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 پيشگفتار

احلمد هللا رب العاملني. إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونشهد أن ال اله إال اهللا 

ذ باهللا وحده ال رشيك له، إله احلق ورب العاملني. وأشهد أن سيدنا حممداً عبده ورسوله ونعو

لهم صل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له. ال

 له الطاهرين وصحبه أمجعني.آو وسلم وبارك عىل سيدنا حممد

ي اهميت وقت و اعتقاد به اين كه وقت همان زنـدگي   گشتم در باره به دنبال كتابي مي

ي فاضل، شيخ عبدالفتاح ابوغـده،   تأليف عالمه» لعلامءا الزمن عند قيمة«است، وقتي كتاب 

 پيدا كردم بسيار خوشحال شدم، گويي دنيا را به دست آورده باشم.
 -ي آن ي آن كتـاب نمـودم، ديـدم كـه مؤلـف عالمـه       وقتي شروع به بررسي و مطالعه

خداوند او را غريق رحمت و خشـنودي خـود قـرار دهـد و بـه بهشـت فـردوس خـود         
تأليف و نگارش اين كتاب به امانـت نقـل و رعايـت ادب در حـق علمـاء و      در  -درآورد

توضيح عبارات و اخالص در كار كامالً وفا نموده است، آنگاه بنده نيز به ترجمه و شـرح  
تـر   هاي مؤلـف فاضـل آن روشـن    هاي مناسب مبادرت نمودم تا نوشته آن و بعضي افزوده

 گردد.
خوانيم از منبع دانش مؤلـف بزرگـوار و بـه قلـم      بنابراين، مطالبي كه در اين كتاب مي

آن كـه از   ام تا بـا صـداقت و امانـت بـي     ي داعي كوشيده ايشان تحرير يافته است كه بنده
ي فضـل   كتاب خارج شوم آن را ترجمه و تشريح كنم. از ايـن روي همـه  ي مطالب  دايره

هـاي آن فاضـل    تهاين كتاب متعلق به آن مرحوم است، و بنده تنها مترجم و شـارح نوشـ  
 هستم.
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إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب. واحلمد هللا  يصالح ما استطعت وما توفيقاإلإن أريد إال «

 .»تعاىل أوالً وآخراً وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وآله وصحبه ومن وااله

ود سلطان العلماء به درخواست جوان اهل كنگ، حاج محم محمد علي بن عبدالرحمن

دبـی  هجري قمـري.  1425سال  الحجة يسوم ذ. به تاريخ ه اهللا تعالي خيراًسرپرست، جزا

 امارات عربي متحده.، سةاملحرو



 

 

 مقدمه

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وآله 

 وصحبه والتابعني.

 من رشور أنفسنا وسيئات إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره، ونعوذ باهللا

أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

رشيك له، ونشهد أن حممداً عبده ورسوله اللهم صل عىل سيدنا حممد وعىل آل سيدنا حممد، 

ام باركت عىل إبراهيم براهيم وبارك عىل حممد وآل حممد كإكام صليت عىل إبراهيم وعىل آل 

 براهيم يف العاملني إنك محيد جميد.إوعىل آل 

شمار بر حبيـب   شمار پروردگار عالميان و درود و سالم بي س و ستايش بيابعد از سپ

نبياء والمرسلين وآلـه  للعالمين شفيع المذنبين، محمد خاتم األ محـةررب العالمين المبعوث 

 جمعين.أالطاهرين وصحابته 
شناسي بنويسم،   درخواست نمود كتابي در خصوص وقت ستان از اينجانبيكي از دو

اند و در سيرت بزرگان  انگيز در اين خصوص گفته ديدم دانشمندان ما ابيات و اشعاري دل
ما اهميت دادن به وقت مشهور و مشهود است. و همه از آيات كالم اهللا مجيـد و بيانـات   

 د.ان سيد االولين واآلخرين اقتباس نموده

 ﴿ي انعام آمده است:  سوره 96ي  در آيه            ﴾. 

(زمـان) قـرار داده   حسـاب   (وسيلة) خورشيد و ماه راآرامش و  (ماية)شب را خداي متعال «

و ماه  ي خورشيد لهدادن هفته و ماه و سال به وسي آمدن شب و روز و تشكيل پيا پي .»است
كردن وقت ندارد، براي اين كه عمر آدمـي از   گيرد. بنابراين، هيچ كس حق ضايع انجام مي

شود، و همان گونه كه روز و شب به شمار است، نَفَسي كـه   همين شب و روز حاصل مي
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 كشد هم به شمار است. انسان مي
دنيـا بـه    دارد، و موقعي كه همـه چيـز در   و نفس آخر است كه پايان عمر را اعالم مي

حساب است و حتي نَفَس همه به شمار است، آيا نبايد مراقب وقت بود و نگذاشت هيچ 
 لحظه و نَفَسي بيهوده بگذرد؟

﴿ي انعام فرمود:  در سوره               ﴾  آفتاب و ماه را

، گذشت هفته، ماه و سال، پيـدايش  دادن حساب آفريد: گردش شب و روز براي به دست
ي گردش خورشيد و مـاه اسـت.    فصول چهارگانه، بهار و تابستان و پاييز و زمستان نتيجه

هاي گذشته و حال و آينده هستند، اگر زبـان قـال ندارنـد     اين دو گواه صدق اعمال ملت
آفـرينش  ي انعام از حساب زمان كه به  حوادث روزگارند. در سورهشان گوياي  زبان حال

﴿ي الـرحمن فرمـود:    و در سـوره  خورشيد و ماه بسـتگي دارد صـحبت فرمـود.     

       ﴾ قيق) در حركتنددمنظم (حساب  خورشيد و ماه به« :يعني«. 

فهمـيم،   بنديم و ساعات شبانه روز از آن مي مثال آن مثال ساعتي است كه به دست مي
دقت و حساب آفريده شده است تا بتواند حساب به دست بدهد  خود ساعت هم از روي

اي توقـف   و آنچه بر همه ظاهر و آشكار است گردش خورشـيد و مـاه اسـت كـه لحظـه     
 دهند. ندارند و از روز خلقت تا روز قيامت به گردش خود ادامه مي

﴿فرمايد:  ي النحل مي سوره 12ي  خداي متعال در آيه      

                         ﴾ 

نيز) به فرمان او مسخر وشب و روز را وخورشيد وماه را براي شما مسخر كرد، وستارگان («

 .»ورزند گروهي كه خرد مي اي است براي  ترديد در اين نشانه هستند، بي

 ﴿فرمايد:  ي ابراهيم مي سوره 34تا  32ي  و در آيه          
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        ﴾. 

پس با اهللا (همان) كسي است كه آسمانها وزمين را آفريد، واز آسمان آبي (گوارا) نازل كرد، «

آن (آب) ميوه هاي (گوناگون) را براي روزي شما ( از زمين) بيرون آورد وكشتي (هـا) را بـراي   
دانـد.  شما مسخر گرداند تا به فرمان او در دريا روان باشد، ونهرها را (نيز) براي شـما مسـخر گر  

وخورشيد وماه را كه پيوسته در گردش اند براي شما مسخر ساخت، وشب و روز را (نيز) بـراي  
شما مسخر گرداند. و از هرچه از او خواستيد به شما ارزانـي داشـت، واگـر (بخواهيـد) نعمـت      

 .»شك انسان ستمگري نا سپاس است يد نمي توانيد آن را بشماريد، بي(هاي) اهللا را بشمار

ها در حمل مال  نمايد و از كشتي از آب باران و كشت زمين انواع استفاده را ميانسان 
نمايد و از رودهاي آب براي آشاميدن و زراعت انواع استفاده  التجاره انواع استفاده را مي

برد، كار و كاسبي در روز و شب است و  ها مي نمايد و از شب و روز چه فايده را مي
شب است و آسايش و خواب راحت در روز و شب است و فراگرفتن علوم در روز و 

سودمند در روز و شب است، كسب روزي و والدت و وفات در روز هاي  انواع مسافرت
برد، صحيح است اگر  ي آنچه ياد شد استفاده مي و شب است؛ وقتي كه انسان از همه

دميان آنچه ها در فرمان آدمي هستند، و خدا از فضل و كرمش به آ ي اين بگوييم همه
خواهند عطا فرمود؛ زن و فرزند و خويش و پيوند و كارگزار و كارمند همه در روز و  مي

ها را فراموش  ي خوبي آدمي هستند، اما اين آدمي است كه همهخدمت شب مشغول 
گرداند؛ واقعاً كه آدم بسيار ستمگر و ناسپاس و  كند و روي از طاعت خدا مي مي

 آفريدگار است.هاي  ي نعمت كننده كفران

﴿فرمايد:  ي الفرقان مي سوره 62ي  و در آيه               

          ﴾. 
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و او (همان) كسي است كه شب و روز را در پي يكديگر قرار داد براي كسـي كـه بخواهـد    «

 .»بخواهد شكر گزاري كندمتذكر شود يا 

خداي متعال شب و روز را به دنبال هم قرار داد تا اگر كسي در شب غفلت نمـود در  
روز بتواند غفلت شب را جبران نمايد و اگر كسي در روز غفلت نمـود، در شـب غفلـت    

هسـتند،  روز را جبران نمايد، شب و روز هردو وقت طاعت و نكوكـاري و سپاسـگزاري   
شـان بيهـوده بگـذرد،     اي از وقـت  گذارند لحظـه  مان و بيدار و هوشيارند نميآنان كه با اي

آوردن رضاي خداسـت.   كوكاري و خير عام و به دستيشان مطالعه و عبادت و ن هاي شب
شان بهتـر از روز و   شان اين است كه شب دارند و كوشش روا نمياينان غفلت براي خود 

 :/ روزشان بهتر از شب باشد و به قول سعدي
 جهان افروز است   شب مردان خدا روز

 

 
 

 شنان را به حقيقت شب ظلماني نيسترو

خواهنـد كـه راه    شان ضعيف است و نياز به يـادآوري دارنـد و مـي    اما آناني كه همت
سپاسگزاري بگيرند، بايد از تَعاقُب شب و روز درس عبرت بگيرند و نگزارند كه غفلـت  

شـان باشـد. و    كـه روزشـان بهتـر از شـب     بكوشـند  و سستي بر آنان چيره شود؛ در روز
 روزشان باشد.شان بهتر از  شب

 به قول سعدي كه روحش شاد باد:
 ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند
 همه از بهر تو سرگشته و فرمـان بـردار  

 

 تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخـوري  
 شرط انصاف نباشد كه تو فرمـان نبـري  

 

 كه گفته شد: همان طور
 شب مردان خدا روز جهان افـروز اسـت  

 

 روشنان را به حقيقت شب ظلماني نيسـت  
 

اي از  و اجازه نخواهند داد كـه لحظـه   شمارند براي اين هر لحظه از عمر را غنيمت مي
  وقـت شان شـروع شـد كـه     وقتي ضعف و زبونيعمرشان بيهوده تلف شود، و مسلمانان 

 راي وقت قيمتي قائل نشدند.شناسي را كنار گذاشتند و ب
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 ﴿فرمايد:  ي فاطر مي سوره 37ي  و در آيه             

                ﴾. 

د؟! وهشدار دهنده (نيـز) بـه   آن قدر شما را عمر نداديم كه پند گيرندگان در آن پند گيرنآيا «

 .»سراغ شما آمد؟! پس (طعم عذاب را) بچشيد كه براي ستمكاران هيچ ياوري نيست

ي اتمام حجت است و كسي كه بـه عمـر    دانند كه طول عمر مايه بسياري از مردم نمي
بـريم بـه    شصت سالگي رسيد و به راه نيامد بر خود اتمام حجت نموده است، و پناه مـي 

 ي ننگ و اتمام حجت باشد. از اين كه طول عمر برايمان مايه خدا
 از آيات قرآن قسمتي كه براي داللت بر اهميت وقت بود آورديم.

 رساند: خوردن بر وقت دارد و اهميت آن را مي آوريم كه داللت بر قسم اكنون آياتي مي

﴿ي انشقاق:  سوره 16ي  مثل: آيه       ﴾ پس به شفق سوگند «؛

 .»خورم مي

﴿ي التكوير:  سوره 18ي  آيه     ﴾ وسوگند به صبح، هنگامي كه «؛

 .»بدمد

﴿ي المدثر:  سوره 34ي  و آيه     ﴾ وبه صبح هنگامي كه روشن «؛

 .»شود

﴿ي الفجر:  سوره 2و1ي  و آيه        ﴾ سوگند به صبح، وبه «؛

 .»شبهاي دهگانه (ذيحجه

﴿ي الليل:  سوره 2ي  و آيه      ﴾ وسوگند به روز هنگامي كه آشكار «؛

 .»شود

﴿ي الضحي:  رهوس 1ي  آيه   ﴾ سوگند به آغاز روز«؛«. 

  ﴿ي التكوير:  سوره 17ي  و آيه  ﴾ وسوگند به شب، هنگامي كه «؛
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 .»(تاريكي اش كاسته شود به) پشت كند

  ﴿ي الضحي:  سوره 2ي  و آيه  ﴾ وسوگند به شب هنگامي كه آرام «؛

 .»گيرد

﴿ي االنشقاق:  سوره 17ي  و آيه       ﴾ چه را فرو وسوگند به شب وآن«؛

 .»مي پوشد

براي اين كه وقتي شب كوه و بيابان و درخت و جانوران همه را در تاريكي خود قرار 
 داد، مثل اين است كه همه را در خود جمع كرده باشد.

﴿ي المدثر:  سوره 33ي  و آيه      ﴾ وبه شب هنگامي كه پشب كند«؛«. 

﴿ي الليل:  سوره 1ي  و آيه     ﴾ سوگند به شب هنگامي كه (همه چيز «؛

 .»را) بپوشاند

﴿ر: عصي ال سوره 1ي  و آيه            ﴾ سوگند به عصر. كه «؛

ها بودند: ايمان آوردنـد   مگر مردمي كه داراي اين خصلت. »انسان در (خسران و) زيان است
كارهاي شايسته كردند و همديگر را بـر پايـداري بـر حـق و بـر پايـداري بـر صـبر و          و

كاري هستند، براي اين  ي مردم در راه زيان شكيبايي در راه احقاق حق سفارش دادند، همه
خود، يعني قسـمتي از عمـر   آورند قسمتي از وقت  كه در مقابل هر چيزي كه به دست مي

جويي و صبر بر آن است كه عمـر   ن است و نكوكاري و حقپردازند و اين ايما خود را مي
سـازد، در   مند و سربلند و نيكبخـت مـي   رساند و انسان را بهره انسان را به عاقبت خير مي

وقـت را   قات شب و روز بود تا انسان قـدر م بر اوسبود. قي اين آيات قسم بر وقت  همه
و آخـرت و نيكنـامي و سـربلندي    ا بداند و همه كاري كند كه فرجام كار او نيكبختي دنيـ 

 باشد.
 چه راست گفت شاعر:

ــو   ــت زادن تــ ــه وقــ ــاد داري كــ ــدان ب   يــ ــه خن ــو گريــان  وهم ــد و ت  دن
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 آن چنـــان زي كـــه وقـــت رفـــتن تـــو
 

ــان بو  ــه گري ــو خنــدان  دهم ــد و ت  ن
 

ي آدمي عمر اوست، و عمر از مال و ماه و هفته و روز و ساعت و  در اين دنيا سرمايه
 كيل يافته است.دقيقه و نَفَس تش

رود ممد حيات است و چـون از ذهـن بـرون آيـد      و همين نفس كه چون به سينه مي
ي عمر آدمي است و خوشا به حال كسي كـه در   و مايه  مفرح ذات است، همين نفس پايه

 هر نَفَسي سپاسي براي خداي متعال بگويد و در همه عمر زبان او به ياد خدا تَر باشد.
 :ضرَلغَاَ
 زندگي نقشي است كز ما بـاز مانـد   آثار

ــت    ــه رحم ــاحبدلي روزي ب ــر ص  مگ
 

ــي   ــتي را نمـ ــه هسـ ــايي  كـ ــنم بقـ  بيـ
ــايي    ــكين دع ــن مس ــق اي ــد در ح  كن

 

 بنـدي شـده اسـت.    و همانگونه كه عمر آدمي وقت اوست، هرچه در دنيا هست وقت
 گذاري شده است. اش وقت ي كه عبادات همهبين نمي

 گذاري شده است. و مغرب و عشاء وقت نماز فرض به وقت صبح و ظهر و عصر
 باشد. باشد، و نماز اداء و قضاء به حساب وقت آن مي نماز جمعه در وقت ظهر مي

ي فرض، و نماز وتر و نماز تهجد و نماز  نماز سنَّت، مانند نماز ضحي و قبيله و بعديه
 است. ها داراي وقت معين تراويح و نماز طلب باران و نماز كسوف و خسوف همه اين

براي اخراج زكات، وقتي معين است. براي روزه، وقتي معين اسـت. و بـراي عمـره و    
حج هم وقتي معين اسـت. و همچنـان كـه عبـادات همـه داراي وقـت معـين اسـت، در         
معامالت نيز از روي وقت ترتيب شده است، مگر نه سن بلوغ معين شده است، مگـر نـه   

هـاي درس از ابتـدايي و    عيين شده است، سـال رشد همه به سال و ماه ت سن تمييز و سنّ
شده است؛ سـن ازدواج، مـدت    راهنمايي و دبيرستان و دانشكده همه به سال و ماه تعيين

هـا همـه بـه     بقاء حمل در شكم مادر، مدت شيرخوارگي و زمان طفوليت و خردسالي اين
سـاليانه و  رداد شده است. كارمنـدان بـا مـزد ماهيانـه و بازاريـان بـا قـرا        سال و ماه تعيين

باشد، بـا ايـن حـال چگونـه      كارگردان با مزد روزانه، خالصه كارها همه از روي وقت مي
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هوده برباد دهد، و روز باز پسين و دم مرگ و  معقول است كه انسان عاقل عمر خود را بي
شـان در   به درود زندگي با دستي تهي و بدون توشه از اين جهان برود. آن افرادي كه نـام 

شـان   انـد وقـت   درخشد همه افرادي هستند كه يك لحظه هم نگذاشته ت تاريخ ميصفحا
نمايد كه وقت جوانانش همـه   ها ملتي ترقي مي بدون نتيجه از دست برود، و در بين ملت

كاري و پيونـد شـب بـه روز بـراي جلـو افتـادن در        در جد و جهد و نكوكاري و شايسته
غيـر از خـوردن و خوابيـدن كـاري ديگـر       و اقتصاد صرف شود، و آن مردمي كـه صنايع 

 گذارند. دانند بر ذلت خود صحه مي نمي
دانشمندي فرموده است: هر روزي از عمر من كه بهتر از روز پيش نباشد، براي من در 

شد كه هرروز بهتر از روز پـيش ، و هـر مـاه    آن بركتي مباد. سعي و كوشش بايد بر آن با
 از سال قبل باشد. و هر سالي بهتر بهتر از ماه قبل ،

آن همه سوره از قرآن عظيم كه همه قَسم بر وقت بود و همه اوقات را شامل بود براي 
 اين است كه مؤمن هيچ وقتي از اوقات را بيهوده نگذراند.

﴿    ﴾ .﴿      ﴾ .﴿     ﴾ .﴿   

  ﴾ .﴿    ﴾.  تمام اوقات شب را فرا گرفته است از ساعتي كه

 دارد. شود تا ساعتي كه پايان شب را اظهار مي تاريكي شب شروع مي

﴿     ﴾ .﴿      ﴾ .﴿       ﴾ .

﴿      ﴾ .﴿  ﴾. ﴿     ﴾ .﴿      

       ﴾ ها همه  اي آيات و سوره روز شامل است. شماره همه اوقات

﴿ي  ياد شده است. و آيه                     ﴾ 

 باشد. ] مي78[اإلسراء: 
ي العصر: والعصر: قسم به زمانه و روزگـار اسـت كـه شـامل همـه       ي يكم سوره و آيه

 باشد. ها مي زمان



 17 ارزش وقت نزد علماي اسالمي

ي آن  مـه عبارتي فرموده است كه ترج» مفاتيح الغيب«امام رازي در تفسير عظيم خود  
 چنين است:

و عصر همان زمان است، براي اين كه زمانه اسـت كـه    ،خدا قسم ياد فرمود به عصر«
پيوندد، در زمانه اسـت كـه خوشـي و ناخوشـي در آن پـيش       عجايب در آن به ظهور مي

و  شود، هستي و نيستي در آن حاصل مي زمانه است كه تندرستي و بيماري ، آيد، و در مي
ها از عمر خود ضـايع   قدر باشد، اگر كسي سال بها و گراننند عمر گرانچيزي نيست كه ما

كند و اين توفيق بيابد كه در اندكي از آخر عمر خود به هوش آيد و توبه كند و راه ايمان 
او را به بهشـت جاويـدان    اش كاري صحيح و اعمال صالح را بگيرد، همين توبه و شايسته

ات همان زمان اندكي بوده است كـه   ترين ايام زندگي اميداني كه گر و آنگاه مي رساند. مي
 هاي اصلي پروردگار اسـت.  ن از نعمتزماتو را به سعادت ابدي رسانيده است. بنابراين، 

و روي همين اصل است كه خداي عزوجل قسم به زمان ياد فرمـود. و خـداي عزوجـل    
ب و روز فرصتي هسـتند  قسم به زمان ياد فرمود. و خداي عزوجل ما را آگاه فرمود كه ش

و زمـان بـر    دهنـد.  د و آن را بيهوده از دست ميدانن زده قدر آن را نمي كه اشخاص غفلت
مكان شرف دارد، براي اين كه زمان نعمتي خالص است كـه عيبـي در آن نيسـت و ايـن     

 ».دهد و آن را از دست مي ،آدمي است كه دچار عيب قدر ناشناسي زمان است
كردنـد، آن را   ي والعصـر عمـل مـي    : اگر مردم به همـين سـوره  فرمود امام شافعي 

 شان كافي بود. نمودند همين يك سوره براي فهميدند و بر زندگي خود تطبيق مي مي

الوقت سيف «فرمود: از همنشيني با صوفيان اين دو سخن را آموختم:  امام شافعي 

 .» شغلتك بالباطلنفسك إن شغلتها باحلق وإال«. و سخن دوم: »إن مل تقطعه قطعك

تو را از استفاده قطـع   مانند شمشير است، اگر استفاده درست نكردي سخن اول: وقت
، و گرنه تـو را بـه   ا در راه حق به كار بردي خوبسخن دوم: اگر وجود خود ر .نمايد يم

هـاي خيـر اسـتفاده     گذران اسـت، اگـر از وقـت در راه    يعني وقت سازد. مي باطل مشغول
نمايد. و وجود خـودت را بايـد بـه     ده خواهد گذشت و منافعت را قطع ميننمودي، بيهو
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كاري مشغول داري، اگر خود را به حـق مشـغول سـاختي و در صـدد صـرف وقـت در       
اسباب راحت و سعادت خودت و ديگران به كار بردي، از وقت خود به نفع خود استفاده 

كارهاي شـر و يـا بـه كارهـاي      اي و هرگاه خود را به كار خير مشغول نساختي، به نموده
براي اين كه در دنيـا چيـزي نيسـت كـه      گرداند. ي اتالف عمر مشغولت مي يهبيهوده و ما

، و گرنـه هـوا آن را پـر    كـاري خـوب  ليوان آب را پـر آب نمـودي   اگر خالي باشد، مثالً 
 نمايد. مي

: خـوب و سـودمند او چنـين بـود    از دعاهـاي   امام زين العابدين علي بن الحسين 
، دنيايي معني در بر دارد. اين دعا با همين اختصار» بفهمان خدايا قسمت هرچيز را به من«

ي سـعي خـود را در    يعني وقتي كه دانستم آخرت جاويدان است و دنيـا زودگـذر، همـه   
بهـاترين چيـزي   ار آيد، وقتي دانستم كه وقت گرانبرم كه در آخرتم به ك اعمالي به كار مي
اي از وقـتم   گـذارم لحظـه   آن در اختيار بشر گذاشته شده اسـت، نمـي  از است كه استفاده 

بيهوده بگذرد. وقتي دانستم كه دنيا زودگذر اسـت، نـه وفـايي دارد و نـه بقـايي، دنيـا را       
دهم تا نفع و خيرم به خلق برسد، وقتي دانستم كـه ارزش فرزنـد    كشتزار آخرت قرار مي

نمايم، و به همين ترتيب  تقوي تربيت ميدر صالح و طاعت اوست، فرزند را به صالح و 
شناسي و  بار باشد، وقت ي تمام نماي يك زندگي سعادت تواند آيينه اين دعاي مختصر مي

 دارد. وقت نگه مي كرد نسان را از ضايعدانايي ارزشمند است و خود ا
قسمتي از آيات قرآن عظيم كه داللت بر اهميت وقت داشت بيان نموديم، اكنون وقت 

 ي خاتم النبيين كلماتي ياد نماييم: است كه از سنَّت مطهرهآن 
 آمده است: أليف امام جالل الدين سيوطيت» الجامع الصغير«در كتاب 

اغُ « :قال رسول اهللا عن ابن عباس رَ الفَ ةُ وَ حَّ : الصِّ نَ النَّاسِ ريٌ مِ
ثِ امَ كَ بُونٌ فِيهِ غْ تَانِ مَ مَ  »نِعْ

 .]اجهرواه البخاري والترمذي وابن م[

: نعمت چيزي است كه خوشي و لـذت انسـان در   نسان ويسـتلذهما يتنعم به اإل :لنعمةا

آن باشد. چشم، گوش، زبان، بيني، پوست در حواس ظاهري نعمت است. فهم، هـوش و  
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  باطني.حافظه و ادراك مطلب در حواس 

  به معني سالمت اعضاء و حواس و تندرستي. :صحةال

ارزد بـه ده ريـال خريـدن. يـا      مـي  ريالين كه چيزي كه دو خوردن، مثل ا : فريبنْغَب
 فروختن. ارزد به دو ريال چيزي كه ده ريال مي

اند: نعمت تندرستي و  معني حديث: دو نعمتند كه بسياري از مردم در آن فريب خورده
فراغت؛ يعني تندرستي داشت و موانعي نبود كه او را از كارهاي خيـر عـام المنفعـه و از    

الح باز دارد و با اين حال هيچ كاري بـراي آخـرت خـود ننمـوده و عملـي كـه       اعمال ص
ي فريب شيطان شده و خود را بدون عذر  رضاي خدا به بار آورد انجام نداد؛ واقعاً فريفته

 از خير دو جهان محروم ساخته است.
نيست، هميشه فراغـت  از آنجا كه دنياي جاي تغير و دگرگوني است هميشه تندرستي 

ست، گاه است كه تندرستي هسـت فراغـت نيسـت. گـاه اسـت كـه فراغـت هسـت و         ني
تندرستي نيست، بنابراين كسي كه صحت و فراغت را در طاعت خدا به كار برد، اوسـت  

ي كه گوي سبقت را ربوده است و كسي كه صحت و فراغت را داشت و آن را در معاصـ 
درستي و فراغت را از دسـت داده و  بهاي عمر همراه با تنبه كار برد، اوست كه گوهر گران

و آن كسـي كـه    .روسياهي رفتن به دوزخ را به دست خود براي خود تهيـه نمـوده اسـت   
معاصـي   راي آخرت خود نمود و نه خود را ازصحت و فراغت را داشت، ولي نه كاري ب

ي شيطان شـده و خـود را محـروم كـرده اسـت. او       ، اوست كه مغبون و فريفتهباز داشت
به او داده شد و آن را كشـت و آبيـاري   ه يكي از اين سه نفر دارد: كسي كه بذر شباهت ب

كرد و خرمن آن را ذخيره نمود. و اين مثال كسي است كـه   وكرد و موقع خرمن آن را در
صحت و فراغت را در طاعت خدا به كار بـرد، از كـار خـود راضـي و از حاصـل خـود       

 عاقبت شادمان است.خوشنود و از نيكبختي 
و كسي كه بذر را گذاشت، نه كشت و نه آبياري كرد و موريانه آن را خـورد و موقـع   
خرمن دستش از تخم و درو و خرمن تهي بود، اوست كه مغبون است و حسرت تخم از 
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 دست رفته و خرمن محروم شده از آن، او را دچار اندوه سخت نموده است.
آلوده كرد، نه يـك حسـرت دارد،   و كسي كه آن بذر را داد و معاصي خريد و خود را 

بلكه بيشتر، حسرت تخم برباد شده و خشم خدا كه به جاي خرمن بر خود روا داشـته، و  
رسيدن به عقوبت، خواب راحت را از چشـمان او دور   شرمساري آلودگي به گناه و ترس

 كرده و او واقعاً مغبون دنيا و آخرت است.

ي«: تم النبييناي خ فرموده بُونٌ فـِ غْ ـنَ النَّـاسِ مَ ريٌ مِ
ثـِ امَ كَ بسـياري از مـردم در آن دو   «؛ »هِ

داننـد و   رساند كه اندكي هستند كه قدر صحت و فراغت را مـي  مي» هستند فريب خورده
برنـد و نيكبختـي دنيـا و آخـرت را      آن را در راه رضاي خدا و خدمت به خلق به كار مي

 يابند. مي
بينند كه چقدر افراد  به چشم خود ميتعجب در اين است كه مردم همه چشم دارند و 

دهنـد و بـا دسـت تهـي و      اند از دست مي ي آنچه اندوخته روند و همه ثروتمند از دنيا مي
ي عبـرت   روند، ولي ديـدن آن مايـه   ديده از دنيا مي زده و حسرت توشه و با رويي شرم بي

 شود. ديگران نمي
 كه گفت: راست فرمود صاحب مثنوي

 و ايـن عمـي  چشم باز و گوش بـاز  
 

ــم   ــرتم در چشـــ ــدا  حيـــ ــدي خـــ  بنـــ
 

كار به شناسي و صرف وقت در طاعت و ديدن عاقبت در آغاز هر  خداوند توفيق وقت
د، دنيا براي كسي كه زياد بمانـد فرتـوتي و درمانـدگي بـه بـار      ما و شما و همه ارزاني دا

 آورد. مي
هسـتند، مثـالي   ي آدمي  اين كه صحت و فراغت سرمايهبراي فهمانيدن  صرسول اهللا

اي  آورد: و آن مثال تاجري كه سرمايه دارد و در صدد آن است كه از تجارت خود فايـده 
ي  به دست بياورد، اين است كه بايد كوشش نمايد با افراد معتبر معامله نمايد، و در معامله

 خود راستي به كار برد و هوشياري داشته باشد تا فريب حقّه بازان نخورد.
وقت است و نگهداري وقت و استفاده  اترين اشيابهنر فرد بايد بداند كه گرابنابراين، ه
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 اي از وقت او بيهوده بگذرد. از آن ضرورت دارد. و شخص با ايمان نبايد لحظه
 سخن ما كه فرمود: شاد باد روح شاعر شيرين

 دار فرصـت كـه عـالم دمـي اسـت      نگه
 سكندر به آن زور و قدرت كـه داشـت  

ــز  ــودش كــ ــر نبــ ــالَميميســ  و عــ
 

ــالمي اســت   ــه از ع ــا ب ــيش دان  دمــي پ
 رفت و عـالم گذاشـت   در آن دم كه مي

ــي  ــدش دمـ ــت دهنـ ــتانند و فرصـ  سـ
 

اسـت.   اي. و دمي: به معني نَفَس كشيدن. كه دمي بـه معنـي نَفَـس    دمي به معني لحظه
گذرد كه به  ها كه معلوم، چقدر روز و ماه و سال مي چقدر لحظات كه هيچ، چقدر ساعت

ر ميهسـبحان اهللا  «آيـد، در حـالي كـه بـا هريـك بـار        رود و نفعي از آن به دست نمـي  د
 شود. گفتن، درختي براي مؤمن در بهشت كاشته مي» وبحمده

 و باز هم به قول شاعر شيرين سخن ما:
 سعديا دي رفت و فردا همچنـان معلـوم نيسـت   

 

 در ميان اين و آن فرصـت شـمار امـروز را    
 

وز از آن توست آن را ت مگر براي صالحان. و فردا هنوز نيامده، امرديروز از دست رف
 ر.غنيمت بشما

 ديــروز گذشــته اســت از آن يــاد نكــن
ــيكن   ــش م ــت كوش ــروز از آن توس  ام

 

 فردا كه نيامده اسـت از آن فريـاد نكـن    
 تـــا عـــاقبتي بخيـــر يـــابي تـــو از آن

 

ان وقت اوسـت،  ي سعادت ابدي انس در حقيقت عمر انسان همان وقت اوست، وسيله
تواند وقت خود را در راهي  ي زندگي تلخ و رسيدن به عذاب اليم وقت اوست. مي پايهو 

توانـد وقـت خـود را در كـاري      به كار ببرد كه خود را در صف مالئكه قرار دهـد و مـي  
و همـين وقـت طـوري بـه سـرعت       طين شمرده شـود، بگذراند كه در سلك أعوان الشيا

و تـا وقتـي كـه    ر است، اگر كسي در آب جـاري قـدم بنهـد    گذرد كه تصور آن دشوا مي
گذشتن آب را تماشا كند نه يك آب، بلكه چند آب از زير پايش گذشته است، و تا وقتي 
بگوييد حاال، آن حاال گذشته است و جزو گذشته شده است، كسي كـه زنـدگي او بـراي    

ت، اما آن كسي كه خدا و در راه خداست، اوست كه حياتش حيات سعداء و نيكبختان اس
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گذرد و بهترين وقت او، وقتي است كه  زندگيش در غفلت و شهوت و آرزوهاي باطل مي
 خوابيده است، چنين كسي مردنش بهتر از زندگي اوست.

 پر كردن آن در راه خير بودند.ترين مردم به حفظ وقت و  پيشينيان و نياكان ما حريص

 ارزش وقت نزد علماي اسالم

 ا بايستد تا با تو سخن بگويمبگو به آفتاب ت

و زاهدان بلند نام بـود، نقـل شـده اسـت كـه       از عامر بن عبدالقيس كه يكي از تابعين
كسي به او گفت: بايست تا با تو سخن بگويم، در جوابش گفت: آفتاب را بايستان. يعنـي  

ـ     تا وقتي كه آفتاب در حركت است نمي ه توانم بايستم، بايد به كاري مشـغول باشـم كـه ب
اينـان همـه بـر دسـتور     تـوان وقـت را بـه سـخن بيهـوده تلـف كـرد،         كارم بيايد و نمـي 

 اند. نموده رفتار مي صالنبيين خاتم
گويـد:   نمـود. مـي   از گذشتن يك روز از عمرش اظهار ندامت مي عبداهللا بن مسعود

ر گـذرد و علمـم د   ام از يك روز از عمرم كه مي بر هيچ چيز پشيمان نشدم مانند پشيماني
 آن روز بيشتر از روز پيش نبوده است.

 فرمود: /عمر بن عبدالعزيز
شـود.   گذرد از عمر تو كم مي گذارند و هر روز و شبي كه مي شب و روز بر تو اثر مي

 كاري داشته باشي. همين شب و روز شايسته بنابراين، بكوش تا در
 فرمود: /حسن بصري

مر تو از همين چند روز تشكيل يافته، هستي. يعني عزاده، تو همين چند روز  اي آدمي
گذرد. فرمود: من مردمي را ديدم كه حـرص   از عمر تو مي گذرد قسمتي هر روزي كه مي
گاه عمـر را   تان بود. يعني ايشان هيچ شان بيش از حرص شما بر زر و سيم ايشان بر اوقات

 زر و سيم نبود. دانستند. عمر نزد ايشان قابل مقايسه با دينار نميقيمت درهم و  هم
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گفـت يـا نمـاز     خواند يا تسبيح مـي  داد يا قرآن مي حماد بن سلمه يا حديث تعليم مي
 از جهان رفت. 167هجري به دنيا آمد و به سال  91خواند، او به سال  مي

شـد كـه فـردا     شاگرد او عبدالرحمن بن مهدي گفت: اگر به حماد بن سلمه گفتـه مـي  
از آنچه از اعمال نيك انجام داده بود انجام دهد، او هميشه  توانست بيش خواهي مرد، نمي

گـاه وقـت فراغـت     مشغول بود و روز و شب خود را بر اعمال خود تقسيم كرده تا هـيچ 
 نداشته باشد و در نماز بود كه عمرش به پايان رسيد و درگذشت.

وقـت   تـرين وقـت بـراي او    ، سـيبويه، سـنگين  ة، شيخ امام النحاعالمه خليل بن احمد

طلب العلـم واالجتهـاد   الحث علي «خوردن خوراك بود. ابوهالل عسكري در كتاب خود 
هجري به دنيا آمد  100: خليل بن احمد از تيزهوشان دنيا بود، به سال ميگويد» في جمعه
ام ساعتي است كـه   هاي زندگي ترين ساعت گفت: سنگين درگذشت، او مي 170و به سال 

 هستم.خوردن  در آن مشغول خوراك
خواسـتند   دانستند كه نمي آفرين بر اين دانشمندان كه اين قدر وقت خود را گرامي مي

 شان در غير تحصيل علم صرف شود. وقت

 االسالم، امام غزالی حجة

شهر موسوم بود، و زيري گرانقدر و مدبر  دنيا كه به اَبرْشهرهاي  در نيشابور بزرگترين
چين تا درياي مديترانه زيـر نفـوذ او بـود و كـاخ او     و گرانمايه وجود داشت كه از ديوار 

مرجع اجتماع دانشمندان آن زمان بود، همين وزيـر بـزرگ بـراي برگـزاري مسـابقه بـين       
شد، دستور داد تـا دانشـمندان جمـع شـوند و بـا       دانشمندان كه آن روز مناظَرَه ناميده مي

 بحث بپردازند. ي دوران بود به مناظره و ي دنيا و نادره جواني كه اعجوبه
روز اول مناظره در خصوص فقه شافعيه بـود؛ و بـراي بحـث در اصـول و فـروع آن،      
بزرگان دانشمندان حاضر شده بودند و شخص وزير نظام الملك حضور داشـت و مـردم   
براي ديدن اين مسابقه ازدحام كرده بودند. دانشـمندان بـزرگ مسـايل غريـب و پيچيـده      
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ي  ي آن مسايل به نظري دقيق و اسـتداللي واضـح همـه    همه مطرح نمودند. امام غزالي به
سؤاالت مطرح شده را پاسخ گفت. آنگاه او مسايلي را مطرح نمود تا دانشـمندان حاضـر   

 ي جواب سؤاالت امام غزالي بر نيامدند و ها را بگويند، اما آن دانشمندان از عهده پاسخ آن
 .تفوق او اعتراف نمودند به

ي طاليي علم كالم بود و علم كالم بـه   بود، و آن روزها دورهلمين روز دوم نوبت متك
شد، و قانون دنياست كه هـر زمـاني چيـزي     ي فلسفه و شريعت دانسته مي عنوان خالصه

كردن مرده و  علم طب شهرت داشت و او با زنده يابد. در ايام مسيح عيسي شهرت مي
ي خود را به اثبات رسـانيد، و در زمـان    هبيناكردن نابيناي مادرزاد و شفادادن پيسيان معجز

ي خود  كردن ساحران معجزه ساحري رونق داشت و موسي با مغلوبسحر و  موسي 
بالغت و فصاحت شهرت داشت و خـاتم   صرا به اثبات رساند و در زمان خاتم النبيين 

ظر به اين كه ي اهل بالغت و بيان را مغلوب كرد. و ن االنبياء با آوردن قرآن، كالم اهللا، همه
بوده، براي بزرگان علماء امـت محمـدي چيـزي بـه عنـوان       †اي براي انبياء هر معجزه

كرامات ظاهر گشته است، روزي كه علـم كـالم در اوج شـهرت خـود بـود و متكلمـين       
با امام غزالي گروهـي از زبردسـتان علـم كـالم بـه      دار مناظره بودند و براي مناظره  ميدان

طوسي آمده بودند و مردم هم براي ديدن و شنيدن اين مناظره  مجلس خواجه نصيرالدين
ي  ازدحام كرده بودند، امام محمد غزالي به قوت بيان و قدرت استدالل باعث شد كه همه

ي  سوم نوبت مناظره در فلسفهزبردستان علم كالم به امامت و تفوق او اعتراف كنند. روز 
م محمد غزالي فقيه اسـت و در فلسـفه اطالعـي    كردند اما يونان بود. فالسفه كه تصور مي

ندارد، با گردن افرازي به مجلس خواجه نظام الملك حاضر شدند گوئيا خود را بـاالتر از  
دانستند كه در فلسفه با امام محمد غزالي مناظره نمايند، اما سـاعت شـروع منـاظره     آن مي

نمايـد   با آنان مناظره ميرسيد و فالسفه برخالف تصور خودشان ديدند كه اين جواني كه 
كسي است كه آنان بايد در علوم فلسفي از او استفاده كنند؛ و نتيجه اين شد كه در پايـان  

 بحث و مناظره همگي به امامت و تفوق امام محمد غزالي اعتراف كنند.



 25 ارزش وقت نزد علماي اسالمي

روز ادامـه يافـت و همـين جـوان     اين مناظره با علماء در فنـون مختلـف در چنـدين    
 ن دانشمندان پيروز شود.ي آ توانست بر همه

ي  خواجه نظام الملك با ديدن اين همه فضايل امام محمد غزالـي و تفـوق او در همـه   
هايي بـه نـام مـدارس نظاميـه در      علوم در نظرش خيلي بزرگ آمد، و خواجه كه دانشگاه

روو بصره، موصل، هرات و بلخ تأسيس نموده بـود، از امـام محمـد    ، نيشابور، اصفهان، م
ي منصـب رياسـت    ي بغـداد را بپـذيرد و او را بـا نامـه     خواست تا رياست نظاميـه  غزالي

و مركـز و   فـه ي بغداد ساخت، بغداد كـه آن روز دارالخـال   ي بغداد روزانه دانشگاه نظاميه

پـذيرفت كـه    ي بغـداد مـي   پايتخت جهان اسالم بود، جواني را به رياست دانشگاه نظاميه
 بود. ي دوران ي زمان و نادره اعجوبه

در بغداد نيز علماء با او مناظره نمودند و امام محمد غزالي اين جا هم بر همـه پيـروز   
 شد و همه به امامت و تفوق او اعتراف نمودند.

م رين دانشـمندان فكـر و علـو   امام محمد غزالي يكي از چند نفري است كه از بزرگتـ 
ـ   اسالمي به شمار مي نويسـندگان دنيـا را   رين آيند. همچنين از چند نفري است كـه بزرگت

 دادند. تشكيل مي
گويد كه در تمام مدت عمرش در تمام سـاعات شـبانه روز    او در شرح حال خود مي

 يك ساعت كامل نخوابيده است.
خواستم بدانم فالسفه چـه   گويد: شوق من در فراگرفتن علم به حدي بود كه مي او مي

نمـودم   شان را به دقت مطالعه مي يها گويند و چه مقصدي دارند، روي اين اصل كتاب مي
شدم تا اين  قانع نميتا بر حقيقت كارشان واقف شوم و همچنين در ساير اقوام و مذاهب 

 ها و مقاصدشان آگاه شوم. ي گفته كه بر همه
تحريـر نمـود كـه    » مقاصد الفالسـفه «او در ابتداء فالسفه را تأييد نمود و كتابي به نام 

نوشت و » تهافت الفالسفه«نمودند، اما كتاب ديگري به نام  مي خود فالسفه از آن استفاده
در آن طوري فالسفه را كوبيد كه بعد از آن هيچ گاه نتوانستند اظهار وجودي بنماينـد، در  
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ها نوشته شده است و قصد ما از آوردن مختصـري از   هاي او كتاب ي زندگي و مزيت باره
ـ    دانـد و   ه كسـي كـه قـدر وقـت را مـي     شرح حال ايشان بيان اين نكته اسـت كـه چگون

رسـد، يكـي از    گذارد هيچ لحظه از عمرش بيهوده بگذرد به چه مقـامي در علـم مـي    نمي
توانست هر فكري را هضم نمايـد و آن را بـه    امتيازات اين دانشمند بزرگ اين بود كه مي
 بياني روشن و داليلي منطقي عرضه نمايد.

