
 
 ت زمان از نگاه قرآنمدیری

 *زهرا نضائیان

 اشاره 

ها ارزانی داشته است تا در ایهن عمر، فرصتی است که خداوند به انسان
هها و اسهتعدادهای ذاتهی خهود را شهکوفا فاصله زمانی بتوانبهد قابلیت

های الهی، اوهر انسانی خهویش سازند و با قرار ارفتن در برابر امتحان
، بهترین الگوی مدیریت زمهان عصومینسیره ائمه مرا محی بزنبد. 

در ایههن مجههال ارزش وقههت و زمههان، بههر اسههاس آیههات قههرآن اسههت. 
راهکارهای مدیریت آن و نیز موانعی که در مسیر این مهدیریت وجهود 

ریزی صهحیح، شود تا بتوانیم با برنامههبررسی می دارد، از دیدااه قرآن
 یم.های زندای داشته باشای مدون برای لحاهبرنامه

 ارزش وقت از دیدگاه قرآن

ارزش وقت و زمان در اسالم تا آنجاست که خداوند به آن سوابد یهاد 
 و نیز در آیه دیگری فرموده است:  2نموده

                                                           
 قرآن و حدیث. کارشباس ارشد علومو  آموخته جامعةالزهرادانش  *
 .2. عصر: 2
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ِم 
ي َجْنبم اللَّ َم ْطُت  رَّ ََ َل  َمظ  َِ ْن َتُقوَل َنْفَس َيظ َحْسَرَتظ  ََ
]باید ترسهید از  2:

کهاری و وس بر من از افرا ارا[ بگوید افسآن روزی که انسان بیهوده

 هایی که در راه اطاعت خدا نمودم. کوتاهی
هها، یارکهها، مسهامحهطیجهه تفریعرصه محشهر نت درانسان وقتی 
را در برابهر چشهم  یها و حتی شوخی ارفتن مسهائل جهدیارکخالف

امها دیگهر زمهان جبهران را از  ؛دهداد واحسرتا سر مییبد، فریبخود می
اهردد تها بتوانهد از عمهری کهه در به دنیا بهاز نمیدست داده و هراز 

 1اختیارش قرار داده بودند، برای قرب به خدا بهره ببرد.

پ  از سوابد بر وقت و زمان، از زیانکار « عصر»خداوند در سوره 
بودن انسان که در طبیعت زندای تدریجی نهفته است، سخن بهه میهان 

مایه خهود، یعبهی عمهر و ترین سر؛ زیرا با مدیریت نکردن بزرگآورده
تبهها یهی اهروه از  9زندای در دنیا، آن را به بیهودای هدر داده است.

شوند: کسانی کهه چههار برنامهه ایمهان، عمهل میاستثبا این اصل کلی 
صالح، سفارش یکدیگر بهه حهق و سهفارش یکهدیگر بهه صهبر را در 

ای ، برنامهه چههار مهادهضهابطهکببد. این چهار زندای خود اجرایی می
خوشبختی انسان است که اار آن را در زندای فردی و اجتماعی خهود 

ریزی اجرا کبد، در حقیقت با مدیریت کردن لحاات زنهدای و برنامهه
هایش هایش جبران شده، مشکالت و نابسهامانیماندایبرای آن، عقب

   0شود.هایش به پیروزی بدل میها و شکستحل شده و ضعف
                                                           

 .26. زمر: 2
 .229، ص 23؛ ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی؛ 1
 .927، ص 14؛ ج المیزان فی تفسیر القرآن. سید محمد حسین طباطبایی؛ 9
و  004، ص 94؛ ج الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السبة. ر.ک: محمد صادقی تهرانی؛ 0
 .64 – 60؛ ص ای مدیریت زمان از دانش تا روشهمهارت؛ حسین خبیفر؛ 002
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 نجام آنمدیریت زمان و چگونگی ا

توان کبترل کرد؛ زیرا هر ساعت، یی ظرف زمانی است کهه زمان را می
باید بر حسب اولویت آن را پر نمود. مدیریت زمان، یعبی استفاده بهیبه 
و مفید از زمان، طبق برنامه درست عمل کردن و پرهیز نمودن از کارها 

