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ملدص الدراسة:
يعػػد الكقػػت أممػػف مػػكرد ةػػي الكيػػاةع يمتمك ػ جمي ػ الب ػػر عمػػح كػ وػد س ػكا ع كمػػف مػػـ ةكقػػت
ةعػػاؿع كهػػدةت الدراسػػة
اإلنسػػاف يػػنقص كي يزيػػدع لػػذلؾ مػػف المػػركرم اسػػتممار الكقػػت ب ػػكؿ ن

التعػرؼ للػػح بيػػاف مومػػكـ الكقػػت كأهميتػ ةػي كيػػاة اإلنسػػاف المعا ػػرع كالتعػػرؼ عمػػح مجػػايت
اسػػػتممار الكقػػػت ةػػػي مػػػك مبػػػاد التربيػػػة اإلسػػػالميةع كالك ػػػكؿ للػػػح ربيػػػة تربكيػػػة مقتركػػػة
لمنمػػكض بمجػػايت اسػػتممار الكقػػت ةػػي مػػك التربيػػة اإلسػػالميةع كاسػػتمدمت الدراسػػة المػػنم
األ كليع هذا للح جانب استعانة الدراسة بالمنم الك وي القػائـ عمػح جمػ المعمكمػات كػكؿ
قمية معينة لتوسيرها كتكميمما كالكقكؼ عمح جكانبما الممتموةع ككػاف مػف أهػـ نتػائ الدراسػة
أف لمكقػػت أربع ػة مجػػايت رئيس ػة هػػيا العمػػـ كالمعرةػػةع كالػػدعكة كالتبمي ػ ع كالعمػػؿع كالعالقػػات
اإلنسػػانيةع ككػػؿ مجػػاؿ مػػف هػػذل المجػػايت ل ػ الكميػػر مػػف العكامػػؿ التػػي تسػػاعد عمػػح تكقيػػؽ
سدل.
استممار الكقتع كتح ي يمي هد ارن كي يذهب ي
الكممػػات الموتاكيػػةا ربيػػة تربكيػػة  -اسػػتممار  -الكقػػت  -مجػػايت اسػػتممار الكقػػت -التربيػػة
اإلسالمية.
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Research Summary:
Time is the most precious resource in life, owned by all people alike,
and then the human being is less and less than necessary, therefore it is
necessary to invest time effectively, and the study aimed to identify the concept
of time and its importance in contemporary human life, and to identify the
areas of time investment in the light of Principles of Islamic education, and
access to a proposed educational vision to advance the fields of time
investment in the light of Islamic education, and the researcher used the
fundamentalist approach, in addition to the study's use of the descriptive
approach based on gathering information about a specific issue to interpret and
analyze it and stand on its various aspects, and was among the most important
results The study concludes that time has four main areas: science and
knowledge, advocacy and communication, work, and human relations, and
each of these areas has many factors that help to achieve time investment, so
that it is not wasted nor wasted.

Key words: educational vision - investment - time - areas of time investment Islamic education
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مكدمة الدراسة:
يعػػد الكقػػت مػػف أهػػـ المػكارد التػػي يمتمكمػػا اإلنسػػاف ةػػي كياتػ ع كنظػ ارن لمػػذل الما ػػية

التي يمتمكما كؿ لنساف ةي الكياةع كجب عمح كؿ ةرد أف ينظر للػح هػذا المػكرد بعػيف ايهتمػاـ
كالكرص عمح استممارل كاستغالل ب كؿ أةمؿ مف مالؿ التككـ ةي ب كؿ أممؿ.
لف الكقت عن ر كمكرد مميف ةي الكياة يمتمك كػؿ الب ػر بالتسػاكمع ةالكقػت عن ػر

كيكم ممـ بالنسبة لإلنسافع ةمك الكعا لكؿ عمؿ كانتاجع ةػالورد الػذم لػ اايػات يسػعح للػح
تكقيقمػػػا ةػػػي ممتمػػػؼ مجػػػايت كياتػػػ ع ي يسػػػتطي الت ػػػرؼ دكف النظػػػر للػػػح عن ػػػر الكقػػػت
كمراعاتػ ع كلمػػا كػػاف الكقػػت هػػك األسػػاس لكػػؿ عمػػؿ أك ن ػػاط يقػػكـ بػ اإلنسػػاف بق ػػد تكقيػػؽ
هدؼ ماع ةال بد لمذا األمير أف يكسف استغالل ع كذلؾ مف مالؿ كسػف لدارتػ بطريقػة جيػدةع
كالتي تسمح ل باستغالل بما يعكد عميػ بػالنو ع كذلػؾ باعطػا قيمػة لمكقػتع كتجنػب ممتمػؼ
العكامػػؿ التػػي تعمػػؿ عمػػح تمػػييع ع ةػػاذا تمكػػف الوػػرد مػف اسػػتممار كقتػ كالسػػيطرة عميػ ب ػػكؿ
ةعػػاؿ ةػػاف هػػذا سيسػػمح ل ػ بالك ػػكؿ للػػح أهداة ػ كتكقيػػؽ الكميػػر مػػف اإلنجػػازات ( ممػػداكمع
ن
ساميةع َُِٓـع ص ٗٓ).
كر يد اإلنساف مف الكقت ي يتمػاعؼ بػؿ يػنقص عكػس األر ػدة األمػرل كالمػاؿ
كالعمػػـ كالممتمكػػات كايرهػػا ةان ػ يمكػػف تنميتمػػا لي الكقػػت ةمػػك الر ػػيد الككيػػد الػػذم ي يمكػػف
تنميتػ ع كن ػػيب اإلنسػػاف منػ مكػػددع كيػػث كتػػب ا

عػػز كجػػؿ ةتػػرة مكػػددة لإلنسػػاف يعي ػػما

كيقميما عمح هذل البسيطةع ةر يدل مف الكقت ي رؼ من دكف أف يعمـ مقدار ما بقػي منػ ع
لذلؾ يجب عمح اإلنساف استممار الوتػرة المكػددة لػ مػف الكقػت ةيمػا يعػكد لػ كأهمػ كمجتمعػ
ككطنػ بػػالنو كالم ػػمكة كالت ػػرؼ بككمػػة كتعقػػؿ ةػػي هػػذا الر ػػيدع لتكػػكف الكيػػاة ذات قيمػػة
كمعنػح ( الممػػكريةع جكمػة بنػػت سػػالـ بػف سػػعيدع َُُِـع صَٓ)ع ةعػػف ابػف مسػػعكد عػػف
النبي

مح ا

عمي كسمـ قاؿا "ي تزكؿ قػدما ابػف ددـ يػكـ القيامػة مػف عنػد ربػ كتػح يسػ ؿ

عف ممسع عػف عمػرل ةػيـ أةنػالع كعػف ػباب ةػيـ أبػاللع كمالػ مػف أيػف اكتسػب كةػيـ أنوقػ ع
كمػػاذا عمػػؿ ةيمػػا عمػػـ"( الترمػػذمع أبػػك عيسػػح مكمػػد بػػف عيسػػح بػػف سػػكرةع ُٖٗٗـع رقػػـ
ُِْٔعصَُٗ).
كمػػف هنػػا يػػبمف رجػػاؿ األعمػػاؿ بقاعػػدةا الكقػػت يسػػاكم المػػاؿع كرجػػاؿ المبػػاد ا
الكقت هك الكياةع ةعمح سبيؿ المماؿ لك م ص اإلنساف ساعة كؿ يكـ لعمػؿ مػاع ةانػ يكسػب
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(ّٓٔ) سػػاعة سػػنكياع كهػػذا يعػػادؿ (ِّ) يػػكـ عمػػؿ بالكامػػؿع ةبمػػذا الكقػػت يمكػػف أف يسػػتممر
اإلنساف الكمير مف تعمـ أساليب كممارات جديدةع أك تعمـ يئا ناةعاع كيرل أهػؿ العمػـ أنػ يبػد
مػػف تم ػػيص كقػػت لمتوكيػػر ةمػػك م ػػدر القػػكةع كلمعػػب ةمػػك كعػػا ال ػػباب المتجػػددع كلمقػ ار ة
ةانمػػا م ػػدر الككمػػةع كلم ػػالة ةانمػػا م ػػدر أعظػػـ قػػكة عمػػح األرض ( السػػعكدع ةػػكزمع زايػػدع
ََِٓـع صَُّ).
كهناؾ الكمير مف ال كااؿ التي تمي الكقت مارج اإلطار المنظـ ممػؿ الومػائيات
كالج ػكاؿ كالمجػػالس ايػػر المادةػػةع ككمػػرة السػػمر كالنػػكـع كالكػػديث ةيمػػا هػػك ايػػر مويػػدع ككمػػرة
ايجتماعػػػات بػػػدكف هػػػدؼع ككمػػػرة الزيػػػاراتع كالتسػػػكيؼ كالت جيػػػؿ ل عمػػػاؿ المطمكبػػػةع كسػػػك
التمطيطع كػؿ هػذل مظػاهر لممػيعات الكقػتع يجػب عمػح اإلنسػاف التغمػب عميمػا لكػي يسػتطي
استممار الكقت ةيما هك مويد كناة .
كمػػف مػػالؿ ايطػػالع عمػػح األدبيػػات السػػابقة لمكمػػكع البكػػثع كجػػد الباكػػث بعمػان

مػػف هػػذل الدراسػػات التػػي اهتمػػت بالكقػػتع كمػػف هػػذل الدراسػػات دراسػػة ( المػػكرع رأةػػت كسػػيف
ػػػاكرع ََِٔـ) كالتػػػي هػػػدةت للػػػح تقيػػػيـ كاقػػػ لدارة الكقػػػت لػػػدل العػػػامميف ةػػػي الجامعػػػات
الومسطينيةع كذلؾ مف مالؿ ت ميـ اسػتبانة م ي ػا لمػذا الغػرض كالتعػرؼ مػف ماللمػا عمػح
كاق لدارة الكقت لديمـ بايعتماد عمح المتغيرات التالية ( ممػيعات الكقػت المتعمقػة بػالتمطيطع
التنظيـع التكظيؼع اإل راؼ كالتكجي ع ايت ايتع

ػن القػ ارراتع الرقابػة) كذلػؾ طبقػا لمعكامػؿ

ال م ػػية كػػالجنس كالعمػػر كنػػكع الكظيوػػة كالمبهػػؿ العممػػي كسػػنكات المبػػرة ةػػي العمػػؿ اإلدارم
تكػكف مجتمػ الدراسػة مػف العػامميف
كالم اركة ةي دكرات تدريبية ةػي مجػاؿ لدارة الكقػتع كقػد ن
ةي اإلدارة العميػا ةػي الجامعػات الومسػطينية ةػي قطػاع اػزة كهػي ( الجامعػة اإلسػالميةع جامعػة
األزهػػرع جامعػػة األق ػػح) كا ػػتمؿ عمػػح العػػامميف مػػف األكػػاديمييف اإلداريػػيفع كقػػد بم ػ مجتم ػ
الدراسة ككالي ( َّٔ) مكظوا كمكظوةع كقد بينت نتائ الدراسة أف مسػتكل كاقػ لدارة الكقػت
كاف ما بيف متكسط ً
كعاؿع بكسب سمـ تقيػيـ مسػتكل كاقػ لدارة الكقػتع كذلػؾ لجميػ مجػايت
الدراسة الما ة بنظرة العامميف تجال الكقت ككذلؾ المميعات الممتموة.
ككمكت دراسة (كمػدافع رنػا مكمػد كسػفع َُُِـ) ميػاديف الكقػت كادارتػ ةػي
مػػك الق ػردف الكػػريـع كذلػػؾ مػػف مػػالؿ دراسػػة مكمػػكعية ةػػي تم ػػص التوسػػير المكمػػكعيع
ك مؿ البكث مالمة ة كؿع جا ةي الو ؿ األكؿا مومػكـ الكقػتع كم ائ ػ ع كعنايػة القػردف
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الكريـ بالكقتع كجا ةي الو ؿ المانيا مياديف الكقت ( العقيدةع العبادةع األكػكاؿ ال م ػية)ع
كجػػػا ةػػػي الو ػػػؿ المالػػػثا لدارة الكقػػػت ةػػػي مػػػك القػػػردف الكػػػريـع كأك ػػػت الدراسػػػة بالعنايػػػة
بمكمكع الكقت كتناكل بالبكث ب كرة أكس مف كاةة المجػايت األمػرل التربكيػة كايجتماعيػة
كايقت ادية.
كاهتمت دراسة ( الكناكمع ليناس أكرـ أكمدع َُُِـ) بدكر تكنكلكجيا المعمكمػات
ةػػي لدارة الكقػػت لػػدل مػػديرم مػػدارس ككالػػة الغػػكث بمكاةظػػة اػػزة كسػػبؿ توعيم ػ ع كةػػي سػػبيؿ
تكقيؽ ذلػؾ اسػتمدمت الباكمػة المػنم الك ػويع كقامػت الباكمػة بت ػميـ اسػتبانة مككنػة مػف
(ْٓ) ةقرة مكزعػة عمػح أربعػة مجػايت هػي ( البرمجيػاتع قكاعػد البيانػاتع البريػد ايلكتركنػيع
اإلنترنت) كمف نتائ الدراسة أف تقػديرات متكسػطات عينػة الدراسػة جػا ت بدرجػة عاليػةع كمػف
نتػػائ الدراسػػة أيمػػا عػػدـ كجػػكد ةػػركؽ ذات ديلػػة لك ػػائية لػػدل عينػػة الدراسػػة تعػػزل لمتغيػػر
الجػػنسع كذلػػؾ ةػػي المجػػايت التاليػػة ( البرمجيػػاتع قكاعػػد البيانػػاتع البريػػد اإللكتركنػػي) كةػػي
الدرجة الكمية لالستبانةع بينما كجدت ةركؽ ةي مجاؿ اإلنترنت ل الح اإلناث.
كهدةت دراسػة ( أبػك مكسػحع مالػد عػامر كسػيفع َُُِـ) للػح التعػرؼ للػح درجػة
ممارسػػة معمػػـ المركمػػة المانكيػػة لػػدكرل ةػػي تنميػػة كعػػي الطمبػػة بقيمػػة الكقػػت كاينتوػػاع بػ ةػػي
مػػك المعػػايير اإلسػػالميةع كلتكيػػؽ هػػدؼ الدراسػػة الػػرئيس اتب ػ الباكػػث المػػنم ايسػػتنباطي
كالمػػػنم الك ػػػوي التكميمػػػيع كتك ػػػمت الدراسػػػة للػػػح كجػػػكد ةػػػركؽ ذات ديلػػػة لك ػػػائية بػػػف
متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل للح متغير التم ػص ( عممػي -عمػكـ لنسػانية) ل ػالح
العمكـ اإلنسانية.
كهدةت دراسة ( األااع أةناف كليد جميؿع َُِّـ) للح التعرؼ للح درجػة ممارسػة
مػػديرم المػػدارس المانكيػػة بمكاةظػػات اػػزة لمتوػػكيض اإلدارم كعالقتمػػا بػػادارة الكقػػت لػػديمـ مػػف
كجمة نظر نكابمـع ككذلؾ بياف أمر المتغيرات ( الجنسع سنكات المدمةع المبهػؿ العممػي) عمػح
متكسػػػطات تقػػػديرات نػػػكاب المػػػديريف لمعالقػػػة بػػػيف درجػػػة ممارسػػػة مػػػديرم المػػػدارس المانكيػػػة
بمكاةظػػػات اػػػزة لمتوػػػكيض اإلدارم كادارة الكقػػػت لػػػديمـع ككػػػاف مػػػف نتػػػائ الدراسػػػة أف درجػػػة
ممارسة التوكيض اإلدارم لدل عينة الدراسة كبيرة.
كتناكلت دراسة (الوراع ع اـ تكةيؽ سميمافع َُِّـ) أمػر الكقػت ةػي أككػاـ األكػكاؿ
ال م ػػػيةع ككمػػػكت الدراسػػػة مومػػػكـ الكقػػػت كأهميتػػػ كعالقتػػػ ب ككػػػاـ األكػػػكاؿ ال م ػػػيةع
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كالكقت ةي األككاؿ ال م ية كعالقت بمقا د الت ري ع كاهتمت الدراسة أيمان ب مر الكقت ةػي

أككاـ النكاح كالورقةع كأمرل عمح كؽ الزكجة كاألكيد كالميراث كالك ية.

كبينػت دراسػػة (الككمػػكتع عمػػي كسػػف عمػيع َُِْـ) درجػػة ممارسػػة مػػديرم مػػدارس
ككالػػة الغػػكث الدكليػػة ةػػي مكاةظػػات اػػزة لمتمطػػيط ايسػػتراتيجي كعالقت ػ بػػادارة الكقػػت لػػديمـع
كتككف مجتم الدراسة مف جمي معممي كمعممات مدارس ككالة الغكث الدكليػة ةػي قطػاع اػزة
ن
كالبال عددهـ (ُٖٖٕ) ةي الو ػؿ الدراسػي المػاني مػف العػاـ الدراسػي ََُُِِّْ/ع بينمػا
تككنت عينة الدراسة مف (ََٕ) معمـ كمعممةع ككاف مف أهـ نتائ الدراسة أف درجػة ممارسػة
عينة الدراسػة لمتمطػيط ايسػتراتيجي متكسػطةع كتبػيف أيمػا كجػكد ةػركؽ ذات ديلػة لك ػائية
لػػػدل عينػػػة الدراسػػػة تعػػػزل للػػػح متغيػػػر الجػػػنس ل ػػػالح اإلنػػػاثع كي تكجػػػد ةػػػركؽ ذات ديلػػػة
لك ائية لدل عينة الدراسة تعزل للح متغير المبهؿ العممي.
ككاكلت دراسة ( العسميع جمعة ككمت ر ادع َُِٗ) كم ت كر مقتػرح لمتغمػب
عمح مميعات الكقت لدل مديرم المدارس الكككمية بمكاةظات ازةع كقد تك مت الدراسػة للػح
أف درجة مميعات الكقت لدل عينة الدراسػة متكسػطةع كمػف نتػائ الدراسػة أيمػاا عػدـ كجػكد
ةػػركؽ ذات ديلػػة لك ػػائية بػػيف متكسػػطات درجػػات تقػػدير أةػراد عينػػة الدراسػػة كػػكؿ ممػػيعات
الكقػػت تعػػزل لمتغيػػر الجػػنس كعػػدد سػػنكات المبػػرةع بينمػػا تكجػػد ةػػركؽ تعػػزل لمتغيػػر المبهػػؿ
العممي ةي الدرجة الكمية ل الح الدراسات العميا.
كتتوػػؽ الدراسػػة الكاليػػة م ػ الدراسػػات السػػابقة ةػػي تكمػػيح مومػػكـ الكقػػت كأهميت ػ ع
بينمػػا تمتمػػؼ الدراسػػة الكاليػػة م ػ الدراسػػات السػػابقة ةػػي بػػاقي مكتكيػػات الدراسػػةع ةالدراسػػة
الكالية تمتـ بكم ربية تربكية مقتركػة لمنمػكض بمجػايت اسػتممار الكقػت ةػي مػك التربيػة
اإلسػػػالميةع بينمػػػا الدراسػػػات السػػػابقة تناكلػػػت الكقػػػت كارتباطػػػ بمتغيػػػرات أمػػػرل كتكنكلكجيػػػا
المعمكمػػػػات كادارة الكقػػػػتع كالكقػػػػت كارتباطػػػػ ب ككػػػػاـ األكػػػػكاؿ ال م ػػػػيةع كالكقػػػػت كعالقتػػػػ
بػػػالتوكيض اإلدارمع كالكقػػػت كعالقتػػػ بدرجػػػة ممارسػػػت عنػػػد معممػػػي المركمػػػة المانكيػػػة ةػػػي
مكاةظات ازةع كالكقػت ككاقػ لدارتػ لػدل العػامميف ةػي الجامعػات الومسػطينيةع كأميػ ارن ت ػكر

مقترح لمتغمب عمح مميعات الكقت.
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أسئلة الدراسة:
تكددت أسئمة البكث ةي ما يميا
ُ -ما مومكـ الكقت كأهميت كمكانت مف منظكر لسالمي؟
ِ -ما مجايت استممار الكقت كما تبدك مف أدبيات التربية اإلسالمية؟
ّ -ما الربية التربكية المقتركة لمنمكض بمجايت استممار الكقت ةي مك التربية
اإلسالمية؟

أٍداف الدراسة:
(ُ) بياف مومكـ الكقت كأهميت ةي كياة اإلنساف المعا ر.
(ِ) التعرؼ عمح مجايت استممار الكقت ةي مك مباد التربية اإلسالمية.
(ّ) لبراز قيمة الكقت ككيوية اينتواع ب كاستممارل ةي ما هك مويد.
(ْ) الك كؿ للح ربية تربكية مقتركة لمنمكض بمجايت استممار الكقت ةي مك
التربية اإلسالمية.

أٍنية الدراسة:
 تنب أهمية هذا البكث مف أهمية مكمكع الكقت الذم يكظح باهتماـ كاس مف جمياألةراد الناجكيف.
 -تعد الدراسة الكالية مكاكلة لت

يؿ الربية التربكية لمنمكض بمجايت استممار الكقت

ةي مك التربية اإلسالمية.
 عدـ كجكد دراسات تناكلتا ربية تربكية لمنمكض بمجايت استممار الكقت ةي مكالتربية اإلسالمية.
 -يتكق

أف تويد نتائ

البكث كالن مف الممتميف بالعممية التربكية كالتعميميةع كأئمة

المساجدع كالممتميف بمجاؿ العالقات ايجتماعية كاإلنسانية.

 قد يساهـ هذا البكث ةي لج ار المزيد مف الدراسات لمنمكض بمجايت استممار الكقتعكبنا جيؿ متميز يقدر قيمة الكقت.
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ميَج الدراسة:
اسػػتمدـ الباكػػث المػػنم األ ػػكليع كذلػػؾ لمبكػػث ةػػي الق ػردف الكػػريـ كالسػػنة النبكيػػة
المطمػػرة عػػف ا يػػات كاألكاديػػث التػػي تتمػػمف مبػػاد نظريػػة أك تطبيقػػات عمميػػة قامػػت عميمػػا
مجػػػايت اسػػػتممار الكقػػػتع مػػػـ ايسػػػتعانة بكتػػػب التوسػػػيرع ككتػػػب ػػػركح الكػػػديثع لومػػػـ هػػػذل
الن ػػكص كاسػػتمراج مػػا بمػػا مػػف مالمػػح كتطبيقػػات تربكيػػة لػػبعض المبػػاد التػػي تقػػكـ عميمػػا
مجايت استممار الكقػتع هػذا للػح جانػب اسػتعانة الدراسػة بػالمنم الك ػوي القػائـ عمػح جمػ
المعمكمػػػات كػػػكؿ قمػػػية معينػػػة لتوسػػػيرها كتكميممػػػا كالكقػػػكؼ عمػػػح جكانبمػػػا الممتموػػػةع كيػػػث
استمدمت الدراسة هذا المنم ةي جم المعمكمات ككؿ مكمػكع مجػايت اسػتممار الكقػت مػف
الم ػادر الممتموػة كالم ػادر األكليػة كالمراجػ الكديمػةع كتكظيومػا ةػي مدمػة البكػث كاإلجابػة
عف أسئمت .

مصطلحات الدراسة:
الوقت:
الكقػػت ةػػي المغػػة مقػػدار مػػف الػػزمف قيػػدر ألمػػر مػػا ( ابػػف منظػػكرع مكمػػد بػػف مكػػرـ بػػف

منظكرع د.تع صَُٕ)ع كيقاؿ كقتػ بػالتمويؼ مػف بػاب كعػد ةمػك مكقػكت لذا بػيف لػ كقتػا(

الرازمع مكمد بف أبي بكر بف عبد القادرع ُٓٗٗـع جُع ص َْٕ)ع قاؿ تعػالحا "لًف ال ػالىةى
يف ًكتىابان م ٍكقيكتان" ( النسا اَُّ)ع كيقاؿ كقنت ع كيقنت ا أم جعؿ ل كقتػان يوعػؿ
ىكا ىن ٍت ىعمىح ا ٍل يم ٍب ًم ًن ى
كػدد لمػا كقتػان كالمكقػتا مػف يراعػي األكقػات كاألهمػة ( م ػطوحع
ةي ع يقػاؿ كقنػت ا لم ػالةع ن
لبراهيـع كدمركفع د.تع ص َُْٖ).

كيعرؼ البعض الكقػت ب نػ ا ككػدة قيػاس لػدكراف األرض كػكؿ مككرهػا ككػكؿ ال ػمسع
بكيػػث يممػػؿ اليػػكـ الكاكػػدِْسػػاعةع كال ػػمر الكاكػػد َّ يكم ػانع كالسػػنة ُِ ػػم ارن ( سػػالمةع
سميؿع ُٖٖٗـع صُٔ).

االستجنار:
يعرؼ ايسػتممار ب نػ ت جيػؿ لعكائػد كمنػاة ةكريػة لكػي تتكقػؽ ةػي المسػتقبؿ ب ػكرة
مرمية تتسـ بالتنظيـ كتعظيـ الوائدة ( القدرةع مكمد م طوح مكمكدع ََِٕـع صُٓ).
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استجنار الوقت:
يعرؼ الػبعض اسػتممار الكقػت ب نػ ا مكاكلػة تػركيض الكقػت كةػرض السػيطرة عميػ
بدين مف أف يورض سيطرت عمح اإلنساف ( الوقيع لبراهيـع ََِٗـع صِّ).

كيػػرل دمػػػركف أف اسػػػتممار الكقػػػت يعنػػػيا الطػػرؽ كالكسػػػائؿ التػػػي تعػػػيف المػػػر عمػػػح

ايسػػتوادة الق ػػكل مػػف كقتػ ةػػي تكقيػػؽ أهداةػ كايجػػاد التػكازف ةػػي كياتػ مػػا بػػيف الكاجبػػات
كالرابات كاألهداؼ ( أبك نا رع ةتكيع ََِٖـع صْٖ).
كيعػػػرؼ الباكػػػث لجرائيػػػان م ػػػطمح اسػػػتممار الكقػػػت ب نػػػ عمميػػػة التمطػػػيط كالتنظػػػيـ

كالتكجيػػػ كالرقابػػػػة المممػػػح لمكقػػػػت ةػػػي المجػػػػاؿ العممػػػي أك الػػػػدعكم أك العممػػػي أك العالقػػػػات
اإلنسانيةع بكيث يمكف القياـ ب عماؿ كميرة ةي هذل المجايت ةي كقت ق ير.

أوالً :الوقت أٍنيتُ ومكاىتُ يف ضوء الرتبية اإلسالمية.
لقػػد تعػػددت تعريوػػات الكقػػت كسػػب تنػػكع الزكايػػا كالػػربل لمػػذا المومػػكـع كنظػ ارن ل ػػعكبة

تعريػػؼ دقيػػؽ جػػام مػػان كمكػػدد لمكقػػت نسػػكؽ بعم ػان منمػػاع ةمػػنمـ مػػف عرة ػ ب ن ػ ا القػػدر
المكدد لموعؿ مف الزماف أك المكاف (ابػف كجػر الميممػيع أكمػد بػف مكمػد بػف عمػيع ُّٖٗـع
صّ)ع كعرة دمركف ب ن ا المكرد الككيد يكمان بيكـ ( جالؿع أكمد ةمميع ََِٔـع صٔ).

