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بررسی مسؤلیت های مسلمان دررابطه به وقت در اسالم
پوهندوی محمد ایوب اواب
خالصه
وقت نفیس ترین و گرانبهاترین چیزي اسزت کزن انسزان دارد يیزرا وقزت زرل هزر رم ز و هزر
تالش و هر چیي است کن انسان بن دست م آورد بنابراین  ،وقت برا افراد و جامعن سزرماین
حقیق است.اريش وقت اي آن جا دانستن م شود کن خداوند در قرآن کریم سوره یز را بزن نزام
العصر (وقت یا يمان) فرو فرستاده و در جاهای متعدد قرآن برا بیان اهمیت آن بن وقزت سزوگند
یاد کرده است و در احادیث نیي رسولهللا ص هللا ر ین وس م اهمیت وقت را بیان نموده تاجای کن
در روي قیامت ايرمر انسان بن طور رموم و اي جوان او بن طور خاص پرسزیده م شزود کزن در
چززن راهز سززپر شززده اسززت وایززن موعززو نیايبززن پززووش وتحقیز دارد وموعززو ایززن تحقیز
راتشکیل داده است .این مقالن جهت دریافت ویوه گی های وقت بزن روش توصزیفی کتابخانزن آمزاده
شده است .تا درنتیجن وقت کن مهمترین چیي در يندگ انسان است و اي اريش واالی برخزوردار
است ايآن درهمن ررصن های يندگی استفاده بهینن نمائیم وآن را بهدر نسزايیم .مقالزن هز ا بابیزان،
نتیجن گیری وپیشنهادات و کرمأخ پایان یافتن است.
واژه های کلیدی :وقت ،ویوه گی های وقت ،اريش وقت ،سوگند ،کن درقرآن بن وقت یاد شده
مقدمه
قرآن کریم وسنت نبوی ايجنبن ها وجهات متعدد وبصورت های گوناگونی توجن ورنایت بن وقزت
نموده وآن را مورد رنایت قرارد داده اند ايجم ن اهمیت وقزت وبيرگزی نعمزت خداونزد در آن ران
بیان کرده اند  ،تاآنجا کن قرآن ايمنت اريانی داشتن وقت وبیان ر مت وفعل خزدای برانسزان بزا
س َّخ َر لَ ُك ُم ال َّ
س َّخ َر لَ ُكُ ُم اللَّ ْیُ َ
س َوا ْلقَ َم َر دَائِبَی ِْن َو َ
ارطای آن سخن می گوید وچنین می فرماید َ ( :و َ
ش ْم َ
َ
ْ
َّ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ار)
سُُ َ ْلت ُ ُموهُ َوُِّ ْن تَُُْدوا نِ ْْ َمُتَ َّ ِ
ه إ تُحْ ُ
اْلن َ
ار َوآت َُا ُك ْم ِمُ ْن ُكُ ِ َمُا َ
َوالنَّ َهُ َ
سُانَ لللُو فم َك ُ ف
صُوها ُِّنَّ ِ
(:1ابراهیم .)34-33
ودرخدمت شماقرار داد خورشید وماه تا هردو همیشزن درمزدارخود درگزردش باشزند وبزن نفز شزما
ودرخدمت قرارداد شب و روي را تا در شب بیاسائید ودر روي بن کار کسب بپردايید وبن شزما داد
ايهمن آنچن اياو خواستید هرچن صالح شما درآن بود واگربخواهید نعمت هزای خزدا را برشزمارید
نتوانید شمردن  .جهانی بن ابزن ر مزت بزرای مخ زوقی عزعیل کزن آدمزی باشزد آفریزد ودرخزدمت
ار ِخ ْل َُرَ ِل َمُ ْن َ َ َرا َد َ َ ْن َیُجَّك ََّر ََ ْو َ َ َرا َد
اوقرارداد .وبايهم می فرامایزدَ ( :و ُهُ َو الَُّجِع ل ََُْ َ اللَّ ْیُ َ َوالنَّ َهُ َ
ُورا)( :1فرقان .)62
ُ
شك َ
اوکسززی اسززت کززن شززب روي را جانشززین یکززدیبر قززرار داد بززرای آنانیکززن بخواهنززد مت کرشززوند
ویاشکرگ اری کنند .
یعنی شب را جانشین روي وبدنبال آن قرارداده و روي را جاشزین شزب وبزدنبال آن قزرارداده اسزت
پس هرکس کارکردن دریکی ايآن دو را اي دست بدهد می کوشد آن را در دیبزری جبزران نمایزد.
وبرای نشان دادن اهمیت وقت وبیان آن خداوند درآغزاي سزوره هزای مکزی بزن اجزيای معنزی ايآن
سوگند یاد کرده است مانند( :لیل) روي (نهاي) بامداد (فجر) وچاشت (عحی) ورصزر همزان گونزن
کن می فرماید( :واللی اجایغشی والنهار اجا تللی ) سوگند بن شب درآن هنبام کن جهان را بپوشاند
وسوگند بن يوي هنبامی کن تج ی کند وآشکار و اهر گردد.
