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  اإلهداء

  

  رحمه اهللا... لى روح أبي الطاهرةإ

  أمي الغالية... إلى منبع الحب والحنان والدفء واألمان 

  أم زوجي.. وقدمت لي النصيحة والمودة.... إلى من رأت في ابنة لها 

  وتنازل عن حقوقه... وشققت األيام يديه... إلى من كلل العرق جبينه

  ...كي أتم مسيرتي التعليمية

  ي هذه الحياة الفانيةإلى رفيق دربي ف 

  إليك زوجي... وأتمنى أن يكون رفيقي في اآلخرة الدائمة

  أخوتي... إلى رياحين حياتي 

  أختي... إلى توأم روحي

  أبنائي... إلى الشموع التي أضاءت دربي

أهدي هذا العمل المتواضع راجية من اهللا تعالى أن يجعله في ... إلى كل مسلم ومسلمة
  به من يشاء من طالب العلم ميزان حسناتي، وينفع

  

  

  



  ث

 

  شكر وتقدير

الحمدهللا ذي الفضل والمنة واإلحسان، الحمد هللا حمدًا يليق بجالل وجهه وعظيم 
سلطانه، فهو المنعم علي في إتمام هذا العمل، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، 

  المعلم األمين، سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم، وبعد،،،

الشكر والعرفان إلى مشرفي الفاضل الدكتور عودة عبد اهللا، الذي بذل  أتقدم بخالص
الكثير من وقته وجهده، وقدم لي توجيهاته ونصائحه، أبقاه اهللا ذخرًا لطلبة العلم، وجعل 

  .ذلك في ميزان حسناته يوم الدين

 وفضيلة الدكتور،خضر سوندك كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور  
  .لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، فجزاهما اهللا كل الخيرعيد دويكات، س

وال يسعني في هذا المقام إال ان اتقدم بالشكر الجزيل إلى القائمين على جامعة النجاح 
الوطنية وجهودهم المتواصلة للمحافظة على هذا الصرح العلمي الشامخ، كما وأتقدم 

  .ء قسم أصول الدين بشكل خاص بعظيم الشكر واإلمتنان إلى أعضا

وال يفوتني أخيرًا أن أتقدم بالشكر الجزيل للذي كان سندًا لي في طريق العلم والنجاح، 
  .زوجي





  ح
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  ت  اإلهداء
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  العجلة 

  دراسة قرآنية

  إعداد

  ةآيات أسامة نظمي قمحي

  إشراف

  عودة عبد اهللا .د

  الملخص

وبيان مظاهرها وآثارها على الفرد والمجتمع، ) العجلة( تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بموضوع 

  .وتحديد األسباب الباعثة عليها

وقد قمت بدراسة هذا الموضوع بسبب وجود غموض لدى الكثيرين في موضوع العجلة ومتى تكون 

  .آلثار ذلكمحمودة ومتى تكون مذمومة و 

وقد اتبعت منهجًا استقرائيًا تحليًا، وذلك بجمع اآليات المتعلقة بالعجلة وتفسيرها وذكر أقوال العلماء 

  .والمفسرين فيها

تناولت في الفصل األول مفهوم العجلة : وقسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة

دثت عن أقسام العجلة، أما الفصل الثالث فقد ودالالتها في السياق القرآني، وفي الفصل الثاني تح

بينت فيه اآلثار المترتبة على العجلة، خصصت الفصل الرابع لدراسة تطبيقية من القرآن الكريم 

  .للعجلة بنوعيها 

وأخيرًا من أهم النتائج التي توصلت إليها أن على المسلم أن يتروى في المواقف التي تحتاج تأتي، 

.قف التي تحتاج سرعة وعجلة، فيتعامل بحكمة وعقل يتناسب مع كل موقفوأن يستعجل في الموا
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  المقدمة 

إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرورو أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا 

فال مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا، وصلّى اللهم على سيدنا محمد بن عبد اهللا 

  .سول األمين وعلى آله وصحبه الطيبين المباركينالر 

إن من أعظم نعم اهللا تعالى علينا أن هدانا لإلسالم، وذلك أنه يرشد أبناءه إلى ما فيه صالحهم 

وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا واآلخرة، وقد حثنا ديننا الحنيف على الصبر والتأني والتروي في 

لمواقف، فالتأني يصل بصاحبه إلى القرار الصحيح األمور، وحذر من العجلة في كثير من ا

  . تكون عواقبها ذميمةوتفادي الوقوع في األخطاء، أما العجلة فغالبًا ما 

والمتأمل في آيات العجلة في القرآن الكريم، يرى أن العجلة هي طبع من طباع اإلنسان التي خلق 

  m����s��r����q��pl "2: وقال تعالى m�����WV��U�����T��Sl1: عليها، قال تعالى

لكن اهللا تعالى خلق لنا عقوًال كي نفكر ونتدبر بكل ما يصدر منا قبل أن نتصرف وجعل لنا في 

آيات كثيرة تتحدث عن  ةالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ما نهذب به فطرتنا وطباعنا، ولهذا ثم

قال تعالى ال في مواضع نادرة جدًا العجلة وصلت إلى سبع وثالثين آية، وغالبًا ماذمت العجلة إ

��m: على لسان موسى عليه السالم  ��� ��� ��� � � � � � � � ��� ��l3  ًوقال تعالى أيضا :�����������������������������������������

�m����£��¢��¡�������������l4  وقال عز وجل ،:��mA�����J��I��H

��N�����M��L��Kl 5.  

                                                           

  .37آية : األنبياء 1

  .11آية : اإلسراء 2
  84آية : طه  3
  .20آية : الفتح  4
  .203آية : البقرة 5
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انسجامًا مع متطلبات الدراسة القرآنية في " العجلة دراسة قرآنية" نوهكذا، جاءت هذه الرسالة بعنوا

  . التفسير الموضوعي

نفسي وٕان أصبت و  واهللا أسأل أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم، فإن أخطأت فمن الشيطان

  . فهو توفيق من اهللا وفضله

  : الدراسات السابقة

تبين لي أن الدراسات فيه قليلة، ومن أهم الدراسات بعد البحث والتّحري حول موضوع هذه الدراسة، 

  :في موضوع العجلة

عودة عبد اهللا وٕابراهيم  ،1)انفعال العجلة عند األنبياء عليهم السالم وآثاره التربوية في القرآن الكريم( 

حيث عرض هذا البحث للعجلة بوصفها انفعاًال نفسيًا، وذكر مشاهد وقصصًا النفعال العجلة  داود

  .األنبياء عليهم السالم، وذلك بغرض الوقوف على اآلثار التربوية للعجلة دعن

، لعمار عبد الغفور المشهداني، رسالة ماجستير تتكون 2)آيات اإلسراع والعجلة في القرآن الكريم(

تمكن من الوصول إلى هذه الرسالة، وكل ما استطعت الوقوف عليه هو لم أصفحة، ) 141(من 

آيات المسارعة والعجلة في األعمال، : األول مفهوم اإلسراع والعجلة، والثاني: عناوين فصولها وهي

  . آيات العجلة في اآلخرة: آيات العجلة في الدنيا والرابعه: والثالث

العجلة بشكل موجز في المبحث  تتناول" رسالة ماجستير" ، حسين محمد محمد أحمد 3)التثبت(

  .حث على التأني وعدم االستعجال والتسرعلا: ث من الفصل الثاني تحت عنوانالثال

                                                           

، 2، عدد 25، المجلدمجلة النجاح لألبحاث ،"م السالم وآثاره التربوية في القرآن الكريمانفعال العجلة عند األنبياء عليه" 1

  .م2011شباط، 

  .م2012كلية التربية األساسية، : ، بغدادآيات اإلسراع والعجلة في القرآن الكريم 2

  .م2011خضر سوندك، جامعة النجاح الوطنية، : ، إشراففي القرآن الكريم التثبت 3
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 ، محمد سعيد حوى ومحمد علي الزغلول1)المسارعة والمسابقة في الخيرات في القرآن الكريم(بحث 

ضع ميادينها وبّين صفات قة إلى الخيرات لغة واصطالحًا، و حيث عرض قضية المسارعة والمساب

  ..المسارعين السابقين وثوابهم من اهللا تعالى

التفسير الموضوعي، من حيث تعريف مصطلح العجلة  ميز هذه الدراسة التزامها بمنهجيما و 

وضبط صيغ ورودها في القرآن الكريم، واستقراء اآليات القرآنية التي تعرضت لهذا الموضوع، 

  .للتعرف من خاللها على  أنواع العجله، واألسباب إليها، واآلثار المترتبة عليها في الدنيا واآلخرة

امت الباحثة بتقسيم الفصول وتبويبها وفق المنهجية العلمية، وذلك ليسهل على القارئ  اإلفادة وق

  .منها

  : أهمية الدراسة

 ةحيا تعالجه، فهو موضوع له أنعكاس على تكتسب هذه الدراسة أهميتها من طبيعة الموضوع الذي

  : الناس والمجتمعات، ويمكن اجمال أهمية الدراسة في اآلتي

 . اءت لخدمة كتاب اهللا تعالى، ألنها متخصصة في مجال الدراسات القرآنيةأنها ج .1

 . الحاجة إلى حماية العالقات اإلنسانية من مضار العجلة المذمومة .2

 بالفردجاءت هذه الدراسة لتبين ما يمكن أن ينتج عن العجلة المذمومة من أضرار قد تلحق  .3

 .والمجتمع

ومة والتسرع وعدم التبين في األخبار المنقولة، ما ظهر من جرائم نتيجة العجلة المذم .4

 .دفعني لبحث هذا الموضوع من وجهة نظر قرآنية

 

                                                           

، المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية، )دراسة موضوعية بيانية( ة والمسابقة إلى الخيرات في القرآن الكريمالمسارع 1
 .م2007
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  : أسباب اختيار الموضوع

 .إلى ماجاء في كتاب اهللا سبحانه وتعالى حول هذا الموضوع من مدح أو ذم  أن أتعرف .1

ن يجب أن ال تقود  الشعور بالحاجة إلى التنبيه إلى أن العجلة انفعال نفسي وفطرة بشرية لك .2

 .إلى الخطيئة والرذيلة

العمل على إظهار حاجة أفراد األمة اإلسالمية إلى العجلة في بعض األمور والتأني  .3

 .والتروي في كثير من األمور

  : أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى ما يلي

 .بيان مفهوم العجلة وماهيتها وأنواعها  .1

، للتأكيد على أن القرآن الكريم يصلح )العجلة(ع إبراز ما جاء في كتاب اهللا حول موضو  .2

 .لكل زمان ومكان

 .بيان مظاهر العجلة في القرآن الكريم  .3

 .بيان أسباب العجلة واآلثار المترتبة عليها  .4

  مشكلة الدراسة 

  : تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

 وما انواعها؟ ما المقصود بالعجلة؟ .1

 آن بموضوع العجلة؟ما مدى اهتمام القر  .2

 ماهي مظاهر العجلة؟ .3
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 وما هي أسبابها؟ ما أهم اآلثار المترتبة على العجلة في الدنيا واآلخرة ؟ .4

  فرضيات الدراسة 

  :تفترض الباحثة ما يأتي 

 .واٍف ويتناسب وأهميتهاإن القرآن الكريم قد تناول موضوع العجلة بشكل  .1

 .مذمومة  وأ ن محمودةإن القرآن الكريم بين حقيقة العجلة ومتى تكو  .2

 .إن القرآن الكريم قد عرض بعض مظاهر العجلة .3

 .إن القرآن الكريم بين األسباب التي تقود اإلنسان إلى العجلة  .4

إن القرآن الكريم حوى نماذج من القصص القرآني الذي من شأنه أن يبرز اآلثار المترتبة  .5

 .على العجلة

  : منهجية الدراسة

  :دراسة هو المنهج االستقرائي التحليلي وذلك باتباع الخطوات اآلتيةالمنهج المتبع في هذه ال

 .تتبع اآليات القرآنية ذات الصلة بالموضوع .1

االطالع على تفسير هذه اآليات من أمهات كتب التفسير ودراستها ونقل ما يتناسب مع  .2

 . موضوع الدراسة

يم األفكار والمواضيع قيد االستعانة باألحاديث واألقوال والحكم وغيرها من الشواهد لتدع .3

 .البحث والدراسة 

اتباع المنهج العلمي في توثيق النقول، بحيث يتم التوثيق كامًال عند أول ذكر للمرجع، ثم  .4

 . بعد ذلك االكتفاء بذكر شهرة المؤلف واسم الكتاب والجزء والصفحة
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ذا كان في تخريج األحاديث ونسبتها إلى مصادرها، مع الحرص على الحكم على الحديث إ .5

 .غير الصحيحين

 .عزو اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية في الهامش  .6

 .مستقاة من اآليات القرآنيةو تقسيم الموضوع إلى فصول ومباحث مترابطة  .7

 .كتابة انظر في الهامش عندما يكون النقل في المعنى من المصدر األصلي .8

 .ثة إليها في آخر البحث كتابة خاتمة بأهم النتائج التي توصلت الباح .9

  :خطة الدراسة

  - :قامت الباحثة بتقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، على النحو التالي

  العجلة وداللتها في السياق القرآني : الفصل األول

  مفهوم العجلة : المبحث األول 

  العجلة في السياق القرآني: المبحث الثاني

  ظ القرآنية ذات الصلة األلفا: المبحث الثالث

  - :أقسام العجلة في القرآن الكريم: الفصل الثاني

  .العجلة المذمومة: المبحث األول 

  .العجلة المحمودة: المبحث الثاني

  -:اآلثار المترتبة على العجلة في الدنيا واآلخرة: الفصل الثالث 

  .اآلثار المترتبة على العجلة المذمومة: المبحث األول 
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  .اآلثار المترتبة على العجلة المحمودة: انيالمبحث الث

من خالل قصة سيدنا  )والمحمودةالمذمومة ( للعجلة بنوعيهانماذج : الفصل الرابع

  .موسى عليه السالم مع قومه

  .استعجال قوم موسى عليه السالم : المبحث األول 

  .استعجال موسى عليه السالم: المبحث الثاني

ى إعطاء هذا الموضوع حقه، لكن قدرات البشر ناقصة، وأخيرًا فإن الباحثة حرصت عل

  .وباهللا العون والتوفيق
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  الفصل األول 

  العجلة وداللتها في السياق القرآني 

  مفهوم العجلة: المبحث األول 

  العجلة في السياق القرآني: المبحث الثاني 

األلفاظ القرآنية ذات الصلة     : المبحث الثالث
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  األولالمبحث 

  مفهوم العجلة

جاء هذا المبحث للتعرف على حقيقة العجلة في اللغة واالصطالح، وبيان دالالتها  لقد
  .في السياق القرآني باإلضافة إلى بيان األلفاظ القرآنية ذات الصلة بالعجلة

  العجلة في اللغة : المطلب األول 

: ن أن العجلة في اللغة تطلق علىعند الرجوع إلى معاجم اللغة وتتبع معنى كلمة العجلة، يتبي

. 3والطوق أو القرص القابل للدوران.  2"بفتحتين التي يجرها الثور "والعجلة  1"السرعة خالف البطء"

يدل أحدهما على اإلسراع واآلخر على بعض :"وقد أرجع ابن فارس مادتها إلى أصلين صحيحين 

  .4" ولد البقرة: الِعجل  :واألصل اآلخر ... العجلة في األمر: الحيوان، فاألول

االستحثاث : "ومن الجدير بالذكر أن االستعجال واإلعجال والتعجل تأتي في معنى واحد، وهو

  .5"وطلب العجلة 

                                                           

) ه3/1414ط(دار صادر : ج ، بيروت 15 ،لسان العرب) : هــ 711:ت(ابن منظور ، محمد بن مكرم اإلفريقي المصري 1

)11/425.( 

المكتبة : يوسف الشيخ محمد ، بيروت : ، تحقيقمختار الصحاح) : هـ 666: ت( الرازي ، محمد بن أبي بكر الحنفي 2

 ) .1/201(، ) هـ 5/1420ط(العصرية، 

دار الدعوة، : ـ القاهرة  المعجم الوسيط) : وأحمد الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد النجار(مصطفى، ابراهيم : انظر 3

  ). 2/586(هـ ، 1381

عبد السالم محمد هارون، : ج ، تحقيق 6 معجم مقاييس اللغة،): هــ 395: ت(س القزويني ابن فارس، أحمد بن فار  4

 )239-4/237(هـ، 1399بيروت،  دار الفكر، 

دار إحياء التراث : محمد عوض مرعب، بيروت: ج، تحقيق 8، تهذيب اللغة): هـ370: ت(األزهري، محمد بن أحمد  5

 ).1/239(،)م1/2001ط(العربي، 



10 

 

   1"عام في كل شيء. اآلخرة، والعاجل نقيض اآلجل: الدنيا، واآلجلة: العاجلة:" قال الفراهيدي

للدوران، وتطلق على السرعة في القيام  مما سبق أن العجلة تطلق على القرص القابل يتبين

  . هو الذي يعنينا في هذه الدراسة) السرعة(والمعنى الثاني . باألمور

ومما يجدر التنبيه إليه أن لفظتي العجلة والسرعة تتفقان في الداللة على تقليل زمن الحدث،       

  :هاوبالمقابل فإنه يوجد بينهما فروق دقيقة، بينها علماء اللغة، وأهم

التقدم  :العجلةأما .البدار إلى الشيء وتقديمه في أول وأقرب أوقاته: المسارعة فهي  - 1

  .2بالشيء واستقباله قبل وقته

 ،3"التقدم فيما ال ينبغي التقدم فيه: بالتقدم فيما ينبغي التقدم فيه، أما العجلة"السرعة تكون   - 2

من رغب في األمر آثر الفور ألن  ،فالمسارعة مخصوصة بفرط الرغبة فيما يتعلق بالدين"

 .4"على التراخي

 .5لفظ السرعة إنما يستعمل في الخير، أما العجلة فغالبًا تقال في الشر - 3

                                                           

إبراهيم السامرائي،دار .مهدي المخزومي ود. د: ج، تحقيق 8،  كتاب العين): هـ170:ت(دي، الخليل بن أحمد الفراهي 1

  ) 1/228(ومكتبة الهالل، 

دار العلم  ،القاهرة ،محمد سليم: تحقيق ،الفروق اللغوية): هـ 395: ت(الحسن بن عبد اهللا  ،أبو هالل العسكري: انظر  2

: مصر ،إبراهيم بسيوني: تحقيق ،لطائف اإلشارات): هـ465: ت(القشيري عبد الكريم بن هوزان  :وانظر). 1/204( ،الثقافة

  ).2/502( ،الهيئة المصرية العامة للكتاب

  ).1/204( ،الفروق اللغوية: أبو هالل العسكري  3

 ،الكتب العلميةدار : بيروت ،ج32: مفاتيح الغيب): هـ606: ت(بن محمد بن عمر الملقب بفخر الدين  ،الرازي  4

  ).8/166( ،)1/1421ط(

دار : دمشق ،ج3 ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه): هـ1376:ت(محمود بن عبد الرحيم  ،الصافي: انظر  5

  ).6/397( ،)هـ4/1418ط( ،الرشيد
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  .1نقيض ،نقيض العجلة محمود وهو األناةبينما السرعة مذموم وهو اإلبطاء  - 4

  العجلة في االصطالح : المطلب الثاني 

ارب مع المعنى اللغوي، وهو طلب الشيء وتحريه ذكر العلماء تعريفًا للعجلة اصطالحًا، وهو يتق

   2.قبل مجيء أوانه ووقته

  . 3"العجلة هي فعل الشيء قبل وقته الالئق به:" فقال المناوي وعرفها

  .4"أن تريد الشيء قبل نضجه وقبل أونه:" وعرفها الشيخ الشعراوي قال

تام، ونقيضه تم عليه وأعجله قولك عجل عن األمر إذا تركه غير "  الزمخشري فعرفها بقوله أماو 

  5. "عن غيره

القيام بالفعل قبل وقته المناسب له، أما في الشرع، فهي  تعني أن العجلة: نستنتج من هذه التعريفات

  .القيام بالفعل قبل الوقت المحدد له شرعاً 

                                                           

  )1/204( الفروق اللغوية،: أبو هالل العسكري: انظر  1

: ، تحقيقالمفردات في غريب القرآن): هـ502:ت(ف بالراغب األصفهاني األصفهاني، الحسين بن محمد المعرو : انظر 2

): هـ816: ت(الجرجاني، علي بن محمد بن علي : وانظر). 1/323(دار المعرفة، مادة عجل، : محمد سيد الكيالني، لبنان

  ).1/36(،)1/1405ط(دار الكتاب العربي، : إبراهيم األبياري، بيروت: ، تحقيقالتعريفات

عالم : عبد الخالق ثروت، القاهرة: ، تحقيقالتوفيق على مهمات التعاريف): هـ1031:ت(وي، محمد عبد الرؤوف المنا 3

 ).1/504(،)هـ1/1410ط(الكتب، 

، 1دار العودة، ط : بيروت ،)تفسير الشعراوي(المنتخب من تفسير القرآن الكريم ): هـ1418: ت(الشعراوي، محمد متولي  4

)1/5864.( 

، مج 4،   الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل): هـ538: ت(محمود بن عمر  الزمخشري، 5

  ).2/152(دار إحياء التراث العربي، : عبد الرزاق المهدي، بيروت:تحقيق
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  المبحث الثاني

  العجلة في السياق القرآني

د من المواضع، بصيغ متعددة وبمعاني مختلفة، في القرآن الكريم في عدي) العجلة(لفظ  لقد ورد

  - :وسأتناولها ضمن المطلبين التاليين

  في القرآن الكريم ) العجلة(ورود مادة : المطلب األول 

  :في القرآن الكريم) العجلة(عرض مادة : أوال

على اختالف صيغها واشتقاقاتها في القرآن الكريم، وسأعرض ) العجلة(فيما يلي عرض لمادة 

يات التي حوت هذه المادة وفقًا لتكرار ورودها في القرآن الكريم من الكثير إلى القليل، وسوف اآل

وفقًا للمفردة وعدد  من الفاتحة حتى الناس، المصحفأقوم بترتيب آيات كل مفردة وفقًا لترتيب 

ر مصطلح مبينًا رقم اآلية واسم السورة ومكية اآلية أو مدنيتها، وذلك لمالحظة تطو  مرات ورودها

  - :1في القرآن الكريم، وفيما يلي بيان ذلك) العجلة(

المفردة 
وعدد 
  ورودها

رقم   السورة  الشاهد  الرقم
  اآلية

  مدنية/مكية

  تستعجلون

  مرات7

1  ����������������������	

��£¢��¡  
  مكية  57  األنعام

2  ���³��²��±��°�����®��¬��«

��¸¶�����´  
  مكية  58  األنعام

                                                           

، دار المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم):هـ 1388:ت(عبد الباقي، محمد فؤاد  )عجل(مادة : انظر 1

 .447، ص)هــ2/1401ط(،الفكر
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3  ������������Æ����������  مكية  51  يونس  

4  ��[��Z��Y���X  مكية  37  األنبياء  

5  ��T��S���R��Q���P��O
��VU  

  مكية  46  النمل

6  ��´���³��²��±��°��������®��¬

��
  
  مكية  72  النمل

7  ��i��h���g��f��e��d���c  مكية  14  الذاريات  

  يستعجلونك

  مرات4

8  ��D��C��B��A  مدنية  6  الرعد  

9  ��C��B��A��E��D

��GF  
  مدنية  47  الحج

10  ��F��E��D��CB��A

���H��G  
  مكية  53  العنكبوت

11  ��S��R��Q���P��O

��T  
  مكية  54  العنكبوت

  تعجل

  مرات 3

  مكية  84  مريم  ~���������������������  12

13  ��L���K��J��I��H��G��F

��ON��M  
  مكية  114  طه

  مكية  16  القيامة  ����������������������  14



14 

 

  يستعجلون

  مرات 3

  مكية  204  الشعراء  ������  15

16  º��¹���   مكية  176  القيامة�

17  �����������������~��}��|

���
  
  مكية  59  الذاريات

  العاجلة

  مرات 3

18  ��H��G��F��E��D��C�������B��A

��K��J��I  

  مكية  18  اإلسراء

19  �������D��C��B���������A  مكية  20  القيامة  

20  ��J���I��M��L��K

��P��O��N  
  مكية  27  اإلنسان

  عّجل

  مرتان

21  ���¦��¥��¤��£��¢��¡

��¨§  
  مكية  58  الكهف

22  ��¡�������������

��¤��£��¢  
  مدنية  20  الفتح

  يستعجل

  مرتان

23  ��½����¼��»��º  مكية  50  يونس  

24  ��gf���e���d��c��b��a  مكية  18  الشورى  

عجلت مرة 
  واحده

25  ���������	��
������������������
���  

  مكية  84  طه

  مكية  150  األعراف��O��N��ML��K���J��I��H  26  اعجلتم
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  ��QP٠  مرة

��I��H��G��F��E��D��C�������B��A  27  عجلنا مرة

��K��J  
  مكية  18  اإلسراء

��z}��|��{��~��������  28  ُيعجل

���	��
������  
  مكية  11  يونس

  مكية  16  ص  	�������������������������  29  عّجل

  مكية  83  طه  ���������������  30  أعجلك

  مدنية  203  البقرة  ��N�����M��L��K���J��I��H  31  َتعجل

  مكية  24  األحقاف  ���
���	���������������������  32  استعجلتم

¼��½��������������¾���¿�����Ã�����Â��Á��À  33  تستعجل
��ÆÅ��Ä  

  مدنية  35  األحقاف

  مكية  1  النحل  ��y��x��}|��{��z  34  تستعجلوه

��z}��|��{��~��������  35  استعجالهم

���	��
������  
  مكية  11  يونس

  مكية  37  األنبياء  ��WV��U�����T��S  36  َعَجل

  مكية  11  اإلسراء  ��r����q��p  37  عجوالً 
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  .في القرآن الكريم ) العجلة(الملحوظات العامة حول ورود لفظة : ثانياً 

 .في القرآن الكريم ثالث وعشرون سورة) العجلة(ردت مادة عدد السور التي أو  -1

خمس وثالثون مرة مكية، و  اثنتانفي القرآن الكريم سبعًا وثالثين مرة، ) العجلة(وردت مادة  -2

 .مرات مدنية

هي سور مكية حيث وردت مشتقات هذا ) العجلة( أكثر السور التي أوردت مادة  -3

 .مدنية المصطلح في سبع عشرة سورة مكية وست سور

إن ورودها في هذا العدد من السور المكية يعود إلى أن السور المكية تحدثت عن الجنة  -4

، وهو الركن الخامس من أركان اإليمان، فما ثواب والعقاب، أي عن اليوم اآلخروالنار وال

كان من الكفار إّال إنكار هذا اليوم، وهذا يدل على شدة التحدي الذي واجهه الرسول صلى 

 .عليه وسلم من قبل المشركين اهللا 

استعجال الكافرين العذاب واتهامهم للرسول صلى اهللا عليه وسلم بالكذب فيما يتوعدهم فيه  -5

من العذاب، ولقد حذرهم وضرب لهم األمثلة باألمم السابقة والعذاب الذي حل بهم عقابًا 

 .لهم بسب كفرهم 

، ولكن الفطرة أو الطبعوهذا من  من طبيعة اإلنسان استباق األحداث واستعجال األمور، -6

يمكن تهذيب هذه الصفة بالتمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وهذا لكي نتجنب 

 .آثارها السلبية

أكثر الناس الذين يتصفون بالعجلة المذمومة هم الكفار وذلك أنهم يستعجلون العذاب، وهو  -7

 .اهللا سبحانه وتعالى واقع بهم ال محالة، ولكن في الوقت الذي يحدده 
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  :وتصريفاتها في القرآن الكريم ) عجل(اللطائف واللفتات لورود مادة : ثالثاً 

  :الفعل المضارع : أوالً 

  :جاء على ثماني صيغ في القرآن الكريم 

 .مضاف إلى ضمير المخاطب، يعود إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم مرة واحدة: تَسَتعجل -1

 . ير المخاطب الجمع المتصل سبع مراتمضاف إلى ضم: َتسَتعجلون -2

 . مضاف إلى ضمير الغائب الجمع ثم المخاطب المتصل أربع مرات: َيستعجلونك -3

 . مضاف إلى ضمير المخاطب الجمع المتصل ثالث مرات: َتسَتعجلون -4

 . مضاف إلى ضمير المخاطب ثالث مرات: َتعجل -5

 . مضاف إلى ضمير الغائب مرتين: َيستَعجل -6

 . ف إلى ضمير المخاطب الجمع ثم إلى ضمير الغائب المتصل مرة واحدةمضا: تستعجلوه -7

 .مضاف إلى ضمير المخاطب الجمع ثم إلى ضمير الغائب المتصل مرة واحدة: ُيَعّجل -8

 -:ومن الخطوط البارزة لهذه الصيغة التي وردت فيها بشكل عام

يم وطه والقيامة سورة مر : وردت العجلة في صيغة الفعل المضارع مرة واحدة في كل من   . أ

ويونس واألحقاف واألنبياء والنحل والشورى والشعراء والصافات والرعد والحج، ومرتين في 

 1.سورة األنعام ويونس والنمل والذاريات والعنكبوت: كل من

أن العجلة صفة مستمرة ومتجددة وليست خاصة يفيد الفعل المضارع االستمرارية والتجدد، أي   . ب

 .دون سواهم بجيل دون سواه أو قوم

                                                           

 )8-5(الجدول ص: انظر 1
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كانوا يستعجلون باآليات التي : العذاب، وقيل: ثالثة أمور بواحد منإن استعجال الكافرين كان   . ت

 .، من باب السخرية1إنهم يستعجلون بقيام الساعة: طلبوها واقترحوها، وقيل

 .2استعجال الكافرين في الدنيا من باب التكذيب واالستهزاء  . ث

��m  . ج � � �i��h�� �g��f��el3 " وذلك، "  4"ذلك تقريعًا وتوبيخًا وتحقيرًا وتصغيراً يقال لهم

اآلن تمتعوا بأنواع : "ألنهم في الدنيا كانوا يطلبون وقوع هذا العذاب فيقال لهم يوم القيامة

 .5"العقاب والنكال والسالسل واألغالل والسخط والوبال

��m: قوله تعالى  . ح � ���������� ����	l 6 استئناف بياني ألن": قال ابن عاشور 

فكانوا  ،عند سماع تسفيه أحالمهم وتنّقص عقائدهم ،حالهم في اإلصرار على التكذيب عناداً 

 .7"لو كان قولك حقًا فأين الوعيد الذي تّوعدتنا: يقولون

                                                           

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني ): هـ741:ت(الخازن، عالء الدين علي بن إبراهيم البغدادي : انظر  1

  ).2/139(م، 1979 -ه1399ج، بيروت، دار الفكر، 7، التنزيل

 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تفسير البيضاوي): هـ685: ت( البيضاوي، ناصر الدين عبد اهللا بن عمر الشيرازي: انظر  2

تفسير ): هـ150: ت(، األزدي ، مقاتل بن سليمان )1/202(هـ،1416دار الفكر، : أفنان العشا ، بيروت: مج، تحقيق 5

  ).3/276(، )هـ1/1424ط(دار الكتب العلمية، : ج، تحقيق أحمد فريد، بيروت3،  مقاتل بن سليمان

  .14آية : رياتالذا  3

دار  ،سامي بن محمد سالمة: تحقيق ،ج8 ،تفسير القرآن العظيم): هـ774:ت(اسماعيل بن عمر الدمشقي  ،ابن كثير 4

 ).7/416( ،)هـ2/1420ط( ،طيبة

عبد الرحمن بن معال : ، تحقيقتيسير الكريم الرحمن تفسير كالم المنان): هـ1376: ت(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر   5

  ).1/808): (هـ1/1420ط(مؤسسة الرسالة، : يحق، بيروتاللو 

  .57آية : األنعام  6

 ،1997 ،دار سحنون للنشر والتوزيع: تونس ،ج30 ،التحرير والتنوير): هـ1284:ت(محمد الطاهر  ،ابن عاشور  7

)7/266.(  
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��m: قوله تعالى  . خ � �
� ������������� �������~l  1، صلى اهللا - طلب الرسول

 ،من شرهم والمؤمنونيستريح هو  حتى ،من اهللا تعالى أن يبيد الكفار ويهلكهم - عليه وسلم

¶��¸����m���À¿���¾��½��¼��»��º��¹:قال تعالى ،وتطهر األرض بقطع دابرهم

��Æ��Å��Ä���Ã����Â���Ál� 2  لكن اهللا تعالى وضح له أنه ليس بين ما يطلب وبين هالكهم

 .3إال أيام محصورة وأنفاس معدودة

وأن الهالك بيده سبحانه  ،ال يتقدم وال يتأخر ،4اهللا تعالى لهالك الكفار أجًال محدوداً  َجَعلَ   . د

 .تعالى ليس بيد الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 الفعل الماضي: ثانياً 

  :جاء على سبع صيغ في القرآن الكريم

لت .1 مضاف إلى ضمير  المتكلم المتصل مرة واحدة: عج. 