كيعرؼ ابف القيـ الكقػت ب نػ عمػر اإلنسػاف ةػي الكقيقػة كهػك مػادة كياتػ األبديػة ةػي

النعػيـ المقػيـع كمػادة معي ػت ةػي المػنؾ األلػيـع كهػػك يمػر أسػرع مػف السػكابع ةمػا كػاف مػػف
كقت ػ

كبػػا

ةمػػك كيات ػ كعمػػرلع كايػػر ذلػػؾ لػػيس مكسػػكبان مػػف كيات ػ (ابػػف القػػيـع ػػمس

الديفع ُٕٖٗـع صَِِ).

كيػػرل أبػػك اػػدة أف الػػزمف هػػك مي ػداف الكيػػاةع كميػػداف كجػػكد اإلنسػػافع كسػػاكة ظم ػ
كبقائػ كنوعػ كانتواعػ ( أبػػك اػػدةع عبػػد الوتػػاحع ُٓٗٗـع صُٕ)ع كيبكػػد

ػػالح أف الكيػػاة

هػػي الكقػػت كيػػث أف كركػػة الكػػائف الكػػي تنتمػػي بانتمػػا أجم ػ الػػذم يعػػيشع ةانقمػػا كيات ػ
نتيجػػة مبا ػػرة ينتمػػا المػػدة الزمنيػػة المتاكػػة ل ػ ةػػي هػػذل الػػدنيا (

ػػالحع مكمػػد عممػػافع

ُٗٗٗـع صّٔ).
لقػػد كردت كممػػة الكقػػت كم ػػتقاتما ةػػي الق ػردف الكػػريـ ةػػي مالمػػة ع ػػر مكمػػعان( عبػػد
س يؿ أيقِّتى ٍت"( المراسالتا ُُ)ع ً"للىػح ىي ٍػكًـ
الباقيع مكمد ةبادع د.تع صٕٕٓ) قاؿ تعالح ى"كًا ىذا ُّ
الر ي

ا ٍلك ٍقػ ً
ػت ا ٍل ىم ٍعميػ ً
ػاها يقػ ٍػؿ لًن ىمػػا ًع ٍم يم ىمػػا ًعنػ ىػد ىرِّبػػي يى
سػ ى
ػاع ًة أىيػ ى
س ػ ىليكىن ىؾ ىعػ ًػف السػ ى
ػكـ (صاُٖ)ع ى"ي ٍ
ػاف يم ٍر ى
ى
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ً
يجمِّيما لًكق ًٍتما لًي يهك مى يقمى ٍت ًةي السماك ً
ات ىكاأل ٍىر ً
ػي ىع ٍن ىمػا
سػ ىليكىن ىؾ ىك ىنػ ىؾ ىك ًو َ
ض يى تى ٍتي يك ٍـ لًي ىب ٍغتىػ نة ىي ٍ
يى ى ى ى
ىى
ى
ً
نػػد المٌػػ ً كلى ً
ػػػكف أى ٍكمى ىػػر الن ً
ػػك ىرةي
يق ٍ
ػػؿ لًن ىمػػا ًع ٍم يم ىمػػا ًع ى
ػػاس يى ىي ٍعمى يم ى
ػػكف"( األعػػراؼا ُٕٖ)ع"ةى يجمػػ ى الس ى
ى
لً ًميقى ً
ػات ىي ٍػكوـ م ٍعميػ و
ػات
ػيف لىٍيمىػ نة ىكأىتٍ ىم ٍم ىن ى
اهػػا ًب ىع ٍ وػر ةىػتىـ ًميقىػ ي
كسػػح مىالى ًم ى
)ع"ك ىك ى
اع ٍػد ىنا يم ى
ػكـ" ( ال ػع ار اّٖ ى
ً
كف ٍ ً ً
ً ً
يؿ
سػػػ ًب ى
ػػيف لىٍيمىػػػ نة ىكقىػ ى
ػػار ى
ىرِّبػػػ ً أ ٍىرىب ًعػ ى
اممي ٍونػػػي ةػػػي قىػ ٍػػك ًمي ىكأى ٍ ػػػم ٍح ىكيى تىت ًبػػػ ٍ ى
ػػاؿ يم ى
كسػػػح ألىميػػػ ىهػ ي
كف لًلىح ًميقى ً
ات ىي ٍػكوـ م ٍعمي و
كـ"(الكاقعػةا َٓ)ع"لًف ىي ٍػكىـ ا ٍلوى ٍ ًػؿ
كع ى
ا ٍل يم ٍو ًس ًد ى
يف"( األعراؼاُِْ)ع"لى ىم ٍج يم ي
ػاؿ لىػف
اف ًميقى ن
اؿ ىر ِّ
ػؾ قى ى
كسح لً ًميقى ًات ىنا ىك ىكم ىم ي ىرُّب ي قى ى
ب أ ًىرًني أىنظي ٍر لًلى ٍي ى
ىك ى
اتا" (النب ا ُٕ)ع ى"كلىما ىجا يم ى
ً
ً
ؼ تىىرًانػي ىةمىمػا تى ىجمػح ىربُّػ ي لً ٍم ىجىب ًػؿ ىج ىعمىػ ي ىد ٌكػان
س ٍػك ى
تىىراني ىكلىػك ًف انظي ٍر لًلىح ا ٍل ىجىب ًػؿ ةىػًا ًف ٍ
اسػتىقىر ىم ىكا ىنػ ي ةى ى
ك ىمػػػػػػػػػػر مكسػػػػػػػػػػح ػ ً
ػػػػػػػػػؾ ىكأىىنػػػػػػػػػػاٍ أىك يؿ
ػػػػػػػػػعقان ىةمىمػػػػػػػػػػا أىةىػ
ػػػػػػػػػاؽ قىػػػػػػػػػػ ى
ػػػػػػػػػت لًلى ٍيػ ى
ى
ػػػػػػػػػب ىكا ىن ىؾ تيٍبػ ي
سػ ٍ
اؿ ي
ى
ى
ى
يف"(األعراؼاُّْ)ع"يس ىليكىن ىؾ ع ًف ً
يػت لًمن ً
ىف
األهم ًة قؿ ًه
س ا ٍل ًب ُّػر ًبػ ٍ
ػي ىم ىك ًاق ي
ا ٍل يم ٍب ًم ًن ى
ى
ىٍ
ػاس ىكا ٍل ىكػ ِّ ىكلى ٍػي ى
يٍ ى
كرىهػػا كلىػ ً
تى ػ ٍتيكاٍ ا ٍلبيػ ى ً
ػكت ًمػ ٍػف أ ٍىب ىكا ًب ىمػػا ىكاتقي ػكاٍ المٌ ػ ى لى ىعم يكػ ٍػـ
ػػكف ا ٍل ًبػػر ىمػ ًػف اتقىػػح ىكأٍتي ػكاٍ ا ٍل يب ييػ ى
ٍ يي
ػكت مػػف ظي يم ً ى
يف ًكتىابان م ٍكقيكتان" ( النسا اَُّ).
كف" (البقرةاُٖٗ)ع "لًف ال الىةى ىكا ىن ٍت ىعمىح ا ٍل يم ٍب ًم ًن ى
تي ٍومً يك ى
كالكقت نعمة عظيمة ي تعد كي تك حع ألن يممػؿ كيػاة اإلنسػافع ةمػا كيػاة اإلنسػاف

سػم ىر لى يك يػـ
لي تمؾ األيػاـ كالميػالي التػي يكياهػا عمػح كجػ األرضع كةػي ذلػؾ يقػكؿ ا تعػالح ى"ك ى
و
س ىكا ٍلقىمػ ى ُّ
ػػػػكوـ
المٍيػ ى
ات ًبػػػػػ ٍىم ًرًل لًف ًةػػػػػي ىذلًػ ى
سػػػػػم ىر ه
ػػػػؾ ى ىيػػػػػات لِّقىػ ٍ
ػػػػكـ يم ى
ػػػػم ى
ػػػػار ىكال ػ ٍ
ػػػػؿ ىكا ٍلن ىمػ ى
ى
ػػػػر ىكا ٍلن يجػ ي
كف"(النكػػؿاُِ)ع ةػػامتف جػػؿ جاللػ بنعمػػة الميػػؿ كالنمػػارع كهمػػا الػػزمف الػػذم يمػػر ب ػ هػػذا
ىي ٍع ًقمي ى
العالـ كم ع ةالكقت المتممؿ ةي ا ية الكريمة بالميؿ كالنمار نعمة عظيمػة مػف المػالؽع قػد أنعػـ

بمػػا عمػػح عبػػادلع ةقػػد سػػمر المػػكلح عػػز كجػػؿ الميػػؿ كالنمػػار كجعممػػا ةػػي تعاقػػب دائػػـع كهػػذا
التعاقب كالتواكت طػكين كق ػ ارن ةػي الميػؿ كالنمػار لتكقيػؽ الميػر كالوائػدة لإلنسػافع ةالميػؿ جعػؿ
لمنكـ كالسكف ةي ع أما النمار ةجعؿ لمسػكف كالكسػبع كلػذا كػاف تعاقػب الميػؿ كالنمػار نعمػة مػف

نعـ المنعـ عمح عبادل تستكؽ التذكر كال كر ( كمدافع رنػا مكمػد كسػفع َُُِـع صُٔ)ع
اد ي يكك ارن"(الورقاف أِ).
اد أىف ىيذك ىر أ ٍىك أ ىىر ى
قاؿ تعالح ى"ك يه ىك ال ًذم ىج ىع ىؿ المٍي ىؿ ىكالن ىم ىار ًم ٍموى نة لِّ ىم ٍف أ ىىر ى
كممؽ ا الكقت ك نرؼ منزلت ع كعظنـ مكانت ع ة قسـ ب ةي مكام كةتػرات متعػددة
ةي كتاب العزيز لتنعكس أهميتػ الكبػرلع كيػدؿ عمػح ذلػؾ تعظػيـ ا

تعػالح لمكقػتع قػاؿ تعػالح

ػجح" (المػػكحاُعِ)ع ة قسػػـ ا
ى"ك ُّ
سػ ى
المػ ى
ػكح ىكالمٍيػ ًػؿ لً ىذا ى
كأقسػـ بالميػػؿ لذا ا ػػح المميقػة بظالمػ ع كبالنمػػار لذا ظمػر نػػكرل قػػاؿ تعػالح ى"كالمٍيػ ًػؿ لً ىذا ىي ٍغ ى ػػح
ىكالن ىمػ ً
ػار لً ىذا تى ىجمػػح" (الميػػؿاُعِ)ع كأقسػػـ بالع ػػر األيكؿ مػػف ذم الكجػػةع ةقػػاؿ تعػػالح ى"كا ٍلوى ٍجػ ًػر
بالمػػكح كمػػا جعػػؿ ةيػ مػػف المػػيا ع
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كلياؿ ع ر" (الوجراُعِ)ع كأقسـ بػالزمف كذلػؾ لعمػك ػرة كمنزلتػ ع ةقػاؿ تعػالح ى"كا ٍل ىع ٍ ًػر لًف
اإل نس ى ً
س ور"( الع راُعِ)ع كةي قسم تعالح بالع ػر دليػؿ عمػح أنػ أامػح ػي ةػي
اف لىوي يم ٍ
ًٍ ى
الكيػػاةع كةػػي تم ػػيص الع ػػر ل ػػارة للػػح أف اإلنسػػاف يمػػيؼ النكائػػب كالمكػػارل للي ػ ع كالػػذم
يسػػب الػػدهرع ة قسػػـ ا

بػػ ع ليكمػػح أف العيػػب لػػيس ةيػػ ع كانمػػا العيػػب ةػػي الػػذم يسػػب (

البيالكمع أنكرع د.تع ص صُٔعُٕ).
كمف عالمات نجاح المر مكاةظت عمح الكقتع كاستمدام بطػرؽ

ػكيكة سػميمةع

ةيمػا الوائػدة كالعمػؿ النػاة ع ةقػد ك ػؼ القػدما قيمػة الكقػت بقيمػة الػذهبع كاعتبػرل الكميػركف
ب ن (معمـ مف ي معمـ ل ) كلـ تقتػرف قيمػة الكقػت بقيمػة الػذهب كالمػاؿ ةكسػب لكنمػا اقترنػت
بالنجاكات كاينت اراتع ةقػد أرجػ نػابميكف سػبب انت ػارل عمػح النمسػاكييف للػح عػدـ تقػديرهـ
لعامؿ الكقػتع كيقػاؿ بػ ف اإلنجميػز يكػاةظكف كميػ ار عمػح الكقػت كي ػوكف تمػييع ةػي أممػالمـ
ال عبية ب ن جريمةع ةاكتراـ الكقت أمر مطمكبع ةمف ي يكترـ كقتػ ي يكتػرـ نوسػ ع ألف ةػي
ذلػػؾ نكعػػا مػػف ايسػػتمتار كايسػػتمانة بالكقػػتع كما ػػة أمنػػا العمػػؿ ( الم ػػاقيع عرسػػاف عبػػد
المطيؼع ََِّـع ص َٕ).

كذلؾ ألف الكقػت هػك ال ػي الػذم ي ػب ركح اإلنسػاف للػح و
كػد كبيػر ألنػ كمػا يمػنح

اإلنسػػاف الػػركح ةػػي كيات ػ مػػرة كاكػػدة ةقػػط كهػػي ي تعػػكد أبػػدان لذا ةامػػتع كػػذلؾ يمػػنح األيػػاـ

كالسػػاعات التػػي ت ػ تي ةػػي كيػػاة اإلنسػػافع كهػػي ي ت ػ تي للي ػ لي مػػرة كاكػػدة ةػػي كيات ػ مػػـ لذا
ممت لف ترج للي أبدانع ةمف مي هػذل الوػرص الذهبيػة المتاكػة ةمػف يسػتطي أف يسػتدركما

بعد انقرامما أبدان( أ رؼ الكؽع ةاركؽ عبد ا

بف مكمدع ََِٖـع صٔٓ).

كينب القردف الكريـ اإلنساف للح أهمية الكقت كقػدرل يرتقػا الكيػاة اإلنسػانية ةػي كػؿ

"ه ٍػؿ أىتىػح
مجاؿع كيذكر أهميت ةي كياة اإلنساف ب ساليب ممتموة ةي مكامػ ػتح قػاؿ تعػالح ى
ىعمىح ًٍ
نس ً
كجػؿ"ه ىك ال ًػذم ىج ىع ىػؿ
يف ِّم ىف الد ٍه ًر لى ٍـ ىي يكف ى ٍيئان م ٍذ يكك ارن"(اإلنسافاُ)ع كقاؿ عػز
ي
اف ًك ه
اإل ى
الس ًػن ى ً
ال مس ً
م ىػيا ىكا ٍلقى ىم ىػر ينػك ارن ىكقىػد ىرلي ىم ىن ً
ػؽ المٌػ ي ىذلًػ ىؾ لًي
ػاز ىؿ لًتى ٍعمى يمػكاٍ ىع ىػد ىد ِّ
ػاب ىمػا ىممى ى
س ى
يف ىكا ٍلك ى
ٍ ى
ػؽ المٌػ ي ًةػي السػماك ً
ام ًػتالى ً
ؽ يوى ِّ يؿ ا ي ً
ؼ المٍي ًػؿ ىكالن ىم ً
ات
كفع لًف ًةي ٍ
ػار ىك ىمػا ىممى ى
ات لًقى ٍكوـ ىي ٍعمى يم ى
ى
ًبا ٍل ىك ِّ ي
ىى
ض ي و
كف"(يكنسآعٔ)ع
ات لِّقى ٍكوـ ىيتقي ى
ىكاأل ٍىر ً ى
كمػػف مػػـ ةيجػػب عمػػح كػػؿ مسػػمـ أف ينتب ػ للػػح الكقػػت ةػػي كيات ػ كالػػح تنويػػذ كػػؿ عمػػؿ م ػف

أعمال ةي تكقيت المناسبع ةالكقت مف كيث هػك معيػار زمنػيع مػف أامػح مػا كهػب ا
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لإلنسػػافع كهػػك ةػػي كيػػاة العػػالـ كطالػػب العمػػـ رأس المػػاؿ كالػػربح جميع ػانع ةػػال يسػػكغ لمعاقػػؿ أف

يميع سدل كيعيش ةي همالن( عبد المالؽع عبد النكرع ُْٗٗـع صْٓ).

كممػػػا يبكػػػد عمػػػح أهميػػػة الكقػػػت كعظمتػػػ ةػػػي اإلسػػػالـ ارتباطػػػ بػػػالورائض كال ػػػعائر
ػػمة

الدينيػػةع ةعبػػادة المػػبمف التػػي تتممػػؿ ةػػي لقامػػة ال ػػالة كأدا الزكػػاة كال ػػياـ كالكػ لمػػا
كميقة بالكقتع ةقد كػدد ا تعػالح لعبػادل أكقاتػان لمعبػادات الموركمػةع قػاؿ تعػالح ى"كأ ًىق ًػـ ال ػالىةى
ػؾ ًذ ٍكػرل لًمػذ ً
ً ً
ً
ػف المٍي ًػؿ لًف ا ٍلك ً
طى ىرةى ًي الن ىم ً
يف"(هكداُُْ)ع
اك ًر ى
ار ىك يزلىوػان ِّم ى
ى ى
سػ ىنات ييػذٍه ٍب ىف الس ِّػػي ىئات ىذل ى ى
كد و
ػاف ًمػػن يكـ
كةريمػػة ال ػػياـ ةقػػد كػػددت لم ػا مكاقيػػت مكػػددةع قػػاؿ تعالح"أىيام ػان م ٍعػ يػد ى
ات ةى ىمػػف ىكػ ى
م ًريمػان أىك ىعمىػح سػوى ور ةى ًعػدةه ِّم ٍػف أىيػ و
ػاـ أي ىم ىػر ( "....البقػرةاُْٖ)ع كةريمػة الزكػاةع ةمػي تسػػتكؽ
ٍ
ى

بعػػد كػػكؿ كامػػؿ بعػػد بمكامػػا الن ػػابع أك عنػػد الك ػػاد ةػػي زكػػاة الػػزركع كالممػػارع قػػاؿ تعػػالح
ًً
سػ ً
سػ ً
" .....يكميػػػكاٍ ًمػػػف مى ىمػ ً
ػػرًةيف"
ػػرةيكاٍ لًنػػػ ي يى يي ًكػ ُّ
ػػب ا ٍل يم ٍ
ػػرًل لً ىذا أىمٍ ىمػ ىػػر ىكدتيػػػكاٍ ىكقػػػ ي ىيػ ٍػػكىـ ىك ى ػػػادل ىكيى تي ٍ
ػات
كم ه
ى(األنعاـاُُْ)ع كةريمة الك كذلؾ مكددة ب مر معمكمةع قاؿ تعالح "ا ٍل ىكػ ُّ أى ٍ ي
ػمهر م ٍعمي ى
ض ًةي ًمف ا ٍل ىك ةىالى ىرةى ى
كؽ ىكيى ًج ىد ى
اؿ ًةي ا ٍل ىكػ ِّ ىك ىمػا تى ٍو ىعميػكاٍ ًم ٍػف ىم ٍي وػر ىي ٍعمى ٍمػ ي المٌػ ي
س ى
ةى ىمف ةى ىر ى
ث ىكيى ةي ي
ػكف ىيػػا أ ٍيكلًػػي األى ٍل ىبػ ً
ىكتىػ ىػزكيدكاٍ ةى ػًاف ىم ٍيػ ىػر الػػزًاد الت ٍقػ ىػكل ىكاتقيػ ً
ػاب"(البقرةا ُٕٗ)ع ككػػذلؾ بقيػػة النكاةػػؿ
كالسنف كالقربات للح ا

تعالح ك الة العيديف كايرهػا( دؿ عبػد السػالـع عبػد الػركمف بػف عبػد

العزيزع َُِْـع صَّ).
كلقػػد كمػػكت السػػنة النبكيػػة ال ػػريوة أهميػػة الكقػػت مػػف مػػالؿ الكميػػر مػػف التكجيمػػات
النبكية التي كمت عمح ذلػؾ منمػا مػا جػا عػف ابػف عبػاس رمػي ا

عنممػاع قػاؿا قػاؿ النبػي

مح ا

عمي كسمـا " نعمتاف مغبكف ةيممػا كميػر مػف النػاسا ال ػكة كالوراغ"(البمػارمع أبػك

عبػػد ا

عمي ػ كسػػمـ م ػركرة

مكمػػد بػػف لسػػماعيؿع ُِِْقع صٖٖ)ع كمػػا بػػيف

ػػمح ا

استممار الكقت كةعؿ ال الكات ةي كؿ كقت كتح ةػي أ ػد الظػركؼ كأ ػعبماع قػاؿ رسػكؿ ا
مح ا

عمي كسػمـ "لف قامػت عمػح أكػدكـ القيامػةع كةػي يػدل ةسػيمة ةميغرسػما"( ابػف كنبػؿع

أكمدع د.تع رقـَُِِٗع صُِٓ).
كيكمح الرسكؿ

مح ا

عميػ كسػمـ أف اإلنسػاف مسػئكؿ عػف قمػا كقتػ كمكاسػب

عمي ع كلقػد أر ػد النبػي

ػمح ا

عميػ كسػمـ للػح مػركرة ااتنػاـ الكقػت ةيمػا هػك مويػدع ةقػد

جػػا عػػف عمػػرك بػػف ميمػػكفع قػػاؿا قػػاؿ رسػػكؿ ا

ػػمح ا

عميػ كسػػمـ لرجػػؿ كهػػك يعظػ ا "

ااتنـ ممسا قبؿ ممػسا ػبابؾ قبػؿ هرمػؾع ك ػكتؾ قبػؿ سػقمؾع كانػاؾ قبػؿ ةقػرؾع كةرااػؾ
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قبػػػؿ ػػػغمؾع ككياتػػػؾ قبػػػؿ مكتػػػؾ "(النسػػػائيع أبػػػك عبػػػد الػػػركمف أكمػػػد بػػػف ػػػعيبع ُٖٔٗـع
رقـُُِّٖع صََْ).
كجا ةي بياف الكديث السابؽا أم اةعػؿ ممسػة أ ػيا قبػؿ ك ػكؿ ممسػة أ ػيا ا (
كياتؾ قبؿ مكتػؾ)ع يعنػي ااتػنـ مػا تمقػح نوعػ بعػد مكتػؾع ةػاف مػف مػات انقطػ عممػ ع كةاتػ
أمم ع ككؽ ندم ع كتكالح هم ع ةاقترض منؾ لؾع( ك كتؾ قبؿ سػقمؾ) أم ااتػنـ العمػؿ كػاؿ
ال ػػكةع ةقػػد يمن ػ مػػان كمػػرضع (كةرااػػؾ قبػػؿ ػػغمؾ) أم ااتػػنـ ةرااػػؾ ةػػي هػػذل الػػدار قبػػؿ
ػػغمؾ ب ػ هكاؿ يػػكـ القيامػػةع التػػي أكؿ منازلمػػا القبػػرع ةػػااتنـ ةر ػػة اإلمكػػافع لعمػػؾ تسػػمـ مػػف
العػذاب كالمػكافع ( ك ػبابؾ قبػؿ هرمػؾ) أم ااتػنـ الطاعػػة كػاؿ قػدرتؾ قبػؿ هجػكـ عجػز الكبػػر
عميؾ ةتندـ عمح ما ةرطت ةي جنب ا ع (كاناؾ قبػؿ ةقػرؾ) أم ااتػنـ الت ػدؽ بومػكؿ مالػؾ
قبؿ عركض جائكة توقرؾ ةت ير ةقي ارن ةمذل الممسة ي يعرؼ قدرها لي بعد زكالمػا ( المنػاكمع

مكمد عبد الربكؼع د.تع جِع صُِ).

كتبكػػد السػػنة النبكيػػة ال ػػريوة أف الكقػػت أداة تقػػكيـ كرقابػػةع كيػػث كػػؿ عمػػؿ ل ػ ةتػػرة
مكددة بداية كنمايةع قاؿ رسكؿ ا

مح ا

عمي كسػمـ «الكػيس مػف داف نوسػ ع كعمػؿ لمػا

بعد المكتع كالعاجزع مف أتب نوسػ هكاهػاع مػـ تمنػح عمػح ا " ( الترمػذمع أبػك عيسػح مكمػد
بػػف عيسػػػح بػػف سػػػكرةع رقػػـاِْٗٓع صّٖٔ)ع لػػػذلؾ ةػػػاف الكقػػت ةػػػي جميػػ األعمػػػاؿ كبػػػال
استمنا أداة تقكيـع كما أن يعد معيا ارن لمجكدة كالككـ عمػح األعمػاؿ ( أبػك مكسػحع مالػد عػامر
كسيفع َُُِـع صٕٔ) كيبكد ذلؾ ما جا عف جابرع قػاؿا قػاؿ رسػكؿ ا

ػمح ا

عميػ

كسػػػمـا "ميػػػر النػػػاس أنوعمػػػـ لمنػػػاس" ( القمػػػاعيع أبػػػك عبػػػد ا عُٖٔٗـع رقػػػـاُِّْع ص
ِِّ).
كلقػػد اهػػتـ السػػمؼ ال ػػالح مػػف ال ػػكابة كالتػػابعيف رم ػكاف ا

عمػػيمـ أجمعػػيف كمػػف

بعػدهـ العممػػا كاألدبػػا كال ػػع ار ةػػي ػػتح الميػاديف بالكقػػت كأكلػػكل اهتمػػاممـع كلمسػػمؼ أقػكاؿ
مػ مكرة تبػػيف قيمػػة الكقػػت كأهميتػ منمػػاا قػػكؿ أبػػي بكػػر ال ػػديؽ رمػػي ا

عنػ ا اعمػػـ أف

عمالن بالنمار ي يقبم بالميؿ كعمالن بالميؿ ي يقبمػ بالنمػار " كقػكؿ عمػر بػف عبػد العزيػز رمػي
ا

عن ا لف الميؿ كالنمار يعمالف ةيؾ ةاعمؿ ةيمما"ع كقكؿ الكسف الب رم " يػا ابػف ددـ لنمػا

أنت أياـ مجمكعة كمما ذهب يكـ ذهب بعمؾ"ع كما عبر ال ع ار عف أهمية الكقػت كاسػتممارلع
ةيقػػكؿ أبػػك العػػال المعػػرما" مالمػػة لػػيس لمػػا ليػػاب ا الكقػػت كالجمػػاؿ كال ػػباب"ع كيقػػكؿ ػػاعر
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دمرا
كأرال أسمؿ ما عميؾ يمي

الكقت أنوس ما عنيت بكوظ
كيقكؿ أمير ال ع ار أكمد كقيا

لف الكياة دقائؽ كمكاف

دقات قمب المر قائمة ل

كمف األقكاؿ الم مكرة ةي أهمية الكقتع مػف عالمػة المقػت لمػاعة الكقػتع الكقػت مػف
ذهبع الكقت كالسيؼ لف لـ تقطعػ قطعػؾع ي تبجػؿ عمػؿ اليػكـ للػح الغػد ( األاػاع أةنػاف كليػد
جميؿع َُِّـع ص صْٗعَٓ).
كيممػص العسػمي أهميػة الكقػت ةػي مػا يمػي ( العسػميع جمعػة ككمػت ر ػادع ََِٗع
ص صِّعّّ).


