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ممخص الرسالة
الحمد هلل رب العالمين والصالة  ،والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو
أجمعين وبعد  .فيذا ممخص لرسالة " فقه الوقت في ضوء القرآن الكريم
والسنة النبوية " والتي أسأل اهلل تعالى أن أكون قد أوفيت فييا الدراسة والبحث
ِ
الالزَم ْين.

موضوع بحث الدراسة :الموضوع " :فقه الوقت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية " .أحببت

أن أبين عن طريق دراسة عممية واضحة أىمية الوقت ومكانتو من خالل
آيات القرآن الكريم  ،وتوجييات الرسول الكريم . 
مبررات الدراسة :بحثي في ىذا الموضوع كان لألسباب التالية :

 -1ضرورة البحث حول أىمية الوقت ووجوب اغتنامو كما وجينا لذلك القرآن
الكريم والسنة النبوية .
-2الربط بين األصالة والمعاصرة في موضوع فقو الوقت .
-3الرغبة في استطالع واقع الناس في تصرفيم في أوقاتيم ،ليتم توجيو الناس
لحسن التعامل مع مضيعات الوقت الجتنابيا  ،ومع موفرات الوقت لإلفادة
منيا.
-5ضرورة اعتبار الناس بالوقت الماضي واغتنام الوقت الحاضر والتخطيط
لوقتيم المستقبمي .
 -تعريف بحدود الدراسة الزمانية والمكانية والبشرية :

لقد بدأت بالبحث وتجميع المادة العممية بعد الموافقة عمى الخطة التي
أعددتيا ،وقدمتيا لقسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة ،وتم اعتمادىا من
قبل القسم وعمادة الدراسات العميا  ،وتحديد الدكتور حسام الدين عفانة
مشرفا عمى الرسالة  .ومن ثم االتفاق مع المشرف عمى عقد لقاءات دورية
َج َم ُعو وأكتبو من مادة عممية  .وتم
 ،أو طارئة حسب الحاجة لينظر فيما أ ْ
اعتماد استبانة مكونة من ثالثة أقسام  ،وتوزيعيا عمى عينة من الناس في
مناطق مختمفة  ،الستقراء واقع الناس في قضائيم ألوقاتيم ومضيعات
الوقت  . ..وبعد أن تمت الكتابة  ،واطالع المشرف عمييا  ،واجراء
التصويبات والمالحظالت تم اعتمادىا لممناقشة بفضل اهلل تعالى وحمده .
 منهجية وخطوات الدراسة :إن المنيج العممي الذي اتبعتو في البحث ىو المنيج الوصفي  ،الذي
يعتمد عمى الرجوع إلى المصادر األصمية  ،واإلطالع عمى ما كتب حول

الموضوع واالستفادة منو ،ثم تَتَُّبع ما كتب حولو الباحثون اليوم  .بعد ذلك يتم
تجميع المادة العممية حول الموضوع ضمن الخطة المعدة لو .
واتبعت كذلك المنيج التحميمي عن طريق توزيع استبانة عمى عينة من
الناس  ،وىذه االستبانة مكونة من ثالثة أقسام  ،وبعد ذلك تم تحميل نتائجيا

وفق نظام التحميل اإلحصائي .
 النتائج والتوصيات :وبعد أن تناولت البحث في موضوع فقو الوقت  ،ومن خالل استقراء واقع
الناس توصمت لمنتائج والتوصيات التالية:
 .1الوقت لو فقو ،بمعنى أن المسمم عميو أن يدرك  ،ويفقو قيمة
وقتو َ ،و ُح ْس َن اغتنامو لو من خالل آيات القرآن الكريم والسنة
النبوية .

 .2التوقيت اإلسالمي (القمري أو اليجري) ىو الواجب اتباعو ،لما
اسب وتوازن بين تشريعات اإلسالم وطبيعة حياة
في ذلك من تََن ُ
الناس وعمميم  ،وىذا الموضوع بحاجة إلى إشباع في البحث

والدراسة.

 .3االعتبار بالماضي وحسن اغتنام الحاضر والتخطيط لممستقبل
ىي مسؤولية األفراد والجماعات والمؤسسات واألمم لكي تحقق

النجاح والتقدم والرقي واالزدىار.

 .4ىناك الكثير من المضيعات لموقت  ،وفي المقابل ىناك موفرات
لموقت عمى اإلنسان أن يحسن التعامل معيا  .وىذا ما َّ
أك َدتْوُ نتائج
االستبانة التي كانت الجانب التطبيقي ليذه الرسالة .

ُ .5ح ْس َن اغتنام الوقت وادارتو بالشكل المفيد ،سواء كان من ِقَب ِل
الفرد أو الجماعة ،يؤدي إلى تحقيق الكثير من الفوائد الجمة والنتائج
العظيمة التي تعود عمى الفرد نفسو والجماعة كذلك.

وفي نياية المطاف ىذا ما أحببت أن أشير إليو وأوصي بو  ،سائمة اهلل عز
وجل أن ينتفع بيذا البحث كل من يطمع عميو ،وأن يجعمو في ميزان حسناتي
وحسنات كل من ساعدني يوم القيامة ،الميم آمين.

Abstract

Value of time in Islam with References to Quran and Sunah
The value of time for human is evaluated with reference to the
holy Quran and speeches of the prophet Mohammad (Peace upon
him). Moslems should invest their time by understanding the
meaning, importance, value and position of time in life, in this
study, investigation of value of time was conducted deeply to show
that time must be planed according to teaching of Islam. There are
many forms of actions in life which spoil time or making time hard
to be invested: like feeling bored, unemployment , unorganized
activities, and lack of planning, watching Television and facing
problems. On contrary, There are many ways to save time like:
planning every thing in life according to schedule, good
administration of activities, use of modern and useful technology
and any problem can be dealt calmly with faith and strong belief in
Allah, The advantage of investment of time are un limited,
including: Allah will reward the believer, the person will enjoy the
high morals, high productivity and more important saving time for
other activities.
In conclusion, this study showed that time is important factor in
daily life, in Islamic timing (Hijri), should be implemented since it
contains balance for life. The past, current and future time should
be respected for successful life at individual and groups level.

إهــــــــــــــداء

إلى رسولنا وقدوتنا نبً هذه األمة سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم.
إلى من تعلمنا منه كٌفٌة اغتنام أوقاتنا ،من خالل سٌرته القولٌة والفعلٌة.
إلٌك ٌا حبٌبً ٌا رسول هللا أهدي هذه الرسالة المتواضعة ،ألوجه نفسً وغٌري من
خالل توجٌهاتك النبوٌة لحسن اغتنام األوقات.
كما أهدي هذا العمل وثوابه لوالدي الحبٌبٌن ،وإلخوتً وأخواتً األعزاء ،وخاصة
إلى أختً الحبٌبة المرحومة آمنة َوسَّع هللا علٌها فً قبرها و َن َّوره علٌها.
وإلى زوجً العزٌز ،وأوالدي األعزاء الذٌن شاركونً الجهد والعناء فً سبٌل
الحصول على الفائدة العلمٌة.
ً
سائلة هللا عز وجل أن ٌنتفع بهذا العمل كل من ٌقرؤه وٌصل إلٌه.
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شكر كتقدير

أكال فإني أحمد اهلل تعالى كأشكره ،ثـ انطبلقان مف المبدأ العظيـ مف ال يشكر

الناس ال يشكر اهلل  ،فإني أتكجو بالشكر كالتقدير إلى كؿ مف ساعدني ككقؼ

بجانبي خبلؿ دراستي كبحثي ،كأخص بالذكر الدكتكر حساـ الديف عفانة المشرؼ
عمى رسالتي كما قاـ بو مف جيد كبير.
كما أشكر كؿ مف ىكفٌر لي الكتب كالمصادر العممية مف األىؿ كاألصدقاء ،أك
ساعدكني بتكفير الكقت كعذركني النشغالي بالبحث.
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ممخص الرسالة
الحمد هلل رب العالميف كالصبلة  ،كالسبلـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو
أجمعيف كبعد  .فيذا ممخص لرسالة " فقو الكقت في ضكء القرآف الكريـ كالسنة

النبكية " كالتي أسأؿ اهلل تعالى أف أككف قد أكفيت فييا الدراسة كالبحث ً
البلزىم ٍيف.
مكضكع بحث الدراسة :المكضكع " :فقو الكقت في ضكء القرآف الكريـ كالسنة النبكية " .أحببت أف
أبيف عف طريؽ دراسة عممية كاضحة أىمية الكقت كمكانتو مف خبلؿ آيات
القرآف الكريـ  ،كتكجييات الرسكؿ الكريـ . 
مبررات الدراسة :بحثي في ىذا المكضكع كاف لؤلسباب التالية :
 -1ضركرة البحث حكؿ أىمية الكقت ككجكب اغتنامو كما كجينا لذلؾ القرآف الكريـ
كالسنة النبكية .
-2الربط بيف األصالة كالمعاصرة في مكضكع فقو الكقت .
-3الرغبة في استطبلع كاقع الناس في تصرفيـ في أكقاتيـ ،ليتـ تكجيو الناس
لحسف التعامؿ مع مضيعات الكقت الجتنابيا  ،كمع مكفرات الكقت لئلفادة منيا.
-5ضركرة اعتبار الناس بالكقت الماضي كاغتناـ الكقت الحاضر كالتخطيط لكقتيـ
المستقبمي .
 -تعريؼ بحدكد الدراسة الزمانية كالمكانية كالبشرية :
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لقد بدأت بالبحث كتجميع المادة العممية بعد المكافقة عمى الخطة التي أعددتيا،
كقدمتيا لقسـ الدراسات اإلسبلمية المعاصرة ،كتـ اعتمادىا مف قبؿ القسـ كعمادة
الدراسات العميا  ،كتحديد الدكتكر حساـ الديف عفانة مشرفا عمى الرسالة  .كمف
ثـ االتفاؽ مع المشرؼ عمى عقد لقاءات دكرية  ،أك طارئة حسب الحاجة لينظر
ىج ىم يعو كأكتبو مف مادة عممية  .كتـ اعتماد استبانة مككنة مف ثبلثة أقساـ ،
فيما أ ٍ
كتكزيعيا عمى عينة مف الناس في مناطؽ مختمفة  ،الستقراء كاقع الناس في
قضائيـ ألكقاتيـ كمضيعات الكقت  . ..كبعد أف تمت الكتابة  ،كاطبلع المشرؼ
عمييا  ،كاجراء التصكيبات كالمبلحظبلت تـ اعتمادىا لممناقشة بفضؿ اهلل تعالى
كحمده .
 منيجية كخطكات الدراسة :إف المنيج العممي الذم اتبعتو في البحث ىك المنيج الكصفي  ،الذم يعتمد
عمى الرجكع إلى المصادر األصمية  ،كاإلطبلع عمى ما كتب حكؿ المكضكع

كاالستفادة منو ،ثـ تىتىُّبع ما كتب حكلو الباحثكف اليكـ  .بعد ذلؾ يتـ تجميع المادة
العممية حكؿ المكضكع ضمف الخطة المعدة لو .
كاتبعت كذلؾ المنيج التحميمي عف طريؽ تكزيع استبانة عمى عينة مف الناس
 ،كىذه االستبانة مككنة مف ثبلثة أقساـ  ،كبعد ذلؾ تـ تحميؿ نتائجيا كفؽ نظاـ
التحميؿ اإلحصائي .
 النتائج كالتكصيات :كبعد أف تناكلت البحث في مكضكع فقو الكقت  ،كمف خبلؿ استقراء كاقع الناس
تكصمت لمنتائج كالتكصيات التالية:
 .1الكقت لو فقو ،بمعنى أف المسمـ عميو أف يدرؾ  ،كيفقو قيمة كقتو ،
ىك يح ٍس ىف اغتنامو لو مف خبلؿ آيات القرآف الكريـ كالسنة النبكية .
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 .2التكقيت اإلسبلمي (القمرم أك اليجرم) ىك الكاجب اتباعو ،لما في
اسب كتكازف بيف تشريعات اإلسبلـ كطبيعة حياة الناس كعمميـ
ذلؾ مف تىىن ي
 ،كىذا المكضكع بحاجة إلى إشباع في البحث كالدراسة.
 .3االعتبار بالماضي كحسف اغتناـ الحاضر كالتخطيط لممستقبؿ ىي
مسؤكلية األفراد كالجماعات كالمؤسسات كاألمـ لكي تحقؽ النجاح كالتقدـ

كالرقي كاالزدىار.

 .4ىناؾ الكثير مف المضيعات لمكقت  ،كفي المقابؿ ىناؾ مكفرات
لمكقت عمى اإلنساف أف يحسف التعامؿ معيا  .كىذا ما َّ
أك ىدتٍوي نتائج
االستبانة التي كانت الجانب التطبيقي ليذه الرسالة .

 .5يح ٍس ىف اغتناـ الكقت كادارتو بالشكؿ المفيد ،سكاء كاف مف ًقىب ًؿ الفرد أك
الجماعة ،يؤدم إلى تحقيؽ الكثير مف الفكائد الجمة كالنتائج العظيمة التي
تعكد عمى الفرد نفسو كالجماعة كذلؾ.

كفي نياية المطاؼ ىذا ما أحببت أف أشير إليو كأكصي بو  ،سائمة اهلل عز كجؿ أف
ينتفع بيذا البحث كؿ مف يطمع عميو ،كأف يجعمو في ميزاف حسناتي كحسنات كؿ مف
ساعدني يكـ القيامة ،الميـ آميف.
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المقػػػػػػػػػدمة

الحمد هلل رب العالميف ،الحمد هلل الذم أنعـ عمينا بنعـ كثيرة ،ظاىرة كباطنة
كمنيا نعمة الكقت كالحياة ،كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد الذم أرسمو اهلل ىاديان
كمبش انر كنذي انر ،كقدكة لنا في كؿ شيء ،كمنيا تكجييو لنا بقكلو كفعمو لحسف اغتناـ

الكقت ،كيؼ ال كىك صمى اهلل عميو كسمـ الذم أ ٍىن ىجز كبتكفيؽ اهلل تعالى كنصرتو
و
أح هد غيره .كرضي اهلل تعالى عف صحابتو
خبلؿ ثبلث كعشريف عامان ما ال يي ٍن ًجزه ى

أجمعيف  ،كالذيف اقتفكا أثره كأى ٍك ىمميكا مف بعده ىن ٍش ىر ىذا الديف في كقت كجيز بفضؿ
اهلل تعالى كبما بذلكه في سبيؿ اهلل ،كأ َّىك ىؿ ما بذلكه كسخركه ىك كقتيـ كحياتيـ ،فكاف

نتيجة ذلؾ أف ىد ىانت األرض كمف عمييا لراية ال إلو إال اهلل محمد رسكؿ اهلل.
أ ػ أىمية البحث :

إف مكضكع الكقت فيو مف السعة لمبحث كالنظر كالدراسة الشيء الكثير  ،لمف
أراد أف يبحث كيكتب ،كما أف لو مف األىمية الشيء الكبير ،فيك العمر كىك لحظات
الحياة لكؿ إنساف كالتي سيسأؿ عنيا كيحاسب بيف يدم اهلل عز كجؿ .ىذا ما دفعني
الختيار مكضكع " فقو الكقت في ضكء القرآف الكريـ كالسنة النبكية ".
كتنبع أىمية ىذا البحث مف األسباب التالية :
 .1ما نعيشو مف تضييع الكقت عند الناس ،كاف كاف بصكر متفاكتة  ،فأحببت أف
أبيف عف طريؽ دراسة عممية كاضحة أىمية الكقت كمكانتو.
 .2ما نراه مف اىتماـ غير المسمميف بكقتيـ كمحاكلتيـ اغتنامو في العمؿ ،بينما
الخمكؿ كالكسؿ يعترم أمتنا شبانان كشيبان رجاالن كنساءا .كقد يظف البعض أف السبب
ىك ما عند المسمميف مف أفكار كمعتقدات ،لذا أحببت أف أكضح لمناس ؛ كيؼ أف
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ديننا ىك األصؿ الذم يحث عمى اغتناـ األكقات ،كأف ذلؾ نابع مف حث كتابنا
العزيز القرآف الكريـ ،كمف تكجييات نبينا محمد صمى اهلل عميو كسمـ.
 .3ضركرة التأصيؿ الشرعي لكؿ فرع مف فركع المعرفة  ،كخاصة مع ما نراه اليكـ
مف اىتماـ في التخطيط كالتنظيـ كاإلدارة ،كالعمؿ عمى رفع قدرات العامميف
كالمكظفيف في جميع المجاالت ،كمف ذلؾ تدريب عمى إدارة الكقت كتنظيمو ،لذا
كجدت ضركرة في البحث حكؿ أىمية الكقت ككجكب اغتنامو كما كجينا لذلؾ القرآف
الكريـ كالسنة النبكية .
 .4كجدت أىمية بياف َّ
أف كؿ فرد مسؤكؿ كمحاسب يكـ القيامة عف كقتو الذم ىك
عمره ،كبالرغـ مف ذلؾ نجد التسكيؼ كالتأجيؿ في األعماؿ عمى مستكل األفراد
كالجماعات.
.5جمع كترتيب ىذه المعرفة حكؿ مكضكع فقو الكقت ؛ لتبعثرىا في كتب متفرقة .
.6الربط بيف األصالة كالمعاصرة في مكضكع فقو الكقت .
 .7الرغبة في استطبلع كاقع الناس ،ككيفية تصرفيـ في أكقاتيـ ،ليتـ تكجيو الناس
لحسف التعامؿ مع مضيعات الكقت الجتنابيا  ،كمع مكفرات الكقت لئلفادة منيا.
 .8ضركرة اعتبار الناس بالكقت الماضي كاغتناـ الكقت الحاضر كالتخطيط لكقتيـ
المستقبمي .
ب ػ مشكمة البحث :
تتمخص مشكمة البحث فيما يأتي :
ُ -ما أىمية الكقت بالنسبة لكؿ إنساف؟
ِ -كيؼ تناكؿ القرآف الكريـ كالسنة النبكية فقو الكقت ؟
ّ -كيؼ يتى ىك ٌكف التكقيت كما فائدتو ؟
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ْ -بـ يتميز الكقت كالزمف مف خصائص ؟
ٓ -ما الفرؽ بيف فيـ كادراؾ السمؼ كالخمؼ ألىمية الكقت ؟
ٔ -ىؿ لمكقت كالزمف تأثير عمى األحكاـ الشرعية ؟
ضيِّع عمره ؟
ٕ -كيؼ يمكف لئلنساف أف يغتنـ كقتو كال يي ى
ٖ -ما كاقع الناس في كيفية اغتناميـ لكقتيـ ؟
ٗ -ىؿ ييقىيِّـ اإلنساف ما مضى مف عمره كيحاسب نفسو كيراقبيا ؟
-10ىؿ يي ٍح ًسف اإلنساف التصرؼ مع مضيعات كمكفرات الكقت ؟
ج ػ فرضيات البحث :
مف خبلؿ البحث كالدراسة أتكقع أف أصؿ إلى الفرضيات التالية :
ُ -التعرؼ عمى معنى فقو الكقت في اإلسبلـ .
ِ -بياف خصائص كمميزات الكقت .
ّ -تكضيح أىمية كمكانة الكقت في القرآف الكريـ كالسنة النبكية .
ْ -إدراؾ المسمـ لكاجبو تجاه عمره ككقتو .
ط ًِيطو ًم ٍف منظكر إسبلمي .
ٓ -التأصيؿ إلدارة الكقت كتىخ ٍ
د ػ منيج البحث:
إف المنيج العممي الذم اتبعتو في البحث ىك المنيج الكصفي  ،الذم يعتمد
عمى الرجكع إلى المصادر األصمية  ،كاإلطبلع عمى ما كتب حكؿ المكضكع
ً
ب حكلو فيما بعد إلى ما كصؿ إليو الباحثكف اليكـ كما
كاالستفادة منو ،ثـ تىتىُّبع ما يكت ى
كتبكه حكؿ المكضكع .بعد ذلؾ يتـ تجميع المادة العممية حكؿ المكضكع ضمف
الخطة المعدة لو .
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كاتبعت المنيج التحميمي عف طريؽ تكزيع استبانة عمى عينة مف الناس ،
كىذه االستبانة مككنة مف ثبلثة أقساـ  ،كبعد ذلؾ تـ تحميؿ نتائجيا كفؽ نظاـ
التحميؿ اإلحصائي .
تمت الكتابة في البحث ضمف اإلجراءات التالية:
 .1االستشياد باآليات كاألحاديث الشريفة قى ٍد ًر اإلمكاف ،كتخريج ىذه اآليات
كاألحاديث ،كالبعد عف االستشياد باألحاديث الضعيفة.
ً
كع ٍزك كؿ قى ٍكؿ إلى صاحبو.
 .2اإلفادة مما يجمع مف مادة عممية ،ى
 .3أيبدم رأيي كأكتب في كؿ نقطة بما ىك مفيد كنافع  ،كالتعميؽ دكف أف أتعصب
ٍم آخر.
ألم ىأر و
لرأيي أك ِّ
 .4البعد عف التكرار الممؿ  ،كعدـ التفصيؿ فيما ىك كاضح كمفصؿ في
المصادركالدراسات السابقة.
 .5احتراـ العمماء كالكتاب ككؿ مف أذكره في البحث دكف ظمـ لمكانة أحد .
لقد تمت الكتابة في البحث ضمف فصكؿ أربعة ،كالفصكؿ قسمت إلى
مباحث ،كالمباحث إلى مطالب.
أما اليكامش فكاف ترتيبيا في كؿ صفحة بترقيـ منفصؿ عف الصفحة
األخرل ،ككاف ذكر المرجع بشكؿ مفصؿ في اليامش ألكؿ مرة ،بمعنى ذكر االسـ
كاسـ المؤلؼ كرقـ الطبعة كسنة الطبع كدار النشر إف كجد ذلؾ ،ثـ ذكر المصدر
كمؤلفو عند التكرار.
كتمت فيرسة اآليات القرآنية بترتيب حسب كركدىا في القرآف الكريـ ،كفيرسة
األحاديث الشريفة تمت حسب الحركؼ اليجائية  ،كفيرسة األعبلـ حسب الحركؼ
اليجائية  ،كترتيب المصادر في الفيرس فكاف في البداية  :القرآف الكريـ كعمكمو ،
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ثـ الحديث الشريؼ كعمكمو  ،ثـ باقي المكضكعات حسب الحركؼ اليجائية  ،كأخي انر
فيرسة المكضكعات .

ىػ ػ دراسات سابقة:
و
َّ
بصكر مختمفة كلكنيا قميمة،
إف الدراسات السابقة لمكضكع الكقت جاءت
كمف الذيف تناكلكا ىذا المكضكع ىـ:
 .1الشيخ عبد الفتاح أبك غدة في كتابو (قيمة الزمف عند العمماء) :تناكؿ فيو كيفية
اىتماـ العمماء المسمميف بكقتيـ كعرض نماذج مف حياتيـ لحسف اغتناميـ ألكقاتيـ.
 .2الدكتكر يكسؼ القرضاكم في كتابو (الكقت في حياة المسمـ) :تناكؿ فيو أىمية
الكقت كمكانتو ،كتكجيو اإلسبلـ لحسف اغتناـ الكقت.
 .3الدكتكر عبد الستار نكير في كتابو (الكقت ىك الحياة) :تناكؿ فيو قيمة كأىمية
الكقت ،كعف القكاعد كاألصكؿ العامة في اغتنامو.
 .4الدكتكر خمدكف األحدب في كتابو (سكانح كتأمبلت في قيمة الزمف) :تحدث فيو
عف قيمة الزمف كأىميتو ،كبياف لقكاعد عامة في حسف اغتنامو.
 .5األستاذ جاسـ محمد بدر المطكع في كتابو (الكقت عمار أك دمار) :بيف في
كتابو عف قضية ميمة ىي أف الكقت قد يككف عما ار كفائدة عمى صاحبو لحسف
اغتنامو لمكقت ،كقد يككف دما ار عمى صاحبو نتيجة تضييعو بعدـ اغتنامو بفائدة
ترضي اهلل عزكجؿ ،أك بارتكاب ما ىك محرـ خبلؿ كقتو يدمر صاحبو.
 .6شعباف جبريؿ عبد العاؿ في كتابو (الكقت أغمى مف كنكز األرض) :تناكؿ فيو
قيمة الكقت كأىميتو ،ثـ بيف مكاقؼ كأقكاؿ كأشعار لمعمماء كاألدباء حكؿ الكقت
كنماذج مف حياتيـ ،مع بياف خصائصو ككيفية اغتنامو.
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 .7الدكتكر محمد الطاىر الرزقي في كتابو (عامؿ الزمف في العبادات
كالمعامبلت) تناكؿ أثر كدكر الزمف عمى التشريعات .
 .8أنكر بف سعيد البيبلكم في كتابو (الكقت بيف حرص السمؼ كتفريط الخمؼ)،
تناكؿ فيو كيفية اىتماـ سمؼ األمة بكقتيا مع تفريط األجياؿ البلحقة .
كىناؾ مف الكتاب مف أشار في كتاباتو إلى أىمية الكقت كضركرة اغتنامو
بما ينفع الفرد كأمتو ،كلك بشكؿ عابر.
كىناؾ مف تناكؿ مكضكع الكقت مف حيث كيفية إدارتو كتنظيمو ،مف خبلؿ
إعطاء دكرات ككرش عمؿ في ذلؾ ،كأمثاؿ الدكتكر طارؽ سكيداف كالدكتكر محمد
أكرـ العدلكني كاألستاذ جاسـ المطكع كغيرىـ.
أما تناكؿ ىذا المكضكع كرسالة جامعية بحثية تجمع بيف ىذه الدراسات كميا
فمـ يقع تحت يدم ذلؾ ،كحاكلت مف خبلؿ رسالتي ىذه أف أجمع بيف ىذا كمو قدر
المستطاع مستعينان بما تكفر لدم مف مراجع.

ك ػ خطة البحث:

.1الفصؿ األكؿ :كتناكلت فيو :التعريؼ بفقو الكقت في اإلسالـ:
المبحث األكؿ :التعريؼ المغكم كاالصطبلحي
المطمب األكؿ :التعريؼ المغكم:
 .1تعريؼ كممة الفقو
 .2تعريؼ كممة الكقت كمرادفاتيا
المطمب الثاني :التعريؼ االصطبلحي:
 .1التعريؼ االصطبلحي لمفقو.
 .2التعريؼ االصطبلحي لمكقت كالزمف.
 .3المقصكد بفقو الكقت.
المبحث الثاني :كيفية تككف الزمف كحساب الكقت
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المطمب األكؿ :العناصر الثبلث لتككف الزمف كحساب الكقت:
المطمب الثاني :الظكاىر الككنية التي ليا عبلقة بحساب الكقت كالزمف.
المطمب الثالث :التقكيمات المعتمدة.
المبحث الثالث :خصائص كمميزات الكقت:
 .1سرعة انقضاء الكقت.
 .2تبدؿ كاختبلؼ الكقت.
 .3الكقت أغمى ما يممكو اإلنساف.
 .4الكقت ال عكض لو.
 .5ارتباط قيمة الزمف بالغاية مف الخمؽ.
 .6الكقت مكرد محدكد.
 .7ازدياد قيمة الكقت كمما استغمو اإلنساف.
 .2الفصؿ الثاني :كتناكلت فيو :أىـ ية كمكانة الكقت في الشرع:
المبحث األكؿ :الكقت في القرآف الكريـ:
المطمب األكؿ :كركد الكقت كمرادفاتو كأجزائو في القرآف.
المطمب الثاني :القرآف يبيف أف الكقت نعمة مف اهلل تعالى
المطمب الثالث :القرآف يحذر اإلنساف مف الحسرة كالندـ عمى ما ضيع مف كقتو :
المبحث الثاني :الكقت في السنة النبكية:
المطمب األكؿ :أقكالو صمى اهلل عميو كسمـ في المحافظة عمى الكقت كاغتنامو.
المطمب الثاني :مسؤكلية اإلنساف عف عمره ككقتو.
المبحث الثالث :الكقت في حياة السمؼ الصالح:
المطمب األكؿ :في حياة الصحابة.
المطمب الثاني :في حياة التابعيف كمف بعدىـ.
المبحث الرابع :تنظيـ الشرع لمكقت:
المطمب األكؿ :عف طريؽ العبادات
المطمب الثاني :عف طريؽ المعامبلت كالسمككيات
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المطمب الثالث :تقسيـ األكقات إلى :فاضمة كليا بركة ،كأكقات األعماؿ فييا
مكركه ة .
المطمب الرابع :الزمف بيف الدنيا كاآلخرة.
 .3الفصؿ الثالث :كتناكلت في ىذا الفصؿ :كاجب المسمـ تجاه الكقت:
المبحث االكؿ :تحريـ سب الكقت (الزمف ،الدىر).
المبحث الثاني :حسف اغتناـ الكقت كفيو مطمباف:
المطمب األكؿ :تحديد األكلكيات في األعماؿ كتكزيعيا عمى األكقات
المطمب الثاني :كقت الفراغ كىؿ ىك نعمة أـ نقمة
المبحث الثالث :النيي عف طكؿ األمؿ كبياف أسبابو كعبلجو.
المبحث الرابع :حسف تقييـ الكقت كالعمر كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :المحاسبة كالمراقبة كالبعد عف التسكيؼ
المطمب الثاني :نظرة إلى الماضي كاالىتماـ بالحاضر كاالعتبار بمركر األياـ
المطمب الثالث :العمر كالعمر الثاني لئلنساف.
 .4الفصؿ الرابع :كتناكلت في الفصؿ األخير :فف إدارة كتخطيط الكقت:
المبحث األكؿ :مضيعات الكقت.
المطمب األكؿ :مضيعات الكقت الذاتية
المطمب الثاني :مضيعات الكقت الخارجية
المبحث الثاني :مكفرات الكقت
المبحث الثالث :إدارة كتحميؿ الكقت في حياة األسرة.
المبحث الرابع :فكائد إدارة الكقت كتحميمو .
 ممحؽ االستبانة كتحميميا الخاتمة -الفيارس
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نسانَو اَوفِري ُخ ْلس ٍ  ،إِر ََّّل ااَّذِرينَو آ َوم ُن ا َو َوع ِرملُ ا
( َو ا ْلا َو ْل ِر  ،إِرنَّ ْلاْلِر َو
اا َّ ااِر َو ا ِر
ا َو َو َو ا َو ْل ا ِرا ْلا َو ِّق َو َو َو ا َو ْل ا ِراا َّ ْل ِر )
سورة العصر
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الفصؿ األكؿ
التعريؼ بفقو الكقت في اإلسالـ
المبحث األكؿ :التعريؼ المغكم كاالصطالحي
المطمب األكؿ :التعريؼ المغكم:
 .1تعريؼ كممة الفقو
 .2تعريؼ كممة الكقت كمرادفاتيا
المطمب الثاني :التعريؼ االصطبلحي:

 .1التعريؼ االصطبلحي لمفقو.

 .2التعريؼ االصطبلحي لمكقت كالزمف.
 .3المقصكد بفقو الكقت.
المبحث الثاني :كيفية تككف الزمف كحساب الكقت
المطمب األكؿ :العناصر الثبلث لتككف الزمف كحساب الكقت.
المطمب الثاني :الظكاىر الككنية التي ليا عبلقة بحساب الكقت كالزمف.
المطمب الثالث :التقكيمات المعتمدة.

المبحث الثالث :خصائص كمميزات الكقت
 .1سرعة انقضاء الكقت.
 .2تبدؿ كاختبلؼ الكقت.
 .3الكقت أغمى ما يممكو اإلنساف.
 .4الكقت ال عكض لو.
 .5ارتباط قيمة الزمف بالغاية مف الخمؽ.
 .6الكقت مكرد محدكد.
 .7ازدياد قيمة الكقت كمما اغتنمو اإلنساف.
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المبحث األكؿ

التعريؼ المغكم كاالصطالحي
المطمب األكؿ :التعريفات المغكية:
أكال :تعريؼ كممة الفقو:
ً
كغمب عمى
الفيـ لو كالفطنة فيو،
ؼ ي
الف ٍقوي :مادة :ى
ى
ؽ ى
ق :كىك العمـ بالشيء ك ي
ضمًو عمى سائر أىنكاع العمكـ ،كفىقيوى :فقاىة :صار فقييا،
ًع ٍمـ الديف لشرفو كسيادتو كفى ٍ

كقيؿ ىك عبارة عف كؿ معمكـ تيقنو العالـ عف فكر.

كيقاؿ  :فقيو :كىي فقيية ،كتجمع عمى فيقىياء كفىقىائًو .كأى ٍفقىيىوي األـ
الف ٍقو ك ً
ً
طىنة .
الف ٍ
احثو في العمـ ،كالفىقى ى
اىةي :ي
إياه ،كفاقىيىوي :ىب ى

ر :فىيَّ ىمو

ككرد في نياية المحتاج  " :الفقو لغة :الفيـ ،كقيؿ فى ٍي يـ ما دؽ .. .كيقاؿ :فى ًقو
إذا فى ًيـ ،فىقيو إذا صار الفقو لو سجية ،كفىقىو إذا سبؽ غيره إلى الفيـ " .
(:إذ الفيـ

كلكف ىناؾ فرؽ بيف معنيي العمـ كالفيـ ،كما ذكر اإلماـ اآلمدم
عبارة عف جكدة الذىف ،مف جية تيىُّيئًو القتناص كؿ ما يرد عميو مف المطالب ،كاف
كالعامي ً
الؼ ىِطف ،...كالعمـ احتراز عف الظف باألحكاـ
لـ يكف المتصؼ بو عالما،
ِّ

الشرعية ،فإنو كاف تجكز بإطبلؽ اسـ الفقو عميق ،في العرؼ العامي ،فميس فقيا في
العرؼ األصكلي كالمغكم ،بؿ الفقو العمـ بيا أك العمـ بالعمؿ بيا

بناء عمى اإلدراؾ

انظر :ابف منظكر  /أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد اإلفريقي /لساف العرب /ج/13ص/ 522ط/1دار صادر-
بيركت ،أبك بكر الرازم  /مختار الصحاح /ج/1ص ،213الفيركزأبادم /مجد الديف مجمد بف يعقكب /القامكس
المحيط/ج/1ص/1614ط/6مؤسسة الرسالة -بيركت1998/ـ
الرممي /شمس الديف بف شياب الديف

/نياية المحتاج إلى شرح المنياج

/ج/1ص.31

اإلماـ اآلمدم ىك :عمي بف أبي عمي بف محمد ،سيؼ الديف ،أبك الحسف (تكفي

/دار الفكر بيركت1984 /ـ
 631ىػ) ،فقيو أصكلي،

متكمـ شافعي ،مف أشير مؤلفاتو :اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ( .كحالة ،معجـ المؤلفيف  /ج / 7ص.)155
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القطعي ،كاف كانت ظنية في نفسيا .كعمى ىذا فكؿ عالـ فى ًيـ ،كليس كؿ فى ًي هـ
عالـ) .
بينما ذكر اإلماـ الزركشي

(:كفقيت الشيء :عقمتو كعرفتو ..،كىك فيـ

األشياء الدقيقة ،فبل يقاؿ :فقيت أف السماء فكقنا .ثـ المراد مف الفيـ :اإلدراؾ ،ال
جكدة الذىف ..خبلفا لآلمدم) .
فرؽ بيف الفيـ كالعمـ،
كما أخمص لو ،خاصة مف فيـ اآليات التالية ،أف ىناؾ ان
ون لِ ٌَن ِفرُوا َكا َّف ًة َفلَ ْو َال َن َف َر مِنْ ُك ِّل فِرْ َق ٍة
ان ْالم ُْؤ ِم ُن َ
كذلؾ كاضح مف قكلو تعالى َ (:و َما َك َ
ٌن) .
ِم ْن ُه ْم َ ا ِئ َف ٌةة لِ ٌَ َت َف َّقهُوا فًِ ال ِّد ِ
كدعاؤه صمى اهلل عميو كسمـ البف عباس رضي اهلل عنيما ":الميـ فىقِّوي ق في

الديف كعممو التأكيؿ" كفي ركاية ":الميـ عممو الحكمة  ،الميـ عممو الكتاب"  .حيث
جاءت في ىذه المكاضع بمعنى  :العمـ بأمكر الديف كالتبحر فييا ،حتى يستطيع أف
كيفىقِّيىيىا لغيره مف المسمميف .
يي ىعمِّ ىميىا ي

اآل مدم سيؼ الديف أبي الحسف عمي بف محمد

العممية-بيركت1980/ىػ.

/اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ  /ج  / 1ص / 7دار الكتب

اإلماـ الزركشي ىك :بدر الديف محمد بف بيادر بف عبد اهلل ( 745ػ  794ىػ)،برع في الفقو كأصكلو ،تفقو
بالمذىب الشافعي ،مف كتبو:البرىاف في عمكـ القرآف،البحر المحيط في أصكؿ الفقو( .حسف المحاضرة في أخبار
القاىرة/لمسيكطي/ص)185

اؿزركشي /بدر الديف محمد بف بيادر بف عبد اهلل

 /البحر المحيط في أصكؿ الفقو

 /ج /1ص -13

/14ط/1دار الكتب العممية2000/ـ
سكرة التكبة /اآلية .122
أخرجو البخارم /كتاب المناقب  /باب ذكر ابف عباس /رقـ /3756ص.783
انظر:

القرطبي /محمد بف أحمد بف أبي بكر /تفسير القرطبي

/ج/8ص/294ط/2دار الشعب

القاىرة1372/ىػ ،ابف كثير/عماد الديف أبي الفداء اسماعيؿ /تفسير القرآف العظيـ  /ج/2ص/524ط/2مؤسسة
الرياف-بيركت1996/ـ.
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بينما ما كرد في قكلو تعالى َ (:قالُوا ٌَا ُ
ش َع ٌْ ُ َما َن ْف َق ُه َك ِثٌرً ا ِممَّا َتقُو ُل، ). ..
ٌح ُه ْم )  ،كغيرىا مف
ُون َتسْ ِب َ
كقكلو تعالىَ (:وإِنْ مِنْ َشًْ ٍء إِ َّال ٌُ َس ِّب ُ ِب َح ْم ِد ِه َولَكِنْ َال َت ْف َقه َ
اآليات ،فجاءت بمعنى الفيـ ،أم أف قكـ شعيب لـ يفيمكا الخطاب اإلليي.
كقد كردت كممة الفقو كمشتقاتيا في القرآف الكريـ عشرمف مرة .
ثانيان :تعريؼ كممة الكقت كمرادفاتيا:
ً
الزماف ،كقيؿ المقدار مف الدىر.
مقدار مف
ت:
 .1الكقت :مادة :ىك ى
الكٍق ي
ؽ ى
ه
ت :ى
ُّ
ت ،كأىكثر ما
غايتو ،فيك يم ىؤقَّ ه
ت لو ًحينان ،فيك يم ىؤقَّ ه
ت ،ككذلؾ ما قى َّد ٍر ى
ككؿ شيء قى َّد ٍر ى
ت ى
استي ٍع ًم ىؿ فػي الػمستقبؿ.
ييستعمؿ فػي الػماضي ،كقد ٍ
الكقت :مقدار مف الزماف مفركض ألمر ما أك لمعمؿ ،كجمعيا أكقات ،كأكقات السنة
فصكليا.
ً
ت :ىم ٍػح يدكد .
كم ىكقَّ ه
ت ىم ٍكقي ه
ككٍق ه
كت ي
ىكقىتىوي ىيقتو ىكقتا :جعؿ لو كقتا ييفعؿ فيو ،ى
كاهلل تعالى حدد كقتان لمصبلة في قكلو  (:إِنَّ الص ََّال َة َكا َن ْ
ٌِن ِك َتابًا
ت َعلَى ْالم ُْؤ ِمن َ
ت عمػييـ فػي أ و
ىكقات يم ىكقَّتة؛ كفػي الصحاح:
َم ْوقُو ًتا)  ،أىم يم ىؤقَّتان يمقى َّد انر؛ كقػيؿ :أىم يكتًىب ٍ
الصحاح :أىم م ٍفركضات فػي األىكقات  .كفي قكلو تعالى َ (:وإِ َذا الرُّ ُس ُل أ ُ ِّق َت ْ
ت) كقرلء
ى
ٍ
ِّف ليا كقتيا الذم يحضركف فيو لمشيادة عمى األمـ
كقرلء يكقِّتت ،كالمعنى أم يعي ى
بحصكلو فإنو ال يتعيف ليـ قبمو.

سكرة ىكد /اآلية 91
سكرة اإلسراء/اآلية .44
عبد الباقي /محمد فؤاد  /المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ط 1986- 1ـ  /ص. 172
انظر القامكس المحيط

/ص  ،162لساف العرب /ج/1ص ،269إبراىيـ مدككر كآخركف/

الكسيط/ص/1048ط1972/2ـ.
سكرة النساء /اآلية .103

سكرة المرسبلت /اآلية.11
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المعجـ

كالتكقيت كالتأقيت :أف يجعؿ لمشيء كقتان يختص بو ،كىك بياف مقدار المدة.

الم ىكقِّت :مف يراعي األكقات كاألىمة.
ي

كالميقات :الكقت المضركب لمفعؿ كالمكضع ،جمع مكاقيت ،كمنو مكاقيت

الحجاج أم المكضع الذم يي ٍح ًريمكف منو لمحج .

 .2الزمف(:مادة :ىزًـ ىف  :الزمف كالزماف كالعصر أسماء لقميؿ الكقت ككثير ة ،كالزماف:
َّ
مدةى يِ الدنيا كميا ،كالجمع :أ ٍىزيمف كأ ٍىزىماف كأ ٍىزًمىنة.
كـ ىزىم نانا طكيبلن.
ض
مرضا ي
كزٍمىنةن ،ى
ىزًم ىف :ىزىمننا ،ي
ن
كزىم ىانةن :ىم ًر ى
يد ي
الشيء :طاؿ عميو َّ
ً
مرض يم ٍزًم هف،
الزىم يف .يقاؿ:
زمانا .كأزمف
ٍأزىم ىف
ه
بالمكاف :أقاـ بو ن
ي
َّ
ً
امىنو) مزامنةً ،
مانا :عاممو بالزمف.
كز ن
كعمةه يم ٍزمىنةه( .ز ى
كاختمفكا ىؿ الدىر كالزماف كاحد؟ ،فمنيـ مف قاؿ ذلؾ ،كمنيـ مف اعتبر
الدىر ىك مدة الحياة الدنيا كميا ،أم أف الدىر أطكؿ مف الزماف _ سيأتي تفصيؿ

ذات ُّ
ذلؾ عند تعريؼ الدىر ( ُّ
الزىم ٍيف :يراد بذلؾ تراخي الكقت ) .
الزىم ٍي يف) :يقاؿ :لقيتو ى
َّ .3
ىكر .كتمفظ بتسكيف الياء
الد ٍىر(:مادة(:د ىػ ر) .ىد ٍىهر – جمع :أدىر ي
كد ه
ؽ عمى أىٍل ً
الدىر .كتطمؽ عمى :م َّدةي الح ً
ياة ُّ
كفتحياَّ :
ؼ ىسىن وة
الد ٍنيا يكمُّيا ،ىكتي ٍ
طمى ي
الد ٍىر ك َّ ى
ى
ي
كمائة ألؼ سنة ،كالزماف الطكيؿ كاألمد الممدكد) .
ً
ً
اسـ َّ
ستعار لمعادة
لمدة العالـ منذ مبد أ كجكده إلى انقضائو .ي
كي ى
الدىر :في األصؿ ه
الباقية َّ
كمدة الحياة .كىك في الحقيقة ال كجكد لوي في الخارج عند المتكمميف ألنوي
و
لحادث .ك كرد في كتاب التعريفات :الدىر ىك اآلف
عندىـ عبارةه عف مقارنة حادث

احد .كأما الفقياء فمنيـ أبك حنيفة
الم ٍغ ًر ًب  :الدىر كالزماف ك ه
الدائـ  .ككرد في كتاب ي
انظر لساف العرب/ج/2ص ،108القامكس المحيط /الفيركز أبادم  /ص.162

انظر القامكس المحيط /ص ،395كلساف العرب/ج/13ص ،199المعجـ الكسيط /ص.323

انظر لساف العرب/ج ،292/4كالقامكس المحيط ،395/كمختار الصحاح/ج.661/2
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نصا عمى
حيث قاؿ  :ما أدرم ما الدىر كما معناهي ألنوي لفظه يم ٍج ىم هؿ ،كلـ يجد ن
المراد منو فتكقَّؼ ً
فيو.
ي
و
خبلؼ ،كأما َّ
ك َّ
و
ستعمؿ
منك نار فقيؿ ىك ستَّة
معرفنا األبد ببل
الد ٍىر َّ
أشير .كقد يي ى
الزمف الًَّذم ي ي ً
الدىر بمعنى العصر " ىد ٍىر ً
اإل ٍن ً
"إلى ىد ٍى ًر
ص ير
ى
ساف" َّ :ى ي
الع ٍ
عيش فيو ،ى
ي
َّ ً
يف" :إلى األىىب ًد.
الداىر ى
كالغمبة.

بات َّ
صركفيوي كنكائبو .كالدىر أيضا النازلة كاليمة كالغاية كالعادة
"تىىقمُّ ي
الد ٍى ًر" :ي

كقد يعد الدىر في األسماء الحسنى ،كمنو في الحديث(:ال تسبكا الدىر فإف الدىر
ىك اهلل)  ،كفي ركاية(:فإف اهلل ىك الدىر) - ،كسيأتي تفصيؿ ذلؾ عند تحريـ سب
الدىر كالزمف إف شاء اهلل تعالى .-
م :يم ٍم ًح هد ال يؤمف
مسف نسب إًلى الدىر ،كىك نادر ..كرجؿ ىد ٍى ًر ٌّي
كرجؿ يد ٍى ًر ٌّي
م :قديـ ٌ
باآلخرة ،يقكؿ ببقاء الدىر كالكقت.
ىار يير :أ ٌىكؿ َّ
َّ
الد ً
الد ٍى ًر في الزماف الماضي ،كال كاحد لو .
ص ير مثؿ يع ٍسر
الع ٍ
الع ٍ
الع ي
ص ير ك ي
ص ير الدىر ككذا ي
 .4العصر :مادة :ع ص ر  :ى
صهر.
كر ك ٍ
كع يسر ٍ ،
صهر ي
صار ي
ي
كع ي
أع ي
كع ي
صه
أع ه
اح ًمر ًار َّ
الش ً
مس قاؿ اهلل تعالى َ (:و ْال َعصْ ِر
الع ًش ِّي إلى ٍ
الع ٍ
اليكـ كالميمىةي ك ى
(ك ى
ص ير) ي
ُ
صر :ىك َّ
ىر ،أىقسـ اهلل تعالى بو.
اإلن َس َ
إِنَّ ْ ِ
الع ٍ
ان لَفًِ خسْ ٍر)  ،أم أف :ى
الد ي
اإلماـ أبك حنيفة ىك  :أبك حنيفة النعماف بف ثابت بف زكطى التيمي الككفي ،مكلى بني تيـ اهلل بف ثعمبو يقاؿ
إنو مف أبناء الفرس150-80 ( ،ىػ) ،إماـ كفقيو الممة عالـ العراؽ ،أحد األئمة األربعة المشيكريف صاحب
المذىب الحنفي( .سير أعبلـ النببلء /ج/ 6ص.)390
أخرجو البخارم/كتاب األدب  /باب ال تسبكا الدىر/رقـ/ 6181ص.1266

انظر:لساف العرب /ـ/4ص،292القامكس المحيط /ص،395بطرس البستاني/محيط المحيط/ص.231
سكرة العصر /اآليات .2-1
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ص ير :الكقت في آخر النيار إلى احمرار الشمس.
الع ٍ
ى
العصراف أم الغداة كالعشي ،أك الميؿ كالنيار .
تطكرات طبيعية أك
كالعصر(:الدىر:
ي
الزمف ينسب إلى ممؾ أك دكلة أك إلى ٌ
الذرة. )..
اجتماعية؛ عصر الدكلة العباسية ،العصر الحجرم ،عصر َّ
ً
ً
صار مف َّ
يف؛ يقاؿ :جاء فبلف عمى ًع و
الدىر أىم :حيف ) .
صار(:الح ي
كالع ي
ً
الم َّدة :مادة :ـ د د :ىم َّدهي فامتد مف باب َّ
كم َّد اهلل في
رد ،ك ٌ
المتصمة ،ى
المادةي الزيادة ي
 .5ي
ُون ) ،
كم َّدهي في ىغيِّو أم أميمو كمنيا قكلو تعالى َ (:و ٌَ ُم ُّد ُه ْم فًِ ُ ْ ٌَان ِِه ْم ٌَعْ َمه َ
يعمره ى
ً
كم ٌدةه مف الزماف يبرىة ـ نو .
معناه :يي ٍميمييـ .ي
ً
يف الكقت يقاؿ حينئذ كربما أدخمكا عميو التاء فقالكا
 .6الحيف  :مادة :ح م ف :الح ي
َ
ً
ً
ان ِحٌنٌة
اإلن َس ِ
ي أيضا المدة كمنو قكلو تعالى َ (:ه ْل أ َتى َعلَى ْ ِ
تىحيف بمعنى حيف ك الح ي
م َِن ال َّدهْ ِر) .
ً
الح ٍي يف ،بالكسرَّ :
يككف ىسىنةن كأكثىىر،
الد ٍى ير ،أك ىكٍق ه
ص ىر ،ي
ت مف الزماف طا ىؿ أك قى ي
ً
يف ،أك ًستَّ ًة أى ٍشي ور ،أىك ُّ
نيف ،أك ىسىنتى ً
كؿ يغ ٍد ىكوة
أك ىي ٍختى ُّ
بعيف ىسىنةن ،أك ىس ٍب ًع س ى
ص بأر ى
ي
ً ً
ً و
الم َّدةي.
ى
كيكـ القيامة ،ك ي
كعشَّية ،ي
ً
الم َّدةي التي أ ٍيم ًيميكىا.
كقكلو تعالى َ (:ف َت َو َّل َع ْن ُه ْم َح َّتى ح ٍ
ٌِن )  ،أم :حتى تىٍنقىضي ي
يف.
جمعٍ :
أح ه
ياف ،كجمع الجمع :أحايً ي
انظر القامكس المحيط/ص ،441لساف العرب/ـ/4ص،575
ابف عباد/الصاحب اسماعيؿ ابف عباد /المحيط في المغة/ص/ 142ط/1عالـ الكتب-بيركت1994/ـ.
لساف العرب/ج/4ص.576
سكرة البقرة  /اآلية .15
انظر لساف العرب/ج/3ص ،400كمختار الصحاح/ج/2ص ،537كالقامكس المحيط318/

سكرة اإلنساف  /اآلية .1

سكرة الصافات  /اآلية .174
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باع يدكا بًإ ٍذ ،فقالكاً :ح ٍيىنئً وذ .
الكٍقتىٍي ًف ،ى
كاذا ى
باع يدكا ىب ٍي ىف ى
 .7الحقبة :مادة :ح ؽ ب :ك ً
الح ٍقىبةي ،بالكسر ،مف َّ
ت ليا ،كالسىَّنةي،
الد ٍى ًر :يم َّدةه ال ىكٍق ى
اب مثؿ
ب بالضـ كسككف القاؼ ،ثمانكف سنة كقيؿ أكثر مف ذلؾ ،كجمعو ًحقى ه
الح ٍق ي
ي
ً
ً
ب
الحقي ي
قيؼ كقفاؼ كالح ٍقبةي بالكسر كسككف القاؼ كاحدة الحقىب كىي السنكف ،ك ي

ب .
أحقي ه
أح ه
قاب ك ٍ
بضمتيف الدىر كجمعو ٍ

ىج يؿ،
ىج يؿ مدة الشيء كيقاؿ فعمت ذلؾ مف أجمؾ ،كاأل ى
 .8األجؿ  :مادة :أ ج ؿ :األ ى
ً
ً
ً
كحمك يؿ َّ
الشيء ،ج :آجا هؿ .كالتأجي يؿ:
َّ
كم َّدةي
الم ٍكت ،ي
محركةن :ى
الد ٍي ًف ،ي
الكٍقت في ى
غايةي ى
ً
اح َح َّتى
تى ٍح ي
ديد األ ى
ىج ًؿ .كاآل ًجمىةي :اآلخ ىرةي  .كمف ذلؾ قكلو تعالى َ (:و َال َتعْ ِزمُوا ُع ْق َد َة ال ِّن َك ِ
عدتيا .
ٌَ ْبل ُ َ ْال ِك َتا ُ أَ َجلَ ُه)  ،أم :حتى تقضي ٌ
 .9اآلف :مادة :أ ك ف :األ ٍىك يفَّ :
ؽ.
الد ىعةي كالسكينةي ك ِّ
الرٍف ي
ً
يف ،كلـ يي َّ
اف ألىنو ليس بمصدر.
عؿ اإلك ي
اف :الح ي
اف كاإلك ي
كاألىك ي

البرًد .كجمع األىكاف ً
آكنةه مثؿ زماف كأ ٍىزًمنة .
اف
اف ى
الزماف ،تقكؿ :جاء أىك ي
الحيف ك ي
ي
كاألىك ي
.

آباد بكزف آماؿ ك يأبكد بكزف فمكس،
األب يد :مادة :أ ب د ،كىك الدىر كالجمع ،ه
 .10ى
األب يد أيضا الدائـ ،كأىىب هد أىبيد :كقكليـ :دىر ىدىير.
ك ى
كاألىىب يدَّ :
الدائـ ،كالتَّأٍبيد :التَّخميد.
ً
يبر ٍحو .
كأىىب ىد بالمكاف ي ٍأبد ،بالكسر ،أيبكدان :أىقاـ بو كلـ ى
انظر لساف العرب /ج / 13ص ،134كمختار الصحاح/ج/5ص ،2106كالقامكس المحيط/ص.1172
 3انظر مختار الصحاح/ج/1ص ،61كالقامكس المحيط/ص.412
سكرة البقرة/اآلية235
انظر القامكس المحيط ،960/كلساف العرب/ج/11ص.11

انظر القامكس المحيط/ص ،1178كلساف العرب /ج/13ص.40
انظر مختار الصحاح/ج/1ص ،1لساف العرب/ج/3ص.68
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المطمب الثاني :التعريؼ االصطالحي:
أكال :التعريؼ االصطالحي لمفقو:
أما تعريؼ الفقو في اصطبلح العمماء ،فيعرفو اإلماـ الزركشي كما في
اصطبلح األصكلييف بقكلو":العمـ باألحكاـ الشرعية العممية المكتسب مف أدلتيا
التفصمؿية"  .كىذا تعريؼ اإلماـ الشافعي
كاإلماـ الغزالي

كقد اشتير عند العمماء .

يقكؿ في تعريؼ الفقو( :كالفقو بعرؼ العمماء عبارة عف :

العمـ باألحكاـ الشرعية الثابتة ألفعاؿ المكمفيف خاصة حتى ال يطمؽ بحكـ العادة اسـ
الفقو عمى متكمـ كفمسفي كنحكم ،بؿ يختص بالعمـ باألحكاـ الشرعية الثابتة لؤلفعاؿ
اإلنسانية كالكجكب كالحظر كاإلباحة )  .كاإلماـ اآلمدم يعرفو بقكلو (:كفي عرؼ
المتشرعيف ،الفقو مخصكص بالعمـ الحاصؿ بجممة مف األحكاـ الشرعية الفركعية،
بالنظر كاالستدالؿ) .
كالمقصكد بالعمـ :اإلدراؾ الذم يندرج فيو الظف كاليقيف.
كخرج باألحكاـ :العمـ بالذكات كالصفات...
كخرج بالشرعية :العقمية  -كالحسية كالعقمية  ،-كالمراد ما يتكقؼ معرفتيا عمى
الشرع.
البحر الحيط في أصكؿ الفقو /اإلماـ بدر الديف الزركشي/ج/1ص.15
اإلماـ الشافعي ىك :محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع الياشمي القرشي المطمبي (

 150ػ

204ىػ) ،كلد في غزة بفمسطيف ،ثـ انتقؿ إلى مكة  ،أحد األئمة األربعة عند أىؿ السنة كاليو نسبة الشافعية ،أىـ
كتبو :الرسالة كاألـ كالمسند( .تيذيب الكماؿ/ج/15ص.)109

نياية المحتاج إلى شرح المنياج /شمس الديف بف شياب الديف الرممي /ج/1ص.31
اإلماـ الغزالي ىك :حجة اإلسبلـ زيف الديف أبكحامد محمد بف محمد بف محمد بف أحمد الطكسي الشافعي
الغزالي الفيمسكؼ الفقيو األصكلي ( 505-450ىػ) ،برع في الفقو كأصكلو كعمـ الكبلـ كالجدؿ كالحكمة ،مف
كتبو:إحياء عمكـ الديف كالمستصفى في أصكؿ الفقو (سير أعبلـ النببلء  /ج / 19ص.)343-322

الغزالي /اإلماـ أبك حامد محمد بف محمد/المستصفى مف عمـ األصكؿ /ج/1ص/4دار صادر – بيركت.
اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ/اإلماـ سيؼ الديف اآلمدم /ج/1ص.7
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كخرج بالعممية :عف العممية ..كفيو احتراز عف أصكؿ الديف.
كخرج بالمكتسب :عمـ اهلل تعالى ،كما يمقيو في قمب األنبياء كالمبلئكة مف
األحكاـ ببل اكتساب  -أم ببل اجتياد .-
كخرج باألدلة التفصيمية  -أم ما جاء في القرآف كالسنة كاإلجماع كالقياس

 -عف

اعتقاد المقمد  -أم عمـ المقمد ألئمة االجتياد ،فالناقؿ لمفقو ليس بفقيو ،بؿ اؿفقيو ىك
الذم يغكص في األدلة الشرعية مستنبطا لؤلحكاـ مف خبلليا . )-
كمكضكع عمـ الفقو ىك :أفعاؿ المكمفيف مف الناس فيما يجب أف يعرفكه مف
حبلؿ كحراـ ككاجب كمندكب ..الخ.

كلذا فحكـ تعممو قد يككف فرض عيف عمى

المكمؼ ،مما ال يتأدل الكاجب إال بو ،كتعمـ كيفية الكضكء كالصبلة ،..كمنو ما
يككف فرض كفاية كما ىك في حؽ الفقياء ممف يميزكف بيف الفرض كالنفؿ كغيره.
كلكف يا ترل ىؿ الفقو فقط بمعناه الذم بيناه ؟
إف معنى كممة الفقو كما نفيميا مف اآليات القرآنية كاألحاديث الشريفة ،أعـ
كأشمؿ مما خصص لمعرفة األحكاـ الشرعية العممية ..كلكف ال يعني أننا ننقص مف
قدر ىذا العمـ كأىميتو ،لكف أحببنا أف نأخذ معناىا عمى إطبلقيا في اآليات

 ،كأف

مدلكؿ كممة الفقو تطكر مف اختصاصو بعمـ معيف  ،كلذلؾ قاؿ اإلماـ الحميمي في
المنياج(:إف تخصيص اسـ الفقو بيذا االصطبلح حادث .قاؿ :كالحؽ أف اسـ الفقو
يعـ جميع الشريعة التي مف جممتيا ما يتكصؿ بو إلى معرفة اهلل ،ككحدانيتو ،كسائر
صفاتو كالى معرفة أنبيائو كرسمو عمييـ السبلـ ،كمنيا عمـ األحكاؿ كاألخبلؽ ،كالقياـ
بحؽ العبكدية كغير ذلؾ .كمف المحاسف قكؿ اإلماـ أب م حنيفة :الفقو معرفة النفس

البحر المحيط في أصكؿ الفقو  /اإلماـ بدر الديف محمد بف بيادر بف عبداهلل الزركشي  /ج/ 1ص.16-15
اإلماـ الحميمي ىك :عبد اهلل الحسيف بف الحسف بف محمد بف حميـ البخارم الشافعي ،أحد األذكياء كمف
أصحاب الكجكه في المذىب403-338(،ىػ) كلد بجرجاف كنشأ ببخارل ،ككاف سياؿ الذىف في األدب كالبياف كلو
عمؿ جيد في الحديث كلو مصنفات نفيسة منيا كتاب شعب اإليماف (سير أعبلـ النببلء/ج

.)233
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 / 17ص -231

ما ليا كما عمييا .كقاؿ اإلماـ الحسف البصرم

":إنما الفقيو ىك الزاىد في الدنيا.

الراغب في اآلخرة .البصير بذنبو .المداكـ عمى عبادة ربو ") .
كقاؿ اإلماـ الغزالي في اإلحياء في بياف تبديؿ أسامي العمكـ:

(إف الناس

تصرفكا في اسـ الفقو ،فخصكه بعمـ الفتاكل كالكقكؼ عمى كقائعيا ،كانما ىك في
العصر األكؿ اسـ لمعرفة دقائؽ آفات النفكس  ،كاالطبلع عمى اآلخرة كحقارة الدنيا.
ٌن َولٌُِن ِذرُوا َق ْو َم ُه ْم ) )  .ىذا ما بينو لنا عمماؤنا األفاضؿ
قاؿ تعالى (:لِ ٌَ َت َف َّقهُوا فًِ ال ِّد ِ
حكؿ معنى الفقو ،فيك أصبل عمـ

تختص بو فئة مف العمماء كالفقياء ،الذيف ليـ

الدكر الكبير كالمسؤكلية في استنباط كبياف األحكاـ المتعمقة بأفعاؿ الناس ،كلكف

تقَّو كمتعمـ ما يجب عميو فعمو ،كمف ذلؾ ما يتعمؽ بكقتو
م فى
يجب عمى كؿ مسمـ أف ى
كعمره ألنو سيسأؿ كيحاسب ع نو في يكـ العرض . ..كىذا ما سأبينو عند تكضيح
معنى فقو الكقت إف شاء اهلل تعالى .ككاف مع ىذا التكضيح ال بد مف استعراض
بعض اآليات كاألحاديث التي كردت فييا كممة الفقو:
 .1قاؿ تعالىُ (:
ُون ) .
صرِّ ُ ْاا ٌَا ِ
ت لَ َعلَّ ُه ْم ٌَ ْف َقه َ
اننرْ َك ٌْ َ ُن َ
ُون) .
 .2كقاؿ تعالىَ (:ق ْد َفص َّْل َنا ْاا ٌَا ِ
ت لِ َق ْو ٍم ٌَ ْف َقه َ

ْ
ُون ِب َها ) .
نس لَ ُه ْم قُلُو ٌة َال ٌَ ْف َقه َ
اإل ِ
 .3كقاؿ تعالىَ (:ولَ َق ْد َذ َرأ َنا ل َِج َه َّن َم َك ِثٌرً ا مِنْ ْال ِجنِّ َو ْ ِ
كغيرىا مف اآليات التي كرد فييا إما قكلو :ال يفقيكف ،ما نفقو ،يفقيكا،
يكادكف يفقيكف ،لعميـ يفقيكف ،يفقيكه..
أمو ىخ ٍي ىرةي ىم ٍكالىةي ِّأـ
ص ًرم ،يأبك ىس ًعيد ،ك ُّ
اس يموي ىي ىسار ،ى
بف أبًػي ى
اإلماـ الحسف البصرم ىك :ى
الب ٍ
الح ىسف ،ك ٍ
الح ىس يف ي
ىسمى ىمةى 110-21( ،ىػ) ،ككاف الحسف فقيو أىؿ البصرة كمف صفاتو كمناقبو :جامعان عالمان ،حكيـ ان ،فقييان،
ً
ثقة،ناسكان ،فصيحان ،جميبلن ،كسيمان(.سير أعبلـ النببلء/ج/ 4ص.565
البحر المحيط في أصكؿ الفقو  /الزركشي/ج/ 1ص.17-16

سكرة التكبة  /اآلية .122
الغزالي /اإلماـ أبك حامد محمد بف محمد /إحياء عمكـ الديف /دار المعرفة -بيركت  /ج/1ص.32
سكرة األنعاـ /اآلية .65
سكرة األنعاـ /اآلية .98

سكرة األعراؼ /اآلية .179
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أما األحاديث ،فمنيا قكلو صمى اهلل عميو كسمـ (:مف يرد اهلل بو خي انر ييفىقِّييوي في الديف)
 ،كقكلو  البف عباس الذم مر سابقان – ص. - 17
ثانيان :التعريؼ االصطالحي لمكقت كالزمف:
الكقت كالزمف مف مخمكقات اهلل تعالى كنعمو عمى اإلنساف كالتي أمرنا اهلل
سبحانو ككجينا ال غتنامو ما بما فيو الخير  ،كعند البحث عف معنى اصطبلحي ليما
كاف معظـ ما رأيتو ،مستقى مف المعاني المغكية ،أك مما يدؿ عميو استخداـ ىذه
الكممات في مكاطف الجمؿ المختمفة.
كيعرؼ البيضاكم

في تفسيره المدة كالزماف كالكقت تعريفان مجمبلن عمى النحك

التالي(:المدة المطمقة امتداد حركة الفمؾ مف ـ

بدئيا إلى منتياىا ،كالزماف مدة

مقسكمة ،كالكقت :الزماف المفركض ألمر)  .ككاف ىذا عند كبلمو عف كممة مكاقيت
ًِ َم َواق ُ
اس ) ( .كالكقت
ك َعنْ ْاألَ ِهلَّ ِة قُ ْل ه َ
مكاقيت الكاردة في آية ٌَ ( :سْ َلُو َن َ
ٌِت لِل َّن ِ
عند الفقياء ىك الزمف الذم يصح القياـ بالعبادة فيو أكالن كآخ انر) .
كيعرؼ البتاني الكقت بقكلو ..( :فيي (أم كممة الكقت) تدؿ في عمـ الفمؾ
عمى نقط معينة مف الزماف ككذلؾ عمى أجزاء مف الزماف ،فيقاؿ كقت انتصاؼ

متفؽ عميو كأخرجو البخارم /كتاب العمـ /باب مف يرد اهلل بو خي ار يفقيو في الديف  /رقـ  / 72ص.31

اإلماـ البيضاكم ىك :عبد اهلل بف عمر بف محمد بف عمي البيضاكم الشيرازم الشافعي(،تكفي عاـ 685ىػ) و
قاض

عالـ بالفقو كالتفسيركالعربيةكالمنطؽ كالحديث،مف أشير مؤلفاتو منياج الكصكؿ إلى عمـ الكصكؿ( ،كحالة/معجـ
المؤلفيف/ج/6ص)97

البيضاكم/عبد اهلل بف عمر بف عمي  /أنكار التنزيؿ كأسرار التفسير /ج /1ص.146

سكرة البقرة /اآلية .189
الرزقي /د.محمد الطاىر /عامؿ الزمف في العبادات كالمعامبلت  /مكتبة الرشد-الرياض/ط1420/1ىػ200-ـ
 /ج/1ص.15
اإلماـ البتاني ىك :أبك عبداهلل محمد بف جابر بف سناف الحراني البتاني الحاسب المنجـ ،لو أعماؿ كأرصاد

كبراعة في فنو ككاف صابئا ضاال فكأنو أسمـ كتسمى بمحمد كلو تصانيؼ في عمـ الييئة  ،كبتاف قرية مف نكاحي
حراف(مات  )317صاحب الزيج الصابي المشيكر( .سير أعبلـ النببلء  /ج .)518/14
26

النيار ككقت انتصاؼ الميؿ ،الكقت الذم تعكد فيو الشمس إلى الجزء الذم كانت فيو
في كقت االبتداء) .
ً
الزماف ،كقيؿ المقدار مف
مقدار مف
كمر في التعريؼ المغكم بأف الكقت:
ه
الدىر .كلذا فالكقت جزء مف الزمف ،كالزمف أعـ كأشمؿ .فمف الكقت ما يطمؽ عمى
عمر إنساف ،كفترة حكـ معينة كغيره ،فتطمؽ عمى قميؿ الزمف ككثيرة.
م /الشارقة ( :أ ف كممة "زماف " تطمؽ في الغالب
ككرد في دائرة المعارؼ اإلسبلـ ة
لمداللة عمى الزماف مف حيث ىك مفيكـ فمسفي أك رياضي ،كذلؾ في مقابؿ كممة"
ـ كاف" ،كما تستعمؿ باإلجماؿ لمداللة عمى األحقاب الطكيمة كالقركف كمدة حكـ الدكؿ
كعمى بداية العصكر التاريخية ،كتستعمؿ أيضا في اصطبلح عمـ الفمؾ لمداللة عؿ
مقدار طكؿ فترة ما مف الزماف) .
كفي مقالة لمدكتكر أحمد فؤاد باشا عف اليكـ كاكتشاؼ الزمف يقكؿ:

(الزمف

شيء ليس لو معنى إال في كجكد أحداث تميزه ،تماما كاأللكاف التي ال نستطيع أف
ندركيا كنميزىا إال في كجكد العيف المبصرة ،كاف مجرد تصكر ماض كحاضر
كمستقبؿ ىك الذم يكحي إلينا بمركر الزمف ،...كلكال الذاكرة التي حباىا اهلل لئلنساف
لكي تعيش فييا األحداث التي نكاجييا لما أحسسنا بمركر الزمف .كلقد اكتشؼ
العمماء أف الزمف نسبي ألنو يتكقؼ عمى المكاف الذم يقاس فيو ،فمكؿ كككب يكمو
كعامو الخاصيف بو) .

اب عبد اهلل محمد بف سفاف بف جابر الحراني  /الزيج الصابي  /ج/3ص.192
البتاني /ك

دائرة المعارؼ اإلسبلمبة  /مركز الشارقة لئلبداع الفكرم /ج/17ص/ 5280ط1419/1ىػ1988-ـ.
عبد الغني عبد الرحمف محمد /الزمف بيف الدنيا كاآلخرة /مكتبة مدبكلي/ط1994/1ـ /ص.19
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أجزاء الكقت:
كلمكقت كالزمف أقساـ متعددة اصطمح عمييا منذ القدـ لتدؿ عمى أجزاء منو ،كمنيا:
َّاعةي الكقت الحاضر كالجمع السَّاعي
 .1الساعة :كمف معانييا المغكية( :س ك ع :الس ى
الساعات)  ،كىي مف أسماء يكـ القيامة لقكلو تعالى َ (:ح َّتى إِ َذا َجا َء ْت ُه ْم السَّا َع ُة
ك
ي
بع كعشريف ساعة.
َب ْ َت ًة ، )...كيتككف اليكـ بميمو كنياره مف أر و

 .2اليكـ :يتككف اليكـ مف قسميف ىما الميؿ كالنيار ،كيتككف اليكـ أيضا مف أربع
كعشريف قسما ىي الساعة .جمع أياـ.

سبع الشيءَّ :
 .3األسبكع :في المغة مف مادة ىسىب ىعَّ :
صيره سبعة
مف سبعة أياـ ،ىي الجمعة كالسبت كاألحد كاالثنيف كالثبلثاء كاألربعاء كالخميس.

 .فاألسبكع :يتككف

ُّ
َّ
اىرةي مف الشير كالمعاكمة مف العاـ
الم ىش ى
 .4الشير :ش ق ر :الش ٍي ير كاحد الشيكر ك ي
ك ُّ
الش ٍي ىرةي كضكح األمر.
ج :شير كشيكر  .كىك جزء مف اثني عشر جزءا مف السنة سكاء كانت شمسية أـ
قمرية.
 .5الفصؿ :تتككف السنة مف أربعة فصكؿ ىي :الصيؼ كالخريؼ كالربيع كالشتاء.
 .6السنة :كىي مف مادة  (:ىسىنو :السنة كاحدة السنيف ،كالسنة :العاـ )  .كتتككف السنة
مف اثني عشر شيرا ،كمقسمة إلى أربعة فصكؿ.
 .7العقد :كيتككف مف عشر سنكات.
 .8القرف :مائة سنة.

مختار الصحاح  /ج /1ص.135
سكرة األنعاـ /اآلية .31
اؿـ عجـ الكسيط /ص.414
المعجـ الكسيط /ص.498

لساف العرب/ج/4ص.481
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ثالثان :المقصكد بفقو الكقت:
إنو مف خبلؿ قراءتي كاطبلعي في الكتب ،كما بينتو مف شمكلية

مصطمح

الفقو ،يتبيف َّ
أف ىذا المصطمح يدخؿ مع كؿ فرع مف فركع العمـ كالمعرفة  ،كلذلؾ

كردت مع الكثير مف المصطمحات الميمة كالحيكية في حياة اإلنساف  ،كالتي تيىكجِّييو
إلى االلتزاـ بيا كفؽ شرع اهلل تعالى .كمف ىذه المصطمحات كالتي كاف بعضيا
عناكيف لكتب كأبحاث ما يأتي :
 .1كتاب "فقو السالكيف" ،لجماؿ ماضي.
 .2كتاب "فقو االبتبلء" ،لمحمد أبك صعيميؾ.
 .3فقو البيئة ،لمدكتكر مصطفى أبك صكم  ،كغيرىا.
فما المقصكد بفقو الكقت تحديدان؟
كبناء عمى ما تقدـ مف معنى لكممة الفقو كالكقت ،فإنني أقصد بمصطمح فقو

الكقت ىك " :العمـ بقيمة الكقت كخطكرتو  ،كارتباطو بحياة المسمـ  ،مما يدفعو لحسف
اغتنامو عمى أحسف كجو  ،أك إفساده " .
كلذا فعمى المسمـ أف يدرؾ أىمية الكقت كخصائصو ،كأنو سيسأؿ بيف يدم اهلل عز
كجؿ عف كقتو كعمره كما قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ (:ال تزكؿ قدما عبد يكـ القيامة

حتى يي ٍسأىؿ عف أربع :عف عمره فيما أفناه  ،كعف شبابو فيما أببله  ،كعف عممو ماذا
عمؿ بو  ،كعف مالو مف أيف اكتسبو كفيما أنفقو) .
ىذا في حدكد مسؤكلية الفرد المسمـ ،كال ننسى مسؤكلية األمة كأسرة،
كجماعات ،كدكلة يتمثؿ فييا نظاـ الحكـ لتطبيؽ شرع اهلل تعالى.
كلؤلسؼ بالنظر لكاقعنا اإلسبلمي اليكـ عمى صعيد األفراد كاألسر
كالجماعات كالدكؿ ،نجد تضييعا لمكقت كاىدا ار لطاقات يمكف أف تستغؿ كيعمؿ فييا
أخرجو الترمذم/كتاب صفة القيامة كالرقاؽ /رقـ / 2417ج/4ص 612كقاؿ :حسف صحيح.
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مما يعكد بالنفع عمى الجميع ،بؿ أصبحت صفة الصقة بالمسمـ أف يككف مضيعا
لكقتو ككقت غيره ،ال يستغمو جيدا ،كما أف الدكؿ اإلسبلمية بسياساتيا كأساليبيا
عممت بشكؿ كبير عمى إىدار كقت الشباب كالعماؿ كجميع فئات الشعب بكسائؿ
كثيرة كمتنكعة بؿ مكجية خاصة مف قبؿ أعداء األمة الذيف ىـ ليا بالمرصاد بؿ

ك

يخططكف لدمارىا كنحف مف ينفذ ذلؾ ،كأكبر كسيؿ ة ليدر أكقات أمتنا ىي كسائؿ
اإلعبلـ بما تعرضو مف مكاد ال فائدة منيا بؿ ىي مدمرة في غالب األحياف...
كسيأتي تفصيؿ ذلؾ في فصكؿ الحقة إف شاء اهلل.
فعندما يدرؾ المسمـ قيمة الكقت كأنو عمره كحياتو ،كما يدرؾ كيفية ا غتنامو،
كيرل كيؼ يي ًد ُّر عميو منفعة في دنياه كآخرتو  ،سيتجو ببل شؾ ليشغمو بالعمؿ المفيد
النافع لنفسو كأمتو ،بؿ عمى األمة أف تشغؿ أفرادىا،كتكفر ليـ السبؿ التي م غتنمكف
بيا أكقاتيـ ،خاصة أكقات الفراغ كالعطؿ كغيرىا.
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المبحث الثاني :كيفية تككف الزمف كحساب الكقت :

إف اهلل سبحانو كتعالى خمؽ المخمكقات جميع قا ،كلو سبحانو في كؿ مخمكؽ حكمة
مف خمقو  ،فتعالى اهلل سبحانو عف العبث في خمقو ،يقكؿ اهلل عز كجؿ  (:أَ َف َحسِ ْب ُت ْم
ُون ) .
أَ َّن َما َخلَ ْق َنا ُك ْم َع َب ًثا َوأَ َّن ُك ْم إِلَ ٌْ َنا َال ُترْ َجع َ
ٌن ) .
َب ٌْ َن ُه َما َالعِ ِب َ

ض َو َما
( َو َما َخلَ ْق َنا ال َّس َما َء َو ْاألَرْ َ

كالزمف كالكقت مما خمؽ اهلل تعالى ،كجعؿ لخمقيما كتدبيرىما ًح ٍك ىمة  ،كجعؿ
ليما أسبابا لحدكثيما ،بؿ كاف الحديث في القرآف الكريـ عف الشمس كالقمر كالميؿ
كالنيار مما يدؿ عمييما ،كيدعك اإلنساف إلى النظر كالتدبر لمعرفة قدرة اهلل سبحانو
مف ناحية ،كليمفت نظره ألىمية الكقت كضركرة أف يستغؿ فترة عمره القصير.
كلقد جعؿ اهلل سبحانو لحساب الزمف كتى ىك ُّكىنو أسسان يسير عمييا اإلنساف  ،كقكاعد
و
تحفظ لو بقاءه كاستم ارره كفؽ ً
يد عنو .
نظاـ
محكـ دقيؽ ال ىي ًح ي
فجعؿ الشمس تشرؽ كتغرب مف مكاف محدد كال تحيد عنو ،..ثـ تعاقب الميؿ
كالنيار … يقكؿ اهلل عز كجؿ " :فالؽ اإلصباح كجعؿ الميؿ سكنا كالشمس كالقمر
حسبانا . "..ك " الشمس كالقمر بحسباف " .
از َل لِ َتعْ لَمُوا
كقاؿ تعالى (:ه َُو الَّذِي َج َع َل ال َّشم َ
ْس ضِ ٌَا ًء َو ْال َق َم َر ُنورً ا َو َق َّد َرهُ َم َن ِ
ْن َف َم َح ْو َنا آ ٌَ َة اللٌَّ ِْل َو َج َع ْل َنا آ ٌَ َة
ٌِن َو ْال ِح َسا َ )  ،ك ( َو َج َع ْل َنا اللَّ ٌْ َل َوال َّن َه َ
َع َد َد ال ِّسن َ
ار آ ٌَ َتٌ ِ
ٌِن َو ْال ِح َسا َ
ار ُمبْصِ َر ًة لِ َت ْب َت ُ وا َفضْ ًال مِنْ َر ِّب ُك ْم َولِ َتعْ لَمُوا َع َد َد ال ِّسن َ
ال َّن َه ِ
خبلؿ حركة نجـ الشمس ككككبي األرض كالقمر يتككف الزمف.
سكرة المؤمنكف  /اآلية .115
سكرة األنبياء  /اآلية 16
سكرة األنعاـ  /اآلية 96
سكرة الرحمف  /اآلية 5
سكرة يكنس  /اآلية .5

سكرة اإلسراء  /اآلية 12
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 . )...فمف

كلقد عنيت األمـ عمى مختمؼ أكطانيـ كمشاربيـ منذ أقدـ العصكر بمبلحظة ىذه
الظكاىر الككنية ،كأخذكا يحسبكف الزمف كيضعكف التكقيت لتس مير أمكر حياتيـ ،بؿ
ذىب الكثير منيـ إلى تقديس كعبادة بعض ىذه النجكـ كالككاكب

 ...كالقرآف ىك َّجو

الناس إلى المسار الصحيح في حساب التكقيت ،كما بينو الرسكؿ  خاصة بعد أف
كاف لمناس كمنيـ العرب كغيرىـ تبلعبان في حساب الزمف كالذم عرؼ بما يسمى

(النسيء).

