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 ملخص البحث

ٌحرص دٌننا اإلسبلمً الحنٌؾ على تربٌة المجتمع على اقتناص فرص الحٌاة، 

 موبحسب إمكاناته ،عمارتها وفق مبادئ سلٌمة، ٌشارك فٌها أفراد المجتمع بإٌجابٌةو

وبٌان ،المراد من الفرص وكٌفٌة انتهازها ، وهذا البحث ٌهدؾ إلى بٌان موقدراته

فً اإلسبلم، وذلك من خبلل اآلٌات الواردة فً نصوص الوحً من  اأهمٌة اقتناصه

القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة وآثار الصحابة والصالحٌن من سلؾ األمة، وقد ظهر 

بجبلء من خبلل هذه اآلثار وجوب المبادرة إلى اؼتنام الفرص فً تحصٌل رضوان 

ٌات القرآنٌة واألحادٌث برز فً سٌاق اآل حٌثوالتحذٌر من تفوٌتها،  ،هللا تعالى

وأن عواقب التهاون بها وخٌمة ،النبوٌة توبٌخ من لم ٌبادر الؼتنام فرصة الحٌاة 

والمجتمع وقد رؼب اإلسبلم فً اؼتنام فرص الحٌاة مهما  ات أثر سلبً على الفردذ

كانت صؽٌرة فً نظر الفرد، وتظاهرت فً ذلك النصوص الشرعٌة وأقوال السلؾ 

ن من المجاالت التً رصت فً هذا البحث أن أبرز أهم مجالٌرحمهم هللا وقد ح

رة النصوص فٌها وهما: طلب رضوان هللا تعالى تقتنص فٌها الفرص لكثٌنبؽً أن 

كما أن المجال الثانً جاء لٌوضح مكانة ، وجنته واعتبار الدنٌا مزرعة لآلخرة

نا محمد بنبٌاً ٌتأس ،والتعلٌم والتربٌة اؼتنام الفرص فً مجال الدعوة إلى هللا تعالى

 صلى هللا علٌه وسلم..

 وأن ٌنفع به وٌجعله خالصاً لوجه الكرٌم.. ،نسأل هللا أن ٌكتب لهذا البحث القبول

 وعلى آله وصحبه أجمعٌن... ،وصلى هللا وسلم على سٌدنا محمد
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 المقدمة:

ه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدا ،الحمد هلل والصبلة والسبلم على رسول هللا

 أما بعد..

الدنٌا، وبٌن لنا فً كتابه الكرٌم فً أكثر من موضع  لحٌاةالقد وهبنا هللا تعالى 

دار اآلخرة، الحقارتها وزوالها، وأن حٌاتنا فٌها محدودة تنتهً بالموت واالنتقال إلى 

جمٌعاً منه، ولقد كرمنا هللا تعالى بأن سخر لنا ما فً السموات وما فً األرض 

الرسل وأنزل علٌنا الكتب، وأقام علٌنا الحجة، وجاءت نصوص القرآن وأرسل إلٌنا 

، بما هو نافع للدنٌا الكرٌم والسنة النبوٌة تحثنا على اؼتنام فرصة هذه الحٌاة

من الناس فً هذا األمر الظالم  وفق ضوابط هذا الشرع الحنٌؾ، فكان واآلخرة

بٌن أهمٌة ًٌ هذا البحث لوٌأت ،ومنهم السابق بالخٌرات ،ومنهم المقتصد ،لنفسه

وٌشارك فً الحٌاة بالنسبة لئلنسان وكٌؾ ٌستفٌد من فرصها لبناء الدنٌا واآلخرة، 

فً الدنٌا  ه، إلى ما به عزفادة منها بإٌجابٌة ترشده نصوص الوحًبنابها واإل

 ه فً اآلخرة.وخبلص

 

  الموضوع وأسباب اختيارهأهمية: 

 :ٌأتًن أهمٌة هذا الموضوع فٌما تكم

 .ن فً هذه الحٌاة مرتبط باؼتنامه للفرص الحقٌقٌة فٌهاأن نجاح اإلنسا -1

ؽنى والحٌاة ؼفلة الكثٌر من الناس عن الفرص التً ال تعوض كالشباب وال -2

 والصحة والفراغ وهذه الفرص إذا ذهبت ال تعود.

ن الفرصة وعمارتها وفق ضوابط الشرع وأبٌان أن الفرد مطالب ببناء الدنٌا  -3

 آلخرة.هً العمل لآلخرة فالدنٌا مزرعة ل الحٌاة الحقٌقٌة فً

 قطع فً اؼتنامها نفابس األوقات.تإبراز المجاالت المهمة التً ٌنبؽً أن  -4

فٌها  تقرإظهار مكانة اإلسبلم فً حرصه على جمٌع الفرص بحٌث ال ٌح -5

 شًء.



 أ.م.د. مطٌع محمد شباله   اقتناص الفرص في منظور االسالم

 

4 
 

 :أهداف البحث 

 -ٌهدؾ البحث إلى:

 ذلك فً اإلسبلم.بٌان المراد من اقتناص الفرص وانتهازها ومكانة  -1

ودالالتها التً تحث على اقتناص الفرص فً  الوحىنصوص  أبرز عرض -2

 الحٌاة.

فٌها  وتقطعتقتنص فٌها الفرص  ٌنبؽً أن إبراز أهم مجاالت الحٌاة التً -3

 نفابس األوقات.

 

 :منهج البحث 

ة ً االستقرابً التحلٌلً نظراً لطبٌعلقد اعتمدت فً هذا البحث المنهج الوصف

من  ،التً تحث على اؼتنام الفرص فً الحٌاة حٌث جمعت أشهر النصوص ،البحث

ها داللتها، وأبرزت مجاالتها وآثار وعرضت ،نصوص القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة

ة من عزو اآلٌات القرآنٌ ،وفق مناهج البحث المعتمدة فً الدراسات اإلنسانٌة

، الؽرٌبةوبٌان الكلمات لٌة إلى المراجع األص وتخرٌج األحادٌث النبوٌة واإلحالة

 .وفق منهج أكادٌمً سلٌم

 

 :الدراسات السابقة 

 أفرد هذا الموضوع بدراسة من –حسب علمً  –لم أجد  والتقصًعد البحث ب

هذا الموضوع هو عبارة عن مقاالت  ، وما وجدته فًمستقلة مستوعبة لمفرداته

 مطولة منثورة فً بطون المطوالت ومواقع االنترنت.
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  البحث:خطة 

وخاتمة على النحو  ومبحثٌنتقسٌمه إلى مقدمة وتمهٌد ة هذا البحث اقتضت خط

 التالً:

منهج  –أهمٌة البحث وأسباب اختٌاره  –البحث  )ملخص :المقدمة وفيها

 (.البحثخطة  –الدراسات السابقة  –البحث 

 : التمهيد وفيه

 تعرٌؾ مصطلحات البحث ومرادفاته. أوالً:

 أهمٌة اقتناص الفرص ومكانتها فً اإلسبلم. ثانياً:

 اآلثار الواردة فً اقتناص الفرص وداللتها وفٌه مطلبان. بحث األول:مال

 اآلثار من القرآن الكرٌم. المطلب األول:

 اآلثار من السنة النبوٌة وأقوال السلؾ. المطلب الثاني:

وفٌه  :مجاالت اقتناص الفرص فً الشرٌعة اإلسبلمٌة المبحث الثاني:

 مطلبان:

 الجنة. وطلب رضوان هللا تعالى  المطلب األول:

 الدعوة والتعلٌم والتربٌة. المطلب الثاني:

 وفٌها أهم النتابج والتوصٌات. الخاتمة:

 ٌلً الخاتمة فهرس المصادر والمراجع والمحتوٌات.

