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 پیشگفتار

الحمد هلل رب العالمین. إن الحمد هلل نحمده ونستعینه ونستغفره ونشكره ونشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شريك له، إله 

وسیئات أعمالنا من يهده هللا الحق ورب العالمین. وأشهد أن سیدنا محمداً عبده ورسوله ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 

 له الطاهرين وصحبه أجمعین.آو لهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمدفال مضل له ومن يضلل فال هادي له. ال

 الززمن عنزد قیمة»ی اهمیت وقت و اعتقاد به این که وقت همان زندگی است، وقتی کتاب گشتم در بارهبه دنبال کتابی می

 اضل، شیخ عبدالفتاح ابوغده، پیدا کردم بسیار خوشحال شدم، گویی دنیا را به دست آورده باشم.ی فتألیف عالمه« العلماء

خداوند او را غریق رحمت و خشنوودی  -ی آنی آن کتاب نمودم، دیدم که مؤلف عالمهوقتی شروع به بررسی و مطالعه

به امانت نقل و رعایت ادب در حق علماء و در تألیف و نگارش این کتاب  -خود قرار دهد و به بهشت فردوس خود درآورد

هنای مواسن  توضیح عبارات و اخالص در کار کامالً وفا نموده است، آنگاه بوده نیز به ترجمنه و شنرح آن و بع نی افزوده

 تر گردد.های مؤلف فاضل آن روشنمبادرت نمودم تا نوشته

ی داعی لف بزرگوار و به قلم ایشان تحریر یافته است که بودهخوانیم از موبع دانش مؤبوابراین، مطالبی که در این کتاب می

ی کتاب خارج شوم آن را ترجمه و تشریح کوم. از این روی همنهی مطال  آن که از دایرهام تا با صداقت و امانت بیکوشیده

 های آن فاضل هستم.ف ل این کتاب متعلق به آن مرحوم است، و بوده توها مترجم و شارح نوشته
إال باهلل علیه توكلت وإلیه أنیب. والحمد هلل تعالى أوالً وآخراً وصلى  يصالح ما استطعت وما توفیقاإلن أريد إال إ»

 .«هللا على سیدنا محمد وآله وصحبه ومن وااله

 . ود سرپرست، جزاه اهلل تعالی خیراًسلطان العلماء به درخواست جوان اهل کوگ، حاج محم محمد علی بن عبدالرحمن



 

 
 قدمهم

 بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد وآله وصحبه والتابعین.

إن الحمد هلل نحمده ونستعینه ونستغفره ونشكره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا من يهده هللا فال 

ال هللا وحده ال شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل مضل له، ومن يضلل فال هادي له، ونشهد أن ال إله إ

براهیم وبارك على محمد وآل محمد كما إعلى سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد، كما صلیت على إبراهیم وعلى آل 

 براهیم في العالمین إنك حمید مجید.إباركت على إبراهیم وعلى آل 
 حمزةرشنمار بنر حبین  رب العنالمین المبعنو  گار عالمینان و درود و سنالم بیشمار پروردس و ستایش بیابعد از سپ

 جمعین.أنبیاء والمرسلین وآله الطاهرین وصحابته للعالمین شفیع المذنبین، محمد خاتم األ

شواسی بوویسم، دیدم دانشمودان ما ابیات و اشعاری  درخواست نمود کتابی در خصوص وقت یکی از دوستان از ایوجان 

اند و در سیرت بزرگان ما اهمیت دادن به وقت مشهور و مشهود است. و همه از آینات کنالم انگیز در این خصوص گفتهدل

 اند.اهلل مجید و بیانات سید االولین واآلخرین اقتباس نموده

   ﴿ی انعام آمده است: سوره 12ی در آیه

  ﴾. 

آمندن شن  و روز و پینا پی .«)زمان( قنرار داده اسنتحساب  )وسیلة( خورشید و ماه راآرامش و  )مایة(ش  را خدای متعال »

کردن وقت ندارد، برای گیرد. بوابراین، هیچ کس حق ضایعی خورشید و ماه انجام میلهدادن هفته و ماه و سال به وسیتشکیل

کشند شود، و همان گونه که روز و ش  به شمار است، نَفَسی که انسان میروز حاصل میاین که عمر آدمی از همین ش  و 

 هم به شمار است.

