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ملخص
يقوم ھذا البحث على دراسة الجانب النفسي عند األنبياء عليھم السالم ،من خالل انفعال
العجلة ،وانعكاساته على األقوال واألفعال والسلوك ،وتحليل ھذا االنفعال ،واإلفادة منه في مسيرة
الدعوة المعاصرة .اعتمد ھذا البحث تحديداً على المشاھد القرآنية ،التي عرضت لبعض المواقف
التي حصل فيھا انفعال العجلة لدى األنبياء عليھم السالم ،للوقوف على أسبابه واآلثار المترتبة
عليه .وتبين أن العجلة التي حصلت لبعض األنبياء عليھم السالم ،كانت من النوع المشروع الذي
ال يالم عليه البشر في العادة .وأن ھذا االنفعال لم يؤد إلى مخالفات شرعية جوھرية ،وإن حصل
بسببه بعض الخطأ اليسير المقبول على األنبياء باعتبارھم بشراً ،فسرعان ما كان التوجيه اإللھي
يصوب ويسدد .ومن خالل دراسة ھذا االنفعال في سلوك األنبياء عليھم السالم فإننا نلمس فيه
العديد من الجوانب التربوية التي تشكل نموذجا ھاديا يُحتذى به .فقد لمسنا من خالل تحليل ھذه
الظاھرة عند الصفوة المختارة أن العجلة التي ھي انفعال نفس ّي ينبغي أال تؤدي إلى االنحراف
عن المنھج الصحيح والجنوح إلى الخطيئة.
Abstract
This research is based on studying the psychological aspects of the
prophets through the fast reaction and its reflections on sayings, actions
and behavior, and analyzing these aspects in order to benefit from them
in the process of the contemporary call to Islam. Quran presented some
situations in which the prophets did fast reaction. It was indicated that the
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fast reaction which occurred to some prophets, may Allah's peace be
upon them, was a legitimate kind for which human beings are not
blamed. Also, this fast reaction did not lead to essential violations of the
religious law. If little mistake which is accepted from the prophets being
human, had occurred, some divine guidance would have corrected and
rectified it. Through studying this reaction in the prophets' behavior, we
perceive many educational aspects which form a guiding model to be
emulated. Also, shown that fast reaction, which is psychological
excitement, shouldn't lead to deviation from proper conduct.
المبحث األول :مفھوم العجلة وأقسامھا
أوالً :معنى العجلة
تكاد معاجم اللغة تجمع على أن العجلة في اللغ ة معناھ ا :الس رعة ،الت ي ھ ي ض د ال بطء).(١
وأصل العجلة :خشبة معترض ة عل ى البئ ر ،وال َغ رْ ب معل ق بھ ا) .(٢وھ ي ك ذلك :ط وق أو ق رص
قابل للدوران) .(٣وھذا ال َغرْ ب المعلق عل ى الخش بة وھ ذا الط وق ال ين تج أث را إال بتحريك ه حرك ة
س ريعة .وأم ا االس تعجال واإلعج ال والتعج ل فمعناھ ا واح د وھ و :االس تحثاث وطل ب العجل ة).(٤
ومن ه قول ه تع الى .(٥)(öΝä3În/u‘ zöΔr& óΟçFù=Éftãr&) :أي" :أس ابقتم قض اء ربك م واس تعجلتم إتي اني قب ل
الوقت الذي قدر به").(٦
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ابن منظور ،محمد بن مك رم :لس ان الع رب١٥ .م ج .ب ال طبع ة .بي روت :دار ص ادر .ب ال ت .ج١١ص.٤٢٥
الرازي ،محمد بن أبي بكر :مختار الصحاح .ط .١:بيروت :دار الكتاب العربي١٩٧٩ .م .ص .٤١٥الزبيدي،
محم د مرتض ى :ت اج الع روس م ن ج واھر الق اموس١٠ .م ج .ب ال طبع ة .بي روت :مكتب ة الحي اة .ب ال ت اريخ.
ج٨ص .٦الجوھري ،إسماعيل بن حماد :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية٧ .مج .ط .٣:بي روت :دار العل م
للمالي ين١٩٧٩ .م .ج٥ص .١٧٦٠الفيروزآب ادي ،محم د ب ن يعق وب :الق اموس المح يط٤ .م ج .ب ال طبع ة.
بيروت :دار الجيل .بال تاريخ .ج٤ص.١٢
اب ن األثي ر ،المب ارك ب ن محم د :النھاي ة ف ي غري ب الح ديث واألث ر٥ .م ج .تحقي ق :ط اھر ال زاوي ومحم ود
الطناخي بال طبعة .بيروت :المكتبة اإلسالمية .بال تاريخ .ج٣ص.١٨٦
مصطفى ،إبراھيم وآخرون :المعجم الوسيط .بال طبعة .القاھرة :مجمع اللغة العربية .بال تاريخ .ص.٥٨٦
ابن منظور :لسان العرب .ج١١ص.٤٢٥
سورة األعراف :اآلية .١٥٠
ابن عطية ،عبد الحق ب ن غال ب :المح رر ال وجيز ف ي تفس ير الكت اب العزي ز٦ .م ج .تحقي ق :عب د الس الم عب د
الشافي محمد .ط .٢ :بيروت :دار الكتب العلمية٢٠٠٧ .م .ج٢ص.٤٥٧
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وأما العجلة في االصطالح :فقد ع ّرفھا الراغب األصفھاني بأنھا" :طلب الشيء وتحرّيه قب ل
أوانه ،وھو من مقتضى الشھوة ،فلذلك صارت مذمومة في عامة القرآن الكريم حتى قي ل )العجل ة
من الشيطان(").(٢)(١
وطل ب الش يء قب ل أوان ه إنم ا ي دل عل ى ع دم الت أني أو الت روّي ،وھ ذا يش مل األم ور كلھ ا
تقريبا ،وال دافع لھ ذه العجل ة ھ و الش ھوة ف ي الغال ب الت ي إذا تح ّكم ت ب إرادة اإلنس ان حرفت ه ع ن
المسار الصحيح.
وھناك من فرّق بين العجلة والسرعة ،فجعل العجل ة مذموم ة ،والس رعة ممدوح ة ،وھ ذا م ا
فعله أبو ھالل العسكري حين قال" :العجلة :التقدم بالشيء قبل وقته وھو مذموم ،والسرعة :تق ديم
الش يء ف ي أق رب أوقات ه وھ و محم ود .ويش ھد ل ألول قول ه تع الى⎯ÏΒ Èβ#u™öà)ø9$$Î/ ö≅yf÷ès? Ÿωuρ) :
 ،(٣)(…çμã‹ômuρ šø‹s9Î) #©|Óø)ãƒ βr& È≅ö6s%وقوله تعالى ،(٤)(çνθè=Éf÷ètGó¡n@ Ÿξsù «!$# ãøΒr& #’tAr&) :وللثاني
وللثاني في قوله تعالى ).(٦)(٥)"(öΝà6În/§‘ ⎯ÏiΒ ;οtÏøótΒ 4’n<Î) (#þθããÍ‘$y™uρ
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جزء من حديث نصه "التأني من ﷲ والعجلة من الشيطان ،وما من شيء أكثر معاذير م ن ﷲ ،وم ا م ن ش يء
أحب إلى ﷲ من الحمد" رواه أبو يعلى في مسنده بتمامه ،والبيھقي ب دون "وم ا م ن ش يء أكث ر ".. .وص ححه
الھيثمي واأللباني .انظر :أبو يعلى ،أحمد بن علي الموصلي :مس ند أب ي يعل ى٧ .م ج .تحقي ق :مص طفى عط ا.
ط .١:بيروت :دار الكت ب العلمي ة١٩٩٨ .م .ح ديث رق م ) .(٤٢٤٠ج٣ص .٤٤٣البيھق ي ،أحم د ب ن الحس ين:
السنن الكبرى١٠ ،مج .بال طبعة .الھن د :مطبع ة مجل س دائ رة المع ارف العثماني ة١٣٣٥ .ھ ـ .ج١٠ص.١٠٤
الھيثمي ،علي بن أبي بكر :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد١٠ .مج .ط .٢:بيروت :دار الكتاب العربي .بال تاريخ.
ج٨ص .١٩األلب اني ،محم د ناص ر ال دين .سلس لة األحادي ث الص حيحة٨ .م ج .ب ال طبع ة .الري اض :مكتب ة
المعارف١٩٩٥ .م .حديث رقم ) .( ١٧٩٥ج ٤ص.٤٠٤
األصفھاني ،الحس ين ب ن محم د :المف ردات ف ي غري ب الق رآن .ب ال طبع ة .الق اھرة :المكتب ة التوفيقي ة .ب ال ت.
ص.٣٢٦
سورة طه :اآلية .١١٤
سورة النحل :اآلية ١
سورة آل عمران :اآلية ١٣٣
العس كري ،أب و ھ الل الحس ن ب ن عب د ﷲ ب ن س ھل :الف روق اللغوي ة .تحقي ق :محم د س ليم .الق اھرة :دار العل م
والثقافة .بال طبعة وتاريخ .ص٢٧٦
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غير أن ما ذكره أبو ھالل العسكري وتبعه في ه القرطب ي) (١غي ر مطّ رد ،ويع ارض م ا ج اء
في القرآن الكريم  ،إذ كيف نفھم قول ه تع الى عل ى لس ان موس ى علي ه الس المy7ø‹s9Î) àMù=Éftãuρ) :
‘ .(٢)(4©yÌ÷tIÏ9 Éb>uفال يعقل أن يقال :إن العجلة إلى ﷲ تعالى أمر مذموم.
وبالنظر في القرآن الكريم فإننا نجد ّ
أن كلمة العجلة ومش تقاتھا ق د وردت ف ي تس عة وثالث ين
موضعا) (٣يدور معناھا في الغالب على السرعة وعدم التأني.
وقد فطر ﷲ الخلق على العجل ة فق ال تع الى .(٤)(9≅yftã ô⎯ÏΒ ß⎯≈|¡ΡM}$# t,Î=äz) :يق ول اإلم ام
النس في رحم ه ﷲ" :والظ اھر أن الم راد الج نس ،وأن ه ر ّك ب في ه العجل ة فكأن ه خل ق م ن العج ل،
وألنه يكثر منه ،والعرب تقول لم ن يكث ر من ه الك رم خل ق م ن الك رم ،فق دم أوال ذم اإلنس ان عل ى
إفراط العجل ة ،وأن ه مطب وع عليھ ا ث م منع ه وزج ره كأن ه ق ال  :ل يس بب دع من ه أن يس تعجل فإن ه
مجبول على ذلك وھو طبعه وسجيته فقد ر ّكب فيه ").(٥
ويؤكد الشيخ الميداني أن نفس اإلنسان كوّنت م ن االس تعجال فيق ول" :إن اإلنس ان خل ق م ن
جسد ونفس ،أما الجسد فقد أبان ﷲ أن عنصره مخلوق من الم اء والت راب ،وأم ا ال نفس ف دل ق ول
ﷲ تعالى .(٦)(4 9≅yftã ô⎯ÏΒ ß⎯≈|¡ΡM}$# ,Î=äz) :على أن السرعة م ن العناص ر الكب رى الت ي كوّن ت
نفس اإلنسان منھا؛ ألن السرعة من صفات النفس ال من صفات الجسد").(٧
وكالم النسفي والمي داني يفي دنا ف ي معرف ة م دى ارتب اط العجل ة بالعام ل النفس ي أو االنفع ال
النفس ي ،ھ ذا االنفع ال ال ذي يش ترك في ه األنبي اء م ع غي رھم م ن البش ر ،انطالق ا ً م ن طبيع تھم
البشرية ،لكنه عند األنبياء ال يقود إلى االنحراف والضالل كما يحصل عند بعض الن اس ،ب ل في ه
قيم تربوية سنحاول الوقوف عليھا في ھذا البحث إن شاء ﷲ تعالى.
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القرطب ي ،محم د ب ن أحم د :الج امع ألحك ام الق رآن٢٢ .م ج .ب ال طبع ة .بي روت :دار الفك ر .ب ال ت اريخ .ج.٧
ص٢٨٨
سورة طه :اآلية .٨٤
عبد الباقي ،محم د ف ؤاد :المعج م المفھ رس أللف اظ الق رآن الك ريم .ب ال طبع ة .الق اھرة :دار الح ديث٢٠٠١ .م.
ص.٥٤٩-٥٤٨
سورة األنبياء :اآلية .٣٧
النسفي ،عبد ﷲ بن أحمد :تفسير النسفي٢ .مج .بال طبعة .بيروت :دار الكتاب العربي١٩٨٢ .م .ج٣ص.٧٨
سورة األنبياء :اآلية .٣٧
الميداني ،عبد الرحمن حس ن حبنّك ة :مع ارج التفك ر ودق ائق الت دبر١٥ .م ج .ط .١:دمش ق :دار القل م.٢٠٠٦ .
ج١٤ص.٣٠٣
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ثانيا :أقسام العجلة
بعد استعراض مفھوم العجلة في اللغة واالصطالح ،وبالنظر ف ي دالالت العجل ة ف ي الق رآن
الكريم ،تبين أن انفعال العجلة يقسم إلى قسمين :
األول :ممدوح :وھو العجلة في استجالب مرضاة ﷲ تعالى
م ن ذل ك قول ه تع الىßN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $yγàÊótã >π¨Ψy_uρ öΝà6În/§‘ ⎯ÏiΒ ;οtÏøótΒ 4’n<Î) (#þθããÍ‘$y™uρ) :
 .(١)(t⎦⎫É)−Gßϑù=Ï9 ôN£‰Ïãé& ÞÚö‘F{$#uρوقد استدل الفخ ر ال رازي بھ ذه اآلي ة عل ى أن العجل ة ممدوح ة
في الدين) .(٢وقوله تعالى .(٣)( ×⎦⎫Î7•Β ÖƒÉ‹tΡ çμ÷ΖÏiΒ /ä3s9 ’ÎoΤÎ) ( «!$# ’n<Î) (#ÿρ”Ïsù) :وھ ذه الس رعة وھ ذا
الف رار إل ى طاع ة ﷲ تع الى وني ل رض اه دل عل ى فض يلته ومدح ه وإيجابيت ه ،وم ن ذل ك ج واب
موس ى علي ه الس الم لرب ه تع الى .(٤)( 4©yÌ÷tIÏ9 Éb>u‘ y7ø‹s9Î) àMù=Éftãuρ) :والمعن ى" :لت زداد عنّ ي
رضا").(٥
الثاني :مذموم :وھو االندفاع وعدم التروي والتأني واستعجال الشيء قبل أوانه
وغالب ما ورد في القرآن الكريم من كلمة العجلة ومشتقاتھا من ھ ذا الن وع ،وم ن ذل ك قول ه
تع الى .(٦)( çνθè=Éf÷ètGó¡n@ Ÿξsù «!$# ãøΒr& #’tAr&) :وقول ه تع الىs's#Å_$yèø9$# tβθ™7Ïtä† Ï™Iωàσ¯≈yδ χÎ)) :
 .(٧)(Wξ‹É)rO $YΒöθtƒ öΝèδu™!#u‘uρ tβρâ‘x‹tƒuρوإنما سميت ال دنيا بالعاجل ة لس رعة فنائھ ا وزوالھ ا .وقول ه
تعالى .(٨)(É>$|¡Ïtø:$# ÏΘöθtƒ Ÿ≅ö7s% $uΖ©ÜÏ% $uΖ©9 ≅Édftã $uΖ−/u‘) :قال اب ن عاش ور" :فلم ا ھ ددھم الق رآن