بدیهی است کن مفسران ومس مانان برا این باورند کن هرگاه خداوند بچیيی ايآفریزده هزایش سزوگند
یاد می کند بدان جهت است کن ان ار وتوجن بندگان خود را بدان ج ب کند وآنان را متوجن بيرگی
مناف وآثارآن گرداند.
سنت نبزوی صز ی هللا ر یزن سز م نیزي براهمیزت وقزت واريش آن تاکیزد مزی کنزد ومسز لیت انسزان
دربرابر يمان و وقت وبايخواست ايآن ،درپیشباه خداوند ودر روي رسزتاخیي را مقزرر مزی کنزد
سُ َ َ ع َْن ََ ْربَ ِع
ت َ ُزو ُ قَ ِد َما َ
ع ْب ٍد یَ ْو َم ا ْل ِقیَا َم ِر َحتَّى یُ ْ
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پیشینه تاریخی موضوع
درمورد اريش وقت دراسالم آثاری نوشتن شده است اما
اهمیت موعو نیاي تحقی بیشتر را می نماید بنا براین
خواستم مقالن ای دراین مورد تحریرنمایم تا باشد نیايمندی
کسانیکن بن این موعو رالقمندی دارند مرفو گردد
ايآثاریکن درمورد تحریرگردیده است کتاب (اريش وقت
دراسالم) است کن بن يبان رربی نوشتن شده است ودرنو
خویش یک کتاب اريشمند وخواندنی است اما جوانب مخت ل
موعو بن تحقیقات بیشتر نیايدارد ودراین مقالن بررسی می
گردد.
اهداف تحقیق
این مقالن کن درمورد بررسی وقت دراسالم تحریرگردیده است
درپی تحق اهدال یل هستم:
 -1شناخت دیدگاه اسالم درمورد اريش وقت دراسالم.
 -2شناخت ویوه گی های وقت
روش تحقیق
روش تحقی این مقالن توصیفی کتابخانن یی است درنبارش آن
ايکتب معتبرر می استفاده نموده ام موعورات را بادالیل آن اي
قرآ ن واحادیث نبوی مورد بحث وبررسی قرا رداده ام.
خصایص و ویژگی های وقت
وقت ايخود ویوه گیهای داردکن بدان شناختن می شود وبدون
شناخت آنها دانستن اريش وقت واستفاده درست ايآن دشوار
است ووقت گران بها وسرماین حیات بن هدرخواهد رفت وانسان
خسران خواهد دید بر ما واجب است کن این ویوگی ها را بن
درستی دریابیم و متوجن آنها باشیم و در پرتو این ویوگی ها با
وقت و يمان بر خورد کنیم ايجم ن :
سرعت انقضا و سپری شدن وقت :وقت چون ابر بن سررت
می گ رد و چون بادتندی روان است خواه وقت شادی وخوشی
باشد ویا وقت ويمان اندوه ودرویشی وپریشان حالی اگرچن
صاحب وقت چنان می پند دارد ک ایام واوقات شادی وخوشی
باسررت بیشتری ايایام واوقات غم وانده می گ رد واوقات
ناراحتی ونبرانی بکندی وسنبنی سپری می شود ولی این
درحقیقت چنین نیست واین پندارشخص است .وبن هنبام مرگ
سالها ودهن هایی کن انسان درآن يیستن است بهم می آیند وتنگ
می شوند توگوئی کن لح اتی بوده اند کن چون برق جان تند
وسری گ شتن اند.
اينوح ر ین السالم حکایت می کنندکن بعدايگشت بیش
ايیکهيارسال پیش ايطوفان وبعد ايآن درآن يیستن بود وفرشتن
مرگ وم ک الموت نيد وی آمد تابوی ارالم کند کن اجل وی
فرا رسیده است وباید جان وی را ببیرد  ،پس ايوی سوال
کرد :ای کسیکن بیش ايهمن انبیاء ينده گی کرده ای دنیا را

تالائیکه درسؤا اصلی ومهم ازچهار سؤا وپرسش اساسی
که در روزقیامت متوله هرمکل ی خواهدشد بسوا از وقت
اختصاص داردَ ( :إ
ْ
َ
َ
؟وع َْن َما ِل ِه
ع ُم ُر ِه فِی َما َفنَاهُ؟ َوع َْن َ
ِخصَا ٍ  :ع َْن ُ
شبَابِ ِه فِی َما َب َْالهُ َ
ع ِلم ِه َماجَا ع َِم َ فِی ِه)(.)6:6
ع ْن َ
سبَهُ َوفِی َما ََ ْن َقَهُ؟ َو َ
ِم ْن َ َ ْینَ ا ْكتَ َ
در روي رستاخیي هرگيگامهای بنده خدا ايمیدان محاسبن تکان
نمی خورد تا اینکن اورا ايچهار خص ت س ال کنند :اول اینکن
رمر واوقات يندگی خودرا در چن چیيی فناکرده ودوم
ايجوانیش کن در چن راهی بن پیری رسانیده وسوم ايمالش کن
آن را ايکجا وايچن راهی بدست آورده است ودرچن راهی وچن
گونن آن را خرچ کرده است وچهارم اير م ودانشش کن باآن چن
کاری کرده است.
