
 



  

  ٥  فن إدارة الوقت

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  إهداء

الذين محلوا هم الدعوة فبذلوا يف سـبيلها  . إىل أولئك اجلنود اجملهولني
  .جل أوقاهتم؛ أولئك الذين جيري هم اإلسالم يف عروقهم ودمائهم

مع كل حركة وسكنة، مع كل ذهاب وإياب، مع غروب كل مشس، 
 يقر له قـرار، وال  وإشراقة كل صباح؛ يستيقظ هم اإلسالم يف قلوهبم، ال

  .يهدأ له بال، حىت يأيت نصر اهللا

  .....إىل أولئك  
  هندي هذا الكتاب  

 



  
فن إدارة الوقت ٦  

  مقدمة
احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا حممد وعلى آله وصـحبه  

  :ومن وااله وبعد

فموضوع إدارة الوقت يهم طائفة من الناس؛ وهم الذين حيسـون أن  
  .حاهتم ومشاريعهم، وأهدافهم النبيلةالوقت املتاح ال يكفي لتحقيق طمو

هذا الصنف من الناس غالًبا صفوة اجملتمع، ورجاالته، وقـواده؛ هـم   
أصحاب الفكر، أصحاب الطموح واملشاريع الكبرية، أصـحاب اإلبـداع   

  .واالبتكار

ما عدا هؤالء فهم غري معنيني خبطاب هذا البحث؛ إذ ليس لديهم من 
  .بله أن يزيد على الوقت املتوفر هلماآلمال ما ميأل الوقت املتاح، 

إننا نشكو كثًريا من ضـيق  : وإىل الصنف األول نوجه اخلطاب فنقول
الوقت ولكن عندما نتأمل املشكلة جند أهنا ليست يف الوقت نفسه فحسب، 
بل يف أحيان كثرية تكون من كيفية االستفادة من الوقت؛ وهو ما ميكن أن 

  .»فن إدارة الوقت« :نسميه بـ
  لوقت يف نصوص الشرعا

النصوص يف أمهية العمر وقيمته كثرية جًدا، وقد أقسم اهللا عز وجل به 
َواللَّْيـلِ إِذَا   ،َوالضُّـَحى  ،َوالَْعْصرِ: يف مواضع كثرية فقال

  .َيْغَشى

  :واألحاديث يف أمهيته واحلث على استغالله كثرية؛ فمن ذلك

نعمتان «: ول اهللا قال رس: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال -١

 



  

  ٧  فن إدارة الوقت

 .وغريه )١(رواه البخاري »مغبون فيهما كثري من الناس الصحة والفراغ

أعذر اهللا «: قال رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال -٢
 .)٢(رواه البخاري» عز وجل إىل امرئ أخر عمره حىت بلّغه ستني سنة

سـنة،   من عّمره اهللا تعاىل ستني«: قال رسول اهللا : وعنه قال -٣
 .)٣(رواه اإلمام أمحد» فقد أعذر إليه يف العمر

ال «: قال رسول اهللا : عن أيب برزة األسلمي رضي اهللا عنه قال -٤
: فيم أفناه؟ وعن علمه: تزول قدما عبد يوم القيامة حىت ُيسأل عن عمره

فـيم  : من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسـمه : فيم فعل؟ وعن ماله
  .)٤(وصححه رواه الترمذي» أباله؟

، وعلى هذه الرواية نالحـظ أن  »فيم أباله؟: عن شبابه«: ويف رواية
  .من األسئلة عن الوقت وعمر اإلنسان مما يدل على أمهيته%  ٥٠

: اغتنم مخًسا؛ قبل مخس«: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما مرفوًعا -٥
شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك 

رواه احلاكم يف املسـتدرك وصـححه   » حياتك قبل موتكقبل شغلك، و
  .)٥(وافقه الذهيب

                              
  .، كتاب الرقاق)١١/٢٢٩: (فتح الباري (١)
  .، كتاب الرقاق)١١/٢٣٨: (فتح الباري (٢)
  ).٢/٤١٧: (مسند اإلمام أمحد (٣)
  .، كتاب صفة القيامة)٢٤١٧(حديث رقم ) ٤/٦١٢: (سنن الترمذي (٤)
سيوطي، ورواه اإلمام أمحد بسند حسن كما ، وصححه ال)٤/٣٠٦: (املستدرك (٥)

  ).٢/١٦(فيض القدير : قال الزين العراقي؛ انظر

 



  
فن إدارة الوقت ٨  

  من كالم العلماء نتف
  :والشعراء يف أمهية الوقت

إين ألمقت الرجل أن أراه فارغًا ليس «: قال ابن مسعود رضي اهللا عنه
  .»يف شيء من عمل الدنيا وال اآلخرة

عمالن فيك فاعمل الليل والنهار ي«: وقال عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا
  .»فيهما

صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سـوى  «: وقال الشافعي رمحه اهللا
الوقت سيف، فإن مل تقطعه قطعـك ـ وذكـر    : قوهلم: حرفني؛ أحدمها

  .»نفسك إن شغلتها باحلق وإال شغلتك بالباطل: الكلمة األخرى وهي

أيام، فـإذا  يا بن آدم، إمنا أنت «: وقال احلسن البصري رمحه اهللا تعاىل
  .»ذهب يوم ذهب بعضك

أدركت أقواًما كانوا على أوقاهتم أشد منكم حرًصـا علـى   «: وقال
  .»درامهكم ودنانريكم

  :وقال الشاعر
ــب     ــل غي ــات واملؤم ــى ف ــا مض      م

 ولــك الســاعة الــيت أنــت فيهــا        

  :وقال آخر
     دقـــات قلـــب املـــرء قائلـــة لـــه

 إن احليـــــاة دقـــــائق وثـــــوان    

 



  

  ٩  فن إدارة الوقت

  :وقال آخر
ــ ــه  والوق ــت حبفظ ــا عني ــس م      ت أنف

ــيع      ــك يضـ ــا عليـ ــهل مـ  وأراه أسـ

  :وقال آخر
ــاحترز   ــرك ف ــال عم ــان رأس امل      إذا ك

ــب       ــري واج ــاق يف غ ــن اإلنف ــه م  )١(علي

  خصائص نظرة السلف للوقت
  وتعاملهم معه

  :الغرية الشديدة على ما ضاع منه: أولًا
  :ولذلك مناذج

ما ندمت على شيء ندمي «: قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه -١
 .»على يوم غربت مشسه، نقص فيه أجلي، ومل يزد فيه عملي

ساعة : أثقل الساعات علّي«: كان اخلليل بن أمحد الفراهيدي يقول -٢
ويالحظ أنه عد وقت األكل ضياًعا للوقت مع أنـه ضـرورة   . »آكل فيها
 .والبد منه

الشـتغال  واهللا إنين أتأسف يف الفوات عن ا«: وقال الفخر الرازي -٣
 .»بالعلم يف وقت األكل، فإن الوقت والزمان عزيز

إين وقـت  «: وكان عثمان الباقالوي دائم الذكر هللا تعاىل فقـال  -٤
                              

  .قيمة الزمن عند العلماء، عبد الفتاح أبو غدة: انظر األقوال السابقة (١)

 



  
فن إدارة الوقت ١٠  

  .»اإلفطار أحس بروحي كأهنا خترج، ألجل اشتغايل باألكل عن الذكر

االستفادة الكاملة من كل دقيقة وثانية ممكنـة فيمـا   : ثانًيا
  :ينفع

  :ولذلك مناذج كثرية منها
مرض أبو يوسف القاضي فعاده أحد تالميذه فوجده مغمي عليه،  -١

يف مثـل  : قلت. يا إبراهيم ما تقول يف مسألة؟«: فلما أفاق قال أبو يوسف
وال بأس بذلك، لعله ينجو به ناج، قال تلميذه إبـراهيم  : قال!! هذه احلالة

فخرجت من عنده فما بلغت بـاب داره حـىت   : بعد أن تباحثا يف املسألة
 .»عت الصراخ عليه وإذا هو قد مات رمحه اهللامس

وكان الفتح بن خاقان حيمل الكتاب يف كمه، فإذا قام من بني يدي  -٢
املتوكل للبول أو الصالة، أخرج الكتاب فنظر فيه وهو ميشي، حىت يبلـغ  
املوضع الذي يريده، مث يصنع مثل ذلك يف رجوعه إىل أن يأخذ جملسه، فإذا 

حلاجة، أخرج الكتاب من كمه وقرأه يف جملس املتوكل أراد املتوكل القيام 
 .إىل حني عودته

ما دخلت «: قال اخلطيب البغدادي يف إمساعيل بن إسحاق القاضي -٣
 .»عليه قط إال ورأيته ويف يده كتاب ينظر فيه، أو ينفض الكتب

وهذا أبو نعيم األصفهاين ُيقرأ عليه يف الطريق، وهـذا اخلطيـب    -٤
 .قه اجلزء من احلديثالبغدادي يقرأ يف طري

إين ال حيل يل أن أضيع ساعة من عمري، حىت إذا «: قال ابن عقيل -٥
تعطل لساين عن مذاكرة أو مناظرة، وبصري عن مطالعة أعملت فكري يف 

 



  

  ١١  فن إدارة الوقت

حال راحيت وأنا منطرح، فال أهنض إال وقد خطر يل ما أسطره، وإين ألجد 
ت أجده وأنا ابـن  من حرصي على العلم وأنا يف عشر الثمانني أشد مما كن

 .»عشرين سنة

وكـان ال  «: قال الضياء املقدسي واصفًا الشيخ عبد الغين املقدسي -٦
يضيع شيئا من زمانه؛ كان يصلي الفجر، ويلقن القرآن، ورمبا لقن احلديث، 
مث يقوم فيتوضأ ويصلي ثالمثائة ركعة بالفاحتة واملعوذتني إىل قبيل الظهـر،  

ل بالتسميع أو النسخ إىل املغرب، فيفطر إن فينام نومة فيصلي الظهر، ويشتغ
كان صائًما، ويصلي العشاء مث ينام إىل نصف الليل أو بعـده، مث يتوضـأ   

 .»مث ينام نومة يسرية قبل الفجر، وهذا دأبه... ويصلي إىل قريب الفجر

لو قلت إين ما رأيت محـاد بـن سـلمة    «: قال موسى التبوذكي -٧
حيـدث، أو يقـرأ أو يسـبح، أو     إما أن: ضاحكًا لصدقت؛ كان مشغوال

وكان . يصلي، وقد قسم النهار على ذلك، ومات رمحه اهللا وهو يف الصالة
  .»لو قيل حلماد إنك متوت غًدا ما قدر أن يزيد يف العمل شيئًا: يقال

  :أمهية الوقت جتري يف عروقهم ودمائهم: ثالثًا
  :ولذلك مناذج منها

مدام، وكان عندها يوًما كان حملمد بن سحنون جارية يقال هلا أم  -١
أنا : وقد شغل يف تأليف كتاب إىل الليل، فحضر الطعام، فاستأذنته فقال هلا

مشغل الساعة، فلما طال عليها االنتظار، جعلت تلقمه الطعام حىت أكلـه  
كله، واستمر يف تأليفه إىل أن أذن لصالة الصبح، فقال شغلنا عنك أم مدام 

مـا  : د واهللا يا سيدي ألقمته لك، فقـال ق: الليلة، هات ما عندك، فقالت
والعجب منه كيف مل يشغله اجلوع عن طلب العلم، وكيف . شعرت بذلك

 



  
فن إدارة الوقت ١٢  

 .أخذ العلم مبجامع قلبه

كان ابن اخلياط يدرس مجيع أوقاته حىت يف الطريق، وكـان رمبـا    -٢
 .سقط يف جرف أو خبطته دابة

 حدث بعض الرواة الذين حضروا ابن جرير قبل موته بساعة أنـه  -٣
أيف : ذكر له دعاء جعفر بن حممد، فاستدعى حمربة وصحيفة وكتبه، فقيل له