كقبؿ أف أخكض في بياف تفصيؿ حساب التكقيت ،ال بد أف نتعرؼ عمى
الظكاىر الككنية كالعناصر التي ليا دكر في تككيف الزمف كحساب التكقيت ،كىي
الشمس كاألرض كالقمر  ،كما ينتج مف حركتيا كدكرانيا في أفبلؾ كما نظميا الخالؽ
جؿ شأنو ككضع ليا قكاعدىا كنظاـ سيرىا فنتج الميؿ كالنيار كاألشير ،كالفصكؿ
األربعة.
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المبحث الثاني
كيفية تككف الزمف كحساب الكقت
المطمب األكؿ :العناصر الثالث لتككف الزمف كحساب الكقت :
 .1الشمس(:ىي كرة ىائمة مف الغازات الممتيبة التي لـ تخمد نارىا ،ثابتة في فمكيا،
كلكنيا تدكر حكؿ نفسيا ،كما تدكر حكليا الككاكب التي تنسب إلييا ،مع تكابعيا

كأقمارىا ،في مداراتيا الخاصة مف الغرب إلى الشرؽ ،كىي أضخـ ما في مجمكعتنا
الشمسية مف حيث الحجـ ،كىي كاحدة مف بيف مبلييف الشمكس المنتشرة بيف أرجاء
الككف) .
سبحاف اهلل كتعالى عما يصفكف لسعة ىذا الككف العظيـ

َ (:وال َّس َما َء َب َن ٌْ َنا َها

ُون) .
ِب ٌٌَْ ٍد َوإِ َّنا لَمُوسِ ع َ
كالشمس كما كصفيا اهلل تعالى في قكلو َ (:و َج َع ْل َنا سِ َراجً ا َوهَّاجً ا ) أم أنيا
سراج كىاج ،تمد األرض كالككاكب األخرل بالضكء كالح اررة ،كتعطي األرض القدر
الذم سمح بو اهلل عز كجؿ مما يجعؿ ىناؾ حياة عمى األرض يستطيع اإلنساف أف
يسخر ما عمييا لخدمتو كخدمة الكائنات األخرل عمى األرض .كلذلؾ يقكؿ اهلل عز
ْن )  .كالشمس تجرم في فمكيا ضمف
كجؿَ (:و َس َّخ َر لَ ُك ْم ال َّشم َ
ْس َو ْال َق َم َر َدا ِئ َبٌ ِ
مجمكعتيا المعركفة بالمجمكعة الشمسية ،يقكؿ اهلل عز كجؿ
ٌز ْال َعل ٌِِم) .
لِمُسْ َت َقرٍّر لَ َها َذلِ َ
ك َت ْقدٌِ ُر ْال َع ِز ِ
أما أبعاد الشمس فيي (:يبمغ قطر الشمس

َ (:وال َّشمْسُ َتجْ ِري

1.392.000كـ ،بينما يبمغ

حجميا  1.3مميكف مرة أكبر مف حجـ األرض .كيقدر كزنيا بػ  333.430مرة مف
كزف األرض ،كتبمغ قكة جاذبيتيا  28مرة أكبر مف جاذبية األرض.
فكزم محمد حميد  /الجغرافية القرآنية /ص/80ط/1دار الصفدم-دمشؽ 1414/ىػ1993-ـ.
سكرة الذاريات  /اآلية 47
سكرة إبراىيـ  /اآلية 33
سكرة يس  /اآلية 38
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كىي تبعد عف األرض مسافة  8.17دقيقة ضكئية أم بمعدؿ  150مميكف كـ.
كيبمغ أقصى بعد ليا عف األرض  152مميكف كـ في حالة األكج في الصيؼ ،كيبمغ
أدنى بعد ليا  147مميكف كـ في حالة الحضيض في فصؿ الشتاء .سبحاف اهلل
كجمَّت قدرتو ،كالشمس كىي بعيدة عف األرض يككف الصيؼ حيث الحر كشدتو،
ى
كتككف أقرب في الشتاء حيث البرد كالمطر) .
الشمس في القرآف الكريـ  :كردت  32مرة  ،كخص اهلل سكرة باسـ ىا ىي

سكرة الشمس ،كقد أقسـ اهلل بيا لبياف أىميتيا كشأنيا.
 .2األرض:

ىي الكككب الثالث في بعده عف الشمس ،كىي

(:كرة كبيرة غير مستديرة

استدارة كاممة ألنيا منتفخة قميبل عند الكسط ،أك عند خط االستكاء ،كمسطحة قميبل
عند الرأس كعند األسفؿ أم عند القطبيف الشمالي كالجنكبي .كاألرض بحركتيف
 24ساعة مسببة بذلؾ الميؿ كالنيار،

مختمفتيف ،فيي تدكر عمى محكرىا ،مرة كؿ

كما تدكر أيضا حكؿ الشمس في مدار مستغرقة سنة مسببة صيفنا كشتاءنا … ".
كقربيا مف الشمس معتدؿ ،ككذلؾ الح اررة التي تصمنا مف الشمس معتدلة،
كلذا كانت الحياة عمييا … كجعؿ اهلل ليا قم ار مني ار يدكر حكليا ) .
كلقد اىتـ العمماء المسممكف األكائؿ خبلؿ دراستيـ كبحثيـ

باألرض ،كما

برعكا في عمـ الفمؾ لحاجتيـ إلى معرفة المكاقيت المرتبطة بنشاطاتيـ االقتصادية
كالدينية بشكؿ خاص. ...

الجغرافية القرآنية  /فكزم محمد حميد /ص87
المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /محمد فؤاد عبد الباقي  /ص122

المكسكعة العممية الحديثة /رقـ  /3الككف /ككليف ركناف  /ص/44األىمية لمنشر كالتكزيع -الناشركف العرب-
بيركت1980/ـ.
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قياس األرض كأبعادىا ( :ليا قطر صغير بيف القطبيف طكلو  12.712كـ.
كقطر آخر أكبر منو يقع في مستكل خط االستكاء كتتعامد عميو طكلو  12.756كـ،
يقدر محيط األرض بػ  40.076كـ .كيقدر العمماء حجـ األرض بأنو أصغر مف
حجـ الشمس بػ  1 ،3مميكف مرة.
كتبمغ مساحة األرض  510مميكف كـ  ،2منيا  %71مياه ،ك  %29يابسة.
كمتكسط بعدىا عف الشمس  150مميكف كـ كتعادؿ  8 ،17دقيقة ضكئية.
كقد جعؿ اهلل عمييا أىـ أسباب الحياة ،كىما الماء كاليكاء فميا غبلؼ غازم
جكم ،كسطحيا  % 71منو مياه) .
األرض في القرآف الكريـ  :قاؿ تعالى َّ (:
ت َومِنْ
هللا ُ الَّذِي َخلَ َق َسب َْع َس َم َاوا ٍ
ض م ِْث َلهُنَّ  )...أم أف األرض سبع مثؿ السماء ،كتشير اآلية إلى أف ىناؾ سبع
ْاألَرْ ِ
أرضيف.
ض أَنْ َت ُز َ
وال َولَئِنْ َزالَ َتا إِنْ
هللا ٌُ ْمسِ ُ
ك ال َّس َم َاوا ِ
ت َو ْاألَرْ َ
كقاؿ تعالى  (:إِنَّ َّ َ
ك
ض َو ْالفُ ْل َ
هللا َس َّخ َر لَ ُك ْم َما فًِ ْاألَرْ ِ
أَ ْم َس َك ُه َما مِنْ أَ َح ٍد مِنْ َبعْ ِد ِه ( . )...أَلَ ْم َت َرى أَنَّ َّ َ
. ) ...
ض إِ َّال ِب ِ ْذ ِن ِه
َتجْ ِري فًِ ْال َبحْ ِر ِب َم ِْر ِه َو ٌُ ْمسِ ُ
ك ال َّس َما َء أَنْ َت َق َع َعلَى ْاألَرْ ِ
( َوأَ ْش َر َق ْ َ
نس إِنْ
ور َر ِّب َها
اإل ِ
َووُ ضِ َع ْال ِك َتا ُ ) ٌَ ( ،ا َمعْ َش َر ْال ِجنِّ َو ْ ِ
ت ْاألرْ ضُ ِب ُن ِ
َ
ُ
َ
ان ) .
ار ال َّس َم َاوا ِ
ض َفانفُ ُذوا َال َتنفُ ُذ َ
ت َو ْاألَرْ ِ
ون إِ َّال ِبس ُْل َ ٍ
اسْ َت َ عْ ُت ْم أنْ َتنفُذوا مِنْ أ ْق َ ِ

الجغرافية القرآنية  /فكزم محمد حميد /ص110
سكرة الطبلؽ  /اآلية 12
سكرة فاطر  /اآلية 41
سكرة الحج  /اآلية 65
سكرة الزمر  /اآلية69

سكرة الرحمف /اآلية 33
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كجاء في الحديث الشريؼ قكلو ":مف ظمـ مف األرض شيئا  ،طيِّكقىو مف سبع
أراضيف" .
 .3القمر:
ىك أقرب األجراـ إلى األرض كالتي نراىا ليبلن ،كأشدىا لمعانان كليس ضكءه

نابعان منو ألف القمر ليس مضيئا بذاتو ،بؿ يعكس نكر الشمس .كىك تابع لؤلرض.
يدكر حكؿ األرض ،كتستغرؽ دكرتو الكاممة ما بيف  30– 29يكـ.

أبعاد القمر (:يبمغ متكسط بعد القمر عف األرض  384ألؼ كـ ،يعادؿ حجـ %2
مف حجـ األرض كجاذبيتو  6/1جاذبية األرض .كيبمغ قطره  3478كـ) .
كلما لـ يكف لمقمر نكره الذاتي ،بؿ كاف يضيء بانعكاس نكر الشمس عميو
فإنو يبدك لنا أنو يغير شكمو في الفضاء كىك يدكر حكؿ األرض ،إف ىذه التغيرات
ىي التي تدعى :أدكار أك منازؿ القمر.
حركة القمر  :حركة القمر حكؿ األرض ىي التي تتـ تقريبا في شير كامؿ،
كيمر القمر خبلليا في أدكار أك منازؿ كما أشار إلى ذلؾ القرآف الكريـ في قكلو
از َل  . )...كمما كرد حكؿ تفسير اآلية(:أم جعمناه يسير
تعالىَ (:و ْال َق َم َر َق َّدرْ َناهُ َم َن ِ
سي انر آخر يستدؿ بو عمى مضي الشيكر كما أف الشمس يعرؼ بيا الميؿ كالنيار)

(فعندما يككف القمر في نفس القسـ مف الفضاء حيث تككف الشمس،

مؾكف جانبو

المظمـ ىك الذم يكاجييا ،كلذلؾ ال ينعكس أم نكر نراه بو ،كىذا ما يدعى " القمر
المحاؽ ") .

أخرجو البخارم  /كتاب المظالـ  /باب إثـ مف ظمـ شبئا مف األرض /رقـ/2452ص.506
الجغرافية القرآنية /فكزم محمد حميد /ص139-138
سكرة يس  /اآلية 39

انظر تفسير ابف كثير/ج/3ص ،573كتفسير القرطبي/ج/8ص310
المكسكعة العممية الحديثة/رقـ  /3الككف /ككليف ركناف /ص50
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.

(كعندما يبدأ القمر السير في مداره حكؿ األرض ،يككف عمى شكؿ ىبلؿ،
كىذا الجزء ىك الذم بدأ يعكس أشعة الشمس .كفي نياية األسبكع يبدك عمى شكؿ
نصؼ دائرة مضيئة كيعرؼ باسـ " التربيع األكؿ " .كفي اليكـ الحادم عشر يظير
في صكرة كسط بيف نصؼ الدائرة كالدائرة الكاممة كيسمى "األحدب" .ثـ يظؿ القمر
في نمكه حتى يظير ليمة  14عمى شكؿ بدر كامؿ .كىنا يعكس ضكء الشمس إلى
األرض بشكؿ كامؿ ..ثـ يبدأ القمر في تناقص ،ففي الميمة الثامنة عشر يظير القمر
أحدبا مرة أخرل ..كفي نياية األسبكع الثالث ،يظير القمر عمى شكؿ نصؼ دائرة
مضيئة كىي التي تسمى بالتربيع األخير ،ثـ يتناقص حتى يرجع إلى ىبلؿ ،ثـ
يختفي ثبلثة أياـ إلى المحاؽ مف جديد) .
فسير القمر في ىذه المنازؿ كميا خبلؿ (  )30 – 29يكمان أم شي انر قمريان،

جعؿ العرب ثـ المسمـ مف بعد ذلؾ يتخذكنو كسيمة لقياس الزمف كحساب الكقت ،كما
ًِ
ك َعنْ ْاألَ ِهلَّ ِة قُ ْل ه َ
استخدمو غيرىـ مف قبميـ ،كيؤيد ذلؾ قكلو تعالى ٌَ (:سْ َلُو َن َ

عز َّ
َم َواق ُ
اس )  ،كفي قكلو (:إف اهلل َّ
كجؿ جعؿ ىذه األىمة مكاقيت لمناس،
ٌِت لِل َّن ِ
صكمكا لرؤيتو كافطركا لرؤيتو ،فإف يغ َّـ عميكـ فأتمكا العدة) .

القمر في القرآف :كرد ذكر القمر في القرآف الكريـ (  )26مرة  ،كقد خصص

لو سكرة في القرآف الكريـ تحمؿ اسـ (سكرة القمر) .كقد جعمو اهلل آية عظيمة كأشار
إلى ذلؾ في قكلو تعالى َ (:ومِنْ آ ٌَا ِت ِه اللَّ ٌْ ُل َوال َّن َها ُر َوال َّشمْسُ َو ْال َق َم ُر )  ،كما أقسـ اهلل
تعالى بالقمر في أكثر مف مكضع ،كذلؾ ألىميتو كلما فيو مف نفع عاـ لمبشر ،منيا:
الج ٍزر كما فييما مف منافع … .
حساب الكقت ،كنضج المزركعات ،كالمد ك ى

الجغرافية القرآنية  /فكزم محمد حميد  /ص.137
سكرة البقرة  /اآلية 189
أخرجو الحاكـ في المستدرؾ  /رقـ

/1539ج/1ص 584كقاؿ صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه،

كأخرجو ابف خزيمة في صحيحو/باب جعؿ األىمة مكاقيت لمناس/رقـ /1906ج/3ص.201
المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ /ص.181
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المطمب الثاني :الظكاىر الككنية التي ليا عالقة بحساب الكقت كالزمف:
 .1تعاقب الميؿ كالنيار كتى ىك ٌّيك يِف األياـ:
كىما ينتجاف عف دكراف األرض حكؿ نفسيا أماـ الشمس مف الشرؽ إلى
الغرب ،فيككف الجزء المقابؿ لمشمس نيارا ،كالجزء البعيد عنيا ليبل ،ثـ يبدأ الميؿ
كالنيار بالتحكؿ كاالنتقاؿ عمى جكانب كمناكب الكرة األرضية كميا .كيتداخؿ الميؿ
كالنيار ،فيما مف آيات اهلل العجيبة ،الدالة عمى قدرتو سبحانو كالتي تسير ضمف
ار
نكاميس كنظـ ال تحيد عنيما ،قاؿ تعالى  (:أَلَ ْم َت َرى أَنَّ َّ َ
هللا ٌُولِ ُج اللَّ ٌْ َل فًِ ال َّن َه ِ
ْس َو ْال َق َم َر ُك ٌّل ٌَجْ ِري إِلَى أَ َج ٍل ُم َس ًّمى  . )...فمرة
ار فًِ اللٌَّ ِْل َو َس َّخ َر ال َّشم َ
َوٌُولِ ُج ال َّن َه َ
ينقص الميؿ كيزيد النيار ،كمرة يطكؿ الميؿ كينقص النيار … .كاف تفاكت طكؿ
الميؿ كالنيار بالزيادة كالنقصاف يككف حسب الفصكؿ كالبمداف … كلذلؾ فإف التكقيت
يختمؼ مف بمد آلخر في نفس المحظة ،ففي الكقت الذم يككف فيو الصباح في نقطة
ما عمى األرض يككف مساءان في مكضع آخر كىكذا …
(فبحركة األرض يختمؼ التكقيت عند البشر ،فالشمس في كؿ لحظة ىي في
شركؽ كغركب كزكاؿ كضحى ..فالمشرؽ كالمغرب لمبمدة الكاحدة ال يتكرر مرة أخرل
طكاؿ أياـ السنة ..كلذلؾ فاليكـ بأكممو مكجكد عمى األرض ،كنحف نمر مرك ار
منتظما في كؿ زماف كمكاف …  ،كبما أف الحركة تككف مف الشرؽ إلى الغرب

،

فالببلد الكاقعة في الشرؽ مف العالـ يتقدـ فييا الكقت عمى الببلد الكاقعة في غربو ،
ألنيا ترل شركؽ الشمس قبميا) .
ؽ الميؿ كالنيار فكائد جمة ً
كاف لً ىخ ٍم ً
كح ىكوـ عظيمة ىبَّيف اهلل لنا بعضيا في كتابو
العزيز  ،كمنيا :تسخير الميؿ لمنكـ كالراحة كاليدكء كاالستقرار ،كجعؿ النيار لطمب
ار لِ َتسْ ُك ُنوا
الرزؽ كالعيش كالعمؿ  ،لقكلو تعالى َ (:ومِنْ َرحْ َم ِت ِه َج َع َل لَ ُك ْم اللَّ ٌْ َل َوال َّن َه َ
سكرة لقماف  /اآلية 29
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ار ُن ُ
شورً ا )  .كلقد
فٌِ ِهَ ( . )...وه َُو الَّذِي َج َع َل لَ ُك ْم اللَّ ٌْ َل لِ َبا ًسا َوال َّن ْو َم ُس َبا ًتا َو َج َع َل ال َّن َه َ
أقسـ اهلل تعالى بالميؿ كالنيار.
كذكر القرآف الكريـ ،أنو لك تكقفت األرض عف الدكراف ألصبح نصفيا
المكاجو لمشمس نيا ار دائمان ،كالبعيد عنيا ليبلن دائمان ،فقاؿ تعالى  (:قُ ْل أَ َرأَ ٌْ ُت ْم إِنْ َج َع َل
َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ُك ْم اللَّ ٌْ َل َسرْ َم ًدا إِلَى ٌَ ْو ِم ْال ِق ٌَا َم ِة . )...كالسرمد ىك الدائـ المستمر.
 كمف الفكائد الجمة لتعاقب الميؿ كالنيار كالتي أشار إلييا القرآف الكريـ معرفةْن
حساب األياـ كالشيكر كالسنيف ،كذلؾ في قكلو تعالى َ (:و َج َع ْل َنا اللَّ ٌْ َل َوال َّن َه َ
ار آ ٌَ َتٌ ِ
ار ُمبْصِ َر ًة لِ َت ْب َت ُ وا َفضْ ًال مِنْ َر ِّب ُك ْم َولِ َتعْ لَمُوا َع َد َد
َف َم َح ْو َنا آ ٌَ َة اللٌَّ ِْل َو َج َع ْل َنا آ ٌَ َة ال َّن َه ِ
ًِ َم َواق ُ
اس )  ،ككرد
ك َعنْ ْاألَ ِهلَّ ِة قُ ْل ه َ
ٌِن َو ْال ِح َسا َ )  ،كاآلية ٌَ (:سْ َلُو َن َ
ال ِّسن َ
ٌِت لِل َّن ِ
از َل لِ َتعْ لَمُوا
في سكرة يكنس  (:ه َُو الَّذِي َج َع َل ال َّشم َ
ْس ضِ ٌَا ًء َو ْال َق َم َر ُنورً ا َو َق َّد َرهُ َم َن ِ
ٌِن َو ْال ِح َسا َ ) .
َع َد َد ال ِّسن َ
 ،كمدتو

 .2تى ىك ُّكف اليكـ :إف تعاقب الميؿ كالنيار يي ىك ِّكىناف ما يسمى "باليكـ الشمسي"
 24ساعة أك يكـ كاحد ،كىي الفترة التي تستغرؽ األرض في دكرانيا حكؿ محكرىا
مرة كاحدة.

(كاليكـ يتككف مف  24ساعة ،الميؿ  12قسـ ان (ساعة) كالنيار(  )12قسـ ان

(ساعة) كأكؿ مف قسميا إلى ساعات ىك النبي نكح عميو السبلـ كتكارث ذلؾ بنكه.
كيبدأ اليكـ في التاريخ اإلسبلمي بغركب شمس اليكـ الذم سبقو) .
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كاألياـ تشكؿ كحدة أخرل مع بعضيا البعض ىي األسبكع ،حيث يتككف مف
سبعة أياـ .كىي كـ ا نعرفيا اليكـ :الجمعة – السبت – األحد – االثنيف – الثبلثاء –
األربعاء – الخميس( ،أما أسماء األياـ فمشتقة مف العدد إال السبت كالجمعة ،فاألحد:
مشتؽ مف الكحدة ألنو أكؿ األياـ ككاف مسمى في الجاىمية :أكؿ ،كاالثنيف :ثاني أياـ
األسبكع ككاف يسمى في الجاىمية :أىكؿ ،كالثبلثاء :ثالث أياـ األسبكع ككاف يسمى
في الجاىمية جبار .كاألربعاء :رابع أياـ األسبكع ككاف يسـ في الجاىمية كباب.
كالخميس :خامس أياـ األسبكع ككاف يسمى في الجاىمية مؤنس .كيكـ الجمعة مف
االجتماع ،ألمة العرب كانكا يجتمعكف فيو كيعظمكنو ،ككانكا يسمكنو في الجاىمية:
العركبة ألنيـ كانكا يتزينكف فيو ،كيفيد ىذا المعنى قكلو تعالى ُ (:ع ُربًا أَ ْت َرابًا )  ،أم:
متزينات لبعكلتيف .أما السبت فمعناه القطع ،كىك مأخكذ مف سبت رأسو ،أم أزاؿ
شعره .ككاف يسمى في الجاىمية :شيار) .
ككرد ذلؾ في السنة النبكية ما يؤيد تسمية ىذه األياـ  ،في قكلو  " :خمؽ اهلل عز
كجؿ التربة يكـ السبت ،كخمؽ فييا الجباؿ يكـ األحد ،كخمؽ الشجر يكـ االثنيف،
كخمؽ المكركه يكـ الثبلثاء  ،كالنكر يكـ األربعاء ،كبث فييا الدكاب يكـ الخميس،
كخمؽ آدـ عميو السبلـ بعد العصر يكـ الجمعة في آخر الخمؽ في آخر الساعة مف
ساعات الجمعة فيما بيف العصر إلى الميؿ " .
كىذه التسمية لؤلياـ كانت مكجكدة عند العرب منذ عصر قديـ جدان ،كىناؾ

دالئؿ تشير عمى أف العرب أخذكا ىذه التسمية عف البابؿميف كالييكد .
أما ذكر األياـ في القرآف الكريـ فقد كرد ذكر ثبلثة أنكاع مف األياـ:

سكرة الكاقعة  /اآلية .37
عامؿ الزمف في العبادات كالمع امبلت  /ص  .30نقبل عف اليكاقيت في أحكاـ المكاقيت /أحمد بف إدريس
القرافي/ص7
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 .1اليكـ األرضي :كيتشكؿ مف الميؿ كالنيار كمقداره

 24ساعة ،يقكؿ اهلل عز

كجؿ(:كجعمنا الميؿ كالنيار آيتيف فمحكنا آية الميؿ كجعمنا آية النيار مبصرة كلتعممكا
عدد السنيف كالحساب) .
ون )
ك َك َ ْل ِ َس َن ٍة ِممَّا َت ُع ُّد َ
 .2يكـ مقداره ألؼ سنة :كما في قكلوَ ( :وإِنَّ ٌَ ْومًا عِ ْن َد َر ِّب َ
.
 .3يكـ مقداره خمسكف ألؼ سنة :كما في قكلو َ (:تعْ ُر ُج ْال َم َال ِئ َك ُة َوالرُّ و ُح إِلَ ٌْ ِه فًِ ٌَ ْو ٍم
ٌن أَ ْل َ َس َن ٍة ) .
ان ِم ْق َدا ُرهُ َخ ْمسِ َ
َك َ
كاختبلؼ التكقيت اليكمي بيف بمد ك آخر ،يرجع إلى خطكط الطكؿ كالعرض
فما ىك الخط الرئيسي الذم يرجع إليو في التكقيت ؟.
(لقد تـ في أكاخر القرف التاسع عشر الميبلدم ،إتخاذ غرينتش مكانا يمر بو
خط الزكاؿ المبدئي الدكلي ،كرقـ الصفر ،كبذلؾ أصبح يستخدـ متكسط الزمف في
غرينتش كأصؿ يرجع إليو في كؿ أنحاء العالـ ،كقد قسـ العمماء اليكـ سطح الكرة
األرضية إلى أنصاؼ دكائر كىمية مف الشماؿ إلى الجنكب تمتقي بالقطبيف ،تسمى
خطكط الطكؿ ،كعددىا  360خط طكؿ.
كيختمؼ التكقيت عمى جانبي خط غرينتش يكما كامبل ،تقديمان نحك الشرؽ،

كتأخي انر نحك الغرب ، ..كتستخدـ ىذه الخطكط في تحديد الزمف عمى سطح األرض إذ

يتـ تقسيميا عمى عدد ساعات اليكـ أم  360خطا تقسـ عمى  24ساعة ،فتككف كؿ

 15خطا حزمة ساعية ،أم أف الشمس تقطع

 15خطان في الساعة كبذلؾ يككف

التكقيت االعتبارم كاحدا في كؿ البمداف الكاقعة في الحزمة الساعية الكاحدة) .
سكرة اإلسراء  /اآلية 12
سكرة الحج  /اآلية  ،47كسكرة السجدة  /اآلية .5
سكرة المعارج  /اآلية 4
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 .3اليبلؿ كتى ىك ُّكف الشير كالفصكؿ األربعة كالسنة:
از َل
يقكؿ اهلل عز كجؿ  (:ه َُو الَّذِي َج َع َل ال َّشم َ
ْس ضِ ٌَا ًء َو ْال َق َم َر ُنورً ا َو َق َّد َرهُ َم َن ِ
ٌِن َو ْال ِح َسا َ )  .فالحكمة مف خمؽ اهلل تعالى لمنازؿ القمر المختمفة
لِ َتعْ لَمُوا َع َد َد ال ِّسن َ
خبلؿ الشير القمرم ىي كي نعمـ عدد السنيف كالحساب.
هللا ٌَ ْو َم َخلَ َق
هللا ْاث َنا َع َش َر َشهْرً ا فًِ ِك َتا ِ َّ ِ
ُور عِ ْن َد َّ ِ
كقكلو تعالى (:إِنَّ عِ َّد َة ال ُّشه ِ
ض ِم ْن َها أَرْ َب َع ٌةة ُح ُر ٌةم) .
ال َّس َم َاوا ِ
ت َو ْاألَرْ َ
كالمقصكد بالشير في اآلية ىي الشيكر القمرية ،التي تبدأ بظيكر اليبلؿ في
مطمع كؿ شير.
كيؤكد ىذا ما كرد في الحديث النبكم حيث قاؿ

(:إف الزماف قد استدار

كييئتو يكـ خمؽ اهلل السماكات كاألرض ،السنة اثنا عشر شيرا ،منيا أربعة حرـ،
ض ىِر الذم بيف جمادل
ثبلث متكاليات :ذ ك القعدة ،كذك الحجة ،كاؿيم ىح َّرـ ،كرجب يـ ى
كشعباف) .
األشير القمرية ىي:

 .1محرـ :كسمي كذلؾ لتحريـ القتاؿ فيو ،كىك أكؿ شير مف شيكر السنة القمرية .
 .2صفر :معناه مأخكذ مف الصَّفر ،إذ يقع فيو خمك الطرقات مف الناس

لحصكؿ

الخكؼ ،ألف شير محرـ خرج.
الج ٍمد الذم ىك شدة البرد،
3ك .4جمادل األكلى كجمادل الثانية :المعنى مأخكذ مف ى
كيترتب عمى ذلؾ يج يمكًد الماء.
5ك .6ربيع األكؿ كربيع الثاني :التسمية مأخكذة مف الربيع الذم ىك أحد الفصكؿ
األربعة.
سكرة يكنس /اآلية .5
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 .7رجب :الكممة مأخكذة مف التٍَّرجيب الذم ىك التعظيـ ،كىك يم ىعظَّـ بالتحريـ الكاقع
م
ىص ٌـ ،ألنو ال يي ٍس ىمع فيو قتاؿ كما يتبع ذلؾ مف ىد ًك ٌ
فيو ،كيسمى أيضا شير اهلل األ ى
ب ألف الرحمة كاألماف ي ً
صىيباف اإلنساف
ىص ٌ
ي
السيكؼ ،كيسمى رجب يم ى
ضر ،كرجب األ ى
فيو.
 .8شعباف :الكممة مأخكذة مف التَّ ىش يعب الفتراؽ القبائؿ فيو لذىاب األماف ،كذلؾ
لخركج شير رجب.
ضاء التي ىي ًش َّدةي الحر ،ألف كقت تسمية
 .9رمضاف  :الكممة مأخكذة مف َّ
الرٍم ى
الشير بيذا االسـ صادؼ ىق ٍمب الصيؼ.
 .10شكاؿ :سمي كذلؾ ألف األنعاـ تى ًشيؿ فيو آذانيا مف الطَّ ٍير الذم يي ٍؤًذييا
بالدماغ ،كقيؿ :مأخكذة مف ىشالىت اإلبؿ أذنابيا لمطِّ ىراؽ ( أم لمتمقيح ).

 .11ذك القعدة :سمي كذلؾ لقعكد الناس فيو عف القتاؿ ،ألنو أكؿ األشير الحرـ.
 .12ذك الحجة:سمي كذلؾ لكقكع الحج فيو ،كيقاؿ:ذك الحجة،كذك حجة بالتعريؼ
كالتنكير.
ككؿ شير مف األشير المتقدمة يدكر في الفصكؿ كميا في ظرؼ نيؼ
كثبلثيف سنة ،كانما سميت كذلؾ باعتبار ما صادؼ كؿ كاحد منيا حالة الكضع
كالتسمية) .
كلقد عاب القرآف الكريـ تبلعب العرب المشركيف قبؿ اإلسبلـ بترتيب األشير
القمرية فيما يسمى (بالنسيء) يقكؿ سبحانو كتعالى في سكرة التكبة
زيادة في الكفر يضؿ بو الذيف كفركا)

(:إنما النسيء

 .كالنسيئ(:في المغة الزيادة ،حيث كاف

العرب المشرككف يحسبكف السنة اثني عشر شي ار كخمسة عشر يكما فكاف الحج
يككف في رمضاف كفي القعدة كفي كؿ شير مف السنة بحكـ استدارة الشير بزيادة

اليكاقيت في أحكاـ المكاقيت  /أحمد بف ادريس القرافي  /ص

كالمعامبلت ،ص.33-32
سكرة التكبة /اآلية .27
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 ،6نقبل عف عامؿ الزمف في العبادات

الخمسة عشر يكما فحج أبك بكر سنة تسع في ذم القعدة بحكـ االستدارة كلـ يحج
النبي صمى اهلل عميو كسمـ فمما كاف في العاـ المقبؿ كافؽ الحج ذا الحجة) .
كقد حرص الرسكؿ  عمى التأكيد عمى ترتيب األشير كاعادتيا إلى الكضع
الصحيح ،خاصة في حجة الكداع كفي خطبتو المشيكرة بخطبة الكداع فجاء في
الحديث الشريؼ السابؽ ..( :أال إف الزماف قد استدار كييئتو يكـ خمؽ اهلل السماكات
كاألرض ،السنة اثنا عشر شي انر ،منيا أربعة حرـ ،ثبلثة متكاليات ذك اؿ
الحجة كالمحرـ كرجب ـ ضر الذم بيف جمادل كشعباف)

قعدة كذك

 .فالرسكؿ  بيف لنا

الصحيح مف التكقيت كاألشير كخاصة ا ٍل يح يرـ منيا ،كذكر األستاذ بساـ جرار
مبلحظات عمى ىذا الحديث فقاؿ (:حرص الرسكؿ  عمى إببلغ الناس بأف الزماف
قد عاد إلى كضعو الصحيح ،كانسجـ كاقع الناس مع الكاقع الككني ،كبالتالي تككف
األحكاـ الدينية قد انسجمت مع الكاقع الككني .فإذا كاف النسيء قد أحدث فكضى
فإف اإلسبلـ قد أعاد األمكر إلى نصابيا .كال شؾ أف كجكد األشير الحرـ في
مكاقعيا الشرعية يقتضي أف نضبط الزمف كأف نتابع المبلحظة كأف نكجد التقكيـ
الذم يمنع التبلعب كاالنحراؼ كبيذا يككف الرسكؿ  قد ضبط التكقيت الذم ال تقكـ
ألمة متحضرة بدكنو قائمة) .
كلذلؾ اعتمد التقكيـ في اإلسبلـ عمى السنة القمرية.

فالسنة القمرية (:تبمغ

مدتيا 354 ،367067يكمان قمريان كلتسييؿ عممية الحساب تحذؼ الكسكر لتصبح
أياـ السنة  355يكما قمريا كؿ إحدل عشر سنة.كالفرؽ بيف السنة الشمسية كالسنة

القمرية  10 ،87515يكما ،..كعميو تزيد كؿ مائة سنة شمسية ثبلث سنيف ،كقد
كرد التنكيو إلى ذلؾ في سكرة الكيؼ " :كلبثكا في كيفيـ ثبلث مائة سنيف كازدادكا
تسعا "  ،أم  300سنة شمسية مقابؿ  309سنة قمرية) .
تفسير القرطبي /ج/8ص.137
سبؽ تخريجو ص. 44

جرار /بساـ /كلتعممكا عدد السنيف كالحساب  /ص / 59-58ط/1سنة1999ـ.

سكرة الكيؼ /اآلية 25
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الفصكؿ األربعة :كىي ناتجة عف دكراف األرض حكؿ الشمس ،كيميؿ محكر
األرض عف الكضع العمكدم بمقدار  231 ،5(:درجة ،كىذا الميؿ كمع دكراف
األرض حكؿ الشمس ،ال تسقط أشعة الشمس في أم جية مف جيات الكرة األرضية
بزاكية كاحدة طكاؿ أياـ السنة ،كبالتالي تختمؼ كمية الح اررة التي تكتسبيا األرض مف
الشمس تبعان لذلؾ ،كلذلؾ تككنت الفصكؿ األربعة المعركفة ك التي اصطمح العمماء

عمى تسميتيا كالتالي:

 .1فصؿ الصيؼ :يبدأ في  /21حزيراف في النصؼ الشمالي مف الكرة األرضية
بينما يبدأ الشتاء في النصؼ الجنكبي ،كيطكؿ النيار كيقصر الميؿ في الصيؼ،
كالعكس في الشتاء.
 .2فصؿ الخريؼ:يبدأ في  /23أيمكؿ في النصؼ الشمالي ،كيككف الربيع في
النصؼ الجنكبي
 .3فصؿ الشتاء :يبدأ  /21كانكف األكؿ ،في النصؼ الشمالي كالصيؼ في النصؼ
الجنكبي ،كيقصر النيار كيطكؿ الميؿ في الشتاء في الشماؿ كالعكس في النصؼ
الجنكبي حيث الصيؼ.
 .4فصؿ الربيع :يبدأ  /21آذار ،في الكرة الشمالي ،بينما يبدأ الخريؼ في النصؼ
الجنكبي) .
كىذه الفصكؿ األربعة بكامميا مع بعضيا البعض تشكؿ سنة كاممة ،حيث تتـ
األرض دكرتيا حكؿ الشمس في سنة تعرؼ " :بالسنة الشمسية "(:كىي الفترة التي
تستغرقيا األرض في دكرانيا حكؿ الشمس .كمدتيا:

 365يكما ك  5ساعات 48

دقيقة ك  46ثانية ،كلتسييؿ عمميات الحساب  ،حذفت الكسكر مف الساعات كالدقائؽ
كالثكاني لتضاؼ كؿ أربع سنكات إلى شير شباط ليصبح عدد أياـ السنة  366يكمان

كتسمى سنة كبيسة) .

الجغرافية القرآنية  /فكزم محمد حميد /ص174
الجغرافية القرآنية  /فكزم محمد حميد /ص168
الجغرافية القرآنية  /فكزم محمد حميد  /ص173
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سبحاف اهلل تعالى كجمَّت قدرتو الذم جعؿ ىذا النظاـ الدقيؽ ليذا الككف ،كمنو
جميعان سببان لحساب الزمف كالتكقيت لمناس

الشمس كاألرض كالقمر ،الذم جعميا
ًل يي ىس ِّيركا حياتيـ كينتفعكا بما أنعـ اهلل عمييـ مف نعـ كثيرة.
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المطمب الثالث :التقكيمات المعتمدة:
 ،نسبة إلى ميبلد

 .1ا لتقكيـ الشمسي  :كىك أيضا ما يعرؼ بالتقكيـ الميبلدم

المسيح عميو السبلـ ،كىك كما بينت :الناتج عف دكراف األرض حكؿ الشمس بفصكلو
األربعة .كاألشير اإلثف م عشر الشمسية ىي :كانكف ثاني ،شباط ،آذار ،نيساف،
أيار ،حزيراف ،تمكز ،آب ،أيمكؿ ،تشريف أكؿ ،تشريف الثاني ،كانكف األكؿ.
الم ىس َّميات المختمفة.
.2التقكيـ العربي :أك التقكيـ القمرم أك اليجرم :يع ًرؼ بيذه ي
زمف عمر بف الخطاب

كما يس ِّمي باليجرم  ،إال بعد اتخاذ اليجرة النبكية
رضي اهلل عنو  ،كبداية تاريخ خاص لممسمميف كىك يكافؽ  622 / 7 / 25ـ.
كلتحكيؿ السنة القمرية (اليجرية) إلى شمسية كالعكس فيي كالتالي :
السنة الميبلدية = عدد السنيف اليجرية .622 + 33 / 32 x
السنة اليجرية = عدد السنيف الميبلدية – .32 /33 x 622
بداية التأريخ كحساب الزمف:

أ .قبؿ اإلسبلـ(:إف معرفتنا بحساب الزماف عند العرب القدماء يستند إلى ما
كصؿ مف القصائد القديمة كاألشعار الشعبية ،..كالمؤكد أف العرب (القبائؿ العربية)
لـ تكف تستعمؿ في األصؿ سكل حساب الزماف المبني عمى مبلحظة أكجو القمر،
شأنيا في ذلؾ شأف األقكاـ المبتدئة األخرل ،أم لـ يكف عندىا سكل ما يسمى السنة
القمرية الخالصة ..أما التكفيؽ بينيا كبيف السنة الشمسية فإنو لـ يحدث إال في

اليكاقيت في أحكاـ المكاقيت  /نقبل عف عامؿ الزمف في العبادات كالمعامبلت  /ص29
دائرة المعارؼ اإلسبلمية  /مركز الشارقة لئلبداع الفكرم  /ج / 17ص5286
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عصر متأخر عف ذلؾ ..كيذكر البيركني

أف بعض العرب كانكا يؤرخكف بالكقائع

المشيكرة  ،كاألياـ المذككرة الكائنة بينيـ :مثؿ أياـ الفجار

 ،كحمؼ الفضكؿ كعاـ

الفيؿ الذم كلد فيو سيدنا محمد .
كتأثر العرب بالييكد ،يقكؿ البيركني(:إف العرب بعد أف كاف حجيـ يدكر في
األزمنة األربعة أرادكا أف يحجكا في كقت إدراؾ سمعيـ كأف يثبت ذلؾ عمى حاؿ
كاحدة كفي أطيب األزمنة كأخصبيا فتعممكا الكبس

ػ راجع ص  44ػ مف الييكد

المجاكريف ليـ ،كذلؾ قبؿ اليجرة بقريب مف مائتي سنة ) .
ب .التأريخ اإلسبلمي :أصبح ما يتميز بو اإلسبلـ مف حساب السنيف طبقا لمسنة
القمرية الخالصة ،ككما مر في اآليات القرآنية تقرر بصراحة أف القمر ىك مقياس
الزمف ،استنادا إلى رؤية اليبلؿ ،كما أف الكثير مف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية المؤقتة
شرعان أك شرطان

ترتكز عمى األشير القمرية،

فكاف ال بد مف معرفة التكقيت

الصحيح الذم يناسب ىذه التشريعات.
فالحساب المعتمد في اإلسبلـ إذف ىك الحساب القمرم ،كىذا ما اعتمده

المسممكف في عيد عمر بف الخطاب – كما مر سابقا  -بجعؿ العاـ الذم ىاجر فيو
التريخ اإلسبلمي.
الرسكؿ  ىك بداية أ
كفي ختاـ ىذا المبحث ،أردت أف أبيف كيفية حساب الزمف فمكيا كجغرافيا،
ككيؼ كاف التبلعب فيو ،إلى أف ضبطو القرآف الكريـ كالسنة النبكية كما مر.

البيركني ىك:محمد بف أحمد البيركني الخكارزمي أبك الريحاف( 440-362ىػ)أديب لغكم حكيـ رياضي فمكي
مؤرخ كلد بضكاحي خكارزـ ثـ انتقؿ إلى اليند،مف آثاره:اآلثار الباقية،مختار األشعار،الصيدلة في الطب
(كحالة/معجـ المؤلفيف/ج/8ص.)241
دائرة المعارؼ اإلسبلمية  /مركز الشارقة لئلبداع الفكرم  /ج / 17ص.5286-5281

شرعا :أم أف التكقيت الشرعي يككف إما بأصؿ الشرع كالصياـ كالحج ،كاما بسبب مف العبد كالعدة كاإليبلء،..

أما التكقيت شرطا فمثالو :األجؿ في َّ
الديف كالىخيار.
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ً
َّموي إلى ًك ٍح ٍداى وت زمنية :السنة
مف ح ٍك ىمة اهلل تعالى في ضبطو لمكقت ،أ ٍ
ىف قىس ى
بمناخ
ص وؿ
كقىسَّميا إلى أربعة فصكؿ،حيث يضـ كؿ فصؿ ثبلثة أشير ،كم ىم
و
تَّيز كؿ فى ٍ

و
كطقس يم ىعىيىنَّيف ،كخكاص معينة تكسك البيئة كالطبيعة مف حكؿ اإلنساف بثكب جديد.
ضبًط بدكرة القمر ،حيث يبدأ بظيكر كميبلد اليبلؿ في أكؿ كؿ شير ( ،
ككؿ شير ي
ًِ َم َواق ُ
اس )  ،كالشير يتككف مف ثبلثيف يكما ،ك
ك َعنْ ْاألَ ِهلَّ ِة قُ ْل ه َ
ٌَسْ َلُو َن َ
ٌِت لِل َّن ِ
اليكـ يتككف مف الميؿ كالنيار ،كاليكـ يتككف مف  24ساعة.
ك ًؿيك ٌؿ قسـ مف ىذه األقساـ دكره كفائدتو لئلنساف ،إضافة إلى تكجييات اهلل

سبحانو  ،كرسكلو  في تسخير ىذه األكقات بما ينفع اإلنساف ،كبما يحثو عمى
اغتناميا خاصة ك َّ
أف يع ٍمر اإلنساف محدكد.

خبلصة :بناء عمى ما تقدـ ،كبياف أف التكقيت المعتمد إسبلميان ىك التكقيت القمرم،
كالذم يرتبط بو تنظيـ العبادات كغيرىا مف األحكاـ الرتباطيا باليبلؿ ،ككما بينت
فاليكـ في التكقيت القمرم يبدأ المغرب بغياب الشمس كظيكر القمر ،فإف اتباع
المسمميف اليكـ لمتكقيت الشمسي الميبلدم كالذم ىك معتمد في معظـ أنحاء العالـ
فيو تبعية كبيرة لمغرب ،كلقد ذكر منير شفيؽ ذلؾ تحت عنكاف " بيف التكقيت
اإلسبلمي كالتكقيت الرسمي المتغرب " قكلو(:إف مخالفة التكقيت اإلسبلمي تعني في
ببلدنا مخالفة لمبيئة كالفطرة كالطبيعة ،كيعني إض ار انر بالعمؿ كاإلنتاج ،كارىاقان

لبلقتصاد ،كسكء استخداـ لدكرة الميؿ كالنيار  ،فج انر كشركقان كظي انر كعص انر كمغربان

كعشاء ،ككذلؾ راحة كعمبل ،كنكما كيقظة)..

 .كلك اتبع المسممكف تكقيتيـ ألدل

ذلؾ إلى انسجاـ مع عقيدتنا كعباداتنا كتشريعاتنا  ،مما يؤدم إلى تكفير في جميع

النكاحي االقصادية كالعممية .فعندما ييتَّىبع نظاـ التكقيت الصيفي في ببلدنا فكـ يتـ
التكفير كما تحسبيا الحككمات ،كذلؾ ألف العمؿ بدأ يقترب مف أكؿ النيار .كالغرب
في اتباعو لتكقيتو قد ينسجـ كظركفو كطبيعتو كبيئتو أك حتى مع أفكارىـ كحضارتيـ،
سكرة البقرة  /اآلية .189

شفيؽ /منير /ردكد عمى أطركحات عممانية /ص

/ 66دار البراؽ لمنشر – تكنس  /ط 1412 / 3ىػ -

1992ـ.
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كال يعتبر تكقيتيـ  -عندما فرض عمينا  -منسجمان مع بيئتنا كظركفنا كقبؿ ذلؾ

كعقيدتنا .كاذا ما أرادت أمتنا أف تتقدـ كتنيض مف جديد فعمييا أف تصكغ كؿ أمكرىا
كتنظـ حياتيا بما يتفؽ مع عقيدتيا كمنيا تنظيـ كقتيا كتكقيتيا ،فمقد نظـ اإلسبلـ
حياة الناس بما يبلئـ فطرتيـ كبيئتيـ .كلقد كاف لؤلمة عزتيا كتقدميا كتطكرىا عبر
التاريخ ،كقدمت لؤلمة اإلنجازات الحضارية ،كما كاف ذلؾ إال باتباعيـ لئلسبلـ في
أصغر األمكر كأعظميا كبإقامة التكازف بيف متطمبات الحياة الدنيا كاآلخرة.
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المبحث الثالث
خصائص كمميزات الكقت
بما أف الكقت مخمكؽ مف مخمكقات اهلل تعالى ،إذف فيك مما سخره اهلل تعالى
لنفع اإلنساف ،فكيؼ إذا كاف ىذا الكقت محدكد ان كسريع االنقضاء  ،لذلؾ يجب عدـ
الكقت ال يي ىرل بالعيف كلكف يي ًح ُّس بو اإلنساف بمركر األياـ ،بؿ
التسكيؼ باغتنامو  ،ؼ
بمركر الساعات كالدقائؽ.
" الزمف ليس لو معنى إال في كجكد أحداث تميزه ،تماما كاأللكاف التي ال
نستطيع أف ندركيا أك نميزىا إال في كجكد العيف المبصرة ،كأف مجرد تصكر ماض
ك حاضر كمستقبؿ ىك الذم يكحي إلينا بمركر الزمف " .
كاف اهلل سبحانو جعؿ لكؿ مخمكؽ مف مخمكقاتو بداية كنياية ،كالكقت –
بالنسبة لمدنيا  -مف ىذه المخمكقات ،فجعمو محددا بصفة معينة في ىذه الحياة
الدنيا ،منذ أف خمؽ اهلل األرض كالسماء كما فييما كما بينيما ،كأصبح لو القيمة
كالمكانة عندما خمؽ اإلنساف الخميفة في األرض ،المكمؼ بحمؿ األمانة كالرسالة،
ان ) ،
كما جعؿ اهلل تعالى لو نياية ،كذلؾ مف خبلؿ قكلو تعالى ُ (:ك ُّل َمنْ َعلَ ٌْ َها َف ٍ
كعف الساعة يقكؿ اهلل عز كجؿَ (:وأَنَّ السَّا َع َة آ ِت ٌَ ٌةة َال َر ٌْ َ فٌها) .
إذف فيذا الكقت الذم نحياه كنعيشو كنحس بمركره ،كالذم ضبطو شرعنا
الحنيؼ ،تستقيـ بو حياتنا ،كتسير عميو الكثير مف أحكاـ شريعتنا الغراء كفيو فرصة
ابتبلء لئلنساف مف قبؿ
لئلنساف بأف يستغمو بما يرضى ربو عز كجؿ ،كما أف فيو
ن
خالقو ،ىؿ يؤمف أك يكفر ،ىؿ يصبر أـ ال … الخ.

الزمف بيف الدنيا كاآلخرة  /عبد الغني عبد الرحمف محمد  /ص.19
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كلذلؾ فإف مف أىـ خصائص الكقت الذم يتميز بو ،كالتي يجب عمى المسمـ
أف يدركيا حتى ال يفكت عمره دكف كعي كادراؾ كاستغبلؿ لفترة عمره ميما طالت أك
قصرت ما يمي:
.1سرعة انقضاء الكقت:
ما مف إنساف إال كيبلحظ سرعة انقضاء الكقت ،فما أف يبدأ اليكـ فإذا بو
ينقضي ،ككذلؾ األسبكع كالشير كالسنة كىكذا يمضي عمر اإلنساف – القصير
المحدكد أصبل – كىك ال يدرم ،فقد يككف الىيا عابثا في ىذه الدنيا الفانية ،كقد
يفطف لنفسو فيدركيا قبؿ ىبلكيا فيقدـ كيسعى لعمو يتدارؾ ما فاتو مف عمره في
طاعة اهلل تعالى ،كقد ال يفطف لذلؾ فيأتيو أجمو فجأة كيباغتو دكف تدارؾ مف ىذا
اإلنساف البلىي البلعب … ككيؼ بنا إذا عممنا أف انقضاء الكقت يزداد بسرعة
كمما قربت الساعة ىذا عدا عف نزع البركة مف أكقاتنا كأعمارنا نتيجة بعدنا عف ديف
اهلل تعالى ،يقكؿ (:ال تقكـ الساعة حتى يتقارب الزماف فتككف السنة كالشير،
كالشقر كالجمعة ،كالجمعة كاليكـ ،كاليكـ كالساعة ،كالساعة كالضرمة مف النار) ،
أم كإشعاؿ عكد مف الثقاب ،كيؤيد ذلؾ غ ازرة إنتاج أسبلفنا مع قمة كسائميـ.
كيشير الدكتكر القرضاكم إلى ذلؾ بقكلو(:فيك يمر مر السحاب ،كيجرم
جرم الريح ،سكاء كاف الزمف حسرةن أك فرح ان ،كاف كانت أياـ السركر تمر أسرع ،كأياـ
اليمكـ تسير ببطء ،. .كعند المكت تنكمش األعكاـ كالعقكد التي عاشيا اإلنساف حتى
كأنيا لحظات مرت كالبرؽ الخاطؼ) .

أخرجو الترمذم في سننو/باب ما جاء في تقارب الزماف كقصر األمؿ/رقـ /2332ج/4ص 567كقاؿ حديث
غريب  ،كابف حباف في صحيحو/باب ذكر اإلخبار عف تقارب الزماف قبؿ قياـ الساعة/رقـ/6842ج/15ص256

.

القرضاكم /د .يكسؼ  /الكقت في حياة المسمـ /ص / 9مؤسسة الرسالة/ط1412/5ىػ1991-ـ.
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كفعبل ىذا ما يدركو كؿ إنساف ،فما أف يصؿ إلى سف الشباب ،فإذا بمرحمة
الطفكلة مرت ككأنيا لحظات ،كما أف تأتي مرحمة الكيكلة فإذا بمرحمة الشباب مرت
كأنيا لحظات … .
كمف المعركؼ أف أعمار الناس قديما كانت طكيمة  ،كيعمركف كثي ار  ،قياسان

صر كمما قربت الساعة ،كما كرد عف
إلى أعمارنا نحف مف أمة محمد  ، كالتي تى ٍق ي
النبي  حيث قاؿ(:أعمار أمتي ما بيف الستيف إلى السبعيف  ،كأقميـ مف يجكز ذلؾ)
.

كليس سرعة انقضاء الكقت ىك ما يخص يع ٍم ًر اإلنساف فقط ،بؿ جميع أجزاء
كم ىس َّمياتو  ،فالدىر كالزماف كالكقت حتى مجيء الساعة التي كعد اهلل تعالى
الكقت ي
ً
صر
بيا نيايةن لمحياة الدنيا ،التي عندما تأتي يفاجأ بيا اإلنساف الكافر  ،كيتراءل لو ق ى
الدنيا بقركنيا كسنينيا ك َّأياميا ،يقكؿ اهلل عز كجؿَ (:ك َ َّن ُه ْم ٌَ ْو َم ٌَ َر ْو َن َها لَ ْم ٌَ ْل َب ُثوا إِ َّال
َعشِ ٌ ًَّة أَ ْو ض َُحا َها) ....
ُ
َ
كفي آية أخرلَ (:و ٌَ ْو َم ٌَحْ ُ
ون َب ٌْ َن ُه ْم ) .
ارفُ َ
ار ٌَ َت َع َ
ش ُر ُه ْم َك نْ لَ ْم ٌَ ْل َبثوا إِ َّال َسا َع ًة مِنْ ال َّن َه ِ
ط ىكل األعمار بسرعة ،كعصكر كأزمنة كحضارات ،فكـ مف إنساف
كىكذا تي ٍ
أحد أبدا ،كـ مف أقكاـ
كحيكاف ككائف سار كعاش عمى ىذه األرض  ،كلـ يخمد منيـ ه
كن يم ُّر عمى آثارىـ ككأننا يم ىخمَّ يدكف باقكف  ،ىذا ىك حاؿ كؿ إنساف إال
بادكا كىمككا ،ى

مف رحـ ربي ،كلً ٍي ىعمـ أنو مسافر  ،عميو أف يتزكد لسفره الذم ال رجعة منو ك ال
ىع ٍكدة .

أخرجو الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف /ج /2ص ،463كقاؿ :ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ
يخرجاه.
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قاؿ الشيخ الغزاؿم(:إف اإلنساف ليسير حثيثا إلى اهلل ،كمف الخد اع أف يحسب
اإلنساف نفسو كاقفا كالزماف يسير إنو خداع النظر ،..كالكاقع أف الزماف يسير
باإلنساف نفسو إلى مصيره العتيد) .
 ،كالجزء الذم يككف مسؤكالن

كاذا نظرنا إلى يع ٍمر اإلنساف القصير المحدكد
عنو كمحاسبان عميو ،ىك عمره الحقيقي  ،الذم سيككف قصي انر جدان  ،كىك ما يعرؼ
الع ًمرية التي تسجؿ
ى
بىس ٌف التكميؼ شرعا  ،كىي فترة البمكغ إلى المكت  ،كىي المرحمة ي
فييا أعماؿ اإلنساف كأقكالو.
إف اهلل سبحانو خمؽ الزماف كجعؿ لو نياية  ،كجعؿ الناس كالكائنات األخرل تى ٍع يبر
في ىذا الزماف كيككف ليـ جزهء منو ينقضي بسرعة  ،فما عمى اإلنساف إال أف يدرؾ
حقيقة عمره كأجمو كقصر المدة الزمنية التي يعيشيا في ىذه الحياة الدنيا الفانية

،

فالعاقؿ مف أدرؾ حقيقة ذلؾ  ،فاغتنـ عمره المحدكد في كؿ ما ينفعو في دينو كدنياه
كآخرتو.
كرد في فيض القدير (:مف أمضى يكمو في غير حؽ قضاه ،أك فرض أداه أك مجد
،
أثَّمو أك حمد حصمو ،أك خير أسسو أك عمـ اقتبسو ،فقد عؽ يكمو كظمـ نفسو)
كىذا يككف عندما يمقى اهلل فيشعر بالندـ عمى ما فرط في الحياة الدنيا.

كيقكؿ الشاعر الحكيـ محمكد الكراؽ :
اس تي ىع ُّد ككمما
(حياتيؾ أ ٍىنفى ه
صبًح في ىن ٍق و
ص كتي ٍمسي بمثمو
فىتي ٍ

ت بو يج ٍزىءا
قص ى
ىم ى
ضى ىنفى هس منيا ٍانتى ٍ
ىك ىماىلىؾ ىم ٍعقيكؿ تي ًح ُّس بو يرٍزىءا

الغزالي /محمد  /خمؽ المسمـ  /ص/224ط/1دار القمـ -بيركت.
المناكم /عبد الرؤكؼ /فيض القدير/ص/ 288ط/1ج /6المكتبة التجارية الكبرل -مصر-سنة1356ىػ

محمكد الكراؽ ىك :محمكد الكراؽ ابف الحسف البغدادم (تكفي سنة 798ىػ) شاعر مجكد في المكاعظ ،ركل
عنو ابف أبي الدنيا كأبك العباس بف مسركؽ( ،سير أعبلـ النببلء/ج / 11ص)462
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يي ًميتيؾ ما يي ٍحيًيؾ في كؿ ساعة

يزىءا )
يد بؾ الي ٍ
يح يدكؾ ىح واد ما يي ًر ي
ىك ٍ

كيقكؿ اإلماـ الشافعي  (:صحبت الصكفية ،فمـ أستفد منيـ سكل حرفيف،
أحدىما قكليـ :الكقت سيؼ ،فإف لـ تقطعو قطعؾ ،كذكر الكممة األخرل ،ك ثانييما:
نفسؾ إف شغمتيا بالحؽ كاال شغمتؾ بالباطؿ) .
كعمر اإلنساف يحسب باألياـ كالسنيف  ،كال يقاس بعمر األمـ كالشعكب ،
التي تقاس بالقركف كمئات السنيف  ،مما يدؿ عمى ًقصر العمر ،كيستى ً
دعي مف
ىٍ
ى
اإلنساف أف يككف حريصا عمى اغتناـ عمره ككقتو عمى أفضؿ كجو .
فالكقت فعبل كالسيؼ الحاد البتار ،كلذا فاإلماـ ابف الجكزم

يتكجو ناصحا

لمف يضيع عمره ككقتو فيقكؿ (:الكقت سيؼ ،يا غافبل عف مصيره ،يا كاقفا في
تقصيره ،قـ في الدجى نادما ،كقؼ عمى الباب تائبا ،كاستدرؾ مف العمر ذاىبا،كدع
الميك كاليكل جانبا ،كطمؽ الدنيا إف كنت لآل خرة راغبا) .
كسأتناكؿ جانبا مف أقكاؿ السمؼ عف الكقت في الفصؿ الثاني إف شاء اهلل
تعالى.
بُّؿ كاختالؼ الكقت ُي َتؤثِّر عمى حركة كعطاء اإلنساف:
 .2تَت َتد
كنقصد باختبلؼ كتبدؿ الزماف كالكقت ،ىك الذم ينتج عف تغير أحكالو
كأكضاعو مف دكراف األرض حكؿ الشمس كالقمر…  ،كذلؾ باختبلؼ الميؿ كالنيار
 ،كالفصكؿ األربعة مف طقس بارد ممطر ،..إلى طقس حار مشمس ،كالميؿ حيث

تفسير القرطبي  /ج / 11ص. 150
قيمة الزمف عند العمماء /عبد الفتاح أبك غدة  /ص25
اإلماـ ابف الجكزم ىك :أبك الفرج عبد الرحمف بف عي بف محمد بف جعفر الجكزم الممقب بجماؿ الديف
(597-510ىػ)فقيو حنبمي ،عبلمة في الفقو كالحديث كالتفسير كالكعظ،صنؼ في فنكف عديدة مف كتبو
المدىش،تذكرة الدريب في تفسير الغريب( ،كحالة/معجـ المؤلفيف/ج/2ص.)116

ابف الجكزم/أبك الفرج جماؿ الديف بف جعفر الجكزم/المدىش /ص /234ط/1دار الجيؿ-بيركت1973/ـ.
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الظممة كالستر ،كالنيار حيث الضكء كالح اررة كالسعي ،..فيستغؿ اإلنساف ما سخره
اهلل تعالى لو في ىذه األجكاء المختمفة. ..
يقكؿ د.محمد الطاىر الرزقي(:كالزماف يتبدؿ كيختمؼ ،كاختبلفو يكفر ظركفا
أحسف لمتمتع بالنعيـ كبالخير ،كقد أشار اهلل جؿ كعبل إلى ذلؾ في القرآف ،إذ قاؿ" :
إليبلؼ قريش إيبل فيـ رحمة الشتاء كالصيؼ " .فقريش كانت ليـ في الشتاء رحمة
شتاء  ،ككانت ليـ في الصيؼ رحمة إلى الشاـ كىي ببلد
إلى اليمف كىي ببلد دافئة
ن
معتدلة صيفان  ،فيـ يتنعمكف بتغير الطقس فيجدكف الدؼء في الشتاء كالبرد في
الصيؼ) .

أيضا فإف اهلل سبحانو كتعالى ىس َّخر لنا ىذه األكقات  ،عمى اختبلؼ خصائصيا
لبلستفادة منيا كالتنعـ بيا  ،كؿ حسب طاقتو  ،كقدرتو كتى ىكُّي ًفو مع ىذه األكقات ،كاف

كاف ىناؾ فكائد عامة لجميع المخمكقات ،كىذا ما أشار إليو الحؽ جؿ شأنو
ار َم َعا ًشا )
بخصكص الميؿ كالنيار في قكلو تعالى َ (:و َج َع ْل َنا اللَّ ٌْ َل لِ َبا ًسا َو َج َع ْل َنا ال َّن َه َ
.

أف م غتنـ األكقات جميعيا  ،كبخاصة التي تناسب
كما عمى اإلنساف إال ٍ
قدراتو ،فقد يككف اإلنساف أنشط ما يككف في كقت البرد كالشتاء ،كيكسؿ في كقت
الحر … ،كىناؾ العكس … ،كقد ينشط إنساف في الميؿ أكثر مف النيار.
 .3اؿكقت أغمى ما يممكو اإلنساف:
 ،كأنعـ عميو في الحياة

إذا أردنا أف ينقىيِّـ ما يمتمكو اإلنساف مما كىبو اهلل تعالى
الدنيا ،لكجدنا أف عمره كحياتو ككقتو أغمى كأثمف ما يمتمكو ،ألنو ال يي ىع َّكض بقيمة
دنيكية أبدا ،كيؼ ال كبو يستطيع أف يممؾ كؿ شيء في الحياة الدنيا إذا أتيحت لو

عامؿ الزمف في العبادات كالمعامبلت/د .محمد الطاىر الرزقي  /ص37
سكرة النبأ/اآليات .11-10
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الفرصة كاألسباب لذلؾ .كمف ق اف جاء تعريفو عند كثير مف العمماء كالحكماء بأف
(الكقت ىك الحياة).
كلكف لؤلسؼ فإف كثي انر مف الناس ال يدرككف قيمة كقتيـ كحياتيـ  ،إال بعد

فكات األكاف أك ضياع جزء منو ،كلكف حتى يعرؼ اإلنساف قيمة كقتو كعمره

كنفاستو ،كما يدرؾ أىمية العمؿ فيو ؟! .يبيف لنا القرآف الكريـ مكقفيف لئلنساف يندـ
فييما عمى ضياع كقتو ،حيث ال ينفع الندـ " :
المكقؼ األكؿ :ساعة االحتضار ،حيف يستدبر اإلنساف الدنيا ،كيستقبؿ
اآلخرة كيتمنى لك منح ميمة مف الزمف ،كأخر إلى أجؿ قريب ،ليصمح ما أفسد
كيتدارؾ ما فات.
هللا َو َمنْ
ٌِن آ َم ُنوا َال ُت ْل ِه ُك ْم أَم َْوال ُ ُك ْم َو َال أَ ْو َال ُد ُك ْم َعنْ ِذ ْك ِر َّ ِ
قاؿ تعالى ٌَ (:اأَ ٌُّ َها الَّذ َ
ُون َوأَ ْن ِفقُوا مِنْ َما َر َز ْق َنا ُك ْم مِنْ َقب ِْل أَنْ ٌَ ْت ًَِ أَ َح َد ُك ْم
ك ُه ْم ْال َخاسِ ر َ
ك َف ُ ْولَ ِئ َ
ٌَ ْف َع ْل َذلِ َ
ْال َم ْو ُ
َولَنْ
ٌِن
ت َف ٌَقُو َل َر ِّ لَ ْو َال أَ َّخرْ َتنًِ إِلَى أَ َج ٍل َق ِرٌ ٍ َف َ َّ
ص َّد َق َوأَ ُكنْ مِنْ الصَّالِح َ
هللا ُ َن ْف ًسا إِ َذا َجا َء أَ َجل ُ َها َو َّ
ٌ َُؤ ِّخ َر َّ
ون ) .
هللا ُ َخ ِبٌ ٌةر ِب َما َتعْ َمل ُ َ
المكقؼ الثاني :في اآلخرة حيث تيىكفَّى كؿ نفس ما عممت ،كتي ٍج ىزل بما
كسبت ،ك يدخؿ أىؿ الجنة الجنة ،ك أىؿ النار النار ،ىناؾ يتمنى أىؿ النار لك
يعكدكف مرة أخرل إلى حياة التكميؼ ،ليبدؤكا مف جديد عمبل صالحا .قاؿ
ضى َعلٌَ ِْه ْم َف ٌَمُو ُتوا َو َال ٌ َُخ َّف ُ َع ْن ُه ْم مِنْ
ٌِن َك َفرُوا لَ ُه ْم َنا ُر َج َه َّن َم َال ٌُ ْق َ
تعالىَ (:والَّذ َ
صالِحً ا َغٌ َْر
ون فٌِ َها َر َّب َنا أَ ْخ ِرجْ َنا َنعْ َم ْل َ
ور َو ُه ْم ٌَصْ َ ِر ُخ َ
َع َذ ِاب َها َك َذلِ َ
ك َنجْ ِزي ُك َّل َكفُ ٍ
الَّذِي ُك َّنا َنعْ َم ُل أَ َولَ ْم ُن َعمِّرْ ُك ْم َما ٌَ َت َذ َّك ُر فٌِ ِه َمنْ َت َذ َّك َر َو َجا َء ُك ْم ال َّنذٌِ ُر َف ُذوقُوا َف َما
ل َّ
ٌر) .
ِلنالِم َ
ٌِن مِنْ َنصِ ٍ

الكقت في حياة المسمـ  /د .يكسؼ القرضاكم  /ص12-11
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فقد قطع اهلل األعذار ،حيف أعطى اهلل لممكمؼ مف العمر ما يتسع لعمؿ ما
كمؼ بو ،ىكيي ىذ َّكر إذا غفؿ عنو ،كبخاصة مف عاش حتى بمغ الستيف مف العمر .ففي
ىذا القدر مف السنيف ما يكفي ألف ينتبو الغافؿ كيؤكب الشارد ،كيتكب العاصي .
أع ىذر اهلل إلى امر و
ئ َّ
أجمىوي
أخر ى
كلذلؾ كرد في الحديث الصحيح قكؿ رسكؿ اهلل  ٍ " :ى
حتى ىب ٌؿ ٌِ ىغو ستيف سنة "  .كمعنى أعذر ىك (:إزالة العذر ،كالمعنى أف ىذا اإلنساف
لـ يعد لو اعتذار) .

كقد ينتبو بعض الناس في إحدل مراحؿ حياتيـ  ،نتيجة مكقؼ ما أك ابتبلء
ما يبتمييـ بو اهلل عز كجؿ ،فيدرؾ قيمة الكقت ،كخاصة الذم أضاعو كلـ يستفد منو
آلخرتو .كمف ىنا كانت قيمة الكقت ىي قيمة الحياة ذاتيا ،ألنو البعد الزمني ليا ،إنو
عمر اإلنساف ،كىك الفرصة التي منحيا اهلل عز كجؿ البتبلء اإلنساف  ،بأ داء حؽ
العبكدية هلل كالخبلفة عنو في األرض ،كالعمؿ لً ىخ ٍي ىر م الدنيا كاآلخرة ،قاؿ تعالى (:
الَّذِي َخلَ َق ْال َم ْو َ
ت َو ْال َح ٌَا َة لِ ٌَ ْبل ُ َو ُك ْم أَ ٌُّ ُك ْم أَحْ َسنُ َع َم ًال) .
ك َّ
ك مِنْ ال ُّد ْن ٌَا ) .
نس َنصِ ٌ َب َ
ار ْااخ َِر َة َو َال َت َ
هللا ُ ال َّد َ
كقاؿ تعالىَ (:وا ْب َت ِ فٌِ َما آ َتا َ
ىكييىن ِّكه كثير مف العمماء إلى أىمية الكقت  ،بأنو حياة اإلنساف كعمره ،فيقكؿ
اإلماـ ابف قيـ الجكزية (:كقت اإلنساف ىك عمره في الحقيقة ،كىك مادة حياتو
األبدية في النعيـ المقيـ ،كمادة معيشتو الضنؾ في العذاب األليـ ،..فما كاف كقتو هلل
كباهلل فيك حياتو كعمره ،كغير ذلؾ ليس محسكبا مف حياتو كاف عاش فيو عيش
أخرجو البخارم /كتاب الرقاؽ/باب مف بمغ ستيف سنة /رقـ /6419ص.1307

كصية ابف قدامة المقدسي  /ص .23
سكرة الممؾ /اآلية .2
سكرة القصص /اآلية.77

ابف قيـ الجكزية ىك :محمد بف أبي بكر بف أيكب الفقيو اإلماـ المفتي النحكم شمس الديف أبك عبد اهلل
الدمشقي إماـ الجكزية (كلد سنة 767-691ىػ) ،عني بالحديث متكنو كرجالو ككاف يشتغؿ في الفقو كيجيد تقريره
كفي النحك ،كتصدر لبلشتغاؿ كنشر العمـ ،مف آثاره إرشاد السالؾ إلى شرح ألفية ابف مالؾ،حاشية ابف القيـ
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البيائـ ،فإذا قطع كقتو في الغفمة كالميك كاألماني الباطمة  ،فمكت ىذا خير لو مف
حياتو)  .كال ننسى أف اؿكقت نعمة  ،ألنو ىك عمر كحياة كميداف كجكد اإلنساف ،
كالعاقؿ ىك الذم يدرؾ ىذه الحقيقة مف حقائؽ الكقت كالزمف فيتجو إلى اغتناـ عمره
فيما ينفعو كينفع أمتو ،كفيما ينفعو في دينو كدنياه.
 .4الكقت ال عكض لو:
إنؾ إذا كنت تممؾ أم شيء مثؿ الذىب أك البيت ..الخ ،كفقدتو فإنؾ
تستطيع تعكيضو بالماؿ ،كلكف ىذا في الكقت ال ينفع أبدا ،فالكقت كالعمر ك الزمف
إذا فات فمف يعكض  ،كال نستطيع شراءه بأم ماؿ ،فمف أضاع عمره في غير فائدة،
فمف يستطيع تعكيضو ك استبدالو  ،كلكف ما يستطيع أف يستفيده ىك أف مغتنـ ما تبقى
مف عمره قبؿ فكات األكاف.
أع ىذر اهلل إلى امر و
ئ َّ
أجمىوي حتى ىب ٌؿ ٌِ ىغو
أخر ى
كقد مر في الحديث الشريؼ قكلو  ٍ " :ى
ستيف سنة "  ،أم أنو أعطى الفرصة في بداية عمره لي غتنمو بما ينفع نفسو في
الدنيا ك اآلخرة ..كيقكؿ اهلل عز كجؿ " :حتى إذا جاء أحدىـ المكت قاؿ رب ارجعكف
لعمي أعمؿ صالحا فيما تركت. " ..
كخير ما عبر عف عدـ تعكيض ما فات مف الكقت ،قكؿ لئلماـ الحسف
البصرم  (:ما مف يكـ ينشؽ فجره ،إال كينادم :يا ابف آدـ ،أنا خمؽ جديد ،كعمى
عممؾ شييد ،فتزكد مني ،فإني إذا مضيت ال أعكد إلى يكـ القيامة) .
كما ين ىذ ِّكر بقكؿ آخر البف الجكزم في كتابو المدىش حيث يقكؿ " :يا مف
عمره يمضي بالساعة كالساعة ،يا كثير التفريط في قميؿ البضاعة ،يا شديد اإلسراؼ
ابف قيـ الجكزية  /محمد بف أبي بكر أبك عبد اهلل  /الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي /ص/109دار
الكتب العممية – بيركت.
سبؽ تخريجو ص. 60
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يا قكم القدرة كبأس االستطاعة ،كجاء منكر كنكير في أفظع الفظاعة ،كتمنيت لك
 ،نعـ

أف تمحؽ بالجماعة)
قدرت عمى لحظة الطاعة ،يا متخمفا عف أقرانو قد آف ٍ
فإف اإلماـ ابف الجكزم بكمماتو ىذه ليبعث ركح التجديد في قمكب الضائعيف التائييف.
كفعبل ما عمينا إال أف نقؼ لحظة سريعة كحازمة مع أنفسنا ،لنتكقؼ عف

تضييع صفحات عمرنا قبؿ أف يفكت الفى ٍكت عمينا  ،حيث ال ينفع الندـ كال الحسرة،
الندـ عمى التفريط في أغمى مكرد لنا ال يمكف تعكيضو ،أال كه م أعمارنا بدقائقو ا
كساعاتوا كأياموا كسنينو ا...
 .5ارتباط قيمة الزمف بالغاية مف الخمؽ:
يقكؿ اهلل عز كجؿ َ (:و َما َخلَ ْق ُ
ون )  .فمف خبلؿ ىذه
اإل ْن َ
س إِ َّال لِ ٌَعْ ُب ُد ِ
ت ْال ِجنَّ َو ْ ِ
اآلية يكضح لنا اهلل عز كجؿ أف اإلنساف ما خمؽ في ىذه الدنيا كما عمره كمو الذم
سيحاسب عميو إال يجب أف يككف في عبادة كطاعة هلل سكاء كاف ذلؾ في أمكر
الدنيا أـ اآلخرة .فعندما يدرؾ كؿ إنساف ىذه الحقيقة المدكية في القرآف الكريـ ،بأف
الغاية مف خمقو أف يككف عابدا هلل تعالى في كؿ أمكره ،..عندىا يدرؾ قيمة الزمف
كالكقت بؿ قيمة عمره تحديدا ،كىذا ما أشار إليو  في الحديث الشريؼ " :ال تزكؿ
قدما عبد يكـ القيامة حتى يسأؿ :عف عمره في ما أفناه كعف جسمو فيما أببله كعف
عممو فيما فعؿ بو كعف مالو مف أيف اكتسبو كفيما أنفقو " .
ك
كما بيف القرآف الكريـ أف اهلل جعؿ اإلنساف خميفة في األرض ( َوإِ ْذ َقا َل َر ُّب َ
ض َخلٌِ َف ًة … )  .كأساس الخبلفة في األرض كعمارة
ل ِْل َم َال ِئ َك ِة إِ ِّنً َجاعِ ٌةل فًِ ْاألَرْ ِ

ابف الجكزم/

أبو الفرج مجال الدين بن علي بن جعفر

بريوت1973/م/ص.363
سكرة الذاريات /اآليات .58 _ 56
سبؽ تخريجو ص . 30

سكرة البقرة  /اآلية .30
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اجلوزي /املدهش/ط/1دار اجليل-

اإلنساف ليا ىك العبكدية هلل تعالى ،بؿ كانت الميمة األكلى في دعكة الرسؿ عمييـ
هللا َما لَ ُك ْم مِنْ إِلَ ٍه َغ ٌْ ُرهُ) .
السبلـ جميعا إلى أقكاميـ فقاؿ تعالىٌَ (:ا َق ْو ِم اعْ ُب ُدوا َّ َ
كيقكؿ اإلماـ ابف تيمية

في تعريؼ معنى العبادة(:ىك اسـ جامع لكؿ ما

يحبو اهلل كيرضاه مف األقكاؿ كاألعماؿ الباطنة كالظاىرة " .بؿ إنيا " كؿ ما أمر اهلل
بو عباده مف األسباب فيك عبادة ")  .كبدكف ىذا المفيكـ الجامع لمعبادة ال يمكف
لممرء أف يدرؾ قيمة الزمف كأىميتو ،كبالتالي أف يغتنمو كيتكجو نحك إعماره كما شاء

اهلل تعالى كأراد ،كًا َّف إً ٍد ىراؾ اإلنساف لقيمة الزمف ليس إال إدراكان لكجكده كانسانيتو
كما أشار القرآف الكريـ إلى أف اهلل لـ يخمؽ الناس عبثان  ،كذلؾ في قكلو تعالى (:
ض َو َما َب ٌْ َن ُه َما
أَ َف َحسِ ْب ُت ْم أَ َّن َما َخلَ ْق َنا ُك ْم َع َب ًثا  . )...كقاؿ تعالى َ (:و َما َخلَ ْق َنا ال َّس َما َء َو ْاألَرْ َ
ٌن)  .كمف ىذه اآليات يتبيف أنو حتى المخمكقات كميا – كليس اإلنساف فقط –
َالعِ ِب َ
،

لـ يخمقيا اهلل عبثان كلعبان  ،كانما ألىداؼ سامية كميا تتجو نحك خدمة اإلنساف مف

منطمؽ تسخير ما في الككف لخبلفة اإلنساف عمى األرض كعمارتو ليا .قاؿ تعالى (:
ض َوأَسْ َب َ َعلَ ٌْ ُك ْم ِن َع َم ُه
هللا َس َّخ َر لَ ُك ْم َما فًِ ال َّس َم َاوا ِ
ت َو َما فًِ ْاألَرْ ِ
أَلَ ْم َت َر ْوا أَنَّ َّ َ
َناه َِر ًة َو َبا ِ َن ًة )  .بؿ إف مف معاني التسخير كالتكريـ الرباني ،أف يستغؿ اإلنساف
كقتو كعمره عمى ىذه األرض فيككف منتفعان عامبلن مسخ انر لكؿ ما عمى األرض،
ليككف أىبلن الختيار اهلل تعالى لو لمخبلفة.

 .6الكقت مكرد محدكد:

سكرة األعراؼ  /اآلية .59
ابف تيمية ىك :تقي الديف أبك العباس أحمد بف شياب الديف عبد الحميـ بف مجد الديف عبد السبلـ بف عبد اهلل

بف أبي القاسـ الحراني ( 728 – 661ىػ) ،عني بالحديث كعمكمو كبالفقو كعمـ الكبلـ ككاف مف بحكر العمـ كمف
األذكياء المعدكديف كالزىاد كامتحف كأكذم م اررا ،ألؼ ثبلثمائة مجمدة منيا الفكائد كالفتاكل الكبرل (سير أعبلـ
النببلء  /ج / 22ص.)288
ابف تيمية  /العبكدية  /ص /28-5طبعة القاىرة
سكرة المؤمنكف  /اآلية .115
سكرة الدخاف  /اآلية .38
سكرة لقماف  /اآلية.20
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نحف نعمـ أنو يكجد ىناؾ مكارد كثيرة في الحياة ،كيستطيع اإلنساف أف يي ىخِّزف
ً ً
ت حاجتو  ،كليبقى عممو مستم انر  ،فيذا اإلنساف
اعو بيا ىكٍق ى
منيا ما يشاء ،لىي ٍستىمر ٍانتىفى ى
يدخر مكاد معينة مف المكارد ليبقى مصنعو أك متجره في و
عمؿ مستمر ..كىكذا.
كالكقت كالزمف بما أنيما أغمى ما يممؾ اإلنساف  ،فيؿ يستطيع أف يدخر منيا ما
يستطيع أف ينتفع بو الحقا ؟! .اإلجابة طبعا ال ،فالكقت لكؿ إنساف ىك تمؾ المساحة
مف الزمف التي تبدأ بمكلده كتنتيي بكفاتو  ،كال يممؾ اإلنساف أكثر مف السنكات التي
قدرىا اهلل لو ،كأنو مف المستحيؿ تخزيف الكقت ،كال يستطيع أف ييكًقفىو ،كال يي ٍم ًك ينو إال
أف ينتفع بو أك ي ً
ضيع منو بغير فائدة .
ى
فالكقت بالنسبة لئلنساف يمضي كيس مر دكف أف ينتظره أك يعطيو فرصة
لبلنتفاع بو ،كذكر الشيخ عبد الفتاح أبك غدة(:كالكاردات سريعة الزكاؿ ،تمر أسرع
مف السحاب ،كينقضي الكقت بما فيو ،فبل يعكد عميؾ منو إال أثره كحكمو ،فاختر
لنفسؾ ما يعكد عميؾ مف كقتؾ ،ليذا يقاؿ لمسعداء في الجنة ُ ( :كلُوا َوا ْش َربُوا َهنٌِ ًئا
َْ
َ
ُون
َّام ْال َخالِ ٌَ ِة )  ،كيقاؿ لؤلشقياء في النارَ ( :ذلِ ُك ْم ِب َما ُك ْن ُت ْم َت ْف َرح َ
ِب َما أسْ لَ ْف ُت ْم فًِ األٌ ِ
ُون ) . ).
ض ِب َ ٌ ِْر ْال َح ِّق َو ِب َما ُك ْن ُت ْم َتم َْرح َ
فًِ ْاألَرْ ِ
 .7ازدياد قيمة الكقت كمما اغتنـ ق اإلنساف:
إف قيمة الساعة التي يي ٍح ًس يف المرء ا غتناميا تزداد  ،فىيي ٍن ًجز فييا مف األعماؿ ما
ال ينجزه في ساعة أخرل .لذا فيحكـ المرء بنفسو عمى نفسو فيقكؿ :لقد كانت ىذه
الساعة أك ىذا اليكـ أك ىذا الفترة مف أفضؿ أكقاتي كأنفعيا لي ،كذلؾ لحسف ا غتنامو
كادارتو ليذه الفترة مف الكقت .