وكلً أمل  ،دات هذا البحثرجوا أن أكون قد وفقت فً عرض مفروفً الختام أ

وهو الموفق والهادي إلى  ،وأن ٌجعله خالصاً لوجهه الكرٌم ،ورجاء أن ٌنفع هللا به

 سواء السبٌل.
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 -التمهيد:

 أوالً: تعريف مصطلحات البحث ومرادفاته:

 االقتناص: ( أ

من قنص، والقاؾ والنون والصاد كلمة واحدة تدل على االقتناص فً اللؽة : 

د فقطٌالص
1

الصابد، والقنص: هو الصٌد، والقانص هو 
2
. 

به به أخذ كل شًء بسرعةأخذ الصٌد، وٌش   : وهو فً االصطبلح
3
. 

 

 الفرص: ( ب

الفرص فً اللؽة: جمع فرصة، والفاء والراء والصاد أصل صحٌح ٌدل على 

: هً القطعة من الصوؾ أو القطن اقتطاع شًء عن شًء، والفرصة
4
. 

وأفرصت الفرصة فبلناً: أي امكنتهومنه قولهم افترص الفرصة، أي اؼتنمها، 
5
. 

والفرصة: هً النهزة، ٌقال: وجد فبلن فرصة، وانتهز فبلن الفرصة أي فاز 

بها
6
. 

ومعناها االصطبلحً قرٌٌب من المعنى اللؽوي، فالفرصة: هً النهزة
7
. 

 

 ج( االنتهاز:

، وانتهز فبلٌن الحق: أي قبله : أي دفعه وضربهمن انتهز الشًءاالنتهازٌة 

، وانتهز الشًء: تناوله من قرب وبادره واؼتنمهوأسرع إلى تناوله
8
. 

الوسابل  تنام الفرص واستؽبلل جمٌعاؼ واالنتهازٌة/ مصدر صناعً ومعناه:

لتأمٌن المصالح الشخصٌة
9
. 

                                                           
1
 (.5/32انظر: معجم مقاٌٌس اللؽة ) - 
2
 (.1/232انظر: مختار الصحاح ) - 
3
 (.1/162(، الكلٌات )1/83انظر: التعارٌؾ ) - 
4
 (.4/488انظر: معجم مقاٌٌس اللؽة ) - 
5
 (.2/682انظر: المعجم الوسٌط ) - 
6
 (.1/229انظر: مختار الصحاح ) - 
7
 (.7/64لسان العرب )انظر:  - 
8
 (.5/421انظر: المصدر نفسه ) - 
9
 (.1/85انظر: معجم اللؽة العربٌة المعاصرة ) - 
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والفرق بٌن انتهاز الفرص واقتناص الفرص: أن االنتهاز هو خطة وسٌاسة تقوم 

 والمنفعة ولو اقتضى ذلك التساهل فً المبادئ.ستؽبلل الظروؾ للكسب على ا

و اؼتنامها على سرعة اإلفادة من الفرصة وفق بٌنما ٌطلق اقتناص الفرص أ

 المبادئ المنظمة لها.

 ثانياً: أهمية اقتناص الفرص ومكانتها في اإلسالم:

حث اإلسبلم الحنٌؾ على اؼتنام فرص الحٌاة واإلفادة منها، فقد امتدح هللا تعالى 

ا واآلخرة لمؤمنٌن الذٌن أفادوا من حٌاتهم الدنٌا، واؼتنموا فٌها أوقاتهم، فعمرو الدنٌا

 بكل ما هو نافع ومفٌد

12َّ مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت ٹٱٹٱُّٱ
 

داء، وٌقال  واشربوا من شرابها هنٌباً طٌباً ببل ،والمعنى: أي كلو من ثمار الجنة

الدنٌا، وٌقال بما عملتم من األعمال أتم فٌه بما عملتم وقدمتم فً أٌام  حبلل ال

فً األٌام الماضٌة ٌعنً فً الدنٌا ،الصالحة
11

، وقال السعدي: بما أسلفتم فً األٌام 

 ،من صبلة وصٌام وصدقة وحج وإحسان إلى الخلق ،الخالٌة من األعمال الصالحة

 ل الجنةك األعمال السٌبة، فاألعمال جعلها هللا سبباً لدخووتر ،وذكر هلل وإنابة إلٌه

ٌمها وأصبلً لسعادتهاومادة لنع
12
. 

ما ٌنقذهم من  منهاحٌث أعطاهم الحٌاة الدنٌا، فلم ٌفٌدوا  ،ذم هللا تعالى الكافرٌن

عذاب هللا تعالى، بعد أن قطع هللا علٌهم الحجة والعذر بإرسال الرسل وإنزال الكتب، 

 : عنهم قال هللا تعالى

 مض خض  حضجض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ٱُّٱ
13 َّ حك جك مق حق مف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ حط

. 

بداللة هذه اآلٌة،  والنذارةإن العمر وزمن الحٌاة حجة على اإلنسان كالرسالة 

فقد جعل هللا فً اآلٌة التعمٌر وهو انشؽال العمر موجباً للتذكٌر والتأمل ومهلة 

                                                           
12
 (24ٌة: آسورة الحاقة ) - 
11
 (.3/468تفسٌر السمرقندي ) - 
12
 (.1/883تفسٌر السعدي ) - 
13
 (.37سورة فاطر )أٌة:  - 
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فهو أمكن فً الحجة  للعمل، كما تخبر إنساناً بأمر ثم تمهله إلى أن ٌفعل ما أمر به

علٌه
14
. 

ذه الحٌاة للخلق وداللة هاتٌن اآلٌتٌن ظاهرة فً أن هللا تعالى أعطى فرصة فً ه

وحافظ علٌها، بٌنما إال أن المؤمن ابتدر فرصة الحٌاة،  ،كافرهمجمٌعاً مؤمنهم و

وسٌأتً فً المبحث األول من  ،رها الكافر، مع أن هللا قد أقام علٌهم جمٌعاً الحجةخس

 ذلك. ٌنا البحث األدلة من نصوص الوحً التً تبهذ

 فدٌن اإلٍسبلم ٌحرص على اؼتنام فرص الحٌاة إلى آخر لحظات العمر.

أنس بن مالك رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم "إن عن 

قامت الساعة وفً ٌد أحدكم فسٌلة فإن استطاع أن ٌؽرسها فلٌؽرسها"
15
. 

  

                                                           
14
 رؾ.( ٌتص8/445أضواء البٌان ) - 
15
 ( 22/251(، وصححه شعٌب األرناؤوط فً تحقٌق المسند )13224، برقم )(3/191)مسند اإلمام أحمد  - 
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 األولالمبحث 

 اآلثار الواردة في اقتناص الفرص وداللتها
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 المطلب األول

 اآلثار من القرآن الكريم 

ن اآلٌات تحث على من ٌمعن النظر فً آٌات القرآن الكرٌم ٌجد أن العدٌد م

 ة فً كل ما هو نافع فً الدارٌن.اٌاؼتنام فرص الح

 حط مض خض حض جضمص خص  حص مس خس حس جس ٹٱٹٱُّٱ

16 َّ جف مغ جغ مع جع  مظ
. 

وال على  ،اآلٌة تخوٌؾ وتهدٌد: أي إن عملكم ال ٌخفى على هللا تعالىففً 

وأخلصوا أعمالكم هلل وال على المؤمنٌن، فسارعوا إلى أعمال الخٌر،  ،رسوله

عزوجل، وفٌه أٌضاً ترؼٌب وتنشٌط، فإن من علم أن عمله ال ٌخفى سواًء كان 

خٌراً أو شراً رؼب إلى أعمال الخٌر وتجنب أعمال الشر
17
. 