أهمية الكقت تنب مػف أهميػة كيػاة اإلنسػاف التػي يعي ػماع ةكوظػ كوػظ لمػاع كقتمػ قتػؿ
لما.



الوعػػاؿ لكظػػات
أف السػػاعة مػػف الػػزمف هػػي نوسػػما لكػػؿ الب ػػرع كلكنمػػا بالنسػػبة لإلنسػػاف ن
الوعػاؿ ةمػا هػي سػكل
تنبض بالكيكيػة كالن ػاطات كاإلنجػازات المميػزةع أمػا بالنسػبة لغيػر ن



الكقػػت ي يػػممف بػ م مػػادةع كي يممػػؾ اإلنسػػاف أممػػف منػ ع كااتنػػاـ سػػاعات كأيامػ ااتنػػاـ

لكظات مامدة ميتةع ي أمر لما بعد مميعما لي الكسرة كالندامة ةي الدنيا كا مرة.

لوسكة العمر.


لإلنساف اإلرادة كالمقدرة عمح اإلةادة مف كقتػ ع ةجميػ الم ػالح تتػ تح مػف ااتنامػ ةمػك
كػػؿ عمػػؿع كهػػك ميػػداف كػػؿ عطػػا ع كهػػك النعمػػة التػػي ممقمػػا ا
األرض.

تسػػمي ارن لإلنسػػاف ليعمػػر

ثاىياً :رؤية تربوية مكرتحة لليَوض باستجنار الوقت يف جمال العله واملعرفة.
لقد كث اإلسالـ عمػح العمػـ كطمبػ كاعتنػح بػ عنايػة كبيػرةع ةػالعمـ كالمعرةػة أعمػح كظيوػة
لإل نسػػاف ةػػػي الكجػػكدع كهػػػؿ ايعتقػػػاد أك اإليمػػاف كالػػػديف لي عمػػػـ كمعرةػػة ؟ع ككيػػػؼ ي تكػػػكف
المعرةػػة مممػػة كهػػي ميػػزة اإلنسػػاف كأسػػاس كمػػنم اسػػتمالة ةػػي األرضع كمركػػزل ةػػي الكػػكف
الذم سمرل ا

كي يبدم ةي كظيوة العبادة

ككدلع كيقكد مسيرة المعرةػة الكاعيػة المسػبكة

ع ةالمعرةة لذان ميزة ككظيوةع كما أنمػا توسػير ػامؿ تكممػ الكينكنػة اإلنسػانية ممبيػة هتػاؼ

ةطرتما ةي معرةة نوسما كمعرةة ربماع كالتعامؿ م الكاق الذم نكيال ةػي الكػكف الػذم تعمػرلع
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كالػػديف اإلسػػالمي كػػض عمػػح طمػػب العمػػـ كهنػػاؾ العديػػد مػػف ا يػػات القردنيػػة كاألكاديػػث النبكيػػة
س ً
ػاج ندا
التي تكمح مكانة العمـ كالعمما ةي اإلسالـع قػاؿ تعػالح " أ ٍىـ ىم ٍػف يه ىػك قى ًان ه
ػت ىد ىنػا ى المٍي ًػؿ ى
ً
ً
ً
كف لًن ىمػػا
يف ىي ىي ٍعمى يمػ ى
ػكف ىكالػ ًػذ ى
يف ىي ٍعمى يمػ ى
سػػتى ًكم الػ ًػذ ى
ىكقىائ نمػػا ىي ٍكػ ىذ ير ا ٍ ىمػ ىػرةى ىكىي ٍر يجػػك ىر ٍك ىمػ ىة ىرِّبػ يقػ ٍػؿ ىهػ ٍػؿ ىي ٍ
اب ك ٍاألى ٍنع ً
ىيتى ىذكر أيكليك ٍاألى ٍل ىب ً
اب "(الزمرا ٗ)ع كقاؿ " ىك ًم ىف الن ً
ػؼ أىٍل ىكا ينػ ي ىكػ ىذلً ىؾ لًن ىمػا
ػاـ يم ٍمتىمً ه
اس ىكالد ىك ِّ ى ى
ي
ً
ً
ً
ً
ىفع
ىي ٍم ى ح الم ى م ٍف ع ىبادل ا ٍل يعمى ىما ي لًف الم ى ىع ًز ه
كر "(ةػاطرا ِٖ) كقػاؿ " الػر ٍك ىم يفع ىعم ىػـ ا ٍلقي ٍػرد ى
يز ىاوي ه
ً
ػؽ ًٍ
كف "(القمػػـا ُ)ع
ىممىػ ى
س ػطي ير ى
سػػا ىفع ىعم ىم ػ ي ا ٍل ىب ىيػ ى
ػاف "(الػػركمفا ُ )ْ-كقػػاؿ " ف ىكا ٍل ىقمىػػـ ىك ىمػػا ىي ٍ
اإل ٍن ى
ؽ ًٍ
اف ًم ٍف ىعمىؽوع اق ىأٍ
كقاؿا " اق ىأٍ
ُّؾ ٍاألى ٍك ىريـع ال ًػذم ىعمػ ىـ ًبػا ٍل ىقمىًـع
ٍر ىك ىرب ى
ؽع ىممى ى
اسًـ ىرِّب ىؾ ال ًذم ىممى ى
س ى
ٍر ًب ٍ
اإل ٍن ى
ىعم ىـ ًٍ
اف ىما لى ٍـ ىي ٍعمى ٍـ "(العمؽا ُ)ٓ-ع كك كةات العمـ الكديمة مف مير ما يكمؽ مة العبػد
س ى
اإل ٍن ى
برب كيجعم يقر بككدانيت كما أف اإلسالـ يقدر العمـ كالعمما ةي ممتمؼ القطاعػات كالوػركعع
كيدة للح الكمارة كالتقػدـ كالرقػي لميػر اإلنسػانية (ال ػي،ع مكمػكد يكسػؼ مكمػدع ُٗٗٗـع
ص صّّّعّّْ).
كالمتتب لمسنة النبكية ال ريوة يالكظ مػدل اهتماممػا بػالعمـ كالمعرةػةع ةوػي

ػكيح

البمػػارم؛ ي ػ تي كتػػاب العمػػـ بعػػد أكاديػػث بػػد الػػككي ككتػػاب اإليمػػافع كا ػػتمؿ مػػف األكاديػػث
مكػرراع كةيػ مػف ا مػار المكقكةػة
المرةكعة عمح مائة كديث ككديميفع منما سػتة ع ػر كػديمنا
ن
أمػػر ( ابػػف كجػػر العسػػقالنيع أكمػػد بػػف عمػػيع
عمػػح ال ػػكابة كمػػف بعػػدهـ امنػػاف كع ػػركف نا
ُّٕٗقع جُع ص صُِّع ٗ)ِِّ.ع كةػػي

ػػكيح مسػػمـع كسػػنف الترمػػذمع كأبػػي داككدع

كالنسػػائيع كابػػف ماج ػ ع كتػػب كأب ػكاب لمعمػػـ تق ػػر أك تطػػكؿع كةػػي (مجمػ الزكائػػد) بم ػ كتػػاب
ػػوكة ةػػي كػػؿ منمػػا عػػدد مػػف األكاديػػث (الميممػػيع عمػػي بػػف أبػػي بكػػرع

أربعػػا كممػػانيف
العمػػـ ن
ُٖٖٗـع ص صُُٗ.)َِِ-

كممػػا يسػػاعد عمػػح اسػػتممار الكقػػت ةػػي مجػػاؿ العمػػـ كالمعرةػػة ايسػػتمرارية ةػػي طمػػب
العمـ ةمف الكقائؽ المقررة ةي الت كر اإلسالمي أف التعمـ ي يرتبط بسػف كي يتكقػؼ عنػد كػدع
مما يكجب عمح المتعمـ ايسػتمرار ةػي الػتعمـ طػكاؿ كياتػ مػف الممػد للػح المكػدع دكف ايرتبػاط
بمركمة دراسية معينة أك الك كؿ عمح مبهؿ أك درجة عمميةع ألف المعرةة اإلنسػانية ي كػدكد
لماع كألف العمـ ي نماية ل ع ةكممػا تعمػؽ الباكػث ةػي مسػائم توتكػت لػ أبػكاب جديػدةع ةػالعمـ
يكتاج باستمرار للح تجديد كنما ع كتقرر ا يات القردنية الكريمة مبدأ استمرارية الػتعمـع كلػيس
أدؿ عمح ذلؾ مف أف الرسكؿ

ػمكات ا

كسػالم عميػ مػ مػا أعطػال ا
- َِٕ -
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لـ يطمب المزيػد مػف ػي لي مػف العمػـع ةػدعا ربػ قػائالن " ةىتى ىعػالىح المػ ي ا ٍل ىممًػ يؾ ا ٍل ىك ُّ
ػؽ ىكىي تى ٍع ىج ٍػؿ
ًبا ٍلقيٍرد ً
ب ًزٍد ًني ًع ٍم نما" (ط ا ُُْ)ع كمممػا أكتػي اإلنسػاف
مح لًلى ٍي ىؾ ىك ٍك يي ي ىكيق ٍؿ ىر ِّ
ىف ًم ٍف قىٍب ًؿ أ ٍ
ىف يي ٍق ى
مف الوق كممما ك ؿ مف العمػـ ةػال ػؾ أنػ ةػي كاجػة للػح المزيػد( مكمػدع عبػد القػكم عبػد
كح ًمػ ٍػف أ ٍىمػ ًػر ىرِّبػػي ىك ىمػػا
س ػ ىليكىن ىؾ ىعػ ًػف الػ ُّػر ً
كح يقػ ًػؿ الػ ُّػر ي
الغنػػيع ََُِـع ص صَُٖعُُٖ) (" ىكىي ٍ
يال " (اإلس ار ا ٖٓ).
أيكًتيتي ٍـ ًم ىف ا ٍل ًع ٍمًـ لًي ىقمً ن
كممػػا يسػػاعد عمػػح اسػػتممار الكقػػت ةػػي مجػػاؿ العمػػـ كالمعرةػػة أيمػان العمػػؿ عمػػح ن ػػر

العمـ كالمعرةة كعدـ كتمان ةكتماف العمـ يتسػبب ةػي ركػكد الكركػة العمميػةع كمػف ناكيػة أمػرل
ةاموا المعمكمات المممة قػد يمػر بالنػاس كةػح ذلػؾ ظمػـ لممجتمػ ( التػكيـع مالػد بػف مكمػد
يف دىتىٍي ىن ي ً
ػاب
يكسؼع ََِٔـع ص ّٓٗ)ع قاؿ تعالح مكذ ارن عبادل مف كتماف العمـ " ال ًذ ى
ػاه يـ ا ٍلكتى ى
ػكف" (البقػػرةا ُْٔ)ع
ػكف ا ٍل ىك ػؽ ىك يهػ ٍػـ ىي ٍعمى يمػ ى
ػكف أ ٍىب ىنػػا ى يه ٍـ ىكًاف ةى ًريقنػػا ًمػ ٍن يم ٍـ لى ىي ٍكتي يمػ ى
ىي ٍع ًرةيكىنػ ي ىك ىمػػا ىي ٍع ًرةيػ ى
ػف ا ٍلب ِّي ىنػ ً
ً
ػات ىكا ٍل يمػ ىػدل ًمػ ٍػف ىب ٍعػ ًػد ىمػػا ىبينػػالي لًمنػ ً
ػاس ًةػػي
يف ىي ٍكتي يمػ ى
كقػػاؿ تعػػالح " لًف الػ ًػذ ى
ػكف ىمػػا أىٍن ىزٍل ىنػػا مػ ى ى
ا ٍل ًكتى ً
ػكف ىمػا أىٍن ىػز ىؿ المػ ي
يف ىي ٍكتي يم ى
كف" (البقرةا ُٗٓ)ع " لًف ال ًػذ ى
اب أيكلى ًئ ىؾ ىي ٍم ىع ين يم يـ الم ي ىكىي ٍم ىع ين يم يـ الال ًع ين ى
يال أيكلى ًئ ىؾ مػا يػ ٍ يكمي ى ً
ًم ىف ا ٍل ًكتى ً
ػار ىكىي يي ىكمِّ يم يم يػـ المػ ي ىي ٍػكىـ
كف ًب ً مى ىمنا ىقمً ن
اب ىكىي ٍ تىير ى
ى ى
كف ةػي يبطيػكًن ًم ٍـ لًي الن ى
ا ٍل ًقيامػ ًػة كىي يػ ىػزِّكي ًمـ كلىمػػـ عػ ىذاب أىلًػػيـ" (البقػػرةا ُْٕ)ع كقػػاؿ تعػػالح " كىي تى ٍم ًبسػكا ا ٍلكػػؽ ًبا ٍلب ً
اطػ ًػؿ
ى
ى
ى ى ى ي
ي
ى
ٍ ى يٍ ى ه ه
كف " (البقرةا ِْ).
ىكتى ٍكتي يمكا ا ٍل ىكؽ ىكأىٍنتي ٍـ تى ٍعمى يم ى
كذكر ابػف كميػر ةػي توسػيرل عػف عقكبػة كتمػاف العمػـ "هػذا كعيػد ػديد لمػف كػتـ مػا

جا ت ب الرسؿ مف الدييت البينة عمح المقا د ال كيكة كالمدم الناة لمقمكب مػف بعػد مػا
بينة ا

تعالح لعبادل ةي كتب التي أنزلما عمح رسػم قػاؿ أبػك العاليػة ا نزلػت ةػي أهػؿ الكتػاب

كتمكا

ػنيعمـ ذلػؾ

وة مكمد ( مح ا

عمي كسمـ ) ع مـ أمبر أنمـ يمعنمـ كؿ ي عمح

ع ةكمػػا أف العػػالـ يسػػتغور ل ػ كػػؿ ػي كتػػح الكػػكت ةػػي المػػا كالطيػػر ةػػي الم ػكا ع ةمػػبي
بمػػالؼ العممػػا ةيمعػػنمـ الالعنػػكف (ابػػف كميػػرع عمػػاد الػػديف أبػػي الوػػدا لسػػماعيؿ بػػف كميػػر
القر ي الدم قيع ََِِـع صِّٕ).
كمف المػركرم يسػتممار الكقػت ةػي مجػاؿ العمػـ كالمعرةػة ايجتمػاد ةػي كػؿ مجػايت
الكيػػاة العمميػػة كالػػدعكة للػػح دراسػػػة العمػػػكـ كالمعػػارؼ الككنيػػػة كالعقميػػػة كالظ ػكاهر الطبيعيػػػةع
امػ ًػتالى ً
ؽ السػػماك ً
ات ىكاأل ٍىر ً
ؼ المٍيػ ًػؿ ىكالن ىمػ ً
كيبكػػد ذلػػؾ قكلػ تعػػالحا "لًف ًةػػي ىم ٍمػ ً
ػار ىكا ٍل يو ٍمػ ًػؾ ال ًتػػي
ض ىك ٍ
ىى
ىكيػػا ًبػ ً
ً ً
ً
ض ىب ٍعػ ىػد
األر ى
ػاس ىك ىمػػا أىنػ ىػز ىؿ المٌػ ي ًمػ ى
ػف السػ ىػما مػػف مػػا ةى ٍ ى
تى ٍجػ ًػرم ةػػي ا ٍل ىب ٍكػ ًػر ًب ىمػػا ىينوىػ ي النػ ى
ٍ
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ض يػ و
مكًتما كبث ًةيما ًمف يك ِّؿ ىددب وة كتى ًػر ً
ػك ً
س ِّ
ات
الرىي ً
يؼ ِّ
ػم ًر ىب ٍػي ىف الس ىػما ىكاأل ٍىر ً ى
ػاح ىكالس ى
ىٍ ى ىى
ى ٍ
ى
اب ا ٍل يم ى
كف" (البقػػرةا ُْٔ)ع ةمػذل ا يػػة الكريمػػة دعػػكة للػح البكػث عػف الكقيقػة العميػا مػف
لِّقى ٍكوـ ىي ٍع ًقمي ى
مػػػال ؿ مالكػػػػظة الكػػػػكف مالكػػػػظة عقميػػػة كعمميػػػػة ( مالػػػدع مالػػػد مكمػػػدع ُْٗٗـع ص ص

ِّّعِّْ)ع ألف العمـ ةي اإلسالـ ي ييق د ب العمػـ ال ػرعي ةقػطع كانمػا ي ػمؿ كػذلؾ جممػة
المعػػارؼ التػػي يػػدركما اإلنسػػاف بػػالنظر ةػػي ممكػػكت السػػماكات كاألرضع كمػػا يممػػؽ مػػف ػػي ع
كي مؿ الممؽ كؿ مكجكد ةػي هػذا الكػكف ذم كيػاة أك ايػر ذم كيػاة (العقػادع مكمػكد عبػاسع

د.تع صٖٓ).

هػػذا ةمػػال عػػف أف ككمػػػة المػػالؽ تكػػاد تي ػ ًػعر أف المكػػاكيت التػػي يبػػذلما اإلنسػػػاف لكػػي
يعرؼع مف أهػـ مقا د الممؽع ةما كاف أيسر أف يك ػؼ ا لنػا أكين كبػدا ة كػؿ أسػػرار ممقػ ع
كلكن تركما مستترة ممبك ة لنك وما نكف بمكاكيتناع لنسػ ؿا كيؼ كلمػاذا ؟ مػـ نتػاب السػػباؿ
كالمكاكلػػة كتػػح ي تينػػا اليقػػيفع كمػػالؿ عمميػػة المعرةػػة هػػذل ي تكت ػػؼ المعرةػػة ككػػدهاع بػػؿ

كنكت ؼ أنوسػنا معمػاع كبمػذا ن ػؿ للػح كػؿ الكميػر مػف ألغػاز الكػػكف كالطبيعػػة ( مالػدع مالػد
ً
ػكف"
دي ًاتػ ً لى ىعم يكػ ٍػـ تى ٍع ًقميػ ى
مكمػدع ُْٗٗـع ص صَُْعُُْ) قػػاؿ تعػػالحا " ىكػ ىذل ىؾ يي ىبػ ِّػي يف المٌػ ي لى يكػ ٍػـ ى
ً
(البقرةاِِْ)ع كقكل أيمػانا ى"ك ىمػا ا ٍل ىك ىيػاةي ُّ
ػكف
يف ىيتقي ى
ػب ىكلى ٍم هػك ىكلىمػد يار ا ًم ىػرةي ىم ٍي هػر لِّم ًػذ ى
الػد ٍن ىيا لًي لىع ه
كف" (األنعاـاِّ).
أىةىالى تى ٍع ًقمي ى
كمػػف المػػركرم أيمػان عنػػد اسػػتممار الكقػػت ةػػي مجػػاؿ العمػػـ كالمعرةػػة الػػدعكة للػػح التوكػػرع
كتعني عممية التوكرا تكظيؼ الومـ كالمبرة كالمياؿ ةي ت مػؿ الظػاهر كالسػمكؾ بمػدؼ اكت ػاؼ

الككمة مف كجكدها كايتساؽ ةػي مككناتمػا ( كناي ػةع عبػد الكهػابع ََِٗـع صُّ)ع كقػد
كث القردف الكريـ عمح تنميػة التوكػر مػف مػالؿ النظػر ةػي ممػؽ السػماكات األرضع قػاؿ تعػالح
ػػار يػ و
ضكًٍ ً
ً
ػات ِّأل ٍيكلًػػي األ ٍل ىبػ ً
"لًف ًةػػي ىم ٍمػػ ً
ػاب"( دؿ عمػػرافا
امػػتالىؼ المٍيػ ًػؿ ىكالن ىم ً ى
ؽ السػ ىػم ىاكات ىكاأل ٍىر ً ى
َُٗعُُٗ).
كيعػػد التوكػػر مػػف األمػػكر التػػي تكس ػ ا ةػػاؽع كتوػػتح مغػػاليؽ القمػػكب كتسػػتكث المػػر
عمح التكج للح ا
لنا رسكؿ ا

تعالح بكؿ ما أكتي مف قكةع ةمف توكر تدبرع كمػف تػدبر أيقػفع كقػد مػرب

مح ا

عمي كسمـ أركع األمممػة ةػي التوكػرع كيػث كػاف

ػمح ا

عميػ كسػمـ

يعتكؼ ةي اار ك ار مت مالن ينظر ةي كػؿ مػف ككلػ كيتوك ػ ةػي عػيف المتب ػر الػذم يػكقف

أف لمذا الككف مالقان عظيما (المسيع ياسميف مكمكدع َُِْـع ص ُْ).
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كممػػا يسػػاعد عمػػح اسػػتممار الكقػػت ةػػي مجػػاؿ العمػػـ كالمعرةػػة لمػػارة الداةعيػػة لػػدل المػػتعمـع
ةػػالطالب يتعممػػكف ب ػػكرة أةمػػؿ كيسػػتغمكف أكقػػات دراسػػتمـ لذا مػػا ا ػػتدت رابػػتمـ ةػػي طمػػب
العمػػـع كيتكقػػؽ ذلػػؾ مػػف مػػالؿ لمػػارة المعمػػـ لداةعيػػة طالب ػ ع كينئػػذ يكقػػؽ التعمػػيـ هدة ػ ةػػي
الك ػػكؿ عمػػح تعمػػـ جيػػدع تظمػػر دمػػارل عمػػح المػػتعمـع ةػػاذا قكيػػت الرابػػة ةػػي تك ػػيؿ العمػػـ ع
ك دقت النية كجم القمبع أك بتعبير دمر قكيت دكاة الطػالب لػتعمـ العمػـ ظمػرت بركتػ كنمػا
كػاألرض لذا طيبػت لمػزرع نمػا زرعمػا كزكػػاع أمػا لذا اةتقػد المػتعمـ النيػة أك الممػة أك الرابػػة أك
المبادرة أك الػدكاة لمػتعمـ كػبط كمػاع كمسػرت

ػوقت ع ةيميػب ق ػدل كيمػي سػعي ( مػرادع

يكيح كسف عميع ََُِـع ص صِٖٔعِٕٖ).
كالتواعػػػؿ بػػػيف الطػػػالب ةػػػي مكمػػػكع الػػػدرس يسػػػاعد عمػػػح اسػػػتممار كقػػػت العمػػػـ مػػػف
المياعع كقد ن ح الموكركف المسممكف بالتواعػؿ بػيف الطػالب ةػي مكمػكع الػدرسع ةػذكر بػف
جماعػػة" كينبغػػي لم ػػي ،أف يػ مر الطمبػػة بالمراةقػػة ةػػي الػػدركس ...كباعػػادة ال ػػرح بعػػد ةرااػ
ةيما بينمـ ليمبت ةي أذهػانمـ كيرسػ ،ةػي أةمػاممـ  ...كأف يتعاهػد مػا يعػاف بػ بعمػمـ بعمػان

مػػف التعػػاكف عمػػح البػػر كالتقػػكل"(ابػػف جماعػػةع بػػدر الػػديف أبػػح عبػػد ا

مكمػػد بػػف لب ػراهيـ بػػف

جماعة الكناني ال اةعيعََِٓـع تذكرة السام كالمتكمـ ةي دداب العالـ كالمتعمـع ص ْٓ).
كيتطمػػػب يسػػػتممار كقػػػت العمػػػـ كالمعرةػػػة التمطػػػيط الجيػػػد لكقػػػت الػػػدرسع كهػػػذا أمػػػر
مػػركرم س ػكا لممعمػػـ

ػػاكب المبػػرة المريػػةع أك لممعمػػـ كػػديث العمػػد بالتػػدريسع ةمػػيس مػػف

المعقػػكؿ أف تظػػؿ العكامػػؿ المتككمػػة ةػػي المكاقػػؼ التدريسػػية كاكػػدة كلسػػنكات طكيمػػةع ةمنػػاؾ
العديد مف المتغيرات التي تككػـ المكاقػؼ التدريسػيةع كةػي الكقيقػة ةػاف أم درس مػف الػدركس
لػ عنػكافع كهػػذا العنػكاف ي ػػير للػػح نػػكع المبػرات التػػي يكتكيمػػا هػػذا الػػدرسع كعمػػح المعمػػـ أف
يتسػػا ؿ عنػػد تمطيطػػ لكقػػت الػػػدرس عػػف أكمػػر األن ػػطة ةاعميػػػة كقػػدرة عمػػح جػػذب اهتمػػػاـ
الطػػالبع كعميػ أف يكػػكف عمػػح كعػػي بمسػػتكل المبػرات السػػابقة لػػدل هػػبي الطػػالبع كالمطػػة
الزمنية المتاكة لتػدريس كػؿ درس عمػح كػدةع مػـ يبػدأ المعمػـ ب ػيااة أهػداؼ الػدرس بطريقػة
لجرائية مكددةع م تكديد الكسائؿ التعميمية التي سكؼ يستعيف بما كعػرض التميئػة المناسػبة
يستمارة دكاة الطالب نكك المبرة التعميمية المقدمة لليمـع مػـ عػرض مكتػكل المػادة الدراسػية
بكػؿ مػػا ةيمػا مػػف جكانػب الػػتعمـ الممتموػػة معرةيػة ككجدانيػػة كمماريػةع مػ عػرض كتنظػػيـ هػػذا
المكتكل تنظيما يتنػااـ مػ مسػتكل الطػالب كمػ طرائػؽ التػدريس المنتقػاةع مػ ايلتوػات للػح
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األن طة الم اكبة لمدرسع سكا أكانت تمؾ األن طة أن طة تمميدية أـ م ػاكبة أـ تاليػة أـ
لمرائية أـ عالجيةع مـ تكديد أساليب التقػكيـ المناسػبة كالتػي يػتـ عػف طريقمػا الت كػد مػف مػدل
تكقيؽ األهػداؼع ككػؿ ذلػؾ يكقػؽ اسػتممار الكقػت ةػي العمميػة التعميميػة كتػح ي تمػدر طاقػات
المعمـ كالمتعمـ سدل ( مبيع م طوح رسالفع َََِـع ص صٗٓعَٔ).
كممػػا يسػػاعد عمػػح اسػػتممار الكقػػت ةػػي مجػػاؿ العمػػـ كالمعرةػػة لدارة ال ػػؼ كمػػبط ع
الوعػػاؿ دامػػؿ
ةقػػدرة المعمػػـ عمػػح لدارة ال ػػؼ كمػػبط ع يسػػمح ل ػ كلممتعممػػيف مع ػ بالتواعػػؿ ن
ال ؼع كمف مـ يكدث التعمـ المراكبع كادارة ال ػؼ كمػبط يتمػمف مجمكعػة مػف الممػارات
الورعية ككوػظ النظػاـع كتػكةير المنػاخ النوسػي كايجتمػاعي المػريح كالػذم ي ػج عمػح الػتعمـع
كتنظيـ البيئة ال ويةع كادارة عممية ايت اؿ بيف المعمـ كالمتعمميفع كتػكةير المبػرات التعميميػة
كتنظيممػا كتكجيممػاع مػ مالكظػة الطػػالب كمتابعػة تقػػدممـ كتقػكيممـع كايت ػػاؿ الجيػد دامػػؿ
ال ؼ يستكسف أف يككف ةي اتجاهات متعددة مف المعمـ للح المتعمميفع كمػف المتعممػيف للػح
المعمميفع كمف مالؿ ذلؾ ينبغي أف يككف هناؾ ات اؿ بيف المتعمميف أنوسػمـ ( عطيػةع عمػاد
مكمد مكمدع ََِٔـع صٕٕ).
كيتطمػػب يسػػتممار الكقػػت ةػػي مجػػاؿ العمػػـ كالمعرةػػة التكجي ػ كاإلر ػػاد الطالبػػي الػػذم
يمػػدؼ للػػح مسػػاعدة الوػػرد عمػػح أف يومػػـ نوسػ كيومػػـ م ػػكالت ع كأف يسػػتغؿ لمكانػػات بيئت ػ ع
ةيكدد أهداةان تتوؽ كامكانات مف ناكيةع كامكانات هػذل البيئػة مػف ناكيػة أمػرل ( أكمػدع لطوػي

بركاتع ك زيدافع مكمد م طوحع د.تع صّ)ع كمف هنا ةاف مسػاعدة المتعممػيف ةػي التعػرؼ
عمػػح قػػدراتمـ كاسػػتعداداتمـ كم ػكاهبمـ يسػػاعد ةػػي اسػػتممار أكقػػاتمـ ةمػػف مػػالؿ هػػذا التكجي ػ
يستطي المتعمـ أف يمتكؽ بالمجاؿ العممي المناسب ل بدين مف أف يجرب الكمير مػف المجػايت
كقد يمي كقت ةي ذلؾ كتح ي ؿ للح الطريؽ ال كيح.

