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 والسنة الكتاب هن العجلة ملفهىم الرتبىية القين
في القيـ التربكية لمفيـك العجمة مف  تبحث ىذه الدراسة _صخالمم

الكتاب كالسنة، حيث أف القراف الكريـ كضح أف فطرة اإلنساف كنشأتو 
لصيقة، كمتجاكبة تماـ التجاكب مع خمؽ التعجؿ ككأف بياف ا تعالى 
لذلؾ األمر في القرآف عذران ليذا اإلنساف. كىدفت الدراسة إلى تكضيح 

الؿ ما كرد في القراف الكريـ كالسنة مفيـك العجمة في اإلسالـ مف خ
المطيرة كما ييدؼ إلى التعرؼ عمى أىـ القيـ التربكية التي اشتممت 
عمييا. كجاءت أسئمة الدراسة تتمحكر حكؿ مفيـك القيـ في الفكر 
اإلسالمي كمفيـك العجمة، كأىـ القيـ التربكية المستنبطة مف الكتاب 

بة عمييا باستخداـ المنيج كالسنة لمفيـك العجمة، كقد تمت االجا
دكاـ النظر في كتاب ا عز . 1 :االستنباطي. كأشارت النتائج إلى

مجاىدة . 2 .كجؿ، فإف ذلؾ يبصرنا بسنف ا في الككف كفي النفس
ذا كانت . 3 .النفس كتدريبيا عمى ضركرة التريث كالتأني كالتركم كا 

ي المبادرة العجمة في أصميا مذمكمة كمنقصة، إال أنيا ضركرة ف
كالمسارعة إلى أعماؿ الخير. كأكصت الدراسة بضركرة القياـ بدراسات 
كأبحاث بشيء مف التفصيؿ عف القيـ التربكية لمفيـك العجمة 
كاالستعجاؿ بكؿ تفاصيمو. كأف تيتـ كزارة التعميـ بإبراز القيـ التربكية 
ـ لمعجمة في المناىج الدراسية كبذات االستعجاؿ في إصدار األحكا

عمى اآلخريف ككالة األمر منيـ باألخص. كأف تقـك األسرة المسممة 
 .الحريصة عمى تربية أبنائيا عمى التثبت كالتركم كالتشاكر كالحكمة

 . المقدمة1
الحمد  رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى خاتـ األنبياء 
كالمرسميف، المبعكث رحمة لمعالميف، محمد كعمى آلو كصحبو 

 .أجمعيف
مىت ًمف  قىد خى سىنىًة كى يىستىعًجمكنىؾى ًبالسَّيّْئىًة قىبؿى الحى قاؿ تعالى ﴿كى
بَّؾى  فَّ رى مى ظيمًمًيـ كىاً  بَّؾى لىذك مىغًفرىةو ًلمٌناًس عى فَّ رى ـي المىثيالتي كىاً  قىبًمًي

 ].1] (6لىشىديدي الًعقاًب﴾ )الرعد: 
فالتعجؿ مف الصفات التي جبؿ اإلنساف عمييا كأمر      

بمجاىدتيا، بؿ ىك أىـ الصفات التي تؤثر عمى اإلنساف في 
تصرفاتو، فيك أمر خطير، كثير ما يغفؿ الناس عف شره كآثاره، 
صالحو، مع أنو قد يككف سببان في حرماف  كعف معالجتو كا 
صاحبو مف خير كثير. فالعجمة أمر جبمي في اإلنساف، ككصؼ 

كد إلى العجمة قائـ فيو، يعد مف طبعو، كفي أصؿ تككينو، كيع
بعض النقص المكجكد في اإلنساف، كليا تأثيرىا في سمككو 

 ].2كمعامالتو، كأحاسيسو، كالفجاجة في نظراتو كقراراتو ]
ف فطرة اإلنساف كنشأتو لصيقة كمتجاكبة تماـ التجاكب         كا 

مع خمؽ التعجؿ ككأف بياف ا تعالى لذلؾ األمر في القرآف فيما 
ًمؽى اإلنساف ًمف  ذكر عف طبيعة خمؽ اإلنساف بقكلو تعالى ﴿خي

....﴾ )األنبياء:  ؿو [ أم ركب عمى العجمة فخمؽ 1] (37عىجى
عجكالن؛ أم طبع اإلنساف العجمة، فيستعجؿ كثيران مف األشياء 
ف كانت مضرة. كقاؿ أبك عبيدة ككثير مف أىؿ المعاني العجؿ  كا 

 :الطيف بمغة حمير. كأنشدكا
ماء منبتو كالنخؿ ينبت بيف الماء كالنبع في الصخرة الص 

 كالعجؿ
فجاءت اآلية القرآنية تمثؿ اعتذاران عنو أك اعتذاران لو أك لكمان 
رقيقان في تجاكبو المبدئي كميمو بعض الشيء مع ىذا الخمؽ، 
كيككف المـك غميظان بؿ تجييالن لإلنساف عندما يزداد ميمو كيتنامى 

حكاليا المختمفة مف غير مع ىذه الطبيعة كمما ساكرتو العجمة بأ
 ].3تكقؼ عنيا ]

ا إلى ما كراء   فالعجمة في طبعو كتككينو، كىك يمد ببصره دائمن
المحظة الحاضرة يريد ليتناكلو بيده، كيريد ليحقؽ كؿ ما يخطر 
لو بمجرد أف يخطر ببالو، كيريد أف يستحضر كؿ ما يكعد بو 

يذاؤه ]  ].4كلك كاف في ذلؾ ضرره كا 
ف كانت العجم ة مذمكمة في غالب األحياف إال أنيا تككف كا 

لى  مطمكبة مشركعة في أحكاؿ أخرل، كالمبادرة إلى العبادات كا 
 .أمر مشركع نافع لإلنساف في دنياه كآخرتو

 مشكمة الدراسة. 2
يىدعي اإلنساف ﴿ يقكؿ ا تبارؾ كتعالى عف اإلنساف قاؿ تعالى كى

كافى اإلنس يًر كى ﴾ ًبالشَّرّْ ديعاءىهي ًبالخى [، 1] (11اإلسراء: )اف عىجكالن
كىذه الجبمة لإلنساف ذكرىا القرآف؛ بيانان لحقيقة في اإلنساف ال 

 .مدحان ليا
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كعمى مر العصكر كالدىكر لـ ينفؾ اإلنساف عف ىذه      
العجمة، ككانت سبب خسارتو، فمكال العجمة؛ لـ يؤثر إنساف الدنيا 

كتؤدم بو مف حيث عمى اآلخرة، كلكنيا العجمة تعمي اإلنساف 
يظف أنيا تنجيو، كمع عصر السرعة ازداد اإلنساف عجمة، 
كأصبحت السرعة طابعان عامان لمناس، كلما كاف اإلنساف ابف 
مجتمعو ككليد ثقافتو، فقد امتدت إلى طالب العمـ أيضان. كطبيعة 
العصر باعثة عمى المزيد مف االستعجاؿ، ذلؾ أننا نعيش في 

ؾ فيو كؿ شيء بسرعة، فاإلنساف عصر يمضي بسرعة كيتحر 
يككف ىنا كبعد ساعات يككف في أقصى أطراؼ األرض، بسبب 

 .التقدـ في كسائؿ االتصاؿ
كلما كاف لمتعجؿ آثاره البارزة عمى حياة اإلنساف كمعاده،     

كاف لو الحظ الكافر مف منظكر التربية اإلسالمية، فعمينا بما 
مـك في القرآف الكريـ جاء عف التعجؿ بنكعية المحمكد كالمذ

 .منطكقان كمفيكمان مف الترغيب كالترىيب في ذلؾ الخصكص
قاؿ أبك حاتـ رحمو ا تعالى، العجمة مككؿ بيا الندـ، كما 
عجؿ أحد إال كاكتسب ندامو، كاستفاد مذمة، ألف الزلؿ مع 
العجمة، كاإلقداـ عمى العمؿ بعد التأني فيو أحـز مف اإلمساؾ 

عميو، كال يككف العجكؿ محمكدان أبدان، كالعاقؿ  عنو بعد األقداـ
يعمـ أف العجز في األمكر يقـك في النقص مقاـ اإلفراط في 

 ].5] السعي، فيتجنبيما معان، كيجعؿ لنفسو مسمكان بينيما
 الدراسة أسئمةأ. 
 ما مفيـك القيـ في الفكر اإلسالمي؟. 1
 ما مفيـك العجمة في الفكر اإلسالمي؟. 2
 القيـ التربكية لمفيـك العجمة؟ما . 3

 أهمية الدراسةب. 
تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية القيـ نفسيا في حياة . 1

 .الفرد كالمجتمع
الكاقع العالمي الحالي الذم يتميز بالتقدـ التكنكلكجي اليائؿ . 2

كالتكاصؿ السريع بيف أجزائو مما قد يؤثر سمبان عمى قيمنا 
 .كمبادئنا

 أمر العجمة كككنيا مف أىـ أسباب الخسراف في الدنيا بياف . 3

 .كاآلخرة كسكء العاقبة
حاجة األمة في عمكميا كخصكصيا إلى بياف أثر العجمة . 4

 .في فيـ األمكر كتقديرىا مف منظكر إسالمي
التدبر األمثؿ لمقرآف الكريـ بصكرة تتبعيو دقيقة آلياتو . 5

 .بمدارسو أحد مكضكعاتو التي كردت فيو
 منهج الدراسةج. 
بالنظر إلى الدراسة فإفَّ المنيج المناسب ليا ىك المنيج      

[ 6] المعركؼ بالمنيج االستنباطي الذم يعرفيو فكده كعبدالرحمف
بػالطريقة التي يقكـي فييا الباحث ببٍذؿ أقصى جيدو عقمي كنفسي 
عند ًدراسة النصكص؛ بيدؼ استخراج مبادئ تربكيَّة مدعَّمة 

 .ة الكاضحةباألدلَّ 
  .أكالن: مفيـك القيـ في الفكر اإلسالمي

عند الحديث في عالـ اليـك عف منظكمة القيـ، فإننا نمس      
مباشرة جكىر اإلنساف مف جية، كمجاؿ التدافع الحضارم 
الحقيقي مف جية ثانية. كلئف كاف المسممكف يفتخركف عبر 

متكاممة ذات  تاريخيـ الفكرم كالحضارم بامتالكيـ لمنظكمة قيـ
مرجعية صمبة تستند إلى الكحي كجدت تجمياتيا في صياغة 
اإلنساف كصناعة محطات ميمة مف تاريخ اإلنسانية، فإف ىذه 
المنظكمة بقيت مغمكرة في أصكليا النظرية بؿ كحتى في 
تفصيالتيا العممية، كالعالـ اليـك في حاجة الي قيـ حضارية 