وقد ورد فً القرآن الكرٌم آٌات كثٌرة تحث على اقتناص الفرص والحفاظ 

 ،وتحذر من تفوٌت الفرص، والتً عاقبتها الندامة الكبرى فً الدنٌا واآلخرة ،علٌها

 ومنها:

 حئجئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن ٹٱٹٱُّٱ
 حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ
 جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج
18 َّ  حق مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض  خض حض

ٱٹٱٹٱٱو، 

19 َّ نن من زن رن  مم ام يل ىل ملٱُّٱ
 خس حس  جس  ٹٱٹٱُّٱٱو، 

22 َّ مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس
. 

 

                                                           
16
 (.125سورة التوبة )آٌة:  - 
17
 (.2/45فتح القدٌر ) - 
18
 (.11-9سورة المنافقٌن )اآلٌات: - 
19
 (.18سورة النساء )آٌة:  - 
22
 (.84سورة ؼافر )آٌة:  - 
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21َّ  هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي  خي حي ٹٱٹٱُّٱ
. 

 حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن ٹٱٹٱُّٱ
  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي ىي مي خي
22 َّ نئ مئ زئ

 مل مك لك هش مش  هس مس هث مث هت مت ٹٱٹٱُّٱو، 
23 َّ  ُّـ َّـ هي مي هن من

 يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱو، 
24 َّ من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم

ٱ.

  حضجض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ٹٱٹٱُّٱو

 مق حق مف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
25 َّ حك جك

 مث زث رث يت ىت نت مت ٹٱٹٱُّٱو، 
26 َّ يق ىق يف ىف يث ىث  نث

. 

وؼٌرها من اآلٌات، وداللة هذه اآلٌات ظاهرة على أن هؤالء فاتتهم فرصة 

 وطلبوا التوبة واإلنابة والندم على ما فاتهم. ،وتنبهوا لها عند حضور الموت ،الحٌاة

ووقت  ،ال ٌجابون عند حضور الموت وٌوم النشور ،فهم ٌسألون الرجعة

عرضهم على هللا تعالى ووقت عرضهم على النار
27

، فقد طلبوا العودة لبلستدراك 

 .األوانولكنه قد فات 

اللة اآلٌات وذهبت الفرصة، فبل تقال عندها العثرات وال تنفع المعذرة، فد

ظاهرة فً عدم ردهم إلى الدنٌا مرة أخرى، وعلى أنه قد حل بهم العذاب وال 

 محٌص عنه.

                                                           
21
 (.44سورة الشورى )آٌة:  - 
22
 (44 سورة إبراهٌم )آٌة: - 
23
 (.27سورة األنعام )آٌة:  - 
24
 (.12سورة السجدة )آٌة: - 
25
 (.37سورة فاطر )آٌة:  - 
26
 (.11سورة ؼافر )آٌة:  - 
27
 (.5/354أضواء البٌان ) - 
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وفً سنن الترمذي: من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: إن النبً صلى 

هللا علٌه وسلم قال: "ما من أحٍد ٌموت إال ندم، قالوا وما ندامته ٌا رسول هللا، قال: 

أن ال ٌكون ازداد وإن كان مسٌباً ندم أن ال ٌكون نزع" إن كان محسناً ندم
28
. 

: من كان له مال ٌبلؽه حج بٌت ربه، أو ٌجب علٌه فٌه زكاة فلم قال ابن عباس 

 الرجعةإنما ٌسأل  ،ا ابن عباس اتق هللاعند الموت، فقال رجل: ٌ الرجعةأل ٌفعل س

 جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب ٱُّٱ: فتلى علٌه قوله تعالىالكفار 

29َّ حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح
. 

 فمن فرط فً العمل فً زمن الحٌاة لم ٌدركه بعد حٌلولة الممات، فعند ذلك

وعظمت ٌتمنى الرجوع وقد فات وٌطلب الكرة وهٌهات، وحٌل بٌنه وبٌن ذلك، 

ولقد حثنا هللا تعالى أعظم الحث ودعانا إلى اؼتنام  ،حسراته حٌن ال مدفع للحسرات

الفرص فً زمن المهلة.
32

 

لى المبادرة والمسارعة كما تحدث القرآن الكرٌم فً آٌات عدٌدة تحث ع

 جع  مظ حط مض خض حض ٱُّٱفمنها قوله تعالى:والمسابقة 

31 َّ  مف خف حف جف مغجغ مع
 ىل مل خل ٱُّٱوقوله تعالى:، 

32َّ خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل
. 

 من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱتعالى:وقوله 

33َّ زيري ٰى ين ىن نن
 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٱُّٱوقوله تعالى:، 

34 َّ يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئنئ مئ زئ رئ
 هئ ٱُّٱوقوله تعالى:، 

35 َّ  هب مب خب حب جب
. 

                                                           
28
وضعفه االلبانً فً ضعٌؾ الترؼٌب  ( من تحفة األحوذي7/71( )2423باب اؼتنام العمر برقم ) –سنن الترمذي  - 

 .(1962والترهٌب برقم )
29
 (.8/179(. انظر: الدار المنثور )12سورة المنافقون )آٌة:  - 
32
 (.2/712انظر: معارج القبول ) - 
31
 (.92سورة االنبٌاء  )آٌة:  - 
32
 (.133سورة آل عمران )آٌة:  - 
33
 (.21سورة الحدٌد )آٌة:  - 
34
 (.148سورة البقرة )آٌة:  - 
35
 (.11، 12سورة الواقعة )آٌة:  - 
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تدل على وجوب المبادرة إلى امتثال  فهًمن سٌاقها وداللة هذه اآلٌات ظاهرة 

أوامر هللا تعالى
36
. 

خرة ا وسبق إلى فعل الخٌر، كان فً اآلالدنٌ فمن سابق فً هذه"قال ابن كثٌر: 

من السابقٌن إلى الكرامة فإن الجزاء من جنس العمل وكما تدٌن تدان"
37
. 

والتحلً به، تقتضً جبللة ما  فً الشًء والمبادرة فً تحصٌلهوالمسارعة 

تسابق فٌهة بحٌث ٌم، وأنه من النفاسة والعظع فٌهسور
38
. 

 مأن ٌدركه ٌفهمٌدل على توبٌخ من لم ٌبادر، وتخووقد جاء فً القرآن الكرٌم ما 

 .ألنه قد ٌكون أقترب أجله وهو ال ٌدري ،الموت قبل أن ٌمتثل

 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ُّٱ ومنها قوله تعالى:

39َّ مم ام يل ىل
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱو، 

42َّ جهين ىن من خن  حن جن يم ىم
. 

 المطلب ما ٌلً:وٌتضح مما سبق من سٌاق اآلٌات القرآنٌة الواردة فً هذا 

نافٌع فً الدنٌا  فً كل ما هوالحث على اقتناص فرص الحٌاة، والعمل فٌها  -1

 واآلخرة.

تحذٌر القرآن الكرٌم من تفوٌت الفرص فً الحٌاة والتً عاقبتها الندامة  -2

 الكبرى فً الدنٌا واآلخرة.

المبادرة والمسارعة والمسابقة إلى اؼتنام الفرص وتحصٌل رضوان  وجوب -3

 الى.هللا تع

 عواقب التهاون وخٌمة. توبٌخ من لم ٌبادر وبٌان أن -4

  

                                                           
36
 (.4/332البٌان )انظر: أضواء  - 
37
 (.4/284تفسٌر ابن كثٌر ) - 
38
 (.3/132انظر: البحر المحٌط ) - 
39
 (.63سورة النور )آٌة:  - 
42
 (.36سورة األحزاب )آٌة:  - 
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 المطلب الثاني

 اآلثار من السنة النبوية وأقوال السلف 

التً تحذر من اؼتنام  ،ثبت فً السنة النبوٌة العدٌد من النصوص الصرٌحة

وسأذكر فً هذا فرص الدنٌا الزابلة والمتزامنة مع اهمال فرص اآلخرة الباقٌة، 

تدل بمجموعها على  التًوالمطلب أشهر ما ورد فً السنة النبوٌة وأقوال السلؾ 

 رص الحٌاة فمنها:أهمٌة اقتناص ف

 

 أوالً: اآلثار من السنة النبوية:

عن ابن عباس رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  -1

وؼناك  ،سقمك"اؼتنم خمساً قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل 

قبل فقرك، وفراؼك قبل شؽلك، وحٌاتك قبل موتك"
41
. 