كمػػف العكامػػؿ التػػي تعمػػد اسػػتممار الكقػػت ةػػي مجػػاؿ العمػـ كالمعرةػػة تكػػكيف عالقػػات
قكيػػة م ػ المعممػػيف كالطػػالبع ةوػػي األمػػـ الراقيػػة يومػػـ األسػػتاذ ة ػي المدرسػػة أك الجامعػػةع أف
العالقة بين كبيف طمبت ي تنتمػي بمجػرد للقػا الػدركسع كت ديػة ايمتكانػات كانمػا هػي عالقػة
استر ػػاد عممػػي كرككػػي دائػػـع ةػػاذا تيسػػر المقػػا كا ػػؼ الطالػػب أسػػتاذل بم ػػكالت ك ػػئكن
ككػػػاكؿ ليجػػػاد كمػػػػكؿ لمػػػا مػػػ أسػػػػتاذل (عبػػػد الوتػػػاحع ع ػػػػاـ عطيػػػة عمػػػػرع َََِـع ص
صُّْعُْْ) ةمػػف مػػالؿ تمػػؾ العالقػػات ينت ػػر العمػػـ كتربػػك المعرةػػة كيتبػػيف الكػػؽ كتكجػػد
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الكمكؿ لمم كالت التي تكاج المجتم سكا كانت اجتماعية أـ اقت ادية أـ سياسية.
كمما يساعد عمح استممار الكقت ةي مجاؿ العمـ كالمعرةة الدعكة للح ايهتمػاـ بمبػدأ
التربيػػة الذاتيػػة لممػػتعمـع كيقػػكـ هػػذا المبػػدأ ةػػي التربيػػة الكديمػػة عمػػح جعػػؿ المػػتعمـ يعتمػػد عمػػح
نوس كطاقات كجمدل الذاتي ةي تك يؿ المعرةة كالك كؿ للح التعمـع كينطمػؽ هػذا المبػدأ ةػي
التربية اإلسالمية مف مبدأ الكرامة اإلنسانيةع ةتزكيػد اإلنسػاف بالعقػؿ ككريػة ايمتيػار كالتمييػز
بيف المير كال ر اقتمح أف نترك يعتنؽ العقيػدة اإلسػالمية بقناعتػ ال م ػية دكف لجبػار أك
ةرض أك تعطيػؿ لمعقػؿ أك منعػ مػف التوكيػر كايسػتديؿع لػذلؾ نجػد القػردف الكػريـ يتمػذ أكيانػان
مكقؼ المربي الذم يمير العقؿ ةيمع أماـ سباؿ يبعػث عمػح التوكيػر كالت مػؿ مػـ يتركػ ليجيػب

بنوسػػػ كيمتػػػدم للػػػح اإليمػػػاف بػػػا ع كهػػػذا جػػػكهر التربيػػػة الذاتيػػػة ( نكػػػالكمع عبػػػد الػػػركمفع
كف لًلىػػح ًٍ
ػتع ىكًالىػػح
اإل ًبػ ًػؿ ىك ٍيػ ى
ػؼ يممًقىػ ٍ
ُٖٓٗـع ص صٕٓعٕٔ)ع كمػػا ةػػي قكلػ تعػػالح "أةىػ ىػال ىينظيػ يػر ى
ػؼ سػ ً
ػتع ىكًالىػػح ا ٍل ًج ىبػ ً
ػؼ ين ً ػ ىػب ٍتع ىكًالىػػح ٍاأل ٍىر ً
ػت
ػاؿ ىك ٍيػ ى
السػ ىػما ىك ٍيػ ى
ػؼ يرًة ىعػ ٍ
ػط ىك ٍتع ةىػ ىذ ِّك ٍر لًن ىمػػا أىنػ ى
ض ىك ٍيػ ى ي
ت ىعمى ٍي ًمـ ًب يم ى ٍي ًطر"( الغا يةإُ.)ِِ-
سى
يم ىذ ِّكهرع ل ٍ
كلقد كاف لكػث اإلسػالـ ككر ػ عمػح ايهتمػاـ بػالتعمـ الػذاتي دكر كبيػر ةػي اسػتممار

كقػػت العممػػا المسػػمميف ةػػي تعمػػـ العمػػـ كن ػػرل بػػيف المسػمميفع لػػذلؾ نػراهـ ػػدكا الركػػاؿ طمبػان

لمعمـ كبكمان عن ع كمف أمممػة هػبي ا أئمػة الوقػ األ ربعػةع أكمػد كال ػاةعي كمالػؾ كأبػك كنيوػةع
كأممالمـ مف األئمة ا مريف أئمة التوسير كالكديثع كما نػراهـ كقػد نقبػكا عػف العمػـ ةػي بطػكف

الكتبع كةيما تكاةرت لديمـ مف مكتباتع ةذلؾ الجاكظ العالـ المكسكعي استواد كػؿ الوائػدة مػف
المكتبػػات كمػػف دكػػاكيف الػػكراقيفع كػػذلؾ مػػف ينظػػر للػػح مػػا كػػاف متبعػان مػػف طػػرؽ لمتػػدريس ةػػي
التربية اإلسالمية ةػي المسػاجد كالمعاهػد كدكر العمػـع يجػد أنمػا كانػت ترمػي للػح تعكيػد الطمبػة
للح ايعتماد عمػح أنوسػمـ ةػي التعمػيـع ةالمػدرس أك المكامػر يعػيف لطمبتػ بعػد اينتمػا مػف
درسػ كػػؿ يػػكـ تعيين ػان ما ػان مػػف الكتػػاب الػػذم يدرسػػكن ع لقػ ار ة التعيػػيف قبػػؿ الػػدرس كاعػػدادل
كايجتمػػاد ةػػي ةمم ػ ع كبمػػذل الطريقػػة يسػػتممر الطػػالب أكقػػاتمـ ةػػي التعػػكد عمػػح أنوسػػمـ ةػػي

الق ار ة كالومـ كالبكث كيتعممكف ذاتيان م مساعدة كار اد أسػاتذتمـ كسػبالمـ عػف النقػاط التػي
ي عب عميمـ ةممما( القاميع سعيد لسماعيؿع ََِْـع ص صٖٔعٗٔ).
كلقػػد كػػاف النبػػي

ػػمح ا

عمي ػ كسػػمـ يسػػتممر الكقػػت ةػػي مجػػاؿ العمػػـ كالمعرةػػة مػػف

مالؿ المكاقؼ الكياتية التي تكدث أمامػ ع ةمػف مػالؿ تمػؾ المكاقػؼ يكػدث التعمػيـ كيبقػح أمػرل
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طكيالن ةي الذاكرةع كمف ذلؾ ما جا عف عمر بف أبي سػممةع قػاؿا كنػت ةػي كجػر رسػكؿ ا
ػػمح ا

عمي ػ كسػػمـع ككانػػت يػػدم تطػػيش ةػػي ال ػػكوةع ةقػػاؿ لػػيا "يػػا اػػالـع سػػـ ا ع ككػػؿ

بيمينؾع ككؿ مما يميؾ" ( البمػارمع أبػك عبػد ا
صٖٔ)ع كعف عمر بف المطاب رمي ا

مكمػد بػف لسػماعيؿع ُِِْقع رقػـ ّٕٔٓع

عن ا قدـ عمػح النبػي

ةػػاذا ام ػرأة مػػف السػػبي قػػد تكمػػب مػػديما تسػػقيع لذا كجػػدت
ببطنما كأرمعت ع ةقػاؿ لنػا النبػي

ػمح ا

ػػبيا ةػػي السػػبي أمذت ػ ع ة ل ػػقت

عميػ كسػمـا "أتػركف هػذل طاركػة كلػدها ةػي النػار"

قمناا يع كهي تقدر عمح أف ي تطرك ع ةقاؿا «
عبد ا

ػمح ا

عميػ كسػمـ سػبيع

أركـ بعبادل مف هػذل بكلػدها"( البمػارمع أبػك

مكمد بف لسماعيؿعُِِْقع رقـٗٗٗٓع ص ٖ).
كيممػػص أبػػك الكػػاج ( أبػػك الكػػاجع

ػػالح مكمػػدع ََِٖـع ص صْٖ )ْٓ-كيويػػة

استممار الورد لكقت العمـ كالمعرةة ةي ما يميا
 ترؾ التسكيؼ كت جيػؿ القػ ار ة كالمطالعػة كالدراسػة للػح األيػاـ القادمػةع ةػاف هػذا مػف أكبػر
مدامؿ ال يطاف عمح نوس طالب العمـ.
 تطبيؽ مقكلةا "لعطا العمـ كمؾ ليعطيؾ بعمؾ"ع ةطالػب العمػـ ينبغػي أف ي ين ػغؿ ب ػي
أمر اير العمـ.
ػؾ
ػؾ ىي ٍعمى يػـ أىن ى
 تقميؿ ساعات النكـ لطالػب العمػـع اقتػدا بػالنبي ػمح ا عميػ كسػمـ "ًلف ىرب ى
ػار
يف ىم ىع ى
ػف ال ًػذ ى
كـ أ ٍىد ىنح ًمف ميميمى ًي المٍي ًؿ ىكًن ٍ وى ي ىكميميمىػ ي ىكطى ًائوىػ هة ِّم ى
ِّر المٍي ىػؿ ىكالن ىم ى
ػؾ ىكالمػ ي ييقىػد ي
تىقي ي
ً
ػػاب ىعمىػ ٍػػي يك ٍـ ( "...المزمػػػؿاَِ)ع كهػػػذا هػػػك دأب األئمػػػة كالسػػػمؼ
ػػـ أىف لػػػف تي ٍك ي ػػػكلي ةىتىػ ى
ىعمػ ى
ال ػػالحع قػػاؿ الكمػػاني

ػػكبت أبػػا كنيوػػة سػػتة أ ػػمر ةمػػا رأيتػ

ػػمح الغػػداة لي بكمػػك

الع ا ا مرةع ككاف يمتـ القردف كؿ ليمة عند السككر.
 اينتقاؿ مف عمـ للح عمـ ةي المطالعةع ألف النوس تمؿ كتس ـ مػف المكاظبػة عمػح ةػف أك
عمػـع كالعمػكـ متواكتػة ةمنمػػا الجػاؼ ال ػعبع كمنمػا السػػمؿ اليسػيرع ةينبغػي عمػح طالػػب
العمـ لف ممت نوس مف الق ار ة ةي عمـ معيف ةعمي أف يق أر ةي ةف دمر.
 ايبتعػػػاد عػػػف النػػػاس قمػػػيالنع كقمػػػة المعا ػػػرة لمػػػـ كالتقميػػػؿ مػػػف ايرتباطػػػات الم ػػػغمة مػػػ

األ دقا كاألقربا ع ةال ي اكب لي طالب عمـ يكػاكرل ةيػ ع كيناق ػ ةػي مسػائم ع كيرةػ
همت ةي طمب العمـ.

 تنظيـ أكقاتػ بػ ف يكػكف لػ برنػام مػاص ةػي مػاذا يقػرأ؟ كأم كقػت يقػرأ؟ كمػا هػي المػدة
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التي يكتاجما كؿ عمـ؟ كعمي أف يكاسب نوسػ بالتزامػ بمػا ألػزـ نوسػ بػ ةيكػكف عنػدل
ددل لنوس .
برنام يكمي كأسبكعي ك مرم كسنكمع ةيتاب نوس بانجاز ما ك ن
يتمػػح ممػػا سػػبؽ أف العمػػـ كالمعرةػػة مػػف أهػػـ األسػػس كالركػػائز التػػي يعتمػػد عميمػػا
المجتم ةي تقدم كتطكرلع كلكي نستطي تكقيػؽ ذلػؾ يبػد مػف ايسػتممار األممػؿ لكقػت العمػـ
كالمعرةة لذلؾ كجب التنكي للح العكامؿ المساعدة ةي استممار كقػت العمػـ كالمعرةػةع كمػف أهػـ
تمؾ العكامؿا ايستمرارية ةي طمب العمـ كالمعرةةع كالعمؿ عمح ن ػر العمػـ كالمعرةػةع كايجتمػاد
ةي كؿ مجايت الكياة العمميةع كالدعكة للح التوكرع كامارة الداةعيػة لػدل المػتعمـع كالتواعػؿ بػيف
الطػالب ةػي مكمػكع الػدرسع كالتمطػيط الجيػػد لكقػت الػدرسع كادارة ال ػؼ كمػبط ع كالتكجيػ
اإلر ػػادم الطالبػػيع كتكػػكيف عالقػػات قكيػػة مػػ المعممػػيف كالطػػالبع كايهتمػػاـ بمبػػدأ التربيػػة
الذاتيةع كؿ هذل العكامؿ مف

نما استممار كقت العمـ كالمعرةة.

ثالجاً :رؤية تربوية مكرتحة لليَوض باستجنار الوقت يف جمال الدعوة والتبليغ.
لف الدعكة للح ا

هي كظيوة األنبيا الذيف هـ ميرة ا

مف عبادلع كسورابل للح

ممق ع كهي مممة كرمة األنبيا مف العمما العامميفع كالدعاة الممم يف مف بعدهـع كهي
س يف قى ٍكين ِّممف
أكسف األعماؿ كأةممما للح ا بعد اإليمافع كالتزاـ منمج ع قاؿ تعالح" ىك ىم ٍف أ ٍ
ىك ى
يف" (ة متا ّّ)ع ةممرت هداية الناس للح
ىد ىعا لًلىح الم ً ىك ىع ًم ىؿ ى الًكان ىكقى ى
اؿ لًن ًني ًم ىف ا ٍل يم ٍسمً ًم ى
الكؽ كامراجمـ مف الظممات للح النكرع كمف الباطؿ كال رع للح المدل كالميرع كالدعكة للح
ا

تعالح هي الدعكة للح تككيدلع كاتباع هدال كتككيـ منمج ةي األرض كالب ار ة مف كؿ

الطكاايت التي تطاع دكف ا

( بني عامرع مكمد أميف كسفع ََِٖـع ص ٖٓ).

كمما يسػاعد عمػح اسػتممار الكقػت ةػي مجػاؿ الػدعكة كالتبميػ امتيػار الكقػت المناسػب
ألدا هذل المممة ةمف المسمـ ب أف كسف امتيار الكقت لدعكة النػاس للػح مكمػكع مػا يػبدم
بمػـ للػح ةمػـ المق ػكد كةػي هػذا يقػكؿ ال ػكابي الجميػؿ عبػد ا

بػف مسػعكد كػاف رسػػكؿ ا

يتوقدنا ةي المكعظة كتح ي نمؿ " كعف األعمػش عػف ػقيؽ قػاؿ مػـ كنػا جمكسػا مػـ بػاب عبػد
ا

ننتظرل ةمر بنا يزيد بف معاكية النمعي ةقمنا أعمم بمكاننػا ةػدمؿ عميػ ةمػـ يمبػث أف مػرج

عمينػػا عبػػد ا
رسكؿ ا

ةقػػاؿ لنػػي أمبػػر بمكػػانكـ ةمػػا يمنعنػػي أف أمػػرج للػػيكـ لي كراهيػػة أف أممكػػـ لف

( )كػاف يتمكلنػا بالمكعظػة ةػي األيػاـ مماةػة السػنمة عمينػا"( مسػمـع أبػك الكسػيف
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مسمـ بف الكجػاجع ُٗٗٗـع ص ُِِٕ)ع لػذلؾ ةكسػف اكتيػار الكقػت المناسػب مػف الداعيػة
يكةر الكمير مف الكقت كالجمدع كيجعؿ المدعك أكمر تقبالن كتوممان لمكمكع الدعكة.

كمػػف العكامػػؿ التػػي تسػػاعد عمػػح اسػػتممار الكقػػت ةػػي مجػػاؿ الػػدعكة كالتبمي ػ أيم ػان
ً
سػًب ً
ػؾ ًباٍل ًك ٍك ىمػ ًػة ىكاٍل ىم ٍك ًعظىػ ًػة
يؿ ىرِّب ى
مراعػاة أكػكاؿ المػدعكيفع كقػػد أ ػار ذلػػؾ قكلػ تعػػالي ا" ٍادعي لًلػح ى
ًً
ا ٍلكسػػػػ ىن ًة كجػ ً
ػػػـ
ػػػفى لًف ىربػ ى
سػ ي
ػػػك أ ٍ
ػػػـ ًب ىمػػػػف ى
ػػػك أ ٍ
ػػػادٍل يمـ ًبػػػػالًتي ًهػػػػي أ ٍ
ى ى ىى
سػػػػًبيم ىك يهػ ى
مػػػػؿ ىعػػػػف ى
ػػػؾ يهػ ى
ىك ى
ىعمىػ ي
ىعمىػ ي
يف"(النكػػؿآُِ)ع كقػػد أ ػػارت ا يػػة الكريمػػة عمػػح أنمػػـ مالمػػة أ ػػناؼع ػػنؼ يػػدعح
ًباٍل يم ٍمتىػ ًػد ى
بالككمة كهـ أهؿ الوكر كالوطنة كالمعرةػة ةيمػاطبكف بالكجػة كالبرهػافع كذلػؾ ب ػوا نوكسػمـ

كاسػػتنارة عقػػكلمـ يقبمػػكف دعػػكة الكػػؽ متػػح قامػػت عمػػيمـ الكجػػةع ك ػػنؼ يػػدعح بالمكعظػػة
الكسػػػنةا كهػػػـ عامػػػة النػػػاس كبسػػػطابهـ مػػػف أهػػػؿ اإليمػػػاف كالتقػػػكلع ةمػػػبي لطيػػػب نوكسػػػمـ
كسػػػالمة بػػػكاطنمـ يمػػػاطبكف بمػػػا يرقػػػؽ قمػػػكبمـ كيقػػػيـ أمالقمػػػـ مػػػف مػػػكاعظ الكتػػػاب كالسػػػنةع
كالمجادلػػة بػػالتي هػػي أكسػػفا كهػػـ أ ػػكاب الوطنػػة كالػػذكا الػػذيف يكبػػكف الظمػػكر كايرتوػػاع
ةمبي لمبث نكاياهـ كةساد سرائرهـ ي تمكف دعكتمـ بغير األسمكب الجدلي القائـ عمػح الكػالـ
الكسػػف( عبػػد الكمػػيـع عمػػيع د.تع صُْ)ع كمراعػػاة هػػذل األمػػكر يػػكةر الكقػػت كالجمػػد لػػدل
الداعية كيجعم يدعك كؿ لنساف بكسب كاجتػ ع كيجعمػ يراعػي الكسػيمة كاألسػمكب الػذم يقػدـ
بما دعكت .
كذلؾ يتطمب يستممار الكقت ةػي مجػاؿ الػدعكة كالتبميػ اسػتمداـ ةقػ األكلكيػات ةػي
المكتػػػكل المطػػػركح بكيػػػث يػػػتـ ترتيػػػب القمػػػايا الدينيػػػة كةقػػػان ل هػػػـ ةػػػالممـ ةاألقػػػؿ أهميػػػةع
كالمق ػػكد بوقػ األكلكيػػاتا هػػك مجمكعػػة األسػػس كالمعػػايير التػػي تمػػبط كمػ كػػؿ ػػي ةػػي
مكمع مف مالؿ بيان لما ينبغي أف يككف أكين كما ينبغي أف يككف مانيػان كمالمػان كرابعػانع سػكا

كاف ذلؾ ةي مجاؿ تكقيؽ الم الح أـ ةي مجاؿ در المواسدع ةبوق األكلكيػات يعػرؼ مػا كقػ

التقديـع كما كق الت ميرع كيتـ كؿ ي ةػي مكمػع ع كيمكػف ايسػتوادة مػف هػذا المػنم ةػي
ممػػمكف كمكتػػكل الػػدعكة كالمطػػاب المقػػدـ لمجممػػكر بكيػػث يػػتـ التركيػػز عمػػح القمػػايا األهػػـع
ةيتـ لعطا أكلكية لمكسيمة األنج كالطريقة األنسب كةقان لمظركؼ المكيطػة كطبيعػة الجممػكر

المسػػتمدؼ كنكعيػػة التكػػديات التػػي تكاج ػ المجتم ػ (الكػػاج عمػػرع ها ػػـع ََِٓع ص ص
ٗٔع َٕ)ع ةمف مالؿ استمداـ ةق األكلكيات يستطي الػدعاة أف يػكةركا أكقػاتمـ ةػي القمػايا
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التي تمس

مة كاقعية ممكة عمح الورد كالمجتم ع كتجعػؿ المسػتق ًبؿ لمرسػالة يسػتقبمما بػتمعف

كدقة كةمـ.
كاسػػتممار الكقػػت ةػػي مجػػاؿ الػػدعكة اإلسػػالمية يتطمػػب أف يسػػاهـ المطػػاب الػػدعكم ةػػي
اإل الح ايجتماعي ألكماع المسمميف عمح نطاؽ مجتمعمـ ال غير كالكبيرع كذلػؾ مػف مػالؿ
التواعؿ الدقيؽ بيف هذا المطاب كما يدكر لممسػمميف عمػح ال ػعيديف المكمػي كالػدكليع كبػذلؾ
يمكػػف معالجػػة الكميػػر مػػف أكج ػ الممػػؿ كالم ػػكالت التػػي يعػػاني منمػػا المسػػممكفع لػػذلؾ ةمػػي
مركرة اجتماعية مممةع كاإلنساف ب وت ايجتماعية كائف ب ػرم يكتػاج ا مػريف مػف النػاس
مػػف

ػػنو ع كهػػذل الكاجػػة تجعمػ يبكػػث عػػف مػػف يسػػاعدل ةػػي سػػد كاجاتػ كنكاق ػ ع ة ػػالة

الجمعػة تسػاعد عمػح التقػػا المسػمميف بعمػمـ بػػبعض كمػف مػـ ةػيمكف مػػف مػالؿ هػذا التجمػ
تكقيؽ مساعدة المسمميف بعممـ لبعض (السعيداتع لسماعيؿ مكمدع ََِٗـع صََُ).
كما يساعد عمح استممار الكقت ةي مجاؿ الدعكة كالتبميػ ا عمػؿ الػدعاة عمػح كقايػة ككمايػة
الورد المسمـ مف الكهـ كالمراةػاتع ةكقػكع بعػض المسػمميف تكػت تػ مير الػكهـ كالمراةػات يمػي
أكقاتمـ ةي أةكار كاتجاهات كأعماؿ ماسرةع ي ةائدة منما كي عائدع ةالكهـ هػك تمػؾ القػكة التػي
تتعامؿ م كؿ ما ي عر ب اإلنساف كيتميم عمح أن مقياس لمكاق ع أمػا المراةػة ةتعػرؼ ب نمػا
األةكػػار كالممارسػػات كالعػػادات التػػي ي تسػػتند للػػح أم مبػػرر عقمػػي كي تمم ػ للػػح أم مومػػكـ
عممػيع سػكا مػف كيػث النظريػة أـ التطبيػؽع لذ هػي ايتجػػال للػح كػؿ مػا هػك بعيػد عػف الكاقػ
نتيجة لوساد ةي العقيدة أك ممؿ بماع ةالكهـ كالمراةة يعمالف عمػح تكبيػؿ عقػؿ ككجػداف الوػردع
كيعيقال عف القياـ بالدكر الػذم ينبغػي أف يقػكـ بػ ةػي المجتمػ ع ممػا يمػي كقتػ ةػي البكػث
عف تمؾ األكهاـ كالمراةات ( أبك م طوحع عال الديف مكسح لبراهيـع ََِٗـع صِٓ).
كهػػذل المراةػػات كاألكهػػاـ تمػػي عمػػح النػػاس الكميػػر مػػف أكقػػاتمـ كأم ػكالمـ ةػػي ةعممػػا
كتح يتكقؽ مرادهـ كمنلمـع كمف ذلؾ تعميؽ التمائـ كالك ح كاألبراج التػي تن ػر ةػي الجرائػدع
كالسعي ممؼ الم عكذيف كالجداليف لق ار ة الطال كالونجاف كما اب ذلػؾ مػف أةعػاؿع ليكجبػكا
ػؾ
سى
سٍ
تعػالح ى"كًاف ىي ٍم ى
ير" (األنعػاـإُ)ع
قى يػد ه

لمـ كجابان يدة عنمـ المرر أك يجمب لمػـ المنوعػةع كهػذا ممػالؼ لقكلػ
ػؾ ًب ىم ٍي وػر ةىمػك عمىػح يك ِّػؿ ى ػي و
سى
مٍّر ةىالى ىكا ً ى
المٌ ي ًب ي
يى ى
سٍ
ؼ لىػ ي لًي يه ىػك ىكًاف ىي ٍم ى
ٍ
كالمتتب لمسػنة النبكيػة المطمػرة يالكػظ أف النبػي ػمح ا عميػ كسػمـ يعػد ايسػتعانة بمػبي

كايعتقاد ب نمـ يمركف كينوعكف رعان مف األمكر التي توسد عمػح اإلنسػاف عقيدتػ ةقػد ركم
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عػف عبػػد ا

بػػف مسػػعكد قػاؿا قػػاؿ رسػػكؿ ا

يػػبمف بمػػا يقػػكؿ ةقػػد كوػػر بمػػا أنػػزؿ عمػػح مكمػػد

ػػمح ا
ػػمح ا

عميػ كسػمـ "مػػف أتػػح عراةػػا أك كاهنػػا
عميػ كسػػمـ"(الكػػاكـع أبػػك عبػػػد ا

النيسابكرمع َُٗٗـع رقـُٗع صْٗ).
كتكظيؼ التقنيات التكنكلكجية الكديمة مف أهـ العكامؿ المساعدة ةػي تكقيػؽ اسػتممار
الكقػػت ةػػي مجػػاؿ الػػدعكة اإلسػػالميةع ةم ػ تغيػػر أسػػمكب الكيػػاة كتطكرهػػا ةػػي مجػػايت عديػػدةع
امتمؼ أسمكب ايكتكػاؾ المبا ػر بالنػاس عمػا ممػحع ةقػد كػاف ةػي السػابؽ ينػزؿ الم ػمككف
للح الناس ةي منتدياتمـ كمساجدهـ كأسػكاقمـ لػدعكتمـ للػح ا

تعػالح مبا ػرةع أمػا اليػكـ ةقػد

امتمؼ هذا األمر بتطكر التقنيات التكنكلكجية الكديمةع ة ار الداعية ي ػؿ للػح الماليػيف عبػر
المذياع أك التميوزيػكف أك كسػائؿ اإلنترنػت أك عبػر المطبكعػات كايرهػا مػف الكسػائؿ الكديمػة (
مرعيع السيد مكمدع ََِّـع صُِ).
كمما يسػاعد عمػح نجػاح التقنيػات التكنكلكجيػة الكديمػة ةػي اسػتممار الكقػت ايهتمػاـ
بكيوية تكظيوماع ككسف اسػتغاللما ةػي الػدعكة للػح ا ع ةػاذا كػاف مػف الكاجػب عمػح المسػمميف
يكسػف كوػا ة
تبمي دعكة ا للح الناس جميعانع ةمف المركرم اسػتمداـ كػؿ مػا مػف ػ ن أف ٌ
هذا التبميػ كالبيػافع كلعػؿ التقنيػات الكديمػة تعػد الكسػيمة األةمػؿ ةػي الػدعكة للػح ا ع لككنمػا
كسيمة كية كمتواعمػةع كبعيػدة عػف الجمػكدع ةمػالن عػف انت ػار ال ػبكة المعمكماتيػة ةػي العػالـ

ب ػػكؿ متزايػػدع كهػػذا يػػدةعنا للػػح مػػركرة المسػػارعة ةػػي اسػػتمداـ هػػذل الكسػػيمة لتكمػػيح معػػالـ
اإلسالـ الكنيؼ كسماكت ( ال بكة لمن ر كالتكزي ع د.تع صّ).
لف ػػبكة المعمكمػػات الدكليػػة (اإل نترنػػت) تكقػػؽ ايت ػػاؿ السػػري ببقػػاع العػػالـ عمػػح
امتالؼ مكاطنماع كتعدد اتجاهاتما عف طريؽ البريد ايلكتركنيع أك كسػائؿ التكا ػؿ الممتموػةع
كهذل التطكرات المائمة المتالكقة تم ٌكف دعاة اإلسالـ اليكـ مف تكقيػؽ عالميػة اإلسػالـع كهػدم
سيدنا مكمد عمي ال الة كالسالـ للح أق ػح بقعػة ةػي الػدنياع كهػـ جالسػكف ةػي بيػكتمـع مػف

مالؿ مغطة زر كاكدع كهػذا يعنػي أف الػدعكة اإلسػالمية بومػؿ هػذل ال ػبكة قػد دممػت مركمػة
جديدة هي مركمة الدعكة اإل لكتركنية التي يمكف مف ماللما الدعكة للح اإلسالـع كالتعريػؼ بمػا
ةي كؿ بقعة مف بقاع الدنياع كما أدل ظمكر بكة اإل نترنت للح تكسي دائرة الكعي بػيف أبنػا
األمةع كالكقكؼ بمـ عمح ما يجرم مف أكداث كتطكرات مممةع كلوت أنظارهـ للح قمايا األمػة
الم ػػيريةع كمػػا أف اسػػتمداـ ػػبكة اإل نترنػػت يمتػػزؿ لمػػدعاة الجمػػد كالكقػػت كالزمػػاف كالمكػػافع
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كقربػت
ٌ
كيقدـ لمـ كمكين عممية لم كمة اال الكتاب المطبكعع كعدـ تمكنمـ مف رائ كاقتنائػ ٌ

ال بكة الدكلية المساةات بيف الدعاة كيمما كانكاع كأينما نزلكاع كهذا يم ٌكنمـ مف معالجػة قمػايا
األمة التي ي يزاؿ الػبعض منمػا معمٌقػا بسػبب ايػاب التنسػيؽع كبعػد المسػاةات ( كمػيشع عبػد

الكؽع ََُِـع ص صُّعِّ).