 .ينبغي لإلنسان أن ال يدع اقتباس العلم حىت املمات: هذه احلال؟ فقال

حدث أن سليم الرازي حفي عليه القلم يوًما، فإىل أن قطه جعـل   -٤
وهو  حيرك شفتيه، فعلم أنه يقرأ بإزاء إصالحه القلم، لئال ميضي عليه زمان

 .فارغ

إن : وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية قد أصابه مرض، فقال له الطبيب -٥
ال أصـرب علـى   : مطالعتك وكالمك يف العلم يزيد املرض، فقال ابن تيمية

ذلك، وأنا أحاكمك إىل علمك؛ أليست النفس إذا فرحت وسرت قويـت  
لعلم، فإن نفسي تسر با: بلى، فقال ابن تيمية: الطبيعة، فدفعت املرض، قال

 .هذا خارج عن عالجنا: فتقوى الطبيعة، فأجد راحة، فقال الطبيب

إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل «: وقال بعض السلف ألصحابه -٦
  .»أحدكم يقرأ القرآن يف طريقه، ومىت اجتمعتم حتدثتم

غلبة هّم اآلخرة يف استثمار األوقات وتقدميه على كل : رابًعا
  :املنافع واملصاحل الدنيوية

انوا رمحهم اهللا حيملون هّم اآلخرة؛ ولذا جتدهم يقـدمون أعمـال   ك
  :ولذلك مناذج منهااآلخرة على أعمال الدنيا ولو كانت مهمة، 

 



  

  ١٣  فن إدارة الوقت

كان حممد بن احلسن الشيباين ال ينام الليل، وكان يضع عنده كتًبا  -١
إن النـوم مـن   : فإذا مل من نوع نظر يف آخر، وكان يزيل نومه ويقـول 

ية النوم وضرورته نالحظ أهنم حيرصون على التقلل منـه  وعلى أمه. احلرارة
 .قدر اإلمكان

كان السلف رمحهم اهللا يشترون أوقاهتم باملال، فهذا حيىي بن معني  -٢
خلف له والده ألف ألف درهم فأنفقها كلها على حتصيل احلديث حـىت مل  

  .يبق له نعل يلبسه، ومل يضع وقته بالتكسب والتكثر من املال والدنيا

ابن مالك يوًما مع أصحابه للفرجة بدمشق فلما بلغوا املوضع  خرج -٣
 .وجدوه منكًبا على أوراق، ومل يشتغل بالفرجة كما اشتغل أصحابه

كان النووي ال يأكل يف اليوم والليلة إال أكلة واحدة بعد العشـاء   -٤
: ويشرب شربة عند السحر، وكان ميتنع من أكل الفواكه واخليار، ويقـول 

 .جسمي وجيلب يل النومأخاف أن يرطب 

كان حممد بن سالم البيكندي شيخ البخاري جالًسـا يف جملـس    -٥
قلـم  : اإلمالء والشيخ حيدث وميلي، فانكسر قلم حممد فأمر منادًيا ينـادي 

 .بدينار، فتطايرت إليه األقالم

وكان ثعلب النحوي ال يفارقه كتاب يدرسه، فإذا دعاه رجل إىل  -٦
ار مسورة ـ وهي املتكأ من اجللـد ـ    دعوة شرط عليه أن يوسع له مقد

 .يضع فيها كتاًبا يقرأ

أنا ال أنام وال آكل عادة، وإمنا أنام أي : وكان إمام احلرمني يقول -٧
 .وقت كان

 



  
فن إدارة الوقت ١٤  

وكان ابن عقيل خيتار سف الكعك وحتسيه باملاء على اخلبز ألجل  -٨
 .ما بينهما من تفاوت املضغ، توفًرا على مطالعة أو تسطًريا لفائدة

بني سف الفتيت وأكل : ود الطائي يستف الفتيت ويقولوكان دا -٩
 .اخلبز قراءة مخسني آية

وكان األصبهاين ميتنع عن األكل كثًريا لئال حيتـاج إىل الشـرب،    - ١٠
  .فيحتاج إىل دخول اخلالء، فيضيع عليه الزمان

  :االستفادة من الغري يف احلفاظ على الوقت: خامًسا
ا أكلت بيـدي بالليـل،   أقمت ثالثني سنة م: قال عبيد بن يعيش -١

 .كانت أخيت تلقمين وأنا أكتب احلديث

وكان ابن اجلوزي يعد أعمالًا لزواره من قطع الكاغـد، وبـري    -٢
 .األقالم، وحزم الدفاتر وحنوها توفًريا لوقته

: وكان ابن تيمية اجلد إذا دخل اخلالء أمر من يقرأ عليـه ويقـول   -٣
 .ارفع صوتك

التصنيف توضع له األقالم مربية، وكان ابن النفيس الطبيب إذا أراد  -٤
ويدير وجهه إىل احلائط، ويأخذ يف التصنيف إمالًء من خاطره، ويكتب مثل 
السيل إذا احندر، فإذا كل القلم وحفي، رمى به وتناول غريه لئال يضيع عليه 

  .الزمان يف بري القلم

  :عدم اجملاملة يف التصرف يف الوقت: سادًسا
  :ولذلك مناذج منها

اكم الشهيد يصوم االثنني واخلميس، وكان يقعد والكتب كان احل -١

 



  

  ١٥  فن إدارة الوقت

بني يديه ـ وهو وزير السلطان ـ فيأذن ملن ال جيد بدا مـن اإلذن لـه مث     
يشتغل بالتصنيف، فيقوم الداخل ملا يرى من انشغاله عنه، ولقـد شـكاه   

ندخل عليه وال يكلمنا، ويأخذ القلم بيده ويـدعنا  : بعضهم إىل الوايل فقال
 .ناحية

ودخل عليه أحد األمراء يوًما فقام له قائًما ومل يتحرك من مكانه ورده 
 .انصرف أيها األمري، فليس هذا يومك: من باب الصفة، وقال

أمسـك  : كلمين، فقال له عـامر : وقال رجل لعامر بن عبد قيس -٢
 .الشمس

: لعلنا شغلناك، فقال: ودخل بعضهم على رجل من السلف فقالوا -٣
 .فتركت القراءة ألجلكمكنت أقرأ ! أصدقكم؟

إن ملك الشمس : كان مجاعة عند معروف الكرخي، فأكلوا فقال -٤
  .ال يفتر عن سوقها، فمىت تريدون القيام

  :عدم تضييع الفرص املتاحة يف استثمار الوقت: سابًعا
  :ولذلك مناذج منها

سألين حيىي بن معني عن هذا احلديث أول ما : قال حممد بن الفضيل -١
لو كان من كتابك، فقمت : حدثنا محاد بن سلمة، فقال :جلس إيل، فقلت

أمله علي، فإين أخاف أن ال ألقاك، : ألخرج كتايب، فقبض على ثويب مث قال
 .فأمليته عليه، مث أخرجت كتايب فقرأته عليه

وحفظ ابن مالك رمحه اهللا يوم موته مثانية أبيات، ومل يشغله مرضه  -٢
 .عن احلفظ واستثمار العمر

 



  
فن إدارة الوقت ١٦  

لنفيس مرة إىل احلمام، فلما كان يف بعض تغسيله خرج ودخل ابن ا -٣
إىل مسلخ احلمام ـ وهو موضع نزع الثياب ـ واستدعى بـدواة وقلـم     

مث عـاد ودخـل   . وورق، وأخذ يف تصنيف مقالة يف النبض إىل أن أهناها
احلمام وكمل تغسيله، وذلك أنه خشي أن تعزب عن خاطره فـال تعـود،   

  .هو مكتشف الدورة الدموية قبل سبعة قرون ولذا ال نعجب إذا علمنا أنه

  :ترتيب األولويات وتقدمي املهم عند تزاحم األعمال: ثامًنا
  :وهلذا مناذج

كان أبو يوسف القاضي حريًصا على درس شيخه أيب حنيفة، وقد  -١
الزمه سنوات طويلة، ما فاتته صالة الغداة معه وال فارقه يف فطر وال أضحى 

مات ابن يل، فلم أحضـر جهـازه وال دفنـه     :إال من مرض، وكان يقول
وتركته على جرياين وأقربائي، خمافة أن يفوتين من أيب حنيفة شيء ال تذهب 

 .حسرته عين

وهذا احلافظ املنذري كان يدرس يف دار احلديث الكاملية، وكان  -٢
ال خيرج منها إال لصالة اجلمعة، وحصل أن تويف ولده ـ وهو عامل حمدث  

والده يف املدرسة وشيعه إىل باهبا مث دمعـت عينـاه    فاضل ـ فصلى عليه 
  .)١(أودعتك يا ولدي اهللا تعاىل، وفارقه ومل خيرج من املدرسة: وقال

                              
قيمة الزمن عند العلماء، عبد الفتاح أبو غدة، وكتاب : انظر لالستزادة من النماذج (١)

  .لزمن، خلدون األحدبح وتأمالت يف قيمة انسوا

 



  

  ١٧  فن إدارة الوقت

  أقسام الوقت
  :الوقت املادي امليكانيكي

وهو مقياس حلركة جسم مادي بالنسبة جلسم مادي آخر؛ كالفترة اليت 
ذا القسم الثانيـة  تستغرقها األرض يف الدوران حول الشمس، ووحدات ه

  .والدقيقة والساعة واليوم

  :الوقت البيولوجي
وهو الوقت الذي يقاس فيه تطور الظواهر البيولوجية ومنوها ونضجها 
وكماهلا؛ ووحدته هي اجلسم نفسه؛ فقد يكون لطفلني مثلًا عمـر زمـين   
واحد ـ تسع سنوات مثلًا ـ لكن أحدمها أكثر نضًجا من اآلخر من حيث   

  .ل اجلسم وتناسقهالطول وكما

  :الوقت النفسي
وهذا نوع آخر من أنواع الشعور الداخلي بقيمة أخرى للوقت حيث 

  .يؤثر احلدث النفسي يف ذلك إذا كان سعيًدا أو سيئًا أو خطًرا أو مهًما

  :الوقت االجتماعي
وهو الذي يربط فيه تقدير الوقت بأحداث اجتماعية مهمة؛ إما علمية 

علـى  : فيه اجملتمعات ولذا نسمع كبار السن يقولون أو حملية، وهذا ختتلف
  .حياة فالن حدث كذا وكذا

  :الوقت الكوين أو ما وراء الطبيعة
َوإِنَّ َيْوًما ِعْنَد َربَِّك كَأَلِْف َسَنٍة : وهو خيتلف عن الزمن املعروف

 



  
فن إدارة الوقت ١٨  

ِفي َيْومٍ كَانَ َتْعُرُج الَْملَاِئكَةُ َوالرُّوُح إِلَْيِه ، ]٤٧: احلج[ ِممَّا َتُعدُّونَ
  .)١(]٤: املعارج[ ِمقَْداُرُه َخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة

  
  النظريات يف تقييم الوقت

ختتلف أنظار الناس يف تقييم الوقت، ويهمنا أن نعرف النظريـات يف  
تقييم الوقت ألجل أن نعرف منطلقات الناس اليت منها ينطلقون، ولتساعدنا 

  .الوقت يف فهم تصرفات الناس وتعاملهم مع

  :النظرية األوىل
هناك طائفة من الناس تنظر للوقت بنظرية معينة؛ وهـي أن الوقـت   
كالسيد اآلمر الذي يرضخ له كقوة خارجية؛ ولذا جتدهم ينسبون تقصريهم 

الوقت كفيـل  «: إىل الوقت ألهنم يسريون حتت أمره، ولذا جتدهم يقولون
وهذه تشبه إىل حد » وقت املسألة مسألة«: وقولون كثًريا» بإظهار احلقيقة

َوقَالَ الَِّذيَن أَْشَركُوا لَْو : ما فكرة اجلربية؛ ولذا قال أمثال هؤالء اجلربية
َشاَء اللَُّه َما َعَبْدَنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َنْحُن َولَا َآَباُؤَنا َولَا َحرَّْمَنا ِمـْن  

