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 ب الشكر والتقدير 
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 ح الملخص باللغة العربية

 ط الملخص باللغة اإلنجليزية

  المقدمة
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  لرحمنمحمد شفيق عبد ا

  

   2014جامعة مؤتة، 

  

، -صلى اهللا عليه وسلم   - النبي   من سنن إدارة الوقت   تناولت هذه الدراسة موضوع     

فتحدثت عن تعريف الوقت وأنواعه وأهميته في الشريعة اإلسالمية، وعن معنى اإلدارة            

اسـتغالل الوقـت    ، وعن   -صلى اهللا عليه وسلم   -ووظائف العملية اإلدارية عند النبي      

سواء أكان الوقت القيام بالفرائض الواجبات، االهتمام باألسرة وذوي القربى،          ،  وتنظيمه

االشتغال بالعلم والتعلم، الحرص على فضائل األعمال، االهتمام بالنفس والدعوة إلـى            

  . اهللا، والمسارعة إلى القربات

ن الوقت بنصيب وافر من العناية فيما نقل ع . جاءت السنة النبوية تؤكد قيمة الوقت     

 من األقوال و األفعال، والتي يمكن تناولها مـن خـالل            -صلى اهللا عليه السالم   -النبي  

  . بالوقت-صلى اهللا عليه وسلم-دراسة النصوص الدالة على عناية النبي 
 

  

  

  

  

  

  

  



ط  

 
Abstract  

"Time Management of Sunan Prophet Muhammad (PBUH)". 
 

Muhammad Shafiq Abdul Rahaman 
 

Mu'tah University, 2014 
 

  
This study deals with the subject of time management when the Prophet 

(p.b.u.h), talked about the definition of time, types and its importance in 
Islamic law, the meaning of management, functions of the administrative 
process when the Prophet (p.b.u.h) on the use of  time and organization, 
whether it is time to do balafraid duties, concern for the family and kind  to 
engage in science learning, the virtues of diligence on the business, self-
interest and the call to God, and to hasten to good deeds. 

The Sunnah also emphasizes the value of time.Time fair share of 
attention with the transfer of the Prophet's Muhammad (p.b.u.h) words and 
deeds,which can be addressed by the study of old texts function to the 
attention of the Prophet Muhammad (p.b.u.h). 
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  : المقدمة

  الحمد هللا الخالق الرازق، الذي خلق السماوات واألرض ومن فيهن، ليس له شريك             

في الملك، سبحانه وتعالى عما يصفون علواً كبيراً، والصالة والـسالم علـى سـيد             

الخلق أجمعين، وهادي البشرية إلى السراط المستقيم، أنار اهللا به الظلمات، وهدى به             

  : ت، محمد خاتم األنبياء والمرسلين، وبعدالناس إلى طريق الخيرا

   فإن عالمنا الحديث قد أفرد لكل علم من العلوم، وفن من الفنون موضعه الخاص              

في الدراسات، فهذا علم اإلدارة قد تناول كثيراً من القضايا المتعلقـة بـشؤون إدارة              

قت الذي هو   الحياة، سواء من جانب الكفاءة، أم من جانب اإلنجاز، أم من جانب الو            

موضوع هذه الدراسة، وهذه الجوانب قد تناولها الشرع الكريم وفـق أطـر نبويـة               

تطبيقية، أو وفق نصوص شرعية من القرآن الكريم أو من السنة النبوية العطرة، أو              

من السيرة النبوية، أو من حياة الصحابة والصالحين، فإن جميع هذه المصادر تعكس             

ي ذلك الوقت، سواء في جانب الرقابة، أم فـي جانـب            لنا صورة األداء اإلداري ف    

الكفاءة، أم مغالبة الهوى، أم ضبط النفس، أم التخطيط، أم التنظيم، إلى غيرها مـن               

  . األمور اإلدارية المختلفة

  : أهمية الدراسة:   أوالً

   وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تبين مظاهر اإلدارة النبوية للوقت في جوانب             

صـلى اهللا   - ه، وبيان تلك النصووص النبوية التي وجه من خاللها النبي الكريم            حيات

  . أمته ألجل استغالل هذا الوقت وإدارته إدارة فعالة سليمة - عليه وسلم

  : هدف الدراسة: ثانياً

  :    ويبرز هدف الدراسة في النواحي اآلتية

لك من خالل نصوص    اهتمام اإلسالم بالوقت عموماً، وإدارته خصوصاً، وذ       . 1   

القرآن الكريم، ونصوص السنة النبوية العطرة، وذلك تأكيداً على أهمية هـذا            

الوقت في حياة المسلم، وتأكيداً على ضرورة استغالله بما فيه المنفعة العامـة             

  . والخاصة

إظهار اهتمام اإلسالم باغتنام أوقات العمر كلها، وبيان أهميتها، وبيان أن اهللا             . 2   

  . سب الناس على تلك األوقات يوم القيامةسيحا
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توضيح األسس التي أثبتها اإلسالم من خالل نصوصه الـشرعية للوظـائف             . 3  