دارد، و موقعی که همه چیز در دنیا به حساب است و حتی نَفَس همه به شمار و نفس آخر است که پایان عمر را اعالم می

 بیهوده بگذرد؟ است، آیا نباید مراق  وقت بود و نگذاشت هیچ لحظه و نَفَسی

    ﴿ی انعننننام فرمننننود: در سننننوره

 ﴾ دادن حساب آفرید: گنردش شن  و آفتاب و ماه را برای به دست

و مناه  ی گنردش خورشنیدروز، گذشت هفته، ماه و سال، پیدایش فصول چهارگانه، بهار و تابستان و پاییز و زمستان نتیجنه

حنواد  شان گوینای های گذشته و حال و آیوده هستود، اگر زبان قال ندارند زبان حالاست. این دو گواه صدق اعمال ملت

ی النرحمن و در سوره ی انعام از حساب زمان که به آفریوش خورشید و ماه بستگی دارد صحبت فرمود.روزگارند. در سوره

 خورشید و مناه بنه» :یعوی ﴾   ﴿فرمود: 

 .«قیق( در حرکتوددموظم )حساب 
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فهمیم، خنود سناعت هنم از روی دقنت و بودیم و ساعات شبانه روز از آن میمثال آن مثال ساعتی است که به دست می

و ماه است که حساب آفریده شده است تا بتواند حساب به دست بدهد و آنچه بر همه ظاهر و آشکار است گردش خورشید 

 دهود.ای توقف ندارند و از روز خلقت تا روز قیامت به گردش خود ادامه میلحظه

   ﴿فرماید: ی الوحل میسوره 40ی خدای متعال در آیه
    
       

   ﴾ « وش  و روز را وخورشید وماه را برای شما

 .«ورزندای است برای گروهی که خرد میتردید در این نشانهنیز( به فرمان او مسخر هستود، بیمسخر کرد، وستارگان )

   ﴿فرماید: ی ابراهیم میسوره 21تا  20ی و در آیه
     

       
       

       
      
      
        

       ﴾. 

پس بنا آن )آب( مینوه هنای )گونناگون( را اهلل )همان( کسی است که آسمانها وزمین را آفرید، واز آسمان آبی )گوارا( نازل کرد، »

 برای روزی شما ) از زمین( بیرون آورد وکشتی )ها( را برای شما مسخر گرداند تا به فرمان او در دریا روان باشد، ونهرها را )نیز( برای

داند. وخورشید وماه را که پیوسته در گردش اند برای شما مسنخر سناخت، وشن  و روز را )نینز( بنرای شنما مسنخر شما مسخر گر

ید نمنی توانیند آن را بشنمارید، گرداند. و از هرچه از او خواستید به شما ارزانی داشت، واگر )بخواهید( نعمنت )هنای( اهلل را بشنمار

 .«شک انسان ستمگری نا سپاس استبی

نماید و ها در حمل مال التجاره انواع استفاده را مینماید و از کشتیاز آب باران و کشت زمین انواع استفاده را میانسان 

برد، کار و کاسبی در روز و ها مینماید و از ش  و روز چه فایدهاز رودهای آب برای آشامیدن و زراعت انواع استفاده را می

های ش  است و آسایش و خواب راحت در روز و ش  است و انواع مسافرتش  است و فراگرفتن علوم در روز و 

ی آنچه یاد شد سودمود در روز و ش  است، کس  روزی و والدت و وفات در روز و ش  است؛ وقتی که انسان از همه

دمیان آنچه ها در فرمان آدمی هستود، و خدا از ف ل و کرمش به آی اینبرد، صحیح است اگر بگوییم همهاستفاده می

آدمی هستود، خدمت خواهود عطا فرمود؛ زن و فرزند و خویش و پیوند و کارگزار و کارمود همه در روز و ش  مشغول می

گرداند؛ واقعاً که آدم بسیار ستمگر و کود و روی از طاعت خدا میها را فراموش میی خوبیاما این آدمی است که همه