 .مضاف إلى ضمير المخاطب الجمع مرة واحدة: أَعِجلتم .2

لّ  .3 ضمير الغائب المفرد مرتينمضاف إلى : عج. 

لنا .4 مضاف إلى ضمير المتكلم الجمع مرة واحدة: عج. 

 .مضاف إلى ضمير الغائب المستقر ثم المخاطب المتصل مرة واحدة: أعَجَلك .5

 .مضاف إلى ضمير الغائب مرة واحدة: لعجل .6

 .مضاف إلى ضمير المخاطب الجمع مرة واحدة: استعجلتم .7

  

 

                                                           

  .84آية : مريم  1
 .214أية :  البقرة 2

  ).3/44( ،الكشاف: الزمخشري: انظر  3

: تحقيق ،يضاح القرآن بالقرآنإأضواء البيان في ): هـ1393: ت(محمد األمين بن محمد بن المختار  ،الشنقيطي: انظر  4

  ).20/302( ،م1995-هـ1415 ،دار الفكر: مكتب البحوث والدراسات، بيروت
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 - :ه الصيغة واآليات التي وردت فيها ما يليومن المالحظات العامة لهذ

مرتان في سورة طه، ومرة واحدة في كل من سورة األعراف : مرات سبععدد ورودها   . أ

1.والكهف والفتح واإلسراء والبقرة واألحقاف
 

صلى اهللا عليه - استشهاد على إمهال قريش مع إفراطهم في عداوة الرسول: m�����¦��¥l  . ب

 .2 بخلقهفهي من باب رحمة اهللا - وسلم

وهو القادر على أن يخرج  ،إنما رب األسباب يملكها ،األسباب على أنها رتابة تؤخد  . ت

قد يأمرها اهللا سبحانه فال  ،األشياء عن طبيعتها، فإذا جاءت غيمة تحسب أنها ممطرة

فأنت  ،فإذا ما عبدت اهللا تعالى العبادة التي تنتظم بها كل حركة في الحياة الدنيا ،تمطر

 .3ى عمارة األرضتقبل عل

��m: قوله تعالى  . ث �����������������������	l 4،  الخطاب موجه إلى قوم هود

لتدفع الراعي "ولقد كانت هذه الريح  ،5حيث كانوا يستعجلون بالعذاب استهزاًء وتكذيباً 

 .6"وغنمه بين السماء واألرض ثم تقلبهما عليهم

                                                           

 )8- 5(الجدول ص: انظر 1

جامع البيان عن تأويل ): 310:ت(مد بن جرير مح ،الطبري). 1/506( ،نوار التنزيل وأسرار التأويلأ :البيضاوي: انظر  2

  ).ـ18/52( ،)هـ1/1420ط( ،مؤسسة الرسالة ،أحمد محمد شاكر: تحقيق ،ج24 ،آي القرآن

  ). 1/4212( ،)تفسير الشعراوي(المنتخب من تفسير القرآن الكريم ): هـ1418:ت(محمد متولي : انظر الشعراوي  3

  .24آية : األحقاف  4

حسين بن عكاشة ومحمد بين : تحقيق ،مج5 ،تفسير القرآن العزيز): 399: ت(ن، محمد بن عبد اهللا ابن زمني: انظر  5

  ).2/168( ،)هـ1/1423ط( ،الفاروق الحديثة: مصر ،مصطفى الكنز

 ،)هـ1/1403ط( ،دار الكتب العلمية: بيروت ،تفسير سفيان الثوري): هـ116:ت(الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق   6

)1/277.(  
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��m: قوله تعالى  . ج �¤��£��¢l "1، والثاني ،أنها غنيمة خيبر: فيها قوالن، أحدهما :

ليحصل : الخاص بعد العام المقدر؛ فالتقدير مثالً " وهي من باب ذكر. 2أنه صلح الحديبية

 .3"عوضًا عما ترقبتموه من منافع قتال قريش ،التعجيل لكم بنفع

��m: "قوله تعالى  . ح �� �����l أنه : الجواب ،استفهام وهو على اهللا محال: ٨٣ :طه

 .، واستخراج ما بداخل المخاطب4ستفهامإنكار في صيغة اإل

 . 6"التعجيل له بدل من له بإعادة الجار" ،�m����I��H��G��F��El5: في قوله تعالى  . خ

 .7"قيد المعجل والمعجل له بالمشيئة واإلرادة"ونالحظ هنا أنه جل ذكره 

��m: قوله تعالى  . د �K�� �J� �I��Hl من نفر في اليوم الثاني "المعنى :   ٢٠٣: البقرة

 .8"من األيام المعدودات فال حرج ومن تأخر إلى الثالث فال إثم عليه

  

 

                                                           

  .20آية : الفتح  1

المكتب : بيروت ،ج9 ،زاد المسير في علم التفسير): هـ597: ت(عبد الرحيم بن علي بن محمد  ،ابن الجوزي: انظر  2

فتح القدير الجامع بين فني الرواية ): هـ1250: ت(الشوكاني، محمد بن علي . )7/435(، )هـ1404/ 3ط(إلسالمي، ا

  ).5/73( ،دار الفكر: روتبي ،ج5 ،والدراية في علم التفسير

  ).26/179(، التحرير والتنوير :ابن عاشور  3

  ).3085/ 1( ،ج32: مفاتيح الغيب: الرازي  4

  .18آية : اإلسراء  5

: القاهرة ،تفسير الجاللين): هـ911:ت(، وجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )هـ864: ت(جالل الدين أحمد بن محمد   6

  ).1/368( ،)1/1428ط( ،دار الحديث

  ).1/437( أنوار التنزيل وأسرار التأويل،: البيضاوي  7

مؤسسة : بيروت ،ج10الجواهر الحسان في تفسير القرآن، ): هـ875:ت(عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف  ،الثعالبي  8

  ).160/ 1( ،األعلمي للمطبوعات
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  فعل األمر: ثالثاً 

وهناك ملحوظات عامة . إلى ضمير المخاطب المفرد اً مضاف ،جاء في صورة واحدة ومرة واحدة

  -:لهذه الصيغة واآليات التي وردت فيها، أهمها


���	���������������m: وردت مرة واحدة في قوله تعالى  . أ�����������l"1. 

كأنهم يدعون ذلك  ،تصدير دعاء الكافرين من أهل قريش بالنداء؛ لإلمعان في اإلستهزاء  . ب

 .2بكامل الرغبة واإلبتهال

���°��±���m: أنه لما نزل قوله تعالى أحدها: ورد في سبب نزول هذه اآلية عدة أقوال  . ت

��³��� � � � � �²l  3، نا بشمالنا فعجل لنا قطنا زعمت يا محمد أن نؤتي كتاب: قالت قريش

���~����m:أنهم قالوا هذا لما أنزل اهللا عّز وجل : وآخر، 4قبل يوم الحساب � � � � � � �}��|��{��z

������l5،  ً6استهزاء. 

  

 

                                                           

  .16آية : ص  1

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ): هـ127: ت(ي شهاب الدين السيد محمد البغداد ،اآللوسي :انظر  2

  ).3/173( ،دار إحياء التراث العربي: بيروت ،ج30 ،المثاني

  .25آية : الحاقة  3

  ).4/603( فتح القدير،: الشوكاني: انظر  4

  .10آية : اإلنشقاق  5

جامعة أم : على الصابوني، مكة المكرمة محمد: تحقيق ،ج6 ،معاني القرآن): هـ338: ت(أحمد بن محمد  النحاس،  6

  ).6/88( ،)هـ1/1409ط( ،القرى
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 :على عدة وجوه �m���lفسر العلماء   . ث

  .1"نصبينا من الخير والنعيم في دنيانا: "أوالها

إذا : وأصله قط الشيء ،ابنا الذي كتب فيه أعمالناأو كت ،2"صحيفة أعمالنا لننظر فيها: "ثانيها

  .3قطعه

  .4أو نصيبنا من العذاب في نار جهنم ،حظنا من الجنة ومنازلنا فيها: ثالثها

  المصدر: رابعاً 

  -:جاء على صيغتين اثنتين في القرآن الكريم

 .ورد مرة واحدة ،اسم مصدر مضاف إلى ضمير الغائب الجمع: استعجالهم .1

 .صدر ورد مرة واحدةاسم م: َعَجل .2

 - :وهناك ملحوظات عامة على هذه الصيغة واآليات التي وردت فيها

�: في سورة يونس ،مرتان في سورتين ورودها  . أ m�����~� �}� �|� �{� �z� �y

�����	��
���������l5 .وفي سورة األنبياء :�m��U�����T��S

��WV��Ul "6. 

                                                           

عبد : تحقيق ،ج5 ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز): هـ546: ت(ابن عطية، عبد الحق بن غالب األندلسي   1

  ).4/566( ،)هـ1/1413ط( ،دار الكتب العلمية: لبنان ،السالم عبد الشافي محمد

  ).4/79( كشاف،ال: الزمخشري  2

عبد الرزاق : تحقيق ،ج8 ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور): هـ855: ت(برهان الدين بن عمر  ،البقاعي: انظر  3

  ).368/ 6( ،م1995-هـ1415 ،دار الكتب العلمية: بيروت ،غالب المهدي

مروان محمد : تحقيق ،ج4 ،ق التأويلمدارك التنزيل وحقائ): هـ710: ت(عبد اهللا بن أحمد بن محمود  ،النسفي: انظر  4

  ).4/30( ،م2005 ،دار النفائس: بيروت ،الشعار

  .11آية : يونس  5

  .37آية : األنبياء  6
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 ،تعجيًال مثل استعجالهم :منصوب على المصدرية تقديره ،1"مفعول مطلق: "استعجالهم  . ب
وهو تشبيه مجمل  ،وأقام ما أضيف إليه الصفة مقامه ،وصفته) تعجيالً (فحذف المصدر 

 .2مؤكد

����¬���®�����°���m: حين قال 3نزلت في النضر بن حارث إنهاقيل   . ت � � � � � � � � �«��ª��©

���¶��
��´��³��²��±l "4 فأنزل اهللا تعالى" :��m��{��z��y

�����������~��}��|�����	��
���l 5. 

الذي هو المصدر المالئم للفعل  ،)التعجيل(موضع المصدر ) االستعجال(وضع المصدر "  . ث

   .6"بسرعة إجابته لهم وٕاسعافه لطلباتهم  ؛ إيذانًا وٕاشعاراً )يعجل(

كما يعجل له خير الدنيا من المال والولد  ،لو يعجل اهللا للكافر العذاب على كفره: المعنى  . ج

 ،أو أن الرجل إذا غضب على نفسه أو ماله أو ولده فيدعو بالشر ،هلعجل له قضاء أجل

   . 7فلو استجيب ذلك منه كما يستجاب منه الخير لقضي إليهم أجلهم

                                                           

  ).4/212( ،دار اإلرشاد للشؤون الجامعية: سوريا ،ج10: إعراب القرآن وبيانه): هـ1403:ت(محيي الدين  ،الدرويش  1

عالم : بيروت ،تحقيق زهير غازي زاهد ،ج5 ،إعراب القرآن): هـ338: ت(اعيل أحمد بن محمد بن اسم ،النحاس: انظر  2

 ،بيروت ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبة بن مصطفى. الزحيلي. )2/247( ،)هـ1409/ 3ط(الكتب، 

  )11/119( ،)2/1418ط( ،دار الفكر المعاصر

عبد الرزاق المهدي، : ج، تحقيق5عالم التنزيل في تفسير القرآن، م): 516:ت(الحسين بن مسعود  ،البغوي: انظر  3

  ).5/151(، )هـ1/1420ط(دار إحياء التراث العربي، :بيروت

  .32آية : األنفال  4

  .11آية : يونس  5

  ).4/214( ،إعراب القرآن وبيانه: الدرويش  6

السيد ابن عبد : تحقيق ،ج6 ،)ر الماروديتفسي(النكت والعيون ): هـ 450: ت(على بن محمد البصري  ،الماوردي  7

  ).2/425( ،دار الكتب العلمية: بيروت ،المقصود بن عبد الرحيم



25 

 

استعارة مكنية فقد شبه العجل الذي طبع عليه الشخص وصار له "فيها ): من عجل(  . ح

لوازمه وهو قوله  من بشيءثم حذف المشبه  ورمز إليه  ،كالجبلة بأصل مادته وهي الطين

 .1)"خلق(

وهي معترضة بين  ،2"في موضع نصب بخلق على المجاز) "من عجل(يرى أبو البقاء أن   . خ

   .�m����Y���Xlوبين جملة ) رآك الذين كفروا(جملة وٕاذا 

�m��S: فقال جل ثناؤه 3أراد آدم عليه السالم أن يقوم قبل أن تصير الروح إلى رجليه  . د

��WV��U�����Tl "4، 5"عجلة فعل اإلنسان بعدما خلقألن ال. 

  اسم الفاعل: خامساً 

�m��E��D��C�������B��A: في سورة اإلسراء ،عدد ورودها ثالث مرات في ثالث سور  . أ

�K��J��I��H��G��Fl6 .وفي سورة القيامة :�m� �E���� � � �D��C��B��� � � � � � �Al  7 . وفي

 .�m��Q��P��O��N��M��L��K��J���Il8: سورة اإلنسان

                                                           

  ).6/312( ،إعراب القرآن الكريم وبيانه: الدرويش  1

شركة عيسى ،علي محمد البجاوي: تحقيق ،ج2 ، التبيان في إعراب القرآن): هـ616:ت(عبد اهللا بن الحسين العكبري   2

  ).2/133(، الحلبي وشركاه الباني

  ).17/67( ،التحرير والتنوير: ابن عاشور  3

  .37آية : األنبياء  4

 ،دار الفكر ،دار الكندي: بيروت ،حسين القوتلي: تحقيق ،فهم القرآن ومعانيه):هـ243:ت(الحارث بن أسد  ،المحاسبي  5

  ).485ص( ،)هـ3/1398ط(

  .18آية : اإلسراء  6

  .20أية : القيامة  7

  .27آية : اإلنسان  8
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    ،2"األعراض الدنيوية"أو  ،1وهي الحياة الدنيا ،على وزن فاعل ،مؤنث العاجل :العاجلة  . ب

 .3و نالحظ هنا أن الصفة استعملت استعمال االسم

فهو ردع عن العجلة والترغيب  ،وهو حرف ردع وزجر ،كال حرف: كال بل تحبون العاجلة  . ت
ة مستأنفة ال محل لها والجمل ،حرف إضراب: بل ،وزجر الكافرين عن إنكار البعث ،باألناة

 .4من اإلعراب

وقرأ بعض العلماء يحبون بالياء على ذكر  ،قرأ الجمهور تحبون بالتاء على المخاطبة  . ث

 .5الغائب

 .في جميع اآليات كانت العاجلة مفعوًال به منصوباً   . ج

  صيغة المبالغة: سادساً 

��mm����l��k��j����on: "في سورة اإلسراء ،وردت مرة واحدة في القرآن الكريم  . أ
���s��r����q��pl  6. 

وتدل كان هنا على االستمرار وليس على الماضي  ،جاءت منصوبة على أنها خبر كان  . ب
 .واإلنتهاء

إذا  ،خلقت من لعب: مثل ،وذلك على المبالغة ،خلقت منه: تقول العرب للذي يكثر الشيء  . ت
 .1بولغ في وصفه باللعب

                                                           

 ،دار الكتب العلمية: بيروت ،ج4 ،تفسير السراج المنير): هـ977:ت(شمس الدين  ،محمد بن أحمد ،الشربيني: انظر  1

)2/229.(  

  ).1/323( ،دار المعرفة: لبنان ،محمد سيد الكيالني: تحقيق ،المفردات في غريب القرآن): هـ502:ت(الحسين بن محمد   2

)1/323.(  

  ).15/29( ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،فيالصا: انظر  3

  ).1/779( ،تفسير الجاللين: السيوطي المحلي. )5/475( فتح القدير: الشوكاني: انظر  4

  ).5/377( ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية: انظر  5

  .11آية : اإلسراء  6
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دون تأٍن وتفكير معتقدًا أن  ،طر ببالهإلى طلب كل ما يقع ويخ يميلاإلنسان في طبيعته   . ث
 .2وٕان كان ذلك عند التأمل مضرًا له ،خيره فيه

  المعاني التي ورد عليها لفظ العجلة في القرآن الكريم: المطلب الثاني

تبين أن لكلمة العجلة عدة معان  ،بعد النظر والبحث في آيات العجلة في القرآن الكريم
  :لنحو اآلتيعلى ا ،عبر عنها القرآن الكريم

  الضعف: أوالً 

والَضعف بالفتح بالرأي  ،وقيل الُضعف بالضم في الجسد ،خالف القوة: "الضعف في اللغة
  .3"والعقل

  :وقد ورد لفظ العجلة في القرآن الكريم بمعنى الضعف في آيتين هما

���m:قال تعالى .1 � WV� �U� � � � �T��Sl 4،  أو أن أساس  ،5"ضعيف يعني النطفة"أي
 .6كم وما عليه جبلتكم الضعفأمركم وخلقت

���m: "في قوله تعالى .2 � �s��r����q��pl  "7، مثل قوله تعالى :�m��V��U��T

� �X� �Wl "8 . ضرب من الضعف لما تؤذن به من الضرورة "وذلك ألن العجلة

 .1"والحاجة

                                                                                                                                                                          

  ).1/111( ،تهذيب اللغة: األزهري: انظر  1

زكريا : تحقيق ،ج6 ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان): هـ728: ت(نظام الدين الحسن بن محمد القمي  ،النيسابوري  2

  ).4/329( ،)هـ1/1416ط( ،دار الكتب العلمية: بيروت ،عميران

  ).9/203( لسان العرب: ابن منظور  3

  .37آية : األنبياء  4

دار : عادل عبد الموجود وعلي معوض، لبنان: ج، تحقيق8، ر المحيطالبح): هـ745:ت(محمود بن يوسف األندلسي   5

  )..6/291(، )هـ1422، 1ط(الكتب العلمية، 

  ).3/493( ،الكشاف: الزمخشري. )25/119(، )22/149(، مفاتيح الغيب ،الرازي: انظر  6

  .11آية : اإلسراء  7

  .28آية : النساء  8
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  التقدم والسبق: ثانياً 

  .شيءأي التقدم في كل  ،2"القدمة في الجري وفي كل أمر: "السبق في اللغة

�����m: في قوله تعالى ،وجاءت العجلة بمعنى التقدم والسبق����������l���3�������� �

  .5"ما السبب الذي حملك على أن تسبقهم؟"أو  4،"ما الذي قدمك عليهم؟: "قال السعدي

  .7"أسبقتم أمر ربكم ولم تنتظروا أمره ونهيه" ،��m��QP��O��N��Ml  6: "وفي قوله تعالى أيضاً 

  الحياة الدنيا :ثالثاً 

  :للداللة على الحياة الدنيا في مواضع، منها) العاجلة(وردت العجلة في القرآن الكريم بصيغة 

���m:في قوله تعالى .1 �E�� � � � � �D��C��B�� � � � � � � �Al  "8،  فالعاجلة هنا صفة لموصوف محذوف

وكثر  ،الحياة الدنياوالمراد بها مدة  ،الحياة العاجلة أو الدار العاجلة: معلوم من المقام تقديره

، 9فشاع بين المسلمين تسمية الدنيا بالعاجلة ،في القرآن الكريم إطالق العاجلة على الدنيا

                                                                                                                                                                          

عبد الحميد : تحقيق ،ج11 ،المحكم والمحيط األعظم): هـ458: ت(مرسي أبو الحسن علي بن اسماعيل ال ،ابن سيدة  1

  ).1/324( ،)هـ1421/ 1ط( ،دار الكتب العلمية: بيروت ،هنداوي

  ).8/317( تهذيب اللغة،: األزهري 2
  .20آية : طه 3

  )1/511( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان: السعدي  4

محمد بردوني : ج، تحقيق20، الجامع ألحكام القرآن): هـ671:ت(د بن أحمد األنصاري أبو عبد اهللا، محم: القرطبي  5

  ).11/232(، )هـ2/1384ط(دار الكتب المصرية، : وٕابراهيم أطفيش، القاهرة

  .150آية : األعراف  6

  )3/502( معاني القرآن: النحاس  7

  .20آية : القيامة  8

  ).29/407( التحرير والتنوير: ابن عاشور: انظر  9
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��m: وٕاشارة لألستعجال مثل قوله تعالى ��� ��� ��l 1  ًوقوله أيضا:�m� �h� � �g� �fi� �l2 

 .�m�����������l 3: وقوله تعالى أيضاً 

 .5"الدار العاجلة يعني الدنيا: "قال الخازن ،4" چ��m��D��C���B��A:وفي قوله تعالى .2

 .7"يختارون الدنيا"أي  ،�m��L��K��J���Il 6: وفي قوله تعالى أيضاً  .3

  السرعة: رابعاً 

  8.المبادرة إليه: والمسارعة إلى الشيء. أعجل: وأسرع. ضد البطء: السرعة في اللغة

  :ضع، مثلوقد جاءت العجلة بمعنى السرعة في القرآن الكريم في عّدة موا

��m: في قوله تعالى .1 �������� � � � � � �����l "9، قال الشوكاني في تفسيره لهذه اآلية  :

 .10"لترضى عني بمسارعتي إلى امتثال أمرك"

�����m:وفي قوله تعالى .2�������������l�11،  ما أسرع بك؟ لماذا "بمعنى

 .فتعجل موسى عليه السالم وأسرع وذهب دون قومه ،12"جئت قبل موعدك؟

                                                           
  16آية : ص 1
  .64آية : الكهف 2

  .20آية : مريم 3

  .18آية : اإلسراء  4

  ).4/154(لباب التأويل في معاني التنزيل: الخازن  5

  .27آية : اإلنسان  6

دار : محمود مطرجي، بيروت: ج، تحقيق3بحر العلوم،): هـ367:ت(أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد : السمرقندي 7

  ) 3/507(الفكر، 

 .)1/125(، مختار الصحاح: الرازي: انظر 8

  .84آية : طه  9

  ).543/ 3( فتح القدير: الشوكاني  10

  .84آية : طه  11

  ).1/5736(المنتخب من تفسير القرآن، : الشعراوي  12
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  طبيعة من طبائع اإلنسان: ساً خام

، وردت العجلة بمعنى 1"الخليقة والسجية التي جبل عليها اإلنسان: "الطبع والطبيعة في اللغة

  :الطبيعة التي خلق عليها اإلنسان في عدة مواضع من  القرآن الكريم

��m: قال تعالى .1 � �s��r��� �q��pl2،  فقد أخبر اهللا تعالى أن االستعجال من طبع

 .4فاإلنسان من فطرته العجلة وركب عليها ،3الذي خلق عليه اإلنسان

��m: وفي قوله تعالى .2 � � �[��Z� �Y�� �Xl "5  أي أنه ليس ببدع منكم أن

وهو طبعكم وسجيتكم فجنس اإلنسان من طبعه العجلة  ،تستعجلوا فإنكم مجبولون على ذلك

 .6وعدم التأني

3. �m� � WV� �U� � � � �T��Sl 7، ه كان من العجلة وعلى أي من عجل في بنيته وخلقت

 .8العجلة

  

  

                                                           

  ).8/232( ،لسان العرب: ابن منظور   1

  .11آية : اإلسراء  2

مكتبة العلوم : المدينة المنورة ،ج5 ، يسر التفاسير لكالم العلي الكبيرأ: جابر بن موسى بن عبد القادر ،الجزائري: انظر  3

  ).3/43( ،)هـ5/1424ط( ،والحكم

  ).11/288( الجامع ألحكام القرآن: القرطبي: انظر  4

  .37آية : األنبياء  5

  ).22/36( ،أضواء البيان: الشنقيطي: انظر  6

  .37آية : األنبياء  7

  ).3/583( ،ديرفتح الق: الشوكاني: انظر  8
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  :مالحظة

إن اهللا تعالى : فال يقال ،"فال تستعجلون"مع " خلق اإلنسان من عجل: "ال إشكال في قوله تعالى

  .خلق اإلنسان من العجل ثم ينهاه عما ُخلق منه وهذا تكليف بمحال

ته ومقدوره أن يلزم ولكن في استطاع ،صحيح أن اإلنسان خلق وجبل على العجلة: فيكون الرد هنا

 كما أنه جبل على حب الشهوات ومع ذلك في استطاعته أن يلزم نفسه بالكف عنها ،نفسه بالتأني

��m��Ã: كما يقول تعالى ،1واهللا يرشده ويعينه على ذلك � � �Â� �Á� �À� �¿� �¾� �½� �¼

Äl"2.  

