  د    اسد     د     

 .ا   آن ا ك مي  ن أ  ا سورج ل يف ا نا   إىل تر ىل
سددددهر  عثلثددددني    ددددر    ظ س عاقدددد ا     ددددر س ( )  ددددد اددددن  آادددد ا ا رج دددد  عا سددددورج ل- 

 .   عا س  بعمخذني    ر س  وأ ا س يف ا ر   عا أ  رأ س أ  سهر 
اسددددددو ر ب ا  دددددد آن ا كدددددد مي  كددددددي أودددددد ا  ا ددددددأ   ا هقدددددد ا  ا دددددد  قددددددن ا ددددددن   دددددد   رفددددددهلل  - 

 .ا نا   عامنا ا : اسورج ل عا ذا  ميك  ت أ  هللم إىل وعوني   
ًمددددد   ع ذ  م عع ددددف ا ورجدددددي ا مددددد   :ت ذدددد م ا ورجدددددي عا سدددددورج ل ت ذدددد م ثأددددد أي-3

 .م   إلو اط عا   ق  مذ  ا  عامذ     عع ف ا سورج ل امذ   
اددد   ا  ددد آن ا كددد مي أسددده ب ا سدددورج ل عأهن  رو  ددد  تهرددد س    ددد م احل  دددي  دددني ا دددنا   -4

عامدنا ا  أ  َّ ا دنا    د  ا وه دد ء عا  سدي ا د هللم ا  دل  عا ذددلم عا دذا   كد  ا  د آن ا كدد مي 
 د هللم ات ترد ىل اسورج لم ا ذ  ك ن سههن يف سه ي ات تر ىل ع د  أجدي  اد  ات عقدن أثد  ا

يف  ردددددا ام اقف عاددددد تههللم يف ا دددددهرا ايخ  عأ ددددد َّ امدددددنا ا  وهللدددددم أو ا ؛ع دددددذ   اخو  دددددت 
أسه هبم تهر س  خولف أو ااهللم ومأهللم امذدورجي ا كد و  ا دذ  ك د و عاأد  و كد ن سدههن كم   
 ك ن ا وكذا  عاجلح   عاإل  ا  عا كرب    أسه ب اسورج لم عاق  كهللم يف     امأ و ني
أ ددد َّ امذدددورجي امذددد م و   ددد  اسدددورج  ن كددد ن اددد  جهللدددي عق ددد  ا دددم عتن   عادددنم تثهدددت  ددد  
ا خه   قهي  عااوهلل  أع ك ن  ذه  ا وك    ا   ال  م ا نو   عت نمي ام د ح  اا  د  ا د  

 .ام  ح  ا ر    عغري     مم  سري  ت    ن يف ثأ ا   ذو ا ن اس 

                                 
ك م    4   ايا ا ا    ك ا و هلل  ا رج   عا سورج ل و  س سهل عثلثني آا  ان  ا ك م ا امخو      د ان ( )

أ  َّ ايا ا ا    ك ا و هلل  ا سورج ل  رأ س ورن    .ك م   43اجي :ع  ان  ا ك م ا ا ك ي جلذ      
الناث س  ل  300 سورج ل ق ا         ع  د ان  ا ال  اث ا أه ا  ا    ك ا و هلل  ا رج   عا ورجي عا

 . ك  امك   أ  َّ ا ال  اث ا   ع  ا   مر  م هلل م ا رج   عا ورجي عا سورج ل وهللي أكث   ك اس 



..مدخل إىل موضوع الدراسة وأهميتها   ث  
 :أسباب االختيار

 ا  دد آن ا كدد مي عا ُذددأَّ  ام هللدد   ا اددوم  رهللدد  يف  د ددف عاالددن تهني عجدد    دد    ا م دد  يف-  
  هلل م ا سورج ل عالقون    خلم ا    ا  عامكوذه  عا      ام ا و   ن عأو اادن ا مد    
عامذ     عأسه  ن ع   و عآث  و عط م الجن يف عاقل ا نا   عامنا ا  ع   د ا ا ا دنا   

 ن هوووال السراسووة  مموووا، لمته في  ضووومم فووض عيووو    موووض  وضوووو ضفتكوووو إىل ات تردد ىل 
 .ار جل   هلل م ا سورج ل يف ا نا   إىل ات تر ىل يف ا كو ب عا ُذأَّ 

أسدددد  ب ا وكدددد ا   عا وأ   عا و ك ددددن ا دددد ا   يف ا  دددد آن ا كدددد مي عا ُذددددأَّ  ام هللدددد   يف    دددد   - 
   ع أ          يف  دأن ا دنا   عا دنا   ا سورج ل يف ا نا   إىل ات تر ىل ا  ن أنَّ ام    

 .ي ما ي زم  مم  زيس عي   دراسة  تيقيقعامنا ا  ع ن أث و يف ا اق  ا    
اسووتم ار ورووور د ووام هيوو   وواه يم   ميووا   م يووا،ي الر   ووم  الوواه  االسووتم ا  فووض -3

التصوووسر ل ووووس وم تلووو، اح تمال،ي ألووووس أدووووواع المووو ي   ووووود  الوووو    موووض عوووويم يووووس  
  ذدددو ا  و دددن كدددي ام ددد   م امور  ددد     سدددورج ل يف ا دددنا   إىل ات ترددد ىل يف  ددد ء  امالوووس

ا كوددد ب عا ُذأَّ  اذددد ان يف  أدددل ات ددد ف ا دددنا   عامدددنا ا     سدددورج ل امدددذ  م اددد  ط ادددق 
كما يسا س فض ت عية الوس ام  ا ر م حب   وهلل  عأو ااهلل  ع  ا  هلل  ع  ا ن   ا ق ا   عآث    

الي م  األداميالمط وب   ودها فض البناء النهسض  الهك    الس وكض  مس ويم   ، ال
 .الس  المس ويم:لك  ركنض الس وم

إنَّ ت ترددد ىل ُسدددأأ س يف ال ددد   ا وددد ا  عا ومرددد ا يف مددد ل ا دددنا   اإلسدددل      توهدددنل ع  -4
هلل   ع ذل اجلهللدن يف تو ري  هللم  ت ريا ظ عف ا    ن عامك ن  ك    ا   آن ا ك مي عا ُذأَّ  ام 

يسووا س   اسدد  ت دد  ا ُذددأ  اإلل دد  و مدد  خيددآ    دد   ا سددورج ل يف ا ددنا   إىل ات تردد ىل 
الووس ام فووض الت طوويئ القووالم   وو، البصووي م ل مموور الووس و  المقم يلتيقيووق أكبوو   وووسر 

 . مكم  م اإلص ح فض ليام الناس
 

 :أهساف السراسة
ا سورج ل يف ا نا   إىل ات ترد ىل يف ا   د  عا  د ل  هتنف ا ن اس  إىل    ن   هلل م - 

ع  ددد ن ا   ددد   ام ا وددد   دددن  ل   ددد ن امدددق ا  ددد    دددني ُخ ُدددق ا سدددورج ل عا خدددلم ا    اددد  
 .عامكوذه 



..مدخل إىل موضوع الدراسة وأهميتها   ج  
  اسددد  عم  دددي  ددد   ا سددددورج ل ا ددد ا    يف ا  ددد آن ا كددد مي عا ُذددددأَّ  ام هللددد   و مددد  او ددددي - 

 . ا ا ا نا   ا   عقل و هلل  اسورج لمب اقف ا نا   عامنا ا  ع   
اسددوأه ط أعجددن ا سددو      دد  ا ن اسدد  يف ا ر دد  احل  دد  و مدد  او ددي    ددنا   عامددنا ا  -3

 .ع    ا ا ا نا  
 

 :تساؤالت السراسة
      هلل م ا سورج ل     عا  لال س؟-  
    ا      ام ا و  م هلل م ا سورج ل؟- 
 عا سورج ل؟    ا   م  ني ا رج   عا ورجي-3
        ا سورج ل يف ا   آن ا ك مي عا ُذأَّ  ام هلل  ؟-4
    أو ا  ا سورج ل يف ا   آن ا ك مي عا ُذأَّ  ام هلل  ؟-5
     ي ا أ  ص ا  ا    يف اسورج ل ا نا   عامنا ا  يف ا   آن ا ك مي عا ُذأَّ  ام هلل  ؟-6
 ا ك مي عا ُذأَّ  ام هلل  ؟يف ا   آن         ا ا ا سورج ل ا  ا   -3
    أعجن ا سو        ا ن اس  يف ا ر   احل    و م  او ي    نا   إىل ات تر ىل؟-4
    أعجن ا سو        ا ن اس  يف ا ر   احل    و م  او ي   منا ا  إىل ات تر ىل؟-9

ا ددنا   إىل   دد  أعجددن ا سددو      دد  ا ن اسدد  يف ا ر دد  احل  دد  و مدد  او ددي مب  دد ا ا-0 
 ات تر ىل؟

   
 :السراسات الساعقة

 :ا ن اس ا ا ذ     إىل قذمني تأ ذم 
 .ت اكم ا ا م   أك  مي   عت اكم ا ا  م  غري أك  مي  

أ  َّ ام     ا عل و ن  ذ ت ا ه الث  جهللنا يف احل  ل ا     اس  ا م د  سد     ق اهد   د   
 ( )      ا ن اس  و جنا حبث س ا م  س عاالناس 

 

                                 
 دت   م 00 (  )ا رن  ( 6 )ا رج    ني ا      اإلوذ و   عا و جهلل ا ا    و   و اي ممنع  أ    ان ا  ن  ( )

 .م000 ( )  هح ث عا ن اس ا م   ا م   ًكم  ع  هلل س  ت ن  ا  ج  ر   دت  ا   ن ط



..مدخل إىل موضوع الدراسة وأهميتها      
وهللددددي ا كودددد  امأقدددد    عا   تأ ع ددددت ام  دددد   ع كدددد  ا ُتذددددو ا   و ددددن :عأ َّدددد  ا أدددد   ا ثدددد ين  

و ددددد ص ا كوددددد ب ا كددددد مي عا ُذدددددأَّ  ام هللددددد   يف   اسددددد  ا سدددددورج ل يف مددددد ل ا دددددنا   إىل ات 
                                                             :                       تر ىل عو مدددددددد  ا دددددددددي ادددددددد     هحدددددددددث ا ر مددددددددي عا كوددددددددد  امأقدددددددد    يف    ددددددددد   ا ن اسددددددددد 

             ( ):دايور  موس ح أعوو  يوس"الم  وة عويم الهطو م اإلدسوادية  التو يروات ال عاديوة":عيو -1
ا هحددددث  كددددد ن  ددددد    ن دددد  عملهلل دددددن عثلثددددد   ه الث ام ن ددددد  عو هللدددد  أ  ددددد  ا هحدددددث عخ ودددددن  

 .ا ك مي ا     عا   ل  عا   آنعا ومهلل ن و ن  ر  ا رج   يف 
 .ا رج   اأن ا وه  ء عا و ج ن ا    ين ل :امهحث ا عل
 .ا رج   اأن امد أني عط م ا رلج :امهحث ا ث ين
                                       .ا رج   اأن ا ك    أسه هب  عط م الجهلل :امهحث ا ث  ث

ا      اإلوذ و   عت  ن إىل  ع  ا ق ار  اإلسل    يف  عتر جل ا ن اس        ا رج   يف
.                                                             ا و ج ن عا وهللذا  ل  يف ا أ   ا هق ا 

 :                                                   عقن ت  ي امد ف يف حبثن إىل ان  وو أ ؛ أهلل 
 دد   و  ادد  يف   ددل ا أدد    د أهللم عكدد و  م ع ي  دد   ق   دد    و ج ددن عاإل  دد   ا رج دد  - 

عا و  ري مل    ك     ام     ا   احلأ     ا ذمح ء مث ال د ل م ا هللد  عت  ري د  إىل اهلل  اد  أع 
 .                                        ا أ  او   أع ا  س      خلل ا  ا نا     رت    عا و ج ن

ا  ف  اسددو لل ا الددناث ا ظ عف ا ه عدد  عا جوم ا دد         :أسدده ب ا رج دد  اأددن امذدد مني- 
 .                                ا وكذا  عاجلح   عا غرتا    م ل عا    :عأسه هب  اأن ا ك و ا 

 .امأهلل  ا سو  اأي:عاسوخنم ا ه الث يف   اسون
 ( ) سه  سميس الغا س "النسا ة الم  ة  االستم ا  أم ":كتاب-2
ا ومهلل ددن عو ددن   دد ن أن ات تردد ىل  كدد َّ  ن  دد  ملهلل ددن ع  ن دد  عثلثدد   ه الث ا كودد ب  كدد   

 .ع  ن   و هلل  تر اف ا رج       عا  لال  يف خ    اإلوذ ن اخوه   عا وح و  ا رج   
 تردد ىل   ارجددي  ات:ع ددرن امد ددف  ددل اأ ان عع ددل موددن سددو  اأدد عا   ددي:امهحددث ا عل  

                                 
 .ا رج    ني ا      اإلوذ و   عا و جهلل ا ا    و   و اي ممنع  أ    ان   جل س  ق ( )

وه  ام    ك  امك    وهلل س   ك:ه ا ذر  ا 4 4 ( )ا رج   عا سورج ل أم ا أنا    ذ   سر ن ا    ن  ط ( )
 .وهللن ا  طأ   أثأ ء ا أق 



..مدخل إىل موضوع الدراسة وأهميتها   خ  
مدن ا د هللم  اج   ا وه د ء اد و  ع  سد خ  ت ا رج   يف اإلوذ ن أ   ات اه  و    وأين  ًع

 . كي ويب ترجي  ا تن امذوج    إ  ًمن ا  ل  عا ذلم 
 .ا رج   اممنعال :امهحث ا ث ين
 .ا رج   امذ    :امهحث ا ث  ث

 :عااومن امد ف يف  ل      كو  ن ا   امأهلل  ا سو  اأي ع   أ    ا أو أ    ا ي
  ددددد ن  رددددد  ا رج ددددد  عأهن  خ  دددددت يف اإلوذددددد ن عأنَّ امهددددد     عامذددددد  ا  عامذددددد     أ  ددددد   - 

 .تُ  ف هب  ا رج   ا م   
عا ُذددأ   مث  كدد  أ ث دد   دد  و دد ص ا  دد آن( )ًمدد    ع ذ   دد :ت ذدد م ا رج دد  إىل ودد اني- 

 .اأهللم 
 :عالقة الدراسة احلالية بالدراسات السابقة

تقرتك ا ن اس  احل      ل ا ن اس ا ا ذ     يف    ن   هلل م ا رج د  عأو ااهللد  عا    د     
 .عمن  ج اأهلل   ل    ن آث     عا اقههلل  مث   ط        نا   إىل ات تر ىل

 :اجلديد يف هذه الدراسة

دددر  ختوآ  ر دددم  ختو ددف  دددذو ا ن اسددد  اددد -  ا ن اسددد ا ا ذددد      أهنددد    اسددد   أهللج ددد    سَّ
ا ناا د  عامدنا  ع   د   :ا نا   إىل ات تر ىل عأث  ا سدورج ل يف مد ل ا دنا   ا د  أ ك هند 

 .ا نا  
قد  يف اخو دد   ا     ؛ع أهللد -    دف ا رج دد  :  د ن  دأهلل  ا  د آن ا كدد مي عا ُذدأَّ  ام هللد   يف ا نو

 . لعا ورجي عا سورج
اسددددو ر ب ك ودددد  و دددد ص ا  دددد آن ا كدددد مي عا ُذددددأَّ  ام هللدددد   ا دددد   كدددد ا ا رج دددد  عا ورجددددي -3

عا سددددددددددددددورج ل و  س ع  اسددددددددددددددوهلل  م  ل عاسددددددددددددددوأه ط س مث اسددددددددددددددوأو ج أسدددددددددددددده ب ا سددددددددددددددورج ل 
عأو اان عاا  ب اإللي امددُ جَّن   مذورج ني  ا  س ع نا ا  عخ  أآ ا   آن ا ك مي عا ُذأَّ  

 . مث  ك  أعجن ا سو     مم  سهق يف ا ر   احل   ام هلل   يف    

                                 
  ف ا رج   ع   :ا نوق  يف اخو    ا     ؛ع أهلل :أثهوت   اس  ا ه الث  أنَّ     أهلل  ا   آن ا ك مي عا ُذأَّ  ام هلل   ( )

ا      ا   و   ات ا  هلل  ا أ   ع ي   تُذم ع  مُلن  عانَّ   ف ا ورجي ج ء    ري ا م   ع  ف ا سورج ل 
 .   ري امذ  م



..مدخل إىل موضوع الدراسة وأهميتها      
ا وأه ن ا       ا ا ا سورج ل عا ورجي ا    ك    ا  د آن ا كد مي عا ُذدأَّ  عأنَّ  ك  د  -4

 .   ي ا   أ  وهلل  عامق تأثري   يف ا     عا ومل إ ا ال ي و هلل  ا سورج ل عا ورجي
 :منهج الدراسة

 : تذوخنم  ذو ا ن اس   أهللجني؛ 
 :المنرج االستق الض- 
عامددددأهلل  ( )"اأ  ددددق  دددد  احل دددد أق اجل أ دددد  أع ا ظدددد ا   امو  قدددد   وأوهللي إىل ال دددد أق ا  دددد "ع دددد  

أ  ددد  خ  ددد  يف اكوقددد ف ا ر ا دددي اا  ددد  أ  ا ذدددأ  ا ك و ددد  ا ددد  أعجدددن   "ا سدددو  اأي  ع
 .( )"اا  ق عتوحكم يف ا    ء ا ظ    

عادددوم ت ه  دددن يف  دددذو ا ن اسددد   ددد  خدددلل اسدددو  اء عاسدددو ر ب ك وددد  ا أ ددد ص ا ددد ا    يف     
ا كودددد ب عا ُذدددددأَّ  يف    دددد   ا سدددددورج ل يف ا دددددنا   إىل ات تردددد ىل مث ت دددددأ  هلل   سدددددوخ اج 

 .ال  أق عق اان ا    ُاذو     أهلل  يف ا نا   إىل ات تر ىل
 :المنرج االستنباطض-2
  أق ا ر    أع ا   اان ا ر    امو ق ا  هلل   اا ا     ا وق ار        لاأ  ق    احل :"ع  

إىل امذددد أي ا  اقر ددد  ا   ا ددد  ا   تذدددومن ال  لددد   ددد  ت ددد  احل ددد أق ا ر    عقدددن تكددد ن  دددذو 
ا   دد ل :ع ددنف امددأهلل  ا سددوأه طي  دد ...امذدد م ا  رو ددناا  اأ دد  أ دد هلل  ا دد الي اإللددي

 .(3)"سوأه ط    ا كو ب عا ذأ إىل ق اان وذرت ن هب  اأن ا 
ت ه  ن يف  ذو ا ن اس   رن  ل ا أ د ص عت دأ  هلل  مث اسدوأه ط ق اادن عأ د ل ت  دن  عاوم  

 .ا نا   إىل ات تر ىل يف     ا  ا نا   ا رم    امخو   
 

 
 

 
 

                                 
 . دسذ  ا  س   :ه  ريعا5 4 (  ) ط33ق اان أس س   يف ا هحث ا ر مي سر ن ا   ين ص ( )

 .39ام جل ا ذ  ق ص ( )

 .33- 3ام جل ا ذ  ق ص (3)
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 :تقسيمات السراسة

 : هروم االستم ا   ص تم عاألخ ف  أدوا م:الهصر التمريس  
 .  هلل م ا سورج ل     عا  لال س :ا علامهحث 

 .    ا سورج ل    خلم:امهحث ا ث ين
 .أو ا  ا سورج ل يف ا كو ب عا ُذأَّ :امهحث ا ث  ث

 

 :االستم ا  الوارد فض الق آن الك يم:الباب األ  
 .ا سورج ل ا  ا   يف ا   آن ا ك مي و م  او ي    نا   إىل ات تر ىل:ا   ي ا عل

 .ا سورج ل ا  ا   يف ا   آن ا ك مي و م  او ي   منا ا  إىل ات تر ىل:  ي ا ث ينا 
 .ا سورج ل ا  ا   يف ا   آن ا ك مي و م  او ي مب     ا نا   إىل ات تر ىل:ا   ي ا ث  ث

 
 

 :الُسنَّة النبويةاالستم ا  الوارد فض :لقادضالباب ا
 .  ا أه ا  يف و م  او ي    نا   إىل ات تر ىلا سورج ل ا  ا   ا ُذأَّ :ا   ي ا عل
 .ا سورج ل ا  ا   يف ا ُذأَّ  ا أه ا  و م  او ي   منا ا  إىل ات تر ىل:ا   ي ا ث ين
 .ا سورج ل ا  ا   يف ا ُذأَّ  ا أه ا  و م  او ي مب     ا نا   إىل ات تر ىل:ا   ي ا ث  ث

 

 :السراسة فض المص  الياض أ  م االستهادم  م :لقال الباب ا
 أعجن ا سو        ا ن اس  يف ا ر   احل    و م  او ي    نا   إىل ات :ا   ي ا عل
 أعجن ا سو        ا ن اس  يف ا ر   احل    و م  او ي   منا ا  إىل ات :ا   ي ا ث ين
ا نا     امب   ا أعجن ا سو        ا ن اس  يف ا ر   احل    و م  او ي:ا   ي ا ث  ث
 .إىل ات تر ىل
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 شكر وتقدير

احلمد هلل رب العاملني،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني،نبينا حممد صلى 

 ...اهلل عليه وسلم،وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إىل يوم الدِّين

 :أ    رن
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ) :او لقدددددد س  دددددد  ق  ددددددن تردددددد ىل

(ڃ ڃ
عاارتاو س     في    ن أ ك    ل أود ا  أسد ا ا دذا  كد و ا ا ود س ل يف ط د   ( )
 .أسه ب ا    ل إ  ن ا ر م عت ذري

لهضوووووي ة اووووي ض األسوووووتا  عا قددددك  اجل اددددي عا  وأ ن؛عا ددددنا ء  ددددد  و و ق يف ا ددددنو   عايخدددد   
ا ددذ  و دد  ل وددأخ آ يف ا أ   إ  دد  اس  -لهالووم اح-الووسكتور لمووس عووم داصوو  الممووار

 .عت ج هلل س عقن  ل إىل ا ر م    ث  ااُُ ق ع رن ا أظ  وج او  يب اين خري اجل اء
 . تل، الشي يم الك يميم ال ايم تهض  عمنا شة ال سالة  تقسيم التو يم  اإلرااد لرا

 : هما
ا سدددو     ذدددم ا دددنا   يف ج  رددد   -ال ظدددن ات-وفددد    ا سدددو   ا دددنكو   اهدددن ات ا   ادددي  

 .اإل  م ًمن    سر   اإلسل        ا  
ا سدددو     ذدددم ا دددنا   يف اجل  رددد   -ال ظددن ات-وفدد    ا سدددو   ا دددنكو   اه دددن ا ذدددح مي  

 اإلسل      مناأ  امأ   
ا    د  ت ن دن  د  أامد ل  -ال سهلل  ات تر ىل–  أاك  ع س  المم كة الم عية السمودية  
 ا موووة   ددد    مذددد مني يف  قددد  م ا    ع    هب  سددد اءس اددد  ط ادددق  دددذا ا  ددد   ا رظددد م ج 

ا ر دم و هلل  عا قدك     د ل   اجل  ر  ا د  تقد وُت  و  دياإل ام  يمس عم سمود اإلس  يةي
ك وددد   أذ   هلل  ع  ذدددم ا دددنا   لك يوووة الوووس وم  اإل  مي أ ضووواء هيسوووة التوووسري  فيرووواي 

ام ىل ته  ك عتر ىل أن  ُاف اف     يف   ا ا  الذدأ ا اجلم دل   أ ذن عك و  أاف أن س أ   
 .ا م ا       إون ق ا  مس ل م  

 
 

                                 
 .3: آا إ  ا  مس     ( )
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 الفـصل التمهيدي
 مفهوم االستعجال وصلته باألخالق وأنواعه

 

 .مفهوم االستعجال لغًة واصطالحًا:املبحث األول

 .صلة االستعجال باألخالق:املبحث الثاني

 .والُسنَّةأنواع االستعجال يف الكتاب :املبحث الثالث
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 حث األولــاملب
 مفهوم االستعجال لغًة واصطالحًا

 

 .مفهوم االستعجال لغًة:املطلب األول

 .ألفاظ مرادفة ملفهوم االستعجال:املطلب الثاني

 .مفهوم االستعجال يف الدعوة إىل اهلل تعاىل اصطالحًا:املطلب الثالث
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 املــــطلب األول
   

 :مفهوم االستعجال لغًة

خالف ،اظسللةع :هلل  واظالللل واظَاَللليف  "َعَللليَف " اظ الليف:هلل االسللجال   األصلليف ل ظ لل  
 .(2)فايف اظش ء قبيف وقجه اظالئق به :وه  (1)اظبطء 

فأن  عِللليف  للب بللل   سللب إ  ظ،لله،:وعللللإ  ا اظشلل ءيف،ل  محلجلله عللل  أ   ا  :وأعللجلله
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ): ، قل   تال اميهله ذا أخذه به ومل :، وع َجله بذنبه(3)تاب 

(پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
 .( ) سب جم أ ة ربكم :أي ( )

اظثكللللل   للللب :لل ،وقلللل ج ع ل  ،ونسلللل ء ع للللل ا،واظال  علللللال  وا للللةأ  ع رجلللليف  :   لللل  و     
 .( )اظنس ء،وه  اظَ اظِه  اظيت ف دت وظده ،فكثةت حةكجه  جلزعه  

   لللل    .عللل ج ل كلللليف  لللل ء:وه اآلخة ،واظا جللليف ن لللل،  اآلجلللليف،:واآلجللللل .اظللللدن، :واظا جلللل    
 تالليف اظةجليف:ف، ل   .   اسجاليف به  ب طا ج ف  دِّج قبليف  ررا  اظدلداء:،واظا ل ظ عّليف وأّجيف

 .( )اليف ل األ ة حّثه وأ ةه أ     :اسجاليف اظةجيفو .أي محلجه عل  اظالل 
وَأع َللللله  وَعلهلَللله حث ث وطللللب اظالل ،االسلللج:االسلللجال   وااعلللل   واظجالللليف واحلللد  الللى

 .( )تال،ال  ر ا اسجحثه 
                                 

 كجبل  اعال جم واظدة لب واعحلتلح ت  c.dهلل ،11 1،،ااصلدار األو  2 /11ظس   اظالة ،ابب  نظل ر،:انظة( 1)
 .عليف:  ،  ر عمه :األرر ، ةكز اظرتاث ألحب ث احل سب اآليل

 d.c،هلللل11 1ااصلللدار األو ،، 0 /1،عبلللد اظلللةنوف اعنللل وياظ قللل ف علللل   همللل ت اظجا ر  ، ملللد بلللب :انظلللة( 2)
 .عليف:  ،  ر عمه :األرر ، ةكز اظرتاث ألحب ث احل سب اآليل ، كجب  اعا جم واظدة ب واعحتلح ت

  كجب  اعا جم واظدة ب واعحتلح تd.cه،11 1ااصدار األو ،، 2/31،،أمحد اظزخمشةياعحب ح اعنري:انظة (3)
 .عليف:  ،  ر عمه :األرر ،اظرتاث ألحب ث احل سب اآليل  ةكز

 .0 1:، آ    األعةافس ر  (  )
  .بريوت:رار اظ كة(ت.ر( )1)ط ،10 /1اظب،ض وي،ت سري أن ار اظجنز يف وأسةار اظج و يف،عبد اهلل :انظة ( )
ا جم واظدة ب  كجب  اع c.d،هل11 1،ااصدار األو  1/1331،جمد اظد ب اظ ريوز آب ري،اظ    س احمل،ط:انظة ( )

 .عليف:  ،  ر عمه :األرر ، ةكز اظرتاث ألحب ث احل سب اآليلواعحتلح ت،

كجب  اعا جم واظدة ب   c.d ه،11 1،ااصدار األو ،  1/2،اظ ةاه،دي،اخلل،يف بب أمحد  الم اظاني:انظة ( )
  .عليف:  ،  ر عمه :األرر ، ةكز اظرتاث ألحب ث احل سب اآليلواعحتلح ت،

 .عليف :   ر  ، ةجع س بق، 2 /11، ظس   اظاة ،ابب  نظ ر:انظة ( )
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 :وعّةفإ كجب اظلد  االسجال   باد  تاة   ت  نه      
  . (1) ."طلب تال،يف األ ة قبيف جم ء وقجه ":االسجال   ه  -1
  .(2)."طلب األ ة قبيف جم،ئه وحتة ه قبيف أوانه:"االسجال   ه  -2
  .(3)"أ  تسجاليف  نس ن  ل حتم،له أ ةاً ال تدعه  جمهيف ف،ه":االسجال   ه  -3

كليف أ للة ظلله وقلإ   للدهر  للأت ف،لهل ال  ج للدج عل،لله وال  جللأخة   تج لق اظجاة  لل ت اظثاليفلل  ل أ ه    
خم ظ لل  اع للدور بتلللب جملل ء األ للة قبلليف وقجلله اع للدهر، كملل  تج للق ل أ   :وأ  االسللجال   هلل 

 .طلب اظالل  أو األ ة هب  :االسجال   ه 
 :مما سبق يتبين ما يلي   
 .سةع  واظسبق واظتلب واحلث واظدفعاظ: أ  ظ   اظالل  واالسجال     ،د  ا ين  -1
   ذ   ل  ال فه  سلةعل فايف اظش ء قبيف وقجه اظالئق به،أ  اظالل   تل   تاين اظسةع   -2

 .واات،   هب  ل عميف األ  رميدح اانس   ب اله ،
بلليف هلل   لل  اظ تللة  واخلِل لل  اظلليت ةع  واظالللل  ال سللبب اللل  وال رافع،كملل  أ  هللذه اظسلل-3

(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڤ):اانس   عل،ه  ورظ،له ق ظه تا اخلق اهلل 
(  ). 

ظز ل ر  ل وذظل  أل  ا لزائلداً علل   الى اظاللل  وهل  اظسلةع   أ  االسجال     ،د  اىً  - 
 فلاللإ ظله  الىً " علليف " واظسلني واظجل ء رخللإ علل  اظ اليف  ،فل ألظ اظ ايف ز ل ر  ل اعاى

 ز األ ل ر قبليف وقجهل  اعن سلب اظتلب واحلث عل  اظسةع  ل  جن:زائداً عل   اى اظسةع  وه 
اظتلللب واحلللث ، و ذا و ِجللد   وحللده  هلل  سللةع  رو  طلللب وال حللثّ ل حللني أ  اظاللللاللل ،

 .الل  واالسجال  وهذا فةق أصل  ل   ه ج اظو جد اظسبب واظدافع،
  يفلل  فاللفهللل:ل  للللأ للله  االسجا رج ،للفللللتة   ال سبب الللل  وال رافللللللع خلل  ل اانس   لللللللاف ظ  

 ( ) ظه سبب ورافع خ رج ل كجسب

                                 
 ةكز ،اعا جم واظدة ب واعحتلح ت كجب   d.c، هل11 1ااصدار األو  ، 1/3اظجاة   ت،عل  اجلةج ين، (1)

 .عليف:عمه  ،  ر :اظرتاث ألحب ث احل سب اآليل،األرر 
 .عليف:،  ر  1/3اعةجع اظس بق ، (2)

 .عليف :، ةجع س بق،  ر  1/ ، ظس   اظاة ،ابب  نظ ر (3)

 . 3:، آ   األنب، ءس ر  ( )

 .اظب   األو  س،أت  ز د ب،   ظل ةق بني اظالل  واظجاليف واالسجال   ل  ( )
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 انيــطلب الثــــامل
 

 :ألفاظ مرادفة ملفهوم االستعجال

ت ،للد  الل  ف وصلل ،  زائللد  عللل   اللى ظل لل  اظالل ، (1) ةارفلل    جللد ل اظلدلل  اظاةب،لل  أظ لل       
 :و ب هذه األظ        ل اظسةع ،

 :الرهق -1
وف،ه    ر  عل  أ  ع قب  اظالل   ج  وت  ،أي سةع   هلك  ،(2)اظالل   ع هال  :وه     

و   ِ ي ،و نه     رو  ذظ  مم  َ ض ة اظَال    وال  هلكهفمنه  اظسةع  اعهلك  وه  اظةهق،
  :فمنه ق ظه تا ااظشة  ، ل اظ ةآ  اظكةمي واحلد ث" اظةهق " هذا اعاى   اطب ظ   

(ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)
(3). 

ر عل،له أنله ظل  دِّ وك   ذظ  اظدالج قلد ق ل"...:رمحه اهلل( )عبد اظةمحب اظسادي  ق   اظش،خ      
 حلملهم  عل  اظتد،   واظك ة،     ألجيف  بجهم    ل ه أو :وك ةا، أي بلغ ألرهق أب  ه طد، ن ً 

ظللللد ب أب  لللله  سللللال  ً عللللل  ذظ ،  طالعالف جلجلللله،: ظلح جلللل   ظ،لللله أو  للللدي  عللللل  ذظلللل ،أي
اعؤ نني، وأي ف ئد  أعظلم  لب هلذه اظ  ئلد  اجلل،لل   وهل  و   كل   ف،له  سل ء   ظ،همل ، وقتلع 

ۓ ۓ ) :والللذا قلل   تالل افلل   اهلل تالل ا سلل،ات،هم   للب اظذر لل ،   هلل  خللري  نه، ظللذر جهم ،

                                 
اظس،  واعهند واحلس ج ، واظذي ن  ظه   :  سهم  اظش ء اظ احد ب ألمس ء اعخجل   ل حن " أ  :اظل   اعةارف ه  (  1)
ل هذا أ  االسم واحد وه  اظس،  ، و   باده  ب األظ    ص  ت و ذهبن   [رمحه اهلل اظس، ط  اا  ج : اظ  ئيف ]

، واحد تن سم  ا أظ   ف  ج ارر  وأظ     رتاِرف   األظ     اظيت  اى" و " اى األخةى أ  كيف ص    نه  فمان ه  غري  
َ  ، واظسبع أسداً وظَ، ث ً وِضة غ   ً  ف عج ارر  كم  تسم  اخلمة َعَ  راً  ب ء وقَله  واعرتارف   ه  اظيت     ج ظ      ج ظ  ف   ،  وَصه 

اعزهة ل عل ج  ."  اظحهدع أصلَح اظ  سد ،وملّ اظّشاث ،ورَتَق اظَ ج ق وَ َابَ   :    اًى واحد كم     عا  ف  ج  رب  جيما ه 
   .بريوت:رار اظكجب اظالم، ج، 111( 1)،ط 1/311،فؤار  نح ر:،قحت ،اظلد  وأن اعه ،جال  اظد ب اظس، ط 

، ةجع  10/131، ظس   اظاة ،ابب  نظ ر:انظة. يف واظدش،   واظظلم واامث اظس ه واجله: ب  ا ين اظةهق أ ض   (2)
 .عليف :  ر س بق،

 . 0 :س ر  اظكه  ، آ     (3)

اهلل آ  سللادي  للب قب،للل   اظللةمحب بلب ن صللة بللب عبلد األصل يل اع سللة عبللد ،ال لل  اظزاهلد اظلل رع اظ  ،للههل  اظشلل،خ اظاه   ( )
تز لد علل  يفاليفلني  ؤظ ل ً  ؤظ  تله  ،هلل3 13ك    شةف عل  اعاهد اظالمل  ل عن،لز  عنلد   أ سلم عل ج ، بين مت،م

اع قلع اظةمسل  ظسلم ح  اظشل،خ اظاهال ل  عبلد اظلةمحب بلب ن صلة :انظة.هل   13، ت ل سن   ل أن اع اظال ج اظشةع، 
 http://www.binsaadi.com .اظسادي رمحه اهلل
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(ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
(1). 

هم  أ د اظا  ق يف ظ  بلغ ظا ه جِ واصال ظةمحه،ف   اظدالج اظذي ق  ،زك، ً ،وظدا ص حل ً  أي    
 .(2)"اظك ة واظتد،  حبملهم  عل  

،بجج بع عللللل ع ألسلللللةع ل هلللللال  أب  لللللهدلللللالج ظللللل  ووجللللله االرتبللللل ط ب ظاللللللل  هنللللل  هللللل  أ  اظ    
، و لب االدا ل   ً ظن لهم   ب اامي    ا اظك لةاألحداث واع اق  اظح رر   نه واظيت تك   سبب

ف،له رالظل  "  ةه همل  "  ا اظضال  ،وي  أعظم  هلك  تح،ب اانس   ،فك   اظجابلري بل ل  
جَلليف اظدللالج ، كملل  ف،لله اظجنب،لله عللل  أ  صللالح ق  لل  عللل  حلللم االللال  اعج قللع حدويفلله  ذا مل  ل   

 .اظ اظد ب وَتد ل ن هم  سبب عنع وق ع اعه ظ  عل،هم 
ِضة  ط ِبَع َك ِفةًا َوَظ   َع َع ) :ول احلد ث ق ظه  أَبَلَ   ِه ط د َ، نً   أَلَر َهقَ ِ  ه اظ د اَلَج اظهِذي قَلجَلَله  اخلَ 

ةًا  .(3)(وَك   
 :اإلفراط  -2

 أفةط:ف،   ( )يف اظجثبإة قبلل عل   اظش ء ل األ :،وه  جباه  ندج لل  ل سةفع:وه    

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) :أسلةف ف،لله و نله ق ظلله تالل ا :ل األ للة أي فلال    

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

(ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
( ). 

 وال تكللب وضل، ع،أعم ظله وأفا ظله سلل ه وت لة ط : أي...":رمحله اهلل( )ابلب كثللري احلل ف قل        

                                 
 . 1 : س ر  اظكه ، آ  (  1)
( 1)ط،2 /1،عبد اظةمحب اظل  ق:ةمي اظةمحب ل ت سري كالج اعن  ،عبد اظةمحب اظسادي،حت ،قت،سري اظك( 2)

 .بريوت: ؤسس  اظةس ظ هل ،00 1
رار ( ط .ر)، 13 :رقم احلد ث ،  /   كيف   ظ ر   ظد عل  اظ تة  ب أخةجه اا  ج  سلم ل صح،حه،( 3)

 .بريوت:اجل،يف
 .عليف:  ر ، ةجع س بق، 1 3/ ، ظس   اظاة ،ابب  نظ ر:انظة(  )
 . 2:س ر  اظكه ، آ  (  )
طلللب ل هلل   مس ع،لليف بللب عمللة بللب كثللري اظ ة لل  اظبحللةي اظد شلل   ،حلل ف  و للؤر  وف ،لله،رحيف :احللل ف  ابللب كثللري(  )

: رمحله اهلل تال ا انظلةهلل     تل ل بد شلق سلن  " ت سري اظ ةآ  اظاظل،م " ، و ب كجبه اظالم،ا جديف ب ظجدر م واظجأظ، 
 .بريوت:رار اظالم ظلمال ني،ج2002(  1)ط  ،1/320،عالج ، خري اظد ب اظزركل األ
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وذظللل  أل  اعلللةء اظاللل   اع لللةط اظلللذي (1)"وال تدبتللله  لل  هللل  ف،لله ت،ًالل  ظللله وال  بًلل  ظتة  جللله،
 .اظان   ظججل وز احلد ل كيف أ ة،ال حتمد ع ب ه  سةف عل  ن سه ب تب ع ه اه ف،تلق ال 

(ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) :وق ظه تا ا   
(2) . 

 .( )"...و ان ه  اليف و ب رر با  بجن  ...: "رمحه اهلل (3)اا  ج اظ ةطيب ق   
وعزج   س  وه رو  عل  اظذه    ا فةع    ...:"( )ابب ع   ر رمحه اهلل  اع سةو        

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)فةع   فن ج،  رهبم   ڭ  أل  غ ظب اظج كري ل (ۓ ڭ 
ع،د أ ةي  ب  ظه وظذظ  أ  خذ ل اظجه،ؤ ظه،ألاظا اقب واع انع  ك   عند اظازج عل  اظ ايف وا

ة طَ }و{فَأ تَِ، ه  }تا ا  يف با  بن  ب ظ جيف أو لِّ اَ خن ف أ   ل  :واعاى...  اليف و سبق : ان ه{  َل  
 .( ) " هل  حَن   و ه  لد  بَ غريه  ب اظا  ب ت قبيف أ  نل  

ةَِف   جل وز  ظلحد  ووجه االرتب ط   ه ج اظالل      .ه  أ  اافةاط سةع    س 
 :الضفف -3

وه  مجللع   ةرهلل  ِضللل ه  عللل  علللل ، :ظ ،للإ فالنلل ً عللل  ضلل   أيوهلل  اظالللل  ل األ ة،  
 .( )ضا  :ول رأي فال  ض   أي،( )و نه ض   اظنهة وج نبه

                                 
 هل ،رار ط،ب  ظلنشة واظج ز ع20 1( 2)ط،  1/ ،س    سال  :،حت ،قت سري اظ ةآ  اظاظ،م، مس ع،يف بب كثري( 1)

 .اعد ن  اعن ر 
 .  :س ر  طه، آ   ( 2)
 مد بب أمحد األنح ري اخلزرج  األندظس  ، أب  عبد اهلل اظ ةطيب  ب كب ر اع سة ب، ص حل :ه اا  ج اظ ةطيب ( 3)

ل اظج سري ، ظه  ؤظ  ت " اجل  ع ألحك ج اظ ةآ  " و جابد وورع ،رحيف  ا  حة واسج ة بأس، ط و  ت هب  ،  ب كجبه 
         .            ، ةجع س بق 21/ األعالج ، اظزركل  ،: انظة . عد د  

رار اظكجب هل ،  13( 2)،ط 11/201أمحد اظربروين ،:اجل  ع ألحك ج اظ ةآ ، مد أمحد اظ ةطيب،حت ،ق ( )
 .اظ  هة :اعحة  

و للل،خ جللل  ع اظز ج نللل  ،رئللل،م اع جلللني اعللل ظك،ني بجللل نم  هلللل ،  121، وظلللد عللل ج  ملللد اظتللل هة بلللب ع  للل راع سلللة (  )
ظلله ،وهل   للب أعضلل ء ااماللني اظاللةب،ني ل ر شللق واظ لل هة   ،سللالج   ظك،لل إلظ  لل،خ ً ( 1132علل ج )ني ع لل .وفةوعله بجلل نم

ل ت سللري اظ لللةآ ، وكجللب كثلللريا ل ( اظجحة لللة واظجنلل  ة)و ( سللال ، ا   صللد اظشلللة ا  ا) حللن  ت  تب علل ،  لللب أ للهةه  
 . ، ةجع س بق   1/ ،األعالج ، خري اظد ب اظزركل  :انظة . هل 1313، ت ل سن  ااالت

  .بريوت:هل ، ؤسس  اظج ر خ اظاةيب20 1( 1)ط ، 12/ 1 مد اظت هة بب ع   ر ،ت سري اظجحة ة واظجن  ة، ( )

 .عليف :، ةجع س بق،  ر  12/  الم اظاني ، اخلل،يف بب أمحد ، ( )

  .ظبن  :رار اعاةف  (ت.ر()2)ط، 1/21عل  اظبل وي،:اظ  ئق ل غة ب احلد ث واأليفة، م ر اظزخمشةي،حت ،ق ( )
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 ملَ  جَي َجِمع  َظه  َغَداء  َواَل َعَش ء  ِ ب  خ ب زف َوحلَ مف ِ اله َعَل َعب  أََنِم ب ِب َ  ِظ ف َأ ه َرس  َ  اظلهِه و 
 .(1) َضَ  ف 

َبع  نهم  واعاى أ  رس   اهلل اظض   اظض،ق واظشد ،     اله علب  أي اظلحلم واخلبلز مل َ ش 
لدار اظتهال جِ : وق،يف اظضهَ   ، ِض،ق وقله  لزَاً  ،فه  أ  تك َ  األَكَل   أكثة  ب ِ    مل  أكليف خ بل 

َده وظكب   أكيف  ع اظنه س  .(2) وحلم  َوح 
 جيايف ح  عدر كبري  ب اظن س عل  طا ج قل،يف،وظلج ف،ق بني اعان،ني  جبني أ  وج ر    

مم   سبب الم اظض،ق ظادج اا ب ع  أغلب األكل   أكيف  ب طةف اان ءلأي ض جه وج نبه،
 .واظشد  ظ ل  اظتا ج  ع ق   احل ج   ظ،ه 

 . وتحربه عل   د  اظا،ش و ظ ه ول احلد ث ب،   ظاظم صرب اظةس   
سللل اًء  -ووجللله االرتبللل ط   هللل ج اظاللللل  أ  اانسللل   اظالللل   اظلللذي ال  جلللأ ه ل األ للل ر     

حللي  للدركه   للب مج،للع ج انبهللل  ، بلليف  سلل رع بللةرور فالليفل ق صللة  علللل   –اع ر لل  أو اعان  لل  
 .ج نب واحد ، جيلب ظن سه اظانإ واظض،ق واعش   ، كم  قد جيلبه  ظدريه 

 : الطيش  -4

وعلللل  ل جهلليف  واظنَلَزق  وهلل  ِخ هلل  ل كلليف أ للةاظتلل،ش ِخ هلل  اظا لليف وذه بللهل:اخلِ هلل ،وق،يف
وهل  .،أي ف،همل  طل،ش وخ ل وا ةأ  فةفل ر رجيف فةف رل:ومحق،واظ ةفة  ه  اظت،ش واخل   ف،   

فهلل  طلل ئش  احنةف عنلله فلللم  حللبهبلل ع ،وطلل ع اظسللهم عللب االللدف ط،شلل ً، حللدر  للب بلل   
 .(3).وط، ع

اَلِئِق  ):و نه ق ظه  َج اظ ِ َ، َ ِ  َعَل  ر ء وِس اخلَ  لَا   ،  َح ح  ِبَةج يفف ِ ب  أ  هيِت  َل   فَل،ل ن َشة  ظَله  ِتس 
للا  َ  ِسللِلاًل    َهلليف  تل ن ِكلللة  ِ للب  َهللَذا َ للل، ًئ : َل  لل    اظلهللله  َعللزه َوَجلليفه  مث ه ،ك لليفس ِسلللِليفَّ َ للده اظ َبَحللةِ   ،َوِتس 

                                                                                            
  .ظبن  :اعاةف 

 ا،ب األرن نوط ،ق   عنه اظش،خ 1  13:، رقم احلد ث 3 21/3ل  سنده،اا  ج أمحد بب حنبيف  أخةجه (1)
 .بريوت:هل  ؤسس  اظةس ظ 20 1( 2)ط  سن ره صح،ح عل   ةط  سلم،

 هل1311( ط.ر) ،3/202ط هة اظزاووي ،: اعب ر  بب  مد اجلزري ، حت ،ق ،اظنه    ل غة ب احلد ث واأليفة  (2)
 . بريوت:اعكجب  اظالم،     

 وظس   اظاة ،ابب.ط،ش :، ةجع س بق،   ر   2/ و   2/ اخلل،يف بب أمحد ،   الم اظاني ،: انظة  (3)
 . ط،ش:، ةجع س بق،  ر  2 10/3 نظ ر، 
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َلل ِفظ   َ َأظَلَ :فَل،َل  لل     ،اَل  َلل  َر ِّ :فَل،َل  لل     أَظَللَ  َعللب  َذظِللَ  َحَسللَن   فَل،ل َهلل    :مث ه  َل  لل    ،َمج للَ  َكَجبَلليِت احل 
لةَ   ظَله   ،بَلَل  :فَل،َل      ،اَل :اظةهج يف  فَل،َل       ِ  ه ظَلَ  ِعن لَدنَ  َحَسلَن تف َوِ نهله  اَل ظ ل لَم َعَل، لَ  اظ ،َلل  َج فَلج خ 

للًدا َعب للد ه  َوَرس لل ظ ه  ِبتَ قَلل   فِ  للَهد  َأ   اَل ِ ظَللَه ِ اله اظلهلله  َوَأ ه   َمه  َلل  َر ِّ َ لل  َهللِذِه :قَلل َ  فَل،َل  لل    ،،َهلل  َأ  
تِ  للِلاله ت  ِل ِك هلل ف َواظ ِبتَ قَلل   ِل :فَل،َل  لل      اظ ِبتَ قَلل   َ للَع َهللِذِه اظسِّ للِلاله   ِ نهللَ  اَل ت ظ لَللم  فَلج  َضللع  اظسِّ

ت  َويفَل  َلإ  اظ ِبتَ َق   َفتَ َ إ  ، ِك ه ف   .(1) ( اظسِِّلاله
 .أي خ إ اظسلالت فنزظإ ق،مجه  ل  ،زا  اآلخة  لويف لإ اظبت ق  ف رت اإ ق،مجه     

،فخ   اظا يف اعجمثل  ب جلهيف بني اخل   واظسةع   ً أ  هن   تالز  ووجه االرتب ط   ه ج اظالل 
ارر اظشبه ت عل  اظ لب ت ر  أخةى،غ ظبً     اع  ه،م وت  وضا  ااررا  ت ر  أو ب خجالط 

 . ظال   اخل ،  جاذر  اه  حت ،ق اعحلح  واعن ا  ظإلنس   ا حدر عنه  أفا   ط ئش ،

 :التهور -5

واظجه ر   ،لللللد  الللللى اظلللللرتري و انللللل ه اظشللللل ء ب لللللل   بللللل ال  وغلللللري رّو للللل ، وهللللل  اظ قللللل ع ل
 للرترهى ف،هلل   للب جبلليف ف جلليف ن سلله،فه  ل نلل ر جهنم، للب تللَةرهى ): و نلله ق ظلله  (2)اظسلل  ط

 .(3)...( خ ظداً خملداً ف،ه  أبدا
 .أي  ب هت ر ف جيف ن سه ب ظس  ط  ب جبيف ،فا  به اظس  ط ل ن ر جهنم خ ظداً ف،ه     

 .( )وذظ   ذا اسجحدة اانس   ع لهواظش  ،و  ،د أ ض   اى اظجه   و ان ه اظجحري 
تهللل ِ  أَتَللل  اظنهللليبه )  َجللل ِبِة ب لللِب َعب لللِد اظلهلللِه ول احللللد ث َعلللب       ِبِكجَللل  ف  َأ ه ع َملللَة ب لللَب اخلَ 

للللليِف اظ ك ج لللللبِ  لللللِ  َأه  ِف،َهللللل   َللللل  اب لللللَب  أَ  جَلَه ِّك للللل  َ : فَلَدِضلللللَب فَلَ للللل  َ فَلَ َةأَه  اظنهللللليبس ،َأَصللللل بَه  ِ لللللب  بَلا 
ته ِ ، ِسلل  بِ،َللِدِه َظَ للد  ِجئ للج  اخلَ  للرب وك م  ك م  هِبَلل  بَل، َضلل َء نَِ ،هللً ،َواظهللِذي نَل   ءف فَل، خ  للأَظ  ه م  َعللب  َ لل   اَل َتس 

                                 
صح،ح سنب :،انظة210 :،رقم احلد ث  12/3    ةج   ب رمح  اهلل   ج اظ ،   ،:أخةجه ابب   جه،ب    (1)

  0 1(3)،ط1  3:،رقم احلد ث 2 /2  جه، مد ن صة اظد ب األظب ين،كج   اظرب واألخالق واظحل ،ابب 

 .اظة  ض:هل، كجب اظرتب،  اظاةيب ظدو  اخلل،ج      

   /  ،اخلل،يف بب أمحد الم اظاني،:انظة أ ض ،ه ر: ةجع س بق،  ر ، 01 /10،ظس   اظاة ،ابب  نظ ر  (2)
 .ه ر: ةجع س بق،  ر 

 2   :،رقم احلد ث1 31/  ة  اظسم واظدواء به و   خي ف  نه،:خةجه اا  ج اظبخ ري ل صح،حه،ب  أ (3)
 .بريوت:ه،رار ابب كثري،اظ،م    0 1(3) حت   اظبد ،ط:حت ،ق

 .ه ر :  ر   ةجع س بق،،01 /10، ظس   اظاة ،ابب  نظ ر  ( )
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ِسل  بِ،َلِدِه ظَل   َأ ه    َسل  َصلله  اظلهله  عَ  ق  ا بِلِه ،َواظهللِذي نَل   ب  ا بِلِه، أَو  بَِب ِطليفف فَلج َحلدِّ َل، للِه حِبَلقَّ لفَلج َكلذِّ
 .(1)(    َلجهِبَايِنِ َوَسلهَم َك َ  َحً،  َ   َوِسَاه  ِ اله أَ 

 .(2)و اى  جه ك   أي  جحريو 
 لل   ه عملة ذظل ، ف لل   ظله بال  األنحل رعلل  علةض عل،ل فجدلري وجله اظنليب )ول ظ ل "...   

،وب اسلللالج ر نللل ً رضللل،ن  بللل هلل رب ً :  ف للل   عملللةابلللب اخلتللل   أال تلللةى  ا وجللله رسللل   اهلل 
 .تب ع كجب غري اظ ةآ    نه   عب  والذا ك   اظحح ب( نب، ً  و حمد 

انج ع هبذا ،حي أنه ع  فجحإ ااسكندر   و ِجَد ف،ه  كجب كثري   ب كجب  وعمة    
 .(3). "حسبن  كج   اهلل : ، فأ ة هب  أ  حتةق وق    اظةوج، فكجب ا ف،ه   ا عمة

للللن  اعتهللللة  ل    ف ،هملللل   ول احلللللد ث تأك،للللد عللللل  وجلللل   اظجمسلللل  ب ظكجلللل   اظكللللةمي واظسه
اظك     واظكم   ،وتة     رو  ذظ   ب كجب أهيف اظكج   احملةهف  وغلريهم ، اظليت قلد  للب 

نحللل رى ، ظلمسللللم احللللري  واظشللل  ل ر نللله ،و ل لللَةَخى  ل ذظللل  علللب تحلللدى ظلللدع   اظ،هللل ر واظ
أ  تكللل   علللل  عللللم وب،هنللل  األوا ف   هلللذه اظ ئللل   لللب اظلللدع   وجمللل رظجهم بللل ظيت هللل  أحسلللب،

 .هتم ، حل ج  اظداع،  عاةف  ح   اعدع ل ظجسهيف رع ته ، وتجم اسجل بجه ظإلسالج  اج دا
لللأ  :بلل ط   هللل ج اظالللل  هللل ووجلله االرت     وتةرر واسلللجهج رة ع   للةو  حبلللري  و لل لاظجهلل ر َتسه

 .( )األ  ر ،وعلدج اظج لكري ل عل اقباه  اظد ء اظا يفواحج  ر ظلن م رفسببه جهيف ف ضح،
 :يتضحمما سبق 

                                 
 سن ره :،ق   اظش،خ األرن نوط  1 1:رقم احلد ث  ، 23/321، ل  سندهاا  ج أمحد بب حنبيف  أخةجه(  1)

 رواء اظدل،يف ل ختة ج أح ر ث  ن ر :،انظة سن ره ضا،  وظكنه ق ي ب ظش اهد اظكثري :ضا، ،وق   اظش،خ األظب ين
 .بريوت:ه،اعكجب ااسال   0 1(2)،ط 3/ اظسب،يف،

   .بريوت:رار اظكجب اظالم، هل ،10 1( 1)،ط 1/200 مد زغل  ،:حت ،ق ، اب اامي  ،أمحد اظب،ه  (  2)
( 3)ط ،1 / 1أنلللل ر اظبلللل ز ،:، حت ،للللق،م بللللب ت،م،لللل بللللب عبلللد احلللللل أمحللللدمللل ع فجلللل وى  لللل،خ ااسللللالج ابللللب ت،م، ،جم( 3)

  .رار اظ ف ء:هل ، اظن  ة 2 1
هلذا اظجاة لل   بللين عللل  أسلل س  الل ين األظ لل   ل اظلدلل  اظاةب،لل  ،واحلللد ث اظشللة   جلل ء كشلل هد ظ دلل ي السللجخداج  ( )

اظجهل ر  الى اظال بل ال  واظسل  ط ل و الى احللري  واظشل   "  اى احلري  ،وه  تاة ل   ةكلب  لب اعان،لني " اظجه   " ظ   
    ه ج اظالل  بل   اظجه ر واظجه    وبني    حدث  ع اظ  روق فال  جح ر أبدا أ  هن   عالق  بني وجه ارتب ط 
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وصلللل ،  أخةىلزائللللد  عللللل   اللللى   ف  ه اظسللللةع  ، ظلللله  الللل أ  ظ لللل  اظالللللل  واظللللذي  انلللل-1   
سلةع  ق صلة   ف، واافةاط سةع   سةف   جل وز  ظلحد  واظضل  سةع   هلك  ف ظةهقاظسةع ،

وظلذظ    صل  صل حبه   لضا،   لظباده  عب   ه ج االسلج،ا   واظشلم   ل  ال ين األ ل ر
ت،ش سللةع  ط ئشلل  خ ، لل لال تحلل،ب أهللدافه  حبلل  ،واظجه ر تسللةع واظ،بأنلله ذو رأي ضللا، 

 .وتةرر واسجهج ر  ةو  حبري  و  ،

 سللج   هتم ل تاللهللم  ت لل وت  الل ين اظالللل  ل اظسللةع ل بني ت لل وت اظنلل س واخللجالف -2
 . نظةاً ظجب  ب اظا    واعدار واسجال الم،

،فللال  لل  أ  ع قبلل  أعملل الم و لل   ذا تبلل  ب اظنلل س ل عللللجهم تبالل ً الخللجالف أخالقهم -3
 . نجج عنه   ب آيف ر عل  اظ ةر وااجمع ، سجك    جب  ن  وخمجل   

وتدر به عللللللل  اظجخلللللللق  لللللللق احللللللللم ظالللللللل  ل اانسلللللل  ل   وسلللللل ئيف ضللللللبط وهتللللللذ ب ا - 
 .،تجن ع وختجل  الخجالف    سبقواألن  
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 املطــــلب الثالث

 

 :الدعوة إىل اهلل تعاىل اصطالحًا مفهوم االستعجال يف

اظدع   "و"االسجال  ":ي  ظ ظنيمجل   ةكب   ب "  ا اهلل االسجال   ل اظدع   "    
 :باد  تاة   ت  نه   فإ اظدع    ا اهلل وقد ع ةّ "  ا اهلل

ااسالج اظذي أوح  اهلل تا ا به  ا رس ظه ": اظدع   ه  -1
  ".(1). 

ق، ج اظداع،  اعؤهيف ب  ح   ر ب ااسالج  ا اظن س ك ف  وفق ": اظدع   ه  -2
اظ  مي و    جن سب  ع أصن ف اعدع  ب، و الئم أح ا  وظةوف اعخ طبني  اعنهج

 .(2)."ل كيف ز    و ك  
فايف اظش ء قبيف وقجه اظالئق به،وحتة ه قبيف أوانه،وه    جض  ":و  اةهف االسجال   بأنه  

 .(3)" اظشه   
و اى   جض  اظشه   ه  أ  روافع اظالل  واالسجال   عند اانس   غ ظب ً ه   ه اته     

اظَجأينه ِ ب  اهلل  )  : وظذظ  ص رت اظالل   ذ     ل أغلب ص ره ، و نه ق ظه  ل ورغب ته
 .( )(واظَاَلَل   ِ ب  اظَش، تَ   

 با  ، ف د حتدثاهلل أ   اظجاة   االصتالح  ع ه ج االسجال   ل اظدع    ا    
،قدميً  وحد ثً   اظالم ء األجهالء ، واظدع   اظ  َضالء عب االسجال   ل اظدع    ا اهلل 

اظدع    وص ره اع ج ر  ل واقعاظكج   اظكةمي واظسهن  اعتهة ، فذكةوا أن اعه اظ ارر  ل
 . ف،م  وق إ عل،ه اصتالح، ً ظه ومل  ذكةوا تاة   ً  واظدع   واعدع  ب،وحذهروا  نه و ب آيف ره ،

                                 
 .  - هل ،بريوت ،  ؤسس  اظةس ظ  ، ص11 1(  )أص   اظدع   ، عبد اظكةمي ز دا  ، ط   (1)

 (1)األسم اظالم،  عنهج اظدع   ااسال ،  رراس  تأص،ل،  عل  ض ء اظ اقع اعا صة،عبد اظةح،م اعدذوي، ط (2)
 .  /1رار احلض ر  ظلنشة واظج ز ع ،:اظة  ض ه ،21 1

. 323رار اعاةف  ، ص: بريوت ( ط.ر) مد ك،الين : اع ةرات ل غة ب اظ ةآ  ، اظةاغب األص ه ين ،حت ،ق  (3)
عبد اظال،م اظتح وي  : وبح ئة ذوي اظجم،،ز ل ظت ئ  اظكج   اظاز ز ، مد بب  ا    اظ ريوز آب ري ،حت ،ق 

 .  اعتلب األو  ص: انظة أ ض  .  2-23/ جب  اظالم،  ،اعك: بريوت 

 كجب  اعا رف : هل ، اظة  ض 1 1ع ج طبا  سلسل  األح ر ث اظحح،ح  ،  مد ن صة اظد ب األظب ين ،   ( )
 .  1 1:،رقم احلد ث   0 / ظلنشة واظج ز ع ،كج   األر  واالسجئذا  واظحل  ، 
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 :و ب أ ثل  ذظ      ل      

 : محه اهللرَ  (1)الشيخ عبد العزيز بن باز سماحةقول إمام أهل السَّنة والجماعة 
أوا بلله  لللب ،فكلل   اظللداع   ا اهلل  سلللل   سللل  اظةسللليف وأتبلل عهم وظللل  ط ظللإ اعلللد   ..."

أو   ضلل  عل،هلل  وال حلل   وال قلل    ال بلل هلل ، ف ظنحلل،ح   للين  ،عملليف  ضللة اظللدع   و ضلل   ه 
ول  ك تب تلله ول مج،للع تحللةف ته  ،أ   سللجاميف اظةفللق ل كال لله ول ختبجلله ،ظكلليف راع  ا اهلل

حللل   اظلللدع   ،  لللةص علللل  اظةفلللق  لللع كللليف أحلللد  ال  لللب ظللللم ، وظللل،م هنللل   طة لللق أصللللح 
فأنللإ ظلل  أسلل   هبللؤالء  ...قللد صللربوا فهللم اظ للدو  وهللم األئملل  و  ،ظلللدع    للب طة للق اظةسلليف

ورع كللليف سلللبب  ضللل،ق علللل   ،ورع عنللل  اظانللل  ،ف صلللرب وصللل بة واسلللجاميف اظةفلللق ،األخ،للل ر
ائ ائ ەئ ەئ )  واذكلة ق ظله تال ا خي طلب نب،له  ملداً . و ضةه  و ضلة أهلهل  ،اظدع   

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

(حب خب مب
يرجعيوا إليا العلمياي ايميا أعييل عليي    ونصييتتي للشيباأ أ ... (2)

وكيي  ...وسييلوم ميين ت التوسييأل اييي ا مييو ،العجليية وعييدم ال لووميين أهيي  ا مييو  عييدم 
ييي ت العجلييية عليييا أ يييتاب ا ووييييره  مييين ويييييت ومشييياكل،  ييي ه  ا ييييام واللييييالي رَّ ج 

وعواقي   ،ا يبسيب  التعصي  وال يون مين اسيا  و مي وآثا ها و بعت ا باقية؟ وكي  حصيل
 .(3)"  .؟ نسأل اهلل السيمة من ذلك ال  تمد

                                 
وظد ل ذي احلل  سن     ج أهيف اظسن  واجلم ع ،  اظزاهد اظ رع عبد اهلل بب ب ز عبد اظاز ز ببمس ح  اظاهال     (1)

اظةئ،م اظا ج ارارات اظبح ث اظالم،  واافج ء واظدع   واار  ر  نذ  ديف  نحب هل  د ن  اظة  ض، 1330
 ع،  خلد   ااسالج ح ز ج ئز  اعل  ف،حيف اظاظلمملك  اظاةب،  اظسا ر   ، هل، مث أصبح   جً،  ع ً    131ع ج 
 سري  عت ء ل اع قع اظةمس  ظسم ح  : انظة . هل20 1 لت ل رمحه اهلل ظه  ؤظ  ت عد د   هل02 1ع ج 

 . .www.binbaz.org.saاظش،خ 
 . 3:، آ  األح  فس ر    (2)

 ،  مد بب ساد اظش  اة :، مجع وطبع  عبد اظاز ز بب عبد اهلل بب ب ز ،ال   عبد اظاز ز بب ب زجمم ع فج وى اظاه (  3)
 http://www.alifta.com .اظسا ر      قع اظةئ س  اظا    ظلبح ث اظالم،  واافج ء:  حدر اظكج   

 " .اظالل  " ،كلم  اظبحث 2 / و 1/323 اظدع   ااسال ،  واظ ض    اعا صة ،: اع ض ع 
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اظدع    ا اهلل    ه "...:رمحه اهلل(1) عثيمين الح القول سماحة الشيخ متمد بن 
حب،ث  ك   اظداع،   :اجان  اإلاراطأ   اظتةف  ،.ص رت اآل  و   زاظإ بني طةفني ووسط

 د داً ل ر ب اهلل، لللللة د  ب عب ر اهلل أ    تب  ا اظد ب حبذافريه،وال  جس  ح عب   ء،اظد ب 
 سمح به،بيف  نه  ذا رأى  ب اظن س ت حرياً حي ل األ  ر اعسجحب  تأيفة تأيفةاً عظ،م ً،وذهب 

... ،ئ ً  ب اظ اجب ت  دع  هؤالء اظ ل ج اع حة ب رع ء اظدل،  اجل ل،وكأهنم تةك ا  
وضد ذظ   ب  جه و  ل اظدع    ا اهلل فجلده  ةى اظ ةص ،التفريأل:الجان  الثاني

  ات، ،واع  ج  ن سب ً ظلدع    ا اهلل ، وظكب  ض،ع ذظ  ، ت ر   ضه،اه أل  اظش،ت   ميل  
  أ به ذظ  عل،ه أ  هذا ظ،م وقج ً ظلدع   ، أو أ  هؤالء اعدع  ب ظب   بل ا  ن  ، أو  

(2)." ب اعثبت ت اظيت  ل ،ه  اظش،ت   ل قلبه ، ف،  ت اظ ةص  عل  ن سه    
و ان ه ل اصتالح "...: (3) اهلل ه  مِحَ رَ  الدكتو  السيد متمد نوحاضيلة قول     

اعسلم   اظ، ج ل حمل ،أو ل أقيف  ب طةف  عني لرو    رار  تد،ري اظ اقع اظذي  ، ه: اظدع   
 نظة ل اظا اقب،ورو  فهم ظلظةوف واعالبس ت احمل،ت  هبذا اظ اقع ، ورو   عدار ج،د 

 
 

                                                                                            
 
 
 
 
اظ رع اظزاهد،  مد ابب ص حل بب عبد اظةمحب آ  عث،مني ، اع ّسةاظ  ،ه ، ه  ص حب اظ ض،ل  اظش،خ اظا مل احمل ق( 1)

عض  ه،ئ  كب ر اظالم ء ل اعملك  اظاةب،  اظسا ر    ب ع ج  بان،ز  ، هل  13ع ج ،وظد   ب اظ هب   ب بين مت،م
ت ل رمحه اهلل  ،ظه  ؤظ  ت عد د  هل 1 1  نح ج ئز  اعل  ف،حيف اظا ع،  خلد   ااسالج ع ج  ، هل  ا وف ته 0 1

 .www.binothaimeen.com: اع قع اظةمس  ظسم ح  اظش،خ : انظة.  هل21 1 ل

 .  ؤسس  اظاث،مني اخلري  ،ص:ه،اظة  ض 2 1(1)االعجدا  ل اظدع    ا اهلل ، مد اظاث،مني، ط ( 2)

كل،  أص   اظد ب جب  ا  األزهة ع ج  ن ح أحد أعالج اظدع   ااسال ،  اعا صة ، ختة  ل مد اظدكج ر اظس،د (  3)
ج ححيف عل  ررج  اظدكج راه ل احلد ث وعل  ه،  ديف  نحب عض  االم اظالم  1976 ج، ول ع ج1 11

اظشة ا  ب ظك  إ، وأسج ذ احلد ث وعل  ه جب  ا  األزهة، كم  عميف أسج ًذا ظلث  ف  ااسال ،   االسجش ري ظكل، 
ه ظلدع   ت ل ع ج ئوظه اظاد د  ب اعؤظ  ت ،وقد عةف ب رعه وت  اه وبذظه وعت  .ةجب  ا ت ريب وقت واحلد ث اظنب ي

  :http://www.alsayednooh.com اع قع اظةمس  ظ ض،ل  اظدكج ر: انظة . هل 2 1

http://www.alsayednooh.com/


.الستعجال وصلته باألخالق وأنواعهمفهوم ا: الفصل التمهيدي    1  

 .(1)." ب كيف     كدره  و اكة ص  ه 
 :ر اي ا قوال السابقة نجد ما يليوبالنظ  

أر للد اظلللدع    ا اعسللل  اعشلللةوع ل  اهلل ه  مِحَللرَ  أ  مس حلل  اظشلل،خ عبلللد اظاز للز بللب بللل ز   
وه   سللل  هم اظحللال  واظسللالج و سللل  أتبلل عهم،وهلل   سللل  اظةسلليف عللل،،اظللدع    ا اهلل 

اظذي ع اقبله ال حتملد ق واظج سط ل األ  ر وفق اعشةوع،ال  سلل  اظاللل  واالسلجال  ،اظةف
 .ثة مم  تن عكوتضة أ

َ   اهلل ه  مِحَ رَ ني و ثله فايف مس ح  اظش،خ  مد بب عث،م     واقع اظدع    ا اهلل  ف د بَلنيه
وأهن  طةف   ووسط ، أحد اظتةفني ه  اافةاط ل اسجال   هدا   اعدع  ب ، ع اظج حري ل 

 .اج األسل   األ ثيف ل رع   اظن ساسجخد
 :  نه ف،ه أ  ر   اهلل ه  مِحَ رَ ن ح  اظس،د  مد اظدكج رفض،ل  تاة   أ  ه   
أكثة  نه تاة  ً  ع ه ج االسجال   عند با  اظدع  ،   ج ء ل اظجاة   ه  وص  -1

 . ً اصتالح،

 ب ذكة ،هذه اجلمل  فم  سبق  ب األق ا   َلة ر  تام،م ال   بيف،"ل اصتالح اظدع  "مجل -2
 .غري    ذكة ص ر أخةى ظلالل  واالسجال   ل اظدع    ا اهلل 

 و ك     ه  للللللله عنلللللللدهم كمللللللل جال  ،بآفللللللل  االسللللللل   باللللللل  اظلللللللدع   اظلللللللذ ب  حللللللل ب   -3
اظجاة لللللل ،هم رعلللللل   ظللللللد هم فهللللللم  خلللللل ط    جلللللل    ا تحللللللح،ح ،ال للللللجم ظه عللللللل   جلللللل ء ل

 .   ه،م خت ظ  األص   اظشةع،  اظث بج  ل   ه ج األ   ااسال ،  ل أ ل  اظدع  
 :اع  ه،م اظيت ال تحح ، وذكةه  اظجاة   تجمثيف ل األسئل  اظج ظ،  - 

    هيف واقع اعسلمني اظ، ج كله س ء حي   ةار تد،ريه 
     هيف وضع األ   ااسال ،  كله غري طب،ا 
     ،هيف  حح وص  ح،   اعسلمني اظ، ج أهن  ج هل! 
    هيف اظةا   ااسال ،  غري  ةف ع! 
   هيف ف د اعسلم    نس ن،جهم ، ف،حج ج    ا  ب  ا،ده   ظ،هم 

 

                                 
 . 1 /1ار اظ، ني ظلنشة واظج ز ع،اعنح ر  ر: هل ، حة 1 1( 1)آف ت عل  اظتة ق،اظس،د  مد ن ح،ط (  1)
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يف  مفهـــوم االســـتعجال يف الـــدعوة إىل اهلل يـــف وتـــرل الباحثـــة أ َّ تعر   

 :هوة نَّالكتاب والُسضوء 

يييييينة النبوييييييية،ببيا  "      اسييييية موالييييييوا االسيييييتعجال الييييييوا   ايييييي القييييييرآ  الييييييري  والسَّ
اسيييييييييتعجال بعييييييييي، اليييييييييدعاأ والميييييييييدعوين،م  ذكييييييييير ألفا  ،وأنواع ،و و  ،وأسيييييييييباب  

وأسييييييييالي  اهلل،وموالوع ا،بميييييييين ت الييييييييدعوأ إلييييييييا وآثا  ،وعواقبيييييييي  ايمييييييييا ليييييييي   ييييييييلة 
 ." الدعوأ ووسائل ا

 :اصطالحًا هو  مفهوم االستعجال يف الدعوة إىل اهلل وكذلك    

 ،من ت اليييدعوأ إليييا اهلل  عيييالااليييدعاأ والميييدعوين ايييي ا ييي  و  بييييق اسيييتعجال بعييي،"
يينة ،وأسيالي  اليدعوأ ووسيائل اوموالوع ا ،بما ال يتواايق مي  هيدل اليتياأ الييري  والسَّ
 .(1)"الم  رأ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .كال اظجاة  ني  ب وضع اظب حث  (  1)
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 :شرح التعريف األول  

چ چ ) :تا ا ب  ظهي ارتض ه الم ذاظ،عل  عب ره أنه أكميف الم ر نهم  نام اهلل  ب     

ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

(ڑ ک ک ک ک گ گ
ال  قد تةكجكم عل  اظب،ض ء ظ،له  كنه ره )...: وب  ظه،(1)

فال،كم    عةفجم  ب ،ريالالف  كثلاخج  ب  اش  نكم فسريى،ه ظ  ز غ عنه  بادي  ال 
فم   ب   ء ل أي .(2)....(ذب ظن اج ،ه ل ا عللَ عضّ ،د نيلل  ء اظةا د ب اعهلوسن  اخل،سنيت

 أ ةف  ب أ  ر اظده ب واظدنه،   اله ول اظ ةآ  اظكةمي واظسهن  اعتهة  ظن  ف،ه أصيف،ق   تا ا

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)

(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
(3) 

   :   بب  سا رعبد اهلل ق    :"ري رمحه اهلل ل ت سري هذه اآل       احل ف  ابب كث  
 .كيف حال  وحةاج: وق   جم هد . ظن  ل هذا اظ ةآ  كيف علم، وكيف   ءنيه قد بلَ 

ع  ب خرب    سبق، أعم وأمشيفل ف   اظ ةآ  ا جميف عل  كيف علم ن ف: وق   ابب  سا ر
ل أ ة رن، هم ور نهم،    وحةاج، و   اظن س  ظ،ه  ج ج  وحكم كيف حالوعلم    س،أت،

ٿ ٿ ) :ب،      ج ء ل اظ ةآ  اظكةمي ق   تا ا  وأ  وظ،   اظةس    .( )" و ا  هم

ڦ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  (ٹ ٹ 
( ) . 

اظ ةآ  اظذي ف،ه : أي (وأنزظن   ظ،  اظذكة )": بب سادي رمحه اهلل ا     اظاهال    

                                 
 .3:، آ  اع ئد س ر    (1)

 .1 :، رقم احلد ث  13صح،ح سنب ابب   جه ،  مد ن صة اظد ب األظب ين ،  ةجع س بق ، ص  (2)

 .1 :، آ   اظنحيفس ر    (3)

 .  1 /  ت سري اظ ةآ  اظاظ،م ، ابب كثري ،  ةجع س بق ،  ( )

 .  :، آ   اظنحيفس ر    ( )
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ظجبني ظلن س    نز  ) ر نهم ورن، هم اظظ هة  واظب طن ،ذكة     ج    ظ،ه اظاب ر  ب أ  ر 
ف،ه ف،سجخةج    ب   (وظالهم  ج كةو  ) يف ظجب،ني أظ  ظه وتب،ني  ا ن،ه،وهذا    ( ظ،هم 

 .(1)" كن زه وعل  ه حبسب اسجادارهم و قب الم عل،ه
فم ض ع االسجال   ل  وظذظ وأ ة اظدع    ا اهلل  ب أعظم األ  ر  أن ً وأي،ً  ، 

وص ره  ،وأن اعه أظ  ظهو اظدع    ا اهلل َّته بَلَ، ن ه  عل  أكميف وجه ل اعحدر ب،بب،     ه  ه 
وأس ظ،ب اظدع    و  ض عه  ،  نهج اظدع    ا اهلل ، وع اقبه ف،م  ظه صل ،وأسب به وآيف ره ،

. ووس ئله   

و  ةجع  ظ،ه ل اظجا  يف  ع كل ف  سبق ف   األصيف اظذي     س  عل،ه، وبن ء عل        
ر ب اظكج   واظسهن  ، و ب هن  تأت أي،   س ئيف االسجال   ل اظدع    ا اهلل ،ي  اعحده 

.(2)اظجاة   األو    
-:الثاني شرح التعريف  

:اظدع   واعدع  ب ، و  ع ل ج نبني ي  با    ع  ب  االسجال       
ل اعدع   كأ   سجاليف اظداع،  أو  -وه  اعاةف  واظالم وااررا   –م ج نب اظَ ه   -1

فهم واقع  وكذظ  ،اظالم ء وأق االم  ات ب ت سري  و  ةأ فهم اآل   أو احلد ث، أو     سمع
، فهم ً ال  ج افق  ع هلدي  صة اظاميف اظدع ي ،و    جلدر ف،ه  ب ن از  أو أحداث  ا 

.واظسهن  اعتهة  اظكج   اظكلةمي  
ق    تدع   ظ،ه اآل   أو ،كأ   سجاليف اظداع،  أو اعدع  ل تتب،ج نب اظجتب،ق -2

 ع هدي اظكج   تتب، ً  ال  ج افق ،ه اظالم ء اظةب ن،   و نحح   به،أو     دع   ظاحلد ث،
 .اظكةمي واظسنه  اعتهة  

 ك   عند با  اظدع   جال   ل اجل نبنيلج نب اظ هم وج نب اظجتب،ق،االس -3
 :واعدع  ب عل   سج   ت ه  

 .اسجال   ل اظ هم  جباه اسجال   ل اظجتب،ق  –أ    

                                 
 .   /1ت،سري اظكةمي اظةمحب ل ت سري كالج اعن   ، عبد اظةمحب اظسادي ،  ةجع س بق ،  (1)

كم  ورر ل اظكج   اظكةمي   وظ،   اظبحث ل ب به األو  واظث ين ه  رراس  االسجال   ل اظدع    ا اهلل   (2)
 .واظسن  اعتهة  
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 .اسجال   ل اظ هم ال  جباه اسجال   ل اظجتب،ق  -    
 .  جض  اظشه  سببه  ع وج ر فهم صح،ح و ررا  ك  يف، اسجال   ل اظجتب،ق، -    
ل  نهج   واعدع  ب خمح ص ل أربا  أ  ر،االسجال   اظذي   ع  ب با  اظدع  - 

 .، و  ض عه  ، وأس ظ،به  ووس ئله  اظدع    ا اهلل 
عمل،  بن ء  جك  ل  ل ظتة    اظدع   اعسج ،م   : " ه تا ا  نهج اظدع    ا اهلل  - 

  ظ،ب واظ س ئيف اع صل  ظلدع   ، واعا،ن  ظاميف تشجميف عل  األص   واحملج   ت ، واألس
.(1)" اعالئم  ، واألح ا  اعن سب   ع  ةاع   اظظةوف ،اظداع،  ل خم طب  اظن س   

    جضمنه اعنهج اظدع ي  ب " ااسالج أي :  ض ع اظدع    ا اهلل تا ا ه   - 
وتةب،  وتال،م ظأل    ع ،د  و ة ا  وأخالق ، و س ظ  وآرا  ، وعالق ت ونظم ،

.(2)"ااسال ،  وظدريه   ب األ م   
    ل َج َصيف  به  ا رع   اظن س بتة ق  ةع  :" وس ئيف اظدع    ا اهلل تا ا ه  - 

.(3)" صح،ح   
اظتة    اع نا  اعؤيفة  ل اعدع      جن سب  ع :" أس ظ،ب اظدع    ا اهلل تا ا ه  - 

.(4)"ح ظه   

 :يتبني مما سبق   
اظدع   واعدع  ب ل  أ    ه ج االسجال   ل اظدع    ا اهلل تا ا ه  اسجال   با      

   ال  ج افق ،وأس ظ،ب اظدع   ووس ئله ، نهج اظدع    ا اهلل تا ا و  ض عهفهم وتتب،ق 
ل ضبط اع ه ج االصتالح    ع هدي اظكج   اظكةمي واظسهن  اعتهة  ، وأ  اعا، ر واع ، س

 .اظكج   واظّسن  : ظالسجال   ل اظدع   ي  
 

                                 
األسم اظالم،  عنهج اظدع   ااسال ،  رراس  تأص،ل،  عل  ض ء اظ اقع اعا صة، عبد اظةح،م اعدذوي ،  ةجع   (1)

 . 0 / 1س بق ، 

 . 32 /1اعةجع اظس بق ،   (2)

 .  1رار ا ب،ل،  ظلنشة ، ص: هل ،اظة  ض 20 1( 1)وس ئيف اظدع   ، عبد اظةح،م اعدذوي ، ط   (3)

رار : هل ، اظة  ض 11 1(1)األسل   ، مح ر احل ريف  ، ط  -اظ س،ل  -عةا  اع ض عظأل رع   اظنيب   ( )
 .  21اعسلم ظلنشة، ص
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 املطـــلب األول

 :مفهوم األخالق لغة

 ِلَق عليهاـــــــــــــــــــة اإلنسان وطبيعته  اليت خ  يَ اسم ِلَسجِ  :،واخل ل قفردها خ ل قم  األخالق مجع ؛     
اليت تدل على تقدير الشيء ، ألن طبع اإلنسان وسجيته قد " َخَلقَ "وهو مأخوذ من مادة 

وقيل  .اجلِِبَلة  اليت خ ِلَق اإلنسان عليها من غري إرادة منه" :، فالطبع والسَِّجَية  مها  له ت  رَ د  ق  
 .(2) ."من اخلري والشرَب يف اإلنسان من مجيع األخالق اليت ال يكاد يزاوهلا ما ر ك  :الط َباع  
اَلِل  ي ط َبع  ال م ؤ ِمن   ):أنه قال  ويف احلديث عنه     َِيانََة َوال َكذِ ك ل َها إِ َعَلى اخلِ   ( ب  الَّ اخل 
، عدا ُي  بل على مجيع اخلصال واألخالقع املؤمن يف احلديث على أنه ُي  َلق  و ب  وف س ر طَ . (1)

 .( ).اخليانة والكذب ؛ فإهنما يكونان بالتطبع واالكتساب
لكن  حد ، كالشَّر ب والَشر ب  واخلَل ق  واخل ل ق  يف األصل واواخلَل ق  أصله التقدير املستقيم ،"   

رََكة  بالبصر ، وخ صَّ اخل ل ق  بالقوى  د 
جايا والس خ صَّ اخلَل ق  باهليئات واألشكال والصور امل

رََكة  بالبصرية   د 
كأنه خملوق فيه ذلك ، كقولك جمبول على كذا   أي:خليق بكذافالن و ...امل

 .( )"أو مدعوُّ إليه من جهة اخلَل ِق 
ت له ة واخل ل ق ؛ كلها تفيد معىن أن اإلنسان كما ق د ر السجية والطبع واجلِِبلَّ  إن ألفاظ   

 السابق ، كما  له أخالقه وطباعه ، ويشهد هلذا املفهوم حديثه  صورته وهيئته ، ق درت  
،ومها اخليانة والكذب ملنافاة  يف اإلنسان أصالا  ُت  َلقتني ال فَ تني أو صِ يدل احلديث على خ لَّ 

 .األمانة والصدقمنه اإلميان و ، وهو ماعهما مع أصل الفطرة اجت
 
 

                                 
 .خلق: ،مرجع سابق، مادة  1 1/ 8ابن منظور ،  لسان العرب ،(  2)

إسناده :قال عنه الشيخ األلباين.11220:، رقم احلديث   3/40 أخرجه اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده،  (1)
حممد :كتاب اإلميان للحافظ حممد بن أيب شيبة،حتقيق:انظر.موقوف صحيح ، ورجاله ثقات ؛رجال الشيخني

 . بريوت:هـ،املكتب اإلسالمي 0 2(1)،ط4 ناصر الدين األلباين،ص

 .بريوت:هـ ، دار الكتب العلمية 24 2( 2)،ط 3/498فيض القدير ، حممد عبد الروؤف املناوي ،  ( )

 .خلق :،مرجع سابق، مادة248ص الكيالين،:حتقيقاملفردات يف غريب القرآن ، الراغب األصفهاين ،(   )
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 :(2) يممفهوم األخالق يف القرآن الكر   

 :يف القرآن الكرمي على عدٍد من املعاين هي  خلق ومشتقاهتا:وردت مادة
قال ، فال خالق وال مبدع من العدم غريه ،  به مما اختص اهلل  ووهالعدم،اإلُياد من -2

ٻ ٻ ٻ پ ٺٱ ) :تعاىل  (ٻ 
(1) . 

ڭ ۇ) :تعاىل لقاالشيء،إُياد الشيء من  -1  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

(ۇ
وهذا النوع من اخلَل ق جعله اهلل ق اإلنسان،وهذه اآلية يف بيان كيفية َخل  ( )

معجزة  
(ہ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ) :قال تعاىل عيسى 

( )  
أي تقدير َخل ق اإلنسان على وجٍه مستقيم َخل قاا اللغوي،التقدير وهو أصل املعىن - 

ۆ ۆ) :تعاىلقال  وخ ل قاا، (ۈ ڭ ۇ ۇ 
ق درين (4)

 
  .أي أحسن امل

قال  ،(3)فمعناه الكذب باخلَل ق؛فيه  كل موضع يف القرآن الكرمي و ِصَف الكالم  ،الكذب- 
(ڌ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ) :تعاىل 

(2) . 

(ں ڱ ںڱ ڱ ) :قال تعاىل السجية والطبع،-4
يقول اإلمام القرطيب رمحه اهلل يف  .(8)

ق يف ل ــوحقيقــة اخل  .كــرميعلــى طبــع   نــكإأي ":بعــد أن ذكــر األقــوال يف تفســريهايف معــىن اآليــة 
وأمـا .فيـه ةِ َقـل  ؛ ألنـه يصـري كاخلِ قـاا ل  هو ما يأخـذ بـه اإلنسـان نفسـه مـن األدب يسـمى خ  : اللغة
ــــــمــــــا ط   ال واحــــــد لــــــه مــــــن  الســــــجية والطبيعــــــة":بالكســــــر"يم عليــــــه مــــــن األدب فهــــــو اخلِــــــ عَ ِب
 . (9)" .يم الطبع الغريزيواخلِ .ق الطبع املتكلفل  فيكون اخل  .جبلاسم :وخيم.لفظه

                                 
 :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،املوقع االلكرتوين:انظر (2)

http://www.qurancomplex.org/  خلق:القرآن الكرمي ،مادة: قائمة. 

 .2:، آية  األنعامسورة (  1)
 . :، آية النحلسورة (   )
 .220:، آية املائدةسورة (   )
 . 2:، آية املؤمنونسورة (  4)
 .خلق:،مرجع سابق، مادة 248، صالكيالين:حتقيقاملفردات يف غريب القرآن ، الراغب األصفهاين ،   (3)

 .22:، آية العنكبوتسورة (  2)
 . :، آية القلمسورة (  8)

 .،مرجع سابق28/112اجلامع ألحكام القرآن ، حممد أمحد القرطيب ،(9)

http://www.qurancomplex.org/
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(ڳ ڻ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳک ) :تعاىلقال  النصيب،-3
أي ال  .(2)

 .يف اآلخرة  نصيب له
(پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) :تعاىل لوالعادة، قاالدين  -2

أي دينهم وعادهتم ، وكذهبم  .(1)
 .( )واختالفهم 

على  -كما سبق-فجاءت  خلق:ملشتقات مادةتنوعت استعماالت القرآن الكرمي 
على صحة  ودليالا  اا عترب شاهدي  ،ما بقي الثاين ممتنع على الناسالنوع األول و :سبعة أنواع
والسجية والطبع، والكذب   تقدير املستقيم ،ال:األخالق بأحد املعاين اخلمسة وهيتفسري 

 .ين والنصيب ، والعادة والد  
اهلل  ق  ل  واملالحظ أن بعض هذه املعاين فيها مقابلة ، فمفهوم التقدير املستقيم الذي هو خَ    
  ،الناس  قابلها َُتَلُّق  ي  عباده على أحسن األخالق وتقديرها عليهم سجيةا وطبعا

 إىلاألخالق  تصنيف وهو دليل شرعي علىبإرادهتم واختيارهم، للكذب واإلفكواكتساهبم 
 :مهاقسمني 
 األخالق الفطرية. 
 األخالق املكتسبة. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 .201:، آية  البقرةسورة (  2)
 .2 2:، آية  الشعراءسورة (  1)
 .،مرجع سابق214/ 2، اجلامع ألحكام القرآن ، حممد أمحد القرطيب   ( )
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 :مفهوم األخالق اصطالحًا  

، ومنزلة رفيعـة، ألمهيتهـا البالغـة يف بنـاء شخصـية الفـرد لألخالق يف اإلسالم مكانة عالية     
مــن ؛ وتوجيــه ســلوكه ،ومــن َسَّ جملاســك ااتمــع وتــرابج أفراده،ممــا جعــل دراســة األخــالق كعلــم 

مــن أجــود و  أكثــر الدراســات العلميــة تنــاوالا ، فتعــددت أوجــه التعريــف لألخــالق كمصــطلح 
 :التعريفات ملفهوم األخالق ما يلي

األخالق : "قال رمحه اهلل (2)تعريف الَعالَّمة الَقاِضي أبو احلسن البصري املاوردي -2
وهلا ،بالطبع  عنها ث  د  أخالق حَت   وللنفس .غرائز كامنة تظهر باالختيار، وتقهر باالضطرار

 وأفعال   ؛الذات أخالق  ،فهما ضربان ال تنفك النفس منهما  ،عنها باإلرادة ر  د  ص  أفعال تَ 
 .(1)."  اإلرادة
 يف اخللق عبارة عن هيئة" :قال رمحه اهلل ( )أبو حامد الغزايل حجة اإلسالم تعريف  -1
فإن  .؛ من غري حاجة إىل فكر وروية راسخة ، عنها تصدر األفعال بسهولة ويسر لنفسا

يت تلك اهليئة خ ل قاا ل اجلميلة احملمودة عقالا وشرعاا كانت اهليئة حبيث تصدر عنها األفعا  ،ُس 
يت اهليئة اليت هي املصدر خ ل قاا سيئاا ان الصادر عنها األفعال القبيحة،وإن ك حسناا، ُس 
".( ). 

                                 
صــحاب التصــانيف أعلمــاء البــاحثني، المــن . ضــاة عصــرهقأقضــى : علــي بــن حممــد حبيــب، أبــو احلســن املــاوردي  (2)

وويل القضــاء يف . ، وانتقــل إىل بغــدادهـــ  3 ســنة  ولــد يف البصــرة" أدب الــدنيا والــدين " منهــا  ،النافعــة الكثــرية
وكــان مييـل إىل مــذهب االعتـزال، ولــه . يف أيــام القـائم بــأمر اهلل العباسـي" أقضــى القضـاة " بلـدان كثــرية، س جعـل 

األعــالم ، للزركلــي ، : انظـر .  هـــ40 سـنة  دكانـة الرفيعــة عنـد اخللفــاء، نســبته إىل بيـع مــاء الـورد، ووفاتــه ببغــداامل
 .،مرجع سابق 12 / 

حمـي هـالل السـرحان : حتقيـق  ، أبو احلسن علي بن حممد املاوردي،تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق امللك  (1)
 .بريوت :م ، دار النهضة العربية 2982، ط سنة 4،ص وحسن الساعايت

هــ ، ،حجـة اإلسـالم أصـويل، فيلسـوف، متصـوف ، 40 أبـو حامـد ،ولـد سـنة  ،حممد بن حممـد الغـزايل الطوسـي   ( )
مولــده ووفاتــه يف طــوس  راســان ، رحــل إىل نيســابور فبغــداد س احلجــام ومصــر والشــام ، مصــنفاته مئــيت مصــنف 

ســنة   عــاد إىل بلدتــه ومــات فيهــا رمحــه اهلل"  األصــولاملستصــفى مــن علــم  " "إحيــاء علــوم الــدين : "منهــا 
 .،مرجع سابق  2/1األعالم ، الزركلي ،: انظر. هـ  404

 .بريوت:هـ ،دار املعرفة01 2، ط سنة  4/ إحياء علوم الدين ، أبو حامد الغزايل ،  ( )
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ق هيئة ل  ألن اخل   قاا ل  خ   ين  الد   يوُس":قال  (2)تعريف الَعالَّمة ابن قيم اجلومية رمحه اهلل  - 
موافقة للعدل واحلكمة ،باطنة وأعمال ظاهرة و،وإرادات ماكية،مركبة من علوم صادقة

األقوال واألعمال عن تلك العلوم واإلرادات  تصدر تلك،وأقوال مطابقة للحق،واملصلحة 
فهذه كانت أخالق رسول ،فتكتسب النفس هبا أخالقا هي أمكى األخالق وأشرفها وأفضلها

 .(1)".اهلل صلى اهلل عليه و سلم املقتبسة من مشكاة القرآن
" خلق،أو أخالقية"فكلمة  ":قال رمحه اهلل  ( )حممد درامتعريف فضيلة الدكتور  - 

تلقائيًّا  عنها السلوك باملعىن الصحيح تعين تلك القدرة الفطرية أو املكتسبة، اليت ينبثق
يف مقابل اخلَل ق ،وهو الشكل  الشكل الثابت لوجودنا الباطين، هو ق  ل  اخل  : وبعبارة أخرى

 .( ). "الظاهري الذي وهبه اهلل لكل خمـلوق
ق صفة مستقرة يف ل  اخل  :"قالرمحه اهلل (4) تعريف فضيلة الدكتور عبد الرمحن حبنكة -4

 .(3) ."آثار يف السلوك حممودة أو مذمومة، ذات النفس، فطرية أو مكتسبة
 

                                 
صــال  إلمــن أركــان ا: حممــد بــن أيب بكــر الزرعــي الدمشــقي، أبــو عبــد اهلل،  ــس الــدين: العَّالمـة ابــن قــيم اجلوميــة   (2)

تتلمـذ علـى شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ( هــ  242-392) مولده ووفاته يف دمشق .العلماءسالمي، وأحد كبار إلا
ب كتبــه ونشــر وهــو الــذي هــذَّ  ، مــن أقوالــه، بــل ينتصــر لــه يف مجيــع مــا يصــدر عنــه يءحــك كــان ال ُيــر  عــن شــ

عـــالم إ: لـــه مصــنفات كثــرية منهــا وكــان حســن اخللـــق حمبوبــا عنــد النــاس،  ، علمــه، وســجن معــه يف قلعـــة دمشــق
األعــالم ، : انظــر . هـــ 242بدمشــق ســنة   املـوقعني ، ومــدار  الســالكني ، واجلــواب الكــايف ، تــويف رمحــه اهلل

 .،مرجع سابق3/43الزركلي ، 
 .بريوت:دار الفكر (ت.د( )2)، ط 1 2/2التبيان يف أقسام القرآن ، ابن قيم اجلومية ،  (1)

النبــأ :  كبـار العلمــاء بــاألمهر، لـه كتــب منهــا  هيئــة كــان مــن، فقيـه متــأدب مصــري أمهـري :حممـد بــن عبــد اهلل درام  ( )
،مرجـع 3  /3األعـالم ، الزركلـي :انظـر.هــ22 2سنة   رمحه اهللالعظيم ، دستور األخالق يف القرآن ، تويف 

 .سابق

 .بريوت:،مؤسسة الرسالة  هـ28 2( 20)ط  ،120صدستور األخالق يف القرآن ، حممد عبد اهلل درام ،  ( )
أسـتاذاا  عمـلهــ بدمشـق حبـي امليـدان ،4  2و لـَد سـنة عـا  جليـل ، وداعيـة فقيـه ،  :عبد الـرمحن حبنكـة امليـداين (  4)

فقـه  الـدَّعوة إىل اهلل، وفقـه   :، لـه مصـنفات كثـرية منهـا  جامعـة أم  الق ـرى م هـاَء ثالثـني عاماـا، حـك بلـَع السـبعني يف
عبـد الـرمحن حبنكـة امليـداين العـا  املفكـر :انظـر. هــ ،ودفـن بدمشـق 14 2، تويف رمحه اهلل سنة  النُّص ح واإلرشاد

 .دمشق:ه ، دار القلم18 2( 2)ط،10صاملفسر، عائدة اجلرَّا ،
 .جدة:هـ ،دار البشري22 2(  )ط ، 2/20األخالق اإلسالمية وأسسها ،عبد الرمحن حبنكة امليداين ،  (3)
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 :تتفق التعريفات الخمسة على عدة أمور هي 
ربَّ عنها القاضي املاوردي ع.أخالق فطرية وأخالق مكتسبة:تقسيم األخالق إىل قسمني -2

" هيئة يف النفس راسخة ":وحجَّة اإلسالم الغزايل بقوله".أخالق الذات وأفعال اإلرادة:"بقوله
يت اهليئة اليت هي املصدر"ومجلة  هيئة مركبة من علوم":لعَّالمة ابن قيم اجلومية بقولهوا".ُس 
القدرة الفطرية  :"وفضيلة الدكتور درام بقوله" فتكتسب النفس"ومجلة"وإرادات ماكية،صادقة

 .(2)"فطرية أو مكتسبةصفة مستقرة يف النفس،:"وفضيلة الدكتور امليداين بقوله"أو املكتسبة
 .لكل واحد منهما تأثريه على اآلخر ،وأنَّ أن لألخالق ظاهر وباطن،شكل ومضمون -1
صـفة األخـالق األخالق ِدّين ، األخالق قـدرة ائز،األخالق هيئة يف النفس،األخالق غر  - 

،هــــذا التنــــوع يف رســــم مفهــــوم األخــــالق الــــذي جــــاء يف التعريفــــات هــــو مــــن بــــاب يف النفس
 .(1)اختالف التنوع ،الذي يفيد الشمول والكمال يف املفهوم الواسع لألخالق

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .13-14ص:أقوال العلماء السابقة انظر (2)

-99األخالق بني املدرستني السلفية والفلسفية مسكويه وابن القيم منوذجا ، عبـد اهلل بـن حممـد العمـرو،ص: انظر (1)
وموســـوعة نضـــرة النعـــيم يف .الريـــا :،مطبعـــة جامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية هــــ12 2( 2)، ط210

، 221-2/42، إعـــداد جمموعـــة مـــن املختصـــني بإشـــراف صـــا  بـــن محيـــد ، مكـــارم أخـــالق الرســـول الكـــرمي 
واألخـــالق اإلســـالمية وأسســـها،عبد الـــرمحن حبنكـــة امليـــداين  .جـــدة:هــــ،دار الوســـيلة للنشـــر والتوميـــع28 2( 2)ط
 .،مرجع سابق 2/44
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 املطـــلب الثــاني
 

 :الغرائز واالنفعاالت الدوافع و الِفْطَرة و اهيممف

ضبج معاين املصطلحات له أمهية كبرية ودقيقة يف حترير مفهوم اللفظ املراد بيان إن 
 .العجلة:حقيقته وكنهه ، واللفظ املراد هنا هو

 فهل العجلة يف اإلنسان فطرية أم مكتسبة ؟ وما معىن الفطرة واالكتساب ؟
 فع أم غريزة أم انفعال ؟هل العجلة ِفط رَة أم دا
 بني ألفاظ العجلة والتعجل واالستعجال ؟املع ىَن واملفهوم هل يوجد فرق يف 

 ن العجول مثل اإلنسان املستعجل ؟هل اإلنسا
وك الصـــادر مـــن اإلنســـان هـــل الســـلوك الصـــادر مـــن اإلنســـان العجـــول هـــو نفـــس الســـل

 املستعجل ؟
والغريزة ات الفطرة،والـــدافع،مصـــطلحلإلجابـــة عـــن األســـئلة الســـابقة ال بـــد مـــن تعريـــف 

 .واالنفعال 
 :مفهوم الفطرة 

ة لَّ واملِ واإلسالم، نةالس  :،منهامن املعاين أغلبها متقاربة يدل على عددٍ  مفهوم الفطرة   
لة واجلِب   ،واإلُيادواالخرتاع واإلبداع  ،ق عليها املولود يف املعرفة بربهلِ اليت خ   ةقَ ل  واخلِ ين،والد  

عليها الستمر على لزومها و  يفارقها إىل اإلنسان  ركَ لقبول الد ين ، فلو ت   املتهيئوالطبع 
 . (2).غريها ،طبعاا وطوعاا 
 :مفهوم الدافع 

،وتوصــله حــك ينتهــي حالــة داخليــة جســمية أو نفســية،تثري الســلوك يف ظــروف معينة" :هــو   
 .(1)".إىل غاية معينة

أو التفـوق دروسه،ويسـهر الليايل،بـدافع الرغبـة يف النجـا ،الطالب الذي يسـتذكر :مثالهو 

                                 
هــــ 13 2(2)،ط2/32،مصـــطفى شـــيخ:حتقيق،،ابـــن دقيـــق العيـــد إحكـــام األحكـــام شـــر  عمـــدة األحكـــام:انظـــر (2)

 .،مرجع سابق2 2/1، اجلزري ابن والنهاية يف غريب احلديث ، .بريوت،:مؤسسة الرسالة

 .القاهرة:دار الكتاب العريب م ،2938( 2)،ط 32أصول علم النفس،أمحد عزت راجح ،ص  (1)
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،ويعيش حالــة مــن التــوتر،ال تنتهــي إال بتحقيــق هدفــه الــذي داء الواجــبأو الشــعور بضــرورة أ
 .نفسه إليه عَ فَ دَ 
بل نســـتنتجها مـــن االعـــاه العـــام للســـلوك حـــاالت أو قـــوى ال نالحظهـــا مباشـــرة، والـــدوافع   

  وإذااجلـوع  اسـتنتجنا دافـع حنـو أكـل الطعام، متجهـاا  اإلنسـان سـلوكالصادر عنهـا، فـإذا كـان 
ـــــدافع ،ودعـــــوهتم إىل اهلل حنـــــو االجتمـــــاع بالنـــــاس كـــــان ســـــلوك اإلنســـــان متجهـــــاا  اســـــتنتجنا ال

فهو تصـــور ذهـــين يبتكـــره الَعـــاِ  أو املخـــتص فالـــدافع مفهـــوم افرتاضـــي؛.الـــدعوي االجتمـــاعي
 .وحياول به تفسري الوقائع والظواهر املشاهدة

 :عامة ما يلي  (2)ومن صفات الدافع أو الدوافع اليت تشرتك فيها أفراد اإلنسانية

 مثــل أخــرى تفيــد معنــاه أو قريبــاا منها،له يف اللغــة ألفــاظ الــدافع اصــطال  عــام شــامل،أن  -أ
 .الغر لفظ النية ،اإلرادة ، الغاية،القصد ،احلافز،الباعث،الرغبة،امليول،احلاجة،

ووجـــه خـــارجي هـــو الغايـــة واهلـــدف ذو وجهني،وجـــه داخلـــي حمرك؛ أن الـــدافع اســـتعداد -ب
فحاجــة اإلنســان لألكــل تدفعــه لتنــاول الطعــام جــه إليــه الســلوك الصــادر عــن الدافع،الــذي يت

ونيـــة اإلنســـان وقصـــده ورغبتـــه يف األمـــر بـــاملعروف والنهـــي عـــن املنكـــر، تدفعـــه لســـلوك طريـــق 
 . الدعوة إىل اهلل 

 .الفرد يف حالة من التوتر عيق عن بلوغ هدفه، ظلَّ أن الدافع إذا أ ثري وأ -ت
أن الدافع الواحد يؤدي إىل ضروب متنوعة مـن السـلوك ،فالرغبـة يف التقـدير االجتمـاعي  -ث

وبـــ خر إىل تـــأليف قصـــة ،وثالــــث إىل إىل الظهـــور يف امليــــدان االجتماعي، اا قـــد تـــدفع شخصـــ
إىل إلقـــاء  اا ، تـــدفع شخصـــ اهلل  الــزوا  مـــن أســـرة مرموقـــة ، وكـــذلك الرغبــة يف الـــدعوة إىل

 اا إىل تعلــيم القــرآن الكــرمي ،ورابعــ اا إىل تــأليف الكتــب الدعويــة ،وثالثــحماضــرة أو نــدوة ،وبــ خر 
 .إىل اإلحسان للفقراء واملساكني إىل آخر أشكال السلوك املتعددة

حك ُيـــد مـــن الظـــروف مـــا ينشـــطه ويثـــريه  الـــدافع أن يكـــون كامنـــاا يف الـــذات، األصـــل يف - 
،وكـــذلك فالبخيـــل واملغـــرور ال يبـــدو أثـــر هـــاتني اخلصـــلتني يف ســـلوكهما إال يف مواقـــف معينـــة 

مـــــن الســــلوكيات كامنـــــة يف  ،فكثرير األمــــر عنــــد احللـــــيم واحلكيم،والكــــرمي والـــــرحيم مــــن النــــاس
تقلـــب األحـــوال  فعنـــدت مـــا يثريهـــا مـــن املواقـــف واألحـــداث،ظهرت  الء،إذا وجـــد،النفـــوس

                                 
 .،مرجع سابق34أصول علم النفس، أمحد عزت راجح،ص :لالستزادة انظر (2)
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 .تظهر معادن الناس
 :الدوافع نوعان:بناًء على ما سبق 

 فطر الناس وخلقهـم علـى مجيـع األخـالق  فطرية ومكتسبة ، أو بسيطة ومركبة ،فاهلل  -2
س تأيت البيئة والتعلم والوراثة فتخر  األخـالق فهي يف ذواهتم يف أبسج صورها،وأدىن درجاهتا،

يــة يف  وقــد ســبق كــالم العَّالمــة ابــن قــيم اجلوم تعقيــداا،وأرفع درجةا،والســلوكيات يف صــورة أكثــر 
تأثرهـا بالوراثــة بعـد  ومظهرهـا األخـالق صـورةفهـو رمحـه اهلل يشـري إىل "اخللـق هيئـة م رَكَّبـة:"قولـه

وقـول فضـيلة الــدكتور "هيئـة يف الــنفس راسـخة:"والبيئـة والتعلم،أمـاَّ قـول حجــة اإلسـالم الغـزايل
فهمـا يشـريان إىل صـورة األخـالق ومظهرهـا يف املـيالد قبـل "ستقرة يف النفس صفة م:" امليداين

 .التأثر واالكتساب
يندر أو يستحيل وجود دافع فطري يف صورته األوىل عند اإلنسان الراشد البالع ، حك لو   

كل دافع عند :وبعبارة خمتصرة ،أمضى عمره وحيداا   ُيالج أحداا ،لوجود العامل الوراثي فيه
 .(2). اإلنسان الراشد هو فطري ومكتسب يف آن واحد

بأهنا غرائز  ":قول القاضي املاوردي عن األخالقوقد سبق تسمى الدوافع الفطرية غرائز،-1
وتسمى أيضاا باحلاجات وت صنَّف على أنواع فهناك احلاجات (1)"كامنة تظهر باالختيار
 .العضوية والفسيولوجية 

 :مفهوم الغريزة 

 وهي السجية مبا فيها من خري وشر ،سانلة اليت خ لق عليها اإلنب  هي الطبيعة واجلِ  الغريزة   
سلوك موروث  وهي،وهي جزء من الفطرة،وهي الدافع لإلنسان للعمل بدون فكروالقرحية،

ويطلق العلماء مصطلحي غريزة وسلوك غريزي على النشاط الذي ال ،أكثر من كونه مكتسباا
 .( ).أو تعلم ينطوي على خربة

ل غريزة ، وليس كل إن مفهوم الفطرة والغريزة بينهما عموم وخصوص ، فكل فطرة تشم  
وال توصف يف اإلنسان لالختبار واالبتالء، جعلها اهلل  ألن بعض الغرائزغريزة هي فطرة،

                                 
 .،مرجع سابق 2-31أصول علم النفس،أمحد عزت راجح،ص :انظر   (2)

 .14ص:انظر (1)
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 .الغريزة بأهنا الد ين واملِلَّة واإلسالم ،فالفطرة أعم والغريزة أخص
 :مفهوم االنفعال 

حالة وجدانية  "أو " الة جسمية ثائرة ،يضطرب هلا اإلنسان كله جسماا ونفساا ح:"هو  
 .سببها استثارة الدوافع بصورة عنيفة ومفاجئة.(2)"قوية وطارئة ومفاجئة 

ب،واليأس والقنوط فال لها انفعاالت ،أماَّ الشفقة واحلُّ فالرعب واهللع واحلزن والشهوة ك
 .توصف بأهنا انفعال

من  يقرتب كثرياا  [تعريف االنفعال]هذا التعريف :" قول الدكتور عبد العزيز النغيمشيي
األخرى وذلك  عن االنفعاالت...وصف انفعال العجلة ،الذي يوجد يف اإلنسان مستقالا 

يسرع، وعندما يصدر  ،وعندما يتابع أعمالهيف تصرفاته العادية،فهو عندما يقود سيارته يسرع
كروهات  ويسرع يف رد املت،عموما يسرع يف احلصول على املطلوباوهو أحكامه يسرع،

،كان االنفعال ه  فإذا عزمَّته البيئة وقـََوتّ أكثر االنفعاالت تغلغالا وشيوعاا،فاالستعجال من 
والعجلة تظهر . وترتب عليه آثار مادية ونفسية بعيدةارن لإلنسان املصاحب له يف حياته،املق

تتمثل يف  كانت هذه االستجابات  سواءا وكية للمثريات املختلفة،نسان السليف استجابات اإل
أو العقلية  تناوله لألشياء ،وكتابته وقراءته،و قيامه وقعوده أفعال اإلنسان العضوية،كمشيه و 

 .(1)."أو العاطفية كاحلب والكره واجلرأة واخلوفتفكري والتخيل واحملاكمة العقلية،كال
 :ما يلي ؛ خالصة ما سبق 

 و،إذا تم تنشيطها بقوة صاارت اتاتعجااة كامنة في النفس،غريز  العجلة هو ُخُلقُ -2   
مااال الناااا  غيااار  ياااتم تنشااايطها تمقاااى كامناااة كماااا هي،وهااا ا يفسااار و اااو  عاااد    لااام إذا

 .متعجليل  رغم أنهم ا يوصفون بالحلم واألناة
 :هي ؛ضربان[ناإلنسا ]األوصاف املطبوع عليها:"...( )يقول اإلمام الشاطيب رمحه اهلل  

                                 
 .،مرجع سابق 212صأصول علم النفس ، أمحد عزت راجح ،  (2)

 .الريا :هـ ،دار املسلم للنشر والتوميع24 2( 2)،ط 2العجلة ، عبد العزيز النغيمشي ،ص  (1)

 أصــويل حــافظ ، مــن أهــل:  بالشــاطيبإبــراهيم بــن موســى بــن حممــد اللخمــي الغرنــاطي الشــهري:اإلمــام الشــاطيب هــو ( )
املوافقـات يف أصـول الشـريعة ،االعتصـام يف التحـذير مـن :، لـه مؤلفـات كثـرية منهـا غرناطة، كـان مـن أئمـة املالكيـة

األعـــالم :انظـــر. هــــ290ســنة  البــدع ،ااـــالس شـــر  فيــه كتـــاب البيـــوع مـــن صــحيح البخـــاري ،تـــويف رمحـــه اهلل 
 .،مرجع سابق 222/ للزركلي ،
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 .وحمسوساا  ما يكون ذلك فيه مشاهداا : منها -أ
، فإن ظاهر العجلةحك يثبت بالربهان فيه ذلك، ومثاله  ما يكون خفياا : ومنها -ب 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ):،لقوله تعاىلبع اإلنسان عليهالقرآن أهنا مما ط  

(ڤ
(2)"(1) . 

إن العجلـة .أمـا االسـتعجال فهـو انفعـاليصح وصف العجلة بأهنا فطرة ،ودافع ،وغريـزة ، -1
فطــــرة يف اإلنســــان ألن اهلل تعــــاىل طبعــــه عليهــــا وجبلــــه ، والعجلــــة دافــــع يف اإلنســــان يدفعــــه 
للحصول على حاجاته العضوية والفسيولوجية ،كاحلاجة إىل األكل والشرب والنوم والزوا  ، 

نسـان ألهنـا جـزء مـن فطرتـه واألمن وتقدير الذات والتقـدير االجتمـاعي، والعجلـة غريـزة يف اإل
ودوافعــه، وهــي يف صــورهتا الفطريــة ال توصــف بأهنــا انفعــال ، لــذلك   يــرد َذمَّهــا يف الكتَّــاب 

 .  والسُّنة

مفهــوم االنفعــال ينطبــق علــى خ ل ــق االســتعجال ، الــذي هــو عجلــة تــأثرت بالبيئــة والوراثــة - 
وهــو كمــا ســبق وصــفه  اا اســتعجالي اا ســلوكوالــتعلم واخلــربات الســلبية، فجعلــت ســلوك اإلنســان 

ة الـدوافع بصـورة حالة جسمية ثـائرة ،يضـطرب هلـا اإلنسـان كلـه جسـماا ونفساا،سـببها اسـتثار "
 .وهو الذي جاء َذمَّه والنهي عنه يف الكتَّاب والسُّنة( )"عنيفة ومفاجئة 

العجلــة ضــد :".. حممــد ااــددييقول ،،واالســتعجال خ ل ــق مكتســبالعجلــة خ ل ــق فطري- 
".ه  اع  واالستعجال إتب   ؛دام بأول خاطرـاإلسراع الباعث على اإلق:هياألناة و 

( ). 
فاإلنساااان تمااار عليااا  الخاااوا ر ،قياااق للاااربا بااايل العجلاااة وااتتعجا فهااا ا وصااا       

ع هاا ا الخااوا ر هااو  مااع الكثياارة النفسااية منهااا والفكريااة الاا د يمعثاا  ويدفعاا  للم ااي ماا
؛ تحولا  الخاوا ر إلاى واقاع عملاي  والطلبُ  ااتتثارة والحثُ  ت  د     فإذا وُ العجلة في ،

 .وتلوك اتتعجالي مشاهد محسو 

ال يفرقـــون بينهمـــا،حك عجال يف ذهـــن أغلـــب النـــاس مهـــا واحـــد،العجلـــة واالســـت مفهـــوم -4

                                 
 . 2 :، آية األنبياءسورة   (2)

 . دار ابن عفان: هـ ، الناشر22 2( 2)،ط 1/223مشهور بن حسن ،: حتقيق  املوافقات،إبراهيم الشاطيب ،  (1)

 .2 ص:انظر ( )

 .هـ ،الصدف ببلشرم كراتشي02 2، ط سنة 2/240قواعد الفقه يف أصول الكرخي،حممد الربكيت ، ( )
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أهــل االختصــاص مــن أصــحاب الفنــون األخــرى يشــرتكون معهــم يف ذلــك ، وال حــر  بعــض 
األذهان أن العجلة مذمومة وعاقبتها وخيمة ، لكن عنـد التحريـر على أحد ، ألنه مستقر يف 

 .والتدقيق ي عطى لكل لفظ مفهومه ، وهو املستعمل يف نصوص الكتَّاب والسُّنة 
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 املطــلب الثـــالث
 

 :األدلة الشرعية على تقسيم األخالق إىل فطرية ومكتسبة

استقراء نصوص الكتَّاب والسُّنة يفيد حقيقة مهمة هلا دالالهتا املنطوقة واملفهومة   إنَّ    
إىل الفطرة أخالق فطرية نسبة ا :قسمني مها وهي تصنيف األخالق وتقسيمها إىل فرعني أو

املطبوع عليها اإلنسان،وأخالق مكتسبة يتطبع اإلنسان هبا من خالل البيئة والتعليم 
يفقهوه  أن  ومعرفة هذا النوع من العلم مهم جداا للدعاة إىل اهلل ،خلرباتوالتدريب وا

ول إىل ، ُيتصرون بتلك املعرفة طريق الوصالناس الفطرة اليت خ لقوا عليها ألهنم ُياطبون يف
 .والشبهات اتها شوائب الشهو ت  لَ عَ  وإن  القلوب هلدايتها وإرشادها،

 :من القرآن الكرمي؛ما يلي ية ومكتسبةومن األدلة على تقسيم األخالق إىل فطر 
(ٹ ڄ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٺ )           :قال تعاىل -2

(2). 

ې ) :قال تعاىل-1 ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ى ى ائ ائ ەئ (ەئ ې ې ې 
(1) . 

(ژ ڑ ڑ ک ک ک) :قال تعاىل - 
( ) . 

اخللق و  يكونوا  خلق فهو ،واإلُياداالخرتاع واإلبداع :فمعىن الفطرة يف اآلية األوىل   
فطر عباده على  أن اهلل :ومعىن الفطرة يف اآلية الثانية.أوجدهم من العدمو شيئاا مذكورا،

أصل الفطرة اليت خ لق عليها  تبديل،وال ميكن وفطرهم على اإلسالممعرفته وتوحيده،
. بية والبيئةمن الرت  ،فإن ماتوا على غري اإلسالم فهو بسبب ما يعر  هلم باالكتسابالناس

وهذه املعاين .اجلِِبلَّة واخلِلقة املتهيئة لقبول الدين واهلداية إليه:ومعىن الفطرة يف اآلية الثالثة
 .كما سبق  من املعاين اا الثالثة كلها تنتظم يف معىن الفطرة العام، الذي يفيد عدد

قد الظاهرة والباطنة  مجيع أحكام الشرع إنَّ :"مة عبد الرمحن السعدي رمحه اهلليقول العَّال 
ومن خر  عن هذا األصل فلعار  عر  ...امليل إليها؛وضع اهلل يف قلوب اخللق كلهم

                                 
 .42:، آية  اإلسراءسورة (  2)

 .0 :، آية الرومسورة (  1)

 .12:، آية  الزُّخر فسورة (   )



.مفهوم االستعجال وصلته باألخالق وأنواعه: الفصل التمهيدي     4 

 .(2)."لفطرته أفسدها
املطبوعة على مجيع األخالق ،خلق اخللق على الفطرة ووجه الداللة يف اآليات إثبات 
ٹ ) :قال تعاىل. االحندارللسمو واالرتقاء، أو الدنو و احلسنة والسيئة ، واملستعدة واملتهيئة 

(ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
 (1). 

 :ومل األ لة على تقسيم األخالق إلى فطرية ومكتسمة مل الُسنَّة المطهرة؛ما يلي
َكَمَعاِدِن  النَّاَس َمَعاِدنَ عَِد وَن ):، قَالَ َأيب ه َريـ رََة رضي اهلل عنه، َعن  َرس وِل اهلِل حديث -2

َهِب َوالِفضَِّة  اَلِم، ِإَذا َفِقه واالذَّ َاِهِليَِّة ِخَيار ه م  يف اإلس  َواألر َوا   ج ن ودر جم َنََّدةر ،  ، ِخَيار ه م  يف اجل 
تَـَلفَ  َها اخ  َها ائـ تَـَلَف ، وَما تـََناَكَر ِمنـ   .( )( .َفَما تـََعاَرَف ِمنـ 

يف هذا احلديث  ضرب األمثال،فهو يف تعليم أصحابه  من أساليب الرسول 
؛ َشبَّه الناس معادن، ولتقريب الصورة هلميريد أن يبني لصحابته وأمته من بعدهم حقيقة أن 

الفطرية واملكتسبة،باملعادن من الذهب والفضة يف يف أخالقهم واختالفهم الناس تباين 
واحلديث ورد على منهج التشبيه يف  "...:رمحه اهلل  املناوي حلافظيقول ا.تباينها واختالفها

واآلداب احلاصلة بواسطة األدلة ،كاألخالق اجلبلية،هبية والكسبيةو التفاضل يف الصفات ال
فبقدر ما بني ذلك من التفاوت ،والرصاص والنحاس،وشتان يف القياس بني الذهب والفضة

كما ،يف الصفات الذاتية والعرضيةوتون الناس يتفا:فكأنه قال ،تكون الصفة يف األشخاص
  .( )".تتفاوت املعادن يف ذواهتا وأعراضها القائمة هبا من العلل واألدناس

كذلك النـاس مـن  ،ووجه التشبيه اشتمال املعادن على جواهر خمتلفة من نفيس وخسيس "   
 .(4)".فإن تفقه وصل إىل غاية الشرف ،كان شريفا يف اجلاهلية   يزده اإلسالم إال شرفاا 

 "معدن"مفردها لفظ  ،أن املعادن مجع :هواختيار املعادن لتشبيه الناس هبا والبالغة يف    
 .(3)"ند  عَ  ات  نَّ جَ "ومنها؛أي استقر وثبت:مبكان نَ دَ معىن عَ َعَدَن و :أصل املادةو 

                                 
  .،مرجع سابق 1/310و  2/23، رمي الرمحن،عبد الرمحن السعديتيسري الك:انظر (2)

 .20-2سورة الشمس ،اآليات   (1)

 . 3822:، رقم احلديث2 /8األروا  جنود جمندة ، : ،باب  أخرجه اإلمام مسلم ( )

 .،مرجع سابق 8 /3فيض القدير، عبد الرؤوف املناوي ،  ( )

 .،مرجع سابق 1  / ،بدر الدين العيين احلنفي ، البخاريعمدة القاري شر  صحيح   (4)

 .،مرجع سابق 1/488املعجم الوسيج، إبراهيم الزيات وآخرون، (3)
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،كاألخالق الفطريـة يف النـاس مركزها؛اليت منهـا النفـيس واخلسـيساجلواهر و  قر  واملعدن مستَ    
ــم   ـــَر   علـــى النـــار لصـــهرها واســـتخرا  شـــوائبهرة يف ذواهتـــم مـــع تباينهـــا،قِ تَ س  ا س إن املعـــادن تـ ع 

ق النــــاس وكــــذلك أخــــال،فيــــدخل عليهــــا التحســــني والتصــــنيع،فينتفع النــــاس هبــــا أعظــــم منفعة
،فتطيــــب حيــــاهتم وتســــعد نفس وتدريبها،تســــمو أخالقهــــم وتزكو،ورياضــــة الــــوالتطهريبالتزكيــــة 
 .(2).نفوسهم

فمـن النـاس يف دعـوهتم للنـاس ،  وهذا من العلم الذي ينبغـي أن يفقهـه الـدعاة إىل اهلل    
ه ،ومـــن النـــاس مـــن بقـــي علـــى ِمـــلِ عَ مـــن حســـنت تربيتـــه وهتذيبـــه ، بفعـــل نفســـه أو والديـــه أو م  

كمـــة حمـــن ؛فكال الصـــنفني هلمـــا مـــنهج دعـــوي مغـــاير ل خـــر ،و  ي ـــَدرَّب  ي هـــذَّب  معدنـــه 
يف دعوتــه  مــن ســلوك النــاس ،س يؤســس دعوتــه عليــه، اقتــداءا بــه  ذلــك لداعيــة أن يفهــما

 .، فلكل صنف منهجه اخلاص بههمري وغللصحابة واملنافقني واألعراب والنساء واألطفال 
ِمناا َوحَي َيا ، آَدَم خ ِلق وا َعَلى طَبَـَقاٍت َشكَّ َأاَل ِإنَّ َبيِن ...:) قوله -1 َفِمنـ ه م  َمن  ي وَلد  م ؤ 

ِمناا ِمناا َومَي وت  م ؤ  ِمناا  ،َوِمنـ ه م  َمن  ي وَلد  َكاِفراا َوحَي َيا َكاِفراا َومَي وت  َكاِفراا ،م ؤ  َوِمنـ ه م  َمن  ي وَلد  م ؤ 
ِمناا َومَي وت  َكاِفراا ِمناا ،َوحَي َيا م ؤ  َوِإنَّ ِمنـ ه م  َأاَل  ،َوِمنـ ه م  َمن  ي وَلد  َكاِفراا َوحَي َيا َكاِفراا َومَي وت  م ؤ 

ءِ  ءِ  ،ال َبِطيَء ال َغَضِب َسرِيَع ال َفي  َأاَل َوِإنَّ ،فَِتل َك بِِتل َك  ،َوِمنـ ه م  َسرِيع  ال َغَضِب َسرِيع  ال َفي 
ِء  ءِ ،ِمنـ ه م  َسرِيَع ال َغَضِب َبِطيَء ال َفي  ر ه م  َبِطيء  ال َغَضِب َسرِيع  ال َفي   َأاَل َوَشرُّه م   ،َأاَل َوَخيـ 

ءِ َسرِ  َوِمنـ ه م  َسي ئ  ال َقَضاِء ،َأاَل َوِإنَّ ِمنـ ه م  َحَسَن ال َقَضاِء َحَسَن الطََّلبِ ،يع  ال َغَضِب َبِطيء  ال َفي 
َأاَل َوِإنَّ ِمنـ ه م  السَّي َئ ال َقَضاِء  ،فَِتل َك بِِتل كَ ،َوِمنـ ه م  َحَسن  ال َقَضاِء َسي ئ  الطََّلبِ ،َحَسن  الطََّلبِ 

َسن  الطََّلبِ  ،سَّي َئ الطََّلبِ ال َسن  ال َقَضاِء احلَ  ر ه م  احلَ  َأاَل َوَشرُّه م  َسي ئ  ال َقَضاِء َسي ئ  ،َأاَل َوَخيـ 
َداجِ  ،الطََّلبِ  نَـي ِه َوان ِتَفاِخ أَو  ِه َأاَل َوِإنَّ ال َغَضَب مَج رَةر يف قـَل ِب اب ِن آَدَم أََما َرأَيـ ت م  ِإىَل مح  رَِة َعيـ 

َر  ِ  ٍء ِمن  َذِلَك فـَل يَـل َصق  بِاأل   .(1)(...َفَمن  َأَحسَّ ِبَشي 

 خلــق النــاس خمتلفــني  أن اهلل  هــذا احلــديث مــن األحاديــث العظيمــة الــيت ي بــني فيهــا    

                                 
التيســري بشــر  اجلــامع  ،مرجــع ســابق، و13 الكــيالين،ص :املفــردات يف غريــب القــرآن ، األصــفهاين،حتقيق: انظــر (2)

 .الريا :هـ ،مكتبة اإلمام الشافعي08 2(  )، ط 1/894، عبد الرؤوف املناوي ، الصغري

،قـال عنـه الشـيخ 9 0 :،رقـم احلـديث0 1/ 2التجـايف عـن الـدنيا،:باب  أخرجه اإلمام البغوي يف شر  السُّنة ، (1)
 .دمشق:ه،املكتب اإلسالمي 0 2( 1)إسناده حسن،ط :األرناؤوط
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 .متنوعة ومتفاوتةوأحوال ومنامل أي مراتب :خلقهم على طبقات شك
رِ  فـََقار  :الطََّبق  :"رمحه اهلل(2)قال األصمعي الطََّبق  اجَلَماَعة  ِمَن النَّاٍس و ...الَواِحَدة  طَبَـَقةر ؛الظَّه 

رَمَة ،طَبقاا عن طَبٍق حاالا عن حالٍ  لتَـر َكب َّ .احلَال  : والطَّبَقة   اِهٍد َوِعك  ِسري  احَلسَن َوجم  َوه َو تـَف 
 .(1)."والضَّحَّاٍك َوقـََتاَدةَ 

العربة فيـه ؛وقسَّـمهم تقسـيم غـاليب،اإلميـان واالعتقادأقـدار النـاس يف   الرسـول كما بـنيَّ     
يف بيانـه عـن  مـع مالحظـة أنـه ،أخالقهم يف تعاملهم مع بعضهم البعضباخلاجملة،س وصف 
وذكــر  الــيت تصــدر مــنهم عــاه املواقــف"االنفعــاالت"ال عــن ردود األفعــ ثَ دَّ حَتَــ،أخــالق الناس

ــــــب عــــــددة مــــــن الســــــلوك  متالذي يــــــؤدي إىل صــــــور فيهــــــا رأس االنفعــــــاالت الغضــــــب، كالسًّ
 :وفيما يلي بيان ذلك،الطلباألخذ و ،س ذكر أخالقهم يف والشتم،والعجلة والتهور

 :هي ار الناس يف اإلميان قسمة رباعيةأقد قسَّم الرسول   
ِمناا َومَي وت  م ؤ ِمناا -2 ِمناا َوحَي َيا م ؤ   .ي وَلد  م ؤ 

 .َومَي وت  َكاِفرااوَلد  َكاِفراا َوحَي َيا َكاِفراا ي -1

ِمناا َومَي وت  َكاِفراا -  ِمناا َوحَي َيا م ؤ   .ي وَلد  م ؤ 
 .ي وَلد  َكاِفراا َوحَي َيا َكاِفراا َومَي وت  م ؤ ِمناا - 

 :سمة رباعية هي أخالق الناس عاه األحداث واملواقف ق وقسًّم    
ءِ  -2  .َبِطيَء ال َغَضِب َسرِيَع ال َفي 

ءِ َسرِيع  ا -1  .ل َغَضِب َسرِيع  ال َفي 

ءِ -   .َسرِيَع ال َغَضِب َبِطيَء ال َفي 

ءِ -   .َبِطيَء ال َغَضِب َبِطيَء ال َفي 

                                 
العــرب  هـــ ، كنيتــه أبــو ســعيد ،راويــة 211ولــد بالبصــرة عــام عبــد امللــك بــن قريــب بــن أصــمع البــاهلي ،:األصــمعي(  2)

 وأحد أئمة اللغة والشعر والبلـدان ،كـان كثـري التطـواف يف البـوادي ،يقتـبس علومهـا ويتلقـى أخبارهـا،ويتحف هبـا اخللفـاء 
لزركلـــي ا ،الماألعـــ: انظـــر. هــــ بالبصـــرة123فيكافـــأ عليهـــا بالعطايـــا الـــوافرة ، لـــه تصـــانيف كثـــرية ، تـــويف رمحـــه اهلل ســـنة 

 .،مرجع سابق 231/ 

مكة :جامعة أم القرىهـ،04 2( 2)،ط  1/83سليمان العايد،:،حتقيقإبراهيم بن إسحاق احلريب،غريب احلديث(1)
  .املكرمة
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 .الفيء ، وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء سريعوخريهم بطيء الغضب 
 :أخالق الناس يف األخذ والطلب إىل قسمة رباعية هي وقسًّم   
 .الطََّلبِ َحَسَن ال َقَضاِء َحَسَن -2

 .َسي ئ  ال َقَضاِء َحَسن  الطََّلبِ -1

 .َحَسن  ال َقَضاِء َسي ئ  الطََّلبِ - 

 .السَّي َئ ال َقَضاِء السَّي َئ الطََّلبِ - 

 .وخريهم حسن القضاء حسن الطلب ، وشرهم سيء القضاء سيء الطلب
ترغيباا خماطبة الناس مبا يوافق فطرهتم اليت تنفر من وصفها بالشر، ومن حكمة الرسول    

ر ه م  :"وذلك يف قوله ودعوهتم إىل حتسني أخالقهم،هلم بفعل اخلري؛ ويف ذلك "َشرُّه م    َخيـ 
ب له وأن كماله أن تغل ،يةن  ية والدَ فيه مجيع األخالق املرض   قَ لِ إىل أن اإلنسان خ  "...إشارة 

وإليه اإلشارة بقوله ،ال أهنا تكون معدومة فيه بالكلية،ة على الذميمةالصفات احلميد
ڤ ):تعاىل ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

(ڤ ڤ
(2). 

 ولـو ُسعـتم أن جـبالا  :ولـذا ورد،إذ أصل اخللق ال يتغـري وال يتبدل،  يقل والعادمنيحيث     
ومما ،أي األصــلي فــال تصــدقوه هِ ِقــل   عــن خ  تغــريَّ  وإن ُسعــتم أن رجــالا ،مال عــن مكانــه فصــدقوه

ـاَلِق اَل :) دعاؤه ،لى جوام تبديل األخـالق يف اجلملـةيدل ع َخ  َسـِن األ  ـِدين أِلَح  ـِدي َواه  يـَه 
َسِنَها ِإالَّ أَن َت  ِرف  َعين  ،أِلَح  ِرف  َعين  َسي ئَـَها ِإالَّ أَن تَ َواص   .(1).(َسي ئَـَها اَل َيص 

ِ حي ِ :يَا َأَشجُّ ...:)بن عبد القيس صحايب األشجلل قوله  -  َلتَـني  بـُّه َما ِإنَّ ِفيَك َخص 
ِل َم :اللَّه  َوَرس ول ه   تـ ه َما،:َواألَنَاَة فـََقالَ احل  ِل بَ :يِن اللَّه  َعَلي ِهَما ؟ قَالَ أَو  َجبَـلَ يَا َرس وَل اهلِل،أَنَا َُتَلَّق 

د  لِلَّ :قَالَ .اللَّه  َجبَـَلَك َعَلي ِهَما م  بـُّه َما اللَّه  َوَرس ول ه  احلَ  ِ حيِ   .( ).(ِه الَِّذي َجبَـَليِن َعَلى خ ل َقني 

تـ ه َمــا،:)يف قولــه     َــا َُتَلَّق  ــأَن ــالَ أَو  َجبَـَل ــَك َعَلي ِهَمــا:يِن اللَّــه  َعَلي ِهَمــا ؟ َق دليــل .( بَــِل اللَّــه  َجبَـَل
بل عليهـــــا أخـــــالق ِجِبل يـــــة:علـــــى أن األخـــــالق قســـــمان وإقـــــرار منـــــه لفظـــــي     اإلنســــــان ؛ُي 

                                 
 .  2:، آية ل عمرانآ سورة( 2)

 .8 28:،رقم احلديث1/284الدعاء يف صالة الليل وقيامه،:أخرجه اإلمام مسلم،باب (1)

 .213:،رقم احلديث3 /2األمر باإلميان باهلل ورسوله،:السابق،باب املرجع  ( )



.مفهوم االستعجال وصلته باألخالق وأنواعه: الفصل التمهيدي     9 

  .مَي نُّ على من يشاء من عباده وأن اهلل وأخالق يـََتَخلَّق َها ويكتسبها،
(2)يسوالصحايب اجلليل األشج بن عبد الق

  أنعم اهلل  يقول . لق احللم واألناةعليه
 .(1).(العجلةا األناة فهي التثبت وترك وأمَّ ،فهو العقل أماَّ احللم:) اإلمام النووي رمحه اهلل

ما جـــاء يف حــديث الوفـــد أهنــم ملـــا وصــلوا إىل املدينـــة ،ذلـــك لــه ســبب قـــول النــيب و "...   
س أقبـل ،وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه،وأقام األشج عند رحاهلم فجمعها بادروا إىل النيب 

كم تبـايعون علـى أنفسـ:) س قـال هلـم النـيب ،وأجلسه إىل جانبه فقربه النيب  إىل النيب 
أشــد ؛لرجــل عــن شيءيــا رســول اهلل إنــك   تــزاود ا:األشــج فقــال.نعــم:فقــال القــوم (وقــومكم

ومن أىب ،افمن اتبعنــا كــان منَّــ،ونرســل إلــيهم مــن يــدعوهم،نبايعك علــى أنفسنا،عليــه مــن دينــه
 ....(صدقت إن فيك خصلتني:)قال.قاتلناه
واحللم ،تربصه حك نظر يف مصاحله و  يعجل فاألناة":رمحه اهلل قال القاضي عيا     

  .( )."الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب،هذا القول الذي قاله
يِع اأَلر  ِ ِإنَّ اللََّه َخَلَق آَدَم ِمن  قـَب َضٍة :) قوله  -  ِر ،قـََبَضَها ِمن  مجَِ َفَجاَء بـَن و آَدَم َعَلى َقد 

ـــــــَيض  َجـــــــاَء ِمـــــــنـ ه م  ،اأَلر  ِ  ـــــــَود   اأَلمح َـــــــر  َواألَبـ  ـــــــث  ،َواأَلس  َِبي َـــــــز ن  َواخل  ل  َواحل  ـــــــه  ِـــــــَك َوالسَّ َ َذل َوبـَني 
 .( ).(َوالطَّي ب  

لـى قـدر األر  يف األلـوان فجـاء بنـوه عمـن تـراب األر ، أبونـا آدم  خلـق اهلل 
الــذين خ لقــوا ،فكــذلك النــاس ة يف ألواهنــا، متنوعــة يف معادهنافكمــا أن األر  متفاوتــ،والطباع
 .الفطرية واملكتسبة:هد يف احلديث على ثنائية األخالقوهو الشا،منها

                                 
واُسـه املنـذر بـن عمـرو أو  ،ويقال له أشج بين عمر مشهور بلقبـه هـذا الصحايب اجلليل األشج بن عبد القيس   (2)
ســلم هــو ســنة نــان للهجــرة يــرأس قومــه وفــد بــين عبــد القــيس مــن البحــرين ، فأ ، قــدم علــى رســول اهلل  بــن احلــارثا

هـــــ    21 2( 2)،ط2/82علــــي البيجــــاوي،:اإلصــــابة يف جملييــــز الصــــحابة،أمحد بـــن حجــــر العســــقالين،حتقيق:انظــــر.وقومـــه
 .بريوت:دار اجليل

دار الكتــــــب ( ت.ط.د) 3 /2،بــــــاب األمــــــر باإلميــــــان بــــــاهلل، حممــــــد املباركفوريحتفــــــة األحــــــوذي بشــــــر  الرتمذي، (1)
 .بريوت:العلمية

 .3/218باب ما جاء يف التأين وترك العجلة ، املرجع السابق ، ( )

سلســلة :صــحيح،انظر:،قــال عنــه الشــيخ األلبــاين 02 :،رقــم احلــديث 0 / 2يف القــدر،:أخرجــه أبــو داود،بــاب ( )
 .الريا :والتوميع، دار املعارف للنشر هـ 24 2( 1)ط  ،0 23:، رقم احلديث 221/ الصحيحة،األحاديث 
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أربعة السهل األبيض واألسود واألمحر،وأصول طباع الناس :فأصول ألوان جلود الناس ثالثة  
أي بني "بني ذلك"واملقصود  ملة.واخلبيث الكافر،والطيب املؤمن،واحلزن الغليظ اجلايف،اللني

 .ان والطباع يوجد التفاوت والتباين بني الناسأصول األلو 

املادة األرضية اقتضت حصول التفاوت يف :"... يقول ابن قيم اجلومية رمحه اهلل     
س اقتضت حكمة العزيز احلكيم ،تفاوهتم يف أخالقهم وإراداهتم وأعماهلم...النوع اإلنساين

وابتاله بعدوه الذي ال  ،واحلب والبغض ،أن ابتلى املخلوق من هذه املادة بالشهوة والغضب
وأن  ،وكان مقتضى الطبيعة اإلنسانية أن ال يثبت على هذا االبتالء أحد....يألوه خباال

فلم حيل بينهم وبني ذلك خالقهم ،يذهب كلهم مع ميل الطبع ودواعي الغضب والشهوة 
َ وبَـ  ،وأنزل عليهم كتبه ؛بل أرسل إليهم رسله ،وفاطرهم هلم مواقع رضاه وغضبه ووعدهم  نيَّ

 .(2)."أكمل اللذات يف دار النعيم،على خمالفة هواهم وطبائعهم 
 :مما سبق يتبني 

 .السابقةبداللة النصوص الشرعية أخالق فطرية ومكتسبة،:تقسيم األخالق إىل قسمني-2

 بداية ه اإلنسان يف،والتشابه الكبري بني خصائص الرتاب الذي خ لق مناالرتباط الوثيق -1
نسان،والرتاب فيه فالرتاب هو األصل الذي خ لق منه اإل،،وبني أخالقه وطباعهخلقه وتكوينه

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ ) :املعادن؛واملعادن على طبقات وأحوال شك،قال تعاىل

(ڎ ڌ ڌ
(1).  

والضـــعف متفاوتـــة بـــني القلـــة والكثرة،،فيهماألخـــالق املطبـــوع عليهـــا النـــاس ة وجـــود ِنَســـب  - 
 .مع بقاء أصل اخل ل ق فيهم والقوة ،

مَيـ ـن  علــى مــن يشــاء مــن عبــاده  فهو لقــه،يف خ االختيــار والتفاضــل مــن ســنن اهلل - 
والبعض اآلخـــر ال يكـــون فيـــه إال ومـــن ذلـــك خ ل ـــق احللـــم واألناة،فإنـــه يف بعـــض النـــاس فطـــرة،

 .باالكتساب
 

                                 
 حممـــد بـــدر الـــدين احللـــيب:حتقيـــق  ابـــن قـــيم اجلوميـــة،، لقضـــاء والقـــدر واحلكمـــة والتعليـــلشـــفاء العليـــل يف مســـائل ا( 2)
 .بريوت:دار الفكر ،هـ98 2ط سنة  ،2/134
 .44: ، آية طهسورة (  1)
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 املطـــلب الرابع
 

 :قدرة الناس على اكتساب األخالق

بالعبادة ، وحقيقة العبادة هي االلتزام باألوامر  الغاية من خلق الناس هو إفراد اهلل 
األمر والنهي و، سنة نبيه العظيم يف لعباده يف كتابه الكرمي و  والنواهي اليت شرعها اهلل 

مها أساس التكليف، فال تكليف إال بأمر أو هني صرحيني أو ما يدل عليهما بنوع من أنواع 
. ، وال تكليف إال بقدرة يلزم من وجودها وجود إرادة واختيار لإلنسان املكلف  لةالدال

اهلل  ال خالف بني أهل العلم يف أنَّ ":رمحه اهلل(2)يقول العَّالمة الشيخ حممد األمني الشنقيطي
هو يف  ء إال شيئاا يبش وال يكلف أحداا إال بفعل يقع باختيار املكلف، ال يكلف أحداا 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې) :كما قال تعاىل  طاقته؛ (مت ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
(1)"( ) 

إمنا يكلفه بأمر وهني هو ال يكلف اإلنسان شيئاا فوق طاقته، ومعىن اآلية أن اهلل "
 .( )"اسم ملا يسع اإلنسان وال يضيق عليه":يف حدود الطاقة والوسع ، والوسع يف اآلية هو

هــي غــذاء  بــلمــن األمــور الــيت تشــق علــى النفوس، فأصــل األوامــر والنــواهي ليســت."..
فاهلل تعــاىل أمــر العبــاد مبــا أمــرهم بــه رمحــة وإحســانا لــألروا  ودواء لألبدان،ومحيــة عــن الضــرر،

ومــع هــذا إذا حصــل بعــض األعــذار الــيت هــي مظنــة املشــقة حصــل التخفيــف والتســهيل، إمــا 
ريض واملسـافر وغــريهم، س بإسـقاطه عـن املكلـف، أو إســقاط بعضـه كمـا يف التخفيـف عــن املـ

فال تــزر وامرة ىل أن لكــل نفــس مــا كســبت مــن اخلري،وعليهــا مــا اكتســبت مــن الشــر،أخــرب تعــا
يف اخلـري الـدال علـى أن  "كسـب "ويف اإلتيـان بــ خرى وال تذهب حسـنات العبـد لغـريه،ومر أ

 عمـل يف"اكتسب "وأتى بـ  ،عمل اخلري حيصل لإلنسان بأدىن سعي منه بل مبجرد نية القلب

                                 
ولد وتعلم  (موريتانيا)مفسر مدرس من علماء شنقيج ،الشنقيطيمني بن حممد املختار اجلكين ألحممد االعَّالمة  (2)

أضواء البيان )له كتب، منها  واستقر مدرسا يف املدينة املنورة س الريا ( 32 2)عام وحج  هـ،14 2عام  هبا
 .،مرجع سابق4 /3األعالم ، الزركلي ،:انظر.هـ  9 2مات باملدينة سنة  (بالقرآن يف تفسري القرآن

 .183:، آية البقرة سورة (1)

هـــ ،دار الفكـر للطباعــة 24 2،ط سـنة 4/411حممــد األمـني الشــنقيطي، ،أضـواء البيــان يف إيضـا  القــرآن بـالقرآن ( )
 .بريوت:والنشر

 .،مرجع سابق42 /2، البغوي ، معا  التنزيل  ( )
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 .(2)."الشر للداللة على أن عمل الشر ال يكتب على اإلنسان حك يعمله وحيصل سعيه
والتخلق هبا  ت قدرة الناس على اكتساب األخالق،والنصوص الشرعية كثرية جداا يف إثبا   

 :ذلك ما يليمن والتبديل إن هم أرادوا واختاروا، وبقدرهتم على التغيري
(ې ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ھ ھ ے ےھ ) :قال تعاىل  -2

(1) . 
جملثل هذه اآلية الكرمية س نَّة إهلية ثابتة يف حياة ااتمعات مبا فيهـا مـن أقـوام 
والشـاهد ،( )

يف اآليـــة هـــو إثبـــات قـــدرة األنفـــس علـــى التغيـــري يف بـــاب اخلـــري أو بـــاب الشـــر، قـــدرهتم علـــى 
صــل دائمــاا يف اكتســاب مــا يــنفعهم مــن األخــالق ، وتــرك مــا يضــرهم منهــا ،مــع التنبيــه أن األ

 .اإلنسان هو الفطرة املستقيمة القابلة الكتساب كل ما هو خري إذا   يعارضها عار 
يقول شـيخ اإلســالم ابــن  الـنص هــو التغيــري السـيئ والســليب،ولـذلك جــاء معـىن التغيــري يف

إذا  فأما ،إذا صــار يبغضــه بعــد احملبــة؛ري علــى فــالنفــالن قــد تغَّــ: قــالي   .:"..رمحــه اهلل( )تيميــة 
ــعلــى مودتــه   ي   كــان ثابتــاا  وإذا جــرى علــى عادتــه يف أقوالــه ،م هشــته إليــه وخطابــه لــه تغــرياا سَّ

 .ري وأفعاله فال يقال إنه قد تغَّ 
ومعلــوم أهنــم إذا كــانوا علــى  (ې ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭھ ) : قــال اهلل تعــاىل

فــإذا انتقلــوا  ،مــا بأنفســهموا عــادهتم املوجــودة يقولــون ويفعلــون مــا هــو خــري   يكونــوا قــد غــريَّ 
قـد غـريوا :احلـق اعتقـاد الباطـل قيـل وباعتقـادهم،عن ذلك فاستبدلوا بقصـد اخلـري قصـد الشـر 

وصـــار ال حيـــب اهلل  ،مثل مـــن كـــان حيــب اهلل ورســـوله والـــدار اآلخـــرة فتغــري قلبـــه،مــا بأنفســـهم
 . ما يف نفسهفهذا قد غريَّ  ،ورسوله والدار اآلخرة

فالرب تعاىل   يزل وال يزال موصوفا بصفات الكمال منعوتا "التغريمعىن "وإذا كان هذا   
                                 

 .،مرجع سابق2/210، السعدي ، تيسري الكرمي الرمحن(  2)

 .22:، آية  الرعدسورة (  1)

السنن اإلهلية يف األمم واألفراد يف القرآن الكرمي، : يف األسباب واملسببات انظر لالستزادة يف مفهوم سنة اهلل (   )
 .القاهرة :ـ ، دار السالم للنشره18 2( 1)ط ،2 2صأصول وضوابج ، جمدي عاشور ،

شـيخ مـام، إلا: ابـن تيميـةأمحـد بـن عبـد احللـيم بـن عبـد السـالم احلـراين الدمشـقي احلنبلـي، أبـو العبـاس، تقـي الـدين (  )
وطلـب إىل مصـر مـن أجـل فتـوى أفـك هبـا، . وحتـول بـه أبـوه إىل دمشـق فنبـع واشـتهرهــ 332عام ولد يف حران . سالمإلا

، فخرجـت دمشـق كلهـا هــ218عام  فقصدها، فتعصب عليه مجاعة من أهلها فسجن مدة، ومات معتقال بقلعة دمشق
صـول، فصـيح اللسـان، قلمـه ألآيـة يف التفسـري وا. الـدينيف جنامته كان كثري البحث يف فنون احلكمة، داعية إصال  يف 

 .،مرجع سابق  2/2األعالم ، الزركلي ،: انظر.ناظر العلماء واستدل وبرع يف العلم والتفسري. ولسانه متقاربان
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من صفات كماله ئاا فيمتنع أن يزول عنه شي ،وكماله من لوامم ذاته ،بنعوت اجلالل واإلكرام
 .(2)."وال يتغريَّ  غريَّ يا من ي  :وهذا معىن قول من يقول...بعد كماله وميتنع أن يصري ناقصاا 

 رَ شَ ال   وقَّ تَ يَـ  ن  مَ وَ ،ه  طَ ع  يـ   رَ يـ  اخلَ  رَ حَّ تَ يَـ  ن  مَ وَ ،لم  حَ تَّ ال  بِ  م  ل  احلِ وَ ،م  ل  عَ تَـ ال  بِ  م  ل  عِ ال   اَّ منَ إِ :)قال  -1
(ه  وقَ ي  

(1). 