)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥
)( ٦
)( ٧
)( ٨

سورة آل عمران :اآلية .١٣٣
ال رازي ،محم د ب ن عم ر :التفس ير الكبي ر أو مف اتيح الغي ب١٥ .م ج .ط .٣ :بي روت :دار الفك ر١٩٨٥ .م.
ج١١ص.٩٨
سورة الذاريات :اآلية ٥٠
سورة طه :اآلية ٨٤
ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل :تفسير القرآن العظيم٧ .مج .ط .٢ :بيروت :دار الفكر .١٩٧٠ .ج ٤ص.٥٣١
سورة النحل :اآلية .١
سورة اإلنسان :اآلية .٢٧
سورة ص :اآلية .١٦
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بعذاب ﷲ قالوا :ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب في الدنيا قبل يوم الحساب إظھارا لعدم اكتراثھم
بالوعي د وتكذيب ه ...ف القول ھ ذا ق الوه عل ى وج ه االس تھزاء وحك ي ع نھم ھن ا إظھ ارا لرق اعتھم
وتصلبھم في الكفر").(١
وعن د قول ه تع الى ،(٢)( ÿ⎯ÏμÎ/ Ÿ≅yf÷ètGÏ9 y7tΡ$|¡Ï9 ⎯ÏμÎ/ õ8ÌhptéB Ÿω) :يق ول ال دكتور وھب ة
الزحيلي" :إن التعجل مذموم مطلقا ولو في أمور الدين") .(٣وال نس لم لل دكتور وھب ة ھ ذا التعم يم،
ويمك ن ال رد علي ه بم ا ورد ف ي الق رآن الك ريم والس نة النبوي ة م ن أوام ر واض حة ت دعو إل ى
المسارعة في فعل الخيرات والمبادرة إلى األعمال الصالحة قبل أن يفاجأ اإلنسان بم ا يش غله ع ن
فعلھ ا م ن م وت أو م رض أو س بب آخ ر ،وق ول ﷲ تع الى ⎯ÏiΒ ;οtÏøótΒ 4’n<Î) (#þθããÍ‘$y™uρ) :
‘§ ،(٤)(öΝà6În/وقوله تعالى  ،(٥)( >π¨Ψy_uρ óΟä3În/§‘ ⎯ÏiΒ ;οtÏøótΒ 4’n<Î) (#þθà)Î/$y™) :وقول الرسول ص لى
ص لى ﷲ علي ه وس لم فيم ا رواه اإلم ام مس لم ف ي ص حيحه ع ن أب ي ھري رة رض ي ﷲ عن ه ق ال:
"بادروا باألعم ال فتن ا كقط ع اللي ل المظل م") ،(٦وقول ه علي ه الص الة والس الم" :ب ادروا باألعم ال
ستا" ) .(٧دليل على أن العجلة والسرعة والمسابقة في أمور الدين وفعل الخير ممدوحة.
يتبين مما سبق أن العجلة تكون ممدوحة أو مذمومة بحسب القصد منھا ،فالعجلة تكون صفة
ذميمة في اإلنسان ،إذا كان فيھا طلب للشيء قب ل أوان ه ،واس تعجال للنت ائج دون ت وفر المق دمات،
فتكون النتيجة التقصير ،كمن يقطف الثمرة قبل نضجھا ،فإنه يحرم نفسه مذاقھا واكتم ال فائ دتھا.
أما االسراع ف ي عم ل الخي ر واغتن ام الف رص قب ل ض ياعھا ،فھ ذا مفھ وم إيج ابي يج ب الح رص
عليه ،إذ ال بد من اإلقدام على العمل والمسارعة إليه إذا توفرت الشروط والمقدمات.
فاإلس الم ال يري د أن يعل م أبن اءه الكس ل ف ي أداء الواجب ات والتم ادي ف ي العم ل والحرك ة
البطيئة ،فنظرة اإلسالم إلى العجلة ال إفراط فيھا وال تفريط؛ فكما أن الت أني مطل وب ف ي ظ روف
معينة ،فإن العجلة كذلك مطلوبة في ظ روف أخ رى ،فثم ة مواق ف ال يناس بھا التأجي ل والتس ويف
)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥
)( ٦
)( ٧

ابن عاشور ،محمد الطاھر :التحري ر والتن وير١٢ .م ج .ب ال طبع ة .ت ونس :دار س حنون للنش ر والتوزي ع .ب ال
تاريخ ،ج ٢٣ص.٢٢٤
سورة القيامة :اآلية .١٦
الزحيلي ،د وھبة :التفسير المنير ف ي العقي دة والش ريعة والم نھج١٥ .م ج .ط .١ :دمش ق ،بي روت :دار الفك ر،
دار الفكر المعاصر١٩٩٨ .م .ج ٢٢ص.٦٢٨
سورة آل عمران :اآلية .١٣٣
سورة الحديد :اآلية .٢١
مسلم ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج :صحيح مسلم٥ .م ج .ت رقيم :محم د ف ؤاد عب د الب اقي .ب ال طبع ة .بي روت:
دار الفكر١٩٨٣ .م .كتاب اإليمان .باب الحث على المبادرة باألعمال قب ل تظ اھر الف تن .ح ديث رق م ).(١١٨
ج١ص.١١٠
مسلم :صحيح مسلم .كتاب الفتن .باب في بقية من أحاديث الدجال .حديث رقم )  .( ٢٩٤٧ج ٤ص.٢٢٦٧
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كاغتن ام األوق ات ،وتعجي ل الفط ر للص ائم ،وإغاث ة الملھ وف ،واألم ر ب المعروف والنھ ي ع ن
المنكر .قال صلى ﷲ عليه وسلم" :التؤدة في كل شيء إال في عمل اآلخرة").(١
المبحث الثاني :مشاھد انفعال العجلة عند األنبياء عليھم السالم في القرآن الكريم
ذك ر الق رآن الك ريم انفع ال العجل ة عن د بع ض األنبي اء عل يھم الس الم ف ي مناس بات عدي دة،
وضمن مشاھد ووقائع مختلفة ،وقد كان ھذا االنفعال متفاوتا بينھم من حيث الشدة والضعف وم ن
حيث األسباب والدوافع.
وس نتكلم ف ي ھ ذا المبح ث ع ن مش اھد انفع ال العجل ة عن د األنبي اء عل يھم الس الم ف ي الق رآن
الكريم:
المطلب األول  :مشاھد العجلة عند موسى عليه السالم
يُعد موسى عليه السالم أش د األنبي اء عل يھم الس الم انفع اال ،وخاص ة ف ي انفع ال العجل ة ،وال
أدل عل ى ذل ك م ن وص ف ﷲ تع الى ل ه بالعجل ة ،ف ي قول ه تع الىy7ÏΒöθs% ⎯tã šn=yfôãr& !$tΒuρ) :
 .(٢)( 4©y›θßϑ≈tƒولم يصف ﷲ تعالى أحدا من أنبيائه بھذا الوصف سواه.
أما مشاھد انفعال العجلة عند موسى عليه السالم في القرآن الكريم فھي:
المشھد األول :عجلة موسى عليه السالم في القدوم إلى ﷲ تعالى منفصال عن قومه
ق ال تع الى“ÌrOr& #’n?tã Ï™Iω'ρé& öΝèδ tΑ$s% ∩∇⊂∪ 4©y›θßϑ≈tƒ y7ÏΒöθs% ⎯tã šn=yfôãr& !$tΒuρ) :
.(٣)( 4©yÌ÷tIÏ9 Éb>u‘ y7ø‹s9Î) àMù=Éftãuρ
ففي ھذا المشھد يبرز بوضوح انفعال العجلة واالندفاع م ن موس ى علي ه الس الم حت ى إن ﷲ
تع الى عت ب "عل ى كليم ه المخت ار تعجلَ ه ف ي ذات ه ،وعت ب علي ه أن س بق قوم ه وت ركھم ،وھ م
يحتاجون إلى رعايته ومراقبة خواطرھم ببصيرته ،وھم قريبو عھد بمعاشرة الفاسقين" ).(٥)(٤
)( ١

)( ٢
)( ٣
)( ٤

رواه أبو داود وصححه األلباني .انظر :أبا داود ،س ليمان ب ن األش عث :س نن أب ي داود .اعتن ى ب ه :مش ھور آل
سلمان .ط .١ :الرياض :مكتبة المعارف للنشر والتوزيع .بال تاريخ .كتاب األدب .باب في الرف ق .ح ديث رق م
) .(٤٨١٠ص .٧٢٢األلباني ،محمد ناصر الدين :صحيح وضعيف سنن أبي داود ،برنامج منظومة التحقيقات
الحديثية ،حديث رقم ) ،(٤٨١٠ج ١٠ص.٣١٠
سورة طه :اآلية .٨٣
سورة طه :اآليتان .٨٤ ،٨٣
أبو زھرة ،محمد :زھرة التفاسير١٠ .مج .بال طبعة .القاھرة :دار الفكر العربي .بال تاريخ .ج٩ص.٤٧٦٦
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ومعنى سؤال ﷲ تعالى له بقوله (šn=yfôãr& !$tΒuρ) :أي :ما ال ذي دفع ك إل ى العجل ة والق دوم
إلينا "منفصالً عن قومك").(١
قال الزمخشري" :أيﱡ شيء عجّل بك عنھم؟ على سبيل اإلنكار").(٢
لكن ھذا اإلنكار من ﷲ تعالى عل ى عجل ة موس ى علي ه الس الم أك ان عل ى س بب العجل ة ؟ أم
على العجلة ذاتھا ؟ أم على كليھما ؟.
يرى الزمخشري رحم ه ﷲ أن اإلنك ار ك ان عل ى س بب العجل ة ،ال عل ى العجل ة ذاتھ ا ،كم ا
يالحظ من قوله السابق" :أي شيء عجّل بك عنھم"؛ أي ما سبب عجلتك؟
وقد تابع أبو الس عود اإلم ام الزمخش ري ف ي أن اإلنك ار ك ان عل ى س بب العجل ة فق ط بقول ه:
"وھذا كما ترى سؤال عن سبب تقدمه على النقباء ،مسوق إلنكار انفراده عنھم ،لم ا ف ي ذل ك م ن
مخايل إغفالھم وعدم االعتداد بھم مع كونه مأمورا باستصحابھم وإحضارھم معه ،ال إلنكار نف س
العجلة").(٣
أما الرازي والبيضاوي فيريان أن اإلنكار كان على االثنين معا ،عل ى العجل ة وعل ى س ببھا.
يقول الرازي" :إن سؤال ﷲ تع الى يتض من ش يئين :أح دھما إنك ار نف س العجل ة ،والث اني الس ؤال
عن سبب التقدم") .(٤ويقول البيضاوي" :سؤال عن س بب العجل ة يتض من إنكارھ ا م ن حي ث إنھ ا
نقيصة في نفسھا ،انض ّم إليھا إغفال القوم وإيھام التعظم عليھم").(٥
والخالصة :أن أئمة التفس ير متفق ون عل ى أن االس تفھام ف ي قول ه تع الى(šn=yfôãr& !$tΒuρ) :
لإلنكار ،وأن ھذا اإلنكار مسلط على سبب العجلة ،بينم ا ن راھم مختلف ين ف ي العجل ة نفس ھا فم نھم
من يرى أن اإلنكار يشملھا ومنھم من ال يرى ذلك.
وكأن ﷲ تعالى يريد أن ينبه نبيّه موسى عليه السالم بھذا اإلنكار إلى:

)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥

السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر :تيسير الكريم الرحمن في تفسير ك الم المن اّن٢ .م ج .ط .١:فلس طين :مطبع ة
النور .ج ٢ص.٦٩٠
الزمخشري ،محمود بن عمر :الكشاف عن حقائق التنزي ل وعي ون األقاوي ل ف ي وج وه التأوي ل .تحقي ق :خلي ل
مأمون شيحا .ط .٢:بيروت :دار المعرفة .٢٠٠٥ .ص.٦٦٣
أبو السعود ،محمد بن محمد بن مصطفى :إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الك ريم٦ .م ج .ط  .١:بي روت:
دار الكتب العلمية١٩٩٠ .م .ج ٤ص.٢٩٩
الفخر الرازي :التفسير الكبير .ج ٢٢ص .٩٩وانظر :اآللوسي ،السيد محمود :روح المعاني في تفسير الق رآن
العظيم والسبع المثاني١٥ .مج .بال طبعة .بيروت :دار إحياء التراث العربي .بال تاريخ .ج١٦ص.٢٤١
البيضاوي ،عبد ﷲ بن عمر :أن وار التنزي ل وأس رار التأوي ل .بھامش ه حاش ية أب ي الفض ل القرش ي الص ديقي.
٢مج .بال طبعة .بيروت :دار الجيل .بال تاريخ .ج٢ص.٢٨
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 .١ضرورة التقيد الحرفي باألوامر).(١
 .٢ضرورة االلتزام بما يرسمه ﷲ تعالى من منھاج ،ومن ذلك االلتزام بموعد اللقاء ال ذي س بقه
موسى عليه السالم ،ولم يمكث مع قومه ،فاستخفوا بھارون عليه السالم وأساءوا معاملته).(٢
وقد جاء جواب موسى عليه الس الم عل ى س ؤال ﷲ تع الى ل ه بقول ه#’n?tã Ï™Iω'ρé& öΝèδ tΑ$s%) :
& .(٣)( 4©yÌ÷tIÏ9 Éb>u‘ y7ø‹s9Î) àMù=Éftãuρ “ÌrOrأي أن قوم ه س ائرون عل ى أث ره ،ودل ت كلم ة األث ر
على القرب الشديد ،حتى ق ال أب و الس عود" :إنھ م مع ي وإنم ا س بقتھم بخط ا يس يرة ظنن ت أنھ ا ال
تخل بالمعيّة وال تقدح في االستصحاب").(٤
واألثر :العالمة وبقية الشيء) .(٥وھو" :ما يتركه الماشي عل ى األرض م ن عالم ات ق دم أو
حافر أو خف  ...والمعنى :ھم أوالء سائرون على مواقع قدمي أي موالون لي في الوصول).(٦
وقول موسى عليه السالم .(٧)( 4©yÌ÷tIÏ9 Éb>u‘ y7ø‹s9Î) Mù=Éftãuρ) :فيه بيان الدافع النفسي الذي
الذي جعله يتعجل ويسرع إلى لقاء ﷲ تعالى منفصال عن قوم ه ،وھ و ني ل رض ا ﷲ تع الى  .ق ال
القرطبي" :أي عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليه لترضى عني").(٨
وال شك في أن دافع ھذه العجلة ،والمتمثّل في نيل رضا ﷲ تعالى -كم ا ص رّح ب ذلك موس ى
عليه السالم -ھو دافع إيجابي وممدوح ،لكن العمل بحد ذاته )العجلة( كان مذموما ،ولھذا أنكر ﷲ
تعالى على موسى عليه السالم .قال الراغب األصفھاني عن ھذه العجلة" :فذكر  -أي موسى عليه
السالم  -عجلته وإن كانت مذمومة ،فالذي دعا إليھا محمود وھو طلبه رضا ﷲ تعالى").(٩
وھن ا ي أتي ال رد عل ى الزمخش ري وأب ي الس عود ف ي أن إنك ار ﷲ تع الى عل ى موس ى علي ه
الس الم إنم ا ك ان عل ى الس بب وال دافع ول يس عل ى العجل ة نفس ھا ،إذ إن ف ي ھ ذا الق ول نوع ا م ن
)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥
)( ٦
)( ٧
)( ٨
)( ٩