سكرة الحاقة /اآلية 24
سكرة غافر /اآلية 75

أبك غدة  /الشيخ عبد الفتاح

/قيمة الزمف عند العمماء

حمب/ط1419/8ىػ1998-ـ
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 /ص  /25مكتبة المطبكعات اإلسبلمية-

كىناؾ مثاؿ مادم مممكس  ،فيو مقارنة بيف تفاكت قيمة قضيب الحديد حسب
تصنيعو كاستغبللو ،ككذلؾ كقت اإلنساف نفسو أك كقت إنساف كآخر:
المثاؿ(:ترل ..ما ىي قيمة قضيب مف الحديد ؟!
يساكم  5دكالرات

قضيب مف الحديد الخػاـ…
إذا صنع عمى شكؿ نعؿ حصاف …

يساكم  11دكال ار

إذا صنع عمى شكؿ إبر …

يساكم  355دكال ار
يساكم  2285دكال ار

إذا صنع عمى شكؿ سكاكيف …

إذا صنع عمى شكؿ زنبركات ساعات … يساكم  250,000دكال ار)
كىكذا الكقت تتفاكت قيمتو كالحديد مف إنساف آلخر كبيف أكقات اإلنساف
نفسو فقد تككف دقيقة إنساف تساكم آالؼ الدكالرات بينما ساعات كأياـ إنساف آخر ال
تساكم درىما كاحدا ،فالكقت بقدر ما يبذؿ مف جيد في إدارتو كتنظيمو كاستغبللو،
بقدر ما تزداد قيمتو.
(إف المياـ العظاـ يمكف إنجازىا حيف يستغؿ اإلنساف كقتو بكفاءة.كاف مقياس
تقدـ األمـ كازدىار حضارتيا كنيضتيا ،يقاس بحسف استغبلليا لكقت أفرادىا
كادارتيـ لو) .
إذا فالكقت تزداد قيمتو بقدر اغتنامو كادارتو .كلؤلسؼ لك نظرنا إلى كاقع أمتنا
اإلسبلمية لكجدناه يغمب عمييا تضييع كقتيا ككقت أفرادىا فيما ال نفع فيو ،فنجد
مف المضيعمف لكقتيـ ككقت مراجعييـ مف الناس ..الخ .بينما
الشباب البلىي ،كالمكظؼ

مركز نماء لمدراسات اإلنسانية /دكرة إدارة الكقت  /ص/ 8القاىرة.
المصدر السابؽ  /ص.8
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عند غير المسمميف نجد االىتماـ بالكقت كحرص الناس عمى كقت بعضيـ بعضا فبل
انتظار طكيؿ...
ك األ ٍىكلىى أف يككف المسممكف أحرص عمى أكقاتيـ  ،كأعمارىـ مف غيرىـ لما كجينا
إليو ديننا الحنيؼ.
قاؿ عمر رضي اهلل عنو " :إني ألكره أف أجد أحدكـ سبيمبل (فارغا) ال في
عمؿ دنيا كال في عمؿ آخرة " . ،
ىكذا كاف حرص سمفنا الصالح عمى أكقاتيـ ،كنصائحيـ لغيرىـ.
ىذه الصفات كالخصائص لمكقت ،كالتي استعرضتيا ،لك كقؼ كؿ إنساف
عندىا متأمبل متفك ار فييا كفي معانييا كما ترمي إليو ،لما ضيع إنساف لحظة مف
عمره دكف فائدة تسجؿ لو في سجؿ أيامو ،بؿ يجعؿ مف نفسو رقيبا عمييا كعمى كقتو
ككقت غيره...

األصبياني/أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل/حمية األكلياء/ج/4ص/ 227ط/4دار الكتاب العربي-بيركت1405/ىػ.
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الفصؿ الثاني

أىمية كمكانة الكقت في الشرع
المبحث األكؿ :الكقت في القرآف الكريـ:
المطمب األكؿ :كركد الكقت كمرادفاتو كأجزائو في القرآف.
المطمب الثاني :القرآف يبيف أف الكقت نعمة مف اهلل تعالى
المطمب الثالث :القرآف يحذر اإلنساف مف الحسرة كالندـ عمى ما ضيع مف كقتو
المبحث الثاني :الكقت في السنة النبكية:
المطمب األكؿ :أقكالو  في المحافظة عمى الكقت كاغتنامو.
المطمب الثاني :مسؤكلية اإلنساف عف عمره ككقتو.
المبحث الثالث :الكقت في حياة السمؼ الصالح:
المطمب األكؿ :في حياة الصحابة.
المطمب الثاني :في حياة التابعيف كمف بعدىـ.
المبحث الرابع :تنظيـ الشرع لمكقت:
المطمب األكؿ :عف طريؽ العبادات

المطمب الثاني :عف طريؽ المعامبلت كالسمككيات
المطمب الثالث :تقسيـ األكقات إلى :فاضمة كليا بركة ،كأكقات يكره فييا أعماؿ .
المطمب الرابع :الزمف بيف الدنيا كاآلخرة.
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المبحث األكؿ
الكقت في القرآف الكريـ

المطمب األكؿ :كركد الكقت كمرادفاتو كأجزائو في القرآف الكريـ
إف الكقت أغمى ما يممكو اإلنساف  -كما كضحت في الفصؿ األكؿ  -كاف اهلل
تعالى خمؽ الحياة الدنيا كزمانيا لتككف فترة ابتبلء كامتحاف لئلنساف ،كأعطى اإلنساف
فرصة الحياة الدنيا كي يستغميا في كؿ ما فيو طاعة هلل سبحانو ،قاؿ تعالى (:الَّذِي
َخلَ َق ْال َم ْو َ
ت َو ْال َح ٌَا َة لِ ٌَ ْبل ُ َو ُك ْم أَ ٌُّ ُك ْم أَحْ َسنُ َع َم ًال ) .
كلعظـ الكقت كانت لو األىمية كالمكانة التي نكه إلييا القرآف الكريـ  .ككاف
لمكقت كأقسامو المختمفة ًذك انر ككجكدان حاض انر في آيات كتاب اهلل العزيز ،بؿ إف
الحديث عنو في القرآف الكريـ ىج ىاكز ذلؾ إلى القى ىسًـ بالكقت كأجزائو ،كالتذكير بنعمة
الحياة الدنيا عمى اإلنساف ،كأف اهلل تعالى جعؿ مف أجزاء الكقت نعمة يعرؼ بيا
حساب األياـ كالشيكر كالسنيف ،كغيرىا مف الفكائد لذكر الكقت في القرآف الكريـ،
ككمنا يعمـ أف اهلل تعالى لو في كؿ ما خمؽ ،كفي كؿ ما ذكره في كتابو العزيز حكمة
ض َو َما
معينة قد نعمميا كقد نجيميا ،يقكؿ اهلل عز كجؿ َ (:و َما َخلَ ْق َنا ال َّس َما َء َو ْاألَرْ َ
ٌن )  .كقاؿ تعالى مخاطبان اإلنساف تحديدان  (:أَ َف َحسِ ْب ُت ْم أَ َّن َما َخلَ ْق َنا ُك ْم َع َب ًثا
َب ٌْ َن ُه َما َالعِ ِب َ

الككف ىك كتاب اهلل المشاىد كالمنظكر كالقرآف الكريـ ىك
ُون )  .ؼ
َوأَ َّن ُك ْم إِلَ ٌْ َنا َال ُترْ َجع َ
كتاب اهلل المقركء.
كلذا فسأعرض في ىذا المبحث إف شاء اهلل تعالى قيمة كأىمية الكقت

،

كمرادفاتو في القرآف الكريـ ،ككيفية ذكره ،كاحصاء لكركده في القرآف الكريـ ،ك

بياف

الحكمة مف ذكر الكقت كأجزاءه...

سكرة تبارؾ  /اآلية .2

سكرة الدخاف  /اآلية .38

سكرة المؤمنكف  /اآلية .115
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كاف ذكر الكقت كمرادفاتو كأجزائو في القرآف الكريـ عمى نكعيف ،إما بصيغة
القسـ كاما بدكف قسـ .كلذا فسأبيف ما كرد منيا بصيغة القسـ كما كرد منيا بغير
القسـ ،كأشير إلى ذلؾ عند كؿ كممة إف شاء اهلل تعالى .
كلكف ما أىمية القسـ ؟ كما الحكمة مف قسـ اهلل تعالى بشيء مف مخمكقاتو؟.
إف القسـ بأم شيء يدؿ عمى عظمة كأىمية المقسـ بو عند الحالؼ ،لذا فبل
يجكز لئلنساف أف يقسـ إال باهلل عز كجؿ ألنو ال يجكز تعظيـ غير اهلل تعالى ،ىذا
في شأف الحمؼ مف قبؿ اإلنساف ،أما الخالؽ جؿ شأنو فمو أف يحمؼ بما شاء مف
مخمكقاتو ،ككما أشار المفسركف عند تفسيرىـ لمكاطف قسـ اهلل تعالى في القرآف
الكريـ بكثير مف مخمكقاتو ،فيذا إشارة إلى أىمية المقسـ بو مف ناحية كلبياف أمر
جمؿ ىاـ كرد بعد القسـ.
كمف مرادفات الكقت التي أقسـ بيا اهلل عز كجؿ ما يمي:
أكال :الكقت :كردت بجميع مشتقاتيا  14مرة في القرآف الكريـ .
أ .كردت كممة الكقت بيذه الصيغة في ثبلثة مكاضع في القرآف الكريـ ىي:
ٌن إِلَى ٌَ ْو ِم
ك م َِن ْال ُم ْن َن ِر َ
ون َقا َل َف ِ َّن َ
َ ( .1قا َل َر ِّ َف َ ْننِ رْ نًِ إِلَى ٌَ ْو ِم ٌُ ْب َع ُث َ
ْال َو ْق ِ ْ ُ
وم ) .
ت ال َمعْ ل ِ
كالحديث ىنا طمب إبميس مف اهلل عز كجؿ  ،أف يميمو دكف مكت إلى النفخة األكلى،
التي ىي معنى الكقت المعمكـ .
ت
ٌن إِلَى ٌَ ْو ِم ْال َو ْق ِ
ك م َِن ْال ُم ْن َن ِر َ
ون َقا َل َف ِ َّن َ
َ ( .2قا َل َر ِّ َف َ ْننِ رْ نًِ إِلَى ٌَ ْو ِم ٌُ ْب َع ُث َ
ْ ُ
وم ) .
ال َمعْ ل ِ
المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ /محمد فؤاد عبد الباقي /ص.757

سكرة الحجر  /اآليات .38 – 36

تفسير القرطبي  /ج / 10ص.27
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َّان مُرْ َسا َها قُ ْل إِ َّن َما عِ ْل ُم َها عِ ْن َد َربًِّ َال ٌ َُجلٌِّ َها ل َِو ْق ِت َها
ك َع ِن السَّا َع ِة أٌَ َ
ٌَ ( .3سْ َلُو َن َ
إِ َّال ه َُو ) .
كالمعنى(:ال يجمييا لكقتيا إال ىك فإنو أمر اهلل نبيو

محمدا  بأف يجيب

سائميو عف الساعة بأنو ال يعمـ كقت قياميا إال اهلل الذم يعمـ الغيب كأنو ال
يظيرىا لكقتيا كال يعمميا غيره جؿ ذكره) .
ب .كردت كممة ميقات في سبع مكاضع في القرآف الكريـ كىي:
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.

ٌِن لَ ٌْلَ ًة َوأَ ْت َم ْم َنا َها ِب َع ْش ٍر َف َت َّم مٌِ َق ُ
ٌِن لَ ٌْلَ ًة ) .
ات َر ِّب ِه أَرْ َبع َ
( َو َوا َع ْد َنا مُو َسى َث َالث َ
وم ) .
ُون إِلَى مٌِ َقا ِ
ٌن لَ َمجْ مُوع َ
ٌِن َو ْااَخ ِِر َ
( قُ ْل إِنَّ ْاألَ َّول َ
ت ٌَ ْو ٍم َمعْ ل ُ ٍ
وم ) .
( َف ُجم َِع الس ََّح َرةُ لِمٌِ َقا ِ
ت ٌَ ْو ٍم َمعْ ل ُ ٍ
ان مٌِ َقا ًتا ) .
( إِنَّ ٌَ ْو َم ْال َفصْ ِل َك َ

َٓ ( .ولَمَّا َجا َء مُو َسى لِمٌِ َقا ِت َنا . ) ...
َٔ ( .و ْ
ٌِن َرج ًُال لِمٌِ َقا ِت َنا . ) ...
ار مُو َسى َق ْو َم ُه َس ْبع َ
اخ َت َ
ٌِن ) .
ٕ ( .إِنَّ ٌَ ْو َم ْال َفصْ ِل مٌِ َقا ُت ُه ْم أَجْ َمع َ
كجاءت بمعنى الكقت المحدد أك المدة مف الزمف  ،أك الكقت المجعكؿ ألمر ما
ج .كممة مكاقيت كردت مرة كاحدة في القرآف الكريـ:
سكرة ص  /اآليات .81– 79
سكرة األعراؼ /اآلية .187

الطبرم /محمد بف جرير بف يزيد بف خالد أبك جعفر/تفسير الطبرم /دار الفكر-بيركت1405/ىػ.
/ج/ 9ص.138
سكرة األعراؼ /اآلية .142

سكرة الكاقعة  /اآليات.50 – 49
سكرة الشعراء  /اآلية .38
سكرة النبأ  /اآلية .17
سكرة األعراؼ  /اآلية .143
سكرة األعراؼ  /اآلية .155
سكرة الدخاف /اآلية .40

تفسير الطبرم/ج/16ص.196
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.

ًِ َم َواق ُ
اس) .
ك َعنْ ْاألَ ِهلَّ ِة قُ ْل ه َ
( ٌَسْ َلُو َن َ
ٌِت لِل َّن ِ
كمعنى قكلو تعالى (:مكاقيت :المكاقيت جمع الميقات  ،كىك الكقت كقيؿ الميقات
منتيى الكقت  ،كمكاقيت ال تنصرؼ ألنو جمع ال نظير لو في اآلحاد  ،فيك جمع
كنياية جمع  ،إذ ليس يي ٍج ىمع فصار كأف الجمع تكرر فييا ،كاهلل تعالى كقَّت
المكاقيت  ،كجعميا ىعمىما آلجاليـ في بياعاتيـ كمصالحيـ ) .

 .4كممة مكقكت كردت مرة كاحدة في القرآف الكريـ:

" إن الصالة كانت على المؤمنٌن كتابا موقوتا " .
كمعنى مكقكتا (:أم مؤقتة مفركضة ،كقيؿ مكقكتا :منجما أم تؤدكنيا في
أنجميا ،قاؿ أىؿ المغة كالمعنى مفركض لكقت بعينو  ،يقاؿ كقتو فيك مكقكت ككقتو

ت كجكب أدائو فبيف ذلؾ ليـ )
فيك مؤقت ،كانت عمى المؤمنيف فرضا ىكقَّت ليـ ىكٍق ى
.
 .5ككردت كممة أيقِّتىت مرة كاحدة في قكلو تعالى
الرسؿ أجمت لبلجتماع لكقتيا يكـ القيامة) .

َ (:وإِ َذا الرُّ ُس ُل أ ُ ِّق َت ْ
ت )  .أم( :إذا

ثانيا :العصر :كردت كممة العصر مرة كاحدة  ،كجاءت بمعنى الدىر أك
ان لَفًِ
اإلن َس َ
الزمف أك الكقت  ،كجاءت بصيغة القسـ في قكلو تعالى َ (:و ْال َعصْ ِر إِنَّ ْ ِ
ُخسْ ٍر) .
أما معنى العصر في سكرة العصر فكاف لممفسريف حكؿ المقصكد بيا مكاقؼ
عدة منيا:
سكرة البقرة  /اآلية .189

تفسير القرطبي/ج/2ص144
سكرة النساء  /اآلية .103
تفسير الطبرم /ج/5ص ، 262كتفسير القرطبي /ج/5ج.374

سكرة المرسبلت /اآلية .11
تفسير الطبرم /ج/29ص.233

المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ /محمد فؤاد عبد الباقي /ص .463

سكرة العصر  /اآلية . 2-1
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 .1قاؿ أبك الفرج ابف الجكزم في تفسيره(:العصر :الدىر) .
 .2كقاؿ ابف كثير

في تفسيره(:العصر :الزماف ،أم أقسـ بالزماف الذم تقع فيو

حركات بني آدـ مف خير كشر ،فأقسـ بذلؾ عمى أف اإلنساف لفي خسر :أم في
خسارة كىبلؾ) .
 .3كقاؿ األلكسي البغدادم

في تفسيره ركح المعاني -(:كالعصر  -أقسـ سبحانو

بصبلة العصر لفضميا؛ ألنيا الصبلة الكسطى عند الجميكر ،..كقيؿ أقسـ عز كجؿ
بكقت تمؾ الصبلة لفضؿ صبلتو ،أك لخمؽ آدـ أبي البشر عميو السبلـ فيو يكـ
الجمعة ،كقيؿ العصر :اليكـ ،كالعصر الميمة.
كقيؿ المراد بو عصر النبكة ككأنو عنى بو كقت حياتو
األعصار لتشريؼ النبي  ،كقيؿ ىك زماف حياتو

 ،كأنو أشرؼ

 كما بعده إلى يكـ القيامة،

كمقداره فيما مضى مف الزماف كقت العصر مف النيار ،كيؤذف بذلؾ ما كرد أف النبي
 قاؿ " :إنما بقاؤكـ فيما سمؼ قبمكـ مف األمـ  ،كما بيف صبلة العصر إلى غركب
الشمس " .
كشرفو لككنو زماف النبي  ، كأمتو التي ىي خير أمة أخرجت لمناس ،..كقاؿ
ابف عباس ىك الدىر أقسـ بو عز كجؿ الشتمالو عمى أصناؼ العجائب ،ككأنو
تعالى يذكر بالقسـ بو ما فيو مف النعـ ك أضدادىا ؛ لتنبيو اإلنساف المستعد لمخسراف

أب الفرج /تذكرة الدريب في تفسير الغريب/ـ /2ص /311ط1407- 1ىػ 1986ـ.
ابف الجكزم /اإلماـ ك
ابف كثير ىك:اسماعيؿ بف عمر بف كثير البصركم الشافعي المعركؼ بعماد الديف أبك الفداء (

-700

774ىػ)،محدث كمؤرخ كمفسر،كلد بالبصرة ثـ انتقؿ إلى دمشؽ،مف آثاره البداية كالنياية،مختصر عمكـ الحديث
(كحالة/معجـ المؤلفيف/ج/2ص.)283
تفسير ابف كثير  /ج / 4ص.710
األلكسي البغدادم ىك:

أبك المعالي محمكد شكرم بف عبد اهلل بف محمكد الحسيني األلكسي البغدادم،

(1343 -1273ىػ) مف عمماء الديف مؤرخ كأديب ،حمؿ عمى أىؿ البدع كتصدر لمتدريس في داره كالمساجد،
مف كتبو بمكغ اإلرب في أحكاؿ العرب (معجـ المؤلفيف/ج/12ص)169

أخرجو البخارم  /كتاب التكحيد  /باب في المشيئة كاإلرادة  /حديث رقـ .7467
71

كالسعادة ،كفي إضافة الخسراف بعد ذلؾ لئلنساف إشعار بأنو صفة لو ال لمزماف ،كما
قيؿ :يعيبكف الزماف كليس فيو معايب غير أىؿ لمزماف) .
أ .كفي تفسير زاد المسير لخص ما جاء في معنى العصر في ثبلثة أقكاؿ ىي:
 .1أنو الدىر ،كانما أقسـ بالدىر ألنو فيو عبرة لمناظر مف مركر الميؿ كالنيار...
 .2أنو العشي كىك ما بيف زكاؿ الشمس كغركبيا.
 .3صبلة العصر.
ان لَفًِ ُخسْ ٍر) ىك جكاب القسـ ،كاإلنساف ىا ىنا بمعنى
اإلن َس َ
كقكلو تعالى (:إِنَّ ْ ِ
الناس ،كاإلنساف إذا لـ يستغؿ نفسو فيما يكجب لو الربح الدائـ فيك في خسراف ،ألنو
عمؿ في إىبلؾ نفسو ،كىما أكبر مف رأس مالو .كأف اإلنساف إذا عمر في الدنيا
لفي نقص كضعؼ إال المؤمنيف ،فإنيـ يكتب ليـ أجكر أعماليـ التي كانكا يعممكف ىا
في شبابيـ كصحتيـ) .
ب .كقاؿ الطبرم

(:كالصكاب مف القكؿ في ذلؾ أف يقاؿ إف ربنا أقسـ

بالعصر كالعصر اسـ لمدىر كىك العشي كالميؿ كالنيار كلـ يخصص مما شممو
ىذا االسـ معنى دكف معنى فكؿ ما لزمو ىذا االسـ فداخؿ فيما أقسـ بو جؿ
ثناؤه) .

األلكسي البغدادم /أبك الفضؿ شياب الديف/ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ /ج /30ص 292 –291

/دار الفكر 1978ـ.

الجكزم البغدادم /أبك الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد /زاد المسير في عمـ التفسير /ط -4
1407ىػ– 1987ـ /ج/ 9ص .224
الطبرم ىك :محمد بف جرير بف يزيد بف كثير أبك جعفر الطبرم310-224 (،ىػ) االماـ العمـ الحافظ برع في
التفسير كالحديث كالفقو كالتاريخ ،لو مصنفات كثيرة مف أىميا التاريخ كالتفسير ك تيذيب اآلثار (تذكرة

الحفاظ/ج/2ص.)710

تفسير الطبرم /ج /30ص290-289
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فمعنى العصر عمى أغمب قكؿ المفسريف أ فق الدىر أم الزمف ،ككاف معمكما
في لغة العرب أف العصر ىك الدىر كالزمف فيقاؿ العصر الجاىمي كالعصر الحجرم
...
لجكاب القسـ في ىذه

ىذا ما كرد في تفسير العمماء لمعنى العصر ،ثـ بياف
السكرة العظيمة ،كفعبل إف اهلل سبحانو ىعظَّ ىـ الزماف كالدىر  ،كالمذيف ىما مف معاني
العصر كالكقت ،ككأف اهلل يريد مف اإلنساف أف يعظـ كقتو  ،كيشير بأىميتو  ،فالدىر
لئلنساف ىك عمره كىك رأس مالو الذم يعتبر أغمى ما يممكو كؿ إنساف ،فعقد رب
العزة رباطان كثيقان بيف أغمى ما يممكو اإلنساف كىك عمره كبيف ربحو كخسارتو لرأس

مالو ىذا ،فإما أف يستغؿ رأس مالو فيما

فيو مف ربح كنجاح كفبلح لو في الدنيا

كاآلخرة  ،كىذا ما يككف مف المؤمفمف ،الذيف حصر اهلل أىـ أعماليـ الرابحة في قكلو
صب ِْر )
ص ْوا ِبال َّ
ٌِن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا الصَّال َِحا ِ
ص ْوا ِب ْال َح ِّق َو َت َوا َ
ت َو َت َوا َ
عز كجؿ (:إِ َّال الَّذ َ
 ،إيماف ك عمؿ صالح ،كتكاصي المؤمفكف فيما بينيـ بالحؽ ،كالصبر ،ألف اإلنساف
ال يستطيع أف يعيش بمفرده في ىذه الحياة الدنيا  ،فيك بحاجة إلى مف يذكره كيعينو
كيصبره كيقؼ بجانبو  ،كيتبادؿ الدكر مع إخكانو المسمميف فيككف بعضيـ عكنان

لبعض ،كمف أىـ مظاىر العكف كالمساعدة ،أف يحرص كؿ مسمـ عمى كقت أخيو

المسمـ  ،فبل يضيعو ببل فائدة ،كال يتركو يضيع كقتو في غير فائدة

لو كال ألىمو

كمجتمعو كدينو كأمتو  ،سكاء كاف في أمكر الديف أك الدنيا .كاال فإف اإلنساف سيككف
في خسراف :يخسر كقتو كعمره بإضاعتو في المعاصي كالمنكرات ،كاالنشغاؿ فقط
في الدنيا دكف أف ينكم انشغالو هلل لطاعة كعبادة اهلل عز كجؿ ،كذلؾ يخسر آخرتو
فبل يحظى برضا اهلل عز كجؿ  ،الذم سيدخمو إلى نعيـ دائـ حيث الربح عمى ما قدـ
في حياتو الدنيا.

سكرة العصر  /اآلية . 3
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ثالثا :الدىر :كردت في القرآف الكريـ مرتيف ىما:
َ ( .1و َما ٌُ ْهلِ ُك َنا إِ َّال ال َّدهْ ُر ) .
َ
ان ِحٌنٌة م َِن ال َّدهْ ِر لَ ْم ٌَ ُكنْ َش ٌْ ًئا َم ْذ ُكورً ا ) .
اإل ْن َس ِ
َ ( .2ه ْل أ َتى َعلَى ْ ِ
الدىر  -في اآليتيف بمعنى الزماف أم مركر الميؿ كالنيار.
كفي سكرة اإلنساف – كتسمى أيضا بسكرة الدىر – جاء في معنى الدىر ما
يمي :ذكر األلكسي (:كالمراد باإلنساف الجنس عمى ما ركم عف ابف عباس،
كالحيف طائفة محدكدة مف الزماف شامؿ لمكثير كالقميؿ ،كالدىر الزماف الممتد
غير اؿمحدكد ،كيقع عمى مدة العالـ جميعيا كعمى كؿ زماف طكيؿ غير
متعيف ،كالزماف عاـ لمكؿ  ،كالدىر كعاء الزمف . ..كالمعنى ىنا أتى :كىؿ
أتى عمى جنس اإلنساف قبؿ زماف قريب طائفة محدكدة مقدرة كائنة مف الزماف
الممتد لـ يكف شيئا مذكك ار. )..
كىناؾ قكؿ آخر لممفسريف

 ،كرد في زاد المسير حكؿ معنى اإلنساف

كالحيف (:اإلنساف ىك آدـ عميو السبلـ ،كالحيف الذم أتى عميو :أربعكف سنة ،ككاف
مصك انر مف طيف لـ يي ٍنفىخ فيو الركح ،ىذا قكؿ الجميكر) .
خامسان  :الضحى كردت سبع مرات:
َ ( .1والض َُّحى َواللٌَّ ِْل إِ َذا َس َجى ) .
ْس َوض َُحا َها ) .
َ ( .2وال َّشم ِ
كفي ىاتيف اآليتيف جاءتا بصيغة القسـ (:حيث أقسـ اهلل تعالى بالضحى كما جعؿ فيو
مف الضياء) .
سكرة الجاثية /اآلية .24
سكرة اإلنساف /اآلية .1
ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ  /األلكسي البغدادم/ج / 9ص .190
زاد المسير في عمـ التفسير  /اإلماـ أبك الفرج البغدادم  /ج  / 8ص .428

سكرة الضحى  /اآلية .1
سكرة الشمس  /اآلية .1
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ش لَ ٌْلَ َها َوأَ ْخ َر َج ض َُحا َها ) .
َ ( .3وأَ ْغ َ َ
ك َال َت ْن َم ُ فٌِ َها َو َال َتضْ َحى ) .
َ ( .4وأَ َّن َ
كال تضحى  (:أم تبرز لمشمس فتجد حرىا إذ ليس في الجنة شمس إنما ىك
ظؿ ممدكد – كالحديث آلدـ عميو السبلـ كىك في الجنة . )-
َ ( .5ك َ َّن ُه ْم ٌَ ْو َم ٌَ َر ْو َن َها لَ ْم ٌَ ْل َب ُثوا إِ َّال َعشِ ٌ ًَّة أَ ْو ض َُحا َها ) .
َ ( .6وأَنْ ٌُحْ َش َر ال َّناسُ ضُحً ى . ) ...
ُون ) .
 ( .7أَ َوأَم َِن أَهْ ُل ْالقُ َرى أَنْ ٌَ ْ ِت ٌَ ُه ْم َب ْ ُس َنا ضُحً ى َو ُه ْم ٌَ ْل َعب َ

تفسير ابف كثير /ج/4ص675
سكرة النازعات  /اآلية .29
سكرة طو  /اآلية .119
تفسير القرطبي/ج/ 11ص .254
سكرة النازعات /اآلية .46

سكرة طو  /اآلية .59

سكرة األعراؼ  /اآلية .98
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سادسا :الميؿ كالنيار :كردت كممة الميؿ بمشتقاتيا  58مرة  ،ككردت كممة النيار

 57مرة  ،ككردتا مقترنتيف في الكثير مف المكاضع.

 .1أقسـ بالميؿ  7 -مرات:
ال
( َواللٌَّ ِْل إِ َذا َس َجى ) ( واللٌل إذا ٌ شى ) َ ( .واللٌَّ ِْل إِ َذا ٌَ ْ َ
ش اها ) َ ( ،ولَ ٌَ ٍ
س ) أم
َع ْش ٍر ) ،
( َواللٌَّ ِْل إِ َذا ٌَسْ ِر )  ،أم إذا استكل َ ( ،واللٌَّ ِْل إِ َذا َعسْ َع َ
( َواللٌَّ ِْل إِ ْذ أَ ْد َب َر ) أم ىكلَّى.
أم أدبر كقيؿ أقبؿ،
 .2كأقسـ بالنيار :أقسـ اهلل بو في مكضعيف:
ار إِ َذا َج َّال َها )
( َوال َّن َه ِ

ار إِ َذا َت َجلَّى )
 .أم أضاءَ ( .وال َّن َه ِ
)

ككضح كظير كباف بضكئو عف ظممة الميؿ
بسكرة الميؿ.

المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف  /ص.657

المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص.721

سكرة الضحى  /اآلية .2
سكرة الميؿ  /اآلية .1
سكرة الشمس  /اآلية.4
سكرة الفجر /اآلية .2
سكرة الفجر /اآلية .4
سكرة التككير /اآلية .17
سكرة المدثر /اآلية .33
سكرة الشمس /اآلية .3
سكرة الميؿ  /اآلية .2

تفسير ابف كثير/ج/4ص.14
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 .أم (:إذا انكشؼ

 .كىناؾ سكرة في القرآف سميت

سابعا :الصبح  :كردت كممة الصبح بمشتقاتيا  45مرة  ،ككممة الصبح
كردت  4مرات  ،كالصبح ىنا يعني أكؿ النيار .أما كركدىا بصيغة القسـ :فجاءت
مرتيف:
َ ( .1وال ُّ
ص ْب ِ
َ ( .2وال ُّ
ص ْب ِ

إِ َذا أَسْ َف َر )  .أم أشرؽ.
س )  .أم أضاء .
إِ َذا َت َن َّف َ

ثامنا :الشفؽ :كردت مرة كاحدة .
أقسـ اهلل بو في مكضع كاحد ىكَ ( :ف َال أ ُ ْقسِ ُم ِبال َّش َف ِق ) .
الشفؽ الحمرة بقية ضكء الشمس كحمرتيا في أكؿ الميؿ إلى قريب مف العتمة .
كأقسـ اهلل بو في مكضع كاحد ىك:

تاسعا :الفجر :كردت  6مرات
( َو ْال َفجْ ِر )  .كالفجر ىك فجر الصبح ،كقاؿ بعضيـ عني بو النيار
كقاؿ آخركف عني بو صبلة الصبح.

المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص.399
سكرة المدثر /اآلية .34
سكرة التككير /اآلية .18

تفسير ابف كثير/ج /4ص/573ص616
المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ /ص.384
سكرة االنشقاؽ /اآلية .16
تفسير القرطبي/ج / 19ص275
المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص.513

سكرة الفجر  /اآلية .1

تفسير الطبرم /ج/30ص168
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عاش ار :الساعة كردت )48( :مرة .

لـ يقسـ اهلل بيا في القرآف الكريـ  .كمف معانييا في القرآف :

 .1جاءت بمعنى يكـ القيامة ،ككاف ذلؾ في  39مكضع.
 .2كجاءت بمعنى جزء مف اليكـ ،كجاء في سبعة مكاضع.
ٌِن ا َّت َبعُوهُ
 .3كجاءت بمعنى كقت ،كذلؾ في مكضع كاحد كىك في قكلو تعالى  (:الَّذ َ
فًِ َسا َع ِة ْالعُسْ َر ِة )  ،أم كقت الشدة .
الحادم عشر :يكـ ،كرد بمشتقاتو  472مرة في القرآف الكريـ.
ك

جاء اليكـ مضافا في مكاضع :يكـ الفرقاف .يكـ الحج .يكـ حنيف .يكـ

الفصؿ .يكـ الديف .يكـ القيامة .يكمئذ .يكمكـ ،ك جاء مثنى كمجمكعا كمضافا إليو
كمكصكفا.
ككرد مف أسماء األياـ في القرآف الكريـ  :الجمعة كالسبت فقط ،حيث كرد ذكر
يكـ الجمعة مرة كاحدة في قكلو تعالى  (:إِ َذا ُنودِي لِلص ََّال ِة مِنْ ٌَ ْو ِم ْال ُج ُم َع ِة َفاسْ َع ْوا إِلَى
هللا) .
ِذ ْك ِر َّ ِ
ٌِن اعْ َتد َْوا
ككرد ذكر يكـ السبت خمس مرات منيا قكلو تعالى َ (:ولَ َق ْد َعلِ ْم ُت ْم الَّذ َ
ٌِن) .
ِم ْن ُك ْم فًِ ال َّس ْب ِ
ت َفقُ ْل َنا لَ ُه ْم ُكو ُنوا ق َِر َد ًة َخاسِ ئ َ
الثاني عشر :شير كردت ( )21مرة  ،ككردت مفردة كمثنى كجمع (شير /

شيريف  /أشير  /كشيكر).

المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص .370
سكرة التكبة /اآلية 117
الجبلليف/جبلؿ الديف المحمي كجبلؿ الديف السيكطي/تفسير الجبلليف /ص/205ط/1دار الحديث القاىرة.
المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص .782-775
سكرة الجمعة  /اآلية .9

سكرة البقرة  /اآلية .65

المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص .391
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كلـ يرد بصيغة القسـ .كمعناه الجزء مف السنة كالتي تتككف مف اثني عشر
هللا ْاث َنا َع َش َر َشهْرً ا . )...
ُور عِ ْن َد َّ ِ
شي ار .قاؿ تعالى (:إِنَّ عِ َّد َة ال ُّشه ِ
ان الَّذِي أ ُ ْن ِز َل فٌِ ِه ْالقُرْ آَنُ
ض َ
ككرد مف أسماء الشيكر رمضاف فقطَ ( :ش ْه ُر َر َم َ
اس َو َب ٌِّ َنا ٍ
ان ) .
ت م َِن ْال ُهدَى َو ْالفُرْ َق ِ
ُه ًدى لِل َّن ِ
الثالث عشر :السنة كردت ( )19مرة .
كجاءت بصيغة سنة (  )7مرات.كجاءت بصيغة سنيف (  )12مرة .كلـ ترد
بصيغة القسـ.
الرابع عشر :عاـ :كردت ( )9مرات  .كجاءت بصيغة عاـ مفردة (  )8مرات.

كص ٍيفة ،
العاـ بمعنى (:ال ىػح ٍك يؿ ي ٍأتػي عمػى ىشتٍ ىكة ى
مرات .كمثنى مرة كاحدة .كجاء ي
ىعك هاـ) .
كالػجمع أ ٍ

مفردة ك مثنى .كلـ تأت بصيغة القسـ.

الح ْكؿ :جاءت مرتيف
الخامس عشرَ :ت
ىحكا هؿ ك يح يكك هؿ ك يح ٍؤك هؿ  .ك حا ىؿ عمػيو ال ىػح ٍك يؿ ىح ٍكالن
ىس ًرىا ،كالػجمع أ ٍ
كال ىػح ٍكؿ  (:ىسىنةه بأ ٍ
ك يح يؤكالن :أىتػى) .
السادس عشر :غداة :كمشتقاتيا كردت  16مرة .

كجاءت بصيغة غدا ،كالغدك ،كالغداة ،كلغد كغيرىا ،كالمقصكد بيا أكؿ النيار.
السابع عشر :عشاء :كردت بمشتقاتيا  14مرة .
سكرة التكبة  /اآلية 36

سكرة البقرة  /اآلية .185
المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص .367
المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص .494
لساف العرب /ج/12ص.431
المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص .221

لساف العرب /ج/11ص.184

المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص .496
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كجاءت بصيغة عشاء كالعشي كعشيا كعشية .كجاءت بمعنى آخر النيار.
الثامف عشر:

األبد :كردت بمشتقاتيا  28مرة  .كمف معاني كتعريفات

األبد(:استمرار الكجكد في أزمنة مقدرة غير متناىية في جانب المستقبؿ ،كما أف

األزؿ استمرار الكجكد في أزمنة مقدرة غير متناىية في جانب الماضي .كاألبد :مدة
ال يتكىـ انتياؤىا بالفكر كالتأمؿ البتة .كاألبد :ىك الشيء الذم ال نياية لو) .
التاسع عشر :الخمد :كردت بمشتقانيا  87مرة  .ككردت بصيغ منيا :الخمد،
ػخػ ٍمد( :دكاـ البقاء فػي دار ال يخرج
كأخمده ،كخالد ،كخالديف ،كالخمكد .كمعنى
ال ي
ػخػ ٍمد :اآلخرة ً
لبقاء أىىميا فػييا) .
منيا .ىخػمى ىد ىي ٍخػمي يد يخػ ٍمدان ك يخػمكدان :بقػي كأىقاـ .كدار ال ي
العشركف :الحيف :كردت  35مرة .

كجاءت بصيغة حيف  34مرة ،كحينئذ مرة كاحدة .كتفسيرىا :كقتئذ.
الحادم كالعشركف :األمد :كردت بمشتقاتيا  4مرات  .فجاءت بصيغة األمد
ىم يدؾ ؟ أم منتيى
كالمدل ،يقاؿ ما أ ى
مرة ،كأمدا  3مرات .كمعنى األمد(:الغاية ى
عمرؾ .كلئلنساف أمداف :أحدىما ابتداء خمقو الذم يظير عند مكلده ،كاألمد الثاني
عند مكتو) .

المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص .462
المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص .1

الجرجاني/السيد الشريؼ عمي بف محمد بف عمي  /التعريفات  /ص /15مكتبة القرآف-القاىرة2003/ـ.
المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص .238-236
لساف العرب /ج/3ص.164
المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص .223-222
المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص .75
لساف العرب /ج / 3ص.74
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الثاني كالعشركف :األجؿ :كردت بمشتقاتيا  57مرة  .كمف مشتقاتيا:أجمت،
كأجمنا ،األجميف ،ككمؤجبل "( .ثـ قضى أجبل " كىك أجؿ الحياة إلى المكت" ،كأج هؿ

مسمى عنده " كىك األجؿ بعد المكت إلى البعث) .
ن

الثالث كالعشركف :القرف :كردت  20مرة  ،كجاءت مفردة  :قرف كقرنا،
كجمع :القركف كقركنا .كيعني  (:اال ٍتً
اع ىش ٍيىئ ٍي ًف أك أ ٍشىياء
اف
كاالزًدك ً
ٍ
اجتً ىم ى
اج في ىك ٍكنً ًو ٍ
ؽىر ي
ً
كف) .
كج ٍمعي قيير ه
كف في ىزىم وف ىكاحد ى
الم ٍقتى ًرين ى
نى مف المعاني ،كالقى ٍريف القى ٍكيـ ي
في ىم ٍع ن
مرات.

الرابع كالعشركف :اآلف :كردت بصيغة آف مرة كاحدة  ،ككردت كممة آناء 3

ٌِم آَ ٍن ) .
حيث كردت كممة آف في سكرة الرحمف:
( ٌَ ُ وفُ َ
ون َب ٌْ َن َها َو َبٌ َْن َحم ٍ
كتعني كممة آف (:ىح ًم ويـ و
كقاؿ بعضيـ  :عني باآلني:
حره.
آف قاؿ :قد انتيى ٌ
الحاضر .كجاءت كممة آناء مضافة الى الميؿ ( آَ َنا َء اللٌَّ ِْل ) كتعني :ساعات الميؿ)
.
الخامس كالعشركف :المدة :كردت مرة كاحدة  ،كجاءت بمعنى نياية كقت
محدد " .فأتمكا إلييـ عيدىـ إلى مدتيـ " .

المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص .15-14
تذكرة الدريب في تفسير الغريب /أبك الفرج ابف الجكزم/ص.155
المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص .543

األصفياني/أبك القاسـ الحسيف بف محمد /المفردات في غريب القرآف /ص/401دار المعرفة-بيركت1324/ىػ.
المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص .95
سكرة الرحمف  /اآلية .44
تفسير ابف كثير /ج / 4ص.351

المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص .662
سكرة التكبة  /اآلية .4
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السادس كالعشركف :السرمد :كردت مرتيف في القرآف الكريـ ،كمعفل سرمدا
سرمدا (:دائما ال ينقطع.فيدؿ عمى الدكاـ في المستقبؿ)  .حيث جاءت مع الميؿ مرة
مرة كمع النيار مرة.
السابع كالعشركف :المساء :كردت مرة كاحدة .
ُون
ٌِن ُت ْمس َ
(ح َ
ً
صباح) .
اإل ٍ

)  .كمعنى الػمساء (:ضد الصَّباح .ك ً
اإل ٍمساء  :ىن ًقػيض
ى

الثامف كالعشركف :الظير :كردت مرتيف  ،كجاءت بصيغة :تظيركف
كالظييرة .ك الظُّ ٍي ير يعني (:ساعة الزكاؿ  ،كلذلؾ قػيؿ :صبلة الظير ،كالظَّ ًييرةي:
َّ َّ ً
قاـ قائـ الظَّ ًييرة) .
الياجرة .يقاؿ :أىتػيتو ىحد الظييرة كحيف ى
التاسع كالعشركف :بكرة :كردت  9مرات  .كجاءت بصيغ :بكرة كاإلبكار.

كيعني(:أكؿ النيار إلى طمكع الشمس) .

المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص .350
تفسير الطبرم /ج / 20ص .103

المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص .667

سكرة الركـ  /اآلية .17
لساف العرب /ج/15ص.280
المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص .441-440
لساف العرب /ج/ 4ص.527

المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص .133

المعجـ الكسيط/ص.67
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الثالثكف :األصيؿ :كردت مفردة كمجمكعة  7مرات  ،حيث كردت بصيغة
المفرد ( أَصِ ً
ٌال )  4مرات ،كبصيغة الجمع " آصاؿ "  3مرات  .كتعني(:الكقت حيف
تصفر الشمس) .
الحادم كالثالثكف :الفصؿ :لـ يرد في القرآف الكريـ ،ككرد مف أسماء الفصكؿ

الشتاء كالصيؼ :ككردا معان في آية كاحدة

ص ٌْ ِ )
ِ (:رحْ لَ َة ال ِّش َتا ِء َوال َّ

 .كمعنى

صؿ :كاحد الفيصكؿ  .الذم ىك جزء مف السنة )
صؿ (:الػحاجز بػيف الشيئيف ،ك الفى ٍ
الفى ٍ
.
الثاني كالثالثكف :األسبكع :لـ يرد في القرآف الكريـ.
يس يبكعي مف األىياـ تماـ سبعة أىياـ  ،كىي األىياـ التػي يدكر
كيعني (:كالس يُّبكعي كاأل ٍ
ً
كالذم ىك
ػيع،
عمػييا الزماف فػي كؿ سبعة منيا جمعة تسمى األ ٍ
ىس يبكع كيجمع أىساب ى

جزء مف الشير) .

الس َتحر :كردت في القرآف الكريـ بمشتقاتيا  3مرات  .حيث
الثالث كالثالثكف :ن
حيث جاءت بصيغة سحر مرة ،كبصيغة األسحار مرتيف .كتعني(:الثمث اآلخير مف
الميؿ) .
الع ُمر :كردت بجػميع مشتقاتيا في القرآف الكريـ  21مرة .
الرابع كالثالثكفُ :
الع يمر ...كالعمر يعني  :فترة حياة
كجاءت بصيغ :ىع ىم يركىا ،ىي ٍع يم ير ،ين ىع ٌمره ،لى ىع ٍم يرؾ ،ي
اإلنساف في الحياة الدنيا.

المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /ص .34

المعجـ الكسيط/ص 20
سكرة قريش  /اآلية .2

لساف العرب /ج / 11ص.522
لساف العرب /ج / 8ص.147
المعجـ المفيرس  /ص .347

تفسير ابف كثير  /ج / 4ص.297-296
المعجـ المفيرس  /ص.483-482
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ىذا ما كرد مف ًذ ٍك ور لمكقت كمرادفاتو كأجزائو في القرآف الكريـ،كاننا لنجد ما

لمكقت مف أىمية عندما أقسـ اهلل عز كجؿ بو أك بشيء مف أجزائو ،كلقد كجدت ىذا
الكـ مف ذكره في كتاب اهلل عز كجؿ ،كاف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أىمية

و
بشكؿ عاـ مف ناحية ،كعمى أىمية الجزء مف الكقت الذم كرد ذكره في اآليات
الكقت
الكريمة.
اء كثيرة مف اليكـ مثؿ :البكرة ،السحر ،العشي،
فعندما يذكر القرآف الكريـ أ ٍ
ىج ىز ى
المساء ،الظييرة ،الغداة  ،العصر ،الضحى ..،يذكرىا في كثير مف المكاضع ،ليدلؿ

عمى حاؿ اإلنساف الذم يجب أف يككف عميو مف و
ذكر هلل تعالى ،أك عمؿ أك حاؿ

يككف عميو اإلنساف ،بمعنى أف اإلنساف يجب عميو أف يغتنـ جميع أكقاتو كأحكالو في
الميؿ كالنيار ،الصباح كالمساء ،الغدك كالعشي ،السحر كاإلبكار ...كمما نستدؿ عميو
مف ذكر ىذه األكقات المختمفة ،أف اإلنساف لو عمؿ – دنيكم أك أخركم  -في كؿ
جزء مف كقتو ،فيناؾ أعماؿ ينفع أداؤىا في الصباح ،كىناؾ أعماؿ لممساء ،كىناؾ
أعماؿ في الظييرة ،كىكذا ،أم أنو لكؿ جزء مف الكقت عمؿ يناسبو كيناسب قدراتو
في ىذا الكقت ،ال ينفع معو التأجيؿ كالتسكيؼ لكقت آخر .ككأف اهلل عز كجؿ يريد
لفت نظر اإلنساف لذلؾ ،كما عمى اإلنساف إال أف يرل كيبلحظ إعجاز اهلل تعالى مما
ترمي إليو ىذه اآليات مف ًذ ٍك ًر الكقت كأجزائو ،كمف ىنا كاف يناسب كقت السَّحر
الذكر كاالستغفار كىذا ما أشارت إليو اآليات ،كيناسب النيار العمؿ كالسعي لمرزؽ،

كيناسب الميؿ النكـ كالراحة .
كذلؾ ال نغفؿ أم انر آخر كىك ،ضركرة معرفة كيفية تكزيع األعماؿ عمى

األكقات بما يعرؼ بفقو األكلكيات ،كىذا ما سأتناكلو في الفصكؿ القادمة إف شاء اهلل
تعالى.
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المطمب الثاني :القرآف يبيف أف الكقت نعمة مف اهلل تعالى :
هللا َال ُتحْ صُو َها
إف نعـ اهلل عمى اإلنساف كثيرة ال تحصىَ ( :وإِنْ َت ُع ُّدوا نِعْ َم َة َّ ِ
) .
أج ٌؿ كأعظـ ىذه النعـ نعمة الكقت ،كالذم ىك حياة اإلنساف ،فمنذ أف
كمف ى
خمؽ اهلل تعالى اإلنساف كىك يتنعـ في نعمو كعمى رأسيا عمره كحياتو ميما طالت أك
ص ىرت .فاهلل يعطي كؿ إنساف فرصة عمره كحياتو ككقتو كنعمة مف نعمو يجب
قى ي
عميو أف يستغميا فيما يرضي خالقو سبحانو. ..
كما أف اهلل سبحانو خمؽ أجزاء الكقت المختمفة

 ،لتككف سببا في راحة

اإلنساف  ،كمسخرة لخدمتو كنفعو  ،فذكر في القرآف الكريـ أنكاعان عدة مف نعـ اهلل

مف أجزاء الكقت كمسبباتو كمنيا:

 .1نعمة الميؿ كالنيار:
ار َم َعا ًشا )  .فكاف الميؿ عندما يحؿ بظممتو عمى
( َو َج َع ْل َنا اللَّ ٌْ َل لِ َبا ًسا َو َج َع ْل َنا ال َّن َه َ
الناس فيكارييـ ليستريحكا مف عناء ككد النيار.
كما جعؿ النيار فيو السعي عمى المعاش كالرزؽ كالعمؿ فكاف مضيئا ليـ معينا
ار
بضكءه عمى سعييـ كضربيـ في األرض . ..قاؿ تعالى َ (:و َس َّخ َر لَ ُك ْم اللَّ ٌْ َل َوال َّن َه َ
ْس َو ْال َق َم َر َوال ُّنجُو ُم ُم َس َّخ َر ٌة
ْس
ات ِب َم ِْر ِه  ، )...كقاؿ تعالى َ (:و َس َّخ َر لَ ُك ْم ال َّشم َ
َوال َّشم َ
ار) .
ْن َو َس َّخ َر لَ ُك ْم اللَّ ٌْ َل َوال َّن َه َ
َو ْال َق َم َر َدا ِئ َبٌ ِ
 .2تذكير اهلل لئلنساف بنعمة الميؿ كالنيار فيما لك انعدما ،كذلؾ في قكلو تعالى
قُ ْل أَ َرأَ ٌْ ُت ْم إِنْ َج َع َل َّ
هللا ٌَ ْتٌِ ُك ْم
هللا ُ َعلَ ٌْ ُك ْم اللَّ ٌْ َل َسرْ َم ًدا إِلَى ٌَ ْو ِم ْال ِق ٌَا َم ِة َمنْ إِلَ ٌةه َغ ٌْ ُر َّ ِ
سكرة إبراىيـ /اآلية .34
سكرة النبأ  /اآليات.11 – 10

سكرة النحؿ /اآلية .12

سكرة إبراىيـ  /اآليات .34 – 33
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(:

ُون قُ ْل أَ َرأَ ٌْ ُت ْم إِنْ َج َع َل َّ
ار َسرْ َم ًدا إِلَى ٌَ ْو ِم ْال ِق ٌَا َم ِة َمنْ
هللا ُ َعلَ ٌْ ُك ْم ال َّن َه َ
ِبضِ ٌَا ٍء أَ َف َال َتسْ َمع َ
ُون) .
إِلَ ٌةه َغ ٌْ ُر َّ ِ
ون فٌِ ِه أَ َف َال ُتبْصِ ر َ
هللا ٌَ ْتٌِ ُك ْم ِبلٌَ ٍْل َتسْ ُك ُن َ
أ .كجعؿ مف الميؿ كالنيار كالقمر كالشمس  ،نعمة يعممكف بيا عدد السنيف كالحساب
از َل لِ َتعْ لَمُوا َع َد َد
أم التكقيت (ه َُو الَّذِي َج َع َل ال َّشم َ
ْس ضِ ٌَا ًء َو ْال َق َم َر ُنورً ا َو َق َّد َرهُ َم َن ِ
ْن َف َم َح ْو َنا آ ٌَ َة اللٌَّ ِْل َو َج َع ْل َنا آ ٌَ َة
ٌِن َو ْال ِح َسا َ َ ( ، )...و َج َع ْل َنا اللَّ ٌْ َل َوال َّن َه َ
ال ِّسن َ
ار آ ٌَ َتٌ ِ
ٌِن َو ْال ِح َسا َ  . )...كلقد
ار ُمبْصِ َر ًة لِ َت ْب َت ُ وا َفضْ ًال مِنْ َر ِّب ُك ْم َولِ َتعْ لَمُوا َع َد َد ال ِّسن َ
ال َّن َه ِ
مر تكضيح كيفية حساب التكقيت في الفصؿ األكؿ.
يقكؿ ابف كثير في تفسير ذلؾ (:ىي يم ٌف تعالى عمى خمقو بآياتو العظاـ ؛ فمنيا
مخالفتو بيف الميؿ كالنيار ليسكنكا في الميؿ ،كينتشركا في النيار لممعايش ،كالصنائع،
كاألعماؿ ،كاألسفار ،كليعممكا عدد األياـ كالجمع كالشيكر كاألعكاـ ،كيعرفكا معنى
اآلجاؿ المضركبة لمديكف كالعبادات كالمعامبلت كاإلجارات كغير ذلؾ) .
ب .كجكب االنتفاع بأجزاء الكقت :فالقرآف الكريـ يمفت نظر اإلنساف إلى كجكب
ٌِن
ان َّ ِ
هللا ح َ
اغتناـ كقت البكرة كاألصيؿ ..في ذكر كتسبيح كسعي ،قاؿ تعالى َ (:ف ُسب َْح َ
ُون )
ُون َولَ ُه ْال َح ْم ُد فًِ ال َّس َم َاوا ِ
ٌِن ُت ْن ِهر َ
ض َو َعشِ ًٌّا َوح َ
ٌِن ُتصْ ِبح َ
ُون َوح َ
ُت ْمس َ
ت َو ْاألَرْ ِ
هللا ِذ ْكرً ا َك ِثٌرً ا َو َس ِّبحُوهُ ُب ْك َر ًة َوأَصِ ً
ٌال)
 .كقاؿ تعالىٌَ ( :ا أَ ٌُّ َها الَّذ َ
ٌِن آَ َم ُنوا ْاذ ُكرُوا َّ َ
.
 .3تعاقب الميؿ كالنيار يفيد في تعكيض ما فات اإلنساف مف عمؿ  :يقكؿ اهلل تعالى
( .معناه
كر)
 (:كىك الذم جعؿ الميؿ كالنيار ًخ ٍمفىة لمف أراد أف ىي َّذ ىكر أك أراد يش يك ىا
سكرة القصص  /اآليات .72 – 71
سكرة يكنس /اآلية .5
سكرة اإلسراء /اآلية .12
تفسير ابف كثير /ج /3ص.39
سكرة الركـ  /اآلية .18-17

سكرة األحزاب  /اآلية .42-41

سكرة الفرقاف  /اآلية . 62
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أف اهلل جعؿ كؿ كاحد منيما خمفا مف اآلخر  ،في أف ما فات اإلنساف مف عمؿ
يعممو فيو أدرؾ قضاؤه في اآلخر ) .
فاهلل تعالى يبيف لئلنساف  ،أف ما فاتؾ مف عبادة هلل  ،أك عمؿ في نيارؾ ،
ً
أف تي ىع ِّكض فيو ما نسيتو
نتيجة ن ٍسىياف أك تىىار يكـ األعماؿ كالمسؤكليات  ،فيذا الميؿ لؾ ٍ
أك ما فاتؾ .

تفسير الطبرم  /ج / 19ص. 30
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المطمب الثالث :القرآف يحذر اإلنساف مف أف يقؼ مكقؼ الحسرة كالندـ عمى ما
ضيع مف كقتو

كفي مجاؿ ذكر القرآف لمكقت يتبيف ما يمي:
 .1تحذير القرآف ؿلناس مف مكقؼ الحسرة كالندامة عمى تفريطيـ بكقتيـ يكـ القيامة،
حيث يقكؿ اهلل تعالى ٌَ (:قُو ُل ٌَالَ ٌْ َتنًِ َق َّدم ُ
ْت ل َِح ٌَاتًِ )  ،كيقكؿ اهلل عز كجؿ َ (:ر َّب َنا
ك َو َن َّت ِبعْ الرُّ ُس َل )  .فمقد مضى كقت العمؿ كلف
أَ ِّخرْ َنا إِلَى أَ َج ٍل َق ِرٌ ٍ ُن ِج ْ دَعْ َو َت َ
يعكد فالدنيا عمؿ كال حساب ،كاآلخرة حساب كال عمؿ.
 .2تذكير القرآف الكريـ الكافر بمدل حسر تو كفجيعتو ،كمدل إحساسو بقيمة كقتو
َ
ار
كعمره حيف يرل نفسو في النار ،كالمؤمنكف في الجنة،
( َو َنادَى أصْ َحا ُ ال َّن ِ
أَصْ َحا َ ْال َج َّن ِة أَنْ أَفٌِضُوا َعلَ ٌْ َنا م َِن ْال َما ِء أَ ْو ِممَّا َر َز َق ُك ُم َّ
هللا ُ . ) ...
فرط  ،كقصر في حؽ كقتو كعمره كاف
 .3المؤمف تحضره الحسرة كالندامة عمى ما َّ
كاف مصيره إلى الجنة ،قاؿ الرسكؿ

 " :ليس يتحسر أىؿ الجنة عمى شيء إال

عمى ساعة مرت لـ يذكركا اهلل فييا "  .فيـ يذكركف ىذه األكقات التي عبثكا بيا
كضيعكىا  ،كيتحسركف عمييا.
 .4الدنيا فرصة فاغتنميا :كيتضح إذف أف الحياة الدنيا يعطي اهلل عز كجؿ فييا
ب كاإلكثار مف الطاعة كالتقرب إليو
الفرصة الكافية  ،لكي يرجع الناس إلى اهلل بالتك ة
سبحانو.

سكرة الفجر /اآلية .4
سكرة إبراىيـ  /اآلية .44
سكرة األعراؼ  /اآلية .50

أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير  /ج  / 20ص  ،93كقاؿ رجالو ثقات .كأخرجو البييقي في مجمع الزكائد

بأسانيد أحدىا جيد/ج / 10ص. 73
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كمما كرد في كصية اإلماـ مكفؽ الديف ابف قدامة المقدسي

حكؿ أىمية ا غتناـ

فرصة الحياة الدنيا قكلو(:اعمـ رحمؾ اهلل أف ىذه الدنيا مزرعة اآلخرة ،كمتجر
أرباحيا ،كمكضع تحصيؿ الزاد منيا كالبضائع الرابحة ،بيا برز السابقكف ،كفاز
المتقكف ،كأفمح الصادقكف ،كربح العاممكف ،كخسر المبطمكف ،كأف ىذه الدار أمنية
أىؿ الجنة ،كأىؿ النار) .
صالِحً ا َغٌ َْر
ون فٌِ َها َر َّب َنا أَ ْخ ِرجْ َنا َنعْ َم ْل َ
أما أىؿ النار فيقكلكفَ (:و ُه ْم ٌَصْ َ ِر ُخ َ
ْ
ار َف َقالُوا ٌَا لَ ٌْ َت َنا ُن َر ُّد
الَّذِي ُك َّنا َنعْ َم ُل )  .كقاؿ سبحانو َ (:ولَ ْو َت َرى إِذ وُ ِقفُوا َعلَى ال َّن ِ
ٌِن ) .
َو َال ُن َك ِّذ َ ِب َ ٌَا ِ
ون م َِن ْالم ُْؤ ِمن َ
ت َر ِّب َنا َو َن ُك َ
ض ور تسرح في الجنة حيث
كيقكؿ ابف مسعكد(:إف أركاح الشيداء كطير يخ ٍ
شاءت ،ثـ تأكم إلى قناديؿ معمقة بالعرش  ،فبينما ىـ كذلؾ اطَّمىع عمييـ ربؾ طبلعة

فقاؿ :يا عبادم سمكني ما شئتـ ،فقالكا :يا ربنا نسألؾ أف ترد أركاحنا في أجسادنا ،ثـ
تردنا إلى الدنيا فنقتؿ فيؾ مرة أخرل ..فمما رأل أنيـ ال يسألكف إال ذلؾ ترككا) .
كيعمؽ ابف قدامة المقدسي عمى الحديث فيقكؿ(:كاعمـ يا أخي – رحمؾ اهلل –
أف اهلل تعالى قد عمـ أنيـ يسألكف ذلؾ ،كأنيـ ال يردكف إلى الدنيا ،كانما أراد إعبلـ
المؤمنيف الذيف في الدنيا أف أمنيتيـ في الجنة القتؿ في سبيمو ،ليرغبيـ في ذلؾ) .

ابف قدامة المقدسي ىك :مكفؽ الديف أبي محمدعبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي،كلد في إحدل
قرل نابمس (620-541ىػ)،انتقؿ إلى دمشؽ كعاش فييا ،برع في الفقو كأصكلو كالحديث كالفضائؿ كالتاريخ ،مف

مؤلفاتو المغني كالكافي كالمقنع كالعمدة(،سير أعبلـ النببلء/ج/22ص )166

المقدسي /كصية العالـ الجميؿ مكفؽ الديف ابف قدامة المقدسي /تحقيؽ محمد خير رمضاف يكسؼ/دار ابف
حزـ /ط1997-1ـ /ص9
سكرة فاطر /اآلية .37
سكرة األنعاـ  /اآلية .27

أخرجو مسمـ بألفاظ متقاربة /كتاب اإلمارة  /باب أركاح الشيداء /ج / 6ص.38

كصية ابف قدامة المقدسي /ص.10
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كفي يكـ القيامة يظير الناس عمى اختبلؼ أنكاعيـ  ،بالنسبة ال غتناميـ
فرصة عمرىـ أك تفريطيـ في ذلؾ ،يقكؿ اهلل عز كجؿ ْ ٌَ (:و َم ٌَجْ َم ُع ُك ْم لِ ٌَ ْو ِم ْال َجم ِْع
ك ٌَ ْو ُم ال َّت َ اب ُِن )  ،كمعنى التغابف (:يظير يكمئذ يغ ٍبف كؿ كافر بًتىٍرًكو اإليماف ،
َذ ِل َ
ً
كتضييعو األياـ)  .كقاؿ تعالى  (:أَ َولَ ْم
كغ ٍبف كؿ مؤمف بتقصيره في اإلحساف ،
ي
ُن َعمِّرْ ُك ْم َما ٌَ َت َذ َّك ُر فٌِ ِه َمنْ َت َذ َّك َر َو َجا َء ُك ْم ال َّنذٌِ ُر َف ُذوقُوا َف َما ل َّ
ٌِن مِنْ
ِلنالِم َ

ٌر) .كالمعنى(:أك ما عشتـ في الدنيا أعما انر  ،لك كنتـ ممف ينتفع بالحؽ النتفعتـ
َنصِ ٍ
بو في مدة عمركـ) .
ار أَ ْذ َه ْب ُت ْم َ ٌِّ َبا ِت ُك ْم فًِ َح ٌَا ِت ُك ْم ال ُّد ْن ٌَا
كقاؿ تعالى َ (:و ٌَ ْو َم ٌُعْ َرضُ الَّذ َ
ٌِن َك َفرُوا َعلَى ال َّن ِ
ض ِب َ ٌ ِْر
ُون ِب َما ُك ْن ُت ْم َتسْ َت ْك ِبر َ
ُون فًِ ْاألَرْ ِ
َواسْ َت ْم َتعْ ُت ْم ِب َها َف ْال ٌَ ْو َم ُتجْ َز ْو َن َع َذا َ ْاله ِ
ون )  ،كالمعنى(:أذىبتـ طيباتكـ  :أم تمتعتـ بالطيبات في
ْال َح ِّق َو ِب َما ُك ْن ُت ْم َت ْف ُسقُ َ
الدنيا كاتبعتـ الشيكات كالمذات ،يعني المعاصي  ،فاليكـ تجزكف عذاب اليكف أم
عذاب الخزم كالفضيحة ،كقيؿ أذىبتـ طيباتكـ

 :أم أفنيتـ شبابكـ في الكفر

طىيىباه أم شبابو
كالمعاصي ،كقيؿ الطيبات الشباب كالقكة ،مأخكذ مف قكليـ ذىب أى ٍ
كقكتو) .
كقاؿ تعالى َّ (:
ضعْ ٍ قُ َّو ًة ُث َّم َج َع َل
ضعْ ٍ ُث َّم َج َع َل مِنْ َبعْ ِد َ
هللا ُ الَّذِي َخلَ َق ُك ْم مِنْ َ
ضعْ ًفا َو َش ٌْ َب ًة ٌَ ْخل ُ ُق َما ٌَ َشا ُء َوه َُو ْال َعلٌِ ُم ْال َقدٌِ ُر ) .
مِنْ َبعْ ِد قُ َّو ٍة َ
ٌِن أَ ْش َر ُكوا ٌَ َو ُّد
اس َعلَى َح ٌَا ٍة َومِنْ الَّذ َ
كفي قكلو تعالى َ (:ولَ َت ِج َد َّن ُه ْم أَحْ َر َ
ص ال َّن ِ
أَ َح ُد ُه ْم لَ ْو ٌُ َع َّم ُر أَ ْل َ َس َن ٍة َو َما ه َُو ِبم َُزحْ ِز ِح ِه مِنْ ْال َع َذا ِ أَنْ ٌُ َعم ََّر  . )...يقكؿ سيد
سكرة التغابف  /اآلية .9

تفسير القرطبي  /ج / 18ص.137

سكرة فاطر /اآلية .37
تفسير ابف كثير  /ج / 3ص.731
 6سكرة األحقاؼ  /اآلية .20
تفسير القرطبي  /ج / 16ص200.

 8سكرة الركـ  /اآلية 54
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قطب في تفسيرىا … (:كذلؾ أنيـ ال يرجكف لقاء اهلل ،كال يي ًح ٌسكف أف ليـ حياة غير
صر الحياة الدنيا  ،كما أضيقيا حيف تحس النفس اإلنسانية أنيا ال
ىذه الحياة ،كما أى ٍق ى

تتصؿ بحياة سكاىا  ،كال تطمع في غير أنفاس كساعات عمى األرض معدكدة...
إف اإليماف بالحياة اآلخرة نعمة ،نعمة يفيضيا اإليماف عمى القمب .نعمة

ييبيا اهلل لمفرد الفاني ،المحدكد األجؿ ،الكاسع األمؿ  ،كما يغمؽ أحد عمى نفسو ىذا
المنفذ إلى الخمكد ،إال كحقيقة الحياة في ر ً
كحو ناقصة أك مطمكسة ،فاإليماف باآلخرة
ي
– فكؽ أنو إيماف بعدؿ اهلل المطمؽ ،كجزائو األكفى – ىك ذاتو داللة عمى فيض
النفس بالحيكية ،كعمى امتبلء بالحياة ال يقؼ عند حدكد األرض ،إنما يتجاكزىا إلى
البقاء الطميؽ) .
كفي قكلو تعالى َ (:ف َ َما َت ُه َّ
ت َقا َل لَ ِب ْث ُ
هللا ُ مِا َئ َة َع ٍام ُث َّم َب َع َث ُه َقا َل َك ْم لَ ِب ْث َ
ت ٌَ ْومًا أَ ْو
ض ٌَ ْو ٍم )  ،كتفسير ذلؾ  (:كما يدريو كـ لبث  ،كاإلحساس بالزمف ال يككف إال مع
َبعْ َ
الحياة كالكعي ؟ عمى أف الحس اإلنساني ليس ىك المقياس الدقيؽ لمحقيقة ،فيك
يخدع كيضؿ ،فيرل الزمف الطكيؿ المديد قصي ار لمبلبسة طارئة ،كما يرل المحظة

الصغيرة دى ار طكيبل لمبلبسة طارئة كذلؾ ،..كلطبيعة التجربة ،ك ىك ٍكنًيا تجربة حسية
ص ِّكر ًف ٍع ىؿ مائة عاـ ،ىذه
كاقعية ،نتصكر أنو ال بد كانت ىناؾ آثار محسكسة تي ى
اآلثار لـ تكف في طعاـ الرجؿ كال شرابو َ (:فا ْن ُ
ك لَ ْم ٌَ َت َس َّن ْه )
ك َو َش َر ِاب َ
نرْ إِلَى َ َعا ِم َ
فكانت في الحمارَ (:وا ْن ُ
نرْ إِلَى ْال ِع َن ِام َك ٌْ َ ُن ْنشِ ُز َها ُث َّم َن ْكسُو َها لَحْ مًا ) ) .
المبحث الثاني
الكقت في السنة النبكية

سيد قطب/في ظبلؿ القرآف  /ج/1ص/ 92ط/9سنة1400ىػ دار الشركؽ.
سكرة البقرة/اآلية .259

في ظبلؿ القرآف /ج/1ص.300
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السنة النبكية ىي المصدر الثاني مف مصادر التشريع اإلسبلمي ،كالتي
يستقي منيا المسمـ الكثير مف األحكاـ الشرعية  ،كما أنو يجد فييا التطبيؽ العممي
ليذه األحكاـ  ،ك سيرتو  صادقة ككاضحة ككاقعية  ،كىي شاممة لجميع جكانب
الحياة  ،يستطيع أف يقتدم بو كؿ فرد في مكقعو  :األب  ،كالجار  ،كالمسؤكؿ ،
كالقائد  ،كالجندم . ..
ً
صر فترة نبكة الرسكؿ  ، كالتي استغرقت ثبلثان كعشريف سنة،
كبالرغـ مف ق ى
إال أنيا كانت مميئة ػ بفضؿ اهلل كتكفيؽق عز كجؿ ػ باإلنجازات العظاـ ،مف إخراج
الناس مف ظممات الجيؿ كالشرؾ  ،إلى نكر اإليماف كالعمـ كالتقدـ كالحضارة ،إلى
بناء دكلة اإلسبلـ العادلة كفؽ شرع اهلل  ،كفي مقدمة ذلؾ كمو ًح ٍرصو  كتكجيياتو
عمى أف يستغؿ اإلنساف حياتو كعمره في كؿ مفيد صالح ،كال يضيع لحظات عمره
الغالية ،كىك بذلؾ يحقؽ معنى االستخبلؼ الذم أراده اهلل عز كجؿ لو .كلذا فمقد
ىح ًفمىت أقكاؿ كأفعاؿ رسكلنا  بما يي ٍب ًقي المسمـ في حالة مف التيقظ الدائـ لكقتو كعمره
كك ىعى ىذه التكجييات
 ،في جميع مراحؿ حياتو المختمفة ،ىذا إف أ ٍىد ىرؾ المسمـ ى
العظيمة.
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المطمب األكؿ  :أقكالو  في المحافظة عمى الكقت :
جاءت كثير مف أقكاؿ كتكجييات النبي  حكؿ أىمية الكقت ،حيث كجو إلى
اغتنامو بكؿ ما يعكد بالنفع كالخير عمى اإلنساف في الدنيا كاآلخرة ،ككاف ال بد أف
أستعرض جممة مف أقكالو  كاف كاف يصعب حصرىا ،كلكف أحصيت ما لو عبلقة

كستى ًرد معظـ ىذه األحاديث في
مباشرة بمكضكع الكقت مع تعميؽ بسيط عمييا  ،ى
مك ً
اضع تى يخصُّيا حيث تيىك َّ
ضح أكثر ،مف أىميا:
ى

ُ( .عف عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما قاؿ :أخذ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كسمـ بمنكبي فقاؿ  :كف في الدنيا كأنؾ غريب أك عابر سبيؿ ،ككاف ابف عمر
يقكؿ :إذا أمسيت فبل تنتظر الصباح  ،كاذا أصبحت فبل تنتظر المساء  ،كخذ
مف صحتؾ لمرضؾ كمف حياتؾ لمكتؾ)

 ،كالمعنى(:اشتغؿ في الصحة

بالطاعة  ،بحيث لك حصؿ تقصير في المرض ال يجبر بذلؾ،

كقكلو :كمف

حياتؾ لمكتؾ  ،في ركاية ليث قبؿ مكتؾ  ،كزاد  :فإنؾ ال تدرم يا عبد اهلل ما
اسمؾ غدا  ،أم ىؿ يقاؿ لو شقي أك سعيد) .
فالنبي  يبيف لنا أف كجكدنا في ىذه الدنيا  ،ما ىك إال لمرحمة قصيرة  ،كأنيا
مرحمة استعداد لسفر طكيؿ  ،عمينا االستعداد لو .
ِ .قاؿ النبي  لرجؿ كىك يعظو ( :اغتنـ خمسا قبؿ خمس  ،شبابؾ قبؿ ىرمؾ ،
كصحتؾ قبؿ سقمؾ  ،كغناؾ قبؿ فقرؾ  ،كفراغؾ قبؿ شغمؾ  ،كحياتؾ قبؿ
مكتؾ) .

أخرجو البخارم  /كتاب الرقاؽ  /باب كف في الدنيا كأنؾ غريب /رقـ/6416ص.1306
العسقبلني/أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ/

فتح البارم في شرح صحيح البخارم /ج/11ص/235دار

المعرفة-بيركت1379/ىػ

أخرجو الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحي ف/رقـ/ 7846ج ،341/4كقاؿ ىذا حديث صحيح عمى شرط

الشيخيف كلـ يخرجاه
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ىح ىكا هؿ خمسة متضادة  ،تى يم ٌر عمى اإلنساف  ،ما عميو إال أف يي ٍح ًسف اغتناـ
ىذه أ ٍ
الحالة التي تمكنو مف العمؿ أكثر مف الحالة التي تقابميا  ،فالشباب حالة

تي ىم ِّكف اإلنساف مف العمؿ أكثر مف اليرـ . ..

 :عف

ّ .قاؿ رسكؿ اهلل (:ال تىيزكؿ قدما عبد يكـ القيامة حتى يي ٍسأىؿ عف أربع
عمره فيما أفناه  ،كعف جسده فيما أببله  ،كعف عممو فيما عمؿ بو  ،كعف مالو
مف أيف اكتسبو ىكًفيـ أنفقو) .

ً
اءلة كالمحاسبة لئلنساف يكـ القيامة عمى ما قدـ في
الم ىس ى
ىذا الحديث ييقر مبدأ ي
الدنيا  ،حيث يي ٍسأىؿ أربعة أسئمة شاممة لما عمؿ في حياتو .
ْ .عف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ (:قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ :
نعمتاف مغبكف فييما كثير مف الناس  ،الصحة كالفراغ) .
ألىمية ىاتيف الحالتيف  ،جاء التكجيو النبكم بحسف اغتناميما  ،حيث يفرط
فييما الكثير مف الناس  ،لعدـ إدراكيـ نعمة اهلل عمييـ بالصحة كالفراغ .
ٓ( .عف الزبير بف عدم قاؿ  :أتينا أنس بف مالؾ  ،فشككنا إليو ما يمقكف مف
الحجاج  ،فقاؿ :اصبركا فإنو ال يأتي عميكـ زماف

،إال الذم بعده شر منو

،حتى تمقكا ربكـ سمعتو مف نبيكـ . )
ٔ .قاؿ رسكؿ اهلل (: خير الناس قرني ثـ الذيف يمكنيـ ثـ الذيف يمكنيـ ثـ يجيء
مف بعدىـ قكـ تسبؽ شيادتيـ أيمانيـ كأيمانيـ شيادتيـ) .
في ىذيف الحديثيف  ،يقر النبي  حقيؽ ميمة كىي  :أف الزمف الذم ينقضي
 ،تككف أحكاؿ الناس فيو أفضؿ مف أحكاؿ الزمف الذم يميو  ،ككذلؾ شيادة
سبؽ تخريجو ص. 30
أخرجو البخارم/كتاب الرقاؽ/باب ما جاء في الصحة كالفراغ /رقـ/6412ص.1306

أخرجو البخارم/كتاب الفتف  /باب ال يأتي زماف إال الذم بعده شر منو/رقـ/7068ص.1416
أخرجو البخارم/كتاب الر قاؽ  /باب ما يحذر مف زىرة الدنيا  /رقـ/6429ص.1308
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نبكية بأفضمية جيؿ الصحابة رضكاف اهلل عمييـ  ،ثـ جيؿ التابعيف ،كبعدىـ
تابعي التابعيف .
أع ىذر اهلل إلى امر و
ئ َّ
أجمىوي حتى ىبمَّ ىغوي ستيف سنة)
 .7عف النبي  قاؿ ٍ (:
أخر ى
فاهلل تعالى يعطي الفرصة لئلنساف بما يمده مف عمر لعمو يغتنمو في فائدة .

.

ٕ .قاؿ رسكؿ اهلل  كىك يدعك  ( :الميـ إني أعكذ بؾ مف الجبف  ،كأعكذ بؾ أف

أ ىيرَّد إلى أرذؿ العمر  ،كأعكذ بؾ مف فتنة الدنيا  ،كأعكذ بؾ مف عذاب القبر )
 .فينا يكجينا إلى االستعاذة مف أف نصؿ إلى مرحمة الشيخكخة  ،التي

تؤدم إلى الخرؼ كعدـ الكعي .
ٖ .عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ  :أف رسكؿ اهلل  قاؿ(:أعمار أمتي ما بيف
الستيف إلى السبعيف  ،كأ ىقمُّيـ مف يجكز ذلؾ) .
يكضح النبي  أف أعمار أبناء أمتو قصيرة كمحدكدة  ،كما عمى المسمـ إال أف
يغتنـ فترة عمره القصيرة كالمحدكدة .
كي ٍمقىى الشح كيكثر
 .9قاؿ رسكؿ اهلل (: يتقارب الزماف  ،كينقص العمؿ  ،ي
اليرج قالكا  :كما اليرج قاؿ القتؿ القتؿ) .
(المراد قرب يكـ القيامة كقيؿ تذىب البركة  ،فيذىب اليكـ كالميمة بسرعة  ،كقيؿ
المراد  :يتقارب أىؿ ذلؾ الزماف في الشر كعدـ الخير) .
 .10قاؿ رسكؿ اهلل (: ال تقكـ الساعة حتى يتقارب الزماف  ،فتككف السنة كالشير
 ،كيككف الشير كالجمعة  ،كتككف الجمعة كاليكـ  ،كيككف اليكـ كالساعة  ،كتككف
سبؽ تخريجو ص.60
أخرجو البخارم /كتاب الجياد  /باب ما يتعكذ مف الجبف /رقـ/ 2822ص .595
أخرجو الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف /ج/2ص ،463كقاؿ  :ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ
يخرجاه.

أخرجو البخارم/كتاب الفتف/باب ظيكر الفتف /رقـ / 7061ص.1415

فتح البارم/ج/2ص522
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الساعة كاحتراؽ السعفة أك الخكصة)

 .السعفة كالخكصة  :كرؽ جريد النخؿ .

كيشير ىنا إلى تقارب الزماف كذىاب البركة منو  ،كما كضحت األحاديث السابقة .
 .11عبد اهلل بف عمر  قاؿ (:صمى بنا النبي صمى اهلل عميو كسمـ العشاء في
أرٍىيتىكـ ليمتكـ ىذه  ،فإف عمى رأس مائة سنة منيا
آخر حياتو  ،فمما ىسمـ قاـ فقاؿ  :ىأ
 ،ال يبقى ممف ىك عمى ظير األرض أحد) .

 .13عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل (: بادركا باألعماؿ سبعان:
ً
غنى مطغيا ،أك مرضان مفسدا ،أك ىرمان يم ٍفنًدا ،أك
ىؿ تنتظركف إال فق انر يم ٍنسىيا ،أك ن
مكتان يم ٍج ًي ىزا ،أك َّ
أم ٌر) ( .
الد َّجاؿ ؟ فشر غائب يي ٍنتىظر ،أك الساعة ؟ فالسَّاعة ٍأد ىىى ك ى
 ،ففي ىذا
مفندا  :مف الفىىند  ،كىك الخرؼ كانكار العقؿ مف اليرـ أك المرض )
الحديث  ،يكضح النبي  مراحؿ كمحطات مف حياة اإلنساف  ،التي يجب أف يغتنـ

كقتو قبؿ أف يمر بيا .
 .14قاؿ رسكؿ اهلل (:إنما مثؿ الجميس الصالح كالجميس السكء ،كحامؿ المسؾ
كنافخ الكير :فحامؿ المسؾ ،إما أف يي ٍح ًذيؾ ،كاما أف تبتاع منو ،كاما أف تجد منو
ريحا طيبة ،كنافخ الكير :إما أف يحرؽ ثيابؾ ،كاما أف تجد ريحا خبيثة) .
ىذا التكجيو النبكم العظيـ  ،يدفعنا إلى اختيار الصحبة التي ستككف عكنان

لئلنساف في اغتناـ أكقاتو  ،كعدـ ضياعيا فيما ال يفيد كينفع .

أخرجو ابف حباف في صحيحو/ذكر األخبارعف تقارب الزماف قبؿ قياـ الساعة/رقـ/6842ج/15ص. 256
أخرجو البخارم  /كتاب العمـ  /باب السمر في العمـ/رقـ / 116ص40
أخرجو الترمذم /كتاب الزىد /رقـ / 2306ج/4ص/552كقاؿ حسف غريب.
لساف العرب  /ج  /3ص .338

أخرجو البخارم/كتاب البيكع /باب في العطار كبيع المسؾ  /رقـ/2101ص.432
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 .16عف عائشة رضي اهلل عنيا عف النبي  أنو قاؿ (:عميكـ مف األعماؿ ما
تطيقكف ،فإف اهلل ال يمؿ حتى تممكا ،كاف أحب األعماؿ إلى اهلل ما يد ً
كك ًِ ىـ عميو كاف
قؿ)  .يشير النبي  إلى أف المداكمة عمى األعماؿ كاف قمت  ،يككف ذلؾ مف حسف
اغتناـ األكقات  ،بعكس الذم يي ٍرًىؽ نفسو بعمؿ ال يستطيعو  ،مما يي ىكلِّد عنده الممؿ
الذم يؤدم بو لً ٍم يعزكؼ عف العمؿ .
 .17قاؿ (: ال تسبكا الدىر فإف اهلل ىك الدىر) .
كمعنى ذلؾ (:أم ال تسبكا فاعؿ النكازؿ ،فإنكـ إذا سببتـ فاعميا كقع السب عمى اهلل
تعالى ألنو ىك فاعميا كمنزليا)  .كسيأتي تفصيؿ مكضكع حكـ سب الدىر إف شاء
اهلل تعالى.
 .18قاؿ (:إف لربكـ في أياـ دىركـ نفحات  ،أال فتعرضكا ليا) .
ىذا الحديث يعممنا قاعدةن إدارية عظيمة  ،كىي اغتناـ كقت الذركة ( النشاط )

عند اإلنساف  ،كىي فرص ال تى يعكد كال تي ىع َّكض  ،كيخسر مف ال يقدـ فييا ما يفيده .
إضافة إلى أف اهلل تعالى يتجمى عمى عباده  ،في أكقات مباركة عمى اإلنساف أف
يغتنميا .