داللـة احلــديث علـى إثبــات قـدرة النــاس علــى اكتسـاب األخــالق الفاضـلة واضــحة جليــة 
واملـــذاكرة،حك يصـــري بـــه وســـلك ســـبيله بالســـؤال واالجتهـــاد،واحلفظ طـــرق باأراد العلم،فمـــن 
مـا ميـر عليـه مــن ُيتهـد يف رياضــة نفسـه علـى احللـم يف كــل ،ومن أراد أن يكـون حليماا متعلمـاا،

 .،حك يصري احللم سجية وطبعاا فيهاملواقف واألحداث
ميـزان اهلل تعـاىل ال يضـيع منـه مثقـال ":اهلل رمحـه فضيلة الدكتور عبد الـرمحن حبنكـةيقول 

، والقـانون الـذي يطبقـه اهلل ه صغرية وال كبـرية مـن نيـة أو عمـلعزب عنذرة، والعلم اإلهلي ال ي
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ):مـن عبـاده هـو املعلـن بقولـه تعـاىل على املكلفني

(ک ک ک گ گ گ
ولـو كان مـن الطبـاع الفطريـة قـابال للتعـديل والتبـديل فما   ( )

خاضــــــــعاا كان حتــــــــت ســــــــلطان إرادة اإلنســــــــان وقدرتــــــــه، لدخولــــــــهيف حــــــــدود نســــــــب جزئية،
وما   يكــــن قـــابالا للتعــــديل والتبــــديل  إطارهــــا عــــاه التكـــاليف الربانيــــة،للمســـؤولية،وداخالا يف

فهو غـري داخــل يف إطـار املســؤولية عـاه التكــاليف ه عـن ســلطان إرادة اإلنسـان وقدرتــه،خلروجـ
 .الربانية

اقل قدرة لو   يكن لدى كل إنسان ع:فإننا نقول وفق املفاهيم الدينيةوبناءا على ذلك 
 .( )."ملا كلفه اهلل بذلكساب حٍد ما من الفضائل األخالقية،على اكت

ومن آثاره على نفسه يستطيع املستعجل أن يتحرر منه،ب،إن االستعجال كخلق مكتس
دريبها وبرياضـة الـنفس وتـفيه مـن قـدرة علـى اكتسـاب الفضائل، وجمتمعه ، مبا أوجد اهلل تعاىل
،كمــا حصــل لــه التغيــري نتقل مــن االســتعجال إىل التــأين والتثبتفيحيصــل لــه التغيــري والتبــديل،

                                 
 ط ،بـاب املعـىن الصـحيح للتغيـري ،4 /1حممـد رشـاد سـا  ،: ،حتقيقأمحد بـن عبـد احللـيم بـن تيميـة،جـامع الرسـائل (2)
 .دار العطاء ،هـ 11 2( 2)
 .20:،رقم احلديث2 /2العلم قبل القول والعمل،:أخرجه اإلمام البخاري،باب  (1)

 . 8-2: ، آية  الزلزلةسورة   ( )

 .،مرجع سابق 2/292األخالق اإلسالمية،عبد الرمحن حبنكة،  ( )
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اســـتعجال إىل طبيعيـــة ضـــرورية لتحقيـــق احتياجاتـــه، والتبـــديل حينمـــا انتقـــل مـــن عجلـــة فطريـــة
وحماسـب علـى مـا  مسـئول هو،و مندفع غري حممود العواقب،وكال األمرين بفعل نفسـه واختيـاره

 .قدم من عمل
 

 :يتأكد مما سبق
ونبذ األخـــالق الرديئـــة  درة علـــى التخلـــق بـــاألخالق الفاضـــلة،النـــاس مجـــيعهم لـــديهم قـــ أنَّ    

اجلـزاء علـى كـل مـا يصـدر  ميثالنيف الـدارين،وأن الثـواب والعقـاب كلفون شرعاا بذلك،وهم م
 .من الناس
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 امسـاملطــلب اخل

 :صلة االستعجال باألخالق الفطرية

ڇ ) :مها قوله تعاىلاملسألة آيتان،األصل يف هذه  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

(ڍ ڍ
(ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ) :وقوله تعاىل (2)

(1) . 
 :والسبب يف كون اآليتني أصل يف صلة االستعجال باألخالق الفطرية هو

 .أهنما اآليتان الوحيدتان اللتان حتدثتا عن خ ل ق العجلة يف اإلنسان-2

،بزيادة حـــروف االســـتعجالخ ل ـــق أن بـــاقي اآليـــات يف الكتـــاب العزيـــز حتـــدثت عـــن -1
جممعون علــى أن ني بعلومهــا؛وســبق بيــان أن أهــل اللغــة العربيــة املختصــاأللــف والســني والتاء،

 .الزيادة يف اللفظ ميادة يف املعىن

 خ لِـَق "ة فيها الذي هو البداية واملنشأ،واآلية الثاني"اخللق"تفرد اآليتان يف احلديث عن- 
 .بصيغة املاضي"كان " واألول

 :هيفي مسألة خلق اإلنسان مل عجل ر ة في تفسير اآليتان السابقتان؛األقوا  الوا  
 .خلق اإلنسان من عجل ليس على احلقيقة إمنا هو استعارة-2

 .خلق اإلنسان من عجل إمنا هو مبالغة يف الوصف-1

  .التعجيل يف خلق آدم  خلق اإلنسان من عجل املراد به- 

يف أكل نار اجلنة قبل أن  خلق اإلنسان من عجل املراد به استعجال آدم - 
 .،أو استعجل ربه يف أن يتم خلقهيتم خلقه

خ لق "ة،فبدل خ لق اإلنسان من عجل،تكون اجلملة لَ م  أي قلب اجل  ؛املراد به ال َقل ب-4
 ".العجل من اإلنسان 

 .ألن أصل خلق اإلنسان من طني"الطني " د يف اآلية هوقصود بالعجل الوار امل-3

     
 
 

                                 
 .22:، آية اإلسراءسورة (  2)

 .2 :، آية  األنبياءسورة (  1)
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 :خلق اإلنسان من عجل ليس على احلقيقة إمنا هو استعارة:القول األول

وخلــق اإلنســان منــه اســتعارة .الســرعة:العجــل":رمحــه اهلل  يقــول العَّالمــة املفســر ابــن عاشــور   
مــادة لتكــوين  همالممــة الوصــف بكونـشــبهت شـدة .كن هــذا الوصـف مــن جبلــة اإلنسـانيةمتلـ

فــإذا .ضــى التفكــري يف احملبــة والكراهيــةألن ضــعف صــفة الصــرب يف اإلنســان مــن مقتموصــوفه،
ــــفَ  ــــبــــوب اســــتعجل حصــــوله بــــداعي احملبــــة،ر العقــــل يف شــــيء حمكَّ ه ر يف شــــيء مكــــرو وإذا فكَّ

اإلنســان  فال جــرم كــاناســتعجل إمالتــه بــداعي الكراهيــة،وال ُتلــو أحــوال اإلنســان عــن هــذين،
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ): وحنـوه قولـه تعــاىل. بـالطبع فكأنــه خملـوق مـن العجلــةعجـوال

(چ چ چ ڇ ڇ چ): وقولـه تعــاىل (ڇ ڍ ڍ
إن أفـراد النــاس متفــاوتون يف س  .(2)
ر ولكـــنهم مـــع ذلـــك ال ُيلـــون فكـــهـــذا االســـتعجال علـــى حســـب تفـــاوهتم يف غـــور النظـــر وال

 .(1)".عنه
 :عجل إمنا هو مبالغة يف الوصفخلق اإلنسان من :الثانيالقول 

. لــق مــن كــذاخ  : العــرب تقـول."..:رمحــه اهلل يقـول الّعالمــة املفســر حممــد األمـني الشــنقيطي   
. خلق فالن من كرم، وخلقـت فالنـة مـن اجلمـال: كقوهلم. يعنون بذلك املبالغة يف اإلنصاف

(ڃ ڃ ڃ چ چ چ گ) :ومــن هــذا املعــىن قولــه تعــاىل
هــذا ويوضــح .علــى األظهــر ( )

أي ومـــن عجلتـــه دعــــاؤه  (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ) :املعـــىن قولـــه تعـــاىل
كــانوا يســتعجلون عــذاب اهلل وآياتــه امللجئــة : قــال بعــض العلمــاء. علــى نفســه أو ولــده بالشــر

للزجـــر عـــن  (ٿ ٿ ٿ ٹ) :فنـــزل قولـــه ؟قـــرار، ويقولـــون مـــك هـــذا الوعـــدإلإىل العلـــم وا
فــإنكم جمبولــون علــى ذلــك، وهــو . لــيس ببــدع مــنكم أن تســتعجلوا: كأنــه يقــول هلــم. ذلــك

 .( )".طبعكم وسجيتكم
خلقـــت يف :العـــرب كما تقـــولخلقـــت منـــه،:والعـــرب تقـــول للـــذي يكثـــر مـــن الشـــيء"...    

ڇ   ) :يــدل علــى هــذا قولــه تعــاىل،يراد املبالغــة يف وصــفه بذلكلعــب، وخلقــت مــن غضــب،

                                 
 .29:، آية  املعار سورة (  2)

 .، مرجع سابق9 /22تفسري التحرير والتنوير ، ابن عاشور ،  (1)

 . 4:،آية الرومسورة (   )

 .،مرجع سابق 29/ ، حممد األمني الشنقيطي ، أضواء البيان يف إيضا  القرآن بالقرآن  ( )
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(ڇ ڍ ڍ
(2)."  
  :خلق اإلنسان من عجل املراد به التعجيل يف خلق آدم :القول الثالث

 (ٿ ٿ ٿ ٹ) :قولـه تعـاىل":رمحه اهلل(1)يقول الّعالمة املفسر أبو مظفر السمعاين      

وقـــد خلقـــه اهلل -صـــلوات اهلل عليـــه  -نســـان هـــو آدم واإلســـرعة وتعجيل،:أحـــدها:فيـــه أقـــوال
وهذا قــــول والعلقة،واملضــــغة،وغريه،اآلدميــــني مــــن النطفة،تيــــب خلــــق ســــائر تعــــاىل مــــن غــــري تر 

 .( )."حسن
خلــق اهلل إيــاه، ألن خلقــه كــان معنــاه خلــق اإلنســان يعــين آدم مــن تعجيــل يف :وقــال قــوم"   
 .( )".خلق كل شيء يف آخر النهار يوم اجلمعة، فأسرع يف خلقه قبل مغيب الشمس بعد

يف أكرل ارار    بره اسرتعجال آدم   خلق اإلنسان من عجل املرراد  :القول الرابع

 :أو استعجل ربه يف أن يتم خلقه،اجلنة قبل أن يتم خلقه

خل ملا نفخ فيه يعـين يف آدم الـرو  فـد" رمحه اهلل (4)ابن جرير الطربي يقول الّعالمة املفسر    
فلمـا  رمحـك ربـك:فقـال اهلل لـهاحلمـد هلل،:فقـالقـل احلمـد هلل،:يف رأسه عطس،فقالت املالئكة

فوثــب قبــل أن و  يف عينيــه نظــر إىل نــار اجلنــة،فلما دخــل يف جوفــه اشــتهى الطعام،الــر  دخــل
قـول : قـال (ٿ ٿ ٿ ٹ) :تبلع الرو  رجليه عجالن إىل نار اجلنة؛ فذلك حـني يقـول

انه فلمـا أحيـا الـرو  عينيـه ولسـ:يء آخر النهار من يـوم خلـق اخللـقآدم حني خ لق بعد كّل ش

                                 
 .،مرجع سابق28 /4معا  التنزيل ،البغوي ،(  2)

مفسـر، مـن العلمــاء : منصـور بـن حممـد بــن عبـد اجلبـار املـرومى الســمعاين التميمـي احلنفـي س الشـافعي، أبــو املظفـر(  1)
لــه . كــان مفــك خراســان، قدمــه نظــام امللــك علــى أقرانــه يف مــرو  (89 -13 ) مــن أهــل مــرو، مولــدا ووفــاة. باحلــديث

 .، مرجع سابق 0 /2، الزركلي ،األعالم:انظر . (ثصحاب احلديألاالنتصار )و ثالث جملدات، (تفاسري السمعاين)

هـ ،دار الوطن للنشر 28 2طبعة سنة ،80 / ياسر غنيم ،:حتقيق القرآن ،أبو مظفر منصور السمعاين،تفسري (  )
 .الريا :والتوميع

 .،مرجع سابق 28 /4معا  التنزيل ،البغوي ،(   )

 (20 - 11) ولــــد يف آمــــل طربســــتان. مــــامإلاملــــؤرخ املفســــر ا: حممــــد بــــن جريــــر بــــن يزيــــد الطــــربي، أبــــو جعفــــر(  4)
يعــرف ( جــامع البيــان يف تفســري القــرآن)و  يعــرف بتــاريخ الطــربي( أخبــار الرســل وامللــوك)لــه .واســتوطن بغــداد وتــويف هبــا

أبـو جعفـر أوثـق مــن نقـل التـاريخ، ويف تفسـريه مـا يـدل علــى : بتفسـري الطـربي، وهـو مـن ثقـات املـؤرخني، قــال ابـن األثـري
 .، مرجع سابق3/39األعالم ، الزركلي ،: انظر. علم غزير وحتقيق



.مفهوم االستعجال وصلته باألخالق وأنواعه: الفصل التمهيدي     8 

 .(2)".يا رب استعجل  لقي قبل غروب بالشمس:أسفله،قالورأسه،و  تبلع 
نسان من عجل املراد به اْلقلْلب،أ  قلب اجلللة،فبدل خلق اإل:القول اخلامس

 :"ُخلق العجل من اإلنسان " تكون اجلللة ُخلق اإلنسان من عجل،

هذا من املقلوب،  :وقال آخرون منهم ":رمحه اهلل ابن جرير الطربي يقول الّعالمة املفسر   
َما ِإنَّ ) ذلك مثل قوله: وقالوا. وإمنا خ لق العجل من اإلنسان، وخ لقت العجلة من اإلنسان

َبِة أ ويل ال ق وَِّة  هذا وما أشبهه : وإمنا هو لتنوء العصبة هبا متثاقلة، وقالوا( َمَفاحِتَه  لَتَـن وء  بِال ع ص 
: وذلك مثل قوهلم: كلم القوم مبا يعقلون، قالواوإمنا  : يف كالم العرب كثري مشهور، قالوا

أي استوت احلرباء : إذا طلعت الشعرى واستوت العود على احلِر باء: َعرضت  الناقة، وكقوهلم
 .(1)."على العود

ألن أصل خلق اإلنسان " الطني" قوود بالعجل الوارد يف ايآية هوامل:القول السادس

 :من طني

كما .الطني وهي لغة محريية:العجل: القول من ق:"..رمحه اهلل  الشنقيطييقول الّعالمة    
 .والنخل ينبت بني املاء والَعَجل ...البيع يف الصخرة الصماء منبته  :قال شاعرهم

خلق اإلنسان من طني، كقوله تعاىل : وعلى هذا القول فمعىن اآلية. بني املاء والطني: يعين
(گ ڑ ک ک ک ک  )

(ے ے ہ ھ ھ ھ ھ): وقوله، ( )
( ) "(4). 

 :وبيان التفسري الراجح مناقشة األقوال السابقة

 :رين ؛مها التنبيه على أمالسابقة ال بد من قبل مناقشة األقوال 
 :األقوال الستة السابقة عند شرحهم لقوله تعاىل رمحهم اهلل ن يذكر أغلب املفسر  -2
وذكروا دليله مع اختالف بينهم يف  ؛وا منها ما رأوه صواباا س ُتريَّ  (ٿ ٿ ٿ ٹ)

                                 
هـ، مؤسسة 10 2( 2)،ط2  /28أمحد شاكر،:قيقجامع البيان يف تأويل القرآن ،حممد بن جرير الطربي ،حت( 2)

 .، مرجع سابق1  /4وتفسري القرآن العظيم ،ابن كثري ،. بريوت:الرسالة

 .2  /28املرجع السابق ،  (1)

 .32:، آيةاإلسراءسورة   ( )

 .2:، آيةالسجدةسورة   ( )
 .،مرجع سابق 29/ ، ، حممد األمني الشنقيطي أضواء البيان يف إيضا  القرآن بالقرآن  (4)
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وابن اجلومي وابن كثري  والشوكاين واأللوسيواملاوردي االختيار،ومنهم الطربي والقرطيب 
  .والسمعاين وابن عاشور والشنقيطي

 اتفق املفسرون على أن العجلة طبع وسجية وِجِبلَّة يف اإلنسان ،كما ذمَّوا االستعجال -1
وبني وع عليها اإلنسان عنه ،دون ذكر للفرق بني العجلة كغريزة مطب وذكروا هني الشارع 

 .االستعجال كخ ل ق مكتسب
بعض فقد ردَّ ،فإن القول السادس بأن العجل هو الطني؛أماَّ بالنسبة لألقوال السابقة

كما أن معناه ال يتناسب مع تفسري هذا القول لعدم صحته ولوجود أدلة تبطله،املفسرين 
 .املراد منها إبالغ املخاطبني بالقرآن بأمر ما اليت ؛اآليات

 أن يف قوله تعاىل يف هذه اآلية الكرمية: فاعلم :" يقول العَّالمة الشنقيطي رمحه اهلل     

فيه للعلماء قوالن معروفان، ويف نفس اآلية قرينة تدل على عدم  (ٿ ٿ ٿ ٹ)
: فهو قول من قال: عدم صحتهأما القول الذي دلت القرينة املذكورة على . صحة أحدمها
والقرينة املذكورة الدالة على أن املراد بالعجل يف اآلية ليس الطني قوله  ....العجل الطني

ۅ ): وقوله (ڤ ڤ ڤ) :بعده ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ 

(ۅ ۉ ۉ ې ې
يدل على أن املراد بالعجل هو العجلة اليت هي فهذا  (2)

ر العجل بالطني وأما من فسَّ :" عاشور رمحه اهللويقول ابن (1)."خالف التأين والتثبت
 .( )".ومعم أهنا كلمة محريية فقد أبعد وما أسعد

فهذا القول اخلامس القائل بأن اجلملة مقلوبة،فالعجل خ لق من اإلنسان،وكذلك القول 
ويف إمجاع ،وحنو ذلك من املقلوب...:"يقول الطربي رمحه اهلل.وقد ردَّه املفسرونصح،ال ي
 .( )"التأويل على خالف هذا القول، الكفاية املغنية عن االستشهاد على فساده بغريهأهل 

وهذا القول ...أي خلق العجل من اإلنسانمن املقلوب؛ إنه:وقيل:"ويقول القرطيب رمحه اهلل
 .(4)."ال ينبغي أن ُياب به يف كتاب اهلل؛ ألن القلب إمنا يقع يف الشعر اضطرار

                                 
 .21-22:،آية  النملسورة   (2)

  .،مرجع سابق 29/ ، حممد األمني الشنقيطي ، أضواء البيان يف إيضا  القرآن بالقرآن (1)

 .، مرجع سابق9 /22تفسري التحرير والتنوير ، ابن عاشور ،  ( )

 .، مرجع سابق2  /28جامع البيان يف تأويل القرآن ، الطربي ،  ( )

 .، مرجع سابق89 /22اجلامع ألحكام القرآن ، القرطيب ،  (4)
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قه،أو يف أكل نار اجلنة قبل أن يتم خل استعجال آدم  أما القول الرابع وهو
اليت ال ت عرف إال عن طريق فمثل هذا القول من األمور الغيبية استعجل ربه يف أن يتم خلقه،
أنه باطل وال  تبنيذكر هذا القول،ي اا توجد آية أو حديثوملاَّ   الوحي؛إما ب ية أو حديث،

 هو أن اهلل  مسألة خلق آدم  صح نسبته إىل الشريعة ، وما ورد يفت
 .(2)خلقه يوم اجلمعة يف آخر ساعة بعد العصر ؛ واخللق هنا مبعىن نفخ الرو  فيه 

َخلَـَق اللَّـه  َعـزَّ َوَجـلَّ التـُّر بَـَة يـَـو َم :)بِيَـِدى فـََقـاَل  َأَخَذ َرس ول  اللَِّه  :قَالَ  َعن  َأىِب ه َريـ رََة    
ـــب تِ  َِبـــاَل يـَـــو َم اأَلَحـــدِ  ،السَّ ِ  ،َوَخَلـــَق ِفيَهـــا اجل  ـــَجَر يـَـــو َم ااِلثـ نَــــني  ـــر وَه يـَـــو َم ،َوَخَلـــَق الشَّ َوَخَلـــَق ال َمك 
ِمـيسِ  ،َوَخَلَق النُّوَر يـَو َم اأَلر ِبَعـاءِ ،الثُّالَثَاِء  َوَخلَـَق آَدَم َعَلي ـِه السَّـاَلم   ،َوبَـثَّ ِفيَهـا الـدََّوابَّ يـَـو َم اخلَ 
ــدَ  ــِق  بـَع  َل  ــِة ِ  آِخــِر اخل  ــِر ِمــن  يـَــو ِم اجل  م َع َ ،ال َعص  ــِة ِفيَمــا بـَــني  َوِ  آِخــِر َســاَعٍة ِمــن  َســاَعاِت اجل  م َع

ــِر ِإىَل اللَّي ــلِ  خ لــق يــوم اجلمعــة وهــو آخــر  فهــذا احلــديث دليــل علــى أن آدم  .(1).(ال َعص 
هنـا نفـخ الـرو  فيـه، ألن خلقـه  اخللق ويف آخر ساعة من ساعات يـوم اجلمعـة ،واملـراد بـاخللق

س س صلصــال مــن محــأ مســنون، ،الــرتاب س الطــني س الطــني الــالمب: مــرَّ  مســة مراحــل هــي
يف هــــذه املراحـــل جســـداا بــــال رو  وال حيـــاة بـــل جســــداا  صلصـــال كالفخـــار، وكـــان آدم

ال اهلل ويف علــى هــذه احلــال مــدة مــن الــزمن ال يعلمهــا إ مصــوراا ؛وجملثــاالا جمســماا ، تركــه اهلل 
َنَِّة :) هذا قوله  ر َكـه  َفَجَعـَل ِإب لِـيس  ي ِطيـف  ،َلمَّا َصوََّر اللَّه  آَدَم ِ  اجل  تـَرََكه  َمـا َشـاَء اللَّـه  َأن  يـَتـ 

ــوَ  ،بِــهِ  ــَوفَ  ؟يـَن ظ ــر  َمــا ه  ــا َرآه  َأج  ــا الَ يـََتَمالَــك   فـََلمَّ وملَّــا نفــخ اهلل فيــه .( ).(َعــَرَف أَنَّــه  خ ِلــَق َخل قا
ـــول  اللَّــِه ،الــرو  عطـــس آدم  ـــا َخَلـــَق اللَّـــه  آَدَم َونـََفــَخ ِفيـــِه لَ :)قَـــاَل َرس   ،الـــرُّوَ  َعطَـــسَ مَّ

ـــد  لِلَّـــهِ :فـََقـــالَ  م  ـــاَل لَـــه  َربُّـــه   ،َفَحِمـــَد اللَّـــَه بِِإذ نِـــهِ .احلَ  ـــَك .يـَر مَح ـــَك اللَّـــه  يَـــا آَدم   :فـََق اذ َهـــب  ِإىَل أ ولَِئ
 .( )...(ال َماَلِئَكِة ِإىَل َمإَلٍ ِمنـ ه م  ج ل وسٍ 

وهو العطاس بعد نفخ الرو  فيه  آدم  ينافاحلديث يشري إىل أول فعل صدر من أب   

                                 
   مراحـــــــل خلـــــــق آدم ،2/201القصـــــــص القـــــــرآين عـــــــر  وقـــــــائع وحتليـــــــل أحداث،صـــــــال  اخلالـــــــدي،:انظـــــــر (2)

  .جدة هـ،دار البشري29 2(2)ط

 .2 21:، رقم احلديث8/212ابتداء اخللق وخلق آدم ،: مسلم ، باب أخرجه اإلمام  (1)

 .3824:، رقم احلديث2 /8خلق اإلنسان خلقا ال يتمالك ،: سابق ،بابرجع امل (   )

،قــــــــــال عنــــــــــه الشــــــــــيخ  39 : ، رقــــــــــم احلــــــــــديث 21/14الســــــــــالم علــــــــــيكم حتيــــــــــة، :،بابالرتمــــــــــذي أخرجــــــــــه(  )
 0  9.:،رقم احلديث82 /29صحيح وضعيف اجلامع الصغري،:صحيح،انظر:األلباين
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 .وليس القيام ألكل نار اجلنة أو الطلب من اهلل أن يعجل  لقه
والظاهر أن هذه :"يف هذا الباب بعض املفسرينبعد ذكره ألقوال ول العَّالمة الشنقيطي يق   

أن جنس اإلنسان من طبعه : وأظهر األقوال أن معىن اآلية.األقوال وحنوها من اإلسرائيليات
 .(2)."العجل وعدم التأين

أيضاا هذا القول من .  خلق آدم بأن اهلل تعاىل تعجل يف  :القائل القول الثالثأماَّ   
ت عرف إال عن طريق الوحي ؛إما ب ية أو حديث ، وملاَّ   توجد آية أو اليت ال  األمور الغيبية

كما أن هذا القول يذكر ،صح نسبته إىل الشريعةتأنه باطل وال  تبنيول،ذكر هذا القي احديث
واليت توجب ميادة الدقة واالحرتام يف القول وهي التعجل، صفة فعليه من أفعال اهلل 

 .بغري علم  على اهلل 
 : ما يليالفعلية هبذه الصفة  ي ثبت يف القرآن الكرمي يف وصفه والذ  

(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ڱ) :قال تعاىل
(1)

 

(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ٿ)    :قال تعاىلو 
( ).  

ڭ ۇ ۇ ۅ) :قال تعاىلو  (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
( ) . 

ڭ ۇ ۇ ۋ) :قال تعاىلو  (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
(4) . 

 خلق اهلل سبحانه السماوات واألر  وما بينهما يف :" رمحه اهلل العَّالمة بن بام  قال   
ستة أيام، كما أخرب وهو الصادق جل وعال أنه خلقها يف ستة أيام، وهو قادر على أن 

ۆئ ) :كما قال عز وجل. ُيلقها يف حملة بصر ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

(ۈئ
ا يف ستة أيام ليعلم عباده عدم العجلة ولكن ذكر العلماء رمحهم اهلل أنه خلقه .(3)

وأن يتدبروا األمور ويتعقلوها، فرهبم الذي يعلم كل شيء وهو القادر على كل شيء   
يعجل يف خلق السماوات وال يف خلق األر  بل جعلها يف ستة أيام، و  يعجل يف خلق 

                                 
 .،مرجع سابق 29/ حممد األمني الشنقيطي ، ، أضواء البيان يف إيضا  القرآن بالقرآن(  2)

 .22:، آيةيونسسورة (  1)

 .28:، آيةاإلسراء سورة(  )

 .48:،آيةالكهفسورة (   )

 .10:،آيةالفتحسورة (  4)
 .81:سورة يس،آية  (3)
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حسن تدبري، آدم و  يعجل يف خلق األشياء األخرى، بل نظمها ودبرها أحسن تنظيم وأ
لي عل م عباده الرتيث يف األمور وعدم العجلة يف األمور، وأن يعملوا أمورهم منظمةا موضحةا 
تامة على بصرية وعلى علم من دون عجلة وإخالل مبا ينبغي فيها، وهو سبحانه مع كونه 
قادراا على كل شيء وعاملاا بكل شيء مع ذلك   يعجل بل خلقها يف ستة أيام وهو قادر 

سبحانه (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)لى خلقها يف حملة أو دقيقة ع
وتعاىل، فجعلها منظمة مدبرة يف أيام معدودات، لي عل م عباده كيف يعملون، وكيف ينظمون 
أمورهم، وكيف يرتيثون يف األمور، وال يعجلون حك تنتظم مصاحلهم، وحك تستقيم أمورهم 

، فيها مصاحلهم، وفيها ما ينفعهم ويدفع الضرر على طريقة واضحة وطريقة يطمئنون إليها
 .(2)."عنهم
خلق اإلنسان من عجل ليس على احلقيقة إمنا هو استعارة  أن :كذلك القول األول القائل    

،فقد شبَّه ابن عاشور صفة العجلة بأهنا مالممة  ال يصح أيضاا ألن معىن االستعارة التشبيه
، وقرينة االستعارة هي يف الفعل املبين  وجعلها مادة تكوينه لإلنسان حك كأنه خ لق منها

والسؤال ملاذا ال يكون األمر على احلقيقة ال االستعارة والتشبيه ، وأن اهلل ،"خ ِلَق "للمجهول 
  َعَلى ي ط َبع  ال م ؤ ِمن   :"خلق يف اإلنسان أصول األخالق كلها كما سبق يف حديث

اَلِل ك ل َها إِ  َِيانََة َوال َكذِ  الَّ اخلِ  وأن اإلنسان قد ثل يف اإلنسان دوافعه وغرائزه ،وهي جمل" ب  اخل 
 فتخر  به عن الطريق املستقيمأكثر مما حتتا  يف االعاه السليب يقوي بعض غرائزه ودوافعه 

واحلذر من  التنبه هلاُيب فجاء ذكر العجلة كأحد الغرائز أو الدوافع أو األخالق اليت 
 .آثارها
 :القول الراجح يف مسألة خلق اإلنسان من عجل  

هو على أن خلق اإلنسان مل عجل -واهلل تعالى أعلم بالصواب–الرا ح    
إذا  أن  غرائزاتختل  عل باقي الحقيقة،باعتمار أن العجلة غريزة مل غرائز اإلنسان،

لتنمي  اإلنسان إلى أثر و عن ، تطورت إلى اتتعجا  نهى الشارعبال ضوابا     ك  ر  تُ 
،  اء األتلوب القرآني ممالغًا في ااتتعجا  وما يترتب علي  مل مفاتد ت ر بحيات  

                                 
 جمموع فتاوى ومقاالت .www.binbaz.org.saاملوقع الرُسي لسماحة العَّالمة بن بام رمحه اهلل : انظر(  2)

 .احلكمة من خلق السموات واألر  يف ستة أيام: متنوعة، االد الثامن والعشرون، موضوع 
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 .وص  اإلنسان بأن  مخلوق مل العجل لتح يرا ولف  انتماه 
بل جاء يف القرآن الكرمي ذكر صفة اهللع وصفة الضعف بنفس وال تنفرد العجلة بذلك،

 .(2)لتنبيه واحلذر؛لفت االنتباه لذاهتا آين ،وللغاية األسلوب القر 
(ڤٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) :قال تعاىل

(چ چ چ ڇ ڇ چ) :تعاىلوقوله (1)
( ). 

ٹ ٹ ٿ) :تعاىل وقوله (ٿ ٹ 
( ).  

حممد  بأن خلق اإلنسان من العجل هو مبالغة يف الوصف الّعالمة:ممن ذهب إىل القولو    
 .األمني الشنقيطي رمحه اهلل

 :واعلم أنه ال إشكال يف قوله تعاىل:"مسألة مهمة عند شرحه ل ية فقال وقد أورد    
اإلنسان إن :لفال يقال كيف يقو  (ڤ ڤ ڤ ) :مع قوله (ڤٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )

ألنا ؟ألنه تكليف مبحال س ينهاه عما خلق منه وجبل عليهخلق من العجل وجبل عليه،
كما أنه جبل ،استطاعته أن يلزم نفسه بالتأين ولكن يفل على العجل،بِ نعم هو ج  :نقول

ائ ) :كما قال تعاىل.ستطاعته أن يلزم نفسه بالكف عنهاعلى حب الشهوات مع أنه يف ا

(ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
(4) "(3). 

 
 

 
 
 
 
 

                                 
 .، مرجع سابق89 -84 -20 /2األخالق اإلسالمية ، عبد الرمحن امليداين ،: انظر(  2)

 .2 :، آية  األنبياءسورة (  1)

 .29:،آية املعار سورة (   )

 .18:آية ،النساءسورة (   )

 .2 -0 :، آية النامعاتسورة (  4)
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 املطرررلب السادس
 

 :صلة االستعجال باألخالق املكتسبة

 : منهايكتسبه اإلنسان من عدة جهات االستعجال خ ل ق  مكتسب،     
ن واإلخوة واألقارب واألصدقاء يف كيفية تعاملهم اواليت ميثلها الوالد؛بيئته احمليطة به -2

 .مع بعضهم البعض ،أو مع األحداث من حوهلم
 .ويكتسبه أيضاا من نوع الثقافة والفكر الذي يتأثر به ويؤثر عليه -1
 .وقلة تدينه والتزامه بالتكاليف الشرعية من ضعف إمبانهأيضاا يكتسبه و  - 

هذه السرعة بفعل اإلنسان العجلة اليت معناها السرعة مطلقا،وأصل االستعجال غريزة 
 .كتسابه تتجه إىل نوعني من السرعة،إحدامها ممدوحة ومرغوبة،والثانية مذمومة مرفوضةوا 

ٻ ) :قال تعاىل أماَّ األوىل فهي املسارعة واملسابقة يف اخلريات ٱ ٻ ٻ ٻ 

(پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
گ گ گ ڳ ) :وقوله تعاىل (2)

ھ  ہ ہ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڳ 

(ھ ھ ھ ے
(1). 

ک ) :،قال تعاىلوالثانية االستعجال الذي هو سرعة مهلكة ومفرطة ومرهقة ڑ ڑ 

(ک ک ک گ گ گ گ
ک ) :وقوله تعاىل( ) ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

(ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
( ).  

 والشاهد على املفهوم السابق بأن اإلنسان مطبوع على كل الصفات احلسنة والسيئة
وأنه مسؤول عماَّ يكتسبه من أفعال وأعمال إمَّا تقوي الصفات احلسنة أو السيئة ،هو قوله 

ڃ ):تعاىل ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ 

(ڃ
(4). 

                                 
 .  2:، آية آل عمرانسورة (  2)
 .12:، آية  احلديدسورة (  1)
 .49:،آية الذارياتسورة (   )

 . 1:،آية األحقافسورة (   )

 .20:،آية  الشمسسورة (  4)
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تسويتها لتلقى معاين اخلري والشر فهذه النفس يف  :"يقول الّعالمة الشنقيطي رمحه اهلل    
واستقبال اإلهلام اإلهلي للفجور والتقوى أعظم داللة على القدرة من تلك اجلمادات اليت ال 

س  ،فاهلل تعاىل هنا خلق تلك النفس أوالا ...وال إُياباا  تبدي وال تعيد واليت ال جمللك سلباا 
فكأن ،س تسلك أحد الطريقني ،والتقوىة الفجور مياها على حالة تقبل تلقي اإلهلام بقسسوَّ 

وقوة داللتها على قدرة خالقها تلك املسميات داللة على عظم ذاهتا  جميء القسم هبا بعد
 .(2)".وما سواها مستعدة قابلة لتلقي إهلام اهلل إياها

يف اإلنسان  ركَّب تعاىلوقد علمنا أن اهلل ...:"رمحه اهلل(1)ويقول الفقيه ابن حزم الظاهري  
وال يتصور منها إال   إال  ري،وال حتض إال على حسن؛طبيعتني متضادتني،إحدامها ال تشري

والثانية ضد هلا ال تشري إال إىل الشهوات وال تعود إال إىل ...كل أمر م ر ٍ  وهي العقل 
؛ومها قوتان من قوى اجلسد اتان الطبيعتان قطبان يف اإلنسانفه...هي النفسالردى و 

 -كل جسد منهما حظه على قدر مقابلته هلما يف تقدير الواحد الصمد ففي  ...الالفعَّ 
فإذا غلب العقل ا أو يتنامعان دأباا،فهما يتقابالن أبدحني خلقه وهيأه، -تقدست أُساؤه 

وإذا غلبت واستضاء بنور اهلل واتبع العدل،ارتدع اإلنسان وقمع عوارضه املدخولة،النفس 
النفس العقل عميت البصرية،و  يصح الفرق بني احلسن والقبيح وعظم االلتباس وتردى يف 

 .واملقصود بالنفس هنا هي النفس األمارة بالسوء.( ) ."هوة الردى ومهواة اهللكة
أن الغرائز والطبائع املتقابلة يف النفس اإلنسانية كالتأين والعجلة ، :يت ح مما تمق    

 شرعاا نيوالشدة، واهللع والطمأنينة ،وغريها كثري مما ف طر عليه الناس، يكونون مكلفوالرفق 
 .ا إىل التزكية والفال  أو التدسية واخليبةوقدراا بالسري هبا إمَّ 

 
 

                                 
 .،مرجع سابق9 4-3 8/4،، حممد األمني الشنقيطي  البيان يف إيضا  القرآن بالقرآنأضواء   (2)

أبــو حممــد علــي بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم األمــوي، مولــده بقرطبــة مــن بــالد األنــدلس وكــان حافظــاا عاملــاا بعلــوم   (1)
أهـل الظـاهر، وكـان متفننـاا يف علـوم مجـة، عـامالا بعلمـه، ماهـداا يف الـدنيا كـان شـافعياا س صـار مـن احلديث وفقهه،  

هــ  43 مـات رمحـه اهلل سـنة  "اإلحكـام ألصـول األحكـام " كتـاب   منهـامتواضعاا ذا فضائل مجة وتواليف كثـرية، 
( 2)ط ،14 / إحســان عبــاس،: حتقيقبــاء أبنــاء الزمــان ،أمحــد بــن خلكــان،وفيــات األعيــان وأن: انظــر. يف قريتــه
 .بريوت:م ، دار صادر2922عام

 .القاهرة:م ،املكتبة التجارية الكربى2920ط عام ،211صطوق احلمامة،ابن حزم الظاهري ،  ( )
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 املطررلب السررابع
 

 :فوائد طبع العجلة يف اإلنسان

العجلة يف هذا املطلب تأيت مبعىن الدافع الذي يدفع اإلنسان إىل السرعة لتلبية  غريزة    
مصا  يف حفظ الضرورات اخلمس اليت حتقق واليت تتمثل  احتياجاته األساسية يف احلياة ،
فشرَع األحكاَم من أجلَها  ؛وهي الَّيت اعتربَها الشَّارع   ،ال هباإالناس اليت ال تستقيم حياهتم 
 .ر جحان  جانِب املصلحِة فيها على املفسَدة: وقاعَدة  الشَّرِع العامَِّة فيها هي

حفظ ين و الد  حفظ :تسعى للحفاظ عليها،وهيو  ليهاإحكام الشرعية تؤول أللذا فكل ا   
  .املالحفظ و  أو النسل العر حفظ و العقل حفظ و النفس 

منها  فمك اختل واحدر ائم حياة اجلنس البشري على األر ،هي دعوهذه األمور اخلمسة    
 (2).اضطرب ميزان األمن واالستقرار

واحملافظة إن هذه احلاجات هي مقومات حياة كل إنسان ،يسعى جاهداا لتحقيقها     
 اهلل ،يساعده يف ذلك وحيفزه طبع العجلة فيه ، الذي هو صورة من صور خلق عليها
(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ) :تقومي قال تعاىل نسان يف أحسنلإل

(1) . 
وليس أصل فطرة العجلة من النقائص يف :" رمحه اهلل  امليداينيقول الدكتور عبد الرمحن   

ولقد  ...تكوين اإلنسان الفطري،ألهنا جملثل يف اإلنسان عنصراا مهماا من حوافز اجلد والعمل
استطاع إدارة فطرته هذه ، وحي  ِسن  حنمد يف اإلنسان ميله إىل حتقيق األمور بسرعة ،إذا 

 .( )."توجيهها ملا فيه املصلحة الفضلى
 :وميكن إمجال فوائد طبع العجلة يف اإلنسان فيما يلي   

عمارة األر  وإصالحها لتكون مناسبة لبقاء اإلنسان فيها ما بقي حياا على -2
احلجر والشجر لينعم  ر منوبناء الدو اإلصال  مراعة األر  ليأكل نرها،ظهرها،ومن صور 

،ساعده يف ذلك طبعه العجول لتحقيق بالولد والذرية والعيش مع الناس والزوا  ليهنأباملأوى،

                                 
  2/8،عبد الوهاب خالفعلم أصول الفقه،و .مرجع سابق،2/443،إبراهيم الشاطيبملوافقات،ا:انظرلالستزادة  (2)

  .مصر:دار القلم مكتبة الدعوة ( ت.د( )8)ط 

 . :،آية التنيسورة (  1)
 .، مرجع سابق90 /2األخالق اإلسالمية ، عبد الرمحن امليداين ،  ( )
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:التعريف الثانيشرح   

:مها ويقال يف  اوبنيمالدعاة واتدعوينيقال من بع   االستعجال     
دد،  -2 اتدددعو  كدد   يءددتعج  الداعتددة مو  -و ددو اتعرفددة والعلدد، وا،دعاق  – اوددمل الف ه 

هدد، مو مددا يءدد ال ويقددرم مددن تفءدد ات العل ددا  ومقددوا ، م وكددهل  ف  يف فهدد، اآليددة مو اتددديثم
ا يتجدددد فتدد  مددن وددوا ل مو متدددا  معا ددرة م فه دداش ال يتوافدد  مددال واقددال الع دد  الدددعو  مومدد

 .الوتاب الودرمي والءَّنة اتطهرة دد  
 اوددددمل التطبت مكدددد   يءددددتعج  الداعتددددة مو اتدددددعو يف تطبتدددد  مددددا تدددددعو إلتدددد  اآليددددة مو  -1

مدال  دد  الوتداب اتديثممو ما يدعو إلت  العل دا  الربداوتو  وينصدمو  بد متطبتقاش ال يتوافد  
 .الورمي والءنَّة اتطهرة 

االسددددددتعجال يف اجلاوبني؛ اوددددددمل الفهدددددد، و اوددددددمل التطبت ميوددددددو  عنددددددد بعدددددد  الدددددددعاة  - 
 :واتدعوين عل  مءتويات    

 .استعجال يف الفه، يتبع  استعجال يف التطبت   –م    
 .استعجال يف الفه، ال يتبع  استعجال يف التطبت   -ب   
 .مال و ود فه،  مت  وإدعاق كام مسبب  مقتمل  الهنهوة استعجال يف التطبت م -ج   
االسددتعجال الدده  يقددال مددن بعدد  الدددعاة واتدددعوين خمصددوص يف معبعددة ممددوعميف مدددنهج  - 

 .م ومو وعها م ومسالتبها ووساالها الدعوة إىل اهلل 
ت    ة  تهنع لتة بنا  متواملة ؛ لطريقة الدعوة اتءتقت": ومنهج الدعوة إىل اهلل تعاىل  -1

الداعتة يف  واتعتنة لع  ألسالتمل والوساا  اتو لة للدعوةمواعل  األ ول واأتوياتم
  .(2)"الناسممال مراعاة الظروف اتوا ة م واألتوال اتناسبة  خما بة

ج الدددعو  مددن عقتددددة مدددا يتملدد ن  اتددنه"ا،سددوم م :و ددوع الدددعوة إىل اهلل تعدداىل  ددوم -4
وتربتة وتعلت، لألمة ا،سومتة ولغ  دا مدن وآدابموعوقات ووظ،مو ريعة ومخوقمومءال  

 .(1)".م،األ

                                 
 . ممر ال ساب 73/ 2م م عبد الرتت، اتغهو األسمل العل تة تنهج الدعوة ا،سومتة (2)

 . 1  /2اتر ال الءاب  م  (1)
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 .(2)"ما يُدت و  ُ  ب  إىل دعوة الناس بطري   رع   مت  :"ساا  الدعوة إىل اهلل   و  -7
 .(1)"الطريقة اتقنعة اتمحثرة يف اتدعو مبا يتناسمل مال تال  :"لتمل الدعوة إىل اهلل   مسا-4

 :يتبني مما سبق   
اســـ عجال بعـــ، الـــدعا   :مف ـــوم االســـ عجال هـــل الـــدعو  إلـــف اهلل تعـــالف هـــو أعَّ      

والمــدعوين هــل ه ــ  وتطبيــت مــن ج الــدعو  إلــف اهلل تعــالف وموءوعه،وأســاليب الــدعو  
ـــــنة المط ـــــ  ، ووســـــائل ا،بما ال ي واهـــــت مـــــع هـــــدا وأع المعيـــــار ال  ـــــاي ال ـــــ ي  والسَّ

 ال ـ ي  ال  ـاي:صطالحل لالسـ عجال هـل الـدعو  همـالمف وم االوالمقياو هل ءب  ا
 .المط   والّسنة 

 
 

 
 

    
 
 

 

   
 

    
   
 

                                 
 . الرياض:داع ا بتلتا للنهنر د م13 2( 2)ط  م24صاتغهو  م وساا  الدعوة م عبد الرتت، (2)

 دددد م داع اتءدددل، 21 2(2)ط  م127صماألسدددلوبموود اتددداعث  -الوسدددتلة -لألعدددراب اتو دددوع دعدددوة النددديب  (1)
 . الرياض:للنهنر
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: 
إذ هي وظيفة الرسل عليهم من أزكى األعمال،وأفضل املهمات، لدعوة إىل اهلل ا

يف أمره وهنيه   يبشرون من أطاع اهلل رسلهم اهلل تعاىل مبشرين ومنذرين،أ،الصالة والسالم
العباد حمصورة بني األمر  وأفعال املكلفني من،ون من عصاه وخالفه يف أمره وهنيهوينذر 

اليت  فية اخلمسةيعلى تسميته باألحكام التكلواألصوليون وهو ما اصطلح الفقهاء والنهي،
 .( )احملرم واملكروه والواجب واملندوب واملباح على مل تتش

ألحكام االستعجال كسلوك صادر من املكلفني يتنوع حكمه الشرعي حبسب ا ق  ل  وخ  
،أو مأموراً به أو مندوبًا إليه أو مباحًا مكروهاً  فقد يكون حمرمًا أواخلمسة السابقة، التكليفية

فهو  مندوباً  وأ ،وإن كان واجباً فال شك أنه يكون مذمومًا شرعاً  مكروهاً  وأفإن كان حمرمًا 
 . ( )حممود شرعاً ، أما املباح فال يذم وال ميدح

ال الوارد ذكره يف الكتاب الكرمي والسُّنة وبناًء على ما سبق مت تصنيف أنواع االستعج
 :املطهرة على أنواع احلكم التكليفي اخلمسة فجاءت أنواع االستعجال كاآليت 

 .االستعجال احملرم . 

                                 
 الدمام:هـ ،دار ابن اجلوزي1 2 (  )ط  ،  صاألصول من علم األصول ، حممد بن صاحل العثيمني ،: انظر(  )

 .، مرجع سابق 08 / ،  الوهاب خالفوعلم أصول الفقه ، عبد 
تل جت  " االستقجنو  " عند استقراا  صوت ا اتاقتوا سات تند صنتد  صصوتو عوت  و عوبتد ستوتمتد استق دبو ت ت   ( )

 :ما يلي تلذي ال ي صف عودح  س ذم سبن  دتد ذتك؛" اتجنلد " تلوحو د ، ست  " اتقجن " اتوذب م  ست   

 28سبق خترجيها ص (ڇ ڇ ڍ ڍ ) :وقوله28ص  سبق خترجيها (ٿ ٿ ٿ ٹ) :قوله تعاىل
 .وكال اآليتني يف ذكر العجلة ال مدحاً وال ذماً إمنَّا من باب اخلرب

ڤ ڤ ڤ ) :وقوله تعاىل ٹ ٹ  ٿ ٹ ٹ   (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 82:سورة العنكبوت آية (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) :وقوله21:سورة النمل آية

ٻ ٻ پ پ ٱ ) :،وقوله02 :سورة الشعراء آية (ی ی ی) :وقوله ٻ ٻ 

ڀ ڀ ڀ ٺ اتجنلد ساتقجن  )سعيون اتحريرد ات وعرد في  ت وظ .02 سورة البقرة  ( ...پ پ ڀ 
جو ت ب ولد سُبمينَّد في اتموا األس  ساتموا اتثوصي بن هذه اتد اسد اتو قود عوالسقجنو  في ( ساالسقجنو  

 .اتدع و إتى اهلل تجوتى
 



الستعجال وصلته باألخالق وأنواعهمفهوم ا: الفصل التمهيدي    10 

 . االستعجال املكروه . 
 . التعجل الواجب .2
 . املستحبالتعجل  .2
 . ةاملباح ةالعجل .8

 هـــــم أتبــــاع الرســـــل علــــيهم الصـــــالة والســــالم يبل ـــــون عـــــن اهلل  والــــدعاة إىل اهلل 
،ومـن ذلـك تعلـيم النـا   رساالته للخلق ،فيبينون هلم احلالل واحلرام يف جوانـب حيـا م كلهـا

 .أحكام االستعجال اخلمسة
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. االستعجال احملرم:طلب األولــامل
( )

  
 

وهي متفرقة ،من االستعجال اً أنواعى حترمي تدل عل شرعية   نصوص   الشرع املطهرورد يف     
واملعامالت ويف  العباداتم، وباب العلم والفهم واحل ك  باب  منها يف على عدٍد من األبواب،

، وكلها تدل على منهج اإلسالم يف تربية  وكذلك يف باب األخالق والسلوك،احلرب وال زو
فال فتجعله متوازناً،التكاليف الشرعية اليت تضبط سلوكه املسلم على احللم واألناة عن طريق 

ويتضح ذلك فيما ،التعجليتأىنَّ فيما جيب فيه ال فيها،و  العجلةيستعجل يف مواطن ت ذَّم  
  :يلي
 :االستعجال يف الوضوء بعدم اإلسباغحتريم  -1

الدليل على حترمي االستعجال يف الوضوء بعدم اإلسباغ ما أخرجه اإلمام مسلم رمحه اهلل 
ِمْن َمكََّة ِإىَل اْلَمِديَنِة َحَّتَّ ِإَذا ك نَّا  َرَجْعَنا َمَع َرس وِل اللَِّه  :قَالَ   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو

َل قـَْوم  ِعْنَد الْ  َنا ِإلَْيِهْم َوَأْعَقابـ ه ْم تـَل وح  َلَْ  ،َعْصِر فـَتَـَوضَّئ وا َوه ْم ِعَجال  ِبَاٍء بِالطَّرِيِق تـََعجَّ فَانـْتَـَهيـْ
 .( ).(َوْيل  ِلأَلْعَقاِب ِمَن النَّاِر َأْسِب  وا اْلو ض وَء ):فـََقاَل َرس ول  اللَِّه .مَيَسََّها اْلَماء  

الوضوء بال سل واجب شرعاً ،وتركه حمرم ؛بل ال تصح الصالة  أعضاءمجيع  إن استيعاب   
وإذا كان السبب ،ألن الوضوء شرط لصحة الصالة ،بوضوء َل يستوِف صاحبه مجيع أجزائه 

لعدم كمال الوضوء هو االستعجال ؛ فهو حرام ألنه يؤدي إىل فعل حمرم وهو عدم اإلسباغ 
كم الفعل ألنه وسيلة فيأخذ حتهديد بالويل ،الذي ترتب عليه وجود العقوبة واليف الوضوء ،

يف  ال يؤدي إىل نقصٍ  التعجلا إذا كان أمَّ مؤدية إليه ، وهو الشاهد يف احلديث السابق ،
  .الوضوء ، بل كان كامالً تاماً فهو جائز ألنه َل يؤِد إىل فعل حمرم

عند  لفعله مع وجوب إسباغ الوضوء  ؛لتعجل يف الوضوء ألجل مصلحة جائزفا   

                                 
: فخرج بقولنا. ما هنى عنه الشارع على وجه اإللزام بالرتك؛ كعقوق الوالدين: واصطالحاً . املمنوع  :احملرم ل ة( "  )
حمظوراً : ويسمى. ؛ املكروه" على وجه اإللزام بالرتك: "وخرج بقولنا.؛ الواجب واملندوب واملباح" ما هنى عنه الشارع"

األصول من علم األصول  ".حمظورًا أو ممنوعاً : ويسمى. فاعله أو ممنوعًا واحملرم يثاب تاركه امتثااًل، ويستحق العقاب
 .مرجع سابق ،  ، صحممد بن صاحل العثيمني 

 .852:، رقم احلديث  21 / وجوب غسل الرجلني بكماهلما ،: مسلم ، باب  أخرجه اإلمام(   )
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 .( ).تعجله يف النزول من عرفات إىل مزدلفة إلدراك الصالة 
 :االستعجال يف الركوع والسجودحتريم  -2
ما جاء يف الصحيح أنه الدليل على حترمي االستعجال يف الركوع والسجود يف الصالة    
بَِأْصَحاِبِه ، ُث َّ َجَلَس يف طَائَِفٍة ِمنـْه ْم ، َفَدَخَل َرج ل  ، فـََقاَم ي َصلِّي ،  َصلَّى َرس ول  اهلِل )

َمْن َماَت َعَلى َهَذا َماَت َعَلى تـََرْوَن َهَذا،أَ :  َفَجَعَل يـَرَْكع  َويـَنـْق ر  يف س ج وِدِه ، فـََقاَل النَِّبُّ 
ق ر  اْل  رَاب  الدََّم،كَ   َغْْيِ ِملَِّة حم َمٍَّد ، يـَنـْق ر  َصالََته   َا َمَثل  الَِّذي يـَرَْكع  َويـَنـْق ر  يف س ج وِدِه  َما يـَنـْ ِإمنَّ

 .( ).(َكاجْلَاِئِع الَ يَْأك ل  ِإالَّ التَّْمرََة َوالتَّْمَرتـَنْيِ ، َفَماَذا تـ ْ ِنَياِن َعْنه  
 طمأنينة تصح صالة ال فالتسقط سهواً أو عمداً، الالطمأنينة ركن من أركان الصالة، إنَّ    

 ونقرها كنقر ال رابئها اواالستعجال يف أديرتتب على اإلسراع يف الصالة ، بل وال ت قبلفيها 
ويف هذا داللة على أثر االستعجال ،ظة وهي املوت على غْي ملة الرسول؛العقوبة امل لَّ للدم

 .(2).للعقوبة  م وجب ؛يف العبادة ، وأنه سبب إلبطاهلا
 :االستعجال يف احليض طلبًا النتهاء العدةحتريم  -3
خطبة املرأة املعتدة سواًء عدة وفاة الزوج أو عدة الطالق ، وترتب على هذا  حرَّم اهلل    

ة ، حَّت لو اشرتط أن الدخول باملرأة ال يكون إال حال الِعدَّ أصال ً احلكم حترمي عقد النكاح 
ذريعة الستعجال املرأة يف حيضها طلباً النتهاء بة ستكون ألن إباحة اخِلطْ ،بعد انقضاء عد ا

 .بتحرمي خطبة املعتدة عد ا رغبًة يف النكاح ؛ الذي يؤدي إىل مفاسد منعها الشارع 
فهنا أربعة أقسام ...حكم الوسائل املؤدية للمقاصد:" اهلل يقول العَّالمة ابن القيم رمحه   
وسيلة موضوعة للمباح قصد هبا التوسل  :الثاين.ىل املفسدةإفضاء إلوسيلة موضوعة ل:ولألا

                                 
 هـ،دار   2 (  )، ط    / ،الشرح املمتع على زاد املستقنع ، حممد بن صاحل العثيمني : لالستزادة انظر  ( )

موقع الشبكة اإلسالمية 5 ص/ 1 2در   الدمام،وشرح زاد املستقنع،حممد بن حممد املختار الشنقيطي،:ابن اجلوزي
http://www.islamweb.net . 

 .118:، رقم احلديث  22/ إمتام السجود ،: حممد األعظمي،باب:أخرجه ابن خزمية يف صحيحه،حتقيق  ( )

 .بْيوت:هـ ،املكتب اإلسالمي250 ط عام 

طـــــارق عـــــو  : فـــــتح الباري،عبـــــد الـــــرمحن بـــــن شـــــهاب املعـــــروف بـــــابن رجـــــب الدمشـــــقي،حتقيق:لالســـــتزادة انظـــــر (2)
والقواعد النورانية الفقهية، أمحد بن عبـد احللـيم ابـن تيميـة  . الدمام:هـ ،دار ابن اجلوزي  2 (  )،ط 8/82اهلل،

 .بْيوت:هـ ،دار املعرفة 255 ، ط عام  2/ حممد الفقي ،:حتقيق
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ىل املفسدة لكنها مفضية إوسيلة موضوعة للمباح َل يقصد هبا التوسل :الثالث.ىل املفسدةإ
ىل إ يوسيلة موضوعة للمباح وقد تفض :الرابع.ومفسد ا أرجح من مصلحتها ،ليها غالباإ

هل مها مما جاءت ،القسمني الوسطبقى النظر يف ...رجح من مفسد اأاملفسدة ومصلحتها 
منع ما يؤدي إىل :  الداللة على املنع من وجوه :فنقول ؟و املنع منهماأالشريعة بإباحتهما 

 :الوجه الثامن عشر...احلرام 
وإن كان املرجع  ،م ذلك يف عدة الوفاةحَّت حرَّ  اهلل تعاىل حرم خطبة املعتدة صرحياً  أنَّ   

ىل استعجال املرأة باإلجابة إفإن إباحة اخلطبة قد تكون ذريعة  ،ىل املرأةإيف انقضائها ليس 
 .( )."والكذب يف انقضاء عد ا

 :االستعجال بتقدم رمضان بيوم أو يومنيحتريم  -4
والدليل على التحرمي ما جاًء نصًا على النهي عن التعجل والتقدم لصيام شهر رمضان     

بيوم أو يومني ، وهو صيام يوم الشك ، واملسألة خالفية ، لكن هلا راجح بدليله وهو قوله 
 (: ُِث َّ أَْفِطر وافـَع دُّوا َثالَِثنَي  -ِمثْـَله   -اَل تـَْعَجل وا َشْهَر َرَمَضاَن بِيَـْوٍم َواَل يـَْوَمنْي.)( ).  وهو

يقول العالَّمة  .قول مجهور أهل العلم واألئمة األربعة وغْيهم، وجزم به شيخ اإلسالم وغْيه
 .(2)."وأصح هذه األقوال هو التحرمي:"ابن عثيمني رمحه اهلل بعد ذكره لألقوال يف املسألة

استعجااًل حمرمًا ألنه يفضي إن صيام يوم أو يومني تطوعًا قبل دخول شهر رمضان يعترب    
بزمن ووقت حمدد،  إىل غلو يف العبادة بالزيادة فيها ، وهي فريضة الصيام املخصوصة شرعاً 

 .وهو شهر رمضان
 :امُلورثاالستعجال يف املرياث بقتل حتريم  -5

قتل الوارث ملورثه رغبةً وحرصًا يف احلصول على ماله : أنواع االستعجال احملرم شرعاً  من  
بنقيض مقصوده ، وذلك حبرمانه من املْياث ؛ فمن استعجل  فمثل هذا يعاقبه الشارع 

  ولهقَ شيئًا قبل أوانه ؛ع وقب حبرمانه ، كما هي القاعدة الفقهية املعروفة ،ودليل ذلك 
                                 

 م ،دار اجليل512 ، ط عام 20 /2طه سعد ،:إعالم املوقعني عن رب العاملني ، ابن قيم اجلوزية ، حتقيق  ( )
 .بْيوت

،إســــناده صــــحيح،ط 58  :، رقــــم احلــــديث8/221عبــــداهلل هاشــــم ميــــاين،:أخرجــــه الــــدار قطــــي يف ســــننه ،حتقيــــق( )
 .بْيوت:،دار املعرفة251 عام

 .،مرجع سابق1/208الشرح املمتع على زاد املستقنع ، حممد بن صاحل العثيمني ، (2)
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):  َواَل يَِرث  اْلَقاِتل   ،َيك ْن لَه  َواِرث  فـََوارِث ه  أَقْـَرب  النَّاِ  إِلَْيهِ َوِإْن َلَْ ؛ لَْيَس لِْلَقاِتِل َشْيء
َمْن قـََتَل قَِتياًل فَِإنَّه  اَل يَرِث ه  ، َوِإْن َلَْ َيك ْن َله  ):  قَاَل َرس ول  اللَّهِ ويف رواية أخرى ( ).(َشْيًئا

رَه  ، َوِإْن َكاَن َواِلَده  أَْو وَ   .( ).(َلَده  ، فـََلْيَس لَِقاِتٍل ِمْيَاث  َواِرث  َغيـْ
ويفيد احلديث أن املقتول إذا َل يكن له وارث غْي قاتله ، فْيثه أقرب النا  إليه ، فإن     

رم من املْياث ، وتنتقل الرتكة البن القاتل ،واحلكمة يف ذلك أن القاتل  قتل االبن أباه حي 
أن القاتل نوى الشر وقصده ُث احتال على مورثه كما راً،دَ أخَّره الشارع قَ ؛استعجل أمرًا 

فقتله ، وهذا دليل على أن عاقبة االستعجال ومثرته متباينة حسًا ومعنًا ، وأعظم العواقب 
 .خطراً على املستعجل ، استحقاقه للقتل الستعجاله

 :االستعجال يف ختليل اخلمر ليصري خاًل حتريم -6

  َأنَّ النَِّب  َعْن أََنٍس عن ختليل اخلمر، ف  اهلل وهنى رسول،اخلمر م اهلل تعاىلحرَّ    
ومسألة ختليل اخلمر مسألة خالفية ، الراجح فيها .(2)(الَ :)س ِئَل َعِن اخلَْْمِر تـ تََّخذ  َخالًّ فـََقالَ 

وال رسوله، فيكون باطالً  تَّخليل عمل ليس عليه أْمر اهللألن ال"...حترمي ختليل اخلمر
أنَّ ِعلَّة  :ِإهنا تطه ر، وحتلُّ بذلك، مع كون الفعل حراماً وعّللوا: بعض العلماءوقال ...مردوداً 

خلَّلها َمْن يعتقد  ِحلَّ ِإْن :آخرونوقال .فتكون حالالً النَّجاسة اإلسكار،واإِلسكار قد زال،
له  وِإن خلَّلها َمْن ال حتَِلُّ . كأهل الكتاب؛ اليهود والنَّصارى، َحلَّت، وصارت طاهرة اخلمر

وعلى هذا يكون اخللُّ اآليت من اليهود والنَّصارى حالاًل .وهو أقرب األقوالفهي حرام جنسة 
نعون من شرب اخلمر  .(2)".طاهراً، ألهنم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون ِحلَّه، ولذا ال مي 

 أنَّ  ظنًا منهيل اخلمر ليصْي خاًل لينتفع به ،ويشتد األمر ح رمة إذا استعجل املسلم ختل    
َا اأْلَْعَمال  بِالنـِّيَّاِت  :) لقوله (8)قد زالت بالتخليل ،ألن النية والقصد معترب شرعاً  ةَ مَ رْ احل   ِإمنَّ

                                 
حسن،انظر :،قال عنه الشيخ األلباين2811:، رقم احلديث2 2/2ديات األعضاء ،:أخرجه أبو داود ، باب ( )

   .. 2812:،رقم احلديث0/12 صحيح وضعيف سنن أيب داود،

 ( )،ط102  :، رقم احلديث 0  /1ال يرث القاتل ، : باب كماين،علي الرت :أخرجه البيهقي يف سننه،حتقيق ( )

 .5  /1إرواء ال ليل،:ضعيف هبذا اللفظ ،انظر:قال الشيخ األلباين.حيدر آباد:دائرة املعارف النظاميةهـ ، 222 

  .88 8:، رقم احلديث 1/55حترمي ختليل اخلمر ،: أخرجه اإلمام مسلم ، باب (2)

 .،مرجع سابق222/ الشرح املمتع على زاد املستقنع ، حممد بن صاحل العثيمني ،  (2)

 =( )،ط85 / حممد تامر،: ،زكريا األنصاري ،حتقيق  أسىن املطالب يف شرح رو  الطالب:لالستزادة انظر (8)
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َا ِلك لِّ اْمرٍِئ َما نـََوى من احليل القيم رمحه اهلل أن فعل التخليل وذكر العالَّمة ابن .( ).(َوِإمنَّ
تال هبا  فال جيوز له بعد ذلك  ،له عصْي فخاف أن يتخمر إذا كان...:"قال يف الديِّناليت حي 
وجب ،فإن َل يفعل حَّت ختمر ،ما مينع ختمره أن يلقي فيه أوالّ : فاحليلة  ،أن يتخذه خالّ 

 وعوده خالً ،َل يطهر ألن حبسه معصية؛علفإن ف،وَل جيز له حبسه حَّت يتخلل  ،عليه إراقته
 .استعجال منفعة حمرمة بوسيلة غْي مشروعةوالدافع لذلك .( )".فال تستباح باملعصية ؛نعمة

 :رايةية والسِّاالستعجال يف القود والدِّالنهي عن  -7
يف َرج ٍل َطَعَن  َقَضى َرس ول  اللَِّه ) :أنه  يف احلديثواألصل يف هذه املسألة ما ثبت     

َرأَ :  فـََقاَل َله  َرس ول  اللَّه .أَِقْدين  :َرج اًل ِبَقْرٍن يف رِْجِلِه فـََقاَل يَا َرس وَل اللَّهِ  اَل تـَْعَجْل َحَّتَّ يـَبـْ
فـََعرَِج اْلم ْسَتِقيد   :ِمْنه  قَالَ   فَأَقَاَده  َرس ول  اللَّهِ .فََأََب الرَّج ل  ِإالَّ َأْن َيْسَتِقيَد :قَاَل .ج ْرح َك 

يَا َرس وَل اللَِّه َعرِْجت  َوبـََرأَ :فـََقاَل َله   اللَِّه  فَأََتى اْلم ْسَتِقيد  ِإىَل َرس ولِ .َوبـََرَأ اْلم ْستَـَقاد  ِمْنه  
َرَأ ج ْرح َك فـََعَصْيَتِي  : فـََقاَل َله  َرس ول  اللَّهِ .َصاِحِب  فَأَبـَْعَدَك  ،َأَلَْ آم ْرَك َأالَّ َتْسَتِقيَد َحَّتَّ يـَبـْ

َمْن َكاَن ِبِه ج رْح  َأْن اَل  ؛الرَّج ِل الَِّذي َعرِجَ  بـَْعدَ  ُث َّ أََمَر َرس ول  اللَِّه .اللَّه  َوَبَطَل ج ْرح كَ 
َرأَ ِجرَاَحت ه   لو أن رجاًل  :وصورة املسألة هي  .(2)( فَِإَذا بَرَِئْت ِجرَاَحت ه  اْستَـَقادَ ،َيْسَتِقيَد َحَّتَّ تـَبـْ
 ر حَّت تربأ خمافة سرايةانتظ: فيقال له.أريد أن أقتص:ي عليهقطع يد رجل، فقال اجمل

وحينئٍذ فننتظر إىل أن يربأ، ونعرف حدود اجلناية، فال يقتص من عضو وال طرف، اجلناية،
أصَّر اجملي عليه على إذا لكن  اقتص منه،: وال من جرح إال بعد برئه، فإذا برأ قلنا له

فذهب بعض العلماء إىل انه مي كَّن من القصاص وإذا سرت اجلناية قبل برء اجلرح،القصاص 
عن ذلك كما يف  لنهيه ال مي كَّن حَّت ال تسري اجلناية  والراجح أنه،لقصاصال ي عاد ا

ال تؤيت وداللة احلديث قوية يف أن االستعجال يف القود والديَّة والسراية احلديث السابق،
فلم حتقق العقوبة وعرج اجملي عليه بسبب استعجاله، فقد برأ اجلاينمثارها يف معاقبة اجلاين،

                                                                                            
 .بْيوت:هـ ،دار الكتب العلمية   2 =

 . :رقم احلديث ،2/ بدء الوحي ،: أخرجه اإلمام البخاري ،باب  ( )

هــــــــ،دار 258 (  )،ط  / حممـــــــد الفقـــــــي،:إغاثـــــــة اللهفـــــــان مـــــــن مصـــــــائد الشـــــــيطان،ابن قـــــــيم اجلوزيـــــــة ،حتقيـــــــق( )
 .بْيوت:املعرفة

 .إسناده ضعيف:،قال الشيخ األرناؤوط1022:رقم احلديث  101/  أخرجه اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده،  (2)
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فـََفوَّت باستعجاله حتقيق املقصد ديب اجلاين الستعجال اجملي عليه،منها لتأاملقصد الشرعي 
 .االشرعي واملصلحة املرتتبة عليه

 :الربا الدائن للمدين بطريق استعجالحتريم  -8
َعِن اْلِمْقَداِد ْبِن اأَلْسَوِد ودليل هذه املسألة ما جاء    

ُث َّ َأْسَلْفت  َرج اًل ِماَئَة ِديَناٍر :قَالَ ( )
ِتْسِعنَي ِديَنارًا َوَأح طَّ َعْشَرَة  َعجِّْل ِل :فـَق ْلت  لَه   بـَْعٍث بـََعَثه  َرس ول  اللَِّه  يف  يَخرََج َسْهمِ 

 .( ).(َأَكْلَت رِبًا يَا ِمْقَداد  َوَأْطَعْمَته   ):فـََقالَ  نـََعْم َفذ ِكَر َذِلَك لَِرس وِل اللَِّه : َدنَاِنَْي فـََقاَل 
وصورة من صور احليل املنهي عنها "ضع وتعجل " هذه املسألة الفقهية حتت قاعدة تندرج 

 .(2)مع التفصيل وهي مسألة خالفية الراجح فيها القول بالتحرمي
فقد باع األجل بالقدر الذي أسقطه وذلك عني  ،فإنه إذا تعجل البعض وأسقط الباقي"    
ن زدين يف الديَّ : ن فقال عليه الديَّ  حلَّ  كما لو باع األجل بالقدر الذي يزيده إذا،الربا

يف  زدْ :أو تقول،نمن الديَّ  طَّ ح  من األجل وأَ  طَّ ح  :فأي فرق بني أن تقول ،وأزيدك يف املدة
دين  وحترميه معلوم من،ا الربا جممع على حترميه وبطالنهوهذ ،ناألجل وأزيد يف الديَّ 

 .(2)."اإلسالم،كما يعلم حترمي الزنا واللواط والسرقة 
  .وعلة التحرمي االستعجال؛ املفضي للربا احملرم شرعاً 

 :استعجال املوت لضر نزل باإلنسانحتريم  -9
چ ) :الدليل على حترمي قتل اإلنسان لنفسه ألي سبب من األسباب هو قوله تعاىل    ڃ ڃ 

                                 
 املقــداد بـــن عمـــرو بــن ثعلبـــة بـــن مالــك بـــن ربيعـــة القضــاعي الكندي،صـــحايب جليـــل وأحــد الســـابقني األوليـــني (  )

،وقيـل بـل كـان عبـدا أسـودا فتبنـاه ، وقيـل  ويقـال لـه املقـداد بـن األسـود ألنـه ر يب يف حجـر األسـود بـن عبـد ي ـوث فتبنـاه
 د بـــدراً واملشــاهد كلهـــا، روى عــن رســـول اهلل أيضــا بــل أصـــاب دمــاً يف كنـــدة فهــرب إىل مكـــة وحــالف األســـود، شــه

ســنة ومــات ســنة  10، عـا  وــو  وحـدَّث عنــه علــي بــن أيب طالـب وابــن مســعود وابــن عبـا  ومجاعــة مــن الصــحابة 
 .،مرجع سابق 221،/ ،، الذهِب سْي أعالم النبالء : انظر.ودفن بالبقيع وصلى عليه عثمان بن عفان  ، هـ22

 . 21  ، رقم احلديث 5 /1، ال خْي يف أن يعجله:،باب يف سننه البيهقي أخرجه  ( )

جملة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء  -جملة البحوث اإلسالمية  :لالستزادة انظر( 2)
موقع الرئاسة العامة ، 0/55 ، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،  والدعوة واإلرشاد

 .http://www.alifta.com ، للبحوث العلمية واإلفتاء

   .، مرجع سابق  / ، ، ابن قيم اجلوزية إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (2)
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ڇ ڍ (چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
( ). 

 كان سببًا لقتل اإلنسان نفسه لضر نزل به،وقد ورد يف احلديث الشريف أن االستعجال     
ِإىَل  فـََلمَّا َماَل َرس ول  اللَِّه  ،اْلتَـَقى ه َو َواْلم ْشرِك وَن فَاقْـَتتَـل واَأنَّ َرس وَل اللَِّه )  فقد ثبت

َرج ل  اَل َيدَع  هَل ْم َشاذًَّة  َويف َأْصَحاِب َرس وِل اللَِّه  ،َعْسَكرِِه َوَماَل اآْلَخر وَن ِإىَل َعْسَكرِِهمْ 
فـََقاَل  .َما َأْجَزَأ ِمنَّا اْليَـْوَم َأَحد  َكَما َأْجَزَأ ف اَلن   :فـََقالَ  ،َواَل فَاذًَّة ِإالَّ اتَـّبَـَعَها َيْضرِبـ َها ِبَسْيِفهِ 

َفَخرََج َمَعه   قَاَل  .أَنَا َصاِحب ه   :فـََقاَل َرج ل  ِمْن اْلَقْومِ  .أََما ِإنَّه  ِمْن َأْهِل النَّارِ : َرس ول  اللَِّه 
فَاْستَـْعَجَل  ،َفج رَِح الرَّج ل  ج ْرًحا َشِديًدا :قَالَ  ،َوِإَذا َأْسرََع َأْسرََع َمَعه   ،ك لََّما َوَقَف َوَقَف َمَعه  

 .َعَلى َسْيِفِه فـََقَتَل نـَْفَسه   ُث َّ حَتَاَملَ  ،فـََوَضَع َنْصَل َسْيِفِه بِاأْلَْرِ  َوذ بَابَه  بـَنْيَ َثْديـَْيهِ  ،اْلَمْوتَ 
الرَّج ل   :قَالَ  .َوَما َذاكَ  :قَالَ  .َأْشَهد  أَنََّك َرس ول  اللَّهِ  :فـََقالَ  َفَخرََج الرَّج ل  ِإىَل َرس وِل اللَِّه 

َفَخَرْجت  يف  ،ك ْم ِبهِ فـَق ْلت  أَنَا لَ  .فََأْعَظَم النَّا   َذِلكَ  .الَِّذي ذََكْرَت آنًِفا أَنَّه  ِمْن َأْهِل النَّارِ 
فـََوَضَع َنْصَل َسْيِفِه يف اأْلَْرِ  َوذ بَابَه  بـَنْيَ  ،طََلِبِه ُث َّ ج رَِح ج ْرًحا َشِديًدا فَاْستَـْعَجَل اْلَمْوتَ 

ِإنَّ الرَّج َل لَيَـْعَمل  َعَمَل  : ِعْنَد َذِلكَ  فـََقاَل َرس ول  اللَِّه  .َثْديـَْيِه ُث َّ حَتَاَمَل َعَلْيِه فـََقَتَل نـَْفَسه  
و  ،َأْهِل اجْلَنَِّة ِفيَما يـَْبد و لِلنَّاِ  َوه َو ِمْن َأْهِل النَّارِ  َوِإنَّ الرَّج َل لَيَـْعَمل  َعَمَل َأْهِل النَّاِر ِفيَما يـَْبد 

 .( ).(لِلنَّاِ  َوه َو ِمْن َأْهِل اجْلَنَّةِ 
، فاحلكم على رجل مسلم إذا عظم الذنب اجلزاء من جنس العمل،وتعظم العقوبةإن 

لكن نوع الذنب الذي ،بدخول النار؛ ليس حكمًا سهاًل هيناً  كان جياهد يف سبيل اهلل 
يتضمن فقتل النفس أو ما ي عرف باالنتحار عل حسناته تتأخر وتتقدم العقوبة،اقرتفه، جت

فالنفس ملك هلل تعاىل   ،منها كبْية التعدي على حقوق اهللعددًا من كبائر الذنوب
ة هي اليأ  والقنوط من والكبْية الثانينسان حيق له التصرف فيها بقتلها،لإل وليست ملكاً 

أن واحلديث الشريف شاهد قوي على ،،وضعف الصرب واليقني وسوء الظن به رمحة اهلل،
ستعجال يف وهو اال؛الفعل احملرم شرعاً، يشرتك معه يف التحرمي الوسيلة والسبب املؤدي إليه

خطورة االستعجال وعاقبته الوخيمة يف التخلص من الضر الذي نزل به، ويف هذا داللة على 

                                 
 .5 :، آية النساءسورة (   )

 . 12 : ، رقم احلديث 01 /2ال يقول فالن شهيد، :أخرجه اإلمام البخاري،باب  ( )
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  .( ).داللة على أن صالح القلب له أثره يف صالح السلوك الظاهروفيه أيضاً بعض األمور،
 : االستعجال يف ضرب اخلدمالنهي عن  -10

درجات أصحاب اخللق ورفعت دعت الشريعة اإلسالمية إىل كل خلق فاضل ،
وَل تفرق بني منازل النا  وأقدارهم يف وجوب التعامل مع كافة النا  باألخالق احلسن،

عن ضرب اخلدم واإلساءة إليهم ،وعدم العجلة يف  الفاضلة،ومن ذلك هني الشارع 
َعِجَل :قَالَ   َعْن ِهاَلِل ْبِن َيَسافٍ ف) معاقبتهم على ما يصدر منهم من تقصْي وخلل 

( )فـََقاَل َله  س َوْيد  ْبن  م َقرِّنٍ  .َشْيخ  فـََلَطَم َخاِدًما َله  
: َلَقْد  ،َعَجَز َعَلْيَك ِإالَّ ح رُّ َوْجِهَها

َعٍة ِمْن َبىِن م َقرٍِّن َما لََنا َخاِدم  ِإالَّ َواِحَدة   َرأَيـْت ِي   َفَأَمَرنَا َرس ول  اللَّهِ  ،َلَطَمَها َأْصَ ر نَا،َساِبَع َسبـْ
 َجاَء َرج ل  ِإىَلَ اْلنَِّبِّ )فجعل كفارة ضرب اخلادم عتقه ،ويف رواية أخرى (2)(.َأْن نـ ْعِتَقَها 

 َيَا َرس ْوَل اْللَِّه َكْم َأْعف َو َعِن اخْلَاِدِم ؟ َفَصَمَت َرس ْول  اْللَِّه  :فـََقال  َيَا َرس ْوَل اْللَِّه   :ُث َّ قَال
 .(2).(ك ْل يـَْوِم َسْبِعنْيَ َمرَّةً :ف َو َعِن اخْلَاِدِم ؟ فـََقالَ َكْم َأعْ 

نه يف اليوم سبعني للسائل عن كيفية معاملة اخلدم،بأن يعفو ع توجيه الرسول إنَّ 
لعجلة يف التعامل مع مشاكل وعدم اقوية يف وجوب ضبط النفس والتأين،داللته مرة،

 .ولكن اجلد واحلزم مع الرفق واحللمفراط وال تفريط،وزورا،فال إ،واحلكم عليهم ظلماً اخلدم
 :عارةتاالستعجال يف احلياة املسحتريم  -11

واليت تسمى أيضًا باحلياة املستعارة  النوازل الفقهية املعاصرة مسألة املوت السريري من   
حيكم األطباء ِبوت دماغ اإلنسان مع وجود نبض القلب وحركة النَـَفْس اليت تستمر  أنَّ :وهي

مع وجود واقع أنَّ بعض مت سحبها ملات اإلنسان من حلظته، بوجود األجهزة الطبية اليت لو

                                 
(  )ط  ، 21/ ، عبد اهلل اجلربوع ،أثر اإلميان يف حتصني األمة اإلسالمية ضد األفكار اهلدامة :لالستزادة انظر(  )

 .املدينة النبوية:عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية  ،هـ 2 2 

أخو النعمان  ، يفأبو عدى ، و يقال أبو عمرو  الكو  ،يكىنصحايب جليل ، سويد بن مقرن بن عائذ املزين(   )
.  النسائي –الرتمذي  -أبو داود  -مسلم  -روى له البخاري يف األدب املفرد  ،والد معاوية بن سويدو بن مقرن ،

 .252 /2معرفة الصحابة، أليب نعيم األصفهاين ، :انظر

 . 225:، رقم احلديث 8/5من لطم خادماً ،صحبة املماليك وكفارة :أخرجه اإلمام مسلم ، باب( 2)

،قــــــال عنــــــه الشــــــيخ  51 :،رقــــــم احلــــــديث51 /1،النهــــــي عــــــن ضــــــرب اخلــــــدم وشــــــتمهم:خرجــــــه الرتمــــــذي،بابأ(2)
 .525 :،رقم احلديث2/225صحيح وضعيف سنن الرتمذي،:صحيح،انظر:األلباين
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 . املرضى يبقى شهوراً أو سنوات على حالة املوت الدماغي ُث يفيق ويستأنف حياته
وقد كثرت مثل هذه احلاالت يف زماننا وعمت البلوى هبا، واليت تستوجب حكماً شرعياً     

هزة فيتحملون اإلُث يف قتل فال يستعجلون بسحب األج،َيْستَـْهِدي به األطباء يف عملهم
الشرعي هو االستعجال أم احللم ،وقد ي طلق عليه البعض باملوت الرحيم ، فهل احلكم النفس

 ؟ مل مع هذه النازلةواألناة يف التعا
هل هذه النوعية من  السؤال؟...":حفظه اهلل( )يقول فضيلة الدكتور حممد الشنقيطي   

املرضى تعترب ميتة، وينبي عليها ما ينبي على احلكم ِبوت اإلنسان، من شرعية سحب 
كم األجهزة واحلكم بكونه ميتًا حَّت يورث، ووو ذلك من التبعات الفقهية املرتتبة على احل

حتتاج إىل حبث من جهة : ِبوت اإلنسان، أم أنه ليس ِبيت؟ يف احلقيقة هذه املسألة أوالً 
إثبات موت الدماغ، فاألطباء أنفسهم َل يتفقوا على صي ة معينة وشروط معينة ت بني أو 
حتّدد بالدقة املوت احلقيقي للدماغ، وهناك قرابة ثالث مدار  لألطباء يف حقيقة إثبات 

غ، واملشكلة ليست هنا، املشكلة أن معرفة موت الدماغ، والتأكد أنه قد مات موت الدما 
ال ميكن التوصل إليه يف أقوى املدار  الطبية إال بواسطة أجهزة دقيقة ال تتيسر يف غالب 

 .األمكنة
ولذلك فاالستعجال باحلكم، بكون هذا موتًا حيتاج إىل نظر، واألصل الشرعي يقتضي    

كانت فيه الروح اليت هي كم حبياته؛ ألن احلركة دالة على الروح، واجلسم  أن من به حركة حي
وَل  كانا  األصل بقاء ما كان على م :وعلى هذا فإننا نقول،وأثرها اليت هي احلركةاحلقيقة،

أجد دلياًل شرعيًا صحيحًا يدل على أن موت الدماغ يدل على موت اإلنسان، بل وقعت 
وهذا أمر يؤكد أن االستعجال يف مثل هذه القضايا حيتاج إىل ...حوادث ختالف هذا

 .( )".نظر
الشرعية اليت يرتتب عليها له آثاره وأبعاده  ،إن االستعجال كسلوك يصدر من اإلنسان   

 .وهذا يؤكد أمهية دراسة العجلة واالستعجال كفعل له أثره وعاقبتهمتعلقة،حقوق وواجبات 
                                 

ورع  حممد بن حممد املختار الشنقيطي ، عضو هيئة كبار العلماء ، من علماء السعودية املعاصرين ، فقيه أصول ، ( )
. النبوي زاهد،له جهده وفضله يف العلم والدعوة ، له دور  يف كافة مناطق اململكة إىل جانب درو  احلرم

 http://www.shankeety.net .املوقع الرمسي للشيخ : انظر

 .، مرجع سابق 15ص/ 8 زاد املستنقع ، حممد بن حممد املختار الشنقيطي ،در   شرح  ( )
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( )املكروهاالستعجال :املطلب الثاني
  

 

 :االستعجال يف األكل ألجل الصالةكراهة  -1

من صور التيسْي على العباد ومراعاة حاجا م يف باب األحكام الشرعية كراهة أن يقوم    
عن العجلة يف  ،فقد ورد هنيه ه ونفسه تتوق إليهؤ وقد حضر عشااملفروضة املرء للصالة 

أماَّ مصلحة العبد الدينية والدنيوية، ذلك حتقيقويف ،ل طعام العشاء ألجل إدراك الصالةتناو 
، ولو قام فصالته  إليه وقادر  عليه فال يقوم للصالة وهو مش ول بشيء هو حمتاج  الدينية 

،( )صحيحة ؛ لكنها منتفية الكمال النش ل فكره بطعامه عن ، حبيث لو ترك العشاء وصلىَّ
 . صالته ،فكانت املصلحة إشباع حاجته الدنيوية ُث التفرغ للصالة

فَاْبَدء وا ِبِه قـَْبَل َأْن ت َصلُّوا  ،ِإَذا قـ رَِّب اْلَعَشاء  َوَحَضَرِت الصَّالَة  :)ذلك قوله  ودليل    
ْم )واية أخرى ويف ر (2).(َواَل تـَْعَجل وا َعْن َعَشاِئك مْ  ،َصالََة اْلَمْ ِربِ  ِإَذا و ِضَع َعَشاء  َأَحدِك 

 عمر عبد اهلل بنوكان  (2).(فَاْبَدء وا بِاْلَعَشاِء َوالَ يـَْعَجَلنَّ َحَّتَّ يـَْفر َغ ِمْنه  ، َوأ ِقيَمِت الصَّالَة  
 .(8).وإنه ليسمع قراءة اإلمام ؛ها حَّت يفرغتيفال يأ ،قام الصالةوضع له الطعام وت  ي  
 :االستعجال يف ذبح النسك قبل الصالةكراهة  -2

 بإصالحهوذلك ؛مبدأ حتمل املسؤولية عند وقوع اخلطأ:من منهج اإلسالم يف تربية أتباعه   
اجلهل فيها عذرًا بعكس  ترب  عْ فإن األوامر الشرعية ال يـ  حَّت لو كان اخلطأ صادرًا عن جهل،

 .(1) معترب   ،فإن اجلهل فيها عذر  النواهي
فهي عبادة شرعية خمصوصة زمن ذبح النسك بعد صالة العيد، الرسول فقد وقتَّ  

                                 
ما هنى عنه الشارع ال على وجه اإللزام بالرتك؛ كاألخذ بالشمال واإلعطاء : واصطالحاً . ب ضامل: املكروه ل ة( "  )

؛ " ال على وجه اإللزام بالرتك: "وخرج بقولنا. ؛ الواجب واملندوب واملباح" ما هنى عنه الشارع: "فخرج بقولنا. هبا
   ص،األصول من علم األصول،حممد بن صاحل العثيمني ".يثاب تاركه امتثااًل، وال يعاقب فاعله: واملكروه. احملرم

 .مرجع سابق
 .،مرجع سابق25 /2 الشرح املمتع على زاد املستقنع ، حممد بن صاحل العثيمني ،:لالستزادة انظر ( )

 . 10  :، رقم احلديث5 / كراهة الصالة حبضرة الطعام ،: مسلم ، باب  أخرجه اإلمام( 2)
 . 1  :، رقم احلديث 5 / كراهة الصالة حبضرة الطعام ،  :، باب املرجع السابق  (2)

 . 12:، رقم احلديث 25 / إذا حضر الطعام وأقيمت الصالة ،: أخرجه اإلمام البخاري ،باب  (8)

 .،مرجع سابق1/281الشرح املمتع على زاد املستقنع ، حممد بن صاحل العثيمني ،:لالستزادة انظر  (1)
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بالذبح بعد الصالة الة فقد أخطأ؛ وعليه إصالح اخلطأ،بوقت،فمن استعجل وذبح قبل الص
َمْن َصلَّى َصاَلتـََنا َوَنَسَك :) يـَْوَم النَّْحِر بـَْعَد الصَّاَلِة فـََقالَ   َرس ول  اللَّهِ  ودليل ذلك خ ْطَبة  

فـََقاَم أَب و بـ ْرَدَة ْبن   (َوَمْن َنَسَك قـَْبَل الصَّاَلِة فَِتْلَك َشاة  حلَْمٍ  ،فـََقْد َأَصاَب النُّس كَ  ،ن س َكَنا
َوَعرَْفت  َأنَّ اْليَـْوَم  ،َواللَِّه َلَقْد َنَسْكت  قـَْبَل َأْن َأْخر َج ِإىَل الصَّاَلةِ  :فـََقاَل يَا َرس وَل اللَّهِ  ( )نَِيارٍ 
تِْلَك   :فـََقاَل َرس ول  اللَِّه  .فـَتَـَعجَّْلت  فََأَكْلت  َوَأْطَعْمت  أَْهِلي َوِجْيَاين  ،م  َأْكٍل َوش ْربٍ يـَوْ 

ر  ِمْن َشايَتْ حلَْمٍ  ،ِإنَّ ِعْنِدي َعَناقًا َجَذَعةً  :فـََقالَ  .َشاة  حلَْمٍ   :قَالَ  ؟فـََهْل جت ْزِئ  َعيِّ  ،َوِهَي َخيـْ
 .( ).(َئ َعْن َأَحٍد بـَْعَدكَ َوَلْن جت ْزِ  .نـََعمْ 
؛ وَل يعذره بإسقاط النسك  فذبح قبل الوقت ،فلم يعاقبه الرسول  تعجل أبو بردة    

وداللة احلديث قوية يف ضبط أداء املسلم للتكاليف الشرعية بأوقا ا عنه،بل أمره باإلعادة،
    .الرتيث واألناةاملخصوصة بعيداً عن العجلة واالستعجال ، وتدريب سلوكي عن 

 :استعجال الطالق بالثالثكراهة  -3

العالقات اإلنسانية عامًة والعالقة الزوجية خاصًة حتتاج إىل الصرب والتصرب، وال تستمر إال    
باحللم واألناة من طريف العالقة مع بعضهما البعض ، وقد شرع اهلل تعاىل الطالق وجعله 

ڭ  ہ ہ ہ) : قال تعاىلنيمرت ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

وئ  ەئ  ى ى ائ ائ ەئ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ېئ ېئ ىئ ىئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  (وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
وكانت عادة النا  يف الطالق على  (2)

 عهد رسول اهلل
  وخالفة الصديق  وسنتني من خالفة الفاروق  َّق ثالثًا من ي طل
سب له واحدة ، ْي النا  على عهد لكن ت َّ مع وجود كراهة للفظ الطالق الذي نطق به ، حت 

فكثر الطالق يف عهده ،صدوهنا ثالثاً وهم يقفصاروا يستسهلون الطالق بالثالث  عمر
ملصاحل رعايته وعظيم  فقهه فمن  .يف تطليق نسائهم بالثالثوعجلتهم لسرعة الرجال 

                                 
وهــو  ،امسـه هـاين صـحايب جليــل  األنصـاري مــن حلفـاء األو  ، يالقضـاع ىبـن عمـرو البلــو  أبـو بـردة بـن نيــار(   )

ث وبقـي إىل الدولـة األمويـة ، حديثـه يف الكتـب السـتة وحـدَّ ، خال الرباء بن عازب ،شهد العقبة وبدراً واملشاهد النبويـة 
سـْي أعـالم  :انظـر هــ 2املوصوفيني تـويف سـنة  عنه الرباء بن عازب وجابر بن عبد اهلل وبشْي بن يسار، وكان أحد الرماة

 .، مرجع سابق 8 /2النبالء ، الذهِب ،
 .520:، رقم احلديث 222/ كالم اإلمام والنا  يف خطبة ،:،باب البخاري أخرجه اإلمام(   )

 .5  :، آيةالبقرةسورة   (2)
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، أمضى عليهم  ر  هبمادهم عن الشر الذي يضَّ ،وإبع ،وتوجيههم للخْي الذي ينفعهمللنا 
ق ثالثاً بانت منه زوجته ، ليتحمل الرجال مسؤولية استعجاهلم يف أمر جعل قوهلم ، فمن طلَّ 

األمر جد  ال هزل فيه ،فيكون قضاء أمْي  هلم فيه أناة ،وليكون خرباً ملن بعدهم أنَّ تعاىل اهلل 
  ( ).قهم كما أمر اهلل تعاىل به على مراحلباعثاً هلم وحافزاً ليكون طال املؤمنني 

َوَأَِب َبْكٍر َوَسَنتَـنْيِ ِمْن  َكاَن الطَّاَلق  َعَلى َعْهِد َرس وِل اللَِّه ):َعِن اْبِن َعبَّاٍ  قَالَ ف   
أَْمٍر  اْستَـْعَجل وا يف ِإنَّ النَّاَ  َقِد :فـََقاَل ع َمر  ْبن  اخلَْطَّابِ  .َطاَلق  الثَّاَلِث َواِحَدةً  ،ِخالََفِة ع َمرَ 

َناه  َعَلْيِهمْ ، َقْد َكاَنْت هَل ْم ِفيِه أَنَاة      .( )(.فََأْمَضاه  َعَلْيِهمْ . فـََلْو أَْمَضيـْ
 :االستعجال يف ختم القرآن قبل ثالثة أيامكراهة  -4

ولذلك كثرت واحلرص على تدبره وفهم معانيه مطلب شرعي ، القرآن الكرمي تالوة
د الرسول  األحاديث اليت تبني أجر التالوة ومنزلة القارئ يف الدنيا ودرجته يف اآلخرة،وقد حدَّ

 يف كما جاء   ،املدة اليت يستحب للمسلم أن خيتم هبا كتاب اهلل قراءًة وهي سبعة أيام
َعَلى  ك لِّ َسْبٍع َواَل َتزِدْ   فَاقـَْرْأه  يف )...:  َرس ول  اللَّهِ  قَالَ  :قَالَ  َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو قصة
ويف حديث  (2).(َوجلََِسِدَك َعَلْيَك َحقًّا،َولَِزْورَِك َعَلْيَك َحقًّا،نَّ لَِزْوِجَك َعَلْيَك َحقًّافَإِ .َذِلكَ 

َرس ول   قَالَ  .ئاّ أنَّ من ختم القرآن يف أقل من ثالث فهو َل يفقه منه شي آخر يبني النِب 
 .(2).(ي ِفِقه  َمْن قـََرأَ اْلق ْرَآَن يفْ أََقلَّ ِمْن َثاَلثٍ  ال:)  اللَّهِ 
يف مسألة كيفية ختم القرآن الكرمي قراءًة، يدل على منهجه  هذا البيان واإليضاح منه     
 على أنَّ حتقق العبادات مقصدها الشرعي يف زيادة األناة واحللم ،و  على يف تربية أمتَّه

فمن خيتمه دون ثالث الستعجال يف تالوة القرآن الكرمي،وذلك برتك ا،والفقه فيهاإلميان 
َل يتدبر معانيه ويعرف أحكامه ،وغالب من يفعل ذلك يهزه القراءة ، لكنه  تب له أجر  ي كْ 

ولذلك ي كره ختم القرآن الكرمي يف أقل من ثالث لياٍل استعجاال هزاً ال يدرك له معناً وفقهاً،
 . امتثاالً لنصحه ن يف شهر رمضان،لو كاخلتمه ؛حَّت 

                                 
 .0/10 ثالث،الطالق : املنهاج شرح صحيح مسلم ، النووي ، مرجع سابق ، باب: انظر  ( )

 .2121 :، رقم احلديث 52 /2طالق الثالث ،: أخرجه اإلمام مسلم ، باب   ( )

 .151 :، رقم احلديث 1 /2النهي عن صوم الدهر،: املرجع السابق ، باب  (2)

إسناده صحيح على :،قال عنه الشيخ األلباين252 :،رقم احلديث 222/ القرآن، حتزيب:أخرجه أبو داود،باب (2)
 .10  :،رقم احلديث25 /8حتزيب القرآن،:صحيح أيب داود،باب:شرط الشيخني،انظر
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 :الكريم االستعجال يف أخذ األجرة يف القرآنكراهة  -5

دم هبا كتاب اهلل اليت خي ْ  األعمال املهمة والفاضلة من القرآن الكرمي وتدريسه تعليم 
  َعْن النَِّبِّ ،وأخذ األجرة على تعليمه جائز، ملا ثبت َأَخْذمت ْ َعَلْيِه َأَحقُّ َما :)أنه قال

يكون فيه بعض من  أنه سيأيت زمان   املوحى إليه بال يب وهو  وأخرب( ).(َأْجرًا ِكَتاب  اللَّهِ 
لم القرآن حريصًا على أجرته أكثر من حرصه على تعليم كتاب اهلل، يستعجل أخذ أجره يـ عَّ 

َنا َرس ول  : السَّاِعِديِّ قَالَ َسْهِل ْبِن َسْعٍد  عنفوال حيتسب أجره األخروي ،الدنيوي  َخرََج َعَليـْ
َوِفيك ْم اأْلَمْحَر  َوِفيك ْم اأْلَبـَْيض   ،احلَْْمد  لِلَِّه ِكَتاب  اللَِّه َواِحد  :)يـَْوًما َوَوْن  نـَْقرَتِئ  فـََقالَ  اللَِّه 

يـ تَـَعجَّل  َأْجر ه  َواَل ،ه  َكَما يـ َقوَّم  السَّْهم  اقـَْرء وه  قـَْبَل َأْن يـَْقَرأَه  أَقْـَوام  ي ِقيم ونَ  ،َوِفيك ْم اأْلَْسَود  
فيكم طوائف خمتلفة،سيكون  واألمَّة من بعدهم أنَّ  تنبيه الصحابة  ومراده ( ).(يـ َتَأجَّل ه  

احلرص على :،ال يليق ِبسلم التخَّلق هبا وهيم مع القرآن حال  مذمومة مكروهةمنهم نا  هل
فال تكونوا مثلهم يف رص على حتقيق املنفعة اإلميانية،احل أجرة تعليم القرآن أكثر من

 .(2).استعجاهلم ملنفعة الدنيا قبل اآلخرة
 :االستعجال يف طلب اإلجابة على الدعاءكراهة  -6

ى ائ ) :قال تعاىل ،إىل اهلل تقرب هبا العبدالدعاء من أعظم العبادات اليت ي

ېئ ىئ ىئ ىئ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

(ی
َما َعَلى اأْلَْرِ  م ْسِلم  :) يقني ال شك فيه لقوله  وإجابة الدعاء من املوىل  (2)

َما َلَْ َيدْع  بِِإُثٍْ َأْو َقِطيَعِة  ،أَْو َصَرَف َعْنه  ِمْن السُّوِء ِمثْـَلَها ،َيْدع و اللََّه ِبَدْعَوٍة ِإالَّ آتَاه  اللَّه  ِإيَّاَها
لكن قد يضعف يقني الداعي  (8).(اللَّه  َأْكثـَر  :قَاَل  .ِإًذا ن ْكِثر  :فـََقاَل َرج ل  ِمْن اْلَقْوِم . َرِحمٍ 

لن يستجيب دعائه،فعندئذ   وينقص إميانه فينتج عن ذلك تركه للدعاء ،ظنًا منه أن اهلل

                                 
 .8208،رقم احلديث 158/ ،ما يعطى يف الرقية على أحياء العرب بفاحتة الكتاب:،بابأخرجه اإلمام البخاري(  )

،قال عنه الشيخ 101:، رقم احلديث252/ ما جيزىء األمي واألعجمي يف القراءة ،:داود،باب بوأ أخرجه ( )
 .152:،رقمه5 2/2،ما جيزىء األمي واألعجمي يف القراءة:باب  داود،صحيح أيب:حسن،انظر حديث:األلباين

  . الريا :مكتبة الرشد  هـ ،0 2 (  )،ط2 /2خالد املصري ،:شرح سنن أيب داود،حممود العيي، حتقيق (2)

 . 51 :، آية  البقرةسورة (  2)
 حسن صحيح:،قال عنه الشيخ األلباين2812:، رقم احلديث8/811انتظار الفرج وغْيه،: بابأخرجه الرتمذي،( 8)

  .1 5 :،رقم احلديث 5 /2صحيح سنن الرتمذي،:انظر
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حد وي كره للعبد الداعي فعل ذلك، ألن استعجال إجابة الدعاء أ.يستحسر ويرتك الدعاء
اَل يـَزَال  ي ْسَتَجاب  لِْلَعْبِد َما َلَْ َيدْع  بِِإُثٍْ أَْو َقِطيَعِة َرِحٍم َما  : ( لقوله أسباب موانع اإلجابة

 ،َقْد َدَعْوت  َوَقْد َدَعْوت   :يـَق ول   :)قَاَل ؟ ِقيَل يَا َرس وَل اللَِّه َما ااِلْسِتْعَجال   (َلَْ َيْستَـْعِجْل 
َعاءَ  ،فـََلْم أََر َيْسَتِجيب  ِل   .( ).(فـََيْسَتْحِسر  ِعْنَد َذِلَك َوَيدَع  الدُّ

داللة احلديث لفظية على أن عاقبة استعجال الدعاء هي منع اإلجابة ، ولذلك كثرت  
التزامها والتعبد هبا لتحقيق النصوص الشرعية اليت تبني أن للدعاء آدابًا وشروطًا جيب 

 .ءاستجابة الدعا
 :يف الصالة االستعجال يف طريقة الدعاءكراهة  -7

 قع من بعضهم خطأو  رِبا،و الصالة املفروضة كيفية أداء صحابته  الرسول  معلَّ   
َع َرس ول  اللَِّه ومن ذلك أنه ، فيصححه له  َجِّْد اللََّه  مسَِ َرج اًل َيْدع و يف َصاَلتِِه َلَْ مي 

ُث َّ َدَعاه  فـََقاَل َله  أَْو لَِ ْْيِِه  ؛َعِجَل َهَذا:)  فـََقاَل َرس ول  اللَّه تـََعاىَل وَلَْ ي َصلِّ َعَلى النَِّبِّ 
ُث َّ َيْدع و   ُث َّ ي َصلِّي َعَلى النَِّبِّ  ،َناِء َعَلْيهِ ِإَذا َصلَّى َأَحد ك ْم فـَْلَيْبَدْأ بَِتْمِجيِد َربِِّه َجلَّ َوَعزَّ َوالثَـّ 

بدأ مباشرة  فهو،على هذا املصلي بأنه عجل يف صالته  حكم رسول اهلل( ).(بـَْعد  ِبَا َشاءَ 
فوجهَّه إىل الصواب،وهو استحباب ،والصالة على الرسول  بالدعاء قبل متجيد اهلل 

،فدلَّ هذا قبل دعائه،وَل يأمره بإعادة الصالة والصالة على الرسول  الثناء على اهلل 
استعجااًل،إْذ لو كان  على الرسولوالصالة  على اهلل وهو ترك الثناءعلى أنَّ فعله مكروه ،

حمرمًا لبطلت صالته وأمره باإلعادة،وموطن اخلطأ كان من املصلي يف التشهد األول الذي 
رب بسجود السهو إذا نسيه املصليهو واجب من واجبات الصالة   .(2)،جي 

 :بسرده االستعجال يف الكالمكراهة  -8

أسوة حسنة،يف ص ْي األمور وكبْيها ويتفاوت  لنا يف رسول اهلل  قد جعل اهلل 
فيه الدعاة  ر  ذَ زيادًة ونقصانًا ،ومن النقص الذي يقع وال يـ عْ  يهم به املسلمون يف تأسِّ 

                                 
 .   1:، رقم احلديث 5/15عجل ، بيان أن يستجاب للعبد ما َل يست: ،باب مسلم  أخرجه اإلمام(  )

صحيح :صحيح،انظر:قال عنه الشيخ األلباين.11  ،:، رقم احلديث 50 /2الدعاء ،:باب، أخرجه أبو داود(   )
 . 25 :،رقم احلديث 2/25وضعيف سنن أيب داود،

 .،مرجع سابق8/258، العييحممود شرح سنن أيب داود،:لالستزادة انظر  (2)
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 يتكلم بكالم فصلٍ  يف الكالم واحلديث ،فقد كان  طريقته وهديه ،هو  إىل اهلل 
وال يسرد احلديث سرداً راد احمل صي أن يع دَّه ال حصاه،واضحٍ حيفظه من جيلس عنده ،ولو أ
،فمن عيوب بعضه إثر بعض لئال يلتبس على املستمع؛أي َل يكن يتابع احلديث استعجاالً 

فال يفهم أو حروفًا من الكلمات،من الكلمات، ءً أجزا بعض املتكلمني عجلًة أنه يأكل
وقد أنكرت أم املؤمنني عائشة رضي اهلل ،اً ز ه هز أو أنه يسرع فيها إسراعًا يهالسامع معناه،

ع ْرَوة  ْبن  عن ف) استعجاله يف الكالم وهو حيدث عن الرسول  عنها على أيب هريرة 
َجاَء َفَجَلَس ِإىَل َجاِنِب ح ْجَريت ،َأاَل يـ ْعِجب َك أَب و ف اَلنٍ  :َعْن َعاِئَشَة أَنَـَّها قَاَلتْ   الزُّبـَْْيِ 

َوَلْو  ،فـََقاَم قـَْبَل َأْن أَْقِضَي س ْبَحيِت  ،ي ْسِمع ِي َذِلَك وَك ْنت  أ َسبِّح    حي َدِّث  َعْن َرس وِل اللَِّه 
منكرة عليه طريقته  ( ).(َيْسر د  احلَِْديَث َكَسْردِك مْ َلَْ َيك ْن   أَْدرَْكت ه  لََرَدْدت  َعَلْيِه ِإنَّ َرس ولَ 

َكاَن   ) :قَاَلتْ  َعْن َعاِئَشَة  ويف رواية أخرى. يف سرد الكالم ،ال حتديثه عن الرسول 
َفْصٍل حَيَْفظ ه  َمْن َتَكلََّم ِبَكاَلٍم ،َلِكنَّ َكاَن إَِذا َتَكلَّمَ وَ ،اْلَكالم  َكَسْردِك مْ  اَل َيِسرَّد   َرس ْول  اْللَِّه 

َعه    .( ).(مسَِ
أفصَح خلق اهلل، وأعذهَبم كالماً،   كان:"فيقول كالمه رمحه اهلل  يصف ابن القيم 

األرواح، وأسرَعهم أداًء، وأحالهم َمْنِطقاً، حَّت إن كالمه لََيْأخ ذ  ِبجامع القلوب، وَيسِب 
ه العادُّ وكان إذا تكلم تكلَّم بكالم م  .ويشهد  له بذلك أعداؤه ٍ يعدُّ ، ليس هِبَذٍّ فصَِّل م بَـنيَّ

فظ، بل هدي ه فيه أكمل  ل ه السكتات بني أفراد الكالم،وال منَقطع ختلَّ م سرِِع ال حي 
ٍ َيْسر د  سردَكم هذا، ولكن كان يتكلَّم بكالم ب  ما كان رسول اهلل: قالت عائشة.اهلدي نيِّ

ه، وكان إذا سلَّم سلَّم ي عيد الكالم ثالثًا لِي عقَل عنوكان كثْياً ما .َفْصٍل حيفظه من جلس إليه
وكان طويَل السكوت ال يتكلم شي غِْي حاجة، يفتتح  الكالم وخيتتمه بأشداقه، .ثالثاً 

ويتكلم جبوامع الكالم، َفصٍل ال فضول وال تقصْي، وكان ال يتكلم فيما ال يَعنيه، وال يتكلم 

                                 
 .2218: ، رقم احلديث ،2/ 201صفة النِب : البخاري، بابأخرجه اإلمام  ( )
كيــــف كــــان كــــالم :بــــاب،حممــــد ناصــــر الــــدين األلباين:احملمدية،حممــــد بــــن ســــورة الرتمــــذي،حتقيق خمتصــــر الشــــمائل( )

 .األردن:املكتبة اإلسالمية (ط.د)  5 :، رقم احلديث   ، /  5الرسول
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 .( )."إال فيما يرجو ثوابه
 :االستعجال على األطفال يف تربيتهمكراهة  -9

فكل طور ومرحلة أطوار ،وجعل خلقه يف أحسن تقومي، خلق اهلل تعاىل اإلنسان يف
عمرية مير هبا اإلنسان،هلا خصائصها النفسية واجلسمية والعقلية ،اليت يرتتب عليها مستوى 

 منهج واضح وله رء،رحلة العمرية اليت مير هبا املمناسب من االحتياجات اليت تتوافق مع امل
 ه تهاومن ذلك كر يف التعامل مع األطفال والشباب والرجال والشيوخ من كال اجلنسني ،

لالستعجال يف تربية األطفال ، ألهنم غصون غضَّة طرية حتتاج إىل وقت وجهد ليكون منوها 
 ن معرفةً لقَّ جل عليهم يف نوعية املعرفة وحجمها وكميتها ،في  عْ تَـ صحيحًا سليماً، ال ي سْ 

جل عليهم يف مستوى السلوك تناسب الرجل الناضج،لي قال عنه طفل مبدع متميز، وال ي ستع
 .( )أسوة حسنة ولنا فيه ، ،فيطلب منهم القيام بعبادات تناسب العابد الزاهدودرجته

اٍد َعْن أَبِيِه قَالَ َعْن َعْبِد اللَِّه بْ ف    َنا َرس ول  اللَّ : ِن َشدَّ يف ِإْحَدى َصاَليَتْ اْلَعِشيِّ  ِه َخرََج َعَليـْ
َم النَِّبُّ ،الظُّْهِر أَْو اْلَعْصِر َوه َو َحاِمل  احلََْسَن َأْو احلْ َسنْيَ  فـََوَضَعه  ُث َّ َكبـََّر لِلصَّاَلِة  فـَتَـَقدَّ
َعَلى  ْعت  َرْأِسي فَِإَذا الصَِّبُّ ِإينِّ َرفَـ  :فـََقالَ  ،َفَصلَّى َفَسَجَد بـَنْيَ َظْهرَايَنْ َصاَلتِِه َسْجَدًة َأطَاهَلَا

 .الصَّاَلةَ   فـََلمَّا َقَضى َرس ول  اللَِّه ،فـََرَجْعت  يف س ج وِدي  ،َوه َو َساِجد   َظْهِر َرس وِل اللَِّه 
يَا َرس وَل اللَِّه ِإنََّك َسَجْدَت بـَنْيَ َظْهرَايَنْ َصاَلِتَك َهِذِه َسْجَدًة َقْد َأطَْلتَـَها َفظَنَـنَّا  :قَاَل النَّا   

َوَلِكنَّ اْبِي اْرحَتََلِي  ،َفك لُّ َذِلَك َلَْ َيك نْ  :قَالَ  ،َأْو أَنَّه  َقْد ي وَحى ِإلَْيكَ  ،أَنَّه  َقْد َحَدَث أَْمر  
 .(2).(َعجَِّله  َحَّتَّ يـَْقِضَي َحاَجَته  َفَكرِْهت  أَْن أ  

 :كراهة التسرع يف طلب القضاء واحلكم بني الناس  -10

،وقد أرشد الرسول فون فيه ليس باألمر السهل اليسْياحلكم بني النا  باحلق فيما خيتل   
  يسعى إليه  اً وأن يكون القضاء بينهم مطلباحلكم بني النا ،إىل خطورة التسرع يف
َفَأمَّا الَِّذي  ،َواِحد  يف اجْلَنَِّة َواثـَْناِن يف النَّارِ  ؛اْلق َضاة  َثاَلثَة   :)قَالَ أنه  فقد صح عنه سلم،امل

                                 
 .،مرجع سابق52 / ابن قيم اجلوزية ، زاد املعاد يف هدي خْي العباد ، ( )

ط  1 صمناء منهج بناء الشخصية اإلسالمية من الرضاعة إىل ما بعد اجلامعة ، حممد الدويش ،:لالستزادة انظر  ( )
 .الريا :هـ ، دار املريب للنشر والتوزيع  22 (  )

 .إسناده صحيح:األرناؤوط،قال الشيخ 1022 :قم احلديث ر . 0 8/2 اإلمام أمحد بن حنبل ، أخرجه  (2)
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َوَرج ل  ،َوَرج ل  َعَرَف احلَْقَّ َفَجاَر يف احلْ ْكِم فـَه َو يف النَّارِ ،ل  َعَرَف احلَْقَّ فـََقَضى ِبهِ يف اجْلَنَِّة فـََرج  
 .( ).(اِ  َعَلى َجْهٍل فـَه َو يف النَّارِ َقَضى لِلنَّ 

َلْن َنْستَـْعِمَل أَْو اَل َنْستَـْعِمل   :) قَاَل النَِّبُّ  َل يكن يعطي القضاء ملن يطلبه، كما أنه   
والية القضاء واحلسبة والفتوى فقد  وكان ي كره أن يْطلب املسلم ( ).(َعَلى َعَمِلَنا َمْن أَرَاَده  

َجاِلس  يف َحْلَقٍة   (2)ِمْن أَبـَْواِب ِكْنَدَة َوأَب و َمْسع وٍد اأْلَْنَصارِيُّ   َدَخاَل لنيِ َرج  أنَّ )ورد
نَـَنا:فـََقااَل  فََأَخَذ أَب و َمْسع وٍد َكفًّا ِمْن َحًصى فـََرَماه   .أَنَا:فـََقاَل َرج ل  ِمْن احْلَْلَقةِ .َأاَل َرج ل  يـ نَـفِّذ  بـَيـْ

 .(2).(ه  َكاَن ي ْكرَه  التََّسرُّع  ِإىَل احلْ ْكمِ َمْه ِإنَّ  :)ِبِه َوقَالَ 
ألهنا تطلعت له ورغبت فيه   ؛النفس وغلبة اهلوى عليها افتتانوالعلة يف ذلك خشية 

وما يرتتب على دعوات املظلومني ،حب ذلك من ظلم النا  وهضم حقوقهممع ما يصا
وما زالت كراهة  حكمه،وهالك القاضي إذا جار يف منهم حتقق نزول العقوبة من اهلل 
 .نة  مشهورة يعرفها عامة املسلمنيتول القضاء  والتسرع يف طلبه س

وليس معىن ما سبق ترك املسلمني بال قضاة يقيمون احلق والعدل بني النا  ،بل املراد     
 .أن يتوىل القضاء من هو أهال  له علماً وديانةً 

 

 
 
 
 
 

 

                                 
قـــــــــــال الشـــــــــــيخ . 0 2:احلـــــــــــديث،رقــــــــــم 5/285طلــــــــــب القضـــــــــــاء والتســـــــــــرع إليـــــــــــه،:أخرجــــــــــه أبـــــــــــو داود،بـــــــــــاب( )

 .2821:،رقم احلديث5/12صحيح وضعيف سنن أيب داود،:صحيح،انظر:األلباين

 .05 2:، رقم احلديث 5/285املرجع السابق ،   ( )

ولد على عهد النِب وهو من كبار التابعني ، األنصاريوقيل هو مسعود بن احلكم  ، يالزرق يأبو مسعود األنصار (  2)
، وكان كبْي القدر  ابن ماجهو  النسائيو الرتمذي و أبو داود و ومن ذكره يف الصحابة فللمعاصرة باملولد روى له مسلم 

 .1105رواة التهذيبني ،: انظر. فاضالً 

قــــــــال عنــــــــه الشــــــــيخ .01 2:رقــــــــم احلــــــــديث،5/285إليــــــــه،لتســــــــرع طلــــــــب القضــــــــاء وا:داود،بــــــــاب أخرجــــــــه أبــــــــو(2)
 .2025:،رقم احلديث5/251صحيح وضعيف اجلامع الص ْي،:صحيح،انظر:األلباين
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 ( )التعجل الواجب:املطلب الثالث
 

 :ن يَّيف قضاء الَد التعجلوجوب  -1

ومنهج  ،ليقضي حاجته ويسد دينهمن غْيهأن يستدين ؛للمسلم إذا احتاج  اهلل أباح    
قضاء الدَّين فقد حثَّ :ومن ذلكته أنه يضع التوجيهات والضوابط اإلسالم يف كافة تشريعا

وإذا خَتَلَّف املِدين  ،يندِ للمَ  على وجوب التعجل يف سداد الديَّن إذا تيسر األمر   الرسول 
لُّ  على  اونه له عقوبًة ؛عرضه وحي ْبس وماطل وهو قادر على السداد وال عذر له ،فهو حيِ 
َلُّ اْلَواِجِد :)قَالَ  َعْن َرس ْوِل اْللَِّه ف واستهتاره حبقوق الدائن الذي له الفضل واملنَّة  عليه،

لُّ ِعْرَضه  َوع ق ْوبـََته   ال ي :والواجد.ن من قادر ب ْي عذريَّ تأخْي سداد الدَ : ومعىن اللي ( ).(حيِ 
َوِإَذا أ ْتِبَع ، اْلظُّْلم  َمَطَل اْلَ ِيُّ :)  قَاَل َرس ْول  اْللَِّه ويف راوية أخرى  ،القادر على السداد

وإذا أ ِحيَل الدائن عذر،ن من غْي تأخْي سداد الديَّ :املطل ومعىن.( َأَحد ك ْم َعَلَى َمِلْيٍء فـَْلَيْتَبعْ 
ِدين فليقبل

َ
 . (2).إىل ذمٍة أخرى غْي ذمة امل

 اَل )أنه كان  َرس ْول  اْللَِّه وخلطورة التساهل يف مسألة عدم سداد الديون فإنه ثبت عن     
ر ْك َوفَاَءَهاي َصلِّي َعَلَى اْلَميِِّت ِإَذا َعَرَف أَنَّه  َماَت َوَعَلْيِه د   َحَّتََّ أَفَاِء اْللَّه  َعَلْيِه ِمَن ...يـ ْون  َلَْ يـَتـْ

الصالة على ميٍت َل يسدد ديونه أو  فرتكه (2).(اْلَ َناِئِم َواأْلَنـَْفاِل َفَكاَن يـَق ْوم  ه َو ِبْسَداَدَها
واأل مَّة من  له على ظلمه للدائن،وتعليمًا للصحابة  يرتك لورثته ما يسددون عنه،عقوبةً 

 .أن يعطوا أصحاب احلقوق حقوقهم ويتعجلوا هلم هبابعدهم 
على تركه عدة ألنه يرتتب ن واجب شرعًا ،كل ما سبق يؤكد أن التعجل يف سداد الديَّ    

                                 
فخرج . ما أمر به الشارع على وجه اإللزام؛ كالصلوات اخلمس: واصطالحاً . الساقط والالزم: الواجب ل ة "(  )

والواجب يثاب فاعله . ؛ املندوب" على وجه اإللزام: "وخرج بقولنا. احملرم واملكروه واملباح ؛" ما أمر به الشارع: "بقولنا
حممد بن صاحل األصول من علم األصول،".فرضًا وفريضة وحتمًا والزماً : وي سمَّى. امتثااًل، ويستحق العقاب تارك ه

 . مرجع سابق ،    ص العثيمني ،

ـــــــــــــابأخرجـــــــــــــه أبـــــــــــــو داود،( ) ـــــــــــــدَّينيف احلـــــــــــــبس يف :ب ،قـــــــــــــال عنـــــــــــــه الشـــــــــــــيخ 22 2:،رقـــــــــــــم احلـــــــــــــديث 0/2 ،ال
 .2051:، رقم احلديث  15/ سنن أيب داود ، وضعيف صحيح :حسن،انظر:األلباين

صحيح ابن :صحيح،انظر:،قال عنه الشيخ األلباين252 :،رقم احلديث1/221احلوالة،:أخرجه ابن ماجه،باب(2)
 .521 :، رقم احلديث  80/ ماجه ،

 .، مرجع سابق 280: رقم احلديث ،01 غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام ، األلباين ، ص  (2)
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 ووصف املدين بالظلم ،وترك الرسول واحلبس ،استحالل العر  ،:عقوبات شرعية وهي 
ذم مطلقاً وال مت دح مطلقًا، الصالة على ميت مدين َل يسدد،كما يؤكد على أن العجلة ال ت  

 .وأنَّ هلا أثراً يتبع حكمها
 :التعجل بالتوبة من الذنب وجوب  -2

،بل إن وجعلها واجبة على الفور يف حق العبد املذنب التوبة من الذنب، اهلل  شرع   
التوبة  ملبادرة إىلا":رمحه اهلليقول العَّالمة ابن قيم اجلوزية ،تأخْي التوبة ذنب يستوجب التوبة

اب من وال جيوز تأخْيها ؛ فمَّت أّخرها عصى بالتأخر، فإذا تمن الذنب فر  على الفور،
وقلَّ أن ختطر هذه ببال التائب، بل .وبةوهي توبته من تأخْي التالذنب بقي عليه توبة أخرى،

عنده أنه إذا تاب من الذنب َل يبق عليه شيء آخر، وقد بقي عليه التوبة من تأخْي 
كل ذنب   م  ع  ،فهي تَـ العموم والشمولولذلك اتصفت آيات وأحاديث التوبة ب( )".التوبة

وقعت فيه املعصية أم َل تقع،ألن التوبة إىل اهلل تعاىل  وتشمل كل وقتص ْياً كان أم كبْياً ،
قال أو حق عباده، وظيفة العمر،وألن العبد ال خيلو من تقصْي ونقص يف حق اهلل 

ٻ ٻ ٻ پ پ    ) :تعاىل ٺ  ٱ ٻ  ٺ  ڀ ڀ ڀ  پ ڀ  پ 

ٿ ٿ ٿ ڇ (ٺ ٺ 
اْللَّه مَّ اْغِفْر ِلَ  :يـَق ْول  يفْ س ج ْوِدهِ  وكان رسول اهلل ) ( )

بط بوجوب تعجيل التوبة من كل ويرت(2).(َعاَلنَِيَته  َوِسرَّه   ،َوأَوََّله  َوَآِخرَه   ،ِدقَّه  َوِجلَّه   ،َذْنِبَ ك لَّه  
 .(2).باغتنام األوقات وتوافر الصحة والفراغ لعمل الطاعاتواملبادرة ،ضرورة االستعجال ذنب

 :اجلنازة ب اإلسراعالتعجل يف وجوب  -3

ر  تـ َقدِّم و ):قَالَ أنه  َعِن النَِّبِّ ثبت  نـََها، َوِإْن َيك  َأْسرِع وا بِاجْلَِنازَِة، فَِإْن َتك  َصاحلًَِة َفَخيـْ
 .(8).(رِقَاِبك مْ َفَشرٌّ َتَضع ونَه  َعْن ِسَوى ذِلَك،

فال ي رتك  ومعىن اإلسراع املراد يف احلديث أن املسلم إذا مات جيب اإلسراع يف ت سيله
                                 

(  )ط  ، 1 / حممد الفقي ،:مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ، ابن قيم اجلوزية ، حتقيق   ( )
 .بْيوت:، دار الكتاب العريب ه252 

 .5: ، آية التحرميسورة   ( )

 .    :، رقم احلديث2/80ما يقال يف الركوع والسجود،:أخرجه اإلمام مسلم،باب  (2)

 .الريا :ه،دار املسلم للنشر2 2 ( )ط،1 ص،مسفر ال امدي،العجلة واالستعجال:ستزادة انظرلال  (2)

 . 8  : ، رقم احلديث 22/ ، السرعة باجلنازة: البخاري ،باب أخرجه اإلمام( 8)
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دة إال حلاجة ضرورية ماسَّة فال ي رتك يف ثالجة أموات أو ما شاهبه م  تكفينه دة ُث يـ  َّسل،ُث م  
فاإلسراع باجلنازة ،اإلسراع يف دفنهُث ،واإلسراع باجلنازة مل  الرَّ  والسَّنة  ؛محله إىل الصالة ُث 

 .يشمل األمور األربعة السابقة
ِإينِّ اَل  :)يـَع ود ه  فـََقالَ  َمِرَ  فَأَتَاه  النَِّبُّ  ( ) َأنَّ طَْلَحَة ْبَن اْلبَـرَاءِ  ويف حديث آخر   

فَِإنَّه  اَل يـَْنَبِ ي جِلِيَفِة م ْسِلٍم َأْن  ،َفآِذن وين ِبِه َوَعجِّل وا ،أََرى طَْلَحَة ِإالَّ َقْد َحَدَث ِفيِه اْلَمْوت  
 .( ).(حت َْبَس بـَنْيَ َظْهرَايَنْ َأْهِلهِ 

قال أصحابنا  سراع للحكمة اليت ذكرها إلفيه األمر با :"قال اإلمام النووي رمحه اهلل   
واملقصود (2)."َل ينته إىل حد خياف انفجارها وووه ما،سراع باملشي هباإليستحب ا :وغْيهم

 .باإلسراع أن يكون مع سكينة وهيبة ليس فيه شيء من العنف بالسْي
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
ملا ،  صحايب جليل . الرباء بن عمْي البلوي األنصاري، حليف لبي عمرو بن عوف من األنصارطلحة بن   ( )

وروى أنه  .ويقبل قدمه وهو غالم حدث إىل املدينة لقيه طلحة، وجعل يلصق برسول اهلل  قدم رسول اهلل 
 .عليه اليهود أن يصاب يف سبِبفإين أخاف  ادفنوين وأحلقوين بريب، وال تدعوا رسول اهلل   : تويف لياًل فقال

اللهم،  )   : حني أصبح، فجاء حَّت وقف على قربه، وصّف النا  معه، ُث رفع يديه وقال فأخرب رسول اهلل 
ابن حجر العسقالين  اإلصابة يف متييز الصحابة،: انظر(. الق طلحة وأنت تضحك إليه، وهو يضحك إليك

 .،مرجع سابق  2 2/8

قــــال عنـــــه الشـــــيخ .121 :،رقــــم احلـــــديث5/222ل باجلنــــازة وكراهيـــــة حبســـــها ،التعجيـــــ:بــــابأخرجــــه أبـــــو داود ، ( )
واملعـــىن صـــحيح وهـــو يف .85 2:،رقـــم احلـــديث85 /1صـــحيح وضـــعيف ســـنن أيب داود،:ضـــعيف،انظر:األلبــاين
  .البخاري

 .، مرجع سابق 2 /1املنهاج شرح صحيح مسلم ، حيي النووي ،   (2)



الستعجال وصلته باألخالق وأنواعهمفهوم ا: الفصل التمهيدي    5  

 ( )التعجل املستحب:املطلب الرابع
 :تعجيل صالة العشاء إذا حضرت اجلماعةاستحباب  -1

ۀ  ڻ ڻ ۀ) :قال تعاىل اً حمدد وقتاً اهلل تعاىل علينا الصلوات اخلمس وجعل هلا  فر                      

ہ ہ ہ ھ (ہ 
َكاَن )فقد  األوقاتبقوله وفعله هذه  بنيَّ الرسول  و ( )

َواْلِعَشاَء ،َواْلَمْ ِرَب ِإَذا َوَجَبْت  ،ي َصلِّي الظُّْهَر بِاهْلَاِجَرِة َواْلَعْصَر َوالشَّْمس  نَِقيَّة   النَِّبُّ 
 َوالصُّْبَح َكان وا أَْو َكاَن النَِّبُّ  ،َوِإَذا َرآه ْم أَْبَطْوا َأخَّرَ ،َوَأْحَيانًا ِإَذا َرآه ْم اْجَتَمع وا َعجَّلَ  ،َأْحَيانًا

، فإذا اجتمعوا  وكان وقت صالة العشاء له ارتباط باجتماع الصحابة (2).(ي َصلِّيَها ِبَ َلسٍ 
ة العشاء إذا وهذا يفيد استحباب تعجيل صالوإذا تأخروا أخَّر،ل الرسول الصالة ،عجَّ 

خْيها يف فصل ،كما يستحب تأاع النا ،وإذا َل يكتملوا يستحب تأخْيهااكتمل اجتم
لى ،وذلك دليل علصائم حاجته من اإلفطار ويسرتيحويف رمضان ليأخذ االشتاء لطول الليل،

وت شِّرع هلا ما حيقق  اليت تراعي أحوال النا  التفصيليةيسر اإلسالم ومساحة تشريعاته،
  .(2).املصلحة الدينية والدنيوية

 :استحباب التعجل يف اخلروج لصالة اجلمعة-2

وجيعل لالستعجال درجات،لكل يف اخلروج لصالة اجلمعة، التعجليف   يـ َرغَّب الرسول   
كَّر يف اخلروج بعد طلوع مشس يوم اجلمعة فله بدنة،ومن تاله فله يناسبها،فمن بَ  اً درجة ثواب

 َل ِإىَلَ اجلْ م َعةِ ْستَـَعجاْلم  ) فقد قال بقرة،والذي يليه له شاة،وآخرهم خروجًا له طْي،
َوالَِّذي يَِلْيِه   ،َوالَِّذي يَِلْيِه َكاْلم ْهِدَي َشاةً ،َكاْلم ْهِدَي بـََقرَةً  يَِلْيهِ َوالَِّذي ،َبَدنَةً  اْلم ْهِديَ كَ 

 .(8).(َكاْلم ْهِدَي َطْْيا

                                 
ما أمر به : "فخرج بقولنا.ع ال على وجه اإللزام؛ كالرواتبما أمر به الشار :واصطالحاً .املدعوُّ  :ندوب ل ةوامل" ( )

واملندوب يثاب فاعله امتثااًل، وال يعاقب . احملرم واملكروه واملباح"الشارع.الواجب"ال على وجه اإللزام":وخرج بقولنا
 .مرجع سابق ،  ص،العثيمني ،علم األصول صول مناأل".وي سمَّى سنة ومسنوناً ومستحباً ونفالً . تاركه

 .02 :، آية  النساءسورة   ( )

 .828:، رقم احلديث08 / وقت امل رب ،: البخاري ،باب  أخرجه اإلمام  (2)

 .، مرجع سابق 52/ إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ، ابن دقيق العيد ،: لالستزادة انظر  (2)

 ت.د(8)،ط105:، رقم احلديث12 / باب  الرتغيب يف التبكْي للجمعة،والرتهيب،األلباين،صحيح الرتغيب  (8)

 .الريا :والتوزيع دار املعارف للنشر  
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تعبدية،جعل  له أعمال  لذلك ش رعت عظيم، واحلديث يدل على أنَّ يوم اجلمعة له فضل      
واليت منها االستعجال يف اخلروج ًا للنا  وترغيبًا هلم يف فعلها،حثهلا أجورًا متباينة، اهلل 

 .( ).لصالة اجلمعة،وقراءة سورة الكهف،واإلكثار من الصالة على الرسول 
 :هاَضَحَتْسالصالتني تعجاًل للمرأة امُل اجلمع بنياستحباب  -3

 متر  وبعض النساءورزقهن القدرة على حتمله ،اهلل تعاىل احليض على بنات حواء، كتب  

،فتجد من مرضها مشقة يف أداء الصالة والتطهر هلا،كما حصل استحاضتها فيطول وقت
ِإينِّ اْمَرأَة  أ ْسَتَحا    :)بقوهلا  حلمنة بنت جحش رضي اهلل عنها فقد اشتكت لرسول اهلل

فوجهَّها النِب إىل عدٍد من ( ).(َكِثْيًَة َشِديَدًة َفَما تـََرى ِفيَها َقْد َمنَـَعْتِي الصَّاَلَة َوالصَّْومَ   َحْيَضةً 
األمور لكنها َل ت فلح مع حالتها ،فكان التعجل يف الصالة يف آخر وقت الظهر وأول وقت 

َوِإْن َقوِيِت )...:هلا فقال  العصر خمرجًا حلالتها،وتشريعًا ملثيال ا من املسلمات بعدها،
الظُّْهَر َوتـ َعجِِّلي اْلَعْصَر فـَتَـْ َتِسِلنَي َوجَتَْمِعنَي بـَنْيَ الصَّاَلتـَنْيِ الظُّْهِر َواْلَعْصِر ي تـ َؤخِّرِ َعَلى َأْن 

تـَنْيِ فَافْـَعِلي َوتـَْ َتِسِلنَي َمَع َوتـ َؤخِّرِيَن اْلَمْ ِرَب َوتـ َعجِِّلنَي اْلِعَشاَء ُث َّ تـَْ َتِسِلنَي َوجَتَْمِعنَي بـَنْيَ الصَّاَل 
 .(2).(اْلَفْجِر فَافْـَعِلي َوص وِمي ِإْن َقِدْرِت َعَلى َذِلكَ 

بل إن التعجل خمرج شرعي لرفع احلرج أن العجلة ليست مذمومة مطلقًا ، يفيد احلديث    
 .واملشقة حلالة مرضية يتكرر حدوثها يف كل زماٍن ومكان

 :بالفطور تعجل الصائماستحباب  -4

ذه بني ه وقد ربط استحباب تعجيل الفطر للصائم، السنَّة املؤكدة عن الرسول 
،فمن عالمات اجملتمع املسلم ِبا فيه من أفرادالسَّنة وبني قيم شرعية هلا داللتها على خْيية 

ظهور الدِّين وعلو شأنه بني املسلمني هي تعجيلهم اإلفطار يف رمضان ويف كل صوم 
 َعْن النَِّبِّ ف. يزين بذلك عن اليهود والنصارى يف صومهم الذي يؤخرون فطرهمسنون، متم

                                 
 .، مرجع سابق 211/ زاد املعاد يف هدي خْي العباد ،ابن قيم اجلوزية ، : لالستزادة انظر ( )

،قـــال عنـــه الشـــيخ 51 :رقـــم احلـــديث،1  / الة،ع الصـــمـــن قـــال إذا أقبلـــت احليضـــة تـــد :بـــاب،أخرجـــه أبـــو داود( )
 .51 :،رقم احلديث25/ صحيح وضعيف سنن أيب داود،:حسن،انظر:األلباين

 .املرجع السابق نفسه  (2)



الستعجال وصلته باألخالق وأنواعهمفهوم ا: الفصل التمهيدي    52 

 َ(أِلَنَّ اْليَـه وَد َوالنََّصاَرى يـ َؤخِّر ونَ  ،اَل يـَزَال  الدِّين  ظَاِهرًا َما َعجََّل النَّا   اْلِفْطرَ :)قَال.( ). 
 .تعجيله الفطر إذا كان صائماً  ومن العالمات على خْيية الفرد واكتسابه حملبة اهلل 

أحد  اوهذ( ).(َأَحبُّ ِعَباِدي ِإَلَّ َأْعَجل ه ْم ِفْطرًا:قَاَل اللَّه  َعزَّ َوَجلَّ :) قَاَل َرس ول  اللَِّه 
 .مواطن التعجل احملمود املكتسب

 :التعجل ألداء فريضة احلجاستحباب  -5

مسلم ومسلمة مرة  جيب على كلاإلسالم اخلمسة،رام ركن من أركان إىل بيت اهلل احل احلج  
،واختلف العلماء رمحهم اهلل ُث على من تركه وهو قادر مستطيعويرتتب اإلواحدة يف العمر،

تعاىل هل وجوب احلج على الفور أم الرتاخي ؟ والراجح أن وجوب احلج على الرتاخي مع 
درة واالستطاعة ،واستدل الفقهاء التنبيه على خطورة التهاون والتساهل يف تركه مع توفر الق

وبعث أبا ،فتح مكة سنة مثان للهجرة  النِب حيث إن ، على مسألة الرتاخي بفعله 
وَل يكن يش له عن احلج ، وَل حيج إال يف السنة العاشرة للهجرة،النا  سنة تسعببكر ليحج 

حلج ألنه قد يف التعجل ألداء ا مع ترغيبه ،جب على الرتاخيافدل على أنه و ، شاغل
فَِإنَّه  َقْد مَيَْر   اْلَمرِيض   َمْن أَرَاَد احلَْجَّ فـَْلَيتَـَعجَّلْ :)   رسول اهللقال يعر  للمرء ما يش له،

 .(2).( َوَتِضلُّ الضَّالَّة  َوتـَْعِر   احْلَاَجة  
 :ل السري إىل مزدلفةيتعجاستحباب  -6

من األحكام الشرعية املتعلقة بالعجلة يف موسم احلج جواز تعجل الضعفة من النساء 
َعِن اْبِن َعبَّاٍ  فخشية الزحام ،يف النزول من مزدلفة لياًل وأصحاب العلل واألطفال والعجزة 

َبِي َهاِشٍم أََمَره ْم َأْن يـَتَـَعجَّل وا ِمْن  َضَعَفةَ   أََمَر َرس ول  اللَّهِ :) قَالَ  َعِن اْلَفْضِل ْبِن َعبَّاٍ  
ستدل من لبعض نسائه بالتعجل يف النزول من مزدلفة إىل مىن وي   وأذن (2).(مَجٍْع بَِلْيلٍ 

وأنَّ العجلة ال ت ذم مطلقاً، بل مت دح يف مثل هذه املواطن ة التعجل ،األمر النبوي مشروعي
                                 

،قـــــال عنـــــه الشـــــيخ 001 :، رقـــــم احلـــــديث 1/20مـــــا يســـــتحب مـــــن تعجيـــــل الفطـــــر،:داود،بـــــاب أخرجـــــه أبـــــو ( )
 282 :.،رقم احلديث8/282داود،صحيح وضعيف سنن أيب :حسن،انظر:األلباين

،قــــــــــال عنــــــــــه الشــــــــــيخ 121:رقــــــــــم احلـــــــــديث، 2 /2مــــــــــا جـــــــــاء يف تعجيــــــــــل اإلفطــــــــــار،:أخرجـــــــــه الرتمــــــــــذي،باب( )
 .100:،رقم احلديث00 / صحيح وضعيف سنن الرتمذي،:ضعيف،انظر:األلباين

 .حسن:،قال عنه الشيخ األرناؤوط522 :، رقم احلديث 2/222اإلمام أمحد بن حنبل ، أخرجه(  2)

 .صحيح:،قال عنه الشيخ األرناؤوط  5 :، رقم احلديث 0 2/2املرجع السابق ،  (2)
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 .اليت تتحقق فيها مصاحل النا 
 :التعجل أيام التشريق مبنىحباب است -7

ڀ ) :واألصل يف االستحباب قوله تعاىل    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
األيام  ( )

وهي اليوم احلادي عشر  املعدودات يف اآلية هي أيام مىن وتسمى أيضًا أيام التشريق ،
والثاين عشر والثالث عشر من شهر ذي احلجة ، والتعجل املستحب يبدأ من اليوم الثاين 

واألكل  والسَّنة اإلكثار من ذكر اهلل  ،عشر ألن زمن التعجل املشروع يكون يف يومني
جل فيه داللة أنَّ ليس  واستحباب التع ( ).(أَيَّام  ِمىًن أَيَّام  َأْكٍل َوش ْربٍ :) والشرب لقوله 

  .(2).كل عجلة مذمومة ، بل كل عجلة مشروعة فهي ممدوحة تديناً 
 :استحباب تعجل املسافر إىل أهله إذا قضى حاجته -8          

من توجيه اإلسالم وإرشاده للمسلم يف حال سفره أن يـ َعجِّْل يف العودة ألهله إذا قضى    
مَيَْنع  َأَحدَك ْم  ،السََّفر  ِقْطَعة  ِمْن اْلَعَذابِ :)ْول ه  قَـ  النَِّبِّ َّ َعْن حاجته من سفره ،وقد صح َّ 

واْعت رب السفر قطعة من العذاب (2).(فَِإَذا َقَضى نـَْهَمَته  فـَْليـ َعجِّْل ِإىَل َأْهِلهِ ،َطَعاَمه  َوَشرَابَه  َونـَْوَمه  
إقامته،وأشار احلديث الشريف إىل صور ألن حال اإلنسان يف سفره خمتلف  عن حاله يف دار 

من اختالف احلال فيما يتعلق بأركان أساسية يف حياة اإلنسان ،وهي الت ْي يف املأكل 
واملشرب والنوم ،والرجل باعتبار واليته على أهله ومن يعوهلم ي ستحب له إن كان مسافراً 

 .ه بها فـَرََغ ،الرتباط مصاحل أهلحلاجة ، أن يـ َعجِّل يف العودة إذ
 

 
 

 

                                 
 .02 :، آية البقرة سورة ( )

 .بْيوت:مؤسسة الرسالة ( ط.د) ،5/211علي بن بلبان،:يف صحيحه، ترتيبابن حبان  أخرجه ( )

و العجلة  ،مرجع سابق1  /8الشنقيطي ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ، حممد األمني :لالستزادة انظر (2)
 .، مرجع سابق 2 واالستعجال ، مسفر سعيد ال امدي ، ص

 .111 :، رقم احلديث5 1/2السفر قطعة من العذاب ،: باب، أخرجه اإلمام البخاري  (2)
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 . ( )العجلة امُلباحة:املطلب اخلامس

 :باحةبعض األمور امُليف  تعجل الرسول جواز  -1

هلا داللتها على األحكام  ، وأفعاله  بالتأسي برسوله وخليله حممد  أمرنا اهلل     
يف بعض األفعال ،وكان تعجله مباحًا عائداً  الشرعية ،ومنها حكم اإلباحة ، فقد تعجل 

إىل كون األمر املتعجل فيه من األمور الدنيوية أو العادية اليت ال يلحقها ثواب أو عقاب أو 
 .( ) عائداً إىل طبيعته وجبلته 

َعْن الشمس ومن ذلك قيام الرسول عليه الصالة والسالم جبر ثوبه مستعجاًل ملا خسفت    
 جَي رُّ ثـَْوبَه  م ْستَـْعِجاًل فـََقاَم   َخَسَفْت الشَّْمس  َوَوْن  ِعْنَد النَِّبِّ :َأيب َبْكرََة َرِضَي اللَّه  َعْنه  قَاَل 

َها ،َحَّتَّ أََتى اْلَمْسِجَد َوثَاَب النَّا    َنا َوقَالَ  ،َفَصلَّى رَْكَعتَـنْيِ َفج لَِّي َعنـْ نَّ إِ :)ُث َّ أَقْـَبَل َعَليـْ
َها َشْيًئا َفَصلُّوا َواْدع وا اللََّه َحَّتَّ  الشَّْمَس َواْلَقَمَر آيـََتاِن ِمْن آيَاِت اللَِّه فَِإَذا َرأَيـْت ْم ِمنـْ

خبسوف الشمس ، هذا  مستعجاًل جير  رداءه عندما َعِلم فقيام الرسول .(2).(َيْكِشَفَها
املباحة ، فال  بل داخل يف أفعال الرسول  ؛ال ثواب فيه وال عقاب؛ واإلسراع فيه القيام 

واستفاد  .به تأسيا  إذا خسفت الشمس أن يقوموا مستعجلني جيرون ثياهبم يلزم أمته 
فيه داللة على أن عند خسوف الشمس ؛إىل أنه  العلماء من وصف الراوي حلال النِب 

 .(2).إُث  ا َل يكن خيالء جاز وليس عليهجر اإلزار إذ

                                 
فخرج . كاألكل يف رمضان ليالً   ما ال يتعلق به أمر، وال هني لذاته؛: واصطالحاً . املعلن واملأذون فيه: املباح ل ة"  ( )

؛ ما " لذاته: "وخرج بقولنا. ؛ احملرم واملكروه" وال هني: "وخرج بقولنا. ؛ الواجب واملندوب" ما ال يتعلق به أمر: "بقولنا
لو تعلق به أمر لكونه وسيلة ملأمور به، أو هني لكونه وسيلة ملنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور، أو 

واملباح ما دام على وصف اإلباحة، فإنه ال يرتتب عليه ثواب وال . ي، وال خيرجه ذلك عن كونه مباحًا يف األصلمنه
 .مرجع سابق ،  ، صحممد بن صاحل العثيمني األصول من علم األصول،" .حالالً وجائزاً : ويسمى. عقاب

( 2)، ط  25/ وداللتها على األحكام الشرعية ، حممد سليمان األشقر، أفعال الرسول : لالستزادة انظر(   )
 .بْيوت:مؤسسة الرسالةهـ ،1 2 

 .8225:، رقم احلديث  5  /8من جر ثوبه من غْي خيالء،:باب أخرجه اإلمام البخاري،( 2)

دار املعرفة ـ،ه215 ، طبعة عام 88 /0 ،أمحد بن حجر العسقالين ، فتح الباري شرح صحيح البخاري:انظر (2)
 .بْيوت
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َكاَن الذِّرَاع  ما   :)قَاَلتْ رضي اهلل عنها  َعْن َعاِئَشَة ما ورد والداللة  أيضاً يف احلكم ومثله    
َفَكاَن يـَْعَجل  ِإلَْيِه أِلَنَّه  ،َوَلِكْن َكاَن اَل جيَِد  اللَّْحَم ِإالَّ ِغبًّا َأَحبَّ اللَّْحِم ِإىَل َرس وِل اللَِّه 

 .( ).(َأْعَجل َها ن ْضًجا
بأنه يسرع إليه  أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها حب رسول اهلل للحم الذراع ووصف إنَّ    

 أفعال الرسول ،وهو داخل يف الفعل مباح ال ثواب فيه وال عقابهذا ألنه أسرع نضجاً،
 .املباحة

 : تعجل كل نيب دعوته ألمته عدا رسول اهلل  -2

 َدْعَوَته  َوِإينِّ  فـَتَـَعجََّل ك لُّ َنِب  ،َدْعَوة  م ْسَتَجابَة   ِلك لِّ َنِب :)قوله ثبت عن رسول اهلل    
اَل  نَائَِلة  ِإْن َشاَء اللَّه  َمْن َماَت ِمْن أ مَّيِت  يَفهِ  ،يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  َشَفاَعًة أل مَّيِت  اْخَتَبْأت  َدْعَويت 
  .( ).(ي ْشرِك  بِاللَِّه َشْيًئا

عليهم الصالة والسالم ،هذا التعجل دليل على  األنبياء على تعجل دليل احلديث يف   
لكل نِب يف أمته دعوة  فقد جعل اهلل ،حبهم وحرصهم على أقوامهم الذين ب عثوا فيهم

فقد أخرَّ  أماَّ سيدنا رسول اهلل ع كل نِب بالدعاء ألمته يف حياته،، فأسر (2)مستجابة 
وفضيلته  ويف هذا دليل على تقدم الرسول ى؛دعوته إىل يوم القيامة ،يوم الشفاعة العظم

وجعل الدعوة يف وقت أحوج ما تكون األ مَّة  ،حيث آثر أَمتَّه  على نفسهعلى سائر األنبياء،
لصالة ُث إن تعجل األنبياء عليهم ا.فيها إىل دعوة مستجابة من نبيها الذي ب عث فيها

 .بال يرتتب عليه ثواب وال عقاوالسالم كان تعجالً مباحاً،
وهو على  ؛جابةإلله دعوة متيقنة ا ومعناها أن كل نِب:"...قال اإلمام النووي رمحه اهلل    

وبعضها جياب وبعضها ال  ،جابتهاإدعوا م فهم على طمع من  يوأما باق،جابتهاإيقني من 
وىف ...دعوة ألمته أنه حيتمل أن يكون املراد لكل نِب:رمحه اهللوذكر القاضي عيا  .جياب

                                 
،قال عنه الشيخ  11 :، رقم احلديث    /  ،1أي اللحم كان أحب إىل رسول اهلل  :أخرجه الرتمذي،باب ( )

 .22:،رقم احلديث51/ خمتصر الشمائل،:ضعيف،انظر:األلباين

 .  8: ، رقم احلديث    / اختباء النِب دعوة الشفاعة ألمته ،  :مسلم ، باب أخرجه اإلمام ( )

 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي :لالستزادة يف معرفة أقوال العلماء يف أنواع الدعوة املستجابة لألنبياء انظر(  2)
  حممد الزرقاين ، على موطأ اإلمام مالك شرح الزرقاين و.بْيوت:دار الكتب العلمية(ط.د)، 0/28 ، املباركفوري حممد

 .بْيوت:دار الكتب العلميةهـ،  2 ،ط عام 22/ 
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مصاحلهم  على أمته ورأفته هبم واعتنائه بالنظر يف  احلديث بيان كمال شفقة النِبهذا 
نَائَِلة  ِإْن َشاَء  يَفهِ  :)دعوته ألمته إىل أهم أوقات حاجا م وأما قوله  ر النِبفأخَّ ،املهمة

ففيه داللة ملذهب أهل احلق أن كل من مات  .(اَل ي ْشرِك  بِاللَِّه َشْيًئا اللَّه  َمْن َماَت ِمْن أ مَّيِت 
 .( )."على الكبائر ن كان مصراً إو  ؛النار غْي مشرك باهلل تعاىل َل خيلد يف

 :الصدقة قبل حلول وقتها تعجلجواز  -3

فروضة واليت جتب حبلول احلول ، وجيوز شرعًا تقدمي الزكاة قبل لصدقة هنا الزكاة املاملراد با  
 مع عمه العبا   فعله الرسول حلول وقتها ،هذا التقدمي ما هو إال استعجال مباح 

زكاة العبا  حلولني كاملني  ، فقد تعجل النِب أخذ من عمه زكاته قبل حلول وقتهاحيث 
ملا بعثه جلمع الزكاة أن سداد زكاة  عمر  رسول اهلل حلاجة املسلمني إليها ، وأخرب 

 .عليه عمه العبا 
ع َمَر  َعَث َرس ول  اللَِّه ب..):ودليل ذلك ما رواه اإلمام مسلم رمحه اهلل فقد جاء فيه      

يٍل َوَخاِلد  ْبن  اْلَولِيِد َواْلَعبَّا   َعمُّ َرس وِل اللَِّه  :َعَلى الصََّدَقِة َفِقيلَ  فـََقاَل َرس ول   َمَنَع اْبن  مجَِ
يٍل ِإالَّ أَنَّه  َكاَن َفِقْيًا فََأْغَناه  اللَّه    :اللَِّه  َوأَمَّا َخاِلد  فَِإنَّك ْم َتْظِلم وَن َخاِلًدا  ،َما يـَْنِقم  اْبن  مجَِ

يَا :ُث َّ قَالَ  ،َوأَمَّا اْلَعبَّا   َفِهَي َعَليَّ َوِمثْـل َها َمَعَها ،أَْدرَاَعه  َوَأْعَتاَده  يف َسِبيِل اللَّهِ  َقْد اْحَتَبسَ 
تـََعجََّل ِمَن   أَنَّ النَِّب )ويف رواية أخرى.( )(.ع َمر  أََما َشَعْرَت َأنَّ َعمَّ الرَّج ِل ِصنـْو  أَبِيهِ 

 .(2).(ٍم أَْو َصَدَقَة َعاَمنْيِ اْلَعبَّاِ  َصَدَقَة َعا
 :اخلوف من عجلة املوت على اإلنسانجواز  -2

 نبوية   وصية  وتذكر هادم اللذات ،مطلب شرعي وواجب ديي اآلخرة للداراالستعداد    
وترك املخالفات ليبي ممٍر ال مقر،ليجتهد بعمل الطاعات غايتها تذكْي املسلم بأن الدنَّيا دار  

 .جنته دار مقره هبا

                                 
 .مرجع سابق ، 2/12، النووي ، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ( )
           . 2 2 :رقم احلديث 2/15يف تقدمي الزكاة ومنعها ،: باب مسلم ، أخرجه اإلمام(  )

إرواء :حســــــــن،انظر:،قــــــــال عنــــــــه الشــــــــيخ األلبــــــــاين 1 11:،رقــــــــم احلــــــــديث   /2 ،يف ســــــــننهالبيهقــــــــي  أخرجــــــــه(2)
 .2/225ال ليل،
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اِت يـَْعِيْ اْلَمْوتَ دِ َأْكِثر ْوا ذِْكَر َها:)  قَاَل َرس ْول  اْللَّهِ       .( ).(ِم اْللَّذَّ
 ومن االستعداد كتابة الوصية،تعداد ملا بعده هو املطلب الشرعيفتذكر املوت واالس   

يَِبْيت   ،م ْسِلٍم َله  َشْيء  ي رِْيد  َأْن يـ ْوِصْي ِفْيهِ َما َحقُّ اْمرٍِئ ): قَاَل َرس ْول  اْللَّهِ واألشهاد  عليها،
َلتَـنْيِ ِإالَّ َوَوِصيَّت ه  َمْكتـ ْوبَة  ِعْنَده   ما حكم من يشعر خبوف من أن يأتيه املوت لكن  ( ).(لَيـْ

 فجأًة فيعجْل عليه قبل االستعداد له ؟
 عملية عقليةفالتذكر األجل،خيتلف عن اخلوف منه والشعور بدنو إن تذكر املوت     

اإلنسان  قْ لِ قْ الشعور باخلوف من عجلة املوت على النفس يـ   لذلك،نفسية يةواخلوف عمل
وتنفيذها قبل مباغتة املوت وعجلته   ىل فعلهااألوَّ  هو صواهبا، وأنَّ فيدفعه لعمل أمور يرى 

سية تستدعي شرط أالَّ يتطور حلالة مرضية نف،هذا اخلوف مباح وال ينكره الشارع 
 .العالج

 عرَب تَ ، فاسْ رؤيا أقلقتهرأى  أمْي املؤمنني عمر بن اخلطاب والشاهد على ما سبق أن     
م ألمر اخلالفة نها فعلم أن موته يعجل عليه ب تة، وأن رجاًل أعجميًا سيقتله ، فاهتَّ ع

مات وَل يوِص، وكذلك فعل أبو بكر الصديق   وأمر اخلالفة خاصًة ألن رسول اهللبعده،
 وهو يؤمن أنَّ اهلل،  لن يضَّيع دينه ، لكن قلقه بعجلة املوت عليه قتاًل وما يصحب

دفعه ليخطب يف النا  يوم اجلمعة وحرصًا منه على مصلحتهم ،ذلك من فتنة للمسلمني ،
َوِإنَّ  ،َوِإينِّ اَل أ رَاه  ِإالَّ ح ض وَر َأَجِلي،نـََقرَاٍت  ِإينِّ رَأَْيت  َكَأنَّ ِديًكا نـََقَرين َثاَلثَ :)...فيقول

َوِإنَّ اللََّه َلَْ َيك ْن لِي َضيَِّع ِديَنه  َواَل ِخاَلفـََته  َواَل الَِّذي بـََعَث ِبِه  ،أَقْـَواًما يَْأم ر وَنِي َأْن َأْسَتْخِلفَ 
 ِِ  وَرى بـَنْيَ َهؤ اَلِء السِّتَِّة الَِّذيَن تـ و يفَِّ َرس ول  اللَّهفَاخلِْاَلَفة  ش   ؛فَِإْن َعِجَل يب أَْمر   نَِبيَّه  

أَنَا َضَربـْتـ ه ْم بَِيِدي َهِذِه ،َوِإينِّ َقْد َعِلْمت  َأنَّ أَقْـَواًما َيْطَعن وَن يف َهَذا اأْلَْمرِ ، َوه َو َعنـْه ْم رَاٍ  
ْساَلِم فَِإْن فـََعل وا َذِلَك فَأ ولَِئَك  ل  َعَلى اإْلِ  .(2)...(َأْعَداء  اللَِّه اْلَكَفرَة  الضُّالَّ

وال حرج يف عجلة املوت كشعور حيس به املسلم،فاحلديث شاهد على جواز اخلوف من    
 .أن يرتتب على ذلك الشعور سلوك عملي ينتفع به اخلائف ومن حوله

                                 
حسن :،قال عنه الشيخ األلباين25 2:،رقم احلديث0 2/  ذكر املوت واالستعداد له،:ابن ماجه،بابأخرجه  ( )

 .85 2:،رقم احلديث85 /5صحيح وضعيف سنن ابن ماجه،:صحيح،انظر

 .1 1 :، رقم احلديث 25  /2كتابة الوصية ،: مسلم ،باب  أخرجه اإلمام  ( )

 .515:، رقم احلديث52 /2هنى من أكل ثوماً أو بصال، : املرجع السابق ،باب  (2)
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 :اخلوف من تعجيل الطيبات يف احلياة الدنياجواز  -5

جواز اخلوف من تعجيل الطيبات يف احلياة الدنيا ورعًا وحذراً  ويلحق ما سبق أيضًا 
وشاهد ذلك ما حدث مع  ال املسلم بدنياه أكثر من آخرته،لئال تكون سببًا النش

يـَْوًما ِبَطَعاِمِه  أ يتَ َعْبد  الرَّمْحَِن ْبن  َعْوٍف )فقد الصحايب اجلليل عبد الرمحن بن عوف
رًا ِميِّ  ق ِتَل م ْصَعب  ْبن  ع َمْْيٍ  :فـََقالَ  َوق ِتَل  ،فـََلْم ي وَجْد َله  َما ي َكفَّن  ِفيِه ِإالَّ بـ ْرَدة   ،وََكاَن َخيـْ

ر  ِميِّ فـََلْم ي وَجْد َله  َما ي َكفَّن  ِفيِه ِإالَّ بـ ْرَدة   َلَقْد َخِشيت  َأْن َيك وَن َقْد  ،مَحْزَة  أَْو َرج ل  آَخر  َخيـْ
نـَْيا ُث َّ َجَعَل يـَْبِكيع    .( ).(امَوتَرَك الْطعَ  جَِّلْت لََنا طَيَِّباتـ َنا يف َحَياتَِنا الدُّ

وليس عبد الرمحن بن عوف  :يبعراألقال أبو سعيد بن ا":رمحه اهلل يقول ابن قيم اجلوزية     
وكرهوا ما فتح اهلل  ،لقد قاله األكابر من أصحاب رسول اهلل ،وخباب قاال ذلك دون غْيمها
وأن ما أخروا له   ،وعلموا أن ما اختاره اهلل لنبيه كان أفضل،عليهم من الدنيا وأشفقوا منه

وأبو عبيدة وعمار بن ياسر وسلمان وعبد ،منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ،كان أنقص
ار وعائشة أم املؤمنني وأبو هاشم بن عتبة ومجاعة َل نذكرهم لالختص،اهلل بن مسعود

."( ). 
،فمن نظر إليها وفهم منها أهنا تعجيل للثواب يف الدنيا الطيبات لعبادته أحلَّ اهلل لقد 

ر على كَ قبل اآلخرة ال حرج عليه؛ وهو نظر  وفهم  مباح ،بل هو دليل الورع والتقوى ، وال يـ نْ 
، وهو يفسر  درجات العابدين ومنازل السائرينولكنها احة،النا  استمتاعهم بالطيبات املبَّ 

 .حلياة النعيم بعد رسول اهلل  كراهة الصحابة 
 :بوو سمق يقمين

مها هلا أحكاخمتلفة  ،بل أنواع  يصدر عن املسلم ليس نوعًا واحداً أن االستعجال الذي - 
فهو يدخل يف كافة تصرفات ؛،والوجوب واالستحباب واإلباحةالشرعية يف التحرمي والكراهة

املسلم اليومية من خالل األحكام التكليفية،واملقصد من ذلك تدريبه على حتقيق التوازن يف 
 .سلوكه بني خلق احللم واألناة وبني العجلة واالستعجال

                                 
 .8   :، رقم احلديث 5 2/ الكفن من مجيع املال ،: باب،البخاري أخرجه اإلمام   ( )

 .بْيوتدار الكتب العلمية (ط.د)15 ،/ ،زكريا يوسف: قيقعدة الصابرين وذخْية الشاكرين،ابن قيم اجلوزية،حت ( )
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االستعجال له جماالت متعددة،فهو يدخل يف أبواب الديَّن كلها،يف جمال الفكر  أنَّ - 
ويف جمال العبادات واملعامالت ،استعجال نفسي،ويف جمال املشاعر،رياستعجال فكوالفهم،

 .واحلرب وال زو، والرتبية والسلوك
الشــريعة اإلســالمية هلــا منهجيــة علميــة عمليــة يف تربيــة املســلم علــى كيفيــة التعامــل مــع أنَّ -2

 .إجياباً وسلباً االستعجال العجلة و خ ل ق 
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: 
غريزة :العجلة وأهناالكرمي عن ُخُلق العجلة متكاماًل،بَّين فيه حقيقة جاء بيان القرآن 

؛وذلك يف صورهتا البسيطة املوجودة يف الفطرة اليت فطر اهلل جمبول عليها كل البشروطبيعة 
 ،مع بيان فوائد فطرية العجلة يف اإلنسان وحاجته الضرورية هلا يف دفعه عليها الناس

مثن ملسارعة واملسابقة يف عمل اآلخرة،،مع اعمار يف األرض واملشي يف مناكبهاللعمل واالست
مع ما هو مفطور عليه من العجلة ،فإمنا أن ومسؤوليته  فصنل الكتاب الكرمي يف دور اإلنسان

وإمنا أن ينحرف هبا إىل االستعجال فيكون التعجل احملمود، يسري هبا فيما يرضي اهلل 
وصوره اليت تقع من ،وآثاره ،وعن أسبابه،(9)حديث القرآن الكرمي عنه  ،الذي َكثُ رَ (9)املذموم 
جيه عباده إىل ما يصلح هلم معاشهم وينفعهم يف منه تو  أراد اهلل  حديثاً ؛الناس بعض

 .معادهم 
 :الكتاب الكرمي يف عرض موضوع االستعجال يف الفقرات التالية منهجوينتظم 

 .ألفاظ االستعجال الواردة يف القرآن الكرمي -9
 . التعجل كصفة فعلية للخالق  -9
 .الكرمي لبيان درجة األمهيةعدد السور اليت ورد فيها االستعجال بالنسبة لسور القرآن  -3
 .أسلوب القرآن الكرمي يف عرض موضوع االستعجال -4
 .االستعجال يف السور املكية خيتلف عنه يف السور املدنية -5
 .(3)أصناف املستعجلَّي بتصنيفهم إىل دعاة ومدعوين  -6
 .(4)وصورهااالستعجال الواردة يف القرآن الكرمي مع ذكر أسباهبا وآثارها موضوعات  -7
 
 

                                 
 .99الفصل التمهيدي ، املبحث الثاين ، صلة االستعجال باألخالق ص: انظر   (9)

املعجم املفهرس :سورة ،انظر 95آية يف  46" العجلة واالستعجال " عدد اآليات اليت جاءت يف موضوع   (9)
 "عجل:"أللفاظ القرآن الكرمي ، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ، مرجع سابق ، مادة

  .الفصل األول ميثل أصناف املستعجلَّي من الدعاة ، والفصل الثاين أصناف املستعجلَّي من املدعوين  (3)

 .الفصل الثالث ميثل موضوعات االستعجال يف القرآن الكرمي  (4)
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 :ألفاظ االستعجال الواردة يف القرآن الكريم 

إىل اللفظ من  يتغري هذا املعن حبسب ما ُيضاف خاصًا به،كل لفظ حيمل معنً  إنن    
 .الضمائر أو احلروف

 :في الكتاب الكريم لعدة معاني هي وردت" َعَجلَ "والمشتقات اللفظية من مادة    
ڃ ) :قال تعاىل " الِعْجل " هوسم حليوان ا -9 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

چ چ (چ 
 .(9)مواضع  عشرةيف  وقد ورد ذكره يف القرآن الكرمي (9)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) :قال تعاىل  "العاجلة " بأهنا وصف للحياة الدنيا  -9

ٿ ٿ ٺ  (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
يف القرآن الكرمي ثالث  وقد ورد ذكرها (3)

 .(4)مرات 
ڇ ) :قال تعاىل"عجوال"جمبول ومفطور عليها اإلنسان زة غريك -3 چ چ چ چ ڇ 

(ڇ ڇ ڍ ڍ
قال ورد أيضًا مرة واحدة " لْ جَ من عَ "ورد ذكره مرة واحدة ووقد  (5)

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ) :تعاىل  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
(6) . 