  .]٣٥: النحل[ ُدونِِه ِمْن َشْيٍء

عداد لتصحيح أخطائهم يف املستقبل من أعمارهم، فليس عند هؤالء است
  .وال لتغيري منط استفادهتم من أوقاهتم

واإلنسان عندما ينظر للوقت هبذه النظرية ال يرغب يف القيام بعمل ما؛ 
ألن الوقت بالنسبة إليه إما مبكر جًدا لعمل هذا العمل، أو متأخر جًدا لعمل 

                              
  .١٧كتاب أفكار رئيسية يف إدارة الوقت ص: انظر (١)

 



  

  ١٩  فن إدارة الوقت

  .هذا العمل، أو غري مناسب بدون تعليل

لذا جتده يتهرب مما يفيده يف دينه ودنياه مع قناعته بفائدته، ويغلـب  و
على أصحاب هذه النظرية طابع االلتزام بعادات سلوكية فاسـدة كحـب   

  .النوم والكسل واخلمول

ولألسف فإن بعض شباب الصحوة يتمثل هذه النظرية بلسان حالـه؛  
وال يبـادر هـو   فهو ينتظر األحداث واأليام لينظر ماذا سيحدث له فيها، 

بنفسه ليضع لنفسه شيئًا مفيًدا أو يقدم عملًا خيدم به أمته ودينه، وهذا يشبه 
فكرة اجلربية؛ فكأنه ينتظر ماذا يصنع اهللا به ويترك العمل الذي أمره اهللا به؛ 
فتجده حيب طلب العلم لكنه ال يطلب العلم، وكأنه ينتظر أن ينزل عليـه  

  .عليه فتوحات إهلية بدون أدىن جهد أو عملالعلم نزولًا مظلًيا، أو تنزل 

  :النظرية الثانية
هناك من ينظر للوقت بنظرية أن الوقت عدو لدود جتب منازلته وإيقاع 
اهلزمية به هبدف توفري أكرب قدر ممكن من الدقائق والساعات؛ ال لشـيء إال  

  .جملرد التوفري فقط

هلم قبل مواعيدها ومن مسات هذا النوع من الناس رغبتهم يف إجناز أعما
احملددة؛ ولذا جتده يذهب إىل موعده قبل وقته احملدد رغم معرفته املسبقة بأنه 
ينتظر اآلخرين يف املواعيد احملددة، ولذا أيًضا جتدهم يسرعون يف الطرقـات  
سرعة جنونية؛ يظن الرائي ألول وهلة أنه مشغول جًدا، وهو ليس كـذلك  

َوكَـانَ الْإِْنَسـانُ   لة اليت طبع عليها وإمنا يريد توفري الوقت حبكم العج
  ].١١: اإلسراء[ َعُجولًا

ومن مسات هذا لنوع تقييمه للناس على أساس قدرهتم على السرعة يف 

 



  
فن إدارة الوقت ٢٠  

الوصول للنتائج ال على أساس اإلتقان وضبط العمل؛ ولذا فهو حيب نشوة 
  .اإلجناز السريع ولو كانت على حساب اإلتقان

  :النظرية الثالثة
ن ينظر للوقت كسر غامض ال يدري كنهه؛ وكأنه ال يسـري  هناك م

على سنة كونية، ومسات هذا الصنف من الناس النظر للوقت بشـيء مـن   
القلق واخلوف من النتائج غري املتوقعة، ويغلب عليهم عدم الرغبة يف االلتزام 
بأية التزامات زمنية؛ ورغبتهم يف التأجيـل والتسـويف والتركيـز علـى     

  .نية ـ بغض النظر عن أمهيتها ـ وإمهال ما هو مستقبلياملشكالت اآل

ولألسف فإن بعض شباب الصحوة ينظر هبذه النظرة التشاؤمية؛ ولذا 
تثنيه هذه النظرية عن بعض املشاريع الدعوية املفيدة حبجة اخلوف من النتائج 
مع تضخيم اآلثار السلبية املتومهة، أضف إىل ذلك خـوف بعضـهم مـن    

  .التزامات مستقبلية وعدم االستعداد لتحمل مسئوليات أي عمل االلتزام بأية

  :النظرية الرابعة
. تنظر هذه النظرية للوقت على أنه مورد مشترك بني الناس وكنز مثني

وأصحاب هذه النظرية يؤمنون بأنه ال ميكن أن يعملوا كل شيء يف هـذا  
لعمل لـذلك  الوقت، لكنهم يستطيعون أن يعملوا أشياء كثرية مفيدة، وأن ا

هو وفق األولويات واألهم فاملهم وهذا الصنف من الناس هم أقدر النـاس  
  .)١(على االستفادة من أوقاهتم ألهنم ينظرون للوقت بواقعية معقولة

                              
  .نادر أمحد أبو شيخة. إدارة الوقت، د: انظر (١)

 



  

  ٢١  فن إدارة الوقت

  القواعد اخلمس الكربى
هناك قواعد مخس كربى يف فن إدارة الوقت تعترب هي األهم يف باهبا، 

  :وسوف نتبعها بقواعد أخرى فرعية

  :حتديد األهداف واألولويات: قاعدة األوىلال
عندما ال تعرف أين تتجه فـإن كـل   «: هناك مثلٌ قدمي ساخر يقول

؛ إذن البد من حتديد األهداف للحصول على مسـتوى  »الطرقات توصلك
عال من إدارة الوقت، وإنه ملن التخلف احلضاري الذي تعيشـه األمـة أن   

أزمـة  : يعيشون ما ميكن أن نسميهكثًريا من شباب الصحوة بل عامة الناس 
اهلدف؛ صحيح أن هدف املسلم وغايته الكربى يف هذه احلياة هي رضا اهللا 
سبحانه وتعاىل، ولكننا نعين األهداف اليت توصل إىل هذه الغاية الكـربى؛  

سعي الشاب املسلم ألن يكون عاملًا، أو داعية مؤثًرا، أو : فمن األهداف مثلًا
. سئولًا كبًريا يف منصب مهم خيدم اإلسالم من خاللـه خطيًبا مفوًها، أو م

  .ومن مث السعي لتحقيق هذا اهلدف بكل ما يستطيع

  :أقسام األهداف
 .أهداف طويلة املدى على امتداد احلياة -١

 .أهداف مربوطة بسنة أو سنوات حمددة -٢

  .شهرية أو أسبوعية: أهداف قصرية -٣

ويلة املدى يف ومن شرط هذه األهداف أن تكون هرمية؛ فاألهداف ط
  .رأس اهلرم، واألهداف الصغرية يف أسفل اهلرم

وهـذا عجـز   . الناس عادة مييلون إىل حتقيق اهلدف إذا قرب موعده

 



  
فن إدارة الوقت ٢٢  

وكسل؛ فالطالب مثلًا جيتهد يف حبثه عند قرب موعد التسليم بينما يفرط يف 
  .أول املدة، وهذا يدل على ضعف جانب التخطيط عنده

  :تدوين األهداف
بنفسك أو بالتعاون مع املوظفني الذين يعملون معك  دون أهدافك -١

 .يف نفس القطاع

 .اجعلها مكتوبة فهذا أدعى لتحقيقها وعدم نسياهنا -٢

الحظ أن تكون األهداف واقعية ممكنة التحقيق متناسبة مع الوقت  -٣
 .املخصص هلا

الحظ أن تكون األهداف ذات معىن وهدف نبيل، قابـل للنمـو    -٤
 .لية وهدف سام يف احلياةوالتطور، وينم عن مهة عا

 .الوضوح يف كتابة اهلدف وعدم الغموض -٥

 .االهتمام يف حتقيق اهلدف بالكيف ال بالكم من اإلجنازات -٦

حاول قراءة هذه األهداف بني فترة وأخرى حىت ال تنسيك زمحة  -٧
  .العمل أهدافك

  :معايري خاطئة لتحديد أولويات العمل
 .تكرههإذا كنت تقدم العمل الذي حتبه على الذي  -١

 .إذا كنت تقدم العمل الذي تتقنه على الذي ال تتقنه -٢

 .إذا كنت تقدم األعمال السهلة قبل الصعبة -٣

إذا كنت تقدم األعمال ذات الوقت القصري علـى ذات الوقـت    -٤

 



  

  ٢٣  فن إدارة الوقت

 .الطويل

إذا كنت تقدم األعمال العاجلة علـى األعمـال املهمـة غـري      -٥
 .املستعجلة

 .حدودإذا كنت تستجيب لألزمات والطوارئ بدون  -٦

 .إذا كنت تستجيب لألعمال اليت تثري اهتمامك أكثر مما ال تثريك -٧

إذا كنت ال تعمل العمل إال عند قرب موعده النهائي وبالتايل جتعل  -٨
  .له أولوية على غريه وإن كان أهم منه

  :تسجيل الوقت وحتليله: القاعدة الثانية
ن شاسـًعا  الكثري من الناس جيهلون كيف يقضون أوقاهتم؛ لذا جتد البو

بني ما يفعله يف الواقع وبني ما يريد أن يفعله؛ فإذا كان ما يريد أن يفعلـه  
مما يريد %  ١٠، جند أن ما يفعله يف الواقع ال حيقق سوى % ٩٠يستغرق 

أن يفعله من األنشطة، وهذا بدوره يدل على أمهية تسجيل الوقت وحتليله، 
  .الوقتومعرفة كيف تقضي وقتك، وكم حيتاج كل نشاط من 

املعلومات الدقيقة يف حتليل الوقت وتسجيله تقود غلى تعريف دقيـق  
ملشكالت ومضيعات الوقت، ومن مث تساعد على التخطيط السليم لقضـاء  

  .الوقت

حنتاج يف حتليل الوقت وتسجيله ملرتني، أو ثالث مرات يف السـنة، أو  
  .على أقل تقدير مرة يف السنة حبسب معطيات وقتك ونوع نشاطك

  :نواع تسجيل الوقتأ
يركز فيه على الوقت بالتحديـد ونـوع   : السجل اليومي للوقت -١

 



  
فن إدارة الوقت ٢٤  

 .النشاط مع ترتيب األنشطة يف األمهية

يركز فيه على الوقت ابتداء وانتهاء، والتـاريخ،  : السجل الشهري -٢
 .واملكان، وكيفية قضاء النشاط منفرًدا أو يف مجاعة مث نوع النشاط وأمهيته

ر فيه نوع النشاط وجممـوع الوقـت   يذك: سجل ملخص الوقت -٣
املخصص له من السنة مع ذكر النسبة املئوية للوقت الذي اسـتغرقه مـن   
النسبة للسنة كلها، مث املقارنة بني األمهية مع النسبة املئوية املخصصة له من 

  .القوت مع تصحيح النسبة إذا تبني أنه يستحق أكثر أو أقل

  :كيف حتلل وقتك
  :بغي أن تذكر فيه ما يليعندما حتلل وقتك فين

 .أنواع األنشطة اليت متارسها -١

 .درجة أمهية كل نشاط -٢

 .نسبة كل نشاط من الوقت اإلمجايل -٣

 .العادات السلوكية اليت متارسها -٤

 .أحسن األوقات بالنسبة لك من اليوم -٥

 .أكثر أجزاء اليوم تعًبا وإرهاقًا -٦

 .مضيعات الوقت بالنسبة لك -٧

ا غريك مع نسبتها املئوية بالنسـبة  األنشطة اليت ميكن أن توكل فيه -٨
 .ألنشطتك

  .األنشطة اليت ال ترغب عملها أو تريد التخلص منها -٩

 



  

  ٢٥  فن إدارة الوقت

  .وهذا التحليل يفيدك يف القاعدة الثالثة وهي قاعدة التخطيط للوقت

  :التخطيط للوقت: القاعدة الثالثة
لكن هـذا ال  . كثري من الناس حيب أن يعمل أكثر من حمبته ألن يفكر