أخرجو مسمـ/كتاب الصبلة/باب صبلة المسافريف /رقـ / 782ج/1ص.540
أخرجو مسمـ  /كتاب األلفاظ مف األدب  /رقـ /2246ج/4ص.1763
النككم/أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم /شرح صحيح مسمـ  /ج / 15ص/3ط/2دار إحياء التراث العربي-
بيركت1392/ىػ

أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير/ج / 19ص  233عف محمد بف مسممة بمفظ":إف لربكـ في اياـ دىركـ

نفحات فتعرضكا ليا لعمو أف يصيبكـ نفحة منيا فبل تشقكف بعدىا ابدا "  ،كقاؿ األلباني حديث حسف .
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المطمب الثاني :مسؤكلية اإلنساف عف عمره ككقتق:
إف مف أركع كأشمؿ ما كرد مف تكجييات النبي  في ىذا المجاؿ  ،ما كرد
في الحديث(:ال تزكؿ قدما عبد يكـ القيامة حتى يسأؿ عف أربع  ،عف عمره فيما
أفناه  ،كعف جسده فيما أببله  ،كعف عممو فيما عمؿ بو  ،كعف مالو مف أيف اكتسبو
كفيـ أنفقو) .
إف اإلنساف في ىذا المكقؼ العصيب  ،كالذم يقؼ فيو البشر جميعيـ بيف
كي ىحاسب عف
يدم اهلل تعالى ،لف يستطيع أحد أف يغادر مكانو إال بعد أف يي ٍسأؿ ي
أربعة أمكر ىي :العمر ،كالشباب ،كالماؿ ،كالعمـ.
فكاف سؤاالف مف األسئمة التي ييسأؿ عنيا اإلنساف في مكقؼ الحساب
يختصاف بالكقت :ىما العمر كالشباب ،كنبلحظ أف رسكؿ اهلل  خص فترة الشباب،
مع أنيا محتكاة في فترة عمر كؿ إنساف ،كما ذلؾ إال ألسباب كثيرة ،مف أىميا أف
فترة الشباب ىي فترة حيكية كقكة كنشاط حيث يككف اإلنساف في أكج ىذه الفترة مف
العمر ،كما أنو يككف االعتماد عميو ـ في المجتمعات كميا أكثر مف غيرىـ مف أفراد
المجتمع مف الشيكخ كاألطفاؿ كلذلؾ كاف النبي  ييتـ بالشباب يكجييـ كيستشيرىـ
كيأخذ برأييـ مثمما حدث في غزكة أحد عند المشاكرة ىؿ يخرج خارج المدينة أـ يبقى
في داخميا كيتحصف فكاف أف نزؿ عمى رأم األغمبية كىـ الشباب بالخركج .
تقكؿ حفصة بنت سيريف

لمشباب (:يا معشر الشباب خذكا مف أنفسكـ كأنتـ

شباب ،فإني ما رأيت العمؿ إال في الشباب)  .كأيضا أشار النبي  في حديث آخر
إلى أىمية الشباب في قكلو عميو السبلـ(:اغتنـ خمسا قبؿ خمس :شبابؾ قبؿ ىرمؾ)
سبؽ تخريجو ص. 30
حفصة بنت سيريف ىي :أـ اليذيؿ الفقيية األنصارية ،ركت عف أـ عطية كمكالىا أنس بف مالؾ،ركل عنيا
أخكىا محمد بف سيريف ،ركم عف إياس بف معاكية قاؿ :ما أدركت أحدا أفضمو عمييا ،كعاشت سبعيف سنة،

تكفيت بعد 100ىػ (سير أعبلـ النببلء/ج/4ص)507

أبكالفرج/عبد الرحمف بف عمي بف محمد/صفكة الصفكة /دار المعرفةػ بيركت/ط1399/2ىػ/ج/4ص.24
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 .كـ ـ ا ىك مؤكد أيضا أف الشباب ىـ عماد كؿ أمة ،كبناة مستقبميا ،كفييـ السرعة
ً
كخفَّة الحركة خاصة في إنجاز أم عمؿ ،كعمك اليمة.
بينما الشيكخ ككبار السف يتميز بعضيـ بالخمكؿ ،كانخفاض في اليمة ،ىذا عدا عف
أنيـ تقؿ حركتيـ كحيكيتيـ كنشاطيـ بحكـ الصحة  ،فإنيا ال تككف مع الكبر مثميا
مع الشباب.
كما أننا نبلحظ مدل ارتباط الصحة بالشباب ك ضعفيا مع اليرـ كالكبر،
حيث تثقؿ الخطى ،كيميث في أنفاسو ،كيحاكؿ اإلنساف أف يفعؿ مف الطاعات ما
يتقرب بو إلى اهلل عز كجؿ ،فبل يستطيع ذلؾ.
كمف ىنا أعذر اهلل سبحانو إلى اإلنساف  ،عندما يؤخر مكتو إلى ستيف كذلؾ

ما كرد في الحديث قكؿ النبي (:أعذر اهلل إلى امرلء َّ
أخر أجمو حتى بمغو ستيف
سنة) .

كلذا فإ ف اإلنساف ال يعي كال يدرؾ حقيقة م ً
ض ٌي ساعات عمره ،إال بعد أف
ي
يبدأ المشيب كتى يم ٌر السنكف كاألعكاـ ،فيناؾ مف يدرؾ أنو كاف عميو أف يستغؿ شبابو

ككقتو كفراغو ،كىناؾ مف يفاجئو المكت  ،إما في الشباب أك نم ٍقتىبؿ الكيكلة  ،فبل
يستطيع أف يعكض ما فاتو مف عمره ،ؼ تككف الحسرة كالندـ بعد المكت .فيككف قد
ضَّيع جكىرة عمره كشبابو بغير عمؿ مفيد ،..كلك تصكر كؿ إنساف أنو عندما يفقد
ى
شيئا ثمينا تعب في تحصيمو  ،مثؿ سيارة أك ساعة ثمينة أك أم شيء مف ممتمكات
الدنيا ،فإنو سيحزف عمييا حزنا شديدا  ،كيغضب لذلؾ كقد يمرض أك يمكت مكتا
مفاجئا  ،فيما يسمى اليكـ بالجمطات أك السكتات القمبية أك الدماغية ،كلكف ىنا
يستطيع إذا سعى لذلؾ بتكفيؽ اهلل فكيؼ بو كىك يضيع كقتو كعمره كشبابو كفراغو
في غير فائدة ،فيؿ يحزف؟ ىؿ يدرؾ قيمة ما ضيعو مف أكقاتو ىذه ؟ ىؿ يعمـ أف
األمكر المادية الدنيكية يمكف تعكيضيا؟!
سبؽ تخريجو ص. 26
سبؽ تخريجو ص.60
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إف شبابنا و
اله ،منصرؼ إلى اغتناـ أكقاتيـ في غير فائدة ،كال يستغمكف فترة

شبابيـ القكية كالحيكية ،فيككنكا سببان في ىى ٍد ًر أكقاتيـ كأعمارىـ  ،كالتي ىي مف يع ٍمر
كؿ أمة كجيؿ سيسأؿ الجميع عنو  .كسيأتي الحديث عف فترة الشباب ككيفية
استغبلليا.
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المبحث الثالث
الكقت في حياة السمؼ الصالح
بما أف الكقت كالزمف بالنسبة لئلنساف ق ما عمره منذ لحظة مكلده إلى ساعة
مكتو ،كاف لزامان عميو استغبللو كاستثماره فيما يعكد عميو كعمى أمتو بالنفع في الدنيا
 ، كتكجيياتو لممسمميف عمى مر

كاآلخرة  ،كىكذا كانت سيرة رسكلنا الكريـ
العصكر ،تكجييات خالدة ،كمنابر تي ً
ضيء لمناس يسىبؿ حياتيـ المحدكدة في الدنيا.
كعمى نيجو  كسيرتو سمؾ الصحابة في حياتو كمف بعد مماتو  ،بؿ كانكا شديدم
االقتداء بسيرتو حتى في لبسو لنعمو ،أك بكائو كجمكسو...
كمف بعد الصحابة رضكاف اهلل عمييـ ،جاء السمؼ الصالح مف دعاة كعمماء األمة
كعامتيـ...يسيركف عمى نيج الرسكؿ  كالصحابة ،كيتمثؿ ذلؾ في أ ؽكاؿىـ كأفعاليـ.
كمف حرص الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ عمى كقتو ككقت المسمميف كاستغبلؿ كؿ
لحظة كساعة مف أجؿ فعؿ خير أك طاعة،..كاف حرص الصحابة أكال ثـ السمؼ
الصالح مف بعدىـ ،ليكممكا المشكار كالميمة حيث ينتيي الجيؿ الذم سبقو ،ألنيا
أمانة حممتيا األمة اإلسبلمية عمى مر العصكر ،يحـ ؿىا كؿ جيؿ لمجيؿ الذم بعده،
فإذا لـ مغتنـ أبناؤىا أكقاتيـ ،كيككنكا شديدم الحرص عؿ إنجاز مياميـ تجاه دينيـ
كأمتيـ ،فإنيـ سيككنكا مقصريف ،كيتخمفكف عف أداء دكرىـ كتبميغ رسالتيـ .يقكؿ اهلل
عز كجؿ ُ (:ك ْن ُت ْم َخٌ َْر أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخ ِر َج ْ
ُون ِب ْال َمعْ رُو ِ َو َت ْن َه ْو َن َعنْ ْالمُن َك ِر
اس َت ْ ُمر َ
ت لِل َّن ِ
اا) .
ون ِب َّ ِ
َو ُت ْؤ ِم ُن َ
كعف أفضمية األجياؿ ما بينو الرسكؿ  في ؽكؿق" :خير الناس قرني ،ثـ الذيف
يمكنيـ ،ثـ الذيف يمكنيـ ،ثـ يجيء قكـ تسبؽ شيادة أحدىـ يمينو كيمينو شيادتو " .

سكرة آؿ عمراف  /اآلية 110
أخرجو البخارم /كتاب فضائؿ أصحاب النبي/باب فضائؿ أصحاب النبي /حديث رقـ/3651ص761
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فكيؼ كانت حياتيـ في حرصيـ عمى أكقاتيـ ؟ كما أقكاليـ كما نصائحيـ
لغيرىـ ؟ كما مكاقفيـ كتصرفاتيـ تجاه مف يضيع كقتو ككقت غيره ؟.
فمنعش معيـ في كقتيـ كجانب مف جكانب ا غتناميـ ألكقاتيـ كتكجيياتـ لنا.
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المطمب األكؿ  :حرص الصحابة عمى كقتيـ:
يقكؿ الرسكؿ  مادحان أصحابو كحاثان لممسمميف عمى االقتداء بيـ(:ال تسبكا

أصحابي ،فمك أف أحدكـ أنفؽ مثؿ أحد ذىبا ما بمغ مد أحدىـ كال نصيفو)  .كىك 
بذلؾ أيضا يحذر مف التعرض لمصحابة رضكاف اهلل عمييـ بالسب كالشتـ ،بؿ اعتبر
سبيـ مف الكبائر ،لما ليـ مف الفضؿ كالمكانة عمى ما قدمكه كبذلكه في حمؿ الدعكة
كنشرىا.
كفي الحديث الذم مر سابقا ،أف النبي  قاؿ( :خير الناس قرني ،ثـ الذيف
يمكنيـ ،ثـ الذيف يمكنيـ ،ثـ يجيء قكـ تسبؽ شيادة أحدىـ يمينو كيمينو شيادتو)

.

فيو إشارة لفضؿ جيؿ الصحابة ثـ التابعيف ثـ تابعي التابعيف.
ككاف الصحابة شديدم االقتداء بالنبي  ،في ىديو كالسير عمى نيجو ،كمف
كؽتيـ ،كفي ىذا المطمب سأكضح ما كاف مف الصحابة مف
ذلؾ حرصيـ عمى أ ا
حرص عمى أكقاتيـ كأكقات المسمميف ،ككاف كاضحا ذلؾ في تكجيياتيـ كسيرتيـ
كأقكاليـ.
 .1جاء في كصية أبي بكر لعمر رضي اهلل عنيما حيف استخمفو قكلو لو:

(إف هلل

حقا بالنيار ال يقبمو بالميؿ ،كهلل في الميؿ حقا ال يقبمو بالنيار) .
يريد أبك بكر مف ذلؾ تذكير عمر

أف كؿ ظرؼ مممكء بكاجبو كمطالبو،

فالعمؿ إذا كاف في غير كقتو المكضكع لو ،لـ يقع مكقعو ،كلـ يثمر ثمرتو ،مع
تفكيت حؽ ذلؾ الزمف الذم شغؿ بغير كاجبو المستحؽ.
أخرجو البخارم /كتاب فضائؿ أصحاب النبي/باب قكؿ النبي

 " :لك كنت متخذا خميبل/ "..حديث

رقـ/3673ص766
سبؽ تخريجو ص . 95

ابف أبي شيبة/أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة /

مصنؼ ابف أبي شيبة /ج /7ص/434ط/1مكتبة

الرشيد-الرياض1409/ىػ
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م الخميفة أبي بكر الصديؽ  ، إلى جانب ىم ىع و
اف
كتمثؿ الخميفة عمر بكص ة

أخرل كثيرة ىي التي صبغت فترة خبلفتو بصبغة مميزة ليست لمخبلفة بعده عمى
فضميا ككرامتيا.

 .2ككاف مف دعاء عمر(: الميـ إنا نسألؾ صبلح الساعات كالبركة في األكقات) .
كقكؿ عمر أيضا(:إني ألكره أف أرل أحدكـ سبيمبل (أم فارغا) ال في عمؿ
دنيا كال في عمؿ آخرة) .
 .3عف عبد اهلل بف مسعكد  قاؿ  (:إني ألكره أف أرل الرجؿ فارغا  ،ال في عمؿ
دنيا كال آخرة) .
كركم عف ابف مسعكد  أنو قاؿ  (:إنكـ في خمر الميؿ كالنيار .في آجاؿ
منقكصة ،كأعماؿ محفكظة ،كالمكت يأتي بغتة ،فمف زرع خي انر فيكشؾ أف يحصد
رغبة ،كمف زرع ش انر فيكشؾ أف يحصد ندامة) .

 .4كمما كرد عف معاذ بف جبؿ ( :أنو أتى رجؿ إلى معاذ بف جبؿ كمعو أصحابو
يسممكف عميو كيكدعكنو ،فقاؿ :إني مكصيؾ بأمريف إف حفظتيما يح ًفظت ،إنو ال
غنى بؾ عف نصيبؾ مف الدنيا ،كأنت إلى نصيبؾ مف اآلخرة أفقر ،فآثر نصيبؾ مف
اآلخرة عمى نصيبؾ مف الدنيا. )..
 .5عف أبي ىريرة  أنو قاؿ(:جزأت الميؿ ثبلثة أجزاء :ثمثا أصمي ،كثمثا أناـ ،كثمثا
أذكر حديث رسكؿ اهلل . )
نكير  /د .عبد الستار  /الكقت ىك الحياة  /ص / 61دائرة الثقافة-الدكحة-قطر/ط1408/2ىػ1988-ـ.

األصبياني/أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل/حمية األكلياء/ج/4ص/ 227ط/4دار الكتاب العربي-بيركت1405/ىػ.
ابف المبارؾ/عبد اهلل بف المبارؾ بف كاضح المرزكم /الزىد البف المبارؾ/ج /1ص/257دار الكتب العممية-

بيركت.
الطبراني/سميماف بف أحمد بف أيكب/المعجـ الكبير/ط/2مكتبة العمكـ كالحكـ-المكصؿ1404/ىػ/ج/9ص.105
الييثمي/عمي بف أبي بكر /مجمع الزكائد/دار الرياف لمتراث-القاىرة1407/ىػ/ج/4ص. 221
الحنبمي /أبك الفرج عبد الرحمف بف أحمد بف رجب/

جامع العمكـ كالحكـ /ص / 460ط/1دار المعرفة-

بيركت1408/ىػ
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 .6ككاف عمي بف أبي طالب  يقكؿ في بعض خطبو(:إف الدنيا قد ارتحمت مدبرة،
كاف اآلخرة قد ارتحمت مقبمة ،كلكؿ منيما بنكف ..فككنكا مف أبناء اآلخرة كال تككنكا

مف أبناء الدنيا ..فإف اليكـ عمؿ كال حساب ،كغدا حساب كال عمؿ ) .

 .7كمما قالو عثماف  في َّ
ضؿ ما يي ٍش ًغؿ اإلنساف كقتو
أف أى ٍف ى
فيقكؿ(:ما أ ً
يح ُّ
أفظر في اهلل ،يعني القراءة بالقرآف) .
ب أف يأتي عمي يكـ كال ليمة إال ػ
ىك القرآف الكريـ

 .8كىذه أسماء بنت أبي بكر رضي اهلل عنيما تقكؿ عف ابنيا عبد اهلل الذم كاف
يعتبر مف حماـ المسجد ألنو كاف يطيؿ في الصبلة(:كاف ابف الزبير قكاـ الميؿ،
صكاـ النيار)  ،كىذا مما يدؿ عمى اغتنامو لكقتو كعدـ تفريطو بو ،فيغتنمو لعبادة
أك لعمـ أك لجياد في سبيؿ اهلل تعالى.
كلك تتبعنا سيرة الصحابة رضكاف اهلل عمييـ ،بالرغـ مف قصرىا ،إال أنيـ
أنجزكا فييا إنجازات عظيمة :مف فتكحات لمبمداف مشارؽ األرض كمغاربيا ،كمف ثـ
نشر اإلسبلـ في ربكع تمؾ البمداف ،كتطبيؽ شرع اهلل العادؿ فييا .
كما ال ننسى تمكيف اهلل ليـ بجعميـ سادة العالـ في تمؾ الفترة ،كاستمر مف
بعدىـ السمؼ الصالح ،فعندما كانت الدنيا بأمكاليا كمتاعيا في أيدم المسمميف،
ىد ىانت ليـ األرض بخيراتيا  ،كما ذلؾ إال لً يح ٍسف اغتناميـ أكقاتىيـ.
المطمب الثاني :حرص التابعيف كمف بعدىـ عمى كقتيـ:
كعمى نيج الرسكؿ  أكال ،كسيرة الصحابة رضكاف اهلل عمييـ ثانيا ،كاف سير
التابعيف كتابعييـ مف ىذه األمة عمى مر العصكر في حرصيـ عمى كقتيـ كحسف
اغتناميـ ألعمارىـ ،فكاف ىذا الكـ اليائؿ مف اإلنجازات العظيمة ،سكاء كاف في
الزىد البف المبارؾ /ج/ 1ص. 186

ابف حنبؿ/أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني/الزىد البف حنبؿ /ص/41دار الكتب العممية-بيركت1398/ىػ
حمية األكلياء /أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني /ج/1ص. 335-334
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نشرىـ ليذا الديف حتى عـ األرض ،أك كاف في اإلنجازات الحضارية التي انتفعت
منيا البشرية عمى مر العصكر بؿ انتفعت منيا الحضارة المع

اصرة ،أك كاف في

اإلنجازات العممية مما ترككه لنا مف ثركة ىائمة ال تقدر باألمكاؿ ،ىذه الثركة عمى
مختمؼ مكادىا الشرعية مف تفسير كفقو كفي عمكـ الحديث ،..أك في العمكـ الدنيكية
مف فمؾ كرياضيات كطب ككيمياء ،..أك في أم مجاؿ أبدع فيو العمماء كالقادة

كالساسة...

كال بد مف كقفة مع جانب مف أقكاؿ التابعيف أك جانب مف أفعاليـ كما كاف مف
يح ً
صي كؿ ما
أم ُّدكنا بيذا اإلنتاج العظيـ .كلف أستطيع أف أ ٍ
اغتناميـ أكقاتيـ بحيث ى
كاف مف ا غتناميـ ألكقاتيـ ،كذلؾ لكثرة ما أحصي عنيـ في بطكف الكتب مف سير
كتراجـ ،بؿ سأذكر أمثمة متنكعة إف شاء اهلل تعالى مف سيرة التابعيف كمف بعدىـ.

ىح ىم يد اهلل ،قيؿ :ككيؼ
 .1قيؿ ألك مس القرفم  ( :كيؼ أصبحت؟ قاؿ :أصبحت أ ٍ
الزماف عميؾ ،قاؿ :كيؼ الزماف عمى رجؿ إف أصبح ظف أنو ال يمسي  ،كاف أمسى

ظف أف ال يصبح ،فى يمىب َّش ور بالجنة ،أك يمىب َّش ور بالنار ،قاؿ:يا أخا مراد إف المكت ىكًذ ٍك ىرهي
لـ ىي ىد ًع المؤمف فرحان  ،كًا َّف ًع ٍم ىموي بحقكؽ اهلل لـ ىيتٍ يرؾ لو في مالو فضةن كال ذىبا  ،كاف
قياـ ق هلل بالحؽ لـ يترؾ لو صديقا) .

( .2كاف عمر بف عبد العزيز

يتمثؿ بالبيتيف التاؿميف:
كليمؾ نكـ كالرد

نيارؾ يا مغركر سيك كغفمة

ل لؾ الزـ

أ ىيكٍيس القرني ىك :أكيس بف عامر القرني اليمني ،بشر النبي صمى اهلل عميو كسمـ بو كأكصى بو أصحابو ،قدـ
مف اليمف كطاؼ البمداف ،مف الطبقة االكلى مف التابعيف ،سيد العبَّاد كالزىاد كثير الصدقة ،غزير الحكمة كعزؼ
عف الدنيا ألجؿ التفرغ لعبادة اهلل تعالى  ،تكفي في نياية عيد عمر بف الخطاب(حمية األكلياء/ج/2ص.)79
حمية األكلياء/األصبياني  /ج / 2ص83
ً
الع ً
اص ً
الح ىكًـ ً
اف ً
الع ًزٍي ًز ً
يميَّة القيىرًشي األ ىيم ًكم،
بف ى
بف ىم ٍرىك ى
عمر بف عبد العزيز ىك :يع ىم ير ي
بف أبي ى
بف ىع ٍبد ى
بف أ ى
ً
الصالً يح 101 – 61( .ىػ) ،كىكحفيد عمر بف الخطاب .كلً ىي الخبلفة بعد
الخمً ٍيفىةي َّ
الع ًاد يؿ ك ى
اـ ،ى
أم يير المؤمنيف ى
اإلم ي
ً
الع ٍدؿ كأىؿ ِّ
ضؿ ،ككانت كاليتو تسعةن
الديف كالفى ٍ
ابف عمو يسمىيماف بف عبد الممؾ بف مركاف .ككاف مف أئمة ى
كعشريف شي انر( ،سير أعبلـ النببلء /ج 5ص.)117
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كذلؾ في الدنيا تعيش البيائـ

كتشغؿ فيما سكؼ تكره غبة

)

ثـ يتمكىا بآيتيف  ( :أَ َف َرأٌَ َ
ون َما
ٌِن ُث َّم َجا َء ُه ْم َما َكا ُنوا ٌُو َع ُد َ
ْت إِنْ َم َّتعْ َنا ُه ْم سِ ن َ
ُون ) .
أَ ْغ َنى َع ْن ُه ْم َما َكا ُنوا ٌُ َم َّتع َ
كيقكؿ لعمر بف عبد العزيز بعض إخكتو (:يا أمير المؤمنيف لك ركبت
كتىىرَّكحت ،قاؿ فمف يجزم عني عمؿ ذلؾ اليكـ؟ قاؿ :تجزيو مف الغد .قاؿ فى ىد ىحني(
أعجزني ) ىع ىم يؿ و
يكـ كاحد ،فكيؼ إذا اجتمع عمى ٌي عمؿ يكميف) .
 .3قاؿ الحسف البصرم( :إف المؤمف يصبح حزينا كيمسي حزينا .كال ىيسعيق غمر ذلؾ
 ،ألنو بيف مخافتيف  ،بيف ذنب قد مضى ال يدرم ما اهلل يصنع فيو ،كبيف أجؿ قد
قلؾ) .
بقي ال يدرم ما يصيب منو مف اؿـ ا

كقاؿ أيضا( :يا ابف آدـ إنما أنت أياـ ،فإذا ذىب يكـ ذىب بعضؾ ،كقاؿ أيضا:
أدركت أقكاما كانكا عمى أكقاتيـ أشد منكـ حرصا عمى دراىمكـ كدنانيركـ ) .

كقاؿ( :إياؾ كالتسكيؼ ،فإنؾ بيكمؾ كلست بغدؾ ،فإف يكف غد لؾ ،فكف في
غد في عمؿ الطاعة كما كنت في اليكـ ،كاف لـ يكف لؾ غد لـ تندـ عمى ما فرطت

في اليكـ ) .

 .4كقيؿ لممؾ زاؿ عنو ممكو  ( :لً ىـ زاؿ عنؾ ممكؾ؟ قاؿ :لمدافعتي عمؿ اليكـ إلى
غد) .
العمـ كالعمماء  /أبك بكر الجزائرم  /ص.262
سكرة الشعراء  /اآلية .207-205
ابف عبد الحكـ /سيرة عمر بف عبد العزيز /ص / 55ط  / 6عالـ الكتب  -بيركت 1404 /ىػ .
حمية األكلياء /أبك نعيـ األصبياني/ج / 2ص. 132
الذىبي/اإلماـ شمس الديف بف محمد بف عثماف الذىبي /سير أعبلـ النببلء /مؤسسة الرسالة – بيركت /ط11

/ج / 4ص. 585

حمية األكلياء/أبك نعيـ األصبياني  /ج / 7ص. 11
107

( :حقكؽ في األكقات يمكف قضا ؤىا ،كحقكؽ
 .5كقاؿ ابف عطاء اهلل السكندرم
األكقات ال يمكف قضا ؤىا ،إذ ما ًم ٍف كٍق وت ىي ًرٍد إال كهلل عميؾ فيو ٌّي
حؽ جديد  ،كأ ٍىمهر
ى
أكيد فكيؼ تقضي حؽ غيره ،كأنت لـ تقض حؽ اهلل فيو) .
 .6كعف مناقب ابف تيمية ك برنامجو اليكمي ،كرد( :كال يزاؿ تارة في إفتاء الناس،
كتارة في قضاء حكائجيـ ،حتى يصمي الظير مع الجماعة ،ثـ كذلؾ بقية يكمو ،ثـ
يصمي المغرب كيق أر عميو الدرس ،ثـ يصمي العشاء ،ثـ يقبؿ عمى العمكـ إلى أف
يذىب طكيؿ مف الميؿ ،كىك في خبلؿ ذلؾ يقضي الميؿ كالنيار ،يذكر اهلل تعالى

كيكحده كيستغفره) .

كمما كرد عف اغتنامو لكقتو ( :كاف ال يمكف أف يفكت مف كقتو ساعة دكف
تعميـ أك تأليؼ أك عبادة .حتى بمغت مؤلفاتو المئات !..

فيناؾ مف قاؿ :إف

تصانيفو ثبلثمائة مجمد " كىناؾ مف قاؿ " :أف تصانيفو تبمغ خمسمائة مجمد) .

 .7كلما سئؿ ابف عقيؿ الحنبمي  ،الذم ألؼ أكبر كتاب كىك " الفنكف " عف سبب
ىذا اإلنجاز الضخـ قاؿ ( :إني ال يحؿ لي أف أضيع ساعة مف عمرم ،حتى إذا
ت فكرم في حاؿ
تعطؿ لساني عف مذاكرة كمناظرة ،كبصرم عف مطالعة ،أ ٍ
ىع ىم ٍم ي
ط ًرح ؛ فبل أنيض إال كخطر لي ما أسطره ،كاني ألجد مف حرصي
راحتي كأنا يم ٍستى ٍ
ابف عبد البر /أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف عبد البر/بيجة المجالس كأنس المجالس  /ج/2ص /340دار
الكتب العممية-بيركت.
ابف عطاء السكندرم ىك:محمد بف أحمدبف عمي بف أبي بكر الغيطي السكندرم الشافعي(984-00ىػ)،محدث

كمسند مشارؾ في بعض العمكـ ،مف مؤلفاتو بيجة السامعيف كالناظريف بمكلد سيد المرسميف(،كحالة/معجـ
المؤلفيف/ج/8ص.293

األحدب /د .خمدكف /سكانح كتأمبلت في قيمة الزمف  /ص /95 – 83ط/4الدار الشامية-بيركت1994/ـ.
مرعي الكرمي الحنبمي  " /الككاكب الدرية في مناقب المجتيد ابف تيمية "/ص.156
جامع العمكـ كالحكـ /أبك الفرج عبد الرحمف بف رجب الحنبمي /ص.463

ابف عقيؿ الحنبمي ىك :أبك الكفاء عمي بف عقيؿ بف محمد البغدادم الحنبمي513-431( ،ىػ) ،شيخ الحنابمة،

برع في الفقو كمختمؼ الفنكف ،مف أكبر مصنفاتو كتاب الفنكف( ،تيذيب سير أعبلـ النببلء/ج/4ص)1498
108

عمى العمـ كأنا في عشر الثمانيف أشد ما كنت أجده كأنا ابف عشريف،..

كاف أجؿ

تحصيؿ عند العقبلء ،بإجماع العمماء ،ىك الكقت ،فيك غنيمة تنتيز فييا الفرص،

فالتكاليؼ كثيرة ،كاألكقات خاطفة.

كاف خير ما قطع بو الكقت ،كشغمت بو النفس ،فتقرب بو إلى الرب جمت
عظمتو ،طمب عمـ أخرج مف ظممة الجيؿ إلى نكر الشرع ،كذلؾ الذم شغمت بو،

كقطعت بو كقتي) .

 .8كمف األقكاؿ الشائعة " ( :الكقت كالسيؼ إف لـ تقطعو قطعؾ "  ،أم :اقطع
الكقت بالعمؿ لئبل يقطعؾ التسكيؼ) .

 .9قاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ ( :ما شبيت الشباب إال شيء كاف في كمي فسقط ) .
فسقط) .
 .10محمد ابف جرير الطبرم ( :مكث أربعيف سنة يكتب في كؿ يكـ منيا أربعيف
كرقة .كذكر عنو :أفق قاؿ ألصحابو :ىؿ تنشطكف لتاريخ العالـ مف آدـ إلى كقتنا؟
قالكا :كـ قدره؟ فذكر نحك ثبلثيف ألؼ كرقة ،فقالكا :ىذا مما تفنى األعمار قبؿ تمامو
! فقاؿ :إنا هلل ! ماتت اليمـ .فاختصر ذلؾ في نحك ثبلثة آالؼ كرقة.

كقاؿ نحك

الحنبمي /الحافظ ابف رجب  /ذيؿ طبقات الحنابمة/ج ا/ص.162-142

قيمة الزمف عند العمماء /عبد الفتاح أبك غدة /الناشر مكتب المطبكعات اإلسبلمية بحمب  /ط-1998 / 8

1419ىػ /ص.24
أحمد بف حنبؿ ىك :أحمد بف محمد بف حنبؿ الذىمي الشيباني المرزكم،كاف كرعا تقيا زاىدا،أحد األئمة
األعبلـ،برع في الحديث كالفقو فكاف مذىبو أحد المذاىب األربعة،مف كتبو الزىد كالمسند كفضائؿ الصحابة
كاإلمامة( ،تيذيب سير أعبلـ النببلء/ج/2ص)923

الذىبي/اإلماـ شمس الديف بف محمد بف عثماف الذىبي /سير أعبلـ النببلء /مؤسسة الرسالة – بيركت /ط11

/ج / 11ص. 305
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ذلؾ في التفسير .ككاف ثقة ،صادقا ،حافظا ،رأسا في التفسير ،إماما في الفقو

اؿػفاس ،عارفا بالقراءات كبالمغة) .
كاإلجماع كاالختبلؼ ،عبلمة في التاريخ كأياـ ػ
 .11اإلماـ ابف جرير الطبرم كاف مف اغتنامو لكقتو أف كتب في مختمؼ الفنكف،
التفسير كالتاريخ ،كمما يدؿ عمى اغتنامو لكقتو أنو كىك عمى فراش المكت سمع
دعاء فأمر بمحبرة فكتبو ،فقيؿ لو(:أفي ىذا الحاؿ فقاؿ؟! :ينبغي لئلنساف أف ال ىي ىدع
ن
اقتباس العمـ حتى الممات) .
كال بد أف ندرؾ أف اإلنساف عمى سفر،

كما الدنيا بالنسبة لو إال محطة

استراحة ،كعميو أف يتزكد منيا لذلؾ السفر الطكيؿ ألف مف سافر بدكف زاد فقد ىمؾ.
 .12قاؿ د .يكسؼ القرضاكم في الكقت كالفراغ ( :كالفراغ ال يبقى فراغا أبدا ،فبل بد
لو أف يمؤل بخير أك شر ،كمف لـ يشغؿ نفسو بالحؽ شغمتو نفسو بالباطؿ ،فطكبى
لمف مؤله بالخير كالصبلح ،ككيؿ لمف مؤله بالشر كالفساد".

كيقكؿ مخاطبا قتمة

الكقت " :كالحؽ أف السفو في انفاؽ األكقات أشد خط ار مف السفو في إنفاؽ األمكاؿ،
كاف ىؤالء المبذريف المبدديف ألكقاتيـ ،ألحؽ بالحجر عمييـ مف المبذريف ألمكاليـ،
ألف الػماؿ إذا ضػاع قد يعكض ،كالكقت إذا ضاع ال عكض لو) .

 .13كمما قيؿ في الحكمة " ( :ال تؤخر عمؿ اليكـ إلى الغد "،

ألف الغد سيككف

حافبل باألعماؿ الخاصة بو ،فإف أنت أضفت إليو عمؿ األمس أربكتو ،كحممتو ما ال
يطيؽ كربما ال تجيد العمؿ لضيؽ الكقت كما لك كاف عمؿ اليكـ كحده ،ألف مف
المعمكـ أف الكاجبات أكثر مف األكقات .ىذا عدا أنؾ ال تضمف أف يأتي عميؾ غدان

سالمان معافى) .

سير أعبلـ النببلء  /اإلماـ الذىبي /ص.274-272
البغدادم /الخطيب البغدادم  /تاريخ بغداد /ج/2ص/164 – 163دار الكتاب العربي – بيركت.
الكقت في حياة المسمـ /د.يكسؼ القرضاكم  /ص.15 -14

عبد العاؿ  /شعباف جبريؿ /الكقت أغمى مف كنكز األرض  /دار ابف خزيمة/ط1418/1ىػ1997-ـ /ص 19
– .31
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 .14ككرد عف القاضي شريح

أنو( :خرج في يكـ العيد عمى قكـ مف الحاكة – أم

مف الخياطيف – كىـ يمعبكف ،فقاؿ :ما لكـ تمعبكف؟ قالكا :إنا تفرغنا مف عممنا! قاؿ:
أك بيذا أمر الفراغ؟ قالكا :كماذا تريدنا أف نعمؿ كقت فراغنا؟ قاؿ :ؽاؿ ألـ مقؿ اهلل
تعالىَ (:ف ِ َذا َف َر ْغ َ
ك َفارْ َغ ْ ) أم أف العبد ال يفرغ أبدا مف خدمة
ص ْ َوإِلَى َر ِّب َ
ت َفان َ
مكاله  ،بؿ كمما فرغ مف طاعة ،شرع في طاعة أخرل

 ...فإذا فرغت مف أمكرؾ

كمشاغمؾ ،فانصب في طاعة ربؾ كمكالؾ ،كما نصبت كتعبت في عناء الدنيا.
فالقاضي شريح أراد أف يعمـ ىؤالء الخياطيف بأنو

عمييـ أف مغتنـكا فراغيـ

بشيء ينفعيـ في آخرتيـ ،كذلؾ بأنكاع الطاعات مف صبلة كصياـ كذكر كدعاء
كغير ذلؾ ،كقد أتاىـ بالدليؿ عمى صحة قكلو مف القرآف الكرمـ ) .

إنيا كاهلل ليمة عالية ،كعزيمة ماضية ،كصبر عجيب ،كال ننسى أنيا لمنحة إليية،
كعكف رباني كتكفيؽ سماكم ..لعمماء يكثٍر أىِثٍركا ،حضارة األمة بتر و
اث عممي كأدبي
ىي
زاخر ،عدا عف اإلثراء المعنكم بً يخميًقيـ كسمككيـ بحيث كافكا يمارسكف اؿتعميـ كاؿعبادة

كاؿجياد ،فكانكا قدكة لكؿ مف أراد السير عمى نيجيـ.

كاف اهلل تعالى قد بارؾ في

ساعات أعـ اره ـ كأكاؽتوـ فكاف ىذا التكفيؽ (،ذلؾ فضؿ اهلل يؤتيو مف يشاء كاهلل

كاسع عميـ ) .

 .15كيكصي اإلماـ حسف البنا فيقكؿ (:أييا األخ العزيز :أمامؾ كؿ يكـ لحظة
بالعشي ،كلحظة في السحر ،تستطيع أف تسمك فييا كميا بركحؾ،..
بالغداة ،كلحظة
ٌ
كأمامؾ مكاسـ الطاعات كأياـ العبادات كليالي القربات التي كجيؾ إلييا كتابؾ الكريـ
كرسكلؾ العظيـ ،فاحرص عمى أف تككف فييا مف الذاكريف ال مف الغافميف ،كمف
بف قىٍي ً
س ً
الح ًار ًث ً
الج ٍيًـ
بف ى
بف ى
القاضي شريح ىك :يش ىرٍي يح ي
ال يككًفي القى ً
الصحيح .تكفي
اضي ،أدر ى
النبي كلـ ىي ٍمقىوي عمى ٌ
ٍ
ؾ ٌ

ستيف سنة ،تيذيب الكماؿ/ج/ 7ص.396
.

ًً
بف مع ًاكيةى ً ً
يمٌية
بف ك ٍن ىدة الك ٍندم .المعركؼ ب ي
ً يى ى
أبم أ ى
ً
القضاء بالككفة
أقاـ عمى
سنة 93ىػ يككفي
تابعي ثقة.ك ى
ٌ

ابف الجكزم /عبد الرحمف بف عميي أبك الفرج /صفكة الصفكة/ج/2ص/255ط /2دار المعرفة-بيركت 1979/ـ
سكرة المائدة  /اآلية .54
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العامميف ال مف الخامميف ،كاغتنـ الكقت ،فالكقت كالسيؼ ،كدع التسكيؼ فبل أضر

منو) .

 .16يقكؿ األستاذ أحمد أميف ( :كليس لبلنتفاع بالزمف كالمحافظة عميو إال طريؽ
كاحد ،ذلؾ أف يككف لؾ غرض في الحياة ترضى عنو األخبلؽ ،فتنفؽ زمنؾ في
الكصكؿ إليو ).

ثـ يقكؿ  (:كتحديد الغرض يكفر مف الزمف الشيء الكثير ،ك يسير اإلنساف
في الحياة عمى ىدل ،كمما صادفتو أمكر عرؼ كيؼ ينتخب منيا ما يغذم غرضو ،
كيتجنب ما ال يتفؽ معو .إف الذيف ال يحددكف أغراضيـ ،كيترككف الزمف يمر عمييـ،
خير كبير  ،أك يأتكف بعمؿ عظيـ –
كما يمر عمى الجماد ،لَّى
ؽىما ىي ٍ
ص يدر عنيـ ه
كاإلنساف ببل غرض كالسفينة في البحر ببل مقصد – مترككة في يد األمكاج تمعب
بيا) .

 .17كيقكؿ الشيخ سيد سابؽ( :إف مف دالئؿ العقؿ  ،ككماؿ الرشد أف يككف ؿإلنساف
ماتو ،كلقد كضح اإلسبلـ ىذه

منيج يسير عميو في يكمو ،كخطة يترسميا في ح

الخطة ،كنظـ ىذا المنيج ليككف المسمـ في حياتو مترسما الخطة المثمى ،كمتجيا

نحك المثؿ األعمى ) .

 .18كمما ًقيؿ شع انر في أىميتو الكقت كضركرة اغتنامو:
قاؿ اإلماـ الشافعي :
َّ
ً
شب يابيا
كقد فىنىيت ىن ٍف هس تكلى ى

ً
كع َّزةي يع ٍم ًر المرًء قبؿ ىم ًشيًبو

الراشد /محمد أحمد  /الرقائؽ  /ص /18ط/14مؤسسة الرسالة-بيركت1993/ـ /نقبل عف مجمة الدعكة
/عدد/8سنة.1951
أحمد أميف/األخبلؽ /دار الكتاب العربي-بيركت/ص.235

سيد سابؽ /دعكة اإلسبلـ  /دار الكتاب العربي-بيركت /ص.108
الشافعي /اإلماـ الشافعي/ديكاف اإلماـ الشافعي/ط/1دار ابف حزـ-بيركت1425/ىػ /ص.12
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كفي الفراغ كالشباب يقكؿ أبك العتاىية :
مفسدة لممرء أم مفسدة

إف الشباب كالفراغ كالجدة
كيقكؿ يحيى بف ىبيرة :
يت بحفظو
كالكقت أ ٍىنفى يس ما يعنً ى
كيقكؿ أحمد شكقي :

ً
ىكأىراه أ ٍ
ىسيى يؿ ما عميؾ ىيضيعي

قات ً
قمب المرء قائًمىةه لو
ىد ي
ؾ ًذ ٍك ىرىا
فارفع لًىن ٍف ًس ى
ٍ

ؽ كثكاف
إف الحياة ىدقائً ه

فالذكر لئلنساف يع ٍمهر و
ثاف

كيقكؿ اإلماـ الشافعي :
ً
ب فينا
الع ٍي ي
ىنع ي
زماننا ك ى
يب ى
الزمػاف بً ىغ ٍير ىذ ٍن و
كن ٍي يجك ذا َّ
ػب
ى

ب ًسكانا
كما لً ىزماننا ىع ٍي ه
طؽ َّ
ىجانػا
كلك ن ى
ػاف ىلنا ى
الزم ي

أبك العتاىية :رأس الشعراء األديب الصالح أبك إسحاؽ إسماعيؿ بف قاسـ بف سكيد بف كيساف العنزم،قاؿ في

المكاعظ كالزىد فأجاد ،مدح الميدم كالخمفاء بعده كالكزراء،تكفي سنة 221ىػ كعمره  83سنة( ،سير أعبلـ
النببلء/ج/10ص.)195

سير أعبلـ النببلء  /اإلماـ الذىبي  /ج / 10ص . 196

يحيى بف ىبيرة :محمد بف يحيى بف عمي بف محمد بف يحيى بف ىبيرة الشيخ اإلماـ شمس الديف أبك عبد اهلل
بف عكف الديف بف شمس الديف بف عز الديف بف الكزير عكف الديف بف ىبيرة،كاف نزيؿ بمبيس ككاف ناظ ار عمى
ديكانيا،ككاف فاضبل لو ًش ٍع ير ىح ىسف (560-499ىػ)،مف كتبو كتاب العبادات كاإلفصاح عف معاني اإلصحاح،
(المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد /ج/2ص.)540
الكقت أغمى مف كنكز األرض  /شعباف جبريؿ عبد العاؿ  /ص .20
أحمد شكقي ىك:أحمد شكقي بف عمي بف أحمد،أشير شعراء عصره فمقب بأمير الشعراء،كلد كتكفي
بالقاىرة،درس الحقكؽ كتمكف مف الترجمة كاألدب الفرنسي ،مف آثاره الشكقيات ،أميرة األندلس ،عنترة،
(كحالة/ج/13ص)359

الكقت أغمى مف كنكز األرض  /شعباف جبريؿ عبد العاؿ  /ص .23

ديكاف اإلماـ الشافعي /ص. 69
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المبحث الرابع
تنظيـ الشرع لمكقت
إف ديننا الحنيؼ يتميز بشمكلية ال تضاىييا أم شمك ؿية ،كمف شمكلية ديننا
ني على
أنو يراعي األكقات كاألزماف في تشريعاتو ،بؿ إف كثير ان مف التشريعات مب ة

كقت محدد أك فترة محددة كىكذا.

كىناؾ الكثير مف التشريعات المختمفة تعتمد عمى الزمف

 :في العبادات

كالمعامبلت كالعبلقات الدكلية  ،حالة اؿسمـ كاؿحرب  ،كالنكاحي االجتماعية كغيرىا

مف المجاالت .

كتناكؿ الكتكر محمد الطاىر الرزقي في كتابو " عامؿ الزمف في العبادات
كالمعامبلت" تأثير الزمف عمى تشريع العبادات كالمعامبلت  ،كلكنني ىنا سأشير
باختصار إلى ذلؾ  ،ثـ بياف لبعض ىذه التشريعات .

كىناؾ قاعدة فقيية تبيف أثر الزمف عمى األحكاـ ىي( ":ال يي ٍن ىكر تى ىغُّير األحكاـ
بتغير األزماف) ،كمعنى ىذه القاعدة  :مف المقرر في الشريعة أف لًتى ىغُّير األكضاع
كاألحكاؿ الزمنية تأثي انر كبي انر في كثير مف األحكاـ الشرعية االجتيادية .فإف ليذه

كد ٍرء
كج ٍمب المصالح ى
األحكاـ تنظيـ أكجبو الشرع  ،ييدؼ إلى إقامة العدؿ  ،ى
المفاسد .فى ىك ٍـ ًم ٍف يح ٍكوـ كاف تدبي انر كعبلجان لبيئة في زمف معيف ،فأصبح بعد جيؿ أك
أجياؿ ال يكصؿ إلى المقصكد منو .كعف ىذا أفتى الفقياء المتأخركف مف شتى

المذاىب الفقيية في كثير مف المسائؿ بعكس ما أفتى بو أئمة مذاىبيـ ،كصرح
ِّست
ىؤالء المتأخركف أف السبب ىك اختبلؼ الزماف كفساد األخبلؽ ،كعمى ىذا أيس ى
القاعدة الفقيية " .

الزرقاء/مصطفى أحمد الزرقاء /المدخؿ الفقيي العاـ/ج/2ص/920-919ط/7دار الفكر –بيركت1952/ـ.
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كمف األمثمة عمى تأثر األحكاـ بالزمف

 :ما حدث مف نسخ مثؿ  (:تحكيؿ

القبمة مف بيت المقدس إلى الكعبة ،كنسخ تربص الكفاة حكالن بأربعة أشير كعشر …

ىج ىمع عمى نسخيا أىؿ اإلسبلـ )  .كمف اآليات الدالة عمى
ىي مف األحكاـ التي أ ٍ
ت ِب َخٌ ٍْر ِم ْن َها أَ ْو م ِْثلِ َها أَلَ ْم َتعْ لَ ْم
النسخ قكؿ اهلل تعالىَ ( :ما َن ْن َس ْخ مِنْ آَ ٌَ ٍة أَ ْو ُن ْنسِ َها َن ْ ِ
هللا َعلَى ُك ِّل َشًْ ٍء َقدٌِ ٌةر ) .
أَنَّ َّ َ

كمثاؿ آخر عمى تأثر األحكاـ بالزمف :العرؼ ( :ىك ما تعارفو الناس كساركا
عميو ،مف قكؿ أك فعؿ ،أك ترؾ ،كيسمى العادة .

كاألحكاـ المبنية عمى العرؼ تتغير بًتى ىغُّي ًره زمانان كمكانان ،ألف الفرع يتغير بتغير
أصمو ،كليذا يقكؿ الفقياء في مثؿ ىذا االختبلؼ :إنو اختبلؼ عصر كزماف ال
اختبلؼ حجة كبرىاف)

 .ىذا بالنسبة لمعرؼ الصحيح الذم يكافؽ شرع اهلل

تعالى كال يتعارض مع أحكامو  ،أما العرؼ الفاسد الذم يخالؼ األحكاـ الشرعية

فبل يؤخذ بو  ،كال يؤثر عمى األحكاـ .

صفكة الراسخ في عمـ المنسكخ كالناسخ /اإلماـ أبك عبد اهلل شعمة  /ص91

سكرة البقرة  /اآلية .106

خبلؼ /عبد الكىاب /عمـ أصكؿ الفقو  /ص/ 91- 89ط/14دار القمـ-الككيت1981/ـ.
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المطمب األكؿ :تنظيـ الشرع لمكقت في مجاؿ العبادات:
لقد ارتبطت كثير مف العبادات في اإلسبلـ بكقت محدد ،أك فترة زمنية
محددة ،كلذلؾ كاف االعتماد في التاريخ اإلسبلمي عمى الميؿ ال عمى النيار ،ألف
الميالي تدؿ عمى أكؿ الشيكر القمرية المعتمدة في إقامة المناسؾ كالعبادات .
كالعبادات عمى مختمؼ أنكاعيا تقع في جميع أجزاء اليكـ ،ليؿ

ق كنياره،

كاختص اهلل بيا شيك ار أك أياما أك ليالي أك ساعات كىكذا ،فاهلل تعالى خمقنا لعبادتو
َ ( :و َما َخلَ ْق ُ
ون )  ،كتكزيع العبادات عمى أكقات مختمفة ،
اإل َ
نس إِ َّال لِ ٌَعْ ُب ُد ِ
ت ْال ِجنَّ َو ْ ِ
ىي بمثابة دكرات ركحية مكزعة عمى األياـ كالميالي كالشيكر كالسنيف ،كذلؾ

لما

لمعبادة مف دكر في التربية كارشاد اإلنساف لطريؽ الحؽ كالصكاب ،بؿ تحفظو
كتمنعو مف الكقكع في الزلؿ كالمعصية ،كتقكـ عمى تزكية النفس ،كتجعؿ مف اإلنساف
ال يخضع إال هلل  ،كما أنيا تبعد عفق الممؿ  ،كتبعث في نفسو اؿشكؽ لمقاء اهلل كما
 ،ككما حذر أصحابو مف كثرة العبادة

كاف يقكؿ عميو السبلـ ":أرحنا بيا يا ببلؿ "

عف عائشة أف النبي  قاؿ " :خذكا مف العمؿ ما تطيقكف فإف
ثـ االنقطاع عنيا  ،ؼ
اهلل ال يمؿ حتى تممكا "  .ككاف أحب الديف إليو ما داكـ عميو صاحبو.

كلذلؾ تقسـ العبادات بناء عمى عبلقتيا بالزمف إلى ثبلثة أقساـ( :
 .1ما تعيف كقتو فيكصؼ باألداء كالقضاء،كالصمكات الخمس كرمضاف.
 .2ما ال يتعيف كقتو ،فبل يكصؼ بيما كالنكافؿ.
 .3ما يكصؼ باألداء فقط كصبلة الجمعة.

كال بد مف تعريؼ كممة األداء كالقضاء:
سكرة الذاريات  /اآلية .56

أخرجو أبك داكد /رقـ 4171كالحدبث صحيح ،كصححو األلباني في صحيح الجامع الصغير /رقـ .7892

أخرجو البخارم/كتاب الصياـ  /باب صكـ شعباف  /رقـ /1969ص.405
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األداء :ىك القياـ بالكاجب في كقتو
فالكقت الشرعي ينقسـ إلى أداء كقضاء ،ؼ

المحدد لو شرعا لمصمحة اشتمؿ عمييا الكقت باألمر األكؿ.

كىك بالنسبة إلى الصبلة قسماف :اختيارم ،كضركرم .كاالختيارم قسماف:
كقت فضيمة ككقت تكسعة .أما كقت الفضيمة فتترجح إقامة الصبلة فيو لممنفرد
كلمجماعة التي ال تنتظر غيرىا ،أما كقت التكسعة فيك كقت اختيارم لـ يترجح فعؿ
الصبلة فيو عمى اختيار آخر.

كالقضاء :ىك القياـ بالكاجب خارج كقتو المحدد لو شرعا لمصمحة اشتمؿ

عمييا الكقت باألمر الثاني ،أم أف القضاء كجب بأمر جديد ) .
كمف أمثمة تنظيـ الشرع لمكقت في مجاؿ العبادات ما يمي:
 .1التكميؼ كالبمكغ:

يرتبط كجكب أداء العبادات باإلنساف المسمـ ىذ ىك انر كاف أـ أنثى ببمكغو ،فالبمكغ
مع العقؿ سبب تكميؼ العبد بالعبادات تجاه خالقو ،كبكؿ ما يسأؿ عنو أماـ اهلل

تعالى مف أعماؿ دنيكية أك أخركية.
كالبمكغ يرتبط بعمر اإلنساف

 ،حيث لو كقت محدد كعبلمات تجعؿ ىذا

المسمـ بمجرد بمكغو ىذ ا السف مكمفا يجرم عميو القمـ  ،كيصبح مسؤكال كمحاسبا عند
اهلل يحصي عميو أعمالو.

كلكؿ مف الرجؿ كالمرأة بمكغو ( ،كقد أجمع العمماء عمى أف الحيض بمكغ في
حؽ النساء .كقكؿ اهلل عز كجؿ َ (:وإِ َذا َبلَ َ ْاألَ ْ َفا ُل ِم ْن ُك ْم ْال ُحل ُ َم َف ْل ٌَسْ َت ْ ِذ ُنوا)  ،في ىذه

عامؿ الزمف في العبادات كالمعامبلت/د .محمد الطاىر الرزقي  /ص.40
سكرة النكر  /اآلية .59
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اآلية تعميؽ الحكـ ببمكغو الحمـ كقد أجمع العمماء عمى أف االحتبلـ في الرجاؿ

كالنساء يمزـ بو العبادات كالحدكد كسائر األحكاـ) .

كعف ابف عمر قاؿ( :ثـ عرضني رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يكـ أحد

في القتاؿ كأنا ابف أربع عشرة سنة فمـ يي ًج ٍزني  ،كعرضني يكـ الخندؽ كأنا ابف خمس
عشرة سنة فأجازني) .
كخبلصة القكؿ( :اختمؼ أىؿ العمـ في حد البمكغ الذم إذا بمغو الصبي أقيـ
عميو الحد  ،قاؿ الشافعي :إذا احتمـ الغبلـ أك بمغ خمس عشرة سنة كاف حكمو حكـ
البالغيف في إقامة الحدكد عميو  ،ككذلؾ الجارية إذا بمغت خمس عشرة سنة أك
حاضت) .
 .2الطيارة:
كالطيارة مف األحكاـ التي يدخؿ فييا الزمف ،حيث يكجد مف أحكاميا ما ىك
محدد بمدة زمنية ،كمف أمثمة ذلؾ:
 .1مدة المسح عمى الخفيف (الجكربيف) .كمما كرد في تحديد مدة ذلؾ :قكؿ
(:جعؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو

عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو عف النبي

كسمـ ثبلثة أياـ كليالييف لممسافر ،كيكمان كليمة لممقيـ) .

 .2مدة الحيض كالطير  :ففي تحديد مدتو اختبلؼ ،كمما كرد في ذلؾ ( :يركم أنو
عشرة أياـ كركم ثمانية أياـ ،كأقؿ الطير خمسة عشر يكما كىك قكؿ أبي حنيفة
كالثكرم كالشافعي قاؿ الشافعي ،إال أف ييعمىـ طير امرأة أقؿ مف خمسة عشر فيككف

فتح البارم /ج / 5ص.277
أخرجو مسمـ  /باب بياف سف البمكغ /رقـ /1868ج / 3ص.1490
محمد شمس الحؽ العظيـ أبادم أبك الطيب /عكف المعبكد  /ج/ 52 / 12ط/2دار الكتب العميمة – بيركت

1415/ىػ .

أخرجو مسمـ/باب التكقيت في المسح عمى الخفيف/رقـ/ 276ج / 1ص.232
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القكؿ قكليا  ،كحكي أف أقؿ الطير تسعة عشر ،كقيؿ أف حيضيا عشر كطيرىا
عشركف ،ككرد أيضا أف أكثر الحيض عشرة أياـ كأقمو ثبلثة) .

 .3مدة النفاس :كىك نزكؿ الدـ بسبب الكالدة كال حد ألقمو ،كلكف اختمؼ العمماء في
أكثره كمما كرد في ذلؾ( :قاؿ الترمذم في جامعو  :كقد أجمع أىؿ العمـ مف
أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ كالتابعيف كمف بعدىـ عمى أف النفساء تدع
الصبلة أربعيف يكما ،إال أف ترل الطير قبؿ ذلؾ فإنيا تغتسؿ كتصمى  ،فإذا رأت
الدـ بعد األربعيف فإف أكثر أىؿ العمـ قالكا ال تدع الصبلة بعد األربعيف كىك قكؿ
أكثر الفقياء  ،كركم أنيا تدع الصبلة خمسيف يكما إذا لـ تطير كيركل ستيف يكما،
كالصحيح كأقكل دليبلن ىك أف أكثر مدة النفاس أربعكف يكما كال حد ألقمو بؿ متى

ينقطع دميا تطير كتصمي كاهلل أعمـ) .
 .3الصالة:

أ .صبلة الفريضة:
كالصبلة مف أكثر العبادات التي تنظـ كقت اإلنساف ،فمقد كزعيا اإلسبلـ عمى

أكقات الميؿ كالنيار المختمفة لتكقظ في اإلنساف المسمـ االنتباه إلى أىمية الكقت،
كلتضبط لو يكمو كيككف مف منطمؽ نشاطو كسعيو لآلخرة كاألكلى ،ككذلؾ تفجر

طاقات اإلنساف كتبعث فيو ركح اإلبداع كالطمأنينة كالسكينة.

(:إِنَّ الص ََّال َة َكا َن ْ
ت َعلَى
كعف تحديد كقت الصمكات يقكؿ اهلل عز كجؿ
ٌِن ِك َتابًا َم ْوقُو ًتا ) كقاؿ تعالى َ (:حاف ُ
ت َوالص ََّال ِة ْالوُ سْ َ ى
ِنوا َعلَى ال َّ
صلَ َوا ِ
ْالم ُْؤ ِمن َ

ٌِن) .
َوقُومُوا ِ َّ ِ
ا َقا ِنت َ

النمرم /أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف عبد البر/التمييد البف عبد البر  /ج / 1ص/ 84ك ازرة االقاؼ –
المغرب 1387ىػ.
عكف المعبكد في شرح سنف أبي داكد  /محمد شمس الحؽ العظيـ أبادم أبك الطيب /ج / 1ص

/346ط/2دار الكتب العممية-بيركت1415/ىػ..
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كيقكؿ د .يكسؼ القرضاكم عف ابتداء اليكـ بالصبلة كاختتامو بالصبلة في
الكقت ( :كبيذا يفتتح يكمو بالصبلة،

مجاؿ الحديث عف دكر العبادات في تنظيـ

كيختتمو بالصبلة ،كىك بيف الصبلتيف :الفجر كالعشاء عمى مكعد دائـ متجدد مع
اهلل ،كمما دار الفمؾ ،كاختمؼ الميؿ كالنيار) .

كلقد حددت السنة النبكية أكقات الصمكات تحديدا دقيقا كثابتا

 ،يستطيع أم

مسمـ أف يسير عميو في أم مكاف أك زماف يعيش فيو  .كالحديث الذم يكضح ذلؾ
،عف عبد اهلل بف عمرك عف النبي

 قاؿ  (:كقت الظير ما لـ يحضر العصر،

ككقت العصر ما لـ تصفر الشمس  ،ككقت المغرب ما لـ يسقط نكر الشفؽ  ،ككقت
العشاء إلى نصػؼ الميؿ ككقت الفجر ما لـ تطمع الشمس) .

كالكقت األفضؿ كالمستحب ألداء صبلة الفريضة ىك أكؿ الكقت ،لقكلو عميو
السبلـ ؿـ ف سألو ( :أم العمؿ أحب إلى اهلل؟ قاؿ ":الصبلة عمى كقتيا " أك الصبلة

في أكؿ كقتيا " .ركاه اؿبخارم كلفظ الصحيحيف " الصبلة لكقتيا ") .

ب غدة معمقا عمى الحديث " ..الصبلة لكقتيا " ..ما
قاؿ الشيخ عبد الفتاح أ ك
يمي( :كالصبلة تتكرر مف المسمـ كالمسممة في اليكـ كالميمة خمس مرات فإذا أد
المسمـ في أكؿ كقتيا كما طمبت منو ،غرست في سمككو حب الكقت. ) .

اىا

كيقكؿ األستاذ منير شفيؽ حكؿ مكاعيد الصبلة كعبلقتو بالكقت (:كمف يراجع
المكاعيد الخمسة لمصبلة يبلحظ أف اإلسبلـ لـ ينظـ الكقت لمصبلة فقط ،بالرغـ مف
أكلكياتيا ،كانما نظـ مف خبلؿ ذلؾ أكقات العمؿ كالراحة .كما ينبغي أف يبلحظ أف
األساس في تنظيـ الكقت اإلسبلمي لـ ىيقي ٍـ عمى جمكود كثبات ،كانما عمى أساس
سكرة البقرة /اآلية .238
الكقت في حياة المسمـ  /القرضاكم  /ص.6
أخرجو مسمـ  /كتاب الصبلة  /باب ركينا الصمكات الخمس  /ج / 1ص .427
أخرجو البخارم /كتاب الصبلة/باب فضؿ الصبلة لكقتيا/رقـ /504ص.197
قيمة الزمف عند العمماء  /عبد الفتاح أبك غدة  /ص .12 – 10
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متحرؾ ينسجـ مع حركة الفجر كالشركؽ كالظير كالعصر كالمغرب كالعشاء .كىك
تحرؾ يراعي اليكـ كالشير كالفصؿ في كؿ مدينة كقرية كاقميـ كما يراعي الفركؽ بيف

بمد كبمد) .

كمف صبلة الفريضة صبلة الجمعة :فيي فرض عيف ..كىي فرض مستقؿ
ليست بدال عف الظير ،لعدـ انعقادىا بنية ممف ال تجب الجمعة عميو

 ،كالمسافر

كالمرأة .كىي أفضؿ الصمكات  ،كمما كرد فييا ( :عف أبي ىريرة أف رسكؿ اهلل



ش الكبائر) .
قاؿ :الصمكات الخمس  ،كالجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينيف ما لـ تي ٍغ ى
كيكميا أفضؿ األياـ ،كدليؿ فضؿ يكميا ( :عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى
اهلل عميو كسمـ :سيِّد األياـ يكـ الجمعة  ،فيو يخمًؽ آدـ ،كفيو أدخؿ الجنة ،كفيو أخرج
منيا ،كال تقكـ الساعة إال يكـ الجمعة) .

إف تنظيـ الصبلة لكقتنا فيو مف اإلشارة العظيمة  ،كالتكجيو لنا في كيفية

تنظيـ الكقت ،كاغتنامو كتكزيع األعماؿ عمى األكقات .
ب .ارتباط النكافؿ بالكقت :

ُ -صبلة الكتر :كقت الكتر عند الجميكر :ما بعد صبلة العشاء إلى طمكع
الفجر( .عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ :اجعمكا آخر صبلتكـ بالميؿ
كت ار) .
ِ -السنف الركاتب :كىي سنف الصمكات الخمس ،كالدليؿ عمى تأكد ىذه السنف ( :عف
ابف عمر رضي اهلل عنيما قاؿ :صميت مع النبي

سجدتيف قبؿ الظير

ٍ

ردكد عمى أطركحات عممانية  /منير شفيؽ  /ص.69
أخرجو مسمـ/كتاب الصبلة/باب الصمكات الخمس كالجمعة عمى الجمعة/رقـ/233ج/1ص.209
أخرجو الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف /كتاب الجمعة/رقـ/1026ج / 1ص 412كقاؿ صحيح عمى

شرط مسمـ.

أخرجو البخارم  /باب ليجعؿ آخر صبلتو كت ار /رقـ / 953ج / 1ص.339
121

ككسجدتيف بعد الظير كسجدتيف بعد المغرب كسجدتيف بعد العشاء ،كسجدتيف
بعد الجمعة ،فأما المغرب كالعشاء ففي بيتو) .
ّ -صبلة التراكيح :ككقتيا في رمضاف بعد صبلة العشاء إلى الفجر .كمما كرد في
فضميا( :عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسكؿ اهلل

 قاؿ :مف قاـ رمضاف

إيمانا كاحتسابا غفر لو ما تقدـ مف ذنبو) .
ْ -صبلة الضحى ،ككقتيا مف بعد طمكع الشمس قدر رمح إلى قبيؿ الزكاؿ.

كمما

كرد في فضميا( :عف أبي ذر عف النبي  أنو قاؿ :يصبح عمى كؿ سبلمي مف
أحدكـ صدقة ،فكؿ تسبيحة صدقة ،ككؿ تحميدة صدقة ،ككؿ تيميمة صدقة ككؿ
تكبيرة صدقة كأمر بالمعركؼ صدقة كنيي عف المنكر صدقة كيجزئ مف ذلؾ
ركعتاف يركعيما مف الضحى) .
ٓ -ركعتا الكضكء قبؿ جفافو لمحديث " :ما مف أحد يتكضأ فيحسف الكضكء  ،ثـ يقكـ
فيصمي ركعتمف يقبؿ عمييا بقمبو إال كجبت لو الجنة " .
ٔ -تحية المسجد :يندب ركعتاف لمف دخؿ المسجد تحية لرب المسجد لقكلو  " :إذا
دخؿ أحدكـ المسجد ،فؿيركع ركعتيف قبؿ أف يجمس " .
ٕ -صبلة التيجد (الميؿ) :يندب الصبلة ليبل خصكصا آخره .كىي أفضؿ مف صبلة
ضا ِج ِع )  ،كلقكلو : 
النيار – النافمة  -لقكلو تعالى َ (:ت َت َجا َفى ُج ُنو ُب ُه ْم َعنْ ْال َم َ
 .كفي الحديث " :عميكـ بصبلة
"أفضؿ الصبلة بعد الفريضة صبلة الميؿ "
الميؿ ،فإنيا دأب الصالحيف قبمكـ  ،كقي ٍرىبة إلى ربكـ  ،كمكفرة لمسيئات كمنياة عف

أخرجو البخارم  /كتاب التيجد/باب التطكع بعد المكتكبة/رقـ / 1172ص .241
أخرجو البخارم  /كتاب صبلة التراكيح /باب فضؿ مف قاـ رمضاف /رقـ / 37ص.21
أخرجو مسمـ  /باب استحباب صبلة الضحى/رقـ / 720ج / 1ص.498
أخرجو مسمـ /كتاب الصبلة  /باب استحباب تحية المسجد /رقـ /714ص/495ج.1
أخرجو البخارم/باب إذا دخؿ المسجد فميركع ركعتيف /رقـ /433ج / 1ص.170
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أخرجو مسمـ/باب فضؿ صياـ المحرـ  /رقـ /1162ج / 2ص.821
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اإلثـ "  .كيندب إحياء ليالي العشر األخير مف رمضاف كمنيا إحياء ليمة القدر،
كليالي العشر مف ذم الحجة...
ٖ -صبلة االستخارة :أم طمب ما في ق خير  ،كتككف في األمكر المباحة التي ال
يعرؼ كجو الصكاب فييا.
ٗ -صبلة الحاجة :كمما كرد فييا (:عف عبد اهلل بف أبي أكفى األسممي قاؿ خرج
عمينا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ:مف كانت لو حاجة إلى اهلل أك إلى
أحد مف خمقو فميتكضأ كليصؿ ركعتيف ثـ ليقؿ :ال إلو إال اهلل الحميـ الكريـ،
سبحاف اهلل رب العرش العظيـ  ،الحمد هلل رب العالميف ،الميـ إني أسألؾ

مك ًجبات رحمتؾ ،كعزائـ مغفرتؾ ،كالغنيمة مف كؿ بر ،كالسبلمة مف كؿ إثـ
أسألؾ أال تدع لي ذنبا إال غفرتو ،كال ىما إال فرجتو ،كال حاجة ىي لؾ رضا إال
قضيتيا لي ثـ يسأؿ اهلل مف أمر الدنيا كاآلخرة ما شاء فإنو يقدر) .
َُ  -صبلة التكبة لمحديث (:ليس عبد يذنب ذنبا ،فيقكـ فيتكضأ ،كيصمي ركعتيف
ثـ يستغفر اهلل إال غفر لو) .

ككرد فييا قكؿ النبي ( :ما مف رجؿ يذنب ذنبان  ،ثـ يقكـ فيتطير فىيي ٍح ًسف الطيكر
 ،ثـ يستغفر اهلل عز كجؿ إال غفر لو) .
 .4الصكـ:

أ .صكـ الفريضة:

لقد ك َّ
ؽ ىِت اهلل تعالى ؿصياـ الفريضة شيران كامبلن مف أشير السنة القمرية،
ى
كىك شير رمضاف ،ىمَّيزه اهلل َّ
كفضمو عمى سائر أشير السنة إطبلقا.

أخرجو الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف/رقـ / 115ج / 1ص،451كقاؿ صحيح عمى شرط البخارم كلـ
يخرجاه.
أخرجو ابف ماجة في سننو  /باب ما جاء في صبلة الحاجة  /ج / 1ص.441

أخرجو الترمذم/باب ما جاء في الصبلة ثـ التكبة /رقـ/406ج/ص كقاؿ حديث حسف.
أخرجو أحمد /ج/ 1ص/ 10رقـ  56كقاؿ حديث حسف  ،كصححو ابف حباف.
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ُ
اس َو َب ٌِّ َنا ٍ
ت
ض َ
يقكؿ اهلل عز كجؿ َ (:ش ْه ُر َر َم َ
نز َل فٌِ ِه ْالقُرْ آنُ ُه ًدى لِل َّن ِ
ان الَّذِي أ ِ
ص ْم ُه. )...
ان َف َمنْ َش ِه َد ِم ْن ُك ْم ال َّشه َْر َف ْل ٌَ ُ
مِنْ ْال ُهدَى َو ْالفُرْ َق ِ
ٌِن آ َم ُنوا ُك ِت َ َعلَ ٌْ ُك ْم
كفي قكلو تعالى محددا الصياـ بأياـ معدكدة ٌَ (:اأَ ٌُّ َها الَّذ َ
َ
ان ِم ْن ُك ْم َمرٌ ً َ
ص ٌَا ُم  ...أٌََّامًا َمعْ ُدو َدا ٍ
َّام أ ُ َخ َر) .
ال ِّ
ت َف َمنْ َك َ
ِ
ضا أ ْو َعلَى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌة مِنْ أٌ ٍ
فقد جعؿ اهلل ىذا الشير :نياره لمصياـ ،مما يي ىع ِّكد اإلنساف عمى الصبر ،
كالتحمؿ طكؿ فترة ىنيىار رمضاف ،كجعؿ لىٍيمىو لمدعاء كاالستغفار كالصبلة هلل تعالى.
يقكؿ  في فضؿ شير رمضاف ( :إذا دخؿ شير رمضاف  ،فتحت أبكاب

السماء  ،كغمقت أبكاب جينـ  ،كسمسمت الشياطيف) .

كذلؾ يكجد في شير رمضاف أفضؿ ليمة عمى االطبلؽ كىي ليمة القدر التي
ىي أفضؿ مف ألؼ شير (:لَ ٌْلَ ُة ْال َق ْد ِر َخ ٌْ ٌةر مِنْ أَ ْل ِ َشه ٍْر) .
كؿلعشر األكاخر مف رمضاف زيادة في اؿفضؿ عمى ٌأكلو ك ٍأكسطو ،كذلؾ
لكجكد ليمة القدر فيوا.
كجعؿ الخركج مف ىذا الشير بفرحة العيد ،عيد الفطر في يكـ كامؿ
المسمـ كف بعد أدائيـ فريضة الصكـ .كيأتي تاريخ عيد الفطر في

شكاؿ.

 ،يفرح

األكؿ مف شير

كما أف اهلل تعالى ىي َّسر عمى المسمميف الذيف يككف ليـ األعذار في اإلفطار في
َ
َّام أ ُ َخ َر ) " .فالؽضاء غير
رمضاف  ،بأف يعيدكا ما أفطركه بعد رمضاف َ ( ،ف ِع َّدةٌة مِنْ أٌ ٍ
تعجيؿ اؿقضاء
مقيد بزمف معيف ،فيقع في أم يكـ مف أياـ السنة .كلكف يندب

كتتابعو.
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أخرجو البخارم  /كتاب الصياـ/باب ىؿ يقاؿ رمضاف أك شير رمضاف/رقـ / 1899ص.390
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ب .صكـ النكافؿ:
تعالى،س َّف
كلفضؿ الصكـ ،كثكابو العظيـ عند اهلل
ى

ق:
أخرل مكزعة طكاؿ العاـ مف أىـ ا

لنا الرسكؿ  الصياـ في أياـ

 .1صياـ ستة أياـ مف شكاؿ .كمما كرد في فضميا( :عف أبي أيكب األنصارم
رضي اهلل عنو أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ  :مف صاـ رمضاف ثـ أتبعو

ستا مف شكاؿ كاف كصياـ الدىر) .
 .2صياـ األياـ البيض كىي

 15 – 14 – 13مف كؿ شير قمرم.

كما في

الحديث(:عف قتادة بف ممحاف قاؿ :كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يأمرنا أف

نصكـ البيض :ثبلث عشرة كأربع عشرة كخمس عشرة كقاؿ ىي كييئة الدىر) .

 .3صياـ االثنيف كالخميس مف كؿ أسبكع ..عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت عف
صياـ الرسكؿ ( :كاف يتحرل صياـ االثنيف كالخميس) .

 .4صياـ يكـ عرفة  :سئؿ رسكؿ اهلل  عف صكـ يكـ عرفة فقاؿ ( :يي ىكفر السنة
الماضية كالباقية) .
 .5صياـ يكـ كافطار يكـ :كىك صياـ داكد عميو السبلـ( :عف عبد اهلل بف عمرك
رضي اهلل عنيما عف النبي  قاؿ :صـ مف الشير ثبلثة أياـ ،قاؿ :أطيؽ أكثر مف

أخرجو مسمـ  /كتاب الصياـ  /باب استحباب صياـ ستة مف شكاؿ  /ج / 2ص .822
فتح البارم /كتاب الصياـ  /باب صياـ البيض /ج/4ص 226كقاؿ صححو ابف حباف ،كاخرجو أبك داكد/باب
في صكـ الثبلث مف كؿ شير/رقـ/2449ج / 2ص.328
أخرجو ابف ماجة /كتاب الصياـ/رقـ/ 1739ج  / 1ص ،553كأخرجو أحمد في مسنده/رقـ/24628ج/ 6

ص.89

أخرجو مسمـ /باب استحباب صياـ ثبلثة أياـ مف كؿ شير كيكـ عرفة /رقـ / 1162ج  /2ص.819
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ذلؾ ،فما زاؿ حتى قاؿ :صـ يكما كأفطر يكما ،فقاؿ :اق أر القرءاف في كؿ شير ،إني
أطيؽ أكثر ،فما زاؿ حتى قاؿ:في ثبلث) .

 .6صياـ يكـ عاشكراء (العاشر مف محرـ)( :عف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ:
قدـ النبي  المدينة فرأل الييكد تصكـ يكـ عاشكراء فقاؿ :ما ىذا؟ قالكا:ىذا يكـ
صالح ،ىذا يكـ نجى اهلل بني إسرائيؿ مف عدكىـ فصامو مكسى ،قاؿ " :فأنا أحؽ

بمكسى منكـ " فصامو كأمر بصيامو. ).

 .7كىناؾ أياـ منيي عف صياميا ،ؾيكـ عيد الفطر ،كيكـ عيد األضحى( ،عف أبي
عبيد قاؿ :شيدت العيد مع عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو فقاؿ :ىذاف يكماف نيى
رسكؿ اهلل  عف صياميما :يكـ فطركـ مف صيامكـ،كاليكـ اآلخر تأكمكف فيو مف
نسككـ) .

كىكذا نجد الصياـ في شير رمضاف المبارؾ ،كصياـ النكافؿ عمى مدار
السنة أك الشير أك األسبكع بما يناسب قدرة المسمـ كطاقتو .ككأف اهلل سبحانو في
تشريعو لنا ،أك الرسكؿ عميو السبلـ في سنو لمسنف ،يريدكف مف المسمـ أف يبقى في

حالة اتصاؿ مباشر مع ربو سبحانو في أم عبادة يراىا تناسبو في قدرتو ككقتو.
 .5الزكاة:
فريضة الزكاة ىي الركف الثالث مف أركاف اإلسبلـ،

كترتبط بالزمف كذلؾ

عندما اشترط اإلسبلـ حمكؿ الحكؿ عمى الماؿ لتجب فيو الزكاة.

أخرجو البخارم  /كتاب الصياـ  /باب صكـ يكـ كافطار يكـ  /رقـ / 1978ص.407
أخرجو البخارم  /كتاب الصياـ  /باب صكـ يكـ عاشكراء  /رقـ / 2004ص.411
أخرجو البخارم  /كتاب الصياـ  /باب صكـ يكـ الفطر /رقـ / 1990ص.409
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كمما كرد في ذلؾ( :عف ابف عمر قاؿ ":مف استفاد ماال فبل زكاة فيو حتى
يحكؿ عميو الحكؿ " ،كقد ركل غير كاحد مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ
أف ال زكاة في الماؿ المستفاد حتى يحكؿ عميو الحكؿ) .

كمف الصدقات المرتبطة بزمف محدد :زكاة الفطر ،كالتي يجب أف تؤدل
خبلؿ شير رمضاف،إلى ما قبؿ صبلة العيد ،كاذا أخرجت بعد ىذا الكقت فيي
صدقة تطكع كليس صدقة فطر.
(عف ابف عمر رضي اهلل عنيما قاؿ  :فرض رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
زكاة الفطر صاعا مف تمر ،أك صاعا مف شعير عمى العبد كالحر ،كالذكر كاألنثى

كالصغير كالكبير مف المسمميف  ،كأمر بيا أف تي ىؤَّدل قبؿ خركج الناس إلى الصبلة) .
 .6الحج:

كجاءت فريضة الحج الركف الخامس مف أركاف اإلسبلـ ،كالتي تحددت في كقت
معمكـ ،يقكؿ اهلل عز كجؿ ْ (:ال َح ُّج أَ ْش ُه ٌةر َمعْ لُو َم ٌة
ات) .
كمف أىمية الحج بجعمو في كقت كاحد محدد ،كفي مكاف كاحد كذلؾ ،حيث
يجتمع المسممكف مف جميع أصقاع األرض عمى صعيد عرفات ،كىك بمثابة مؤتمر
جامع ليـ ،يجب أف يستغمكا ىذا المكسـ المبارؾ لممشاكرة كالتباحث في شؤكف

المسميف كىمكميـ...

كىكذا نجد كيؼ أنو في تشريع العبادات عمى مختمؼ أنكاعيا ،كاختبلؼ
تكزيعيا عمى مدار العاـ  ،تجعؿ المسمـ عمى تكاصؿ مع ربو كنفسو كالمسمميف ،كبما
في ذلؾ مف دكرات ركحية لممسمـ ،منيا اليكمي كاألسبكعي كالشيرم كالسنكم

كالعمرم...

أخرجو الترمذم/كتاب الزكاة/باب ما جاء ال زكاة عمى الماؿ المستفاد حتى يحكؿ عميو الحكؿ /ج/3ص.26

أخرجو البخارم  /كتاب الزكاة  /باب فرض صدقة الفطر/رقـ  /1503ص.313
سكرة البقرة  /اآلية .197
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المطمب الثاني :تنظيـ الشرع لمكقت في مجاؿ المعامالت كالسمككيات:
كفي مجاؿ تعامؿ الناس مع بعضيـ البعض نظـ الشرع األحكاـ التي تكفؿ

حؼظ الناس عمى أكقاتيـ ،ككجييـ لحسف استغبلؿ األكقات كتكفيرىا كذلؾ.
ا

كأستعرض في ىذا المطمب أىمية الكقت  ،في معاممة كسمكؾ اإلنساف في حياتو
المحاسب عمييا ،كال أريد استعراض التفصيؿ الفقيي لذلؾ ،ألف ىذا لو مصادره

كمراجعو المعركفة.