 و رفتارهای واکبشی، پراکبده و ناسبجیده.
ریزی صحیح، کارهای مثبت خود را بها تباهیم امههر فرد باید با برن

روز تقسیم کبهد و ههر سهاعت یها ههر چبهد خاصی بین ساعات شبانه
ساعت را برای انجام کاری قرار داده و به این برنامه و نام ادامه دههد؛ 
چبانکه خداوند ساعات نماز و روزه را برای مسهلمانان تعیهین کهرده و 

جهام در یهی بسهتر زمهانی خهاص و وجوب رفتار عبادی را مستلزم ان
مشخ  دانسته است که هر فرد مسلمان بایهد آن را از ناهر زمهانی و 

ببهابراین آدمهی  2وقتی محاسبه نموده و سر وقت آن را به انجام برساند.
ها و نیازهای شخصی و خهانوادای خهود را ها، خواستهنیز باید فعالیت

ههای شخصهی، یهان فعالیتریزی کبد تا بتواند با رعایت تعهادل مبرنامه
چبانکهه امهام . هممدیریت کبهداجتماعی و نیازهای خود، زمان خود را 

 فرموده است:  کاظم
ي ُدوا ف  ْن  اْجَته 

َ
ُْ  َیُروَن  ذ ْ َبَع  َزَماُنُر

َ
ه  َو َساَعًة َْلْمـم   َساَعاٍت  ذ ُمَناَجاة  اللَّ َساَعًة ل 

ْخـ ُمَعاَشـَمة  اْل  ُْ َو اْلَمَعاش  َو َساَعًة ل  ُْ ُعُیـوَبُر ُفـوَنُر یَن ُیَعمِّ ـر  َقـات  الَّ َوان  َو الثِّ
م ـي َغْیـم  ُمَحـمَّ ُْ ف  ُر ات 

َلـرَّ یَهـا ل  ن  َو َساَعًة َتْخُلـوَن ف  ي اْلَباط  ُْ ف  ُصوَن َلُر  1:ُیْخل 
سعی کبید اوقات خود را به چهار قسمت تقسیم نمایید: زمهانی 

                                                           

 .912، ص 72؛ ج بحاراتنوار. محمدباقر مجلسی؛ 2

 .043ص  ؛تحف العقولشعبه حرانی؛ ابن. 1
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کار و زمهانی بهرای برای مباجات با خدا و زمانی برای کسب و 
هایتهان را بهه معاشرت با برادران و افراد مورد اعتمادی که عیب

کببد و در باطن خیرخواه شما هسهتبد و زمهانی شما اوشزد می
 های غیر حرام.مبدی از لذتبرای بهره

 راهکارهای مدیریت زمان

 ریزیبرنامهالف( 

َذا»فرماید: قرآن برای استفاده بهیبه از زمان می إم
ظنَبْب  ََ ََ َرْغَت  ببها بهر  2«.ََ

این آیه شریفه آدمی بایهد بهرای تمهامی مراحهل زنهدای خهود برنامهه 
م شهدن که خستگی، یمشخ  و مدونی داشته باشد تا از بیکاری که ما

ه فسهاد و تبهاهی و ابهتالی بهه ینشا ، تببلی و فرسودای و نیز حتی ما
 م امهام حسهیندر قیها ریزیبرنامهه 1انوا  اباهان است، نجات یابهد.

بها خهود و  بیهتبسیار مشهود است. همهراه کهردن خهانواده و اهل
 و امهام سهجاد سپردن بخشی از منموریت قیام به حضرت زیبهب

برای رسهاندن پیهام خهود بهه اهوش جهانیهان و نیهز دوراندیشهی در 
ریزی امهام های بهارز برنامهههای ناامی و آرایش جبگهی، نمونههشیوه
 9بزرگ است. در این قیام حسین

                                                           

 .7. انشراح: 2

التفسیر المبیر ؛ وهبه زحیلی؛ 294، ص 17؛ ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی؛ 1
 .131، ص 94؛ ج فی العقیدة و الشریعة و المبهج

