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 سرمحقق عبدالرحمن حکیمزادمترجم:                                                                                                                                                        

را روایت می کرد،  که بخشی از خاطراتش با امام حسن البنا در یکی از شبها به سخنان برادر دکتور محمود ابو سعود
گوش فرا داده بودم. امام به وی گفته بود: برو و با فالنی ببین و برایش بگو که استاد حسن البنا از تو قضیی  فالنیی را تضا یا 

بودیم، ییاد ووری نمیا. و مالقیاا بیا دارد. در مسیر راه با فالنی نیز دیداری داری به وی از تعمیل کاری که باهم اتفاق نموده 
 مسؤوالن در قضی  برادر فالنی را  که از ما ونرا خواسته است، فراموش نکنی....

ابو سعود می گوید: در ووانیکه خود را وماده می کردم تا به مرکز عمومی بروم و کارهایی را که به سر رسانیده بودم، امیام را 
م، مجموع  دیگری از خواسته ها و تکالیف در انتظار من بودند که مبین ایین بیود کیه: ونها در جریان قرار ده "جزئیاا"از 

 تماس بگیر... کار نما.... کار فالنی و فالنی را انجام بده. درین حال که خستگی مرا تحت فشار قرار داده بود به امام گفتم: 
 ری؟ جناب مرشد! چرا دیگران را بخاطر پیگیری برخی ازین کار ها نمی گما

جز ونکیه  "دیگری کس "است وی گفت: ای محمود! کارها راجناب ایشان پاسخ حکیمانه ای دادند که محور بحث کنونی م
 مصروف است، انجام نمی دهد...

 فرصت زیاد برای وقت

ساعت می بود... کارها زیاد است و سیاعت هیای روز  48با تعداد زیادی بر می خوری که می گویند: وقت نداریم، کاش روز 
 برای انجام دادن ونها کفایت نمی کند... بلی گاهی این مضوله ها مطرح می شوند ولی درست نیستند!  

کم می گذارند ما مسلمانها می گوییم: فراوانی در هر چییز  "وقت"وقتیکه اقتصاد دانان غربی اساس نظریاا شانرا بر بنیاد 
 مهم است: در روزی، در وقت و در تمام شئوون زندگی. 

توازن را برقرار ساخته است که زندگی بطور عادی بیه پییش  ندگی را وفریده و میان ونها بگونهاهلل متعال جهان، انسان و ز
اسیتضامت و  ضش داشته باشد، معطل نمی شود. اگر انسان بیه  مینها اهللمی رود و جز وقتیکه خود انسان در افساد ون ن

پایداری داشته باشد کارها  من ناموسی که عهده دار موازن  زندگی است به پیش می رود و برای تمام بشیریت کامگیاری را 
 به ارمغان می وورد. 

زمند تنظیم ونست، اگر ونرا تنظیم ننمایید وی بدون شک انسان جهت انجام دادن تمام کارهایش وقت کافی دارد لیکن نیا
 مسؤول عدم انجام ون است نه وقت، طوریکه گمان ون می رود. 

 چگونه اسالم اوقات را تنظیم  کرده است؟

کسیکه به زندگی مسلمان دقیق شود در عرص  تنظیم وقت وی نکاا شگرفی را می یابد. وی در ساعت مشیخ  بایید از 
زییرا مسیلمانیکه از  )از ون بخاطر انجام کارهایش بیرود کند و پس وقت الزم است که نمازها را ادا اخواب بیدار شود، در پن

دینش وگاهی دارد، هرگز  درکارش  عضب نمی ماند(، وی در ساعت مشخ  غیذایش را میی خیورد و در اوقیاا دیگیر بیه 
َي َعنَ  َهن  ي ي َعن   وجایبش در قبال خدمت جامعه ای که در ون زندگی می کند، می باشید. نَرييِّ ي َعنَ  َأهي ن َْ ُ  قَنل َ َأِبي ُموَسن  ْلَأَ َُّ ََنىَّ  ْل ْللنَّنيي  

 َُ َفُع نَنَفَس َي فَن َنننَ َََ َقٌة قَلُلوْل فَإيَن ََلَ ََييَ  قَلَ  فَن َنَرَمُل هيَ َ َي َي َوَسىََّم:"َعَى  ُكل ي ُمَسىيٍم  ُق قَلُلوْل فَنإيَن ََلَ َيَسنَتعيَع َعَىَ  نوَ  َويَنَتَص َّ َُ َأَو ََلَ يَنَفَرنَل قَنلَ  فَنُ رينُذ َ ْل ْلَاَلَهنةي ْلَلَمَى
َلَمَرُيو ي قَلَ  فَإيَن ََلَ يَنَفَرَل قَلَ  فَنُ َمسي  َْلََْيي َأَو قَلَ  ِبي َََ َقٌة". قَلُلوْل فَإيَن ََلَ يَنَفَرَل قَلَ  فَنَ َأُمُي ِبي  َُ َُ َل  «1»ُك َعَ  ْللشَّي ي فَإينَّ