ح وّى ،س عيد :األس اس ف ي التفس ير١٢ .م ج .ط .١ :الق اھرة :دار الس الم للطباع ة والنش ر.١٩٨٥ .
ج٧ص.٣٣٧٩
المطعن ي ،عب د العظ يم إب راھيم :التفس ير البالغ ي لالس تفھام ف ي الق رآن الحك يم٤ .م ج .ط .١ :الق اھرة :مكتب ة
وھبة١٩٩٠ .م .ج٢ص.٣١٨
سورة طه :اآلية .٨٤
أبو السعود :إرشاد العقل السليم .ج٤ص.٢٩٩
مصطفى :المعجم الوسيط .ص.٥
ابن عاشور :التحرير والتنوير .ج٧ص.٢٧٨
سورة طه :اآلية .٨٤
القرطبي :الجامع ألحكام القرآن .ج١١ص.٢٣٣
األصفھاني :المفردات في غريب القرآن .ص.٣٢٦
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التشكيك في موسى عليه السالم ،خاصة أن موسى علي ه الس الم ق د ص رح ووض ح وھ و الص ادق
في قوله إن دافعه إلى ھذه العجلة ھو.(١)( 4©yÌ÷tIÏ9 Éb>u‘ y7ø‹s9Î) Mù=Éftãuρ) :
المشھد الثاني :العجلة في االعتراض على تصرفات ظاھرھا المنكر
يقتصر ھذا المشھد على قصة موسى مع الخضر عليھما السالم التي جاء ذكرھا مفصال ف ي
س ورة الكھ ف م ن ق ول ﷲ تع الى$tΡÏ‰ΖÏã ô⎯ÏiΒ Zπyϑômu‘ çμ≈oΨ÷s?#u™ !$tΡÏŠ$t6Ïã ô⎯ÏiΒ #Y‰ö6tã #y‰y`uθsù) :
|MôϑÏk=ãã $£ϑÏΒ Ç⎯yϑÏk=yèè? βr& #’n?tã y7ãèÎ7¨?r& ö≅yδ 4©y›θãΒ …çμs9 tΑ$s% ∩∉∈∪ $Vϑù=Ïã $¯Ρà$©! ⎯ÏΒ çμ≈oΨ÷Κ¯=tæuρ
‘⎯ÏμÎ/ ñÝÏtéB óΟs9 $tΒ 4’n?tã çÉ9óÁs? y#ø‹x.uρ ∩∉∠∪ #Zö9|¹ z©ÉëtΒ yì‹ÏÜtGó¡n@ ⎯s9 y7¨ΡÎ) tΑ$s% ∩∉∉∪ #Y‰ô©â
ÈβÎ*sù tΑ$s% ∩∉®∪ #\øΒr& y7s9 ©ÅÂôãr& Iωuρ #\Î/$|¹ ª!$# u™!$x© βÎ) þ’ÎΤß‰ÉftFy™ tΑ$s% ∩∉∇∪ #Zö9äz
 ( #[ø.ÏŒ çμ÷ΖÏΒ y7s9 y^Ï‰÷né& #©¨Lym >™ó©x« ⎯tã ©Í_ù=t↔ó¡s? Ÿξsù ©Í_tF÷èt7¨?$#إلى قولهô⎯tã …çμçGù=yèsù $tΒuρ ) :
&.(٢)( #Zö9|¹ ÏμøŠn=¨æ ìÏÜó¡n@ óΟs9 $tΒ ã≅ƒÍρù's? y7Ï9≡sŒ 4 “ÌøΒr
)(٣

فمشھد تكرار استعجال موسى عليه السالم على إنكار تص رفات العب د الص الح )الخض ر(
وأفعاله في ثالثة مواضع متفرقة ،وفي أمكن ة وأزمن ة ﷲ أعل م ك م ك ان الف ارق الزمن ي بينھ ا ،دل
على طبيعة موسى عليه السالم االنفعالية المتعجلة .يقول سيد قط ب عن د ھ ذا المش ھد" :إن طبيع ة
موسى عليه السالم طبيعة انفعالية اندفاعية  ،كما يظھر من تصرفاته في كل أدوار حياته  ...نع م
إن طبيعة موسى عليه السالم ھي ھذه الطبيعة  ،ومن ثم لم يصبر عل ى فعل ة الرج ل ،ول م يس تطع
الوفاء بوعده الذي قطعه أمام غرابتھا").(٤

)( ١
)( ٢
)( ٣

)( ٤

سورة طه :اآلية .٨٤
سورة الكھف :اآليات .٨٢-٦٥
كما ثبت اسمه في صحيحي البخ اري ومس لم .انظ ر :البخ اري ،محم د ب ن إس ماعيل :الج امع الص حيح المس ند
المختص ر )ص حيح البخ اري(٣ .م ج .تبوي ب وت رقيم :محم د ف ؤاد عب د الب اقي .ط .١ :الق اھرة :مكتب ة الص فا.
٢٠٠٣م .كت اب أحادي ث األنبي اء .ب اب ح ديث الخض ر م ع موس ى عليھ ا الس الم .ح ديث رق م ).(٣٤٠١
ج٢ص .١٥٢مسلم :صحيح مسلم .كتاب الفضائل .باب من فضائل الخضر عليه السالم .حديث رقم ).(٢٣٨٠
ج٤ص.١٨٤٧
قطب ،سيد :في ظالل القرآن٦ .مج .ط .١٧ :القاھرة ،بيروت :دار الشروق .١٩٩٢ .ج٤ص.٢٢٧٩
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وسنتطرق إلى ھذه المواضع الثالثة التي اس تعجل موس ى علي ه الس الم فيھ ا اعتراض ه عل ى
تصرفات الخضر عليه السالم لنتبين من خاللھا شدة انفعال العجلة عند موسى عليه السالم ،وھ ل
ك ان محق ا فيھ ا؟ أم أن ه اعترت ه بع ض الجوان ب البش رية الت ي تص يب البش ر بحك م بش ريتھم م ن
التعجل والذھول واالستغراب وع دم الص بر ،خاص ة أم ام تص رفات ظاھرھ ا المنك ر .وقب ل ذك ر
ھذه المواضع ال بد من اإلشارة إلى أن اتفاقا ً حصل بين موسى والخضر عليھما الس الم قب ل الب دء
بالرحلة العلمية ،يقوم على ركنين رئيسين  ،ھما:
األول :على موسى عليه السالم _ بوصفه طالب علم _ أن ال يسأل الخضر عليه السالم ع ن
أي تص رف أو ش يء يق وم ب ه ،وعلي ه أن يص بر ويتحم ل وال يتعج ل االعت راض حت ى يبينھ ا ل ه
الخضر عليه السالم .قال تعالى على لسان الخضر>™ó©x« ⎯tã ©Í_ù=t↔ó¡s? Ÿξsù ©Í_tF÷èt7¨?$# ÈβÎ*sù tΑ$s%) :
.(١)( #[ø.ÏŒ çμ÷ΖÏΒ y7s9 y^Ï‰÷né& #©¨Lym
الثاني :على موسى عليه السالم الطاعة واالنقياد للخضر عليه السالم .قال تعالى على لس ان
موس ى علي ه الس الم معاھ دا الخض رy7s9 ©ÅÂôãr& Iωuρ #\Î/$|¹ ª!$# u™!$x© βÎ) þ’ÎΤß‰ÉftFy™ tΑ$s%) :
&.(٢)( #\øΒr
بعد ھذا االتفاق كان الواجب على موسى عليه السالم أن "يض بط أعص ابه ،ويك بح اندفاع ه،
ويصبر على م ا ي راه") .(٣وم ا م ن ش ك أن موس ى علي ه الس الم استحض ر ني ة الص بر والطاع ة،
وكيف ال يفعل ذلك وھو ما خرج إلى لقاء الخض ر علي ه الس الم إال م ن أج ل أن ي تعلم ،وم ا الق ى
في سفره من النصب والتعب إال لھذه الغاية.
ون أتي اآلن إل ى بي ان المواض ع الت ي تعج ل موس ى علي ه الس الم فيھ ا االعت راض عل ى
تصرفات الخضر عليه السالم:

) (١سورة الكھف :اآلية .٧٠
) (٢سورة الكھف :اآلية .٦٩
) (٣الخال دي ،ص الح :القص ص القرآن ي ع رض وق ائع وتحلي ل أح داث٤ .م ج .ط .٢:دمش ق :دار القل م.٢٠٠٧ .
ج٣ص.٣١٦
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الموضع األول :عجلة موسى عليه السالم باإلنكار على خرق الخضر عليه السالم للسفينة
ق ال تع الى$yγn=÷δr& s−ÌøóçFÏ9 $pκtJø%tyzr& tΑ$s% ( $yγs%tyz ÏπuΖŠÏ¡¡9$# ’Îû $t6Ï.u‘ #sŒÎ) #©¨Lym $s)n=sÜΡ$$sù) :
Ÿω tΑ$s% ∩∠⊄∪ #Zö9|¹ z©ÉëtΒ yì‹ÏÜtGó¡n@ ⎯s9 š¨ΡÎ) ö≅è%r& óΟs9r& tΑ$s% ∩∠⊇∪ #\øΒÎ) $º↔ø‹x© |M÷∞Å_ ô‰s)s9
?.(١)( #Zô£ãã “ÌøΒr& ô⎯ÏΒ ©Í_ø)Ïδöè? Ÿωuρ àMŠÅ¡nΣ $yϑÎ/ ’ÎΤõ‹Åz#xσè
والفاء في قوله تعالى ($s)n=sÜΡ$$sù) :للترتيب والتعقيب)(٢؛ أي أنھم ا م ا إن اتفق ا وتعاھ دا حت ى
ركبا في السفينة .فق ام الخض ر علي ه الس الم بخ رق الس فينة ،وق د ب يّن النب ي ص لى ﷲ علي ه وس لم
معنى الخرق بقوله" :فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه") ،(٣وقد كان الخضر ي درك
لماذا يخرق السفينة ،بينما موسى عليه السالم ينظر إلى ھذا التصرف عل ى أن ه إفس اد ف ي الس فينة
"ال مبرر له في نظر المنطق العقلي") .(٤وأمام ھ ذا المش ھد ينفع ل موس ى علي ه الس الم م تعجال ،
فيسارع في اإلنكار واالعتراض ،ويستعجل وال يصبر ،وينسى العھد واالتفاق.
وق ول موس ى علي ه الس الم مس تفھما .($yγn=÷δr& s−ÌøóçFÏ9 $pκtJø%tyzr&) :ھ ذا االس تفھام لإلنك ار،
والالم في ) (−ÌøóçFÏ9األرجح أنھا للتعليل وليس للعاقبة؛ ألنه األنسب لمقام اإلنكار).(٥
وھذا اإلنكار من موسى عليه السالم جاء باندفاعة نفسية وعجلة غير مقص ودة  ،وذل ك ح ين
قال للخض ر علي ه الس الم ( #Zô£ãã “ÌøΒr& ô⎯ÏΒ ©Í_ø)Ïδöè? Ÿωuρ àMŠÅ¡nΣ $yϑÎ/ ’ÎΤõ‹Åz#xσè? Ÿω) :وي أتي
اإلرھ اق بمعن ى العج ل) .(٦أي ال تعج ل عل ّي كم ا تعجل ت وتس رعت وال "تض يّق عل ّي وال
تشدد").(٧
)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥
)( ٦
)( ٧

سورة الكھف :اآليات .٧٣-٧١
أبو زھرة :زھرة التفاسير .ج٩ص.٤٥٦١
البخاري :صحيح البخاري .كت اب أحادي ث األنبي اء .ب اب ح ديث الخض ر وموس ى عليھم ا الس الم .ح ديث رق م
) .(٣٤٠١ج٢ص.١٥٢
قطب :في ظالل القرآن .ج٤ص.٢٢٧٩
اآللوسي :روح المعاني .ج ١٥ص.٣٣٦
مصطفى :المعجم الوسيط .ص.٣٧٨
حوّى :األساس في التفسير .ج٦ص.٣٢١٠
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والظاھر في ھ ذا الموض ع م ن ھ ذا المش ھد أن انفع ال العجل ة عن د موس ى علي ه الس الم ك ان
محدودا وله ما يسوّغه ،إذ "إن فعلة الخضر عليه السالم بقلع ل وح الس فينة ،عجيب ة مرفوض ة م ن
حي ث ظاھرھ ا ،ف القوم أكرم وھم وحمل وھم مجان ا) ،(١ويج ب أن يقاب ل إك رامھم باإلحس ان ول يس
بخرق السفينة ،فموسى علي ه الس الم نظ ر للحادث ة م ن حي ث الظ اھر ،ول ذلك س ارع ب االعتراض
واإلنكار ،ولم يعرف حقيقة الحادثة ولم يقف على خبرھا وباطنھا").(٢
ولكن ھذا التبرير قد يواج ه ب أن ھ ذا االنفع ال س بب إخ الال بالعھ د ال ذي قطع ه موس ى علي ه
السالم عل ى نفس ه ح ين ق ال .(٣)( #\øΒr& y7s9 ©ÅÂôãr& Iωuρ #\Î/$|¹ ª!$# u™!$x© βÎ) þ’ÎΤß‰ÉftFy™) :كم ا
س بب ل ه إنك ارا م ن الخض ر علي ه الس الم ح ين ق ال ل هz©ÉëtΒ yì‹ÏÜtGó¡n@ ⎯s9 š¨ΡÎ) ö≅è%r& óΟs9r&) :
 .(٤)(#Zö9|¹وھذا القول "متضمن لإلنكار على عدم وقوع الصبر من موسى عليه السالم").(٥
ف إذا نظرن ا إل ى ھ ذا االنفع ال م ن ھ ذا الب اب ن رى أن موس ى علي ه الس الم ق د تعج ل ف ي
االعتراض واإلنكار ،ولم يضبط نفسه أمام ھذا التصرف غير العادي من الخضرعليه السالم.
الموضع الثاني :عجلة موسى عليه السالم باالعتراض على قتل الخضرعليه السالم للغالم
ق ال تع الىÎötóÎ/ Oπ§‹Ï.y— $T¡øtΡ |Mù=tGs%r& tΑ$s% …ã&s#tGs)sù $Vϑ≈n=äñ $u‹É)s9 #sŒÎ) #©¨Lym $s)n=sÜΡ$$sù) :
.(٦)( #[õ3œΡ $\↔ø‹x© |M÷∞Å_ ô‰s)©9 <§øtΡ
فھذا الحدث وقع في مكان وزمان غير مكان الحدث األول وزمانه  .وق د أش ار ح ديث مس لم
إلى ذلك" :ثم خرج ا م ن الس فينة  ،فبينم ا ھم ا يمش يان عل ى الس احل إذا غ الم يلع ب م ع الغلم ان،
فأخذ الخضر برأسه  ،فاقتلعه بيده  ،فقتله").(٧
)( ١

)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥
)( ٦
)( ٧

الحديث البخاري ومسلم واللفظ لمسلم وفيه " :فعرفوا الخضر فحملوھما بغير نول" .انظر :البخ اري :ص حيح
البخاري .كتاب العلم .باب ما يستحب للعالم إذا سُأل أي الناس أعل م فيك ل العل م إل ى ﷲ .ح ديث رق م ).(١٢٢
ج ١ص .٥٥مسلم :صحيح مسلم .كتاب الفضائل .باب من فضائل الخضر عليه السالم .ح ديث رق م ).(٢٣٨٠
ج٤ص.١٨٤٩
الخالدي :القصص القرآني .ج٣ص.٣٢٢-٣٢١
سورة الكھف :اآلية .٦٩
سورة الكھف :اآلية .٧٢
اآللوسي :روح المعاني .ج١٥ص.٣٣٧
سورة الكھف :اآلية .٧٤
مس لم :ص حيح مس لم .كت اب الفض ائل .ب اب م ن فض ائل الخض ر علي ه الس الم .ح ديث رق م ) .(٢٣٨٠
ج٤ص.١٨٤٩

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١١ ،(٢)٢٥

 ٤٢٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "انفعال العجلة عند األنبياء عليھم السالم و "......