سا َق ْب َ
همچنان پیغمبرص ی هللا ر ین وس م فرموده اند( :ا ْغتَنِ ْم َخ ْم َ
َخ ْم ٍسَ :
سقَ ِمكَ َ ،و ِغنَاكَ قَ ْب َ
شبَابَكَ قَ ْب َ ِه َر ِمكَ َ ،و ِص َّحت َكَ قَ ْب َ َ
فَ ْق ِركَ َ ،وفَ َرا َ
ش ْغ ِلكَ َ ،و َحیَات َكَ قَ ْب َ َم ْوتِكَ )(.):2
غكَ قَ ْب َ ُ
پنج چیيرا پیش ايپنج غنیمت دان جوانیت را پیش ايپیریت
تندرسیت را پیش ايبیماریت وبینايیت را پیش ايفقرت واوقات
فراغتت را پیش اياشتغالت ويندگیت را پیش ايمرگت.
همچنین انسان بطورک ی درباره رمرش خصوصا درباره
جوانیش مورد سوال وبايخواست قرارمی گیرد وجوانی خود
جيئی است ايرمرويندگی ولیکن دورۀ جوانی باتوجن بن اینکن
سن يندگی جوشان وسرشارايريم واندیشن ناف ومرح ن ودوره
قدرت ونیرومندی بین دوععل وسستی (کودکی وپیری ) است
داری اريش ویوه وممتايی می باشد همانبونن کن خداند
ف ث ُ َّم َلَْ َ ِم ْن بَ ْْ ِد َ
هُ الَّجِع َخلَقَ ُك ْم ِم ْن َ
ف
ض ْْ ٍ
ض ْْ ٍ
فرموده استَّ ( :
قُ َّوةَ ث ُ َّم َل َْ َ ِم ْن بَ ْْ ِد قُ َّو ٍة َ
ش ْیبَرَ) (:1روم.)54:
ض ْْ َا َو َ
خداوند همان کسی است کن شما را ايچیيی سراپاععل سستی
آفریده است وسپس بعد اياین ععل وناتوانی قوت وقدرت
بخشیده است وآنباه ععل وپیری را جاگيین این قوت وقدرت
بخشیده است وآنباه ععل وپیری را جاگيین این قوت وقدرت
ساختن است آخرهرچن کن خداوند بخواهد می آفریند.
اینها همن بیانبر اريش و اهمیت وقت است کن بن طور
مختصر و فشرده بیان شد؛ پس حال بر ما است تا اي وقت
خویش بن طور درست در قالب یک برنامن ریيی دقی استفاده
بهینن نماییم.
اهمیت موعو  :مهمترین چیي در يندگی انسان کن اي اريش
واالیی برخوردار است ،وقت میباشد؛ کن در واق شیرايه
حیات ما را تشکیل میدهد اريش وقت اي آن جا دانستن میشود
کن خداوند در قرآن کریم سورهیی را بن نام العصر « وقت یا
يمان» فرو فرستاده و در جاهای دیبری اي قرآن ،بن برهن
هایی اي يمان اشاراتی داشتن است و در جای جای قرآن برای
بیان اهمیت آن  ،بن آن قسم یاد کرده است.
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يمان ،راه ها

قابل توجن داده شده است :شناخت آفت ها
مباريه با آفات يمان.
حسن بصر رحمة هللا ر ین گفتن است( :ای فريند آدم تو
جيءمجمورن ای اي ایام نیستی پس هر گاه رويی گ شت
بععی و برخی اي تو گ شتن است!) (.)23 :7انسان يمانی قدر
وقت را می داند کن بدان دسترسی ندارد مانند سارات و لح ن
ای کن اج ش فرا می رسد یا آن هنبام در آخرت کن جيای
ارمال را می دهند آريوی یک لح ن رمر می کند برای جبران
گ شتن ولی هیهات هیهات.)27 :7( .
کسانی کن با مشغول کردن خود بن کارهای بیهوده می گویند ما
می خواهیم وقت کشی کنیم ! و این بیچارگان بینوا نمی دانند کن
هر کس وقت خود را بکشد بن حقیقت خویشتن را کشتن و نفس
و يندگی خویش را اي میان برده است و این خود کشی تدریجی
است.