فرمودند: )بر هر مسلمان صدقه الزم  می گردد، گفتنید:  و پدر کالنش روایت کرده که پیامبر از پدر ابوموسی اشعری
اگر ونرا نیابد، فرمود: به دستانش کار کند به خود نفع برساند و صدقه بکند، گفتند: اگر نتواند و یا نکند فرمیود: بیه نیازمنید 

ر خیر و یا به معروف امر نماید، گفتند: اگر ونرا نکرد، فرمود: از شیر رنا کشیده کمک کند، گفتند: اگر ونرا نکرد، فرمود: به کا
 ، این برایش صدقه محسوب می شود(.و بدی خود را نگه دارد

 نماید. ا وجیبه اش در قبال جامعه را ادامال را به مصرف می رساند ت 
 د برای رفع نیازمندی انسانی است.تالشی را که به کار می بر

 امر به نیکیهاست.و صرف وقت برای 
 کرده و از ونها خود داری نماید. و در پایان نیکیها را بخاطری صرف می کند تا از بدیها جلوگیری



 اینها بر انسان مسلمان الزم است.پرداختن به هم  
 اسرار وقت

سالمی، اتحادیه وقتیکه چنین باشد و وقت در اسالم اینگونه اهمیت داشته باشد، پس بر جنبش های اصالحی و جریانهای ا
های دانشجویی و هر جریانی که بخاطر تغییر او اع بسوی بهتر شدن ون و خارج شدن از و یعیت عضیب مانیدگی کنیونی 
هستند،  الزم است تا سنجش خود را اعاده نموده، اولویت های خویش را مشخ  نموده و وقت را از مهم ترین قوا خیویش 

 به شمار وورد. 
 می شود؟  اینکه چگونه وقت تنظیم

 ت تا اسرار سه گان  ونرا بدانیم:جهت تنظیم بهتر وقت الزم اس
  .ارزش وقت 

  .تنظیم“پالنگذاری وقت"  

  .2»اهتمام به وقت» 
 ارزش وقت

بدون شک شناخت ارزش وقت نخستین گام استفاده از ونست، همانگونه که ارج نهادن بیه ارزش زنیدگی  وقت زندگیست:
 شود. باعث بهره برداری از ون می

مرد کار شخصی است که نسبت به وقتش حری  بوده و اوقاتش را در کتابچ  یاد داشتش می نویسد و می تواند که بگوید: 
امروز ساعت فالنی چنین برنامه ای دارم، فردا ساعت فالن در ماه گذشته و در ساعت فالن چنان کیاری را انجیام دادم و در 

شخ  منظمی است که به وقتش حری  است چون  وقیت  "برنام "م می دهم. این سال پیشرو و فالن روز چنین کاری انجا
 نزد وی به مثابه تجارا، پیشه و کار است. 

دیگریست زیرا وقت نزد وی به اساس دقیضه تنظیم و ترتیب یافته است که پابنیدی  ، گونه ایاما  این امر نزد مسلمان بیدار
ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  چ ابند نباشد وی مسلمان بیدار محسوب نمی شود: به ون فرض است، تا وقتیکه مسلمان به ون پ

  1٠٣ْللنسلء:  چہ            ہ
 . نماز بر مؤمنان در اوقاا معین مضرر شده است

نعمیت  "نیه تنهیا"وقت نزد وی تنها تجارا، پیشه و مال نیست بلکه وقت نزد وی عین زندگیست. زندگی در سای  ایمان 
ڳ  ڳ ڳ  چ  بر انسان منت نهاده است. چنانکه اهلل متعال فرموده اسیت: بزرگترین نعمتی است که خداونداست بلکه از 

 1٢٢ْلأنرلم:  چہڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ
میردم راه بیرود چیون اش گردانیدیم و براى او نورى پدید ووردیم تا در پرتو ون در میان ویا کسى که مرده]دل[ بود و زنده

 . ومدنى نیستکسى است که گویى گرفتار در تاریکیهاست و از ون بیرون
این باور در دل زندگی پس از مرگ را رشد داده و روشنایی را پس از تاریکیها می افروزد، زنیدگی ای کیه لیذا، تصیور و 

داشت. قلبی که نور ون ایمان باشد در پرتیو ون احساس هرچیز را بگون  دیگری باز می گرداند که قبل از ون به ون وشنایی ن
 تمام چیزها طوری ظاهر می شود که گویا قبل از ون وجودی نداشته است. 