ٻ ) :مرة واحدة يف قوله تعاىل  وقد ورد ذكره" تعجل " كفعل حممود -4 ٱ ٻ ٻ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ڤ  ٻ پ پ پ پ ڀ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

(ڤ ڤ ڤ ڦ
(7) . 

 .تستعجلوه، تستعجلون، يستعجلونك، استعجاهلم، تستعجلاستعجلتم، :كفعل مذموم-5
اختالف مع وهذا النوع من األلفاظ هو األكثر استعمااًل يف القرآن الكرمي وأكثر ورودًا     

ورد ذكره يف ،وقد لتاءاالسَّي و واالتفاق يف زيادة حروف األلف و ،نوعية الضمائر املضافة

                                 
 .59:، آية البقرةسورة (  9)

،سورة هود آية 959و941:،سورة األعراف آية  953:، سورة النساء آية  13و19و54:يف سورة البقرة آية ( 9)
 .59:،سورة الذاريات آية 11:، سورة طه آية 61:

 .91:، آية اإلسراءسورة (  3)

 .97:، وسورة اإلنسان آية92:يف سورة القيامة آية (  4)

 .99:، آيةاإلسراءسورة (  5)

 .37:،آية األنبياءسورة (  6)
 .923:،آية البقرة سورة  (7)
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 .ن موضعاً يوعشر  تسعة القرآن الكرمي يف
 ،َلَعجنلَ :ألربعة ألفاظ هي(9)وقد وردت يف أربعة مواضع  كصفة فعلية للخالق -6

 .يُ َعِجُل  ، َعجنلَنا،فَ َعجنل
 : التعجل كصفة فعلية للخالق 

إثبات ما أثبته اهلل تعاىل :وصفاته هي عقيدة أهل السننة واجلماعة يف أمساء اهلل     
،ونفي ما نفاه عن نفسه يف   أو ُسننة رسوله  الكرمي لنفسه من األمساء والصفات يف كتابه

 .(6) (5)وال متثيل،(4)،وال تكييف(3)وال تعطيل،(9)،من غري حتريفكتابه أو ُسننة رسوله 
(6). 
 :وقسنم أهل العلم صفات اهلل تعاىل إىل قسمَّي     
وهي  أو على لسان رسوله أثبته اهلل تعاىل لنفسه يف كتابه،وهي ما :صفات إثبات -9

 :قسمان 
متصفاً هبا كالسمع والبصر والعلم  اليت مل يزل وال يزال اهلل  :وهي؛صفات ذاتية -أ

 .والقدرة واحلياة والوجه والعينَّي واليدين 
علها كاالستواء ء مل يف،وإن شاإن شاء فعلهايت تتعلق مبشيئته،ال:وهي؛صفات فعلية -ب

 .والنزول إىل السماء الدنيا يف ثلث الليل اآلخرعلى العرش،
وكلها  أو على لسان رسولهعن نفسه يف كتابه، ما نفاه اهلل  :وهي؛صفات سلب -9

                                 
 .99:، وسورة يونس آية 91:، وسورة اإلسراء آية  92:،وسورة الفتح آية  51:يف سورة الكهف آية (  9)

نفي املعن الصحيح الذي دلت عليه صفات اهلل تعاىل ، واستبداله مبعن غري صحيح ،وهو فعُل  :التحريف هو  (9)
 .حمرم

نفي املعن الصحيح الذي دلت عليه صفات اهلل تعاىل ، من غري استبدال له مبعن آخر، وهو فعُل  :التعطيل هو  (3)
 حمرم

اعتقاد اإلنسان أن صفات اهلل تعاىل على كيفية كذا وكذا ، من غري تقييدها مبماثل، وهذا اعتقاد : التكييف هو  (4)
 .باطل 

 .أن ما أثبته من صفات اهلل تعاىل مماثل لصفات املخلوقَّي وهذا اعتقاد باطل اعتقاد اإلنسان :التمثيل هو  (5)

( 9)ط،3/935،فه    د الس    ليمان:، مج    ع وترتي    بالش    يد حمم    د ب    ن ص    ا  العثيم    َّيجمم    وع فت    او  ورس    ائل :انظ    ر (6)
( 9)ط ،99ص،ا وأقس    امها ، حمم    د خليف    ة التميم    يوالص    فات اإلهلي    ة تعريفه    .الري    اض:دار ال    وطن للنش    ره     ،9427
 .الرياض:أضواء السلف للنشر ه ،9499
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 فيجب نفيها عنه ت والنوم واجلهل والنسيان والتعب،كاملو   صفات نقص يف حقه 
  .(9)مع إثبات ضدها على وجه الكمال له 

 :رين مهاأميف  لُ ج  يُ عَ و  عجنل عن نفسه أنه اهلل  أخربو     
ٱ ٻ ٻ ٻ ) :قال تعاىل؛ ملن يشاء ،العاجلة للناس إذا طلبوها تعجيل اهلل -9

(ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
(9) . 

فيها من خيرب تعاىل أنه ما كل من طلب الدنيا وما ...":يقول ابن كثري رمحه اهلل تعاىل    
ق ما سواها من وهذه مقيدة إلطال .بل إمنا حيصل ملن أراد اهلل ما يشاءالنعيم حيصل له،
ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد مُثن َجَعْلَنا} :اآليات فإنه قال يف :أي{ َلُه َجَهننَم َيْصالَها  َعجن

يف حال  : أي{ َمْذُموًما  }يدخلها حىت تغمره من مجيع جوانبه : أي{ َيْصالَها } اآلخرة 
مبعًدا : { َمْدُحوًرا } كونه مذموًما على سوء تصرفه وصنيعه إذ اختار الفاين على الباقي 

 .مقصًيا حقريًا ذليال مهانًا
وهلا جيمع من ال عقل الدنيا دار من ال دار له،ومال من ال مال له،): قال رسول اهلل    
َوَسَعى } خرة وما فيها من النعيم والسروأراد الدار اآل:أي{رَةَ َوَمْن أَرَاَد اآلخِ } :وقوله.(3).(له

وقلبه مؤمن، :أي{ َوُهَو ُمْؤِمٌن } ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول طلب:أي{هَلَا َسْعي ََها
 .(4)"{فَأُولَِئَك َكاَن َسْعيُ ُهْم َمْشُكورًا } مصدق بالثواب واجلزاء : أي
 :قال تعاىل ،(5)َّي اجملاهدين يف قصة بيعة الرضوانغنائم خيرب للمسلم تعجيل اهلل -9
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )

(ۈ ٴۇ ۋ ۋ
(6). 

برضاه عن املؤمنَّي خيرب تعاىل بفضله ورمحته، ":يف تفسري اآلية رمحه اهلليقول ابن سعدي    
واكتسبوا هبا سعادة الدنيا ت وجوههم،تلك املبايعة اليت بيضن  إذ يبايعون الرسول 

                                 
 .14انظر املرجعَّي السابقَّي، ص  (9)

 .91:، آيةاإلسراءسورة (  9)
 .إسناده ضعيف:،قال عنه الشيد األرناؤوط94491:، رقم احلديث 42/412اإلمام أمحد بن حنبل ، أخرجه   (3)

 .، مرجع سابق 5/69، ابن كثري ،العظيمتفسري القرآن   (4)

  3191:،رقم احلديث4/9535غزوة احلديبية ،: صحيح البخاري ، باب:لالستزادة عن بيعة الرضوان انظر (5)

 .92:، آية الفتحسورة (  6)
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وهذا يشمل كل غنيمة غنمها املسلمَّي إىل {وعدكم اهلل مغامن كثرية تأخذوهنا}...واآلخرة
شيء كثري  بل مثن فال حتسبوها وحدها،:أي.يمة خيربغن:أي{فعجل لكم هذه}يوم القيامة
لقادرين على قتالكم،احلريصَّي ا{كف أيدي الناس  إذ}امحدوا اهلل{و}م سيتبعهامن الغنائ

ستدلون هبا ي{آية للمؤمنَّي}هذه الغنيمة{ولتكون}.وختفيف عنكمفهي نعمة،{عنكم}عليه
 وأن الذي قدرها سيقدر غريها،ووعده احلق، وثوابه للمؤمنَّيعلى خرب اهلل الصادق،

 .(9)"من العلم واإلميان والعمل{صراطا مستقيما}مبا يقيض لكم من األسباب{ويهديكم}
 :مها ُل أمرينعن نفسه أنه ال يُ َعج   وأخرب اهلل     
ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ) :قال تعاىل،لوهالشر للناس إذا استعج  عجل اهلليال -9

(ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
(9) . 

وهذا من لطفه وإحسانه بعباده، ...":يقول الشيد ابن سعدي رمحه اهلل يف تفسري اآلية    
ل هلم اخلري كما يعجن ل هلم الشر إذا أتوا بأسبابه، وبادرهم بالعقوبة على ذلك،  أنه لو عجن 

يهملهم، ولكنه تعاىل ميهلهم وال حملقتهم العقوبة،:أي{إليهم أجلهملقضي }إذا أتوا بأسبابه 
 ، بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابةفلو يؤاخذ اهلل الناس ويعفو عن كثري من حقوقه،

عليهم دعوة لو ويدخل يف هذا، أن العبد إذا غضب على أوالده أو أهله أو ماله، رمبا دعا 
 .قبلت منه هللكوا، وألضره ذلك غاية الضرر، ولكنه تعاىل حليم حكيم

وال ال يؤمنون باآلخرة،فلذلك ال يستعدون هلا،:أي{فنذر الذين ال يرجون لقاءنا}:وقوله
الذي جاوزوا به احلق باطلهم،:أي{يف طغياهنم}يعلمون ما ينجيهم من عذاب اهلل

 .(3)."واحلد
ھ ) :قال تعاىلمهما كسبوا من األعمال،العذاب للناس  عجل اهلل يال  -9 ھ ھ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
(4).  

وأنه لو آخذ  العباد على ما قدمت ...":ن سعدي رمحه اهلل يف تفسري اآليةقال الشيد اب    
ل هلم العذاب، ولكنه تعاىل حليم ال يعجل بالعقوبة، بل ميهل وال أيديهم من الذنوب، لعجن 

                                 
 .، مرجع سابق9/713تيسري الكرمي الرمحان ، ابن سعدي ،  (9)

 .99:، آيةيونسسورة (  9)

 .، مرجع سابق 9/351تيسري الكرمي الرمحان ، ابن سعدي ،  (3)

 .51:، آيةالكهفسورة (  4)
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بل هلم } : يهمل، والذنوب ال بد من وقوع آثارها، وإن تأخرت عنها مدة طويلة، وهلذا قال
هلم موعد،جيازون فيه بأعماهلم،ال بد هلم منه،وال :أي{موعد لن جيدوا من دونه موئال

وهذه سنته يف األولَّي واآلخرين،أن ال يعاجلهم ه،حميد عن والمندوحة هلم عنه،وال ملجأ،
فإن تابوا وأنابوا،غفر هلم ورمحهم،وأزال عنهم بة واإلنابة،بل يستدعيهم إىل التو بالعقاب،
أنزل فإن استمروا على ظلمهم وعنادهم،وجاء الوقت الذي جعله موعدا هلم، وإالالعقاب،
 .(9)".هبم بأسه

"  التعج  ل"ب  إيراد لف ظ ،جلج ل وال يُ عن عن فيه ا بأن  ه ي ُ  فم ا س بق أربع  ة مواض ع أخ  رب اهلل     
 تع اىل يتض من مع اين ومعن التعجيل يف ح ق اهلللألمر قبل وقته املقدر له، الذي معناه التقدمي

     َؤِخر"امس     ه املرك     ب
ُ
َق     ِدم وامل

ُ
س     مية اهلل تع     اىل باملق     دم فق     د ثب     ت يف احل     ديث الص     حيح ت"امل

 يف  َوِإْس رَايف  يَوَجْهلِ  َخِطيئَ يِت  َرب  اْغِف ْر ِ  ):هب ذا ال دعاء ومن ذل ك دع اء الرس ول ؤخر،وامل
ّ    يأَْمرِ  ، وَُك ل   َوَه ْزِ   يَوَجْهلِ  يَوَعْم دِ  يَخطَايَ ا ، اللنُه من اْغِف ْر ِ   ُكل ِه ، َوَما أَْنَت َأْعَلُم بِ ِه ِم 

ُم ،  ، اللنُهمن اْغِفْر ِ   يَذِلَك ِعْندِ  ْمُت َوَما َأخنْرُت َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْن ُت ، أَنْ َت اْلُمَق د  َما َقدن
 .(9).(ٍء َقِديرٌ يَوأَْنَت اْلُمَؤخ ُر ، َوأَْنَت َعَلى ُكل  شَ 

خلوقات عض املكتقدمي بنه املقدم لبعض األشياء على بعض،إمان تقدميًا كونيًا  سبحافهو "    
 .،والشروط على مشروطاهتايف الوجود على بعض،وكتقدمي األسباب على مسبباهتا

اء عل   يهم الس   الم عل   ى س   ائر البشر،وتفض   يل كتفض   يل األنبي   ش   رعياً معنوياً،وإم   ان تق   دمياً     
وه   و س   بحانه امل   ؤخر ،تفض   يل العب   اد ك   ذلك بعض   هم عل   ى بعض،و بع   ض النبي   َّي عل   ى بعض

 .إما بالزمان أو بالشرع كذلكبعض، لبعض األشياء عن
،ومها أيض   اً ال التابع   ة ملش   يئته تع   اىل وحكمت   هوالتق   دمي والت   أخري ص   فتان م   ن ص   فات األفع     

ص فات األفع  ال ه  ي م  ن ه  ذا الوج  ه  وهك  ذا ك  ل،ص فات لل  ذات إْذ قيامه  ا بال  ذات ال بغريها
وال عنه   ا م  ن األق   وم  ن حي   ث تعلقه  ا مب   ا ينش  أ ات ذات حي  ث أن ال   ذات متص  فة هب   ا ،ص  ف

 .(3)."ُتسمى صفات أفعالواألفعال،
                                 

 .، مرجع سابق 9/412تيسري الكرمي الرمحان ، ابن سعدي ،  (9)

 .6311:، رقم احلديث 99/934اللهم اغفري ،: قول النيب:البخاري ، باب أخرجه اإلمام  (9)

. الدمام:دار ابن اجلوزي للنشره ،99493( 5)،ط 3/57،األمسى يف شرح أمساء اهلل احلسن،حممد احلمودالنهج  (3)
  .ه ، املدينة املنورة 9492(9)ط ،399ص،فقه األمساء احلسن،عبد الرازق البدر:وانظر
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 : القرآن الكريم بالنسبة لسور عدد السور اليت ورد فيها االستعجال 

ن سورة من سور القرآن يوعشر  امخسعدد السور اليت ذًكر فيها موضوع االستعجال  بلغ    
موضوع  وهذا يشمل اآليات اليت وردت نصًا يف،سورة ةالكرمي البالِغ عددها مائة وأربع عشر 

أكثر  فقد بلغت ً االستعجال ، أمان اآليات اليت وردت ضمناً وتتحدث عن االستعجال معن
 .املكي فيها أكثر من املدين و؛من ذلك 

 : أسلوب القرآن الكريم يف عرض موضوع االستعجال

 :عرض القرآن الكرمي موضوع االستعجال بأسلوبَّي    
لتعجل القرآنية اليت تتحدث عن العجلة واوذلك بذكر اآليات :النصبأسلوب مباشر  -9

بذكر األلفاظ والتفريق بَّي مشتقاهتا وما تدل واالستعجال لفظًا ومضموناً،تصرحيًا وتوضيحاً،
 .عليه 
 افمضمون اآليات ومعناه؛هم من مضمون اآليات القرآنيةيُ فْ :أسلوب غري مباشر -9
ه،وتشري إىل املراد من لي،وله قرائن تدل عدث عن العجلة والتعجل واالستعجاليتح

 .،دون ذكر ألفاظهمضمونه
  :االستعجال يف السور املكية خيتلف عنه يف السور املدنية

فقد ذكر االستعجال يف ،ورد ذكر االستعجال يف السور املكية أكثر منه يف السور املدنية  
دالالت ولذلك ما ذُكر بالنص املباشر  فيذلك ،و سور مدنية ةمخسيف و عشرين سورة مكية،

 :هي  (9)دعوية
 :داللة ُلغوية  -9
مع حزم وفصل يف قضايا تسم بالقوة والوضوح تاخلطاب الدعوي املكي لغة إن      

اخلطاب لغة تميز توهذا يناسبه اإلجياز يف العبارة وليس اإلسهاب واإلطناب ،كما االعتقاد،
                                 

جهود العلماء يف خدمة القرآن الكرمي عظيمة جدًا ، ومن هذه اجلهود معرفة املكي واملدين من سور القرآن   (9)
الصورة الكلية على أفراد اآليات يف الكرمي ، فقد ذكروا عددها وخصائصها وضوابطها بصورة كلية ، تنطبق هذه 

موضوعات القرآن الكرمي ، ومن ذلك آيات االستعجال ، فإنه ينطبق عليها ما ينطبق على السور املكية واملدنية 
املكي واملدين :فصل،مناهل العرفان يف علوم القرآن،حممد الزرقاين:ظرلالستزادة ان.يف اخلصائص والضوابط

فصل ، علوم القرآن بدر الدين الزركشيوالربهان يف.، سوريا:عيسى احلليبمطبعة ه  ،9367( 3)ط 9/929
 .بريوت:ه  ،دار املعرفة9376( 9)ط ،9/917املكي واملدين 
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على األغراض التشريعية،  وذلك الشتماله،ليونة ورفق مع باإلطناب والتطويل؛الدعوي املدين 
 .وبيان حتتاج إىل شرح وبسط يتاللألحكام اإلسالمية املتنوعة، وبياهنا

 : موضوعيةداللة  -9 
؛فمثاًل جند فيها إن آيات االستعجال املكية ترنكز على أصول االعتقاد وأركان اإلميان      
االستعجال املدنية ركزت يف حَّي أن آيات وقوع يوم القيامة أو نزول العذاب،استعجال  ذم

على أحكام الشريعة التفصيلية ؛لذلك جاء فيها وجوب التثبت يف نقل األخبار والنهي عن 
 .االستعجال يف احلكم على الوقائع و األشخاص

  :داللة نفسية -3
وتتمثل يف مراعاة مقتضى أحوال املدعوين يف الزمان واملكان ،فمن كان كافرًا خيتلف      

 .ال يف استعجاله عن املسلم حديث اإلسالم ؛عمنن زاد إميانهمجلًة وتفصي
وخصائص أسلوب بالغة،ومراعاة مقتضى احلال من أخص معاين الفإن لكل مقام مقااًل،"   

 اهلل مبا املكي يف القرآن واملدين منه تعطي الدارس منهًجا لطرائق اخلطاب يف الدعوة إىل
ولكل اجل فيه دخيلته باحلكمة البالغة،ويعومشاعره، يالئم نفسية املخاطب،وميتلك عليه لُّبه

كما خيتلف اخلطاب باختالف موضوعاهتا وأساليب اخلطاب فيها، مرحلة من مراحل الدعوة
أمناط الناس ومعتقداهتم وأحوال بيئاهتم، ويبدو هذا واضًحا جليًّا بأساليب القرآن املختلفة 

 .(9)."الكتاب يف خماطبة املؤمنَّي واملشركَّي واملنافقَّي وأهل
 :داللة تشريعية  -4
فالقرآن الكرمي يعة اإلسالمية أهنا نزلت بالتدرج،ومل تنزل دفعة واحدة،من خصائص الشر     

غايته إصالح الناس ومحلهم على اهلداية مبا يتوافق مع  ن عاماً ينزل منجمًا يف ثالثة وعشر 
الكرمي تدرج يف تربية األمة اإلسالمية فإن نزول القرآن "طرة اليت فطرهم اهلل تعاىل عليهاالف

وتكامل كياهنا  ها،وبناء شخصيتالنفس البشرية ،واستقامة سلوكها، تدرجًا فطريا إلصالح
 .(9)."حىت استوت على سوقها ،وآتت أكلها الطيب بإذن رهبا خلري اإلنسانية كافة 

 

                                 
 .الرياض:ه ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع 9499( 3)،ط51صمباحث يف علوم القرآن،مناع القطان، (9)

 .بريوت:،مؤسسة الرسالةه 9499( 9) ،ط59صتاريد التشريع اإلسالمي،مناع القطان ،(  9)
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االس تعجال ختتل ف ف؛ومن ذلك التش ريع ت درج الق رآن الك رمي يف معاجل ة خل ق االستعجال    
فاالس   تعجال يف قض   ايا االعتق   اد وأرك   ان اإلمي   ان أكث   ر أمهي   ة موض   وعاته حبس   ب أمهي   ة نوعه،

أس اليب التع  ايني ب  َّي الن  اس و وخط ورًة يف العواق  ب م  ن ن وع االس  تعجال يف قض  ايا املع  امالت 
يف الن اس إصالح حياة :تعامل معه الكتاب الكرمي مبا حيقق الغاية من التشريع وهي؛فكل نوع

   .املعاش واملعاد وتعبيدهم لر ب العباد
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 صل األول ـــالف
  .فيما يتصل بالدعاة إىل اهلل تعاىل االستعجال الوارد يف القرآن الكريم

 

 .أنواع الدعاة الذين استعجلوا كما جاء ذكرهم يف القرآن الكريم:املبحث األول

 .الوارد ذكرهم يف القرآن الكريم  استعجال الدعاةأسباب  املبحث الثاني

  .أنواع اخلطاب اإلهلي امُلوجَّه للدعاة املستعجلني:املبحث الثالث

يف القرآن الكريم فيما يتصل  خصائص االستعجال يف الدعوة إىل اهلل:املبحث الرابع

 .بالدعاة إىل اهلل تعاىل
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 بحث األول ـــامل
 الدعاة الذين استعجلوا كما جاء ذكرهم يف القرآن الكريمأنواع 

 

 .الدعاة املستعجلني من األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم:املطلب األول

 .الدعاة املستعجلني من املؤمنني:املطلب الثاني
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 :تعريف الداعية يف اللغة  

دعاه يدعوه فهو داٍع له ، واهلاء يف آخره :تقولاسم فاعل من الثالثي دعا ، :الداعية   
، والداعيُة لفٌظ عام يشمل داعيَة احلق وداعيَة الباطل ، كما جاء يف قول اهلل (9) للمبالغة

ڀ  ٱ):تعاىل على لسان مؤمن آل فرعون  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

(ڀ
 اهلل ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إىل:) وأيضًا حديث الرسول  (9)

 ورجل،حدهم داعٍ أو ،الدعاة قوم يدعون إىل بيعة هد  أو ضاللة"و(3).(ويدعونه إىل النار
 .(4)".إذا كان يدعو الناس إىل بدعة أو دين:داعية
فكل من محل فكرًة ودعا إليها وناد  هبا مطلقًا ، أي سواًء أكانت هذه الفكرة شراً    

حمضًا أم كانت خريًا ، وسواًء أكانت هذه الفكرة مما حُيْمُد عليها شرعًا أو يذم عليها فهو 
 .(5)داعية يف االصطالح اللغوي

التأهيل والتكليف  كل من تتوفر فيه عوامل":أمّا تعريف الداعية يف االصطالح فهو    
ا أم يسواًء أكان شخصًا حقيقً ،،والقائم على إيصال دين اإلسالم إىل الناس كافةالشرعي

 .(6)"اعتبارياً ؛وفق منهج الدعوة القومي 
 :انيف القرآن الكرمي قسم والدعاة إىل اهلل    
 .والسالموهم األنبياء والرسل عليهم الصالة خريهتم و الدعاة من صفوة اخللق  -9
 .الذين برزوا كدعاة يف قومهم الدعاة من أتباع الرسل من املؤمنَّي -9
استعجاهلم يف  وأخالقهم ومواقفهم الدعوية، واليت منهاوقد ذكر القرآن الكرمي صفاهتم    

 .الدعوة ، وأسباب ذلك وأثره عليهم وعلى الدعوة واملدعوين
 

  

                                 
 .،مرجع سابق دعا:مادة ،  4/474القاموس احمليط ، الفريوز آبادي ، :انظر (9)

 .49:، آيةغافرسورة   (9)

 9199:،رقم احلديث6/321مسح الغبار عن الرأس يف سبيل اهلل ،:البخاري،كتاب اجلهاد، باب أخرجه اإلمام  (3)

 .دعا ،مرجع سابق: مادة  94/951لسان العرب ، ابن منظور ،  (4)

 .بريوت:دار املعرفة ه ،9429( 9)،ط925صمرشد الدعاة ،حممد اخلطيب،:انظر  (5)

 .، مرجع سابق 415األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية ، عبد الرحيم املغذوي ، ص  (6)



.االستعجال الوارد يف القرآن الكريم: الباب األول     924 

 طـــلب األولــامل
 

 :من األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالمالدعاة املستعجلني 

اليت ُيكرم بل هي أوهلا وأعالها،،منازل اهلداية واالصطفاءالنبوة والرسالة من أعظم  منزلة   
عليهم الصالة والسالم فيبلغون األمانة  اهلل تعاىل هبا خرية خلقه وصفوته من األنبياء والرسل

ما يصيب البشر من وهم بشر يعرتيهم بُعثوا فيهم،صحون ألقوامهم الذين ويؤدون الرسالة وين
على وأمجعت وقد اتفقت األمة اإلسالمية الضعف والنسيان،واهلم واحلزن،والرغبة والرهبة،

فال جيوز ،عصمة األنبياء عليهم الصالة والسالم يف التبليغ عن اهلل تعاىل فيما أوحى به إليهم
ألن اهلل ألي نيب أو رسول بعثه اهلل تعاىل، بل حيرم نسبة النسيان أو الكتمان أو التغيري

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ) :صمهم عن الوقوع يف ذلك قال تعاىلع

(ۅ ۉ ۉ ې ې ې
(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ):وقوله تعاىل (9)

وقوله  (9)
(ڭ ڭ ۇ ۇ) :تعاىل

ی جئ حئ مئ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی) :وقوله تعاىل(3)

خب مب (ىئيئ جب حب 
ڌ ڌ ڎ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ) :وقوله تعاىل (4) ڍ ڍ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڈ ڈ ژ ژ  (ڎ ڎ 
واآليات واألحاديث  (5)

صة املسألة وخال،يف إثبات عصمة األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم يف التبليغ كثرية
 :تنتظم يف ثالثة أمور

إمجاع األمة اإلسالمية على عصمة األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم يف التبليغ  -9
 .ملا أوحى اهلل به إليهم أو تغيريٌ  أو كتمانٌ  ، فلم يقع منهم نسيانٌ  الرسالةوأداء 
الوقوع إمجاع األمة اإلسالمية على عصمة األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم عن  -9

 .، فيستحيل وقوع الكبائر منهميف كبائر الذنوب واملعاصي
فذهب مجاعة من أهل العلم منهم، مية يف وقوع الذنوب الصغائراألمة اإلسال اختالف -3

                                 
 .31:، آية األحزابسورة   (9)

 .4:، آية النجمسورة (  9)

 .6:، آيةاألعلىسورة (  3)

 .91:، آية القيامةسورة (  4)

 . 67:، آية املائدةسورة (  5)
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 ومنع آخرون وقوعه منهم،بل وقوعه منهم دليل بشريتهم،إىل جواز وقوعه منهم ألهنم بشر
 .القول األول لداللة القرآن والسننة عليه -واهلل تعاىل أعلم  –والراجح 

ذي رار بالذنب الصغري العن اإلقسالمية على عصمة األنبياء والرسل إمجاع األمة اإل -4
 .(9)،بل نصن القرآن الكرمي على توبتهم وإنابتهم ملا صدر منهم وقع منهم

القول بأن األنبياء معصومون من الكبائر دون :"قال شيد اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل      
حىت إنه قول أكثر أهل هو قول أكثر علماء اإلسالم،ومجيع الطوائف، الصغائر
بل مل ينقل عن السلف التفسري واحلديث والفقهاء، ثر أهلوهو أيضا قول أك...الكالم

 .(9)."واألئمة والصحابة والتابعَّي وتابعيهم إال ما يوافق هذا القول
واليت هي يف حقيقتها ترك فعل ومن الصغائر اليت وقعت منهم عليهم الصالة والسالم     

عجااًل يف است بعضهم ما صدر منيتناسب مع مقام النبوة والرسالة، األوىل واألفضل مبا
مث  ،وصرف األذ  عنهم وة احلرص على هداية الناس ونفعهمدفعهم لذلك ق،الدعوة إىل اهلل
  :ومما حكاه القرآن الكرمي يف ذلك ما يليفتابوا وأنابوا إليه، ، عاتبهم اهلل 

 .يف استعجال احلكم على اخلصم قصة داود  -9
 .للدعوةيف استعجال قومه لالستجابة  قصة يونس  -9
 .يف االستعجال يف طلب العلم مع اخلضر  قصة موسى  -3
 .يف ترك قومه والتعجل للقاء اهلل تعاىل قصة موسى  -4
 .القرآن الكرمييف التعجل لتلقي  قصة حممد  -5
 .أول غزوة يف اإلسالميف سر  األ يف استعجال أخذ قصة حممد  -6
 .يف استعجال العذاب لكفار مكة قصة حممد  -7
 
 

                                 
 ،4/99املوافق   ات ، الش   اطيب ،: لالس   تزادة يف مس   ألة عص   مة األنبي   اء وبش   ريتهم ونق   ل اإلمج   اع فيم   ا س   بق انظ   ر  (9)

واحملص ول  الري اض،:املطبعة الس لفية،9416( 9)،ط 6صوالنبوات،شيد اإلسالم ابن تيمية احلراين،. مرجع سابق
دار ه             ،9492( 9)،ط9/921،لب            دريحس            َّي ا:يف أص            ول الفقه،القاض            ي أب            و بك            ر العر ،حتقي            ق

 .الكويت:،مكتبة الفالحه 9425( 3)، ط17صوالرسل والرساالت،عمر األشقر،.األردن:البيارق

 .، مرجع سابق 4/391جمموع فتاو  شيد اإلسالم ابن تيمية ،   (9)
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 : يف استعجال احلكم على اخلصم قصة النيب داود  -1

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) :قال تعاىل    ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ک ک گ گ گ گ ڳڳ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڈ 

ڭ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ 

ى  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

(ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ائ ائ
(9) . 

ا الصالة والسالم باحلكم والقضاء،والفصل بَّي الناس متيز نيب اهلل داود عليه وعلى نبين    
احلكم يف القضايا قبل رك ببصريته وعلمه؛وفقهه وتقواه،والقاضي البصري يديف اخلصومات،

بصري فكيف إذا كان  وهو قاضٍ لدعو ،نة وااملتعلقة بالبين إليه أن تكتمل صورهتا املرفوعة 
فال شك أنه أعظم عدالً حسن املآب،جعل اهلل تعاىل له القرىب و قاضي نبيًا يوحى إليه،ال

 .وإنصافاً للمتخاصمَّي
مهم عن الوقوع يف فشرع هلم من األسباب ما يعصجعل دينه شريعًة للناس،  لكن اهلل   

الدعو  املتخاصم عليها  ويف ذلك من  االستماع لطريفوجوب ومن ذلك اخلطأ يف احلكم،
 .الفوائد ما هو معروف ومتحقق يف مصلحة أهل اخلصومة

فقد كان عليه ،مع اخلصم  واآليات السابقة واضحة يف بيان قصة نيب اهلل داود    
  إْذ تسلق سور احملراب خصمان ، ففزع منهما داود  السالم يف حمرابه يعبد اهلل

واهدنا سواء  خصمان بغى بعضنا على بعض ، فاحكم بيننا باحلق حنن.ال ختف: فقاال له
،أن أحدمها وهو صاحب الدعو اخلصومة بينهما صاحب النعجة مثن قصن عليه الطريق،

عطّ نعجتك ا:فقال صاحب النعاج الكثرية ،عنده نعجة واآلخر عنده تسع وتسعون نعجةً 
بليغًا غلبه يف القول  اج فصيحاً وكان املدعى عليه صاحب النعإىل نعاجي؛ أكفلها لك،

 أن داود ، الذي حدث فاتفقا املدعي واملدعى عليه برفع خصومتهما إىل داود،والبيان
ن كثريا من الشركاء إ :مث أعقب ذلك بقولهاألمر قبل أن يستمع للمدعى عليه،حكم يف 

إىل أن   بهمث تنن   الصاحلات   يبغي بعضهم على بعض واستثن منهم الذين آمنوا وعملوا 
وأدرك حقيقة استعجاله يف احلكم قبل أن اختبار وابتالء له من اهلل تعاىل،القصة إمنا هي 

                                 
 .95-99: ، اآليات  صسورة   (9)
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 .يستمع للخصم اآلخر
أنه مسع قول املتظلم :  أخرب اهلل عز وجل عن داود ":قال اإلمام القرطيب رمحه اهلل     

ظلمه،فكان ظاهر ذلك أنه رأ  ومل خيرب عنه أنه سأل اآلخر، إمنا حكى أنه من اخلصمَّي،
ودعاه ذلك إىل مل أمره على أنه مظلوم كما يقول،يف املتكلم خمائل الضعف واهلضيمة، فح

مع إمكان أنه لو سأله لكان {َلَقْد ظََلَمكَ }:يسأل اخلصم؛فقال له مستعجال أالن 
قلت  فلما وجدهتا عندهشيء هلذا، فسرق مّ هذه النعجة، كانت   مائة نعجة وال:يقول
إليك، فجرين قبل أن أجره،وجاءك متظلما  ةوعلم أين مرافعارددها،وما قلت له أكفلنيها،له 

وملا تكلم داود مبا محلته العجلة عليه، .ن أنه هو احملق وأين أنا الظامللتظمن قبل أن أحضره،
وأن ذلك مل الوقت،وهو الفتنة اليت ذكرناها، علم أن اهلل عز وجل خاله ونفسه يف ذلك

كعا هلل تعاىل شكرا على أن عصمه،بأن اقتصر فاستغفر ربه وخر را ال عن تقصري منه،ن إيك
مما يليق مبن يئا من انتهار أو ضرب أو غريمها،ومل يزده على ذلك شعلى تظليم املشكو،

فيقال إن هذه كانت خطيئة ...تصور يف القلب أنه ظامل، فغفر اهلل له مث أقبل عليه يعاتبه
هل كان هذا كذا لقد ظلمك من غري تثبت ببينة،وال إقرار من اخلصم؛:ال؛ ألنه قداود 

 ؟أومل يكن
فيه الفتو  يف النازلة بعد السماع   (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ) :ةاملسألة الثانية عشر     

 .من أحد اخلصمَّي، وقبل أن يسمع من اآلخر بظاهر هذا القول
وال ميكن ذلك وال يف ملة من امللل،عند أحد،ز وهذا مما ال جيو :رمحه اهلل قال ابن العر      

فوقعت بعد  الدعو ،دعى واآلخر سلم يفاوإمنا تقدير الكالم أن أحد اخلصمَّي . للبشر
نَ ُهَما ِإَذا َجَلَس ِإلَْيَك اخلَْْصَمانِ ):وقد قال النيب .ذلك الفتو  َحىتن َتْسَمَع  َفاَل تَ ْقِض بَ ي ْ

ْعَت ِمْن  َ َلَك اْلَقَضاءُ ِمْن اآْلَخِر َكَما مسَِ  .(9) ( اأْلَونِل فَِإننَك ِإَذا فَ َعْلَت َذِلَك تَ بَ َّين
 .(9)" .إن داود مل يقض لآلخر حىت اعرتف صاحبه بذلك :وقيل
وخلل ارتكبه ،وتقصري بدر ، وفتنة،بأنه خطيئة وصف املفسرون ما صدر من داود    

 ، فحكم استعجاال قبل أن يسمع وغلبه عليه طبعه البشري املتعجل ساقه إليه منه 

                                 
 .حسن لغريه:،قال الشيد األرناؤوط 119:، رقم احلديث 9/995اإلمام أمحد بن حنبل ، أخرجه  (9)

  .، مرجع سابق 95/975تفسري اجلامع ألحكام القرآن ، القرطيب ،   (9)
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ى  )أدرك يف وقتها الزلة اليت نطق به لكنه لشرف مقامه وعلو منزلته،   ې ې ې ى 

 .(9) ألن التوبة واإلنابة هلل تعاىل كانت أسرع وأسبقومل يرتتب على قوله أي شيء،(
 :الفوائد الدعوية من قصة نيب اهلل داود    

ة فهو بشر يف طبعه علت منزلته كمقام النبوة والرسال أن الداعية إىل اهلل تعاىل وإن -9
ويف هذا عاتب ويالم إن مل يفعل،وهو مدعٌو إىل ضبطها والتحكم هبا ،ويُ وفطرته العجلة،

للدعاة إىل اهلل تعاىل إىل أخذ النفس بالتزكية والتهذيب والرقي هبا إىل أعلى مستمرة دعوة 
 . مراتب اهلداية

إىل أنن بعض املدعوين ميتلك القدرة على استثارة الداعية ومحله على  تنبيه الدعاة إىل اهلل -9
ِإننُكْم :)إىل ذلك بقوله ما يريده املدعو دون أن يشعر الداعية، وقد أشار الرسول 
ِتِه ِمْن بَ ْعضٍ  حَنٍْو ممنا َأمْسَُع  فَأَْقِضى لَُه َعَلى ،خَتَْتِصُموَن ِإىَلن َوَلَعلن بَ ْعَضُكْم َأْن َيُكوَن َأحلََْن حِبُجن

َا أَْقَطُع َلُه ِبِه ِقْطَعًة ِمَن الننارِ  ،َفَمْن َقَطْعُت َلُه ِمْن َحق  َأِخيِه َشْيًئا َفالَ يَْأُخْذهُ  ،ِمْنهُ   .(9).(فَِإمنن
ومع ذلك وقعت ،أي أثر أو عاقبة غري محيدة مل يرتتب على استعجال داود -3 

احتياط الدعاة إىل اهلل تعاىل فيما يصدر منهم ضرورة املعاتبة من اهلل تعاىل له ،للداللة على 
 .القدوة واألسوة احلسنة  من أقوال وأفعال ؛ ألهنم يف موقع

يف الدعوة إىل اهلل تعاىل تساعد الدعاة على فهم وفقه الواقع الدعوي  (3)قوة البصرية -4
إىل أن ما  فقد تيقن داود  (ۅ ۉ ۉ ې    ) :ذلك يف قوله تعاىلوظهر ،ومالبساته

كما تساعده على حتقيق كمال العبودية هلل تعاىل بسرعة اإلنابة حدث اختبار وابتالء له،
 .(   ې ې ې ى ى ) والتوبة إليه

 :يف استعجال قومه لالستجابة للدعوة قصة النيب يونس  -2

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ) :قال تعاىل   

                                 
 وبيان بطالن الروايات اليت تصف نيب اهلل مبا ال يليق من أكاذيب بّ إسرائيل  لالستزادة يف قصة داود  (9)

. قصنه علينا الكتاب العزيزغري ما  على أنبيائهم ، وأنه مل يرد حديث صحيح يبَّي تفاصيل ما وقع لداود       
القرآين ،اخلالدي والقصص .6/331أضواء البيان، الشنقيطي، و .9/799السعدي ، الكرمي املنان،تيسري:انظر
3/459. 

 .4572:، رقم احلديث5/991احلكم بالظاهر واللحن ،:مسلم ،باب  أخرجه اإلمام  (9)

 .أبو ظيب:دار اإلمام مالكه  ،9496( 9)، ط35صالبصرية يف الدعوة إىل اهلل ، عزيز العنزي ،: انظر  (3)
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ے  ھ ھ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ 

(ے
(9)

گ گڳ ڳ ڳ ) :وقوله تعاىل  ک کک ک گ گ  ژ ڑ ڑ 

ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ  ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ 

(ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ
ڈ ) :وقوله تعاىل (9) ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڳ ڱ ڱ گڳ ڳ ڳ  ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  (ڈ 
(3) . 

رهم من نزول ، فحذن داعيًا إىل قومه،فلم يستجيبوا لدعوته  تعاىل يونسأرسل اهلل     
لعبادة ونبذ ما با ألمر اهلل تعاىل بوجوب إفراده عقوبًة هلم على عصياهنم العذاب عليهم،

ى لكن إصرارهم عليف دعوة قومه،  اجتهد نيب اهلل يونسفقد ،هم عليه من الشرك
من عناد قومه وكفرهم    ، فغضب نيب اهلل يونسم الكفر أوجب عليهم نزول العذاب هب
فخاف قومه بعد خروجه  ( ک ک ک ک گ) فخرج من بَّي أظهرهم غضبًا هلل 

 .فتابوا وأنابوا إىل اهلل  ؛همعلبوحتققوا من وقوع العذاب ؛
ومعن . ضباً لقومهأي يف حال كونه مغا{ ُمَغاِضباً }...:"يقول العالنمة الشنقيطي رمحه اهلل   

أنه أغضبهم مبفارقته وختوفهم حلول العذاب هبم، وأغضبوه حَّي دعاهم إىل اهلل :املفاعلة فيه
مث خرج من بينهم على عادة األنبياء عند نزول العذاب . مدة فلم جييبوه، فأوعدهم بالعذاب

بًا قومه من أجل ربه، أي،من مغاض: واملعن على ما ذكر...قبل أن يأذن اهلل له يف اخلروج
 أنه خرج بغري إذن: يف بعضهاوبَّين .وغري هذا ال يصح يف اآلية.فرهم به، وعصياهنم لهأجل ك

ن يونس خرج عبد آبق، أل:أي حَّي أبق،وهو من قول العرب{ِإْذ أََبقَ }كخروج العبد اآلبق
{ َوُهَو ُمِليمٌ }: واستحقاق املالمة يف قوله.قبل أن يأذن له ربه،ولذلك أطلق عليه اسم اإلباق

املذكورة تدل على أن " القلم"وآية ...املالمة يم اسم فاعل أالم إذا فعل ما يستوجبألن املل
ل بالذهاب ومغاضبة قومه، ومل يصرب نيب اهلل يونس عليه وعلى نبينا الصالة والسالم عجن 

فَاْصربْ حِلُْكِم َرب َك َوال َتُكْن َكَصاِحِب }: فيها الصرب الالزم بدليل قوله خماطبًا نبينا 
دليل على أن :وهنيه إياه أن يكون كصاحب احلوتبالصرب   فإن أمره لنبينا{احْلُوتِ 

                                 
 . 11-71: آية سورة األنبياء ،  (9)

 .945:، آية  الصافاتسورة (  9)

 .52:، آية  القلمسورة (  3)
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 .(9)".صاحب احلوت مل يصرب كما ينبغي
الم ،والذي هُني وصف العبد اآلبق، األمر الذي استحق به نيب اهلل يونس ما    

ُ
وامل

عبادته  عظيمِ  والذي بسببِ يف األمر الذي صدر منه،عن أن يكون مثله  النيب حممد 
 ؟ جنناه اهلل  وكثرة تسبيحه وذكره هلل 

استعجال نيب اهلل يونس :بيننوا ذلك األمر وفصنلوه، وهو (9)املفسرون رمحهم اهلل تعاىل   
 ،وخروجه من بينهم قبل أن استجابة قومه لدعوته،وقلة صربه عليهم؛ وضيق صدره هبم

فيهم و ال أمل يف أن يستجيبوا لداعي احلق إذا وأن قومه ال خري له باخلروج، يأذن اهلل 
ء يف قومه وقطع الرجا دَ قْ وف َ ،تعجله يف احلصول على مثرة دعوته:هو فذنبه   دعاهم

 :قال تعاىل.وصدقوا بعد خروجه ومفارقته هلم والذي حدث هو أهنم آمنوااألمل يف إمياهنم،
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) ٱ ٻ ٻ ٻ 

(ٿ ٿ ٿ ٹ
(3).  

 : يونسنيب اهلل الفوائد الدعوية من قصة    

على تبليغ الناس الدعوة ،مع بذل كل األسباب اليت تساعد   واجب الدعاة إىل اهلل -9
ومل يكلف اهلل وة الصرب وطول النفس على املدعو،واليت منها ق،حتقيق استجابة املدعو للدعوة

  ْچ چ چ چ ) :قال تعاىل.هدايتهم الدعاة بوجوب استجابة املدعوين وحتقق

ڍ ڍ ڱ ڇ  ڇ  (ڇ ڇ 
ڳ ) :وقوله تعاىل (4) ڳ  ڱ ڱ ڱ  ڳ ڱگ گ گ ڳ 

(ں ں ڻ ڻ ڻ
ڱ ) :وقوله تعاىل(5) ڳ ڱ  گ گ ڳ ڳ ڳ  ک ک گ گ 

(ڱ
(6).  

   ،األمر الذي يتطلنب      الدعاة واملدعوين ما يثري الغضب،ويؤجج النفوس قد يقع بَّي-9

                                 
 .، مرجع سابق 4/949أضواء البيان ، الشنقيطي ، (9)

، و  4/444 تفسريهوالشنقيطي يف ، 5/366، وابن كثري يف تفسريه 99/391اإلمام القرطيب يف تفسريه :مثل  (9)
 . 9/591يف تفسريه،السعدي 

 .11:، آية  يونسسورة   (3)

 .979:، آية  البقرةسورة   (4)

 .37:، آية  النحلسورة   (5)

 .11:،آية  املائدةسورة   (6)
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من الدعاة أن يكونوا أكثر حلمًا ، وأوسُع صدرًا ، وأضبط للنفس من املدعوين ، حىت ال 
 .حتقيق الغاية األساسية من قيام الدعوة بينهما –الداعية واملدعو  –خيسر طريف الدعوة 

الدعاة  ،قد يُوقعْ  استعجال الدعاة يف احلصول على مثرات ونتائج دعوهتم ومكتسباهتا -3
 .ين الداعية وعالقته بربه ومن مثن سلوكه مع املدعوينيف الزلل واخلطأ الذي يؤثر على تدن 

 َّي أم مكلفَّي أم متطوعَّيعلى اختالف أنواعهم سواًء أكانوا حمتسب  الدعاة إىل اهلل -4
 مجيعهم مطالبون وملزمون بالوقوف عند حدود اهلل ألمر باملعروف والنهي عن املنكر؛با

 غفرة وإن كانوا دعاًة،فهم ليسوا،ألن التجاوَز سبٌب يوجب العقوبة ويستلزم امل وعدم جتاوزها
 . من نبيه يونس  أكرم على اهلل 

؛وُتكتب هلم ذلك الوقت الذي يهتدي فيه الناس ،ومنبقدر كل شيٍء عند اهلل   نإ -5
 . أكرب شاهد على ذلك فيه السعادة والنجاة من النار، وما حدث لقوم يونس 

 :يف االستعجال يف طلب العلم مع اخلضر  قصة النيب موسى  -3

(ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ) :قوله تعاىل من   
 :إىل قوله تعاىل (9)

ەئ ) ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ
(9). 

ذكرها القرآن  (3)الصالة والسالم مع نيب اهلل اخلضرقصة موسى عليه وعلى نبينا     
 :ومنها ما حدثن به ابن عباس رضي اهلل عنهما قال(4)لة الكرمي واحلديث الشريف ُمفصن 

ِّ ِإْسرَائِيلَ  َعْن الننيب  )  أَنَا  :فَ َقالَ  .َفُسِئَل َأي  النناِس أَْعَلمُ  ،َأنن ُموَسى قَاَم َخِطيًبا يف َب
بَ َلى ِ  َعْبٌد مبَْجَمِع اْلَبْحَرْيِن ُهَو أَْعَلُم ِمْنَك  :فَ َقاَل َلهُ  .َتَب اللنُه َعَلْيِه ِإْذ ملَْ يَ ُردن اْلِعْلَم إِلَْيهِ فَ عَ 

                                 
 .66:، آية  الكهفسورة ( 9)

 . 19:، آية الكهفسورة ( 9)

هو أنه نيب يوحى إليه وإن مل يرد نص من القرآن والسننة ُيصرح بنبوته ، لكن  القول الراجح يف اخلضر  (3)
القصص القرآين :انظر. وحقيقة األفعال اليت قام هبا تُرجح نبوته ، واهلل أعلم تفاصيل قصته مع موسى 

 .، مرجع سابق 3/326عرض وقائع وحتليل أحداث ، اخلالدي ،

ص حيح و .9/923وأض واء البي ان ، الش نقيطي ، . 9/1اجل امع ألحك ام الق رآن ، الق رطيب ، :القصة بطوهل ا يف انظر( 4)
فض      ائل م     ن :،بابوص     حيح مس     لم.3941رق      م احل     ديث ،99/929وس     ى ،ح     ديث اخلض     ر م     ع م:بب     االبخاري،
 .3/326والقصص القرآين ، اخلالدي .6395:، رقم احلديث  ،7/925اخلضر
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َوِدْدنَا َأنن ُموَسى َكاَن َصبَ َر فَ َقصن اللنُه  قَاَل الننيب   :)إىل قوله(...َأْي َرب  َوَمْن ِ  ِبهِ  :قَالَ 
َنا ِمْن َخرَبمِِهَا ْنَد َهَذا عِ  فَ َقاَل َرُسوُل اللنِه ...):ويف رواية اإلمام مسلم رمحه اهلل (9)(...َعَلي ْ

َنا َوَعَلى ُموَسى َلْوالَ أَننُه َعجنَل َلَرَأ  اْلَعَجَب َوَلِكننُه َأَخَذْتُه ِمْن َصاِحِبِه  :اْلَمَكاِن  َرمْحَُة اللنِه َعَلي ْ
 .(9)(.َذَماَمةٌ 

 :ثالثة مواقف للتعجل هي نيب اهلل اخلضر مع يف قصة رسول اهلل موسى 
 .حد أعلم منهأيف إجابة السائل ، بأنه ال  عجلة رسول اهلل موسى  -9
،قصة خرق نكار على اخلضر يف القصص الثالثيف اإل  رسول اهلل موسى عجلة -9

 .السفينة ،وقصة قتل الغالم ،وقصة بناء اجلدار
 .يف إهناء الرحلة العلمية مع اخلضر رسول اهلل موسى عجلة -3
هو صواب؛ألنه ال يوجد وقتها على رآه السائل مبا  فقد أجاب موسى :أماَّ األولى    

األرض من هو أعلى منزلًة وعلمًا منه؛ فهو رسول اهلل وكليمه الذي يوحى إليه ،فعاتبه اهلل 
 ،لم إىل اهلل وهو أن يرد العألنه ترك األفضل واألمثل  وهو ما ورد بنص احلديث

ألن يتعلم ممن هو دونه وهو  هه اهلل فوجن ،واعترب ذلك تسرعًا وعجلًة منه 
 :) قوله  ألنه عنده من العلم ما ليس عند موسى فقد جاء يف الرواية السابقة اخلضر
وجاء يف الرواية نفسها قول اخلضر ( بَ َلى ِ  َعْبٌد مبَْجَمِع اْلَبْحَرْيِن ُهَو َأْعَلُم ِمْنكَ  :فَ َقاَل َلهُ 

َوأَْنَت َعَلى ِعْلٍم ِمْن ،َمِنيِه اللنُه اَل تَ ْعَلُمهُ ِإين  َعَلى ِعْلٍم ِمْن ِعْلِم اللنِه َعلن  :قَاَل يَا ُموَسى :)له
 .(.اَل َأْعَلُمهُ  ِعْلِم اللنِه َعلنَمَكُه اللنهُ 

 ، ظاهرها منكرمن أعمال يف اإلنكار على ما قام به اخلضر سرعته :والثانية    
بأنه علمية اليت سيقوم هبا موسى معه،وقد هينأه اخلضر للرحلة الوباطنها احلق والصواب،

ى يه من اخلضر ملوسومع هذه التهيئة والتنبال يصرب عليها،ووعده بأن يصرب، سري  أعماال
 .صدر اإلنكار واالعرتاض من نيب اهلل موسىعليهما السالم،

من أعمال،قررن إهناء  ملان وجد من نفسه ال يصرب عمان يقوم به اخلضر أنه :الثالثة   
كثرة إنكاره عليه  من من اخلضر ئها،إال أن حياحباجة لذلك ومل يكن الرحلة العلمية،

                                 
  . 3941:، رقم احلديث 99/929حديث اخلضر مع موسى ،: البخاري ، باب  أخرجه اإلمام  (9)

 .6395:، رقم احلديث  ،7/925من فضائل اخلضر:مسلم ، باب  أخرجه اإلمام(  9)
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أن  وقد بَّين ( َوَلِكننُه َأَخَذْتُه ِمْن َصاِحِبِه َذَماَمةٌ  :)بقوله وهو ما عربن عنه ،دفعه لذلك
 .من أخبارمها العجب أن موسى صرب لنسمعَ  بل ودن تعجل ومل يصرب، موسى

 :مع اخلضر  قصة النيب موسى  الفوائد الدعوية من  

عذر الدعاة إىل االستمرار يف طلب العلم وتزكية النفس به مطلب وفريضة شرعية، ال يُ -9
؛والتقليل من شأنه  املنكر واحملتسبَّي بالتقصري فيه اهلل تعاىل واآلمرين باملعروف والناهَّي عن

 .(9)ألن له دوراً فاعالً ومؤثراً يف جناح الدعوة وقوة تأثريها على املدعوين
 .(9)هي منهج كامل ألصول طلب العلم وآدابه مع اخلضر   قصة موسى -9
من أو  العزم من  ؛وهوبالتعجل وقلة الصرب موسى وصف رسول اهلل -3

 ،وهذا دليل على  بشرية األنبياء والرسل وأنه يصدرعليهم وعلى نبينا الصالة والسالمالرسل 
واالعرتاف   ،لكن العربة بسرعة اإلنابة والتوبة هللمنهم ما هو خالف األوىل واألفضل

؛حىت صارت ك نه منهفعل ذلك من عالمات ثبات اإلميان يف القلب ومت وأنن بالتقصري واخلطأ،
َوَلِكننُه َأَخَذْتُه ) مسة وعالمة تظهر على صاحبهالنفس وسهولتها مع حيائها ووقارها،مساحة ا

 وهو ما ينبغي للدعاة إىل اهلل تعاىل التخلق به.( ِمْن َصاِحِبِه َذَماَمةٌ 
 .وتواضع ، وخلٍق رفيع  ناس ألن يكونوا ذو مساحةٍ والسعي الكتسابه ، ألهنم أوىل ال

يف القصة دليل على اختالف فهم الداعية عن فهم املدعو جتاه احلدث الواحد ،فما رآه -4
 مَ هْ ف َ  خمتلف عن  (وهو الداعية)وفهمه من أفعال اخلضر (وهو املدعو)موسى 
والتأكد من وصول املعاين اهلم؛اعاة فَ ْهَم املدعوين ألفعويف هذا تنبيه للدعاة على مر اخلضر،
 .هناية الرحلة العلميةوهو ما حرص اخلضر على بيانه ملوسى يف ألذهاهنم، الصحيح

 :والتعجل للقاء اهلل تعاىل قومه يف ترك قصة النيب موسى  -4

ے ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ں):قال تعاىل  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

                                 
دار ابن اجلوزي ،ه  9491(9)ط  ،999-979ص أثر العلم يف الدعوة إىل اهلل تعاىل ،مرزوق اليو  ،:انظر  (9)

 .الرياض:للنشر والتوزيع 

 9/961 ب اري ش رح ص حيح البخ اري ، اب ن حج ر،ف تح ال: يف  م ع اخلض ر  انظر دالالت قصة موسى  (9)
 .،مرجع سابق 95/937وشرح النووي على صحيح مسلم ، النووي ،.،مرجع سابق 1/421و
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(ے
(9) . 

ها بعشر فسار وأمتن التوراة يف ثالثَّي ليلة،ل عليه أن يُنزن  كليمه موسى   وعد اهلل     
ل موسى هلم،فتعجن  ومعه سبعَّي رجاًل من قومه إىل امليقات الذي وقتنه اهلل  موسى 
  وأسرع يف القدوم على اهلل فعاتب           ه ربه ،قبل الوقت احملدد له،كما أنه س   ار لوحده 

 .لقومه واإلتيان لوحده كهُ ْر وت َ  ؛والمه على تقدمه على الوقت الذي حددنه له
ل مفارقة قومه ليحضر إىل املناجاة أن موسى تعجن :"يقول املفسر ابن عاشور رمحه اهلل    

أن ورغبة يف تلقي الشريعة حسبما وعده اهلل قبل  اجتهادا منهنه اهلل له،قبل اإلبان الذي عين 
يف ذلك إال السبق إىل ما فيه خري لنفسه ولقومه  ومل يراعِ حييط بنو إسرائيل جببل الطور،

ف بذلك من ابتعاده عن قومه قبل أن يوصيهم اهلل عن مراعاة ما حين  لَ فَ فالمه اهلل على أن غَ 
وليس يف كتاب التوراة ما يشري ... باحملافظة على العهد وحيذرهم مكر من يتوسم فيه مكرا

وأن سبب اختذوه إهلا يف مدة مغيب موسى،ب إىل أكثر من صنع بّ إسرائيل العجل من ذه
َنا ُموَسى}ذلك استبطاؤهم رجوع موسى  رََح َعَلْيِه َعاِكِفََّي َحىتن يَ ْرِجَع ِإلَي ْ وقوله  {قَالُوا َلْن نَ ب ْ

  يدل على أهنم كانوا سائرين خلفه وأنه سبقهم إىل املناجاة{ ُهْم أُوالِء َعَلى أَثَرِي}: هنا
فَِإننا َقْد }:اىلعجل إىل استجابة أمر اهلل مبالغة يف إرضائه، فقوله تعواعتذر عن تعجله بأنه 
ب عليه حدوث فتنة يف فيه ضرب من املالم على التعجل بأنه تسبن { فَ تَ ننا قَ ْوَمَك ِمْن بَ ْعِدكَ 

 .(9)".له ولو كان لرغبة يف ازدياد من اخلري ليعلمه أن ال يتجاوز ما وقتن ؛قومه
 : عندما ترك قومه وتعجل للقاء اهلل  ة من قصة موسىالفوائد الدعوي    

 وطمعاً  كانت هلدف إمياين سامي وهو الشوق للقاء اهلل عجلة نيب اهلل موسى -9
، وهذا يفيد  واستنكر عليه ترك قومه والقدوم عليه  يف مرضاته ، ومع ذلك المه اهلل 

فإن الغالب أنن آثارها غري حممودة أن العجلة واالستعجال مهما كانت هلدف نبيل وإمياين 
 .(3).العواقب

                                 
 . 14:، آية طهسورة   (9)

 .، مرجع سابق 96/962التحرير والتنوير، ابن عاشور ،  (9)

والعجلة بَّي الفطرة اإلنسانية والتوجيهات ،مرجع سابق،49علي،صعماد ، العجلة واألناة يف حياة النيب :انظر (3)
 .، مرجع سابق 95زيد ،صالربانية ،نايل أبو 
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 قبل الوقت احملدد له يف القدوم على اهلل  من آثار عجلة نيب اهلل موسى  -9
الغضب واالنفعال العظيم و ده بكفرهم وعبادهتم العجل،بعفتنة قومه من و ،له معاتبة اهلل 

، فألقى ألواح التوراة اليت كتبها اهلل ووجدهم قد فتنوارجع لقومه  ملان  الذي حلق موسى 
 ،وأخذ برأس أخيه النيب هارون بيده  وحليته جيره إليه ويعاتبه ،ويفيد هذا الدعاة إىل
الدعوية  للمواقف والالمباالة عدم االستهانة واالستصغارو أخذ احليطة واحلذر،يف  اهلل 

األخطاء ما يكون تأثريه كبرياً على  ألنه قد يرتتب عليها من،وعجلةً  اليت تصدر منهم ارجتاالً 
،وقد فتؤتى الدعوة من قبلهمن حيث ال حيتسب الداعية، الداعية واملدعو والعمل الدعوي

 .فيما نو  وفيما عمل وهم لن يبلغوا منزلة رسول اهلل موسىيرتتب عليه اإلمث والعقوبة،
 يف كل أمر ومبتابعته  والتزامهم يف القول والعمل مبا شرعه اهلل  انضباط الدعاة -3

الدخول بَّي املسلمَّي من ل فرص أهل الضالل واملرتبصَّي باإلسالم وأهله يغلق أو يقلن 
 .وإثارة الفنت والقيل والقال بينهم هم،تفريق مشلو 
 :القرآن الكريم يف التعجل لتلقي قصة النيب حممد  -5

ٺ ٺ ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  )           :قال تعاىل  

(ٿ ٿ
خب ) :وقوله تعاىل (9) جب حب  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئيئ 

(ىب يب جت حت ختمب
(9).  

كان النيب    
ما  فيكرر ويرددالقرآن،يتعجل الرسول يف تلقيه، إذا قرأ عليه جربيل  

ن فنهاه اهلل عأن ينفلت منه ،فيظنل حيرك شفتيه؛فيشق عليه ذلك،خوفًا  يقوله جربيل 
يُ َعاِلُج ِمْن الت نْنزِيِل   َكاَن َرُسوُل اللنهِ ): قال ابن عباس .الكرمي العجلة يف تلقي القرآن

ًة وََكاَن ممنا حُيَر ُك َشَفتَ ْيهِ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ییی جئ حئ مئ ) :فَأَنْ َزَل اللنُه تَ َعاىَل ...ِشدن

 .فَاْسَتِمْع َلُه َوأَْنِصتْ  :قَالَ  (يئ جب حب خب مب  )   مَجُْعُه َلَك يف َصْدرَِك َوتَ ْقَرأَهُ  :قَالَ  (ىئ
َنا َأْن تَ ْقَرأَهُ  (ىب يب جت حت خت) بَ ْعَد َذِلَك ِإَذا أَتَاُه ِجرْبِيُل   َفَكاَن َرُسوُل اللنِه  .مُثن ِإنن َعَلي ْ

 .(3).(َكَما قَ َرأَهُ    فَِإَذا اْنطََلَق ِجرْبِيُل قَ َرأَُه الننيب   ،اْسَتَمعَ 

                                 
 .994:،آية  طهسورة   (9)

 .91-96:، اآليات القيامةسورة (  9)

 .4:، رقم احلديث9/6بدء الوحي ،:البخاري ،كتاب الوحي ،باب  أخرجه اإلمام  (3)
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وبي  ان أن اهلل تع  اىل   في  ه النه  ي ع ن حتري  ك لس  انه:"رمح ه اهلل الش  نقيطي ق ال العالنم  ة    
ك  ان لش  دة حرص  ه عل  ى اس  تيعاب م  ا ي  وحى إلي  ه وه  ذا ي  دل عل  ى أن  ه ،علي  ه مجع  ه وقرآنه

 .عن ذلك يهحيرك لسانه عند الوحي فنُ 
ٻ  ) : تعاىل مد  هذا النهي ومدة هذه العجلة يف قوله تعاىلوقد بَّين     ٱ ٻ ٻ ٻ 

وفيه اإلمياء إىل حسن االستماع واإلصغاء  (ڀ ڀ ٺپ پ پ پ ڀ ڀ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ )عند اإلحياء به كما يف آداب االستماع  ۆ ۈ ۈ  ۆ 

(ۅ
(9)(9).  

 :يف التعجل لتلقي القرآن الكريم قصة النيب حممد  من الفوائد الدعوية    

حرص الدعاة على إيصال اخلري للناس قد يقودهم للوقوع يف االستعجال كمًا شدة -9
،الذي ينتج عنه املخطط هلا يف األعمال الدعوية،أمان الكم فهو الزيادة غري املتقنة و وكيفاً 

وهذا املعن ميكن فهمه من ينها والتزامها يف صفوف املدعوين،مستويات غري ناضجة يف تد
  فحصلت لهجعله يتعجل يف تلقيه، على استيعاب ما يوحى إليه حرص الرسول 
اليت ال تكمل معها الفائدة من تنزل القرآن الكرمي؛ والذي هو موعظة  املشقة يف التلقي
ونفع  فانتفع به فنهاه اهلل عن ذلك ؛ووعده أن جيمع له القرآن يف صدره ، وهداية للناس،

 .(3)انتفعوا ونفعوايف دعوهتم ، وكذلك الدعاة إذا أضافوا إىل حرصهم احللم واألناة  بعدأمته 
قرآن الكرمي روايًة ودرايًة أسلوب تعليمي تتحقق به الفائدة املطلوبة من األناة يف تلقي ال -9

 .(4)، وأن العجلة يف التلقي تفوت وتقلل حتقيق ذلك  تعلم القرآن الكرمي وتعليمه
 . االستعجال سبب ملشقة اإلنسان والتضييق عليه ، وتركه سبباً للتيسري والفرج -3
 
 

                                 
 .924:، آية  األعرافسورة   (9)

 .، مرجع سابق 7/374أضواء البيان ، الشنقيطي ،  (9)

الغيب ، مفاتيح :انظر (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ) :مدلوالت قوله تعاىللالستزادة من   (3)
 .بريوت:ه  ، دار الكتب العلمية 9499( 9)ط ،99/926فخر الدين حممد الرازي ،

 .75الفصل التمهيدي ص: انظر  (4)
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 :بدريف استعجال أخذ األسرى يف غزوة  قصة النيب حممد  -6

ائ ائ ) :قال تعاىل    ى ى  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ۋ ۅ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
(9) . 

 وجاء فيه  يف الصحيح حديث الفاروق عمر بن اخلطابرمحه اهلل أخرج اإلمام مسلم    
. (َساَر َهُؤالَِء األُ  َما تَ َرْوَن يف :)أَلىِب َبْكٍر َوُعَمرَ  فَ َلمنا َأَسُروا اأُلَساَر  قَاَل َرُسوُل اللنِه )...

ُهْم ِفْديًَة فَ َتُكوُن لََنا قُ ونًة  يَا َنيب  :فَ َقاَل أَبُو َبْكرٍ  اللنِه ُهْم بَ ُنو اْلَعم  َواْلَعِشريَِة أََر  َأْن تَْأُخَذ ِمن ْ
َما تَ َر  يَا اْبَن )  :فَ َقاَل َرُسوُل اللنِه . إِلْساَلمِ َعَلى اْلُكفناِر فَ َعَسى اللنُه َأْن يَ ْهِديَ ُهْم لِ 

ّ   ياَل َواللنِه يَا َرُسوَل اللنِه َما أََر  النذِ :قُ ْلُت . (اخلَْطناِب  أََر  َأْن مُتَك ننا  َرَأ  أَبُو َبْكٍر َوَلِك
ّ   ،َب ُعنُ َقهُ فَ َنْضِرَب أَْعَناقَ ُهْم فَ ُتَمك َن َعِليًّا ِمْن َعِقيٍل فَ َيْضرِ   -َنِسيًبا لُِعَمَر  -ِمْن ُفاَلٍن  َومُتَك 

َما قَاَل أَبُو َبْكٍر وملَْ  فَ َهِوَ  َرُسوُل اللنِه  .فَِإنن َهُؤالَِء أَِئمنُة اْلُكْفِر َوَصَناِديُدَها ،فََأْضِرَب ُعنُ َقهُ 
 قُ ْلُت  .َوأَبُو َبْكٍر قَاِعَدْيِن يَ ْبِكَيانِ  فَ َلمنا َكاَن ِمَن اْلَغِد ِجْئُت فَِإَذا َرُسوُل اللنِه  .يَ ْهَو َما قُ ْلتُ 

َوِإْن ملَْ  ،ٍء تَ ْبِكى أَْنَت َوَصاِحُبَك فَِإْن َوَجْدُت ُبَكاًء َبَكْيتُ يشَ  يِمْن أَ  يَا َرُسوَل اللنِه َأْخربْين
َأْصَحاُبَك  يَعَرَض َعلَ  يأَْبِكى لِلنذِ  :) فَ َقاَل َرُسوُل اللنِه . لُِبَكاِئُكَماَأِجْد ُبَكاًء تَ َباَكْيُت 
 َشَجَرٍة َقرِيَبٍة ِمْن َنيب ،  أَْدََن ِمْن َهِذِه الشنَجرَةِ َلَقْد ُعِرَض َعَلىن َعَذابُ ُهْم  ،ِمْن َأْخِذِهُم اْلِفَداءَ 

ِإىَل ( اأَلْرضِ  يف  يُ ْثِخنَ  َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَر  َحىتن  َما َكاَن لَِنيب ) َوأَنْ َزَل اللنُه َعزن َوَجلن  . ِِ  اللنه
 .(9)(َفُكُلوا ممنا َغِنْمُتْم َحاَلالً طَي ًبا)قَ ْولِِه 
جاء فيها   الفاروق عمر بن اخلطابرواها ويف مسند اإلمام أمحد رمحه اهلل زيادة     

َعَرَض َعَلين َأْصَحاُبَك ِمْن اْلِفَداِء َلَقْد ُعِرَض َعَلين َعَذاُبُكْم أَْدََن  النِذي: فَ َقاَل الننيب  )...
َما َكاَن لَِنيبٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَر  َحىتن } :ِلَشَجرٍَة َقرِيَبٍة َوأَنْ َزَل اللنُه َعزن َوَجلن  ،ِمْن َهِذِه الشنَجرَةِ 

ِمْن اْلِفَداِء مُثن ُأِحلن {َأَخْذُُتْ  ِه َلْواَل ِكَتاٌب ِمْن اللنِه َسَبَق َلَمسنُكْم ِفيَمايُ ْثِخَن يف اأْلَْرِض ِإىَل قَ ْولِ 
فَ َلمنا َكاَن يَ ْوُم ُأُحٍد ِمْن اْلَعاِم اْلُمْقِبِل ُعوِقُبوا مبَا َصنَ ُعوا يَ ْوَم َبْدٍر ِمْن َأْخِذِهْم  ،هَلُْم اْلَغَناِئمُ 

هُ  ُعونَ اْلِفَداَء فَ ُقِتَل ِمن ْ َوُهِشَمْت  ،وَُكِسَرْت َربَاِعَيُتهُ  َعْن الننيب   َوفَ رن َأْصَحاُب الننيب   ،ْم َسب ْ
ُم َعَلى َوْجهِ  ،اْلبَ ْيَضُة َعَلى رَْأِسهِ  أََوَلمنا َأَصابَ ْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد }ِه َوأَنْ َزَل اللنُه تَ َعاىَل َوَساَل الدن

                                 
 .61:، آية األنفالسورة (  9)

 . 4617:، رقم احلديث 5/956اإلمداد باملالئكة ، : مسلم ، باب أخرجه اإلمام   (9)
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َها   .(9)({َأَصْبُتْم ِمثْ َلي ْ
  يف أول غزوة أخذ األسر التسرع واالستعجال يف على   نبيه لقد عاتب اهلل    

ج ليحارب دين اهلل بقتل كل من خر وكان األوىل أن يثخن يف األرض يغزوها يف اإلسالم،
 رهاب أعداء اهلل من املرتبصَّي باإلسالم وأهله ملا يف اإلثخان والقتل من إ،ويصد عن سبيله
 .  َّي لدين اهللوملا فيه من التمك

إذ أسروا  هذه معاتبة من اهلل لرسوله وللمؤمنَّي يوم بدر":رمحه اهلل يقول العاًلمة السعدي    
يف هذه احلال  أمري املؤمنَّي عمر بن اخلطاب  رأي املشركَّي وأبقوهم ألجل الفداء،وكان

 .قتلهم واستئصاهلم
ما ينبغي وال يليق : أي (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې) :فقال تعاىل    

بقى على وأن ال يوا نور اهلل ويسعوا إلمخاد دينه،به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئ
أن يتسرع إىل أسرهم وإبقائهم ألجل الفداء الذي حيصل منهم، وجه األرض من يعبد اهلل،

دام هلم شر فما .ل شرهم،وهو عرض قليل بالنسبة إىل املصلحة املقتضية إلبادهتم وإبطا
فحينئذ ال بأس فإذا أثخنوا،وبطل شرهم،واضمحل أمرهم،،أن ال يؤسروا ألوفقفاوصولة،

 .بأخذ األسر  منهم وإبقائهم
ال ملصلحة تعود إىل :أي{عرض الدنيا}كم الفداء وإبقائهمبأخذ {تريدون}:يقول تعاىل   

 يفعالية فوق غريهم،ه، وجعل كلمتهم ونصر أوليائبإعزاز دينه،{ واهلل يريد اآلخرة}.دينكم
تصر من ولو شاء أن ينكامل العزة،:أي{واهلل عزيز حكيم}.مبا يوصل إىل ذلك أمركم

 .يبتلي بعضكم ببعضالكفار من دون قتال لفعل،لكنه حكيم،
وأن اهلل رفع عنكم أيها والقدر، أنه قد أحل لكم الغنائم،به القضاء  (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ) 

 .(9)"  (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ) العذاباألمة 
  :يف بدر يف استعجال أخذ األسرى النيب حممد الفوائد الدعوية من قصة 

 وقد جيتهد فيه وفق ما يراه األصلحمام املسلمَّي،عي إلتقدير املصلحة الدعوية حق شر  -9
فيقتل  ر ،حوط لإلسالم واملسلمَّي يف األسهو األ اجلمهور إىل أن اإلمام يفعل ما ذهب" 

                                 
 .إسناده حسن:قال عنه الشيد األرناؤوط.921:، رقم احلديث  9/335اإلمام أمحد بن حنبل ،  أخرجه  (9)

 .، مرجع سابق 9/396تيسري الكرمي الرمحن ، السعدي ،  (9)
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القتل لألسر  وأخذ الفداء منهم   وقد ثبت عن رسول اهلل...أو يأخذ الفداء أو مين
 .(9)" ففي يوم بدر قتل بعضهم وأخذ الفداء من غالبهم ؛واملن عليهم ثبوتا متواترا يف وقائع

تنبيه الدعاة ولفت نظرهم إىل ضرورة االحتياط وبذل اجلهد يف تقدير مصلحة الدعوة  -9
مع التأكيد عن ،إلمكان وقوع اخلطأ والتقصري،يف أي أمر من أمور الدعوة إىل اهلل 

 .التخلي عن التسرع والعجلة يف تقدير املصلحة الدعوية
وأصوب  أوىل فما كانن املسألة الشرعية اليت وقعت فيه،يتأثر احلكم الشرعي بوقت وزما -3

فقتل أسر  احلرب كان أوالً  ؛وقد يكون العكس،يف وقت،يكون على التخيري يف وقت آخر
 .(9).ا قوي اإلسالم نزل التخيري بَّي القتل أو الفداء أو املنن برتك األسريمث مل
 :يف استعجال العذاب لكفار مكة قصة النيب حممد  -7

ی ) : قال تعاىل  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

(ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب
(3) 

ک ک ک ک گ گ گ ) :وقوله تعاىل 

(گ ڳ
(ڱ ڱ ڱ ںڱ ) :وقوله تعاىل (4)

(5).  
وته ألهل الكفر،وأن حْيُلم بأن يصرب ويتصرب يف دع  انبيه ورسوله حممد  اهللأمر    

كما أمره بأن يقتدي بأو  العزم من الرسل يف قوة صربهم عليهم،ويرجوا هلم اهلداية والرشاد،
 .على معاندة املخالفَّي هلم يف امللة واالعتقاد

 حىت استحق ،املدعوين تأخر استجابة ألمر ربه يف الصرب واحللم على وقد امتثل 
يم حلمه يف عظ وال سابق له عزم من الرسل يف احللم واألناة ؛أن يكون األول من أولوا ال

مع أهل الطائف الذين آذوه أشد  وقوله ورأفته ورمحته باملدعوين؛مع رجاء هدايتهم،
 (6).(رَِج اللنُه ِمْن َأْصاَلهِبِْم َمْن يَ ْعُبُد اللنَه َوْحَدُه اَل ُيْشرُِك ِبِه َشْيًئاَبْل أَْرُجو َأْن خيُْ :)اإليذاء 

                                 
  .بريوت:دار املعرفة(ط .د)، 9/391القنوجي ، الروضة الندية شرح الدرر البهية ،حممد صديق خان  (9)

وزارة األوقاف ه  ،9425( 9)،ط4/33،عجيل النشمي:الفصول يف األصول،أمحد الرازي اجلصاص،حتقيق  (9)
 .الكويت:والشؤون اإلسالمية 

 .35:، آية  األحقافسورة (  3)

 . 14:،آية  مرميسورة (  4)

 .97:، آية الطارقسورة   (5)

 .9119:، رقم احلديث  99/1ذكر املالئكة ،:البخاري ،مرجع سابق، باب  اإلمامأخرجه   (6)
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ِّ َداِعَيَة َوَرمْحٍَة، اللُهمن إ:)عن قومه وقوله  ِّ َطعنانًا َواَل َلعنانًا، َوَلِكْن بَ َعَث َعْث نن اهلَل تَ َعاىَل ملَْ يَ ب ْ
 .(9).(ْعَلُمونَ اْهِد قَ ْوِمي فَِإن نُهْم اَل ي َ 
عن  الصريح له ؛ النهي يف الدعوة إليهبالصرب  لنبيه  واقرتن بأمر اهلل 

 )و  (ک ک ک)و (ۇئ ۆئ ۆئ ):يف قوله تعاىل  استعجال نزول العذاب بالكافرين

ۇئ  ):يقول املفسر ابن عاشور رمحه اهلل تعليقًا على الفرق بَّي قوله تعاىل ( ڱ ڱ

العذاب هلم إمنا  أي فال تستعجل{ تَ ْعَجْل َعَلْيِهمْ َفال }: "(ک ک ک)و (ۆئ ۆئ
بأن نزل     حبرف االستعالء إكراما للنيبمعدن {ْل َعَلْيِهمْ تَ ْعجَ }      بوعربن . نعد هلم عدا

وذلك إشارة إىل قبول دعائه عند ربه، . فنهى عن تعجيله هبالكهم.منزلة الذي هالكهم بيده
الن عجل على ف:ألنه يقالفلو دعا عليهم باهلالك ألهلكهم اهلل كيال يرد دعوة نبيه 

ْلُت َوَعجِ }:يه إذا أسرع بالذهاب إليه كقولهعجل إل:قالكما ي أسرع بتسليطه عليه بكذا،أي
ينبئ عن اختالف املعن املقصود {عجل}وف تعدية فعلفاختالف حر {ِإلَْيَك َرب  لِتَ ْرَضى

 .بالتعجيل
أن املراد هنا {َوال َتْستَ ْعِجْل هَلُمْ }: اىلولعل سبب االختالف بَّي هذه اآلية وبَّي قوله تع   

َفال }هنا فلذلك قيل،استعجال االستئصال واإلهالك وهو مقدر كونه على يد النيب 
َا نَ ُعد  هَلُْم }:هم املوعود،وهو يوم بدر،ولذلك عقب بقولهأي انتظر يوم{تَ ْعَجْل َعَلْيِهمْ  ِإمنن

وأن العذاب املقصود يف سورة األحقاف هو عذاب اآلخرة أي ننظرهم ونؤجلهم،{َعّداً 
ۈ ): لوقوعه يف خالل الوعيد هلم بعذاب النار لقوله هنالك ۇ ۆ ۆ ۈ  ڭ ڭ ۇ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ائ ائ ەئ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

يئ جب حب خب  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

(مب
 .احلساب: والعد (9)
أي قصر موصوف على صفة قصرا إضافيا، وهوهلم، أي ما حنن إال نعد  للقصر،{إمنا}و    
أو لسنا بتاركيهم من العذاب بل نؤخرهم إىل يوم هلم كما يظنون، هلم ولسنا بناسَّي نعدُ 

َا نَ ُعد  }وأفادت مجلة .موعود َا}عليل النهي عن التعجيل عليهم ألنت{هَلُْم َعّداً ِإمنن مركبة {ِإمنن

                                 
 .، مرجع سابق 3/45شعب اإلميان ، البيهقي ،  (9)

 .  35 -34سورة األحقاف ،آية   (9)
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دة وقد استعمل العد جمازا يف قصر امل،ن تفيد التعليل كما تقدم غري مرةوإ" ما"و " إن"من 
 .(9)".ويف هذا إنذار باقرتاب استئصاهلم،ألن الشيء القليل يعد وحيسب

 :يف استعجال العذاب لكفار مكة من قصة النيب حممد الفوائد الدعوية    

 الغاي  ة األساس   ية واهل   دف األمس   ى ال   ذي جي  ب أن يس   عى إلي   ه ك   ل ال   دعاة إىل اهلل تع   اىل -9
يف ك   ل  هم هب   دي رس   وله ؤ تعبي   د الن   اس ل   رهبم واهت   دا:ه   و تباع   اً واقت   داًء برس   ل اهلل تع   اىلا

وألن الغاي ة لطيب ة يف ال دنيا،ن النار والفوز باجلنة يف اآلخرة؛واحلياة ا،وإنقاذهم مشؤون حياهتم
خب مب ىب يب ) :ق ال تع اىل.قيقها يف حي اة الن اس س تكون أعظ معظيمة فإن مشقة حت

(جت حت خت
(9). 

والرمح ة والش فقة؛والتجاوز والل َّي  صفات الصرب واحللم واألن اة وهذا يستلزم وجوب مَتَُكنْ      
نص يبهم م ن ذل ك احل ظ وأن يك ون واحلذر من الغض ب بري د االس تعجال واحلرص يف الدعاة،

 .األوفر، حىت حُتِقْق الدعوة غايتها وهدفها األمسى
يفي    د  ،وه   ذاهو أم   ر وهن   ي ألمت    ه م   ن بعدهأو هن   اه عن    ه، ب    ه رس   وله  م   ا أم   ر اهلل  -9

ة لل دعوة وهنيهم ع ن االس تعجال عل ى امل دعوين يف االس تجابوجوب ص رب ال دعاة يف دع وهتم،
أو الك أو ن   زول أن   واع ال   بالء عل   يهم،عل   يهم ب   اهلك   أن ي   دعوا ب   أي ص   ورة م   ن ص   ور التعجل،

يت  وب ال ويغل  ق أم  امهم بأس  لوب مباش  ر أو غ  ري مباش  ر الظ  ن ب  أن اهلل يق  نطهم م  ن رمح  ة اهلل؛
حَيْ   ُرم عل   ى ال   دعاة فعل   ه يف  ؛فك   ل ه   ذا وغ   ريه مم   ا ي   دخل يف باب   هيتج   اوز عنهم، العل   يهم و 

 .دعوهتم للمدعوين
 

 
 
 

 
 

                                 
 . ، مرجع سابق96/19التحرير والتنوير ، ابن عاشور ،  (9)

 .923:، آية  يوسفسورة   (9)
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 املطــــلب الثاني

 :الدعاة املستعجلني من املؤمنني

يأيت بعد األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم يف تبليغ الدِّين للناس ونشره بينهم     
 الدعاة إىل اهلل تعاىل الذين اتبعوا الرسل فآمنوا هبم وصدقوهم ، ومحــــلوا بعدهم أمـــــــــانة التبليغ 

بة واحدة، بل هم فصدعوا باحلقِّ نصرًة لإلسالم وشريعته،وهؤالء الدعاة ليسوا على منزلة ومرت
يتفاوتون فيما بينهم،وهم بشر غري معصومني ، تقع منهم املعاصي كبريها (2) أقسام وأصناف

وصغريها،وخرية الدعاة وأفضلهم على اإلطالق بعد األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم 
 :)قوله مث التابعني مث الذين يلوهنم فقد ثبت عن رسول اهلل  هم صحابة رسول اهلل 

رُُكْم قـَْرِني مُثَّ الَّذييَن يـَُلونـَُهْم مُثَّ الَّذييَن يـَُلونـَُهمْ   .(1).( َخيـْ
والقرآن الكرمي كتاب هداية وإرشاد يستنرُي به الدعاة يف طريق دعوهتم منهجًا وأسلوبًا      

هم ووسيلًة ،فقد ذكر احلقُّ تبارك وتعاىل فيه خرب الدعاة إليه الذين استعجلوا فوقعت من
أفعااًل وأعمااًل نزل الوحي بسببها ليبّـنَي احلق فيها فُيتبَّع؛والباطل فيها فُيْجتنب ،وليكون 
ذلك الفعل والعمل مبنزلة القاعدة اليت ُتستنبط منها أحكام الدعوة فيما خيص االستعجال 

 .فيها
رة؛وقد صنفتها  واألمثلة يف القرآن الكرمي على استعجال الدعاة إىل اهلل تعاىل جتاوزت العش   

 :كما يلي
 .؛قبل التثبت والبيانفيها استعجال احلكم على اآلخرين وتنفيذه يف األمور املْشَتبيهَ  -2
 .استعجال قتال العدو قبل فرضه -1
 .استعجال غنيمة الدنيا وتقدميها على غنائم الدِّين واآلخرة -3
 .حال شدة البأس والضراء على املؤمنني استعجال نصر اهلل  -4
 .املصلحة العامة للمسلمنيحساب استعجال حتقيق املصلحة اخلاصة على  -5

 
 

                                 
 .، مرجع سابق 1/484األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية ، عبد الرحيم املغذوي ،:انظر(2)

 .1558:، رقم احلديث 1/838ال يشهد على شهادة جور،:أخرجه اإلمام البخاري ،باب(1)
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 :استعجال احلكم على اآلخرين وتنفيذه يف األمور املْشَتبََِه فيها؛قبل التثبت والبيان-1 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ) :قال تعاىل    ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ۉ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ڭ ڭ ڭ ۇ 

(ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ
(2)  

َكاَن َرُجٌل يفي ُغنَـْيَمٍة :قَاَل اْبُن َعبَّاٍس "...أخرج اإلمام البخاري رمحه اهلل يف الصحيح
َقُه اْلُمْسليُموَن فـََقالَ  فَأَنـَْزَل اللَُّه يفي َذليَك  ،فـََقتَـُلوُه َوَأَخُذوا ُغنَـْيَمَتهُ  .السَّاَلُم َعَلْيُكمْ  :َلُه فـََلحي

(ۓ ڭۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )
(1). 

مبا فعلوا أنكر عليهم صنيعهم ، مث دفعوا  مثَّ ملاَّ رجعوا إىل املدينة واخربوا رسول اهلل 
 (3)؛ وردُّوا ألهله غنيمته ديةَّ القتيل

                                 
 . 84:، آية  النساءسورة (2)

 أخرجه اإلمامو .4115:، رقم احلديث24/81السالم ،وال تقولوا ملن ألقى إليكم : أخرجه اإلمام البخاري ،باب(1)
 .4433:، رقم احلديث8/143حدثنا حممد بن رافع ،: مسلم، باب

 من الروايات وكلها صحيحة ، بعضًا من هذه الروايات يذكر أهنم نفُر من الصحابة ، سبب نزول اآلية ورد بعددٍ (3)
وهذه الروايات موجودة يف الصحيحني والسنن .والبعض اآلخر يذكر أمساء الصحابة الذين وقعت هلم هذه احلادثة

 . ومسند اإلمام أمحد بن حنبل ، وقد تكون وقعت متفرقة لعدد من الصحابة 
 :واختلف يف قاتله على مخسة أقاويل  :"يف تفسريه رمحه اهلل يقول اإلمام أبو احلسن املاوردي  
 .، وهو قول السدي   أنه أسامة بن زيد: أحدها  
 .، وهو قول سعيد ابن جبري بن األسود أنه املقداد : والثاِن  
 .، وهو قول ابن زيد أبو الدرداء : والثالث  
 . ، وهو قول ابن عمر عامر بن األضبط األشجعي : والرابع  
 ".  هو حملِّم بن جثامة الليثي: واخلامس  
. بريوت:، دار الكتب العلمية 2/515السيد بن عبد املقصود،: النكت والعيون،أبو احلسن املاوردي،حتقيق: انظر 

واختلف يف تعيني القاتل واملقتول يف هذه النازلة، فالذي عليه األكثر وهو :"وعن اإلمام القرطيب يف تفسريه قوله
الرب أن القاتل حملم بن جثامة، واملقتول عامر بن  يف سري ابن إسحاق ومصنف أيب داود واالستيعاب البن عبد

 .مرجع سابق، 5/333تفسري القرطيب ، . " األضبط
طـــــــــه عبـــــــــد :الســـــــــرية النبويـــــــــة البـــــــــن هشـــــــــام،عبد امللـــــــــك بـــــــــن هشـــــــــام،حتقيق:لالســـــــــتزادة يف تفاصـــــــــيل القصـــــــــة انظـــــــــر

 .3/315يم اجلوزية، وزاد املعاد يف هدي خري العباد،ابن ق.بريوت:هـ ، دار اجليل2422( 2)،ط3/38الرؤوف،
والشاهد من ذكر ما سبق هو اإلشارة إىل أنَّ فعل االسـتعجال وعـدم التثبـت والبيـان ؛الـذي كـان عاقبتـه قتـل نفـس بغـري 

= ،والعربة بعمــوم اللفــ  ال ، ولــيس مــن عامــة املــدعوين يُعــدُّ داعيــًة يف قومــه وجــه حق،إ ــا صــدر مــن صــحايب 
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يـــأمر تعـــاىل عبـــاده املـــؤمنني إذا خرجـــوا جهـــادا يف :"يقـــول العَّالمـــة ابـــن ســـعدي رمحـــه اهلل
واضحة : األمور قسمانفإن .يف مجيع أمورهم املشتبهة تثبتوانوا وييسبيله وابتغاء مرضاته أن يتب

وأمـــا . ألن ذلـــك حتصـــيل حاصـــلنـــة ال حتتـــاج إىل تثبـــت وتبـــني،فالواضـــحة البيَّ .وغـــري واضـــحة
، ليعـرف هـل يقـدم نياألمور املشكلة غري الواضحة فإن اإلنسـان تتـاج إىل التثبـت فيهـا والتبيـ

 عليها أم ال؟
ه ما بـيـه مـن الفوائـد الكثرية،والكـف لشـرور عظيمـة،ور تصـل ففإن التثبـت يف هـذه األمـ

ــــه، الف املســــتعجل لفمــــور يف بــــدايتها قبــــل أن يتبــــني لــــه خبيعــــرف ديــــن العبــــد وعقلــــه ورزانت
فإن ذلك يؤدي إىل ما ال ينبغـي، كمـا جـرؤ هلـؤالء الـذين عـاتبهم اهلل يف اآليـة ملـا   حكمها،

أو مـــال غـــريه، هنــا أنـــه يســـتكفي بـــذلك  وكـــان معـــه غنيمـــة لــهم عليهم،يتثبتــوا وقتلـــوا مـــن ســلَّ 
ـــه ھ ے ے ۓ ۓ  ) :قـــتلهم، وكـــان هـــذا خاـــأ يف نفـــس األمـــر، فلهـــذا عـــاتبهم بقول

فــال تملـــنكم العـــرا الفـــاِن القليـــل : أي (ڭ ۇ ۇ ۆ ڭ ڭ ڭ
على ارتكـاب مـا ال ينبغـي فيفـوتكم مـا عنـد اهلل مـن الثـواب اجلزيـل البـاقي، فمـا عنـد اهلل خـري 

 .وأبقى
 حالة له فيهـا هـوؤ إىل أن العبد ينبغي له إذا رأؤ دواعي نفسه مائلة إىل ويف هذا إشارة
وقــدم مرضــاة اهلل علــى رضــا أعــد اهلل ملــن هنــى نفســه عــن هواها،أن يــذكرها مــا وهــي مضــرة لــه،

 .وإن شق ذلك عليهارغيبا للنفس يف امتثال أمر اهلل،نفسه، فإن يف ذلك ت
ۉ ) :قبل هدايتهم إىل اإلسالم مث قال تعاىل مذكرا هلم حباهلم األوىل، ۋ ۅ ۅ 

فكما هداكم بعد ضاللكم فكذلك يهدي غريكم، وكما : أي (ۉ ې ې ې
ألوىل الناقصة فنظر الكامل حلاله ا. فكذلك غريكمأن اهلداية حصلت لكم شيئا فشيئا،

له باحلكمة واملوعظة ودعاؤه مبقتضى ما يعرف من حاله األوىل، على مثلها ومعاملته ملن كان
 (2)."فتبينوا: فقالنيوهلذا أعاد األمر بالتبيمن أكرب األسباب لنفعه وانتفاعه، سنةاحل
إن عاقبة التثبت واألناة،واالستفسار واالستيضاح،ومثرهتم احلاصلة يف كل أمر صغريًا كان    

                                                                                            
عجال ممــن هــم خــرية هــذه األمــة وأفضــلها ،وأســرعها للتوبــة واإلنابــة ، خبصــوا الســبب ،فــإذا جــاز وقــو  االســت=

   . فغريهم أشد حاجة إىل مزيد من التثبت والبيان فيما يواجههم من مواقف وأحداث حمتملة للصواب واخلاأ

 . ، مرجع سابق2/284تيسري الكرمي الرمحان ، بن سعدي ، (2)
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هي جتنب الوقو  يف اخلاأ الذي تتفاوت مستويات خاورته؛واليت قد تصل إىل  أم كبرياً؛
س الربيئة،فرتبية الداعية نفسه على األناة والتثبت وعدم االستعجال خباصًة يف حد قتل النف

ُشِّكلة يف فهم الداعية،واليت هلا تأثريها على عمله يف الدعوة إىل اهلل
   األمور املشتبهة وامل

 .يـُعَُّد مالباً أساسياً وُملِّْحاً يف التكوين النفسي والفكري للداعية
 :قبل فرضهاستعجال قتال العدو -2

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) :قال تعاىل    

ڭ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
(2). 

يَا  :فـََقالُوا   أَتـَُوا النَّيبي   َوَأْصَحابًا َلهُ  (1)َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَني ْبَن َعْوفٍ :َعني اْبني َعبَّاٍس     
ْرنَا أَذيلَّةً  ،عيزٍّ َوََنُْن ُمْشريُكونَ  اللَّهي ُكنَّا يفي  َنيبي  أُميْرُت بياْلَعْفوي َفاَل تـَُقاتيُلوا  إيِنِّ ):فـََقالَ  .فـََلمَّا آَمنَّا صي

ک) فـََلمَّا َحوََّلُه اللَُّه إيىَل اْلَمدييَنةي أََمرَُه بياْلقيَتالي َفُكفُّوا فَأَنـَْزَل اللَّهُ ( اْلَقْوَم  ڑ ڑ ک     ڈ ڈ ژ ژ 

)
(3) 
مواساة الفقراء، ال الزكاة : مأمورين بالصالة والزكاة أي -إذ كانوا مبكة-كان املسلمون "   

و  يؤمروا جبهاد األعداء لعدة ب والشروط،فإهنا   تفرا إال باملدينة،ياملعروفة ذات النص
 :فوائد

أن من حكمة الباري تعاىل أن يشر  لعباده الشرائع على وجه ال يشق عليهم؛ :منها
 .ويبدأ باألهم فاألهم، واألسهل فاألسهل

ؤ ذلك ألدَّ  -ددهم وكثرة أعدائهممع قلة عددهم وعُ -أنه لو فرا عليهم القتال:ومنها

                                 
 .44:، آية  النساءسورة (2)

عبد الرمحن بن عوف القرشي الصحايب اجلليل أحد العشرة املبشرين باجلنة ،وأحد الستة أصحاب الشورؤ وأحد (1)
املشاهد كلها ، كان كثري اإلنفاق يف   ، شهد مع رسول اهلل  الثمانية السابقني لإلسالم ،من خؤولة رسول اهلل 

هـ وصّلى عليه  33، تويف سنة  س يف سبيل اهلل عبداً، وأوصى بألف فر  32سبيل اهلل تعاىل ، أعتق يوم أحد 
 .1/423، واإلصابة ، العسقالِن ،  2/83سري أعالم النبالء ، الزركلي ،: انظر.  اخلليفة الراشد عثمان بن عفان 

،رقم احلديث 1/43مصافى عاا،كتاب اجلهاد ،:يف املستدرك على الصحيحني،حتقيق أخرجه احلاكم النيسابوري(3)
 .بريوت:هـ، دار الكتب العلمية2422( 2)ط .1344
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فروعي جانـــب املصـــلحة العظمـــى علـــى مـــا دوهنـــا ولغـــري ذلـــك مـــن إىل اضـــمحالل اإلســـالم،
 .احلكم
فرا عليهم القتال يف تلك احلال،غري الالئق فيها  وكان بعض املؤمنني يودون أن لو    
وإ ا الالئق فيها القيام مبا أمروا به يف ذلك الوقت من التوحيد والصالة والزكاة وَنو ذلك،

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ) :ذلك كما قال تعاىل (ٿ ٿ ٿ ٿ 
فلما هاجروا  (2)

م، كتب عليهم القتال يف وقته املناسب لذلك، فقال فريق من الذين إىل املدينة وقوي اإلسال
ہ ہ ے ) :يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من الناس وضعفا وخورا ہ  ؟ ويف  (ۀ ۀ 

هذا تضجرهم واعرتاضهم على اهلل، وكان الذي ينبغي هلم ضد هذه احلال، التسليم ألمر اهلل 
هال :أي  (ہ ھ ھ ھ ھ ے ) :فعكسوا األمر املالوب منهم فقالوا والصرب على أوامره،
وهذه احلال كثريا ما تعرا ملن هو غري تال مدة متأخرة عن الوقت احلاضر،أخرت فرا الق

يها وقت حلوهلا وال ينوء رزين واستعجل يف األمور قبل وقتها، فالغالب عليه أنه ال يصرب عل
 وعظهم عن هذه احلال اليت فيها التخلف عن القتال مث إن اهلل.حبملها،بل يكون قليل الصرب

تمتع بلذات الدنيا وراحتها ال:أي(ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ) :فقال
فتحمل األثقال يف طاعة اهلل يف املدة القصرية مما يسهل على النفوس وخيف عليها؛ قليل،

ف إذا وازنت بني فكيلك،ا ذألهنا إذا علمت أن املشقة اليت تناهلا ال ياول لبثها هان عليه
 .(1)."وأن اآلخرة خري منها، يف ذاهتا، ولذاهتا وزماهناالدنيا واآلخرة،

 إنَّ الذين استعجلوا القتال قبل فرضه هم الصحابة األجالء عبد الرمحن بن عوف    
،هؤالء الصحابة  (2)وسعد بن أيب وقاا(4)وُقدامة بن مظعون(3)واملقداد بن األسود

                                 
 .33:، آية  النساءسورة (2)

 .، مرجع سابق2/284تيسري الكرمي الرمحان ، بن سعدي ، (1)

، مــن الســابقني البـــدريني ، روؤ احلــديث عـــن  املقــداد بــن عمـــرو بــن ثعلبـــة بــن ربيعــة القضـــاعي صــحايب جليـــل (3)
األعـــالم، الزركلـــي :انظـــر.هــــ ودفـــن بـــالبقيع33وروي عنه،شـــهد املشـــاهد كلهـــا مـــع رســـول اهلل، تـــويف ســـنة  رســـول اهلل 

 .،مرجع سابق 2/334

،أسـلم قــدمياً وهـاجر إىل احلبشـة اهلجــرة الثانيـة وهــو مـن الســابقني البدريني قدامـة بـن مظعــون أبـو عمــرو اجلمحـي (4)
شـــهد وزوج عمتهــا صــفية بنــت اخلاــاب  مــن أخــوال أم املــؤمنني حفصــة رضــي اهلل عنهــا وأخيهــا عبـــد اهلل بــن عمــر 

حممــد :،حتقيقالابقــات الكربؤ،حممــد بــن ســعد البصــري:انظــر. هـــ 33، تــويف ســنة  املشــاهد كلهــا مــع رســول اهلل 
   .=بريوت:ه،دار الكتب العلمية2428(1)،ط3/353عاا،
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؛وجاهدوا يف اهلل تعاىل حق جهاده،ثالثٌة  الكبار شهدوا املشاهد كلها مع رسول اهلل 
منهم من املبشرين باجلنَّة،وهم من السابقني إىل اإلسالم،دعاة وأَّنَّ لنا مبثلهم،حازوا الفضائل  
كلها ومع ذلك حكى لنا القرآن الكرمي ما كان منهم من استعجال للقتال قبل فرضه 

لبه لشدة ما وقع عليهم من اضاهاد وتعذيب من كفار مكة، مثَّ ملاَّ فُرا  ،استعجلوا ط
كرهوه ؛وكان هذا حاهلم وقت نزول األمر بالقتال ،أماَّ حاهلم عند التنفيذ ، فقد كانوا من 

: َع َعَلى َأْهلي َبْدٍر فـََقالَ َوَما يُْدرييَك َلَعلَّ اللََّه اطَّلَ :) أهل بدر الذين قال فيهم رسول اهلل
ْئُتْم فـََقْد َغَفْرُت َلُكمْ   .(1).(اْعَمُلوا َما شي

من يبادر بتبديل سيئاته حسنات؛بل ويتقدم :وفيما سبق داللة على أن الداعية هو
ليكون من السابقين إلى جنٍة عرضها السموات واألرض،وذلك لصدق انتفاعه بموعظة 

 .له،فيكون من الذين اهتدوا فزادهم اهلل هدى   ونصح رسول اهلل  اهلل 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            
أحد العشرة املبشرين باجلنة  ، خال رسول اهلل سعد بن أيب وقاا القرشي الزهري املكي ،صحايب جليل (2)=

وأحد السابقني لإلسالم ،شهد املشاهد كلها،وكان يُقال له فارس اإلسالم،فهو أول من رمى بسهم يف اإلسالم  روؤ 
واإلصابة العسقالِن، .،مرجع سابق2/81األعالم،الزركلي،:انظر.هـ 55عدداً  من األحاديث وروي عنه،تويف سنة 

 .،مرجع سابق4/235

 .1485:،رقم احلديث25/284اجلاسوس،:اإلمام البخاري،باب أخرجه(1)
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 :حال شدة البأس والضراء على املؤمنني استعجال نصر اهلل  -3

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ) :قال تعاىل   

(ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
(2). 

اليت ال تتبدل وال تتغري يف مقام الدعوة والدعاة إليه تعاىل؛ومقام  من سنن اهلل 
،ُسنَّة االبتالء واالختبار؛والتمحيص ومتييز الصفوف (1)النصر والتمكني للدعوة اإلسالمية

فبَّني اهلل تعاىل أنَّ دخول اجلنَّة ليس سهاًل وبدون مثن،بل دوهنا البأساء والضراء والزلزلة،أماَّ 
ْعوز الذي جيعل صاحبه يف حالة من البؤس،والضراء هي  البأساء فهي

ُ
الفقر الشديد امل

زلزلة القلوب  األمراا واألوجا  اليت تصيب البدن ، والزلزلة ليس املراد هبا زلزلة األرا بل
باملخاوف، والقلق، والفنت العظيمة، والشبهات، والشهوات؛ فتكون اإلصابات هنا يف ثالثة 

 .بدن؛ والنفسيف املال؛ وال: مواضع
  ،حال قيام الرسول(3)وخاصَّة املؤمنني هذه احلال الشديدة اليت ابتلي هبا الرسول     

ومواجهة عداوة أهل الكفر واالستكبار؛حيث اجتمع  واملؤمنني معه بالدعوة إىل اهلل 
عليهم البالء من كل جانب،يف املال والبدن والنفس ،دفعهم حاهلم تلك الستعجال النصر 

 .(ائ ەئ ەئ  ) :فيقولون القادر عليه وهو اهلل  من
ليس فيه إال استعجال النصر من اهلل  (ائ ەئ ەئ  ) :"رمحه اهلل(4)يقول اإلمام الشوكاِن 

فقال النصر، او استبائو أي بلغ اجلهد هبم حىت :"ويقول اإلمام القرطيب رمحه اهلل.(5)."سبحانه

                                 
 .124:، آية  البقرةسورة  (2)

فقه النصر والتمكني يف القرآن الكرمي أنواعه وشروطه وأسبابه ومراحله وأهدافه ، علي الصاليب ، :لالستزادة انظر (1)
 .بريوت:هـ ،املكتبة العصرية2414( 2)،ط 342ا

أهنا عامة يف كل رسول بعثه اهلل تعاىل ومن كان معه من : األول: سروا اآلية على وجهني املفسرون رمحهم اهلل ف (3)
 اجلامع ألحكام القرآن  القرطيب ،:انظر. ومن معه من خاصة أصحابه أهنا يف رسول اهلل حممد :الثانية.املؤمنني

 .، مرجع سابق 2/83تفسري السعدي ،. ، مرجع سابق3/33

الشوكاِن الصنعاِن إمام يف التفسري واحلديث ، عا  رباِن زاهد ، وحمتسب جماهد ، عمل قاضياً له حممد بن علي (4)
 .5/24األعالم ، الزركلي ، : انظر.هـ يف بلده باليمن 2155العديد من املؤلفات ، نويف سنة 

دار إحياء الرتاث ( ط.د)، 2/184فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ، حممد الشوكاِن ،(5)
 .بريوت:العريب
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ستعجال ويكون ذلك من قول الرسول على طلب ا (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ) :اهلل تعاىل
حىت يقول :يف الكالم تقدمي وتأخري،والتقدير:وقالت طائفة.النصر ال على شك وارتياب

أال إن نصر اهلل قريب، فقدم الرسول يف الرتبة : فيقول الرسول ؟الذين آمنوا مىت نصر اهلل
 .(2)."ملكانته، مث قدم قول املؤمنني

هم منهاج الرسل املؤمنني بالرسل منهاج أنَّ :"بن عثيمني رمحه اهللويقول العَّالمة ا 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ) :لقوله تعاىليقولون ما قالوا؛ ى ى ائ ائ   (ې ې ې 

 .(1)".يتفقون على هذه الكلمة استعجاالً للنصر
 هل هذا النو  من االستعجال ممنو  ؟   
هذا النو  من استعجال الرسل واملؤمنني معهم لنصر اهلل تعاىل ليس من باب ضعف      

بنصرة الدِّين وأهله،بل هو استبااء حدوث  الثقة أو زواهلا فيما يتعلق بصدق وعد اهلل 
مع عظيم البالء الواقع عليهم واشتداده هبم وهو تصديٌق نصر من اهلل تعاىل ووقوعه هلم،ال

ې ) :لقوله تعاىل ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

(ې ى ى ائ
(3). 

وبناًء على هذا فإنَّ استعجال نصر اهلل تعاىل إذا كان صادرًا عن شك وارتياب يف وعد    
وفيه داللة على ضعف اإلميان أو ه،فال شك أن هذا ممنو  وال جيوز؛اهلل بنصرة الدِّين وأهل

زواله،وإن كان االستعجال صادرًا يف حال بلوغ الرسول واملؤمنني معه حالًة من املشقة 
واجلهد ال تتملون معها مزيدًا من نزول البالء،فال بأس به،بل جاءت البشرؤ هلم من اهلل 

 .تعاىل أن النصر قريب،وأنَّ الفرج قد أتى
 

 

 
 

                                 
 . ، مرجع سابق33/ 3اجلامع ألحكام القرآن ، القرطيب ،(2)

هـ ، مؤسسة حممد بن صاحل العثيمني اخلريية  2415تفسري القرآن الكرمي،حممد بن عثيمني، حقوق الابع والنشر (1)
 .قسم الكتب ، info@binothothaimeen.com: املوقع الرمسي للشيخ 

 .225:، آية  يوسفسورة (3)
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 :ين واآلخرةالدنيا وتقدميها على غنائم الدِّ استعجال غنيمة -4

ڎ ):قال تعاىل    چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڳ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ہ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڳ ڳ ڱ 

(ہ
(2).  

االستعجال له آثار وعواقب غري حممودة،تتفاوت يف درجة ونوعية التأثري،فمن اآلثار     
والعواقب ما يصُِّح وصفه بالاَّامة والكارثة،ملا له من نتائج ممتدة وخسائر فادحة تصل إىل 
حد التسبب يف قتل األنفس،خاصة إذا كان نو  االستعجال كبرية من كبائر الذنوب؛ وهو 

فئة معينة  ،ومن أمثلة ذلك ما حدث يف غزوة أحد،عندما كلَّف الرسول  خمالفة أمره
بالقيام مبهمة محاية ههور املسلمني يف معركة أحد على جبل أحد،يصدون  من أصحابه 

لكفاءهتم فهم أجدر من غريهم للقيام باملهمة،فهم  املشركني بنباهلم ورماحهم،اختارهم 
مخسني رجاًل من الرماة حتت إمرة الصحايب  ،انتقى  دعاة جماهدون خمتارون من قبله 

وقد قاموا مبهمتهم خري قيام،لكن يف اللحظات األخرية من ، (1)اجلليل عبد اهلل بن جبري 
فقدَّموا رغبتهم يف مجع الغنائم واألموال على  املعركة نزعتهم فارهتم العجولة وغلبت عليهم ،

 .االستمرار يف االستجابة لفمر النبوي بالبقاء على جبل أحد وعدم تركه مهما حصل
اْلبَـرَاَء ْبَن َعازيٍب حدَّث الصحايب اجلليل 

ُّ :"قَالَ  (3) َعَلى الرَّجَّاَلةي يـَْوَم   َجَعَل النَّيبي
نَي َرجُ  َرُحوا  :)فـََقالَ  ،اًل َعْبَد اللَّهي ْبَن ُجبَـرْيٍ ُأُحٍد وََكانُوا مَخْسي ُر َفاَل تـَبـْ إيْن َرأَيـُْتُمونَا ََتَْاُفَنا الاَّيـْ

َرُحوا َحىتَّ  َل إيلَْيُكْم َوإيْن َرأَيـُْتُمونَا َهَزْمَنا اْلَقْوَم َوأَْوطَْأنَاُهْم َفاَل تـَبـْ َل َمَكاَنُكْم َهَذا َحىتَّ أُْرسي  أُْرسي
ُلُهنَّ َوَأْسُوقـُُهنَّ  :قَالَ  .َهَزُموُهمْ فَـ  .(إيلَْيُكمْ  فَأَنَا َواللَّهي َرأَْيُت النَِّساَء َيْشَتديْدَن َقْد َبَدْت َخاَلخي

                                 
 .251:، آية  آل عمران سورة(2)

عبد اهلل بن جبري بن النعمان األنصاري،صحايب جليل من أهل املدينة،شهد العقبة وبدراً ، كان أمري الرماة يف أحد (1)
، مرجع 4/43، الزركليواألعالم  .148 /1اإلصابة يف متييز الصحابة،ابن حجر،:انظر.وأرضاه واستشهد فيها 

 .سابق

مخس عشرة غزوة   أسلم صغريًا وغزا مع رسول اهلل  الرباء بن عازب بن احلارث اخلزرجي ، صحايب جليل (3)
 .1/43األعالم الزركلي، :هـ انظر42قاد يف الفتوح،روؤ عن رسول اهلل وُروي عنه،سكن الكوفة،تويف سنة 
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اْلَغنييَمَة َأْي قـَْومي اْلَغنييَمَة َهَهَر َأْصَحاُبُكْم  :فـََقاَل َأْصَحاُب َعْبدي اللَّهي ْبني ُجبَـرْيٍ  .رَافيَعاٍت ثيَيابـَُهنَّ 
يُتْم َما قَاَل َلُكْم َرُسوُل اللَّهي  ،َتظيُرونَ َفَما تـَنْ  قَالُوا َواللَّهي لََنْأتينَيَّ  . فـََقاَل َعْبُد اللَّهي ْبُن ُجبَـرْيٍ أََنسي

يََبَّ ميْن اْلَغنييَمةي  َهزيمينَي َفَذاَك إيْذ َيدْ .النَّاَس فـََلُنصي ا أَتـَْوُهْم ُصريَفْت ُوُجوُهُهْم فَأَقْـبَـُلوا ُمنـْ ُعوُهْم فـََلمَّ
 ِّ نَّا َسْبعينيَ  الرَُّسوُل يفي ُأْخرَاُهْم فـََلْم يـَْبَق َمَع النَّيبي ُر اثـْيَنْ َعَشَر َرُجاًل فََأَصابُوا مي  .(2)."َغيـْ

انتصر املسلمون يف بداية غزوة أحد،واستمر انتصارهم حىت الحق املسلمون الكفار    
املعركة   تنته بعد،فحدث على جبل أحد تناز  ننزل جلمع الغنائم :  وخالف بني الرماةلكن َّ

أم ننتظر انتهاء املعركة؟خالف وتناز  ما كان ينبغي أن يُوجد،ألن األوامر النبوية واضحة 
وصرتة،لكنه االستعجال الذي أوقعهم يف املعصية والفشل والتناز ،وأعقبهم استشهاد 

أمريهم عبد اهلل بن جبري 
ومن سيد املرسلني حممد ،وانقالب العدو عليهم،فأصاب منهم  


(1). 
 :املصلحة العامة للمسلمنيحساب استعجال حتقيق املصلحة اخلاصة على  -5

ٺ   ) :قال تعاىل    ڀ ٺ ٺ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ 

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

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ (ڃ ڃ ڃ ڃ 
((3). 

ْعُت َعلييًّا عن )و     َر  بـََعَثيني َرُسوُل اللَّهي  :يـَُقولُ  ُعبَـْيُد اللَّهي ْبُن َأيبي رَافيٍع قَاَل مسَي أَنَا َوالزُّبـَيـْ
َا َهعييَنًة َوَمَعَها كيَتاٌب َفُخُذوُه :قَالَ  .َواْلميْقَداَد ْبَن اأْلَْسَودي  اْناَليُقوا َحىتَّ تَْأتُوا َرْوَضَة َخاٍخ فَإينَّ هبي

نْـ  ُلَنامي َنا إيىَل الرَّْوَضةي فَإيَذا َها فَاْناََلْقَنا تـََعاَدؤ بيَنا َخيـْ ي :ُقْلَنافَـ  ََنُْن بيالظَّعييَنةي  َحىتَّ انـْتَـَهيـْ َأْخريجي
نَّ اْلكيَتاَب أَْو لَنُـْلقينَيَّ الثِـَّيابَ  :فـَُقْلَنا.َما َمعيي ميْن كيَتابٍ :فـََقاَلتْ .اْلكيَتابَ  ميْن  فََأْخَرَجْتهُ .لَُتْخريجي
َها َنا بيهي َرُسوَل اللَّهي .عيَقاصي بـَْلتـََعةَ  فَإيَذا فييهي ميْن َحاطيبي ْبني َأيبي  فَأَتـَيـْ

ْن اْلُمْشريكينَي (4) إيىَل أُنَاٍس مي

                                 
 .1821:، رقم احلديث 25/143ما يكره من التناز  واخلالف ، :أخرجه اإلمام البخاري ، باب (2)

والسرية . الرياا:هـ ، دار إشبيليا2415( 2)،ط233غزوة أحد دراسة دعوية،حممد عياة،ا:لالستزادة انظر(1)
هـ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات 2421( 2)،ط455النبوية يف ضوء املصادر األصلية،مهدي أمحد،ا

 .يااالر :اإلسالمية 

 .2:، آية املمتحنةسورة (3)

، كان من أشد  ، شهد بدر والغزوات كلها مع رسول اهلل  حاطب بن أيب بلتعة اللخمي ، صحايب جليل (4)
 =بكتاب إىل مقوقس بعثه رسول اهلل قريش وفرساهنا، الرماة يف الصحابة ،وكانت له جتارة واسعة ،وهو أحد شعراء
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ُُهْم بيبَـْعضي أَْمري َرُسولي اللَّهي   ؟يَا َحاطيُب َما َهَذا:  َرُسوُل اللَّه فـََقالَ .  ميْن َأْهلي َمكََّة خُيْربي
َها إيِنِّ ُكْنُت اْمَرًأ ُمْلَصًقا يفي قـَُرْيشٍ  ،يَا َرُسوَل اللَّهي اَل تـَْعَجْل َعَليَّ : قَالَ   ،وَ َْ َأُكْن ميْن أَنـُْفسي

َا َأْهلييهيْم َوأَْمَواهَلُْم  َكََّة َتُْموَن هبي رييَن هَلُْم قـَرَابَاٌت مبي ْذ َفَأْحَبْبُت إي ، وََكاَن َمْن َمَعَك ميْن اْلُمَهاجي
َا قـَرَاَبيتي  َوَما فـََعْلُت ُكْفرًا َواَل  ،فَاَتيني َذليَك ميْن النََّسبي فييهيْم أَْن َأَتَّيَذ عيْنَدُهْم َيًدا َتُْموَن هبي

ْساَلمي  يَا  :قَاَل ُعَمرُ  .َلَقْد َصَدَقُكمْ : فـََقاَل َرُسوُل اللَّهي  .اْرتيَداًدا َواَل ريًضا بياْلُكْفري بـَْعَد اإْلي
َوَما يُْدرييَك َلَعلَّ اللََّه َأْن  ؛إينَُّه َقْد َشهيَد َبْدرًا :َرُسوَل اللَّهي َدْعيني َأْضريْب ُعُنَق َهَذا اْلُمَنافيقي قَالَ 

ْئُتْم فَـَقْد َغَفْرُت َلُكمْ  :َيُكوَن َقْد اطََّلَع َعَلى َأْهلي َبْدٍر فـََقالَ    .(2).(اْعَمُلوا َما شي
 السابق هي سبب نزول اآلية،والصحايب اجلليل حاطب بن أيب بلتعة قصة احلديث     

ويقرهبم إليه، ودليل هذه الثقة وذلك  الذين يثق هبم رسول اهلل  من ُفضالء الصحابة 
القرب ؛ أن جعله من اخلاَّصة الذين يقول هلم أسرار الغزو واحلرب على األعداء وخيصَّهم 

على غزو مكة  اد اجليش،ومن ذلك عزم رسول اهلل بتفاصيل ال يعلم هبا كثري من أفر 
وفتحها ، وبلغة العصر فإن حاطب بن أيب بلتعة يـَُعدُّ من العسكريني يف غرفة العمليات 
احلربية ، وموقع هبذه األمهية واخلاورة جيعل أي خاأ يصدر منه كبرية من كبائر الذنوب قد 

كبرية فقد جسَّ خرب الغزو  تستوجب القتل،وما حصل من الصحايب اجلليل حاطب 
وجيش املسلمني،فهو قد قام   وأرسله للعدو ليأخذوا حذرهم وليستعدوا ملالقاة الرسول 

بعمل جاسوس احلرب الذي كاد أن يفسد للجيش خاته لوال التأييد والعون اإلهلي بنزول 
بنيَّ حاطب  الوحي خبرب املرأة اليت كَلفَّها حاطب بإيصال الرسالة لزعماء مكة الكفار،وقد

  سبب فعله وكان صادقًا فيه،دفعه إليه طبعه البشري والفاري يف احلرا على محاية
األهل والولد،وعدم تعرضهم لفذؤ،فغلب قلبه عقله،وقّدم مصلحته الشخصية على 

؛لذلك  املصلحة العامة للمسلمني،فتعجل بإرسال خرب الغزو ونية الفتح لدؤ رسول اهلل 
 .سأله،رغم ارتكابه لكبرية التجسس اليت غالباً ما يُقتل صاحبهاعذره ملاَّ  قبل 
فر باحلسنة كَّ الكبرية العظيمة مما دون الشرك قد تُ :"يقول العَّالمة ابن قيم اجلوزية رمحه اهلل   

، فإن ما اشتملت عليه هذه بشهوده بدراً  من حاطب مكفراً  الكبرية املاحية كما وقع اجلسَّ 

                                                                                            
 .1/258األعالم ، الزركلي ، : انظر.  مات يف املدينة  اإلسكندرية ،=

 .1845:، رقم احلديث 3/2585أخرجه اإلمام البخاري ، باب اجلاسوس ،(2)
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منته من حمبة اهلل هلا ورضاه هبا،وفرحه هبا،ومباهاته املصلحة وتضاحلسنة العظيمة من 
املفسدة وتضمنته من بغض اهلل من  أعظم مما اشتملت عليه سيئة اجلسَّ للمالئكة بفاعلها،

وهذه حكمة اهلل يف الصحة واملرا ،فغلب األقوؤ على األضعف فأزاله وأبال مقتضاههلا،
ني لصحة القلب ومرضه وهي نظري حكمته تعاىل يف الناشئني من احلسنات والسيئات املوجب

الصحة واملرا الالحقني للبدن فإن األقوؤ منهما يقهر املغلوب ويصري احلكم له حىت 
 (2)".يذهب أثر األضعف فهذه حكمته يف خلقه وقضائه وتلك حكمته يف شرعه وأمره 

 :الفوائد الدعوية من استعجال الدعاة إىل اهلل تعاىل 

دعاة إىل ضرورة خمالفة دواعي اهلوؤ إن عرضت هلم ، مع دعوة النفس ومحلها تنبيه ال -2
 .على تقدمي مرضاة اهلل تعاىل على رضا النفس ولذهتا

توجيه الدعاة إىل أالَّ يقيسوا حاهلم يف اإلميان والتقوؤ حبال املدعوين، ألن الدَّين مراتب  -1
 .ومراحل،واهلدؤ يف نفوس الناس بني زيادة ونقصان 

وجوب التثبت واألناة، واالستفسار واالستيضاح لكل ما يعرا على الدعاة من أمور  -3
 .واضحة وغري واضحة ،وهي يف غري الواضحة أكثر وأشد وجوباً؛ واستدعاًء للحلم والرتيث

دعوة للدعاة إىل بذل مزيد من العناية واالهتمام بالتكوين الفكري والنفسي واجلسدي  -4
 .ققون من خالله توازناً ومشوالً وسعَة أفق يف مساهتم الشخصية ألنفسهم،تكويناً ت

حتذير الدعاة من الوقو  يف االستعجال يف العمل الدعوي ، ألن نتائج استعجاهلم قد  -5
تكون خارية، توصلهم إىل حد اإلمث الكبري بقتل النفس الربيئة بدون وجه حق،وتعريض 

 ". احلدود" أنفسهم للعقوبات الشرعية النصية 
لفت انتباه الدعاة إىل أخذ احلياة واحلذر مع احلرا والرمحة يف التعامل مع املدعوين -3

 .ألهنم قد يكونون سبباً خلسارة الداعية ، وتعريض نفسه للعقاب اإلهلي
تعديل نظرة الناس للدعاة بأهنم جيب أن يكونوا على مستوؤ رفيع من التقوؤ والصالح -4

،حبيث ال يتقبلون لعاٍ  زلة ، أو لداعية هفوة ،أو حملتسٍب خاأ  على الدوام ويف كل األحوال
يف التعامل مع األخااء الواقعة من  ويكون هذا التعديل بتعليم الناس منهج الرسول 

 .الدعاة واملدعوين على السواء 

                                 
 .، مرجع سابق 3/411زاد املعاد ، ابن قيم اجلوزية ، (2)
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التماس األعذار للدعاة إذا صدر منهم ما يُوجب املَّالمة واملؤاخذة،ألن دوام احلال من  -8
حملال،وخري الدعاة الذي ينتقل من حال صاحلة إىل حاٍل أصلح،وإن زلت القدم،وههرت ا

 .اخلايئة، فالعربة مبا تؤول إليه األحوال ؛ ومبا َُتتم به األعمار
سنة االبتالء،ومتحيص الصفوف،وأن العاقبة :يقني الدعاة بالثوابت الشرعية واليت منها -8

به من الدعاة واملدعوين،هذا اليقني يساعد الدعاة على للمتقني،وأن تأخر النصر ال حمالة سب
جتاوز األخااء بعد االستفادة منها،ومواصلة الاريق يف البناء واالجناز،مع تعزيز الثقة بالنفس 

 .وخالقها،فال جمال مع هذا اليقني للكسل والتقاعس  وتنكب الصراط املستقيم
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: 
 :السبب يف اللغة يطلق على عدٍد من املعاين   
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ):به قوله تعاىل؛ويُفسَّر الباب-5

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ے (گڳ 
 .( )فأسباب السماء أي أبواهبا (5)

جح ) :ويُفسَّر به قوله تعاىل؛احلبل-  خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج 

(مح جخ
 .( )اجلر والقطع بسبب إىل السماء أي حببل إليها ؛وقرينته الدالة عليه حرف (3)

(ڳ ڳ ڳ ڳ) :ويُفسَّر به قوله تعاىل؛الطريق-3
 .(1).أي واصل الطريق (1)

هذا سبب :فيقال( )"إىل أمر من األمور كل شيء يُتوصل به":ويف االصطالح يُعرَّف بأنه
لسمعي على كونه معرفًا هو الوصف الظاهر املنضبط الذي دلَّ الدليل ا":وتعريف آخر هذا 

 .( )".حلكم شرعي
 :أنواع األسباب

 اوه أنواعفجعل؛ضمن أقسام احلكم الوضعيعلماء األصول تقسيمات للسبب  ذكر   
 :حبسب ما يُنسب إليه وهي

 :( )لسبب حبسب موضوعه إىل قسمنيينقسم ا -5
 .زوال الشمس سبٌب لوجوب صالة املغرب:وقيت مثل -أ        
 .اخلمركر سبٌب لتحرمي الس  :ومعنوي مثل -ب        

                                 
 . 3:، آية  غافرسورة (  5)

 .،مرجع سابقسبب:،مادة01 / ،املصباح املنري، الزخمشري:انظر ( )

 .51:، آية  احلجسورة (  3)

 .املرجع السابق نفسه ( )

 .   :، آية  الكهفسورة (  1)

  .،مرجع سابقسبب:مادة ، 5 /5، وآخرون إبراهيم مصطفى،الوسيطاملعجم :انظر (1)

 .،مرجع سابق 50 /5، املوافقات، الشاطيب ( )

دار الكترررررررب هررررررر،55 5ط ،1  /5حممرررررررد تررررررامر،:البحررررررر اأرررررريط يف أصررررررول الفقه،بررررررردر الرررررردين الزركشرررررري، قيق ( )
 .بريوت:العلمية

 ..،مرجع سابق 311 /5املوافقات ، الشاطيب ، :انظر ( )
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 :(5)ينقسم السبب حبسب تأثريه يف احلكم إىل قسمني - 
ب رابطة واضحة ميكن للعقل معها إدراك ع ى أن تكون بني السبب واملسبَّ مب مؤثر -أ       

كر والتحرمي فإن االرتباط بني الس  ،يف  رمي اخلمر سبباً  رُ ك  الس  وجه هذا االرتباط، كجعل 
حيث يعرفوهنا بأهنا ة،ن عليه اسم العلَّ و هو ما أطلق األصوليوهذا النوع من السبب ، واضح 

  .الوصف املؤثر يف تشريع احلكم
ب ع ى أن العقل ال يستطيع لوحده إدراك مع ى احلكمة من ترتب املسبَّ مب غري مؤثر -ب

 .عليه، كجعل دخول الوقت سببا لوجوب الصالة
 :( )ينقسم السبب حبسب القدرة إىل قسمني -3

والقتل للتملك، والبيع سبباً للتوارث، كجعل النكاح سبباً سبب يقدر عليه املكلف   -أ    
أمور هي يف مقدور املكلف النكاح والبيع والقتل،:وهيللقصاص، فإن هذه األسباب، سبباً 

اليت يقدر  إن األسباب:ها، وبصورة عامة نستطيع أن نقولإن شاء فعلها وإن شاء امتنع عن
وهي إماَّ مأموٌر ،أفعال املكلف اليت أناط الشارع هبا أحكاما شرعية مجيع:ف هيملكلَّ عليها ا
 .أو مباحة منهُي عنها، أوهبا،
فإن ل دخول الوقت سببا لوجوب الصالة،كجع وسبب ال يقدر عليه املكلف -ب    

صيام سببا لوجوب  رؤية اهلاللإدخال الوقت ليس يف مستطاع املكلف، وكذلك جعل 
 .ليس يف مقدور املكلف القمر يف منازلهتسيري فإن ،رمضان

 :(3)ينقسم السبب حبسب الرابطة بينه وبني املسبَّب إىل ثالثة أقسام - 
ه دون أن وهو السبب الذي أقام الرابطة بينه وبني مسببه الشارع وحد:سبب شرعي -أ    

عقل مبفرده ال كجعل الوقت سببا لوجوب الصالة، فإن اليكون للعقل دخل يف ذلك،
ولكن الشارع هو الذي ربط بني الوقت وبني وجوب الصالة برابطة ستطيع ترتيب ذلك،ي

  .السببية

                                 
 .،مرجع سابق5/311املوافقات ، الشاطيب ، :انظر (5)

 . 31املرجع السابق،ص ( )

 .0 3املرجع السابق،ص (3)
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  وهو السبب الذي ربط بينه وبني مسببه رابطة عقلية أقامها العقل:سبب عقلي -ب   
ب انعدام ورتالعقل هو الذي أدرك هذه السببية،فإن كسببية النقيض يف انعدام نقيضه،

 .فجعل وجود أحد النقيضني سببا يف انعدام النقيض اآلخره،النقيض على وجود نقيض
 كجعل الذبح ي رتب عليه مسببه بواسطة العادة،وهو السبب الذ: سبب عادي -ج   

  .(5).فإن العادة هي اليت قضت به، ولذلك ال حاجة معه إىل الرابطة العقلية،سببا للموت
ب يف جمال الدعوة تطبيقه على األسبالسبب عند األصوليني ميكن اسبق هو مفهوم ما     

 اً شرعي اً كأن يكون سبب،صفات يف السبب الواحد عدةمع إمكانية اجتماع إىل اهلل تعاىل،
 .يف آٍن واحد ومأموراً بهومؤثراً اً ومعنوي اً وعقلي
فالتثبت ،األمر بالتثبت واألناة والتحري يف تلقي األخبار ومواجهة املواقف:مثال ذلكو 
شرعاً،تدعو احلكمة والعقل لتطبيقه،يؤثر يف نتائج احلكم وعاقبته،كما أنه  بهمأموٌر سبٌب 

 .يؤدي إىل  قيق املنافع واملصاحل للعباد سبٌب معنويٌ 
ائج احلكم وعاقبته، يرفضه العقل ، ويؤثر يف نتاالستعجال فسبٌب منهٌي عنه شرعاً،أماَّ 

 .نفعة للعباديؤدي إىل إحلاق الضرر وتفويت امل كما أنه سبٌب معنويٌ 
 ، فإن األسباب الدافعة إليه منهٌي عنها أيضاً ن سلوك االستعجال نفسه منهٌي عنهومبا أ   

اإلنسان املستعجل نفسه ، فكون حلكم السابق على أسباب االستعجال،والذي يؤثر يف ا
ري فهو قطعًا غ من صفوة اخللق من األنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم اً الفعل صادر 

، وملا حيملونه يف أنفسهم من  ملا هم عليهم من الفضل والكرامة عند اهلل مقصود لذاته،
 . احلرص والصدق يف تبليغ الشريعة ونفع العباد و قيق املصاحل هلم، وإنقاذهم من النار

 

                                 
واألشباه والنظائر .10 /5،ر اأيط يف أصول الفقه ،الزركشيوالبح.5/311،،الشاطيباملوافقات:لالستزادة انظر (5)

 .بريوت:دار الكتب العلمية هر ، 5 5( 5)ط  ،  / عبد الوهاب السبكي ،
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ىل وبناًء عليه ميكن تقسيم أسباب استعجال الدعاة الوارد ذكرهم يف القرآن الكرمي إ   
 :مهاقسمني 

 .أسباب مشروعة نتائجها غري مشروعة -5
 .أسباب غري مشروعة ومنهي عنها - 
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 املـــطلب األول
 

 :(5)أسباب مشروعة نتائجها غري مشروعة؛وهي
 . استعجال سببه الرغبة يف رضا اهلل -1  
 .سببه حمبة األهل واألبناء ومحايتهماستعجال  -   
 .استعجال سببه الرغبة يف متاع الدنيا ونعيمها -3  
 .استعجال سببه شدة املشقة واجلهد واستبطاء الفرج -   
 .استعجال سببه احلرص على اخلري مع زيادة املبالغة فيه -1  

له وقتًا حمدداً  عندما وقتَّ اهلل  ومثال السبب األول عجلة نيب اهلل موسى 
وتقدم على املوعد  فاستعجل إسرائيل ألخذ صحف التوراة،من بين يأيت فيه مع نفر 

فطلب مرضاة  (  ھ ھ ھ ے ے  ) :وقد سأله اهلل عن سبب تعجله فقال اأدد له،
وقد امتدح  ،وله تأثريه يف العمل ،ويقدر عليه املكَّلفاهلل سبب مشروع ومأمور به شرعًا ،

ۀ ڻ ڻ ) :عباده الذين يطلبون مرضاته قال تعاىل اهلل  ڻ ۀ  ڻ 

(ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ٱ) :وقوله تعاىل ( )

ڤ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

(ڤ
فعل مشروع ، فإذا اعرتض  والسبب املشروع يؤدي إىلكثرية، واآليات يف هذا الباب(3)

أثرَّ ذلك يف نتيجة الفعل فيصري غري ؛سبب غري مشروع ومنهي عنه بني الفعل ونتيجته
 فكانت العاقبة معاتبة اهلل توسطت بني الفعل ونتيجته، مشروع، فعجلة موسى 

 .وغضب موسى على أخيه،وضالل بين إسرائيل بعبادهتم العجل  ،ملوسى
 سبب مشروع ومأمور به شرعاً ،حمبة األهل واألبناء ومحايتهم واحلرص عليهموكذلك 
هذا السبب املشروع تقدم يف الرتبة على سبب أعلى املكَّلف،وله أثره يف نفسه،ويقدر عليه 

وتقدمي طاعتهما ومواالهتما على حمبة األهل واألبناء   وحمبة رسوله  منه وهو حمبة اهلل 

                                 
 .استنبطت الباحثة هذه األسباب بعد استقراء نصوص القرآن الكرمي اليت وردت يف موضوع االستعجال (5)

 . 0 :، آية  البقرةسورة (   )
 . 55:، آية النساءسورة (  3)
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وهو ما حصل يف قصة الصحايب رعًا يعاقب عليه صاحبه،ش احمرم فكانت النتيجة فعال
فلماًّ قدَّم مودة أهله وحمبتهم على مواالة اهلل ورسوله ،اجلليل حاطب بن أيب بلتعة 

والسرعة يف تقدمي األدىن مرتبة على األعلى مرتبة يف  وقع الذنب بسبب العجلة،وحمبتهما
ڍ ) :أصول الدين وثوابته قال تعاىل چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ک  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ گ گ  (ک گ گ 
(5). 

إىل أن مدعو بل مباح واإلنسان متاع الدنيا ونعيمها ليس حمرماً، يفالرغبة وكذلك 
فهو سبب يف أصله مشروع  واالستكثار لدنيا من الطيبات واحلالل املباح،يأخذ نصيبه من ا

ۆئ ) :غري حمرم قال تعاىلأيضًا من النعيم  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

(ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب
( ). 

عات من زكاة وصدقات األصل أنه يؤدي لفعل مشروع كفعل الطاهذا السبب املشروع؛  
ع حطام الدنيا واملنافسة لكن إذا اعرتضه سبب غري مشروع كاإلسراع يف مجوأداء واجبات،

أن فال شك  من غري وجه حق مع خمالفة لألمر والنهي الشرعي منها واالستكثارعليها،
وهو ما جاء يف قوله ،واستحقاق العقوبة عليهام،واكتساب اإلمث ،نتيجته تكون الوقوع يف احلر 

( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ) :تعاىل
ڌ ڌ    ) :وقوله تعاىل(3)

گ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

(ڳ ڳ ڳ ڳ
 ( .) 

ة عمل فجمع الغنائم ليس حمرمًا بل هو مثر على جبل أحد، وهو ما حصل مع الرماة    
فلماَّ اعرتض االستعجال نتيجة اجلهاد وقعت املعصية وأدىَّ اهلل،صاحل وجماهدة يف سبيل 

 .السبب املشروع إىل مثرة غري مشروعة لتوسط سبب االستعجال يف مجع الغنائم
 ، ووعد عباده الصابرين اأتسبني الصرب واالحتساب عند نزول البالء شرع اهلل وأيضاً     

                                 
 .  :، آية  التوبةسورة ( 5)

 .  :،آية  القصصسورة (  )

 .3 5سبق خترجيها ص (3)

 530سبق خترجيها ص ( )
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(مث ىث يث حج مج جح مح جخ) :تعاىلبالثواب بغري حساب قال  ؛لألجر منه تعاىل
(5). 

مع ضعف النفس وغلبة اجلهد واملشقة عليها قد يدفعها ،لكن شدة البالء واستمرار نزوله   
،وهو ما حصل مع ة ورفع البالء الذي مل حين وقتهإىل استعجال الفرج وطلب النصر 

ذهب االستعجال قد ي تعاىل إىل أنَّ فنبههم اهللواملؤمنني عندما استبطئوا الفرج،  الرسول
  .الذي هو كفيل بتحقيق الفرج هلم ورفع البالء عنهم أو ُيضعف أجر صربهم واحتساهبم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 .50:، آية  الز َمرسورة (  5)
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 املطـــلب الثاني
                        

 :(5)أسباب غري مشروعة ومنهي عنها؛هي
 . استعجال سببه خمالفة أمر الرسول  -5
 .أعداء اهلل تعاىلاستعجال سببه مواالة  - 
 .استعجال سببه التقصري يف االلتزام بالواجب الشرعي -3
 .استعجال سببه الغضب - 
 .استعجال سببه ضعف الصرب وقلة التحمل -1
  .استعجال سببه تزكية النفس -1

ويعترب مرتكبًا على خمالفته،ف يعاقب املكلَّ و جيب تنفيذه،أمر شرعي  إنَّ طاعة الرسول     
ہ ہ ہ  ں) :قال تعاىلإذا خالفه،كبائر الذنوب   منلكبرية  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

(ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
گ  ڑ) :وقوله تعاىل ( ) ڑ ک ک ک ک گ گ 

(گ ڳ ڳ ڳ ڳ
(3). 

على جبل أحد من خمالفة صرحية ألمر الرسول  ما حدث من الرماة و      
هلم بعدم  

َرُحوا ِمن  َمَكاِنُكم  َهَذا َحَّتَّ ِإن  َرأَير ُتُمونَا  :)فقد قال هلم  ترك أماكنهم ُر َفاَل تَربر  خَت ِطُفَنا الطَّير 
َرُحوا َحَّتَّ أُر ِسَل ِإلَي ُكم   ،أُر ِسَل َلُكم   طَأ نَاُهم  َفاَل تَربر  َنا ال َقو َم َوأَو  فخالفوا  ( ).(َوِإن  َرأَير ُتُمونَا َهَزم 

 .أمره برتك أماكنهم استعجاالً ألخذ الغنائم
يف أمٍر يكون فيه حكم من الرسول  الدعاة إىل اهلل تعاىل استعجالٌ  من بعضوقد حيدث   
 فيظن الداعية ويتوهم أنَّ يف األمر سعة بالنظر للمصاحل املتحققة صراحة ، باملنع والنهي

،ويرى أن الغاية العظمى من الدعوة هي  قيق املصاحل وإيصال الفائدة للناس من استعجاله
 .يف أمره حمال أنَّ يتحقق منها مصاحل؛بل هي املفاسد بعينها ونسي أنَّ خمالفة الرسول 

املؤمنني فيجب على املكَّلف مواالة ؛  ة يف اهللاوكذلك األمر يف عقيدة املواالة واملعاد   
                                 

 .استنبطت الباحثة هذه األسباب بعد استقراء نصوص القرآن الكرمي اليت وردت يف موضوع االستعجال (5)

 . :،آية  احلشرسورة (   )
 .13:، آية النورسور (  3)

 .    :احلديث ، رقم 3/5501ما يكره من التنازع ،:باب،أخرجه اإلمام البخاري  ( )
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هو مواالة  وصفة الفعل الذي صدر من الصحايب اجلليل حاطب ،يناة الكافر ومعاد
َدع يِن ":قوله على الفاروق  للكافرين وجس  خرب املسلمني هلم ،لذلك مل ينكر الرسول 

ِرب  ُعُنَق َهَذا ال ُمَناِفقِ    .مانع شرعي رفع قدره ومنزلته ولكن ُوجد يف حاطب (5)" َأض 
ِلًما أِلَّن ُعَمَر :"اجلوزية رمحه اهلليقول الّعالمة ابن قيم       َاُسوِس َوِإن  َكاَن ُمس   َجَواُز قَرت ِل اجل 

َسَأَل َرُسوَل الّله   ِرَب َل َمّكَة بِاخلَ  وملَ  يَرُقل   ،قَرت َل َحاِطِب ب ِن َأيب بَرل تَرَعَة َلّما بَرَعَث ُُي ربُ َأه 
  ٌِلم ُلُه إنُّه ُمس  رِيَك َلَعّل الّلَه قَ  :َبل  قَالَ  ؛اَل حيَِّل قَرتر  رٍ َوَما يُد  ِل َبد  فَرَقاَل  ،د  اطَّلَع َعَلى َأه 

 .اع َمُلوا َما ِشئ ُتم  
رًا،فََأَجاَب بَِأّن ِفيِه َمانًِعا ِمن  قرَ .اع َمُلوا َما ِشئ ُتم   :فَرَقالَ     َواِب هِبََذا  ت ِلِه َوُهَو ُشُهوُدُه َبد  َويف اجلَ 

َهُب َماِلٍك ، َوَأَحُد  َكالتّرن ِبيِه َعَلى َجَوازِ  قَرت ِل َجاُسوٍس لَي َس َلُه ِمث ُل َهَذا ال َماِنِع َوَهَذا َمذ 
َهِب َأمح ََد،ال وَ  ِ يف َمذ  َهني  َهِب َأمح َدَ :الّشاِفِعّي َوأَبُو َحِنيَفةَ  َوقَالَ ج  َتُل َوُهَو ظَاِهُر َمذ   ،اَل يُرق 

َمامِ َوال َفرِيَقاِن حَي َتّجوَن ِبِقّصِة َحاِطٍب وَ  َلُه رَاِجٌع إىَل َرأ ِي اإل ِ فَِإن  َرَأى يف قَرت ِلِه  ؛الّصِحيُح َأّن قَرتر 
ِلِمنَي قَرتَرَلهُ  َلَحًة لِل ُمس  ِتبر  ،َمص  َتبرََقاهُ َوِإن  َكاَن اس  َلَح اس   .(3) ( )".َواَلّلُه َأع َلُم .َقاُؤُه َأص 

،وهو ما حدث يف رعيااللتزام بالواجب الشأماَّ االستعجال الذي سببه التقصري يف 
فهو كنيب يوحى إليه يعلم أن الواجب الشرعي يف احلكم بني  قصة نيب اهلل داود 

 أحد املتنازعني كان أقوى تأثرياً  املتخاصمني هو االستماع لطريف النزاع ، لكن بسبب أنَّ 
عجلة منه فحكم له قبل أن يسمع الطرف اآلخر،   أثَّر على نيب اهلل داود؛وأفصح بياناً 

 ، ولذلك وقعت له املعاتبة من اهلل وهو ما حصل أيضاً مع نيب اهلل موسى ،  

                                 
 .531ختريج احلديث ص: انظر  (5)

 .، مرجع سابق 5 3/3،اجلوزيةزاد املعاد ، ابن قيم   ( )

 االستعجال كسلوك صادر من اإلنسان مير مبراحل ، فمثاًل حمبة األهل ومودهتم غريزة مفطور عليها كل البشر (3)
أو يؤاخذه على ذلك  برزت عنده هذه الغريزة ومل يعاتبه  وهي سبب مشروع ، والصحايب اجلليل حاطب 

لكنها كغريزة جتاوزت احلد املشروع هلا فدفعت صاحبها وهو الصحايب حاطب إىل الوقوع يف سبب غري مشروع 
فالرغبة يف متاع الدنيا من الغنائم رغبة  وكذلك األمر يف شأن الرماة  .وهو معصية مواالة الكافرين واجلس  هلم

يف  للوقوع  مباحة وسبب مشروع ، لكن الرغبة فيها جتاوزت احلد املشروع هلا فدفعت الرماة من الصحابة
ولذلك تربية اإلنسان لنفسه على ضبط انفعاالته  .فيما أمر به  سبب غري مشروع وحمرم وهو معصية الرسول 

 حاطب  إجابةة ، مسألة وثيقة الصلة بتحقيق اإلميان والتقوى يف القلب ، و مبا يتفق مع أحكام الشريع
 .على ذلك اخري شاهدملا سأله عن سبب فعله  لرسول 
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يف الوقت اأدد له لكنه تقدم عليه  فقد كان الواجب الشرعي أن يأيت للطور للقاء اهلل 
له ملا ترتب على   املعاتبة من اهلل ت،فحصلومل يلتزم مبا وضع اهلل له من الوقت اأدد 

 .هذا التقدمي من عاقبة غري محيدة
مذموم  خلق وهوألسباب املثرية الستعجال اإلنسان،أماَّ الغضب فهو من أقوى ا

شرعاً،وهو أنواع منه املباح بل واملطلوب فيما إذا كان يف احلق ،ومنه املذموم إذا كان يف 
 .اَل تَرغ َضب  :)قَالَ .أَو ِصيِن   قَاَل لِلنَّيب  َأنَّ َرُجاًل  ُهَرير رََة أبو الصحايب وقد روى (5)باطل

 .( )(فَرَردََّد ِمرَارًا قَاَل اَل تَرغ َضب  
ک ک ک ک )على قومه بعدم استجابتهم لدعوته  إنَّ غضب نيب اهلل يونس     

فوقع عليه وصف العبد اآلبق ،كان سببًا ألن يفارق قومه فيما مل يأذن له اهلل (گ 
 
ُ
فدل ما سبق على أنَّ الغضب أن يكون مثله يف غضبه، م والذي هُني رسول اهلل الَّ وامل

 .سبب غري مشروع يوقع صاحبه يف االستعجال املنهي عنه
ۆئ ) :يقول اهلل تعاىل وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ائ ائ ەئ ەئ 

(ۈئ
ض هلم من إنَّ اآلية صرحية بدعوة املؤمنني إىل لزوم الصرب والتصرب واملرابطة فيما يعر  (3)

،والنصوص الشرعية يف الدعوة إىل التحلي بالصرب وقوة التحمل كثرية  احلياة الدنياوقائع يف
ويعترب الضعف يف محل النفس على الصرب وشدة التحمل سببًا مؤديًا لالستعجال ( ) جداً 

مع  ،ومثاله ما حصل لنيب اهلل يونس ذي قد يضر املستعجل أكثر من غريهال املذموم
وإذا مل يضره فإنه على التقدير األدىن حيرمه من اخلري الكثري ومثاله ما حصل لنيب اهلل قومه،

للرسول  وكذلك مثاله يف تنبيه اهلل ،يف الرحلة العلمية مع اخلضر موسى 
 معه ولفت أنظارهم إىل وجوب التحلي بالصرب مع قوة التحمل ألهنما ركنان نيواملؤمن

 .تمكني للحق وأهله يف األرضأساسيان يف  قيق النصر وال

                                 
 1 55/10 ،،صاحل بن محيد وآخرونموسوعة نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ::،انظرلالستزادة( 5)

 .مرجع سابق

 .11 1: ، رقم احلديث  1  /1احلذر من الغضب، :باب،أخرجه اإلمام البخاري(   )

 . 00 :، آية  آل عمرانسورة (  3)

هرررر،دار ابرررن  5 5( 5)ط،3 ص،حممرررد رمضررران:، قيقحممرررد ابرررن أيب الررردنيابرررن عبرررد اهلل الصررررب والثرررواب عليه،  ( )
 .بريوت:حزم
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(ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى) :ويقول تعاىل
وقوله  (5)

ۋ ۅ ۅ ۇ  ) :تعاىل (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
تني أنَّ تزكية النفس منهي ييُفهم من كال اآل  ( )

ال متدحوها وال تربئوها عن اآلثام وال تثنوا عليها ، :أي:"يقول اإلمام الشوكاين رمحه اهللعنها،
مستأنفة    (ٴۇ ۋ ۋ ۅ )وأقرب إىل اخلشوع ، ومجلة ترك تزكية النفس أبعد من الرياء، فإن

 .(3)."هو أعلم مبن اتقى عقوبة اهلل ، وأخلص العمل له:مقررة للنهي،أي
وصف اإلنسان نفسه مبا فيه من اخلري ال بأس به إذا كان :"ويقول العَّالمة ابن عثيمني
وتزكية النفس هبذا فال أما إذا كان املقصود الفخر،و ...املقصود جمرد اخلرب دون الفخر

 .( )."جيوز
 .َأي  النَّاِس َأع َلمُ عندما ُسئل  ويدخل يف هذا الباب ما كان من نيب اهلل موسى   

َري ِن ُهَو  :فَرَقاَل َلهُ  .فَرَعَتَب اللَُّه َعَلي ِه ِإذ  ملَ  يَرُردَّ ال ِعل َم إِلَي هِ  أَنَا  :فَرَقالَ  َمِع ال َبح  بَرَلى ِل َعب ٌد مبَج 
 .َأع َلُم ِمن كَ 

تدل على وجوب نسبة الفضل يف  لكليمه وصفيه موسى  فهذه املعاتبة من اهلل    
،قد يدفع املرء للوقوع يف الظن بأن النفس هلا حظ يف ذلك وأنَّ ،األمر كله له 

 .االستعجال املنهي عنه
 

 
 
 
 

 
 

                                 
 .  :، آية النساءسورة (  5)

 . 3:، آية النجمسورة (   )

 .،مرجع سابق  / ، الشوكاين ،فتح القدير   (3)

 .،مرجع سابق   /3تفسري القرآن العظيم،ابن عثيمني،  ( )
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 .استجابة الدعاء مع املغفرة:املطلب السابع

 .الدعوة إىل االقتداء بالسابقني من الصاحلني:املطلب الثامن

 .ألصلحالتذكري با:املطلب التاسع
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 املــطلب األول
 

  :وأمر رسوله  النهي الصريح عن خمالفة أمر اهلل

ة مع ـفجاءت أنواع اخلطاب اإلهلي متفقللدعاة املستعجلني، تنوع اخلطاب من اهلل    
ريح عـن خمالفة أمر ـمن الدعاة إىل اهلل تعاىل ، ومن ذلك النهي الص لواقعنوعية االستعجال ا

 :ومن شواهد ذلك ما يلي ،  اهلل تعاىل وأمر رسوله 
(ۇئ ۆئ ۆئ ):قوله تعاىل -7 

(7)
(ک ک ک)و  

( ). 
(پ پ پ  ) :قوله تعاىل -  

(ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی      )و ( )
(4). 