كيممػػص مرعػػي ( مرعػػيع السػػيد مكمػػدع ََِٔـع ص ص ُِٖ )ُْٖ-تطبيقػػات
اإلةادة الدعكية مف المستكدمات التكنكلكجية ةي مجاؿ الدعكةا
دعكيا.
 لتاكة التكا ؿ الجيد بيف الداعية كالمدعكع بما يكقؽ أةمؿ النتائ المرجكة
ن

 م ارعاة الوركؽ الوردية بيف المدعكيفع كيث أف الوػركؽ الورديػة تبمػ أق ػح امػتالؼ لمػا
نظر يتساع رقعتمـ ككجممـ.
ةي جممكر المدعكيف نا
 اسػػتغالؿ تكنكلكجيػػا الكسػػائط المتعػػددة ةػػي تعمػػيـ الموػػاهيـ اإلسػػالمية كالمبػػاد العقائديػػةع
كالكقائؽ المجردةع كيث أنما تكتاج للح جمػد عقمػي كبيػر يسػتيعابما مػف قبػؿ المػدعكيف
ػػمح ا

ع كي اػػرك ةقػػد اسػػتمدـ الرسػػكؿ –

عمي ػ كسػػمـ -العديػػد مػػف الكسػػائط ل ػػرح

المواهيـ المجردة ممػؿ عرمػ الجػدم الميػت عمػح ال ػكابة ب ػرائ كلػك بػدينارع كيػرةض
ال كابة متعجبيف أن ميت كمقطكع األذفع بقكلمـ "يا رسكؿ ا
ةي ةما بالؾ كهػك ميػت " كبعػد تكػرار ع يقػر الرسػكؿ
تك يم للح أةماـ ال كابة رمكاف ا

ػمح ا

عميمـ ةيقكؿ " كا

عيبػا
لػك كػاف كيػان لكػاف ن

عميػ كسػمـ المعنػح المػراد
لف الدنيا أهكف عمػح ا

مػف

هػػذا عمػػيكـ "( مسػػمـع أبػػك الكسػػيف مسػػمـ ب ػف الكجػػاجعُٗٗٗـع ص ِٕٓٗ) كةػػي هػػذا
اسػػتمداـ لكسػػيمة هػػي "الجػػدم األسػػؾ الميػػت" ةػػي تك ػػيؿ معنػػح مجػػرد أي كهػػك " هػػك أف
الػػدنيا أهػػكف عمػػح ا

مػػف هػػذا الجػػدم عمػػيكـ " كلكػػف مبالغػػة ةػػي تك ػػيؿ المومػػكـ كتػػح

ي مكا بنسبة هذا المكاف ككجم الكقيقي للح المعنح المجرد.
 لتاكػػة الور ػػة لكػػؿ مػػدعك أف يػػتعمـ كةػػؽ المػػط الػػذاتي المػػاص بػ أم كةػػؽ سػػرعت هػػك
كقدرت العقمية ككقت المناسب لمتعميـ.
 تقػػديـ التغذيػػة الراجعػػة لممػػدعك ب ػػكؿ سػػري ع كتػػح يعػػرؼ المػػدعك أك الداعيػػة ةػػي أم
مسػػػتكل يقػػػؼ ا ف ع ممػػػؿ ت ػػػكيح اإلجابػػػات الماطئػػػة – اسػػػتكماؿ معمكمػػػة ناق ػػػة –
لعطائ

كرة لمعمكمة معينة ممؿ مريطة لمكقعة بدر ممال.
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 مساعدة المدعك أك الداعيػة معػان للػح الك ػكؿ لمسػتكل اإلتقػاف لممكتػكل المعػركض مػف
مالؿ لعادة العرض كايمتيارات المتعددة كاألن طة الممتموة.

 مسػػاعدة جممػػكر المػػدعكيف عمػػح الػػتعمـ ذم المعنػػح الػػذم يبقػػح أمػػرل طػػكيالن ةػػي ذاكػػرة
المتعمـ.

 مساعدة المػدعك عمػح الت ػكر كالتمميػؿ لػبعض األ ػيا كاألكػداث ةػي بيئتمػا
الكقيقية ع ممؿ ت ػكر الكػ كالعمػرة كت ػكر مكقعػة مػف المكاقػ  -أك مسػمؾ
مف مسالؾ اإلعجاز العممي ةي القردف الكريـ.
 جذب انتبال المدعكيف كالك ػكؿ بمػـ للػح أعمػح مسػتكيات التركيػز أمنػا عػرض المكتػكل
الدعكل.
كلقػػد اسػػتممر النبػػي
لمدمػػة الػػدعكة للػػح ا

ػػمح ا

عمي ػ كسػػمـ الكقػػت ةػػي دعػػكة قكم ػ اسػػتمما ارن سػػميمان

تعػػالحع ةقػػد بػػدأ النبػػي

ػػمح ا

استمرت الػدعكة السػرية مػالث سػنكاتع بػدأها النبػي
قكم كما أمر ا

عميػ كسػػمـ دعكتػ بمكػػة سػ ارنع كيػػث

ػمح ا

تعالحع كهذا مف كسف استممار النبػي

عميػ كسػمـ بػدعكة األقػربيف مػف

ػمح ا

عميػ كسػمـ لعن ػر الكقػتع

ةدعكة األقربيف لإلسالـ تعطي نتائ ليجابية ةي أكقات ق يرةع ةبعض األقػربيف أكلػح بت ػديق
ً
ً
يف" ( ال ع ار اُِْ)ع مـ أيمر النبػي
يرتى ىؾ ٍاألىق ىٍرًب ى
كاإليماف بدعكت ككمايت ع قاؿ تعالح ى"كأىنذ ٍر ىع ى
مح ا عمي كسمـ بالجمر بالدعكة (كمدافع رنا مكمد كسفع َُُِمف صَُْ).
كعف ابف عبػاس رمػي ا
مح ا

عنممػا قػاؿا لمػا نزلػتا كأنػذر ع ػيرتؾ األقػربيفنع

ػعد النبػي

عمي كسمـ عمح ال واع ةجعؿ ينادما "يا بني ةمػرع يػا بنػي عػدم"  -لبطػكف قػريش

 كتػػح اجتمعػكا ةجعػػؿ الرجػػؿ لذا لػػـ يسػػتط أف يمػػرج أرسػػؿ رسػػكي لينظػػر مػػا هػػكع ةجػػا أبػػكلمب كقريشع ةقاؿا "أرأيتكـ لك أمبرتكـ أف ميال بالكادم تريد أف تغير عمػيكـع أكنػتـ م ػدقي؟"
ػػدقاع قػاؿا "ةػاني نػذير لكػـ بػػيف يػدم عػذاب ػديد" ةقػاؿ أبػػك

قػالكاا نعػـع مػا جربنػا عميػؾ لي

لمبا تبا لؾ سائر اليكـع ألمذا جمعتنػا؟ ةنزلػتا تبػت يػدا أبػي لمػب كتػب مػا أانػح عنػ مالػ
كما كسبن( البمارمع أبك عبد ا
ككػػاف النبػػي

ػػمح ا

مكمد بف لسماعيؿع ُِِْقع رقـ َْٕٕعص ُُُ).
عمي ػ كسػػمـ يسػػتممر أكقػػات الػػدعكة للػػح ا

تعػػالح ةػػي مجػػاؿ

العباداتع ةوي ةريمة الكػ كػاف

ػمح ا

عميػ كسػمـ يعػرض نوسػ عمػح الكجػاج كيػدعكهـ

للح اإلسالـع ةبعػدما أعمػف النبػي

ػمح ا

عميػ كسػمـ دعكتػ ةػي السػنة الرابعػةع دعػا النػاس
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للح اإلسالـ ع ر سنيف يكاةي المكاسـ كؿ عػاـ يتبػ الكجػاج ةػي منػازلمـ ةػي المكاسػـ بعكػاظ
كمجنة كذم المجاز يدعكهـ للح أف يمنعكل كتح يبم رسػايت ربػ كلمػـ الجنػةع ةػال يجػد أكػدان
ين رل كي يجيب ع كتح لن ليس ؿ عف القبائػؿ كمنازلمػا كيقػكؿا يػا أيمػا النػاس قكلػكا ي للػ لي

ا

تومككا كتممككا بما العرب كتػذؿ لكػـ العجػـع كأبػك لمػب ك ار ل يقػكؿا ي تطيعػكل ةانػ

كاذبع ةيردكف عمح رسكؿ ا

مح ا

عميػ كسػمـ أقػبح الػردع كيكممكنػ كيجادلكنػ كيكمممػـ

كيػػدعكهـ للػػح ا ع ككػػاف مػػف القبائػػؿ الػػذيف أتػػاهـ رسػػكؿ ا
كعػرض نوسػ عمػػيمـا بنػػك عػػامر بػػف
ككنيوػػةع كمكػػث رسػػكؿ ا

ػػمح ا

ػاب

ػػمح ا

عمي ػ كسػػمـ كدعػػاهـ

ع ػعةع كمكػػارب بػػف م ػػوةع كةػزارةع كاسػػافع كمػػرةع
عمي ػ كسػػمـ بمكػػة كقت ػان يػػدعك القبائػػؿ للػػح ا

نوس ػ عمػػيمـع ةميسػػت قبيمػػة مػػف العػػرب تسػػتجيب ل ػ ع كتػػح أراد ا

كيعػػرض

لظمػػار دين ػ كن ػػر نبي ػ

كانجاز ما كعدلع ةساق للػح هػذا الكػي مػف األن ػار لمػا أراد ا

بػ مػف الكرامػةع ةػانتمح للػح

نور منمـ كهـ يكمقكف ربكسمـع ةجمس للػيمـ ةػدعاهـ للػح ا

كقػ أر عمػيمـ القػردفع ةاسػتجابكا

كلرسػػكل ة سػػرعكا كدمنػكا ك ػػدقكا ( ابػػف سػػعدع مكمػػد بػػف سػػعد بػػف منيػ الب ػػرم الزهػػرمع
الطبقات الكبرلع جُع ص ص ُِٔع ُِٕ).
كمف هنا ةكاجب عمح الدعاة ةي الع ر الكامر اسػتممار الكقػت ةػي مجػاؿ العبػادات
كال الة ممالنع ةيمكف لمداعية استممار كقت ايسػتراكة مػا بػيف ا ذاف كاإلقامػة ةػي الػدعكة للػح
ا ع كالتذكير ب هـ القمايا الكياتية ةػي كيػاة المسػمـع كمػا يمكػف لمػدعاة تم ػيص كقػت و
كػاؼ
لتمكؿ المسمميف بالمكعظة سكا أكاف بعد ال الة الموركمة أك مػا بػيف ا ذاف كاإلقامػة لمػدة
ي تزيد عف ممس ع رة دقيقة كتناكؿ المكمكعات التي تمس كياة اإلنساف المعا ر.
يتمػح ممػػا سػبؽ أف الػػدعكة للػح ا

تعػػالح تكتػاج للػػح كقػت كجمػػد كبيػر مػػف قبػػؿ

الممت ػػيف بمػػذا األمػػرع لػػذا كجػػب عمػػيمـ اسػػتممار أكقػػات الػػدعكة ةيمػػا هػػك مويػػد كنػػاة لموػػرد
كالمجتم ع كترؾ المسػائؿ الجدليػة التػي تعػكؽ كركػة الػدعكة كالػدعاة كالتػي ي تعػكد بنوػ عمػح
كػػؿ مػػف الوػػرد كالمجتمػ ع كهنػػاؾ الكميػػر مػػف العكامػػؿ التػػي تسػػاعد عمػػح اسػػتممار كقػػت الػػدعكةع
كمػػف تمػػؾ العكامػػؿا امتيػػار الكقػػت المناسػػب ألدا هػػذل المممػػةع كمراعػػاة أكػػكاؿ المػػدعكيفع
كاسػػتمداـ ةق ػ األكلكيػػات ةػػي المكتػػكل المطػػركحع كمسػػاهمة المطػػاب الػػدعكم ةػػي اإل ػػالح
ايجتماعيع كعمؿ الدعاة عمح كقاية ككماية المسمـ مػف المراةػات كاألكهػاـ التػي تمػي كقتػ ع
كالتعامؿ م التقنيات التكنكلكجية ةي مجاؿ الدعكة اإلسالمية.
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رابعاً :رؤية تربوية مكرتحة لليَوض باستجنار الوقت يف جمال العنل.
لقد اهتـ اإلسالـ بالعمػؿ الػذم يكقػؽ م ػالح المجتمػ اإلسػالمي بكجػ عػاـع كيكقػؽ
قما مطالب اإلنسػاف ككاجاتػ هػك كمػف يعػكلمـ بكجػ مػاصع لكػي يعػيش ةػي مجتمػ دمػف
تتكقؽ سعادت النوسيةع كأمن ايجتماعي.
لف مومػػكـ العمػػؿ ةػػي اإلسػػالـ يتس ػ لكػػؿ ن ػػاط يق ػػد ب ػ كج ػ ا
كاع ػال

كمدمػػة اإلسػػالـ

ػ ف المجتم ػ اإلسػػالمي كتكقيػػؽ م ػػالح اإلنسػػافع كمػػف هنػػا يتس ػ العمػػؿ لي ػػمؿ

األن ػػطة ايجتماعيػػة كايقت ػػادية كالسياسػػية كاألن ػػطة الوكريػػة كالعمميػػة كالتكنكلكجيػػةع للػػح
جانب العبادات الموركمة طالما أنما

درت عػف المػنم كالمنطمقػات اإلسػالمية (السػمالكطيع

نبيؿع ََِّـع ص ٗٔ).
كدكر العمؿ ةي المجتم ل جكانب عدة منماا أف اإلنسػاف العامػؿ يكوػي نوسػ كمػف
يعػػكؿ ذؿ الكاجػػةع ةيكػػكف عزي ػ ازن كريم ػان ي يكتػػاج للػػح أكػػد كي يمػػد يػػدل للػػح النػػاس أعطػػكل أك
منعكلع كما أف غؿ اليد بالعمؿ ال ػريؼ يبعػدها عػف تنػاكؿ المكرمػاتع كاف اليػد لذا لػـ ت ػغؿ

بالطاعػػة ػغمت بالمع ػػية ألنمػػا يبػػد كأف تعمػػؿع ةػػالوراغ مػػف العمػػؿ لػػيس كبػػاين عمػػح

ػػاكب

ةقطع بؿ يتناكؿ المجتم عمح قدر األيدم العاطمة عف العمؿع كةي هػذل الكالػة تتممػؼ تنميػة

المجتم ع كتسير القمقرمع لذا يمزـ العمؿ مف الجمات المسئكلة أك القادرة عمح أف تػكةر ةػرص
العمػػؿ لمقػػادريف عميػ ع لكػػؿ عمػػح كسػػب ممنتػ ع كمػػا ينبغػػي تػػدريب ال ػػباب عمػػح الممػػف التػػي
يزاكلكنما كتح يككنػكا رجػاين عػامميف يسػاهمكف ةػي تنميػة كطػنمـ كرةعػة ػ ن ع كمػا أف العمػؿ
المممػػر يجعػػؿ العامػػؿ متممق ػان بػػاألمالؽ الكسػػنة الوامػػمةع كهػػذا ممػػا يزيػػد ةػػي تقػػدـ المجتم ػ
كازدهارل كنمكل كرقي لنتاج (األميفع عمماف األميفعََِِـع ص ٖٓٓ).
كالعمػؿ النػاة طاعػة كعبػادة كقربػح

رب العػالميف (مالػدع مالػد مكمػػدع َُٗٗـع

صَّْ) كيبكد ذلؾ المعنح ما ركم أف أنس بف مالؾ قاؿا قػاؿ رسػكؿ ا

ػمح ا

عميػ ك

سمـا لف قامت الساعة كبيد أكدكـ ةسػيمة ةػاف اسػتطاع أف ي يقػكـ كتػح يغرسػما ةميوعػؿ (ابػف
كنبؿع أكمد بف كنبؿع د.تع ص ُُٗ).
كقبؿ الكديث عف كيوية استممار كقػت العمػؿ ينبغػي التعػرض ألبػرز مظػاهر مػياع
الكقت ةي مجاؿ العمؿع كهي كميرة مف أهمماا
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التسػػكيؼا كهػػك مػػف أمطػػر مظػػاهر مػػياع كقػػت العمػػؿع كسػػبب ةػػي الغالػػب اعتقػػاد
اإلنساف أن سيورغ ةي قابػؿ أيامػ مػف ال ػكااؿع كي ػوك ذهنػ مػف المكػدرات كالعكائػؽع كهػذا
كهـ ةكمما كبر سف اإلنسػافع زاد التزاماتػ ع كازدكػـ كقتػ ب عبػا جديػدة ك ػكااؿ كميػرةع كركم
أن قيؿ لعمر بف عبد العزيز كقد مس التعب مف كمرة العمؿا" أمر هذا العمؿ للػح الغػد" ةقػاؿا"
لقد أعياني عمؿ يكـ كاكد ةكيؼ لذا اجتم عمي عمؿ يكميف".
ن
ايػػاب المػػدؼا لذا مػػاع مػػف اإلنسػػاف هدةػػ ةػػال يعػػرؼ لكياتػػ اايػػة كي كجمػػة هػػػك
مكليماع ةمف الناس مف يمي هدة بيف أهداؼ كاتجاهات عدة ي يعرؼ ب يما يبدأع كعنػد أيمػا
ينتمػػيع ةتجػػدل يتمػػبط بػػيف اتجاهػػات عػػدة يمػػي بسػػببما كقػػت كميػػرع كلػػك كػػدد المػػر أهداة ػ
كاايت لق ر عمي الطريؽ كينتو بكقت كامالن مف اير أف يمي من

ي .

الجمػؿ بقيمػة الكقػتا كهػك كػذلؾ ي يقػؿ مطػ ارن عػف سػابقي ةمػك أ ػؿ كػؿ دةػة ةػي هػذا

األمػػر كمنب ػ كػػؿ سػػك ةي ػ ع ةالجمػػؿ بقيمػػة الكقػػت يجعػػؿ اإلنسػػاف يمػػدر ةػػي كقػػت العمػػؿ كي
يستممرل بالقدر الكاؼ (عميافع ربكي م طوحع ََِٓـع ص صٔٓعٕٓ).
يكع ظاهرة المرمرة دامؿ مكاف العمؿ ةيما بيف الربسا كالمربكسيف كالزمال كبعمػمـ
البعضع كالدمكؿ بالكديث ةي قمايا مت عبةع مما يترتب عمي عدـ التركيز بالنسػبة لػ دا أك
اإلنجاز كمف مـ مياع كقت العمؿ.
عػػدـ تػػكةر القػػدر المناسػػب مػػف اإلمكانيػػات كالتسػػميالت التػػي تسػػاعد عمػػح تيسػػير أدا
األعماؿ كتكةير قدر ممـ مف الكقت المتاح لمعمؿ.
يكع ظاهرة المجاممة كالكد المتبادؿ بيف العامميفا كت مير ذلؾ سمبيان عمح كقت العمؿ.

كجكد مجي ةي بيئة العمػؿا كاتجػال العػامميف للػح اتمػاذ النقػاش الكػاد كسػيمة لمتوػاهـ
كلجػكئمـ للػػح ال ػػياح ةػػي بعػػض األكيػػاف ممػػا يجعػػؿ العػػامميف ايػػر قػػادريف عمػػح التركيػػز ةػػي
العمؿ كهذا يتعارض م ايستممار الجيد لمكقت.
الزيارات المكتبيػة ا سػكا مػف جانػب األ ػدقا أك الػزمال كمػا يػرتبط بمػا مػف اسػتقباؿ
كمجاممة كالدمكؿ ةي أكاديث يمي معما جانػب كبيػر مػف الكقػت ( كػارنيغيع دايػؿع ََُِـع
ص ص ُِٕعُِٖ).
كمػػف الم ػكابط التػػي تسػػاعد عمػػح اسػػتممار كقػػت العمػػؿ الت ػزاـ العامػػؿ بانوػػاذ الككػػـ
ال رعيع ةالعامؿ هػك ةػرد ةػي المجتمػ ع كيقػكـ بعمػؿ مػا ل ػالح المجتمػ المسػمـع كالم ػمكة
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األكلح لممجتم اإلسالمي هي ايلتزاـ بالككـ ال رعي الذم رع ا سبكان كتعػالح كالت كيػد
كف ًبػػا ٍلمعر ً
ػت لًمنػ ً
كؼ
مػػف تنويػػذ هػػذا الككػػـ امتمػػاين لقكلػ تعػػالح " يكنػػتي ٍـ ىم ٍيػ ىػر أيمػ وػة أ ٍ
يم ًر ىجػ ٍ
ٍم ير ى ى ٍ ي
ػاس تىػ ي
ً
ىه ػ يؿ ا ٍل ًكتىػ ً
ػكف
ػف أ ٍ
ػاف ىم ٍي ػ ارن ل يمػػـ ِّم ػ ٍن يم يـ ا ٍل يم ٍب ًم ينػ ى
ػاب لى ىكػ ى
دمػ ى
ىكتىٍن ىمػ ٍػك ىف ىعػ ًػف ا ٍل يمن ىكػ ًػر ىكتي ٍب ًم ينػ ى
ػكف ًبالمٌ ػ ىكلىػ ٍػك ى
كأى ٍكمىػػريهـ ا ٍلوى ً
كف"( دؿ عمػرافا َُُ)ع كالككػػـ ال ػػرعي يك ػػي ب ػ دا العمػػؿ كايلت ػزاـ بنداب ػ
اسػقي ى
ى ي ي
كأككام ػ كقكانين ػ مػػا لػػـ تمػػالؼ ػػرع ا كسػػنة رسػػكل ػػمح ا عميػ كسػػمـ (طػػبشع مالػػد
مكمكدع ََِٗـع صّٓ).
كمما يساعد عمح استممار الكقت ةي مجاؿ العمؿ المكاةظػة عمػح كقػت العمػؿع ةكقػت
العمؿ ليس ممكان لمعامؿع لنما هك ممؾ لمجممكر كلممنظمة كلم ػمص الػذم يعمػؿ عنػدلع ةعميػ

أف يكرس كؿ جمدل ككقت لت دية العمؿ الػذم أككػؿ لليػ مػف مػالؿ كاجبػات عممػ المكػددع لػذا

ةاف اكتراـ مكاعيد العمػؿ تعتبػر مػف أهػـ كاجبػات العمػؿ كالسػعي نكػك تقدمػ كرةعتػ ع كمػف مػـ
السػػعي نكػػك النمػػك ايقت ػػادم الػػذم يػػبدم للػػح الرة ػاة ايجتمػػاعي (الم ػػاقيع عرسػػاف عبػػد
المطيؼع ََِّـع صٗٔ).
كتكديد األهداؼ كترتيب األكلكيػات ةػي العمػؿ مػف أهػـ العكامػؿ التػي تكقػؽ اسػتممار
كقت العمؿع ةعندما تكمر األعماؿ كتتطمب أكمر مف الكقت المتاح لدل اإلنسافع يجب تقيػيـ كػؿ
عمػؿ لمعرةػػة مػاذا نقػػكـ بػ ؟ كمػػاذا نتػرؾ؟ كتػػح ي نتػرؾ األهػػـ لنقػكـ بمػػا هػك أقػػؿ أهميػة منػ ع
ةتكديد األكلكيات كترتيب األهداؼ يمت ر الكمير مف الزمفع كيجعؿ اإلنساف يسػير عمػح مطػة
كامػػكة المعػػالـ بػػال قمػػؽ أك امػػطراب ( أبػػك مكسػػحع مالػػد عػػامر كسػػيفع َُُِـع ص ص
ػػػكي كم ٍكيػػػػام كممػ ً
ػػػؿ لًف ػػػػالى ًتي كينسػ ً
ب
ػػػاتي ًلمٌػػػػ ً ىر ِّ
ُُُعُُِ)ع م ػػػػداقان لقكلػػػػ تعػػػػالح " يقػ ٍ
ى ي
ى
ىى ى ى ىىى
يف"(األنعاـأُِ)ع
ا ٍل ىعالى ًم ى
كيبكػػد ذلػػؾ مػػا جػػا عػػف ابػػف عبػػاسا أف رسػػكؿ ا