، مطالعات «درآمدی بر الگوهای مدیریتی امام حسین»ر.ک: نارعلی کوشکی، . 9

 .31 – 12، ص 2912معرفتی در دانشگاه اسالمی، سال ششم، زمستان 
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یکی از کسانی که برای تمامی ساعات زندای خهود برنامهه داشهته 
مطالعهه و  است. این عالم وارسته برنامه مبامی بهرای د ثانییشهاست، 
ارههاى کدای بهه یرسه ، یتهدر، از بها خهدایعبادت و راز و ن ،قیتحق

مهذهبی و  اویی سهؤاتتهاى خانه و پاسخازمبدىین نیمنشخصی و ت
اى اوقات شبانه روز خهود را بهه اونههداشته و  ببداانکعهشرعی مراج

هوده یلحاه از آن، ب ییه حتی کبرده رده و از آن استفاده میکم مییتبا
 2.رفته استشده و به هدر نمیتباه نمی

 تبعیت از برنامهب( 

هر فردی که خواهان موفقیت اسهت، بایهد بهرای تسهلط بهر لحاهات 
ترین واحد زمان، راهکارهای ی کوچیخویش، ضمن داشتن برنامه برا

ارائه شده در برنامه را نیز به دقت اجرا کبد. خداوند برای پیشرفت قوم 
اسرائیل، ابتدا از آنها پیمان ارفت و سپ  راهکار رسهیدن بهه آن را ببی
ریزی نمود و به آنان فرمود مهن بها شهما خهواهم بهود و شهما را برنامه

د، اما به شهر  آنکهه از ایهن یرسبقی کبم تا به سعادت حقیحمایت می
 1ریزی شده، تبعیت کبید.امور برنامه
های مشهخ  خهود، شههره عهام و از برنامهه امام خمیبیتبعیت 

در ایهام جهوانی همهراه دوستانشهان در خاص است. قهدم زدن ایشهان 
بهود.  های اطراف قم و مباحثه با یکدیگر، برنامهه همیشهگی امهامباغ

                                                           

 .206، ص 2؛ ج الشن ابرار پژوهشگران حوزه علمیه قم؛ر.ک: جمعی از . 2

ْسَر : »21. مائده: 1 ي إم نَثظَق َبنم ُِ مم َخَذ اللَّ ََ ي َمَفُكْم َوَلَقْد  نِّ  إم
ُِ نًبظ َوَقظَل اللَّ َشَر َنقم َِ ْنُهُم اْثَنيْ  نَل َوَبَفْثَنظ مم ائم

َِ َقْرًضظ َح  ْقَرْضُتُم اللَّ ََ ْرُتُيوُهْم َو زَّ َِ ي َو ُرُسلم َكظَإ َوآَمْنُتْم بم َ َإ َوآَتْنُتُم الزَّ َقْيُتُم البَّ ََ  َْ ْنُكْم َلئم َِ َرنَّ  َسًنظ ُْلَكفِّ
ُكْم َو  َئظتم بم َسنِّ

َقْد َضلَّ َسَواَء السَّ ََ ْنُكْم  َك مم َْ َكَفَر َبْفَد َذلم َي ََ َهظ اَْلْنَهظُر  َْ َتْحتم ي مم ظٍت َتْجرم ُكْم َجنَّ َلنَّ «. نلم ُْلْدخم
 .924و  943، ص 0؛ ج تفسیر نمونهنیز ر.ک: ناصر مکارم شیرازی؛ 
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جازه از صاحب باغ نزدیی مبزل خود، تابسهتان و ایشان پ  از کسب ا
زد و تا زمانی کهه ها در این باغ تا طلو  خورشید قدم میزمستان، صبح

 2ااه ترک نشد.در قم بودند، هیچ

 بندی کارهااولویتج( 

ههها و تههرین راهکارهههای مههدیریت زمههان، تعیههین اولویتیکههی از مهم
ت، کیفیهت و کمیهت تهرین کهاری اسهت کهه از اهمیهپرداختن به مهم

بیشتری برخوردار است. اهمیهت ایهن مسهئله تها آنجاسهت کهه قهرآن 
ِم َو »فرماید: می ا

ظللَّ ََ بم َْ آَما دم اْلَحَرامم َكَيا َيظَرَإ اْلَيْسجم ِم َقظَيَة اْلَحظجِّ َو َجَفْلُتْم سم ََ

