
 مردن اوقات و خطرهای ضایع ساختن آنغنیمت ش

کریم   کتاب  در  که  ذاتی  همان  است،  جهانیان  پروردگار  که  خدایی  ذات  مخصوص  ستایش 
می ١ََََۡلع ۡصرَ ٱوَ ﴿فرماید:  خویش  نَ ٱإ نَّ نس َٰ ُخۡسرَ ََۡۡل  ٢ََََل ف يَ ينَ ٱإ َّلَّ ََََلَّذ  لُواْ ع م  و  نُواَْ ام  تَ ٱء  ل ح َٰ ََلصََّٰ

ۡواَْب َ اص  ت و  َ ٱو  ق  ۡواَْب َََۡلح  اص  ت و  ۡبرَ ٱو    ان یکه انسان در )خسران و( ز ََ(1به عصر)  »سوگندََ﴾٣لصَّ
را به    گر یکدیاند، و  انجام داده  سته یشا  یاند و کارهاآورده  مان یا  که یمگر کسان ََ(2است)

دهم که نیست  گواهی می،  («3اند)را به صبر سفارش کرده  گریکدیحق سفارش نموده، و  
معبود برحق جز هللا یکتای بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد  
صلی هللا علیه وسلم بنده و فرستاده هللا است، درود و سالم و برکات الهی بر او و بر همه  

 آل و اصحاب و پیروان راستین او باد. 

 اما بعد! 

انسان دارای اهمیت بزرگ و ارزش گران است، وقت از بزرگترین  بی تردید وقت در زندگی  
ا چنانچه  است،  نموده  احسان  ما  بر  متعال  هللا  که  است  است:  نعمتهای  فرموده  تعالی  و 

﴿ََ َل ُكُم ر  س خَّ رَ َٱوَ ََلشَّۡمسَ ٱو  ََََۡلق م  َل ُكُم ر  س خَّ َو  آئ ب ۡين ِۖ ارَ ٱوَ ََلَّۡيلَ ٱد  ا٣٣ََََلنَّه  َم  نَُكل   ُكمَم   ات ىَٰ ء  ََو  س أ ۡلتُُموهُُۚ

ََ ت  إ نَت عُدُّواَْن ۡعم  َ ٱو  َتُۡحُصوه آَََّللَّ شما    یدر گردش اند برا  وستهیو ماه را که پ  د یخورش  »و ََ﴾َّل 
برازیمسخر ساخت، و شب و روز را )ن او  ََ( 33شما مسخر گرداند)  ی (  از  از هر چه  و 

آن    دیتوانینم   د،یبشمار ( هللا را  ی)ها( نعمتدی داشت، و اگر )بخواه  ی به شما ارزان  دیخواست
 . «دیرا بشمار 

این کتاب مقدس به وقت اهتمام    و کسی که در باره آیات قرآن کریم تفکر نماید درمیابد که 
نام   اوقات  برخی  نام  به  را  کریم  قرآن  های  سوره  از  سوره  چهار  که  است، طوری  داده  زیاد 

سوره    لیل،  سوره  فجر،  "سوره  ها:  سوره  این  و  است،  کرده  سوره عصر" گزاری  و  ضحی، 
است، همچنین خداوند در جاهای زیادی به وقت سوگند یاد نموده است، چنانچه می فرماید: 

١َََۡلف ۡجرَ ٱوَ ﴿ ع ۡشر  َ ل ي ال  ۡترَ ٱوَ ََلشَّۡفع َٱوَ ٢ََو  صبح)  »سوگندََ﴾٣ۡلو  شبََ(1به  به  گانه  ده  یهاو 
فرد)ََ(2()حجهی)ذ فرموده:  (« 3و به زوج و  چنین  دیگری  ىََٰٱوَ ﴿ ، در جای  إ ذ اََََلَّۡيلَ ٱوَ ١ََلضُّح 



ىََٰ آغاز روز)  »سوگندََ﴾٢س ج  به شب هنگام ََ(1به  گ  که یو سوگند  ، همچنین  (« 2)ردیآرام 
ۡبح ََٱوَ ﴿گفته است:   همچنین گفته است:  ،  روشن شود«   کهیبه صبح هنگام   »وََ﴾إ ذ آَأ ۡسف رَ ََلصُّ