فقهـي مـذهب    هاي د، براي اين كه او كتاباو در مذهب امام شافعي فضلي بزرگ دار
كه يقيناً كتاب بزرگـي  » بسيط« -1و در چهار كتاب خالصه نمود:  شافعي را مطالعه نمود

هـاي مـورد    كه در ده جلد چـاپ شـده و از كتـاب   » وسيط« -2بوده و چاپ نشده است. 
 باشـد و بـا ايـن كـه يـك جلـد       كه يك جلد مـي » وجيز« -3اعتماد مذهب شافعي است. 

آورد، اگر امـام ابوحنيفـه    اي كه مي باشد در چهار مذهب است، براي اين كه هر مسأله مي
نويسد (ح) تا دانسته شود امام ابوحنيفه در اين مسـأله بـا مـا     مخالف است ميان پرانتز مي

نويسـد   مخالف است. و اگر امام مالك در آن مسأله با ما مخالف باشد ميان دو پرانتز مـي 
ين مسأله امام مالك با ما مخالف است، اگـر در مـذهب وجهـي واهـي بـر      (م) يعني در ا

را در بيست جلد » وجيز«گذارد (و)، امام ابوالقاسم  خالف معتمد باشد، ميان دو پرانتز مي
» محـرر «كه امام رافعي آن را مختصر نموده و نـام آن را  » خالصه« -4شرح نموده است. 

ناميـده اسـت و   » مـنهج الطـالب  «نمـوده و آن را   نهاده است و امام نووي آن را مختصـر 
ناميده است و اكنـون كتـب   » نهج الطالب«ازهري منهج الطالب را مختصر نموده و آن را 

 زند. دور مي» منهاج الطالبين«و » محرر«فقهي مذهب بر محور همان 
 را گفت: باعييكي از صالحين اين ر

 ٌ ــــــــــــــربْ ــــــــــــــذهب حَ ر امل  حــــــــــــــرّ

ــــــــــــــــــــــيط ــــــــــــــــــــــيط و وس  ببس
 

الصــــــــــــــــــــهأحســــــــــــــــــــن اهللا    خَ

ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــز و خالص  و وجي
 

دانشمندي بزرگ، مذهب امـام شـافعي را در چهـار كتـاب: بسـيط، وسـيط، وجيـز و        
 د!ا او را جزاي خير دهخالصه تحرير و تنقيح نمود، خد
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 عواملي كه باعث شد امام محمد غزالي به چنين مقامي برسد به شرح زير است:
ي  معاش خود را بـه وسـيله   پدرش يك فرد عادي بود و داراي دكاني بود كه امور -1

رفـت از ايـن كـه عمـرش      كرد. او هرگاه به مجلس دانشمندان مي آن رو به راه مي
نمود كه خدا  كرد و دعا مي گذشته و وقت از دست داده و دانشمند نشده گريه مي

فرزندي را كه واعظ گردد بـه او ارزانـي دارد، روزي كـه پايـان عمـر او نزديـك       
قدر حسرت و افسوس داشت كه نتوانسته است دو پسر دانست چ شد، خدا مي مي

خود را به مقام ارجمند علمي برساند، دوسـتي داشـت كـه از صـوفيه بـود، او را      
شـدن دو   حاضر كرد و اموال خـود را بـه او سـپرد و از او خواسـت تـا در عـالم      

ي مـالي را   فرزندش بكوشد و آن دو را به مقام ارجمند علمي برساند، اگرچه همه
شان نمايد، او در گذشت و وكيل صـوفي بـر    براي ايشان باقي گذاشته مصرفكه 

او همت گذاشت تا روزي كه بـه آن دو گفـت: مـالي كـه     تربيت و تعليم دو پسر 
تان نزد من گذاشته بود، تمام شـده اسـت و خـودم مـالي نـدارم كـه        پدرتان براي

تان  مدرسه مصارف توانيد به مدرسه برويد و در مصرف شما نمايم، اكنون شما مي
 شود و حرام است كه شما ترك تحصيل كنيد. تأمين مي

ديد كه ايـن دو   همان دوست صوفي پدر امام غزالي كه گوئيا به چشم بصيرت مي -2
ي تحصـيل   اي درخشان دارند آن دو را بـه ادامـه   جوان افراد عادي نيستند و آينده

 تشويق و ترغيب نمود.
كني كه علمت در خُـرجين   زالي گفت: شرم نميرئيس راهزنان كه به امام محمد غ -3

ات بگذار كه كسـي   باشد كه دزدها آن را از تو بگيرند، برو علم خودت را در سينه
 نتواند علمت را از تو بگيرد.

اي كه جز در  شناسي او به گونه تر، رغبت غزالي در كسب علم و وقت از همه مهم -4
 راه علم و عمل به آن نگذراند.
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انـد كـه در تمـام     ي خود نوشته نامه بسياري هستند كه همه در زندگيي علمادر اسالم 
انـد.   مدت عمرشان در بيست و چهار ساعت يك شبانه روز، يك ساعت كامـل نخوابيـده  

مثل امام شافعي، امام غزالي، امام نـووي، امـام بخـاري، ابـوعلي ابـن سـيناء و صـدها از        
اند، در گلسـتان   دانسته تر و بهتر مي ارزنده اي از وقت خود را از دنيا بزرگاني كه هر لحظه

رسيدي ؟! علمي سعدي آمده است: از امام محمد غزالي پرسيدند كه: چگونه به اين مقام 
 ننگ نداشتم: انستم از پرسيدنشفرمود: هرچه ند

ــداني كــه ذُلّ پرســيدن  ــرس هرچــه ن  بپ
 

ــايي    ــه روز دان ــد ب ــو باش ــزّ ت ــل ع  دلي
 

اي از عمرشـان بيهـوده    ت را دانستند و نگذاشتند لحظـه شان بيامرزد كه قدر وق خداي
ي  بگذرد. در گلستان سعدي آمده است: سيد عبدالقادر گيالني را ديدند كـه ملتَـزَم كعبـه   

گويـد: خـدايا! در آخـرت مـرا نابينـا برانگيـز تـا دو روي         مشرفه را به دست گرفته و مي
يكي كردند و نيكي كاشتند، بـازهم  صالحان شرمنده نباشم، آفرين بر اين بزرگان كه همه ن

 دانستند. خود را مقصر مي
، يعني امـام  »توالي التأسيس بمعالي محمد بن ادريس«امام حافظ، ابن حجر، در كتاب 

گفت به شافعي گفته شد كه:  نويسد: ابن ابي حاتم گفت: از مزَني شنيدم كه مي شافعي مي
ي  د: يك حرف، يعني هرگاه يك كلمـه دل بخواه تو در فراگرفتن علم چگونه است؟ فرمو

شـود كـه    شنوم كه پيش از آن نشنيده بودم به طـوري بـرايم مسـرّت بخـش مـي      مفيد مي
 خواهد گوش بشود و آن را بشنود. يسراپاي وجودم م

به ايشان گفته شد: حرص شما در فراگرفتن علم چگونه است؟ فرمود: ماننـد حـرص   
خواهد تا بتواند مال را جمع كنـد   ست كه ميكسي است كه لذت او در جمع مال چندان ا

و در جمع آن لذت ببرد، يعني هميشه در فكر زيادكردن علم و نشر علم نافع بـين مـردم   
 هستم.

كردن مادري كه  كردنت چگونه است؟ فرمود: مانند طلب به ايشان گفته شد: طلب علم
د شافعي امامت و نبوغ را گردد، ببيني يك فرزند دارد و او گم شده و هرجا به دنبال آن مي
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 چگونه به دست آورده است!

ها در زندگی من  ترين ساعت گفت: سنگني ، سيبويه میةخليل بن امحد، شيخ امام النحا

 ساعتی است كه مشغول خوردنم

آورده اسـت  » الحث علي طلب العلم واإلجتهاد في جمعه«عسكري در كتابش ابوهالل 
هــ.   170هـ. ق و متوفي سـال  100صري متولد سال كه: عالمه خليل بن احمد فراهيدي ب

ام، ساعتي اسـت كـه در آن مشـغول خـوردن      هاي زندگي ترين ساعت گفت: سنگين ق مي
شـود، متأسـف    هستم. ببينيد كه اين شخص از اين كه وقت او صرف خوراك خوردن مي

ام وقتش خواست تم كرد، براي اين كه او مي توانست از آن خودداري مي شود و اگر مي مي
حهت نيست كه افرادي مثل امام نحودانـان، سـيبويه، و    در راه كسب علم صرف شود. بي

 ماند. جهت نيست كه نام او تا قيامت مي اند، و بي امثال او زير دست او تعليم يافته

و نارش مذهب امام اعظم، در حال احتضار هم به فكر مسايلی  ةابويوسف، قاضی القضا

 علمی بوده است:

آموز امام ابوحنيفه  هـ. ق دانش182هـ. ق و متوفي سال  113متولد سال  ابويوسف امام
و ناشر مذهب او، كسي كه در زمان سه خليفه قاضي القضاء بود: در زمان مهدي و هادي 

خواسته اسـت در   هم نميو هارون الرشيد خلفاي عباسي، حتي يك ساعت قبل از وفات 
 غير علم بگذرد.

گويد: امام ابويوسف بيمـار بـود،    راهيم بن الجراح كوفي مصري ميشاگرد او، قاضي اب
به عيادتش آمدم، ديدم بيهوش است. همين كه به هوش آمد، گفـت: اي ابـراهيم! در ايـن    

گويي؟ گفتم: در اين حالت كه در حال احتضار هستي! گفـت: چـه    ي علمي چه مي مسأله
. آنگـاه گفـت: در مناسـك حـج و     مانعي دارد، شايد كسي از ايـن مسـأله اسـتفاده نمايـد    

انـداختن بـه    هاي مني كـدام يـك بهتـر اسـت: پيـاده بـراي سـنگ        به ستونانداختن  سنگ
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هاي مني برود بهتر است يا سواره؟ گفتم: سواره. گفت: خطـا گفتـي: گفـتم: پيـاده.      ستون
انداختن  گفت: خطا گفتي: گفتم: پس خودت بفرما. گفت: هر ستوني كه بايد بعد از سنگ

ني كـه پـس از   رفتن به سـوي آن بهتـر اسـت. و هـر سـتو      نزد آن ايستاد و دعا كرد، پياده
خواهد، سواره به سوي آن رفتن بهتر است.  انداختن نزد آن ايستادن و دعا كردن نمي سنگ

ي بسـتگانش   ي او رسيدم كه گريه ي خانه با او خداحافظي كردم و بيرون آمدم، به دروازه
ه وفات يافته است. ببينيد علمـاي بـزرگ در حـال احتضـار و دم     شد و معلوم شد كبلند 

انـد كـه    خواسته اند و نمي كرده واپسين كه مرگ به دنبال دارد هم بحث علمي را ترك نمي

 .رمحة واسعةرمحهم اهللا تعالی هيچ لحظه از عمرشان بيهوده بگذرد. 

 قدر: ابوعلی ابن سينا دانشمند بزرگ و طبيب عالی

قـدر،   ابوعلي حسين بن عبداهللا بن سيناء، دانشمند بزرگ و طبيـب عـالي  شيخ الرئيس، 
هـ. ق كسي كه در علم طب و فلسـفه شـهرت    428هـ. ق و متوفي سال  370متولد سال 

شد و دو كتاب او  هاي طبي او تا دويست سال قبل در دنيا تدريس مي جهاني دارد و كتاب
د دارند، نام پدرش عبداهللا و نـام مـادرش   در طب و فلسفه مقامي ارجمن» قانون«و » شفا«

نام » خرمثينا«ستاره بود. پدرش اهل بلخ بود و بعد به محلي از اطراف بخارا منتقل شد كه 
داشت و ابوعلي و برادرش آنجا به دنيا آمدند، بعداً همگي به بخارا رفتند، شـيخ الـرئيس   

اش باعث شد كه در سـن   اسيشن بعداً به مراكز علم سفر كرد و جد و جهد او و قدر وقت
ده سالگي دانا به علوم قرآن شود، و علم ادب و اصول دين و حساب و جبر و مقابله بـه  

حكيم ابوعبداهللا ناتلي نزد ابن سيناء آمد، ابن سينا كتاب دانست، روي اين اصل  خوبي مي
سحي را نزد حكيم ابوعبـداهللا خوانـد، امـا    ايساغوچي در منطق و اقليدس و مهـوش و  ط

نبوغ ابن سينا باعث شد كه بر استادش تفوق جويد تا جايي كه رمـوز ايـن علـوم و حـل     
مسايل آن را به استاد خود بياموزد و در همين حال علم فقه را نـزد اسـماعيل زاهـد فـرا     
گرفت. و موقعي كه ناتلي نزد خوارزم شاه مأمون بن محمد رفت، ابن سـينا بـه تحصـيل    
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ها پرداخت، پس از آن به تحصيل علم طـب پرداخـت و    ت و غير آنعلوم طبيعي و االهيا
شناسي و نخوابيدن  به عالج بيماران نه براي مال، بلكه از روي نوع دوستي پرداخت. وقت

پرداختن باعث شد كه بـر پيشـينيان    در شب، مگر خيلي اندك و روز و شب به كسب علم
آينـد و از او كسـب فـيض نماينـد،     تفوق يابد و دانشمندان جهت كسب علم طب نزد او 

و عادت داشت كه بـراي  وقتي كه شانزده ساله بود، سرآمد علماي طب در زمان خود بود 
رفـت و   گرفت و به مسجد جـامع مـي   شد وضو مي عالج هر بيماري كه برايش دشوار مي

خواست كه عالج آن بيمار را بـرايش آسـان    خواند و از خداي تبارك و تعالي مي نماز مي
 شد. رداند. و برايش آسان ميگ

 پوشيد. پوشيد و دستار و طيلسان مي شيخ الرئيس لباس فقهاء مي
ي نبوغ علمي كـه داشـت در سياسـت اسـتاد      عجيب اين است كه اين دانشمند با همه

نبود، زيرا موقعي كه وزير شمس الدوله شد، لشكريان بر او شوريدند و از شمس الدولـه  
كند؛ شمس الدوله او را معزول كرد، اما ديري نگذشت كه شمس خواستند تا او را معزول 

دچار مرض قولنج شد و ناگزير شد كه ابن سيناء را بخواهد تا او را عالج كنـد. و  الدوله 
او را به وزارت برگردانيد و شمس الدوله بر دست ابن سينا بهبود يافت، اما پس از مـدتي  

ابـن سـينا بـه    سينا را معزول كرد. ابـوعلي   درگذشت. تاج الدوله، پسر شمس الدوله، ابن
 اصفهان نزد عالء الدوله ابوجعفر بن كاكويه رفت.

سرانجام ابن سينا هم مانند ساير خالئق، زمان رفتنش از دنيا رسيد. و وقتـي احسـاس   
نمود كه وفاتش نزديك است، بدن شست و توبه كرد و اموال خـود را بـر فقـراء صـدقه     

داخت؛ و اگر چيزي از مال كسي نزد او بود به صاحبش برگردانيـد  نمود و به رد مظالم پر
و بردگانش را همه آزاد كرد و شروع كرد به تالوت قرآن و هرسه روز يـك خـتم قـرآن    

اش فرا رسيد و جان را به جهان آفرين تسليم كرد.  به درود زندگينمود تا اين كه زمان  مي

علم بود و نفع خلق. وفاتش در همدان بـه  اش همه كسب  كه زندگي رمحه اهللا رمحة واسـعة

 هجري قمري بود. 428سال 
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 هاي اوست: از گفته

 لقـــــد طفـــــت يف تلـــــك املعاهـــــد كلهـــــا

 فلـــــــم أر إال واضـــــــعاً كـــــــف حـــــــائر
 

 وســـــريت طـــــريف بـــــني تلـــــك املعـــــامل 

ــــــن نــــــادِم  عـــــىل ذقــــــنٍ أو قارعـــــاً سِ
 

شـيماني زيـر   به همه جا رفتم و نظر به همه جا نمودم. اما نديدم مگر كسي كه كف پ«
 كوبد. چانه نهاده است. يا كسي كه دندان پشيماني به هم مي

يعني در اين جهان كسي را كه از اول عمـر تـا آخـر عمـر بـه راحـت و خوشـنودي        
گذرانيده باشد نديدم. نكوكاران از اين كه چرا بيشتر نكوشيدند و اعمـال صـالح بيشـتري    

اين كه چرا عمر خود را در معاصي به باد  نيندوختند، دچار پشيماني بودند، و بزهكاران از
 دادند دچار پشيماني و حسرت جانگاه بودند و هردو گروه پشيمان بودند.

 :خوابيد، مگر اندكی آموز امام اعظم، شب نمی امام حممد بن حسن شيبانی، دانش

نوشته است كه: امـام  » ةومصباح السياد ةمفتاح السعاد«زاده در كتاب عالمه طاشكبري 
هجـري   132د بن الحسن، فقيه، مجتهد، محدث و شاگرد امام ابوحنيفه، متولد سـال  محم

هـايي   خوابيـد و نـزد خـود كتـاب     هجـري قمـري شـب نمـي     189قمري و متوفاي سال 
كرد و خواب خود  شد كتاب ديگري را مطالعه مي گذاشت؛ همين كه از كتابي ملول مي مي

: خواب از حرارت و گرمي است، از اين رو فرمود برد و مي را با شستن رويش از ميان مي
 شود. با آب از ميان برده مي

به يک دينار طال خريد را  ر حضور استاد، قلمش شكست يک قلمعصام بلخی موقعی كه د

 تا از درس استاد حمروم نشود:

هجـري   215عصام بن يوسف بلخي، فقيه حنفي و محدث بلخ، كه وفـاتش در سـال   
رس استاد، قلم او شكست. گفت: قلم را بـه يـك دينـار طـال     قمري است، موقع نوشتن د

خرم تا از شنيدن درس استاد باز نمانم، براي اين كه عمر كوتـاه اسـت و علـم بسـيار      مي
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ي دانشجو نيست كه وقت او ضايع شود، بايد وقـت و سـاعت و شـب و     است و شايسته
م بداند، زيرا هرچـه  روز و اوقات خلوت همه را غنيمت بشمارد و صحبت مشايخ را مغتن

 از دست رفت، تدارك آن ممكن نيست.

ـــــــي ـــــــات من ـــــــدرك ماف ـــــــت بم  ولس
 

ـــــــــو أين  ـــــــــت وال ل  بلهـــــــــف وال بلي
 

گفتن و نه هـم بـا    خوردن و كاشكي ام با افسوس توانم آنچه را كه از دست داده و نمي«
و آيد  ، زيرا هرچه از دست رفت دوباره به دست نمي»اگر چنين كرده بودم، به دست آورم

اي از آن را ضـايع   تـوان لحظـه   شمردن قرار دارد و نمـي  ي نَفَس عمر عزيز است و بر پايه
 كرد.

 خرم: حممد بن سالم بيكندی به آواز بلند گفت: قلم را به يک دينار طال می

هجري قمري وفات يافـت   227، شيخ امام بخاري كه در سال محمد بن سالم بيكندي
استاد نشسته بود، دستور موقعي كه در مجلس امالي در زمان دانشجويي قلم او شكست، 

خرم. چند قلم سوي او پرتـاب شـد،    داد به آواز بلند بگوييد: قلم را به يك مثقال طال مي
شيخ ابومحمد عيني، امام حافظ، اين حكايت را آورده است. در حقيقت قلمـي كـه در آن   

شـناختن. ايـن عـالم     وقـت  زمان ارزان بود به گراني آن قيمت نبود، مگر از جهت قيمـت 
اند، اين بـود كـه طـال و     دانسته متعلم از جمله كساني است كه قيمت و ارزش وقت را مي

 دينار در برابر حفظ وقت نزد ايشان قيمتي نداشت.

بيد بن يعيش، سی سال خواهرش لقمه را به دهن او می گذاشت تا  دانشمند حمدث كبري، عُ

 حديث را بنويسد:

در شرح زنـدگي محـدث   » سير أعالم النبالء«ر كتاب ارجمند خود امام حافظ ذهبي د

هـو احلـافظ احلجـة «كبير عبيد بن يعيش، شيخ امام بخـاري و امـام مسـلم، نوشـته اسـت:      

بَيد بن يعيش الكويف املحاميل العطارأاألوحد  بخاري و مسلم در صحيحين از او  .»بوحممد عُ
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او روايت نمود و ابوزرعه رازي و محمد بن  ي اند، و نسائي به واسطه حديث روايت كرده
 درگذشت. 229اند. او در رمضان سال  ايوب بجلي و جمعي از محدثين از او روايت كرده

گفت: مدت سي سال به دست  عمار بن رجاء گفت كه از عبيد بن يعيش شنيدم كه مي
گذاشـت و مـن حـديث     لقمـه را در دهـنم مـي   خود در شب خوراكي نخوردم؛ خـواهرم  

 نوشتم. مي

دانشمند بزرگ در علم حديث، حييی بن معني، به شيخش گفت: از بَرْ (حفظ) امالء نام كه 

 ترسم دوباره تو را نبينم: می

و  264: 3اند. امام احمد در مسند  امام احمد و امام ابوعيسي هردو آن را روايت نموده
و » صس رسول اهللا ماجاء في لبا«در باب  60ص » المحمديهالشمائل «ترمذي در كتاب 

 :ايم در اين جا لفظ روايت ترمذي آورده

قال الرتمذي: حدثنا عبد بن محيد، قال حدثنا حممد بن الفضل، قال حدثنا محاد بن سلمة، 

بيب بن الشهيد، عن احلسن البرصي، عن انس بن مالك   -خرج من بيته أن النبي  عن حَ

ح به فصيلّ هبميتكيء عىل أسامة بن زيد وعل -وهو يف مرض موته  .يه ثوب قِطريّ قد توشّ

حميد به ما خبر داد و گفت: محمد بن الفضل به مـا خبـر داد و   عبد بن  ترمذي گفت:
از حبيـب بـن الشـهيد روايـت دارم و او از      گفت: حماد بن سلمه به ما خبر داد و گفـت: 

در  صكند كه پيغمبـر   روايت مي /كند و او از انس بن مالك  حسن بصري روايت مي
اش كه در آن بيماري رحلت فرمود از خانه بيرون آمد، در حالي كه تكيه بر اُسـامه   بيماري

بن زيد داشت و لباسي به تن داشت كه در آن مس يا آهن مذاب به كار برده شده بـود و  
خود را به آن پوشانيده بود و به مسجد آمد و امامـت نمـود و نمـاز را بـا مـردم خوانـد.       

قطر است كه به معناي مس يا آهن مذاب اسـت و تَوشَّـح بـه: يعنـي      (قطري: منسوب به
 خود را به آن پوشانيده بود).

ترمذي بعد از روايت اين حديث گفت: كه عبد بن حميد كه شيخ ترمذي است گفت 
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حديث كه محمد بن الفضل گفت: نخستين باري كه يحيي بن معين پيش من براي روايت 
ديث از من پرسيد؛ گفتم: حماد بن سلمه اين حـديث را بـه مـن    اي اين ح نشست در باره

كني اين جا بـود خـوب بـود.     گفت. يحيي بن معين گفت: اگر كتابي كه از آن روايت مي
ام را  محمد بن الفضل گفت: برخاستم تا كتابم را بيـاورم، يحيـي بـن معـين دامـن جامـه      

ترسم مرگم فرا رسد و تـو   ين كه مياين حديث را امالء نما، براي ا چسبيد و گفت: از برْ
را نبينم. حديث را بر او امالء كردم و بعد كتابم را آوردم و از روي كتاب برايش خواندم. 

ي بلندشـدن محمـد بـن     ترسيد در فاصـله  دانست كه مي ببين كه چقدر وقت را گرامي مي
را دست كـم  شان  الفضل براي آوردن كتابش، حياتش وفا نكند؛ يعني هيچ لحظه از حيات

 كردند. شان حساب هزار احتماالت را مي گرفتند و براي حفظ وقت نمي
 امانت يحيي بن معين در حديث:

چنـين  » سـير اعـالم النـبالء   «حال يحيي بن معين در كتـاب  امام حافظ ذهبي در شرح 

 هو االمام حلافظ اجلهبد سيد احلفاظ وملك احلفاظ شيخ املحدثني، ابو زكريا، حييي بننوشت: 

. او از عرب نبود و ليكن به مواالت او با بني مرّ لقب مرّي معني بن عون بن زياد بن بسطام

به دنيا آمد و در بغـداد بـزرگ شـد، در ده    هجري قمري  158در سال يافت، او در بغداد 
سالگي شروع به نوشتن و تأليف نمود، پدرش معين از نويسندگان با كفايـت عبـداهللا بـن    

ي بود، و بعد از خود يك ميليون درهم براي پسـرش يحيـي بـه ميـراث     مالك بر خراج ر
ي آن ثروت هنگفت را در تحصـيل حـديث خـرج نمـود تـا       گذارد، يحيي بن معين همه

 اي خود بخرد و پا برهنه راه نرود.جايي كه پولي نداشت كه نعلين (كفش) بر
ن عياش و سـفيان بـن   او حديث را از عبداهللا بن مبارك و هشَيم بن بشر و اسماعيل ب

نَه، و عبدالرزاق صـنعاني در يمـن، و وكيـع بـن جـراح و يحيـي بـن سـعيد قَطّـان و          يعي
و مصـر و حجـاز فـرا     ةعبدالرحمن بن مهدي و جمعي از علماء در عراق و شام و جزير

 گرفت.
كنندگان او عبارتند از: امام احمد بن حنبل و امام بخاري و امام مسـلم   از جمله روايت
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ي علـم اوسـت، و ابوزرعـه رازي و ابوحـاتم      بوداود و عباس دوري بغدادي كه راويـه و ا
 رازي و عثمان بن سعيد دارمي و ابويعلي موصلي و جمعي كه از شمار بيرونند.

نوشتن يحيي بن معين به تعداد يك ميليون حـديث و پنجـاه بـار نوشـتن هـر        حديث
 حديث:

معـين پايـان پـذيرفت، عبـدالخالق بـن       علي بن مديني گفت: علم مردم به يحيي بـن 
منصور گفت: از يكي از علماي حديث شنيدم كه احاديث را به روايت يحيـي بـن معـين    

حـديث را از كسـي    :)كـرب منـهأحدثنی مـن مل تطلـع الشـمس علـی (گفت:  كرد و مي روايت مي
بن رومـي  بر بزرگوارتر از او طلوع نكرده است. ا -در اين زمانه -كنم كه آفتاب روايت مي

گفت: مـن در مـردم مثـل     از علي بن مديني شنيدم كه مياي؟ گفت: از چه به شگفت آمده
شناسم كه از عهد آدم تاكنون حديث را به قدر يحيـي   يحيي بن معين نديدم، كسي را نمي

 بن معين نوشته باشد.
گفـت: بـه دسـت خـط      محمد بن نصر مروزي گفت: از يحيي بن معين شنيدم كه مـي 

يليون حديث را نوشتم. امام ذهبي فرمود: قصدش نوشتن حديث مكرر است. خودم يك م
كـرديم، روي   نوشتيم آن را فهم نمي گويد: اگر هر حديث را پنجاه بار نمي بيني كه مي نمي

 اين اصل است كه گفته شده است:
هـر حـديثي كـه يحيـي بـن معـين آن را       «؛ »كل حديث ال يعرفه ابن معني فليس بحـديث«

امام احمد فرمود: هر حديثي كه يحيي بـن معـين آن را نشناسـد    ». ديث نيستنشناسد، ح
يحيي بن معين مردي است كه خدا او را براي حديث آفريد. او مشت هـر   حديث نيست.

 دروغگويي را باز كرد. و دروغ دروغگويان در حديث را آشكار و برمال نمود.
را به دست خـود نوشـتم، اوالً   فرمايد: يك ميليون حديث  وقتي كه يحيي بن معين مي

نوشت. ثانيـاً علمـاي حـديث هـر      قصد حديث مكرر است كه هر حديثي را پنجاه بار مي
يا هر لفظ غريبي و هر سخن صحابي يا تابعي  صاي از كالم رسول اهللا  خبر يا هر كلمه

هـا راحـديث    ي ايـن  ساختند همه كردند و هر لفظ مبهمي كه آن را روشن مي را تفسير مي
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آوردند. بنابراين، عدد يك ميليـون بـه همـين معنـي      دانستند، وقتي كه آن را با سنَد مي يم
 است.

ابوحاتم رازي گفت: هر بغدادي را كه ديدي محبت امام احمد بن حنبل دارد، بدان كه 
بدان كه بـاغض  بغض يحيي بن معين دارد، او از اهل سنت است و هر بغدادي كه ديدي 

 :/هاي يحيي بن معين است  ب است. از گفتهيحيي بن معين و كذا
 .»إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش«

يحيي بن معين صاحب منهج عظيم و طريق مستقيم است. در تلقي و فراگـرفتن علـم   
نويسـي هرچـه شـنيدي     بدين صورت بود كه اين عبارت را گفت؛ يعني مـوقعي كـه مـي   

ن تا چيزي را روايـت نمـايي كـه    نمايي خوب وارسي ك بنويس، اما موقعي كه روايت مي
ي شاعر به همـين   اش به عنوان آثار خيرت بماند، و گفته است تا سودمنديصدق و مفيد 

 معني است:
ــي ــواني  مـ ــه خـ ــر ورق كـ ــوش بهـ  كـ

 يــــك دســــته گــــل دمــــاغ پــــرور
ــون در    ــوي چ ــده گ ــوي و گُزي ــم گ  ك

 

ــي   ــام دانـــ ــي آن تمـــ ــا معنـــ  تـــ
 از خــــر مــــن صــــد گيــــاه بهتــــر

 رْشـــود پـــتـــا زانـــدك تـــو جهـــان 
 

 از خود به يادگار گذاشت:هاي بسياري كه يحيي بن معين بعد  كتاب
رفت  ي منوره مي رفت، اول به مدينه و عادت يحيي بن معين اين بود كه اگر به حج مي

ي مكرمـه بـه    گشت از مكه بست، و هر وقت كه از حج برمي و از مدينه احرام به حج مي
هجري  233آمد و موقعي كه به سال  خود باز مي آمد و از مدينه به شهر ي منوره مي مدينه

ي همين سال به مدينـه داخـل شـد و در مدينـه      قمري به قصد حج آمد در اواخر ذيقعده
بيمار شد و در بيست و سوم ذيقعده وفات يافت. و مردم به همديگر گفتندكه يحيـي بـن   

شسـته شـده    بر آن صهمان سريري كه رسول اهللا » بني هاشم«معين وفات يافته است. 
بود بيرون آوردند و يحيي بن معين بر همان سرير شسته شد و مردم بر او نماز خواندنـد  



 ارزش وقت نزد علماي اسالمي   38

گفتنـد كـه ايـن كسـي بـود كـه        ي بقيع مدينه به خاك سپرده شد و مـردم مـي   و در مقبره
 نسبت دهند. صگذاشت دروغ را به پيغمبر  نمي

 الفضل پيش آمد:بن  حممد او شيخای كه ميان حييی بن معني و  بيان مسأله

لفضل گرفته است چند اين حديث را از شيخش محمد بن ا در اين كه يحيي بن معين
بها است، از اين جهت كه يحيي به معين كـه قسـمتي از شـرح حـالش را در     ي گران فايده

خوانديم، از شيخش محمد بن الفضل سروسي بصـري ملَقَّـب بـه عـارم     اش  شرح زندگي
ين كه نزد شيخش نشست برايش روايت نمايد، هنگامي كـه  خواست تا اين حديث را هم

محمد بن الفضل شروع كرد به روايت حديث و گفت: حدثنا حماد بن سلمه، يحيـي بـن   
كردي خوب بود. و قصد يحيي اين بود كه  اگر حديث را از كتاب روايت مي معين گفت:

در حـديث   زيادت اعتماد بر اين حديث برايش حاصل شود و گرنـه محمـد بـن الفضـل    
خواست زيادت اعتماد بـه   حافظ و مورد اعتماد و معروف به راستي بود و ليكن يحيي مي

 دست آورد.
و پيش از اين كه مدارس ساخته شود، عادت محدثين در قرن پنجم هجري اين بود كه 

داد، و هرگاه مسجد جا نداشت و كوچك  درس حديث ميشيخ در مسجد به شاگردانش 
ي طالب اندك بـود، جلـو    و هرگاه عدهداد،  دان وسيعي بود درس ميبود در محلي كه مي

اش  داد، و محمد بن الفضل به يحيي بن معين جلو درِ خانه اش به طالب درس مي در خانه
بـرود و كتـاب خـود را    داد. موقعي كه محمد بن الفضل برخاست تا داخل خانه  درس مي

هد، يحيي بن معين ترسيد كـه در ايـن   بياورد و از روي كتاب به يحيي بن معين درس بد
رود ممكن است موانعي رخ دهد و نتواند  اش مي مدتي كه محمد بن الفضل به داخل خانه

برگردد و از درس حديث محروم بماند، اين بود كه محمد بن الفضل كامالً بر نخاسته بود 
خل خانه بيـاورد  ي او را گرفت، پيش از اين كه برود و كتاب را از دا كه يحيي دامن جامه

و مانع از رفتنش به داخل خانه شد، و از او خواست تا حديث را از حفـظ درس دهـد و   
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ترسم تو را مالقات نكنم، براي اين كه زندگي داراي  از حفظ درسم بده كه مي به او گفت:
ترسم ميان من و تو موانعي پـيش   كنند، روي اين اصل مي اسبابي است كه عمر را قطع مي

همديگر را نبينيم، محمد بن الفضل اول از حفظ درس حديث را گفت و بعـد بـه   آيد كه 
داخل خانه رفت و كتاب را آورد و دوباره از روي كتاب همـان حـديث را بـه وي درس    

بود و چقـدر بـر    بر وقت بن معين چقدر حريص فهماند كه يحيي داد. اين واقعه به ما مي
كرد از وقت به وقت كردن در تقييد علم  يتحصيل علم محافظت داشت، و چقدر پرهيز م

داشتن خويش از آنچه ناگهان زندگي را  و منتهاي كوشش خود را در استفاده از علم و نگه
ي كوچك دانستيم كه يحيي بن معين تا چه  واقعهبرد، و به همين  نمايد به كار مي قطع مي

نام فرصت و حفظ وقـت  كوشيد، و دانستيم كه او از راه اغت حد در حفظ وقت و زمان مي
برود و از شـيوخ بسـيار بشـنود و    توانسته بود يك ميليون حديث را بنويسد و در شهرها 

 آنچه شنيده است به هزارها محدث و طالب علم حديث بياموزد.
و يحيي بن معين در اين زمينه تنها نبود، بلكه امام علي بن مـديني و امـام احمـد بـن     

شـان   م و امام ابوداود و امام ترمذي و امام نسـائي و امثـال  حنبل و امام بخاري و امام مسل
 همه مانند يحيي بن معين بودند.

و اين كه گفتيم يحيي بن معين يك ميليون حديث نوشت، قصد از آن نوشتن به طريق 
مختلف است و نوشتن يك حديث به چند بار است كه هر بار يك نوع استفاده از حديث 

كند؛ هر باري براي مطلبي.  ي يك حديث را چندين بار تكرار ميبنمايد، چنانكه امام بخار
و امام جالل الدين سيوطي در كتاب عظيم خود يكصد هزار حديث جمع نموده و مراجع 
خود را يادآور شده است و هنوز كسي نيامده است كه آن را بـه دويسـت هـزار حـديث     

ود كتاب خود را از ميان شش ش برساند، چه رسد به يك ميليون. از اين رو وقتي گفته مي
حديث تأليف نموده، به معني طُرُق حديث است كه يك حديث از چند طريـق  صد هزار 

 روايت شده و به معني تكرار يك حديث است كه در چند مورد از آن اقتباس شده است.
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 ص جاحظ و فتح بن خاقان و اسامعيل قاضی بر علم:حر

از ابي العباس مبرِّد روايت نمود كـه مبـرد   » تقييد العلم«خطيب بغدادي در كتاب خود 
تر بر علم از سه كس نديدم: عمرو بن بحر، جاحظ، امام اهل ادب  فرمود: كسي را حريص

 وفات يافت. 255تولد يافت و به سال  163كه به سال 
و فتح بن خاقان، اديب و شاعر و يكي از تيزهوشـان دنيـا از شـاهزادگان كـه متوكـل      

اي براي خود ترتيب داد كه يكي  او را برادر و وزير خود نمود و كتابخانهي عباسي  خليفه
 وفات يافت. 247هاي دنيا بود و به سال  كتابخانهاز بزرگترين 

هجري متولـد   200و اسماعيل بن اسحاق، قاضي، امام، فقيه مالكي بغدادي كه به سال 
 وفات يافت. 282شد و به سال 

هـاي   خواند و دكان رسيد از اول تا آخر آن را مي مي اما جاحظ هر كتابي كه به دستش
هـا را   خوابيد تا آن كتـاب  كرد و شب در دكان مي وراقان، يعني كتاب فروشان را كرايه مي

 مطالعه نمايد.
نهاد و موقعي كه از نـزد متوكـل بـراي     و اما فتح بن خاقان: او كتاب را در آستينش مي

آورد و همـان طـور كـه راه     را از آستين بيـرون مـي   رفت، كتاب حمام و يا نماز بيرون مي
كرد تا به حمام و يا مسجد برسد و موقع مراجعت همچنان با  مي رفت كتاب را مطالعه مي

ي عباسـي برسـد، و اگـر     خليفهكرد تا به مجلس متوكل  رفتن كتاب را مطالعه مي حال راه
آورد و مطالعـه   بيـرون مـي  رفت كتاب را از آستين  متوكل براي كاري از مجلس بيرون مي

 كرد تا وقتي كه متوكل به مجلس برگردد. مي
گويد: من هيچ وقت بر او داخل نشـدم،   مي ي اسماعيل بن اسحاق قاضي باره  مبرد در

ها در جسـتجوي كتـابي    ي كتاب است يا از بين كتاب ديدم مشغول مطالعه مگر اين كه مي
 است كه آن را بيرون بياورد و مطالعه نمايد.
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هناد و او مشغول تأليف بود و خرب  ابن سحنون، كنيزش شام او را لقمه به لقمه به دهنش می

 نداشت:

تأليف قاضـي عيـاض در شـرح حـال فقيـه مـالكي، امـام        » ترتيب المدارك« در كتاب
محدث محمد بن سحنون قيرواني، آمده است كه محمد بن سحنون كنيزي داشت كه نـام  

اش بود و مشغول تأليف بود تـا شـب شـد، كنيـزش      كنيز نام برده اُم مدام بود، روزي نزد
ابن سحنون گفت:  خبرش داد كه خوراك آماده است و اجازه خواست تا شام او را بياورد.

وع كـرد  گردد، شـر  مزه مي شود و بي من اكنون مشغولم. كنيزش وقتي كه ديد غذا سرد مي
أليف بود تا اين كه اذان صبح گفته شد. . و ابن سحنون مشغول تلقمه لقمه در دهن او نهاد

ابن سحنون به كنيزش گفت: ما امشب مشغول شديم، اگر خوراكي داري بيار. كنيز گفت: 
 ام. ام. ابن سحنون گفت: ولي من باخبر نشده شامت را به دهانت گذاشتهبه خدا سوگند كه 

در در علـم  اين يك نمونه از غفلت علماي قديمي ما از خوراك و آب است كه اين ق
و ماننـد همـين داسـتان     اند وقت غذا يا خواب اسـت.  اند كه خبر نداشته شده مستغرق مي

است آنچه براي امام محدثين در عصر خود روي داد: امام مسـلم بـن حجـاج نيشـابوري     
تأليف امـام  » تهذيب التهذيب«هجري است، در كتاب  261و متوفي سال  204متولد سال 

در شرح حال او آمده است: حاكم گفـت:   127ي  د دهم صفحهابن حجر عسقالني در جل
من از ابوالفضل محمد بن ابراهيم شنيدم كه گفت: از دوست و رفيق امام مسلم در سفر از 

ي  نيشابور تا بلخ و تا بصره از احمد بن سلمه شنيدم كـه گفـت: مجلسـي بـراي مـذاكره     
ي ياد شد كه مسلم آن را بـه  حديث براي امام مسلم ترتيب داده شد، در آن مجلس حديث

ياد نداشت، او از آن مجلس برخاست و به خانه رفت، موقع شب بود، در جلو او سـبدي  
نهـاد و شـب را    گشت و دانه دانه خرما به دهن مي از خرما نهادند، او به دنبال حديث مي

ـ    ك به صبح آورد، آنگاه حديث را يافت و سبد خرما تمام شده بود بدون آن كـه بدانـد. ي
سبد خرما خورده بود بدون اين كه احساس خرماخوردن نمايد. و در نتيجه، خوردن يـك  

 سبد خرما باعث وفات او شد!
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 ی كتابش به او بدهند: كرد به رشط اين كه وقت برای مطالعه ثعلب نحوی قبول دعوت می

نمودن  تشويق احلث علی طلب العلم واإلجتهاد فی مجعه/«عسكري در كتابش ابوهالل 

آورد كه از ثعلـب، احمـد بـن يحيـي      مي» راي طلب علم و كوشش براي گردآوردن علمب
شيباني كوفي بغدادي، يكي از پيشوايان نحو و لغت و ادب و حديث شريف و قراءات كه 

هجري درگذشت، حكايت شده است كـه   291هجري به دنيا آمد و به سال  200در سال 
كسي او را دعـوت  مشغول مطالعه بود، اگر  شد و هميشه او هيچ وقت از كتابش جدا نمي

كننـد بـراي او در    شرط او اين بود كه جاي يك بالشي كه به آن تكيه مي كرد، به ناهار مي
 نظر بگيرند تا كتابش را در آن بنهد و بخواند.