ِم 
ْنَد اللَّ ِم ِم َ  َيْسَتُووَن 

نلم اللَّ ي َسبم َم رم َوَجظَهَد  قرآن ایمان به خهدا و  1.«اْلَنْومم اآلخم
تر از آب رساندن به حجهاج دانسهته آخرت و جهاد در راه خدا را مهم

ببدی کارها، زمان را به درستی مهدیریت نمهود و است؛ یعبی با اولویت
ابتدا کارهایی را انجام داد که اهمیت بیشتری دارند. اار انسان به کهاری 

در اختیهارش را ضهایع بپردازد که در اولویت نیست، در حقیقت زمهان 
   9کرده است.
وری بیشتر از زمان، باید کارهای مهم را از کارههای غیهر برای بهره

مهم جدا کرد و انجام کارهای مهم را در اولویت قرار داد؛ زیرا موجهب 
ههای سهاتنه و بات رفتن کهارایی برنامهه روزانهه و بهه تبهع آن فعالیت

 شود.جلوایری از هدر رفتن زمان می
 بازنگدددان ددددو دن آد اوفتدددد بدددان

 

 دسددت اندددن مالددو بتتددر زنددد 
 

                                                           

 .26؛ ص هادر آیبه خاطره امام خمیبی. علی دوانی؛ 2

 .23. توبه: 1

 .919و  911، ص 7؛ ج تفسیر نمونهر.ک: ناصر مکارم شیرازی؛  .9
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 دون مو دیزی فوت خواهد هدد دن آد
 

 1ترک ممتر گوی و بتتر نا بیاد 
 

 د( انجام به موقع کارها

یکی دیگر از راهکارهای مؤثر در مدیریت زمان، به موقهع انجهام دادن 
آیاتی که هاست. زدای و نیز سستی در انجام آنکارها و پرهیز از شتاب

درباره قوانین الهی نازل شده، بهرای ههر یهی از اعمهال عبهادی زمهان 
خاصی را مشخ  کرده است، مانبهد زمهان مشهخ  روزه اهرفتن و 

های واجهب و ...، تها آن زمان دقیق افطار و سحر، زمان دقیق ادای نماز
عمل در همان زمان انجام شود و بدین وسیله به پیهروان خهود دسهتور 

ه از زمان خود به صورت بهیبه استفاده کرده و برنامه مدون داده است ک
و مشخصی را برای زندای خود داشته باشبد. انجام دادن کهار پهیش از 
زمان مباسب برای انجام آن و نیز سستی و کوتهاهی در انجهام کهار در 
زمان مشخ  شهده، سهبب بهه وجهود آمهدن مشهکالت و خسهارات 

دههد بهرای مالی اشهتر دسهتور می نیز به شود. امام علیبسیاری می
رسیدن به نتیجه مطلوب، هر کاری را در زمان خودش انجام دهد و در 

 1انجام کارها، سستی نکبد.
شباسی و انجام دادن کار در زمان مباسب، انسان را زودتهر بهه زمان

رونهد ها به سرعت از دست میرساند؛ زیرا فرصتسرمبزل مقصود می
امکان عمل مجدد، تقریبا  غیرممکن است. از  ها وو بازاشت به فرصت
ـي»فرمهوده اسهت:  حسهینهمین روست که امام  ُسـوا ف  م   َناف  َو  اْلَمَرـا  

ُ ي اْلَمَغـان  ُعوا ف  در آیهد کهه بهه دسهت می از ایهن سهخن امهام 9«.َسا  

                                                           
  .2241، بیت 1الدین محمد مولوی؛ مثبوی معبوی، دفتر . جالل2

 .29؛ تصحیح صبحی صالح؛ نامه البالغهنهج. محمد بن حسین الشریف الرضی؛ 1
 .13، ص 1؛ ج کشف الغمهعلی بن عیسی اربلی؛ . 9
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دن بهه یرسه ید و بهرارشتاب کهباید خوب  یهااز فرصت یبرداربهره
 «.ارفتسبقت گر یکدیه بر یاهداف عال

 تداوم کارهـ( 

های فهاخر کارآفریبهان، اسهتواری، اسهتحکام، تهداوم و یکی از ویژای
ناپذیری است. اهمیت ایهن مسهئله تها آنجاسهت کهه خداونهد شکست