ورة أنه صواب، والسر يف ذلك أن الناس فيهم غريـزة حـب   يعين بالضر
اإلجناز واالنتهاء من املهام بسرعة ورؤية الثمرة عاجلة، والعمل يشبع هـذه  
الغريزة خبالف التخطيط والتفكري؛ فنتائجه ليست مباشرة وال تلمس إال بعد 

  .فترة

 العمل بدون ختطيط يأخذ وقًتا أطول مما يستحق خبالف العمل املخطط
  .له؛ فهو يأخذ أقل قدر ممكن هلذا العمل من الوقت

مضيعات الوقت تعترض بكثرة من ال خيطط لوقته، وبالتـايل فهـو مل   
  .يفكر يف حلول هلا فلذا يضيع وقته

من يعمل العمل بدون ختطيط تقنعه أقل النتائج احلاصلة مهما قلـت،  
ح ولذا فهو خبالف من خيطط؛ فإنه ال يرضى إال بأكرب قدر ممكن من النجا

  .خيطط له

  :كيف خنطط أوقات أعمالنا
حدد أولًا األهداف بأقسامها السنوية والشهرية واألسبوعية واليومية  -١

 .ورتبها حسب األمهية

عندما حتدد اهلدف فكر يف اخليارات املطروحة لتحقيق هذا اهلدف  -٢
 .واختر منها أحسنها

املناسـب   بعد أن ختتار الطريقة اليت حتقق اهلدف احبث عن الوقت -٣

 



  
فن إدارة الوقت ٢٦  

 .هلا، وحدد هلا الوقت ما ميكن أن تستغرقه

مث حدد املكان املناسب لتنفيذ العمل، فمثلًا عندما يكـون هنـاك    -٤
اجتماع بني عدد من الناس ينبغي أن يكون مكان املوعد متوسـطًا عنـد   

 .اجلميع حفظًا ألوقاهتم

قيامك به : فكر فيمن يقوم بالعمل أنت أو غريك، وما هو األصلح -٥
 .كيل غريك عليهأو تو

 .رتب األعمال واألنشطة على األولوية واألمهية -٦

تذكر أنه ليس الوقت حتت تصرفك، ومن مث افتـرض حـدوث    -٧
 .مضيعات الوقت، مث احبث هلا عن حلول

 .جتنب االرجتالية يف وضع اخلطة لوقتك وفكر جيًدا يف وضعها -٨

ال تعط أي نشاط أكثر من الوقت الذي يستحق؛ إذ إن إعطاء أي  -٩
اط أكثر مما يستحق يعين ضياع الوقت؛ فمثلًا عندما تطلب من سكرتريك نش

طباعة ورقة خالل مخس دقائق فإنه سيطبعها بسرعة وبدون مشقة، وعندما 
تعطيه مهلة ربع ساعة لطباعتها فإنه سوف يكتبها بتأن وبطء شديد حبيـث  
ى يستغرق ربع ساعة كاملة؛ مع أن الوقت الكايف حقيقة هو مخس دقائق عل

أن املدير إذا مسح بوقت كثري : وإىل هذا تشري نظرية باركنسون. سبيل املثال
 .للمهمة فإهنا ستأخذ كل الوقت املسموح به

ضع احتياطات عندما يفشل تنفيذ أي نشاط موجـود يف اخلطـة    - ١٠
ألجل االستفادة من الوقت واحلفاظ عليه؛ فمثلًا عندما يتخلف الطرف الثاين 

كتاب تقرؤه أو تقوم بعمل فكري معني تستفيد  عن املوعد يكون بصحبتك

 



  

  ٢٧  فن إدارة الوقت

 .به من وقتك أو غري ذلك

 .ال تنس أن تدون جدولك ألن الذاكرة عرضة للنسيان - ١١

حاول أن جتمع األعمال املتشاهبة بعضها مع بعـض؛ مثـل مجـع     - ١٢
االتصاالت اهلاتفية يف وقت واحد إن أمكن، أو كتابة البحـوث يف وقـت   

اء مجيع حاجياتك من السوق مرة واحـدة  واحد، أو كتابة الرسائل أو شر
 .حىت ال تضطر للعودة إليه مرة أخرى

تذكر أن العمل عندما تعمله دفعة واحدة أخصر للوقت وأحفظ له؛  - ١٣
فمثلًا عندما تريد أن تكتب حبثًا، لو كتبته يف فترة شهر مع التفرغ له لكان 

ل أحفظ للوقت وأمجع له، وألنك تكون حينئذ مستحضًرا جلميـع مسـائ  
البحث فتتقن البحث خبالف ما لو فّرقته على طول السنة فإنـك تنسـى   

 .مسائله وحتتاج الستذكارها عند كل مرة تعود إليه

تذكر أن بضع دقائق من التفكري والتخطيط توفر بضع ساعات من  - ١٤
من اإلنتاج تنبع من %  ٨٠إن : العمل الشاق، وكما تقول بعض النظريات

أن بضع دقائق تصـرف للتخطـيط   : نظريةمن العناصر؛ وترمجة ال%  ٢٠
  .من اجلهد والوقت، حتقق أكرب قدر ممكن من النجاح%  ٨٠والتفكري توفر 

  :التفويض والتوكيل: القاعدة الرابعة
يعترب التوكيل أو التفويض من األساليب الناجحة حلفظ الوقت؛ وذلك 

ليك؛ ألنك بذلك تضيف بأوقات اآلخرين وأعمارهم عمًرا ووقًتا جديدين إ
فبدلًا من أن يكون عمرك هو ستني سنة فقط يكون العمر احلقيقي لك هو 
أضعاف هذا؛ وذلك عن طريق التوكيل وتفويض اآلخرين، فبدلًا مـن أن  
تقوم أنت بالعمل تفوض غريك للقيام به، وإذا افترضـنا أن هـذا العمـل    

 



  
فن إدارة الوقت ٢٨  

يستغرق عشر ساعات فإنك هبذا قد حافظت على عشر ساعات من عمرك 
  .عمًرا جديًدا إىل عمرك كان من املفترض أن يضيع عند قيامك به وأضفت

وأنت هبذه الطريقة توفر هذه الساعات العشر مثلًا لتؤدي هبا العمـل  
  .الذي ال ميلك أن يقوم به غريك

من الشائع أن كثًريا من املديرين ونواهبم يعملون ما يزيد على سـتني  
ية األمريكية لتقييم املهندسـني  ساعة يف األسبوع، ولعل هذا ما حدا باجلمع

كمحاولة للتمييز بـني  » اعمل بطريقة أذكى ال مبشقة أكثر«إىل تبين شعار 
  .والتفويض الناجح بال شك هو عمل ذكي. الشغل واالنشغال

  :أسباب اإلعراض عن التفويض
بعض الناس ال يرد عنده منهج التفويض ألنه متشبع مبركزيـة ال   -١

ه كلها؛ فال يثق بأحد البتة، وهذا منـهج فاشـل يف   هناية هلا يف إدارة أعمال
إدارة األعمال عموًما؛ ألنك عندما ال تدرب غريك على القيام بكثري مـن  
أعمالك، فإن أعمالك هذه سوف تتعطل بالكلية عندما تطرأ عليك ظروف 

 .قاهرة من مرض أو سفر أو غريه

ن حيقق الرغبة يف حتقيق أكرب قدر من النجاح؛ فبعض الناس يريد أ -٢
نسبة عالية من األداء عندما يصر على أن يقوم بالعمل بنفسه لعلمه بأن غريه 

لكن النظرة البعيدة اليت تتميز بالعمق ترى أن . ال ميكن أن حيقق كل ما يريد
  .من األفضل التوكيل حىت ولو مل حيقق كل هذا القدر من النجاح

، % ٨٠ لنفترض أنه عندما توكل غريك حتقق نسـبة جنـاح مبقـدار   
، إذن الفارق عشرة يف املائة مثلًـا،  % ٩٠وعندما تقوم به أنت حتقق نسبة 

وهو فارق ال يستحق تضييع كثري من األوقات؛ خاصة وأن هناك أعمالًـا  

 



  

  ٢٩  فن إدارة الوقت

  .أخرى أكثر وأهم حتتاج إىل مثل هذه األوقات املهمة لتصرف فيها

فيمـا  مث إنه حيتمل أنه عندما يتدرب الوكيل على عملك هذا أن يتقنه 
  .بعد أحسن منك وقد يتفوق التلميذ على أستاذه

  :كيف نفوض اآلخرين
حيتاج التفويض إىل التدريب على العمل املراد التفويض فيه؛ فلذا حنتاج 
إىل مهارات معينة يف التدريب، مثل بناء الثقة يف نفس املفّوض على قدرتـه  

صواب مث أثـن  على القيام هبذا العمل، وحاول أن تضبط املفّوض متلبًسا ب
  .عليه به ليزداد جانب الصواب عنده

  :مضيعات الوقت وطرق السيطرة عليها: القاعدة اخلامسة
مضيعات الوقت داء عضال يشكو منه كل مسلم حريص على وقتـه  

  :وهذه املضيعات تنقسم إىل قسمني

داخلي من اإلنسان نفسه؛ وينبع هذا غالًبا من عدم التخطيط  :األول
  .السليم

  .خارجي من اآلخرين؛ األسرة أو اجملتمع :الثاين

لعلك تشاركين الرأي يف أن الوقت مورد يشترك فيه مجيـع النـاس؛   
فالوقت الذي ميلكه أكثر الناس أشغاال هو نفس الوقت الذي ميلكه رجـل  
قليل األعمال ويشكو من ضيق وقته، وحمل الفرق بينهما هو يف قدرة األول 

والقدرة يف استغالل هذا املورد الثمني  على السيطرة على مضيعات الوقت،
  .وهو الوقت

وقبل أن نبني ما هي مضيعات الوقت حنب أن نتـذكر أن مضـيعات   

 



  
فن إدارة الوقت ٣٠  

الوقت أحياًنا تكون أموًرا نسبية؛ فمثلًا قد يأتيك زائر ثقيل الظـل بـدون   
ميعاد ويقتطع جزًء مثيًنا من وقتك، فبينما تشعر أنك على مجر تلظى، يشعر 

بسعادة وفائدة وانطباع جيد عن هذا اللقاء، يضـعه هـو يف   هو يف املقابل 
قائمة استغالل الوقت باملفيد، بينما أنت تضع هذه الزيارة يف قائمة مضيعات 

  .األوقات

  :مضيعات األوقات
اللقاءات واالجتماعات غري املفيدة؛ سواء كانت عائلية أو أخويـة   -١

 .بني األصدقاء

 .الزيارات املفاجئة من البطالني -٢

 .ردد يف اختاذ القرارالت -٣

توكيل غري الكفء يف القيام باألعمال؛ وهو ما يسمى بـالتفويض   -٤
 .غري الفعال

 .االتصاالت اهلاتفية الزائدة عن احلد -٥

القراءة غري املفيدة؛ ويدخل فيها فضول العلم عند تقـدميها علـى    -٦
 .الفاضل منه

 .بدء العمل بصورة ارجتالية قبل التفكري فيه -٧

 .الروتينية قليلة األمهية االهتمام باملسائل -٨

 .تراكم األوراق وكثرهتا وعدم ترتيبها -٩

، أو ما ميكن أن نسميه باجملاملـة يف  »ال«: عدم القدرة على قول - ١٠

 



  

  ٣١  فن إدارة الوقت

 .إهداء وقتك لكل من هب ودب بدون حدود

التسويف والتأجيل؛ خاصة إذا ربطناه مع عدم تنظيم الوقت؛ فإنه  - ١١
  .إجناز أعمالك املهمةيعين ضياع كثري من الوقت وعدم القدرة على 

  :كيف تسيطر على مضيعات الوقت
مجع البيانات عن املضيعات اليت تكثر عندك مـع بيـان أنواعهـا     -١

 .وتقسيماهتا واملعلومات املهمة عنها

حدد سبب مضيع الوقت هل هو منك أو من غريك أو من املكان  -٢
 .أو من وقت املوعد

 اختـر  ضع عدًدا من احللول لكل مضيع من مضيعات الوقـت مث  -٣
 .أنسبها

السيطرة على مضيعات الوقت ال تعين بالضرورة إلغاء هذا املضيع  -٤
وإزالته بالكلية؛ألن بعض هذه املضيعات أمر ضـروري ال يسـتغين عنـه    