 آفریدگار است.های ی نعمتکوودهناسپاس و کفران

    ﴿فرماید: ی الفرقان میسوره 20ی و در آیه
      

   ﴾. 
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بخواهند شنکر گنزاری و او )همان( کسی است که ش  و روز را در پی یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شنود ینا »

 .«کود

خدای متعال ش  و روز را به دنبال هم قرار داد تا اگر کسی در ش  غفلت نمود در روز بتوانند غفلنت شن  را جابنران 

نماید و اگر کسی در روز غفلت نمود، در ش  غفلت روز را جبران نماید، ش  و روز هنردو وقنت طاعنت و نکوکناری و 

شان مطالعه هایشان بیهوده بگذرد، ش ای از وقتگذارند لحظهمان و بیدار و هوشیارند نمیهستود، آنان که با ایسپاسگزاری 

شنان اینن دارند و کوششروا نمیآوردن رضای خداست. ایوان غفلت برای خود کوکاری و خیر عام و به دستیو عبادت و ن

 :/ شان بهتر از روز و روزشان بهتر از ش  باشد و به قول سعدیاست که ش 

 جهان افروز است   ش  مردان خدا روز
 

 
 

 شوان را به حقیقت ش  ظلمانی نیسترو

خواهود که راه سپاسگزاری بگیرند، باید از تَعَاقا  شن  شان ضعیف است و نیاز به یادآوری دارند و میاما آنانی که همت

شنان کنه روزشنان بهتنر از ش  بکوشود و روز درس عبرت بگیرند و نگزارند که غفلت و سستی بر آنان چیره شود؛ در روز

 روزشان باشد.شان بهتر از باشد. و ش 

 به قول سعدی که روحش شاد باد:

 ابنننر و بننناد و مَنننه و خورشنننید و فلنننک در کارنننند

 همنننه از بهنننر تنننو سرگشنننته و فرمنننان بانننردار
 

 تنننا تنننو ننننانی بنننه کنننف آری و بنننه غفلنننت نخنننوری 

 شنننرن انصننناد نباشننند کنننه تنننو فرمنننان نبنننری
 

 که گفته شد: همان طور

 شننن  منننردان خننندا روز جهنننان افنننروز اسنننت
 

 روشننننوان را بننننه حقیقننننت شنننن  ظلمننننانی نیسننننت 
 

ای از عمرشنان بیهنوده تلنف شنود، و و اجنازه نخواهوند داد کنه لحظنه شمارندبرای این هر لحظه از عمر را غویمت می

 رای وقت قیمتی قائل نشدند.شواسی را کوار گذاشتود و ب وقتشان شروع شد که وقتی ضعف و زبونیمسلمانان 

    ﴿فرماید: ی فاطر میسوره 22ی و در آیه
       
    ﴾. 

د؟! وهشدار دهوده )نیز( به سراغ شما آمد؟! پس )طعنم عنذاب را( آن قدر شما را عمر ندادیم که پود گیرندگان در آن پود گیرنآیا »

 .«بچشید که برای ستمکاران هیچ یاوری نیست

ی اتمام حاجَّت است و کسی که به عمر شصت سالگی رسید و به راه نیامد بر دانود که طول عمر مایهبسیاری از مردم نمی

 ی نوگ و اتمام حجت باشد.از این که طول عمر برایمان مایه بریم به خداخود اتمام حاجَّت نموده است، و پواه می

 از آیات قرآن قسمتی که برای داللت بر اهمیت وقت بود آوردیم.

 رساند:خوردن بر وقت دارد و اهمیت آن را میآوریم که داللت بر قسماکوون آیاتی می
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پس به شفق »؛ ﴾   ﴿ی انشقاق: سوره 42ی مثل: آیه

 .«خورمسوگود می

وسوگود به صبح، »؛ ﴾   ﴿ی التکویر: سوره 41ی آیه

 .«هوگامی که بدمد

وبه صبح »؛ ﴾   ﴿ی المدثر: سوره 21ی و آیه

 .«هوگامی که روشن شود

؛ ﴾    ﴿ی الفجر: سوره 0و4ی و آیه

 .«سوگود به صبح، وبه شبهای دهگانه )ذیحجه»