 درباره استواری و استقامت در انجام کار خطهاب بهه پیهامبر اسهالم
ْرَت َو  َتتَّ »فرماید: می مم

َُ ْم َكَيظ  ظْدُع َو اْسَتقم ْهاَواَءُهْم ََ ََ ْع    تهر از خهودمهم 2«.بم
ت؛ زیرا ادامه و استمرار آن از آنجا که بها اس آن به بخشیدن تداوم عمل،

های شهیطانی هها و وسوسههها، ینس آفریبیها، کارشکبیموانع، سختی
ٍَ »همراه است، اهمیّت بیشتری دارد. خداوند نیز فرموده است:  اُن

ِْ ََ إم  ُقرَّ
َيظ َكظ مداومت بر اعمال شایسته در دنیها، داراى ارج و 1«.ُنوا َيْفَيُلوَن َجَزاًء بم

نماز اول وقت ظهر عاشهورای  9پاداشی چشمگیر در پیشگاه الهی است.
ایر، ضمن بیان اهمیت اقامه در آن شرایط سخت و نف  امام حسین

نماز اول وقت حتی در شرایط سخت میدان کهارزار، بیهانگر اهمیهت و 
 باشد.صالح در نگاه آن امام همام میارزش تداوم عمل 
در انجهام برنامهه مشهخ   زدنی عالمهه طباطبهاییپشتکار مثهال

تهرین ای که برای خود چیده بودند، سهبب تهنلیف یکهی از بزرگشده
شهد. شهکیبایی، تهداوم در « المیزان فی تفسیر القرآن»تفاسیر قرآن با نام 
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   11  مدیریت زمان از نگاه قرآن

ارش تا زمان رحلت برپها و انجام کار و نام عالمه تا آنجا بود که میز ک
 2همه چیز آماده ادامه مطالعه و بحث و نگارش بود.

 موانع مدیریت زمان

 هااستفاده نامناسب از فضای مجازی و رسانهالف( 

ها اضهافه شهده امروزه با پیشرفت تکبولوژی، لوازمی به زندای انسهان
کبهد. است که زمهان بسهیاری از عمهر آدمهی را بهه خهود مشهغول می

هاسهت. های ایبترنتهی، قاتهل مههم فرصتدفی در استفاده از رسانههبی
اجتمهاعی تلگهرام و  میلیون نفهر ایرانهی در شهبکه 14حضور بیش از 
درصد  2/66ها، تماشای بیش از ساعت از این شبکه 3استفاده بیش از 

درصههد مههاهواره در روز و  0/92تلویزیهون در روز، تماشههای بههیش از 
دقیقه در روز به مطالعهه و عهدم مطالعهه  21٫2ها متنسفانه اختصاص تب

درصههد از مههردم کشههور، بیههانگر آسههیب  23کتههب غیردرسههی توسههط 
ای است که توسط این فضها و عهدم مهدیریت اسهتفاده از آن در جدی

امهروزه سههم افتگهوی  1جامعه امروز ایرانی بهه وجهود آمهده اسهت.
زن و شهوهر با یکدیگر و با فرزندان بسیار کهم شهده اسهت. همسران 

 در مهورد مسهایل روزمهره شهانبها فرزندانیکهدیگر و احتیاج دارند با 
سهبب دوری ههای مجهازی ولی استفاده از شهبکه ،افتگو داشته باشبد

اعضای خانواده از یکدیگر و رها شدن فرزندان در عالمی دیگهر شهده 
                                                           

 .147، ص های مدیریت زمان از دانش تا روشمهارت. حسین خبیفر؛ 2

  ، 49/43/2937؛ «آمار وضعیت کتابخوانی از زبان آقای وزیر»نیوز؛ . ر.ک: مشرق1
https://www.mashreghnews.ir/news/329621 

های فضای نگاهی کوتاه به آمار و ارقام آسیب»ماعی ایران؛ مجله ایبترنتی مددکاری اجت

 http://www.socialwork1422.ir .13/40/2932؛ «مجازی
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نوجوانهان،  شهدهکاربری کبترل نشهده فضهای مجهازی موجهب است. 
افت اخالقی و پرخاشگری شوند و دیگر پدر و مادر را مبزوی و دچار 