                                                           

  ).22/41( ،أضواء البيان: الشنقيطي: انظر  1

  .40آية : النازعات  2
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  المبحث الثالث

  األلفاظ القرآنية ذات الصلة

لها صلة بموضوع العجلة، وسأتناولها ضمن المطالب األربعة  لقد وردت ألفاظ في القرآن الكريم

  - :اآلتية

  المسارعة: األول المطلب

صيغة مبالغة من َسّرَع، والسرعة ضد البطء وهو في األصل متعٍد، والمسارعة : المسارعة 

 2.عّجل إليه: ل في خطواته، وَتَسّرع إلى الشرعج : وأسرع في السير. 1المبادرة إليه: إلى الشيء

  3. المبادر سريعًا إلى الشر أو الخير، وُسرعان الناس أوائلهم المستبقون إلى األمر: والمتسرع

، دون بطء اً أو شر  اً هي التقدم والمبادرة في األمر سواء كان خير : ن المسارعةإيمكن القول من هنا 

القرآن الكريم ففي  ، والتسرع يستخدم في الشر أكثر أما المسارعة فيأو تواٍن أو تقصيٍر أو تأخير

   .الخير أكثر

ومن أمثلة المسارعة إلى الخير مما ورد في القرآن الكريم، ما مدح اهللا به عباده المؤمنين، 


��	�������������������������m: قال تعالىحيث ��������������
���������������������L���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

��S��R��Q��P��O��N��Ml 4   الذين يتصفون بهذه الصفات،  المتقينأي أن هؤالء

يبادرون مسرعين في األعمال الصالحة ويطلبون الزلفة والقربة إلى اهللا تعالى بطاعة أوامره واجتناب 

  5.نواهيه

                                                           
 ).1/146(، تار الصحاحخم: الرازي: انظر 1
من الجواهر  تاج العروس): هـ1205:ت(، الملقب بمرتضى، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي: انظر 2

 ).21/192( الهداية، مجموعة من المحققين، دار: تحقيق ،القاموس
  ).8/152(، لسان العرب: ابن منظور: انظر 3
  .61- 57آية: المؤمنون 4
  ).17/72( ،جامع البيان: الطبري: انظر 5
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المنافقين و أما في الشر، فجاءت التسلية للرسول صلى اهللا عليه وسلم بشأن الكفار 

��mc��b��a��`��_��^d��i���h��g��f��ej����k:المسارعين للكفر، قال تعالى

r��q� �p��o� �n��m� �ls� �� �w� �v�� � �u��tl 1   فنتيجة مسارعتهم للكفر مردودة

  .عليهم، والعذاب لهم في الدنيا واآلخرة

  المسابقة: المطلب الثاني

ِبَقه َسَبقه َيسْ : الُقدمة في الجري وفي كل شيء، ويقال: اشتقت من َسَبَق، والسبق: المسابقة

إذا : أي تسابقنا، وَسَبقت الخيل وسابقت بينها: أيَ تَقدمه، وسابقته فسبقته، واستبقنا في الَعْدو: َسْبقاً 

  2.بادروا أو تناضلوا إليه: وتسابق القوم إلى األمر: أرسلتها وعليها فرسانها لَيْنُظر أيها َيْسِبق

األقدام أو الخيل أو اإلبل، وغالبًا  فالمسابقة هي التقدم والمبادرة والتناضل سواء كان على 

  . ما تكون بين اثنين أو أكثر

في كتاب  االستباقجاء :" وقد ورد االستباق في القرآن الكريم على عدة معاٍن، قال األزهري

�m: اهللا في ثالثة مواضع بمعاني مختلفة، منها قوله عز وجل � � � ���_��^���]��\��[

c��b����a��`d�� � �l3وقال تعالى .ذهبنا َنْنَتِصُل في الّرمي: المعنى: ، قال المفسرون :

�m��v��u���t���sl4تبادرا إلى الباب، تبادر كل واحد منهما إلى الباب، : ، معناه

. أغلقته لئال يخرج ولتراوده عن نفسه امرأة العزيزفإن سبقها يوسف فتح الباب وخرج وٕان سبقته 

��m: والثالث قوله تعالى � � �¢��¡��������������¥��¤��£l5 ،

معنى استباقهم الصراط مجاوزتهم إياه حتى يضلوا وال يهتدوا، االستباق في هذا الموضع من واحد، 

  .، أي في قصة يوسف وامرأة العزيز وفي قصة يوسف واخوته6"وهو في اإلثنين األولين من اثنين

                                                           

 .176ية آ: آل عمران 1
 ).10/151(لسان العرب،: ابن منظور: انظر 2
 .17آية : يوسف 3
 .25آية : يوسف 4
  .66آية : يس 5
 ).8/317(، ةتهذيب اللغ: األزهري 6
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في وسعه  ل مافاالستباق يمكن أن يكون في كل أمر، فيسارع كل شخص للفوز على اآلخر، ويبذ

  .وطاقته وقدراته للحصول على هذا الفوز

من المسارعة والمسابقة تدالن على العجلة واإلقدام والجد وعدم البطء والتواني  ورغم أن كالً 

، أما المسابقة فالدافع لتحقيق هدفوالتقصير، إال أن المسارعة تتعلق بدافع شخصي ذاتي، يحركه 

  1. للفوز بالسبقفيها وجود شخص آخر يسابق فيجتهد 

  المبادرة: المطلب الثالث

 2َعِجَل إلّي وَسِبَق،: ، وَبَدَر إليّ هعاجل: مشتقة من َبَدَر، فيقال بادر الشيء مبادرًة وبداراً 

  3".تسارعوا إلى أخذه: َتسارعوا، ابتدروا السالح: وتبادر القوم"

كما أنها تأتي بمعنى تمام  فالمبادرة تأتي بمعنى، المعاجلة والمسابقة والمسارعة إلى الشيء،

  . 4"استدار، تشبيهًا بالبدر في تمامه وكمالهَبَدَر الُغالم إذا تّم و : "يقالالشيء واكتماله، 

لمبادرته الشمس بالطلوع في "ويطلق على القمر في ليلة الرابع عشر من الشهر الهجري بدرًا، وذلك 

  .5"سمي به لتمامه :ليلته كأنه ُيعجلها المغيب، وقيل

اإلمتالء والتمام، : العجلة والسرعة، والثاني: أن للمبادرة معنيان، األول يتضح مما سبق

من بادر إلى الخيرات باإلسراع والمعاجلة إليها يكون سائرًا "وهناك صلة بين المعنيين، وذلك أنه 

      6".على طريق التحقق بالكمال والتمام في شأنه كله

                                                           
دراسة موضوعية (المسابقة إلى الخيرات في القرآن الكريم و المسارعة : والزغلول، محمد علي ،حوى، محمد سعيد: انظر 1

 .6م، ص2007، المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية، )بيانية
 ).9/317( المحكم المحيط األعظم،: ابن سيدة: انظر 2
 ).1/30( مختار الصحاح،الرازي،  3
 ).4/48(، لسان العرب: منظور ابن 4
  ،)1/30( مختار الصحاح،: الرازي 5
 .6، صالمسارعة والمسابقة إلى الخيرات: ى والزغلولحوّ  6



35 

 

��m :ومن ذلك قوله تعالى ����Æ��Å������ ���� �l 1  فهو نهي من اهللا

، مسرفين في اإلنفاق منها، ومتعجلين أكلها مخافة أن يكبروا أموالهمعن اليتامى عن أكل ألولياء 

فينزعوها من أيديهم، فيستعجل الولي بعض التصرفات في مال اليتيم التي يكون له فيها منفعة 

  .2.معينة، حتى ال يفوته إذا َكبر اليتيم وأخذ ماله

جاءت المبادرة هنا بمعنى العجلة في بعض تصرفات األولياء في حق مال اليتيم التي ف

  . يتحقق فيها مصلحة للولي، قبل أن يكبر اليتيم ويسترد ماله

  المنافسة: المطلب الرابع

من التنافس، ويعتبر التنافس نزعة وغريزة فطرية، تدعو اإلنسان إلى بذل الجهد : المنافسة

تنافس القوم في كذا تسابقوا فيه وتبادروا، دون أن يلحق أحدهم : ، ويقالف ماتحقيق هدفي سبيل 

  3.الضرر في اآلخر

���m:"قوله تعالى ،ومن المنافسة في القرآن الكريم �¸���� � �¶�����´��³l."4 ،

تباع الشهوات افهي أمر من اهللا تعالى لعباده المؤمنين في المسارعة والمسابقة إلى الخيرات، وترك 

  5.عن المعاصي والسيئات نتهاءواال

خير قدوة ومثال واقعي تطبيقي في التنافس ولقد كان أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم 

: فيما بينهم في مرضاة اهللا تعالى وعبادته، ومن أمثلة ذلك أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قال

اليوم أسبق : ماًال عندي، فقلت أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومًا أن نتصدق، فوافق ذلك

ما أبقيت :"أبا بكر إن سبقته يومًا، فجئت بنصف مالي، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                                           

 .6آية : النساء 1
تفسير القرآن (تفسير المنار ):هـ1354:ت(، محمد رشيد بن علي بن محمد شمس الدين بن بهاء الدين رضا: انظر 2

 ).4/318( م،1990ة العامة للكتاب، الهيئة المصري، ج12،)الحكيم
 ).2/940(دار الدعوة، باب النون،  :القاهرة المعجم الوسيط،: مصطفى، إبراهيم وآخرون :انظر 3
  .26آية: المطففين 4
 ).10/465(، لطائف اإلشارات: القشيري: انظر 5
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، فقال له رسول اهللا صلى اهللا وأتى أبو بكر رضي اهللا عنه بكل ما عنده: مثله، قال: ؟، قلت"ألهلك

   1.ال أسابقك إلى شيٍء أبداً : رسوله، قلتأبقيت لهم اهللا و : قال" ما أبقيت ألهلك؟:" عليه وسلم

لقد كانت منافستهم بحب واحترام وأخالق سامية وفرح بما وعد اهللا تعالى به المنافس من 

وليست منافسة  ،فهي في أمر اآلخرةخير وسبق، وليس بحقد وحسد، ألن منافستهم هذه محمودة 

  .على ملذات ومتاع الدنيا الفانية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
: حكم األلباني). 2/129(، )1678(م ، كتاب الزكاة، باب في الرخصة في ذلك، حديث رقسنن أبو داود: أخرجه أبو داود 1

 ).3/1699(، )6030(، حديث رقم مشكاة المصابيححسن، 
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  لثانيالفصل ا

  أقسام العجلة في القرآن الكريم

  العجلة المذمومة: المبحث األول

  العجلة المحمودة: المبحث الثاني
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عند التأمل في آيات القرآن الكريم نجد أن العجلة ليست مذمومة على اإلطالق، بل هناك مواقف 

  :ُتحمد فيها العجلة، وقد تناولت هذه األنواع للعجلة ضمن المبحثين التاليين

  األولالمبحث 

  العجلة المذمومة 

و أبالنظر في اآليات التي تحدثت عن العجلة ومشتقاتها، نجدها جاءت في سياق النهي   

  :بالعجلة المذمومة وبيان أهم أسبابها للتعريفويأتي هذا المبحث  ،الذم عنها في العموم الغالب

  العجلة المذمومة في السياق القرآني: المطلب األول 

وهي . هي االندفاع وعدم التثبت والتأني، والقطع في األمر قبل التفكر والمشاورة: ذمومةالعجلة الم

  .1ما كان في غير طاعة اهللا تعالى وعدم خوف الفوت

  :ما يلي فمن األمثلة على هذا النوع من العجلة في القرآن الكريم

�m���L: قوله تعالى :أوالً  � �K� �J� �I� �H��G��F� � ED��C��B� �A

��P��ON��M��S��R��Ql2  وفي ذلك توجيه من اهللا تعالى إلى الرسول صلى اهللا عليه

وسلم بعدم المبادرة بتلقف آيات القرآن الكريم حين يتلوها عليه جبريل عليه السالم، فإذا فرغ منه 

فاقرأه، ألن اهللا تعالى قد ضمن للرسول صلى اهللا عليه وسلم بجمعه وحفظه في صدره، ويؤخذ من 

ريمة األدب في تلقي العلم، وأن المتعلم ينبغي أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المعلم من هذه اآلية الك

كالمه المتصل بعضه ببعض، فإذا فرغ منه، سأل إن كان عنده سؤال أو استفسار، وكذلك 

                                                           

التيسير بشرح الجامع ): هـ 1031: ت(المناوي، زين الدين، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين : انظر 1

العال، محمد بن عبد  وأب ،المباركفوي. )1/426(م، 1988-هـ1408الشافعي، مكتبة اإلمام : ، الرياض3ج، ط2، الصغير

 ).6/129(دار الكتب العلمية، : ج، بيروت10، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ):هـ1353:ت(الرحمن بن عبد الرحيم 

 .114آية : طه 2
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قبل اإلجابة،  منهالمسؤول ينبغي له أن يسمع سؤال السائل بكل إنصات وانتباه، ويعرف المقصود 

  .1صابة الصوابفإن ذلك سبب إل

      حب الدنيا الزائلة المؤقته وزينتها وملذاتها وشهواتها وتقديمها على دار اآلخرة  :ثانياً 

���m:نعيمها الدائم، قال تعالىو  �E� � � � � � �D��C��B� � � � �Al2 " كال، للردع عن العجلة والترغيب في

وحب اإلنسان للدنيا ألن طبعه  .3"والمعنى تحبون الدنيا وتتركون اآلخرة فال تعملون لها  ،األناة

العجلة، وملذات الدنيا حاضرة أمامه، لكنه لو فكر لعرف أن اآلخرة هي دار النعيم األبدي، لذلك 

  . ��m���L����K����J��Il4:وصف لنا اهللا تعالى صفات أهل الجنة فقال

من السرعة في أداء الصالة دون خشوع أو طمأنينة، فالصالة هي الركن الثاني  :ثالثاً 

وٕان  ،أركان االسالم، وهي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، إن صلحت صلح سائر عمله

��m���G: فسدت فسد سائر عمله، قال تعالى �F� �E��D��C��B� �A

I� �H� �l5  حيث أمرنا اهللا تعالى بالمحافظة على آداء الصلوات المفروضة في أوقاتها

سطى، وهي صالة العصر، ودليل ذلك أن عليًا رضي وأركانها وشروطها وخص بالذكر الصالة الو 

مأل اهللا بيوتهم وقبورهم : "لما كان يوم األحزاب، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا عنه قال

  .7"صالة العصر"وفي مسلم زيادة 6"نارًا أشغلونا عن الصالة الوسطى حتى غابت الشمس

                                                           

 ).1/514(، تفسير السعدي: السعدي: انظر 1

 .20آية : القيامة 2

 .)5/338(، فتح القدير: الشوكاني 3

 .22آيه : قيامةال 4

 .238آيه : البقرة 5

 ).3/1071(، )2773(، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة، حديث رقم صحيح البخاريالبخاري،  6

دار : محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: مج، تحقيق5، صحيح مسلم): هـ261: ت(مسلم، بن الحجاج القشيري النيسابوري  7

ث العربي، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب الدليل لمن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر، حديث رقم إحياء الترا

)627( ،)1/437.( 
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دون تسرع،  1"والطمأنينة وطول الركوعبالقنوت في الصالة وهو الخشوع : "أمر عباده

: فالطمأنينة ركن مهم من أركان الصالة، وفي سنة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم عن أبي هريرة

أن رجًال دخل المسجد يصلي ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم "

وعليك، ارجع فصل فإنك : م، فقال لهارجع فصل فإنك لم ُتصل، فرجع فصلى ثم سل: عليه، فقال له

... إذا قمت إلى الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة: قال: فأعلمني: لم ُتصل، قال في الثالثة

فالطمأنينة بالصالة واجبة لكل  .2"ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمًا 

وال يجوز على المأموم أن يسابق اإلمام في حركات مأمومًا،  أمإمامًا  أممصل سواء أكان منفردًا 

إنما جعل اإلمام ليؤتم به فإذا كبر : "الصالة، بل عليه اإلقتداء بإمامه، لقوله صلى اهللا عليه وسلم

  .3"فكبروا وٕاذا ركع فاركعوا

لى الى اهللا تعا فالمسلم يتوجهوالعجلة في استجابة الدعاء هي من مظاهر العجلة المذمومة، : رابعاً 

بالدعاء في كل األوقات والظروف، ونكثر من الدعاء عند الشدائد والمصائب، فنتضرع إلى اهللا 

�: استجابة لقوله تعالىتعالى ونستغيث به، ونتقرب به إلى اهللا تعالى m��O� �N� �M
���RQ��Pl4  فقد أمرنا اهللا تعالى في هذه اآلية بالدعاء حتى يقضي لنا حوائجنا، لكن يشترط أن

بطئ المسلم اإلجابة من اهللا تعالى، عن أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ال يست

                                                           

تفسير (الكشف والبيان في تفسير القرآن ): هـ427: ت(الثعلبي، أبو اسحاق، أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري  1

 ).2/199(، )هـ1422/ 1ط(دار إحياء التراث العربي، : ، بيروتأبو محمد بن عاشور: ج، تحقيق10 ،)الثعلبي

، كتاب األيمان والنذور، باب إذا احنث ناسيًا في اإليمان، حديث رقم صحيح البخاري: أخرجه البخاري 2

)6290(،)6/2455 ( 

، )371(رقم ، كتاب الصالة، باب الصالة في السطوح والمنبر والخشب، حديث صحيح البخاري: أخرجه البخاري 3

)1/149.( 

 .60آية : غافر 4
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فالواجب على العبد المتضرع . 1"يستجاب ألحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستحب لي: "قال

ال يسأم فيترك الدعاء فيكون كالماّن بدعائه أو أنه أتى من الدعاء ما يستحق به اإلجابة، "أن 

فقد أرشدنا رسولنا الكريم . 2"كالمُبخل للرب الكريم الذي ال تعجزه اإلجابة، وال ينقصه العطاءفيصير 

صلوات اهللا وسالمه عليه إلى أدب من أداب الدعاء، أال وهو اإللحاح على اهللا وعدم اليأس من 

ا سأل إذ:" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عائشة قالت اإلجابة من رحمة اهللا الواسعة

  .3"أحدكم فلُيكثر، فإنه يسأل به

ومن مظاهر العجلة المذمومة في حياتنا االجتماعية العجلة في الحكم على : خساماً   

األشخاص دون تثبت، والعجلة في اتخاذ القرارات وخاصة التي لها تأثير كبير على حياتنا مثل 

ب األوقات إلى تهديم بنيان األسرة اختيار الزوج أو الزوجة، والعجلة في الطالق الذي يؤدي في غال

وتشريد األطفال وضياعهم، والعجلة في مخالفة قوانين وأنظمة السير والمرور، والسرعة في قيادة 

المركبات التي تؤدي إلى أضرار على السائق نفسه أو على األشخاص اآلخرين المتواجدين في 

دقائق ال  ةأن الفرق بضع ليجدقليًال بعقله الطريق، رغم أنه بإمكانه أن يتفادى تلك الخسائر لو فكر 

  . أكثر

  أسباب العجلة المذمومة: المطلب الثاني

التأني، وٕالى  وأالتثبت  وأللعجلة المذمومة دوافع وأسباب تدفع اإلنسان إلى عدم التروي   

  - :فعل الشيء قبل أوانه ووقته، ومن هذه األسباب

  

  

  
                                                           

باب يستجاب للعبد ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب  كتاب الدعوات،صحيح البخاري، : متفق عليه، أخرجه البخاري 1

، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب بيان أنه  صحيح مسلم: ، أخرجه مسلم )5/2335(،) 5981(لي، حديث رقم 

 )4/2095(،) 2735(للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي ،حديث رقم يستجاب 

 ).11/140(، فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقالني 2
سلسلة : صحيح: ، قال األلباني)3/172(، )889(، باب األدعية، حديث رقم صحيح ابن حبان: أخرجه ابن حبان 3

 ).3/316(، )1325(، حديث رقم األحاديث الصحيحة
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  الشيطان: أوالً 

©���m��¬��«��ª: لسنة الشريفة أن لكل إنسان قرينًا، قال تعالىثبت في القرآن الكريم وا  

�����´��³��²�� � �±��°��� ����®l1" .وجاء في الحديث النبوي 2"أي قرينه من الشياطين ،
عن عائشة رضي اهللا عنها عندما غارت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ألنه خرج من 

يارسول اهللا أو معي : قد جاءك شيطانك، قالت: "لمعندها ليًال، فقال لها صلى اهللا عليه وس
نعم ، قلت ومعك يا رسول اهللا ؟قال نعم ، لكن ربي : قال: ومع كل إنسان: شيطان؟ قال نعم، قلت 
  .3"أعانني عليه حتى أسلم

��m��|��{z��y��x��w��vu���t��s��r��q��p:الشيطان عدو اإلنسان، قال تعالى

���������������� �~��}l4د أخذ على نفسه عهدًا في إغواء آدم وذريته إلى ، ولق

�: يوم الدين، فهو أصل الضالل والكفر، يقول تعالى على لسانه m���� � ��� ��

�l5وبدأ بآدم وزوجته فأغواهما وأكال من الشجرة فأخرجهما اهللا من الجنة، قال تعالى ،      :

�m������������Æ��Å��Ä��� �Ã��Â��ÁÀ�� � �¿��¾��½��¼��»��º
��������������������l6.  

فيوسوس الشيطان لإلنسان، فيدفعه إلى التسرع والعجلة في المواقف التي تحتاج إلى التأني   
والتثبت، حتى يصبح الشيطان هو المصدر األساسي للعجلة المذمومة، قال رسول اهللا  صلى اهللا 

                                                           

 .27آيه : ق 1

: صفوان عدنان داوودي، بيروت: مج، تحقيق 2، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ):هـ468: ت(علي بن أحمد : الواحدي 2

 ).2/1024(، )هـ1/1415ط(دار القلم، 

لفتنة الناس وأن مع كل كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه  صحيح مسلم،: أخرجه مسلم 3

 ).4/2168(،)2851(إنسان قرين ، حديث رقم 

 .53آيه : اإلسراء 4

 .82آية: ص 5

 .36آيه: البقرة 6
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ها بوسوسته فيمنع من هو الحامل علي"، أي 1"التأني من اهللا والعجلة من الشيطان: "عليه وسلم
  .2"التثبت والنظر في العواقب

وذلك ألن الشيطان عندما يجد اإلنسان في حالة االستعجال فإنه يروج شره على قلبه وعقله 

بخالف من تمهل وتروى عند اإلقدام على عمل يريده فإنه "، وهذا 3وجوارحه من حيث ال يدري

  .4" ينبغي اإلستعجالتحصل له بصيرة به ومتى لم تحصل تلك البصيرة فال

أو يدفع ثمنًا  فبوسوسته يجعل اإلنسان يتسرع في نطق كالم، ربما يندم عليه فترة طويلة

أو أن يتصرف بعجلة في أعمال فيخطئ وال يستطيع بعدها أن يصلحها، أو يستعجل في  غالياً 

  .اتخاذ قرارات والحكم على أشخاص، فيقطع حبل المودة والرحمة معهم

من الصفات التي يحبها الشيطان، وذلك ألنها توقع اإلنسان في  بشكل عام لةإذًا، فالعج

يسعى الشيطان جاهدًا إلى تحقيقه، من هنا يجب أن   ماهو و . كثير من األخطاء والمشكالت والفشل

بالرسل الكرام  االقتداءما يرضي الرحمن،  اتباعنحذر من هذه الصفة ونخالف الشيطان في ذلك، 

  .5عليهم السالم

                                                           

أحمد شاكر ومحمد عبد الباقي : قج، تحقي5، سنن الترمذي): هـ279: ت(أخرجه الترمذي، محمد بن عيسى بن الضحاك  1

كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في التأني ). هـ5/1395ط(بي ، مصطفى البابي الحل. مطبعة: ابراهيم عطوة، مصرو 

أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين بن : األلباني: انظر .حسن: ، قال األلباني)4/367(، )2012(والعجلة ، حديث رقم 

 1415/ 1ط(مكتبة المعارف، : ج، الرياض6، سلسة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها): هـ1420: ت(الحاج 

 ).175(، حديث رقم )هـ

 ). 1/426( ،التيسير بشرح الجامع الصغير :المناوي 2

 ).3/33(إحياء علوم الدين، ):هـ505:ت(الغزالي، أبا حامد، محمد بن محمد الطوسي : انظر 3

الفكر، ج، دار 2، الكبائرالزواجر عن اقتراف ): هـ974:ت(أحمد بن محمد بن علي السعدي األنصاري : الهيثمي 4

 ). 1/141(، )هــ1/1407ط(

، )هـ4/1404ط(مكتبة الفالح، : ، الكويتعالم الجن والشيطان: العتيبي، عمر بن سليمان بن عبداهللا األشقر: انظر 5

)1/147.( 
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لقد أمرنا اهللا تعالى باالستعانة واالستعاذة به من هذا الشيطان المتمرد، حتى نستطيع أن 

�: وأفكاره الشيطانية الشريرة، قال تعالى وساوسهنتغلب  m��q� �p� � � �o� �n� �m

��x��w��v��u�� ts��rl1وقال عز ذكره ، :�m��u��t��s��r�� �q��p

�����~��}��|��{��z��y���x��w��vl2.  

الرفق والتمهل هي من صفات األنبياء عليهم السالم، أما العجلة والطيش فهي و ني التأأن 

من أخالق الشيطان، واإلنسان بطبعه عجول، لكن اهللا تعالى منحه العقل، وميزه به عن سائر خلقه 

وأرشده إلى التثبت والتأني، فمن استعمل عقله في تحصيل هذين الخلقين فقد فارق الشيطان في 

  .3الطباع

  الجهل: ثانياً 

، ويرى 4"بأم الرذائل"الجهل ضد العلم، وهو أساس وأصل كل شر وفساد، ويلقب 

  . 5الزمخشري أن العلم حياة وأما الجهل فهو موت، وذلك ألن الجهول كالميت في عدم اإلدراك

فالجاهل يستعجل في كثير من أمور حياته فيحكم على األمور دون ترو ويبني حكمه على 

ه إلى وضع األشياء في غير دون دراسة وٕاحاطة كاملة بجميع نواحيها، وتدفعه عجلت الشك والوهم

  .،  وغالبًا ما يعتمد على األمور الظاهرة ويكتفي بهاموضعها

                                                           

 .200آية : األعراف 1

 .4-1آية : الناس 2

في شرح طريقة محمدية وشريعة  بريقة محمودية): هـ1156: ت(الحنفي، محمد بن محمد من مصطفى بن عثمان : انظر 3

 ).3/63(هـ، 1384ج، مطبعة الحلبي، بدون طبعة، 4، سيرة أحمدية

 ).1/492(المكتبة العنصرية، : بيروت مفيد العلوم ومبيد الهموم،): هـ383: ت(الخوارزمي، محمد بن العباس  4

 ).2/210(، الكشاف: الزمخشري: انظر 5
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�m��x��w: قوم عاد عندما رأوا الغيم والسحاب قالوا فإنفعلى سبيل المثال ال الحصر، 
��������������	���
����������~��}��|��{��z��y����������l1 ،

حيث حبس عنهم المطر أيامًا، فساق اهللا إليهم سحابة سوداء فاستبشروا فيها المطر، فقال لهم هود 

��m: عليه السالم �����������������������	���
������ �l2 فجهلهم دفعهم إلى استبطاء ،

  .3عذاب اهللا رغم أنهم كانوا قد استعجلوا هذا العذاب

ة اهللا تعالى على إهالكهم ، وما أعّده لهم من العذاب في اآلخرة ومن جهل كفار قريش بقدر 

والهزيمة في المعارك في الدنيا ، أنهم كانوا كثيرًا ما يطلبون من الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن 

��m��E: هم فيه، قال تعالىيستعجل لهم بالعذاب الذي توعدّ  �D� �C� �B��A

��P��O��N��M������L��K��J����I��H��GFl4 ،" أي يستعجلك هؤالء المكذبون

، ولكن له ميقات يوم محدد ة، فهم ال يعلمون أن هذا اليوم آت ال محال5"بالعذاب، لجهلهم وعنادهم

يشعرون،  من اهللا تعالى، فاهللا يمهل وال يهمل، وقد توعدهم بمجيء هذا العذاب بغتة وفجأة وهم ال

  .استعجلوهفجهنم محيطة بهم، ولو علموا شدة هذا العذاب لما 

ومن المالحظ تسمية عصر ما قبل ظهور االسالم بالعصر الجاهلي، وذلك ألنهم عبدوا 

 بحقيقة، فعجلتهم بدت في جهلهم 6األصنام واألوثان، ولم يكن نور اإلسالم قد أنار حياتهم بعد

ان عبد فحملهم جهلهم إلى عبادة حجارة وأصنام وجدوها أمامهم واقتدوا بآبائهم، فكل إنس ،األلوهية

أن كل من عمل ذنبًا أو خطيئة فهو بها جاهل، ألنه : "غير اهللا تعالى يعد جاهًال، يرى الخازن
                                                           

 .24آية : األحقاف 1

 .24آية : األحقاف 2

 ).5/23(فتح القدير، : الشوكاني: انظر  3

 .47آية : الحج 4

 .)1/541(، تفسير السعدي: السعدي 5

 ).1/41(، )هـ4/1422ط(ج، دار الساقي، 20، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم): هـ1408: ت(علي، جواد : انظر 6

)1/41.( 
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وألنه آثر اللذة العاجلة على الخير ... جاهل بمقدار ما استحقه من العقاب وما فاته من الثواب 

  .1"الكثير اآلجل

رعون ، قال سبحانه بجهلها  وكذبت الرسل قوم ف العذاب التي استعجلت األقوامومن 

��������m: وتعالى عن فرعون � � ��� ���� ���� �	��
l2 أي أنه ،

استغل جهلهم وحملهم على الضاللة والكفر واستخف أحالمهم وقلة عقولهم، وحملهم جهلهم إلى 

  .3العجلة في تكذيب موسى عليه السالم، واتباع فرعون العاصي وتأليهه

والجهل بحقائقها الكاملة هي من أسباب  لصحيحبشكلها ا وهكذا فإن، عدم تقدير األمور

استعجال اإلنسان، وعليه يجب على اإلنسان أن ال يقحم نفسه باألمور قبل أن يكون لديه معرفة 

وافية بها وٕالمام كامل بحقائقها، حتى ال يتعجل ويقع في األخطاء والمشكالت، فالقرآن الكريم والسنة 

قبل اإلقدام على أي عمل   القيام به يجب عليه ال اإلنسان دترشالعقل البشري  إضافة إلىالنبوية 

أو  أن يكون على بصيرة وترٍو وتأمل، والجاهل غالبًا ما يقع في الخسارة الدنيوية أو األخروية

  . كليهما

  الغضب: ثالثاً 

، وصورته الظاهرة تكون في غليان دم القلب، وانتشاره في العروق، فينصب إلى انفعاالً هو 

يحمر الوجه والعين، ولو رأى الغضبان في حالة غضبه قبح صورته َلَسَكن َغَضبه حياًء من الوجه ف

  .4قبح صورته، وقبح باطنه أعظم، فالظاهر عنوان الباطن

                                                           

 .)2/117(، تفسير الخازن: الخازن 1

 .54آية : الزخرف 2

 ).16/101(، الجامع ألحكام القرآن: قرطبيال: انظر 3

، موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين، )هـ1332:ت(القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد الحالق : انظر 4

 ).1/205(هـ، 1415مأمون الجنان، دار الكتب العلمية، : تحقيق
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، وأحيانًا نابيةومن آثار الغضب على اللسان، أن الغضبان يتعجل فيشتم ويتلفظ بألفاظ 

��m��k: ه وماله بالشر، قال تعالىتدفعه عجلته وغضبه فيدعو على نفسه وعلى أوالد �j
� � �s� �r� � � �q� �p� � on� �mll1ذلك دعاء " ، وعن الحسن رضي اهللا عنه قال

اإلنسان بالشر على ولده وعلى امرأته يغضب من أحدهم فيدعو عليه، فيسب نفسه ويسب زوجته 

، وهو مثل قوله  2".فإن أعطاه اهللا ذلك شّق عليه فيمنعه ذلك ثم يدعو بالخير فيعطيه ،وماله وولده


��	������������������m:تعالى��������������~��}��|��{��z

������������������l3.  

وجاء في الحديث الشريف النهي عن العجلة بالدعاء على النفس واألوالد، قال رسول اهللا   

لكم ال توافقوا ال تدعوا على أنفسكم وال تدعوا على أوالدكم وال تدعوا على أموا: "صلى اهللا عليه وسلم

على الكريم أن يسيطر الغضب  نهى الرسول، فقد 4"من اهللا ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم

  .5نفسه وأوالده وأموالهبالسوء والهالك والموت على  المسلم فيدعو

وللغضب آثار في تعجيل مشاعر القلب، فيدفع اإلنسان إلى الحقد والكراهية، وأحيانا يكون   

من ذوي األرحام أو األصدقاء أو من كان بينه وبيننا صلة حميمة ومحبة كبيرة،  الشخص المسيء

                                                           

 .11آيه: اإلسراء 1

ج، بيروت، دار 8، الدر المنثور في التفسير بالمأثور): هـ911:ت(بكر جالل الدين، عبد الرحمن بن أبي : السيوطي 2

 ).5/246(الفكر، 

 .11آية: يونس 3

 ).4/234(، )3009(كتاب الزهد والرقاق، باب حديث جابر الطويل، حديث رقم صحيح مسلم، : أخرجه مسلم 4

دار الكتب العلمية، : ، بيروتأبي داودعون المعبود شرح سنن  .)هـ1329:ت( العظيم آبادي محمد شمس الحق : انظر 5

 ).4/275(، )م2/1995ط(
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الغضب شعلة نار اقبست من نار اهللا الموقدة التي تطلع على األفئدة وأنها لمستكنة : "قال الغزالي

  .1"في طي الفؤاد استكنان الجمر تحت الرماد

خطاء اآلخرين وخصوصًا في حالة والمسلم يجب أن يكون حليمًا متسامحًا يعفو ويصفح عن أ

�����m��V���U��T��S��R��Q��P:الغضب، قال تعالى � � � � �O��N
� �\� �[��Z� �Y� � XWl2 من صفات عباد الرحمن المتقين  صفة، فكظم الغيظ

: ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم3"ه في جوفه وال يظهرهأن يمتلئ غيظًا فيردّ "المؤمنين، وهو 

قادر على أن ينفذه دعاه اهللا على رؤوس الخالئق يوم القيامة حتى يخيره اهللا من كظم غيظًا وهو "

  .أساء إليه مع قدرته على رد اإلساءة َعّمن، وهذا جزاء من يعفو 4"من الحور ما شاء

والغضب يؤثر تأثيرًا كبيرًا على تفكير اإلنسان وعقله، وهذا منفذ للشيطان للسيطرة على   

العجلة في ارتكاب األخطاء واالنتقام ممن أخطأ في حقه، قال اإلنسان، حتى يدفعه إلى 

الذي يغضب يكون في يد الشيطان كالكرة في أيدي الصبيان، فينبغي أن يصبر لكيال : "السمرقندي

ًة ومؤذية تدفعه إلى ارتكاب معاٍص شرير  اً فيوسوس له أفكار  5"يصير أسير الشيطان وال يحبط عمله

�£����m: ل تعالىوآثام تغضب اهللا تعالى، قا � � �¢� � ¡�� ���� � � � ��� � � ����	� �
���
¦¥��¤l 6.  