مسؤلیت مسلمان در قبا وقت :اولین و مهمترین و یفن ی
انسان مس مان در برابر وقت خویش آن است کن آن را حف
کرده و مراقب و موا ب آن باشد ،باید بیشتر اي مال اي وقت
مراقبت کرد يیرا مال دوباره بن دست می آید ولی وقت
بايگشت ندارد  .باید اي آن در مواردی کن بن سود سعادت خود
و رشد و ترقی روحی و مادی آن باشد صرل کند و اي آن بهره
گیرد(.هر گاه رويی اي رمرم بب رد واي آن هدایتی برای خود
کسب نکرده و در آن رم ی بن دست نیاورده باشم آن روي اي
رمرمن بن شمار نمی رود  .کسی کن رمر و اوقات يندگی خود
را بیهوده ت ل کند و بن پوچی گ راند  ،بن تحقی او ح يمان
خویش را بن جا نیاورده و بن خویشتن ستم وجورکرده
است.)29 :7().
است ادهی درست از وقت  :یکی اي شاخصن های مهم و اص ی
يندگی رالی  ،بن بهتر مدیریت نمودن يمان و فرصتها بر
میگردد .بن طور اساسی کسانی کن در يندگی خود حرفی برای
گفتن دارند و توانستناند بن موفقیت های قابل توجهی دست یابند،
اي فرصتهای خود بن نحو مط وب استفاده نمودهاند .بدین ر ت
است کن بن گفتن بسیاری اي بيرگان ،در نيد اصحاب حقیقت،
فوت يمان و فرصت  ،اي فوت شدن روح و جان سختتر
است؛ چرا کن فوت روح ،سبب جدایی اي خ است و فوت
فرصت  ،جدایی اي ح میباشد .ل ا اريش هر نعمتی آن گاه بر
انسان آشکار میشود کن اي دست برود .غنیمت شمردن فرصت
 ،بن خصوص فرصت رمر ،سفارش حعرت ح  ،و وصیت
انبیا الهی است ،در این فرصت است کن میتوان سیئات را
تبدیل بن حسنات کرد ،و يیبایی را بن جای يشتی نشاند و نور
کار مثبتی
را جانشین مت نمود .اگر فرصت اي دست برود و ِ
انجام نبیرد و پیک مرگ اي جانب خدا برسد و چراغ رمر بن
لح نی خاموشی وصل شود ،جایی برای توبن باقی نیست و
پشیمانی سودی نخواهد داشت .پیامبر اکرم (ص ی هللا ر ین وآلن)

چونن یافتن ای؟ گفت :چون سرای دو در کن ايیکی آن داخل
شدم وايدیبری بیرون آمدم.)21 :7(.
این حدیث بیانبر یک حقیقت ثابت و مس می است کن رمرها
وایام گ شتن بهنبام مرگ کوچک وکوتاه بن ن رمی آیند وبن
هنبام رستا خیي ایام گ شتن وآنچن را انسان ايدست داده است
کوتاه وحقیر بن ر می آیند تاجایی خداوندمی فرمایدَ ( :كَُنَّ ُه ْم یَ ْو َم
شیَّرَ ََ ْو ُ
ضحَا َها)) :1نازعات.)46 :
َی َر ْو َنهَا َل ْم َی ْل َبثُوا ُِّ َّإ َ
ع ِ
آن ها درآن روي کن رستاخیي رامی بینند چنین احساس می کنند
کن گویی توقل آن ها در دنیا وبريخ جيرصری یا صبحباهی
بیشترنبوده است.
بن قدری رمرکوتاه دنیا بن سررت می گ رد وبريخ نیي يود
طی می شود بهنبام رستاخیي فکرمی کنند کن چند سارتی بیش
نبوده است .ودرآیت دیبرمی فرمایدَ ( :ویَ ْو َم یَحْ ش ُُر ُه ْم َكُ َ ْن لَ ْم
ارفُونَ بَ ْینَ ُه ْم:1()...یونس.)45 :
یَ ْلبَثُوا ُِّ َّإ َ
َار یَتََْ َ
ساعَرَ ِمنَ النَّه ِ
ورويیکن خداوند آنها ينده می گرداند ودرمیدان محشرگردشان
می آورد چنان هول وهراس می گیرند وگ شتن را ناچیيمی
دانند کن گویا در دنیا نمانده اند مبرسارتی اي روي همدیبر را
می شناسند.
 -1عدم برگشت  :واین هم یکی دیبری ايویوه گی های وقت
است پس هر رويی می گ رد وهرسارتی سپری می شود
وپایان می یابد وهرلح ن ی کن می رود نن امکان بايکشت دارد
ونن می توان آن را باچیيی معاوعن کرد واینست کن حسن
بصری باسخن رسای خویش تعبیر نموده است( :هیچ رويی
نیست کن سپیده بدمد و ندائی سر ندهد و انسان را مخاطب خود
نسايد کن  :ای فريند آدم  ،من مخ وق تايه ای هستم و بر رمل
تو گواهم پس اي من توشن ای بیندوي يیرا چون بب شتم هرگي
تا رستاخیي بر نخواهم گشت).)22 :7(.