تمایهل بهه جهب  مخهالف نیهز به عبوان دوست و رفیق خود ندانبد و 
  .داشته باشبد

 غفلتب( 

یکی از عواملی که سبب درک نکردن ارزش عمر ارانبهاسهت، غفلهت 
شود؛ زیرا غفلت ابتهدا آدمهی است که موجب خسران دنیا و آخرت می

کشاند و بهدین رستی و سپ  مسیر انحراف از حق میرا به سوی هواپ
آیهد هیچ انسانی دو نوبت به دنیا نمی 2شود.سان سبب سقو  انسان می

تا یی بار امور جهان را آزمایش کبد و دیگر بار تجربیهات خهود را بهه 
َدة»فرماید: می کار ببدد. امیرالمؤمبین ْنَفاس  ُمَعـدَّ

َ
های عمر، بازدم 1:اْلُعُمُم ذ

کشهد، در حقیقهت هر نفسی که آدمی می«. مرده شده و محدود استش
 ای از عمر خود را سپری کرده است.پاره

 مکن عمدر ضدایع بدو افسدوح و حید 
 

 
 

 3مو فرصت عزیدز اسدت و الوقدتی سدی  
 

اْسـَتْحَوَذ »ای که صبح عاشورا خواند، فرمود: در خطبه امام حسین
نَساهُ 

َ
ْیَ اُن َفأ ُُ الشَّ ه  َعَلْیه  ْكَم اللَّ ای جمعیتهی کهه در مقابهل مهن جمهع ] 0:ُْ ذ 

خهدا را فرامهوش  کهه هایتهان را تسهخیر کهردهشهیطان قلهب [ایدشده

                                                           

 .260، ص 2؛ ج تفسیر نور؛ محسن قرائتی؛ 11. ر.ک: کهف: 2

 .04؛ ص عیون الحکم و المواعظ. علی بن محمد لیثی واسطی؛ 1

؛ . 9  نهم. ؛ باببوستانسعدی شیرازی؛ مصلح بن عبداّلّله
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اعراش از یاد  ،علت رویارویی سی هزار نفر با امام حسین«. ایدکرده
پهذیر نیسهت و از یاد خهدا غافهل شهده باشهد، حق که . کسیخدا بود
دیگر تشخی  دهد. عمر سهعد و تمهام تواند حق و باطل را از یکنمی

ایستادند، ببا بر آیه شهریفه قهرآن  کسانی که در لشکر وی مقابل امام
و اسیر هوا و هوس خود شده بودند کهه مقابهل  2خدا را فراموش کرده

 ایستادند. امام

 کسالت و تنبلیج( 

سستی و تببلی، عامل مهمی در سهوءمدیریت زمهان و نهوعی بیمهاری 
ْجح  اْلَرَسل»کبد: عمر را تباه می است که لحاات آفهت ]و نهابود  1:آَفُة النُّ

زشهتی «. کببده[ کامیابی ]و رسیدن به هدف[، سسهتی ]و تببلهی[ اسهت
 این صفت تا آنجاست که قرآن آن را از صفات مبافقین دانسته است: 

َذا َقظُم  ُهْم َوإم ُِ َِ َوُهَو َخظدم وَن اللَّ ُِ ََ ُيَخظدم ن قم َم نَّ اْلُيَنظ اَ إم َقاظُموا إم َل  البَّ وا إم
ن ً   إم َّ َقلم

َِ ظَس َو َ  َيْذُكُروَن اللَّ رنه  یمبافقان با خدا ن 9:ُكَسظَل  ُيَراُءوَن النَّ
رد و چهون بهه نمهاز کهرن  خواههد یه او با آنان نکببد و حال آنکمی
ی کببد و خهدا را جهز انهدکا مییزند، با مردم ریسالت برخکستبد، با یا
 ببد. کاد نمیی

های امروز مردم و نسل جوان کهه بهرای یکی از معضالت و چالش
رو دارنهد، تببلهی و سسهتی و های نرفته زیهادی را پهیشآیبده خود راه

هاست. ریشهه ایهن معضهل از آنجهایی آغهاز ارادای نسبت به برنامهبی
کببهد و بهرای اونه افراد معمهوت  هدفمبهد زنهدای نمیشود که اینمی