العه بود، اسبي با او تصادف كرد و او را به رفت و مشغول مط ثعلب در كوچه راه مي

رد:گودالي انداخت و م 
اين بود كه روز جمعه بعد از عصر از مسجد جامع بيرون آمـد   /سبب وفات ثعلب 

او در راه مشغول مطالعه بـود و بـا آن   شنيد مگر به زحمت.  شده بود و نمي و دچار كري
گوش سنگين اسبي با او تصادف كرد و او را به گودالي انـداخت؛ وقتـي او را از گـودال    

باشـد؛ او   گفت، مثل كسي كه حواسش درهم خـورده  م ميرهبيرون آوردند سخن درهم ب
ناليد و در دومـين روز درگذشـت.    اش رساندند و در همان حالت از سردرد مي را به خانه

 .]نقل شده است 104: 1ابن خلكان » عيانوفيات األ«خبر وفات او از كتاب اين [

ايده بگذرد و تصميم ای از وقتش بدون ف گذاشت حلظه شيخ املفرسين ابن جرير طربی نمی

 گرفته بود تفسري قرآن را در سی هزار ورق بنويسد:

امام ابوجعفر محمد بن جرير طبري شيخ محدثان و مفسران و مؤرخان و امام مجتهـد  
بزرگ است، او آيتي از آيات خدا در حفظ وقت و اسـتفاده از آن و پـر كـردن وقـت بـه      
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ي تأليفـات او بـا    ود، تا جايي كـه شـماره  فراگرفتن علم و آموختن آن و نوشتن و تأليف ب
 آور رسيد. ابتكار علمي و تحقيق به عددي شگفت

ي امام ابن جرير  شرح حال ارزشمندي در باره» معجم االُدباء«عالمه ياقوت در كتابش: 
تاريخ «صفحه رسيده است، همچنين امام حافظ خطيب بغدادي در  56طبري نوشته كه به 

ام ابن جرير طبري نوشته است كـه مـا در اينجـا از هـردو كتـاب      شرح حالي از ام» بغداد
 آوريم: هايي مي ي هردو به طوري كه باهم تلخيص كنيم جمله كنيم و از نوشته گلچيني مي

مر عبيـداهللا بـن احمـد سمسـار و ابـي      علي بن عبيداهللا لُغَوي سمسمي از قاضي ابوع«
جرير طبري به يارانش گفت: نشاط و  نمايد كه: ابوجعفر بن سم بن عقيل وراق نقل ميالقا

اي است؟ (چنـد بـرگ اسـت).     شوق داريد براي نوشتن تفسير قرآن؟ گفتند: به چه اندازه
رسـد و نوشـته    هزار ورق. گفتند: چنـين تفسـيري عمـر بـه آخـر مـي      سي فرمود: بسيار، 

 آن را در سه هزار ورق مختصـر نمـود و آن را در هفـت سـال امـالء      شود. ابن جرير نمي
 هجري قمري. 290تا سال  283از سال نمود، 

 ابن جرير تصميم گرفت تاريخ را در سي هزار ورق بنويسد:
خواهيد تفسـير قـرآن را در سـي هـزار صـفحه       پس از اين كه به يارانش گفته بود مي

شود. به آنان گفت: آيا حاضر هسـتيد   رسد و نوشته نمي بنويسيد و گفتند: عمر به آخر مي
ا از عهد آدم تا امروز بنويسيد؟ گفتند: در چه حدودي؟ گفت: مانند آنچه در تاريخ عالم ر

خصوص تفسير به آنان گفته بود: در (سي هـزار ورق) آنـان نيـز همـان جـواب قبلـي را       

هـا مردنـد.    همـت ُ ما هللا! ماتت اهلمَ إنّ  شود. فرمود: رسد و نوشه نمي گفتند: عمر به آخر مي

را نيز مختصر كرد، همان گونه كه تفسير را مختصـر كـرده    ، تاريخهبلند همتي باقي نماند
بود. (در سه هزار ورق) و فارغ شد از تصنيف آن و عرضِ آن، يعني خواندن بر او تا اگر 
جايي تصحيح بخواهد انجام دهد؛ فارغ شد از تصنيف و عرض كتاب در تاريخ بيسـت و  

 هجري. 302ورده بود در سال هجري قمري و به پايان آ 303هفتم ماه ربيع االول سال 
 نوشت: ورق از تصنيف خود ميابن جرير هر روز چهل 
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گفت: چهل سال ابن جرير هـر روزي   خطيب بغدادي گفت: شنيدم از سمسمي كه مي
عبداهللا بن احمد بـن جعفـر فرغـاني، در     آموز او، ابومحمد نوشت، و دانش چهل ورق مي

ن تاريخ ابـن جريـر را بـه كتـاب خـود      و در آ» لصلةا«كتاب خودش كه معروف است به 
وصل نمـوده و بـه تـاريخ ابـن جريـر ادامـه داده اسـت، نوشـته اسـت كـه جمـاعتي از            

هاي عمر او كه هشـتاد و شـش    آموزان ابن جرير اوراق تأليفات ابن جرير را بر سال دانش
سال بود تقسيم كردند، ديدند كه به اين حساب او هـر روزي از عمـر خـود از تولـد تـا      

سـال حسـاب كنـيم، بـه      72فاتش چهارده ورق نوشته است. بنـابراين، اگـر عمـر او را    و
شـود! و   ورق مـي  358000چهارده ورق، مجموع تصنيفات ابن جريـر  حساب هر روزي 

انـد كـه مجمـوع     تاريخ و تفسير او كه هركدام بيش از سه هزار ورق است حسـاب كـرده  
يـازده جلـد قطـور بـه     و تـاريخ او در   رسد، تا هشت هزار ورق ميو به هفت اوراق آن د

تواند باش به چـاپ   چاپ رسيده و تفسير او در سي جزء بزرگ كه هركدام يك مجلد مي
ورق اسـت،   351000با اين حساب باقي تأليفات اين دانشمند بزرگوار كه اند. شما  رسيده

پهناوري ي يك مجمع علمي  شود. تأليفات اين امام به منزله ميحساب كنيد كه چند جلد 
ي منبعي براي نشر كتاب اسـت، در   در انواع علوم است؛ و بسياري از تأليفات او به منزله

نويسد. و تأليفي كـه   نويسد و براي خود مي است و به دست خود ميه او يك نفر حالي ك
نمايد بر كاغذهايي است كه او خودش تهيه كرده است و به صورت كتـاب در اختيـار    مي

 گـاه ايـن   اي دلنشين باشد، و هيچ ا براي آنان همانند عسلي شيرين و كراهگذارد ت مردم مي
و  دانست. شد، اگر قدر وقت را نمي ها براي او ميسر نميبهمه تأليفات و آن همه آثار گران

 شناسي و استفاده از وقت بود كه او را به اين مقام ارجمند علمي رسانيد. همين وقت

 نمود؟ خود را تنظيم میابن جرير چگونه اوقات و اعامل 

آمـوز ابـن جريـر و     قاضي ابوبكر بن كامل فرمود كه: احمد بن كامـل شـجري، دانـش   
 ساخت. بندي و مرتب مي همكار او، اوقات و اعمال ابن جرير را نظم
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هاي محكم، ولي نازك  خوابيد كه با رشته اي مي و عادت ابن جرير اين بود كه در كيسه
كتـان  در همين كيسه كه از كتان بافته شده بود به سبب خُنكي  بافته شده بود. هنگام گرما

آميزي شده  پوشيد كه از صندل و گالب رنگ ي آستين كوتاه مي خوابيد. و جامه بر بدن مي
 بود.

خواند، سپس تـا عصـر    شد و نماز ظهر را در خانه مي پس از خواب نيمروز، بيدار مي
رفـت و در   رد، آنگـاه از خانـه بيـرون مـي    ك كرد به نوشتن كتابي كه تصنيف مي شروع مي

نشسـت تـا    براي مـردم مـي  خواند و بعد از نماز عصر  نماز عصر را با جماعت ميمسجد 
هايي بر او خوانده شود تا مغرب. و بعد از نماز مغـرب طـالب بـراي     تعليم دهد و كتاب

خانـه  عشـاء بـه    نشستند تـا نمـاز عشـاء و بعـد از نمـاز      آموختن فقه و درس جلو او مي
بندي نموده بـود بـراي مصـالح خـودش و ديـنش و       شب و روز خود را تقسيم رفت.  مي

 فرمود. مردم، آن چنانكه خدا موفقش مي

 ابن جرير قبل از ساعتي از وفاتش چيزي را كه شنيد نوشت:
در شرح حـال امـام ابـن جريـر نوشـته      » كنوز االجداد«استاد محمد كُردعلي در كتاب 

انـد كـه او    و نگفتـه «؛ »أنـه أضـاع دقيقـة مـن حياتـه يف غـري اإلفـادة واإلسـتفادةثر عنه أوما «است: 

معافي بن زكريا ». بردن تباه كرده باشد رساندن و فايده اش را بدون فايده اي از زندگي دقيقه
كنـد كـه بـه     از بعضي از مردان معتبري كه ساعتي قبل از وفاتش نزد او بودند روايت مـي 

ند كه: اين دعايي است كه از امام جعفر صادق روايت شـده اسـت،   ابوجعفر بن جرير گفت
را آوردنـد آن دعـا را   ابن جرير قلم و كاغذي درخواست نمود و همين كه قلـم و كاغـذ   

نويسي؟ فرمود: شايسته است كه انسان اقتباس  نوشت. به او گفته شد: در چنين حالتي مي
از علم و دين و دنيا جـزاي  خدا او را  ي مرگ از دست ندهد، ي علم را تا لحظه و استفاده

 د.خير ده

 گونه كه تأليفات و آثار ابن جرير جاوداني است نام او هم هميشه پايدار است: همان
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هـا و   بدون شـمردن آن  /مختصري بود به تأليفات امام ابن جرير طبري ي اين اشاره
سـال   122ا امروز كـه  ها. و ت آن كردن موضوعات ليفات و بدون بيانبدون آوردن نام آن تأ

 /هاي او زنده و مورد استفاده است. ابن الجـوزي  گذرد قسمتي از كتاب از وفات او مي
فرمود: كتاب عالم فرزند جاويدان اوست، براي اين كه فرزندان اگر به صد تا هـم برسـند   

 مانـد و  شوند و نه نامي از آنان مـي  ي فراموشي انداخته مي بازهم در اندك زماني به گوشه
معروف و  /هاي نافع و سودمند ابن جرير  ماند، كتاب نه نشاني، اما كتاب سودمند او مي

مانده است، اما فرزندان او كجا  مشهورند، اما فرزندان او كجا هستند؟ قاموس فيروزآبادي

ابوشـجاع جـاوداني اسـت، ولـي فرزنـدان او كجـا       » والتقريـب  يةمتن الغا«هستند؟ كتاب 
شيرازي و امام نووي زن نگرفتند و معلوم اسـت كـه داراي اوالد    هستند؟ شيخ ابواسحاق

شان را بر صفحات روزگار پايدار ساخته است، البته كتاب  هايشان نام هم نشدند، اما كتاب
 ماند كه نافع و همراه با اخالص باشد. وقتي مي

 افتاد: میخرب به گودال  ابن اخلياط نحوی در كوچه و راه هم مشغول مطالعه بود و گاه بی

نوشته است: » الحث علي طلب العلم واالجتهاد في جمعه«ابوهالل عسكري در كتابش 
امام محمد بن احمد بن منصور بن الخياط نحوي، سمرقندي االصل، مقيم بغـداد كـه بـه    

هجري وفات يافت، همه وقت مشغول خواندن و مطالعه بود، حتـي در كوچـه    320سال 
اي از اوقاتش به هدر برود، سرش در كتاب بود و جلـو   هگذاشت لحظ رفت نمي كه راه مي

زد و او خبـر نداشـت    افتاد يا حيواني او را لگد مي كرد و گاه در گودال مي پايش نگاه نمي
 جلو اوست.كه گودال يا حيوان 

گفت، چرا كه  آمدند سخن نمی حاكم شهيد، ابوالفضل مروزی با كسانی كه به ديدارش می

 مشغول تأليف بود:

تأليف سمعاني در شرح حال حاكم شـهيد ابوالفضـل محمـد بـن     » األنساب«در كتاب 
هجري  334محمد بن احمد مروزي بلخي حنفي كه قاضي و وزير سلطان بود و در سال 
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قمري به شرف شهادت رسيد و عالم مرو و امام اصحاب امام ابوحنيفه در عصر خـودش  
 بود، چنين آمده است:

شهيد فرمود: به خاطر دارم كه حاكم شـهيد دوشـنبه و پنجشـنبه     ابوعبداهللا پسر حاكم
نشسـت   كرد، و موقعي كه مي در سفر ترك نمي ماز شب را در حضر وگرفت و ن ميروزه 

ي ورود تنها به كسـاني   سبدي از كتاب و قلمدان جلوش بود؛ او وزير سلطان بود و اجازه
شد، و تـازه وارد   مشغول تصنيف كتاب ميي ورود،  داد كه ناگزير بود، اما بعد از اجازه مي

ديد ابوالفضل در فكر او نيست و در فكر تصنيف كتاب است، پـس از مـدتي    وقتي كه مي
رفت، ابوالعباس بن حمويه از دست او شكايت كرد كـه   خاست و بيرون مي نشستن بر مي

شود و  نوشتن مي گيرد و مشغول گويد و قلم مي رويم پيش او، اما او سخن با ما نمي ما مي
 كند. اي از اتاق رها مي ما را در گوشه

بايد دانست كه نزد محدثين، حافظ لقب كسي است كه يك صد هـزار حـديث از بـر    
 دارد. و حاكم لقب كسي است كه خيلي بيش از يك صد هزار حديث از بر دارد.

ابي ء اي به مجلس امال فرمود: شب جمعه» المستدرك«حاكم ابوعبداهللا، صاحب كتاب 
الفضل حاضر شدم و امير ابوعلي بن ابي بكر بن المظفر وارد مجلس ابي الفضل شد، امـا  
ابوالفضل از جاي خود تكان نخورد و به امير گفت: اي امير برو كـه حـاال روز آمـدن تـو     

 نيست.
 صواقعاً عجب دانشمندي بود كه در مجلس امالء حديث به احترام حديث رسـول  

اگرچه امير و فرمانروا بوده است، درس حـديث را رهـا نكـرده و     آمده براي كسي كه مي
وده از تر ب اند و احترام حديث نزد ايشان خيلي مهم شده براي كسي از جاي خود بلند نمي

اند و چقـدر   قدم بوده  د آنان را كه چقدر در طاعت خدا ثابتاحترام امير. خدا رحمت كن

 .رمحة واسعةرمحهم اهللا تعالی . اند تمسك بودهم صدر پيروي از رسول اهللا 

 بن شاهني:اتأليفات بسيار امام حمدث حافظ 
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در شرح حال ابـن شـاهين    987: 3» الحفاظ ةتذكر«امام حافظ محدث ذهبي در كتاب 

 د:ايفرم ميسالگي چنين  88در عمر  385و متوفي سال  297متولد سال 
عمر بن احمد بن عثمان  الحافظ االمام المفيد المكثر، محدث العراق، ابوحفص هو«

آموز ابن شاهين  باهللا، دانشابوالحسن بن المهتدي  ».بغدادي، الواعظ المعروف بابن شاهين
فرمود: كه ابن شاهين به ما فرمود كه من سيصد و سي تصنيف دارم. از آن جمله است: 

د، تفسير كبير، هزار جلد. و المسند، هزار و سيصد جزء و تاريخ صد و پنجاه جزء و زه
داند در  شود، خدا مي صد جزء. واقعاً خيلي است، مثالً تفسير او سي هزار صفحه مي

تحرير آن چقدر متحمل رنج و زحمت شده است! بايد دانست كه جزء در آن زمان برابر 
 بود با سي صفحه از قطع متوسط و معمولي امروز.

 ابن شاهين در قيمت مداد (مركب) هفتصد درهم پرداخت:
فرمـود: آنچـه مركـب     مر داودي قاضي فرمود: از ابن شاهين شنيدم كه ميمحمد بن ع

ام به هفتصد درهم رسيده است. ابن ابي الفـوارس فرمـود:    ام تا امروز حساب كرده خريده
 هيچ كس به قدر ابن شاهين كتاب تأليف ننموده است.

 در نحو: يافت به سبب شدت تعلق او به مذاكره» ةاملذاكر«منذر مروانی نحوی، لقب 

يافت كه زياد عالقـه بـه مـذاكره و     را مي »ةاملذاكر«از پيشوايان زبان عربي، كسي لقب 

نمود به بحث و مذاكره  داشت و با هريك از علماء كه مالقات مي بحث در علوم عربي مي
: ةفرمـود: اَلمـذاكَرَ  » األلباب في األلقـاب  هةنُز«پرداخت. امام حافظ ابن حجر در كتاب  مي

 يـة بن محمد بن عبداهللا بن المنذر بن عبدالرحمن بن معاو يةبن عبدالرحمن بن معاو منذر

ده شد، براي ايـن كـه   دا ةباشد. او لقب المذاكر بن هاشم بن عبدالملك اندلسي مرواني مي
به علم نحو داشت و خود يكي از ائمه و پيشاهنگام علم لُغـت بـود و هـر    ي شديد  عالقه

خـواهي در بـابي از علـوم عربـي بحـث و       گفت: مـي  نمود مي وقت عالمي را مالقات مي
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در سـال  » ةاملذاكر«يافت، ابن حزم فرمود كه:  ةمذاكره نمائيم؟ روي اين اصل لقب المذاكر

انـد: كـار    درگذشت. شايد يكي از اسباب اطالع واسع او همين مذاكره باشد كه گفته 393
 كردن از پركردن است. نيك

 خواندند: ه و راه نيز كتاب بر او میابونعيم اصفهانی در كوچ

در شـرح حـال امـام حـافظ،     » احلفاظ ةتذكر«امام حافظ، شمس الدين ذهبي در كتاب 

بـه   336مورخ محدث صوفي است و به سال  ابونعيم اصفهاني كه نامش احمد بن عبداهللا
يم درگذشت نوشته است: احمد بن مردويه فرمود: در زمـان ابـونع   430دنيا آمد و به سال 

رفتند و در هيچ جاي دنيا از او  اصفهاني از همه جا طُالب علم براي كسب علم نزد او مي
نمودنـد و هـر روز    تر و داناتر به اسناد حديث نبود. حفّاظ دنيا نـزد او اجتمـاع مـي    حافظ

خواهند بر او بخواننـد   ها بود كه از صبح تا ظهر نزد او باشند و آنچه مي نوبت يكي از آن
خوانند به آنـان بفهمانـد و مـوقعي كـه از محـل درس بلنـد        و يا سقم آنچه ميتا صحت 

شـد و او خسـته    رفت، گاه بود كه در راه جزيي بر او خوانده مـي  اش مي شد و به خانه مي
 كردن در آن بود. شد، گوييا غذاي او شنيدن حديث و تأليف نمي

 آموخت: ی در مرياث میا كندن بود مسأله ابورحيان بريونی موقعی كه در حال جان

نظير در علم فلك و رياضيات  محمد بن احمد خوارزمي، امام بلندمرتبه و دانشمند كم
و دانشمند تاريخ و ادب و جامع انواع علوم معروف به ابوريحان بيروني متولـد بـه سـال    

كوشا در تحصـيل  است كه نود و چهار سال عمر كرد. هميشه  430و متوفي به سال  336
نهـاد، مگـر در دو روز    مشغول به تأليف كتب بود. هيچ وقت قلـم از دسـت نمـي    علوم و

نوروز و مهرگان (نوروز اول فرودين و مهرگان پانزدهم مهرماه) كـه در ايـن دو روز هـم    
كرد، دانشـمندي فرزانـه كـه ابتكـار اعـداد از       مايحتاج زندگي از خوراك و لباس تهيه مي

 9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1شكل عربي اعداد:  طريق به كار بردن زواياي هندسي هم
 از اوسـت.  9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1انـد:   هـا گرفتـه   و هم شكل اعدادي كـه غربـي  
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كردن صفر در اعداد توانست اعـداد را از شـمار بيـرون ببـرد و بـا       دانشمندي كه با داخل
ا آخر عمـر بـه   نوشتن يك و بيست و چهار صفر از راست آن كه اگر كسي از اول عمر ت

 .رسد، و به اين طريق مردم را از اعداد يوناني نجات داد شمردن آن بپردازد به آن نمي
1 - 11 - 111 - 1111 -  ∆ - ∆I - ∆II - ∆III - ∆IIII - X - XI - XII 

شـود آن وقـت همـين     ي ساعت ديواري ديده مي كه هنوز در صفحه از يك تا دوازده
 24فتـاب  سـاعت، از زوال آفتـاب تـا زواآل    24 ع آفتـاب عالمت، از طلوع آفتاب تـا طلـو  

 24ساعت، از نصف شـب تـا نصـف شـب      24ساعت، از غروب آفتاب تا غروب آفتاب 
سـاعت معمـول    24ساعت، قبالً در كشورهاي اسالمي از غروب آفتاب تا غروب آفتـاب  

ي بيروني به  داشتند و امروزه همه جا تقريباً از زوال تا زوال معمول شده است، و كلمه مي
مناسبت بيرون بخارا اطالق شده است؛ همين دانش پرور نابغه در سالي فقط دو روز براي 

گذاشـت و در غيـر ايـن دو روز قلـم از دسـتش       ي حوائج زندگي قلـم را كنـار مـي    تهيه
 كندن هم از تحصيل علم فارغ ننشست. علم در حال جانافتاد، ببيند كه از شوق  نمي

والحسن علي بن عيسي الولوالجي فرمود كه: داخل شدم بر ابوريحـان  فقيه دانشمند، اب
سالگي بود. در  78اش تنگ شده بود و در عمر  داد و سينه بيروني در حالي كه او جان مي

(هاي فاسده هايي كه جده ي جده ارهگويي در ب چنين حالتي به من گفت: چه مي
0F

هستند؟  )1
آوردن بر او گفتم: در چنين  تند. من از روي رحمبرند و از طرف مادر هس يعني ميراث نمي

اي در ميراث است؟ فرمود: يا هذا! آيا از دنيـا   آيا جاي بحث علمي و تحقيق مسألهحالتي 
بروم و دانا به اين مسأله باشم، بهتر از آن نيست كه از دنيا بروم و اين مسأله را ندانم؟ آن 

ه وعده كرده بود بـه مـن داد و مـن از نـزد او     مسأله را اعاده نمودم و او از بر كرد و آنچ
بيرون رفتم؛ به كوچه رسيدم كه فرياد بستگان او بلند شد و معلوم شد كه به رحمت حـق  
تعالي انتقال يافته است، اينان هستند كه اسالم را در دنيا سربلند نگـاه داشـتند و خـود را    

خوشي. خدا از ايشان راضي وقف علم نمودند. و علم براي ايشان، يعني همه چيز و همه 

                                           
 برد و از ذوي االرحام است. فاسده: مادر پدر است كه ميراث نمي ي جده -1
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 باد كه بهترين سرمشق جوانان بودند.
دانست: عربي، فارسي، سرياني، سنسكريت و  همين امام نابغه پنج زبان را به خوبي مي

هندي. يكصد و بيست تأليف گرانبها را از خود بر جـاي گذاشـت. مستشـرق سـخاو در     
خ ديده است، مستشرق سارطون ي او گفت: بيروني بزرگترين خردمندي است كه تاري باره

(رگترين دانشمندان جهان استگفت: بيروني از بزرگترين بزرگان اسالم و از بز
1F

1(. 

 :نمود خواند يا تالوت قرآن می داد يا می كرد يا درس می رازی يا نسخه برداری می سليم

و تـاج الـدين سـبكي در    » تبيين كذب المفتري«امام عالمة حافظ ابن عساكر در كتاب 

شـافعيه در  در شرح حال امام سـلَيم رازي از پيشـوايان   » الوسطي الشـافعيةطبقات «كتاب 

نوشته اسـت:  اند. تاج الدين سبكي  هجري مطالبي نوشته 447عصر خود و متوفي به سال 
نمـود   امام سليم رازي بر جانبي عظيم از ورع و پرهيزگاري بود. با خود حساب وقت مي«

نه گذرانيـده و چـه طاعـت و خـدمتي را انجـام داده اسـت.       كه امروز وقت خود را چگو
كرد، يعنـي   برداري مي اي از وقتش بدون فايده بگذرد، او يا نسخه گذاشت هيچ لحظه نمي

نوشـت.   خواند. و در نَساخي به بسياري مي داد و يا كتاب مي نوشت يا درس مي كتاب مي
ائيني به من خبر داد كه روزي سلَيم به امام حافظ ابن عساكر فرمود: شيخ ما ابوالفَرَج اسفر

ي او آمد و برگشت. سلَيم به او گفت: من در راه آمـدنم جزيـي از كتـاب خوانـدم.      خانه
زدن دارد،  ابوالفرج گفت: مؤمل به من خبر داد كه روزي سليم را ديد كه قلمش نياز به قَط

زند زبانش  كه قلم را قَط ميزدن قلم، زبانش را به حركت درآورد تا وقتي  ي قط در فاصله
هوده از دسـت بدهـد،   خواست بي را به ياد خدا مشغول دارد، براي اين كه هيچ لحظه نمي

 انست چگونه از وقت استفاده نمايد!د چه خوب مي آفرين بر او

 كرد: رفت كتاب به دستش بود و مطالعه می خطيب بغدادی حتی موقعی كه در كوچه راه می

                                           
 ».فلک والرياضياتال يف يب العلمتراث العر«ن. ك به كتاب  -1
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در شـرح حـال خطيـب بغـدادي     » الحفّاظ ةتذكر«ي در كتاب حافظ شمس الدين ذهب

جهان را بـه درود   463به دنيا آمد و به سال  392مورخ بغداد و محدث بغداد كه به سال 
رفـت و در دسـتش كتـابي بـود كـه از روي آن       گفت نوشته است: خطيب بغدادي راه مي

اي  وقت نمايد و لحظه نمود. اين طريق و روش براي اين است كه محافظت بر مطالعه مي
رفـتن هـم وقـت را غنيمـت      اهفايده از دستش نرود. اين اسـت كـه موقـع ر    از عمرش بي

 شمرد. مي

 اضطراری بود، نه عادی: امام احلرمني خوراک و خوابش

در شرح حال امام الحرمين، » تبيين كذب المفتري«حافظ ابن عساكر در كتاب 
ومتكلم نَظّار، ، فقيه اصولي، يني النيشابوري، شافعيابوالمعالي عبدالملك بن عبداهللا الج

 478هجري به دنيا آمد و به سال  419كه به سال در انواع علوم، شيخ امام غزالي متبحر 
راجع به امام » سياق نيسابور«فر فارسي در كتابش درگذشت، چنين نوشت: عبدالغا

عىل االطالق، حرب الرشيعة، املجمع عىل مام األئمة إسالم، مام احلرمني، فخر اإلإ«الحرمين فرمود: 

از او شنيدم كه در اثناي سخنش  »مامته رشقاً وغرباً من مل تر العيون مثله وال تر بعده...إ
خوابم مگر وقتي كه خواب  خوراك من نه به حسب عادت است، نميو گفت: خواب  مي

خورم كه  وقتي ميخوابم، روز باشد يا شب. و خوراك  ميبر من غالب شود، در آن موقع 
خوابم و آن هم كمتر  شدن خواب مي اشتهاي آن داشته باشم، هر وقت باشد. يعني با غالب

خورم كه گرسنگي بر من غالب شود و  از يك ساعت در روز و شب؛ و خوراك وقتي مي
ي علم و به  آن هم اندك و روز و شبي يك بار. و لذت او و خوشي او همه در مذاكره

 د علم از هر نوع بود.آوردن فواي دست
 

 شود: در سن پنجاه سالگي شاگرد يك عالم نحوي مي امام الحرمين
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و شنيدم از شيخ ابوالحسن علي بن فَضّال بن علي مجاشعي قيرواني نحوي كه در سال 
نزد ما آمده بـود و امـام الحـرمين او را نـزد خـود پذيرفتـه بـود و از او پـذيرايي و          469

آمـوز او   نگاه در نزد او شروع به خواندن درس نحو كرد و دانشبزرگداشت فرموده بود. آ
شد، بعد از اين كه خود در آن زمان امام االئمه بود و عمرش به پنجاه سالگي رسيده بود. 

 عةاكسير الذهب في صنا«برد و كتاب  ي خود مي با اين حال هر روز ابوالحسن را به خانه
ام  گفـت: مـن نديـده    اند. ابوالحسن مجاشعي مـي خو تأليف ابوالحسن را نزد او مي» االدب

كسي را كه مانند امام الحرمين عاشق علم باشد و علم را فقـط بـه خـاطر علـم بخواهـد.      
خودتان فكر كنيد كه اين شخصيت بزرگ علمي چگونه عمر خود را وقـف علـم نمـوده    

و  پـيش بـرود و شـاگردان   است و از خوراك و خواب دست برداشته تا بتوانـد در علـم   
 بها را از خود به يادگار بگذارد.آثاري گران

 كرد: يعقوب نجريمی در حال راه رفتن كتابش را مطالعه می

در شرح حال محمد سعيدي بن بركات نحـوي   »ةعلی أنباه النحـا ةإنباه الروا«در كتاب 

درگذشت، آمده است كه گفت:  520به دنيا آمد و به سال  420بصري مصري كه به سال 
 -كه كودك بودم، ديدم ابويوسف يعقوب بن خُرَّزاد نجيرمي را كـه در راه قرافـه   در وقتي
سـتار   دگـون ريـش بلنـد بـود و     رفت در حالي كه پيرمرد گنـدم  راه مي -ي مصر در قاهره

رفـتن آن كتـاب را مطالعـه     گردي به سر داشت و در دستش كتابي بـود و او در حـال راه  
ه تا چه اندازه در فكر قدرشناسي عمـر خـود بودنـد و    توان دانست ك كرد. بنابراين، مي مي

 اند. هاي كوشش را داشته اند كه در حفظ آن منت دانسته عمر را همين وقت مي
 
 
 

ای بيهوده  اند كه حلظه بوده در حفظ وقت در غايت و منتهای كوشاابن عقيل و ابن اجلوزی 



 ارزش وقت نزد علماي اسالمي   54

 نگذرانند:

نگهـداري وقـت و در شـناخت     مذهب در محافظـت و  اين دو امام جليل القدر حنبلي
هايي آن و حرص بر پركردن اوقات خود به كارهاي شايسته و استفاده ارزش زمان و گرانب

دانستند كه آنچه  هاي زندگي در اوج مقام علمي بودند، و به طوري قدر وقت مي از لحظه
ايـن  نوشتند تا خاطرات خود را از دسـت ندهنـد، در    كرد، فوراً مي شان خطور مي در ذهن

 نويسيم. شناسي ايشان چند سطري مي جا از سيرت اين دو امام و وقت

 :ابن عقيل يكي از تيزهوشان بني آدم
بلـي، در  امام ابوالوفا، ابن عقيل حنبلي يا علي بن عقيل بغدادي. حافظ، ابن رجـب حن 

كننـده در   در شرح حال ابن عقيل عباراتي مبسـوط و ترغيـب   »بلةطبقات احلنا«ذيل كتاب 

 آورده كه ملُخَّص آن چنين است: 162ي  تا صفحه 1جلد  142ي  و دانش از صفحه علم

 هـ وفات يافت، او رحمـه  513به سال  به دنيا آمد و 431به سال  /عالمه ابن عقيل 
اهللا از افاضل جهان، و از تيزهوشان بني آدم بود، بسيار تيزهـوش و دريـايي خروشـان در    

 علوم بود.

 كرد: از عمر خود را ضايع نميابن عقيل هيچ ساعتي 
گفت: براي من روا نيست كه ساعتي از عمـرم را ضـايع بسـازم، حتـي      او خودش مي

ام و  وقتي كه زبانم از مذاكره و مناظره باز ماند، فكر خـودم را در حـالي كـه دراز كشـيده    
در اي  خيزم، مگر در حالي كه خـاطره  گيرم، و از جاي خود بر نمي كار ميآسوده هستم به 

ي تحرير درآورم، و من در سن هشتاد سـالگي   ذهنم خطور كرده و بخواهم آن را به رشته
 كه جوان و بيست ساله بودم بيشتر است.بينم كه حرصم بر علم از ايامي  مي

 دادن كاك آب گرفته بر نان براي استفاده از وقت: اختيار ابن عقيل و ترجيح
برم تا وقت خوراك را اندك نمايم تا  كار ميفرمود: منتهاي كوششم را به  ابن عقيل مي
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دهم، به خاطر تفاوتي كـه   تر شده و آن را با آب فرو بردن بر نان ترجيح مي جايي كه كاك
زدن  بردن كاك به آب كه حاجت به دندانميان خوردن نان و دندان زدن به آن است و فرو

اي  كتاب و يا نوشـتن خـاطره  ي  آوردن وقتي كه در مطالعه ندارد، اين كار را براي به دست
ترين تحصيل نزد عاقالن به اتفاق علمـاء همـان وقـت     دادم، و گرامي به كار برم انجام مي

آوردن فرصـت. بـراي ايـن كـه      است، و همين وقت است كه غنيمتي است براي به دست
 .تكاليف زندگي بسيار است و زمان خيلي زودگذر

هاي  يشه مشغول تحصيل علم بود و خاطرهشيخ ابن الجوزي فرمود: امام ابن عقيل هم
ي مسـايل پيچيـده و دقيـق     ي آن دانشمند و بحث و جستجوي او در باره خوب و ارزنده

موســوم ســاخت، محلــي بــراي خــاطرات و » الفنــون«اســت. او كتــابش را كــه بــه نــام 
 پيشامدهايش قرار داد.

 تنوع علوم ابن عقيل و تنوع تصنيفات او:
رسـد،   ار در انواع علوم است و تأليفات او به بيسـت عنـوان مـي   او داراي تأليفات بسي

هـاي   است كه كتاب بسيار بزرگي است و در آن فايده» الفنون«بزرگترين تأليفات او كتاب 
در موضوعات وعظ، تفسير قرآن، فقه، اصول فقه، اصول دين، نحو، » الفنون«بسيار است. 

همين كتاب بحث و مناظره و مجـالس و  دستور زبان، شعر، تاريخ و حكايات است. و در 
هاي فكر و تجارب خـود را آورده   ها و نتيجه هايي كه برايش پيش آمده و خاطره همنشيني

 است.

 هايش بوده است: او هشتصد جلد بوده و آن يكي از كتاب» الفنون«اند: كتاب  گفته
گويـد:   مـي فرموده است كه در دنيا بزرگتر از اين كتـاب نبـوده اسـت، او     حافظ ذهبي

كسي كه بعد از جلد چهارصدم ديده است به من خبر داد كـه ابـن رجـب حنبلـي گفتـه      
مجلد بوده است. انتهـي: سـخن ذهبـي بـه پايـان      هشتصد » الفنون«اند:  است: بعضي گفته

هشتصد جلد مانند هـزار جـزء ابـن شـاهين      -واهللا اعلم -كنم ي داعي فكر مي رسيد. بنده
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بوده است و يك جلد به نام الفنون كه به چاپ رسيده آن باشد كه هر جلدي سي صفحه 
همه موضوع و معلومات ندارد، و تاج الدين سبكي كه در علم حديث از شاگردان حـافظ  

گويد: شمس الدين ذهبي با آن كه استاد ماست، اما عـادت دارد، هركسـي    ذهبي است. مي
كنـد، هرچنـد    و تعريف مـي دهد و با آب و تاب از ا كه حنبلي است او را بزرگ جلوه مي
كند. اين بـود   انگاري مي سهلبزرگ مذهب شافعي  فردي كوچك باشد، و در شرح علماء

 ».طبقات الشافعية الكرب«در كتاب  /كالم عالمه تاج الدين سبكي 

شود طلب علم  شدن به خدا در آن حاصل مي بهترين چيزي كه صرف وقت و نزديك

 است:
بعـد از حمـد   «الفنون كه به چاپ رسيده گفته است:  ي كتاب در مقدمه /ابن عقيل 

شود و انسـان بـه آن    بهترين چيزي كه وقت صرف آن مي صخدا و درود بر رسول اهللا 
سـازد طلـب علـم     ي آن خود را به خداي عزوجل نزديك مي گردد و به وسيله مشغول مي

يعت اسـالم  آورد و بـه نـور شـر    است كه انسان را از تاريكي جهل و نـاداني بيـرون مـي   
رساند، و من هميشه خود را به همين مشغول ساختم و وقت خود را صرف آن نمودم،  مي

هـا بيـرون    كـنم و آنچـه از درون كتـاب    كه از گفتار علماء استفاده ميمن هميشه آنچه را 
ها را از بحث و منـاظره بـا علمـاء و از     نويسم، و آن سپارم مي آورم و آنچه به ذهنم مي مي

آورم، به طمع ايـن كـه    با بزرگان به دست ميتأليفات دانشمندان و از همنشيني  اقتباس از
شان در دلم جاي بگيرد و مرا از جهل دور سازد و تـا شـايد بـه     قسمتي از فضل و بزرگي

 اند. مقامي برسم كه بزرگان پيش از من به آن مقام رسيده
كـردن دل از   اشد، مگـر پـاك  اي نداشته ب ها فايده ها و به خاطر سپردن و اگر آن نوشتن

گذرد، باز هم كفايت اسـت. و خـدا    ها مي هاي نفساني كه بيشتر اوقات عوام با آن حماقت
اي است، خداي  كننده كند و چه خوب كفايت راهنماي راه راست است و او مرا كفايت مي

 .تبارك و تعالي. انتهي: سخن ابن عقيل به پايان رسيد
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 د: مرا به حال خود بگذاريد تا خوش باشم بِلقاء اهللا:گوي ابن عقيل موقع وفاتش مي
دادن  ابن عقيل رسيد و حالت جانابن الجوزي فرمود: موقعي كه هنگام وفات ابوالوفاء 

وقـت باشـم بـه مالقـات      به او دست داد، زنان گريان شدند، اما او گفت: بگذاريد خـوش 
، يعني پنجاه سالي كه فتـاوي را  نمودم خدايي كه پنجاه سال از طرف او توقيع و امضاء مي

كرد كه امضاء كردنش زير فتـوي و بيـان احكـام شـريعت بـه       نمود، او فكر مي امضاء مي
إعـالم المـوقعين عـن رب    «كتابي دارد به نـام   /نمايندگي از طرف خداست. ابن القيم 

 ، يعنـي بايـد كمـال   »العالمين/ با خبر ساختن امضاءكنندگان از طرف پروردگـار جهانيـان  
احتياط را به كار ببرند. ابن الجوزي در اينجا چنانكه ذكر شد، چقدر تعريف و تمجيـد از  

ابن عقيل ابوالوفا ابن عقيل نموده است و خيلي هم كار به جايي كرده است. امام ابوالوفاء 
هـايش و لبـاس بـدنش كـه كفايـت       بعد از خودش چيزي به ميراث نگذاشت، مگر كتاب

 و دفن و پرداخت بدهي او نمود. تجهيز او از غسل و كفن
شـمردن آن   وقـت و غنيمـت  ي گرامي، ببين حفظ خاطر و نگهداري  بنابراين، خواننده

چگونه اَثَر نمود و چگونه ثمـربخش شـد كـه كتـابي مثـل الفنـون هشـت صـد مجلـد و          
ها ده مجلد است، بعـد از او بـه يادگـار بمانـد و همـه       هاي ديگري كه بعضي از آن كتاب

شمردن عمر در راه  د كه در حفظ وقت و غنيمتك نفر باشد، خدايش بيامرزست خط يد
 علم و خير و شايسته كاري سرمشقي براي ديگران بود.

شده پديد آمده اسـت: قطـره قطـره     هاي جمع اندك اندك بسيار شود و دريا از قطره

 جمع گردد وانگهي دريا شود:
حاس حلبي نحوي كه نام او محمد بـن  ي بهاء الدين ابن النَّ چه راست و زيباست گفته

رساند كه از جمع اندك  درگذشت و گفتار او اين معني را مي 698ابراهيم است و به سال 
هـاي بـاران    شدن قطره آيد و از جمع با اندك و مداومت بر آن است كه بسيار به دست مي

بغيـة «اب در كت /شود، امام جالل الدين سيوطي است كه سيل و درياهاي عظيم پيدا مي
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، يعني علماي نحو تأليف نموده آورده است كه بهـاء  ةي شرح حال نُحا كه در باره» الوعاة

 الدين ابن النحاس فرمود:

ـــــــــــــه  اليـــــــــــــوم يشءٌ وغـــــــــــــداً مثلُ

ـــــــــةً  ـــــــــا حكم ـــــــــرءُ هب ـــــــــل امل  حيصّ
 

طْ   ـــــتَقَ لْ تـــــي تُ ـــــب العلـــــم الَّ  مـــــن نُخَ

ط  وإنــــــــام الســــــــيلُ اجــــــــتامعُ الــــــــنُّقَ
 

شـود،   هاي علمي كه بـر گرفتـه مـي    آن چيز از برگزيدهامروز چيزي و فردا نيز همانند 
هـاي   آورد، و در حقيقت سيل از اجتماع قطـره  ها حكمتي به دست مي شخص از جمع آن

 باران جاري شده است.
شـود،   انواع علم و حكمت، معلومـات بسـيار حاصـل مـي    يعني با حفظ وقت و جمع 

 افتد. هاي باران سيل به راه مي چنانكه از قطره

 فات ابن جوزي به سبب نگهداري وقت از پانصد تأليف گذشت:تألي
به دنيا آمـد   508امام ابوالفَرَج بن جوزي، عبدالرحمن بن علي حنبلي بغدادي، به سال 

 درگذشت و تأليفات او از پانصد كتاب بيشتر بود. 597و به سال 
 

 دانستن ارزش وقت و پركردن آن به بهتر و بهتر: لزوم
دانسـت،   دهيم تا بدانيد چگونه قدر وقت را مـي  را به شما نشان ميقسمتي از وقت او 

دانست چـه   آمدند، مي مياگر وقتي مهماناني نزد او بودند يا اشخاصي بيكار به حضورش 
كاري كند كه هم آنان را راضي نگه دارد و هم وقت خود را ضايع نكند، ببينيـد خـودش   

 يد:گو چه مي» صيد الخاطر«در اين باره در كتابش 
اي از   و شايسته است كه انسان ارزش زمانش و قـدر وقـتش را بدانـد و هـيچ لحظـه     

تـر   وقتش در غير طاعت خداي متعال به كار نبرد، و هميشه هر كاري كه بهتـر و شايسـته  
تر است به جلو بيندازد، و نيت و قصدش در خير داست مقدم بدارد و هر گفتاري كه مفي

ه بدن از آن عـاجز نمانـد، چنانكـه در حـديث شـريف      باشد، بدون سستي و به طوري ك
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رواه احلفـاظ ابـن حجـر اهليثمـی و [. »نيّةُ املؤمن خري من عمله وعمل املنافق خري مـن نيتّـه«است: 

كوشـند تـا هـيچ     . بسياري از پيشـينيان مـي  ]»ثيـةالفتاوی احلدي«لرتمذی فی كتابه نسبه الی ا

عامر بـن عبـد قـيس     -اند:  د قيس نقل كردهي ضايع نسازند، چنانكه از عامر بن عب لحظه
وقتي كسي به او گفت: با من سـخن بگـوي. عـامر     -يكي از تابعين زاهد و عبادتكار بود

ايستد، من هـم   گفت: آفتاب را از حركت باز دار؛ يعني همانگونه كه آفتاب از حركت نمي
 كردن را ندارم. فايده ي خود مشغولم و وقت صحبت بي به وظيفه

 كنند: مردم اوقات خود را بيهوده تلف ميبيشتر 
عموم خاليق را ديدم كه دفع الوقت عجيبي دارند، اگر شـب دراز   ابن الجوزي فرمود:

كنند كه  فايده است يا خود را مشغول كتابي مي كنند كه بي بود صرف در گفت و گويي مي
و گـويي  نشيني: فالن دختر زيباروي بـا عاشـقش چـه گفـت      ي غزل است و شب در باره

كننـد و   نشيني دارد، و بدين صورت وقت را تلف مـي  نمود. و فالن ثروتمند چه نوع شب
برند يـا در   دهند، و اگر روز دراز بود آن را به خوابيدن به سر مي عمر را به هيچ به باد مي

داد به  كرد، او مردم را شباهت مي ابن الجوزي در بغداد زندگي مي -كنار دجله يا در بازار.
كنند و خبري از حركت كشتي و نزديكـي   اني كه در كشتي نشسته و باهم صحبت ميكس

ي  اند و در صدد تهيه مقصد ندارند. و گفته است: افرادي نادر را ديدم كه فهم زندگي كرده
شدن به سوي آخرت دارند. بنابراين، اهللا  ي سفر و آمادگي براي انتقال از دنيا و روانه توشه

يد در حفظ عمر و البدار البدار: بشتابيد بشتابيد براي رسيدن بـه مقصـود   اهللا: از خدا بترس
رفتن مقصود. و با زمان همچشمي كنيد، يعني همـان گونـه    پيش از فوت وقت و از دست

آوردن رضاي خداي تعالي  گذرد، به سرعت در به دست رحمانه به سرعت مي كه زمان بي
 بكوشيد.