ػػمح ا

عميػ كسػػمـ لمػػا بعػػث

معاذ بف جبؿ للح الػيمفع قػاؿا " لنػؾ تػ تي قكمػا أهػؿ كتػابع ةػادعمـ للػح ػمادة أف ي للػ لي
ا

كأني رسكؿ ا ع ةػاف هػـ أطػاعكؾ لػذلؾع ةػ عمممـ أف ا

عػز كجػؿ اةتػرض عمػيمـ ممػس

مكات ةي كؿ يكـ كليمةع ةاف أطػاعكا لػذلؾع ةػ عمممـ أف ا

ػدقة

عػز كجػؿ اةتػرض عمػيمـ

ةي أمكالمـ تبمذ مف أانيائمـ كترد ةي ةقرائمـع ةاف هـ أطاعكؾ لػذلؾع ةايػاؾ ككػرائـ أمػكالمـع
كاتؽ دعكة المظمكـع ةانما ليس بينما كبيف ا

عز كجؿ كجاب" (البمارمع أبػك عبػد ا

بف لسماعيؿع رقـُْٔٗع صُِٖ).
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كممػػا يسػػاعد عمػػح اسػػتممار الكقػػت ةػػي مجػػاؿ العمػػؿ التقميػػؿ مػػف األعمػػاؿ الركتينيػػةع
ةوػػي أعمػػاؿ اإلنسػػاف اليكميػػة يكاجػ الكميػػر مػػف األعمػػاؿ الركتينيػػة كالتػػي ت ػػكؿ قيمػػة بسػػيطة
لتكقيؽ األهداؼ العامةع كمف مـ ينبغي اإلقالؿ منما كميرناع كتح ي ؿ الوػرد للػح اسػتممار أكمػر
ةعاليػة لمكقػتع ةاإلنسػاف ةػي تعامالتػ كأعمالػ اليكميػة يكاجػ الكميػر مػف الم ػكالت التػي لمػا
وة التكرارع كمف مـ ةيجب عمي أف يم سياسة تممف لػ عػدـ تكػرار هػذل الم ػكالتع كاذا
تكررت يجب التنبػب بكمػ الكمػكؿ العمميػة لمػذل الم ػكالت كتػح يتالةػح أمرهػا بسػرعة كبيػرة (
عبد الجكادع مكمدع َََِـع ص صُْٕعُْٖع بت رؼ).
كذلؾ مف العكامؿ التي تساعد عمح استممار كقت العمػؿ تسػجيؿ الوػرد لمكقػت ككيويػة
قما كقت ع كذلػؾ بمػدؼ تزكيػد الوػرد بكقػائؽ كمعمكمػات عػف كقتػ ع كيتمػمف تسػجيؿ الكقػت
ر د كؿ األن طة التي يمارسما الوػرد ةػي ةتػرة زمنيػة معينػة كالكقػت الػذم يسػتغرق كػؿ ن ػاط
ةي تمؾ الوترةع كمف مـ القياـ بتكديد متكسطات الكقت الذم يقمي ةي كؿ ن اط بغيػة التعػرؼ
للػح األن ػطة التػػي تسػتغرؽ كقتػان أكمػػر ممػا هػك موػػركض مػف أجػؿ تقميػػؿ الكقػت الػذم يقمػػي

الورد ةي تمؾ األن طة ب ػكرة أكبػر كقػد يمكػف ايسػتغنا عنمػا أك التقميػؿ منمػاع كبػذلؾ يمكػف

لمورد أف يعيد تكزي كقت عمح األن طة كةقػان ألهميتمػا كدرجػة لسػمامما ةػي تكقيػؽ األهػداؼ(

الجريسع مالدع َََِـع ص صُُّعُِّ بت رؼ).

كمف العكامؿ التي تساعد عمح استممار كقت العمؿ التكجيػ الممنػي ل ةػراد ةػي مػك
ميكلمـ كاستعداداتمـ كقدراتمـع كالمتتبػ لمسػنة النبكيػة المطمػرة يالكػظ كيػؼ كػاف النبػي
ػكابت لمػا يويػدهـ كيناسػبمـ مػف ممػاـ كأدكارع ةقػاـ رسػكؿ ا

ػمح
ػمح

ا

عمي كسػمـ يكجػ

ا

عمي كسمـ بتكجيػ كػؿ مػف لديػ القػدرة عمػح تعمػيـ كتوقيػ ا مػريف بايوػادل لتمػؾ المممػةع

كتكجي مف يرل لدي القدرة عمح اإلمارة أك العمؿ العسكرمع بايوادل لمذل المممػةع كتكجيػ مػف
يرل لدي القدرة عمح تعمـ لغة اليمػكد لػتعمـ هػذل المغػة -كتػح يػ مف مكػرهـ-ع كتكجيػ كػؿ مػف
يػػػرل ةيػػػ القػػػدرة عمػػػح القيػػػاـ بعمػػػؿ مػػػا للػػػح القيػػػاـ بمػػػذا العمػػػؿ( القامػػػيع سػػػعيد لسػػػماعيؿع
ََِْـع صٖٖ).
كعف أنس بف مالؾع أف رجػال مػف األن ػار أتػح النبػي

ػمح ا

عميػ كسػمـ يسػ ل ع

ةقاؿا «أما ةي بيتؾ ي ؟» قاؿا بمحع كمػس نمػبس بعمػ كنبسػط بعمػ ع كقعػب ن ػرب ةيػ
مػػف المػػا ع قػػاؿا «ائتنػػي بممػػا»ع قػػاؿا ة تػػال بممػػاع ة مػػذهما رسػػكؿ ا
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بيدلع كقاؿا «مػف ي ػترم هػذيف؟» قػاؿ رجػؿا أنػاع دمػذهما بػدرهـع قػاؿا «مػف يزيػد عمػح درهػـ
مػرتيفع أك مالمػػا»ع قػػاؿ رجػػؿا أنػػا دمػػذهما بػػدرهميف ة عطاهمػػا ليػػالع كأمػػذ الػػدرهميف كأعطاهمػػا
األن ارمع كقاؿا «ا تر ب كػدهما طعامػا ةانبػذل للػح أهمػؾع كا ػتر بػا مر قػدكما ةػ تني بػ ع»ع
ة تال ب ع ة د ةيػ رسػكؿ ا

ػمح ا

عميػ كسػمـ عػكدا بيػدلع مػـ قػاؿ لػ ا «اذهػب ةاكتطػب

كب ػ ع كي أرينػػؾ ممسػػة ع ػػر يكمػػا»ع ةػػذهب الرجػػؿ يكتطػػب كيبي ػ ع ةجػػا كقػػد أ ػػاب ع ػػرة
دراهـع ةا ترل ببعمػما مكبػاع كببعمػما طعامػاع ةقػاؿ رسػكؿ ا

ػمح ا

عميػ كسػمـا " هػذا

مير لؾ مف أف تجي المس لة نكتػة ةػي كجمػؾ يػكـ القيامػةع لف المسػ لة ي ت ػمح لي لمالمػةا
لػػذم ةقػػر مػػدق ع أك لػػذم اػػرـ موظػ ع أك لػػذم دـ مكجػ " ( أبػػك داككدع سػػميماف بػػف األ ػػعثع
د.تع رقـُُْٔع صُٖ)ع ةوي هذا الكديث ال ريؼ تكجي ممنػي مػف النبػي

ػمح ا

عميػ

كسػػمـ لمػػذا الرجػػؿ كسػػب كاجت ػ الماديػػة كاسػػتعدادات ع كةػػي مػػك لمكانػػات المجتم ػ كالبيئػػة
المكيطة ب مف أ جار.
كمما يساعد عمح استممار كقت العمؿ تقسيـ األعمػاؿ كتكديػد امت ػاص كػؿ عامػؿ
بعممػ كتػػح يسػػتطي لنجػػازل كتوعيمػ كعػػدـ التقػػاعس ةيػ ع أمػػا عػػدـ تقسػػيـ العمػػؿ كقيػػاـ الوػػرد
بنوس ةي كؿ األعماؿ المنكطة بزمال ئ ع ةويػ هػدر لمكقػت ممػا يػبمر سػمبان عمػح تقػدـ اإلنتػاجع

سباؽ ةي هذا المجاؿع سكا ةي األمكر التي تتعمػؽ بػا مرة أـ الػدنياع ةوػي
كالمنم اإلسالمي ن
كمير مف ا يات أك األكاديث تبكد عمح تكديد امت ا ات المالئكة ةي أعمالمـع ةمػنمـ كممػة
ػات ِّمػػف ىبػ ٍػي ًف ىي ىد ٍيػ ً ىك ًمػ ٍػف
العػػرش كمػػنمـ مالئكػػة الركمػػةع كمالئكػػة العػػذابع قػػاؿ تعػػالح "لىػ ي يم ىعقِّ ىبػ ه
اد المٌػ ي
ىم ٍم ًوػ ً ىي ٍكوىظيكىنػ ي ًمػ ٍػف أ ٍىمػ ًػر المٌػ ً لًف المٌػ ى يى يي ىغ ِّيػ يػر ىمػػا ًبقىػ ٍػكوـ ىكتػػح يي ىغ ِّيػ يػركاٍ ىمػػا ًب ىٍنوي ًسػ ًم ٍـ ىكًا ىذا أ ىىر ى
ًً ً
و
"مػا ىي ٍم ًوػظي ًمػف قى ٍػك وؿ
ًبقى ٍكوـ ي
سك ان ةىالى ىم ىرد لى ي ىك ىما لى يمـ ِّمف يدكن مف ىكاؿ" (الرعداُُ)ع كقكل أيمػا ى

ً
يد"( ؽاُٖ).
يب ىع ًت ه
لًي لى ىد ٍي ىرًق ه
كيبكد ذلؾ المعنح ما جا عف أبػي هريػرة رمػي ا

عنػ ا أف رسػكؿ ا

عمي ػ كسػػمـع قػػاؿا " يتعػػاقبكف ةػػيكـا مالئكػػة بالميػػؿ كمالئكػػة بالنمػػارع كيجتمعػػكف ةػػي

ػمح ا
ػػالة

الع ر ك الة الوجرع مػـ يعػرج الػذيف بػاتكا ةػيكـ ةيسػ لمـ كهػك أعمػـ بكػـع ةيقػكؿا كيػؼ تػركتـ
عبػادم؟ ةيقكلػكفا تركنػاهـ كهػـ ي ػمكفع كأتينػاهـ كهػـ ي ػمكف"(البمارمع أبػك عبػد ا

مكمػػد

بف لسماعيؿع رقـٓٓٓع صُُٓ)ع كمف هنا ةمنجاح كؿ عمؿ يتطمػب تقسػيم كتكزيػ ممامػ
كأدكارل عمح أةراد العمؿ.
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كمف العكامؿ التي تساعد عمػح اسػتممار الكقػت ةػي مجػاؿ العمػؿ التوػكيض ال ػادر مػف
المدير أك رئيس المبسسةع كيعني التوػكيضا مػنح كػؽ اتمػاذ القػرار كسػمطة ممارسػة األعبػا
كمسػػئكليتما مػػف المسػػتكل األعمػػح للػػح المسػػتكل الػػذم دكن ػ مرتبػػة تنظيمي ػانع كيعتمػػد نجػػاح
التوكيض عمح تقديـ معمكمات كاممة عف المكمكعع كتكديد المسػئكليات ب ػكؿ كامػحع كتقػديـ

الن ػػح كلػػيس الكمػػكؿ كعػػدـ التعجػػؿ ةػػي اينتقػػادع كتػػرؾ المكمػػؼ أك الموػػكض ي ػػن القػػرار
بنوس ع كت جيع عمح مكاجمة األمكر الطارئة بنوس قبؿ العكدة للح رئيس ( كػارنيغيع دايػؿع
ََُِـع ص ص َُٓعَُٔ).
كيعد التوكيض أكد ايستراتيجيات التي تساعد عمح استممار كقت العمؿع كي سيما ةػي
المبسسات التعميمية ةمدير المدرسة يستطي توكيض ككيؿ المدرسة أك بعػض المعممػيف لمقيػاـ
بالمماـ الممتموةع كالتي تمػمف سػير العمميػة التعميميػة عمػح الكجػ األكمػؿع كمػا أف التوػكيض
يعد كسيمة تنظيمية ةعالة لتمكيؿ السمطات لممربكسيف دامؿ لطار مكدد لمـ بدقةع ممػا يػبدم
للػػح تكقيػػؽ التعػػاكف ةيمػػا بػػيف العػػامميف ةػػي تمػػؾ المبسسػػةع الػػذم تكػػكف نتيجت ػ تكقػػؽ أكبػػر
اإلنجازات بسمكلة كيسر( الككمكتع عمي كسف عميع َُِْـع صْٕ).
كيممػػص عميػػاف ( عميػػاف ربكػػي م ػػطوحع ََِٓـع ص صْٕ )ٕٔ-ةكائػػد اسػػتراتيجية
التوكيض ةي استممار كقت العمؿ ةي ما يميا
 يي ىم وكف اإلنساف مف لنجاز المزيد مف األعماؿع كتمبية مكاعيد اإلنجاز بسمكلة أكمر.
 م اركة العامميف كالتزاممـ بالعمؿ.
 يساعد عمح نمك قدرات العامميف كتطكرهـ.
 استغالؿ المكارد الب رية للح أق ح كد ممكف.
 يعطي الورد المزيد مف الكقت ألدا األعماؿ التي ي يستطي توكيمما.
كمػػف المػكابط التػػي تسػػاعد عمػػح تكقيػػؽ اسػػتممار كقػػت العمػػؿ طاعػػة الربسػػا كتنويػػذ
التعميمات الالزمة لكسف سير العمؿع كسػرعة اإلنجػازع كانسػجاـ القػ ارراتع ككاجػب الطاعػة مػف
ً
ً
ػكؿ
س ى
ُّمػا ال ًػذ ى
األمكر التي كث عميمػا اإلسػالـع قػاؿ تعػالح ى"يػا أىي ى
يعػكاٍ الر ي
يعػكاٍ المٌػ ى ىكأىط ي
دم ينػكاٍ أىط ي
يف ى
ً
و
ً
ً
س ً
ػكف ًبالمٌػ ً ىكا ٍل ىي ٍػكًـ
ػكؿ لًف يكنػتي ٍـ تي ٍب ًم ين ى
ىكأ ٍيكلًي األ ٍىم ًر من يك ٍـ ةىًاف تىىن ىاز ٍعتي ٍـ ةي ى ٍي ةى يردُّكلي لًلىح المٌػ ىكالر ي
ا ًمػ ً
ػػف تىػػػ ًٍكيالن" (النسػػػا اٗٓ)ع كالمق ػػػكد بػػػ كلي األمػػػر مػػػنكـ المسػػػئكلكف
ػػر ىذ ًلػ ى
سػ ي
ػػؾ ىم ٍيػ هػػر ىكأ ٍ
ىك ى
بػامتالؼ مسػػتكياتمـع سػكا كػانكا ككامػان أـ ربسػػا لداراتع كالطاعػػة تتممػؿ أيمػان ةػػي الكػػديث
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ال ػػػػػريؼ الػػػػػذم يكمػػػػػح كػػػػػدكد الطاعػػػػػة التػػػػػي أقرهػػػػػا اإلسػػػػػالـ ( طػػػػػبشع مالػػػػػد مكمػػػػػكدع
ََِٗعصْٓ)ع كعػػف ابػػف عمػػرع عػػف النبػػي

ػػمح ا

عمي ػ كسػػمـع أن ػ قػػاؿا "عمػػح المػػر

المسمـ السم كالطاعة ةيما أكب ككرلع لي أف يبمر بمع يةع ةاف أمر بمع يةع ةػال سػم كي
طاعة" (مسمـع أبك الكسيف مسمـ بف الكجاجع ُْٗٗـع رقـُّٖٗع صُْٗٔ).
كيتطمػػب يسػػتممار الكقػػت ةػػي مجػػاؿ العمػػؿ لتقػػاف العمػػؿ ةػػي كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجايت ػ ع
ةمكانة العمؿ ةي اإلسالـ تكتػؿ مسػاكة كبيػرة ةيػ ع كتػح لنػ يعتبػر الجانػب العممػي كالتطبيقػي
لكؿ مواهيم ع كأةكارل كعقيدت ك ريعت ع كلذلؾ اهتـ اإلسالـ بالعمؿ كجعم ةريمة عامػة عمػح
ُّكف لًلىػح ع ً
ػالًـ
سػتيىرد ى
سكلي ي ىكا ٍل يم ٍب ًم ين ى
المسمميفع قاؿ تعالح " ىكيق ًؿ ٍ
ى
كف ىك ى
س ىي ىرل الم ي ىع ىممى يك ٍـ ىك ىر ي
اع ىمميكا ةى ى
كف " (التكب ا َُٓ)ع كالعمؿ يعتبر بػذلؾ م ػد ارن أساسػيان
ا ٍل ىغ ٍي ًب ىكال ىم ى
اد ًة ةى يي ىن ِّب يئ يك ٍـ ًب ىما يك ٍنتي ٍـ تى ٍع ىممي ى
لجمي قيـ الكياةع بؿ لف هػذل القػيـ ي ت مػذ ممػمكنا كقيقيػان بػدكف العمػؿ المويػدع ةمػمالن قيمػة
اإليماف ي ت بح كقيقة لي بالعمؿ الذم يبكػدهاع كقيمػة العمػـ ي تتكقػؽ لي بتطبيقمػا ةػح كاقػ

الكياة( ممؼع السيد مكمد عبد ا ع ُٕٗٗـع ص ََِ).
كمف الن كص القردنية التي ت ير للح اإلتقاف ةي كؿ عمؿ يقػكـ بػ اإلنسػاف المسػمـ

ات لنػػػا ي ين ً
يف دم ينػػػكا كع ًمميػػػكا ال ػػػالًك ً
ً
ػػف ىع ىمػػػالن "
ىجػ ىػػر ىمػ ٍ
سػ ى
ػػف أ ٍ
مػػػي ي أ ٍ
ى
ى
ىك ى
قكلػػػ تعػػػالح " لف الىػػػذ ى ى

نػزغي ىب ٍيػ ىن يم ٍـ لف
اف ىي ى
س يف لف ال ٍيطى ى
(الكمؼا َّ)ع كقكل تعالحا " كيقؿ لِّ ًع ىب ًادم ىيقيكليكا الى ًتي ًه ىي أ ٍ
ىك ى
اف ىكػ ى ً
إلنسػ ً
ػاف ىعػ يػدكان ُّمب ًين ػان " (اإلس ػ ار ا ّٓ)ع ةا يػػات السػػابقةع كايرهػػا كميػػرع تكػػث
ال ػ ٍػيطى ى
ػاف ل ى
اإلنساف المسمـ عمػح ةعػؿ األكسػف كاألةمػؿ ةػي أم عمػؿ يقػكـ بػ ع سػكا أكػاف قػكين أـ ةعػالنع
كهذا ما أكدت السنة النبكية ال ريوةع ةوي الكديث أف النبي --قاؿا "لف ا -تعالح -يكػب

لذا عمػػؿ أكػػدكـ عمػػالن أف يتقنػػ " (البيمقػػحع أبػػك بكػػر أكمػػد بػػف الكسػػيفع َُٗٗـع ص ص
ّّْعّّٓ).

كيممػػػص عبػػػد العزيػػػز (عبػػػد العزيػػػزع مكمػػػد عبػػػد المطيػػػؼ عمػػػيعََِٔع ص ص
ُِٓعُّٓ) كيوية استممار الكقت ةي مجاؿ العمؿ مف مالؿ ما يميا
-

ااتنػػاـ أكقػػات الو ػراغ بالعمػػؿ المممػػر المويػػدع كيػػث لف الو ػراغ مػػف نعػػـ ا -تعػػالح -عمػػح
عبادلع قاؿا "نعمتاف مغبكف ةيمما كمير مف الناسع ال كة كالوراغ" (البمارمع أبػك عبػد
ا

مكمد بف لسػماعيؿع ُِِْقع جػػٓع صِّٕٓ)ع ةالػذم ي يسػتعمممما ةيمػا ينبغػيع

كةيما ممقا مف أجم ةقد ظمـ نوس ع كبذلؾ تنقمب النعمة للح نقمة.
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-

تنظػػيـ الكقػػت ككسػػف لدارت ػ ع ةينبغػػي لإلنسػػاف المسػػمـ أف يػػنظـ بػػيف الكاجبػػات كاألعمػػاؿ
الممتموة دينية كانت أك دنيكية؛ كتح ي يطغح بعمػما عمػح بعػضع كي يطغػح ايػر الممػـ
عمػػح الممػػـع كي الممػػـ عمػػح األهػػـع كي ايػػر المكقػػكت عمػػح المكقػػكتع ةمػػا كػػاف مطمكب ػان
ب وة عاجمة يجب أف يبادر ب كيبمر ما ليس ل

وة العجمػةع كمػا كػاف لػ كقػت مكػدد

يجب أف يوعم ةي كقت .
-

البعد عف م اكبة مف ي يعمـ قيمة الكقتع ةالبعد عف مميعي الكقت يعيف اإلنسػاف عمػح
المكاةظة عمح كقت ع كمعرةة كيوية استممارل ايستممار األكسػف ةػي مرمػاة ا -تعػالح-ع
كما يعكد عمي كعمح األمة بػالميرع ةػاف الػنوس الب ػرية تكػب مكاكػاة األةػراد كالتػ مر بمػـ
ليجابان كسمبانَ

-

عدـ التوكير ةيما كدث ةي المامي مػف سػك ايسػتغالؿ األممػؿ لػذلؾ الكقػت الػذم لػـ يعػد

ا ف ممك ػان لإلنسػػافع بػػؿ عمػػح اإلنسػػاف المسػػمـ أف يركػػز كػػؿ اهتمام ػ عمػػح كيويػػة تعظػػيـ

استغالل لمكقت الكاليع كايستوادة بتجربة المامي ةقػط ةػي تجنػب المسػاك التػي كػدمت
ةي استغالؿ ذلؾ الكقتع كةح تكسيف أسمكب ايستغالؿ الكالي عمح مك تمؾ التجربة.
-

عدـ السماح لسيطرة المستقبؿ بما ينطكم عميػ مػف امػكض كممػاكؼع أك أكهػاـ هالميػة
عمػػح اإلنجػػازات كالق ػ اررات الكاليػػة؛ ألف المسػػتقبؿ بيػػد ا

ككػػدلع كةػػح لطػػار عمم ػ ةقػػطع

ةاألةمؿ هك بذؿ كؿ ما يستطي اإلنساف أف يقكـ بػ ةػي كػدكد لمكاناتػ كقدراتػ الكاليػةع
بما تسمح ب األككاـ ال رعيةع تاركان النتػائ المسػتقبمية عمػح ا -عػز كجػؿ -ةمػك ككػدل
اكب القرار الكقيقي ةي

-

نما.

ايقتػػدا بالعممػػا الػػذيف أةػػادكا الب ػػرية ةػػي أعمػػار ق ػػيرةع ةػػاف أعمػػالمـ بممابػػة القػػدكة
العممية يستغالؿ لكظات العمر ةي الطاعػات كاألعمػاؿ الناةعػةع كمػا أنمػا التطبيػؽ العممػي
الذم يعيف اإلنساف عمح امتيار األكقات المناسبة لكؿ عمؿ مف األعماؿ.

-

عدـ اإلةراط ةي استمالؾ الكقت المباحع ةاإلسالـ ديف العمؿ كالمير كالن اط كالتقدـ
كايرتقا ع ذلؾ كويؿ ب ف يدة للح استممار أكقات العمؿ بما يعكد عمح المجتم ككؿ
بالنو
سػابقاع كلكػي يػتـ
ن
يتمح مما سبؽ أف هناؾ الكمير مف ممػيعات كقػت العمػؿ ذكرهػا الباكػث

القما عمػح تمػؾ الممػيعات يبػد مػف ايسػتممار األممػؿ لكقػت العمػؿع كمػف أهػـ العكامػؿ التػي
- ُْٕ -

رؤية تربوية للنهوض بمجاالت استثمار الوقت .....................................................................

تساعد عمح تكقيؽ استممار كقت العمؿا التزاـ العامػؿ بانوػاذ الككػـ ال ػرعيع كالمكاةظػة عمػح
كقت العمؿع كتكديد األهداؼ كترتيب األكلكيات ةي العمؿع كتسجيؿ الورد لمكقػت ككيويػة قمػا
كقتػػػ ع كالتكجيػػػ الممنػػػي ل ةػػػراد ةػػػي مػػػك ميػػػكلمـ كاتجاهػػػاتمـع كتقسػػػيـ األعمػػػاؿ كتكديػػػد
ايمت ا ػػاتع كالتوػػكيض ال ػػادر مػػف المػػدير أك رئػػيس المبسسػػةع كطاعػػة الربسػػا كتنويػػذ
التعميمات الالزمة لكسف سير العمؿع كاتقاف العمؿ ةي كؿ مجاؿ مف مجايت .
مامس ػانا ربيػػة تربكيػػة مقتركػػة لمنمػػكض باسػػتممار الكقػػت ةػػي مجػػاؿ العالقػػات اإلنسػػانية ةػػي

المجتم  .لف اإلنساف كائف اجتمػاعي بطبعػ ع لػذلؾ يجػب أف يعػيش كسػط جماعػة مػف النػاس
كي يستطي أف يعيش منوردانع كلذلؾ يسػعح دائمػان للػح لقامػة عالقػات لنسػانية مػ ايػرلع كهػذل

العالقػػات ت مػػذ الكميػػر مػػف الكقػػتع كلقػػد كػػرـ ا

عػػز كجػػؿ اإلنسػػاف كمنك ػ التقػػدير كايكت ػراـ

كاألمػػفع كرة ػ كرامت ػ كقيمت ػ ع كيػػث يظمػػر ذلػػؾ جمي ػان ةيمػػا تمػػمنت ا يػػات القردنيػػة الكريمػػة

كاألكاديػػث النبكيػػة ال ػػريوةع كذلػػؾ مػػف مػػالؿ كسػػف المعاممػػة كالػػدعكة للػػح التػػنلؼ كالمكبػػةع
ً ً
ِّ ً ً
اف ىينػ ىػزغي
ػف لًف ال ػ ٍػيطى ى
سػ ي
ػي أ ٍ
ىك ى
كتقكيػػة الػػركابط كالػػتالكـع قػػاؿ تعػػالح ى"كيقػػؿ لع ىبػػادم ىيقيكليػكاٍ التػػي هػ ى
اف لً ً
سً
اف ىع يد ٌكان ُّم ًبينان"(اإلس ار آّ)ع كمف األكاديث التػي تػدعك للػح ذلػؾ
ىب ٍي ىن يم ٍـ لًف ال ٍي ى
اف ىك ى
ط ى
إل ٍن ى
ما جا عف النعماف بف ب يرع قاؿا قاؿ رسكؿ ا

ػمح ا

عميػ كسػمـا "تػرل المػبمنيف ةػي

تراكممـ كتػكادهـ كتعػاطومـع كممػؿ الجسػدع لذا ا ػتكح عمػكا تػداعح لػ سػائر جسػدل بالسػمر
كالكمح" (البمارمع أبك عبد ا

مكمد بف لسماعيؿع ُِِْقع جػٓع رقـ َُُٔع صَُ).