ومعنى الحدٌث: أن هذه الخمس أٌام الشباب والصحة والؽنى والفراغ والحٌاة، 

هً أٌام التأهب واالستعداد واالستكثار من الزاد، فمن فاته العمل فٌها لم ٌدركه عند 

واإلهمال فً زمن لؤلعمال بعد التفرٌط فٌه  التمنًمجًء أضدادها، وال ٌنفعه 

ل صحة سقماً، وبعد كل ؼنًى ماً، وبعد كهال، فإن بعد كل شباب هرالفرصة واإلم

وبعد كل حٌاٍة موتاً فقراُ، وبعد كل فراغ شؽبلً، 
42
. 

وهذا الحدٌث ٌدل داللة ظاهرة على وجوب اؼتنام الفرص لهذه النعم، فإن 

د ؼصة، والفرصة إذا الفرصة تمر مر السحاب، وقد قٌل انتهز الفرصة قبل أن تعو

بك ضرهالم ٌخطأك نفعها لم ٌص
43
. 

العبد  من نفسه  ً معنى هذا الحدٌث أٌضاً قوله علٌه الصبلة والسبلم: "لٌأخذوف

ٌبة قبل الكبر، ومن الحٌاة قبل الممات، فما بعد بلنفسه، ومن دنٌاه آلخرته، ومن الش

الدنٌا من دار إال الجنة أو النار"
44
. 

                                                           
41
(، عن ابن عباس، وقال الحاكم صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم 4/341(، )7846المستدرك على الصحٌحٌن برقم ) - 

 ٌخرجاه.
42
 (.2/712القبول )انظر: معارج  - 
43
 (.1/42انظر: محاضرات األدباء ) - 
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عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  -2

قطع اللٌل المظلم، ٌصبح الرجل مؤمناً وٌمسً فتناً ك"بادروا باألعمال 

قلٌل" وٌمسً مؤمناً وٌصبح كافراً ٌبٌع دٌنه بعرض من الدنٌا ،كافراً 
45
. 

عمال األ قال النووي فً معنى الحدٌث: )فً الحدٌث الحث على المبادرة إلى

رة رها واالشتؽال عنها بما ٌحدث من الفتن الشاؼلة المتكاثالصالحة قبل تعذ

المظلم ال المعتم..(المتراكمة كتراكم ظبلم اللٌل 
46
. 

وصؾ هذه الفتن: "القاعد فٌها خٌر من القابم،  فً دووفً رواٌة أبً داو

من الساعً، فكسروا قسٌتكم، والماشً فٌها خٌرٌ 
47
وقطعوا أوتاركم، واضربوا  

خل على أحد منكم فلٌكن كخٌري ابنً آدم"سٌوفكم بالحجارة، فإن دُ 
48
. 

عن ابن عباس رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  -3

"نعمتان مؽبون فٌها كثٌٌر من الناس الصحة والفراغ"
49
. 

 ححٌٌكون مكفٌاً ص ىال ٌكون فارؼاً حت عنى الحدٌث: أن المرأبطال: )م بنقال ا

ؽبن بأن ٌترك شكر هللا على ما انعم حصل له ذلك فلٌحرص على ان ال ٌُ  البدن، فمن

علٌه(
52
. 

،فراؼه وصحته فً طاعة هللا فهو المؽبوط لجر: )فمن استعمقال ابن ح
51
ومن  

ٌعقبه الشؽل والصحة ٌعقبها ألن الفراغ  ،استعملها فً معصٌة هللا فهو المؽبون

السقم(
52
. 

وٌظهر من هذا الحدٌث وسابقٌه أن هذه الفرص ال تعوض، فالصحة والفراغ 

ٌجب اقتناصها وعدم التساهل  فرصوالشباب والؽنى والحٌاة والسبلمة من الفتن 

 فٌها، ألنها ال تعوض إذا ذهبت.

                                                                                                                                                                      
44
 ( عن عابشة رضً هللا عنها.1/425( )732مسند الشهاب برقم ) - 
45
 (.1/112( )118باب الحث على المبادرة باألعمال قبل تظاهر الفتن برقم ) –مسلم: الصحٌح  - 
46
 (.2/133شرح صحٌح مسلم ) - 
47
 (.6/187، انظر: لسان العرب )القسً جمع قوس وهو ما ٌعد للرمً - 
48
( ، وصححه االلبانً فً صحٌح سنن أبً 4/122( )4259فً الفتنة، برقم ) باب النهً عن السعً –سنن ابً داوود  - 

 داوود 
49
 (.5/2357( )6249باب ما جاء فً الصحة والفراغ وأن ال عٌش إال عٌش اآلخرة، برقم ) –صحٌح البخاري  - 
52
 (.11/232فتح الباري ) - 
51
 (.1/196المؽبوط: من الؽبطة وهً حسن الحال، انظر: مختار الصحاح ) - 
52
 (.11/232فتح الباري ) - 
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سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: -4

تضٌا وجوههم إضاءة زمرة، هً سبعون ألفاً،  نة من أمتىٌقول: "ٌدخل الج

نمرةالقمر، فقام عكاشة بن محض األسدي ٌرفع 
53
فقال ادع هللا لً ٌا  

أن ٌجعلنً منهم، فقال اللهم اجعله منهم، ثم قام رجٌل من  ، رسول هللا

فقال رسول هللا صلى  ،األنصار فقال: ٌا رسول هللا أدع هللا أن ٌجعلنً منهم

"سبقك عكاشة :هللا علٌه وسلم
54
. 

أن عكاشة بن محض رضً هللا عنه  وهو ووجه الداللة فً الحدٌث ظاهرٌ 

اقتنص الفرصة ففاز بدعوة النبً صلى هللا علٌه وسلم له، وتبشٌر النبً صلى هللا 

وأنه من  ،علٌه وسلم أنه من السبعٌن األلؾ الذٌن ٌضًء وجوههم إضاءة القمر

 ب، كما جاء فً الرواٌة الثانٌة.ٌدخلون الجنة بؽٌر حسا نالزمرة الذٌ

بتلك المنزلة كانت قد سبقت لواحٍد ذي نصٌب، فبادر إلٌها عكاشة بن  فالبشارة

محض ففاز بها
55
. 

عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسو هللا صلى هللا علٌه وسلم  -5

ة األرض، وطلوع الشمس من ستاً، الدجال، والدخان، وداب"بادروا بالعمل 

ةمر العامة، وخوٌصوأ مؽربها
56
أحدكم" 

57
. 

التً تشؽلكم  ، واشتؽلوا بها قبل مجً هذه الستاعملوا الصالحاتنى: أي والمع

عنها
58

 ومقصود هذا الحدٌث الحض على اؼتنام الفرصة واالجتهاد :، قال القرطبً

فً أعمال الخٌر والبر عند التمكن قبل هجوم الموانع
59
. 

أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال: "من  ،عن حكٌم بن عمٌر رضً هللا عنه -6

 ٌدري متى ٌؽلق عنه"الفتح له باٌب من الخٌر فلٌنتهزه فإنه 
62
. 