                                                           

 ).3/164(، إحياء علوم الدين: الغزالي 1

 .134آية : آل عمران 2

 ).1/352(، البغويتفسير : البغوي 3

: حسن: ، قال األلباني)4/248(، )4777(، كتاب اآلداب، باب من كظم غيظًا، حديث رقم سنن أبي داودأبو داود،  4

 ).6520(حديث رقم ) 2/1112(ج، المكتب اإلسالمي، 2، الجامع الصغير وزياداتهصحيح 

يوسف : ، تحقيق  تنبيه الغافلين بأحاديث سيد األنبياء والمرسلين: )هـ373:ت(ضر بن محمد بن ابراهيم ، نالسمرقندي 5

 .)1/206( ،دار ابن كثير: ، بيروت ) هـ3/1421ط(، علي

 .36آية : فصلت 6
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كل شخص معرض في حياته لمواجهة مواقف تغضبه، ومن شدة تأثير الغضب على إن 

الغضب : "عجلة اإلنسان في تصرفاته وقراراته، فإنه أحيانا يؤثر بالرجل الوقور، قال ابن حجر

ثم : "، وذلك لقول عمر رضي اهللا عنه1"ألوف منهوالحزن يحمل الرجل الوقور على ترك التأني الم

وذلك حين طلب االستئذان بالدخول على الرسول صلى اهللا عليه وسلم .ثالث مرات 2"غلبني ما أجد

وهو معتزل وقد انتشرت شائعة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد طلق نسائه، فاستأذنه عمر 

  .وف بالتأني والصبربالدخول عليه ثالث مرات رغم أنه صحابي معر 

  قلة التدبر: رابعاً 

  .3هو التفكر في األمر والنظر في عاقبته وما يؤول إليه التفكر فيه: التدبر

أمرنا اهللا تعالى بالتدبر والتفكر في مخلوقاته وفي أنفسنا وفي خلق السماوات واألرض، وفي 

���m��J��I���H��G��F��E��D��C��B:آياته القرآنية، قال تعالى �A

�K�����^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O��N����M��L

��k��j��i��h��g��f�� �e��d��c��b��a��`��_

��ll 4 فهذا دليل واضح على أهمية التدبر في حياة المسلم.  

رغم أن اإلنسان من طبيعته العجلة إال أنه يستطيع أن يسيطر على هذه الصفة المذمومة 

طريق التدبر والنظر في عاقبة ونتائج أقواله وأفعاله، وبهذا ال يقع بالخسارة  ويخفف من آثارها، عن

  .�m��[��Z��Y���X��WV��U�����T��Sl5: األخروية، قال تعالى وأالدنيوية 

                                                           

 )9/293(، فتح الباري: لعسقالنيابن حجر ا 1

، )2468(، كتاب المظالم والغضب، باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة، حديث رقم صحيح البخاري: البخاري 2

)3/133.( 

 ).4/273(، لسان العرب: ابن منظور: انظر 3
  .164آية : البقرة 4

 .37آية : األنبياء 5
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نتيجة لعدم الفهم أو سوئه قلة التدبر والتأمل يدفعان اإلنسان إلى اتباع هواه وشهواته، أن 

طريق النجاة من طريق المهالك، قال تعالى مادحًا  دم تمييزوعالسلوك الخاطئ،  وصوًال إلى


��	����������¡��¢��£¤���m:   المؤمنين أصحاب العقول������

���¨��§��¦��¥l1 فهو ثناء عليهم لبصائر عقولهم ونظرهم السديد مما يجعلهم قادرين ،

  .2على التفريق بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ

من قلة التدبر، وعليه أن يمعن النظر في اآلثار والعواقب الناتجة عن  على المسلم الحذر

���m:استعجاله، قال تعالى ��s��r����q��p��on��m����l��k��jl 3  فقليل التدبر

يتسرع إلى طلب كل ما يخطر بباله ويقع في قلبه من غير أن يتأنى تاني المتبصر الذي ال يريد 

  .4، فيستعجل العذاب لنفسه استهزاًء ولغيره استشفاءً أن يوقع األمر إال في أتم مواقعه

  إنكار البعث: خامساً 

العذاب عليهم،  دعوتهم اهللا سبحانه وتعالى أن يعجل إنزالمن شدة إنكار الكافرين للبعث   

��mقال اهللا تعالى على لسانهم،  � �
� ����� ��� ��� ������ ��� ��� �	l5 فاستبعادهم ،

يعجل لهم نصيبهم وحظهم من العذاب،بل تمادوا أكثر من ذلك  للبعث جعلهم يطلبون من اهللا أن

��®���m:  حينما طلبوا نوعًا خاصًا من العذاب ، كما قال تعالى �¬���«��ª��©��¨��§

��¼��»��º��¹��¸���¶��
��´��³��²��±��°���l6.  

                                                           

 .18آية : الزمر 1

: عبداهللا الخالدي، بيروت: ، تحقيقالتسهيل لعلوم التنزيل): هـ741:ت(لكلبي، محمد بن أحمد الغرناطي ابن جزي ا: انظر 2

 ).2/219(، )هـ1416/ 1ط(دار األرقم بن أبي األرقم، 

 11أية : االسراء  3

 ).11/384(، نظم الدرر في تناسب اآليات والسورالبقاعي،   :نظرا 4

 .16آية: ص 5

 .32 آية: األنفال 6
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يب، إن قيام الساعة واقع ليس له دافع، لكنه محدد بوقت معين قدره اهللا تعالى وهو وقت قر   

�}���m: في قوله تعالى 1دليل ذلك وضع الفعل الماضي في اآلية موضع المستقبل �z� �y� �x

������	��
�����~��}|l2 أي إن القرار اإللهي قد صدر، لكن الذين ال ،

يؤمنون بالبعث وبيوم القيامة يستعجلون مجيء هذا اليوم، ومرادهم إنكار المجيء ال االعتراف 

��m��i��h��gf: قال تعالى، 3واالستفسار عن حابسه � �e�� �d� �c��b� �a
yx��w��v��u��t��s��r���q� �p�� � on��m��l��k��jl4 ،

، رغم أنه ال منفعة لهم في قرب �m©�����������¨���§��¦��¥��¤��£l5:  وقال

، إن مصلحتهم تقتضي أن تكون هناك فرصة للتوبة واالستغفار 6قرب المجيء بل فيه ضرر عليهم

  .واالستغفار من ذنوبهم وكفرهم

الكريم صلى اهللا عليه وسلم، بالصبر على الكافرين وعدم للرسول جاءت التوصية اإللهية و 

���������m: استعجال العذاب لهم، قال تعالى��ÆÅ��Ä���Ã���� �Â��Á��À��¿���¾���½��¼
������������������������������������� � ������������������� l7 ،

                                                           

دار الغرب اإلسالمي، : ج، بيروت6، التيسير في أحاديث التفسير): هـ1414: ت(الناصري، محمد المكي : انظر 1

 ).3/307(، )هـ1/1405ط(

 .1آية: النحل 2

دار الفكر، : ، بيروتروح البيان): هـ1127:ت(الخلوتي، إسماعيل حقي بن مصطفى االستانبولي الحنفي، : انظر 3

)4/101.( 

 .18ةآي: الشورى 4

 .29آية: سبأ 5

 ).6/472( ،)تفسير الماتريدي(تأويالت أهل السنة الماتريدي، : انظر 6

 .35آية: األحقاف 7
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فيوم القيامة ينسون مقدار لبثهم في الدنيا لهول ما : "يا قليلفهو نازل بهم ال مفر منه، ومتاع الدن

  .1"يرون وشدة ما يلقون من العذاب

توهم الكافرون فظنوا أنهم غير محاسبين على طغيانهم وذنوبهم وكفرهم فكذبوا الرسول   

صلى اهللا عليه وسلم وكل ما جاء به، ولم يحسبوا حسابًا ليوم يعرضون فيه على نار جهنم 

  .جلوا هذا العذاب استهزاء وتكذبيًا وٕانكارًا له، بعكس المؤمنين فإنهم مشفقون منهواستع

  

  

                                                           

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره ): هـ437: ت(أبو محمد، مكي بن أبي طالب بن محمد بن مختار  1

 ).11/6873) (هـ1429/ 1ط(هد البوشيخي، جامعة الشارقة، الشا: ج، تحقيق13، وأحكامه وجمل من فنون علومه
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  الثانيالمبحث 

  العجلة المحمودة 

هي المسارعة والمسابقة لعمل اآلخرة وأداء الفرائض ابتغاء مرضاة اهللا : العجلة المحمودة  

�§���m: قال تعالىتعالى،  � � �¦� �¥� �¤�� �£� �¢��¡� �	� � 
����

�©¨l1،  التؤدة في كل شيء إال في عمل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمو

  .3، فهو أمر من اهللا تعالى للمسارعة في األعمال الصالحات من الفرائض والديه والسنن2"اآلخرة

���m:قال تعالى �S��R��Q��P��O��N��M��Ll4 وذلك في مدح المؤمنين ،

كالعبدين يتسابقان إلى خدمة موالهما، إذ " تعالى، لمسارعتهم في القيام باألعمال التي ترضي اهللا

  .5"يجزع كل واحد أن يستبقه صاحبه فيحظى عند مواله بمنزلة ال يحظى هو بها

الواجب على المسلم المبادرة دون تأخير وتردد إلى كل ما يوصله إلى الظفر بمغفرة اهللا 

من واجبات، وينتهي عّما نهاه عنه من ورحمته ورضوانه وجنته بأن يقوم بأداء كل ما كلفه اهللا به 

���m��I: ، قال تعالى6محظورات �H��G� �F��E� �D��C� �B��A
                                                           

 .48آية : المائدة 1

محمد محيي الدين، دار الفكر، : ، تحقيقسنن أبي داود): هـ275: ت(أبو داود، سليمان بن األشعث السحبتاني األزدي  2

األلباني، أبو عبد الرحمن،  :ظران حسن،: قال اآللباني .)4/248(، )4777(كتاب اآلداب، باب من كظم غيظًا، حديث رقم 

حديث رقم، (، )1/578(ج، المكتب اإلسالمي، 2، صحيح الجامع الصغير وزياداته): هـ1420: ت: (محمد ناصر الدين

3009.( 

عادل : ج، تحقيق4، الوسيط في تفسير القرآن المجيد): هـ468: ت(الواحدي، علي بن أحمد بن علي النيسابوري، : انظر 3

 ).2/195(، )هـ1415/ ط(دار الكتب العلمية، : معوض وآخرون، بيروت الموجود وعلي

 .61آية : المؤمنون 4

 ).3/190(دار المعرفة، : ج، بيروت4، إحياء علوم الدين): هـ505:ت(أبو حامد، محمد بن محمد الطوسي  5

 ).2/261(مصر،  دار نهضة: ج، القاهرة15، التفسير الوسيط للقرآن الكريم: الطنطاوي، محمد سيد: انظر 6
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� �M� �L��K��Jl1وقال تعالى ، :�m���� ������ ��� ������ ��

���	��
�����������������������������������������������������������������

����� � � � � � �����l2 يوجب المغفرة والطاعة وأداء الفرائض ، وهذا في المسارعة إلى كل ما

  .3واتباع السنة

لقد جاءت السنة النبوية الشريفة فيها بيان وتوضيح وتفصيل لكل مجمل في القرآن الكريم، 

  .لنا السنة النبوية صلتهافّ  مجملةٌ فالمسارعة إلى المغفرة والمسابقة في الخيرات 

: سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقد على وقتهافمن العجلة المحمودة أداء الصالة 

، أي أن الشرط لتكون الصالة هي أفضل أن 4"الصالة على وقتها: "أي العمل أحب إلى اهللا؟ قال

  .5فالبدار إلى الصالة في أول أوقاتها أفضل من التراخي ،المستحبفي وقتها يقوم بها المسلم 

م، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ومن مظاهر العجلة المحمودة أيضًا تعجيل اإلفطار للصائ

، ففي تعجيل اإلفطار للصائم تخفيف من المشقة 6"ال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر: "وسلم

                                                           

 .133آية : آل عمران 1

 .21آية : الحديد 2

 ).4/203(،الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، : انظر 3

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى ): هـ256: ت(محمد بن اسماعيل الجعفي  ،أخرجه البخاري 4

/ 3ط: (دار ابن كثير: مصطفى ديب البغا، بيروت: يقمج، تحق6، )صحيح البخاري(اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه 

 ).1/112(، )527(لوقتها، حديث رقم  كتاب مواقيت الصالة، باب فضل الصالة  ،)ه1407

محب الدين الخطيب، : ج، تحقيق13، فتح الباري شرح صحيح البخاري): هـ852:ت(أحمد بن علي الشافعي : انظر 5

  .)2/9(دار المعرفة، : بيروت

 ).3/36(، )1957(كتاب الصوم، باب تعجيل اإلفطار، حديث رقم صحيح البخاري، : ريالبخا 6
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ومنها العجلة  .1"وألنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة ،ال يزاد في النهار من الليل"عليه حتى 

  .��m��©¨�����§��¦��¥���l  2:في إيتاء الزكاة، قال تعالى

والمسارعة إلى التوبة واإلنابة إلى اهللا تعالى بعد كل ذنب هي من مظاهر العجلة 

�: المحمودة، ففي قوله تعالى m��������� � � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��

�l34، أي، سابقوا إلى التوبة واالنتهاء من جميع المعاصي.  

نعرف متى ينتهي أجلنا، فعلى  حتى تحصل المغفرة من الرب الغفار، فأعمارنا بيد اهللا والو 

المذنب أن يسارع إلى التوبة قبل أن يفاجئه الموت، وحتى تكون فرصة قبول التوبة أكبر فيجب أن 

�m��j: تكون على الفور ال على التراخي ، فتكون بعد زمن قصير من اقتراف الذنب، قال تعالى

��zy��x��w��v��u��t��s��r�� � � � � � � � � �q�� �p��o��n��m��l��k

�����~��}��|�� � �{l5 ًوقال أيضا ، :�m��b��a� �`��_�� � � � � � � �^� �]
��r��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h��g����f��e��d��c

��t��sl6.  

    .أما األسباب التي تدفع المسلم إلى العجلة المحمودة فأهمها ابتغاء مرضاة اهللا تعالى


��	������m: عليه السالم على لسان موسىقال تعالى �����������������������l7 ،

                                                           

 )4/199(، فتح الباري: ابن حجر العسقالني  1

 .141آية : األنعام 2

 .21آية : الحديد 3

 ).29/465(، مفاتيح االغيبالرازي، : انظر 4

 .17آية : النساء 5

 .135آية : آل عمران 6
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�l1وابتغاء أن يدوم ويستمر 2، فقد كانت عجلته عليه السالم عن قومه ليزداد رضا اهللا عنه ،

  .3هذا الرضا ألن اهللا تعالى كان راضيًا عنه فالرسل جميعًا مرضي عنهم

ومن ثم  ،والذي يطيع أوامر اهللا تعالى وينتهي عن معاصيه يكون جزاؤه رضا اهللا تعالى

�����������������������������m: الجنة الخالدة في اآلخرة، قال تعالىالفوز ب ��������

������	��
��������������������������������������������������

������������l4.  

إذًا، فالسعي لدخول الجنة بعد رضا اهللا عنا هو سبب عجلة اإلنسان في الطاعات والفرائض 

فإذا قام المسلم بالفرائض واتبع السنة النبوية دون مماطلة  ،وم اآلخرةوالسنن، فيعمل جاهدًا لي

فإن اهللا تعالى سيجزيه  ،وتأخير وتباطؤ في أدائها، وتعجل في االستغفار إذا اقترف ذنبًا أو معصية

�m��v��u: اده المتقين المؤمنين، قال تعالىخير الجزاء، ويدخله جنة الخلد التي وعدها لعب
z��y��x�����w��<=��>��?��@A���B�����~��}��|��{l5.  

فالدنيا زائلة وملذاتها مؤقتة، أما اآلخرة فهي دار البقاء، من هنا، فعلى المسلم أن يبتغي في 

ويفوز بالجنة ونعيمها، ولذلك  ،كل قول أو فعل مرضاة اهللا تعالى حتى يحقق العبودية على أتم وجه

ول في حياتنا، فنحسن التصرف، فنتأنى ونتروى وجب علينا أن نفكر ونتدبر في كل تصرف أو ق

تعجل في المواقف التي يناسبها العجلة حتى ال نفي المواقف التي تكون فيها العجلة  مذمومة و 

  .يفوتنا الوقت وتضيع علينا الفرصة

  
                                                           

 .84آية : طه 1

 ).2/408( ،)تفسير السمرقندي(بحر العلوم : السمرقندي: انظر 2

 ).7/366(، ، البحر المحيط حيان  وأب: انظر 3

 .21آية : الحديد 4

 .136آية : آل عمران 5
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  :فائدة

ذكر في القرآن الكريم موقف يتساوى فيه العجلة مع التأخير، ويرتفع اإلثم والحرج سواء في 

��:البقرة"لة العجلة أو في حالة التأخير، وهو قوله تعالى حا m��E� �D� �C� �B� �A

����TS�����R��Q���P��O��N�����M��L��K���J��I��H��GFl1 ِنى ثالثة أيام ، فأيام م

أي بعد يوم النحر (من نفر من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني، "، وفيهنليرجم الحاج 

 ةفيرمي الحجار  - ن لم ينفر حتى تغرب الشمس وأقام إلى الغد اليوم الثالثفال إثم عليه، وم) بيومين

ين فهو مخير بالتأخير أو التعجيل تعن الحاج بكلتا الحال اإلثموبهذا يرفع .2"ثم ينفر فال إثم عليه

  .في النفير من منى وهذه رخصة من اهللا تعالى

                                                           

 .203آية : البقرة 1

مجدي : ج، تحقيق10 ،)تفسير الماتريدي(تأويالت أهل السنة ): هـ333:ت(محمد بن محمد بن محمود، : الماتريدي 2

 ).2/99(،  )هـ1/1426ط(دار الكتب العلمية، : وم، بيروتباسل
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  الفصل الثالث 

  ا وا"خرةا"ثار المترتبة على العجلة في الدني

  ار المترتبة على العجلة المذمومةا"ث: المبحث ا%ول

 ار المترتبة على العجلة المحمودةا"ث: المبحث الثاني 
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 المبحث ا%ول                                       

  ا"ثار المترتبة على العجلة المذمومة 

  استحقاق العذاب : المطلب ا%ول 

فمن أعظم  ،العجول  اإلنسانالمعاصي واآلثام هي نتيجة  حتمية تنتظر  كثرة األخطاء والوقوع في

الهالك التي تستحق  ،طيئة الكبرىبوصفه الخ ،المعاصي التي يقع فيها هي الشرك باهللا تعالى

  .في الدنيا واآلخرة  والعذاب

وهو  ،ينتظروا أمر ربهم وانتهاء ميعاده الذي وعده لموسى عليه السالم فلمتعجل قوم موسى 

قال تعالى على لسان  ،1فلم يصبروا حتى يأتيهم بكل خير يصلح به دنياهم وآخرتهم ،األربعون يوماً 

��m :موسى عليه السالم � QP��O��Nl 2،  فتوعدهم  ،عبدوا العجل وأشركوا باهللا تعالىحيث

�|���m :قال تعالى ،اهللا تعالى بعذاب في اآلخرة وخزي ومذلة في الدنيا � �{� �z� �y
���~��}���� � ����������� � � �����l3 ،  فاستحقوا العذاب بسبب عجلتهم باإلشراك

وهذا لمن مات منهم قبل أن يرجع " ،ة اهللا تعالىباهللا تعالى بعد أن تبين لهم الحق والهدى في عباد

  4."موسى عليه السالم، ومن فّر منهم حين أمرهم عليه السالم أن يقتل بعضهم بعضاً 

قال  ،ا عاجلة زائلة بكل ما فيها من ملذات وزينة وشهوات، ومدتها قصيرةومعلوٌم أن الحياة الدني

��m:تعالى � �c��b�� � �a��`��_��^��]��\��[��� � � � �Z��Y��Xl5،  فالذي

                                                           

ج  5 ،العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير): هـ1393: ت(محمد األمين بن محمد المختار  ،الشنقيطي : انظر 1

 ).4/180( ،)هـ2/1426ط( ،دار عالم الفوائد : مكة المكرمة  ،خالد السبت : تحقيق 

  .150آية : األعراف 2

 .152آية :األعراف  3

  ) . 3/134( ،جامع البيان: الطبري  4

 .20آية : الحديد  5
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يعمل للدنيا ويسعى لها وتكون هي همه وغايته وينتهز كل فرصة ليتمتع بملذاتها العاجلة قبل أن 

��m��E��D��C�������B��A:قال تعالى ،المصير  تكون عاقبته عذاب جهنم وبئس ،تنتهي حياته

��S��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��Fl1.  أما الذي يريد

ومن يعمل في هذه الدنيا من أجل اآلخرة، ويسعى   ،يشاءالدنيا وشهواتها فإن اهللا يؤتيه منها ما 

����������������������������������قال تعالى ،يه خير الجزاء لينال رضى اهللا تعالى وجزاءه الخالد في اآلخرة، فاهللا تعالى يجاز 

�m_��^���]��\��[��Z��Y��X��W��V���U��Tl .2   

حيث إن  ،ابن نوح عليه السالم ،بأسباب الدنيا الزائلة الظاهرة ومن األمثلة على الذين تعلقوا وتوهموا

قال تعالى على لسان سيدنا نوح  ،م في السفينة خوفا عليه من الغرقأباه دعاه إلى أن يركب معه

���£��¤����m :عليه السالم � �¢� �¡����� �������	��
�����������

��¹� � � �¸� �¶� ��� �´� � ³²� �±� �°� ��� �®� �¬� �«� � �ª� �©� �¨� � §¦� �¥

ºl3،  فاعتقد أنه يستطيع النجاة من هذا الماء ألن الجبل مرتفع ولم يتوقع أن يصل

فاألمر كان معجزًا ولم يكن  ،4بجهله أن الماء لن يبلغ الجبلفظن  ،ارتفاع الماء إلى ارتفاع الجبل

فغرق ابنه في الماء واستحق  ،لكن ال يستطيع أحد أن يّفر من عذاب اهللا إال من رحم ربي معتادًا 

  . العذاب في الدنيا واآلخرة

قول لهم ، ألنه كان يبهاستهزؤوا ) صلى اهللا عليه وسلم(وكان كفار قريش كلما مر عنهم رسول اهللا 

ولن تستطيع  ،على كفرهم واهللا قادر على إنزال العذاب بهم عقاباً  ،ال تضر وال تنفع إن أصنامهم

��m���H���G��F��E��D����C��B��A: قال تعالى ،هذه الحجارة الدفاع عنهم 

                                                           

 .18آية : اإلسراء  1

  .19آية : اإلسراء  2

 .43 - 42آيه : هود  3

  ).134/ 6( ،تأويالت أهل السنة: الماتريدي : انظر 4
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Q��P����O���N��M��L���K��J��Il،1   فجاءت التعزية من

 ،قد أصاب إخوانه من الرسل من قبلهابه من السخرية أص تعبيرًا عّمااهللا تعالى لرسوله الكريم 

    :قال تعالى ،2عندما أخبرتهم  أن العذاب نازل بهم في الدنيا واآلخرة رسلهاوكذبت األمم السابقة 

�mW���V��U����T��S��R��Q���P��O��N��M��L��Kl3، 

  .ه فأنزل اهللا تعالى عليهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون ويستبعدون وقوع

فاهللا ينزل عليهم العذاب كما أهلك األمم الخالية من  4،فهذا إنذار لكفار قريش كي يعتبروا ويتعظوا

^��_��`������m����b����a: لسانهمقال تعالى على  ،أصروا على استعجال العذاب لكنهم ،بلق

� �d� �cl5،  وتحقق الوعد حيث قتلوا وكانت الغلبة للمسلمين بغزوة بدر وغيرها من

   .اإلضافة إلى عذاب اهللا تعالى الذي ينتظرهم في اآلخرةبنتصارات المتتالية، اال

قوم عاد فقد دعاهم هود عليه السالم  ،ومن األمم التي استحقت العذاب واستعجلته إنكارًا واستهزاء 

  وحذرهم من  ����®��¬��«��ªl،6��m�����¹��¸��¶�����´��³��²��±��° لعبادة اهللا وحده


	��������������¡��¢��£���¤���m :عالىعذاب اهللا ت�����������l  7.  

  

                                                           

  .36آية :األنبياء  1

 ).3/80( تفسير مقاتل بن سليمان، :األزدي: انظر  2

 .10آية :نعام اال 3
شلبي،  هند: ج، تحقيق2، تفسير يحيى بن سالم): هـ200:ت(يحيى بن سالم اإلفريقي القيراوني : ابن أبي ثعلبة: انظر 4

  ).1/313(، )هـ2/1425ط(دار الكتب العلمية، : بيروت

 .38آية: األنبياء  5

  .65آية :األعراف  6

 .26 آية :هود 7
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m����u��t��s��r :قال تعالى على لسانهم ،فكان رّد قومه العناد والتكذيب واستعجال العذاب 

��y��� � �x��w��� � � � � �vl1،   فأرسل اهللا تعالى عليهم سحابة ظنوها سحابة رحمة ومطر ونعمة

وهي الخيبة حيث استبشروا بالسحابة وظنوا فيها خيرًا  ،معنوية: األولى  ،على وجهينوجاء عذابهم 

فهذه السحابة فيها رياح شديدة قوية تدمر كل شيء أمرها اهللا تعالى بتدميره  2،حسية: والثانية  ،لهم

�m��}��|��{��z��y��x��w :قال تعالى ،فدمرت وخربت كل شيء إال مساكنهم
����������������������	���
����� � ����~�������������������� ��� ��

������� ��!l 3.  

 :قال تعالى ،قوم صالح عليه السالم  ،التي استعجلت العذاب واستهزأت بالرسل  ومن األمم أيضاً  

�m���P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D���C��B��A
�� VU��T��S�� �R��Ql4 عاهم إلى عبادة إذ د ،5أي بالعذاب قبل الرحمة والتوبة

لكن المكذب استعجل العذاب فأشفق عليهم  ،فريق كذب، وفريق آمن ،فريقينوانقسموا إلى  ،اهللا

فنزول العذاب بهم كان جزاء  ، 6فقتلتهمفسلط عليهم صخرة  ،لكنهم مكروا وخططوا لقتله ،رحمة منه

�m��z��y���x :قال تعالى  ،جزاء لهم في الدنيا وهو مقدمة لجزاء اآلخرة والعذاب العظيم
}��|��{������������ ��!��"��#��$����%��&��'��~

                                                           

 .70آية : األعراف 1

: جالل األسيوطي : تحقيق  ،ج 4 ، تفسير بن عرفة): هـ803:ت(محمد بن محمد التونسي المالكي : رفة ابن ع: انظر -2

  ).4/20( ،)هـ 1429/ 1ط( ،دار الكتب العلمية : بيروت 

  .25 -24آية : األحقاف  3

 46-45آية : النمل  4

دار الفكر : عبد السالم، مصر محمد بن: تحقيق تفسير مجاهد،): هـ104:ت(، ابن جبر المخزوميمجاهد: انظر  5

  ). 1/520(، )هـ1/1410ط(اإلسالمي الحديثة 

ج، تحقيق محمود عبده، دار الكتب 3، تفسير عبد الرزاق): هـ211:ت(همام الحميري الصنعاني : عبد الرزاق: انظر 6

  ).2/479(،)هـ1/419ط(العلمية، 
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��)��*��+��,��-��� �.��/��0��1��2� �3��4��5
�����¤� �£� � �¢� �¡� � � � � �:� � ;<� � �=� �>� � � � �?� �@� �A� � � � �B� �C

¥l1.  

  ،واستعجالهم لعذاب اهللا  استبعادا لحصوله ،إن استعجال الكفار في تكذيب الرسل واالستهزاء بهم 

وكان األحرى  ،والدمار لهم في الدنيا وتأخير العذاب األكبر في اآلخرة كان سببًا في حلول الهالك 

وعلى  .بهم أن يعتبروا باألمم الماضية، لكن جهلهم وسفه عقلهم جعلهم ينكرون فحق عليهم عذابه

بل عليه أن يطلب الرحمة  ،المسلم أن يأخذ العبرة في ذلك وال يتعجل مؤاخذة اهللا له على معاصيه 

عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زار . ران من الغفور الرحيموالعفو والغف

هل كنت :"فقال له رسول اهللا ، 2-َخَفَت فصار مثل الفرخ- رجال من المسلمين أصابه المرض و

كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به باآلخرة فعجله لي في  ،نعم :قال " تدعو بشيء أو تسأله إياه ؟

أفال قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة  ،سبحان اهللا ال تطيقه أوال تستطيعه" :فقال رسول اهللا ،ا الدني

  3.فشفاه  ،فدعا اهللا له ،"وقنا عذاب النار ،وفي اآلخرة حسنة 

فالعاقل من آمن بهم  ،حتى نهتدي طريق الحق والصواب ،الرسل الكرام كان رحمة ورأفة بنافإرسال 

ب تعجيل أما الجاهل الكافر من كابر وكّذب وطل ،ستغفار واسعالتوبة واإلوصدقهم وعرف أن باب 

  . فاستحق العذاب في الدنيا واآلخرة ،الجزاء على كفره ومعاصيه

  

                                                           

 .52 - 49آية : النمل  1

القاري، علي بن سلطان محمد، : انظر. ف مثل ولد الّطير في كثرة النحافة وقلة القوةأي َضُعَف وَسَكَن فصار بسبب الضع 2

، )هـ1/1422ط(دار الفكر، : ج، بيروت9 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،): هـ1014:ت(نور الدين المال الهروي 

 ).5/1738(، )2502(كتاب أسماء اهللا تعالى، باب جامع الدعاء، حديث رقم 

حديث  ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا  صحيح مسلم،: ه مسلم أخرج 3

 ).4/2068( ،)2688(رقم 
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  تفويت الخير الكثير  :المطلب الثاني

 آيات القرآن الكريم تدعونا إلى التثبت والتأني واالبتعاد عن العجلة المذمومة وذلك كي نتجنب آثارها

من خسائر وأضرار وتفويت للخير والمنافع والوقت والجهد، وورد في القرآن الكريم مواقف  ،المدمرة 

نأخذ منها العبرة والعظة بوجوب التأني والحلم لما  الكرام عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وصحابته

  .فيه مصلحتنا وعدم تفويت الخير لنا 

فكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ،القرآن الكريم ومن ذلك تفويت اإلصغاء واإلنصات آليات 

يتبعه حين ينطق بكل حرف وكل كلمة وال ينتظر  ،عندما ينزل عليه الوحي بآيات من القرآن الكريم 

 . 2كان يحرك شفتيه إذا نزل عليه يخشى أن ينفلت منه: وقد وصف ابن عباس حاله فقال  ،1فراغه

ه كانت لهدف محمود، وهو الخوف من أن يفوته شيء من ورغم أن عجلته صالة اهللا وسالمه علي

ليضمن حفظه الكامل لكل حرف فيه، لكن هذا في الواقع كان يمنعه من  ،القرآن ال يحفظه فينساه

ويفوته   3"وربما شغله التلفظ بالكلمة عن سماع ما بعدها" ،ستماع الجيد لجبريل عليه السالماال

تهي اه اهللا تعالى عن هذه العجلة وأمره أن يصمت حتى ينفنه ،أيضا تدبر اآليات وفهم معناها

�m��ON��M��L���K��J��I��H��G��F قال تعالى ،جبريل من القراءة فيقرأ بعده

��T��S��R��Q��Pl4،  ) وطمأن ( تعالى رسوله الكريم بأنه لن يفوته حفظ شيء +ن


��	������������������mقال تعالى ،عالى تكفل في حفظه إلى يوم الدينت��������� � �����

�����������������������l.5  

                                                           

مطبعة البابي الحلبي وأوالده : مصر ،ج  30 ،تفسير المراغي): ه 1371:ت(المراغي أحمد بن مصطفى : انظر 1

  ).16/156( ،)ه1/1365ط(

 ).6/163(، )4928(، حديث رقم "إن علينا جمعه وقرآنه"كتاب تفسير القرآن، باب  ، صحيح البخاري: البخاري  أخرجه 2

 )16/156(، تفسير المراغي:المراغي  3

 .114آية : طه  4

 18-16آية : القيامة  5
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 عقلهفي  يحفظهافيسمع المتعلم المعلومات و  ،خطوات التعليمويعد اإلنصات الجيد الحسن أول 

ففي عجلة الرسول صلى اهللا عليه وسلم في متابعة جبريل عليه السالم بالقراءة كاد أن  ،ويحللها

  .لوال حفظ اهللا تعالى للقرآن الكريم ،هافال يدرك حفظ يضيع بعض الكلمات

� :فقد أمرنا اهللا تعالى باإلنصات، قال تعالى للقرآنولشدة أهمية اإلنصات   m��ª� �©

±��°�����®��¬���«l1.  