والفاء في قوله (&s#tGs)sù) :للتعقيب ،أي إن الخضر علي ه الس الم قت ل الغ الم ف ور لقائ ه ،وھ ذا
يدل على أن الغالم "لم يرتكب ما يسوّغ القتل ،إذ إن القتل كان فور اللقاء").(١
وأمام ھذا التصرف الفظيع ،والعمل الخطير ،ال يتمالك موسى عليه السالم نفس ه وال يض بط
أعصابه ،فيقول باندفاع وعجلة،(٢)(#[õ3œΡ $\↔ø‹x© |M÷∞Å_ ô‰s)©9 <§øtΡ ÎötóÎ/ Oπ§‹Ï.y— $T¡øtΡ |Mù=tGs%r&) :
وقد بيّن النبي صلى ﷲ عليه وسلم الذعر ال ذي أص اب موس ى علي ه الس الم بقول ه" :ف ذعر عن دھا
موسى عليه السالم ذعرة منكرة") .(٣وھذه الحالة النفسية التي وصل إليھا موسى عليه السالم ھ ي
ھي التي دفعته متعجال دون نسيان للعھد أن ينكر على الخض ر علي ه الس الم فعلت ه .فموس ى علي ه
الس الم "ل يس ناس يا ف ي ھ ذه الم رة وال غ افال ،ولكن ه قاص د .قاص د أن ينك ر ھ ذا النك ر ال ذي ال
يصبر على وقوعه  ،وال يتأول له أسبابا").(٤
ويبدو أن انفعال العجلة في ھذا الموضع كان أشد منه في الموضع األول لألسباب اآلتية:
 .١وصف موسى عليه السالم عملي ة قت ل الغ الم بأنھ ا كان ت بغي ر ح ق بقول ه$T¡øtΡ |Mù=tGs%r&) :
—.(<§øtΡ ÎötóÎ/ Oπ§‹Ï.y
 .٢اعتبار الفعل بأنه )( #[õ3œΡ؛ أي شديد النك ارة) .(٥وھ و "منك ر ف ي ذات ه تس تنكره العق ول").(٦
وقيل معناه" :جئت شيئا أنك ر م ن األول  ،ألن ذل ك ك ان خرق ا يمك ن تدارك ه بالس د وھ ذا ال
سبيل إلى تداركه") .(٧وقال الرازي" :النكر أعظم من اال ْمر في القبح").(٨
وقد واجه موس ى علي ه الس الم عل ى تعجل ه إنك ارا ولوم ا م ن الخض ر علي ه الس الم أش د م ن
اإلنكار األول ،حي ث ق ال ل ه .(٩)(#Zö9|¹ z©ÉëtΒ yì‹ÏÜtGó¡n@ ⎯s9 y7¨ΡÎ) y7©9 ≅è%r& óΟs9r&) :فأض اف كلم ة
)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥
)( ٦
)( ٧
)( ٨
)( ٩

أبو زھرة :زھرة التفاسير .ج٩ص .٤٥٦٣
سورة الكھف :اآلية .٧٤
مس لم :ص حيح مس لم .كت اب الفض ائل .ب اب م ن فض ائل الخض ر علي ه الس الم .ح ديث رق م ).(٢٣٨٠
ج٤ص.١٨٥١
قطب :في ظالل القرآن .ج٤ص.٢٢٨٠
اآللوسي :روح المعاني .ج١٥ص.٣٣٩
أبو زھرة :زھرة التفاسير .ج٩ص.٤٥٦٣
الزمخشري :الكشاف .ص.٦٢٦
الفخر الرازي :التفسير الكبير .ج٢١ص.١٥٦
سورة الكھف :اآلية .٧٥

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١١ ،(٢)٢٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عودة عبد ﷲ ،وابراھيم داود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٢٣

) .(7©9وھي "تفيد مزيد اللوم  ،إذ يذكره بأن الخط اب ك ان ل ه ،وف ي ذل ك فض ل توكي د لل وم").(١
وكأنه يقول لموسى عليه السالم بأن الخطاب كان لك ال لغيرك من الن اس ،فلم اذا تع ود م رة ثاني ة
لالعتراض على فعل ال تدري كنھه وسرّه.
الموضع الثالث :عجلة موسى عليه السالم باالعتراض على بناء الخضر عليه السالم للجدار
ق

ال تع

الىβr& (#öθt/r'sù $yγn=÷δr& !$yϑyèôÜtGó™$# >πtƒös% Ÿ≅÷δr& !$u‹s?r& !#sŒÎ) #©¨Lym $s)n=sÜΡ$$sù) :

|Nõ‹y‚−Gs9 |Mø⁄Ï© öθs9 tΑ$s% ( …çμtΒ$s%r'sù Ùs)Ζtƒ βr& ß‰ƒÌãƒ #Y‘#y‰É` $pκÏù #y‰y`uθsù $yϑèδθàÍh‹ŸÒãƒ
.(٢)(#\ô_r& Ïμø‹n=tã
ت ابع الخض ر وموس ى عليھم ا الس الم س يرھما حت ى وص ال إل ى قري ة ك ان أھلھ ا لئام ا  ،ال
يطعمون جائعا  ،وال يضيّفون زائرا  ،وقد كانا جائعين يريدان طعاما ،فقول ه تع الى>!$yϑyèôÜtGó™$#) :
& ($yγn=÷δrأي "فور اللقاء مع أھلھا طلبا الطعام  ...ألنھما كانا في جوع شديد") .(٣وق د ك ان رد أھ ل
القرية لئيما خسيس ا  ،فق د رفض وا إطعامھم ا  ،وف ي أثن اء وجودھم ا ف ي أح د ش وارعھا )#y‰y`uθsù
 ( …çμtΒ$s%r'sù Ùs)Ζtƒ βr& ß‰ƒÌãƒ #Y‘#y‰É` $pκÏùومعنى أقامه؛ أي أصلحه) .(٤فلم يتمال ك موس ى علي ه
الس الم نفس ه أم ام ھ ذا المش ھد فب ادر واس تعجل ب االعتراض عل ى ھ ذا التص رف ،ولك ن بنب رة
واندفاعة أقل ح ّدة من الموضعين األول والثاني قائال .( #\ô_r& Ïμø‹n=tã |Nõ‹y‚−Gs9 |Mø⁄Ï© öθs9) :يق ول
اآللوسي" :وكان الكليم عليه السالم لما رأى الحرمان ومساس الحاج ة واالش تغال بم ا ال يعن ي ل م
يتمالك الصبر فاعترض").(٥

)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥

أبو زھرة :زھرة التفاسير .ج٩ص.٤٥٦٤
سورة الكھف :اآلية .٧٧
أبو زھرة :زھرة التفاسير .ج ٩ص.٤٥٦٦
القاسمي ،محمد جمال الدين :محاسن التأويل ١٠ .مج .تخريج :محمد فؤاد عبد الباقي .بال طبعة .القاھرة :دار
إحياء الكتاب العربية .بال تاريخ .ج١١ص .٤٠٨٢
اآللوسي :روح المعاني .ج ١٦ص.٧
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وبعد تتبع انفعال العجلة عند موسى عليه السالم ف ي ھ ذه المواض ع الثالث ة م ن ھ ذا المش ھد،
ن رى أن ھ ذا االنفع ال ك ان ظ اھرا جلي ا ،فاالس تعجال ف ي االعت راض عل ى أعم ال الخض ر علي ه
السالم مع تعھده المس بق بالص بر ،د ّل عل ى نفس ية موس ى علي ه الس الم االنفعالي ة والمندفع ة الت ي
تسببت في قطع ھ ذه الرحل ة المبارك ة ،م ا جع ل الرس ول ص لى ﷲ علي ه وس لم يق ول" :ي رحم ﷲ
موسى لو كان صبر ل يقصّ علين ا م ن أمرھم ا") .(١وف ي رواي ة لمس لم ق ال ص لى ﷲ علي ه وس لم:
)(٢
"رحمة ﷲ علينا وعلى موسى  ،لوال أنه عجّل لرأى العجب  ،ولكنه أخذت ه م ن ص احبه ذمام ة
ق ال إن س ألتك ع ن ش يء بع دھا ف ال تص احبني ق د بلغ ت م ن ل دني ع ذرا  ،ول و ص بر ل رأى
العجب)."(٣
فھذا اإليضاح من الرسول صلى ﷲ عليه وسلم في بيان حالة موسى عليه السالم يرين ا حال ة
التع ّج ل لموس ى علي ه الس الم .ولك ّن ھ ذا االنفع ال ال ي ؤثّر ف ي النب وة والرس الة وال ف ي العص مة
والبالغ ،وإنما ھو عارض من العوارض التي تصيب البشر بحكم بشريتھم.
المطلب الثاني :مشاھد انفعال العجلة عند نبينا محمد صلى ﷲ عليه وسلم
المتتبع لسيرة رسول ﷲ صلى ﷲ علي ه وس لم وش مائله ،يج ده آي ة ف ي الحل م واألن اة والرف ق
والصبر ووزن األمور قبل الشروع فيھا ،ولك ّن الرس ول ص لى ﷲ علي ه وس لم ك ان كب اقي البش ر
يعتريه ما يعت ريھم م ن الع وارض البش رية بحك م بش ريته ،ومنھ ا انفع ال العجل ة ،وق د وج دنا بع د
التأمل في آيات الذكر الحكيم مشھدين م ن مش اھد انفع ال العجل ة عن د نبين ا محم د ص لى ﷲ علي ه
وسلم ،أحدھما في العھد المكي ،واآلخر في العھد المدني.
المشھد األول :عجلة محمد صلى ﷲ عليه وسلم في تلقّي القرآن الكريم وحفظه
ق ال تع الى∩⊇∠∪ …çμtΡ#u™öè%uρ …çμyè÷Ηsd $uΖøŠn=tã ¨βÎ) ∩⊇∉∪ ÿ⎯ÏμÎ/ Ÿ≅yf÷ètGÏ9 y7tΡ$|¡Ï9 ⎯ÏμÎ/ õ8ÌhptéB Ÿω) :
.(٤)(…çμtΡ$uŠt/ $uΖøŠn=tã ¨βÎ) §ΝèO ∩⊇∇∪ …çμtΡ#u™öè% ôìÎ7¨?$$sù çμ≈tΡù&ts% #sŒÎ*sù
ل م يختل ف الس لف ف ي أن الخط اب ف ي ھ ذا المش ھد موج ه إل ى رس ول ﷲ ص لى ﷲ علي ه
وسلم) .(٥وفيه ينھى ﷲ تعالى رسوله صلى ﷲ عليه وسلم أن يحرك لسانه بالقرآن متعجال به عن د
)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥

البخاري :صحيح البخاري .كت اب أحادي ث األنبي اء .ب اب ح ديث الخض ر وموس ى عليھم ا الس الم .ح ديث رق م
) .(٣٤٠١ج ٢ص.١٥٢
الذمامة :بفتح الذال المعجمة أي :استحياء لتكرار مخالفته .وقيل مالمة .واألول ھو المش ھور .انظ ر :الن ووي،
يحيى بن شرف :صحيح مسلم بشرح النووي٩ .مج .بال طبعة .بيروت :دار الفكر١٩٨١ .م .ج١٥ص.١٤٤
مسلم :صحيح مسلم .كتاب الفضائل .باب من فضائل الخضر  .حديث رقم ) .(٢٣٨٠ج٤ص.١٨٥١
سورة القيامة :اآليات .٢٠-١٦
ابن حجر ،أحم د ب ن عل ي :ف تح الب اري بش رح ص حيح البخ اري١٣ .م ج .ت رقيم :محم د ف ؤاد عب د الب اقي .ب ال
طبعة .بيروت :دار المعرفة .بال تاريخ .ج٨ص.٦٨٠

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١١ ،(٢)٢٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عودة عبد ﷲ ،وابراھيم داود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٢٥

عند نزول الوحي .وھذا النھي فيه معنى اإلرشاد والتعليم  ،وذلك أن ھذه اآليات نزلت في ب دايات
عھد النزول) .(١فقد كان رسول ﷲ ص لى ﷲ علي ه وس لم ح ين ين زل علي ه ال وحي ب القرآن يتعج ل
بتحريك لسانه وشفتيه  ،كي يستطيع أن يحفظه ويتقن تالوته  ،فكان الوحي يق رأ والرس ول ص لى
ﷲ عليه وسلم يحرك معه شفتيه بالقراءة ،فيجھ د نفس ه ويش تد علي ه األم ر ،فج اء النھ ي متض منا
التعليم بعدم تحريك اللسان للتعجل بحفظ القرآن .وقوله تعالى(ÿ⎯ÏμÎ/ ≅yf÷ètGÏ9) :؛ أي" :لتأخذه على
عجلة ولئال يتفلت منك").(٢
ومعرفة سبب نزول ھذا المشھد تكشف بج الء ووض وح ع ن انفع ال العجل ة عن د رس ول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم وھو يالقي وحي السماء حامال معه آيات من كتاب ﷲ الخالد .روى البخاري
عن ابن عباس رضي ﷲ عنھما قال :ك ان رس ول ﷲ ص لى ﷲ علي ه وس لم إذا ن زل جبري ل علي ه
بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه ،فيشتد عليه ،وكان يُعرف منه ،فأنزل ﷲ اآلية التي في
)ال أقس

م بي

وم القيام

ة( )…çμyè÷Ηsd $uΖøŠn=tã ¨βÎ) ∩⊇∉∪ ÿ⎯ÏμÎ/ Ÿ≅yf÷ètGÏ9 y7tΡ$|¡Ï9 ⎯ÏμÎ/ õ8ÌhptéB Ÿω

 .(٣)(…çμtΡ#u™öè%uρقال :علين ا أن نجمع ه ف ي ص درك(…çμtΡ#u™öè% ôìÎ7¨?$$sù çμ≈tΡù&ts% #sŒÎ*sù ∩⊇∠∪…çμtΡ#u™öè%uρ) ،
فإذا أنزلناه فاستمع  (٤)(…çμtΡ$uŠt/ $uΖøŠn=tã ¨βÎ) §ΝèO) ،علينا أن نبينه بلسانك .قال" :فكان إذا أتاه جبري ل
أطرق فإذا ذھب قرأه كما وعده ﷲ").(٥
فتخفيفا على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ،وتعليما له ،وطمأنة لقلبه ،أرشده ربه عز وجل
أال يستعجل وال يجھد نفسه عند تلقي الوحي .ألن ﷲ تعالى تكف ل بتحفيظ ه وتفھيم ه إي اه .وق د ب ين
ﷲ تعالى في س ورة ط ه الوق ت المنھ ي ع ن التعج ل في ه ب القراءة ق ائالÈβ#u™öà)ø9$$Î/ ö≅yf÷ès? Ÿωuρ) :

)( ١

)( ٢
)( ٣
)( ٤

سورة القيامة رقمھا ) (٣١من حيث النزول كما أورد السيوطي ذلك ف ي ذك ره خب ر ج ابر ب ن زي د ف ي ترتي ب
سور القرآن من حيث النزول .وبعد سوقه لھذا الخبر قال :ھذا سياق غريب في ھذا الترتيب .انظر :السيوطي،
عبدالرحمن :اإلتقان في علوم القرآن .وبھامشه إعجاز القرآن للباقالني .ط .٤:القاھرة :مطبعة مصطفى البابي
الحلبي وأوالده١٩٧٨ .م .ج١ص.٣٣
الزمخشري :الكشاف .ص.١١٦١
سورة القيامة :اآليتان .١٧ ،١٦
سورة القيامة :اآلية .٢٠

) (٥البخ اري :ص حيح البخ اري .كت اب التفس ير .ب اب )] (…çμΡt #u™öè% ôìÎ7¨?$$sù çμ≈tΡù&ts% #sŒÎ*sùالقيام ة .[١٩ :ح ديث رق م
) .(٤٩٢٩ج٢ص.٥٢٢
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 (١)( …çμã‹ômuρ šø‹s9Î) #©|Óø)ãƒ βr& È≅ö6s% ⎯ÏΒأي "ب ل أنص ت ،ف إذا ف رغ المل ك م ن قراءت ه علي ك
فاقرأه بعده").(٢
وقد اس تجاب الرس ول ص لى ﷲ علي ه وس لم ألم ر رب ه ،فك ان "إذا أت اه جبري ل علي ه الس الم
أطرق فإذا ذھب قرأه كما وعد ﷲ عز وجل").(٣
وقد استدل الفخر الرازي بھذه اآلية على أن التعجي ل م ذموم مطلق ا حت ى التعجي ل ف ي أم ور
الدين) .(٤وذلك أن "العجلة أن تخرج الحدث قبل نضجه").(٥
وال نسلم للرازي تعميمه ھذا في ذم العجلة مطلقا ھ ذا م ن جھ ة ،وم ن جھ ة أخ رى ف إن ھ ذا
القول يبدو متناقضا مع ما ذكره الرازي نفسه ،حين اس تدل بقول ه تع الى;οtÏøótΒ 4’n<Î) (#þθããÍ‘$y™uρ) :
 .(٦)( t⎦⎫É)−Gßϑù=Ï9 ôN£‰Ïãé& ÞÚö‘F{$#uρ ßN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $yγàÊó tã >π¨Ψy_uρ öΝà6În/§‘ ⎯ÏiΒعل ى أن العجل ة
في أمر الدين ممدوحة) .(٧لكننا نسلّم للرازي أن العجلة مذمومة إذا أخرجت الح دث أو العم ل قب ل
نضجه كما في ھذا المشھد ،ول و ل م يك ن م ذموما م ا نھ ى ﷲ تع الى رس وله ص لى ﷲ علي ه وس لم
عنه .ومما يمك ن االس تدالل ب ه عل ى أن التعجي ل ف ي ھ ذا المش ھد ك ان م ذموما ھ و ح رف ال ردع
 ( ξx.في قوله تعالى .(٨)(s's#Å_$yèø9$# tβθ™7ÏtéB ö≅t/ ξx.) :فقد ُوجه الردع فيھا إلى رس ول ﷲ ص لى
صلى ﷲ عليه وس لم كم ا يظھ ر م ن ق ول الزمخش ري :(ξx.)" :ردع لرس ول ﷲ ص لى ﷲ علي ه
وسلم عن عادة العجلة وإنكا ٌر لھا عليه ،وحث على األناة والتؤدة").(٩