  .اإلنسان، لكن املقصود هو االقتصاد فيها حبيث ال جتاوز حدودها املعقولة

  :قواعد فرعية لعالج مضيعات الوقت
  :رة غري الفعالةبالنسبة للزيا: أولًا

يذكر املؤلفون يف هذا الفن أساليب ـ ال خيلو كثري منها من الطرافـة   
  :فمثلًا يقولونـ تستخدم لعالج الزيارة غري الفعالة؛ 

قف مع الزائر الطارق للباب طوال احملادثة لئال تطول احملادثـة ألن   -١
 .اجللوس والدخول يعين طول احلديث

 



  
فن إدارة الوقت ٣٢  

اسي يف مكتبك لئال جيلـس  إذا كنت يف مكتب فاستغن عن الكر -٢
 .الزوار الثقالء

وكذلك ـ يف املكتب ـ وجود كراسي غري مرحية أو مكان غري    -٣
 .مريح للجلوس أدعى الختصار الزيارة

تعليق ساعة يف اجمللس والنظر إليها بني الفينة واألخرى أو النظـر   -٤
 .كثًريا إىل ساعة اليد

 .و املكتباالستغناء عن الزخارف امللفتة للنظر يف اجمللس أ -٥

 .فكر يف التخلص من الزوار ال يف حمل املشكلة -٦

اعمل أعمالًا أثناء الزيارة تستثمر هبا الوقت؛ مثل إجـراء بعـض    -٧
 .االتصاالت اهلاتفية

 .كن مستمًعا فقط قدر اإلمكان استثماًرا للوقت -٨

 .ال تدخل يف نقاشات غري مهمة قد تطيل وقت الزيارة -٩

ال بأس أن جنلس : مثل أن تقول حدد وقت الزيارة من بداية اللقاء؛ - ١٠
 .كم يكفينا من الوقت؟: سوًيا ربع ساعة أو نصف ساعة، أو

 .البد أن تكون لك أوقات متنع فيها الزيارة - ١١

عندما يكون اآلخرون على درجة عالية من اجلرأة يف اقتطاع أجزاء  - ١٢
 .»ال«كبرية من وقتك فينبغي أن يكون لك الشجاعة الكافية لتعتذر بكلمة 

يطلب منك موعد للزيارة فقيد موافقتك بشرط سهل يغلب عندما  - ١٣
 .تأتيين إذا فعلت كذا: على ظنك أن اآلخر ال ينفذه؛ مثل أن تقول

 



  

  ٣٣  فن إدارة الوقت

حينما ال تستطيع التخلص من موعد زيارة بطريقة لبقة ال تغضب  - ١٤
اآلخرين، فال أقل من أن تكسب عمرك ووقتك؛ فإن غضب اآلخرين أهون 

 .من ضياع وقتك يف غري املفيد

حاول أن جتمع عدًدا من الزيارات يف موعد واحد؛ فمثلًا عنـدما   - ١٥
يشعرك أحد برغبته يف الزيارة حتدد له موعًدا يكون هو موعد زائـر آخـر   

 .وهكذا

عندما تقلب الزيارة بأن تكون الزائر بدل املزور قد يكون أحسن  - ١٦
لك من ناحية قدرتك على اخلروج يف الوقت املناسب، هـذا إذا مل يكـن   

 .ق يستغرق وقًتا طويلًاالطري

يف أثناء الزيارة حاول أن تدخل يف صلب املوضوع بطريقة لبقـة؛   - ١٧
 .مثل أن تقول زيارة مفاجئة أرجو أن ال يكون لديك مشكلة عويصة

إذا كان الزائر جاء لغري هدف وعمل معني، فبادر أنت باالستفادة  - ١٨
  .من الوقت معه بقراءة كتاب أو ما أشبه ذلك

هذه األساليب نذكرها على سـبيل االسـتمالح    وحنن حينما نذكر
واالستظراف لكن ال يقر كثري منها؛ ألن الداعية يفترض منـه أن يكـون   
صدره رحًبا لزيارات الناس، ويصرب على خمالطتـهم، ويسـتغل ذلـك يف    
توجيههم وإرشادهم واحتساب ذلك عند اهللا عز وجل؛ ففيه أجر جزيـل  

  .وثواب عظيم

  :االت غري الفعالةبالنسبة لالتص: ثانًيا
ال تستخدم اهلاتف يف مناقشة املسائل احلساسة الـيت تسـتدعي    -١

 



  
فن إدارة الوقت ٣٤  

 .احلضور شخصًيا لئال تفهم خطأً ويترتب عليه ضياع اجلهود واألوقات

 .حاول أن جتمع املكاملات اهلاتفية الصادرة منك يف وقت واحد -٢

حاول أن جتعل هذا االتصال يف وقت غري األوقات الثمينة، واّدخر  -٣
 .وقات الثمينة لألعمال املهمة؛ مثل التفكري والتخطيط والقراءة واحلفظاأل

حاول أن تتصل باآلخرين يف وقت ال يكون اآلخرون مسـتعدين   -٤
 .فيه للثرثرة وإطالة الكالم؛ مثل وقت ما قبل الغداء بقليل

عند املكاملة، ادخل يف صلب املوضوع وحاول عدم االستطراد يف  -٥
 .غري فائدة

إذا انتهى املوضوع اختم احلديث بطريقة لبقة وإن كـان هـو ال    -٦
 .»قبل أن خنتم احلديث عندي سؤال أخري«: يرغب يف ذلك؛ مثل أن تقول

عندما تكون املكاملة صادرة فهذا أدعى حلفـظ الوقـت؛ ألنـك     -٧
 .تستطيع أن ختتم احلديث بسهولة خبالف ما إذا كلمك غريك

لترد على الناس املرغوب فـيهم  استخدم مسجل املكاملات اهلاتفية  -٨
  .فقط

ويف أحيان كثرية يكون اهلاتف عنصًرا فعالًا يف احلفاظ على الوقـت؛  
فهو يغنيك عن أسفار كثرية أو قطع طرق طويلة تستهلك كثًريا من الوقت، 
ويساعدك على معلومات مستعجلة، أو مناقشة مسائل ال تستدعي احلضور 

  .شخصًيا

  :بالنسبة لألوراق: ثالثا
يرد على طلبة العلم والعلماء والدعاة ورجال األعمال كمٌّ هائل مـن  

 



  

  ٣٥  فن إدارة الوقت

األوراق، وقراءة هذه الرسائل والتعامل معها ميثل كابوًسا هلم، وإذا مل حيسن 
اإلنسان التعامل مع األوراق الصادرة والواردة فإهنا ستكون من مضـيعات  

  :اقولذا حنتاج إىل اخلطوات التالية للتعامل مع األور. الوقت

 .اعزل األوراق اليت تريد التخلص منها أولًا بأول مث أتلفها -١

ضع تارخيًا لصالحية كل ورقة يف زاوية الورقة لتحرقها بعد ذلـك   -٢
 .عند انتهاء صالحيتها وفعاليتها

  :ضع بيانات كل ورقة مبا يلي -٣

 .إمكانية اإلتالف وعدمه وتاريخ اإلتالف إن أمكن  -أ 

 .درجة األمهية  -ب 

ا عاجل أو عاجل جًدا أو غري عاجل درجة االستعجال؛ إم  -ج 
 .وحنو ذلك

نوع امللف أو الفن أو النوع الذي تنتمي إليه، وهذه البيانات بالتايل   -د 
  .متكن لغريك أن يرتبها بدلًا عنك حفاظًا لوقتك

 .ضع األوراق املهمة أو العاجلة يف ملف خاص -٤

 .ون عنك لفرز األوراقءدع اآلخرين يقر -٥

ويره ألن الصورة حتتاج منك فيما بعد ال تصور ما ال حتتاج إىل تص -٦
 .إىل قراءهتا

٧- إلرساله لكل أحد مـع وضـع    اا للرسائل صاحلًضع منوذًجا عام
فراغات إلضافة ما يناسب كل شخص حبيث خيـزن هـذا النمـوذج يف    

 



  
فن إدارة الوقت ٣٦  

 .احلاسب اآليل

 .احرص على االختصار يف رسالتك؛ فالبالغة اإلجياز -٨

لتستطيع قراءة أكرب قـدر   تعلم القراءة السريعة وعود نفسك عليها -٩
  .ممكن من الورق

  :بالنسبة لالجتماعات غري الفعالة: رابًعا
البد من التحضري لالجتماع، وإال فإن الغالب فشـل االجتمـاع    -١

 .وضياع الوقت

عندما تلزم نفسك يف كل اجتماع مبوعد حمدد، هذا بدوره يؤدي  -٢
يـادة الوقـت؛   إىل استفراغ االجتماع يف الوقت احملدد دون احلاجة إىل ز

فشعور اجملتمعني بانتهاء االجتماع يف وقت حمـدد يـؤدي إىل االختصـار    
 .واالقتصار على املهم وترك ما ال يهم

  .تقليل العدد يف االجتماع أدعى لنجاحه غالًبا -٣

  :بالنسبة للتسويف: خامًسا
وعـالج  . من أسباب التسويف صعوبة املهمة أو كوهنا غري سارة -١

 .لصعب، ومن مث عالج كل جزء على حدةالصعوبة يكون بتجزئة ا

ومن أسبابه طول الوقت الذي حيتاجه؛ وعالجه حينئـذ بوضـع    -٢
إن كتيبة املشاة ميكـن أن  «فترات للراحة على منط املثل العسكري القائل 

 .»تسري طوال الوقت إذا توقفت عشر دقائق للراحة بعد كل ساعة

 



  

  ٣٧  فن إدارة الوقت

  .)١(إدراك مضار التسويف نوع من العالج -٣
  

  عية يف إدارة الوقتقواعد فر
عندما تنمي يف نفسك احلرص على أوقات اآلخرين  ):١(القاعدة 

  .فهذا بالتايل يساعدك على احلرص على وقتك

عندما يغيب عنك هدف حفظ الوقت يضيع الوقت  ):٢(القاعدة 
إن إحدى الشركات األمريكيـة أدخلـت   : وال حيصل املقصود؛ ولذا يقال

وظائف السكرتريات التنفيذيات يف الشركة نظام معاجلة الكلمات لتخليص 
من مهمة الطباعة اليت تستحوذ على ساعتني يومًيا من أوقاهتن، لكن اتضح 
أن إدخال هذا النظام أخفق يف توفري هاتني السـاعتني؛ إذ حـدد قـانون    
باركنسون سبب الفشل ـ وهذا القانون يقضي بأن العمل يتمـدد لـيمأل    

                              
  :انظر الكتب التالية مضيعات األوقات والسيطرة عليهالالستزادة يف  (١)
 .نادر أمحد أبو شيخة. إدارة الوقت، د -١

 . النجاريأفكار رئيسية يف إدارة الوقت، حممد املدين -٢

إدارة الوقت، جملموعة من اخلرباء، ترمجة وليد عبد اللطيف عواضة، وهي  -٣
 .حبثًا جملموعة من اخلرباء املتخصصني ٥٩عبارة عن 

سبنسر . كينيث بالنتشارد، ود. املدير ذو أسلوب الدقيقة الواحدة، د -٤
 .جونسون، ترمجة حممد جنيب املقطوش

 .فهد سالمة إدارة الوقت، منهج متطور للنجاح، سهل -٥

 .ترويض النمر الورقي، نشر معهد اإلدارة -٦

 .أساليب إدارة الوقت، سعود حممد النمر -٧

  .كيف تكون عملًيا، مترجم، نشر دار املؤمتن، وغريها -٨

 



  
فن إدارة الوقت ٣٨  

 هبذا أن السكرتريات متددت بقيـة أعمـاهلم   الوقت املتاح إلجنازه ـ وتبني 
لتمأل هاتني الساعتني أيًضا نظًرا لغياب اهلدف يف أذهاهنن من توفري هـاتني  