                                                           
 .23حشر: . 2
 .212؛ ص عیون الحکم و المواعظ. علی بن محمد لیثی واسطی؛ 1
 .201نساء: . 9
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مدت ندارنهد؛ بهه همهین ت خود، اهداف بلبدمدت و میانزندای و وق
عالوه بهر آن افهراد عهادی بها قهرار . شونددلیل دچار چبین مشکلی می

شهوند و ارفتن در شرایط سخت و دشوار دچهار سسهتی و تببلهی می
دهبهد. حهال آنکهه امهام های روزانه خود را به درستی انجام نمیبرنامه
و در شرایط سخت و دشهوار بهه و یارانش در شب عاشورا  حسین

در دوران اسهارت  عبادت و دعا پرداختبد، همچبین حضرت زیبهب
 نماز شب را ترک نبمود.

 و شتاب عجلهد( 

سبقت در کار خیر و سرعت داشتن در آن، از صفات پسبدیده، اار چه 
ُقوا اْلَخْنَراتم »یکی از دستورات قرآن است:  ظْسَتبم و کوتهاهی و سسهتی  2«ََ

 ؛1شهودم آن، سبب تسلط شیطان بر آدمی و ترک عمل خیهر میدر انجا

بررسهی جوانهب آن و اما عجله و شتاب در انجام دیگهر کارهها بهدون 
َو َيْدُع »آید: آماده کردن زمیبه و مقدمات آن، از صفات رذیله به شمار می

ُجو ً  َِ ْنَسظُن  ظْلَخْنرم َو َكظَن اإلم ظَءُه بم َِ رِّ ُد ظلشَّ ْنَسظُن بم ه[ کاونه و انسان ]همان 9:اإلم
خواند و انسان همهواره شهتابزده شامد[ بد را مییخواند ]پر را فرا مییخ

ببدی درست و صحیحی در مسائل تواند زمانانسان عجول نمی«. است
   0شود.داشته باشد؛ از این رو دچار مشکالت بسیاری می

ش آمد و عهر خدامردی نزد رسولدر روایت نیز آمده است که 
! مرا سفارشی فرما و اندرزی ده. حضرت فرمهود: ااهر کرد: یا رسول اّلّله

ایهن سهؤال را سهه بهار از مهرد  بگویم، تو اندرزپذیر هستی؟ پیهامبر
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! سهپ  پرسید و آن مرد در هر سه نوبت عرش کرد: آری یا رسهول اّلّله
 حضرت فرمود: 

 سفارش من به تو این است که هر ااه تصمیم به کهاری ارفتهی، اول
در نتیجه و فرجام آن کار بیاندیش ]عجله نکن[. اار عاقبتش صهحیح 
 2است، آن را دنبال کن و اار عاقبتش امراهی است، از آن در اذر.

 تأخیر در انجام کارهاهـ( 

ههای از و کار امروز را بهه فهردا انهداختن، یکهی از آفت سوزیفرصت
انش ای بههه یکههی از یههاردر نامههه هاسههت. امههام علههیدادن فرصت

فهردا؛ مانده عمرت را تهدارک کهن و نگهو فهردا و پ باقی»نویسد: می
همانا پیش از تو کسانی هالک شدند که روی آرزوها و تنخیر انهداختن 
کارها ایستادند تا نااهان امر خدا فرا رسهید، در حهالی کهه آنهان غافهل 

 1«.بودند
مسهیری بهود و در  طرماح بن حکم یکی از اصحاب امام حسین

د. در بها حضهرت مالقهات کهر ،رفتمام به سوی کربال و کوفه میکه ا
اش، از آن حضرت جدا شد تها کارههایش مقابل دعوت امام برای یاری
اش را بهه سهرانجام برسهاند، های مهالیرا سر و سامان داده و سهفارش

سپ  به امام بپیوندد؛ اما وقتی بازاشت که امام بهه شههادت رسهیده و 
 9ز دست داده بود.فرصت یاری امام را ا

 بو ِفتراک ان همی بندی خدا نا زود صیدم من 
 4مو آفت هاست دن تاخیر و طالب نا زیان داند
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