( ڍ ڍ ڌ ڌ  ) :قوله تعاىل -  
( ). 

(ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ       ) :قوله تعاىل -4 
( ). 

(ٻ ٻ پ پ پ      ) :قوله تعاىل -  
(1). 

 ؛التاليةارعةـالناهية اليت دخلت على األفعال املض" ال " بـ اآليات السبع السابقة  تر د  ص      
 "ال"،تتخذوا،فتكونت صيغة النهي املرك بة منتقولوا،تكن،حترك،تـَْعَجلْ ،تـَْعَجلْ ،تستعجل

الناهية مع الفعل املضارع ؛واليت تفيد طلب ترك الفعل والكف عنه على وجه االستعالء  
إىل دعاته من األنبياء والرسل  وهو هنا من اهلل وره من األعلى إىل األدىن منزلًة،لصد

صيغة النهي عند اإلطالق تقتضي حترمي و "،عليهم الصالة والسالم وأتباعهم من املؤمنني
ڻ ڻ ڻ  ں) :فمن األدلة على أهنا تقتضي التحرمي قوله تعاىل،ادهاملنهي عنه وفس

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ (ڻ ۀ ۀ 
 فاألمر باالنتهاء عما هنى عنه (1)

                                 
 .771سبق خترجيها ص (7)

 .771سبق خترجيها ص ( )

 . 77سبق خترجيها ص ( )

 . 77سبق خترجيها ص (4)

 .701سبق خترجيها ص ( )

 .4 7سبق خترجيها ص ( )

 .  7سبق خترجيها ص (1)

 .1:، آيةاحلشرسورة (  1)
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 .يقتضي وجوب االنتهاء، وِمْن اَلزِِم ذلك حترمي الفعل
أَْمر نَا فـَْهَو َمْن َعِمَل َعَماًل لَْيَس َعَلْيِه ): قوله؛ومن األدلة على أنه يقتضي الفساد

 .( )".مردوداً  فيكون فليس عليه أمر النيبمردود،وما هنى عنه؛:أي (7)(َرد  
 :ما يلي تعاىل فعل  للدعاة إىل اهلل صحال يمما سبق ي ستفاد أنه 

  . أن يستعجلوا وقوع العذاب على الكافرين الذين يصدون عن سبيل اهلل -7
  .أدائه أو سواًء كان التلقي للفظه أو معناهأن يتعجلوا يف تلقي القرآن الكرمي  - 
أن يكون لديهم من العزم حيس ن ،و ويتصربوا يف مواجهة عقبات الدعوةأال  يصربوا  - 

 .والقوة ما يعينهم على االستمرار يف طريق الدعوة إىل اهلل تعاىل
 .أْن يقولوا وحيكموا على املدعوين قبل أن يتحققوا ويتثبتوا من حاهلم -4
على اختالف أشكاهلم وألواهنم؛ ماداموا مشرتكني يف اإلعالن  ْن يوالوا أعداء اهللأ - 

 .عن معادة احلق وأهله وحماربتهم ،ألي سبب كان
وقع من أحد الدعاة إىل  ذافإ ،بقة فعل الداعية وقوله ونية قلبهاملنهيات السا تْ عَ وقد جََ 

فحكمه حسب حاله ؛إن وقع منه جهاًل أو هتاوناً وكساًل أو ضعفًا  شيئاً مما سبق ، اهلل 
س لمًا يبلغ به مراتب الدنيا بأعمال الدِّين   ،أو  يف إميانه وقوة متسكه والتزامه مبا شرع اهلل

الذي يرتتب ، فكل ذلك وغريه يكون الداعية قد عر ض نفسه ملا يوجب العقوبة من اهلل
 .فسادهاعليها بطالن صدق دعوته و 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .0 :، رقم احلديث   1/ جيوز،  ال: النجش ومن قال:البخاري ،بابأخرجه اإلمام (  7)
 .، مرجع سابق 1 /7األصول من علم األصول ، ابن عثيمني ،   ( )
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 املــطلب الثــاني
 

 :األمر بوجوب التثبت والبيان

هلم  على صور متعددة ، فكان جواب اهلل  وقع االستعجال من الدعاة إىل اهلل     
على بعض مواقف االستعجال هو أمرهم بالتثبت من األقوال واألفعال ، وبـذل مـزيد من 
اجلهد لبيان واستيضاح احلقائق ،حىت يصدر احلكم عن بين ة وحتقيق ، وشـاهد ذلك قوله 

(ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ) :تعاىل
وللتأكـيد على أمهيـة األمـر بوجوب  (7)

( ۉ ې ې ې      )  يف ذات اآلية  التثبت والبيان كر ر األمر به
 ( ). 

تبينت األمر :  فقد أمر بالتثبيت؛ يقالنيمن أمر بالتبي:"يقول اإلمام القرطيب رمحه اهلل     
؛ ذاك يف هذا أو"وتبينوا .من التثبت "فتثبتوا "وقرأ محزة .ني األمر بنفسه، فهو متعد والزموتب

معىن الشرط، فلذلك دخلت الفاء يف قوله "إذا "ويف .بنيتألن اإلنسان قد يتثبت وال ي
التثبت يف القتل واجب حضرا وسفرا وال خالف فيه، وإمنا خص السفر  :نيوالتبي". فتبينوا"

 .( )".بالذكر ألن احلادثة اليت فيها نزلت اآلية وقعت يف السفر
، وجعل جزاء بوجوب طاعته وطاعة رسوله  واألمر يفيد الوجوب ، وقد أمر اهلل   

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ) :قال تعاىل. تلك الطاعة جناٍت جتري من حتتها األهنار

ې ې ې ې ى  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

(ى ائ
ەئ ) :قال تعاىل.وكما جعل للطاعِة ثواباً، جعل للمعصية عقاباً  (4) ائ 

(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
( ). 

أي قتله  ( ).وقد ثبت العقاب يف حق الصحايب الذي قتل الرجل الذي نطق بالشهادة    
 .نه الصحايب حملِّم بن جثامة إوقد قيل .قبل أن يتثب ت من إسالمه

                                 
 .14:، آية  النساءسورة   (7)

 .اآلية السابقة نفسها  ( )

 .مرجع سابق ،    / اجلامع ألحكام القرآن ، القرطيب ،   ( )

 . 7:، آية  النساءسورة (  4)

 .74:، آية  النساءسورة (   )
 .  7ص: انظر.سبق بيان أن هناك اختالف يف حتديد قاتل الرجل الذي نطق بالشهادة   ( )
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فـََلْم يـَزَال وا  ،حم َلٌِّم َرج ٌل َطِوْيٌل َآَدم  َوه َو يفْ َطَرِف اْلن اسِ  وَ "...فقد أخرج أبو داود يف سننه     
َناه  َتْدَمَعاِن فـََقاَل يَا َحىت َ خَتَل َص َفَجَلَس بـَنْيَ َيَدْي َرس ْوِل اْلل ِه  ِإِّنَِّ َقْد  :َرس ْوَل اْلل هِ  َوَعيـْ

َرس ْوَل  بـََلَغَك َوِإِّنَِّ أَتـ ْوب  ِإىَلَ اْلل ِه تـََباَرَك َوتـََعاىَلْ فَاْستَـْغِفْر اْلل َه َعز  َو َجل  ِلَ يَا َقدْ فـََعْلت  ال ِذْي 
ْساَلمِ أَقـَتَـ ):فـََقاَل َرس ْول  اْلل ِه .اْلل هِ  ِبَصْوٍت  (ه م  اَل تـَْغِفْر ِلم َحلِّمٍ اْلل   ،ْلَته  ِبِساَلِحَك يفْ غ ر ِة اإْلِ
 .(7)."زَاَد أَبـ ْو َسَلَمَة فـََقاَم َوِإن ه  لََيتَـَلق ْى د م ْوَعه  ِبَطَرِف رَِدائِهِ . َعاٍل 
 َسرِي ًة ِإىَل احلْ رَقَاتِ  بـََعثـََنا َرس ول  الل ِه :"فقد قال ويف رواية أنه الصحايب أسامة بن زيد   

 .اَل ِإَلَه ِإال  الل ه  َفَضَربـَْناه  َحىت  قـَتَـْلَناه  :قَالَ .فـََلم ا َغِشيَناه  ،فََأْدرَْكَنا َرج اًل  ،فـََنِذر وا بَِنا فـََهَرب وا
َا قَاهَلَا  :فـَق ْلت  ( ال  الل ه  يـَْوَم اْلِقَياَمِة َمْن َلَك ِباَل ِإَلَه إِ :)فـََقالَ . َفذََكْرت ه  لِلن يبِّ  يَا َرس وَل الل ِه ِإمن 
َمْن َلَك ِباَل  ،َحىت  تـَْعَلَم ِمْن َأْجِل َذِلَك قَاهَلَا َأْم اَل  َشَقْقَت َعْن قـَْلِبهِ أََفاَل  :)قَالَ .خَمَاَفَة السِّاَلحِ 

َا َحىت  َوِدْدت  َأِّنِّ َلَْ أ ْسِلْم ِإال  يـَْوَمِئذٍ  .(ِإَلَه ِإال  الل ه  يـَْوَم اْلِقَياَمةِ   .( )."َفَما زَاَل يـَق وهل 
فكال القصتني فيهما داللة على وجوب التثبت والتبيني يف جيع األحوال يف األفعال      

ألن ترك االلتزام العقوبة واجلزاء،واألقوال ، وأن هذا األمر اإلهلي بالوجوب يرتتب على تركه 
 .به يؤدي إىل تفويت املصلحة وحتقيق املفسدة

 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                 
 :ضعيف،انظر:قال الشيخ األلباِّن. 0 4:،رقم احلديث10 /4بالعفو، اإلمام يأمر:بوداود،بابأ أخرجه  (7)

باسم اجلوابرة  واآلحاد واملثاِّن ،أمحد الشيباِّن حتقيق  ،  0 4:،رقم احلديث /70ضعيف سنن أيب داود،
  .الرياض:دار الرايةهـ ،7477( 7)ط. 111:، رقم احلديث711/ 

 . 1  :، رقم احلديث 4  /1على ما يقاتل املشركون ،: ، باب  املرجع السابق  ( )



.االستعجال الوارد يف القرآن الكريم: الباب األول     7   

 املطــلب الـــثالث

 :الوعيد بوقوع العذاب
وجاء هذا اخلطاب اإلهلي للدعاة املستعجلني،خطاب الرتهيب والتخويف،أنواع من     

وع االستعجال الذي وقع من النوع من اخلطاب يف القرآن الكرمي ليتناسب مع ن
اليت  وذلك ألن آثاره وعواقبه كانت بالغة الضرر تتعارض مع غاية الدعوة إىل اهلل الدعاة،

 .مدارها حتقيق املنفعة واملصلحة للعباد ،ودفع املضرة واملفسدة عنهم
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ) :وشاهد ذلك قوله تعاىل    (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

وثبت (7)
َلَقْد ع ِرَض َعَلي  َعَذاب ك ْم أَْدىَن ِمْن َهِذِه  ، اْلِفَداءِ ال ِذي َعَرَض َعَلي  َأْصَحاب َك ِمْن :)قوله 

 .( )( ِلَشَجرٍَة قَرِيَبةٍ  ،الش َجرَةِ 
،الذي َل  وهو مقدٌر بوقتهلوح احملفوظ جبواز فداء األسرى ،أزاًل يف ال لقد قضى اهلل   

 العذاب نيصاب املسلمفلوال هذا التشريع املسبق يف علم اهلل تعاىل أليكْن قد ش رع يوم بدر،
ِإن  َكاَد لِي ِصْيبَـَنا يفْ ِخاَلِف ): ،وقد قال رسول اهلل وم بدر ألخذهم الفداء على األسرىي

 .( )( اْبِن اخلَْطّاِب َعَذاٌب َعِظْيٌم ، َوَلْو نـََزَل اْلَعَذاب  َما أَفْـَلَت ِإال  ع َمرَ 
ضالل الذي هو رتهيب من الزيغ والاللوعيد بوقوع العذاب ملن يستعجل،ومن شواهد ا    

حيث قال  ،ما حصل يف قصة الصحايب اجلليل حاطب بن بلتعة طريق العذاب األليم
(چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ):تعاىل

فهنا ترهيب بأن ما حدث من املواالة ألعداء (4)
 .قد يوقع صاحبه يف الضالل املبني فيخسر دنياه وآخرته اهلل 
 

 
 

 
 

                                 
 .1 :، آية األنفالسورة (  7)

 .771سبق خترجيه ص   ( )

 .  70/7األوسط ،ابن املنذر ،  ( )

 .7:، آية املمتحنةسورة (  4)
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 رابعــاملــطلب ال

 :االستفهام اإلنكاري
التوبيخ أو التحذير أو  االستفهام هو سؤال واستفسار يتضمن العتاب أو التعجب أو    

وهذا ل ومؤاخذاته عليه،وهذه اخلمسة تتفق يف إنكار السائل املستفهم فعل املسئو التقرير،
 وج هأحد أنواع اخلطاب اإل :النوع من اخلطاب أي االستفهام اإلنكاري هو

للدعاة  هلي امل
 :ومن شواهد ذلك ما يلي املستعجلني،

( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڄ) -7
 (7). 

(  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ں) - 
 ( ). 

ۉ ۉ ې ې)  -  ۋ ۅ ۅ  (ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
 ( ). 

(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ) -4
 (4). 

(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک)  - 
 ( ). 

فإن   ،يف التعجب أو يف البحث على العلم مستعملٌ ."..إن االستفهام يف اآلية األوىل 
وإن كان هذا أول ،كان االستفهام مستعمال يف التعجب كانت القصة معلومة للنيب 

على أال  يفعل فعل نيب اهلل داود  أي حث ه  ( )." كان االستفهام للحث مهابعل عهده 
 .ألن اهلل تعاىل أنكر عليه وعاتبه يف عجلته يف احلكم بني اخلصم داود 

والذي يؤخذ . مستعمل يف اللوم."..واآلية الثانية فمستعمل للمعاتبة  أما  االستفهام يف
أن موسى تعجل مفارقة قومه ليحضر إىل املناجاة قبل : من كالم املفسرين وتشري إليه اآلية
 .(1)."اإلبان الذي عينه اهلل له، اجتهادا منه

ن يأسر األسرى يف أ على أنه ما صح  وال استقام للنيب  اآلية الثالثة فت فسرْ وكذلك 
                                 

 . 70سبق خترجيها ص  (7)

 .774سبق خترجيها ص  ( )

 .771سبق خترجيها ص(   )

 .1 7سبق خترجيها ص(  4)

 .  7سبق خترجيها ص(   )
 .،مرجع سابق 7 7/  التحرير والتنوير ، ابن عاشور ،  ( )

 .0 7/ 7املرجع السابق ،  (1)
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على قبوله  معاتبة للرسول  استفهام ولذلك صدر هذه اآلية هوأول غزوة يف اإلسالم،
 .(7)قبول الفداء يف أسرى املشركني مع حتذير ،بالفداء

مهزة االستفهام يبتدأ هبا الكالم  "...يقول اإلمام الشوكاِّن مفسرًا هلاأما  اآلية الرابعة ف   
أحسبتم دخولكم اجلنة واقعًا ، وَل :التقرير،واإلنكار،أي: االستفهام هنا ذا معىن فعلى ه

َْتحنوا مبثل ما امِتَحن به َمْن كان قبلكم ، فتصربوا كما صربوا؟  .( )"مت 
واآلية اخلامسة كذلك فهي استفهام إنكاري من تغري حال من طلب قتال العدو وقت      

  فاهلل. قتال واجملاهدة ملا  شرعها اهلل تعاىلالشدة والبالء ،مث استفسر عن سبب فرض ال
يستنكر عليهم تبدل وتغري حاهلم ، ويف ذلك توجيه وإرشاد ملن صدر منه ذلك القول من 

 وأبلوا بالًء استحقوا به رضوان اهلل  وقد أحسنوا مع دعوهتم لإلحسان، الصحابة 
 .عليهم
أحد :وما يتضمنه من معاني هو مما سبق يتبين أن أسلوب االستفهام اإلنكاري     

أساليب القرآن الكريم التي خاطب اهلل تعالى بها الدعاة المستعجلين لتوجيههم 
 .وإرشادهم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .،مرجع سابق  0 / الشوكاِّن ،فتح القدير،  (7)

 .11 /7املرجع السابق ،  ( )
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 املــطلب اخلــامس

 :عدَّ األخطاء وإحصاؤها
وعد ها هلم ءهم،من صور خطاب اهلل تعاىل لِلد عاِة إليه املستعجلني أن ذكر هلم أخطا   

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ) :وميز ها والشاهد على ذلك ما جاء يف قوله تعاىل

(ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک
يف  كان ذلك يف حق الرماة من الصحابة   (7)

 :غزوة أحد عندما استعجلوا ، فكان خطاب اهلل هلم أْن بني  هلم أهنم أخطئوا يف أمور هي
من النصر،وقد أحس وا هذا النصر ورأوه  أنه صدق املؤمنني فيما وعدهم به أخرب اهلل -7

 .يف واقع املعركة أمام أعينهم،فذكر هم اهلل بذلك ليتذكروا ويدركوا عظيم فضله تعاىل عليهم
(چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ) :قال تعاىل

فنسيان هذه الفضيلة  ( )
 .والتغافل عنها خطأ أول

علوا ؟اهلل أحسن لكن الدعاة املستعجلني ماذا فهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان؟ - 
فكانت املعصية هي اجلواب على إحسان اهلل هلم   من الصحابة الرماة  لدعاته املؤمنني

 .هلم بعدم ترك أماكنهم بعد أن رأوا ما حيبون فقد ارتكبوا كبرية خمالفة أمر الرسول 
 .وهذا اخلطأ الثاِّن (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک) :قال تعاىل 
فلما  َل يتن بـــــــه الـــــــدعاة اســـــــتغفار وتوبـــــــة،تتبعها املعصـــــــية،بـــــــع املعصـــــــية والـــــــذنب إذا َل يت- 

ــذِّكر هلـم وهــو أمــريهم الصـحايب عبــد اهلل بــن جبــري 
 
 نبِّــه وامل

املسـتعجلني ملعصــيتهم رغــم وجـود امل
  وقعــــت مــــنهم معصــــية أخــــرى هــــي التنــــازع واالخــــتالف يف وقــــٍت أحــــوج مــــا يكــــون فيــــه

كشـــف اهلل هلـــم مث     ( ڎ ڈ ڈ ) :قـــال تعـــاىل.املســـلمون إىل وحـــدة الصـــف والكلمـــة
وهــو إرادة بعضــهم للــدنيا تســببت يف وجــود التنــازع واالختالف،واليت حقيقــة مــا يف أنفســهم،

ــــِد اهلِل بْــــِن َمْســــع وٍد .وإرادة فريــــق آخــــر مــــنهم ل خــــرة َأظ ــــنن َأن  يف  َمــــا ك ْنــــت  :قَــــالَ  َعــــْن َعْب
نـَْيا  َأْصـــَحاِب الن ـــيبِّ  ـــبن الـــدن ک گ گ گ گ ڳ ڳ   ):( )َحـــىت  نـََزلـــتْ َأَحـــًدا حيِ 

                                 
 .7 7سبق خترجيها ص (7)

 .اآلية السابقة نفسها ( )

،قــال احملــدث أمحــد  471:رقــم احلــديث، ،1/ 71اإلمــام أمحــد بــن حنبل،مســند عبــد اهلل بــن مســعودأخرجــه   ( )
 .http://www.dorar.net/enc/hadithاملوسوعة احلديثية:إسناده صحيح،انظر:شاكر
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 .وهذا اخلطأ الثالث (ڳ ڳ
املعصية مث التنازع  التغافل عن شهود فضل اهلل عليهم بتحقيق النصر يف أول الغزوة مث -4

األخطاء  هذا التسلسل يف وقوعنية الصاحلة إىل نية غري صاحلة،واالختالف بسبب تغيري ال
 (ڌ ڌ ڎ  ) :ه إال الفشل واخلسارة قال تعاىلَل تكن هنايتمن الدعاة املستعجلني،

 .(7)يف غزوة أحد  ويكفي ذنباً وإمثاً يف نتائج عمل املستعجلني ما حدث لرسول اهلل
 :؛منهاوفيما سبق توجيه وتربية للدعاة إىل اهلل تعاىل إلدراك أمور مهمة    
 .الدعوة وإجنازاهتاأن املعصية هلا شؤم يؤثر يف النصر واهلزمية، ويف مكتسبات  -7
 .خطورة إيثار الدنيا على اآلخرة يف كل عمل؛واألعمال الدعوية على اخلصوص - 
حتمية وقوع الفشل يف كل أمٍر يتم التنازع واالختالف عليه، ويتسبب يف تفريق صف  - 

 .املسلمني ومتزيق وحدة كلمتهم
يف االبتالء  ،ووقوع التضحيات من سنن اهلل ييز الصفوف، ومتحيص ما يف النفوسمت-4

 .واالختبار يف حياة الناس
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .،مرجع سابق  7غزوة أحد دراسة دعوية، حممد عيطة ، ص  (7)



.االستعجال الوارد يف القرآن الكريم: الباب األول     7 1 

 ملـــطلب الســادس ا

 :العتاب مع املالمة

ع لومهم من أنواع اخلطاب اإلهلي املو ج ه للدعاة املستعجلني هو عتاب اهلل تعاىل هلم م  
 :فقد قال تعاىل ومن شواهد ذلك قصة نيب اهلل يونس على وقوع االستعجال منهم،

ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ) ژ ڑ ڑ ک کک 

ڻ ڻ ۀ ۀ ں ںڻ ڻ 
ملا   حلال نبيه يونس  فمليم هي وصف اهلل  (7)

ترك قومه مغاضبًا هلم ،فالمه اهلل على فعله وعاتبه عليه ، فجعله قرآنا ي تلى إىل يوم القيامة 
 .يف ذكر عتاب احلق تبارك وتعاىل ولومه الستعجال نبيه يونس 

رجل مليم  إذا أتى مبا :يقال.مستحق للوم:وهو{َوه َو م ِليمٌ }ومعىن:"قال اإلمام الشوكاِّن    
 املليم :وقيل.تى مبا يستحق أن يالم عليه أم الالذي يالم سواء أ:فهو؛ا امللوميالم عليه،وأم

 .( )."إذا عمل شيئاً صار به معيبًا :أالم الرجل:يقال .املعيب
  ومن الشواهد على أسلوب العتاب مع املالمة ما حصل مع كليم الرمحن موسى    

بـََلى ِل  :فـََقاَل َله   .الل ه  َعَلْيِه ِإْذ َلَْ يـَر د  اْلِعْلَم ِإلَْيهِ فـََعَتَب  أَنَا  :فـََقالَ  "عندما سئل من أعلم ؟
وئ ) :قوله تعاىل فأنزل اهلل  ( )."َعْبٌد مبَْجَمِع اْلَبْحَرْيِن ه َو َأْعَلم  ِمْنكَ  ائ ەئ ەئ وئ 

(ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
مع  فسبب نزول قصة موسى ( 4)

 وكذلك فعل رسولنا حممد فيها والمه، اهلل هو احلادثة السابقة اليت عاتبه  اخلضر
أنه َل يصرب فحرمنا من خري كثري يف   حيث عتب على أخيه يف النبوة والرسالة موسى

َنا َوَعَلى م وَسى َلْواَل أَن ه  َعج َل لََرَأى ...:) مواقفه مع اخلضر،قال رسول اهلل  َرمْحَة  الل ِه َعَليـْ
 .( )(.اْلَعَجَب َوَلِكن ه  َأَخَذْته  ِمْن َصاِحِبِه َذَماَمةٌ 

 

                                 
 . 74:، آية  الصافاتسورة (  7)

 .، مرجع سابق 71 / فتح القدير ، الشوكاِّن ،  ( )

 .774سبق ختريج احلديث ص  ( )

 .0 :، آيةالكهفسورة (  4)

 . 7  :، رقم احلديث   ،1/70من فضائل اخلضر:مسلم ، باب  أخرجه اإلمام(   )
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 املــطلب الســـابع

 :استجابة الدعاء مع املغفرة

 من ومنهمالستعجال من الدعاة أثناء دعوهتم، فمنهم من أدرك ما حدث منه؛حدث ا     
،ومن ذلك ليها اختالف خطاب اهلل تعاىل هلم، لذلك كانت أفعاهلم خمتلفة ترت ب عَل يدركه

 مع تيسري اهلل هلم أسباب دعائه فـدعوهه على ما بدر منهم،لدعات  اخلطاب؛مغفرة اهلل
 .فاستجاب هلم

رة من اهلل َفِهَم مباشرًة تقصريه وسبب تعجله؛ فبادر بطلب املغف إن  نيب اهلل داود 
ائ    ) :قال تعاىل.وجعل له الزلفى وحسن املآب لهتعاىل فغفر اهلل  ى ائ  ې ى   ې ې 

(ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ
(7). 

،فإن  استعجاله وقلة صربه وضعف حتملهفأل ن الغضب كان سببًا يف أما  يونس 
يف البحر،فأمر  حىت وقعت القرعة عليه فألقيله ركوب السفينة واملسامهة فيها،قد ر  اهلل 
اًل تعينه على مراجعة ما حا احلوت أن يبتلعه ، فهي أ احلق تبارك وتعاىل ليونس   اهلل

فدعا اهلل تعاىل أن يغفر له مسبحًا له وهو يف بطن احلوت  ،،فلم ا ذ كَِّر تذكْر صدر منه
ڻ  ):قال تعاىل.فاستجاب اهلل تعاىل لدعائه وغفر له ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

(ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ڻ ڻ ڻ ۀ
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ) :وقوله ) 

(ۀ
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ) :وقوله( )  (ڳ 

(4). 
إن مؤاخذة اهلل لعباده أو حساهبم على أعماهلم ،تتناسب مع أقدارهم ومنازهلم عند اهلل "   

 ومؤاخذاته تعاىلورسله أشدن من مؤاخذته لغريهم، تعاىل،وهلذا كانت مؤاخذة اهلل ألنبيائه
بالتقام احلوت له  وعلى هذه القاعدة ع وقب يونس مؤاخذته لغريهم،للعلماء أشد من 

 .بعد إلقائه يف البحر بسبب خروجه من قومه مغاضباً هلم بغري إذن ربه
فليحرتس من الوقوع فيما ي يف منزلة عالية وقريبة من ربه،ويف مقام القدوة للناس،والداع    

                                 
 . 70سبق خترجيها ص (7)

 .701سبق خترجيها ص  ( )

 .701سبق خترجيها ص(   )

 .701سبق خترجيها ص(  4)
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الصارم الدائم بأحكام الشرع يف كل ما يأخذ والذي يقيه من ذلك التزامه يؤاخذ ويالم عليه،
 .(7)."ويرتك، ويف كل ما يقدم عليه وحيجم عنه من أعمال الدعوة وما يتعلق هبا

هلم بعدم ترك  ملا استعجلوا وخالفوا أمر رسول اهلل  وكذلك الدعاة من الصحابة     
خمالفتهم كانت ،وما أعقب ذلك من نتائج غري محيدة للغزوة ،حيث إن جبل أحد فرتكوه

ومنهم  مع موت سبعني من الصحابة  ؛يف خسارة العزوةبعد إرادة اهلل تعاىل سببًا رئيسًا 
تعاىل لكن اهلل الرحيم عفا عنهم وجتاوز فضاًل منه ،سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب 

 .ونعمة على عباده الصاحلني
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   ) :قال تعاىل    (ڻ ڻ ڻ ڻ 

 ( ). 
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 املــطلب الثـــامن

 :الدعوة إىل االقتداء بالسابقني من الصاحلني

بقهم هلم إىل االقتداء مبن س من أنواع اخلطاب اإلهلي للدعاة املستعجلني دعوة اهلل    
وهذا نًا يف مواجهة شدة البأس والضراء،الذين أبلوا بالًء حسيف طريق الدعوة من الصاحلني،

النوع من اخلطاب يتناسب مع احلالة النفسية والفكرية للدعاة الذين بلغ هبم اجلهد واملشقة 
ال  تبطاء حتقيقه هلم من اهلل تعاىل،فـَه ْم يف حالٍ واس مبلغاً دفعهم إىل استعجال نصر اهلل 
بتذكريهم حبال من سبقهم يف قوة صربهم وحتملهم مع يتناسب معه إال أسلوب الرتغيب؛

املقرونة  ويف هذا داللة على حكمة اهلل ،ان عظيم أجرهم ورفيع درجاهتم عند اهلل بي
 .برمحته ولطيف فعله يف تربية الدعاة إليه وتوجيههم إىل ما هو خرٌي هلم مما سألوه عنه تعاىل

ۅ ) :وشاهد ذلك قوله تعاىل ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

(  ۅ ۉ ۉ ې
 (7). 
(ڃ ڃ ڃ چ چ چڄ ڄ ڃ ) :وكذلك قوله تعاىل

فاخلطاب هنا م وج ه .( )
فإن الغاية من ذكر قصة ( )"فاستمع له نقصص عليك؛عىن قد أتاكاملو " للرسول 

 .لك هو أال  تقع يف مثل ما وقع فيه  داود
 

 
 
 

 
 
 
 

                                 
 .74 :، آية  البقرةسورة (  7)

 .7 : ، اآليات  صسورة   ( )

 .بريوت:املكتب اإلسالميهـ ،7404( )ط ، 1/77عبد الرمحن اجلوزي ،زاد املسري يف علم التفسري،  ( )
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 املــطلب التـــاسع

 :التذكري باألصلح

وذلك بأن يوجِّه باألصلح،املستعجلني خطاب التذكري من أنواع اخلطاب اإلهلي للدعاة      
ومن شواهد ذلك ما حصل يف من الدعاة إىل فعل ما هو أصلح له،اهلل تعاىل من استعجل 

،مث ملا  ف رض وجدوا يف لقتال الكفار قبل فرض اجلهاد قصة استعجال فريق من الصحابة 
متاع الدنيا وهو أن   فوعظهم اهلل تعاىل بتذكريهم مبا هو أصلح هلم مما هم فيه ،أنفسهم شيئاً 

بل سيوفيهم جزاء حسناهتم ثوابًا  ،ولن يظلمهم اهلل قليل وزائل،وأن  اآلخرة خرٌي ملن اتقى
(ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ) :قال تعاىل.عظيما 

(7). 
(ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ) :وكذلك قوله تعاىل      

عندما  هبا رسوله  وعظ اهلل ( )
عن تلك العجلة وأرشده  ، فنهاه اهلل  استعجل يف تلقي القرآن الكرمي من جربيل 

 .إىل ما هو خرٌي منها أال وهو طلب الزيادة يف العلم واإلميان
ٴۇ    ) :ومثال ثالث قوله تعاىل     (ۆ ۈ ۈ 

النفر من الصحابة  ذك ر اهلل .( )
 بل أن يتثبتوا ويتحققوا من إسالمه ،ذك رهم الذين استعجلوا يف قتل من أعلن إسالمه ق

بأن ما عند اهلل تعاىل من الغنائم واخلري أكثر بكثري من بضع غ نيمات أخذوها من راعيها  
خرٌي  فما عند اهلل لوا يف قتله ويغنموا زهيد متاعه،فلم يكن يستحق األمر أن يستعج

 .وأبقى وأكثر
ذذه للذذدعاة المسذذتعجلين ي حذذ   يهذذا أنا اهلل       هذذ ا النذذو  مذذن الإللذذاب اإللهذذي الماوجا
  أصذذذله لذذذه  ذذذي الموعذذذو  المسذذذتعج  ياذذذ  كر  ذذذ   ريذذذق مذذذن المسذذذتعجلين بمذذذا هذذذو
أن يكذون النحذه والتذ  ير موا ذق لمقتضذى وعظذيم حكمتذه، وه ا من  ضذ  اهلل  يه،

 .حال المستعج  من الدعاة إلى اهلل 
 

 

                                 
 .11:، آية  النساءسورة (  7)
 .774:،آية  طهسورة   ( )

 . 14:، آية  النساءسورة   ( )
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: 
 ،الصفة اليت متيز الشيء وحتدده:مفردها خصيصة،ومعناها يف اللغة؛اخلصائص مجع   

 .(2).قصر عليه حبثه وجهده :أي ص يف علم كذاويقال ختص  
واملقصود خبصائص االستعجال يف الدعوة إىل اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي فيما يتصل بالدعاة 

مسات متيزه عن غريه ض القرآن الكرمي هلذا املوضوع له خصائص و ر  أن ع  :إىل اهلل تعاىل هو
هذه   سن ة النبويةعن ال (1)بوجه عام له خصائص خيتص هبا فكتاب اهلل من املوضوعات،

ومنها ما خيتص  ،كان النزول كخصائص املكي واملدينمنها ما خيتص مباخلصائص متنوعة،
باألسلوب والنظم،ومنها ما خيتص باملوضوعات،فآيات االعتقاد وما يرتبط هبا من أحداث 
اليوم اآلخر،خمتلفة ومتنوعة عن آيات أحكام الدنيا وما يرتبط هبا من أحوال فكاًل له 

  .صائصه اليت متيزه وجتعله نسيج وحده يف جانب؛وشريك يف جانب آخرخ
 :وهي ومن تلك اخلصائص ما يتعلق مبوضوع استعجال الدعاة إىل اهلل تعاىل   
 .الواقعية -2
 .املنهجية يف معاجلة اخلطأ -1
 .الربط بني الدنيا واآلخرة -1
 .حتمية الثواب والعقاب -4
 .والتشريعالتذكري مبصدر التلقي  -5
 .إقرار مبدأ حتمل املسؤولية -6

 

  
 

 
 
 

                                 
 .،مرجع سابقخصص:، مادة2/112 املعجم الوسيط ، إبراهيم مصطفى وآخرون ، (2)

 .الرياض:هـ ،مكتبة العبيكان2421( 9)ط ،24ص،خصائص القرآن الكرمي،فهد الرومي:انظر  (1)
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 املــطلب األول

 :الواقعية
مهما والتأثري فيها، معهاوالتفاعل ،يف كل زمان ومكانوهي تعين احلياة يف واقع الناس     

 .وال احندار مرفوضفهي ليست مثالية مستحيلة،تغريت الظروف واألحوال؛
لعباده كي تستقيم حياهتم  شرعه اهلل لك ألن القرآن الكرمي منهج حياة وذ   

التشريع الذي يوافق وتعين الواقعية أيضًا بتحقيق كمال العبودية هلل تعاىل، فينعمون،بتطبيقه
فيتحقق هلا التوازن ،وفكرية واجتماعية،وجسديةالفطرة اإلنسانية مبا حتتويه من جوانب نفسية 

 .هو من أقوى األسباب للسعي يف األرض لعمارهتا مبا شرع اهللواالنسجام الذي 
يف حال مسوه،ويف حال  فليس املراد بالواقعية الرضا باحلال اليت عليها اإلنسان..."     
إنسان،فاإلنسان لكن املراد بالواقعية أهنا تضع التشريعات لإلنسان من حيث هو  ،هاحندار 

اليت ترقى به إىل مدارك  أحيانا،وهو حباجة إىل الشريعة ،يعلو أحيانا ويهبطفيه القوة والضعف
،وتفتح له باب التوبة إذا استقام ، وتبصره خبطئه حني خيطي وتثين على استقامته إذاالكمال،

وكثري من املذاهب تفرتض يف ...عصى،وتشرع له األخذ بالرخص حني الضعف واملرض
لبشر عن املضي وفق التشريعات املثالية ،وحني يعجز ااإلنسان املضي يف احلياة على استقامة

يعة ال تكلف وجانب آخر هو أن الشر بتلك التشريعات أو الثقة بأنفسهم،يفقدون الثقة 
بعكس الشرائع اليت ترهق الناس بالتكاليف اليت تسبب هلم العنت البشر فوق ما يطيقون،

 .(2)."أغالال فتصبح بذلك آصاراً وواإلرهاق،
ما ذكره اهلل تعاىل استعجال الدعاة،لقرآن الكرمي يف التعامل مع اومن صور الواقعية يف 

الذين ،عليهم الصالة والسالماألنبياء واملرسلني من من استعجال خرية اخللق وصفوهتم 
الذي لكنهم بشر يعرتيهم الضعف والرغبة وامليل ،نعتقد عصمتهم يف التبليغ عن اهلل 

لكنه الطبع البشري املنهي عنه دون قصد أو إرادة له، االستعجال ،فوقعوا يفكل البشر  يعرتي
فتحققت العبودية بكمال ،يف أعلى مستوياته عندما قابل ما صدر منه بالتوبة واإلنابة هلل 

 .التعظيم مع كمال االستسالم واالنقياد
 يقة أهنم حقالواقعية يف التعامل مع احلقائق، ُر القرآن الكرمي لتلك املواقف وإثباهتا دليلفذِك     

                                 
 .األردن:هـ ،دار النفائس2411(21)ط ،16صحنو ثقافة إسالمية أصيلة ، عمر سليمان األشقر،  (2)
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بالعصمة  ،وحقيقة أهنم صفوة اخللق الذي خص هم اهلل بشر يصدر عنهم الصواب واخلطأ
 .يف التبليغ

احلكم واجلزاء صورة ومن صور الواقعية يف القرآن الكرمي يف التعامل مع استعجال الدعاة ؛   
ة درجة كبري يتأثر ب،و بل خمتلفي على استعجال الدعاة ليس واحداً،أن  احلكم الشرع وذلك

والسبب الذي دفعه للوقوع يف احملظور، وهذا يتضح يف حكم مبوقع الداعية ومكانته يف قومه،
 ةفهذه ثالث،وعجلة موسى  وعجلة داود  يف عجلة نبيه يونس  اهلل 

أشدها ما كان يف حق نيب اهلل يونس  مث داود مث موسى عليهم واجلزاء،مستويات من احلكم 
 .والسالم وعلى نبينا الصالة

احلكم والرماة فيمثلون ،وحملم بن جثامة،فاستعجال أسامة بن زيد؛أما  الصحابة 
 ويليه يف املستوى الصحايب حاطب توى األعلى من عدم الرضا والقبول،اجلزاء يف املسو 

 .مث استعجال الصحابة األربعة الفضالء يف قصة طلب القتال يف العهد املكي
للدعاة إىل اهلل تعاىل كي ينتهجوا منهج القرآن الكرمي يف التعامل هذه الواقعية هي تربية 

 .مع أحداث االستعجال ومواقفه يف حياة الداعية واملدعو
و ق يااااق   قااااارآس قرآس،ممااااق يااااأن من ااااص اس مااااا دعااااق ا  ياااان  ق    اااا  ق   اااا      

  كااااارمم  ااااا  مع الاااااق  ليااااان  ق  و  ن قمااااا  م ااااا   ااااام    كااااام   يااااا ،وممكا   أيااااان 
 .( ).عم   ى اميع صعر  ين  ق      ق هذ    مفل

 

 
 
 

 
 

                                 
مفاهيم لواقعية يف تطبيق ا: ومقال، مرجع سابق ،22ص لرومي،فهد اخصائص القرآن الكرمي،:لالستزادة انظر   (2)

نتاج املشرف ، الدعوة :قسم :واقعيني ، حممد الدويش ، موقع املريب على االنرتنت ولنكن : الرتبية، ومقال
  .  http://www.almurabbi.com. والواقع املعاصر

 

http://www.almurabbi.com/
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 املــطلب الثـــاني

 :املنهجية يف معاجلة خلطأ االستعجال
يف معاجلة األخطاء  اً ؛تعامل معه القرآن الكرمي مبنهجية تعترب أساساالستعجال خطأ   

 :تتكون هذه املنهجية من اخلطوات التالية 
 .عدم قبولهويف نفس الوقت أو جتاهله،وعدم إنكاره االعرتاف بوجود اخلطأ  -2
الناجتة حكماً مبنياً على معرفة األسباب الدافعة لوقوعه ،ومعرفة آثاره احلكم على اخلطأ، -1

يرتتب عليها حتديد نوع  معرفةتتضمن حتليل اخلطأ وتفسريه واستيعابه، معرفة تفصيليةعنه،
 .احلكم

 .خطأ وقعتوضع احللول وتشريعها مبا يتناسب مع كل حالة  -1
 .متابعة تطبيق احللول املشروعة ، والتأكد من تنفيذها بالصورة اليت حتقق أهدافها -4

،وهو قوله مثلة السابقة يف استعجال الدعاةوميكن تطبيق هذه املنهجية على أحد األ    
ڱ  ڈ ڈ ژ) :تعاىل ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڭ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
(2). 

  .بطلب قتال الكفار يف العهد املكي قبل فرضه استعجال الصحابة األربعة :فاخلطأ هو  
له  فهو استعجال للقتال قبل وقته املناسبالنهي عن هذا الطلب،هو :لى اخلطأاحلكم ع

، كما أن  التحمل لألذى احلاصل من كفار مكةوضعف هو قلة الصرب  :السبب الدافع لهو 
 .سيضر بالدعوة ومستقبلهالطلب الصحابة،  املرتتبة على متابعة الرسول النتائج واآلثار
حىت تقوى من قوة التحمل واملزيد من الصرب،دعوة املستعجلني لبذل املزيد :احلل املشروع

،وأهنم مأجورون على ذلك،وأن جهاد الكفار سيكون املسلمني مبكة ويزداد عددهمشوكة 
 .يف العهد املكيولكن ظرف تشريعه ال يناسب ،امشروع اواقع
وقد كانوا املستعجلون يف أنفسهم أمراً منه،فوجد يف املدينة، ُشرِع اجلهاد يف سبيل اهلل    

وإنكار فسهم مع ترهيب هلم من املخالفة،ة أنة هلم مرة ثانية مبراجعفعادة الدعو يستعجلونه،

                                 
 .11:، آية  النساءسورة (  2)
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اهلل  فإن مع تذكري بأصل الدعوة وهو ابتغاء ما عند اهلل عليهم بتغري حاهلم وتبدل رأيهم،
ڭ ۇ  ): تعاىل أخرب (ۇ ۆ ۆ ۈ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

(2). 

كانت الثمرة فجية معاجلة اخلطأ على املستعجلني،هو رؤية أثر منه:متابعة تطبيق احللول     
فرضي اهلل تعاىل ،صحابة حازوا الكمال يف التقى واإلميانحابة ُبشِّروا باجلنة قبل دخوهلا،ص

 .(1).عنهم وأرضاهم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 

 .216سبق خترجيها ص (2)

ل مع األخطاء على ضوء منهج وفقه التعام.55ة األخطاء،حممد املنجد،صاألساليب النبوية ملعاجل:لالستزادة انظر (1)
كتب .55الشحود ، صيف تصحيح األخطاء ، علي  منهاج الرسول و . 16، ص عبد الرمحن علوشالسلف،

 .املكتبة الدعوية: قسم  http://saaid.net:على اإلنرتنت من موقع صيد الفوائد 

http://saaid.net/
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 الثــطلب الثــامل

 :الربط بني الدنيا لاآلخرة
ورسوله  فكل مسلم يؤمن باهلل بني الدنيا واآلخرة عالقة تكامل،وتدرج منازل، العالقة   
 مث يليها الدار ،ألصل فيها للجسد والروح تابعة لها؛يعتقد أن  دار الدنيا مرحلة أوىل

واألصل فيها  اآلخرة مث املرحلة األخرية الدارصل فيها الروح واجلسد تابع  هلا،واأل؛الربزخية
 .(2)تساوي الروح واجلسد

ة يف كل ومن تدبر القرآن الكرمي جيد حقيقة التكامل واالرتباط بني الدنيا واآلخر        
بيان واضحًا يف موضوع االستعجال يف أحكام الشريعة اإلسالمية،ولذلك جند هذا االرتباط 

وأنه مع تذكري الداعية املخاطب هبذه العالقة التكاملية ،أثره على املستعجل يف الدنيا واآلخرة
 .سواًء كانت خرياً أم شراً استعجاله يف الدنيا واآلخرة ، رةحيصد مث

(ڭ ۇ ۇ ۆ  ) :آليات الدالة على ذلك قوله تعاىلومن ا    
وقوله  (1)

( ڭ ڭ ڭ ۇ ) :تعاىل
(1)

گ ڳ ڳ ڳ ڳ )وقوله  (گ گ گ 
(4) 

(ہ ہ ہ ہ ھ ھ ):وقوله
(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) :وقوله (5)

وغريها مما ذكره (6)
 .الدعاة اهلل تعاىل يف آيات استعجال 

وهي حرام  على غري دارًا أخلصت للطيبني،:فجعل الدُّور ثالثة:"يقول ابن القيم رمحه اهلل   
خلبائث وال يدخلها إال وداراً أخلصت للخبيث وا، وقد مجعت ُكل  طيب وهي اجلنة،الطيبني

وهلذا ،ها الطيُب واخلبيث،وخلط بينهما،وهي هذه الدارودارًا امتزج فياخلبيثون،وهي الن ار،
ية، فإذا كان وذلك مبوجب احلكمة اإِلهلنة بسبب هذا االمتزاج واالختالط،وقع االبتالُء،واحمل

ال  هفجعل الطيب وأهله يف دار على حدِمن الطيب، ميز اهلل اخلبيثيوم معاد اخلليقة،
 ال خيالطهم غريهم، فعاد األمر إىله خُياِلطهم غريُهم، وجعل اخلبيث  وأهله يف دار على حد

                                 
 .الكويت:هـ ،مكتبة الفالح2455( 1)،ط61ص،القيامة الكربى،عمر سليمان األشقر (2)

 .214سبق خترجيها ص (1)

 .216سبق خترجيها ص (1)

 .212سبق خترجيها ص (4)

 .259سبق خترجيها ص (5)

 .259سبق خترجيها ص (6)
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عمال وأنشأ اهلل تعاىل من أدار اخلبيثني، :وهي والناردار الطيبني،:وهي اجلن ة:دارين فقط
م، م وعقاهب  أخالقهم هي عني  نعيمهم فجعل طيباِت أقوال هؤالء وأعماهلم و الفريقني ثواهب 

وجعل خبيثاِت أقوال اآلخرين وأعماهلم نها أكمل  أسباب النعيم والسرور،أنشأ هلم مولذاهتم،
حكمة ها أعظم  أسباب الِعقاب واآلالم،وأخالقهم هي عني  عذاهبم وآالمهم، فأنشأ هلم من

كمال  حكمته وعلمه وعدله ورمحته كمال  ربوبيته،    بالغة، وعزة باهرة قاهرة، ِلرُيِي عباده
ابني، ال رسُله الربرة الصادقون  .(2)".وليعلم أعداؤه أهنم كانوا هم املفرتين الكذ 

  ق      ق  هع  ص اسَّ ما دعق ا   قرآس   كرمم    معضعع  ينممق يأن من
واسَّ ا مق    نيق و آلدر ،بق  القق   نكقم يق بيا  مع   نذكير      م   ننأي    مسنمر؛

 .    ر  ألو ى  لق  أ يرهق   م نأر    حيق      ر  آلدر 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .، مرجع سابق2/61،اجلوزيةزاد املعاد يف هدي خري العباد ، ابن قيم   (2)
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 املــطلب الــرابع

 :حتمية الثواب لالعقاب
ومخسة مواقف األنبياء عليهم الصالة والسالم،بعض سبق ذكر سبعة مواقف عن عجلة     

مجيعها مثااًل من القرآن الكرمي؛ عشر افهذه اثن،عن استعجال الدعاة من الصحابة 
يف باب وشواهد ذلك االستعجال وما نتج عنه من آثار، عرضت الثواب والعقاب على

(ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئەئ ەئ وئ وئ  )  :تعاىل الثواب قوله
ہ )   :وقوله  (2) ہ 

(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )و  (1) (ہ ہ ھ
ۋ )   و (1)

ۉ ې ې ې ۉ  (ۅ ۅ 
( ۇ ۆ ۆ ۈ)   و (4)

ۆئ  )و (5) وئ ۇئ ۇئ 

(ۆئ ۈئ
(6). 

گ گ گ گ )  :والشواهد يف باب العقاب قوله تعاىل      (1)  (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی)      :قولهو (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ڇ   )         و (2)  ڇ  چ ڇ ڇ 

(ڍ ڍ ڌ
 (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ں)         و (9)

(25)
            

ألن أعمال املكلفني ال خترج مبدأ أصيل يف الشريعة اإلسالمية، مبدأ الثواب والعقاب
لذلك هذا املبدأ ت أو اخللط بني احلسنات والسيئات،إما  حسنات أو سيئا:عن ثالثة أحوال

ُس لماتالشرعية،الزم من لوازم التكاليف حتمي و 
املعلومة  وتقريره يف الكتاب والسُّنة من امل

ک ک ک  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ) :، قال تعاىلمن الدين بالضرورة

                                 
 .256سبق خترجيها ص (2)

 .259سبق خترجيها ص (1)

 .212سبق خترجيها ص (1)

 .214سبق خترجيها ص (4)

 .216سبق خترجيها ص (5)

 .219سبق خترجيها ص (6)

 .259سبق خترجيها ص (1)

 .221سبق خترجيها ص (2)

 .211سبق خترجيها ص (9)

 .224سبق خترجيها ص (25)
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(ک گ گ گ
(2) . 

الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل يف ق د ر ":قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل   
ٿ ٿ ٿ ٿ ) :قال تعاىل السماء واألرض، اهلل ويف شرعه، فإن هذا العدُل الذي تقوم به

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ (ٹ ٹ 
(1)"(1) . 

اجلزاء مماثل للعمل، من جنسه يف اخلري والشر، فمن  :"ويقول تلميذه ابن القيم رمحه اهلل
سرت مسلماً سرته اهلل، ومن ي ّسر على ُمع سر ي ّسر اهلُل عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن نـ ف س  عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نـ ف س  اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن أقال نادمًا أقال 

تتبع عورة أخيه تتبع اهلل عورته، ومن ضار  مسلمًا ضار  اهلُل به،  اهلل عثرته يوم القيامة، ومن
ل ُه اهلُل يف ؛ومن شاق   شاق  اهلل عليه، ومن خ ذ ل  مسلمًا يف موضع حيب ُنصرته فيه خ ذ 

مس  ح  اهلل له، والرامحون يرمحهم الرمحن، وإمنا يرحم اهلل من ؛موضع حيب نصرته فيه، ومن مس  ح  
اء، ومن أنفق أُنِفق  عليه، ومن أ و ع ى أُوِعي  عليه، ومن عفا عن حقه عفا اهلُل له عباده الرمح

 .(4)."استقصى اهللُ عليه؛ جتاوز اهللُ عنه، ومن استقصى ؛ عن حقه، ومن جتاوز 
وإذا تتبعنا أمثلة االستعجال وجدنا تقرير مبدأ الثواب والعقاب يف استعجال الدعاة 

 .العمل ، فكل داعية استعجل كان جزاؤه من جنس استعجاله وكذلك مماثلة اجلزاء على
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .2:، آية  الزلزلةسورة (  2)
 .249:،آية  النساءسورة   (1)

 .، مرجع سابق12/215جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،  (1)

 .،مرجع سابق2/296 ، أعالم املوقعني عن رب العاملني ، ابن قيم اجلوزية  (4)
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 امسـاملــطلب اخل

 :التذكري مبصدر التبقي لالتشريع
خاصية  من أهم خصائص االستعجال يف القرآن الكرمي فيما يتصل بالدعاة إىل اهلل   

واملتمثل يف كتاب اهلل الكرمي وسن ة ،ورسوله  مبصدر التلقي والتشريع ومها اهلل  تذكريهم
 .ال الدعاة هل هي استعجال أم ال ؟فهما احل كم  على أفع، رسوله 

من الناس أنه استعجال من الداعية،خيتلف  س ُخلقوا خمتلفني؛فما يراه أحد  وذلك ألن النا   
احلكمة : اة أنهمن الدع داعية   احلكم على فعل   يكون بل قدمعه آخر بأنه ليس استعجال،

 .ض على الكتاب والس نة إذا هو عني االستعجال فإذا ما ُعرِ والصواب،
وما يرتبط هبا من أحداث بأن املصدر يف احلكم على األفعال، فتذكري الدعاة إىل اهلل     

اهلادي إىل االستقامة ؛هو طريق الصوابو ،كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله:هو؛ونتائج ومثرات
ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ) :قال تعاىل.واهلدى ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

(خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث
(2). 

 فطاعة اهلل     
  وطاعة رسوله  اً أعظم خري هو ؛ملن يؤمن باهلل واليوم اآلخريف كل أمر 

 .ألفعاهلم من تأويل أنفسهم هلا ، وأحسُن تأويل  حيرص عليه الدعاة،وجيتهدون يف تنفيذه
فكل استعجال حاضرة وقوية ملن تأملها وتدبرها، والشواهد على ذلك يف األمثلة السابقة    
قوبة بل حىت حتديد نوع العببيان احلكم فيه،وإظهار نتائجه وآثاره، فيه األمر إىل اهلل  يُردُّ 

 .لكل داعية مستعجل ممتدة يف الزمانواليت هي قاعدة مطردة،،املرتتبة على فعل االستعجال
 

 
 

 

 

 

 

                                 
 .59:، آية  النساءسورة (  2)
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 ادســاملــطلب الس

 :إقرار مبدأ حتمل املسؤللية

 :يقال،حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته:"املسؤولية بوجه عام هومفهوم     
على التزام الشخص مبا يصدر عنه قوال ( أخالقيا)وتطلق، أنا بريء من مسؤولية هذا العمل

 .(2)"بإصالح اخلطأ الواقع على الغريم على االلتزاوتطلق قانونا  ،أو عمال
فمبدأ ،ا يصدر عنه من أقوال وأفعالل عم  ؤو مسواإلسالم هو دين املسؤولية،فكل مسلم     

 .(1)ساسية يف الشريعة اإلسالميةاألباد  من املوالعقاب مها املسؤولية ومبدأ الثواب 
ىب يب) :قال تعاىل (حب خب مب 

ُئول  ع ن  أ ال  ُكلُُّكم  ر اع   :)وقوله  (1) و ُكلُُّكم  م س 
ُهم   ،ر ِعي ِتهِ  ُئول  ع نـ  ِل بـ ي ِتِه  ،ف األ  ِمرُي ال ِذي ع ل ى الن اِس ر اع  ع ل ي ِهم  و ُهو  م س  و الر ُجُل ر اع  ع ل ى أ ه 

ُهم   ُئول  ع نـ  ُهم  و ال ع ب ُد ر اع  ع ل ى و ال م ر أ ُة ر اِعي ة  ع ل ى بـ ي ِت بـ ع ِله ا و و ل ِدِه و ِهي  م س   ،و ُهو  م س  ُئول ة  ع نـ 
ُئول  ع ن هُ  ُئول  ع ن  ر ِعي ِتهِ ،م اِل س يِِّدِه و ُهو  م س   .(4).(ف ُكلُُّكم  ر اع  و ُكلُُّكم  م س 

ها مح لت مجيعض الدعاة إىل اهلل تعاىل،ومجيع اآليات اليت وردت يف تقرير استعجال بع    
من عتاب اجلزاء مع تباين يف أنواع عليهم، اجلزاءيل وقوع بدلالدعاة مسؤولية استعجاهلم،

 وكذلك جاء التوجيه الرباين مبطالبة الدعاة الذين،وترهيب وحتذيروتنبيه وتذكري،ومالمة،
 .استعجلوا باإلصالح ملا وقع منهم

و   هذ  دل ق   ى إقر ر مأ ا مسؤو يق     ق   ا  ين  ق لم مسؤو يق د عمق      
 لين  ق      آ قر م إصالح اوًل،منر ب   يلق   م ق أق بإصالح   نفس و زكينلق 

 .  أيئق     عمق
 

 
 
 

                                 
 .،مرجع سابقسأل :، مادة  2/422إبراهيم مصطفى وآخرون ،  املعجم الوسيط ،  (2)

 (ن.د5)هـ2421( 1)عبد القادر األهدل ، ط  ،6صاملسؤولية يف اإلسالم ،: انظر  (1)

 .14:، آية  الصافاتسورة (  1)

 .251:، رقم احلديث  2/154اجلمعة يف القرى و املدن ، :البخاري ، باب  أخرجه اإلمام (4)
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 فصل الثــانيــال
 .االستعجال الوارد يف القرآن الكريم فيما يتصل باملدعوين

 

 .أنواع املدعوين الذين استعجلوا كما جاء ذكرهم يف القرآن الكريم:املبحث األول

 .املدعوين الوارد ذكرهم يف القرآن الكريمأسباب استعجال :املبحث الثاني

 .أنواع اخلطاب اإلهلي امُلوجَّه للمدعوين املستعجلني:املبحث الثالث

خصائص االستعجال يف الدعوة إىل اهلل يف القرآن فيما يتصل باملدعوين :املبحث الرابع

 .املستعجلني
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: 
 :منها ؛ف املدعو بعدة تعريفات، ويُعر   املدعو أحد أركان الدعوة إىل اهلل      
  .(4)"كل خماطب بالدعوة من اخللق :" املدعو هو -4

ذكرهم بناًء على أنواع وصفات اختص هبا الكرمي حني ذكر استعجال املدعوين،والقرآن     
وهم كما الكرمي يف القرآن ذكرهم ولذلك يتم بيان استعجال املدعوين كما ورد ،( )املدعوون 

 :يلي
 .ملأل الكافرا -4
 .أقوام األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم - 
 .اجملرمون -3
 .اخلر اصون -1
 .الناس -1
 .اإلنسان -6
 .اْلع اِصي اْلمْسِلم -7
 . املنافقون -8

 

 
 
 

 

 

 

                                 
 .، مرجع سابق 116األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية ، املغذوي ، ص  (4)

األمرر براملعروف والنهري عرن فقر  الردعوة إىل اهلل وفقر  النصرإل واإلروراد و : لالستزادة يف أنواع وأقسام املدعوين انظرر  ( )
وفقر  الردعوة إىل اهلل ، علري عبرد ا لريم . جردة:دار البشررهرر ،4147( 4)،ط4/401،املنكر،عبد الرمحن حبنكرة

واألسرررس العلميرررة ملرررنهج الررردعوة اإلسرررالمية ، . مصرررر؛ املنصرررورة:دار الوفررراءهرررر ،4143( 1)،ط 010/ حممرررود ،
 .113 صاملغذوي ،
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 املبــحث األول
    .أنواع املدعوين الذين استعجلوا كما جاء ذكرهم يف القرآن الكريم

 

 .املأل الكافر:األولاملطلب 

 .أقوام األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم:املطلب الثاني

 .اجملرمون:املطلب الثالث

 .اخلرَّاصون:املطلب الرابع

 .الناس:املطلب اخلامس

 .اإلنسان:املطلب السادس

 .املسلم العاصي:املطلب السابع

 .املنافقون:املطلب الثامن
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 املطــلب األول

 :الكافراملأل 

فيهم األعلررى واألد  ٍة واحردٍة ،برل هرم منراملب متباينرة،إن أعرداء ا رقو واملِل رة لريس علرى مرتبر   
وقد وصف القرآن الكرمي دعاة الكفر الداعني ملرن بت  ورفض  للدعوة إىل اهلل تعاىل،يف قوة حمار 

فهررم  ،وسراد م ورؤسرراؤهم،أوررراف القروم وقاد م:حرومم بعردم اتسررتجابة للردعوة برراملأل وهرم
يم اجملتمررع وقيمرر  ؛أوررراف أو يعتررنون حسررب مفرراه،ن يف اجملتمررع وأصرراان النفرروذ فيرر بررارمو 

،وقرد يباوررون ة اجملتمرع والزعامرة والرساسرة في ، ومرن م  يسرتاقون يف عررف النراس قيراداجملتمع
 .ذلك فعالً 

يل بيان الواقع ت ؛هو من قبء يف القرآن الكرمي هبذا املعىوإطالق كلمة املأل على هؤت
 .والقيادة والرساسة استاقاقهم فعالً للشرف والسيادة، من قبيل

ومرررن األلفرررات الرررل ُتشلرررق علرررى أورررراف القررروم وسررراد م  رررر لفررر  املرررأل ،لفررر  البشانرررة 
بررة واخلاص رررة وِعْليرررة القررروم ، وهرررم صرررنفان الصررراا والفاسرررد ، وا سرررن والسررري  ،فهنرررا  : والُنخ 

كافر ومألٌ مؤم  .ن ، وبشانٌة صا ة وبشانٌة فاسدة ، وخنبٌة حسنة وأخرى سيئةمأل ٌ
دمت وصررفاً سرلبياً للسررادة خْ تُ الغالرب علرى اتسررتخدام القررآم لكلمررة املرأل هرو أ ررا اْسر"و    

واألورررراف امللتفرررني حرررول ا ررراكم، والرررذين حررراربوا بكرررل مرررا أوتررروا مرررن قررروة دعررراة اإلصرررال ، 
لاني، أو وصررفاً ألوررراف القرروم العترراة املسرريشرين علررى وعملرروا علررى ت ليررب الشلغرراة علررى املصرر

ولكرن هررذا ت يعر  أن القرررآن   .سررداً مانعراً أمررام دخرول الرردعوات أمرور القروم، والررذين وقفروا
يسرررتخدم الكلمرررة وصرررفاً ألتبررراع األنبيررراء أو بشرررانتهم قرررف، وأنررر  كررران داسمررراً وصرررفاً للم فرررني 

ض مرررررا  ملررررون مرررررن آراء علرررررى يرررراء، وسرررررعوا لفررررر واملسررررتبدين واملغررررررورين الررررذين عار ررررروا األنب
كرررذا اسرررتخدم  و ، فقرررد اسررتخدم القررررآن الكرررمي املرررأل وصررفاً لبشانرررة سررليمان ...اآلخرررين

 ،و  يفصرإل القررآن عرن طبيعرة مرأل امللكرة هرل كرانوا صرا ني أم طرا ني،وصفاً ملأل ملكرة سرب 
 .(4)".إ افة إىل أن القرآن قد استخدم  وصفاً للمأل األعلى أو املالسكة

واملأل هم من أصناف املدعوين الذين يتوج   الداعية إليهم لدعو م ،ويف الوقت نفس      

                                 
مركز م ،001 ( 4)، ط 08ص،عبد الرمحن عمر اسبينداري ،تغيره من املنظور القرآموسبل  الشغيان السياسي (4)

 . ماليزيا:الباوث والدراسات يف اجلامعة اإلسالمية مباليزيا ، رسالة دكتوراه
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هم دعاة ملن حومم ، فاملأل دعاة من جهة قياد م للناس يف صدهم عن سبيل اهلل وا يلولة 
تمع لدعوة ا ق ،وقد بني  القرآن الكرمي أساليبهم ووساسلهم يف الت رر دون استجابة باقي اجمل

، ومدعوون من جهة توج   الداعية إليهم (4)على الناس لصدهم عن قبول دعوة ا ق
 .لدعو م للهدى والرواد

كانت ،تسعة منها  ( ) مرة لعدد من املعام رنييف القرآن الكرمي رال" املأل " وقد ذُِكرب لف     
 ؛سادة القوم وأورافهم الذين كفروا بدعوة الرسل عليهم الصالة والسالمعن املأل الكافر

إىل اهلل تعاىل،وحماربة تتفق يف تصدرهم يف معادة الدعوة وجاء ذكرهم ملو وعات خمتلفة،
ع العذان الدنيوي ومنع الناس من قبول دعوة ا ق ،واستعجامم مجيعاً ألنبياسهم لوقو الدعاة،

وجاءت أربع آيات يف رالث سور تبني استعجال املأل لعذان اهلل تعاىل خروي عليهم،واأل
أما  باقي اآليات صاا وحممد عليهم الصالة والسالم،وهم أوراف قوم رسول اهلل نو  وهود و 

 :تعجال القوم بلف  عام؛دون ختصيص  بلف  املأل،واآليات األربع هيفذكرت اس
 . وقوع العذان عليهم من اهلل    لنبيهم نو  استعجال املأل من قوم نو  -4
 . وقوع العذان عليهم من اهلل  استعجال املأل من قوم عاد لنبيهم هود  - 
 . وقوع العذان عليهم من اهلل  استعجال املأل من قوم مثود لنبيهم صاا  -3
 . وقوع العذان عليهم من اهلل  استعجال املأل من كفار مكة للرسول  -1
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
عمادة هر ،1 41الفصل الثالث،عام 401 ص،موقفهم من الدعوة إىل اهلل تعاىل، ي الصباحياملأل و  :انظر( 4)

  .اليمن:جامعة اإلميانعليا والباث العلمي ، رسالة ماجستر  ر منشورة ،الدراسات ال

 .، مرجع سابق406الشغيان السياسي وسبل تغيره من املنظور القرآم ، عبد الرمحن عمر ،ص(   )
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 :وقوع العذاب عليهم من اهلل  استعجال املأل من قوم نوح لنبيهم نوح -1

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ):قال تعاىل    

(ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
إىل قول   (4)

ہ ہ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ) :تعاىل

ھ ے ے ۓ (ہ ہ ھ ھ ھ 
( ) . 

دار بني املأل الكافر من قوم نو  مع نبيهم نو   تفاصيل ا وار الذيبني  القرآن الكرمي 
 ، فكان جواهبم أن كفروا  حني دعاهم إىل عبادة اهلل وحده وتر  ما هم علي  من الشر

مبا دعاهم إلي  ، وأنكروا نبوت  ورسالت  ،وأن يكون املبعوث إليهم من رهبم رجاًل مثلهم، وأن  
وجادلوه يف كل أمر ، حىت إذا يئسوا من  استعجلوه  الكاذبني ،ت فضل ل  عليهم وأن  من 

عليهم  يف أن يُوقع عليهم العذان الذي ُُيِوفهم ب ؛ إن كان من الصادقني  ف رسل اهلل 
 .والذين آمنوا مع  نوحاً  ما استعجلوا ب  ، ف  رقهم الشوفان ، وجن ى اهلل 

 :وع العذاب عليهم من اهلل وق استعجال املأل من قوم عاد لنبيهم هود -2

ې ى ى ائ ائ ەئ) :قال تعاىل     ۉ ې ې ې  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ەئ وئ ۆ ۈ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ (وئ ۇئ ۇئ 
 إىل قول  تعاىل (3)

ڈ )    ڌ ڎ ڎ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

(ڈ
(1)  . 

حني  ذكر القرآن الكرمي ا وار الذي دار بني املأل من قوم عاد مع نبيهم هود 
فكان جواهبم أن كفروا مبا أرسل ب   وحده وتر  ما هم علي  من الشر ،دعاهم إىل عبادة اهلل

ي  دعوت  وأنكروا علتعجبهم واستهزاسهم أن يكون نبيهم رجاًل منهم، ووصفوه بالسفاهة مع
 ف رسل اهلل أن  نبيهم املرسل إليهم، فاستعجلوا عذاهبم ليثبت مم هود مم بالتوحيد،

هوداً  وجن ى اهلل تهم صرعى ك  م أعجام خنٍل خاوية،جعلعليهم ر ًا صرصرًا عاتية،

                                 
 .3 :، آية  هودسورة   (4)

 .33:، آية هودسورة (   )

 .66:، آية  األعراف سورة  (3)

 .70:، آية  األعرافسورة   (1)
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 .والذين آمنوا مع 
  :وقوع العذاب عليهم من اهلل استعجال املأل من قوم مثود لنبيهم صاحل -3

ڃ ) قال تعاىل    ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ (ڃ ڃ چ چ 
ک ک ) :إىل قول  تعاىل (4)

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
( ) . 

حني  ذكر القرآن الكرمي ا وار الذي دار بني املأل من قوم مثود مع نبيهم صاا    
دعاهم إىل عبادة اهلل وحده وتر  ما هم علي  من الشر ، فكان جواهبم أن كفروا مبا أُرِسل 

اهلل إن   استنا بعذان: أنفسهم وعناداً ب  ؛ وعصوا أمره وعقروا الناقة ، م قالوا ل  استكباراً يف 
كنت حقًا من املرسلني ،قالوا ذلك مستهزسني ب ؛ مكذبني لنبوت ، ف تاهم العذان الذي 

 استعجلوا ،ف رسل اهلل عليهم ملزلًة وديدًة ف صباوا هالكني يف ديارهم، وجن ى اهلل 
 .صا اً والذين آمنوا مع 

 :وقوع العذاب عليهم من اهلل  استعجال املأل من كفار مكة للرسول -4

(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ) :قال تعاىل    
 إىل قول  تعاىل (3)

(جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث)
(1).  

وبني املأل من كفار مكة  بني  القرآن الكرمي تفاصيل ا وار الذي دار بني رسول اهلل 
فكان جواهبم بالعبادة،ونبذ عبادة األوران وتركها، إىل إفراد اهلل  عندما دعاهم وساد ا،

إت ر بًة  وما دعوت  جب أن تقتصر اآلمة على إل  واحد،رفض الدعوة مع استنكار وتع
وأنكروا كغرهم من األمم السابقة أن يكون رسومم املرسل إليهم ن  يف السيادة والرساسة،م
أتباعهم على رفض  ودعواهم ووحدوا صفهم،ن رهبم بشراً مثلهم وواحداً منهم،م مجعوا أمر م

ومن ذلك كل أسلون ووسيلة حتقق مم مرادهم،بل حماربتها والنيل منها بالدعوة ورسوما،
عجول لنا نصينا :فقالوا ل  استعجال وقوع العذان عليهم كدليل على صدق نبوة الرسول 

                                 
 .71:،آية األعرافسورة (  4)

 .77:، آية األعرافسورة (   )

 .6:، آية صسورة (  3)

 .46:،آية  صسورة (  1)
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فكان ،فاستعجلوا هال  أنفسهم يوم القيامة إن كنت من الصادقني وحظنا من العذان قبل
 .وأجنز وعدهعبده ورسول ،وهزم األحزان،  ونصر اهلليوم بدر جزاؤهم،

 :الفوائد الدعوية من استعجال املأل الكافر ألنبيائهم وقوع العذاب عليهم

لكل دعوة عقبات ؛ومن أود العقبات وأقساها على الدعوة والدعاة ، عقبة املأل  -4
املتصدرين للتعبر عن رأي اجملتمع واجلمهور ، والذين  ولون دون  ئة ،الفاسد والبشانة السي

 وصول صوت دعوة ا ق للناس ، لذلك حتدث عنهم القرآن الكرمي بشكل خاص،
جعل "فذكر صفا م وأساليبهم ووساسلهم الل يستخدمو ا حملاربة الدعوة والدعاة ،بل 

آمنوا بالرسل واتبعوهم ، مالت العقبات إرسال الرسل ك ن  خاٌص هبم، أل م إذا   اهلل
 أن يعلموا ذلك وعلى الدعاة إىل اهلل (4)"املانعة لعامة الناس من معرفة ا ق وإتباع  

فال يليق هبم وهم  ملون رسالة اإلسالم العاملية ربانية ويتقنوا فهم  وإدراك  بتفاصيل ،
،ويستلهموا ذلك من وقاسع وةن القرآن الكرمي عن عقبات الدعاملصدر،أن يغفلوا عن بيا

 .   قصص األنبياء عليهم الصالة والسالم مجيعاً 
 الكافر ، وعلية من السنن اإلمية يف حياة األمم واألفراد والدعوات استمرار وجود املأل- 

ُضبلولة القوم املفسدين،
، ويزينون مم الباطل، فتصادم الذين يُلِبسلون على الناس ا قوالنخلبُة امل

ا أرادوا إيصال الدعوة لكل إذ، دعاة معهم ومواجهتهم تمم من لوامم الدعوة إىل اهلل ال
ها ألن وراءتاريخ تتكرر وتتشاب  إىل حد كبر،أن أحداث ال" علمواوهذا تنبي  للدعاة ليالناس،

 حة،وعن  عن ما أوب  الليلة بالبار :سننًا رابتة حتركها وتكيوفها،وهو ما عناه العرن بقومم
ۋ ۅ ۅ  ۋ) :وأفصإل عن  القرآن يف قول  تعاىلالتاريخ يعيد نفس ،:الغربيون بقومم

وئ ۇئ ەئ ەئ وئ  ائ ائ  (ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
( ). 

نتيجًة لتشاب  األفكار والتصورات تشاب  املواقف واألقوال واألعمال،وقد أوار القرآن إىل    
ڀ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) :الل تصدر عنها  ويف هذا جاء قول  تعاىل

(ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
أي إن هذا اتو ا  والتشاب  يف املوقف من الرسل بني  (3)

                                 
  .اليمن:مكتبة اإلروادهر ،4140(  )،ط 611/ ،ا  الدعوة يف قصص القرآن الكرمي،عبد الوهان الديلميمع (4)

 .410:، آية  آل عمرانسورة   ( )

 .13- 1:، اآليات  الذارياتسورة   (3)
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ش  نتيجة تواٍص بني هؤتء   ينعة إىل ات ام بالسار أو اجلنون،واملسار واآلخرين،األولني 
تشاهبوا يف ما تشاهبوا يف السبب وهو الشغيان،فلل السبب أ م مجيعاً طغاة ظاملون،بوأولئك،
 .(4)."النتيجة 

فهي يش   املأل املعارض لدعوة ا ق يف كل مماٍن ومكاٍن يف الصفات النفسية والعقلية -3
 واجلهل واجلاود، وال ف والبشر واحدة فيهم مجيعاً،وهي الكن واتستكبار،والغرور والعناد،

 اس يف امللذات،واخلوف من ذهان اجلاه والسلشان واتنغموالتعصب والتقليد األعمى
م التخشيف إلسقاطها والنيل منها، واتستعجال للعقان وإعالن الرفض للدعوة من بدايتها،

 .( ).عليهم  اإلمي تكذيباً للداعي يف قول  ، وسخريًة واستهزاًء بقدرة اهلل 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  ، مرجع سابق ،10صالكرمي أصول و وابف ، جمدي عاوور،السنن اإلمية يف األمم واألفراد يف القرآن :انظر (4)

  .الشارقة:هر ،بنك التقوى  410( 4)ط،410صالصاوة اإلسالمية بني اجلاود والتشرف،يوسف القر اوي،

ومعا  الدعوة يف .مرجع سابق،0 4ص، ي الصباحيالدعوة إىل اهلل تعاىل،وقفهم من املأل وم:لالستزادة انظر  ( )
 .، مرجع سابق 610،صرآن الكرمي ، عبد الوهان الديلميقصص الق
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 املــطلب الثــاني

 :أقوام األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم

وقد  أتباعهماملأل و :هبم فريقني من أقوامهمالرسل مبشرين ومنذرين ، فكذ   اهلل  أرسل    
املأل  وت ُيتلف حال األتباع عن حالاستعجال املأل الكافر ألنبياسهم،سبق ا ديث عن 

 وعررردم يف التكذيب والعناد،ورفض دعرررررروة األنبياء والرسل عليرررررررررررهم الصالة والسرررالم املتبوعني
مم، والذين  قوام الرسل املكذبنيوقد ذكر القرآن الكرمي صورًا من استعجال أ،اتستجابة ما

يف كتاب  الكرمي أن الذين  لون نسبة كبرة من عامة القوم أو اجملتمع ، فقد أخن اهلل ميث  
 . كانوا قليال  آمنوا برسل  املبعورني قبل نبينا حممد 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ     ) :قال تعاىل     (ڇ ڇ 
ڇ ڇ ) :وقول  تعاىل (4)

(ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
ٹ ) :قال تعاىل ؛على عباده لذلك حتسر اهلل  ( )

(ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
(3).  

م قوم نو  وهود وصاا وحممد عليهم الصالة منهالكافر الذين كذبوا الرسل  واملأل    
 :على سبيل املثال ت ا صرن فمنهم و املكذباألقوام والسالم مجيعاً ، أما  

 .إسقاط كسفاً من السماء عليهم استعجال أصاان األيكة نبيهم وعيب  -4
 .نزول العذان عليهم استعجال أصاان األحقاف نبيهم هود  - 
 .العذان عليهم إتيان استعجال قوم لوط نبيهم لوط  -3
 .اإلتيان بالسيئات قبل ا سنات استعجال قوم مثود نبيهم صاا  -1
 .أن ميشر السماء عليهم حجارة استعجال كفار مكة رسول اهلل حممد  -1

 

 

 
 
 

                                 
 . 10:، آية  هودسورة (  4)

 .67:، آية  الشعراءسورة (   )

 .30:، آية  يسسورة (  3)
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 :إسقاط كسفًا من السماء عليهم  ااستعجال أصحاب األيكة نبيهم شعيب -1

(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ) :قال تعاىل
(4) 

ٹپ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ) :إىل قول  تعاىل ٿ  ٿ ٿ ٿ   ٺ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  .( )(ٹ ٹ ٹ 
وا أصاان سُم ،و ىل قوم  املعروفني ب صاان األيكةإ  انبي  وعيب أرسل اهلل    

،وهذا واهد ،فاأليكة هي الشجر املثمر امللتفورياض األيكة أل م كانوا أصاان  يض
قريتهم بصفتها وهذا حىت ُسيوت في  من اخلضرة والنضرة يف مكا م،على النعيم الذي كانوا 

برهبم وخالقهم وعباد م  ، لكنهم اوتهروا مع وركهمسبب يدعوهم لشكر املنعم عليهم
ما فدعاهم نبيهم إىل التوحيد وإصال  لألوران،بتشفيف الكيل وخبس الناس أوياءهم،

سخرية بشعيب ورمي  فما كان منهم إت التكذيب والأفسدوه من الغش واخلداع للناس،
كدليل على صدق نبوت    حىت متادوا يف سخريتهم فشلبوا من وعيب ذن،بالسار والك

 فاستعجلوا هالكهم أن يسقف عليهم قشعًا من العذان من السماء لتنتقم منهم
ووهبج عظيم، م  ومببب فيها ورر من نار عليهم ساابًة أظلتهم ؛ ب لسنتهم،ف رسل اهلل 

فزهقت من األرض وديدة من أسفل منهم، من السماء ورجفةٌ  جاء م صياةٌ 
 .(3).ببُاوا يف دبارِِهْم جبامثِنيب فب بصْ  األجساد، ومخدت، ا ،وفا ت النفوساألرو 

 :نزول العذاب عليهم  ااستعجال أصحاب األحقاف نبيهم هود -2

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) :قال تعاىل     پ  پ  ٻ ٻ پ  ٱ ٻ ٻ 

ڃ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ژ  ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  . (1)(ژ ڑ ڑ 

                                 
 .478-476 :، اآليات  الشعراء سورة (4)

 .487 -481 : اآليات،  الشعراءسورة (  )

 ،وتيسر الكرمي الرمحان3/110و تفسر القرآن العظيم ، ابن كثر ،.88 / أ واء البيان ، الشنقيشي ،: انظر  (3)
 .، مراجع سابقة4/161بن سعدي ،

 .1  -4 : اآليات،  األحقافسورة ( 1)
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م  الذين سكنوا األحقاف حبضرموت؛جنون إىل قو  انبي  هود أرسل اهلل 
أرسل  تعاىل مم يدعوهم إىل عبادة اجلزيرة العربية جوار اليمن،واألحقاف هي الرمال الكثرة،

  من و  تكن دعوت  جديدٌة عليهم بل سبقهم علي  من الشر  والورنية،بذ ما اهلل وحده ون
أنك حسدتنا على آمتنا ف ردت أن ،م على دعوت ،فكان جواهبالرسل من دعاهم إىل التوحيد

فااورهم وبني  ،تعدنا من العذان إذا   نستجب لك،فإن كنت صادقاً ف تنا مبا تصرفنا عنها
مم ساابًا  فامدادوا تكنا وعنادًا ،ف رسل اهلل   هلل تعاىل،مم حقيقة دعوت ،وأن األمر كل

 ظنوه جلهلهم وكفرهم أن  ساانفي  عذاهبم،
ش  فسل   ويٍء إت دمرت  ىما أتت عل؛فكان الساان  مل ر اً ممشر ينعمون ب  يف أوديتهم،

   خنل خاويةف ى القوم فيها صرعى ك  م أعجام ،امحسو ومثانية أيام  اهلل عليهم سبع ليال
وجن ى  قد تلفت مواويهم وأموامم وأنفسهم؛ف صباوا ت يرى إت مساكنهم؛جتعل مم باقية

 .(4)هوداً والذين آمنوا مع   اهلل 
ِإذبا عبصبفبِت الرويإُل   كبانب الن ِب :أبنر هبا قبالبتْ   مبْوِج الن ِب  ر ي اهلل عنها عبْن عباِسشبةب 

رب مبا ِفيهب  الل ُهم  ِإمو :)قبالب  يرْ ربهبا وبخب يرْ رب مبا أُْرِسلبْت ِب ِ أبْس بُلكب خب يرْ وبأبُعوُذ ِبكب ِمْن وبروهبا وبوبرو ،ا وبخب
ِإذبا ختببير لبِت الس مباُء تربغبير رب لبْونُُ  وبخبربجب وبدبخبلب وبأبقْرببلب  :قبالبتْ .(هبا وبوبرو مبا أُْرِسلبْت ِب ِ مبا ِفي وب
لبعبل ُ  يبا  :)فبسب بْلُتُ  فربقبالب  :قبالبْت عباِسشبةُ .وبْجِه ِ  فبِإذبا مبشبربْت ُسروىب عبْنُ  فربعبربْفُت ذبِلكب يف  ،وبأبْدبربرب 

ا عباِرٌض ممُِْشرُنبا):عباِسشبُة كبمبا قبالب قربْوُم عباٍد   .( )(فربلبم ا ربأبْوُه عباِرً ا ُمْستربْقِبلب أبْوِديبِتِهْم قبالُوا هبذب
 :إتيان العذاب عليهم  اتعجال قوم لوط نبيهم لوطاس -3

ۉ ) :قال تعاىل      ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ (ې ې ې ې 
(3)

 ک) :إىل قول  تعاىل   

(ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
(1) . 

والل منها الفاحشة يدعوهم ل   الفواحش،إىل قوم    اً لوط نبي   أرسل اهلل     
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وتر  ما أباح  اهلل تعاىل مم من النساء يفعلها قبلهم من العاملني،وهي إتيان الذكور؛لل   ا
يف نواديهم   اً وجماهر م باملنكر الشنيع الذي   يسبقهم في  أحدالشريق على املارة،وقشعهم 

فما كان جواهبم إت السخرية واتستهزاء اهلل تعاىل ملن عصاه وخالف أمره، وذك رهم بعقوبة
 ف نزل اهلل ،بعذان اهلل إن كان من الصادقني  اشالبة ب ن ي تيهم نبيهم لوطوامل

 عليهم ما استعجلوه من العذان وهو الرجز املع  يف اآلية فجاءهم من األفق عذان أليم
عليهم ديارهم، فجعل عاليها سافلها، وأمشر عليهم حجارة من سجيل متتابعة ب  اهلل  بب لب قرب 

 .(4).وعنة من العنهلكتهم، فصاروا سرا من األسار،حىت أباد م وأ
 :اإلتيان بالسيئات قبل احلسنات  ااستعجال قوم مثود نبيهم صاحل -4

ٺ ) :قال تعاىل     ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ڤ ڤ ڤ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
إىل قول   ( )

ڻ ڻ ڻ ۀ ) :تعاىل ڻ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 

ے ۓ ھ ھ ھ ے  ہ ھ  ڭ  ۀ ہ ہ ہ ۓ ڭ ڭ 

(ڭ
(3). 

 أرسل اهلل     
   صا ًا  نبي تر  ما هم و وحده،يدعوهم لعبادة اهلل ،إىل قوم  مثود

فاختصم الفريقان يف ،مؤمنني وكافرين:علي  من عبادة األوران،فانقسمت مثود إىل قسمني
ومن ذلك إنكاره عليهم استعجامم وناظرهم، الكافرين منهمو ن نب اهلل صاا،فااور

 :منها ؛وقوع السيئات قبل ا سنات ، وقد ورد يف معى السيئة وا سنة يف اآلية أقوال
 د ذلك :، واملراد با سنة  ا الة السيئة يف معاملتهم إياه بتكذيبهم إياه:املراد بالسيئة -4

 .أي تصديقهم ملا جاء ب 
واملراد ،وهي ما س لوا من تعجيل العذانلل ي قبون حلوما،الة السيئة اا :املراد بالسيئة - 

 . د ذلك أي حالة سالمتهم من حلول العذان:با سنة
 املبادرة يف فعل السيئات واملنكرات قبل فعل ا سنات والصا ات الل :املراد بالسيئة -3
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م كان ،املنكراتاملبادرة بفعل الصا ات وتر  :تنفعهم يف دينهم ودنياهم،واملراد با سنة
،فكان عاقبة مكرهم تدمر اهلل  املكر والكيد،والتشر والتشاؤم من نبيهم صاا و  م

لثمود على   ،وجعل مدينتهم عنة لكل معتن ،فمداسن صاا اليوم هي جوان اهللمم
 .(4).استعجامم العذان

 :أن ميطر السماء عليهم حجارة  ااستعجال كفار مكة رسول اهلل حممد -5

ۉ ۉ ې ې ) :قال تعاىل     ۋ ۋ ۅ ۅ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

(ې ې ى ى ائ
( ).  

وأول ما بُعث يف قوم  ،إىل الناس كافة خامت األنبياء واملرسلني حممد   اهلل أرسل    
هم علي  من الشر  وعبادة األوران،فانقسم ،فدعاهم إىل التوحيد وتر  ما من أهل مكة

فاارب  الكافرون وبذلوا كل ما يستشيعون من األسبان ين، وكافر نيمؤمن:في  إىل فريقني الناس
كثرة طلبهم والل منها  بني كفار مكة املواقف واألحداث،و  فكانت بين  ،إل اء دعوت  

،وسخريًة  وتكذيبام لرسول  اهلل عليهم،يفعلون ذلك جهاًل، واستعجامم لعذان ل  
ىت ) :قول  تعاىل ومن اآليات الواردة يف ذلكًا واستكبارًا ،واستهزاًء ب ،وحتدي جت حت خت مت 

(يت جث مث ىث
(ی ی ی) :وقول  تعاىل (3)

ٱ ) :وقول  تعاىل (1)

(ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
 وقول  تعاىل (1)

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) (ٺ 
ڄ ) :وقول  تعاىل(6) ڦ ڄ ڄ 

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

(ڈ ڈ
(7) . 

وقد جاء يف القرآن الكرمي عرض كثر من مواقف كفار مكة وهم يستعجلون رسول اهلل   
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 يف حني أقتصر القرآن الكرمي على حادرة ذان الذي يتوعدهم،يف أن يُرْنزِْل عليهم الع
ذلك أن  هذه األمة ،ولعل ا كمة من واحدة أو ارنتان لألقوام السابقني املكذبني ألنبياسهم

لسابقني لعذاهبم ،فإذا كان استعجال ات نب بعده وألن نبينا حممد ،هي آخر األمم
،ولتنبي  للناس كافة ؛ألن رسالتها عامليةذمًا ، أو دُ  فهو يف أم ة حممد وهالكهم مذموم،

لبذل مزيد من الصن واتحتمال على الكافرين واملنكرين لدعوة ا ق ، كما  الدعاة بعده 
مش كة يف  أو قبيلةً  ،فإن كانوا السابقني قريةً إىل تعدد وتنوع املستعجلنينظار أن  في  لفت األ

ن، مما ينتج عن  كثرة متعددة املواطن؛ خمتلفة األنسا،فإن  يف هذه األم ة النسبو  املوطن
فناسب ذلك ووافق  كثرة اآليات القرآنية عن استعجال املستعجلني،وتعددهم،وتنوعهم،

سببات وإن اختلف هبم الزمان واملكان الكافرين الذين يتفقون يف
ُ
 يف هذه األم ة  األسبان وامل

ا ُهوب ا ْبق  ِمْن ِعْنِد ب فب بْمِشْر :قبالب أببُو جبْهٍل :قبالب  نبسب ْبنب مباِلٍك أب  عن الل ُهم  ِإْن كبانب هبذب
اٍن أبلِيمٍ  نبا ِحجباربًة ِمنب الس مباِء أبِو اْسِتنبا ِبعبذب  فنزل قول  تعاىل حكايًة عن قول أيب جهل (4).عبلبيرْ

ې ې ې ې ى ) ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

(ى ائ
ېئ ) :فنزل قول  تعاىل ( ) ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ائ ەئ 

(ېئ ېئ
(3) (1). 

 :ألنبيائهم وقوع العذاب عليهم األقوام الكافرةالفوائد الدعوية من استعجال  
من  وهذاا ق مادامت ا ياة الدنيا باقية،استمرار وجود املكذبني واملعار ني لدعوة  -4    

 ق وإبشال فكل دعوة إلحقاق ار،الكوم املكتون الذي ت يتبدل وت يتغ قدر اهلل 
ذا القدر فضاًل عن السعي فتفكر الدعاة يف تغير هاملأل وأتباعهم،:الباطل أعداؤها صنفان

فالنظرة املثالية جبعل ما و هبا، يُعدٌّوا جهاًل حبقيقة دعوة ا ق وما أراد اهلل لتاقيق ؛
يف املعتقدات  اً واحد اً أو جعل اجملتمع نسيجة،اجملتمع كل  يؤمن باهلل تعاىل وبشريعت  اخلالد

نظرة  ر واقعية ومستايلة ؛ يعار ها واقع اجملتمع النبوي يف صدر اإلسالم كما ،والتصورات
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ڄ ) : ها التوجيهات الربانية قال تعاىليعار  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
حئ مئ ىئ يئ جب )وقول  تعاىل (4) ی جئ  ىئ ی ی ی 

مح جخ حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح  (حب خب مب ىب يب جت 
( )  

اتو ا  يف الصفات النفسية والعقلية لكل املعار ني والرافضني قبول دعوة ا ق   - 
لفق   ويف هذا دعوة للدعاة إىل اهللاألرض ومن عليها، او ا  ممتد إىل أن يرث اهلل 

النفسية والعقلية ألقوام الرسل املكذبني،وإجراءها على مجيع املعار ني،مع فق   الصفات
 .التعامل مع أنواع املعار نيالتوجي  الربام يف 

فكل قوم  الل ت تتبدل وت تتغر، سنن اهلل  إحدىوهذه اجلزاء من جنس العمل، -3
من جنس  كانت عقوبة استعجامم لعذان اهلل ،كذبوا رسومم الذي أُرسل مم

،وعاد أرسلت عليهم الريإل من نار مع صياة ،فعقوبة أصاان األيكة ساانمعصيتهم
ي  حجارة من ليم تدمر كل ويء، وقوم لوط نزول الرجز من السماء عليهم وفوفيها عذان أ

فقلب اهلل مداسنهم عاليها أما  مثود فكان التدمر جزاءهم ،سجيل جهنم قضت عليهم،
أن  سيكون  وقد أخن الرسول ت عقوبتهم األوىل قتلهم يوم بدر،،وكفار مكة كانسافلها

ناكني والشوفان ،كعقوبات ملن يستعجلون بقومم أو وال يف أمت  اخلسف واملسخ والزتمل
 . فعلهم لعذان اهلل 
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 املــطلب الثــالث

 :اجملرمون

ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ) :تعاىل قال     ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

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

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

(مئ ىئ يئ جب حب خب ی ی جئ حئ
(4) . 

وبني كفار مكة  بين ت اآليات الكرمية ا وار واجملادلة الل حدرت بني الرسول حممد     
يف قضية أساسية تواررها كل من كذ ن األنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم وهي 

 .استعجال وقوع العذان عليهم كدليل على صدق الرسل
أمر :ويف الثانية.فار عن موعد حتقيق ما يوعدون ب لتساؤل الكحكاية :يف اآلية األوىل"
وكل ويء منوط مبشيئة اللم   ،إن  ت ميلك لنفس   را وت نفعا:ب ن يرد عليهم قاسال  للنب

 وما بعدها:ويف اآلية الثالثة.عنده ت تت خر عن  ساعة وت تستقدم وإن لكل أمة أجالً تعاىل،
الذي قد ي تيهم  ملقابلة عن استعجامم لعذان اللم  و ضب بسؤال الكفار با  أمر للنب

وبإعال م أن وقع عليهم يبقى مم جمال لإلميان،وعمما إذا كانوا يظنون أن  إذا ليال أو  ارا،
و  يبق إتم أن ،يف أمرهم  يهذا لن يتيسر مم وأن عذان اللم  إذا وقع عليهم يكون قد قض

 .أيديهمُيلدوا يف النار جزاء ما كسبت 
م  على حتدي النب  ملمإلكما هو ؛وسؤال الكفار الذي حكت  اآلية األوىل ينشوي 

وقد جاء الرد القرآم يف اآلية الثالثة وما بعدها قويا تذعا .على استهتارهم مبا يوعدون ب 
 .ينشوي على التوكيد ا اسم بتاقيق وعد اللم 

ونوقش الكفار في  مناقشة حمكمة من معا، شان في  إىل القلون والعقول  اخلوقد وج      
وهو ما الفرصة ووقوعهم يف حسرة الندامة، و  ا أن تبعث اخلوف يف نفوسهم من فوات

 .( )".استهدفت  اآليات يف مجلة ما استهدفت 
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  .القاهرة:دار إحياء الكتب العربيةهر ،4383( 4)،ط3/177حممد عزة درومة ،التفسر ا ديث، ( )



.االستعجال الوارد يف القرآن الكريم: الباب األول     404 

وهو ،للمستعجلني من الكفار بصفة اإلجرام فيما سبق هو وصف اهلل  والشاهد     
 .(4)"الكافر :يف القرآن فاملراد ب  جمرمكل ف "على املسلم  وصف خاص بالكافرين فال يشلق

 .يف القرآن الكرمي جيد حتقيق ذلك"اجملرمون " واملتتبع لِلبْف 
ومن  لف  ،فالن أجرم يف فالن أي تعد ى علي  وآذاه:إلجرام هو الذنب املتعدي ، فيقالوا   

 .( )اجلرمية
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 عدنان : معجم الكليات يف املصشلاات والفروق اللغوية ،أيون ا سي  أبو البقاء الكفومي ، حتقيق  (4)

 .بروت:هر ، مؤسسة الرسالة4140( 4)ط ،81 4/4درويش،

 .، مرجع سابقجمرم: ، مادة 00/ 4ابن منظور ،لسان العرن،  ( )
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 املــطلب الرابــع

 :رَّاصوناخل
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ):قال تعاىل ڦ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٺ ٺ ٺ ڤ ڦ ڦ 

(ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
(4 ). 

 زر القاسم على اترتيان ،واالظن بال دليل،والتخمني املب  على اجلهل:اخلُرص هو"
 . كذن اإلنسان على نفس  واآلخرينوهو مبالغة يفوالشك،

كان مشابقا للشيء أسواء ؛خرص:وحقيقة ذلك أن كل قول مقول عن ظن وختمني يقال   
بل اعتمد في  ؛وت ساع ؛وت  لبة ظن؛من حيث إن صاحب    يقل  عن علم؛أو خمالفا ل 

 .( )."على الظن والتخمني كفعل اخلارص يف خرص 
الذين هم  ارقون يف اجلهل  نيهبال  اخلراص ومعى اآليات السابقة دعاء من اهلل 

وأ م ت حمالة يوم القيامة،وأن  حق ت وك يف وقوع ، ون و افلون عن حقيقةساهوالعمى،
هذا هو العذان الذي كنتم :يف نار جهنم يتقلبون،فُيقال مم مسيختنون ظنو م الكاذبة وه

 .تستعجلون
وجدان يف النفس الظن الناو  عن :واخلرص :"ابن عاوور رمح  اهلل املفسر قال اإلمام

والتخمني، ا زر،: العقالء في ، وهو يرادف يش  وت يستند إىل دليل مستند إىل تقريب،
. ي تقدير ما في  من الثمرة حبسب ما جيده الناظر فيما تعودهأومن  خرص النخل والكرم، 

وإطالق اخلرص على ظنو م الباطلة يف  اية الرواقة أل ا ظنون ت دليل عليها  ر ما 
ب  م ي خذون اتعتقاد من الدتسل الومهية، فاخلرص ما كان  ر علم، و ...يهاحسن لظانو 
وئ وئ ۇئ) :قال تعاىل (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

(3) . 
وذلك  حجة لصاحب  على ظن ،فهو معرض للخش  يف ظن ، الظن الذي ت:واخلرص

اد أن قومم ف فراصون هم أصاان القول املختلف،فاخل  ،أو تساهالً  كناية عن الضالل عمداً 
واعلم أن اخلرص يف أصول اتعتقاد مذموم أل ا .املختلف ناو  عن خواطر ت دليل عليها

                                 
 .41:، آية  الذارياتسورة (  4)

 .،مرجع سابق416ص الكيالم،:حتقيق،األصفهامالقرآن، املفردات يف  ريب   ( )

 .0 :، آية  الزلخُرفسورة (  3)
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وأما اخلرص يف .صل حمل الذم يف هذه اآليةوهو أ،ت تبى إت على اليقني اخلشر أمرها
وقد . ى إىل املخاطرة واملقامرةوبعض  مذموم إذا أد   ،املعامالت بني الناس فال يذم هذا الذم

 .(4)".أذن يف بعض اخلرص للااجة

المستعجلين لوقوع عذاب الكفار وصف القرآن الكريم للمدعوين يتبين مما سبق 
، كانت ،وهو الظن واالرتياب والشك،مع غفلة وجهليوم القيامة عليهم بصفة الخرص

 .وقوع العذاب الذي استعجلوه بتأكيد ؛سبباً لهالكهم
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .، مرجع سابق  /7، ابن عاوور ، والتنويرالتارير   (4)
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 املــطلب اخلــامس

 :النــاس
لالستعجال املذموم :فيما ُيص مو وع اتستعجاللف  الناس يف الكتان العزيز ورد     

ٱ ٻ ) :أما  التعجل املبا  فهو ما ورد يف قول  تعاىلوالتعجل املبا  الذي ت إم في ،

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

(ڤ ڦ ڤ ڤ ڤ
(4). 

ک ک گ گ ) :عاسد إىل لف  الناس يف قول  تعاىل"اذكروا"اجلماعة يف الفعل فواو    

(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
اج بيت واملقصود بالناس هم حج( )

وفي  (3)مم التعجل يف اليوم الثام من أيام التشريق فقد أبا  اهللاهلل ا رام يف موسم ا ج،
 الذي وهذا هو املوطن الوحيد يف القرآن الكرمي،مذموماً دتلة على أن  بعض التعجل ليس 

أما  باقي النصوص املباورة فقد جاءت يف ذم اتستعجال جاء النص في  مبد  التعجل،
بل ي يت بلفٍ  ت الواردة يف الذم يف مكان املد ،وذلك ألن الكتان العزيز ت يستخدم األلفا

 .يتناسب مع مقام املد  والثناء 
ژ ژ ڑ ڑ ک  ڈ) :قول  تعاىل ية الثانية الل ورد فيها لف  الناس فهيأما  اآل   

ڱ ڱ  (ڱک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
(1). 

ذلك من فضل  ورمحت  ،و الشر إذا أتوا ب سباب  للناسأن  ت يُرعوجل  بيان من اهلل      
لو عجمل مم الشر  ألن  ،وهو سباان  يُرع جل مم اخلر إذا طلبوا استعجال ،وحلم  بعباده

 .نيؤخرهم للتوبة واإلنابة فقد يهتدو  لقضي إليهم أجلهم وماتوا ، لكن  
ل يدل على الوقوع ، واستعجل ألنم عج  ل  ر مدلول استعجل،مدلول عج  "لذلك فإن    

ألنم تعجياًل مثل استعجامم باخلر،فشب  التعجيل باتستعجال، يدل على طلب التعجيل

                                 
 .03 :، آية  البقرةسورة (  4)

 .400:، آية  البقرةسورة (   )

 .86أنواع اتستعجال ،ص: الفصل التمهيدي: انظر  (3)

 .44:، آية  يونسسورة (  1)
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 .(4)".وع تعجيل  مقدم عندهم على كل ويءطلبهم للخر ووق
 كان الكالم على إبشال وبهة املشركني   اسم عام جلميع الناس، ولكن ملا  : والناس "..

گ     ) :كانوا أول من يتبادر من عموم الناس، كما ماده تصر ا قول ،وكانوا املستاقني للشر

(ڱڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
( ). 

الدال على {يُرعبجولُ }حمكم بديع، فذكر يف جانب الشروقد جاء نظم اآلية على إجيام  
 عن تعجيل اهلل اخلر مم بلف  أصل جنس التعجيل ولو ب قل ما يتاقق في  معناه، وعن  

ُمْ } الدال على املبالغة يف التعجيل مبا تفيده ميادة السني والتاء لغر الشلب إذ ت { اْسِتْعجبامب
است خر واستقدم واستجلب واستقام واستبان واستجان :يظهر الشلب هنا، وهو حنو قومم

 .(3)"واستمتع واستكن واستخفى
فرغم أن السياق كان رداً على كفار مكة،إالَّ أنه  "الناس"والشاهد مما سبق هو لفظ

وقههوع لغههرا التوجيهه  وادرجههاد جههار التعبيههر بلفههظ النههاس للداللههة علههى غلبههة اسههتعجا  
 .الخير لدى عامة الناس

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                 
دار إحيررررررراء الررررررر اث ( ت.د)،44/78،حممود األلوسررررررري،رو  املعرررررررام يف تفسرررررررر القررررررررآن العظررررررريم والسررررررربع املثرررررررام (4)

  بروت:العريب

 .401سبق خترجيها ص ( )

 .، مرجع سابق 0 /44، ابن عاوور ،التارير والتنوير   (3)
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 املــطلب الســادس

 :اإلنســان
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ) :قال تعاىل    چ  (چ چ 

ٿ ٿ ) :وقول  تعاىل (4)

(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
( ). 

رون وجمبولون على السرعة كل الناس مفشو   وأن  ،يف كال اآليتني إربات العجلة يف اإلنسان   
والعجلة هنا يف صور ا الفشرية عليها، وأن هذا األمر فيهم  ريزة خلقهم الباري والعجلة،

األخالق وانقسام الناس إىل وذلك قبل اكتسان ،البسيشة الل ت توصف بشر أو خر
وقسم يسارع ويستعجل فيما يكون في  ذنب  قسم يسارع ويسابق يف اخلرات،؛قسمني
 .(3).وخشيئت 
. التفسر للعلماءيف هذه اآلية الكرمية وجهان من :"ول الع المة الشنقيشي رمح  اهلليق

 .وأحدمها يشهد ل  قرآن
ك ن يدعو على نفس  أو ولده بامال  عند   ( چ چ چ  ) وهو أن معى اآلية

بالشر دعاء ت  ب أن فيدعو .اللهم أهلك ، أو أهلك ولدي :فيقول. الضجر من أمر
: فيقول عند الضجر ،أي يدعو بالشر كما يدعو باخلر ( چ ڇ ) :وقول .يستجان ل 

 .اللهم عاف ، وحنو ذلك من الدعاء: كما يقول يف  ر وقت الضجر  ،اللهم أهلك ولدي
ژ ژ ڑ  ڈ) :ويدل مذا املعى قول  تعاىل. ولو استجان اهلل دعاءه بالشر ملك

لو عجمل مم اإلجابة بالشر كما : أيگ (ڑ ک ک ک ک گ گ
 .(1)."ملكوا: أي  (ک گ گ       )  يعجل مم اإلجابة باخلر

وهذا اسز مدعو لالستجابة لدعوة ا ق ،والشاهد مما سبق أن اإلنسان مبا ميتلك  من  ر 
وأن  باإلمكان تعديل صفة اتستعجال الناس، تنبي  وإرواد ربام للنظر يف أصل ِخْلقبة

والل  إىل صفة التسارع والتسابق يف عمل الصا اتالل اكتسبها اإلنسان باختياره،املذمومة 

                                 
 .44:، آية  اإلسراءسورة (  4)

 .37:،آية  األنبياءسورة (   )

 .وما بعدها 17الفصل التمهيدي ص: لالستزادة انظر   (3)

 .، مرجع سابق 3/11،حممد األمني الشنقيشي،أ واء البيان  (1)
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 .ورط طلب اإلنسان ما من املمكن اكتساهبا
أسودًا أم سان سواًء أكان مسلمًا أم كافراً،واملراد باإلنسان يف اآلية هو جنس اإلن

العاقبتني  إحدى، وحتقيق تعداد الفشري، لسلو  أحد الشريقنيفالكل مش   يف اتسأبيضاً،
 .اتستعجال والتسرع والتهورأو عقىب ما  عقىب ا لم واألناة وال يث،إ
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 املــطلب الســـابع

 :املسلم العاصي

 عصياً  يعصىه أمرب  وعصى فالنُ ،عصى العبد رب  إذا خالف أمره،خالف الشاعةاملعصية     
 .(4).إذا   يشع  فهو عاص وعصي معصيةً و  ؛و عصياناً 

املعصية "ويخ اإلسالم ابن تيمية رمح  اهللكما عر فها   واملعصية يف اتصشال  الشرعي    
وب  سُوي العاصي ،اخلروج عن اتستقامة واجلور:وأما  الفسق فهو( )"هي خمالفة األمر الشرعي

 .(3) فاسقاً 
من احنرف يف دين  وعقيدت  ومروءت ، و ده العدل وهو من استقام يف دين  :والفاسق هو   

 .(1) ومروءت 
من  ،وفسق  ر خمرجوالعملوهو ما كان يف اتعتقاد :ق نوعان فسق خُمرج من امللوةوالفس    
 .(1) العملو  اتعتقادما كان يف  أيضا :وهو امللوة

واملعاصي ليس على (6).واخلروج عن طريق ا ق،العصيان وال   ألمر اهلل عز وجل:وقيل     
  .(7)الشرعي متفاوتة ولكل حكم على درجة واحدة ففيها الكباسر والصغاسر، وهي أقسام 

مواقررف  مرن للتفريرق برني مررا ذكرره القررآن الكرررمي:هررو"املسرلم العاصري"والقصرد مرن التسررمية   
لم بعضررررها وقرررع مررررن املنررررافقني والررربعض اآلخررررر وقرررع مررررن مسررررخاصررررة باتسرررتعجال وأحرررداث 

منهررا علرررى  (8)مرررن اآليررات الكرميرررة اً ويف هرررذا البرران عرردد،صررايإل اتعتقرراد لكنررر  مل  وعصررى
 :سبيل املثال

 

                                 
 .مراجع سابقة. 414والتعريفات ، اجلرجام ، ص. 41/67لسان العرن ، ابن منظور ،:انظر (4)

 .60 /8جمموع فتاوى ويخ اإلسالم ابن تيمية ،  ( )

 .3/116النهاية يف  ريب ا ديث واألرر ، :انظر (3)

 .، مرجع سابق 7/41تفسر القرآن الكرمي ، حممد بن عثيمني ،   (1)

 .الرياض:مؤسسة اجلريسي هر،4134(4)ط ،41صالفسق معناه وأقسام ،عبد العزيز العبد اللشيف،  (1)

 .40/308لسان العرن ، ابن منظور ،:انظر (6)

 .األردن:هر ،دار النفاسس4148( 4)،ط460ص،منهج السلف،وميض العمريميان على فق  اإل:انظر  (7)

 .83:سورة النساء ، آية  (گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ) : منها قول  تعاىل  (8)
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 :االستعجال يف نقل األخبار وروايتها قبل التبيني والتثبت -1

ڦ ) :قال تعاىل     ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

(ڦ ڦ
(4).  

الوليد بن عقبة  يف قصة الصاايبسبب نزول اآلية الكرمية ذكر املفسرون واحملدرون        

اْلوبلِيدب ْبنب ُعْقببةب  وببربعبثب ربُسوُل الل ِ  :)...وهي (3) ا ارث بن  رارالصاايب مع ( )

ُه مم ا مجببعب ِمْن الز كباةِ  فربلبم ا أبْن سبارب اْلوبلِيُد حبىت  بربلبغب  ،ُعْقببةب ِإىلب ا ْباِرِث لِيربْقِبضب مبا كبانب ِعْندب
 ،ا ربُسولب الل ِ  ِإن  ا ْباِرثب مبنربعبِ  الز كباةب يب  :وبقبالب  ربُسولب الل ِ   فب بتبى ،بربْعضب الش رِيِق فبرِقب فربربجبعب 

ِإْذ اْستربْقببلب ؛ فب بقْرببلب ا ْباِرُث ِب بْصاباِبِ   ،ْلبربْعثب ِإىلب ا ْباِرثِ ا فبضبربنب ربُسوُل الل ِ   .وبأبربادب قربْتِلي
ا ا ْباِرثُ  :لبِقيربُهْم ا ْباِرُث فربقبالُوا ،اْلبربْعثب وبفبصبلب ِمْن اْلمبِدينبةِ  ُمْ  .هبذب ِإىلب  :فربلبم ا  بِشيربُهْم قبالب مب

كبانب بربعبثب ِإلبْيكب اْلوبلِيدب ْبنب  ِإن  ربُسولب الل ِ   :قبالُوا.وبِ ب  :قبالب  .ِإلبْيكب  :قبالُوا. مبْن بُِعْثُتْم 
لب ُ  أبيْرُتُ  بربت ةً مبا رب  ؛تب وبال ِذي بربعبثب حُمبم ًدا بِا ْبقو  :قبالب  .ُعْقببةب فربزبعبمب أبن كب مبنربْعتبُ  الز كباةب وبأبربْدتب قربترْ

 .مبنربْعتب الز كباةب وبأبربْدتب قربْتلب ربُسوِل  :قبالب  فربلبم ا دبخبلب ا ْباِرُث عبلبى ربُسوِل الل ِ  .  وبتب أبتباِم 
وبمبا أبقْربربْلُت ِإت  ِحنيب اْحتبببسب عبلبي  ربُسوُل  ،تباِم تب وبال ِذي بربعبثبكب بِا ْبقو مبا ربأبيْرُتُ  وبتب أب  :قبالب 

 فربنربزبلبْت ا ُُْجرباتُ  :قبالب  .خبِشيُت أبْن تبُكونب سبْخشبًة ِمْن الل ِ  عبز  وبجبل  وبربُسولِ ِ  ربُسوِل الل ِ  
(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

(1) 
والعجلة الت م من اهلل،:)أن قال للوليد  ما ماد على وجاء يف تفسر اآلية أن  رسول اهلل 

 .(6()1)(من الشيشان 
                                 

 .6:، آية  اُ ُجرات سورة( 4)
أخرو اخلليفرة  الوليد بن عقبة بن معيف األموي القروي ، صراايب جليرل مرن الشبقرة األوىل ، أسرلم يروم فرتإل مكرة ،(  )

: انظررر. هررر 64وروي عنرر  ، مررات بررالعراق سررنة  الراوررد عثمرران بررن عفرران ألمرر  ، روى أحاديررث عررن رسررول اهلل
 .1/108األعالم ، الزركلي ، 

وهررو مرررن أهرررل  ا ررارث برررن  رررار اخلزاعررري املصرررشلقي ، صرراايب جليرررل ، والررد أم املرررؤمنني جويريرررة بنررت ا رررارث ،( 3)
 .4/87واتستيعان ، ابن عبد الن ،. 401/ اإلصابة ، ابن حجر ،: انظر.ا جام

السلسلة :إسناده صايإل،انظر:قال الشيخ األلبام.48110:،رقم ا ديث30/101اإلمام أمحد بن حنبل، أخرج (1)
 .3088:،رقم ا ديث0/46الصاياة،

 . 4سبق خترجي  ص  (1)

 .4/700تيسر الكرمي الرمحان ، ابن سعدي ،. 6/470 والتنوير، ابن عاوور ،التارير : انظر(  6)
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ومضمو ا وا إل بني  يف وجون املدينة ألن فرض الزكاة كان هبا، حدرت القصة يف
ن هبا األلبان الت د من اآلدان الل على أولو "...تثبت يف نقل األخبار قبل روايتهاال

فإن يف ذلك م فاسق خبن أن يتثبتوا يف خنه،وت ي خذوه جمردا،وهو أن  إذا أخنهواستعماما،
حكم مبوجب ذا جعل مبنزلة خن الصادق العدل،فإن خنه إا،ووقوعا يف اإلم،خشرا كبر 

بغر حق، بسبب ذلك اخلن ما يكون ه، فاصل من تلف النفوس واألموال،ذلك ومقتضا
والقراسن على فإن دلت الدتسل ،ني، بل الواجب عند خن الفاسق، التثبت والتبيسببا للندامة

 ، كذن، و  يعمل ب ، ففي  دليل،على أن خن وإن دلت على كذبصدق ،عمل ب  وصدق،
ومذا كان السلف يقبلون ،وخن الفاسق متوقف في ن،مردود،وخن الكاذالصادق مقبول،
 .(4)".بالصدق، ولو كانوا فساقا اخلوارج، املعروفني روايات كثر من

ومما يتعلق هبذه ا ادرة أن  الذي صدر من  اتستعجال هو صاايب جليل عصى اهلل 
 والظن والذي دفع  إلي  هو اخلوف من ب  املصشلق ،فيما فعل  من التوهم  ر املقصود

الذي بعث الصاايب خالد بن  ،م حكاية ظن  وتومه  لرسول اهلل ب  م أرادوا قتل 
 .فتبني كذب ليتبني ل  صدق اخلن من كذب ؛  الوليد

ب  م كلهم عدول  كل ما سبق ت يغر معتقد أهل السنة واجلماعة يف الصاابة 
 ر أ م ُيتلفون عنهم يف قع منهم الذنون كما تقع من  رهم،وتوأ م  ر معصومني،
 فال جيوم إطالق وصف،عة التوبة والنوبة هلل تعاىلواإلميان وسر  الصابة لرسول اهلل 

على صاايب ألن ما صدر من  كان معصية متوهم فيها، والعنة بعموم اللف  ت  الفاسق
 .خبصوص السبب

ن ابن عبد الن وليس يف ذلك كما يف اإلصابة ع وقد اتفق املفسرون على أن الوليد ظن  "   
د إن إطالق لف  الفاسق على الولي:الرامي الفخر قال.ما يقتضي أن  تعمد الكذن الروايات

 .واملخش  ت يسمى فاسقاويء بعيد ألن  توهم وظن ف خش ،
تعنيف  واستتابت  فإن    ولو كان الوليد فاسقا ملا تر  النب[ابن عاوور :القاسل:]قلت   

 .بيني من اهلل والعجلة من الشيشانالت:روى أن    يزد على قول  ل 
وقد كان خروج القوم للتعرض إىل الوليد بتلك اميئة .عجلة؛ان تعجيل الوليد الرجوعإذ ك    

                                 
 .،مرجع سابق 4/700بن سعدي ،تيسر الكرمي الرمحان،(  4)
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 .(4)" .مثار ظن  حقا إذ   يكن املعروف خروج القباسل لتلقي السعاة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .، مرجع سابق 6/470 التارير والتنوير ، ابن عاوور ،(  4)
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 املــطلب الثــامن

 :املنافقون
إسالمي   تعرف  العرن وهو اسم إظهار اإلسالم وإبشان الكفر،:النفاق يف اإلسالم هو"   
 .(4)."ايف اللغة معروف وإن كان أصل  الذي ُأخذ من ا املعى اخلاص،ذهب

ق اتعتقاد وهذا خمرج من امل لة،ونفاق أصغر  ر خمرج نفا:النفاق األكن وهو:وهو أنواع
 .نفاق العمل :وهو؛لةمن املم 

وذكر القرآن الكرمي صوراً من استعجال املنافقني يف مواقفهم الل صدرت منهم وكانت 
 ايتها العظمى إحداث الفو ى وات شران يف اجملتمع املسلم اجلديد ،وبث  الفتنة وبذور 

فضاهم ، وكذلك املؤمنون عرفوهم من سوء استعجامم   ، لكن اهلل الصفوفالفرقة بني 
 . القضاء على الدولة املسلمة الفتيةوتسارعهم احملموم يف

 :ت ا صر ما يلي  ( )ومن تلك املواقف على سبيل املثال
 :االستعجال يف وصف احلدث لغرض الطعن يف األعراض وتشويه مسعة األبرياء-1

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ    ) :قال تعاىل     ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
(3). 

 :وهو املقصود بقول  تعاىل املنافق عبد اهلل بن ُأيب بن سلول ىل كنهاحادرة اإلفك الل تو      
والل قصد هبا الشعن يف عرض سيد ولد آدم نبينا  (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  )

عندما ا م موج  أم املؤمنني عاسشة ر ي اهلل عنها ب حد صاابت  الفضالء ،وسيدنا حممد 
 .(1).يف حادرة اإلفك املشهورة  وهو صفوان بن املعشل 

                                 
 .جدة:اجملتمع للنشردار هر ،4100( 4)، ط 41صاملنافقون يف القرآن الكرمي ، عبد العزيز ا ميدي ،  (4)

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ) :مثل قول  تعاىل   ( )

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ) :وقول  تعاىل.14:سورة املاسدة ، آية     (جئ ڻ ڻ

 .8:سورة املنافقون ، آية     (ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 .44:، آية النورسورة (  3)

حممرد :ابرن تيميرة ، حتقيرقلشريخ اإلسرالم املؤمنني عاسشة ر ي اهلل عنها،م أ:والرد عليها وبهات حول الصاابة  (1)
و مسرررند عاسشرررة ر ررري اهلل عنهرررا ،عبرررد اهلل برررن سرررليمان  ابرررن أيب داود هرررر ،4140( 4)ط ،8 -0صمرررال اهلل،

 .الكويت:مكتبة األقصىهر ،4101( 4)،ط  400صعبد الغفور حسني،:حتقيق 
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والشررررراهد يف القصررررررة هررررررو سرررررررعة املنررررررافقني وعلررررررى رأسررررررهم إمررررررامهم يف النفرررررراق ابررررررن ُأيبم     
يقرررررود   وقررررف دخررررول الصرررراايب صرررررفوان بررررن املعشررررلمشررررراهدت  ملبررررن سررررلول يف توظيررررف 

إىل املدينررررررة لصرررررراا نيترررررر  اخلبيثررررررة  ناقررررررة عليهررررررا هررررررودج أم املررررررؤمنني عاسشررررررة ر رررررري اهلل عنهررررررا
ووجرررررد مرررررن أصرررررااب   حيرررررث أسررررررع يف الكرررررالم علرررررى عررررررض الرسرررررول ، وقصرررررده السررررري 

م وجررررد مرررررن املسرررررلمني  ررررعاف النفررررروس مرررررن ني مرررررن يسرررررعى يف نشررررر اخلرررررن وروايتررررر ،املنررررافق
وعلررررررررى أم  عبظُررررررررم الرررررررربالء واورررررررتد علررررررررى سرررررررريد املرسررررررررلني  يصررررررردق اإلفررررررررك وينقلرررررررر ،حىت

املررررؤمنني واخلرررررة مررررن الصررررراب األفا ررررل،حىت نررررزل يف تنستهررررا ر ررررري اهلل عنهررررا قرررررآن يُتلرررررى 
 (4).إىل يوم القيامة

 :مما سبق يتبين   
حهههها  ووصههههفهم الكههههريم المههههدعوون الههههذين استعجلوا، بههههيَّن لنهههها فهههه  كتابهههه  أن اهلل  

جهههار  مههها ههههو مشهههترس كصهههفة إنسهههانية لجميهههع البشهههر وهنههها:بأوصهههان منههههااسهههتعجالهم 
أو كصهههفة  ههههل الكفهههر والشهههرس  (النهههاس –ادنسهههان :)اسهههتخدام القهههرآن الكهههريم للفهههظ

العاصه  )أو كصهفة  ههل ادسهالم( ن يالخرَّاصه –ن يالمجهرم - القهوم –المأل :)كألفاظ
 .(المنافق –

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                 
 .،مرجع سابق 83 صعبد العزيز ا ميدي،املنافقون يف القرآن،: لالستزادة   (4)
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 املــطلب األول

 :عامة مشرتكةأسباب 

مفطور وجمبول :وهتعاىل  فكل إنسان خملوق هلل؛واملقصود بالعموم هنا الشمول والكل    
 .على غريزة العجلة

يدفعهم جللب اخلري  فيهم هذه الغريزة اليت هي يف حقيقتها دافع إنَّ الناس كلهم   
ألنفسهم،وألهنا يف صورهتا البسيطة الفطرية فهي تظهر على عموم الناس يف كثري من مواقف 
احلياة،وهذا يفسر اشرتاك عامة الناس يف سبب حدوث العجلة والسرعة منهم،ويوافقه قوله 

(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڤ) :تعاىل
ڍ ) :وقوله تعاىل ( ) چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ 

(ڍ
(4) ( ). 

وُنِسَبْت هلما العجلة فإن سببها يف القرآن الكرمي  اإذا ورد"الناس"وكذلك"اإلنسان"فلفظ   
 .يكون الغريزة الفطرية اليت تشرتك اإلنسانية كلها يف امتالكها

 ال رغبة مشرتكة عامة د  على اخلري مث استعجال وقوعه هلم،يُع رغبة الناس يف حصوهلم إنَّ    
(ڱ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ) :قال تعاىل،يُذم عليها أحد

اهلل فأثبت  (2)
 ،استعجال سببه الفطرة املفطور عليها الناسحقيقة استعجال الناس للخري. 
كفرد أو الناس كمجموعة هو ترك   ها لإلنسانهالمة اليت ميكن توجيموطن الذم أو امل    

وتوجيهها ملا ألنه الشك إذا مل يتم ضبطها العجلة دون تدريب وهتذيب وتربية، غريزة وفطرية
 .ستتجه إىل ما فيه شرها وضرها ا،فيه خريها ونفعه

فعدم رعاية اإلنسان لغريزة العجلة فيه عن طريق التدريب والتهذيب والتربية وتركها     
بدون رعاية سيكون سببًا من أسباب اكتساب اإلنسان لخلق االستعجال المذموم 

 .شرعاً 
 

 

                                 
 .3 : ، آية  األنبياءسورة (   )

 .   :، آية  اإلسراءسورة (  4)
 .وقد تقدم بيان ذلك بالتفصيل يف الفصل التمهيدي  ( )

 .  :، آية  يونسسورة (  2)
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 املــطلب الثـــاني

 :غري مشرتكةأسباب خاصة 

 :األسباب اخلاصة إىل قسمني تنقسم   
 :أسباب خاصة بالكفار وهي -أ

 . والنفاق والشرك الكفر-  
 .العناد واإلصرار -4
 .التكذيب والرفض - 
 .اإلجرام والتعدي -2
 .وسوء الظنالشك  -2
 .السخرية واالستهزاء -2

 :أسباب خاصة بأهل اإلسالم وهي -ب
 .الطاعة هلل تعاىل - 
 .اجلهل وعدم العلم -4
 .الوهم والظن - 
 .الطيش وخفة العقل -2
 .الوسوسة والتلبيس  -2
 .اإليذاء وسوء اخللق -2

 :والنفاق الكفر والشرك -1

، وُسَّي ( )وهو خالف اإلميان باهلل تعاىل بل ضده  الكفر هو اجلحود والتغطية والسرت      
وتعاىل وإنكار لنعمه وفضله على عباده،وهو الكفر جحودًا ألنه إنكار لوجود احلق تبارك 

خلقنا ورزقنا فله اخللق واألمر   تغطية للعقل وسرت له عن رؤية احلقائق ، حقيقة أن اهلل
نه ال ميلك لنفسه ضراً ويف حقيقة أ؛فالكافر حجب عن عقله التفكري يف حقيقة نشأته ومنوه

أنكره عن كل عباده عليه،   وهو األمر الذي فطر اهلل فأنكر لغبائه ربوبية اهلل ،وال نفعاً 

                                 
  .جدة:،مكتبة السواديهـ 24 ( 2)،ط2  ص،مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية،عثمان ضمريية ( )
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طريق التغطية والسرت اليت اكتسبها إماَّ عن طريق الرتبية أو من صنع نفسه لفسقه وكثرة 
وهو اجلحود املتمثل يف النكران  افر شخص ُمدرك لفعله الصادر منه،،فالك( )معاصيه

ة سطوع الشمس والساطعخصة أمامه،عن إبصار احلقائق الشا والتغطية لعقله وحجبه وسرته
،ألنه إنكار جبحود وغطرسة  ي اهلل تعاىل بهلذلك يـُعَُّد الكفر أعظم ذنب ُعصِ يف رابعة النهار،

أمام داعية احلق عقبة  إنَّ دعاه، فهل يُتصور من الكافر أن يستجيب طواعية لداعية احلق إذا
 .صلبة ترتكز يف قلب الكافر وعقله

 باً لالستعجال يف األمور؟كيف يكون الكفر سب    
وحتدي الرسل واالستهزاء هبم ألمور اليت ختص االعتقاد والتدين،استعجال الكافر يف ا     

ومطالبتهم بإنزال املعجزات الدالة على صدقهم ،أو نزول العذاب عليهم كما سبق ذكره من 
أو الرغبة  الستجابة لهل ؛أسقط علينا أو أمطر علينا أو ائتنا، ليس من قبيل رؤية احلق:أقواهلم

بل كله داللة على غيهم وعمق فساد قلوهبم يري ما عندهم من اجلحود والنكران،يف املعرفة لتغ
فاالستعجال املذكور عنهم يف القرآن الكرمي ما هو إال مظهر سلوكي اليت عالها صدأ الكفر،

ومن تأمل من مجلة سلوكيات فاسدة ظهرت فيهم العتقادهم الكفر وتأصله يف نفوسهم  
فهم عليهم ،لسالم معهم يتبني له حقيقة أمرهممنهج األنبياء والرسل عليهم الصالة وا

الذي إذا زال تبعه يف ر أصل دائهم وهو اجلحود والنكران،الصالة والسالم يعاجلون يف الكفا
 .الزوال استعجاهلم للعذاب من أنبيائهم

أصل " ،وذلك ألن فال خيتلف عن الكفر يف اجلحود والنكران حلق اهلل  أماَّ الشرك    
أو تشبيه غري اهلل باهلل سبحانه وتعاىل يف ه هو تسوية غري اهلل باهلل تعاىل،هذا الشرك ومنشؤ 

خيتص هبا من صفات العظمة والكمال،مما مل يعهد يف جنس صفة من الصفات اليت 
ما فيدعوه من دون اهلل أو مع اهلل ال يفعل ذلك إال  وذلك أنَّ الذي يعبد كائناً اإلنسان،

 .(4)."فهو يسمع دعاءه ويستجيب له،العتقاده أنَّ عنده صفة يستحق من أجلها الدعاء
 كيف يكون الشرك سبباً لالستعجال يف األمور؟  

ى كل ثري لددعوة تُ ،وربوبيته وأُسائه وصفاتهعبوديته  إنَّ الدعوة إىل توحيد اهلل تعاىل يف   

                                 
 .الرياض:الصميعي،دار هـ241 (  )،ط22ص،جتماعية على الدعوة، مسفر بن حسنأثر البيئة اال ( )

 .، مرجع سابق    ،صمدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية،عثمان ضمريية (4)
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فهو لذلك يستعجل ،رسخ يف قلبه وبني الدعوة اجلديدةالتصادم بني ما يعتقده و مشرك 
فكانت احلكمة يف دعوهتم الصرب عليهم واللني وجيادل رسوله بال عقل وال بصرية، عذابه

ہ ہ ) :عندما أرسله لفرعون  معهم كما قال تعاىل توجيها وإرشادا لكليمه موسى 

(ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
ألن اللني والسماحة يف التعامل مع املخالف تساعد يف إزالة  ( )

 .أو ختفيف حالة الصدام والنفور النفسي بني الداعية واملدعو
الدِّين واإلميان من باب أو وجه،واخلروج عنه من باب  الدخول يف:"ويـُعَّرف النفاق بأنه    

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ) :املنافقني وعلى ذلك نبَّه اهلل تعاىل بقوله عنأو وجه آخر،

(ۓ
وال يطلق اسم النفاق على من يظهر شيئًا وخيفي ين والشرع،أي اخلارجون من الدِّ  (4)

 .( ) ."غريه إال الكفر واإلميان
 كيف يكون النفاق سبباً لالستعجال يف األمور؟    
 الواضحالنفاق عجز يصيب اإلنسان مينعه عن اإلعالن عن رفضه للحق وبيان موقفه     

زه فساد قلبه بالشهوات وسبب عجون يف موقفه جتاه الدعوة والدعاة،للذلك يتَّ جتاهه،
روا له املعجزات واخلوارق هِ فمرًة يستعجلهم بأن ُيظْ والشبهات،فهو يتلون مع دعاة احلق،

ال يستعجلهم بشيء ويوحي هلم بأنه مصدق هلم فاخلوف من العقوبة مينعه من  ومرةليؤمن،
ليدفع السوء عن بنفاق لكنه يستعجل مثل الكافر واملشرك،صراحًة استعجال العذاب 

 .نفسه
 :العناد واإلصرار -2

 .(2)."وقيل املبالغة يف اإلعراض وخمالفة احلق ؛االعوجاج واخلالف :"العناد هو   
غالبًا ما يكون متماديًا يف اإلصرار على فعل و  وجمادل هو خمالفوالشخص املعاند 

اإلصرار اإلقامة على الذنب والعزم على ف "ر ودليلهفالعناد سائق اإلصرا األمر املزجور عنه ،
 .(2)."التوبة الرجوع إىل اهلل حبل عقدة اإلصرار عن القلبو ...فعل مثله

                                 
 .22:، آية  طهسورة (   )

 .22:، آية  طهسورة (  4)

 .، مرجع سابق 22 عثمان ضمريية ،صمدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية،  ( )

 .، مرجع سابقالعناد : مادة  ،   2/ ، املناوي، على مهمات التعاريف التوقيف  (2)

 .، مرجع سابق 52/ اجلرجاين ،التعريفات،  (2)
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وإذا ذُكر العناد واإلصرار ذُكر بنو إسرائيل ، فقد كثرت اآليات القرآنية الدالة على متكَّن   
أُمرنا بأن  بل قدْ عليهم ولعنهم إىل يوم الّدين، تلك الصفتني فيهما حىت غضب اهلل 

ٹ ٹ ) :ندعو أالَّ نكون من املغضوب عليهم من اليهود الضالني املعاندين قال تعاىل

ڦ ڄ ڄ ڄ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  (ٹ 
ېئ ېئ ىئ ىئ ) :وقوله تعاىل ( )

(ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب
أي اتقوا العناد املستلزم لدخول  (4)

 .( )النار
واضحة جلية يف واجلدال والكفار جند صورة العناد   وعند تدبر احلوار بني رسل اهلل   

(ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ) :مثل قوله تعاىل
وحوار  (2)

مع كفار مكة وكثرة طلباهتم له ؛ ميثل صورة العناد الذي استعجلوا به عذاهبم  الرسول 
ڎ ڈ ڈ) :قال تعاىل (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڻ ۀ ) :قوله تعاىل إىل (2)

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۀ ہ ہ 

(ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ
(2) . 

 :التكذيب والرفض -3

وهو املبالغة يف الكذب ، وقد ذكر عكس الصدق،والتكذيب عكس التصديق، الكذب    
كذب فيما وصف رسلهم بالعن الكفار واملشركني واملنافقني أهنم مل يقتصروا على  اهلل 

ٿ ٿ ٹ ) :بل بالغوا يف تكذيبهم ورفض دعوهتم، قال تعاىلبه عن دعوة احلق،أخربوا 

ڤ ڦ ڦ ڤ  ٹ ڤ ڤ  (ٹ ٹ 
گ گ گ ) :وقال تعاىل (3) ک ک گ 

(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
أماَّ املشركني من كفار  (1)

                                 
 .3:، آية  الفاحتةسورة (   )
 .42:، آية  البقرةسورة (  4)

 .بريوت:دار الفكرم ،512 ( 2)،ط 502/ ،،يوسف األنصاريمغين اللبيب عن كتب األعاريب(  )

 .4  :، آية  األعرافسورة (  2)
 .50:، آية اإلسراءسورة (  2)
 . 5:، آية  اإلسراءسورة (  2)

 .5 :، آية  البقرةسورة (  3)

 . :، آية املنافقونسورة (  1)
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أهنم سيكذبونه كما ُكذِّب قبله من إخوانه الرسل عليهم  مكة فقد بنيَّ اهلل تعاىل لرسوله 
ں ں ڻڻ ڻ ) :الصالة والسالم قال تعاىل ڱ ڱ  ڳ ڱ ڱ  ڳ ڳ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ھ ھ ھ ھ  (ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ 
( )  

لك دواعي ذول(4)فالتكذيب يعترب من األسباب القوية اليت تدفع أصحاهبا لالستعجال   
ابني املستعجلني منها   :تدعو الكذَّ

ص لنفسه فيه فريخَّ وأغنم،ى الكذَّاب أن الكذب أسلم فري "جلب النفع ودفع الضر -   
 .اغرتاراً باخلدع واستشفافا للطمع

ح ئويصفه بفضافيسمه بقبائح خيرتعها عليه،أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه، -4
 .ينسبها إليه

أس -  ْخرب مبا أعلمه،ل أنَّ  وذلك أن الكاذب يرى؛حب الرتَّ
ُ
فهو يتشبه ه فضاًل على امل

 .( )."بالعامل الفاضل يف ذلك
فكلهم لديهم على الكفار واملشركني واملنافقني،هذه الدواعي للتكذيب تنطبق تفصياًل    

احلق،ورأوا فلم يلينوا هلم حىت يسمعوا ما عندهم من سيادة على رسلهم،حب الرئاسة وال
من فضله فكادوا هلم وتشفوا  فحسدوهم على ما رزقهم اهلل تعاىلألنفسهم فضاًل عليهم،

ۀ ) :قال تعاىل.ًة واستهزاًء بنزول العذاب عليهمريفاستعجلوهم سخمنهم، ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

(ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
(2) . 

 :اإلجرام والتعدي -4

ہ ) :وفيه قوله تعاىل رم التعديواجلُ أصله الفعل أجرم مبعىن أذنب،اإلجرام  لفظ

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

                                 
 .22: اآليات،  احلجسورة (   )
آية،للداللة على  23  بالكذب ني واملنافقنيلكفار واملشركابلغ عدد اآليات القرآنية اليت وصف اهلل تعاىل هبا   (4)

موسوعة نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول :انظر.رئيس لرفض احلق وعدم قبولهأن الكذب والتكذيب سبب 
 . 1 2/  ، صاحل بن محيد وجمموعة ، مرجع سابق ،  الكرمي 

 .، مرجع سابق 422أدب الدين والدنيا ، املاوردي ،ص  ( )

 .23:، آية األنعامسورة (  2)
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(ې ېۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
كم بغض ال جيرمنكم أي ال حيملنَّ ( )

اْلُمْسِلِمنَي  أَْعَظُم اْلُمْسِلِمنَي يف :)ويف احلديث،  (4)قوٍم وكرههم على التعدي عليهم وظلمهم
  .( ).(َفُحرَِّم َعَلى النَّاِس ِمْن َأْجِل َمْسأَلَِتهِ  ،َمْن َسَأَل َعْن أَْمٍر ملَْ حُيَرَّمْ  ،ُجْرًما

جنحة كل أمر إجيايب أو سليب يعاقب عليه القانون سواء أكانت خمالفة أم :"هياجلرمية و    
 .(2)."أم جناية

،فهم من عظيم ذنوهبم أجرموا وجتاوزوا احلدَّ املشركني واملنافقني هم اجملرمونو إن الكفار     
ة من اوالدعيف اإلجرام باالعتداء على أنبياء اهلل تعاىل ورسله عليهم الصالة والسالم،

ۅ ۅ ۉ ) :قال تعاىلومن مظاهر تعديِّهم استعجاهلم ألنبيائهم سخريًة واستهزاًء  بعدهم،

ى ائ ائ ەئ (ۉ ې ې ې ې ى 
(2). 

 :قال تعاىل وعلى أن سبب االستعجال هو اإلجرام؛داللة صرحية وواضحة،فداللة اآلية      
(ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ)

فكأن قدر الدعاة يف   (2)
 :قوله تعاىل همؤ ممن يرفض احلق ويتحداه،فجزا كل زمان ومكان مواجهة الذين أجرموا

(ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)
(3).  

 :الشك وسوء الظن -5

والرتدد بني النقيضني ؛ ال ترجيح ألحدمها على "االرتياب :وهوخالف اليقني، الشك     
والشك من الكفار واملشركني واملنافقني كان يف ذات اهلل تعاىل ويف (1)."اآلخر عند الشاك

الرسل عليهم الصالة والسالم ويف الرسالة وما حتتويه من مضامني دعوة احلق من أركان 

                                 
 . 1:،آية  املائدةسورة (   )

 . أجرم: ، مادة5  / خمتار الصحاح ، حممد الرازي ،.أجرم: ، مادة 4/50 ، ابن منظور ،العربلسان : انظر  (4)

 .2422:، رقم احلديث 51 /2 وعدم اإلكثار عليه ، توقري الرسول : باب  مسلم ، أخرجه اإلمام  ( )

 .، مرجع سابق 1  / املعجم الوسيط ، إبراهيم مصطفى وآخرون ،  (2)

 .20:، آية  يونسسورة (  2)

 .  :، آية  الفرقانسورة (  2)
 . 2:، آية  الرمحنسورة (  3)
 .، مرجع سابق 41 التعريفات ، اجلرجاين ، ص  (1)
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ذكر اهلل تعاىل لنا يف القرآن الكرمي أنَّ أقوام األنبياء عليهم الصالة قد و  ( )،اإلميان باهلل تعاىل
(حخ مخ جس حس خس مس حص مص) :كَّوا فيما سبق ،قال تعاىلوالسالم كلهم قد ش

(4).  
هو اعتقاد جانب :وسوء الظن...فهو االعتقاد الراجح مع احتمال النقيض:"أماَّ الظن    

 وسوء الظن من كبائر الذنوب( )."الشر وترجيحه على جانب ؛ فيما حيتمل األمرين معاً 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ) :تعاىل يف الكافرين قال     ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

(ٿ ٿ
ٹ ) :وقوله تعاىل يف املشركني (2) ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ڇ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
(2) . 

فهما  ؛ويُعد  الشك وسوء الظن من األسباب اليت تدفع أصحاهبا لالستعجال يف األمور   
سوًء من الكفر والشرك  وال يوجد أكثرواألعمال السيئة،للعواقب الوخيمة مفتاح 
لة مضطربة مرتددة كثرية حافسية لإلنسان الشكَّاك سيء الظن؛نفاحلالة الوالنفاق،
من قد واجه الدعاة من األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم اضطراب املدعوين و ،االرتياب

بالدعوة إىل  اواجهوهوترددهم،وكثرة تقلباهتم الفكرية،هم وَشك  الكفرة واملشركني واملنافقني 
ء النفس وسكوهنا إىل طاعة اإلميان باهلل تعاىل الذي هو أصل الطمأنينة واالستقرار ، وهدو 

 .،الذي أول ما يفيد العبد يفيده يف التخلق خبلق األناة والتثبتالرمحن
 :السخرية واالستهزاء -6

لة ،والسخرية تكون من ليت تدل على االحتقار واملذَّ ا"سخر"السخرية من الفعل  أصل    
 . (2).الساخر دعن عند صاحبه وال حيق   ق  شيء حيَ 

أي أنه يكون بالقول املصحوب بسوء و إظهار اجلَّد وإخفاء اهلزل فيه،أماَّ االستهزاء فه    

                                 
 .، مرجع سابق 0/2320 نضرة النعيم ، صاحل بن محيد وآخرون ،  ( )

 .24:، آية  هودسورة (  4)
 .مرجع سابق ، 0/2224 نضرة النعيم ، صاحل بن محيد وآخرون ،   ( )

 . 43:، آية  صسورة (  2)
 .21 :، آية  األنعامسورة (  2)

   .، مرجع سابق 54 / ،املناوي ،التوقيف على مهمات التعاريف  (2)
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 :،وهناك فرق دقيق بني السخرية واالستهزاء قلماَّ يُنتبه إليه ،وهو( ).نية
 .السخرية تكون بالفعل والقول ، واالستهزاء ال يكون إال بالقول- 
 (4).أماَّ االستهزاء فال يسبقه ذلكعمل من أجلِه ُيْسَخُر بصاحبِه، أن السخرية يسبقها-4

ويفرتقان أحيانًا أحياناً، يتفقان يف املعىنية واالستهزاء بينهما ترادف جزئي،والسخر 
املعارضني  وجد أنَّ السخرية واالستهزاء الزمت مجيعأخرى،ومن تدبر القرآن الكرمي 

،فأخرب اهلل تعاىل عن جواهبم األول عن الدعوة والداعي بل هيوالرافضني لدعوة احلق،
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )سخريتهم بالدعاة  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

(ٹ ٹ
(ڳ ڱ ڱ ڱ) :وقوله تعاىل( )

ٱ ٻ ) :وقوله تعاىل (2)

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ  (ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
(2) . 

ران من شخص حيتقر الداعية وتكون السخرية واالستهزاء سببًا لالستعجال ألهنما يصد   
وهذا سلوك يدفع  إليه،  عن أن يُنصَت ويستمع ملا يدعووال يُلقي هلما بااًل فضالً ودعوته؛

يف أْن يـُْنزَِل عليهم كل ما حيذرهم منه  والتهكم بهالساخر املستهزئ إىل استعجال الداعي 
سرة والندامة يوم ال ينفع احل من عذاب اهلل وعقابه،فتكون عاقبة كل مستعجل ساخرٍ 

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب) :قال تعاىلالندم، (ىئ ی ی ی 
(2).  

  :الطاعة هلل تعاىل -7

كسبب من أسباب وطلب مرضاته وردت يف الكتاب العزيز يف موضعني   هلل  الطاعة    
ڀ ) :العجلة والتعجل ومها يف قوله تعاىل ڀ  پ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

(ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
(3)  

                                 
 . 2 / ،  سابقالرجع امل  ( )

 .،مرجع سابق    ص ،يف القرآن الكرمي ، حيي املعلمي مكارم األخالق  (4)

 .0 :، آية  األنعامسورة (   )
 .4 :، آية  الصافاتسورة (  2)
 .1 :، آية هودسورة (  2)
 .22:، آية الز َمرسورة (  2)
 . 40:، آية  البقرةسورة (  3)
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ھ ھ ھ ھ ے ے) :وقوله تعاىل    (ہ ہ ہ ہ 
ومل يرد يف القرآن الكرمي غري  ( )

هذين املوضعني كأسباب مقبولة وحسنة لسلوك العجلة والتعجل ، أماّ باقي األسباب فكلها 
ألن األصل يف خلق االستعجال هو الذم ،غري مقبولة شرعًا وعقالً و مذمومة  -فيما أرى

تسابقًا :يسمىوليس املدح وإْن كان مثَّ استعجال حسن فإنه ال ُيطلق عليه استعجااًل بل 
وداللة ذلك على أمهية اختيار األلفاظ لتتوافق مع املعاين وما ينتج منها ومسارعًة للخريات،

 .من آثار حسنة أو سيئة، داللة منطوقة معتربة
 :اجلهل وعدم العلم -8

وهو إدراك الشيء على غري رفة املعلوم على خالف ما هو عليه،مع: يـُعَّرف بأنه اجلهل    
 .(4).،ويدخل يف معىن اجلهل عدم املعرفة مطلقاً حقيقته 

احلكم الشرعي يف مسائل الشريعة ،أو معرفة احلكم عدم معرفة املسلم ب:ومثال ما سبق      
وبالنسبة للكفار واملشركني واملنافقني فهم من أعظم اخللق جهالً ، ألهنم خالف ما هو عليه،
ولذلك يعترب اجلهل من أعظم ا هو عليه،لكنهم عرفوه على خالف معرفوا احلقَّ بدالئله 

 ،اليت نّبه عليها القرآن الكرمي مثل التعصب والتقليد وإتباع اهلوى معوقات التفكري املعنوية
 .( )سية للتفكري كاخلمر وعامة الفواحش احلسيةاحلعوقات امل ومثله يف التأثري

وهذا سريع التأثر بكل ما يرد على نفسه من خواطر وأفكار ؛إن اإلنسان اجلاهل انفعايل    
التفصيلية حلادثة اإلفك يرى ذلك  املواقفومن استعرض من أقوى املداخل لالستعجال،

، فكان استعجاهلم ذين تابعوا املنافقني يف أقواهلمواضحًا جليًا يف أفعال النفر من املسلمني ال
ۀ ) :قال تعاىل.ملدينةالنتشار اخلرب بني املسلمني يف اسبباً  ڻ ۀ  ڻ ڻ  ں ڻ 

ۈ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

(ٴۇ ۋ ۋ
(2). 

                                 
 . 12:، آية طهسورة (   )
 .  22 /2الصحاح ، اجلوهري ، . 45 /  لسان العرب ، ابن منظور ،: انظر  (4)

،دار عامل هـ242 (  )،ط 5 ص،قرآن الكرمي وتطبيقاهتا الرتبوية،خليل احلدريمنهجية التفكري العلمي يف ال  ( )
 .مكة املكرمة:الفوائد

 .2 :، آية النورسورة (  2)
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 :الوهم والظن -9

مبعىن أنَّ كل خاطرة ترد على نفس ،( )انقياد النفس لقبول أثر ما يرد عليها: الوهم هو   
ح هذه احلالة ما حصل مع الصحايب اجلليل ،ويوضَّ هلا مُ ين عليها فكرة يهتَّ بلها ويبْ اإلنسان يتقَّ 

ن بعيد فتَّوهم أهنم جلمع الزكاة ، فرأى القوم م عندما أرسله الرسول  الوليد بن عقبة 
فوقع منه فعل (4)، فرجع وقد بىن على تومهه فكرة امتناعهم من الزكاة وإرادة القتليريدون قتله

 .الوليد واستعجاله مَ هْ لوقع ما ال حتمد عقباه بسبب وَ  االستعجال ، ولوال حلمه وأناته 
ال ترجيح ألحدمها على الرتدد بني النقيضني؛:وأماَّ الظن فقد سبق بيان أن الشك ه    

 .( )اآلخر عند الشاك، فإْن ترجَّح أحدمها صار ظناً ، وإن مل يرتجح صار ومهاً 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ) :ومثال ذلك قوله تعاىل     ۅ ۅ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۋ ۋ 

(ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
وهذه اآلية (2)

حد شوارع مصر اخلالية أقبل الرسالة، فقد كان ميشي يف  الكرمية حتكي قصة موسى 
مبوسى على  فاستنجد اإلسرائيليرائيليًا من قومه يتجادل مع قبطي،فرأى رجاًل إس

هبا أحد غري موسى  يعلم وانتهت احلادثة والالقبطي،فوكز موسى القبطي فمات،
وبعد مدة نفس الرجل اإلسرائيلي جتادل مع قبطي آخر واستنجد مبوسى واإلسرائيلي،

إنك غوي مبني،تريد :يعني اإلسرائيلي مرة أخرى وينقذه،لكنه قال لهأراد أن  موسى
، فاستعجل اإلسرائيلي يف فهم قول موسى وظنَّ أن موسى سيقتله كما قتل الشر أينما كنت

أتريد أن تقتلين كما قتلت نفسًا من قبل ؛إذاً أنت جباٌر يف األرض فسمع : بطي فقال لهالق
 .(2)القبطي احلديث فهرب ينشر السر املخفي

 :فالشاهد يف القصة   
وهذا يُعرف موسى،استعجال سببه الظن اخلاطئ، استعجال اإلسرائيلي يف فهم كالم   

 .ن أسباب حدوث االستعجالمعجال الفكري،فالظن والوهم كالمها باالست
                                 

 .، مرجع سابق 432التعريفات ، اجلرجاين ، ص  ( )

 . 40تفصيل القصة ص: انظر  (4)

 .، مرجع سابق  2 التوقيف على مهمات التعاريف ، املناوي ، ص  ( )

 .5 :، آية  القصصسورة (  2)

 .،مرجع سابق   /40أضواء البيان ، الشنقيطي ،  (2)
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 :الطيش وخفة العقل -11

ستعجال سواًء من أسباب حدوث اال اسبب يعد  ،و ( )تعريف الطيش وخفة العقل سبق      
،فاجلهل وانعدام املعرفة أو قلتها تؤدي إىل سوء الفهم الذي يؤدي بدوره يف القول أو الفعل

فُيعرف تكون دائمة يف شخصيته؛إىل سوء التصرف،كما أهنا تصبغ اإلنسان بصفات قد 
وقد أنكر اهلل تعاىل فعل ذلك وعاب وإذاعتها،بالعجول الطائش الذي ديدنه إشاعة اإلخبار 

ڑ ک ک ک ک ) :قال تعاىل. على أصحابه ختَّلقهم بالطيش والسفه ژ ژ ڑ 

ۀ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  گ گ 

(ہ ہ ہ ہ ھ
(4) . 

 :الوسوسة والتلبيس -11

وسواس ما يلقيه الشيطان يف القلب من خطرات رديئة، وهو اإللقاء اخلفي يف النفس ال    
يطان إىل وإماَّ بغري صوت كما يوسوس الشي ال يسمعه إالَّ من أُلقي عليه،إماَّ بصوت خف

إنٌس وجٌن،وإلقاء اإلنسي يكون عن طريق األذن والسماع،أماَّ اجلين :العبد، والوسواس نوعان
ڳ ) :قال تعاىل( ).ج إىل ذلكفإنه ال حيتا  ک گ گ گ گڳ  ک 

(  ڳ ڳ
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ) :وقوله تعاىل (2)

ەئ ەئ وئ وئ (ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
(2). 

التلبيس نتيجة الوسوسة،فإذا ُوْسِوَس لإلنسان بأفكار شريرة وخواطر سيئة فتعلق قلبه إنَّ     
يصدر منه بعد ذلك فال وفهمه،أو رؤية أماراته،س عليه بعد ذلك معرفة احلق هبا، فإنه يلتب

وكان حيدث هذا ا ُبين عليه من الوسوسة والتلبيس،وتصرٌف أهوج بسبب مإال خلٌق عجول،
يف اجملتمع املدين يف عهد النبوة بفعل املنافقني ووسوستهم وتلبيسهم على املغفلني من 

                                 
 .5الفصل التمهيدي ص: انظر  ( )

 . 1:، آية  النساءسورة (  4)

 ،مرجع سابق2302/  محيد وآخرون ، موسوعة نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ،صاحل بن  ( )

 .2: اآليات،  الناسسورة (  2)

 .40:، آية األعرافسورة (  2)
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ڇ ڇ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ) :قال تعاىل( ).بسطاء املسلمني

ک  ک  ڑ ک ک  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ ڳ  (گ گ گ 
(4) . 

 :اإليذاء وسوء اخللق -12

ْق املرء باألخالق السيئة من األسباب اليت تؤدي إىل االستعجال يف القول والفعل هو ختلَّ     
عبارة عن هيئة راسخة يف "للمسلمني،وسوء اخللق اليت هي مصدر قوي لتصدير اإليذاء 

ولذلك ( )"النفس؛تصدر عنها األفعال القبيحة بسهولة ويسر من غري حاجة إىل فكر وروَّية
فإن حسن اخللق يف الشريعة اإلسالمية مرتبط ارتباطًا وثيقًا باإلميان باهلل تعاىل وما يلزم هذا 

 .اإلميان من القيام بأركانه وحتقيقها يف واقع حياة اإلنسان
بوة يف صدر اإلسالم عانوا من مكر املنافقني وكيدهم،كما عانوا إن املسلمني يف جمتمع الن   

عن  نفكانوا حبااًل للمنافقني يتوصلو يتأثر بأخالقهم،من فريق منهم جيالس املنافقني و 
إميان لعلم ولو فكَّر وتريث من يف قلبه ذرة األذى على األبرياء من املؤمنني،طريقها إىل إيقاع 

ۈ ) :قال تعاىل.االستعجال والطيش وخفة العقلولكنه خبث النفاق وسوء أهله، ۆ ۈ 

ائ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

(ەئ
ۆ ) :وقوله تعاىل (2) ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

(ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
(2). 