سرمایه حیات  :با توجن بن اینکن وقت يود گ ر است و گ شتن
ی آن هرگي بر نمی گردد و هیچ چیي جای آن را نمی گیرد و
روض ندارد پس وقت نفیس ترین و گرانبهاترین چیيی است
کن انسان دارد يیرا هر رم ی و هر تالشی در قالب «وقت»
صورت می گیرد وقت رل هر رم ی و هر تالشی و هر
چیيی است کن انسان بن دست می آورد ،درالبالی ثانین های
رمر است بنابراین  ،وقت در واق چن برای افراد و چن برای
جامعن سرماین ی حقیقی است.
وقت نن تنها طال است آنبونن در در مثل برسريبانها است ب کن
درحقیقت ونفس االمر ايطال ول ل والماس وايهرگوهر گرانبها
واريشمند وايهرسنگ قیمتی گرانتر وبااريشتراست .بن راستی
وقت بن گفتن شهیدحسن البنا يندگی است انسان جيوقت چیيی
دیبری نیست.)122 :4( .
طال رامی توان خیزره كزرد و هزم م توان دوباره بن دست
آورد ،در حال كن يمان را ،نن م توان دوباره بن دست آورد و
نن خیره كرد ،تمام فنون و تكنیكها مطرح شده در ر م
موفقیت ،بر تحق اهدال در كوتاه ترین يمان و با كمترین
هيینن تاكید دارند و در تمام آن ها دو محور اص و اساس
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حاف ن را داده تا با گ شتن رابطن بر قرار کند و او نیي قوه تخیل
و مخی ن را داده تا آینده را تجسم نماید .
اما نکتن ی حساس ومهم این است کن آدمی باید در حال يندگی
کرده و تمام هم و غم خود را برای يمان حال بن کار برد و تنها
اي گ شتن ربرت و پند گرفتن و در تالش برای ساختن آینده باشد
.
تنلیم نلام زندگی :اگر مس مان بخواهد رمر ويندگیش با برکت
باشد اليم است برابر با ن ام روي مره ی يندگی در اسالم
رفتار کند و برابر آن رمل نماید ،ن ام اسالمی ایجاب می کند
کن مس مان بامدادان يود اي خواب برخیيد و شامباهان يود
بخوابد .روي انسان مس مان اي پباه وسپیده دم و حداقل پیش اي
ط و خورشید شرو می شود.
یکی اي بيرگان س ل گفتن است( :در شبفتم ايکسی کن نماي
صبح را بعد اي ط و خورشید می خواند کن چبونن خداوند بن
وی رويی می دهد!) (.)60 :7
مس مان روي خود را با طارت خدا آغاي می کند و نماي واجب
و سنت خود را بن جای می آورد و آنچن برایش مقدور باشد اي
ا کار مأثوره با موادی کن اي پیامبر ص ی هلل ر ین وس م نقل شده
است می خواند و اي قسمتی اي قرآن را می خواند و بن کار
حالل رويانن اش می پردايد کن باید در تولید وآبادانی يمین و
خدمت بن مردم سهیم باشد و سر بار جامعن نشود و کار خود را
بن بهترین نحو وجدی انجام می دهد و باید سعی کند با يبان
دست نصیحت و همکاری و مساردت دیبران در روي برای
خود صدقن ای بیندويد .شایستن است کن مومن رويانن اوقاتی
را بن مطالعن وخواندن اختصاص دهد تا بر دانش خویش
بیافياید.
مس مان می تواند مدتی رابن بايیهاوسرگرمی های مباح بپردايد
بن شرطی کن بن سایرحقوق او لطمن نيند.
بر م من اليم است کن همان رمرفاروق رعی هللا رنن فرمودند
س ُك ْم قَ ْب َ َ َ ْن ت ُ َ
وزنُوا
( :حَا ِ
سبُوا َو ِزنُوا ََ ْن ُ َ
س ُك ْم قَ ْب َ َ َ ْن تُحَا َ
سبُوا َ َ ْن ُ َ
ف
َ
ض ْاْل ْكبَ ِر ,یَ ْو َم ت ُ ْْ َرضُونَ َإ تَ ْخ َى ِم ْن ُك ْم َخافِیَر) (:9
َوت َ َزیَّنُوا ِل ْلَْ ْر ِ
.)96
خویشتن را بن محاسبن بکشید پیش اي آنکن شما را بن محاسبن
بکشند و خودتان ارمال خود را بسنجید پیش اي آنکن شما را
بسنجند.