ف مسؤكالن عف كؿ ما يمكف نابعة مف مرجعية صمبة تجعؿ اإلنسا
أف يقترؼ مف أفعاؿ تضر بذاتو، كالنظرة الحضارية اإلسالمية 
تكشؼ عف كجكد قيـ سامية ناظمة لمتعامؿ مع خيرات الككف 
مف منظكرم التسخير كاالستخالؼ كالمسؤكلية عف كؿ تصرؼ 

 .مخؿ بالتكازف
ىي تمؾ القيـ التي ترفع مف شأف المعتقدات كالمشاعر      
دراؾ الككف ككؿ كتأكيد الدين ية فتؤكد كحدة كؿ التجارب كا 

اإليماف األقصى في مجاالت النشاط المختمفة كيقصد بالقيـ 
الدينية اىتماـ الفرد كميمو إلى معرفة ما كراء الطبيعة أك العالـ 
الظاىرم فيك يرغب في معرفة أصؿ اإلنساف كمصيره كيرل أف 

يو كىك يحاكؿ أف ىناؾ قكة تسيطر عمى العالـ الذل يعيش ف
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يربط نفسو بيذه القكة بصكرة ما كبعض الناس يجدكف إشباع ىذه 
القيمة في طمب الرزؽ كالسعي إلى تحقيؽ أىداؼ اقتصادية أك 
إنسانية كتشمؿ اإليماف با كتعاليمو، التسامح، التكاضع، 
االحتراـ، الكعى الديني انطالقان مف الديف باعتباره مكسب ليذه 

 ].7] القيـ
 :عريؼ القيـت

لقد تعددت االتجاىات مفيـك القيـ، فيي إما أف تككف     
"محطات كمقاييس نحكـ بيا عمى األفكار كاألشياء كاألعماؿ 
كالمكضكعات كالمكاقؼ الفردية كالجماعية مف حيث حسنيا 

 ].8] كقيمتيا كالرغبة فييا أك العكس"
كاألحكاـ أما القيـ اإلسالمية فيي )عبارة عف مجمكعة المعايير 

النابعة مف تصكرات أساسية عف الككف كالحياة كاإلنساف كاإللو، 
كما صكرىا اإلسالـ، تتككف لدل الفرد كالمجتمع مف خالؿ 
التفاعؿ مع المكاقؼ كالخبرات الحياتية المختمفة بحيث تمكنو مف 
اختيار أىداؼ كتكجيات لحياتو كتتفؽ مع إمكاناتو كتتجسد مف 

السمكؾ العممي بطريقة مباشرة أك غير  خالليا االىتمامات أك
 ].9] مباشرة(

كعند عمماء االجتماع: القيمة ىي االعتقاد بأف شيئان ما ذا قدرة  
عمى إشباع رغبة إنسانية، كىي صفة لمشيء تجعمو ذا أىمية 
لمفرد أك لمجماعة، كىي تكمف في العقؿ البشرم كليست في 

 ].10] الشيء الخارجي نفسو
 :مصادر القيـ

 :مصادر السماكيةال
ترجع غالبية القيـ عند البشرية إلى أديانيـ التي يعتنقكنيا      

فبعضيا صحيح كبعضيا باطؿ، كفي اإلسالـ يعد القرآف كالسنة 
ىما المصدراف األساسياف لمقيـ اذ جاء في آيات القرآف الكريـ 
الحث عمى القيـ بكؿ أنكاعيا إجماالن كتفصيالن كمف ذلؾ قاؿ 

يىنيى تعالى  يتاًء ًذم القيربى كى ﴿ًإفَّ المَّوى يىأميري ًبالعىدًؿ كىاإًلحساًف كىا 
ًف الفىحشاًء كىالمينكىًر كىالبىغًي يىًعظيكيـ لىعىمَّكيـ تىذىكَّركفى  النحؿ ﴾ )عى

[. أما في سنة رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فما أكثر 1] (90
 لؾ قكلو [ ذ11النصكص المقررة لمقيـ كالحاثة عمييا كجمع ]

 ].12] صمى ا عميو كسمـ )إنما بعثت ألتمـ صالح األخالؽ(
 :المصادر البشرية

ترجع بعض القيـ اإلنسانية إلى كضع البشر مف خالؿ      
تعايش المجتمعات كتالقح أفكارىا كتتميز ىذه القيـ التي ىي مف 
كضع البشر بككف بعضيا إيجابي كالبعض اآلخر سمبي بخالؼ 

كية اإليجابية قطعان، كقد ترجع بعض القيـ إلى القيـ السما
عصكر قديمة كبعض القيـ العربية األصيمة كالنخكة كالشجاعة 
غاثة المميكؼ ىذا مف جية القيـ اإليجابية، أما القيـ السمبية  كا 

[. كفي العصر الحاضر 11] فمنيا العصبية القبمية كاألخذ بالثأر
عات تتمقى الكثير مف خالؿ االنفتاح العالمي أصبحت المجتم

 ].11] مف القيـ مف خالؿ التكاصؿ الثقافي مع مجتمعات أخرل
 ]13] خصائص القيـ اإلسالمية

 :تتميز القيـ اإلسالمية بخصائص تميزىا عف غيرىا كمنيا أنيا
الربانية: القيـ في اإلسالـ ربانية المنشأ فيي تصدر مف مصدر 

ـ كالسنة النبكية اإلسالـ ذاتو أم أنيا تستمد مف القرآف الكري
الشريفة، فيي تتسـ بالعدؿ كذلؾ أف أحكاـ الشريعة اإلسالمية 
بكؿ ما تحكيو مف قيـ كمعاف كمبادئ تتسـ بالعدؿ كتخمك مف 
النقص كالظمـ كاليكل، كتتصؼ بالقدسية فيي تقـك عمى 
اإليماف، فكمما ازداد إيماف الفرد عمقان كرسكخان كممت أخالقو 

كلذا فإف تمسؾ المسمـ بقيـ دينو دليؿ عمى كازداد تمسكان بقيمو 
إيمانو كىك مظير تعبدم يرتضيو ا سبحانو كتعالى عف عباده 
كتكتسب مف الشريعة خاصية الخمكد كالحفظ كالكضكح ألف 
اإلسالـ ىك الديف الباقي كىك كحده الديف محفكظ األصؿ، كىك 

 .مرتبط بالجزاء الدنيكم كاألخركم
أساس الشمكؿ كالتكامؿ فيي تراعي الشمكؿ: فيي تقـك عمى 

عالـ اإلنساف كما فيو، كالمجتمع الذم يعيش فيو كأىداؼ حياة 
اإلنساف طبقان لمتصكر اإلسالمي، أم تحدد أىداؼ الحياة 
كغايتيا كما كراءىا، كمف ثـ تككف قيمة أم إنجاز بشرم في 
تقدير حسابو كجزائو في الدار اآلخرة مع عدـ إىماؿ الدنيا، كىي 

معة لكافة مناشط اإلنساف كتكجياتو، تستكعب حياتو كميا مف جا
 .جميع جكانبيا، ثـ ىي في ىذا ال تقؼ عند حد الحياة الدنيا
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: تتميز بالعمكمية كاالستمرارية لكؿ الناس في كؿ زماف  العمـك
كمكاف، كيؤيد ذلؾ القراف الكريـ في قكلو تعالى ﴿ تىبىارىؾى الًَّذم 

ٍبًدًه ًليىكيكفى ًلٍمعىالىًميفى نىًذيرنانىزَّؿى اٍلفيٍرقىافى عى   ].1] (1: الفرقاف (﴾مىى عى
فالقيـ اإلسالمية ليست قاصرة عمى بعض األفراد كال ىي       

مرتبطة بأشخاص مثالييف يرقى الكاحد منيـ بنفسو كركحو ليككف 
في عداد األخيار األطيار القالئؿ كلكنيا في حقيقتيا مقدكرة 

اإلنساف في اقتدار ميسر كفي رغبة ذاتية ميسكرة يمارسيا 
نشطة، كىي بذلؾ تتسـ بالعمـك الذم يتحقؽ في األمة كميا 
أفرادان كجماعات في جميع األكضاع كاألحكاؿ، كمف عمـك القيـ 
أنيا شممت العربي كاألعجمي، كالقكاعد كالتعاليـ الخمقية شممت 

اف، كبيذا تعامؿ اإلنساف مع اإلنساف، كتعامؿ اإلنساف مع الحيك 
تميزت القيـ اإلسالمية عف النزعة العنصرية القكمية التي اتسمت 

 .بيا األخالؽ الييكدية كاألخالؽ القبمية كالبدائية
المالءمة لمفطرة: جاء اإلسالـ في مجاؿ القيـ بما يالئـ الفطرة 
كالطبيعة البشرية كيكمميا ال بما يضادىا كيصدميا، كمف ىنا 

اإلنساني كما خمقو ا بدكافعو النفسية  اعترؼ اإلسالـ بالكائف
كميكلو الفطرية. كمما يؤكد مالئمة القيـ لمفطرة أف القيـ تقـك 
عمى أساس ىك الكتاب كالسنة، كىذا األساس مالئـ لمفطرة 
اإلنسانية األصيمة كمف ثـ ظمت ىذه القيـ في حركتيا منسجمة 

 .مع فطرة اإلنساف
لمقيـ اإلسالمية مف إيجابية اإليجابية: كتأتي ىذه اإليجابية 

اإلسالـ نفسو فيك ديف إيجابي مؤثر ليس مف طبيعتو االنكماش 
كالسمبية كىك يكره العزلة كحجر النفس عف دنيا البشر كعف كاقع 
الحياة في حركتيا كفعاليتيا كمشكالتيا؛ بؿ يدعك لمتفاعؿ مع 

 .المجتمع كاإلصالح فيو
عميا ثابتة ال تقبؿ  جامعة بيف الثبات كالمركنة: ىناؾ قيـ

االجتياد أك التغيير أك التبديؿ، كالقيـ العقدية كقيـ العبادات كقيـ 
األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر أما القيـ األخرل فيي 
نسبية، بمعنى أف القيـ التي تستند إلى نص قطعي الداللة ال 
يجكز فييا التغيير أك التبديؿ، أما تمؾ التي تعتمد عمى ظني 

لة فإف مجاؿ االختيار فييا كاسع كىي مرنة مركنة كافية الدال

لمكاجية ما يتكلد في حياة الناس مف مكاقؼ كحكادث كما تصير 
 .اليو األمكر في المجتمعات