كالمجاالت التي يككف فييا أىمية كتأثير لمكقت عمى تعامؿ الناس،

الشرع فى َّ
كجو الناس إلييا ليحترمكىا
المجاالت ىي :

كالتي تى ىد َّخؿ

 ،أك يتقيدكا بيا كبالتالي يمتزمكا بيا،

كىذه

 .1في المعامالت االجتماعية :لمزمف أثر كبير كدكر في كثير مف المعامبلت

االجتماعية ،أذكر بعضا منيا عمى سبيؿ األمثمة ،ال عمى سبيؿ الشرح كالتفصيؿ.

أ .الزكاج :إف لمزمف دك انر كبي انر في أحكاـ الزكاج كالطبلؽ ،كمف أحكاـ الزكاج اشتراط
اإلسبلـ في الزكاج بأف يككف مؤبد ان كال يككف مؤقتان بزمف معيف ،كلذلؾ حرـ ما يسمى

بزكاج المتعة كالذم يككف لفترة محددة مف الزمف .كلعؿ مف أىـ الحكـ لتحريـ زكاج
المتعة ،أنو ال يتحقؽ معنى الزكاج كىدفو ،مف إيجاد االستقرار كالمكدة كالمحبة،

كرعاية كتربية لبلطفاؿ الذيف سيكلدكف في ىذه األسرة غير المستقرة.

(عف عمي بف أبي طالب قاؿ  :أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ نيى عف يمتٍ ىعة
الح يمر اإلنسية) .
النساء يكـ خيبر  ،كعف أكؿ لحكـ ي

أخرجو مسمـ  /كتاب النكاح  /باب نكاح المتعة /رقـ /1407ج/2ص.1022
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ب .العدة كالرجعة :أىقَّت اإلسبلـ العدة لممرأة ،بأف حددىا بفترة زمنية محددة ،حتى ال
كما أنو

ظمـ عمى المرأة ،سكاء كانت العدة لممطمقة أك المتكفى عنيا زكجيا،
يقع ه
جعؿ في العدة لمرجؿ المطمؽ أف يراجع زكجتو خبلليا دكف عقد أك مير أك رضاىا،
فإذا تجاكز ىذه الفترة أصبح الطبلؽ بائنا بينكنة صغرل .قاؿ تعالى في شأف
الرجعةَ (:و ُبعُولَ ُتهُنَّ أَ َح ُّق ِب َر ِّدهِنَّ )  .كيقكؿ تعالى في شأف العدة لممتكفى عنيا

ُون أَ ْز َواجً ا ٌَ َت َربَّصْ َن ِب َنفُسِ ِهنَّ أَرْ َب َع َة أَ ْشه ٍُر َو َع ْشرً ا )
ٌِن ٌُ َت َو َّف ْو َن ِم ْن ُك ْم َو ٌَ َذر َ
زكجياَ (:والَّذ َ
.
ج .الحمؿ كاإلرضاع  :أما الحمؿ فأغمب ما عميو النساء أف فترة الحمؿ ىي تسعة
أشير ،كأقميا ستة أشير ،كفترة الرضاع الطبيعي ىي حكالف كامبلف ،يقكؿ اهلل عز
ْن) .
ون َشهْرً ا)  .كقاؿ تعالىَ (:و ِف َ
صال ُ ُه َث َال ُث َ
كجؿَ (:و َح ْمل ُ ُه َو ِف َ
صال ُ ُه فًِ َعا َمٌ ِ
د .الكصية كالميراث :كىذاف األمراف مرتبطاف بالزمف ،بحيث ال يتـ إجرائيما إال بعد
مكت الشخص ،فالكصية(:ىي تمميؾ مضاؼ إلى ما بعد المكت بطريؽ التبرع)
فبل يستحؽ المكصى لو الكصية إال بعد مكت المكصي( .عف ابف عمر أف رسكؿ

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ  :ما حؽ امر و
ئ مسمـ لو شيء يي ًريد أف ييكصي فيو ،
يبيت ليمتيف إال ككصيتو مكتكبة عنده) .
الم ىكِّرث.
أما الميراث فيستحقو الكرثة بعد ىم ٍكت ي
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،

 .2في المعامبلت المالية:
أَّ .
الد ٍيف :كقد بيف لنا القرءاف الكريـ أىمية كتابة الديف بيف المتداينيف ،كتحديده
ٌِن
بأجؿ ،كذلؾ منعا لمخصكمة كالنزاع بيف المسميف ،يقكؿ اهلل عز كجؿ ٌَ (:اأَ ٌُّ َها الَّذ َ
ْن إِلَى أَ َج ٍل ُم َس ًّمى َفا ْك ُتبُوهُ ) .
آ َم ُنوا إِ َذا َت َدا ٌَن ُت ْم ِب َدٌ ٍ
ب .البيع :كىك مف العقكد كالذم يؤثر فيو الزمف فيجعمو صحيحا أك فاسدا( ،كالشرط
المتعمؽ بالزمف ىك التكقيت ،كىك أف يؤقت البيع بمدة لشير مثبل ،فيذا البيع فاسد،
كما اتفؽ الفقياء عمى أنو ال يجكز إبراـ عقد بيع كقت النداء لصبلة الجمعة)..
ٌِن آ َم ُنوا إِ َذا ُنودِي لِلص ََّال ِة مِنْ ٌَ ْو ِم ْال ُج ُم َع ِة َفاسْ َع ْوا إِلَى
يقكؿ اهلل عز كجؿ ٌَ (:اأَ ٌُّ َها الَّذ َ
هللا َو َذرُوا ْال َبٌ َْع) .
ِذ ْك ِر َّ ِ

،

فأحؿ اهلل تعالى البيع بشركطو كأركانو التي بينيا لنا شرعنا الحنيؼ ،مما يكفؿ
إقامة تجارة رابحة بالحبلؿ ،ال يتضرر منيا الفرد كال الجماعة ،ألف تشريعات أحكاـ
اإلسبلـ قائمة عمى حفظ مصمحة الفرد كالجماعة ،دكف أف تطغى مصمحة عمى
أخرل ،بتحقيؽ التكازف بينيما ،كاف حدث أف قدمت مصمحة الجماعة عمى الفرد ،فإف

الفرد يعكض بما خسره...

ج .االحتكار( :ىك حبس األقكات كغيرىا تربصا لمغبلء عمى كجو يضر بالناس ،كىك
محظكر إجماعا)  .كالدليؿ قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :مف احتكر فيك

خاطئ) .
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د .ربا األجؿ :كىك ربا النسيئة( :كىك السمؼ مع الزيادة عمى المقدار األصمي،
كاإلنظار في مقابؿ ذلؾ .كاتفؽ الفقياء عمى تحريـ ىذا النكع مف الربا)
تعالىَ (:وأَ َح َّل َّ
هللا ُ ْال َبٌ َْع َو َحرَّ َم الرِّ َبا) .

 .قاؿ اهلل

كاف ما نشاىده مف تعامؿ األغنياء كالبنكؾ مف استغبلؿ حاجات الناس
ليقرضكىـ بربا كالتي جممكا اسميا بالفكائد ،ما ىك إال لمتحايؿ عمى الناس ،كلقد أدل
إلى مشكبلت اقتصادية كثيرة عمى مستكل األفراد كالجماعات كالدكؿ كالعالـ أجمع،
مثؿ التضخـ كاعبلف اإلفبلس ،كذلؾ نتيجة تراكـ الديكف الربكية ،خاصة عمى الدكؿ،
كمنيا العربية كاإلسبلمية ،مما أدل إلى تقييد ىذه البمداف في سياساتيا كاقتصادىا

كصناعاتيا كتجارتيا كمكاردىا...

عامؿ الزمف في العبادات كالمعامبلت  /د.محمد الطاىر الرزقي /ص.65
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 .3في السمكؾ:
مف حرص ديننا عمى الكقت كاالستفادة منو ،كجو المسمـ مف خبلؿ سمككو مع
نفسو كاآلخريف أف يككف محافظا عمى كقتو ككقت غيره ،فبل ييدره في غير فائدة.
ألف المتضرر مف ذلؾ إنما ىي مصالح الفرد كالجماعة ،كمف ثـ األمة المسممة

كالمجتمع المسمـ .كمف أمثمة ذلؾ:

بالك ٍعد :إف اإلسبلـ حيف ألزـ المسمـ بالكفاء بالكعد ،ما كاف ذلؾ إال حفاظا
 .1الكفاء ى
منو عمى أكقات الناس ،بحيث ال تضيع فيما غير فائدة ،كليحسف الناس استغبلؿ
أكقاتيـ .كلك نظرنا إلى مضيعات الكقت لكجدنا مف أىميا انتظار الناس بعضيـ
بعض ،كعدـ ا حتراميـ لممكاعيد كحفاظيـ عمييا ،سكاء كاف ذلؾ في انتظار مكعد أك
ان

لقاء مع إنساف آخر أك في العيادات أك إلنجاز المعامبلت أك في المصارؼ … الخ.
كمف ىنا اعتبر اإلسبلـ أف الذم يخمؼ كعده باستمرار ،ما ذلؾ إال عبلمة

مف عبلمات النفاؽ ،كما كرد في الحديث محذ ار مف ىذه الخصاؿ( :عف عبد اهلل بف
عمرك قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:أربع مف كف فيو كاف منافقا
خالصا  ،كمف كانت فيو خمة منيف كانت فيو خمة مف نفاؽ حتى يدعيا ،إذا حدث

كذب ،كاذا عاىد غدر ،كاذا كعد أخمؼ ،كاذا خاصـ فجر) .

 .2نظاـ الحياة اليكمي لممسمـ :إف تكجيو اإلسبلـ لممسمـ في عمؿ يكمو لىيي ىك أكبر
دليؿ عمى حرص ديننا عمى كقت كعمر اإلنساف  ،ككيؼ يرضى اإلنساف أف يمر
عميو دقيقة أك ساعة دكف أف يحصؿ فييا عمى منفعة دنيكية أك دينية.

كلك نظرنا إلى نظاـ الحياة اليكمي لممسمـ ،كذلؾ مف خبلؿ بعض الفصكؿ
في أميات الكتب اإلسبلمية ،أك مف خصص ليا كتبا بعينيا ،عمؿ اليكـ كالميمة...
الخ ،لكجدنا التكجييات الرائعة لكؿ فئات الناس المختمفة :العالـ كالعامؿ كالحاكـ

أخرجو البخارم  /كتاب اإليماف /باب عبلمة المنافؽ  /رقـ  / 34ص.21
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كطالب العمـ ،..بؿ لعؿ ما قرأناه كبينت جزءا منو في أقكاؿ العمماء  ،كأشعار
الشعراء في ىذا الفصؿ.

كمف الميـ أف نشير إلى كيفية تنظيـ المسمـ لنياره كليمو ،باستغبللو لعبادة
مفركضة أك نافمة ،كبيف أداء عمؿ مشركع لكسب رزؽ  ،أك لطمب عمـ  ،أك لراحة

البدف أك غيره مف أعماؿ الدنيا المباحة.

ار َم َعا ًشا) .
يقكؿ اهلل عز كجؿَ (:و َج َع ْل َنا َن ْو َم ُك ْم ُس َبا ًتا َو َج َع ْل َنا ال َّن َه َ
كلقد بيف لنا عمماؤنا األفاضؿ فضؿ أف يككف لممسمـ كرده اليكمي مف الذكر ،
كتبلكة القرآف كصبلة النافمة كالقراءة ...كجاء في كتاب مختصر منياج القاصديف:
(فصؿ في اختبلؼ األكراد باختبلؼ األحكاؿ :السالؾ لطريؽ اآلخرة ال يخمك مف ستة
أحكاؿ:

 .1العابد :كىك المنقطع عف األشغاؿ كميا إلى التعبد ،كقد تختمؼ أحكاؿ المتعبديف
مف السمؼ ،فمنيـ مف كاف يغمب عمى حالو التبلكة حتى يختـ في يكـ ختمة ،ككاف
فييـ مف يكثر التسبيح ،أك الصبلة أك الطكاؼ بالبيت .فإف قيؿ :فما األكلى أف
يصرؼ إليو أكثر األكقات مف ىذه األكراد؟ فعمـ أف قراءة القرآف في الصبلة قائما مع
التدبر يجمع الجميع ،..كاألفضؿ يختمؼ باختبلؼ حاؿ الشخص ،فمينظر الشخص
ما يراه أشد تأثي ار فيو فميكاظب عميو ،فإذا أحس بممؿ انتقؿ إلى غيره.

 .2العالـ :الذم ينتفع الناس بعممو بفتكل أك تدريس أك تصنيؼ ،فترتيبو لؤلكراد
يخالؼ ترتيب العابد ،فإنو يحتاج إلى المطالعة كالتصنيؼ ،فإف اسغرؽ األكقات في
ذلؾ فيك أفضؿ ما يشتغؿ بو بعد المكتكبات ،كاألكلى بالعالـ أيضا أف يقسـ أكقاتو،

ألف استغراؽ األكقات في العمـ ال تصبر عميو النفس.

سكرة النبأ  /اآليات .11-9
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 .3حاؿ المتعمـ :فإف التعمـ أفضؿ مف التشاغؿ باألذكار كالنكافؿ ،كحكـ المتعمـ حكـ
العالـ في ترتيب األكراد ،لكنو يشتغؿ باالستفادة ،...كاف كاف مف العكاـ كاف حضكره

مجالس الذكر كالعمـ كالكعظ.

 .4الكالي :مثؿ اإلماـ ،كالقاضي ،أك المتكلي لمنظر في أمكر المسمميف ،فقيامو
بحاجات المسمميف كأغراضيـ عمى كفؽ الشرع كقصد اإلخبلص أفضؿ مف
األكراد ،..فينبغي أف يقتصر في النيار عمى المكتكبات ثـ يستفرغ باقي الزماف
لقضاء حكائج الناس ،كيقنع بأكراد الميؿ.

 .5المحترؼ :كىك محتاج إلى الكسب لو أك لعيالو ،فميس لو أف يستغرؽ الزمف في
التعبد ،بؿ يجتيد في الكسب مع دكاـ الذكر ،فإذا حصؿ لو ما يكفيو عاكد األكراد.

 .6المتعمؽ بمحبة اهلل سبحانو :فيذا ًكٍريده بعد المكتكبات حضكر القمب مع اهلل
تعالى ،كينبغي أف يداكـ عمى األكراد لقكؿ النبي  " :أحب العمؿ إلى اهلل تعالى
أدكمو كاف قؿ " ) .

كىكذا نجد أنو لكؿ إنساف عممو كانشغالو ،كلكف يجب أف ال يخمك حاؿ المسمـ
مف صمتو باهلل عز كجؿ ،ألنو باتصالو مع ربو بذكر أك غيره يستحؽ أف يككف اهلل
معو يعينو كيسدد خطاه ،سكاء كاف ذلؾ في طمب عمـ أك سعي أك أم عمؿ مف

أعماؿ الدنيا.

.

ض ْن ًكا )
ض َعنْ ِذ ْك ِري َف ِنَّ لَ ُه َمعٌِ َش ًة َ
كلذا نجد اهلل سبحاف يقكؿ َ (:و َمنْ أَعْ َر َ
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كال ننسى مباركة اهلل تعالى لكقت اإلنساف في عمره إذا ما قدـ عمبل نافعا،

كصمة رحـ كبر لمكالديف...

(عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ سمعت رسكؿ اهلل
ي ٍبسط لو في رزقو كأف ي ٍنسأ لو في أثره ىف ٍمي ً
صؿ رحمو) .
ى
ي ى
ي ى

 يقكؿ:مف سره أف

أخرجو البخارم /كتاب األدب /باب مف بسط لو في الرزؽ بصمة الرحـ /رقـ /5985ص.1237
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المطمب الثالث :تفاضؿ الكقت :
كنت قد بينت عند خصائص الكقت أف اإلنساف يستطيع أف يدرؾ قيمة كقتو
كعمره بقدر ما يستفيد منو ،كبقدر ما م غتنمو كينتج فيو ،كلذلؾ يقكؿ اإلنساف أف
يكمي ىذا كاف مميئان باألعماؿ كاإلنجازات  ،كأف فترة عمرم في كذا ىي أفضؿ
األكقات ….

إضافة إلى أف كقت إنساف أغمى كأثمف مف كقت إنساف آخر ..كىكذا .إذف
تفاضؿ األكقات يتفاكت كيختمؼ مع كقت اإلنساف نفسو ،كبيف إنساف آخر ،ككذلؾ

بيف أمة كأخرل كزمف كآخر...

كمف ىنا يتبيف لي أف ىناؾ أسبابان في تفاضؿ الكقت ترجع إلى ما يمي:
 .1السبب الشرعي :كأقصد بو أف تككف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كتعاليميا ىي
مصدر تفاضؿ األكقات مف كقت آلخر ،أك مف يكـ آلخر أك مف شير آلخر

كىكذا...

كلذلؾ نجد في الشرع أنو خص أزمانا معينة بالبركة أك مضاعفة األجر فيو،
أك يشعر برحمة اهلل فيو ،كما جعؿ مكاسـ معينة لمطاعة كالعبادة كالتقرب إلى اهلل

تعالى.

ض يؿ كؿ كقت ٌبَّينو لنا ديننا اإلسبلمي ،لما
كمف باب بياف أفضؿ األكقات  ،كفى ٍ
خصو اإلسبلـ بأداء عبادات معينة فيو  ،مستدلة عمى ذلؾ باألدلة كالشكاىد القرآنية

كالنبكية .
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فضائؿ بعض األكقات :
أ .مف الساعات:
ال َع ْش ٍر
 " .1ساعات الفجر :كلعؿ قى ىسـ اهلل تعالى بالفجر في قكلوَ ( :و ْال َفجْ ِر َ ،ولَ ٌَ ٍ
) ؿدليؿ عمى بركة كفضؿ ىذا الكقت  ،لما فيو مف أدا ء صبلة الفجر ،كاجتماع
مبلئكة الميؿ كمبلئكة النيار.

َ
ُون )"  ،كفي قكلو
ار ُه ْم ٌَسْ َت ْ ِفر َ
 .2أما كقت السحر :فيقكؿ اهلل عز كجؿ ( َو ِب ْاألسْ َح ِ
تعالى (:إِ َّنا أَرْ َس ْل َنا َعلٌَ ِْه ْم َحاصِ بًا إِ َّال آ َل لُو ٍ َنجَّ ٌْ َنا ُه ْم ِب َس َح ٍر )  ،ففي ىذا الكقت فيو
البركة حيث يتميز أىؿ اإليماف كالصبلح بإحياء ىذه الفترة مف الميؿ  ،كالجزء األخير

أف ىن َّجى اهلل تعالى
يحيكنو بالصبلة كالدعاء كاالستغفار ،كما أف مف فضؿ ىذا الكقت ٍ
آؿ لكط عميو السبلـ مف اؿعذاب كاليبلؾ الكاقع عمى قكمو نتيجة تكذيبيـ لو.
ل ما يككف فيو ذىف اإلنساف  ،خاصة بعد أف يككف قد أراح
كا َّف كقت السحر أصؼ

اإلنساف نفسو بنكـ  ،فما عميو إال أف يغتنمو خاصة في الحفظ كالفيـ .

 .3البككر في كؿ يكـ  ،كيدعك النبي  بقكلو":الميـ بارؾ ألمتي في بككرىا " .
كفي الحديث عف فاطمة بنت محمد صمى اهلل عميو كسمـ،رضي اهلل عنيا
قالت" :مر بي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كأنا مضطجعة متصبحة فحركني
برجمو،ثـ قاؿ:يا بنية قكمي اشيدم رزؽ ربؾ كال تككني مف الغافميف ،فإف اهلل عز
كجؿ يقسـ أرزاؽ الناس ما بيف طمكع الفجر إلى طمكع الشمس " .

سكرة الفجر /اآليات . 2-1
سكرة الذاريات /اآلية .18
سكرة القمر /اآلية .34
أخرجو الترمذم/باب ما جاء في التبكير بالتجارة/رقـ/1212ج/3ص 517كابف حباف في صحيحو،كقاؿ

الترمذم حديث حسف
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عبد مسمـ
 .4ساعة الجمعة :حيث قاؿ  بعد ذكر الجمعة( :فيو ساعة ال يكافقيا ه
كىك قائـ يصمي يسأؿ اهلل تعالى شيئا إال أعطاه إياه) .
ب .الميالي :فمف أفضؿ الميالي ليمة القدر  ،لقكلو تعالى  (:لَ ٌْلَ ُة ْال َق ْد ِر َخ ٌْ ٌةر مِنْ
أَ ْل ِ َشه ٍْر ) ،كالعشر األكاخر مف رمضاف  ،ك فييف تطمب ليمة القدر  ،كفي
الحديث  ( :كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يجتيد في العشر األكاخر مف

رمضاف ما ال يجتيد في غيرىا )

.

منيا:
ج .األياـ :كأما األياـ الفاضمة :ؼ
 .1يكـ عرفة  .2،يكـ عاشكراء .3 ،يكـ الجمعة .4 ،كيكما العيد .5 ،األياـ
المعمكمات كىي عشر مف ذم الحجة .6 ،األياـ المعدكدات كىي أياـ التشريؽ.7 ،
كمف فكاضؿ األياـ في األسبكع :يكـ االثنيف كالخميس

 .كمف األدلة عمى ذلؾ (:

قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  :ثبلث مف كؿ شير  ،كرمضاف إلى رمضاف
 ،فيذا صياـ الدىر كمو  ،صياـ يكـ عرفة أحتسب عمى اهلل أف يكفر السنة التي
قبمو كالسنة التي بعده  ،كصياـ يكـ عاشكراء أحتسب عمى اهلل أف يكفر السنة التي
قبمو )

 ،كمف األدلة عمى يكـ عاشكراء  ( :عف ابف عباس قاؿ  :قدـ النبي

المدينة كالييكد تصكـ يكـ عاشكراء " :ما ىذا اليكـ الذم تصكمكنو ؟  " ،قالكا  :ىذا
يكـ عظيـ  ،أنجى اهلل فيو مكسى  ،كأغرؽ فرعكف فيو  ،فصامو مكسى شك ار  ،فقاؿ

رسكؿ اهلل  " :فنحف أحؽ بمكسى منكـ " فصامو رسكؿ اهلل كأمر بصيامو )

.

 .4كمف األشير:

أخرجو البخارم /كتاب الجمعة/باب الساعة التي في يكـ الجمعة /رقـ/ 935ص.196
سكرة القدر  /اآلية . 2
أخرجو مسمـ /كتاب الصبلة /ج / 2ص. 832

أخرجو مسمـ /كتاب الصياـ  /باب استحباب صياـ ثبلثة أياـ مف كؿ شير /..رقـ/1162ج / 2ص818
أخرجو البخارم /كتاب الصياـ  /باب  /ج/ 2ص. 251
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 .1شير رمضاف المبارؾ :فيك أفضؿ شيكر السنة عمى االطبلؽ :كما كرد في
ُ
نز َل فٌِ ِه ْالقُرْ آنُ )  .كمف أحاديث
ض َ
فضمو :قكلو تعالى َ (:ش ْه ُر َر َم َ
ان الَّذِي أ ِ
الرسكؿ  ( :مف صاـ رمضاف إيمانا كاحتسابا غفر لو ما تقدـ مف ذنبو) .

 .2األشير الحرـ :حيث حرـ اهلل فييا القتاؿ ،إال رد العدكاف عف المسمميف بالمثؿ،
هللا ْاث َنا
ُور عِ ْن َد َّ ِ
كىي :رجب ،محرـ ،ذك القعدة كذك الحجة .قاؿ تعالى  (:إِنَّ عِ َّد َة ال ُّشه ِ
ض ِم ْن َها أَرْ َب َع ٌةة ُح ُر ٌةم ) .
هللا ٌَ ْو َم َخلَ َق ال َّس َم َاوا ِ
َع َش َر َشهْرً ا فًِ ِك َتا ِ َّ ِ
ت َو ْاألَرْ َ
كمف أمثمة األكقات المكركه أداء العبادات فييا:
 .1كقت شركؽ الشمس كغركبيا .عف ابف عمر رضي اهلل عنو قاؿ (:قاؿ
رسكؿ اهلل  ال تى ىح َّرٍكا بصبلتكـ طمكع الشمس كال غركبيا) .

 .2كقت الزكاؿ  ،كىك الكقت الذم تككف الشمس عمكدية في كسط السماء ،ثـ
تبدأ باالنحراؼ.

عف أبي ذر  " :قاؿ :أذف مؤذف النبي  الظير فقاؿ :أبرد أبرد ،أك قاؿ
انتظر انتظر ،كقاؿ :شدة الحر مف فيح جينـ فإذا اشتد الحر فأبردكا عف الصبلة

حتى رأينا فيء التمكؿ " .

 .3بعد صبلة الفجر إلى طمكع الشمس .ففي الحديث( :عف ابف عمر رضي
اهلل عنيما أف رسكؿ اهلل  قاؿ " :ال يتحرل أحدكـ فيصمي عند طمكع الشمس

كال عند غركبيا ") .

سكرة البقرة  /اآلية .185
أخرجو البخارم  /كتاب الصياـ /باب صكـ رمضاف احتسابا  /رقـ /38ص.21
سكرة التكبة  /اآلية .36
أخرجو البخارم  /كتاب الصبلة  /باب الصبلة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس  /رقـ  / 582ص.131
أخرجو البخارم  /كتاب الصبلة  /باب اإلبراد في الظير في شدة الحر  /رقـ  / 553ص .123
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ْ .بعد صبلة العصر إلى غركب الشمس.
كالحكمة مف النيي عف الصبلة في ىذه األكقات الثبلثة األكلى

ما كرد في

اؿحديث( :عف عمرك بف عبسة قاؿ  :يا نبي اهلل أخبرني عما عممؾ اهلل كأجيمو ،
أخبرني عف الصبلة قاؿ  : صؿ صبلة الصبح  ،ثـ أقصر عف الصبلة حتى تطمع
طميع حيف تطمع بيف قرىن ٍي شيطاف  ،كحينئذ يسجد ليا
الشمس حتى ترتفع  ،فإنيا تى ٍ
الكفار  ،ثـ صؿ فإف الصبلة مشيكدة محضكرة حتى يستقؿ الظؿ بالرمح  ،ثـ
أقصر عف الصبلة  ،فإنو حينئذ تسجر (تكقد) جينـ  ،فإذا أقبؿ الفيء فصؿ فإف
الصبلة مشيكدة محضكرة حتى تصمي العصر ،ثـ أقصر عف الصبلة حتى تغرب
الشمس فإنيا تغرب بيف قرني شيطاف  ،كحينئذ يسجد ليا الكفار)
إما التشبو بالكفار ،أك لككف الزكاؿ كقت غضب .

 ،فالحكمة ىي

كلقد ثبت في السنة النبكية النيي عف الصبلة في أكقات خمسة :ففي
اؿحديث( :عف عقبة بف عامر الجيني ":ثبلث ساعات كاف الرسكؿ

 ينيانا أف

نصمي فييف ،كأف نقبر مكتانا :حيث تطمع الشمس بازغة حتى ترتفع ،كحيف يقكـ قائـ
الظييرة حتى تزكؿ الشمس كحيف تتضيؼ الشمس لغركب) .

طميع الشمس ،
كالكقتاف اآلخراف ففي اؿحديث ( :ال صبلة بعد الصبح حتى تى ٍ
 .نفيـ مف ىذه األحاديث أف األكقات

كال صبلة بعد العصر حتى تغيب الشمس)

التي يكره فييا الصبلة مف اليكـ ىي  :ما بعد صبلة الفجر إلى شركؽ الشمس ،
كأثناء شركؽ الشمس إلى أف ترتفع قدر رمح  ،كعند الزكاؿ كقت الظير  ،كبعد
صبلة العصر إلى غركب الشمس  ،كأثناء غركبيا .
 .2العامؿ الطبيعي :كىك الذم يخضع لمسنف اإلليية ،بحيث يتفاضؿ كقت عف و
كقت
آخر بالنسبة لما يؤدل فيو مف أعماؿ ،كمف األمثمة عمى ذلؾ :في الزراعة ،حيث
أخرجو مسمـ /كتاب الصبلة  /باب إسبلـ عمرك بف عبسة  /رقـ /832ج/1ص.570
أخرجو مسمـ  /كتاب الصبلة /ج/1رقـ / 831ص.568

أخرجو البخارم  /كتاب الصبلة  /باب ال يتحرل الصبلة قبؿ غركب الشمس  /رقـ  / 586ص .131
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يناسب كقت الصيؼ مثبل لزراعة نبات ما بينما ال يناسب زراعتو في الشتاء كىكذا.
كمف ذلؾ مدل استعداد الناس كقبكليـ لمتعميـ ،فقد يفقدكف ذلؾ في كقت ما فبل
ينفعيـ ما يتعممكنو خبلؿ ىذا الكقت  ،إما لًما ي ً
صىي يبيـ مف التعب كاإلرىاؽ  ،نتيجة
ى ي
ما يقكمكف بو مف أعماؿ  ،أك نتيجة الممؿ كالحالة النفسية التي يككنكف عمييا ،كلذلؾ
كرد عف ابف مسعكد( :كاف النبي  يتخكلنا بالمكعظة في األياـ كراىة السآمة عمينا)
 ،فبل يمكف أف نمقي عمى الناس عمما كىـ عمى غي استعداد نفسي كجسمي كعقمي
لو  .كمنو أيضا تأثير الفصكؿ كأجكائيا عمى الناس كعمميـ كجدىـ ،فيناؾ مف يؤثر
فيو الصيؼ فيكسؿ ،كمنيـ مف يؤثر فيو الشتاء فيمنعو البرد مف مزاكلة نشاط ما،

كىكذا.

 .3العامؿ البشرم :أم ما يككف لمبشر دكر في تفاضؿ الكقت ،إما بشكؿ فردم
ذاتي أك جماعي ،كمف ذلؾ :تفاضؿ كقت كعمر اإلنساف مف مرحمة إلى أخرل،
ففترة الشباب ببل شؾ ىي األكثر حيكية كنشاط كىمة كقكة ،لذلؾ جاءت كصية النبي
 بيا بحسف اغتناميا ،كقد يككف كقت أفضؿ مف كقت بدافع عادات كتقاليد مجتمع
ما ،أك نتيجة قكانيف معينة ،مثؿ :أكقات عمؿ دكائر كمؤسسات معينة ،أك تحديد
بعض أصحاب حرؼ معينة عف تنزيبلت أك مكاعيد الستقباؿ مراجعيف ،فيككف ىذا
الكقت بالنسبة لمناس عمكما ،كلبعضيـ ممف ينتفعكف بيذا اإلعبلف فرصة لتحقيؽ ما

يرغبكف.

أخرجو البخارم /كتاب العمـ  /باب ما كاف النبي يتخكليـ بالمكعظة  / ..رقـ /68ص.30
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المطمب الرابع :الزمف بيف الدنيا كاآلخرة:
إف اهلل سبحانو كتعالى عندما خمؽ كؿ مخمكؽ بطبيعة معينة  ،كيخضع لسنف
كقكانيف يسير عمييا دكف أف ىي ًحيد عنو ا ،كمف ذلؾ ىخ ٍمقيو سبحانو لمدنيا كنكاميسيا،
كلآلخرة كنكاميسيا كذلؾ.
كاهلل سبحانو عندما خمؽ اإلنساف أل جؿ معيف في ىذه الحياة الدنيا  ،ىيأه
بطبيعة تنسجـ كسنف كنكاميس الحياة الدنيا ،فإذا مات ،فإنو يككف مات بالنسبة لمحياة
الدنيا كانتقؿ إلى الحياة اآلخرة كنكاميسيا كسننيا ،كمما يدلؿ عمى ذلؾ أف اهلل سبحانو
أخبرنا في القرآف الكريـ عف المكت  ،كالقبر كاآلخرة كبما فييا مف جنة كنار ،ؼـ ىما

تى ىخَّيمنا بعقكلنا اآلف كنحف في الدنيا عف كيفية مناظر الجنة كما فييا مف ثمار كنعيـ
– كمثاؿ – فمف نستطيع أف ندرؾ ذلؾ كال نحيط بو ،كلكننا في ق اررة إيماننا كاعتقادنا
نؤمف بأف اهلل تعالى عمى كؿ شيء قدير …  ،كسيككف إدراكنا في اآلخرة يختمؼ
عف إدراكنا كاحاطتنا لما في الدنيا كاهلل تعالى أعمـ.

فما ىي كيفية اختبلؼ الكقت في الدنيا عنو في اآلخرة؟؟
 .1الخمكد في اآلخرة كالفناء في الدنيا :الكقت في الدنيا يختمؼ عنو في اآلخرة ،فما
تميزت بو الحياة اآلخرة أنيا حياة باقية خالدة ،أم الخمكد في اآلخرة حيث ال نياية
لكقتيا ،سكاء كاف ذلؾ ألىؿ النعيـ في الجنة ،أك ألىؿ العذاب في النار كذلؾ بأدلة
كثيرة كردت في القرآف الكريـ حيث كردت كممة الخمكد كمشتقاتيا  85مرة .كمما يدؿ

عمى الخمكد في اآلخرة:

ون َكا َن ْ
ت لَ ُه ْم َج َزا ًء
ك َخ ٌْ ٌةر أَ ْم َج َّن ُة ْال ُخ ْل ِد الَّتًِ وُ عِ َد ْال ُم َّتقُ َ
أ .في الجنة ( :قُ ْل أَ َذلِ َ
َومَصِ ٌرً ا ) .

سكرة الفرقاف  /اآلية .15
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( َج َزاؤُ ُه ْم عِ ْن َد َرب ِِّه ْم َج َّن ُ
ٌِن فٌِ َها أَ َب ًدا ) .
ات َع ْد ٍن َتجْ ِري مِنْ َتحْ ِت َها ْاألَ ْن َها ُر َخالِد َ
َ
ك َج َزا ُء َّ
ٌِن ) .
النالِم َ
ْن فٌِ َها َو َذلِ َ
ب .في النارَ (:ف َك َ
ار َخالِ َدٌ ِ
ان َعا ِق َب َت ُه َما أ َّن ُه َما فًِ ال َّن ِ
ك ُه ْم َخ ٌْ ُر ْال َب ِر ٌَّ ِة ) .
ٌِن آَ َم ُنوا َو َع ِملُوا الصَّال َِحا ِ
ت أُولَ ِئ َ
( إِنَّ الَّذ َ
أما الحياة الدنيا فيي فانية  ،يتـ إنياؤىا عندما يشاء اهلل ذلؾ ،يقكؿ اهلل عز
ان َو ٌَ ْب َقى َوجْ ُه َر ِّب َ ُ
اإل ْك َر ِام )  .كيقكؿ عز
كجؿُ (:ك ُّل َمنْ َعلَ ٌْ َها َف ٍ
ك ذو ْال َج َال ِل َو ْ ِ
ُون ) .
ض َو َمنْ َعلَ ٌْ َها َوإِلَ ٌْ َنا ٌُرْ َجع َ
كجؿ (:إِ َّنا َنحْ نُ َن ِر ُ ْاألَرْ َ
 .2طكؿ اليكـ في اآلخرة يختمؼ عنو في الدنيا:
كأشار القرآف الكريـ إلى ذلؾ في أكثر مف مكضع ،كقد أشرت إلى ذلؾ
في الفصؿ األكؿ عند بياف أنكاع األياـ ،كأكتفي ببياف بعض اآليات ،قاؿ تعالى(:
ٌن أَ ْل َ َس َن ٍة ) .
ان ِم ْق َدا ُرهُ َخ ْمسِ َ
َتعْ ُر ُج ْال َم َال ِئ َك ُة َوالرُّ و ُح إِلَ ٌْ ِه فًِ ٌَ ْو ٍم َك َ
ون ) .
ك َك َ ْل ِ َس َن ٍة ِممَّا َت ُع ُّد َ
( َوإِنَّ ٌَ ْومًا عِ ْن َد َر ِّب َ
ان ِم ْق َدا ُرهُ أَ ْل َ َس َن ٍة ِممَّا
ض ُث َّم ٌَعْ ُر ُج إِلَ ٌْ ِه فًِ ٌَ ْو ٍم َك َ
( ٌُ َد ِّب ُر ْاألَم َْر م َِن ال َّس َما ِء إِلَى ْاألَرْ ِ
ون ) .
َت ُع ُّد َ

سكرة البينة  /اآلية .8

سكرة الحشر  /اآلية .17
سكرة البينة /اآلية .6
سكرة الرحمف  /اآليات .27-26
سكرة مريـ  /اآلية .40
سكرة المعارج  /اآلية .4
سكرة الحج  /اآلية .47

سكرة السجدة  /اآلية .5
143

كحكؿ تفسير ذلؾ كرد( :عف أبي ىريرة أف رسكؿ اهلل
المسمميف الجنة قبؿ أغنيائيـ بنصؼ يكـ كىك خمسمائة عاـ )

 قاؿ :يدخؿ فقراء
 ،ككرد أيضا ( :

عف سعد بف أبي كقاص عف النبي  أنو قاؿ  :إنو لف يعجزني عند ربي أف يؤجؿ
أمتي نصؼ يكـ  ،قيؿ  :كما نصؼ يكـ ؟ قاؿ  :خمسمائة سنة)

 ،ككرد في تفسير

ابف كثير أيضا( :عف ابف عباس قاؿ :ىما يكماف ذكرىما اهلل كاهلل ال أعمـ بيما كأكره
أف أقكؿ في كتاب اهلل بما ال أعمـ) .

يتبف مما بينو المفسركف أف اليكـ في اآلخرة يختمؼ عنو في الدنيا ،ككما
بينت عند خصائص الكقت ،مف أف الكقت حتى في الدنيا يختمؼ مف فترة ألخرل
كذلؾ بانتزاع البركة منو كمما اقتربت الساعة ،كيتقارب الزماف.

أنكاع الزمف:
أ .الزمف نكعاف مف حيث عمؿ اإلنساف فيو أك ما يقع عميو في ىذا الكقت:
 ( .1زمف الخير :ىك ما كاف ظرفا لمخير ،فت ؽع فيو طاعة اهلل بالعبادات ،كالصكـ
كالحج كالصبلة ،كباألفعاؿ الصالحة كإعانة الفقراء كزيارة األقارب كالمرضى ،كغير

ذلؾ مف أعماؿ البر.

فعندما يؤدم المسمـ طاعة في كقت ما ،يككف ىذا الكقت كقت خير .إذا فاإلنساف

بإمكانو أف يجتيد ليجعؿ مف كقتو ساعات خير بؿ أياـ خير كسنيف خير.

 .2زمف النحس :ىك ما كاف ظرفا لمشر ،فترتكب فيو الجرائـ كيساء إلى الغير فيو
كيقع فيو عقاب اهلل ،كقد كقعت اإلشارة إلى ذلؾ في قكلو تعالى َ (:ف َرْ َس ْل َنا َعلٌَ ِْه ْم

أخرجو الترمذم  /ج / 4ص / 578رقـ  ، 2354كقاؿ الترمذم حديث صحيح .
.

أخرجو الحاكـ في المستدرؾ/رقـ/8307ج/4ص ، 471كقاؿ :حديث صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه
تفسير ابف كثير  /ج / 4ص.539
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َ
َّام َن ِح َسا ٍ
ت لِ ُنذٌِ َق ُه ْم َع َذا َ ْالخ ِْزيِ فًِ ْال َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا
صرْ َ
ِرٌحً ا َ
صرً ا فًِ أٌ ٍ

 . )...كقد

كصفت األياـ التي أنزؿ اهلل فييا العقاب بأياـ نحسات .أم أياـ شؤـ ال بركة فييا )

.

كمف ىنا كاف تأثير عمؿ اإلنساف السيء عمى كقتو ،فجعمو ىك ٍِ ىِقت سكء
كنحس يعكد عميو بالضرر في الدنيا كاآلخرة .كال يعني أف ىذا الكقت ىن ٍحس ك يش ٍؤـ
لذاتو .
ب .الزمف نكعاف بالنسبة إلدراؾ اإلنساف لو كعدمو:
 ( .1الزمف الغيبي :ال يعمـ تقديره كتحديده إال اهلل تعالى ،مف ذلؾ قكلو تعالىَ ٌُ (:د ِّب ُر
ان ِم ْق َدا ُرهُ أَ ْل َ َس َن ٍة ِممَّا
ض ُث َّم ٌَعْ ُر ُج إِلَ ٌْ ِه فًِ ٌَ ْو ٍم َك َ
ْاألَم َْر مِنْ ال َّس َما ِء إِلَى ْاألَرْ ِ
 ،كاف أشار إلى ذلؾ بعض
ون)  ،فنحف ال نعرؼ مقدار طكؿ يكـ القيامة
َت ُع ُّد َ
المفسركف بأنو كألؼ سنة مف سنيف الدنيا لشدة أىكالو .

 .2الزمف المشاىد :فيك الزمف الذم نعيشو ،مف أياـ تنتظـ في أسابيع كشيكر
ِّمكف السنة إلى
كسنكات كقركف ،كىذا التحديد مكجكد مف القديـ ،فقد كاف الركـ ييقىس ي
اثني عشر شي ار … كالفرس كذلؾ … عمى اختبلؼ في عدد أياـ الشيكر) .

سكرة فصمت  /اآلية .16
عف عامؿ الزمف في العبادات كالمعامبلت بتصرؼ  /ص.38-37
سكرة السجدة  /اآلية .5

تفسير ابف كثير /ج / 3ص .229
عف عامؿ الزمف في العبادات كالمعامبلت بتصرؼ  /ص.38-37
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الفصؿ الثالث
كاجب المسمـ تجاه الكقت

المبحث االكؿ :تحريـ سب الكقت (الزمف ،الدىر).
المبحث الثاني :حسف اغتناـ الكقت كفيو مطمباف:
المطمب األكؿ :تحديد األكلكيات في األعماؿ كتكزيعيا عمى األكقات
المطمب الثاني :كقت الفراغ كىؿ ىك نعمة أـ نقمة
المبحث الثالث :النيي عف طكؿ األمؿ كبياف أسبابو كعبلجو.
المبحث الرابع :حسف تقييـ الكقت كالعمر كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :المحاسبة كالمراقبة كالبعد عف التسكيؼ
المطمب الثاني :نظرة إلى الماضي كاالىتماـ بالحاضر كاالعتبار بمركر األياـ
المطمب الثالث :العمر كالعمر الثاني لئلنساف
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المبحث األكؿ
تحريـ سب الكقت (الدىر)
يقكؿ اهلل عز كجؿَ (:و َما َخلَ ْق ُ
نس إِ َّال لِ ٌَعْ ُب ُدونًِ ) .
اإل َ
ت ْال ِجنَّ َو ْ ِ
فالغاية مف خمؽ اإلنساف ىي عبادة اهلل تعالى ،كذلؾ بكؿ ما يصدر عنو مف
أقكاؿ كأفعاؿ ،فيمضي عمر اإلنساف كىك يسعى ليرضي اهلل عز كجؿ .كمف ىنا كاف
ال بد أف يعمـ اإلنساف كيفية اغتنامو لكقتو بالدقيقة كالساعة كاليكـ كالشير كالسنة،
فما يمضي عميو يكـ عمى األقؿ إال ككاف لو فيو فائدة لدنياه كآخرتو ،ككبلىما لو
عميو أجر مف اهلل تعالى إف عقد نية خالصة هلل في كؿ عمؿ يقكـ بو ،سكاء كاف

لدينو أك دنياه.

كاإلنساف مسؤكؿ كمحاسب عمى كقتو  ،كعمره بيف يدم اهلل تعالى يكـ
القيامة ،كما بينت ذلؾ في الفصؿ الثاني ،حيث يقكؿ عميو السبلـ( :ال تزكؿ قدما

عبد يكـ القيامة حتى يسأؿ عف أربع :عف عمره فيما أفناه. )..

كلكف مف خبلؿ ىذا الفصؿ سأكضح مكقؼ المسمـ مف كقتو ،كما يجب عميو
مف عمؿ تجاه كقتو الغالي الفاني الذم ال يعكد لو أبدا ،حتى ال يتحسر عمى فكاتو
دكف فائدة في يكـ ال ينفع فيو ماؿ كال بنكف إال مف أتى اهلل بقمب سميـ.

كلعؿ أكؿ ما يجب أف يقكـ بو المسمـ تجاه الكقت ،ىك االبتعاد عف سبو

كشتمو ،أك إيقاع المكـ عميو فيما يحدث لو مف أحداث ال تركؽ لئلنساف.

نسمع كثي ار لؤلسؼ مف أفكاه بعض الناس ،مف يسب الدىر كاألياـ كالساعات
كغيرىا مما يتردد عمى ألسنتيـ مف تمؾ السبائب كالشتائـ .ككأف الزمف ىك الذم يينزؿ
بيـ المصائب كالشدائد ،أك حتى يمحؽ بيـ األذل .كمف أمثمة ذلؾ :إذا أساء إنساف
آلخر بقكؿ أك فعؿ ،فيقكؿ داعيا عميو( :يمعف اليكـ أك الساعة التي جاءت بؾ).
سكرة الذاريات  /اآلية.56
سبؽ تخريجو ص. 26
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كيقكؿ آخر – داعيا عمى الكقت – (يمعف الكقت المي عايشينو) ،ككاف مف شأف
العرب قديما أف يذمكا الدىر ثـ المصائب كالنكائب حتى ذكركه في أشعارىـ كنسبكا
األحداث إليو ،فيا ترل ىؿ تجكز ىذه السبائب كالشتائـ؟ ! ،كىؿ الكقت كأجزاؤه لو

ذنب بما يحدث لمناس مف أحداث ال تعجبيـ؟!.

كىذا ما سأبينو إف شاء اهلل مف خبلؿ ىذا المبحث.
الحكـ الشرعي لسب الدىر ىك التحريـ:
ًِ إِ َّال َح ٌَا ُت َنا ال ُّد ْن ٌَا َنم ُ
ُوت َو َنحْ ٌَا َو َما ٌُ ْهلِ ُك َنا إِ َّال ال َّدهْ ُر
قاؿ تعالى َ (:و َقالُوا َما ه َ
ك مِنْ عِ ْلم إِنْ ُه ْم إِ َّال ٌَ ُ
ون) .
ن ُّن َ
َو َما لَ ُه ْم ِب َذلِ َ
ٍ
يقكؿ القرطبي في تفسيره( :ىذا إنكار مف المشركيف لآلخرة كتكذيب لمبعث
كابطاؿ لمجزاء ،كمعنى نمكت كنحيا أم نمكت نحف كتحيا أكالدنا ،كقرمء (كنحيا)
بضـ النكف ،كقيؿ يمكت بعضنا كيحيا بعضنا ،كما ييمكنا إال الدىر أم يعني السنيف
كاألياـ ،كقيؿ إال العمر كالمعنى كاحد ،ككاف أىؿ الجاىمية يقكلكف الدىر ىك الذم

ييمكنا كىك الذم يحيينا كيميتنا فنزلت ىذه اآلية) .

عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:
(قاؿ اهلل :يسب بنك آدـ الدىر كأنا الدىر بيدم الميؿ كالنيار) ،كفي ركاية( :يؤذيني
ابف آدـ ،يسب الدىر ،كأنا الدىر. )..

سكرة الجاثية  /اآلية .24

تفسير القرطبي  /ج/ 16ص.170
أخرجو البخارم/كتاب األدب  /باب ال تسبكا الدىر/رقـ/ 6181ص.1266
148

كعف أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :ال تي ىس ُّمكا العنب الكرـ
 ،كال تقكلكا خيبة الدىر فإف اهلل ىك الدىر) .
كقاؿ الحافظ ابف حجر ( :كمحصؿ ما قيؿ في تأكيمو ثبلثة أكجو ،أحدىا:
أف المراد بقكلو أف اهلل ىك الدىر أم المدبر لؤلمكر ،ثانييا :أنو عمى حذؼ مضاؼ
أم صاحب الدىر ،ثالثيا :التقدير مقمب الدىر كلذلؾ أعقبو بقكلو  :بيدم الميؿ
كالنيار ،كقاؿ المحققكف مف نسب شيئا مف األفعاؿ إلى الدىر حقيقة ىكفىر ،كمف جرل
ىذا المفظ كىك غير يم ٍعتىًقد لذلؾ فميس بكافر  ،لكنو يي ٍك ىره لو ذلؾ لشبيو بأىؿ الكفر
في اإلطبلؽ ،كزعـ بعض مف ال تحقيؽ لو أف الدىر مف أسماء اهلل كىك غمط  ،فإف

كعرفو بعضيـ بأنو أمد مفعكالت اهلل في الدنيا ،أك فعمو لما
الدىر مدة زماف الدنياَّ ،

قبؿ المكت  ،كقد تمسؾ الجيمة مف الدىرية كالمعطاة بظاىر ىذا الحديث  ،كاحتجكا

بو عمى مف ال رسكخ لو في العمـ ؛ ألف الدىر عندىـ حركات الفمؾ كأمد العالـ  ،كال
شيء عندىـ كال صانع سكاه  ،ككفى في الرد عمييـ قكلو في بقية الحديث أنا الدىر
أقمب ليمو كنياره فكيؼ يقمب الشيء نفسو ،تعالى اهلل عف قكليـ عمكا كبي ار) .

كقاؿ ابف عتيؽ ( :قكلو( :يؤذيني ابف آدـ) ..الخ ،صريح في تحريـ سب
هللا َو َرسُولَ ُه لَ َع َن ُه ْم َّ
هللا ُ فًِ ال ُّد ْن ٌَا َو ْااخ َِر ِة َوأَ َع َّد
ٌِن ٌ ُْؤ ُذ َ
الدىر ،قاؿ تعالى  (:إِنَّ الَّذ َ
ون َّ َ
لَ ُه ْم َع َذابًا م ُِهٌ ًنا )  ،قاؿ ابف القيـ كفي ىذا – سب الدىر – ثبلث مفاسد :أحدىا :مف
ليس أىبل لمسب فإف الدىر خمؽ مسخر فسابو أكلى بالذـ منو ،كالثانية :أف سبو
أخرجو البخارم/كتاب األدب  /باب ال تسبكا الدىر /رقـ/ 6182ص.1266
ابف حجر ىك:أحمد بف عمي بف محمد بف حجر الكناني العسقبلني المصرم المكلد كالمنشأ كالكفاة (-773
852ىػ) الحافظ العبلمة برع في الحديث كالفقو كالشعر ككلي القضاء بالديار المصرية كالتدريس ،كصنؼ
التصانيؼ الكثيرة منيا اإلصابة في تمييز الصحابة ،كلساف الميزاف ،كأسباب النزكؿ( ،كحالة/معجـ

المؤلفيف/ج)10/2
فتح البارم  /ج  /10ص.566 -565
ابف عتيؽ ىك:سعد بف حمد بف عتيؽ (1349-1277ىػ) ،مف قضاة كعمماء نجد ،كلد في األفبلج كرحؿ إلى
اليند ثـ عاد إلى ببلده ،كلي القضاء كالتدريس بالرياض ،مف آثاره نظـ شرح الزاد في الفقو،كرسالة في االعتصاـ

كاالتقاء كعدـ التفرؽ( ،كحالة /معجـ المؤلفيف/ج/4ص)211
سكرة األحزاب  /اآلية .57

149

متضمف لمشرؾ فإنو إنما سبو لظنو أنو يضر كينفع ،كأنو مع ذلؾ ظالـ قد ضر مف
ال يستحؽ الضرر ،كالثالثة :إف السب منيـ إنما يقع عمى مف فعؿ ىذه األفعاؿ التي
لك اتبع الحؽ فييا أىكاءىـ لفسدت السمكات كاألرض ،فساب الدىر دائر بيف أمريف
ال بد لو مف أحدىما :إما مسبة اهلل أك الشرؾ بو فإنو إف اعتقد أف الدىر فاعؿ مع
اهلل فيك مشرؾ كاف اعتقد أف اهلل كحده ىك الذم فعؿ ذلؾ كىك يسب مف فعمو فقد

سب اهلل تعالى.

كقكلو " :كأنا الدىر " معناه أنا صاحب الدىر كمدبر األمكر .كقد غمط مف
عد الدىر مف أسماء اهلل تعالى ،كلك كاف ذلؾ حقا لكاف الذيف قالكا
ال َّدهْ ُر) صادقيف ،كلـ يرد اهلل عمييـ بقكلو (إِنْ ُه ْم إِ َّال ٌَ ُ
ون) ) .
ن ُّن َ

( َو َما ٌُ ْهلِ ُك َنا إِ َّال

كبذلؾ فإنو يحرـ عمى المسمـ سب الدىر أك الكقت أك أم جزء مف أجزائو ،ألف

الدىر مف صنع اهلل تعالى ،كليس لمدىر كاألياـ كالسنيف دكر في ىج ٍم ًب منفعة أك ىد ٍف ًع
مضرة عف إنساف.

سكرة الجاثية /اآلية 24

ابف عتيؽ/حمد بف عمي بف محمد /إبطاؿ التنديد باختصار شرح التكحيد /مكتبة الرياض الحديثة /ط-3
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المبحث الثاني
حسف اغتناـ الكقت
المطمب األكؿ :تحديد األكلكيات في األعماؿ كتكزيعيا عمى األكقات
إف حسف اغتناـ الكقت كانت مف أىـ تكجييات القرآف الكريـ كتكجييات النبي
 في الكثير مف المكاضع ،بحيث يتجو المسمـ إلى اغتناـ كؿ لحظة في حياتو ،فيك
ال يدرم متى يككف أجمو.

كتنظيـ الكقت كاغتنامو يحتاج مف اإلنساف إلى معرفة جيدة بطبيعة قدراتو مف
ناحية ،كبطبيعة األعماؿ المطمكبة منو مف ناحية أخرل ،كذلؾ حتى يستطيع أف يكزع
ىذه األعماؿ عمى األكقات المناسبة ،فمكؿ عمؿ كقتا يناسبو ،كلكؿ كقت عمؿ يناسبو

كذلؾ.

فيناؾ مف األعماؿ ما ىي كاجب عمى اإلنساف القياـ بيا ،سكاء كانت دينية
أك دنيكية ،كىناؾ مف األعماؿ ما ىي أقؿ أىمية ككجكبا ،كمنيا ما ىك مف الكماليات

إف صح التعبير ،فبل يضيع الميـ بغير الميـ.

ككذلؾ مف تنظيـ اإلنساف لكقتو ،أف يتعرؼ عمى أنكاع الكقت المناسبة لو
كلمعمؿ الذم يقكـ بو ،فيناؾ مف األعماؿ محددة بكقت معيف إف لـ تؤدل فيو ال ينفع
أداؤىا في كقت آخر ،أك إف تـ أداؤه فبل يككف بالكيفية المطمكبة ،أك بالنجاح

كاإلنجاز المتكقع منو.

كتختمؼ حاجات الناس في تنظيميـ لكقتيـ مف إنساف آلخر ،فالناس ذكم
المسؤكليات الكبيرة ىـ أحكج الناس لتنظيـ كتخطيط كقتيـ أكثر مف غيرىـ ،كذلؾ
لتزاحـ األعباء كالمسؤكليات عمييـ ،حيث الكاجبات أكثر مف األكقات فعاكف غيرؾ
عمى االنتفاع بيا.
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كال ينسى اإلنساف في خضـ أعمالو كمسؤكلياتو ،أف يككف مف تخطيطو لكقتو
أف يي ىرِّكح عف نفسو كيريحيا ،ألف مف طبيعة النفس أنيا تسأـ كتمؿ مف طكؿ الجد،
كليذا قاؿ النبي ( :خذكا مف األعماؿ ما تطيقكف ،فإف اهلل ال يمؿ حتى تممكا ،كاف
أحب األعماؿ إلى اهلل أدكميا كاف قؿ) .

كلعمو مف المناسب ىنا أف أذكر األمكر التي تساعد عمى كسب الكقت
كحسف اغتنامو.
كمف أىميا:
 .1تنظيـ األعماؿ :كذلؾ بتكزيعيا حسب أىميتيا كعمى أكقاتيا المناسبة ليا ،كمعرفة
ما ىك ميـ كما ىك أىـ ،كما ىك كاجب كما ىك سنة كمباح ،كما يجب أف يؤدل في
ىذا الكقت أك يؤجؿ لكقت آخر ،كىكذا .ككذلؾ معرفة طبيعة النفس في األكقات،
فيناؾ أكقات ذركة لمنشاط كالقكة كالحيكية ،كىناؾ أكقات تككف النفس فييا أقؿ

نشاطان كحيكية ،كىناؾ أكقات يككف فييا اإلنساف منيكا أك فاقدان لمرغبة في العمؿ.
 .2االبتعاد عف صحبة السكء ،كمجالس السكء.
 .3التقميؿ مف األكؿ ك اإلسراع في المشي كممارسة الرياضة .كذلؾ لما في ىاتيف
النقطتيف مف أثر في تضييع الكقت إف لـ يسرع بيما ،كىنا أذكر قكالن لعمر رضي اهلل

عنو( :إياكـ كالبطنة ،فإنيا مكسمة عف الصبلة ،مفسدة لمجسـ ،مؤدية إلى السقـ،

كعميكـ بالقصد في قكتكـ ،فيك أبعد مف السرؼ ،كأصح لمبدف ،كأقكل عمى العبادة،

كاف العبد لف ييمؾ حتى يؤثر شيكتو عمى دينو) .

 .4قراءة أخبار العمماء كالقادة كالمبدعيف في الحياة ،لما في ذلؾ مف زيادة اليمة
كحث النفس عؿ االقتداء بيـ كالسير عمى نيجيـ .
سبؽ تخريجو /ص. 94
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 .5التقميؿ مف النكـ :كالمعنى مف ذلؾ أف ال يطيؿ اإلنساف فترة نكمو ،بؿ يناـ الفترة
المناسبة لراحة جسمو كفي األكقات المناسبة لذلؾ ،بحيث ال يضيع الكقت الحيكم
كالمفيد في النكـ .كمما يقاؿ ( :إف كثرة النكـ دليؿ عمى الضعؼ كالفسكلة –أم عدـ
اليمة في أمكر الدنيا كاآلخرة  -كمسببة لمكسؿ كقساكة القمب كغفمتو كمكتو ،كتضييع

لمعمر في غير نفع) .

 .6ترؾ الفضكؿ في كؿ شيء :فإنو أنفع شيء لممحافظة عمى كقت اإلنساف ككقت
غيره ،كمف الفضكؿ التدخؿ في شؤكف اآلخريف دكف ىدؼ معيف ،ففي الحديث قكؿ
النبي صمى اهلل عميو كسمـ( :مف حسف إسبلـ المرء تركو ما ال يعنيو) .

كفعبل نجد اإلنساف الذم يتدخؿ في غير ىدؼ معيف في حياة اآلخريف ،يجد ماال
يسره فيقع عميو الضرر ،كيكقع الضرر عمى مف يتدخؿ في حياتيـ ،كمف أىـ أنكاع

الضرر تضييع كقتو ككقت اآلخريف.

 .7إدراؾ المسمـ معنى العبادة العاـ :حيث أف كؿ عمؿ نافع مكافؽ لمشرع يصدر
عف المسمـ مرتبط بنية خالصة هلل فيك عبادة هلل تعالى ،سكاء كاف في أمكر الدنيا أك

اآلخرة.

ىناؾ شعار( :الكاجبات أكثر مف األكقات فى ىع ًاكف غيرؾ عمى االنتفاع بيا)،
ً
ِّعوي ،كال يضيع كقتو ،كال يككف
كلذا فىىي ٍح يسف بالمسمـ أف يي ٍحسف اغتناـ كقتو فبل يي ى
ضي ى

ذلؾ إال إذا عرؼ كاجب كؿ كقت ،كصنؼ أعمالو حسب أكلكيتيا في العمؿ ،فيقدـ

الميـ عمى غير الميـ ،كاألىـ عمى الميـ ،كىكذا.

قيمة الزمف عند العمماء /عبد الفتاح أبك غدة /ص.109
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كىنا ال بد أف نعي كندرؾ معنى كاجب الكقت ،أم ما الذم يجب عمى المسمـ
أف يعممو في ىذا الكقت ،كما الذم يؤجمو( ،فميس الميـ إذا أف يعمؿ اإلنساف أم
شيء في أم زمف ،بؿ الميـ أف يعمؿ العمؿ المناسب في الكقت المناسب) .
كلذا فيناؾ أعماؿ مكقتة بكقت محدد ،كىناؾ أعماؿ غير مكقتة ،مثؿ:
الصبلة محددة بكقت يجب أف تؤدل ضمف كقتيا المحدد ،كالصكـ محدد بشير
رمضاف ،كالمكظؼ في عممو محدد لو كقت دكامو ،كعند مجيء الضيؼ أصبح
كاجب إكرامو ىك كاجب الكقت ،كعند اعتداء العدك يصبح الجياد ىك كاجب الكقت،
كعند دركس العمـ أصبح عمى طالب العمـ كاجب االنتفاع كاإلنصات ،كعمى المعمـ
أف يعمـ كيرشد طبلبو ،..فالمسمـ ال يخرج بحاؿ مف األحكاؿ عف عبادة هلل تعالى.
(كىكذا نجد كاجب الكقت مف األمكر الميمة جدا كالتي ناد ار مف يفطف ليا ،كانؾ
تبلحظ في أحاديث الرسكؿ  تفضيبل لمجياد عمى غيره ،أك تفضيبل لمذكر عمى
غيره ،أك تفضيبل لمصبلة عمى غيرىا ،كسر ذلؾ كما يقكؿ العمماء يعكد إلى مجمكعة

حاالت ،حالة يككف فييا شيء ىك كاجب الكقت. )..

كىناؾ أعماؿ محددة كمفضمة في أكقات معينة ،مثؿ( :فأفضؿ األعماؿ في
كقت الكقكؼ بعرفة االجتياد في التضرع كالدعاء كالذكر .كاألفضؿ في كقت مرض
أخيؾ المسمـ أك مكتو :عيادتو ،كحضكر جنازتو كتشييعو .كاألفضؿ في كقت أذاة
الناس لؾ :أداء كاجب الصبر مع خمطتؾ بيـ .كىؤالء ىـ أىؿ التعبد المطمؽ ،فيك
ال يزاؿ متنقبل في منازؿ العبكدية ،فإف رأيت العمماء رأيتو معيـ ،كاف رأيت العباد
رأيتو معيـ ،كاف رأيت المجاىديف رأيتو معيـ .فيذا ىك المتحقؽ بػ " إياؾ نعبد كاياؾ

نستعيف " حقا ..كالغيث حيث كقع نفع ،ككالنخمة ال يسقط

الكقت في حياة المسمـ  /د .يكسؼ القرضاكم/ص.20
سعيد حكل/تربيتنا الركحية  /دار الكتب العممية-بيركت/ط/3سنة1981ـ  /ص.120
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كرقيا ،ككميا منفعة)  .كىناؾ قكؿ البف عطاء السكندرم في ًح ًِ ىك ًمو( :حقكؽ في
األكقات يمكف قضاؤىا،كحقكؽ األكقات ال يمكف قضاؤىا ،إذ ما مف كقت يرد إال كهلل
عميؾ فيو حؽ جديد كأمر أكيد ،فكيؼ تقضي حؽ غيره ،كأنت لـ تقض حؽ اهلل فيو)
.

لكؿ كقت إذان عممو الذم يناسبو كيممؤه ،كينبغي لممسمـ أف يدركو كيعرؼ ما

يتطمبو كقتو مف العمؿ.

كيعتبر العمـ مف أىـ األعماؿ التي يجب أف يكزع حسب نكعيتو عمى الكقت
الذم يناسبو ،كحسب ما يككف فيو ذىف اإلنساف مستعدا لقبكلو كفيمو( ،فمف األعماؿ
كي ٍسر القياـ بو ،مثؿ النسخ كالمطالعة
العممية ما يصمح لو كؿ كقت كذىف ،لخفتو ي
الخفيفة .كمف األعماؿ العممية ما ال يكتمؿ حصكلو عمى كجيو األتـ إال في األكقات
التي تصفك فيو األذىاف ،كتكثر فيو البركات ،كساعات األسحار كالفجر كالصباح،
كساعات ىى ٍدأة الميؿ كالسككف لممكاف .كمف العمـ ما يككف خفيؼ الفائدة ،فمثؿ ىذا ال
تصرؼ فيو األكقات ،كلذا كثي ار ما يزيف لطالب العمـ كيحمك لو أياـ االمتحاف ،قراءة
العمـ الذم ليس مطالبا بو ،فميحذر العقؿ ،فإف ىذا مف كسكسة الشيطاف لو) .

كال بد أف ندرؾ خطكرة عدـ فيـ األكلكيات مف األعماؿ عمى األمة اإلسبلمية
في كقتنا المعاصر ،فإف مف أىـ أسباب تخمؼ المسمميف عف ركب الحضارة،
كعجزىا عف القياـ بدكرىا الريادم بيف األمـ ،ىك عدـ قياميا بالعمؿ المناسب في
كقتو المناسب ،كمف أمثمة ذلؾ :عدـ تحكيميا لشرع اهلل في جميع شؤكف حياتيا ،ألنو
يعتبر كاجب الكقت عمى األمة اإلسبلمية اليكـ.

القرضاكم /د.يكسؼ /العبادة في اإلسبلـ /ص / 90-89مؤسسة الرسالة –بيركت/ط 4سنة1395ىػ-
1975ـ.

سكانح كتأمبلت في قيمة الزمف  /د.خمدكف األحدب/ص. 83
قيمة الزمف عند العمماء /عبد الفتاح أبك غدة  /ص 107-100باختصار.
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كالداعية مف أكثر الناس مطالبان باالىتماـ بكاجب الكقت ،كفى ٍيـ فقو األكلكيات،
كمف ذلؾ عميو أف ىيتى ىخٌير الكقت المناسب ليعطي مكعظتو لمناس ،كيختار المكضكع
المناسب في الكقت كالظرؼ المناسبيف ،كأف يككف لدل الداعية خطة محددة األىداؼ
و
كسيمة ما ليكفر بذلؾ
كاألساليب كالكسائؿ ،بؿ كالبدائؿ عند اإلخفاؽ أكالفشؿ في
الكقت كالجيد ،كيتجنب العثرات ،كال يدخؿ في خبلفيات أك فرعيات.

كما أنو يجب عمى الداعية أف يستغؿ كؿ كقت ليدعك إلى اهلل عز كجؿ ،ليبل
كنيا ار س ار كجيا ار كما كاف الرسكؿ عميو السبلـ يفعؿ( ،ككما فعؿ يكسؼ عميو
السبلـ عندما دخؿ السجف مظمكما لـ يشغمو السجف كضيقو عف كاجب الدعكة إلى
 ،فقاؿ ليما قبؿ أف يجيبيما ما
اهلل ،فقد اغتنـ سؤاؿ السجينيف عف رؤيا رأياىا)
ون َخ ٌْ ٌةر أَ ْم َّ
صا ِح َبًِ السِّجْ ِن أَأَرْ َبا ٌة ُم َت َفرِّ قُ َ
أخبرنا اهلل بو في قكلو عز كجؿ ٌَ (:ا َ
هللا ُ
نز َل َّ
ون مِنْ ُدو ِن ِه إِ َّال أَسْ َما ًء َس َّم ٌْ ُتمُو َها أَ ْن ُت ْم َوآ َباؤُ ُك ْم َما أَ َ
هللا ُ ِب َها
ْال َوا ِح ُد ْال َقهَّا ُر َما َتعْ ُب ُد َ
اس
ان إِنْ ْال ُح ْك ُم إِ َّال ِ َّ ِ
ا أَ َم َر أَ َّال َتعْ ُب ُدوا إِ َّال إٌَِّاهُ َذلِ َ
مِنْ س ُْل َ ٍ
ك ال ِّدٌنُ ْال َق ٌِّ ُم َولَكِنَّ أَ ْك َث َر ال َّن ِ
ُون) .
َال ٌَعْ لَم َ
كىكذا إذا أدرؾ المسمـ كفرد أىمية تكزيع أعمالو عمى أكقاتو ،كأدرؾ الداعية
كالعامؿ كالمكظؼ ..كؿ فرد في مكقعو ،ككذلؾ األمة تدرؾ أىمية تكزيع األعماؿ
عمى األكقات ،عندىا يجني األفراد الفكائد العظيمة ،كتجني األمة الفكائد العظيمة
عمى جميع المستكيات؛ الدينية كالسياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالعممية كغيرىا

مف المستكيات.

زيداف /د .عبد الكريـ /أصكؿ الدعكة /ط/3دار البياف1976/ـ /ص.311
سكرة يكسؼ  /اآلية .40 – 36
156

المطمب الثاني :كقت الفراغ كىؿ ىك نعمة أـ نقمة؟
إف مف حرص اإلسبلـ عمى كقت المسمـ ،أف ىك َّجيىوي إلى اغتناـ أكقاتو بكؿ ما
ىك مفيد ،كبالرغـ مف أف الكثير مف الناس تككف أكقاتيـ مميئة باألعماؿ الكثيرة ،كال
يجدكف كقتا حتى لمراحة ،إال أنو ىناؾ الكثير مف الناس أيضا مف يشككف مف كثرة

كقت الفراغ.

نقمة ؟.

فما ىك كقت الفراغ؟ ،كما مسؤكلية اإلنساف تجاىو ؟  ،كىؿ الفراغ نعمة أـ

مما كرد في تعريؼ الفراغ ما يمي:
 .1كقت الفراغ ىك " :ىك الكقت الحر الذم ال يرتبط بضركرة أداء كاجب معيف
كالذم يتحرر فيو مف التزامات كضركرات الحياة كتككف لو حرية قضائو كيفما يريد

كيرغب " .

كي ىع َّرؼ الفراغ أيضا أنو" :ىك ذلؾ الغكؿ المخيؼ الذم يفترس اإلنساف العاطؿ..
 .2ي
كىك مف أقكل أسمحة الشيطاف ضد الشباب. " ..
 .3كيقكؿ القرضاكم عف الفراغ  (:يقصد بالفراغ الخمك مف المشاغؿ كالمعكقات
الدنيكية المانعة لممرء مف حيث االشتغاؿ باألمكر األخركية) .

كقاؿ القرضاكم ذلؾ معمقا عمى حديث الرسكؿ  " :نعمتاف مغبكف فييما كثير مف
الناس الصحة كالفراغ "  .كفي معنى الحديث ذكر ابف حجر (:اف المرء ال يككف
فارغا حتى يككف مكفيا صحيح البدف ،فمف حصؿ لو ذلؾ فميحرص عمى أف ال يغبف
خطاب /د .عطيات محمد /أك قات الفراغ كالتركيح  /ط / 1982 3دار المعارؼ لمنشر  -القاىرة  /ص .18
عبد الرحمف كاصؿ/مشكبلت الشباب الجنسية كالعاطفية تحت أضكاء الشريعة اإلسبلمية /مكتبة كىبة /ط/2
1989ـ /ص .217

أىمية الكقت في حياة المسمـ  /د .يكسؼ القرضاكم  /ص .15
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 ،بأف يترؾ شكر اهلل عمى ما أنعـ بو عميو ،كمف يش ٍك ًره امتثاؿ أكامره كاجتناب نكاىيو

 ،فمف فرط في ذلؾ فيك المغبكف  ،كأشار بقكلو  :كثير مف الناس الى أف الذم

يكفؽ لذلؾ قميؿ ،كقد يككف اإلنساف صحيحا كال يككف متفرغا لشغمو بالمعاش ،كقد
يككف مستغنيا كال يككف صحيحا ،فإذا اجتمعا فغمب عميو الكسؿ عف الطاعة فيك
المغبكف ،كتماـ ذلؾ اف الدنيا مزرعة اآلخرة ،كفييا التجارة التي يظير ربحيا في
اآلخرة ،فمف استعمؿ فراغو كصحتو في طاعة اهلل فيك المغبكط ،كمف استعمميما في
معصية اهلل فيك المغبكف ،فالفراغ يعقبو الشغؿ ،كالصحة يعقبيا السقـ ،كضرب النبي
صمى اهلل عميو كسمـ لممكمؼ مثبل بالتاجر ،فالصحة كالفراغ رأس الماؿ كينبغي لو
اف يعامؿ اهلل باإليماف كمجاىدة النفس؛ ليربح خيرم الدنيا كاآلخرة ،كقريب منو قكؿ
ار ٍة ُتن ِجٌ ُك ْم مِنْ َع َذا ٍ أَل ٌٍِم ) كعميو اف يجتنب مطاكعة
اهلل تعالى َ (:ه ْل أَ ُدلُّ ُك ْم َعلَى ت َِج َ
النفس ،كمعاممة الشيطاف لئبل يضيع رأس مالو مع الربح ،كقكلو في الحديث مغبكف
فييما كثير مف الناس كقكلو تعالى َ (:و َقلٌِ ٌةل مِنْ عِ َبادِي ال َّش ُكو ُر ) فالكثير في الحديث
في مقابمة القميؿ في اآلية) .

 .4كتعريؼ آخر لمفراغ " :ىك الكقت الزائد عف العمؿ اليكمي لضركرة العيش أك
حاجة التعمـ في سف التنشئة .فمثبل فراغ المكظفيف بعد عمؿ الدكاكيف " .

فالفراغ نعمة مف نعـ اهلل تعالى عمى الناس ،كلكف ال يدرؾ ىذه النعمة
العظيمة إال القميؿ منيـ ،كلذلؾ يعتبر نقمة عمى مف ال يغتنمو بالشكؿ الذم يرضي

اهلل ،فيعكد عميو بالنفع كالخير في الدنيا كاآلخرة.

كلذلؾ كانت تكجييات النبي  كممارساتو في الحياة اغتناما لكقت الفراغ،
كحثا لغيره عمى اغتنامو ،كمف ممارساتو أنو كاف يباشر مساعدة أىؿ بيتو ،أك ما فيو
نفع لبدنو كصحتو ،أك ما فيو تركيح أك مساعدة ألقرب الناس إليو ،أك مع المسمميف
بشكؿ عاـ .سئمت عائشة رضي اهلل عنيا( :ما كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ
فتح البارم  /ج / 11ص.230
د .محمد البيي  /اإلسبلـ في حياة المسمـ  /دار الفكر  -القاىرة  1389 /ىػ  1970 -ـ  /ص .191
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يصنع في بيتو ؟  ،قالت  :كاف يككف في مينة أىمو  -تعني خدمة أىمو  -فإذا

ينكًدم لمصبلة خرج إلى الصبلة) .

ضو عميو
كاألعماؿ التي يقكـ بيا اإلنساف عمى نكعيف( :نكع يؤديو ككاجب تى ٍف ًر ي
الحياة العامة ،أك تي ىحتِّ يمو عميو ضركرة السعي لحفظ بقائو كرعاية أسرتو الخاصة.

كنكع آخر يمؤل بو الكقت الباقي ،بعد إنجاز النكع األكؿ مف العمؿ ،كيشغؿ بو ما

يسمى بػ " الفراغ ") .

كاإلنساف إما أف ينتفع بفراغو ،كاما أف يضيعو ببل فائدة ،بؿ قد يجمب لنفسو
ضر ار كبي ار مف فراغو ،سكاء كاف الضرر دنيكيان أك أخركيان ،فاألمر بيد اإلنساف ،بيده

نفع نفسو بفراغو فيككف فراغو نعمة عميو ،كبيده جعؿ فراغو نقمة عندما ال ينتفع بو
أك يضيعو في معصية.

كأعجبتني كممة د .القرضاكم في ذلؾ حيث يقكؿ( :كالفراغ ال يبقى فراغا
أبدا ،فبل بد لو أف يمؤل بخير أك شر ،كمف لـ يشغؿ نفسو بالحؽ،شغمتو نفسو

بالباطؿ ،فطكبى لمف مؤله بالخير كالصبلح ،ككيؿ لمف مؤله بالشر كالفساد) .
كاألمة الناجحة الكاعية ىي التي تستثمر كقت فراغ أبنائيا ،فتشغميـ بما يعكد
بالنفع عمييـ كعمييا ،كمف أكثر الفئات في المجتمعات اإلنسانية تممؾ كقت الفراغ

كتعاني مف الممؿ فيو ،ىي فئة الشباب .كاذا اجتمع الفراغ كالماؿ كالشباب كسكء
الخمؽ كاف الخطر الكبير عمى الفرد كالمجتمع.

يقكؿ الشاعر أبك العتاىية:
أخرجو البخارم  /كتاب الصبلة  /باب مف كاف في حاجة أىمو فأقيمت الصبلة فخرج  /ج / 1رقـ/ 644
ص.239

اإلسبلـ في حياة المسمـ  /د .محمد البيي  /ص .191
أىمية الكقت في حياة المسمـ  /د .يكسؼ القرضاكم  /ص .15
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مفسدة لممرء أم مفسدة

إف الشباب كالفراغ كالجدة

كقد أشرت إلى أىمية مرحمة الشباب في تكجييات النبي عميو السبلـ سابقا،
حيث لـ يترؾ الشباب دكف رعاية كاىتماـ ،بؿ كانكا ىـ الركف األساسي في بناء
المجتمع المسمـ كدكلتو ،فحققكا لو االنتصارات كاإلنجازات العظاـ.

كتنبو الخمفاء ليذا األمر ،فكاف مف تكجييات عمر رضي اهلل عنو لكالتو،
يكصييـ بالشباب خكفا عمييـ مف الفراغ القاتؿ فيقكؿ ألحد كالتو( :يا ىذا ،إف اهلل قد
خمؽ األيدم لتعمؿ ،فإف لـ تجد في الطاعة عمبل التمست في المعصية أعماال،
 .ما أركعو مف تكجيو ثميف ال يقدر

فاشغميا بالطاعة قبؿ أف تيشغمؾ بالمعصية)
بثمف مادم أبدا ،خاصة أنو مف إنساف مسؤكؿ ،الخميفة العادؿ الذم كاف حريصا
عمى أداء مسؤكلياتو تجاه أمتو فردا فردا ،كفئة فئة ،مػستػشع ار حديث رسكؿ اهلل



(:أال كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو فاإلماـ الذم عمى الناس راع كىك مسؤكؿ
عف رعيتو كالرجؿ راع عمى أىؿ بيتو كىك مسؤكؿ عف رعيتو كالمرأة راعية عمى أىؿ
بيت زكجيا ككلده كىي مسئكلة عنيـ كعبد الرجؿ راع عمى ماؿ سيده كىك مسؤكؿ

عنو أال فكمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو) .

سير أعبلـ النببلء  /اإلماـ الذىبي  /ج / 10ص .196
مشكبلت الشباب الجنسية كالعاطفية تحت أضكاء الشريعة اإلسبلمية  /عبد الرحمف كاصؿ  /ص.218

أخرجو البخارم/كتاب األحكاـ/باب قكؿ اهلل تعالى أطيعكا اهلل كأطيعكا الرسكؿ كأكلي األمر منكـ/ج/ 6رقـ
/6719ص.2611
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كال بد أف ُن ْج ِمؿ اآلف أىـ أضرار الفراغ كسكء اغتنامو مف قبؿ الناس أفرادان
كجماعات:
 .1البعد عف االلتزاـ باإلسبلـ ،كما يسببو مف فراغ فكرم كركحي لدل الناس.
 .2الفساد كاالنحراؼ نتيجة اتباع ىكل النفس ،كما ينتج عف ذلؾ مف اإلنحبلؿ
الخمقي بيف الشباب ذكك ار كاناثا.

 .3الغيبة كالنميمة كما ينتج عنو مف الخصكمة كسكء العبلقات االجتماعية.
 .4انتشار اإلشاعات المغرضة في المجتمع ،كما تسببو مف خصكمات كفساد
كانتزاع الثقة بيف الناس.

 .5ضعؼ الشخصية المسممة كعدـ اتزانيا كتحمميا لمسؤكلياتيا ،كخاصة بيف
الشباب ،فينصرؼ إلشباع رغباتو كأىكائو دكف االىتماـ بيمكـ األمة كالنيكض بيا

كالعمؿ عمى تطكيرىا ،كغيره مف المسؤكليات الجساـ.

 .6ضعؼ كىزاؿ األمة اإلسبلمية بشكؿ عاـ ،مما يؤدم إلى تكالب األعداء عمييا
كالسيطرة عمى ثركاتيا ،كمف أىـ مظاىر ذلؾ غزك عقكؿ أبنائيا كتفكيرىـ

كاىتماماتيـ.

161

كلنا أف نتساءؿ ىؿ سكء اغتناـ كقت الفراغ محصكر في فئة الشباب؟
ال يقتصر ذلؾ عمى الشباب ،كاف كاف الشباب أكثر معاناة لما عندىـ مف
القدرة كالطاقة كالحيكية كاليمة العالية ،بحيث ينتظر منيـ أف يقدمكا ألنفسيـ كألمتيـ

الكثير.