ارَ َٱوَ ١ََي ۡغش ىََََٰإ ذ اََلَّۡيلَ ٱوَ ﴿ لَّىََََٰلنَّه  ت ج  هنگام   »سوگندََ﴾ ٢إ ذ اَ شب  چ  که یبه  را(    ز ی)همه 
 . (« 2آشکار شود) کهیو سوگند به روز هنگام ََ(1بپوشاند)

این توجه شدید قرآن به وقت بیانگر اهمیت آن است، و غنیمت شمردن آن برای انجام اعمال  
باشد؛ چون خداوند  بوده باشد واجب مینیک که برای خود انسان و مجتمع و وطن او مفید  

است:   تَ ٱََۡست ب قُواَْٱف َ﴿گفته  ۡير َٰ ن»ََ﴾ۡلخ  در  بگبق س  گریکدی بر    هایکی پس  پیامبر  ،  «دیر یت  و 
جوانی را قبل از  علیه سالم می فرماید: »پنج چیز را پیش از پنج چیز دیگر غنیمت بشمارید:  

فرا رسیدن پیری، صحتمندی را قبل از بیمار شدن، ثروتمندی را قبل از فقیر شدن، فراغت را  
پیش از مصروف شدن، و زندگی را قبل از مردن«، و امام حسن بصری رحمت هللا علیه می  

د: ای فرزند آدم! تو جز گذشت روزگار نیستی، وقتی یک روز می گذرد برخی از زندگی  گوی 
 تو نیز می گذرد. 

  از بنابرین الزم است تا ما باید اوقات خویش را تنظیم نماییم، و از هر بخش آن سود ببریم، و
شود، و  یش بهره برداری نماییم؛ زیرا فعالیت باعث تولید فعالیت دیگر می هر لحظه زندگی خو 

تنبلی و کسالت باعث بیشتر شدن کسالت می شود، همانا وقتی یک چیز اندک با چیز اندک  
دیگر یک جا می شود باعث افزایش می گردد، و زندگی انسان عبارت از مجموعه واحدهای 

همه زندگی تشکیل می شود، خداوند به شاعر خیر  آن    و ترکیب   زمانی است که از اجتماع
 چنین گفته است: بسیار نصیب نماید  

 ها استها و ثانیهگوید *** زندگی عبارت از دقیقهضربان قلب به انسان می

  ، وفکری   و   تی معرفو ما تأکید داریم بر اینکه عمر و زندگی حقیقی انسان آنچه از میراث  
به جا می ماند،   و هر آنچه از خدماتی  تولیدات علمی و نظری و تطبیقی است که از او 

ای بشریت تقدیم می نماید، قطع نظر از مدت زمانی که زنده می ماند، و شاعر  است که بر 
 چنین گفته است: 



عمر جوان یاد و خاطرات او است نه مدت دراز آن * مرگ او رسوایی اوست نه روزی که  
 چشم از دنیا می بندد 

با این    پس یاد و خاطرات خود را با انجام کارهای نیکی که تقدیم مجتمع می کنی زنده کن *
 . کار در دنیا دو زندگی با هم جمع می شود 

پس برکت عمر تنها در دراز بودن آن نیست، بلکه برکت آن همان مقدار از تولید و خدماتی  
است که انسان در عمر خود برای خدمت دین و دنیای خود و دنیا دیگران تقدیم می نماید،  
پس بهترین مردم کسی است که عمر دراز و عمل نیک دارد، و بدترین مردم کسی است که  

ارد، و بهترین مردم کسی است که نفعش به دیگران برسد، روزی از  عمر دراز و عمل بد د
فرمود:   است؟  بهتر  بنده هللا  کدام  فرستاده هللا!  ای  شد:  پرسیده  وسلم  علیه  پیامبر صلی هللا 
»کسی که عمر دراز و اعمال نیک دارد«، و گفته شد: پس کدام بنده هللا زشت و بد است؟  

اعمال   و  دراز  عمر  که  »کسی  دارد«فرمود:  حدیث  زشت  در  وسلم  علیه  او صلی هللا  و   ،
 دیگری می فرماید: »محبوب ترین بنده نزد هللا کسی است که نفعش به دیگران بیشتر برسد«. 