التكازف: تميزت بالتكازف الذم يجمع بيف الشيء كمقابمة بال غمك 
كال تفريط، كمف ذلؾ التكازف بيف حؽ الجسـ كحؽ الركح، 

يف الدنيا كاالخرة، كمف ذلؾ التكازف بيف الحقكؽ كالتكازف ب
كالكاجبات، كالتكازف بيف الكاقعية كالمثالية، كالتكازف في القيـ 
اإلسالمية جعميا تجمع بيف الدنيا كاآلخرة فال إفراط كال تفريط، 
كفي القيـ اإلسالمية تمتقي الفردية كالجماعية في صكرة متزنة 

كمصمحة الجماعة كتتكافأ فيو رائعة تتكازف فييا حرية الفرد 
 .الحقكؽ كالكاجبات كتتكزع بالعدؿ

الكاقعية: فيي ليست ضربان مف المثاليات كال ىي مف قبيؿ 
الخياؿ الذم يعمك عمى الكاقع كال يمكف تغييره كىي جزء مف 
مميزات كخصائص الشريعة اإلسالمية، التي راعت الفطرة 

زعات الفطرية كالتككيف اإلنساني عف طريؽ االستجابة لمن
كالطبيعية في اإلنساف بالحؽ، كفتح أبكاب التكبة أماـ العاصي 
لتمكينو مف تصحيح سمككو نحك األفضؿ قاؿ تعالى: ﴿لىقىٍد 
ـي ٱٍلًكتىابى كىٱٍلًميزىافى ًليىقيكـى ٱلنَّاسي  ٍلنىا مىعىيي ٍمنىا ريسيمىنىا ًبٱٍلبىيّْنىاًت كىأىنزى أىٍرسى

 ].1] (25: الحديد﴾ )ًبٱٍلًقٍسطً 
كمف ذلؾ نستخمص أف القيـ اإلسالمية تستند إلى معايير      

أربعة قد ال تجتمع في غيرىا؛ فيي شاممة لكافة مناحي الحياة، 
كىي مستندة إلى عقيدة إسالمية تنبني عمى الثكاب كالجزاء 
األخركم كتتجاكز النفعية المادية الظرفية، كىي مطبقة في 

سالمية عبر التاريخ، كفائدتيا الكاقع، كبكاسطتيا بنيت األمة اإل
تطاؿ العالميف دكف تمييز عمى أساس العرؽ أك المكف أك الديف، 
الميـ ما كاف مف ثكاب جزيؿ أعده لممؤمنيف برسالة اإلسالـ 
كبثكاب اآلخرة، أما ثكاب العاجمة فمممتمسؾ بالقيـ مف جميع 

كىافى  الممؿ كالنحؿ كفقان لمسنف اإلليية الككنية، قاؿ تعالى: ﴿مىفٍ 
ا نىشىاءي...﴾ ٍمنىا لىوي ًفييىا مى  (20-18 )اإلسراء: ييًريدي اٍلعىاًجمىةى عىجَّ

[1.[ 
 :أىمية غرس القيـ في عالـ متغير

 تزداد أىمية ىذه القيـ كضركرة غرسيا كالعناية بيا في عالـ اليـك 



562016
 

6 

المتغير المتقمب الذم بدأ يتنكر لمقيـ كيحارب الفضيمة، كتتضح 
 :ألسباب التاليةىذه األىمية ل

اتّْساـ المجتمعات عامة كمنيا الشعكب العربية كاإلسالمية      
حاليان، باىتزاز القيـ كاضطراب المعايير االجتماعية كاألخالقية، 
ككثرة حاالت الخركج عمى تعاليـ الديف كالقانكف، مما أصبح 
يثير الخكؼ مف تيديد أمف البالد كاستقرارىا االجتماعي، كمما 

لى يدعك  إلى ضركرة بناء شخصية اإلنساف عمى الديف، كا 
تعميؽ العقيدة كالشريعة في نفكس أبناء جيؿ الغد، عمى كجو 
يييئ ليـ االنتفاع مما شرعو ا لعباده، كيعصميـ مف الزلؿ، 
كيحمييـ مف التعصب، كيبعدىـ عف االنحراؼ كعف التأثر 

 .باألفكار المسمكمة
بالتطكر التقني كاالنفجار  الكاقع الراىف الذم يتميز     

المعرفي، ككؿ منيما يالحؽ اآلخر بصكرة مذىمة، كيفرض 
االنبيار بو كالتجاكب معو كالتعامؿ مع متطمباتو، كليذا التطكر 
كالتنامي سمككيات يضبط حركة الحياة، كيخشى مع مركر الكقت 
كقكعنا في التبعية المعرفية كالثقافية المصاحبة، مما يتيدد 

 .إلى أمتنا اإلسالمية االنتماء
الميؿ المتنامي لدل أفراد المجتمع إلى االستعجاؿ كالعجمة      

التي يقترفيا بعض أفراده كجماعاتو، إضافة إلى ظيكر التيارات 
المعاكسة لمتديف، كتسرب القدكة الصالحة مف أكثر مف مكقع، 
مما ىيأ الساحة ألعداء كخصـك سعكا في تفتيت الكحدة السمككية 

 .سيع الفجكة بيف األجياؿكتك 
كركد بعض السمككيات التي ال تتفؽ مع قيمنا الفاضمة مف      

خالؿ أجيزة اإلعالـ كالثقافة ككسائؿ االتصاؿ باسـ الفف، كباسـ 
االطالع عمى كاقع العالـ المتقدـ، كباسـ المحاؽ بركب الحضارة 

كيقتحميا ككثير جدان مف إنتاج ىذه األجيزة كأعماليا يدخؿ بيكتنا 
دكف استئذاف، كيفسد إلحاحو كتكراره عمينا تديننا، إذ يصبح 
بمركر الكقت مألكفان كمعتادان، كمف ثـ تترسخ آثاره في نفكس 

 ].14] الكبار كتتزلزؿ القيـ الدينية
كؿ ىذه األمكر مجتمعةن كغيرىا تؤكد ضركرة إعادة النظر في  

 لمعناية بيا كغرسياالقيـ اإلسالمية كضركرة تضافر كؿ الجيكد 

 .في نفكس أبنائنا لمكاجية ىذه التحديات التي يتعرضكف ليا 
  ثانيا: مفيـك العجمة في الفكر اإلسالمي
 :مفيـك العجمة: مفيـك العجمة في المغة

يقكؿ الجكىرم: )العجؿ كالعجمة خالؼ البطء، كتعجمو كعجمو  
ثمف، أم تعجيالن إذا استحثو، كتعجمت مف الكرا كعجمت لو مف ال

 ].15] قدمت(
العجؿ كالعجمة: السرعة خالؼ البطء.. : )كيقكؿ ابف منظكر

كاالستعجاؿ كاإلعجاؿ كالتعجؿ كاحد بمعنى: االستحثاث كطمب 
العجمة، أعجمو كعجمو تعجيالن إذا استحثو.. كالمعجاؿ مف 

 ].16] الحكامؿ: التي تضع كلدىا قبؿ إناه(
ممة كضـ الجيـ _ كالناقة: كالعجكؿ مف النساء _ بفتح العيف المي

الكالو، التي فقدت كلدىا، الثكمى، لعجمتيا في جيئتيا كذىابيا 
  جزعان، كما قالت الخنساء

سرار ]  ].17فما عجكؿ عمى بك تطيؼ بو ليا حنيناف: إعالف كا 
كالعجالف: شير شعباف، لسرعة نفاد أيامو، فقد ثبت في األذىاف 

صـك يفاجأ في آخره أنو شير قصير سريع االنقضاء، ألف ال
 ].16فمذلؾ سمي العجالف ]

كالعجمة السرعة، كفي المثؿ قالكا:" رب عجمة تيب ريثا" كمنو 
 ].18] ايضا: العجمة فرصة العجزة "

نخمص مما سبؽ إلى أف التعجيؿ في المغة مصدر مف الفعؿ 
)عجؿ(، كتعجيؿ الشيء اإلسراع بفعمو، يقاؿ: عجمت إليو 

 .الماؿ: أم أسرعت
 :ة اصطالحان العجم

قاؿ اإلماـ الراغب رحمو ا تعالى العجمة: طمب الشي كتحريو 
قبؿ أكانو، كىي مف مقتضى الشيكة غالبان فمذلؾ كانت مذمكمة 

"العجمة مف الشيطاف قاؿ  [16في عامة القرآف: حتى قيؿ: ]
ؿو سىأيريكيـ آياتي فىال تىستىعًجمكًف﴾  ًمؽى اإلنساف ًمف عىجى تعالى ﴿خي

ؿ ًبالقيرآًف ًمف قىبًؿ أىف ﴿ ( كقاؿ تعالى37: )األنبياء كىال تىعجى
قيؿ رىبّْ ًزدني ًعممنا﴾ )طو ( ﴿قاؿى ىيـ 114: ييقضى ًإلىيؾى كىحييوي كى

مى أىثىرم كىعىًجمتي ًإلىيؾى رىبّْ ًلتىرضى﴾ )طو:   ) 84أيكالًء عى
 فإنو ذكر أف عجمتو كأف كانت مذمكمة فالذم دعا إلييا أمر
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 ].19] رضا ا تعالىمحمكد كىك: طمب 
 ].20قاؿ الحرالي: العجمة فعؿ الشيء قبيؿ كقتو األليؽ بو ]

[ رحمو ا كمف أبكاب مدخؿ 21] كقاؿ أبك حامد الغزالي
يىدعي  الشيطاف عمى ابف آدـ: العجمة كترؾ التثبت في األمكر ﴿كى

كافى اإلنساف عىجكالن  يًر كى اء: اإلسر ﴾ )اإلنساف ًبالشَّرّْ ديعاءىهي ًبالخى
11.( 

 ]22كفي الحديث " العجمة مف الشيطاف كالتاني مف ا " ]
كعف المنذر بف النعماف األفطس أنو سمع كىب بف منبو: يقكؿ 
لما كلد عيسى أتت الشياطيف إبميس فقالكا: أصبحت األصناـ قد 
نكست رؤكسيا فقاؿ: ىذا في حادث حدث، كقاؿ مكانكـ فطار 

يئان ثـ طار أيضا فكجد حتى جاء خافقي األرض فمـ يجد ش
ذا المالئكة قد حفت حكلو فرجع  عيسى قد كلد عند مزكد حمار كا 
إلييـ فقاؿ: إف نبيا قد كلد البارحة ما حممت أنثى قط كال 
كضعت إال أنا بحضرتيا إال ىذه فأيسكا أف تعبد األصناـ بعد 