)( ١
)( ٢
)(٣
)( ٤
)( ٥
)( ٦
)( ٧
)( ٨
)( ٩

سورة طه :اآلية .١١٤
ابن كثير :تفسير القرآن العظيم .ج٤ص.٥٤٠
سبق تخريجه .ھامش رقم ) .( ٩٧
الفخر الرازي :التفسير الكبير .ج٣٠ص.٢٢٣
الش عراوي ،محم د مت ولي :تفس ير الش عراوي١٧ .م ج .ب ال طبع ة .الق اھرة :أخب ار الي وم .ب ال ت اريخ .ج١٥
ص.٩٤١٠
سورة آل عمران :اآلية .١٣٣
الفخر الرازي :التفسير الكبير .ج١١ص.٩٨
سورة القيامة :اآلية .٢١
الزمخشري :الكشاف .ص.١١٦٢
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والحقيقة أن أحدا من المفسرين لم يجعل الخطاب فيھا موجھا ً إلى رس ول ﷲ ص لى ﷲ علي ه
وسلم إال الزمخشري و البيضاوي) (١والنسفي).(٢
وما ذھب إليه ھؤالء مردود بل ممجوج ،ألن الردع في اآلي ة إنم ا ھ و بح ق م ن ي ؤثر ال دنيا
على اآلخرة ،وھذا غير ممكن في حق رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم.
ومع ذلك فإن ھذا المشھد ثبت فيه بالنص القرآني والنبوي أن الرس ول ص لى ﷲ علي ه وس لم
كان إذا نزل عليه الوحي بالقرآن ينفعل عجلة وسرعة لتلقي ھذا القرآن حفظ ا وخوف ا م ن النس يان
حتى قيل له" :إنك وإن أتيت بھذه المعذرة ،لكنك يجب أن تعلم أن الحفظ ال يحص ل إال بتوفي ق ﷲ
وإعانته ،فاترك ھذا التعجيل واعتمد على ھدايتنا وال تستعن في طلب الحفظ بالتكرار").(٣
المشھد الثاني :عجلة الرسول صلى ﷲ عليه وسلم في تمني النصر وطلبه
ق

ال تع

الى⎯ÏΒ (#öθn=yz t⎦⎪Ï%©!$# ã≅sW¨Β Νä3Ï?ù'tƒ $£ϑs9uρ sπ¨Ψyfø9$# (#θè=äzô‰s? βr& óΟçFö6Å¡ym ÷Πr&) :

4©tLtΒ …çμyètΒ (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$#uρ ãΑθß™§9$# tΑθà)tƒ 4©®Lym (#θä9Ì“ø9ã—uρ â™!#§œØ9$#uρ â™!$y™ù't7ø9$# ãΝåκ÷J¡¡¨Β ( Νä3Î=ö6s%
.(٤)( Ò=ƒÌs% «!$# uóÇnΣ ¨βÎ) Iωr& 3 «!$# çóÇnΣ
قبل الشروع في بيان االنفعال ال ذي تض منه ھ ذا المش ھد وم دى ش دته أو ض عفه ،وھ ل ك ان
الرسول صلى ﷲ عليه وسلم مصيبا في انفعاله ھذا أم كان مخطئ ا فالم ه ﷲ تع الى وأنك ر علي ه ؟
ال ب د م ن معرف ة م ن ھ و الرس ول المقص ود ف ي قول ه تع الى ( ãΑθß™§9$# tΑθà)tƒ 4©®Lym) :ھ ل ھ و
الرسول محمد صلى ﷲ عليه وسلم بشكل خاص ومح دد أم ھ و ع ام لك ل األنبي اء عل يھم الس الم؟
يالحظ أن عامة المفسرين اعتبروا ) (Αθß™§9$#للجنس ال لواحد بعينه ) .(٥وأن " كل رس ول بع ث
)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥

البيضاوي :أنوار التنزيل وأسرار التأويل .ج ٥ص.٤٢٢
النسفي :تفسير النسفي .ج٤ص.٣٠٠
النيس ابوري ،الحس ن ب ن محم د ب ن حس ين :تفس ير غرائ ب الق رآن ورغائ ب الفرق ان٦.م ج .تحقي ق :زكري ا
عميرات .ط .١ :بيروت :دار الكتب العلمية ١٩٩٦م .ج٦ص.٤٠٣
سورة البقرة :اآلية .٢١٤
أبو حيان ،محمد بن يوسف :البحر المحيط٨ .مج .تحقيق :عادل أحمد عب د الموج ود وآخ رين .ط .١ :بي روت:
دار الكن ب العلمي ة١٩٩٣ .م .ج٢ص .١٤٩الثع البي ،عب د ال رحمن ب ن محم د مخل وف :الج واھر الحس ان ف ي
تفسير القرآن٤ .مج .بال طبع ة .بي روت :مؤسس ة األعظم ي للمطبوع ات .ب ال ت اريخ .ج١ص .١٦٥اآللوس ي:
روح المعاني .ج١ص .١٠٤رضا ،محمد رشيد :تفسير المنار١٢ .مج .ط .٢ :بيروت :دار الفكر .بال ت اريخ.
ج١ص.٣٠١
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بعث إلى أمته يقول ) .(١)" («!$# çóÇnΣ 4©tLtΒفي حين أن القرطبي مال إلى أن المقصود ھو الرسول
صلى ﷲ عليه وسلم بداللة سبب نزول اآلية).(٢
وكالم القرطبي ھو األقرب للص واب ألن معرف ة س بب الن زول تُع ّد ع امالً مھم ا ف ي تفس ير
القرآن ،وعامة المفسرين ذكروا في سبب نزول اآلية الكريمة ،أنھ ا نزل ت ف ي الرس ول ص لى ﷲ
علي ه وس لم وص حابته الك رام ،س واء ف ي غ زوة أح د أو الخن دق أو م ا ك انوا يالقون ه م ن أذى
المشركين والمنافقين وأھل الكتاب).(٣
وعلى كال القولين فإن الرسول صلى ﷲ عليه وسلم داخل ضمن من شملھم ھذا المشھد.
وقد احتوت ھذه اآلية على استفھامين ھما:
األول :قول ه تع الى .(٤)(Νä3Ï?ù'tƒ $£ϑs9uρ sπ¨Ψyfø9$# (#θè=äzô‰s? βr& óΟçFö6Å¡ym ÷Πr&) :و)& (÷Πrمنقطع ة
بمعن ى :ب ل ،والھم زة فيھ ا قي ل لإلنك ار) ،(٥وقي ل للتقري ر) ،(٦وجم ع بينھم ا الزمخش ري ق ائال:
"الھم زة فيھ ا للتقري ر وإنك ار الحس بان واس تبعاده") .(٧وق د ُر ّد علي ه ب أن التقري ر واإلنك ار "ال
يجتمعان في آن واحد في محل واحد") .(٨وسياق اآلي ة ي دل عل ى أن الھم زة لإلنك ار والل وم ،ف ا
تعالى ينكر عليھم ھذا الحسبان .قال رشيد رض ا" :وحاص ل معن ى اآلي ة ل وم الم ؤمنين عل ى ذل ك
الحسبان").(٩

)( ١
)( ٢
)( ٣

)( ٤
)( ٥
)( ٦
)( ٧
)( ٨
)( ٩

اب ن الج وزي ،عب د ال رحمن ب ن عل ي ب ن محم د :زاد المس ير ف ي عل م التفس ير٨ .م ج .تحقي ق :محم د ب ن عب د
الرحمن عبد ﷲ .ط .١ :بيروت :دار الفكر١٩٨٧ .م .ج١ص.٢١١
القرطبي :الجامع ألحكام القرآن .ج٣ص.٣٥
الطبري ،محمد بن جرير :جامع البيان عن تأويل آي الق رآن١٠ .م ج .تحقي ق :أحم د البك ري وآخ رين .ط .٢:
القاھرة :دار السالم٢٠٠٧ .م .ج٢ص .٤٦اب ن الج وزي :زاد المس ير .ج١ص .٢١٠الس يوطي ،عب د ال رحمن
بن أبي بكر :الدر المنثور في التفسير بالم أثور٨ .م ج .ب ال طبع ة .بي روت :دار الفك ر١٩٩٣ .م .ج١ص.٥٨٤
الس يوطي ،عب د ال رحمن ب ن أب ي بك ر :لب اب النق ول ف ي أس باب الن زول .ط .١ :بي روت :دار إحي اء العل وم.
١٩٧٨م .ص .٤١الخازن ،عل ي ب ن محم د :لب اب التأوي ل ف ي مع اني التنزي ل٤ .م ج .ب ال طبع ة .بي روت :دار
المعرفة .بال تاريخ .ج١ص.١٤٢
سورة البقرة :اآلية .٢١٤
أبو السعود :إرشاد العقل السليم .ج١ص .٢١٥البيضاوي :تفسير البيضاوي .ج١ص .١١٦الجمل ،سليمان ب ن
عمر :الفتوحات اإللھية٤ .مج .بال طبعة .بيروت :دار الفكر .بال تاريخ .ج١ص.١٧٠
أبو حيّان :البحر المحيط .ج١ص.١٤٨
الزمخشري :الكشاف .ص.١٢٦
المطعني :التفسير البالغي لالستفھام .ج١ص.١٢٤
رضا :تفسير المنار .ج٢ص.٣٠١
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الثاني :قوله تعالى على لسان الرسول والذين آمن وا مع ه .(«!$# çóÇnΣ 4©tLtΒ) :واالس تفھام ھن ا
لالستبطاء) ،(١أي استبطاء مجيء النصر .وھذا قول معظم المفسرين).(٢
ويمكن الجمع بين القولين بأن الرسول والذين آمنوا معه حين اشتد عليھم األذى واالض طھاد
والعذاب ،وتأخر عنھم النصر لحكمة يعلمھا ﷲ تعالى استعجلوا وتسرعوا فطلبوا النصر وتمنوه.
ولكن ما ھو السبب المباشر الذي أثّر على الرسول صلى ﷲ عليه وسلم نفسيّا حت ى اس تعجل
في تمني النصر وطلبه؟ ألن الذي يعنينا في بحثنا ھذا ھو الدافع النفسي الذي سبب ھذا االنفعال.
إن المالح ظ م ن خ الل ھ ذا ال نص القرآن ي أن "محن ة ف وق الوص ف") (٣عاش ھا الرس ول
والذين آمنوا معه ،سواء أكان ذلك في مسيرة دعوت ه ،أم ف ي واقع ة معين ة ،كان ت الس بب المباش ر
لھذه النفسية المتعجلة في ھذا المشھد .ويصور رشيد رضا ھذه المحنة ومدى تأثيرھ ا عل ى الحال ة
النفسية والجسدية للرسول بقوله" :حتى وصلوا إلى الغاية من الشدائد واألھوال لم يروا فيھا منف ذا
لس بب م ن أس باب الف وز ،ألن ق وة أع داء الح ق أحاط ت بھ م م ن ك ل جان ب ،ودن ت حت ى أخ ذت
بأكظامھم  ،فاعتقدوا أن وقت العناية اإللھية والنص ر ال ذي وع د ﷲ ب ه م ن ينص ر الح ق ق د ح ان
وقته أو أبطأ فاستعجلوه بقولھم.(٤)"(«!$# çóÇnΣ 4©tLtΒ) :
فقوله تعالى .(٥)(«!$# çóÇnΣ 4©tLtΒ …çμyètΒ t⎦⎪Ï%©!$#uρ ãΑθß™§9$# tΑθà)tƒ 4©®Lym (#θä9Ì“ø9ã—uρ) :ھذا النص
النص القرآني يشير إلى عظم األھوال والشدائد وصنوف األذى وألوانھا التي ص بت عل ى رس ول
ﷲ ص لى ﷲ علي ه وس لم وم ن آم ن مع ه فجعلھ م ينفعل ون وتتح رك ف ي خ واطرھم الظن ون
والھواجس فيستعجلون نصر ﷲ ،ويلحون على ﷲ تعالى في طلبه قائلين.(«!$# çóÇnΣ 4©tLtΒ) :
يقول عبد الكريم الخطيب" :وكم القوا من أھوال  ،وك م تجرع وا م ن غص ص ،مم ا رھقھ م
به سفھاء أقوامھم من جھاالت وس فاھات ()  ( (#θä9Ì“ø9ã—uρ â™!#§œØ9$#uρ â™!$y™ù't7ø9$# ãΝåκ÷J¡¡¨Βأي اض طربت

)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥

أبو حيان :البحر المحيط .ج١ص.١٤٩
انظ ر :الزمخش ري :الكش اف .ص .١٢٦أب و الس عود :إرش اد العق ل الس ليم .ج١ص .٢١٥اآللوس ي :روح
المعاني .ج٢ص.١٠٤
قطب :في ظالل القرآن .ج١ص.٢١٩
رضا :تفسير المنار .ج٢ص.٣٠١
سورة البقرة :اآلية .٢١٤

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١١ ،(٢)٢٥

 ٤٣٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "انفعال العجلة عند األنبياء عليھم السالم و "......

مشاعرھم ،وتبلبلت خواطرھم ،واستيأسوا وظنوا أنھم أحيط بھم ،فاستعجلوا النص ر ال ذي وع دھم
ﷲ").(١
ومعن ى قول ه تع الى ،(٢)(t ãΑθß™§9$# tΑθà)tƒ 4©®Lym (#θä9Ì“ø9ã—uρ)) :أي" :أزعج وا إزعاج ا ش ديدا
شبيھا بالزلزلة ،بما أصابھم من األھوال واألفزاع ) ( ãΑθß™§9$# tΑθà)tƒ 4©®Lymإل ى الغاي ة الت ي ق ال
الرس ول وم ن مع ه فيھ ا .(٣)"(«!$# çóÇnΣ 4©tLtΒ) :والزلزل ة ھ ي" :التخوي ف والتح ذير ،وال زالزل:
الش دائد واألھ وال ،والزلزل ة ف ي األص ل :الحرك ة العظيم ة واإلزع اج الش ديد ،ومن ه زلزل ة
األرض").(٤
وھ ذه المع اني للزلزل ة ت دلل عل ى عظ م األھ وال ،وك أن القل وب لش دة األھ وال تحرك ت م ن
مكانھا كحركة األرض وقت الزلزال كما قال ﷲ تعالى في وصف ما حصل للمس لمين ف ي غ زوة
األح

زابÏ xî#y— øŒÎ)uρ öΝä3ΖÏΒ Ÿ≅xó™r& ô⎯ÏΒuρ öΝä3Ï%öθsù ⎯ÏiΒ Νä.ρâ™!$y_ øŒÎ)) :
ÏMtón=t/uρ ã≈|Áö/F{$# M

(#θä9Ì“ø9ã—uρ šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# u’Í?çGö/$# y7Ï9$uΖèδ ∩⊇⊃∪ O$tΡθãΖ—à9$# «!$$Î/ tβθ‘ΖÝàs?uρ tÅ_$oΨysø9$# ÛUθè=à)ø9$#
—.(٥)( #Y‰ƒÏ‰x© Zω#t“ø9Î
وأما محاوالت المفسرين السابقين في تصوير األھوال التي واجھت الرسول ص لى ﷲ علي ه
وسلم ومن معه من خالل النص القرآني ،فإنھا تقرب لنا ص ورة المش ھد ال ذي دف ع بالثل ة المؤمن ة
وعلى رأسھا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم إلى استعجال النصر وتمنيه وطلب ه ،م ع أن الرس ول
ص لى ﷲ علي ه وس لم أعل م الن اس ب ا تع الى ،وأش دھم ت وكال علي ه ،وأكث رھم يقين ا بموع ود ﷲ
تعالى.
وقد يرد سؤال وھو :كيف يليق بالرسول ص لى ﷲ علي ه وس لم اس تعجال النص ر وطلب ه بع د
استبطائه وھو الموقن بصدق وعد ﷲ تعالى بالنصر ؟.