                                                           
53
 (.1/283النمرة: هً البردة من الصوؾ تلبسها األعراب، انظر: مختار الصحاح ) - 
54
 (.5/2189(، )5474برقم ) – والنمرةباب البرود  –صحٌح البخاري  - 
55
 (.4/67البخاري ) انظر: فٌض الباري شرح - 
56
 (.522بن ماجه )ص:اخوٌصة أحدكم قٌل انها الموت التً تخص كل انسان ، انظر: حاشٌة السندي على  - 
57
(، وأصله فً مسلم برقم 15/199( )6792باب المبادرة باألعمال الصالحة قبل خروج المسٌح برقم ) –صحٌح ابن حبان  - 

 (، باب بقٌة من أحادٌث الدجال.4/2267( )2947)
58
 (.522حاشٌة السندي على ابن ماجة )ص: - 
59
 (.2/89المفهم لما أشكل من صحٌح مسلم ) - 
62
 (، وهو أٌضاً عن حمزة بن حبٌب435فلٌنتهزه برقم ) باب من فتح له باب من الخٌر –مسند الشهاب  - 
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رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  :عباس رضً هللا عنه قال: قال عن أبن -7

ً الفرٌضة فإن أحدكم ال ٌدري ما ٌعرض له""تعجلوا إلى الحج ٌعن
61
. 

ٌعرض له  "عجلوا الخروج إلى مكة فإن أحدكم ال ٌدري ما ًوفً رواٌة البٌهق

من مرض أو حاجة"
62
. 

وتضل  ،وفً سنن ابن ماجة "من أراد الحج فلٌتعجل فإنه قد ٌمرض المرٌض

وتعرض الحاجة" ،الضالة
63
. 

ووجه الداللة من األحادٌث ظاهرة فً وجوب التعجٌل إلى الحج والمبادرة إلى 

بأحد الشواؼل من المرض أو الحاجة أو الضالة وما اؼتنام الفرصة قبل أن تفوته 

 ٌلحق بها.

جاء نفر من بنً تمٌم إلى النبً "عن عمران بن حصٌن رضً اله عنه قال:  -8

قبلوا البشرى، وسلم فقال علٌه الصبلة والسبلم ٌا بنً تمٌم إ صلى هللا علٌه

أهل الٌمن  فجاءه ،بشرتنا فأعطنا، فتؽٌر وجهه علٌه الصبلة والسبلمفقالوا 

قبلوا البشرى إذ لم ٌقبلها بنو تمٌم فقالوا فقال: ٌا أهل الٌمن إ

"الحدٌثقبلنا....
64
. 

كالفقه  ،قال ابن حجر: "أي اقبلوا منً ما ٌقتضً أن تبشروا إذا أخذتم به الجنة

فً الدٌن والعمل به"
65
. 

صلى وقبلوا ببشارة النبً  ،وداللة الحدٌث ظاهرة فقد أقتنص الفرصة أهل الٌمن

وأهملها بنو تمٌم ففاتتهم، وهذا من توفٌق هللا تعالى ألهل الٌمن،  ،هللا علٌه وسلم

 والجنة فً اآلخرة إن شاء هللا تعالى. ،شروا بما ٌسرهم من العلم والعمل فً الدنٌافبُ 

إلى عناٌة الباحثٌن الستٌعابها واألحادٌث فً هذا الموضوع كثٌرة وهً بحاجة 

 متخصصة فً علوم الحدٌث.ودراستها دراسة فاحصة 

  

                                                           
61
 (992برقم )(، وحسنه االلبانً فً إرواء الؽلٌل 1/313( )2869رقم )ب –مسند أحمد  - 
62
(، 4/342( )8477لحج فلٌتعجل برقم )باب ما ٌستحب من تعجٌل الحج إذا قدر علٌه وفٌه من أراد ا –سنن البٌهقً  - 

 (.7/122ذب )وضعفه النووي فً شرح المه
63
 ( ، وحسنه االلبانً فً صحٌح سنن ابن ماجة .2/962( )2883وج إلى الحج برقم )باب الخر –سنن ابن ماجة  - 
64
 (.3/1165( )3218برقم ) –باب ما جاء فً قوله تعالى "وهو الذي ٌبدأ الخلق ثم ٌعٌده"  –صحٌح البخاري  - 
65
 (.6/288فتح الباري ) - 
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 ثانياً: من أقوال السلف في اقتناص الفرص:

قال خالد بن معدان "إذا فتح ألحدكم باب خٌر فلٌسرع إلٌه فإنه ال ٌدري متً 

ٌؽلق عنه"
66
. 

وقال عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة: "لو قٌل لحماد بن سلمة أنك 

شٌباً"تموت ؼداً ما قدر على أن ٌزٌد من العمل 
67

، ٌعنى أنه قد اؼتنم جمٌع الفرص 

 ما هو علٌه.ولٌس محتاجاً لمزٌد من 

 ، فإنقال: "إذا هم أحدكم بخٌر أوصله –رحمه هللا تعالى  –وعن جعفر الصادق 

عن ذلك" فلٌبادر ال ٌكفاهعن ٌمٌنه وشماله شٌطانٌن 
68
. 

فٌهما"عمل : "إن اللٌل والنار ٌعمبلن فٌك فاوقال عمر بن عبدالعزٌز
69

 

ه: "ما ندمت على شٌا ندمً على ٌوم ؼربت نرضً هللا ع –وقال ابن مسعود 

فٌه أجلً ولم ٌزد فٌه عملً" نقصشمسه 
72
. 

وقال عمر بن الخطاب رضً هللا عنه: "إنً ألكره أن أرى أحدكم سبهلبلً ال فً 

عمل دنٌا وال فً عمل آخرة"
71
. 

على ساعة مرة بهم لم ٌذكروا  إال ،أهل الجنة لٌس تحسرا -معاوٌة بن قرة وقال 

.هللا عزوجل فٌها
72

 

 وقد قٌل:

 73فإن لكل خافقة سكون                إذا هبت رٌاحك فاؼتنمها

أن ال تؤخر عمل الٌوم إلى  رضً هللا عنه: "من القوة –وقال عمر بن الخطاب 

الؽد"
74
. 

وقال معاوٌة بن قرة: "أكثر الناس حساباً ٌوم القٌامة الصحٌح الفارغ"
75
. 

                                                           
66
 (.5/211حلٌة األولٌاء ) - 
67
 (.7/447سٌر أعبلم النببلء ) - 
68
 (.2/143الكافً للكلٌنً ) - 
69
 (.1/85انظر مفتاح األفكار للتأهب لدار القرار ) - 
72
 (.3/29المصدر نفسة ) - 
71
 (.1/67حلٌة األولٌاء ) - 
72
 (.59الوابل الصٌب )ص:  - 
73
 (.1/249أدب الدنٌا والدٌن ) - 
74
 (.123اقتضاء العلم العمل )ص: - 
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حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد  وقال المناوي: "من أمضى ٌومه فً ؼٌر

ق ٌومه وظلم نفسه"اقتبسة، فقد عله، أو حمٍد حصله أو خٌٍر أسسه، أو علم أث
76
. 

حجر: "إنً ألتعجب ممن ٌجلس خالٌاً عن االشتؽال"وقال ابن 
77
. 

 هٌرة عن اؼتنام الوقت: ابنوقال 

وأراه أسهل ما علٌك ٌضٌع                والوقت أنفس ما عنٌت بحفظه
78

 

أن الحٌاة فرٌص والوقت  ٌتبٌن ،أقوال السلؾ رحمهم هللا تعالى من سبق ومما

 ،ثمٌن، وأن وقت اإلنسان هو عمره، وهو موضع حٌاته السعٌدة أو معٌشته الضنكة

لم  الوقت كالسٌؾ إن: الحقٌقٌة فً الحٌاة، وقد قٌل قدٌماً  تهوعمر اإلنسان هو فرص

قطعك  ،تقطعه قطعك، والمعنى إن لم تستخدمه بالعمل المبرور والسعً المشكور

 بالذل والخسران والهوان، وهللا المستعان.