 ].23] ىذه الميمة، كلكف ائتكا بنى آدـ مف قبؿ العجمة كالعفة
 لقيـ التربكية لمفيـك العجمة مف القراف كالسنةثالثا: ا

 :القيـ العقدية
كىي التي تيتـ بالشؤكف الدينية أك ىي التي تتصؿ بأشياء غير 

 ].24] مادية تتعمؽ بالغيبيات
فالمؤمف يعتقد بعالـ الغيب كالشيادة كمصدر ىذه القيـ، إف      

عالـ  المسمـ يؤمف با تعالى كأنو ىك عز كجؿ فاطر السمكات
الغيب كالشيادة ال إلو إال ىك كال رب غيره كأنو جؿ كعال 
مكصكؼ بكؿ كماؿ منزؿ عف كؿ نقصاف كذلؾ ليداية ا 

 ].25تعالى لو قبؿ كؿ شئ ]
كلـ يغفؿ القرآف الكريـ اإلشارة إلى العجمة كالمذمكمة منيا      

باألخص التي جرت المشركيف إلى إنكار قدرة ا تعالى عمى 
يـ بكعيده الذم بمغيـ إياه اصفياؤه كرسمو كمف ىنا تعالكا إتيان

العذاب ظنان منيـ بعدـ القدرة مف ا تعالى عمى نفاذه، أك عمى 
األقؿ رجحاف حجتيـ كادعائيـ بكذب الرسؿ فقاؿ سبحانو نفيا 

أىتى أىمري المًَّو فىال ﴿ لباطميـ ىذا كتراىاتيـ الكثيرة قاؿ تعالى
ٌما ييشًرككفى تىستىعًجمكهي سيبحانى  تىعالى عى  ). 1النحؿ: ﴾ )وي كى

كقاؿ بعض المفسريف في تكممة اآلية قكلو تعالى ﴿ يينىزّْؿي 
مى مىف يىشاءي ًمف ًعباًدًه أىف أىنًذركا أىنَّوي  المىالًئكىةى ًبالٌركًح ًمف أىمًرًه عى

 ).2النحؿ: ﴾ )ال ًإلوى ًإاٌل أىنا فىاتَّقكفً 
كىك خطاب لممستعجميف عمى فاتقكف" مف جممة المنذر بو،  

طريؽ االلتفات، كىك تحذيرىـ مف اإلشراؾ با كفركعو مف 
 ].26] االستعجاؿ

كليذا جاء في الدعاء عف أبي العالء عف شداد بف أكس رضي 
ا عنو أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: كاف يقكؿ في 

الميـ إني أسألؾ الثبات في األمر كعزيمة الرشد( ) صالتو:
[27.[ 

كىاتاف الكممتاف ىما جماع الفالح كما أتي العبد مف      
تضييعيا، أك تضييع أحدىـ، فما أتي أحد إال مف باب العجمة 
كالطيش كاستفزاز البدات لو، أك مف باب التياكف كالتماكت 
كتضيع الفرصة بعد مكاتاتيا، فإذا حصؿ الثبات أكالن كالعزيمة 

 ].28ثانيان أفمح كؿ الفالح ]
كالعجمة تضعؼ اإلحساس بالمسئكلية الكبرل في الحياة      

كىي بذلؾ تدفعو إلى الميك كالمعب، كتحجبو عما تمميو الرسالة 
اإلليية مف تكجييات كمكاعظ، كىذا يمثؿ حربان عمى طبيعة 
التعجؿ في اإلنساف، حيث يعتقد بأف تأخر الجزاء دليؿ عمى أف 

مف التفكير الجدم في العمؿ ال يستمـز الجزاء، كىذا يمنعو 
الحياة، ألف أكثر األعماؿ ال يأتي جزاؤىا إال بعد حيف، حسب 

 ].29حكمة ا كتقديره ]
فإذا كاف اإلنساف مستعجالن في أمكره، غير متأف كال مثبت       

عند صدكرىا فيميؿ إلى عدـ التركم كالتبصر كيقع في حب 
فكتو الكرع االستزادة مف أم شيء فيقع في شبية أك حراـ، في

 ].30] الذم عميو مدار أحكاـ اإلسالـ
كالصبر كالتعجؿ فيو مف األمكر العقائدية قكلو صمى ا عميو 
كسمـ عف جابر بف عبدا قاؿ: سئؿ رسكؿ ا صمى ا عميو 

 ].31] كسمـ عف اإليماف قاؿ الصبر كالسماحة
كمما يؤكد عمى أىمية االستعجاؿ في استحضار الصبر 

 اب عف أنس بف مالؾ رضي ا عنو قكلو قمت ا عميوكاالحتس
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 ].32] الصبر عند الصدمة األكلى() كسمـ:
فيؽ، كًمف معانييما: التَّأنّْي في  فًمف أسمائو سبحانو: الحميـ كالرَّ
األمكر، كالتَّدرج فييا، كمف ذلؾ إمياؿ الكافريف كالظَّالميف، إقامة 

ة كقطعنا لممحجة؛ لييمؾ مىف ىم ؾ عف بينة، كيحيى مىف لمحجَّ
 ].23حيَّ عف بينة ]

ٍيًر لىقيًضيى  الىييـ ًباٍلخى ؿي الٌموي ًلمنَّاًس الشَّرَّ اٍسًتٍعجى لىٍك ييعىجّْ قاؿ تعالى: كى
ـٍ يىٍعمىييكفى  ـٍ فىنىذىري الًَّذيفى الى يىٍرجيكفى ًلقىاءنىا ًفي طيٍغيىاًنًي مييي ـٍ أىجى  ًإلىٍيًي

 ).11يكنس: )
بر عمى اإليذاء، قاؿ كفي سنَّتو صمى ا  عميو كسمـ التَّأنّْي كالصَّ

خباب بف األرت رضي ا عنو: )شككنا إلى رسكؿ ا صمى 
ا عميو كسمـ، كىك متكسّْد بردة لو في ظؿّْ الكعبة، قمنا لو: أال 
تستنصر لنا، أال تدعك ا لنا؟ قاؿ: كاف الرَّجؿ فيمف قبمكـ 

اء بالمنشار فيكضع عمى ييٍحفر لو في األرض، فييٍجعىؿ ف يو، فييجى
رأسو فييشىؽُّ باثنتيف، كما يصدُّه ذلؾ عف دينو، كييمىشَّط بأمشاط 
الحديد ما دكف لحمو ًمف عظـ أك عصب، كما يصدُّه ذلؾ عف 
دينو، كا ليتمَّفَّ ىذا األمر، حتى يسير الرَّاكب ًمف صنعاء إلى 

غنمو، كلكنَّكـ حضرمكت، ال يخاؼ إالَّ ا، أك الذّْئب عمى 
 ].12] تستعجمكف(

 :القيـ التعبدية
كتيدؼ القيـ االعتقادية إلى تركيز مفيـك كحدانية المعبكد،      

يقابؿ ذلؾ تحرير اإلنساف مف كؿ مظاىر العبكدية ألم مخمكؽ 
أك كائف ميما عظـ، فيك مخمكؽ عمى كؿ حاؿ يحمؿ سمات 

شعائري العبادات  النسبية كالضعؼ كمكاد الفناء كاالندثار. كتعزز
ـى اإلسالمية في المجتمع مف  الخمس ىذه الصمةى با، كتعٌمؽ القي
خالؿ التنفيذ الجماعي ليذه العبادات النسجاـ كحدة العبادة مع 
كحدة المعبكد في كامؿ صكر اإلبداع كاالتساؽ، كيجد كؿُّ ذلؾ 
أثره في سمكؾ اإلنساف اليكمي في كؿ مجاالت الحياة. قاؿ 

ًنيفنا ًفٍطرىةى اً الًَّتي فىطىرى النَّاسى تعالى: ﴿ ـٍ كىٍجيىؾى ًلمدّْيًف حى فىأىًق
﴾ ُي ـى ٍمًؽ اً ذىًلؾى الدّْيفي اٍلقىيّْ مىٍييىا الى تىٍبًديؿى ًلخى : عى (، كعف 30 )الرـك

أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو 
فأبكاه ييٌكدانو أك  كسمـ: "ما مف مكلكد يكلد إال عمى الفطرة؛

ينٌصرانو أك يمٌجسانو" )ركاه البخارم(. كالعقؿ مناط التكميؼ، 
ٍمًؽ  كمكمف المحافظة عمى صفاء الفطرة، قاؿ تعالى: ﴿ًإفَّ ًفي خى

 ).164 )البقرة: السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض...﴾
نما يعكد كؿ تعجؿ محمكد في العبادات بالخير الكفير       كا 

يث تثبيتيا كزيادة اإليماف كقكتو، فما شرعت عمى العقيدة مف ح
األحكاـ إال لتقكيـ العقيدة كاصالحيا في النفكس، فإف لـ تتكفر 

 .عقيدة صالحة ال يككف ىناؾ عمؿ صالح
كما أف التخاذؿ عف األعماؿ الصالحة، كالتباطؤ فييا،      

كالتخمؼ عف ركب أىميا، إنما ىك ذك أثر سيء عمى العقيدة في 
كال شؾ أف ذلؾ يعطي مجاؿ لتسمط الشيطاف كالدنيا  إضعافيا،

 .عمى مف ىذه حالو
كىذا ضد العجمة المحمكدة في العبادات كمف ذلؾ التعجؿ في 

 :أداء الصالة في أكؿ كقتيا
عف عبدا بف عباس رضي ا عنيا قالت: سألت رسكؿ ا 
صمى ا عميو كسمـ: أم األعماؿ احب إلى ا؟ قاؿ: الصالة 

 ].33] (.....مى كقتياع
بؿ كالتعجؿ إلدراؾ الصؼ األكؿ في المسجد عف أبي ىريرة 

لك : )رضي ا عنو قاؿ إف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قاؿ
يعمـ الناس ما في النداء كالصؼ األكؿ ثـ لـ يجدكا إال أف 
يستيمكا عميو الستيمكا، كلك يعممكف ما في التيجير ال سابقنا 

 ممكف ما في العتمة كالصبح، ال تكىما كلك حبكا(إليو، كلك يع
[34.[ 

كمنو تعجيؿ الظير في البرد عف أنس بف مالؾ رضي ا عنو 
قاؿ: كاف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ إذا كاف الحر أبرد 