 بعض وهذا ما حصل مع ،وربما تؤدي العجلة المذمومة إلى خسائر مادية ومعنوية وجسدية

تعجل بعض الرماة في جمع الغنائم عندما رأوا  حيث،الصحابة رضوان اهللا عليهم في غزوة أحد

أمر الرسول عليه الصالة والسالم بعدم النزول عن الجبل  فخالفوا ،تلوح في االفقعالمات النصر 

شركًا ليهاجم المسلمين من وكان ال يزال م وجنوده فكانت الفرصة لخالد بن الوليد ،2ألي ظرف كان

 وجسدية ،بالنسبة للغنائم  ومادية ،هزيمة والفرار والخوف فحصلت خسائر معنوية بالنسبة لل ،الخلف

��m��q��p :قال تعالى ،من المسلمين عددًا كبيراً  ُقِتل �o���n� �m��l
���� � �~� �}� �|� �{� �z��y� �x� �w�� �v� �u� �t� � sr
����������� ���������� ����������� ��!��"#
��$��%��&��'��(��� � � �)��*��+��,��-��./��0��1���23

� �4� �5��¨� �§� � �¦� �¥� �¤� �£��¢�� � � �¡
��¶��?��´��³��²±��°��E���®��¬��«��ª��©l3 .  

فالعجلة في جمع الغنائم أدت إلى نتيجة مذمومة وألحقت خسائر مضاعفة في الذين خالفوا أمر 

غيرهم من المجاهدين، فإذا تعجل اإلنسان في فعل أمر معين قد  فيالرسول عليه الصالة والسالم و 

  .وجهده وجسده وماله  ويدفع ثمنا من وقته وفشل غيره يؤدي إلى فشله

                                                           

 .204آية :األعراف  1

 ).1/493( ،)ه 1412/ 17ط( ،نفي ظالل القرآ): ه1385:ت(إبراهيم حسن الشاربي : قطب، سيد : انظر  2

 ).153 - 152(آية  :آل عمران 3
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الصحبة والمالزمة ألشخاص لو بقينا معهم لتعلمنا واستفدنا  فقدانوفي العجلة المذمومة أيضا 

  . الشيء الكثير 

ي مواقفه وتصـرفاته التـي ف العبد الصالحفنرى أن عجلة موسى عليه السالم دفعته إلى اإلنكار على 

عــن  العبــد الصــالحموســى عليــه الســالم  ســيدنا ن الشــرط كــان بينهمــا أال يســألرغــم أ ،صــدرت منــه

، وكــان ينكــر علــى بالشــرطلكــن موســى عليــه الســالم ولــم يســتطع االلتــزام  ،شــيء حتــى يفســره هــو لــه

  .تصرفه في كل موقف من المواقف الثالثة  العبد الصالح

ففقد صحبته من هذا  ،يه السالم موسى عل العبد الصالحلقد كانت نتيجة هذه العجلة أن يفارق 

���m��s :قال تعالى ،ن عندهالرجل العالم الذي آتاه اهللا علما كبيرا م �r��q� �p��o

��{��z��y� �x� �w��v�� �u� �tl1،  ففي الموقف الثالث انقطعت أواصر الصحبة

���m�v��u: العبد الصالحقال تعالى على لسان  ،2فكان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير

y����x��wz����l3.  

سان فاإلن ،كان سيتعلمها من الخضر لو أنه بقي مالزما له  التيفوت موسى عليه السالم الدروس فّ 

  منهم  ولذلك علينا أن نصبر على صحبة أهل العلم والدين حتى نفيد ،دائما يتأثر بصديقه ويؤثر به

لى األمم التي أتت بعده، وحرم لكن عجلة موسى عليه السالم لم يفوت العلم على نفسه فقط، بل ع

يرحم اهللا : "نفسه والخالئق من علم هذا العالم الجليل، حتى إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

فتمني رسول اهللا هذا أكبر دليل على أنه فات علينا  4،"من أمرهماموسى لو كان صبر لقص علينا 

  .الخير الكثير بسبب عجلة موسى عليه السالم 

                                                           

  .65آية : الكهف 1

 .435، صانفعال العجلة عند األنبياء عليهم السالم، وداود إبراهيم، عبد اهللا، عودة :انظر 2

  .78آية : الكهف  3

عليه السالم، حديث رقم باب حديث الخضر مع موسى  ،كتاب أحاديث األنبياء  ، صحيح البخاري: أخرجه البخاري  4

)3401 (، )4/154.( 
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من تعجل الشيء قبل أوانه "وفي القاعدة الفقهية ورد  ،ما تجلب العجلة الشر وتمنع الخير غالباً 

وأحيانا يمتد أثرها إلى خسائر أخروية مثل  ،فتؤدي إلى تفويت المنافع والمصالح ،1"عوقب بحرمانه

 الكفار واستعجال الكفار للعذاب فهلكوا ودمروا في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب جهنم وبئس

  .المصير 

والناظر الى واقع مجتمعاتنا العربية واالسالمية هذه األيام، يرى كثيرًا من الناس يقع في 

االستعجال بالحكم على األشخاص دون تضافر األدلة، فنرى كثرة االتهامات الباطلة واالشاعات 

من فتاة ُقتلت على  ، ودخول الكثير منهم السجون ظلمًا وزورًا، فكماألبرياءالكاذبة، وقتل الكثير من 

قضية الشرف، وهي بريئة مما ُنسب إليها، وكم من شاب قتل بسبب الثأر، وكم هي المشكالت 

    2.التي  حدثت بين العائالت أدت إلى إزهاق األرواح والوقوع في الظلم

فيسارع في تصديقه، وخاصة إذا كان الخبر  ،ما أو يقرأ نبأ في صحيفة وأحيانا يسمع الشخص خبراً 

ثم  ،فيبني على ذلك تصرفات أعماًال أقواًال للمقاومة والدفاع ،خصه أو يخص إنسانًا يهتم بأمرهي

وهذا يتسبب باالكتواء بلهب الندم  ،و محرفًا أو مزورا أو مبالغا فيهيظهر بعد ذلك أنه كان مكذوبًا أ

  .  3والحسرة بسبب قلة التأني والتثبت

  الندم: المطلب الثالث  

وفي المثل  ،وذلك ألن الندم غالبا هو النتيجة الحتمية للعجلة  ،عجل ولم يندمقليل جدا من ت

 5"أم الندامة"حتى إن العرب تسمي العجلة  4)في العجلة الندامة وفي التأني السالمة(المشهور 
                                                           

، وزارة األوقاف )هـ2/1405ط(ج، 3،المنثور في القواعد الفقهية): هـ794:ت(الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد اهللا  1

  .) 3/205(الكويتة، 

 .77ص ،لوطنيةغير منشورة، جامعة النجاح ا) رسالة ماجستير(،التثبت في القرآن الكريم: محمد محمد احمد حسين، 2

 ).1/123(،مطبعة السفير : الرياض  ، الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة: سعيد بن علي بن وهف :القحطاني  :انظر 3

 .)166(، )م1/998ط(، مكتبة لبنان، معجم كنوز األمثال والحكم العربية والنثرية والشعرية: خاليلي، كمال 4
دار الجيل، : ج، بيروت4، زهر اآلداب وثمر األلباب): هـ 453: ت(نصاري األ القيرواني، إبراهيم بن علي بن تميم 5
)4/942.( 
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ويذم بعدما  ،ويحمد قبل أن يجرب ،ويجيب قبل أن يفهم ،الَعِجل يقول قبل أن يعلم"وذلك ألن 

  .1"ويمضي قبل أن يعزم ،قبل أن يفكر ويعزم ،يحمد

 مثالً  اإلنسان فيتعجل 2"ألن الزلل مع العجل"وغالبًا ما تؤدي العجلة إلى الوقوع في األخطاء والزلل 

دون أن  ،وأحيانا يتعجل فيقتل  ،قد يندم عليها فترة طويلة في حالة الغضب ويتصرف تصرفات

  .منفذًا له من عجلته وغضبه فيكون الشيطان قد وجد  ،يتبصر في عاقبة فعله 

 حيـــث لقـــي علـــى يـــده أحـــد رجـــال فرعـــون ،وهـــذا مثـــل الـــذي حصـــل مـــع ســـيدنا موســـى عليـــه الســـالم

وقــد حصــل هــذا بعــد أن اســتغاثه  ،3ورغــم أنــه لــم يكــن يقصــد قتلــه ،بعــد أن ضــربه بقبضــته ،مصــرعه

m������V��U��T��W :قــال تعــالى ،ان يتشــاجر مــع ذلــك الرجــل الفرعــونيرجــل مــن قومــه كــ

��i����h��g��f��e��d��c��b��a��`��_���^]���\��[��Z��Y��X

kjl4.  

وبعد أن قتله موسى عليه السالم ندم على سرعة تدخله في هذا االشتباك، وتعجله في دفع الرجل، 

فسيطر عليه الندم  وتوجه إلى اهللا تعالى خاشعا نادما  ،5وتمنى لو أنه دفعه دفعة أخف مما دفعه

���m��x��w:قال تعالى على لسان موسى ، 6الرجل الذي دافع عنه موسى كان كافراً  علمًا أن ،تائبا

                                                           

محمد محيي الدين عبد الحميد، : تحقيق ،روضة العقالء ونزهة الفضالء): هـ354:ت(محمد بن حبان الدارمي البستي  1

 ).1/216(، )هـ1/1397ط(دار الكتب العلمية، : بيروت

  ).1/217( ،المصدر السابق  2

  .)4/494( ، التيسير في أحاديث التفسير: الناصري  :انظر 3

 .15آية :القصص  4

  .)4/494( ،التيسير في أحاديث التفسير: الناصري: انظر 5

  ).3/399(، تفسير مقاتل بن سليمان: األزدي: انظر 6
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����� �~��}��� � � �|��{��z���� � �y#� ���$��%��&���'��(��)��*��+����� �,���� �-��� � � �.

��/���0��1�����2l.1  

ي النزاع  دون أن يتسبب ف رغم أنه  لو تأنى لفض ،ليه السالم أدت به إلى قتل الرجلفعجلته ع

فإنك على ترك العقوبة أقدر منك  ،جل بالعقوبة إذا أشكل عليك األمرال تع:"قال ابن مفلح  ،القتل

  . 2"على ارتجاعها

����]���m :قال تعالى �Z��Y��X��W���V��U��T��S�����R��Q��P��O

���`��_��^��]��\l3، فنتحقق  ،إلينا فهو أمر من اهللا بالتثبت والتأني، في كل خبر ينقل

وبهذا ال نقع في الخطأ والجهل  ،المصدر وصدقه حتى نبني أحكامنا على بصيرة وتمهل من صحة

وال نتسبب بالضرر ألحد فنحاول بعدها جاهدين إصالح أخطائنا واالعتذار والندم على ما  ،والندم

  .صدر منا 

اهللا  كان رسول اهللا صلى: "عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ،روي في سبب نزول اآلية السابقة

وأنه  ،لق ليأخذ منهم الصدقاتبعث الوليد بن عقبة بن أـبي معيط إلى بني المصط قد عليه وسلم

خرجوا يتلقونه رجع وأنه لما حدث الوليد أنهم  ،رسول اهللارسول لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا ليتلقوا 

ضب رسول اهللا  من فغ. يا رسول اهللا إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة: فقال ،إلى رسول اهللا

( إنا حدثنا أن  فقالوا يا رسول ،فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد ،ذلك غضبا شديدا

                                                           

  .)17- 16(آية : القصص 1

  ).1/395(ج، عالم الكتب، 3، ة والمنح المرعيةاآلداب الشرعي): 763:ت(ابن مفلح، محمد فرج شمس الدين المقدسي،  2

 .6آية : الحجرات  3
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وٕانا خشينا أن يكون إنما رد كتاب جاءه منك لغضب غضبته  ،سولك رجع من نصف الطريقر 

  . 1"وٕانا نعوذ باهللا من غضب رسوله،علينا 

لو صدق الخبر دون ألنه  ،ه وسلم جعله ال يسارع إلى الهجوم عليهمفتأني رسول اهللا صلى اهللا علي

 ،لكنه تروى ،د عن الدين االسالمي لحاربهم وقاتلهم، ألنهم منعوا الزكاة وذلك عالمة االرتدا ،تثبت

 فتقعفنزلت اآلية لتبين أن العجلة قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بأشخاص وقتلهم دون ذنب اقترفوه، 

  .الندم والحسرة 

ات كافية حتى ذ من الواجب أن نعتمد على معلومإ ،ز الحكم على شخص بأمور ظاهرة لنافال يجو 

: قال لرجل شهد عنده بشهادة "ومن ذلك أن معاوية رضي اهللا عنه  ،نصدر حكمنا على أحد

  . 2"هذا جزاء من يعجل: فقال معاوية  ،إن الكاذب للمتزمل في ثيابك: ابيفقال األعر  ،كذبت

كام يجب أن تستند إلى حقائق واضحة، فال تقوم على الوهم والشك والظن والشبهة دون إن األح

��������m:قال تعالى،دليل قوي  ���� ��������� � � ��� �Æ� �Å� �Ä� �Ã� �Â��Á
������������l3،  ويدخل في تفسير اآلية النهي عن قول أي شيء إال بالتأكد واليقين

ألن هذا يوقع اإلنسان في إثم  ،4"َوَلْم َتْعَلْم  َوَلْم َتْسَمْع َوَعِلْمتُ  َسِمْعتُ ال تَُقل رَأيُت َوَلْم َتَر وَ "،التام 

  .الندم الظلم أو سوء الظن ويظهر له بعد فترة فساد ظنه فيقع في

                                                           

 ،محمد عبد القادر  عطا :تحقيق  ،ج 10 ، السنن الكبرى):ه458:ت (أحمد بن الحسين بن علي : أخرجه البيهقي  1

كتاب السير، باب قسمة الغنيمة في دار الحرب، حديث رقم ) ه3/1424ط( ،دار الكتب العلمية :بيروت 

، حديث )7/230(، سلسلة االحاديث الصحيحة: ضعيف لكن له شواهد تدل على صحته: ، قال األلباني)7/230(،)3088(

  ).3088(رقم 

 ).1/219( ، روضة العقالء: أبو حاتم 2

  .36آية : اإلسراء  3

 ).17/447( ، جامع البيان: الطبري 4
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والمسلم عندما يظهر له أنه كان مخطئًا سرعان ما يتوب إلى اهللا تعالى ويندم على ما صدر منه 

  1".الندم توبة "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ،و فعل أو سوء ظنمن قول أ

فهو يعطي فرصة للمرء كي يتوب  ،إن ندم المسلم على ذنب أو معصية أو خطأ يعد ندمًا محموداً 

  .إلى اهللا تعالى فيغفر له خطيئته وزلته بسبب استعجاله 

فإنه  ،ديمها على اآلخرة وحب الدنيا ولذاتها وتق بالخبثأما فيما يخص ندم المنافقين الذين يتصفون 

وقد شككوا في قدرة اهللا على  ،وذلك أنهم كانوا حريصين على مصالحهم ،ال يعود عليهم بالفائدة

فكانوا يسارعون في مواالة اليهود ،نصرة سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم والصحابة الكرام 

دائرة فينتصر اليهود ومساندتهم، وقد دافعوا عن عجلتهم هذه فأصبحوا يخافون أن تدور ال

لكن اهللا تعالى  ،يحتاجون نصرهم إياهم ،والمشركون على المسلمين فتكون لهم الدولة والحكم 

، قال 2حينها سيندم المنافقون ،سينصر رسوله ويفتح قرى اليهود أو يجليهم أو ينزل عليهم العذاب

\��[��^��_��`���m��i��hg��f��e��d��c���b��a :تعالى
��m��l��k��j���y��x��w��v��u��t��s��r��q��p���o��nl  3.  

الخذالن بعليهم إال  ولم َيُعد ،وٕان ندم المنافقين بعد أن شاهدوا نصر اهللا لعباده المسلمين لم ينفعهم 

  . مسارعتهم في نقل األخبار للمشركين واليهود ومواالتهم وترك مواالة المسلمين  بسبب والحسرة

على عصيانهم وتكذيبهم للرسل  الكافرونيوم يحاسب  ،م ال ينفع الندمأما عن الندم األكبر فهو يو 

  .وينكرون يوم الحساب والجزاء ،الكرام واستهزائهم بالعذاب الموعود الذي كانوا يطلبونه ويستعجلونه
                                                           

شعيب :  ، تحقيقمسند االمام احمد : )ه241:ت: (الشيباني محمد بن هالل بن أسد ،أبو عبد اهللا  ،أخرجه أحمد بن حنبل 1

 .)6/37(،)3568(، مسند عبد اهللا بن مسعود، حديث رقم )هـ1/1421ط(أرناؤوط وعادل مرشد وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،

ز مرك: ج، اليمن9 موسوعة األلباني في العقيدة،): هـ1420:ت(محمد ناصر الدين بن الحاج . صحيح: قال األلباني 

 ).5/686(، باب هل يقبل اهللا التوبة، )هـ1/1431ط(النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية،

  ).3/67( ، معالم التنزيل: البغوي: انظر 2

  .52آية : المائدة  3
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�������������m :قال تعالى������������������������������������������������
� �£� � �¢� � ¡�� ��� � �� � � � � �� � � �¬«� �ª� �©� �¨� �§� � � ¦� � ¥¤� ���®

+°l.1  

طلبوا من الرسول عليه الصالة والسالم أن يعجل لهم هذا العذاب الذي  قد كفار قريش فها هم

فال يمكن  ،إلنجازه لكن العذاب بيد اهللا وقدرته، إذ حدد لهم زمانًا معيناً  ،هددهم به واستبعدوا وقوعه 

أن يدفع عن نفسه ضرًا أو  ذلك، إذ إنه ال يملك  طيعال يست الكريم الرسول  ألحد أن يدفعه حتى

  .يجلب لها الخير إال بإذن اهللا ومشيئته

 ولكن  ،ال يستطيع أحد تقديمه أو تأخيره،وٕاذا وقع العذاب وجاء وقته المحدد والمقدر من اهللا تعالى 

كروه مّر فكله م ،نه ليس فيه شيء يستوجب االستعجالرغم أ ،سفاهتهم جعلتهم يستعجلون وقوعه

ومن حّق المجرم أن يخاف التعذيب على إجرامه ويهلك فزعا من مجيئه وٕان  ،المذاق موجب للنفار

، فهذا يدل على استحكام الغفلة وسيطرة الكبر على قلوبهم 2وهذا أفضل له من أن يستعجله ،أبطأ

�¼�����m :قال تعالىوعقولهم،  �»��º� �¹� �¸� �¶� �0� �´� � �³� �²� �±
Â��Á��À��¿��¾��½����:��;��<������� ���� � � � � �������Æ��ÅÄ��Ã

��@��A�������B��C��D��E��F������G��H��I��J��Kl3.  

أصبح الكفار يؤمنون أن العذاب الذي كانوا يكذبون  ،فبعد وقوع العذاب ومشاهدة عاقبتهم السيئة 

لن ينفعهم شيئا وأن إيمانهم هذا  ،فيوجه اهللا لهم السؤال من باب التوبيخ واالستهزاء بهم  ،به حق

                                                           

 .49 - 48آية : يونس  1

 .)2/351( الكشاف :الزمخشري: انظر 2

 .52 -50 اآليات: يونس  3
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محذوف "،1"إن أتاكم"ويرى الزمخشري أن جواب الشرط في قوله تعالى  ،ولن يدفع عنهم نار جهنم 

  .2"وهو تندموا على االستعجال وتعرفوا الخطأ فيه

��m��D :قال تعالى حالهم وندمهم على استعجال العذاب،ويصف لنا القرآن الكريم  �C� �B� �A

�N��M���L��KJ��I��H��G��F��E��� QP��Ol3،  ألنهم بهتوا لرؤيتهم "وذلك

فلم يطيقوا عنده بكاًء وال صراخا وال ما يفعله الجازع سوى إسرار  ،ما لم يحتسبوه ولم يخطر ببالهم 

فحالهم تكون سيئة إلى حد ال يستطيعون التعبير عن مشاعر  ،4"الندامة والحسرة في القلوب

  .روا على إسرار الندامة في نفوسهممن شدة هول العذاب الذي أمامهم فيقتص ،الخوف

المسلم أن يلتزم بتعاليم اإلسالم من قرآن كريم أو سنة نبوية في الحث على التثبت  فعلى وهكذا

  :5قال القطامي ،قع في األخطاء ي والتأني والتبصر باألمور حتى ال

  6.قد يدرك المتأني بعض حاجته          وقد يكون مع المستعجل الزلل  

لكن باإللتزام بأوامر اهللا وسنة رسوله  ،إلى الندم تدفع المتعجلخطاء والمعاصي والذنوب وهذه األ

وضوح في عواقب كل فعل و على بصيرة  ويكون ،الدنيا واآلخرة هناء العيش في يحقق المسلم

  .هيصدر من

  

                                                           

 . 50آية : يونس  1

 ).2/351( ،كشافال :الزمخشري 2

  .54آية : يونس  3

  ).10/66( ،ه 1405 ،مؤسسة سجل العرب  ،ج11 ،الموسوعة القرآنية) : ه 414 ،ت(ابراهيم بن اسماعيل  ،األبياري  4

" . صريع الغواني"وهو أول من لقب  ،وهو شاعر غزل فحل ،أبو سعيد  ،هو عمير بن شييم بن عمرو بن عباد التغلبي  5

) م15/2002ط( ،دار العلم للمالين  ،األعالم ): ه1396ت (ير الدين بن محمود بن علي بن فارسخ: انظر الزركلي

،)5/88.( 

إبراهيم السامرائي وأحمد : تحقيق ، ديوان القطامي ):ه101:ت(عمير بن شييم بن عمرو بن عّباد التغلبي  ،القطامي 6

  ).1/25( ،)م1/1961ط( ،دار الثقافة : بيروت ،مطلوب
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  اللوم والتھديد: المطلب الرابع 

وذلك ألنه يتسرع في  ،جلة االنسان المذمومة اللوم والعتاب والتهديد من اآلثار الناجمة عن ع ُيعد

وٕان خلق  ،واهللا سبحانه لم يخلق الكون عبثاً  فضل فيها التأني والتثبت والتبصر،مواقف من األ

اهللا تعالى على فعل ونحن على قناعة تامة بقدرة  ،اإلنسان جاء لتحقيق العبودية التامة له وحده 

عليه يوم وكل تصرف يصدر عن االنسان يحاسب  مل،يمهل وال يهفاهللا تعالى  ،كل شيء يريده

�~������m :قال تعالى ،القيامة �}� �|� � �{� �z� �y��x��w

����������������l1.  

من التوبة إلى اهللا  بدالً  ،الستعجالهم إيقاع السوء والعذاب ،وقد عاتب صالح عليه السالم قومه

إذ قال  ،كفرهم وعنادهم عنم للرجوع الفرصة أمامه حيث كانتوطلب المغفرة منه حتى ال يعذبهم 

�����m����Z��Y��X��W��VU��T��S���R��Q���P��O:تعالى
��\��[l2،  دليل على أنه يتمنى لهم أن يتوبوا ويستغفروا  ،يا قومِ : بقوله خاطبهموهو

لم قلتم إن كان ما أتيت "وجاء عتابه على صيغة استفهام  ،فهو مشفق عليهم من عذاب اهللا وغضبه

لم تستعجلون : "قال ابن جزي لكل ما جاء به واستهزاء بالعذاب، فهو إنكار ،3"ا فأتنا بالعذاببه حق

  .خطاب لهم كي يعلموا أن ضرر العذاب كبير وال منفعة فيه ،4"بعذاب اهللا قبل رحمته

ح لكن اآللوسي يرى أن لومهم وعتابهم جاء بسبب المسارعة واالستعجال في تكذيب سيدنا صال

  .5وترك التكذيب بما جاء به هم على التوبة إلى اهللا،فحضّ  وكفرهم به،

                                                           

 .8 - 7آية : ةالزلزل 1

  .46آية : النمل  2

 ،)ه 1/1408ط( ،عالم الكتب : بيروت ،ج 5 ، معاني القرآن وٕاعرابه): ه311: ت(ابراهيم بن سري بن سهل الزجاج، 3

)4/123.(  

  ).103/ 2(، ل لعلوم التنزيليالتسه: ابن جزي4

 ).10/205(، روح المعاني: انظر اآللوسي  5
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و التكذيب بدعوة صالح أ ،وهكذا، جاء عتابه لهم على استعجالهم في الكفر وعدم اإليمان باهللا وحده

  .عليه السالم جميعها

وهذا أقل  تحق عليها اإلنسان العتاب واللوم،والحكم على شخص بالكفر هو من األمور التي يس

  .العليم بذات الصدورفاهللا وحده هو  ه،ل جزاء

 كان رجل في غنيمة: "عن ابن عباس قال  ،ومثال ذلك ما حصل مع الصحابة رضوان اهللا عليهم 

فلم يتثبت الصحابة من صدق  1"فقتلوه وأخذوا الغنيمة ،السالم عليكم : فقال ،له فلحقه المسلمون

 :قال تعالى 2،عتاب على عدم قبول ظواهر الناسإيمانه أو كفره ولم يلبث أن أوحى اهللا بآية فيها 

�m��£���¢��¡���������������	��
��������� �� ���������
�®�� � �¬� �«� �ª� �©��¨��§�� �¦��¥��¤l3،  لقد قتله

فهي عالمة من عالمات إسالمه ولكن  ،بتحية اإلسالم  حياهمالصحابة وحكموا بكفره رغم أنه 

 وليس ألنه مسلم وذلك لما جاء ،أنه ألقى السالم خوفًا منهم قد قتلوه لظنهم الظاهر أن المسلمين

  4).ما سلم علينا إال ليتعوذ منا(في  مسند أحمد من تكملة  من قولهم

                                                           

 ،)ألقى إليكم السالم لست مؤمنًا  وال تقولوا لمن(باب  ،كتاب تفسير القرآن  ، حيح البخاريص: أخرجه البخاري  ه،متفق علي 1

 ).4/2319( ،)3025(حديث رقم  ،كتاب التفسير  ،صحيح مسلم : وأخرجه مسلم ). 6/47( ،)4591(حديث رقم 

  ).2/35(،ه1383 ،دار إحياء التراث العربي:  القاهرة ،ج 10 ،التفسير الحديث: دروزة، محمد عزت 2

  .94آية :النساء  3

 ،حسن: قال األلباني ،)3/467(،)2023(حديث رقم  ،مسند عبد اهللا بن العباس  ، مسند أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل  4

دار با : ج، جدة12، التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان): ه1420:ت(محمد ناصر الدين  ،األلباني 

 ).7/130(،)4732(، باب الخروج وكيفية الجهاد، حديث رقم ،كتاب السير)هـ1/1424ط(وزير،
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حيث تعجل وأذن لبعض المنافقين الذين  .وما ألطف ما عاتب اهللا به خير خلقه في غزوة تبوك

��m��n :ال تعالىق  1،طلبوا منه القعود والتخلف عن الجهاد في سبيل اهللا �m��l� �k

� �x� �w��v��u�� �t��s��r��q� �p� �ol2،  وهذا

رسول عليه الصالة والسالم الكاذب من الصادق في إسالمه ومن هو مؤمن الالعتاب حتى يميز 

لم سارعت إلى :"قال الشوكاني   ،الجهاد إلىفالمؤمن الحقيقي ال يتأخر عن تلبية نداء اهللا  ،حقا

 ت حتى يتبين لك صدق من هو صادق في العذر الذي أبداه وكذب من هواإلذن لهم ؟هّال تأني

  .3"؟كاذب منهم في ذلك

ألن عجلته  ،حتى يعلم المنافقين من المؤمنين ،لرسول الكريم الرسول جاء لمنفعة افعتاب اهللا تعالى 

  .عليه السالم أضاعت له هذه الفرصة 

إذ ورد تهديد من اهللا تعالى إلى كفار قريش  ،بالعقاب ومن آثار العجلة المذمومة أيضًا التهديد

��m:قال تعالى على لسانهم ،ث وتكذيبهم بالعذاببسبب إنكارهم للبع ��������� ��� ������ ��
�l4، حيث بالغوا في هذا اإلنكار وكأنهم طلبوا العذاب في صيغة الدعاء قال تعالى:�������������

�m
��´��³��²��±��°�����®���¬���«��ª��©��¨��§��

��¼��»��º��¹��¸���¶l   .5  

                                                           

محمد أبو : تحقيق  ،ج4 ، البرهان في علوم القرآن) : ه794: ت(بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن بهادر  ،الزركشي  1

  ).2/336( ،)هـ1/1376ط(الفضل ابراهيم، دار أحياء الكتب العربية، 

 .43آية : التوبة  2

 ).2/417( القديرفتح : الشوكاني 3

  48آية : يونس  4

 .32آية  :األنفال 5
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ولكن بميقات محدد  ،فبعد كل هذا اإلنكار والتكذيب يبين اهللا تعالى لهم أن عذابه واقع بهم ال محالة

���m:يقول تعالى ،من عنده ������������l  1،  والتهديد   للوعيد، )سوف(جاءت

أو العذاب األكبر في  ،لدنيانه إذا أنزل بهم هذا العذاب من القتل واألسر في اأال للتبعيد  أي 