فمف الفئات التي تعاني مف الفراغ كسكء اغتنامو :النساء ،كخاصة غير
العامبلت منيف ،بحيث أف الكثير منيف يدركف أف عمميف كمسؤكلياتيف في بيكتيف،
تقتصر عمى الطبخ كالتنظيؼ كالترتيب فقط ،دكف أف تدرؾ أىمية تربية أبنائيا ككيؼ
تنيض بيـ ،ككيؼ تنيض بنفسيا أكال ،كتطكرىا فكريا كعقميا كسمككيا ،لذا فتجد
الكثير منيف  -لعدـ اىتماميف بالجانب المعنكم التربكم ألنفسيف كأبنائيف – الفراغ
الم ٍج ًدية ،كالجمكس مع الجارات فيدكر الحديث
الكبير فيتجيف إلشغالو بالزيارات غير ي
الذم يغمب عميو الغيبة كالنميمة كاإلشاعة ،كاف لـ يكف ذلؾ فيككف الجمكس أماـ
التمفزيكف كمشاىدة البرامج كالمسمسبلت غير النافعة ،بؿ تككف ضارة لنفسيا

كألبنائيا ،كاستخداـ الياتؼ لفترة طكيمة كبغير داع.

كذلؾ الرجاؿ ،خاصة العاطميف عف العمؿ ككبار السف المتقاعديف ،أك
أصحاب الكظائؼ كالميف البسيطة ،فنجدىـ يجمسكف إما في الطرقات فبل يحترمكف
آداب الطريؽ ،أك يجمسكف في المقاىي كالمجالس المختمفة يضيعكف كقتيـ في غير

فائدة ،كنسمع منيـ مف يقكؿ :نريد قتؿ كقت فراغنا.

مسؤكلية َتم ْف سكء استخداـ ك ْقت الفراغ كطكلو؟.
ال شؾ أف المسؤكلية تقع عمى جيات عدة ،أفرادا كجماعات كىؤالء ىـ:
 .1الحكاـ كأصحاب السمطاف :فيـ الذيف يتحممكف أكبر مسؤكلية في المجتمع،
كعمى عاتقيـ يترتب صبلح المجتمع  ،ألنو بصبلح الحاكـ تصمح الرعية ،كاألمر
بيدىـ ،يمكنيـ إصدار األكامر كاإلصبلحات إذا ما كاف ذلؾ في برنامجيـ ،كما أنو
يمكنيـ المتابعة كالمراقبة ،كىذا ما كاف مف سيرة الرسكؿ
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 ،كمف بعده الخمفاء

المسممكف ،كعندما ابتعد الحكاـ عف تطبيؽ شرع اهلل تعالى ،حمت المصائب كالفساد

كالضعؼ كاليكاف ،كمنو كثرة كقت الفراغ كسكء اغتنامو.

 .2الكالداف :كقد كرد ذكر الكالديف في حديث كمكـ راع ،الرجؿ مسؤكؿ عف أىمو،
كالمرأة في بيت زكجيا راعية كمسؤكلة ،بحيث تمتقي مسؤكلية الكالديف في حسف تربية
أبنائيـ ،كأكؿ مظاىر التربية أف يككف الكالداف القدكة الحسنة ألبنائيـ في كؿ ما
يكجيكنيـ إليو ،كمف حسف استغبلؿ كقت الفراغ فيما يعكد عمييـ بالفائدة ،ألف ذلؾ
يساىـ في تربية أنفسيـ ركحيا كسمككيا كجسميا ك عقميا كماديا.

 .3المؤسسات كالييئات االجتماعية :عمى اختبلفيا :مف مؤسسات تعميمية كتربكية
كثقافية كرياضية كفنية .كذلؾ بأف تضع ضمف برامجيا كخططيا ما يشغؿ كقت فراغ
الناس عمى اختبلؼ فئاتيـ كمستكياتيـ ،فبل يقتصر األمر عمى فئة محددة دكف
أخرل ،كأف تراعي قدرات الناس المالية كالعقمية كغيرىا .كال بد أف يتناسب عمميا مع
قيـ األمة كعقيدتيا كأىدافيا التي تسعى إلى تحقيقيا ،كليس مجرد إشغاؿ كقتيـ دكف

فائدة أك بما يتعارض كديننا اإلسبلمي.

س ِب َما َك َس َب ْ
ت َرهٌِ َن ٌةة )  .أم بما عممت
 .4الفرد نفسو :يقكؿ اهلل عز كجؿ ُ (:ك ُّل َن ْف ٍ
مف خير أك شر ،سكاء كاف في كقت فراغ أك عمؿ ،كذلؾ ضعؼ اإلرادة عند
الشخص تجعمو يستسمـ ليكل النفس  ،كمغريات الحياة كالبيئة المحيطة بتضييع كقت
الفراغ .كلذا كاف تكجيو النبي

 لحسف اغتناـ كقت الفراغ بقكلو ...(:فراغؾ قبؿ

شغمؾ) ،فميما كاف الفرد يتعرض لفتنة الفراغ كمغرياتو ،فيك سيسأؿ كيحاسب بيف
يدم اهلل عز كجؿ ،عما كاف منو مف االنتفاع بفراغو أك عدمو.

سكرة المدثر  /اآلية .38
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منيج اإلسالـ في اغتناـ كقت الفراغ:
أريد أف أجمؿ إضافة لما كرد منيجية اإلسبلـ في شغؿ كقت الفراغ ،خاصة

عند الشباب:

 .1حسف تكزيع األعماؿ عمى األكقات :عندىا ال يجد المسمـ كقت الفراغ الكبير،
كاف كجد فإنو يستطيع أف يضع فيو مف األعماؿ ما ينتفع بو لدينو كدنياه ،كقد
فصمت ذلؾ سابقا.

 .2التركيح المفيد عف النفس :إف مف أىـ ما يشغؿ باؿ الكثير ىك أف التركيح
ضركرم لمنفس ،حتى ترجع النفس بقكة كحيكية كنشاط لمعمؿ ،كىذا ال ينكره اإلسبلـ،
بؿ إف الرسكؿ  كاف يختار الكقت المناسب ليعظ أصحابو حتى ال يممكا ،كذلؾ كاف
مف تكجيياتو عميو السبلـ..( :فإف لجسدؾ عميؾ حقا )...

 ،كىذا الحؽ يشمؿ

التركيح عف النفس ،كما أنو عميو السبلـ كاف يمازح أصحابو كال يقكؿ إال حقا.

ككرد أف النبي  قاؿ( :يا حنظمة ساعة كساعة) .كفي ركاية عف عمي بف أبي
ؼ الحكمة ،فإنيا تىػ ُّ
مؿ كما تمؿ األبداف) .
طالب قاؿ ( :ىرِّك يحكا القمكب كابتغكا ليا طى ىر ى
ى
تعريؼ التركيح( :ىك نشاط اختيارم يحدث أك يمارس في كقت الفراغ كينتج عف

شعكر أك إحساس ذاتي بالسركر أك الراحة أك الرضا النفسي .كمف تعريفاتو أيضا:
أنو نشاط تمقائي مقصكد لذاتو كليس لمكسب المادم ،يزاكؿ في أكقات الفراغ لتنمية

ممكات الفرد رياضيا كاجتماعيا كذىنيا) .
الخصائص العامة لمتركيح:

أخرجو البخارم  /كتاب الصكـ  /باب حؽ الجسـ في الصكـ  /رقـ  / 1975ص .406
صحيح مسمـ  /باب فضؿ دكاـ الذكر في أمكر اآلخرة كجكاز ترؾ ذلؾ في بعض األكقات كاالشتغاؿ
بالدنيا/ج / 4ص.2106
الخطيب البغدادم /أحمد بف عمي بف ثابت أبك بكر /الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع/مكتبة المعارؼ-

الرياض1403/ىػ/ج / 2ص.129

أكقات الفراغ كالتركيح  /د .عطيات محمد خطاب  /ص .27
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 .1التركيح نشاط :أما أنكاع كطبيعة ىذا النشاط ما يمي:
أ .نشاط بناء.
ب .نشاط اختيارم.
كسار.
ج .نشاط ممتع ٌ
 .2التركيح يحدث في كقت الفراغ :إف التركيح ينبغي أف يحدث في كقت الفراغ
كليس في كقت العمؿ الميني أك الكظيفي الذم يمارسو الفرد.
تعريؼ التركيح بعد ىذه الخصائص :ىك نشاط اختيارم ممتع لمفرد كمقبكؿ

مف المجتمع يمارس في أكقات الفراغ كيسيـ في بناء الفرد كتنميتو) .

 .3استخداـ نظاـ مكافئة النفس :كذلؾ بإفساح المجاؿ لمنفس في المتعة في كقت
و
كمضف دنيكم أك أخركم ،كبعد تحقيؽ نتائج مف
الفراغ ،خاصة بعد أداء عمؿ شاؽ

ىذا العمؿ .كلكف بشرط أف يككف التركيح عف النفس فيما شرعو اهلل تعالى ،كأباحو
كليس في معصية ،ككذلؾ أف تككف المكافأة لمنفس بعد أداء العمؿ مباشرة كاال فقدت
معناىا ،كأف ييىن ِّكع الشخص فيما يكافىء بو نفسو .فقد يككف الخركج في نزىة مما
يمتع النفس ،أك تناكؿ شراب أك شيء خفيؼ في مكاف آخر غير المكاف الذم يعمؿ
فيو ،أك بالحديث مع شخص آخر ،أك زيارة أك غير ذلؾ مف أساليب مكافئة النفس
التي يدركيا الشخص نفسو كيعمـ تأثيرىا عميو ،بحيث يرجع إلى قكتو كنشاطو

كحيكيتو ليستأنؼ عممو كمسؤكلياتو.

 .4تطكير بعض الميارات كاليكايات المباحة :كىذا ال يككف عند الكثير إال في كقت
الفراغ ،كأصبح مف الضركرم أف يكتسب اإلنساف أكثر مف ميارة كحرفة في حياتو

صدر رز و
ؽ آخر في ظؿ الظركؼ الصعبة التي يعيشيا الناس
كم ٍ
لتككف ىع ٍكنا لو ى
خاصة في ببلدنا.

أكقات الفراغ كالتركيح  /د .عطيات محمد خطاب  /ص .30 – 18
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( إف صعكبة العيش في زماننا يعكد إلى ضعؼ القاعدة الصناعية كالمينية
في ببلد المسمميف ،كالدكؿ الصناعية تمكنت مف قيادة الحضارة كامبلء شركطيا عمى
األمـ األخرل ،مما أفرز بطالة ضخمة ،جعؿ الشباب _ العربي خاصة – يفضؿ أف

يجمس كسي ار حسي ار ) .

كبناء عمى ما يشيده العالـ اليكـ مف تقدـ تقني كعممي كصناعي ،كبالرغـ مف
أنو أكجد مشاكؿ كثيرة ،إال أنو أكجد فرصا كثيرة الكتساب الميارات كالحرؼ الثانكية
كالتي تشكؿ لو مصدر رزؽ إف عمؿ بيا .كىذا مما غرسو النبي

 في نفكس

المسمميف مف خبلؿ ممارساتو ،حيث عمؿ بالرعي كالتجارة ،أك تكجيياتو النبكية

عندما كاف يحث عمى العمؿ كأعطى بعض مف سألو فأسا ليحتطب بيا.

بكار /د .عبد الكريـ  /العيش في الزماف الصعب  /ج  / 4ص /115 – 114ط/1الدار الشامية-
بيركت1999/ـ.
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المبحث الثالث
النيي عف طكؿ األمؿ كبياف أسبابو كعالجو
يعيش الناس في ىذه الحياة الدنيا ،ككثير منيـ يظف أنو مخمد ،أك أف المكت
منو بعيد ،كما ذلؾ إال النخراطيـ في أعماؿ الدنيا كمتعيا الكثيرة ،إما بقصد أك بغير
قصد ،فتجد الناس يسعكف في ىذه الدنيا لمحصكؿ عمى رزؽ ،فإف حصؿ عميو،
تجده يسعى لتحصيؿ ما بعده مف كماليات الحياة  ،فإف حصؿ عميو تجده يبحث عف
متاع آخر كىكذا غالب الناس ،فيككف جؿ ىدفيـ كغاياتيـ متاع الدنيا المتنكع ،ىؤالء
ىـ الذيف يطكؿ األمؿ عندىـ ،فبل يفكركف بآخرتيـ أك باإلعداد ليا .كلكف بالرغـ مف
ذلؾ يتفاكت الناس في مكقفيـ مف طكؿ األمؿ ،فما ىي مكاقؼ الناس مف طكؿ

األمؿ؟.

بياف مراتب الناس في طكؿ األمؿ كقصره :إف الناس في ذلؾ يتفاكتكف:
 .1فمنيـ مف يأمؿ البقاء ،كيشتيي ذلؾ أبدا ،قاؿ تعالى َ ٌَ (:و ُّد أَ َح ُد ُه ْم لَ ْو ٌُ َع َّم ُر أَ ْل َ
َس َن ٍة) .

 .2كمنيـ مف يأمؿ البقاء إلى اليرـ كىك أقصى العمر الذم شاىده كرآه ،كىك الذم
يحب الدنيا حبا شديدا ،قاؿ رسكؿ اهلل (:ال يزاؿ قمب الكبير شابا في اثنتيف :في

حب الدنيا ك طكؿ األمؿ) .

 .3كمنيـ مف يأمؿ إلى سنة فبل يشتغؿ بتدبير ما كراءىا فبل يقدر لنفسو كجكدا في
عاـ قابؿ ،كلكف ىذا يستعد في الصيؼ لمشتاء كفي الشتاء لمصيؼ ،فإذا جمع ما

يكفيو لسنتو اشتغؿ بالعبادة.

 .4كمنيـ مف يأمؿ مدة الصيؼ أك الشتاء ،فبل يدخر في الصيؼ ثياب الشتاء كال
في الشتاء ثياب الصيؼ.
سكرة البقرة  /اآلية .96
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 .5كمنيـ مف يرجع أممو إلى يكـ كليمة ،فبل يستعد إال لنياره كأما الغد فبل.
 .6كمنيـ مف ال يجاكز أممو ساعة كما قاؿ ابف عمر

( :إذا أمسيت فبل تنتظر

الصباح كاذا أصبحت فبل تنتظر المساء كخذ مف صحتؾ لمرضؾ كمف حياتؾ

لمكتؾ) .

 .7كمنيـ مف ال يقدر البقاء أيضا ساعة.
 .8كمنيـ مف يككف المكت نصب عينيو ،كأنو بو فيك ينتظره ،كىذا اإلنساف
ىك الذم يصمي صبلة مكدع.

فيذه مراتب الناس كلكؿ درجات عند اهلل تعالى ،كليس ىم ٍف أممو مقصكر عمى
شير كمف أممو أكثر مف ذلؾ) .
إذا فمراتب الناس تتفاكت في مكقفيا مف طكؿ األمؿ ،كبناء عميو يختمؼ أثره

عمى نفكسيـ بتقدير الضرر كالنفع عمى نفكسيـ كبالتالي عمى أعماليـ.

كلقد رأينا أثر قصر األمؿ عمى السمؼ الصالح رضكاف اهلل عمييـ ،حيث
كانكا يتسابقكف لفعؿ الخير كالطاعات،سكاء كانت في عبلقتيـ مع ربيـ باإلكثار مف
العبادة ،أك في عبلقتيـ مع المسمميف ،أك في مجاؿ العمـ كنشر اإلسبلـ كنصرتو
كالجياد في سبيؿ اهلل تعالى .كجيؿ يكمؿ ما بدأه الجيؿ الذم بعده ،ككانت النتيجة
المذىمة في فترة زمنية قياسية لما فيو عزة كنصرة اإلسبلـ كالمسمميف ،كالتمكيف ليذا

الديف بأف تككف لو القيادة كالريادة في العالـ.

كال يعني قصر األمؿ أف يعزؼ اإلنساف عف الدنيا كالعمؿ ليا ،كال يأخذ
نصيبو منيا ،فيتمتع بما أنعـ اهلل عميو ،كلكف أف يكازف بيف مطالب الدنيا كاآلخرة،
أخرجو البخارم  /كتاب الرقاؽ  /باب قكؿ النبي عميو السبلـ كف في الدنيا كأنؾ غريب  /ج / 5رقـ / 6053

ص .2358
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بحيث ال يطغى جانب عمى آخر ،يقكؿ اهلل عز كجؿ
ك مِنْ ال ُّد ْن ٌَا ) .
نس َنصِ ٌ َب َ
ْااخ َِر َة َو َال َت َ

ك َّ
ار
هللا ُ ال َّد َ
َ (:وا ْب َت ِ فٌِ َما آ َتا َ

كاذا ما كاف عند اإلنساف قصر األمؿ ،فإف ذلؾ لو فكائده كأثره الطيب عمى
حياتو ،مف أىـ الفكائد أف يدفعو إلى المبادرة لمعمؿ ،كيستعد لممكت ،كال يعني أنو

يتمنى المكت كلكف يككف عمى أىبة االستعداد لو كلما بعده.
كفي مجاؿ تمني المكت ،فمقد نيى الرسكؿ

 عف تمني المكت بقكلو( :ال يتمنى

أحدكـ المكت  ،إما محسنا فمعمو يزداد  ،كاما مسيئا فمعمو يستعتب)

يعطى فرصة لمتكبة.

 ،أم المسيء

ما أسباب طكؿ األمؿ كعالجو؟
يعكد طكؿ األمؿ إلى سببيف ىما ( :األكؿ :الجيؿ ،كالثاني :حب الدنيا.
أما حب الدنيا :فيك أنو إذا أتتو الدنيا بشيكاتيا كممذاتيا ثقؿ عمى قمبو
مفارقتيا ،فامتنع قمبو مف الفكر في المكت الذم ىك سبب مفارقتيا ،ككؿ مف كره
شيئا دفعو عف نفسو .كاإلنساف مشغكؼ باألماني الباطمة فيمني نفسو أبدا بما يرافؽ
مراده ،كانما يكافؽ مراده البقاء في الدنيا ،فبل يزاؿ يتكىمو كيقدره في نفسو كيقدر
تكابع البقاء كما يحتاج إليو مف ماؿ كأىؿ كدار كأصدقاء...

كأما عبلج حب الدنيا فيككف في إخراجو مف القمب كىذا شديد ،كىك الداء
العضاؿ الذم أعيا األكليف كاآلخريف عبلجو ،كال عبلج لو إال اإليماف باليكـ اآلخر ،
كبما فيو مف عظيـ العقاب كجزيؿ الثكاب  ،كميما حصؿ لو اليقيف بذلؾ ارتحؿ عف
قمبو حب الدنيا .ككذلؾ يتفكر في عذاب القبر  ،كسؤاؿ منكر كنكير كالحشر
كالنشر ،..فأمثاؿ ىذه األفكار التي تجدد ذكر المكت عمى قمبو كتدعكه إلى االستعداد
لو.
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أما الجيؿ :فيك أف اإلنساف قد يعكؿ عمى شبابو فيستبعد قرب المكت مع

الشباب ،كليس يتفكر المسكيف أف مشايخ بمده لك يع ُّدكا لكانكا أقؿ مف يع ٍشر الرجاؿ،
كانما ىقمَّكا ألف المكت في الشباب أكثر .كلك تفكر ىذا الغافؿ كعمـ أف المكت ليس لو

كقت مخصكص مف شباب كشيب ككيكلة كمف صيؼ كشتاء كخريؼ كربيع ،مف ليؿ
كنيار ،لعظـ استشعاره كاشتغؿ باالستعداد لو كلكف الجيؿ بيذه األمكر كحب الدنيا
دعكاه إلى طكؿ األمؿ كالى الغفمة عف تقدير المكت القريب .أما عبلج الحيؿ فيدفع
بالفكر الصافي مف القمب الحاضر كسماع الحكمة البالغة مف القمكب الطاىرة) .
كلقد حذر الرسكؿ  األمة اإلسبلمية ،عندما تتيافت عمى الدنيا فسيتيافت
أعداؤىا عمييا ،فيقكؿ عميو السبلـ  (:يكشؾ األمـ أف تداعى عميكـ كما تداعى
األكمة إلى قصعتيا ،فقاؿ قائؿ :كمف قمة نحف يكمئذ ،قاؿ:بؿ أنتـ يكمئذ كثير كلكنكـ
غثاء كغثاء السيؿ ،كلينزعف اهلل مف صدكر عدككـ الميابة منكـ ،كليقذفف اهلل في

قمكبكـ الكىف ،فقاؿ قائؿ :يا رسكؿ اهلل كما الكىف؟قاؿ:حب الدنيا ككراىية المكت) .
كما أنو مف نعمة اهلل عمى عباده ،أنو ىم َّف عمييـ بالغفمة عف المكت ،يقكؿ
أحد الصالحيف  (:كلكال الغفمة ما تينأ الناس بعيش ،كال قامت بينيـ األسكاؽ ) .
كقاؿ سمماف الفارسي رضي اهلل عنو( :ثبلث أعجبتني حتى أضحكتني ،مؤمؿ
الدنيا كالمكت يطمبو ،كغافؿ كليس يغفؿ عنو ،كضاحؾ مؿء فيو كال يدرم أساخط
رب العالميف أـ راض ،كثبلث أحزنتني حتى أبكتني ،فراؽ األحبة محمد كحزبو،

كىكؿ المطمع ،كالكقكؼ بيف يدم اهلل كال أدرم إلى الجنة يؤمر بي أك إلى النار) .

المستخمص في تزكية األنفس  /ص.140 -139
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المبحث الرابع
حسف تقييـ الكقت كالعمر
المطمب األكؿ :المحاسبة كالمراقبة كالبعد عف التسكيؼ
إف مف أكثر األسباب كالعكامؿ التي تساعد عمى حسف اغتناـ األكقات ،ىك
أف يراجع الفرد نفسو باستمرار كيحاسبيا ،كذلؾ في كيفية انتفاعو بكقتو ،كفي تقييـ
أعمالو كانجازاتو ،سكاء كانت في أمكر الدنيا أك اآلخرة ،كذلؾ حتى ال يدركو األجؿ
كىك لـ ينجز ما ىك مطمكب منو .كمف ىنا كاف ال بد مف مراجعة الذات كحسابات
النفس ،كذلؾ االمة كالجماعات العاممة ال بد ليا مف تقييـ أعماليا كانجازاتيا في كؿ
مرحمة ،كذلؾ لتستطيع استئناؼ أعماليا كتنفيذ خططيا كبرامجيا ،كما تفعؿ الكثير
مف الشركات الناجحة كالجماعات كالدكؿ التي تحقؽ إنجازات عظاـ.
كعمر األفراد قصير قياسا لعمر األمـ ،كعمر أمة يختمؼ عف عمر أمة
أخرل ،فمذا كاف ال بد مف السباؽ لتحقيؽ األىداؼ بالطرؽ كاألساليب المشركعة.
كما ييمنا ىك ضركرة أف يحاسب الفرد نفسو ،كيراجع حساب عمره بيف الفينة
كاألخرل ،ألف الفرد إذا ما التزـ بذلؾ كاف اغتنامو لكقتو كعمره أفضؿ كانجازه أعظـ.
كاذا ما عـ عمى الفرد ذلؾ كانت النتيجة كالفكائد تى يعـ عمى األمة .فكيؼ يحاسب
كيقىيِّـ أياـ عمره؟.
الشخص نفسو ي
يككف ذلؾ باألمكر التالية :
أكال :المحاسبة كالمراقبة :
يقكؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو( :حاسبكا أنفسكـ قبؿ أف تحاسبكا كزنكا
أعمالكـ قبؿ أف تكزف عميكـ)  ،شعار أطمقو الفاركؽ كألزـ بو نفسو قبؿ أف يمزـ بو
غيره ،كحاسب بو كالتو كعمالو في األمصار ،ككاف في ذلؾ قدكة لغيره مف بعده عمى

مر العصكر.
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كمف ىذا الشعار يتربى الفرد عمى أف يحاسب نفسو كيشعر بمراقبة اهلل لو في
السر كالعمف ،كما ىك كاجب عمى كؿ مسؤكؿ أف يحاسب كيراقب مف ىك مسؤكؿ
عنيـ ،كاذا ما كانكا يشعركف برقابة اهلل لو في سرىـ كعمنيـ فإف ميمة مراقبتيـ تككف
أسيؿ كأيسر عمى أم مسؤكؿ.

كلذلؾ قسـ العمماء أنكاع الرقابة كالمحاسبة إلى قسميف:
 .1المحاسبة كالرقابة الخارجية:
إف المحاسبة كالرقابة الخارجية تككف عمى الفرد ممف حكلو ،كالمسؤكؿ عنيا
األفراد عمكما ،فمف يرل منك ار كجب عميو تغييره كالنيي عنو في حدكد قدرتو

كمسؤكليتو ،كمف الفئات التي ليا الحؽ في المراقبة كالمحاسبة:

 .1الحاكـ :فمو أف يراقب كيحاسب الرعية أك مف يكمفيـ بذلؾ مف الكالة كالمسؤكليف،
كلذلؾ كاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يقكـ بذلؾ كيكجو أصحابو كيربي فييـ

اإلحساس بالمسؤكلية كؿ في مكقعو.

 .2المسؤكلكف :مثؿ المدراء كرؤساء الشركات كغيرىا مف المؤسسات العامة
كالخاصة ،فيؤالء ليـ الحؽ في متابعة كمراقبة كمحاسبة مف ىـ مسؤكلكف عنيـ،
كلكف بالطريقة التي ال تنزع الثقة بينيـ ،أك بالطريقة التي تكشؼ الخكنة كالذيف

يغشكف كيقكمكف بأعماؿ تخالؼ نظاـ عمميـ.

 .3األسرة :مثؿ الكالديف كاألخ األكبر كاألخت الكبيرة ،فاألب كاألـ مسؤكالف بشكؿ
رئيسي عف مراقبة كمتابعة أبنائيـ ،ليستطيعكا تربيتيـ التربية الحسنة ،كتكجيييـ لما
فيو صبلحيـ .كيساعدىـ في ذلؾ األخكة كاألخكات الكبار ممف يتحمؿ معيـ جزء

مف مسؤكلية.

 .2المحاسبة كالرقابة الذاتية:
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جاءت كثير مف اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية تؤصؿ في اإلنساف الشعكر
ان َعلَ ٌْ ُك ْم َرقٌِبًا )  .كقاؿ عز
هللا َك َ
الدائـ بمراقبة اهلل تعالى ،منيا قكلو تعالى  (:إِنَّ َّ َ
هللا ٌَعْ لَ ُم َما فًِ أَنفُسِ ُك ْم َفاحْ َذرُوهُ )  .كيقكؿ عميو الصبلة السبلـ
كجؿَ (:واعْ لَمُوا أَنَّ َّ َ
عندما سألو جبريؿ عف اإلحساف( :أف تعبد اهلل كأنؾ تراه فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ)
 ،فإذا ما أدرؾ المسمـ أف اهلل معو يراه في كؿ حركة كعمؿ كقكؿ ،فإف ذلؾ كفيؿ
بردع المسمـ عف ارتكاب المعاصي كالمنكرات ،أك التقصير في عمؿ كعدـ اتقانو،
فبل يضيع شيئا مف كقتو في غير فائدة أك تحصيؿ منفعة دنيكية أك أخركية.

بؿ إف الرقابة الذاتية إذا ما تأصمت عند كؿ مسمـ فإنيا تؤدم لصبلح
المجتمع ،كاتقاف األعماؿ فبل غش كال خداع كال رياء كال غيرىا مما يي ٍف ًسد عمؿ الدنيا
كاآلخرة .كيقكؿ اهلل تعالى َ (:رضِ ًَ َّ
ك لِ َمنْ َخشِ ًَ َر َّب ُه ) ،
هللا ُ َع ْن ُه ْم َو َرضُوا َع ْن ُه َذلِ َ
كفي معنى اآلية ما كرد( :ذلؾ لمف راقب ربو عز كجؿ كحاسب نفسو كتزكد لمعاده،
كسئؿ ذم النكف :بـ يناؿ العبد الجنة؟ فقاؿ بخمس :استقامة ليس فييا ركغاف،
كاجتياد ليس معو سيك ،كمراقبة اهلل تعالى في السر كالعبلنية ،كانتظار المكت
بالتأىب لو ،كمحاسبة نفسؾ قبؿ أف تحاسب) .

كمف ىنا كاف دكر السمؼ الصالح حكاما كانكا أك كالة أك آباء كأميات أك أفرادا
عادييف ،يك ُّؿ ىم ىارس ىد ٍكىره في المحاسبة كالمراقبة الذاتية ألنفسيـ أكال ،ثـ لغيرىـ خاصة
ممف ىـ مسؤكلكف عنيـ .بؿ إف الخمفاء المسممكف كانكا أشد محاسبة كمراقبة
ألنفسيـ ككالتيـ ،فضرب لنا عمر بف الخطاب كعمر بف عبد العزيز رضي اهلل
عنيما أركع األمثمة في ذلؾ ،ككانكا قدكة لمجميع عمى مر العصكر.

سكرة النساء  /اآلية .1
سكرة البقرة  /اآلية .235
أخرجو البخارم /كتاب اإليماف/باب سؤاؿ جبريؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف اإليماف كاإلسبلـ كاإلحساف/
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إذا ال بد مف مراقبة لمنفس كمحاسبتيا كالكقكؼ عمى ذلؾ في كؿ مرحمة مف
مراحؿ أعمارنا ،فمنيا المحاسبة اليكمية بحيث أقؼ عمى ما قدمتو في يكمي مف
أعماؿ ،كما قصرت فيو مف كاجبات ،فأقكـ بتعكيض ذلؾ بعد دراسة األسباب

كالعكامؿ .كمف المحاسبة كذلؾ المحاسبة األسبكعية كالشيرية كالسنكية.

يقكؿ محمد الغزالي  (:كالحؽ أف تركيض النفس عمى الكماؿ كالخير،
كفطاميا عف الضبلؿ كالشر يحتاج إلى طكؿ رقابة كحساب .فإذا شئت اإلفادة مف
ماضيؾ ،بؿ مف حياتؾ كميا ،فاضبط أحكالؾ كأنت تتعيد نفسؾ .اضبطيا في سجؿ
أميف يحصي الحسنات كالسػيئػات ،كيغالب طبيعة النسياف في ذىف اإلنساف) .

كال ننسى أف الذم يممؾ إرادةن قكيةن ىك الذم يجمس مع نفسو ليحاسبيا عمى

ما قدمت كأنجزت ،حتى أف كثي انر مف غير المسمميف يقكـ بذلؾ ،كلكف في مجاؿ

محاسبة أنفسيـ عمى ما أنجزكه في أعماليـ الدنيكية مف تحقيؽ أرباح أك تقدـ عممي
أك غيره ،مما جعميـ يتقدمكف عمى المسمميف اليكـ حضاريا كعمميا ،أما غالب
المسمميف اليكـ فيـ غارقكف في الدنيا كالشيكات ،فبل يحاسبكف أنفسيـ ليس فقط عمى
أعماليـ تجاه ربيـ كدينيـ ،بؿ تجاه أنفسيـ كعمميـ ككطنيـ كتجارتيـ كعمكميـ ،لذا
فنجد التخمؼ في جميع المياديف ،كأىـ سبب ىك بعد المسمميف عف دينيـ كعدـ

تطبيقو في أمكر حياتيـ المختمفة ،ألنو ال عز لممسمـ إال بدينو كاذا طمب العزة مف
غير ذلؾ أذلو اهلل تعالى.

الغزالي  /محمد /جدد حياتؾ  /دار الكتب اإلسبلمية -بيركت/سنة 1983ـ /ص.234
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ثانيان :البعد عف التسكيؼ:
يعتبر التسكيؼ آفة مف أشد اآلفات خط ار عمى عدـ انتفاع اإلنساف بيكمو
كحاضره ،كذلؾ عندما يصبح اإلنساف يعتاد عمى تأجيؿ األعماؿ ،لشعكره بسعة
الكقت عنده ،كىك ال يدرم أف ذلؾ يؤدم إلى تراكـ األعماؿ عميو ،كالى ضياع
ساعات كأياـ مف عمره التي سيسأؿ عنيا كيحاسب عمييا.

ككاف ال بد مف بياف معنى التسكيؼ كأسبابو كمظاىره كأض ارره ككيفية

التخمص منو.

معنى التسكيؼ (:ىك المماطمة أك التأجيؿ عمى سبيؿ التيكيؿ ،كالتضخيـ

لتنفيذ المطمكب كعدا أك كعيدا ) .

كمف معاني التسكيؼ  (:إف التسكيؼ ىك أف تقكـ بميمة ذات أكلكية
منخفضة بدال مف أف تنجز ميمتؾ ذات األكلكية العالية .إف مف التسكيؼ أف تتناكؿ
ككبا آخر مف الشام بدال مف أف تعكد فك ار إلى عممؾ أك مذاكرتؾ .إف التسكيؼ ىك
أف تتصفح كتابؾ أك تنتقؿ بيف مكادؾ الدراسية بدال مف أف تذاكر مكضكعا صعبا
لبلمتحاف .إف مف التسكيؼ ىك أف تشاىد التميفزيكف بينما كاف ينبغي عميؾ الذىاب

النجاز إحدل أىـ كأصعب نشاطاتؾ ) .

فالذم يؤجؿ العمؿ يضيؼ حرؼ السيف عمى الفعؿ المضارع فيقكؿ سأفعؿ
غدا أك سأقكـ بو كىكذا ،أك بإضافة سكؼ عمى الفعؿ المضارع ،كمعنى سكؼ في
المغة( :حرؼ مبني عمى الفتح يخصص أفعاؿ المضارعة لبلستقباؿ ،فيرد الفعؿ مف
الزماف الضيؽ كىك الحاؿ ،إلى الزماف الكاسع كىك االستقباؿ .كىك يقتضي معنى
المماطمة كالتأخير .كأكثر ما يستعمؿ في الكعيد .كفي التنزيؿ (:كبل سكؼ تعممكف ثـ
سيد نكح /د.السيد محمد نكح /آفات عمى الطريؽ  /ج/ 3ط1413 /1ىػ1993 -ـ /دار الكفاء لمنشر/

ص.132
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كبل سكؼ تعممكف)  .كقد يستعمؿ في الكعد ،كفي التنزيؿ( :كلسكؼ يعطيؾ ربؾ
فترضى) ) .

كلذا فقد يككف التسكيؼ بيذا المعنى إما محمكدا أك مذمكما،
التأجيؿ أك التأخير لتنفيذ المطمكب بغير مبرر .كمف مظاىره:

فالمذمكـ :ىك

أ .في األمكر الدينية األخركية :بقاء كاستمرار الشخص في المعصية مع الكعد
بتركيا كالتكبة منيا ،مثؿ :الفتاة المسممة التي ال ترتدم الحجاب فتسكؼ ذلؾ إلى أف
تكبر قميبل ،أك الذم ال يصمي يسكؼ لكقت آخر مف عمره كىكذا.

ب .في األمكر الدنيكية :تأجيؿ األعماؿ مف كقتيا الحالي إلى أكقات أخرل في
المستقبؿ دكف مبرر ،كالغد أك األسبكع المقبؿ .مثؿ :تأجيؿ دراسة ،أك عبلج أك زيارة

ضركرية أك أداء عمؿ معيف.

كالمحمكد :ىك التيكيؿ كالكعيد دفعان لفعؿ خير ،أك ترؾ شر ،كما كرد في

التعريؼ المغكم.

أسباب التسكيؼ :كلك تتبعنا الدكافع لتسكيؼ اإلنساف ألعمالو الدينية

كالدنيكية لكجدناىا تنحصر في األسباب التالية عمكما:

 .1ضعؼ اإلرادة كالعزيمة :كمف معانيو أيضا العجز كالكسؿ كالخمكؿ ،فيي مف
األسباب التي تؤدم إلى التسكيؼ ،كضعؼ العزيمة كاإلرادة تؤدم إلى ارتكاب
المنكرات بالخضكع لمشيكات ،مثؿ الجمكس أماـ شاشة التمفزيكف لساعات ،أك
جمسات السمر الفارغة كغيرىا .كمف ىنا كاف تى ىع ُّكذ النبي

سكرة التكاثر  /اآليات .4-3

سكرة الضحى /اآلية .5

المعجـ الكسيط  /ص.489
176

 مف العجز كالكسؿ في

قكلو( :الميـ إني أعكذ بؾ مف العجز كالكسؿ كالجبف كاليرـ كأعكذ بؾ مف عذاب
القبر كأعكذ بؾ مف فتنة المحيا كالممات) .

 .2طكؿ األمؿ :كقد سبؽ أف بينت خطكرتو عمى اإلنساف ،كفعبل مع نسياف اإلنساف
لممكت كاآلخرة ،فيؤدم بو إلى التسكيؼ في األعماؿ األخركية كالدنيكية ،يقكؿ اإلماـ
أبك حامد الغزالي( :مف انتظر مجيء المكت بعد السنة ،اشتغؿ بالمدة ،كنسي ما
كراء المدة ،ثـ يصبح كؿ يكـ ،كىك منتظر لمسنة بكماليا ،ال ينقص منيا اليكـ الذم
مضى ،كذلؾ يمنعو مف مبادرة العمؿ أبدا ،فإنو أبدا يرل لنفسو متسعا في تمؾ السنة،

فيؤخر العمؿ) .

 .3عدـ استحضار خشية اهلل تعالى كمراقبتو :كمف أسباب التسكيؼ عدـ استشعار
المسمـ مراقبة اهلل تعالى كخشيتو منو ،فاإلنساف عندما يشعر بالخكؼ يبادر لمقياـ
بعمؿ ما ،فكيؼ إذا كاف ىذا الخكؼ مف اهلل تعالى كعقابو ،فكأنو أمف مكر اهلل
كنسي أف اهلل شديد العقاب ،يقكؿ اهلل عز كجؿ  (:أَ َف َم َِن أَهْ ُل ْالقُ َرى أَنْ ٌَ ْ ِت ٌَ ُه ْم َب ْ ُس َنا
ُون )  ،كقاؿ
هللا َف َال ٌَ ْ َمنُ َم ْك َر َّ ِ
ُون  ...أَ َف َ ِم ُنوا َم ْك َر َّ ِ
هللا إِ َّال ْال َق ْو ُم ْال َخاسِ ر َ
َب ٌَا ًتا َو ُه ْم َنا ِئم َ
ككثير مف
ًِ َتمُو ُر ) ،
ض َف ِ َذا ه َ
تعالى (:أَأَمِن ُت ْم َمنْ فًِ ال َّس َما ِء أَنْ ٌَ ْخسِ َ ِب ُك ْم األَرْ َ
ه
الناس يقكؿ إف اهلل غفكر رحيـ ،كىؿ مف الممكف أف يعذب عباده كىك الرحيـ بيـ؟!،

كتناسكا أنو شديد العقاب بانغماسيـ في المعاصي.

 .4صحبة السكء :فأصحاب السكء كأقراف السكء كجمساء السكء الفارغيف ىـ مف
يككف عامبل ميما في تسكيؼ األعماؿ كتأجيميا كعدـ المسارعة في أدائو ،كعمى
رأسيا المسارعة لمتكبة إلى اهلل عز كجؿ ،كعدـ التأجيؿ لعدـ ضماف العيش كلك

أخرجو البخارم  /كتاب الدعكات  /باب التعكذ مف فتنة المحيا كالممات  /رقـ / 6367ص.1297
إحياء عمكـ الديف  /الغزالي  /ج / 4ص.391
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ض َها
ارعُوا إِلَى َم ْ ف َِر ٍة مِنْ َر ِّب ُك ْم َو َج َّن ٍة َعرْ ُ
لمحظات ،يقكؿ اهلل عز كجؿ َ (:و َس ِ
ات َو ْاألَرْ ضُ أُعِ َّد ْ
ال َّس َم َاو ُ
ٌِن) .
ت ل ِْل ُم َّتق َ
 .5سكء التربية :كيككف ذلؾ بداية مف األسرة ،عندما ال يحسف الكالداف تربية أبنائيـ
عمى تحمؿ المسؤكلية منذ الصغر كفي مراحؿ حياتيـ المختمفة ،بحيث يسارعكا إلى
أداء أعماليـ المختمفة كؿ في كقتو ،مف دراسة كعمؿ كلك كاف بسيطا ،ألف في تعكيد
األبناء عمى أىمية كقتيـ كالمسارعة في أداء العمؿ ،كعدـ التسكيؼ يجعؿ مف األبناء

ىي يشُّبكف عمى ىذه العادة الحميدة ،خاصة إذا كجدكا القدكة الحسنة مف كالدييـ في ذلؾ.
كيككف سكء التربية مف المربيف في المدارس كالجامعات كغيرىا مف
المؤسسات التربكية المختمفة ،كمف كؿ شخص مسؤكؿ في مكقعو عندما ال يككف
القدكة لمف ىك مسؤكؿ عنيـ ،كذلؾ في تسكيفو بأعمالو كتنفيذ الق اررات كغيرىا.

ككذلؾ عدـ متابعة المسؤكليف كالمربيف لما يكمفكنو لمناس مف أعماؿ.

 .6االستيانة باألمكر كعدـ تقدير العكاقب لمتسكيؼ :ىناؾ مف الناس مف يعتمد عمى
ما أعطي مف قكة كقدرات ،فيؤدم بو إلى التسكيؼ ،أك أنو يستييف باألمر فيتخيمو
سيؿ األداء ال يحتاج إلى قدرات كثيرة ،أك كقت كبير.

كذلؾ عدـ تصكر كتقدير اإلنساف لؤلضرار الناتجة عف التسكيؼ ،ألف بعض
الناس يتسمكف بالبساطة كعدـ بعد النظر كادراؾ المخاطر( .كلعؿ ذلؾ مف بيف
األسباب التي أدت إلى أف تككف أكثر أحكاـ ديننا الحنيؼ معممة مقركنة بحكمة

التشريع) .

كحكؿ طبيعة األعماؿ المطمكب إنجازىا مف اإلنساف ،فيي تنقسـ إلى نكعيف
مف حيث كقت أدائيا ( :النكع األكؿ :أعماؿ ممحة ال يجكز تأجيميا ،كىذه غالبا ما

سكرة آؿ عمراف  /اآلية .133
آفات عمى الطريؽ/د .سيد نكح  /ج / 3ص .145
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يؤدييا الناس طائعيف أك مكرىيف ،النكع الثاني :أعماؿ غير ممحة يصح تأجيميا إلى

كقت آخر ،كىذه تعكد كثير مف الناس عمى إىماليا بالتأجيؿ كالتسكيؼ في أدائيا) .
كمف ىنا كانت ىناؾ أضرار كعكاقب كخيمة لمتسكيؼ ،أجمميا فيما يمي:

أكال :عمى مستكل الفرد:
أ .في الدنيا:

 .1الحسرة كالندـ عندما يخسر اإلنساف بفشؿ في عمـ أك تجارة أك غير ذلؾ مف
أعماؿ الدنيا ،كىنا قد ينفع الندـ مع اإلنساف إف تدارؾ األمر كسارع لمقياـ بالعمؿ

المطمكب في كقتو المحدد كاستفاد مف أخطائو.

 .3االنغماس في الذنكب كصعكبة التكبة :مما يؤدم لمحيرة بأم الذنكب يبدأ بالتكبة،
فيستصعب التكبة كيغرؽ في الذنكب أكثر فأكثر.

 .3تراكـ األعماؿ كصعكبة أدائيا :كذلؾ نتيجة التسكيؼ ،فيؤدم إلى خمط بيف
األعماؿ فبل يستطيع أف يميز بيف الميـ كاألىـ ،كبيف كاجب الكقت كمكسع الكقت،
فبل يستطيع أف يكزع أعمالو حسب أكلكيتيا عمى أكقاتيا ،فيصيبو العجز كالضعؼ

في اليمة كاإلرادة ،كال ينجز كاجبا مما يؤدم إلى فصمو مف عممو أك خسارتو.

 .4خسراف المكانة كالييبة أماـ الناس :كبالتالي ال يؤثر فييـ ،ألنو ال يعتبر قدكة ليـ
نتيجة تقصيره كتسكيفو في أداء أعمالو ككاجباتو ،خاصة إذا كاف ىذا اإلنساف مرب

أك داعية أك مسؤكؿ.

العيش في الزماف الصعب  /د .عبد الكريـ بكار  /ج / 3ص.40
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ب .في اآلخرة:
 .1الحسرة كالندـ عند المكت كفي اآلخرة ،كذلؾ لتفريطو في حدكد اهلل كتشريعاتو،
كتسكيفو في أداء الطاعات كالعبادات ،كعندىا يتمنى الرجعة لمدنيا ليتدارؾ أمره،
كلكف ال تتحقؽ ىذه األمنية لفكات األكاف ،يقكؿ اهلل تعالى َ (:ح َّتى إِ َذا َجا َء أَ َح َد ُه ْم
صالِحً ا فٌِ َما َت َر ْك ُ
ْال َم ْو ُ
ت َك َّال إِ َّن َها َكلِ َم ٌةة ه َُو َقا ِئل ُ َها َومِنْ
ُون لَ َعلًِّ أَعْ َم ُل َ
ت َقا َل َر ِّ ارْ ِجع ِ
ْ
ار َف َقالُوا
َو َرائ ِِه ْم َبرْ َز ٌة إِلَى ٌَ ْو ِم ٌُ ْب َع ُث َ
ون )  ،كقاؿ تعالى َ (:ولَ ْو َت َرى إِذ وُ ِقفُوا َعلَى ال َّن ِ
ٌِن ) .
ٌَالَ ٌْ َت َنا ُن َر ُّد َو َال ُن َك ِّذ َ ِب ٌَا ِ
ون مِنْ ْالم ُْؤ ِمن َ
ت َر ِّب َنا َو َن ُك َ
 .2حرمانو مف األجر كالثكاب عند اهلل تعالى :كذلؾ ألنو يسكؼ في أداء العبادة
كالطاعة هلل تعالى ،بدال مف أف يككف مف المسارعيف كالسباقيف لفعؿ الخير ليناؿ
ُون )  ،كفي ذلؾ
ك َف ْل ٌَ َت َنا َفسْ ْال ُم َت َنا ِفس َ
األجر كالثكاب ،يقكؿ اهلل عز كجؿ َ (:وفًِ َذلِ َ
إشارة لمفكز بالجنة كنعيميا.

ثانيا :عمى مستكل المجتمع:
كال شؾ أف األضرار لمتسكيؼ عمى المجتمع ىي مف نتائج األضرار عمى

الفرد ألف مجمكع األفراد يككنكف المجتمع ،كمف ىذه األضرار:

 .1الحرماف مف العكف كالمدد اإلليي :كذلؾ أف مف سنتو في خمقو أنو ال يمنحيـ
عكنو كال مدده كىـ يم ىس ِّكفكف ،يمتى ىعدكف عمى حدكد اهلل ،مفرطكف في جنبو سبحانو،
كاذا حرـ المجتمع اإلسبلمي كاألمة اإلسبلمية عكنو كمدده سبحانو ،فأنى ليـ أف

ينتصركا أك يعيدكا لؤلمة العزة كالقكة بيف األمـ.

سكرة المؤمنكف  /اآليات .100 – 99
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 .2انتشار الخمكؿ كالكسؿ خاصة بيف الشباب كىـ أىـ فئة ،كبالتالي عدـ قدرة األمة
عمى مكاكبة التطكر كالتقدـ في العالـ ،فتككف ىكبلٌ عمى غيرىا غير منتجة كيتكالب
أعداؤىا عمييا كعمى خيراتيا.
كيفية التخمص مف التسكيؼ:
يككف التخمص منو بمعرفة أسبابو كعبلج ىذه األسباب عمى مستكل الفرد
كالمجتمع ،كمعرفة طبيعة األعماؿ التي يؤجميا الشخص ،كمعرفة التكقيت المناسب
ليا ،كدكف معرفة األسباب ال يستطيع اإلنساف أف يعالج نفسو.

كأىـ طرؽ العالج بؿ الكقاية مف التسكيؼ ىي ما يمي:
 .1أخذ النفس بالعزيمة كقكة اإلرادة كالحزـ :كذلؾ مف خبلؿ مجاىدة النفس بإبعاد
كساكس الشيطاف ،ككؼ النفس عف شيكاتيا ،كال يسكؼ كيؤجؿ مف أعمالو شيئا،
كيضع نصب عينيو أف المكت يأتي فجأة كال يدرم متى أجمو ،يقكؿ سبحانو( :كأنيبكا
إلى ربكـ كأسممكا لو مف قبؿ أف يأتيكـ العذاب ثـ ال تنصركف .كاتبعكا أحسف ما أنزؿ
إليكـ مف ربكـ مف قبؿ أف يأتيكـ العذاب بغتة كأنتـ ال تشعركف .أف تقكؿ نفس يا
حسرتا عمى ما فرطت في جنب اهلل كاف كنت لمف الساخريف)

 .كما يجب عمى

المسمـ أف يمجأ إلى اهلل بالدعاء فيستعيذ مف العجز كالكسؿ اقتداء بالرسكؿ  .كذلؾ
تذكير المسمـ لنفسو كلغيره بخطكرة التسكيؼ ،كأنو ليس مف صفات المسمـ العجز

كالضعؼ.

 .2تذكر المكت كاآلخرة كاالبتعاد عف المعاصي:

فإف تذكر المكت يقمؿ مف شأف

الدنيا كمتاعيا في عيف المسمـ ،كيجعمو ينتظر المكت كىك مستعد لو ،كيدفع نفسو

لئلسراع بالتكبة مف الذنكب ،لعممو أف المكت قد يداىمو في أم لحظة ،كما يجعمو
يبادر إلى إنجاز أعمالو الدنيكية المطمكبة منو دكف تسكيؼ أك مماطمة.

سكرة الزمر  /اآلية .57 – 54
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 .3استحضار خشية اهلل تعالى كمراقبتو :كذلؾ بالحرص عمى مبلزمة كتاب اهلل
سبحانو كتعالى تبلكة كتفسيرا ،كسنة رسكؿ اهلل

 حفظا كاقتداءا ،فيذا كفيؿ بأف

يجعؿ المسمـ يعرؼ اهلل حؽ المعرفة كبالتالي يخشاه كيتقيو كيشعر بمراقبتو في السر

كالعمف.

 .4مصاحبة األخيار كقراءة سير السابقيف منيـ :فاألخيار يككنكف عكنان لو عمى
التزاـ الحؽ كاالبتعاد عف المعاصي كالمنكرات،سكاء كاف ذلؾ بصحبة مف نعيش

معيـ ،أك قراءة عمف سبقكنا مف أىؿ السمؼ الصالح( .كقيؿ لرجؿ مف عبد القيس
في مرضو :أكصنا ،قاؿ :أنذرتكـ سكؼ)  .كيقكؿ الحسف البصرم( :إياؾ كالتسكيؼ،
فإنؾ بيكمؾ ،كلست بغدؾ) .

 .5أف يتحمؿ المربكف كالمسؤكلكف مسؤكلياتيـ :كذلؾ بتحمؿ الكالديف لمسؤكلياتيـ
ككذلؾ المربكف كالمسؤكلكف كغيرىـ ،فيشب أباؤنا في جميع مراحؿ حياتيـ كفي أم
مكاف يتكاجدكف فيو عمى المبادرة كحب العمؿ كالنشاط كالحيكية دكف تسكيؼ ككسؿ
كخمكؿ( .كأف تقكـ األمة كميا عمى المستكل القيادم ،كغير القيادم ،في متابعة
الم ىس ِّكفيف ،فإف ىذه المتابعة ،كتمؾ المحاسبة تقطع الطريؽ عمى النفس،
كمحاسبة ي
 .قاؿ
كتحكؿ بينيا كبيف التسكيؼ ،كىذا مف حؽ األمة عمى بعضيا البعض)
ون َو ْالم ُْؤ ِم َن ُ
ُون ِب ْال َمعْ رُو ِ َو ٌَ ْن َه ْو َن َعنْ
ات َبعْ ُ
ض ُه ْم أَ ْولِ ٌَا ُء َبعْ ٍ
ض ٌَ ْ ُمر َ
تعالىَ (:و ْالم ُْؤ ِم ُن َ
ون َّ
هللا َو َرسُولَ ُه ) .بؿ إنو مف كاجب
الز َكا َة َو ٌُ ِ ٌع َ
ُون الص ََّال َة َوٌ ُْؤ ُت َ
ْالمُن َك ِر َو ٌُقٌِم َ
ُون َّ َ
األمة أف تدفع أبنائيا لمتنافس كالتسابؽ الشريؼ في مياديف الخير كالعمؿ بجميع
أنكاعو كطمب العمـ .كالقرآف الكريـ يبيف لممسمميف كيكجييـ إلى ىذه المياديف في قكلو
ُون ) ،كفي قكلو تعالى مبينا أخبلؽ كصفات
ك َف ْل ٌَ َت َنا َفسْ ْال ُم َت َنا ِفس َ
تعالىَ ( :وفًِ َذلِ َ

الزىد  /البف المبارؾ /باب التحضيض عمى طاعة اهلل عز كجؿ /ج / 1ص.5
نفس المصدر السابؽ  /ج / 1ص.4
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ت )  ،كفي
ُون فًِ ْال َخٌ َْرا ِ
ارع َ
المؤمنيفَ (:و ٌَ ْ ُمر َ
ُون ِب ْال َمعْ رُو ِ َو ٌَ ْن َه ْو َن َعنْ ْال ُم ْن َك ِر َو ٌُ َس ِ
ون) .
ُون فًِ ْال َخٌ َْرا ِ
ت َو ُه ْم لَ َها َس ِابقُ َ
ارع َ
قكلو تعالى(:أ ُ ْولَ ِئ َ
ك ٌُ َس ِ
 .6عدـ االستيانة باألمكر كاألعماؿ كالتقدير السميـ لمعكاقب الكخيمة لمتسكيؼ:

كذلؾ بالتذكير الدائـ بيف المسمميف بأىمية كؿ عمؿ كخطكرة التسكيؼ ،كضركرة

ترتيب األعماؿ حسب أىميتيا كأكلكيتيا ،كتكعية الناس لذلؾ ،كمساعدتيـ عمى حسف
اغتناـ كقتيـ ،كاالبتعاد عف التسكيؼ.

سكرة آؿ عمراف  /اآلية .114
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المطمب الثاني :نظرة إلى الماضي كاالىتماـ بالحاضر كاالعتبار بمركر األياـ :
كنت قد أشرت إلى مسؤكلية اإلنساف نحك كقتو كعمره بشكؿ عاـ  ،كلكف

كيؼ ينظر اإلنساف إلى ما مضى مف عمره؟ ،أك تجاه مستقبؿ أيامو؟.

كلذا كقت اإلنساف يقسـ إلى ثبلثة أنكاع مف حيث مضيو كحدكثو :الماضي،
كالحاضر ،كالمستقبؿ .كبالتالي فمسؤكلية اإلنساف كمكقفو يختمؼ تجاه كؿ نكع ،كىذا
ما سأكضحو إف شاء اهلل تعالى.

شعكر اإلنساف كمسؤكليتو نحك ما مضى مف حياتو:
ينظر اإلنساف إلى ما مضى مف عمره ككقتو إما بالرضا عنو أك عف جزء
منو ،أك قد يشعر بالسخط كالتذمر نحكه أك نحك جزء منو ،كذلؾ كفؽ أحداثو
ككقائعو ،سكاء كانت ىذه األحداث كاألعماؿ مف صنع اإلنساف نفسو كبدافع منو ،أك

كقعت لو مف غيره سعي منو أم بدكف إرادتو.

كلذا نجد كثي انر مف الناس مف يقكـ بتقييـ ما مضى مف عمره فيقكؿ :إني

أعتبر فترة الدراسة الجامعية أجمؿ فترة مف حياتي ،أك إف فترة كجكدم في منطقة كذا
كانت أكثر فائدة كاغتنامان لكقتي ،كىكذا .كاألصؿ الصحيح في الشعكر نحك ما

مضى مف الكقت كالعمر ىك االعتبار بما مضى كاالستفادة مف األخطاء ،كما أف
االستفادة مف تجارب اآلخريف أمر ميـ ،بحيث يتفادل اإلنساف األخطاء التي يقع

فييا غيره ،أك يستفيد مف إنجازاتيـ.

كاألمـ مطالبة كذلؾ إلى جانب الفرد باالعتبار بما مضى مف األياـ كا ٍل يحقى ًب
ُون مِنْ َق ْبلِ ُك ْم لَمَّا
عمييا أك عمى األمـ األخرل ،يقكؿ اهلل عز كجؿ َ (:ولَ َق ْد أَهْ لَ ْك َنا ْالقُر َ
ُث َّم
ٌِن
َنلَمُوا َو َجا َء ْت ُه ْم ُر ُسل ُ ُه ْم ِب ْال َب ٌِّ َنا ِ
ك َنجْ ِزي ْال َق ْو َم ْالمُجْ ِرم َ
ت َو َما َكا ُنوا لٌِ ُْؤ ِم ُنوا َك َذلِ َ
ض مِنْ َبعْ ِد ِه ْم لِ َن ْن ُ
ون )  ،فجعؿ تعاقب األمـ
ن َر َك ٌْ َ َتعْ َمل ُ َ
َج َع ْل َنا ُك ْم َخ َال ِئ َ فًِ ْاألَرْ ِ

سكرة يكنس  /اآليات .14- -13
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ابتبلء ليا ،ىؿ سيعممكف كفؽ ما أمر اهلل تعالى أـ ال؟ .كقاؿ تعالى َ (:ق ْد َخلَ ْ
ت مِنْ
ض َفا ْن ُ
ٌن ) .
ان َعا ِق َب ُة ْال ُم َك ِّذ ِب َ
نروا َك ٌْ َ َك َ
َق ْبلِ ُك ْم ُس َننٌة َفسِ ٌرُوا فًِ ْاألَرْ ِ
قاؿ د .القرضاكم حكؿ النظرة إلى الماضي( :ىناؾ مف الناس مف يعيشكف
في الماضي كحده دكف تجديد كاضافة ،كمنيـ مف يقدس الماضي بما فيو مف صكاب
كخطأ دكف تمحيص لو ،كمف األفراد مف يعيش نادما عمى ما فاتو مرددا عبارات
التحسر مما يمؼ اإلنساف بمسكح الكآبة النفسية .كلذا ال بد مف نظرة إلى الماضي
لبلعتبار بأحداثو ،كاالتعاظ بمصاير أممو كبسنف اهلل فييـ ،..كاالستفادة مما تركو
السابقكف بعد أف نمحصيا كنحققيا ،كمف ىنا كانت الدعكة إلى "المعاصرة" بجكار

الدعكة إلى "األصالة") .

اإلنساف المؤمف بقدر اهلل تعالى يقؼ مكقفا إيجابيا مف ماضيو بالنظرة

المتفحصة الصائبة حتى يستطيع أف يعيش حاضره كيخطط لبناء مستقبمو.
شعكر اإلنساف كمسؤكليتو نحك حاضره أم ما يعيشو مف عمره:

كيككف ذلؾ باغتناـ اإلنساف ىكٍقتىوي الحاضر بكؿ ما ينفعو ،كما عميو أف يعيش
في يكمو مستغبل كؿ دقيقة ،محاسبا نفسو أكال بأكؿ حتى ال يضيع مف عمره بدكف
فائدة ،كاال سيككف الندـ عمى حاضره عندما يككف ماضيا.

كمما يبيف أثر كأىمية أف يعيش المسمـ في يكمو ما قيؿ( :إف األماف كالعافية
ككفاية يكـ كاحد  ،قكل تتيح لمعقؿ النير أف يفكر في ىدكء كاستقامة تفكي ار قد يغير
بو مجرل التاريخ كمو ،أك حياة فرد كاحد)

 .كيقكؿ ( :مف أصبح آمنا في سربو،

معافى في بدنو ،عنده قكت يكمو ،فكأنما حيزت لو الدنيا بحذافيرىا) .

سكرة آؿ عمراف  /اآلية .137
الكقت في حياة المسمـ  /ص.47-34
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كالمسمـ مطالب بالصبر عمى المعاناة التي يبلقييا في حاضره ،قاؿ تعالى َ (:واصْ ِبرْ
ُ
ُور) .
ك إِنَّ َذلِ َ
صا َب َ
َعلَى َما أَ َ
ك مِنْ َع ْز ِم ْاألم ِ
كمف مكاقؼ الناس تجاه حاضرىـ كالساعات التي يعيشكنيا ما قالو
د.القرضاكم(:عشاؽ المحظة الحاضرة :كىـ الذيف ال ينظركف إلى الماضي ،كال
يتطمعكف لممستقبؿ ،إنيـ يعيشكف ليكميـ ،كىؤالء قد ألياىـ االستغراؽ في يكميـ عف
التطمع إلى غدىـ ،كما ألياىـ عف االستفادة مف أمسيـ) .

ىذه النظرة التي يسير فييا الفرد كراء رغباتو كأىكائو ،فنفسو األمارة بالسكء

ىي التي تي ىسِّيره بدال مف أف يي ىسيِّر نفسو كفؽ ما أراده اهلل تعالى لئلنساف .كلذا عندما
يدرؾ اإلنساف أف ما يمضي مف عمره ال يمكف تعكيضو – كما بينت عند خصائص
الكقت  ،-عندىا ال ييدأ لو باؿ دكف أف يغتنمو كيحقؽ فيو فائدة .فالنظرة السميمة
ىي بالنظر لمماضي بالعبرة كاالستفادة كلمحاضر باالغتناـ لو ،ككما كجينا إلييا



في قكلو( :اغتنـ خمسا قبؿ خمس) .

شعكر اإلنساف كمسؤكليتو نحك مستقبمو مف عمره:
أكؿ ما يجب أف يدركو اإلنساف ىك أنو ال يدرم ىؿ سيعيش لدقيقة أك أكثر
مف ذلؾ؟ ،فبل يستطيع أم إنساف ،سكاء كاف أميا أك عالما أك ممكا أك غيره أف
يضمف استمرار حياتو كلك لًثىك و
اف ،أك يضمف رزقو ،يقكؿ اهلل عز كجؿ َ (:و َما َت ْد ِري

ض َتم ُ
ُوت ) .
َن ْفسٌة َما َذا َت ْكسِ ُ َغ ًدا َو َما َت ْد ِري َن ْفسٌة ِب َيِّ أَرْ ٍ

كلكف ال ننسى القمؽ كالخكؼ كاالنتظار الذم ينتاب كؿ إنساف نحك المستقبؿ،
فيك أمر فطرم عند كؿ إنساف ،كلكف ما الذم يستطيع أف يفعمو حتى يزيؿ ما ينتابو

تجاه مستقبمو؟.

سكرة لقماف  /اآلية .17
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إف عبلج ذلؾ يكمف في إيماف المسمـ بالتككؿ عمى اهلل تعالى ،كذلؾ لمكاجية
الترقب كالخكؼ مف المستقبؿ ليحؿ مكانو األمف كالطمأنينة كالثقة باهلل تعالى ،يقكؿ
هللا َبا ِل ُ أَم ِْر ِه َق ْد َج َع َل َّ
هللا ُ ِل ُك ِّل
اهلل عز كجؿ َ (:و َمنْ ٌَ َت َو َّك ْل َعلَى َّ ِ
هللا َفه َُو َحسْ ُب ُه إِنَّ َّ َ
َشًْ ٍء َق ْدرً ا) .

(كعمى المرء أف يستشعر سمطاف اهلل المحيط بمستقبمو فيقكؿ إذا عزـ عمى
أمر " إف شاء اهلل " ليحمي نفسو مف الغركر كالعجب كالغفمة مف ناحية كليستشعر
عبكديتو لربو كيكسب األمف كالسكينة مف ناحية أخرل) .
كأما نظرة الناس لممستقبؿ فيي عمى مكقفيف:
األكؿ :النظرة السمبية:
أم أف نظرتيـ تككف بعيف غير سميمة كال تعتمد عمى أسس صحيحة،

كتتمحكر النظرة السمبية في أمريف:

 .1المتعبدكف لممستقبؿ :كىـ الذيف يغالكف بالتشبث بالمستقبؿ ،مديريف ظيكرىـ
ضا كامبل،
لمماضي ،معرضيف عف تاريخيـ ،رافضيف لممكاريث الثقافية كالدينية ىرٍف ى
دكف تمحيص بيف حقيا كباطميا.
 .2نظرة اليأس كالتشاؤـ :كمف الناس مف ينظر إلى الغد نظرة المتشائـ ،الذم يضع
عمى عينيو منظا انر قاتما ،كىذه ال شؾ نظرة ىدامة لئلنساف نفسو ،كىدامة لممجتمع

مف حكلو.

 .3مكاجية المستقبؿ باألماني كاألحبلـ :كىك يقابؿ مكقؼ اليأس كالتشاؤـ ،كىك
مكاجية المستقبؿ باألماني المجردة ،كاألحبلـ الفارغة ،ال بالعمـ كالعمؿ كالتخطيط،
كاألماني ال تبني مجدا ،كال تحقؽ أمبلن .
سكرة الطبلؽ  /اآلية .3
الكقت ىك الحياة  /د .عبد الستار نكير  /ص.36
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الثاني :النظرة اإليجابية:
كىي التي رسميا لنا ديننا اإلسبلمي كيربي عمييا أتباعو ،مف التككؿ عمى اهلل
تعالى  ،إلى السعي الدؤكب لمعمؿ  ،سكاء كاف ذلؾ لمدنيا فيما أباح اهلل ،أك لآلخرة
باالستعداد ليا .كالتكجييات القرآنية كالنبكية كثيرة حكؿ ذلؾ ،منيا :قكلو تعالى ٌَ (:اأَ ٌُّ َها
هللا َو ْل َت ْن ُ
نرْ َن ْفسٌة َما َق َّد َم ْ
ت لِ َ ٍد )  .بؿ إف مف تكجييات الرسكؿ  أف
الَّذ َ
ٌِن آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
يستمر المسمـ في عممو الدنيكم ،سكاء سيجني ثماره ىك أـ غيره ،فيقكؿ عميو السبلـ:

(إف قامت الساعة كفي يد أحدكـ فسيمة ،فإف استطاع أال يقكـ حتى ىي ٍغ ًر ىسيا
فميغرسيا) .

ككثي ار ما كاف النبي عميو السبلـ يكجو المسمميف في خطبو لبلعتبار
بالماضي  ،كدعكة لبلىتماـ بالحاضر كاغتنامو  ،كالتخطيط لممستقبؿ كيبيف ما عميو
المسمـ مف الخكؼ كالحذر ،ففي إحدل خطبو  قاؿ( :إف العبد المؤمف بيف مخافتيف
 ،بيف أجؿ قد مضى ال يدرم ما اهلل قاض فيو  ،كبيف أجؿ قد بقى ال يدرم ما اهلل
صانع فيو  ،فميأخذ العبد مف نفسو لنفسو  ،كمف دنياه آلخرتو  ،كمف الشبيبة قبؿ
الكبر  ،كمف الحياة قبؿ الممات  ،كالذم نفسي بيده ما بعد المكت مف مستعتب ،

كما بعد الدنيا مف دار إال الجنة أك النار  ،أقكؿ قكلي ىذا كأستغفر اهلل لي كلكـ) .
و
و
كحاضر
ماض
كخبلصة القكؿ في الحديث عف مكقؼ المسمـ تجاه كقتو ؛

لف يي ىع َّكض ،كا َّف أحدا لف ينفعو،
كمستقبؿ ،ىك أف يؤمف بأف ما مضى كسيمضي ٍ
ِّعكف أكقاتيـ كأكقات غيرىـ ،فعميو بالمبادرة لتقييـ كقتو كعمره الذم
خاصة ممف يي ى
ضي ي

مضى  ،كينتفع بكقتو كعمره الحاضر ،كيحسف التخطيط لمستقبمو الدنيكم كاألخركم،

الكقت في حياة المسمـ  /د .يكسؼ القرضاكم  /ص  / 39 – 38بتصرؼ .
سكرة الحشر  /اآلية .18
أخرجو البخارم في األدب المفرد ،479/كأخرجو أحمد،191 184 3/183/كقاؿ األلباني صحيح عمى شرط

مسمـ.

أخرجو ابف ماجة مف حديث جابر بف عبد اهلل  /ج. 143/2
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كال يككف ذلؾ إال بالتعاكف مع األخيار كالصالحيف الذيف يككف عندىـ نفس الحرص

كالرؤية كالمبادرة.
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المطمب الثالث :العمر كالعمر الثاني لإلنساف:
 .1عمر اإلنساف في الدنيا:
لقد اقتضت سنة اهلل تعالى بأف تككف نياية كؿ مخمكؽ بالمكت ،كذلؾ بعد انتياء
ضى أَ َج ًال
ٌن ُث َّم َق َ
أجمو في الحياة الدنيا .يقكؿ اهلل عز كجؿ  (:ه َُو الَّذِي َخلَ َق ُك ْم مِنْ ِ ٍ
ُون )  ،قاؿ الطبرم في تعريؼ األجؿ( :ثـ قضى
َوأَ َج ٌةل ُم َس ًّمى عِ ْن َدهُ ُث َّم أَ ْن ُت ْم َت ْم َتر َ
أجبلن كأج هؿ مسمى عنده ،قاؿ :قضى أجؿ الدنيا منذ يكـ خمقت إلى أف تمكت ،كأجؿ

مسمى عنده يكـ القيامة)

 ،فيك المدة الزمنية المكقكتة التي قدرىا الحؽ جؿ كعبل

لمعبد أف يعيشيا مدة حياتو الدنيا ،قبؿ إيجاده كتككينو ،ألف اآلجاؿ كاألرزاؽ قدرىا
اهلل قبؿ إيجاد كتككيف العبيد .كقد جاء في الحديث الشريؼ " :إف أحدكـ يجمع خمقو
في بطف أمو أربعيف يكما ثـ يككف عمقة مثؿ ذلؾ ثـ يككف مضغة مثؿ ذلؾ ثـ يبعث
اهلل ممكا فيؤمر بأربع كػممات كيقاؿ لو اكػتب عممو كرزقو كأجمو كشقي أك سعيد " .

أنكاع األجؿ:
 .1األجؿ المحتكـ :ىك الذم قدره الحؽ تعالى ،كقضى بو قديما كسجؿ في المكح
المحفكظ لمعبد في عالـ الغيب قبؿ إيجاده كتككينو .إال أنو قابؿ لمزيادة أك النقصاف
بحسب ما جرت بو المقادير مف أفعاؿ كأقكاؿ العبد كسعيو في األرض صبلحا
كفسادا ،كالتي بمقتضاىا يناؿ الزيادة في أجمو أك النقصاف ،..كقد قرر القرآف قاعدة
الزيادة أك النقصاف في العمر في قكلو تعالى َ (:و َما ٌُ َع َّم ُر مِنْ ُم َعم ٍَّر َو َال ٌُ ْن َقصُ مِنْ
هللا ٌَسِ ٌ ٌةر) .
ك َعلَى َّ ِ
ُعم ُِر ِه إِ َّال فًِ ِك َتا ٍ إِنَّ َذلِ َ

سكرة األنعاـ  /اآلية .2
تفسير الطبرم /ج / 7ص.146

أخرجو البخارم /كتاب األنبياء  /باب خمؽ آدـ /رقـ  / 3154ج  / 3ص.1212
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.2األجؿ المعمؽ :ىك الذم بمقتضاه يتـ التبديؿ بالزيادة أك النقصاف في األجؿ
المحتكـ ،كىذا يتبع قاعدة( :ىك الذم خمقكـ مف طيف ثـ قضى أجبل كأجؿ مسمى

عنده ثـ أنتـ تمتركف) .

فاألصؿ مثبت في أـ الكتاب كقاعدة التبديؿ يممكيا العزيز الكىاب) .
أفعاؿ كأقكاؿ تطيؿ العمر:
ىناؾ مف أفعاؿ اإلنساف كأقكالو ما يؤدم إلى زيادة في عمره ،كقد أشار إلييا القرآف

الكريـ كالسنة النبكية ،مف أىميا:

( .1ما حكاه القرآف عمى لساف نكح عميو السبلـ " :قاؿ يا قكـ إني لكـ نذير مبيف أف
اعبدكا اهلل كاتقكه كأطيعكف يغفر لكـ مف ذنكبكـ كيؤخركـ إلى أجؿ مسمى "

.فقرف

العبادة بالتقكل كطاعة اهلل عز كجؿ ممثمة في اتباع الرسؿ التي تسبب مغفرة الذنب

كالزيادة في األجؿ.

 .2البر :لحديث الرسكؿ  " :ال يرد القدر إال الدعاء كال يزيد في العمر إال البر كاف
الرجؿ ليحرـ الرزؽ بالذنب يصيبو "
صنكؼ الفضائؿ كمكارـ الصفات.

 .كلعمنا ندرؾ أف البر كممة جامعة لشتى

أف يي ٍن ىسأ لو في أثىًره
أف يي ٍب ىسط لو في رزقو  ،ك ٍ
 .3صمة األرحاـ :لقكلو  " :مف ىس َّره ٍ
ىف ٍمي ً
صؿ ىر ًح ىمو "  ،فجاءت صمة األرحاـ أحد المراتب العالية التي يناؿ العبد بسببيا
ى
الزيادة في األجؿ.

سكرة األنعاـ  /اآلية .2
محمد محمكد عبد اهلل  /أسباب طكؿ العمر مف الكتاب كالسنة /مؤسسة المختار/ط2001/1ـ /ص.10 –9
سكرة نكح  /اآليات .4 –2
أخرجو الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف/كتاب الدعاء /ج  /1رقـ /1814ص ،670ىذا حديث صحيح
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 .4الذكر كالتسبيح :ىذا ما أثبتو كحكاه القرآف عف حاؿ يكنس عميو السبلـ يكـ أف
ذىب مغاضبا مف قكمو ككاف في بطف الحكت كظف يكنس أنو فارؽ الحياة كبعد
كقت حرؾ شفتيو بيمسات مستغيثا بأعذب الكممات التي تعمقت بعرش مالؾ الممؾ" :
 ،كىكذا أقر التنزيؿ حقيقة أف

ال إلو إال أنت سبحانؾ إني كنت مف الظالميف "

عمر و
ثاف لمعبد
الذكر كالتسبيح هلل تعالى مف العبد ذم القمب السميـ ،فإنيما بمثابة ه
الذاكر.

 .5الصبلح بكجو عاـ :يسبب الزيادة في األجؿ كالميراث لؤلرض ،دؿ عمى ذلؾ
الزبُور مِنْ َبعْ ِد ِّ
ض ٌَ ِر ُث َها عِ َبادِي
الذ ْك ِر أَنَّ ْاألَرْ َ
قكؿ اهلل تعالى َ (:ولَ َق ْد َك َت ْب َنا فًِ َّ ِ
ُون)  .فكؿ مف أصمح صنعا في األرض ،كأصمح عمبل في الكجكد ،كاف حقا
الصَّالِح َ
عمى اهلل تعالى أف يي ىكِّرثىو األرض ،كالميراث منحة كعطاء كزيادة في األجؿ.

 .6الدعاء الطيب :مف قمب طيب كيسمى دعاء األبرار كلمحصكؿ عمى دعاء طيب
يقبمو الحؽ تعالى ال بد مف تكافر أربعة أشياء:

ٌن) .
ٌن لَ ُه ال ِّد َ
هللا م ُْخلِصِ َ
 .1اإلخبلص :لقكلو تعالىَ (:ف ْادعُوا َّ َ
 .2التقكل :لقكلو سبحانو  (:إِ َّن َما ٌَ َت َق َّب ُل َّ
ٌِن ) .
هللا ُ مِنْ ْال ُم َّتق َ

 .3طيب المطعـ :أم المأكؿ مف خبلؿ قكلو عميو السبلـ .. ( :ثـ ذكر الرجؿ يي ًطي يؿ
أغىبر ،يمد يديو إلى السماء :يا رب كمطعمو  ،حراـ كمشربو حراـ
ىسفىره أ ٍش ىعث ٍ
كممبسو حراـ كغذم بالحراـ ،فأنى يستجاب لو ) .

 .4درجة القرب مف اهلل تعالى :كيمزـ ذلؾ كثرة السجكد لقكلو
العبد مف ربو كىك ساجد فأكثركا الدعاء)

( :أقرب ما يككف

 ،كقكلو تعالى َ (:ال ُت ِ عْ ُه َواسْ ج ُْد

َوا ْق َت ِر ْ ) .
سكرة األنبياء  /اآلية .87
سكرة األنبياء  /اآلية .105
سكرة غافر  /اآلية .14

سكرة المائدة  /اآلية .27
أخرجو مسمـ/كتاب الصدقة /باب قبكؿ الصدقة مف الكسب الطيب  /رقـ / 1015ج  /2ص.703
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ٓ .سبلمة الجسـ :مف أىـ العكامؿ التي تؤثر في حياة اإلنساف كتنعكس عمى أجمو
سمبا أك إيجابا بالزيادة أك النقصاف ىي الطبيعة التي يعيش فييا بما أكدع الحؽ
فييا مف عظيـ النعـ كىي أكبر مف أف تحصى ،كأىميا .1 :خصكبة األرض.2.
نقاء اليكاء .3 .عذكبة الماء .4 .كجكد الغذاء .كأخطر ما يفسد الطبيعة كيمحؽ
باإلنساف أفدح الضرر ىك التمكث بشتى صنكفو. )..

ىذه األسباب التي استعرضتيا  ،كالتي قد تككف سببان في طكؿ العمر  ،كليست

سيطيكؿ إف فعميا اإلنساف  ،بدليؿ أف الناس مف غير المسمميف
شرطان في أف العمر ى
أع ىم يارىـ كىـ ال يمارسكف كثي انر مف ىذه األعماؿ  ،كاف قامكا ببعضيا ،
 ،قد تىطيك يؿ ٍ
كلكف ال تككف أعمالييـ ىذه مرتبطة بنية العبادة هلل تعالى  ،ألف شرط قبكؿ العمؿ
الصالح عند اهلل تعالى أف يرتبط بنية خالصة لكجو اهلل تعالى  ،كذلؾ لقكلو

إنما األعماؿ بالنيات  ،كانما لكؿ امرلء ما نكل )

.

(:

أفعاؿ كأقكاؿ تنقص العمر:
كىناؾ أقكاؿ كأفعاؿ يقكـ بيا اإلنساف تؤدم إلى نقصاف العمر ،كلقد أكرد
القرآف الكريـ ذكر أقكاـ ىمككا بسبب سكء أفعاليـ ،كأسباب ىبلكيـ كمكتيـ يرجع

لؤلسباب التالية:

 .1الكفر كالعناد :كما ىك الحاؿ مع قكـ نكح عميو السبلـ كابنو ،عندما دعاه أباه
لئليماف كي ينجك مف العذاب كاليبلؾ لكنو أبى.

 .2الطغياف مع الكفر :لقد أكرد القرآف ما يفيد أف الطغياف مع الكفر مف األسباب
التي تنقص العمر كتؤدم إلى اليبلؾ عمى غير العادة ،كما ىك الحاؿ مع الغبلـ
الذم قتمو الخضر أثناء رحمتو مع مكسى عمييما السبلـ ،..فجاء القتؿ خشية أف
أخرجو مسمـ  /كتاب الصبلة  /باب ما يقاؿ في الرككع كالسجكد  /ج/1رقـ /482ص.352
سكرة العمؽ .19 /
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يرىؽ األبكيف فيحكؿ قمبييما عف اإليماف إلى الكفر كالطغياف ،فمك عاش الغبلـ
ألرغـ كالديو عمى الكفر فينزالف عند رغبتو لحبيما المفرط لو ،كىذا دليؿ عمى أف
الكفر كالطغياف ينقصاف األجؿ.

 .3التكذيب كعدـ اإليماف :فيي مف األسباب التي تنقص العمر ،كتسبب القحط
كعدـ نزكؿ الغيث) .

َ (:و ٌَا َق ْو ِم
كما كرد في قكـ عاد كمكقفيـ مف ىكد عميو السبلـ ،قاؿ تعالى
اسْ َت ْ ِفرُوا َر َّب ُك ْم ُث َّم ُتوبُوا إِلَ ٌْ ِه ٌُرْ سِ ْل ال َّس َما َء َعلَ ٌْ ُك ْم م ِْد َرارً ا َو ٌَ ِز ْد ُك ْم قُ َّو ًة إِلَى قُ َّو ِت ُك ْم َو َال
ٌِن) .
َت َت َولَّ ْوا مُجْ ِرم َ
أما عف فضؿ طكؿ العمر في طاعة اهلل تعالى أشار إليو الرسكؿ

 في

طا ىؿ
الحديث(:عف أبي بكرة أف رجبل قاؿ  :يا رسكؿ اهلل ُّ
أم الناس خير ،قاؿ  :مف ى
،
كح يس ىف عممو  ،قاؿ :فأم الناس شر ،قاؿ :مف طاؿ عمره كساء عممو)
عمره ى

فطكؿ العمر إف اغتنمو اإلنساف في طاعة اهلل تعالى في دينو كدنياه ،كاف نعمة مف
اهلل تعالى ككاف خي ار لئلنساف إذا يختً ىـ لو بصالح األعماؿ ،كلذا كصفو عميو السبلـ
بخير الناس لما ينفع نفسو كغيره كمجتمعو .كالعكس إف طاؿ عمره ككثرت معاصيو
كأفعالو السيئة  ،كاف عبئا عمى نفسو كغيره مف الناس كعمى المجتمع فمذا كصفو

عميو السبلـ بشر الناس.