ذا كاف البرد عجؿ  ].35] بالصالة كا 
كمنو التعجؿ بالعشاء: عف الحسف عف أبي بكرة رضي ا عنو 

خر رسكؿ ا صمى ا عميو السالـ العشاء تسع لياؿ_ قاؿ: )أ
قاؿ أبك داكد: ثماف ليؿ_ إلى ثمث الميؿ، فقاؿ أبك بكر: يا 
رسكؿ ا لك إنؾ عجمت لكاف أمثؿ لقيامنا مف الميؿ. قاؿ: 

 ].36] فعجؿ بعد ذلؾ
 كمنيا فضؿ التعجيؿ بإخراج الزكاة لحكليف فقط لما كرد عف 
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النبي صمى ا عميو كسمـ تعجؿ مف  عمي رضي ا عنو )أف
 ].37] العباس رضي ا عنو صدقة سنتيف(

أما ما جاء في فضؿ التعجؿ في بعض أمكر الصـك قكلو صمى 
[ كلما 37] ا عميو كسمـ )ال يزاؿ الناس بخير ما عجمكا الفطر(

ركل عنو صمى ا عميو كسمـ )ال تزاؿ أمتي بخير ما عجمكا 
 ].36] حكر(الفطر كأخركا الس

كمف التعجؿ المحمكد في أداء الحج كالخركج إليو عف ابف 
عباس عف الفضؿ أك أحدىما عف اآلخر رضي ا عنو قاؿ: 
قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: )مف أراد الحج فميتعجؿ، 
 فإنو قد يمرض المريض، كتضؿ الضالة، كتعرض الحاجة(

[38.[ 
الثاني مف أياـ التشريؽ، قاؿ كيجكز لمحاج التعجؿ في اليـك 

فمف تعجؿ في يكميف فال إثـ عميو كمف تأخر فال إثـ : }تعالى
 ).203البقرة: ) {عميو لمف اتقى

التعجيؿ بالتكبة مف أىـ كأعظـ األمكر عند ا تعالى: أنس بف 
 مالؾ رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ:

حيف يتكب إليو مف أحدكـ كاف عمى  أشد فرحان بتكبة عبده )
راحمتو بأرض فالة فانفمتت منعو كعمييا طعامو كشرابو فأيس 
منيا فأتى شجرة فاضطجع في ظميا قد أيس مف راحمتو فبينا ىك 
كذلؾ إذا ىك بيا قائمة عنده فأخذ بخطاميا ثـ قاؿ مف شدة 

[ 32] الفرح: الميـ أنت عبدم كأنا ربؾ، أخطأ مف شدة الفرح(
الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ يكثر مف التكبة كقد غفر لو  ككاف

ما تقدـ مف ذنبو كما تأخر، فعف ابف عمر رضي ا عنيما قاؿ 
كاف يعد لرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ في المجمس الكاحد 
مائة مرة مف قبؿ أف يقكؿ )رب اغفر لي كتب عمي إنؾ أنت 

 ].37] التكاب الغفكر(
كيف البف القيـ: التكبة في كالـ ا كرسكلو جاء في مدارؾ السال

كما تتضمف اإلقالع عف الذنكب في  –صمى ا عميو كسمـ 
الحاؿ كالندـ عميو في الماضي كالعـز عمى عدـ العكد في 
المستقبؿ، تتضمف أيضان العـز عمى فعؿ المأمكر كالتزامو، 

ترؾ ما [ الرجكع إلى ا بالتزاـ فعؿ ما يجب ك 39فحقيقة التكبة ]

 يكره، ليذا عمؽ ا تعالى الفالح المطمؽ عمى التكبة قاؿ تعالى
ـٍ تيٍفًمحيكفى ﴿ ًميعنا أىيُّوى اٍلميٍؤًمنيكفى لىعىمَّكي تيكبيكا إلى المًَّو جى النكر: ﴾ )كى

31 .( 
  كقد تككف العجمة مذمكمة في ذات العبادة

 كمنيا االستعجاؿ أثناء الصالة " أف رسكؿ ا صمى ا     
عميو كسمـ دخؿ المسجد فدخؿ رجؿ فصمى فسمـ عمى النبي 
صمى ا عميو كسمـ فرد كقاؿ ارجع فصؿ فإنؾ لـ تصؿ فرجع 
يصمي كما صمى ثـ جاء فسمـ عمى النبي صمى ا عميو كسمـ 
فقاؿ ارجع فصؿ فإنؾ لـ تصؿ ثالثان فقاؿ كالذم بعثؾ بالحؽ ما 

الة فكبر ثـ اقرأ ما أحسف غيره فعممني فقاؿ إذا قمت إلى الص
تيسر معؾ مف القرآف ثـ اركع حتى تطمئف راكعان ثـ ارفع حتى 
تعدؿ قائمان ثـ اسجد حتى تطمئف ساجدان ثـ ارفع حتى تطمئف 

[. مف ىذا الحديث 32] جالسان كافعؿ ذلؾ في صالتؾ كميا"
جعؿ العمماء الطمأنينة في الصالة ركف مف أركانيا فإذا عجمت 

فصالتؾ ال تصح. كقاؿ جعفر الخمدم: في أركاف الصالة 
 ].40] سمعت الخكاص يقكؿ: العجمة تمنع مف إصابة

كالعجمة بالدعاء منيا أف يدعك كيستعجؿ اإلجابة كمنيا أنو      
يستعجؿ غاضبان فيدعك بالشر عمى نفسو أك كلده فيستجاب 
الدعاء. أما األكلى فقد نبو نبينا صمى ا عميو كسمـ فقاؿ 

[ 32] حدكـ مالـ يعجؿ يقكؿ دعكت فمـ يستجب لي"يستجاب أل
فال تعجؿ باإلجابة يا عبدا، فإذا دعكت ا فسيحصؿ لؾ "

إحدل ثالث: يستجاب لؾ أك يدفع عنؾ بدعائؾ ضرر أك يؤجمو 
 .ا لؾ يـك القيامة. كالدعاء عمى كؿ حاؿ عبادة تؤجر عمييا

 لعزة فقاؿأما الثاني الدعاء عند الغضب فقد حذرنا منو رب ا
ٍيًر ﴿ نسىافي ًبالشَّرّْ ديعىاءىهي ًباٍلخى يىٍدعي اإٍلً ﴾  ۖ  كى نسىافي عىجيكالن كىافى اإٍلً كى

( يخبر تعالى عف عجمة اإلنساف، كدعائو في 11 )اإلسراء:
: بعض األحياف عمى نفسو أك كلده أك مالو بالشر، كفي الحديث

ا ساعة  ال تدعكا عمى أنفسكـ كال عمى أمكالكـ، أف تكافقكا مف"
[، كعميو عمؽ اإلماـ المناكم في فيض 41] "إجابة يستجيب فييا

القدير بأف االستعجاؿ كىك الخصبة المفضمة لممقاصد، المكقعة 
في المعاصي، كمنيا تبدك آفات كثيرة كمف آفاتو: إنو مف أصؿ 
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العبادة كمالكيا الكرع، كالكرع أصمو: النظر البالغ في كؿ شيء 
كؿ شيء كىك بصدده، فإف كاف المكمؼ كالبحث التاـ عف 

مستعجالن لـ يقع منو تكقؼ كنظر في األمكر كما يجب كيتسارع 
 ].42] إلى كؿ أمر، فيقع في الزلؿ كالخمؿ

 :القيـ االجتماعية
كتتضمف االىتماـ بالناس كمحبتيـ كمساعدتيـ كخدمتيـ،      

لتحقيؽ أىدافيـ في الحياة عف طريؽ السمكؾ االجتماعي. كما 
أنيا تحفظ لممجتمع تماسكو كتحدد لو أىدافو كمثمو العميا 
لممارسة حياة اجتماعية سميمة، إضافة إلى تحقيؽ األمف 
كحمايتو مف خطر الغزك الخارجي الذل يعمؿ عمى تنميط أفكار 
البشر كفقان لمنمط الغربي، كما أنيا تتسـ في تشكيؿ خصكصية 

ة أم مجتمع، فكما أف المجتمع ألنيا تمثؿ جانبان رئيسان مف ثقاف
لكؿ مجتمع ثقافتو المتميزة فإف لو أيضان قيمو التي تميزه عف 

 ].43] غيره مف المجتمعات األخرل
فالقيـ االجتماعية سكاء أكانت متمثمة في مكضكع حي مممكس 
أـ صفة معنكية فيي شأنيا أف تسد حاجة اجتماعية حيكية أك 

األفراد كالشعكب ترضي اتجاىات نفسية عامة في عدد كبير مف 
 ].44نحك القيمة ]

عف تجييز الميت: أم اإلسراع في غسمو كتكفينو كالصالة عميو 
فة مسمـ أف ال ينبغي لجيدفنو لقكلو صمى ا عميو كسمـ "ك 

 ].45] "تحبس بيف ظيراني أىمو
كيسارع في قضاء دينو عف أبي ىريرة رضي ا عنو مرفكعان: 

[ كال فرؽ بيف 46] قضى عنو(نفس المؤمف معمقة بدينو حتى ي(
 .ديف ا تعالى كديف اآلدمي

كتكزيع الكصية، فمما فيو مف تعجيؿ األجر كاقتضى ذلؾ تقديـ 
الديف عمى الكصية لقكؿ عمي رضي ا عنو: قضى رسكؿ ا 

 ].37] صمى ا عميو كسمـ بالديف قبؿ الكصية
 :التعجيؿ بإعطاء األجير أجره •
عمى إعطاء األجير أم العامؿ حقو غير يحث اإلسالـ        

منقكص، كيدعك صاحب العمؿ أف يعجؿ بإعطاء العامؿ أجره 
 .بمجرد انتيائو مف العمؿ، كأال يماطؿ في حقو

عف عبدا بف عمر قاؿ: قاؿ صمى ا عميو كسمـ )أعطكا  
[. كقاؿ المناكم في 38] األجير أجره قبؿ أف يجؼ عرقة(

قبؿ جفاؼ عرقو إنما ىك كناية عف الفيض: كاألمر بإعطائو 
كجكب المبادرة فكر انتيائو مف العمؿ أف يعطي حقو سكاء عرؽ 
أـ لـ يعرؽ، ذلؾ أف أجره عمالة جسده كقد عجؿ منفعتو، كليذا 
ال بد مف تعجيؿ حقو كمف شأف الباعة إذا سممكا قبضكا الثمف، 