  .الساعتني

حذار من استخدام الوقت املتاح كمعيـار لقضـاء    ):٣(القاعدة 
الوقت؛ على سبيل املثال عندما حتدد وقًتا معًنا إلجناز عمل فهـذا ال يعـين   

ن متأل هذا الوقت كله هبذا العمل حىت ولو أمكنك إجنازه بنصف بالضرورة أ
الوقت احملدد بدون صعوبة؛ بل إذا أمكنك اإلجناز السريع مع اإلتقان فـال  

  .تردد يف ذلك، ومن مث استفد من بقية الوقت يف أمر آخر

تذكر أنك ال تستطيع أن تسيطر على كل وقتـك،   ):٤(القاعدة 
  .ى ما تستطيع منهلكن جيب عليك أن تسيطر عل

تذكر أن أهم قاعدة يف إدارة الوقت هي االنضـباط   ):٥(القاعدة 
الذايت النابع من إدارة جبارة عازمة على احلفاظ على الوقت متخطية كـل  

  .العقبات اليت تعترض طريقها

تذكر أن االلتزام باألعمال املفيدة وملء الوقت هبـا   ):٦(القاعدة 
خرين عن األعمال غري املفيدة؛ فمثلًا عنـدما  مينحك فرصة االعتذار عند اآل

تلتزم بدرس علمي على أحد العلماء هذا مينحك فرصة االعتذار عن لقاءات 
  .عائلية غري مفيدة

الناس ال ينظرون للوقت كمـورد مثـني ألهنـم ال     ):٧(القاعدة 
  .يقدرون األشياء اليت ميلكوهنا بدون جهد يذكر

ناجحة أن تتذكر أن هناك وقًتـا  سر إدارة الوقت ال ):٨(القاعدة 
كافًيا لتفعل ما هو مهم فقط، ومن مث تصبح املشكلة يف حتديد املهم وترتيب 

 



  

  ٣٩  فن إدارة الوقت

  .األولويات

إدارة الوقت الناجحة ال تعين بالضـرورة ختفـيض    ):٩(القاعدة 
الوقت الالزم لتنفيذ نشاط معني بل تعين قضاء الكمية املناسبة منـه لكـل   

  .نشاط

حيل أن يكون مجيع األعمال كلها يف درجـة  يست ):١٠(القاعدة 
  .واحدة من األمهية

عاجل مضيعات الوقت حبل جذري ال جزئي ألهنا  ):١١(القاعدة 
  .باحلل الوقيت ستظهر مرة أخرى

ينبغي لطالب العلم أن يكون سريع الكتابة حفاظًا  ):١٢(القاعدة 
الكتاب جًدا، على وقته، ولذا كان ابن تيمية وابن حجر رمحهما اهللا سريعي 

  .ولذا كتبوا من املؤلفات ونسخوا منها الكثري

ينبغي لطالب العلم أن يكون سريع املشي، وقـد   ):١٣(القاعدة 
كأمنا ينحدر من صـبب مـن   : كما وصفه أهل السري كان رسول اهللا 

ومشية التماوت البطيئة مذمومة ومضيعة للوقت أيًضا؛ ولـذا  . سرعة مشيه
  .احملدث ينبغي أن يكون سريع املشي: يقال أبو إمساعيل اهلرو

ينبغي لطالب العلم أن يكون سريع القـراءة وأن   ):١٤(القاعدة 
يعود نفسه عليها؛ ولذا يقال إن الطفل يف السنة االبتدائية األوىل يقرأ ستني 
كلمة يف الدقيقة مث يزداد سرعة حىت يصل يف اجلامعة إىل ثالمثائة ومخسـني  

ة القراءة أمر مكتسب يؤخذ بالتعود والتدريب؛ ولذا كلمة يف الدقيقة، فسرع
تعقد بعض املراكز العلمية دورات لتعليم سرعة القراءة؛ يقول أبو إمساعيـل  

  .احملدث ينبغي أن يكون سريع القراءة: اهلروي

 



  
فن إدارة الوقت ٤٠  

ينبغي لطالب العلم أن يتعود على سرعة األكـل   ):١٥(القاعدة 
مل : هذا يقول القاضي عياض والتقلل منه حفاظًا على الصحة والوقت، ويف

تزل العرب تتمادح بقلة الغذاء والنوم، ولذا كان ابن عقيل رمحه اهللا خيتـار  
  .من األطعمة أسهلها وأسرعها أكلًا حفاظًا على وقته

ينبغي لطالب العلم أن يقلل من النوم وأن يكتفي  ):١٦(القاعدة 
  .)١(فيه باحلد املعقول يومًيا الذي ال يضر بصحته

حتكم يف الوقت وال تترك الوقت هو الذي يتحكم  ):١٧(عدة القا
  .فيك؛ فبادر باألعمال وانتهز الفرص

تذكر أن االشتغال بالندم على ما فات من تضييع  ):١٨(القاعدة 
  .الوقت

تذكر أن اعتقاد التفرغ يف مستقبل األيام وهـم   ):١٩(القاعدة 
  .وسراب

  .د الوقتإياك وصحبة البطالني فهم دو ):٢٠(القاعدة 

فترة الشباب فرصة ذهبية ال تعوض للمشاريع اليت  ):٢١(القاعدة 
حتتاج إىل جهد عقلي كطلب العلم مثلًا، وتفويتها خسارة كـبرية؛ فمـاذا   
ينتظر طالب العلم ليحصل العلم؟ أعندما يكرب سنه، ويضعف جسمه، وتقل 

ه، ويضعف طاقته، وتكثر مسئولياته، وتزداد عالقاته واشتغاله، وينحين ظهر
  مسعه وبصره وحافظته؟

  .»ما وجدنا العمل إال وقت الشباب«: تقول حفصة بنت سريين
                              

  ).١٠٩ - ١٠٨(قيمة الزمن عند العلماء : انظر (١)

 



  

  ٤١  فن إدارة الوقت

إمنا تكمل العقول بترك الفضول؛ سواء الفضول يف  ):٢٢(القاعدة 
القول أو الفعل أو الزيادة أو الزينة أو األكل أو الشرب، فبهذا حتفظ وقتك 

  .الثمني

جيعل اإلنسان جزًء مـن   ساعة وساعة؛ فينبغي أن ):٢٣(القاعدة 
وقته للترويح عن نفسه ألن القلب إذا كلّ  عمي، وينبغي أن يكون الترويح 
بشيء مفيد كقراءة األدب والشعر والتاريخ والرياضة املفيدة كالسباحة؛ قال 

إين ألستجم قليب بالشيء من اللهو ليكون أقوى «: أبو الدرداء رضي اهللا عنه
  .»يل على احلق

ال ُتكره قلبك؛ فإن القلب إذا كلّ «: عود رضي اهللا عنهابن مس: وقال
هاتوا مـن  «: ، وكان الزهري ـ رمحه اهللا تعاىل ـ حيدث مث يقول  »عمي

  .»أحاديثكم، هاتوا من أشعاركم؛ فإن األذن حباجة وإن النفس محضة

وإذا كانت النفوس كبـاًرا تعبـت يف مرادهـا     ):٢٤(القاعدة 
الية ال تكفيهم األوقات املتاحة لتحقيق األجسام؛ فأصحاب الطموحات الع
  .طموحاهتم وتتعب أجسامهم منهم

  .من شغل نفسه بغري املهم ضيع املهم وفوت األهم ):٢٥(القاعدة 

مبعىن أن لكل وقت : لكل وقت ما ميلؤه من العمل ):٢٦(القاعدة 
  .واجباته؛ فإذا فعلت يف غري وقتها ضاعت

فاألعمال الذهنية مثلًـا  لكل عمل وقت يناسبه؛  ):٢٧(القاعدة 
  .حتتاج إىل أوقات صفاء ذهين، خبالف اجلهد العملي البدين

 



  
فن إدارة الوقت ٤٢  

  .)١(تمىنت تنال ما بقدر ما تتعىن ):٢٨(القاعدة 

اعلم أن للغد حوادث وأموًرا تلهيك عن عمـل   ):٢٩(القاعدة 
يومك، فال تسوف وال تؤخر عمل اليوم إىل الغد؛ هي كلمة حكيمة قاهلـا  

  .حني توىل واليتهطاهر بن احلسني 

الوقت ال ينتظر أحًدا فهو قطار عابر، إن ركبتـه   ):٣٠(القاعدة 
  .وإال تركك عاطلًا باطلًا

الوقت مورد مهم يستوي الناس يف امتالكه لكنهم  ):٣١(القاعدة 
خيتلفون يف تصريفه وقضائه، ويف إحصائية أجريت يف أمريكا على ألف مدير 

مدير لديه وقت كاف لعمل كل ما يتوقع ظهر فيها أن واحًدا من كل مائة 
منه يف وظيفته؛ وهذا يعين القدرة على استغالل الوقت، وعندما ُسئلوا عـن  

منهم أهنم حيتاجون إىل %  ١٠الوقت الذي يكفيهم للقيام بأعماهلم أجاب 
أهنـم  %  ٤٠من الوقت اإلمجايل زيادة على أوقـاهتم، وأجـاب   %  ١٠

  .أهنم حيتاجون إىل النصف%  ٥٠ حيتاجون إىل الربع يف حني أجاب

وهذا يعين أن قلة من الناس من حيسن االستفادة من هذا املورد املشترك 
  .حبيث يقضي فيه مجيع أعماله املهمة

كانت هذه » اعمل بطريقة أذكى ال مبشقة أكثر« ):٣٢(القاعدة 
ة العبارة هي الشعار الذي تبنته اجلمعية األمريكية لتقييم املهندسني كمحاول

منها للتمييز بني الشغل واالنشغال؛ فبعض الناس مشغول بغري شغل، فليست 
العربة بالشغل بل العربة بالقدرة على إدارة الوقت وعدم االنشغال إال باملهم، 

                              
  .سوانح وتأمالت يف قيمة الزمن، خلدون األحدب (١)

 



  

  ٤٣  فن إدارة الوقت

  .واستخدام قواعد إدارة الوقت يف قضاء الوقت

الناس الذين يكرهون ضياع أوقاهتم هم من لديهم  ):٣٣(القاعدة 
عمال ليفعلوهنا، خبالف البطالني الذين يتعمدون قتل الوقـت  الكثري من األ

  .وتضييعه

ال تستطيع أن تستفيد من وقـت إال إذا عرفـت    ):٣٤(القاعدة 
  .كيف كنت تقضي وقتك وهل كنت مصيًبا أو خمطئًا يف ذلك

  :حىت ندرك أمهية الوقت
لنفرض أن اإلنسان يعيش عمًرا افتراضًيا مدته سبعون سنة، فإذا ضـيع  

نسان مخس دقائق يومًيا فإن هذا يعين أنه أضاع من جمموع العمر كلـه  اإل
  .، وهذا اجلدول يوضح املسألة أكثر فأكثر)يوًما ٨٨(ثالثة أشهر تقريًبا 
  الوقت
  من اليوم

  جمموع الوقت
  من العمر االفتراضي

  النسبة املئوية

  % ٠.٣٥  ثالثة أشهر  مخس دقائق -
  % ٠.٧١  ستة أشهر  عشر دقائق -
  % ١.٤٢  سنة كاملة  عشرون دقيقة -

  % ٤.٢٨  ثالث سنوات  ساعة كاملة -
  % ٤٢.٨٥  ثالثون سنة  عشر ساعات -

مث إذا نظرت إىل جمموع األنشطة اليت تستهلك الوقت جتد أهنا كـثرية  
جًدا، وهي ـ وإن كان بعضها ضرورًيا ـ لكن بعضها اآلخر غري مفيـد    

  .وغري فعال

 