المصدر السابؽ  /ص.19 -17
سكرة ىكد  /اآلية .52

أخرجو الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف  /كتاب الجنائز /رقـ /1256ج /1ص ،489كقاؿ :حديث
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 .2العمر الثاني لإلنساف:
العمر الثاني لئلنساف ىك مايتركو مف ذكر حسف كعمؿ صالح ينتفع بو مف
بعده ،كيصؿ إليو األجر كالثكاب .كلقد أشار النبي عميو السبلـ إلى الكثير مف
األعماؿ التي ينتفع بيا المسمـ بعد مكتو بكصكؿ األجر كالثكاب.

كاذا أدرؾ اإلنساف أنو مفارؽ ىذه الحياة ميما ىع َّمر ،حيث ال ينفعو التأجيؿ
كالتسكيؼ ،كما يقدمو مف خير يجده عند اهلل تعالى( ،جاء جبريؿ عميو السبلـ إلى
النبي صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ :يا محمد عش ما شئت فإنؾ ميت  ،كأحبب مف
أحببت فإنؾ مفارقو  ،كاعمؿ ما شئت فإنؾ مجزم بو ،ثـ قاؿ يا محمد شرؼ المؤمف

قياـ الميؿ كعزه إستغناؤه عف الناس) .
يقكؿ المتنبي :

ما قاتو كفضكؿ العيش أشغاؿ

ذكر الفتى عمره الثاني كحاجتو
كيقكؿ شكقي:
دقات قمب المرء قائ ػػمة لو

إف الحياة دقائؽ كثكاف

فارفع لنفسؾ بعد مكتؾ ذكرىا

فالذكر لئلنساف عمر ثاف

أخرجو الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف /كتاب الرقاؽ /رقـ  /7921ج /4ص.360كقاؿ :حديث
صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه .
المتنبي ىك:أبك الطيب أحمد بف حسيف بف حسف الجعفي الككفي األديب الشاعر (353-303ىػ)،بمغ الذركة
في نظـ الشعر ،كاف المتنبي معجبا بنفسو ،مدح الخمفاء منيـ سيؼ الدكلة كناؿ ماال كثيرا ،مات مقتكال( ،تيذيب

سير أعبلـ النببلء/ج/3ص)1286

الكقت في حياة المسمـ  /ص .61
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كفعبل اإلنساف الذم يتعامؿ مع اآلخريف بصدؽ كأمانة كليف كرحمة ،دكف
نفاؽ كمداىنة ،كيؤثر مصالح المسمميف عمى مصالحو الخاصة ،فيحبو الناس

كيحترمكنو ،كيبقى ذكره كذلؾ حتى بعد مماتو.

كلذا كاف مف دعاء إبراىيـ عميو السبلـ(:كاجعؿ لي لساف صدؽ في اآلخريف)
 .كمعنى لساف صدؽ( :أم ىك اجتماع األمـ عميو ،كقيؿ ىك الثناء الحسف ،كقيؿ
ىك الثناء كخمكد المكانة بإجماع المفسريف ،ككذلؾ أجاب اهلل دعكتو ككؿ أمة لتتمسؾ

بو كتعظمو  ،كىك عمى الحنيفية التي جاء بيا محمد صمى اهلل عميو كسمـ) .

كىناؾ أعماؿ يصؿ ثكابيا لممتكفى بعد كفاتو ،فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو
أف رسكؿ اهلل  قاؿ( :إذا مات اإلنساف انقطع عنو عممو إال مف ثبلثة  ،إال مف
كلد صالح يدعك لو) .
صدقة جارية  ،أك عمـ ينتفع بو  ،أك ه

كمما كرد بتفصيؿ أكثر عما ينفع الميت بعد مكتو مف أعمالو ما كرد في

َّ :
إف مما يمحؽ المؤمف مف عممو

الحديث( :عف أبي ىريرة قاؿ قاؿ رسكؿ اهلل
كحسناتو بعد مكتو ؛ عممان عمَّمو كنشره ،ككلدا صالحا تركو ،كمصحفا كرثو  ،أك

مسجدا بناه أك بيتا البف السبيؿ بناه أك ني ار أجراه أك صدقة أخرجيا مف مالو في

صحتو كحياتو يمحقو مف بعد مكتو) .

المرابط في سبيؿ اهلل ييىن َّمى لو عممو حتى بعد مماتو إلى أف يبعث ،ففي
الحديث يقكؿ رسكؿ اهلل  يقكؿ( :كؿ ميت يي ٍخ ىِتـ عمى عممو إال المرابط في سبيؿ
اهلل  ،إنو يجرل لو عممو حتى يبعث) .

سكرة الشعراء  /اآلية .84
تفسير القرطبي  /ج / 13ص.112
أخرجو مسمـ  /كتاب الكصية  /باب ما يمحؽ اإلنساف مف الثكاب بعد كفاتو  /رقـ  /1631ج / 3ص.1255
أخرجو ابف خزيمة في صحيحو /باب فضائؿ بناء السكؽ ألبناء السابمة كحفر األنيار لمشارب /ج/ 4

ص ،121كابف ماجة في سننو  /باب ثكاب معمـ الناس الخير ج / 1ص.88كقاؿ المنذرم إسناده حسف.
أخرجو الدارمي في سننو /كتاب الجياد  /باب فضؿ مف مات مرابطا  /رقـ / 2425ج /2ص .278
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قاؿ اإلماـ النككم(:قكلو صمى اهلل عميو كسمـ " :رباط يكـ كليمة خير مف
صياـ شير كقيامو كاف مات جرل عميو عممو الذل كاف يعممو" ،ىذه فضيمة ظاىرة
لممرابط كجرياف عممو عميو بعد مكتو  ،فضيمة مختصة بو ال يشاركو فييا أحد  ،كقد
جاء صريحا  :كؿ ميت يختـ عمى عممو اال المرابط فانو ينمى لو عممو  ،كمكافقان
ون) ) .
لقكؿ اهلل تعالى فى الشيداء (:أَحْ ٌَا ٌةء عِ ْن َد َرب ِِّه ْم ٌُرْ َزقُ َ
كقاؿ رسكؿ اهلل (:مف سف في اإلسبلـ سنة حسنة فمو أجرىا كأجر مف عمؿ
بيا بعده مف غير أف ينقص مف أجكرىـ شيء كمف سف في اإلسبلـ سنة سيئة كاف
عميو كزرىا ككزر مف عمؿ بيا مف بعده مف غير أف ينقص مف أكزارىـ شيء) .

كأريد أف أجمؿ األعماؿ التي ينتفع بيا اإلنساف بعد مكتو مف خالؿ ما مر في

األدلة السابقة:

 .1الصدقة الجارية :كمعنى الجارية المستمر ثكابيا لصاحبيا بعد مماتو ،ما داـ
الناس ينتفعكف بخير ىذه الصدقة ،كمف األمثمة عمى الصدقة الجارية ما كرد في

الحديث:

أ .بناء المساجد :لقكلو عميو السبلـ في الحديث( :أك مسجدا بناه .)..سكاء بنى
الشخص مسجدا مف مالو ،أك ساىـ بجزء مف تكاليؼ بنائو .كأنصح بأنو إذا كانت
ص ىرؼ الصدقة لمصرؼ آخر يحتاج إليو
المساجد كثيرة كال حاجة إلييا بأف تي ٍ
المسممكف أكثر.
ب .مكرد لمماء :لقكلو عميو السبلـ( :أك ني ار أجراه) ،بحفر بئر أك غيره ،الميـ تكفير
الماء بيف أيدم الناس لحاجتيـ الشديدة إليو ،يقكؿ اهلل عز كجؿ َ (:و َج َع ْل َنا مِنْ ْال َما ِء
ُك َّل َشًْ ٍء َحًٍّر )  ،كألنو كاف مف السنف المشيكرة في زمف النبي عميو السبلـ( ،جاء
سكرة آؿ عمراف . 169 /
شرح النككم عمى صحيح مسمـ /كتاب الجياد /باب فضؿ الرباط في سبيؿ اهلل عز كجؿ /ج /13ص.63

أخرجو مسمـ  /كتاب  /باب الحث عمى الصدقة/رقـ  /1017ج / 2ص.705
سكرة األنبياء  /اآلية .30
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سعد بف عبادة إلى النبي

 كقاؿ :يا رسكؿ اهلل إف أـ سعد ماتت فأم الصدقة

ي الماء ،فحفر بئ انر كقاؿ ىذا ألـ سعد) .
أفضؿ؟ قاؿ :ىس ٍق ي

ج .زراعة األشجار :كتككف الفائدة منيا إما بأكؿ ثمارىا ،أك باالستظبلؿ تحتيا ،أك
باالستمتاع بالنظر إلييا ،كأشار النبي عميو السبلـ إلى ما يصؿ زارعيا مف األجر
في قكلو عميو السبلـ( :ما مف مسمـ يغرس غرسا  ،أك يزرع زرعا فيأكؿ منو طير أك
إنساف أك بييمة إال كاف لو بو صدقة) .

د .كمما يدخؿ في الصدقة الجارية :بناء بيكت البف السبيؿ ،كبناء بيكت السكف
لؤليتاـ كاألرامؿ كالمساكيف كالعجزة كالمقعديف ،كشؽ الطرؽ كاقامة المظبلت
لممسافريف ،ككتابة البلفتات اإلرشادية ،كبناء المستشفيات كالمراكز الصحية كالمدارس
كالجمعيات الخيرية،كغيرىا مف الصكر الكثيرة التي ال تحصى كفييا مف التجديد ما

يناسب حاجات الناس كالعصر.

 .2العمـ النافع :كأكؿ ىذه العمكـ كأفضميا عمكـ الشريعة ،كأما كيفية انتفاع اإلنساف
بعد مكتو بيا فيك كما يمي:

أ .أف يككف المسمـ متعمما العمـ الشرعي ،معمما غيره إما في المسجد أك المدرسة أك
الجامعة  ،أك أم مكاف يعمـ فيو الناس أمكر دينيـ ،كخاصة القرآف الكريـ لقكلو عميو

السبلـ( :خيركـ مف تعمـ القرآف كعممو) .

ب .اإلنفاؽ عمى طمبة العمـ الشرعي ،أك العمكـ الدنيكية النافعة األخرل ،أك اإلنفاؽ
عمى المؤسسات العممية الشرعية كالعمكـ النافعة األخرل كمراكز األبحاث كالدراسات
 ،مما يساىـ في بناء األمة اإلسبلمية كتقدميا كتطكرىا مع المحافظة عمى ثكابتيا
العقائدية كاألخبلقية.

أخرجو أبك داكد في سننو /باب في فضؿ سقي الماء /رقـ /1681ج/2ص .130كأكرد الحاكـ في المستدرؾ :
ركاية " :أم الصدقة أفضؿ قاؿ سقي الماء" ،فقاؿ صحيح عمى شرط الشيخيف.

أخرجو البخارم  /كتاب المزارعة  /باب فضؿ الزرع كالغرس إذا أكؿ منو /رقـ /2195ج / 2ص.817
أخرجو البخارم  /كتاب العمـ /باب خيركـ مف تعمـ القرآف كعممو /رقـ/ 4739ج.1919/ 4
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ج .إنشاء مراكز لتعميـ تجكيد القرآف الكريـ كحفظو ،كاإلنفاؽ عمييا مف باب حفظ

القرآف كالمحافظة عميو كايجاد جيؿ قرآني يحمؿ كتاب اهلل في صدره كعقمو كسمككو.

د .كمف صكر العمـ النافع :تصنيؼ الكتب كتأليفيا خاصة الشرعية منيا ،أك شراء
الكتب النافعة كتكزيعيا أك كضعيا في المكتبات العامة تحت متناكؿ طمبة العمكـ
كالمستفيديف منيا ،أك تبني طباعة الكتب النافعة ،أيضا تأسيس المجبلت اإلسبلمية
كالجرائد كالكتابة فييا كنشرىا كتكزيعيا ،ككذلؾ األشرطة الصكتية كالمرئية المفيدة
بتكزيعيا كنشرىا .كاليكـ مع كجكد شبكة المعمكمات اإلنترنت ،فإنشاء المكاقع
اإلسبلمية التي تعني بنشر اإلسبلـ كعمكمو لمناس في كؿ مكاف ،أك نشر أخبار
المسمميف كالعمكـ النافعة ،كؿ ذلؾ مما يصؿ لصاحبو أك مف ساىـ بجيد أك ماؿ

األجر إف شاء اهلل تعالى.

 .3الكلد الصالح :كىك الذم تربى عمى يد كالديو التربية اإلسبلمية الصحيحة منذ
صغره ،فكاف مف ثمارىا عمى الكالديف أف ىذا الكلد

– ذك ار كاف أك أنثى – يدعك

لكالديو باالستغفار أك يحج عنو أك يتصدؽ عف ركحو ،كغيره بعد مماتو .كىذا ما
أشار إليو الرسكؿ عميو السبلـ في الحديث ..( :أك كلد صالح يدعك لو .)..فيذا الكلد
ال ينسى فضؿ كالديو عميو لخشيتو مف اهلل تعالى كلعممو بفضؿ كبر الكالديف حتى

بعد مماتيما.

 .4الدعاء كاالستغفار :كىذا يككف بشكؿ عاـ مف أم مسمـ تجاه إخكانو المسمميف في
كؿ زمف كعصر ،لقكلو تعالى َ (:ر َّب َنا ْ
ان ) .
إل ْخ َوا ِن َنا الَّذ َ
اإلٌ َم ِ
ٌِن َس َبقُو َنا ِب ْ ِ
اغفِرْ لَ َنا َو ِ ِ
ككاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ إذا فرغ مف دفف الميت كقؼ عمى القبر كقاؿ

مكجيا كبلمو ألصحابو( :استغفركا ألخيكـ كسمكا لو التثبيت فإنو اآلف يسأؿ) .
 .5الرباط في سبيؿ اهلل تعالى :كما كرد في الحديث السابؽ ،حيث ينمى عمؿ
المرابط إلى يكـ القيامة .كذلؾ لما لمرباط عمى الثغكر اإلسبلمية مف محافظة عمى
سكرة الحشر  /اآلية .10
أخرجو أبك داكد /باب االستغفار لمميت /رقـ / 3221ج /3ص .215كقاؿ :إسناده حسف.
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األمة كأمنيا كاستقرارىا ،فالمرابطكف يمضكف كقتا ليس بالقميؿ مف أعمارىـ في الدفاع
عف أكطانيـ كعزتيا ،ىذا إف لـ يقدمكا أنفسيـ رخيصة مضحيف في سبيؿ دينيـ

كأكطانيـ.

 .6مف سف سنة حسنة :كذلؾ عندما يقكـ المسمـ بعمؿ لـ يسبقو إليو أحد أك أف
اآلخريف اقتدكا بو كتأثركا بعممو فعممكا بو ،كىذا ما أشار النبي عميو السبلـ إليو في
حديث :مف سف سنة حسنة ،كحديث مف دعا إلى ىدل أك ضبللة ،كمما كرد في
شرح النككم( :ىذاف الحديثاف صريحاف في الحث عمى استحباب سف األمكر الحسنة
كتحريـ سف األمكر السيئة ،كأف مف سف سنة حسنة كاف لو مثؿ أجر كؿ مف يعمؿ
بيا إلى يكـ القيامة ،سكاء كاف ذلؾ اليدل كالضبللة ىك الذم ابتدأه أـ كاف مسبكقا
إليو ،كسكاء كاف ذلؾ تعميـ عمـ أك عبادة أك كضكء ،ذلؾ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ

بيا بعده معناه :إف سنيا سكاء كاف العمؿ في حياتو أك بعد مكتو كاهلل اعمـ) .

كصكر ىذه السنة الحسنة كثيرة ،كالميـ أف تكافؽ شرع اهلل كال تخالؼ نصا أك
حكما شرعيا ،كمف صكرىا :األساليب الدعكية الحديثة المختمفة ،المسابقات الكثيرة
لحفظ القرآف الكريـ أك األحاديث النبكية أك الثقافية ،المجبلت كالصحؼ النافعة،
االنترنت كالمحطات الفضائية اليادفة كالبرامج المفيدة ،كغير ذلؾ مما يعكد عمى
الفرد كالمجتمع مف نفع كخير في دينيـ كدنياىـ .فكؿ مف سف فكرة مف ىذه األفكار
المفيدة النافعة كاقتدل بيا غيره فإف األجر يصؿ إلى صاحب الفكرة كالذم عمميا

كحث غيره عمييا حتى بعد مماتو.

شرح النككم عمى صحيح مسمـ  /كتاب العمـ /باب مف سف سنة حسنة أك سيئة  /ج / 16ص .227-226
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المطمب الثاني :مضيعات الكقت الخارجية
المبحث الثاني :مكفرات الكقت
المبحث الثالث :إدارة كتحميؿ الكقت في حياة األسرة.
المبحث الرابع :فكائد إدارة الكقت كتحميمو .
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المبحث األكؿ
مضيعات الكقت
ىؿ يستطيع اإلنساف أف يتحكـ بكقتو؟ ،كما مدل قدرتو عمى ذلؾ؟ ،ما
األسباب التي تجعؿ كقت الكثيريف مف الناس يضيع سدل؟ ،ككيؼ يمكف لئلنساف أف
يكفر مف كقتو كينتفع بو؟ كىؿ إدارة الكقت كالتخطيط لو تساعد عمى تكفير كاغتناـ
األكقات؟ ،ىذه األسئمة كغيرىا ىي محكر ىذا الفصؿ إف شاء اهلل تعالى.

يشككا كثير مف الناس  -كأنا منيـ – مف أف أكقاتيـ تضيع بسبب الناس ،أم
ضيِّع كقتو ،كمف الناس مف
أف ىناؾ عكامؿ خارجية خارجة عف إرادة اإلنساف تي ى
يستسمـ ليا ،كمنيـ مف يحاكؿ التخمص كلك بجزء مف ىذه العكامؿ ،كترل ىذا النكع

مف الناس يسخط كينزعج جدا نتيجة ضياع كقتو كىك ال يستطيع التحكـ فيو.

أما بعض الناس فمعظـ أسبابو داخمية أم مف نفسو ،مف النفس األمارة بالسكء،

باإلضافة لؤلسباب الخارجية ،كىكذا يضيع كقتو بغير فائدة كال ينزعج مف ذلؾ.

202

مضيعات الكقت الذاتية:
المطمب األكؿ:
ّ
المضيعات الذاتية :ىي األسباب التي تككف مف داخؿ الشخص نفسو كمف
صنع نفسو كظركفو الخاصة كالتي تعمؿ عمى تضييع كقتو كعدـ اغتنامو بالشكؿ

المناسب كالمفيد.

أىـ المضيعات الذاتية:
 .1ضعؼ اإليماف كاإلرادة :كمنو التأجيؿ كالتسكيؼ .كضعؼ إيماف المسمـ لو دكر
كبير في إضاعة الكقت ،ألنو ال يدرؾ مع ذلؾ قيمة كأىمية الكقت كالعمر ،كقد يقكؿ
شخص انظركا إلى غير المسمميف كحرصيـ عمى الكقت ،فنقكؿ ليـ أف ىؤالء فعبل
حريصكف عمى كقتيـ ،كلكف حرصيـ ىذا ليس نابعا مف عقيدة كايماف ،أك شعكرىـ
بمراقبة اهلل ليـ أك محاسبتو ليـ ،بؿ مف حرصيـ عمى النفع المادم في الدنيا مف
تحقيؽ تقدـ عممي أك ربح تجارم أك نصر عمى عدك ،..كنحف نتمنى لك أف ىذا
الحرص عمى الكقت يككف عند أبناء المسمميف عمكما ،كأف يككف نابعان مف عقيدتيـ

كشعكرىـ بمراقبة اهلل تعالى ليـ.

كالنفس البشرية لدييا ميكؿ غريزية نحك التأجيؿ كالتسكيؼ كالكسؿ ،كاالبتعاد
عف األعماؿ الجادة كالميمة كالضركرية ،فمثبل قد يقطع الشخص عمبل ميما إلجراء
مكالمة غير ضركرية ،أك لزيارة صديؽ كاف معو باألمس ،كىكذا مما يدؿ عمى

ضعؼ اإلرادة كاليركب مف العمؿ.

إف ضعؼ اإلرادة عند اإلنساف تجعمو يضيع كقتو كيمضي دكف اغتنامو كما
يجب ،أك تجعؿ الشخص ال يستطيع أف يتعامؿ مع مضيعات الكقت المختمفة ،فمثبل
ال يستطيع أف يقكؿ " ال " لمف يريد زيارتو لغير ضركرة ،أك يتصؿ بو كيطيؿ
المكالمة ،..ككذلؾ ضعؼ اإلرادة تجعؿ الشخص يستسمـ لمنظر إلى التمفزيكف ،أك
االستمرار في جمسات السمر لكجكد رغبة داخمية عنده ،كىكذا مف مظاىر ضعؼ
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اإلرادة كالتي تؤدم إلى تضييع األكقات كاألعمار ،فيدرؾ الشخص أجمو كىك ييرب

أك يسكؼ ...

 .2الممؿ كفقداف الرغبة في العمؿ :كمنو الفتكر كحب َّ
الد ىعة كالراحة كالمزاجية ،كىذا
يصاب بو الناس عمكما كفي أكقات مختمفة ،كلكف بدرجات متفاكتة ،فمف األشخاص
ما يدكـ معو لفترة طكيمة ،كمنيـ مف تككف فترة الممؿ قصيرة .كلكف التعامؿ معيا
أيضا يختمؼ مف شخص آلخر ،كيعتمد ذلؾ عمى درجة الكعي كالفيـ عند الشخص،
فمف الناس مف يسارع لمعرفة سبب مممو كفقدانو لمرغبة في العمؿ ،فيمجأ بعدىا
لمعالجة ما يعاني منو .كمما يساعد عمى إبعاد الممؿ أك تخفيفو أف يطرح الشخص
عمى نفسو ىذا التساؤؿ :كيؼ لي أف أجعؿ عممي أك دراستي أكثر إثارة كبيجة
كمتعة؟ ،ككيؼ ألم مسؤكؿ أك مدير أف يجعؿ مف عمؿ مكظفيو أكثر بيجة كمتعة؟
أك يدفعيـ لئلقباؿ عمى العمؿ برغبة قكية .

ال بد مف دراسة أسباب الممؿ ،ثـ معالجتيا بإزالة األسباب أكال ،ثـ إضافة أم
تجديد يبعد الممؿ ؛ كمف ذلؾ :إعادة ترتيب طريقة العمؿ ،أك إحداث تغيير في
العمؿ بمبادلة األدكار ،أك تغيير في المكاف أك الزماف أك في طبيعة العمؿ ،كذلؾ
حسب القدرة كالطاقة ،أخذ كقت مف الراحة كاالسترخاء خاصة بعد إنجاز عمؿ شاؽ

كمرىؽ.

كلممرأة في بيتيا الدكر الكبير في إحداث تغيير مستمر بيف كقت كآخر ،إما
في تغيير ترتيب األثاث ،أك طريقة الطبخ كتناكؿ الطعاـ ،أك في جمسات أفراد األسرة
منفرد ٍيف ،لما لكؿ ذلؾ مف أىمية في تجديد الطاقة كاليمة
مع بعضيـ ،أك الزكجيف
ى
في النفكس ،فيعطي حيكية مف جديد لمعمؿ كالدراسة كالعبلقة األسرية الشيقة.
 .3الفكضى كعدـ الترتيب :كالفكضى أنكاع :فكضى معنكية ال يستطيع الشخص أف
يحدد ما ىك الميـ كاألىـ ،أك في كيفية تكزيع الكقت كاألعماؿ ،كمف الفكضى
المعنكية عدـ احتراـ المكاعيد ،مما يؤدم إلى ضياع كقت الشخص نفسو كضياع
كقت اآلخريف .كىنا عمى الشخص أف يتعمـ كيتدرب عمى كيفية التخطيط كالتنظيـ
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لؤلفكار كاألكقات ،ككيفية تكزيع أعمالو عمى أكقاتيا المناسبة ،كما يجب عمى
الشخص أف يحترـ كؿ دقيقة مف كقتو ككقت اآلخريف ،فإذا ما كاعد إنسانا ال يتأخر

عميو كما يحب أف ال يتأخر عميو أحد.

أما الفكضى المادية :فيي عدـ ترتيب األكراؽ ،كالكتب ،كأدكات العمؿ،
كالغرؼ كالمكاتب كالمطبخ ،كغيرىا مف فكضى عدـ الترتيب مما تعيؽ العمؿ بجميع
أنكاعو .كما عمى الشخص ىنا إال أف يتعكد ترتيب مكانو سكاء مكاف العمؿ أك في
البيت أك غيره حتى يستطيع القياـ بأعمالو الخاصة كالرسمية دكف فكضى ،كما يجب
عمى الشخص أف يتخمص مف كؿ ما ىك غير ضركرم كغيرميـ ،مثؿ األكراؽ
الزائدة كالمتكدسة أك أدكات غير ضركرية ،ككجكد المكاف المرتب يساعد كثي ار عمى

إنجاز العمؿ بأقؿ كقت كجيد.

 .4االفتقار إلى التخطيط كالتنظيـ :أما ىذا المضيع فيكجد عند الكثير مف الناس،
ألف الكثير منيـ يتيرب كال يقتنع أك ال يحسف التخطيط لكقتو كادارتو .إف تعميـ

الناس عمى كيفية تنظيـ أكقاتيـ كادارتو شيء ميـ يجب أف تحرص عميو المؤسسات
المختمفة ،بحيث يتقف معيا األفراد ىذه الميارة ،كعندما يمارسكنيا كيجنكا ثمارىا

فإنيـ سيتعكدكف عمييا.

 .5عدـ المعرفة الصحيحة ألداء عمؿ معيف :إف أداء أم عمؿ بالطريقة الصحيحة
كالناجحة ىك أف يككف عند الشخص معرفة كاممة كسميمة بطبيعة العمؿ ككيفية
أدائو ،كاال فإنو سيؤديو بغير إتقاف مف ناحية ،كيستغرؽ في أدائو الكقت الكبير مف
ناحية أخرل ،كبالتالي يضيع كقتا كاف يمكف أف يغتنمو في أعماؿ أخرل .كمف ىنا
يأتي دكر الشخص في أف ال يقكـ باألعماؿ إال التي عنده مقدرة عممية كجسمية عمى
أدائيا ،فرحـ اهلل امرءان عرؼ قدر نفسو ،كاف كضع الرجؿ المناسب في المكاف
المناسب لقاعدة ذىبية في أداء األعماؿ عمى أكمؿ كجو.

كما يجب عند تكميؼ شخص بعمؿ معيف تعميمو كيفية أدائو كاعطائو المعمكمات
الكافية لذلؾ ،ىذا إذا أردنا عمبل متقنا بأقؿ كقت كأقؿ التكاليؼ كالجيد.
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المطمب الثاني :مضيعات الكقت الخارجية :
المضيعات الخارجية :ىي األسباب التي تككف خارجة عف إرادة الشخص في

تضييع كقتو.

أىـ المضيعات الخارجية ككيفية التعامؿ معيا:
 .1بعض األجيزة كالتكنكلكجيا الحديثة :مف أىميا التمفزيكف كالياتؼ ،كالجمكس أماـ
الحاسب اآللي لغير فائدة .كلكف تضييع الكقت لمف يجمس أماـ التمفاز أكبر بكثير
مف غيره ،حيث يجمس الناس لمشاىدة المسمسبلت كالبرامج غير المفيدة كالغناء

كغيرىا مف البرامج المفسدة ،كذلؾ االتصاالت الياتفية لغير حاجة بؿ لمجرد التسمية.
أما المكالمات الياتفية فيجب عمى الشخص أف يتحكـ بيا قدر اإلمكاف ،كمف

ذلؾ :تحديد مكعد لتمقي المكالمات إف أمكف ،فمثبل عندما يعطي الشخص رقـ ىاتفو
ألحد فيقكؿ لو إف أفضؿ كقت لممكالمات ىك كقت كذا ،عند الرد عمى المكالمات
حاكؿ التقميؿ مف الكبلـ غير الميـ كغير الضركرم كالمجامبلت الزائدة عف حدىا،
ال مانع مف االعتذار بطريقة الئقة ممف يحاكؿ أف يشغمؾ في غير ضركرة عف
طريؽ المكالمات ،كال تتصؿ إال عند الضركرة كاجعؿ المكالمة قصيرة.

 .2األىؿ كاألقارب كالزكار المفاجئكف :كمع ىؤالء يصعب عمى الشخص أف يتحكـ
بكقتو ،كذلؾ عندما ال يككف أفراد األسرة كخاصة الكالديف عمى قدر مف الكعي بأىمية
الكقت ككيفية اغتنامو ،فيريدكف مف أبنائيـ أف يتصرفكا كيعممكا كفؽ فيميـ
كخططيـ ،كقد ال تككف مناسبة بالطريقة كاألسمكب في العمؿ أك التصرؼ .كعند ذلؾ
إذا كاف األبناء حريصيف عمى رضى كالدييـ فيحاكلكف أف يرضكىـ كيعممكا كفؽ ما
يريدكف .كىناؾ مف األبناء مف يستطيع التأثير عمى كالديو ،كمنيـ مف ال يستجيب
لكالديو أصبل ،كالميـ عنده أف ينفذ ما ىك مقتنع بو ،كالكاجب كاألصؿ ىنا أف يحاكؿ
األبناء استرضاء كالدييـ كيحسنكا التعامؿ معيـ ،كعند قياميـ بالعمؿ كفؽ خططيـ
– أم خطط األبناء – فيككف بدكف سخط الكالديف كأف ال يككف في معصية اهلل

تعالى أكال.
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أما الزكار المفاجئكف فميـ دكر ببل شؾ في تضييع األكقات ،ألنيـ يفاجئكف
اإلنساف بالزيارة دكف مكعد مسبؽ أك اتصاؿ ىاتفي ،خاصة إذا كانت زيارتيـ أثناء

أداء عمؿ معيف كميـ ،كفي كقت الذركة مف النشاط.

كلكف ما سبب كدافع الزيارة المفاجئة( ،إف االستمتاع كاإلفراط في المشاركة
االجتماعية إضافة إلى الفراغ كمحاكلة التسمية يدفع الكثيريف إلى زيارتؾ ك سرقة
كقتؾ ،..كيحتاج التحكـ في الكقت الضائع مع الزكار إلى كثير مف الحكمة كالمباقة.
ىناؾ بعض الزكار غاية في األىمية ..إنيـ ليسكا مف مضيعي الكقت ..إنيـ مفيدكف
جدا كسكؼ يساعدكنؾ عمى إنجاز ميامؾ ..استقبميـ كرحب بيـ كاقض معيـ كقتا
مفيدا)  ،كىناؾ مف الناس مف يدفعو حب الفضكؿ لمتعرؼ عمى اآلخريف ،كعمى
طبيعة حياتيـ كبيكتيـ لمقياـ بالزيارة المفاجئة ،كىذا ببل شؾ مرض عند الكثير مف
الناس ،ال بد مف معالجتو  ،كىذا ما تناكلو شرعنا الحنيؼ عندما نيى عف التدخؿ
فيما ال يعني ،كحث عمى آداب االستئذاف كالدخكؿ عمى البيكت .كال ننسى ىنا أف
ىح ىسنت التعامؿ معو كافيامو لما تريد قد يتخمص مف عادة
بعض الناس ىم ٍف إذا أ ٍ
الزيارة المفاجئة ،مثبل إذا عكدت جميع مف لؾ عبلقة معيـ مف قرابة أك صداقة أك
جيراف ،بأف تتصؿ بيـ ألخذ مكعد لزيارتيـ ،عندىا سيفيـ ىؤالء أنؾ تريد منيـ أف
يتعاممكا معؾ عند زيارتؾ بنفس الطريقة ،فحسف التعامؿ معيـ بمباقة كحكمة يقمؿ مف

ضررىـ في تضييع الكقت.

 .3الطكارلء كالمشكالت :كىذه قد ال يستطيع اإلنساف اليركب منيا ،كلكف يجب أف
يحسف التعامؿ معيا ،عندىا يقمؿ مف خطرىا ،كاألىـ مف ذلؾ أف يبادر اإلنساف إلى

تنفيذ ما ىك مخطط لو ،فإذا ما حدث أم طارلء ففي الغالب يككف قد أنيى أعمالو.

(خطط لمطكارلء جيدا،..فكر مف خبلؿ ثبلثة أسئمة:
 .1ما الذم يمكف أف يحدث؟ أكتب قائمة بما تتكقعو.
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 .2ما ىك سبب المشكمة؟
 .3ما ىي البدائؿ المطركحة لحؿ المشكمة؟ قـ باختيار أفضؿ البدائؿ المتاحة.
إذا كنت أنت السبب في المشكمة فبل تندب حظؾ ،كاذا كاف غيرؾ ىك السبب ال
تممو بشدة ،تعامؿ مع المكقؼ بطريقة منطقية متسمسمة ،ال تحدث طارئا جديدا كأنت

تتعامؿ مع الطارلء األكؿ ،تحمؿ النتيجة عمى كؿ األحكاؿ) .

 .4االنتظار كأزمة المركر :إف مشكمة االنتظار كبيرة جدا كيعاني منيا الكثير ،سكاء
كاف في المكاصبلت ،أك االنتظار في عيادة الطبيب ،أك لتخميص معاممة رسمية ،أك

في البنؾ ،أك في انتظار مكعد مع شخص خاصة مع مف ال يحترـ المكاعيد .كلكف
يجب أف ال يككف االنتظار كقتا ضائعا ،بؿ عمى اإلنساف أف يغتنمو قدر استطاعتو،
كلذا ينصح أف يصطحب معو مصحفا في حقيبتو ،كأكراؽ كقمـ كمجمة ،أك صحيفة،
أك مسجؿ صغير ،كغيرىا مف األدكات التي يسيؿ حمميا كتنفع في كقت االنتظار.

 .5الركتيف في الحياة كالعمؿ :إف سير الحياة كالعمؿ في معظـ األحياف عمى نفس
النمط ،يجعؿ الركتيف يدخؿ إلى الحياة كالعمؿ فيحدث الممؿ كيفقد اإلنساف الرغبة
لمعمؿ كغيره .كلمقضاء عمى الركتيف أك التقميؿ منو العمؿ عمى إحداث تغيير مناسب
يبعد الركتيف كيدخؿ لمنفس الراحة النفسية ،كمف التغييرات :إعادة ترتيب المكتب أك
الغرفة أك في البيت عمكما ،إدخاؿ تحديثات عمى أسمكب كطريقة العمؿ ،سكاء كاف
ذلؾ في الشركات أك المؤسسات ،أك المدارس في طرؽ كأسمكب التعميـ ،كىذا
نبلحظو كثي ار مع طبلبنا حيث تزيد نسبة استيعابيـ كحبيـ كاقباليـ عمى التعميـ إذا
غيرنا مف الطريقة كاألسمكب كالمكاف كلكف المحتكل نفسو .ككذلؾ في البيت فإذا ما
غيرت ربة البيت مف ترتيب األثاث بيف فترة كأخرل ،فإف األبناء كاألب ككذلؾ األـ

يشعر الجميع بارتياح نفسي كشكؽ لمجمكس مع بعضيـ كالعمؿ كالدراسة كغيره.
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 .6مركزية اتخاذ الق اررات مف أصحاب المسؤكلية:

حيث ينتظر رأييـ كاصدار

الق اررات مف عندىـ فيتأخركف في ذلؾ ،كىناؾ مف يتكقؼ عممو عمى مكافقة كق اررات

ىؤالء فتضيع أكقاتيـ بغير فائدة.

 .7صعكبة بعض األعماؿ كالميمات :ال شؾ أف األعماؿ ليست بنفس المستكل في
األداء ،فيناؾ أعماؿ سيمة ميسرة ال صعكبة فييا كلذا يسيؿ عمى النفس القياـ بيا،
كىناؾ أعماؿ كمياـ صعبة األداء سكاء كانت الصعكبة جسمية مادية أك ذىنية
فكرية ،كلذا فإف النفس تجد صعكبة في أدائيا كترغب في التأجيؿ كالتسكيؼ ،كلكف
ينصح ىنا بالمبادرة إلى البدء في العمؿ ،فيسيؿ بعدىا االنتياء منو ،كذلؾ تجزئة

العمؿ يساعد عمى االنتياء منو.
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المبحث الثاني
مكفرات الكقت
عندما يدرؾ اإلنساف قيمة الكقت ككيفية تضييعو ألسباب ذاتية أك خارجية،
عندىا يجتيد اإلنساف لمعرفة السبؿ التي يستطيع مف خبلليا تكفير الكقت ،حتى كلك
كاف كقتا يسي ار ألنو يستطيع أف يغتنـ أم دقيؽ ليقكـ بعمؿ ما مف األعماؿ المتراكمة

عميو.

كىنا تبرز قيمة الكقت  ،كمف أمثمة ذلؾ :قيمة الدقيقة أك الدقائؽ كحتى
الثكاني إلنقاذ حياة إنساف مف حادث أك مرض مفاجىء مثؿ نزؼ كغيره ،أيضا تبرز
قيمة الكقت في قاعة االمتحاف مع الطالب فقد يحتاج لدقائؽ معدكدة لئلجابة عمى

سؤاؿ يحدد مصيره بيف نجاح أك رسكب ،..كىكذا إلى غيرىا مف األمثمة.

كىنا يبرز التساؤؿ الميـ في ىذا الفصؿ :كيؼ لمشخص أف يكفر كقتو؟ ،أك

ما ىي األسباب التي تكفر الكقت لئلنساف؟

ىذا التساؤؿ مف الذم ييتـ بو مف الناس؟ ،طبعا ييـ الناس الذيف يقكمكف
بأعماؿ كثيرة ،كلمناس الذيف يدرككف قيمة الكقت كقيمة حياتيـ كأعمارىـ ،فبل يريدكف
تضييعيا بغير فائدة ،بؿ يبحثكف عف األسباب التي تكفر مف كقتيـ ليقكمكا بأعماؿ
إضافية نافعة ليـ في دينيـ كدنياىـ ،كالذم يبحث عما يكفر لو كقتو كي يقكـ بعمؿ
ىج ٌؿ
إضافي يزيد فيو مف دخمو لينفؽ عمى أسرتو ،كىذا ليس عيبا بؿ ىك مف أ ى

األعماؿ حتى ال يحتاج ألحد فىىي يم ٌد يده ،خاصة كأف مطالب الحياة في عصرنا كثيرة
كغالية جدا ،مف مأكؿ كمشرب كممبس كمسكف كعبلج ،كتعميـ أساسي كجامعي
لؤلكالد.
كىناؾ مف الناس مف يبحث عما يكفر لو كقتا كي يقكـ بعبادة كقربة إلى اهلل
عز كجؿ بعد قيامو بأعباء سعيو عمى رزقو كرزؽ عيالو ،كىذا ألنو ال يكتفي بما
يقكـ بو الفرائض مف العبادات المختمفة ،كقد يجمع الشخص بيف جميع أنكاع السعي
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ىذه كميا ؛ أم يريد أف يكفر مف كقتو لعمؿ إضافي لرزؽ كغيره ،كلمقياـ بعبادة

يتقرب بيا إلى اهلل عز كجؿ.

كلنا اآلف أف نتساءؿ :ما أىـ مكفرات الكقت؟
 .1االستعانة باهلل عز كجؿ كقكة اإلرادة الذاتية:

يقكؿ رسكلنا الكريـ ( :احرص

عمى ما ينفعؾ كاستعف باهلل كال تعجز ، )..فاهلل عز كجؿ ال يخذؿ مف يستعيف بو،

كيبارؾ في كقت كؿ مف يمجأ متككبلن عميو كمستعينان بو.

كما أف قكة اإلرادة الذاتية عند اإلنساف مرتبطة بقكة التديف عنده ،فكمما كاف الشخص
أكثر قربا مف اهلل تعالى كمما كانت إرادتو قكية ككاف حريصا عمى فعؿ الخير،
كبالتالي أكثر اغتناما لكقتو ،كأبعد عف الجرم خمؼ المتع كالشيكات التي تفسد عمى
اإلنساف إيمانو( .كلممجتمع الدكر األساسي في تربية اإلرادة ،..فكمما رقى المجتمع
في سمـ الحضارة مف ناحية ،كاىتدل باليدم الرباني مف ناحية أخرل ،فإف الفرد
صمِّب إرادتو عمى نحك صحيح كمتكامؿ ،كىذا ما نشاىده في
آنذاؾ يتمقى ما يي ى
المجتمعات الصناعية عامة ،حيث الجدية كاإلرادة الحديدية في مجاؿ العمؿ
كاإلنتاج ،كحيث االستسبلـ غير المحدكد لمرغبات كالشيكات في كؿ ما يسمى مسائؿ
شخصية .كمشكمة كثير مف الشباب المسمـ؟أنو يعيش في زماف صعب ،يتطمب منيـ
درجة عالية مف اإلرادة كالفاعمية كاالنضباط كتجكيد األداء ،لكف مجتمعاتيـ

اإلسبلمية ال تساعدىـ عمى ذلؾ ؛ فأكضاعيا العامة ال تي ىحفِّز أبناءىا عمى الكصكؿ
إلى الرقي المطمكب ،بؿ كثي ار ما تخذليـ كتضع العقبات في طريقيـ)  .كبناء عمى
ذلؾ يتطمب مف كؿ مسمـ أف يستمد مف اهلل تعالى المعكنة  ،كي يستطيع النيكض
بذاتو بقكة إرادتو دكف انتظار مساعدة مف الكسط االجتماعي الذم يعيش فيو.

 .2كفى بالمكت كاعظا :ال شؾ أف تخيؿ اإلنساف باستمرار أف المكت ينتظره ،يجعمو
دائما يعمؿ كيستعد لما بعده .يقكؿ اهلل عز كجؿ  (:الَّذِي َخلَ َق ْال َم ْو َ
ت َو ْال َح ٌَا َة لِ ٌَ ْبل ُ َو ُك ْم
أخرجو مسمـ /باب في األمر بالقكة كترؾ العجز كاإلستعانة باهلل /..رقـ/2664ج/4ص.2052
العيش في الزماف الصعب/ /ج/ 3ص.119-118
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ابتبلء مف اهلل لئلنساف ،ىؿ يعتبر بو أـ ال؟،
أَ ٌُّ ُك ْم أَحْ َسنُ َع َم ًال )  ،ففي المكت كتذكره
ه
كىؿ يستعد لما بعده؟ .ككرد عف النبي ( :أكثركا ذكر ىادـ المذات المكت ) .
كمف ىنا كاف أثر ذكر المكت عمى النفس أ ٍكثىير كقعان في المكعظة مف أم
مكعظة أخرل ،كلؤلسؼ تجد الكثيريف ىي ٍع ًزفيكف عف ًذ ٍك ًره ،أك إً ٍب ىع ًاد سيرتو عف باليـ ،
مما يجعميـ غافميف ممتصقيف بالدنيا كمتاعيا( .إف ذكر المكت يكرث استشعار
االنزعاج عف ىذه الدار الفانية ،كالتكجو في كؿ لحظة إلى الدار الباقية ،ثـ إف
اإلنساف ال ينفؾ عف حالتي ضيؽ كسعة ،كنعمة كمحنة ،فإف كاف في حاؿ ضيؽ
كمحنة ،فذكر المكت يسيؿ عميو بعض ما ىك فيو فإنو ال يدكـ كالمكت أصعب منو،
أك في حاؿ نعمة كسعة فذكر المكت يمنعو مف االغترار بيا ،كالسككف إلييا) .

 .3الصحة الجيدة :إف تمتع اإلنساف بالصحة الجيدة في جسده  ،لو دكر كبير

في

أقره
قدرتو عمى إنجاز األعماؿ كتحمؿ المشاؽ ،كذلؾ انطبلقا مف المبدأ الذم َّ

الرسكؿ  في قكلو( :المؤمف القكم خير كأحب إلي اهلل مف المؤمف الضعيؼ  ،كفي
كؿ خير  ،احرص عمى ما ينفعؾ كاستعف باهلل كال تعجز ،كاف أصابؾ شيء فبل تقؿ
لك أني فعمت كاف كذا ككذا ،كلكف قؿ َّ
قدر اهلل كما شاء فعؿ ،فإف لك تى ٍفتى يح ىع ىمؿ
الشيطاف) .

كلقد كجو اإلسبلـ بشكؿ كبير إلى حسف العناية بالجسـ ،كمف أىـ مظاىر

العناية بصحة الجسـ ما يمي:

 .1تناكؿ الغذاء السميـ كالمتكازف.

سكرة الممؾ  /اآلية .2
أخرجو الحاكـ في المستدرؾ/رقـ / 7909ج ، 357/ 4كقاؿ  :حديث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه.
اإلماـ القرطبي  /التذكرة في أحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة  /ص/15-14ط/1دار البياف العربي-
القاىرة2002/ـ.

أخرجو مسمـ /كتاب القدر /باب في األمر بالقكة كترؾ العجز كتفكيض المقادير هلل  /رقـ / 2664ج/ 4
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 .2تناكؿ الطيبات باعتداؿ دكف إسراؼ كال تقتير ،يقكؿ اهلل عز كجؿ
ٌِن )  ،كيقكؿ عميو السبلـ( :ما مؤل آدمي
َوا ْش َربُوا َو َال ُتسْ ِرفُوا إِ َّن ُه َال ٌُ ِح ُّ ْالمُسْ ِرف َ

َ (:و ُكلُوا

كعاء ش انر مف بطنو  ،حسب ابف آدـ ثبلث أكبلت يقمف صمبو  ،فإف كاف ال محالة ،
 .كنحف نعمـ أف أىـ أسباب السمنة
فثمث لطعامو ،كثمث لشرابو  ،كثمث لًىنفى ًسو)
كالكثير مف األمراض،ىك تناكؿ الطعاـ بشره أك بكميات كبيرة فييا زيادة عف حاجة

الجسـ.
 .3االمتناع عف المحرمات مف الطعاـ كالشراب :كمف أىميا :الخمر كالمخدرات
كلحـ الخنزير كالدخاف كغيرىا مف المحرمات.
 .4العناية بنظافة الجسـ كالمكاف كالمبلبس :كأىـ مظير مف مظاىر المحافظة عمى
النظافة الحرص عمى الطيارة كمنو الكضكء .ككذلؾ المحافظة عمى نظافة الفـ

كاألسناف ،كتقميـ األظافر ،كغسؿ اليديف قبؿ األكؿ كبعده ،كنيى اإلسبلـ عف التَّبكؿ

التغكط في الطرقات كالماء الراكد كالظؿ.
ك ُّ

 .5ممارسة الرياضة المفيدة :إف ممارسة الرياضة ضركرية في المحافظة عمى لياقة
كصحة أعضاء الجسـ ،خاصة بعد اعتماد الناس اليكـ عمى اآللة في الكثير مف
أعماليـ كحياتيـ .كمف أىـ فكائد الرياضة لمجسـ ،أنيا تحرؽ الدىكف الزائدة ،كتحرؾ
المفاصؿ كتنشط الدكرة الدمكية ،كما أف ليا أثر عمى الحالة النفسية لمشخص ألنيا

تركح عف النفس كتخرجو مف الركتيف الذم اعتاد عميو.
 .6التداكم عند المرض.

إف تى ىع َّكد اإلنساف عمى تنظيـ كترتيب أفكاره  ،كمكانو ككقتو
 .4النظاـ كالترتيبٍ :
يساعد كثي ار في إنجاز األعماؿ بسرعة  ،فيك يعمـ ماذا سيؤدم مف أعماؿ في ىذا
الكقت؟  ،ككيؼ يؤدييا؟ ،كبمف يستعيف كما ىك البلزـ مف أدكات ؟...
سكرة األعراؼ  /اآلية .31

أخرجو الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف  /ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه /ج / 4رقـ /7945
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أما الذم تعكد الفكضى في كؿ شيء فيذا يصعب عميو إنجاز األعماؿ
بسرعة كبإتقاف ،كلذا نجد لؤلسؼ الفكضى في كثير مف بيكتنا كمؤسساتنا مما يؤدم
إلى تعطيؿ كتأخير القياـ بالمياـ كالمسؤكليات الكثيرة.

كمف ىنا يأتي دكر البيت كالمؤسسات في التعكد كالتربية عمى النظاـ كالترتيب

المذاف يساعداف عمى القياـ بالمسؤكليات عمى أكمؿ كجو.

 .5حسف التخطيط كاإلدارة :كمنو حسف تكزيع األعماؿ عمى األكقات حسب أىميتيا
كأكلكيتيا ،ككضع قكائـ باألىداؼ اليكمية كاألسبكعية كالشيرية كالسنكية ،ككضع
الخطط لتنفيذ ىذه األىداؼ حسب نكعيتيا ،كما يضع الشخص كيفية أدائيا كما

البلزـ لتنفيذىا ،كىكذا.

إف النجاح الذم تحققو بعض األسر أك المؤسسات أكالشركات أك األشخاص،
إف سببو الرئيسي بعد تكفيؽ اهلل تعالى ىك حسف التخطيط كاإلدارة ،بؿ إننا نجد اليكـ

تيافتا كبي ار عمى اإلدارات الناجحة في مختمؼ المجاالت لبلستفادة كالتعمـ منيا.

 .6استخداـ اآللة :لقد عمد اإلنساف منذ كجكده عمى األرض عمى تسخير ما في

الككف لخدمتو استجابة لميمة خبلفتو عمى األرض ،فأكجد الكثير مف اآلالت لخدمتو

كمساعدتو في حياتو ،كما أنو عمؿ عمى مر العصكر عمى تطكير ما بيده مف آالت
تساعده ،فطكر كسائؿ المكاصبلت مثبل مف الدكاب كالسفف الصغيرة إلى السيارات
كالطائرات كالسفف الكبيرة ،كطكر كسائؿ الكتابة ككسائؿ العيش في البيت كفي كؿ

مجاؿ مف مجاالت الحياة المختمفة.

كمف ىنا فإف اآللة عندما دخمت حياة اإلنساف فإنيا سيمت عميو الكثير مف
األعماؿ ،كاختصرت لو األكقات ككفرت عميو مف كقتو .كاإلنساف عميو أف يتعيد
اآللة بالعناية كالصيانة المستمرة كما يرعى دابتو.

ىناؾ مف الناس مف يجيؿ أىمية اآللة كدكرىا في تسييؿ العمؿ كتكفير
الكقت كالجيد ،كىك بذلؾ يخالؼ سنة اهلل تعالى في تسخير ما ينفع اإلنساف مف
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األرض كمنيا اآلالت ،كىناؾ مف الناس مف يجرم كراء كؿ جديد بغير داع كال
مبرر ،فيدخؿ باب اإلسراؼ المنيي عنو ،كما عمى اإلنساف إال أف يكازف باعتداؿ
بيف ما ىك ضركرم كغير ضركرم ،كمفيد كغير مفيد .إننا كصمنا اليكـ نتيجة التقدـ
العممي اليائؿ إلى تطكير اآللة التي اختصرت األزماف كالمتاعب.

 .7االستعانة باآلخريف لممساعدة في العمؿ :إف حاجة اإلنساف ألخيو اإلنساف أمر
سنو اهلل تعالى في كتابو العزيز لتككف سنة بيف بني البشر ،يقكؿ اهلل عز كجؿ َ (:نحْ نُ
ض د ََر َجا ٍ
ت ِل ٌَ َّت ِخ َذ
ض ُه ْم َف ْو َق َبعْ ٍ
َق َس ْم َنا َب ٌْ َن ُه ْم َمعٌِ َش َت ُه ْم فًِ ْال َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا َو َر َفعْ َنا َبعْ َ
ض ُه ْم َبعْ ً
ضا س ُْخ ِر ًٌّا )  .كفي تفسير ليتخذ بعضيـ بعضا سخريا قيؿ(:معناه ليسخر
َبعْ ُ
بعضيـ بعضا في األعماؿ الحتياج ىذا إلى ىذا كىذا إلى ىذا)  .فالناس يحتاجكف
لبعضيـ البعض إلنجاز أعماليـ ،فربة البيت تحتاج إلى مف يساعدىا في أعماؿ
البيت ،كالمؤسسات تحتاج إلى المكظفيف كالعماؿ ،حتى الشخص نفسو يحتاج إلى
مف يساعده في عممو الخاص أك الرسمي ،فبل مانع مف تفكيض اآلخريف ببعض
المياـ إلنجاز العمؿ بسرعة ،كلكف بشرط أف يككف الشخص المفكض لو العمؿ عمى
عمـ كدراية كقدرة ألداء العمؿ .فاألب مثبل قد يستعيف بأحد أبنائو ألداء عمؿ ما كاألـ

تستعيف بأبنائيا كذلؾ ،كالمدير يستعيف بمكظفيو ،كىكذا.

 .8فف التعامؿ مع المعكقات :إف حسف التعامؿ مع مضيعات الكقت ال شؾ يؤدم
إلى التقميؿ مف ضررىا كبالتالي قد ال تشكؿ خط ار كبي ار عند مف يحسف التعامؿ

معيا ،كلذا فتختمؼ طبيعة الناس في التعامؿ معو ،فمف الناس مف ينفعؿ كيضطرب
كال يحسف تعاممو معيا ،كمنيـ مف يؤدم حسف تعاممو معيا بحيث ال تشكؿ ضر ار
كبي ار عميو .كما عمى الشخص إال أف يستفيد كيتعمـ مف غيره كيؼ يتصرؼ عند
بعض المعكقات ،كليس عيبا في ذلؾ مف تبادؿ لمخبرات كالمعارؼ بما يفيد الناس
بعضيـ مف بعض .كقد يككف ىناؾ دكرات تدريبية في فف التعامؿ مع ىذه

سكرة الزخرؼ  /اآلية .32
تفسير ابف كثير  /ج / 4ص.128
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المعكقات ،فيسارع الشخص إلى تعمـ ذلؾ كاتقانو بطريقة عممية مدركسة مما يعطس

نتائج إيجابية جيدة.

 .9إتقاف العمؿ :إف إتقاف العمؿ يحتاج إلى شرطيف ميميف :األكؿ :إخبلص النية

هلل تعالى كالشعكر بمراقبتو ،كبالثاني :معرفة كمقدرة عمى أداء العمؿ ،عندىا يستطيع
الشخص أف يتقف العمؿ ،كبالتالي فإف ذلؾ يؤدم إلى تكفير الكقت كالجيد ،ألف الذم
ال يتقف عممو فيك سيضطر إلى إعادتو مرات عدة مما يستيمؾ منو كقتا كجيدا كماال

كذلؾ.

كاتقاف العمؿ مطمكب في جميع أنكاع العمؿ :في العبادة هلل تعالى ،مف صبلة
كذكر كصياـ كحج كغيره ،فبقدر ما يتقف المسمـ عبادتو بقدر ما يناؿ األجر الكبير
مف اهلل تعالى .كفي أعماؿ اإلنساف الدنيكية الخاصة كالعامة الرسمية ،حيث تتقف ربة
البيت العمؿ في بيتيا كفي تربية أبنائيا كمسؤكلياتيا تجاه زكجيا ،كذلؾ األب في
تربية أبنائو كتكفير العيش الكريـ ليـ ،كالمكظؼ في عممو ،كالعامؿ في عممو،
كالطبيب في عبلجو لمناس ،كالصانع في مينتو فبل يغش أك يخدع ،كالتاجر في بيعو
لمناس...

فكـ مف الكقت كالجيد يتكفر عندما يتقف العمؿ؟ ،ال شؾ أف الفكائد التي
يجنييا الفرد كالمجتمع ستككف عظيمة ،مما يساىـ في رقي كتقدـ المجتمع خاصة
المسمـ منو ،كيناؿ رضى كمحبة اهلل تعالى ،يقكؿ عميو السبلـ( :إف اهلل يحب إذا

عمؿ أحدكـ عمبل أف يتقنو) .

أخرجو الييثمي في مجمع الزكائد /باب نصح األجير كاتقاف العمؿ  /ج /4ص ،98كقاؿ األلباني صحيح
كلمحديث شاىد يقكيو بعض القكة كىك بمفظ إف اهلل يحب مف العامؿ إذا عمؿ أف يحسف
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المبحث الثالث
إدارة كتحميؿ الكقت في حياة األسرة
األسرة ليا دكر كبير في تنشئة األجياؿ ،ابتداء مف دكر الكالديف ،إلى أف

تكبر األسرة كيصبح فييا األخكة كاألخكات صغا ار ككبا ار.

كأكؿ ما يجب أف تنتبو لو األسرة في تربية أبنائيا ىك تربيتيـ التربية اإليمانية
المنشكدة القكية ،كىذه التربية التي ينفذ فييا شعاع اإليماف إلى قمكب األبناء منذ

نعكمة أظفارىـ.

كفي الحديث الذم ركاه الشيخاف عف أنس بف مالؾ  " :ثبلث مف كف فيو
كجد بيف حبلكة اإليماف :مف كاف اهلل كرسكلو أحب إليو مما سكاىما كأف يحب المرء
ال يحبو إال هلل كأف يكره أف يعكد في الكفر بعد أف أنقذه اهلل منو كما يكره أف يقذؼ

في النار " .

ىذه التربية اإليمانية ،تجعؿ مف المسمـ منظـ في كقتو غير فكضكم حريص
عميو باغتنامو في كؿ ما يفيده ،أما إذا نشأ في أسرة ال تربي أبنائيا عمى اإليماف
كالنظاـ كالحرص عمى اغتناـ الكقت ،فإف األبناء سينشؤكف غير مباليف بضياع زىرة
شبابيـ في غير فائدة ألنفسيـ أك لغيرىـ أك لكطنيـ .

أما أىـ ما يجب عمى األسرة (الكالديف) أف تكجو أبنائيا لحسف اغتناـ
أكقاتيـ ىك ما يمي:
 .1التكجيو العاـ كالتربية عمى اغتناـ األكقات:
 -كمف أمثمة ذلؾ قكؿ النبي  " :اغتنـ خمسا قبؿ خمس " .

أخرجو البخارم/كتاب اإليماف /باب بياف خصاؿ مف اتصؼ بيف كجد حبلكة اإليماف /رقـ/43ج/1ص.14
سبؽ تخريجو  /ص. 91
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 -قكؿ عبد اهلل بف عبد الممؾ " :كنا مع أبينا في مككبو فقاؿ :سبحكا حتى تأتكا

تمؾ الشجرة ،فنسبح حتى نأتييا ،فإذا رفعت لنا شجرة أخرل ،قاؿ :كبركا حتى

تأتكا تمؾ الشجرة ،فكاف يصنع ذلؾ بنا " .
 كصية ىاركف الرشيد لمؤدب ابنو ..( :كال تى يم َّرٌف بؾ ساعة إال كأنت مغتنـفائدة تفيده إياىا مف غير أف تحزنو فتميت ذىنو ،كال تمعف في مسامحتو
فيستحمي الفراغ كيألفو) .
 كيقكؿ ابف القيـ( :السنة شجرة ،كالشيكر فركعيا ،كاألياـ أغصانيا ،كالساعاتأكراقيا ،كاألنفاس ثمرىا ،فمف كانت أنفاسو في طاعة فثمره شجرة طيبة) .

 .2تكجيييـ إلى ممارسة الميك المباح:
ت مِنْ
هللا الَّتًِ أَ ْخ َر َج لِ ِع َبا ِد ِه َوال َّ ٌِّ َبا ِ
يقكؿ اهلل عز كجؿ  (:قُ ْل َمنْ َحرَّ َم ِزٌ َن َة َّ ِ
الرِّ ْز ِق)  .فاإلسبلـ حرـ اإلسراؼ في كؿ شيء ،كما حرـ الغمك كالتشدد في الديف،
كألف النفس البشرية تمؿ كتسأـ مف كثرة الجد كالعمؿ المتكاصؿ ،كاف ال بد ليا مف
التركيح عف النفس ،فكيؼ إذا كاف ىؤالء صغار السف مف األطفاؿ أك المراىقيف أك
الشباب ،فإنيـ في ىذه الفترة العمرية أكثر ميبل لميك ،كلذا فإف لؤلسرة دكر في تكجيو

األكالد إلى الميك كلكف المباح منو كال يعكدكىـ منذ صغرىـ عمى الميك المحرـ.
كمف أمثمة الميك المحرـ:

 .1مشاىدة ما ىك محرـ في التمفزيكف أك الفيديك أك اإلنترنت ،مف أفبلـ كمسمسبلت
كبرامج فاسدة مفسدة ،كخاصة مما عرض في اآلكنة األخيرة مف برامج :سكبر ستار،
ت عمى
كستار أكاديمي كغيرىا ،كالتي جذبت المبلييف مف الشباب المسمـ كأىثَّىر ٍ
أخبلقيـ كسمككيـ...
حنبؿ/الزىد ألحمد بف حنبؿ  /ص  / 229ط 1978ـ  /دار النيضة العربية.
عمكاف /د.عبداهلل ناصح /تربية األكالد في اإلسبلـ /ج /1ص / 152ط  3سنة  1981ـ.

الجكزية /ابف القيـ  /الفكائد  /ص /164ط.3
سكرة األعراؼ  /اآلية .32
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 .2ممارسة المعب المحرـ :مثؿ ألعاب القمار كالزىر كالنرد كلعب المراىنة المحرمة
كغيرىا.

 .3االستماع لؤلغاني كالمكسيقى أك حضكر الحفبلت التي تقاـ فييا مثؿ ذلؾ ،سكاء
كانت أفراح أك مناسبات مختمفة ،كما يحدث مف حفبلت كميرجانات في المؤسسات

المختمفة.

 .4اإلكثار مف مزاح الكذب كالضحؾ :فالمزاح الذم فيو الصدؽ ال حرج منو ،أما
ما كاف كذبا فيك حراـ ،حيث كاف عميو السبلـ يمازح أصحابو كال يقكؿ إال صدقا،
ككاف عميو السبلـ ينيى عف كثرة الضحؾ فيقكؿ( :ال تكثركا الضحؾ ،فإف كثرة
الضحؾ تميت القمب) .

 .3تكجيييـ إلى المخالطة النافعة:
اإلنساف اجتماعي بطبعو ،يحب مخالطة اآلخريف كما أنو يحتاج إلييـ كال
يستطيع تكفير جميع حاجياتو بنفسو ،بؿ يحتاج إلى الناس مف حكلو كي يستطيع أف

يكفر لو سبؿ العيش المختمفة.

كعند مخالطتو باآلخريف عميو أف يككف حسف السمكؾ معيـ ،كما عميو أف

يتخير منيـ مف يككف أيضا سمككو معيـ حسنا.

كلذلؾ فيناؾ مف الناس مف تي ٍجىبر عمى مخالطتيـ كىناؾ مف تسعى أنت
لمخالطتيـ  ،أك يسعكف ىـ لمخالطتؾ  ،كيأتي حديث رسكؿ اهلل  في ىذا الشأف

فيقكؿ " :األركاح جنكد مجندة ما تعارؼ منيا ائتمؼ كما تناكر منيا اختمؼ " .

كاألبناء منذ صغرىـ بحاجة إلى مف يكجييـ إلى حسف اختيار مف يخالطكىـ
خاصة األصدقاء ،كأف يحسف اختيار مدارسيـ كغيره ممف يختمطكف بيـ ،لما
أخرجو الترمذم  /كتاب الزىد /رقـ ،3كابف ماجو  /كتاب الزىد ،19/كقاؿ األلباني حديث صحيح.
أخرجو البخارم  /باب األركاح جنكد مجندة  /رقـ  / 3158ج  / 3ص .1213
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ُّحىبة ًم ٍف أىثىور كبير عمييـ .فالصغار كالغمماف كالشباب يميمكف إلى التقميد ،فإذا لـ
لًمص ٍ
تيىكجِّو األسرة أبنائيا إلى قي يد ىكاتًيـ الحسنة مف أصدقاء كعمماء كقادة كأبطاؿ ،كاال فيـ
سيككنكف فريسة التقميد األعمى الذم نشيده بيف أجياؿ أبنائنا صغا ار كشبابا ،ذكك ار
كاناثا ،حيث أصبح المطرب كالمطربة كالممثؿ كالممثمة كالعب الكرة األجنبي  ،قدكات
ً
ص ىكىريىـ في كؿ مكاف يشاىده األبناء ،..فيـ يرافقكنيـ في كؿ
أبنائنا قد أيٍلصقىت ي
مكاف ،كيؤثركف عمى سمككيـ كآماليـ كأحبلميـ كدراستيـ ،كفي غياب المراقبة
كالمتابعة مف األسرة كالمؤسسات التربكية  ،ىن ًج يد ًم ٍث ىؿ ىذا االنخراط لمجيؿ في تقميده
األعمى.

 .4تكجيييـ إلى طمب العمـ كاإلكثار منو في فترة شبابيـ:
إف فترة الشباب ىي مف أفضؿ الفترات لتحصيؿ العمـ ،حيث القكة كالنشاط
كاليمة كالحيكية ،كعندما ىي ٍك يبر اإلنساف تقؿ عنده ىذه العكامؿ ،فمماذا ال يي ىكجِّو اآلباء
أبنائيـ الستغبلؿ ىذه الفترة قبؿ أف يندمكا عمى ضياعيا؟!.
كمعظـ عممائنا األفاضؿ مف السمؼ كالخمؼ ما كصمكا إلى ما كصمكا إليو إال
عف طريؽ الجد كالنشاط منذ صغرىـ ،كانكبابيـ عمى العمـ كتحصيمو في فترة شبابيـ

كفراغيـ.

 .5تكجيييـ إلى تنظيـ كادارة كقتيـ اليكمي كاألسبكعي كالشيرم:
ابتداء بالكالديف
كذلؾ مف خبلؿ تعكيد األبناء مما ىي ىرٍكىنو مف حاؿ األسرة ،
ن
كالَّ ىذ ٍيف يجب أف يككنا القدكة الحسنة األكلى أماـ أبنائيـ ،حيث ينظـ الكالداف كقتيـ
كيربكف أكالدىـ عمى ذلؾ ،كعمؿ جداكؿ يكمية كأسبكعية كشيرية خاصة كعامة
لتنظيـ أكقاتيـ.

المبحث الرابع
فكائد إدارة الكقت كتحميمو
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(إف إدارة الكقت قضية ذاتية يجب أف تناسب ظركفؾ كطبيعتؾ) .
أم أف إدارة الكقت كتنظيمو لشخص ما تختمؼ مف شخص آلخر ،ألف العمؿ
الذم يؤديو ىذا الشخص كمسؤكلياتو كظركفو ال تككف مماثمة تماما لعمؿ كظركؼ
كمسؤكليات شخص آخر ،كقد يكجد تشابو أحيانا في بعض الظركؼ أك بعض
األعماؿ أك بعض المسؤكليات ،كاف ىذا يعني لمشخص أف يحسف تخطيط كادارة
كقتو بما يتبلءـ مع ظركفو كمسؤكلياتو ،كعندىا مما ال شؾ فيو أنو سيحصد ثما ار

طيبة كنتائج إيجابية كبيرة.

كمف الفكائد التي تنتج عف إدارة كتنظيـ الكقت:
 .1الحصكؿ عمى رضكاف اهلل تعالى كالبركة في الكقت :كىذا مف فضؿ اهلل تعالى
لمف يحرص عمى كقتو باغتنامو كعدـ تضييعو ،كبفضؿ دعاء النبي  (:الميـ بارؾ

ألمتي في بككرىا) .

كىذا ال يشعر بو إال مف أخمص في أعمالو هلل تعالى ،كاتخذ مف اغتناـ
الكقت عبادة هلل تعالى ،عندىا يشعر أنو ينجز مف األعماؿ الكثير ،كيزيد عنده مف
الكقت الكثير أيضا .كما أنو يطمئف في اإلجابة عمى سؤالو يكـ القيامة بيف يدم اهلل
عز كجؿ عف عمره فيما أفناه .كىذا ال شؾ يجب أف يككف اليدؼ األسمى الذم

يجب أف يسعى إليو المسمـ مف اغتنامو ألكقاتو.
 .2تنفيذ األعماؿ بأقؿ جيد كأقصر كقت:

كذلؾ ألف الذم يخطط لكقتو كيحسف

إدارتو ،يستطيع أف ينجز مف األعماؿ ما ىك مخطط لو ،كال يأخذ منو جيدا أكثر أك

كقتا أطكؿ.

د .طارؽ سكيداف ك د .محمد أكرـ العدلكني /إدارة الكقت  /ص/ 18دار ابف حزـ –بيركت/ط1422/1ىػ-

2001ـ.

سبؽ تخريجو ص.141
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 .3تكفير كقت لمراحة كالميك المباح كالتفكير كاإلبداع:

إف الذيف ينظمكف أكقاتيـ

كيحسنكف إدارتو ،ىـ الذيف يتكفر معيـ كقت لكي يمارسكا ما يريدكف مف أنشطة
تركيحية كترفييية كرياضية ،أك ما يستطيعكف بو تنمية ميارة التفكير كاإلبداع .أما
ىم ٍف ال ييىنظِّ يمكف كقتيـ كال يحسنكف إدارتو ،فإف األعماؿ تتراكـ عمييـ كال يستطيعكف
حتى إنجاز ما ىك مطمكب منيـ ،لذا نجدىـ يتذمركف مف كثرة األعماؿ كالمسؤكليات
كعدـ قدرتيـ عمى إنجاز شيء ،فيشعركف بالتعب كاإلرىاؽ ،كال يجدكف مف الكقت ما

يي ىرِّك يحكف بو عف أنفسيـ.

 .4اكتساب قدرة عمى التحكـ بمضيعات الكقت :كىذا ال يتأتى إال لمف استطاع أف
يتعامؿ جيدا مع مضيعات الكقت ،عندىا يكتسب قدرة كفف في التحكـ بمضيعات

الكقت.

 .5تدفؽ االندفاع الذاتي نحك العمؿ كاغتناـ األكقات :عندما يشعر اإلنساف بالفكائد
كالنتائج الطيبة لتنظيـ كادارة الكقت ،عندىا يتكلد عند اإلنساف قدرة كاندفاع ذاتي
أم تقكل إرادتو  -نحك العمؿ كاغتناـ الكقت كالتخطيط الجيد لو.

–

 .6زيادة اإلنتاج :عمى مستكل الفرد كالمجتمع ،نتيجة اغتناـ األكقات بما ىك
مفيد ،كلحسف إدارة الكقت كتنظيمو ،فإف اإلنتاج كالثمار التي يجنييا الفرد
كالمجتمع ستككف كبيرة كمضاعفة ،كذلؾ لتكفر الكقت كبركتو،كحرص الفرد عمى
أف ينجز أعماال إضافية عندما يتكفرلو الكقت بعد أدائو ألعمالو الرئيسية.
 .7الحصكؿ عمى ثقة الناس كمحبتيـ :كذلؾ ألف الناس يي ًجمكف كيقدركف مف يحترـ
كقتو ككقت اآلخريف ،كيجتيد عمى اغتناـ كقتو كينتج كثي ار مف األعماؿ نتيجة لذلؾ.
كما أنو يصبح قدكة حسنة لغيره في حسف اغتنامو ألكقاتو.
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ممحؽ االستبانة:
في ىذا الممحؽ أعرض االستبانة كنتائجيا كتحميميا .حيث تـ تكزيعيا عمى
عينة مف الناس ،مف مختمؼ األعمار ،مف الذككر كاإلناث ،المتزكجيف منيـ
كالعزاب ،كفي مناطؽ مختمفة ،لنرل مف خبلؿ كاقع الناس كيفية اغتناميـ ألكقاتيـ،
كما ىي أىـ مضيعات أكقاتيـ ،ثـ ىؿ يعتنكف بإدارة كقتيـ كالتخطيط لو كتنظيمو،
ليتمكنكا مف تكفير الكقت الغتنامو فيما يعكد بالنفع عمييـ كعمى مجتمعيـ.
كسنرل بشكؿ عاـ أف ىناؾ تضييعان لمكقت ،كما أف ىناؾ مف ييتـ بكقتو

كيغتنمو في الخير .كال بد أف أشير إلى أف ىناؾ مف لـ يفيـ بعض األسئمة مما نتج
عنو خطأ في اإلجابات.

كلقد تـ تحميؿ نتائج االستبانة ،كأيدرج فيما يمي الجداكؿ كالنتائج التي تـ

التكصؿ إلييا كفؽ نظاـ التحميؿ اإلحصائي:
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جاِعح اٌمذط
اٌذورىس :

اعرثأح حىي أهُّح اٌىلد

وٍُح اٌذساعاخ اٌعٍُا
اٌذَٓ عفأه

إششاف

ٌٍرحضُش ٌشعاٌح اٌّاجغرُش تعٕىاْ

لغُ اٌذساعاخ اإلعالُِح اٌّعاصشج

حغاَ

فمه اٌىلد فٍ ضىء اٌمشآْ واٌغٕح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االخٕح ٔاألخٕاد  :انغالو عهٛكى ٔسحًخ هللا ٔثشكبرّ .
إٌ ٔلذ اإلَغبٌ ْٕ حٛبرّ ٔعًشِ ٔ ،انز٘ ٚعٛع يُب غبفه ٍٛعٍ أًْٛزّ ٔ ،أَّ أغهٗ يب ًٚهكّ
اإلَغبٌ ،فًٍ أعم انذساعخ ٔانجحش انعهً ٙفمػ نُٛم دسعخ انًبعغزٛش  ،أظع ث ٍٛأٚذٚكى ْزِ
االعزجبَخ ثألغبيٓب انضالس حٕل انٕلذ  ،نززفعهٕا ثبإلعبثخ عهٓٛب  ،ساع ٍٛيُكى انذلخ ٔاأليبَخ فٙ
اإلعبثخ عهٓٛب  ،يع حفبظُب عهٗ عشٚخ انًعهٕيبد ٔ ،شبكش ٍٚنكى حغٍ رعبَٔكى يعُب .
الباحث :

فاطمة م مد
اا ة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االعرثأح ِىىٔح ِٓ ثالثح ألغاَ
 - 1توزي األعبا التولث ألعل بألبا التو .

 - 2اي اقبا اتاق تخلخط وإ ا ط ألعن اعبا .
 - 3تنزن أبو وقليبا اتاق ألعن اعبا .

انًعهٕيبد ٔانجٛبَبد انشخصٛخ
 ،أٔثً ( ) .

اٌجٕظ  :روش ( )
اٌعّش  :ــــــــ .
اٌحاٌح االجرّاعُح ِ :رضوج ( )  ،أعضب ( )  ،أسًِ ( ) ِ ،طٍك ( ) .
اٌعًّ  :ـــــــ .
اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ  :جاِعٍ فّا فىق ( )  ،ثأىٌ ( )  ،دوْ رٌه ( ) .
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ااح

اقسم ا ا  :ذىصَع األعّاي اٌُىُِح عًٍ عاعاخ اٌُىَ :
االخىج واألخىاخ األعضاء  :اٌشجاء اٌمشاءج وً عثاسج ِّا ٍٍَ  ،ثُ وضع إشاسج (  ) /فٍ
اٌخأح إٌّاعثح تحغة ِعذي اٌغاعاخ اٌرٍ ذمضُها َىُِا فٍ هزا اٌعًّ  .وإرا ٌُ ذىٓ ذّاسط /
َٓ عّال ِا فاٌشجاء ذشن اٌخأح تذوْ إشاساخ .
اٌّجاي

العمل  /المهنة

ألً ِٓ
عاعح

3 -2 2 -1
عاعح

العبادات

األعًبل
انشخصٛخ

األعشح
ٔانعاللبد
االعزًبعٛخ

 -1أداء انصهٕاد انخًظ .
 -2انزكش ٔانزغجٛح .
 -3رالٔح انمشآٌ انكشٚى .
 -4أداء صهٕاد َبفهخ .
 -1األكم ٔانششة .
 -2انُٕو .
 -3انهجظ ٔانضُٚخ.
 -4انحًبو .
-5انغٕق ٔانًشزشٚبد .
 -6انزشرٛت ٔانزُظٛف ٔانغغٛم ( .
انُغبء )
 -7أٔلبد االَزظبس ٔرُمم ٔعالط.
 -1خبص ثبنضٔط /ح ( دٌٔ األٔالد ) .
 -2األٔالد ٔاألعشح ( عُبٚخ  ،نمبءاد ،
عهغبد  ،سحالد  ،رشثٛخ . ) ..
 -3األْم  :انٕانذٔ ٍٚاأللبسة يٍ
صٚبسح ٔيُبعجبد ٔغٛشِ .
 -4األصذلبء ( صٚبساد ٔيشبسكخ ) ..
.
 -5يًبسعخ سٚبظخ أٔ َشبغ يع. ٍٛ

انمشاءح
ٔانزشفّٛ

 -1حعٕس أَشطخ صمبفٛخ ( يحبظشاد
ٔاحزفبالد .)..
 -2انًطبنعخ انحشح .
 -3انغهٕط أيبو انزهفبص .
 -4انذساعخ ٔانًزاكشح .
 -5االرصبالد انٓبرفٛخ .
 -6عهغبد عًش .

انعًم
انشعًٙ

 -1يذح انعًم انشعً : ٙيٍ ٔظٛفخ ،
رغبسح  ،يكزت ..
 -2عًم إظبفٙ
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عاعح

4 -3

أوثش
ِٓ

عاعح

رٌه

اقسم احبان  :فٍ هزا اٌمغُ أهذف ٌذساعح والع إٌاط فٍ وُفُح إداسذهُ وذخطُطهُ ٌىلرهُ ،
ٌزا أسجى لشاءج اٌعثاسج جُذا واإلجاتح عٍُها تذلح وأِأح تىضع إشاسج (  ) /فٍ اٌخأح إٌّاعثح
ِ ،ع اٌرأوُذ عًٍ عشَح اٌّعٍىِاخ ،وأْ اٌغشض ِٓ اٌذساعح هى اٌثحث اٌعٍُّفمط .
ابام
-1
-2

-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20

إ ئعب غبالب

اا ـــــــــــا ة
أعًم عهٗ ٔظع خطخ ٔثشَبيظ ألعًبن ٙانٕٛيٛخ .
أغهت األعًبل ٔاألَشطخ ال رحزبط إنٗ رخطٛػ
ٔرُظٛى فٔ ٙلزٓب .
إرا أسدد أٌ أؤد٘ انعًم ثطشٚمخ عهًٛخ فألٕو
ثأدائّ ثُفغ.ٙ
نٛظ يٍ انًٓى رحذٚذ أٔنٕٚبد انعًم .
أشعش أَ ٙألع ٙانٕلذ ثبنطشٚمخ انز ٙأسٚذْب .
أظع أْذافب يحذدح .
أعزًزع ثٕلز ٙف ٙانعًم .
أعشف يب أسٚذ إَغبصِ ٕٚيٛب .
ألبٔو انشغجخ ف ٙانزأعٛم ٔانزغٕٚف نألعًبل .
أَغض يب ٚغت أٌ ٚزى عًهّ خالل انٕٛو .
أعذ ٔلزب ْبدئب ال ٚمبغعُ ٙف ّٛأحذ كهًب احزغذ إنٗ
رنك.
أحبعت َفغ ٙعهٗ رمصٛشْب .
أعًم عهٗ رمٛٛى أعًبن ٙانٕٛيٛخ ٔانخبصخ ٔانعبيخ
.
آخز ٔلزب ف ٙانزأيم ٔانزفكٛش نهًغزمجم ٔانزطٕٚش .
أٔاعّ ظعف ف ٙاإلسادح إلداسح انٕلذ .
ٚغبعذَ ٙاألٔالد ف ٙانعًم .
ٚغبعذَ ٙصٔع ٙف ٙثعط أعًبل انًُضل (.خبص
ثبنضٔعبد)
أصشف ٔلزب كجٛشا نهشاحخ ٔانزشف. ّٛ
أيبسط انًٓبو انصعجخ فٔ ٙلذ انزسٔح ( انُشبغ ) .
يذٖ سظب٘ عٍ رُظ ًٙٛنٕلز. ٙ
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الباب

ا علال

أن

اقسم احبال  :أْذف فْ ٙزا انمغى انزعشف عهٗ أكضش انًعٛعبد نهٕلذ عُذ انُبط .
نزا أسعٕ لشاءح انعجبسح عٛذا ٔاإلعبثخ عهٓٛب ثذلخ ٔأيبَخ ثٕظع إشبسح (  ) /ف ٙانخبَخ انًُبعجخ ،
يع انزأكٛذ عهٗ عشٚخ انًعهٕيبد ٔ ،أٌ انغشض يٍ انذساعخ ْٕ انجحش انعهً ٙفمػ .
ابام
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20

إ ئعب غبالب

ايل باة
لهخ انزخطٛػ نألعًبل انٕٛيٛخ ٚعٛع انٕلذ .
عذو يغبعذح غٛش٘ ن ٙف ٙعًهٚ ٙعٛع يٍ انٕلذ .
ٔلذ االَزظبس ٔاالَزمبل ٚعٛع يٍ انٕلذ .
انشعٕس ثفمذاٌ انشغجخ نهعًم ٔانًهم ٚعٛع يٍ انٕلذ
.
انضٔاس انًفبعئٌٕ نٓى دٔس ف ٙرعٛٛع انٕلذ .
عهغبد انغًش ٔانًغبيهخ رعٛع يٍ انٕلذ .
حذٔس انطٕاسئ ٔانًشكالد رعٛع انٕلذ .
نالرصبالد انٓبرفٛخ دٔس ف ٙرعٛٛع ٔلز. ٙ
انشٔر ٍٛف ٙانحٛبح ٚمزم انٕلذ .
يعظى ٔلذ انفشاغ أعهظ أيبو انزهفبص .
أعزطٛع أٌ أرحكى فٔ ٙلز. ٙ
عذو رشرٛت انعًم حغت األٔنٕٚبد ٔاألًْٛخ ٚعٛع
يٍ انٕلذ.
أحزشو يٕاعٛذ٘ يع اٜخش. ٍٚ
ألٕل " ال " نهعًم انخبسط عٍ خطزٔ ٙأْذاف. ٙ
أعزخذو انكًجٕٛرش ٔانزكُٕنٕعٛب انحذٚضخ نزٕفٛش انٕلذ
.
أعزغم ٔلذ انعطم ٔانفشاغ ثكفبءح .
أثحش عٍ انٕعبئم ٔاألعبنٛت انز ٙرُغض انعًم ثإرمبٌ
ٔثغشعخ .
عذو يعشفزٔ ٙعٓه ٙثًًبسعخ عًم يب ٚعٛع يٍ
انٕلذ .
انفٕظٗ ف ٙانجٛذ أٔ انًكزت رعٛع يٍ انٕلذ .
صعٕثخ انعًم نٓب دٔس ف ٙرعٛٛع انٕلذ .
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الباب

ا علال

أن

كصؼ العينة
جدكؿ رقـ ()1

تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس
الجنس

التكرار

النسبة المئكية

ذكر

63

48.8

أنثى

66

51.2

المجمكع

129

100

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف  % 51.2مف عينة الدراسة ىف مف اإلناث،

في حيف بمغت نسبة الذككر .% 48.8

جدكؿ رقـ ()2
تكزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر
العمر

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف  20سنو

12

9.3

 -20أقؿ مف  30سنو

44

34.1

 -30أقؿ مف  40سنو

28

21.7

 40سنة فما فكؽ

40

31

غير محدد

5

المجمكع

129

3.9
100

يبيف الجدكؿ السابؽ تكزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر ،حيث يبلحظ
أف  %34.1مف العينة تتراكح أعمارىـ ما بيف

 -20أقؿ مف  30عامان يمييـ بما

نسبتو  %31مف تجاكزت اعمارىـ األربعكف عامان ،في حيف بمغت نسبة مف تتراكح

أعمارىـ ما بيف  -30أقؿ مف  40عامان حكالي  ،%21.7كما اقتصرت نسبة مف
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لـ تتجاكز أعمارىـ عمى

أعمارىـ.