 ].42] فيك أحؽ، فيذا ثمف تعبو كميجتو، فيحـر مطمو مع القدرة
 :التعجيؿ بالزكاج •
يعني المبادرة كالمسارعة إلى تزكيج مف يرضى دينو كخمقو       

مالـ يكجد حائؿ دكف ذلؾ حيث قد جاء اإلسالـ ليرفع كرامة 
 .اإلنساف متمثالن بالمجتمع اإلسالمي

كالذم يتككف مف الفرد كالجماعة كليربط بينيا برباط قكم      
منيا كاجبات، كلما كانت كمتيف لكؿ منيا حقكؽ كعمى كؿ 

األسرة ىي أساس تككيف الجماعة فقد اىتـ اإلسالـ بيا كدعا إلى 
 .تككينيا كبنائيا كنفر عف كؿ ما يصدعيا كيزلزليا

كليذا استحب العمماء التعجيؿ بتزكيج البكر إذا بمغت قاؿ صمى 
ا عميو كسمـ )يا عمي ثالث ال تأخرىا: الصالة إذا أتت 

 ].37] رت كاأليـ إذا كجدت ليا كفؤان(كالجنازة إذا حض
 :استشارة أىؿ الصَّالح كعدـ العجمة •

إذا أقدـ الشَّخص عمى أمرو يجيمو فعميو أف يستشير أىؿ 
ؿ في أمره، قاؿ تعالى لنبيّْو صمى ا  الصَّالح كالخبرة كال يتعجَّ

كَّؿٍ  ـٍ ًفي األىٍمًر فىًإذىا عىزىٍمتى فىتىكى شىاًكٍرىي مىى الٌمًو ًإفَّ  عميو كسمـ: )كى عى
( ]آؿ عمراف:  كًّْميفى  ].159الٌموى ييًحبُّ اٍلميتىكى

: )الحـز لكؿّْ ذم لبٍّ أف ال يبـر أمرنا كال يمضي  قاؿ الماكردمُّ
ا إالَّ بمشكرة ذم الرَّأم النَّاصح، كمطالعة ذم العقؿ الرَّاجح.  عزمن

مع ما  فإفَّ ا تعالى أمر بالمشكرة نبيَّو صمى ا عميو كسمـ
ـٍ  شىاًكٍرىي تكفَّؿ بو ًمف إرشاده، ككعد بو ًمف تأييده، فقاؿ تعالى: كى

: أمره -رحمو ا تعالى-ًفي األىٍمًر.. كقاؿ الحسف البصرم 
ف كاف  بمشاكرتيـ ليستفَّ بو المسممكف كيتَّبعو فييا المؤمنكف، كا 

 ].47] عف مشكرتيـ غنيِّا(
 قالت: لما أمر  -ارضي ا عني-كعف أْـّ المؤمنيف عائشة 
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رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ بتخيير أزكاجو بدأ بي، فقاؿ: 
)إنّْي ذاكر لؾ أمرنا، فال عميؾ أف ال تعجمي حتى تستأمرم 

 ].48] أبكيؾ(
قاؿ ابف حجر: )قكلو: ))فال عميؾ أف ال تعجمي((. أم: فال 

مىة حتى تشاكرم أبكيؾ(  ].48] بأس عميؾ في التَّأنّْي، كعدـ العىجى
 :القيـ األخالقية

كتعد القيـ األخالقية مف أىـ مجاالت القيـ، لما ليا مف      
في ذلؾ  دكر بارز في تحديد معالـ الشخصية، كيؼ ال كقدكتنا

محمد صمى ا عميو كسمـ معمـ األخالؽ األكؿ القائؿ )إنما 
[ كقد أثنى عميو ربو بقكلو 12بعثت ألتمـ مكاـر األخالؽ( ]
نؾ لعمى خمؽ عظيـ  ).سبحانو )كا 

كىي مف أىـ القيـ اإلسالمية المؤثرة في حياة الفرد، لككنيا      
اآلخريف،  تحدد نكع تعاممو مع الغير، كتغرس المحبة في نفكس

كتعمؿ عمى كسب القدكة الحسنة، كالقصد الحسف مما لو أثر 
 .عمى نجاح العممية التنمكية

كالعجمة في األخالؽ جاءت مذمكمة عمى اإلطالؽ ألنيا 
استعجاؿ األمر دكف حكمة أك حمـ لذلؾ نجد أف األقكاؿ جاءت 

 .تضـ العجمة
يو إلى أحسف كاف النَّبيُّ صمى ا عميو كسمـ يدعك ا بأف ييد

األخالؽ، فكاف ًمف دعائو: )كاىدني ألحسف األخالؽ، ال ييدم 
ألحسنيا إالَّ أنت، كاصرؼ عنّْي سيئيا ال يصرؼ عنّْي سيئيا 

 ].41] إالَّ أنت(
مىة؛  قاؿ أبك إسحاؽ القيركاني: )قاؿ بعض الحكماء: إيَّاؾ كالعىجى

يقكؿ قبؿ أف  فإفَّ العرب كانت تكنّْييا أَـّ الندامة؛ ألفَّ صاحبيا
يعمـ، كيجيب قبؿ أف يفيـ، كيعـز قبؿ أف يفكّْر، كيقطع قبؿ أف 
يقدّْر، كيحمد قبؿ أف يجرّْب، كيذُـّ قبؿ أف يخبر، كلف يصحب 

فة أحده إالَّ صحب النَّدامة، كاعتزؿ السَّالمة  .[49] (ىذه الصّْ
اعممكا أف الحمـ زينة، ) كقاؿ الحسف بف عمى رضي ا عنو:

ركءة، كالعجمة سفو، كالسفو ضعؼ، كمجالسة أىؿ كالكفاء م
 ].50] الدناءة شيف، كمخالفة أىؿ الفسؽ ريبة(

 قاؿ أبك حاتـ رحمو ا تعالى عف إبراىيـ بف حبيب قاؿ: كاف 

يقاؿ ال يكجد العجكؿ محمكدان، كال الغضكب مسركران، كال الحر 
 ذا إخكاف حريصان، كال الكريـ حسكدان، كال الشره غنيان، كال الممكؿ

[51.[ 
كأما ما يذـ مف األخالؽ: فخكؼ الفقر، ) :كيقكؿ اإلماـ الغزالي

كسخط المقدكر، كالغؿ، كالحسد، كالغش، كطمب العمك، كحب 
الثناء، كحب طكؿ البقاء في الدنيا لمتمتع، كالكبر، كالرياء، 
كالغضب، كالجفاء، كالطيش، كالعجمة، كقمة الحياء، كقمة 

 ].21] ليا(الرحمة،، فيذه كأمثا
فإف إدراج العجمة ضمف األخالؽ في قكؿ اإلماـ أبك حامد 
الغزالي إشارة قكية إلى بمكغ العجمة في الذـ مبمغان: ككفى بيا 
قبحان أف تقترف بالكبرياء كحب الدنيا، كغيرىا مف أعماؿ غير 

 .المؤمنيف
األناة حصف السالمة، كالعجمة مفتاح : )كيقاؿ عف أبي منصكر

 ].51] الندامة(
كالعجمة طبيعة في اإلنساف كىي صفة مذمكمة، كىي مف 
الشيطاف، قاؿ الصنعاني: )العجمة ىي السرعة في الشيء، كىي 
مذمكمة فيما كاف المطمكب فيو األناة محمكدة فيما يطمب تعجيمو 
مف المسارعة إلى الخيرات كنحكىا، كقد يقاؿ: ال منافاة بيف 

كتأف فيتـ لو األمراف، األناة، كالمسارعة، فإف سارع بتؤدة 
 ].52] كالضابط أف خيار األمكر أكسطيا(

 :القيـ العممية
العمـ باب اإليماف كمدخمو لذلؾ ركز اإلسالـ عمى قيـ      

التفكر كالتدبر كالتأمؿ كاالستبصار كأخذ العبرة، فبنى لذلؾ 
منيجان لالستدالؿ عمى كجكد الخالؽ كعظمتو، قاؿ تعالى: ﴿ًإفَّ 

ٍمًؽ  يىاتو أليكًلي ًفي خى السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض كىاٍخًتالىًؼ المٍَّيًؿ كىالنَّيىاًر آلى
( كربط في أكؿ آية نزلت مف القرآف 190 )آؿ عمراف: األىٍلبىاًب﴾

بّْؾى الًَّذم  الكريـ بيف المعرفة كالربكبية، قاؿ تعالى: ﴿اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى
مىؽو * اٍقرىأٍ  مىؽى اإلنساف ًمٍف عى مىؽى * خى مَّـى  خى ـي * الًَّذم عى بُّؾى األىٍكرى كىرى

﴾ ـٍ ـٍ يىٍعمى ا لى مَّـى اإلنساف مى (. كبٌيف أف العمـ 5-1 )العمؽ: ًباٍلقىمىـً * عى
ا يىٍخشىى اى  بالخالؽ مدخؿ لخشيتو كطاعتو، قاؿ تعالى: ﴿ًإنَّمى

(، كجعؿ الحفاظ عمى العقؿ مف 28 )فاطر: ًمٍف ًعبىاًدًه اٍلعيمىمىاءي﴾
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اإلنساف الخمس التي ال تقـك الحياة بدكنيا، كىك ضركريات 
طريؽ الحصكؿ عمى الزاد المعرفي كالمنيجي الذم يمٌكف المتعمـ 
مف معرفة الذات كبناء الحضارة، كما يمكنو مف غربمة الفكر 
اإلنساني بمختمؼ مشاربو بمقياس القيـ اإلسالمية، فينتفع كيترؾ 

لىٍكالى كيتفاعؿ كيؤثر في إطار سنة التدافع اإل ليية، قاؿ تعالى: ﴿كى
﴾ ـٍ ًببىٍعضو لىفىسىدىًت األىٍرضي يي (. 251 )البقرة: دىٍفعي اً النَّاسى بىٍعضى

كقد خص رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ العمـ كالعمماء بالمكانة 
المتميزة المحفزة عمى الطمب الدائـ لمعمـ، قاؿ: "إف المالئكة 

 ].27] ا يطمب"لتضع أجنحتيا لطالب العمـ رضا بم
ؿى ًبًو﴾ )القيامة:  ٍؾ ًبًو ًلسىانىؾى ًلتىٍعجى رّْ ( قاؿ 16قاؿ تعالى: ﴿ال تيحى

: أنَّيا -سكرة القيامة-ابف القيّْـ في ىذه اآلية: )كًمف أسرارىا 
تضمَّنت التَّأنّْي كالتَّثبُّت في تمقّْي الًعٍمـ، كأال يحمؿ السَّامع شدَّة 

