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 » سعيد افغانی –سعيدی « امين الدين الحاج داکتر 

 ٢٠١٧ نومبر ١٤
  

 !در اسالم » سرعت«و» عجله«
باشد،  مورد مذمت دين مقدس اسالم می» عجله وشتاب «که   اينۀابطرکار شيطان است ودر » عجله«که  در مورد اين

چيست ؟ مبحث خويش را در » سرعت« شيطانی با ۀگونه شک وشبھه ای درآن وجود ندارد ، ولی فرق عجل جای ھيچ

  : غازيم آاين مورد می 

آن از لحاظ عقلی،  بی اندازه به يک چيزی که تاھنوز زمينه ھای تحقق ۀداشتن شوق وعالق عبارت از » عجله وشتاب«

  . مادی و معنوی مساعد نشده وتا ھنوز به خوبی وبدی آن انسان به علم يقين نرسيده باشد

که انسان  اين. ر عجله و شتاب اندگمشخصات دياز  ھوى و ھوس خويش ۀداشتن افکار سطحى ، احساساتی وبنابر غلب

له را نيز دين مقدس اسالم مورد مذمت قرار داده و عملی را بنابر داشتن خوشبينی بيش ازحد انجام دھد، اين نوع عج

در اين ھيچ جای شکی نيست که عجله وشتاب در امور زندگی ، قبل از پی بردن . اجرای آن منع شده استاز مسلمان 

قرآن عظيم الشأن اين عمل را مردود . گردد  بر نقص وزيان آن موجب ندامت، خسران و پشيمانى برای انسان می

انسان ھمان گونه که نيکى ھا را طلب مى کند، به خاطر دستپاچگى : (می فرمايد » اسراء« سوره ١١ ت آي(شمرده ودر

ِو يدع اإلنسان بالشر دعاءه بالخير«؛ ) کافى، به طلب بدى ھا برمى خيزدۀو عدم مطالع ِ ِْ َ ْ ُ َ َُ ُ ُِّ َّ ْ ِ ْ ًچرا که انسان ذاتا عجول (، »َ

ًو کان اإلنسان عجوال«؛ )است ُ َ َُ ْ ِ  را در اجرای ن وسنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم انسانھاأبالعکس قرآن عظيم الش » َ

  . وبردباری وپرھيز از عجله وشتاب دعوت نموده است» تفکر له ومتانت ، تعقل،صبر ، حوص«امور به 

  

  ؟ ًواقعا عجله کار شيطان است آيا

ِأالناة من هللا وال« : در حديثی آمده است که می فرمايد  َِ ِعجلة من الشيطانُ َّ َ ِ صبر از خداوند است و عجله از ) (ترمذی ( »ُ

 ۀعجله نشان«: ًعالم شھير جھان اسالم شيخ ابن قيم در اين مورد که واقعا عجله کارشيطان است ، فرموده است) شيطان 

ی شود که اشياء سبکی و سبک مغزی و شتاب زدگی انسان است که مانع ثبات قدم و متانت و بردباری گرديده و باعث م

عجله از دو اخالق . تواند ي موجب جلب بديھا و مانع خوبی ھا گرديده میگعجله و شتابزد. نگيرنددر جای خود قرار 

  : ناپسند متولد شده است

   تفريط و سھل انگاری-١

  .عجله در کارھا قبل از زمان انجام آنھا -٢
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خواسته بنده پذيرفته (متفق عليه  » يسستجاب للعبدما لم يستعجل«:انسانھا بايد به يک حقيقت با تمام دقت پی ببرند که 

در اين حديث به انسان ھدايت داده شده که نبايد عجله وشتاب در امور داشته باشد، بلکه .) می شود ، مادام که عجله نکند 

  »نی نال ماتمنیمن تا« : در ضرب المثل مشھوری داريم .  خود بسازدۀدرامور زندگی خويش صبر واستقامت را پيش

  .»صبر سالمتی است و در عجله پشيمانی «و يا در  »کسی که در کارھا آرام باشد به آرزوی خود می رسد «