وسوگود به روز »؛ ﴾   ﴿ی اللیل: سوره 0ی و آیه

 .«هوگامی که آشکار شود

 .«سوگود به آغاز روز»؛ ﴾ ﴿ی ال حی: رهوس 4ی آیه 

وسوگود به ش ، »؛ ﴾   ﴿ی التکویر: سوره 42ی و آیه

 .«هوگامی که )تاریکی اش کاسته شود به( پشت کود

وسوگود به ش  هوگامی »؛ ﴾   ﴿ی ال حی: سوره 0ی و آیه

 .«که آرام گیرد

وسوگود به ش  »؛ ﴾   ﴿ی االنشقاق: سوره 42ی و آیه

 .«چه را فرو می پوشدوآن

برای این که وقتی ش  کوه و بیابان و درخت و جانوران همه را در تاریکی خود قرار داد، مثل این اسنت کنه همنه را در 

 خود جمع کرده باشد.

وبه ش  هوگامی که »؛ ﴾   ﴿ی المدثر: سوره 22ی و آیه

 .«پش  کود

سوگود به ش  هوگامی »؛ ﴾   ﴿ی اللیل: سوره 4ی و آیه

 .«که )همه چیز را( بپوشاند

     ﴿ر: عصنی السنوره 4ی و آیه

 ﴾ ها بودنند: مگر مردمنی کنه دارای اینن خصنلت. «سوگود به عصر. که انسان در )خسران و( زیان است»؛

کارهای شایسته کردند و همدیگر را بر پایداری بر حق و بر پایداری بر صبر و شنکیبایی در راه احقناق حنق  ایمان آوردند و

آورند قسمتی از وقنت کاری هستود، برای این که در مقابل هر چیزی که به دست میی مردم در راه زیانسفارش دادند، همه

جویی و صبر بر آن است که عمر انسان را ن است و نکوکاری و حقپردازند و این ایماخود، یعوی قسمتی از عمر خود را می
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م بنر سنبنود. قی این آیات قسم بر وَقنت سازد، در همهمود و سربلود و نیکبخت میرساند و انسان را بهرهبه عاقبت خیر می

و آخنرت و نیکونامی و ا وقت را بداند و همه کاری کود که فرجام کار او نیکبختنی دنین قات ش  و روز بود تا انسان قدراو

 سربلودی باشد.

 چه راست گفت شاعر:

 ینننننننناد داری کننننننننه وقننننننننت زادن تننننننننو

 آن چوننننننان زی کننننننه وقننننننت رفننننننتن تننننننو
 

 دنننننند و تنننننو گرینننننانوهمنننننه خوننننندان ب 

 نننننند و تنننننو خونننننداندهمنننننه گرینننننان باو
 

 کیل یافته است.ی آدمی عامر اوست، و عمر از مال و ماه و هفته و روز و ساعت و دقیقه و نَفَس تشدر این دنیا سرمایه

و  رود مامَدّ حیات است و چون از ذهن برون آید مفرح ذات اسنت، همنین نفنس پاینهو همین نفس که چون به سیوه می

ی عمر آدمی است و خوشا به حال کسی که در هر نَفَسی سپاسی برای خدای متعال بگوید و در همه عمر زبان او به یاد مایه

 خدا تَر باشد.

 :ضْرَلغَاَ

 زندگی نقشی است کز ما بناز مانند آثار

 مگننر صنناحبدلی روزی بننه رحمننت
 

 بیوم بقنننناییکننننه هسننننتی را نمننننی 

 کونند در حننق ایننن مسننکین دعننایی
 

اش ی کنه عبنادات همنهبیوننمی بوندی شنده اسنت.و همانگونه که عمر آدمی وقت اوست، هرچنه در دنینا هسنت وقت

 گذاری شده است.وقت

 گذاری شده است.و مغرب و عشاء وقت نماز فرض به وقت صبح و ظهر و عصر

 باشد.باشد، و نماز اداء و ق اء به حساب وقت آن مینماز جمعه در وقت ظهر می

ی فرض، و نماز وتر و نماز تهجد و نماز تراویح و نماز طل  بناران و نمناز نماز ساوَّت، مانود نماز ضحی و قبیله و بعدیه