 :مما سبق يتبين   
ما هو ؛منها:أسباب استعجال المدعوين في القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين أن    

عدم  :هو،وترجع كلها إلى سبب رئيس  خاص بالمسلمينما هو خاص بالكفار ومنها 
 .اإليمان باهلل تعالى أو ضعفه

 
                                 

   .، مرجع سابق 412املنافقون يف القرآن ، عبد العزيز احلميدي ، ص: لالستزادة  ( )

 .1-3: ، آيةاملنافقونسورة (  4)

 . ، مرجع سابق02 التعريفات، اجلرجاين ، ص(   )

 .23:، آيةالتوبةسورة (  2)

 .  :، آيةاألحزابسورة (  2)
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 املـــطلب األول

 :أسلوب احلوار

اللون والرجوع وأن يدور ،وهي تفيد ثالثة أصول؛اء والواو والراءكلمة احلوار هو احل  أصل    
التجاوب، وقوم يتحاورون أي :الشيء وإىل الشيء،والتحاورفاحلور الرجوع عن .الشيء دورا  

 .(1).مراجعة املنطق والكالم يف املخاطبة: يرتاجعون الكالم، واحملاورة 
حديث بني طرفني أو أكثر حول قضية معينة،اهلدف منها الوصول :"بأنهرف احلوار ويُ ع      

وال يشرتط فيها احلصول ،إقناعيهبل بطريقة علمية قيقة بعيدا  عن اخلصومة والتعصب،إىل احل
 .(8)."على نتائج فورية

وللحوار معوقات حتول دون حتقيق نتائجه،ومن أعظم معوقات احلوار الكفر والشرك       
 .والنفاق ، والتعصب واخلصومة ، والتقليد ، واالستعجال 

، وال الرسل هلداية الناس ومحلهم على السري على صراط اهلل   أرسل اهللوقد      
حىت يؤمنوا بأن دعوة احلق هي سبيل النجاة والفالح،واخلطاب األمثل يستقيم الناس 

ان يف القلوب والعقول هو احلوار،حماورة الكافرين واملشركني واملنافقني وكل من لتحقيق اإلمي
ألن الد ين ال إكراَه فيه،فال يدخل  بينه وبني قبول احلق واإلميان به حاجز نفسي أو عقلي،

 .به ملرء يف اإلسالم إال عن قناعٍة وتصديقا
يتجه  ال"رص على إصالحهم، فاحلوار القرآينواحلغاية كل حوار قرآين هداية الناس،إن      

،بل يتجه يف الكثري الغالب إىل إرشاد القارئني واملدركني واألخذ إىل جمرد اإلفحام واإللزام
 .( )."يف الكون من دالئل القدرة بأيديهم إىل احلق،وتوجيه النظر إىل احلقائق،وما

حاور املدعوين املستعجلني أكثر من حماورة الدعاة املستعجلني،ألن  الكرمي والقرآن   
ررت احلوارات معهم أكثر من حاجتهم أشد وأعظم من حاجة الدعاة،ولذلك تك

                                 
 .حور:، مادة4/812لسان العرب ،ابن منظور،و .حور:،مادة822معجم مقاييس اللغة،ابن فارس،ص:انظر (1)

مركز امللك عبد العزيز للحوار ه ،1482( 4)،ط88ص،خالد املغامسي،وتطبيقاته يف الرتبية اإلسالمية احلوار آدابه (8)
 .الرياض:الوطين 

 .الرياض:،دار الفكر العريبه 1412( 1)،ط822ص،املعجزة الكربى القرآن،حممد أبو زهرة  ( )
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مع  وهود،(8)مع فرعون وبين إسرائيل ،وموسى(1)مع قومه كحوار نوح مرة،
 ." ( )ياءوغريهم من األنب (4)مع قومه وحممد ،( )قومه
ولكن الناظر يف هذه احلوارات لو قارن بدقة بني  ا  وقد يتخيل البعض أن هذا تشاهب    

 احملاورتني أو املناظرتني لوجدمها ختتلفان يف طريقة األداء والعرض واملوضوع،ويف كل شيء إال  
 .( )".األشخاص الذين يدور بينهم احلوار

وقوع العذاب ل موأبرز احلوارات القرآنية مع املدعوين املستعجلني كان يف قضية استعجاهل    
ير والتنبيه التحذ:وتكذيبا  وعنادا  وكفرا ،فكان مضمون احلواروسخرية ، حتديا  واستهزاء  عليهم؛

 عليهم لن ينفعهم ، فتارة يبني هلم رسلهم أن إمياهنم بعد وقوع العذابإىل عاقبة استعجاهلم
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ) :قال تعاىل (ەئ وئ وئ ۇئ 

ڄ ڄ ) :وقوله تعاىل (2)

ڃ ڃ ڃ ڃ چ (ڄ 
ڳ ڱ ڱ) :وقوله تعاىل(2) (ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

أما   (2)
ن فكان التنبيه إىل عاقبة االستعجال حاضرة يف كل حوار و ن املستعجلو ن املوحدو أما  املسلم
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ) :قال تعاىل ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

(ڦ
(12). 

 :مما سبق يتضح
من أنواع اخلطاب اإلهلي املوج ه للمدعوين املستعجلني هو اخلطاب احلواري الذي يركز  أن    

بعدها ال ينفع ملن مل يكن ؛وأن اإلميان والصالح أساسية على بيان عاقبة االستعجالبصفة 
 .فإنه حاصد للندم ال حمالة مع دعوة للتوبة واالستغفار املستعجل أما املسلمقد آمن،

                                 
 .42- 8:هود،اآليات سورة:انظر (1)

 . 2-24:يونس،اآلياتسورة :انظر (8)

 .28-  :سورة األعراف،اآليات:انظر ( )

 . 2- 2:سورة اإلسراء،اآليات:انظر (4)

 .،مرجع سابق 2 ص،خالد املغامسي، تطبيقاته يف الرتبية اإلسالميةاحلوار آدابه و : لالستزادة انظر  ( )

 .القاهرة:دار املنار(ت.د)18ص،وار واملناظرة يف القرآن الكرمي،خليل زيادةاحل  ( )

 .1 :، آية  يونسسورة (  2)
 .14:، آية  الذاريات سورة ( 2)

 .84:، آية  األحقافسورة (  2)
 . :، آية  احُلُجرات سورة( 12)
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 املطلب الثـــاني

 :أسلوب اإلقناع
عمليات فكرية وشكلية حياول فيها أحد الطرفني التأثري على اآلخر، و :"يُ ع رف اإلقناع بأنه

ري فعل متعدد األشكال يسعى إلحداث تأثري أو تغي:"ويُ ع رف أيضا  بأنه (1)."إخضاعه لفكرة ما
 .(8)."معني يف الفرد أو اجلماعة

والفرق بني اخلطاب احلواري وخطاب اإلقناع أن الثاين ال يكون ويتحقق إال بوجود 
،قد حيدث حوار حوار متبادل بني طرفني أو جمموعةاألول،فال يكون إقناع ما مل يكن هناك 

،بل تكون غايته لهم على اعتناق الفكرة أو القضيةوال يكون هدفه إقناع املتحاورين ومح
 .للتعرف والتواصل عرض ما لدى كل متحاور من رؤى وأفكار

الطرف اآلخر وإخضاعه  لىأما  خطاب اإلقناع فهو أسلوب يُراد عن طريقه التأثري ع
يف الفكر  ااآلخر،تغيريا يف املعتقد يتبعه تغيري ْدثح تغيريا  لدى الطرف لفكرة معينة حُتح 

عال يتفضل على عباده ببيان احلجج الصحيحة للحق الذي وجند أن اخلالق جل و "،والسلوك
ل عليهم قبوله والتزامه هم إليه مبا يسهيبل ويستمل،ل به الرسل عليهم الصالة والسالمأرس

فكل ما يف القرآن والسنة من دعوة إىل معتقد أو تشريع أو خلق يقوم على اإلقناع وحماولة ،
  .التأثري وليس اإلكراه

لطف برسله الذين اصطفاهم واختارهم على العاملني فنجد اإلقناع بل إنه سبحانه يت
والتأثري يف تثبيتهم وتطمينهم باحلق الذي هم به أصال  مؤمنون وإليه يدعون ويف سبيله 

لربه أن يريه كيف حييي  بني فيما ورد من سؤال إبراهيم  ظوهذا امللحو ، جياهدون 
 .( )."املوتى واستجابة اهلل تعاىل له 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ) :تعاىل قال

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

                                 
 .الرياض:دار العاصمةه ، 141( 1)،ط 8ص،كيف تقنع اآلخرين،عبد اهلل العوشن  (1)

،إبراهيم عوي      ة تأص      يليهاإلقن      اع والت      أثري دراس      ة د(42)جمل      ة جامع      ة اإلم      ام حمم      د ب      ن س      عود اإلس      المية،العدد (8)
 .الرياض:،ه  148 (1)ط،842صاحلميدان،

 .  8املرجع السابق نفسه ،ص  ( )
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(چ چ چ
وإذا نظرنا إىل معىن اإلقناع ٿ (ٺ ٺ ٿ ) :ونالحظ ما جاء يف قوله (1)
وذلك من فضل اهلل تعاىل ،  أحد أشكاله ومظاهره يف معناه اللغوي ابتداء نوجدنا االطمئنا

 .(8)وكرمه
وقد استخدم القرآن الكرمي أسلوب اإلقناع يف دعوة املدعوين املستعجلني ،حلملهم 
على ترك االستعجال؛ ودعوهتم للتفكري والنظر يف دعوة احلق اليت يبشرهم فيها رسل اهلل 

هلا ليدركوا بأنفسهم ما حوته من اخلري  نوعلى أقل تقدير يستجيبو ، عليهم الصالة والسالم
 :ومن أمثلة ذلكوالفالح ألنفسهم يف الدنيا قبل اآلخرة ،

ىئ ) :وقومه قال تعاىل حوار اإلقناع الذي دار بني نوح  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

يئ جب حب ی ی جئ حئ مئ ىئ  پ    ىئ ىئ ی ی  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ڤ ڤ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڍ ڤ ڦ ڦ  ڇ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ  ڎ  ڍ ڌ ڌ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ (ڱ ڱ ڱ ڱ 
( ). 

 إن اهلدف والغاية من حوار نوح   
 عوته خرٌي مع قومه هو إقناعهم أن  االستجابة لد

احلالتني وهو حوار عقلي فيه عرض االحتماالت املتوقعة يف كال هلم من استعجال العذاب،
ولكن القوم هلم قلوب ال يعقلون هبا من قومه،مع رد تسلسلي العرتاضاهتم، القبول أو الرفض

 .وهلم أعنٌي ال يبصرون هبا  فاستحقوا الطوفان الذي غرقوا فيه موتى
 :ومثال آخر 

مع قومه ليقنعهم أن االستجابة لدعوة احلق خرٌي هلم مما يستعجلونه من  حواره 
ک ) :العذاب قال تعاىل ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ 

ڱ ں ں  ڱ ڱ  ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

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

                                 
 .2 8:،آية  البقرةسورة (  1)

 .،مرجع سابق4 8،صدعوية تأصيليه ،إبراهيم احلميداناإلقناع والتأثري دراسة   (8)

 .8 -82: اآليات،  هودسورة (   )
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ې ې ې ى ى ائ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې  ڭ ڭ ڭ ۇ 

ېئ ىئ ىئ ىئ  ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت (ی ی یی جئ 
(1).  

عرض أفكار الكفار من وبني قومه، إن  القرآن الكرمي حني عرض احلوار بني الرسول 
واليت هي سبب عدم قبوهلم للدخول يف اإلسالم واليت منها استعجال  وشبهاهتم أهل مكة

كجواب من سبقه من األنبياء   فكان جوابه هبم من باب التكذيب وعدم التصديق،عذا
واملرسلني عليهم الصالة والسالم رد وإرجاع األمور كلها هلل الواحد األحد،مع ربط نفوس 

مث حتليل شبهتهم وبيان فسادهم من خالل فساد لوازمها ،فلو املدعوين املستعجلني خبالقهم 
ر ال يصلح هلم إال بشولكنهم ل أنح يُنزل عليهم ملك من السماء،كانوا مالئكة لكان األعق

هم مع لفت االنتباه إىل أن األمر جٌد ال هزل فيه وأن  اهلل تعاىل سيقنعبشٌر مثلهم،
ولكن حينها ال ينفع نفٌس إمياهنا ما مل  تكن آمنت من باالستجابة الستعجاهلم العذاب،

 .قبل
لكق ي  إنَّ خطاب إقناع العقول والقلوب بقبول الحقق واييمقان بقو مقو مقنقر القق  ن ا   

المعارضقون للقدعوة والتقي  لققار ب زت تفاصيلو مع كق  قضقيي يحقتَّ ،األساسي في الدعوة
 .منقا قضيي االستعجال

 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                 
 . 2-22:اآليات،  اإلسراءسورة (  1)
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 املطلب الثــالث

 :خطاب التوجيه واإلرشاد
معنينْي متضاديْن على السواْء  و  ،إيراد الكالم حمتمال لوجهني خمتلفني:التوجيه وهو

 .دعاء عليه، ليبلَغ القائُل غرَضه مبا ال ميسُك عليه للمخاطْب أوكهجاْء ومديْح، ودعاٍء 
به يكون املرشد وما هو  :الدليل لغة  و ، أما  اإلرشاد فمأخوذ من الفعل رشد وأرشد مبعىن دل  

األمر ،وحقيقة والثاين املدلول واألول الدال،ما يلزم من العلم به العلم بآخرهو و ،اإلرشاد
واحلكيم اسم من أمسائه تعاىل (1).األعمال واألقوال الرشيدة املنجيةإىل  اإلرشاد:هوباملعروف 

،ومن آثار حكمته تعاىل يف دعوة عباده إىل اإلميان وحتقيق العبودية له  وصفة من صفاته 
تعاىل،إرشاده ألنبيائه ورسله والدعاة من بعدهم على أن خياطبوا املدعوين املستعجلني 

بداللتهم إىل أقوال وأفعال هي خرٌي هلم من  عوة وعدم قبوهلا،لعذاهبم وهالكهم برفض الد
 :االستعجال ومثال ذلك ما يلي 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) :لقومه ملا  استعجلوا عذاهبم قال تعاىل قول نيب اهلل صاحل    

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

(ڤ ڤ ڤ
(8) 

فهو  قومه إىل االستغفار وطلب الرمحة منه تعاىل فوج ه صاحل  
ڱ ں ) لقومه ملا  استعجلوه قال تعاىل،وقول الرسول خرٌي هلم مما استعجلوه من السيئات

ۇ ۆ  ڭ ڭ ڭ ۇ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ہ  ڻ ۀۀ  ں ڻ ڻ ڻ 

ۋ ۋ ى ائ ائ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ې ى  ې ې ې  ۅ ۅ ۉ ۉ 

(ەئ
والضر هلل تعاىل وهو القادر اع النفع ؛وهو إرجقومه إىل ما هو أفضل فوج ه  ( )

،وأن األجل إذا جاء ال يتأخر وال يتقدم فهو حمدد بزمان ومكان أزيل،وأن العذاب قد عليه
أن يُعطوا  يأتيهم ليال  أو هنارا  إذا استمروا على الكفر،فلماذا يستعجلون عذاهبم؟ فاألوىل

 .أنفسهم العذابألنفسهم فرصة ملعرفة احلق واعتناقه،فيدفعوا بذلك عن 

                                 
دار إحياء العلوم ،ه 1412(1)ط،2  /1هبيج غزاوي،:،حتقيقاخلطيب القزوييناإليضاح يف علوم البالغة ،:انظر  (1)

 .،مرجع سابق4 /1و التعريفات، اجلرجاين،.،مرجع سابق42 /1،والتعاريف،املناوي. بريوت

 . 4- 4: اآليات، النملسور (  8)

 .2 -42: يونسسورة (   )
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 املطلب الـــرابع
 

 :خطاب التذكري بأحوال األمم السابقة للعظة والعربة

من أنواع اخلطاب اإلهلي للمدعوين املستعجلني تذكريهم بأحوال األمم السابقة،من قوم    
،وما حدث هلم من اهلالك والدمار والفناء نتيجة أصحاب األيكةلوط و نوح وعاد ومثود و 

، فكان كل نيب يستعجله بدل إمياهنم به وتصديقهم ألنبيائهم اب اهلل استعجاهلم لعذ
، يذكرهم مبا حل  مبن قبلهم من األقوام عندما قضية من قضايا الدعوة هلل تعاىل قومه يف أية

ائ ) :قال تعاىل .استعجلوا عذاهبم ى ائ  ې ى  ۉ ې ېې  ۋ ۅ ۅ ۉ 

ىئ ی ی ی  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ  ەئ ەئ وئ

حب مث ىث یجئ حئ مئ ىئ يئ جب  (خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت جث 
 (1).  

هؤالء اجلند املكذِّبون جند مهزومون، كما ُهزم غريهم من األحزاب قبلهم، كذ بت "
األشجار ومثود وقوم لوط وأصحاب وعاد وفرعون صاحب القوة العظيمة،قبلهم قوم نوح 

جتمعوا ى الكفر والتكذيب واأولئك األمم الذين حتز بوا عل.والبساتني وهم قوم شعيب
 .(8)".وحل  هبم عقابهذ ب الرسل، فاستحقوا عذاب اهلل،إنح كلٌّ ْمن هؤالء إال ك.عليه
الكفار من أهل مكة ما  يُذ كر فيه الرسول حممد فهذا النوع من اخلطاب تذكريي،     

سخرية  واستهزاء  مث استعجلوهم بوا دعاهتم من األنبياء والرسل،حدث للسابقني عندما كذ  
ا عندما مير وا يف هنيذ كرهم بنتائج االستعجال واليت هم يعرفوهنا ويعاينو حتدي وتكذيب،مع 

نصيبهم  مدائنهم يف اجلزيرة العربية ،أفال يكفيهم رؤية آثار العذاب حىت خيافوا فال يستعجلوا
،وخطاب التذكري هو لغة الوعظ والنصح،والتنبيه واالستدراك،وفيه داللة على من العذاب

 .داعية وحرصه مع خوفه ورمحته على املدعوين املستعجلنيحب ال
 
 
 

                                 
 . 1-11:اآليات، صسورة (  1)

املدينة  :الشريف ،امللك فهد لطباعة املصحفه 1412عام  ط،  4ص،رونعبد اهلل الرتكي وآخالتفسري امليسر،  (8)
 املنورة
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 املطـــلب اخلامس

 :خطاب الرتهيب
ل عذابه،بغرض إبعاده عن ختويف املدعو باهلل تعاىل وحتذيره من نزو :"الرتهيب هو    

حتقيقا  للسعادة يف الدنيا؛ والفوز يف فره أو نفاقه أو شهواته احملرمة،،املرتتبة على كاملهالك
 .(1)."اآلخرة

ومما يؤثر يف العباد خطاب وهو الذي خلق الناس وأعلم مبا يؤثر فيهم،  إن اهلل    
التخويف والتهديد،وذلك حني يظهر من املدعوين املستعجلني العناد واإلصرار على املضي 

هتديد نوح    ،فال يبقى إال لغة العذاب،ومن أمثلة ذلكاالستعجال فيه مذموم؛قدما يف أمر
 ڃ ) :لقومه بالرجس والغضب من اهلل إذا استمروا يف استعجال العذاب قال تعاىل

ڈ ڈژ ژ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڱ ڱ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڑ ک ک ک ک گ گ  ڑ 

ھ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ 

(ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
لقومه قال  وكذلك خطاب نيب اهلل صاحل .(8)

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ) :تعاىل ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ڭ ۇ 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

(ی
گ ) :ماذا كان جواب قومه قال تعاىل ( ) ک ک ک ک گ گ گ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ (ڳ ڳ 
وغري ما (4)

سبق كثري ومتواتر يف كتاب اهلل،يف معاجلة استعجال املدعوين للدعاة عن طريق ترهيبهم 
فريق من املدعوين يؤمن ويتبع  اهلل وعقابه،فهل استجاب أحد؟ وختويفهم من عذاب

 .املرسلني وهم قليل،وفريق استحق عاقبة استعجاله
 

                                 
 الرياض:ه ،دار اشبليا1482( 1)،ط  ص،وتأثريه،رقية نياز الرتهيب يف الدعوة يف القرآن والسنة أنواعه وجماالته (1)

 .28-22:، اآلياتاألعرافسورة (  8)

 . 2:، آية  األعرافسورة (   )
 .22:، آية  األعرافسورة (  4)
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 املطلب الســادس

 :نزول العذاب ووقوعه

 َبنٌي وواضٌح،فاألول تقدميالفرق بني خطاب الرتهيب وخطاب نزول العذاب ووقوعه     
عباده املستعجلني على لسان رسله  فيخاطب اهلل للثاين وهو معلق ومرتبط باألول،

عليهم السالم خبطاب التهديد والوعيد مقرونا  بذكر نوع العذاب الذي سينزل عليهم إذا مل 
يهم فؤثر تفيها النجاة لفريق من املدعوين املستعجلني  يستجيبوا،وهي مرحلة يكتب اهلل 

هم من آمن وصّدق املرسلني،ومنهم على فمن،لغة الوعد والوعيد،وقد جنا فريق ؛فثاب لرشده
 .أعطى لنفسه فرصة النظر والتفكري واملراجعةمن أقل تقدير 

 ادعوي اوالفرتة بني مرحليت خطاب التهديد وخطاب نزول العذاب ومعاينته تعترب مكسب    
لذاته،ألن الغاية العظمى من الدعوة هو إخراج الناس من ظلمات الكفر إىل نور  امقصود

ثران،وتدرج دعوي مثاره ولذلك مها خطابان مؤ من ضيق املعصية إىل سعة الطاعة،ن،و اإلميا
 .ته تعاىل ولطيف رمحته جبميع عباده حىت الكافرين والعاصني منهمموهو من حك،مضمونة

فهو شيء ال يزعزعه عن ذلك ره واستعجاله،فيبقى الفريق الذي أصر  على عناده واستكبا   
كل املستعجلني على اختالف أنواعهم   أن   ؛العقاب عليه،وقد سبقيستحق العذاب ونزول 

واختالف املوضوع الذي استعجلوه ،ملاّ مل ينفع معهم أي خطاب إهلي ،جاء اخلطاب احلازم 
 .بتحقيق عذاهبم

تئصال عذاب اس :هواألمم السابقة  عذاب والذي جتدر اإلشارة إليه يف هذا الباب أن     
أمة حممد املدعوين املستعجلني من ،إال العذاب الذي نزل على ن آمنيعم القوم كلهم إال م

  فإنه ليس كذلك،فلم يكن استئصاال  لألمة كلها بل للمستعجلني لعذاهبم أو سيئات
ين اخلامت الذي تقوم عليه الساعة عاملية للناس كافة ،وألهنا الدِّ   أعماهلم،وذلك ألن رسالته

چ چ گ) :قال تعاىل (ڃ ڃ چ چ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) :وقوله تعاىل (1)

چ چ (ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
(8). 

 فاألمم ،يف اخلطاب اإلهلي للمستعجلني من أمة حممد  ا  وبناء  على ما سبق جند اختالف 
                                 

 .12:، آية  آل عمرانسورة (  1)

 . 2:، آية  آل عمران سورة( 8)
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ن اجلواب نزول العذاب الذي فكا أسقط علينا أو أمطرنا أو ائتنا بالعذاب:السابقة ملا قالوا
ۈ )         قالوا ،لكن الكفار املستعجلني للعذاب من أمة حممد طلبوه ۇ ۇ ۆ ۆ 

ې ې ى ى ائ ې ې  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  (ۈ ٴۇ 
فكان جواب  (1)

(ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ) :اهلل تعاىل
وملا   (8)

(جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث) :قالوا
ٻ ) :كان جواب اهلل تعاىل ( ) ٱ ٻ ٻ 

(ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
عليهم عذاب عام بل كان عذاهبم قتلهم يوم فلم ينزل  (4)

،مث زوال سلطاهنم عن جزيرة العرب بانتشار اإلسالم ودخول الناس فيه أفواجا قال بدر
ڇ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ) :تعاىل

(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
( ). 

 

 :مما سبق يتبين 
الذي لموضوع أن خطاب اهلل تعالى لعباده المستعجلين كان متنوعاً،حسب ا   

اة من بعدم  أن يبذلوا ك  ،وأنو تعالى أم  أنبيائو ورسلو والدعاستعج  فيو المدعوون
 ،ومنع المستعجلين للمضي في استعجالق وينتقجوا ك  ط يقي تساعد في منأسلوب؛

: اأخ ى منق اً وفي النص الق  ني وجدت أنواعأنواع الخطاب الستي السابقي،:ذلك
،وخطاب المجادلي وت قيققا،وخطاب بيان الحقائق وتفنيدماخطاب استمالي القلوب 

 .بالتي مي أحسن
 

 

                                 
 .8 :، آية األنفالسورة (  1)

 .  :، آية  األنفالسورة (  8)

 . 1:، آية  صسورة (   )

 .12:، آية  صسورة (  4)

 . -1: اآليات، النصرسورة (   )
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 املبـــحث الـــرابع
  .يتصل باملدعوين املستعجلنيفيما  خصائص االستعجال يف الدعوة إىل اهلل يف القرآن الكريم

 

 .وضوح اهلدف والغاية:املطلب األول

 .الغايةبذل اجلهد والوسع لتحقيق :املطلب الثاني

 .احلرص على هداية املدعوين املستعجلني:املطلب الثالث

 .الرفق واللني مع املدعوين املستعجلني:املطلب الرابع

 .الثبات وعدم التنازل:املطلب اخلامس

 .اختاذ القرار يف احلكم على املدعوين املستعجلني:املطلب السادس
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 ـطــل  اوأللامل

 :لضوح اهلدف لالغاية

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ) :اهلدف والغاية من خلق الثقلني هو عبادة اهلل،قال تعاىل   

(ڃ
وهو هدف الدعوة إىل اهلل تعاىل وغايتها،فاحلقُّ تبارك وتعاىل أرسل أنبياءه ورسله  ( )

 :،قال تعاىل(2)والدعاة من بعدهم ليكونوا أسبابًا تساعد العباد لتحقيق العبودية له تعاىل
ڃ چ) ڃ ڃ  (ڈ چ ڄ ڃ 

يبشرون باجلنَّة حال الطاعة؛وينذرون بالنَّار  (3)
،ومن واجبات الدعاة أْن يبقى هذا اهلدف وتلك الغاية حاضرة على الدوام يف حال املعصية

قلوهبم وعقوهلم،فال يتأثرون وُيْسَتثَاُرون مبا يالقونه من رفض وعدم استجابة من املدعوين أو 
 .عناد واستكبار،أو استعجال سواًء لعذاهبم أو لطلباهتم املضللة 

 اً اً وحاضراً يف كل آية عرضت استعجال املدعوين بدءإنَّ وضوح اهلدف والغاية كان ظاهر     
من احلوارات بينهم وبني الدعاة،مث االستماع لصور استعجال املدعوين بفئاهتم الثالث 
املؤمنني واملنافقني والكفار،مث حماولة الدعاة نصحهم وإرشادهم إىل ما هو خرٌي هلم من 

ف العذاب عنهم بكل وسيلة االستعجال،كل ذلك طلبًا لتحقيق غاية هدايتهم،وصر 
 .وأسلوب ممكن،ولذلك برز هذا األمر كأحد خصائص القرآن يف دعوة املستعجلني

فما من نيب جادله قومه إال ويردَّهم يف كل وقت ألصل القضية وهي توحيد اهلل تعاىل    
وعبادته،األمر الذي إذا استجاب له املدعوون ال يستقيم سلوك االستعجال عندهم فقط بل 

ائ  ۆ) :ستقيم شأهنم وأمرهم كله،فكل الرسل قالواي ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

(ەئ
( ). 

إنَّ االستعجال كخلق مذموم ليس الصفة الوحيدة السيئة اليت يتخَّلق هبا املدعوون بل هي    
ضمن مجلة من املعتقد والفكر والسلوك الذي يتمسك به املدعوون املستعجلون،واحلكمة 

                                 
 .65:، آية  الذارياتسورة ( )

هـ،دار اليقني للنشر 5   (2)،ط 21 الدعوة إىل اهلل الرسالة والوسيلة واهلدف،توفيق الواعي،ص:لالستزادة انظر(2)
 .مصر:والتوزيع

 .65:، آية  الكهفسورة  (3)

 .56:، آية  األعرافسورة ( )
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 .( )اخللل مع فروعه تقتضي معاجلة جذور
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .الرياض:هـ،مؤسسة اجلريسي2   ( )،ط 6 6احلكمة يف الدعوة إىل اهلل،سعيد القحطاين،ص( )
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 املـطــل  الثاني

 :بذل اجلهد والوسع لتحقيق الغاية

الصراع بني احلق والباطل مستمر بسبب أنَّ أهل احلق كٌل يبذل وسعه وغاية جهده يف    
ودعاة احلق،وفريق يف السعري  الوصول إىل هدفه وغايته،ففريق يف اجلنَّة وهم حزب اهلل 

 .وهم حزب الشيطان ودعاة الباطل
لقد حكى القرآن الكرمي عن حتَّمل األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم لتكاليف    

الدعوة ومستلزماهتا،واليت منها عدم التواين يف استخدام كل أسلوب ووسيلة ميكن النفاذ من 
يل على ذلك ما جاء يف القرآن الكرمي حكايًة عن حال خالهلا للتأثري يف املدعوين،وخري دل

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ) :مع قومه قال تعاىل  نيب اهلل نوح

ڻ  ڑ کک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ 

ٴۇ  ۇ ۆۆ ۈ ۈ  ڭ ۇ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ 

ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

(ىئوئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
وكذلك قوله تعاىل يف مقام  ( )

(ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)نبينا حممد 
يف  وقد جاهد (2)

ذلك أعظم اجلهاد،وسنَّ للدعاة من بعده املنهج الذي يتبعونه يف بذل اجلهد وغاية الوسع 
 .للوصول باملدعوين إىل اهلدى والرشاد

ومن ذلك اجلهد املبذول حماوالت األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم يف قضية     
استعجال املدعوين،وقد سبق ذكر أنواع اخلطاب اإلهلي هلذه القضية،اليت هي أساليب 
ووسائل قام هبا دعاة اهلل تعاىل حلمل املدعوين املستعجلني على احللم واألناة وإعطاء 

 .حلق وإتباعهأنفسهم فرصة ملعرفة ا
 

 
 

                                 
 .2- :،اآليات نوحسورة (   )

 .62:، آية  الفرقانسورة (  2)
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 ـــطل  الثالثامل

 :احلرص على هداية املدعوين املستعجلني

احلرص هو شدة اإلرادة وفرطها،وهو شدة االنكماش على الشيء واجلِـّد يف طلبه وعَّبَّ    
 .( ).طلب الشيء باجتهاد يف إصابته:عنه بعضهم بقوله

إنَّ من اخلصائص الواضحة يف الكتاب العزيز فيما خيص استعجال املدعوين هي حرص    
الدعاة من األنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم على هداية املستعجلني ، وهو أمر اهلل 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ) :تعاىل هلم بذلك فال يستعجلوا عليهم قال تعاىل

ی ی ی ی جئ حئ ىئ ىئ  يئ جب حب خب مب ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  (مئ ىئ 
وقوله  (2)

(ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ) :تعاىل
فالنهي للدعاة عن االستعجال والتعجل فيه  (3)

دعوة هلم للحرص على بلوغ غاية الدعوة يف نصح املدعوين،وقد صدقوا عليهم السالم يف 
حرصهم على هداية املدعوين،فنوح بذل من عمره ألف سنة إال مخسني عامًا يدعوهم قال 

(ېئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى) :تعاىل
( ). 

 ٿ ٿ) :أجهد نفسه حرصًا على هداية قومه حىت رمحه ربه قال تعاىل  والرسول     

(ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
نزل عليهم حىت واستمر الرسل يف حرصهم  (6)

الوحي من السماء يبلغَّهم أنَّ من تبقى ممن مل يستجيب هلم ال خري فيه؛وهو مستحق 
 .للعذاب

 

 
 
 
 

                                 
 .حرص، مراجع سابقة: ، مادة 21/ والتعاريف، اجلرجاين،.  / لسان العرب،ابن منظور،:انظر( )

 .36:، آية األحقافسورة (2)

 . 4:، آيةمرميسورة  (3)

 .  :، آية العنكبوتسورة  ( )

 .5:، آية الكهفسورة (6)



القرآن الكريماالستعجال الوارد يف : الباب األول     23  

 ـطــل  الــرابعامل

 :الرفق لاللني مع املدعوين املستعجلني
 أماَّ اللني فــهو.لني اجلانب بالقول والفعل،واألخـــــــــذ باألســــهل وضد العنف:الرفق هو     

لني اجلانب،وحسن اخللق، وكثرة االحتمال،وعدم اإلسراع بالغضب والتعنيف إذا بدر من 
 .( ).املسلمني خطأ

من خصائص االستعجال يف الدعوة يف القرآن الكرمي فيما يتصل باملدعوين املستعجلني   
هو الرفق واللني؛ومها من اخلصائص الثابتة يف منهج الدعوة بوجه عام،ولذلك هي مطلب 
أساس يف كل قول وفعل دعوي،ومن ذلك ظهورها بوضوح يف دعوة األنبياء والرسل عليهم 

هم مع املدعوين املستعجلني ، كأسلوب ووسيلة ينفذ من خالهلما الصالة والسالم يف تعامل
الدعاة إىل تبصري املدعوين خبطورة االستعجال،وأن عاقبته وخيمة ،وأن احللم واألناة خرٌي هلم 

 .مما يستعجلون
ہ ) :استعجل فرعون؛ فأرسل اهلل تعاىل له موسى ووصَّاه بقوله تعاىل     ڻ ڻ ۀ ۀ 

ے ۓ ھ ھ ھ ھ ے  (ہہ ہ 
پ ڀ ڀ ڀ ) : وقوله تعاىل لرسولنا حممد  (2)

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 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
ومن تتبع مواقف الدعاة مع املدعوين املستعجلني  (3)

من خالل النص القرآين جيد اللني والرفق والرمحة من أبرز صور الدعوة إىل ترك االستعجال 
ٴۇ ھ ھ ھ ے ے ) :قال تعاىل ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

(ۋ ۋ ۅ ۅ
( ) . 

 

  
 
 

                                 
 .الرياض:هـ،مكتبة املعارف2   ( 2)،ط4اللني والرفق، فضل إهلي،ص:من صفات الداعية: انظر( )

 .  :، آية  طهسورة  (2)

 .62 :، آية  آل عمرانسورة  (3)

 .64:، آية الكهفسورة ( )
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 ـــطل  اـخـــام امل

 :الثبات وعدم التنازل

املقصود بالثبات وعدم التنازل كأحد خصائص استعـــــــــــــــجال املدعوين يف القرآن الكرمي      
ســـــــــــــــــــواًء كانت برجوع املدعوين هو من بداية دعوة املدعوين حىت الوصول إىل خامتة الدعوة 

عن استعجاهلم أو إصــــــرارهم على املضي،فإن للــــــــــــــــــــــــدعوة ثوابت مل يتنازل أو يفـاوض عليها 
 .أحٌد من األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم

يذ كل ما يطلبه املدعوون ومن ذلك أمر توحيد اهلل تعاىل وإفراده بالعبودية،وأمر تنف   
املستعجلني من طلبات التعنت واالستكبار والتحدي ،بل كلما زادوا استعجاالً لعذاهبم كلما 
ثبت األنبياء والرسل عليـهم السالم على رفقهم ولينهم،وعلى ردَّ األمور إىل أصوهلا وهي 

قال .ما يطلبونه حتقيق عبودية اهلل تعاىل،وأنه هو النافع الضار،مع عدم االستجابة لكل
ڭ   ) :تعاىل ۓ ڭ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ى  ې ې ې  ې  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

(ى ائ
( ). 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ) :وقوله تعاىل لبيان حقيقة الدعاة إىل اهلل تعاىل   

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۓ ڭ  (ھ ے ے ۓ 
(2) . 

فمعاجلة استعجال املدعوين كان ضمن إصالح ما هو أكَّب ذنبًا منه وهو كفرهم باهلل    
تعاىل أو ضعف استسالمهم له باخلضوع والطاعة يف حال كوهنم مسلمني ،ويتضمن ذلك 

 .اإلصالح مبدأ الثبات وعدم التنازل عن ثوابت الدِّين وأصوله
 

  
 
 
 

                                 
 .64:،آية  األنعامسورة  ( )

 .64:،آية  األنعامسورة (2)
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 ــــطلب الســــادسامل

 :احلكم على املدعوين املستعجلنياختاذ القرار يف 

تتكرر يف القرآن الكرمي مشاهد هناية املدعوين املستعجلني ،وهي استجابة اهلل تعاىل    
الستعجاهلم بعد أن نفذت كل الوسائل واألساليب هلدايتهم،وبعد بذل غاية اجلهد والوسع 

هلم بعد كل ما سبق الستمالة قلوهبم وترقيقها،وبيان احلقائق هلم وتوضيحها،حىت مل يكن 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ڻ) :من ُحجٍَّة حياجَّون فيها،وحىت صدق فيهم قوله تعاىل

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ (ہ ھ ھ ھھ ے ے 
وقوله  ( )

ٹ  ٱ) :تعاىل ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
ومل يعد هناك  فلماَّ بلغوا هذه املنزلة(2)

إميان من مل يؤمن وذلك يف جانب الكفار،أماَّ جانب املسلمني فإذا بلغ املدعو رجاء يف 
ال بد من اختاذ  املستعجل مرحلة ال يبصر وال يسمع غري خياره يف االستعجال،عند ذلك

قرار وحكم رباين عادل يف حق كل من استعجل،فيكون بنزول العقوبة ومعاينة العذاب ملن 
 . واحلرمان يف حق من عصى وأخطأ من املسلمنياستعجله،وتذوق مرارة الندم 

إن حسم األمور وعدم تركها معلقة،ووضع خامتة ونتيجة لكل دعوة عن طريق اختاذ القرار    
وإصدار احلكم الرباين يعتَّب من خصائص االستعجال يف القرآن الكرمي فيما يتصل 

 .باملدعوين املستعجلني
 :مما سبق يتبين

أن الستتتتت اام عومتتتت الين نتتتتر عوختتتت تن عوتتتتت ي  ن تتتتا    تتتت  عستتتتتخ ع  ا متتتتن نتتتت م   
عوتب   وعو الوتة ا ت  عون لص عوخ تنية و ر أكث  من ستة،عقتضت  مختاا عالقت تاك  كت  

ك هتتتا   يتتت  متتت م لتتتملم وكمتتتام عوم اواتتتة عوخ تنيتتتة و  ي تتتة عستتتت اام عوتتتب   ع،ن ،
 .عوم الين باميع ن ا ه 

 
 

                                 
 .23:، آية  األنفالسورة  ( )

 .31:، آية  األنعامسورة  (2)
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 الفــــصل الثــالث
 االستعجال الوارد يف القرآن الكريم فيما يتصل مبوضوع الدعوة

 

 موضوعات االستعجال اخلاصة باملؤمنني:املبحث األول

 .موضوعات االستعجال اخلاصة باملنافقني:املبحث الثاني

 .موضوعات االستعجال اخلاصة بالكفار:املبحث الثالث
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.. 

ومما عرض  ، جاء النهي والذم يف القرآن الكرمي عن االستعجال يف الدعوة إىل اهلل      
بني واضحًا الفرق ،وكان املوضوعات اليت استعجل فيها الدعاة واملدعوين له الكتاب العزيز

اآليات االستعجال يف اآليات القرآنية املكية وبني موضوعات  االستعجال يف موضوعات
،وقد مت يتعداه إىل نوع الفئة املستعجلة والفرق ال يقتصر على املكي واملدين بل،املدنية

فئة موضوعاهتا اليت استعجلت ،ولكل واملنافقون والكفاراملؤمنون :ذكرهم على ثالث فئات
نفوسها وما وقر يف قلوهبا من معتقد ظهر جليًا على فكرها   بدورها عَّاا يفِّب فيها، واليت تُ ع  
واليت ستظهر  كل فئة مستعجلةلصفات  اخلطوط الثابتة  القرآن الكرمي بذلك وسلوكها،ليقرر

الب بنفس ما تظهر وهي حتَّل نفس املعتقد والفكر والسلوك ،وتط،يف كل زمان ومكان
يف كيفية إليه أن ينتهجوا املنهج الرباين  ،ويف هذا دعوة ربانية للدعاةطالب به سلفها األول

ملوضوعات املتوقع استعجاهلم وعلم باسابقة مع معرفة معاجلة استعجال كل فريق،
 :قال تعاىل .مع يقني مبآل كل فئة إذا هي اهتدت أو ضلات و،واألسلوب الذي يتبعونه،فيها

ٿ ) ٺٺ ٿ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
( ) . 

وفيَّا يلي ذكر لكل فئة من أصناف الناس الذين استعجلوا وفيَّا استعجلوا فيه من   
 :داللتها عليهم متطابقة قوالً وعَّالً وهم و  ؛موضوعات

 .موضوعات استعجل فيها املؤمنون - 
 .موضوعات استعجل فيها املنافقون -7
 .موضوعات استعجل فيها الكفار -3
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  حث األولــاملب
 .موضوعات االستعجال اخلاصة باملؤمنني

 .تصنيف موضوعات االستعجال اخلاصة بالدعاة:املطلب األول

 .تصنيف موضوعات االستعجال اخلاصة باملدعوين:املطلب الثاني

 .الدالالت الدعوية يف موضوعات االستعجال اخلاصة باملؤمنني:املطلب الثالث
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 األول املـــطلب
 

 :تصنيف موضوعات االستعجال اخلاصة بالدعاة

جاء يف القرآن الكرمي عرض استعجال الدعاة إىل اهلل تعاىل يف موضوعات حمددة ،ميكن   
 :تصنيفها دعوياً وفق اآليت

 :وميثلها ما يلي موضوعات تتعلق بإعداد الداعية هلل تعاىل -أ

 .( )االستعجال يف طلب العلم وطريقة تلقيه -  
 . (7)التعجل يف تلقي القرآن الكرمي وحفظه، يف قصة الرسول حمَّد -7
 .(3)وترك رعاية املدعوين ؛التعجل للقاء اهلل تعاىل شوقاً وحمبةً  -3
 .(4)استعجال غنيَّة الدنيا وتقدميها على غنائم الِدين واآلخرة -4
 .(5)استعجال حتقيق املصلحة اخلاصة على حساب املصلحة العامة -5
 :وميثلها ما يلي ( )موضوعات تتعلق مبنهج الدعوة إىل اهلل تعاىل -ب

 .(2)االستعجال يف احلكم على اخلصم -1 
 .(2)استعجال استجابة املدعوين لقبول الدعوة وااللتزام هلا -7
 .(2)عن استعجال العذاب للَّدعوين املعاندين  هني الرسول حمَّد -3
 .( )يف حال شدة البأس والضراء استعجال نصر اهلل  -4

                                 
 .   ص:انظر ( )

 .5  ص:انظر (7)

 .3  ص:انظر (3)

 .32 ص:انظر (4)

 . 3 ص:انظر (5)

عَّلية بناء متكاملة لطريقة الدعوة املستقيَّة تشتَّل على األصول واحملتويات : منهج الدعوة إىل اهلل تعاىل هو"  ( )
واألساليب والوسائل املوصلة للدعوة، واملعينة لعَّل الداعية يف خماطبة الناس مع مراعاة الظروف املالئَّة 

 .، مرجع سابق22وة اإلسالمية ، املغذوي ،صاألسس العلَّية ملنهج الدع:انظر." واألحوال املناسبة

 . 2 ص:انظر (2)

 .22 ص:انظر (2)

 .2  ص:انظر (2)
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 :موضوعات تتعلق بفقه الدعوة إىل اهلل تعاىل وميثلها ما يلي -ج

 .(7)استعجال قتال العدو قبل فرض اجلهاد - 
 .(3)"فقه املصاحل وتقدمي األوىل" االستعجال يف أخذ األسرى يف أول غزوة يف اإلسالم -7
ْشت ب ه  قبل التثبت والبياناملاستعجال احلكم على اآلخرين وتنفيذه يف األمور  -3

(4). 
 .(5)التعجل يف أيام التشريق يف مناسك احلج -4

وغري  ةمباشر :بطريقتني د  ر  سبق بيان أن النص القرآين اخلاص مبوضوع االستعجال و       
اصة باستعجال الدعاة إىل اهلل ،ومن خالل استقراء النص اتضح أن املوضوعات اخلةمباشر 

يعادهلا يف ذلك موضوع ،كَّا أهنا األكثر وروداً ،تنوعًا يف املوضوعتعاىل هي األكثر 
وع ؛لكنه يقتصر على موضن األكثر ورودًا يف النص القرآيناستعجال الكفار؛فهو أيضا م

ذلك ألهنم والورود و كثرة التنوع غرابة يف   أماا الدعاة فالرئيس واحد وهو استعجال العذاب،
والبيان فيَّا يعرض  مطالبون أكثر من غريهم بوجوب التحلي بصفات احللم واألناة،والتثبت

كَّا أن املدعوين يتأثرون هبم ويقتدون، فوافق ذلك الرتكيز على قضية هلم من أمور،
 :وهي،واليت مت تصنيفها يف ثالثة جوانب رئيسة ومهَّة لكل الدعاة لدعاةاستعجال ا

 .داد الدعاة إىل اهلل تعاىلإع-  
 .منهج الدعوة إىل اهلل تعاىل -7
 .( ).إىل اهلل تعاىل الدعوةفقه  -3

                                                                                            
 .72 ص:انظر ( )

 .75 ص: انظر (7)

 .2  ص:انظر (3)

 .73 ص:انظر (4)

 .23ص:انظر (5)

استنباط ، وفهم تاريخ الدعوة ، وأسباهبا ، وأركاهنا ، وأساليبها ، ووسائلها ، وأهدافها ، :فقه الدعوة هو "  ( )
ونتائجها ، استنباطا وفهَّا على ضوء الكتاب والسنة ، وفهم السلف الصاحل ، ميُاكن الدعاة إىل اهلل تعاىل من عرضها 

ومتباين ألسنتهم ، ولغاهتم، ومتعدد أجناسهم يف خمتلف بيئاهتم ، إليهم الدعوةوأكثر مالئَّة ملن توجه بأحسن طريقة،
گ ) :عَّال بقوله تعاىل  ک ک ک ک  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ه   472 (  )،ط / ،صحيح البخاري،سعيد وهف القحطاين فقه الدعوة يف:انظر.22 :، آيةيوسفسورة ( گ
 .الرياض:مكتبة امللك فهد الوطنية
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 املطـــــلب الثاني
 

 :تصنيف موضوعات االستعجال اخلاصة باملدعوين

 :هيجاء يف القرآن الكرمي عرض استعجال املدعوين يف موضوعات حمددة    
ٺ ٺ ) :ودليله قوله تعاىل.وروايتها قبل التثبت والبياناالستعجال يف نقل األخبار  - 

(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
( ).  

 .االستعجال يف إذاعة األخبار وروايتها قبل الرجوع لوالة األمر من احلكاام والعلَّاء -7
ڳ ) :ودليله قوله تعاىل  ڳ ڳ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ژ ژ ڑ 

ہ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

(ھ
(7) . 

چ ):ودليله قوله تعاىل.رزق اإلنسان املكتوب له:االستعجال يف حصول اخلري ومنه -3

(چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ) :وقوله تعاىل(3)

(ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
(4) . 

ھ ) :ودليله قوله تعاىل.االستعجال يف إجابة دعاء الداعي هلل تعاىل -4 ہ ہ ھ ھ 

(ھ ے ے ۓ ۓ
(5).  

 :مما سبق يتضح  
نف على جهتين،جهة عالقته موضوعات استعجال المدعوين من المسلمين ُتص   أن    

ة تلقيه لألخبار؛ وكيفية ،وجهة عالقته بالناس وكيفيبربه تعالى في الدعاء وطلب الرزق
 .روايتها

 

 

                                 
 . :، آية  احُلُجراتسورة (   )

 .23:، آية  النساءسورة (  7)

 .  :، آية  اإلسراءسورة (  3)

 .  3 :،آية  طهسورة (  4)

 .55:، آية  األعرافسورة (  5)
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  املطـــلب الثـــالث

 :دعاة ومدعوين باملؤمننييف موضوعات االستعجال اخلاصة  الدالالت الدعوية

في إعداد وبناء الدعاة إلى اهلل تعالى  للقواعد العامة والكلية بيان القرآن الكريم -1
اخلطوط العريضة يف املواقف  فجاءت اآليات القرآنية لرتسم،بُخُلق االستعجالفيما يختص 

يستجد من أحداث ،واليت ميكن القياس عليها فيَّا اث اليت َي ُْرْم االستعجال فيهاواألحد
 .( )ومواقف معاصرة

فيما منهج الدعوة إلى اهلل تعالى  في للقواعد العامة والكلية بيان القرآن الكريم -7
،فجاءت اآليات القرآنية لُتحدْد معامل هذا املنهج الدعوي الذي بُخُلق االستعجاليختص 

جال احملرم من ناحية بدوره َُيدْد مىت يكون االستعجال حمرمًا ؟ وَيدْد مستويات االستع
 .(7)اآلثار على الفرد واجملتَّع

في كيفية استنباط فقه الدعوة من تاريخ  للقواعد العامة والكلية بيان القرآن الكريم -3
،فجاءت اآليات القرآنية لتبني كيفية االستنباط من احلادثة الدعوة في القرآن الكريم

عنه ،من خالل استقراء تفاصيل األحداث  واملوقف اليت حصل فيها االستعجال احملرم املنهي
 .(3)ملا يستجد يف نوازل وأحداث وأسباهبا ومظاهرها وآثارها ،ومن َّثا مطابقتها ومشاهبتها

،يمثالن السبب الرئيس مدعوين؛وابتغاء مرضاة اهلل تعالىالحرص على مصلحة ال -4 
ويف هذا توجيه العزيز،تاب الذين ورد ذكرهم يف الك في استعجال الدعاة إلى اهلل تعالى

رباين دقيق إلعداد الداعية وتأهيله على مستوى من القدرة النفسية والفكرية للَّوازنة بني 
والزيادة التدين ية على ثبات ،مع مراعاة بقاء الداعف الدعوة البعيد ومصلحة املدعوينهد
 .(4)فيه
وهذا األمر ليس ،االستعجالند أول تنبيه على وقوع ع سرعة اإلنابة والتوبة هلل  -5

ملؤمنني بل يشاركهم فيه املدعوون،فذنب اإلصرار على خطيئة خاصًا بالدعاة من ا

                                 
 34 -24 :الصفحات:انظر ( )

 23 -35 :الصفحات:انظر (7)

 23 -35 :الصفحات:انظر (3)

  7 - 2 :الصفحات:انظر (4)
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االستعجال غري وارد يف حق الدعاة واملدعوين من املؤمنني،وهذا أصل دقيق يف التفريق بني 
 .( )استعجال املؤمنني واستعجال الكفار واملنافقني

من سمات الموضوعات التي استعجل فيها المسلمون   سالمة المعتقد وصحة النية - 
 وهذا يتطابق مع ما وقر يف القلب من االستسالم هلل تعاىلكما ورد في القرآن الكريم،
تعجل ما يقدح يف املعتقد أو قصد ،فلم يصدر من مسلم مسبالتوحيد واالنقياد له بالطاعة

ناجتة عن اجلهل وضعف باب السوء والسعي له،إمنا كان أصل االستعجال لديهم ألس
 .(7)اإلدراك

 امادام الجهل وضعف اإلدراك وقصور الفهم موجودأن  االستعجال واقع ال محالة؛ -2
والذي يرتفع بطلب العلم وتقوية ملكة اإلدراك وتعزيز الفهم فتقوم في المسلم المستعجل،

ستعجال ليستدل به احُلجاة على املسلَّني بضرورة معرفة ما هنى اهلل تعاىل عنه من صور اال
 .(3)على ما هو دونه فيجتنبه وَيذر من الوقوع فيه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . 7 - 2 :الصفحات:انظر ( )

 .34 - 2 :الصفحات:انظر (7)

 . 4 -35 :الصفحات:انظر (3)
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  حث الثانيـــاملب
   .موضوعات االستعجال اخلاصة باملنافقني

 

 

 .أهداف املوضوعات اليت استعجل فيها املنافقون:املطلب األول

 .اخلاصة باملنافقني يف موضوعات االستعجال الدالالت الدعوية: املطلب الثاني
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  املطـــلب األول
 

 :أهداف املوضوعات اليت استعجل فيها املنافقون 
: املوضوعات اليت استعجل فيها املنافقون بأهنا هتدف إىل حتقيق األهداف التالية تتفق   
 :إثارة الفتنة واالضطراب داخل اجملتمع املسلم -1
والشاهد على هذا ما قام به املنافقون من بناء مسجدًا إلحلاق الضرر باملسلَّني وإثارة    

ٻ ) :قال تعاىل.االضطراب والفتنة داخل اجملتَّع املسلم ٱ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

(ٹ ڤ ڤ
ويعتّب بناء املنافقني للَّسجد لإلضرار باملسلَّني ،ومد يد العون ملن  ( )

ب اهلل تعاىل ورسوله ؛ يعتّب استعجااًل منهم لفضح أنفسهم القبيحة مبا فيها من حقد حار 
 .(7).وكراهية لإلسالم وأهله ، وتعجيالً الستحقاقهم العقوبة من اهلل تعاىل ورسوله

 :زعزعة األمن واالستقرار يف الدولة اإلسالمية ، وإدخال اخلوف والرعب يف النفوس -7
والشاهد على هذا ما فعله املنافقون يف غزوة األحزاب اليت اشتد فيها البأس على رسول     

فتسلل املنافقون إلدخال اخلوف والرعب يف نفوس ضعاف وأصحابه اجملاهدين معه، اهلل 
عندما غادروا هم اإلميان من املسلَّني،وشجعوهم على ترك ميدان املعركة والعودة إىل املدينة 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ) :جااًل ملقتهم وهالكهم قال تعاىلأنفسهم استع ھ ھ ھ 

ۉ ې ې ې ې (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
وقد كان  (3)

 .(4)موقفهم ذلك سبباً مثرياً لزعزعة األمن يف الدولة اإلسالمية
 :والطعن يف أعراضهم  تشويه مسعة الدعاة إىل اهلل  -3
 بن سلول يف اختالق النفاق عبد اهلل بن ُأيبوالشاهد على هذا اهلدف ما فعله رأس     

والطعن يف عرضها طعن يف أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها،والطعن يف حادثة اإلفك،
                                 

 .22 :، آية  التوبةسورة (   )

 م223 ط عام ،72 /7عبد الرمحن حبنكة امليداين ،،فاق وخبائث املنافقني يف التاريخظاهرة الن:لالستزادة انظر  (7)
 .دمشق:دار القلم

 .3 :، آية  األحزاب سورة( 3)

 .،مرجع سابق 2 3عبد العزيز احلَّيدي ،صاملنافقون يف القرآن الكرمي،:لالستزادة انظر (4)
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ف  ق ام  ) حني خطب يف الناس يف شأن اإلفك املفرتى على أهله وقد ثبت قوله ،عرضه 
  ف  ق ال  ر ُسوُل اللاِه . اْبِن س ُلول  ِمْن ي  ْوِمِه ف اْست  ْعذ ر  ِمْن ع ْبِد اللاِه ْبِن ُأيب ي : م ْن ي  ْعُذُرين ِمْن

رًا ف  و   ،ر ُجٍل ب  ل غ ِِن أ ذ اُه يف أ ْهِلي ي ْ و ق ْد ذ ك ُروا ر ُجاًل م ا  ،اللاِه م ا ع ِلَُّْت ع ل ى أ ْهِلي ِإالا خ 
رًا ي ْ  .( ).(ي ِإالا م ِعيو م ا ك ان  ي ْدُخُل ع ل ى أ ْهلِ  ،ع ِلَُّْت ع ل ْيِه ِإالا خ 

 :لتحقيق أهدافهماستغالل الوقائع واألحداث  -4
قع داخل ورد فعلهم جتاه أي حدث أو موقف ياملتكررة والشاهد على هذا مواقفهم   

ال يدركون أبعاده ،منهم  استعجاالً يعتّب استغالهلم للحدث اجملتَّع املسلم أو خارجه،
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ) :واألخروية، ومن ذلك قوله تعاىلالسلبية على مصاحلهم الدنيوية 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ 

ڱ  ڳ ڳ ڳ  گ ڳ  ک گ گ گ  ک  ڑ ڑ ک ک 

(ڱ ڱ
(7).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .2 74:، رقم احلديث42 /2تعديل النساء بعضهن لبعض ،: البخاري ، باب أخرجه اإلمام ( )
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  املطــلب الثــاني
 

 -:يف موضوعات االستعجال اخلاصة باملنافقني الدالالت الدعوية

يف كل زمان ومكان وإن اختلفت الرسوم واألشكال  إنا النفاق يف قوله وفعله واحد   -   
ته،يف املعتقد ويف الفكر أيضًا يف أهدافه وغاياته،وكذلك يف تفاصيله وجزئيا وهو واحد  

،وهذا ما ينبغي أن يفقهه الدعاة إىل اهلل واحد   يف مجيعها نسيج   مْ هُ ؛ف   والسلوك
إليه،وهم ال يرونه استعجااًل بل تعاىل،فاملنافقون يستعجلون يف كل أمر َيقق هلم ما يصبون 

ويأيت اغتنامًا للفرص وحتقيقًا للَّطالب والرغبات،ومن هنا يسقطون من حيث ال يشعرون،
واجب الدعاة يف إدراك حقائق األمور وفهم النفسيات،َّث التوجه هلا بالدعوة باألسلوب 

 حليمٍ  عجال إىل مؤمنٍ مست من أن يكون منافقاً  فردٍ  نقلُ والوسيلة اليت تتناسب ومقام احلال،ف  
 .صد الدعوة وغايتهاامتأين هو مق

لكن ُربا ضارة نافعة،ففي استعجال املنافقني رغم االستعجال كسلوك أخالقي مذموم، -7
سببًا يكشف فيه  د  وسواًء كان نفاقًا أكّبًا أم أصغر،يع،ما فيه من ضرر على اجملتَّع املسلم

ال يشعرون،فيعرفهم الدعاة بأشخاصهم املنافقون هويتهم ويفضحون أمرهم من حيث 
يُة على فتكون دعوهتم مبنِ فون مداخلهم يف حلن القول والفعل،فيحتاطون منهم، ويعر 

ھ ) :قال تعاىل.بصرية،فاستعجال املنافقني يساعد يف متييز الصف داخل اجملتَّع املسلم ہ ھ 

ۋ ۅ ۅ ۉ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ڭ ڭ ڭ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ى ى ائ ائ  وئ وئ ۇئ ۇئۉ ې ې ې ې  (ەئ ەئ 
( ) . 

من مسات املوضوعات اليت استعجل فيها املنافقون التلون والتغري، وهذا يتطابق مع  -3
ڑ ڑ ک ک ک ک ) :حقيقة ما وقر يف قلوهبم من عدم الثبات على شيء قال تعاىل

(گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
(7) . 

 

 
 

                                 
 .22 :، آية  آل عَّران سورة(  )

 .43 ، آية ، النساءسورة (  7)
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  حث الثالثـــاملب
 بالكفاراخلاصة  موضوعات االستعجال

 

 .املوضوعات اليت استعجل فيها الكفار:املطلب األول

 .الدالالت الدعوية يف موضوعات االستعجال اخلاصة بالكفار:املطلب الثاني
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  املطـــلب األول

 :املوضوعات اليت استعجل فيها الكفار

وعات اليت               ،واملوضال الكفار للدعاة إىل اهلل تعاىلجاء يف القرآن الكرمي عرض استعج   
 :استعجلوا فيها هي

 .نزول العذاب عليهم استعجال-1  
لقرآين املباشر يف أمر موضوع استعجال نزول العذاب هو املوضوع الرئيس يف النص اإنا 

فَّرة بطلب ،مع تنوع يف طلب نزول العذاب،وقد تعددت اآليات يف ذلك،استعجال الكفار
أو رؤية  وأخرى بإنزال مالئكة ،اء،ومرًة بإنزال حجارة من السَّاءمن السَّ إسقاط كسفٍ 

فال ختلو قصة من قصص األقوام الكافرة يف القرآن الكرمي من ذكر قيام السااعة؛يوم القيامة،
 .قضية استعجاهلم للعذاب

 .استعجال تحقيق وعد اهلل تعالى لهم بالعذاب -2 
 .يناستعجال وقوع يوم القيامة ؛ يوم الد   -3 
 .استعجال حصول السيئات قبل الحسنات -4 
 .استعجال حظهم ونصيبهم من النار -5 

 . ما سبق هو مجلة املوضوعات اليت استعجل بطلبها الكفار،وفق ما ورد يف الكتاب العزيز
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  املطــلب الثــاني

 :يف موضوعات االستعجال اخلاصة بالكفار الدالالت الدعوية
التطابق بني ما وقر يف قلوب الكفار وبني فكرهم وسلوكهم،فليس يف قلوهبم إال -     

فقد جحدت قلوهبم فضل اهلل تعاىل ( )الكفر الذي يفيد معىن اجلحود والتغطية والسرت
،فلم يبق  إال نعها التفكري يف حقيقة دعوة احلقامتد لعقوهلم فَّ اً عليهم وعظيم آالئه،جحود

ًا من فكان سلوك االستعجال مظهر خالله عَّا وقر يف قلوهبم، وا منسلوكهم الذي عّبا 
تركزا هذا اجلحود يف موضوع رئيس هو طلب نزول العذاب عليهم استخفافًا ،مظاهر اجلحود

فلَّا وقع العذاب فزعوا وهلعوا وعاينوا حقيقة ما به؛ وسخريًة واستهزاًء ؛ وحتديًا واستفزازًا ،
 .رادهتم اليت حجبوا عنها بكفرهم فرصة رؤية احلق ومعرفتهاستعجلوا به ،فقد كانوا عَّياً بإ

من يعرض عن رؤية ما يستطيع أن يراه،هو :"يقول الدكتور عبد الرمحن حبنكة رمحه اهلل   
بالنسبة إليه أعَّى،كالذي ال يستطيع أن يرى أصال ،ألن النتيجة واحدة ،فهو كفيف،إماا 

ف بصره بإراداهتم،ولذلك وصف اهلل املعرضني مكفوف البصر بقوة خارجة عن إرادته ،أو كاا 
أن يروه لرأوه،ولكن كفاوا  شاءواعن رؤية احلق املعروض أمامهم بأهنم عَّي ،مع أهنم لو 

 :أبصارهم عن رؤيته بإراداهتم،واتبعوا واستكّبوا،والنصوص القرآنية يف هذا كثرية منها ما يلي
ۇ ) :قال تعاىل     ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

(ۇ ۆ
ڃ ) :وقوله تعاىل (7) ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

(ڃ ڃ چ چ چ
فهم ال يسَّعون من كالم الداعي ذي املضامني الرفيعة يف :أي (3)

اهلداية إال صوتًا ال يزيد على أنه دعاء ونداء،كَّا تفهم األنعام من كالم راعيها الذي ينعق 
ومن   ،فهم صم  بكم  عَّي  يعرتفون باحلق داية الربانية،والصائحًا فيها، وال يرون دالئل اهل

 . (4)."كذلك فهو ال يعقل كان
العناد والتحدي قرين الكفر،لذلك كانت مسات موضوعات استعجال الكفار مسات -7

                                 
 .722معىن الكفر ص: انظر   ( )

 .4 :،آية األعرافسورة (  7)

 . 2 :، آيةالبقرةسورة (  3)
  .، مرجع سابق52، ص بصائر للَّسلم املعاصر، عبد الرمحن حبنكة (4)
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من طلب احلق فضاًل عن الرغبة يف معرفته،وهو ما ينبغي  شيءالتحدي والعناد ،فليس فيها 
أن يفقهه الدعاة إىل اهلل تعاىل يف دعوة الكافر املستعجل،فال يواجه التحدي بتحدي 

ودهم تتسم باحللم واألناة دُ مثله،وخري شاهد ردود األنبياء والرسل على الكفار املستعجلني،فرُ 
فاستخدام أسلوب التهدئة يعتّب ا يدعوهنم إليه،دئ،والتفكري فيَّوالدعوة إىل احلوار اهلا

،وتتحقق غاية نفيهتدو  اً ُث بعد ذلك أمر دِ الطريق األول لطرق قلوهبم،لعلا اهلل تعاىل َيُْ 
 .الدعوة ومقصودها

تدل املوضوعات اليت استعجل فيها الكفار على منط واحد يف االستعجال هو طلب -3
ز يف نقطة واحدة دون االنتقال لغريها لضيق نزول العذاب،وهو يدل على احلصر والرتكي

عقوهلم عن التفكري يف غريها،ومهَّة الدعاة إىل اهلل تعاىل هو نقلهم من احلصر والتضييق إىل 
  .آفاق أوسع وأرحب حىت لو كانت للجدال والنقاش،لتكون مدخالً لالستجابة للدعوة

اإلصرار على خطأ االستعج-4 ،يعتّب من الدالالت ادي فيهال رغم التحذير منه،والتَّإن ا
 . الدعوية على أخالق الكفار
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 بـــاب الثــــانيال

 تعجال الوارد يف الُسنَّة النبويةاالس
 

 .بالدعاة هلل تعاىل فيما يتصل االستعجال الوارد يف الُسنَّة النبوية:الفصل األول

  .باملدعوين فيما يتصل النبويةاالستعجال الوارد يف الُسنَّة :الفصل الثاني

 .مبوضوع الدعوة فيما يتصل االستعجال الوارد يف الُسنَّة النبوية:الفصل الثالث
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 : 
غري القرآن من األقوال  ما صدر عن النيب :السُّنة يف اصطالح األصوليني هي  
أو ،أو صفة خلقية،أو فعلمن قول،ما أضيف إىل النيب :ويف اصطالح احملدثني.واألفعال
 .( ).ُخُلقية

،قال ربان   فكالمها وحي  والسُّنة النبوية عالقة تكاملية؛إن العالقة بني الكتاب الكرمي 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ):تعاىل

(ۉ ۉ ې ې ې ې ى
احلديث النبوي املَعَّبر عنه :واملراد باحلكمة هي(3)

 .بالسُّنة
 (ۅ ۅ ۉ) :ه تعاىلمفسرًا قول -رمحه اهلل-قال الشيخ ابن سعدي

معرفة أسرار احلكمة،:نة،وقيلهي السُّ :قيل{واحلكمة}ألفاظه ومعانيه القرآن،:أي{الكتاب}"
يف تعليم  ة داخالً نر تعليم السُ  -على هذا  -فيكون .فقه فيها،وتنزيل األمور منازهلاالشريعة وال

 .(2)".نة، تبني القرآن وتفسره، وتعَّب عنهالكتاب، ألن السُّ 
ے  ں...):تعاىلوقوله      ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

(ۓ
فالسُّنة املطرهرة ُمفصِّلة جململ القرآن، وُمقيِّدة ملطلقه،وُُمصِّصة لَِعاِمه،وُمبيِّنة لتفاصيل   (2)

واالستعجال يف الدعوة إىل اهلل تعاىل هو أحد املوضوعات (5).كثرية من أحكامه وموضوعاته
لنبوية من خالل املواقف واألحداث والتشريعات اليت كانت تقع يف واقع اليت عاجلتها السُّنة ا

 .( ) وصحابته الكرام حياة الرسول

                                 
 .، مرجع سابق5 / وداللتها على األحكام الشرعية، حممد األشقر ، أفعال الرسول ( )
 . 5 :، آية البقرةسورة  (3)

 .، مرجع سابق 42/ تيسري الكرمي الرمحان،ابن سعدي ، (2)

 .4:، آية احلشرسورة  (2)

املكتب م،3222عام (  )ط،35صمصطفى السباعي،ومكانتها يف التشريع اإلسالمي،ة السُّن:لالستزادة انظر (5)
 .األردن:اإلسالمي

أمار .مع ذكر املكررا،حديث422" العجلة والتعجل واالستعجال " بلغ عدد األحاديث النبوية اليت ورد فيها لفظ  ( )
مع حساب األحاديث أكثر ذكرًا ؛عجل واالستعجال فهي األحاديث اليت وردت باملعىن ملفهوم العجلة والت

 .املتضمنة ملفهوم احللم واألناة ومها نقيض العجلة واالستعجال
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 :وينتظم منهج السُّنة النبوية يف عرض موضوع االستعجال يف الفقرات التالية

 .السُّنة النبوية ألفاظ االستعجال الواردة يف - 
 . التعجل كصفة فعلية للخالق  -3
 .أسلوب السُّنة النبوية يف عرض موضوع االستعجال -2
 .االستعجال يف األحاديث املكية خيتلف عنه يف األحاديث املدنية -2
 .( )أصناف املستعجلني بتصنيفهم إىل دعاة ومدعوين -5
 .(3)موضوعات االستعجال الواردة يف السُّنة النبوية مع ذكر أسباهبا وآثارها وصورها - 

 :السُّنة النبوية االستعجال الواردة يفألفاظ 

إىل اللفظ من  يتغري هذا املعىن حبسب ما ُيضافإنر كل لفظ حيمل معنًا خاصًا به،   
عدة هلا  السُّنة النبويةوردت يف اليت "عجل"ملشتقات اللفظية من مادة وا،الضمائر أو احلروف

 :معاٍن هي
ِإنر اللرَه  ؛لَْيَس اْْلَبَ ُر َكاْلُمَعايَ َنةِ :)...قوله ورد يف احلديث.الِعْجل:اسم حليوان هو - 

   .(2)..(فَ َلْم يُ ْلِق اأْلَْلَواحَ  اْلِعْجلَِِعزر َوَجلر َأْخبَ َر ُموَسى ِبَا َصَنَع قَ ْوُمُه يف 
بَ نْيَ  فَ ررَق النريبُّ  :)...ورد يف احلديث.العجلي -العجلون -العجالن:اسم قبيلة هي-3

َِأَخَوْي  رافع بن مالك بن :وأحد النقباء يف بيعة العقبة هو الصحايب(2)...(اْلَعْجََلنِِبَِني
؛وليس لذلك  فبعض أمساء القبائل العربية معانيها تفيد مفهوم العجلة والتعجل ،العجالن

 .عالقة بصفات أفراد القبيلة
 :قَالَ  َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللرِه ما رواه  وشاهد هذا.العاجلة:وصف للحياة الدنيا بأهنا -2

َنا َرُسوُل اللرِه  اقْ َرُءوا َفُكلٌّ :)فَ َقالَ  .َوِفيَنا اأْلَْعرَايبُّ َواأْلَْعَجِميُّ  ،َوََنُْن نَ ْقَرُأ اْلُقْرآنَ  َخرََج َعَلي ْ
ُلونَهُِ، َوَسَيِجيُء أَقْ َوام  يُِقيُمونَُه َكَما يُ َقاُم اْلِقْدُح  ،َحَسن   فمعىن  (5).(َواَل يَ َتَأجرُلونَهُ  يَ تَ َعجَّ

                                 
 .يف الفصل األول والثان –ِبشيئة اهلل  -وسيأيت بيان ذلك  ( )

 .يف الفصل الثالث –ِبشيئة اهلل  -وسيأيت بيان ذلك  (3)

 .صحيح رجاله ثقات:ل الشيخ األرناؤوط،قا3224:،رقم احلديث2 2/2، اإلمام أمحد بن حنبل أخرجه (2)

 .2944:،رقم احلديث4 2/  صدق املالعنة،:باب ،البخاري أخرجه اإلمام (2)

،ق      ال الش       يخ  42:،رق      م احل      ديث3/243الق       راءة، م       ا ي      زي األم      ي واألعجم      ي يف:،ب      ابداود أخرج      ه أب      و(5)
 . 2 :،رقم احلديث9 2/2صحيح وضعيف سنن أيب داود،:إسناده صحيح على شرط مسلم،انظر:األلبان
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 .يتعجلونه أي يطلبون أجره يف العاجلة وهي دار الدنيا

َعَلى اْلِْاَلِل يُْطَبُع اْلُمْؤِمُن ): وشاهد هذا قوله،كغريزة جمبول ومفطور عليها اإلنسان   -2
 .(3)لُة وطبُع العجلة الفطري يف كل إنسانخُ :ومن اْلالل( ).(بْ الر اْْلَِيانََة َواْلَكذِ ُكلَِّها إِ 
 .إنر األحاديث الشريفة يف معىن العجلة فطرًة وردت باملعىن ال بالنص     
بكثرة األحاديث ،؛ومتيزت السُّنة النبوية يف هذا الباب عن اآليات القرآنيةكفعل حممود-5

 .(2)االواردة يف مدح التعجل يف أفعال ومواقف منصوص على فضل التعجل فيه
بكثرة األحاديث عن اآليات القرآنية،ومتيزت السُّنة النبوية يف هذا الباب  ؛كفعل مذموم- 

 .(2)ذم االستعجال يف أفعال ومواقف منصوص على ذم االستعجال فيها الواردة يف
  .كصفة فعلية للخالق -4

 :ل كصفة فعلية للخالق يالتعج
 : ل ص      فة فعلي      ة هلل تعاىل،وق      د س      بق بي      ان أنر اس      م اهلل التعجي      ل أو التعجر        

ُ
َق      دِّم امل

ني اخ   رة بالنص   وص ال   يت تُ بر   ز ل،وج   اءت األحادي   ث النبوي   ة يتض   من مع   ىن التعجي   ل والتعجُ (5)
قدرها لعباده ويُقدِّمها هلم وفق حكمت ه تع اىل ومش يئته،كما بينر ت   األمور اليت يُ َعجِّل اهلل
 -:قدرها ومن أمثلة النوعني ما يلي  يُ َعجِّل اهلل النصوص أيضاً أموراً ال

َر :) قَاَل َرُسوُل اللرِه  -    نْ َياَعجََّلِِإَذا أَرَاَد اللرُه ِبَعْبِدِه اْْلَي ْ َوِإَذا أَرَاَد اللرهُ ،َلُه اْلُعُقوبََة يف الدُّ
عجرل :والشاهد يف احلديث قوله( ).(ِبِه يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ ِبَعْبِدِه الشررر أَْمَسَك َعْنُه ِبَذْنِبِه َحَّتر يُ َوايفَ 

وإرادة اهلل تعاىل به ،العبد إميانبالعقوبة لعبده إذا أذنب داللة على  والتعجيل من اهلل 
 .اْلري والصالح

اللرُه  َقِطيَعُة َرِحٍم ِإالر َأْعطَاهُ َوالَ ِبَدْعَوٍة لَْيَس ِفيَها ِإْْث ،َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْدُعو ): اَل َنيبُّ اهللِ ق -3

                                 
 .33سبق ختريه ص ( )

 . 2-33ص:انظر.ل فطرية العجلة يف اإلنسان سبق عرض عدد من األحاديث الشريفة اليت تؤصر  (3)

 .عن التعجل احملمود الوارد يف السُّنة النبوية -حبول اهلل تعاىل وقوته  –سيأيت مزيد بيان  (2)

 .عن االستعجال املذموم الوارد يف السُّنة النبوية -حبول اهلل تعاىل وقوته  –سيأيت مزيد بيان  (2)

 .44-45ص: انظرلالستزادة  (5)

حس     ن :،ق    ال الش     يخ األلب    ان4 32:احل     ديثرق    م ،2 9/2، م     ا ج    اء يف الص     َّب:الرتم    ذي،باب أخرج    ه اإلم     ام( )
 . 324:،رقم احلديث 5/24صحيح وضعيف سنن الرتمذي،:صحيح،انظر
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ِخَرَها َلُه يف اآلِخرَِة،َلُه َدْعَوَتُه ، َوِإمرا َأْن  يُ َعجِّلَِِإمرا َأْن :هِبَا ِإْحَدى َثاَلثٍ  َوِإمرا َأْن َيُكفر َعْنُه َيدر
والشاهد يف احلديث ( ).(اللرُه َأْكثَ رُ : ِإًذا ُنْكِثُر يَا َرُسوَل اهلِل ؟ قَاَل :لسُّوِء ِبِْثِلَها،قَالُواِمَن ا
يُعجِّل،والتعجيل من اهلل تعاىل لعبده بإجابة دعوته إذا دعاه هي إحدى صور إجابة : قوله

 .الدعاء لكل مسلم 
َلِاللَّهَُِما ِمْن َذْنٍب َأْجَدُر َأْن :) قَاَل َرُسوُل اللرِه  -2 نْ َيا تَ َعاىَل ِلَصاِحِبِه اْلُعُقوبََة يف ا يُ َعجِّ لدُّ

ِخُر َلُه يف اآْل   .يُعجِّل:والشاهد يف احلديث قوله(3).(ِخرَِة ِمْثُل اْلبَ ْغِي َوَقِطيَعِة الررِحمِ َمَع َما َيدر
ومع  ىن تعجي  ل العقوب  ة للعب  د إذا ك  ان قاطع  اً لرمح  ه وباغي  اً معت  دياً عل  ى حق  وق الن  ا ؛خيتلف 

رمحة،والثان تعجيل عذاب واقع ال حمال ة فاألول تعجيل ن معىن التعجيل يف احلديث األول؛ع
ويف احل    ديث دالل    ة عل    ى خصوص    ية بع    ض م    ع م    ا يف اآلخ    رة م    ن عقوب    ة أخ    رى، يف ال   دنيا

 .الذنوب بعقاب خاص
ثَُه َعْن أُمِّ َماِلٍك :ِب َعْن حَيََْيَ ْبِن َجْعَدةَ َعْن َعطَاِء ْبِن اْلسرائِ  حديث -2 َعْن َرُجٍل َحدر

ِباَلال فَ َعَصَرَها  فََأَمَر َرُسْوُل اْللرِه  ؟ أَن رَها َجاَءْت ِبُعكرِة مَسٍْن ِإىَلَ َرُسْوِل اْللرِه (2)اأْلَْنَصارِيرِة 
َها فَ َرَجَعْت فَِإَذا ِهَي ُمَُْتِلَئةً  يَا َرُسْوَل اْللرِه ؟ نَ َزَل يفْ َشْيٍء : تفَ َقالَ  فَأََتْت اْلنريبر .ُْثر َدفَ َعَها ِإلَي ْ

َفَسأََلُه َعْن َذِلَك  َلَْ ُرِدْدُت ِإََلر َهِديريِتَ ؟ َفَدَعا ِباَلال: فَ َقاَلتْ ( ؟ َوَما َذاَك يَا أُمر َماِلكٍ ) :قَالَ 
َهِنْيئا َلِك يَا ) :فَ َقاَل َرُسْوُل اْللرهِ  .َوالرِذي بَ َعَثَك بِا حلَْقِّ َلَقْد َعَصْرتُ َها َحَّترَ اْسَتَحيَ ْيتُ :فَ َقالَ 
َحاِن اْللرَه َعْشرا َواحلَْْمُد َها يفْ ُدبُِر ُكلِّ َصاَلٍة سبمَ ُْثر َعلر ( ثَ َوابُ َها َعجََّلِاْللَّهُِمر َماِلٍك َهِذِه بَ رََكة  أُ 

عجرل اهلل،وفيه داللة على أنر :والشاهد يف احلديث قوله(2).(لِلرِه َعْشرا َواْللرُه َأْكبَ ُر َعْشرا
بعمٍل  ،فإذا قام العبدُ   تعاىل يفعلها مَّت شاء وفق إرادته ومشيئته التعجيل صفة فعلية هلل

                                 
 2 4:،رقم احلديث329/ ما يدخر من األجر والثواب للداعي،:باب،يف األدب املفرد البخاري أخرجه اإلمام ( )

 .مرجع سابق

 .4 :ث، رقم احلدي24/ عقوبة قاطع الرحم،: املرجع السابق ،باب (3)

ح  ديثان أح  دمها يف ص  حيح مس  لم،  ص  حابية جليل  ة رض  ي اهلل عنه  ا ،روت ع  ن رس  ول اهلل  أم مال  ك األنص  ارية (2)
معرف    ة الص    حابة،أبو نع    يم :انظ    ر.ن عب    د اهلل وعب    د ال    رمحن ب    ن س    اب وروى عنه    ا ع    دد م    ن الص    حابة ج    ابر ب    

 .الرياض:دار الوطنه  ،4 2 (  )ط ،  25/ العزازي ،عادل :األصبهان، حتقيق

  .املوصل:مكتبة العلوم واحلكم م،492 ( 3)ط،25 /35محدي السلفي،:م الكبري،سليمان الطَّبان،حتقيقاملعج (2)
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 .صاحٍل وشاء احلق تبارك وتعاىل تعجيل ثواب عمله؛عجرله له

َها                    لَيْ ؛ِإنر أُمريِت أُمرة  َمْرُحوَمة  ):  قَاَل َرُسوُل اهللِ  -5  اَعَذابُ هُ  ،يف اآْلِخرَةِ َذاب              عَ َس َعَلي ْ
نْ َيا  ب                       ملقصود ا"..و.عجرل اهلل:والشاهد يف احلديث قوله( ).(اْلَقْتلُ و  َوالزراَلزِلُ  الِفَتْ :يف الدُّ

 .(3)."للقطع بأنه البد من دخول بعضهم النار للتطهريهنا غالبها؛(األمة)
َأْعطَاُه اللرُه َما ،َمْن تَ َوضرَأ فََأْسَبَغ اْلُوُضوَء، ُْثر َصلرى رَْكَعتَ نْيِ يُِتمُُّهَما :)  قَاَل َرُسوُل اهللِ  - 

معجاًل،وتعجيل إجابة السؤال هو فعله :والشاهد يف احلديث قوله(2).(أَْو ُمَؤخِّرًاُمَعجًَِّلَِسَأَل 
 .تبارك وتعاىل

لُّ َما ُهَو َآٍت كُ :)ُه َكاَن يَ ُقْوُل ِإَذا َخَطبَ أَنر  َرُسْوِل اْللرهِ ْغَنا َعْن لب:قَالَ  َعْن اْبِن ِشَهابٍ  -4
، ْللرُه َما َشاَء اْمِر اْلنراِ ،ألَأَحد ، َواَل خَيَْف  ُلِاْللَِّهِفَ يُ ْعِجُلهُِيَ ْعجَِاَل اَل بُ ْعَد ِلَما ُهَو َآٍت،َقرِْيب 

ْبِعَد ، َواَل مُ َكاَن ، َوَلْو َكرَِه اْلنرا ُ َما َشاَء اْللرُه  َويُرِْيُد اْللرُه أَْمرَا،اَل َما َشاَء اْلنراُ ،يُرِْيُد اْلنراُ  أَْمرَا، 
والشاهد (2)(َواَل ُمَقرَِّب ِلَما بَ عرَد اْللرُه ، اَل َيُكْوُن َشْيء  ِإالر بِِإْذِن اْللرِه َعزر َوَجلر ِلَما قَ ررَب اْللرُه،
 اهلل فَ يُ ْعِجُلُه أحد،فإن أفعاله تبارك وتعاىل تقع وفق مشيئته وإرادته ال يَ ْعَجلُ :يف احلديث قوله
أمرًا ألن النا  تأخروا،فهو سبحانه له  ألنر النا  تعجلوا،وال يؤخر فال يعجل اهلل 
 .اْللق واألمر

َوبَِأِخي ،َوبَِأيب ُسْفَياَن،  اْللرُهمر أَْمِتْعِِن ِبَزْوِجي اْلنريبِّ ":رضي اهلل عنها قَاَلْت أُمُّ َحِبْيَبةَ  -9
َوَلْن َوأَيراٍم َمْعُدْوَدٍة،َوأَْرزَاٍق َمْقُسْوَمٍة،،اْللرَه آِلَِجاٍل َمْضُرْوبَةٍ ِإنرِك َسأَْلِت ): فَ َقاَل اْلنريبُّ .ُمَعاِويَةَ 

ِاْللَّهُِ َر َشْيئا َعْن ِحلِِّه، أَوْ ،َشْيئا قَ ْبَل ِحلِّهِ  يُ َعجَِّل أَْلُت اْللرَه َأْن يُِعْيَذكِّ ِمْن َعَذاٍب َوَلْو سَ يُ َؤخِّ
 (5).(اْلَقَّْبِ َوَعَذاَب اْلنراِر، َكاَن َخرْيا َوأَْفَضلَ 
                                 

سلس    لة :ص    حيح،انظر:،ق    ال الش    يخ األلب    ان49 4 :،رق    م احل    ديث33/252أخرج    ه اإلم    ام أمح    د ب    ن حنب    ل، ( )
 .،مرجع سابق454:،رقم احلديث29 /3،يحةاألحاديث الصح

 .السابق نفسهاملصدر  (3)

 .إسناده ضعيف:،قال الشيخ األرناؤوط34524:رقم احلديث،223/ ،اإلمام أمحد بن حنبل أخرجه (2)

 ه ، 233 (3)،ط5/299طارق حممد،:حتقيقغدادي املشهور بابن رجب احلنبلي،عبد الرمحن البفتح الباري، (2)
 .الدمام:دار ابن اجلوزي للنشر

،رق      م  3 /3بك     ري حي      ان،:فع     ال،عالء ب      ن حس      ام ال     دين اهلن      دي،حتقيقاألق      وال واألكن     ز العم      ال يف س     نن (5)
ص            حيح اب            ن :إس            ناده ص            حيح،انظر.ب            ريوت:،مؤسس            ة الرس            الةه 22 ( 5)ط  .2329:احل           ديث
 .4 34:،رقم احلديث4/325حبان،



تسعجاا  الااد   ي الُّنة  الةباة اال:  الثانيالباب     354 
،فكل ش   يء عن   ده تع   اىل بق   در ل   ن يعج   ل اهلل ش   يئاً قب   ل ِحلِّ   ه:والش   اهد يف احل   ديث قول   ه   

هل ا فه ي وقع ت بق در معل وم   حَّت األم ور ال يت دلر ت النص وص عل ى تعجي ل اهللمكت وب،
قدم واملؤخر كله من قضائه تعاىل وقدره الذي هو فعله وأمره ومكتوب

ُ
 .،فامل

 :أسلوب السُّنة النبوية يف عرض موضوع االستعجال

 :تعجال يف احلديث النبوي بأسلوبنيجاء عرض موضوع االس   
ن العجلة والتعجل اليت تتحدث ع األحاديث النبويةوذلك بذكر :النصأسلوب مباشر ب - 

تفريق بني مشتقاهتا وما تدل بذكر األلفاظ والظًا ومضموناً،تصرحيًا وتوضيحاً،واالستعجال لف
 .( )عليه
ومعناها  األحاديث،فمضمون األحاديث النبويةيُ ْفهم من مضمون :أسلوب غري مباشر -3
املراد من ؛وتشري إىل ،وله قرائن تدل عليهدث عن العجلة والتعجل واالستعجاليتح

  .(3)احللم واألناة:،مع ذكر نقيض االستعجال وهو،دون ذكر ألفاظهمضمونه
 :االستعجال يف األحاديث املكية خيتلف عنه يف األحاديث املدنية

االخ تالف ب  ني العه د املك  ي والعه  د امل دن ل  يس خاص  اً ِبوض وع االس  تعجال يف ال  دعوة 
س   المي ش   ريعة روعها،وذل   ك ألن ال  دِّين اإلإىل اهلل تعاىل،ب  ل يش   مل عام  ة أص   ول الش  ريعة وف

التق  دم بامل  دعو  :"ال  ذي ه  و ،وال تتحق  ق ه  ذه الثالث  ة إال ِب  نهج الت  درجبن  اء وتأس  يس وتربي  ة
م ن يتأم ل  وإنر  ...ُمصوص ة مش روعةٍ  رقٍ ْفَق طُ وِ  ،منه بَ لِ ما طُ  شيًئا فشيًئا للبلوغ به إىل غايةِ 
ج ك  ان درُ التر   أنر :يتض  ح ل  ه إىل ج  واره  إىل أن اخت  اره اهلل يف رس  الة اإلس  الم من  ذ بعثت  ه

والحظوا أن  ه الت  درج يف التش  ريع، رر رك العلم  اء ِس  لق  د أد و...مة الب  ارزة يف مس  ار الرس  الةالسِّ  
فإن ه ك ان ينف ر م ن ا ل و ن زل التش ريع دفع ة واح دة ،َم  ى إىل قبول النا  لألحك ام ال الفعَ أدْ 

 ...ه    الَ يثقل عل   ى ال   نفس محَْ ،ح    دةً وا م    ن الن   ا  لن   زول الف    رائض والن   واهي  ل   ةً  قبول   ه كث   ري  
ه يف ال  دعوة إىل ُج  تدرُ يف تبلي  غ اإلس  الم وال  دعوة إليه، هُج  تدرُ  ؛ج يف ال  دعوةدرُ نقص  د بالتر  و 

ونقله ا إىل الن ا    جه يف اخت اذ الوس ائل املناس بة لعم ل دعوت هدرُ وتَ ا وش ريعة،املوضوع توحي دً 

                                 
 .سيأيت بيانه يف الفصل األول والثان من هذا الباب(  )

 .ثان من هذا البابسيأيت بيانه يف الفصل األول وال (3)
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 .( )."مع املدعوين جه درُ جه يف اختاذ األساليب املناسبة يف الدعوة ، وكذلك تَ درُ وتَ 

 األحاديث الشريفة مفهوم التردرج يف الدعوة ألصول الشريعة وفروعها وقد ظهر جلياً يف
ية كان ،فاألحاديث الشريفة املكر (3)غوية واملوضوعية والنفسية والتشريعيةته اللُّ َتَدرُْج له دالالَ 

م هْ واملؤمنني معهم عن االستعجال يف ف َ   لصحابته الكرام موضوعها الرئيس هنيه
والعمل هبا،ومن ذلك استعجال انتصار اإلسالم على الُكفِر وأهله  مسائل االعتقاد

واستعجال هالكهم قبل بذل غاية الوسع واجلهد يف دعوهتم،واستعجال قتاهلم قبل فَ ْرِضِه من 
،أمار األحاديث النبوية املدنية فتوسع فيها مفهوم االستعجال ليتناسب من احلياة  الباري 

املدنية القائمة على تأسيس الدولة اإلسالمية األوىل،فجاءت األحاديث شاملة جلوانب 
يف اجلهاد والقتال،يف العالقة مع اليهود احلياة املتعددة،السياسية واالجتماعية واالقتصادية،

نافقني،يف املعامالت من البيع والشراء والتقاضي،يف العالقات بني النا ،ويف والنصارى وامل
الزواج والطالق،مشول غايته تربية املسلم على التخلق اللق احللم واألناة ، والتدبر يف عواقب 
األمور، مع وقايته من أن يكون االستعجال أسلوب يعتمده يف حياته،بل يضبطها بالقاعدة 

 .(2)(والَعَجَلُة ِمْن الَشْيطَان الَتأنر ِمْن اهلل ،) : العامة من حديثه
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 =،مركزوزارة الش    ئون اإلس    المية واألوق    اف،ه     4 2 (  )،ط32-2،،إب    راهيم املطل    قالت    درج يف دع    وة الن    يب  ( )

 .بتصرف بسي الرياض،:البحوث والدراسات،=

 .44-49خيتلف عنه يف السور املدنية،صاالستعجال يف السور املكية :انظر (3)

 .3 سبق ختريه ص (2)
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 صـل األولـــالفـ
  .يف الُسنَّة النبوية فيما يتصل بالدعاة إىل اهلل تعاىل االستعجال الوارد

 

 .كما جاء ذكرهم يف الُسنَّة النبوية أنواع الدعاة الذين استعجلوا:املبحث األول

 .الوارد ذكرهم يف الُسنَّة النبوية أسباب استعجال الدعاة:الثانياملبحث 

 .امُلوجَّه للدعاة املستعجلني أنواع اخلطاب اإلهلي:املبحث الثالث

فيما يتصل  خصائص االستعجال يف الدعوة إىل اهلل يف الُسنَّة النبوية:املبحث الرابع

 .بالدعاة إىل اهلل تعاىل
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ِاألول املبـــــحث
ِ.كما جاء ذكرهم يف الُسنَّة النبوية أنواع الدعاة الذين استعجلوا

 

 .الدعاة املستعجلني من األنبياء والرسل عليهم السالم:املطلب األول

 . الدعاة املستعجلني من املؤمنني:املطلب الثاني
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 : 
عمار جاء يف القرآن  أحكامًا أخرى زادت السرنة النبوية املطرهرة يف حكم االستعجال

عدا ،سبق ذكرهاحمددة  الكرمي،فعامرة اآليات القرآنية جاءت تنهى عن االستعجال يف صورٍ 
ُمفصِّلة جململ القرآن وُمبينُِّة له  وهذا يتناسب مع كون أحاديث الرسول  ( )واحدٍ  موضعٍ 

 االستعجالالتعجل و  قُ لُ خُ  بوية جعلتْ الُسنرة الن ،فإنر التحرميفإذا اقتصر النص القرآن على 
وتعجل واجب ومندوب ضمن األحكام التكليفية اْلمسة،فهناك استعجال حمرم ومكروه،

 .(3)ومباح
ويف هذا الباب يتم عرض االستعجال والتعجل حبسب األحكام التكليفية اْلمسة ،لبيان    

صدر من النا  من استعجال أو تعجل ،فليس كل تعجل استيعاب ما ياملنهج النبوي يف 
املطهررة أنر   مذموم ومنهي عنه، والقاعدة اليت مت استقراؤها من نصوص الكتاب الكرمي والُسنرة

 .كل استعجال فهو حمرم ،وليس كل تعجل واجب
معهم  التعايشإنر مقام الدعوة إىل اهلل تعاىل يقتضي تعليم النا  وتربيتهم من خالل و     

ال يصح يف حياة النا  وتوجيه سلوكهم،وإرشادهم إىل كل ما تستقيم حياهتم به،فهذا مقام 
،وآخر السرعة واملبادرة فيه واجبة ،وكل هُ لبُ طْ االستعجال فيه،ومقام آخر تكون األناة واحللم مَ 

ن يعلم ما سبق ال يتيسر للدعاة إىل اهلل تعاىل تطبيقه يف واقع النا  ؛حَّت يكونوا هم أول م
 .سواًء يف االستعجال أو التعجلبتفاصيل أحكامه 

وفيما يلي عرض لألحاديث الشريفة اليت توضح استعجال وتعجل الدعاة من األنبياء     
و استعجال حمرم ،واليت مشلت ما هة املؤمننيوالرسل عليهم الصالة والسالم وأتباعهم من دعا

 .وأحياناً تعجل مأمور به،وتعجل مباح وجائز
 

 
 
 

                                 
 .42الباب األول ص:انظر ( )

 . 4-54أنواع االستعجال يف الكتاب والُسنرة ص:انظر (3)
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ِ املـــطــلب األول
 :عليهم الصالة والسالم الدعاة املستعجلني من األنبياء والرسل

 :األنبياء عليهم الصالة  والسالم تعجاًل مباحًا كل  ْلُجَعَتتقرير  -1

 َوِإنِّ ،َدْعَوَتهُ  فَ تَ َعجرَل ُكلُّ َنيب  ،َدْعَوة  ُمْسَتَجابَة   ِلُكلِّ َنيب ):قوله ثبت عن رسول اهلل    
اَل  نَائَِلة  ِإْن َشاَء اللرُه َمْن َماَت ِمْن أُمريِت  يَفهِ  ،يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  َشَفاَعًة ألُمريِت  اْخَتَبْأُت َدْعَويت 
تبارك وتعاىل إالر  أنه ما من نيب بعثه احلقُّ  الشريف فيقرر هذا احلديث ( ).(ُيْشرُِك بِاللرِه َشْيًئا

حبًا لقومه وحرصًا عليهم ،وُيستفاد من هذا إباحة  - عدا رسول اهلل  -دعوته لَ جر عَ وت َ 
كما فيه داللة على أنر اللفظ يدل على املعىن ،(3)التعجل وجوازه ،وإن كان خالف األوىل

فيما لو كان اللفظ استعجل  الذي يتضمنه ، فلفظ التعجل الوارد يف احلديث معناه خيتلف 
 .لبيان اجلواز على العموم ،والثان للتحرمي واملنع فاألولْ كل نيب،

 :مأمورًا به  الصالة  والسالم تعجاًلاألنبياء عليهم كل  ْلُجَعَتتقرير  -2

َل ِإْفطَاَرنَ ):قوله ثبت عن رسول اهلل       َر ا،ِإنرا َمْعَشَر األَْنِبَياِء أُِمْرنَا َأْن نُ َعجِّ َوَأْن نُ َؤخِّ
يقرر هذا احلديث الشريف أنر األنبياء (2)(.َوَنَضَع أمَْيَانَ َنا َعَلى مَشَائِِلَنا يف الصرالَةِ َسُحوَرنَا،

عليهم الصالة والسالم قد أُمروا بالتعجل يف اإلفطار،فإن عبادة الصيام كانت مشروعة 
ڤ ):لألمم من قبلنا قال تعاىل ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

(ڦ ڦ ڦ ڦ
ُسنرة مشروعة لألنبياء وأُمهم ؛ريف اإلفطا تعجلال فكانت ُسنرةُ  (2)

على اللفظ  ،وداللته(5)ال صارف هلا بل ورد األمر هبا؛فداللة األمر بالتعجل باإلفطار صرحية
 .،فهنا لفظ التعجل لألمر وهناك للجواز واإلباحةكداللة احلديث السابق

                                 
 . 9سبق ختريه ص ( )

 .94ص:لالستزادة يف شرح احلديث انظر (3)

(  )،ط.2252:،رق          م احل           ديث225/ حمم          د ناص          ر ال          دين األلب          ان،ص          حيح اجل          امع الص          غري وزيادته،(2)
 .عمران:ه ،املكتب اإلسالمي3 2 

 .92 :،آية  البقرةسورة  (2)

ط ،5 2/2،ما جاء يف تعجيل الفطر:باب،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي،حممد املباركفوري:لالستزادة انظر( 5)
 .بريوت:دار الكتب العلمية(  )
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 : مع اخلضر  عجلة نيب اهلل موسى  -3

نَ  ا َوَعلَ ى ُموَس ى لَ ْوالَ أَنر  ُه َعجر َل لَ َرَأى اْلَعَج  َب ):قول  ه ثب ت ع ن رس ول اهلل     َرمْحَ ُة اللر ِه َعَلي ْ
 م  ع اْلض  ر س  بق احل  ديث ع  ن قص  ة موس  ى( ) (.َوَلِكنر  ُه َأَخَذتْ  ُه ِم  ْن َص  اِحِبِه َذَماَم  ة  

 أن   ه ل   وال وكي   ف أن   ه تعج   ل وَل يص   َّب يف رحلت   ه العملي   ة ال   يت انته   ت،واليت أخ   َّب الرس   ول 
لرأين ا العج ب م ن أخب ار اْلض ر عجلة موسى 

،وه ذا احل ديث النب وي ه و ال ذي (3)
نص اً،يف ح ني َل ي رد أحادي ث أخ رى تب ني عجل ة  عجل ة موس ى بنير وأظه ر في ه نبين ا 

 . من ذكرهم القرآن الكرمي من األنبياء عليهم الصالة والسالم
 :عند بئر زمزم عجلة هاجر عليها السالم أم إمساعيل  -4

ًنا :)أنه قال ثبت عن رسول اهلل      يَ ْرَحُم اللرُه أُمر ِإمْسَاِعيَل َلْواَل أَن رَها َعِجَلْت َلَكاَن َزْمَزُم َعي ْ
عن  أم إمساعيل بن إبراهيم عليهم السالم ،أمُّ نيب وزوجة نيب أخَّبنا رسول اهلل (2).(َمِعيًنا

أحاطته بيدها وجعلت تغرف منه لنفسها وولدها،ولوال هذه ؛فعندما نبع هلا ماء زمزم عجلتها
 .العجلة يف إحاطة املاء لكانت بئر زمزم عني معينا أكثر ُما هي عليه اآلن

 :لصالة العشاء إذا اجتمع الناس النيب حممد  ْلُجَعَت -5

َواْلَمْغِرَب ،َواْلَعْصَر َوالشرْمُس َحيرة  ،َكاَن ُيَصلِّي الظُّْهَر بِاهْلَاِجرَِة )أنه  ثبت عن رسول اهلل   
  من هديه(2).(َوالصُّْبَح ِبَغَلسٍ ،َوِإَذا قَ لُّوا َأخررَ  ،َواْلِعَشاَء ِإَذا َكثُ َر النراُ  َعجرلَ  ،ِإَذا َوَجَبتْ 

 ه  اعّجليف أول وق  ت الص  الة أن  ه إذا حض  ر  ع  اً غف  رياً م  ن الن  ا  خاص  ة ً  يف ص  الة العش  اء
خالفي  ة  فقهي  ة وه  ي مس  ألة،يرتي  ث يف إقام  ة الص  الة ح  َّت يتم  ع الع  دد الكثري؛وإذا ق  لر النا 

ويف ه  ذا دالل   ة (5).بأن  ه يف ص   الة الِعش  اء إذا كث  ر الن   ا  عجر  ل ال  راجح فيه  ا متابع   ة هدي  ه
 .على أنر بعض التعجل حممود ومشروع

                                 
 .2  سبق ختريه ص ( )

 .5  -3  ص:انظر (3)

 .3 22:رقم احلديث  ،9/234الطِّيب للجمعة ،:باب،أخرجه اإلمام البخاري (2)

 .523:، رقم احلديث 3/225إذا اجتمع النا  للعشاء، :،باب املرجع السابق (2)

 بريوت:مؤسسة الرسالةه ،232 (  )،ط3/235،عبد اهلل الرتكي:الفروع،حممد بن مفلح، حتقيق:لالستزادة انظر (5)
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 :يف وقت الربد لصالةل النيب حممد  ْلُجَعَت -6

 ( ).(َوِإَذا َكاَن اْلبَ ْرُد َعجرلَ ، ِإَذا َكاَن احلَْرُّ أَبْ َرَد بِالصراَلِة )أنه  ثبت عن رسول اهلل      

الرفق والرمحة باملدعوين ،فإذا كان فصل الصيف وم ا يرافق ه م ن ش دة احلر،جع ل  من هديه
وقت صالة الظهر حَّت يَّبد الوقت دون أْن خيرج ،فكان يأمر مؤذنه بتأخري اآلذان ح َّت ي َّبد 

، ويف احل   ديث دالل   ة عل    ى (3)الوق   ت ،وإذا ك   ان فص   ل الش   تاء عجر   ل الص   الة يف أول وقته   ا
أول وقته ا إذا َل يك ن هن  اك عل ة  مانع ة  ،وه و م ن التعجي ل احملم  ود  التعجي ل ب أداء الص الة يف

 .لصحابته ،وصار هدياً وُسنرًة متبعة بعده  الذي علمه الرسول
 :للعودة إىل املدينة ودعوة الصحابة للتعجل معه النيب حممد َتَعُجْل  -7

َفَمْن أَرَاَد ِمْنُكْم َأْن يَ تَ َعجرَل  ؛اْلَمِديَنةِ ِإنِّ ُمتَ َعجِّل  ِإىَل :)أنه قال ثبت عن رسول اهلل     
أن  فأحبر ، ْث قفل راجعاً إىل املدينة، غزا عليه الصالة والسالم غزوة(2).(َمِعي فَ ْلَيتَ َعجرلْ 

والشاهد يف .للتعجل معه ملن أراد  يتعجل يف العودة فتعجل يف السري ،ْث دعا أصحابه
ه ليس كل تعجل مذموم أو يف السري لبلوغ مراده ،فهذا دليل على أن احلديث هو تعجله 

يف العودة إىل املدينة  ،وبعضه مباح كفعلهمنهي عنه،فبعض التعجل واجب أو مندوب إليه
 .عاجالً غري آجل

 :حلاجة املسلمني لصدقة عمه العباس النيب حممد َتَعُجْل  -8

 احت اجفق د (2).(تَ َعجرَل ِمَن اْلَعبراِ  َص َدَقَة َع اٍم أَْو َص َدَقَة َع اَمنْيِ )أنهثبت عن رسول اهلل    
،ب أن أخ ذ ُم ن لدي ه ق درة وسرع عليه الص الة والس الم عليهم؛فاملسلمون يف زمن رسول اهلل 
ه   و التعج   ل ،والش  اهد م   ن األث  ر ومن أولئ  ك عم   ه العب   ا ق   دماً،وفض  ل زك   اهتم لع  امني مُ 
،فك     ان ذل     ك دل     يالً عل     ى ج     واز تعج     ل الص     دقة قب     ل حل     ول ال     ذي فعل     ه املص     طفى 

                                 
ه   22 ( 3)،ط244:،رقم احلديث329/ ،عبد الفتاح أبو غدة:اجملتىب من السنن،اإلمام أمحد النسائي،حتقيق ( )

 .حلب:مكتب املطبوعات اإلسالمية

،دار ه           9 2 (  )،ط49 / ،خال          د املش          يقح:ش          رح العمدة،أمح          د ب          ن تيمي          ة،حتقيق:لالس          تزادة انظ          ر(3)
 .الرياض:العاصمة

 .294 :، رقم احلديث5/222خرص الثمر ،:باب،أخرجه اإلمام البخاري( 2)

 .99سبق ختريه ص( 2)
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التعج  ل م  ا ه  و حمم  ود ب  ل ومطل  وب لتحقي  ق مقاص  د  نْ وه  و أيض  اً دلي  ل عل  ى أنر ِم  ( ).وقته  ا

 .الشريعة يف جلب املنافع ودفع املفاسد
 :اْلَأْنِبَياء َواْلرُُُّسل َعَلْيِهم اْلصَُّالة َواْلسَُّالم الفوائد الدعوية من استعجال

،وعاتبهم  تفرد القرآن الكرمي بذكر مواقف بعض األنبياء عليهم السالم الذين استعجلوا - 
أكثر بياناً  ْث جاءت األحاديث النبوية لتكونَ  – هوقد سبق ذكر  –اهلل تعاىل على ذلك 

قد تعجل فيها  كثرية لنبينا حممد  ال،فنجد مواقفوتفصيالً يف موضوع التعجل واالستعج
تعجاًل مشروعاً ،تارة يكون واجبًا وأخرى مستحبًا وثالثًة يكون مباحاً،فيجتمع النص القرآن 

ي حتقيق التوازن يف مع النص النبوي إلبراز مسة من أصول مسات التشريع اإلسالمي وه
اْلمسة حمققًا له توازنًا يتناسب مع ما  ،فينتقل فعله بني األحكام التكليفيةسلوك املسلم

لق اهلل تعاىل فيه من طبع العجلة،فلم يعل التعجل واالستعجال حمرما وُمنوعًا مطلقا خ
فيصطدم اإلنسان بني املشروع وبني ما ُفِطَر عليه،وَل يعله مباحًا مطلقًا فيتعثر اإلنسان يف 

نصر على نوعه،وجعل من التعجل شأنه كله،بل ضبطه؛فجعل من االستعجال ما هو حمرم و 
 .ما يثاب املرء على فعله

داللتها صرحية على بشرية  التنوع يف صور التعجل واالستعجال اليت فعلها نبينا حممد -3
ۆئ ) :وهو القدوة واألسوة لكل داعية يريد ابتغاء مرضاة اهلل،قال تعاىل الرسول  وئ ۇئ ۇئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
وعاتبه ربه  فقد استعجل (3)

أن يفقه الدعاة إىل اهلل تعاىل طبيعة املدعوين البيان؛املراد من ذلك و وتعجل وأثىن عليه ربه،
عليها،فيكون الدعاة مهيئون لتقبل كل ما يعرتي املدعوين من   اليت طبعهم وخلقهم اهلل

،وال يُردُّ أمر تلك التغريات إىل تقلبات وتغريات قد تعرتيهم يف باب احلسنات والسيئات
 ضعف التدين وعدم االلتزام به،فإن الفهم الواسع واإلدراك العميق الشامل من أسباب جناح

 .الدعاة يف التأثري على املدعوين
 
 

                                 
 .99ص: انظر ( )

 . 3:،آية  األحزابسورة  (3)
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ِالثــــاني املـــطلب
 :الدعاة املستعجلني من املؤمنني

  :بتحقيق نصر اإلسالم للرسول  ( ) خباب بن األرت الصحابي استعجال-1

ُيَصَّبِّ أصحابه  فاء يف العهد املكي،وكان رسول اهلل اشتد البالء على املسلمني الُضعَ      
ويعدهم بالفرج القريب للحال اليت هم فيها،ومع شدة التعذيب وطول البالء تَ َوجره الصحايب 

َوُهَو ُمتَ َوسِّد  َشَكْونَا ِإىَل َرُسوِل اللرِه ):َقالَ ف إىل رسول اهلل  َخبراِب ْبِن اأْلََرتِّ اجلليل 
َكاَن الررُجُل   :  قَال .َأاَل َتْدُعو اللرَه لََنا؛َأاَل َتْستَ ْنِصُر لََنا :بُ ْرَدًة َلُه يف ِظلِّ اْلَكْعَبِة قُ ْلَنا َلهُ 

َلُكْم حُيَْفُر َلُه يف اأْلَْرِض فَ ُيْجَعُل ِفيهِ  فَ ُيَجاُء بِاْلِمْنَشاِر فَ ُيوَضُع َعَلى َرْأِسِه فَ ُيَشقُّ  ،ِفيَمْن قَ ب ْ
ُه َذِلَك َعْن ِديِنِه َوميَُْشُ  بَِأْمَشاِط احلَِْديِد َما ُدوَن حلَِْمِه ِمْن َعْظٍم أَْو  ،بِاثْ َنتَ نْيِ  َوَما َيُصدُّ
ُه َذِلَك َعْن ِديِنهِ  ،َعَصبٍ  َعاَء ِإىَل َواللرِه لَُيِتمرنر َهَذا  ،َوَما َيُصدُّ اأْلَْمَر َحَّتر َيِسرَي الرراِكُب ِمْن َصن ْ

    ويف رواية(3).(َوَلِكنرُكْم َتْستَ ْعِجُلونَ  ،اَل خَيَاُف ِإالر اللرَه أَْو الذِّْئَب َعَلى َغَنِمهِ  ،َحْضَرَمْوتَ 
 .(2)(َفَجَلَس حُمَْمرًّا َوْجُههُ )
؟ وخاطب هوقعد من ضجعت اهلل؛ماذا جرى حَّت امحر وجُه املصطفى سبحانيا"  

أصحابه هبذا األسلوب القوي املؤثر، ْث عاتبهم على االستعجال؟ألهنم طلبوا الدعاء منه 
أال تدعو لنا؟أال :لبمن ذلك وهو الرءوف الرحيم بأمته،إن أسلوب الط ،كال؛حاشاه

وب أمضرها العذاب،وأهنكها اجلهد،وهدهتا يوحي ِبا وراءه وأنه صادر من قلتستنصر لنا؟
يعلم أن األمور  فتستدعيه،وهوس الفرج العاجل،وتستبطئ النصر البلوى،فهي تلتم

 .(2)."مرهونة بأوقاهتا وأسباهبا،وأنر قبل النصر البالء،فالرسل تُ ْبتلى ْث تكون هلا العاقبة
                                 

ص حايب، م ن الس ابقني، قي ل أس لم : حي َي أو أب و عب د اهلل بن جندل ة ب ن س عد التميم ي، أب و  خبراب بن األررتْ (  )
وملا أس  لم استض  عفه املش  ركون ،ان يف اجلاهلي  ة قين  ا يعم  ل الس  يوف ِبك  ةك  ، اد  س  تة، وه  و أول م  ن أظه  ر إس  المهس  

 42الكوف  ة فم  ات فيه  ا وه  و اب  ن ْث ش  هد املش  اهد كله  ا، ون  زل  ،دين  ه، فص  َّب، إىل أن كان  ت اهلج  رة ع  نفع  ذبوه لريج  ع 
روى ل ه . وع ا  جماه دا ،وه اجر طائع ا،رح م اهلل خباب ا أس لم راغب ا : من صفني مر بق َّبه، فق ال وملا رجع علي ،سنة

 .بق، مرجع سا 3/22األعالم ، الزركلي ،: انظر.23البخاري ومسلم وغريمها 

 .  22:، رقم احلديث233 /2عالمات النبوة يف اإلسالم،:باب،البخاري أخرجه اإلمام( 3)

 .إسناده صحيح:،قال الشيخ األرناؤوط59 32:، رقم احلديث23/43،أخرجه اإلمام أمحد بن حنبل (2)

 .الدمام:دار ابن اجلوزيه  ،3 2 (2)،ط25 الغرباء األولون،سلمان العودة،ص (2)
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استعجال الصحابي عبد اهلل بن رواحة -2
 :يف الدخول على أهله لياًل ( )

أن يط  رقهم ل  ياًل؛  عل  يهم إذا ق  دم؛الرج  ل ال  ذي ط  ال س  فره ع  ن أهل  ه  هن  ى رس  ول اهلل   
غيب ة ،وتس تر هدون أن يكون عندهم خَّب ع ن قدوم ه،وعلرل ه ذا النه ي ب أن متتش   الشعث

ُ
حد امل

فَ  الَ تَ  ْدُخْل َعلَ  ى  ؛لَ  ْيالً ِإَذا َدَخْل  َت :)قَ  الَ   َأنر النر  يب :قَ  الَ   فع  ن ج  ابر ب  ن عب  د اهلل
فَ َعَلْي    َك  ):قَ    اَل َرُس    وُل اللر    ِه :ج    ابر قَ    الَ .(َومَتَْتِش    َ  الشر    ِعَثةُ ،َحَّتر َتْس    َتِحدر اْلُمِغيَبةُ ،لِ    كَ َأهْ 

وهن  اك عل  ة  أخ  رى ه  ي من  ع التجس  س عل  ى الزوج  ة وختوينه  ا،ففي رواي  ة (3)(بِ  اْلَكْيِس اْلَك  ْيِس 
لَ  ُه لَ  ْيالً ، َأْن َيطْ  ُرَق الررُج ُل َأهْ   نَ َه  ى َرُس وُل اهللِ ):قَ  الَ   أخ رى ع  ن ج ابر ب  ن عب د اهلل

غيبات): أَنه قال رواية ويف(2)(.أَْو َيْطُلَب َعثَ رَاهِتِمْ يَ َتَخورنَ ُهْم،
ُ
ف إن الش يطان ،ال تَِلُجوا على امل

وََك اَن يَ ْأتِيِهْم َغ ْدَوًة   ،الَ َيْطُرُق َأْهَلُه لَْيالً )  وكان من هديه (2)(يري من أحدكم جمري الدم
  .(5).(أَْو َعِشيرةً 

يف بن   اء العالق   ة الزوجي   ة عل   ى أخالقي   ات وآداب  م   ا س   بق ه   و ج   زء م   ن م   نهج اإلس   الم   
وفي  ه إش  ارة إىل وبث روح الش  ك والغ  رية القاتلة،،محاي  ة األس  رة م  ن التص  دع والش  قاق وظيفته  ا

أنر ُمالف ة أو ت  رك مث ل ه  ذه اآلداب واألخ الق ق  د ي ؤدي إىل نت  ائج ال خ ري فيه  ا ،وم ن ذل  ك 
أَنر ُه قَ ِدَم ِم ْن   َع ْن َعْب ِد اللر ِه بْ ِن َرَواَح ةَ ف ما حدث مع الصحايب اجلليل عبد اهلل بن رواحة،

ء ، فََأَخ  َذ السر  ْيَف، يبَ ْيتِ  ِه ِمْص  َباح ، َوِإَذا َم  َع اْمَرأَتِ  ِه َش   َس  َفٍر لَ  ْياًل، فَ تَ َعجر  َل ِإىَل اْمَرأَتِ  ِه، فَ  ِإَذا يف
فََأْخبَ رَُه، فَ نَ َهى َأْن َيطْ ُرَق الررُج ُل َأْهلَ ُه   ، فَأََتى النريب ِإلَْيَك َعىنِّ ُفالنَُة متَُشُِّطِن: فَ َقاَلِت اْمَرأَتُهُ 

 .( ).(لَْيالً 

                                 
  ،مراء والشعراء الراجزينأل، يعد من ا صحايب: نصاري، من اْلزرج، أبو حممدألعبد اهلل بن رواحة بن ثعلبة ا ( )

وشهد بدرا وأحدا  ،ثِن عشرألوكان أحد النقباء ا ،نصارألوشهد العقبة مع السبعني من ا،كان يكتب يف اجلاهلية 
وكان  ،وصحبه يف عمرة القضاء، وله فيها رجز ،غزواته ىإحدعلى املدينة يف  واستخلفه النيب  ،واْلندق واحلديبية

 . ،مرجع سابق 2/9األعالم ،الزركلي ،: انظر.فاستشهد فيها ،أرض الشاميف مراء يف وقعة مؤتة ألأحد ا

 .2925:،رقم احلديث 39/  طلب الولد ،:البخاري،باب أخرجه اإلمام (3)

،رقم 5/34عبد القادر األرناؤوط،:،حتقيقالسعادات اجلزري ابن األثري،أبو جامع األصول يف أحاديث الرسول  (2)
 (ن.د)ه243 ( )،ط  223:احلديث 

 .5/34املرجع السابق ،  (2)

 .5/22املرجع السابق ، (5)

 .إسناده صحيح:،قال الشيخ األرناؤوط 542  :،رقم احلديث  /35، أخرجه اإلمام أمحد بن حنبل(  )
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َل يعل م ب  النهي فل م يتأرخ،ف  دخل عل ى أهل  ه مس تعجالً دون علمه  م  الص حايب اجللي  لإنر     

فلو َل حُتسْن زوجته التص رف،لكان عاقب ة ! ،فحمل سيفههُ وريبتَ  هُ فرأى من أمرهم ما أثار شكر 
ني فبر  ،َّبهُ عنها،ف ذهب لرس ول اهلل خُيْ  استعجاله غري حممودة العواقب ،ولكنها أحسنت بدفع هِ 

 .ة عن أهله،ألنه ليس من اْلري فعل ذلكبَ يْ الً ملن أطال الغَ لي له النهي عن الدخول
فع   ل االس   تعجال يف ال   دخول عل   ى املغيب   ات م   ن النس   اء دون  والش   اهد يف احل   ديث ه   و   

،فإن فيه تنبيه قوي بأن عواقبه غ ري  علمهن،وعلى ما يف هذا االستعجال من ُمالفة لسنته
الس   يئة ب  ني ال   زوجني م  ن الش   ك والريبة،والتجس   س األخ   الق منع   اً النتش  ار ،و حمم  ودة النتائج

    .األناة وعدم االستعجال: بالكيس وهو ،وقد أوصىاْليانةالتهمة بو 
 :يف العجلة واالستعجال مواقف اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب -3 

عم ر ب ن اْلط اب اْلليف ة الراش د  
ول  وال  ؛ اس تعجل فيه ال  ه مواق ف م ع رس ول اهلل  ( )

عل ى تنفي ذ م ا اس تعجل فيه،واس تعجاله م ا   ل ه وإرش اده للص واب،ألقدم   الن يب توجي ه
 :   كان إال غرية على الدِّين ومحيًة له، ومن تلك املواقف ما يلي

 :من شروط صلح احلديبية مع الرسول موقفه  -أ

أسر  س دول   ة اإلس  الم األوىل يف املدين   ة،وهو القائ  د األعل   ى يف الدول   ة؛فإذا   الرس  ول    
،كيف وه  و ن  يب بعث  ه اهلل للثقل  ني وأرس  له للن  ا   ألح  د مراجعت  هص  در أم  ره ف  ال حي  ق ب  ل حي  رم 

ق راره وعق  د الص لح م  ع كف  ار مك ة عل  ى ش  روط   اخت  ذ كاف ة،ومع ذل  ك يف غ زوة احلديبي  ة
أم راً ال خ  ري  رَ ظاهره ا اإلجح اف حب  ق املس لمني،ولكن ه ل يُظَ  ْن ِب ن ه  و رمح ة مه داة أن يق  رر 

هو صاحب رس ول اهلل وف اروق  ،وسيدنا عمر فيه للمسلمني،بأيب وأمي هو رسول اهلل
فأجاب ه ن يب اهلل إجاب ًة ه ي يف قراره،  اس تعجل وغل ب علي ه طبع ه فع ارض رس ول اهلل،األمرة

الف،وأيض اً تعل يم ارض وخيَُ َع ي ُ  تعليم ألمته من بعده إذا رأوا وَل أمر املس لمني يص در ق راراً أالر 
 ابالبي  ان هلم،ولكنه    مْ زَ ْل  يت  ه م  َّبرات ه  ذا القرار،وه   و غ  ري مُ ني مل  ن حت   ت والبر  ل  وَل األم  ر أن ي ُ 

فج  اء يف قص  ة ص  لح احلديبي  ة احل   وار .احلكم  ة وحس  ن التص  رف يف املواق  ف الص  عبة واحلرج   ة
 :  التاَل

                                 
شخص     يته وعص     ره،علي  س     رية أم     ري امل     ؤمنني عم     ر ب     ن اْلط     اب :انظ     ر لالس     تزادة م     ن س     رية الف     اروق  ( )

 .بريوت:،دار املعرفة للنشرم3224( 4)،ط44صالصاليب،
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َقْد أَرَاَد اْلَقْوُم الصُّْلَح ِحنَي بَ َعثُوا َهَذا  :قَالَ  فَأَتَاُه ُسَهْيُل ْبُن َعْمرٍو فَ َلمرا َرآُه النريبُّ )... 
نَ ُهَما  ،َوتَ رَاَجَعاَتَكلرَما َوَأطَااَل اْلَكاَلَم  فَ َلمرا انْ تَ َهى ِإىَل َرُسوِل اللرِه  .الررُجلَ  َحَّتر َجَرى بَ ي ْ
يَا  :َوَثَب ُعَمُر ْبُن اْلَْطراِب فَأََتى أَبَا َبْكٍر فَ َقالَ  ،فَ َلمرا اْلَتَأَم اأْلَْمُر وَلَْ يَ ْبَق ِإالر اْلِكَتابُ  ،الصُّْلحُ 

قَاَل  .بَ َلى :قَالَ  .لَْيُسوا بِاْلُمْشرِِكنيَ  َلْسَنا بِاْلُمْسِلِمنَي أَوَ  أَوَ ؛  أَبَا َبْكٍر أََولَْيَس ِبَرُسوِل اللرهِ 
لرَة يف ِديِنَنا فَ َعاَلَم نُ ْعِطي فَِإنِّ َأْشَهُد أَنرهُ  ؛يَا ُعَمُر اْلَزْم َغْرزَُه َحْيُث َكانَ  :فَ َقاَل أَبُو َبْكرٍ  .الذِّ
َلْسَنا  يَا َرُسوَل اللرِه َأوَ :فَ َقالَ  ُْثر أََتى َرُسوَل اللرِه  .َوأَنَا َأْشَهدُ  :قَاَل ُعَمرُ  .َرُسوُل اللرهِ 
لرَة يف ِديِنَنا :قَالَ  .بَ َلى :قَالَ  .لَْيُسوا بِاْلُمْشرِِكنيَ  أَوَ  ؛بِاْلُمْسِلِمنيَ   :فَ َقالَ  .فَ َعاَلَم نُ ْعِطي الذِّ

ُق  :ُعَمرُ  ُْثر قَالَ  .َلْن ُيَضي َِّعِِن وَ  ؛َلْن ُأَخاِلَف أَْمرَهُ  ؛أَنَا َعْبُد اللرِه َوَرُسولُهُ  َما زِْلُت َأُصوُم َوأََتَصدر
َحَّتر َرَجْوُت َأْن ،َُمَاَفَة َكاَلِمي الرِذي َتَكلرْمُت ِبِه يَ ْوَمِئذٍ  ،َوُأَصلِّي َوَأْعِتُق ِمْن الرِذي َصنَ ْعتُ 

رًا  .( ).(َيُكوَن َخي ْ
 عرف أنه كان متعجاًل يف موقفه هذا،وَل يدركدت األمور لعمر ولكن مع هذا عندما تبر "  

ْر عن هذا الفعل بالصالة والصيام والصدقة والعتق ُمافة  فكان ُيَكفِّ  بُ ْعَد نظر رسول اهلل
 .كالمه الذي دفعه إليه التعجل

إنر هذا املوقف ليس سهاًل،وإمنا قد يصدر من أُنا  غري الصحابة،وليس هلم إميان    
 ْث انقالبًا يف الدولة اإلسالمية،وقد يكون مع قائد غري رسول اهللفقد حُيْدِ  ،الصحابة

 .(3).(فيأمر بقتلهم فيبوء بإمثهم،ومن هنا تبدو خطورة التعجل يف املعارضة
واف ق عل ى تل ك  إن الشيء الذي َل يفهمه املتعجلون يف غزوة احلديبية هو أن الرسول"   

لبع  د نظره،فه  و يري  د ح  رب الدعاي  ة ض  د خص  مه،فلقد ش  نر املس  لمون عل  ى ق  ريش  الش  روط
ال  روجهم لزي   ارة البي   ت العتي  ق أض   خم ح   رب للدعاية،فلق   د أظه  روا تعظ   يمهم للبي   ت بص   ورة 
عملي     ة ال تقب     ل الش     ك واملماراة،فتس     امع الع     رب ب     ذلك،فلما أص     ررت ق     ريش عل     ى رج     وع 

 رمْ ،فليس هل ا أن حَت نيالعرب أن قريش ظلمت املس لم اعتَّبسلمني دون زيارة املسجد احلرام،امل
أح  داً ج  اء لتعظ  يم البي  ت م  ن زيارت  ه،بل إنر ه  ذه الدعاي  ة ك  ادت أن تث  ري حرب  اً أهلي  ة داخ  ل 

 بَ سَ قريش لصدها املسلمني عن البيت احلرام،ُما أكْ فكان هذا إثارة للرأي العام ضد ...مكة

                                 
 .إسناده حسن:،قال الشيخ األرناؤوط53 9 :، رقم احلديث29/244، أخرجه اإلمام أمحد بن حنبل( )

 .، مرجع سابق2 ، صوصحابته الكرام، عماد علي العجلة واألناة يف حياة النيب (3)
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ش نفسها واملنطقة اجملاورة هلا، ُمار س هرل عملي ة املسلمني عطف كثري من القبائل،وكثري من قري

 .( ).(وهبذا تصبح غزوة احلديبية حرب دعاية من الطراز املمتازفتح مكة فيما بعد،
 : مع الرسول ابن صياد من موقفه  -ب

 ابن صائد اليهودي الذي أثار الظنون حوله بأنه املسيح الدرجال،حتدث الرسولقصة    
،فعرف نيب اهلل أنر ابن صياد لن يعدو قدره،وهذا معه ليكتشف أمره وكان معه عمر

واستأذن الرسول لضرب عنقه،فجاء املنع من النيب ؛تعجلستصغريًا لشأنه،فأراد عمر أن ي
ن يستطيع عمر قتله لسابق لجال فله،ْث بنير له سبب املنع،بأنر ابن صياد لو كان هو الدر 

جال لو خرج يف النا ،وإن َل يكن ابن صياد هو الدجال فال ِبا يفعله الدر علم رسول اهلل 
 .خري يف قتل غالم صغري َل يذنب يف حق أحد

يف نَ َفر ِمن َأْصَحاِبه ؛َمر بِاْبن َصاِئد   َأن اْلنريب .)..:جاء يف سنن أيب داود الرواية التالية
اأْلُُطم بَِنا ِمن احلَِْجارَة  -اْلِغْلَمان ِعْند أُُطم َبِِن َمَغاَلةَوُهو يَ ْلَعب َمع ،ِفْيِهم ُعَمر ْبن اْلَْطراب

د أََتْشهَ :َظْهرِه بَِيِده ُْث قَال فَ َلم َيْشُعر َحَّتر َضَرب َرُسْول اْللره ،َوُهو َغاَلم -َمْرفُ ْوع َكاْلَقْصر 
ُْث قَال اْبن َصيراد .د أَنرك َرُسْول اأْلُمِّيِّنيَأْشهَ :فَ َنَظر إِلَْيه اْبن َصيراد فَ َقال:قَال؟َأنِّ َرُسْول اْللره

 : ُْث قَال َله اْلنريب .َآَمْنت بِاْللره َوُرُسِله:؟ فَ َقال َله اْلنريب َتْشَهد َأنِّ َرُسْول اْللرهأَ :  لِْلنريب 
ُْث قَال َرُسْول .َعَلْيك اأْلَْمر َخَل : فَ َقال َله اْلنريب .يَْأتِْيِِن َصاِدق وََكاِذب:؟ قَالَما يَْأتَِيك

ڳ ڳ ڳ)َوَخبرأ َله .نِّ َقد َخَبْأت َلك َخِبْيَئةإِ  :اْللره (گ گ گ ڳ 
قَال  (3)

َرُسْول  فَ َقال ُعَمر يَا.اْخَسأ فَ َلن تَ ْعُدو َقْدَرك:فَ َقال َرُسْول اْللره.ُهو اْلدُّخ:اْبن َصيراد
يَ ْعِِن  -ِإن َيُكن ُهو فَ َلن ُتَسلر  َعَلْيه :فَ َقال َرُسْول اْللره.اْئَذن َل فََأْضِرب ُعنُ َقه:اْللره

 .(2)(.َفاَل َخرْي يف قَ ْتِله ؛َوِإاَل َيُكن ُهو -الدرجرال 
 :من املنافق املثري للفتنة بني املهاجرين واألنصار موقفه  -ج

النفاق بذرة خبيثة تنفث خبثها أينما وجدت بيئة تستقبلها،وقد عاخ املسلمون مع 

                                 
 .بريوت:،مكتبة احلياةت.د( 3)،ط 94 صالرسول القائد، اللواء حممود شيت خطاب، ( )

 .2 :، آية الدخانسورة  (3)

ص  حيح :ص  حيح،انظر:،ق  ال الش  يخ األلب  ان2234:ديثرق  م احل  ،3/523،خ  َّب اب  ن ص  ياد:ب  اب،داود أخرج  ه أب  و (2)
 .2234:،رقم احلديث4/224داود،وضعيف سنن أيب 
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ويكفوا عن الكيد  أشد ما تكون املعاناة،فلم يفرت املنافقون منهم يف املدينة رسول اهلل
واليت أثارها رجل  واملكر واْلديعة،ومن ذلك قصة الفتنة بني املهاجرين واألنصار

َكَسَع َرُجل  ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن ):وهي نفاق عبد اهلل بن ُأيبر بن سلول،منافق،ونفخ فيها رأ  ال
َفَسِمَع َذِلَك  .يَا لَْلُمَهاِجرِينَ  :َوقَاَل اْلُمَهاِجرِيُّ .يَا َلأْلَْنَصارِ :فَ َقاَل اأْلَْنَصارِيُّ .َرُجاًل ِمْن اأْلَْنَصارِ 

َسَع َرُجل  ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن ك:اجْلَاِهِليرِة قَالُوا يَا َرُسوَل اللرهِ َما بَاُل َدْعَوى :فَ َقالَ  َرُسوُل اللرهِ 
 ؛فَ َعُلوَها :َدُعوَها فَِإن رَها ُمْنِتَنة  َفَسِمَع ِبَذِلَك َعْبُد اللرِه ْبُن ُأيَبٍّ فَ َقالَ :فَ َقالَ  ،َرُجاًل ِمْن اأْلَْنَصارِ 

َها اأْلََذلر أََما َواللرِه لَِئْن َرَجْعَنا ِإىَل اْلَمدِ   :فَ َقاَم ُعَمُر فَ َقالَ   فَ بَ َلَغ النريِبر .يَنِة لَُيْخرَِجنر اأْلََعزُّ ِمن ْ
اَل يَ َتَحدرُث النراُ  أَنر  ؛َدْعهُ : فَ َقاَل النريبُّ  .َدْعِِن َأْضِرْب ُعُنَق َهَذا اْلُمَناِفقِ  :يَا َرُسوَل اللرهِ 

َكاَنْت اأْلَْنَصاُر َأْكثَ َر ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن ِحنَي َقِدُموا اْلَمِديَنَة ُْثر ِإنر وَ  .حُمَمرًدا يَ ْقُتُل َأْصَحابَهُ 
  .( ).(اْلُمَهاِجرِيَن َكثُ ُروا بَ ْعدُ 

احلدث خطري ألنه متزيق للصف اإلسالمي بإثارة نعرة جاهلية جتد هلا صدى عند 
للحفاظ على متاسك الصف ؛ضعاف القلوب واإلميان،واحلكمة والعقل تقتضي التهدئة

اإلسالمي خاصًة والدولة اإلسالمية تواجه أعداء خارجيني خُيشى من استغالهلم ملثل هذا 
حاضرًا يف احلدث نفسه وَل يتجاوزه ألبعاده  الفتنة،فكان موقف اْلليفة الراشد عمر

  بن سلولاْلارجية،فكان االستعجال وسيلته لضب  أمر الفتنة بقتل رأسها عبد اهلل بن ُأيب 
اَل  ؛َدْعهُ :فجاء جواب الرسول.َدْعِِن َأْضِرْب ُعُنَق َهَذا اْلُمَناِفقِ  :يَا َرُسوَل اللرهِ  :فَ َقالَ 

فأبن سلول هو معلن إسالمه فهو حمسوب من .يَ َتَحدرُث النراُ  َأنر حُمَمرًدا يَ ْقُتُل َأْصَحابَهُ 
ق أْن يُقتل جلرائمه املتعددة،حلدثت فتنة ضمن اجملتمع املسلم، فلو قتله رسول اهلل وهو يستح

وقراف  ،وكانت عاقبة هذا االستعجال بالء أخطر ُما حدث،لكنهأكَّب لو قتله عمر
عند حدود اهلل ورسوله فاستجاب لنهي النبوي الذي ال يريد أن يتحدث النا  أنر حممداً 

 .يقتل أصحابه
 :حني قرأ القرآن على حرف ال يعرفه عمر من عمرو بن هشام  موقفه  -د

يتناوب هو وأحد الصحابة يف حضور جملس  كان اْلليفة الراشد عمر بن اْلطاب  
من حديث  مسعهلطلب العلم،فإذا غاب عمر حضر صاحبه فينقل له ما   رسول اهلل

                                 
 .2535:، رقم احلديث5 /5 ( سواَء استغفرت هلم:)قوله تعاىل: بابالبخاري، أخرجه اإلمام ( )
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يعلمه صحايب وال  ،ومع احلرص واجلد واالجتهاد يظل حديث رسول اهلل  رسول اهلل
 .وهذا أمر طبيعي وواقعي،يتعامل معه اإلنسان بفرح إذا بلغه علم َل يعلمهيعلم به اآلخر،

إنر شدة طبع اْلليفة الراشد جتعله يتعامل مع مثل هذه املواقف باستعجال ومبادرة قوية  
اْلَقارِيِّ أَنرُه َعْبِد الررمْحَِن ْبِن َعْبٍد يرهبونه وخيافون منه،ومن ذلك ما رواه  جعلت الصحابة

ْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَْطراِب :قَالَ  ْعُت ِهَشاَم ْبَن َحِكيِم ْبِن ِحزَامٍ  :يَ ُقولُ  مسَِ يَ ْقَرُأ ُسوَرَة  ( )مسَِ
أَْمَهْلُتهُ ُْثر  ؛وَِكْدُت َأْن َأْعَجَل َعَلْيهِ  ،أَقْ َرأَنِيَها وََكاَن َرُسوُل اللرهِ  ،اْلُفْرقَاِن َعَلى َغرْيِ َما أَقْ َرُؤَها

ْعُت َهَذا يَ ْقَرُأ عَ  :فَ ُقْلتُ  َفِجْئُت ِبِه َرُسوَل اللرِه  ،ُْثر لَبرْبُتُه ِبرَِدائِهِ  ،َحَّتر اْنَصَرفَ  َلى ِإنِّ مسَِ
 .اقْ َرأْ  :ُْثر قَاَل َل .َهَكَذا أُْنزَِلتْ :)قَالَ  .اقْ َرْأ فَ َقرَأَ  :ُْثر قَاَل َلهُ  .أَْرِسْلهُ  :فَ َقاَل َل .َغرْيِ َما أَقْ َرْأتَِنيَها

َعِة َأْحُرٍف فَاقْ َرُءوا ِمْنُه َما تَ َيسررَ .َهَكَذا أُْنزَِلتْ  :فَ َقالَ  .فَ َقَرْأتُ   .(3).(ِإنر اْلُقْرآَن أُْنزَِل َعَلى َسب ْ

هو من يروي احلادثة وخيَّب أنه كاد أْن يعجل عليه وهو يقرأ، لكنه تريث ْث أخذ  فعمر  
أْن طلب  ،فأول ما فعله منكرًا قراءته اليت ختالف قراءة عمر هلل هشام بردائه لرسول ا
 .فأقرر قراءة هشام ْث طلب منه أن يقرأ فقرأ على حرف قرأ به  ؛من عمر إرسال هشام

لعقوبة قبل أن جتعله يسارع يف إنزال ا،يرهبون عمر وخيشونه لشدٍة فيه كان الصحابة   
 احللم واألناة،فلما توىل أمر املسلمني م من رسول اهلل تعلر   ،لكنهيعلم تفاصيل احلدث

 .َل يكن مثرة عبقرٍي يفري مثل فريه
 :اعدل يا حممد:من ذي اخلويصرة الذي قال لرسول موقفه  -هـ

َوُهَو يَ ْقِسُم ِقْسما ِإْذ  بَ ي َِّنا ََنُْن ِعْنَد َرُسْوِل اْللرهِ : قَالَ  (2)َسِعْيٍد اْْلُْدرِير و أَبَ )روى    
َويْ َلَك :)اَل َرُسْوُل اْللرهِ فَ قَ .َرُسْوَل اْللرِه اْعِدلْ  يَا:ِمْن َبِِنر مَتِْيٍم فَ َقالَ  َوُهَو َرُجل  ،َجاَءُه ُذْو اْْلَُوْيِصرَةِ 

َأْضِرْب ُعنُ َقُه  ؛ِه اْئَذْن َلَ ِفْيهِ َرُسْوَل اْللر  يَا:؟ قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَْطرابِ (.َوَمْن يَ ْعِدُل ِإَذا َلَْ َأْعِدلْ 
َوِصَياَمُه َمَع  ،فَِإنر َلُه َأْصَحابا حَيِْقُر َأَحدُُكْم َصاَلَتُه َمَع َصاَلهِتِمْ ؛َدْعهُ ) :قَاَل َرُسْوُل اْللرهِ 

                                 
،رض  ي اهلل  أس  لم ي  وم ف  تح مك  ة ،اب  ن ص  حايب ايبص  ح: س  ديألب  ن خويل  د القرش  ي ا هش  ام ب  ن حك  يم ب  ن ح  زام ( )

 .، مرجع سابق 9/95الزركلي، األعالم،: انظر.،وهو صاحب اْلَّب يف قصة الفاروقعنهما

 . 332:، رقم احلديث  9/3كالم اْلصوم بعضهم يف بعض ،:أخرجه اإلمام البخاري ،باب (3)

  ص حايب، ك ان م ن مالزم ي الن يب: اْلزرج ي، أب و س عيد ،نص اريألا،سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد اْلدري (2)
األع الم، الزركل ي، : انظ ر. تويف يف املدين ة،ح ديثا 42  ول ه  اثنيت عشرة غزوة،غزا  ،وروى عنه أحاديث كثرية

 .مرجع سابق ،2/94
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َكَما مَيُْرُق اْلسرْهُم ِمْن اْلررِميرِة   ْسالمِ إلمَيْرُقُ ْوَن ِمَن ا ،يَ ْقَرُؤْوَن اْلُقْرَآَن اَل ُيَاِوُز تَ رَاِقيَ ُهمْ ،ِصَياِمِهمْ 
 ىَل إُْثر يُ ْنَظُر  ،رَِصاِفِه َفاَل يُ ْوَجُد ِفْيِه َشْيء   ىَل إُْثر يُ ْنظَُر  ،َنْصِلِه َفاَل يُ ْوَجُد ِفْيِه َشْيء   ىَل إيُ ْنَظُر 
َسَبَق  ،ُقَذِذِه َفاَل يُ ْوَجُد ِفْيِه َشْيء   ىَل إُْثر يُ ْنَظُر -َوُهَو اْلِقْدُح  -ِه َفاَل يُ ْوَجُد ِفْيِه َشْيء  َنِضيِّ 

َوَمَثُل اْلَبْضَعِة َتَدْرَدُر  ،َآيَ تُ ُهْم َرُجل  َأْسَوُد ِإْحَدَى َعُضَدْيِه ِمْثُل َثْدِي اْلَمْرأَةِ ،اْلَفْرَث َواْلدرمَ 
  .(خَيُْرُجْوَن َعَلَى ِحنْيِ فُ ْرَقٍة ِمْن اْلنرا ِ 

ْعُت َهَذا ِمْن َرُسْوِل اْللرِه  :قَاَل أَبُ ْو َسِعْيدٍ     َوَأْشَهُد َأنر َعِلير ْبَن َأيبْ طَاِلٍب  فََأْشَهُد َأنِّْ مسَِ
َحَّترَ َنَظْرُت ِإلَْيِه َعَلَى نَ ْعِت  ،فَاْلُتِمَس فَ ُوِجَد فَُأيتَ ِبهِ  ،فََأَمَر ِبَذِلَك اْلررُجلِ ،قَاتَ َلُهْم َوأَنَا َمَعهُ 

 .( )(.الرِذْي نَ َعتَ َرُسْوِل اْللرِه 
كتاب اهلل تعاىل،فخرجت على املسلمني تقتلهم   مِ هْ اْلوارج فئة مسلمة ضلرت يف ف َ   

السابق يذكر فيه احلوار الذي حصل بني  وتستبيح دماءهم احمَلررمة،وحديث أبو سعيد 
طلب هو  ،والشاهد من احلديث(3)وبني زعيم اْلوارج األول ذو اْلويصرة رسول اهلل

بعدم العدل يف  قتل ذو اْلويصرة ملا اهتم رسول اهلل اْلليفة الراشد عمر بن اْلطاب
رسول اهلل وهو ًا وفاحشًا باالعرتاض على اْلويصرة ارتكب منكرًا  كبري قسمة الغنائم،ذو 

َويْ َلَك َوَمْن يَ ْعِدُل ِإَذا َلَْ ) :عليه بأن قال ،ولذلك كان جوابهأمني السماء على الوحي
اْلويصرة وضرب عنقه  ذو قتل أراد لقوة إميانه،ونصرًة لرسول اهلل عمر لكنر  (.َأْعِدلْ 
السلوك الواجب فعله يف مثل هذه املواقف ،هو تركه وعدم النظر لشأنه،ألنه  إىل فردره 

هلم  سيأيت يوم يسوق ذو اْلويصرة نفسه ومعه آخرين على شاكلته إىل املوت سوقا،ألنر 
 .يف األمر كِلهِ  زكو وَتْطُهر ِبتابعة هديهنفوساً َل ت

 :من حاطب بن بلتعة  موقفه  -و

والشاهد فيها هو موقف اْلليفة الراشد عمر (2)سبق ذكرها قصة الصحايب حاطب    

                                 
  42 :،رقم احلديث22 /5 عما يكون،  إخباره:ببا صحيح ابن حبان،حممد بن حبان التميمي، ( )

 .بريوت:الرسالةمؤسسة ه  ،2 2 (3)ط

 .القاهرة:دار ابن اجلوزي ،ه 234 ( )،ط25صفكر اْلوارج والشيعة ،حممد علي الصاليب،:لالستزادة انظر (3)
ص        فات اْل        وارج ،ط :،ب        اب5 / ،نتس        ب لقس        الم وموق        ف اإلس        الم منها،غال        ب الع        واجيوف        رق معاص        رة ت

  .املدينة املنورة:ملنار،مكتبة أضواء اه2 2 (3)

 .22 القصة ص:انظر (2)
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وكان قول ووصفه بأنه منافق،أن يقتله؛من حاطب؛إْذ طلب من رسول اهلل   بن اْلطاب
السبب الذي  َّبهُ حَّت خيُ ؛أالر يتعجل عليه  بعد أن طلب حاطب من رسول اهلل عمر

 .لقد صدقكم:ْث قال فسمع منه رسول اهللدفعه لفعل ما فعل،
قه رسول اهلل    وعفا عنه،ْث جاء رد فعل الصحايب اجلليل  لقد صدق حاطب،وصدر
صدور العفو طلب هذا الطلب بعد  عمر!بأن يضرب عنق حاطب فهو منافق عمر

 .من رسول اهلل وبعد ظهور البيرنة واحُلجرة على صدق إميان حاطب
وخوفه من أْن يكون ،على دينه داللته قوية على غريته إنر فعل اْلليفة الراشد عمر    

إنه منافق،لكنر رسول :سببًا هلزمية املسلمني لذلك قال عنه فعل الصحايب اجلليل حاطب
يَا َرُسوَل  :قَاَل ُعَمرُ  .َلَقْد َصَدَقُكمْ : فَ َقاَل َرُسوُل اللرِه )...حاطب بنير له مكانة اهلل

َوَما يُْدرِيَك َلَعلر اللرَه َأْن  ؛ِإنرُه َقْد َشِهَد َبْدرًا :قَالَ  .اللرِه َدْعِِن َأْضِرْب ُعُنَق َهَذا اْلُمَناِفقِ 
 .( ).(اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم فَ َقْد َغَفْرُت َلُكمْ  :َيُكوَن َقْد اطرَلَع َعَلى َأْهِل َبْدٍر فَ َقالَ 

موق  ف فك  ان حج  م املعص  ية ال  يت فعله  ا حاط  ب :احل  دث م  ن زاوي  ة إىل نظ  ر عم  ر لق  د  
طلب ف؛عل     ى املس     لمني وهي اجل     سُّ ،متس     اوياً م     ع حج     م املعص     ية ال     يت ح     دثت عم     ر
ها بَ ،ونوع املعص  ية وس  بَ نظ  ر للح  دث م  ن كاف  ة زواي  اه،فنظر ملكان  ة حاط  ب ،ورس  ول اهللقتله

النظ      ر لنت      ائج احل      دث واس      تدراك س      لبياته قب      ل  وَل ي      نَس و ي      ع مالبس      ات احل      دث،
 .مثاالً للنيب احلليم ،والنيب القائد ،والنيب الذي يعدل يف شأنه كله ،فكان استفحاله

 :الفوائد الدعوية من استعجال الدعاة املؤمنني

م    ع أص    حابة املق    ربني من    ه والب    ارزين وال    ذين هل    م ق    دم س    بٍق يف  حي    اة الرس    ول إنر -   
ب  املواقف ال  يت يتعج  ل  ةوغني   ةثري  حي  اة ؛اإلس  الم يف ب  اب االس  تعجال يف ال  دعوة إىل اهلل تعاىل

األخي  ار م  ن الص  حابة،يتعجلون حب  اً هلل ورس  وله ،واس  تجابًة ألمرمه  ا،ويف ح  اِل تعجله  م فيه  ا 
معه        م ُمرش        داً وُموِجه        اً وُمبِّيناً،وناهي        اً وزاج        راً  وح        اِل اس        تعجاهلم ك        ان املص        طفى 

مص  دراً ومرجع  اً يُ ْرج  ع إليه،وُيستش  هد ب  ه تعت  َّب ،ول  ذلك س  ريهتم ومانع  اً،فتعلموا من  ه وفقه  وا
دون غ ريهم  بص حابة رس ول اهللض رورة تق دمي االهت داء واالقت داء احلاج ة إىل  ولذلك تصري

 .؛حاجة ُملحرة وضرورية  فيمن أتى بعدهم
                                 

 .22 سبق ختريه ص ( )
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 .وسلوك التعجل واالستعجال( )وثيق بني مسات الشخصيةارتباط  إثبات وجود -3
والشخص ية ال يت ،(3)قسرم على الن ا  أخالقه م كم ا قسر م أرزاقه م ال خالف بأنر اهلل ف   

تك    ون أفعاهل    ا قريب    ة م    ن  نْ ه    ي م    ن أق    رب الشخص    يات أِلَ الق    وة والش    دة  متي    ل إىلمساهت    ا 
،مع وج   ود الق   درة عل   ى ض   ب  انفع   ال االس   تعجال وتغي   ريه إىل س   لوك االس   تعجال والتعج   ل

ن    يب اهلل  الس    مات الشخص    ية لكل    يم ال    رمحنواألن    اة،ومن أق    وى الش    واهد عل    ى ذلك؛احلل    م 
 ،فقد صحر ع ن رس ول اهلل وسيدنا اْلليفة الراشد عمر بن اْلطاب موسى ورسوله

 :الرواية التالية
يَا : فَ َقاَل أَبُو َبْكرٍ .(َهُؤالَِء اأُلَساَرى؟  َما تَ ُقولُوَن يف):قَاَل َرُسوُل اللرهِ َلمرا َكاَن يَ ْوُم َبْدٍر )   

ُهْم َلَعلر ا يَا َرُسوَل : َوقَاَل ُعَمرُ .للرَه َأْن يَ ُتوَب َعَلْيِهمْ َرُسوَل اللرِه قَ ْوُمَك َوَأْصُلَك اْسَتْبِقِهْم َواْسَتِتب ْ
بُوَك َوَأْخَرُجو  يَا َرُسوَل اللرِه أَْنَت :َعْبُد اللرِه ْبُن َرَواَحةَ  َوقَالَ .ْمُهْم فَاْضِرْب َأْعَناقَ ُهمْ َك َقدِّ اللرِه َكذر

  َفَسَكَت َرُسوُل اللرهِ  :قَالَ  .َعَلْيِهْم نَارًا ُْثر أَْلِقِهْم ِفيهِ  يَواٍد َكِثرِي احلََْطِب فََأْضرِِم اْلَوادِ  يف
ْوِل يَْأُخُذ ِبقَ : ْوِل َأِِب َبْكٍر َوقَاَل نَا   يَْأُخُذ ِبقَ  :فَ َقاَل نَا    .فَ َلْم يَ ُردر َعَلْيِهْم َشْيًئا ُْثر قَاَم َفَدَخلَ 

ِإنر  ): فَ َقالَ  ُْثر َخرََج َعَلْيِهْم َرُسوُل اللرهِ .يَْأُخُذ ِبَقْوِل َعْبِد اللرِه ْبِن َرَواَحَة : ُعَمَر َوقَاَل نَا   
ُ قُ ُلوَب رَِجاٍل ِفيِه َحَّتر َتُكوَن أَْلنَيَ ِمَن اللرَبِ  ُد قُ ُلوَب رَِجاٍل ِفيِه َحَّتر  ،اللرَه لَيُ َلنيِّ َوِإنر اللرَه لَُيَشدِّ

ڄ):َوِإنر َمثَ َلَك يَا أَبَا َبْكٍر َكَمَثِل ِإبْ رَاِهيَم قَالَ ،َتُكوَن َأَشدر ِمَن احلَِْجاَرِة   ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڇ ڇ ڍ (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
َمثَ َلَك يَا أَبَا َبْكٍر َكَمَثِل ِعيَسى َوِإنر  (2)

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ) :قَالَ  (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
ُعَمُر َمَثُل َوِإنر َمثَ َلَك يَا  (2)

ېئ ) :قَالَ  ُموَسى ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

(ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب
َوِإنر َمثَ َلَك يَا  (5)

                                 
: انظر."ميل ثابت نسبيًا إىل نوع معني من السلوك،أي يبدو أثره يف عدد كبري من املواقف املختلفة:السِّمة هي" ( )

 .الرياض:،مؤسسة اجلريسيه222 (5)،ط   صما حتت األقنعة ،حممد فاحل الصغِّري،

 . 2-22األدلة الشرعية على تقسيم األخالق إىل فطرية ومكتسبة ص:انظر مطلب (3)

 . 2:، آية إبراهيم سورة (2)

 .9  :، آية املائدةسورة  (2)
 .99:،آية  يونسسورة  (5)
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(ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ) :ُعَمُر َكَمَثِل نُوٍح قَالَ 
َفِلَتر أَنْ ُتْم  ( ) َعاَلة  َفاَل يَ ن ْ

ُهْم ِإالر ِبِفَداٍء َأْو َضْربَِة ُعُنٍق   .(3)(َأَحد  ِمن ْ
فه    ذه الرواي    ة تب    ني بوض    وح االخ    تالف يف احلك    م عل    ى األس    رى بن    اًء عل    ى االخ    تالف    

 الس الم ولص احيب رس ول اهللالص الة و احلاصل يف مسات الشخصية لرسل اهلل تع اىل عل يهم 
 .رضي اهلل عنهما

 ثالث  ة مواق  ف يف التعج  ل ذكره  ا الق  رآن الكرمي،أم  ار اْلليف  ة الراش  د عم  ر وملوس  ى    
 .(2)،والكل يتمع يف أنر غايته ومناه رضوان اهلل تعاىلاملواقف السابقةفله 
ِيلَّ    ِإنَِِِِّ تغيي  ِالل لووِعتعليل  هِم عِاناع تعِال   تعجتعِإل لُِللُ ألِال ل  ٌِعاَّن ت ِ م   