ةالعالقات اإلنسانية تدؿ عمح كقيقة كجكد اإلنساف ككائف يرتبط بغيرل مف المممكقات
اإلنسانية األمرل بركابط ممتموةع كتن

عف كجكد عدة عالقات لنسانية تتواعؿ ةيما بينماع

كت ترؾ ب هداؼ م الح كاايات كبيئة كاكدةع كاف أقكل العالقات هي تمؾ التي تربط ةئات
األعماؿ كالم الح الم تركة( الوميتع دي عطية أكمدع َُِِـع ص صّْعّٓ).
كقبؿ الكديث عف كيوية استممار الكقت ةي مجاؿ العالقات اإلنسانيةع تجدر اإل ارة للح
أن مف المركرة ذكر أهـ مظاهر مياع الكقت ةي هذا المجاؿع كيممص ال اؿ تمؾ المظاهر
ةي ما يميا (ال اؿع أكمد مميؿع َُِْـع ص صْعٓ).
 اإلسراؼ ةي المباكات ةي مجاؿ العالقات اإلنسانيةا ممؿ كمرة الزيارات التي ت يب
الناس بالسنمة كالممؿ كايستمقاؿع ةمذا يدؿ عمح عدـ تقدير المر لقيمة كقت ع لذ ي
يوعؿ ذلؾ لي الوارغ الماكم الذم ي ي غم
- ِْٕ -
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 ةمكؿ الكالـا جا ةي الككمة" ما أكتي الرجؿ ارن مف ةمؿ لسان " ةما أكمر هذا
ال ر ةي هذا الزمافع ةقد كمر كالـ الناس كتح امب أةعالمـع كقد زاد ايستطراد

كتورغ كمير مف الناس لمككارات كتح تممح ةي الساعات الطكاؿع ةما أف تقمح
ال الة كتح نرل الناس كقد تجاذبكا أطراؼ الكديث.
 م ػػاكبة السػػوما ا لف ا تعػػالح نمػػح المػػبمنيف أف يبت ػكا السػػوما أم ػكالمـع م ػػية
مياعما ةي اير أبكابماع ةيقكؿ ى"كيى تي ٍبتيكاٍ ُّ
السوى ىما أ ٍىم ىػكالى يك يـ ال ًتػي ىج ىع ىػؿ المٌػ ي لى يك ٍػـ ًق ىيامػان
كاريزقيػ ي ً
ػكه ٍـ ىكقيكليػكاٍ لى يمػ ٍػـ قىػ ٍػكين م ٍع يركةػان"( النسػػا ٓ)ع ةمػػا بالػػؾ كالكقػػت مػػف
سػ ي
ػكه ٍـ ة ى
يمػػا ىكا ٍك ي
ىٍ
أممف كأامح مف الماؿع تمب السوما مف أ ػدقا السػك ع يمػيعكن عػف طيػب نوػس

منؾع رما بما ي نعكفع ةػاف مػف يوعػؿ ذلػؾ يكػكف سػويمان مػمممـ بػال ػؾ كيكػكف قػد
مػػي عمػػرلع كيبكػػد ذلػػؾ قكل ػ تعػػالح ى"كىيػ ٍػكىـ ىي ىعػ ُّ
ػض الظػػالً يـ ىعمىػػح ىي ىد ٍي ػ ً ىيقيػػك يؿ ىيػػا لى ٍيتىًنػػي
ىمػم ًني ىع ًػف ِّ
س ً
الػذ ٍك ًر
ات ىمذ ي
س ًبيالنع ىيا ىكٍيمىتىح لى ٍيتىًني لى ٍـ أىت ًم ٍذ ةيىال نان ىممًػيالنع لىقى ٍػد أ ى
كؿ ى
ٍت ىم ى الر ي
اف لً ٍ ً
نس ً
ػػاف ىمػػ يذكين" (الورقػػافا ِٕ)ِٗ-ع كقكلػػ تعػػالح
ىب ٍع ى
ػػاف ال ٍػػيطى ي
ػػد لً ٍذ ىجػػا ًني ىك ىك ى
إل ى
"األ ً
م يم ٍـ لً ىب ٍع و
ػيف" (الزمػرؼا ٕٔ)ع كعػف عائ ػة رمػي
ٍ
ض ىع يػد َك لًي ا ٍل يمت ًق ى
ىمال ىي ٍك ىم ًئ وذ ىب ٍع ي
ا

عنمػػاع قالػػتا سػػمعت النبػػي

ػػمح ا

عمي ػ كسػػمـع يقػػكؿا "األركاح جنػػكد مجنػػدة

ةمػػا تعػػارؼ منمػػا ائتمػػؼع كمػػا تنػػاكر منمػػا امتمؼ"(البمػػارمع أبػػك عبػػد ا

مكمػػد بػػف

لسماعيؿع ُِِْقع جػٓع رقـ ّّّٔع صُّّ).
كيػػرتبط باسػػتممار الكقػػت ةػػي مجػػاؿ العالقػػات اإلنسػػانية ال ػػعكر بالمسػػئكلية ايجتماعيػػةع
ةالمسػػئكلية ايجتماعيػػة تجعػػؿ اإلنسػػاف مسػػئكؿ عػػف الكيػػاة التػػي يتواعػػؿ معمػػاع كال ػػعكر بػ ف
الدنيا دار امتبار كابتال ع كؿ ذلؾ يجعؿ لمكياة قيمة أسػمح مػف أف يك ػر اإلنسػاف نوسػ ةػي
عالقات اجتماعية اير هادةةع ةالتربية اإلسالمية تربي النا

عمح أف ينظػر للػح كػؿ سػاعات

الكياة كلكظاتما عمح أنما أمانة ةػي عنقػ ع عميػ أف ي ػغمما ةػي الميػرع كتيربيػ عمػح أف يجػد
لذة نوسػية عظيمػة كممػا سػاهـ كسػابؽ ةػي عمػؿ الميػرع أك دةػ ال ػر عػف نوسػ كأمتػ ع كقػد

جعؿ ا التسابؽ ةي الميرات نابعان مف نيػة اإلنسػاف كهدةػ ككجمتػ ع قػاؿ تعػالح ى"كًل يك ٍّػؿ ًك ٍج ىمػ هة
ٍت ًب يكػـ المٌػ ي ج ًميعػان لًف المٌػ ى عمىػح يك ِّػؿ ى و ً
ات أ ٍىي ىف ما تى يككينكاٍ يػ ً
يهك مكلِّيما ةىاستىًبقيكاٍ ا ٍل ىم ٍير ً
ير"
ى
ى
ى
ٍ
ى يى ى
ػي قىػد ه
ى
ى
ي
ٍ
(البقػػرةا ُْٖ)ع كربػػط هػػذا التسػػابؽ بم ػػير اإلنسػػاف كيػػث ي ػ تي ا بجمي ػ الب ػػر كيعػػرؼ
جمي نياتمـ كعالقاتمـع لذلؾ ةاإلنساف مسئكؿ عف عالقات با مريف لف كانػت ميػ ارن أك ػ ارن (
- ّْٕ -
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نكالكمع عبد الركمفع ُٖٓٗـع ص صُٗٓعَُٔ).
كاهتمػػت التربيػػة اإلسػػالمية بتربيػػة الوػػرد المسػػمـ عمػػح تقػػدير المسػػئكلية ايجتماعيػػةع كالتػػي
تعتبػػر مػػركرة ةػػي المجتم ػ المسػػمـ الكامػػرع كهػػي تربيػػة تنوػػذ للػػح أعمػػاؽ م ػػيت ع ألنمػػا
تنا ػػد ةيػػ الجانػػب األمالقػػيع كتمنكػػ كعيػػان كب ػػ ارن بجكانػػب دكرل ايجتمػػاعيع كمػػا أف هػػػذل

التربيػػػة تسػػػتند للػػػح العبكديػػػة

(نػػػكاة ال م ػػػية)ع كالكريػػػة كايسػػػتقال ؿ كالكرامػػػة ( المكػػػكف

األمالقػػػي لم م ػػػية)ع لػػػذلؾ ةػػػاف المربػػػي المسػػػمـ مطالػػػب اليػػػكـ بتنميػػػة هػػػذل العنا ػػػر ةػػػي
م يات النش كال باب إلمراج جيؿ يتوانح ةي مدمة مجتمع ع كيسمر ذكا ل كقدراتػ لكػؿ
م ػػكالت ا مػػريف مػػف ككلػ ع كينمػػي عالقاتػ بػػالمكيط ايجتمػػاعي ممػػف ككلػ ( عمػػيع سػػعيد
لسماعيؿ كدمركفع ََِْـع ص ِِّ).
كممػػا يسػػاعد عمػػح اسػػتممار الكقػػت ةػػي مجػػاؿ العالقػػات اإلنسػػانية العامػػة مدمػػة ا مػػريفع
كيق ػػد بمػػا لتمػػاـ ممػػاـ ا مػػريف بتوػػاف كالت ػزاـ دكف ت ػراخ أك تكاسػػؿ أك للقػػا أم ػػي عمػػح
عاتؽ ا مريفع كدكف استجدا رما أكدع ةالذيف ي عركف بالميؽ كايمتناؽ هـ مف يمػدركف
كقتمـ ةي مكاكلة معرةة انطباعات الغير عنمـ كاسػتجدا رمػاهـع ةػال بػد مػف مدمػة ا مػريف
أف تككف نابعة مف يقيف كنزعة داممية موادها أف هذا األمر يقرب اإلنساف للح ا

عػز كجػؿ (

عميع هياـع َُِٗـع صُٖ).
كممػػػا يسػػػاعد عمػػػح اسػػػتممار الكقػػػت ةػػػي مجػػػاؿ

العالقػػػات اإل نسػػػانية العامػػػة تقػػػديـ
ػت لًمنػ ً
كف
ىم ٍيػ ىػر أيمػ وػة أ ٍ
يم ًر ىجػ ٍ
ٍم ير ى
ػاس تى ػ ي
ىه ػ يؿ ا ٍل ًكتىػ ً
ػاف ىم ٍي ػ ارن ل يمػػـ ِّم ػ ٍن يم يـ
أٍ
ػاب لى ىكػ ى

الن ػػيكة للػػح ا مػػريف بكػػب كامػػالصع قػػاؿ تعػػالح " يكنػػتي ٍـ
ً
ًبػػا ٍلمعر ً
ػف
دمػ ى
كؼ ىكتىٍن ىمػ ٍػك ىف ىعػ ًػف ا ٍل يمن ىكػ ًػر ىكتي ٍب ًم ينػ ى
ى ٍي
ػكف ًبالمٌ ػ ىكلىػ ٍػك ى
كف كأى ٍكمىريهـ ا ٍلوى ً
ً
كف"( دؿ عمرافا َُُ)ع كجا ةي الكديث ال ػريؼ عػف تمػيـ الػدارم
اسقي ى
ا ٍل يم ٍبم ين ى ى ي ي
أف النبي مح ا عميػ كسػمـع قػاؿا "الػديف الن ػيكة" قمنػاا لمػف؟ قػاؿا " كلكتابػ كلرسػكل

كألئمػػػة المسػػػمميف كعػػػامتمـ" (مسػػػمـع أبػػػك الكسػػػيف مسػػػمـ بػػػف الكجػػػاجع ُْٗٗع رقػػػـٓٗع
صْٕ).
ةالن يكة بمطؼ كأدب كرةؽ يممف بدرجة كبيرة استجابة المن كح لمن ػيكة كتػكةير
الكقت بػيف ا مػريف ةػي تكقيػؽ مػا يػدعك لليػ النا ػحع كذلػؾ ألف قبػكؿ الن ػح كوػتح البػابع
كالباب ي يوتح لي بموتاح مناسبع كالمن كح امرب ل قمب قد أامؽ عند مس لة ق ر ةيمػا لف
كانػػػت أمػػػ ارن مطمكبػػػان لم ػػػارعع أك كقػػػ ةيمػػػا لف كانػػػت أمػػػ ارن ممنكعػػػان مػػػف ال ػػػارعع ككتػػػح يتػػػرؾ
- ْْٕ -
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المن كح األمر أك يوعم ي بد ل مف انوتاح قمب ل ع كي بػد لمػذا القمػب مػف موتػاحع كلػف تجػد
ل موتاكان أكسف كي أقرب مػف لطػؼ ةػي الن ػحع كأدب ةػي الػكعظع كرةػؽ ةػي الكػديث ( عطػا

ا ع نعيـ مكمد عكضع َُِّـع صٗ)ع كيبكػد النبػي
عػػف النبػػي

ػػمح ا

ػمح ا

عميػ كسػمـ ذلػؾ ةعػف أنػس

عمي ػ كسػػمـ قػػاؿ "مػػا كػػاف الرةػػؽ ةػػي ػػي لي زانػ كي كػػاف الوكػػش ةػػي
مكمدع ُٖٔٗـع رقـّٕٗع صُٔ).

ي قط لي ان "( القماعيع أبك عبد ا

كالعمػػػؿ عمػػػح مكاجمػػػة ال ػػػائعات ةػػػي المجتمػػػ يكقػػػؽ اسػػػتممار الكقػػػت ةػػػي مجػػػاؿ
العالقات اإلنسانيةع ةال ائعات ةي المجتم كانت ارها مػف أهػـ العكامػؿ التػي تمػي الكقػت ةػي
تكقيػػػؽ التنميػػػة كالتقػػػدـ كدةػػػ عجمػػػة اإلنتػػػاجع كتكقيػػػؽ عالقػػػات أكمػػػر دةئػػػان ةػػػي المجتمػػػ ع
ةبال ػػائعات تتعطػػؿ كمي ػ ارن مػػف م ػػالح الم ػكاطنيف ممػػا يمػػي عمػػيمـ أكقػػاتمـ ةػػي تكقيػػؽ مػػا

ي ػػبكف للي ػ ع كمػػف مػػـ ةمكاجمػػة تمػػؾ ال ػػائعات تػػكةر الكميػػر مػػف الكقػػت ةػػي لنجػػاز المممػػات

ايجتماعيػػةع ةال ػػائعات مػػف األقػكاؿ المػػارة كنقػػؿ الكػكادث الكاذبػػة كالتػػركي كالتمميػػد ل ةكػػار
دم ينػكا لًف
ُّمػا ال ًػذ ى
السيئة تمر مر ارن كبي ارن بالمجتم كبالعالقػات ايجتماعيػةع قػاؿ تعػالح ى"يػا أىي ى
يف ى
ػػػة ةىتي ػػػػ ًبككا عمىػػػػح مػػػػا ةىع ٍمػػػػتيـ ىنػ ً
ػػػؽ ًب ىنبػػػػو ةىتىبي ينػػػػكا أىف تي ً ػػػػيبكا قىكمػػػػان ًبجمالىػ و
ً
يف"
ػػػاد ًم ى
ٍ ي ى
ى
ىجػػػػا يك ٍـ ةىاسػ ه ى
ي ٍ
ىى
ى ى ٍ

(الكجراتأ)ع كعف ابف عمرا أف رسكؿ ا

أف يػػرم عينيػ مػػا لػػـ تر"(البمػػارمع أبػػك عبػػد ا
صّْ)ع كعف أبي هريرةع قاؿا قاؿ رسكؿ ا

مح ا

عميػ كسػمـع قػاؿا "لف مػف أةػرل الوػرل

مكمػػد بػػف لسػػماعيؿع ُِِْقع رقػػـَّْٕع
مح ا

عميػ كسػمـا "ليػاكـ كالظػف ةػاف الظػف

أكػذب الكػػديث كي تجسسػكاع كي تكسسػكاع كي تباامػكاع كككنػكا لمكانػػا"(البمػارمع أبػػك عبػػد ا
مكمد بف لسماعيؿع ُِِْقع رقـُّْٓع صُٗ).
كبنا عمح ذلؾ يجب عمح كؿ ةرد ةي المجتم أف يستغؿ لمكانيات ع كيكظػؼ قدراتػ
كي كف طاقات ع مف أجؿ القما عمح ال ائعات ككأدهاع كالتعاكف م الجمػات الممت ػة لمكػد
مف انت ار كترديد ال ائعات كمكاةكتماع كذلؾ لما تممم مف مطكرة عمح المجتمػ ع كهػي بمبمػة
لككدة ؼ المجتم كن ػر ل كقػاد كزرع لمكراهيػة كاة ػا و لمكسػد كت ػجي عمػح الكػذب ككػؿ
ذلػػؾ مػػف ػ ن أف يمػػي عمػػح المجتم ػ كعمػػح الم ػكاطنيف ةي ػ أكقػػاتمـ ( عقيػػؿع كسػػيف بػػف
ديؽ كسيفع ُِْٗقع صُِ).
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كمػػف أهػػـ العكامػػؿ التػػي تكقػػؽ اسػػتممار الكقػػت ةػػي العالقػػات اإلنسػػانيةع التعػػاكف بػػيف
أةراد المجتم الكاكد ةمف مالؿ التعاكف بيف النػاس يسػتطيعكا أف يكققػكا مػا ي ػبكف لليػ مػف
أهػػداؼ ةػػي أقػػؿ كقػػت ممكػػفع ألف الوػػرد ي يسػػتطي أف يكقػػؽ ذلػػؾ ككػػدلع تمام ػان كمػػا أف اليػػد
الكاكػػدة ي تسػػتطي أف ت ػػوؽ لي لذا انمػػمت لليمػػا اليػػد األمػػرلع ةمػػك لػػـ يتعػػاكف النػػاس ةيمػػا

بيػػنمـ عمػػح أمػػكر كيػػاتمـ لمػػا اسػػتطاعكا أف يػ كمكا أك ي ػػربكا أك يمبسػكا أك يسػػكنكا أك يتمتعػكا
ب م نعمة ةي هذل الكياةع ةكؿ يقكـ بجمد مػركرم كيػبدم دك ارن يممػؿ كمقػة ي انػح عنمػا ةػي
العمؿع أم أنمػـ يتعػاكنكف ةيمػا بيػنمـ ةػي سػبيؿ دةػ عجمػة الكيػاةع كلػك لػـ يتعػاكنكا أل ػيبت

الكيػػاة بال ػػمؿ كتكقوػػت كركتمػػاع كمػػف أجػػؿ ذلػػؾ كػػث الق ػردف الكػػريـ عمػػح التعػػاكف ( زقػػزكؽع

ػاكينكا
ػاكينكا ىعمىػػح ا ٍل ًبػ ِّػر ىكالت ٍقػ ىػكل ىكىي تى ىعػ ى
مكمػػكد كمػػدمع ََِّـع ص ص ُِٔعُِٕ) "  ...ىكتى ىعػ ى
يد ا ٍل ًعقى ً
ىعمىح ًٍ
اإل مًٍـ ىكا ٍل يع ٍد ىك ً
اب(".المائدةا ِ).
اف ىكاتقيكا الم ى لًف الم ى ى ًد ي
قػػاؿ ابػػف كميػػر ةػي معنػػح ا يػػة السػػابقة ا " يػ مر تعػػالح عبػػادل بالمعاكنػػة عمػػح ةعػػؿ

الميػرات كهػػك البػػر كتػػرؾ المنكػراتع كهػػك التقػػكل كينمػػاهـ عػػف التنا ػػر عمػػح الباطػػؿ كالتعػػاكف
عمح المنمـ كالمكارـع قاؿ ابف جريػرا اإلمػـ تػرؾ مػا أمػر ا
ا

بوعمػ كالعػدكاف مجػاكزة مػا ةػرض

عمػػيكـ ةػػي أنوسػػكـ كةػػي ايػػركـ (ابػػف كميػػرع عمػػاد الػػديف أبػػي الوػػدا لسػػماعيؿ بػػف كميػػر

القر ي الدم قيع ََِِـعجّع ص ٖ).
كمف العكامؿ التي تكقؽ استممار الكقت ةي مجاؿ العالقػات اإلنسػانية ػعكر الوػرد
باإليجابية تجال ما يمػر بػ ا مػريف ةػي المجتمػ مػف م ػكالتع ةمػذا ال ػعكر يمػمف النجػاح
ةػػػي كػػػؿ الم ػػػكالت التػػػي يكاجممػػػا أةػػػراد المجتمػػػ ةػػػي أقػػػؿ كقػػػتع كيعػػػرؼ الػػػبعض "ال ػػػعكر
باإليجابية" ب نماا تقديـ الكمكؿ لكؿ ما يكاجم اإلنساف مف م كالتع كلكؿ ما يمػكر ةػي نوسػ
مػف تسػابيت ةمػػي ي تتػرؾ قا ػػدان بػال جػكابع كمػػف مػـ ةػػاف ال ػمص اإليجػابي هػػك ذلػؾ الػػذم

يسػػتطي أف يكاج ػ الم ػػكالت كال ػػعكبات التػػي ككل ػ بايجابيػػة بػػدين مػػف السػػمبية كالالمبػػايل

(المميجيع يعقكبع ُٖٓٗـع ص ٔٓ).

كتتميػػػز ال م ػػػية المسػػػممة باإليجابيػػػة كالتواعػػػؿ مػػػ أكػػػداث المجتمػػػ كم ػػػكالت
كمكاكلة كم كمكؿ تناسب تمؾ الم كالتع لذلؾ ةاف اإلسػالـ يربػي أتباعػ عمػح التواعػؿ مػ
المجتمػ ع كعػػدـ التمػرب مػػف المسػػئكليات المنكطػػة بػ تجػػال مجتمعػ ع كمػػف مػػـ ةػػاف المسػػمـ ي
يقبؿ السمكؾ اينمزامػي الػذم يتمػرب مػف دكرل ةػي أن ػطة المجتمػ كمكاجمػة ال ػعكبات التػي
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الوعالة ةي نوكس أبنائ مػف مػالؿ العطػا
تكاجم ع ألف اإلسالـ بمبادئ يربي الركح اإليجابية ك ن
كالم اركة كالتناةس ةي الميراتع قاؿ تعالح "كلً يك ٍّؿ ًك ٍجم هة يهػك مكلِّيمػا ةىاسػتىًبقيكاٍ ا ٍل ىم ٍيػر ً
ػف ىمػا
ات أ ٍىي ى
ٍ
ى ى يى ى
ى
و ً
ً
ً ً
ير" ( البقرةا ُْٖ).
تى يككينكاٍ ىي ٍت ًب يك يـ المٌ ي ىجميعان لف المٌ ى ىعمىح يك ِّؿ ى ٍي قىد ه
كيذكر قنديؿ ( أنيسةع قنديؿع ََُِـع ص صُْعِْ) كسائؿ كأساليب لكيوية استممار

الكقت ةي مجاؿ العالقات اإلنسانية منما ما يميا

 اتباع المباد كالقيـ األمالقية اإلسالمية السامية ةي جمي الت ػرةات لقكلػ تعػالح "ةى ًب ىمػا
ػت ةىظٌ ػان ىامًػػيظى ا ٍل ىق ٍمػ ً
ؼ ىع ػ ٍن يم ٍـ
ػب يى نوى ُّ
م ػكاٍ ًمػ ٍػف ىك ٍكلًػ ى
ػاع ي
ػت لى يمػ ٍػـ ىكلىػ ٍػك يكنػ ى
ػف المٌ ػ ً لًنػ ى
ىر ٍك ىمػ وػة ِّمػ ى
ػؾ ةىػ ٍ
اسػتى ٍغ ًو ٍر لى يمػ ٍػـ ىك ى ً
يف"
ػت ةىتىىككػ ٍػؿ ىعمىػح المٌػ ً لًف المٌػ ى يي ًكػ ُّ
ػاك ٍريه ٍـ ًةػػي األ ٍىم ًػر ةىػًا ىذا ىع ىزٍم ى
ػب ا ٍل يمتىػ ىػكِّكمً ى
ىك ٍ
(دؿ عمرافا ُٗٓ).

 ايكتراـ المتبادؿ بيف أةراد المجتم مما يكيطكف ب كالم اركة الكجدانية ةي ممتمؼ
المكاقؼ كالظركؼ.
 ايهتماـ بم كالت ا مريف كاكتراـ درائمـ كراباتمـ ك عكرهـ كتقدير ظركةمـ.
 تكةير الجك المناسب عند التعامؿ م ا مريف.
 تقدير ا مريف نوسيان ككجدانيان.

 مراعاة الوركؽ الوردية عند التعامؿ م ا مريف ةكؿ لنساف يناسب أسمكب يمتمؼ عف
ا مريف ةي التعامؿ.
 ايلتزاـ اينوعالي كمبط النوس كعدـ التمكر ةي مكاجمة المكاقؼ الع بية.
 مساعدة ا مريف ةي كؿ م كالتمـع كتقديـ الن ائح المناسبة كالمساعدات الممكنة
لمـ.
كيممص عبد المادم ( عبد المادمع مكمد الب ير مكمدع ََِٖع ص صْٓ-
ٔٓ) كيوية استممار الكقت ةي العالقات اإلنسانية العامة مف مالؿ ما يميا
الكركة المادةةا كهي أف تككف كقت العالقات اإلنسانية العامة هادةة باإل الح أك السعي
بيف الناس بالميرع لما دعكة أك مجالسة أك تعميمان أك عمالن لكسب.

ممالطػػة ال ػػالكيفا ةعمػػح اإلنسػػاف عامػػة كالمسػػمـ ما ػػة أف يمػػالط النػػاس كيتميػػر الجمػػيس
ال الح الذم ي ب بالمسؾع كيكذر الجميس السك الذم ي ب بناة ،الكيرع ةعف بػردة بػف أبػي
مكسحع عػف أبيػ رمػي ا

عنػ ع قػاؿا قػاؿ رسػكؿ ا
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ال الح كالجميس السك ع كممؿ

اكب المسؾ ككير الكدادع ي يعػدمؾ مػف

ػاكب المسػؾ لمػا

ت ػػػتري ع أك تجػػػد ريكػػػ ع ككيػػػر الكػػػداد يكػػػرؽ بػػػدنؾع أك مكبػػػؾع أك تجػػػد منػػػ ريكػػػا مبيمػػػة»
(البمارمع أبك عبد ا

مكمد بف لسماعيؿع ُِِْقع رقـ ِِٖٔع ص ّٔ).

كامػح مػػف الكػػديث السػػابؽ أف الكقػػت يجػب أف يسػػتغؿ ةػػي الميػػر كي يمػػاع ةيمػػا ي
ينوػ ع ةػػالجميس ال ػػالح هػػك الػػذم يمػالن كقػػت اإلنسػػاف بال ػػالح مػػف القػػكؿ كالوعػؿع كالجمػػيس

السك هك الذم يجر اإل نساف للح المزالؽ كالممالؾ.