 ********** 

  



ستایش مخصوص ذات هللا است، درود و سالم بر اشرف مخلوقات حضرت محمد صلی هللا  
 علیه وسلم و بر همه آل و اصحاب او باد. 

همچنان که شریعت اسالمی ما را بر توجه به اهمیت وقت و غنیمت شمردن آن تشویق نموده،  
ر داده است، به همان مقدار از غفلت در برابر وقت و از خطرهای ضایع ساختن آن هشدا

ََ﴿چنانچه هللا متعال می فرماید:   ُكُم د  َأ ح  َأ نَي ۡأت ي  نَق ۡبل  ُكمَم  
ۡقن َٰ ز  اَر  نَمَّ أ نف قُواَْم  ۡوتَُٱو  َََۡلم  ف ي قُول 

ََ ن  أ ُكنَم   َو  دَّق  َف أ صَّ يب  َق ر  ل  َأ ج  ٓ ۡرت ن ٓيَإ ل ىَٰ َٓأ خَّ ب  َل ۡوَّل  ينَ ٱر  ل ح  ١٠ََََلصََّٰ ر  خ   ل نَيُؤ  َُٱو  ََن فَََّۡللَّ آء  ًساَإ ذ اَج 

وَ  َ اُۚ لُه  َُٱأ ج  لُونَ ََّللَّ ت ۡعم  اَ ب م  َ ب يُرُۢ آنچه به شما روز   »وََ﴾١١خ  انفاق    م،یاداده  ی از  )در راه هللا( 
به سراغ    شیپ  د،یکن مرگ  که  آن  آ  یک یاز  بگو   د، یاز شما  اد یپس  پروردگارا!  کاش    ی : 

کم  مدت  مرا  تأخ  ی)مرگ(  صالحان    ،یانداخت یم  ریبا  از  و  بدهم  صدقه  تو(  راه  )در  تا 
و هللا    اندازد،ینم  ریاجلش فرا رسد به تأخ  کهیرا هنگام  یو هللا هرگز )مرگ( کس ََ(10باشم)

از مردم    ی بسیار و پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرموده: » ،  (« 11آگاه است)  دیکنیبه آنچه م 
م  زیان  نعمت  دو  نم   بینند  یدرباره  استفاده  آنها  از  باید  که  آنگونه  تندرست  ی)و  و    یکنند(: 

دیگری فرموده: »فراغت« از جا  ، و در حدیث  بنده  قدم  از آن که دو  پیش  قیامت  در روز 
حرکت کند درباره چهار امر پرسیده می شود: درباره عمرش پرسیده می شود که آنرا در چه  

جوانی از  و  نموده؟  فنا  می شو کاری  پرسیده  کاری مصرف  اش  چه  به  و  کجا  در  آنرا  که  د 
نموده؟، و از مالش پرسیده می شود که آنرا از کجا به دست آورده در کجا خرج کرده؟، و از  

، و در حدیث دیگری  یا خیر؟«   است  علم و دانشش پرسیده می شود که آیا به آن عمل کرده
 می فرماید: »پیش از آنکه بمیرید صدقه بدهید«. 

تا وقت را بکشد؛    وقت می دزدد، و اگر او را وقت ندزدد تالش می کند پس برخی مردم را  
به معنای قتل وقت    که نه مشغول امر دین باشد نه به امر دنیای خود  خسته کنزیرا بیکاری  

پندارم  است است: من زشت می  فرموده  عنه  مسعود رضی هللا  بن  عبد هللا  ، چون حضرت 
مر دین خود است نه مشغول امر دنیای خویش،  کسی را بیکار ببینم طوری که نه مشغول ا

 : خداوند به شاعر خیر نصیب نماید طوری که گفته است



می بینم که به آسانی آنرا وقت با ارزش ترین چیزی است که باید به حفظ آن توجه نمایی *  
 ضایع می سازی 

پس ما چقدر نیاز داریم تا به بازسازی و تنظیم اوقات ما و نفع گرفتن از آن تالش نماییم، تا 
و   دنیوی  تقدم و خوشبختی  و  پیروزی  باشد و  بوده  مفید  و مجتمع و وطن ما  ما  برای خود 

 . اخروی را برای ما متحقق بسازد

 پروردگارا! در وقت و عمر ما برکت نازل فرما 