فعلى المسلم أن ٌتهٌأ القتناص الفرص بتدرٌب نفسه وتعوٌدها، واالهتمام 

دهركم نفحات بمعرفتها، والنبً صلى هللا علٌه وسلم ٌقول: "إن لربكم فً أٌام 

ال ٌشقى بعدها أبداً  ها، لعل أحدكم أن ٌصٌبه منها نفحةرضوا لفتع
79

، وعلٌه أٌضاً 

 مي خي حي  جي يه ٱُّٱوهللا تعالى ٌقول: ،نتظرهاع الفرصة وال ٌأن ٌصن

82 َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي
. 

قال األلوسً رحمه هللا تعالى: "وسعى لها سعٌها البلبق بها، وهو السعً على 

السعً إلى الدنٌا باألبدان  :الشرٌعة، وقال بعضهمسبٌل االستقامة، وما ترتضٌه 

".موالسعً إلى اآلخرة بالقلوب، والسعً إلى هللا تعالى بالهم
81

 

 

 

                                                                                                                                                                      
75
 (.123المصدر نفسه )ص:  - 
76
 (.6/28فٌض القدٌر ) - 
77
  (.1/172الجواهر والدرر ) - 
78
 (.1/281ذٌل طبقات الحنابلة ) - 
79
 ( عن محمد بن مسلمة.2856المعجم األوسط للطبرانً برقم ) - 
82
 (.19سورة اإلسراء )آٌة:  - 
81
 (.15/52روح المعانً ) - 
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 الثانيالمبحث 

 مجاالت اقتناص الفرص في الشريعة اإلسالمية

عرضه فً هذا فٌها الفرص كثٌرة وأهم ما سن تقتنصالمجاالت التً ٌنبؽً أن 

النصوص الشرعٌة فٌها وأهمٌتها بالنسبة للمسلم على  لتظافرالمبحث مجالٌن فقط 

  النحو التالً:
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 المطلب األول

 طلب رضوان هللا تعالى والجنة 

سبق فً المبحث األول أن سردنا مجموعة من النصوص من القرآن الكرٌم 

والتً تدل على أهمٌة والسنة النبوٌة وآثار الصحابة والسلؾ رحمهم هللا تعالى، 

، والحث علً وجوب ةاقتناص الفرص والعمل بما هو نافع فً الدنٌا واآلخر

من تفوٌت الفرص، وأن عاقبتها  والتحذٌر ،المبادرة فً تحصٌل رضوان هللا تعالى

الندامة، وسأقتصر فً هذا المبحث على إٌراد أهم النصوص التً تدل على اقتناص 

 النماذج التالٌة:الفرصة فً رضوان هللا تعالى وإظهار داللتها فً 

 –بن عفان  جاء عثمان"عن عبدالرحمن بن سمرة رضً هللا عنه قال:  -1

إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم بألؾ دٌنار حٌن جهز جٌش  -رضً هللا عنه 

أٌت النبً صلى هللا ثرها فً حجر النبً صلى هللا علٌه وسلم، فرنالعسرة ف

 – ما عمل بعد الٌومها فً حجره وٌقول: ما ضر عثمان بلعلٌه وسلم ٌق

مرتٌن"
82
. 

أي لٌس علٌه وال ٌضره الذي ٌعمل فً جمٌع عمره بعد هذه الحسنة، والمعنى 

.الماضٌة، وفٌه إشارة إلى بشارة له بحسن الخاتمة لذنوبهأنها مكفرة 
83

 

المال بٌن ٌدي رسول  وصبواستدبر الدنٌا،  فقد اقتنص الفرصة رضً هللا عنه

 باً، فحاز على وسام ما ضر عثمان ما فعل بعد الٌوم.صهللا صلى هللا علٌه وسلم 

صلى هللا الحدٌث وفٌه قال رسول  هللا  –رضً هللا عنه  –عن أبً الدرداء  -2

، صدقت الٌكم فقلتم كذبت، وقال أبوبكر الصدٌق بعثنً" إن هللا  علٌه وسلم

"صاحبً مرتٌن فما أوذي بعدها لًوواسانً بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا 
84

 ،

ى هللا وتصدٌقه بالنبً صل ووجه الداللة فٌه ظاهرة حٌث أن سابقٌه أبً بكر لئلسبلم

ً النبً صلى هللا علٌه صها فكان أول من أسلم وواسعلٌه وسلم كانت فرصة اقتن

وماله، وما ذاك اال أن هللا تعالى وفقه القتناص هذه الفرصة وسدده  وسلم بنفسه

بلسان الوحً فً  صحبته حٌث ثبتتٌال لقبول الحق فصارت محمدة له عبر األج
                                                           

82
(، وقال أبو عٌسى هذا حدٌث 5/626( )3721باب فً مناقب عثمان بن عفان رضً هللا عنه برقم ) –سنن الترمذي  - 

 حسن ؼرٌب من هذا الوجه.
83
 (.12/132تحفة األحوذي ) - 
84
 (.3411برقم ) –كتاب المناقب  –صحٌح البخاري  - 
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  مت ٹٱٹٱُّٱ، هذا الحدٌث الصحٌح، وأكدها القرآن الكرٌم فً حادثة الهجرة

 حص مس خس حس  جس مخجخ مح جح مج حج مث هت

 مغ جغ مع  جعمظ حط مض خض حض  جض مص خص

85 َّ  مق حق مف خف حفجف
، وفضابل الصدٌق كثٌرة ولٌس هذا موضع 

 بسطها.

واآلثار التً تدل على أن كل فرص الحٌاة مهمة ومؽنم ال ٌجوز التهاون بها أو 

 عدٌدة ومن أهمها:إهمالها 

  عن أبً ذر رضً هللا عنه قال: قال لً النبً صلى هللا علٌه وسلم: "ال

طلٌق" هولو أن تلقى أخاك بوج شٌباً  تحقرن من المعروؾ
86
. 

ن قل المعروؾ وما تٌسر منه وإعلى فضل قال النووي: "فً الحدٌث الحث 

حتى طبلقة الوجه عند اللقاء"
87
. 

  عن عدي بن حاتم رضً هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه

وسلم ٌقول: "اتقوا النار ولو بشق تمرة"
88
. 

وقد دل الحدٌث على أن النبً صلى هللا علٌه وسلم لم ٌترك فرصة أو مناسبة 

حذرها وأنذرها، والظاهر من الحدٌث األمر باتخاذ ما ٌقً لتحذٌر أمته من النار إال 

 ٌسٌراً كنصؾ التمرة. من النار ولو كان

فً الحدٌث الحث على الصدقة بما قل وبما جل، وأن ال ٌحتقر "قال ابن حجر: 

ٌقً المتصدق من النار"ما ٌتصدق به وأن الٌسٌر من الصدقة 
89
. 

  هللا صلى هللا علٌه وسلم "إن عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسول

هللا بها درجات،  هالعبد لٌتكلم بالكلمة من رضوان هللا ال ٌلقً لها باالً، ٌرفع

وإن العبد لٌتكلم بالكلمة من سخط هللا ال ٌلقى لها باالً ٌهوي بها فً جهنم"
92
. 