 20عاماي عمى

 %9.3كلـ يحدد
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 %3.9مف العينة

جدكؿ رقـ ()3
تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة اإلجتماعية
الحالة اإلجتماعية

التكرار

النسبة المئكية

متزكج

83

64.3

اعزب

42

32.6

ارمؿ

3

2.3

مطمؽ

1

المجمكع

129

0.8
100

يبيف الجدكؿ السابؽ تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة اإلجتماعية،
حيث تشير النتائج إلى أف  %64.3مف العينة ىـ مف المتزكجيف ك  %32.6ىـ مف
فئة األعزب ،في حيف إقتصرت نسبة األرمؿ ك المطمؽ عمى  %2.3ك  %0.8عمى
التكالي.

جدكؿ رقـ ()4

تكزيع عينة الدراسة حسب متغير المستكل التعميمي
المستكل التعميمي

التكرار

النسبة المئكية

جامعي فما فكؽ

100

77.5

ثانكم

21

16.3

8
129

6.2
100

دكف ذلؾ
المجمكع

يبيف الجدكؿ السابؽ تكزيع عينة الدراسة حسب متغير المستكل التعميمي،
حيث تشير النتائج إلى اف

 %77.5مف العينة ىـ مف فئة الجامعيف فما فكؽ،

ك %16.3مف حممة الثانكية ك  %6.2ىـ ممف لـ يتجاكز تحصيميـ العممي الثانكية.
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جدكؿ رقـ ()5
أداء الصمكات الخمس
معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

38

29.5

 2-1ساعة

32

24.8

 3-2ساعة

27

20.9

 4-3ساعة

24

18.6

أكثر مف ذلؾ

7

5.4

1
129

0.8
100

غير محدد
المجمكع

يبيف الجدكؿ السابؽ أف الذيف يقضكف أقؿ مف ساعة في الصبلة بمغت
نسبتيـ  ،% 29.5يمييـ مف يقضكف في صبلتيـ ما بيف  2-1ساعة بمغت نسبتيـ
 ،%24،8كىكذا .كلكف الذيف يقضكف أكثر مف ساعتيف قد يككف ىناؾ خطأ في فيـ
السؤاؿ.

جدكؿ رقـ ()6
الذكر كالتسبيح
معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

65

50.4

 2-1ساعة

41

31.8

 3-2ساعة

11

8.5

 4-3ساعة

9

7

أكثر مف ذلؾ

1

0.8

غير محدد

2

المجمكع

129

1.6
100

232

يبلحظ مف الجدكؿ أف أكثر معدؿ ساعات لمذكر كالتسبيح ىك فئة أقؿ مف
ساعة حيث بمغت نسبتيـ  ، % 50.4ثـ فئة  2-1ساعة حيث بمغت نسبتيـ 31.8

 ،%كىكذا.
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جدكؿ رقـ ()7
تالكة القرآف الكريـ
معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

61

47.3

 2-1ساعة

34

26.4

 3-2ساعة

14

10.9

 4-3ساعة

16

12.4

أكثر مف ذلؾ

1

0.8

غير محدد

3

المجمكع

129

2.3
100

يبيف الجدكؿ السابؽ أف أعمى نسبة لمف يتمكف القرآف الكريـ ىـ ممف يقضكف
أقؿ مف ساعة حيث بمغت نسبتيـ  ،% 47.3ثـ فئة  2-1ساعة حيث بمغت نسبتيـ

 ،% 26.4كىكذا.

جدكؿ رقـ ()8
أداء النكافؿ
معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

60

46.5

 2-1ساعة

37

28.7

 3-2ساعة

1

0.8

 4-3ساعة

4

3.1

أكثر مف ذلؾ

7

5.4

غير محدد

20

المجمكع

129

15.5
100

يبيف الجدكؿ السابؽ أف أكثر فئة تؤدم نكافؿ ىي أقؿ مف ساعة حيث بمغت

نسبتيـ  ،% 46.5ثـ يمييـ فئة  2-1ساعة حيث بمغت نسبتيـ  ، % 28.7كىكذا.
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جدكؿ رقـ ()9
األكؿ كالشرب
معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

18

14

 2-1ساعة

25

19.4

 3-2ساعة

10

7.8

 4-3ساعة

32

24.8

أكثر مف ذلؾ

43

33.3

غير محدد

1

المجمكع

129

0.8
100

يبيف الجدكؿ السابؽ أف أكثر فئة تقضي كقتا في األكؿ كالشرب ىي أكثر
مف  4ساعات حيث بمغت نسبتيـ  ،% 33.3ثـ يمييـ فئة  4-3ساعة حيث بمغت
نسبتيـ  ،%24.8كىكذا.

جدكؿ رقـ ()10
النكـ
معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

2

1.6

 2-1ساعة

7

5.4

 3-2ساعة

7

5.4

 4-3ساعة

42

32.6

أكثر مف ذلؾ

70

54.3

غير محدد

1

المجمكع

129

0.8
100
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يبيف الجدكؿ السابؽ أف أكثر فئة تقضي كقتا في النكـ ىي فئة

أكثر مف

ساعات حيث بمغت نسبتيـ  ،% 54.3ثـ يمييـ فئة 4-3ساعات حيث بمغت نسبتيـ

 .% 32.6كقد يككف ىناؾ خطأ في فيـ السؤاؿ عند الباقيف.
جدكؿ رقـ ()11
المبس كالزينة

معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

73

56.6

 2-1ساعة

4

3.1

 4-3ساعة

4

3.1

أكثر مف ذلؾ

2

1.6

غير محدد

46

المجمكع

129

35.7
100

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف أكثر فئة تقضي كقتان في المبس كالزينة ىي

فئة أقؿ مف ساعة حيث بمغت نسبتيـ

بمغت نسبتيـ  ،% 35.7كىكذا.

 ،% 56.6ثـ يمييـ فئة غير محدد حيث

جدكؿ رقـ ()12
الحماـ
معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

45

34.9

 2-1ساعة

67

51.9

 3-2ساعة

7

5.4

 4-3ساعة

8

6.2

أكثر مف ذلؾ

2

المجمكع

129

1.6
100

236

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف أكثر فئة تقضي كقتان في الحماـ ىي فئة أكثر

 2-1ساعة حيث بمغت نسبتيـ  ،% 51.9ثـ يمييـ فئة أقؿ مف ساعة حيث بمغت
نسبتيـ  ،% 34.9كىكذا.

237

جدكؿ رقـ ()13
السكؽ كالمشتريات
معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

15

11.6

 2-1ساعة

16

12.4

 3-2ساعة

15

11.6

 4-3ساعة

32

24.8

أكثر مف ذلؾ

10

7.8

غير محدد

41

المجمكع

129

31.8
100

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف فئة غير محدد في قضاء كقتان في السكؽ

كالمشتريات بمغت نسبتيـ  ،% 31.8ثـ يمييـ فئة  4-3ساعات حيث بمغت نسبتيـ

 ، %24،8كىكذا.

جدكؿ رقـ ()14
الترتيب كالتنظيؼ
معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

4

3.1

 2-1ساعة

11

8.5

 3-2ساعة

17

13.2

 4-3ساعة

24

18.6

أكثر مف ذلؾ

10

7.8

غير محدد

63

المجمكع

129

48.8
100

238

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف أكثر فئة تقضي كقتان في الترتيب كالتنظيؼ –

كىف مف النساء -ىي فئة  4 -3ساعات حيث بمغت نسبتيـ  ،% 18.6ثـ يمييـ
فئة  3-2ساعات حيث بمغت نسبتيـ .% 13.2
جدكؿ رقـ ()15

االنتظار

معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

21

16.3

 2-1ساعة

20

15.5

 3-2ساعة

20

15.5

 4-3ساعة

24

18.6

أكثر مف ذلؾ

25

19.4

غير محدد

19

المجمكع

129

14.7
100

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف أكثر فئة تقضي كقتان في االنتظار ىي فئة

أكثر مف  4ساعات حيث بمغت نسبتيـ  ،% 19.4ثـ يمييـ فئة  4-3ساعات حيث

بمغت نسبتيـ  ،% 18.6مع العمـ أف النسب عمكما متقاربة.
جدكؿ رقـ ()16
كقت لمزكجيف معان
معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

10

7.8

 2-1ساعة

9

7

 3-2ساعة

11

8.5

 4-3ساعة

10

7.8

أكثر مف ذلؾ

8

6.2

غير محدد

81

62.8
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المجمكع

100

129

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ فئة غير محدد في بند كقت لمزكجيف معان ىي

األكثر حيث بمغت نسبتيـ  ،% 62,8كباقي النسب متقاربة.
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جدكؿ رقـ ()17
مع األكالد
معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

4

3.1

 2-1ساعة

15

11.6

 3-2ساعة

33

25.6

 4-3ساعة

20

15.5

أكثر مف ذلؾ

13

10.1

44
129

34.1
100

غير محدد
المجمكع

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف أكثر فئة تقضي كقتان مع األكالد ىي فئة 3-2

ساعات حيث بمغت نسبتيـ

 ،% 25.6ثـ يمييـ فئة

نسبتيـ  .% 15.5كالباقي الذيف لـ يحددكا فيـ العزاب.

 4-3ساعات حيث بمغت

جدكؿ رقـ ()18
مع األىؿ كاألقارب
معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

11

8.5

 2-1ساعة

21

16.3

 3-2ساعة

28

21.7

 4-3ساعة

36

27.9

أكثر مف ذلؾ

20

15.5

13
129

10.1
100

غير محدد
المجمكع
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يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف أكثر فئة تقضي كقتا مع األىؿ كاألقارب ىي
فئة  4-3ساعات حيث بمغت نسبتيـ  ،%27.9ثـ يمييـ فئة  3-2ساعات حيث

بمغت نسبتيـ .% 21.7
جدكؿ رقـ ()19

مع األصدقاء

معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

25

19.4

 2-1ساعة

19

14.7

 3-2ساعة

20

15.5

 4-3ساعة

16

12.4

أكثر مف ذلؾ

38

29.5

11
129

8.5
100

غير محدد
المجمكع

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف أكثر فئة تقضي كقتان مع األصدقاء ىي فئة

أكثر مف  4ساعات حيث بمغت نسبتيـ  ،% 29.5ثـ يمييـ فئة أقؿ مف ساعة حيث

بمغت نسبتيـ .% 19.4

جدكؿ رقـ ()20
الرياضة كاالأنشطة
معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

35

27.1

 2-1ساعة

5

3.9

 3-2ساعة

51

39.5

 4-3ساعة

10

7.8

أكثر مف ذلؾ

9

7

غير محدد

19

14.7
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المجمكع

100

129

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف أكثر فئة تقضي كقتان في الرياضة كاالأنشطة

األخرل ىي فئة أكثر  3-2ساعات حيث بمغت نسبتيـ  ،% 39.5ثـ يمييـ فئة أقؿ
مف ساعة حيث بمغت نسبتيـ  ،% 27.1كىكذا.
جدكؿ رقـ ()21
األنشطة الثقافية
معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

23

17.8

 2-1ساعة

11

8.5

 3-2ساعة

10

7.8

 4-3ساعة

15

11.6

أكثر مف ذلؾ

22

17.1

48
129

37.2
100

غير محدد
المجمكع

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف فئة غير محدد في بند األنشطة الثقافية ىي
الفئة األكثر حيث بمغت نسبتيـ  ،% 37.2ثـ يمييـ فئة أقؿ مف ساعة حيث بمغت

نسبتيـ  ، % 17.8كىكذا.

جدكؿ رقـ ()22
المطالعة

معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

27

20.9

 2-1ساعة

21

16.3

 3-2ساعة

3

2.3

 4-3ساعة

19

14.7

أكثر مف ذلؾ

14

10.9
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غير محدد
المجمكع

34.9
100

45
129

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف فئة غير محدد في بند المطالعة ىي الفئة
األكثر حيث بمغت نسبتيـ  ،% 34.9ثـ يمييـ فئة أقؿ مف ساعة حيث بمغت نسبتيـ
 .% 20.9جدكؿ رقـ ()23
أماـ التمفاز
معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

22

17.1

 2-1ساعة

20

15.5

 3-2ساعة

23

17.8

 4-3ساعة

35

27.1

أكثر مف ذلؾ

21

16.3

8
129

6.2
100

غير محدد
المجمكع

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف أكثر فئة تقضي كقتان أماـ التمفاز ىي فئة -3

 4ساعات حيث بمغت نسبتيـ  ،% 27.1ثـ يمييـ فئة  3-2ساعات حيث بمغت
نسبتيـ  ،% 17.8كىكذا.

جدكؿ رقـ ()24

الدراسة كالمذاكرة
معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

30

23.3

 2-1ساعة

13

10.1

 3-2ساعة

17

13.2

 4-3ساعة

15

11.6

أكثر مف ذلؾ

32

24.8

غير محدد

22

17.1
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المجمكع

100

129

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف أكثر فئة تقضي كقتان في الدراسة كالمذاكرة

ىي فئة أكثر مف  4ساعات حيث بمغت نسبتيـ  ،% 24.8ثـ يمييـ فئة أقؿ مف
ساعة حيث بمغت نسبتيـ  ،% 23.3كىكذا.

جدكؿ رقـ ()25
الياتؼ
معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

61

47.3

 2-1ساعة

38

29.5

 3-2ساعة

3

2.3

 4-3ساعة

6

4.7

أكثر مف ذلؾ

3

2.3

18
129

14
100

غير محدد
المجمكع

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف أكثر فئة تقضي كقتان عمى الياتؼ ىي فئة

أقؿ مف ساعة حيث بمغت نسبتيـ  ،% 47.3ثـ يمييـ فئة  2-1ساعة حيث بمغت

نسبتيـ  ،% 29.5كىكذا.

جدكؿ رقـ ()26
جمسات السمر
معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

18

14

 2-1ساعة

14

10.9

 3-2ساعة

21

16.3

 4-3ساعة

24

18.6
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أكثر مف ذلؾ
غير محدد
المجمكع

23

17.8

29
129

22.5
100

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف أكثر فئة تقضي كقتان في جمسات السمر ىي

فئة  4 -3ساعات حيث بمغت نسبتيـ

 ،% 18.6أما الذيف لـ يحددكا كقتان فيـ

األكثر حيث بمغت نسبتيـ  .% 22.5كباقي النسب متقاربة .جدكؿ رقـ ()27
العمؿ الرسمي
معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

4

3.1

 2-1ساعة

5

3.9

 3-2ساعة

1

0.8

 4-3ساعة

32

24.8

أكثر مف ذلؾ

73

56.6

14
129

10.9
100

غير محدد
المجمكع

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف أكثر فئة تقضي كقتان في العمؿ الرسمي ىي

فئة أكثر مف ذلؾ حيث بمغت نسبتيـ  ،% 56.6ثـ يمييـ فئة  4 -3ساعات حيث
بمغت نسبتيـ .% 24.8
جدكؿ رقـ ()28
العمؿ اإلضافي
معدؿ الساعات

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف ساعة

4

3.1

 2-1ساعة

5

3.9

 3-2ساعة

6

4.7

 4-3ساعة

9

7

أكثر مف ذلؾ

10

7.8
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غير محدد
المجمكع

73.6
100

95
129

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف أكثر فئة تقضي كقتان في العمؿ اإلضافي ىي فئة
أكثر مف  4ساعات حيث بمغت نسبتيـ

األكثر حيث بمغت نسبتيـ . % 73.6

 ،% 7.8أما الذيف لـ يحددكا كقتا فيـ

تحميؿ أسئمة الدراسة:
كيشتمؿ عمى عرض النتائج إحصائيان ،كمعالجتيا كصفيان كتحميميان ،كقد تـ

اعتماد المفتاح التالي لمحكـ عمى درجة اإلجابة مف خبلؿ تقسيـ األكساط الحسابية

إلى ثبلث درجات عالية كمتكسطة كضعيفة.

جدكؿ رقـ ()29
المفتاح
درجة
عالية
متكسطة
منخفضة

الكسط الحسابي
5.00 – 3.41
3.40 – 2.61
2.60 – 1.00
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السؤاؿ األكؿ :كيؼ يقكـ الناس بإدارة أكقاتيـ كالتخطيط ليا؟
جدكؿ رقـ()30
األكساط الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لمجاؿ إدارة الكقت كالتخطيط لو؟
الرقـ

العبارة

الكسط

الحسابي

المعيارم

1

أعمؿ عمى كضع خطة كبرنامج ألعمالي اليكمية.

3.71

0.88

2

أغمب األعماؿ كاألنشطة ال تحتاج إلى تخطيط كتنظيـ
في كقتيا.

2.58

3

إذا أردت أف أؤدم العمؿ بطريقة سميمة فأقكـ بأدائو

اإلنحراؼ

0.91

بنفسي.

4.57

0.66

4

ليس مف الميـ تحديد أكلكيات العمؿ.

1.97

1.23

5

أشعر أني أقضي الكقت بالطريقة التي أريدىا.

3.40

0.88

6

أضع أىدافا محددة.

3.81

0.71

7

أستمتع بكقتي في العمؿ.

3.73

0.91

8
9

أعرؼ ما أريد إنجازه يكميا.

4.01

0.86

أقاكـ الرغبة في التأجيؿ كالتسكيؼ لؤلعماؿ.

3.72

0.86

10

أنجز ما يجب أف يتـ عممو خبلؿ اليكـ.

3.86

0.78

11

أجد كقتا ىادئا ال يقاطعني فيو أحد كمما احتجت إلى
ذلؾ.

2.76

1.03

12

أحاسب نفسي عمى تقصيرىا.

3.96

0.93

13

أعمؿ عمى تقييـ أعمالي اليكمية كالخاصة كالعامة.

3.48

0.94

14

آخذ كقتا في التأمؿ كالتفكير لممستقبؿ كالتطكير.

3.61

1.13

15

أكاجو ضعؼ في اإلرادة إلدارة الكقت.

2.59

0.96

16

يساعدني األكالد في العمؿ.

2.61

1.30

17

يساعدني زكجي في بعض أعماؿ المنزؿ(.خاص

18

بالزكجات)

2.37

1.21

أصرؼ كقتا كبي ار لمراحة كالترفيو.

2.21

0.83
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19

أمارس المياـ الصعبة في كقت الذركة (النشاط).

3.72

0.91

20

مدل رضام عف تنظيمي لكقتي.

3.41

0.92

3.41

0.38

إدارة الكقت كالتخطيط لو

السؤاؿ الثاني :ما ىي أكثر مضيعات الكقت عند الناس؟
جدكؿ رقـ()31

األكساط الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لمجاؿ مضيعات الكقت عند الناس
اإلنحراؼ

الرقـ

العبارة

الكسط

الحسابي

المعيارم

1

قمة التخطيط لؤلعماؿ اليكمية يضيع الكقت.

4.20

0.84

2

عدـ مساعدة غيرم لي في عممي يضيع مف الكقت.

3.26

0.94

3

كقت االنتظار كاالنتقاؿ يضيع مف الكقت.

4.10

0.92

4

الشعكر بفقداف الرغبة لمعمؿ كالممؿ يضيع مف الكقت.

3.83

1.04

5

الزكار المفاجئكف ليـ دكر في تضييع الكقت.

4.06

0.94

6

جمسات السمر كالمجاممة تضيع مف الكقت.

3.59

0.95

7
8

حدكث الطكارئ كالمشكبلت تضيع الكقت.

3.82

0.98

لبلتصاالت الياتفية دكر في تضييع كقتي.

2.42

1.09

9

الركتيف في الحياة يقتؿ الكقت.

3.61

1.01

10

معظـ كقت الفراغ أجمس أماـ التمفاز.

2.30

0.95

11

أستطيع أف أتحكـ في كقتي.

3.72

0.77

12

عدـ ترتيب العمؿ حسب األكلكيات كاألىمية يضيع مف

الكقت.

3.80

1.04

13

أحترـ مكاعيدم مع اآلخريف.

4.39

0.72

14

أقكؿ " ال " لمعمؿ الخارج عف خطتي كأىدافي.

3.82

5.61

15

أستخدـ الكمبيكتر كالتكنكلكجيا الحديثة لتكفير الكقت.

3.04

1.22

16

أستغؿ كقت العطؿ كالفراغ بكفاءة.

3.32

0.83

17

أبحث عف الكسائؿ كاألساليب التي تنجز العمؿ بإتقاف

كبسرعة.

4.13
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0.74

18

عدـ معرفتي كجيمي بممارسة عمؿ ما يضيع مف

الكقت.

3.51

1.10

19

الفكضى في البيت أك المكتب تضيع مف الكقت.

3.91

1.09

20

صعكبة العمؿ ليا دكر في تضييع الكقت.

3.49

1.00

3.64

0.54

مضيعات الكقت عند الناس
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جدكؿ رقـ ( :)32فحص نتائج الفرضية
نتائج اختبار  Tلمفركؽ بيف متكسطات إستجابات أفراد العينة كفقان لمجنس
المجاالت

الجنس العدد

عبادات

ذكر

63

أنثى

66

1.84

ذكر

2

3.43

األعماؿ

الشخصية

أنثى

االسرة

ذكر

كالعالقات

أنثى

االجتماعية
القراءة

الكسط

اإلنحراؼ

الحسابي

المعيارم

4.64

0.40
1.31
0.00

قيمة T

اإلحصائية
16.25

1.77
46

2.63

0.63

22

4.10

0.54
12.39

ذكر

كالترفيو

أنثى

العمؿ

ذكر

الرسمي

أنثى

التخطيط

ذكر

لمكقت

أنثى

19

2.23

0.40

37

4.37

0.56
11.99

28

2.15

0.92

31

2.23

0.71
-3.05

3

3.67

1.53

10

3.54

0.50
1.24

25

3.36

0.32

المضيعات

ذكر

60

3.70

0.54

لمكقت

أنثى

46

3.56

0.53
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الداللة

1.35

0.00

0.08

0.00

0.00

0.01

0.22

0.18

الفرضية األكلى :ال يكجد إختبلفات في فيـ فقو الكقت في ضكء القرآف كالسنة تبعان
لمتغير الجنس.

تـ إستخداـ اختبار

 tلفحص الفركقا ت بيف أفراد العينة بالنسبة لمتغير

الجنس ،حيث يبلحظ كمف خبلؿ قيمة الداللة اإلحصائية اف ىنالؾ فركؽ بيف الذككر
كاإلناث في مجاؿ العبادات ك األسرة كالقراءة كالترفية كالعمؿ الرسمي حيث لـ تتجاكز
قيمة الداللة اإلحصائية  ، 0.05بمعنى انيا أقؿ مف مستكل الداللة  ،0.05أم أنو
تكجد إختبلفات في فيـ فقو الكقت في ضكء القرآف كالسنة عند مجاالت
الدراسة(عبادات ،االسرة كالعبلقات االجتماعية ،القراءة كالترفيو ،العمؿ الرسمي) تبعان

لمتغير الجنس ،كىذه الفركؽ جاءت لصالح الذككر.

كأما بالنسبة لمجاالت الدراسة األخرل فقد تبيف أنو ال يكجد إختبلفات تبعان

لمتغير الجنس ذلؾ أف قيمة الداللة اإلحصائية ليذه المجاالت تجاكزت مستكل

الداللة اإلحصائية (.)0.05=
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جدكؿ رقـ(:)33
فحص نتائج الفرضية الثانية
المجاالت مصدر التبايف
بيف المجمكعات

عبادات

المجمكعات
بيف المجمكعات
المجمكعات

الشخصية
االسرة كالعالقات

بيف المجمكعات
المجمكعات
بيف المجمكعات
المجمكعات
بيف المجمكعات
المجمكعات
بيف المجمكعات
المجمكعات
بيف المجمكعات

لمكقت

17.40
18.57
0.80

32
35
3

37.71
38.51
9.88

56
59
3

96.92
106.80
7.02

28
31
3

18.20
25.22
0.47

داخؿ
المجمكع

المضيعات

43
46
3

داخؿ

المجمكع

التخطيط لمكقت

347.34
362.37
1.16

داخؿ

المجمكع

العمؿ الرسمي

120
123
3

داخؿ
المجمكع

القراءة كالترفيو

15.03

3

5.01

داخؿ
المجمكع

االجتماعية

المربعات

الحرية

المربعات

داخؿ
المجمكع

األعماؿ

مجمكع

درجات

متكسط

29
32
3

2.27
2.74
2.12

داخؿ
المجمكعات
المجمكع

97
100

25.62
27.73
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2.89

قيمة F

1.73

قيمة P

0.16

0.39
0.41

0.96

0.42

0.27
1.18

0.23

0.88

3.29
1.73

1.90

0.14

2.34
0.65

3.60

0.03

0.16
0.08

2.00

0.14

0.71
0.26

2.67

0.04

الفرضية الثانية :ال يكجد إختبلفات في فيـ فقو الكقت في ضكء القرآف كالسنة تبعان
لمتغير العمر.

تـ استخداـ تحميؿ التبايف االحادم في فحص الفرضية الثانية لمتعرؼ عمى
كجكد اك عدـ كجكد إختبلفات أك فركؽ بيف افراد العينة في فيـ فقو الكقت في ضكء
القرآف كالسنة تبعان لمتغير العمر ،حيث تبيف أنو ال يكجد إختبلفات في فيـ فقو الكقت
في ضكء القرآف كالسنة تبعان لمتغير العمر في مجاالت الدراسة(

عبادات ،األعماؿ

الشخصية ،االسرة كالعبلقات االجتماعية ،القراءة كالترفيو ،،التخطيط لمكقت) ذلؾ اف
قيمة الداللة االحصائية تجاكزت مستكل الداللة

( )0.05=بمعنى أنو ال يكجد

إختبلفات في فيـ فقو الكقت في ضكء القرآف كالسنة تبعان لمتغير العمر في مجاالت

الدراسة(عبادات ،األعماؿ الشخصية ،االسرة كالعبلقات االجتماعية ،القراءة كالترفيو،،
التخطيط لمكقت) ،أما بالنسبة لمجالي الدراسة (العمؿ الرسمي كمضيعات الكقت) فقد
كجد إختبلفات في أراء العينة تبعان لمتغير العمر حيث أف قيمة الداللة اإلحصائية

ليما قد بمغت  0.03ك  0.04عمى التكالي كىي أقؿ مف مستكل الداللة اإلحصائية

 0.05مما يعني أنو يكجد إختبلفات في فيـ فقو الكقت في ضكء القرآف كالسنة عند
مجالي العمؿ الرسمي ك كضيعات الكقت تبعان لمتغير العمر.
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جدكؿ رقـ(:)34
فحص نتائج الفرضية الثالثة
المجاالت

عبادات

مصدر التبايف
بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
المجمكع
بيف المجمكعات

األعماؿ

داخؿ المجمكعات

الشخصية

المجمكع

االسرة

بيف المجمكعات

كالعالقات

االجتماعية

القراءة كالترفيو

داخؿ المجمكعات

0.05
4.90

1
33

0.05
0.15

4.94
0.82
29.33

34
2
103

0.41
0.29

30.15
16.56
357.21

105
3
125

2.86

1.80
0.31

19.16
0.94
43.69

47
1
39

0.94
1.12

44.63
0.90
112.16

40
2
62

0.45
1.81

داخؿ المجمكعات

113.06
0.02
25.25

64
1
32

0.02
0.79

المجمكع

25.27

33

بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات
بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات

التخطيط لمكقت داخؿ المجمكعات
المجمكع
بيف المجمكعات
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0.31

1.44

0.58

0.24

5.52

373.77
5.40
13.76

بيف المجمكعات

لمكقت

الحرية

المربعات

128
3
44

المجمكع

المضيعات

مجمكع

المجمكع

المجمكع

العمؿ الرسمي

المربعات

درجات

متكسط

قيمة F

قيمة P

1.93

5.76

0.84

0.25

0.02

0.13

0.00

0.37

0.78

0.89

الفرضية الثالثة :ال يكجد إختبلفات في فيـ فقو الكقت في ضكء القرآف كالسنة تبعان
لمتغير الحالة االجتماعية.

تـ استخداـ تحميؿ التبايف االحادم في فحص الفرضية الثالثة لمتعرؼ عمى
كجكد اك عدـ كجكد إختبلفات أك فركؽ بيف افراد العينة في فيـ فقو الكقت في ضكء
القرآف كالسنة تبعان لمتغير الحالة االجتماعية ،حيث تبيف أنو ال يكجد إختبلفات في
فيـ فقو الكقت في ضكء القرآف كالسنة تبعان لمتغير المستكل التعميمي في مجاالت

الدراسة(عبادات ،األعماؿ الشخصية ،االسرة كالعبلقات االجتماعية  ،العمؿ الرسمي،
التخطيط لمكقت ،المضيعات لمكقت) ذلؾ اف قيمة الداللة االحصائية تجاكزت مستكل
الداللة ( )0.05=بمعنى أنو ال يكجد إختبلفات في فيـ فقو الكقت في ضكء القرآف
كالسنة تبعان لمتغير المستكل التعميمي في مجاالت الدراسة(
الشخصية ،االسرة كالعبلقات االجتماعية ،

عبادات ،األعماؿ

العمؿ الرسمي ،التخطيط لمكقت،

المضيعات لمكقت ،كأما بالنسبة لمجاؿ القراءة كالترفيو فقد تبيف أنو يكجد إختبلفات
بيف أفراد العينة تبعا لمتغير المستكل التعميمي ذلؾ أف قيمة الداللة اإلحصائية عند
ىذا المجاؿ بمغت  0.00كىي اصغر مف مستكل الداللة ( ،)0.05=بمعنى أنو
يكجد إختبلفات في فيـ فقو الكقت في ضكء القرآف كالسنة عند مجاؿ القراءة كالترفيو

تبعان لمتغير الحالة االجتماعية.

ذلؾ اف قيمة الداللة اإلحصائية لمجاالت الدراسة مجتمعة تجاكزت مستكل

الداللة( )0.05=مما يعني قبكؿ الفرضية الصفرية الرابعة.
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جدكؿ رقـ(:)35
فحص نتائج الفرضية الرابعة
المجاالت

مصدر التبايف

مجمكع

المربعات

الحرية

بيف المجمكعات

0.11

2

داخؿ المجمكعات

4.83

32

المجمكع

4.94

34

بيف المجمكعات

0.21

2

داخؿ المجمكعات

29.94

103

الشخصية

المجمكع

30.15

105

االسرة

بيف المجمكعات

5.17

2

داخؿ المجمكعات

368.60

126

عبادات

األعماؿ

كالعالقات

االجتماعية

القراءة كالترفيو

العمؿ الرسمي

لمكقت

0.06
0.15

المجمكع

المربعات

0.11
0.29

373.77
بيف المجمكعات

0.01

2

داخؿ المجمكعات

19.16

45

المجمكع

19.16

47

بيف المجمكعات

1.13

2

داخؿ المجمكعات

43.50

38

المجمكع

44.63

40

بيف المجمكعات

2.46

2

110.60

62

المجمكع

113.06

64

بيف المجمكعات

0.97

2

داخؿ المجمكعات

24.30

31

المجمكع

25.27

33
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0.37

0.36

0.69

0.70

2.58
2.93
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التخطيط لمكقت داخؿ المجمكعات

المضيعات

درجات

متكسط

قيمة F

قيمة P

0.00
0.43

0.57
1.15

1.23
1.78

0.48
0.78

0.88

0.01

0.50

0.69

0.62

0.42

0.99

0.61

0.51

0.55

الفرضيةالرابعة :ال يكجد إختبلفات في فيـ فقو الكقت في ضكء القرآف كالسنة تبعان
لمتغير المستكل التعميمي.

تـ استخداـ تحميؿ التبايف االحادم في فحص الفرضية الرابعة لمتعرؼ عمى
كجكد اك عدـ كجكد إختبلفات أك فركؽ بيف افراد العينة في فيـ فقو الكقت في ضكء
القرآف كالسنة تبعان لمتغير المستكل التعميمي ،حيث تبيف أنو ال يكجد إختبلفات في

فيـ فقو الكقت في ضكء القرآف كالسنة تبعان لمتغير المستكل التعميمي ذلؾ اف قيمة
الداللة اإلحصائية لمجاالت الدراسة مجتمعة تجاكززت مستكل الداللة(

)0.05=

مما يعني قبكؿ الفرضية الصفرية الرابعة.

نتائج كتكصيات مف خالؿ تحميؿ االستبانة
مف خبلؿ االستبانة كاستقراء كاقع العينة  ،تبيف ما يأتي :
ُ -يكجد تبايف في فيـ فقو الكقت بيف الرجاؿ كالنساء  ،ككذلؾ بيف المتزكجيف
كغيرىـ مف العينة في بعض مجاالت الدراسة  ،كذلؾ تبعا الختبلؼ طبيعة
كفطرة كؿ منيما  ،كاختبلؼ ظركفيـ .
كاف أكثر العينة مف فئة المتعمميف  ،كلذلؾ جاءت النتائج مف حيث تكزيع أعماؿ
- 2
اليكـ -نكعا ما -متناسبة مع الكقت المحدد لكؿ عمؿ .
- 3مدل استغبلؿ أفراد العينة لكقت الذركة ( النشاط ) في يكميـ جاءت مرتفعة ،
مما يدلؿ عمى قضاء األعماؿ الصعبة في ىذا الكقت  ،كمما يكفر في كقت

إنجاز األعماؿ .
حرص أفراد العينة عمى أداء العمؿ بأنفسيـ يدلؿ عمى عدـ ثقتيـ بالتفكيض ،
- 4
كىذا يخالؼ القاعدة اإلدارية ( التفكيض في العمؿ)  .مع أف االستعانة

بالمتخصصيف لحؿ المشاكؿ ذات الطبيعة الخاصة  ،يي ىعد مف مكفرات الكقت
الكبرل  ،ككذلؾ يي ىؤِّدم التفكيض لؤلعماؿ السيمة البسيطة .
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 - 5مف إجابات أفراد العينة  ،تبيف أف أىـ مضيعات الكقت كانت كما يأتي :
الزكار المفاجئكف .
- 1

- 2قمة التخطيط لؤلعماؿ اليكمية .
 - 3فترة االنتظار كالتنقؿ .

- 4جمسات السمر  ،كمشاىدة التمفاز .
 - 5حدكث الطكارلء .

 - 6ركتيف العمؿ المكلد لمممؿ .

 - 7عدـ ترتيب العمؿ حسب األكلكيات .
 - 8الجيؿ بمعرفة ممارسة عمؿ ما .

 - 9فكضى مكاف العمؿ كعدـ الترتيب .
صعكبة بعض األعماؿ .
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الخاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة
كبعد ،فإني قد تناكلت في ىذا البحث مكضكع الكقت ،ىذا المكضكع الذم
يجب أف يككف مكضع اىتماـ كؿ شخص عمى اختبلؼ أفكارىـ ،كذلؾ لما لتضييع
أم
الكقت ػ كالذم ىك عمر اإلنساف ػ مف أضرار كخطكرة عمى الفرد كالمجتمع في ِّ
و
بمد ما.
أما أىـ ما تكصمت إليو مف خالؿ البحث مف نتائج كتكصيات ما يمي:
 الكقت لو فقو،بمعنى أف المسمـ عميو أف يدرؾ كيفقو ما يجب أف يقكـ بو مفمسؤكلية تجاه كقتو كعمره ،ألف مدلكؿ كممة الفقو ال تقتصر كما بينت عمى
معرفة األحكاـ الشرعية ألعماؿ اإلنساف ،بؿ تمتد لتشمؿ ما يجب عمى كؿ
أىؿ عمـ كمعرفة أف يمتزمكا بو ،فممعاـ الجغرافي فقو كالطبيب لو فقيو
كالميندس لو فقيو كلئلجتماعي فقيو ،كىكذا.
 التكقيت اإلسبلمي (القمرم أك اليجرم) ىك الكاجب اتباعو ،لما في ذلؾ مفتناسب كتكازف بيف تشريعات اإلسبلـ مف ناحية كطبيعة حياة الناس كعمميـ
مف ناحية أخرل ،كما أنو يؤدم إلى استقبللية لؤلمة اإلسبلمية عف غيرىا
كعدـ تبعية لؤلمـ األخرل ،.كلما في ذلؾ مف فكائد اقتصادية كبيئية كغيرىا
نتيجة اتباع ىذا التقكيـ.

كمي ىِّزات عمى اإلنساف أف يدركيا كيعييا ليعمؿ كفؽ
 تى ىمُّيز الكقت بخصائص ىصالحو كصالح أمتو بما يرضي اهلل عز كجؿ.
 -قسـ القرآف بأجزاء كثيرة مف الكقت لو داللت كثيرة ،مف أىميا بياف أىميتو

ككجكب اغتنامو مف ناحية ،كداللة إعجازية ألف القرآف الكريـ معجز كمتحدم
لمبشر عمى مر العصكر.

 الفرؽ الكبير بيف مكقؼ السمؼ مف حرصيـ عمى كقتيـ ،كتفريط الناس اليكـفي ساعات أعمارىـ ،مما أدل إلى تقدـ السمؼ في إنتاجيـ العممي
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كالحضارم كتخمؼ األمة اليكـ في جميع المجاالت بسبب تفريط أبنائيا
بكقتيـ.

 اختبلؼ الكقت كالزمف بيف الدنيا كاآلخرة يدفع اإلنساف لً يح ٍس ًف اغتنامو لكقتو،كما أف اإلنساف في الدنيا ال يستطيع أف يدرؾ ىذا الفارؽ لمحدكدية عقمو
البشرم.
 ىي ٍح يرـ عمى اإلنساف أف يسب الدىر أك الكقت أك أم جزء مف أجزائو ،اعتقادامنو أنيا ىي التي تجمب الشر لو ،كذلؾ ألف الكقت ليس لو دخبلن فيما يحدث
لئلنساف ،كما ىك إال مخمكؽ يجرم فيو اهلل تعالى مف األحداث ما يشاء،

كليس لمكقت دخؿ فيما يجرم لئلنساف.
 تحديد األكلكيات في األعماؿ يساعد اإلنساف عمى تكزيعيا عمى األكقات،كبالتالي يساعده عمى اغتناـ كقتو بالفائدة المرجكة.

 الفراغ قد يككف نعمة كقد يككف نقمة ،كاإلنساف بتصرفو ىك الذم يحدد ذلؾ،َّ
أف يي ٍح ًسف اغتناـ ىذه النعمة.
فما عمى اإلنساف إال ٍ
 المحاسبة كالمراقبة الذاتية ليا دكر كبير في اغتناـ األكقات كاألعمار ،كما أفلممحاسبة كالمراقبة الخارجية دكر كذلؾ ،مما يعالج مرض التسكيؼ كالتأجيؿ

عند األفراد كالمؤسسات كالجماعات ،فيبادرالجميع لحسف اغتناـ األكقات
كانياء األعماؿ كالكاجبات المنكطة بيـ.
 االعتبار بالماضي كحسف اغتناـ الحاضر كالتخطيط لممستقبؿ ىي مسؤكليةاألفراد كالجماعات كالمؤسسات كاألمـ لكي تحقؽ النجاح كالتقدـ كالرقي

كاالزدىار.
 -ىناؾ كثير مف المضيعات لمكقت ،منيا الذاتية كمنيا الخارجية ،فالذاتية التي

تصدر مف اإلنساف ليا دكر كبير في إضاعة كقتو كعمره في غير فائدة ،مف
أىميا التسكيؼ كالتأجيؿ ،كضعؼ اإلرادة كفقداف الرغبة لمعمؿ كالفكضى

كعدـ التخطيط كاإلدارة ...أما المضيعات الخارجية مف المجتمع كاألفراد
اآلخريف فميا كذلؾ دكر كبير في تضييع أكقات الناس ،مف أىـ ىذه
المضيعات الركتيف كاالنتظار كالزكار المفاجئكف...
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 -ىناؾ كثير مف مكفرات الكقت المادية كالمعنكية ،كالتي تساعد اإلنساف ػ

خاصة ممف ىـ أصحاب المسؤكليات الكثيرة ػ في تكفير الكقت كالجيد ،مما

يؤدم بو إلى انجاز كثير مف األعماؿ كالكاجبات كالمسؤكليات في أقؿ
األكقات .كما عمى اإلنساف إال أف يعمؿ عمى االستفادة مف ىذه المكفرات
لمكقت قدر استطاعتو النفسية كالمادية.

 إً َّف يح ٍس ىف اغتناـ الكقت كادارتو بالشكؿ المفيد ،سكاء كاف مف ًقىب ًؿ الفرد أكالجماعة ،يؤدم إلى تحقيؽ الكثير مف الفكائد الجمة كالنتائج العظيمة التي
تعكد عمى الفرد نفسو كالجماعة كذلؾ .مف أىميا تحقيؽ رضكاف اهلل تعالى،
إنجاز األعماؿ كالمسؤكليات المنكطة باألفراد كالجماعات ،كتحقيؽ التقدـ
كالرقي لؤلمة اإلسبلمية ،كي تي ىجارم التقدـ العممي الحضارم لؤلمـ األخرل.
 أما مف نتائج االستبانة كباستقراء كاقع الناس ،تبيف لي أف ىناؾ نكعا مالمعينة التي جرت عمييا الدراسة اىتماـ بالكقت ،كذلؾ باغتنامو في منفعة

كفائدة عمكما.

ىذه أىـ النتائج التي بعكف اهلل تعالى تكصمت إلييا كأكدت عميو ،كىي ما
أشار إلييا أيضا الكثير مف الباحثيف ،كلكف ىناؾ تكصيات أحب أف ييتـ بيا
الباحثكف ،كيكممكا البحث فييا ،أك يشبعكىا بحثان ،كاف استطعت أف أكمؿ فييا
أيضا فمف أقصر إف شاء اهلل تعالى ،مف ىذه القضايا:

 .1التكقيت اإلسبلمي (القمرم اليجرم) :كذلؾ ببياف حدكثو بالتفصيؿ كمقارنتو مع
غيره مف التكقيتات األخرل ،كبياف فكائده العظيمة ،كمناسبتو لببلدنا كحياتنا نحف
المسممكف ،مف حيث مناسبتو لمبيئة كالطبيعة ،كفكؽ ذلؾ كمو مناسبتو لمتشريعات
اإلسبلمية ،كذلؾ ألف اهلل سبحانو الخالؽ لئلنساف كيعمـ ما يضره كما ينفعو.
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 .2العمؿ عمى حث الناس ػ كخاصة في مجتمعاتنا اإلسبلمية ػ باستمرار عؿ أىمية
كضركرة اغتناـ األكقات كاألعمار ،عف طريؽ األبحاث كالدكرات كالدراسات التي تقدـ
لمنخبة مف المتعمميف لتعميميا لعامة الناس.

 .3البحث في أف مف أىـ تخمؼ أمتنا كعدـ تقدميا عمى األمـ ىك تضييعيا
ألكقاتيا ،كسكء إدارتيا لمكقت كالتخطيط لو.

كفي نياية المطاؼ ىذا ما أحببت أف أشير إليو كأكصي بو سائبل اهلل عز كجؿ أف
ينتفع بيذا البحث كؿ مف يضطمع عميو ،كأف يجعمو في ميزاف حسناتي كحسنات كؿ
مف ساعدني يكـ القيامة ،الميـ آميف.
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" تعرج المبلئكة كالركح إليو "..

المعارج

4

146، 43

150

"قاؿ يا قكـ إني لكـ نذير" ...

نكح

4-2

196

151

" كالميؿ إذا أدبر "

المدثر

33

78

152

" ك الصبح إذا أسفر "

المدثر

34

79

153

"كؿ نفس بما كسبت رىينة "

المدثر

38

167

اإلنساف

1

76 ، 21

المرسبلت

11

72، 18

11-9

136

158
159
160

" ىى ٍؿ أىتىى ىعمىى ًٍ
اإل ٍن ىس ً
يف " ..
اف ًح ه
" كاذا الرسؿ أقتت "

النبأ

( كجعمنا نكمكـ سباتا كجعمنا اليؿ لباسا

60،69،218

كجعمنا النيار معاشا )
161

" كجعمنا اليؿ لباسا * كجعمنا "..

النبأ

11-10

58،87

163

" إف يكـ الفصؿ كاف ميقاتا "

النبأ

17

71

164

" كجعمنا سراجا كىاجا "

النبأ

16

133

270

165

" كأغطش ليميا كأخرج ضحاىا "

النازعات

29

77

166

" كأنيـ يكـ يركنيا لـ يمبثكا " ..

النازعات

46

55،77

167

" كالميؿ إذا عسعس "

التككير

17

78

168

" كالصبح إذا تنفس "

التككير

18

79

169

" كفي ذلؾ فميتنافس المتنافسكف "

المطففيف

26

185،187

170

" فبل أقسـ بالشفؽ "

االنشقاؽ

16

79

171

" كالفجر "

الفجر

1

79

172

" كلياؿ عشر " " كاليؿ إذا يسر"

الفجر

2،4

78،140

173

" يا ليتني قدمت لحياتي "

الفجر

4

90،78

174

" كالشمس كضحاىا "

الشمس

1

72

175

" كالنيار إذا جمٌيا " " كاليؿ إذا يغشاىا"

الشمس

4-3

56، 78

الميؿ

2-1

78

" كالميؿ إذا يغشى "

الضحى

2

78

177

" كالضحى كالميؿ إذا سجى " ..

الضحى

2-1

76

178

"كلسكؼ يعطيؾ ربؾ فترضى"

الضحى

5

181

179

" كبل ال تطعو كاسجد كاقترب "

العمؽ

19

198

180

" ليمة القدر خير مف ألؼ شير"

القدر

2

127،141

181

"إف الذيف كفركا مف أىؿ الكتاب"..

البينة

6

146

182

"رضي اهلل عنيـ كرضكا عنو "..

البينة

8

178،146

176

" كالميؿ إذا يغشى " " كالنيار إذا تجمى"

183
184

التكاثر

" كبل سكؼ تعممكف ثـ كبل سكؼ تعممكف

4-3

181

"
185
186

ص ًر ًإ َّف ًٍ
اف " ..
اإل ٍن ىس ى
الع ٍ
" ىك ى
" رحمة الشتاء كالصيؼ "
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العصر

2-1

قريش

2

21،72،75
85

فهشط األحادَث إٌثىَح اٌششَفح
الحديث الشريؼ

الترقيـ

رقـ الصفحة

1

" أبرد أبرد أك قاؿ انتظر انتظر "....

141

2

" أرحنا بيا يا ببلؿ "

118

3

" أتينا أنس بف مالؾ فشككنا إليو ما يمقكف مف الحجاج

95

فقاؿ  :اصبركا فإنو ال يأتي عميكـ زماف إال الذم بعده
شر منو "...
4

" أحب العمؿ إلى اهلل تعالىأدكمو كاف قؿ".

136

5

" أخذ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بمنكبي فقاؿ

94

كف في الدنيا كأنؾ غريب" ..
6

" إنو لف يعجزني عند ربي "..

146

7

" إذا دخؿ أحدكـ المسجد ". ..

124

8

"إذا مات اإلنساف انقطع عنو عممو إال مف ثبلثة 199 " .. :

9

" األركاح جنكد مجندة ما تعارؼ منيا ائتمؼ كما تناكر 224
منيا اختمؼ "

10

" احرص عمى ما ينفعؾ كاستعف باهلل كال تعجز "

158،215

11

" استغفركا ألخيكـ كسمكا لو التثبيت فإنو اآلف يسأؿ "

202

12

" أعذر اهلل امرئ أخر أجمو حتى بمغو ستيف سنة "

60،100،61،96

13

" أعمار أمتي ما بيف الستيف إلى السبعيف" ..

55،96

14

"أعكذ بؾ مف الجبف "....

96،180

15

" اغتنـ خمسا قبؿ خمس شبابؾ قبؿ ىرمؾ "..

94،100،222

16

" أفضؿ صبلة بعد الفريضة صبلة الميؿ ".

124

17

" أقرب ما يككف العبد مف ربو كىك ساجد فأكثركا

196

272

الدعاء"
18

" أكثركا مف ذكر ىادـ المذات "

216

19

" أال كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو "...

162

20

" إف أحدكـ يجمع خمقو في بطف أمو أربعيف يكما "...

193

21

" إف أركاح الشيداء كطير "...

90

22

"أف تعبد اهلل كأنؾ تراه فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ "

176

23

" أم الناس خير قاؿ مف طاؿ عمره كحسف عممو "...

197

24

" إف الزماف قد استدار كييئة يكـ خمؽ اهلل "..

46،44

25

"إف قامت الساعة كفي يد أحدكـ فسيمة "..

191

26

" إف لربكـ في أياـ دىر كـ نفحات أال "....

98

27

" إف اهلل عز كجؿ جعؿ ىذه األىمة مكاقيت لمناس "..

38

28

"إنما األعماؿ بالنيات "..

196

29

"إف اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ عمبل أف يتقنو "

221

30

" إنما بقاؤكـ فيما سمؼ قبمكـ مف األمـ كما"..

72

31

" إنما مثؿ الجميس الصالح كالجميس السكء  ،كحامؿ97 "..

32

" أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ نيى عف متعة

130

النساء يكـ خيبر"...
34

" إف مما يمحؽ المؤمف مف عممو كحسناتو "...

199

35

" أربع مف كف فيو كاف منافقا خالصا "...

134

36

" أم العمؿ أحب إلى اهلل ؟ قاؿ :الصبلة عمى كقتيا

122

"....
37

" بادركا باألعماؿ سبعا  :ىؿ تنتظركف إال فق ار منسيا

97

"..
38

" ثبلث ساعات كاف الرسكؿ صمىاهلل عميو كسمـ ينيانا
أف نصمي فييف كأف نقبر مكتانا "...

273

142

39

"ثبلث مف كف فيو كجد بيف حبلكة اإليماف  :مف كاف

222

اهلل كرسكلو "...
195

" ثـ ذكر الرجؿ يطيؿ سفره "..

123

40

" اجعمكا آخر صبلتكـ بالميؿ كت ار"...

41

"جعؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ثبلثة أياـ "..

120

42

" خذكا مف األعماؿ ماتطيقكف "......

118،154

43

" خرج عمينا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ مف

125

كانت لو حاجة إلى اهلل "....
44

" خمؽ اهلل عز كجؿ التربة يكـ السبت  ،كخمؽ فييا"..

42

45

"خيركـ مف تعمـ القرآف كعممو "

204

46

" خير الناس قرني ثـ الذيف يمكنيـ ".....

95،104

" ركحكا القمكب "..

166

"سئمت عائشة رضي اهلل عنيا ما كاف النبي صمى اهلل

161

47

عميو كسمـ يصنع في بيتو قالت :كاف يككف في مينة
"....
48
49

"سيد األياـ يكـ الجمعة فيو خمؽ آدـ "...

123

" شيدت العيد مع عمربف الخطاب رضي اهلل عنو فقاؿ 128
ىذاف يكماف نيى رسكؿ اهلل "...

50

" صمى بنا النبي العشاء في آخر حياتو "...

97

51

" الصمكات الخمس كالجمعة إلى الجمعة "..

124

52

" صميت مع النبي سجدتيف بعد الظير"...

123

53

" صـ مف الشير ثبلثة أياـ "..

127

54

" عرضني رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يكـ أحد في 120
القتاؿ "....

55

124

"عميكـ بصبلة الميؿ "..

274

56

" عميكـ مف األعماؿ ما تطيقكف  ،فإف اهلل ال"..

98

57

"..فإف لجسدؾ عميؾ حؽ "..

166

58

" فرض رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ زكاة الفطر 129 "..

59

" فيو ساعة ال يكافقيا عبد مسمـ ىك قائـ يصمي "...

140

60

" قدـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ المدينة فرأل الييكد

128

يصكمكف "..
61

" كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يأمرنا أف

127

نصكـ البيض :ثبلثة عشر "...
62

" كاف يتحرل صياـ اإلثنيف كالخميس ".

127

63

"كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يتخكلنا بالمكعظة في

143

األياـ كراىة السآمة عمينا "
64

"كؿ ميت يختـ عمى عممو إال المرابط في سبيؿ اهلل 199 "..

65

" ال تحركا بصبلتكـ طمكع الشمس كال غركبيا ".

141

66

" التزكؿ قدما عبد يكـ القيامة "....

95، 62، 30

67

" ال تسبكا الدىر فإف الدىر ىك اهلل "

98 ، 20

" ال تسبكا أصحابي فمك أف أحدكـ أنفؽ "...

68

104

69

" ال تسمكا العنب الكرـ كال تقكلكا خيبة الدىر ". ..

151

70

" ال تقكـ الساعة حتى يتقارب الزماف فتككف " ..

96 ، 54

71

"ال تكثركا الضحؾ "..

224

" ال صبلة بعدالصبح حتى تطمع الشمس "..

72

142

73

" اليتحرل أحدكـ فيصمي عند طمكع "...

142

74

"ال يتمنى أحدكـ المكت إما محسنا فمعمو يزداد "..

171

75

" اليزاؿ قمب الكبير شابا في اثنتيف :في حب الدنيا "..

76

" ال يرد القدر إال الدعاء كال يزيد في العمر إال البر 194 ..
"

275

169

79

" الميـ بارؾ ألمتي في بككرىا ".

227 ، 139

80

" الميـ فقو في الديف كعممو التأكيؿ "

17

81

" ليس عبد يذنب ذنبا  ،فيقكـ فيتكضأ "...

125

82

" ليس يتحسر أىؿ الجنة "..

89

83

" ما حؽ امرلء مسمـ لو شيء "..

131

84

" ما مؤل آدمي كعاء ش ار مف بطنو "..

217

85

" ما مف أحد يتكضأ فيحسف الكضكء ثـ يقكـ فيصمي

124

"...
86

" ما مف رجؿ يذنب ذنبا ثـ يقكـ فيتطير فيحسف "...

125

87

" ما مف مسمـ يغرس غرسا أك يزرع زرعا فيأكؿ منو

201

طير أك إنساف أك بييمة إال كاف لو بو صدقة "
88

" مر بي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كأنا

140

مضطجعة متصبحة فحركني "....
89

"مف أصبح آمنا في سربو معافى في بدنو عنده قكت

189

"..
90

" مف احتكر فيك خاطئ "

132

91

" مف حسف إسبلـ المرء "..

155

92

" مف استفاد ماال فبل زكاة فيو حتى يحكؿ عميو

129

الحكؿ".
93

" مف سره أف يبسط لو في رزقو "...

194 ، 137

94

"مف سف في اإلسبلـ سنة حسنة فمو أجرىا كأجر مف

200

عمؿ بيا"
95

"مف صاـ رمضاف إيمانا كاحتسابا غفر لو ما تقدـ مف

140 ، 126

ذنبو "
96

" مف صاـ رمضاف ثـ أتبعو ستة مف شكاؿ "...

276

127

97

" مف ظمـ مف األرض شيئا "...

37

98

" مف قاـ رمضاف إيمانا كاحتسابا غفر لو ماتقدـ مف

124

ذنبو "
100

" المؤمف القكم خير كأحب إلى اهلل مف المؤمف

216

الضعيؼ "..
27

101

"مف يرد اهلل بو خي ار " .....

102

"نعمتاف مغبكف فييما كثير مف الناس

 :الصحة

159 ، 95

كالفراغ"
103

" كقت الظير ما لـ يحضر العصر ".....

122

104

" كىك أف الشمس عند طمكعيا تطمع بيف قرني

142

الشيطاف "....
105

"ياحنظمة ساعة كساعة ".

166

106

" يا رسكؿ اهلل إف أـ سعد ماتت فأم الصدقة أفضؿ

201

"..
198

107

" يا محمد عش ماشئت "....

108

" يتقارب الزماف كينقص العمؿ كيمقى الشح كيكثر 96 "..
" يدخؿ فقراء المسمميف الجنة "..

146

109

" يسب بنك آدـ الدىر "..

150

110

" يصبح عمى كؿ سبلمة مف أحدكـ صدقة "....

124

111

" يكفر السنة الماضية كالباقية ".

127

112

" يكشؾ األمـ أف تداعى عميكـ كما تداعى األكمة إلى

172

قصعتيا "...

277

فهشط ذشاجُ األعالَ
الرقـم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31

االســـــم
اٜيذ٘
أثٕ حُٛفخ
أثٕ انعزبْٛخ
أحًذ ثٍ حُجم
أحًذ شٕلٙ
األنٕع ٙانجغذاد٘
أ ُ َْٔٚظ انمشَٙ
انجزبَٙ
اثٍ رًٛٛخ
اثٍ حغش
اثٍ انغٕص٘
اثٍ عزٛك
اثٍ عطبء انغكُذس٘
اثٍ عمٛم انحُجهٙ
اثٍ لذايخ انًمذعٙ
اثٍ لٛى انغٕصٚخ
اثٍ كضٛش
انجٛشَٔٙ
انجٛعبٔ٘
انحغٍ انجصش٘
حفصخ ثُذ عٛشٍٚ
انحهًٙٛ
انضسكشٙ
انشبفعٙ
انطجش٘
عًش ثٍ عجذ انعضٚض
انغضانٙ
انمبظ ٙششٚح
انًزُجٙ
يحًٕد انٕساق
ٚح ٗٛثٍ ْجٛشح
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الصفحة
16
20
114
111
115
72
107
28
63
51
57
151
109
110
90
60
72
50
27
26
99
29
17
24
73
108
24
112
198
56
115

القرآف الكريـ كعمكمو :

المصادر كالمراجع

 -1القرآف الكريـ
عبد اهلل بف عمر بف عمي

 -2أنكار التنزيؿ كأسرار التفسير /

البيضاكم

الشيرازم/دار الفكر-بيركت .
 -3تذكرة الدريب في تفسير الغريب /اإلماـ أبي الفرج ابف الجكزم

/ط/1مكتبة

المعارؼ-الرياض1407 /ىػ1986 -ـ
 -4تفسير الجبلليف/جبلؿ الديف المحمي كجبلؿ الديف السيكطي /ص/205ط/1دار
الحديث القاىرة .
 -5تفسير الطبرم /محمد بف جرير بف يزيد بف خالد الطبرم /دار الفكر-بيركت
سنة 1405ىػ .
 -6تفسير القرآف العظيـ  /عماد

الديف أبي الفداء اسماعيؿ ابف كثير  /ط / 2

1417ىػ  /1996دار ابف حزـ .
 -7تفسير القرطبي/محمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي/دار الشعب-
القاىرة/ط1372/2ىػ.
 -8ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ /لمعبلمة أبي الفضؿ شياب الديف
األلكسي البغدادم /دار الفكر-بيركت1398/ىػ – 1978ـ .
 -9زاد المسير في عمـ التفسير/اإلماـ أبي الفرج

جماؿ الديف عبد الرحمف بف

الجكزم البغدادم/ط/4المكتب اإلسبلمي 1407 /ىػ – 1987ـ .
-10في ظبلؿ القرآف  /سيد قطب/ط /9دار الشركؽ-بيركت -القاىرة1400 /ىػ-
1980ـ.
 -11المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ  /محمد فؤاد عبد الباقي  /ط - 1
1986ـ.
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الحديث الشريؼ كعمكمو :
 -12األدب المفرد/محمد بف اسماعيؿ البخارم/ط

/3دار البشائر اإلسبلمية-

بيركت1409/ىػ
 -13الترغيب كالترىيب /عبد العظيـ بف عبد القكم المنذرم/ط

 /1دار الكتب

العممية -بيركت1417/ىػ .
 -14جامع العمكـ كالحكـ /أبك الفرج عبد الرحمف بف أحمد بف رجب
الحنبمي/ط/1دار المعرفة –بيركت1408/ىػ
-15السنة لمخبلؿ/أحمد بف محمد بف يزيد الخبلؿ/ط /1دار الراية -الرياض1410/ىػ
.
-16سنف أبك داكد/سميماف بف األشعث أبك داكد السجستاني األزدم/دار الفكر .
-17سنف ابف ماجة /محمد بف يزيد أبك عبد اهلل القزكيني/دار الفكر – بيركت .
-18سنف الترمذم  /محمد بف عيسى أبك عيسى الترمذم السممي/دار إحياء التراث
العربي –بيركت
-19سنف الدارمي/عبد اهلل بف عبد الرحمف الدارمي/ط

/1دار الكتاب العربي-

بيركت1407/ىػ .
 -20شرح النككم عمى صحيح مسمـ  /اإلماـ أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم
النككم/دار إحياء التراث العربي-بيركت/ط1392/2ىػ .
-21صحيح البخارم /محمد بف اسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم/ط /3دار ابف كثير –
بيركت1987/ـ .
 -22صحيح البخارم /محمد بف اسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم/مكتبة اإليماف-
المنصكرة2003/ـ .
-23صحيح ابف حباف /محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي/ط
مؤسسة الرسالة-بيركت1993/ـ.
 -24صحيح ابف خزيمة/محمد بف اسحؽ بف خزيمة السممي النيسابكرم/المكتب
اإلسبلمي –بيركت1970/ـ
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 -25صحيح مسمـ/مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم/دار إحياء
التراث العربي –بيركت .
-26عكف المعبكد/محمد شمس الحؽ العظيـ أبادم أبك الطيب /ط

 /2دار الكتب

العممية -بيركت1415/ىػ
-27فتح البارم  /أحمد بف عمي

بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي/دار

المعرفة-بيركت 1379 /ىػ
-28كشؼ الخفاء/اسماعيؿ بف محمد العجمكني الجراحي/ط

/4مؤسسة الرسالة-

بيركت1405/ىػ
-29مجمع الزكائد /عمي بف أبي بكر الييثمي/دار الرياف لمتراث كدار الكتاب العربي
بيركت1407/ىػ
-30المستدرؾ عمى الصحيحيف /

محمد بف عبد اهلل أبك عبد اهلل الحاكـ

النيسابكرم/ط/1دار الكتب العممية-بيركت1990 /ـ
-31مسند أحمد/أحمد بف حنبؿ الشيباني/مؤسسة قرطبة /مصر .
-32مصنؼ ابف أبي شيبة  /أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة /ط /1مكتبة
الرشيد-الرياض1409/ىػ
 -33مكارد الظمآف  /عمي بف أبي بكر الييثمي أبك الحسف/دار الكتب العممية-
بيركت .
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باقي المكضكعات :
(أ)
 -34آفات عمى الطريؽ  /د.السيد محمد نكح /ط 1413 /1ىػ1993 -ـ /دار الكفاء
لمنشر .
-35إبطاؿ التنديد باختصار شرح التكحيد  /العبلمة الشيخ حمد بف عمي بف محمد بف
عتيؽ  /مكتبة الرياض الحديثة /ط1389-3ىػ .
-36اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ /اإلماـ سيؼ الديف أبي الحسف عمي بف أبي عمي
بف محمد اآلمدم
-37إحياء عمكـ الديف ،اإلماـ أبي حامد الغزالي /،دار المعرفة -بيركت
-38إدارة الكقت  /د  .طارؽ سكيداف ك د  .محمد أكرـ العدلكني/دار ابف حزـ

–

بيركت/ط1422/1ىػ2001 -ـ
 -39أسباب طكؿ العمر مف الكتاب كالسنة /محمد محمكد عبد اهلل  /مؤسسة
المختار -القاىرة/ط1421/ 1ىػ2001-ـ .
-40اإلسبلـ في حياة المسمـ  /د .محمد البيي  /دار الفكر  -القاىرة  1389 /ىػ -
 1970ـ .
-41أصكؿ الدعكة  /د .عبد الكريـ زيداف /ط/3دار البياف1976/ـ .
-42أكقات الفراغ كالتركيح  /د .عطيات محمد خط

اب  /ط  / 1982- 3دار

المعارؼ لمنشر – القاىرة .
-43أكلكيات الحركة اإلسبلمية في المرحمة القادمة  /د .يكسؼ القرضاكم /مؤسسة
الرسالة/ط. 2
(ب)
-44البحر المحيط في أصكؿ الفقو  /اإلماـ بدر الديف محمد بف بيادر بف عبد اهلل
الزركشي /ط/1دار الكتب العممية2000/ـ .
-45بيجة المجالس كأنس المجالس  /أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف عبد البر /دار
الكتب العممية-بيركت
(ت)
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-46تاريخ بغداد /الخطيب البغدادم/دار الكتاب العربي – بيركت .
-47التذكرة في أحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة /اإلماـ القرطبي/دار البياف العربي-
القاىرة/ط2002/1ـ.
-48تربية األكالد في اإلسبلـ  /د عبد اهلل ناصح عمكاف /ط / 3سنة  1981ـ .
-49تربيتنا الركحية  /سعيد حكل /دار الكتب العممية-بيركت/ط /3سنة1981ـ.
-50التعريفات/السيد الشريؼ عمي بف محمد بف عمي

الجرجاني/مكتبة القرآف-

القاىرة2003/ـ .
-51التمييد /أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل ابف عبد البر النمرم  /ج

 / 1ص 84

/ك ازرة االقاؼ – المغرب 1387ىػ.
-52تيذيب سير أعبلـ النببلء/تيذيب محمد بف حسف بف عقيؿ مكسى/دار
األندلس الخضراء-جدة/ط1998/3ـ .
(ج)
-53الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع /أحمد بف عمي بف ثابت أبك بكر الخطيب
البغدادم /مكتبة المعارؼ-الرياض1403/ىػ.
-54جدد حياتؾ  /محمد الغزالي /دار الكتب اإلسبلمية -بيركت/سنة 1983ـ .
-55الجغرافية القرآنية/فكزم محمد حميد  /ط /1دار الصفدم-دمشؽ 1414 /ىػ-
1993ـ . .
-56الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي /محمد بف أبي بكر أبك عبد اهلل ابف
قيـ الجكزية/دار الكتب العممية – بيركت .
(ح)
-57حمية األكلياء /أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني /دار الكتاب العربي-
بيركت1405/ىػ
-58حكؿ تشكيؿ العقؿ المسمـ/د .عماد الديف خميؿ /المعيد العالمي لمفكر
اإلنساني1412/ىػ1991-ـ.
(خ)
-59خمؽ المسمـ  /محمد الغزالي  /ط /1دار القمـ -بيركت .
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(د)
-60دائرة المعارؼ اإلسبلمبة /

مركز الشارقة

لئلبداع الفكرم/ط 1419/1ىػ-

1988ـ.
-61دكرة إدارة الكقت /مركز نماء لمدراسات اإلنسانية  /القاىرة .
(ذ )
-62ذيؿ طبقات الحنابمة  /الحافظ ابف رجب الحنبمي/دار القمـ  -بيركت
(ر)
-63ردكد عمى أطركحات عممانية  /منير شفيؽ  /دار البراؽ لمنشر – تكنس  /ط 3
1412 /ىػ 1992 -ـ .
-64الرقائؽ /محمد أحمد الراشد /ط/14مؤسسة الرسالة-بيركت1993/ـ .
(ز)
-65الزمف

/مكتبة

بيف الدنيا كاآلخرة /عبد الغني عبد الرحمف محمد

مدبكلي/ط1994/1ـ.
-66الزىد /أحمد بف حنبؿ  /دار الكتب العممية/بيركت 1398/ىػ .
-67الزىد البف المبارؾ  /عبد اهلل بف المبارؾ بف كاضح المرزكم /دار الكتب
العممية – بيركت.
ب عبد اهلل محمد بف جابر الحراني البتاني /مكتبة المعارؼ -
-68الزيج الصابي /أ ك
الرياض .
(س)
-69سكانح كتأمبلت في قيمة الزمف  /د .خمدكف األحدب

/الدار الشامية –

بيركت/ط1414/4ىػ1993-ـ .
-70سير أعبلـ النببلء  /اإلماـ شمس الديف بف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي /
مؤسسة الرسالة – بيركت  /ط1419 ،11ىػ – 1998ـ .
-71سيرة عمر بف عبد العزيز  /ابف عبد الحكيـ  /ط  / 6عاـ 1404ىػ /عالـ
الكتب في بيركت .
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(ص)
-72صفة الصفكة /عبد الرحمف بف عمي بف محمد أبك الفرج/دار المعرفة

–

بيركت1399/2/ىػ
-73صفكة الراسخ في عمـ المنسكخ كاؿفاسخ/اإلماـ أبي عبد اهلل شعمة  /مكتبة الثقافة
الدينية/سنة1415ىػ 1995 -ـ .
(ع)
-74عامؿ الزمف في العبادات كالمعامبلت  /د.محمد الطاىر الرزقي/مكتبة الرشد –
الرياض1420/ىػ2000-ـ/ط. 1
-75العبادة في اإلسبلـ  /د.يكسؼ القرضاكم /مؤسسة

الرسالة –بيركت/ط /4

سنة1395ىػ1975-ـ
-76العبكدية  /ابف تيمية /دار الكتب السمفية -القاىرة .
-77عمـ أصكؿ الفقو  /عبد الكىاب خبلؼ /ط/14دار القمـ-الككيت1981/ـ. .
-78العمـ كالعمماء  /أبك بكر الجزائرم/دار الكتب السمفية-القاىرة1403/ىػ .
-89العيش في الزماف الصعب  /د .عبد الكريـ بكار

/ط /1الدار الشامية-

بيركت1999/ـ .
(ؼ)
-90الفكائد /ابف القيـ الجكزية  /ط. 3
-91فيض القدير شرح الجامع الصغير /عبد الرؤكؼ المناكم/المكتبة التجارية
الكبرل -مصر-سنة1356ىػ/ط1
-92في ظبلؿ القرآف  /سيد قطب /ط/9سنة1400ىػ دار الشركؽ .
(ؽ)
-93القامكس المحيط  /لمفيركز أبادم/مؤسسة الرسالة-بيركت/ط1998/6ـ .
-94قيمة الزمف عند العمماء  /الشيخ عبد الفتاح أبك غدة /الناشر مكتب المطبكعات
اإلسبلمية-حمب/ط1998/8ـ1419-ىػ.
(ؾ)
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-95الككاكب الدرية في مناقب المجتيد ابف تيمية /مرعي الكرمي الحنبمي/دار إحياء
التراث العربي .
(ؿ)
-96لساف العرب /ابف منظكر  /دار إحياء التراث العربي  ،كنسخة دار صادر-
بيركت/ط.1
(ـ)
/1عالـ الكتب-

-97المحيط في المغة /الصاحب اسماعيؿ ابف عباد/ط
بيركت1994/ـ .
-98مختار الصحاح

أب بكر الرازم
ك

 /أبك بكر الرازم

 /مختار

الصحاح/ج/1ص، 213
-99مختصر منياج القاصديف/اإلماـ أحمد بف عبد الرحمف بف قدامة المقدسي/مكتبة
دار البياف –دمشؽ1398 /ىػ1978-ـ .
-100المدخؿ الفقيي العاـ /مصطفى أحمد الزرقاء /ج /2ص/920-919ط/7دار
الفكر –بيركت1952/ـ
-101المدىش/أبك الفرج جماؿ الديف بف عمي بف جعفر

الجكزم /ط/1دار الجيؿ-

بيركت1973/ـ
 -102اؿـ عجـ الكسيط  /إبراىيـ مدككر كآخركف/ط 1972/2ـ.
-103المستخمص في تزكية األنفس  /سعيد حكل  /دار عمار  -بيركت  -عماف
-104المستصفى مف عمـ األصكؿ/اإلماـ أبي حامد محـ بف محمد الغزالي /دار
صادر -بيركت .
-105مشكبلت الشباب الجنسية كالعاطفية تحت أضكاء الشريعة اإلسبلمية  /عبد
الرحمف كاصؿ  /الناشر مكتبة كىبة  /ط1409 / 2ىػ 1989ـ .
-106معجـ المؤلفيف /عـ رضا كحالة/دار إحياء التراث العربي – بيركت 1957 /ـ
.
-107المفردات في غريب القرآف /أبك القاسـ الحسيف بف محمد األصفياني
/ص/401دار المعرفة-بيركت1324/ىػ .
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-108المكسكعة العممية الحديثة  /3 /الككف /ككليف ركناف /األىمية لمنشر
كالتكزيع/الناشركت العرب-بيركت1980/ـ.
(ف)
-109نياية المحتاج إلى شرح المنياج /شمس الديف بف شياب الديف الرممي /دار
الفكر –بيركت1984/ـ.
(ك)
-110كصية مكفؽ الديف ابف

قدامة المقدسي /تحقيؽ محمد خير رمضاف

يكسؼ/دار ابف حزـ ط1418– 1ىػ1997ـ .
-111الكقت أغمى مف كنكز األرض /شعباف جبريؿ عبد العاؿ

/ص  /183دار

ابف خزيمة/ط1418/1ىػ1997-ـ .
-112الكقت بيف حرص السمؼ كتفريط الخمؼ

 /أنكر بف سعيد الب يبلكم /دار

اإليماف لمطباعة كالنشر-مصر
-113الكقت عمار أك دمار

/جاسـ المطكع /ط 2مكتبة المنارة اإلسبلمية-

الككيت2002/ـ
-114الكقت في حياة المسمـ  /د .يكسؼ القرضاكم /مؤسسة الرسالة/ط 1412/5ىػ-
1991ـ.
-115الكقت ىك الحياة

/د .عبد الستار نكير

/دائرة الثقافة-الدكحة-

قطر/ط1408/2ىػ1988-ـ.
-116كلتعممكا عدد السنيف كالحساب /بساـ جرار /مركز نكف لؤلبحاث كالدراسات
القرآنية-البيرة /ط1420/1ىػ1999-ـ .
األشرطة المدمجة :

 CD -1المكتبة األلفية لمسنة النبكية .
 CD -2مكتبة شيخ اإلسبلـ ابف تيمية كتمميذه ابف القيـ .
 CD -3مكتبة عمكـ القرآف الكريـ .
 CD -4مكسكعة الحديث الشريؼ .
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: مكاقع االنترنت
http://www.alwaraq.net/12- http://www.islamonline.net
3- http://www.muhaddith.org
4- http://www.islamweb.net
5- http://www.alalbany.net/

288

فيرس المكضكعات
الصفحة

المكضكع
إىداء

1

شكر كتقدير

2

ممخص الرسالة

3

المقدمة

6

الفصؿ األكؿ :

15

التعريؼ بفقو الكقت في اإلسالـ :

16

المبحث األكؿ  :التعريؼ المغكم كاالصطالحي

16

المطمب األكؿ  :التعريؼ المغكم

16

تعريؼ كممة الفقو

16

تعريؼ كممة الكقت كمرادفاتيا

18

المطمب الثاني  :التعريؼ االصطالحي

24

التعريؼ االصطالحي لمفقو

24

التعريؼ االصطالحي لمكقت كالزمف

27

المقصكد بفقو الكقت

30

المبحث الثاني  :كيفية تككف الزمف كحساب الكقت

34

المطمب األكؿ  :العناصر الثالث لتككف الزمف كحساب الكقت

34

المطمب الثاني  :الظكاىر الككنية التي ليا عالقة بحساب الكقت
كالزمف

40

المطمب الثالث  :التقكيمات المعتمدة

49

المبحث الثالث  :خصائص كمميزات الكقت

53

سرعة انقضاء الكقت

54

تبدؿ كاختالؼ الكقت

57
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الكقت أغمى ما يممكو اإلنساف

58

الكقت ال عكض لو

61

ارتباط قيمة الزمف بالغاية مف الخمؽ

62

الكقت مكرد محدكد

64

ازدياد قيمة الكقت كمما استغمو اإلنساف

64

الفصؿ الثاني  :أىمية كمكانة الكقت في الشرع :

67

المبحث األكؿ  :الكقت في القرآف الكريـ

68

المطمب األكؿ  :كركد الكقت كمرادفاتو كأجزائو في القرآف

68

المطمب الثاني  :القرآف يبيف أف الكقت نعمة مف اهلل تعالى

86

المطمب الثاؿث:القرآف يحذر اإلنساف مف الحسرة كالندـ عمى ما
ضيع مف كقتو

89

المبحث الثاني  :الكقت في السنة النبكية :

93

المطمب األكؿ  :أقكالو  في المحافظة عمى الكقت كاغتنامو

94

المطمب الثاني  :مسؤكلية اإلنساف عف عمره ككقتو

99

المبحث الثالث  :الكقت في حياة السمؼ الصالح

12

المطمب األكؿ  :في حياة الصحابة

104

المطمب الثاني  :في حياة التابعيف كمف بعدىـ

107

المبحث الرابع  :تنظيـ الشرع لمكقت :

116

المطمب األكؿ  :عف طريؽ العبادات

118

المطمب الثاني  :عف طريؽ المعامالت كالسمككيات

130

المطمب الثالث  :تقسيـ األكقات إلى  :فاضمة  ،كأكقات مكركه
األعماؿ فييا

138

المطمب الرابع  :الزمف بيف الدنيا كاآلخرة

144

الفصؿ الثالث  :كاجب المسمـ تجاه الكقت

148

المبحث األكؿ  :تحريـ سب الكقت ( الزمف  ،الدىر )

149
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المبحث الثاني  :حسف اغتناـ الكقت كفيو مطمباف
المطمب األكؿ  :تحديد األكلكيات في األعماؿ كتكزيعيا عمى
األكقات

153
153

المطمب الثاني  :كقت الفراغ كىؿ ىك نعمة أـ نقمة

159

المبحث الثالث  :النيي عف طكؿ األمؿ كبياف أسبابو كعالجو

169

المبحث الرابع  :حسف تقييـ الكقت كالعمر

174

المطمب األكؿ  :المحاسبة كالمراقبة كالبعد عف التسكيؼ

174

المطمب الثاني نظرة إلى الماضي كاالىتماـ بالحاضر كاالعتبار
بمركر األياـ
المطمب الثالث  :العمر كالعمر الثاني لإلنساف
الفصؿ الرابع  :فف إدارة كتخطيط الكقت  ،مع ممحؽ االستبانة

كتحميميا :
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205

المبحث األكؿ  :مضيعات الكقت

206

المطمب األكؿ  :مضيعات الكقت الذاتية

207

المطمب الثاني  :مضيعات الكقت الخارجية

211

المبحث الثاني  :مكفرات الكقت

215

المبحث الثالث  :إدارة كتحميؿ الكقت في حياة األسرة

223

المبحث الرابع  :فكائد إدارة الكقت كتحميمو

227

ممحؽ االستبانة كتحميميا

229

الخاتمة
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فيرس اآليات القرآنية

264

فيرس األحاديث النبكية

270

فيرس تراجـ األعالـ

274

المصادر كالمراجع

275

فيرس المكضكعات
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