 برد: ميبه خدا پناه  از صبحت افراد بيكارابن الجوزي 
از صحبت مردم بيكار. بسياري از مردم را ديدم كه از روي عادت  برم به خدا و پناه مي
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داننـد، و وقتـي كـه جـايي      كنند از قبيل ديد و بازديد زياد و آن را خدمت مي كارهايي مي
معنـا   هاي مردم و گفت و گوهاي بي دهند به نشستن و بازگو كردن صحبت رفتند طول مي

مردم پرداختن. و امروزه بسياري از مردم اين روش را  تو بيهوده و در اثناي سخن به غيب
دارد و شـوق  رونـد ايـن روش را دوسـت     نزد او مـي كنند، و شايد هم كسي كه  دنبال مي

داشته باشد كه مردم نزد او بروند و پشت سر اين و آن حرف بزنند و از تنهـايي ناراضـي   
گوينـد، ماننـد ايـام عيـد و      ها به يكديگر تبريك مي كه در آن باشد. و مخصوصاً روزهاي

كننـد بـه سـالم و تبريـك      اكتفا نمي روند و مردم نزد همديگر ميبينيد كه آن  عروسي؛ مي
آورنـد و وقـت و عمـر خـود را تبـاه       به ميان مـي گفتن، بلكه از هر دري صحبتي بيهوده 

 سازند. مي

كرد كه هم زايران را راضي نگه دارد و هم  ابن الجوزي در چنان اوقاتي كارهايي مي

 وقت خود را حفظ كند:
موقعي كه ديدم زمان و وقت گرانبهاترين چيزي است كه انسان بايد آن را به كارهـاي  
خير اختصاص دهد، صحبت با آنان برايم خوشايند نبود و ميان دو كار قرار گرفته بـودم:  

آمـد، بـه سـبب بريـدن مـألوف و       ني پيش مياگر رفتارشان را انكار نمايم، نگراني و دشم
ـ     عادت ا آن جـا كـه   شان. و اگر با آنان بسازم، وقتم ضايع خواهد شـد، روي ايـن اصـل ت

نمودم تا مرا معـذور دارنـد و نياينـد و وقـتم را      شان عذرخواهي مي توانستم از مالقات مي
كـردم تـا    ا كوتاه ميتوانم آنان را نپذيرم، سخن ر دانستم نمي ضايع نكنند، و موقعي كه مي

بپردازم، پس از آن كارهايي را آماده سـاختم   تر از آنان جدا شوم و به كار خودهرچه زود
شـان انجـام بـدهم و وقـتم      شود تا آن كارها را در وقت مالقـات  كه مانع گفت و گو نمي

بنـدي دفترهـا را    زدن قلـم و بسـته   بيهوده نگذرد. بنابراين، كارهايي مثل چيدن كاغذ، قـط 
شان، براي اين كه اين كارها نيازي به فكر و حضور قلـب   گذاشتم براي اوقات مالقات مي

 دادم تا چيزي از وقتم ضايع نشود. شان انجام مي ندارد، و همين كارها را در وقت آمدن
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 دانند: ارزش و گرانبهايي وقت را افراد موفق مي
ـ  ديدم مردمي را كه معني زنـدگي نمـي   و به چشم خود مي د؛ از آن جملـه هسـتند   دانن

آنان را ثروتمند ساخته و حاجتي به كسب و كار ندارند؛ اينان بيشتر اوقات كساني كه خدا 
نشينند براي نظركردن به مردم؛ و چه بسـيار بـود آفـت و منكـري كـه از       روز در بازار مي

ده شان بازي بيهو گذشت، و از آن جمله مردمي كه خلوت داشتند تا با دوستان نظرشان مي
كنند؛ و از آن جمله مردمـي هسـتند كـه زمـان را بـه حكايـات پيشـامدهاي سـالطين و         

گذرانند. از اين رو دانستم كه خداي عزوجل بر ارزش وقت و  گراني و ارزاني مي صحبت
سازد، مگر بنـدگاني را كـه توفيـق قدرشناسـي وقـت و غنيمـت        عمر آگاه نميگرانبهايي 

ي فصـلت فرمـود:    سوره 35ي  ه است، چنانكه در آيهعمر را به ايشان عطا فرمود شمردن

﴿            ﴾ از . »و اما جز كساني كه شـكيبا باشـند آن را نپذيرنـد   «؛

خداي عزوجل خواهانيم كه ارزش اوقات عمر را به مـا بفهمانـد و مـا را بـراي غنيمـت      
 .موفق فرمايد نيا و آخرت به رضاي او باشدشمردن عمر و پرداختن به كارهايي كه در د

 كردن آن: از ضايع خودداريمحافظت سلف بر وقت و 
شان ضـايع   كردند از اين كه وقت داشتند و پرهيز مي پيشينيان وقت را خيلي گرامي مي
شناسم كسي را كه سخن خود را از ايـن جمعـه تـا     شود، فُضيل بن عياض فرمود: من مي

يعني آنان وقت خود را به تدريس علوم و تأليف كتب و قرائـت   شمرد، ي ديگر مي جمعه
كردنـد و وقتـي بـراي     قرآن و صلوات بر رسول و آل اطهار و صحب اخيارش صرف مي

، مردمي از عـوام بـر يكـي از    براي زياد حرف زدن فارغ نبودندفايده نداشتند و  سخن بي
يم و تو را از كارت باز داشتيم. پيشينيان داخل شدند و گفتند: شايد ما تو را مشغول ساخت

گويم: مشغول قرائت قرآن بودم و به خاطر شما از قرائت دست  گفت: راستش به شما مي
انـد،   كشيدم. و مردي عبادتكار نزد سرّي سقطي آمد و ديد گروهي از مردم نزد او نشسـته 

صي اي براي نشستن بيكاران! اين را گفت و رفت و ننشست. وقتي شخ گفت: محلي شده
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انـد بـه نشسـتن نـزد او      از آمدن ديگران به نزد خود خوشش بيابد، كساني كه نزد او آمده
دهند و در اين نشستن طوالني از غيبـت و پشـت سـرگويي مـردم بـه سـالمت        طول مي

ماند. جماعتي نزد معروف كرخي آمدند و به مدت طوالني نشستند؛ معـروف گفـت:    نمي
خواهيـد بلنـد    ماند، چه وقت مـي  گرداندن آفتاب باز نميراند از  اي كه آفتاب را مي فرشته

توانم وقت خود را بـا شـما در    شويد و برويد؟ يعني وقت به سرعت درگذر است و نمي
 .فايده ضايع سازم، برويد و مرا رها كنيد تا به كار خود برسم سخن بي

 شان: هايي عالي از محافظت پيشينيان بر وقت نمونه
اي از  گذاشـتند لحظـه   دادند كه نمي به وقت خود اهميت مي جماعتي از سلف آن قدر

نهـاد و   هاي نان را بر زبان مي فايده بگذرد، داود طايي، يكي از صالحان، ريزه شان بي وقت
ي نـان قرائـت    گفت: ميان جويدن نان و با آب خوردن ريزه برد و مي با آب آن را فرو مي

كارهاي ثمربخش، هم وقت خود  دادن و انجامپنجاه آيه از قرآن است. اينان با حفظ وقت 
نمودند و هم بـه كارهـاي خيـر عمـومي      كردند و هم طاعت خود را بيشتر مي را حفظ مي

نمودنـد، بـراي ايـن كـه صـحت در       رسيدند و هم تندرسـتي خـود را حفـظ مـي     بهتر مي
 خوري و همه نوع امراض در پرخوري است. كم

ايستاد؛ هميشه زبانش به ياد خدا بود  خدا نمي عثمان با قالوي هيچ وقت زبانش از ياد
شدن به  خواهد بيرون آيد به سبب مشغول گفت: وقت خوراك خوردن، روحم مي و مي

گفت: وقتي كه از نزد  خوراك و بازماندن از ياد خدا. و يكي از صالحان به دوستانش مي
ممكن است قرآن من بيرون رفتيد از هم جدا شويد، براي اين كه از هم كه جدا شديد، 

گفتن با همديگر مشغول  بخوانيد يا به ياد خدا مشغول شويد، اما اگر باهم باشيد به سخن
تر از آن است كه بيهوده تلف شود، براي اين  شويد. و بدانيد كه زمان و وقت، گرامي مي

در باب دعاء،  501: 1در باب دعوات، و در مستدرك حاكم  511: 5كه در جامع ترمذي: 

الَ «آمده است كه فرمود:  صاز رسول اهللا  بر بن عبداهللا از جا نْ قَ انَ اهللاَِّ العَظِيمِ مَ بْحَ سُ
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نَّةِ  ةٌ يفِ اجلَ لَ تْ لَهُ نَخْ سَ رِ هِ، غُ دِ مْ بِحَ كسي كه گفت: سبحان اهللا العظيم و بحمده، درخت «؛ »وَ

تي در بهشت . يعني با هر بار گفتن اين كلمه درخ»شود خرما براي او در بهشت كاشته مي
و » حديث حسن غريب«ي اين حديث فرمود:  شود. ترمذي در باره برايش كاشته مي

حديث در جامع ترمذي و مستدرك حاكم است.  » صحيح علي شرط مسلم«ت: حاكم گف
، درست نيست، براي اين كه »في الصحيح«گويد:  ي ابن الجوزي كه مي بنابراين، گفته

رد كه در بخاري و يا در مسلم است و اين درست آو ي في الصحيح به گمان مي كلمه
نيست. ابن الجوزي كتابي در موضوعات دارد، بسياري از احاديث كه در بخاري يا مسلم 

گويد كه موضوع است. و اين خلط و خبط او در اثر اين است كه هر كتابي كه  است، مي
خيلي » صيد الخاطر«شد. و در كتاب  نمود و مشغول كتابي ديگر مي نوشت مراجعه نمي مي

نويسد و نسبت به امام الحرمين  ابوالوفاء ابن عقيل مطالبي ميدارد و نسبت به  خودستايي
نمايد؛ آن هم بنا حق و عجيب اين كه با اعتراضش بر امام  درازي مي و امام غزالي زبان

نمايد امام غزالي را مختصر » احياء علوم الدين«غزالي ناگزير شده از اين كه كتاب عظيم 
نسبت به متنبي و ابومسلم خراساني، قصدش اين و ». منهاج القاصدين«و نامش بگذارد: 

 جاست. است كه هيچ كدام مثل خودش نيستند. و اين ادعا از شخصي مثل او خيلي بي
توانسـت   دهد در حالي كه مـي  فايده از دست مي ها كه بي ساعتالحاصل: انسان چقدر 

سيار به دست آورد، و زندگي و روزهاي آن ماننـد كشـتزار   هاي ب ها ثواب در همان ساعت
است، بايد در آن همه تخم نيكي بكارد. آيا با اين حال درست است كه سستي نمايد يا از 

 كشت دست بردارد؟

 كند: زمان و اغتنام فرصت كمك مي بيان آنچه بر قدرشناسي
، تنهايي و عزلـت  كند شمردن فرصت و قدرداني از وقت كمك مي چيزي كه به غنيمت

از خلق است تا آنجا كه ممكن باشد، و با مـردم اكتفـا كـردن بـر سـالم و عليـك و كـار        
شوند و كم خـوراكي، بـراي ايـن كـه پرخـوري باعـث        ضروري با كساني كه مالقات مي
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شـود. و هـركس در رفتـار و سـيرت صـالحان نظـري        كردن شب مي خواب زياد و ضايع
 شود. ته باشد، اين مسأله را كه ياد كرديم براي او روشن ميند و ايمان به جزاء داشبيفگ

 شان: بلندهمتي دانشمندان پيشين و برتري تأليفات
شـان پيداسـت و    دانشمندان پيشين بسيار بلندهمت بودند، و همت بلندشان از تأليفات

ي عمرهــاي ايشــان اســت، افســوس كــه بيشــتر  شــان خالصــه و نتيجــه همــين تأليفــات
ه بسيار مفصل بود از بين رفته است. و علتش اين است كـه دانشـجويان،   شان ك تصنيفات

هاي مختصر شدند، و شوق فراگيري و حفظ  بلندهمتي را از دست دادند و در صدد كتاب
 هاي بزرگ نوشته نشد و از بين رفت. هاي بزرگ را نداشتند. اين است كه كتاب كتاب

هـاي مفصـل آن    ن است كه بـر كتـاب  بنابراين، راه موفقيت دانشجويان طالب كمال اي
ي  هـا را مطالعـه نماينـد، بـراي ايـن كـه مطالعـه        دانشمندان آگاهي بيابند و بسياري از آن

دمـد، و تصـميم او را بـر جـديت تقويـت       شان روح بلنـدپروازي را در او مـي   هاي كتاب
 نمايد و هيچ كتابي خالي از فايده نيست. مي

راي اين كـه در ميـان آنـان نـه     ب علم در زمان ما، ببريم به خدا از رفتار طال و پناه مي
بلندهمتي است كه مبتديان به او اقتداء كنند و نه پرهيزگاري است كه طـالب بـه او نظـر    
كنند و راه تقوي و صالح را در پيش بگيرند. بنابراين، اي دانشجويان طالب اطالع واسـع  

اي دانشـمندان پيشـين و ديـدن    هـ  ي بسيار كتاب و تحقيق علم، بر شما الزم است مطالعه
شان و بررسي سيرت و رفتارشان و اين كه چگونه خود را وقف علم نمودنـد و   تصنيفات

چگونه سرآمد علماي جهان شدند و چگونه آثاري از خود به يادگار گذاشـتند كـه هـزار    
 درخشد! سال از آن گذشته و هنوز در آسمان علم مي

 اش به كتاب: حرص ابن الجوزي بر علم و شدت عالقه
شوم، و هرگاه كتـابي ديـدم    ي كتاب سير نمي از مطالعه دهم از حال خودم. من خبر مي

هـاي   در فهرسـت كتـاب   ام. م، مثل اين اسـت كـه گنجـي يافتـه    كه پيشتر از آن نديده بود
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هايي است كه خواجه نظام الملـك در بغـداد و    ي نظاميه نام دانشگاه شده در مدرسه وقف
هـاي ابوحنيفـه و    و نظر كـردم در فهرسـت كتـاب    -ديگر ساخته است نيشابور و جاهاي

زم، و هاي محمد بـن فتُّـوح اندلسـي بغـدادي، رفيـق ابـن حـ        هاي حميدي و كتاب كتاب
هـاي ابـي محمـد     هاي ابـن ناصـر و كتـاب    انماطي و كتابهاي شيخ ما عبدالوهاب  كتاب

آوردم، مقصـودش   به دست مي ها از هر كتابي كه خَشّاب كه حمل چند شتر بود و غير آن
ها را مطالعه نمودم و خواندم،  هاي آن ها را ديدم و كتاب اين است كه فهرست آن كتابخانه

در حقيقت شش صد هزار جلد كتاب خواندن خود كرامـات اسـت، اگـر مقصـود ديـدن      
ها از اول تا به آخر خيلـي دشـوار    ها باشد صعوبتي ندارد، اما خواندن آن كتاب مطالب آن

ام بـاز هـم    فرمايد: اگر بگويم بيست هزار جلـد را مطالعـه كـرده    است، و خودش هم مي
ام بيشتر از آن است و هنوز هم در جست و جوي كتابي هستم كـه بخـوانم، پـس     مطالعه

هـا را مالحظـه فرمـوده     هزار نبوده و فقط فهرسـت و مطالـب آن  صد معلوم شد كه شش 
 است.

هـا و   استفاده را نمودم كه بر سيرت مؤلفين آن كتاب ها اين و با نظركردن در آن كتاب
شـان وقـوف    شان و عبادات و علوم غرايب آنان و غرايب علوم شان و حفظ ي همت اندازه

بردم. و از اين  ها را نمي نمودم آن استفاده ها را مطالعه نمي يافتم، به طوري كه اگر آن كتاب
شـمردم، و   و همـت طـالب را حقيـر مـي     ديدم سوادي خوار مي رو بود كه مردم را در بي

 ها براي خداست. ي ستايش همه

 ات خالي از كتاب باشد: هر نفسي يك كتابخانه است؛ بپرهيز از اين كه كتابخانه

الكبد في  ةلفتـ«در كتابي كه براي نصيحت فرزندش نوشته و نام آن را  /ابن جوزي 

كه وقت خـود را حفـظ كنـد.     گذاشته است، فرزند خود را نصيحت فرموده» الولد ةنصيح

 عبارت كتابش به اين معني است:
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هـا قسـمت    هـا و سـاعت   شوند به ساعت و بدان اي پسر عزيزم كه روزها قسمت مي«
اي دارد. بنابراين، بپرهيز از اين كه نَفسي به  ها و هر نفسي حكم كتابخانه شوند به نَفَس مي

ــه ــدامت و ات را خــالي از ك هــيچ بگــذرد و روز قيامــت كتابخان ــابي و باعــث ن ــاب بي ت
 ات شود. پشيماني

شود. بنـابراين،   هاي عمرت كه بر چه چيزي مصرف مي و بنگر به هر ساعتي از ساعت
ترين چيز را در آن به وديعت بسپار. و اهمال نكـن كـه در فكـر آن     در هر ساعتي، گرامي

قـرار بـده. و بـه     دادن بهترين و زيباترين و خوبترين كار را عادت خودت نباشي، و انجام
 ».سوي صندوق قبرت چيزي را بفرست كه روز رسيدن به آن تو را شادمان گرداند

 نوشت: صفحه مي 33برگ يعني  16كراس يعني  4ابن الجوزي در هر روز و شبي 

است، در » طبقات الحنابله«ي كتاب  كه دنباله» ةالصل«حافظ ابن رجب حنبلي در كتاب 

وشت: ابن الجوزي در هر فني از فنون علم تـأليفي دارد، و  شرح حال ابن الجوزي چنين ن
موقعي كه از ابن الجوزي راجع به عدد تأليفاتش پرسـيده شـد، فرمـود: سيصـد و چهـل      
تأليف. از آن جمله تأليفي است كه بيست مجلد است. و تأليفي است كـه چهـار كـراس،    

زمـان و وقـتش هـيچ    صفحه است، و موفق عبداللطيف فرمود: ابن الجـوزي از   32يعني 
و هر سالي نوشت:  صفحه مي 32كرد، هر روزي چهار كراس، يعني  اي را ضايع نمي لحظه

 آورد. از اين نوشتن چهار كراس مداوم، پنجاه مجلد يا شصت مجلد به دست مي

 ابن الجوزي به سبب حفظ وقت به دست خود دو هزار جلد نوشت:

نوشتند » ذيل طبقات الحنابله«كتاب  و ابن رجب در» الحفاظ ةتذكر«ذهبي در كتاب 

كه ابوالمظفر، پسر دختر ابن جوزي، گفت: كه از پدرِ مادرم شنيدم كه روي منبر مسجد 
ام.  فرمود و آن هم در اواخر عمرش كه: من به همين دو انگشتم دو هزار جلد نوشته مي

هايي  ه كه كراسنوشته است: گفته شد» خبار البرشأاملخترص فی  ةمت«ابن الوردي در كتاب 

را كه ابوالفرج، ابن جوزي نوشته بود جمع كردند و مدت عمرش را هم حساب كردند. 
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كراس، يعني هر  9ها را بر مدت عمرش تقسيم كردند، ديدند هر روزي  آن وقت نوشته
 صفحه نوشته است. 72ورق برابر با  36روزي 

آب غسل او را  ،ه استها جمع كرد زدن قلم ابن جوزي وصيت كرد كه با آنچه از قط

 گرم كنند:
هايي كـه   زدن قلم هاي قط نقل نموده است كه تراشيده» الكُني واأللقاب«قُمي در كتاب 

آوري شد و بنا بـه وصـيت ابـن الجـوزي آب      نوشت؛ جمع ها حديث مي ابن جوزي با آن
 ها گرم كردند، كفايت كرد و زياد هم شد. غسل او را بعد از وفاتش با آن

تـأليف نمـوده و وزارت   » مؤلفات ابن الجوزي«علوجِي كتابي به نام دالحميد استاد عب
هجري قمري در بغداد به چاپ رسانيد. او نام  1385فرهنگ و ارشاد عراق آن را در سال 

هاي ده جلدي تا كتاب چنـد   كتاب رسيد، از كتاب 519مؤلفات ابن جوزي را شمرد و به 
 ز او فوت شد.هايي ا اي و باز هم نام كتاب صفحه

 ابن تيميه گفت: تأليفات ابن الجوزي بيش از هزار تأليف است:
اش نقل نمود كه حافظ ابن رجب حنبلـي در كتـاب    از مقدمه 4ي  ابن تيميه در صفحه

فرمـود  » ةيالمصـر  ةباألجو«نقل نمود كه امام ابن تيميه در كتاب » ذيل طبقات الحنابله«

ها را شمردم و  اي بسياري را تصنيف نمود و من آنه كه: شيخ ابوالفرج، ابن جوزي كتاب
ديدم بيش از هزار تصنيف است. اين عبارت كه ابن تيميه در مقدمه از ابن رجب حنبلـي  
نقل نمود، عبارت درستي نيست، براي اين كه ابن تيميه قبـل از ابـن رجـب بـوده و ايـن      

 خواهد. عبارت تصحيح مي

 وزي تأليف داشته باشد:ام كسي را كه به قدر ابن الج نشناخته

بعد از اين كه قسمتي از تأليفات ابن الجـوزي  » الحفاظ ةتذكر«حافظ ذهبي در كتابش 

ام كه هيچ يك از علماء به قدر ابن الجوزي كتـاب   را نام برده است فرموده است: ندانسته
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تش را تأليف كرده باشد، آنگاه از موفق عبداللطيف نقل نمود كه ابن الجوزي چيزي از وق
مشغوليت  نوشت. با وجود صفحه مي 32س يعني كرد و هر روزي چهار كرا را ضايع نمي

 فتوا براي پرسندگان و مشاركت در هر علم.تدريس و 
بـيش از امـام ابـن الجـوزي كتـاب      به نظر اين داعي امام حافظ جالل الدين سـيوطي  

اهل علـم و مفيـد    لنوشته است، براي اين كه بيش از هزار و صد تأليف دارد و همه مقبو
 است، خداي متعال همگي آن علماي كرام را به رحمتش شاد فرمايد.

 ها و حمافظت بر اوقاتش و تنظيم آنعبدالغنی مقدسی 

و  541لحفاظ ذهبي در شرح حال حافظ عبدالغني مقدسي متولد سال ا ةدر كتاب تذكر

ي الـدين  چنين آمده اسـت: امـام محـدث اسـالم تقـ      /هجري قمري  600متوفي سال 
ابومحمد عبدالغني بن عبدالواحد مقدسي جمـاعيلي دمشـقي صـالحي حنبلـي كـه داراي      

هـايش از   تأليفات است به روايت از ابي طاهر سلَفي شافعي هزار جزء نوشـت. و نوشـته  
بـرداري از كتـب و    آيد و تا روزي كه از جهان رفت مشغول نسخه بسياري به وصف نمي

 و عبادت خداي متعال بود.مشغول تأليف و تدريس حديث 
كـرد، نمـاز    آموز او ضياء مقدسي گفت: هيچ قسمت از وقت خود را ضايع نمـي  دانش
داد و بعضـي اوقـات بـه تعلـيم حـديث       خواند و پس از آن قـرآن را تعلـيم مـي    صبح مي

خواند و در هـردو ركعـت    خواست و سيصد ركعت نماز مي پرداخت، پس از آن برمي مي
خواند تا قبل از اذان ظهر.  رب الفلق و فاتحه و قل أعوذ برب الناس ميفاتحه و قل أعوذ ب

 -شد تـا مغـرب   برداري مي خوابيد و دوباره مشغول به درس حديث و يا نسخه اندكي مي
نمود و  اگر روزه بود افطار مي -خواند برداري مي كه نماز عصر ميان درس حديث و نسخه

خوانـد و   رب و عشاء مشغول بود. نماز عشاء ميخواند و ميان دو نماز مغ نماز مغرب مي
خواند، بـار ديگـر    گرفت و نماز مي خوابيد تا نصف شب يا بعد از آن. دوباره وضو مي مي

  خواند تا نزديك فجر. گرفت و نماز مي وضو مي
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گفت: نماز بـه   گرفت و مي و بعضي اوقات ميان نصف شب تا فجر هفت بار وضو مي
خوابيـد تـا اذان    اعضاي وضويم تر است. آن وقت اندكي مي مادامي كهدلم خوش است، 

بـه  فجر. و هميشه اين عادتش بود، او بعد از خود بيش از چهل كتـاب از تصـنيف خـود    
بها و پر از مطالب سودمند، كسي كـه بخواهـد شـرح حـال     هايي گران يادگار گذارد. كتاب

/ 2 -ابن رجب صفحه و جـزء تأليف » ذيل طبقات الحنابله«مفصل او را بخواند، به كتاب 
 مراجعه كند. 34تا  -5

 
 
 

 كسی كه در علوم متعدد معروف به امام است:

ي متبحر در فنون متعـدد خصوصـاً در اصـول     ، فخر الدين رازي، عالمهمحمد بن عمر
خورد بر وقتـي كـه صـرف خـوراك خـوردن       تأسف مي .فقه و تفسير و علم كالم و طب

 نمود. مي
ي  هجري رحلت فرمود، افرادي مثـل عالمـه   606آمد و به سال به دنيا  543او به سال 

فرمايـد:   نمايد، مـي  محقق، سعدالدين تفتازاني، هرگاه قولي را از قول اين بزرگوار نقل مي

. ايشان از جمله افرادي هستند كه در تمام ساعات شبانه روز يك مام قدس اهللا رسهقاله اإل

 فرمود: نمود مي مشكلي را كه حل ميي  مسألهاند و در دل شب هر  ساعت كامل نخوابيده
روتمنـدان  كجا هستند ابناء ملوك از ايـن لـذتي كـه مـا داريـم! يعنـي شـاهزادگان و ث       

گذرانـد و عمـر را ضـايع     كه زودگـذر اسـت؛ وقـت را مـي    شان لذت جسمي است  لذت
 گيرد مگر پساخيزگناهان، در حالي كه لذت ما لـذت معنـوي   سازد و هيچ دستشان نمي مي

گردد و ثواب آن نزد پروردگار جهانيان برقرار  ماند و در بطون كتب جاويدان مي است، مي
هاي ايشان در اصـول،   نظير است و كتاب كماز تفسيرهاي » مفاتيح الغيب«است. تفسير او 
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سـالگي درگذشـت، بـيش از دويسـت      63معروف خاص و عام است، با اين كه در عمر 
شان  ي آن هميشه متداول است، در شرح زندگي و مطالعه تأليف محققانه دارد كه تدريس

خورم از وقتي كه به  فرمود: واهللا من افسوس مي كتاب مخصوص تأليف شده است، او مي
مانم. او از نوشتن اقوال متعدد و بيـان   شدن به علم باز مي خوردن از مشغول سبب خوراك

چيزهـايي بنويسـد كـه     خواست شـخص عـالم   ها باز متأسف بود و مي ضعيف و قوي آن
به نقل اقوال نداشته باشـد، در حـالي كـه تحقيـق مسـتلزم      ي تحقق باشد و نيازي  چكيده

هـا درس   شدن مقام و منصب وفايي دنيا و دست به دست بررسي اقوال علماست. او از بي
ي همت خود قرار دهد، و كاري كند كـه   دانست تا هر دانشمند آخرت را وجهه عبرتي مي
يكي جاويدان بماند و مثل افرادي نباشد كه بر كوه رفتند و پايين آمدند و از بين نامش به ن

 رفتند و كوه بر جاي خود پابرجا ماند.
 فرمود:

ــــــــال ــــــــول عق ــــــــدام العق ــــــــة اق  هناي

ــــا ــــول عمرن ــــا ط ــــن بحثن ــــتفد م  ومل نس

ــــــه مــــــن جســــــومنا قلَ  وأرواحنــــــا يف عُ

ــــة ــــا و دول ــــد رأين  وكــــم مــــن رجــــال ق

ــــا ــــال رشفاهت ــــد ع ــــال ق ــــن جب ــــم م  وك
 

 وغايـــــــة ســـــــعي العـــــــاملني ضـــــــالل 

 ســـــو أن مجعنـــــا فيـــــه قيـــــل وقـــــالوا

 وحاصـــــــــل دنيانـــــــــا أذي و ويـــــــــال

ــــــ ــــــاً مس ــــــادوا مجيع ــــــواـفب  رعني وزال

 رجـــــــال فزالـــــــوا واجلبـــــــال جبـــــــال
 

جهانيـان سـردرگمي و حيـرت     بندي است بر پاي او. و منتهاي كوشـش  پايان اقدام عقل پاي
 كوشش خود را در راه رضاي خدا به كار برند.دانند چگونه قدر عمر را بدانند و  است؛ زيرا نمي

تر از آن اسـت كـه    مان در طول عمرمان؛ زيرا عمر گرامي و استفاده نكرديم از بحث و مجادله
كردن قـول ضـعيف و قيـل و قـالوا      در مجادله صرف شود. و حاصل از بحث و مجادله جز جمع

 نبود.
هاي جسم، روح را از پرواز  دن خواستههاي ما هستند. و برآور بند جسم هاي ما در پاي و روج

 .است و محنت دارد. و محصول دنياي ما آزار باز مي
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شـان را   ها را ديديم كه به سرعت از ميان رفتند و منصب و دولـت  و چه بسيار مردان و دولت
 از دست دادند.

هـا   ي كه كـوه ها باال آمدند و از بين رفتند، در حال هاي آن ها كه مرداني بر قله و چه بسيار كوه
 ها هستند و بر جاي خود استوارند. همان كوه

اين ابيات براي ما حكم درسي آموزنده دارد تا بدانيم كه در دنيا هيچ چيز دوام نـدارد.  
 و به قول شاعر:

 اي خواجه اگر مـال و اگـر فرزنـد اسـت    
 

 پيداست كه مـدت بقـايش چنـد اسـت     
 

 و باز هم به قول شاعر:
 ته خلل خواهـد يافـت  اين سرايي است كه الب

 

 خُنك آن قوم كه در بند سراي ديگرند 
 

دنيا بسيار خوب اسـت، اگـر كشـتزار آخـرت گردانيـده شـود. و علـم سـرآمد تمـام          
هاست بعد از ايمان صحيح، اگر براي طاعت خدا و نفع و خير رساني به خلق خدا  نعمت

ايسته كـار اسـت. زن و   باشد، مال اگر از طريق حالل باشد، بهترين كمك براي مؤمنين ش
خواه فرمانروا، خـواه  فرزند، زينت دنيا و آخرتند، اگر صالح و خداشناس باشند. اشخاص 

دانشمند، خواه ثروتمند، خواه مستمند باشند، بايد بدانند كه سعادت در معنويات است نه 
ـ  ندارد و آنچه به كسي از دنيا داده مي در ماديات. ماده، ماده است، اعتباري ه شـرط  شود ب

شود، و تا وقتي كه فنا نيافتـه شـرط تغيـر بـا آن همـراه اسـت. نبينـي كـه نـه           فنا داده مي
دوام دارد نه كودكي. نه سن بلوغ دوام دارد نـه زينـت جـواني. نـه ميانسـال       شيرخوارگي

آيند و همه مثل  ماند نه بزرگسال. آغاز و پايان همه يكسان است، همه برهنه به دنيا مي مي
روند، وقتي كه در قبر نهاده شدند چـه شـاه و چـه گـدا، چيـزي بـه        ز دنيا ميهم برهنه ا

 آيد مگر عمل نيكشان. به قول شاعر: كارشان نمي
ــو  ــت زادن تــ ــه وقــ ــاد داري كــ  يــ
 آن چنــان زي كــه وقــت رفــتن تــو    

 

 همـــه خنـــدان بدنـــد و تـــو گريـــان 
 همـــه گريـــان بونـــد و تـــو خنـــدان
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كه در طلـب علـم كوشـش شـود و علـم از      قصد امام رازي قدس اهللا سره، اين است 
هرچيز ديگري مقدم دانسته شود كه لذت علم و اطالع واسع و حل مشـكالت علمـي بـا    
هيچ لذت جسماني قابل مقايسه نيست. و اين كه انسان درس عبرت بگيرد از كساني كـه  

ـ  ر آن همه مقام و منصب دنيوي داشتند و هيچ كدام به كارشان نخورد و وقتي كه رفتند اث
از طريـق تعلـيم و تـدريس و از راه تصـنيف و      /خيري از ايشان نماند، اما امـام رازي 

و از لحاظ نفوذ در اجتماع و از روش اخالص رب العالمين، كـاري كـرد كـه نـام     تأليف 
نيكش جاويدان ماند و آثـار خيـرش برقـرار مانـد و تأليفـات او همـه مقبـول و مطبـوع         

 قسمتي از جهان است. هاي درسي در دانشمندان و از كتاب
 

يْنَه و حفظ وقت و تنظيم و پركردن آن به اعامل شايسته: كَ  امام ابن سُ

: 1» ذيل تاريخ بغداد«آموز امام ابن سكينه است در كتاب  حافظ مورخ، كسي كه دانش
. هردو در شرح 505 -502: 21» سير اعالم النبالء«و حافظ ذهبي در كتاب  368 -354

مام العامل الفقيه املحدث الثقة املعمر القدوة الكبري شيخ الشيخ اإلاند:  گفته حال امام ابن سكينه

كينة البغدادي الصويف اإل سالم ومفخر العراق ضياء الدين ابوامحد، عبدالوهاب بن عيل بن سُ

چشم از جهان پوشيد، او در علو اسناد  607و به سال به دنيا آمد  519او به سال  .الشافعي
و موافقت سنّت و سلوك طريق اتقان و زهد و عبادت و حسن هيئت و در معرفت و 

سلف صالح شيخ زمان خود بود. خداي متعال در عمر او بركت قرار داد تا او توانست 
خود را براي طالب علم حديث روايت نمايد، و طالب علم از همه ي مرويات  بارها همه

و همه محفوظ بود؛ هيچ لحظه به آمدند. و اوقات ا طرف براي كسب علم به خدمتش مي
رفت، و كلمات سخن او معدود بود و سخن زياد و پرحرفي از او سر نزده بود.  هدر نمي

گذشت مگر در قرائت قرآن يا ذكر يا تهجد يا خواندن مردم  هيچ ساعتي از وقت او نمي
سي يا ك تفرمود از اين كه در مجلس او سخن بيهوده يا غيب بر او. و مردم را منع مي
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رفت مگر براي نماز جمعه يا نماز عيد يا نماز  فايده بگويند. و از خانه بيرون نمي سخن بي
 رفت، نه در عروسي و نه در عزاء. ي اهل دنيا نمي جنازه. و به خانه

ام و ائمـه و علمـاء و    آموز او گفت: من به شرق و غرب سـفر كـرده   ابن النجار، دانش
تر باشد از ابن سكينه و نه بيشـتر از   ن حال نديدم كسي كه كاملام و با اي زهاد بسيار ديده

او در عبادت و نه بهتر از او در هيئت و متانت. من بيست سال شب و روز بـا او بـودم و   
پيش او ادب آموختم و او را خدمت نمودم و قرآن را نزد او به همـه مرويـات و قرائـات    

هاي بزرگ را خوانـدم   شنيدم، و بر او كتابخواندم. و از او بيشتر مروياتش را در حديث 
 و از او بسيار استفاده بردم.

چيـزي  » سـالم علـيكم  «آييد بيشتر از  ي ابن سكينه به شاگردانش كه وقتي مي فرموده

 نگوييد:
عالمي عامل به علمش بود، ي بغداد فرمود: ابن سكينه  ي نظاميه يحيي بن قاسم، مدرسه

فرمـود: بـيش از    شديم مي د و موقعي كه بر او داخل ميكر ضايع نمي و هيچ وقت خود را
كردن مسايل، به  چيزي نگوييد، براي اين كه حريص بود بر مباحثه و روشن» سالم عليكم«

 شد. انتهي: سخن يحيي بن قاسم پايان يافت. همين سبب به سخن بيشتر از آن راضي نمي
آور اسـت و   ند، خيلي تعجباين دستور ابن سكينه مبني بر اين كه سالم را مختصر كن

خواهد وقت را مغتنم بشمارد كه بـه شـاگردانش دسـتور     رساند كه اين نابغه چقدر مي مي
دهد در تعارف داخل نشوند و همين كه آمدند سالم علـيكم بگوينـد و فـوراً مشـغول      مي

درس و مباحثه شوند تا وقت از دست نرود. چنين افرادي بودند كه علم را ترقي دادنـد و  
شدن به درس تا راه تعـارف   بر اكتفاء به سالم مسنون و مشغول .اگردان را تربيت كردندش

 و مجامله بسته شود و از پرحرفي جلوگيري گردد.

 :احلرانی احلنبلی ةجمدالدين ابوالربكات عبدالسالم بن عبداهللا بن تيمي
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جد اسـت  نمود ابن تيميه ال و از جمله كساني كه محافظت بر وقت به شكل عجيبي مي
 وفات يافت. 653به دنيا آمد و به سال  590كه نام او ياد شد، او به سال 

در شرح حال ابن تيميه الجد  »ذيل طبقات احلنابلة«حنبلي در كتاب حافظ ابن رجب 

سالم وفقيه صويل النحوي شيخ اإلمام الفقيه املقري املحدث املفرس األاإلنامبرده فرموده است: 

شيخ ما ابوعبداهللا بن القيم گفت كه: برادر شيخ ما عبدالرحمن بن  .الوقت وأحد األعالم
گفت:  رفت به من مي عبدالحليم بن تيميه به من خبر داد كه پدرش هرگاه به مستراح مي

اين كتاب را بخوان و آوازت را بلند كن تا بشنوم. ابن رجب گفته است: اين روش اشاره 
داري وقت است كه در آن حالت هم از  آوردن و نگه به حرص او بر علم و به دست

 ي علم محروم نشود. شنيدن و استفاده

امام حافظ عبدالعظيم منذری به دست خود نود جملد نوشت و هفتصد جزء از تأليف غري 

 خودش:

راجع به فضـايل جمـاعتي از بزرگـان    » بستان العارفين«در آخر كتابش  /امام نووي 
بـاب فـي حكايـات مسـتطرفه/ بـابي در      «د، زير عنوان علماء كه افراد متفوق در علم بودن

منقبت و تمجيدي كه از شيخش شنيده بـراي شـيخش امـام    » هاي طُرفَه و شيرين حكايت
وفات يافت، چنين يـاد   656به دنيا آمد و به سال  581حافظ منذري كه در قاهره به سال 

 فرمود:
حقـق، مقتـبس مـدقق، ضـابط     شنيدم از شيخ و آقاي ما امام جليل، سيد نبيل، حافظ م

 األئمــةالحفــاظ، المفتــي، شــيخ  بقيــةمــتقن، مشــفق محســن، ورع زاهــد، مجتهــد عابــد، 

گفـت: در روز چهـار    والمحدثين، ضياء الدين ابا اسحاق ابراهيم بن عيسي المرادي كه مي
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(658شنبه ششم شوال سال 
2F

خدا آن را در پناه خـود آورد و   -در مدرسه با دارئيه دمشق )1
 .-را نگه داردآن 

فرمود: به دست خودم نود مجلد كتاب و هفتصـد   كه مي /شنيدم از شيخ عبدالعظيم 
 جزء از تأليف ديگران نوشتم.

 شد: حافظ منذري در حال خوراك خوردن هم مشغول علم مي
شيخ ما فرمود: نديدم و نشنيدم كسي را كه بيشتر از حافظ منذري مشغول علم باشـد،  

ي امام حافظ منذري  وز مشغول به علم بود. شيخ ما فرمود: همسايهاو هميشه در شب و ر
ي او بـود، دوازده سـال بـا او     ام بـاالي خانـه   شدم در مدرسه در قاهره، در حالي كه خانه

هـاي شـب،    ها و در سـاعتي از سـاعت   گاه بيدار نشدم در شبي از شبچهمسايه بودم. هي
شـغول بـه علـم اسـت، حتـي در حـال       ديدم چراغ او روشن است و او م مگر اين كه مي

 شد. ها مشغول مي ها نزد او بود و در آن خوراك خوردن كتاب

 رفت، نه براي شادي و نه براي عزاء: حافظ منذري از خانه بيرون نمي
اش و تَفنُّن  فرمود از تحقيق حافظ منذري و شدت بحث و كنجكاوي و شيخ ما ياد مي

رفـت، نـه    عبير آن عاجزم، او از مدرسه بيرون نميهايش تا جايي كه من از ت او در عبارت
ها، مگر براي نماز جمعـه   براي شادي و نه براي عزاء و نه براي گردش و نه براي غير آن

رضی اهللا تعالی عنه وعن رفت، و در همه اوقات غرق در علم بود.  كه از مدرسه بيرون مي

 : سخن امام نووي پايان يافت.والدنيا واملسلمني. انتهی

 ي مدرسه دنبال او رفت: حافظ منذري پسرش مرد و فقط تا دروازه

در شـرح حـال   » طبقات الشـافعية الكـرب«امام تاج الدين سبكي در كتاب عظيم خود 

                                           
هاي خدا بر امام نووي كه براي زيادت ضبط و اتقاق مسموعات خود را به سال و مـاه و روز   رحمت -1

 فرمود. گذاري مي تاريخ



 ارزش وقت نزد علماي اسالمي   76

درس » ةملـي دارالحـديث كـا  «حافظ منذري چنين فرمود: در آخر كار حـافظ منـذري در   

تا جـايي كـه فرزنـدي داشـت     رفت، مگر براي نماز جمعه.  داد، و از آن جا بيرون نمي مي
هاي حفّاظ به نام رشيدالدين ابوبكر  فاضل و نجيب و محدث و يكي از تيزهوشان و نابغه

محمد. خدا او را پيش از پدرش از دنيا برد تا حسنات پدرش چندين برابر شـود. حـافظ   
ي  ي پسـرش نمـود تـا دروازه    منذري در مدرسه نماز بر پسرش خوانـد و تشـييع جنـازه   

، در آن جا چشمانش پر از اشك شد و گفت: فرزندم! بـه خـدا سـپردمت و از او    مدرسه
 جدا شد و از مدرسه بيرون نرفت.

 كرد: نوشت و يا مطالعه می كرد يا كتاب می يا قرآن تالوت میخواند،  ابن مالک يا نامز می

و  دادن ها، حتي وقتي كه در حال جـان  ها و لحظه و از جمله بزرگان ائمه كه بر ساعت
ترك زندگي بودند محافظت نمودند و تا اندكي پيش از مردن عالقه به تحصيل علم نشان 

به دنيا آمد و به سـال   600دادند، امام ابن مالك محمد بن عبداهللا نحوي است كه به سال 
هاي بسـيار مهـم در نحـو اسـت، در      و غير آن از كتاب» الفيه«درگذشت. او صاحب  672

 شرح حال او چنين آمده است: 229و  222: 2ري مقَّ» نفح الطيب«كتاب 
كرد، و سرعت مراجعه به كتاب داشت به طوري كه هـيچ چيـز از    او بسيار مطالعه مي

خواهد در محل آن بيابـد.   نوشت تا اول به كتاب مراجعه بنمايد و مطلبي كه مي حفظ نمي
الي كـه يـا نمـاز    شد، مگـر در حـ   اين عادت علماي بزرگ با اعتماد است، و او ديده نمي

 خواند. كرد و يا كتاب مي خواند يا كتاب تأليف مي خواند يا قرآن مي مي
اند كه روزي او و يارانش در دمشق به گـردش رفتنـد؛ وقتـي كـه بـه       و حكايت كرده

مقصدشان رسيدند ساعتي از او غافل شدند؛ پس از آن به جست و جوي او برآمدند و او 
 د كه او مشغول اوراقي است كه به همراه داشته است.را نيافتند؛ پس از مدتي ديدن
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 بل از وفاتش هشت بيت كه به او گفته شد از بر كرد:ابن مالك ق
تر از آن اين كه او فوق العاده عنايت به علـم داشـت و روز وفـاتش هشـت      و شگفت

، بقـدر مـا تتعنـي«انـد:   گفت، از حفظ نمود. بنابراين، راست گفتـه  بيت كه پسرش به او مي

آوري، آنچـه آرزوي   يعني به قدر كوشش و زحمت كشيدنت به دست مـي  »تنال ما تتمني

 672آن داري. خداي متعال او را جزاي خير دهد از اين بلندهمتي. او در دمشق بـه سـال   
 درگذشت و باالي كوه قاسيون به خاك سپرده شد و قبر او در آن جا معروف است.