  
فن إدارة الوقت ٤٤  

  :وهذا يتضح يف اجلدول التايل
  

  نوع النشاط
ما 

  يستغرقه
 بالسنوات

النسبة 
  املئوية
  من العمر

  % ٣٢  ٢٣  ).مبعدل مثاين ساعات يومًيا(النوم  -
 % ٣٠.٧ ٢١.٥  .يومًيا) ٢.٥ – ٧من (العمل،  -

مبعدل ساعة ونصف (األكل والشرب  -
  % ٦.٤  ٤.٥  ).يومًيا

األعمال املعتادة واملراجعات احلكومية  -
 % ٢.١٤  ١.٥  ).مبعدل نصف ساعة(

مبعدل (األعمال املنزلية والرحالت والتنزه  -
 % ٤.٢٨  ٣  ).ساعة واحدة يومًيا

اللقاءات االجتماعية والودية بني األصدقاء  -
 % ٢.١٤  ١.٥  ).مبعدل نصف ساعة يومًيا(

 % ٢.١٤  ١.٥  ).مبعدل نصف ساعة يوميًا(التنقل من مكان آلخر  - 
 % ٢.١٤  ١.٥  ).اعة يومًيامبعدل نصف س(االتصاالت اهلاتفية  - 

  % ٨٧ سنـة ٦١  اجملمــــوع
سنوات ٩  الباقـــــي  ١٢.٢٥ 

%  

 



  

  ٤٥  فن إدارة الوقت

فإذا حذفت من ذلك فترة املراهقة وزمن الطفولة فكم يا ترى يبقى من 
  .الوقت للمشاريع الطموحة واألعمال الكبرية، واألهداف النبيلة

مـة  وال ننسى أن هذه التقديرات هي متوسط الوقت الذي يقضيه عا
الناس مع إمكانية أن يكون هناك إنسان يزيد على هذا املتوسط من الوقت 
املبذول لكل نشاط، كما أن هناك من ينقص من هذا ويكون شحيًحا بوقته 

  .إىل درجة االقتصار على أقل قدر ممكن مما يستحقه كل نشاط

 



  
فن إدارة الوقت ٤٦  

  :اختاًم
 أن يسر لنـا مـن أنـواع   : من نعمة اهللا عز وجل علينا حنن املسلمني

العبادات ما نستطيع به استثمار أوقاتنا واالستفادة منها يف أي وقـت، ويف  
أي حال، ويف أي مكان؛ من ذكر وتسبيح وصالة وصدقة وصـلة رحـم   
وغريها، أضف إىل ذلك النية الصاحلة اليت حتول العمل املباح إىل عمل صاحل 

نوع شاء كالنوم والرياضة وما أشبه ذلك؛ فاملسلم يتعبد هللا جل وعال بأي 
فيها، فإذا ملّ من نوع انتقل إىل نوع آخر، واختار منها ما يناسب حالـه  

  .ومكانه ووقته

ولعله من املناسب ـ إمتاًما للفائدة وتكميلًا للمقصود ـ وضع برنامج   
تفصيلي لطالب العلم يكون له عوًنا على اختيار ما يدرسه يف خمتلف فروع 

  :لك يف امللحق اآليتالعلم الشرعي ولوازمه، فإليكم بيان ذ
*     *     *  

 



  

  ٤٧  فن إدارة الوقت

  الربنامج التفصيلي
  لطالب العلم

احلمد هللا الذي علم بالقلم، والصالة والسالم على من أويت جوامـع  
فهذا منهج مقترح لطلب العلم ضمنته أشهر الكتـب  : ؛ أما بعدالكلم 

  .واملتون يف العلوم الشرعية والعلوم املساعدة

  :رئيسني وقد قسم املنهج إىل قسمني
  .منهج القراءة :األول

  .حفظ املتون العلمية :الثاين

ويف كل قسم منهما ذكرت الكتب املقترحة يف كل فرع من فـروع  
  :العلم الشرعي مقسمة إىل ثالثة مستويات أو على األقل مستويني

  .للمتقدمني) جـ(  .للمتوسطني) ب(  .للمبتدئني) أ(

صيل العلم الشـرعي كمـا   نسأل اهللا التوفيق والسداد لكل من رام حت
  .نسأله اإلخالص يف ذلك كله
  منهج القراءة: أوال

  :العقيدة -١
  :املستوى األول -أ
 .كتاب التوحيد للشيخ حممد بن عبد الوهاب )١(

 .كشف الشبهات للشيخ حممد بن عبد الوهاب )٢(

 



  
فن إدارة الوقت ٤٨  

  .األصول الثالثة للشيخ حممد بن عبد الوهاب )٣(

  :املستوى الثاين -ب
 .خ عبد الرمحن بن حسنقرة عيون املوحدين للشي )١(

 .إبطال التنديد للشيخ محد بن عتيق )٢(

  .العقدية الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية )٣(

  :املستوى الثالث -ج
 .فتح اجمليد للشيخ عبد الرمحن بن حسن )١(

 .تيسري العزيز احلميد للشيخ سليمان بن عبد اهللا )٢(

 .الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية للشيخ زيد الفياض )٣(

 .لقبول للشيخ حافظ احلكميمعارج ا )٤(

 .شرح ابن أيب العز للطحاوية )٥(

 .منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم ابن تيمية )٦(

 .خمتصر الصواعق البن القيم )٧(

 .لوامع األنواع البهية للسفاريين )٨(

  .التدمرية لشيخ اإلسالم ابن تيمية )٩(

  :التفسري -٢
  :املستوى األول -أ
 .زبدة التفسري لألشقر )١(

 



  

  ٤٩  فن إدارة الوقت

  .فكلمات القرآن ملخلو )٢(

  :املستوى الثاين -ب
 .أيسر التفاسري للجزائري )١(

  .تفسري السعدي )٢(

  :املستوى الثالث -ج
 .تفسري ابن كثري )١(

 .تفسري القرطيب )٢(

 .فتح القدير للشوكاين )٣(

  .زاد املسري البن اجلوزي )٤(

  :احلديث -٣
  :املستوى األول -أ
 .رياض الصاحلني للنووي )١(

 .الترغيب والترهيب للمنذري )٢(

 .خمتصر البخاري للزبيدي )٣(

 .تصر مسلم للمنذريخم )٤(

  .أو خمتصر مسلم للقرطيب )٥(

  :املستوى الثاين -ب
 .طرح التثريب للعراقي )١(

 



  
فن إدارة الوقت ٥٠  

بلوغ املرام البن حجر مع أحد شروحه مثل سـبل السـالم    )٢(
  .للصنعاين

  :املستوى الثالث -ج
 .فتح الباري البن حجر )١(

 .شرح النووي على صحيح مسلم )٢(

 .عون املعبود لشمس احلق العظيم آبادي )٣(

 .عبد الربالتمهيد البن  )٤(

 .عارضة األحوذي البن العريب )٥(

 .نيل األوطار للشوكاين )٦(

  .شرح السنة للبغوي )٧(

  :الفقه -٤
  :كتب احلنابلة -أ
  :املستوى األول) ١(
 الروض املربع للبهويت. 

 منار السبيل البن ضويان. 

 العدة شرح العمدة للبهاء املقدسي. 

 املقنع البن قدامة.  

  :املستوى الثاين) ٢(

 



  

  ٥١  فن إدارة الوقت

 هويتكشاف القناع للب. 

 شرح منتهى اإلرادات للبهويت. 

 مطالب أويل النهى للرحيباين. 

 الفروع البن مفلح. 

 االنتصار أليب اخلطاب.  

  :املستوى الثالث) ٣(
 املغين البن قدامة. 

 اإلنصاف للمرداوي. 

 املبدع البن مفلح. 

 شرح الزركشي. 

 الشرح الكبري لشمس الدين ابن قدامة.  

  :كتب الشافعية -ب
  :ولاملستوى األ) ١(
 اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع للخطيب الشربيين. 

 حتفة احلبيب للبجريمي.  

  :املستوى الثاين) ٢(
 حاشية قليويب وعمرية. 

 زاد احملتاج للكوهجي. 

 



  
فن إدارة الوقت ٥٢  

 أسىن املطالب لزكريا األنصاري. 

 حاشية اجلمل.  

  :املستوى الثالث) ٣(
 األم للشافعي. 

 هناية احملتاج للرملي. 

  اهليتميحتفة احملتاج البن حجر. 

 مغين احملتاج للشربيين. 

 احلاوي للماوردي. 

 روضة الطالبني للنووي. 

 اجملموع للنووي.  

  :كتب احلنفية -ج
  :املستوى األول) ١(
 دينحتفة الفقهاء للسمرق. 

 االختيار البن مودود. 

 اهلداية للمرغناين.  

  :املستوى الثاين) ٢(
 حاشية ابن عابدين. 

 شرح فتح القدير البن اهلمام. 

 



  

  ٥٣  فن إدارة الوقت

 الصنائع للكاساين بدائع. 

 البناية للعيين. 

 املبسوط للسرخسي. 

 تبيني احلقائق للزيلعي. 

 البحر الرائق البن جنيم.  

  :كتب املالكية -د
  :املستوى األول) ١(
 خمتصر خليل. 

 رسالة ابن أيب زيد. 

 منت ابن عاشر.  

  :املستوى الثاين) ٢(
 اإلشراف للقاضي عبد الوهاب. 

 منح اجلليل لعليش. 

 ي على خليلحاشية اخلرش. 

 حاشية الدسوقي. 

 التلقني للقاضي عبد الوهاب. 

 الكايف أليب عمر ابن عبد الرب.  

  :املستوى الثالث) ٣(

 



  
فن إدارة الوقت ٥٤  

 بداية اجملتهد البن رشد. 

 املدونة لسحنون. 

 الذخرية للقرايف. 

 املعيار للونشريسي. 

 البيان والتحصيل البن رشد.  

  :مصطلح احلديث) ٤(
  :املستوى األول -أ
  .حد شروحهاالبيقونية مع أ )١(

  :املستوى الثاين -ب
 .النخبة البن حجر مع شروحها )١(

  .املوقظة للذهيب )٢(

  :املستوى الثالث -ج
 .فتح املغيث للسخاوي )١(

 .شرح علل الترمذي )٢(

 .التقييد واإليضاح للعراقي )٣(

 .علوم احلديث البن كثري )٤(

 .توضيح األفكار للصنعاين )٥(

  .النكت على ابن الصالح البن حجر )٦(

 



  

  ٥٥  فن إدارة الوقت

  :أصول الفقه -٦
  :وى األولاملست -أ
الورقات للجويين مع أحد شروحها مثل قرة العـني شـرح    )١(

 .ورقات إمام احلرمني

  .األجنم الزاهرات للمارديين )٢(

  :املستوى الثاين -ب
 .مذكرة الشنقيطي )١(

املسائل املشتركة بني أصول الفقه وأصـول الـدين حملمـد     )٢(
 .العروسي

  .الثبات والشمول يف الشريعة اإلسالمية للسفياين )٣(

  :الثالثاملستوى  -ج
 .شرح خمتصر الروضة للطويف )١(

 .اإلحكام لآلمدي )٢(

 .املستصفى للغزايل )٣(

 .اإلحكام البن حزم )٤(

 .العدة أليب يعلى )٥(

 .التمهيد أليب اخلطاب )٦(

 .شرح الكوكب املنري البن النجار )٧(

 



  
فن إدارة الوقت ٥٦  

 .املسودة آلل تيمية )٨(

 .املوافقات للشاطيب )٩(

 .الربهان للجويين )١٠(

 .شرح اللمع للشريازي )١١(

 .نفائس األصول للقرايف )١٢(

  .احمليط للزركشي البحر )١٣(

  :القواعد الفقهية -٧
  :املستوى األول -أ
 .شرح منظومة السعدي يف القواعد )١(

  .القواعد واألصول اجلامعة للسعدي )٢(

  :املستوى الثاين -ب
 .القواعد الكلية للبورنو )١(

  .القواعد النورانية البن تيمية )٢(

  :املستوى الثالث -ج
 .موسوعة القواعد الفقهية للبورنو )١(

 .ر للسيوطياألشباه والنظائ )٢(

 .القواعد البن رجب )٣(

 .األشباه والنظائر البن الوكيل )٤(

 