ة المعمّْـ باألخذ قبؿ فراغو ًمف محبَّتو كحرصو كطمبو عمى مبادر 
كالمو، بؿ ًمف آداب الرَّب التي أدب بيا نبيَّو أىٍمريه بترؾ 
االستعجاؿ عمى تمقّْي الكحي، بؿ يصبر إلى أف يفرغ جبريؿ ًمف 
قراءتو، ثَـّ يقرأه بعد فراغو عميو، فيكذا ينبغي لطالب العمـ 

 ].39] كلسامعو أف يصبر عمى معمّْمو حتى يقضي كالمو(
إلى عدـ  -رحمو ا  -ذلؾ فقد أشار ابف مفمح المقدس

االستعجاؿ في أخذ العمـك بال تدرج، فقاؿ: "قاؿ الخالؿ في 
كم عف عبدا بف أحمد: حدثني أبي،  مة، كري األدب: كراىة العجى
ثنا إسحاؽ بف عيسى الطباع، سمعت مالؾ بف أنس عاب 

مة في األمكر، ثـ قاؿ: قرأ ابف عمر البق  رة في ثماف سنيف"العجى
[46.[ 

ا، فيك في المنتىًسب إلى العمـ كالدَّعكة  اؿي قبيحن ذا كافى االستعجى كا 
ؿ في الفتكل كالتَّصدُّر، كال في حرؽ  أقبح، فحرمّّ بو أالَّ يتعجَّ

[، عف اإلماـ مىالؾ رحمو ا أنَّو عىابى 53] مراحؿ التَّعمُّـ كالتَّدرُّج
مىةى في األميكر،  ا العىجى : " قىرىأى اٍبفي عيمىرى رضي ا عنيما يكمن ثيَـّ قاؿى

اًف سًنيفى "، كا تعالى رفيؽه يحبُّ الرّْفؽ كالتَّأنّْي في  البىقىرىةى في ثىمى
األعماؿ كاألمكر، كالمتَّئد مف النَّاس محمكدي العاقبة مخطئنا 

مى  ةي مفى كمصيبنا قاؿ صمَّى ا عميو كسمَّـ: " التَّأنّْي مفى ا، كالعىجى
 ].40الشَّيطىاًف "]

كقاؿ أبك حاتـ: )الخائب مىف خاب عف األناة، كالعىًجؿ مخطئه 
ا: )إفَّ العاجؿ ال  أبدنا كما أف المتثبّْت مصيبه أبدنا( كقاؿ أيضن
يكاد يمحؽ، كما أفَّ الرَّافؽ ال يكاد ييٍسبىؽ، كالسَّاكت ال يكاد يندـ، 

ف العىًجؿ يقكؿ قبؿ أف يعمـ، كيجيب  كمىف نطؽ ال يكاد يسمـ، كا 
 ).7[ )5] قبؿ أف يفيـ، كيحمد قبؿ أف يجرّْب(

)إفَّ  قالت -رضي ا تعالى عنيا-عف أْـّ المؤمنيف عائشة 
النَّبيَّ صمى ا عميو كسمـ كاف يحدّْث حديثنا لك عدَّه العاد 

[. كفي لفظ: )إفَّ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ 12] ألحصاه(
 ].12] ث كسردكـ(لـ يكف يسرد الحدي

قاؿ بدر الدّْيف العيني: )لـ يكف يسرد( أم: لـ يكف يتابع الحديث 
، أم: كاف يتكمَّـ بكالـ متتابع مفيـك كاضح عمى سبيؿ  استعجاالن

 ].33] التَّأنّْي، لئالَّ يمتبس عمى المستمع(
فالتعجؿ مف أشد ما يضر بالعقؿ. سئؿ بعض الخمفاء: أم شيء 

 أشد بو إضرارا؟يؤيد العقؿ، كأم شيء 
قاؿ: أما أشد تأييدان: مالزمة العمماء، كتجربة األمكر، كحسف 
التثبت، كأما أشده، إضرارا: فاالستبداد، كالتياكف، كالعجمة. كقيؿ 
لكؿ شيء جكىر، كجكىر اإلنساف العقؿ. كقيؿ: كما جكىر 

 .العقؿ؟ قاؿ: الصبر
 كاف مالؾ بف أنس يقكؿ: العاقؿ: مف عقؿ عف ا عز كجؿ

 ].22] أمره، كصبر عمى بمكل زمانو
قاؿ الغزالي: )األعماؿ ينبغي أف تككف بعد التَّبصرة كالمعرفة، 
مىة تمنع ًمف ذلؾ، كعند  كالتَّبصرة تحتاج إلى تأمُّؿ كتميُّؿ، كالعىجى
 االستعجاؿ يركّْج الشَّيطاف شرَّه عمى اإلنساف ًمف حيث ال يدرم

[21.[ 
 :الخاتمة

الشاكريف الذاكريف عمى اف ىيا كاعاف عمى إتماـ الحمد ا حمد 
ىذا البحث كالتي حسبي فييا أف تككف متكأن كمنطمقان لمف أراد أف 

 .يتكسع فييا
كفي ختاميا نستأنس بمعيف ابف خمدكف رحمو ا لما قاؿ      

عزمنا أف نقبض العناف عف القكؿ في ىذا ي مقدمة كتابو "ف
لعمراف كما يعرض فيو فقد الكتاب األكؿ الذم ىك طبيعة ا
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استكفينا في مسائمو ما حسبناه كفاه لو كلعؿ مف يأتي بعدنا ممف 
يؤيده ا بفكر صحيح كعمـ متيف يغكص في مسائمة عمى أكثر 
نما عميو  مما كتبناه فميس عمى مستنبط الفف استقصاء مسائمو، كا 
تعييف مكضكع العمـ كتنكيع فصكلو كما يتكمـ فيو كالمتأخركف 

 ].54] حقكف المسائؿ مف بعده شيئان فشيئان إلى أف يكمؿ"يم
 :ممخص النتائج

دكاـ النظر في كتاب ا عز كجؿ، فإف ذلؾ يبصرنا بسنف  -
ا في الككف كفي النفس، كفي التشريع كمع العصاة كالمكذبيف 
كالبصيرة بيذه السنف تيدئ النفس كتساعد عمى التأني كالتركم، 

مً  ؿو قاؿ ا تعالى: خي نسىافي ًمٍف عىجى ـٍ آيىاًتي فىالى  ۖ  ؽى اإٍلً سىأيًريكي
( كىي بإمعاف النظر في اآلثار 37تىٍستىٍعًجميكًف( )األنبياء: 

كالعكاقب المترتبة عمى االستعجاؿ، فإف ذلؾ مما ييدئ النفس 
 .كيحمؿ عمى التريث كالتأني

مجاىدة النفس كتدريبيا عمى ضركرة التريث كالتأني كالتركم.  -
إنما الحمـ بالتحمـ كمف يتصبر يصبره ا، كاالنتباه إلى الغاية ف

أك اليدؼ الذم مف أجمو يحيا المسمـ. فإف ذلؾ يحكؿ دكف 
االستعجاؿ كيحمؿ عمى إتقاف المقدمات كالكقكؼ عندىا كعدـ 

 .تجاكزىا إلى النتائج
إذا كانت العجمة في أصميا مذمكمة كمنقصة، فإف نقيضيا  -

لكسؿ كالتردد كالتخاذؿ كجميعيا رذائؿ ال تميؽ كىك التكاني كا
بحكيـ، كاإلسالـ يدعك إلى المبادرة كالمسابقة كالمسارعة في 

{ )الحديد: ـٍ بّْكي ٍغًفرىةو مّْف رَّ (. 21 أعماؿ اآلخرة، }سىاًبقيكا إلى مى
يىا السَّمىاكىاتي كىاألى  نَّةو عىٍرضي ـٍ كىجى بّْكي ٍغًفرىةو مّْف رَّ سىاًرعيكٍا إلى مى ٍرضي }كى

{ )آؿ عمراف:  بادركا »(. كفي الحديث 133أيًعدٍَّت ًلٍمميتًَّقيفى
كالرَّشيد مف النَّاس مف انتياز الفيرص في «. باألعماؿ سبعان 

 .كقتيا
 التوصيات

ضركرة القياـ بدراسات كأبحاث بشيء مف التفصيؿ عف القيـ  -
 .التربكية لمفيـك العجمة كاالستعجاؿ بكؿ تفاصيمو

أف تيتـ كزارة التعميـ بإبراز القيـ التربكية لمعجمة في المناىج  -
 الدراسية كبذات االستعجاؿ في إصدار األحكاـ عمى اآلخريف 

 .ككالة األمر منيـ باألخص
أف تقـك األسرة المسممة الحريصة عمى تربية أبنائيا عمى  -

 التثبت كالتركم كالتشاكر كالحكمة.
 المراجع

 أ. المراجع العربية
 القراف الكريـ [1]

ق(، االنفعاالت 1403النغيمشي، عبدالعزيز محمد، ) [2]
 التشخيص كالعالج مف المنظكر اإلسالمي، دار اليدل.

ق(، الجامع 1408القرطبي، أبك عبدا محمد األنصارم، )[3] 
 .20 ألحكاـ القراف، دار الكتب العممية، بيركت، ج

ظالؿ القرآف، دار ق(، في 1406قطب، محمد السيد، )[4] 
 .5العمـ، جدة، ج 

ركضة ـ(، 1977ابك حاتـ، محمد بف حباف البستي، ) [5]
، الناشر، دار الكتب العممية، العقالء كنزىة الفضالء

 . 134 ، ص1 بيركت، ج

ق(، 1412فكدة، حممي محمد كعبدالرحمف صالح عبدا، ) [6]
 المرشد في كتابة األبحاث، دار الشركؽ، السعكدية.

ـ(، ارتقاء القيـ دراسة 1992خميفة، عبد المطيؼ محمد، )[7] 
 ، إبريؿ.160نفسية، سمسمة عالـ المعرفة، الككيت، العدد 

ـ(، فمسفة التربية اإلسالمية، دار 1989الكيالني، ماجد، ) [8]
 الفكر.