)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥

الخطي ب ،عب د الك ريم :التفس ير القرآن ي للق رآن١٦ .م ج .ب ال طبع ة .الق اھرة :دار الفك ر العرب ي .ب ال ت.
ج٢ص.٢٣٧
سورة البقرة :اآلية .٢١٤
الزمخشري :الكشاف .ص.١٢٦
ابن منظور :لسان العرب .ج١١ص. ٣٠٨
سورة األحزاب :اآليتان .١١ ،١٠

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١١ ،(٢)٢٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عودة عبد ﷲ ،وابراھيم داود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٣١

والجواب :إن كونه رسوال ال يمنع عليه األمور اآلتية:
أوال :إن ه ص لى ﷲ علي ه وس لم كب اقي البش ر ،يتع رض لم ا يتع رض ل ه البش ر م ن األذى
والضر واالختبار واالبتالء ،قال تعالى على لسان الرس ول ص لى ﷲ علي ه وس لمO$tΡr& !$yϑ¯ΡÎ) ö≅è%) :
.(١)(/ö ä3è=÷WÏiΒ ×|³o0
ثاني ا" :ج واز األع راض البش رية عل ى الرس ل ك القلق واالس تبطاء للوع د اإللھ ي انتظ ارا
له").(٢
المبحث الثالث :اآلثار التربوية المستفادة من انفعال العجلة عند األنبياء عليھم السالم
األحداث التي عرض لھا القرآن الك ريم غني ة ب العبر والعظ ات والحك م وال دروس الت ي يفي د
منھا المسلم في حياته ،ويواجه من خاللھا المح ن واآلف ات الت ي تص يب عزيمت ه وإرادت ه وتثبط ه
عن السير قدما في طريق الدعوة.
وقد جاءت مشاھد انفعال العجلة عند النبي ْين موسى ومحمد عليھما السالم نماذج عملي ة للفئ ة
المختارة من البشر وھم األنبياء عليھم السالم بل ھم من أكثر األنبياء عليھم السالم معان اة ل ألذى
واالضطھاد من أقوامھم.
ودورنا في ھذا المبحث ھو استنباط اآلث ار التربوي ة المس تفادة م ن انفع ال العجل ة م ن خ الل
ھذه المشاھد  .ومن ھذه اآلثار:
أوال  :انفعال العجلة وإن كان بنيّة صالحة إال أنه قد يؤدي إلى نتائج ال تحمد عقباھا
فمن نتائج انفعال العجلة التي كشفت عنھا المشاھد القرآنية السابقة:
 .١عبادة غير ﷲ والتھجم على أنبياء ﷲ تعالى
فھذا موسى عليه السالم قد واعده رب العزة ھو وقومه على جبل الط ور بع د أربع ين يوم ا،
وھذه المواعدة وردت في القرآن الكريم في ثالثة مواضع ،في موضعين منھا كانت المواعدة فيھا
تختص بموسى عليه السالم وحده:

) (١سورة الكھف :اآلية .١١٠
) (٢الجزائري ،أبو بكر جابر :أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير٤ .مج .ط .٢:جدة :راسم للدعاية واإلعالن.
١٩٨٧م .ج١ص.١٦١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١١ ،(٢)٢٥
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ق ال تع الىöΝçFΡr&uρ ⎯ÍνÏ‰÷èt/ .⎯ÏΒ Ÿ≅ôfÏèø9$# ãΝè?õ‹sƒªB$# §ΝèO \'s#ø‹s9 z⎯ŠÏèt/ö‘r& #©y›θãΒ $tΡô‰tã≡uρ øŒÎ)uρ) :
.(١)(šχθßϑÎ=≈sß



وق ال تع الىÿ⎯ÏμÎn/u‘ àM≈s)‹ÏΒ §ΝtGsù 9ô³yèÎ/ $yγ≈uΖôϑyϑø?r&uρ \'s#ø‹s9 š⎥⎫ÏW≈n=rO 4©y›θãΒ $tΡô‰tã≡uρuρ) :
&.(٢)(\'s#ø‹s9 š∅ŠÏèt/ö‘r



وأما الموض ع الثال ث فق د كان ت المواع دة في ه تع م بن ي إس رائيل ب دون اس تثناء ،ق ال تع الى:
)z⎯yϑ÷ƒF{$# Í‘θ’Ü9$# |=ÏΡ%y` ö/ä3≈tΡô‰tã≡uρuρ óΟä.Íiρß‰tã ô⎯ÏiΒ Οä3≈oΨø‹pgΥr& ô‰s% Ÿ≅ƒÏ™ℜuó Î) û©Í_t6≈tƒ
.(٣)( 3“uθù=¡¡9$#uρ £⎯yϑø9$# Ν
ã ä3ø‹n=tæ $uΖø9¨“tΡuρ

وما دام بنو إس رائيل بم ن ف يھم موس ى علي ه الس الم مك ّرم ون بھ ذه الض يافة الرباني ة ،وھ ذه
المواع دة اإللھي ة فم ا ك ان ينبغ ي لموس ى علي ه الس الم أن يتعج ل قوم ه للق اء رب ه تع الى منفص ال
عنھم ،بغض النظر عن السبب الذي جعله ينفعل عجلة للق اء ﷲ تع الى .واختص اص موس ى علي ه
الس الم بالمواع دة ف ي الموض عين الس ابقين ،إنم ا ھ و مزي د ح ب ورض ا ،وبي ان ش رف المنزل ة
والمكانة له عند ﷲ تعالى.
واستعجال موسى علي ه الس الم ھ ذا اللق اء إنم ا ك ان اش تياقا تع الى وحب ا ل ه وأنس ا لس ماع
كالمه ،وكان قد جرب ذلك من قبل ،يقول سيد قطب" :لقد غلب الشوق عل ى موس ى علي ه الس الم
إل ى مناج اة رب ه ،والوق وف ب ين يدي ه ،وق د ذاق حالوتھ ا م ن قب ل فھ و إليھ ا مش تاق عج ول").(٤
وانفعاله ھذا استحق عليه من ﷲ تعالى اإلنكار واللوم والعتاب ،ولو بقي أثر ھذا االنفعال مختص ا
بشخص موسى عليه السالم لسھل األمر وھان ،ولكنه تعداه إلى بني إسرائيل كلھم ،حيث كان م ن
نتائج ھذا االنفعال:
 .١عبادة بني إسرائيل العجل بعد تفرد السامري بھم ،وتزيين ھذه العبادة لھم.
 .٢استخفاف بني إسرائيل بھارون عليه السالم ،واستضعافه ،ومحاولة قتله.
)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤

سورة البقرة :اآلية .٥١
سورة األعراف :اآلية .١٤٢
سورة طه :اآلية .٨٠
قطب :في ظالل القرآن .ج ٤ص.٢٣٤٦

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١١ ،(٢)٢٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عودة عبد ﷲ ،وابراھيم داود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٣٣

 .٣توھم بني إسرائيل تعاظم موسى عليه السالم وتكبره عليھم.
وق د دل عل ى نتيج ة ھ ذا االنفع ال قول ه تع الى مخاطب ا موس ى علي ه الس المô‰s% $¯ΡÎ*sù tΑ$s%) :
 .(١)( ‘“ÌÏΒ$¡¡9$# ãΛàι¯=|Êr&uρ x8Ï‰÷èt/ .⎯ÏΒ y7tΒöθs% $¨ΖtFsùيقول أب و زھ رة" :والف اء للس ببية ،أي بس بب
غيبت ك وع دم قيام ك بح ق الرقاب ة النفس ية عل يھم الت ي مكن اك منھ ا ).⎯ÏΒ y7tΒöθs% $¨ΖtFsù ô‰s%
 .(٢)"(x8Ï‰÷èt/وھذه الغيبة سببھا تعجله عليه السالم للقاء ﷲ تعالى منفصال عن قومه ،تاركا إياھم
في عھدة أخيه ھارون علي ه الس الم ،ق ال تع الى’Îû ©Í_øè=÷z$# šχρã≈yδ ÏμŠÅzL{ 4©y›θãΒ tΑ$s%uρ) :
 .(٣)( t⎦⎪Ï‰Å¡øßϑø9$# Ÿ≅‹Î6y™ ôìÎ6−Gs? Ÿωuρ ôxÎ=ô¹r&uρ ’ÍΓöθs%يق ول البق اعي ($¯ΡÎ*sù)" :ق د تس بب ع ن
عجلتك عنھم أنّا ).(٤)"( $¨ΖtFsù ô‰s%
فھذه النتيجة ال شك أنھ ا خطي رة للغاي ة ،ومھلك ة لبن ي إس رائيل ،وتس ببت ف ي ل وم ﷲ تع الى
لنبيه وكليمه عليه السالم ،وھذا يدل على أن ھذا االنفعال لم يكن محمودا.
 .٢عدم القدرة على الوفاء بالعھود والمواثيق
فموسى عليه السالم حين عقد ميثاقا بينه وبين الخضر عليه السالم ،شرط عل ى نفس ه الت زام
الصبر وعدم التعجل باالعتراض على أي عم ل أو تص رف يق وم ب ه الخض ر علي ه الس الم ،حت ى
وإن ك ان ظ اھره مس تھجنا ومس تغربا ً ق ائالy7s9 ©ÅÂôãr& Iωuρ #\Î/$|¹ ª!$# u™!$x© βÎ) tþ’ÎΤß‰ÉftFy™) :

)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤

سورة طه :اآلية .٨٥
أبو زھرة :زھرة التفاسير .ج٩ص.٤٧٦٦
سورة األعراف :.اآلية .١٤٢
البقاعي ،إبراھيم بن عمر :نظم الدرر في تناسب اآليات والسور٨ .مج .خ رّج أحاديث ه :عب د ال رزاق المھ دي.
ط .١ :بيروت :دار الكتب العلمية١٩٩٥ .م .ج٥ص.٣٦
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& (١)( #\øΒrوقد أكد موسى عليه السالم ھ ذا الش رط بقول ه )™" (’ÎΤß‰ÉftFyوالس ين لتأكي د م ا يق ع ف ي
المستقبل").(٢
ويعتبر ما شرطه موسى عليه السالم على نفسه ملزما "والمسلمون عند شروطھم) ،(٣وأح ق
الشروط أن يوفّى به ما التزمه األنبياء ،أو التزم لألنبياء").(٤
والظ اھر أن س ياق قص ة موس ى م ع الخض ر عليھم ا الس الم أك د أن موس ى علي ه الس الم ل م
يلتزم بالشرط ،وأن سبب عدم التزامه تعجله باالعتراض على تصرفات الخضر عليه السالم؛ لما
رأى ما في ظاھرھا من نكارة.
ونتيجة لذلك تم فسخ االتفاق والميثاق بينھما ،حيث ق ال الخض ر علي ه الس المä−#tÏù #x‹≈yδ) :
.(٥)(y7ÏΖ÷t/uρ ©Í_øŠt/
يقول أبو زھرة" :كأنه بھذا يشير إلى أن كثرة المجاوبات وعدم الصبر ھ و ال ذي ك ان س بب
الفراق بيني وبينك").(٦
 .٣فقدان الصحبة
فموسى عليه السالم بسبب تعجله وعدم صبره يفقد صحبة الخضر علي ه الس الم ،وھ و ال ذي
بذل جھدا كبيرا حتى يصل إلى الخضر عليه السالم كي يصحبه ويتعلم من ه ،وبع د الظف ر ب ه يفق د
صحبته ،قال الخضر عليه السالم وھو ينھي ھذه الصحبة بعد إع ذاره لتعج ل موس ى علي ه الس الم
ثالث مرات.(٧)( y7ÏΖ÷t/uρ ©Í_øŠt/ ä−#tÏù #x‹≈yδ) :

)( ١
)( ٢
)( ٣

)( ٤
)( ٥
)( ٦
)( ٧

سورة الكھف :اآلية .٦٩
أبو زھرة :زھرة التفاسير .ج٩ص .٤٥٦٠
حديث مرفوع رواه البخ اري معلق اً ،وأخرج ه الح اكم وص ححه األلب اني .انظ ر :البخ اري :ص حيح البخ اري،
كت اب اإلج ارة ،ب اب أج ر السمس رة ،ج٢ص .٧٩٤الح اكم ،محم د ب ن عب د ﷲ النيس ابوري :المس تدرك عل ى
الص حيحين٤.م ج .تحقي ق :مص طفى عب د الق ادر عط ا .ط .١ :بي روت :دار الكت ب العلمي ة١٩٩٠ ،م .كت اب
البيوع .حديث رقم ) ،(٢٣١٠ج٢ص .٥٧األلباني ،محم د ناص ر ال دين :السلس لة الص حيحة٧ .م ج .الري اض:
مكتبة المعارف .حديث رقم ).(٢٩١٥
ابن العربي ،محمد بن عبد ﷲ :أحكام القرآن٤ .مج .تحقيق :عل ي البج اوي .ب ال طبع ة .بي روت :دار المعرف ة،
دار الجيل١٩٨٧ .م .ج٣ص.١٢٤٦
سورة الكھف :اآلية .٧٨
أبو زھرة :زھرة التفاسير .ج٩ص.٤٥٦٧
سورة الكھف :اآلية .٧٨
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ويب دو أن إع الن الف راق ھ ذا ك ان بس بب اعت راض موس ى علي ه الس الم عل ى التص رفات
الثالثة ،ولكن التصرف األخير كان بمثابة القشة التي قصمت ظھر البعير.
يقول أبو زھرة" :ومھما يكن ما يشير إليه اسم اإلشارة  ،ف المعنى أن ذل ك ھ و الح د الفاص ل
الذي فرق بينھما في ھذه الصحبة ،فھ و إي ذان بانتھ اء المص احبة الت ي ك ان منھ ا ذل ك التعل يم مم ا
علمه ﷲ تعالى").(١
ثانيا :انفعال العجلة له أسباب ودوافع
ومن أھم األسباب التي بيّنتھا المشاھد القرآنية النفعال العجلة عند األنبياء عليھم السالم:
 .١الدافع اإليماني
فاإليمان إذا قوي وتمكن في القلب ولّد طاقة ض خمة ت دفع ص احبھا إل ى التعج ل لعم ل الخي ر
والتقرب إلى ﷲ تعالى باألعمال الصالحة ،وإذا كان ھذا األمر في حق المؤمن العادي فكيف بحق
األنبي اء عل يھم الس الم ال ذين طھّ ر ﷲ تع الى ب واطنھم م ن ك ل وسوس ة وخبيئ ة ،وز ّك ى نفوس ھم
بعنايته ،وكانوا بذلك أقوى الناس إيمانا ،وأصلبھم عودا ،وأكثرھم طاعة وقربى تعالى.
فھذا موسى عليه السالم كليم ﷲ تع الى ك ان اإليم ان يش ع م ن ك ل جوانب ه ،ح ين عاتب ه رب ه
وأنكر عليه عجلته في مالقاته دون قومه أجاب ربه عز وجل بأن سبب عجلته والدافع الذي جعل ه
يس بق قوم ه لمالقات ه ھ و ) .(٢)( 4©yÌ÷tIÏ9 Éb>u‘ y7ø‹s9Î) àMù=Éftãuρأي "ال ذي عجّلن ي إلي ك ي ا رب،
الطلب لقربك ،والمسارعة في رضاك ،والشوق اليك").(٣
وما من شك في أن ﷲ تعالى قد رضي عن أنبيائه كلھ م ،ولك ن موس ى علي ه الس الم أراد أن
يزداد ﷲ تعالى عنه رضا بھذه العجل ة ،أو أن ه ظ ن أن التعج ل وس يلة إل ى زي ادة رض ا ﷲ تع الى
ع ن عب ده .ول ذا ج اء ف ي تفس ير اآلي ة ) .(٤)( 4©yÌ÷tIÏ9 Éb>u‘ y7ø‹s9Î) àMù=Éftãuρأي "لت زداد عن ي
رضا").(٥
ّ
ولكن موسى عليه السالم يبغي الزيادة ،وھذا من ال دافع اإليم اني .وم ع ذل ك
فالرضا حاصل
فان موسى عليه السالم تلقى العتاب اإللھي بالنكران عليه بسبب ما آل إليه تعجله من نت ائج س لبية
على قومه.