 زمني ننهاد: امام نووی دو سال پهلوی خود را بر

در شرح حـال امـام نـووي، يحيـي بـن شـرف       » الحفاظ ةتذكر«حافظ ذهبي در كتاب 

او امام حافظ، يگانه پيشـواي علمـاء، شـيخ االسـالم، علَـم      «حوراني، چنين فرموده است: 
اولياء، محيي الدين ابوزكريا، يحيي بن شـرف مـرّي حزامـي حـوراني شـافعي، صـاحب       

ي حوران به دنيا  در شهر نَوا از منطقه 631يده است. او به سال هاي سودمند و پر فا كتاب
ي رواحيه اقامـت گزيـد و غـذاي مدرسـه      به دمشق آمد و در مدرسه 649آمد و در سال 

 هاي تحصيل علم، پهلو بر زمين ننهادم. خورد. او خودش گفت: در دو سال از سال مي
ي آن  نمود و در هفت ماه و نيم بقيه در چهار ماه و نيم از بر كرد و حفظ» تنبيه«كتاب 

 را بر دست شيخش، اسحق بن احمد از حفظ خواند.» مهذب«سال، ربع كتاب 

طبقـات «، و ابن قاضـي شُـهبه در   1472: 4» الحفاظ ةتذكر«اين شرح حال را ذهبي در 

 اند. آورده 194: 2» الشافعية

 دن مطالب درس و نوشتن آنخواند با به خاطر سپر امام نَووي هر روزي دوازده درس مي
ي امام نووي چنين فرمود: شيخ محيـي   آموز او، شيخ ما، ابوالحسن عطار در باره دانش

خواند.  ميالدين به من گفت كه هر روزي دوازده درس با شرح و تصحيح نزد مشايخش 
بـاز در فقـه و درسـي در    » مهـذب «در فقه و يـك درس در  » وسيط«يك درس در كتاب 
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در علم حديث و درسي در صـحيح مسـلم و درسـي در كتـاب     » الصحيحينالجمع بين «
در علم لغت. و درسي » اصالح المنطق«تأليف ابن جني در نحو و درسي در كتاب » اللُمع«

تأليف ابواسحاق شيرازي و » اللُمع«در علم صرف و درسي در اصول فقه، گاهي در كتاب 
سي در اسماء رجال و درسـي در اصـول   تأليف امام رازي و در» المنتخب«گاهي در كاب 

هـا بـود از قبيـل     دين و درسي در نحو. امام نووي فرمود: و من آنچه مربوط بـه آن درس 
كردن هر عبارت سختي و نيز ضبط لُغت بـه شـكل آن و بيـان     شرح هر مشكلي و روشن

خوانـدم و هـر    ي اين دروس را از روي تحقيق مي يعني همهكردم،  معني آن يادداشت مي
كـردم و   دادم و هر عبارتي در صورت نيـاز روشـن مـي    ها بود شرح مي مشكلي كه در آن

ساختم. و خدا بركت در وقـتم   كلمات را به شكل نهادن و وزن آن معين كردن روشن مي
 رسيدم. قرار داده بود و به همه مي

 خورد: نووي در هر روز و شبي فقط يك بار خوراك مي امام
ت كه هيچ وقتـي در شـبانه روز   يخ ما (امام نووي) به من گفابوالحسن عطار فرمود: ش

رفـتن   گذرانـد، حتـي در راه   بودن به علـم مـي   ي وقت را در مشغول كرد و همه نميضايع 
شد و بر اين حال شش سال گذراند. پـس از آن شـروع    مشغول تكرار درس و مطالعه مي

گفـتن. و در   و حرف حـق  كردن رسانيدن و نصيحت نوشتن و فايده به طالب كرد در كتاب
خورد و آن هم بعد از نماز عشـاء. و هـر روز و شـبي     هر روز و شبي يك بار خوراك مي

كـرد از خـوردن ميـوه و     آشاميد و آن هم در وقت سحر، و خودداري مـي  يك بار آب مي
ترسم اگر ميوه و يا خيار بخورم، رطوبت به جسمم بدهد و خـواب   فرمود: مي خيار، و مي

 او زن نگرفت. بياورد. و
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پوشـي و زنـدگي سـاده و بـدون      خوري و خشن زهد امام نووي در تقشُّف و خشك

 تجمالت:
داري و ذكـر   مشغول تأليف و نشر علم و عبادت و اوراد و روزههميشه  /يووامام ن

پوشي و زهد و قناعت به حدي صابر بـود   خوري و خشن بود. و بر زندگي ساده و خشك
اش كوچك بـود. و در   ، لباسش از خام و دستارش، يعني عمامهكه بيش از آن ممكن نبود

هـاي   به رحمت حق پيوست، بعد از اين كـه آن همـه كتـاب    676سالگي به سال  45سن 
هـاي   بزرگ و بسـيار و محققانـه و پـر نفـع از خـود بـه يادگـار گذاشـت. و وقتـي ورق         

روزي چهار كـراس،  هايش را تقسيم بر مدت عمرش نمودند، نتيجه اين بود كه هر  كتاب
 صفحه نوشته است. 72يعني 

ي تأليفـات علمـاي    امام نووي در مـذهب شـافعي جـزو سـه نفـري اسـت كـه همـه        
ي آن  شان زياد بود از نظـر گذراندنـد و خالصـه    مذهب را كه تعداد آنان و تأليفات شافعي

نفـر يكـي   مذهبان گذاشتند. اين سه  همه كتاب را با تحقيق و بيان معتمد در اختيار شافعي
، »بسـيط «هـاي فقهـي علمـاء را در چهـار كتـاب       امام محمد غزالي است كه تمـام كتـاب  

ــز«، »وســيط« ــار » ي خالصــه«تلخــيص نمــود و » خالصــه«و » وجي ــه را در اختي محققان
 هنوز به دسـت نيامـده و اگـر هسـت چـاپ نشـده اسـت.       » بسيط«مذهبان گذارد.  شافعي

يك جلد است، اما همين يك جلد حـاوي   در ده جلد چاپ شده است. وجيز در» وسيط«
كند، اگر امام ابوحنيفه در آن  اي كه ياد مي هر چهار مذهب اهل سنت است، زيرا در مسأله

در اين  /آورد تا دانسته شود كه امام ابوحنيفه  را در وسط عبارت مي» ح«مخالف است 
بـرخالف   /اي امـام مالـك    مسأله خالف مذهب شافعي فرموده است. و اگر در مسـأله 

در اين مسـأله بـرخالف    /آورد تا دانسته شود امام مالك  در وسط عبارت مي» م«است 
مذهب شافعي فرموده است. و اگر در اقوال علماي مذهب، وجهي باشد واهي و ضـعيف  

نويسد. و بعد از امام غزالي، امام ابوالقاسم رافعي و امام نووي هسـتند   را در پرانتز مي» و«
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باشـد. رضـي اهللا عـنهم و     ي اين دو نفر مي در مذهب امام شافعي به عهده كه مدار معتمد
 أرضاهم.

 امی است در طبّ و فقه و حفظ وقت:طبيب ابن النفيس ام

او از جمله دانشمندان بزرگ و طبيبان فرزانه و خيرانديش اسـت كـه در حفـظ وقـت     
در وقـت و   نمودنـد، حتـي   كردن يك لحظه هـم پرهيـز مـي    كوشيدند و حتي از ضايع مي

آمد و يا در  نوشتند، حتي آنچه به فكرشان مي هاي غير عادي. و هرچه مفيد بود مي ساعت

چنـين آمـده   » الوقت عنـد العلمـاء   ةقيم«كرد، در معرفي ايشان در كتاب  دلشان خطور مي

است: امام فاضل، حكيم عالء الدين ابن النفيس، علي بن ابي حـزم قَرشـي، منسـوب بـه     
هجري در دمشق به دنيـا   610هري در ماوراء النهر است. او تقريباً به سال قَرش كه نام ش

 .رمحة واسعةهجري در قاهره درگذشت. رحمه اهللا تعالي  687آمد و به سال 

ي روزگار بود، و در علم طب تأليفـاتي بسـيار عـالي و     ابن النفيس در علم طب يگانه
شود كه  فهرست اين كتاب دانسته مي در طب نوشت و از» الشامل«سودمند دارد، او كتاب 

اند كه ابن  اين كتاب سيصد جلد بوده است، اين را بعضي از دوستان ابن النفيس ياد نموده
در سـرمه و عـالج چشـم    » المهـذَّب «نويسي نمود. و كتاب  النفيس هشتاد جلد آن را پاك

هـاي   هـا كتـاب   ابن سينا در چندين جلد شرح نوشت. و غيـر از ايـن  » قانون«نوشت و بر 
 طب دارد.ديگري نيز در 

العهـد   ةطليـع ابـن النفـيس   «ها و مؤلفات اين دانشمند به كتاب  براي دانستن نام كتاب

مراجعه بفرماييد. اين  148تا  141ات حتأليف دكتر بول غليونجي صف» المعلمي في الطب
يـد او دسـتگاه   كتاب را وزارت ارشاد و انباء كويت به چاپ رسانيد. و براي ايـن كـه بدان  

تأليف دكتر » الطبيب العربي ابن النفيس«گردش خون را كشف نمود مراجعه كنيد به كتاب 
اي از مؤلفـات كـه عنـوان آن:     در ضـمن سلسـله   1984سلمان قَطايه، چاپ بيروت، سال 

آن را انتشـار  در بيروت » للدراسات والنشر ةبيالعر ةسساست والمؤ» أعالم الطب العربي«
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ابن النفيس در علم منطق نيـز اطـالع دارد و در ايـن زمينـه كتـاب مختصـري       داده است. 

تأليف ابن سينا در منطق شرح نوشت. و در اصول فقه، فقـه،  » ةيالهدا«نوشت و بر كتاب 

در فقه، تأليف امام » التنبيه«ها نيز تأليف دارد. و بر كتاب  علوم عربي، حديث و غير از اين
شرح نوشـت. كتـاب تنبيـه در    » سجود السهو«اول آن تا باب ق شيرازي از اعالمه ابواسح

رساند كه ابن النفيس از علماي بزرگ مذهب شافعي است،  فقه مذهب شافعي است و مي
 ي مسروريه در قاهره مدرس بود. او شرح خوبي بر كتاب تنبيه نوشت. او در مدرسه

النفيس اين بود كه هـر  امام برهان الدين ابراهيم رشيدي فرمود: عادت عالء الدين ابن 
گذاشـتند. او قلـم و كاغـذ     زده را بـرايش مـي   هـاي قـط   كرد، قلم وقت كتابي را تأليف مي

و در شتاب نوشتن مانند  نوشت. خواست مي گرفت و رو به ديوار از حفظ كتابي كه مي مي
انـداخت و   زدن داشـت آن را مـي   حركت سيل و دريا بود. و هر وقت كه قلم نياز به قـط 

نوشت  نوشت از بر مي زدن قلم نگذرد. و آنچه مي گرفت تا وقتش در قط ديگري ميقلمي 
 ي كتابي نداشت. و در حال تأليف نياز به مراجعه

 نشيني ابن النفيس و بحث با قاضي ابن واصل تا اذان صبح: شب
آموز ابن النفيس بود فرمود: شبي ابن النفـيس   در قاهره، سديد دمياطي حكيم كه دانش

ي جمال الدين ابن واصل باهم نشستند. و من آنجا نزديك ايشـان خوابيـده بـودم،    و قاض
شدند از علمي  وقتي كه از نماز عشاء فارغ شدند شروع كردند در بحث علمي و منتقل مي

كرد به آرامي بدون سـر و صـدا. و قاضـي     به علم ديگر. عالء الدين ابن النفيس بحث مي
شـد و   كرد و چشـمانش سـرخ مـي    ت و آوازش بلند ميرف جمال الدين از كوره بيرون مي

و آن دو به بحث خود ادامه دادند تا ايـن كـه صـبح روشـن      ،كرد هاي گردنش باد مي رگ
 شد.

وقتي كه از هم جدا شدند، قاضي جمال الدين فرمود: ما چنـد مسـأله و چنـد نكتـه و     
 ا نزد توست.ي علم دانيم، اما تو اي شيخ عالء الدين، گنجينه چند قاعده را مي
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آمـد   شسـتن بـه خـاطرش مـي     ي از مسايل طبي را كه در حال بـدن ابن النفيس بعض

 نوشت: مي

، است. وقتي كه ةمديگري گفت: كه ابن النفيس داخل به حمامي شد كه در باب الزهو

قسمتي از بدن خود شسته بود از حمام بيرون آمد و قلم و كاغذ خواست و شروع كرد به 
اله فارغ شد برگشـت بـه حمـام و    خصوص نَبض، و وقتي كه از آن مق اي در نوشتن مقاله

ابن النفـيس داراي خـوي جـوانمردي بـود، هـيچ وقـت از        شستن خود را كامل كرد. بدن
ي او گروهي از امراء و  كرد، نه به روز و نه به شب. و در خانه رساني خودداري نمي فايده

ابي حلَيقه، رئـيس اطبـاء، و شـرف الـدين     شدند. و مهذَّب الدين بن  فرمانروايان جمع مي
شـان   شدند و مـردم بـه حسـب منزلـت     صغير و بزرگان اطباء همه در مجلس او جمع مي

نشستند. و طبيبان مصر و قاهره بر دست ابن النفيس و عمـاد الـدين نابلسـي بـه مقـام       مي
ده بـود  اي ساخته بود كه فـرش آن از مرمـر كـر    ارجمند طبابت رسيدند. ابن النفيس خانه

حتي ايوان خانه. و موقعي كه ابن النفيس بيمار شد، بعضي از دوستانش از اطباء نظر دادند 
بهبود بيابد، براي ايـن كـه ادعـاء داشـتند كـه خمـر بـراي        كه ابن النفيس خمر بخورد تا 

اش مفيد است. اما ابن النفيس اين نظرشان را مـردود شـمرد و از نوشـيدن خمـر      بيماري
دارم خدا را مالقات نمـايم در حـالي كـه در شـكمم      فرمود: دوست نمي خودداري كرد و

هايش و امـوالش را   ي كتاب اش و همه چيزي از خمر باشد، او ازدواج نكرد. و همان خانه
 وقف بيمارستان منصوري نمود.

اب الذين آثروا العلم علی العلامء العز«نام ي نوشته است به عالمه عبدالفتاح ابوغده، كتاب

يعني دانشمنداني كه زن نگرفتند و خدمت به علم را مقدم دانستند بـر ازدواج. او  » اجالزو

فراموش كردم كه اسم ابن النفيس را در آن كتاب بنويسم و اسم او را در آن كتاب فرمود: 
 نويسم. ان شاء اهللا تعالي. مي
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 ابن النفيس دستگاه گردش خون را هفت قَرن پيش از اين كشف كرد:
امامي بزرگ بود و بسياري از دانشمندان او را ابـن سـيناي    /ه ابن النفيس في الجمل

 اند. انتهي. دوم ناميده
و نبايد فراموش كنيد كه ابن النفيس كاشف دستگاه گردش خون در بدن است كـه آن  

 كشف بزرگ را در هفت قرن پيش در عالم طب به دست آورد.
فضل عظيم و نبوغ آشكار در طـب و غيـر   عبدالفتاح ابوغده فرمود: ابن النفيس با اين 

نامـه   كننـدگان و گـواهي   آن، هميشه تواضع و فروتني داشت، در گواهي كه براي اسـتفاده 
يعنـي كسـي كـه ادعـاي     » المتطبـب «نوشت:  شدند، مي يافتگان كه زير دست او طبيب مي

اي  نمونـه دانايي در طب دارد، در حالي كه او امام طب و اطباء در عصر خود بود، چنانكه 
 توانيد ببينيد. لي ميتأليف خيرادلني زِرِكْ» األعالم«از خط زيباي او در كتاب 

شامر  هايی به يادگار گذارد كه بی شيخ ابن تيميه به سبب حفظ وقت، بعد از خود كتاب

 است:

تر از آن، شيخ االسالم ابن تيميه، ابي العبـاس احمـد بـن عبـدالحليم حرانـي       و عجيب
سالگي  57در عمر  728هجري به دنيا آمد و به سال  661ت كه به سال دمشقي حنبلي اس

گذاشت هيچ ساعتي و  تأليف را به يادگار گذاشت، زيرا نمي 500جهان را بدرود گفت و 
اي از وقت او بدون تعليم و يا تأليف و يا عبادت بگذرد، تا جايي كه تأليفات او بـه   لحظه

 دانست. ها را نمي خودش شمار آنصدها رسيد يا از شمار بيرون رفت كه 
آورده اسـت كـه    /در شرح حال ابن تيميه » فوات الوفيات«ابن شاكر كتبي در كتب 

رسد، و ذهبي فرمود: بعيد نيسـت كـه تأليفـات ابـن      تأليفات ابن تيميه به سيصد مجلد مي
 سخن ابن شاكر به پايان رسيد. تيميه تا امروز به پانصد رسيده باشد. انتهي:

هاي ابـن تيميـه    كتابهاي  ي نام اي كه در باره آموز ابن تيميه در رساله لقيم، دانشابن ا
صفحه نام  22صفحه رسيده است و در اين  22هاي او به  نوشته است، نوشتن تعداد كتاب
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تأليف آورده است، شامل كتاب بزرگ و رساله كوچك و قاعده. شيخ ابـن القـيم در    350
ي شصت و يكـم ذكـر    فرموده است: فايده» من الكلم الطيب الوابل الصيب«كتابش به نام 

نمايد تا جايي كه با آن  دهد به كسي كه خدا را ياد مي خدا اين است كه ياد خدا، قوت مي
گاه بدون ذكر، قدرت آن كارها را نداشت. و مـن   تواند كه هيچ ذكر و ياد خدا كارهايي مي

ر روش و سخن و اقدام و نوشـتن، چيـز   به چشم خودم از قوت شيخ االسالم ابن تيميه د
نوشت كه نويسنده از روي آن و  آوري را ديدم تا جايي كه در يك روز مقداري مي شفگت
توانست بنويسد. انتهي: به پايان رسيد سخن  برداري از آن در يك هفته يا بيشتر نمي نسخه

تيميـه صـحيح آن، ايـن     اند كه در شمار تأليفات ابن آموز ابن تيميه. و گفته ابن القيم دانش
فرمـود: امـا تأليفـات ابـن     » ذيل طبقات الحنابله«در كتاب  /است كه حافظ ابن رجب 

ها را به شمار آورد. انتهي:  توان آن تيميه شهرها را پر كرد و از حد بسياري گذشت و نمي
 به پايان رسيد.سخن ابن رجب 

را دانسـت، يكـي از   ي گرامي اين است حاصل كوشش يك نفر كه قدر وقت  خواننده
شناسي توانست اين قدر كتاب را بنويسد كه آگاهان به حال او گفتنـد:   دانشمندان با وقت

تواني قدر وقت را بدان و فرصت را غنيمت  تأليفاتش از شمار بيرون است. بنابراين، تا مي
 بشمار كه شاعر در اين باره راست گفت:
 نگهــدار فرصــت كــه عــالم دمــي اســت

 وز و قـدرت كـه داشـت   سكندر به آن ر
ــزو عــــالمي    ــر نبــــودش كــ  ميســ

 

ــت    ــالمي اس ــه از ع ــا ب ــيش دان ــي پ  دم
 رفـت و عـالم گذاشـت    در آن دم كه مي

ــي   ــدش دمـ ــت دهنـ ــتانند و فرصـ  سـ
 

 كرد: نمود وتقرير علم مي ابن تيميه در حال سفر و بيماري مطالعه مي
يه هيچ گاه گفت كه: سبب اين زيادي تأليفات اين است كه شيخ ابن تيم /عبدالفتاح 

نشست، چه در حضر و چه در سفر و  از مطالعه و سخنوري در علم و شرح آن فارغ نمي

» المحبـين  ةضرو«آموز او ابن القـيم در كتـابش    چه در تندرستي و چه در بيماري. دانش
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ام آغاز شـد و طبيـب بـه مـن گفـت:       فرمود: شيخ من ابن تيميه به من خبر داد كه بيماري
تـوانم از مطالعـه و تعلـيم     كند، به او گفتم: من نمـي  ات را زياد مي اريمطالعه در علم بيم

طلبم. آيا نـه ايـن    دست بكشم. و من براي داوري در اين مسأله علم تو را به حكَميت مي
كنـد؟   افزايد و دفع مرض مـي  است كه روح وقتي كه شاد و مسرور شد نيروي بدنش مي

شـود   نيرومند مي مشود و با شادشدن جسم د ميگفت: بله. گفتم: پس روح من به علم شا
شوم. طبيب گفت: اين رويه از طب ما بيرون است، يعنـي   ي آن آسوده مي و من به وسيله

يـابي. واهللا سـبحانه    اي و به علم خودت عمل كن كه زودتر بهبود مـي  خودت بهتر دانسته
 وتعالي اعلم.

خورد تا وقتش با رفتن به مسرتاح  عالمه ابوالثناء شمس الدين اصفهانی خيلی اندک می

 ضايع نشود:

البـدر  «و شـوكاني در كتـابش    85: 6 »ةالـدرر الكامنـ«امام حافظ ابن حجر در كتابش 

محمـود بـن عبـدالرحمن بـن احمـد      ابي الثنـاء   در شرح حال امام عالمه 298: 2» الطالع
نيا آمد و به سـال  در اصفهان به د 674هاني، شافعي، اصولي، فقيه، مفسر كه به سال االصف
كه آن روز از مراكز علوم در  اند: وي در شهر خود اصفهان نوشتهدر قاهره درگذشت  749

دنيا بود و همه اهل سنت بودند در انواع علوم مهارت يافت و بر اقران خود سبقت يافت. 
هـا را   بـه دمشـق آمـد و فضـائل او دل     725و بعد از زيارت بيت المقدس در صفر سـال  

د و مردم را به محبت او وا داشت. و تقي الدين، ابن تيميه سخنان او را شنيد و روشن كر
در تعظيم او مبالغه نمود. و به مردم گفت: خـاموش باشـيد تـا سـخنان ايـن دانشـمند را       
بشنويم كه به اين شهر دانشمندي مثل او نيامده است. بعد از اقامت در دمشـق بـه قـاهره    

 اهللا تعالي.رفت و در آنجا درگذشت. رحمه 
خورد تا آب نخـورد و   ي او اين حكايت است كه خوراك اندك مي از عادات پسنديده

حاجت به مستراح نداشته باشد و وقتش ضايع نشود. انتهي: سخن ابن حجر و شـكوكاني  
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به پايان رسيد. ببينيد براي اين كه وقت را از دسـت ندهنـد و وقتشـان همـه در كارهـاي      
جهـت   انـد. بـي   نمـوده  خوراك مگر در وقت ضرورت امتناع مي سودمند و طاعت باشد از

 درخشد. نيست كه نامشان در صفحات تاريخ مثل ستاره مي

» طبقـات الشـافعية الكـرب«آموز او تاج الدين سبكي شرح حـال او را در كتـاب    دانش

هاني ياد شود، مقصود اصفهاني بهاي حكماء و اصوليين نام اص آورده است. وقتي در كتاب

است كـه شـيخ االسـالم    » العقيدة االصبهانية«ست كه شرح حال او گفته شد. او صاحب ا

صفحه شرح داده اسـت، بـا    151آن را در » الفتاوي الكبري«ابن تيميه در آخر جلد پنجم 
با ارزش و گرانقدر  ه چقدر وقت راتوان فهميد ك دانستن سيرت اين دانشمندان بزرگ مي

دانستن وقت به خاطر اين بـوده كـه علـم را بـا ارزش و     نقدر با ارزش و گرا دانستند.  مي
اند به ارزش علم و وقت حصـول آن.   چه بصير و بينا بوده» هللا دره«اند.  دانسته گرانقدر مي

 جزاهم اهللا علي ذلك خير الجزاء.

وكانی در روز و شبی سيزده درس داشت:  شَ

هر شَوكان در يمن بـه دنيـا   در ش 1173دانشمند فاضل محمد بن علي شوكاني به سال 
درگذشت. او از جمله دانشمنداني است كه خودشان شرح حال خود  1250آمد و به سال 

ي خبر از غايب نوشته است، دروس او در روز  اند. او شرح حال خود را به صيغه را نوشته
هـايي بـود كـه خـودش نـزد مشـايخ        رسيد، از آن جمله درس و شبي به سيزده درس مي

داد و مدتي بر اين منوال گذراند تا اين كه  آموزان تعليم مي ت، و دروسي به دانشآموخ مي
شيوخ برداشت تا بيشتر به تدريس طالب برسد، و طـالب علـم در هـر    دست از تَلَقِّي از 

هـا   گرفتند و بعضي اوقـات ايـن درس   روز بيش از ده درس در علوم متعدد نزد او فرا مي
حديث، اصول، نحو، صرف، بيان، معاني، منطق، فقه، جدل  شد: تفسير، همه باهم جمع مي

 به پايان رسيد.» البدر الطالع«و عروض. عبارت كتاب 
قاضي صـنعاء شـد و تـا روز     1229او مفتي اهل صنعاء و غيره در يمن بود و از سال 
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تأليف است كـه نـام بسـياري از     114ي قضاوت داشت، او داراي  سال وظيفه 21وفاتش 
 آورده است.» البدر الطالع«ر شرح حال خودش در ها را د آن

 آموخت: نوشت و در سيزده درس به طالب می آلوسی تأليف خود را در شب می

هجري بـه دنيـا    1217ابوالثناء شهاب الدين محمود بن عبداهللا آلوسي بغدادي. به سال 
مفتـي  هجري وفات يافت. رحمه اهللا تعالي. او مفسـري زبردسـت و    1270آمد و به سال 

 بغداد بود.
مذهب بـود و بعـد منتقـل بـه مـذهب امـام        محمود بن عبداهللا آلوسي در ابتداء شافعي

ابوحنيفه شد و بعد از اين كه در دربار خلفاي عثماني منزلتـي يافـت، نسـبت بـه مـذهب      
آورد،  رازي مـي وفايي گرفت، بدين صورت كه وقتي صبحت از امـام   شافعي خيلي راه بي

يد. و امام رازي در خصوص بسم اهللا الرحمن الرحيم و لـزوم گفـتن آن   گو قال امامهم مي
ها اين كه شخص مسلمان  هاي قرآن، هفده دليل آورده است، يكي از آن در خواندن سوره

خواهـد   گويد، بسم اهللا الرحمن الرحيم. همچنين اگر مي خواهد خوراك بخورد مي اگر مي
خواهد به خانه داخل شود، اگر بخواهـد   ر ميخواهد لباس بپوشد، اگ آب بياشامد، اگر مي

خواهد انجام دهـد   كتابي شروع نمايد. و خالصه اين كه شخص مسلمان هر كاري كه مي
نمايد و ابتداي هر تأليف به بسـم اهللا الـرحمن    با گفتن بسم اهللا الرحمن الرحيم شروع مي

ازش را بسـم اهللا  ي فاتحه را كه خداي عزوجـل آغـ   نمايد، چگونه سوره الرحيم شروع مي
خواند. اما آلوسـي روي اصـل تعصـب نشسـته      الرحمن الرحيم نوشته است، بدون آن مي

طاب  -رد كرده است. پدرم سلطان العلماءهفده دليل را به حساب خودش ي  است و همه

اگـر گمراهـي   «؛ »لو كان للضاللة أب لكان التعصـب أباهـا« اند: در پايين تفسير او نوشته -ثراه

در كتـاب جليـل    /امـام جـالل الـدين سـيوطي     ». داشت، پدرش تعصب بود ميپدري 

از هفتـاد تـن از صـحابه آورده    » ةحاديـث المتـواتر  في األ ةقطف األزهار المتناثر«القدرش 

اند. علـت   خوانده است كه همه بسم اهللا الرحمن الرحيم را در نماز جهريه به آواز بلند مي
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د، ليكن تعصب او مانع از اين است كه به آن اعتراف رد او اين است كه بر آن اطالع ندار
 نمايد.

نوشته است كه آلوسي بسيار حريص بر اين بود كه هـيچ   /عالمه عبدالفتاح ابوغده 
گذرانـد و اول شـب بـراي     فايده نگذرد. روزها به افتاء و تدريس مي لحظه از وقت او بي

نمايد يا كسي كه بـراي همنشـيني    همنشيني با كسي كه نزد او آمده تا از او كسب استفاده
نوشت و صبح به كسـاني   داد و آخر شب اوراقي از تفسير مي آمد اختصاص مي نزد او مي

نوشتند.  داد و آنان هم آن را در ده ساعت مي نويسي كرده بود مي را موظف به پاككه آنان 
ر و فتوا نمود، و روزهايي كه مشغول تفسي در بيست و چهار درس تدريس مياو همچنين 

كشـيد، حتـي در بيمـاري     كرد، او از تـأليف دسـت نمـي    شد به سيزده درس اكتفاء مي مي
اخيرش هم از تأليف دست برنداشت. تفسير او تفسير خـوبي اسـت و جـزء تفسـيرهايي     

نماينـد و از   نمايند، يعني تفسير قرآن را از احاديث اقتباس مي است كه تفسير به مأثور مي
نحو مطالب سودمندي دارد و بر طريق تصوف هم شـرح و بسـطي   علوم عربي مخصوصاً 

ي مطلب، تفسير او تفسير خوبي اسـت و   نويسد. خالصه دارد و آن را من باب االشاره مي
ي بسيار نمود. و انتقال او از مذهب شافعي به مـذهب حنفـي هـيچ     توان از آن استفاده مي

يك مذهبند. جـزاهم اهللا جميعـاً    ي اهل سنت همه در حكم اشكالي ندارد و مذاهب أربعه

 .ةخيرالجزاء في الدنيا واآلخر

ی در جوانی در عمر  نَوِ تأليف بعد از خود به  ١١٠سالگی درگذشت، اما  ٣٩عبداحلی لَكْ

 يادگار گذاشت:

سال گذشته است. تأليفات  120رويم، اين عبدالحي لكنوي از وفات او  ما راه دور نمي
شامل كتابي كه چند مجلد است و جلدهاي قطـور دارد و  تأليف گذشته است،  110او از 

هـاي مفيـد و    هـا مشـتمل بـر بحـث     ي ايـن كتـاب   كتابي كه چند صفحه است، امـا همـه  
هاي مهم و مطالب ارزنده است، امام عبدالحي لكنوي توانست ثابت نمايد كـه بـا    دانستني
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 گار گذاشت.توان در مدت كوتاهي آثار علمي گرانقدري به ياد قدرشناسي وقت مي
گـذرد   دانشمند گرانمايه، اشرفعلي تهانوي هندي كه فقط شصت سال از وفات او مـي 

 شناسي يك هزار تأليف از خود به يادگار بگذارد. توانست با وقت
 81اسـت و در عمـر    1362شيخ الهند، موالنا أشرفعلي تهانوي كه وفات او بـه سـال   

كـه بـه    بنويسد، و اين فضل اهللا استجلد كتاب سالگي درگذشت، توانست بيش از هزار 
شناسي است.  ي وقت ي اين آثار سودمند نتيجه فرمايد. و همه هر كسي كه بخواهد عطا مي

توانند از فضل خدا در عمري كوتاه آثاري  دانند، مي و در حقيقت آناني كه قدر وقت را مي
 جاويدان و بسيار به جامعه بسپارند.

 اند: دانسته دهد بر اين كه قدر وقت را می ت میتأليفات دانشمندان پيشني دالل

كند كـه او فرمـود:    نقل مي از شيخش محمد زاهد كوثري /عالمه عبدالفتاح ابوغده 
اين تفسيرهاي قرآن، كالم اهللا مجيد كه در صد و سيصد جلد و بيشتر تأليف شده اسـت،  

اند تأليفاتي به  توانستهداللت دارد بر اين كه پيشينيان بر اثر حفظ وقت و قدرشناسي زمان 
 شان را بر صفحات تاريخ جاويدان بگرداند. جامعه بسپارند كه تا روز قيامت نام

اند. اوالً بـراي مقايسـه،    ي تحرير در آورده مقاصد مختلف به رشتهتفسير قرآن را براي 
شما دو كتاب تورات و انجيل را از نظر بگذرانيد، دو گروه يهود و نصاري به خـاطر هـر   

اند. فقط در  اند، هيچ علمي از ابتكار نكرده شان هيچ خدمتي را انجام نداده ك از دو كتابي
مـا  اانـد.   هـاي مختلـف چـاپ و انتشـار داده     ي آن دو به زبـان  دو و سه قرن اخير ترجمه

كالم اهللا انـواعي از علـوم را كـه اصـالً سـابقه نـدارد ابتكـار         دانشمندان اسالمي به خاطر
و مدني از سفري و حضـري  تمام انواع آيات، از مكي  از حيث اسباب نزول اند. اوالً دهكر

از ليلي و نهاري و به اين ترتيب از ناسخ و منسوخ و از حروفي كـه در آيـاتي زيـادتر از    
هـا   ديگر آمده، از عموم و خصوص، مطلق و مقيد، امر و نهي، خبر و انشـاء و ده حروف 

اند. در اين ميان تفسيري است كه مواد لغت را در  ي تحرير درآورده مطالب ديگر به رشته
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نظر گرفته و آن را شرح داده است، و تفسيري است كه قسـمت نحـو كـالم اهللا مجيـد را     
شرح داده و به اين ترتيب علم صرف، علم بالغت، علم معاني، علم بيان، علم بديع، علـم  

» ان في علوم القرآناإلتق«ب عظيم اند. به كتا رح دادهها مطالب از اين نوع را ش اشتقاق و ده
ابتكار شده است. و نيز بنگريد، چقدر علوم مختلف به خاطر قرآن، كالم اهللا مجيد، در آن 

دهد و تفسيري كه آيات قـرآن را بـه    به تفسيري كه آيات قرآن را به آيات قرآن شرح مي

ام حميـی امـدهد، روي اين اصل اسـت كـه تفسـير     شرح مياحاديث صحيح و آثار صحابه 

، عالمه ابوالحسـن اشـعري، در هفتـاد جلـد آمـده اسـت و نـام آن را        ةقامع البدع و ةالسن

(گنجينه) ناميده است. و تفسير قاضي عبدالجبار همـداني در يـك صـد جلـد     » المختزن«
ناميده است. و تفسير ابويوسف عبدالسالم قزويني در سيصـد  » المحيط«است و نام آن را 

گذارده است. و محل نگهـداري آن را مسـجد امـام     »ةائق ذات هبجـحد«جلد و نام آن را 

ي وحشيان مغول از بين رفت، متـذكر   در بغداد قرار داد كه متأسفانه در فتنه /ابوحنيفه 
هـا و هـدم و قتـل     هـا، بانـك   هـا، مـوزه   شود روش بوش آمريكايي از چپاول كتابخانه مي
 گناهان كمتر از وحشيگري مغوليان نيست! بي

فرمايد كه از بعضي از ادباي هند شنيده است كه بخشي از تفسـير   لفتاح ابوغُده ميعبدا
 ها در هند ديده است. عبدالسالم قزويني در فهرست بعضي از كتابخانه

» انوار الفجـر «و تفسير امام حافظ در هزار جزء و تفسير قاضي ابوبكر بن عربي به نام 
هاي استانبول و تركيـه موجـود اسـت،     خانهدر هشتاد هزار ورق معروف است كه در كتاب

ام. و تفسير ابن النقيب مقدسي كه نزديك به يكصد جلد بوده  اگرچه به آن دسترسي نيافته
 هاي استانبول گويا موجود است. و بعضي از مجلدات در بعضي از كتابخانه

سـت  ا» فتح المنان«و بزرگترين تفسير كاملي كه امروز موجود است، تفسير موسوم به 
كه به تفسير عالمي مشهور است و منسوب است به عالمـه قطـب الـدين شـيرازي. و آن     
چهل مجلد است. و جلد اول آن در قاهره، در دارالكتـب المصـريه موجـود اسـت، و در     

شـود. و بـاقي مجلـدات ايـن تفسـير در دو       همين جلد روش مؤلف در تفسير دانسته مي
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ها يـك   توان از آن م اوغلي) موجود است كه ميي محمد اسعد و علي باشا (حكي كتابخانه
 رتيب داد.ي كامل تفسير را ت دوره

اند كه بزرگي و  خالصه اين كه علماي بزرگوار اين اُمت تفاسيري را به يادگار گذاشته
اند و تـا چـه    رساند كه تا چه حد در صدد خدمت به قرآن كريم بوده ها را مي پرمغزي آن

اند. علماي اسالمي نه تنهـا در خـدمت بـه     سير عظيم را نوشتهشناسي تفا حد با قدر وقت
اند، بلكه در حفـظ حـديث و ضـبط روايـات آن خـدمتي انجـام        قرآن اظهار نبوغ فرموده

شدني نيست. اوالً هيچ پيغمبري نيست كه تاريخ مدوني داشته  گاه فراموش اند كه هيچ داده
دت تا وفات به قلم آورده باشد. امـا  ي وال ي موارد از لحظه باشد كه شرح حال او در همه

ي او، زمـان   ي او، مرضـعه  سيدنا رسول اهللا خاتم االنبياء والمرسلين زمان حمـل او، قابلـه  
اش و رفتـار او در خانـه،    ، جواني و پيريازدواج پدر و مادر او، پرورش او، زمان كودكي

ي او و  وع صـفات مقدسـه  در بازار، در شهر، در سفر، شكل او، اخالق او، رفتار او، همه ن
هـا مـدون و    ي ايـن  زمان صلح و در زمـان جنـگ همـه   رفتارشان با دوست با دشمن در 

ي ايشـان نيسـت و از    ي ابهـامي در سـيرت مطهـره    مشهور است، به طوري كه هيچ نقطه
والدت تا وفات كامالً روشن و محفوظ است. انبياء ديگر حتي قبرشان معلـوم نيسـت، و   

شـان بـه     خاتم األنبياء المرسلين است كه تمام ادوار حيـات مقدسـه  اين محمد رسول اهللا
انـد كـه    ي ايشان به طوري در حفظ آن كوشيده و سنت مطهرهاند.  ي تحرير درآورده رشته

يك هزار و چهار صد سال از رحلت ايشان گذشته و احاديث صحيح ايشان مثـل آفتـاب   
ه است! علـم اصـول الحـديث، علـم     درخشد. چقدر علوم براي حفظ سنّت ابتكار شد مي

ي آنچه  حديث، صحيح، حسن، ضعيف، ناسخ و منسوخ آن. و همهالرجال، اسباب ظهور 
در خدمت به قرآن ياد شد در خدمت به حديث نيز آمده است. البته آنچـه در اينجـا يـاد    

هاي حديث از معجم و مسند و اجزاء و جـامع   اي است از دريا و گرنه كتاب كرديم، قطره
 ن، همه مشخص و مدون و به بهترين وجهي محفوظ و مصون مانده است.آ

بنابراين، تفاسيري كه بر كالم اهللا مجيد نوشته شده بر انواع و اقسـام اسـت و هركـدام    
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ال يغنـي كتـاب عـن كتـاب. ويوجـد يف النهـر مـا ال يوجـد يف امتيازي خاص دارد و عبارات: 

ي علماي اين امت را جزاي خير  همه عال ها صدق دارد. خداي مت ي آن ر همهب البحـر.

دهد كه در خدمت به كتاب و سنت هيچ كوتاهي نكردند و در نصيحت و اخالص بـراي  
 حفظ سعادت اين امت هيچ فروگذار ننمودند.

 ائمه و پيشواياني كه تأليف بسيار نمودند

در كتـاب خـود    /دانشمند فقيه اصولي بحاثه، محمد حسن حجوي فاسـي مغربـي   

چـاپ   48 -45: 2چـاپ مغـرب و    45 -41: 3[» يسـالمتاريخ الفقه اإل يف يلفكر الساما«

بـه كسـاني از   ، در شرح حال امام ابوجعفر محمد بن جرير طبري اشـاره  ]نمتكاني كردي
علماء نموده است كه تأليف بسيار دارند، مانند ابن جرير طبـري و ابـن الجـوزي [و ابـن     

نمـايم، و   مـي ي او گلچينـي   ]. در اينجـا از نوشـته  حجر عسقالني و جالل الدين سـيوطي 
 اگرچه در عبارتم تكرار آيد ضرري ندارد. محمد حسن حجوي فرمود:

 ابن جرير بزرگرتين مؤلف در اسالم است.

هم از لحاظ بسياري تأليف و هم از نظر خوبي تصنيف. ابن جريـر در تـأليف گـوي     
كه در آخـر   همان نَييعني  قَصب السبق. زرَگويند: اَح سبقت را ربود. در عبارت عربي مي

ببه معني نَي كه تو خالي است و آن را در آخـر  ميدان مسابقه است به دست آورد. قَص ،
و بگيرد آن را از زمين بيرون آورد دهندگان هركدام  اند تا از مسابقه كاشته ميدان مسابقه مي

بـر وزن   اَلمقَصبجسته است آن را:  مي او برنده باشد و اسبي را كه بر ديگر اسبان سبقت
 اند. ناميده محدث مي

اند تا زودتر به آن  دوانيده اسبان خود را ميسواران  شود پايان ميدان كه اسب و گفته مي
كردنـد تـا    اند و همان چوب را در آخر ميدان به زمين فرو مي كرده مي برسند با چوبي گَزْ
ودتر به آن برسد جايزه را از آن خود گرداند. و در فارسي دهندگان كه ز هر يك از مسابقه
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شود: گوي سبقت را ربود كه مقصود از هردو يكي است، اگرچه در معنـي فـرق    گفته مي
 دارد.

. هم از لحاظ بسياري تأليف و : أحرز قصب السبق: گوي سبقت را ربود/ابن جرير 
 350000. او در تأليفـاتش  هم از لحاظ اتقان و خوب نوشتن و هم از لحـاظ عمـوم نفـع   

ترين تأليف است در آنچه به ما رسـيده و پربـارترين    ورق را بر جاي گذاشت. و اين غني
ميراثي است كه به ما رسيده است. فتبارك اهللا أحسن الخالقين. پر بركت شد خـدايي كـه   

 بهترين آفرينندگان است.
هـاي   كه چـوب بايد دانست  بنابراين، ابن جرير براي خودش گرفت: المعلّي والرقيب.