مسػػاعدة النػػاس كقمػػا كاجػػاتمـع ةالرسػػكؿ
ك الح السعي ةي كاجة الناس ةقد سئؿ رسكؿ ا
للح ا

ػػمح ا
مح ا

عمي ػ كسػػمـ ينب ػ للػػح الميػػر
عمي كسػمـ عػف أةمػؿ األعمػاؿ

تعالح؟ ةقاؿا «مف أدمػؿ عمػح مػبمف سػرك ار لمػا أف أطعمػ مػف جػكع كامػا قمػح عنػ

دينػا كامػا يػػنوس عنػ كربػػة مػف كػرب الػػدنيا نوػس ا
تجاكز عف معسر ظم ا
كاجت ػ مبػػت ا

عنػ كػرب ا مػرةع كمػػف أنظػر مكسػ ار أك

يػكـ ي ظػؿ لي ظمػ ع كمػف م ػح مػ أميػ ةػي ناكيػة القريػة لتمبػت

عػػز كجػػؿ قدم ػ يػػكـ تػػزكؿ األقػػداـع كألف يم ػػي أكػػدكـ م ػ أمي ػ ةػػي قمػػا

كاجتػػػ أةمػػػؿ مػػػف أف يعتكػػػؼ ةػػػي مسػػػجدم هػػػذا ػػػمريف  -كأ ػػػار با ػػػبع  -أي أمبػػػركـ
ب راركـ؟» قالكاا بمح يا رسكؿ ا  .قاؿا «الذم ينزؿ ككدل كيمنػ رةػدل كيجمػد عبػدل" (الكػاكـع
أبك عبػد ا

النيسابكرمع َُٗٗـع المستدرؾعرقـَٕٕٔع صََّ)

معرةة قيمة الكقت كأهميت ةي العالقات اإلنسانية كاستممارل ةيما هك مويد كناة
ألبنا المجتم الذم يعيش ةي .
يتمػػح ممػػا سػػبؽ أف العالقػػات اإلنسػػانية العامػػة مػػف أهػػـ مجػػايت اسػػتممار الكقػػتع
ةمػف مػالؿ تمػػؾ العالقػات قػػد يسػتويد اإلنسػػاف مػف كقتػ أك يمسػػرلع لػذلؾ مػػف المػركرم اتبػػاع
العكامؿ التي تسػاعد عمػح اسػتممار كقػت العالقػات اإلنسػانية كايسػتوادة منمػا قػدر المسػتطاعع
كمػػف أهػػـ العكامػػؿ التػػي تسػػاعد عمػػح اسػػتممار كقػػت العالقػػات اإلنسػػانيةا ال ػػعكر بالمسػػئكلية
ايجتماعيػػةع كمدمػػة ا مػػريفع كتقػػديـ الن ػػيكة للػػح ا مػػريف بكػػب كامػػالصع كالعمػػؿ عمػػح
مكاجمة ال ائعات ةي المجتم ع كالتعاكف بيف أةراد المجتمػ الكاكػدع كال ػعكر باإليجابيػة تجػال
ما يمر ب ا مريف ةي المجتم مف م كالت.
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خامتة:
-

يعد مومكـ الكقت مومكمان اير مكدد المعنحع كلذلؾ ي تكجد ربية أكادية لمعنالع ةالمعنح

-

يعرؼ البعض الكقت ب ن ميداف الكياةع كميداف كجكد اإلنسافع كساكة ظم كبقائ

يرتبط بالسياؽ الذم تستمدـ ةي مومكـ الكقت.

كنوع كانتواع ع كيرل دمركف أف الكياة هي الكقت كيث أف كركة الكائف الكي تنتمي
بانتما أجم الذم يعيشع ةانقما كيات نتيجة مبا رة ينتما المدة الزمنية المتاكة
ل ةي هذل الدنيا.
-

لف الكقت نعمة عظيمة ي تعد كي تك حع ألن يممؿ كياة اإلنسافع ةما كياة اإلنساف لي
تمؾ األياـ كالميالي التي يكياها عمح كج األرض.

-

مف عالمات نجاح المر مكاةظت عمح الكقتع كاستمدام بطرؽ

كيكة سميمةع ةيما

الوائدة كالعمؿ الناة .
-

يرتبط الكقت بالورائض كال عائر الدينيةع ةعبادة المبمف التي تتممؿ ةي لقامة ال الة
كأدا الزكاة كال ياـ كالك لما

-

مة كميقة بالكقت.

أكؿ مجاؿ مف مجايت مف استممار الكقتا مجاؿ العمـ كالمعرةةع كلقد كث اإلسالـ عمح
العمـ كطمب كاعتنح ب عناية كبيرةع ةالعمـ كالمعرةة أعمح كظيوة لإلنساف ةي الكجكد.

-

ممتا

قدـ الباكث ربية تربكية مقتركة لمنمكض باستممار كقت العمـ كالمعرةة
ن
ايستمرارية ةي طمب العمـ كالمعرةةع كالعمؿ عمح ن ر العمـ كالمعرةةع كايجتماد ةي كؿ

مجايت الكياة العمميةع كالدعكة للح التوكرع كامارة الداةعية لدل المتعمـع كالتواعؿ بيف
الطالب ةي مكمكع الدرسع كالتمطيط الجيد لكقت الدرسع كادارة ال ؼ كمبط ع
كالتكجي اإلر ادم الطالبيع كتككيف عالقات قكية م المعمميف كالطالبع كايهتماـ بمبدأ
التربية الذاتية.
-

ماني مجاؿ مف مجايت استممار الكقتا مجاؿ الدعكة كالتبمي ع ةالدعكة للح ا
كظيوة األنبيا الذيف هـ ميرة ا
األنبيا

مف العمما

كأةممما للح ا

هي

مف عبادلع كسورابل للح ممق ع كهي مممة كرمة

العامميفع كالدعاة الممم يف مف بعدهـع كهي أكسف األعماؿ

بعد اإليمافع كالتزاـ منمج .
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-

قدـ الباكث ربية تربكية مقتركة لمنمكض باستممار كقت الدعكة كالتبمي
ن

ممتا امتيار

الكقت المناسب ألدا هذل المممةع كمراعاة أككاؿ المدعكيفع كاستمداـ ةق األكلكيات ةي
المكتكل المطركحع كمساهمة المطاب الدعكم ةي اإل الح ايجتماعيع كعمؿ الدعاة
عمح كقاية ككماية المسمـ مف المراةات كاألكهاـ التي تمي كقت ع كالتعامؿ م التقنيات
التكنكلكجية ةي مجاؿ الدعكة اإلسالمية.
-

مالث مجاؿ مف مجايت الكقت مجاؿ العمؿع كقد اهتـ اإلسالـ بالعمؿ الذم يكقؽ م الح
المجتم اإلسالمي بكج عاـع كيكقؽ قما مطالب اإلنساف ككاجات هك كمف يعكلمـ
بكج ماصع لكي يعيش ةي مجتم دمف تتكقؽ سعادت النوسيةع كأمن ايجتماعي.

-

ممتا الت ازـ العامؿ

قدـ الباكث ربية تربكية مقتركة لمنمكض باستممار كقت العمؿ
ن
بانواذ الككـ ال رعيع كالمكاةظة عمح كقت العمؿع كتكديد األهداؼ كترتيب األكلكيات ةي
العمؿع كتسجيؿ الورد لمكقت ككيوية قما

كقت ع كالتكجي الممني ل ةراد ةي مك

ميكلمـ كاتجاهاتمـع كتقسيـ األعماؿ كتكديد ايمت ا اتع كالتوكيض ال ادر مف المدير
أك رئيس المبسسةع كطاعة الربسا كتنويذ التعميمات الالزمة لكسف سير العمؿع كاتقاف
العمؿ ةي كؿ مجاؿ مف مجايت .
-

راب مجاؿ مف مجايت الكقت مجاؿ العالقات اإلنسانيةع ةاإلنساف كائف اجتماعي بطبع ع
لذلؾ يجب أف يعيش كسط جماعة مف الناس كي يستطي أف يعيش منوردانع كمف مـ

يسعح دائمان للح لقامة عالقات لنسانية م ايرل.
-

ممتا

قدـ الباكث ربية تربكية مقتركة لمنمكض باستممار كقت العالقات اإلنسانية
ن
ال عكر بالمسئكلية ايجتماعيةع كمدمة ا مريفع كتقديـ الن يكة للح ا مريف بكب
كامالصع كالعمؿ عمح مكاجمة ال ائعات ةي المجتم ع كالتعاكف بيف أةراد المجتم

الكاكدع كال عكر باإليجابية تجال ما يمر ب ا مركف ةي المجتم مف م كالت.
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مكرتحات البحح:
ةي مك نتائ البكث يك ي الباكث بدراسات أمرل مكمم ل ةي المجاؿ مف أهمماا
-

كاق لدارة الكقت لدل أعما هيئة التدريس بجامعة األزهر.

-

دكر معمـ المركمة المانكية العامة كاألزهرية ةي تنمية كعي الطمبة بقيمة الكقت ةي مك
التربية اإلسالمية.

-

درجة ممارسة أعما هيئة التدريس بالجامعات الم رية لقيمة الكقت مف كجمة نظر
طالبمـ.

-

درجة ممارسة طالب المانكية العامة كاألزهرية لمكقت مف كجمة نظر معمميمـ.
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املراع::
()1
()2

ابن القيم الجوزية ،شمس الدين1987 ،م ،الفوائد ،القاىرة ،دار الريان لمتراث.
ابن جماعة ،بدر الدين أبى عبد اهلل محمد بن إبراىيم بن جماعة الكناني الشافعي2005 ،م،

تذكرة السامع والمتكمم في آداب العالم والمتعمم ،تحقيق مكتب الضياء لتحقيق التراث – القاىرة،
مكتبة ابن عباس.

()3
()4

ابن حجر العسقبلني ،أحمد بن عمي1379 ،ه ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ج،1
بيروت ،دار المعرفة

ابن حجر الييثمي ،أحمد بن محمد بن عمي1983 ،م ،تحفة المحتاج في شرح المنياج،

القاىرة ،المكتبة التجارية الكبرى.
()5

ابن حنبل ،أحمد بن حنبل ،د.ت ،مسند أحمد بن حنبل ،ج ،3مسند المكثرين من الصحابة،
مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنو ،القاىرة ،مؤسسة قرطبة.

()6

ابن سعد ،محمد بن سعد بن منيع البصري الزىري2001 ،م ،الطبقات الكبرى ،ج ،1تحقيق

()7

ابن كثير ،عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ،تفسير القرآن العظيم،

عمي محمد عمر ،القاىرة ،مكتبة الخانجي.

القاىرة  ،مكتبة الصفا  1432 ،ىـ 2002 ،م.
()8

ابن منظور ،محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي ،د.ت ،لسان العرب ،بيروت ،دار صادر

()9

أبو الحاج ،صبلح2008 ،م ،استغبلل الوقت ،مجمة ىدى اإلسبلم ،و ازرة األوقاف والشئون

لمطباعة والنشر.

والمقدسات اإلسبلمية ،المجمد ،52العدد ،1ص ص.50-47
()10

أبو داود ،سميمان بن األشعث ،د.ت ،سنن أبي داود ،ج ،2بيروت ،دار الكتب العممية.

( )11أبو غدة ،عبد الفتاح1995 ،م ،قيمة الزمن عند العمماء ،ط ،6بيروت ،دار البشائر.
()12

أبو مصطفى عبلء الدين موسى2009 ،م ،معالم التربية الوجدانية في القرآن والسنة ،رسالة

ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية بغزة.
()13

أبو موسى ،خالد عامر حسين2011 ،م ،دور معمم الثانوية في تنمية وعي الطمبة بقيمة الوقت
واالنتفاع بو في ضوء المعايير اإلسبلمية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة

اإلسبلمية بغزة.

( )14أبو ناصر ،فتحي2008 ،م ،مدخل إلى اإلدارة التربوية ،النظريات والميارات ،عمان ،دار
المسيرة لمنشر والتوزيع.
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()15

أحمد ،لطفي بركات ،و زيدان ،محمد مصطفى ،د.ت ،التوجيو التربوي واإلرشاد النفسي في
المدرسة العربية ،القاىرة ،مكتبة األنجمو المصرية.

()16

أشرف الحق ،فاروق عبد اهلل بن محمد2008 ،م ،أىمية الوقت ،مجمة صوت األمة ،المجمد
 ،40العدد ،4ص ص.58 -56

()17

األغا ،أفنان وليد جميل2013 ،م ،درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة

لمتفويض اإلداري وعبلقتيا بإدارة الوقت لدييم من وجية نظر نوابيم ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية بغزة.

()18
()19

آل عبد السبلم ،عبد الرحمن بن عبد العزيز ،2014 ،الوقت ،مجمة األمن والحياة ،جامعة نايف
العربية لمعموم األمنية  ،المجمد  ،34العدد  ،389ص ص.31-28

األمين ،عثمان األمين2002 ،م ،الوظيفة اإلجتماعية لمعمل في اإلسبلم ،القاىرة ،و ازرة األوقاف،
المجمس األعمى لمشئون اإلسبلمية.

()20

البخارى ،أبو عبداهلل محمد بن إسماعيل1422 ،ه ،صحيح البخارى ،بيروت ،دار طوق
النجاة.

()21

بشير ،مادلين2011 ،م ،مضيعات وقت مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث الدولية

()22

بني عامر ،محمد أمين حسن2008 ،م ،مجمة دراسات كمية الشريعة ،جامعة اليرموك ،المجمد

بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية بغزة.
 ،35العدد  ،2ص ص.105 -85

()23

البيبلوي ،أنور ،د.ت ،الوقت بين حرص السمف وتفريط الخمف ،اإلسكندرية ،دار اإليمان لمطبع

وانشر.

( )24البييقى ،أبو بكر أحمد بن الحسين1990 ،م ،شعب اإليمان ،جـ ،4تحقيق :أبى ىاجر محمد
السعيد ،باب فى األمانات ووجوب أدائيا إلى أىميا ،بيروت ،دار الكتب العممية.
()25

الترمذي ،أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة،1998 ،سنن الترمذي ،بيروت ،دار الغرب

()26

التويم ،خالد بن محمد يوسف التويم2006 ،م ،منيج اإلسبلم في بناء الشخصية العممية ،مجمة

اإلسبلم

التربية ،العدد ( )129ج  ، 3كمية التربية ،جامعة األزىر.
( )27الجريش ،خالد200 ،م ،إدارة الوقت من منظور إسبلمي واداري ،ط ،1الرياض ،السعودية،
مكتبة الفجر.

( )28جبلل ،أحمد فيمي2006 ،م ،أساسيات إدارة الوقت ،مجمة إدارة األعمال العربية ،جمعية إدارة
األعمال العربية ،العدد  ،114ص ص.8-6
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()29

الحاج عمر ،ىاشم جعفر ( :)2005الخطاب الديني والواقع المعاصر دراسة تحميمية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية أصول الدين ،جامعة أم درمان اإلسبلمية.

()30

الحاكم ،أبو عبـد اهلل النيسابوري1990 ،م ،المستدرك ،بيروت ،دار الكتب العممية ،كتاب
اإليمان.

()31

حمدان ،رنا محمد حسن2011 ،م ،الوقت وميادينو وادارتو في ضوء القرآن الكريم ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية أصول الدين ،الجامعة اإلسبلمية بغزة.

( )32الحمود ،زىير محمد1992 ،م ،الوقت والعمل ،مجمة راية مؤتة ،جامعة مؤتة ،المجمد ،1العدد،1
ص ص.191-186
( )33حميش ،عبد الحق2001 ،م ،توظيف اإلنترنت في الدعوة إلى اهلل تعالى ،ندوة مقتضيات الدعوة
في ضوء المعطيات المعاصرة ،جامعة الشارقة.

( )34حنايشة ،عبد الوىاب2009 ،م ،التفكير وتنميتو في ضوء القرآن الكريم ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كمية أصول الدين ،جامعة النجاح الوطنية.
()35
()36

خالد ،خالد محمد  ،الوصايا العشر لمن يريد أن يحيا ،القاىرة ،دار ثابت لمنثـر ،ط ،6
1990م.

خالد ،خالد محمد1994 ،م،كما تحدث الرسول صمى اهلل عميو وسمم  ،القاىرة  ،دار المقطم

لمنشر.
()37
()38

الخضورية ،جوخة بنت سالم بن سعيد 2011م ،أىمية الوقت ،مجمة التطوير التربوي ،و ازرة
التربية والتعميم ،العدد  ،64ص ص.52-50

خمف ،السيد محمد عبداهلل1997 ،م ،القيم التربوية في عبقريات العقاد ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،كمية التربية ،جامعة الزقازيق ،فرع بنيا ،ص .200
()39
()40

الرازي ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر1995 ،م ،مختار الصحاح ،بيروت ،مكتبة لبنان،
تحقيق :محمود خاطر.

زقزوق ،محمود حمدي2003 ،م ،اإلنسان والقيم في التصور اإلسبلمي ،القاىرة ،مكتبة دار

الرشاد.
()41

السعود ،فوزي زايد2005 ،م ،تنظيم الوقت ،مجمة البحوث التربوية ،كمية المعممين في الباحة،
المممكة العربية السعودية ،العدد الخامس ،ص ص.312-310

()42

السعيدات ،إسماعيل محمد2009 ،م ،أسباب عدم تفاعل المصمين مع خطبة الجمعة ،مجمة

ىدي اإلسبلم ،األردن ،المجمد ،53العدد ،7ص ص.103-98
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()43

سبلمة ،سييل 1988 ،م ،إدارة الوقت منيج متطور لمنجاح ،المنظمة العربية لمعموم اإلدارية،
سمسمة البحوث والدراسات اإلدارية ،عمان ،األردن.

()44

السمالوطي ،نبيل2003 ،م ،اإلسبلم وقضايا التنمية الشاممة ،دراسة لؤلبعاد اإليمانية لمتنمية،
قضايا إسبلمية ،سمسمة تصدر غرة كل شير عربي ،العدد ( )96القاىرة ،و ازرة األوقاف ،المجمس

()45

األعمى لمشئون اإلسبلمية.

الشال ،أحمد خميل2014 ،م ،ضياع الوقت أسبابو ومظاىره ،مجمة الوعي اإلسبلمي ،المجمد

 ،51العدد  ،589القاىرة ،و ازرة األوقاف والشئون اإلسبلمية ،ص ص.47-44
()46

الشبكة لمنشر والتوزيع ،د.ت ،اإلسبلم واإلنترنت ،جدة ،المممكة العربية السعودية.

()47

شمبي ،مصطفى رسبلن2000 ،م ،التربية اإلسبلمية ،أسسيا ،طرائقيا ،كفايات معمميا ،القاىرة،

()48

الشيخ ،محمود يوسف محمد محمود ،اآلراء التربوية في كتابات الشيخ عبد الحميم محمود،

دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

مجمة التربية ،العدد ( )81كمية التربية ،جامعة األزىر  ،ربيع أول  1420ىـ ،يونيو  1999م.
()49
()50

صالح ،محمد عثمان1995 ،م ،العبادات وأثرىا في ضبط الوقت ،مجمة أبحاث اإليمان،
الخرطوم ،المركز العالمي ألبحاث اإليمان ،العدد العاشر ،ص ص.51-23

طبش ،خالد محمود2009،م ،مدى التزام العاممين بأخبلقيات العمل في و ازرة الصحة

الفمسطينية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية بغزة.
()51

عبد الباقي ،محمد فؤاد ،د.ت ،المعجم المفيرس أللفاظ القرآن الكريم ،بيروت ،مكتبة التراث
اإلسبلمي.

()52

عبد الجواد ،محمد2000 ،م ،كيف تدير وقتك بفاعمية ،ط ،1طنطا ،دار البشير لمثقافة والعموم.

()53

عبد الحميم ،عمي ،د.ت ،فقو الدعوة إلى اهلل ،المنصورة ،دار الوفاء.

()54

عبد الخالق ،عبد النور1994 ،م ،أىمية الوقت ،مجمة صوت األمة ،المجمد ،26العدد ،1ص

()55

ص.55-53

عبد الفتاح ،عصام عطية عمر2000 ،م ،اآلراء التربوية في كتابات أحمد أمين ،دراسة

تحميمية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية بالعريش ،جامعة قناة السويس.
()56

عبد اليادي ،محمد البشير محمد2008 ،م ،الوقت في حياتتا ،مجمة المنبر ،ىيئة عمماء
السودان ،العدد ،4ص ص.57-53

()57

العسمي ،جمعة حكمت رشاد2009 ،م ،تصور مقترح لمتغمب عمى مضيعات الوقت لدى مديري

المدارس الحكومية بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة
اإلسبلمية بغزة.
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()58

العسمي ،جمعة حمكت رشاد2019 ،م ،تصور مقترح لمتغمب عمى مضيعات الوقت لدى مديري
المدارس الحكومية بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة
اإلسبلمية بغزة.

()59
()60

عطا اهلل ،نعيم محمد عوض2013 ،م ،النصح لمحكام في صدر اإلسبلم ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كمية اآلداب ،الجامعة اإلسبلمية بغزة.

عطية ،محمد محمد2006 ،م ،التربية اإلسبلمية ،مصادرىا وتطبيقاتيا ،ط ،2الرياض ،مكتبة

الرشد ،فيرسة مكتبة فيد الوطنية أثناء النشر.
()61

العقاد ،عباس محمود ،د.ت ،التفكير فريضة إسبلمية ،القاىرة ،دار النيضة.

()62

عقيل ،حسين بن صديق حسين1429 ،ه ،إسيامات معمم التربية اإلسبلمية بالمرحمة الثانوية

في مواجية الشائعات من وجية نظر مشرفي التربية اإلسبلمية ومديري المدارس الثانوية بمكة
المكرمة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أم القرى ،المممكة العربية السعودية.

()63

عمي ،سعيد إسماعيل عمي ،و الحامد ،محمد بن معجب ،و محمد ،عبد الراضي إبراىيم،
2004م ،ط ،1التربية اإلسبلمية -المفيومات والتطبيقات ،الرياض ،مكتبة الرشد لمنشر والتوزيع.

()64

عمي ،ىيام2019 ،م ،محارب الوقت ،مجمة فكر ،مركز العبيكان لمنشر والتوزيع ،العدد ،25

()65

عميان ،ربحي مصطفى2005 ،م ،إدارة الوقت  ،النظرية والتطبيق ،عمان ،دار جرير لمنشر

يونيو ،ص ص.82-80
والتوزيع.

()66

عميان ،ربحي مصطفى2008 ،م ،الوقت الضائع ،مجمة األمن والحياة ،جامعة نايف العربية

()67

الغزالي ،محمد ،1983 ،خمق المسمم ،القاىرة دار الكتب اإلسبلمية.

لمعموم األمنية ،المجمد  ،27العدد  ،314ص ص.57-55

( )68الفرا ،عصام توفيق سميمان2013 ،م ،أثر الوقت في أحكام األحوال الشخصية ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كمية الشريعة والقانون ،الجامعة اإلسبلمية بغزة.

()69

الفقي ،إبراىيم2009 ،م ،إدارة الوقت ،القاىرة ،مركز إبداع لئلعبلم والنشر.

()70

الفميت ،آالء عطية احمد2012 ،م ،درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لمعبلقات اإلنسانية من
وجية نظر معممي المرحمة الثانوية في محافظات غزة وسبل تفعيميا ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية.بغزة

()71

القاضي ،سعيد إسماعيل2004 ،م ،التربية اإلسبلمية بين األصالة والمعاصرة ،القاىرة ،عالم

الكتب.
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()72

القدرة ،محمد مصطفى محمود2007 ،م ،أثر االستثمار في المدن الصناعية في فمسطين عمى
توفير فرص العمل ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية بغزة.

()73

القضضاعي ،أبو عبد اهلل محمد 1986 ،م،مسند الشياب،ج ،2بيروت،الرسالة.

()74

قنديل ،أنيسة عطية سميم2001 ،م ،العبلقات اإلنسانية بين المعممين وطمبتيم في ضوء الفكر
التربوي اإلسبلمي ومدى تمثميا في المدارس الثانوية الحكومية بغزة ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية بغزة.
()75

كارنيغي ،دايل2010 ،م ،فن إدارة الوقت ،كيف تدير حياتك وتستثمر وقتك؟ القاىرة ،مكتبة
جزيرة الورد.

()76

الكحموت ،عمي حسن عمي2014 ،م ،درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في

محافظات غزة لمتخطيط االستراتيجي وعبلقتو بإدارة الوقت لدييم ،رسالة ماجستير غير منشورة،
كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية بغزة.

()77

محمد ،عبد القوي عبد الغني2001 ،م ،بعض آداب التعمم والتعميم في اإلسبلم في ضوء قصة
موسي والخضر (عمييما السبلم) ،مجمة التربية ،العدد ( )103كمية التربية ،جامعة األزىر،

()78

رجب  1422ىـ ،أكتوبر  2001م.

مراد ،يحيى حسن عمي2001 ،م ،آداب العالم والمتعمم عند المفكرين المسممين ،رسالة دكتوراه

غير منشورة ،كمية دار العموم ،جامعة القاىرة.
()79
()80

مرعي ،السيد محمد2003 ،م ،التوظيف العممي لتكنولوجيا اإلعبلم في الدعوة اإلسبلمية ،مجمة
الرسالة ،القاىرة ،مركز اإلعبلم العربي ،العدد ،9ص ص.24-19

مرعي ،السيد محمد2006 ،م ،فاعمية مقرر مقترح لتوظيف المستحدثات التكنولوجية بمجال

الدعوة اإلسبلمية في التحصيل واألداء المياري واالتجاه لدى الطبلب بجامعة األزىر ،رسالة
دكتوراه ،غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة األزىر.
()81
()82

مسمم ،أبو الحسين مسمم بن الحجاج ،1994 ،صحيح مسمم  ،بيروت ،دار ابن حزم.

المشاقي ،عرسان عبد المطيف2003 ،م ،الوقت ،مجمة األمن والحياة جامعة نايف العربية

لمعموم األمنية ،المجمد  ،22العدد  ،254ص ص70-68
()83

مصطفى إبراىيم ،الزيات ،حامد عبد القادر ،النجار ،محمد ،د.ت ،المعجم الوسيط ،تحقيق
مجمع المغة العربية ،القاىرة ،دار الدعوة.

()84
()85

المميجي ،يعقوب1985 ،م ،المدخل لمثقافة اإلسبلمية ،اإلسكندرية ،مؤسسة الثقافة الجامعية.

المناوي ،محمد عبد الرؤوف ،د.ت ،فيض القدير شرح الجامع الصغير ،ج ،2القاىرة ،دار

المعرفة.
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()86

ميداوي ،سامية2015 ،م ،إدارة الوقت بين المفيوم واألىمية ،مجمة جيل العموم اإلنسانية
واالجتماعية ،العدد ،8ص ص.74-59

()87

نحبلوي ،عبد الرحمن1985 ،م ،التربية اإلسبلمية والمشكبلت المعاصرة ،ط ،2بيروت ،المكتب
اإلسبلمي ،الرياض ،مكتبة أسامة.

()88

النسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب1986 ،م ،سنن النسائي ،حمب دار المطبوعات

()89

اليسي ،ياسين محمود2014 ،م ،مدى توظيف معممي المرحمة بمحافظات غزة لآليات الكونية

اإلسبلمية.

في التربية العقمية من وجية نظرىم وسبل تطويره ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،
()90

الجامعة اإلسبلمية بغزة.

اليور ،رأفت حسين شاكر2006 ،م ،تقييم إدارة الوقت لدى العاممين في اإلدارة العميا في

الجامعات الفمسطينية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية بغزة.
()91

الييثمي ،عمي بن أبي بكر1988 ،م ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ج ،1بيروت ،دار الكتب
العممية.
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