ِ.اهللِتعتللِلعبتد ِعلٌِيمنعهِعنهٌ
 

 

 
   

  
 
 
 

                                 
 . 3:، آية نوحسورة ( )

،وأخرجه ،مرج   ع س   ابق2332 :، رق   م احل   ديث 23/ مف   اداة الرج   ل،:يف الس   نن الكَّبى،ب   اب البيهق   يأخرج   ه  (3)
إس    ناده :،ق    ال عن    ه احمل    دث أمح    د ش    اكر2293 :،رق    م احل    ديث334/5اإلم    ام أمح    د ب    ن حنب    ل يف مس    نده،

 :املوس     وعة احلديثي     ة:رجال     ه ثق      ات،انظر:،وق     ال عن     ه /94ض     عيف،وأخرجه اهليثم     ي يف جمم     ع الزوائ     د،

http://www.dorar.net 

 .،مرجع سابق35ص،العجلة،عبد العزيز النغيمشي:يف كتاب  العجلة ومسات الشخصية:مطلب:لالستزادة انظر (2)
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 املبـــحث الثــاني
 .أسباب استعجال الدعاة الوارد ذكرهم يف الُسنَّة النبوية

 

 .أسباب مشروعة:املطلب األول

 .أسباب غري مشروعة ومنهي عنها:املطلب الثاني
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 ــلب  اوأللامل
 :مشروعةأسباب 

 .(1)السالم يف تقدمي اخلري ألقوامهمالصالة و سببه رغبة األنبياء عليهم  تعجل   -1
 .(9)بفعل عبادة سببه أمر اهلل  تعجل   -9
 .(3)سببه احلياء تعجل   -3
 .(4)سببه قلة املعرفة واخلربة مقرونة بالضعف البشري تعجل   -4
 .(5)سببه مراعاة مصاحل الناس وأحواهلم تعجل   -5
سببه الرغبة من القرب من الرسول  تعجل   -6

(6). 
وعدم املؤاخذة عليه إْن  ومشروعيته املقصود بالسبب املشروع هو جواز هذا السبب   
العقوبة إماَّ  ويرتتب على التعجل بالقيام به املثوبة واألجر،وعلى تأخريه أو عدم تنفيذه،وقع

؛وذلك يف بعض األسباب وليس احَلرَْج والعسرأو تفويت املصلحة الراجحة اليت بفواهتا يقع 
 :قسمان -أي السبب -وهو،كلها
 :وطلبه على وجه اإللزام واملبادرة ما أمر به الشارع :األول  
وجعله ُسنَّة األنبياء واملرسلني ،وخمالفة اليهود يف ذلك طاراألمر بتعجيل اإلف:من مثل    

وأتباعهم من بعدهم،وكذلك التعجل بالتوبة من الذنوب واملبادرة  عليهم الصالة والسالم
بينه   فيحول اهلل،وتصعْب توبتهكي ال ترتاكم اخلطايا على قلب املسلم فيقسو قلبه إليها،

يُوجب تأخريه ألن ن ياع باجلنازة،واإلسراع بسداد الدَّ واإلسر ،أيضًا التعجل باحلجو وبني قلبه،
،وغريها من التكاليف الشرعية املأمور بأدائها على وجه العجلة يف الدنيا والقرب عقوبةال
اإلسراع؛وعدم التواين يف تنفيذها،ملا يرتتب على التأخر من آثار على العمل،واليت هي يف و 

 .حق الدعاة من األنبياء عليهم الصالة والسالم ومن بعدهم من الدعاة أوىل وأوجب
                                 

 .964ص:انظر (1)

 .965ص:انظر (9)

 .965ص:انظر (3)

 .965ص:انظر (4)

 966ص:انظر (5)

 966ص:انظر (6)
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 :على وجه االستحباب أو اإلباحة طلب التعجل به ما كان:الثاين
بالقدوم  وله أثره على املتعجل وعمله،مثل تعجل الصحايب اجلليل عبد اهلل بن مسعود    
رغبًة يف القرب من  لَ ،تعجَّ املدينة من احلبشة وترك الوفد الذين هاجر معهم من مكة إىل

ل من علم النبوة فقد شهد الغزوات كلها وهن ؛فكان أثر ذلك واضحًا عليه ، الرسول
بَ َعثَ َنا َرُسوُل اهلل ِإىَل النََّجاِشيِّ ، َوََنُْن ََثَانُوَن َرُجاًل ):قَالَ  ِد اهلل ْبِن َمْسُعود  َعْن َعبْ ف.مباشرة
،َوَمعَ  أَْدَرَك ُُثَّ تَ َعجََّل َعْبُد اهلل ْبُن َمْسُعود  َحَّتَّ ...ْبُن َمْظُعونَ َوُعْثَماُن َنا َجْعَفُر ْبُن َأيب طَاِلب 
 .(1).(َبْدرًا
واعتذاره عن مواصلة الرحلة  مع اخلضر ْل نيب اهلل موسىعجُ ومن األمثلة تَ     

إياها   العلمية استحياًء منه،وتعجل كل األنبياء للدعوة املستجابة اليت وهبهم اهلل
عليهم الصالة والسالم  رغبتهموقوة  حرصهمشدة تعجلهم  سببُ و ،باستثناء رسولنا حممد

 ،والذيعليهم ألنه مل يتعجل يف إيصال اخلري ألقوامهم،وهذا التعجْل يُْظِهْر فضل رسولنا
منعه هو نفس شدة احلرص وقوة الرغبة يف إيصال اخلري ألمته،اليت هي موجودة عند إخوانه 

 . يف النبوة والرسالة
يف موق  ف م  ن ؛هم  ن أُمتِ   ه  م أه  ل املعاص  ي والكب  ائر أش  د النَّ  اس حاج  ًة ل  دعوة الن  يبإنَّ    

دعوت ه املس تجابة  أصعب املواقف وه و ي وم يق وم الن اس ل ربِّ الع املني ي وم احلس اب،فتأخريه
،وُيض  اإ إلي  ه عل  يهم الص  الة والسالم ل  ذلك املوق  ف فق  ه وفض  ل زاد ب  ه عل  ى األنبي  اء والرس  ل

 يراع ين ك اكان ملراعاة مصاحل أمته وتيسري أمورهم،وقد سبق أنه    تعجلْ  يوم أنْ  أنَّ تعجله 
وق     ت إقام     ة الص     الة يف فص     ل الص     يف والش     تاء،حال احلَّ     ر والربد،وح     ال  الن     اسظ     روإ 

 .اجتماعهم للصالة قلًة وكثرةً 
هدف   ه األعل   ى صقي   ق مص   احل امل   دعوين م   ع ،يض   ع منهج   اً لتعج   ل الدعاة وه   و ب   ذلك    

 عة للناس م عْل الدعاة هو ضمان صقيق املصلحة املشرو مراعاة ظروفهم وأحواهلم،فشرط تَ َعج  
 .انضباط هذه املصاحل بالضوابط الشرعية املستمدة من وجود رابط مشرتك للمواقف املتشاهبة

الم ة  أو الدعاة يتعجلون واليت ليس عل يهم فيه ا مَ ومن أسباب التعجل اليت جعلت بعض     
مقرون    ة بض    عف  ما ك    ان س    بب وقوع    ه ع    دم العل    م واملعرف    ة،خ    الإ األفض    لا ه    ي إُث إنَّ    

                                 
 .حسن:احملدث أمحد شاكر،قال عنه 4422: ، رقم احلديث7/422،يف مسنده اإلمام أمحد بن حنبل أخرجه(1)
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 .،وهذا النوع من األسباب قد يكون هو األقوى تأثرياً يف تعجل الدعاةالبشر
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 ــلب  الثانيامل
 :َأْسَباٌب َغْيَر َمْشُرْوَعٍة

 .(1)استعجال سببه قلة الصرب وشدة البالء -1 
 .(9)استعجال سببه الريبة والشَّك -9 
 .(3)للمواقف واألحداث دون تقدير املصاحل البعيدةالنظرة القريبة استعجال سببه  -3 
 .(4)يف الطباع لقوةاستعجال سببه الشِّدة وا -4 
 .(5)استعجال سببه اجلهل حبقائق األمور وجمريات األحداث يف واقع الناس -5 
 .(6)استعجال سببه التصورات اخلاطئة عن الناس -6
 .(7)أصناإ الناساستعجال سببه األسلوب الواحد يف التعامل مع  -7
صور االستعجال املنهي عنها سببها دافع غري مشروع،واملقصود بالدافع أو السبب غري   

 :املشروع أمران
 .هنى عنه ومنعه  أنَّ الشارع: األول
 .أنَّ السبب خيالف مبادئ اإلسالم ويتعارض مع منهجه األخالقي:الثاين 
خت وين املس لمني والش ك ف يهم وتتب ع ع وراهتم والتجس س عل يهم :ومن أمثلة األم ر األول 

ا االستعجال يف احلكم على الناس،وال ذي هَ ت ُ والريبة فيهم بصورة تؤدي إىل مواقف انفعالية ِسَ 
 :ع ن م ا س بق قول ه تع اىل  لب العنت واملشقة لبأبرياء منهم،واألدلة على هني اهللجيبدوره 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٱ ٻ ٻ )

(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
 فَ     ِ نَّ ،ِإيَّ     اُكْم َوالظَّنَّ  :)وقول     ه  (8)

                                 
 .968ص:انظر (1)

 962ص:انظر (9)

 979ص:انظر (3)

 971ص:انظر (4)

 975ص:انظر (5)

 975ص:انظر (6)

 973ص:انظر (7)

 .19:، آية  احُلُجراتسورة  (8)
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َوالَ تَ َناَجُشوا، َوالَ َصَاَسُدوا، َوالَ تَ َباُغُضوا، َوالَ َوالَ َصَسَُّسوا،َوالَ ََتَسَُّسوا،.الظَّنَّ َأْكَذُب احلَِْديثِ 
ِإَذا ات َّبَ ْع     ت الرِّيَ بَ     ة يف اْلنَّ      اس  ِإنَّ     ك:)وأيض     اً قول     ه(1).(وَُكون     وا ِعبَ     اَد اهلل ِإْخَوانً     ا. تَ     َدابَ ُروا

ال   يت تفس   دهم،ويتحمل ومع   ف أفس   دهتم أي محل   تهم عل   ى فع   ل األم   ور املريب   ة (9).(أَْفَس   ْدتَ ُهم
أي يق     ع يف (4)(جَيُْس     رَ َم     ْن خُيَ     اِلِط الرِّيبَ     َة يُوِش     ْك َأْن )ويف رواي     ة.(3)إَثه     م م     ن ارت     اب ف     يهم

 .احلرام،ف نَّ من حام حول احلمى يوشك أْن يقع فيه
كلها دوافع نفسية سيئة غالبًا ما والتصورات اخلاطئة  الشكوك والظنون واالرتياب  إنَّ 

أخالق مذمومة منهي عنها االستعجال يف احلكم على الناس الذي يتبعه تدفع صاحبها إىل 
 .الناس وجلب العنت واملشقة هلم شرعاً،وعلة النهي فيها إيذاء
زل على اخلويصرة وابن صيَّاد وأنَّ القرآن الكرمي أُنْ كحقيقة ذو   كذلك اجلهل حبقائق األمور

وكقصة التنادي باأللقاب واألوصاإ  كقصة حاطب  وتفاصيل األحداثسبعة أحرإ،
الشرعية إلثارة العصبية القبلية،والسطحية يف التعامل مع املواقف وترك الفهم الدقيق والعميق 
لواقع الناس،والتعامل بأسلوب واحد وطريقة واحدة مع مجيع املواقف واألحداث سواًء ما  

ل ذلك أسباب لالستعجال ككان منها على مستوى الفرد أو على مستوى اجملتمع والدولة،
 .الذي قد تكون عواقبه خطرية فيما إذا كانت على مستوى اجملتمع والدولة

 :مما سبق يتبين  
 ع؛يساعد على معرفة األسباب اليت ت دفهيإنَّ دراسة النصوص النبوية دراسة موضوعية صليل   

فه  و التعج  ل  م  ن الواج  ب واملس  تحب املس  تعجلني لالس  تعجال والتعجل،فم  ا أم  ر ب  ه الش  ارع
ُث إنَّ احملم  ود وس  ببه حممودا،وم  ا حرَّم  ه وكره  ه فه  و االس  تعجال امل  ذموم وس  ببه م  ذموما مثل  ه،

تلك األسباب تَ ُدل  عل ى غريه ا م ن ال دوافع،فما ذُك ر م ن األس باب املش روعة وغ ري املش روعة 
د صقيق هداي ة داللتها على غريها من األسباب داللة التزام يستنبطها الداعية الفقيه الذي يري

 .الناس جبلب املصاحل هلم ودرء املفاسد عنهم

                                 
 .412:، رقم احلديث1/148الشحناء،: ،بابيف األدب املفردالبخاري  أخرجه اإلمام (1)

 .948:، رقم احلديث1/26االنبساط إىل الناس،: املرجع السابق ،باب (9)

 .بريوت:دار املعرفةه  ،1428( 1)،ط 1/73، ابن رجب احلنبلي،جامع العلوم واحلكم: ستزادة انظرلال (3)

ص             حي  أيب :،انظ             ر9829:،رق             م احل             ديث12/28الش             بهات ، اجتن             اب:داود،ب             اب أخرج             ه أب             و (4)
 .،مرجع سابق13552:،رقم احلديث3392ص:داود،األلباين
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 املـــطلب األول
 :اخلطاب التعليمي

ٺ ) :هي التعليم قال تعاىل بَّين القرآن الكرمي أنن وظيفة نبينا وسيدنا حممد     ٺ ٺ ٺ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
(  ) 

َا بُِعْثُت ُمَعلِِّما:)عن نفسه  وقال ويف  ( ).(بَ َعَثِِنَ ُمَعلِِّما ُمَيسِّرَا َوَلِكنْ :)ويف رواية (5).(ِإَّنن
َا بُِعْثُت ُمَعلِّما ُمَبشِّرا:)رواية أخرى قَاَل َرُسوُل  آخرويف حديث ( ).(ُمَهَداة  َوبُِعْثُت َرْْحَِة ؛ِإَّنن

َا أَنَا َلُكْم ِمْثُل اْلَواِلدِ :)اللنهِ   .(2).(لَِوَلِدِه أَُعلُِّمُكمْ  ِإَّنن
مهم ،يُعلن هُ تَ مَ ومن بعدهم أُ   م الصحابةأنه معلم،يُعلِّ  لقد تواترت األحاديث عنه    

،وكان الصحابة يسمعون إال عليه أحواهلمدينهم الذي ال تصلح حياهتم إالن به،وال تستقيم 
إن اهلل ":عبد اهلل بن عمر،يقول الصحايب منه القول والعملرسول اهلل ويشاهدونه فتعلموا 

 .(2)".فإَّنا نفعل كما رأيناه يفعل،وحنن ال نعلم شيئا    بعث إلينا حممدا
 لصحابته أمر العجلة،َفعلنمهم مىت يتعجلون ؟ ه الرسول َعلنموكان من العلم الذي    

وَعلنمهم ؟وما هي املواطن اليت يكون التعجل فيها واجبا  أو مستحبا  أو مباحا  ون؟ومىت يتأن  
هم وينهاهم وحيذرهم من مينعُ  املواطن اليت جيب أن حيذروا من االستعجال فيها، وقد رأوه 

 .وعدم إقراره وأخرى بقولهأن يستعجلوا يف موقف كذا وكذا،تارة  بفعله 
وبوجه خاص يف موضوع  ( )كلها يف تعليمهم بوجه عام يف أمور الشريعة فأساليبه      

                                 
 .5:،آية  اجلمعةسورة  ( )

 . 29 :، رقم احلديث1 /9،سلة األحاديث الصحيحة ، األلباينسل( 5)

 . 29 :،رقم احلديث1 /9املرجع السابق ،(  )

،رقم 8  /2،مصطفى العلوي: ،حتقيقري القرطيب،يوسف النميف املوطأ من املعاين واألسانيد التمهيد ملا(  )
 .بريوت:مؤسسة قرطبةت،.د(  )ط ،2 :احلديث

ص           حيح اب           ن :،انظ           ر19 :،رق           م احل           ديث   / باحلج          ارة ، االس           تنجا :اب           ن ماج           ه ،ب           ا س          نن  (2)
 .،مرجع سابق522ماجه،األلباين،ص

 .2 :، رقم احلديث8  /2املرجع السابق ، ( 2)

دار البش          ا ر ،م 511( )ط، 51ص،رس         ول املعل          م وأس         اليبه يف التعليم،عب         د الفت          ا  أب         و           دةال:انظ         ر ( )
 .بريوت:اإلسالمية
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منه القول والعمل معا ، وقد ظهر أثر  االستعجال والتعجل كانت متنوعة،فَ َفِقَه الصحابة 
 اخلطا ،فاخلليفة الراشد عمر بن سابقا   كما قال ابن عمر   ي رسولاهتدا هم هبد

مواقفه  قدوة ترمجت معاين احللم واألناة والصرب مع أفراد رعيته،  أمر املسلمَّي كانملا توىلن 
بل سأهلم سابقا ؛   كما كان يقول لرسول  ،فلم يضر  أعناقهممع املستعجلَّي من الدعاة

ُته ،فأمثرت ُصْحبَ عذرهم فيما بدر منهم من استعجال واستفسر منهم وأعذرهم ملا استبان له
 .ى رعيتهى ربه وأرضَ ضَ رْ ،أَ احللم واألناة، فكان خليفة  عادل  لرسول
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 املــطلب الثــاني
 :خطاب التعليل والتفسري

 ظهر جليا  يف األحاديث السابقة اخلاصة باستعجال الدعاة وتعجلهم أسلو  الرسول   
يفسر ِكاَل  األمر يف املنع أو اجلواز،فهوسوا   كان  التعامل مع املستعجل واملتعجل؛يف

علنل له ،قتل ذو اخلويصرةاالستعجال يف من  ويبَّي العِّلة فيهما،فلما منع عمراألمرين 
هلم صفات كذا وكذا،وحتقق األمر وكانت فرقة  بأنه خيرج من صلبه قوم  ؛سبب املنع وفسنرَ 

قتل ابن االستعجال يف ومنعه من الرمية،دِّين كما ميرق السهم من اخلوارج الذين ميرقون من ال
ْن منه؛وإن كان  ري ذلك سبب املنع؛بأنه إْن كان الدنجال فلن ُُتكن  وعلنل له وفسنر،صياد

،وكذلك ملان منعه من االستعجال يف قتل رأس النفاق عبد اهلل بن ( )فأنت يف  ىن  عن قتله
الذي أثار الفتنة بَّي املهاجرين واألنصار،علنل له وفسنر سبب املنع كي ال يُذاع أنن  سلول
هنيه له ولباقي  خلبنا  رَ أكرب منها،وفسن  ْه الفتنة بفتنة  تُ َواجَ ،فال يقتل أصحابه حممدا  

أسلو  القصة باحلديث عن الصاحلَّي  الصحابة استعجال النصر لإلسالم،وهنا استخدم 
ن نسا هم أْن بقَّي،وفعل األمر نفسه عندما هنى الرجال الذين طال  ياهبم عمن السا

 .يبة،كي ُتتشْط الشعثة وتستحْد املغن يدخلوا عليهن ليال  
ُمفسرا  وُمبينا  العِّلة يف  كذلك كان خطابهق كان يف شأن االستعجال املمنوع،ما سب  

وهو بأيب وأمي رسول اهلل من أمته، ألهل الكبا ردعوته املستجابة  التعجل اجلا ز،فأخنر
  ُمعلم األمنة ألنه رسول اهلل الرْحة املهداة، ؛ألمته أفعاله،ولكنه فعل رْ فسِ ليس حباجة أْن ي

 .رها من كل شِر فيه هالكهاومرشدها إىل كل خري فيه صالحها،وحمذِ 
وإذا كان بالصالة؛ته إذا كان احلر يربدوا كذلك التعجل يف وقت الصالة ،فقد أخرب صحاب   

الربد يُعجلوا،وعلنل سبب تعجيل اإلفطار هو عدم مشاهبة اليهود وخمالفتهم يف شؤوهنم،كما 
 .صيام عاشورا  من شهر اهلل احملرميف  أخرب
يف التعليم؛البيان الكامل لكل معلومة،بيانا  جييب فيه عن كل سؤال  فمنهجه   

القصة وضر  املثل ،وأخرى باحلوار واملناقشة واستفسار قد حيتاجه املتعلم،فتارة جييب ب
بإثارة الذهن للنظر يف حقا ق بعيدة عن ذهن املتعلم مع تنبيهه إىل عواقب العقلية،وثالثة 

                                 
 .الدمام:دار ابن اجلوزيه ،12  (  )ط ،2 ص أشراط الساعة ،يوسف الوابل،:لالستزادة انظر ( )
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ختصيصه لبعض  ورابعة بإفادة السا ل أكثر مما طلب ليزداد علما  وفقها ،وخامسة  األمور،
يئتهم وإعدادهم ملهام كربى،و ري ذلك من املتعلمَّي ورعايته هلم بزيادة  يف العلم والفهم لته

   .( )أصحابه فيما خيص موضوع االستعجال والتعجل األساليب اليت خاطب فيها الرسول
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .،مرجع سابق91-1 الرسول املعلم وأساليبه يف التعليم ،عبد الفتا  أبو  دة ،ص :انظر ( )
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 ـطــب  الثــالثامل
 :خطاب العفو والتسامح

خمتلفة،منها وكانت آثاره ، االستعجال والتعجل يف حياة الدعاة من الصحابة عَ قَ وَ   
كانت عاقبته  ري   آخر   ثر  أويُ ْثىن عليه هبا،و  عليه األثر احلميد الذي ُيْشَكْر صاحبه الداعية

 .،وثالث توسط بينهما،فال هو أثر  حممود  وال هو أثر  مذموم  حممودة
وجد أنن خطا  التسامح والعفو ،بع اخلطا  النبوي للدعاة املستعجلَّي واملتعجلَّيومن تتن    

معهم،فقد سامح الصحايب عبد اهلل بن   خلطا  األعلى شأنا  يف مواقف الرسولهو ا
أم املؤمنَّي  وعفا عنف على زوجته ملا ارتا  يف أمرها،على استعجاله برفع السي  رواحة
وظننت أنه خرج من عندها وذهب  رضي اهلل عنها ملان استعجلت يف احلكم عليه  عا شة

ُه،وعفا عن الصحايب خُيريِّ  إىل البقيع ونزل عليه جربيل خرجوبينما ه،إلحدى زوجاته
وسامح الصحايب خالد بن الوليد ه ألنه ممن شهد  زوة بدر،وساحم حاطب بن بلتعة 

  وكذلك أسامة بن زيد   وعفا  رجال  مسلما  يشهد أْن ال إله إال اهلل؛ملان قتال خطأ
تعجل يف احلكم على الصحايب احلارث ملان اس عنهما،وسامح الصحايب الوليد بن عقبة 

 .و ريها كثري،،وعفا عن الرماة يف  زوة أحد بن ضرار
نن بعضها كانت له علما  أ،مواقف االستعجال والتعجل السابقة متفاوتة يف النوع واألثر    

يف التعامل  ومع ذلك كانت السمة البارزة لرسول اهلل ،مل يرَض عنها رسول اهلل  ا  أضرار 
 .( )جلميع هي أخالق التسامح والعفو والصفحمع ا
أن العالقات اإلنسانية جيب أن :واحلكمة من التعامل هبذا النوع من اخلطا  اإلجيايب هو    

للناس االستمرار يف البقا  مع وجود التعديل،فال  قْ قن حتُ  وقواعد   تكون مبنية على أسس  
أن مدنيا  بطبعه،وال يستطيع أيضا   أن يعيش منفردا  وحيدا ،فقد خلقه اهلل  يستطيع أحد  

ي النفس وحيرمها من الشعور باألمان ؤذِ ؛ألن هذا التغيري يُ عالقاته باآلخرين كل يوم غريِّ يُ 
هو  كان اخلطأ والتقصري من طبع البشر،وكان خلق التسامح والعفو  والثقة مبن حوهلا،فإنْ 

مها املثال الذي  تعامل للعيش بأمان واستقرار،فال ريب أنن ديننا ونبيناأسلو  ووسيلة ال

                                 
 ،   5/  ،صاحل بن ْحيد وآخرون، موسوعة نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي :لالستزادة انظر ( )

 .مرجع سابق
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 .خيتاره كل الناس للعيش يف ظله بطمأنينة وسكينة
هما كان حجم اخلطأ الصادر من املستعجلَّي،فإنن العفو عنهم ومساحمتهم يعطيهم مف    
 احِلدنة ؛وصاحب العجلة إنْ العجلة من ":ذلك ألن،سىن يف نفوسهمأخرى لتعزيز احلُ  ا  فرص

يسري إال مناكبا  للقصد  والَعِجْل ال،وإن أخطأها كان مذموما ،أصا  فرصته مل يكن حممودا  
 الننيبن قَالَ  أنن  وقد صحن ( )."،وأخطر مسارا  أوعر أنكد ومنحرفا  عن اجلادة،يلتمس ما هو 

(:  َُواَل ُعزَِل َعْن َشْي   ِإالن َشانَهُ  ،َما َكاَن الرِّْفُق يف َشْي   َقطُّ ِإالن زَانَه).(5). 
 وهلذا فإن املنهج اإلسالمي يف بنا  الشخصية السوية يسعى إلشاعة هذه السمات،مسات"  

واللَّي والبساطة والسهولة،والرفق والتيسري،كما جند ذلك يف األحاديث  واألناة واهلون، احللم
بَ َّْيَ أَْمَرْيِن  َما ُخي َِّر َرُسوُل اللنهِ ):األخرى،من ذلك ما ورد عن عا شة رضي اهلل عنها قالت

 انْ تَ َقَم َرُسوُل اللنِه  َوَما،اِس ِمْنهُ فَِإْن َكاَن ِإمْث ا َكاَن أَبْ َعَد النن  ،ملَْ َيُكْن ِإمْث اِإالن َأَخَذ أَْيَسَرمُهَا َما
َبشُِّروا وال تُ نَ فِّروا :)ومن ذلك قوله( ).(لِنَ ْفِسِه ِإالن َأْن تُ ْنتَ َهَك ُحْرَمُة اللنِه فَ يَ ْنَتِقَم لِلنِه هِبَا

 ."(2() ).(وَيسُِّروا وال تُ َعسُِّروا
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
 .،مرجع سابق  5روضة العقال  ونزهة الفضال ، ابن حبان ،ص ( )

 .صحيح:،قال عنه أْحد شاكر19 52: ، رقم احلديث 2 /5 ، يف مسندهاإلمام أْحد بن حنبل أخرجه  (5)

 .592 :، رقم احلديث ،  / 92صفة النيب:،با أخرجه اإلمام البخاري ( )

 .255 :، رقم احلديث   /2األمر بالتيسري وترك التنفري،:مسلم ،با أخرجه اإلمام  ( )

 .،مرجع سابق5 النغيمشي ،صالعجلة، (2)
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 ـطـــب  الــااع امل
 :لألعذار وقبوهلاخطاب االستماع 

االستعجال خطأ كفارته االعتذار الذي يتبعه االعرتاف باخلطيئة والندم على فعلها،فإن     
وجب تقدمي االعتذار اللطيف هلم مع ،كانت أضرار االستعجال ممتدة  إىل حقوق اآلخرين

بيان األسبا  اليت دفعت املستعجل للوقوع يف الذنب،حىت جيد العفو والصفح طريقه 
 .االستعجالضرار الناجتة من ألوتقدمي ما ميحو أثر ا،للقلو 

 له أصوله وضوابطه ا  نبوي ا  وهدي،ا  إسالمي ا  منهج دُّ يُعإنن االستماع لألعذار مث قبوهلا    
َرُسول  قَالَ ،أحبن إليه العذر من اهلل العذر مهما كان السبب،فليس أحَد  فاألصل قبول

 ( ).(َوِمْن َأْجِل َذِلَك بَ َعَث اْلُمَبشِّرِيَن َواْلُمْنِذرِينَ ،ِإلَْيِه اْلُعْذُر ِمْن اللنهِ َواَل َأَحَد َأَحبُّ :)اهلل
يقبل عذر عباده إذا اعتذروا إليه من تقصريهم ووقوعهم يف الذنو   فاهلل      

األنبيا  والرسل عليهم الصالة والسالم مرسلَّي من ر  العاملَّي لداللة الناس  ،فجا واخلطايا
 .على اهلدى فيلتزمون به،وحتذيرهم مما يُ ْعَتذُر منه فيجتنبوه

عذر   لَ بِ قَ ف،من األقار  واألباعد قَِبَل عذر من اعتذر إليه وكذلك فعل رسول اهلل     
عن  زوة  الذين ختلفوا كفار مكة يوم الفتح ملان اعتذروا،وقَِبَل عذر الثالثة من الصحابة 

زينب  الذي خنس إبل بنت رسول اهلل  تبوك،وقبل عذر الصحايب هبنار بن األسود 
رضي اهلل عنها فسقطت على األرض ومات جنينها،مث ماتت متأثرة بآالم السقوط،وقبل 

املسلمَّي،وهذا بوجه عام كأصل من أصول األخالق اإلسالمية يف االستماع أعذار كثري من 
 .للعذر مث قبوله

،فقد استعجل حاطب وابن رواحة وخالد بن الوليد وأسامة بن أمان فيما خيص االستعجال   
 ،فَ َقِبلوالوليد بن عقبة والرماة يوم أحد و ريهم ممن استعجل من الدعاة من الصحابة زيد

 .أعذارهم بعد استماعه هلا الرسول 
سوا    ألعذار املنافقَّي الذين آذوا املسلمَّي مرارا  وتكرارا  وقبلها هل استمع رسول اهلل     

 ؟من استعجل منهم ومن مل يستعجل
مل يقبل أعذار من بانت نياهتم السيئة،وظهر كيدهم كنه استمع ألعذار املنافقَّي،ل.نعم   

                                 
 .2981:،رقم احلديث2/5298..(ال أحد:) قول الرسول: البخاري ،با  أخرجه اإلمام ( )
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ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ):قوله تعاىلومكرهم للمسلَّي ونزل يف ذلك 

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

ڻ ڻ (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ٱ ٻ ٻ ) :وقوله تعاىل( )

ٹ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  (ٹ ٹ ڤ 
هناه عن  كما أنن اهلل  (5)

ڦ ) :االستغفار هلم قال تعاىل ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

(ڦ ڦ ڄ ڄ
( ).  

وقبو الننننر  ننننض ابننننوء وووم العننننوم   وقنننن  م   نننن  منننن  إن منننناالس ماعننننذار     نننن م    
 .قبوء     كل مسذعجل م  ئ  م اسذعجل وغير م اسذعجللوم غر ب م  فعلض 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                 
 .22-22: اآليات ، التوبةسورة  ( )

 . 9: اآلية، التوبةسورة  (5)

 .2:، آية  املنافقونسورة  ( )



تسعجاا  الااد   ي الُّنة  الةباة اال:  الثانيالباب     59  

 املـــطب  اخلــامس
 :خطاب االستفسار والسؤال

  .( )(ما ْحلك على ما صنعت؟)
 .(5)(يا حاطب ما هذا ؟)
 .( )(ملاذا فعلت ؟)
 .( )(ما صنعت ؟)
 .(2)(َدْعُه يا عمر ؟؟ يا عمر أرسله )

وتكررت منه لكل مستعجل   قاهلا الرسولبعض األسئلة واالستفسارات اليت ما سبق    
سوا   كان استعجاله من ؛على املستعجل خمطئ،فإذا وقع حدث االستعجال ال حيكم 

أو داخل اجملتمع املسلم،أو من النوع ،اإلسالميةيؤثر على الدولة النوع اخلطري الذي 
 م سؤمء وماعذفسر  م  م اسذعجل:هو  فأول ما يفعلهالشخصي اخلاص باإلنسان،

تع يبلو دون إي م  حسي او لوذ ك  دون ت ويفلاو ترهيبلاو معذعجر ض   عبب 
 يسأل بل إنه للاو م ذعرض  اروي مإلنسرن ومر وق  ماض م  ذنوب وخ ريرمعاوي

ِفينة ،حىت يأيت سؤاله واستفساره على نوع من العتا  واملالمة اخلَ عليهبرْحة وشفقة  املستعجل
 .يكون املخطئ ذو مكانة وصاحب شرف،وله قدم سبق يف اإلسالم حينما
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 املــطلب الســـادس
 :اخلطاب العملي التدرييب

جمموعة من الربامج املهتنمة بالتعليم وحتسَّي املهارة الفنية ،ليؤدي ":ف التدريب بأنهيُعرن    
 .( )."املتدر  إجنازا  أفضل

جمموعة النشاطات اليت تُعلِّم املدربَّي وحتفزهم،وتثري قيمهم،وترتفع :"وله تعريف آخر هو   
 .(5)."مبستويات تفكريهم،وحتسَّي مهاراهتم القيادية،واألساليب اليت يتبعوهنا

نن التدريب العملي للمتدربَّي وتأهيلهم ليس برناجما  عصريا  حديثا ،بل هو منهجا  شرعيا  إ    
 له      ألنبيا ه ورس خالل التاريخ اإلسالمي اجمليد ،بد   من إعداد اهلل  مت تطبيقه وجِن مثاره

 .إعدادا  خاصا  ملهمة تبليغ رسالة اهلل تعاىل إىل عباده
حلمل ِهُلهْم ،ألنه كان يُ ؤن ( )كاملة  وربناهم تربية   بأصحابه   لقد اعتىن رسول اهلل   

التدريب  ومن صور تربيته، بعد وفاتهتابعة نشر اإلسالم للناس كافة  األمانة من بعده وم
،والذي يعنينا هنا خطابه للمستعجلَّي من العملي امليداين ألصحابه على الدعوة إىل اهلل 

 :يتكون من ثالثة مراحلدعويا ؛يف ذلك منهجا   ،وله الدعاة من الصحابة
 :املرحلة األوىل -1

،عن ملفهوم التعجل واالستعجال اإلعداد العلمي النظري ويشمل البيان واإليضا  منه    
 منه وجو  التعجل من خالل املواقف واألحداث،فتعلموا  طريق أقواله وأفعاله وتقريره

،والتوبة من الذنو  واملعاصي،وأفضلية يف قضا  الدنينيف أدا  الصالة على وقتها،والتعجل 
يف االستعجال  ةْ مَ اإلسراع بدفن اجلنازة،والتعجل يف أدا  حقوق الناس،كما تعلموا منه ُحرْ 

احلكم على الناس واألحداث،وحترمي االستعجال بقتل النفس هروبا  من املصا ب،و ريها  
   ألحكام اليت سبق ذكرها،واليت استوعبت تفاصيل كاملة يف حياة املسلم ببيان كثري من ا

ينبغي يف با  االستعجال والتعجل،فاملرحلة األوىل من  ،وفعل ما ينبغي وما الاحلالل واحلرام
 .التدريب والتأهيل العملي هو التعليم النظري بالبيان واإليضا 

                                 
 .القاهرة:،املعهد العايل للفكر اإلسالميت.د(  )،ط   ص،دليل التنمية البشرية ،هشام الطالب ( )

 .املرجع السابق نفسه (5)

 .مكة:دار الرتبية والرتاثه  ، 5  ( )ط ،51-2 ص،ألصحابه،خالد القرشي  تربية الرسول ( )
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 :املرحلة الثانية -2

الصحايب اجلليل عبد  والذي قال عنه الذي شاهده الصحابة العملي التطبيق الفعلي   
فإَّنا نفعل كما رأيناه ،وحنن ال نعلم شيئا    إن اهلل بعث إلينا حممدا":اهلل بن عمر

املواقف السابق ذكرها عن تعجل واستعجال األنبيا  عليهم السالم :ومن ذلك( )".يفعل
؟ وكيف  االستعجال وقع منه  يتعجل ؟ ومىتمىت  والدعاة من بعدهم،فقد شاهدوا فعله

 .حكم على من تعجل ؟وعلى من استعجل؟يف صور ومواقف خمتلفة متباينة
حىت لقد امنت اهلل تعاىل عليهم بنعمة ،فاستفاد الصحابة من ذلك أعظم فا دة وال مثيل هلا  

چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ) :قال تعاىل ،هممهم ويربيِّ بينهم يُعلِّ   وجود الرسول ڃ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

(ک ک
(5) . 

 :املرحلة الثالثة -3

مرحلة الواقع العملي الذي شاهده الصحابة،تأيت مرحلة وقوع و مرحلة التعليم والبيان  بعد   
،ويف هذه املرحلة استفاد الصحابة اخلطأ يف التطبيق من بعض املتدربَّي من الصحابة

ْر هلا أن تظهر لوال االستعجال إذا وقعمعاجلة خطأ  طريقة ،كما استفادوا تفاصيل مل يُقدن
 . وقوع اخلطأ وحدوثه

إنَّ م   رب م ابوي  لد رة م اسذعجلي  وم اذعجلي  م اوعوم  ر   رب م عالي   
 ر سلوك م صرد  م  م د رة هلل م  اقوى مألنوم لألن فرئدتض وثيقة م صلة  د  م ذد يبي يع

فر ذ بيق م عالي ا لغ ت ثيرم  في عارت ش صية م د رة م  لم حكم  ليضتعر ىلوكيفية 
 . االار لد رة م ذعليم م اظريلوكال م او ي  ا غاى 

 
 
 

                                 
 . 12 :،رقم احلديث1  /2، ،ابن اجلزريجامع األصول يف أحاديث الرسول ( )

 . :، آية احُلُجراتسورة  (5)
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 املـــطب  الســاع 
 :خـطاب األما والنهي

وذلك والنهي، األمرمن أنواع اخلطا  النبوي للدعاة املستعجلَّي واملتعجلَّي هو خطا     
بأن يتعجلوا يف قضايا   واجملتمع املسلم يف العهد النبوي  أصحابه  بأن يأمر الرسول

هلم أسبا  ة واالقتصادية واالجتماعية،ويبَّي كثرية ومتنوعة،تتعلق جبوانب احلياة السياسي
 .وأثره على حياهتم الدينية والدنيوية واألخروية،التعجل وفوا ده

هلم هني   والنهي –م يف العهد النبوي واجملتمع املسل ألصحابه  ؛فهو هنيه وأمان النهي 
بأْن ال يستعجلوا يف قضايا كثرية ومتنوعة،تتعلق جبوانب احلياة السياسية  –لألمة من بعدهم 

واالقتصادية واالجتماعية،ويبَّي هلم أسبا  االستعجال وأضراره وأثره على حياهتم الدينية 
 .( )والدنيوية واألخروية

 :مما سبق يتضح

سلك عددا  من أساليب يف خطابه للدعاة حال استعجاهلم وتعجلهم  ا أنن رسولن   
 اخلطا  املؤثرة،فمن اخلطا  التعليمي خلطا  التعليل والتفسري مث االستماع لألعذار وقبوهلا

،بصيغ متنوعة من األمر والنهي ودرجات كل االستفسار يليه التدريب والتطبيقوالسؤال و 
 .نوع منهما

وجتدر اإلشارة إىل أنن أنواع اخلطا  النبوي للدعاة يف با  االستعجال والتعجل ال    
 متفقا  مع اخلطا ما كان :منها ؛تقتصر على األنواع السبعة السابقة،بل هناك أنواعا  أخرى

من النهي الصريح عن (5)احلديث عنهاالقرآن الكرمي واليت سبق يف ذكره الذي مت  اإلهلي
والدعوة لالقتدا  ،والبيان ،مع التأكيد على وجو  التثبت تعاىل وأمر رسولهخمالفة أمر اهلل

 .بالصاحلَّي من السابقَّي،والتذكري مبا هو أصلح وأنفع
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 املبـــحث الرابع
  .فيما يتصل بالدعاة الُسنَّة النبويةِفي يف الدعوة إىل اهلل  االستعجال خصائص

 

 .الدِّقة يف اختيار األلفاظ اخلاصة بالتعجل واالستعجال:املطلب األول   

 .التنوع يف احلكم الشرعي:املطلب الثاني   

 .الشمول واالستيعاب جلوانب احلياة املختلفة:املطلب الثالث   

 .مراعاة مقاصد الشريعة اإلسالمية:املطلب الرابع   

 .التخطيط للمستقبل:املطلب اخلامس   
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 ـــلب  اوأللامل
 :واالستعجالالدقة يف اختيار األلفاظ اخلاصة بالتعجل 

مبيزة  اختص موضوع االستعجال يف الدعوة إىل اهلل تعاىل فيما له صلة بالدعاة هلل    
قُة يف اختيار اللفظ الذي يُ َعِّبِّ عن املعىنميزة :وهي( )ظهرت بوضوح يف النص النبوي ،مع الدِّ

 .التنوع الذي يتناسب مع احلكم الشرعي
ة النبوية ملوضوع االستعجال يف الدعوة،وقد سبق بيان وصٌف أضافتُه الُسنَّ إنَّ هذه امليزة    

القرآن الكرمي الذي اقتصر على لفظ االستعجال احملرم؛ومل يرد فيه إال مرة واحدة لفظ 
أضافت بتنوٍع ألفاظ االستعجال والتعجل والعجلة  التعجل املباح،أماَّ الُسنَّة النبوية فقد

وكيات صادرة من الناس،مع ِدقٍَّة واضحة يف والعجول يف صور متعددة وكثرية؛ألفعال وسل
تسمية السلوك مبسمى مناسب حلكمه الشرعي،فلفظ االستعجال غالبًا ما يكون حمرمًا أو 

بلفظ  ت  فَ مكروها،وندر جدًا يف الُسنَّة الشريفة أن يأيت لواجب ومستحب ومباح اليت ُوصِ 
ليها واملبادرة إليها هلا ألفاظها التعجل والعجلة،كما أنَّ املسابقة يف اخلريات والتنافس ع

َتصَُّة هبا  ."بادروا"و" سارعوا" و" سابقوا"كلفظ  املخ 
ال      ل ذذذذذ  إ ذذذذذ  لذذذذذ   دل  ذذذذذ    ت  دلعجلذذذذذت وتهذذذذذ       ت  دألصذذذذذ   ذذذذذ  وهذذذذذيد أنَّذذذذذ          

 .ل ل عج  دلودجب ودل س حب ودل ب ح لت  ت ث  دس ث  ءدت تهروعت،
إلذ  دلذ ع    وجِّذ دخ َّ ر دأللن ظ دلخ صت ل السذ عج   ودل عجذ     إ   خ صَِّّت دل ِّقت       

ودلحكذذذذى علذذذذ  ،دالج  ذذذذ    ذذذذ  دا سذذذذ   ت ذذذذ ر  دا  ذذذذ ء دأللنذذذذ ظ  ذذذذ  دل عبَّذذذذر عذذذذ  د ردء
 صذ ر تذ  قذ   ع تج الً لالح   الت  و دل حلذَّالت دلخ ئةذت دل ذ   ال  ألن ظدل ودقف ل

 .دل  عوأ لعض 
 

 

 

 

 

                                 
 .99ص:انظر.واحدالنص القرآين الكرمي أغلبه ألفاظ االستعجال املنهي عنه،ومل يرد التعجل إال يف موضع  ( )



تسعجاا  الااد   ي الُّنة  الةباة اال:  الثانيالباب     933 

 املـــطلب الثـــاني
 :التنوع يف احلكم الشرعي

اختصت النصوص النبوية يف موضوع االستعجال يف الدعوة إىل اهلل تعاىل مبيزة التنوع يف    
احلكم الشرعي،فهناك استعجال حمرم ومكروه،وتعجل واجب ومستحب،وعجلة مباحة ال 

 .مؤاخذة عليها إن  صدرت من الداعية أو املدعو
ل واالستعجال يف النَّص النبوي،مع بقاء القاعدة األوىل ظهور التنوع يف حكم التعجإنَّ    

دليل على واقعية اإلسالم،ومرونته يف  ( )(الَتأينَّ ِمن  اهلل،والَعَجَلُة ِمن  الَشي طَان:)وهي قوله
َتِجد    .التعامل مع كل تنوع َيس 

ُخلُ  ق  احلل  م واألن  اة ه  و األس  اس واألص  ل ال  ذي ينب   ي لك  ل مس  لم أّن  :والس  بب يف كل      
فض  الً ع  ن أن يك  ون داعي  ًة؛أن  لته  د يف التحل  ي ب  ه واكتس  ابه؛حل تك  ون األن  اة واحلل  م    ة 

حت  رمي االس  تعجال ومنع  ه  اشخص  ية يف اإلنس  ان،والقرآن الك  رمي يف ألفاظ  ه الص  ر ة ج  اء فيه  
ة تنوع  اً يف احلكم،فاالس   تعجال من  ه م   ا ه  و حم  رم ومن   ه م  ا ه   و مُّ  ُه،أ أض  افت ال ُس   نَّة النبوي  وكَ 

،ه   ذا التن   وع يؤك   د     ول (8)مكروه،وهن   اك تعج   ل واج   ب وتعج   ل مس   تحب وعجل   ٌة مباح   ة
اإلس    الم واس    تيعابه لكاف    ة أن    واع األخ    الن الص    ادرة م    ن عم    وم الن    اس،مع توجي    ه وإرش     اد 

 .يستهدي به الدعاة واملدعوين
 

 

 

 

 

                                 
 .9 سبق خترله ص ( )

نوعًا من أنواع االستعجال والتعجل والذي يتنوع  883من خالل استقراء نصوص ال ُسنَّة النبوية وجدت الباحثة  (8)
 أكثر من نوعًا يف مبحث أنواع االستعجال مع ككر 93وقد مت ككر -حكمه بني األحكام التكليفية اخلمسة 

وهي تستحق أن تُ ف رد ببحث مستقل ،مع التنبيه إىل أنَّ االستقراء  ومبحث املدعوين، يف مبحث الدعاة نوعاً 93
كان للنص املباشر للفظ العجلة ومشتقاهتا وليس للنصوص غري املباشرة،ولالستزادة من أنواع االستعجال 

 .93-52ص:انظر
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 املــلب  الثــالث
 :الشمول واالستيعاب جلوانب احلياة املختلفة

اختصَّت النصوص النبَّوية يف موضوع االستعجال فيما له صلة بالدعاة بالشمول ومعناه    
والتعجل يف وي مجيع الوانب املختصة باالستعجال ع؛أي اجتمع من خالل النص النبَّ م  ال َ 
،ومن  آخر الانب الدي ي والدنيوي؛من جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية،ومبعىناحلياة

 .( ).االست ران:اخلصائص أيضاً االستيعاب ومعناه
 تلزمَ اس   ؛مبعىن أنَّ النص النبوي اخلاص باالستعجال والتعجل فيه تن وع يف احلك م الش رعي    

أن  يك    ون مع    ه      ول لوان    ب احلي    اة املختلف    ة ال    يت تس    تلزم االس    ت ران واالس    تيعاب لكاف    ة 
 . لت الدعاة واملدعوينص يف النَّ وهذا حقيقة بارزة ،تفاصيل جوانب احلياة السابقة

 :من األمثلة على الانب السياسيو    
ال س  : مث لدولة م ن فيما خيتص باستعجال الدعاة ما صدر من أفعال مرتبطة بسياسة ال    

تراج  ع ال  روح املعنوي  ة؛روح  ونقل األس  رار العس  كرية لان  ب الع  دو  وم  ن مث  ل،عل  ى املس  لمني
 .يف صف اجملاهدينالهاد وطلب االستشهاد بظهور استنكار تأخر النصر والتأييد اإلهلي 

 :أماَّ الانب االقتصادي  
الش  راء،واليت فيه  ا املع  امالت م  ن البي  ع و كث  ري م  ن األحادي  ث ال  يت وردت يف أب  واب   ل  هُ فيمثِّ     

وحترمي ختلي ل اخلم  ر ومن ع االس تعجال يف الق  ود ،تن وع يف احلك م الش رعي،من حت  رمي رب ا النس ي ة
ي   ة والسَّ   رية وأحكام ال   دَّين يف مس   ألة ض   ع وتعجل،واس   تعجال كب     النس     قب   ل ص   الة ،والدِّ

وال     يت هل     ا أنره     ا يف الان     ب العي     د،وغريها م     ن األحك     ام الش     رعية يف موض     وع االس     تعجال 
 .االقتصادي

 :أماَّ الانب االجتماعي    
الط   الن ال   ثال   لب   دعي واس  تعجالافيتض  من العالق   ات الزوجي  ة م   ن النه  ي ع   ن الط  الن    

بواحدة،وكراه ة اس تعجال امل رأة يف قض اء حاجتها،ويتض  من تربي ة األبن اء ومن ع االس  تعجال يف 
ال  دعوة إىل ع   دم التس   اهل والت  واين يف تنش    تهم النش   أة  تعل  يمهم أو الس   رعة يف مع   اقبتهم،مع

الصاحلة،ويتض    من أيض    اً أداء العب    ادات عل    ى الص    ورة الش    رعية الص    حيحة م    ن النه    ي ع    ن 
                                 

  .االستيعاب و الشمول:مادة مرجع سابق،،3/829 ،لسان العرب، ابن منظور: انظر ( )
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االس  تعجال يف الوض  وء والرك  وع والس  جود وال  دعاء،وغريها كث  ري ا  ا ورد يف األحادي  ث النبوي  ة 
 .تعجال والتعجلواليت فيها توجيه للدعاة واملدعوين يف موضوع االس
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 املـــطلب الـــرابع
 :مراعاة مقاصد الشريعة اإلسالمية

م  ا راع  اه الش  ارع يف التش  ريع عموم  اً وخصوص  اً م  ن مص  ا  :"مفه  وم مقاص  د الش  ريعة ه  و   
 .( )."العباد،اا يفضي إليها؛ اا للب هلم نفعاً أو يدفع عنهم ضرراً 

مقاص  د التش  ريع العام  ة ه  ي :"ب  ن عاش  ور رهلل  ه اهلل بقول  هاوع  رَّم مقاص  د التش  ريع العَّالم  ة   
املع     اين واحِلَك     م  امللحوظ     ة للش     ارع يف مجي     ع أح     وال التش     ريع أو معظمها، ي     ث ال خت     تص 

 .(8)".مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة
لنا اليقني بأنَّ  ب  والسُّنة الصحيحة يُوجِ  استقراء أدلة كثرية من القرآنإن :"وقال أيضاً   

وإكا ...أحكام الشريعة اإلسالمية َمُنوَطٌة ِ ِكم وِعَلٍل راجعة للصالح العام للمجتمع واألفراد
الة على مقاصدها من التشريع،استبان لنا من كليات  استقرينا موارد الشريعة اإلسالمية الدَّ

رأُة أ تَ ق   :نَّ املقصد العام من التشريع فيها هودالئلها ومن جزئياهتا املس 
ويشمل صالحه .ة واستدامة صالحه بصالح املهيمن عليه وهو نوع اإلنسانمَّ حفظ نظام األ ُ 

 .(9)."صالح عقله،وصالح عمله،وصالح ما بني يديه من موجودات العامل الذي يعيش فيه
ال سُّ  نة النبوي  ة فيم  ا ل  ه خص  ائص االس  تعجال يف ب  رز م  ن أ دُّ يُع  إن مراع  اة مقاص  د الش  ريعة    

ص   لة بال   دعاة وامل   دعوين،وظهر ه   ذا جلي   اً يف كاف   ة أحادي   ث االس   تعجال والتعج   ل الس   ابقة 
فكله   ا تراع   ي حتقي   ق مص   ا  الن   اس ودرء املفاس   د ع   نهم،يف حي   اة س   هلة ُميسَّ   رة بعي   دة ع   ن 

ؤولية التكَّل   ف والتنط   ع أو املش   قة والعن   ت؛وإن رأيف بع   ل الن   اس يف التك   اليف الش   رعية مس   
 .من البقاء بال مسؤولية وانضباط لَ ثَ م  ،فهي يف الواقع أفضل وأَ وانضباط

فإن القصد من التحرمي واملنع كان لصا  قيام ان االستعجال حمرمًا ومنهيًا عنه،فإكا ك  
ال يزول،وملصلحة إعداد اليل األول من القادة الدعاة الذين الدولة اإلسالمية وبنائها بناًء 

أصول التعامل على من كبار الصحابة ،ولرتبية الدعاة عوة بعد موت الرسول يواصلون الد

                                 
 .الرياض:الناشر املؤلف نفسه،ه289 (  )ط  ، 8صعبد العزيز الربيعة ،علم مقاصد الشارع،(  )
دار ،ه 28 ( 8)،ط879-22 صحمم     د امليس     اوي،:مقاص     د الش     ريعة اإلس     المية،الطاهر ب     ن عاش     ور،حتقيق (8)

 .األردن:النفائس
 .املرجع السابق نفسه( 9)
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مع اليهود والنصاريف والكفار واملنافقني وعامة اجملتمع املسلم، مقاصد تشريعية واضحة وجلية 
 .( ).يف مجيع مواقف االستعجال وكذل  التعجل يعرفها كل من َتَدبَّر سريته 

اإلش  ارة إىل أنَّ معرف  ة مقاص  د الش  ريعة م  ن العل  م اخل  اص ال  ذي  تاج  ه ك  ل ال  دعاة  وجت  در   
 ص ل هل م م ن املعرف ة والفه م ال دقيق والش امل ،فبسببه على وجه الضرورة واإللزام إىل اهلل 
م ن إدراك العواق ب واان ار لك ل فع ل  منهلتمكُّ ،الوق وع يف االس تعجال املمن وعب ه يتجنبون ما 

كتس بوه ا ا قياس اً عل ى م  ،علي ه دُ َس ف  ب ه حي اة امل دعوين أو ت َ   ُ لُ ص  ولعلمه م مب ا تَ ، يصدر منهم
 .من اهلدي النبوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
واملقاصد عن اإلمام الشاطيب دراسة أصولية  ،مرجع سابق،8/553و35/ ،، الشاطيباملوافقات:انظرلالستزادة  ( )

 .بريوت:بسيوين للطباعة ه ،287 (  )ط ،93 / حممود فاعور، ،فقهية

 
 



تسعجاا  الااد   ي الُّنة  الةباة اال:  الثانيالباب     935 

 املـــلب  اخلــامس

 :التخطيط للمستقبل

ليج ي مثارها يف ،يستهدم اختاك إجراءات يف احلاضر،منهج إنساين للعمل:هو التخطيط   
باستعمال معطيات ،التنبؤ باجتاهاتهو ،ورسم صورة كاملة له،استشرام املستقبل وهو،املستقبل

ية يف حتقيق األهدام احلاضر و املاضي يَة مع ِجدِّ ،والتخطيط دليل النظام ووضوح الُرؤ 
 .( ) .وال اية
تقَ  الشريفة إنَّ القرآن الكرمي والسُّنة النبوية    ى منه علم التخطيط مها األصل الذي ُيس 

(حت خت مت ىت يت جث) :فمن األدلة على كل  قوله تعاىلوأصوله،
فكل شيء مكتوب  (8)

حب ):وقوله تعاىل،نه،رُِفعت  األقالم وجفت  الُصحفومفروغ م جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث (خب مب 
فمع التخطيط ُوِجَد اإلتقان،وقوله  (9)

(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) :تعاىل
األ ى من خلق هذه ال اية الكِّبيف واهلدم  (2)

ۈئ ) :اهلل تعاىل لعباده،فال ايات معلومة واألهدام مرسومة،وقوله تعاىل ۆئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

(ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ
ة طَّ ااية دليل على مفهوم اخلُ (5)
 .التنفيذية واليت هي اهلدي النبوي يف العمل يف احلياة الدنيا

موضوع االستعجال يف الدعوة إىل  إنَّ التخطيط للمستقبل من اخلصائص اليت اختص هبا  
اهلل تعاىل فيما له صلة بالدعاة واملدعوين،بل هو خاصية كات قيمة عالية وأمهية قصويف 

 .للعمل الدعوي
 َوِإينِّ .:).. يف هذا الباب يظهر التخطيط للمستقبل بوضوح،فقوله فعند تدبر أقواله  

َتَبأ ُت َدع َويت  َم ال ِقَياَمةِ  َشَفاَعًة ألُمَّيِت  اخ  رِكُ  نَائَِلٌة ِإن  َشاَء اللَُّه َمن  َماَت ِمن  أُمَّيِت  يَفهِ ،يَ و   الَ ُيش 

                                 
دار املعرف        ة للتنمي        ة ،ه288 ( )ط  ،99 ص،إبراهيم القعي        دللشخص        ية الناجح        ة،الع        ادات العش        ر :انظ        ر( )

 .جدة:ه ،دار األندلس اخلضراء2 2 (9)ط  ،23-97صعوض القرين،وحل ال تكون كاًل،. الرياض:البشرية
 .29:، آية القمرسورة  (8)
 .22:، آية النملسورة  (9)
 .53:، آية  الذارياتسورة  (2)
 . 8:،آية  األحزابسورة  (5)
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دعوة مستجابة،فتعجل كل نيب دعوته يف احلياة   فكل نيب وهبه اهلل ( )(.بِاللَِّه َشي ً ا 
ستجابة فجعلها يف زمن أحوج ما تكون الدعوة امل-  بأيب وأمي رسول اهلل -الدنيا،أماَّ هو

وكذل   ،مطلوبة،بل وخصََّصها ألهل الكبائر،وهذا من أمثل التخطيط وأعظمه قدرًا وشأناً 
رُّ أَب  َرد:) فعله أيضًا ختطيط لتوفري الراحة  (8).(َوِإَكا َكاَن ال بَ ر ُد َعجَّلَ ، بِالصَّاَلِة  ِإَكا َكاَن احلَ 

َواللَِّه لَُيِتمَّنَّ ): ولهوق،نينةأوالطميساعد على اخلشوع أن وهتي ة كل أمر من شأنه ،للمصلني
َرَمو تَ  َعاَء ِإىَل َحض  َر َحلَّ َيِسرَي الرَّاِكُب ِمن  َصن   َم  ئ َب َعَلى  ،َهَذا األ  اَل خَيَاُم ِإالَّ اللََّه أَو  الذِّ

تَ ع ِجُلونَ  ،َغَنِمهِ  على معطيات  دليل على معرفة النتائج املستقبلية املبنية (9).(َوَلِكنَُّكم  َتس 
 يبات ):املاضي واحلاضر،وقوله 

ُ
فإن الشيطان لري من أحدكم جمري ،ال تَِلُجوا على امل

أَنَا ):وقوله  منوكج على التخطيط الختاك التدابري الوقائية ملنع وقوع املشكالت، (2)(الدم
رَهُ  ؛َعب ُد اللَِّه َوَرُسولُهُ  دليل على ختطيط أساسه اإلميان باهلل (5)(.َوَلن  ُيَضي َِّع ِي  ؛َلن  ُأَخاِلَف أَم 

 .تعاىل واليقني به مع نقة عظيمة وحسن ظن يعتِّبوا عوامل أساسية لنجاح التخطيط
وذلك حَّ    أكو  دالس عج   تحرتً  وتكروه ً، ،إ   دالس عج   ا َّض دل خطَّط  

 . روت  دل خطَّط دلحكَّى  ْ  ا عج     ا   تر أ رل   ت  دلج  ت وأب ع ا  ع  دل   
 :مما سبق يتبني

يف السُّنة النبوية فيما له  متعددة لالستعجال يف الدعوة إىل اهلل  اً أنَّ هناك خصائص  
قة يف اختيار األصلة بالدعاة هلل  مع لفاظ يف باب االستعجال والتعجل،،من أبرزها الدِّ

للمستقبل لضمان مع ختطيط تنوع يف احلكم الشرعي، ومراعاة ملقاصد الشريعة اإلسالمية،
 .حتقيق أكِّب أنر اكن للدعوة إىل اهلل تعاىل
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 الفــصل الثـــاني
 .فيما يتصل باملدعوين الُسنَّة النبوية االستعجال الوارد يف

 

 .أنواع املدعوين الذين استعجلوا كما جاء ذكرهم يف الُسنَّة النبوية:املبحث األول

 .الوارد ذكرهم يف الُسنَّة النبوية نياملدعو أسباب استعجال:املبحث الثاني

 .النبوي املوجَّه للمدعوين املستعجلني أنواع اخلطاب:املبحث الثالث

الُسنَّة النبوية فيما يتصل  خصائص االستعجال يف الدعوة إىل اهلل يف:املبحث الرابع

 .باملدعوين
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 املبـــحث األول
 .استعجلوا كما جاء ذكرهم يف الُسنَّة النبويةأنواع املدعوين الذين 

 

 (املشركون يف مكة) الكفار :املطلب األول

 .اليهود يف املدينة:املطلب الثاني

 .املنافقون:املطلب الثالث

  .مجيع فئات اجملتمع املسلم:املطلب الرابع
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  املطـــلب األول
 :(املشركون يف مكة)استعجال الكفار 

،ومن ذلك استعجاهلم يف عدة قضايا حتاوروا فيها مع الرسول  كفار قريش استعجل   
هم ونصيبهم من ،واستعجلوا يف معرفة حظ  رهم منه رسول اهلل يف نزول العذاب الذي حذ  

،وكانت أغلب ومن معه يف شعب أيب طالب  الن ار،واستعجلوا حني حاصروا رسول اهلل
ومن  مكة سببها اخلفي رغبة زعماء قريش االنتقام منه  وبني مشركني  الغزوات بينه

،وجاهدوا يف سبيل نشره معه من املسلمني والتشفي منهم،ألهنم قاموا بالدعوة لدين اهلل 
 .( )استعجاهلم  اً منوقد حكى القرآن الكرمي صور يف األرض، والتمكني له

وهو الذي  النضر بن احلارثمنهم ؛قريش لالستعجال عددًا من زعمائهابرز يف قيادة و    
ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ) :نزل فيه قوله تعاىل ې  ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

(ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
فقد سأل النضر  ( )

أن يأيت بالعذاب الذي خيوفهم به ،سأله استهزاء وسخرية مع تكذيب لوقوع  رسول اهلل 
النضر  :قال (ڭ ڭ ۇ ۇ ) :يف قولهرضي اهلل عنهما بن عباس اعن ف ،العذاب عليهم

 . (7) بن احلارث بن كلدة
الل ُهم  ِإْن َكاَن َهَذا ُهَو :"جهل عمرو بن هشام كان يقول اأن  أب وروى أنس بن مالك   

َنا ِحَجارًَة ِمَن الس َماِء أَِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ   :فنزل قوله تعاىل." احلَْق  ِمْن ِعْنِدَك فََأْمِطْر َعَلي ْ
ې ې ې ې ى ) ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ېئ ېئ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  (ى ائائ 
( ).  

أْن يرتك  مع زعماء قريش يطلبون منه  ويف حديث طويل جاء فيه حوار الرسول   
أْن قام عنهم وتركهم ،فقال  ، فكان جوابه إن فعل ذلك له  اهذا الدِّين،وقدموا عروض

                                 
 .30 -33 كفار مكة ص  استعجال:انظر ( )

 .5- :، آية  املعارجسورة  ( )

(  )ط،0 6  :،رقم احلديث33 /6عبد الغفار سليمان،:يف السنن الكربى،حتقيقالنسائي  أخرجه اإلمام (7)
 بريوت،:ةميالكتب العلدار ه،    

 .77:،آية  األنفالسورة  ( )
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يَا ُُمَّمُد َعَرَض  :"ملطلب وهو عبد اهلل بن أيب أمي ة بن املغريةله ابن عمته عاتكة بنت عبد ا
ُهمْ  َمْنزِلََتك ِمْن  ُُثّ َسأَلُوك أِلَنْ ُفِسِهْم أُُمورًا ، لِيَ ْعرِفُوا ِِبَا ،َعَلْيك قَ ْوُمك َما َعَرُضوا فَ َلْم تَ ْقبَ ْلُه ِمن ْ

ُُثّ َسَألُوك َأْن تَْأُخَذ لِنَ ْفِسك َما يَ ْعرِفُوَن ِبِه  ،الّلِه َكَما تَ ُقوُل َوُيَصّدقُوك َويَ ْتبَ ُعوك فَ َلْم تَ ْفَعلْ 
ُهْم ِبِه َما ُُتَّوف َ  بَ ْعضَ  تُ َعّجَل َلُهم  ُُثّ َسأَلُوك َأْن  ،تَ ْفَعلْ َفْضَلك َعَلْيِهْم َوَمْنزِلََتك ِمْن الّلِه فَ َلْم 

اَلّلِه اَل أُْؤِمُن ِبك أََبًدا َحّّت تَ ّتِخَذ إىَل الّسَماِء  فَ وَ  –أَْو َكَما قَاَل َلُه  -ِمْن اْلَعَذاِب فَ َلْم تَ ْفَعْل 
ِة َيْشَهُدوَن ُسّلًما ، ُُثّ تَ ْرَقى ِفيِه َوأَنَا أَْنظُُر إلَْيك َحّّت تَْأتِيَ َها ، ُُثّ َتْأيت َمَعك أَْربَ َعٌة ِمْن اْلَماَلِئكَ 

َأمْيُ الّلِه َأْن َلْو فَ َعْلت َذِلَك َما ظَنَ ْنت َأّّن ُأَصّدُقك ، ُُثّ اْنَصَرَف َعْن  وَ . َلك أَّنك َكَما تَ ُقوُل 
ِمّا َكاَن َيْطَمُع ِبِه ِمْن  فأتهإىَل َأْهِلِه َحزِيًنا آِسًفا ِلَما  َواْنَصَرَف َرُسوُل الّلِه   َرُسوِل الّلهِ 

 .( )."َوِلَما َرَأى ِمْن ُمَباَعَدِِتِْم إيّاهُ ، ِمِه ِحنَي َدَعْوُه قَ وْ 
،واستعجاهلم  إن استعجال الكفار واملشركني للعذاب الذي حيذرهم منه رسول اهلل 

،كان من نوع االستعجال االستنكاري  خيربهم ِبا يف كثري من قضايا االعتقاد اليت كان 
عجِّل لنا قطنا أي : ،فتارة يقولون لرسول اهلل  املقرون بالتكذيب والسخرية واالستهزاء

ان يوم حظنا من النار،وأخرى أسقط علينا كسفا من السماء ،وأتنا مبا تعدنا،ويسألون أي  
السرية النبوية الَعِطرة،ُث واستمرت صور االستعجال اللفظي طوال العهد املكي من الدِّين،

حتولت إىل استعجال عسكري للمواجهة والتحدي بني اإلسالم والكفر،خسر فيه الكفار 
مبا  أنفسهم وأهليهم ،ومجعوا على أنفسهم شقاء الدنيا واآلخرة ،وقد جاءهم رسول اهلل 

 .عليهم عذابه الذي مل يؤمنوا به قط استعجلوه ،وأنزل اهلل 
 

 

 
 

 
 

                                 
(  )ط ،36 / احللبي ة يف س رية األم ني امل أمون،علي احلل  ، والس رية. ،مرجع سابق33 / ،سرية ابن هشام:انظر ( )

ب   د ال   رهن ع:حتقيقرية النبوية،عب   د ال   رهن الس   هيلي،وال   روض األن   ح يف ش   ر  الس   .ب   ريوت:دار املعرف   ةه،00  
  .دار الكتب اإلسالمية:الناشرم ،363 (  )ط  ،6 / الوكيل،
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  ـلب الثـــانياملطــ
 :استعجال اليهود يف املدينة

 .املسلمون ،واملنافقون،واليهود: فئات من الناس هم ةكان جمتمع املدينة يتكون من ثالث 
 :هم أقسام وكان اليهود ثالثة

 .املدينة يوكانوا حلفاء اخلزرج، وكانت ديارهم بضواحبنو النضري، - 
 .وكانت ديارهم داخل املدينة وكانوا حلفاء اخلزرج،بنو قينقاع، - 
 .املدينة يوكانت ديارهم بضواحوكانوا حلفاء األوس، ،بنو قريظة -7
العهود واملواثيق ملا   قدم املدينة،بعد أْن دعاهم لإلسالم   وقد عقد معهم الرسول   

،ومن أهم بنود املعاهدة التزام كل  فرفضوا وأبوا،فكان العهد وامليثاق بينهم وبني رسول اهلل
من املسلمني واليهود بأقسامهم الثالثة باملعايشة السلمية وعدم اعتداء أي فريق على 

التنبيه على أمر يف غاية األمهية وهو أن  القيادة العليا للدولة كانت بيد املسلمني  اآلخر،مع
مني واليهود بالدفاع املشرتك ضد ، ومن بنود املعاهدة أيضًا التزام املسليقودهم املصطفى

أي عدو خارجي حيارب املدينة وأهلها ومن أهلها اليهود،وعليهم أن يتفقوا مع املسلمني 
ماداموا ُماربني،لكن  اليهود وكعادِتم عرب التاريخ وبأخالقهم اليت ال تتغري، نقضوا العهد 

وذلك يف غزوة األحزاب أو وباملسلمني يف أشد األوقات صعوبًة وشدًة  وغدروا برسول اهلل
 .( )ما يُعرف بغزوة اخلندق

إن  الكفر واحلقد والكراهية تعترب من األسباب القوية اليت تدفع أصحاِبا لالستعجال يف   
 .ون فيهاأفعاهلم، فيحرمون أنفسهم باستعجاهلم األمن والطمأنينة اليت كانوا حييَ 

مس    ،وأصرُّوا على البقاء على دينهمإلسالم،ضوا ابنو النضري وبنو قينقاع وبنو قريظة ملا  رف   
كامل ًة ،فعاش وا مس تقرين   َنهم عل ى أنفس هم وأمواهلم،وأعط اهم حق وقهموأَم   هلم رسول اهلل 

 ،إال  أن  كف    رهم وحق    دهم جعله    م يتح    الفون م    ع األع    داء م    ن املش    ركني والكف    ارمطمئن    ني
،فجنوا عل       ى أنفس       هم منيس       لواملفيم       دون هل       م ي       د الع       ون واملس       اعدة ض       د الرس       ول

                                 
ب ريوت  :ه  ،دار ايي ل    (  )ط ،33 / طه س عد،:لنبوية،عبد امللك بن هشام،حتقيقالسرية ا:لالستزادة انظر ( )

عمادة البح          ث العلم         ي بايامع          ة ه          ،    (  )،ط55/ ت غ         زوة اخلن          دق،إبراهيم امل         دخلي،و مروي         ا
 .املدينة املنورة:اإلسالمية
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بأيديهم،واس    تحقوا العق    اب ج    ر اء اس    تعجاهلم يف القض    اء عل    ى اإلس    الم وأهل    ه،فعاقبهم اهلل 
 .تعاىل بنقيض مقصودهم

فَ َعاَهَدُهْم َأّوَل  ،يف اْليَ ُهوِد ِبِعّدِة َقَضايَا َوَحَكَم :"يقول الع المة ابن قيم ايوزية رهه اهلل   
نُ َقاعَ  ،َمْقَدِمِه اْلَمِديَنة َفَظَفَر  ؛ُُثّ َحاَربَُه بَ ُنو الّنِضريِ  ،َفَظَفَر ِِبِْم َوَمّن َعَلْيِهمْ  ؛ُُثّ َحاَرَبُه بَ ُنو قَ ي ْ
َفَظَفَر ِِبِْم  ،َأْهُل َخْيبَ رَ ُُثّ َحاَربَُه  ،َفَظَفَر ِِبِْم َوقَ تَ َلُهمْ  ،بَ ُنو قُ َرْيَظةَ ُُثّ َحاَربَُه  ،ِِبِْم َوَأَجاَلُهمْ 

ُهمْ   .( )."َوأَقَ ّرُهْم يف أَْرِض َخْيبَ َر َما َشاَء ِسَوى َمْن قَ َتَل ِمن ْ
،حرية يف ِمارسة معتقداِتم،أمن واطمئنان على ئاً مل يكن ينقْص اليهود يف املدينة شي 

وينتفعون، ومع ذلك والزراعة فيكتسبون املال أنفسهم وأوالدهم وأزواجهم ، ميارسون التجارة 
فوه بأيديهم،مع حقد وكراهية شديدة للرسول فإن كفرهم وإصرارهم على البقاء على دين حر  

 ،دفعهم إىل االستعجال على حرمان أنفسهم من اخلري الذي وهبهم إياه واملسلمني معه
 :،فمن صور استعجال اليهود رسول اهلل 

بنو النضري وبنو قينقاع  ؛،وقد فعلوه مجيعهمهد وامليثاق بينهم وبني املسلمنينقض الع - 
 .قريظةبنو و 
 .وأصحابه مواالة الكفار واملشركني من أهل مكة على الرسول  - 
 .وأصحابه حتريض قبائل العرب اجملاورة على الرسول  -7
؛ودس بإلقاء الصخرة على رأسه قيام إحدى نسائهم بالتخطيط لقتل رسول اهلل  - 
 .الطعامم له يف السُّ 
 .( )للمجتمع املسلم يف املدينة لتمزيق صفه ووحدتهتدبري الدسائس واملكائد واملؤامرات  -5

وهي إخراجهم من جزيرة  ولذلك استحق اليهود العقوبة اليت أمر ِبا رسول اهلل 
ََنْرَاَن ِمْن َأْخرُِجَوا يَ ُهْوَد َأْهِل احلَِْجاِز َو َأْهَل :)العرب إىل قيام الس اعة،قال رسول اهلل 

 .(7).(َجزِيْ رَِة اْلَعَربِ 
 

                                 
 .،مرجع سابق 5/6زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ابن قيم ايوزية، ( )

 .جدة:دار البشري ه ،3   (  )ط ،5 / النبوية يف ضوء القرآن والسُّنة،ُممد أبو شهبة، السرية:لالستزادة انظر ( )

سلس   لة :ب   ريوت، انظ   ر:الفك   ره     ،دار     (  )ط  ،3 5/7أخرج   ه اهليثم   ي يف جمم   ع الزوائ   د ومنب   ع الفوائ   د، (7)
 . 7  :، رقم احلديث 06 /7الصحيحة ، األلباّن ، األحاديث 
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  املـــطلب الثــــالث
 :املنافقون
نشأ النفاق يف املدينة ومل يكن له وجود يف مكة،والسبب أن  أهل مكة من القبائل  

 جمتمع املدينة لكن  واض ، ظاهر أو كفرٌ  ا إميانٌ العربية اخلالصة اليت تأىب الكذب واخلداع،فإم  
كان فيه اليهود املعروفون على مدار التاريخ بالكذب واخلداع ،والتلون والنفاق، فلم ا قدم 

عرض اإلسالم على اليهود فرفضوه ُث عاهدهم ،وعرضه على األوس واخلزرج  رسول اهلل 
،لكن  أفرادًا من األوس واخلزرج مل يقبلوا اإلسالم ؛فال هم  فكانوا أنصار رسول اهلل 

 هم يهود،فاخرتعوا هلم بديالً عن هذا وذاك وهو النفاق ،فيظهرون للرسول  مسلمني وال
، وإخوانًا لليهود يف الكيد  ناً باط اً ، ولكنهم كفار  ومجيع املسلمني بأهنم منهم ومسلمون

 .( )لإلسالم وأهله واملكر
 املنافقني ،واحلسد واحلقد ،والكراهية واملكر،كلها دوافع وأسباب جعلتإن  الكفر والغرية    

 واملسلمون معه ،فرصة ساحنة هلم ليظهروا ما يَ َرْونَا يف كل موقح وحدث حيصل للرسول 
يف قلوِبم عن طريق االستعجال اللفظي والعملي للمواقح واألحداث ،وقد فضحوا بذلك 

 .أنفسهم 
اّن رهه ومن صور استعجاهلم اليت أهنكوا فيها اجملتمع املسلم ما حد ث به اإلمام الطرب      

تسمية أصحاب :العزيز حدثنا الزبري بن بكار قالحدثنا علي بن عبد :"اهلل تعاىل قال
يعدنا :رو بن عوف شهد بدرا وهو الذي قالمعتب بن قشري بن مليل من بين عم: العقبة

لو كان لنا من األمر :وهو الذي قال.ُممد كنوز كسرى وقيصر وأحدنا ال يأمن على خالئه
 .وهو الذي شهد ِبذا الكالم :قال الزبري.ناشيء ما قتلنا هه

وهو الذي ،منا كنا خنوض ونلعبإ:ابت بن عمرو بن عوف وهو الذي قالووديعة بن ث  
  .وأجبننا عند اللقاء، نا هؤالء أرغبنا بطونا آمايل أرى قر :قال
ال عنه جربيل وجد بن عبد اهلل بن نبتل بن احلارث من بين عمرو بن عوف وهو الذي ق   

ينظر بعيين  ،كأهنما قدران من صفر  ،يا ُممد من هذا األسود كثري شعر عيناه:عليه السالم
 .وهو املخرب خبربه .خيرب املنافقني خبربك ،وكبده كبد هار ،شيطان

                                 
 .،مرجع سابق  / السرية النبوية يف ضوء القرآن والسُّنة،ُممد أبو شهبة، :لالستزادة انظر ( )
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يعين  -واحلارث بن يزيد الطائي حليح لبين عمرو بن عوف وهو الذي سبق إىل الوشل     
  .فاستقى منهيسبقه أحد أن   اليت هنى رسول اهلل -البئر 
  .( )."إن بيوتنا عورة:ي وهو من بين حارثة وهو الذي قالوأوس بن قبط  
ثَُه قَاَل َوَعْن      َوِعْنَدُه نَ َفٌر ،يف ِظلِّ ُحْجرٍَة ِمْن ُحَجرِِه   َكاَن َرُسوُل الل هِ :)اْبَن َعب اٍس َحد 

ُهْم الظِّلُّ ِمْن اْلُمْسِلِمنَي َقْد َكاَد يَ ْقِلُص  ِإن ُه َسَيْأتِيُكْم ِإْنَساٌن يَ ْنظُُر ِإلَْيُكْم  :  فَ َقالَ  :قَالَ ،َعن ْ
يَنْ َشْيطَانٍ  َفَكل َمُه   َفَدَعاُه َرُسوُل الل هِ  .َفَجاَء َرُجٌل أَْزَرقُ  :قَالَ  .فَِإَذا أَتَاُكْم َفاَل ُتَكلُِّموهُ  ،ِبَعي ْ

الر ُجُل  َفَذَهبَ  :قَالَ  .نَ َفٌر َدَعاُهْم بَِأمْسَائِِهمْ  ؛ُفاَلنٌ  ُفاَلٌن وَ  َعاَلَم َتْشُتُميِن أَْنَت وَ  :قَالَ 
ې ې ې ې ى ى ائ ) فَأَنْ َزَل الل ُه َعز  َوَجل   :قَالَ  .َفَحَلُفوا بِالل ِه َواْعَتَذُروا ِإلَْيهِ  ،َفَدَعاُهمْ 

(ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ
( ))(7) .  

ففي  يفسر بوضو  مواقح املنافقني يف االستعجالرهه اهلل  اإلمام الطرباّن ما أخرب بهإن    
بكنوز   -ووعده احلق -يف رفع معنويات املسلمني فيعدهم غزوة اخلندق جيتهد رسول اهلل 

مل : كسرى وقيصر،فيأيت املنافقون مستعجلني لبث رو  الضعح واخلذالن يف الناس بقوهلم
 !لكم بكنوز كسرى وقيصرنأمن يف قضاء حاجتنا ؛فكيح 

أْن يسبقه إىل البئر أحد ،فيستعجل املنافق ويسبقه ،يف موقح علين  وينهى رسول اهلل   
 .على العصيان وعدم الطاعة

وغريها من املواقح اليت ذكرها اإلمام الطرباّن وذكرِتا كتب السرية النبوية ،اليت داللتها على  
كانت عاقبتها عليهم وخيمة ،حيث أخرب احلق مسارعة املنافقني يف كل املواقح لفعل  أمور ٍ

 .تبارك وتعاىل أهنم يف الدرك األسفل من النار
 

 

 

                                 
 وأخرجه الطرباّن يف .،مرجع سابق 70/ يف املنافقني،:باب ،ومنبع الفوائد جممع الزوائد أخرجه اهليثمي يف  ( )

 .املوصل:،دار العلوم واحلكمه 0  (  )،ط 66 / هدي السلفي،:حتقيقاملعجم الكبري،

 .3 :،آية  اجملادلةسورة  ( )

 .صحي :،قال عنه احملدث أهد شاكر03  :، رقم احلديث 7 / يف مسنده،اإلمام أهد بن حنبل  أخرجه (7)
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 الـــرابع املـــــطلب
 :مجيع فئات اجملتمع املسلم

 والكبري اجملتمع املسلم يضم فئات متنوعة من املدعوين،فيهم الرجل واملرأة،والصغري   
 والفقري،وغريها من الصفات املوجودة يف كل جمتمع،وهؤالء مجيعاً واملتعلم،والغين  واياهل

 يميع فئات املدعوين بالرتبية والتوجيه واإلرشاد، ومن ذلك تعليمه  رعاهم رسول اهلل 
 ،واملواِطنْ فيها يستعجلوا ينبغي أال  اليت  نْ اطِ وَ للمَ  فقد أرشدهم ُخُلْق احللم والرفق واألناة ،

ويف املعامالت  العبادات، يف  ، ومشل ذلك جوانب احلياة املختلفة فيها ينبغي التعجلاليت 
كل و ويف كل شيء، املالية،ويف العالقات االجتماعية ،واألسرية ،والزوجية،ويف طلب العلم

يؤثر  على تبليغ أمته كل أمر فيه خريُُهْم ،وحتذيرهم من كل شيء ذلك يدل على حرصه 
 :ة على ذلك ما يلي سلباً على حياِتم ، ومن األمثل

 :يف باب العبادات -أ

 :وردت عدة أحاديث يف هذا الباب منها  
َنَما حَنُْن ُنَصلِّي َمَع الن ِ ِّ  :َعْن َعْبِد الل ِه ْبِن َأيب قَ َتاَدَة َعْن أَبِيِه قَالَ  -  َع َجَلَبَة   بَ ي ْ ِإْذ مسَِ

ِإَذا أَتَ ْيُتْم  .َفاَل تَ ْفَعُلوا :قَالَ  .اْستَ ْعَجْلَنا ِإىَل الص اَلةِ :قَالُوا .َما َشْأُنُكمْ :)فَ َلم ا َصل ى قَالَ  ،رَِجالٍ 
 .( ).(َفَما أَْدرَْكُتْم َفَصلُّوا َوَما فَاَتُكْم فََأِتُّوا ،الص اَلَة فَ َعَلْيُكْم بِالس ِكيَنةِ 

ِمْن َمك َة ِإىَل اْلَمِديَنِة َحّت  ِإَذا ُكن ا   َرَجْعَنا َمَع َرُسوِل الل هِ  :َعْن َعْبِد الل ِه ْبِن َعْمرٍو قَالَ  - 
َنا ِإلَْيِهْم َوَأْعَقابُ ُهْم تَ ُلوُ  ملَْ  ،فَ تَ َوض ُئوا َوُهْم ِعَجالٌ  تَ َعج َل قَ ْوٌم ِعْنَد اْلَعْصرِ  ،مبَاٍء بِالط رِيقِ  فَانْ تَ َهي ْ
 .( ).(َوْيٌل ِلأَلْعَقاِب ِمَن الن اِر َأْسِبُغوا اْلُوُضوءَ :)  َرُسوُل الل هِ فَ َقاَل  .مَيَس َها اْلَماءُ 

َلتَ َنا َفاَل َيْذَبْ  َحّت   :)َذاَت يَ ْوٍم فَ َقالَ   َصل ى َرُسوُل الل هِ  -7 َمْن َصل ى َصاَلتَ َنا َواْستَ ْقَبَل ِقب ْ
قَاَل  .ُهَو َشْيٌء َعج ْلَتهُ  :فَ َقالَ  .يَا َرُسوَل الل ِه فَ َعْلتُ  :فَ َقالَ فَ َقاَم أَبُو بُ ْرَدَة ْبُن نَِياٍر  .يَ ْنَصِرفَ 

ٌر ِمْن ُمِسن تَ نْيِ آْذََبَُها  .ُُث  اَل ََتْزِي َعْن َأَحٍد بَ ْعَدكَ  .نَ َعمْ  :قَالَ  .فَِإن  ِعْنِدي َجَذَعًة ِهَي َخي ْ
ُر َنِسيَكتَ ْيهِ  :قَاَل َعاِمرٌ   .(7).(ِهَي َخي ْ

                                 
 .533:، رقم احلديث7 /7فاتتنا الصالة، : الرجلقول :البخاري ،باب أخرجه اإلمام ( )

 .537:، رقم احلديث3  / غسل الرجلني بكماهلما،: مسلم ،باب أخرجه اإلمام( )

 .73 5:، رقم احلديث67 /3 من ذب  قبل الصالة فأعاد ،: البخاري ،باب أخرجه اإلمام (7)
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يث األول فيه هني عن االستعجال إىل الصالة،واألمر بالسكينة والطمأنينة يف اإلتيان احلد   
ُه ،والنهي عن اخلطأ إليها،واحلديث الثاّن فيه هني مقرون بوعيد ملن مل حُيِْسْن الوضوء ويُِتم  

 فيه هني عن االستعجال واحلديث الثالثن سببه وهو االستعجال يف الوضوء،جاء فيه هنٌي ع
  .ب  النسك قبل الصالةيف ذ
نهي عن االستعجال يف الركوع ال:فيهاجاء وقد سبق ذكر أحاديث يف باب العبادات      

 (7)،واالستعجال يف أداء الدعاء( )،واالستعجال يف األكل ألجل الصالة( )والسجود
،واالستعجال (5)واالستعجال يف طريقة الدعاء يف الصالة،( )واالستعجال يف حتقيق الدعاء

، واالستعجال يف ختم القرآن الكرمي قبل ثالثة (6)بصوم يوم الشك قبل دخول رمضان 
،واالستعجال يف احليض النتهاء العدة (3)أخذ أجرة القرآن الكرمي واالستعجال يف  ،(3)أيام

بأمته وتعليمهم الكيفية الصحيحة ألداء العبادات  على رعاية الرسول  وغريها ِما يدل،(3)
 .اته هلم ملواطن االستعجال املنهي عنها يف العبادالعبادات ومن ذلك بيان

دعوِتم للتعجل بأداء :مثل ؛لتعجل فيهاا ستحبيُ  إىل العبادات اليت  كما أرشدهم    
،والتعجل يف اخلروج (  )وجواز التعجل أيام التشريق  (  )،والتعجل بالسري ملزدلفة (0 )احلج

وايمع بني الصالتني تعجاًل للمرأة ،(  )والتعجل باإلسراع يف اينازة ،(7 )لصالة ايمعة 

                                 
 . 6ص: انظر ( )

 .30ص: انظر ( )

 .37ص: انظر (7)

 .37ص:  انظر ( )

 . 3ص:  انظر (5)

 .67ص  : انظر (6)

 . 3ص  : انظر (3)

 37.ص  : نظر (3)

 . 6ص  : انظر (3)

 .37ص:  انظر  (0 )

 .37ص:  انظر  (  )

 . 3ص:  انظر  (  )

 . 3ص:  انظر  (7 )

 .36ص: انظر   (  )
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 .( ) املستحاضة
 ن يف اخلطاب النبوي السابق هم مجيع فئات اجملتمع على اختالف مستوياِتميإن املدعو    

للمدعوين يف هنيهم عن االستعجال يف مواطن يف  وظهر جليًا التوجيه الدقيق منه 
 .العبادات،وأمرهم بالتعجل يف مواطن تعبدية أخرى

 :يف العالقة الزوجية -ب

ِإَذا َجاَمَع َأَحدُُكْم َأْهَلُه فَ ْلَيْصُدقْ َها ، ُُث  ِإَذا َقَضى َحاَجَتُه قَ ْبَل َأْن ): قَاَل َرُسوُل اهلل - 
 .( )(.تَ ْقِضَي َحاَجتَ َها َفالَ يَ ْعَجْلَها َحّت  تَ ْقِضَي ، 

يَ ْوَم   َخَرْجُت َمَع َرُسوِل الل هِ  :َعْن أَبِيِه قَالَ  يَعْن َعْبِد الر ْهَِن ْبِن َأىِب َسِعيٍد اخْلُْدرِ  - 
َعَلى بَاِب ِعْتَباَن َفَصرََخ ِبِه  َبِِن َساملٍِ َوَقَح َرُسوُل الل ِه  َحّت  ِإَذا ُكن ا يف،ااِلثْ نَ نْيِ ِإىَل قُ َباٍء 
يَا َرُسوَل الل ِه أََرأَْيَت  :فَ َقاَل ِعْتَبانُ . (الر ُجلَ َأْعَجْلَنا  :) فَ َقاَل َرُسوُل الل هِ ،َفَخرََج جَيُرُّ ِإزَارَُه 

َا اْلَماُء ِمَن اْلَماءِ  :) قَاَل َرُسوُل الل هِ  ؟َماَذا َعَلْيهِ  ،وملَْ ميُْنِ  يُ ْعَجُل َعِن اْمَرأَتِهِ الر ُجَل   .(7).(ِإمن 
َفَجاَء َوَرْأُسُه  ،ِ َسَل ِإىَل َرُجٍل ِمْن اأْلَْنَصارأَرْ   َأن  َرُسوَل الل هِ  َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ  -7

ِإَذا أُْعِجْلَت  :)  فَ َقاَل َرُسوُل الل هِ  .نَ َعمْ  :فَ َقالَ  (َلَعل َنا َأْعَجْلَناكَ : )  الن ِ ُّ  فَ َقالَ  .يَ ْقطُرُ 
 .( ).(فَ َعَلْيَك اْلُوُضوءُ  ،ُقِحْطتَ  أَوْ 
َها َزْوَج الن ِ ِّ  أَبُو َسَلَمةَ عن  -  َأن   َأْخبَ َرْتهُ   ْبُن َعْبِد الر ْهَِن َأن  َعاِئَشَة َرِضَي الل ُه َعن ْ

ِإّنِّ  :)فَ َقالَ   فَ َبَدَأ يب َرُسوُل الل هِ  .َجاَءَها ِحنَي أََمرَُه الل ُه َأْن خُيَي َِّر أَْزَواَجهُ   َرُسوَل الل ِه 
َوَقْد َعِلَم َأن  أَبَ َوي  ملَْ َيُكونَا  ،أَبَ َوْيكِ  َحّت  َتْسَتْأِمرِي اَل َتْستَ ْعِجلِ  َعَلْيِك أَْن َذاِكٌر َلِك أَْمرًا َفاَل 

 .(5).(يَْأُمرَاّن ِبِفرَاِقهِ 
احلديث األول فيه توجيه وإرشاد للزوج يف مسألة زوجية خاصة جداً ،يلفت فيها الرسول    
  نظر الزوج إىل أمر يؤدي إىل استقرار احلياة الزوجية وهو إعطاء الزوجة حقها يف

،هني عن تَ ْقِضَي َحاَجتَ َها ْلَها َحّت  َفاَل يَ ْعجُ :  االستمتاع كما يأخذ الرجل حقه،ويف قوله
                                 

 . 3ص: انظر  ( )

 .67  :، رقم احلديث35 / األلباّن ،  ،ايامع صحي  :،انظر33 / أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد، ( )

 . 30:، رقم احلديث35 / إمنا املاء من املاء ، : مسلم ، باب أخرجه اإلمام (7)

 . 3 :،  رقم احلديث706/ من مل ير الوضوء من املخرجني ،: البخاري ،بابأخرجه اإلمام ( )

 .    :، رقم احلديث63 /  . يا أيها الن  قل ألزواجك :قوله تعاىل:البخاري ،باب أخرجه اإلمام (5)
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 .االستعجال عليها ،ألن حاهلا خيتلح عن حاله
وهي استعجال  جداً يف العالقة الزوجيةواحلديث الثاّن سؤال الصحايب عن مسألة خاصة    

 فما احلكم ؟ ؛ ِن لظرف حادثالرجل عن زوجته قبل أن ميُ 
َا اْلَماُء ِمَن اْلَماءِ  ): فأجابه      .( )( ِإمن 
قضى الصحايب حاجته مع زوجته واغتسل مستعجاًل  ؛حيث واحلديث الثالث أكثر عمقاً    

؛فدل ه على الوضوء إذا كان مستعجال لظرف  فعرف حاله ،فرآه  إلجابة نداء الرسول 
 .حادث
عائشة أال  تستعجل يف اُتاذ قرارها يف احلياة الزوجية  هِ لزوجِ  واحلديث الرابع توجيه منه    

 .وهو توجيه لكل النساء من بعدها
العالقة اخلاصة بني :مهمني مها إن  األحاديث األربعة السابقة كلها اشرتكت يف أمرين  

 .الزوجني وبعض أحكامها ،والثاّن صور االستعجال يف شؤوهنا
 .توجيهه وإرشاده مشل أخص القضايا يف حياة املدعوين أن  : فمن عظمة هذا الدِّين    
 :املعامالت املاليةيف  - ج

ية والسِّراية        ( )سبق ذكر أحاديث جاء فيها النهي عن االستعجال يف القود والدِّ
، واستعجال الدائن ( )،والنهي عن االستعجال يف ُتليل اخلمر(7)واالستعجال بقتل املورث 

واالستعجال يف  (3)والرهن  (6)والنهي عن االستعجال بقبول الرشوة  (5)للمدين بطريق الربا
إىل جواز تعجل  ويف باب التعجل املندوب إليه أرشد الن  .(3)يف بيع احملجور عليه ديناً 

 .(3)بل حلول وقتهاالصدقة ق
                                 

 .3 7سبق ُترجيه ص ( )

 .65ص: انظر  ( )

 .67ص: انظر  (7)

 . 6ص: انظر  ( )

 .66ص: انظر  (5)

 .66ص: انظر  (6)

 .63ص: انظر  (3)

 .63ص: انظر  (3)

 .33ص: انظر  (3)
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 .( )والتعجل يف قضاء الد ين  
إن  املعامالت املالية السابقة ورد النهي الصري  عن االستعجال فيها ،وإن  املتتبع لفقه     

املعامالت جيد الكثري من التوجيه واإلرشاد النبوي العظيم يف موضوع االستعجال فيما خيص 
 .بني املدعوين يف اجملتمع املسلم املعامالت اليت يتم التعامل ِبا

 :يف الغزو واجلهاد -د

ي تَ َعج ُلوا ثُ ُلثَ َسِبيِل الل ِه فَ ُيِصيُبوَن َغِنيَمًة ِإال   َما ِمْن َغازِيٍَة تَ ْغُزو يف:) قَاَل َرُسوُل الل هِ  - 
َقى هَلُُم الث ُُّلثُ  ،َأْجرِِهْم ِمَن اآلِخرَةِ   .( ).(فَِإْن ملَْ ُيِصيُبوا َغِنيَمًة ََت  هَلُْم َأْجُرُهمْ  ،َويَ ب ْ

ِه رَاِفٍع قَالَ  -  َفةِ  ُكن ا َمَع الن ِ ِّ :َعْن َعَبايََة ْبِن رِفَاَعَة َعْن َجدِّ فََأَصاَب الن اَس  ،ِبِذي احْلَُلي ْ
َنا ِإِباًل َوَغَنًما،ُجوٌع  فََأَمَر  ،فَ َعِجُلوا فَ َنَصُبوا اْلُقُدورَ ،يَاِت الن اسِ يف ُأْخرَ   وََكاَن الن ِ ُّ  ،َوَأَصب ْ

 .(7).(ُُث  َقَسَم فَ َعَدَل َعَشرًَة ِمْن اْلَغَنِم بَِبِعريٍ  ،بِاْلُقُدوِر فَُأْكِفَئتْ 
يَا َرُسوَل الل ِه َأاَل أُقَاِتُل َمْن  :فَ ُقْلتُ   أَتَ ْيُت الن ِ    :َعْن فَ ْرَوَة ْبِن ُمَسْيٍك اْلُمرَاِديِّ قَالَ  -7

ُهمْ  فَ َلم ا َخَرْجُت ِمْن ِعْنِدِه َسَأَل َعينِّ  .فََأِذَن يل يف ِقَتاهلِِْم َوأَم َرّن  ،أَْدبَ َر ِمْن قَ ْوِمي مبَْن أَقْ َبَل ِمن ْ
فَأَتَ ْيُتُه َوُهَو يف نَ َفٍر ِمْن  ، أَثَرِي فَ َرد ّن فََأْرَسَل يف  :قَالَ  .فَُأْخربَ َأّنِّ َقْد ِسْرتُ  ؟َما فَ َعَل اْلُغطَْيِفيُّ 
ُهْم فَاقْ َبْل ِمْنهُ  :َأْصَحاِبِه فَ َقالَ  َفاَل تَ ْعَجْل َحّت  ُأْحِدَث َوَمْن ملَْ ُيْسِلْم  ،ادُْع اْلَقْوَم َفَمْن َأْسَلَم ِمن ْ

 .( ).(ِإلَْيكَ 
إذا أخذوا الغنائم يف  ،فالغزاةاألخرويفيه بيان أثر التعجل يف الثواب  احلديث األول    

الدنيا مل يبَق هلم يف اآلخرة إال ثلث األجر،واحلديث صري  بذلك،واحلديث الثاّن أيضاً عن 
عن هذا االستعجال   ،وقد هناهم رسول اهلللغزاة يف ذب  الغنائم قبل القسمةتعجل ا

تجابتهم حّت يأتيه اخلرب من أال  يستعجل اس ؛حني يدعوا قومه واحلديث الثالث عن اجملاهد
 .رسول اهلل

                                 
 .33ص: انظر  ( )

ص             حي  أيب :انظ            ر.33  :، رق            م احل             ديث 6 7/ يف الس            رية ُتف             ق ، :،ب             اب و داودأب             أخرج            ه ( )
 .33  داود،األلباّن،ص

 .6 3 :، رقم احلديث  0/70 ما ُيكره من ذب  اإلبل والغنم يف املغامن ،: البخاري ،باب أخرجه اإلمام (7)

ص             حي  :انظ             ر.6  7:، رق             م احل             ديث   /  تفس             ري س             ورة س             بأ ،: الرتم             ذي ،ب             ابأخرج             ه ( )
    7أللباّن،صالرتمذي،ا
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 :والفكريف األخالق والسلوك  –ه 

بالنهي عن االستعجال يف تربية الكرمي يف باب األخالق والسلوك جاء التوجيه النبوي     
والنهي عن االستعجال يف طريقة التكلم ( )والنهي عن االستعجال يف ضرب اخلدم( )األطفال

واستعجال املذنب نزول العقوبة عليه  ( )استعجال وقوع الباليا والنهي عن(7)بسرد الكالم
،ويف باب الفكر وما له عالقة بتفكري (6)والنهي عن استعجال املوت لضر نزل باإلنسان (5)

أو (3)جاء النهي عن االستعجال يف فهم النصوص الشرعية ،اإلنسان ويؤثر على سلوكه
والتصدر للتعليم (3)االستعجال يف طلب العلم والنهي عن(3)السرعة يف ردِّها وعدم قبوهلا

 .(0 )والفتوى قبل التمكن
على التعجل بالتوبة من الذنب وعدم اإلصرار  ويف باب التعجل حث  الرسول     

 .والتعجل يف األخذ باحلق إذا ظهر وعدم الرتدد يف قبوله ،والتعجل يف إغاثة امللهوف(  )عليه
 :وتعجل املدعوينالفوائد الدعوية من استعجال 

مشلت أصنافاً ،وقد ت يف باب استعجال وتعجل املدعوينوردإن األحاديث السابقة    
،ومجاعة من املأمومني الذاهبني للصالة مجاعة:اليهودي واملنافق واملسلم وهم أنواع منهممنهم 

والبائع ،واملضحي الذي يريد ذب  نسكه،والزوج والزوجة،والغازي واجملاهد،من املسافرين
ِما ورد ذكره يف أحاديث أخرى تتحدث عن االستعجال  وغريهم،واملشرتي،والعامل واملتعلم

 .يف التوجيه واإلرشاد  دورهُث بيان  حياة مجيع فئات اجملتمع املسلم،والتعجل وواقعه يف

                                 
 .35ص: انظر  ( )

 .63ص: انظر  ( )

 . 3ص: انظر  (7)

 .63ص:انظر ( )

 .66ص: انظر  (5)

 .66ص: انظر  (6)

 .66ص:انظر (3)

 .36ص:انظر (3)

 .33ص:انظر (3)

 .33ص:انظر (0 )

 .33ص:انظر (  )



تسعجاا  الااد   ي الُّنة  الةباة اال:  الثانيالباب     7   

 :ويستفاد مما سبق ما يلي     
نهج حياة للناس،شرعها اهلل أن  هذه الشريعة الربانية م:اليقني الذي ال شك فيه هو-  

 من صفاِتا مشول أحكامها تعاىل هلم ليعبدوه يف كل أقواهلم وأفعاهلم ،فال ُيستغرب أن يكونَ 
ألجل توجيههم وإرشادهم لفعل الصواب الذي ينفعهم،وظهر هذا يف  لتفاصيل حياة الناس

كام التعجل يف أفعال وأعمال أحكام النهي عن االستعجال يف أفعال وأعمال معينة،وأح
 .أخرى،وهي تتفاوت بني األحكام التكليفية اخلمسة

مهمة الدعاة إىل اهلل تعاىل معرفة وإدراك أحكام االستعجال والتعجل،لتوجيه املدعوين - 
 .وتبصريهم باملشروع هلم واملمنوع يف هذا الباب 

يما خيص االستعجال والتعجل يف قيام الدعاة إىل اهلل تعاىل بنشر الوعي بني املدعوين ف -7
األقوال واألفعال يساعد على حتقيق مستوى من االستقامة يف السلوك يف حياة املدعوين 

 .وإبعادهم عن آثار االستعجال املنهي عنه واليت قد تكون مفسدة حقيقة حلياة املدعو
تفاصيل دقيقة  يفتقرير أنواع االستعجال املنهي عنه والتعجل املندوب إليه يف الشريعة  - 

قاعدة تأصيلية يستطيع الدعاة إىل اهلل يساعد يف تأسيس صلتها قوية بواقع حياة املدعوين 
للحكم عليها هل هي من هلا لقياس املواقح واألحداث املشاِبة  تعاىل البناء عليها

  االستعجال املنهي عنه ؟أم من التعجل املندوب إليه؟
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 املبــحث الثــاني
 .الوارد ذكرهم يف الُسنَّة النبوية نياملدعوأسباب استعجال 

 
 

 .أسباب مشروعة:املطلب األول

 .أسباب غري مشروعة ومنهي عنها:املطلب الثاني
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 ـطــب  اوأللامل
 :مشرلعة أسباب

 .(1) الرسولتعجل سببه االستجابة لنداء  -1
 .(3)تعجل مأمور به شرعا   -3
 .(2)تعجل مندوب ومستحب فعله -2
 .(4)تعجل سببه قلة الفقه والفهم يف مسائل الدِّين -4
 .(5)سببه الطمع يف غنائم الغزو تعجل -5
 .(6)سببه احلماس للدِّين وحب الدعوة تعجل -6
 .(7)صعوبات املعيشة اليوميةاستعجال سببه  -7
 .(8)املعرفة واإلدراك عدماستعجال سببه اجلهل و  -8

ورد يف السُّنة النبوية أحاديث كثرية عن االستعجال والتعجل،وورد يف ثناياها ذكر      
ما حصل  ينال صاحبها األجراألسباب اليت أدْت حلدوثها،فمن األسباب املشروعة واليت 

 ،فرآه رسول اهلل فلَّبى النداء طاعة  لرسول اهلل  ه رسول اهلل حني نادا الصحابة ألحد
على حاٍل؛كان اأَلْوََل أن يرتيث يف إجابة النداء حىت يتوضأ،وتكرر املوقف مع صحايب 

إَل أنى املاء من املاء،أي إذا أتى الرجل أهله   فأرشده رسول اهلل آخر؛فتعجىل مثل األول
موجبه،وكال املوقفني يدالن على استحباب التعجل يف االستجابة  فعليه بالغسل إذا حصل

لنداء كل من له شأن،كما يدالن على ضرورة مراعاة الضوابط والتوجيهات يف أسباب 
 .التعجل املشروعة،ويعترب هذا السبب مشروعا  ألنه استجابة لنداء الرسول 

                                 
 .366ص:انظر (1)

 .364ص:انظر (3)

 .365ص:انظر (2)
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والبعض اآلخر استحباب ،ضها أمركما أنى عددا  ليس بالقليل من األحكام الفقهية يف بع    
 . بتكاليف شرعية على وجه التعجل واملبادرة للقيام

ين العاديةومن األسباب     .قلة الفقه والفهم يف مسائل الدِّ
عليه  بْ اقَ إنى عدم الفهم أو قلته يف تطبيق األحكام الشرعية ليس ذنبا  أو خطأ  يُ عَ    

الناس بعضهم لبعض  حىت يكونَ ؛يف القدرات خلقنا متفاوتني وذلك ألن اهلل ،اإلنسان
عدم الفهم وقلته سببا  يؤدي حلدوث  دُّ ويعحيقق النفع والفائدة للجميع، مسخرين فيما

؛فال شك من تأثري ة  أو حكما  شرعيا  فهما  صحيحا  فمن مل يفقه مسأل االستعجال والتعجل
جلوا يف حدث مع من تعضعف الَفهم على تطبيقه؛الذي ينتج عنه فعال  مستعجال ،وهذا 

صلىوا قريظة فلمىا وصلوا وقت العشاء؛ وتعجلوا يف الذهاب لبينوضوؤهم، وتعجلوا للصالة،
إدراك املعىن يف  واختالفه الفهم تنوعالعصر بعد خروج وقته وكان سبب االستعجال هو 

أمرا  عاديا  ألنه مرتبط بقدرات  ذلك ،ويعتربالذي قصده رسول اهلل البعيد للحكم الشرعي
 .الناس املتفاوتة

ومن األسباب الَعاِديىة واليت تدفع أصحاهبا للتعجل واالستعجال هو الصعوبات املعيشية   
،وقلة النوم وضعف البدن، واجهها الناس يف فرتات من حياهتم،مثل اجلوع والعطشاليت ي

ظروف معيشية مير الناس هبا،هلا أثرها على  فهذهواحلزن واهلم،وشدة احلر أو الربد، واإلرهاق
سلوكهم وانفعاالهتم،وتدفع كثريا  منهم إَل التعجل واالستعجال،فبعضهم يصيب وبعضهم 
خيطئ،ومن ذلك قصة ذبح الصحابة للغنائم اليت حصلوا عليها؛ واالستعجال يف طبخها 

 نهم أنى األمر عاديا  ظنا  م  لشدة وطأة اجلوع عليهم،فعلوا ذلك قبل استشارة رسول اهلل
بأْن تُ ْقلب القدور ،ووزىع األمر  ،فأمرهم وال بأس به،لكنه أمٌر تعلق به حكما  شرعيا  

 .   حبكمته
ومن األسباب املشروعة الرغبة مبزيد من النعيم واخلري يف الدنيا؛فهذه الرغبة مشروعة مل     

سان،وهذه رغبة موجودة يف كل خاصة  إذا جاءت بعد عمل قام به اإلن، مينعها الشارع 
أْن حيصل على مثرة عمله ولو كان مما  النفوس تعاملت معها الشريعة بتوازن، فلم متنع العامل

حُيْتسب يف سبيل اهلل تعاَل،كما حصل يف أمر غنائم الغزو،فأي جيش يغزو فيأخذ غنيمته 
 مل يأخذ من الغنيمة يف الدنيا،فهو قد أخذ ثلثي أجره فيها، ويبقى الثلث يف اآلخرة،ومن 
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 . اجملاهدين يف سبيل اهلل شيئا ،يُوىفى له أجره كامال  يوم القيامة،موازنة عادلة وُمرضية لكل
،ويكون ما كان سببا  مشروعا  يأذن به الشارع والتعجل إنى من أسباب االستعجال     

من أسباب التعجل ما   كما أنى ا  ال حياسب عليه عقوبة  أو ذما ،املتعجل قد أتى أمرا  مشروع
 .قضت العادة بوجود رابطة بني السبب وُمسِّبِبه كان أمرا  عاديا
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 ـطـــب  الثـــانيامل
 :أسباب غري مشرلعة لمنهي عنها

 .(1)استعجال سببه الكفر والشرك والنفاق -1 
 .(3)ومن معه من املسلمني للرسول واجلحود استعجال سببه التكذيب والرفض  -3 
 .(2)استعجال سببه العناد والسخرية واالستهزاء -2 
 .(4)استعجال سببه االغرتار بالقوة وباملال -4 
 .(5)استعجال سببه املعاصي وضعف التدين لدى املسلم املستعجل -5 
 .(6)وتوجيهه يف قضية معينة استعجال سببه خمالفة أمر الرسول  -6 

المية يف عهدها املكي واملدين واجهت تنوعا  يف أصناف املدعوين،نتج عنه الدعوة اإلس   
 نيالكفار واملشرككان اجملتمع يتكون من  اث واملواقف،ففي العهد املكيتنوعا  يف األحد

الكفر والشرك وما :يت دفعت املستعجلني لالستعجال هي،وكانت أهم األسباب النيواملسلم
كالعناد على رفض الدعوة ؛أيضا  من أسباب االستعجالكانت ؛هبما من صفات يتعلق

،واإلصرار على عدم االستجابة هلا أو حىت معرفة حقيقتها،واالستهزاء وعدم قبوهلااإلسالمية 
بأمور ال  مبطالبة الرسول مع التحدي والتعجيز ومبا يدعو إليه، بالرسول والسخرية 

،كما اتضح يف احلوار الذي سفاهة وحتديه يف  يقصدون من طلبها سوى تعجيز الرسول
اَلّلِه اَل  فَ وَ :ل ابن عمته له عبد اهلل بن أميةوزعماء قريش كانت هنايته قو  دار بني الرسول 

ا َحىّت  ُُثّ َتْأِت ْنظُُر إلَْيك َحىّت تَْأتِيَ َها،، ُُثّ تَ ْرَقى ِفيِه َوأَنَا أَ تَ ّتِخَذ إََل الّسَماِء ُسّلم اأُْؤِمُن ِبك أََبد 
َأْْيُ الّلِه َأْن َلْو فَ َعْلت َذِلَك َما  وَ .َهُدوَن َلك أَّنك َكَما تَ ُقولُ َمَعك أَْربَ َعٌة ِمْن اْلَماَلِئَكِة َيشْ 

 .ظَنَ ْنت َأيّن ُأَصّدُقك 
،والسخرية واالستهزاء ،واالغرتار  ،والتكذيب واجلحود،والعناد واإلصرارالكفر والشركإنى     
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تدفع املتصفني هبا لالستعجال يف أقواهلم وأفعاهلم ،فهي  (1)أسباب عشرة بالقوة واملال،كلها
ک ) :تؤزهم أزىا كما قال تعاَل عنهم ژ ژ ڑ ڑک  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

(ک ک گ گ گ گ ڳ
(3 ). 

أالى يعجل عليهم كما يستعجلون عليه،ومل ينتِه  لرسوله   فجاء األمر من اهلل
 .األمر حىت كان فتح مكة فاندحر الباطل وارتفعت راية التوحيد عاليا ،واهنزم املستعجلون

ويف العهد املكي استعجل املسلمون وكانت أسباب استعجاهلم حمصورة يف قلة الصرب 
لنصر قبل استكمال أسبابه يف مواجهة شدة العذاب والبالء الواقع عليهم،فاستعجلوا ا

واستعجلوا مواجهة الكفار،واستعجلوا يف سب آهلة املشركني ردا  على ما يفعله املشركون من 
فقد كان املسلمون يسبون آهلة قريش من األصنام،وهو حق ومشروع،لكن أبا سب وشتيمة 

رَُكّن َسّب آهلَِ  :"وقال جهل جاء لرسول اهلل  ِتَنا ، َأْو لََنُسّّنّ إهَلَك اّلِذي َواَلّلِه يَا حُمَّمُد لََتت ْ
فنهاهم رسول  (2)."َجَعَل َيْدُعوُهْم إََل الّلهِ َفذََكَر َأّن َرُسوَل الّلِه َكّف َعْن َسّب آهِلَِتِهْم وَ  .تَ ْعُبدُ 
ڭ ) :عن سب آهلة املشركني،ونزل قوله تعاَل اهلل  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

(ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
(4). 

ويف العهد املدين كان اجملتمع يتكون من اليهود واملنافقني واملسلمني،وكانت أسباب   
االستعجال والتعجل متعلقة مبا يعتقده كل فريق يف قلبه،فاليهود سكن احلقد والكراهية 

ستعجاهلم فيما صدر منهم من حوادث،وتبعهم يف نفس ال ا  والكفر قلوهبم،فكانت أسباب
، وكلها أسباب حمرمة منعها الذي استوطن اجلّن واخلديعة واملكر قلوهبماألمر املنافقون 

 .الشارع تعاَل
 خمالفة أمر الرسول :أماى املسلمون فاستعجاهلم كانت له أسبابا  منهيا  عنها شرعا  مثل   

 وعاصيا  فيقع فيما  ا  ينهى عن فعل أمر،فيأِت املسلم قد يكون متعمدا  أو مذنب يف أمر ما،فهو

                                 
،صاحل بن  موسوعة نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرْي:لالستزادة يف معاين األسباب العشرة انظر( 1)

 اإلنسانية والتوجيهات الربانية ،نايل أبو زيدوالعجلة بني الفطرة مرجع سابق،.11/4613-3/2341،رونمحيد وآخ
 .،مرجع سابق35-34،ص

 . 84:، آية  مرْيسورة  (3)

 .،مرجع سابق2/141الروض األنف ، السهيلي ،( 2)

 .118:، آية  األنعامسورة  (4)



.تسعجاا  الااد   ي الُّنة  الةباة اال:  الثانيالباب     238 

،وهنيه عن الذبح قبل هن،كنهيه عن الدخول على املغيبات بدون علم هنى عنه الرسول
وهنيه عن الصالة،وهنيه عن الربا فيستعجل املسلم طمعا  يف زيادة ماله بطريق غري مشروع،

ألهنا استعجال لألمر قبل حلول   وغريها من النواهي اليت منعهااإلفتاء دون الرجوع إليه،
 .وقته
 :يتبني مما سبق 

مسلمون ومنافقون وكفار،وأن  كل قسم منهم له أسبابه :ثالثة ن أصناف  يالمدعو  أن     
التي تخصه وتدفعه لالستعجال،وهي في جانب الكفار والمنافقون تعتبر أسبابا ممنوعة 

إما   وغير مشروعة،وينفرد المسلمون بوجود أسباب شرعية تدعوهم للتعجل والمبادرة
 . أمراً أو استحباباً 
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 املبـــحث الثـــــالث
 .وين املستعجلنيُعْدللَم أنواع اخلطاب النبوي املوجَّْه

 

  .اخلطاب الكلي العام:املطلب األول

  .اخلطاب اجلزئي التفصيلي:املطلب الثاني

 .العملياخلطاب الفقهي :املطلب الثالث

 .خطاب التصحيح واملراجعة:املطلب الرابع

  .املشروعة خطاب عرض البدائل:املطلب اخلامس
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 املطـــــلب األول
 :اخلطاب الكلي العام

وإيضاحه أنَّ احلكم يقع عليه ...هو ما تركَّب من جزأين فصاعدا  :"الكل يف االصطالح    
قة أجزائه مل يتبع احلكم كل واحد منها بانفراده،وإمنا ر  ف  ت    ت  ض  يف حال كونه جمتمعا ،فإذا فر  

وان  احلكم على كل فرد من أفراد املوضوع الداخلة حتت العن:والكلية...يقع عليها جمموعة
كل إنسان حيوان،فإنَّ كل فرد من أفراد اإلنسان مستقل باحلكم عليه بأنه :كقولك

أنَّ الكل ال يتبع احلكم فيه كل فرد :كلية فالكل وال...حيوان،فكل منها يتبعه احلكم بانفراده
 .( )."من أفراده،وأنَّ الكلية يتبع احلكم فيها كل فرد من أفراده

ما سبق هو بيان املقصود من العنوان،فإن من أنواع اخلطاب النبوي املوجَّه للمدعوين     
ة ال انفصال اإلسالم وحدة كلية متشابكة مرتابط"املستعجلني هو اخلطاب الكلي العام فإن 

بني أجزائها وعناصرها يف الواقع،ولكن باستطاعتنا من الناحية النظرية الفكرية التعليمية،أن  
نقسم ما جاء فيه إىل فئات تتجمع كل فئة منها حتت كلية من الكليات،وتتميز األخالق 

 .(2)."بواحدة منها
ه أصول األخالق خاطب مجيع املسلمني خبطاب كلي عام ب  نيَّ في  إنَّ الرسول    

نُ ُهم  ُخُلق ا): وأسسها ومن ذلك قوله  س  م ُل ال ُمؤ م ن ني  إ مي ان ا أ ح  إ نَّ اللَّه  ): وقوله(9).(أ ك 
م ن  ُُي ر ُم الرِّف ق  ُُي ر ُم :) وقوله( ).(ر ف يٌق ُيُ بُّ الرِّف ق  و يُ ع ط ي ع ل ي ه  م ا ال  يُ ع ط ي ع ل ى ال ُعن ف  

ر    وغريها كثري من األحاديث اليت سبق ذكرها يف موضوع احللم واألناة والتأين ( ).(ُكلَّهُ اخل  ي  
خبطابه الكلي يضع قواعد اإلسالم العامة اليت يستطيع كل  وذم االستعجال والعجلة،فإنه

مسلم أن يعرف أنَّ اإلسالم يستحيل أن  يكون من أخالقه ما يكون سببا  جللب املضار 

                                 
مطبوعات (ت.ط.د) 9-99صسعود العريفي،: أدب البحث واملناظرة، العَّالمة حممد األمني الشنقيطي،حتقيق( )

  جدة:جممع الفقه اإلسالمي

 .،مرجع سابق 2/ األخالق اإلسالمية، عبد الرمحن حبنكة امليداين، (2)

صحيح أيب :انظر.302 :،رقم احلديث2/232 اإلميان ونقصانه ،الدليل على زيادة :،بابأخرجه أبو داود (9)
 .062 داود،األلباين،ص

 .19  :، رقم احلديث 9 /2 يف الرفق ،:املرجع السابق ،باب ( )

 . 1  :، رقم احلديث 99 /2 يف الرفق ،:املرجع السابق ، باب  ( )
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      وهذا النوع من اخلطاب له تأثريه على املدعوين إحلاق الضرر باآلخرين، للمسلم نفسه قبل
ألن العلم التفصيلي جبزئيات األحكام الشرعية قد ال تتحقق جلميع املدعوين ،فكان من 
احلكمة التنوع يف أساليب اخلطاب الدعوي ،فإن اللغة الكلية العَّامة هلا تأثريها على الرأي 

 .العام يف اجملتمع
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 املطــلب الثـــاني

 :اخلطاب اجلزئي التفصيلي

م مبحموهلا على بعض أفراد موضوعها ال  ك  القضية اليت حُ :"اجلزئية يف االصطالح هي    
 .( )."كلها،سلبا  أو إجيابا  

هذا التعريف ينطبق مجلة وتفصيال  على أنواع االستعجال اليت سبق احلديث عنها،واليت    
 .،والعجلة املباحةاملكروه،والتعجل الواجب واملستحبتضمنت االستعجال احملرم و 

كما خاطب اجملتمع املسلم خطابا  كليا  عاما  بنيَّ فيه األصول والقواعد يف   إنَّ الرسول    
فإنه خاطبهم أيضا  خطابا  جزئيا  تفصيليا  دقيقا ،دلَّ داللة قويه على حرصه باب األخالق،

ألمته،فإنه أراد هلم دعاة  ومدعوين أن يكونوا على بصرية من أمر دينهم يف  ونصحه
الصغري والكبري من شؤوهنم،ولذلك جند يف هذا النوع من اخلطاب اجلزئي أنه فصَّل يف 

؛يف العقيدة واإلميان،واملعامالت يع أبواب الدِّيناالستعجال والتعجل يف مجمسائل 
فصَّل هلم ما جيوز وما ال جيوز من والبيوع،والسلوك واألخالق،والعبادات والغزو واجلهاد،

 االستعجال والتعجل يف مسائل سبق ذكر الكثري منها يف املباحث السابقة،كما أنه 
مل يلتزم باألمر والنهي عن  جعل لبعض األحكام اجلزئية يف هذا الباب عقوبات ملن

 .االستعجال املنصوص على حترميه أو التعجل املنصوص على وجوبه
أسلوباً  د  إنَّ الخطاب النبوي الجزئي التفصيلي لمسائل االستعجال والتعجل يع   

بما يكفل ،يساعد المدعوين على تحقيق المصالح النافعة لهم وصرف المضار عنهم
 .حياتهم لهم األمن والطمأنينة في

 

 

 

 

 

 

                                 
 .،مرجع سابق91أدب البحث واملناظرة ،حممد األمني الشنقيطي ،ص ( )
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 املطــــلب الثـــالث

 :اخلطاب الفقهي العملي

من اخلطاب  اخلطاب الفقهي العملي هو األكثر ُورودا  يف األحاديث النبوية الشريفة دُّ يع    
تعلق بتوجيهات ي الفقهي هو الذي اخلطابو ،لق االستعجال والتعجلي فيما يتصل خبُ د  الع ق  

وإرشاداته للمسلمني يف تفاصيل حياهتم اليومية يف باب احلالل واحلرام،يف  الرسول 
االستعجال يف :،من مثل( )وعباداهتم مأكلهم ومشرهبم وملبسهم،وتعاملهم وتعايشهم

،والرهن والرشوة والدَّين،وقتل الوارث لعِّدة، والركوع والسجود والدعاءالطالق واحليض وا
إصدار الفتوى  ستعجال نزول الباليا والعقوبة على الذنب،ويفوضرب اخلدم وتربية األبناء،وا

ن ا يف:ق ال    ج اب ر  أو تطبيقها أو وردَّها،كما يف القصة اليت رواها الصحايب اجلليل   خ ر ج 
ه   ف أ ص اب  ر ُجال  م نَّا ح ج ٌر ف ش جَُّه يف س ف ر   ت  ل م  ف س أ ل  أ ص ح اب هُ ،ر أ س   َت  ُدون  يل ه ل  :ف  ق ال  ،ُُثَّ اح 

ا  .ف اغ ت س ل  ف م ات   .م ا جن  ُد ل ك  ُرخ ص ة  و أ ن ت  ت  ق د ُر ع ل ى ال م اء   :ف  ق الُوا ؟الت َّي مُّم   ُرخ ص ة  يف ف  ل مَّ
ن ا ع ل ى النَّ  ل ك  ف  ق ال    يبق د م  ِب   ب ذ  ف اُء  ،واأ الَّ س أ لُوا إ ذ  مل   ي  ع ل مُ ؛ق  ت  ُلوُه ق  ت  ل ُهُم اللَُّه :)ُأخ  ف إ منَّ ا ش 

ر   ،السُّؤ الُ  يِّ ال ع   ف يه  أ ن  ي  ت  ي مَّم  و ي  ع ص  فهذا شاهد على االستعجال يف  (2).(إ منَّ ا ك ان  ي ك 
 .الفتوى،وهو شاهد على االستعجال يف التصدر قبل التمكن

إنَّ داللة كثرة ُورود األحاديث النبوية يف باب الفقه العملي فيما يتصل باالستعجال     
على تربية أُم تِّه  على احللم واألناة،فيما يعود  والتعجل،داللة قوية على حرص الرسول 

هلم يف العهد املدين كان مستمرا  ومتواصال  يف  خطابه لذلك كان عليهم بالنفع والفائدة،و 
؛مع تفاوت يف بيان األحكام ومواطن التعجل الواجب ،ال احملرمةم مواطن االستعجبيانه هل
 .،لتستقيم احلياة على األمن والطمأنينةالفقهية

 

 
 
 

                                 
 .،أكثرها كان يف أبواب الفقه العملي املتنوعةانوع293سبق بيان أنَّ عدد أنواع االستعجال وصلت إىل  ( )

  .991صحيح أيب داود،األلباين،ص:انظر.990:،رقم احلديث99 / يف اجملروح يتيمم،:باب ، داود  أخرجه أبو (2)
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 رابعملطـلب الـا

 :خطاب املراجعة والتصحيح

فاستعجل وذبح األضحية قبل  وهو الصحايب اجلليل أبو بردة أحد املدعوين  أخطأ    
ره أن يذبح بدال  عنها،وأخطأ آخر أم   خطأ استعجاله بأن    ،فصحَّح له رسول اهللالصالة

خطأ استعجاله وأمره أن   فاستعجل وطلَّق زوجته وهي حائض،فصحَّح له رسول اهلل
فلم ُيسنوا الوضوء،فصحَّح هلم رسول اهلل   واستعجل فريق من الصحابةيراجع زوجته،

 ل آخرون يف اإلسراع للصالة إلدراكها،فكان التصحيح اخلطأ الذي وقعوا فيه،واستعج
فناهم  فذحبوا الغنائم قبل االستئذان منه  الغزاة لسلوك املستعجلني،واستعجل  منه

 .الغنائم بعدله وحكمته ع رسول اهلل وا القدور،ووزَّ بُ ل  وأمرهم بتصحيح سلوكهم،فق  
عسكريا ؛ظنا  منهم أن  احلرب  واستعجل كفار مكة واملشركون يف مواجهة الرسول    

ما نصحهم  را،وما أكثر  س  ،فكان عاقبة أمرهم خُ والقتال يقضي على اإلسالم ورسول ه  
ودعاهم وتلطَّف هلم،وصِب عليهم صِبا  مجيال،ولكنهم ما قبلوا دعوته   رسول اهلل

 .آخرهتموتصحيحه ملا هم عليه من الشرك يف املعتقد والعبادة،فخسروا أنفسهم ودنياهم و 
 ،فجلس معهم رسول اهللواستعجل اليهود بإظهار العداوة والبغضاء لإلسالم ورسوله   

اهلل تعاىل بكل  مُ ل  وحاورهم وناظرهم،وأخذ منهم وأعطاهم،وأظهر هلم بوحي من السماء ع  
التوراة؛حىت شهد أحبارهم بأنه نيب آخر الزمان،ولكنهم رفضوا دعوهتم  يفما حرَّفوه 

ريفاهتم الباطلة فغدروا به،فكانت العقوبة طردهم وإجالءهم من جزيرة العرب وتصحيحه لتح
 .ل من قاتل منهمإىل قيام الساعة ،وقت  

واستعجل املنافقون فما تركوا موقفا  يطعنون فيه املسلمني يف ظهورهم إالَّ وفعلوه،وال حدثا    
ت  غَّ   ،فصِب عليهم رسول اهلل الناسُلوُه لتشويه صورة اإلسالم وأهله يف نفوس إالَّ اس 

وعاملهم مبدارة وحكمة،ونصحهم وبنيَّ هلم عاقبة أفعاهلم القبيحة،فرفضوا نصحه وتوجيهه 
هلم،فكانت عاقبتهم أن ت  ق لَّبوا يف مجيع أنواع البالء؛فشغلهم اهلل تعاىل بأنفسهم،كما كانوا 

غ لُ   يُ ق لِّبون  األمور على رسول اهلل ون عن جادة األمور ويشو شُ  موهن  واملسلمني معه فُيش 
ڀ ) :عليهم فيها،قال تعاىل ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
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(ٺ ٺ ٺ ٺ
( ).  

وكانت استعجاال   إنَّ كل املواقف واألحداث اليت حصلت من املدعوين يف عهده    
 .بالبيان والتفصيل لكل مستعجل منهم،أعقبها خطاب مراجعة وتصحيح منه 

الثة أقسام في رد فعلهم للخطاب النبوي في التصحيح انقسم المدعوون إلى ث    
 :والمراجعة،وهم كاآلتي

قَِبَل خطاب التصحيح والمراجعة سرًا وعالنيًة،بل اعتبر استعجاله ذنباً يتوب  قسم   -1
 .منه،وهؤالء هم المسلمون الذين صدقوا في طاعة اهلل تعالى ورسوله 

 .،وهؤالء هم المنافقين قَِبَل خطاب التصحيح والمراجعة عالنيًة ورفضه سراً  قسم   -2
 .رََفَض خطاب التصحيح والمراجعة سرًا وعالنيًة،وهؤالء هم اليهود قسم   -3
 كما أنَّ عقوبات االستعجال كانت متفاوتة تبعا  لتفاوت درجة االستعجال ونوعه وأثره  

حدود نفسه؛ فعقوبته على نفسه،فمن استعجل شيئا  كان استعجاله الزما  ال يتعدى  فمن
ذلك عند شرحه لصحيح -رمحه اهلل  -قبل أوانه ُعوقب حبرمانه،كما نقل العالَّمة ابن بطاَّل

شيئ ا قبل وجوبه أنه ُيرمه، كمن استعجل  من استعجل نة أنَّ من أصل السُّ :"البخاري،قال
ا ومن استعجل الوطء فنكح يفاملرياث حرمه أيض ا، فكذلك هؤالء ،العدة حرم ذلك أبد 

 .(2)".عقوبة هلم ؛قبل وقتها حرموها [النسك]حايالوا بالضالذين عجَّ 
ومن كان استعجاله متعديا  يضر نفسه واملسلمني،كان اجلزاء من جنس العمل،فعقوبة    

يف اليهود الطرد واإلجالء والقتل،وعقوبة املنافقني اجللد ورفض قبول العذر واملقاطعة،ُث 
 .اآلخرة الدرك األسفل من النار

 

 

 
 
 

                                 
 .6 :، آية  التوبةسورة  ( )

ه  29  ( 2)ط،3  / ، الذبائح:،كتابياسر إبراهيم:بن بطال،حتقيق حيح البخاري ،علي بن خلفشرح ص (2)
  .الرياض:مكتبة الرشد
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 ـامسطــلب اخلامل

 :املشروعة خطاب عرض البدائل

طة بالضوابط الشرعية،احمل اف ظ ة على جوهر الشريعة ب  ض  احللول املن  :"املشروعة هي البدائل    
 .( )."هم عنهارف  اس عن الوقوع يف احملرمات؛ وتص  ين النَّ غ  اإلسالمية،اليت ت ُ 

 جند أنَّ الرسول  اليت وردت يف باب التعجل واالستعجالر األحاديث النبوية دبِّ ت   عند   

وشرع  الزىنى عن فعل أمر حمرم يضع له بديال  يقوم الناس بفعله،فحرَّم ه  ين    عندما
هلم بعيد  ن  ذ  حرَّم أعياد اجلاهلية وأوأباح بنات العم واخلال، وحرَّم نكاح األقارب،الزواج

با وأحلَّ البيع، وحرَّم االستعجال وأباح التعجل،وغريها كثري مما الفطر واألضحى،وحرَّم الرَّ 
 .جاءت به اآليات الكرمية واألحاديث الشريفة

منهجًا شرعياً؛لكنه ليس أصاًل في   د  إنَّ إيجاد البدائل للمحرمات والممنوعات يع    
لم يوضع   وحرَّمه رسوله ر مما حرَّمه اهلل كل أمر محرم وممنوع،ألنه يوجد الكثي

،بل تسري حياهتم ،وألن أمرهم ال يتوقف عليهلعدم حاجة الناس أن يكون له بديل له بديل
،وهو (2)وتتحقق مصاحلهم ومنافعهم،لكنه كمنهج شرعي فهو معتِب لداللة النصوص عليه

والثبات حىت قيام الساعة مع تغري األقرب لسماحة الشريعة اإلسالمية وقدرهتا على البقاء 
 .الزمان واملكان والناس

زل عليهم العذاب أن  يُ ن   لعذاب،وطلبوا مرارا  وتكرار  من رسول اهللااستعجل كفار مكة    
بدائل لصرفهم عن طلبهم،فدعاهم للنظر يف األمم  هلم  الذي يتوعدهم،فكانت إجاباته

م ع  السابقة الذين استعجلوا أنبيائهم لوقوع  هم القرآن العذاب عليهم،عرض عليهم أن  ُيس 
،وكذلك فعل مع اليهود ملاَّ رفضوا الدخول يف هبا الكرمي،أظهر هلم معجزاته اليت أيَّده اهلل 

وعلى دينه بالكيد واملؤامرات،فعرض عليهم  اإلسالم ُث استعجلوا يف القضاء عليه 
القتل :التعايش معه بالعهود واملواثيق،وملاَّ نكثوا يف عهدهم وميثاقهم أبدهلم ثالثة أمور

 .لبعضهم الذين حاربوه ،واجلالء للبعض اآلخر،ُث كان البديل األخري الطرد واإلبعاد بالكلية

                                 
 .الكويت:اقرأ ،داره26  ( 2)،ط 6 ص،حممد البدائل املشروعة وأمهيتها يف جناح الدعوة اإلسالمية،سامل ( )

 .36 - 0املرجع السابق ص: لالستزادة انظر  (2)
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 ملاي لعرض البدائل املوقف الذي حصل النبو أماَّ املسلمون فمن األدلة على اخلطاب    
ى ستعجل أبو بردة فذبح قبل الصالة كان البديل أن  يذبح مكاهنا بعد الصالة،وملاَّ صلَّ ا

املستعجل املسيء يف صالته،أمره أن يعيد الصالة،وملاَّ استعجل اجلُنب ومل يغتسل؛ أبدله 
ن ملّا جاعوا وطبخوا الغنائم بالوضوء حىت يتيسر له الُغسل،واستعجل اجملاهدو  رسول اهلل

عليهم صنيعهم هذا؛فأبدهلم أمرا  راعى فيه  ،فأنكر الرسول قبل االستئذان منه 
وكذلك قصة الصحايب الذي ُشجَّ رأسه حبجر  حاجتهم للطعام،فقسَّم الغنائم قسمة عادلة،

 مات،فأبدلسل، فأفتاه أصحابه استعجاال بالتمرغ بالرتاب فُث أجنب ومل يكن لديه ماء للغُ 
مشروعية سؤال أهل العلم قبل إفتاء الناس،ومنع التصدر للفتوى قبل العلم  الصحابة 
 .والف هم

للناس فيه  ع  ر  وهي تدل على اخلطاب النبوي الذي يش   ،إنَّ الشواهد يف هذا الباب كثرية   
الشرعية واليت  األحكاموموجودة يف جزئيات ،وهي قاعدة عامة عما مينعهم من فعلهم بدائال  

له  منها مواقف وأحداث االستعجال،فمن استعجل أمرا ممنوعا  وكان له بديل شرعي،ي دُّ
 .فُيعرف أنه ممنوع وال بديل استعجل أمرا ال بديل عنه؛ وسكت عنه  ومن، عليه

 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 



.تسعجاا  الااد   ي الُّنة  الةباة اال:  الثانيالباب     333 

 
 
 
 

 
 

 

 ـرابعاملبـحث الــ
   .فيما يتصل باملدعوين النبوية خصائص االستعجال يف الدعوة إىل اهلل يف الُسنَِّة

 

  .العاملية:املطلب األول

  .املرونة:املطلب الثاني

 ".الرتاكمي البناء " االستمرارية :املطلب الثالث

  .مراعاة مقتضى احلال:املطلب الرابع

  .اإلميان بالغيبيات:املطلب اخلامس

 .أخالقيةأنها :املطلب السادس
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 ملطـــلب األولا
 :العاملـــية

واحلق ":( )الشيخ حممد الراوي ؛يقول العَّالمةاإلسالمي دين عاملي،وهو دين حق الدين   
ے ) :والباطل زبد وغثاء ال يلبث أن يزول،قال تعاىل ،ويدومأصل يف حقيقة احلياة ميكث 

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

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

(ی ی
 ومل أر عصراً من العصور اكتمل فيه الباعث على احلديث عن عاملية الدعوة ( )

حتققت لإلنسانية وسائل عاملية جعلت الناس اإلسالمية كالعصر الذي نعيش فيه،وقد 
يسمع بعضهم بعضاً،ويرى بعضهم بعضًا كأهنم يعيشون يف بيت واحد،ومل يعْد اإلنسان مبا 

مبا حتقق له من  –أُرِى من آيات يف األنفس واألفاق حبيس أرضه أو أسري قومه،بل غدا 
،للتعامل مع األجناس املتنوعة إنسانًا عامليًا حيتاج يف مجيع أمره إىل أسس عاملية –وسائل 

 .،واألغراض واملصاحل املتداخلة أو املتباينةوالشعوب املتعددة،واأللوان واأللسن املختلفة 
هلا أعماقها يف فطرة اخللق –وهي تنتسب إىل احلق وحده دون سواه  –والدعوة اإلسالمية 

لق وهي ترشد إىل وحقائق الوجود،فليست دخيلة على فطرة الناس أو بعيدة عن شئون اخل
الغاية ،وتدعو إىل االستقامة وهتدي لليت هي أقوم،وتعىن بكل شأن يف كل زمان ومكان 
وحتفظ النفس من الرتدي يف الباطل يف قصد أو قول أو فعل،وتعلي من قيمة اإلنسان حيث  

 .(3)."أنَّ األشياء مع عظمها وكربها ُخلَقْت من أجله وُسِخَرْت له كان،وهي تعلمه
 جلـــــــجال والتعـــــــتدبر وتأمل يف األحاديث النبوية اليت وردت يف باب العجلة واالستع ومن  

 سواًء فيما ورد يف باب االعتقاد ومسائل اإلميان وأخبار غيب املستقبل،وما ورد يف باب 

                                 
العَّالمة الشيخ حممد الراوي، عامل مصري معاصر، تقلد العديد من الوظائف الدعوية يف وزارات الدعوة واألوقاف  ( )

إلسالمية، له يف مصر ونيجرييا والسعودية،وعمل أستاذًا يف األزهر الشريف وجامعة اإلمام حممد بن سعود ا
حديث القرآن عن القرآن،وكلمة احلق يف القرآن :الكثري من األنشطة الدعوية ،وله كثري من املطبوعات منها

 .الكرمي موردها وداللتها
 ./http://ar.wikipedia.org :موسوعة ويكيبيديا العاملية،الشبكة العنكبوتية،الرابط:انظر      

 .1 :،آية  الرعدسورة  ( )

 .الرياض:ه ،مكتبة العبيكان1 1 ( )ط  ،6صالدعوة اإلسالمية دعوة عاملية، حممد الراوي، (3)
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الشريعة من تفاصيل عامة أو خاصة وظيفتها تنظيم حياة الناس وتوجيهم إىل فعل ما تستقر 
،وأنه لو مت ره يقوده إىل عاملية هذه الدَّينؤوهنم وتستقيم عليه أحواهلم،وجد أنَّ تدببه ش

؟ويف أي تعليم الناس كافًة مىت يتعجلونتطبيق التوجيهات واإلرشادات النبوية اخلاصة ب
وإذا املواقف تكون مبادرهتم،وعن أي نوع من األقوال واألفعال يتوقفون فال يستعجلون،

وعلموا سلفًا أنَّ لبعض أنواع االستعجال عقوبات؛من  ا كيف يتصرفون؟أخطئوا فاستعجلو 
 .اخلري أالَّ يـُْقحم اإلنسان نفسه فيها،فيسرتشد بالعلم على تصحيح العمل

لو مت تطبيق ذلك لعلمت البشرية يقينًا أنَّ سعادهتا واستقرارها يف متابعة اهلدي النبوي يف    
 .كافة تفاصيل حياهتا
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 ـــب  الـــاي امل
 :املــروية

ح يدلُّ على ِلنِي شيٍء امليم والراء والنون أصٌل صحيو .املرونة مشتقة من الفعل َمَرنَ    
ُروهنا،أي تكون فيها، َعَصبٌ :وأْمرَاُن الذراع.وَمَرَن الشيء مَيُْرُن ُمُروناً .وُسهولة

ُ
ُسَِّيت مل

رِن احلال والعادة.ليِنها
َ
وهو األمُر مَيُرُن عليه اإلنسان، .زال ذاك َمرِنَه، أي حاَلهما : يقال. وامل
 .إذا اعتاده

ج على أمر تدرَّ  نَ رَ مَ ن من أل.وذلك إذا اْستَـَوْت َأخالقُهمواحٍد، َمرِنٍ هم على :ويُقال للقوم   
لّشيُء مَيُْرُن َمَرَن او .وإن تركته خزن،نمرِ ه مرنتَّ  إنْ  اللسان عضوٌ :يقال.من صغريه إىل كبريه

 .( ).ُمُرونًة إذا استمّر وهو َلنيٌِّ يف َصالبٍة 
 :مفهوم له عدة معاني منها ؛مما سبق يتبين أنَّ مفهوم المرونة في اللغة العربية   
 .السهولة والليونة والرفق:املرونة تعين - 
شيء،أو استمر االستمرار والدميومة يف الفعل ويف الرتك،إي استمر يف فعل :املرونة تعين - 

 .يف ترك شيء
ُخُلقًا مرنًا  العادة املستقيمة اليت مترَّن اإلنسان وتدرَّب عليها،حىت صارت:املرونة تعين -3
 .فيه
ومن خصائص التعجل واالستعجال يف األحاديث النبوية فيما له صلة باملدعوين    
ملتعجل ممدوح ألنه خاصية املرونة،وهي تعين السهولة واللني مع املتعجل واملستعجل،ا:هو

 فعل أمراً ُشرِع فيه التعجل،وجعل الشارع القيام به على وجه من املرونة والسهولة ،فالتكليف
 ال يكون إالَّ على قدر الطاَّقة،واملستعجل مذموم ألنه فعل أمراً منهياً عنه شرعاً،والشارع 

لشريعة اوما  -كم قبل فعلهوذلك بأْن عّلم اإلنسان وعرَّفه باحل؛األمر املنهي عنه سهالً جعل 
 فإذا وقع املستعجل يف الفعل املنهي عنه جهاًل،كان الشارع غفورا –إالَّ علٌم مث قوٌل وعمْل 

واستعجل،كان  لعلة اجلهل باحلكم،وحىت إذا علم اإلنسان املدعو بالنهي مث أذنب وخالـــف
 .واالستغفارعليه جزاء من جنس عمله،مع إتاحة الفرص واخليارات يف التوبة 

                                 
 .،مرجع سابق1  /3،ومعجم العني، اخلليل بن أمحد.،مرجع سابق3/133 ،لسان العرب ،ابن منظور : انظر ( )

 .،مرجع سابق3 1/3 ،ومعجم مقاييس اللغة،ابن فارس



.تسعجاا  الااد   ي الُّنة  الةباة اال:  الثانيالباب     31  

وتكرار القيام باألمر سواًء بالكف عن الفعل املستعجل أو فعل التعجل،حىت يكون لدى    
تساعدهم على أْن تستوي أخالقهم باالستقامة على تكاليف  بةٌ مجيع املدعوين مران وُدرْ 

 .فعلهم هلا على وجٍه فيه مرونة وسهولة الشريعة حىت يكونَ 
 :ومثال ذلك  
ض املدعوين من مل يعلم به بع ات لياًل،أمرٌ يبَّ غَ عن الدخول على امل الرسول  يهن    

 الصحابة فوقع االستعجال بالدخول عليهن،فمنهم من وجد خرياً،ومنهم من وجد غري ذلك
فوقع منه االستعجال بالدخول على أهله لياًل  ؛لكنه َنِسَيهُ  مَ كْ ومن املدعوين من َعِلَم احلُ 

فوقعت الريبة والشك يف نفسه،فنال جزاءه مث استغفر وأناب،وال شك أنَّ هذا املوقف لن 
 .ثْ دَ ن عليه من خالل احلَ يتكرر ألن املدعو مترَّ 

فاملرونة والسهولة من اخلصائص اليت اختصت هبا الشريعة اإلسالمية يف كل جزئياهتا،واليت    
 ،مرونة قبل التكليف في اآليات واألحاديث النبوية،فمنها موضوع التعجل واالستعجال

 .( ).وبعد التكليف ،وأثناء التكليف
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .الرياض:مؤسسة األمةت ،.د(  )ط ،1 -1 صسليم األمحدي،،أنس املرونة:لالستزادة انظر ( )
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 ـالثـــب  الــامل
 ":البناء الرتاكم " االستمرارية 

 واجباً،وبني التحرميجاءت األحاديث النبوية لِتُّبني للناس أنَّ هناك استعجاال حمرماً وتعجالً   
والوجوب يوجد التفاوت يف مسائل حكمها يقع بينهما،وأنَّ هذه األحاديث جاءت شاملة 

 .مستوعبة جلوانب االعتقاد وجوانب الشريعة التفصيلية
وحترمي قتل استعجال نزول العذاب أو استعجال الباليا ألنفسهم،ُحْرَمْة م الناس فتعلَّ     

لموت قبل أوانه،أو قتل غريه قبل التأكد والبيان،ومنع االستعجال اإلنسان نفسه استعجااًل ل
يف الوضوء والصالة وذبح النسك وختليل اخلمر،وغريها مما سبق ذكره من أنواع االستعجال 

 .والتعجل
والشاهد فيما سبق هو استمرار التكليف الشرعي بصورة بناء تراكمي،فما دام املسلم بني    

به أو أمر به   ينبض،فإنه مطالب شرعًا بتطبيق ما أمر اهلل سْ فَ تتحرك،ونَـ  جنبيه روحٌ 
،فال يستعجل فيما جاء النهي عن االستعجال فيه،ويتعجل فيما ورد األمر رسوله 

بالتعجل فيه سواًء كان يف مسائل االعتقاد أو مسائل الشريعة،وحىت إذا أخطأ املسلم فإن 
 .خطأ املستعجلاستمرار التكليف باٍق يف صورة تعديل وتصحيح 

فاملقصود من خاصية االستمرار هو استمرار املعرفة الشرعية اليت يتلقاها املكَّلف استعجااًل   
وتعجاًل،واستمرار التطبيق هلا،واستمرار املعاجلة والتصحيح إذا وقع اخلطأ،يف هيئة بناء 

 .تكليفه باإلتباع واملتابعة شرعاً تراكمي للسلوك الصادر من املسلم الذي مت 
نبيًا رسواًل؛استمر فيها يـَُعلِّْم ويـُبَّنْي  ؛ن سنةً ياليت قضاها خالل ثالث وعشر  إنَّ سريته    

للناس يف خمتلف املواقف واألحداث مفهوم االستعجال احملرم والتعجل الواجب وكل ما 
يتصل هبما من أحكام،غايتها حتقيق املصلحة ودرء املفسدة،ولذلك يعترب هذا االستمرار 

 الدعاةبناء الرتاكمي خاصية من خصائص االستعجال والتعجل سواًء كان فيما له صلة والب
 .املدعوين أو
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 ـرابعـــب  الـامل
 :مراعاة مقتضى احلال

ک گ ):لنبيه  وقد قال اهلل إىل اهلل مأمورًا ببالغة القول، الداعية إذا كان   

(گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
( ). 

هي  لاحلاو ،احلال البالغة مدارها على رعاية املتكلم يف كالمه الفصيح ملقتضىفإن   
حبيث  فتدعو إىل التكلم على وجه خمصوص؛اليت حتيط بالكالم وتؤثِّر فيه، جمموعة األمور"

 .يكون للكالم خصوصية زائدة على أصل املراد، وهذه اخلصوصية هي مقتضى احلال
 من ذلك املقولةقاالت يف شأن رعاية مقتضى احلال،واألدب موأهل العلم والبالغة  وللعرب

 .( )"،واملقام هو احلال لكل مقام مقـال: املشهورة عن العرب
مطابقته ملقتضى احلال مع فصاحته،فإذا كان حال املخاطب :فالبالغة يف الكالم هي  

أحوال :رف بأنهبتأكيد الكالم له،كما أنَّ علم املعاين يـُعَّ  اإلنكار،فمقتضى احلال يكون
 .اللفظ العريب اليت يطابق هبا مقتضى احلال

مراعيًا يف خماطَباته وكتاباته لبالغة الكالم ومقتضيات األحوال كان  اإلنسان وكلما كان
عثرات  وأقدر على التواصل، وأقرب للقبول، وأبعد عنقواًل،وأكثر تأثرياً، وأقوى إقناعاً، أَسدَّ 

لبشر أن   أن مطابقة مقتضى احلال أمر نس؛ي؛ فال ميكنمع التنبيه إىل.الكالم وسقطاته
متامها؛ فإن هذا ال  بل ال ميكن يف احلال الواحدة أن حييط هبا ويدركحييط باألحوال مجيعها،

 .(3)يكون إال هلل اخلبري القدير
 :بعد البيان السابق يأتي السؤال  

 ص ــــجل يف النـــــــجال والتعـــــــاالستعائص ــــمن خصدُّ ما معىن أنَّ مراعاة مقتضى احلال تع    

                                 
 .63:، آية النساءسورة  ( )

 .لبنان:م ،دار الكتاب العريب 33 (  )ط  ،33صحممد القزويين ،التلخيص يف علوم البالغة ، ( )

جامعة امللك ،1 صمقتضى احلال مفهومه وزواياه يف ضوء أسلوب القرآن الكرمي ،ُسرية عديل ،:لالستزادة انظر (3)
ومراعاة أحوال .،http://www.shamela.wsعبد العزيز،كلية اآلداب،حبث منشور يف جملة جامعة أم القرى 

ه ،مؤسسة 1 1 (  )ط ،3 -1صاملخاطبني يف ضوء الكتاب والسنَّة وسري الصاحلني ،فضل إهلي ظهري،
 .الرياض:اجلريسي

 

http://www.shamela.ws/


.تسعجاا  الااد   ي الُّنة  الةباة اال:  الثانيالباب     311 

 النبوي؟
يف األحاديث النبوية اليت وردت يف استعجال املدعوين وتعجلهم ظهر بوضوح مراعاة     

يف استعجال  دعوين حال استعجاهلم وحال تعجلهم،فراعى ملقتضى حال امل الرسول 
الكفار ظروفهم وأحواهلم واألسباب اليت منعتهم من االستجابة لدعوته،فبذل هلم كل ما يف 
وسعه من جهد وطاقة ليأخذ بأيديهم إىل النجاة،ففي كل موقف استعجلوا فيه دعاهم إىل 

ليت احللم واألناة ،وأهنم ال حاجة هلم يف نزول العذاب عليهم،وليعتربوا بالسابقني من األمم ا
جوابًا حاُسًا ،فكانت غزوة بدر فرهم وجحودهم إال التحدي والعنادسلفت،ولكن أىب ك

 .لكل معترب
صرب صربًا عظيمًا عليهم،فقد راعى لكال  وكذلك احلال مع اليهود واملنافقني،فإنه    

حه حِ صَ القسمني ما كانوا عليه من فكر واعتقاد جاءت الدعوة اإلسالمية لتغري مساره وتُ 
سلها،ففقدوا أهليتهم ألن يكونوا لعنها اهلل على لسان رُ  دينهم،وصاروا أمةً  هود حرَّفوافالي

 .مصلحني
خيتلف مجلًة وتفصياًل عن  الكفار من املشركني واليهود واملنافقني فحالوعلى اإلمجال     

قوا،وجاهدوا مع رسول حال املهاجرين واألنصار  حق اجلهاد،واختالف   اهللالذين آمنوا وصدَّ
خري ؛أنواع اخلطاب النبوي لكل قسم من أقسام اجملتمع املدين من األقسام السابق ذكرها

من خصائص الدعوة اإلسالمية  دُّ يع ملقتضى حال املدعوين شاهد على أنَّ مراعاته 
موجودة يف مجيع جزئيات الشريعة اليت من ضمنها ما جاء يف باب التعجل  وهي ،عامةً 
 .تعجالواالس
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 ـب  اخلامســامل
 :اإلميان بالغيبيات

عن خرافات امللل  ،وله ضوابطه الشرعية اليت متيزهيف اإلسالم اإلميان بالغيب ركن أساس    
إمياننا بأن علم الغيب  :،ومن هذه الضوابط( )اليت هلا من يعتقدها مؤمنًا هباوالنحل األخرى؛
ڄ ) :به،قال تعاىل مما اختص اهلل  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

(ڃ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) :فال املالئكة املقربون يعلمون الغيب،قال تعاىل( )

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  پ پ ڀ 

ڦ ڦ (ڤ ڤ ڤ 
ڃ ڃ ڃ ڃ ) :يعلمون الغيب، قال تعاىل وال األنبياء املرسلون (3)

ک  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

(گ گ ڳ ڳ ک گ گ
ىئ ی ) :وال اجلنَّ يعلمون الغيب،قال تعاىل (1) ېئ ىئ ىئ 

يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث  ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

ىث يث (مث 
(1). 