)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥

أبو زھرة :زھرة التفاسير .ج٩ص.٤٥٦٧
سورة طه :اآلية .٨٤
السعدي :تيسير الكريم الرحمن .ج ٢ص.٦٩٠
سورة طه :اآلية .٨٤
ابن كثير :تفسير القرآن العظيم .ج٤ص.٥٣١
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 .٢وجود المنكر أو ظھوره
فأي منكر يظھر ف ي المجتم ع ال ب د م ن تغيي ره امتث اال لقول ه علي ه الس الم ) :م ن رأى م نكم
منكرا فليغيره  .(١)( ..وأول الناس وأوالھم بتغيير المنكر والعم ل عل ى تغيي ره ھ م األنبي اء عل يھم
الس الم ،ب ل م ا قام ت رس االت األنبي اء عب ر الت اريخ إال لتغيي ر منك رات أق وامھم ،واس تبدالھا
بالمعروف ،فھذه وظيفة األنبياء.
وموسى عليه الس الم م ا س كت أم ام منك ر ق ط وم ا ك ان ل ه ذل ك ،وقص ته م ع الخض ر علي ه
السالم أكبر برھان على ذلك ،فلقد أنسته رؤية المنكر كما بدا في الظاھر اتفاقيته م ع الخض رعليه
السالم بعدم االعتراض أو اإلنكار.
حين رأى الخضر عليه السالم يخرق الس فينة وفيھ ا ركابھ ا وأص حابھا ،أس رع منك را علي ه
 ،(٢)( #\øΒÎ) $º↔ø‹x© |M÷∞Å_ ‰أي لق د
ھ ذا الفع ل م تعجال وناس يا ،ق ائالô s)s9 $yγn=÷δr& s−ÌøóçFÏ9 $pκtJø%tyzr&) :
جئت شيئا منكرا و شنيعا).(٣
وفي المرة الثانية يرى تصرفا غريبا أشد فظاعة من األول ،رأى الخضر عليه السالم ين زع
رأس غ الم م ن ب ين الغلم ان فيقتل ه دون أي مس وّغ أو س بب ظ اھر ،فيس رع منك را علي ه فعلت ه
وبلھج ة أش د م ن األول ى ،وغض ب ظ اھر ق ائال|M÷∞Å_ ô‰s)©9 <§øtΡ ÎötóÎ/ Oπ§‹Ï.y— $T¡øtΡ |Mù=tGs%r&) :
©.(٤)( #[õ3œΡ $\↔ø‹x
أي "ظاھر النكارة").(٥
فكانت رؤية المنكر سببا رئيسا من أسباب انفعال العجلة عند موسى عليه السالم.
 .٣واقع األعداء وبطشھم وتسلطھم
يتسلط أعداء الدين على أھل اإليمان ،فيسومونھم سوء العذاب ،ويتفننون في وسائل إي ذائھم،
وقد نال األنبياء عليھم السالم النصيب األوفى من ھذا االضطھاد وھذا العذاب ،حي ث ل م ي نج أح د
منھم من ھذه الشدة وھ ذا الك رب ،وق د ص وّر س يد قط ب حال ة األنبي اء النفس ية أم ام بط ش أع داء

)(١
)( ٢
)(٣
)( ٤
)( ٥

رواه مسلم .انظر :مسلم :صحيح مسلم .كناب اإليمان .باب كون النھي عن المنك ر م ن اإليم ان .. .ح ديث رق م
) .(٧٨ج١ص.٦٩
سورة الكھف :آلية .٧١
ابن كثير :تفسير القرآن العظيم .ج٤ص .٤١٢السعدي :تيسير الكريم الرحمن .ج١ص٦٤٩
سورة الكھف :اآلية .٧٤
ابن كثير :تفسير القرآن العظيم .ج٤ص.٤١٢
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الدين وانتفاشھم وانتفاخھم حيث قال" :إنھا صورة رھيبة ،ترسم مبلغ الشدة والكرب والض يق ف ي
حياة الرسل وھم يواجھون الكفر والعمى واإلصرار والجحود").(١
فشدة المحن والكروب وكثرة األھوال والخطوب التي تعرض لھا األنبي اء عل يھم الس الم بم ا
فيھم نبينا محمد صلى ﷲ عليه وسلم ،وطغيان الباطل م ع ت أخير النص ر لحكم ة أرادھ ا ﷲ تع الى
كان ت الس بب ف ي تعج ل األنبي اء عل يھم الس الم لھ ذا النص ر ق ائلين ،(«!$# çóÇnΣ 4©tLtΒ) :يق ول س يد
قطب عند ھذه اآلية" :إن ھذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه .من الرسول الموص ول ب ا ،
والمؤمنين الذين آمنوا با  .إن سؤالھم ) («!$# çóÇnΣ 4©tLtΒليصور مدى المحنة التي تزلزل مثل ھذه
القلوب الموصولة .ولن تكون إال محنة فوق الوصف").(٢
إن األنبي اء عل يھم الس الم بش ر ،تص يبھم ح االت الوج وم والكآب ة والض يق والش دة م ن واق ع
األعداء وما يالقونه منھم .لكن كيف يمكن أن نوفق بين تعجل النبي صلى ﷲ عليه وسلم في طلب
النصر بسبب ضغط الواقع وواقع األعداء ،وبين نھي النبي صلى ﷲ عليه وس لم للص حابة الك رام
عن استعجال النص ر ،كم ا ج اء ف ي ح ديث خب اب ب ن األرت ح ين ش كا إل ى رس ول ﷲ ص لى ﷲ
عليه وسلم ما يالقونه من شدة األذى من المش ركين  ،طالب ا من ه أن ي دعو ﷲ لھ م بالنص ر فأجاب ه
الرسول صلى ﷲ عليه وسلم بعد أن بين له حالة أتباع األنبي اء عل يھم الس الم م ع أق وامھم ،وش دة
األذى الذي القوه منھم ،وأنواع العذاب الذي صبّوه على رؤوسھم ،ومع ذلك ثبت المؤمن ون عل ى
دينھم ،قال" :وﷲ ليتمن ھذا األمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ال يخاف إال ﷲ
أو الذئب على غنمه ،ولكنكم تستعجلون") (٣؟ .
والجواب على ذلك ال يخرج في ظننا عن ثالثة أمور ھي:
األول :أن حادث ة خبّ اب رض ي ﷲ عن ه كان ت ف ي العھ د المك ي ،ف ي مرحل ة التمح يص
واالبتالء واالختبار ،فالتعجل في االنتقال من ھ ذه المرحل ة قب ل نض جھا ق د ي ؤثر عل ى ق وة حمل ة
رسالة اإلسالم من الصحابة الكرام وصالبتھم  ،فكان ال بد أن تأخذ ھذه المرحلة زمنھا المقدر لھا
عند عالم الغيب والشھادة ،من ھنا لم يستعجل الرسول صلى ﷲ عليه وسلم طل ب النص ر ف ي ھ ذه
المرة.

) (١قطب :في ظالل القرآن .ج٤ص.٢٠٣٥
) (٢المرجع السابق :ج١ص.٢١٩-٢١٨
) (٣رواه البخاري .انظر :البخاري :صحيح البخاري .كتاب المناقب .باب عالمات النبوة في اإلس الم .ح ديث رق م
) .(٣٦١٢ج٢ص.٣٣
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الثاني :تعجل الرس ول ص لى ﷲ علي ه وس لم طل ب النص ر ك ان ف ي العھ د الم دني ،حي ث إن
اآلي ة )& (١)( sπ¨Ψyfø9$# (#θè=äzô‰s? βr& óΟçFö6Å¡ym ÷Πrمدني ة ،وك ل م ن ذك ر س بب نزولھ ا ذك ر أح داثا ً
ووقائع من غزوة بدر إلى فتح مكة ،وأكثرھم على أنھا غزوة األحزاب) ،(٢حيث زلزل المؤمن ون
زلزاال شديدا وبلغت القلوب الحناجر من شدة األھوال والشدائد ،وما من شك أن الفتنة والشدة بع د
الرخ اء والنص ر لھ ا ت أثير عجي ب عل ى النف وس ،وقل ة م ن النف وس م ن تتحم ل ذل ك .فكان ت ھ ذه
الشدائد أشد مما لقيه المسلمون في العھد المكي .فاس تعجل الرس ول ص لى ﷲ علي ه وس لم النص ر
ھنا.
الثالث :الرسول صلى ﷲ عليه وسلم بشر يعتريه ما يعت ري البش ر م ن انفع االت وھف وات،
يص ّوبھا الحق تعالى بعد أن ينكر عليه أحيان ا أو يعاتب ه ويزج ره أحيان ا ً أخ رى ،وق د يك ون تعج ل
الرسول صلى ﷲ عليه وسلم النصر يندرج تحت ھذا األمر.
ثالثا :انفعال العجلة يفّوت مصالح جمة ،ومنافع عديدة
فمن ھذه المصالح التي بيّنتھا مشاھد العجلة عند األنبياء عليھم السالم:
 .١تفويت العديد من األحداث والوقائع التي فيھا الدروس والعبر والعظات
فموسى عليه السالم بتعجله في االعتراض على تصرفات الخضرعليه السالم التي ظاھرھ ا
المنكر فوّت كثيرا من الوقائع والمشاھد التي لو تمت لكان فيھا الدروس والعبر .فلو صبر موس ى
علي ه الس الم عل ى الخض رعليه الس الم وم ا تعج ل لش اھد ورأى ب أم عين ه مزي دا م ن التص رفات
واألحداث التي فيھا الغرابة.
وھذا التعج ل والتس رع م ن موس ى علي ه الس الم ،وتفويت ه لمعرف ة المزي د ع ن ھ ذه المش اھد
واألح داث جع ل نبين ا محم د ص لى ﷲ علي ه وس لم يل وم موس ى علي ه الس الم عل ى تعجل ه ،أحيان ا
بص يغة يظھ ر فيھ ا رغب ة ف ي االس تزادة م ن معرف ة ھ ذه األح داث كقول ه ص لى ﷲ علي ه وس لم:
)وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص ﷲ علينا من خبرھم ا() ،(٣وأحيان ا أخ رى بص يغة مقترن ة
بالدعاء كقوله صلى ﷲ عليه وسلم) :رحمة ﷲ علينا وعلى موسى .ل وال أن ه ع ّج ل ل رأى العج ب.
ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة().(٤
) (١سورة البقرة :اآلية .٢١٤
) (٢الطب ري :ج امع البي ان .ج٢ص .٤٦اب ن الج وزي :زاد المس ير .ج١ص .٢١٠الس يوطي :ال در المنث ور.
ج١ص .٥٨٤السيوطي :لباب النقول ف ي أس باب الن زول .ص .٤١الخ ازن :لب اب التأوي ل ف ي مع اني التنزي ل.
ج١ص.١٤٢
) (٣رواه البخاري .انظر :البخاري :صحيح البخاري .كتاب التفسير .باب) ßytö/r& Iω çμ9tFxÏ9 4©y›θãΒ š^$s% øŒÎ)uρ
) ($Y7à)ãm z©ÅÓøΒr& ÷ρr& Ç⎯÷ƒtóst7ø9$# yìyϑôftΒ xè=ö/r& #_¨Lymالكھف .( ٦٠ :حديث رقم ) .(٤٧٢٥ج٢ص.٤٥٥
) (٤رواه مسلم .انظر :مسلم :صحيح مسلم .كتاب الفضائل .باب من فضائل الخضر عليه السالم .حديث رقم
) .(٢٣٨٠ج٤ص.١٨٥١
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 .٢تفويت أنفع وسيلة للحفظ وھي اإلنصات واالستماع
فنبينا محمد صلى ﷲ عليه وسلم كاد بتعجله أخذ القرآن الكريم مباشرة من ال َملك قب ل أن ي تم
Ÿ≅f
ال َملك تالوته كاد أن يف وت أنف ع الوس ائل للحف ظ  ،ق ال تع الىy ÷ètGÏ9 y7tΡ$|¡Ï9 ⎯ÏμÎ/ õ8ÌhptéB Ÿω) :
 .(١)( ÿ⎯ÏμÎ/حيث كانت حالة الرسول صلى ﷲ عليه وسلم النفسية ح ين يلق ى إلي ه ال وحي ف ي بداي ة
األمر أنه ك ان "يب ادر إل ى أخ ذه  ،ويس ابق ال َمل ك ف ي قراءت ه ،ويح رك ش فتيه ولس انه ب القرآن إذا
أُنزل عليه قبل فراغ جبريل م ن ق راءة ال وحي حرص ا عل ى أن يحفظ ه") .(٢ول ذا ج اء النھ ي ع ن
ذل ك بقول ه تع الى .(٣) (…çμã‹ômuρ šø‹s9Î) #©|Óø)ãƒ βr& È≅ö6s% ⎯ÏΒ Èβ#u™öà)ø9$$Î/ ö≅yf÷ès? Ÿωuρ) :وھ ذا
النھي عن التعجل في مسابقة الوحي إنما جاء " لتعليمنا أسلوبا من أساليب التربي ة  ،وھ و أس لوب
التوجيه في تعليم ما ھو األفض ل عق ب الممارس ة الت ي ي راد تص حيحھا أو تقويمھ ا وال س يما عن د
ممارسة عمل ال يصح التمادي فيه").(٤
فاإلنصات واالستماع إلى الملقّن أو المعلم أو المربي حتى يتم كالمه م ن أنج ع وس ائل حف ظ
المعلومة ودقتھا  .ولذا رأينا النبي صلى ﷲ عليه وسلم بعد النھ ي ع ن ھ ذه العجل ة يس تقبل ال وحي
بقلب صاف ونفس مطمئنة ھادئة غير متعجلة  ،ولسان وش فتين ص امتتين حت ى ي تم المل ك رس الة
ربه تعالى.
وفي ھذا "أدب ألخذ العلم ،أن ال يبادر الم تعلم للعل م ،قب ل أن يف رغ المعل م م ن المس ألة الت ي
شرع فيھا") ،(٥بل كان إذا أراد أن يكلم الناس بأمر مھم يأمرھم أن ينصتوا ،كما ثبت في الصحيح
من حديث جرير) (٦أن النبي عليه السالم قال له في حجة الوداع" :استنصت الناس").(٧