این کار را در پایان هر روي ،هر هفتن ،هر ماه یا هر سال
انجام داده و خود را بايرسی و باي سايی کند
اضرارعدم شناخت اهمیت وقت :یکی اي آفت های بيرگی کن
بسیاری اي جوانان امرويی کشور ما با آن مواجن و روبرو
هستند ،همان غنیمت ندانستن فرصت است و بيرگترین آفت
آن ردم توجن بن بهترین و مهمترین موقعیتهای پیش آمدهی اي
رمر ما میباشد .آنانیکن در اقتصاد و یا تحصیل و یا حتی در
ربادت و راي و نیاي الهی موف بوده اند بدین جهت بوده است
کن اي فرصت خویش کمال بهره و استفاده را نموده اند .بنابراین
فرصت شناسی مسئ ن بسیار مهمی است کن اسالم بر آن اصرار
دارد ،تا جائی کن پیرويی در گرو فرصت شناسی است ،گ شت

الص َّحرُ
یر ِمنَ النَّ ِ
اسِ :
یه َما َكثِ ف
می فرمایند (:نِ ْْ َمت َ ِ
ان َم ْغبُو فن فِ ِ
َوال َ َرا ُ
غ) (.)88 :5
دو نعمت اي نعمتهای خدا کن بسیاری اي مردم در آنها فریب
خورده و قدرش را نمی دانند ،تندرستی و اوقات فراغت است.
چرا کن اوقات همیشن فارغ وخالی باقی نمی مانند پس بایستی
آن را با کارهای خیر پرنمود وهرکس نفس ودل خویش را بن
ح مشغول نکند ،نفس و دلش او را بن باطل مشغول می دارد.
وقتی جوانی و بیکاری و ثروت هر سن با هم باشند خطرات
اوقات فراغت بیشتر است  .دلبستبی ين ريیي مصر بن یوسل
ر ین السالم نتیجن ی اوقاتی بود کن نمی دانست آنرا با چن پر
سايد.
انلام اعا نیک  :برای م منی کن اريش و اهمیت وقت را می
داند شایستن و سياوار است کن وقت خو یش را با کردار های
نیکو و افعال خیرپر سايد .سپری کردن وقت در انجام کار های
نیک آنچنان مهم و اريشمند است کن خداوند در قرآن بن او
دستور داده در انجام این امور بر دیبران پیشی و سبقت
ک ْم) (:1
ببیرید ،تعابیری همانند (سا ِبقُوا ُِّلی َم ْغ ِ َر ٍة ِم ْن َر ِب ُ
حدید .)21:بن پیش تايید برای رسیدن بن مغفرت پروردگارتان
سارعُوا ُِّلی َم ْغ ِ َر ٍة ِم ْن َر ِبکُم) (آلعمران .)133:و شتاب
و یا َ
(و ِ
کنید برای رسیدن بن آمريش پروردگارتان.
اندرز از زمان  :شایستن است کن مومن و مس مان اي مرور
وگ شت ایام برای نفس خویش ربرت اندويد و پندگیرد ،يیرا
روي ها وشب ها هر تايه ای را کهنن وهر دوری را نيدیک
می سايد و رمر ها را در می نوردند و کودکان را پیر و پیران
را بفنا و نیستی می کشاند.همانا مومن نباید اي این شب و روي
غافل باشد  ،ب کن باید بن تفکر پردايد و ربرت گیرد کن در آن
برای صاحب دالن آیات هست.
انجام دادن هرکار در وقت آن  :شایستن است کن م من و
مس مان بداند کن هر يمان ،وقتی چن چیيی را ایجاب می کند و
چن چیيی فراخور آن وقت است اي رمل دل یا يبان یا دیبر
اندام ها کن درست آنرا جستجو کند .و در قیام بدان و انجام آن
بکوشد تا هر چیي در جای خود واق شود و با مقصود سايگار
گردد و مورد قبول خدای ريو جل قرار گیرد .پیامبرص ی هللا
ر ین وس م فرموده اندُِّ( :نَّ ِل َربِ ُك ْم فِي ََیَّ ِام َد ْه ِر ُك ْم نَ َحَاتف
فَتََْ َّرضُوا لَهُ ،لََْلَّهُ َ َ ْن یُ ِصیبَ ُك ْم نَ ْحَرف ِم ْنهَا فَ َال تَ ْ
شقَ ْونَ بَ ْْ َد َها
ََبَدَا)(.)233 :6
همانا پروردگارشما در رويگارشما بویهای خوش و ويشهای
نیکو دارد خود را درمعرض آنهاقراردهید وايآنها بهره بجوئید.
نگاهی به گجشته و آینده نیز ضروری و إزم است :اليم است
کن انسان نبرش صحیح و درست و توجن بن گ شتن را داشتن
باشد تا اي رویدادها و سر نوشت م ت های گ شتن و سنت الهی
درباره ی آنان پند و ربرت ببیرد چون گ شتن رل رویدادها
و گنجینن ربرت ها و اندري ها است.
عروری و اليم است کن انسان نباه وتوجهی بن آینده داشتن
باشد يیرا انسان بر حسب فطرت و طبیعتش بن آینده بستن شده
است و نمی تواند اي آن غف ت کند همان طور کن خدا بن انسان
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است اده از تندرستی :انسان تندرست فرصتهای بیشتری دارد
و بهتر میتواند فعالیت کند و بن انجام کارهای مخت ل
بپردايد.امام حسن میفرمایند ( :با تن سالم در مدت رمر خود
بن رمل شتاب کنید) (.)243 :3
در اسالم هر چیيی کن رمر انسان را بن بطالت هدر دهد،
ناپسند است .اسالم برای پیشرفت انسانها اريش بسیاری قائل
شده است .انسان برای رشد و تعالی خود باید اي تمام فرصت ها
بهره ببرد.