يُْطِلْع من يشاء من خلقه على بعض الغيب،ومنهم املالئكة  ومن الضوابط أنَّ اهلل 
يئ ) :والرسل،قال تعاىل ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ  ۈئ ېئ 

(جب حب خب مب ىب يب
(6).  
 :وعلم الغيب قسمان

 .الغيب الذي يتعلق باليوم اآلخر،واألحداث بعد املوت - 
 .الغيب الذي يتعلق باملستقبل يف احلياة الدنيا - 

والسؤال كيف يكون اإلميان بالغيبيات من خصائص االستعجال الوارد ذكره يف الُسنَّة 

                                 
ين حممد الرازي مفاتيح: لالستزادة انظر ( )  .بريوت:،دار الكتب العلميةه  1 (  )،ط 3/33،الغيب ،فخر الدِّ

 .61:،آية  النملسورة  ( )

 .33:،آية  البقرةسورة  (3)

 . 3:،آية  هودسورة  (1)

 .1 :، آية سبأسورة  (1)

 .1 :، آية اجلنسورة  (6)
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 النبوية؟
ف رَ مَّة من بعدهم بوقائع مستقبلية تـُعْ واألُ   أخرب صحابته أنَّ الرسول :واجلواب    

بعالمات الساعة الصغرى،وهي أحداث تقع على فرتات زمنية متباينة،غايتها إرشاد املسلمني 
قدر  ،وجتنب الفنتواالعتصام بكتاب اهلل تعاىل وُسنَّة نبيه  وتوجيههم إىل فعل الصواب

املسيح الدَّجال،وفتنة انقسام اخلاصة بفتنة اخلوارج،وفتنة  األحاديث،ومن ذلك املستطاع
،واليت فيها إرشاد ( )األمَّة إىل ثالث وسبعني فرقة،وغريها كثري من الفنت والوقائع املستقبلية

ونصح للمسلمني لتجنب االستعجال يف األقوال واألفعال إذا ما وقعت األحداث الغيبية 
،كحال هلا استعجاال منهمحاهبا الداعني ،واليت وقع فيها أص اليت أخرب عنها رسول اهلل 

 .أحزاباً وشيعاً سام املسلمني اخلوارج ؛وانق
عندما استعجل لقتل ذي  مع اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب  موقف الرسول إنَّ    

 .من الشواهد القوية على ما سبق يعدو،عن ذلك اخلويصرة وابن صياد؛ فنهاه رسول اهلل 
يتضحححن محححن اللحححواك السحححابق ايحححل أنَّ ا يمحححان بالغيبيحححا  ولحححي  معرفتهحححا ف   بححح      

مححن ائححاالس اجسححتعلال الححوا  ة فححي  د   يعححا يمححان بهححا وبمححا فيهححا مححن تو يححه وموع ة
 .الُسنَّة النبوية المطهرة

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                 
(  )،ط111-3 3صيف ضـــــوء الكتـــــاب والسنة،حســـــني احلـــــازمي، موقـــــف املســـــلم مـــــن الفـــــنت:لالســـــتزادة انظـــــر ( )

 .الرياض:ه ، مكتبة السلف3 1 
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 ـادســب  السامل
 :أخالقيــةأيها   
تقومي لتصحيح عقيدة البشر، وهتذيب نفوسهم،و جاء هذا اإلسالم منهج هداية ونور، "    

ومطاردة الشر  وإصالح جمتمعهم،وتنظيم عالقاهتم،وإشاعة اخلري فيما بينهم،أخالقهم،
ڍ ڍ ڌ ڌ ) :قال تعاىليف بيئاهتم،وقطع دابر الفرقة والتناحر بني صفوفهم، والفساد

(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک
( ) . 

ة اخلالدة روح أخالقية عالية،تنبثق من جوهر ويف دعوة اإلسالم العامة الشامل    
العقيدة،وتشيع يف كل عبادة،وترى يف كل حكم،وتظهر يف كل توجيه،وتلمس يف كل 

مهمة بعثته وهو خامت األنبياء واملرسلني هبذه الكلمة الرائعة  وقد حدد رسول اهلل ...تنظيم
ويف هذا داللة كربى على أن دعوة اإلسالم هي ( ).(بُِعْثُت ألمتَِّم َمَكارَِم اأَلْخالقِ إمنَّا )اجلامعة

 .(3)."،وذروة الفضائل ،وخالصة األخالقوحدها منتهى اخلري
 كذا وكذا من األمور ؟فعل  ملاذا جاءت أحاديث نبوية تأمر املسلم أالَّ يستعجل يف     

 وملاذا جاءت أحاديث نبوية تأمر املسلم أْن يتعجل يف فعل كذا وكذا من األمور؟
يأمر ويريبِّ أتباعه أن أنَّ ديننا اإلسالمي بتعاليمه :إنَّ اإلجابة يف غاية الوضوح وهي   

يتصفوا باألخالق احلميدة،فإذا أمرهم أو هناهم إمنا ذلك ليكون سلوكهم الظاهري الذي يراه  
ْر كل من يتعامل معهم،يكون سلوكاً راقياً ذو أخالق عالية ،حترتم يف اإلنسان إنسانيته وتـَُقدِّ 

 .(1)يف اآلخرين مشاعرهم وظروفهم ومواقفهم اليت تصدر منهم
فال شك أنَّ األاالق ااصية من ائاالس اجستعلال والتعل  في الدعوة إلى     
 وهي على الح ي ة ااصية لإلسالم اله في الياته و هلل تعالى فيما له صلة بالمدعوينا

 . زالياته
 

                                 
 .11:، آية يونسسورة  ( )

،رقــــــــــــــــم  3 /3 بيــــــــــــــــان مكــــــــــــــــارم األخــــــــــــــــالق ومعاليهــــــــــــــــا،:،بــــــــــــــــابيف الســــــــــــــــنن الكربىالبيهقــــــــــــــــي أخرجــــــــــــــــه ( )
 .11سلسلة األحاديث الصحيحة،األلباين،ص:انظر. 33  :احلديث

 .بريوت:ه ، مؤسسة الرسالة1 1 (1 )ط ،33صاإلسالمية ،عمر اخلطيب،حملات يف الثقافة  (3)

 .،مرجع سابق3 -  ،ص السلوك وأثره يف الدعوة إىل اهلل تعاىل، فضل إهلي ظهري: لالستزادة انظر (1)
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 الفــــصل الثــالث
 .فيما يتصل مبوضوع الدعوة االستعجال الوارد يف الُسنَّة النبوية

 

 .موضوعات االستعجال اخلاصة باملؤمنني:املبحث األول

  .موضوعات االستعجال اخلاصة باملنافقني :املبحث الثاني

 .موضوعات االستعجال اخلاصة بالكفار:املبحث الثالث
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.. 
وفصَّلت يف موضوع االستعجال يف الدعوة إىل اهلل املطهرة زادت الُسنَّة النبوية لقد   

ازي مفهوم االستعجال املذموم بُعدًا آخرًا يو  تعاىل فيما له صلة بالدعاة واملدعوين،فأضافت  
وكالمها به شرعًا يف مواقف معينة؛واملندوب إليه يف مواقف أخرى، التعجل املأمور:وهو

من اهلدي النبوي الذي يَلزم الناس اتباعه يعترب االستعجال املذموم والتعجل املأمور به 
 .( ).واالستجابة له حال األمر والنهي

وقد سبق بيان أن القرآن الكرمي حتدَّث عن الفرق بني موضوع االستعجال يف الدعوة 
 :،وصنَّف أنواع املستعجلني إىل ثالث فئات هم تعاىل يف العهد املكي واملد ىل اهللإ

،ومل ( )استعجلت فيه ذي،ولكل فئة وقسم موضوعها الاملؤمنون،واملنافقون،والكفار    
،فقد ورد يف الُسنَّة مواقف الستعجال ختتلف الُسنَّة النبوية يف التقسيم إىل ثالث فئات

 .قني والكفاراملؤمنني واملناف
وأضافت الُسنَّة املطهرة للدعاة واملدعوين أحكامًا مشروعًة ومطلوبًة يف التعجل بأمور 
ينتفع هبا الداعية واملدعو،وتتقدم هبا الدعوة إجنازًا وتطبيقًا ملا فيه حتقيق مصاحل العباد يف 

 .احلال واملآل
وفيما يلي ذكر لكل فئة من الفئات الثالثة الذين استعجلوا وتعجلوا يف موضوعات 
 .جاءت األحاديث النبوية الشريفة لتجعلها تشريعاً يسرتشد به الدعاة واملدعوين على السواء

 .موضوعات االستعجال والتعجل اخلاصة باملؤمنني - 
 .موضوعات االستعجال اخلاصة باملنافقني - 
 .االستعجال اخلاصة بالكفار موضوعات -9
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 حث األولـــاملب
 .موضوعات االستعجال والتعجل اخلاصة باملؤمنني

 .تصنيف موضوعات االستعجال والتعجل اخلاصة بالدعاة:املطلب األول

 .تصنيف موضوعات االستعجال والتعجل اخلاصة باملدعوين:املطلب الثاني

 .الدعوية يف موضوعات االستعجال اخلاصة باملؤمننيالدالالت :املطلب الثالث
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 املطــلب األول
 : تصنيف موضوعات االستعجال والتعجل اخلاصة بالدعاة

جاء يف الُسنَّة املطهرة عرض استعجال وتعجل الدعاة إىل اهلل تعاىل يف موضوعات حمددة    
 :ميكن تصنيفها دعوياً وفق اآليت

 :ا ما يليلَهثَِّموُي موضوعات تتعلق بإعداد الداعية هلل تعاىل -أ
 .( )كل األنبياء عليهم السالم تعجلوا تعجاًل مباحاً -     
 .( )كل األنبياء عليهم السالم أُمروا بالتعجل-     
 .(9)مشروعية التعجل يف طلب العلم الشرعي - 9    
 .(4)منهج الرتكيز على العلم واملعرفة وتصحيح أخطاء املستعجلني -4    
 .(5)التدريب على التخطيط الدعوي وفيه التعجل فيما حيقق املصاحل العامة للمدعوين -5  

 :ويمثلها ما يلي  موضوعات تتعلق مبنهج الدعوة إىل اهلل تعاىل -ب
 .( )كافة أسباب النصراألخذ بالنهي عن االستعجال يف نصرة اإلسالم قبل -    
 .(3)النهي عن استعجال استجابة املدعوين للدعوة -    
 .(5)النهي عن االستعجال يف احلكم يف اخلالفات األسرية  -9   
 .(3)النهي عن االستعجال يف متزيق وحدة الصف املسلم  -4   
 .(3 )النهي عن االستعجال يف التعاطي مع الفنت والرد عليها  -5   
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 :موضوعات تتعلق بفقه الدعوة إىل اهلل تعاىل وميثلها ما يلي -ج 
 .( )مشروعية التعجل بالصالة إذا اكتمل حضور املصلني-     
 .( )مشروعية التعجل بالصالة وقت الربد  -    
 .(9)مشروعية التعجل يف األمور اليت فيها حتقيق للمصلحة العامة  -9   
 .(4) اصةاخلمصلحة حتقيق للاليت فيها مشروعية التعجل يف األمور  -4   
 .(5)النهي عن االستعجال يف األمور املشتبهه واليت ال تفيد املسلمني  -5   
 .( )النهي عن االستعجال يف احلكم يف خالفات التنوع  -    
 .(3)مشروعية اعتبار مناصب الناس وأقدارهم يف مسائل التعجل واالستعجال  -3   
 :أنَّ مما سبق يتبني    
موضوعات االستعجال يف الدعوة إىل اهلل تعاىل فيما خيص الدعاة ميكن تصنيفها على      

 :ثالث أقسام كبرية احملتوى هي
 .قسم خمتص بإعداد الداعية- 
 .قسم خمتص مبنهج الدعوة - 
 .قسم خمتص بفقه الدعوة -9

 . ذكرها الحقاله فروعه املتصلة به ،وهذا له دالالته الدعوية اليت يأيت ؛وكل قسم
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 املـــطلب الثـــاني
 : تصنيف موضوعات االستعجال والتعجل اخلاصة باملدعوين

جاء يف الُسنَّة املطهرة عرض استعجال وتعجل املدعوين يف موضوعات حمددة ميكن تصنيفها 
 :دعوياً وفق اآليت

 :موضوعات يف باب العبادات -أ

 من املوضوعات اليت وردت يف استعجال املدعوين يف باب العبادات ما ورد يف االستعجال  
قص نإىل الصالة بدون سكينة وطمأنينة،واالستعجال يف الوضوء الذي يؤدي إىل وجود ال 
،واالستعجال ةواالستعجال يف الركوع والسجود،واالستعجال يف األكل ألجل الصال ، فيه

ستعجال يف حتقيق الدعاء،واالستعجال يف طريقة الدعاء يف الصالة يف أداء الدعاء،واال
،واالستعجال بصوم يوم الشك قبل دخول واالستعجال يف طلب إجابة الدعاء

تم القرآن الكرمي قبل واالستعجال يف خواالستعجال يف ذبح النسك قبل الوقت،،رمضان
 .عجال يف احليض النتهاء العدةواالستعجال يف أخذ أجرة القرآن الكرمي ،واالستثالثة أيام،

التوجيه النبوي بالتعجل : باب العبادات اخلاصة باملدعوينومن موضوعات التعجل يف    
وجواز التعجل أيام التشريق،والتعجل يف اخلروج لصالة اجلمعة ،والتعجل بالسري ملزدلفة،للحج

 .( )املستحاضةوالتعجل باإلسراع يف اجلنازة ،واجلمع بني الصالتني تعجالً للمرأة 
يف :يف باب العبادات  تفصيليةً  اً إنَّ النهي عن االستعجال والدعوة للتعجل مشل أحكام   

 .، يف احلج ،يف العبادات التطوعية الوضوء،يف الصالة،يف الصيام
 :موضوعات يف احلياة الزوجية -ب

التوجيه النبوي  : يف احلياة الزوجية من املوضوعات اليت وردت يف استعجال املدعوين     
بنهي الزوج عن االستعجال على زوجته حىت تقضي حاجتها ، وحكم استعجال الزوج عن 
زوجه قبل اإلنزال ، وإرشاد الزوج إىل أفضلية الوضوء بعد اجلماع إذا كان مستعجال ألمر 

إىل ضرورة األناة واحللم وعدم االستعجال   ومن التوجيهات العظيمة إرشاد الرسول، يهمه
 .( )يف اختاذ القرارات يف العالقة الزوجية إذا اعرتاها اخلالف والشقاق
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 :باب املعامالتموضوعات يف  -ج

املعامالت املالية ما ورد يف من املوضوعات اليت وردت يف استعجال املدعوين يف باب     
ية  ،والنهي عن واالستعجال بقتل املورث،والسِّرايةالنهي عن االستعجال يف القود والدِّ

والنهي عن االستعجال ،واستعجال الدائن للمدين بطريق الربا،االستعجال يف ختليل اخلمر
 .واالستعجال يف بيع احملجور عليه ديناً ،والرهن،بقبول الرشوة 

 إىل جواز تعجل الصدقة قبل حلول وقتها ويف باب التعجل املندوب إليه أرشد النيب   
 .( )والتعجل يف قضاء الدَّين  

عجل بل وردت تفاصيل يف موضوع االستعجال والت وال يقتصر األمر على ما سبق ذكره     
 .( )أبواب الفقه اخلاصة باملعامالتأخرى مظاهنا 

 :موضوعات يف الغزو واجلهاد -د

وإرشاده للغزاة وعلى رأسهم قائدهم أالَّ يستعجلوا  توجيه الرسول  ورد يف هذا الباب    
،وجاء النهي عن االستعجال يف أخذ  استجابة الدعوة إن تأخروا فيهاعلى املدعوين يف

،وتوجيه للغزاة أالَّ يتعجلوا أخذ أجورهم يف ل تويل اإلمام قسمتها بني الغزاةالغنائم قب
وثيقة الصلة مبوضوع ،صيل أكثر دقةً الدنياويف أبواب الغزو واجلهاد يف كتب الفقه تفا

 .(9)االستعجال والتعجل
 :موضوعات يف باب األخالق والسلوك والفكر -هـ

النهي عن و ،النهي عن االستعجال يف تربية األطفال:موضوعات منها ورد يف هذا الباب    
والنهي  والنهي عن االستعجال يف طريقة التكلم بسرد الكالماالستعجال يف ضرب اخلدم،

استعجال املوت  ،والنهي عنستعجال املذنب نزول العقوبة عليهواعجال وقوع الباليا،عن است
،ويف باب الفكر وما له عالقة بتفكري اإلنسان ويؤثر على سلوكه جاء لضر نزل باإلنسان

والنهي عن أو السرعة يف ردِّها وعدم قبوهلا،،النهي عن االستعجال يف فهم النصوص الشرعية
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 ( )كتاب البيوع واملعامالت،ط:اجلزء السادس عبد اهلل الرتكي،:املغين،ابن قدامة املقدسي،حتقيق:لالستزادة انظر ( )

 .الرياض:دار عامل الكتب ه،5 4 
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 . ( )والتصدر للتعليم والفتوى قبل التمكن ،طلب العلم  االستعجال يف
 على التعجل بالتوبة من الذنب وعدم اإلصرار عليه ويف باب التعجل حثَّ الرسول   

 .( )والتعجل يف األخذ باحلق إذا ظهر وعدم الرتدد يف قبوله،والتعجل يف إغاثة امللهوف
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 الثــلب الثـــاملط

 : دعاة ومدعوين اخلاصة باملؤمننيوالتعجل االستعجال الدالالت الدعوية يف موضوعات 

إلى ُخُلق شرعا أضافت الُسنَّة النبوية ُخُلق التعجل الواجب و المندوب إليه  - 
 :االستعجال المنهي عنه

هبذه اإلضافة ،فجاءت الُسنَّة املطَّهرة يف عامة آياتهوالذي اقتصر القرآن الكرمي على ذكره     
 – ليتم التكامل يف حتقيق التوازن يف التعامل مع الفطرة اإلنسانية،فاألحاديث النبوية تقاربت

فيها النصوص اليت تنهي عن االستعجال يف أمور ؛ واليت تأمر بالتعجل يف أمور  -( )عددا 
 .أخرى
 :التنوع في الموضوعات سواًء الخاصة باالستعجال أو التعجل - 
اقتصر النص القرآ  على االستعجال احملرم والذي كان الرتكيز فيه على اجلانب فحني     

والنظام ات الُسّنة لتشمل النظام السياسي،والنظام االقتصادي،،جاءت موضوعالعقدي
 .االجتماعي والنظام األسري ،والنظام األخالقي

في باب  المسلمبيان تفاصيل المنهج النبوي في التربية والبناء للفرد والمجتمع  -9
 :االستعجال والتعجل

َفِحنَي كان النَّص القرآ  خاص باالستعجال وجاء بصورة قواعد عامة وجمملة جاء النَّص     
،بدأت من القمة من شؤون الدولة السياسية اً ِدقَّة وأكثر عمق أكثرَ النبوي لُيقدِّم تفاصيل 

سب واخلسائر واخلطط االسرتاتيجية اخلاصة بالغزو واحلرب وما يتعلق هبما من تفاصيل املكا
يف العالقة  أخص اخلصائصبل إىل أدق األمور وأعمقها إىل  ت  جَ رَّ دَ والتعامل مع األعداء،وتَ 
،وكل ذلك جاء بتوجيه وإرشاد لتعليم الفرد واجملتمع مىت يتعجلوا ؟ اجلسدية بني الزوجني

 ومىت ميتنعوا عن االستعجال؟
في كثير من القضايا التي  وصريح   إلى اهلل تعالى واضح   ةالمنهج النبوي في الدعو  -4

 :تتصل باالستعجال والتعجل
وداللة وضوح فال يبقى إال االهتداء واالقتداء،ويف هذا تيسري من العزيز احلكيم لعباده،   

                                 
 .استقراء النصوص النبويةفيما ظهر للباحثة عند  ( )
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ًة على من زعم أنَّ  د  املنهج النبوي يف الدعوة فيما خيص االستعجال والتعجل يُ ع   ُحجَّ
املتغريات املعاصرة سببًا يف تذبذب واضطراب بعض الدعاة فيما يستجد من مواقف 

 .ويتأخر عنهم التعجل املندوب إليه شرعاً ،االستعجال املذموم وأحداث فيصدر منهم
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 املبـــحث الثاني 
  . موضوعات االستعجال اخلاصة باملنافقني

 

 

 .أهداف املوضوعات اليت استعجل فيها املنافقون:املطلب األول

 .اخلاصة باملنافقني يف موضوعات االستعجال الدالالت الدعوية:املطلب الثاني
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  املطـــلب األول
 

 : أهداف املوضوعات اليت استعجل فيها املنافقون 
 :أنَّ أهداف استعجال املنافقني كما ذكرهم القرآن الكرمي أربعة أهداف هيسبق بيان    
 .إثارة الفتنة واالضطراب داخل اجملتمع املسلم - 
 . زعزعة األمن واالستقرار يف الدولة اإلسالمية ،وإدخال الرعب واخلوف يف النفوس - 
 . تشويه مسعة الدعاة إىل اهلل والطعن يف أعراضهم -9
 .( )استغالل الوقائع واألحداث لتحقيق أهدافهم -4
،فكانت ى املنافقون يف املدينة لتحقيقهاواألهداف السابقة هي عني األهداف اليت سع   

 :اً ؛ منها،وزادت الُسنَّة النبوية املطهرة أمور استعجاهلم دائرة يف نفس االجتاه موضوعات
اليت  ( ) لكثرة الوقائع واألحداث كثرة الموضوعات التي يستعجل فيها المنافقون- 

ُشرورهم وِفتِنِهم  على جمتمع املسلمني ،فالقرآن الكرمي على كثرِة ما  ثِ تثريهم فتدفعهم لِنف  
 .جاء فيه احلديث عن املنافقني ،فإن ما يف الُسنَّة ِضع َفُه ومث  َليه

باب  أنه في كل:الشمول في موضوعات استعجال المنافقين ،والمقصود بالشمول - 
 العقيدة واإلميان،فإذا كان احلدث واملوقف يف من أبواب الدِّين والشريعة يتطفلون

،وإن كان يف العالقات االجتماعية بني الناس (9)يف هذا الباب الشبهاتاستعجلوا وأثاروا 
،وإن كان يف باب الغزو واجلهاد استعجلوا فدس وا (4)استعجلوا ونشروا اإلشاعات واألكاذيب

ني استعجلوا مَ لِ س  ،وإن كان يف خالف بسيط وعرضي بني مُ (5)ودبروا املؤامراتالدسائس 
 .فنفخوا فيه حىت اشعلوه ناراً كما يف قصة األنصاري واملهاجري

 
 

                                 
 . 4 ص:انظر ( )

 .،مرجع سابق3  / ظاهرة النفاق وخبائث املنافقني يف التاريخ،عبد الرمحن حبنكة امليدا ،:لالستزادة انظر ( )

 . 4 ص:انظر (9)

 .43 ص:انظر (4)

 . 4 :انظر (5)
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  املطــلب الثــاني
 

 :يف موضوعات االستعجال اخلاصة باملنافقني الدالالت الدعوية

مكان ،واحٌد يف كل زماٍن و تفاصيله وجزئياته،و ،وأهدافه وغاياتهإن النفاق يف قوله وفعله    
قدية املنافقني يتلونون ويتغريون تبعًا ألصوهلم العَ  ،كما أنَّ وإن اختلفت الرسوم واألشكال

ما  ،ومن الدالالت الدعوية يف موضوعات االستعجال اخلاصة باملنافقنيوالفكرية الفاسدة
 :يلي 
 :لإلسالم والمسلمين خيراً المنافقين ال يريدون  الجزم والقطع بأنَّ - 

يف اجلهاد وال يف العلم وال يف  ههلم دور ألبت ومل يكن  نشازاً يف اجملتمع اإلسالمي، كانوافقد     
 ف  شَ ك  خيشون الفضيحة فيُ  م  وهم يعرفون حقيقة ما يف نفوسهم ولذلك هُ ،ينتبليغ هذا الدِّ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ) :،ودليل ذلك قوله تعاىلأمرهم ڄ  ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ 

(چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ 
؛ما مل يظهر من اخلطأ البنيِّ الظَُّن هبم خرياً من و ( )

 .وبتهم وصدق حمبتهم لإلسالم وأهلهفعلهم وقوهلم ما يدل على ت
 دعاةً فيها المسلمون من األخطاء الكبرى التي وقع  يُعد  بالمنافقين  قة  إنَّ الثِّ  - 

 :ومدعوين  
يف تفريق الصف  دورهالطريق أمام استعجال املنافقني ليجد هذه الثقة ففتحت     

أن يَِلج  هذه الثقة من خيار املسلمني ملا استطاع النفاقَ  ال،ولو وزعزعة األمن فيه ياإلسالم
،وقد بنيَّ اهلل تعاىل أهنم ليسوا من فهم ليسوا من الصف اإلسالمي،مبكره وكيده إليهم

ڤ ڦٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ) قال تعاىل.املسلمني (ڤ ڤ 
( ) 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ) :وقوله تعاىل

ے ۓ ۓ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ں ں 

(ڭ ڭ
(9) . 

                                 
 .4 :،آية  التوبةسورة  ( )

 .  5:،آية  التوبةسورة  ( )
 . 3 :، آية  األحزابسورة  (9)
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 :ِحُدون  ويتعاونون مع كل من يكره اإلسالم وأهلهإنَّ النفاق وأهله يتَّ  -9
أم غريهم من امللل والنحل والطوائف اليت  سواًء كانوا كفاراً أم مشركنيَ ،من كل ملٍة وحنلةٍ     

وأدوار اخلديعة واملكر من ،،وتفاصيل غزوة األحزابسالم عقيدة وشريعةختالف منهج اإل
 .املنافقني أقوى دليل على منهجية التحالف ضد اإلسالم واملسلمني
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 الثالث املبـــحث
 .بالكفاراخلاصة  موضوعات االستعجال

 

 .املوضوعات اليت استعجل فيها الكفار:املطلب األول

 .الدالالت الدعوية يف موضوعات االستعجال اخلاصة بالكفار:املطلب الثاني
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 لب األولـطـــامل

 : املوضوعات اليت استعجل فيها الكفار

مكة فاستعجاهلم   أماَّ كفاركفار مكة ويهود املدينة،:واملقصود بالكفار هنا قسمان مها  
 :كان يف املوضوعات التالية 

 .نزول العذاب عليهم استعجال-   
 .استعجال حتقيق وعد اهلل تعاىل هلم بالعذاب -   
 .استعجال وقوع يوم القيامة ؛ يوم الدِّين -9  
 .استعجال حصول السيئات قبل احلسنات -4  
 .( )استعجال يف معرفة حظهم ونصيبهم من النار -5  
 .( )وأصحابه يف شعب أيب طالب استعجال يف حماصرة الرسول  -   
املوضوعات السابقة استعجل هبا الكفار يف العهد املكي يف الفرتة اليت بقي هبا رسول     
فاستعجالهم كان في إعالن الحرب على يف مكة،أماَّ يف العهد املد  بعد اهلجرة  اهلل 

 .بفتح مكةرسول اهلل بدًء بغزوة بدر وانتهاًء 
إال بعد هجرته للمدينة ،ألهنم استوطنوها قبل جميئه  هبم يلتِق الرسول  مأماَّ اليهود فل    
 (9)فعرض عليهم اإلسالم فأبوا،فأسَّس عالقته معهم على العهد وامليثاق. 
 :واملوضوعات اليت استعجلوا فيها كثرية ؛منها   
االستعجال يف نقض العهد وامليثاق مع الرسول - 

(4). 
 . (5)االستعجال يف السعي لقتل الرسول  - 
الرسول  االستعجال يف مواالة كفار مكة من املشركني والتحالف معهم ضد -9 

( ). 
 .معليهوتأليب القبائل  للمسلمنياالستعجال يف تدبري املؤامرات ودس  الدسائس  -4

                                 
 .53 ص:انظر( )

 .933ص:انظر ( )

 .،مرجع سابق3 / السرية النبوية يف ضوء القرآن والس نة ،حممد أبو شهبة ، :انظر (9)

 .  9ص:انظر (4)

 .  9ص:انظر (5)

 .  9ص:انظر(  )
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 انيــالثلب ــطــامل

 :الدالالت الدعوية يف موضوعات االستعجال اخلاصة بالكفار

ظهر واضحًا يف  إن التطابق بني ما وقر يف قلوب الكفار وبني فكرهم وسلوكهم  
،مع اإلصرار على اءوالسخرية واالستهز ،موضوعات استعجاهلم اليت تتسم بالعناد والتحدي

،ومن مجلة ( )هلم باالَّ يستعجلوا قضية نزول العذاب عليهم تكذيباً لتحذير وتنبيه الرسول 
 :الدالالت الدعوية يف موضوعات استعجال كفار مكة ويهود املدينة ما يلي

مع قرار هنائي وحازم بعدم العودة عن ذلك  وتفصيالً  رفض الدعوة اإلسالمية جملةً - 
استمرارهم ،ويدل على ذلك ىت حماولة التفكري يف حقيقة ما جاء به الرسول الرفض أو ح

 .حىت حكم اهلل تعاىل بينهم يف غزوة بدر الكربى يف رفض دعوة الرسول 
الذي ترمجوه عمليًا يف  اإلصرار على االستمرار في منع انتشار الدعوة اإلسالمية- 

واملسلمني،علمًا بأن   رسول اهللاستعجاهلم يف املواقف واألحداث اليت حصلت مع 
ومقاصدهم اخلبيثة،ومع هذه استعجاهلم كشفهم وفضح سريرهتم،وبواطنهم القبيحة 

مستوى  قوة الفضيحة مل يتوقفوا عن استمرارهم يف منع انتشار الدعوة،وداللة هذا على
يف  الرسول  الدعاة إىل اهلل تعاىل إىل عدم احلياد عن منهجية م  يُ ل زِ ؛ودرجة اإلصرار عندهم

 . الزمان واملكانالتعامل معهم ومع استعجاهلم مهما تغريَّ 
وصف من وجهة :إنَّ وصف أفعال الكفار من المشركين واليهود بأنه استعجال هو-9

؛وهذه رؤية إسالمية،لكن  ،ألهنم فيما قالوه وفعلوه استعجلوا عقاهبم وعذاهبم نظر اإلسالم
تباعه حق هلم صادر منهم جتاه الدعوة اإلسالمية ورسوهلا وأالكفار يرون أنَّ قوهلم وفعلهم ال

،ألهنم جحدوها ومل يعرتفوا هبا ،وهذه النقطة جوهرية يف وصف الفعل يف االعرتاض واملنع
أهو استعجال حمرم ومنهي عنه أم حق هلم يطالبون به ويدافعون عنه ؟ وهذا ما ينبغي أن 

دخل لدعوهتم والتأثري عليهم،على أقل تقدير كميستوعبه الدعاة يف دعوة الكفار واملشركني  
 .احليلولة دون استعجاهلم الذي يؤدي هلالكهم

 
 

                                 
 . 5 الدالالت الدعوية الستعجال الكفار يف القرآن الكرمي ص:انظر ( )
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 البــــاب الثالث 
 .أوجه االستفادة من الدراسة يف العصر احلاضر

 

إىل اهلل  أوجه االستفادة من الدراسة يف العصر احلاضر فيما يتصل بالدعاة:الفصل األول

 .تعاىل

 .الدراسة يف العصر احلاضر فيما يتصل باملدعوينأوجه االستفادة من :الفصل الثاني

أوجه االستفادة من الدراسة يف العصر احلاضر فيما يتصل مبوضوعات :الفصل الثالث

 .إىل اهلل تعاىل الدعوة
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: 
انتهى الباب األول يف عرض موضوع االستعجال يف الدعوة إىل  بفضٍل من اهلل   
يف القرآن الكرمي،وانتهى الباب الثاين يف عرض موضوع االستعجال يف الدعوة إىل  اهلل 
ويف هذا الباب عرض ألوجه االستفادة من الدراسة فيما يف الُسنَّة النبوية الشريفة، اهلل 

 .الداعية واملدعو وموضوع الدعوة: خيتص مبجال الدعوة إىل اهلل تعاىل بأركاهنا 
ة ال بد من ذكر منطلقات أساسية وقواعد أصلية ال ميكن وقبل عرض أوجه االستفاد

 :وهي؛خاصة  واملدعوين الدعاة ويف حياة ،ناء عنها يف حياة املسلمني عامة  االستغ
 :املنطلق األول والقاعدة األوىل 

 :تفصيل القرآن الكريم وبيانه لكل شيء

موضوع االستعجال يف الدعوة إىل اهلل تعاىل من ضمن املوضوعات اليت جاء تفصيل  إنَّ    
ن جلعل مسرية العمل الدعوي ،تفصيال  وبيانا  كافيان شافياالقرآن الكرمي وبيانه الشامل له

كل العباد يف احلال واملآل ،بعيدة    األناة واحللم مع توفيق وإرشاد لصالح حال:صفتها مسرية  
الستعجال واالرجتال الذي من أسوأ عواقبه َصدُّ النَّاِس عن قبول احلق والتزامه يف البعد عن ا
،والذي ما ُشرَِعْت الشَّريعة وأُُرسلْت الرُّسل إالَّ ألجل قيام الناس بتحقيق مشؤون حياهت

 .يف تفاصيل حياهتم كلهاالعبودية  هلل تعاىل 
 :كل شيء كثريٌة ومتعددٌة؛ومنهاواآليات الكرمية يف ذكر تفصيل القرآن الكرمي ل   

ڱ ) :قوله تعاىل ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ) :وقوله تعاىل (  )(ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

ہ ہ ھ ھ   (  )(ھ ھ ے ے ۓ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں) :وقوله تعاىل ائ ) :وقوله تعاىل (6)(گ گ ڳ 

ی  ېئ ىئ ىئ ىئ  ېئ ېئ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

                                 
 . 1  :،آية  األنعامسورة  ( )
 .63:، آية  يونسسورة  ( )
 . :،آية  هودسورة  (6)
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ژ ) :وقوله تعاىل (  )(ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ڱ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 .(  )(ڱ
وأنَّ آياتفففه ،علينفففا ُمفصفففال  وتفصفففيال  لكفففل شفففيء كتابفففه الكفففرمي بأنفففه أُنْفففزِل  اهلل وصففف     
اهلل تعففاىل يف تفسففري تفصففيل القففرآن الكفففرمي وللعلمففاء رمهفففم لت مففن عنففدا تبففارىل وتعاىل،ُفص فف

 :لكل شي عدة أقوال؛من ذلك
بينا  واضحا   فصال  مُ أنزل عليكم القرآن مُ :"صيل القرآن الكرمي لكل شيء معنااتف - 

 .(6)."مستوفيا  لكل قضية على التفصيل
كم كل ما تفتقرون إليه يف أمر دينكم ودنيا :" لكل شيء معنااتفصيل القرآن الكرمي - 
  .(1)."العلل وتزول األعذار وعند ذلك تنزاحُ .لتبسناا تبيينا  واضحا  ال يُ بيَّ 
ل اهلل آيات هذا أي فصَّ ،التفصيل ضد اإلمجال:"القرآن الكرمي لكل شيء معناا  تفصيل -6

واملسوغ حلذف .إليه اخللق،من أمور دينهم ودنياهم نها وأوضح فيها ما حيتاجأي بيَّ القرآن،
هو العلم بأن تفصيل آيات هذا القرآن ال يكون إال { ُفص َلْت آيَاتُهُ }: قوله تعاىلالفاعل يف 
 .من اهلل وحدا

يف آيات أخر  جاء موضحا  كرمية من تفصيل آيات هذا الكتاب،وما تضمنته هذا اآلية ال  
به له ليهدي وأنه فصَّ له حكيم خبري،له على علم منه وأن الذي فصَّ فيها أن اهلل فصَّ  مبينا  

 .( )."وأنه ال شك أنه منزل من اهللرمهم، وأن تفصيله شامل لكل شيء،الناس وي
فيه احلالل واحلرام،واألحكام  موضحا  ":لقرآن الكرمي لكل شيء معناا أنهتفصيل ا -1

وال الشرعية،وأصول الدين وفروعه،الذي ال بيان فوق بيانه،وال برهان أجلى من برهانه،
 .(3)."يال ألن أحكامه مشتملة على احلكمة والرمةأحسن منه حكما وال أقوم ق

                                 
 .   :،آية  يوس سورة  ( )
 .  :،آية  اإلسراءسورة  ( )
 .،مرجع سابق133/ ،الشوكاين ،فتح القدير  (6)
 .33 /1املرجع السابق ، (1)
 .،مرجع سابق3/1أضواء البيان ،الشنقيطي ، ( )
 .،مرجع سابق32 / تيسري الكرمي الرمان ،ابن سعدي ، (3)
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أنَّ الشريعة اإلسالمية جاءت :السابقة تؤكد حقيقة تعاىل إنَّ أقوال املفسرين رمهم اهلل   
مستوفية لكل ما حيتاجه الناس يف أمور دينهم ودنياهم؛واليت منها ما خيتص بالدعوة إىل اهلل 

 ل والتعجل يف الدعوة إىل اهلل وما يرتبط هبا من موضوعات كاالستعجا  َّكما أن،
دعاة  ومدعوين -هذا االستيفاء والكمال يشمل كل زمان ومكان مهما اختل  األشخاص

خر األديان السماوية وأنه باٍق آوالظروف احمليطة هبم ،تصديقا  وحتقيقا  لكون اإلسالم هو  -
چ ) :إىل قيام الساعة قال تعاىل ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

(چ
ڌ ڎ ڎ  ...) :وقوله تعاىل ( ) ڍ ڍ ڌ  ڇ ڇ ڇ  چ چ ڇ  چ 

ک ک ک گ گ (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
( ). 

؛فمن أرادا  معرفة طريق اهلداية واألسباب املُوِصلِة إليهيف فقد ُكِفيَنا     ْ ،فإنَّ احلقَّ أبلج وبَفني 
األمور ،ويشمل ذلك صغري له الصالح واإلصالح بنيٍة صادقٍة وعزميٍة قويٍة سهَّل اهلل 

 .وما بينهما،يشمل اجلانب السياسي واالقتصادي واالجتماعييشمل القاعدة والقمةوكبريها،
لكل شيء يف كتابه الكرمي وُسنَّة نبيه املطهرة من أعظم النعم وأجَّلها  إنَّ تفصيل اهلل     

 عبادته تعاىل سر هلم حتقيق املقصد األمسى من خلقهم وهواليت أكرم اهلل تعاىل هبا عبادا ،لِيُفيَّ 
 .،ال ُُنصي ثناء  عليه هو كما أثىن على نفسه سبحانه وتعاىلاحلمد واملِنَّة فله وحدا 

 :الثانيةوالقاعدة  الثانياملنطلق 

 :األمر بطاعة اهلل تعاىل وطاعة رسوله 

للمنطلق  منطلق ثاين وقاعدة أخرى ُمكم لةٌ  تعاىل وطاعة رسوله  إنَّ األمر بطاعة اهلل    
دون األول والقاعدة األوىل،فما فائدة أْن يُفص ل اهلل تعاىل كل شيء يف كتابه وُسنَّة نبيه 

األمر بوجوب الطاعة له تعاىل والتزام ما أمر به واجتناب ما هنى عنه ؛أْن يكون مع التفصيل
رمة العباد :والبيان هوه وخيال  أمرا ،ألنَّ احلكمة من التفصيل مع وعيٍد شديٍد ملن يعِص ربَّ 

رية ،فتشقى البشس واجلان فيضلوا الطريق إىل رهبمواخللق من أْن تتخطفهم الشياطني من اإلن
 .يف حياهتا لتنكبها الصراط املستقيم

لتقرر هذا القاعدة؛قاعدة األمر بطاعة اهلل  وقد جاءت اآليات الكرمية واألحاديث الشريفة  
                                 

 . 3:،آية  آل عمرانسورة  ( )
 .6:،آية  املائدةسورة  ( )
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 مع ذكر عقوبات املخالفني ألمرا تعاىل،ها ومثرات تطبيقها،وتبني فضلتعاىل وطاعة رسوله 
 :،ومن ذلك ما يليوأمر رسوله

(ی ی ی ی جئ حئ) :قال تعاىل-  
اآلية الكرمية صرحية بوجوب ( )

 .رمة اهلل تعاىل للمطيع يف كل أمورا:،وأنَّ ثواب الطاعة هوطاعة اهلل تعاىل وطاعة رسوله
(مئ ىئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ) :قال تعاىلو - 

إنَّ أعظم ثواب  ( )
 .الفوز يف الدنيا واآلخرة:هو حيصل عليه من أطاع اهلل تعاىل ورسوله

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) :قال تعاىلو -6

(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
من أسباب  إنَّ طاعة اهلل تعاىل وطاعة رسوله(6)

 .حصول اهلداية والتوفيق للعبد املطيع
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ) :قال تعاىلو -1  ٴۇ ۋ  ۈ ۈ 

(ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ
إنَّ حياة العقول والقلوب ال تكون إال (1)

 .،وهذا من الثمرات العظيمة للطاعةبطاعة اهلل تعاىل وطاعة رسوله
ڌ ) :قال تعاىلو -  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڃ چ چ چ 

(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
مرافقة الصاحلني يف الدنيا واآلخرة مثرة ( )

 .اع اهلل تعاىل وأطاع رسولهطأمتحققة ملن 
ٺ ٺ ٺ ) :قال تعاىلو -3 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
(3). 

دليل على إميان العبد،وعدم  اآلية الكرمية دليل على أنَّ طاعة اهلل تعاىل وطاعة رسوله   
 .الطاعة دليل على عدم اإلميان وفقدانه لدى العبد

 
                                 

 . 6 :،آيةآل عمرانسورة  ( )
 .  :،آيةالنورسورة  ( )
 .1 :،آيةالنورسورة  (6)
 .1 :،آيةاألنفالسورة  (1)
 .33:،آيةالنساءسورة  ( )
 . :،آيةاألنفالسورة  (3)
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ڈ ڈ ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ) :قال تعاىلو -3  (ڎ ڎ 
العمل يبطل ( )

 عدم حتقيق العبد لطاعة اهلل تعاىل وطاعة رسوله وال يكون مقبوال عند اهلل تعاىل بسبب

 ويف هذا تنبيه إىل أنَّ األعمال الدعوية اليت ال تنجح وتفشل،ويكون أثرها السليب،
 .هاهتا إىل مراجعة تطبيق وصية اهلل تعاىل بطاعته وطاعة رسولعَ بارزا ،حيتاج دُ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ):تعاىلقال و -3

(ېئ ېئ ېئ
 ومل ورسولهة وعيد بدخول النار ملن عصى اهلل يف اآلية الكرمي( )

 .ويستجيب ألمرمها وهنيهما ،ماهُ عْ يُطِ 
ڌ ):قال تعاىلو -3  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

(ڌ
،وال رسولهويف هذا اآلية حتذير عن عدم االستجابة لطاعة اهلل تعاىل وطاعة (6)

  .شك أنَّ عاقبة العصيان واملخالفة اخلسران يف الدنيا واآلخرة
والدعوة فيها (1)كثرية ومتواترة  إنَّ النصوص يف باب وجوب طاعة اهلل تعاىل وطاعة رسوله  

فيها واضحة وصرحية إىل الوجوب،وأنَّ هلذا الوجوب حسنات ومثرات تنفع الداعية 
 .عواقب غري ميدة للداعية واملدعو والعمل الدعويواملدعو،وأنَّ خمالفتها له آثار و 

 
  

 
 
 
 
 

  

                                 
 .66:، آيةحممدسورة  ( )
 .1 :،آيةالنساءسورة  ( )
 . 3:،آيةاملائدةسورة  (6)
عبد الرزاق :ووالة األمر،ابن تيمية،حتقيق قاعدة خمتصرة يف وجوب طاعة اهلل تعاىل ورسوله:لالستزادة انظر (1)

 .املدينة املنورة:ه، اجلامعة اإلسالمية مركز شئون الدعوة3 1 ( )،ط6 -  البدر،ص
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 طلب األولــــامل

 :للدعاة إىل اهلل تعاىل (الفكري )اإلعداد العلمي 

الكتاب العزيز كلمة  ،وأول كلمة نزلت منطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمةإنَّ    
،وال يُتَصور وجود دعوة ناجحة هلا تأثريها يف حياة الناس املدعوين إالَّ ويكون ُدَعاهتُا من اقرأ

دين الصادق،وما ظهر التخبط والضع  يف استجابة أهل العلم بالشريعة مع مست التَّ 
شرعي؛وإْن كان لديهم دعاٌة ال رصيد هلم يف العلم ال ؛املدعوين للدعوة إالَّ كان أحد أسباهبا

ربانية الوحي  فهو علٌم متْت فلسفته ومتريرا على العقل البشري لُيحَِّسنه أو يُقب حه،ففقدَ 
ْعجْز يف تأثريا على املدعوين

ُ
 .امل
ظهور أمهية وضرورة اإلعداد العلمي للدعاة وتأهيلهم :إنَّ أول استفادة من الدراسة هي    

ه لينفعوا أنفسهم أوال  مث جمتمعهم مَ دعاة اإلسالم تعلُّ  لذلك،فما هو العلم الذي جيب على
 ثانيا  ؟
ال جدال أنَّه العلم الشرعي من مصدرا الكتاب العزيز والُسنَّة املطهرة،العلم الذي جاءت     

به آيات القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة،وهذا يؤَّصل ألمٍر يف غاية األمهية أنَّ 
رات واألحكام للدعاة هلل تعاىل ال تكون مرجعيته إالَّ هلذين األصلني املرجعية يف التصو 

 .العظيمني الذي ما إن متسكنا هبما لن نضل بعدمها أبدا
 ما كيفية تلقي الدعاة إىل اهلل تعاىل للعلم الشرعي ؟   
  هو املعلم األول جليل الدعاة الفريد يف ذلك الزمان،وقد يف صدر اإلسالم كان النيب      

بينهم  هبذا النعمة اليت مل تكن لغريهم وهو وجودا  ذكَّر احلق تبارىل وتعاىل الصحابة
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ) :قال تعاىل

(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک
( ) . 

العلم والعمل معا ،مث تعلَّم جيل التابعني من جيل الصحابة  من النيب  م الصحابةفتعلَّ   
فأخذوا منهم العلم والعمل معا ،وجاء جيل التابعني الثاين فتعلَّم من التابعني الذين صحبوا 

،واستمرت سلسلة تلقي العلم والعمل معا  يف األمة اإلسالمية على  صحابة رسول اهلل 

                                 
 .3:، آية احُلُجراتسورة  ( )
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الَ ) ألمته بأنه  خيلوا الزمان منهم أبدا ،لوعد رسول اهلليد علماء ربانيون هداة  مهتدين لن 
أَْمُر اللَِّه  َحَّتَّ يَْأِت ،أَْو َخاَلَفُهْم ،اَل َيُضرُُّهْم َمْن َخَذهَلُمْ  ،قَاِئَمة  ِبَأْمِر اللَّهِ  تَفزَاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَّيت

 .( ).(َوُهْم ظَاِهُروَن َعَلى النَّاسِ 
األهواء وأصحاب املقاالت ومل خيلو عصر من عصور التاريخ اإلسالمي من وجود أهل    

اليت جتعل عامة املدعوين يف لبس وحرية وتشتت أو الضَّالة ،أو املنحرفة،أو املشككةالفاسدة،
 ملن نستمع ؟ وملن نستجيب ؟لسان حاهلم ومقاهلم فيكوَن 
 ما يكون عن طريق الدعاة إليها،وهذا سببٌ  فتلقي املدعوين للدعوة اإلسالمية غالبا      
كل من ،جيعل وجوب تلقي الدعاة للعلم الشرعي وجوبا  إلزاميا   قويٌ  حبيث حُيْتسْب ومُينع ْ

لفقدا احلد األدىن من العلم الشرعي الذي جيمع ،ليس أهال  هلا يتصدر لدعوة الناس ممنْ 
 .أصول الشريعة ومقاصدها

هو يف حقيقته ( )زماننا اإلرهابيوناملاضي اخلوارج،ويف له يف الذي ميث  إنَّ الغلو يف الد ين      
ومن تدبر صور االستعجال اليت املنهي عنه شرعا ،السياسي صورة من صور االستعجال 

 :وردت يف الكتاب العزيز والُسنَّة املطهرة جيدها على أنواع
ومنها ما (1)مستوى اجملتمعومنها ما يكون على (6)منها ما يكون على مستوى الدولة   

 .( )يكون على مستوى الفرد

                                 
 .231 :، رقم احلديث136/  ال تزال طائفة من أميت،: أخرجه اإلمام مسلم ،باب(  )
ُوجَّفه إىل دولفة أو مجاعفة سياسفية،والذي عنف  مفنظم ومتصفل بقصفد :"اإلرهاب هفو(  )

خلفق حالفة مفن التهديفد العفام امل
اإلرهففففففففففففففاب والعنفففففففففففففف  السياسففففففففففففففي،أمد عففففففففففففففز ."ترتكبففففففففففففففه مجاعففففففففففففففة منظمففففففففففففففة بقصففففففففففففففد حتقيففففففففففففففق أهففففففففففففففداف سياسففففففففففففففية

 .القاهرة:م،دار احلرية333 ( )،ط13الدين،ص
جمتمعهم عن االستجابة لدعوة الرسل  استعجال املأل األعلى من أقوام األنبياء عليهم الصالة والسالم وصد:ومثاله( 6)

،وما حدث من تآمر اليهود  وما حدث يف صلح احلديبية،وما حدث من الصحايب اجلليل حاطب بن بلتعة
يف غزوة األحزاب،وقصة أسرى بدر،وما حدث يف غزوة أحد من  واملنافقني مع كفار مكة على رسول اهلل 

 .الرماة،وغريها مما سبق ذكرا
قصة اخلصم الذين تسوروا احملراب مع داود عليه السالم،وقصة يونس عليه السالم وغضبه على قومه وقصة :ومثاله (1)

 .ومسجد الضرار،وغريها مما سبق ذكرا األنصاري واملهاجري،وحادثة اإلفك،
ل يف جمال يف تلقي القرآن،وصور االستعجا قصة موسى عليه السالم مع اخلضر،وقصة تعجل الرسول :ومثاله ( )

 .العبادات واملعامالت،وغريها مما سبق ذكرا
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ريعة من ذكر ففففففففففففففراد الشفففففففففففففمن نوع العلم الذي ينبغي أن يتعلمه الدعاة ويفقهونه،فموهذا     
ُبي نة ألحكام االستعجال الن

 واألصلح وابففففففففففففاة وتوجيههم لفعل الصإرشاد الدع:هوصوص امل
 .ديانة وقبوال ،فيما يواجهونه من أحداث ووقائع واألقرب

وقوة عزميته يف خدمة دينه والدعوة إليه يرتمجها ،وبناء  على ما سبق فإنَّ صدق نية املسلم    
 :ما يلي
خيلو الزمان منهم وهلل احلمد والفضل،مع ال ،للعلم الشرعي من علماء ربانيون طلبٌ -أ

 .يف الطلب ال ينقطع إال مبوت الداعية استمرارٍ 
ومن  واستخالص األحكام منها،وفقه تنزيل النصوص على جمريات األحداث فقه الواقع-ب 

 .( )ذلك ما ورد من نصوص يف باب االستعجال
 :منها؛متعددة للحصول على العلم الشرعي والتفقه فيه ا  طرق ونوأمام الدعاة الصادق  
 .العلماء واألخذ منهم وعنهم مبنهجية علمية التلقي املباشر من-أ
 .املؤسسات التعليمية النظامية سواء  على مستوى التعليم العام أو العايل-ب
 .معاهد إعداد الدعاة وتأهيلهم وما يرتبط بذلك من دورات تدريبية وبرامج-ج
 نَّة نبيهإنَّ عناية الدعاة وحرصهم على تعليم أنفسهم ما شرع اهلل هلم يف كتابه وسُ     

مبا يعود عليهم يف الدارين  حلمل الدعوة اإلسالمية وتبليغها للناس جتعلهم مؤهلنيعناية  
والثواب العظيم،ومن ذلك أحكام االستعجال والتعجل يف الدعوة إىل اهلل تعاىل تعترب باألجر 

 .هواجبا  شرعيا ال يُفْعذر املتصدر لدعوة الناس برتكه أو التقليل من وجوبه وأمهيت
 

  
 
    
 
 

                                 
بالكويت فقه الواقع والتوقع،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية .حبوث مؤمتر االجتهاد بتحقيق املناط:لالستزادة انظر( )

 .م6 2 /2 -3 بالتعاون مع املركز العاملي للتجديد والرتشيد،
http://www.mostjadat.com/site/index 
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 انيـــطلب الثـــامل

 :للدعاة إىل اهلل تعاىل(الروحي)اإلعداد النفسي

والعناية ،هو اجلانب التعبدي يف حياة الداعية:الروحي للدعاةاملقصود باإلعداد النفسي و    
 .بعمل القلب وما قد يعرتيه من أمراض القلوب

قوية وصرحية يف  اداللتُفهَ  ،تلك السريةوهو إمام الدعاة وقائدهم إنَّ سرية املصطفى    
ال يقد م أحدا  على ،بربه اعية عابدا  هلل تعاىل خاشعا  أوابا ،قلبه معلقٌ أمهية أْن يكون الد

رضاا،خيافه ويرجوا؛فيستقيم قلبه على حقيقة العبودية القائمة على التعظيم والتقديس مع  
كالتوكل :عبادة من عبادات قلبيه أخرىكمال االستسالم واخلضوع له تعاىل،وما يتبع هذا ال

 .( )واألنس به والشوق إليه،واالحتساب وحسن الظن به تعاىل،واليقني والصرب،واالستعانة
دين واالستقامة والرقي هبا إىل أعلى مراتب التَّ ( )يف تزكية النفس فريدٌ  إنَّ اإلسالم له منهجٌ    

والرقي هبا عن طريق العبادات اليت شرعها ،مفإذا تعلَّم الدعاة أنَّ عليهم واجب تزكية أنفسه
والنظر يف نيتها قبل ،مع ما يتبع ذلك من حماسبة النفس،اهلل تعاىل للمسلم يف اليوم والليلة

أبعد الناس عن ُخُلق االستعجال املنهي من العمل وفيه وبعدا،كل ذلك جيعل من الدعاة 
احلسنة؛حسنٌة مثلها مع مضاعفة األجر،وأي فجزاء ث،وأقرهبم إىل احللم واألناة والرتيُّ ،عنه

ڻ ) :قال تعاىلمن أْن يهدي اهلل تعاىل عبدا الذي جاهد فيه حق جهادا  شيء أعظمُ 

ہ ھ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  (ڻ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ) :وقوله تعاىل (6)

(1)(ۈئ ېئ ېئ
 . 

 إنَّ النصوص القرآنية والنبوية الواردة يف موضوع االستعجال يف الدعوة إىل اهلل تعاىل بيَّنتْ    
 استعجل داود  لماَّ فدين هلل تعاىل يف قلب الداعية وسلوكه،أمهية وضرورة حتقيق التعبد والتَّ 

                                 
دار الكتب (ت.د( ) )،ط133/ مدارج السالكني بني منازل إياىل نعبد وإياىل نستعني،ابن قيم اجلوزية،:انظر ( )

 .بريوت:العلمية
 .جدة:ه، دار نور للمكتبات3 1 عام (  )،ط   / منهج اإلسالم يف تزكية النفس،أنس كرزون ،:انظر ( )
 .33:، آية العنكبوتسورة  (6)
 .3 :، آية  حممدسورة  (1)
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   ې ې ې ى ى )ذكر اهلل أنه
 

)
 .عبادة االستغفار واإلنابة هلل تعاىل ( )

ڻ ڻ ڻ ڻ  )وملاَّ استعجل يونس     ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڳ ڳ 

(ۀ
(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ):وقوله( )

وملاَّ استعجل عبادة الذكر والتسبيح،(6)
(ھ ھ ھ ے    ) :قال   موسى

ہ ) :وقوله،عبادة ابتغاء مرضاة اهلل تعاىل (1)

ے ے ۓ ۓ ڭ ھ ھ ھ  (ہ ھ 
 ) :وقوله تعاىلعبادة الصرب يف طلب العلم،( )

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۆھ ے ے ۓ  (ۇ 
تنبيه وحتذير  (3)

ڱ  ) :،وقولهابتغاء مرضاة اهلل تعاىل على وحتذير من تقدمي ابتغاء الدنيا ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڱ ں ں ڻ 

(ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
عبادة اخلشية من اهلل تعاىل وتصحيح النية يف العمل الصاحل (3)
ۆ ۈ) بطلب مرضاة اهلل تعاىل،وقوله ۆ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۉ ې ې ې ې  (ۅ ۉ 
(3) 

گ گ گ  ) :عبادة الصرب والتصرب واالحتساب وعبادة الثقة بنصر اهلل تعاىل،وقوله

(گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
عبادة  (3)

(ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ     ) :طلب العفو واملغفرة من اهلل تعاىل وقوله
عبادة  (2 )

 . وطلب مرضاته تعاىلاجلهاد يف سبيل اهلل
نَائَِلٌة  يَفهِ ،يَفْوَم اْلِقَياَمةِ  َشَفاَعة  ألُمَّيِت  اْخَتَبْأُت َدْعَوِت  َوِإين  ...:(قوله ومن النص النبوي   

                                 
 .23 : سبق خترجيها ص ( )
 .23 :سبق خترجيها ص ( )
 .23 :سبق خترجيها ص (6)
 .6  :سبق خترجيها ص (1)
 .33:،آية الكه سورة  ( )
 .6  :سبق خترجيها ص (3)
 .   :سبق خترجيها ص (3)
 .3  :سبق خترجيها ص (3)
 .62 :سبق خترجيها ص (3)
 . 6 :سبق خترجيها ص (2 )
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عبادة حب اخلري لآلخرين وتقدمي ( ).(اَل ُيْشرىُِل بِاللَِّه َشْيئ ا ِإْن َشاَء اللَُّه َمْن َماَت ِمْن أُمَّيِت 
َل ِإْفطَاَرنَ )هلم،وحديثالنفع  َوَنَضَع  ا،َوَأْن نُفَؤخ َر َسُحوَرنَا،ِإنَّا َمْعَشَر األَْنِبَياِء أُِمْرنَا َأْن نُفَعج 

َواْلِعَشاَء )...عبادة االستجابة ألوامر اهلل وطاعتها،وحديث( )(.أمَْيَانَفَنا َعَلى ََشَائِِلَنا يف الصَّالَةِ 
َوِإَذا َكاَن اْلبَفْرُد ،احلَْرُّ أَبْفَرَد بِالصَّاَلةِ  ِإَذا َكانَ )وحديث(6)(َوِإَذا قَفلُّوا َأخَّرَ ،ِإَذا َكثُفَر النَّاُس َعجَّلَ 

عبادة مراعاة ظروف ( ).(تَفَعجََّل ِمَن اْلَعبَّاِس َصَدَقَة َعاٍم أَْو َصَدَقَة َعاَمنْيِ )وحديث(1).(َعجَّلَ 
 .من صالة وزكاةظروف الناس وأحواهلم وتقديرها لتطبيق العبادات املشروعة 

 (3)(.أَْو َيْطُلَب َعثَفرَاهِتِمْ َلُه لَْيال ،يَفَتَخوَّنَفُهْم،َأْن َيْطُرَق الرَُّجُل َأهْ   نَفَهى َرُسوُل اهللِ )وحديث   
 .وعدم تتبع عوراهتم بالناس عبادة حسن الظن

ورد ذكرها في النصوص القرآنية والنبوية ،كل ما سبق من أنواع العبادات المختلفة    
التي تناولت موضوع االستعجال والتعجل للتأكيد على أنَّ إعداد الدعاة وتأهيلهم 

من الثبات واالستقامة ،حيث تساعدهم عالية ينبغي أْن يكون على درجة  نفسياً وروحياً 
والعمل ،والمدعوين،على تجنب كل قول وفعل عواقبه ال تعود بالخير على الداعية

 .رخرة السمامة من كل إمم وذنبالدعوي في الحياة الدنيا،وفي اآل
 

 

                                 
 .31 :صسبق خترجيه  ( )
 .31 :سبق خترجيه ص ( )
 . 3 :سبق خترجيه ص (6)
 .33 :سبق خترجيه ص (1)
 .33 :سبق خترجيه ص ( )
 .33 :سبق خترجيه ص (3)
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 الثــطلب الثــــامل

 :للدعاة إىل اهلل تعاىل( األخالقي)اإلعداد السلوكي
تربيفة واعيفة مقصفودة  هو تربية الداعية لنفسفهِ :املقصود باإلعداد السلوكي األخالقي للدعاة   

-أي الففففنفس-سففففلوكي هلففففابففففاألخالق الفاضففففلة بصففففورة مسففففتمرة،مع متابعففففة وترشففففيد لِْلَتَخلُّففففْق 
وحماسففبتها علففى التقصففري واخللففل،حَّت تصففري أخففالق اإلسففالم سففجية وطبففع يُفْعففَرف بففه الداعيففة 

 .ويتميز به
 التاريخ يشهد أنه كلما اجتمع العلم واخلُُلق يف الداعية وحامل الد ين ومعلمه،قوي شأن"و   

 هاجَ كلما افرتقت األخالق والعلم وَ الدعوة،والت  الناس حوهلا،وتقبلها أبناء اجملتمع،وباملقابل  
الداعية واملعلم فشال  ونكسة يف عمله الدعوي،وهذا حاصل يف واقعنا اإلسالمي إىل حد ال 
ميكننا إنكارا،وال التهاون مبشكلته وآثارا،وبات من املؤكد أنه ال يكفي يف األخالق جمرد 

 شخصية الداعية واملعلم،العلم أْن جيتمع يفاملعرفة هلا،وال الشرح النظري ألسسها،بل ال بد 
واقعا  ؛باألخالق،والتطبيق هلا يف سلوكه،ليكون حاله شاهدا على قيام األخالق يف شخصه

 .ملموسا  
وإذا كان من املهم املعرفة النظرية بقائمة األخالق الالزمة للداعية املسلم،فإنه من األمهية    

األخالق على أرض الواقع،أي يف  مبكان البصرية بطرق ومناهج الوصول إىل حتقيق هذا
 ( )."نفس الداعية وحياته،حبيث تصبح مثرات ناضجة تظهر يف سلوكه،وواقع دعوته ومواقفه

ومن حمتويات اإلعداد األخالقي للداعية؛معرفته بالنصوص الشرعية اليت ورد النهي فيها    
فقه الدعوة مما سبق  عن االستعجال يف جمال اإلعداد العلمي للداعية،ويف منهج الدعوة،ويف

احلديث عنه يف هذا الدراسة،ألن هني الشارع تعاىل عن االستعجال يف موضوعات معينة 
فيه داللة على العواقب الوخيمة الناجتة من ذلك االستعجال،فال يصح ممن دعا إىل اهلل أْن 
ارع جيلب األذى والضرر ملن يستجيب لدعوته،بسبب تقصريا وإمهاله أمرا  جاء تنبيه الش

                                 
هف،مرتكزات الرتبية األخالقية 161 / /  (  )العدد (   )جملة الدراسات اإلسالمية،جامعة امللك سعود،اجمللد ( )

 .2 للداعية املسلم يف ظل الواقع املعاصر،عدنان خطاطية،حبث منشور الكرتونيا،ص
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يف النهي عن االستعجال يف أمور خمصوصة  تعاىل عليه،كما جاء توجيه وإرشاد الرسول
 .  معلومة من سريته

بعض الدعاة املستعجلني فكريا  وعمليا ،على املستوى  املعاصر شاهد على وجو وواقعنا  
مع عجز السياسي فيما له عالقة بالدولة وسياستها،يف اخلروج على احلكام والتأليب عليهم 

يف القدرة واملواجهة واضح ومعلوم احلال،واالجتماعي فيما له عالقة بشئون املدعوين 
املعيشية،كاالنفصام النكد بني ما يقوله بعض الدعاة وبني أخالقهم يف التعامل والتواصل 
مع من حوهلم،وهؤالء الدعاة جلبوا ألتباعهم من املدعوين الضرر من حيث يعلمون أو ال 

 .ألنفسهم الرتبية األخالقيةأولئك الدعاة ة ما فعلوا إمهال يعلمون،وعل
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 اني ــاملـــبحث الث  
 جازـــمل واإلنـــــيف الع

 .قبل العمل:املطلب األول

 .أثناء العمل:املطلب الثاني

 .بعد العمل:املطلب الثالث
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 طلب األولـــامل

 :قبل العمل

 مْ كُ دِ حَ أَ  دِ يف يَ ة وَ اعَ السَّ  تْ امَ قَ  نْ إِ :) قوله ربُ وحسبنا تد  ؛اإلسالم ديُن العملإنَّ     
املسلم يظل  أنَّ  للداللة على( )(اهَ سَ رِ غْ يفَ لْ ففَ ؛اهَ سَ رِ غْ  يفَ َّتَّ حَ  ومَ قُ تفَ  الَ  نْ أَ  عَ طَا تَ اسْ  إنْ فَ ( )ةٌ يلَ سِ فَ 

 .اجلنَّة وينجيه من النَّارخله العمل الذي ُيدْ يعمل يعمل يف كل الظروف واألحوال،
من حماسن اإلسالم العظيمة أنَّه و جَّه أتباعه إىل اعتقاد أفكار وتصورات هي مبثابة و     

فاإلسالم له نظامه صحَّ العمل الناتج عنها، ،فإذا َصحَّْت الفكرةالبذرة الصاحلة للعمل الصاحل
ك الغايات واألهداف اليت ومن ذل الكامل يف نظرته وتصورا عن الكون واحلياة واإلنسان

ڄ ڄ ڄ ):تعاىلقال ،عبادته تعاىل:ين خلق اخللق هتسبق العمل،فالغاية العظمى م

(ڃ ڃ ڃ ڃ
وغايات أكثر  ا  أهداف مث يتفرع عن اهلدف األمسى والغاية الكربى(6)

،تتناسب مع تفاصيل احلياة وتنوع ظروفها وأحداثها،ومقاصد الشريعة اليت كتب تفصيال  
 .تُبني  هذا األهداف والغايات رمهم اهلل تعاىل(1)نيالسابقالعلماء فيها وألَّ  
تعترب إنَّ وضوح األهداف والغايات بنوعيها الكربى والصغرى يف ذهن وفكر الدعاة    
،يساعدهم على إتقان عملهم الدعوي وإجنازا بصورة حتقق اهلدف،وإنَّ غياب ا  شرعي ا  مطلب

واحلرية لدى ،وتشويشها والتشكك فيها،ضبابيتها يف الذهن والفكرالوضوح يف األهداف أو 
الدعاة ال ينتج عنه إالَّ االستعجال والتخبط،وغلبة السيئات على احلسنات،وضع  

على بعض األعمال  ومشاهدٌ  مالحظٌ  استجابة املدعوين،وتأخر الدعوة واإلصالح،وهذا أمرٌ 
يفتقدون الرؤية  أْم صغرية إذا توالَّها دعاةٌ ،واملسئوليةكبرية يف احلجم الدعوية سواء  كانت  

 .الصحيحة للهدف والغاية من عملهم الدعوي
                                 

القاموس احمليط،الفريوز آبادي :انظر.الغرسالنخلة الصغرية اليت مت اقتالعها من النخلة الكبرية ألجل :الفسيلة هي ( )
 .فسل:،مرجع سابق،مادة636 / 
،رقم 63/ سلسلة األحاديث الصحيحة،األلباين ،مرجع سابق،:،انظر1/33أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد، ( )

 .3:احلديث
 .3 :،آية الذارياتسورة  (6)
عام ( )اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية،حممد اليويب،طومقاصد الشريعة .املوافقات،الشاطيب،مرجع سابق:مثل (1)

 .دار اهلجرة:ه،الناشر3 1 
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النصوص القرآنية والنبوية الواردة يف باب االستعجال والتعجل جند وضوح  وإذا تدبَّرنا    
 :واضحة وحاضرة قبل البدء بالعمل ،ومن ذلك ؛ومعرفة اهلدف والغاية،الرؤية 
َعاَء ِإىَل َحْضَرَمْوتَ :)ه قول     اَل خَيَاُف ،َواللَِّه لَيُِتمَّنَّ َهَذا اأْلَْمَر َحَّتَّ َيِسرَي الرَّاِكُب ِمْن َصنفْ

لسؤال عرضه  ا  هذا احلديث جاء جواب( ).(َوَلِكنَُّكْم َتْستَفْعِجُلونَ ،ِإالَّ اللََّه أَْو الذ ْئَب َعَلى َغَنِمهِ 
ل بنصرة اإلسالم ؛ويعج  هلم اهلل يطلب منه أن يستنصر على رسول اهللأحد الصحابة 

لعاقبة وثقته بأنَّ ا واملسلمني،فكان اجلواب النبوي السابق الذي يدل على يقني الرسول 
ي تبليغ وضوح اهلدف والغاية وه ونتيجة ،هذا العاقبة هي مثرةبالنصر لإلسالم واملسلمني
جة يكون االبتالء وبذل اجلهد والوسع لتحقيق ،وبني اهلدف والنتياإلسالم ونشرا بني الناس

 .فال تستعجلون ؛النصر
هذا القول قاله رسول ( )(.َوَلْن ُيَضيف َعِن  ؛َلْن ُأَخاِلَ  أَْمرَاُ ؛أَنَا َعْبُد اللَِّه َوَرُسولُهُ :)وقوله    
فكان اجلواب النبوي أنن يف شروط صلح احلديبية، ملن اعرتض عليه من الصحابة  اهلل

أمسع وأطيع ملا يأمرين به ريب،حَّت لو مل أدرىل الفوائد احلاصلة من شروط الصلح، فحسيب أنَّ 
طاعة اهلل تعاىل واالستجابة ألوامرا هي اخلري كله،وهذا اهلدف يعترب من األهداف األصيلة 

ب وفكر الدعاة هذا اهلدف واألساسية يف أمر الدعوة إىل اهلل تعاىل،فإذا استَّقر وثبت يف قل
بيع الد ين بالدنيا،والتنازل عن الشريعة والتأويل  مناذجاختفى من تاريخ الدعوة اإلسالمية 

الباطل ألحكامها طلبا  للمصلحة اخلاصة،والتكسُّب بالدعوة ،وطلب اجلاا واملنزلة،وغريها 
 .(.َوَلْن ُيَضيف َعِن  ؛َلْن ُأَخاِلَ  أَْمرَاُ ؛أَنَا َعْبُد اللَِّه َوَرُسولُهُ ) غياب اهلدف والغاية مناذجمن 
َفاَل َخرْي يف ؛َيُكن ُهو الَ َوإِ  -يَفْعِن الدَّجَّال  -ِإن َيُكن ُهو فَفَلن ُتَسلَّط َعَلْيه :)وقوله     
 وهذا احلديث جاء جوابا  ملن طلب القيام بعمل ال ينفع وال يضر،فإنَّ حياة الرسول(6)(.قَفْتِله
  هذا توجيه وإرشاد نبوي يف إمنا هي لتحقيق أهداف وغايات تنفع اإلسالم واملسلمني ،و

يف استجابة املدعوين ونصرة  للدعاة إىل اختاذ أهداف وغايات نافعة حُتقق املصلحة الدعوية
وغايات هي من الرتف الدنيوي الذي ال ينفع وال يضر،ويكون سببا   ا  ،وليس أهدافاإلسالم

                                 
 .33 ص: سبق خترجيه ( )
 . 3 ص: سيق خترجيه ( )
 . 3 ص: سبق خترجيه (6)
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 .والوقتلضياع اجلهد 
ا يَفْقُتُل َأْصَحابَهُ :)وقوله     هذا احلديث جاء جوابا  ملن  ( )(.اَل يَفَتَحدَُّث النَّاُس َأنَّ حُمَمَّد 

أْن يقتل رأس النفاق ومن معه من املنافقني يف املدينة،وهم أناس هلم  طلب من الرسول
بناء السمعة احلسنة اجملتمع،فكان اجلواب النبوي أنَّ من أهداف الدعوة  يفوجاا  مكانةٌ 

والصيت الطيب عن الدعوة والدعاة،وليس من احلكمة يف شيء تشويه مسعة الدعوة لدى 
املدعوين،ألنَّ التشويه سبٌب مانٌع لقبول دعوة الدعاة،وأنَّ الدخول يف جدال مرير مع أناس 

هم وإْن كانوا عقبات دعوية،فإنَّ هذا الدخول يضر وال حيرتمهم اجملتمع وهلم اعتبار 
ا يَفْقُتُل َأْصَحاَبهُ :)ينفع،فقال  (..اَل يَفَتَحدَُّث النَّاُس َأنَّ حُمَمَّد 

نَائَِلٌة ِإْن َشاَء اللَُّه َمْن َماَت  يَفهِ  ،يَفْوَم اْلِقَياَمةِ  َشَفاَعة  ألُمَّيِت  اْخَتَبْأُت َدْعَوِت  َوِإين  :)وقوله   
إنَّ رمة املدعوين واحلرص الشديد على حتقيق املنفعة  ( ).(اَل ُيْشرىُِل بِاللَِّه َشْيئ ا ِمْن أُمَّيِت 

وجلب اخلري هلم من األهداف األصيلة واألساسية اليت جيب على الدعاة أن يسعوا لتحقيقها 
خريا  منه  كل األنبياء تعجلوا وهو خري،وأعظمُ فملدعوين هلم،إْن راموا جناح الدعوة واستجابة ا

،ويف عمق هذا اهلدف من فأخرَّ دعوته املستجابة ليوم القيامة ، احلبيب املصطفىتأين  
 .املصاحل ما يستطيع إدراكها الداعية اللبيب

ىل اهلل تعاىل ما سبق كان بيان الُسنَّة النبوية ألمهية وضوح األهداف والغايات لدى الدعاة إ  
 :قبل بدء العمل،أماَّ القرآن الكرمي فقد كان بيانه عن تلك األمهية بطريقة أخرى؛وهي

احلديث عن األعمال الدعوية اليت مل يتضح اهلدف الدعوي منها يف ذهن الدعاة وفكرهم   
فكانت النتيجة وقوع الداعية يف االستعجال احملرم واملنهي عنه،للداللة على أنَّ أحد أسباب 

 :االستعجال هو غياب اهلدف وعدم وضوحه،ومن ذلك ما يلي
قضاء بني الناس والفصل يف اخلصومات بينهم جاء ذكر اهلدف من ال     يف قصة داود   

يف احلكم بني الذين تسوروا احملراب،إلظهار أنَّ سبب  قبل البدء بقصة استعجال داود 
وهو العدل  هو غياب ونسيان اهلدف من إقامة القضاء واحلكم بني الناس  داود عجلة
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )،قال تعاىل بينهم
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ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ژ ڎ ڎ ڈ ڈ  (ژ ڑ 
( ). 

فإن ضع  الصرب وقلته كان سببا   وكذلك احلال يف قصة استعجال يونس     
الستعجاله،فتكرر يف القرآن الكرمي ذكر وجوب الصرب وأمهيته للداعية كلماَّ جاء احلديث 

ينبغي  اهدف ،يعترب،للداللة على أنَّ ُخُلق الصرب وتربية النفس عليه يونس عن قصة
بأنه  يونس  يٌنبهْن حيققوا إذا راموا النجاح لدعوهتم،ومن اللطائ  أنَّ اهلل تعاىل أللدعاة 

 (ژ ڑ ڑ ک) :من املرسلني وأنَّ الدعوة إىل اهلل تعاىل هي مهمته،قال تعاىل
( )

   

(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)
(6). 

يف أخذ الفدية يف غزوة بدر،صورة أخرى لعدم وضوح   استعجال الرسول ويف قصة     
ۈ ۈ ) :اهلدف والغاية قبل البدء بالعمل،وأنَّ ذلك كان سببا  لوقوع االستعجال،قال تعاىل

وئ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

(ۇئ
(1). 

 :يتبين مما سبق   
أنَّ وضوح األهداف والغايات من العمل الدعوي قبل البدء به يعتبر مطلبًا       

شرعياً،وأنه ينبغي أْن يكوَن ذلك الوضوح مستقٌر ومابٌت في عقل الداعية وقلبه،ألنه 
 .أحد األسباب التي تمنع وقوع الدعاة في االستعجال المنهي عنه شرعاً 
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 انيــطلب الثـــامل

 :العملأثناء 

إنَّ املراد واملقصود بوجه االستفادة من الدراسة فيما يتصل بالدعاة أثناء العمل   
،وممارسة دعوة الناس على أرض الواقع،وهو أيضا  للدعوة إىل اهلل تعاىلالتطبيق الفعلي :هو

 .نقل األهداف والغايات من النظرية إىل التطبيق
الداعية على حتويل النظرية  جي إلثبات قدرةإنَّ واقع حياة املدعوين هو املخترب النموذ

إىل تطبيق بنجاح،فكل األنبياء والرسل عليهم السالم أرسلهم اهلل تعاىل لتحقيق عبودية 
فالنظرية واضحة مهمتهم اليت كلَّفُهْم هبا ،-أمتَّ بيان وأحسنه-العباد لرب العباد،فبنيَّ هلم رهبم

استغرقت دعوة المدعوين عمر الدعاة كله الذي وقد ،قاموا بدعوِة أقوامهممث لديهم،
هم قدَّره اهلل تعالى لهم في الدنيا،وهذا أمر له أهميته وضرورته في وعي الدعاة وحس  

 :وذلك في جوانب منها
واالستمرار فيه ،استعداد الداعية النفسي والعلمي والسلوكي للسري يف طريق الدعوة- 

داعية وقوته يف الدعوة أحد األسباب املؤثرة يف ،ألن ثبات الحَّت ينقضي العمر املكتوب
وحلماية الدعاة من خطيئة وزلة ترىل الدعوة هلل والعكس بالعكس،،استجابة املدعوين

 .( )،وهذا يؤكد أمهية استعداد الدعاة النفسي والعلمي والسلوكيتعاىل
بل السُ  الرتكيز عن األهداف والغايات الكربى للدعوة وحتقيق مقاصد الشريعة ،ألنَّ - 

الصارفة عن االستمرار يف حتقيق املقاصد والغايات كثرية ،ومتنوعة ،ومتشعبة،فاحلذر منها 
 .والتعامل معها على القدر الذي تستحقه يساعد يف استجابة املدعوين لدعوة احلق

االنتقال من مرحلة إىل مرحلة،فاستجابة وطبيعة التدرج التدرج يف دعوة املدعوين،-6
،مث تعليمهم وتزكيتهم مرحلة أخرى،مث نقلهم إىل ممارسة الدعوة وتبليغها املدعوين مرحلة

                                 
ظهرت احلاجة إىل التدريب الدعوي للدعاة يف العامل اإلسالمي بشكل مؤسسي،فكثرت اجلهود وتنوعت،فقامت  ( )

الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف السعودية ،وكراسي البحوث العلمية اخلاصة بالدعوة 
وتطويرهم على العمل الدعوي،ونشأت أول  واالحتساب،بإقامة العديد من الدورات التدريبية لتدريب الدعاة

أكادميية لتدريب الدعاة عن بعد على الشبكة العنكبوتية للداللة على ظهور احلاجة هلذا النوع من التدريب 
 http://dawatraining.com.  الدعوي

 

http://dawatraining.com/
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 .تحقيقه يف ذات املدعوينلالداعية  يسعى ا  سامي ا  تعترب هدفو مرحلة أخرى 
اليت قضاها يف الدعوة إىل اهلل وتبليغها للناس،وما يف هذا احلياة من  إنَّ حياة الرسول
املصدر الذي يستقي منه الدعاة آليات التطبيق  األركان والشروط،هيمنهج دعوي متكامل 

 .والتنفيذ الدعوي يف واقع املدعوين
 مينع االستعجال مبنع أسبابه ومن ذلك ما ورد يف باب االستعجال والتعجل ،فكان 

كيفية إدراىل ومعرفة مواطن االستعجال   م الصحابةويدعو للتعجل بفعل أسبابه،ويعل  
وما ورد يف النصوص من النهي عن االستعجال يف مواطن خمصوصة سبق ذكرها فيجتنبوها،
 .القواعد الكلية اليت نقيس عليها أحكام االستعجال التكليفية اخلمسةهي مبثابة 

يف املدينة وهو قادر واليهود على كفار مكة والطائ  واملنافقني  مل يستعجل رسول اهلل   
مل يستعجل يف تعامله مع األفراد و ، وباقي غزواته يبية عليهم مجيعا ،ومل يستعجل يف احلد

أو اجلماعات على مستوى الفرد واجملتمع والدولة وعالقتها بغريها من الدول،بل منع أسباب 
 .االستعجال

يف السري بدعوته والعمل لدين اهلل تعاىل حَّت  وعلى اجلانب اآلخر مل يتأخر ويتواىن     
چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ...) :قال تعاىل.أدَّى األمانة وبلَّغ الرسالة ونصح ألمته 

گ  ک ک ک  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

(گ
( ) . 

 :مما سبقيتبين    
أنَّ استفادة الدعاة من النصوص الواردة في باب النهي عن االستعجال،هي      

بما ورد النهي عن االستعجال فيه،وِذُكُرُه في الكتاب والُسنَّة إنما هو دليل  االلتزام
 .تأكيد وإلزام على تطبيق النهي والمنع أمناء ممارسة الدعوة

بالقواعد الكلية التي وكذلك ما ورد في باب التعجل المندوب إليه،مع تنبيه وتذكير     
ومتى يحذرون  ،تى يتعجل الدعاةرسمت رخطوط عريضة يصَّح القياس عليها لمعرفة م

 .االستعجال
 

                                 
 .6:، آية املائدةسورة  ( )



.أوجه االستفادة من الدراسة يف العصر احلاضر  فيما يتصل بالدعاة هلل تعاىل     633 

 لثاــطلب الثـــامل

 :بعد العمل

نتج عنها،وفحص نتائج يالنظر يف عواقب األمور،وما اإلسالم أتباعه على  ريب  يُ      
ومعرفة املدخالت األحداث املوجبة والسالبة منها على السواء،وتقدير اإلمكانات والقدرات،

واملخرجات،واالستفادة من كل ما سبق يف ترشيد العمل الدعوي والتخطيط للدراسات 
هذا املنهجية موجودة يف طبيعة التكالي  الشرعية ،منهجية املراجعة للعمل وجند املستقبلية ،

 .بعد الفراغ منه مث تقوميه مث إصالحه إْن وقع فيه قصور وخطأ
ومطلوب،وهو يف جمال الدعوة إىل اهلل  مشروعٌ  واإلصالح منهجٌ إنَّ منهج املراجعة والتقومي    
ملا اعرتى الدعوة اإلسالمية من صور ومناذج ،دخل يف باب الوجوبأحسب أنه ماننا يف ز 

 :تزداد ألمورله فحاجتنا ،الذي أضَّر بالدعاة واملدعوين ( )االستعجال الدعوي املذموم
وبيان أمهيته وحاجة ألنه من علوم الشريعة،الح نشر منهج املراجعة والتقومي واإلصضرورة - 

 .له بذكر حسناته ومثراته اليت تعود عليهم بالنفع يف الدنيا واآلخرة،اجملتمع املسلم
،تعليم وتدريب راجعة أعماهلم وتقوميها وإصالحهاتعليم الناس وتدريبهم على كيفية م- 

 .فيما أمر وهنى لشارع مبن على قواعد الشريعة العامة ومعرفة تفصيلية ملقاصد ا
الدعاة إىل اهلل تعاىل هم املكلفون شرعا  بنشر منهج املراجعة والتقومي واإلصالح وتعليم -6

الناس وتدريبهم عليه،فحاجتهم إىل التعليم والتدريب أشد ضرورة من حاجة املدعوين ومن 
 .ة املطهرةذلك ما جاء يف باب االستعجال والتعجل من نصوص يف القرآن الكرمي والُسنَّ 

 .كان املبحث الثالث يف مراجعة العمل مث تقوميه مث إصالحهوألمهية ما سبق   
 

 
 

 

                                 
حتكيم العقل يف النصوص،وفكر :فكر األرهاب وتأثريا على بعض املسلمني،والفكر العقالين املعتزيل وهو:من مثل ( )

،وزادت اخلطورة؛ بانتشار وسائل ال يضر مع اإلميان معصية،األمر الذي خيال  منهجه :اإلرجاء وجوهرا
 .تأثريا وضررا،وأوسع انتشارا  االتصال احلديثة اليت هي ميسرة ألكثر املدعوين،فيكونوا بذلك أكثر 
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 لثاـــاملـــبحث الث
 .يف املراجعة والتقويم و اإلصالح

 .مراجعة العمل:املطلب األول

 .يم العملوتق:املطلب الثاني
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 طلب األولـــامل

 :مراجعة العمل

أي العودة .املعاودة:واملراجعة هي.عاد:من الفعل الثالثي رجع ومعناا املراجعة مأخوذة   
ومنه ،( )مرجوع أي مردود :د فهو َرِجيٌع ألن معنااوكل شيء يُردَّ  للشيء بعد الذهاب عنه،

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ) :قوله تعاىل (ې ى ى ائ 
 .(6)أي عودتكم بعد املوت لربكم ( )

واملراجعة تكون يف القول والعمل،وقد جاء يف الكتاب العزيز والُسنَّة املطهرة الكثري من    
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ):املراجعات القوليه والفعلية،ومن ذلك قوله تعاىل

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ (ے ے ۓ ۓ ڭ 
ففي اآلية الكرمية مراجعة  (1)

ال ينال عهدي :لربه يف تويل ذريته اخلالفة من بعدا ،فأجابه ربه خليل الرمن إبراهيم
فسوف يناهلا حتقيقا  لقوله تعاىل إلبراهيم ؛،أماَّ من مل يظلم نفسه وغرياالظاملني من ذريتك

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ) :اخلليل ڱ ڱ ں  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

(ۀ ۀ ہ ہ
( ). 

سأل اهلل أن تكون األئمُة من بعدا ا،ملا جعل اهلل إبراهيم إمام  :"قال ابن كثري رمه اهلل    
من ذريته،فأجيب إىل ذلك وأخرب أنه سيكون من ذريته ظاملون،وأنه ال يناهلم عهد اهلل،وال 

 .(3)".يكونون أئمة فال يقتدى هبم
ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ) :ومثاله قوله تعاىل   

ڤ حت ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  پ پ پ  ٻ ٻ   ٱ ٻ ٻ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  (ڤڤ ڤ ڦ ڦ 
(3)  

                                 
 .،مرجع سابق122 / الكليات ،الكفوي، .،مرجع سابق33 / خمتار الصحاح، الرازي ،:انظر ( )
 .1:،آيةهودسورة  ( )
 .،مرجع سابق3/6تفسري اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب ،  (6)
 .1  :،آية البقرةسورة  (1)
 .3 :سورة العنكبوت،آية  ( )
 .،مرجع سابق2 1/ القرآن العظيم ،ابن كثري ،تفسري  (3)
 .13-13- 1:، اآلياتهودسورة  (3)
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فمراجعة العمل أثناء القيام به أو بعد الفراغ منه؛فعل مشروع بل ومطلوب ،خاصة يف    
 .واليت يرتتب عليها قيام املصاحل ودرء املفاسد العامةاألعمال ذات األمهية البالغة 

 للرسول  د مراجعات الصحابةومن تدبر األحاديث الواردة يف باب االستعجال جي   
 مواق  يستعجلون فيها فيمنعهم من ذلك،مثل استعجال الصحايب خباب بن األرت يف

يف شروط صلح احلديبية وموقفه من ابن  ومراجعته للرسول واستعجال الفاروق عمر
 فكلها ،وموقفه من ذي اخلويصرة صياد،وموقفه من عمرو بن هشام وحاطب بن بلتعة 

فيها مراجعات للعمل الدعوي الذي أوشك فاعله أن يستعجل فيه،فيأت التوجيه مواق  
 .واإلرشاد النبوي للتصحيح وبيان اخلطأ

 إنَّ مراجعة الدعاة ألعماهلم الدعوية أثناء القيام هبا أو بعد الفراغ منها يعترب ضرورة شرعية   
قع،وإلصالح العمل قبل متامه يستعني هبا الدعاة إىل اهلل ملنع االستمرار يف اخلطأ إذا و 

 وللوقاية من عواقب االستعجال اليت ال حُتمْد ،ألنه قد يظهر للدعاة يف سريهم الدعوي من
أفعال املدعوين وبيئة الدعوة ما يُوجب عليهم املراجعة واحملاورة اليت حُتق ق هلم صحة الدعوة 

 .والفرح بنجاحها،وذلك إذا صدقت النيات واستقامت األعمال 
وإمنا تكون املراجعة واحملاورة من الدعاة ألهل الفضل ممن اشتهر بني الناس علمهم   

ولعامة املسلمني،فهؤالء من الناصحني الذين  وفضلهم،ونصحهم هلل ولكتابه ولرسوله
 .ُيْسرتشْد بتوجيههم ،ويُوثق بأمانتهم يف النصح
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 املــــطلب الثاني

 :يم العملتقو

َلْو : فَفَقالُوا َلهُ  َغاَل الس ْعُر َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه :قَالَ   اخلدري َأِِب َسِعيدٍ َعْن     
َولَْيَس َأَحٌد أَلْرُجو َأْن أُفَارَِقُكْم، ِإيننَّ اللََّه ُهَو اْلُمَقو ُم،أَِو اْلُمَسع ُر،إِ ):ِسْعَرنَا؟قَالَ  قَفوَّْمَت لََنا

 .( ).(َلَمٍة ِِف َماٍل َوالَ نَفْفسٍ ظْ ِمْنُكْم َيْطُلُبىِن مبَِ 
تقدير قيمة الطعام ووضع .التسعري والتقدير:يبني لنا احلديث السابق أنَّ معىن التقومي    

نَّ اللََّه ُهَو إِ  :)من جوامع الَكلم فقال كانت لفظةٌ سعرا النقدي،وإجابة املصطفى
املعىن  هو كل فرد من عبادا،وهذافهو تعاىل أعلم بقيمة كل شيء؛ومن ذلك قيمة  (اْلُمَقو مُ 

 .الشامل للتقومي الذي يتضمن تقومي األشياء والذوات
استَقْمُت :لقول أهل مكة.التقومي:االستقامة"وأيضا( )."تأديب النفس:وه التقومي"ويف اللغة  

 .(6)."وهو من قيمة الشيء ...املتاع أي قوَّمته
 قومي العمل الدعوي؟تما املقصود واملراد ب 
 .الداعية ودعوته؛املقصود به تقومي العامل والعمل 
 تقومي العامل الداعية يكون مبعرفة صفاته الفطرية واملكتسبة،ومعرفة قدراته وإمكاناتهإنَّ     

مث تكليفه بالعمل املناسب لصفاته وقدراته،وهذا التوافق بني شخص الداعية ونوعيه العمل 
ق أهداف الدعوة وغايتها اليت تتمثل يف استجابة الدعوي الذي يقوم به هو املطلوب لتحقي
،كما أنَّ التوافق بني شخصية الداعية ونوعية العمل املدعوين وتبليغ اإلسالم للناس كافة

شخصية الداعية ونوعية العمل  ن التنافر بنيفإضرورة شرعية،يعترب الدعوي الذي يقوم به 
 .جناح الدعوة د معوقاتأحرب تيعالدعوي الذي يقوم به 

                                 
صفففففففففحيح أيب :،انظفففففففففر6632 :رقفففففففففم احلفففففففففديث  2 /1، جممفففففففففع الزوائفففففففففد ومنبفففففففففع الفوائفففففففففدأخرجفففففففففه اهليثمفففففففففي يف ( )

 .  61داود،األلباين،ص
 .قف وَّم:مادة ،مرجع سابق، 63/ التعريفات،اجلرجاين ،(  )
 .قف وَّم:، مرجع سابق، مادة133/  منظور ،لسان العرب،ابن  (6)
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أنه كان يص  كل واحد من أصحابه بالصفات اليت هو  ثبت عن الرسولوقد     
عليها،مث يكلفهم بالدعوة إىل اهلل تعاىل مبا يتناسب مع صفاهتم،فكانت مثرة هذا التقومي 

 .النبوي انتشار اإلسالم ودخول الناس فيه أفواجا يف مدة زمنية ليست طويلة
ُهْم يف ،أَبُو َبْكرٍ  : بأميتأَْرَحُم أُمَّيت):قوله:الباب كثرية منها واألحاديث يف هذا      َوَأَشدُّ
بْن  َزْيدٌ  :َوأَفْفَرُضُهمْ  بْن َكْعب،ُأيبَّ :ِلِكتَاِب اهلل َوأَقْفَرُؤُهمْ ،ُعْثَمانُ :َوَأْصَدقُفُهْم َحَياء   ،ُ ُعَمر :اللَّهِ  أَْمرِ 

ِمنُي َهِذِا األُمَِّة أ ِإنَّ  و،َوِإنَّ ِلُكل  أُمٍَّة أَِمين ا بْن َجَبْل،َأالَ  ُمَعاذٌ :َواحْلَرَامِ َوَأْعَلُمُهْم بِاحلَْاَلِل ثَاِبْت،
 .( ).(بُو ُعبَفْيَدَة ْبُن اجلَْرَّاحأَ 

عدم التناسب بني حجم اجلهود الدعوية املبذولة بوجه عام وجند يف الدعوة املعاصرة     
 ي،نتج عنهوجود التنافر بني شخص الداعية وعمله الدعو وبني الثمرات احلاصلة،وعلة ذلك 

 .مثرة غري ناضجة يف أحسن األحوال إْذ مل تكن مريرة وتؤخر النتاج الدعوي
إنَّ تدبر النصوص القرآنية والنبوية اليت وردت يف الباب األول والثاين يف موضوع    

،وضع  نفعال وقلة الصرباالستعجال والتعجل بيَّنت أنَّ اإلنسان الذي يتص  بسرعة اال
حيمل هذا الصفات غري مؤهل لعمل  اإلدراىل مع جهل صريح،هو املستعجل املغبون،وفردٌ 
، واالستثناء وارد إذا اجتهد الداعية يف تربية دعوي كبري ترتبط به مصاحل املسلمني يف اجلملة

 .ذاته وارتقى هبا إىل مرتبة التأين واحللم،فما احلِلُم إالَّ بالتحَّلم
بتقييم  يبتدئإنَّ التقومي الدعوي الواقعي الذي حيقق أهداف الدعوة وغايتها هو الذي     

مث يتوجه إىل العمل الدعوي املناسب  ،الدعاة كالَّ حسب ما فيه من الصفات والقدرات
وحمتسبني ،وحمدثني وجماهدين،ووعاظ وعلماء،له،فالدعاة ليسوا كلهم فقهاء وقضاة

اإلسالمية يف واحد،وهي حتتاج للكل؛ويف الكل خري،وهذا مهمة ومفتني،فلن تكون األمة 
املؤسسة الدعوية إذا كانت الدعوة قائمة على مؤسسة،وإذا كانت فردية فعلى الداعية نفسه 

ويوظ فها يف املكان املناسب هلا،فال يستعجل ويفيت الناس وهو ،أن يعرف ذاته وإمكاناته
باحث ومفكر،وغري ذلك  :صومات وهو يعلم أنهواعظ،وال يستعجل فيقضي يف اخل:يعلم أنه
 .كثري

                                 
 .حسن صحيح:،وقال23 6 :،رقم احلديث633/ أخرجه الرتمذي يف السنن ، ( )
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 :كل ما سبق هو   
،فوووووذا وقعووووت األرخطوووواء فيووووه،والتقويم مسووووتمر أمنوووواء العمل التقووووويم للعموووول قبوووول البوووودء 

 وقعه دونوووووتكووررت رووور االسووتعجال المووذموم،فالخطأ بقوواء الداعيووة المسووتعجل فووي م
 .االحتساب عليه مع التوجيه واإلرشاد
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 الثــاملـــطلب الث

 :إصالح العمل

ال إله إال :نادى يف الظلمات يونسو ،بعد بيان اهلل تعاىل له استغفر وأناب داود  
ظهر له األمر فطلب  وموسى،بعد بيان اهلل له أنت سبحانك إين كنت من الظاملني

يف تلقي القرآن وأخذ األسرى ر فتمهل وتأىن ظهر له األم مرضاة اهلل تعاىل،وسيد ولد آدم
يف البدء يف اجلهاد قبل فرضه،واستعجلوا  وأناب لربه وأطاع،واستعجل بعض الصحابة

،ويف كل ( )نصر اإلسالم،واحلكم على اآلخرين قبل التثبت والبيان،وغري ذلك مما سبق ذكرا
 .موق  استعجال حيدث؛يأت بعدا اإلصالح

خصائص اإلسالم اليت يتميز هبا،فمن من  دُّ  عليه يعالتقصري إنَّ إصالح العمل بعد دخول  
،مث جتاوز اخلطأ إىل إصالحه على منهم ل ضع  البشر ووقوع األخطاءواقعية اإلسالم تقبُّ 

 .( )قدر املستطاع،وذلك ألن اإلسالم منهج إصالح متكامل جلميع جوانب احلياة
 :عوية املستعجل فيها ما يلييف املواق  الدمن أنواع إصالح العمل اليت ورد ذكرها ف    

 :الجانب التعبدي-1
االستغفار،واإلنابة،والتوبة،وطلب بالتسليم واإلقرار بوقوع االستعجال،مث  ويكون ذلك   

 .فالتوفيق واهلداية والسداد بيد اهلل تعاىل مرضاة اهلل،وكثرة السجود والصالة
 :الجانب السلوكي-2
عمل املستعجل فيه،كما حصل يف قصة حاطب بن بالتوق  عن االستمرار يف ال ويكون   
وقصة صلح احلديبية والرضا مبا رضي  ،وقصة قتل من أعلن إسالمه يف أرض املعركة،بلتعة

والتوق  عن جماراة اليهود واملشركني واملنافقني يف استفزازهم للمسلمني ،به رسول اهلل
 .وااللتفات للعمل اجلاد مع بقاء احلذر منهم وغريها
 :الجانب التربوي -3  

ويكون ذلك بالتوجيه واإلرشاد أثناء وقوع االستعجال،مع بيان السبب والنتيجة،كي      

                                 
 .1  والثاين ص   3ص:الباب األول:انظر ( )
علي :الدعوة إىل اإلصالح على ضوء الكتاب والُسنَّة وعرب تاريخ األمة،حممد اخلضر حسني،حتقيق:لالستزادة انظر ( )

 .السعودية:ه، دار الراية للنشر3 1 عام (  )،ط   -2 احلليب،ص
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بأنَّ تلك املواق  واألحداث  ومن يقتدي هبم مستقبال  ،ومن حضر املوق ،يقتنع املستعجل
فوائد واالستفادة من جتارب من سبق،فمن أعظم واطن اليت جيب التأين فيها واحللم،فَ من امل

 .القصص أخذ العظة والعربة ،واحلذر يف الوقوع فيما وقع فيه السابقون
 :الجانب التخطيطي-4

 :غالبا يقع االستعجال نتيجة أمرين    
قصور يف فهم وإدراىل املستعجل والذي ميثله غياب اهلدف من الدعوة وغايتها أو :األول   

 .ضبابيتها يف نظر الدعاة والتباس األمور عليهم
،أي ضع  عدم ضبط النفس وما يصدر منها من انفعاالت جتاا املواق  املزعجة:والثانية   

 .يف الرتبية الذاتية الدعوية
التخطيط المسوبق له،بمعرفوة :ولذلك كان من أنواع إرماح العمل المستعجل فيه هو   

فهووووذا ادعوووووى لقلوووووة وقووووووع  الهوووودف منوووووه والغايوووووة،بل حتوووووى توقووووع الثمووووورة المرجووووووة منوووووه
  .األرخطاء،وإن وقعت يمكن تداركها،حتى ال تكون العواقب أشدُّ ضررا
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 املـــبحث الرابع
 .الدعويةيف التخطيط و الدراسات املستقبلية 

 .التخطيط للدعوة اإلسالمية:املطلب األول
 .الدراسات املستقبلية للدعوة اإلسالمية:املطلب الثاني
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 األولاملـــطلب 

 :التخطيط للدعوة اإلسالمية
 .( )رادبِ ويُ  إذا كان يفكر يف أمرٍ :خُيطُّ يف األرض ا  ،وفالن التسطري والتهذيب:التخطيط هو   

 فون التخطيط مبا يتناسب مع علمهم وفنهم،ويتفق اجلميع يف أنَّ وأصحاب كل علم وفن يُعر  
يرمي إىل بلوغها،مث حتديد الوسائل النظر إىل املستقبل،وإىل النتائج اليت :"التخطيط هو

 .( )."واألساليب واألعمال اليت يؤدي تنفيذها إىل بلوغ الغاية املرجوة
وإنَّ استقراء منهج اإلسالم يف تفاصيل الشريعة يف كافة اجملاالت السياسية واالقتصادية     

التشريع منظم وخمطط اجلماعة جيد بوضوح أنَّ هذا  وأواالجتماعية سواء على مستوى الفرد 
تتوازن فيه الواجبات واحلقوق،وتلتقي فيه أعمال الدنيا باآلخرة،وال ريب يف ذلك ألنه تنزيل 

 .على منهجية التخطيط والتنظيم للحاضر واملستقبل عبادا،فهو يريب  اخلبري العليم
الدعوية إىل مستوى إنَّ النظر إىل ماهية احلياة املعاصرة،تلزمنا أْن نرتقي يف أطروحاتنا "و   

املسؤولية،وذلك ملعاجلة الرتاكمات الفكرية اخلاطئة،واألزمات النفسية العاصفة،واملشكالت 
 كريةفففزاجية الفففففر املفففد أطففففن عمفاليومية الطارئة بآلية مؤثرة،تتنكب سبل الفوضوية،وتتجاهل ع

ري اجلهود يف حتكم األنشطة وُتسَّ عة دِ حبيث ختضع حلولنا العملية لقواعد ونظريات إدارية ُمبْ 
قوالب عملية آمنة،تتميز باألداء املتقن والتطوير املستمر،بدءا  مبسرية الدعوة نفسها قبل كل 

،واحلق أنَّ دون شيء،مث التفاعل املثمر مع جممل القضايا يف حياة األمة املسلمة املعاصرة
عنصر التخطيط واإلبداع،الذي  ء ال ميكن جتاوزها من دون التعويل علىاذلك عقبات َكْأد

 .(6)."يُعد ألصق وص  بروح الدعوة احلق،وفقهها األدق
مظهر من مظاهر ترىل التخطيط،فاملستعجل ليس لديه رؤية أو هدف يعترب إنَّ االستعجال   

واضح يسعى لتحقيقه،بل إنَّ سعيه يف تيه وختبط،وذهاب وإياب دون فضيلة يتم حتصيلها 

                                 
 .خطَّ :، مرجع سابق، مادة33 /3لسان العرب،ابن منظور ، ( )
رسالة ماجستري غري منشورة، : ه،الرياض  1 ، 3التخطيط للدعوة اإلسالمية،عبد املوىل الطاهر املكي،ص ( )

 .الدعوة واإلعالمجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،كلية 
ه،معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث  16 (  )،ط 33الدعوة يف الواقع املعاصر،غازي املطريي،ص (6)

 مكة:اإلسالمي جامعة أم القرى
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وصل لثمرٍة مل  كتش  أنهلألمر املْستفَْعَجْل فيه،ا وصل املستعجل  فإذاأو مثرة يتم حتقيقها،
 .مل يتم،مع حصد للندم واألس  على فوات املطلوب واملرغوب تنضج،وعمالٍ 

أْن  كجماعاتوحرٌي بالدعاة إىل اهلل تعاىل كأفراد،واملؤسسات الدعوية الرمسية والنظامية    
 يتخذوا من التخطيط آلية تنفيذية،فال يصدر منها أو عنها إال ما هو خمطط بإتقان ومدروس

 .بطريقة تتحقق فيها األهداف والغايات
وواقع العمل الدعوي يثبت أنَّ اجلهود اليت حتققت مثراهتا،وظهرت آثارها،هي اجلهود    

 .ةالدعوية اليت مت التخطيط هلا مبهارة عالية وكفاءة مهني
ين،ودعوة د  الومما ينبغي التنبه له أنَّ التخطيط للدعوة اإلسالمية إمنا هو ختطيط لنشر    

 ،فصفات األمانة والتدين وقوة األخذ يف املتابعة هلدي سيد املرسلنيالبشرية العتناق اإلسالم
  من ألزم وألصق الصفات اليت جيب أن يتحلى هبا القائمون على التخطيط ملسرية العمل

 .الدعوي فردا  ومؤسسة  
 :ويعتمد التخطيط في المنهج الدعوي على عنارر أساسية منها   
 .معرفة الغايات واألهداف الرئيسة من كل عمل دعوي- 
واخلربة شروط إلزامية فيمن يتصدى للتخطيط الدعوي،ألن فقدان ( )التخصص والكفاءة- 

التخطيط،وتعثر اجلهود الدعوية من بدايتها أو يعترب مؤشر واضح لفشل هذا الشروط الثالثة 
منتصفها،أماَّ هنايتها فال يقدر على ماية الدعوة ورعايتها حَّت تبلغ غايتها إالَّ من صدق 

 .وأخلص واتبع هدي املصطفى
املرحلية يف التخطيط،فتقسيم اجلهود الدعوية إىل مراحل،لكل مرحلة أهدافها،يساعد  -6

 .خري دليل وشاهد على ذلك والعمل املتقن،وسرية الرسول كثريا  يف حتقيق اإلجناز
تطبيق التقومي واملراجعة،ومعرفة النتائج اإلجيابية والسلبية،فما كان حسن يتم تثبيته -1

وتطويرا مبا يتوافق مع الزمان واملكان وكافة املتغريات،والنتائج السلبية يتم حتديد أسباب 
العاملني من الدعاة عنها،حَّت ال يقع اخلل  فيما وقع  مث جتنبها،وتعليم حدوثها ومالبساهتا

فيه السل ،وهذا النوع من التقومي واملراجعة وتبادل اخلربات حيتاج إىل تعزيز وتقوية لدى 
 .الدعاة إىل اهلل تعاىل

                                 
 .األمانة والتدين وحسن اخللق:يدخل يف الكفاءة ( )
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تقبل النقد ووجهات النظر املَخالِفة،واستخدامها كبصرية ُيْستفاُد منها يف حترير التخطيط - 
 .يله مبنهج شرعي قائم على الدليل والربهانالدعوي وتأص

 ردة فعل لألحداث الراهنة للدعوة والدعاة وما:احلذر من أْن يكون التخطيط جبملته هو-3
فهذا على ضرورهتا وأمهيتها تدخل يف حيدث يف العامل اإلسالمي من أزمات ونكسات،

تفاصيل التخطيط الدعوي مرحلية التخطيط يف جانب األزمات وكيفية مواجهتها،أماَّ باقي 
فتكون للبناء والتأسيس للدعوة إىل اهلل وحتقيق الغاية الكربى منها وهي دعوة البشرية كافة 

 نبيا  ورسوال ،فقد سار رسول اهلل العتناق اإلسالم واإلميان باهلل تعاىل ربا  ومبحمد
،ولكن قابل سوء أفعاهلم بالدعوة ومعه اليهود والكفار واملنافقني،فلْم يُفْهِمْل كيدهم ومكرهم

لكافة املدعوين بقاء طريقهم  نَ مِ بتخطيط حيول دون وصول آذاهم لعامة املسلمني،وضَ 
 .خاليا  من كل ما يعوق وصول دعوة احلق إىل قلوهبم
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 املـــطلب الثــاني

 :الدراسات املستقبلية للدعوة اإلسالمية
جمموعة من الدراسات والبحوث اليت هتدف إىل حتديد :"الدراسات املستقبلية هي   

اجتاهات األحداث،وحتليل املتغريات اليت ميكن أْن تؤثر يف إجياد هذا االجتاهات أو حتديد 
 .( )."مسارها
خمتلفٍة مشروطٍة َيسعى إىل حتديِد احتماالٍت وخياراٍت جهٌد علمٌي ُمنفظَّم،:"وهي أيضا   

اعتماد ا ة حمددة،بأساليَب متنوعة،يملستقبِل قضيٍة،أو عدٍد من القضايا،خالَل مدٍة مستقبل
 .( )."وتارة  بابتكاِر أفكاٍر جديدٍة منقطعِة الصلِة عنهمااملاضي، على دراساٍت عن احلاضِر و

  الدراسات املستقبلية واستشراف املستقبل من العلوم احلديثة اليت ظهرت يف النصإنَّ     
الثاين من القرن الرابع عشر اهلجري،القرن العشرين امليالدي،وقد ازداد االهتمام هبذا النوع 
من الدراسات العلمية حَّت أنشئت له معاهد ومؤسسات علمية،ُورصدت له ميزانية مالية 

سالمي بطيء اخلُطى يف هذا اجملال،وعلُة ،يف حني أْن العامل اإل(6)ضخمة يف الدول الغربية
الضع  الذي أصاب األمة اإلسالمية بضع  متسكها بشريعة اإلسالم،فإن مشروعية  ذلك

 .إعداد الدراسات املستقبلية واستشراف املستقبل من مسات ديننا وخصائص شريعتنا
  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) :قال تعاىل  

(ڦ
ۆ ) :وقوله تعاىل (1) ۇ ۇ  ڭ ڭ  ۓ ڭ ڭ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

                                 
ه، مكتبة امللك فهد الوطنية 3 1 ( )،ط 1اجلبري،صمن معامل املنهجية اإلسالمية للدراسات املستقبلية،هاين  ( )

 .الرياض:للنشر
ه، جامعة طيبة،رسالة ماجستري   1 ،3 الدراسات املستقبلية وأمهيتها للدعوة اإلسالمية،عبد اهلل املديفر،ص ( )

 .املدينة املنورة:غري منشورة
مؤسسة  322م 333 بلية يف أمريكا عام بلغ عدد املؤسسات واملعاهد واجلمعيات املتخصصة بالدراسات املستق (6)

ومعهد،ويف مكتبة الكوجنرس األمريكي أكثر من مخس عشرة أل  دراسة علمية حول املستقبل،وجمموع املقررات 
مقررا دراسيا،ولذلك ال نستغرب من سيطرة أمريكا على العامل فإهنا    1الدراسية يف املدارس واجلامعات 
اليت بذلتها يف التخطيط والدراسات املستقبلية،أماَّ ُنن العامل اإلسالمي فلم حصلت عليه هبذا اجلهود الضخمة 

عاما،علما  أنَّ سل  هذا األمة كتبوا وصنفوا يف هذا اجملال ،كتابات تستحق  62نعرف هذا اجملال إال قبل 
 .  اجلبري،صاملنهجية اإلسالمية للدراسات املستقبلية،هاين  من معامل:لالستزادة انظر.إحياءها من جديد

 .3 :،آيةاحلشرسورة  (1)
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(ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ) :وقوله تعاىل ( )

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ۅ ۅ ۉ  ۋ ۋ 

(وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ
( ). 

عزيز مصر يف سورة يوس  يف وضع خطة ملواجهة السنوات  معوقصة نيب اهلل يوس    
رآن العجاف،وقصة انتصار الروم على الفرس بعد هزميتهم يف سورة الروم،وغريها كثري يف الق

الكرمي ممَّا هو دليل على مشروعية الدراسات املستقبلية واستشراف املستقبل كعمل إسالمي 
 .(6)ومجاعة   تتميز به األمُّة فردا  

ومن الُسنَّة املطهرة أحاديث كثرية فيها دعوة للنظر للمستقبل واالستعداد له مبا يناسبه    
هَذا النَّاُموُس الَِّذي نَفزََّل اهللُ َعَلى )...:حني قال لرسول اهللقول ورقة بن نوفل:ومن ذلك
أََو : فَفَقاَل َرُسوُل اهللِ .لَْيَتِن َأُكوُن َحيًّا ِإْذ خُيْرُِجَك قَفْومكَ يَا لَْيَتِن ِفيَها َجَذع ا، ُموَسى

َوِإْن يُْدرِْكِن يَفْوُمَك َي،َما ِجْئَت ِبِه ِإالَّ ُعودِ ملَْ يَْأِت َرُجٌل َقطُّ مبِْثِل .نَفَعمْ :قَالَ .خُمْرِِجيَّ ُهمْ 
 .(1).(أَْنُصُرىَل َنْصر ا ُمَؤزَّر ا

َعاَء ِإىَل َحْضَرموَت اَل :)...وحديث   َواهلِل لَُيِتمَّنَّ اهلل َهَذا اأَلْمر َحَّتَّ َيسرَي الرَّاكُب ِمْن َصنفْ
 .( ).(ولكنكم َتْسَتعِجُلونَ اهللَ والذ ْئب َعَلى َغَنِمِه، خَيَاُف إالَّ 

َقى َعَلى َظْهِر اأَلْرِض بَفْيُت َمَدٍر َوالَ َوِبٍر ِإالَّ أَْدَخَلُه اللَُّه َكِلَمَة اإِلْساَلِم )...:وحديث   الَ يَفبفْ
ْم فَفَيِديُنوَن مَّا يُِذهلُُّ ِإمَّا ِبِعز  َعزِيٍز َوِإمَّا ِبُذل  َذلِيٍل ِإمَّا يُِعزُُّهُم اللَُّه فَفَيْجَعُلُهْم ِمْن َأْهِلِه فَفَيِعزُّوا ِبِه َوإِ 

 .(3).(َلهُ 
،وأنَّ النصر والتمكني حية بأنَّ املستقبل هلذا الد ينوهذا احلديث األخري داللته قوية وصر   

 . شرط التمكني واالستخالفنيقاب قوسني أو أدىن شرط أْن حيقق املسلم

                                 
 . 3 :، آيةاألعرافسورة  ( )
 .32:،آيةاألنفالسورة  ( )
 .32- 1املرجع السابق،ص:لالستزادة انظر( 6)
،رقم  3 /  بدء الوحي وكيفيته،:بدء الوحي،باب:،مرجع سابق،كتابجامع األصول من أحاديث الرسول( 1)

 .متفق عليه:،درجته3311:احلديث
 .متفق عليه:،درجته3 1  :،رقم احلديث11 /  املرجع السابق ،(  )
 .صحيح :،درجته3126 :،رقم احلديث3/1 املرجع السابق،( 3)
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استشراف املستقبل واالجتهاد يف العمل له عرب الدراسات املستقبلية الدعوة إىل إنَّ   
مطلب شرعي وضرورة ُمل حة،تستدعي الدعاة إىل اهلل إىل استدراىل ما ( )واستشراف املستقبل

فات باالجتهاد ملا هو قادم عرب دراسات مستقبلية تستفيد من املواق  واألحداث اليت جاء 
فيها،فيما يتعلق مبنهج الدعوة أو فقهها يف نصوص القرآن التنبيه والنهي عن االستعجال 

فقد يكون ذنبا  وإمثا  أْن تقع األمة املسلمة ممثَّلة بدعاهتا أو مؤسساهتا الكرمي والُسنَّة املطهرة،
يف نفس صور االستعجال اليت جاءت نصوص الشريعة يف التنبيه عليها حتذيرا  منها ومن 

 .شدة عواقبها
لدعاة وعملهم يف الدراسات املستقبلية للدعوة اإلسالمية واستشراف إنَّ اجتهاد ا  

مستقبلها يساعد كثريا  يف معاجلة معوقات العمل الدعوي،ووضع مشروع إصالحي واضح 
وعام ينهض باملسلمني على كافة األصعدة،مشروع يتفق مع الرؤية اإلسالمية املهتدية هبدي 

 .الكتاب والُسنَّة
 

   
 
 
 
 
 
 
 

                                 
االستشراف الرؤية (6 )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد :لالستزادة انظر ( )

 .،مكةه  16 ( )ط ، 6 صاملستقبلية،حممد عمر بازمول،
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 املـــبحث األول 
 .وتأهيلهم دويينداد املــيف إو               

 .يف تصنيف املدويين:املطلب األول

 .يف منهجية خطاب املدويين:املطلب الثاني

 .يف منهجية التعامل مع املدويين:املطلب الثالث
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 طلب األولـــامل

 :يف تصنيف املدعوين

الذين ذكر القرآن الكرمي والُسنَّة املطهرة استعجاهلم وتعجلهم مل يكونوا صنفًا  املدعوون   
 يتــــــــــــواحداً،بل صنَّفهم القرآن الكرمي والُسنَّة املطهرة حسب ما يعتقدونه وحسب الصفات ال

 :وهم صنفانيكتسبوهنا من عقيدهتم،
فيه ذكر استعجال بعض األنبياء والرسل ورد فقد ،لَّتُه التوحيدمن كان معتقده اإلسالم وم  -1

وفيهم الفاسق والعاصي،كما ورد ذكر  ،والصاحلني من املؤمنني وعامة املسلمني،عليهم السالم
 .(1)كل من سبق يف تعجلهم احملمود

وفيهم  الكفارذكر استعجال فيه ورد فقد ،من كان معتقده الكفر والشرك والنفاق -2
 .(2)واخلرَّاصون اًء نفاقاً أكرب أم أصغر،واجملرمون،سو ،اليهود،واملشركون واملنافقون

 :ستفاد من تصنيف القرآن الكريم والس نَّة المطهرة للمستعجلين فوائدوي     
،فموافقة الكتاب أنَّ تصنيف المستعجلين تبعًا لما يعتقدونه ويؤمنون به هو الصواب-1

معتقدهم هو بداية طريق اهلداية هلم وتسميتهم وفق والُسنَّة يف متييز أفعال املستعجلني 
فه ودعوهتم،فكل قول أو فعل منسوب لالستعجال إذا متْت نسبته للمعتقد،فقد صحَّ وص

فالكافر املستعجل قواًل وفعاًل خيتلف مجلًة وتفصياًل عن بالوصف الالئق به املطابق له،
 .عاصي أو املسلم الفاسقاملسلم املستعجل قوالً وفعاًل،وهكذا مع املنافق واملشرك واملسلم ال

نَّ االستعجال سلوك للمدعوين يظهر في صفات متنوعة،ضبط هذه الصفات مع  إ-2
،فصفات كثرتها وتنوعها قد يكون صعبًا أو خاطئًا إذا لم تتم نسبة الصفة للمعتقد

والرفض،صفات أصلية ستهزاء،واإلررام والتعد،،والكذب العناد واإلصرار والسخرية واال
،مع وضعف اإلدراك الكفار واملشركني واملنافقني،وصفات اجلهل وقلة العلمللمستعجلني 

 .( )الطيش وخفة العقل،ويليها الوسوسة والتلبيس،كلها صفات ظاهرة يف املستعجل املسلم
نَّ التصنيف للمستعجلين المدعوين هو بداية الطريق الختيار األسلوب والوسيلة إ- 

                                 
 .242-241وص121-104ص:انظر (1)

 .21 -04 وص  20-145ص:انظر (2)

 . 2 وص 204ص:انظر ( )



.باملدعوين أوجه االستفادة من الدراسة يف العصر احلاضر  فيما يتصل     502 

 عليهم،دهد  تغيري سلوك االستعجال إ ى التأي ملخاطبتهم ودعوهتم والتأثري الدعوية
يتم تصنيف املدعوين املستعجلني وفق معتقدهم،ومت تصنيفهم باعتبارات  ملوإذاوالرتيث،

أخرى وضعتها عقول البشر،فاملتوقع أنَّ طريق الدعوة واهلداية للمدعو املستعجل قد 
اخلبري هو أعلم مبن خلق،وأعلم يطول،وقد ال يؤيت مثاره املرروة،وعلُة ذلك أنَّ اللطيف 

 .بطريق هدايته وإرشاده
أنَّ تصنيف املدعوين املستعجلني حسب :ومعناه،ضرورة اعتبار تسلسل األحداث-5

معتقدهم يتبعه تقرير السلوك الصادر منهم يف صفات معينة،يتبعه تقرير األسباب اليت أدْت 
نهج من وسائل وأساليب،فهي حلقة إ ى استعجاهلم،يتبعه حتديد منهج دعوهتم مبا يف هذا امل

أصنا  كافة واعتبار هذا التسلسل هو التخطيط النارح يف دعوة  مرتبطة ببعضها كالسلسلة،
 .املدعوين املستعجلني
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 يـطلب الثــانـامل

 :املستعجلني يف منهجية خطاب املدعوين

د على أنَّ لكل صنف وقسم من املدعوين ؤك  نصوص الكتاب الكرمي والُسنَّة املطهرة تُ إنَّ    
  الذين استعجلوا،واملنافقني،واليهود،واملشركني،به،فالكفار اً خاص مستقالً  اً املستعجلني خطاب

،والتوريه واإلرشاد،والرتهيب والوعيد،والتذكري بأحوال األمم كان أسلوب احلوار واإلقناع
أساليب خماطبة  من:هو(1)د به عليهمالسابقة وما آلت إليه أحواهلم،ونزول العذاب املتوع

 .املدعوين املستعجلني ممن ليسوا على ملة اإلسالم
على تنوع أقسامهم فقد راء اخلطاب الكلي  أماَّ من استعجل من املدعوين املسلمني

العام واخلطاب التفصيلي اجلزئي،واخلطاب الفقهي العملي،وكذلك املرارعة والتصحيح مع 
 .كأساليب للتعامل مع املدعوين املستعجلني  (2)عرض البدائل واخليارات املشروعة

 :المستعجلين ما يليالمدعوين في مخاطبة  القرآن والس نَّة تفاد من منهجيةوي س     
 املدعوين املستعجلني جبميع أصنافهم؟ بْ اط  الذ، خُي   نْ م  -1
،الـذين اسـتعجلوا  خماطبة ودعوة الكفار واملشركني وأصحاب امللـل األخرىهل الدولة تتو ىَّ    

،ووضــــع احلــــوارز بــــني دعــــوة وتــــدبري املــــؤامرات ضده،و الكيــــد لهأ،أو اهتامــــه،اإلســــالمبــــرفض 
 معاهتم ؟اإلسالم وبني جمت

الذين استعجلوا يف أ، أمر ، الدولة خماطبة املستعجلني من املدعوين من املسلمنيهل تتو ىَّ   
 من األمور اليت تضر دهم وجبميع املسلمني؟

الرمسية وغري الرمسية خماطبة املدعوين املستعجلني جبميع املؤسسات الدعوية  تتو ىهل    
 أصنافهم ؟

 مبخاطبة مجيع أصنا  املدعوين املستعجلني؟ الفرديةاجلهود الدعوية هل تقوم   
والمعاهةةةةةةد ،ة اإلسةةةةةةامية عامةةةةةةًة،والمنظمات والمراك إنَّ الدولةةةةةةة المسةةةةةةلمة واألمَّةةةةةة

والمؤسسات اإلسامية الرسمية منها وغير الرسمية،وكذلك الجهود الفردية،كلها عليهةا 
 .وقعه وجهتهمسئولية مخاطبة جميع أصناف المدعوين المستعجلين كاًّ حسب م
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 مدروسو ن عن توريه خطاب مقنَّ  فالدولة املسلمة واملنظمات اإلسالمية الرمسية مسئولة  
خاطب كفار مكة  ملوارهة استعجال الكفار وأصحاب امللل األخرى،فإنَّ رسول اهلل

 املستعجلني قبل تأسيس الدولة اإلسالمية يف املدينة،واستمر يف خماطبتهم بعد تأسيس الدولة
وتعاهدوا يف املدينة،وكذلك هي  خاطب اليهود واملشركني واملنافقني ممن سكنوا معهكما 

 .مسئولية املنظمات اإلسالمية اليت تعترب وارهة إسالمية للتعريف باإلسالم لغري املسلمني
اتخذ صورًا وأنماطًا مختلفة ،تنوعةاستعجال المدعوين المعاصرين بأصنافهم المإنَّ -2

كاإلرهاب الدويل واإلقليمي واحمللي،والتشكيك يف ،لكتاب والس نَّةعما ورد ذكره في ا
على  مبادئ اإلسالم والتأليب على املسلمني،ورغم هذا االختال  فإنَّ منهج اإلسالم قادر  

ريه خطاب واملطلوب بذل املزيد من اجلهود لبيان هذه املنهجية يف تو (1)واستيعابه موارهته
ف باملنهج املناسب له،مع التأكيد على أمهية تقرير ل صنكلكافة أصنا  املستعجلني،

خطاب كل صنف لوحده،دون أْن تتداخل مناهج اخلطاب بني أصنا  املدعوين،فما 
 .اطب به املستعجل الكافر واملنافق،ال خُياطب به املستعجل املسلمخُي  

ةةةه لجميةةةع أصةةةناف المةةةدعوين المسةةةتعجلين،وتعتبر هةةةذه -  ضةةةرورة وجةةةود خطةةةاب م وعجَّ
لي،وعلـى واحملواالقليمـي ًء على املسـتوى الـدويل سوا،رورة من الواجب الدعوي الكفائيالض

مسـتوى األفــراد واجلماعات،فمــا نال هنــاك فئــات مـن املــدعوين اخلطــاب الــدعو، هلــا ضــعيف 
وهـــذا الضـــعف قـــد يكـــون ثغـــرة ينفـــذ منهـــا أعـــداء الد ين،فيســـتغلون فئـــة مـــن املـــدعوين لتنفيـــذ 

يتنَّبــه العــاملني يف الــدعوة إ ى اهلل إ ى اللغـرة الــيت تُركــْت دون توريــه خطــاب خمططاهتم،فحينئـذ 
 .دعو، هلا حيفظها ويصوهنا

عواقةب غيةر  ج  ت  ن  ية  إهمال مخاطبة المدعوين المستعجلين بجميع أصنافهم سع  وأترك -5
 .عيد على انتشار الدعوة اإلساميةحميدة،تؤثر على المدى القريب والب

بمنع االستماع لهم ؛المدعوين غير المستعجلين من استعجال المدعوينتحصين -4
فإن إعالن خطاب املستعجلني وأقواهلم إالَّ من الجهة التى تتولى خطابهم ومحاورتهم،

الشبهات امللرية للفتنة يف صفو  لنشر  وسبب  ،فعل غري حممود يُعد  على عامة الناس 
 .املدعوين غري املستعجلني
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باسةةتخداك كةةل ( )لدولةةة المسةةلمة تحقيةةق األمةةن الفكةةري ألفةةراد  ةةعبهامةةن واجبةةات ا-4
ســواًء كــانوا علــى غــري ملــة ،واألسةةاليب التةةي تمنةةع انتشةةار مقةةوالت المسةةتعجلينالوسةةائل 
األمـــن الفكـــر، الـــذ، يتبعـــه األمـــن النفســـي  أم مـــن أبنـــاء اإلســـالم،منعاً يتحقـــق بـــه،اإلســـالم

ألفراد ،واجملتمعي،والنفســي،الفكر، واجملتمعــي،وال شــك يف أنَّ حتقيــق هــذه األنــواع مــن األمــن
مع ســالمته مــن كــل صــور األذى الــيت هتــدد اســتقراره ،يف اســتقراره وبقــاءه اً اجملتمــع يكــون ســبب

واملنـافقني يف ،ومع مواقـف اليهود،يف صـلح احلديبيـة وأمنه،وشاهد ذلك ما فعله رسـول اهلل 
 .املدينة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
حبوث املؤمتر الوطين األول لألمن الفكر،؛املفاهيم والتحديات،رامعة امللك سعود،كرسي األمري :لالستزادة انظر (1)

واألمن الداخلي يف ضوء مقاصد .،الرياضه0 15لدراسات األمن الفكر،،-رمحه اهلل-نايف بن عبد العزيز
مركز الدراسات والبحوث،رامعة ه،2 15(1)ط ،44-10صالشريعة والقضايا املعاصرة،رابعة ناصر السيار،،

 .الرياض:نايف العربية للعلوم األمنية
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 طلب الثالثـــامل

 :املستعجلني يف منهجية التعامل مع املدعوين

 املستعجلني ومنهجية خطادهم ليست كبرية،فإنَّ  الفرق بني منهجية التعامل مع املدعوين    
 مت إفراده مبطلب،و مالتعامل معه ورَّه للمدعوين املستعجلني يدخل ضمن منهجيةاخلطاب املُـ 

ويكفيه،وملل هذا ما كان ؛اخلطاب املتأي الواحد يرد هُ  فبعضهم،لتفاوت دررات املستعجلني
خطاب بيان  إذا استعجلوا،فيخاطبهم الرسول  يصدر من بعض الصحابة الكرام 

 اً حيتاروا منهج،وتوضيح فيسمعوا ويطيعوا،والبعض اآلخر كاليهود واملنافقني وكفار مكة
 .م فيما استعجلوا فيه من أمورللتعامل معه اً مستمر 

 :مها ؛إنَّ منهجية التعامل مع املدعوين املستعجلني تنقسم إ ى منهجني   
 .منهج وقائي-1
 .منهج عالري-2

 :المنهج الوقائي
ني محاية وحتصني املدعوين غري املستعجلني من تأثري املدعوين املستعجل:هواملقصود به    

 .يف املعتقد والسلوك،ومنع متاد، املستعجلني فيما استعجلوا فيه
 :المنهج العاجي

مراحل وبرامج دعوة املدعوين املستعجلني لرتك االستعجال فيما استعجلوا :به هو املقصود  
 .فيه يف املعتقد والسلوك

االستعجال له أسباب وله مظاهر تظهر يف صورة أقوال وأفعال،فقد يكون استعجال  إنَّ    
ويدخل فيه االستعجال يف  ؛ويدخل فيه االستعجال يف املعتقدات واملذاهب،أو فقهي؛فكر،

ويدخل فيه االستعجال يف اكتساب قيم ومبادئ ال ؛الفتاوى أو أحكام القضاء،أو جمتمعي
من املستعجلني  مما قد يستعجل يف اكتسابه والدعوة إليه،وغري ذلك صلة هلا باإلسالم

 .ومنهج عالري ،،وكله حيتاج إ ى منهج وقائياملدعوين
ــــة:واملســــئول عــــن تطبيــــق كــــال املنهجــــني    ــــة ،واملنظمات الدول اإلسالمية،واملؤسســــات الدعوي

 .الرمسية وغري الرمسية،ومراكز األحباث واجلهود الفردية الدعوية
مع أصنا  املدعوين املستعجلني قد يطول،وقـد ال ينفع،وقـد يضـر مـن يتعامـل  إنَّ التعامل   
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ودلَّ استقراء نصوص الكتاب والس نَّة على وجود منهج واضح لكيفية التعامل مةع معهم،
،والمسةةةةةةةةةةتعجل  د  ،والمسةةةةةةةةةةتعجل المف س  المسةةةةةةةةةةتعجل المعاند،والمسةةةةةةةةةةتعجل المستهْ 

 .دلَّس عليهالجاهل،والمستعجل الم  
قد يزيد ،إنَّ التعامل مع أصنا  املستعجلني السابقني بغري منهج وهداية ربانيةكما      
دلس أو املاملستعجل املعاند مع املستعجل اجلاهل التعامل مع استعمال منهج ك،سوءً  األمر

عليه،فـ ب د ل أْن تكون عواقب املستعجل لوحدها،ُيض اُ  هلا عواقب موارهة االستعجال 
 .نهي ضررهايزيد شرها وال يُ ،وارهة اخلطيئة خبطيئة مللهاباستعجال ملله،ويصبح م
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 طلب األولــــامل

 :يف التخصص والتوجيه

،املتفرعـــــة عـــــن املـــــنهج الـــــدعاة إ ى اهلل تعـــــا ى متنوعـــــون ومتعـــــددون يف منـــــاهجهم الدعوية    
هـــذا التنـــوع (1)،وهم علـــى أقســـام متعــددةالــدعو، املســـتمد مـــن القــرآن الكـــرمي والُســـنَّة املطهــرة

اإلجيــاي يفيـــد الــدعوة ويســـاعد يف حتقيـــق أهــدافها،فمن الـــدعاة مـــن يتخصــ  يف دعـــوة غـــري 
وأصـحاب امللـل والنحـل ،والنصارى،واليهود،ويدخل فيهم مـن اسـتعجل مـن الكفار ،املسلمني

األخرى،ودعــــاة يتخصصــــون يف دعــــوة أهــــل األهــــواء وأصــــحاب الشــــبهات ممــــن ينتســــب إ ى 
،ودعـــــاة ال ينفكــــون عـــــن إثـــــارة الشـــــبهات والفن، ُكلُـــــرنيمســـــتعجل نيوفيهم مـــــدعو ،اإلســــالم

وفيهم اجلاهــــل وقليــــل العلم،ويورــــد يف صــــفوفهم مــــن ،يتخصصــــون يف خماطبــــة عامــــة النــــاس
 كحقيقـة اسـتعجاله،ودعاة يتخصصـون يف دعـوة أهـل الشـ هْ ق ـفْ يسـتعجل فيحتـاج إ ى داعيـة يـ  

 .استعجال لي بالوسوسة أو التدليس وكان فيهموالريبة ممن ابتُ 
ې ې ى ى ائ )لقوله تعا ى،مطلب شرعي(2)إنَّ التخص  يف العمل الدعو،   

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

(ی ی
( ) . 

ويتعارض مع قوله وغري مستطاع،إنَّ االستنفار جلميع أفراد األمَّة املسلمة غري معقول،    
ې ې ى ى ائ ) :تعا ى ۅ ۉ ۉ ې ې  ۋ ۅ  ۋ  ۈ ٴۇ  ۆ ۆ ۈ 

ۈئ ۈئائ ەئ ەئ  (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
(5).  

إنَّ مـــن ضــــرورات الــــدعوة اإلســــالمية املعاصــــرة تطبيــــق التخصــــ  يف العمــــل الــــدعو،،فال و   
أو عمـــل تطـــوعي دعـــو، ،أو مركـــز حبلـــي،أو مؤسســـة دعويـــة،يصـــح أْن تقـــوم منظمـــة إســـالمية

 فــــأبل ْ ل وهـــو واقـــع دعـــو، مورود،ص ـــح   مبخاطبـــة مجيـــع أصـــنا  املـــدعوين املســــتعجلني،فإنْ 

                                 
 .،مررع سابق 1/44، األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية،املغذو،:انظر (1)

ه،مكتبة امللك فهد 1520(2)ط ،22صجتربة املنتدى يف العمل الدعو،،املنتدى اإلسالمي،:لالستزادة انظر (2)
 .الرياض:الوطنية

 .122:،آية التوبةسورة  ( )

 .2 :،آيةالز خُر سورة  (5)
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،إنَّ هـذا ا):ينطبق على هذا الواقع قولـهوصف  وال ُتكـر ْه عبـادة  لـد ين  متـني  فأوغ ـْل فيـه برفـق 
نبتَّ ال يقطُع سفرًا،هعباد  اهلل  إ ى 

ُ
 .(1).(،وال يستبقي ظهرًافإنَّ امل

التشتت وضعف الرتكيز ،فمن آثار عدم التخص  يف خماطبة املدعوين املستعجلني    
ضعف استفادة و إجنان معترب،ألن األهدا  مل يتم حتقيقها بصورة كاملة،عدم حتقيق و ،وق ل ًتهُ 

وة احلرية والقلق أثناء القيام بالدعو ورَّه هلم،ستعجلني من اخلطاب واملعاملة املُــ املدعوين امل
ترك املهمة الدعوية قبل إجنانها،وغري ذلك من اآلثار اليت و ،سببها ضعف العلم وقلة اإلدراك

 .يق التخص  يف العمل الدعو، خاصة خماطبة املدعوين املستعجلنيتنتج من ضعف تطب
والتطوعيةةةةة بتقسةةةةيم العمةةةةل الةةةةدعوي  المسةةةةئولةوالجهات ،إنَّ قيةةةةاك الدولةةةةة المسةةةةلمة   

تترك  بتوحيةةد الخطةةاب ونوعيته،يسةةاهم ،تتولى كةةل جهةةة مهمةةة خاصةةة،تقسةةيم تخصصةةي
بحةةول او وقوتةةه ثةةم بفضةةل بقةةدر كبيةةر فةةي الوصةةول إلةةى ثمةةرات إيجابيةةة نافعةةة ومةةؤثرة 

 .( )التخصص والتوجيه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
حديث مرسل وله شاهد بإسناد :،دررته  5 1:،رقم احلديث1525/ ،أخرره البيهقي يف شعب اإلميان (1)

 http://www.dorar.net/enc/hadith: املوسوعة احلديلية :انظر.صحيح

 .،مررع سابق 142-141،ص الدعوة يف الواقع املعاصر،غان، املطري،:لالستزادة انظر (2)



.باملدعوين أوجه االستفادة من الدراسة يف العصر احلاضر  فيما يتصل     514 

 طلب الثانيـــامل

 :يف التعاون وتبادل اخلربات

ی ...) :قال اهلل تعا ى   ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

(ی ی
(1). 

 العمل الدعو،باب ،بواب التعاونأمرنا اهلل تعا ى بالتعاون على الرب والتقوى،ومن أعظم أ   
الذ، غايته نشر اإلسالم وتبليغه،مع حرص على هداية الناس وإرشادهم ملا يصلح حاهلم 

 .ومآهلم يف الدنيا واآلخرة
 أيضاً  واخلري، يف تقدم ومناء،وهويف العمل الدعو، املؤسسي  التعاون وتبادل اخلرباتإنَّ    

املؤسسات واملنظمات ،تقع بني الدعاة أنفسهم أواًل،وبني (2)كلرية ومتنوعةيواره معوقات  
اجملاهدة مطلوبة من و ،الصرب والتّصربُ إنَّ و ثاللاً، امث تسلَّط القوى الدولية عليهواملراكز ثانياً،

اجملاهدة أحد صور ؛فيه دعوة املدعوين املستعجلني إلقامة تعاون دعو، مشرتك،تكون،اجلميع
  .التعاون على الرب والتقوىعلى 

والتجارب يف العمل الدعو، ال يكون يف يوم وليلة،بل قد يستغرق إنَّ تكوين اخلربات و   
مصدرًا من  د  شهورًا وسنوات،وتبادل هذه اخلربات والتجارب بني املهتمني بدعوة الناس،يع

مصادر القوة للدعوة إ ى اهلل تعا ى،واختصارًا للزمن،وجتنبًا لتكرار األخطاء،واالستفادة ممن 
 .ركوتعلَّم وأد،يها سلفاً وقع ف

إنَّ نصةوص القةرآن الكةريم فةةي الحةديس عةن اسةتعجال بعةةع األنبيةاء علةيهم الصةةاة    
ي والساك وبعع الصالحين في موضوعات مخصوصة،مع بيان تفاصةيل الحعةدعث،هو فة

ليسةتفيد منهةا كةل مةن يسةير فةي طريةق الةدعوة إلةى او ،الحقيقة نقل خبرة وتجربة سابقة
،فهةةةةي لةةةةنفس ال ايةةةةة وردت فةةةةي الس ةةةةنَّة المطهرةتعالى،وكةةةةذلك صةةةةور االسةةةةتعجال التةةةةي 

                                 
 .2:،آيةاملائدةسورة  (1)

رامعـة اإلمـام حممـد  اجلمعية السعودية للدراسات الدعويـة،حبوث امللتقى األول للدراسات الدعوية،:لالستزادة انظر (2)
العمــل الــدعو، اخلـري، ر يــة يف أفــاق :منشــور الكرتونيـا حبثالرياض،ه كليـة الــدعوة،0 15بـن ســعود اإلســالمية،
 (مةةةةةةةةةداد)واملركـــز الـــدويل لألحبـــاث والدراســـات متخصصـــون يف العمـــل اخلـــري،. 1ص،التطوير،أمحـــد الصـــويان

http://www.medadcenter.com 
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والهةةدف،وهو االسةةتفادة منهةةا فةةي واقةةع العمةةل الةةدعوي فهمةةاً وتطبيقةةاً،مع أخةةذ العظةةة 
 .والعبرة من النتائج واآلثار

إنَّ التعاون وتبادل اخلربات يف العمل الدعو، حيتاج يف بنائه وتوطيد أركانه،كي يستمر   
وينمو ويتطور،إ ى قواعد وأصول يعتمد عليها،ويررع إليها حال ورود االختال  بني 

 .القائمني على العمل الدعو، املشرتك،سواًء أكان اختال  تنوع أم تضاد
لدعو، اللبات واالستمرار،هو أن تكون مررعيته العلمية وأهم قاعدة وأصل حيقق للعمل ا   

 وفهم السلف الصاحل هلذين املصدرين العظيمني،والُسنَّة املطهرة،القرآن الكرمي:واملنهجية هي
اختال  املررعية العلمية واملنهجية لدى :ألن بعض املعوقات والعقبات للعمل املشرتك هو

الذ، يتبعه اختال  يف الر ية والتصورات الدعاة العاملني يف واقع العمل الدعو،،
 .واملفاهيم،يتبعه االختال  يف حتديد األولويات يف القيام باألعمال الدعوية،وكيفية القيام دها
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 املـــبحث األول 
 .املوضوعات اخلاصة بالدعاةيف                

 .يف الدعوة إىل توحيد اهلل تعاىل:املطلب األول

 .يف منهج الدعوة إىل اهلل تعاىل:املطلب الثاني
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 األول طلبــــامل

 :يف الدعوة إىل توحيد اهلل تعاىل

يف ألوهيته،وربوبيته،وأمسائه وصفاته،هو األصل الذي دعا له مجيع  اهلل  توحيدإنَّ     
الدعوة إىل توحيد اهلل  ودارت حوله جهودهم،فكانتاألنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم،

ۆ ۉ ) :قالوا ألقوامهمقد فجميعهم ،وسلماا  ،حرباا وجهاراا  ،سراا وهناراا  نصب أعينهم ليالا 

ې ى ى ائ ائ ەئ (ۉ ې ې ې 
وجوهر وهو الغاية الكربى من الدعوة إىل اهلل تعاىل،(1)

قال   ألن جناة العباد من النار،وفوزهم باجلنة مرتبط بتحقيقهم لعبودية اهلل،الدعوة وُأسُّها
ۇ ) :تعاىل ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

(ۇ
(2). 
إنَّ موضوع التوحيد ينبغي أْن يكون األصل الذي ينطلق منه الدعاة إىل اهلل،ويبنون عليه     

أقواهلم وأفعاهلم،فهو األساس للبناء،فإذا صحَّ األساس؛صحَّ البناء القائم عليه،والعكس 
الكلمة اليت قامت هبا :"...ال إله إالَّ اهلل هي:وال غرابة يف ذلك فكلمة التوحيدبالعكس،
والسموات،وفطر اهلل عليها مجيع املخلوقات،وعليها ُأسسِّت امللَّة،ونصبت األرض 

القبلة،وجردت سيوف اجلهاد،وهي حمض حق اهلل على مجيع العباد،وهي الكلمة العاصمة 
 .يف هذه الدار،واملنجية من عذاب القرب،وعذاب النارللمال،والدم،والذرية،

احلبل الذي ال يصل إىل اهلل إال من تعلق وهي املنشور الذي ال يدخل اجلنة إال به،و    
وهي كلمة اإلسالم،ومفتاح دار السالم،وهبا انقسم الناس إىل شقي وسعيد،ومقبول  بسببه

وطريد،وهبا انفصلت دار الكفر عن دار الشقاء واهلوان،وهي العمود احلامل للفرض 
 .( )."والسنة
وثيقة ووطيدة بتوحيد اهلل تعاىل وإفراده  إنَّ االستعجال يف الدعوة إىل اهلل تعاىل له عالقة   

 :ذلك بالعبودية،ومنْ 
ٍ  نيالدعاة املستعجل-1 يبتدئ بغري التوحيد والدعوة إليه    يف إعادة الخالفة اإلسالمية نمنه

                                 
 .56:،آية األعرافسورة  (1)

 .94:،آيةالنساءسورة (2)

 .القاهرة:،مكتبة الرتاث اإلسالمي1941(1)ط  ،2  صالداء والدواء ،ابن قيم اجلوزية، ( )
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هم خمطئون،ألنَّ التمكني لإلسالم وحتقيق النصر ال اجلماعات واألحزاب اإلسالمية؛بعض ك
لصاحل الشرك يف قضايا ،مقتضيات هذا التوحيد ولوازمهو ،يكون بالتنازل عن توحيد اهلل

من األمور اليت  اليت ختتلط بكثري  ؛والنوازل العصرية يف العمل السياسيالدميقراطية والعلمانية 
أو ما ُيسَّمى ،لى دستور حيكم بغري ما أنزل اهللتناقض أصل التوحيد كالربملانات،والقسم ع

اليت هي من حيدد مصلحة الدعوة ؛ى غري ضوابط الشريعةنمصلحة الدعوة اليت يتم تقريرها عل
ڄ ) :يقول اهلل تعاىل(1)أين تكون ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڃ ڃ ڃ  ڃ 

(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ
(2). 

 .(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ) :فشرط االستخالف والتمكني واألمن هو  
اإلسالمية نمنهٍ التكفري والتفجري وقتل األبرياء يف إعادة الخالفة  نيالدعاة املستعجل-2

صورة من صور االستعجال الذي  دُّ ،يعنياإلرهابي:والذين يُعرفون باسم،والكفار املساملني
يف تأسيس وهديه  ،فسرية الرسول( )ابتدأ دعوته بعيداا عن منهٍ التوحيد نمقتضياته ولوازمه

ال يلتبس يف معرفتها وفقه ، بي يِّنة وواضحةالدولة اإلسالمية واجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل
 .أحكامها من طلب احلقَّ وأراده

والصيرب واليقني،ومعرفيية سيينن واإلخالص هلل وطلييب مرضاته،إنَّ التوكيل علييى اهلل والثقية بييه،- 
مين العبييادات  اهلل تعياىل الييت ال تتبيدل وال تتغيري يف حيياة اتتمعييات وإقامية اليدول،كلها تعتيرب

 هيييييي مييييين ليييييوازم اإلميان،وفقيييييداهنا ملييييين يعميييييل يف اليييييدعوة إىل اهلل سيييييبب رئييييييس القلبيييييية الييييييت
 .لالستعجال

والخلط بيني املهييم واألهييم ميين األعمييال ،واجلهل هبييااالضيطراب يف حتديييد أولويييات الييدعوة،-4
 وليييل األصييروع قبييبإصالح الف،كلها أسباب حلدوث االستعجال يف الدعوة إىل اهلل،الدعوية

،وأهم عييود لضييعي اليقييني بييأن أول املهميياتاملعاجليية الدعوييية للواقع،وكييل ذلييك ي والتخييبط يف
                                 

 ، 19-114صالتوحيد يف مسرية العمل اإلسالمي بني الواقع واملأمول،عبد العزيز الزغييب،:لالستزادة انظر (1)
 .الرياض:دار القاسم ،ه 1924( 1)ط

 .66:،آيةالنورسورة (2)

دار  ه،1916(2)ط ،4 صنيييييييواقض اإلمييييييييان القولييييييية والعملية،عبيييييييد العزييييييييز العبيييييييد اللطييييييييي،:لالسييييييتزادة انظييييييير ( )
 .الرياض:الوطن
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األولوييات هيو دعييوة النياس إىل حتقييق العبودييية هلل تعياىل يف حييامم ،بيياملفهوم الواسيع الشييامل 
 .ملعىن عبودية اهلل تعاىل

ومكانييية هيييذا التخيييبط والضيييياع يف حتدييييد األولويات،واجلهيييل بأ يييية أحيييد اليييدعاة يصيييي     
بيييييامل اإلسالمي الييييحلال الدعوة يف الع،توحيد اهلل تعاىل وإفراده بالعبادة  حال الدعاة هييوم،فشَّ

حبييال أنيياس تعطلييت سيييارمم،فذهب بعضييهم يصييب البييرتول يف خزاهنا،وبعضييهم ييينف  "... 
ل قابعيية ال  طالءهييا،لكن السيييارة تظييشها،وبعضييهم يُغييريِّ رُ اهلييواء يف إطاراما،وبعضييهم ُيصييلح فيُ 

 .حراك فيها،ألنَّ خللها يف ماكينتها احملركة هلا
وليييوال ذليييك مليييا توقيييي سيييرينا أو كاد،فييياهلل قيييد وعيييد ؛ووعيييده .أساسيييي؛وكيييذلك خييين خللنا   

ن لنيا ديننا،لكنيه شيرط كيل هيذا ووعدنا بأنيه سييمكِّ احلق،بأنه لن جيعل للكيافرين علينيا سيبيال،
ڄ ڄ ڄ ڃ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) :فقيييييييييييييال تعييييييييييييياىل.باإلمييييييييييييييان

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ
(1)"(2). 

ينبغي أْن يكون أول الموضوعات ،إنَّ الدعوة لتوحيد اهلل تعالى بمقتضياته ولوازمه   
وآخرها،فهو األصل واألساس،وهذا موضوع له متطلباته التي من ،وأوسطها،الدعوية

،ثم التطبيق السليم الذي يرتكز على الكتاب والُسنَّةم الصحيح لنصوص أولها الفه
 .لدخول كثير من الناس في اإلسالم التي كانت سببا  ،األخالق الكريمة الفاضلة

 
 

 
 

 

 

 

                                 
 . 92ص:سبق خترجيها(1)

 .5صجعفر شي  إدريس ،.د:مقال كتبهه، 191مجادى األوىل عام ( 12)الصراط املستقيم،عدد :جملة (2)
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 انيـطلب الثـــامل

 :يف منهج الدعوة إىل اهلل تعاىل

صور االستعجال يف منهٍ الدعوة إىل اهلل واليت سبق بياهنا،االستعجال يف انتصار  من    
اإلسالم قبل اختاذ كافة أسباب النصر والتمكني،واالستعجال يف استجابة املدعوين للدعوة 
 قبل اكتمال الفهم والقبول،واالستعجال يف التعاطي من أنواع الفنت والرد عليها،وكذلك

واالستعجال يف متزيق وحدة الصي ،على اآلخرين وعلى الخصوم االستعجال يف احلكم
 .وغريها مما سبق بيانه،واالستعجال يف احلكم يف الخالفات األسرية،املسلم
وقد عاجل القرآن الكرمي والُسنَّة املطهرة صور االستعجال السابقة نمنهٍ رباين له أساليبه    

االسرتشاد هبا :ووسائله،وكما سبق أنَّ الغاية من ذكر نصوص االستعجال السابقة هو
إىل يف الدعوة  واالهتداء هبدايتها يف الدعوة إىل اهلل تعاىل،قال اهلل تعاىل مبيناا قول رسوله

گ ) :اهلل ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

(گ
(1). 
فإنَّ أول استفادة يجب العمل بها في موضووع مونه  ،واستجابة  هلل تعالى ولرسوله    

مووا ءووا  فووي والتي تتطووابق موو  ،تجوواص صوووس اجسووتعجال المعاصوورة،الوودعوة إلووى اهلل تعالى
 ،فإنَّ اجتبووووووووواع  اعوووووووووة هللاجتبووووووووواع ج اجبتوووووووووداع:هوووووووووو نصووووووووووص الكتووووووووواب والُسووووووووونَّة

 .ولرسوله ،وإنِّما اجبتداع مخالفة هلل ولرسوله
،والذي (2)إنَّ التعددية الدعوية يف منهٍ الدعوة إىل اهلل يف واقع الدعوة اإلسالمية املعاصر   
صوراا من االستعجال املذموم الذي جاء  أوجد  ،ه تعدد اجلماعات واألحزاب واالنتماءاتميثلُ 

النهي عنه والتحذير منه يف الكتاب والُسنَّة،وبدل أْن يكون العالج واحلل يف اإلتباع صار 
منهجاا شرعياا ملواجهة  أنَّه مثَّت  ،واملتجاهلة،والعقول اجلاهلة العالج واحلل فيما متليه األهواء

تجابة املدعوين،واستعجال التعامل مع الفنت استعجال نصر األمَّة ومتكينها،واستعجال اس
من شبهات وشهوات،واستعجال اعتداء الكفار على املسلمني،واستعجال متزيق وحدة 

                                 
 .144:، آيةيوسيسورة  (1)

منهٍ الدعوة و .،مرجع سابق 42-1/14األسس العلمية ملنهٍ الدعوة اإلسالمية ،املغذوي ،:لالستزادة انظر (2)
 .الرياض:ه4 19( 1)ط،114-26ص،عدنان عرعور،الكتاب والُسّنة املعاصرة يف ضوء
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الصي املسلم،وكلها من قضايا األمَّة الكربى اليت تستلزم وجوب األخذ نما يف النصوص 
من االستعجال  النوع االشرعية من إرشاد وتوجيه،وهداية وتوفيق،خاصةا أنَّ عواقب هذ

 .عميقة األثر،واسعة االنتشار،قوية التأثري،عواقب وخيمة
إنَّ اإلميان بنصوص الكتاب والُسنَّة إمياناا يقتضي املتابعة والتطبيق ملا جاء فيهما من     

،إثباتااو ،فهما يف املقام األولفريضةا شرعية دُّ يع أحكام وأخبار،وتقدميهما على كل شيء
ې ې ې ې ) :استجابة لقوله تعاىل،نفياا  ۉ  ۉ  ۅ ۅ  ۋ  ۈ ٴۇ ۋ 

(ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ
(1). 

نبياا  ،ونمحمدانه باهلل رباا،وباإلسالم ديناا ،فمن أعلن إميهي حقيقة العبودية هللوهذه     
الذين يتميزون عن  أهل الُسنَّة واجلماعة:،يلزمه االتباع هلما يف كل شيء،وهؤالء همورسوالا 

يه اتباعاا للهوى،وحتكيماا وتقديساا وال يلتزم جبميع ما جاء ف،لإلسالم غريهم ممن ينتسب
ڀ ) :قال تعاىل.للعقل،وتأثراا بشبهات وأباطيل پ پ پ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

ڤ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

(ڦ ڦ
(2) . 