المتعلقة بالوقت، كالتنظيم، والتخطيط، والرقابة، وغيرها من هـذه الوظـائف           

  . التي من شأنها إدارة الوقت إدارة فعالة وسليمة

بيعة إدارة الوقت، وهو األمر الذي تفتقـد لـه          إظهار الجانب اإليماني في ط     . 4   

النظريات الحديثة في إدارة الوقت، خاصـة أن اإلسـالم يعـد إدارة الوقـت               

  . واستغالله أمانة يحاسب عليها اإلنسان

صـلى اهللا  -  الرسول من سنن دارة الوقتتزويد القارئ بالمعارف الالزمة إل     . 5   

  .قرآن الكريم في السنة النبوية الشريفة ذ تم التركيز عليها في ال إ- عليه وسلم

قتـداء بالـسلف     إ اظهار ان ادارة الوقت باالسالم ادارة و امانة و عبـادة و           .  6   

  الصالح 

الكشف عن حيثيات االدارة باالسالم و ابراز أهمية أن المسلم مسؤو ل عـن              .  7   

  .وقته فيما امضاه 

  : مشكلة الدراسة: ثالثاً

سة تتمحور حول عدم اهتمام الدراسات الحديثة لنظرة االسـالم          ن مشكلة الدرا      إ

  .دارة الوقتإل

  : تحاول هذه الدراسة أن تجيب على األسئلة اآلتية    

  ما المقصود بإدارة الوقت؟ 

  . ؟-  صلى اهللا عليه وسلم- كيف تظهر إدارة الوقت عند النبي

  ما هي مسؤولية المسلم عن الوقت؟ 

  : قةالدراسات الساب: رابعاً

صـلى اهللا   -    لم يعثر الباحث على أي دراسة تحمل عنوان إدارة الوقت عند النبي             

 غير أنه عثر على بعض الدراسات التي تتناول موضوع إدارة الوقـت             - عليه وسلم 

  : عموماً، وهذه الدراسات هي

  :جنبيةاأل الدراسات - 1

 للكاتـب  مـي العل بالشكل الوقت إدارة دراسة مجال في األولى المحاولة كانت  ) أ

 إدارة (كتابـه  وضـع  حـين  ،)م1959 (عام في )J.McCay (ماكي جميس
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 تـشعر  كنت إذا: "اآلن حتى تتردد تزال ال التي عبارته أهم من وكان) الوقت

 غيـر  باتت اإلدارية ومعلوماتك مهارتك أن على دليل فهذا الوقت، في بنقص

  )1".(للمستجدات صالحة

  :ويؤخذ عليها المالحظات التالية

 صـلى – النبي بحياة أو اإلسالمية الشريعة بموضوع التتعلق دراسة أنها  -1

 .- وسلم عليه اهللا
  .اإلسالمي التصور عن بعيدة غربية مبادئ على بنيت  -2

  . الدراسات في العالم العربي- 2

   أما في العالم العربي فقد أجريت دراسات على مستوى بعض األجهزة في عـدد              

، )2(عن التنفيذيين العرب  )م1980(راسة تقدم بها فريد     من البلدان العربية،من ذلك د    

وبخاصة في دول الخليج، حيث ال يعطون أهمية عاليـة للوقـت عنـد ممارسـتهم                

  .أعمالهم

  :   ويؤخذ على هذه الدراسة ما يأتي

 .الوقت إدارة لمسألة الشرعي التأصيل عن بعيدة أنها  - أ
 .للوقت ارتهوإد - وسلم عليه اهللا صلى– النبي حياة تتناول لم - ب
 .فيها أجريت النبي الدول في للموظفين التطبيقي الجانب تتناولت  - ج

صـلى اهللا  –  ولذا جاءت هذه الدراسة لتحاول تأصيل مبدأ إدارة الوقت عند النبـي    

  .  وكيفية استغالل األوقات بما تحقيق سعادة الدنيا واآلخرة- عليه وسلم

  : منهجية الدراسة: خامساً

  : راسة المناهج اآلتية   تستخدم هذه الد

المنهج االستقرائي، الذي يتمثل باستقراء المادة العلمية التي تتحدث عـن إدارة             . 1

الوقت عموماً، ومن ثم جمع واستقراء النصوص النبوية الكريمة التي تتحـدث            

  . عن إدارة الوقت، وكيفية استغالله، وسبل التخطيط والتنظيم لهذا الوقت

                                                           
1 McCay، J.، The Management of Time، Prentice Hall INC.، N.J:1995، 

P.19. 
Muna، Farid، The Arab Executive، St.Martin Press، N.Y.1980.2 
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تحليلي، وهو المنهج الذي يلي المنهج االستقرائي، فهو قـائم          المنهج الوصفي ال   . 2

على وصف تلك المادة التي جمعت، ومن ثم محاولة تحليلها، وذلك من أجـل              

  . الوصول إلى النتائج العلمية المقنعة

   .الخاتمة

  . سالفهار

   وأخيراً فإني أسأل اهللا العلي القدير، أن يكتب هذا العمل في ميزان حسناتي، فإن             

أصبت فمن اهللا وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، واهللا أرجو أن ينفع هذا              

  . العمل طلبة العلم، وينفع األمة اإلسالمية بأكملها، والحمد هللا رب العالمين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