وسوف ،2اآلخرة فسوف يصدقون أن ما قضيناه لك من التأييد والنصر والثواب صدق ال باطل فيه

  .يعلمون أن الوعد حقيقة وليس مجرد تهديد 

� :منها قوله تعالى موضع، عجلتهم في غير بونرى صيغة التهديد للكفار بسسب m��¹

� �»� �ºl3، أن جھلھم  ،4"لھم ًتھديدا "تعدھذه  الصيغةو Hومع كل ھذه التھديدات إ

  .فهم ال يهتدون طريق الحق والخير  عليهمطغى 

فالعتاب الموجه للرسول عليه  ،العتاب أسلوب من أساليب التربية والتعليم في القرآن الكريم إنّ 

ضيحه و في بيان السلوك الصحيح وت كبيرة فيه فائدة ،الصالة والسالم وصحابته رضوان اهللا عليهم

يكون من  إذ كيف ،القرآن الكريم من عند اهللا تعالىأن  على ويدل ،واالبتعاد عن السلوك الخاطئ

وبالمقابل فإن عجلة الكفار في التكذيب  ،تاب لهكالم الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويكون فيه ع

  .اآلخرة بدنيا أم بالرسل كانت نتيجتها التهديد والوعيد من اهللا تعالى لينزل بهم العذاب سواء بال

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .179آية : الصافات  1

  ).3/398( ، السراج المنير: الشربيني  :نظرا 2

  .176آية : الصافات 3

 ).1/597(،تفسير الجاللين: المحلي والسيوطي 4
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  المبحث الثاني 

  ا"ثار المترتبة على العجلة المحمودة

واتباع سنة نبينا صلى اهللا عليه  ،أمرنا اهللا تعالى بالقيام بالواجبات والفرائض على أكمل وجه 

نستثمر  أن علينا الذ ،ودعانا إلى المسارعة واالستعجال بالقيام بها دون تباطؤ أو كسل ،وسلم

تنا فيما يرضي اهللا تعالى كي يزداد مثقال حسناتنا فنكافأ برضى اهللا تعالى ودخول الجنة بإذنه أوقا

  .تعالى 

أروع األمثلة في التطبيق  ،الكرام من المهاجرين واألنصار وقد ضرب لنا رسول اهللا وصحابته 

وتركهم  لمسلميناالعملي للمسارعة والمسابقة في العمل في الدنيا من أجل اآلخرة، ومن ذلك هجرة 

وبالمقابل احتضان األنصار لهم ومقاسمتهم معهم كل  ،تهم وكل ما يملكون فرارًا بدينهموبيو  أموالهم

��������m :قال تعالى ،فعجل اهللا لهم الجزاء بالدنياشيء يمتلكونه،  � ��� ��

��£��¢��¡l1، تغتنمونها من الفتوحات التي تفتح إلى  التي تلك: المقصود بالمغانم

وقد عرف عن خيبر كثرة النخيل والخير  ،م مغانم خيبر لتسدوا حاجتكم فيهاوعجل لك ،القيامة يوم

وهذا إشارة إلى كثرة  ،في المستقبل سينالونوقد بدا ذلك قليًال بالمقارنه مع الكثير الذي  ،والمال فيها

  .2الفتوحات والغنائم للمسلمين في السنين القادمة

 ،فأثابهم اهللا تعالى خيرًا في الدنيا ،وتركهم لشهوات الدنيا الزائلة ،ر اهللاالمتثال أوام وتمثلت عجلتهم

  .بعد أن كانوا مستضعفين  ،وسلطة وقوة للمسلمين على الكفار من انتصارات وفتوحات وغنائم

                                                           

  .20: الفتح 1

عبد القادر مال حويش  ،العاني : وانظر  ،) 4/16( ،) تفسير الخازن ( لباب التأويل في معاني التنزيل: الخازن  :انظر 2

  ).6/277( ،)ه 1882/ 1ط( ،دار الترقي :دمشق  ، ،ج6 بيان المعاني): ه1398ت(محمود آل غازي 
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                   :   قــــــــال تعــــــــالى ،مــــــــة الخضـــــــرة تجــــــــري مــــــــن تحتهـــــــا األنهــــــــارأمـــــــا فــــــــي اآلخــــــــرة فلهـــــــم جنــــــــات دائ

�m�B��A���J��I��H��G���F��E��D��C
��X���WV��U��T����������S��R��Q��P��O����N��M��L��K

��[��Z��Yl.1  

وهذا هو الذي   ،برضا اهللا تعالى وجنات خالدة في اآلخرة ،عجلة الثواب والمغانم في الدنيا وتقترن

  .يسعى كل مسلم إلى تحقيقه والفوز فيه 

الكريم بالمبالغة في  الرسول أمروقد  ،منه ذنب أو معصيةالتوبة إذا صدر وعلى المسلم أن يسارع ب

يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني : "صلى اهللا عليه وسلم الرسول، حيث قال األوقاتالتوبة في كل 

عالى يحب واهللا ت!؟بغيره وهو الرسول الكريم المعصوم عن الخطأ فكيف  ،2"أتوب في اليوم مائة مرة

��m :ىقال تعال ،عبده التواب � �±�� � � �°������®��¬��«��ªl 3  تواب و

  .كثير التوبة أي ،صيغة مبالغة

بعد اقتراف الذنب بأقل فترة ممكنة، وفي الحث على المسارعة إلى  ما يكون التوبة أنواع وخير

��:التوبة  قال تعالى � � ��m��I���H��G��F��E��D��C��B��A
��T��S��R��Q��P��������O��N��M��L��K��J

��V�� �U��a��`��_��� � � � � � �^� �]��\��[��Z��Y�� XW
��n��m��l��k��j��i��h��g����f��e��d��c��b

                                                           

  .100آية : التوبة  1

: تحقيق  ،ج 10 ، السنن الكبرى) : ه303: ت(أحمد بن شعيب بن علي الخرساني  ،أبو عبد الرحمن  ،أخرجه النسائي  2

. صحيح : قال األلباني ،)9/168(،)10207(كتاب عمل يوم اآلخرة حديث رقم  ،)1/1421ط( ،حسن عبد المنعم شلبي 

 ).2/269( ،)925(حديث رقم  ،باب األدعية  ،كتاب الرقائق  ، التعليقات الحسان :األلباني

  .222آية :البقرة  3
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��{��z��y��x��� � �w��v��u��t��s��r��q��p�� �o

<��=��>��?��@A���B�����~��}��|��l1.  

وال يصر على المعاصي، يكون ثوابه المغفرة والعفو من اهللا  ،فالذي يسارع بالتوبة ويستشعر خطأه 

  .الغفار 

�����������������������m:ىففي قوله تعال ،والجزاء يكون من جنس العمل

��������l2، سائر ما كلف به المسلم ومن ضمنها التوبة وذلك "أمر باإلسراع في

فالذي  ، 3"جميع المعاصي واإلنشغال بكل الطاعات عنألن المغفرة والجنة ال يناالن إال باإلنتهاء 

  .يريد المغفرة والجنة عليه أن يعمل ويسعى حتى ينالهما 

�®���m :ودليل ذلك أيضا قوله تعالى �¬� � �«� �ª��©��¨� �§��¦


l4،  فالمسلمون الذين سبقوا غيرهم إلى أعمال البر والخير في الدنيا هم السابقون في

أمة إلى اإليمان والطاعة السابقون من كل :"قال الزحيلي ،إلى أعلى المنازل في الجنةاآلخرة 

زيل الثواب من اهللا وهم المقربون إلى ج ،إنهم السابقون إلى الجنة والرحمة ،والجهاد وعمل البر

 ،5"والمقيمون إلى األبد في جنات النعيم ،والمقربون إلى اهللا تعالى في جنة عدن  ،وعظيم كرامته

  .خرة لدخول الجنة والمنازل العليافي اآل كان ثوابهم السبق ،سابقوا في الدنيا من أجل اآلخرة فكما

فيغفر اهللا ذنوب المسارع  ،يكون في الدنيا ويمتد لآلخرة  ةن أثر العجلة المحمودأوبهذا يمكن القول 

  .جنات النعيم ويدخلهإلى التوبة ويستجيب لدعائه ويرضى عنه في اآلخرة 

                                                           

  .136 -133 اآليات: آل عمران  1

  .21آية : الحديد 2

  ).29/464( ، مفاتيح الغيب:رازي ال 3

  .12 -10 اآليات: الواقعة  4

  ).3/2569(، )هـ1/1422ط(دار الفكر، : ج، دمشقم3 ،التفسير الوسيط: وهبة بن مصطفى :الزحيلي 5
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  الفصل الرابع

من خالل قصة سيدنا  )المذمومة والمحمودة(للعجلة بنوعيها نماذج
  موسى عليه السالم مع قومه 

  

  سالم الاستعجال قوم موسى عليه : المبحث األول

  استعجال موسى عليه السالم: المبحث الثاني
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  المبحث األول

  استعجال قوم موسى عليه السالم

، ولكن بقةالسامن إعجاز القرآن الكريم اإلعجاز الغيبي، حيث ورد فيه الكثير من قصص األمم 

من دروسها في حياتنا،  واإلفادة، بل ألخذ العبرة والعظة،  والقراءة للتسليةهذه القصص لم تذكر 

األمم، حتى ال يحل بنا العقاب الذي نزل  تلكاألخطاء والمعاصي التي وقعت بها  وحتى نتجنب

  .المذمومة، عجلة قوم موسى عليه السالم ة، ومن النماذج القرآنية على العجلبهم

��������������������������������������������������������������:قال تعالى ، وغرق فرعون وأتباعهموسى عليه السالم من كان مع  ا اهللا تعالىنجّ  حيث

�m��[���Z��Y��X��WV��U��T��S��R���Q��P��O��N��M

ji��h� �g� � �f��e� �d� �c�� � � �b� �a� � �`� �_� �^� �]��\l1 وقال تعالى      :
m�������v��u��t�� sr��q��p� �o��n��m��l��k�� �j��i��h��g��f��e

��x��wl2.  

من بطش فرعون هي نعمة من اهللا تعالى القادر على كل شيء، ثم أراد اهللا  إسرائيلفنجاة بني 

تعالى أن يتم عليهم نعمته بأن ينزل عليهم كتابًا فيه تعاليم وهداية لهم، فواعد نبيه موسى عليه 

���m��j:سبحانه قالحيث السالم،  �i� �h� �g��f��e� �d� �c�� �b� �a� �`

��l���kl3.  

                                                           

  .90آية : يونس 1

  .)67-65(اآليات : الشعراء 2

  .51آية: البقرة 3
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وغالبا ما تكون المواعدة بين اثنين، فكان الوعد من اهللا ومن موسى الوفاء، ومن اهللا األمر ومن 

يومًا، أي شهر  أربعينوكانت مدة المواعدة  .1بين طرفين ةواالئتمار، فهي مواعد الطاعةموسى 

  2.في األلواح التوراةالحجة، وسبب هذه المواعد إلنزال ذي القعدة وعشر من ذي 

لكن ما هو الدافع من استعجال قوم موسى في عبادة العجل واالشراك باهللا تعالى، يمكن توضيح 

  -:ذلك من خالل ما يلي

  أسباب استعجال قوم موسى: المطلب األول

���������m:ميقات ربه واستخلف أخاه هارون على قومه، قال تعالى إلىذهب موسى 
��������������������	��
�����������l3 لكن ما كان من بني ،

���������������¡��¢�����m:قال تعالى  ،أن عبدوا العجل واتخذوه إلهاً  إال إسرائيل
��´��³��²��±°�������®��¬��«��� �ª��©����¨��§¦��¥��¤����£

���l4 يأتيهم  أنإلها لهم قبل  فاتخذوهعجلوا  ألنهم أو البقرةيشبه ولد  ألنهنه سمي عجًال إ: قيل

  . 5موسى عليه السالم

أسباب استعجال قوم موسى في عبادة العجل جهلهم وغباؤهم وقد وقعوا من قبل في  ومن

،متأثرين بالبيئة واألعراف  األوثانيجعل لهم إلهًا من  أنهذه الحالة، فطلبوا من موسى عليه السالم 

                                                           

  .)1/52(، بحر العلوم: السمرقندي: انظر 1

 .)2/62( جامع البيان،: ريالطب: انظر 2

 .142آية : األعراف 3

  .148آية : األعراف 4

 ).1/724( ،تفسير أبن أبي حاتم: ابن أبي حاتم : انظر 5
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����m��X:عالى، قال ت1السائدة عند الفراعنة � �W��V�� � UT��S��� � � � � �R��Q��� � �P��O��N��M
��Z��Yl 2 .  

ه يجوز عبادة غير اهللا نأتوهموا  ألنهم، ذلك إسرائيلبني  ضاللتدل هذه اآلية على شدة و 

فاهللا سبحانه وتعالى  3،ما رأوا اآليات الدالة على وحدانية اهللا تعالى وكمال قدرته وعظمتهتعالى بعد

  .وحده العبادةعظمته يستحق بكامل صفاته و 

قد جهلوا قبل هذه المرة،  أنهميدل على  وجاء في سنة نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم ما

بشجرة للمشركين كانوا  غزوة حنين مرّ  إلىفقد روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما خرج 

 اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات رسول اهللا يا: ا، فقالو أنواط، يقال لها ذات أسحلتهميعلقون عليها 

سبحان اهللا هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلهًا " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أنواط، فقال

  .4"كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم

�»���m:جاء في قوله تعالى وخفة عقلهم ،ما ضاللهمومما يدل أيضا على  � � �ª� �©�� � �¨�
� ����´��³��²��±°�������®��¬l5فهذا العجل الذي عبدوه ال  ، 

ومن األدلية على  6"بد أن يكون ُيكلم فالمعبود الحق ال" يكلمهم وهذا ليس من صفات المعبود 

                                                           

  ).1/724(، التفسير الوسيط: الزحيلي: انظر 1

  .138آية : األعراف 2
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��m: اثبات صفة الكالم هللا تعالى �m��l���k��j��il  1 عز وجلوقوله:��m��¸

��¿��¾���� �½���¼���»��º��¹l 2طريق الحق والرشاد  إلىيهديهم  نه الألى باإلضافة إ هذا

  . والنجاة

���������������������������������������������:قال تعالى ،جلب الخير لهم يستطيع دفع الضرر عنهم وال كما أن هذا المعبود ال

�m� �Z� �Y� �X� �W� �V� �U� � �T� �S� � � �R� �Q� �P� �O� �Nl3  ويقول الطنطاوي في

 أن هذا العجل الذي اتخذوه إلهًا ال إلىطنوا فلم ي أنهمعند هؤالء  أبلغ عمى البصيرة:" وصفهم

لهم شيئًا ال من  يملكوال  ،وال َيُرُد عليهم قوًال يقولونه له ،خاطبوه أوسألوه  إذايجيبهم  أنيستطيع 

، فشدة جهلهم أنهم لم يتفكروا في عجز هذا المعبود عن صفات األلوهية، ولم 4"وال من النفع الُضرّ 

  .  والعبادةبروا في عظمة الخالق وقدراته وأنه اإلله الذي يستحق األلوهية يتد

كان موسى وعدهم ثالثين ليلة ثم زيدت العشرة "نه أالعجل  ةومن أسباب عجلتهم في عباد

 وجاء 5نه قد ماتأوكانت فتنتهم في تلك العشرة، فلما مضت الثالثون ولم يرجع موسى وظنوا 

جاء في سورة  موته، ومما يدل على ذلك، ما العتقادهمفي عجلتهم  اً بتأخيره هذه عشرة أيام سب

�����m:ىاألعراف في  قوله تعال�������� � � � ��!���"��#��$��%��&
���� � ��� � � � �� �	� �
� � �� ��� �� ��� ��� � ��� � '(� �)

�l6.  

زاعمين "حاول قوم فرعون الدفاع عن أنفسهم وٕاعطاء مبررات لعجلتهم في عبادة العجل  

أن يرجع من  إلىبالثبات على طاعة اهللا تعالى وعبادته  ،عد الذي قطعوه لموسى عليه السالمأن الو 
                                                           

  .164آية : النساء 1
   12- 11اآليات : طه 2

 .89آية : طه 3

 ).9/140(، التفسير الوسيط: الطنطاوي 4

  ).1/135(، روح البيان: الخلوتي 5

  .142آية : األعراف 6
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لم يعد يملك  ةوقع في الفتن إذا اإلنسان أن، بدعوى  اضطراراً اخلفوه  وٕانما ،الطور لم يخلفوه اختياراً 

  . ��m���������������l2:وقال تعالى على لسانهم"  1نفسه

أنهم حملوا أثقاًال من حلي القوم كانوا قد استعاروها من  أيضاً ا ومن األعذار التي قدموه

أوزارًا، ألنهم كانوا أخذوها  ي الحلي ا حتى خرجوا إلى جانب البحر، وسم هنساء القبط،  ثم لم يردو 

������m:، قال تعالى على لسانهم3ولم يردوها فاعتبروها خيانة ةعلى وجه العاري ����� �����
��������������� �����!l4.  

من آل فرعون لما قذفهم البحر إلى الساحل  أخذوهما "هذه الحلي  أن القرطبييرى و 

  .5" آثاموسميت أوزارًا بسبب أنها 

، لكنهم لم يخافوا آثاماً هذه األثقال  حيث عّدوا، جهلهموشدة  كل ذلك يشير إلى غبائهم 

  . ى قلة تدبرهم وقصر بصيرتهم كبر الكبائر وهذا دليل علأعاقبة الشرك باهللا تعالى وهو من 

وبعد أن ثقل على بني إسرائيل حمل هذه األثقال والحلي قذفوها في النار وتبعهم السامري 

، وبعد إلقائهم الحلي بالنار ذابت فصنع لهم 6ذلكمن حلي فألقى إلقاء مثل  هفي إلقاء ما مع

جعل له  أكثر، وحتى يفتنهم إلههمالسامري تمثاًال على شكل عجل، ودعاهم إلى عبادته على أنه 

 أقنعنهمذلك لالسامري كان على علم بجهل هؤالء السفهاء  أن ويتضح .8كخوار العجل 7خوار

                                                           

  ).4/85(، حاديث التفسيرأالتيسير في : الناصري 1

  .87آية : طه 2
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��m��A:، فتوهم القوم وظنوا أنه إله حقيقي، قال تعالىةبشيء بسيط، فهذا الصوت مجرد خدع

��M��L��K��J�������I��H��G��F��E��D��C��Bl1.  

نه جسد بال روح، فكانت الرياح تدخل فيه فيسمع له ألقول ا يمكن )جسد(ومن كلمة  

إقناعهم أن هذا هو إلُههم وقد نسيه موسى عليه السالم وذهب بطلبه في الجبل،  فحاول ،2صوت

فتنة  بأنهاحاول قوم موسى تبرير عجلتهم و  3ففاعل نسي ضمير يعود على موسى عليه السالم،

خور، ولم يتدبروا في قول اهللا تعالى ومخلوقاته يجًال نه صنع لهم عأ وخاصةوضالل من السامري، 

  . والحيوان والكون أجمعه اإلنسانوعجائبه من خلق 

  عليه السالم على استعجال قوم موسى المترتبةاآلثار والنتائج : المطلب الثاني

فأشركوا باهللا  ،ليس فيه، واقترفوا معصية كبيرة افترى قوم موسى عليه السالم على الدين ما

  :، منهاوترتب على هذه المعاصي والذنوب آثارتعالى الواحد األحد، 

¶��¸����m��º��¹قال  ،على عبادتهم العجل فقد اعترفوا بذنبهم وندموا وتابوا : الندم: أوالً 
�¿� �¾� � ½� �¼� �»���$� �Æ� �Å� �Ä� �Ã� � � � � �Â� � Á� �À

,-l4 يعًا، أي وقد لحق الندم بهم جم أصابهم،شدة الندم الذي  توضح اآلية، فهذه

فلما ندم هؤالء وعلموا علمًا  ،، أي عّض يده من الندمسقط في أيديهم وهو ما عبرت عنه العرب

                                                           

 .88آية : طه 1

: محمد أديب عبد الواحد، سوريا: ، تحقيق)زهة القلوبن(غريب القرآن ):  هـ330:ت(محمد بن غزيري : السجستاني: انظر 2

 ).1/346(، )هـ1/1416ط(دار قتيبة، 

  ).16/408( الجدول في إعراب القرآن الكريم،: الصافي: انظر 3
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اهللا  إلىيقينًا أنهم ضلوا عن طريق الهدى والرشد إلى طريق الكفر والمعصية فأنابوا وتابوا ملتجئين 

  . 1تعالى

من عجلتهم في  ،ةالخاطئفهذا اعتراف صريح منهم بالذنب والندم على كل تصرفاتهم 

من  النصيحةلموسى عليه السالم ورفض  بعهدهمللسامري وعدم الوفاء  باعهمتّ او عبادة العجل 

]��\��[��^��_���`�����m��g��f��ed��c��b��a:هارون عندما قال لهم، قال تعالى

��v���u��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k���j��i��hl2 وقد بدوا 

مهم اهللا تعالى ويغفر لهم سوف يكونوا من الهالكين الخاسرين بالدنيا لم يرح إذاعلى يقين بأنه 

  .واآلخرة

من فعل فعًال  إلها، وكلآثار عجلتهم أنهم ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل  منو  :ظلم النفس: ثانيا

 أمرهمياهم، إمن اهللا تعالى فهو ظالم لنفسه، فبسبب ارتدادهم بعد فراق موسى  العقوبةيستوجب 

كانت كفارة ذنبهم و  لطاعة اهللا ، والتسليممن هذا الذنب العظيم،  والتوبة بالمراجعةرجع إليهم  عندما

~���������������m:، قال تعالى3حيث انقسموا إلى فريقين اقتتالهو قتلهم بعضهم بعضًا، 

�������������������������������������������� 

��!������"��#��$���%��&'��(��)��*l4.  

لهم  بين أنباهللا تعالى بعد  وأشركوا، فقد اقترفوا معصية عظيمة، مع جرمهم تتالءمكفارة  يوه 

مفتوح لكل  التوبةطريق الحق والهدى، واهللا سبحانه وتعالى واسع التوبة لعباده غفور رحيم، وباب 

  . عصى اهللا تعالى إنسان

                                                           

 ).4/169(العذب النمير،: الشنقيطي: انظر 1

  ).91- 90(آية : طه 2
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ليه السالم على قومه فقد غضب موسى ع: غضب موسى عليه السالم وحزنه على قومه :ثالثا

��m: غضبًا شديدًا كما يدل على ذلك قوله تعالى �G��F��E��D��C��B��Al1 فلما ،

بذلك، لكن كان  هاهللا تعالى كان قد أخبر  أنضبًا شديدًا رغم غهم عليه غضب  موسى على ما رآهم

سبب فعل غضبان ب"، فهو 2"ف الحزين، وقيل شديد الغضبواألسِ "تأثير مشاهدته لوضعهم كبيرًا 

  .واأللف والنون في الكلمة تدالن على االمتالء من الشيء، 3"شديد الحزن) أسفاً (قومه 

عباس  ابنعن ما روي ، سماعهكان أكبر من  مشاهدة الموقفومما يدل على أن أثر 

ليس الخبر كالمعاينة، وٕان اهللا عز وجل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:" رضي اهللا عنه قال

وسى بما صنع قومه في العجل فلم ُيلِق األلواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى األلواح أخبر م

  .4"فانكسرت

 بعد إخبار اهللا تعالى لموسى عليه السالم بما صنع قومه من بعده لم يغضب غضبًا شديداً  

وألقى األلواح وانكسرت فتأثير  لكنه عندما رجع إليهم ورآهم يعبدون العجل غضب غضبًا شديداً 

  . من تأثير الخبر أعظمالمشاهدة دائما 

حلول الغضب  أيضاً  عجلة قوم موسىمن نتائج و : الغضب اإللهي والذل في الحياة الدنيا: رابعاً 

�m��}��|���{��z��y: ، قال تعالىواآلخرةفي الدنيا  والذلةلى والعذاب امن اهللا تع

                                                           

  .150آية : األعراف 1

محمد الصابوني، : ، تحقيقفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن): هـ926:ت(األنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد  2

 ).1/209(، )هـ1/1403ط(دار القرآن الكريم، : بيروت

 ).9/99(، الشريعةو التفسير المنير في العقيدة : الزحيلي 3

صحيح ، : ، قال األلباني)3/114(، )447(، مسند عبد اهللا بن عباس، حديث رقم  مسند أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل 4
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� � ��!��"��#��������������������������~l1 ليهم بعد لقد غضب اهللا ع

انتهكت حرماته، وقد انتهك هؤالء القوم حرمة كبيرة من حرمات اهللا تعالى، وبذلك استحقوا  أن

والهوان والصغار في الدنيا  الذلة، ومن غضب اهللا عليه فقد هلك، باإلضافة إلى غضب اهللا

  .2واآلخرة

بوصفها ه اآلية من هذ ةاإلفادالدنيا واآلخرة، ويمكن  الحياةلقد استحقوا الغضب والذل في 

، حتى يعتبر ويتعظ بهم، وال يحل عليه العقاب اً لكل إنسان يتخذ مع اهللا تعالى شريك إنذاراً  تتضمن

فهو  3"ومثل هذا الجزاء في الدنيا يجزي المفترين على اهللا في كل زمان"الذي حّل بهؤالء المفترين، 

  . عقاب لكل من افترى وابتدع شيئًا في دين اهللا 

هذا الوعيد فتابوا؟   أنكيف يكون هذا الوعيد والتهديد من اهللا تعالى بعد  ،والسؤال هو

قلوبهم حب العجل، ولم يتوبوا مع التائبين، بل بقوا على عصيانهم  أشربت إسرائيللطائفة من بني 

لقد تاب اهللا تعالى  .4يهدد اهللا تعالى هذا التهديد للتائب من الذنب أنوعبادتهم للعجل، فال يعقل 

فغضب عليهم وتوعدهم بالعذاب  شركهماهللا تعالى ،أما الذين بقوا على  إلىالذين ندموا وأنابوا  ىعل

  .  واآلخرةفي الدنيا 
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  المبحث الثاني

  استعجال موسى عليه السالم

لم يخلق اهللا تعالى اإلنسان في هذا الكون عبثًا، بل خلقه لتحقيق رسالة سامية وتحمل 

هللا تعالى، فكل موحد هللا تعالى يسعى جاهدًا لينال  الخالصة العبوديةق وهي تحقي ،كاملة مسؤولية

مثاًال حصل مع سيدنا موسى عليه السالم، فقد كان  ميزان حسناته، وهذا ما ويرجحاهللا  رضى

  .لنيل رضا اهللا تعالى المحمودة والمسارعةللعجلة 

  تعجل موسى عليه السالم  أسباب :األولالمطلب 

هارون على قومه، قال  أخاهواستخلف  ،ميقات ربه إلىيه السالم تعجل موسى عللقد 


��	���������������������������m:تعالى���������l1 ،

  : أمرين فيلى التعجل إ عليه السالم األسباب التي دعت موسى ويمكن حصر

  ابتغاء مرضاة اهللا تعالى: أوالً 

اهللا تعالى عليه، قال  ةاء المزيد من مرضابين موسى عليه السالم أن سبب تقدمه عن قومه هو ابتغ

���m:تعالى على لسانه ����������� � � � � � �����l2 ففي إعراب كلمة لترضى، قال الدعاس :

إذا تعليل  3"والالم وما بعدها متعلقان بترضى ةالالم للتعليل والمضارع منصوب بأن المضمر "

ير سلى بالمالموضع الذي أمره اهللا تعير إلى اسبالم عليه السالم العجلة كان للرضى، فعجل موسى

سبحانه وتعالى ليتلقى منه  ومناجاته اهللالشدة شوقه إلى مالقاة  باإلضافةليه ليزداد عنه رضى إ

  .4الكلمات
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يكون  إنسان، والعجلة طبع من طباع البشر، وكل وكونه نبيًا إال أنه بشر فموسى عليه السالم 

 تكون في شدة شوقه ولهفته لمعرفته، فكيف إذا كان، فإنه يماموعودًا بلقاء شخص أو بأمر 

   .لتلقي كلماته والجاللةمع رب العّزه  المواعدة

  بين موسى عليه السالم وقومه  المسافةقرب : ثانياً 

������m:، قال تعالىالمناجاة وابتداءميقات ربه  إلىوصول موسى عليه السالم  بعد ��
� � � ������������ �	��
� ����"������� ��� ����� � �� ��� �����l1 

 حيث رأى أن تقدمه عن قومه ،ذرعال إعطاء إلى هعجلة موسى دفع على ر اهللا تعالىافاستنك

قريبه يتقدم بمثلها  مسافة إالهم نوال يحتفل به، وليس بيني وبي العادةيسير، وهو ال يعتد به في 

ذا يوجب وجود مسافة يكون القائد في مقدمة مجموعته وعلى رأسهم، وه وعادة 2القائد على وفده،

  . قصيرة بينه وبينهم

سؤال عن سبب العجلة يتضمن " نه أفيرى البيضاوي ا عن صيغة السؤال في هذه اآلية، أم

التعظيم عليهم، فلذلك  وٕايهامالقوم،  إغفال إليهانقيصة في نفسها، انضم  نهاإمن حيث  هاإنكار 

ُيعتُد  أي ما تقدمتهم إال بُخَطًا يسيرة ال... ألنه أهم اإلنكاروقدم جواب  األمرينأجاب موسى عن 

  ".3بها عادة وليس بيني وبينهم إال مسافة قصيرة يتقدم بها الرفقة بعضهم بعضاً 

موسى عليه السالم بصيغة  إلىلكنه توجه بالحديث  ،حيط بكل شيءي تعالى فعلم اهللا 

مثل المسافة بين األصدقاء  االستفهام ليعلمه أمورًا معينة، وأظهر موسى عذره بأن المسافة قريبة

  .أو ليظهر موسى عليه السالم حبه وطاعته وشوقه للقاء اهللا تعالىعندما يكونون في مجموعة 

  

                                                           

  ).84-83(اآليات : طه 1

 ).3/81( الكشاف،: الزمخشري: انظر 2

 ).4/35(، أنوار التنزيل: البيضاوي 3
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  آثار عجلة سيدنا موسى عليه السالم: المطلب الثاني

ل أو على أفراد المجتمع، ومن أثار عجلة يكون لها آثار على الشخص المستعجِ  أنالبد للعجلة 

  : ليه السالم ما يلي سيدنا موسى ع

  عليه السالممعاتبة اهللا لسيدنا موسى : أوًال 

���m:نرى في قوله تعالى  �"������������������l1   استفهام فيه لوم

يكون قد  أن واستحالة ،ةوكبير  ةألن اهللا تعالى العالم الخبير الذي يحيط علمه بكل صغير  2وعتاب

نه أداللة على "، فعتاب اهللا له لتقدمه على قومه، العجلة لهذه والدافععليه السبب  ىسأله ألنه يخف

  .3"الميقات مع قوم مخصوصين حضورتعالى أمره 

أن الداعي لعجلة موسى عليه السالم أمر محمود، إال أن قومه كانوا في  وعلى الرغم من

فاستحق ، فبقاء موسى عليه السالم معهم فيه تحقيق مصلحة أكبر، الدعوةبداية مرحلة دخولهم في 