فوووي كيفيوووة التعامووول مووو  :هوووو( )وأهووول األهووووا ( )بوووين أهووول الُسووونَّة منهجووويإنَّ الفووورق ال   
،وتقريرا  لمقاصوووود الةووووريعة علووووى واسووووتنبا ا  واسووووتدجج  فهما  ،نصوووووص الكتوووواب والُسوووونَّة

 .( )التفصيل واإلءمال
سار عليه مجيع األنبياء والرسل عليهم ،إنَّ منهٍ الدعوة إىل اهلل تعاىل هو منهٍ واحد     

 دُّ يع لذلكوهذا املنهٍ واضح بنيِّ يف أصوله وفروعه،وكلياته وجزئياته،الصالة والسالم،
                                 

 .56:آية،النساءسورة  (1)

 .54:آية ،النساءسورة  (2)
 خيياص:الثيياين.املنتسييبة لإلسييالمواجلماعييات عييام ويييدخل فيييه مجيييع الفيير  :األول:يييراد بييه معنيييان( أهييل الُسيينَّة)لفيي (  )

،مرجييع  2/221،،ابن تيميييةمنهيياج السيينة:انظيير.روايييةا ودرايييةا  أهييل احلييدي  مميين يعنييون بأحادييي  رسييول اهلل بييهويييراد 
 .سابق

كييل ميين خييرج عيين موجييب الكتيياب والُسيينَّة ميين املنسييوبني إىل العلميياء والعبَّيياد،ألن ميين مل :هييم( أهييل األهييواء)لفيي   (9)
 .2/229،ابن تيمية ،االستقامة:انظر.فقد اتبع هواه يتبع العلم الذي بُع  به النيب

 ه،4 19(1)ط،15-51ص،وأهل األهواء،عبد العزيز العنقريالفر  املنهجي بني أهل الُسنَّة :لالستزادة انظر( 6)
 .الرياض:دار التوحيد للنشر
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ذات األولوية يف التقرير والبيان  من املوضوعاتموضوع منهٍ الدعوة إىل اهلل تعاىل 
بعد موضوع الدعوة الدائمة واملستمرة لتوحيد اهلل تعاىل،وذلك لتعرض منهٍ ،واإليضاح

عن طريق  ،الدعوة املعاصرة عند بعض الدعاة إىل اهلل إىل االخراف عن املسار الصحيح
التغيري ألصوله تارةا،أو تفسريها نما يتوافق مع الثقافة الغربية املعاصرة تارة أخرى،أو للتنازل 

ن وإلغاء بعض أصوله حبجة تغري الزما،أوتعطيل عن بعض أحكامه أمام ضغط الواقع
 .كرب معوقات العمل الدعوي املعاصرمن أ دُّ واألشخاص،وغري ذلك مما يُع

 :مما سبق يتبين    
 وُسونَّة نبيوه  نَّ موضوع منه  الدعوة إلى اهلل تعالى وفق ما ءا  فوي كتواب اهلل أ   

،في دعوة الودعاة إلوى اهلل تعوالى إلوى معرفتوه بة الثانية في األهمية واألولويةيأتي في المرت
و اعوووووة لوووووه  ديانووووة  هلل ،إقووووراسص والعمووووول به،ثوووووم ة العلمومداسسووووته مووووو  العلمووووا  و لبووووو

 .ولرسوله
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 الثـطلب الثـــــامل

 :يف فقه الدعوة إىل اهلل تعاىل

 ،التعجل ألداء فريضة احليٍاليت سبق بياهناالواردة يف النصوص الشرعية و من صور التعجل    
يف األمييييور اليييييت حتقييييق املصييييلحة العاميييية والتعجييييل ،والتعجييييل ألداء الصييييالة وقييييت احلييييرَّ والربد

 .والخاصة للمسلمني
احلكم يف  االستعجال،يف النصوص الشرعية واليت سبق بياهنا ومن صور االستعجال الواردة   

وكذلك ،،ويف أخيييييذ األسيييييرىفيهيييييا ويف املسيييييائل املْشيييييت ب ه يف اخيييييتالف التنيييييوععليييييى اآلخيييييرين 
 .االستعجال يف طلب اجلهاد قبل اكتمال عدته

حيييييال التعجيييييل أو ومييييين صيييييور التعجيييييل واالسيييييتعجال اعتبيييييار مناصيييييب النييييياس وأقيييييدارهم    
 .االستعجال

ييييأ  يف املرتبيييية الثالثييية يف األ ييييية  (1)أو فقيييه الواقييييعموضيييوع فقييييه اليييدعوة إىل اهلل تعيييياىل  إنَّ    
واألولوييية بعييد التوحيييد وميينهٍ الييدعوة بوجييه  عييام،ويف بيياب االسييتعجال بوجييه  خاص،وذلييك 

الشييء الكثيري ،والتغريات،واملواقي،ألنَّ حياة الناس متغرية ومتجددة،فيحدث فيها مين النوازل
،ومن عظمة التشيريع اإلسيالمي أنيه تشيريع صياحل لكيل مالذي مل يكن موجوداا يف غري عصره

إالَّ والين  الشيرعي ،يقيع يف الواقيع أو متغيري   زميان ومكان،ولكيل فيرد  مين الناس،فميا مين نازلية  
أحييد وهييو أبييواب التشييريع قيادر علييى بيانييه واحلكييم فيييه أو عليييه،فالقياس واالجتهيياد بيياب ميين 

 .(2)مصادر التشريع اإلسالمي املتفق عليها
إنَّ عمييق إدراك العلميياء والييدعاة إىل اهلل تعيياىل بيييأنَّ مهميية الييدعوة إىل اهلل وغايتهييا العظميييى   

 إرشاد الناس وتعليمهم،مث تيزكيتهم بالعميل الصياحل واالسيتمرار علييه،اتباعاا لرسيول اهلل هي 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۇ) :بييييييييييذلك،قال تعيييييييييياىل

                                 
 .291ص:سبق تعريفه (1)

فقه .ؤمتر االجتهاد بتحقيق املناطيييييييييييييييوث مييييييحبو .14 /9إعالم املوقعني عن رب العاملني،ابن قيم اجلوزية،:انظر (2)
-14الواقع والتوقع،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت بالتعاون مع املركز العاملي للتجديد والرتشيد،

 http://www.mostjadat.com/site/index .م 24/241
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(ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى
(1).  

ذلون جيعلهم يبييييي،م فييييييهإنَّ ذلييييك اإلدراك مييييين العلمييييياء واليييييدعاة لواقييييع اليييييدعوة،وعمق الف ْهييييي  
يف فهييييييييم أبعيييييييياد املتغييييييييريات احلاصييييييييلة يف واقييييييييع املدعوين،ومعرفيييييييية عوامييييييييل التييييييييأثري  دهمجهييييييي

تضيييمن اسيييتقامة احليييياة عليييى املييينهٍ الربييياين جلمييييع أفيييراد فيها،فيواجهونيييه بأسييياليب ووسيييائل 
زعزعيية اتتمييع املسييلم،مع مدافعيية ومنييع لكييل املعوقييات الخارجييية والداخلييية اليييت تسييتميت يف 

ثوابت األمَّة،ومتييع أحكيام الشيريعة،وإجياد جييل مسيلم صيلته بإسيالمه أرّ  مين خييوط احلريير 
ملطلوبيية شييرعاا،وغريها هييي التشييدد والتأخر،وعييدم مييع إقناعييه بييأنَّ هييذه الصييلة هييي الصييواب وا

   .مواكبة العصر والتكيي معه
و أصيييحاب أوعليييم فقيييه اليييدعوة إىل اهلل تعييياىل لييييس مييين العليييوم الييييت يتحيييدث هبيييا األغيييرار،   

ن تعمقيوا يف دراسية ه،ممَّ تُيب  الصناعات والعلوم األخرى غري الشرعية،بل هو علم ليه علميا ه وطل  
وأدركوا حقييييائق املتغييييريات والنييييوازل يف واقييييع املييييدعوين،فاجتمع هلييييم ة،وفهييييم نصييييوص الشييييريع

 علم بالشريعة وفقهها،وعلم بالواقع ومتغرياته،فحكموا فيه نما يرضي الشارع عزوجل:األمرين
 .ونما حيقق للناس مصاحلهم وحيف  هلم دينهم
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 املطلب األول

 :يف الدعوة إىل توحيد اهلل تعاىل

الدعوة  إنَّ موضوع دعوة الناس جبميع أصنافهم أو أقسامهم إىل توحيد اهلل تعاىل هو ُلبُّ    
،وأول املهمات اليت ينبغي على الدعاة العناية هبا ورعايتها يف  وجوهرها،وهو أهم املوضوعات

 .كل وقت  يقومون فيه بدعوة الناس
وقييد سييبق بيييان أنَّ صييور اسييتعجال كافيية املييدعوين الييوارد ذكييرهم يف القييرآن الكييرمي والُسيينَّة    

اسوووتعجال وقووو   فكووول ،(1) وإفييراده بالعبودييييةاملطهرة،عالقتهييا وثيقييية بتحقيييق توحييييد اهلل تعييياىل
أو،ضوووعو،أو خلووول لووودل المسوووتعجلين فوووي مفهووووم التوحيووود ولوازموووه كوووان سوووببه عووودم 

كمييييا أنَّ تصيييينيي املييييدعوين حسييييب مييييا يعتقدونييييه،وما يتبييييع ذلييييك ميييين التخلييييق ،ومقتضووووياته
 بصييييفات نابعييييية مميييييا يعتقدونيييييه،هو األسيييييلوب األمثل،والطريقييييية احلكيمييييية يف دعيييييومم والتيييييأثري

 .عليهم
وإنَّ النيييايفر يف أحيييوال املسيييلمني الييييوم يظهييير ليييه بوضيييوح ذليييك الضيييعي والخليييل يف حتقييييق   

وأّن بعييض القييائمني علييى العمييل الييدعوي يعييانون ميين هييذا الضييعي،واجلهل ،التوحيييد خاصيية
،وهيذا يؤكيد أ يية البيدء بتوحييد اهلل تعياىل (2)الذي ال يليق نمن تصيدر ليدعوة النياس وهيدايتهم

 .وما يتعلق به من موضوعات فرعية
إّن انفتييياح العيييامل عليييى بعضيييه عييين طرييييق وسيييائل االتصيييال احلديثييية،الكثرية واملتنوعييية،واليت    

صييارت بسييهولة يف متنيياول كييل فييرد يف العييامل اإلسييالمي،نما حيمييل هييذا االنفتيياح ميين شييبهات 
وفيهيييا مييين املعتقيييدات الفاسيييدة،والديانات املييييييييييُحرَّفة،واملذاهب ار،وشيييهوات متيييوج كميييوج البح

امييية الييييت تسيييتطيع عقييييدة التوحييييد عنيييد أهيييل الُسيييّنة واجلماعييية مواجهتهيييا وبييييان  واألفكيييار اهلدَّ
 دعوينيييزيفها،وتفنيد أباطيلها،األمر الذي جيعل نشر معتقد أهل الُسنَّة واجلماعة بني كافة امل

 .وأوسطها وآخرها يف األ ية والبيان أول املوضوعات
كميييييا إليييييدر اإلشيييييارة إىل أنَّ مضيييييمون اليييييدعوة وحيييييدها ال يكفي،بيييييل ال بيييييد مييييين العنايييييية   

وتلك باألسيييلوب والوسييييلة الليييذين  يييا أداة التوصييييل بيييني املرسيييل الداعية،واملسيييتقبل امليييدعو،
                                 

 .914-945:الصفحات:انظر( 1)

 .،مرجع سابق  19-114،ص  التوحيد يف مسرية العمل اإلسالمي بني الواقع واملأمول،عبد العزيز الزغييب:انظر(2)
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ي،ألنيه باألسيلوب احلكييم األداة حتتاج إىل مزيد رعاية وعناية من القائمني على العميل الدعو 
 .(1).والوسيلة احلسنة يستجيب املدعوين،ويرتاجع املستعجلني منهم

ميييين أجييييل بلييييو  تلييييك مييييع أصييييحابه هلييييا أهييييداف كربى،جاهييييد إنَّ دعييييوة الرسييييول   
األهداف والغايات،ويف أثناء دعوته وجهاده كان يتعامل ميع ميا يصيدر مين الكفيار واملشيركني 

ميييييين املسييييييلمني،نما يييييييرد شييييييرهم وكيييييييدهم،ويُيْبطل  خطئني،واملنييييييافقني،وامل(2)واليهود،والنصييييييارى
 .شبهامم

دعوين ردود أفعييييييييال علييييييييى كييييييييل مييييييييا يصييييييييدر ميييييييين أصييييييييناف امليييييييي فلييييييييم تكيييييييين دعوتييييييييه   
ورسيييالة مساويييية عامةا،واملسيييتعجلني خاصيييةا،بل كانيييت دعيييوة عظيمييية ذات مييينهٍ ربييياين عاملي،

القضيياء عليهييا،وهو األميير الييذي يُييراُد للييدعوة  هبييا نبيهييا بثبييات  وقوة ،تقيياوم كييل قييوة تريييد سييريي
 .اإلسالمية املعاصرة أن تنصرف عنه،وتقتصر على ردود األفعال واألقوال

إنَّ أعداء الدِّين بكل ألواهنم يظنون أنَّ ما عليه املسلمني اليوم من ضعي وتأخر،فرصية ال    
الييت بيَّنييت أنَّ هيذا الفعييل  تُعيوَّض للقضياء علييى اإلسيالم،وهذا يعيييدنا إىل صيدر هيذه الدراسيية

ميين أعيييداء الييدَّين بكيييل أليييواهنم مييا هيييو إال اسييتعجال منهم،تكيييون مواجهتيييه نمثييل ميييا أمييير اهلل 
 .،وبالتأسي بفعلهتعاىل به رسوله

 
 

 
 

 

 
 

 
                                 

 .الرياض:ه،دار اشبليا1924(1)ط،24صوسائل الدعوة،عبد الرحيم املغذوي،:لالستزادة انظر (1)

-26صالُسييييينَّة النبوية،عبيييييد احليييييق الرتكمييييياين وفتحيييييي املوصيييييلي،التعاميييييل ميييييع غيييييري املسيييييلمني يف :لالسيييييتزادة انظييييير (2)
يييييية والدراسيييييات اإلسيييييالمية ه،جيييييائزة نيييييايي بييييين عبيييييد العزييييييز آل سيييييعود العامليييييية للسييييينة النبو 1 19(1)ط244

 ه،1924(1)ط،1 1- 1صدعييييوة غييييري املسييييلمني إىل اإلسييييالم،عبد اهلل اللحيييييدان،و .املدينيييية املنييييورة:املعاصييييرة
 .الرياض:نيةمكتبة امللك فهد الوط
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 لب الثانيــاملط

 :يف حتقيق املصاحل ودرء املفاسد

وتصرف مصاحلهم،وتنفعهم يف أمور معاشهم،إنَّ الناس يستجيبون لكل دعوة حُتقق هلم    
عنهم كل بلية  ورزية،والدعوة اليت ال حتقق منافع ومكاسب للمدعوين،وتصرف عنهم ما 
يضرهم،دعوة ال يستجيب هلا أحد،ومن قرأ التاري  أيقن هبذه احلقيقة،والُسنَّة اإلهلية املييُطردة 

 .واملستمرة يف تاري  البشرية
ة هي الدعوة الوحيدة اليت يزداد ُمْعت نقيها من غري املسلمني،وال يرتكها إنَّ الدعوة اإلسالمي  

من نشأ فيها وآمن هبا قوال وفعالا،وذلك ألهنا مالذ آمن للبشرية مجعاء يف شئون حياما  
 .كلها
بناء الشريعة على مصاحل العباد يف املعاش :"يقول العالَّمة ابن قيم اجلوزية رمحه اهلل تعاىل  

 :واملعاد
أوجب من ،وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم على الشريعة،هذا فصل عظيم النفع جدا   

ما يعلم أن الشريعة الباهرة اليت يف أعلى رتب ،وتكليي ما ال سبيل إليه،احلرج واملشقة
فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد ،ال تأ  به؛املصاحل

فكل مسألة خرجت عن العدل ،وحكمة كلها،ومصاحل كلها،ورمحة كلها ،وهي عدل كلها
وعن احلكمة إىل العب  فليست ،وعن املصلحة إىل املفسدة،وعن الرمحة إىل ضدها،إىل اجلور

ورمحته بني خلقه ويفله ،فالشريعة عدل اهلل بني عباده،وإن أدخلت فيها بالتأويل،من الشريعة
وهي نوره الذي به ،أمت داللة وأصدقها صد  رسولهوحكمته الدالة عليه وعلى ،يف أرضه

وشفا ه التام الذي به دواء كل عليل ،وهداه الذي به اهتدى املهتدون،أبصر املبصرون
فهي قرة العيون وحياة ،وطريقه املستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل

وكل خري يف ،والشفاء والعصمة،ء والنوروالدوا،فهي هبا احلياة والغذاء،ولذة األرواح،القلوب
ولوال ،وكل نق  يف الوجود فسببه من إضاعتها،وحاصل هبا ،فإمنا هو مستفاد منها،الوجود

وهبا ميسك اهلل ،وقوام العامل،وهي العصمة للناس،وطوي العامل،رسوم قد بقيت لخربت الدنيا
رفع إليه ،وطي العامل،خراب الدنيافإذا أراد اهلل سبحانه وتعاىل ،السماوات واألرض أن تزوال
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وقطب الفالح ،هي عمود العامل فالشريعة اليت بع  اهلل هبا رسوله،ما بقى من رسومها
  .(1)."والسعادة يف الدنيا واآلخرة

،هو احلق األبلٍ املبني،الذي إنَّ ما وصي به العاّلمة ابن قيم اجلوزية حقيقة هذا الدَّين  
هلل تعاىل أن يعتقده ويؤمن به،فهذا الدَّين ليس لشقاء البشرية ينبغي على كل من دعا إىل ا

أو السري هبا يف يفلمات األهواء،بل هو هلدايتها وحتقيق مصاحل أتباعها من املدعوين ودرء 
 .املفاسد عنهم

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  

 

                                 
 .،مرجع سابق 6/ ، إعالم املوقعني عن رب العاملني،ابن قيم اجلوزية (1)



 الفــــــــــــــهارس

 الكرمية يات القرآنيةآلفهرس ا. 

 الشريفة فهرس األحاديث النبوية. 

 .فهرس تراجم األعالم 

 .فهرس األلفاظ واملصطلحات 

 .فهرس املصادر واملراجع 

 .فهرس املوضوعات 
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 نتائج الدراسة. 
 التوصيات. 
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 مةـــــــاتــــــالخ
وا ادددوا وا  دددوس د دددل  دددخ  ا و ددد  وا  ددد    بنعم دددل ا اتحلت  تددد   احلمددد  ل ا ددد       

وم  اتبد   دن ل  ي  داس ا د و   ودنعت معفد  ب  د ل  ود دل ل دل وحادهتبل  خ نت ونبخنت حمم  
 :وبع ؛ورمح لوك مل 

مت االن فتء م  درا د  ماودا   وك مي ف  ل وجز ل دطتئل  افخق ال تعتي ودظخ  ام نتنلفب    
ا بتحثد  حك س ال فخفدت اال  عجتل يف ا  داا  ي ال تعتي يف ا ك تب وا ُ دنع  درا د  تيادخ خل 

نادت، ومت  تومشد قته  عج د بت  ق اء نااص ا ك تب ا ك مي وا ُ نع  املطف ا ا يت حورد    د  ا
هت يوبختن ح دددددددبتب نشدددددددوتق دددددددخمفت وتاددددددنخ فت تبدددددد    دددددددص مددددددد  ت  دددددد  ا ناددددددداص و  خ فت 
ا  ادخدد  واملدد دا : كددتن  ددت حا  ددت يف حركددتن ا دد دااوحدد وافت ومت ندد ه دنفددت مدد  داا دد  ولاتر

 . دااوماوا  ا 
 :كتنت ا ن تئه ا  ت خ وبع  ا بهث وا  را      

 :نتــــــــائج الدراسة
    :ةالهوو نَّدالضوو االسةالوو لال سة  ووالالالمفهوو االستعوول يف االدالسةووىل  هللال  الس الالال-1

ة النبو ـــــــة  بيا  ن  ال الـــــــوارد آـــــــم اللـــــــ    ال ـــــــ     ال  ـــــــدراســـــــة الوتـــــــو  ا ســـــــت  
ـــــــــد ا   المـــــــــد و   ال    ـــــــــ   ألفاظه  أنوا ه  صوره  أســـــــــبا ه اســـــــــت  ال   ـــــــــ، ال

ــــــــه صــــــــ ة  مــــــــن ج الــــــــد و   لــــــــ  ا     الوتو  ا  أســــــــالي    ثاره   واقبــــــــه آيمــــــــا ل
 .الد و    سائ  ا

ال:سصطالحً اله المفه االستعل يف االدالسةىل  هللال  الس ال-2

اســـت  ال   ـــ، الـــد ا   المـــد و   آـــم آ ـــ   تلبيـــت الن ج الـــد و   لـــ  ا  ت ـــال    
ــالـد و    سـائ  ا  ما    ت الوتو  ا  أسـالي   نة واآـت الـ  يـدل ال تـاك ال ـ     ال  

 .المل   
: آـم الـد و  يمـا الم يار  الملياس آم تـب  المف ـوا ا صـل لم ل سـت  ال     -3

 .المل    ةن   ال    ال     ال تاك
 ز تدا يف و  ص  ن ائ ا، د ل معن ا عج   و ي ا   د ؛زا ن اال  عجتل   خ  معن،  -4

 ت، فجع ت  ل معن" دجل " وا    وا  تء د  ت د ل ا  عل   فت  فا  عل ز تدا يف املعن
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تز ا مار  بل و  فت املنت   ا ط   واحلث د ل ا   د  يف  جن:زائ ا، د ل معن ا   د  و ا
ا ط   واحلث و  ا ُوِج    وح  ت  ي   د  دون ط   وال حّث يف ح  حن ا عج  ت 

 .  يذا آ ق أص م آم الف وا ال   ة  ا ست  الوا  اف  ُوج  ا  ب  
آال ــــــــــــــــ  ة آـــــــــم اسن ـــــــــا  آـــــــــــــل  ة   ســـــــــب  ل ــــــــــــا    داآـــــــــــــــ   ــار م أالــــــــــــ ا   

  .ال ت  ؛ له سب   داآ   ار م آ ـــــو آ ــل:ا ست ــــ ال
معددددددن  ن   دددددد  ا عج دددددد  وا دددددد   معنددددددتأ ا  دددددد د   ل معددددددتن  وادددددد خ  ح   ؛زائدددددد ا د ددددددل -4

 دد د   تادد ا  فوا  دد ت واإلف اط  دد د  م دد ف  م جددتوزا   ه ا  دد د  فت   ق  دد د  مف كدد  
وددعخ   ؛ بعدد  ت ددد  م فدداس اال دد خعتب وا شددمال يف معددتي ا مار؛و دد  ص  ااددف اددتحبفت 

ل وا  فار ت دد   بيندل  و رح  وددعخف وا طخر  د د  طتئشدد    خ د  ؛ال تاددخ  ح د اففت  ددت
 .وا  ف تروت دد مق ون   ا وشص 

ت تو  معتي ا عج   يف ا   د ؛  ب  ت تو  ا نتس وا  وف م  ا ته  يف تعج ف   -4
 . وا  عجت   نظ ا،   بت   ا عقال وامل ارك

  ا تبت   ا نتس يف دج  ف  تبعت، ال  وف ح و ف  فو شص حن دت ب  حدمت   ومت  -7
 .م بت ن  وخم       كان دنفت م  لاتر د ل ا   د واجمل م   ن ه 

وت ر بل د ل ا  خ ق خب ق احل   وا نتا ئل وبط وه    ا عج   يف اإلن تن؛و ت ن -8
 .ت نا  وخت  ف ال  وف مت  بق

    ت  ال   ة يو غ  ز   االنة آم النفس   ا ت  تنشيل ا  لو  صارت است  ا    ال-9
 دٍد ال  الناس غي  الت   ي     ا ل   ت  تنشيل ا تبل   االنة  ما يم  يذا  ف     ود 

 .رغ  أن      وصفو   الح    األنا 
 ن ا عج د  .حمت اال  عجتل ففا ان عدتل عج   بيهنت فط ا  وداف   وغ  زا  اح واف ا -01

وا عج   داف  يف اإلن تن   فعدل   هادال  ن ال تعتي طبعل د خفت وجب ل فط ا يف اإلن تن 
خ  كتحلتج   ي ا كدددل وا شددد ب وا نددداس وا دددزوا   وا مددد  د دددل حتجتتدددل ا ع دددا   وا   دددخا اج

وتقددددد    ا ددددد ا  وا  قددددد    االج متدي وا عج ددددد  غ  دددددزا يف اإلن دددددتن  هندددددت جدددددزء مددددد  فط تدددددل 
لــذلل لــ   ــ د  فال  ــا آــم ال ت ــاك ودوافعددل و ي يف اددارهت ا  ط  دد  ال تااددف بيهنددت ان عددتل 

 .   ال  نة



التوصيات-النتائج –اخلامتة     437 

 ا د    دا دج د  تديا   بت بخاد  وا ارااد  ا سـت  الالف وا ا نف ال  نلبت        ـ ت -00
ــه وا دد ع   واادداا  ا  دد بخ  فجع ت  دد اك اإلن ددتن  دد اكت، ا دد عجت خت،   يــو الــذل  ــاه  فال 

 . الن م  نه آم ال ت اك  ال  نة

 .ال   ة     ت آل ل  ا ست  ال     ت ال ت  -02
احددد  ال     دددان بخنفمدددت ح  م فددداس ا عج ددد  واال ددد عجتل يف   ددد  حغ ددد  ا ندددتس  دددت و -03

بعض ح ل اال  اتص م  حاهتب ا  نان ا      شرتكان معف  يف   دص وال حد   د دل 
ــــ حن ا عج دددد  م مامدددد  ودت ب فددددت و خمدددد حح   نددددل م دددد ق  يف ا   ددددتن  ــــد التح     ل ــــ   ن

 . يو الم ت مل آم نصوص ال ت اك  ال  نة  التدقيت    ل  ل ل لفظ الف واله 
الـــذل  صـــدر  ـــ  الم ـــ   لـــيس نو ـــا   الـــدا   ل أنـــوا   الخت فـــة ل ـــا ا ســـت  ال -04

ففدا  د  ل يف  أل اال ا الش  ية آم التح     ال  اية  الو وك  ا سـتحباك  اس الـة؛
 واملقادد  مدد    ددص ت ر بددل د ددل لكتفدد  تادد فت  امل دد   ا خامخدد  مدد   ددول ا حكددتس ا  ك خ خ

 .ا وب  ا عج   واال  عجتل قخق ا  اازن يف   اكل ب    ق احل   وا نت
  ك فدت يف ادتل ا  كد  ففا  د  ل يف حبدااب ا د  و الت دد      ا ست  ال له ال ا ت -04

بددتدا  واملعددتمو  وا  ف  ا دد عجتل فكدد   ويف اددتل املشتد  ا دد عجتل ن  ددي ويف اددتل ا ع
 .وا رتبخ  وا   اكواحل ب وا غزو 

  مية  م ية آم ت  ية الم         يفية    الش   ة اسس الية ل ا الن  ية  -04
 .ل   ة  ا ست  ال    ا ا   س با  الت االل ال      ت ا

خت  ف ماوادت  اال  عجتل     ح خ  نادل فتال  عجتل يف   ت ت االد قتد -07
وحركتن اإلميتن حكث  ح خ  و طارا، يف ا عاا   م  نا  اال  عجتل يف   ت ت املعتمو  

مبت حيقق  وا ُ نع  املطف ا ا  عت ر ب  ا نتس فكل نا ؛تعتمل معل ا ك تب ا ك ميوح ت خ  
 .  وتعبخ      وب ا عبتد  اوح حختا ا نتس يف املعتش واملعتد:ا غت   م  ا  ش    و ي

بعض ا نبختء وا   ل      قصص است  ال وا ُ نع  املطف ا ورد يف ا ق لن ا ك مي-08
داود و انس وما ل وحمم  ا ل ال و    د خف  :د خف  ا اوا وا  وس ومنف 

 ك   اص ا  عجتل بعض ا  دتا املؤمن  يف ماوادت  م      روي ال   كمت وردمجخعت، 
 . اص ا  عجتل امل دا   وحناادف      كمت  ُكِ تعتي دنف 
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بعدددض ا نبخدددتء وا   دددل د دددخف   أســـباك اســـت  الطفددد ا وا ُ دددنع  امل ا قددد لن ا كددد مي  كددد -09
وكدددددددد  ص املدددددددد دا   بدددددددديناادف  ا اددددددددوا وا  وس وا دددددددد عجتل بعددددددددض ا دددددددد دتا مدددددددد  املؤمن  

 .ومنفت مت  ا مش و  ومنفت مت  ا غ  مش و      املخ
 الم ـت   ي  المـد و   تنو  الخلاك اسل م آم الل    ال     المــ ــو  ه ل ـد ا  -21

  : ال   لل؛   د  أسالي
 ا مددد  باجددداب ا  ثبدددت و وحمددد  ر دددا ل ا نفدددي ا اددد  ح دددد  خمت  ددد  حمددد  ال ح ددد اب    

ددددددددددددد ع ا  طددددددددددددتء  و اال دددددددددددد  فتس اإلنكتر ح دددددددددددد اب  و ا ادخدددددددددددد  با ددددددددددددا  ا ع ابو  وا بخددددددددددددتن
وَم  ا ع تب مدد  و و حاددتء ت

َ
ا دد داا  ي اال  دد اء بت  ددتبق   و ا دد جتب  ا دد دتء مدد  املغ  او  امل

 حمتع املدددددد دا   و  ا فخمددددددت عدددددص ا دددددد دتا امل ددددد عج   ا  دددددد ك  بت اددددد حمث  مددددد  ا ادددددتحل 
 طتب  و  طدددددتب ا  اجخدددددل واإلرشدددددتد و ح ددددد اب اال نت  و ح ددددد اب احلاارامل ددددد عج   فكدددددتن 

نددددزول ا عدددد اب   و طددددتب  قخددددق طددددتب ا رت خ  و ا  دددد ك  بدددديحاال ا  ددددتبق    عظدددد  وا عاا
 .ل   م  ح ت خ  ااطتب اإل ي املدددُاج وو ادل
  ـــد   الم ـــت   ي  المـــد و    المــ ــــو  ه ل ـــد ا  ال ـــ    تنـــو  الخلـــاك النبـــول-20

 :؛ ال   للأسالي 
 طددتب اال دد مت   و وا ع ا  طتب ا   ددتمح و  طددتب ا  ع خددل وا    دد  و ااطددتب ا  ع خمي  

و دد ا فخمددت عددص  (ا  دد ر ي)ااطتب ا عم ددي و  طددتب ا  ددؤال واال    ددتر و  ألددد ار و با ت
ااطددتب ائزئددي  و ااطددتب ا ك ددي ا عتس فكددتن امل دد عج  الا دد دتا امل دد عج   حمتع املدد دا  

 طتب دددد ل ا بددد ائل  و  طدددتب ا  ادددهخح وامل اجعددد  و ااطتب ا  قفدددي ا عم ي و ا   ادددخ ي
 .  مدددددددد دا   امل دددددددد عج   ا كدددددددد مي املدُدددددددددداجعل ااطددددددددتب ا نبددددددددا   ك فت مدددددددد  حندددددددداا املشدددددددد ود 

ا ســــت  ال آـــم اللــــ    ال ــــ    آيمـــا  خــــص الــــد ا   المــــد و   ز الوتــــو  تمي ـــ-22
  :الن ا؛الم ت   ي    د   صائص

ا  بط بددددد  ا ددددد نخت  و املنفجخ  يف معتئددددد   طدددددي اال ددددد عجتليف ففددددد  اال ددددد عجتل و  ا اا عخددددد   
    ار مبددددددددددد ح و ا  ددددددددددد ك  مباددددددددددد ر ا   قدددددددددددي وا  شددددددددددد    و ح مخددددددددددد  ا ثدددددددددددااب وا عقتبو  وا   ا
احل ص د دددل   ا ددد   و بددد ل ائفددد  وا ا ددد    هقخدددق ا غت ددد  و وا غت   ا ددد ف ووددداح و امل ؤو خ 

اختدددت   و ا ثبت  ودددد س ا  نتزل و ا  فق وا  ددد  مددد  املددد دا   امل ددد عج  و  املددد دا   امل ددد عج  
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 .ا ق ار يف احلك  د ل امل دا   امل  عج  
ـــن ة المل ـــ  ز الوتـــو  ا ســـت  ال آـــم تمي ـــ -23  آيمـــا  خـــص الـــد ا   المـــد و   ال  

 :الن ا؛الم ت   ي    د   صائص
ا  نا  يف احلكدددددد  ا شدددددد دي  و ا  و دددددد  يف ا  خددددددتر ا   ددددددتال ااتادددددد  بت  عجددددددل واال دددددد عجتل   
ا  خطخط  و م ادتا مقتاد  ا شد  ع  اإل دومخ  و ا شمال واال د خعتب ئااند  احلخدتا املخ   د و 

اإلميدددددتن  و مق  دددددل احلتل م اددددددتا و "ا بندددددتء ا رتاكمدددددي"اال ددددد م ار   و امل ون  و ا عتملخ  و   م  قبل
 .حهنت ح و خ  و بت غخبخت 

نع وواح ا   اف وا غت ت  م  ا عمل ا  دا   بدل ا بد ء بدل  ع دا مط بدت، شد دخت، وحنل  -24
 نبغي حْن  كاَن   ص ا اواح م  قٌ  واتبدٌت يف دقدل ا  ادخد  و  بل  ندل ححد  ا  دبتب ا ديت 

 .ش دت، متن  و ا  ا  دتا يف اال  عجتل املنفي دنل 
 نع ا   تدا ا  دتا م  ا نااص ا ااردا يف بتب ا نفي د  اال  عجتل  ي اال  زاس مبت -24

 ِ     ه  آم ال تاك  ال  ن ة  نما يو دليل تأ يد   لزاا     ورد ا نفي د  اال  عجتل فخل 
  خل م  وك  ص مت ورد يف بتب ا  عجل املن وب  تلبيت الن م  المن  أثناه المارسة الد و 

تنبخل وت ك  بت قااد  ا ك خ  ا يت رمست  طاط د      اعح ا قختس د خفت ملع ف  م  
 .  عجل ا  دتا وم  حي رون اال  عجتل

    ال ا  ــة الـــد ا  أل مـــال   الد و ـــة أثنـــاه الليـــاا   ـــا أ    ـــد الفـــ ا  الن ـــا   تبـــ  -24
ار يف ااطدي   ا و   وإلادوح ا عمدل   د ع  ادت ا د دتا  ي ال ملند  اال د م  ت  ر  ش  ية 

  ندددل  دد   ظفددد    دد دتا يف  ددد    داا دد  اال ددد عجتل ا دديت ال ُ م ْ   بددل متتمدددل و  ا ت دد  مددد 
ا دد دا  مدد  حفعددتل املدد دا   وبخادد  ا دد داا مددت  ُاجدد  د ددخف  امل اجعدد  وا ددتورا ا دديت ُ قوددق  دد  

قتمت ا دمدددددتل وتكان  ا اددددد  ت ا نخدددددت  وا ددددد اددددده  ا ددددد داا وا  ددددد ح بنجتحفت و  دددددص  
امل اجعد  وا دتورا مد  ا د دتا   دل ا   دل هد  اشد ف  بد  ا ندتس د مفد  وف  ف  ونادهف  

و عتمدددددددددد  امل دددددددددد م  ففؤالء مدددددددددد  ا نتادددددددددده  ا دددددددددد    ُ ْ رتشددددددددددْ   ل و ك تبددددددددددل و   ددددددددددا ل
 .ب اجخفف  و ُااق بيمتن ف  يف ا ناح

    دددد داا اإل ددددومخ  وا  شدددد اف  نع اج فددددتد ا دددد دتا ودم فدددد  يف ا  را ددددت  امل دددد قب خ-27
م  قب فت   ددتد  كثدد ا، يف معتئدد  معا ددت  ا عمددل ا  دا  ووودد  مشدد و   اددوحي واوددح 
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ودتس  نفض بتمل  م  د ل كتف  ا اع ا مش و     دق مد  ا  ة د  اإل دومخ  املف   د  اد   
 .ا ك تب وا ُ نع 

 فماافقدددد   ــــه يـــو الصـــواك   تصـــنيل الم ـــت   ي  تب ـــا  لمــــا   تلد نـــه    النـــو   -28
ا ك تب وا ُ دنع  يف متخخدز حفعدتل امل د عج   وت دمخ ف  وفدق مع قد     دا ب ا د  ط  دق ا  ا د  
 ددد  ودداه  فكدددل  دددال حو فعدددل من ددداب  و ددد عجتل   ا متدددْت ن دددب ل   مع ق  فقددد  اددددحع 

املطتبق  ل فت كتف  امل  عجل  اال، وفعو، ع  ف مج  ، وت اخو، دد   وا ل بت ااف ا وئق بل
 .امل    امل  عجل  اال، وفعو، و ك ا م  املنتفق واملش ك وامل    ا عتاي حو امل    ا  ت ق

    ا ست  ال س وك ل مد و    ظ   آم صفات التنو ة تب  يذه الصفات ال   -29
 فا ت  اطئا    ا ل  تت  ن بة الصفة ل م تلد ث ت ا  تنو  ا قد   و  ص با  أ   

ا عنتد واإلا ار وا  خ    واال  فزاء واإلج اس وا  ع   وا ك ب وا  فض ا ت  حا خ  
  م  عج   ا ك تر واملش ك  واملنتفق  وا ت  ائفل و    ا ع   ووعف اإلدراك م  

 . امل  عجل امل   ا طخر و    ا عقل و  خفت ا ا ا   وا   بخس ك فت ا ت  ظت  ا يف
 نع ا  و دددد  امل دددد م  وا معدددد  اإل ددددومخ  دتمدددد ، واملنظمت  وامل اكز واملعت دددد  واملؤ  ددددت  -31

اإل ومخ  ا  مسخ  منفت وغ  ا  مسخ  وك  ص ائفاد ا   د   ك فت د خفدت م داا خ  خمتطبد  مجخد  
 .حانتف امل دا   امل  عج   كوًّ ح   ما عل وجف ل

نصوص ال تاك  ال  ن ة       ود الـن ج  اتـل ل يفيـة الت االـل الـ   استل اه  دل-30
ِ د   الم ــــــــــت  ل  الم ــــــــــت  ل الم اند  الم ــــــــــت  ل الم ت ْز  الم ــــــــــت  ل المف 

 .دل س   يهال ايل  الم ت  ل الم  
    قيــاا الد لــة الم ــ مة  ال  ات الم ــئولة  التلو يــة  تل ــي  ال مــل الــد ول -32

   ددت    ــة ال مــة  اصــة تت  ز  توليــد الخلــاك  نو يتــهتل ــي  تخصصــم تتول   ــل  
بقدد ر كبدد  يف ا ااددال  ي جيدد ا   فتبخدد  نتفعدد  ومددؤا ا  ددال ال و اتددل مث ب  ددل ا  خاددص 

 .وا  اجخل
ا دددددد داا   احخدددددد  ال تعددددددتي مبق  ددددددختتل و اازمددددددل  نبغي حْن  كددددددان حول املاوددددددادت   نع -33

ا  دا   وحو دددطفت ول   ت ففا ا ادددل وا  دددتس و  ا ماودددا   دددل م ط بتتدددل ا ددديت مددد  حو دددت 
ا  فددد  ا ادددهخح  ناددداص ا ك دددتب وا ُ دددنع  مث ا  طبخدددق ا  ددد خ  ا ددد     تكدددز د دددل ا  دددو  



التوصيات-النتائج –اخلامتة     440 

 .ت،    ال كث  م  ا نتس يف اإل وسا ك مي  ا  تو   ا يت كتنت  بب
 آإ   أ ل استفاد      ال مل   ا آم الوتو  الن ج است ا ة    ت ال   ل سوله-34

الــد و   لــ  ا  ت ال  ت ــاه صــور ا ســت  ال الم اصــ    التم تتلــا ت الــ  الــا  ــاه آــم 
ـــــــــن ة يـــــــــو  ا تبـــــــــا    ا  تـــــــــدا  آإ   ا تبـــــــــا  طا ـــــــــة  :نصـــــــــوص ال تـــــــــاك  ال  

 . ل سوله    نِّما ا  تدا  الخالفة    ل سوله
 نع اار ا  عجتل كتف  امل دا   ا اارد  ك    يف ا ق لن ا ك مي وا ُ نع  املطف ا دو  فت -34

اســـت  ال  قـــ   ـــا  ســـببه  ـــدا آ ـــل واخقددد  ب هقخدددق تاحخددد  ال تعدددتي و فددد ادأ بت عباد ددد  
 .لتوليد  لوازاله  اللتضياتهأ  ت ل أ    ل لدى الم ت   ي  آم الف وا ا

 
ال
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 :ياتــالتوص

    ي حول ا م  وحو طل ول  أ و ي واخ ل  يف ا  و  وا ع   ب قا  ال تعتي  نع ا ااخ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ) :تبترك وتعتي  عبتدأ ا و   وا       تل تعتي ڳ ڳ ڱ 

ۆ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ 

 وم  ف خفت وات ا  وح وا نجتا وكل م    ب قااأ تعتي فيُواي ن  ي (0)(ۆ ۈ ۈ
ال االب  ا  و طت    ح بتب  قخقفت االد اتس بت ك تب ا ك مي وا ُ نع  املطف ا واإلتبت   مت

 .ا   ب  وا   ك  يف نااافمت واال رتشتد ا ا  فمت يف املعتش واملعتد
   ا   املاوادت  ا بهثخ  ا  ت خ  وا يت  ي مبثتب  مقرتحت  ظف   ا بتحث  ب ر  تاايكمت

 : ه خل مل  دا    أ ا  را   و يحانتء ا 
 .(2).ا  عجل املش و  درا   ددا  :ماوا -0
 (.درا   فقفخ  ددا  )وححكتمل ا  قفخ   (3)حناا  اال  عجتل:ماوا -2
تطبخقخدددد  ددا ددد  د دددل ا حتد ددددث كمل درا ددد  أ حُ رُ اَ ا  قدددامي ا  دا  م فامل اُ :ماودددا -3

 .يف ا عمل ا  دا    اهتب  ا نبا   ا ااردا يف تقخخ  ا   ال
 .يف ا عف  ا نبا  وكخ خ  معتئ ل درا   ددا  مظت   اال  عجتل ا  خت ي :ماوا -4
 .االح  تب د ل ا  دتا امل  عج   درجتتل وححكتمل:ماوا -4
ا عنكباتخدددد  يف تاجخدددل املع فدددد  اإلن ددددتنخ   ي دور حم كددددت  ا بهدددث د ددددل ا شدددبك  :ماودددا -4

منددددت   تطبخقخدددد  مدددد  اا مدددد  املع فخدددد  ا دددديت تقدددد مفت حم كددددت  )اال دددد عجتل ا  كدددد   وا  دددد اكي
 .(ا بهث

د دل دال   ا   تال ا ُ غا   د ل ا ت  ا  ادخ  امل  عجل درا   تطبخقخ  ددا د  :ماوا -7
 .ا حتد ث ا نبا   ا ااردا يف اال  عجتل

 .اال  عجتل ا  ك   ا  دا  يف ا اا   املعتا  املظت  أ ا اتر ا عو :ماوا -8
 .اال  عجتل ا   اكي ا  دا  يف ا اا   املعتا  املظت  أ ا اتر ا عو :ماوا -9

                                 
 .030: ل  ا ن تء ارا  (0)

 .وج   ا بتحث  ححتد ث نبا   كث ا ت دا  ي ا  عجل املش و  و ي ت  هق اْن تُ  د ببهث م  قل (2)

 . حناا  اال  عجتل     ا حكتس ا  ك خ خ  اام   (3)
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 .مظت   اال  عجتل يف ا  داا ا ن تئخ  املعتا ا ا  بتب ا اتر ا عو :ماوا -01
   دد دتا رجددتال، ون ددتء، وا  ا دد  فخفددت م  وددم   نشددتء م اكددز ومعت دد  ا  دد ر   واإلددد اد  

ا  خطدخط   د داا اإل ومخ  وا  شد اف م د قب فت ب ي ددخس دددتا حك دتء  دتدرون د دل  قخددق 
  .دتملخ  اإل وس ك  ت    ت  ا  تمت 

  
 ال
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 ( )الكرمية فهرس اآليات القرآنية   

 

 الصفحة اسم السورة اآليات الكريمات الرقم
ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )  

 (ڄ ڄ

 902 الفاحتة

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) 9 ٱ ٻ ٻ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڦ ڦ  (ٹ ڤ ڤ ڤ 

 643 البقرة

ڤ ڤ ڦ ڦ) 6  902 البقرة (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
چ ) 4 ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 (چ

 26 البقرة

ڳ ڳک ) 4 ڻ ک ک ک گ گ گ گ ڳ   94 البقرة (ڳ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ) 3

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  (ڭ ڭ ڭ 

 2 6 البقرة

ۋ )  7 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

 (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

 944 البقرة

ۋ ۇ ) 8 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

 (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

 492 البقرة

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ) 2

 (ڃ ڃ ڃ چ چ چ

  94 البقرة

ڤ )  0  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 (ڦ ڦ ڦ ڦ

 934 البقرة

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )    ى ائ 

 (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

 76 البقرة

                                 
 .الكرمية حبسب ترتيب أمساء السور واآليات يف املصحف الشريففهرسة اآليات  ( )



.الكرمية فهرس  اآليات القرآنية   443 

ڱ ) 9  ڳ ڳ ڳ  گ گ گ گ ڳ  ک ک 

 (ڱ ڱ ڱ

 24  البقرة

ڀ ) 6  ڀ ڀ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ٱ ٻ ٻ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 (ڤ ڤ ڦ

-86-26 البقرة
 24-
9 6 

 70  البقرة (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ) 4 
ڭ ) 4  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۆئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ې ى ى ائ ائ ەئ  ې  ۉ ې ې 

 (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

  7 البقرة

ۆ ۈ ۈ ٴۇ) 3  ۆ  ۋ ۋ ۅ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ائ  ې ى ى ائ  ۉ ې ې ې  ۅ ۉ 

 (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 98  البقرة

ۅ ) 7  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۆ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 (  ۅ ۉ ۉ ې

 30  البقرة

ٺ ) 8  ڀ ڀ ٺ  ڀ  ٻ پ پ پ پ ڀ  ٻ ٻ  ٱ ٻ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

چ  ڃ ڃ ڃ چ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 (چ

 
 البقرة

 
 99 

ڍ ڍ ڱچ ) 2   0   البقرة (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې) 90   4 البقرة (مت ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
9   

چ چ چ گ)  997 آل عمران (ڃ ڃ چ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ) 99

 (چ چ

 997 آل عمران
632 

 670 آل عمران (ی ی ی ی جئ حئ) 96
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پ ) 94 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

 (ڀ ڀ ڀ ڀ

 44 آل عمران

ٹ )  94 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 (ڤ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 68 آل عمران

 
 
93 

ى  ۋ) ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ائ ائ   (ى 

  8  آل عمران

ڌ ) 97 چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  گ گ گ  ک ک 

ۀ ۀ ہ  ڻ ڻ  ڻ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 (ہ ہ ہ

 
 

 آل عمران

 
 
 60 

 70 -42  آل عمران (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   ) 98

ٿ ٿ ٹ ) 92 ٹ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 (ڃ ڃ چ چ

 

 آل عمران

 
964 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ) 60

ى  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

 (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 

 آل عمران

 
948 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ )  6

 (ۆئ ۈئ
 44  آل عمران

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ) 69

ې ى  ۉ ې ې ې  ۅ ۅ ۉ 

ۇئ ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  (ۆئ 

 
 النساء

 40 
67  
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ٹ ٹ ٿ) 66  46 النساء (ٿ ٹ 
ڇ ڍ) 64  37 النساء (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ) 64

 (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
 499 النساء

ې ) 63 ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

 (ى
 43  النساء

مئ ) 67 ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

خت مت ىت يت ىئ يئ جب حب خب مب ىب  يب جت حت 

 (جث مث ىث

 
 النساء

 

 79 

ڀ ) 68 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ٹ  ٿ ٿ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ڤ ڦ ڦ  (ٹ ڤ ڤ ڤ 

 
 النساء

 
493 

ڱ ) 62 ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
 644 النساء

 

ې ې ې ) 40 ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

وئ وئ  (ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
 493 النساء

 93  النساء (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)  4
ڍ ڌ ) 49 ڇ ڇ ڇ ڍ  چ ڇ  ڃ چ چ چ 

 (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
 670 النساء

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ) 46 ڈ ڈ ژ ژ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڭ ڭ ڭ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ہ 

 (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 

 النساء

 

 94 
 3  
 33 
 37 

ڳ ) 44 گ گ ڳ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

ڻ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 

 النساء

9 3 
949 
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ۀ ہ ہ ہ ہ ھ   (ۀ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ) 44

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  (ې ې ې ى 

 النساء   
 

 96 

 

ہ ہ ہ ھ) 43  80 النساء (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ) 47 ڭ ۇ 

 (ې ې ې ې ى ى ائ ۅ ۉ ۉ

 92  النساء

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٱ) 48

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 (ڤ ڤ ڤ

 

 النساء

 

 40 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ) 42

 (ڱ ڱ

 948 النساء

  7  النساء (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) 40
 
4  

ېئ ېئ ىئ ىئ ...) ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

 (ىئ ی ی ی ی

 814 املائدة

 
49 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ...)

ک  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڌ 

 (گ گ

 7  املائدة
632 

ۓ ) 46 ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

 (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

  املائدة
9 0 

ڌ ڌ ڎ ڎ ) 44 ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ک ک گ گ گ گ ژ ڑ ڑ ک ک   (ڈ ڈ ژ 

 04  املائدة

ڍ )  44   67 املائدةڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 



.الكرمية فهرس  اآليات القرآنية   440 

 (ڍ ڌ ڌ

ڱ ڱ) 43 ڳ ڱ  گ گ ڳ ڳ ڳ   0   املائدة (ک ک گ گ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ) 47  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 (ہ

 96 املائدة

 96 األنعام (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ٺ) 48
ٿ ٿ ٿ ) 42 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 (ٿ ٹ ٹ ٹ

 6 9 األنعام

مب ) 30 ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 

جح ىب يب جت حت خت مت  ىت يت جث مث ىث يث حج مج 

 (مح جخ

 
 األنعام

 
 82 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٱ)  3

ڤ ڤ ڤ ڦ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڀٺ 

 (ڦ ڦ ڦ ڄ

 

 األنعام

 
963 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) 39

ۆ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ې  ۉ ې ې  ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ى ائ ى   (ې 

 

 األنعام

9 0 
964 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ) 36 ۇ ۇ ۆ ۆ  ھ ھ ے ے ۓ 

 (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

 697 األنعام

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) 34

ہ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڱ ڱ ڱ ں ں 

 (ہ ہ

 

 األنعام

 
637 

ڤ ) 34 ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڍ ڍ ڌ ڌ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 (ڎ ڎ

 

 األنعام

 
9 9 
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ۋ ۅ ۅ ) 33 ۈ ٴۇ ۋ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ەئ ەئ وئ وئ ۉ ۉ ې  (ې ې ې ى ى ائ ائ 

 3 9 األعراف

 949 األعراف (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ) 37
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ۆ) 38  499-960 األعراف (ۋ ۅ ۅ ۉ 

ائ ) 32 ۉ ې ې ې ې ى ى  ۅ ۉ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ائ ەئ

 (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

 

 األعراف

 
 72 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )   70 ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 (ڈڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 72  األعراف

ڍ )  7 ڇ ڇ ڇ ڇ  چ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ک  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ۀ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

 (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 

 

 األعراف

 
 
993 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ) 79

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۉ ې ې 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 (ی

 

 

 األعراف

 
993 

ڄ ) 76 ڄ ڄ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڇ ڇ ڇ  چ چ ڇ  ڃ ڃ ڃ چ چ  ڃ  ڄ 

 (ڍ ڍ ڌ

 

 األعراف

 
 80 

ڳ ) 74 ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 80  األعراف
993 

 902 األعراف (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ) 74
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ڀ ڀ ڀ ) 73 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

 (ٺ ٺ ٺ ٺ

 6 األعراف

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ) 77

 (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۇ ۇ ۆ

 406 األعراف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ) 78

 (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 670 األنفال

ے  ڻ) 72 ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ 

ۆ ۇ ۇ ۆ   (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 963 األنفال

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ) 80

وئ  ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

 (ۇئ

 

 األنفال

 

670 

ۉ )  8 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

 (ې ې ې ې ى ى ائۉ 

-87  األنفال
 88-
998-602 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ) 89

 (ېئ ېئ

-88  األنفال
998 

ۉ ) 86 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

 (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

 
 األنفال

 

406 

ې ) 84 ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ۋ ۅ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۈئ  ۆئ ۆئ ۈئ  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

 
 األنفال

  7-
 49 

ۅ ۉ ) 84 ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۆ ۈ 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ  (ۉ ې ې 

 7 9 التوبة

ڀ ) 83 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

 (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 664 التوبة
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ڤ ) 87 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 (ڦ

  63 التوبة

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ) 88

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  (چ چ 

  63 التوبة

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ) 82

ڳ ڑ ک ک ک کگ گ گ  گ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 (ڻ ڻ

 
 التوبة

 

 

929 

ڀ )   20 پ ڀ ڀ  پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

ٹ  ٹ ٹ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ڀ ٺ ٺ ٺ 

 (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 
 التوبة

 

929 

پ )  2 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  پ ڀ 

 (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 
 التوبة

 

943 

ۆئ ) 29 ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 (ی ی

 

 التوبة

 

4 3 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ) 26

ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڱ   (گ گ گ ڳ ڳ 

 23- 4 يونس
 24-
904 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) 24

 (ھ ھ ے ے ۓ ہ ہ ھ ھ 

 637 يونس

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) 24

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ائ  ې ى ى  ې ې ې  ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ 

ېئ  ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

 
 يونس

 20-
994-
9  -
990 
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جب  ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

 (حب خب

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ) 23

 (ک ک ک

 648 يونس

ڀ ڀ ڀ ) 27 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

 (ٿ ٹ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 0   يونس

ڄ ) 28 ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 (ڄ ڄ ڃ ڃ

 82  يونس

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں) 22  637 هود (گ گ ڳ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ) 00 

ائ ەئ ەئ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ  (وئ 

 
 هود

 

 72 

 
 
 
 0  

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ )

يئ جب حب پ    حئ مئ ىئ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٹ ڤ ڄ  ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ

ژ ڑ ڑ ک ک  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڇ ڍ 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 
 
 
 هود

 

 

999-
643 

ں ں ڻ ڻ ڻ ) 09  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ھ ے ے ۓ ڻ ۀ ۀ  (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 72  هود

پ ڀ ڀ ڀ ڀ) 06  پ  ٻ ٻ ٻ پ پ   ٱ ٻ 

 (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 6 9 هود
 

 86  هود (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ     ) 04 
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ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب ) 04 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  يب جت حت پ پ پ  ٻ ٻ  ٱ ٻ ٻ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ 

ڇ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 (ڇ ڇ

 

 

 هود

 

 

62  

ېئ ېئ ىئ) 03  ىئ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

مب  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب  ىئ 

 (ىب يب

 

 هود

 

47 

 9 9 هود (حخ مخ جس حس خس مس حص مص) 07 
(خب مب ىب يب جت حت خت) 08 

  يوسف  

ک ) 02  ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڇ ڇ 

 (ک ک ک گ گ

  يوسف

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ) 0  

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

 (ۉ ې ې ې ې

 
 الرعد

 

 96 النحل (ۇ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)    
ڦ ) 9   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 (ڦ

 7   النحل

ژ ) 6   ڈژ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ھ ھ ھ ھ ے ے  ہ ہ  ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ائ ەئ ەئ  ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

 
 
 

 اإلسراء

 
 
 
996 
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مئ ىئ ىئ ىئ ی  ی یی جئ حئ 

 (ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت

ڦ ) 4   ڤ ڤ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 (ڦ

 966 الكهف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ) 4  

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺٺ  ٺ 

 (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

  الكهف

968 

ڃ ڃ ڃ چ) 3    960 الكهف (ڈ چ ڄ ڃ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ) 7   ڭ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ھ ھ 

ٴۇ ۋ ۋ  (ۅ ۅ ۆ ۆ ۈ ۈ 

  4 الكهف

ۆئ ۈئ ۈئ ) 8   ۆئ  وئ ۇئ ۇئ  ائ ەئ ەئ وئ 

 (ېئ ېئ ېئ

 47  الكهف

     الكهف (ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ) 2  
 678 الكهف (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ) 90 
ھ ھ ے )  9  ھ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 (ے

 4 الكهف

ۇ ۇ ۆ ۆ) 99   3 الكهف (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ) 96 

ى ائ ائ ەئ ەئ  ۇئ ې ى  وئ وئ ۇئ 

 (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

 

 

 

 الكهف

 

 

    

 63  الكهف (ڳ ڳ ڳ ڳ) 94 
گ ڳ) 94   966-2   مرمي (ک ک ک ک گ گ گ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ) 93  ڌ ڌ ڎ ڎ 

 (ک گ گ گ گ ڳ

 697 مرمي
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ے ۓ) 97   908-964 طه (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

 7 طه (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) 98 
 40 طه (ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ ) 92 
ھ ھ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ں) 60  ہ ہ  ہ ہ 

 (ھ ھ ے ے

- 4   طه
9 6 

ڀ ڀ  )  6  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

 (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 4   طه
 3  

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) 69 

 (ھ ھ ھ ے ے

 949 طه

- 4- 44 األنبياء (ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ) 66 
46-26-
904- 23 

خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح ) 64 

 (جخ

 63  احلج

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) 64 

 (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 87  احلج

 

 63 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ )

ھ  ھ  ھ  ۀ ۀہ ہ ہ ہ  ڻ ڻ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  (ھ 

 

 احلج

 

9 0 

 96 املؤمنون (ۈ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ) 67 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ    ) 68  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

 (ڦ ڦ ڦ ڦ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 909 النور

ہ ہ ہ ہ ھ ) 62  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

 

 النور

 

9 4 

 670 النور (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ) 40 
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ٺ )  4  ڀ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   (ٺ ٺ ٺ ٿ 

 670 النور

ڄ ) 49  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

چ چ چ چ ڇ  ڃ ڃ ڃ  ڇ ڇ ڃ 

ک  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

گ گ  (ک ک ک گ 

 
 النور

 

496 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڑ) 46  ڑ ک 

 (ڳ ڳ

 46  النور

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ) 44 

 (وئ

   9 الفرقان

 969 الفرقان (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ) 44 
ڎ ڈ) 43   86  الشعراء (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
 94 الشعراء (پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) 47 
وئ  ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ) 48  ەئ 

 (وئ ۇئ ۇئ

  الشعراء

ٿ ) 42  پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٿ ٹ

 (ڦ

  الشعراء

 84 

 87  الشعراء (ی ی ی) 40 
ۅ )  4  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

 (ۉ ۉ ې ې

 42 النمل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) 49 

ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ   (ٹ ٹ 

 
 النمل

 
994 

ڻ ) 46    ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 
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ہ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

ڭ ڭ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ   (ھ 

 83  النمل

ڄ ) 44  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 (ڃ

 643 النمل
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 ( )فهرس األحاديث النبوية الشريفة

 

 الصفحة مصدرها طرف الحديث الرقم
ا،أ     ات  ر ْون  ه ذ   46 صحيح ابن خزمية ...م ْن م ات  ع ل ى ه ذ 
 98 البخاريصحيح  ...ي  ْوًما ُأِتي  ع ْبُد الرَّْْح ني ْبُن ع ْوٍف  6
 6 3 جممع الزوائد ومنبع الفوائد ...أ ْخريُجو ا ي  ُهْود  أ ْهلي اْلْيج ازي  3
 386 سنن الرتمذي ...أ بُو ب ْكرٍ  : بمميتأ ْرح ُم أُمَّيت 6
 98 صحيح البخاري ...ف إيْن ت ُك ص اْلي ةً أ ْسريُعوا بياْلْين از ةي، 5
 9 3 صحيح مسلم ...أ ْعج ْلن ا الرَُّجل   4
   6 صحيح مسلم ...اْلُمْسليميني  ُجْرًما أ ْعظ ُم اْلُمْسليميني  في  9
مي  9 ْسَل  ْ ُغرَّةي اْْلي ك  في حي َل    5  سنن أيب داود ...أ ق  ت  ْلت ُه بيسي
ْ اْلم ْوت  دي أ ْكثيُرْوا ذيْكر  ه ا 8  99 سنن ابن ماجه ...مي اْللَّذَّاتي ي  ْعِني
 44 السنن الكربى ...أ ك ْلت  ريبًا 1 
نُ ُهمْ      331 سنن أيب داود ...أ ْكم ُل اْلُمْؤمينيني  إيمي انًا أ ْحس 
 34 شرح السنة ...آد م  ُخليُقوا ع ل ى ط ب  ق اتٍ أ َل  إينَّ ب ِني  6 
 93  صحيح البخاري ...أ َل  ُكلُُّكْم ر اٍع و ُكلُُّكْم م ْسُئوٌل ع ْن ر عييَّتيهي  3 
 49 صحيح البخاري ...إينَُّه ميْن أ ْهلي النَّاري أ م ا  6 
 1  مسند اْلمام أْحد بن حنبل  ...أ ُمت  ه وُِّكون  فييه ا ي ا اْبن  اْلْ طَّابي  5 
مٍ   أ م ر  ر ُسوُل اللَّهي  4   93 مسند اْلمام أْحد بن حنبل ...ض ع ف ة  ب ِني ه اشي
ق ة    أ نَّ النَّبي  9   644-99 السنن الكربى ...ت  ع جَّل  مين  اْلع بَّاسي ص د 
 696 سنن أيب داود ...م ر بياْبن ص ائيد   أ ن اْلنَّبي  9 
 648 مسند اْلمام أْحد بن حنبل ...أ نَُّه ق ديم  ميْن س ف ٍر ل ْيَلً  8 
 96 صحيح ابن حبان ...أ يَّاُم ميًًن أ يَّاُم أ ْكٍل و ُشْربٍ  61

                                 
 .اهجائي االشريفة مرتبة ترتيباألحاديث  ( )
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ر    6  654 سنن الرتمذي ...ل ُه  ع جَّل  إيذ ا أ ر اد  اللَُّه بيع ْبديهي اْلْ ي ْ
 9 3 الصغري اْلامع ...إيذ ا ج ام ع  أ ح دُُكْم أ ْهل هُ  66
 19  مسند اْلمام أْحد بن حنبل  ...ف َل  ت  ْقضي  إيذ ا ج ل س  إيل ْيك  اْلْ ْصم اني  63
 648 صحيح البخاري ...ف َل  ت ْدُخلْ  ؛إيذ ا د خ ْلت  ل ْيَلً  66
 91 صحيح مسلم ...إيذ ا قُ رِّب  اْلع ش اُء و ح ض ر تي الصََّل ةُ  65
ةي  69  314-644 لنسائيلسنن اجملتىب  ...إيذ ا ك ان  اْلْ رُّ أ بْ ر د  بيالصََّل 

ع  ع ش اُء أ ح ديُكمْ  69  91 صحيح مسلم ...إيذ ا ُوضي
 659 مسند اْلمام أْحد بن حنبل ...أُمٌَّة م ْرُحوم ةٌ إينَّ أُمَّيتي  68
ْرن ا أ ْن نُ ع جِّل   31  398-646 اْلامع الصغري ...إينَّا م ْعش ر  األ ْنبيي اءي أُمي

 95 صحيح البخاري ...إينَّ الشَّْمس  و اْلق م ر  آي  ت اني ميْن آي اتي   3
ُر  36 م  الَّذيي ق  ت  ل ُه اْلْ ضي  4 صحيح مسلم     ...طُبيع  ك افيرًاإينَّ اْلُغَل 
 38 سنن أيب داود ...ق  ب ض ه اإينَّ اللَّه  خ ل ق  آد م  ميْن ق  ْبض ٍة  33
ع ْثِني ط عَّانًاإ 36  61  شعب اْلميان ...نَّ اهلل  ت  ع اَل  َلْ  ي  ب ْ
 331 سنن أيب داود ...إينَّ اللَّه  ر فييٌق ُيُيبُّ الرِّْفق   35
 383 جممع الزوائد ومنبع الفوائد ...اللَّه  ُهو  اْلُمق وُِّم،أ وي اْلُمس عِّرُ نَّ إي  34
 95 صحيح البخاري  ...َلْ  ي ُكْن ي ْسُرُد اْلْ دييث    إينَّ ر ُسول   39
رُ  39  63  صحيح البخاري ...إيْن ر أ يْ ُتُمون ا َت ْطيُفن ا الطَّي ْ
 39 صحيح مسلم ...ب ُُّهم ا اللَُّه و ر ُسولُهُ إينَّ فييك  خ ْصل ت  نْيي ُيُي  38
 393 جممع الزوائد ومنبع الفوائد ...ةٌ يل  سي ف   مْ كُ دي ح  أ   دي ف ي  ة و  اع  السَّ  تْ ام  ق   نْ إي  61
 696 األدب املفرد ...إيذ ا ات َّب  ْعت الرِّي  ب ة في اْلنَّاس إينَّك  6
 659 كنز العمال ...م ْضُرْوب ةٍ إينَّكي س م ْلتي اْللَّه  ِلييج اٍل  66
ُمون  إييل 63  19  صحيح مسلم ...إينَُّكْم َت ْت صي
ْثُل اْلو اليدي  66  694 سنن ابن ماجه ...ليو ل ديهي  إيَّنَّ ا أ ن ا ل ُكْم مي
 694 مسند اْلمام أْحد بن حنبل ...إيَّنَّ ا بُعيْثُت ُمع لِّميا 65
 694 التمهيد ملا ف املوطم من األسانيد ...ُمب شِّراإيَّنَّ ا بُعيْثُت ُمع لِّما  64
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 63 صحيح البخاري ...لمْ ح  تَّ الْ بي  مُ لْ اْلي ، و   مْ لُ ع  ت   الْ بي  مُ لْ عي الْ  اَّ َّن  إي  69
 45 صحيح البخاري ...إيَّنَّ ا اأْل ْعم اُل بيالن ِّيَّاتي  69
 65  املستدرك على الصحيحني ...أُميْرُت بياْلع ْفوي ف َل  تُ ق اتيُلوا اْلق ْوم   إيّنِّ  68
 9 3 صحيح البخاري ...إيّنِّ ذ اكيٌر ل كي أ ْمرًا ف َل  ع ل ْيكي  51
ث    5  99 صحيح مسلم ...إيّنِّ ر أ ْيُت ك م نَّ دييًكا ن  ق ر ّني ث َل 
 644 صحيح البخاري ...إيّنِّ ُمت  ع جٌِّل إيَل  اْلم ديين ةي  56
 9 6 شعب اْلميان ...فموغيْل فيه برفقٍ لدِّين  متنٌي إنَّ هذا ا 53
 6 3 مسند اْلمام أْحد بن حنبل ...إينَُّه س ي ْمتييُكْم إيْنس اٌن ي  ْنظُرُ  56
 696 األدب املفرد ...إييَّاُكْم و الظَّنَّ  55
 8 3 سنن الرتمذي ...ادُْع اْلق ْوم  ف م ْن أ ْسل م   54
 655 داودسنن أيب  ...اقْ ر ُءوا ف ُكلٌّ ح س نٌ  59
 36  صحيح البخاري ...اْنط ليُقوا ح َّتَّ ت ْمتُوا ر ْوض ة  خ اخٍ  59
ْن الش ْيط ان 58 -88 -6  مسند أبو يعلى  ...الت مّنَّ ميْن اهلل  والع ج ل ُة مي

311 
ر ةي  41  59 سنن أيب داود ...الت ُّؤ د ُة في ُكلِّ ش ْيٍء إيَلَّ في ع م لي اِْلخي
دٌ اْلْ ْمُد   4  93 سنن أيب داود ...ليلَّهي كيت اُب اللَّهي و احي
اءي  46  56 -9   مسند اْلمام أْحد بن حنبل ...الَّذيي ع ر ض  ع ل يَّ أ ْصح اُبك  ميْن اْلفيد 

 96 صحيح البخاري ...السَّف ُر قيْطع ٌة ميْن اْلع ذ ابي  43
 99 سنن ابن ماجه ...اْلظُّْلُم م ط ل  اْلغ ِنيُّ  46
ث ةٌ  45 ٌد في اْلْ نَّةي ؛اْلُقض اُة ث َل   99 سنن أيب داود ...و احي
ر  م ا فييه   اللَُّهمَّ إيّنِّ  44 ي ْ ر ه ا و خ  ي ْ  95  صحيح مسلم ...اأ ْسم ُلك  خ 
ْر يلي  ذ ْنبي  ُكلَّهُ  49

 98 سنن أيب داود ...اْللَُّهمَّ اْغفي
ن ةً  اْلُمْهديي  ك   ْست  ع جل  إيَل   اْلُُْمع ةي اْلمُ  49   9 صحيح الرتغيب والرتهيب ...ب د 
  68 صحيح البخاري ...ب شُِّروا وَل تُ ن  فِّروا 48
 94 صحيح مسلم ...ُعم ر  ع ل ى الصَّد ق ةي  ع ث  ر ُسوُل اللَّهي ب 91
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يِّ   9   69 مسند اْلمام أْحد بن حنبل ...ب  ع ث  ن ا ر ُسوُل اهلل إيَل  النَّج اشي
ِبييمْ ب ْل  96  8   صحيح البخاري ...أ ْرُجو أ ْن ُُيْريج  اللَُّه ميْن أ ْصَل 
 35 صحيح مسلم  ...ك م ع اديني الذَّه بي  النَّاس  م ع ادين  َت يُدون   93
96  ُّ   3  صحيح البخاري ...ع ل ى الرَّجَّال ةي   ج ع ل  النَّبي
 66  صحيح مسلم ...السَّْبتي  خ ل ق  اللَُّه ع زَّ و ج لَّ الت ُّْرب ة  ي  ْوم   95
رُُكْم ق  ْرّني ُُثَّ الَّذيين  ي  ُلون  ُهمْ  94 ي ْ  89 صحيح البخاري ...خ 
ْهلي  خ طييئ يتي  ر بِّ اْغفيْر يلي  99 -16  صحيح البخاري ...يو ج 

 59-645 
ن ا  99  318 صحيح مسلم ...و ع ل ى ُموس ى ل ْوَل  أ نَّهُ ر ْْح ُة اللَّهي ع ل ي ْ
 318 السنن الكربى ...أن يمِت سمل النضر رسول اهلل  98
 46 صحيح مسلم ... (َل  :)ُسئيل  ع ني اْلْ ْمري تُ تَّخ ُذ خ َلًّ ف  ق ال   91
-649 صحيح البخاري ...و ُهو  ُمت  و سِّدٌ ش ك ْون ا إيَل  ر ُسولي اللَّهي   9

314-396 
ا 96 ل  ه ذ   96 سنن أيب داود ...ُُثَّ د ع اهُ  ؛ع جي
 8 3 صحيح البخاري ...ف م م ر  بياْلُقُدوري ف ُمْكفيئ تْ  93
 49 صحيح مسلم ...أ ْن نُ ْعتيق ه ا ف م م ر ن ا ر ُسوُل اللَّهي  96
ْيُل ْبُن ع ْمٍرو 95   69 مسند اْلمام أْحد بن حنبل ف م ت اُه ُسه 
ْبٍع و َل  ت زيدْ   ف اقْ ر ْأُه في  94  96 صحيح مسلم ...ُكلِّ س 
 649 مسند اْلمام أْحد بن حنبل ...ف ج ل س  ُُمْم رًّا و ْجُههُ  99
99  ُّ ني ب ِني ب  نْي  أ خ و ْي  ف  رَّق  النَّبي  655 صحيح البخاري ...اْلع ْجَل 
 94 مسند اْلمام أْحد بن حنبل ...ف ُكلُّ ذ ليك  َلْ  ي ُكنْ  98
 51 سنن الرتمذي ...إييل َّ  أ ح بُّ عيب اديي:ق ال  اللَُّه ع زَّ و ج لَّ  81
 331 سنن أيب داود ...ق  ت  ُلوُه ق  ت  ل ُهُم اللَّهُ   8
 46 ابن ماجه سنن  ...ها  اري ه  ن   ا ك  ه  لُ ي ْ ل   اءي ض  يْ ب   الْ  لى  ع   مْ كُ تُ كْ تر   دْ ق   86
ق هُ  83  63  صحيح البخاري ...ك ان  ر ُجٌل في ُغن  ْيم ٍة ل ُه ف  ل حي
 15  صحيح البخاري  ...يُ ع اليُج ميْن الت َّْنزييلي   ك ان  ر ُسوُل اللَّهي  86
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رَّدُ  ك ان  ر ُسْوُل اْللَّهي  85  95 األلباّن.خمتصر الشمائل احملمدي ...اْلك َلمُ  َل  ي سي
ر ةي  84  645 صحيح البخاري ...ك ان  ُيص لِّي الظُّْهر  بياْْل اجي
 94 سنن الرتمذي  ...ر ُسولي ك ان  الذِّر اُع أ ح بَّ اللَّْحمي إيَل   89
 96 صحيح مسلم  ...ك ان  الطََّل ُق ع ل ى ع ْهدي ر ُسولي اللَّهي  89
88  ُّ ر ةي  ك ان  النَّبي   9 صحيح البخاري ...ُيص لِّي الظُّْهر  بياْْل اجي
ريين   11   693 صحيح البخاري ...ك س ع  ر ُجٌل ميْن اْلُمه اجي
 659 فتح الباري ابن رجب ...ق ريْيبٌ لُّ م ا ُهو  آ ٍت كُ   1 
 49 سنن الرتمذي  ... ُكْل ي  ْومي س ْبعينْي  م رَّةً  16 
 648 سنن أيب داود ...َل  أ ر ى ط ْلح ة  إيَلَّ ق ْد ح د ث  فييهي اْلم ْوتُ  13 
رٍ  16    613جامع األصول من أحاديث الرسول  ...َل  ي  ب ْق ى ع ل ى ظ ْهري األ ْرضي ب  ْيُت م د 

 396-693 صحيح البخاري ...َل  ي  ت ح دَُّث النَّاُس أ نَّ ُُم مًَّدا ي  ْقُتلُ  15 

 395 صحيح مسلم ...ق ائيم ةً  َل  ت  ز اُل ط ائيف ٌة ميْن أُمَّيت 14 
ر أ   19   91 مسند اْلمام أْحد بن حنبل ...َل  ت  ْعج ْل ح َّتَّ ي  ب ْ
 9 3 صحيح البخاري ...ف  ر دَّد  مير ارًا .َل  ت  ْغض بْ  19 
 46 سنن الدار قطِن ...َل  ت  ْعج ُلوا ش ْهر  ر م ض ان  بيي  ْومٍ  18 
غيبات 1  

ُ
  693-396جامع األصول من أحاديث الرسول ...َل ت ليُجوا على امل

 65  صحيح مسلم ...َل  ي  ز اُل ُيْست ج اُب ليْلع ْبدي م ا َلْ  ي دْعُ     
يُن ظ اهيرًا م ا ع جَّل  النَّاسُ َل  ي  ز اُل  6    648 سنن أيب داود ...الدِّ
 655 غاية املرام ف َتريج أحاديث اْلَلل واْلرام ...ُيص لِّي ع ل ى  اْلم يِّتي إيذ ا ع ر ف   َل   3  
  613جامع األصول من أحاديث الرسول ...َل  ي ْطُرُق أ ْهل ُه ل ْيَلً  6  
ثٍ يُفيقيُه م ْن  َل 5   ْ أ ق لَّ ميْن ث َل   93 سنن أيب داود ...ق  ر أ  اْلُقْرآ ن  في
 331 صحيح البخاري ...ل ع لَّن ا أ ْعج ْلن اك   4  
-646-94 صحيح مسلم ...د ْعو ٌة ُمْست ج اب ةٌ  ليُكلِّ ن بي  9  

314-398 
 51 سنن الرتمذي ...الرُّوح  مَّا خ ل ق  اللَُّه آد م  و ن  ف خ  فييهي ل   9  
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 51 صحيح مسلم ...ل مَّا ص وَّر  اللَُّه آد م  ِفي اْلْ نَّةي  8  
 99 سنن أيب داود ...ل ْن ن ْست  ْعميل  أ ْو َل  ن ْست  ْعميُل ع ل ى ع م لين ا 61 
دي ُيُيلُّ عيْرض ُه و ُعُقْوب  ت هُ   6   99 سنن أيب داود ...يل ُّ اْلو اجي
 395 مسند اْلمام أْحد بن حنبل ...ك اْلُمع اي  ن ةي ل ْيس  اْلْ ب  ُر   66 
 98 سنن أيب داود ...ْيس  ليْلق اتيلي ش ْيءٌ ل 63 
 699 السنن الكربى ...ه ُؤَل ءي اأُلس ار ى م ا ت  ُقولُون  ف 66 
 56 -9   صحيح مسلم ...س ار ىه ُؤَل ءي األُ  م ا ت  ر ْون  في  65 

 99 صحيح مسلم ...ُمْسليٍم ل ُه ش ْيٌء يُريْيدُ م ا ح قُّ اْمريٍئ  64 
  68 صحيح البخاري ...ب  نْي  أ ْمر ْيني  م ا ُخي ِّر  ر ُسوُل اللَّهي  69 
 5 3 صحيح البخاري ...اْست  ْعج ْلن ا:ق الُوا .م ا ش ْمُنُكمْ  69 
 93 سنن الرتمذي ...م ا ع ل ى اأْل ْرضي ُمْسليٌم ي ْدُعو اللَّه   68 
  68 مسند اْلمام أْحد بن حنبل ...م ا ك ان  الرِّْفُق في ش ْيٍء ق طُّ إيَلَّ ز ان هُ  31 
ُر أ ْن   3   659 األدب املفرد ... يُ ع جِّل  اللَّهُ م ا ميْن ذ ْنٍب أ ْجد 
 8 3 سنن أيب داود ...س بييلي اللَّهي  م ا ميْن غ ازيي ٍة ت  ْغُزو ف 36 
ْن ُمْسليٍم ي ْدُعو  33  ْعو ٍة ل ْيس  فييه ام ا مي  659 األدب املفرد ...بيد 
 93 مسند اْلمام أْحد بن حنبل ...م ْن أ ر اد  اْلْ جَّ ف  ْلي ت  ع جَّلْ  36 
 59 سنن أيب داود ...اْلي  ْوم  ميْنُكْم ص ائيًما م ْن أ ْصب ح   35 
 8 غاية املرام ف َتريج أحاديث اْلَلل واْلرام ...ن فس هُ م ْن تر دَّى ميْن ج ب ٍل ف  ق ت ل   34 
 659 مسند اْلمام أْحد بن حنبل ...م ْن ت  و ضَّم  ف م ْسب غ  اْلُوُضوء   39 
ت  ن ا و ن س ك  ُنُسك ن ا 39    9 صحيح البخاري ...م ْن ص لَّى ص َل 
ت  ن ا و اْست  ْقب ل   38   5 3 صحيح البخاري ...م ْن ص لَّى ص َل 
 68  صحيح البخاري ...م ْن ع ميل  ع م َلً ل ْيس  ع ل ْيهي أ ْمرُن ا 61 
 46 السنن الكربى ..ُ.م ْن ق  ت ل  ق تييًَل ف إينَُّه َل  ي ريثُه  6 
  5  سنن أيب داود ...م ْن ل ك  بيَل  إيل ه  إيَلَّ اللَُّه ي  ْوم  اْلقيي ام ةي  66 
ر  ُكلَّهُ م ْن ُُيْر ُم الرِّْفق   63   331 سنن أيب داود ...ُُيْر ُم اْلْ ي ْ
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ْك أ ْن َي ُْسر   66   696 سنن أيب داود ...م ْن ُُي اليطي الرِّيب ة  يُوشي
 669 صحيح البخاري ...م ْن ي  ْعُذُرّني ميْن ر ُجٍل ب  ل غ ِني أ ذ اهُ  65 
  648-398األصول من أحاديث الرسولجامع  ...أ ْن ي ْطُرق  الرَُّجلُ   ن  ه ى ر ُسوُل اهللي  64 

ا النَّاُموُس الَّذيي ن  زَّل  اهللُ ع ل ى ُموس ى 69    613جامع األصول من أحاديث الرسول ...هذ 
ا أُْنزيل تْ  69   696 صحيح البخاري ...ه ك ذ 
 659 املعجم الكبري ...ه نيْيئا ل كي ي ا أُمَّ م اليكٍ  68 
إيْن ق وييتي ع ل ى أ ْن  51   96 سنن أيب داود ...الظُّْهر  ي تُ ؤ خِّري و 
قي   5   39 مسند اْلمام أْحد بن حنبل ...و اْهديّني ألي ْحس ني اأْل ْخَل 
 16  صحيح البخاري ...و ديْدن ا أ نَّ ُموس ى ك ان  ص ب  ر  ف  ق صَّ اللَّهُ  56 
 686 صحيح البخاري ...ياْلُعْذُر ميْن اللَّهو َل  أ ح د  أ ح بُّ إيل ْيهي  53 
ا ُمي سِّر   و ل كينْ  56   694 مسند اْلمام أْحد بن حنبل ...ب  ع ث ِني  ُمع لِّمي
 694-69  سنن أيب داود ...و م ا يُْدرييك  ل ع لَّ اللَّه  اطَّل ع   55 

 13  صحيح البخاري ...ويح عمار تقتله الفئة الباغية 54 
 695 صحيح ابن حبان ...و يْ ل ك  و م ْن ي  ْعديُل إيذ ا َلْ  أ ْعديلْ  59 
 5 3-41 صحيح مسلم ...و ْيٌل ليأل ْعق ابي مين  النَّاري أ ْسبيُغوا اْلُوُضوء   59 

ل تْ  58   645 صحيح البخاري ...ي  ْرح ُم اللَُّه أُمَّ إيْْس اعييل  ل ْوَل  أ ن َّه ا ع جي
لي ُكلِّه ايُْطب ُع اْلُمْؤميُن  41   654-66 مسند اْلمام أْحد بن حنبل  ...ع ل ى اْلْيَل 
 8 سنن ابن ماجه  ...ُيص اُح بير ُجٍل ميْن أُمَّيتي ي  ْوم  اْلقيي ام ةي   4 

 

 

 

 
 



.األعالم املرتجم هلم فهرس    374 

 ( )هلم جْمامُلرْت رس األعالمــفه
 

 الصفحة اسم العـــــــلم الرقم
 34 أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  
  4 إبراهيم اللخمي الشاطيب 4
 6 إمساعيل بن عمر ؛احلافظ ابن كثري 4
 42 أبو احلسن املاوردي 3
  7 أبو بردة بن نيار 2
 42 أبو حامد الغزايل 6
 473 أبو سعيد اخلدري 7
 77 أبو مسعود األنصاري 8
 37 أبو مظفر السمعاين 9
 427 أم مالك األنصارية 1 
 22 ابن حزم الظاهري   
 37 ابن جرير الطربي 4 
 46 ابن قيم اجلوزية 4 
 49 األشج بن عبد القيس 3 
 41  عازبالرباء بن  2 
 99  احلارث بن ضرار 6 
 3  السيد حممد نوح 7 
 66 املقداد بن األسود 8 
 46  املقداد بن عمرو بن ثعلبة 9 
 99  الوليد بن عقبة 41
  4  حاطب بن بلتعة  4

                                 
 .حسب حروف اهلجاءترقيم تراجم األعالم  ( )



.األعالم املرتجم هلم فهرس    373 

 469 خباب بن األرت 44
 47  سعد بن وقاص 44
 68 سويد بن مقرن 43
 46 عبد الرمحن حبنكة 42
 2 الرمحن بن سعديعبد  46
 42  عبد الرمحن بن عوف 47
 4  عبد العزيز بن باز 48
 41  عبد اهلل بن جبري األنصاري 49
 469 عبد اهلل بن رواحة 41
 47 عبد امللك الباهلي األصمعي  4
 2  عماد علي عبد السميع 44
 47  قدامة بن مظعون 44
 7 حممد بن أمحد القرطيب 43
 46 اهلل درازحممد بن عبد  42
 3  حممد بن عثيمني 46
 48  حممد بن علي الشوكاين 47
  3 حممد األمني الشنقيطي 48
 7 حممد الطاهر بن عاشور 49
 449 حممد الراوي 31
 69 حممد بن حممد املختار الشنقيطي  3
 473 هشام بن حكيم بن حزام 34

 

 

 

 



.األلفاظ واملصطلحاتفهرس     574 

 ( )فهرس األلفاظ واملصطلحات 

 

 رقم الصفحة اللفظ والمصطلح الرقم
 524 أهل األهواء  
 524 أهل الُسنَّة 2
 374 اإلرهاب 3
 45 التحريف يف أمساء اهلل تعاىل وصفاته 5
 45 يف أمساء اهلل تعاىل وصفاته التعطيل 4
 45 يف أمساء اهلل تعاىل وصفاته كييفالت 4
 45 يف أمساء اهلل تعاىل وصفاته مثيلالت 7
 277 السِّمة 8
 383 الفسيلة 4
 4 اللفظ املرادف 1 
 84 املباح   
 16 احملرم 2 

 71 املكروه 3 
  8 املندوب 5 
 78 الواجب 4 
 146 فقه الدعوة 4 

 142 منهج الدعوة 7 

 

 

 
 

                                 
 .مرتب حسب حروف اهلجاء ( )
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 فهرس املصادر واملراجع مرتبة حسب حروب اهلجاء

 .القرآن الكريم
 :الكتب المنشورة:أوال

– أ  -
( 1)،طعبرررر  نر نعمي رررر  ،أثررررمي ن يفرررر ا م  ارررري نضدررررك ن اررررةد ك  رررر  نض  رررر   ن  ندك-1

 .نمل ينك نلنب يك :عم دة نلبحث نلعلمي   ع دعك ن اةد ك هر1641
دن   هررررررررررر،1641(1)أثررررررررررمي نلب يررررررررررك نمسفم ع ررررررررررك علرررررررررر  نل ع ة،د رررررررررر مي  رررررررررر    رررررررررر ،ط-4

 .نلميي ض:نلام عي
دن  ن ر  نعر قل للن رمي  هرر،1641(1)أثمي نلعلم م نلر ع ة ىل  نر ععر  ،دميق ا نل ر  ،ط-1

 .نلميي ض: نلف قيع
 (ط.د)نلعميي ي اع د:ة،نلعَّةدك حمم  نضدي نل نق طي، ق قأدب نلبحث  نملن ظمي -6

 .س ة:دطب ع ت جممع نل قه ن اةدي
ه،دن  ىلشب ل   1614(1)أا ل ب نل ع ة ن اةد ك نملع صمية،مح  ن صمي نلعم  ،ط -5

 .نلميي ض:لل  نا ت
 هر1644(1)حمم  ع دمي،ط:،قكميي  نضنا  ل، ق قأاىن نملط لب م شميح   ض نلط لب-4

 . ري ت:دن  نل فب نلعلم ك
 .نل د م:دن  ن   نع قل ه ،1645( 1)أشمينط نل  عك،ي اف نل ن ل،ط -7
 .نلق همية:دن  نل ف ب نلعمي م،1641( 7)أص ل علم نلن س،أمح  عزت  نسح،ط -1
دن  هر،1615،حمم  نضدي نل نق طي،ط انك أ  نء نلب  ا م ىليض ح نلقميآا   لقميآا-6

 . ري ت: نلن مينل  مي للطب عك 
( 6) دملفه  عل  نض   م نل ميع ك،حمم  ال م ا نضشقمي،ط أ ع ل نلميا ل -14

 . ري ت:دؤا ك نلميا لك،هر 1614
( 1)داررط   شرر  ،ط: ق ق،،ن   دق ررق نلع رر ىل  رر م نض  رر م شررميح عمرر ة نض  رر م-11

 . ري ت:دؤا ك نلميا لكهر،1644
 . ري ت:دن  نملعمي كهر ،1644ك ط انىل   ء عل م نل ي ،أ     د  نلغزنيل،-14
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م،دن  1671طرره ارع ،ط عرر م :ىلعرةم نملر قعي عرر   ب نلعر ملي،ن   قرر م نع قيرك، ق ق-11
 . ري ت:نع ل
( 4)حممررررر  نل قررررري،ط:،ن   قررررر م نع قيرررررك، ق قىلغ ثرررررك نلله ررررر ا دررررر  داررررر    نل ررررر ط ا-16

 . ري ت:دن  نملعمي ك،هر 1165
دن  هرررررررر،1617(6) بن رررررررك نمل ررررررر ن ،طنضخرررررررةا ن ارررررررةد ك  أا ررررررره ،عب  نلرررررررميمح  -15

 .س ة:نلب ري
     ل   ك د   يه  ن   نلق م من ذس ،عب  نرنضخةا  ي نمل  افي نل ل  ك  نل-14

 .نلميي ض:دطبعك س دعك ن د م حمم     اع د ن اةد ك هر ،1647( 1)حمم  نلعممي ،ط
عل    ء نل نقع نملع صمي،عب   عأص ل كنضاس نلعلم ك ملنهج نل ع ة ن اةد ك د ناك -17

 .نلميي ض:دن  نحلض  ة للن مي  نلف قيعهر،1646( 1)نلمي  م نملغذ ل،ط
 . ري ت:هر ،دن  نل فب نلعلم ك161( 1)نضشب ه  نلنظ  مي عب  نل ه ب نل ب ي،ط-11
،دن  ن رررررر  هررررررر1644( 1)نضصرررررر ل درررررر  علررررررم نضصرررررر ل،حمم   رررررر  صرررررر   نلع  مرررررري،ط-16

 .نل د م:نع قل
 . ري ت:دن  نلعلم للمةييم،4444( 15)،خري نل ي  نلز كلي،طنضعةم-44
( 1)نضد  نل نخلي م   ء دق ص  نل مييعك  نلقض ي  نملع صمية، ن عك ن صمي نل    ل،ط-41

 .نلميي ض:ه،دميكز نل  نا ت  نلبح ث،س دعك ن يف نلعمي  ك للعل م نضدن ك1614
  .نلق همية:دن  نحلمييك، م1641(1)ن  ه ب  نلعنف نل   اي،أمح  عز نل ي ،ط-44
( 1)نلب قررر  ل،طعلررري :ن صررر  ك م ز  رررز نلارررح  ك،أمح   ررر   قرررمي نلع رررقة ، ق ق-41

 . ري ت:دن  نع ل،هر 1614
هرررر،دن  1616(1)هبررر ج غرررزن ل ط:ن يضررر ح م علررر م نلبةغرررك،نوط ب نلقز ي ، ق رررق-46

 . ري ت:ىل   ء نلعل م
هر 1641( 4)حمم  ن صمي نل ي  نضلب  ،ط :ش بك، ق قن يف ا للح  ظ حمم     أ  -45

 . ري ت:نمل فب ن اةدي
دؤا ك هررررر،1645نمعفررر نل م نلررر ع ة ىل  نر،حممررر  نلع  مي، قررر ا نلطبرررع  نلن رررمي -44

 .نلميي ض:نورييك حمم     ص   نلع  مي
 .نلميي ض:نلمينيكهر،دن  1611( 1)  ام نع ن مية ،ط:نآل  د  نمل   ،أمح  نل  ب    ق ق-47
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دميكز نمللرررر  هررررر،1614( 1)نلنب يررررك م  رررر ء نملارررر د  نضصررررل ك،ده ل أمحرررر ،ط نل رررررية-41
 .نلميي ض:  ال للبح ث  نل  نا ت ن اةد ك

– ب  -
نلفم  ررررررررررز م لطرررررررررر  ف نل فرررررررررر ب نلعزيز،حممرررررررررر   رررررررررر  يعقرررررررررر ب نل ررررررررررري ق   ارررررررررر  مي ذ ل-46

 . ري ت:نمل فبك نلعلم ك،عب  نلعل م نلطح  ل:آ  دل، ق ق
دن   هرر،1611حممر  عر دمي،ط :نلبحمي نحمل ط م أصر ل نل قه، ر   نلر ي  نلز ك ري، ق ق-14

 . ري ت:نل فب نلعلم ك
 . ري ت:دن  نملعمي كهر ،1174( 1)،    نل ي  نلز ك ي،طنلربه ا م عل م نلقميآا-11
  .أ  ظيبهر،1644( 1)نلبارية م نل ع ة ىل  نر،عزيز نلعنزل،ط-14

 -ت  -
 . ري ت:دؤا ك نلميا لكهر،1644( 1)،طنلف مييع ن اةدي،دن   نلقط اع  ي  -11
ه،د فبك نملل   ه  1644(4)جتمي ك نملنف ى م نلعمل نل ع ل،نملنف ى ن اةدي،ط -16

 .نلميي ض:نل طن ك
دن  نل فرررررررررب  (ط.د)،نملبررررررررر  ك   ل حممررررررررر ،  رررررررررك نض ررررررررر ذل   رررررررررميح سررررررررر دع نل دذل-15

 . ري ت:نلعلم ك
 .د ك:هر ،دن  نل   ك  نل نث1641(1)ضصح  ه،خ ل  نلقميشي،ط   عمي  ك نلميا ل-14
حمي : ق ق،أ   نحل   علي نمل   دل،ع ه ل نلنظمي  ععق ل نلظ مي م أخةا نملل -17

 . ري ت:دن  نلنهضك نلعمي  كم،1611ط انك ،هةل نل مي  ا      نل  ع يت
 . ري ت:دن  نل  مي(ت.د()1)طع  ري أن ن  نلفنزيل  أامين  نلف  يل،عب  نر نلب ض  ل،-11
دؤا ك نلف  ي  هر ،1644( 1)ع  ري نلفحمييمي  نلفن يمي،حمم  نلط همي    ع ش  ،ط -16
 . ري ت:نلعمي 
( 4)أمحرررررر  نلررررررربد  ،ط:ع  ررررررري نعرررررر دع ض  رررررر م نلقميآا،حممرررررر  أمحرررررر  نلقميطيب، ق ررررررق-64

 .نلق همية:دن  نل فب نملامييك ،هر 1116
دن   هر،1644( 4)ا دي اةدك،ط:   ك ري، ق قع  ري نلقميآا نلعظ م،ىلمس ع ل -61

 .نمل ينك نملن  ة:ط بك للن مي  نلف قيع
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هر دن  1611،طبعك انك ي امي غن م:ع  ري نلقميآا،أ   دظ مي دنا   نل مع  ، ق ق-64
 .نلميي ض:نل ط  للن مي  نلف قيع

عبررر  نلرررميمح  :ميمي نلرررميمح  م ع  رررري كرررةم نملن ا،عبررر  نلرررميمح  نل رررع ل، ق قع  رررري نل ررر-61
 . ري ت:دؤا ك نلميا لكهر ،1644( 1)ط  ،نلل حيق
 . ري ت:دن  نل  مي( 1)نلفب  ا م أق  م نلقميآا،ن   ق م نع قيك،ط-66
هررررر، قن ة نل رررري ا ن اررررةد ك 1617( 1)،ىل ررررمينه م نملطلررررق،طنلفرررر  د م دعرررر ة نلنرررريب -65

 .نلميي ض: نض ق ف،دميكز نلبح ث  نل  نا ت
 هرر،1644( 1) عأثريه، ق ك ن  ق،ط م نلقميآا  نل نك أن نعه  جم معهنل ه ب م نل ع ة -64

 .نلميي ض:دن  نشبل  
( 1)نمل صرلي،ط نلفع دل درع غرري نمل رلمي م نل ةرنَّك نلنب يك،عبر  نحلرق نل كمر     فحري-67

سرررر  زة نرررر يف  رررر  عبرررر  نلعزيرررررز آل اررررع د نلع مل ررررك لل ررررنك نلنب يررررك  نل  ناررررر ت ه 1611
 .نمل ينك نملن  ة:ميةن اةد ك نملع ص

 .دن  ىل   ء نل فب نلعمي  ك:هر ،نلق همية1111( 1)نلف  ري نحل يث،حمم  عزة د  قة،ط-61
هرررررر ،جممرررررع نمللررررر   هررررر  لطب عرررررك 1616نلف  رررررري نمل  رررررمي،عب  نر نل كررررري  آخرررررمي ا،ط -66

 .نمل ينك نملن  ة :نملاحف نل مييف
 .لبن ا:دن  نل ف ب نلعمي ، م1644( 1)نلفلخ ص م عل م نلبةغك،حمم  نلقز ي ،ط-54
داررررط   :م نمل طررررأ دررر  نملعرررر    نضا ن  ،ي ارررف نلنمررررميل نلقميطيب، ق رررق نلفمه ررر  ملررر -51

 . ري ت:دؤا ك قميطبكت،.د( 1)ط  ،نلعل ل
( 1)طقررررع  نملأد ل،عبرررر  نلعزيررررز نلررررزغ يب،نلف   رررر  م د رررررية نلعمررررل ن اررررةدي  رررري نل ن-54

 .نلميي ض:دن  نلق ام،ه 1646
د فبك ن د م ،هر1641( 1)،عب  نلميؤ ف نملن  ل،طنلف  ري   ميح نع دع نلاغري-51

 .نلميي ض:نل   عي
 -ج-

عب  :،أ   نل ع دنت نعز ل ن   نضثري، ق قس دع نضص ل م أ  ديث نلميا ل -56
 (ا.د.)ه1164(1)نلق د  نض ن ؤ ط،ط 
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( 1)أمحرررر  شرررر كمي،ط:، ق ررررق ،حممرررر   رررر  سمييررررمي نلطررررربلسرررر دع نلب رررر ا م عأ يررررل نلقميآا-55
 . ري ت:دؤا ك نلميا لكهر،1644
( 1)ش د ا مل،ط حمم    :، ق ق أمح     عب  نحلل م    ع م ك،س دع نلميا  ل-54

 .نلميي ض:دن  نلعط ء،هر 1644
 . ري ت:دن  نملعمي كهر ، 1641( 1)م،ن    سب نحلنبلي،ط س دع نلعل م  نحل -57
دارررررررط   ديرررررررب : قىلمس ع رررررررل نلبخررررررر  ل، قنلارررررررح ح نملخفارررررررمي،حمم   ررررررر  نعررررررر دع -51

 . ري ت:دن  ن   ك ريهر،1647( 1)نلبغ ،ط
 . ري ت:دن  نع ل(ط .د) ريل،ن د م د لم نلقنع دع نلاح ح،-56

 -ح-
 .س ة:دن  نضن لس نوضمينءه،1611(1) ىت م ع  ا كًة،ع ض نلقمي ،ط -44
  نلميي ض:،دؤا ك نعميي يهر1614(1)نحل مك م نل ع ة ىل  نر،اع   نلقحط  ،ط -41
هر،دميكز نملل  1641( 6)نحل ن  آدن ه  عطب ق عه م نل   ك ن اةد ك،خ ل  نملغ د ي،ط-44

 .نلميي ض:عب  نلعزيز للح ن  نل ط 
 .نلق همية:دن  نملن  (ت.د)نلقميآا نل ميمي،خل ل قي دة، نحل ن   نملن ظمية م-41

 -خ-
 .نلميي ض:هر،د فبك نلعب   ا1617 (6)خا  ص نلقميآا نل ميمي، ه  نلمي دي،ط -46

 -د-
دؤا ك هرررررررررررر،1611( 14)مررررررررررر  عبررررررررررر  نر د نق،ط دارررررررررررف   نضخرررررررررررةا م نلقميآا،حم-45

 . ري ت:نلميا لك
ه،د فبك نملل   ه  1644(1)دع ة غري نمل لمي ىل  ن اةم،عب  نر نللح  نا،ط-44

 .نلميي ض:نل طن ك
 هرررر 1616(1)نضارررل ب،مح د نحلررر  ثي،ط-نل اررر لك-نمل  ررر  عرررمينب لأل دعررر ة نلنررريب -47

 .نلميي ض:دن  نمل لم للن مي
ت،نملعهررررررررررررر  نلعررررررررررررر يل لل  رررررررررررررمي .د(1)دل رررررررررررررل نلفنم رررررررررررررك نلب مييك،ه ررررررررررررر م نلط لرررررررررررررب،ط-41

 .نلق همية:ن اةدي
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 .نلق همية:،د فبك نل نث ن اةدي1647(1)نل نء  نل  نء،ن   ق م نع قيك،ط -46
هر،دن  نل قي 1614(4) نل ا لك  ن  ف،ع   ق نل نعي،ط  نل ع ة ىل  نر نلميا لك-74

 .دامي:للن مي  نلف قيع
نلرررر ع ة ىل  ن صرررررةح علررررر   ررررر ء نل فررررر ب  نل ةررررنَّك  عررررررب عررررر  ي  نضدك،حممررررر  نوضرررررمي -71

 .نل ع ديك:ه،دن  نلمينيك1617ع م ( 1)علي نحلليب،ط :  ي، ق ق
 .نلميي ض:ه ،د فبك نلعب   ا1615(1)نل ع ة ن اةد ك دع ة ع مل ك،حمم  نلمين ل،ط -74
ه،دعه  نلبح ث نلعلم ك  ىل   ء 161( 1)نل ع ة م نل نقع نملع صمي،غ قل نملطريل،ط-71

 .د ك:نل نث ن اةدي س دعك أم نلقميى
 -ر-

 .نل  يت:هر،د فبك نل ةح1645( 1)نلميال  نلميا مت،عممي نضشقمي،ط-76
 . ري ت:دن  نملعمي ك(ط.د)نلمي  ك نلن يك شميح نل    نلبه ك،حمم  ص يق خ ا نلقن سي،-75
دن  ىل   ء (ت.د)،حمم د نضل اي،  ح نملع   م ع  ري نلقميآا نلعظ م  نل بع نمل   -74

 . ري ت:نل نث نلعمي 
 . ري ت:ت،د فبك نحل  ة.د(4)نلميا ل نلق   ، نلل نء حمم د ش ت خط ب،ط -77
،دن  نلب   مي م4441( 1)،عب  نل ف ح أ   غ ة،ط نلميا ل نملعلم  أا ل به م نلفعل م-71

 . ري ت:ن اةد ك
عبرررررر  نلررررررميمح  :نلررررررمي ض نضنررررررف م شررررررميح نل رررررررية نلنب يك،عبرررررر  نلررررررميمح  نل رررررره لي، ق ق-76

 .دن  نل فب ن اةد ك:م،نلن شمي1647( 1)نل ك ل،ط
 -ز-

هررررررررررررر،نمل فب 1646(1)  نعرررررررررررر قل،ط قند نمل ررررررررررررري م علررررررررررررم نلف  ررررررررررررري،عب  نلررررررررررررميمح-14
 . ري ت:ن اةدي

دؤا ك هررررررررررر،1615(47)هرررررررررر ل خررررررررررري نلعبرررررررررر د،ن   قرررررررررر م نع قيررررررررررك،طقند نملعرررررررررر د م -11
 . ري ت:نلميا لك

 -س-
 هررررر،دن 1615عرررر م طبعررررك ،ال ررررلك نض  ديررررث نلاررررح حك،حمم  ن صررررمي نلرررر ي  نضلب  -14
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 .نلميي ض:نملع  ف للن مي  نلف قيع
دن  نملعر  ف ه،1615(4)نلاح حك،حمم  ن صمي نل ي  نضلبر  ،ط ال لك نض  ديث -11

 .نلميي ض:للن مي  نلف قيع
 . ري ت:دن  نل ف ب نلعمي  (ط.د)ال م ا    نضشعث نل ق ف   ،ان  أ  دن د-16
 .لبن ا:د ن نل فب نلعلمي(ت.ط.د)أمح  ش كمي :ان  نل دذل،حمم  نل دذل، ق ق-15
دن   ه،161( 1)عبرر  نلغ رر   اررل م ا،ط:نلن رر  ي، ق قاررن  نلن رر  ي نل ربى،أمحرر  -14

 . ري ت:نل فب نلعلم ك
( 7)شخا فه  عاميه،علي نلاة ،ط  ارية أدري نملؤدني عممي    نوط ب -17

 . ري ت:دن  نملعمي ك للن مي،م 4447
م، نمل فرب 4444عر م (1)نل ُّنك  د  نفه  م نلف مييع ن اةدي،داط   نل ب عي،ط-11

 . دانض:ن اةدي
( 4)ضدرم  نض رميند م نلقرميآا نل ميمي،أصر ل   ر ن ط،جم ل ع شر  ،طنل ن  ن   ك م ن-16

 .نلق همية:دن  نل ةم للن ميهر،1641
دن مية ،هر 1166(1)علي نل كم  ،ط:نل ن  نل ربى،أمح       ي نلب هقي، ق ق-64

 .     آ  د:نملع  ف نلنظ د ك
رررررررنك،حمم  أ ررررررر  شرررررررهبك،ط -61 هرررررررر،دن  1611( 6)نل ررررررررية نلنب يرررررررك م  ررررررر ء نلقرررررررميآا  نل ُّ

 .س ة:نلب ري
،دن  هررررررررر1611( 1)طرررررررره اررررررررع ،ط :لنب يك،عبرررررررر  نمللرررررررر   رررررررر  ه رررررررر م، ق قنل رررررررررية ن-64
 . ري ت:نع ل
 . ري ت:،دن  نملعمي كه1644( 1)نملأد ا،علي نحلليب،ط  نل رية نحللب ك م ارية نضدي-61

 -ش-
أم نملؤدني ع   ك   ي نر عنه ،ل    : نلميد عل ه  شبه ت   ل نلاح  ك -66

 (.ا.د) هر1614( 1)حمم  د ل نر،ط :ن اةم ن   ع م ك، ق ق
( 1)،ط خ ل  نملاميل:شميح ان  أ  دن د،حمم د    أمح      نل ي  نلع  ، ق ق-65

 .نلميي ض:د فبك نلميش ،هر 1644
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ه 1641(4)ي اررمي ىل ررمينه م،ط:  خلررف  رر   طر ل، ق قشرميح صررح ح نلبخرر  ل،علي  ر-64
 .نلميي ض:د فبك نلميش 

دن  نل فب هر،1611،ط ع م حمم  نلز ق  ،شميح نلز ق   عل  د طأ ن د م د ل -67
 . ري ت:نلعلم ك
 ن ؤ ط،حممررر  نل ررر  ي ،ط شرررع ب نض:شرررميح نل نك،نحل ررري  ررر  د رررع د نلبغ ل، ق رررق-61
 .دد ق:،نمل فب ن اةديه1641(4)

دن  هررررررررررر ،1611( 1)خ لرررررررررر  نمل ررررررررر قح،ط :شرررررررررميح نلعم ة،أمحررررررررر   رررررررررر  ع م رررررررررك، ق ق-66
 .نلميي ض:نلع صمك

،دن  نل فرررررررب ه1614(1)حممررررررر  قغلررررررر ل،ط:شرررررررعب ن يف ا،أمحررررررر  نلب هقي، ق رررررررق-144
 . ري ت:نلعلم ك
حمم  : ق ق ن   ق م نع قيك،ش  ء نلعل ل م د   ل نلقض ء  نلق    نحل مك  نلفعل ل-141

 . ري ت:دن  نل  مي،هر1161ط انك ،نحلليب    نل ي  
ه،دن  ن   1644(1)نل ميح نملمفع عل  قند نمل فقنع،حمم     ص   نلع  مي،ط-144
 .نل د م:نع قل

 -ص-
دؤا رررررررك (ط.د)علررررررري  ررررررر   لبررررررر ا، : ب ا،عميع رررررررب صرررررررح ح ن ررررررر   ب ا،حممررررررر   ررررررر -141
 . ري ت:نلميا لك
حممرر  نضعظمرري،ط :نل ررلمي، ق ق حممرر   رر  ىلاررح ا  رر  خزيفررك،صررح ح ن رر  خزيفك-146
 . ري ت:نمل فب ن اةدي،هر 1164ع م 
د فب نل   ك هر،1641( 1)مي نل ي  نضلب  ،طحمم  ن صصح ح ان  ن   د سه،-145

 .نلميي ض: نلعمي  ل  ل نول ج
دن  نملع  ف (ت.د( )5)صح ح نل غ ب  نل ه ب،حمم  ن صمي نل ي  نضلب  ،ط -144

  .نلميي ض:للن مي  نلف قيع
( 1)حممرر   دضررر ا،ط :نلارررب  نل رر نب عل ه،عبرر  نر  رر  حممررر  ن رر  أ  نلرر ن  ، ق ق-147
 . ري ت:دن  ن    زم،هر 1611
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هررر  نرر  1644( 1)نلاررح ة ن اررةد ك  رري نعحرر د  نلفطميف،ي اررف نلقمي رر  ل،ط-141
 .نل   قك:نلفق ى
أ رررر نء هرررر 1644( 1)طنلاررر  ت ن   ررررك ععميي هررر   أق رررر ده ،حمم  خل  رررك نلفم مرررري،-146

 .نلق همية:نل لف للن مي
 -ط-

 .نلق همية:نمل فبك نلفق  يك نل ربى،م1674م نلظ هميل ،ط ع م ط ا نحلم دك،ن    ز -114
دن   هرر،1611( 4)حممر  عطر ،ط :نلطبق ت نل ربى،حمم     ارع  نلبارميل،  ق رق-111

 . ري ت:نل فب نلعلم ك
( 1) ن ن ل،طنلطغ  ا نل   اي  ابل عغ ريه د  نملنظ   نلقميآ ،عب  نلميمح  عممي ناب-114
 .د ل زي :دميكز نلبح ث  نل  نا ت م نع دعك ن اةد ك م ،4445

 -ظ-
ظررررر همية نلن ررررر ا  خب  رررررث نملنررررر  قي م نلف  ي ،عبررررر  نلرررررميمح   بن رررررك نمل ررررر ن ،ط عررررر م -111
 .دد ق:دن  نلقلم،م 1661

 -ع-
 .س ة:دن  نضن لس نوضمينء(ت.د()1)نل ق ت،حمم  د ا  نل مييف،ط عقز -116
دن  ( ط.د) قكميي  ي اف،:ع ة نلا  ميي   ذخرية نل  كميي ،ن   ق م نع قيك، ق ق-115

 . ري ت:نل فب نلعلم ك
نلن شرررررررررمي نملؤلرررررررررف  ه،1641( 1)علرررررررررم دق صررررررررر  نل ررررررررر   ،عب  نلعزيرررررررررز نلمي  عرررررررررك،ط-114
 .نلميي ض:ن  ه
 .دامي:دن  نل ف ب نملاميلم،1616( 1)، حمم  قطب،ط  عممي    نوط ب -117
ه،دن  نملعمي ك للفنم ك 1644(1)نلع دنت نلع مي لل خا ك نلن سحك،ىل مينه م نلقع  ،ط-111
 .نلميي ض:نلب مييك
 .نلميي ض:دن  نمل لم للن مي  نلف قيع هر ،1615( 1)عب  نلعزيز نلنغ م ي،طنلعقلك،-116
 .س ة:دطبعك نلمي نا نحل ي ك،هر1646( 1)نلغ د ل،طافعق ل،د  مي لعقلك  نمن-144
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 -غ-
( 1)م ختمييج أ  ديث نحلةل  نحلمينم،حمم  ن صمي نل ي  نضلب  ،ط غ يك نملمينم-141
 .نض دا:نمل فب ن اةديهر ،1645
 هررر،1645( 1)اررل م ا نلع يرر ،ط:، ق ررقىل مينه م  رر  ىلاررح ا نحلمي ،غمييررب نحلرر يث-144

 .نمل ميدكد ك :س دعك أم نلقميى
 .نلميي ض:هر،دن  ىلشب ل  1644( 1)غز ة أ   د ناك دع يك،حمم  ع طك،ط-141

 -ف-
هر 1176،أمح      قمي نلع قة ،طبعك ع م  فح نلب  ل شميح صح ح نلبخ  ل-146

 . ري ت:دن  نملعمي ك
سرررررررررب عبررررررررر  نلرررررررررميمح   ررررررررر  شررررررررره ب نملعرررررررررمي ف  ررررررررر       رررررررررفح نلبررررررررر  ل م ررررررررر   سب،-145

 .منل د :دن  ن   نع قلهر،1644( 4)نر،ط ط  ا ع ض :نل د قي، ق ق
( ط.د)مي نيك  نل  نيك د  علم نلف  ري،حمم  نل  ك  ، فح نلق يمي نع دع  ي    نل-144

 . ري ت:دن  ىل   ء نل نث نلعمي 
 ررررررررررررررررررميا دع صررررررررررررررررررمية عنف ررررررررررررررررررب ل اررررررررررررررررررةم  د قررررررررررررررررررف ن اررررررررررررررررررةم دنه ،غ لررررررررررررررررررب -147

 .نملن  ةنمل ينك :ه،د فبك أ  نء نملن  1616(4)نلع نسي،ط
 .هر، نمل ينك نملن  ة1644(4) قه نضمس ء نحل ىن،عب  نلمينقا نلب  ،ط -141
دن   ،هرررررررررررر1611( 1) ا علررررررررررر  درررررررررررنهج نل رررررررررررلف، د   نلعمرررررررررررميل،ط قررررررررررره ن يفررررررررررر-146

 .نض دا:نلن   س
 قه نل ع ة ىل  نر   قه نلناح  ن  ش د  نضدمي   ملعمي ف  نلنهي ع  نملن مي،عب  -114

 .س ة:هر،دن  نلب ري1617( 1)نلميمح   بن ك،ط 
د فبرك نمللر  هر 1644(1)صح ح نلبخ  ل،اع    هف نلقحط  ،ط  قه نل ع ة م-111

 .نلميي ض: ه  نل طن ك
ن ه،علي  قه نلنامي  نلفم ي م نلقميآا نل ميمي أن نعه  شمي طه  أاب  ه  دمين له  أه -114

 . ري ت:نمل فبك نلعامييكهر ،1647( 1)نلاة   ط 
 .نلق همية:دن  ن   نع قلهر،1647(1)  مي نو ن د  نل  عك،حمم  علي نلاة ،ط -111
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 . ري ت:دن  نل فب نلعلم ك،هر1615( 1)عب  نلمي ؤف نملن  ل،ط     نلق يمي،حمم -116
  (ت.د)(4)علي نلبق  ل،ط:نل   ق م غمييب نحل يث  نضثمي،حمم د نلزخم ميل، ق ق-115

 .لبن ا:دن  نملعمي ك
 ه،1614(1)نل ررميا نملنهقرري  رري أهررل نل ةررنَّك  أهررل نضه نء،عبرر  نلعزيررز نلعنقررميل،ط-114

 .نلميي ض:دن  نلف     للن مي
دؤا رررررررررك هرررررررررر ،1646( 1)عبررررررررر  نر نل كررررررررري،ط:نل مي  ،حممررررررررر   ررررررررر  د لح، ق رررررررررق-117

 . ري ت:نلميا لك
  هر1645(1)عق ل نلن مي،ط:نل ا ل م نضص ل،أمح  نلمينقل نعا ص، ق ق-111

 .نل  يت: قن ة نض ق ف  نل ؤ ا ن اةد ك
هرررررررررر،دؤا ك 1611(1)ق ررررررررر ده،عب  نلعزيرررررررررز نلعبررررررررر  نللط رررررررررف،طنل  رررررررررق دعنررررررررر ه  أ-116

 .نلميي ض:نعميي ي
 -ق-

عب  :  مة نضدمي،ن   ع م ك، ق ق ق ع ة خمفامية م  س ب ط عك نر عع     ا له-164
 .نمل ينك نملن  ة:شي ا نل ع ةنع دعك ن اةد ك دميكز  ه،1614(1)نلميقنا نلب  ،ط

ه،دؤا ك 1615(1)ق نع  أا ا ك م نلبحث نلعلمي،اع   ىلمس ع ل ص  ،ط-161
 . ري ت:نلميا لك
، هر1647حمم  عم م ن    ا نلربكيت، ط انك ،ق نع  نل قه م أص ل نل ميخي-164

 .كمينع ي:نلا ف  بل ميق
دن  هر 1616(1)نلقميآ  عميض  ق  ع   ل ل أ  نث،صةح نو ل ل،ط نلقاص-161
 .س ة:نلب ري
ط ع م حمم  نل قي،:نلق نع  نلن  نن ك نل قه ك،أمح     عب  نحلل م ن   ع م ك، ق ق-166
 . ري ت:دن  نملعمي كهر ،1166
 .نل  يت:هر ،د فبك نل ةح1645( 1)نلق  دك نل ربى،عممي ال م ا نضشقمي،ط -165

 -ك-
  ميل :نلعم ل م ان  نضق نل  نض ع ل،عةء       م نل ي  ن ن ل، ق ق كنز-164
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 . ري ت:دؤا ك نلميا لك، ه1641( 5)ط     ،
 .نلميي ض:دن  نلع صمكهر،1611( 1)  عب  نر نلع ش ،ط ك ف عقنع نآلخميي-167

 -ل-
 . ري ت:نلميا لك،دؤا ك ه1645(15)حمل ت م نل ق  ك ن اةد ك،عممي نوط ب،ط-161

 -م-
 .نلميي ض:،دؤا ك نعميي يه1614(5)ك،حمم      نلاغِّري،ط د   ت نضقنع-166
د فبك نملعرررررر  ف للن ررررررمي هررررررر،1641( 1) ررررررث م علرررررر م نلقميآا،دنرررررر   نلقطرررررر ا،طدب -154
 .نلميي ض: نلف قيع
حممرررررر  ن صررررررمي نلرررررر ي  :خمفاررررررمي نل ررررررم  ل نحملم يك،حممرررررر   رررررر  ارررررر  ة نل دررررررذل، ق ق-151

 .نض دا:نمل فبك ن اةد ك(ط.د)نضلب  ،
أن   :م    ف  ى ش   ن اةم ن   ع م ك،أمح     عب  نحلل م    ع م ك، ق قجم-154

 .دن  نل   ء:هر ، نلن شمي1644( 1)نلب ق،ط 
،مجع عبرررر  نلعزيررررز  رررر  عبرررر  نر  رررر   رررر ق،ةدررررك عبرررر  نلعزيررررز  رررر    قجممرررر    فرررر  ى نلعَّ -151
 د قرع نلمي  ارك نلع درك للبحر ث نلعلم رك  ن  فر ء:نل فر بدا   ،حمم     اع  نل  يعمي: طبع

 .نل ع ديك
 هررررررر  : ل نل ررررررر   حممررررررر   ررررررر  صررررررر   نلع  مي،مجرررررررع  عميع ررررررربجممررررررر    فررررررر  ى   اررررررر -156

 .نلميي ض:هر ،دن  نل ط  للن مي1647( 1)نل ل م ا،ط
 . ري ت:،دن  نل  ميهر1614( 1)ل  ن  ،علي ن   مي،ط جممع نلز ن    دنبع ن-155
،د فبك هرررررررررر1641( 6)ارررررررررةد ك،ع م ا  رررررررررمرييك،طل  نارررررررررك نلعق ررررررررر ة ن دررررررررر خل -154

 .س ة:نل  ندل
دا د ه،ي اررررررف نلقمي رررررر  ل،ط درررررر خل ملعمي ررررررك ن اررررررةم دق د عه،خا  اه،أه ن ه،-157

 .نلق همية:،د فبك  هبكه1614(1)
ا حلي، ضرررررل ىل ررررري دمينعررررر ة أ ررررر نل نملخررررر طبي م  ررررر ء نل فررررر ب  نل رررررنَّك  ارررررري نل-151

 .نلميي ض:دؤا ك نعميي ي،ه1617( 1)ظهري،ط
 . ري ت:هر ،دن  نملعمي ك1641( 1)دميش  نل ع ة،حمم  نوط ب،ط-156
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نلبحرررث نلعلمرررري عمررر دة  هرررر،1646( 1)ت غرررز ة نونررر ا،ىل مينه م نملررر خلي،طدمي يررر -144
 .نمل ينك نملن  ة:  ع دعك ن اةد ك

( 4) آخرمي ا،ط شع ب نض نر ؤ ط:د ن  ن د م أمح      نبل،أمح      نبل، ق ق-141
 . ري ت:دؤا ك نلميا لك،هر 1644
عب  نلغ    :د ن  ع   ك   ي نر عنه ،عب  نر    ال م ا  ن   أ  دن د، ق ق-144

 .نل  يت:،د فبك نضقا هر1645( 1)  ي، ط
هر، 1616( 4)دع مل نل ع ة م قاص نلقميآا نل ميمي،عب  نل ه ب نل يلمي،ط-141

 .نل م :د فبك ن  ش د
عقرررررررم نل ل ررررررر ت م نملارررررررطلح ت  نل رررررررمي ا نللغ يرررررررك،أي ب نحل ررررررر   أ ررررررر  نلبقررررررر ء د-146

 . ري ت:هر،دؤا ك نلميا لك1616(1)ع ن ا د  ي ،ط:، ق قنل   دي
دن  ،هررررر 1616( 1)عرررر دل نلعررررزنقل،ط:دعمي ررررك نلاررررح  ك،أ   نعرررر م نضصرررربه  ، ق ق-145
 .نلميي ض:نل ط 
دن  م،1615( 4)نضنارررررررررر  ل،ط،ي اررررررررررف دغرررررررررر  نللب ررررررررررب عرررررررررر  كفررررررررررب نضع  يب-144
 . ري ت:نل  مي
،دن  نل فررررررررررررب ه1641( 1)نلرررررررررررر ِّي  حممرررررررررررر  نلررررررررررررمينقل،ط د رررررررررررر ع ح نلغ ررررررررررررب، خمي -147
 . ري ت:نلعلم ك
( 4)حممررررررر  نمل  ررررررر  ل،ط:دق صررررررر  نل رررررررمييعك ن ارررررررةد ك،نلط همي  ررررررر  ع شررررررر  ، ق ق-141
 .نض دا:دن  نلن   س،ه 1641
عرررررر م (1)دق صرررررر  نل ررررررمييعك ن اررررررةد ك  عةقفهرررررر    ضدلررررررك نل ررررررميع ك،حمم  نل رررررر  ،ط-146

 .دن  ن قمية:ه،نلن شمي1611

هررررررر،دطبعك ع  رررررر  1147( 1)دن هررررررل نلعمي رررررر ا م علرررررر م نلقميآا،حممرررررر  نلز قرررررر  ،ط -174
 .ا  ي :نحلليب
ه،دن  نررررررررر   1611عررررررررر م (4)م م عزك رررررررررك نلرررررررررن س،أنس كرررررررررميق ا،طدرررررررررنهج ن ارررررررررة-171

 س ة:للم فب ت
رررررررررررن ك،ع ن ا عميعرررررررررررر  ،ط-174 ( 1)درررررررررررنهج نلررررررررررر ع ة نملع صررررررررررررمية م  ررررررررررر ء نل فرررررررررررر ب  نل ة
 .ن يف نلع مل ك لل  نا ت ن اةد كنضدري ه،س  زة 1614
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( 1)دنهق ك نلف  ري نلعلمي م نلقميآا نل ميمي  عطب ق هت  نل   يك،خل ل نحل  ل،ط-171
 .د ك نمل ميدك:دن  ع مل نل  ن  ،هر 1645
 .نلميي ض:هر،د فبك نملع  ف1614( 4) ضل ىل ي،طنللي  نلمي ق،:نل نع ك د  ص  ت-176
ه 1646(1)دررررر  دعررررر مل نملنهق رررررك ن ارررررةد ك لل  ناررررر ت نمل رررررفقبل ك،ه   نعبرررررري،ط-175

 .نلميي ض:د فبك نملل   ه  نل طن ك للن مي
ىلعرررر ند جمم عررررك درررر  ،د ارررر عك نضررررمية نلنعرررر م م د رررر  م أخررررةا نلميارررر ل نل ررررميمي -174

 .س ة:دن  نل ا لك للن مي  نلف قيع،هر1611( 1)     مح  ،ط نملخفاي  إشمينف ص
ه، 1644( 1)د قرف نمل ررلم درر  نل رر  م  ر ء نل فرر ب  نل نك،  رري نحلرر قدي،ط-177

 .نلميي ض:د فبك نل لف
هرر د فرب 1644( 4)عب  نل فر ح أ ر  غر ة،ط:نجملفىب د  نل ن ،أمح  نلن   ي، ق ق-171

 . لب:نملطب ع ت ن اةد ك
( 1)  ررررري نلبررررر  ل،ط: ق رررررقنحملاررررر ل م أصررررر ل نل قه،نلق  ررررري أ ررررر    رررررمي نلعمي ،-176
 .نض دا:دن  نلب   اهر ،1644
( 1)ط  ؤند دنا  ،:، ق قنملزهمي م عل م نللغك  أن نعه ،سةل نل ي  نل   طي-114
  . ري ت:دن  نل فب نلعلم ك،م 1661
دن  (ط.د)حممرررررررر  كرررررررر ة :ضصرررررررر ه  ، ق قنمل ررررررررميدنت م غمييررررررررب نلقميآا،نلمينغررررررررب ن-111
 . ري ت:نملعمي ك
 . ري ت:،دؤا ك نضدكت.د( 1) نك ،أنس ال م نضمح ل،ط نملمي -114
داط   :     عب  نر نحل كم نلن      ل، ق قحممنمل ف  ك عل  نلاح حي،-111

 . ري ت:دن  نل فب نلعلم كهر،1611( 1)عط  ،ط
،دؤا ك هرررررر1644(1)نلقرررررميآا نل ميمي،عبررررر  نل رررررميمي قيررررر نا،ط نمل رررررف  د دررررر  قارررررص-116
 . ري ت:نلميا لك
 (ت.د)،هر1614( 1)نمل ؤ ل ك م ن اةم،عب  نلق د  نضه ل،ط-115
 .نلق همية:،دن  نل  مي نلعمي هر1611( 1)نملعقزة نل ربى نلقميآا،حمم  أ   قهمية،ط-114
د فبك نلعلر م  م،1611( 4)نل ل ي،طمح ل :نملعقم نل بري،ال م ا نلطربن ، ق ق-117
 .نمل صل: نحل م
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نملعقرررررررم نمل هرررررررمي  ضل ررررررر ل نلقرررررررميآا نل ميمي،جممرررررررع نمللررررررر   هررررررر  لطب عرررررررك نملارررررررحف -111
 .،نمل ينك نملن  ةنل مييف
دن  عرررررررر مل  ه،1641(4)عبرررررررر  نر نل كرررررررري،ط:نملغرررررررر ،ن   ق ندررررررررك نملق ارررررررري، ق ق-116
 . ري ت:نل فب
ه، 1647( 1)حمم د  ررر ع  ،طد ناررك أصررر ل ك  قه رررك،نملق صرر  عررر  ن دررر م نل ررر طيب -164

 . ري ت:      للطب عك
هررررررر ،دن  نجملفمررررررع 1646( 1)نملنرررررر  ق ا م نلقررررررميآا نل ميمي،عبرررررر  نلعزيررررررز نحلم رررررر ل،ط-161
 .س ة:للن مي
( 4)ط،حيىي    شميف    دميل نلن  ل،نملنه د شميح صح ح د لم    نحلق د-164
 . ري ت:دن  ىل   ء نل نث نلعمي ،هر 1164
دن  ن   :هر،نلن شمي1617( 1)د ه         ،ط:  طيب، ق قىل مينه م نلنمل ن ق ت،-161
 .ع  ا

 -ن-
هرررررررررررر،دن  1641(14)حنرررررررررر  ثق  ررررررررررك ىلارررررررررررةد ك أصرررررررررر لك،عممي ارررررررررررل م ا نضشررررررررررقمي،ط-166

 .نض دا:نلن   س
ه،دن  ىلشررررب ل   1611(1)نارررر ص نلرررر ع ة م نلقررررميآا نل ميمي،محرررر  ن صررررمي نلعمرررر  ،ط-165

 .نلميي ض:لل  نا ت
ك درررررر  نلمي رررررر عك ىل  درررررر   عرررررر  نع دعك،حممرررررر  منررررر ء دررررررنهج  نرررررر ء نل خارررررر ك ن اررررررةد -164

 .نلميي ض:دن  نملمي  للن مي  نلف قيعهر ،1611( 1)نل  ي ،ط
ه،دن  1615(4)نرررررر نق  ن يفرررررر ا نلق ل ررررررك  نلعمل ك،عبرررررر  نلعزيررررررز نلعبرررررر  نللط ررررررف،ط-167
 .نلميي ض:نل ط 
 .نلق همية:،نملطبعك نل ل  ك1614 (1)نلنب نت،ش   ن اةم ن   ع م ك نحلمين ،ط-161
نل رررر    رررر  عبرررر  نملقارررر د،دن  نل فررررب :نلن ررررت  نلع  ا،أ رررر  نحل رررر  نملرررر   دل، ق ق-166
   ري ت:نلعلم ك
( ط.د) ط همي نلزن ل،:نلنه يك م غمييب نحل يث  نضثمي،نملب  ك    حمم  نعز ل، ق ق-444
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 . ري ت:نمل فبك نلعلم ك،هر 1166
دن  ن رر  ر ،رره11641( 5)نلررنهج نضمسرر  م شررميح أمسرر ء نر نحل ررىن،حمم  نحلمرر د،ط-441

 .نل د م:نع قل للن مي
 -و-

 .نلميي ض:دن  نشب ل   للن ميهر ،1644( 1) ا  ل نل ع ة،عب  نلمي  م نملغذ ل،ط-444
( 1)ىل  ررر ا عبررر  ،ط: ررر ت نضع ررر ا  أنبررر ء أ نررر ء نلزد ا،أمحررر   ررر  خل ررر ا، ق ق  -441
 . ري ت:دن  ص د ، م1671ع م

 :السيدهات
د فبك نملع سم  نلغمييب  نملاطلح ت،ن ص ن  c.d ،حمم  نلمينقلخمف   نلاح ح-446
 .عم ا:هر ،دميكز نل نث ضحب ث نحل اب نآليل1616نض ل 
د فبك نملع سم  نلغمييب  نملاطلح ت  c.d دعقم نلعي،نول ل    أمح  نل مينه  ل،-445

 .نض دا:،دميكز نل نث ضحب ث نحل اب نآليل هر1616ن ص ن  نض ل 
د فبك نملع سم  نلغمييب  نملاطلح ت،ن ص ن  نض ل  c.dل  ا نلعميب،ن   دنظ  ، -444
 .نض دا:هر ،دميكز نل نث ضحب ث نحل اب نآليل1616
 ع سم  نلغمييب  نملاطلح ت،ن ص ن د فبك نمل c.d نلفعميي  ت،علي نعميس  ،-447
 .نض دا:نل نث ضحب ث نحل اب نآليل دميكز،هر1616نض ل 
د فبررررررررك نملعرررررررر سم  نلغمييررررررررب  c.dنلقرررررررر د   نحمل ط،جمرررررررر  نلرررررررر ي  نل ررررررررري ق آ رررررررر دل، -441

 .نض دا:هر،دميكز نل نث ضحب ث نحل اب نآليل1616 نملاطلح ت ن ص ن  نض ل 
د فبك نملع سم  نلغمييب  نملاطلح ت،ن ص ن   c.d نملاب ح نملنري،أمح  نلزخم ميل، -446
 .نض دا:،دميكز نل نث ضحب ث نحل اب نآليل هر1616نض ل 
د فبرك نملعر سم  c.d نل قر ف علر  دهمر ت نلفعر  يف، حممر  عبر  نلرميؤ ف نملنر  ل،-414

هررررررررررر،دميكز نلرررررررررر نث ضحبرررررررررر ث نحل اررررررررررب 1616 نلغمييررررررررررب نملاررررررررررطلح ت  ن صرررررررررر ن  نض ل،
 .نض دا:نآليل
 :المجالتالدوريات و  :ثانيا

جملك د  يك عا   ع  نلمي  اك نلع دك  دن نت نلبح ث  -جملك نلبح ث ن اةد ك -411
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نلمي  اك نلع دك  دن نت نلبح ث نلعلم ك  ن  ف ء  نل ع ة ،نلعلم ك  ن  ف ء  نل ع ة  ن  ش د
 د قع نلمي  اك نلع دك للبح ث نلعلم ك  ن  ف ء:دا   نل ف ب   ن  ش د

ن قن    نلفأثري د ناك  (66)جملك س دعك ن د م حمم     اع د ن اةد ك نلع د -414
 .هر،نلميي ض1644( 1)دع يك عأص ل ه،ىل مينه م نحلم  نا،ط

( 1)نلعرررررررررر د ( 45)جملررررررررررك نل  نارررررررررر ت ن اررررررررررةد ك،س دعك نمللرررررررررر  اررررررررررع د، نجمللرررررررررر -411
نقررع نملع صررمي،ع ن ا دميع ررزنت نل   ررك نضخةق ررك لل نع ررك نمل ررلم م ظررل نل  .هررر44/4/1616

 .خط ط ك، حبث دن    نل   ن  
نماف مينف  (51)جملك س دعك أم نلقميى لعل م نل مييعك  نل  نا ت ن اةد ك نلع د -416

 ه1614(1)نلميؤيك نمل فقبل ك،حمم  عممي   قد ل،ط 
 .ه1611مج دى نض   ع م ( 14)جملكنلامينط نمل فق م،ع د -415
دقفضرر  نحلرر ل د ه درره  ق نيرر ه م  رر ء أاررل ب نلقررميآا (ا.د)جملررك س دعررك أم نلقررميى  -414

نل رررررررررررررميمي،مسرية ع يل،س دعرررررررررررررك نمللررررررررررررر  عبررررررررررررر  نلعزيز،كل رررررررررررررك نآلدنب،حبرررررررررررررث دن ررررررررررررر   م 
http://www.shamela.ws 

 :الرسائل اجلامعية:ثالثا

ه،نمل ينررررك 1645ع ة ن اررررةد ك،عب  نر نملرررر ي مي،نل  ناررر ت نمل ررررفقبل ك  أل فهرررر  للررر -417
 .س دعك ط بك، ا لك د س فري غري دن   ة:نملن  ة
 س دعررررك:هررررر،نل م 1645درررر ق هم درررر  نلرررر ع ة ىل  نر ععرررر  ،حيي نلاررررب  ي، نملررررأل   -411
 . ا لك د س فري غري دن   ةة نل  نا ت نلعل    نلبحث نلعلمي،عم دن يف ا،

 :املؤمترات:رابعا

 قن ة نض ق ف  نل ؤ ا  قه نل نقع  نلف قع،.حب ث دؤزمي نمسفه د  فحق ق نملن ط-416
 .نل  يت:م44/4411-11  لفع  ا دع نملميكز نلع ملي للفق ي   نل ش  ،ن اةد ك 

http://www.mostjadat.com/site/index 

حبررررررر ث نملرررررررؤزمي نلررررررر ط  نض ل لألدررررررر  نل  ميلكنمل ررررررر ه م  نلفح ي ت،س دعرررررررك نمللررررررر  -444
ل  ناررررررررررررر ت نضدررررررررررررر  - محررررررررررررره نر-اع د،كمياررررررررررررري نضدرررررررررررررري نررررررررررررر يف  ررررررررررررر  عبررررررررررررر  نلعزيرررررررررررررز

 .نلميي ض:ه1614نل  ميل،
حبرررررررررررر ث نمللفقرررررررررررر  نض ل لل  نارررررررررررر ت نل ع يك،نعمع ررررررررررررك نل ررررررررررررع ديك لل  نارررررررررررر ت  ن-441

http://www.shamela.ws/


 661    فهرس املصادر واملراجع 

نلعمرررل  ه كل رررك نلررر ع ة،1614ارررع د ن ارررةد ك،س دعرررك ن دررر م حممررر   ررر  :نل ع يرررك،نلميي ض
 حبث دن    نل   ن   نل ع ل نوريل  ؤيك م أ  ا نلفط يمي،أمح  نلا ي ا

 :مواقع االنترنت:خامسا
نف د :ق م:د قع نملمي  عل  نمن نتنل نقع ك م عطب ق د  ه م نل   ك،حمم  نل  ي ،-444
 .http //www.almurabbi .نل ع ة  نل نقع نملع صمي، نمل ميف

نل ع ة نف د نمل ميف،:ق م:د قع نملمي  عل  نمن نت،حمم  نل  ي ، لن    نقع ي-441
 .http //www.almurabbi . نل نقع نملع صمي

در  د قرع صر   نل  ن ر  علر  ن ن نرت  نضا ل ب نلنب يك ملع عك نضخط ء،حمم  نملنقر -446
http://saaid.net نمل فبك نل ع يك:ق م. 

م عاح ح نضخط ء،علي نل ح د،د قع ص   نل  ن   عل   دنه د نلميا ل -445
 .نمل فبك نل ع يك:ق م http://saaid.net ن ن نت 
دؤا ك حمم  هر،1645 نلقميآا نل ميمي،حمم     ع  مي، ق ا نلطبع  نلن مي ع  ري-444

ق م ، info@binothothaimeen.com: ي نورييك  نمل قع نلميمسي لل      ص   نلع  م
 .نل فب
 ،د قع نل ررررب ك ن اررررةد كع،حمم   رررر  حممرررر  نملخفرررر   نل ررررنق طيشررررميح قند نمل ررررفقن-447

http://www.islamweb.net   
 (مـــــــــــداد)نملميكرررررز نلررررر  يل لألحبررررر ث  نل  ناررررر ت دفخااررررر ا م نلعمرررررل نورررررريل-441

http://www.medadcenter.com 
د قع ص   ، قه نلفع دل دع نضخط ء عل    ء دنهج نل لف،عب  نلميمح  عل ش-446

 .نمل فبك نل ع يك: ق م http://saaid.net :نل  ن   عل  ن ن نت 
414-www.binbaz.org.sa 

411- http://www.binsaadi.com 

414-http://www.alifta.com 

411-www.binothaimeen.com. 

416- info@binothothaimeen.com . 

415-http://www.alsayednooh.com: 

http://saaid.net/
http://saaid.net/
http://www.medadcenter.com/
http://saaid.net/
http://www.binbaz.org.sa/
http://www.alifta.com/
http://www.binothaimeen.com/
http://www.alsayednooh.com/
http://www.alsayednooh.com/
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414-http://www.qurancomplex.org 

417- http://www.islamweb.net   

411-http://www.shankeety.net 

416-info@binothothaimeen.com 

464- http //www.almurabbi. 

461- http //www.saaid.net. 

464-http://ar.wikipedia.org/. 

461-http://www.shamela.ws 

466- http://www.mostjadat.com/site/index 

465-http://dawatraining.com 

464- http://www.medadcenter.com 

467- http://www.mostjadat.com/site/index 

461-http://www.shamela.ws 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.qurancomplex.org/
http://www.shankeety.net/
mailto:info@binothothaimeen.com
http://ar.wikipedia.org/
http://www.shamela.ws/
http://dawatraining.com/
http://www.shamela.ws/
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 فهرس املوضوعات

 رقم الصفحة المــــــــــــوضــــــــــــوع
 ب-أ .المقدمة

 ح-ت .أهمية الموضوع وأسباب اختياره
 خ-ج .أهداف الدراسة وتساؤالتها

 ر-خ .الدراسات السابقة
 س-ز .منهج الدراسة وتقسيماتها

 1 .مفهوم االستعجال وصلته باألخالق وأنواعه:الفصل التمهيدي
 2 .مفهوم االستعجال لغًة واصطالحاً :المبحث األول

 3 .مفهوم االستعجال لغة  :املطلب األول
 4 .ألفاظ مرادفة ملفهوم االستعجال:املطلب الثاين

 12 .اصطالحا  مفهوم االستعجال يف الدعوة إىل اهلل تعاىل :املطلب الثالث
 21 .صلة االستعجال باألخالق:المبحث الثاني
 22 .مفهوم األخالق لغة  واصطالحا  :املطلب األول 
 22 .مفهوم الفطرة والدوافع والغرائز واالنفعاالت:املطلب الثاين

 35 .األدلة الشرعية على تقسيم األخالق إىل فطرية ومكتسبة:املطلب الثالث
 51 .الناس على اكتساب األخالققدرة :املطلب الرابع

 54 .صلة االستعجال باألخالق الفطرية:املطلب اخلامس
 45 .صلة االستعجال باألخالق املكتسبة:املطلب السادس
 45 .فوائد طبع العجلة يف اإلنسان:املطلب السابع

 42 .أنواع االستعجال في الكتاب والُسنَّة:المبحث الثالث
 51 .احملرماالستعجال :املطلب األول
 07 .االستعجال املكروه:املطلب الثاين

 02 .التعجل الواجب:املطلب الثالث
 21 .التعجل املستحب:املطلب الرابع
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 24 .باحةالعجلة امل:املطلب اخلامس
 91 .االستعجال الوارد في القرآن الكريم:الباب األول
 92 .تمهيــــــــــــــــــد

 171 .الوارد في القرآن الكريم فيما يتصل بالدعاة إلى اهللاالستعجال :الفصل األول
 172 أنواع الدعاة الذين استعجلوا كما جاء ذكرهم في القرآن :المبحث األول

 175 .عليهم الصالة والسالمالدعاة املستعجلني من األنبياء والرسل :املطلب األول
 122 .الدعاة املستعجلني من املؤمنني:املطلب الثاين

 134  .الكريم الوارد ذكرهم في القرآنالمبحث الثاني أسباب استعجال الدعاة 
 157 .أسباب مشروعة نتائجها غري مشروعة:املطلب األول
 153 .أسباب غري مشروعة ومنهي عنها:املطلب الثاين

 150 . أنواع الخطاب اإللهي الُموجَّه للدعاة المستعجلين:المبحث الثالث
  . 152وأمر رسوله النهي الصريح عن خمالفة أمر اهلل :املطلب األول
 147 .األمر بوجوب التثبت والبيان:املطلب الثاين

 142 .الوعيد بوقوع العذاب:املطلب الثالث
 143 .االستفهام اإلنكاري:املطلب الرابع

 144 .عدَّ األخطاء وإحصاءها:املطلب اخلامس
الَمةالعتاب :املطلب السادس

َ
 140 .مع امل

 142 .استجابة الدعاء مع املغفرة:املطلب السابع
 157 .الدعوة إىل االقتداء بالسابقني من الصاحلني:املطلب الثامن
 151 .التذكري باألصلح:املطلب التاسع

خصائص االستعجال في الدعوة إلى اهلل في القرآن :المبحث الرابع
 .تعالىفيما يتصل بالدعاة إلى اهلل الكريم 

152 

 155 .الواقعية:املطلب األول
 155 .املنهجية يف معاجلة خطأ االستعجال:املطلب الثاين

 152 .الربط بني الدنيا واآلخرة:املطلب الثالث
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 107 .حتمية الثواب والعقاب:املطلب الرابع
 102 .التذكري مبصدر التلقي والتشريع:املطلب اخلامس
 103 .املسؤوليةإقرار مبدأ :املطلب السادس

 105  بالمدعويناالستعجال الوارد في القرآن الكريم فيما يتصل :الفصل الثاني
أنواع المدعوين الذين استعجلوا كما جاء ذكرهم في :المبحث األول

 .الكريمالقرآن 
105 

 100 .املأل الكافر:املطلب األول
 123 .والسالمأقوام األنبياء والرسل عليهم الصالة :املطلب الثاين

 197 .اجملرمون:املطلب الثالث
 192 .اخلرَّاصون:املطلب الرابع

 195 .الناس:املطلب اخلامس
 195 .اإلنسان:املطلب السادس
 192 .املسلم العاصي:املطلب السابع
 272 .املنافقون:املطلب الثامن

 275 .أسباب استعجال المدعوين الوارد ذكرهم في القرآن :المبحث الثاني
 274 .أسباب عامة مشرتكة:املطلب األول
 275 .أسباب خاصة غري مشرتكة:املطلب الثاين

 212 .أنواع الخطاب اإللهي الُموجَّه للمدعوين المستعجلين:المبحث الثالث
 219 .أسلوب احلوار:املطلب األول
 221 .أسلوب االقناع:املطلب الثاين

 225 .خطاب التوجيه واإلرشاد:املطلب الثالث
 224 .خطاب التذكري بأحوال السابقني للعظة والعربة:املطلب الرابع

 225 .خطاب الرتهيب:املطلب اخلامس
 220 .نزول العذاب ووقوعه:املطلب السادس
 229خصائص االستعجال في الدعوة إلى اهلل في القرآن فيما :المبحث الرابع
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 229 .يتصل بالمدعوين المستعجلين
 237 .وضوح اهلدف والغاية:األولاملطلب 

 232 .بذل اجلهد والوسع لتحقيق الغاية:املطلب الثاين
 233 .احلرص على هداية املدعوين املستعجلني:املطلب الثالث
 235 .الرفق واللني مع املدعوين املستعجلني:املطلب الرابع

 234 .الثبات وعدم التنازل:املطلب اخلامس
 235 .القرار يف احلكم على املدعوين املستعجلنياختاذ :املطلب السادس

 230 فيما يتصل بموضوع الدعوةالكريم االستعجال الوارد في القرآن :الفصل الثالث
 239 .موضوعات االستعجال الخاصة بالمؤمنين:المبحث األول

 257 .تصنيف موضوعات االستعجال اخلاصة بالدعاة:املطلب األول
 252 .موضوعات االستعجال اخلاصة باملدعوينتصنيف :املطلب الثاين

 253 .اخلاصة باملؤمننيالدالالت الدعوية يف موضوعات االستعجال :املطلب الثالث
 254 .موضوعات االستعجال الخاصة بالمنافقين:المبحث الثاني

 255 .أهداف املوضوعات اليت استعجل فيها املنافقون:املطلب األول
 252 .اخلاصة باملنافقنيالدالالت الدعوية يف موضوعات االستعجال :املطلب الثاين

 259 .موضوعات االستعجال الخاصة بالكفار:المبحث الثالث
 247 .املوضوعات اليت استعجل فيها الكفار:املطلب األول
 241 .الدالالت الدعوية يف موضوعات االستعجال اخلاصة بالكفار:املطلب الثاين

 243 .االستعجال الوارد في الُسنَّة النبوية:الثانيالباب 
 245 .تمهيــــــــــــــــــد

 251 .فيما يتصل بالدعاة إلى اهلل الُسنَّة النبويةاالستعجال الوارد في :الفصل األول
 252 .أنواع الدعاة الذين استعجلوا كما جاء ذكرهم في الُسنَّة النبوية:المبحث األول

 255 .الدعاة املستعجلني من األنبياء والرسل عليهم السالم:األولاملطلب 
 252 .الدعاة املستعجلني من املؤمنني :املطلب الثاين

 209 .أسباب استعجال الدعاة الوارد ذكرهم في الُسنَّة النبوية:المبحث الثاني
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 227 .أسباب مشروعة:املطلب األول
 223 .عنهاأسباب غري مشروعة ومنهي :املطلب الثاين

 224 .أنواع الخطاب اإللهي الُموجَّه للدعاة المستعجلين:المبحث الثالث
 225 . اخلطاب التعليمي:املطلب األول
 222 . خطاب التعليل والتفسري:املطلب الثاين

 297 . خطاب التسامح والعفو:املطلب الثالث
 292 . خطاب االستماع لألعذار وقبوهلا:املطلب الرابع

 295 . خطاب السؤال واالستفسار:املطلب اخلامس
 294 (. التدرييب)اخلطاب العملي:املطلب السادس
 290 .خطاب األمر والنهي:املطلب السابع

خصائص االستعجال في الدعوة إلى اهلل في الُسنَّة :المبحث الرابع
 .النبوية فيما يتصل بالدعاة إلى اهلل تعالى

292 

قة :املطلب األول  299 .يف اختيار األلفاظ اخلاصة بالتعجل واالستعجالالدِّ
 377 .التنوع يف احلكم الشرعي:املطلب الثاين

 371 .الشمول واالستيعاب جلوانب احلياة املختلفة:املطلب الثالث
 373 .مراعاة مقاصد الشريعة اإلسالمية:املطلب الرابع

 375 .التخطيط للمستقبل:املطلب اخلامس
 374  .بالمدعويناالستعجال الوارد في الُسنَّة النبوية فيما يتصل :الفصل الثاني

أنواع المدعوين الذين استعجلوا كما جاء ذكرهم في :المبحث األول
 .الُسنَّة النبوية

370 

 372 (املشركون يف مكة) الكفار :املطلب األول
 311 .اليهود يف املدينة:املطلب الثاين

 313 .املنافقون:الثالثاملطلب 
 314 . مجيع فئات اجملتمع املسلم:املطلب الرابع

 322 .أسباب استعجال المدعوين الوارد ذكرهم في الُسنَّة النبوية:المبحث الثاني
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 323 .أسباب مشروعة:املطلب األول
 325 .أسباب غري مشروعة ومنهي عنها:املطلب الثاين

 329 .النبوي الموجَّه للمدعوين المستعجلينأنواع الخطاب :المبحث الثالث
 337 . اخلطاب الكلي العام:املطلب األول
 332 . اخلطاب اجلزئي التفصيلي:املطلب الثاين

 333 .اخلطاب الفقهي العملي:املطلب الثالث
 335 .خطاب التصحيح واملراجعة:املطلب الرابع

 335 . خطاب عرض البدائل املشروعة:املطلب اخلامس
خصائص االستعجال في الدعوة إلى اهلل في الُسنَّة :المبحث الرابع

 .النبوية فيما يتصل بالمدعوين
332 

 339 . العاملية:املطلب األول
 351 . املرونة:املطلب الثاين

 353 ".البناء الرتاكمي " االستمرارية :املطلب الثالث
 355 . مراعاة مقتضى احلال:املطلب الرابع

 355 . اإلميان بالغيبيات:املطلب اخلامس
 352 .أهنا أخالقية:املطلب السادس
االستعجال الوارد في الُسنَّة النبوية فيما يتصل بموضوع :الفصل الثالث

 .الدعوة
359 

 341 .موضوعات االستعجال الخاصة بالمؤمنين:المبحث األول
 342 .اخلاصة بالدعاةتصنيف موضوعات االستعجال والتعجل :املطلب األول
 345 .تصنيف موضوعات االستعجال والتعجل اخلاصة باملدعوين:املطلب الثاين

 340 .االستعجال اخلاصة باملؤمننيالدالالت الدعوية يف موضوعات :املطلب الثالث
 349 . موضوعات االستعجال الخاصة بالمنافقين :المبحث الثاني

 357 .استعجل فيها املنافقون أهداف املوضوعات اليت:املطلب األول
 351 .اخلاصة باملنافقني الدالالت الدعوية يف موضوعات االستعجال:املطلب الثاين
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 353 .موضوعات االستعجال الخاصة بالكفار:المبحث الثالث

 355 .املوضوعات اليت استعجل فيها الكفار:املطلب األول
 354 .االستعجال اخلاصة بالكفارالدالالت الدعوية يف موضوعات :املطلب الثاين
 355 .أوجه االستفادة من الدراسة في العصر الحاضر:الباب الثالث

 350 .تمهيــــــــــــــــــد
أوجه االستفادة من الدراسة في العصر الحاضر فيما :الفصل األول
 .يتصل بالدعاة

302 

 303 .في إعداد الدعاة وتأهيلهم:المبحث األول
 305 .للدعاة إىل اهلل تعاىل( الفكري)اإلعداد العلمي :األولاملطلب 

 300 .للدعاة إىل اهلل تعاىل( الروحي)اإلعداد النفسي :املطلب الثاين
 327 .للدعاة إىل اهلل تعاىل( األخالقي)اإلعداد السلوكي :املطلب الثالث

 322 .في العمل واإلنجاز:المبحث الثاني
 323 .قبل العمل:املطلب األول
 320 .أثناء العمل:املطلب الثاين

 397 .بعد العمل:املطلب الثالث
 391 .في المراجعة والتقويم و اإلصالح:المبحث الثالث

 392 .مراجعة العمل:املطلب األول
 395 .تقومي العمل:املطلب الثاين

 390 .إصالح العمل:املطلب الثالث
 399 .المستقبلية الدعويةفي التخطيط والدراسات :المبحث الرابع

 577 .التخطيط للدعوة اإلسالمية:املطلب األول
 573 .الدراسات املستقبلية للدعوة اإلسالمية:املطلب الثاين
أوجه االستفادة من الدراسة في العصر الحاضر فيما :الفصل الثاني

 .يتصل بالمدعوين
575 

 570 .في إعداد المدعوين وتأهيلهم:المبحث األول
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 572 .يف تصنيف املدعوين:األولاملطلب 
 517 .يف منهجية خطاب املدعوين:املطلب الثاين

 513 .يف منهجية التعامل مع املدعوين:املطلب الثالث
 514 .في العمل واإلنجاز:المبحث الثاني

 515 .يف التخصص والتوجيه:املطلب األول
 512 .يف التعاون وتبادل اخلربات:املطلب الثاين

أوجه االستفادة من الدراسة في العصر الحاضر فيما :الثالثالفصل 
 .يتصل بموضوعات الدعوة

527 

 521 .في الموضوعات الخاصة بالدعاة إلى اهلل تعالى:المبحث األول
 522 .يف الدعوة إىل توحيد اهلل تعاىل:املطلب األول
 524 .يف منهج الدعوة إىل اهلل تعاىل:املطلب الثاين

 522 .يف فقه الدعوة إىل اهلل تعاىل:الثالثاملطلب 
 531 .في الموضوعات الخاصة بالمدعوين:المبحث الثاني

 532 .يف الدعوة إىل توحيد اهلل تعاىل:املطلب األول
 533 .يف حتقيق املصاحل ودرء املفاسد:املطلب الثاين

 535 .اتمةـــالخ
 530 .ائج الدراسةـــنت

 553 .توصيات الدراسة
 554 .الفهارس

 555 .فهرس اآليات القرآنية
 550 .فهرس األحاديث النبوية

 505 .فهرس تراجم األعالم
 504 .فهرس األلفاظ واملصطلحات

 505 .فهرس املصادر واملراجع
 594 .فهرس املوضوعات
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