اي  انـد و سـه تـا سـهم و بهـره      ها داراي سهم بـوده  قمار ده تا بوده است كه هفت تاي آن
اند. اول، فَذّ است كه يك بهره دارد. دوم،  ي بيشتر افزوده ندارند. و آن سه تا را براي جلوه

رم، اَلحلـس اسـت   التوأم است كه دو بهره دارد. سوم، اَلرَّقيب است كه سه بهره دارد. چها
كه چهار بهره دارد. پنجم، اَلَّافس است كه پنج بهره دارد. ششم، اَلمسبِل اسـت كـه شـش    
بهره دارد. هفتم، المعلّي است كه هفت بهره دارد و اين باالترين سهم و نصـيب اسـت. و   

دارند و  ه بهرهد نام دارد كه نالسفيح و المنيح و الوغْاما سه تايي كه بهره و نصيبي ندارند: 
 در بردنش بهره است و در باختنش خسارت است. نه غرامت، اما آن هفت

نوشتن بـه   نوشتن و پر نفع ينيان در بسياري تأليف همراه با خوببنابراين، كسي از پيش
توان او را بزرگترين مؤلف ناميد. رحمه اهللا تعـالي   ي او نرسيده است و تا امروز مي درجه

 .رمحة واسعة

 خوابيد تا اين كه سی و پنج ورق تأليف خودش را بنويسد: كر باقالنی شب نمیابوب

آمده است كه قاضي ابوبكر بـاقالني وِرد او در هـر شـب    » الديباح المذهب«در كتاب 
 بيست ركعت نماز و نوشتن سي و پنج ورقه از حفظ خود بود.
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 الدنيا و ابن عساكر و ابن شاهني: تأليفات بسيار ابن ابی

يك هزار تأليف را بر جاي گذاشت. و ابن عسـاكر تـاريخ دمشـق را در     بي الدنياابن ا
هاي كوچك تبديل شـود بـه هشـت صـد      هشتاد مجلد قطور تأليف نمود كه اگر به كتاب

 330رسد. و سيوطي فرمود: منتهاي كثرت در تأليف براي ابن شاهين اسـت كـه    مجلد مي
ر جـزء دارد و نيـز مسـندي در حـديث در     تأليف دارد. از آن جمله تفسيري در يك هـزا 

جزء. سيوطي فرمود: اين همه تأليف در عمر كوتاه عالمت طي زمـان اسـت، مثـل     1500
در شب اسـراء و   صبردن طي زمان است كه براي رسول اهللا  ميراثطي مكان. و اين از 

در الق ةليل ها عروج نمايد، و مثل شب معراج دست داد و در يك شب توانست به آسمان

آيـد. خـداي عزوجـل بركـت در وقـت       كه در يك شب ثواب يك هزار ماه به دست مـي 
قرار داد و علماي امتش از آن بركت وقت، ميراثي دريافت نمودند و طـي   صرسول اهللا 

اي كه در يك شب از آسماني به آسـمان   فراهم شد، به گونه صمكان براي آن حضرت 
ميراثـي در طـي    صاز آن بركت رسـول اهللا  ديگر نقل مكان فرمود. و صالحين اُمت هم 

صالحان و علماء از بركـت قـدر وقـت دانسـتن     ي اين بركات براي  مكان دريافتند. و همه
فراهم آمد كه هر لحظه در طاعت خدا و كارهاي سودمند براي جامعه كوشيدند. رضي اهللا 

 عنهم و أرضاهم.

زم و ابن ابی حاتم رازی:  تأليفات بسيار ابن حَ

ومحمد، علي بن حزم چهار صد جلد تأليف نمود كه مشتمل بر نزديـك هشـتاد   امام اب
هزار ورق است. و امام ابومحمد، عبدالرحمن بـن ابـي حـاتم تعـدادي كتـاب در فقـه و       

در حديث در هزار جزء تصنيف نمـود،  » المسند«حديث و تاريخ تأليف نمود از آن جمله 
ها همه از بركت قدر وقت دانسـتن   رد. و اينآو» الطبقات السبكيه«چنانكه آن را در كتاب 

 و حتي يك لحظه وقت را به هدر ندادن است.
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 تأليفات بسيار حاكم نيسابوری:

يك » المستدرك علي الصحيحين«ابوعبداهللا الحاكم، معروف به ابن البيّع، مؤلف كتاب 
و » لَـل الع«و » تخـريج الصـحيحين  «هزار و پانصد جزء تأليف نمود، از آن جملـه اسـت:   

هـا بـه    ي اين موفقيـت  ها كه همه و غير اين» تاريخ نيسابور«و » فوائد الشيوخ«و » األمالي«
شان بيهوده تلف  اي از وقت سبب فضل خدا و قدر وقت دانستن است كه نگذاشتند لحظه

 شود.

 تأليف بسيار امام ابواحلسن اشعری:

درهـم بكوبـد و از نـو    كه توانست بدعت معتزلـه را  امام ابوالحسن اشعري شخصيتي 
هـاي   احياي سنت نمايد: تأليفات ايشان به پنجاه كتـاب رسـيده و بيشـتر آن در رد گـروه    

گمراهان است. و اين نوع تأليف دشوارترين انواع تأليف است، براي اين كه نياز به زمـان  
هـا   ي ايـن  خواهد كه همـه  طوالني دارد و حاجت به مراجع بسيار دارد و تحقيق بسيار مي

 راي اين امام عالمه و واسع االطالع فراهم گرديده است.ب

 تأليفات بسيار بيهقی و ابن تيميه و ابن القيم:

نظيـر و بسـيار سـودمند و او سـي      امام بيهقي هزار جزء تأليف نمود، همه محققانه، كم
دار بود. امام ابومحمد جويني فرمود: هر شافعي مذهبي، امـام شـافعي بـر     سال كامل روزه

او حقي دارد، مگر امام بيهقي كه او بر گردن امام شافعي حق دارد. تأليف بسـيار او   گردن

نظيـر   هـاي بـي   از كتـاب » السنَن واآلثـار  ةفمعر«در تأييد مذهب شافعي و كتاب او به نام 

يف در فنون مختلـف دارد كـه در ضـمن پانصـد     ، و تقي الدين ابن تيميه سيصد تألاست
هـاي بـزرگ و    ابـن القـيم پنجـاه تـأليف دارد، شـامل كتـاب      آموز او  مجلد است و دانش

هـا بـه سـبب قدرشناسـي وقـت اسـت كـه         ي ايـن موفقيـت   هاي كوچـك. و همـه   كتاب
 .فايده بگذرد شان بي اي از وقت گذاشتند لحظه نمي
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 تأليفات بسيار حممد بن سحنون مالكی:

تاريخ و انواع  جزء در فقه و سير ومحمد بن سحنون مالكي كتاب بزرگي در يك صد 
هـاي   علم از خود به يادگار گذاشت. و همچنين كتاب احكام القـرآن و غيـر آن از كتـاب   

نكردن هيچ لحظـه از عمـر بـه     ي اين آثار به سبب قدرشناسي وقت و ضايع ديگر. و همه
 دست آورد.

 عربی معافری:البن اتأليفات بسيار ابوبكر 

الي است و در فاس مغرب مدفون است، او آموز امام محمد غز عربي دانشالبن اابوبكر 
هـاي ديگـري دارد كـه همـه      كبير خود را در هشتاد جزء به آخر رسـانيد و تـأليف  تفسير 

احكام ». احكام القرآن«و » موطا«و شرح » ترمذي«خوب و مفيد و مقبول است، مثل شرح 
م مـن  العواصـ «قرآن بزرگ و مفصل دارد و نيز احكام قرآن كه كوچك و مختصر اسـت.  

ها تأليفاتي است در بـاالترين مرتبـت. و    ي اين در اصول كه همه» المحصول«و » القواصم
عربي را كـه او از  الوند رحمت كناد امام ابن هايي غريب و كمياب است. خدا چنين كتاب

 شناسي به دست آورد. أعالم و بزرگان بود. و اين توفيق را به بركت قدر وقت

 اوی:تأليفات بسيار ابوجعفر طح

 الـوداع ةحجـأله كـه آيـا   امام ابـوجعفر طحـاوي تأليفـات بسـيار دارد و در ايـن مسـ      

حج افراد بوده است، بدين صورت كه اول حج را به جا آورده و بعد عمره  صاهللا رسول
نمود، چنانكه مذهب امام شافعي بر آن است و حديث مفصل جابر بـن عبـداهللا انصـاري    

تمتُّـع   صرسـول اهللا   الوداع ةحجو يا اين كه  د.بر آن داردر صحيح مسلم داللت  ب

ي مكرمه  بوده، بدين صورت كه اول احرام به عمره بسته و بعد از فراغت از عمره در مكه
نشسته و هشتم ذيحجه احرام به حج بسته است، چنانكه مذهب مالك بر آن اسـت. و يـا   

ـ  صرسول اهللا  الـوداع ةحجاين كه  ه حـج و عمـره بـاهم    قرآن بوده است، يعني احرام ب
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بسته است، چنانكه مذهب امام اعظم بر آن است. امـام ابـوجعفر طحـاوي حـديث حـج      
كردن در هـزار بـرگ،    را در هزار برگ شرح داده است، يك حديث شرح صرسول اهللا 

ي داعـي   هاي ديگري نيـز دارد. بنـده   عالمت طول عمر او و اطالع واسع اوست، و كتاب

فـی  ةشـكر الـنعم املتواليـ«ام در يك جلد و نامش را  شرح نمودهي طحاويه را  كتاب عقيده

به عقيده اين داعـي حـج افـراد     صگذاشتم، اما حج رسول اهللا  »ةالطحاويـ ةرشح العقيد

الوداع است و ثانياً حديث مفصل جـابر در صـحيح    حجـةبوده است، براي اين كه نام آن 

 او از وقت است.مسلم مؤيد آن است. توفيق امام طحاوي در قدرشناسي 

 ه و ابن رسيج و ابن حبيب اندلسی:تأليفات بسيار ابوعبيد

، معمر بن المثَنّي به دويست كتاب در علوم مختلف رسـيده اسـت و   تأليفات ابوعبيده
تأليفات ابن سريج از بزرگان علماي شافعيه به چهار صد كتاب رسيده اسـت، و تأليفـات   

ين ايوبي به صد كتاب رسيده اسـت. و تأليفـات   قاضي فاضل نويسنده و مشاور صالح الد
يـاد  » نفـح الطيـب  «عبدالملك بن حبيب عالم اندلس به هزار كتاب رسيده است، چنانكـه  

 شناسي ايشان است. ها در قدر وقت ي اين نموده است. و توفيق همه

 تأليفات بزرگ گروهی از علامی پيشني:

در تاريخ، تـأليف پسـر دختـر ابـن     » نالزما ةمرآ«تأليفات ايشان هر كدام مجلدها بود: 

تأليف خطيب بغدادي چهارده مجلد اسـت. و  » تاريخ بغداد«الجوزي چهل مجلد است. و 
بيست مجلد است، اما كتاب اغاني نبايد همراه كتاب خطيـب بغـداد يـاد    » األغاني«كتاب 

فْ أاند:  اني گفتهي كتاب اغ د، براي اين كه در بارهشو ـقَ كرب مَ بزرگتـرين كتـاب   : ةإسـالميّ  ةسَ

در تاريخ، تأليف عالمه ابن االثير دوازده مجلد » الكامل«اسالمي در فسق و فجور. و كتاب 
تأليف ابوحنيفـه دينـوري شصـت مجلـد اسـت. و تأليفـات       » شرح النبات«است و كتاب 

كتاب يا در واقع از سيصـد كتـاب بيشـتر     231يعقوب بن اسحاق كندي، فيلسوف عرب، 
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ي اينـان بـر اثـر     و طب و هندسه و علوم بسيار اسـت. توفيـق همـه    است و آن در فلسفه
شناسي ايشان بوده است، ليكن وقتي گفته شد سيصد مجلد، در بزرگي بـاهم   قدرت وقت

ها ده ورق تا صد ورق است، اما بايد دانست كه در آن ايـام   تفاوت دارد، بعضي مجلد آن
 آمده است. ي به دشواري به دست ميها خيل ها و موارد نقل از آن مواد كتابت آن كتاب

تأليفات بسيار بعضي از متأخرين بـه تأليفـات    فرمايد: عالمه محمد حسن حجوي مي
آورد: امام حافظ عصر خودش، امير المـؤمنين در   رسد و آنگاه مثال مي بسيار متقدمين نمي

ين ي جـالل الـد   حديث، ابن حجر عسقالني و امام عالمه شمس الدين ذهبـي. و در بـاره  
فرمايد: تأليفاتش به چهار صد رسيده است و همه كوچك و صغير الحجـم   سيوطي كه مي

ي عالمه محمد حسن حجـوي   است و يك ورق و دو ورق است. در حقيقت اين فرموده
ام؛  ظلم خالص است، براي اين كه تأليف يك ورق و دو ورق از هيچ كدام از ايشان نديده

 حجوي بر تأليفات ايشان اطالعي ندارد. بنابراين، يقيناً عالمه محمد حسن

 اكنون بيان واقع:

امام حافظ عالمه مورخ االسالم شـمس الـدين ذهبـي بـه كثـرت تأليفـات و بزرگـي        
هايي كه تحرير فرموده معروف است. و امام حفاظ احمد بـن حجـر عسـقالني كـه      كتاب

لد قطور است گفتـه  ي يك كتاب او كه فتح الباري نام دارد و چهارده مج شوكاني در باره

؛ يعني بعد از كتاب فتح الباري نياز به كتاب ديگري نيست. و در ال هجرة بعد الفتحاست: 

شد. و دعوتي كه ايشان از علماي عصر بـراي   حيات مؤلف به چهار صد جني فروخته مي
نشر فتح الباري نمودند و اقبال ملـوك آن دوره بـراي خريـد بسـيار آن در تـاريخ كـامالً       

تـأليف دارد و   1100ي دنيا امام حافظ جـالل الـدين سـيوطي     است، و اما عالمه معروف
ها وجود  تأليفات ايشان همه جامع، مانع، مفيد و مقبول است. تفسير جاللين در تمام خانه

دارد و در عالم اسالمي جالل الدين سيوطي در بسياري تأليفات تك است و نظير نـدارد.  
چنين عبارتي خيلي نا به جا و نارواست. اين سه امام هـر سـه   از عالمه عبدالفتاح ابوغده 



 99 ارزش وقت نزد علماي اسالمي

ها شافعي مذهبند: بخاري، مسلم،  حديث هشتاد در صد آنشافعي مذهبند، چنانكه علماي 
 ترمذي، نسائي، ابن ماجه، و دارقطني، طبراني و الي آخر، همه شافعي مذهبند.

شود كه ابن حجـر   سته ميو اما شمس الدين ذهبي و بسياري مؤلفات او از اين جا دان
ي شمس الـدين ذهبـي    كرد كه خدا او را به درجه آشاميد و دعا مي عسقالني آب زمزم مي

برساند. و خدا او را به آن درجه رسانيد و تفوق و برتري هـم بـه او داد و جـالل الـدين     
ي ابـن حجـر عسـقالني     كرد كه خدا او را به درجه آشاميد و دعا مي سيوطي آب زمزم مي

ساند، خدا او را به آن درجه رسانيد و برتري و تفوق هم به او ارزاني داشت. و در عالم بر
ي جـالل الـدين سـيوطي     يف بـه پايـه  دانشمندي نيامده كه در علم و تأل اسالمي تا امروز

 رسيده باشد.
در تصـانيف سـيوطي    ي ابـن حجـر و   هاي نوشـته  در كتاب در تأليفات عالمه ذهبي و

باشد وجود ندارد، خدا رحم نمايد كه كتاب دو ورقي نزد عوام معناي كتابي كه يك ورق 
اي در  مكروهي دارد، بگذريم و اين حكايت را بشنويم: ابـن معطـي زواوي حنفـي، الفيـه    

اي در نحـو تـأليف كـرد و     لفيـه نحو تأليف كرد؛ سپس ابن مالك جياني اندلسي مـالكي، ا 
 فرمود:

 وتقتىضــــــــ رضــــــــاً بغــــــــري ســــــــخط
 

ــــــــــةً الغ  ــــــــــن معطــــــــــيفائق ــــــــــة اب  يّ
 

 اي در نحو تأليف كرد و فرمود: سپس جالل الدين سيوطي الفيه

ـــــــــك ـــــــــن مال ـــــــــة اب ـــــــــةً الفي  فائق
 

ــــــــــــــالك  ــــــــــــــحة املس ــــــــــــــا واض  الهن
 

 ةلفيّـأ ةفائقـاي در نحـو نوشـت و گفـت:     آمـوزان سـيوطي الفيـه    سپس يكي از دانـش 

طي بـه  . اما قسمت دوم و مكمل اين بيت به يادش نيامد. شب جالل الدين سيوالسـيوطی

نيامد. جالل الـدين   مخواب او آمد و فرمود: بيت شعر را تكميل ننمودي؟ گفت: به خاطر
 سيوطي به او فرمود: بنويس:

ـــــــــــــيوطي ـــــــــــــة الس ـــــــــــــةً الفي  فائق
 

ــــــــا مــــــــن فاســــــــق ولــــــــوطي   ألهن
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 شود! ي من مي اي از كجا بهتر از الفيه كه تو نوشته ای يهلفآخر ا

تـأليف  » تـاريخ اسـالم  «قطور است. بـه  تأليفات شيخ االسالم ذهبي همه چندين جلد 
ابن حجر بنگريد؛ چهار جلد قطور » فتح الباري«ذهبي بنگريد، بيست جلد قطور است، به 

» جمع الجوامع«ها كتاب قطور ديگر به  و ده» ةالصـحاب ةمعرف يف ةصاباإل«است و همچنين 

 او.» لمنثورالدر ا«سيوطي بنگريد؛ يكصد هزار حديث در آن آورده است و همچنين 
روي اين اصل نبايد عبارتي بدون تحقيق نوشـت كـه در عـالم اسـالم علمـاي اعـالم       

ي علمـاي اعـالم    هميشه وجود دارند تـا نگذارنـد كسـي بـه سـاحت مقدسـه      بسيارند و 
درازي نمايد. و خدا از فضل و كـرمش مـا را و شـيخ عبـدالفتاح ابوغـده را و ديگـر        زبان

 .مسلمانان را بيامرزد
سن حجوي فرمود: شيخ ابـوالفيض محـب الـدين محمـد مرتضـي حسـيني       محمد ح

شدنش در هند بـوده   واسطي زبيدي حنفي بيشتر از سيوطي تأليفات دارد، والدت و بزرگ
كفايت است بر اسـتدالل  » شرح احياء علوم الدين«و » شرح قاموس«است و دو كتاب او 

مورد اقبال عالم اسالمي قرار گرفته گفتار ما مبني بر اين كه نفع اين دو كتاب عام است و 
است؛ به خاطر اين كه آن دو كتاب صحيح و به خوبي انجام يافتـه اسـت، سـخن عالمـه     

 حجوي به اختصار به پايان رسيد.
ي محمـد   دليل و بيهوده و عجيب است از مرحوم عالمه عبدالفتاح ابوغده كه گفتار بي

كند، و مـا بيـان نمـوديم كـه گفتـار       ينمايد و بر آن اعتراضي نم حسن حجوي را نقل مي
رساند كه حجوي بـدون مطالعـه و تحقيـق، آن مطالـب را      حجوي هيچ ثبوتي ندارد و مي

ي مسـلمين را   نوشته است، خدا از فضل و كرمش گناهان ما و حجوي و ابوغـده و همـه  
 بيامرزد.

د حسـن  ي محم مثل اين كه مرحوم عالمه عبدالفتاح ابوغده هم دانسته است كه نوشته
 نويسد: حجوي بدون تحقيق و تتبع بوده است، چرا كه مي
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. كتبها وال مستوفاة ةهذه كلمة عجيل بشأن املكثرين من التأليف غري حمررقال عبدالفتاح: 

ذكره كثرة مؤلفات  راداً بدون تتبع واستقراء بمناسبةاستط رمحه اهللا تعاىل احلجوي العالمة

 .مام ابن جرير الطربياإل

اي است كه بـه عجلـه و شـتاب نوشـته شـد در خصـوص        ح گفت: اين كلمهعبدالفتا
نويسي شده و نه مطلب را به وفـاء و تمـام بيـان     اند، نه پاك كساني كه بسيار كتاب نوشته

كرده است. مرحوم عالمه حجوي به طور استطرداد و بدون بررسي و استقراء به مناسـبت  
 را ياد نمود، نوشته است. اين كه حجوي بسياري تأليفات امام جرير طبري

ي محمـد حسـن    صحبت ما اين است كه وقتي عبدالفتاح فهميد كه گفته و نوشـته  اما
سخن او را نقل نكند، واهللا سبحانه وتعالي  ، بهتر بودحجوي از روي تحقيق و تتبع نيست

 اعلم.

 افزايد: كند و بر آثار خري می میمراعات حفظ وقت عمر را طوالنی 

شد اين جمله را بياورم و حفظ وقت را از انساب طول عمر بشـمارم  چيزي كه باعث 
ي علماي اعالم است كه انسان بـه   هاي نوشته شده به وسيله آور از كتاب اين عدد شگفت

گويد: چگونه اين همه را نوشتند؟ چقدر از عمر خود را صرف نوشـتن آن همـه    خود مي
هـا   ي اين در حقيقت جواب همه آوري شد؟ كتاب نمودند؟ چه وقت اين همه كتاب جمع

از وقتشان ضايع سازند. و بـه  اين است كه وقت خود را حفظ كردند بدون آن كه ساعتي 
ي حفظ وقت بود كه خدا بركت در وقتشان، در عمرشـان و در آثارشـان قـرار داد:     وسيله

ثـار  هـا و آ  . اما بايد دانست كه متـأخرين هرچنـد داراي كتـاب   »واهللا يؤيت فضله من يشـاء«

رسند، براي اين كه پيشينيان داناتر به شرع خـدا و ديـن او    نميشگرف باشند به متقدمين 
ي  ي سلف و پيشينيان اندك است و گفتار در بـاره  هستند، اما نظر به اين كه سخن در باره

خلف و پسينيان زيادتر است، شايد از اين راه دچار اشتباه شويم، اين بود كه اين اشاره به 
 د.ميان آم
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 سخناني از گروهي از تابعين راجع به داناتري سلَف از خَلَف

يـه، مجاهـد بـن جبـر     قتابعي جليل، شيخ قاريان و مفسران، حافظ، محدث، امام ف -1
درگذشـت  فرمـود:    104هجري به دنيا آمـد و بـه سـال     21كه به سال  / مكي

ـ    ه عنـوان  علماء رفتند و نماندند مگر دانشجويان. امروز كسي كه در ميـان شـما ب
 مجتهد و بسيار كوشاست به نسبت پيشينيان بازيگري بيشتر نيست.

تابعي جليل، بالل بن سعيد اشعري دمشقي، امام رباني، واعظ، شيخ اهل دمشـق و   -2
هجـري وفـات    120يكي از دانشمندان معتبر و از زاهدان عبادتكار كـه بـه سـال    

است و دانايتان نادان  زاهد شما مشتاق دنياست و مجتهد شما مقصريافت، فرمود: 
 است. و نادانتان مغرور است.

تابعي جليل، حافظ، امام، از علمـاي بلنـدنام، سـرور دانشـمندان و فقهـاي عصـر        -3
حمـاد   هجري اسـت.  131هجري، متوفي  68لد متو / نْحتْيانيخويش، ايوب س

 بن زيد گفت كه به ايوب سنحتياني گفته شد: امروز علم از سابق بيشتر يـا كمتـر  
 ر بيشتر بود.تاست؟ فرمود: سخن امروز بيشتر است و علم پيش

ابو عمرو بن العالء بصري، تابعي جليـل، يكـي از قاريـان قـرآن، از قـراء سـبعه،        -4
دانشمندترين مردم زمان خود در قرآن، قراءات، علوم عربـي، ادب، شـعر و نحـو    

 كسـاني كـه   -ي فصـحاي عـرب نوشـته بـود     هـايي كـه او در بـاره    است. كتـاب 
اتاقي را تا زير سقف پـر كـرده    -شان كرده و با آنان همنشيني داشته است مالقات

وفات يافت. او فرمود: ما نسبت  154هجري به دنيا آمد و به سال  70بود. به سال 
هاي خرما بـن اسـتوار    اي هستيم كه زير درخت به دانشمندان پيش از ما مثل سبزه

 كاشته شده باشد.
شان يكـي اسـت و    اند مضمون سخنان ز شهرهاي دور از هم بودهاين چهار تابعي كه ا

آن اعتراف به اين كه دانشمندان متقدم بر دانشمندان متأخر تقوق و برتري دارند؛ چه رسد 
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به دانشمندان زمان ما كه نسبت به سابقان خيلي فرق دارند. و من در اينجا كالم عالمه ابن 
 نمايم: رجب حنبلي نقل مي

انـد كـه    گويند گمان كـرده  ي از متأخرين از اين لحاظ كه سخن بسيار ميفرمود: بسيار
درازي  هركس سخنش بيشتر و مجادله و دشمني بيشتر دارد، داناتر است از كسي كه زبـان 

شـان، مثـل    ندارد و اين ناداني خالص است. شما بنگريد به بزرگان صـحابه و دانشـمندان  
شان از ابن  ن مسعود و زيد بن ثابت، اينان سخنابوبكر و عمر و عثمان و علي و معاذ و اب

 عباس كمتر است، در حالي كه آنان از ابن عباس داناترند.
ن يشان از صـحابه بيشـتر اسـت، در حـالي كـه صـحابه از تـابع        ن، سخنيبزرگان تابع

شان از تابعين بيشتر است، در حالي كـه تـابعين از    داناترند، و همچنين اتباع تابعين سخن
ناترند. و در حقيقت علم به بسياري روايت و به بسياري گفتار نيسـت، بلكـه علـم    آنان دا

ي همين نـور   اندازد، و به وسيله نوري است كه خدا آن را در دل هر كسي كه بخواهد مي
ي همين نور است كـه   سازد، و به وسيله ها را به آن روشن مي است كه خداي عزوجل دل

دانـد، و تعبيـر از آن بـه عبـارات      ان حق و باطل را ميشناسد و جدايي مي بنده حق را مي
 صمختلفه آمده است كه همه كوتاه و پرمغز و رساننده به مقاصد خير است. رسول اهللا 

جوامع كلمه به ايشان داده شد و سخن براي او مختصر شده بود. روي اين اصل است كه 
 قال پرهيز داشت. از پر حرفي منع فرمود و از بسياركردن قيل و صرسول اهللا 

پـر  كنند هرقدر شـخص بيشـتر    ايم كه گمان مي در اين زمانه ما دچار مردم ناداني شده
انـد كـه    حرفي كند، علم و دانشش بيشتر است. و بـه جـايي در ايـن نـاداني پـيش رفتـه      

گويان پرحرف را از علماي مشهور پيشينيان كه گروهي از علماء پيـرو آنـان هسـتند،     ياوه
تر بوده است و هرچـه بعـدتر    شان اندك اند سخنان نند. هرچه كساني پيشتر بودهدا برتر مي

اند. اما وقتي كه ميزان فضـل بـر پرحرفـي و     اند، پرحرفي داشته و سخنان بيشتر گفته آمده

 ةشود. وال حـول وال قـو   ي ادب نسبت به سلف صالح مي گويي قرار داده شود، اساءه ياوه

ي حبـل   ن عالمه ابن رجب. اشرف الدين رشتي صاحب مجلهإال باهللا. پايان پذيرفت سخ
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شـان دراز   شـان و زبـان   شان دراز بوده و ريـش  المتين نوشته بود كه: ايرانيان در قديم كاله
بوده است. رژيم پهلوي كه آمد كاله و ريش دراز را از آنان گرفـت و در نتيجـه زبانشـان    

گـردد. و بـه    ي محنت مـي  هميشه مايهدرازي است كه  و همين زبان درازتر و درازتر شد.

 :ةعليه الرمحي سعدي  فرموده

 زبان بريده به كُنجـي نشسـته صـم بكـم    
 

 به از كسي كه نباشد زبانش اندر حكـم  
 

 دهد بر باد. شاعر گفته است: زبان سرخ سر سبز مي
 و به قول جامي عليه الرحمه:

ــوان زد  ــو در تــ ــخن چــ  الف از ســ
ــون     ــوي چ ــده گ ــوي و گُزي ــم گ  درك

 يــــك دســــته گــــل دمــــاع پــــرور
 

 آن خشـــت بـــود كـــه پرتـــوان زد    
 تـــا زانـــدك تـــو جهـــان شـــود پـــر
 از خــــرمن صـــــد گيــــاه بهتـــــر  

 

 عالمه عبدالفتاح گفته است:
ها و اسـتفاده   ي دانشمنداني كه رعايت اوقات و نگهداري لحظه و من سخنم را در باره

دادند، به آوردن شـرح حـال    شناسي را به دست مي نمودند و بهترين ثمر وقت از وقت مي
دهم، براي اين كه در شرح زنـدگاني   مختصري از امام حافظ ابن عساكر دمشقي پايان مي

دادن  سازد و افراد سست عنصر را به تصميم و تكـان  او مطالبي است كه خُفته را بيدار مي
 دارد. همت و عزم وا مي

 ابن عساكر

م علي بن حسن معروف به ابـن عسـاكر   ناپذير، ابوالقاس امام حافظ و دانشمند خستگي
در دمشـق اسـت، او حتـي از     571در دمشق و متوفي به سال  499دمشقي، متولد به سال 

كـرد و در نتيجـه ايـن قدرشناسـي وقـت       اي از وقـت خـود پرهيـز مـي     شدن لحظه ضايع
 هـا بـاز   كردن آن هايي را به مراكز علمي اسالمي اهداء نمود كه مراكز امروز از چاپ كتاب
و بـه قلـم خـودش نوشـت، و     ها را به دست  اند، در حالي كه او به تنهايي آن كتاب مانده
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ها را  ي آن ها را محكم نمود و برگزيده هاي آن آنچه نوشت بر ميزان تحقيق قرار داد و پايه
ي فضـل و بزرگـي اوسـت و     هايي به دسـت داد كـه نشـانه    منظم و مرتب نمود، و كتاب

ي زيـاد و وفـور معرفـت و بلنـدي      رود. در داشتن حافظه ار ميي اعاجيب به شم اعجوبه
همت در تأليف و بسياري تصنيفات محير العقول است. و در اين جا مـن قسـمت بسـيار    

نمايم و از بين آثار ايشان آنچه  ام بيان مي مختصري از شرح حال او كه از سه كتاب گرفته
گيري او  أليفات او و زيادت سختتعلق به كثرت جهانگردي او در طلب علم و بسياري ت

 آورم: بر حفظ وقت است به رشته تحرير مي
در شـرح  » وفَيـات األعيـان  «دانشمند برجسته و قاضي مورخ در كتاب نامي خـود   -1

 حال امام حافظ ابن عساكر چنين فرمود:
اش بيشـتر   محدث شام در وقت خود و از بزرگان فقهاي شافعيه، نظر به اين كه عالقه

بيشتر معروف شد، اگرچه او در تمام علـوم  بود به علم حديث  صث رسول اهللا به حدي
زياد كوشش نمـود و رنـج سـفرها و     صمتداول دانا بود. او در طلب حديث رسول اهللا 

مالقات شيوخ را متحمل شد. از اين رو آنچه براي غير او فراهم نشده بود، براي او فراهم 
و شيوخ و بزرگان علماء را ديدار كرد. در سفرها  شد، او بار سفر بست و به شهرها رفت

نـامبرده در  همسفر عالمه ابوسعد عبدالكريم بن سمعاني بود و شمار شيوخي كه سمعاني 
 كشور پهناور اسالمديده به هفت هزار شيخ رسيد كه همه استاد او بودند.

در بغداد  امام حافظ ابن عساكر، شخصي متدين بود كه ميان متون و اساتيد جمع نمود.
پـس از آن بـه خراسـان رفـت، و بـه       .سماع حديث نمود و از آن جا به دمشق برگشـت 

 نيشابور، هرات، اصفهان و جبال (مجموع شهرهاي كوهستاني) وارد شد.
هاي مفيد تأليف كرد، و در تخريح احاديث سعي بليغ نمود. سخنش در بيان  و تصنيف

ها خوش حـظ و بخـت    تأليف كتاب معلومات وحديث، سخني محبوب بود. و در جمع 
هاي امروزه  تاريخ دمشق را در هشتاد جلد قطور تأليف نمود كه اگر به حساب كتاببود. 

جلد برسد. و در اين تاريخ عظيم عجايب علمي آورد. تاريخ چاپ شود، شايد به هشتصد 
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عت دمشق از لحاظ شرط مؤلف همانند تاريخ بغداد است، اما از حيث فوايد متنوع و وسـ 
اطالع و شامل بودن مطالب با تاريخ بغداد قابل مقايسه نيست، قاضي ابن خلِّكان فرمـود:  

زكي الدين ابومحمد، عبدالعظيم منذري، وقتي كه  خ ما، حافظ مصر، امام حافظ، عالمهشي
يك مجلد از تاريخ دمشق بيرون آورد و سـخني طـوالني در   از تاريخ دمشق شد،  صحبت

كنم مگر اين كه اين مرد از روزي كه  بيان نمود و فرمود: گمان نمي بيان عظمت اين تاريخ
تصميم گرفته اين تاريخ را بنويسد و شروع به  -از سن چهارسالگي مثالً -خود را شناخته

جمع معلومات بنمايد، مگر از چهارسالگي اين تاريخ عظيم را تأليف كرده باشـد و گرنـه   
كند، آن هم بعد از شهرت و مشغوليت تـدريس   يعمر آدمي به نوشتن چنين كتابي وفا نم

و هركسـي   زندگي. و در حقيقت حافظ منذري حرف حق گفـت. و افاده و كارهاي ديگر 
كه بر اين كتاب اطالع بيابد همين سخن را خواهد گفت، و اين تاريخ دمشق كه اكنون در 

دانـد كـه چقـدر     باشد، عالمه ابن عساكر آن را اختصار نمود، و گرنه خدا مي دست ما مي
نوشته بوده كه پاكنويسي آن به اين عظمت رسيده است. و با اين حـال در حـدود پنجـاه    

 هاي ديگر نيز دارد. عنوان كتاب
پرسـندگان و   گفتيم كه حافظ، ابن عساكر پس از شُهرت و مشغوليت و جـواب سـؤال  

آن چنانكـه  خواهـد و   هاي زندگي باز هم توانست آنچه مي داشتن زن و فرزند و گرفتاري
خواهد تصميم خود را عملي سازد و بيش از مدت عمر خود  خواهد و در وقتي كه مي مي

ي روزگـار   از علم و عمل و تأليف و محبوبيت استفاده كند، خدا او را بيامرزد كـه يگانـه  
 تواند سرمشقي براي دانش دوستان باشد. خود بود و براي هميشه مي

ها و قصباتی كه برای مالقات اساتيد به آن جاها سفر بلندمهتی ابن عساكرو پهناوری شهر

 نمود:

 شود: كتاب دومي كه شرح حال امام حافظ ابن عساكر از آن نقل مي -2
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امام حافظ كبيـر،  «حافظ شمس الدين ذهبي فرمود:  1328: 4» الحفاظ ةتذكر«در كتاب 

 499ه سـال  ، ابوالقاسم بن عساكر صاحب تصانيف و تاريخ كبير بةئممحدث شام، فخر األ

اهللا، سـماع   ةهببه عنايت پدرش و برادرش، امام ضياء الدين  505و در سال  .به دنيا آمد

از دمشق به بغداد و سپس به مكه و سپس  520حديث در دمشق را شروع كرد و در سال 
به اصفهان و سپس به مرو و سپس به هرات رفـت و  به كوفه و سپس به نيسابور و سپس 

را تأليف كرد: چهل حديث از چهل شيخ از چهل شهر. و شمار » ةبُلدانيـربعني الاأل«كتاب 

شيخ و هشتاد و چند زن است كه استاد او بودند. و جمعي  1303شيوخ، يعني استادان او 
بسيار از او حديث روايت نمودنـد؛ از آن جملـه همسـفر او در طلـب حـديث، ابوسـعد       

ابـن عسـاكر را شـمرد و بـه     ليفات سمعاني است، پس از آن عالمه شمس الدين ذهبي تأ
علم چهار صد مجلس امالء نمود. و امالء هر مجلسـي  هاي  پنجاه عنوان رسيد. و در باب

 به منزلت كتابي بود.
علم آن را بنويسند و عوام آن را بشنوند و اسـتفاده  تا طالب امالء: يعني گفتن عباراتي 

شد كه از حفظ در چهـار صـد مجلـس    ي اين دانشمند پر از علم با ببرند. چقدر بايد سينه
 امالء نمايد و امالء هر مجلسي به منزلت كتابي باشد!

فرزند او محدث بهاء الدين قاسم گفت: پدرم مواظب بر نماز با جماعت و بر تـالوت  
نمود و در ماه رمضـان هـر روزي    اي يك ختم قرآن مي قرآن بود. در غير رمضان در هفته

ي شـعبان و دو عيـد بـه     ي شرقي از مسجد جامع نيمه نارهنمود و در م يك ختم قرآن مي
اي از وقت او  رسانيد. و از چهل سال به اين طرف، اگر لحظه نماز و ذكر خدا به پايان مي

اي از وقتش از دست  كشيد كه چرا گذاشته است لحظه شد خود را به حساب مي فوت مي
ادانش به او اجـازه دادنـد كـه    اي كه شيوخ و است برود، و ظرف چهل سال، يعني از لحظه

به مردم برساند، در آن چهل سال كارش  صحديث را روايت نمايد و حديث رسول اهللا 
در خلوتگاه و گردشـگاهش نيـز   جمع معلومات و شنوانيدن علم به طُلّاب علم بود، حتي 

 كرد. همين كار را مي
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ي آتـش ناميـده    ه شعلهابن عساكر در بغداد بحافظ ابوالعالء همداني فرمود: ابوالقاسم 
 شد، به خاطر تيزهوشي و برافروختگي و درك خوبش. مي

ابوالمواهب بن صگويد: به ابوالقاسم ابن عساكر گفتم: آيا سرور ما مثل  ري ميص

﴿خودش را ديده است؟ فرمود: اين چنين مگو، براي اين كه خداي متعال فرمود:   

    ﴾  :گفتم: خداي متعال »پس خودتان را نستاييد (پاك نسماريد)« ].32[النجم .

﴿فرمود:           ﴾  :هاي پرودگارت را باز گو كن  ونعمت«]. 11[الضحي

يعني نعمتي كه خدا به تو ارزاني داشت، ظاهر بنما و سپاس او را بگو و  »وسپاس بگزار
كه اين آيه را گفتم فرمود: اگر كسي بگويد كه مانند مرا خيررسان به مردم باش. وقتي 

ام و نه كسي  ابوالمواهب گفت: من مثل او را نديدهنديده است، راست گفته است. آنگاه 
هاي پسنديده و بودن بر يك راه مستقيم در  هست كه از لحاظ داشتن آن همه خصلت

، مگر در صورت عذر. مدت چهل سال مثل او باشد. هميشه در مسجد در صف اول بود
گاه چشمش  و در ماه مبارك رمضان و ده روز اول ذيحجه در مسجد معتكف بود. و هيچ

و خانه و مستغالن نبود، در حقيقت از اين چيزها روگردان شده و اين به دنبال امالك 
به ب دنيوي و همچنين از امامت و خطافكر را از سر خود انداخته بود. و از مناص

كه اين مناصب بر او عرضه شد امتناع ورزيد و خود را ملزم به كرد. و وقتي  خودداري مي

وقتي كه براي خدا «؛ »ال تأخذه يف اهللا لومة الئم«امر به معروف و نهي از منكر كرده بود. 

سخن عالمه ذهبي به . »داشت كننده او را از آن كار باز نمي كرد سرزنش سرزنش كاري مي
 پايان رسيد.

مام وجود خود را وقف علم كرده بود و آموزگـاران مـرد و زن او بسـيار    ابن عساكر ت
 دادن كارها در او قوي بود. كاري و به خوبي انجام بودند و نيروي محكم

در شـرح   »الكبـري  الشـافعيةطبقات «امام حافظ عالمه تاج الدين سبكي در كتاب  -3

». سـم بـن عسـاكر   امام جليل، حافظ اُمـت، ابوالقا «حال ايشان چنين نوشته است: 
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معلوم نيست كه از اجداد ايشان يكي به نام عساكر بوده باشد، چيزي كه هست او 
ي سنَّت پيغمبر و خادم سـنَّت اسـت.    دهنده به اين نام شُهرت يافته است، او ياري

لـم  باشد. طلّـاب ع  ي حافظان زبردست مي امام اهل حديث در زمان خود و خاتمه
 ندند.افگ ينزد منزل او رحل اقامت م

خــود را بــر انــواع علــوم جمــع نمــود، غيــر از علــم و عمــل دوســت ديگــري جــان 
اي داشت كه هيچ چيز از ذهن او  آرزويش علم و عمل بود. حافظهخواست، و منتهاي  نمي

اي داشت كه كهنه و نو در برابر آن يكسـان بـود، و طـوري در     رفت، و ضابطه بيرون نمي
اشت كه با علماي بزرگ پيش از خود برابري داشت، اگـر  و اتقان د كاري علم خود محكم

نگوييم كه بر آنان تَفَوق داشت و كثرت علم او به حدي بود كه او غني بود و مردم همـه  
نيازمند به علم او بودند، از جمعي از علماء سماع علم داشت. و تعداد شيوخ و استادان او 

ي مكرمـه و   تاد بود. بار سفر به سوي مكهشيخ و از زنان هشتاد و چند اس 1300از مردان 
ي منوره و عراق بست. و از ديار عجم از علمـاي اصـفهان، نيشـابور، مـرو، تبريـز،       مدينه

ميهنه، بيهق، خسروجرد، بسطام، دامغان، ري، زنجان، همدان، اسدآباد، جي، هـرات بـون،   
رباذفـان، و مشـكان، رودراور   بغ، بوشنج، سرَخس، نوقان، سمنان، اَبهـر، مرَنـد، خـوي، ج   

 ون و اَرجيش سماع علم داشت.حلْ
هـا از بسـياري از    همچنين از علماي انبار، رافقه، رحبه، ماردين، ماكسـين و غيـر ايـن   

هاي پراكنده سماع داشـت و هميشـه دور از خانـه بـود. و اسـب را       شهرهاي دور و اقليم
و همراهي جز تقوي و پرهيزكاري  راند شهرها و صحراهاي دور دست به تنهايي ميسوي 

نداشت و عزم و تصميمي داشت كه غير از رسيدن به آرزوي خـود در علـم، هـيچ چيـز     
شناسم كسي را كه امـروز   شيخ او ابوالفضل طوسي فرمود: نميكرد.  ديگري او را قانع نمي

ن ي لقب الحافظ در حديث باشد جز او. عالمه ابن نجـار فرمـود: او امـام محـدثي     شايسته
كامل در علـوم  است در زمان خود. و او كسي است كه برتري در حفظ و اتقان و معرفت 

حديث و اعتماد و كفايت و خوبي تأليف به او پايان پذيرفتـه اسـت. عالمـه ابـن النجـار      
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ابن عسـاكر و  مين كه روزي همراه حافظ ابوالقاسم نيدم از شيخ عبدالوهاب بن افرمود: ش
رفتـيم؛ آنگـاه شـيخي را     حـديث و مالقـات شـيوخ راه مـي     ابوسعد بن سمعاني در طلب

مالقات نموديم، ابن سمعاني از آن شيخ خواست تا بايستد و چيـزي از حـديث را بـر او    
ي سـماع خـود را    اي كه اوراق سماعش در آن بود بررسي نمود و برگـه  بخواند، در كيسه

گردي راجع بـه چـه    مي نيافت و دلتنگ شد. حافظ ابن عساكر فرمود: آن جزء كه دنبالش
از ابن ابي داود است كه آن را  »كتاب بحث و نشور«موضوعي است؟ ابن سمعاني فرمود: 

و و آن كتاب بحث از شيخش ابونصر زينبي شنيده است. ابن عساكر فرمود: دلتنگ مباش 
ي آن را يا قسمتي از آن را كـه مـورد نيـاز بـود. ابـن نجـار        نشور را از حفظ خواند. همه

ي آن كتاب را خواند يا بعضي از آن را، اين شك از شـيخ   د: كه شك در اين كه همهفرمو
 ما عبدالوهاب بن امين است.