  . لم يراِع مصلحة الجماعة  ألنهالعتاب من اهللا 

في ذلك  لعله عليه السالم ما وجد نصاً " لسيدنا موسى عليه السالم  التماس العذرويمكن 

يتوفر  جائز عندما ال فاالجتهاد" 4فاستوجب العتاب االجتهادنه باجتهاده تقدم، فأخطأ في ذلك أ إال

  .بمرافقتهم لكنه أخطأ ولم ُيصب بااللتزامندما لم يجد نصًا موسى عليه السالم ع فاجتهد النص

                                                           

  .83آية : طه 1

 ).16/277(، التحرير والتنوير: انظر ابن عاشور 2

  ).22/86(، مفاتيح الغيب: الرازي 3

عادل عبد الموجود : ج،، تحقيق20 اللباب في علوم الكتاب،): هـ775:ت(ابن عادل، سراج الدين عمر بن علي الحنبلي  4

  ).13/1347(، )هـ1/1419ط(دار الكتب العلمية، : وعلي معوض، بيروت
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يدل على وجوب متابعة المسؤول لألفراد المسؤول  وجاء في الحديث النبوي الشريف ما

الذي على  فاألميركلكم راٍع وكلم مسؤوٌل عن رعيته : " عنهم، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  1"الناس راٍع وهو مسؤول عن رعيته 

المسؤول   العناية باألشخاصواجبات المسؤول في  تعليمه هدفهما وٕان عتاب اهللا ولومه لموسى

  .  هو أنفع لهم في الدنيا واآلخرة عنهم في جميع الظروف واألحوال، وتحقيق ما

هارون،  موسى عليه السالم أخاه وظهرت في سياق قصة سيدنا موسى مع قومه معاتبة 

ى من عبادة قومه للعجل ألقى األلواح التي في يده ألما رأى ما ر وذلك أن موسى عليه السالم 

���m����U:هارون وجّره من رأسه، قال تعالى أخيهإلى  غضبانوذهب  �T� �S��R
X��W��VY� �l2  ألخيه ال على سبيل  المعاتبةوهذا الذي صدر من موسى كان على وجه

  .3اإلهانة واإلذالل

نه قصر في القيام أظنًا منه  أخيهبالتصرف مع  لتعجموسى عليه السالم  ومن الواضح أن 

عنه، وأنه لم يكن حازمًا في كف قومه ومنعهم من عبادة العجل وأهمل وصاياه،  الخالفةبواجب 

  .��m��~��}��|����{��z��y����x��wl5:، قال تعالى4مسرعًا باللوم والعتاب إليهفتوجه 

، قال تعالى ذا الغضب بهدوء وتطلففقد قابل هارون عليه السالم هومع كل هذا الغضب  

��m��d :"على لسان هارون �c��b� �a�� �`� �_��^��]� �\� �[� �Z� � Y
                                                           

). 7/31(، )5200(، كتاب النكاح، باب المرأه راعية في بيت زوجها، حديث رقمصحيح البخاري: البخاري. متفق عليه 1

  .واللفظ لمسلم) 3/1459(، )1829(كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل، حديث رقم  صحيح مسلم،: وأخرجه مسلم

  . 150 آية: األعراف 2

: عبد السالم محمد علي شاهين، بيروت: ج، تحقيق3 أحكام القرآن،): هـ370:ت(الجصاص، أحمد بن علي الرازي : انظر 3

  ).3/46(، )هـ1/1415ط(دار الكتب العلمية، 

  ).4/87(، التيسير في أحاديث التفسير: الناصري: انظر 4

 .92ية آ: طه 5
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� �k��j���i��h��g��f��el   ،1  فقد بين له عذره األول وهو أن القوم استهانوا

  .نهم كانوا يريدون قتله إبه واستضعفوه حين نهاهم عن عبادة العجل حتى 

��m�������@������A��B��C���D��E:ي قوله تعالى على لسانه أما عذره الثاني وهو ما جاء ف

��F��G���H��I��J��K��L��M��N��O��P����Q�� � RSl2  ني خشيت أن إأي

جعلتهم أحزابًا، فحزب عبدوا العجل وحزب قاتلوا، وحزب أمسكوا عن القتال والتبس عليهم انه "تقول 

  .3"ال أوهل يجوز القتال 

أحزاب  إلىهارون هو خوفه على بني إسرائيل من التفرق فالعذر الثاني الذي وضعه 

فتتبع كل فرقة الرأي الخاص بها،  ،يقف محايداً ف آخر أما الفريق الثالثوفرق، فيتبعه فريق ويقاتله 

  . وبهذا لم أتبع وصيتك في اإلصالح بينهم 

الخطير  رافاالنحفي هذا  ةهارون عن كل مسؤولي أعفىنه سبحانه أوجاء في كتاب اهللا عز وجل 

��`�����m��b��a:وذلك في قوله تعالى ،4"إسرائيلالذي انزلق إليه بنو  �_� �^��]��\��[

��t�� �s��r��q��p��o��n��m��l��k���j��i��h��g��f��ed��c

��v���ul5.  

ن فتنتهم في هذا العجل الذي يخور، أهم عليه، و  لهم ضالل ما َوبينَ لقد نصح هارون قومه  

واشريك له، لكنهم  اهللا تعالى وحده ال ةهوا عن عبادته ويتبعوا عبادينت أنوطلب منهم  على أصر

  . هم عليه حتى يعود إليهم موسى عليه السالم على ما اهم وقرروا أن يبقو قفمو 

                                                           

  .  150آية: األعراف 1

 .94 آية: طه 2

  ).3/351(، تفسير القرآن: السمعاني 3

  ).4/87( التيسير في أحاديث التفسير: الناصري 4

 .91-90آية : طه 5
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  فتنة قومه : ثانياً 

 رعرضتها للنا إذا والفضةاالبتالء واالختبار واالمتحان، وهي مأخوذة من فتنت الذهب : الفتنة هي

  .1ز الرديء الفاسد من الجيديميلت

ختبر اهللا تعالى قومه اومن آثار عجلة موسى عليه السالم في الذهاب إلى ميقات ربه أن 

��:وامتحنهم بعد خروجه عنهم، قال تعالى m��¨� �§� � ¦� �¥� �¤� � £� � ¢� � ¡�
©ªl2   من اهللا تعالى وٕاضالل من السامري الذي صنع لهم عجًال  واختبار امتحانفهو

اهم بأن يستدلوا على اهللا أي اختبرناهم وامتحنّ "حاس إنه إلهكم وٕاله موسى، يقول النّ : ال لهميخور وق

   3"فاتبعوه  الضاللة إلىوأضلهم السامري أي دعاهم  تعالى،

على لسان موسى  قال تعالى ،من عدمه حقيقة صدق إيمانهم ، ليظهريأتياهللا تعالى لهم  فامتحان

�����m>���?��@���Æ:السالمعليه  � BC��D���E��F��G��H��Il4،  وقد نسب موسى عليه

¡��¢���m: قال تعالى لنفسه ةنسب الفتنقد   ،ويرجع هذا ألن اهللا تعالىالسالم الفتنة هللا تعالى 
��©���¨��§��¦��¥��¤��£l 5  من اهللا  واالبتالء لالختباروكل إنسان معّرض

وهنا كان  ،يكون إّال من أصحاب الكفر ال اإلضاللالسراء، لكن في المقابل  اهللا تعالى بالضراء أو

  .اإلضالل من السامري

  

  

                                                           

  ).14/211( تهذيب اللغة،: أبا منصور: انظر 1

 .85آيه : طه 2

 ).3/38(، إعراب القرآن: النحاس 3

  .155آية : األعراف 4
  .85 آية: طه 5
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  . الندم: ثالثاً 

عذره ألخيه موسى عليه السالم وأنه لم يصدر منه تقصير  عليه السالم ن هارونبعد أن بيّ 

بين لموسى عليه السالم خطأه في وفي اإلنكار على قومه في عبادة العجل، تّ  ،في الخالفة من بعده

 استعجلأخيه باليد واللسان، فرغم أن عجلته كانت لدين اهللا والمحافظة عليه لكنه سرعة معاتبة 

  .اعتمادًا على ظاهر األموربالحكم على أخيه 

له وألخيه، قال تعالى على  المغفرةفي هذه الحالة إال أن يطلب  من موسىكان  ما ،وهكذا 

���m�v:لسان موسى عليه السالم �u� � ts�� �r� �q��p��o� �n� �m� �l�
� �x� �wl1 رها، صدر منه في إلقاء األلواح وتكسّ  مال يعود، واستغفار موسى لنفسه

  .2باإلضافة إلى عجلته في ما فعله مع أخيه رغم أنه بريء

      فذلك  ،رغم أنه ثبت عدم تقصيره االستغفاردخل أخاه معه في ألماذا  وهنا، نتساءل 

المشركين أنه  ة منليه السالم أمام أهل الشماتموسى ع وقد بّين" 3عنه ةله ودفعًا للشمات إرضاءً 

  .على قلوبهم بسبب غضبه على أخيه الفرحةتدخل  راٍض عن أخيه، حتى ال

والعجلة في  ،موقف موسى عليه السالم دليل على ضرورة الغضب لدين اهللا في لقد كان

ف في معاتبة وتأنيه قبل أن يتصر  كان األفضل أن يتثبت ويتأنىوالمحافظة عليه،  عنه الدفاع

  . أخيه، دون أن يقوم على دليل أو برهان

                  

  

 

                                                           

  .151األعراف آية  1

  ).1/519(، السراج المنير:لشربينيا 2

 ).5/185(، البحر المحيط في التفسير: أبا حيان: انظر 3
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  الخاتمة

الــذي أعــانني علــى إتمــام هــذه الدراســة، وفــي ختامهــا أَود تلخــيص أهــم النتــائج والتوصــيات  الحمــد هللا

  : التي توصلت إليها

باتبــاع  العجلــة طبيعــة فطريــة بشــرية وهــي مــن مقتضــى الشــهوة، لكــن يمكــن الســيطرة عليهــا .1

 . تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية وبالتأمل والتدبر

 .إن كثيرًا من آيات العجلة تتحدث عن استعجال الكفار للعذاب استهزاًء وتكذيبًا به .2

التقــدم والســبق، والحيــاة و الضــعف، : جــاءت العجلــة فــي القــرآن الكــريم علــى عــدة معــاٍن منهــا .3

 .وأهمها السرعة ،الدنيا

هــي المســابقة والمســارعة ألعمــال اآلخــرة : المحمــودة والمذمومــة، المحمــودة: العجلــة نوعــان .4

هي عدم خوف الفوت، وتكون باالندفاع في مـا كـان ف: وأداء الفرائض والسنن، أما المذمومة

 . في غير طاعة اهللا تعالى

العجلــة فــي قــراءة القــرآن دون : للعجلــة المذمومــة مظــاهر كثيــرة فــي حياتنــا وتصــرفاتنا، منهــا .5

تـــدبر فـــي آياتـــه ومعانيـــه، وحـــب شـــهوات الـــدنيا المؤقتـــة، والعجلـــة فـــي أداء أركـــان الفـــرائض 

خاصـــة الصـــالة دون خشـــوع، والعجلـــة فـــي اســـتجابة الـــدعاء، والعجلـــة فـــي اتخـــاذ القـــرارات 

 .والحكم على األشخاص

وسوسة الشيطان، والجهل بحقائق األمور، : هناك أسباب عديدة للعجلة المذمومة من أبرزها .6

 . الغضب، وقلة التدبر في عاقبة األمور، وٕانكار يوم البعثو 

المســـارعة لكـــل عمـــل ينـــال بـــه رضـــى اهللا : مـــن مظـــاهر العجلـــة المحمـــودة فـــي حيـــاة المســـلم .7

تعـــالى، واالنتهـــاء عـــن كـــل مـــا هـــو محظـــور، مثـــل المســـارعة فـــي أداء الصـــالة فـــي وقتهـــا، 

الــذنب والتوجــه إلــى اهللا تعــالى فــي والمســارعة فــي إيتــاء الزكــاة، والمســارعة فــي االبتعــاد عــن 

 .التوبة واإلنابة إليه



99 

 

 ،الــدافع األساســي لعجلــة المســلم المحمــودة هــو ابتغــاء مرضــاة اهللا تعــالى فــي الــدنيا واآلخــرة .8

 . والسعي جاهدًا لدخول الجنة

آثار العجلة المذمومة كثيرة في الدنيا واآلخرة، وهي ال تقتصر على الفرد فقـط بـل تمتـد إلـى  .9

اسـتحقاق العـذاب، وتفويـت الخيـر الكثيـر والمصـلحة، : ع من حولـه، ومـن هـذه اآلثـارالمجتم

 . باإلضافة إلى اللوم والتهديد ،والندم

إن عجلــة بعــض األنبيــاء مثــل موســى عليــه الســالم فــي المســارعة إلــى ميقــات اهللا وموعــده،  .10

ليٌل أن وعجلـــة ســـيدنا محمـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فـــي تلقـــف آيـــات القـــرآن مـــن الـــوحي، لـــد

العجلــة صــفة تتصــل بالبشــر، لكــن هــذه العجلــة لــم تــؤد إلــى أخطــاء كبيــرة، فســرعان مــا كــان 

 .ينزل عليهم التوجيه واإلرشاد الرباني
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  المسارد

  مسرد اآليات القرآنية

  النبوية مسرد األحاديث

  قائمة المصادر والمراجع
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  فهرس اآليات القرآنية

رقم   السورة  اآليــــــــة

  اآليه

رقم 

  الصفحه

َلَواتِ  َعَلى حاِفُظوا﴿ َالةِ  الص هِ  َوُقوُموا اْلُوْسَطى َوالصِلل 

 ﴾َقاِنِتينَ 

 24 238 البقرة

 َوُقْلَنا ۖ◌  ِفيهِ  َكاَنا ِمما َفَأْخَرَجُهَما َعْنَها الشْيَطانُ  َفَأَزلُهَما﴿

 ْسَتَقر مُ  اْألَْرضِ  ِفي َوَلُكمْ  ۖ◌  َعُدو  ِلَبْعضٍ  َبْعُضُكمْ  اْهِبُطوا

 ﴾ِحينٍ  ِإَلىٰ  َوَمتَاعٌ 

 26 36  البقرة

 َوُقْلَنا ۖ◌  ِفيهِ  َكاَنا ِمما َفَأْخَرَجُهَما َعْنَها الشْيَطانُ  َفَأَزلُهَما﴿

 ُمْسَتَقر  اْألَْرضِ  ِفي َوَلُكمْ  ۖ◌  َعُدو  ِلَبْعضٍ  َبْعُضُكمْ  اْهِبُطوا

 ﴾ِحينٍ  ِإَلىٰ  َوَمتَاعٌ 

 26 36 البقرة

لَ تَ  َفَمنْ ﴿ 6  203  البقرة  ﴾َعَلْيهِ  ِإْثمَ  َفال َيْوَمْينِ  ِفي َعج  

بِهمْ  من مْغِفَرةٌ  َجَزاُؤُهم ُأولَِٰئكَ ﴿ : اتٌ  رَتْحِتَها ِمن َتْجِري َوَجن 

 ﴾اْلَعاِمِلينَ  َأْجرُ  َوِنْعمَ  ۚ◌  ِفيَها َخاِلِدينَ  اْألَْنَهارُ 

 21 136 عمران آل

 السَمَواتُ  َعْرُضَها َوَجنةٍ  َربُكمْ  ِمنْ  َمْغِفَرةٍ  ِإَلى َوَساِرُعوا﴿

 ﴾ِلْلُمتِقينَ  ُأِعدتْ  َواَألْرُض 

 19 133  عمران آل

ْنَسانُ  َوُخِلقَ ﴿  15 38 النساء ﴾  َضِعيًفا اْإلِ

 ثُم  ِبَجَهاَلةٍ  السوءَ  َيْعَمُلونَ  ِللِذينَ  اللهِ  َعَلى التْوَبةُ  ِإنَما﴿ :

 َعِليًما اللهُ  َوَكانَ  َعَلْيِهمْ  اللهُ  َيُتوبُ  َفُأوَلِئكَ  َقِريبٍ  ِمنْ  َيُتوُبونَ 

  ﴾َحِكيًما

 20 17 النساء
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 ُكنتُمْ  ِبَما َفُيَنبُئُكمْ  َجِميًعا َمْرِجُعُكمْ  اللهِ  ِإَلى اْلَخْيَراتِ  َفاْستَِبُقوا﴿

 ﴾ َتْخَتِلُفونَ  ِفيهِ 

 19 48 المائدة

 8 57 األنعام ﴾ِبهِ  ونَ َتْسَتْعِجلُ  َما ِعْنِدي َما﴿

 4 57 األنعام  ﴾ِللهِ  ِإال  اْلُحْكمُ  ِإنِ  ِبهِ  َتْسَتْعِجُلونَ  َما ِعنِدي﴿

 20 141 االنعام ﴾  َحَصاِدهِ  َيْومَ  َحقهُ  َوآُتوا﴿

 َبْيِني اَألْمرُ  َلُقِضيَ  ِبهِ  َتْسَتْعِجُلونَ  َما ِعْنِدي َأن  َلوْ  ُقلْ ﴿

 ﴾َوَبْيَنُكمْ 

 4 58 األنعام 

﴿ ُهمُهوَ  َهـَذا َكانَ  ِإن الل  ِحَجاَرةً  َعَلْيَنا َفَأْمِطْر  ِعنِدكَ  ِمنْ  اْلَحق 

 ﴾السَماءِ  منَ 

 13 32 نفالاأل

 33 1 النحل ﴾ُيْشِرُكونَ  َعما َوَتَعاَلى ُسْبَحاَنهُ  َتْسَتْعِجُلوهُ  َفالَ  اللهِ  َأْمرُ  َأَتى﴿

 5 6  الرعد ﴾اْلَحَسَنةِ  َقْبلَ  َئةِ ِبالسي  َوَيْسَتْعِجُلوَنكَ ﴿

 6 150  األعراف ﴾ۖ◌  َربُكمْ  َأْمرَ  َأَعِجْلُتمْ  ۖ◌  َبْعِدي ِمن َخَلْفُتُموِني ِبْئَسَما َقالَ ﴿

 ُهوَ  ِإنهُ  ۖ◌  ِباللهِ  َفاْسَتِعذْ  َنْزغٌ  الشْيَطانِ  ِمنَ  َينَزَغنكَ  َوإِما﴿

 ﴾اْلَعِليمُ  السِميعُ 

 27 200  االعراف

  36  150  عرافاأل  ﴾ َربُكمْ  َأْمرَ  َأَعِجْلُتمْ ﴿

﴿ ِذينَ  ِإنَخُذوا الِهمْ  ِمنْ  َغَضبٌ  َسَيَناُلُهمْ  اْلِعْجلَ  اتةٌ  َربِفي َوِذل 

  ﴾الدْنَيا اْلَحَياةِ 

  36  152  عرافاأل

 ِمنْ  َلُكمْ  َما. اللهَ  اْعُبُدوا َقْومِ  َيا َقالَ  ُهوًدا َأَخاُهمْ  َعادٍ  َوإَِلى﴿

  ﴾َغْيُرهُ  ِإَلهٍ 

  38  65  عرافاأل
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 4 51 يونس  ﴾َتْسَتْعِجُلونَ  ِبهِ  ُكنتُــم َوقَـدْ  َءآلَئنَ ﴿

لُ  َوَلوْ ﴿ هُ  ُيَعجاسِ  اللِللن  رِإَلْيِهمْ  َلُقِضيَ  ِباْلَخْيرِ  اْسِتْعَجاَلُهمْ  الش 

 ﴾َيْعَمُهونَ  َياِنِهمْ ُطغْ  ِفي ِلَقاَءَنا َيْرُجونَ  َال  الِذينَ  َفَنَذرُ  ۖ◌  َأَجُلُهمْ 

 30 11  يونس

 5 50  يونس ﴾اْلُمْجِرُمونَ  ِمْنهُ  َيْسَتْعِجلُ  َماَذا﴿

لُ  َوَلوْ ﴿ هُ  ُيَعجاسِ  اللِللن  رِإَلْيِهمْ  َلُقِضيَ  ِباْلَخْيرِ  اْسِتْعَجاَلُهم الش 

 ﴾ۖ◌  َأَجُلُهمْ 

 6،12،13 11  يونس

  39  27  يونس  ،﴾ َأِليمٍ  َيْومٍ  َعَذابَ  َعَلْيُكمْ  َأَخافُ  نيَ إِ  اللهَ  ِإال  َتْعُبُدواْ  ال  َأن﴿

 6 1 النحل ﴾َتْسَتْعِجُلوهُ  َفَال  اللهِ  َأْمرُ  َأَتى﴿

 َبْيَنُهمْ  َيْنَزغُ  الشْيَطانَ  ِإن  َأْحَسنُ  ِهيَ  الِتي َيُقوُلوا ِلِعَباِدي َوُقلْ ﴿

 ْيَطانَ  ِإنُمِبيناً  َعُدّواً  ِلْإلِْنَسانِ  َكانَ  الش﴾ 

 26 53 سراءاإل

ْلَنا اْلَعاِجَلةَ  ُيِريدُ  َكانَ  من﴿ ِريدُ  ِلَمن َنَشاءُ  َما ِفيَها َلهُ  َعج6 18  اإلسراء ﴾ن 

ْلَنا اْلَعاِجَلةَ  ُيِريدُ  َكانَ  َمنْ ﴿ 5 18  اإلسراء ﴾ِلَمنْ  َنَشاءُ  َما ِفيَها َلهُ  َعج 

 6،16 11  اإلسراء ﴾َعُجوالً  اِإلْنَسانُ  َوَكانَ ﴿

ْلَنا﴿ 11 18 سراءاإل ﴾َنَشاءُ  َما ِفيَها َلهُ  َعج 

ْنَسانُ  وَيْدعُ  ْنَسانُ  َوَكانَ  ِباْلَخْيرِ  ُدَعاَءهُ  ِبالشر  اْإلِ  14 11 سراءاإل ﴾ َعُجوالً  اْإلِ

 َبْيَنُهمْ  َيْنَزغُ  الشْيَطانَ  ِإن  َأْحَسنُ  ِهيَ  الِتي َيُقوُلوا ِلِعَباِدي َوُقلْ ﴿

 ْيَطانَ  ِإنُمِبيناً  َعُدّواً  ِلْإلِْنَسانِ  َكانَ  الش ﴾ 

 26 53 سراءاإل

  36  18  سراءاإل ثُـمّ  نـِريدُ  ِلمنْ  َنَشاءُ  َما ِفيَها َلهُ  َعّجْلَنا اْلَعاِجَلةَ  ُيِريدُ  َكانَ  َمن﴿
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  ﴾َمْدُحوًرا َمذُموًما َيْصلَــَها َجـهَـنـمَ  لـَهُ  َجـعـَلـْنـَا

لَ  َكَسُبوا ِبَما ُيَؤاِخذُهمْ  َلوْ ﴿ 5 58  الكهف ﴾اْلَعَذاب َلُهمْ  َلَعج 

 5 84  مريم ﴾َعدا َلُهمْ  َنُعدّ  ِإنَما َعَلْيِهمْ  َتْعَجل َفَال ﴿

 5 114 طه ﴾َوْحُيهُ  ِإَلْيكَ  ُيْقَضى َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ِباْلُقْرآنِ  َتْعَجلْ  َوَال ﴿

 5 84 طه ﴾ِلَتْرَضىَ  َربّ  ِإَلْيكَ  َوَعِجْلتُ  َأَثِري َعَلىَ  ُأْوالءِ  ُهمْ  َقالَ ﴿

 6،16 83 طه ﴾ ُموَسىَ  َيا َقوِمكَ  َعن َأْعَجَلكَ  َوَما﴿

 َأن َقْبلِ  ِمن ِباْلُقْرآنِ  َتْعَجلْ  َوَال  ۗ◌  اْلَحق  اْلَمِلكُ  اللهُ  َفَتَعاَلى﴿ 

 ﴾ِعْلًما ِزْدِني رب  َوُقل ۖ◌  َوْحُيهُ  ِإَلْيكَ  ُيْقَضىٰ 

 23 114 طه

 15،16 20 طه ﴾ ُموَسىَ  َيا َقوِمكَ  َعن ْعَجَلكَ أَ  َوَما﴿

 20 84 طه ِلَتْرَضى َرب  ِإَلْيكَ  َوَعِجْلتُ  َأَثِري َعَلى ُأوَالءِ  ُهمْ  َقالَ ﴿ 

 َأن َقْبلِ  ِمن ِباْلُقْرآنِ  َتْعَجلْ  َوَال  ۗ◌  اْلَحق  اْلَمِلكُ  اللهُ  َفَتَعاَلى﴿ 

 ﴾ِعْلًما ِزْدِني رب  َوُقل ۖ◌  َوْحُيهُ  ِإَلْيكَ  ُيْقَضىٰ 

  114 طه

،6،12 37  األنبياء ﴾َعَجلٍ  ِمنْ  اِإلْنَسانُ  ُخِلقَ ﴿

13،17 

  37    االنبياء  ﴾َتْسَتْعِجُلونِ  َفَال  آَياِتي َسُأِريُكمْ ﴿

 ِعْندَ  َيْوماً  َوإِن  َوْعَدهُ  اللهُ  ُيْخِلفَ  َوَلنْ  ِباْلَعَذابِ  َوَيْسَتْعِجُلوَنكَ ﴿

 ﴾ َتُعدونَ  ِمما َسَنةٍ  َكَأْلفِ  َربكَ 

 28،5 47 الحج

 28 37 الحج ِعْندَ  َيْوماً  َوإِن  َوْعَدهُ  اللهُ  ُيْخِلفَ  َوَلنْ  ِباْلَعَذابِ  َوَيْسَتْعِجُلوَنكَ ﴿
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 ﴾ َتُعدونَ  ِمما َسَنةٍ  َكَأْلفِ  َربكَ 

 19 61 نالمؤمنو  ﴾ َساِبُقونَ  َلَها َوُهمْ  اْلَخْيَراتِ  ِفي ُيَساِرُعونَ  ُأْوَلِئكَ ﴿

  5 204  الشعراء ﴾َيْسَتْعِجُلونَ  أَفِبَعَذاِبَنا﴿

 4 46 النمل ﴾ۖ◌  اْلَحَسَنةِ  َقْبلَ  ِبالسيَئةِ  َتْسَتْعِجُلونَ  ِلمَ  َقْومِ  َيا َقالَ ﴿

 4 72 النمل  ﴾َتْسَتْعِجُلونَ  الِذي َبْعُض  َلُكم َرِدفَ  َيُكونَ  َأن َعَسىٰ  ُقلْ ﴿

 مْمِطُرَنا َعاِرٌض  َهَذا َقاُلوا َأْوِدَيِتِهمْ  مْستَْقِبلَ  َعاِرضاً  َرَأْوهُ  َفَلما﴿

 ُكل  ُتَدمرُ ) 24( َأِليمٌ  َعَذابٌ  ِفيَها ِريحٌ  ِبهِ  اْسَتْعَجْلُتم َما ُهوَ  َبلْ 

  ﴾َمَساِكُنُهمْ  ِإال  ُيَرى الَ  َفَأْصَبُحوا َربَها ِبَأْمرِ  َشْيءٍ 

  38  25  النمل

 لَجاَءُهمُ  مَسمى َأَجلٌ  َوَلْوَال  ۚ◌  اْلَعَذابِ بِ  َوَيْسَتْعِجُلوَنكَ ﴿

 ﴾اْلَعَذابُ 

 5 53 العنكبوت

  5  54  العنكبوت  ﴾ِباْلَكاِفِرينَ  َلُمِحيَطةٌ  َجَهنمَ  َوإِن  ِباْلَعَذابِ  َيْسَتْعِجُلوَنكَ ﴿

  33  24  سبأ  ﴾َصاِدِقينَ  ُكنُتمْ  ِإن اْلَوْعدُ  َهَذا َمَتى َوَيُقوُلونَ ﴿

  49    فاطر  ﴾ َيْسَتْعِجُلونَ  اِبَناَأَفِبَعذَ ﴿

 25 60  غافر ﴾َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوِني َربُكمُ  َوَقالَ ﴿

 26 27 ق ﴾ َبِعيدٍ  َضاللٍ  ِفي َكانَ  َوَلِكنْ  َأْطَغْيُتهُ  َما َربَنا َقِريُنهُ  َقالَ ﴿

 َبْيَنُكمْ  َفاُخرٌ َوتَ  َوِزيَنةٌ  َوَلْهوٌ  َلِعبٌ  الدْنَيا اْلَحَياةُ  َأنَما اْعَلُموا﴿

  ،﴾ اْألَْمَوالِ  ِفي َوَتَكاُثرٌ 

  36  20  الحديد

﴿ ِذينَ  َفِإن5 59 الذاريات َفال َأْصَحاِبِهمْ  َذُنوبِ  ِمْثلَ  َذُنوًبا َظَلُموا ِلل 
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 ﴾َيْسَتْعِجُلونِ 

 8 14 الذاريات ﴾   َتْسَتْعِجُلونَ  ِبهِ  ُكنُتم الِذي َهَذا﴿

 26 82 ص ﴾َأْجَمِعينَ  همْ َألُْغِوَين َفِبِعزِتك﴿

لْ  َربَنا َوَقاُلوا﴿ َنا َلَنا َعج6،11 16 ص ﴾اْلِحَسابِ  َيْومِ  َقْبلَ  ِقط 

 26 82 ص ﴾َأْجَمِعينَ  َألُْغِوَينهمْ  َفِبِعزِتك﴿

 5 18 الشورى ﴾ۖ◌  ِبَها ُيْؤِمُنونَ  َال  الِذينَ  ِبَها َيْسَتْعِجلُ ﴿

  31  24  محمد  ﴾َأْقَفاُلَها ُقُلوبٍ  َعَلى َأمْ  نَ اْلُقْرآ َيَتَدبُرونَ  َأَفال﴿

لَ  َتْأُخُذوَنَها َكِثيَرةً  َمَغاِنمَ  اللهُ  َوَعَدُكمُ ﴿ 5 20 الفتح ﴾َلُكمْ  َفَعج 

 6 24 األحقاف ﴾َأِليمٌ  َعَذابٌ  ِفيَها ِريحٌ  ِبهِ  اْسَتْعَجْلُتم َما ُهوَ  َبلْ ﴿

  35 األحقاف ﴾ۚ◌  لُهمْ  َتْسَتْعِجل َوَال  الرُسلِ  ِمنَ  اْلَعْزمِ  ُأوُلو َفاْصِبْرَكَماَصَبرَ ﴿

 10 24 حقافاأل ﴾َأِليمٌ  َعَذابٌ  ِفيَها ِريحٌ  ِبهِ  اْسَتْعَجْلُتم َما﴿

 مْمِطُرَنا َعاِرٌض  َهَذا َقاُلوا َأْوِدَيِتِهمْ  مْستَْقِبلَ  َعاِرضاً  َرَأْوهُ  َفَلما﴿