ق(، األخالؽ 1418أبك العينيف، عمي خميؿ مصطفي، ) [9]
ة نضرة النعيـ في مكاـر كالقيـ التربكية في اإلسالـ مكسكع

 .، جدة دار الكسيمة لمنشر1أخالؽ الرسكؿ الكريـ، ط 

ـ(، القيـ التربكية في 1998طيطاكم، سيد أحمد، )[10] 
 .1القصص القرآني، مصر، دار الفكر العربي ط 
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( ندكة قيـ القرآف تؤلؼ بيف البشر، 2007الحسني، محمد ) [11]
ى الرابط: جامعة محمد الخامس بالرباط، متكفر عم
http://archive.islamonline.net/?p=52 

ق(، األدب المفرد، 1397البخارم، محمد بف إسماعيؿ، ) [12]
 .6عالـ الكتب، الطبعة الثانية، بيركت، ج 

ـ(، القيـ بيف 2005، )لمانع، مانع بف محمد بف عميا [13]
سمسمة الرسائؿ  اإلسالـ كالغرب، دراسة تأصيمية مقارنة،

 .1 الرياض، طالجامعية، دار الفضيمة، الناشر، 

المجمس القكمي لمتعميـ كالبحث العمي كالتكنكلكجيا،  [14]
ـ(، تأصيؿ القيـ الدينية في نفكس الطالب، 1993)

 .55 دراسات تربكية، ج

ق(، الصحاح تاج المغة كصالح 1399الجكىرم، )[15] 
، دار العمـ 2العربية، تحقيؽ احمد عبد الغفكر عطار، ط 

 ص. 1760 ج، 5ؿ( لممالييف، بيركت. مادة )عج

ابف منظكر، محمد جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم، [16] 
ق(، لساف العرب، الناشر، دار صادر، بيركت، ط 1414)
 .4ج  11، 3

ق(، تاج 1414الحنفي، محمد مرتضى الحسيني، ) [17]
 العركس، تحقيؽ عمي شيرم، دار الفكر بيركت. 

ـ الكسيط، ق(، المعج1406إبراىيـ مصطفى كآخركف، )[18] 
 .المكتبة العممية، دار الدعكة، إستنبكؿ

األصفياني، ألبي القاسـ الحسيف، )د.ت(، المفردات في  [19]
غريب القرآف، تحقيؽ محمد سيد كيالني، دار المعرفة، 

 بيركت.

ق(، لساف 1390العسقالني، شياب الديف أبي الفضؿ، ) [20]
 لممطبكعات، بيركت، لبناف، ط الميزاف، مؤسسة األعممي

2. 

ق(، إحياء عمـك الديف، 1388الغزالي، أبك حامد محمد، ) [21]
 .134دار المعرفة، بيركت، ص 

ق(، سنف البييقي 1414البييقي، أحمد بف حسيف، ) [22]
 ج الكبرل، مراجعة محمد عطا، مكة المكرمة، دار الباز،

10. 

ر القراف العظيـ، ىػ(، تفسي1413ابف كثير، إسماعيؿ، ) [23]
 .1 تحقيؽ شعيب األرناؤكط، دار السالـ الرياض، ط

( مناىج المسمـ، دار الكتب 1407الجزائرم، أبك بكر، ) [24]
 السمفية، القاىرة.

ـ(، بحكث كدراسات في 1997المرصفي، محمد عمي، )[25] 
 التربية اإلسالمية، مكتبة كىبة، مصر.

الشككاني، محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا، )د. ت(،  [26]
فتح القدير، الناشر، دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب، 

 .3 دمشؽ، بيركت، ج

عالء الديف، )د. ت(، االحساف في تقريب  الفارسي، [27]
، طبعة مؤسسة الرسالة، بيركت، 1صحيح ابف حباف، ط 

 .5 تحقيؽ شعيب األرناؤكط، ج

لقيـ الجكزية، مفتاح دار السعادة، دار الكتب العممية، ابف ا [28]
 .1 بيركت، ج

العمي، )د. ت(، الشخصية القرآنية، قراءة في تفسير )مف  [29] 
 ىدل القرآف( ألية ا العظمى، السيد محمد تقي المدرسي.

ت(، شرح عيف  اليركم، نكر الديف بف سمطاف محمد، )د. [30]
 رفة، بيركت، لبناف.العمـ كزيف الحمـ، دار المع

ىػ(، مسند ابي يعمى، 1404التميمي، احمد عمي المثنى، ) [31]
 تحقيؽ حسيف سميـ السيد، دار المأمكف لمتراث، دمشؽ، ط

 .3 ، ج1

http://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%22
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ىػ(، جامع المسند 1422البخارم، محمد بف إسماعيؿ، ) [32]
الصحيح، تحقيؽ، محمد زىير الناصر، دار طكؽ النجاة، 

 .1 ، ج1 صبر، طكتاب الجنائز، باب ال

العسقالني، أحمد بف عمي بف حجر، )د. ت(، فتح البارم  [33]
 .2 بشرح صحيح البخارم، دار المعرفة، بيركت، ج

ق(، شرح النككم 1392النككم، أبك زكريا يحي شرؼ، )[34] 
لصحيح مسمـ، دار الكتب العممية، بيركت، كتاب الصالة، 

 .1 ج

، ئيق(، سنف النسا1406)النسائي، أحمد بف شعيب، [35] 
 .2ط تحقيؽ عبد الفتاح ابك غدة، مكتب المطبكعات، حمب،

ق(. مسند اإلماـ أحمد، 1420ابف حنبؿ، أحمد محمد، ) [36]
 محققو شعيب األرناؤكط، طبعة مؤسسة الرسالة. 

الترمذم، أبك عيسى محمد بف عيسى بف سكره،  [37]
كتاب الزكاة عف ق(، في سننو الجامع الصحيح 1403)

باب ما جاء في تعجيؿ « رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ
 الزكاة، الطبعة الثانية، دار الفكر، لبناف.

. ت(، سنف ابف ابف ماجو، ابي عبدا محمد القزكيني، )د [38]
ماجو، تحقيؽ محمد فؤاد، دار الكتب العممية، بيركت، 

 .2 لبناف، ج

ق(، مدارج السالكيف، دار الكتب 1408ابف القيـ، ) [39]
 ج. 1العممية، بيركت، 

، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى، البييقي [40]
ق(، شعب اإليماف تحقيؽ، مختار أحمد الندكم، 1423)

 .5 ، ج1 الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض طالناشر: مكتبة 

ىػ(، 1404أبك مسمـ، الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم، ) [41]
صحيح مسمـ بشرح اإلماـ النككم، الطبعة الثالثة، دار 

 .6 رقمو ج 1497إحياء التراث العربي، بيركت، 

المناكم، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج  [42]
ق(، فيض القدير شرح الجامع الصغير، 1356العارفيف، )

 .6ج ، 1، ط المكتبة التجارية الكبرل، مصر

ـ(، القيـ السمككية لدل 2001عقؿ، محمكد عطا حسيف، ) [43]
طمبة المرحمتيف المتكسطة كالثانكية في دكؿ الخميج العربية، 

 التربية العربي لدكؿ الخميج. مكتبة

(، القيـ االجتماعية مدخؿ 1917الزلباني، محمد محمد، )[44] 
لمدراسات األنثركبكلكجي كاالجتماعية، مكتبة النيضة 

 .1 المصرية، ط

ابي داكد، سميماف ابف األشعث الجسستاني، )د، ت(، دار [45] 
 .510إحياء التراث العربي، بيركت لبناف، رقمو 

ابف قدامة، عبد ا بف أحمد المقدسي مكفؽ الديف،  [46]
ق(، المقنع مع حاشية، الناشر، المطبعة السمفية 1374)

 .1 ، ج3 كمكتبتيا، ط

ت(،  الماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد البغدادم )د. [47]
 أدب الدنيا كالديف، الناشر، دار مكتبة الحياة.

ت(، فتح البارم  أحمد بف عمي بف حجر العسقالني، )د، [48]
بشرح صحيح البخارم، في كتاب النكاح، باب الخطبة، دار 

 .325 ، رقمو5 المعرفة، بيركت، ج

ـ( 2010القيركاني، إبراىيـ بف عمي بف تميـ األنصارم، ) [49]
 زىر اآلداب كثمر األلباب، الناشر: دار الجيؿ، بيركت، ج

4. 

(، ق1420بف المرزباف، أبي بكر محمد بف خمؼ، ) [50]
المركءة، تحقيؽ محمد خير رمضاف يكسؼ، الناشر، دار 

، بيركت، لبناف، ط   .278ص  ،1ابف حـز

ق(، التمثيؿ كالمحاضرة، 1381الثعالبي، أبك منصكر، ) [51]
 .420 دار إحياء الكتب العربية، بيركت ص

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1104&idto=1218&lang=&bk_no=56&ID=446
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1104&idto=1218&lang=&bk_no=56&ID=446
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1104&idto=1218&lang=&bk_no=56&ID=446
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الصنعاني، محمد بف إسماعيؿ بف صالح بف محمد  [52]
  .الحسني، )د. ت(، سبؿ السالـ، الناشر، دار الحديث

ـ( مجمَّة اإلصالح السنة الثَّامنة، 2014تكفيؽ عمركني ) [53]
ق المكافؽ، مام/جكاف 1435العدد األربعكف رجب/شعباف 

 ـ2014

ف ق(، مقدمة أب1409عبد الرحمف أبك زيد ابف خمدكف ) [54]
 خمدكف، دار القمـ، بيركت.
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THE EDUCATIONAL VALUES OF THE 

CONCEPT OF HASTE FROM QUR'AN AND 

SUNNAH 

Safia A. A. Bakheet 

Umm Al-Qura University 

 

ABSTRACT_ This study is researching the education values of haste's concept from Qur'an and 

Sunnah, where the Holy Qur'an has clarified that the human's nature and his origin is related to 

and interacted with the act of haste, as if Allah's clarifying of this act in Quran is an excuse for 

this human. This study aims to clarifying the concept of haste in Islam from what was mentioned in 

the Holy Quran and the Pure Sunnah. It also aims to identifying the most important educational 

values which has included it. The questions of the study were: What is the concept of values in 

Islamic thoughts? What is the concept of haste? What are the most important educational values of 

the concept of haste which are extracted from Quran and Sunnah? And it has been answered 

about these questions by using the deductive approach. The results came like the followings: 1. 

The necessity of always looking at the holy book of Allah, because this shows to us Allah's laws in 

the universe and in the self. 2. Self-restraint, and training it to the necessity of linger, deliberation 

and forethought. 3. Although the haste in its origin is disrepute and imperfect, it is necessary in 

initiative and hurry in good deeds. Recommendations: The necessity of making studies and 

researches in some details about the educational values of the concept of haste and hurry with all 

its details, The ministry of education must care about showing the educational values of haste in 

educational subjects, and especially the haste in judging others and the governors particularly, 

and the carful Islamic family must raising its children to verification, consultation and wisdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