ي حافظ ابن عساكر نوشت و من از خط او نقل كـردم؛ فرمـود:    در باره /امام نووي 
حافظ شام است، بلكه حافظ دنياست، امـام اسـت و مطلقـاً مـورد      -يعني ابن عساكر -او

 و اطمينان است.اعتماد 

ابن عساكر مسموعات خود را به كسی سپرده بود تا برايش بياورد: تأخري نمود و ابن عساكر 

 از اين تاخري ناراحت بود تا اين كه باو رسيد:

هاي بسـياري شـنيده    حافظ ابومحمد قاسم، فرزند حافظ بن عساكر فرمود: پدرم كتاب
نا به اعتمادي كه بر رفيقش حـافظ ابـوعلي   هاي آن را به دست نياورده بود، ب بود و نسخه

آورد. و آن  آورد، پدرم به دست نمي بن وزير نموده بود، زيرا آن چه ابن وزير به دست مي
ها شنيدم كه پدرم  آورم، در يكي از شب آورد ابن وزير به دست نمي چه پدرم به دست مي

ام. و  ت كه به سفر نرفتهكرد كه به سفر رفتم و مثل اين اس با يكي از دوستانش صحبت مي
كـردم كـه    ام. گمان مـي  مسموعاتي را به دست آوردم و مثل اين است كه به دست نياورده

صحيح «و » صحيح بخاري«آورد، مثل  هايي را كه سماع من است مي رفيقم ابن وزير كتاب
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در هايي كه با اسنادهاي عالي بود. رفيقم ابـن وزيـر،    و جزوه» هاي بيهقي كتاب«و » مسلم
شهر مرو نشست و آنجا اقامت گزيد. و انتظار داشتم رفيق ديگرم به نام يوسف بن فـاروا  
جياني بيايد كه او نيز نيامد. و انتظار داشتم رفيق ديگرم كه ابوالحسن مرادي است برسـد،  

گفت: ممكن است بيايم به دمشق و از آنجا به شهرم اندلس بروم. و هـيچ   براي اين كه مي
هـاي   ها به دمشق نيامدند. بنابراين، ناگزيرم سومين بار به سفر بروم تـا كتـاب   كدام از اين

ها و اسنادهاي عالي را به دست آورم. چند روزي نگذشت كه يكـي   بزرگ و مهم و جزوه
و گفت: اين ابوالحسن مرادي است كه آمده است. پدرم اش را زد  از دوستانش درب خانه

ي خودش او را منـزل داد. او بـا    القات كرد و در خانهنزد او رفت و او را به خوشوقتي م
سـفط: ظرفـي اسـت كـه از تختـه و چـوب        -بـود خودش چهار سفَط پر از كتاب آورده 

 ه همه به خط پدرم بـود كـه مسـموعات   ك -دهند سازند و در آن ميوه و غيره جاي مي مي
ر كرده و مدتي به ها سف خود را نوشته بود. پدرم از رسيدن اين مخطوطات كه به خاطر آن

اند، خيلي خوشوقت شـد   ها سالم رسيده ي آن ها پرداخته بود، وقتي كه ديد همه نوشتن آن
ي مسموعات او را بدون زحمت به او رسانيده  و شكر خداي متعال را به جا آورد كه همه

هـا رو آورده و بـه    است. و زحمت سفر را از دوش او برداشته است. آن گاه به آن كتـاب 
ها رسيد و هـر كتـابي از    ها پرداخت تا اين كه به مقصود خودش از آن برداري از آن نسخه

ي  شد كه گوييـا همـه   آورد اين قدر شاد مي ها را كه از سفط (صندوق) بيرون مي آن كتاب
اند. خدايش بيامرزد و از او خوشنود باشد. انتهي: عبارت تاج الدين  ملك دنيا را به او داده

 رسيد.سبكي به پايان 
ظ ابن عسـاكر  افاين هم چند صفت درخشنده بود از سيرت اين امام يگانه و فرزانه، ح

 دمشقي.
هايي را  شما در سيرت او خوانديد كه چگونه داراي تبحر در علوم بود و چگونه كتاب
گذاشـت   از خود به يادگار گذاشت، اگر نه اين بود كه او حتي يك لحظه از حياتش نمـي 

رسـاني بـود، اگـر ايـن      و روز و شب همه در فكر علم و تـأليف و فايـده   فايده بگذرد بي
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توانست چنين  گاه نمي محافظت بر وقت و قدرداني حتي از دقائق و لحظات آن نبود، هيچ
هـا   كـردن آن  هاي ضخيم و پرارزش را بنويسـد كـه مراكـز علمـي از طبـع و چـاپ       كتاب

اي جوانان! وقت خود را گرامي بداريـد و  ها. بنابراين،  عاجزند، چه رسد به تأليف مثل آن
هـاي   هـا گنجينـه   ها و لحظه تان به هدر برود، براي اين كه وقت اي از وقت نگذاريد لحظه

 خيرات و بركات هستند.

 قت مناسب آن از اسباب كاميابي استبندي هر كاري براي و تقسيم

ر علمي اسـت  نمايد، دانستن منزلت هر كا آنچه براي قدرشناسي وقت جلب توجه مي
تا وقتي مناسب برايش در نظر گرفته شود، براي اين كه بعضي از كارهاي علمي هر وقتي 

ي سريع كتاب. و بعضي از كارهاي علمـي اسـت كـه     براي آن مناسبت است، مثل مطالعه
 خاطر است. بيداري كامل و فكر روشن و آسودگيقلب و نيازمند حضور 

ذهن و نشاط قريحه و فهم دارد، اختصـاص  علمي كه حاجت به صفاي چنين كارهاي 
هايي دارد كه وقت نزول بركات و حصول نَفَحات است: مثـل سـحر و بامـداد و     به وقت

 اوقات آرام شب و هنگام فراغت قلب و در جايي كه آرامش در آن باشد.

، سـيبويه، و يكـي از عقـالي بنـي آدم     ةن احمد فراهيدي، شيخ امام النُحـا امام خليل ب

 :فرمود
و عالمـه جـاراهللا زمخشـري در     ين وقت با صفابودن ذهن انسان اسـت. سحرگاه بهتر

و در سخن يكي از علمـاء آمـده اسـت:    «ي (وضع) فرمود:  در ماده »غةاساس البال«كتاب 

ام را بكوب تا بداني موضع رأي مرا. يعني اگر رأي مـرا   وقتي كه سحر ظهور كرد درِ خانه
 بخواه. خواهي در وقت سحر رأي مرا مي

و عالمه عبدالفتاح ابوغُده فرمود: تمجيد خليل بن احمد و زمخشـري از وقـت سـحر    
فضل آن، زماني بود كه سحرگاه بهترين وقت نشاط عقلي و راحت جسمي در زندگي آن 

هاسـت   ترين وقت رادمردان بود، اما امروز اوضاع تغيير كرده و پيش مردم سحرگاه سنگين
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ذرد و صـفاي دل و جـان در سـحرگاهان و استنشـاق نسـيم      گ كه به خواب و سستي مي
 بامدادان از دست اين مردم بيرون رفته است.

فـي محاسـن الشـعر و    العمـدة  «رشيق قيرواني در كتابش  امام اديب، ابوعلي حسن بن
كند بر پشت خوابيدن براي مطالعـه اسـت،    فرمود: و از آنچه فكر را جمع مي» آدابه ونقده

گشايد، زيرا انسـان در سـحرگاه    خاطر را، مثل آغاز به كار در سحرگاه نمي اما قفل درياي
از خواب برخاسته است، و روح پراكنده نشده است و اسباب لهو و بازي در كار نيست و 
امور معيشت ذهن را به خود مشغول نساخته است. سحرگاه وقتي است كه گوييا انسان از 

ترين هوا، و نسيم سـحري نسـيمي اسـت روح     نو زنده شده است. و هواي سحري لطيف
ترين ميزان ميان شب و روز است، اما چرا اول شب مانند سـحرگاه و آخـر    افزا و درست

شب نيست؟ براي اين كه اول شب موقعي است كه تـاريكي بـر روشـنايي پيـروز شـده،      
برعكس سحر كه روشنايي سحر بر تاريكي شب پيروز شده اسـت. و اول شـب مـوقعي    

نفس انساني از كارهاي روز خسته و بيمار است و حاجـت بـه شـب دارد تـا از      است كه
 هاي روز را بزدايد. خواب راحت، خستگي

بنابراين، شايسته است كه اين اوقـات بـا صـفا و پـر بركـت بـراي حـل مشـكالت و         
 كردن مسائل پيچيده و تصحيح اشتباهات غنيمت شمرده شود. پاك

 كردن ظبيان هبرتين وقت و حمل برای حف

در جايي كه صـحبت از بهتـرين   » الفقيه والمتفقه«امام حافظ خطيب بغدادي در كتاب 
هايي است كـه   فرمايد: بدان كه براي حفظ، ساعت كردن دارد، مي وقت و محل براي حفظ

كردن دارد آن اوقـات را رعايـت بنمايـد، و بـراي      شايسته است براي كسي كه قصد حفظ
است براي كسي كه قصد حفـظ دارد در آن جاهـا باشـد.    حفظ جاهايي است كه شايسته 

كردن سحرگاه است. و بعـد از آن نيمـروز. و بعـد از آن     بنابراين، بهترين وقت براي حفظ
تر است از وقـت   بامدادن. و شب براي حفظ بهتر از روز است، و هنگام گرسنگي شايسته
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او چـه وقـت بـراي     سيري، و الزم است براي كسي كه قصد حفظ دارد بسنجد كه بـراي 
كردن بهتر است، براي اين كه بعضي از مردم هستند كـه اگـر زيـاد گرسـنه باشـند،       حفظ
توانند چيزي را از حفظ كنند. براي چنين اشخاصي مناسب است كه گرسـنگي را بـه    نمي

 غذاي سبكي رفع كنند.
بهتـر   جاهـاي پـايين   و بهترين جاها براي حفظ، جاهاي بلند است، مثل باالخانه كه از

، دور باشد سازد ميكه خاطر انسان را به خود مشغول است، نيز هر جايي كه از چيزهايي 
ز شـود از حفـظ بـا    سازد و يا بر انسان چيـره مـي   براي اين كه هرجا كه دل را مشغول مي

بر سر يك مسأله ميان خطيب بغدادي و ابونصر فارابي اخـتالف اسـت: خطيـب     دارد. مي
ظ بايد از جاهاي سبز و خرم و لب جوي آب پرهيز كرد، براي اين فرمايد كه موقع حف مي

كه روي چمن سبز و لب جوي آب و ميان كوچه در اكثر اوقـات خـالي از رفـت و آمـد     
ماند و ابونصر فارابي عادت داشت كه  شود كه انسان از حفظ باز مي نيست و نتيجه اين مي

نشست و  لي كه آب و سبزه بود مياقامتش در دمشق در محپسنديد و مدت  تنهايي را مي
خواستند از علم او استفاده كنند در آنجـا بـه    كرد و مردمي كه مي كتاب خود را تأليف مي

 آمدند. خدمتش مي
كه لـب جـوي و روي چمـن سـبز      اند: جاهايي است در حقيقت هردو درست فرموده

ي خطيـب   دههايي است كه بـه فرمـو   محل اجتماع مردم و هياهوي آنان است، چنين محل
 خورد. بغدادي به كار حفظ نمي

و جاهايي است كه لب جوي آب و بر چمن سبز محل خلوت است و اين جاهاسـت  
پرداخـت. بـه    ي دانش پژوهـان مـي   نوشت و به افاده نشست و كتاب را مي كه ابونصر مي

ي كوه خـوش نسـيم، بهتـرين جـا      ي اين داعي لب جوي آب و بر چمن سبز و قله عقيده
ي مسلمان است، او در فاراب نزديك  فالسفهفظ است. ابونصر فارابي از بزرگترين براي ح

 در دمشق وفات يافت. 339به دنيا آمد و به سال  260مرز چين به سال 
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 كردن: بودن دوری از جاهای پرهياهو به هنگام حفظ مستحب

در حقيقت از ايـن كـه بـراي دانشـجويان جاهـاي خلـوت و دور از مـردم و جـار و         
كنـد   اند، اين است كه خلوت به صفاي ذهن و حضور قلب كمك مي پسنديدهشان  نجالج

آيـد. و   و موقعي كه فكر روشن شد، صحت نظر و فهم در طلب معلومات به دسـت مـي  
هاي لطافـت اسـت و از هـر     كنند و اين ميزان در منت علما علم را از ميزان عقل طلب مي

گـردد، از ايـن رو در تحصـيل علـم      منحرف مي شود و از طريق مستقيم مشغلتي متأثر مي
خواهـد، رعايـت زمـان و مكـان را الزم      بيني و فهم قوي مي هايي كه باريك خصوصاً علم

 اند تا فهم درست حاصل شود و تصور و حكم را به درستي دريافت. دانسته
و متوفاي  319امام محدث و فقيه اديب، ابوسليمان حمد بن محمد خطابي متولد سال 

دوستش، ثعالبي آمده است، فرمود: » الدهر يتيمة«، چنانكه شرح حالش در كتاب 388ل سا
اي بـر مـن عرضـه     يابـد و مطالـب درخشـنده    موقعي كه در خلوت هستم، ذهنم صفا مي

هـا بـه گوشـم     شود كه به منزلت برق در تاريكي اسـت و مـوقعي كـه پيـاپي آواز االغ     مي
تـوانم سـخن بگـويم. از     گيرم ونمي نت زبان ميدهد كه لك رسد حالتي به من دست مي مي

ي  اش اندك است و از كماليات است و ندانسـتن آن مايـه   بين علوم، علمي است كه فايده
تـر اسـت؛ چنـين علمـي شايسـته       نقص نيست، نفع آن اندك است و حاجت به آن اندك

دن از شـ  نيست وقت گرانبها را در تحصيل آن از دست داد، براي اين كه مشغول مفضـول 
 دارد. رسيدن به فاضل و افضل باز مي

همچنين فرموده است: و هرگاه به طلب علم مشغول شدي، بدان كـه علـم بـار اسـت     
بـردن دارد، دل   كني، و موقعي كه دانستي آن بـاال و پـايين   پس بنگر كه چه چيز را بار مي

 .خود را مشغول علمي بساز كه بهتر است
قل ذهن قوي و وقـت گرانبهـاي خـود را صـرف     بنابراين، سزاوار است كه شخص عا

دو جهـان را  علمي بسازد كه بهتر است. تا از آن علمِ بهتر زندگي بهتر بيابـد و نيكبختـي   
 براي خود ذخيره نمايد.
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 خوب است كه انسان وقتی احساس خستگی و مالل نمود خود را فريب دهد:

هالل عسكري آمده است كه: تأليف عالمه ابو 66: 1» الحثُّ علي طلب العلم«در كتاب 
ابوالقاسم، عبيداهللا بن محمد اسدي معتزلي، اديب نحوي عروضي، معروف بـه ابـن جـرو    

فرمود: شايسته است كه انسان درس اخبـار و اشـعار را بـراي وقـت      387موصلي متوفي 
 خستگي به تأخير بيندازد.

عـروف بـه ابـن    همداني بغدادي، اديـب نحـوي، لغـويي، م   و ابوالفتح محمد بن جعفر 
المراغي فرمود: شايسته است كه انسان در درس خود را بفريبـد. انتهـي: سـخن ابـوهالل     

 عسكري به پايان رسيد.
عالمه عبدالفتاح ابوغده فرمود: قصد ابن المرغي از اين كـه شايسـته اسـت انسـان در     
درس خود را بفريبد، اين است كه اگر در درسي سسـتي و خسـتگي دچـار انسـان شـد،      

و نشـاط  نكند و از خواندن باز نماند، بلكه به خود بگويد كه خسـته نيسـتم   س را رها در
ام، بهتر است درسم را ادامه بدهم تا از ديگران عقب نيفتم. بـه ايـن    خود را از دست نداده

 نفس اثري عجيب دارد.طريق نشاط خود را باز يابد، اصوالً تلقين 

 راند: اب و سستی را میبرد و خو عواملی كه خستگی را از بني می

پـذير   ي اين عوامـل امكـان   درمان ملولي و خستگي و راندن خواب و سستي به وسيله
زدن، شسـتن   شستن، قـدم  است: جويدن آدامس، رفتن به فضاي آزاد، تغييردادن محل، بدن

 ها هرچه كه خستگي و سستي را رفع كند. ي كتاب ديگر و نظير آن سر و صورت، مطالعه
يابد و هر نشـاطي كليـدي دارد كـه بـر افـراد       ر جسمي به نوعي صالح ميمعموالً سه

 ماند. حريص بر علم و دانش پنهان نمي

مّ و مقدم الزم است رعايت مُّ فاألهَ هم بر غري مهم: كردن اصل األهَ  داشتن مُ

فرمود: علم مانند درياست، يعني آيا ممكن است دريـا   /امام حافظ خطيب بغدادي 
هايي است  توان به پيمانه تمام كرد. و علم مانند معدن ك كرد؟ دريا را نميرا به پيمانه خش
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تر) مشغول دار و آنچـه اهميتـي    كه حاصل آن پايان ندارد. بنابراين، خود را به األهم (مهم
ندارد به آن مشغول مشو و كسي كه غير مهم را دنبال كرد، خود را از مهم محروم ساخته 

 آخر رسيد.است. انتهي: سخن خطيب به 
ي خطيب بغدادي همان است كه عباس بن حسـن علـوي بـه آن اشـاره      و اين فرموده

شـرح حـال او را آورد و نصـيحت او را كـه از      126: 12فرمود: خطيب در تاريخ بغـداد  
هاست ياد نمود و آن نصيحت اين است: بدان كه رأي تـو آن وسـعت را    بهترين نصيحت

اين، راي خود را آماده ساز براي آنچه مهم است. و مـال  ندارد كه به همه چيز برسد. بنابر
ي مردم برساني. بنابراين، مال خود را اختصاص بـده   تواند باشد كه به همه تو آن قدر نمي

ي عوام برسـد. بنـابراين،    تواند كه به همه نميبه كساني كه اهل حق هستند و بزرگواريت 
ي  تواننـد بـه همـه    و روزت نمـي  خود را به اهل فضل اختصاص بده. و شـب بزرگواري 

هايت برسند. بنابراين، وقت خود را به خوبي قسمت كن ميان وقتي كه بايد به كار  حاجت
مشغول شوي و وقتي كه بايد راحت خود را دريابي. براي اين كه اگر رأي خود را در غير 

جو در اي. و ايـن روش ماننـد ايـن اسـت كـه دانشـ       مهم به كار ببري، مهم را خوار داشته
هاي درسي خـود را كنـار بگـذارد و بـه خوانـدن       روزهايي كه امتحان در پيش دارد كتاب

شـود و زحمـت    جنگ رستم و اسفنديار بپردازد كه در اين صورت در امتحان موفق نمـي 
تـر اسـت پرداخـت و در     از اين روي هميشه بايد به آنچه مهـم  رود. اش برباد مي ساله يك

 شدن براي امتحان پرداخت تا موفق شد. رسي و آمادههاي د وقت امتحان به كتاب
و اگر وقتت را در شب و روز در كاري كه به آن نيازي نداري بـه كـار ببـري، وقتـي     

 افتي. براي رفع نيازت به وقت نياز داري، به خواري مي
بود در بيان ارزش وقت نزد آن دانشمندان برجسته و هايي كه ياد شد همه اشاراتي  اين

ايان حجسته، كساني كه با ياد كرد ايشان از يادكردن بسياري از دانشمندان ديگـر  آن پيشو
ي افتخـار   ي افتخـار اسـالم و بلكـه مايـه     شـان مايـه   و در حقيقت همهنظر كرديم.  صرف

گـذاري فرمـود.    انسانيت بودند؛ آنان مردمي بودند كه خـداي عزوجـل فخرشـان را پايـه    
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افتخاري نيست؛ و هرچند كسي داراي فخري عظيم باشـد   بنابراين، باالتر از افتخار ايشان
 رسد. به افتخار ايشان نمي

ي بزرگوار، آنچه را كه شنيدي و خواندي شـگفت مـدان؛    روي اين اصل، اي خواننده
وقتي كه خواندي فالني بيش از صد كتاب تأليف نمود و با تأليفات در هر علمي بهتـرين  

ان وقت خود را حفظ كردند و نگذاشتند غفلت باعـث  بهره و حظّ را يافته است، زيرا ايش
شان گردد؛ لحظه و دقيقه و ساعت همه را در راه علم نـافع و مهـم بـه     از ميان رفتن وقت

 كار بردند. و بدين سبب آن همه افتخار را به دست آوردند.

يادكردن گروهي از دانشمندان كه پنجاه تأليف تا صد تأليف يا 
 بيشتر داشتند

عقد اجلوهر « كتابي نوشته است به نام: 1352يل العظم دمشقي متوفي به سال استاد جم

در اين كتاب اشخاص بسياري يـاد نمـوده    ».فـأكثر فامئةفی تراجم من هلم خسمون تصنيفاً 

 است كه به بسياري تأليفات و مصنفات مشهورند؛ از قبيل:
ن القَيم، غزالي، ابن حجـر  ابن جرير طبري، ابن الجوزي، نووي، ابن سينا، ابن تيميه، اب

العيني، سيوطي، علي القاري، مناوي، عبـدالغني نابلسـي و عبـدالحي    الدين  عسقالني، بدر
لكنوي. و افرادي ديگر از كساني كه تأليف هريك از ايشان از يك صد كتاب يا از پنجـاه  

 كتاب بيشتر است.
اه شـدي، همتـت   وقتي كه بر شرح حال هريك از آن دانشمندان فاضل و مشـهور آگـ  

و  شود تا بكوشي و خودت را به ايشان برساني، اگـر داراي همـت بلنـد هسـتي     باعث مي
و از جهان نروي مگر موقعي كه از دسترنج خـود سـي    داني، قدر عمر و وقت خود را مي

ويزيـد اهللا يف اخللـق مـا يشـاء. «كتاب يا چهل كتاب يا پنجاه كتاب به يادگار گذاشته باشي. 

و خدا زيادي فرمايد در مخلوقاتش آنچه را كه «؛ »ته من يشاء واهللا واسع علـيموخيتص برمح
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خـدا  فضـل  دهد به رحمتش هر كـه را بخواهـد و    بخواهد. و خداي متعال اختصاص مي
 ».پهناور است و بسيار داناست به همه چيز

 كنند يابي و استفاده از آن كمك مي بيان چيزهايي كه بر وقت

آوردنش از قديم در وصف طـالبي كـه آمـادگي تحصـيل      دستبراي حفظ وقت و به  
شدنش هست، گفته شده كه بايد شتاب نوشتن و شتاب خوانـدن و    علم دارد و اميد نابغه

 رفتن را داشته باشد. شتاب راه
در شـرح حـال حـافظ شـيخ     » طبقات الحنابله«حافظ ابن رجب حنبلي در ذيل كتاب 

 481اجه عبداهللا انصـاري حنبلـي كـه متوفـاي سـال      االسالم ابن ابي اسماعيل هرَوي، خو
هجري است، آورده است كه حافظ محمد بن طـاهر مقدسـي فرمـود كـه از ابواسـماعيل      

و رسيـع  بـةرسيع الكتافرمود: محدث واجب است كه سريع المشي،  انصاري شنيدم كه مي

نده باشـد.  باشد، يعني عالم به حديث بايد شتاب نويس شتاب خوان شتاب راه رو ةالقراء

رفتن طالب براي اين است كه در اندك زماني بتواند به شـيوخ و اسـتادان علـم     شتاب راه
حديث برسد. و شتاب نوشتن و شتاب خواندنش براي اين اسـت كـه وقـت را مختصـر     
نمايد و حفظ وقت نمايـد بـراي كارهـاي ديگـر و بـراي زيـادكردن علـم خـود. و ايـن          

نمـودن از شـيوخ و    گرفتن از علـم و اسـتفاده   يادت توشههايي كه ياد شد يقيناً به ز وصف
 كند. علماء در مدت كمتري از وقت و عمر كمك مي

ام و آن اين كه سريع األكـل   ها افزوده فرمايد: من وصف چهارمي را بر آن عبدالفتاح مي
خوراك باشد، زيرا اگر خوردن خوراك را طول بدهيد، آن وقت اندوخته را  باشد، يعني كم

رفتن به دسـت آورده اسـت بـا طـول دادن در وقـت       ز شتاب خواندن و نوشتن و راهكه ا
ي داعـي وصـف    دهـد. و بنـده   خوردن و پرخوري و بيرون دادنش از دسـت مـي   خوراك

خواب باشد و زود از خواب بيدار شود. بنابراين،  ام و آن اين كه كم ها افزوده پنجمي بر آن
خوراك باشد و  شتاب بنويسد، شتاب بخواند، كم طالب علم حديث، بايد شتاب راه برود،



 ارزش وقت نزد علماي اسالمي   120

خواب باشد تا بتواند به خوبي استفاده از وقت نمايد و به خـوبي از نصـيحت بزرگـان     كم
» صالشِّفا بتعريف حقوق المصـطفي  «در كتاب  /الكي ـپيروي نمايد. قاضي عياض م

تخـار بـه   از باب دوم فرموده اسـت: هميشـه عـرب و حكيمـان اف    در فصل هفتم  109: 1
انـد، زيـرا    كـرده  اند و نكوهش پرخوري و پرخوابي مـي  نموده خوراكي مي خوابي و كم كم

شـدن از   شـدن بـدن و محـروم    پرخوري دليل حرص و كودني و باعث بيماري و سـنگين 
خـوراكي دليـل قناعـت و خـودداري و      نشاط و چابكي و كارآمدي است. آن چنانكه كـم 

شي است، زيرا پرخوري به آشاميدن آب زياد منجر سبب تندرستي و صفاي باطن و تيزهو
انجامد. و چه فايده دارد  شود و پرخوري و پرآشاميدن به خواب سنگين و پرخوابي مي مي

هاي  عمري كه به پرخوري و پرخوابي و رفت و آمد زياد به مستراح بگذرد. و در حكمت
رود و  ر بـه خـواب مـي   عزيزم! وقتي كه معده پر شد، فكلقمان حكيم آمده است: اي پسر 

 ماند. شود و اعضاي بدن از عبادت خدا باز مي حكمت گنگ مي
آيد. سحنون فرمود: علم  خوري، شب بيداري به دست مي سفيان ثوري فرمود: به اندك

فرمـود: شـما را    خورد تا سير شـود. سـيدنا عمـر     آيد براي كسي كه مي به صالح نمي
ي سستي از نماز و باعث فسـاد   ه پرخوري وسيلهدارم از پرخوري، براي اين ك برحذر مي

روي كه آن از اسـراف بـه دور اسـت و     جسم و رساننده به بيماري است. بر شما باد ميانه
شـود مگـر    شود و انسان هالك نمـي  باعث صحت بدن و بيشتر نيروگرفتن در عبادت مي

 اش را بر دين ترجيح داد. وقتي كه شهوت و خواسته

 ک و خواب و اسرتاحتش به قدر رضورت باشد:طالب علم بايد خورا

فرمود: سزاوار است كـه طالـب   » مجموع«ي گرانقدر كتاب عظيم  امام نووي: در مقدمه
علم حريص بر تعلم و فراگرفتن علم باشـد و در همـه اوقـات: شـب و روز، در سـفر و      

ر حضر بر فراگرفتن علم مواظب باشد و وقت خود را صرف غير علم نكند، مگـر بـه قـد   
ها نمايـد كـه نـاگزير از آن     ضرورت. و براي خوراك و خواب مقداري از وقت صرف آن
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ها از  باشد. و براي استراحت به قدري كه مالل و خستگي را از خود دور كند و مانند اين
توانست مثل خود امام نووي هميشـه روزه باشـد و    هرچه كه از ضروريات است، اگر مي

اندك و روز و شبي ربع ساعت نشسته بخوابـد، خـوب    يك بار خوراك بخورد و آن هم
 بود؛ اما افسوس كه اين روش كار همه كس نيست.

 كنم: توانم از وقت خوراكم كم می ابوالوفا، ابن عقيل فرمود تا می

منتهـاي  فرمـود:   او مـي پيشتر در شرح حال امام ابوالوفا ابن عقيـل حنبلـي گفتـيم كـه     
تا جايي كه كاك نرم شده را با آب بلعيدن بـر  مايم، كوشش دارم تا وقت خوراكم را كم ن

دهم، زيرا ميان ايـن دو تفـاوت جويـدن اسـت و تـا وقـت بـراي         خوردن نان ترجيح مي
خوردن شوم نوشتن آن  مشغول نانام بيشتر شود يا فايده را بنويسم كه اگر مشغول  مطالعه

ل، نـزد عقـالء بـه اجمـاع     ترين تحصي رود، و در حقيقت با شكوه فايده از دستم بيرون مي
علماء وقت است. و همين وقت غنيمتي است كه بايد فرصت آن را به دست آورد، بـراي  

ي: گفتار ابن عقيل به پايـان  اين كه تكاليف زندگي بسيار است و وقت زودگذر است. انته
 رسيد.

ي آنچـه طالـب علـم بـراي بـه       دو بيت شعر از امام جالل الدين سيوطي است در باره
 آوردن وقت نياز دارد. دست

اشاره فرمود به نياز طالب علم  /پس از آن ديدم كه امام حافظ جالل الدين سيوطي 
آوردن وقـت. و اشـاره    رفتن و نوشتن بـراي بـه دسـت    خوردن، راه به شتابيدن در خوراك
 فرمود به اين دو بيت:

 حـــــــــــــدثنا شـــــــــــــيخنا الكنـــــــــــــاين

ــــــــــالث ــــــــــم يف ث ــــــــــا العل  أرسع أخ
 

ــــــــةيــــــــهِ صــــــــاحبِ اخلِ عــــــــن أبِ    طَاب

ـــــــــــة ـــــــــــى والكتاب ـــــــــــل واملش  األك
 

بـه مـا    /بدرالدين احمد بن ابراهيم كناني مصري حنبلـي   ةشيخ ما امام قاضي القضا

خبر داد از پدرش كه خطيب بود و فرمود: بشتاب اي برادر علم (اي طالب علـم) در سـه   
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 رفتن و نوشتن. خوردن و راه چيز: در خوراك

 گردد: نمی آنچه از وقت فوت شد بر

ي خاليق دست بـه دسـت هـم بدهنـد كـه ديـروز را        روز كه گذشته است اگر همهدي
برگردانند محال است كه بتوانند. بنابراين، اي برادر دانا و اي تيزهوش با فهم خردمند، تو 

داري و نگذاري كه وقت را بـدون  خودت نگه كنم كه وقت خودت را براي  را تشويق مي
شـود   ماني كه در آن هستي زودگذر است، نه تازه ميفايده از دست بدهي، براي اين كه ز

 گردد. شاعر گفت: و نه بر مي

ــــــل غيــــــبٌ   مــــــا مىضــــــ فــــــات واملؤمَّ
 

تـــــي أنـــــت فيهـــــا   ولـــــك الســـــاعة الَّ
 

 :عليه الرمحةتفسير آن به قول سعدي 
 سعديا دي رفت و فردا همچنـان معلـوم نيسـت   

 

 در ميان اين و آن فرصت شمار امروز را 
 

كه رفته است، اما حساب خوب و بد واقع در آن از بين نرفته و  ديروز صحيح است
حساب ديروز به جاي خود باقي و در دفتر اعمال انسان ثبت و ثواب و كيفر آن برقرار 

خورد انواع  است. مسكين آدمي با اين همه غرور و غفلت در مقابل دو لقمه ناني كه مي

 ﴿بايد داشته باشد: حساب                ﴾  :هيچ « ]18[ق

هر نظري  .»سخني را بر زبان نمي آورد، مگر اينكه نزدش مراقبي حاضر (وآمادة نوشتن) است
دارد، هر قصدي كه بر آن  شنود، قدمي كه بر مي آنچه به گوش مي نگرد، كه به چشم مي

ظر او به سوي حالل است يا حرام، گيرد، همه در حساب اعمال آدمي است. ن تصميم مي
دارد به سوي خير است يا شر، قصدي كه  شنود خوب است يا بد، قدمي كه برمي ميآنچه 

ي  كند و تصميم انجام آن را دارد اگر بتواند، آيا قصد خير است يا قصد شر؟ همه مي
ه گيريم و چشم ب ميها مورد حساب است. افسوس از غفلت ما كه وقت را به هيچ  اين

داند كه چقدر  رسد و آن وقت خدا مي هم نزده موقع رحيل از دارالفنا الي دارالقرار مي
آوردن زمان و  خوريم و ليكن بدون فايده. بنابراين، بر به دست افسوس و حسرت مي
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كردن خودت و كردارهايت و اوقاتت حريص باش. اين  ي منظم استفاده از آن به وسيله
كننده، مستمع باشي يا  اشي يا متعلم، مؤلف باشي يا مطالعهنظم مورد لزوم است: معلم ب

شان را غنيمت  اي كه وقت قاري، تالي قرآن باشي يا عابد. به خود ستم نكن به گونه
ات را برباد دهي و غابن و مغبون باشي و عمرت را ضايع  زندگيهاي  نشمري و ساعت

آوردن فضايل رغبتي  دست كرده باشي. روي دلت به سوي استراحت راغب باشد و در به
 نداشته باش.

 اش پشيامنی است: و تن آسايی نتيجهسستی رفيق بدی است و آسايش 

آميزي كه به فرزندش نوشـت و   ي نصيحت در نامه /امام مربي، ابوالفَرَج بن جوزي 

 ناميد، چنين فرمود:» الولد حةنصيالكبد فی  ةتفْ لَ «نام آن نوشته را 

آسـايي باعـث    ها چه بد رفيقي است. و آسايش و تن يلتآوردن فض سستي در به دست
كه بر هر لذتي چيره آيد. بنابراين، آگاه باش و براي سـعادتت  اي  پشيماني است، پشيماني

و بكوش براي رسـيدن بـه   كاري اظهار پشيماني كن.  تالش كن و برآنچه گذشت از كوتاه
ات را آبياري  دارد. و شاخهكامالن مادامي كه وقت كوشش براي رسيدن به كامالن وجود 

باقي است. و به ياد بياورد ساعتي از وقتـت  كن، مادامي كه خشك نشده و در آن رطوبتي 
كه ضايع شد. و همين كافي است كه اندرزي باشد، براي اين كـه لـذت سسـتي در آن از    

اي  بين رفت و مرتبت فضايل از دست رفت. در حالي كه اگر وقت ضايع نشده بود، مرتبه
نمايد و موقعي كه  كاري مي ها در بعضي اوقات كوته ز فضايل به دست آمده بود. و همتا

دهد. و هر همتي كه ايستاد پستي خود را نشان داد، براي  تشويق شد به سير خود ادامه مي
 اين كه همت عالي به پستي خوشنود نخواهد شد.

همـت   و آن پسـت آيـد   همت باشد در صدد علو و رفعت خود برمي هر كسي كه عالي
 شود. است كه به پستي راضي مي
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 ي شرف و بزرگواري آن است: باال رفتن نفس به سوي فضايل نشانه
هاي مقصود مجتهدان است.  و از نَفس بخواه تا راه فضايل را در پيش گيرد. و اين منت

 داند و شخصي آن را ميلي در دنيا مي فضايل هم تفاوت دارد، شخصي آن را در زهد و بي
داند و در حقيقت فضايلي كه كاملنـد از جمـع بـين علـم و      شدن به عبادت مي در مشغول

آيند. و وقتي كه علم و عمل هردو حاصل شدند، صاحب علـم و عمـل    عمل به دست مي
رسانند. و غايت مقصود همين است كه علم و عمل باهم به دسـت   را به باالترين مقام مي

شود. بنابراين، شايسته است  هاي بزرگ فراهم مي منزلت ي عزم و تصميم اندازهآيند. و به 
كه همتت به سوي كمال باال رود. مردمي در زهد ايستادند كه زهد خودش مقصود است. 
و مردمي مشغول علم شدند و ندانستند كه علم براي عمل است. و نادر هستند مردمي كه 

 ميان علم كامل و عمل كامل جمع نمايند.
ي مطلـوب خـود    شود مراد مقصود است، و نه هر طالبي يابنده ن ميو نه هرچه قصد آ

رساند. و نه هرچه دل خـواه انسـان    است. و نه هركسي كه كاري را آغاز نمود به آخر مي
 آيد. و چنانكه ابوالطيب متنبي گفت: است به دست مي

 ومــــــا كــــــل هــــــاو للجميــــــل بفاعــــــل
 

 وال كــــــــل فعــــــــال لــــــــه بمــــــــتمم 
 

شـود، و نـه    است براي حصول آن دست بـه كـار مـي   بي نه هركسي كه هوا خواه خو
 .رساند كند آن را به اتمام مي هركسي كه كاري را آغاز مي

كردن است. و هركس در كاري كه براي آن آفريـده شـده    ي بنده كوشش و لكن وظيفه
 شود. پايان سخن ابن الجوزي با اندك تصرف. است موفق مي

 كند: ن وقت كمک میشمرد غنيمت بر كاری كهترين  بيان مهم

نمودن اعمال است و دوري  نمايد بر اغتنام وقت، منظم در واقع چيزي كه مساعدت مي
كردن از هرچيز كه بيهوده است و همنشـيني   هايي كه از خير خالي است و ترك از مجلس

شـان   اي از وقـت  گذارند دقيقه و بيدار هستند و نميبا مردمي كه اهل كوشش و تيزهوش 
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ي روزگار خود بودنـد و شـرح    گذرد و نيز خواندن سيرت دانشمنداني كه يگانهفايده ب بي
دهنده است، مانند دانشمنداني كه در اين كتـاب شـرح حالشـان گذشـت. و      حالشان تكان

ي  گـرفتن از وقـت در خـدمات ارزنـده     شناسي براي نتيجه بردن از شيريني قدر وقت لذت
افزودن معلومات و پاكسازي و تحقيق در  ي كتاب و شدن در خوشي مطالعه علمي. و غرق

سـازند،   معلومات، براي اين كه اين گونه مسايل هستند كه تو را آشنا به ارزش وقـت مـي  
انگيزانند تا هميشه در صدد حفظ وقت و نگهـداري   شناسي را در وجودت برمي قدر وقت

 آن و به كار گرفتن وقت در اعمال صالح برآيي.

 عمر و زندگي وقت يعني حيات، وقت يعني

فرمود: كسي كه حق وقت را شناخت زندگي را  / البنااستاد ناصح درستكار، حسن 
شاعر، فقيه و اديب يمينـي متـوفي    /يافته است، براي اين كه وقت حيات است. عماره 

آن را آورده و معنـاي  » وفيات األعيان«اي دارد كه قاضي ابن خلقكان در  قصيده 569سال 
 است: ابياتي از آن چنين
 كردن عمر در غير واجب. ات عمر تو باشد، بپرهيز از مصرف هرگاه سرمايه

ها را به سـوي مـا    اي است كه لشكر آن شگفتي و ميان رفتن شب و آمدن صبح معركه
 آورد. مي

 فرمود: /و شاعر اديب احمد شوقي 
ري ها، كا ها و ثانيه گويد: زندگي عبارت است از دقيقه قلب در حركاتش به شخص مي

ات باال گيرد، براي اين كه ماندن نام نيـك آدمـي، عمـر     كن كه بعد از وفاتت اسم و آوازه
 دوم اوست.

 دخرت سريين خواهر حممد بن سريين فرمود: وقت كار، ايام جوانی است: هحفص

عمر حقيقي انسان كه در آن فعاليت دارد در سن جواني است، براي ايـن كـه جـواني    
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ست، همان گونه كـه جـواني ايـام بخشـش و توليـد اسـت. در       زمان كار و تحصيل علم ا
فكر و بدن هردو فراهم است. و همت در جواني عالي اسـت و بيمـاري و   جواني نيروي 

بنـت   حفصـة تـابعي جليـل،   موانع زندگي به سبب اندكي متعلقات به دور از آدمي است. 
تا وقتي كه جوان هستيد، برداري كنيد  فرمود: اي گروه جوانان، از وجودتان بهره سيرين مي

 را نديدم، مگر در ايام جواني.براي اين كه عمل و كار 

بن سيرين يكي از زنان بلندنامي اسـت  ، خواهر گرامي امام محمد سيريندختر  حفصه
اي وافر داشت؛ در صالح و تقوي معـروف اسـت و    كه تابعي بود و از فقه و حديث بهره

در عمر  101هجري به دنيا آمد و به سال  11، به سال ي او از لحاظ اعتبار سنَد است گفته

: 4ابن الجـوزي  » ةالصفو صفة«وفات يافت. رحمه اهللا تعالي. شرح حال او در نود سالگي 
 آمده است. 409: 13ابن حجر » تهذيب التهذيب«و  24

سزاوار است «فرموده است:  69: 1المجموع: «ي كتاب عظيم خود  امام نووي در مقدمه
انشجو كه تحصيل علم را در وقت فراغت غنيمـت بشـمارد، و در وقـت نشـاط و     براي د

جواني و نيرومندي بدن و آسودگي خاطر منتهاي كوشش خود را در فراگيري علم به كار 
چـه بسـيار   ». گيرد، پيش از اين كه عوارض سستي پديد آيد و انسان نتوانـد كـاري كنـد   

دهند و در پيـري زانـوي غـم بـه بغـل       يهستند كساني كه جواني و فراغت را از دست م
ريزند. اما چه سود كه گذشته بر  گيرند و بر گذشته كه به ناداني گذشته است اشك مي مي

 گردد. نمي

 دهم كه در آستينم بود و افتاد: امام امحد فرمود: شباب و جوانی را به چيزی شباهت می

كني كه عمر بـه شـتاب    يگذرد. و چه بسيار كه فراموش م عمر طوالني روز به روز مي
ماند. و واقعيت غير  كني كه زمان دراز مي گردد، و گمان مي گذرد و آنچه گذشت برنمي مي

 از اين است.
امام احمد فرمود: جواني را شباهت به چيزي ندادم، مگر به چيزي كه در آستينم بود و 
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 سال عمر كرد. 77افتاد. اين در حالي بود كه 
اند بازهم مدت ماندنش اندك اسـت. و عمـر اگرچـه طـوالني     بنابراين، جواني اگر بم

 باشد كوتاه است، خدا بيامرزد شاعري كه اين ابيات را گفت:

 أذان املــــــــرء حــــــــني الطفــــــــل يــــــــأيت

ــــــــــــــري ــــــــــــــاة يس ــــــــــــــل أن حمي  دلي
 

ــــــــــامت  ــــــــــأخري الصــــــــــالة إىل امل  وت

ــــــــــني األذان إىل الصــــــــــالة  كــــــــــام ب
 

و به تأخيرانـداختن نمـاز    آيد شخص در گوش شيرخوار وقتي كه به دنيا مي گفتن اذان
اش انـدك اسـت. مثـل     جنازه بر او اين كه بميرد، دليل بر اين اسـت كـه عمـر و زنـدگي    

 ي ميان اذان و نماز. فاصله
 شاعر ديگري گفت:

ـــــه ـــــى و وفات ـــــيالد الفت ـــــني م ـــــا ب  وم

 يـألن الــــذي يــــأيت شــــبيه الــــذي مضــــ
 

ـــــر  مُ  إذا نصـــــح األقـــــوام أنفســـــهم عُ

 ومــــا هــــو إال وقتــــك الضــــيق النــــزر
 

و ميان تولد شخص و وفات او، اگر مردمان نصيحت خود بنمايند عمري نيست، زيـرا  
آيد شبيه كسي است كه رفته است، و عمر نيست، مگر همان وقت تنگ اندك  كسي كه مي

 تو.