  

  ٥٧  فن إدارة الوقت

 .طريق الوصول للسعدي )٥(

  .األشباه والنظائر البن جنيم )٦(

  :ختريج الفروع على األصول -٨
  :املستوى األول -أ
  .مفتاح الوصول للتلمساين )١(

  :املستوى الثاين -ب
 .القواعد والفوائد األصولية البن اللحام )١(

 .ول للزجناينختريج الفروع على األص )٢(

أثر االختالف يف القواعد األصـولية يف اخـتالف الفقهـاء     )٣(
 .ملصطفى اخلن

 .التمهيد لألسنوي )٤(

رسـالة  [ختريج الفروع على األصـول لعثمـان شوشـان     )٥(
  ].ماجستري

  :التاريخ -٩
  :املستوى األول -أ
  .التاريخ اإلسالمي حممود شاكر )١(

  :املستوى الثاين -ب
 .البداية والنهاية البن كثري )١(

 



  
فن إدارة الوقت ٥٨  

  .كامل البن األثريال )٢(

  :السرية -١٠
 .هتذيب السرية لعبد السالم هارون )١(

  .الرحيق املختوم للمباركفوري )٢(

  :املستوى الثاين -ب
 .السرية النبوية البن هشام )١(

  .السرية النبوية الصحيحة للعمري )٢(

  :النحو -١١
  :املستوى األول -أ
  .األجرومية مع شروحها )١(

  :املستوى الثاين -ب
  .قطر الندى البن هشام )١(

  :املستوى الثالث -ج
 .شرح ابن عقيل )١(

  .أوضح املسالك البن هشام )٢(

  :علوم القرآن -١٢
  :املستوى األول -أ
 ).٢ - ١(مناهل العرفان للزرقاين  )١(

 



  

  ٥٩  فن إدارة الوقت

  .التحبري للسيوطي )٢(

  :املستوى الثاين -ب
 ).٤ – ١(الربهان للزركشي  )١(

 .اإلتقان للسيوطي )٢(

  .التبيان يف أقسام القرآن البن القيم )٣(
  

  ن العلميةحفظ املتو: اثانًي
  :ضوابط الختيار املتون

 .متكن املؤلف من الفن -١

 .سهولة النظم -٢

العروض ـ النحـو والصـرف ـ السـبك      (قوة النظم يف اللغة  -٣
 ).والترابط بني األبيات

 .شهرة املؤلف -٤

 .شهرة النظم يف بابه -٥

 .توفر الشروح -٦

  .خدمة املنت من ناحية الطباعة واإلخراج السليم من األخطاء -٧

  :على احلفظ األسباب املعينة
 َواتَّقُوا اللََّه َوُيَعلُِّمكُـُم اللَّـهُ  : طاعة اهللا عز وجل وتقـواه  -١

 



  
فن إدارة الوقت ٦٠  

 ].٢٨٢: البقرة[

 .تكرار احملفوظ -٢

 .اختيار األوقات املناسبة؛ وأنسبها ما كان بعد نوم -٣

 .جتنب اجللوس عند املشغالت -٤

االطمئنان النفسي له دور مهم يف احلفظ؛ ولذا خيتـار اإلنسـان    -٥
  .يكون فيها مطمئن النفس، صايف الذهن األوقات اليت

  :معوقات احلفظ
 .املعاصي -١

كثرة اهلموم؛ ولذا ينصح طالب العلم بعدم مباشرة العمل التجاري  -٢
 .وحنوه بنفسه

كثرة النظر للصور عموًما، وخاصة الصور اليت ال تنسى بسـهولة   -٣
  .مثل النظر للمصلوب

  :)١(مناذج ألهم املتون العلمية 
  :العقيدة -١
  :ستوى األولامل -أ
 .كتاب التوحيد للشيخ حممد بن عبد الوهاب )١(

                              
ة إىل ثالثة مستويات أيًضا، وكل مستوى منها فيه عدة وقد قسمت املتون املقترح (١)

  .خيارات ينتقي الطالب منها ما يناسبه

 



  

  ٦١  فن إدارة الوقت

 .بلغة الراوي: الطحاوية ونظمها )٢(

 .)١()بيًتا ٢١١(السفارينية  )٣(

 .سلم الوصول للحكمي )٤(

  .حملمد سامل) ١٠٠(نظم العقائد  )٥(

  :املستوى الثاين -ب
 .العقيدة الواسطية البن تيمية )١(

  ).بيًتا ٣٥٠(اجلوهرة الفريدة للحكمي  )٢(

  :الثاملستوى الث -ج
 ).بيًتا ٥٥٤٧(النونية البن القيم  )١(

  ).بيت ١٥٠٠(خمتارات ابن سحمان من النونية  )٢(

  :احلديث -٢
  :املستوى األول -أ
  .األربعون النووية )١(

  :املستوى الثاين -ب
 .بلوغ املرام البن حجر )١(

  .عمدة األحكام للضياء املقدسي )٢(

                              
  .مع االستفادة من املالحظات اليت على النظم املوجودة حباشية لوامع األنوار (١)

 



  
فن إدارة الوقت ٦٢  

  :املستوى الثالث -ج
 .خمتصر البخاري للزبيدي )١(

  .خمتصر مسلم للمنذري )٢(

  :الفقه -٣
  :مذهب احلنابلة -أ
  :املستوى األول) ١(
  بيت ٤٠٠(منظومة السعدي.(  

  :املستوى الثاين) ٢(
 منت الزاد أو نظمه للمزيين أو نظم ابن عتيق. 

 أو العمدة للموفق. 

 أو دليل الطالب للشيخ مرعي. 

 ألفية املفردات للعمري. 

  بيت ١٠٠٠٠(عقد الفرائد البن عبد القوي.(  

  :الكيةمذهب امل -ب
  :املستوى األول) ١(
 منت ابن عاشر أو نظمه. 

 نظم مقدمة ابن رشد للرقعي. 

 منظومة القرطيب يف العبادات. 

 



  

  ٦٣  فن إدارة الوقت

 الرسالة البن أيب زيد أو نظمها.  

  :املستوى الثاين) ٢(
 خمتصر خليل. 

  بيت ١٠٠٠٠(أو نظمه للمامي.( 

  بيت ١٣٠٠٠(أو نظمه حملمد سامل الشنقيطي.( 

  :مذهب الشافعية -ج
  :املستوى األول) ١(
 منت الزبد أو نظمه. 

 منت أيب شجاع. 

 منت التنبيه للشريازي.  

  :املستوى الثاين) ٢(
  بيت ٢٠٠٠(نظم العمريطي يف الفقه الشافعي.(  

  :مذهب احلنفية -د
 منت القدوري. 

 بداية املبتدي.  

  :القواعد الفقهية -٤
  :املستوى األول -أ
  ).بيًتا ٤٩(منظومة السعدي  )١(

 



  
فن إدارة الوقت ٦٤  

  :يناملستوى الثا -ب
 ).بيًتا ٣٥٠(نظم أيب بكر األهدل  )١(

  ).بيًتا ٣٥٠(نظم حممد املامي  )٢(

  :أصول الفقه -٥
  :املستوى األول -أ
 .الورقات للجويين )١(

 ).بيًتا ٢١١(أو نظمها للعمريطي  )٢(

  ).بيًتا ١٢٠(منت السلم يف املقدمات املنطقية  )٣(

  :املستوى الثاين -ب
 .مجع اجلوامع البن السبكي )١(

 .البلبل للطويف )٢(

 .ملنتهى البن احلاجبخمتصر ا )٣(

 ).بيًتا ١٤٥٠(الكوكب الساطع للسيوطي  )٤(

 .أو ألفية مراقي السعود )٥(

 .أو ألفية الربماوي )٦(

 .ألمحد ولد املرابط) بيت ١٠٠٠(أو نظم روضة الناظر  )٧(

 .أو نظم تنقيح الفصول )٨(

 ).بيت ٣٠٠٠(أو نظم املوافقات  )٩(

 



  

  ٦٥  فن إدارة الوقت

  .نظم مجع اجلوامع لعبد اهللا بن حمفوظ )١٠(

  :مصطلح احلديث -٦
  :ستوى األولامل -أ
  ).بيتا٣٥(البيقونية  )١(

  :املستوى الثاين -ب
 ).بيت ٢٠٠(النخبة البن حجر أو نظمها للصنعاين  )١(

  .إلبراهيم العلوي الشنقيطي) بيًتا ٣٥٠(خمتصر ألفية العراقي  )٢(

  :املستوى الثالث -ج
 .ألفية العراقي )١(

  .ألفية السيوطي )٢(

  :النحو -٧
  :املستوى األول -أ
 .طياآلجرومية أو نظمها للعمري )١(

 ).بيًتا ٦٠(منظومة العطار  )٢(

  ).بيًتا ٥٠(منظومة الشرباوي  )٣(

  :املستوى الثاين -ب
 .ملحة اإلعراب للحريري )١(

  ).بيًتا ١١٥(المية األفعال البن مالك  )٢(

 



  
فن إدارة الوقت ٦٦  

  :املستوى الثالث -ج
 .ألفية ابن مالك )١(

 .ألفية السيوطي )٢(

 .جامع ابن بونة )٣(

  .الكافية الشافية البن مالك )٤(

  :التجويد -٨
 ).٤٦(مزوري حتفة األطفال للج )١(

 ).بيًتا ٢٧(القول املألوف يف خمارج احلروف للبسيوين  )٢(

 ).بيًتا ٤١(هداية الصبيان يف جتويد القرآن البن نبهان  )٣(

 ).بيًتا ٥١(قصيدة اخلاقاين يف التجويد  )٤(

  ).بيًتا ٦٤(قصيدة السخاوي  )٥(

  :املستوى الثاين -ب
  ).بيت ١٠٠(اجلزرية البن اجلزري  )١(

  :القراءات -٩
  :ولاملستوى األ -أ
  .نظم مقرأ نافع )١(

  :املستوى الثاين -ب
 ).بيًتا ١١٧٣(الشاطبية يف القراءات السبع للشاطيب  )١(

 



  

  ٦٧  فن إدارة الوقت

  ).بيت ٣٠٠حنو (الدرة تكملة الشاطبية يف القراءات العشر  )٢(

  :املستوى الثالث -ج
 ).بيت ١٠٠٠(اجلزرية يف القراءات الشعر البن اجلزري  )١(

  .نظم مفردات القرآن ـ مفردات القراء العشرة ـ )٢(

  :البالغة-١٠
  :املستوى األول -أ
 ).بيًتا ٤٠(منظومة السجاعي  )١(

 ).بيًتا ٦٠(منظومة الطبالوي  )٢(

 ).بيت ١٠٠(مائة املعاين والبيان البن الشحنة  )٣(

 ).١٣٠(ملحة البيان للمرصفي  )٤(

  ).٥٠(حسن اجملاز للمزين  )٥(

  :املستوى الثاين -ب
 ).بيًتا ٢٨٠(اجلوهر املكنون لألخضري  )١(

  .قيطينور األقاح للعلوي الشن )٢(

  :املستوى الثالث -ج
  .ألفية السيوطي )١(

  :العروض -١١
 ).بيت ١٠٠(منظومة الصبان   -أ 

 



  
فن إدارة الوقت ٦٨  

  ).بيًتا ١٢٠(نظم الرامزة للخزرجي   -ب 

  :الفرائض -١٢
  :املستوى األول -أ
 ).بيًتا ١٧٤(الرحبية للرحيب  )١(

  ).بيًتا ٢٥٠حنو (خالصة الفرائض للفىت  )٢(

ون أوقـاهتم يف  وختاًما نسأل اهللا عز وجل أن جيعلنا من الذين يستثمر
طاعته، وأن يشغلنا بذكره، وأن ميتعنا بطول العمر وحسن العمل مع حسن 

  . اخلامتة، واهللا تعاىل أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد
*     *     *  
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