  . ندامت می چيندۀ انسان پيوسته از عجله ميو: حضرت عمروبن عاص می فرمايد 

  

  :نيک  اما عجله در کار خير و

ی است ئ زبان دری متل و شعر زيبارد)  خير نيکو است یعجله در کار ھا(»  خير البرعاجله« :در حديثی آمده است 

متوفای عالم شھير جھان اسالم اسماعيل بن محمد عجلونی . در اجرای کار خير حاجت استخاره نيست: شود که تأکيد می

ً اصال»  البرعاجلهخير « :ًاوال بايد گفت که : می نويسد » کشف الخفاء«نام ه  خويش ب قمری در کتاب معروف١١٦٢

کار نيک بدون عجله کامل «: حديث نبوی نيست ولی چنين مفھومی از حضرت عباس رضی اله عنه روايت شده که 

متل مشھوری  :او می افزايد» نمی شود وقتی شخص در آن تعجيل و سرعت متناسب کند کار بر او گوارا می شود 

ْبر« ۀ عالوه کلمه ب. انتظار از مرگ سخت تر است :گويند  داريم که می ی ، ئدر اين حديث که به معنی خوبی و نيکو » ِ

ْبر «ی و بخشش کردن فراتر است زيرا ئصالح و راستی است از نيکو شامل ھر عمل صالحی است که شخص بدان »ِ

  .وسيله به خداوند نزديک تر می شود يا به مردم سودی رساند

امر مقبول وپسنديده ای  ر خير، خيرات، نيکی ھا و اعمال صالح ،بنابراين عدم تأخير و سرعت متناسب در اجرای ام

که قرآن عظيم  طوری. است و قرآن عظيم الشأن و سنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نيز آن را مستحب گردانيده است

ُأولئك يسارعون في الخيرات وھم لھا سابق« : ن در اين بابت می فرمايد أالش ِ َِ َ َ ََ َْ ُ َُ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُ َ ْ آنان که در .)(٦١سوره مؤمنون ( » َونُ

َويسارعون في الخيرات وأولـئك من « .) کارھای نيک سرعت می ورزند و آنانند که در انجام آنھا سبقت می جويند  َِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ ََ َْ َ ْ ُ ِ ُ

َالصالحين ِ ِ ُفاستبقو«.) ١١٤ ال عمران ۀسور) (در کارھای نيک شتاب می کنند وآنان از شايستگانند( » َّ ِ َ ْ ِا الخيراتَ َ ْ َ پس  »«ْْ

ُوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضھا السماوات «.) ١٤٨ بقره ۀسور(»در کارھای نيک از ھمديگر پيشی بگيريد  َ َ ََ ََّ ِّ ََّ َ َ َُ ْ َ ٍ ٍَّ ْ ُ ِّ ِ ْ َ ِ ْ ُ ِ

َواألرض أعدْت للمتقين ِ ِ َِّ ُ ْ َّ ُ ُ ْ َ  )  ١٣٣مران آل ع(» بشتابيد …برای نيل به آمرزشی از پروردگار خود و بھشتی که  »«َ

است در مقابل اھمال کارى، » سرعت«علماءمی فرمايند که ھدف ومقصود از عجله، در ايات متذکر آمده است ھمانا 

  .ًتأخيرھاى بى جا و امروز و فردا کردن، که غالبا سبب بروز مشکالت و موانعى در کارھا مى گردد

و به تعبير ديگر عجله مذموم آن ! »و شتابزدگى، ھرگزبلی اما عجله   در کارھا،سرعت و جديت«: بنابراين بايد گفت

  . به ھنگام بررسى و مطالعه در جوانب کار و شناخت صورت گيرد: است که

 ًءبنا. طلی صورت نگيرد آن معیبعد از تصميم گيرى و تدبير الزم، در اجرا:  ممدوح آن است کهسرعت و عجلهاما 

د از آن که خير بودن کارى ثابت شد ديگر جاى برای تأخير، تعلل و يعنى بع» در انجام کار خير بايد سرعت کرد «

 .مسامحه نيست

  وهللا اعلم بالصواب 

 :تتبع ونگارش 
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