 آموزان كسالت عقلی شيوع دارد: امروزه ميان دانش

قلـي شـيوع   آمـوزان كسـالت ع   ميان دانش ث افسوس و تأسف اين است كه امروزباع
دارد، بدين صورت كه همه طالب راحتي و خوشي هستند و جديت و مداومت بـر درس  

هـاي   خواهند. روي اين اصل، خوشي و انواع كارهاي بيهوده نزد آنان يكي از خواسته نمي
شود. خوشي گـردش و انـواع لبـاس و خوشـي خـوراك و خـواب        زندگي محسوب مي

و وقتـي بـراي درس و تحصـيل ندارنـد. و      ي اساسي آنـان شـده اسـت.    طوالني خواسته
حالشان شباهت حال كسي است كه احمد بن فارس لغـوي در ايـن دو بيـت حـال او را     

 گفته است:
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 إذا كــــــــان يــــــــؤذك حــــــــرّ املصــــــــيف

ـــــــع ـــــــان الربي ـــــــن زم ـــــــك حس  ويلهي
 

 ويـــــــبس اخلريـــــــف وبـــــــرد الشـــــــتاء 

 م قـــــــل يل متـــــــى؟!لـــــــفأخـــــــذك للع
 

آزارد و خـوبي هـواي    تان تو را مـي اگر گرماي تابستان و خشكي پائيز و سرماي زمس
 گيري؟ دارد، پس بگو چه وقت علم را فرا مي بهار تو را به خود مشغول مي

يعني آن كسي كه طالب علم است و شوق فراگرفتن علم او را از همه چيز جدا ساخته 
ترسد و نه از سرماي زمستان  ترسد و نه از خشكي پاييز مي است، نه از گرماي تابستان مي

سـازد، او طالـب علـم اسـت و      لرزد و نه خوبي هواي بهار او را به خود مشـغول مـي   مي
 شدن در علم است برسد. ي خود كه نابغه دارد تا به خواسته هميشه در راه علم گام برمي

 ی آلوسی مفرس، و حرص شديد او بر درس و علم: آلوسی پرسزاده

آلوسـي مفسـر، او مـردي     ي محمـود  عالمه ابوالمعالي محمود شكري آلوسي پسرزاده
در بغداد وفات يافت. امتياز او اين بود كه بر وقت خود خيلي  1342اديب بود و در سال 

ي گرمـاي تابسـتان و نـه     داشت، نه چِلّـه  حريص بود و هيچ چيز او را از درسش باز نمي
افتاد كـه اگـر يكـي از شـاگردانش از درس      ي سرماي زمستان. و چه بسيار اتفاق مي چله

 شد. شد، در معرض انتقاد و درشتي سخن او واقع مي يب ميغا
كننـده بـود و بـاد     گويد: روزي كه بسـيار ناراحـت   ميآموز او شيخ بهجت اثري  دانش

هـا باعـث شـد كـه آن روز غايـب شـوم و فكـر         سخت و باران شديد و گل بسيار كوچه
ن روز كـه بـه   كردم در چنان روزي شيخ براي درس به مدرسه آمده باشـد، فـرداي آ   نمي

خيـري   وال خري فيمن عاقه احلرُّ والـربد:فرمايد:  مدرسه رفتم، ديدم كه با لحن خشمناك مي

 نيست در كسي كه گرما و سرما باعث غيبت او شود.
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 شود: تر می تر و ناتوان انسان در بزرگسالی از سن جوانی و كودكی مشغول

اي آينـده، فراغـت بيشـتري    آيد كه روزهـ  گاه است كه اين خيال براي بعضي پيش مي
هـا فـراهم    و گرفتـاري آيد و زمانه در آينده وقتي بهتر و به دور از مشاغل  برايش پيش مي

 گويم: سازد، اما من به شما مي مي
تـر و   شود، مسؤوليت و تعلقاتت بيشتر و اوقاتت تنگ سن و سالت بيشتر ميهر چقدر 

تـر و   تر و جسم در پيري ناتوان ي تنگشود، براي اين كه وقت در پير ات كمتر مي توانايي
شـود.   تـر مـي   تندرستي و نشاطت در آن كمتر است. و واجبات و مشاغل بيشتر و سـخت 

هاي عمر را گرامي بدار و كار امروز را به فردا ميفكن كـه فـردا را كـاري     ساعتبنابراين، 
كند  را پر مي تواند خالي باشد، اگر چيزي در آن نباشد هوا آن ديگر است. هيچ ظرفي نمي

 و هر زماني پر از مشاغل و كارها و اتفاقات ناگهاني است.
هـايي اسـت كـه     حاجـت «شريف محدث عباسي وصيت كرد كه روي قبر او بنويسد: 
و هايي است كه مرد و هزار  انجام نگرفت و آرزوهايي است كه حاصل نشده است و جان

 ».يك حسرت با خود برد
 دماني اندك است و روزهاي نابساماني بسيار است.فرمايد: روزهاي شا عالمي مي

ك زمن ساءتك أزمـان:فرمايد:  ميابوالفتح بستي  َّ اگر روزي تو را خوشوقت كـرد   إن رسَ

 روزها تو را بدحال نمايد.
 و ديگري گفت:

 عزا را امام گيتي نيست اندر ياد عروس بي
 

 ارزد زحق مگذر كه آن شادي به ايـن شـيون نمـي    
 

 گويد: ميء در ابيات زير چنين يكي از علما

ـــــــه  يقولـــــــون إن الـــــــدهر يومـــــــان كلّ

 رةـومـــــا صـــــدقوا والـــــدهر يـــــوم مســـــ
 

ـــــــ  ـــــــوم مس ـــــــارهـفي ـــــــوم مك ات وي  رّ

 وأيــــــــام مكــــــــروه كثــــــــري البدائــــــــة
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هـا. راسـت    هاسـت و روزي نابسـاماني   گويند: زمانه دو روز است: روزي شـادماني  مي
آمـدهاي نـاگوار بسـيار     پيش اند، زمانه يك روز خوشي است و روزهاي ناخوشي و نگفته
 است.

از اين نوع گفتار زياد است و هيچ كدام واقعي نيست. براي اين كه هـركس خـوش و   
ناخوش او در وجود خود اوست. مالحظه بفرماييد: كسي كه عينك سياه بر چشـم نهـاده   

ي چيـز را تلـخ    ي همـه  بيند. كسي كه صفراء بر او غالـب شـده مـزه    چيز را سياه ميهمه 
يند، در صورتي كه نه همه چيز سياه است و نه همه چيز تلخ است. اشـخاص بـدبين   ب مي

بيننـد. يقينـاً شـما     بينند. و اشخاص خوشبين همـه چيـز را خـوب مـي     همه چيز را بد مي
اي بروند، يكي مهندس، يكي نجار، يكي آهنگر، يكـي   دانيد كه اگر ده شخص به خانه مي

ساز، يكي دانشمند،  ساز، يكي رنگ زن، يكي خانه فروش، يكي مبل ساز، يكي پارچه شيشه
شوند، هركدام نظر بـه كـار مربـوط بـه خـود       باز، وقتي كه به آن خانه داخل مي يكي حقه

كنـد.   اي صحبت مي گويد. نجار از درهاي تخته ي خانه سخن مي كند. مهندس از نقشه مي
اي تعريف يـا انتقـاد    شيشهساز از درهاي  كند، شيشه آهنگر از قفل و كليد آهني تمجيد مي

سـاز از ميـز و    جويي دارد، مبـل  ها تعريف يا عيب ي پرده فروش از پارچه نمايد، پارچه مي
سـاز از   صندلي و گُل ميز صحبت دارد. رنگ زن به رنگ خانه چشم دوخته اسـت، خانـه  

هايي كه در قفسـه اسـت    ها سخن دارد، دانشمند از كتاب طول و عرض اتاق و تناسب آن
 خواهد نيرنگي به كار ببرد و هنر خود را نشان دهد. الحاصل: باز مي نمايد. حقُه سي ميبرر

 ايــن جهــان كــوه اســت و فعــل مــا نــدا
 

ــي  ــاز م ــا صــدي  ب ــه ســوي م ــردد ب  گ
 

يابيم، ما همه نقـش   كنيم، ما همه جزاي كار خود را مي ي خود را درو مي ما همه كشته
 بينيم. خود را در آب مي

اش  اش خـوبي، همـه   بسيار مهربان سـاخته و پرداختـه اسـت، همـه    جهاني كه خداي 
اش كشتزار آخرت است تا چـه كسـي چـه بكـارد. مـا       نمايي، همه اش قدرت زيبايي، همه
دانيم، اگـر ده   گيريم و هنر ديگران را عيب مي ايم كه خطاي خود را ناديده مي عادت كرده
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ي خـود   ر يك دلخواهي كه داريم، نالهگزاريم؛ اگ چيز مورد دلخواه داريم، شكر آن را نمي
ي زنـدگي پـر    رسانيم، خداي متعال جهاني آراسـته و گسـترده و شايسـته    را به آسمان مي

سعادت را به بندگان واگـذار فرمـوده اسـت تـا آنچـه را بخـواهيم در آن بيـابيم، امـا مـا          
 دانيم كه: خواهيم رنجي نبريم و گنجي بيابيم. نمي مي

ــر   ــنج ميس ــج گ ــابرده رن ــي ن ــود نم  ش
 

 مزد آن گرفت جهان برادر كه كار كـرد  
 

خواهد، تصميمي  در دنيا محال وجود ندارد، ايمان صحيح و راستي دل و زبان مي
خواهد و پشت كاري خستگي ناپذير تا مراد و مطلب به دست آيد. و تا كنون  قاطع مي

ر ببرد و از خدا ديده نشده كه كسي نظام اين جهان را بداند و اسباب حصول مراد به كا

﴿مدد بخواهد و موفق نشود.                        

﴾  :وكساني كه در راه ما (كوشش و) وجهاد كنند، بطعا به راههاي خويش « .]69[العنكبوت

 .»و كاران استكنيم، ويقينا اهللا با نيك هدايت شان مي

ها در آن است. و پيـري اسـت كـه نـاتواني و      جواني است كه جديت و حصول لذت
 ناماليمات در آن است.

ها منـوط بـه    بنابراين، كار و جديت و نيرو و بزرگي و رسيدن به آرزو و شيريني لذت
و سنّ جواني است، اما پيري مجمع امراض و اعـراض و ناماليمـات و مكـدرات اسـت.     

 ت شاعر كه:راست گف

 إن الشـــــــباب الـــــــذي جمـــــــدٌ عواقبـــــــه
 

ـــــــذات للشـــــــيب  ـــــــه نلـــــــذ وال ل  في
 

هاي ما همـه در آن اسـت و پيـري     حقا كه جواني كه فرجام آن بزرگواري است، لذت
 .لذتي ندارد

هاي آن به دانشمند مشهور، ابوعثمان جاحظ، رسـيد ايـن    و موقعي كه پيري و بيماري
 ناليد: خواند و از ناتواني و پيري و بيماري مي ميدو بيت را در غايت تحسر و تألُّم 

ــــــباب  أترجـــــــو أن تكـــــــون وأنـــــــت شـــــــيخ ــــــام الش ــــــت أي ــــــد كن ــــــام ق  ك
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ـــــوب ـــــيس ث ـــــك ل بَتكَ نَفسُ ـــــذَ  لقـــــد كَ
 

ـــــــاب ـــــــن الثي ـــــــد م ـــــــس كاجلدي  دري
 

آيا اميد داري در حالي كه پير هستي آن گونه باشـي كـه در روزهـاي جـواني بـودي.      
 ي تو نيست. ه مانند جامهي پوسيد اي، جامه دروغ به خودت گفته

گويند: يـك روز خوشـي و چنـدين روز     از جايي كه شيخ عبدالفتاح فرمود: بعضي مي
ي اوست؛ اما اين داعي سخن ايشان را قبول ندارم و خداي  ناخوشي تا اينجا، همه فرموده

 د؛و غم و بيماري و نابساماني بدانمتعال پيري را به بشر ارزاني نداشت تا آن را باعث هم 
ي  گاه چنين نيست، بلكه اين جهان محل اخذ و عطا و داد و ستد است. نظام در همه هيچ

امور يكسان است. آيا ممكن است چيزي بخريد و بهاي آن را نپردازيـد؟ جـواني باشـد،    
 كند. كودكي باشد، پيري باشد، فقيري باشد، توانگري باشد، فرق نمي

است: و نگهداري تندرستي يا خالف آن  مقرر شدهبراي هرچيز در اين جهان قواعدي 
و به كـاربردن  روي و حفظ آبرو و يا خالف اقتصاد  و بر باد دادن تندرستي. اقتصاد و ميانه

در گفتـار و كـردار و   و تنگدسـتي. و راسـتي   اسراف و بريز و بپـاش و رسـيدن بـه فقـر     
داري و خيانـت  امانتداري و يافتن اعتبار و محبوبيت و يا خالف آن و دروغگويي و بدكر

ها را به چشم خود ببيند.  ي اين تواند همه و افتادن به سياه چال زندان و رسوايي. انسان مي
نمايـد و بـه حفـظ     آن كسي كه راستگو، پاكدامن و امانتدار است و اقتصاد را رعايت مـي 

پردازد و  رسد و صدقه برحسب توانايي مي تندرستي مقيد است و به خود و بستگانش مي

  ﴿عادت زندگي به نحو احسن برخوردار است. او محسن و نكوكـار اسـت. و   از س

      ﴾. »اهللا نيكو كاران را دوست دارد«. 

 تو الاُبالی مباش كه نه به كار دنيا بيايی و نه به كار آخرت:

د و خردمند كامياب كسي است كه هر لحظه و هر ثانيه از عمرش را به كـاري سـودمن  
داشت و  بيگاري و ولگردي و اتالف وقت را دوست نمي دارد. عمر  عملي صالح وا مي
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دارم كه يكي از شما را بيكار ببينم كه نه به كار دنيا مشغول و نه به  فرمود: من دوست نمي
 كار آخرت پرداخته باشد.

لَلْ  شود: به عربي گفته مي بَهْ بيكار كسي است  : ناكاره. و فرق است بين بيكار و ناكار.سَ

ي هيچ كار  يابد. ناكار: كسي است كه طالب كار نيست و از عهده خواهد اما نمي كه كار مي
 خواهد كار كند. آيد، چون كه نمي برنمي

از » بوستان«و » گلستان«شيخ مصلح الدين سعدي از نوادر روزگار است و دو كتاب او 
 ام كه فرمود: ي او را ندانسته رمودهافتخارات ادبي فارسي است. اما تاكنون معني اين ف

جز به خردمندي مفرما عمل. اين سخني است كامالً صـحيح، امـا: گرچـه عمـل كـار      
دانم به چه معني است. آيا عمـل كـار خردمنـد نيسـت و عمـل كـار        نيست، نميخردمند 

توان خردمندي را يافت كه دوش از زير بار عمل خالي  خرد و ديوانه است؟ و كجا مي بي
آيـد و   ي عمل برمـي  د، در حقيقت عمل كار خردمند است و خردمند است كه از عهدهكن

 رساند. عمل را به درستي به انجام مي
ترين دارايي است و كسي كه قدر وقت  داند وقت نزد او گرامي كسي كه قدر وقت مي

 رود. داند وقت نزد او ارزانترين چيزي است كه از دست مي نمي
ـ خدا بيامرزد وزير شا يبحنبلـي،  رَه بغـدادي  يسته كار و دانشمند پرهيزكار، يحيي بن ه

 هـ. ق و شيخ امام ابن الجوزي كه فرمود: 560، متوفاي سال 449متولد سال 

ــــه ــــت بحفظ ــــا عني ــــس م ــــت أنف  والوق
 

 وأراه أســــــهل مــــــا عليــــــك يضــــــيع 
 

كنم  ترين چيزي است كه نگهداريش از تو خواسته شده است. و گمان مي وقت گرامي
 شود. ترين چيزي است كه ضايع مي ه نزد تو آسانك

 كردن وقت: ی امحد امني در حفظ وقت و اثرهای ضايع مقاله

درگذشـته   1373اي كه از استاد احمد مصري اسـت كـه در سـال     واقف شدم بر مقاله
اي دارد كه نظـرم بـر    مقاله» اوقات الفراغ«تحت عنوان » فيض الخاطر«است. او در كتابش 
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ي اين كتاب با تصرف در آن و زيادكردن كلماتي اندك بياورم. بـدين   در خاتمه اين شد تا
 ي كتاب مناسبت دارد و به اميد آن كه مورد استفاده قرار گيرد. علت كه با خاتمه

ماه يا پنج مـاه  ر چهاها هزاران هزار از طالب مدارس هستند كه  فرموده است: در خانه
اند كه چگونه بايد اين مدت  آيا پدران از آنان سؤال كردهگذرانند.  تعطيالت تابستانه را مي

ها به  طوالني را بگذرانند كه نفع آن عايد جسم، عقل، اخالق و وطنشان گردد؟ و در خانه
 گذرانند؟ ها چگونه اوقات فراغتشان را مي قدر همين يا بيشتر از آن زنان هستند، آن

يل علم و يافتن تندرستي است، پـس  آوردن مال و تحص ي خام به دست اگر زمان، ماده
بها كه به عبـث و   ها كه از دست داديم، و چه بسيار عمرهاي گران ي اين چه بسيار از همه
شدن زمان،  رود و نه در كار دنياست و نه در عمل آخرت. از نتايج ضايع بازي از دست مي

اعتنايي به زمـان و   ها بهره گرفت، اگر بي شدن منابع ثروت است كه ممكن بود از آن ضايع
هاي باير است كه ممكن بود اصالح شود. و چقدر  ناداني به استعمال آن نبود، چقدر زمين

هاي گوناگون كه ممكن  ها بود كه ممكن بود تأسيس شود. و چه تأسيسات و بنگاه شركت
 هايي كه بيهوده گذشت اداره شود. دهي شود و با استفاده قسمتي از آن وقت بود سازمان

كردن وقت در دنياي ما، كسادي و بـازار نداشـتن كتـاب و نخوانـدن      از نتايج ضايع و
بودن به جهل و ناداني است، كم هستند افرادي كه از ناداني رنج ببرند و بـه   ها و راضي آن

فكر دانايي باشند. و ليكن بسيارند كساني كه به سوي راحتي و تن آسايي و تـن پـروري   
ي  دهـد تـا راه بـراي بيگانـه     افتادگي فكري اجازه مي ها عقب اين اند. اضافه بر روي آورده

داند چگونه از وقتش فايده ببـرد، و قصـدم از حفـظ وقـت ايـن       فعال باز شود، آن كه مي
اش جديت در كار باشد و استراحت  اش در كار بگذرد. و زندگي همه نيست كه زمان همه

اي باشد و نه  ترشرويي باشد، نه خندهو آرامشي در آن نباشد. و قصدم اين نيست كه همه 
اظهار شادماني، بلكه قصد من اين است كه اوقات فراغت بر اوقات كار چيـره نگـردد. و   

ي  اين كه تصور نشود كه اصل زندگاني در بيكاري و فراغت است و وقت كار در حاشـيه 
بـراي   باشد و فراغتوقت فراغت است؛ فراغت اصل باشد و كار فرع آن، بلكه كار اصل 
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كنـيم و در   ي كار. عالوه بر اين قصدم اين است كـه مـا كـار مـي     تقويت خود براي ادامه
كارمان هدف و مقصودي داريم، پس بايد در فراغت هم هدف و مقصودي داشته باشـيم.  

رفـتن و   بنابراين، اوقات فراغت يا بايد مفيـد بـراي صـحت و تندرسـتي باشـد، مثـل راه      
از هرچيزي كه براي تندرستي مفيد باشد و يـا ايـن كـه وقـت     ها  كردن و امثال اين ورزش

ي كتب علمي و سودمند. و يا اين كه اوقـات   فراغت براي لذت معنوي باشد، مثل مطالعه
ي ارحام، رسيدن  فراغت براي غذاي روحي باشد، مثل تالوت قرآن، خواندن حديث، صله

هـا از طاعـات و    ايـن ا امثـال  به مستمندان، نوازش و مدد به يتيمان، مساعدت بيمـاران يـ  
 عبادات مستحب.

اما اين كه هدف صرف وقت بدون نتيجه باشـد، ايـن هـدفي نيسـت كـه شـرع آن را       
شـان صـرف لهـو و لعـب غيـر       بپسندد و يا عقل آن را بپذيرد. بنابراين، مردمي كه وقـت 

ثـال  خانه يا در كوچـه و ام  گذراني در قهوه چراني و وقت شود، يا مشغول چشم مشروع مي
پسندد و نه عقل آن  گذراني مشروع نيست، نه شرع آن را مي گردد، اين نوع وقت ها مي اين

بـردنش بكنـي، بلكـه     پذيرد. و بايد دانست كه وقت نه دشمن است كه قصد از بـين  را مي
وقت حيات و عمر آدمي است و عالج مشكل اتالف وقت بدون هدف صحيح اين است 

اند حب و بغض خود را تعديل كند و آنچه زيانمنـد اسـت   تو كه انسان معتقد شود كه مي
توانند وقت فراغت  است تبديل نمايد. بيشتر مردم وقتي كه اراده كنند ميبه آنچه سودمند 

شان مفيد اسـت. چقـدر اشـتباه     خود را تقسيم نمايند به آنچه براي تندرستي، عقل و دين
گذرانند و اهل خانـه از زن و   و آن ميكنند كساني كه شب را در خارج از خانه با اين  مي

تواننـد بـه جـاي آن فرزنـدان را تربيـت و نـوازش كننـد، برايشـان          بچه تنها هستند. مـي 
هاي سودمند بگويند، با اهل خانه صحبت كنند، ببينند چه كمبودي دارند تـا رفـع    حكايت

تشـكر كننـد،    ها بكنند، و از خانواده در برابر زحماتشان خواندن بچه كنند. گوش به درس
گلـي   هـا، دسـته   اي براي بچـه  دانند هديه آيند، هر وقتي كه مناسب مي وقتي كه به خانه مي

 ها بياورند. براي مادر بچه
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ي مجـالت   هـاي سـبك و مطالعـه    متأسفانه عوام الناس عقيده دارند كه خواندن قصـه 
جـالت  شان كافي است، در حالي كـه اينگونـه حكايـات و م    نامطلوب براي غذاي روحي

سازد، و حكم مخدرات عقل و محرك غرايز جنسي دارد كـه ضـررش    روح را معذب مي
توان نوآموز را براي جـديت در   باشد، و با اندكي صبر و اراده مي خيلي بيش از نفعش مي

 .ي سودمند آماده و تربيت نمود درس و مطالعه
بـه حركـت    تواند در فراگيري انواع علـوم و معـارف همـت خـود را     هر باسوادي مي

ها را بررسي نمايد و بخواند و اطالع خود را در آن توسعه دهـد   درآورد، به طوري كه آن
ي ادبيـات، حيوانـات،    در بارهعميقي را در آن به دست آورد. خواه اين فراگيري و اطالع 

ي هـر نـوعي از    ها، ميكانيك، تاريخ يكي از عصرهاي گذشته و يـا در بـاره   گياهان و گل
ني باشد، آنگاه رغبت و شوق خود را در آن تقويت بخشد، پس از آن بخشي معارف انسا

 دادن به آن قرار دهد. از روز و شب خود را براي خواندن و اهميت
دانشي اكنون در علمي تخصـص   بينيد كه او دگرگون شده و بعد از بي با اين روش مي

 د نفعي برساند.ي خو تواند به اُمت خود، به ميهن خود و به جامعه يافته و مي
شـود و در انـواع علـوم و     نيـاز مـي   و بدين شكل امت به فرزندان خود از ديگران بـي 

اي كـه در آن   معارف افرادي آگاه و مطلع خواهد داشـت و بـر هركـدام در همـان رشـته     
 نمايد. تخصيص دارد اعتماد مي

؛ يابـد  شود؛ فكرشان ترقـي مـي   شان عوض مي و بدين ترتيب صحبت مردم در مجالس
آموزنـد و   شود و از يكديگر علم، ادب، اخالق، رفتار و كردار نيك مي شان تازه مي زندگي

ها وسـعت   بينيم دانش باال رفته و عقل دارند. و چيزي نگذرد كه مي وقت خود را پاس مي
هاي معيشت آسان و بهتر  يافته و زندگي روشن گرديده و قوت و نيرو افزايش يافته و راه

 گرديده است.
كنند كه بر آنان واجب است كـه عقـل و فهـم     اين موقع است كه مردم احساس مي در

كنند. و بدانند كه زندگي بـدون   گونه كه جسم خود را تغذيه مي خود را تغذيه كنند، همان
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آوردن وقت  شود، مگر بر نگهداري وقت و به دست غذا ممكن نيست و غذا هم ميسر نمي
 و بهترين استفاده از آن نمودن.

كند و در پي آن مردم جامعه نيز در فكر و صنعت و  ن وقت است كه جامعه ترقي ميآ
نفع رساني و توليد آنچه به آن نياز دارند و داد و سـتد سـالم و پيشـرفته و خودكفـايي و     

تواني از خود بپرسي و بگويي: من  كنند. آن وقت است كه مي نيازي از ديگران ترقي مي بي
آورم، صـحتم را نگـه    دهم؟ تندرستي بـه دسـت مـي    ي انجام ميدر وقتي كه دارم چه كار

 رسانم؟ برم، خيري به خود و يا به ديگري مي افزايم، فايده مي دارم، بر علم خود مي مي
اي داشته باشي  و بنگر آيا وقت فراغتت تابع حكم عقلت شده است كه هدف پسنديده

اي. و اگـر   ود، كاميـاب شـده  و وقت خود را در راه آن صرف نمايي. اگر پاسخت مثبت ب
 پاسخت مثبت نبود، بكوش تا پاسخت مثبت شود و كامياب گردي.

گرفتن و خوب و بد زندگي را نوشتن و نفع و ضرر خـود را سـنجيدن و    قلم به دست
در صدد بهتر كردن وضع خود برآمدن از موفقيت در زندگي است. و صبر و شكيبايي بـا  

 است. ي هر موفقيتي سعي و كوشش، الزمه
بايست در آن زندگي كنـد يـا در كمتـر از آن.     كند در يك دهم آنچه مي امت ما زندگي مي

هم در بازدهي و توليد و هم در توانايي عقلي خود و هم در حالت تندرسـتي خـود. همـه در    
رود، يـا در سسـتي و گمنـانمي     شود و باقي امـور زنـدگي بـه هـدر مـي      يك دهم متوقف مي

گذراند. در حالي كه براي زيستني كـه   برد و يا در هيچ مي و لغو به سر مي گذراند يا در لهو مي
سزاوار اوست كمبودي ندارد، مگر دانستن راهي كه بتواند وقت خود را از كار خير پـر نمايـد   

 و از حكم شرع و عقل اطاعت نمايد. انتهي: گفتار احمد امين به آخر رسيد.

 ر از طالست:وقت حيات است و زندگی و وقت گرانبهات

اي تحـت   در مقالـه » لالمـام الشـهيد حسـن البنـا اجلمعةمنرب «استاد حسن البنا در كتاب 

 فرمود: »ةالوقت هو احليا«عنوان: 
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شود كه وقت طالست و اين صحيح است هر وقت قيمت مادي آن را در نظر  گفته مي
كننـد. ولـيكن    مـي بگيريم، آن هم براي كساني كه اندازه و ارزش هرچيز را به طال تعيـين  

 وقت، براي مدمي كه نظري فراتر از آن دارند، زندگي است.
تو در اين جهان چيزي است جز مقـدار وقتـي كـه بـين تولـد و      اي آدمي، آيا زندگي 

وفات توست. ممكن است طال تمام شود و از بين برود و تو بتواني چنـد برابـر آن را بـه    
تواني  ه از دست رفت به هيچ قيمتي نميو ليكن زماني كه گذشت و وقتي ك دست آوري.

تر از الماس است. و از هر نگين  تر از طالست و گران آن را برگرداني. بنابراين، وقت گران
 تر است، براي اين كه وقت حيات است. و گوهري گران

ريزي دقيق و شـرايط مناسـب نيسـت،     هر نوع پيروزي و كاميابي تنها وابسته به برنامه
ه وقت مناسب نيز هست. در گذشته از رأي خام كه تجاربي به همراه نداشته بلكه وابسته ب

كردند. توفيق و كاميابي در اين  باشد و از رأي متأخر كه بعد از فوت وقت باشد پرهيز مي
 است كه رأي پخته و رسا و در وقت مناسب آن باشد.

غفلتند. خداي شناسي در  زيان از آن مردمي است كه از وقتروي اين اصل بزرگترين 

 ﴿متعال فرمود:                   

                                

     ﴾  :بتحقيق گروه بسياري از جن وانس را براي جهنم «] 179[األعراف

نند وگوشهايي بي اني دارند كه با آن نميفهمند وچشم ، آنها دلهاي دارند كه با آن نمييما آفريده

 .»ترند، اينان همان غافالنند شنوند، آنان مانند چهار پايانند بلكه اينان گمراه دارند كه با آن نمي

ما من يوم «است كه فرمود:  صترين تصوير وقت در بيان خاتم النبيين  و زيباترين و بليغ

 .)3F1(»رياً فليعمله فإين غري مكرر عليكم أبداً خطلعت شمسه إال يقول: من استطاع أن يفعل يف 

                                           
عب عن عثامن ب -1 بن املغرية  ن حممدأخرجه الديلمي عن سعيد بن املسيب عن ابن عباس وأخرجه البيهقي يف الشُّ

 مرسالً.
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ري در من انجام گويد: كسي كه بتواند عمل خي هر روزي كه آفتاب آن طلوع نمود مي«
 ».گردم بدهد، آن را انجام بدهد، براي اين كه وقتي كه رفتم برنمي

ها هم در يمن و بركتشان و در  و وقتبنابراين، در اين جهان گرانبهاتر از وقت نيست. 
شان متفاوتند. ممكن است ساعتي بركتش بيشتر از ساعت ديگر باشـد، و   خوبي و سعادت

تعال از روز ديگر بهتر باشد و ممكن اسـت مـاهي از مـاه    روزي ممكن است نزد خداي م
 ديگر پر خيرتر باشد.

 فرمود: صرسول اهللا 

املؤمن بني خمافتني: بني عاجل قد مىض ال يدري ما اهللا صانع فيه. وبني أجل قد بقي ال «

 .)4F1(»يدري ما اهللا قاضٍ فيه

داي عزوجـل در  داند خـ  باشد: ترس زماني كه گذشت و نمي مؤمن ميان دو ترس مي«
خطاهايش آمرزيـده اسـت يـا نيامرزيـده و     (آن گذشته چگونه با او حساب نموده است، 

دانـد در بـاقي    . و ترس آينده و باقي عمر خـود اسـت كـه نمـي    )عقوبتش را نوشته است
حكم سعادت او تا (سازد؛  كند و چه حكمي بر او جاري مي عمرش با او چگونه رفتار مي

يا حكم شقاوت او تا عاقبت بـه شـر باشـد. والعقيـاذ بـاهللا از دنيـا       عاقبت به خير باشد و 
بودن حساب و عاقبت آدمي به نفع اوست تا هميشه حساب كار خـود را   اين پنهان». برود

رضـاي پروردگـار   داشته باشد و كاري نكند كه خشم خدا را برانگيزد و همه آن كند كـه  
گرامي! در فكر خود باش و از وجـود خـود   بسيار مهربان در آن است. بنابراين، اي برادر 

اي بـراي آخرتـت فـراهم كـن. و از      توشهسعادت خود را فراهم ساز. و از دنياي خودت 
يـر. و  شوي زندگي خوشي در نظير گات قبل از اين كه پير  ات براي روزهاي پيري جواني

تر رضاي در حيات خودت براي بعد از وفات روشنايي قبر و عاقبت به خير و از همه مهم

                                           
أخرجه البيهقي يف الشعب عن احلسن  ):٢٠٤/ ٢حياء (قي يف ختريج أحاديث اإلقال احلافظ العرا -1

 وفيه انقطاع. صحاب النبي أالبرصي عن رجل من 
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ي گرامي توفيق  خالق متعال را به دست آور. خداي بسيار مهربان به ما و شما اي خواننده
حفظ وقت و صرف وقت در عمل صالح و علم نـافع كرامـت فرمايـد و مـا و شـما را از      

رسـاني بـه    راه خدمت و نفـع دانند. و به  مردمي قرار دهد كه ارزش وقت و زندگي را مي

﴿ن هـدايت فرمايـد   خلق و اُمت و جهانيا      ﴾. »    ايناننـد كـه هـدايت

 .»يافتگانند

عبدالفتاح ابوغده فرمود: تصحيح چاپ پنجم ايـن كتـاب را در مـاه ربيـع االول سـال      
دريـابم.  هـ. ق به پايان رساندم. اميـدوارم دعـاي خيـر خواننـدگان ايـن كتـاب را        1409

 هللا رب العالمين.والحمد
مد علي بن سلطان العلماء متـرجم و شـارح ايـن كتـاب و افزاينـده بسـياري از       و مح

 .1425گويد: فارغ شدم از نوشتن آن در ماه ذيحجه سال  مطالب ارزنده به اين كتاب مي

وســبحان اهللا وبحمــده وســبحان اهللا العظــيم وأســتغفراهللا. وآخــر دعوانــا أن احلمــد هللا رب 

 .العاملني

 پايان
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	ثعلب نحوی قبول دعوت میکرد به شرط این که وقت برای مطالعهی کتابش به او بدهند:
	ثعلب در کوچه راه میرفت و مشغول مطالعه بود، اسبی با او تصادف کرد و او را به گودالی انداخت و مُرد:

	شیخ المفسرین ابن جریر طبری نمیگذاشت لحظهای از وقتش بدون فایده بگذرد و تصمیم گرفته بود تفسیر قرآن را در سی هزار ورق بنویسد:
	ابن جریر چگونه اوقات و اعمال خود را تنظیم مینمود؟
	ابن جریر قبل از ساعتی از وفاتش چیزی را که شنید نوشت:
	همانگونه که تألیفات و آثار ابن جریر جاودانی است نام او هم همیشه پایدار است:

	ابن الخیاط نحوی در کوچه و راه هم مشغول مطالعه بود و گاه بیخبر به گودال میافتاد:
	حاکم شهید، ابوالفضل مروزی با کسانی که به دیدارش میآمدند سخن نمیگفت، چرا که مشغول تألیف بود:
	تألیفات بسیار امام محدث حافظ ابن شاهین:
	ابن شاهین در قیمت مداد (مرکب) هفتصد درهم پرداخت:

	منذر مروانی نحوی، لقب «المذاکرة» یافت به سبب شدت تعلق او به مذاکره در نحو:
	ابونعیم اصفهانی در کوچه و راه نیز کتاب بر او میخواندند:
	ابوریحان بیرونی موقعی که در حال جانکندن بود مسألهای در میراث میآموخت:
	سلیمرازی یا نسخه برداری میکرد یا درس میداد یا میخواند یا تلاوت قرآن مینمود:
	خطیب بغدادی حتی موقعی که در کوچه راه میرفت کتاب به دستش بود و مطالعه میکرد:
	امام الحرمین خوراک و خوابش اضطراری بود، نه عادی:
	امام الحرمین در سن پنجاه سالگی شاگرد یک عالم نحوی میشود:

	یعقوب نجیرمی در حال راه رفتن کتابش را مطالعه میکرد:
	ابن عقیل و ابن الجوزی در حفظ وقت در غایت و منتهای کوشا بودهاند که لحظهای بیهوده نگذرانند:
	ابن عقیل یکی از تیزهوشان بنی آدم:
	ابن عقیل هیچ ساعتی از عمر خود را ضایع نمیکرد:
	اختیار ابن عقیل و ترجیحدادن کاک آب گرفته بر نان برای استفاده از وقت:
	تنوع علوم ابن عقیل و تنوع تصنیفات او:
	گفتهاند: کتاب «الفنون» او هشتصد جلد بوده و آن یکی از کتابهایش بوده است:
	بهترین چیزی که صرف وقت و نزدیکشدن به خدا در آن حاصل میشود طلب علم است:
	ابن عقیل موقع وفاتش میگوید: مرا به حال خود بگذارید تا خوش باشم بِلِقاء الله:
	اندک اندک بسیار شود و دریا از قطرههای جمعشده پدید آمده است: قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود:
	تألیفات ابن جوزی به سبب نگهداری وقت از پانصد تألیف گذشت:
	لزومدانستن ارزش وقت و پُرکردن آن به بهتر و بهتر:
	بیشتر مردم اوقات خود را بیهوده تلف میکنند:
	ابن الجوزی از صبحت افراد بیکار پناه به خدا میبرد:
	ابن الجوزی در چنان اوقاتی کارهایی میکرد که هم زایران را راضی نگه دارد و هم وقت خود را حفظ کند:
	ابن الجوزی در چنان اوقاتی کارهایی میکرد که هم زایران را راضی نگه دارد و هم وقت خود را حفظ کند:
	ابن الجوزی در چنان اوقاتی کارهایی میکرد که هم زایران را راضی نگه دارد و هم وقت خود را حفظ کند:
	ارزش و گرانبهایی وقت را افراد موفق میدانند:
	محافظت سلف بر وقت و خودداری از ضایعکردن آن:
	نمونههایی عالی از محافظت پیشینیان بر وقتشان:
	بیان آنچه بر قدرشناسی زمان و اغتنام فرصت کمک میکند:
	بلندهمتی دانشمندان پیشین و برتری تألیفاتشان:
	حرص ابن الجوزی بر علم و شدت علاقهاش به کتاب:
	هر نفسی یک کتابخانه است؛ بپرهیز از این که کتابخانهات خالی از کتاب باشد:
	ابن الجوزی در هر روز و شبی 4 کراس یعنی 16 برگ یعنی 33 صفحه مینوشت:
	ابن الجوزی به سبب حفظ وقت به دست خود دو هزار جلد نوشت:
	ابن جوزی وصیت کرد که با آنچه از قطزدن قلمها جمع کرده است، آب غسل او را گرم کنند:
	ابن تیمیه گفت: تألیفات ابن الجوزی بیش از هزار تألیف است:
	نشناختهام کسی را که به قدر ابن الجوزی تألیف داشته باشد:

	عبدالغنی مقدسی و محافظت بر اوقاتش و تنظیم آنها
	کسی که در علوم متعدد معروف به امام است:
	امام ابن سُکَیْنَه و حفظ وقت و تنظیم و پرکردن آن به اعمال شایسته:
	فرمودهی ابن سکینه به شاگردانش که وقتی میآیید بیشتر از «سلام علیکم» چیزی نگویید:

	مجدالدین ابوالبرکات عبدالسلام بن عبدالله بن تیمیة الحرانی الحنبلی:
	امام حافظ عبدالعظیم منذری به دست خود نود مجلد نوشت و هفتصد جزء از تألیف غیر خودش:
	حافظ منذری در حال خوراک خوردن هم مشغول علم میشد:
	حافظ منذری از خانه بیرون نمیرفت، نه برای شادی و نه برای عزاء:
	حافظ منذری پسرش مرد و فقط تا دروازهی مدرسه دنبال او رفت:

	ابن مالک یا نماز میخواند، یا قرآن تلاوت میکرد یا کتاب مینوشت و یا مطالعه میکرد:
	ابن مالک قبل از وفاتش هشت بیت که به او گفته شد از بَر کرد:

	امام نووی دو سال پهلوی خود را بر زمین ننهاد:
	امام نَوَوی هر روزی دوازده درس میخواند با به خاطر سپردن مطالب درس و نوشتن آن
	امام نووی در هر روز و شبی فقط یک بار خوراک میخورد:
	زهد امام نووی در تقشُّف و خشکخوری و خشنپوشی و زندگی ساده و بدون تجملات:

	طبیب ابن النفیس امامی است در طبّ و فقه و حفظ وقت:
	شبنشینی ابن النفیس و بحث با قاضی ابن واصل تا اذان صبح:
	ابن النفیس بعضی از مسایل طبی را که در حال بدنشستن به خاطرش میآمد مینوشت:
	ابن النفیس دستگاه گردش خون را هفت قَرن پیش از این کشف کرد:

	شیخ ابن تیمیه به سبب حفظ وقت، بعد از خود کتابهایی به یادگار گذارد که بیشمار است:
	ابن تیمیه در حال سفر و بیماری مطالعه مینمود وتقریر علم میکرد:

	علامه ابوالثناء شمس الدین اصفهانی خیلی اندک میخورد تا وقتش با رفتن به مستراح ضایع نشود:
	علامه ابوالثناء شمس الدین اصفهانی خیلی اندک میخورد تا وقتش با رفتن به مستراح ضایع نشود:
	علامه ابوالثناء شمس الدین اصفهانی خیلی اندک میخورد تا وقتش با رفتن به مستراح ضایع نشود:
	شَوکانی در روز و شبی سیزده درس داشت:
	آلوسی تألیف خود را در شب مینوشت و در سیزده درس به طلاب میآموخت:
	عبدالحی لَکْنَوِی در جوانی در عمر 39 سالگی درگذشت، اما 110 تألیف بعد از خود به یادگار گذاشت:
	تألیفات دانشمندان پیشین دلالت میدهد بر این که قدر وقت را میدانستهاند:

	ائمه و پیشوایانی که تألیف بسیار نمودند
	ابن جریر بزرگترین مؤلف در اسلام است.
	ابوبکر باقلانی شب نمیخوابید تا این که سی و پنج ورق تألیف خودش را بنویسد:
	تألیفات بسیار ابن ابی الدنیا و ابن عساکر و ابن شاهین:
	تألیفات بسیار ابن حَزم و ابن ابی حاتم رازی:
	تألیفات بسیار حاکم نیسابوری:
	تألیف بسیار امام ابوالحسن اشعری:
	تألیفات بسیار بیهقی و ابن تیمیه و ابن القیم:
	تألیفات بسیار محمد بن سحنون مالکی:
	تألیفات بسیار ابوبکر ابن العربی معافری:
	تألیفات بسیار ابوجعفر طحاوی:
	تألیفات بسیار ابوعبیده و ابن سریج و ابن حبیب اندلسی:
	تألیفات بزرگ گروهی از علمای پیشین:
	اکنون بیان واقع:
	قال عبدالفتاح: هذه كلمة عجلي بشأن المكثرين من التأليف غير محررة ولا مستوفاة. كتبها العلامة الحجوي رحمه الله تعالى استطراداً بدون تتبع واستقراء بمناسبة ذكره كثرة مؤلفات الإمام ابن جرير الطبري.
	مراعات حفظ وقت عمر را طولانی میکند و بر آثار خیر میافزاید:

	سخنانی از گروهی از تابعین راجع به داناتری سَلَف از خَلَف
	ابن عساکر
	بلندهمتی ابن عساکرو پهناوری شهرها و قصباتی که برای ملاقات اساتید به آن جاها سفر نمود:
	ابن عساکر مسموعات خود را به کسی سپرده بود تا برایش بیاورد: تأخیر نمود و ابن عساکر از این تاخیر ناراحت بود تا این که باو رسید:

	تقسیمبندی هر کاری برای وقت مناسب آن از اسباب کامیابی است
	بیان بهترین وقت و محل برای حفظکردن
	مستحببودن دوری از جاهای پرهیاهو به هنگام حفظکردن:
	خوب است که انسان وقتی احساس خستگی و ملال نمود خود را فریب دهد:
	عواملی که خستگی را از بین میبرد و خواب و سستی را میراند:
	لازم است رعایتکردن اصل الأهَمُّ فالأهَمّ و مقدمداشتن مُهم بر غیر مهم:

	یادکردن گروهی از دانشمندان که پنجاه تألیف تا صد تألیف یا بیشتر داشتند
	بیان چیزهایی که بر وقتیابی و استفاده از آن کمک میکنند
	طالب علم باید خوراک و خواب و استراحتش به قدر ضرورت باشد:
	ابوالوفا، ابن عقیل فرمود تا میتوانم از وقت خوراکم کم میکنم:
	آنچه از وقت فوت شد بر نمیگردد:
	سستی رفیق بدی است و آسایش و تن آسایی نتیجهاش پشیمانی است:
	بالا رفتن نفس به سوی فضایل نشانهی شرف و بزرگواری آن است:

	بیان مهمترین کاری که بر غنیمتشمردن وقت کمک میکند:

	وقت یعنی حیات، وقت یعنی عمر و زندگی
	حفصه دختر سیرین خواهر محمد بن سیرین فرمود: وقت کار، ایام جوانی است:
	امام احمد فرمود: شباب و جوانی را به چیزی شباهت میدهم که در آستینم بود و افتاد:
	امروزه میان دانشآموزان کسالت عقلی شیوع دارد:
	آلوسی پسرزادهی آلوسی مفسر، و حرص شدید او بر درس و علم:
	انسان در بزرگسالی از سن جوانی و کودکی مشغولتر و ناتوانتر میشود:
	تو لااُبالی مباش که نه به کار دنیا بیایی و نه به کار آخرت:
	مقالهی احمد امین در حفظ وقت و اثرهای ضایعکردن وقت:
	وقت حیات است و زندگی و وقت گرانبهاتر از طلاست:

	منابع