در قرآن آمده است( :ای کسانی کن ایمان آوردهاید ،اموال و
اوالدتان شما را اي کر خدا بن خود مشغول ندارد ،کن اگر چنین
کند ،يیانکار است) ( :1منافقون.)۶۳ :
نتیله گیری
 .1با توجن بن مباحث مطرح شدهی در این مقالن این نتیجن را
میگیریم کن اسالم بن رنوان یک دین کامل و جام و با
برنامنهای نموننیی کن دارد ،توجن شایانی بن بهره گیری
بیش اي حد فرصت و وقت داده است .بدین جهت اگر
انسان بهرهی وافی و کافی اي فرصت و وقت خیرهی
خویش نبرد ،دچار خسران و عرر بيرگی شده است.
بنابراین در محاسبات دنیایی نیي اگر دو یا چند عرر در
کار باشد ،هن آدمی اولویت را بن آن عرری میدهد کن
ر یمتر و جبرانش سختتر باشد؛ پس چبونن است کن اي
جبران خسارت بيرگ کن در انت ار بدکاران است و
رقوبت آن را پایانی نیست کوتاهی میشود؟ آن کن بن
توفی توبن نائل میآید باید بر این امر دقّت داشتن باشد کن
رالوه بر درخواست بخشش ،تسری در بخشش را نیي
ط ب نماید.
 .2شایستن است هرمس مان بداند کن هر يمان وقت چن چیي
را ایجاب م کند و چن چیي فراخور آن وقت است اي
رمل دل یا يبان یا دیبر اندام ها کن درست آنرا جستجو
کند و در قیام بدان و انجام آن بکوشد تا هر چیي در جا
خود واق شود و با مقصود سايگار گردد و مورد قبول
خدا ريو جل قرار گیرد.
 .3اليم است م من خود را محاسبن نماید وارمال خود را
بسنجد و این کار را در پایان هر روي ،هر هفتن ،هر ماه یا
هر سال انجام داده و خود را بايرس و باي ساي کند.
 .4اليم است کن انسان نبرش صحیح و درست و توجن بن
گ شتن را داشتن باشد تا اي رویدادها و سر نوشت م ت ها
گ شتن و سنت اله درباره آنان پند و ربرت ببیرد چون
گ شتن رل رویدادها و گنجینن ربرت ها و اندري ها است
حساس ومهم این است کن آدم باید در حال
ونکتن
يندگ کرده و تمام هم و غم خود را برا يمان حال بن
کار برد و تنها اي گ شتن ربرت و پند گرفتن و در تالش
برا ساختن آینده باشد.
 .5رمر انسان بسیار بااريش است ،بسیاری اي چیيهای اي
دست رفتن را میتوان دوباره بن دست آورد ،اما رمر اي
دست رفتن باينمیگردد وهر کن فرصت مناسبی را اي

يمان و اي دست رفتن فرصتها بسیار سخت است ،ولی سختی
آن ،يمانی بیشتر میشود کن همراه عرر و يیانی باشد .آن کن
میگ رد غصن گ شتن را میخورد ،ولی آن کن در مسیر خود
يیانی را تجربن نموده و چوب غف ت خویش را خورده است بر
يمان اي دست رفتن؛ يیرا يمانی
دو مط ب حسرت دارد :اول:
ِ
کن اي انسان رفتن است دیبر باي نمیگردد و انسان حسرت و
ندامت گ شتن را میخورد .دوم :يیان بن جا مانده ،يیرا انسان
با استفاده ننمودن اي موقعیتهای رمر خویش آیندهی خود را
نیست و نابود میسايد .بنابراین در محاسبات دنیایی نیي اگر دو
یا چند عرر در کار باشد ،هن آدمی اولویت را بن آن عرری
میدهد کن ر یمتر و جبرانش سختتر باشد؛ پس چبونن است
کن اي جبران خسارت بيرگ کن در انت ار بدکاران است و
رقوبت آن را پایانی نیست کوتاهی میشود؟ آن کن بن توفی
توبن نائل میآید باید بر این امر دقّت داشتن باشد کن رالوه بر
درخواست بخشش ،تسری در بخشش را نیي ط ب نماید (:11
.)95
عل اتالف وقت :یکی اي دالیل اتالل وقت بن تأخیر انداختن
است ،امروي و فردا کردنها و کارهای امروي را بن فردا
محول کردن انسان را دچار تأسل و حسرت می-کند .وهر کن
فرصت مناسبی را اي دست بدهد ،باید اطمینان داشتن باشد کن
وقت دیبر بن دست نمیآید .اي کوتاهی کردن بن هنبام فراهم
آمدن فرصت پرهیيشود ،این میدانی است کن بن يیان اهل خود
جریان دارد
بیکاری :اي دیبر روامل تعیی وقت بیکاری است ،انسانهای
بیکار کن بن هیچ فعالیتی مشغول نیستند ،موف نمیشوند و هر
لح ن در حال اي دست دادن فرصتها هستند ویا پرداختن بن
کارهای بیاساس و بی فایده واي دیبر موارد اي بین رفتن
فرصتها پرداختن بن کارهای غیر اساسی است اي ابوهریره
رع هللا رنن روایت است كن گفت پیامبر اكرم ص ى هللا ر ین
سالَ ِم ا ْل َم ْر ِء ت َ ْر ُكهُ َما إَ َی ْْ ِنی ِه)(:8
س ِن ُِّ ْ
وس م فرمودندِ ( :م ْن ُح ْ
.)1315
اي خوبى هاى مس مانى فرد است ،ترك كردن آنچن را كن نن
مورد توجن اوست ،نن بن او ربط دارد و نن وابستن بن كارش
س َّ َم روایت
ر ْم ِرو ب ِْن َم ْی ُمون رعی هللا رنن ايپیامر َ
استَ .