)( ١
)( ٢
)( ٣
)( ٤
)( ٥
)( ٦

)( ٧

سورة القيامة :اآلية .١٦
الزحيلي :التفسير المنير .ج٢٩ص.٥٤٧
سورة طه :اآلية .١١٤
الميداني :معارج التفكر .ج٢ص.٤٨٩
السعدي :تيسير الكريم الرحمن .ج٢ص .١٢٥٤
ھو الصحابي الجليل :جرير بن عبد ﷲ البجلي ،سيّد قبيلته بجيلة ،كان إسالمه في العام الذي توفي فيه الرسول
عليه السالم ،قال عن نفسه أسلمت قبل موت الرسول عليه السالم بأربعين يوما ،نزل الكوفة وسكنھا ،كانت
له أخبار مع علي ومعاوية رضي ﷲ عنھم ،مات سنة أربع وخمسين  ،وقيل إحدى وخمسين ،روى عنه أنس
بن مالك ،وقيس بن حازم ،وغيرھم .أنظر :ابن عبد البر ،يوسف :االستيعاب في معرفة األصحاب .تحقيق
وترتيب :خليل شيحا .ط ١ :بيروت :دار المعرفة٢٠٠٦ .م .ص.١٤٧-١٤٥
البخاري :صحيح البخاري .كتاب العلم .باب اإلنصات للعلماء .حديث رقم ) .(١٢١ج١ص .٤٠مسلم :صحيح
مسلم .كتاب اإليم ان .ب اب معن ى ق ول النب ي ص لى ﷲ علي ه وس لم " ال ترجع وا بع دي كف ارا يض رب بعض كم
رقاب بعض " .حديث رقم )  .(٦٥ج١ص.٨٢
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 .٣تفويت مصلحة الجماعة على المصلحة الفردية
لقد كان ت مص لحة بن ي إس رائيل توج ب بق اء موس ى علي ه الس الم معھ م ،وع دم التعج ل ف ي
االنفصال ع نھم لمالق اة ﷲ تع الى ،وذل ك أن الق وم ح ديثو عھ د بال دين ،وال زال ت عالئ ق الش رك
والجاھلية متأصلة فيھم ،كما أنھم كانوا متأثرين بمن جاورھم من المشركين.
ق ال تع الى5Θ$oΨô¹r& #’n?tã tβθàä3÷ètƒ 7Θöθs% 4’n?tã (#öθs?r'sù tóst7ø9$# Ÿ≅ƒÏ™ℜuó Î) û©Í_t7Î/ $tΡø—uθ≈y_uρ) :
;.(١)( tβθè=yγøgrB ×Πöθs% öΝä3¯ΡÎ) tΑ$s% 4 π× yγÏ9#u™ óΟßγs9 $yϑx. $Yγ≈s9Î) !$uΖ©9 ≅yèô_$# ©y›θßϑ≈tƒ (#θä9$s% 4 öΝçλ°
فخروج موسى عليه السالم وھم على ھذا الحال ف ّوت عليھم مصلحة كب رى ،إنھ ا مص لحة ال دين،
والحفاظ على الشريعة .وقد دل على ھذه المصلحة أن موسى علي ه الس الم م ا إن خ رج م ن بي نھم
متعجال لقاء ربه تعالى حتى فتنوا بعبادة العجل ،وأضلھم السامري ،واعتدوا على نبي ﷲ ھ ارون
عليه السالم.
الخاتمة
الحمد

رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،وبعد:

بعد أن تم استعراض الجوانب الرئيسة المتعلقة بانفعال العجلة ،وت أثير ھ ذا االنفع ال س لبا أو
إيجابا على األنبياء عليھم السالم بحكم بشريتھم ،تبين لنا ما يأتي:
 .١العجلة انفعال فطري ،فطر ﷲ اإلنس ان علي ه ،وجبل ه ب ه ،ق ال تع الىô⎯ÏΒ ß⎯≈|¡ΡM}$# ,Î=äz) :
.(٢)(9≅yftã
 .٢العجلة في الغالب انفعال سلبي ،فمعظم اآليات القرآنية التي وردت في انفعال العجل ة ج اءت
بصيغة الذم واإلنك ار ،نظ راً للنت ائج الس يئة المترتب ة علي ه ،حت ى رأين ا م ن العلم اء م ن يع ّد
العجلة مذمومة حتى في أمور الدين ،وھذا كالم تعوزه الدقة.
 .٣تُمدح العجلة إذا كانت في أمور الدين ،ولم ين تج عنھ ا أي مفس دة عل ى ال نفس أو الن اس ،ألن
درء المفاس د أول ى م ن جل ب المص الح ،وم ا حص ل لموس ى علي ه الس الم أكب ر ش اھد لھ ذه
القاعدة.

) (١سورة األعراف :اآلية .١٣٨
) (٢سورة األنبياء :اآلية .٣٧
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١١ ،(٢)٢٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .٤األنبياء عليھم السالم بشر ،يعتريھم ما يعتري البشر من العجل ة ،إال أن ﷲ تع الى ك ان ينك ر
عليھم ويعاتبھم في ذلك ثم يصوبھم.
 .٥ش اءت حكم ة ﷲ تع الى أن تك ون العجل ة ب ارزة ف ي المش اھد القرآني ة عن د موس ى ومحم د
عليھما السالم فقط ،وذلك لما كان يعانيه ھذان النبيّان من الشدة واألذى من أقوامھم ا ،األم ر
الذي جعل ھذا االنفعال يظھر لديھما في مواطن محددة.
 .٦قصص األنبياء عليھم السالم معين زاخر بالعبر والدروس ،واألجيال جيال بع د جي ل س تبقى
ترشف من ھذا المعين ولن ينضب حتى يرث ﷲ األرض ومن عليھا .
المراجع


اب ن األثي ر ،المب ارك ب ن محم د .النھاي ة ف ي غري ب الح ديث واألث ر٥ .م ج .تحقي ق :ط اھر
الزاوي ومحمود الطناخي .بال طبعة .المكتبة اإلسالمية .بال تاريخ .بيروت.



األصفھاني ،الحسين بن محمد .المفردات في غريب القرآن .بال طبعة .المكتبة التوفيقية .ب ال
تاريخ .القاھرة.



األلباني ،محمد ناصر الدين .السلسلة الصحيحة٧ .مج .مكتبة المعارف .الرياض.



األلباني ،محمد ناصر ال دين .ص حيح وض عيف س نن أب ي داود .برن امج منظوم ة التحقيق ات
الحديثية.



األلباني ،محمد ناصر الدين١٩٩٥) .م( .صحيح وضعيف س نن الترم ذي .ب ال طبع ة .مكتب ة
المعارف .الرياض.



اآللوسي ،السيد محمود .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المث اني١٥ .م ج .ب ال
طبعة .دار إحياء التراث العربي .بال تاريخ .بيروت.



البخ اري ،محم د ب ن إس ماعيل .(٢٠٠٣) .الج امع الص حيح المس ند المختص ر )ص حيح
البخاري(٣ .مج .تبويب وترقيم .محمد فؤاد عبد الباقي .ط  .١مكتبة الصفا .القاھرة.



البقاعي ،إبراھيم بن عم ر .(١٩٩٥) .نظ م ال درر ف ي تناس ب اآلي ات والس ور٨ .م ج .خ رّج
أحاديثه .عبد الرزاق المھدي .ط .١دار الكتب العلمية .بيروت.



البيض اوي ،عب د ﷲ ب ن عم ر .أن وار التنزي ل وأس رار التأوي ل .بھامش ه حاش ية أب ي الفض ل
القرشي الصديقي٢ .مج .بال طبعة .دار الجيل .بال تاريخ .بيروت.



الترمذي ،أبو عيسى محمد ب ن عيس ى الس لمي .الج امع الص حيح )س نن الترم ذي( .تحقي ق:
الشيخ األلباني .ط .١مكتبة المعارف .بال تاريخ .الرياض.
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الثع البي ،عب د ال رحمن ب ن محم د مخل وف .الج واھر الحس ان ف ي تفس ير الق رآن٤ .م ج .ب ال
طبعة .بيروت .مؤسسة األعظمي للمطبوعات .بال تاريخ.



الجزائري ،أبو بكر جابر١٩٨٧) .م( .أيسر التفاسير لك الم العل ي الكبي ر٤ .م ج .ط .٢راس م
للدعاية واإلعالن .جدة.



الجمل ،سليمان بن عمر .الفتوحات اآللھية بتوضيح تفس ير الجالل ين لل دقائق الخفي ة٤ .م ج.
بال طبعة .دار الفكر .بال تاريخ .بيروت.



اب ن الج وزي ،عب د ال رحمن ب ن عل ي ب ن محم د١٩٨٧) .م( .زاد المس ير ف ي عل م التفس ير.
٨مج .تحقيق :محمد بن عبد الرحمن عبد ﷲ .ط .١دار الفكر .بيروت.



الجوھري ،إسماعيل بن حماد١٩٧٩) .م( .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربي ة٧ .م ج .ط.٣
دار العلم للماليين .بيروت.



الح اكم ،محم د ب ن عب د ﷲ النيس ابوري١٩٩٠) .م( .المس تدرك عل ى الص حيحين٤.م ج.
تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا .ط .١دار الكتب العلمية .بيروت.



ابن حجر ،أحمد بن علي .فتح الباري شرح صحيح البخاري١٣ .مج .ترقيم :محمد فؤاد عبد
الباقي .بال طبعة .دار المعرفة .بال تاريخ .بيروت.



ح وّى ،س عيد .(١٩٨٥) .األس اس ف ي التفس ير١٢ .م ج .ط  .١دار الس الم للطباع ة والنش ر.
القاھرة.



أب و حي ان ،محم د ب ن يوس ف١٩٩٣) .م( .البح ر المح يط٨ .م ج .تحقي ق :ع ادل أحم د عب د
الموجود وآخرون .ط .١دار الكنب العلمية .بيروت.



الخازن ،علي بن محمد .لباب التأويل في معاني التنزيل٤ .مج .بال طبع ة .دار المعرف ة .ب ال
تاريخ .بيروت.



الخالدي ،صالح .(٢٠٠٧) .القص ص القرآن ي ع رض وق ائع وتحلي ل أح داث٤ .م ج .ط.٢ .
دمشق بيروت .دار القلم ،الدار الشامية.



الخطي ب ،عب د الك ريم .التفس ير القرآن ي للق رآن١٦ .م ج .ب ال طبع ة .دار الفك ر العرب ي .ب ال
تاريخ .القاھرة.



أب و داود ،س ليمان ب ن األش عث .س نن أب ي داود .اعتن ى ب ه .مش ھور آل س لمان .ط .١مكتب ة
المعارف للنشر والتوزيع .بال تاريخ .الرياض.



الرازي ،محمد بن أبي بكر١٩٧٩) .م( .مختار الصحاح .ط  .١دار الكتاب العربي .بيروت.



ال رازي ،محم د ب ن عم ر١٩٨٥) .م( .التفس ير الكبي ر أو مف اتيح الغي ب١٥ .م ج .ط .٣ .دار
الفكر .بيروت.
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رضا ،محمد رشيد .تفسير المنار١٢ .مج .ط .٢دار الفكر .بال تاريخ .بيروت.



الزبي دي ،محم د مرتض ى .ت اج الع روس م ن ج واھر الق اموس١٠ .م ج .ب ال طبع ة .مكتب ة
الحياة .بال ت .بيروت.



الزحيلي ،د وھبة١٩٩٨) .م( .التفسير المني ر ف ي العقي دة والش ريعة والم نھج١٥ .م ج .ط .١
دمشق ،بيروت .دار الفكر ،دار الفكر المعاصر.



الزمخشري ،محمود بن عمر .(٢٠٠٥) .الكش اف ع ن حق ائق التنزي ل وعي ون األقاوي ل ف ي
وجوه التأويل .تحقيق :خليل مأمون شيحا .ط .٢دار المعرفة .بيروت.



أبو زھرة ،محمد .زھرة التفاسير١٠ .مج .بال طبعة .دار الفكر العربي .بال تاريخ .القاھرة.
السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر .تيسير الكريم الرحمن في تفسير ك الم المن اّن٢ .م ج .ط .١
مطبعة النور .فلسطين.



أبو السعود ،محمد بن محمد بن مصطفى١٩٩٠) .م( .إرشاد العقل الس ليم إل ى مزاي ا الكت اب
الكريم٦ .مج .ط .١دار الكتب العلمية .بيروت.



السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر١٩٧٨) .م( .اإلتقان ف ي عل وم الق رآن .وبھامش ه إعج از
القرآن للباقالني .ط .٤شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده .القاھرة.



السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر١٩٩٣) .م( .ال در المنث ور ف ي التفس ير بالم أثور٨ .م ج.
بال طبعة .دار الفكر .بيروت.



السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر١٩٧٨) .م( .لباب النق ول ف ي أس باب الن زول .ط  .١دار
إحياء العلوم .بيروت.



الشعراوي ،محمد مت ولي .تفس ير الش عراوي١٧ .م ج .ب ال طبع ة .الق اھرة .أخب ار الي وم .ب ال
تاريخ.



الطبري ،محمد بن جرير .جامع البيان في تأويل آي الق رآن١٠ .م ج .تحقي ق :أحم د البك ري
وآخرون .ط .٢ .القاھرة .دار السالم٢٠٠٧ .م.



اب ن عاش ور ،محم د الط اھر .التحري ر والتن وير١٢ .م ج .ب ال طبع ة .دار س حنون للنش ر
والتوزيع .تونس .بال تاريخ.



عبد الباقي ،محمد فؤاد٢٠٠١) .م( .المعجم المفھ رس أللف اظ الق رآن الك ريم .ب ال طبع ة .دار
الحديث .القاھرة.



ابن العربي ،محمد بن عبد ﷲ١٩٨٧) .م( .أحكام القرآن٤ .م ج .تحقي ق :عل ي البج اوي .ب ال
طبعة .دار المعرفة .دار الجيل .بيروت.
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العسكري ،أبو ھالل الحسن بن عبد ﷲ بن س ھل .الف روق اللغوي ة .تحقي ق :محم د س ليم .دار
العلم والثقافة .بال طبعة وتاريخ .القاھرة.



ابن عطية ،عبد الحق بن غالب .(٢٠٠٧) .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٦ .م ج.
تحقيق :عبد السالم عبد الشافي .ط .٢دار الكتب العلمية .بيروت.



الفيروز آب ادي ،محم د ب ن يعق وب .الق اموس المح يط٤ .م ج .ب ال ط .دار الجي ل .ب ال ت اريخ.
بيروت.



القاسمي ،محمد جمال الدين .محاسن التأويل ١٠ .مج .تخريج :محمد فؤاد عبد الباقي .بال
طبعة .دار إحياء الكتاب العربية .بال تاريخ .القاھرة.



القرطبي ،محمد بن أحمد .الجامع ألحكام القرآن٢٢ .م ج .ب ال طبع ة .دار الفك ر .ب ال ت اريخ.
بيروت.



قطب ،سيد .(١٩٩٢) .في ظالل القرآن٦ .مج .ط  .١٧القاھرة ،بيروت .دار الشروق.



اب ن كثي ر ،أب و الف داء إس ماعيل١٩٧٠) .م( .تفس ير الق رآن العظ يم٧ .م ج .ط .٢دار الفك ر.
بيروت.



مسلم ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج١٩٨٣) .م( .صحيح مسلم٥ .مج .ترقيم :محمد فؤاد عب د
الباقي .بال طبعة .دار الفكر للطباعة والنشر .بيروت.



مصطفى ،إب راھيم وآخ رون .المعج م الوس يط .ب ال طبع ة .مجم ع اللغ ة العربي ة .ب ال ت اريخ.
القاھرة.



المطعن ي ،عب د العظ يم إب راھيم١٩٩٠) .م( .التفس ير البالغ ي لالس تفھام ف ي الق رآن الحك يم.
٤مج .ط .١مكتبة وھبة .القاھرة.



اب ن منظ ور ،محم د ب ن مك رم .لس ان الع رب١٥ .م ج .ب ال طبع ة .دار ص ادر .ب ال ت اريخ.
بيروت.



الميداني ،عبد الرحمن حسن حبنّك ة .(٢٠٠٦) .مع ارج التفك ر ودق ائق الت دبر١٥ .م ج .ط.١
دار القلم .دمشق.



النسفي ،عبد ﷲ بن أحمد .تفسير النسفي٢ .مج .بال طبعة .بيروت١٩٨٢ .م.



النووي  ،يحيى بن ش رف١٩٨١) .م( .ص حيح مس لم بش رح الن ووي٩ .م ج .ب ال طبع ة .دار
الكتاب العربي .دار الفكر .بيروت.



النيس ابوري ،الحس ن ب ن محم د ب ن حس ين١٩٩٦) .م( .تفس ير غرائ ب الق رآن ورغائ ب
الفرقان٦.مج .تحقيق :زكريا عميرات .ط  .١دار الكتب العلمية .بيروت.
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