 ،﴾  َأِليمٌ  َعَذابٌ  يَهافِ  ِريحٌ  ِبهِ  اْسَتْعَجْلُتم َما ُهوَ  َبلْ 

 28 24 حقافاأل

 مْمِطُرَنا َعاِرٌض  َهَذا َقاُلوا َأْوِدَيِتِهمْ  مْستَْقِبلَ  َعاِرضاً  َرَأْوهُ  َفَلما﴿

 ﴾ َأِليمٌ  َعَذابٌ  ِفيَها ِريحٌ  ِبهِ  اْسَتْعَجْلُتم َما ُهوَ  َبلْ 

 28 34 حقافاأل

 28 34 حقافاأل ﴾ َأِليمٌ  َعَذابٌ  َهاِفي ِريحٌ  ِبهِ  اْسَتْعَجْلُتم َما ُهوَ  َبلْ ﴿

 ﴿ ُهم ۚ◌  َفَأطاعوهُ  َقوَمهُ  َفاسَتَخف29 54 الزخرف ﴾ ٰفِسقينَ  َقوًما كانوا ِإن 
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 6 24 األحقاف ﴾َأِليمٌ  َعَذابٌ  ِفيَها ِريحٌ  ِبهِ  اْسَتْعَجْلُتم َما ُهوَ  َبلْ ﴿

  35 األحقاف ﴾ۚ◌  لُهمْ  َتْسَتْعِجل َوَال  الرُسلِ  ِمنَ  اْلَعْزمِ  ُأوُلو َفاْصِبْرَكَماَصَبرَ ﴿

 10 24 حقافاأل ﴾َأِليمٌ  َعَذابٌ  ِفيَها ِريحٌ  ِبهِ  اْسَتْعَجْلُتم َما﴿

 مْمِطُرَنا َعاِرٌض  َهَذا َقاُلوا َأْوِدَيِتِهمْ  مْستَْقِبلَ  َعاِرضاً  َرَأْوهُ  َفَلما﴿

 ،﴾  ِليمٌ أَ  َعَذابٌ  ِفيَها ِريحٌ  ِبهِ  اْسَتْعَجْلُتم َما ُهوَ  َبلْ 

 28 24 حقافاأل

 مْمِطُرَنا َعاِرٌض  َهَذا َقاُلوا َأْوِدَيِتِهمْ  مْستَْقِبلَ  َعاِرضاً  َرَأْوهُ  َفَلما﴿

 ﴾ َأِليمٌ  َعَذابٌ  ِفيَها ِريحٌ  ِبهِ  اْسَتْعَجْلُتم َما ُهوَ  َبلْ 

 28 34 حقافاأل

 َلُهمْ  َتْسَتْعِجلْ  َال وَ  الرُسلِ  ِمنَ  اْلَعْزمِ  ُأوُلو َصَبرَ  َكَما َفاْصِبْر ﴿

 َنَهارٍ  ِمنْ  َساَعةً  ِإال  َيْلَبُثوا َلمْ  ُيوَعُدونَ  َما َيَرْونَ  َيْومَ  َكَأنُهمْ  ۚ◌ 

  ﴾اْلَفاِسُقونَ  اْلَقْومُ  ِإال  ُيْهَلكُ  َفَهلْ  ۚ◌  َبَالغٌ  ۚ◌ 

  33  35  حقافاأل

 24 21 ةالقيام .﴾ ناِضَرةٌ  َيْوَمِئذ ُوُجوهٌ ﴿

 24 21 ةالقيام .﴾ اِضَرةٌ ن  َيْوَمِئذ ُوُجوهٌ ﴿

 5 20 ةالقيام ﴾اْلَعاِجَلةَ  ُتِحبونَ  َبلْ  َكال﴿

 5 16 ةالقيام ﴾ِبهِ  ِلَتْعَجلَ  ِلَساَنكَ  ِبهِ  ُتَحركْ  ال﴿

 23 21 ةالقيام ،﴾ اْلَعاِجَلةَ  ُتِحبونَ  َبلْ  َكال﴿

 24 21 ةالقيام .﴾ ناِضَرةٌ  َيْوَمِئذ ُوُجوهٌ ﴿

 24 21 ةالقيام .﴾ ناِضَرةٌ  ذَيْوَمئِ  ُوُجوهٌ ﴿

 26 82 ص ﴾َأْجَمِعينَ  َألُْغِوَينهمْ  َفِبِعزِتك﴿
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لْ  َربَنا َوَقاُلوا﴿ َنا َلَنا َعج6،11 16 ص ﴾اْلِحَسابِ  َيْومِ  َقْبلَ  ِقط 

 26 82 ص ﴾َأْجَمِعينَ  َألُْغِوَينهمْ  َفِبِعزِتك﴿

 ُهوَ  ِإنهُ  ۖ◌  ِباللهِ  َفاْسَتِعذْ  ْزغٌ نَ  الشْيَطانِ  ِمنَ  َينَزَغنكَ  َوإِما﴿

 .﴾  اْلَعِليمُ  السِميعُ 

 31 36 فصلت

 5 18 الشورى ﴾ۖ◌  ِبَها ُيْؤِمُنونَ  َال  الِذينَ  ِبَها َيْسَتْعِجلُ ﴿

لَ  َتْأُخُذوَنَها َكِثيَرةً  َمَغاِنمَ  اللهُ  َوَعَدُكمُ ﴿ 5 20 الفتح ﴾َلُكمْ  َفَعج 

 ﴿ ُهم ۚ◌  َأطاعوهُ فَ  َقوَمهُ  َفاسَتَخف29 54 الزخرف ﴾ ٰفِسقينَ  َقوًما كانوا ِإن 

 السَماءِ  َكَعْرضِ  َعْرُضَها َوَجنةٍ  َربُكمْ  ِمنْ  َمْغِفَرةٍ  ِإَلىٰ  َساِبُقوا﴿

ِلكَ ۚ◌ َوُرُسِلهِ  ِباللهِ  آَمُنوا ِللِذينَ  ُأِعدتْ  َواْألَْرضِ   اللهِ  َفْضلُ  ذَٰ

 ،﴾ اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو هُ َوالل ۚ◌ َيَشاءُ  َمنْ  ُيْؤِتيهِ 

،19،20 21 الحديد

21 

 11 25 الحاقة ﴾ َظْهِرهِ  َوَراء ِكَتاَبهُ  ُأوِتيَ  َمنْ  َوَأما﴿ 

﴿ ونَ  َهؤَُالء ِإن16 ،5 27 اإلنسان ﴾ثَِقيًال  َيْوًما َوَراءُهمْ  َوَيَذُرونَ  اْلَعاِجَلةَ  ُيِحب 

 12 10 االنشقاق ﴾ِبِشَماِلهِ  ِكتَاَبهُ  ُأوِتيَ  منْ  وأما﴿

 17 40 النازعات ﴾اْلَهَوى َعنِ  النْفَس  َوَنَهى َربهِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ  َوَأما﴿

 ِإلَـهِ ﴾ ٢﴿ الناسِ  َمِلكِ ﴾ ١﴿ الناسِ  ِبَرب  َأُعوذُ  ُقلْ )

 ُيَوْسِوُس  الِذي﴾ ٤﴿ اْلَخناسِ  اْلَوْسَواسِ  َشر  ِمن﴾ ٣﴿الناسِ 

 ) .﴾٦﴿ َوالناسِ  اْلِجنةِ  ِمنَ ﴾ ٥﴿ سِ النا ُصُدورِ  ِفي

 27 4-1 الناس
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  فهرس اآلحاديث

  الصفحه  الحـــــــــــــديث

 الصالة عن أشغلونا ناراً  وقبورهم بيوتهم اهللا مأل: " وسلم عليه اهللا صلى الرسول قال

  ...الشمس غابت حتى الوسطى

24  

 في وسلم عليه اهللا صلى هللا ورسول يصلي المسجد دخل رجالً  ان: " هريرة ابي عن

  ....عليه فسلم فجاء المسجد، ناحية

24  

  26  الشيطان من والعجلة اهللا من التأني: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

 دعاه يفذه أن على قادر وهو عيظاً  كظم من: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال

  رؤوس على اهللا

30  

  33  ل اآلخرةالتؤدة في كل شيء إال في عم

 34  الصالة على وقتها: "العمل أحب إلى اهللا؟ قالأي  

  34  ال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

  38  مأل اهللا بيوتهم وقبورهم نارًا أشغلونا عن الصالة الوسطى حتى غابت الشمس

 أقول كنت نعم،: قال" إياه؟ تسأله أو بشيء تدعو كنت هل: "اهللا رسول له قال

  ...اللهم

39  

  40  أن رجًال دخل المسجد يصلي ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في ناحية المسجد

  40  بالقنوت في الصالة وهو الخشوع والطمأنينة وطول الركوع

  41  ألحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستحب لي
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نعم ، قلت ومعك يا رسول اهللا ؟قال نعم ، لكن ربي أعانني : قال: ومع كل إنسان

  يه حتى أسلمعل

42  

  42  التأني من اهللا والعجلة من الشيطان

  47  ال تدعوا على أنفسكم وال تدعوا على أوالدكم وال تدعوا على

  48  من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه دعاه اهللا على رؤوس الخالئق

  49  ثم غلبني ما أجد

قول اللھم ما كنت معاقبي كنت أ ،نعم :قال  "ھل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه ؟":(

  تستطيعه أوHن ( H تطيقه اسبح" :فقال رسول ( ،به باMخرة فعجله لي في الدنيا 

58  

  62  يرحم ( موسى لو كان صبر لقص علينا خبرھما

  65  لق قد منعوا الصدقةصطيا رسول ( إن بني الم

  66  توبةالندم 

  70  فقتلوه وأخذوا الغنيمة

  71  نا إH ليتعوذ مناما سلم علي

  74  مرة أيھا الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب في اليوم مائة يا

سبحان اهللا هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة والذي نفسي بيده " 

  لتركبن سنن من كان قبلكم

79  

ل فلم ليس الخبر كالمعاينة، وٕان اهللا عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العج

  ُيلِق األلواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى األلواح فانكسرت

84  
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الذي على الناس راٍع وهو مسؤول عن  فاألميركلكم راٍع وكلم مسؤوٌل عن رعيته 

  رعيته

89  
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  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم 

: تحقيـق ،تفسـير القـرآن العظـيم): ه327:ت(ابن أبو حاتم، عبد الرحمن بن محمـد الـرازي  .1

 ).ه2/1419ط(مكتبة نزار الباز، : أسعد الطيب، المملكة العربية السعودية

، تفسـير يحيـى بـن سـالم): ه200:ت(ابن أبي ثعلبة، يحيـى بـن سـالم اإلفريقـي القيروانـي  .2

 ).ه2/1425ط(دار الكتب العلمية، : هند شلبي، بيروت: ج، تحقيق2

حســـن : ، بعنايـــةالخـــاطرصـــيد : )ه597: ت(ابـــن الجـــوزي، جمـــال عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي .3

 ).ه1425/ط(دار القلم، : سويدان، دمشق

فــتح القــدير الجــامع بــين فنــي ): ه125:ت(ابـن الجــوزي، عبـد الــرحيم بــن علـي بــن محمـد  .4

 .دار الفكر: ج، بيروت5، الرواية والدراية في علم التفسير

عبــد : حقيـق، تالتسـهيل لعلــوم التنزيـل): ه741:ت(ابـن جـزي، محمـد بـن أحمــد الغرنـاطي  .5

 ).ه1/1416ط(دار األرقم بن أبي األرقم، : اهللا الخالدي، بيروت

فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح ): ه852:ت(ابـــن حجـــر العســـقالني، احمـــد بـــن علـــي الشـــافعي .6

 . دار المعرفة: محب الدين الخطيب، بيروت: مج، تحقيق31، البخاري

 ،)تفسـير ابـن زمنـين( تفسـير القـرآن العزيـز): ه399: ت(ابن زمنين، محمد بن عبـد اهللا  .7

الفــاروق الحديثــة، : حســين بــن عكاشــة ومحمــد بــن مصــطفى الكنــز، مصــر: مــج، تحقيــق5

 ).ه1/1423ط(

ج، 11، المحكــم والمحــيط األعظــم): ه458: ت(ابــن ســيدة ، علــي بــن اســماعيل المرســي  .8

 ).ه1/1412ط(دار الكتب العلمية، : عبد الحميد هنداوي، بيروت: تحقيق
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 اللبــاب فــي علــوم الكتــاب،): هـــ775:ت(ين عمــر بــن علــي الحنبلــي ابــن عــادل، ســراج الــد .9

دار الكتـــــــب العلميـــــــة، : عـــــــادل عبـــــــد الموجـــــــود وعلـــــــي معـــــــوض، بيـــــــروت: ج، تحقيـــــــق20

 ).هـ1/1419ط(

دار سـحنون : ج، تونس30، التحرير والتنوير): ه1284: ت(ابن عاشور، محمد الطاهر  .10

 .م1997للنشر والتوزيع، 

ج، 4 تفســـير ابـــن عرفـــه،): ه803:ت(التونســـي المـــالكي ابـــن عرفـــة ، محمـــد بـــن محمـــد  .11

 ).ه1/1429ط(دار الكتب العلمية، : جالل االسيوطي، بيروت: تحقيق

المحـــرر الـــوجيز فـــي تفســـير ): ه546: ت(ابــن عطيـــة، عبــد الحـــق بــن غالـــب األندلســي  .12

عبــد الســالم عبــد الشــافي محمــد، لبنــان، دار الكتــب العلميــة، : ج، تحقيــق5، الكتــاب العزيــز

 ).ه1/1413ط(

عبد : ، تحقيق6ج معجم مقاييس اللغة،): هـ395:ت(ابن فارس، أحمد بن فارس القزويني  .13

 .هـ1399دار الفكر، : السالم محمد هارون، بيروت

تفســير ابــن (تفســير القــرآن العظــيم ): هـــ774:ت(إســماعيل بــن عمــر الدمشــقي : ابــن كثيــر .14

 ).ه2/1420ط( سامي بن محمد سالمة، دار طيبة،: ج، تحقيق8، )كثير

محمد فـؤاد : ج، تحقيق2، سنن ابن ماجه) ه273:ت(ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني  .15

 . عبد الباقي، دار إحياء الكتاب العربي

اآلداب الشـــرعية والمـــنح ): ه763:ت(ابـــن مفلـــح، محمـــد بـــن فـــرج شـــمس الـــدين المقدســـي  .16

 . ج، عالم الكتب3 الراعية،

: ج، بيروت15، لسان العرب): هـ711:ت(ي المصري ابن منظور، محمد بن مكرم اإلفريق .17

  ).هـ3/1414ط(دار صادر، 
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علـي : ج، تحقيـق2،  التبيان فـي إعـراب القـرآن): ه616:ت(عبد اهللا بن الحسن العكبـري  .18

 . محمد البجاوي،علي الباجي، الحلبي وشركاه

نـي، محمد سيد الكيال: ، تحقيقالمفردات في غريب القرآن): ه502:ت(الحسين بن محمد  .19

 .دار المعرفة: لبنان

: ، تحقيــقروضــة العقــالء ونزهــة الفضــالء): ه354:ت(محمــد بــن حبــان الــدرامي البســتي  .20

 ).ه\1/139ط(دار الكتب العلمية، : محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت

عــــادل عبــــد : ج، تحقيــــق8 البحــــر المحــــيط،): ه745: ت(محمــــد بــــن يوســــف األندلســــي  .21

 ).ه1/1422ط(دار الكتب العلمية،  :الموجود وعلي معوض، لبنان

محمــد : ، تحقيــقســنن أبــو داوود): ه275: ت(ســليمان بــن األشــعث السجســتاني األزدي  .22

 . محيي الدين، دار الفكر

 .ج، دار الفكر العربي10 زهرة التفاسير،): هـ1394:ت(محمد بن أحمد بن مصطفى  .23

لـوغ النهايـة فـي علـم الهداية الـى ب): ه437:ت(مكي بن أبي طالب بن محمد بن مختار  .24

ج، تحقيــــق الشــــاهد 13، معــــاني القــــرآن وتفســــيره وأحكامــــه وجميــــل مــــن فنــــون علومــــه

 ).ه1/1429ط(البوشيخي، جامعة الشارقة، 

محمـــد : ، تحقيـــقالفـــروق اللغويـــة): ه395:ت( العســـكريالعســـكري، الحســـن بـــن عبـــد اهللا  .25

 .دار العلم والثقافة: سالم، القاهرة

ج، مؤسســة ســجل 11، الموســوعة القرآنيــة): ه414:ت(اعيل األبيــاري، إبــراهيم بــن إســم .26

 .ه1405العرب، 

مســند اإلمــام أحمــد بــن ): ه241:ت(أحمــد بــن حنبــل، محمــد بــن هــالل بــن أســد الشــيباني  .27

 ).ه1/1421ط(تحقيق شعيب أرناؤوط وعادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة،  حنبل،
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تفسـير  ):هــ1354:ت(لـدين ، محمد رشـيد بـن علـي بـن محمـد شـمس الـدين بـن بهـاء ارضا .28

 .م1990الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، ج12،)تفسير القرآن الحكيم(المنار

تـاج ): هــ1205:ت(، الملقب بمرتضـى، محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق الحسـيني الزبيدي .29

 .مجموعة من المحققين، دار الهداية: تحقيق ،من الجواهر القاموس العروس

ــل بــن ســليمان،): ه150:ت(اتــل بــن ســليمان األزدي، أبــو الحســن، مق .30 ج، 3 تفســير مقات

 ).ه1/1423ط(دار الكتب العلمية، : أحمد فريد، بيروت: تحقيق

محمــد : ج، تحقيــق8 تهــذيب اللغــة،): ه370:ت(األزهــري، أبــو منصــور، محمــد بــن أحمــد  .31

 ).م1/2001ط(دار إحياء التراث العربي، : عوض مرعب، بيروت

المفردات في ): ه502:ت(مد، المعروف بالراغب األصفهاني األصفهاني، الحسين بن مح .32

 . دار المعرفة: محمد سيد الكيالني، لبنان: تحقيق غريب القرآن،

ج، 2 صـــحيح الجـــامع الصـــغير وزياداتـــه،): ه1420:ت(محمـــد ناصـــر الـــدين، : األلبــاني .33

 . المكتب اإلسالمي

 أللبــاني فــي العقيــدة،موســوعة ا): ه1420:ت(األلبـاني، محمــد ناصـر الــدين بـن الحجــاج  .34

 ).ه1/1431ط(مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية، : ج، اليمن9

ـــدين بـــن نالحـــاج  .35 ـــث الصـــحيحة ): ه1420:ت(األلبـــاني، محمـــد ناصـــر ال سلســـلة األحادي

 ).ه1/1415ط(مكتبة المعارف، : ج، الرياض6، وشيء من فقهها فوائدها

دار بـــــاوزير، : ج، جـــــدة12، حيـــــانالتعليقـــــات الحســـــان علـــــى صـــــحيح ابـــــن األلبـــــاني،  .36

 ).ه1/1424ط(

روح المعاني في تفسير القرآن ): ه127:ت(اآللوسي، شهاب الدين السيد محمد البغدادي  .37

 . دار إحياء التراث العربي: ج، بيروت30، العظيم والسبع المثاني
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فــتح الــرحمن بكشــف مــا يلتــبس فــي ): ه926:ت(األنصــاري، زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد  .38

 ).ه1/1403ط(محمد الصابوني، بيروت، دار القرآن الكريم، : تحقيق ،القرآن

الجامع المسند الصحيح المختصـر مـن ): ه256:ت(البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي .39

: مـج، تحقيـق6، )صـحيح البخـاري(أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وسننه وأيامه 

 ).ه3/1407ط(دار ابن كثير، : مصطفى ديب البغا، بيروت

تفســـير (معـــالم التنزيـــل فـــي تفســـير القـــرآن  ):ه516:ت(البغـــوي، الحســـن بـــن مســـعود  .40

دار إجيــــــاء التــــــراث العربــــــي، : عبــــــد الــــــرازق المهــــــدي، بيــــــروت: ج، تحقيــــــق5، )البغــــــوي

 ).1/1420ط(

ج، 8، نظم الـدر فـي تناسـب اآليـات والسـور): ه855:ت(البقاعي، برهان الدين بن عمر  .41

 . م1995-ه1415دار الكتب العلمية، : لمهدي، بيروتعبد الرازق غالب ا: تحقيق

ــل وأســرار ): ه685:ت(البيضــاوي، ناصــر الــدين عبــد اهللا بــن عمــر الشــيرازي  .42 ــوار التنزي أن

 .ه1416دار الفكر،: عرفان العشا، بيروت: مج، تحقيق5 ،)تفسير البيضاوي(التأويل 

محمــد : ج، تحقيــق10 الســنن الكبــرى،): ه458:ت(البيهقــي، أحمــد بــن الحســين بــن علــي  .43

 ).ه3/1424ط(دار الكتب العلمية، : عبد القادر عطا، بيروت

محمــد ناصــر : تحقيــق مشــكاة المصــابيح،): ه741:ت(التبريــزي، محمــد الخطيــب العمــري  .44

 . المكتب اإلسالمي: الدين األلباني، بيروت

أحمـد : ج، تحقيـق5، سـنن الترمـذي): ه279:ت(الترمذي، محمد بن عيسى بن الضـحاك  .45

مطبعــــة مصـــــطفى البـــــابي الحلبـــــي، : ر ومحمـــــد عبـــــد البــــاقي وٕابـــــراهيم عطـــــوة، مصـــــرشــــاك

 )ه5/1395ط(

الجـواهر الحسـان فـي تفسـير  ):ه875: ت(الثعالبي، عبد الـرحمن بـن محمـد بـن مخلـوف  .46

 . مؤسسة األعلمي للمطبوعات : ج، بيروت10، )تفسير الثعالبي(القرآن 
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الكشــف والبيــان فــي تفســير القــرآن ): ه427:ت(الثعلبــي، أحمــد بــن إبــراهيم النيســابوري  .47

دار إحيـاء التـراث : أبو محمـد بـن عاشـور، بيـروت: ج، تحقيق10 ،)تفسير الثعلبي(الكريم 

 ).هـ1/1422ط(العربي،

دار : بيـــروت تفســـير ســـفيان الثـــوري،): هـــ116ت(الثــوري، ســـفيان بـــن ســعد بـــن مســـروق  .48

 ).ه1/1403ط(الكتب العلمية، 

، تحقيـــق إبـــراهيم األبيـــاري، التعريفـــات): ه816:ت(علـــي الجرجـــاني، علـــي بـــن محمـــد بـــن  .49

 ).ه1/1405ط(دار الكتاب العربي، : بيروت

ج، 5، أيســـر التفاســـير لكـــالم العلـــي الكبيـــر: الجزائـــري، جـــابر بـــن موســـى بـــن عبـــد القـــادر .50

 ،)ه5/1424ط(مكتبة العلوم والحكم، : المدينة المنورة

عبـد : ج، تحقيـق3، أحكـام القـرآن): هــ370:ت(الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الـرازي  .51

 ).هـ1/1415ط(دار الكتب العلمية، : السالم محمد علي شاهين، بيروت

خضـــر . د: إشـــراف) رســـالة ماجســتير(  التثبيـــت فـــي القـــرآن الكــريم: حســين، محمـــد أحمــد .52

 .م2011سوندك، جامعة النجاح الوطنية ، 

ــي بر ): ه1156:ت(الحنفــي، محمــد بــن محمــد بــن مصــطفى بــن عثمــان  .53 ــة ف ــة محمودي يق

 . ه1384ج، مطبعة الحلبي، بيروت، 4، شرح طريقة محمدية وشريعة سيرة أحمدية

لبـاب التأويــل ): ه741: ت(الخـازن، أبـو الحسـن، عـالء الـدين علـي بـن محمـد بـن إبـراهيم  .54

 )ه1/1415ط(دار الكتب العلمية، : بيروت في معاني التنزيل،

لبــاب التأويــل فــي معـــاني  ):ه741:ت(ادي الخــازن، عــالء الــدين علــي بــن إبــراهيم البغـــد .55

 .ه1399دار الفكر، : ج، بيروت7 ،)تفسير الخازن(التنزيل 
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دار القلـــــم، : ، دمشــــقالقــــرآن ونقـــــض مطــــاعن الرهبــــان: الخالــــدي، صــــالح عبــــد الفتــــاح .56

 ).ه1/1428ط(

، روح البيـــان): ه1127:ت(الخلــوتي، إســماعيل حقـــي بــن مصـــطفى االســتانبولي الحنفـــي  .57

 .فكردار ال: بيروت

المكتبـة :  ، بيـروتمفيد العلـوم ومبيـد الهمـوم): ه383:ت(الخوارزمي، محمد بن العباس  .58

 .العنصرية

دار : ج، ســوريا10، إعــراب القــرآن الكــريم وبيانــه): ه1403: ت(الــدرويش، محيــي الــدين  .59

 .اإلرشاد للشؤون الجامعية

ــريم: الــدعاس، أحمــد عبيــد وآخــرون .60 ــرآن الك ر ودار الفــارابي، دار المنيــ: ، دمشــقإعــراب الق

 ).هـ1/1425ط(

تفســير الفخــر (مفــاتيح الغيــب ): ه606:ت(محمــد بــن عمــر، الملقــب بفخــر الــدين : الـرازي .61

 ).ه1/1421ط(دار الكتب العلمية، : ج، بيروت32، )الرازي

يوســف الشــيخ : ، تحقيــقمختــار الصــحاح): هـــ666: ت(الــرازي، محمــد أبــي بكــر الحنفــي  .62

 )هـ5/1420ط(، المكتبة العصري: محمد، بيروت

: ج، بيـروت5،  معـاني القـرآن وٕاعرابـه): ه311: ت(الزجاج، إبراهيم بن سـري بـن سـهيل  .63

 ). ه1/1408ط(عالم الكتب، 

ج، 30 التفســـير المنيـــر فـــي العقيـــدة والشـــريعة والمـــنهج،: الزحيلـــي، وهبـــة بـــن مصـــطفى .64

 ).ه2/1418ط(دار الفكر المعاصر، : بيروت

 )هـ1/1422ط(دار الفكر، : مج، دمشق3، ر الوسيطالتفسي: الزحيلي، وهبة بن مصطفى .65
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 البرهان فـي علـوم القـرآن،): ه794:ت(الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن بهادر  .66

 ).ه1/1376ط(محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، : ج، تحقيق4

، دار العلـــم األعـــالم): ه1396:ت(الزركلــي، خيـــر الـــدين بـــن محمــود بـــن علـــي بـــن فــارس  .67

 ).م15/2002ط(للماليين، 

الكشـاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون األقاويـل ): ه538: ت(الزمخشري، محمد بـن عمـر  .68

 .دار إحياء التراث العربي: عبد الرازق المهدي، بيروت: ج، تحقيق4، في وجوه التأويل

مــد مح: تحقيــق ،)نزهــة القلــوب(غريــب القــرآن ) 330: ت(السجســتاني، محمــد بــن غزيــري  .69

 ).ه1/1416ط(دار قتيبية، : أديب عبد الواحد سوريا

تيســير الكــريم الــرحمن فــي تفســير كــالم ): هـــ1376:ت(عبــد الــرحمن بــن ناصــر : الســعدي .70

مؤسسـة الرسـالة : عبد الرحمن بن معال اللويحق بيـروت: ، تحقيق)تفسير السعدي(المنان، 

 ).ه1/1420ط(

بحــر (فســير الســمرقندي المســمى ت ):ه367:ت(الســمرقندي، نصــر بــن محمــد بــن أحمــد  .71

 . دار الفكر: محمود مطرجي، بيروت: ج، تحقيق3 ،)العلوم

تنبيه الغافلين بأحاديث سيد األنبياء ): ه373:ت(السمرقندي، نصر بن محمد بن إبراهيم  .72

 ).ه3/1421ط(دار ابن كثير، : يوسف علي، بيروت: ، تحقيق والمرسلين

تفســير ): هـــ489:ت(ار ابــن أحمــد المــروزي، الســمعاني، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــ .73

 ).هـ1/1418ط(دار الوطن، : ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس، الرياض: تحقيق القرآن،

الدر المنثور فـي التفسـير ): ه911:ت(السيوطي، جالل الدين ، عبد الرحمن بن أبي بكر .74

 . دار الفكر: ج، بيروت8، المأثور
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ـــد .75 ج، 4، تفســـير الســـراج المنيـــر): ه977: ت(ين الشـــربيني، محمـــد بـــن أحمـــد، شـــمس ال

 .دار الكتب العلمية: بيروت

ـــريم ): ه1418:ت(الشـــعراوي، محمـــد متـــولي  .76 ـــرآن الك تفســـير (المنتخـــب مـــن تفســـير الق

 .1دار العودة، ط: بيروت ،)الشعراوي

أضــواء البيــان فــي إيضــاح ): ه1393:ت(الشــنقيطي، محمــد األمــين بــن محمــد المختــار  .77

 .م1995-ه1415دار الفكر، : مكتب البحوث والدراسات، بيروت: تحقيق القرآن بالقرآن،

ــر مــن مجــالس ): ه1393:ت(الشــنقيطي، محمــد األمــين بــن محمــد المختــار  .78 العــذب النمي

خالــــد الســــبت، مكــــه المكرمــــه دار عــــالم الفوائــــد، : ج، تحقيــــق5الشــــنقيطي فــــي التفســــير، 

 ).ه2/1426ط(

ــه،الجــ): ه1376:ت(الصــافي، محمــد عبــد الــرحيم  .79  دول فــي إعــراب القــرآن وصــرفه وبيان

 ).ه4/1418ط(دار الرشيد، : ج، دمشق3

تفســـير (جـــامع البيـــان عـــن تأويـــل آي القـــرآن ): ه310: ت(الطبـــري، محمـــد بـــن جريـــر  .80

 ).ه1/1420ط(أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، : ج، تحقيق24، )الطبري

 . القاهرة، دار نهضة مصر ج،15، التفسير الوسيط للقرآن الكريم: الطنطاوي، محمد سيد .81

ج، 6، بيـــان المعـــاني): ه1398: ت(العـــاني، عبـــد القـــادر مـــال حـــويش محمـــود آل غـــازي .82

 ).ه1/1882ط(دار الترقي، : دمشق 
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Abstract 

This study aims at shedding light on the topic of Haste and showing its 

effects on community and individuals and determining its causes. 

I chose this topic because many people find it ambiguous and they cannot 

distinguish between the good and bad Haste. 

The researcher followed an inductive and analytical approach in his study 

by combining the verses relate to Haste and interpreting them; and 

mentioning the scholars' and interpreters' sayings.    

The study consist of introduction, four chapters and a conclusion.  

The first chapter addresses the definition of Haste in language and in 

religion; and shows its meanings and indications in the Quranic context.  

In the second chapter, the researcher explained the Haste kinds. and   

showed the results of Haste in the third chapter.  

The fourth chapter is applied study of the two types of Haste ( good and 

bad) in Quran. 
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The conclusion showed that among the most important findings and results 

that Muslim must slow down in the cases need that, and speed up in the 

cases need that. i.e to be wise in all situations.
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