ر َ ْی ِن ال َ
َ
ْ
َ
َ
سا ق ْب َ خ ْم ٍس:
نمواده است کن برای مردی گفت ( :اغتَنِ ْم خ ْم َ
َ
ْ
َحیَات َكَ قَ ْب َ َم ْوتِكَ َ ,وفَ َرا َ
شبَابَكَ
ش ْغ ِلكَ َ ,و ِغنَاكَ قَ ْب َ فق ِركَ َ ,و َ
غكَ قَ ْب َ َ
سقَ ِمكَ )(.)77 :9
قَ ْب َ َه َر ِمكَ َ ,و ِص َّحت َكَ قَ ْب َ َ
خواب زیاد :خواب يیاد فرصتها را کم میکند و انسان را اي
انجام فعالیتها باي میدارد.
به گجشته ها پرداختن :اي دیبر مواردی کن بارث میشود
انسان دچار خسارت شود فکر کردن بن گ شتن است .اي گ شتن
باید درس گرفت ،اما نباید اندوهناک بود و غصن خورد و باید
آن را رها کرد؛ انسان باید اي گ شتن درس ببیرد ،در يمان
حال يندگی کند و بن آینده فکر کند.
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نمانید.و برنامۀ خویش را در صورتیکن صحیح باشد ،بن
پیش ببرید؛ هرچند انجام آن دشوار باشد.
ً
 .10در بین اوقات خود فرق قایل شوید؛ مثال وقت مطالعن،
تفریح ،دید وبايدید ،فکرکردن ،فعالیتهای اجتماری و...
را اي هم باي شناسید.
فهرست مأخد.
 .1قرآنکریم.
 .2ابن ابی شیبن ،أبو بكر ربد هللا بن محمد1409 (.هز ق).
مسندابن اب شیبن .ج -6الریاض ،دارالوطن ،طب  :اول.
 .3ابن شعبن ،حسن بن ر ی حرانی .)1423(.تحفن العقول رن
الرسول بیروت ،لبنان،م سسة األر می ص)۲۴۳
 .4ابوغده ،ربد الفتاح  .)1391أبو غدة ،ربد الفتاح(ب،ت)
قیمة اليمن رند الع ماء ،ح ب ،مكتب المطبورات
اإلسالمیة ،الطبعة :العاشرة.
 .5بخار  ،محمد بن إسماریل.)1407(.صحیح البخار .ج،8
بیروت :دارابن كثیر.طب دوم.
 .6طبران  ،س یمان بن أحمد بن أیوب 1415 (.هز) .المعجم
الكبیر،ج،20ص ،60مكتبة ابن تیمیة ،القاهرة ،طب  :دوم.
محق  :حمد بن ربد المجید الس ف .
 .7قرعاوی ،یوسل .)1379(.اريش وقت در يندگی
رحمت
خوانی،
قصن
رقب
انسان،ص،22
مارکیت،پشاور،پاکستان ،انتشارات کتاب.
 .8القيوین ،محمد بن یيید أبو ربدهللا (.ب ،ت).سنن ابن
ماجن .ج  .2ص ،1315بیروت :دارالفكر تحقی  :محمدف اد
ربدالباقی.
 .9مصنل ابن اب شیبن ج7ص .77ابن ابی شیبن ،أبو بكر
ربد هللا بن محمد1409 (.هز ق) .الریاض ،مكتبة الرشد .
طب  :اول.
 .10مودودی ،سید ابواالر ی .)1989(.تفهیم القرآن ،ج6:ص:
 ،476 -475پاکستان ،منصوره ،الهور ،دارالعروبن ل دروة
االسالمین).
 .11مج سی ،محمد باقر ( ۱۴۰۳ق) .بحاراالنوار ،4 ،بیروت،
دارالوفاء ،چاپ دوم .

دست بدهد ،باید اطمینان داشتن باشد کن وقت دیبر بن دست
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