                                                           
85
 (. 42سورة التوبة )آٌة:  - 
86
 (.4/2226( )2626برقم ) –لقاء باب استحباب طبلقة الوجه عند ال –صحٌح مسلم  - 
87
 (.16/177شرح صحٌح مسلم ) - 
88
 (.2/512( )1347برقم ) –باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقلٌل من الصدقة  –صحٌح البخاري  - 
89
 (.3/284فتح الباري ) - 
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وٌظهر مما سبق أن اإلسبلم لم ٌترك فرصة من حقها أن تؽتنم إال وحث علٌها 

من فواتها، ورتب  ، ورتب األجور العظٌمة، على اؼتنامها، وحذرورؼب بها

سران والذلة والندامة على من فرط فٌها، كما أن اإلسبلم لم ٌقلل من أي فرصة الخ

تؤول فً نهاٌتها إلى تحقٌق رضوان هللا تعالى وجنته فً اآلخرة، والحكمة من خلق 

للعباد ما فٌه صبلحهم فً الدنٌا اإلنسان فً هذه الحٌاة، فإن هللا تعالى قد شرع 

91 َّ ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱ: واآلخرة، قال تعالى
، كما أن هذه 

الفرصة متنوعة بٌن فرص األقوال واألفعال وما ذكرته فً هذا المطلب ٌشمله من 

تلك اآلثار التً وردت فً المبحث األول فإنها أٌضاً سهله االقتناص  حٌث الجملة

على المسلم أن ٌؽتنم الفرصة فً مواسم الطاعة والعبادة كشهر لمن وفقه هللا تعالى، ف

ٌلتها بالصٌام والقٌام فض تواألٌام التً ثبت ،رمضان والحج والعمرة ومكة والمدٌنة

والذكر والقرآن حتى ٌنقذ نفسه من عذاب هللا تعالى، فإن األعمال تذهب والفرص ال 

ممن ٌتحسر ٌوم القٌامة على تعود، وال ٌرؼب المسلم بحال من األحوال أن ٌكون 

92 َّ ين ىن من خن حن ُّٱتفرٌطه كما أخبر هللا عنهم بقوله :
، فإن الوقت 

ال ٌعود وهللا تعالى قد قطع عن األمة العذر وأقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال 

، فالفرص ممتدة مدى الحٌاة وال تنقطع عن اإلنسان إال بموته كما دلت على الكتب

 ذلك اآلثار.

  

                                                                                                                                                                      
92
 (.5/2377( )6113برقم ) –باب حفظ اللسان  –صحٌح البخاري  - 
91
 (.  14سورة الملك )آٌة:   - 
92
 (.  24سورة الفجر )آٌة:  - 
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 الثانيالمطلب 

 مجال الدعوة والتعليم والتربية 

 

من مسؤولٌة الداعٌة إلى هللا تعالى فً حٌاته الدعوٌة، أن ٌأخذ باألسباب التً 

توصله إلى النجاح فً دعوته، من اإلخبلص هلل تعالى والمتابعة لنبٌه علٌه الصبلة 

سعى إلى والسبلم، كما أنه علٌه أٌضاً أن ٌتعرؾ على سنن هللا تعالى فً خلقه، وٌ

اقتناص الفرص المتاحة أمامه فً مجال التربٌة والتعلٌم والدعوة، مقتدٌاً برسل هللا 

، فقد كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقتنص كل فرصة علٌهم الصبلة والسبلم

، طالباً منهم حماٌته حتى مواتٌة لتعلٌم الناس هذا الدٌن فقد عرض نفسه على القبابل

 .لىٌبلػ دٌن هللا تعا

ى جاء فً مسند أحمد من حدٌث جابر رضً هللا عنه قال: مكث رسول هللا صل

جنة وفً المواسم بعكاظ ومٌتبع الناس فً منازلهم  هللا علٌه وسلم ثمانٌة عشرة سنة

بمنى ٌقول من ٌؤوٌنً من ٌؤوٌنً حتى أبلػ رسالة ربً وله الجنة"
93
. 

نه لكً ٌدعوا إلى هللا فقد كان علٌه الصبلة والسبلم ٌبحث عن أي فرصة ممك

تعالى حتى ولو كان فً أحلك الظروؾ، كنهج نبً هللا ٌوسؾ علٌه السبلم، فقد 

 :انتهز الفرصة وهو فً السجن عند تأوٌل الرؤٌا لٌعلم التوحٌد قال تعالى عنه

 رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٱُّٱ
 ىث نث مث زثرث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب
94َّ رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف يث

 ،

سمعهم رسالة التوحٌد، وأقام علٌهم الحجة على هذه الرسالة العظٌمة فسر أثم بعد أن 
ملمٌن الٌوم من واجبهم فً إسماع حاله كحال الكثٌر من المت لهم الرؤٌا، ولم ٌكن

ومن هداٌة هذه القصة وجوب اؼتنام الفرص للدعوة إلى هللا تعالى الناس الحق،
95
. 

                                                           
93
 (63وصححه االلبانً فً السلسلة برقم )( 3/322( )14496برقم ) –مسند أحمد بن حنبل  - 
94
 (.42، 39سورة ٌوسؾ )آٌة: - 
95
 (.2/212ٌسر التفاسٌر )أ - 
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القادمة نماذج من السنة النبوٌة، اقتنص فٌها رسول هللا صلى وٌأتً فً األسطر 

، وٌعدل سلوكاً، وٌصحح خطأً، وٌربً صؽٌراً، جهالةالفرصة لٌزٌل  هللا علٌه وسلم

وما أكثر هذه المواقؾ فً حٌاته علٌه الصبلة والسبلم وسأقتصر على أشهر النماذج 

 :ٌأتًفً هذا الموضوع كما 

علٌه وسلم  ما قال: كنت خلؾ النبً صلى هللاعباس رضً هللا عنه نباعن  -1

جده فظ هللا تحإحفظ هللا ٌحفظك، إ ؛علمك كلماتنً أٌوماً فقال: ٌا ؼبلم إ

مة لو تجاهك، إذا سألت فاسأل هللا وإذا استعنت فاستعن باهلل، واعلم أن األ

قد كتبه هللا لك ولو  ال بشًءت على أن ٌنفعوك بشًء لم ٌنفعوك إاجتمع

ال بشًء قد كتبه هللا علٌك ى ان ٌضروك بشًء لم ٌضروك إعوا علاجتم

رفعت األقبلم وجفت الصحؾ
96
. 

ا النبً صلى هللا علٌه وسلم فرصة لٌضع بعض المعالم التربوٌة هدوقد وج

 واإلٌمانٌة البن عباس رضً هللا تعالى عنه.

عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه قال: قدم على النبً صلى هللا علٌه  -2

ً أخذته فألصقته ، فإذا امرأة من السببً وجدت صبٌاً من السبسبًءٌ وسلم 

ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أترون هذه 

، فقال هللا أرحم بعباده تطرحهأن ال  طارحة ولدها فً النار، وهً تقدر على

من هذه بولدها"
97
. 

صلى هللا علٌه وسلم جبة  ن مالك رضً هللا عنه قال: أهدي للنبًبعن أنس  -3

والذي نفس محمد بٌده سندس وكان فٌها من الحرٌر فعجب الناس فقال 

لمنادٌل سعد بن معاذ فً الجنة أحسن"
98
. 

وفً الحدٌث أن النبً صلى هللا علٌه وسلم اؼتنم الفرصة لٌنقلهم من دار الدنٌا 

ٌ   ،إلى دار اآلخرة ن لهم مكانة سعد بن معاذ وتفوق منادٌله فً الجنة على حٌث ب

                                                           
96
 (، وقال عنه هذا حدٌث حسن صحٌح.4/667( )2516، برقم )59سنن الترمذي باب  - 
97
 (.5/2235( )5653باب رحمة الولد وتقبٌله ومعانقته برقم ) –صحٌح البخاري  - 
98
 (.2/922( )2473باب قبول الهدٌة من المشركٌن برقم ) –صحٌح البخاري  - 
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ذا ما ٌسمى أٌضاً بالتربٌة جبة الحرٌر التً أهدٌت للنبً صلى هللا علٌه وسلم، وه

 ث.بالحد

رسول صلى هللا علٌه عازب رضً هللا عنه قال: خرجت مع العن البراء بن  -4

ً صلى هللا الحدٌث ... وفٌه، فرفع النب ،رجل من األنصار وسلم فً جنازة

وا باهلل من عذاب القبر مرتٌن أو ثبلثاً.."ذعلٌه وسلم رأسه فقال: استعٌ
99
. 