جهت نگهداشت اینگونه زندگی که فرد فانی را به زندگی دایمی و قدیم می پیوندد و از ون بیه هسیتی نوپییدا و زنیدگی 
یمان و امتی که در مسیر تاریخ روانند می پیوندد که در هر عصیری وجیود ظاهری متصل می سازد و از ون پس با کاروانیان ا

ما را توصیه نموده است که هر صیبحگاهان شیکر ونیرا بجیا  خود را حفظ نموده اند. چنان زندگی و نعمتی که رسول اکرم
 «٣»".ْلَاََمُ  هللي ْللَّذيِّ أَحَ لََن هَنَرَ َمل أَملتَنَنل " ووریم:

 ستایش خدایی راست که پس از مرگ، ما را زندگی دو باره بخشید. 
مصلحان و مجددین در تاریخ اسالمی ونانی که امت را از غفلت بیدار ساختند، نبض زندگی را دریافته بودنید لیذا زنیدگی 

، مودودی، ابن بیادیس و حسن البنا :دیگران با بیداری ونان شکل بیداری را به خود گرفت. اگر زندگی دعوتگران معاصر مانند
نجم الدین اربکان را مرور کنیم می یابیم که چگونه شب و روز شانرا سپری می کردند، ونان میان تدریس، تعلییم، دعیوا و 

 رهبری امت، توأمیت وورده بودند. 



 امام حسن البنا در وصایای دهگانه اش می گوید: 
  .قرون بخوان یا به ون گوش ده و هیچ قسمتی از وقت اا را در چیز بی فایده صرف مکن 

  .وجایب بیشتر از اوقاا است پس دیگران را در استفاده از وقتش کمک کن و اگر کاری داری زود تر به انجام ون بپرداز 

 بناءً وقت نزد ونها عین زندگیست.

 مقیاس پیشرفت امتها

 نهادن به ارزش ون از جمله عناصر پیشرفت امتها و عدم ون از جمله عناصر پسمانی امتها است.  پابندی به وقت و ارج
 ی و قهوه خانه ها پایین و بیاال میی رونید و نمیی موقتی مردمی را دیدی که جوانان و کالن ساالن شان در راه های عمو

می روند که چیزی را بخورنید،  ه جایش خودشان بدانند که چرا ومده و چه باید بکنند، وقتی احساس گرسنگی کردند به رو
شب شان همانند روزشان است و صبح شان چون شب شان و هدف ونها را نمی دانند، زمان ونها را اینطرف و ونطرف پرتیاب 

  م و در ونجا چی می کنیم...برایت بگویند: چرا اینجا ومده ایمی کند و نمی توانند که 

که ونان مردم مرده ای اند که زندگی ندارند. ونها مردم بینوایی اند که شیاعری در  پس بدانزمانیکه چنین مردمی را دیدی 
 حق شان گفته است: 

 وْلرمحنل لىبلئسذ فإهنم    موتی و حنسبَم م  ْلأح لء
 رحم مان به بینوایانی می وید که مردگانی اند که گمان می کنیم زنده اند. 

 از باشندگان ونجا را ازین جمع یافتم، بعد از تحضییق و جسیتجو  فضیر رفتم، عده اییارا بعضی کشورهای ووانیکه به ز
پی بردم که سیاست استعماری ای که باالی ونها و کشورشان مدا زیادی سیطره دارد، در نفسهای ونیان ایین توکیل را زرع 

ی جز این ندارند که میی خورنید و تولیید نموده است که این اشباح ایشانرا فراگرفته است، ونان برای ادام  زندگی شان دلیل
نسل می نمایند، اگر این حاکمان ظالم ونانرا در برخی کارهای جزئی مکلف بسازد مانند ولیه ای کیه غاییه و هیدفی را نمیی 

 شناسد، کار می کنند.

ند، داشیته هیای شیانرا استعمار به این روش پلید توانست که ونانرا بخواباند و کشورشانرا اشغال نماید، سرمای  شانرا بستا
 چور نماید، عضول شانرا معطل نماید و طریض  زندگی را برایشان ترسیم نماید. 

اینان ونگونه که استعمار می خواهد لباس می پوشند و حرکت می کنند و به توصیف تضدیر میی پردازنید کیه اسیتعمار را 
 ادامه دارد... فته است.باالیشان حاکم گردانیده که به برکت ون امور زندگی شان سهولت یا
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