هد الناس فً الحٌاة، لٌزوقد اؼتنم النبً صلى هللا علٌه وسلم فرصة هذا الدفن 

 ث.باهلل من عذاب القبر فً هذا الحدلمهم االستعاذه وٌع  

لى هللا علٌه وسلم أن نفراً من أصحاب النبً ص"عن أنس رضً هللا عنه:  -5

ال  :فقال بعضهم ،سألوا أزواج النبً صلى هللا علٌه وسلم عن عمله فً السر

أنام على  ال :ال آكل اللحم، وقال بعضهم :أتزوج النساء، وقال بعضهم

حمد هللا واثنً علٌه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكنً أصلً ففراش، 

رؼب عن سنتً فلٌس منً" وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج الناس، فمن
122
. 

  ٌ ن منهج اإلسبلم فً الوسطٌة قام النبً صلى هللا علٌه وسلم وخطب الناس وب

  ٌ ن أن من واالعتدال فً التعبد والعمل وحذر الناس من الؽلو والتنطع بالعبادة وب

من مطلع الحدٌث كان لها  تنكب عن سنته وهدٌه فلٌس منه، وهذه الخطبة كما ٌظهر

 تنمه النبً صلى هللا علٌه وسلم لبٌان منهج هللا فً هذه الحالة.اؼ سبب وحدث

بن أبً سلمة رضً هللا عنه قال: كنت ؼبلماً فً حجر النبً  وعن عمر -6

صلى هللا علٌه وسلم وكانت ٌدي تطٌش فً الصحفة فقال لً رسول هللا 

زالت ، فما وكل بٌمٌنك وكل مما ٌلٌك ،صلى هللا علٌه وسلم: ٌا ؼبلم سم هللا

تلك طعمتً بعد"
121
. 

، أن النبً صلى هللا علٌه وسلم وجد الفرصة وجه الداللة فً الحدٌث ظاهرٌ 

 مناسبة لتأدٌب هذا الؽبلم وتعلٌمٌه الطرٌقة الصحٌحة فً األكل.

                                                           
99
 (، وأصله فً البخاري .4/239( )4753برقم ) -ذاب القبر باب المسألة فً القبر وع –سنن أبً داوود  - 
122
 (.2/1222( )1421برقم ) –باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه الٌه  –صحٌح مسلم  - 
121
 (.5/2256( )5261برقم ) –باب التسمٌة على الطعام واألكل بالٌمٌن  –صحٌح البخاري  - 
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على اؼتنام الفرص فً الدعوة إلى هللا تعالى كثٌرة ال تكاد  فاألدلة واألمثلة

عتمد هذه المسألة كما ٌقرره علماء تحصر، وما ذكرته هو بعض النماذج وم

لبٌان عن وقت الحاجة فً حق النبً صلى هللا علٌه وسلم ااألصول هً قاعدة تأخٌر 

وحق أمته من بعده
122
. 

وٌبٌن منهج األحداث من حوله توظٌفاً صحٌحاً،  ٌوظؾ من والداعٌة المسدد هو

مادحهم وذامهم فإن اإلسبلم فً التعامل معها، وال ٌلتفت إلى ما ٌقوله المجتمع عنه 

 ختلؾ، وبقدر ما ٌكون الداعٌة مخلصاألحوال تتقلب، والفرص تتجدد، والوسابل ت

فً دعوته ٌكتب له من القبول بٌن الناس، فعلى الداعٌة أن ٌعٌش متؽٌرات عصره 

مستفٌداً من متؽٌراته مخالطاً ألهل زمانه فً أفراحهم وأتراحهم، متمسكاً بثوابته، 

وفتح  الوسابل متحددة، ومتى ما علم هللا صدق الداعٌة، وفقه وسددهفالمبادئ ثابته و

ادر قدرها اال هللا، ألنه بدعوته إلى هللا تعالى ٌعد أحسن الناس له فتوحاً ربانٌة ال ٌق

 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٹٱٹٱُّٱ.. قوالً 

123 َّ نث مث
. 

  

                                                           
122
 ( وؼٌرها.1/294(، إرشاد الفحول )1/295(، وقواطع األدلة فً األصول )3/279انظر: المحصول ) - 
123
 (33سورة فصلت )آٌة: - 
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 الخاتمة

على رسول هللا وعلى آله الذي بنعمته تتم الصالحات والصبلة والسبلم  الحمد هلل

 وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى ٌوم الدٌن وبعد.

رروا خاتمة لبحوثهم ٌبرزون أن ٌحجرت عادة الباحثٌن فً العرؾ األكادٌمً 

على عرفهم ٌأتً فً ٌاً فٌها أهم النتابج التً توصلوا إلٌها ٌتبعونها بالتوصٌات، وحر  

 فً هذا البحث: األسطر التالٌة أبرز النتابج وأهم التوصٌات

 أوالً: النتائج:

حث اإلسبلم الحنٌؾ على اقتناص فرص الحٌاة بكل نافع ومفٌد، وقد  -1

 تظاهرت نصوص الوحً على ذلك.

ٌطلق مصطلح اقتناص الفرص وٌراد به سرعة االستفادة من الفرصة وفق  -2

لتأمٌن  قوم على استؽبلل الظروؾدئ المنظمة لها، بٌنما االنتهاز ٌالمبا

 ى ذلك التساهل فً المبادئ.المصالح الشخصٌة ولو اقتض

وامتبلك ما ٌقٌم  إن صحة األبدان والسبلمة فً األوطان وأمنها من الفتن، -3

مقومات حقٌقٌة الؼتنام فرص الحٌاة فً بناء الدنٌا  ،أود الحٌاة من المال

 واآلخرة وفق مراد هللا تعالى.

العواقب المترتبة على  ومنر اإلسبلم الحنٌؾ من تفوٌت فرص الحٌاة، ٌحذ   -4

وأن الصحة والفراغ والؽنى والشباب والحٌاة، فرص ال تعوض إذا ، ذلك 

 ذهبت.

اعتها، مرتبط باستؽبلله الفرص المتاحة وصننجاح اإلنسان فً الحٌاة  -5

ها الناجحون هم من ٌصنعون الفرص، وٌنفقون نفابس أنفاسهم فً صناعتف

 واالستفادة منها بما ٌعمر الدنٌا واآلخرة.

والطاعات، ومنها فً بناء  بفرص الحٌاة كثٌرة منها ما هو فً القر -6

 األوطان وتنمٌة المجتمع، وكٌل مٌسر لما خلق له.
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 ثانياُ: التوصيات:

ل لعلى األفراد والمجتمعات التحلً بروح الٌقظة التً تعنى بمعالجة الخ -1

 فالفرص تذهب والوقت ال ٌعود. ٌعتورهاوالقصور الذي 

ٌحرص الفرد على أن ال تكون أهدافه فً الحٌاة هزٌلة، فٌقضً عمره بٌن  -2

 المتع واللذابذ، فتفوته مواسم الخٌرات فبل ٌؽتنمها.

ٌنبؽً على القابمٌن فً مجال الدعوة إلى هللا تعالى استؽبلل الفرص  -3

 لٌسمعوا ،قلوب على هللا تعالىحٌث تقبل ال ،والمناسبات والمواسم اإلٌمانٌة

 برأ بذلك ذمتهم وعهدتهم وٌقطع العذر عن المجتمع.تالناس الحق و

طن من ٌحافظ على رأس مال اإلنسان الذي ٌنفق منه، والف العمر هو رأس -4

 ما ٌرجوا ثوابه عند هللا ماله إلى آخر لحظات العمر فبل ٌقول وال ٌفعل إال

 تعالى.

ثٌرة تدل على فضٌلة اؼتنام الفرص فً الحٌاة فً اآلثار فً السنة النبوٌة ك -5

جمٌع مجاالتها، وما ورد فً هذا البحث هو بعض النماذج واشباعها هو 

 بحاجة إلى أن تناله عناٌة الباحثٌن.
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