 است. ها دارای وقت معینکسود و خسود همه این

برای اخراج زکات، وقتی معین است. برای روزه، وقتی معین است. و برای عمره و حج هم وقتی معین است. و همچونان 

که عبادات همه دارای وقت معین است، در معامالت نیز از روی وقت ترتی  شده است، مگر نه سن بلوغ معین شده اسنت، 

های درس از ابتندایی و راهومنایی و دبیرسنتان و عینین شنده اسنت، سنالرشد همه به سال و ماه ت مگر نه سن تمییز و سنّ

شده است؛ سن ازدواج، مدت بقاء حمل در شکم مادر، مدت شیرخوارگی و زمان طفولینت دانشکده همه به سال و ماه تعیین

سالیانه و کارگردان با منزد رداد شده است. کارمودان با مزد ماهیانه و بازاریان با قراها همه به سال و ماه تعیینو خردسالی این

هوده بربناد باشد، با این حال چگونه معقول است که انسان عاقل عمر خود را بیروزانه، خالصه کارها همه از روی وقت می

شنان در دهد، و روز باز پسین و دم مرگ و به درود زندگی با دستی تهی و بدون توشه از این جهان برود. آن افرادی کنه نام

شان بدون نتیجه از دست بنرود، و در بنین اند وقتدرخشد همه افرادی هستود که یک لحظه هم نگذاشتهت تاریخ میصفحا
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کاری و پیوند ش  به روز برای جلو نماید که وقت جوانانش همه در جد و جهد و نکوکاری و شایستهها ملتی ترقی میملت

دانود بر ذلنت خنود صنحه غیر از خوردن و خوابیدن کاری دیگر نمی و اقتصاد صرد شود، و آن مردمی کهافتادن در صوایع 

 گذارند.می

دانشمودی فرموده است: هر روزی از عمر من که بهتر از روز پیش نباشد، برای من در آن برکتنی مبناد. سنعی و کوشنش 

 از سال قبل باشد. و هر سالی بهتر شد که هرروز بهتر از روز پیش ، و هر ماه بهتر از ماه قبل ،باید بر آن با

آن همه سوره از قرآن عظیم که همه قَسَم بر وقت بود و همه اوقات را شامل بود برای این است که مؤمن هنیچ وقتنی از 

 اوقات را بیهوده نگذراند.

﴿   ﴾ .﴿  

 ﴾ .﴿   ﴾ .

﴿   ﴾ .﴿  

 ﴾. شود تا ساعتی که پایان تمام اوقات ش  را فرا گرفته است از ساعتی که تاریکی ش  شروع می

 دارد.ش  را اظهار می

﴿   ﴾ .﴿  

  ﴾ .﴿   

﴾ .﴿   ﴾ .﴿ 

﴾. ﴿   ﴾ .﴿ 
     

﴾ ی ها همه یاد شده است. و آیهای آیات و سورهروز شامل است. شماره همه اوقات

﴿      
  ﴾  :باشد.[ می21]اإلسراء 

 باشد.ها میی العصر: والعصر: قسم به زمانه و روزگار است که شامل همه زمانی یکم سورهو آیه

 ی آن چوین است:مهعبارتی فرموده است که ترج« مفاتیح الغی »امام رازی در تفسیر عظیم خود  

پیوندد، در و عصر همان زمان است، برای این که زمانه است که عجای  در آن به ظهور می ،خدا قسم یاد فرمود به عصر»

هستی و نیستی در آن حاصل  زمانه است که تودرستی و بیماری ، آید، و درزمانه است که خوشی و ناخوشی در آن پیش می

ها از عمر خود ضایع کود و این توفیق بیابد که قدر باشد، اگر کسی سالبها و گراننود عامر گرانو چیزی نیست که ما شود،می

در اندکی از آخنر عمنر خنود بنه هنوش آیند و توبنه کوند و راه ایمنان صنحیح و اعمنال صنالح را بگینرد، همنین توبنه و 

ات همنان زمنان انندکی بنوده ترین ایام زندگیامیدانی که گرو آنگاه می رساند.او را به بهشت جاویدان می اشکاریشایسته

و روی همین اصل است که  های اصلی پروردگار است.ن از نعمتزمااست که تو را به سعادت ابدی رسانیده است. بوابراین، 
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  قسم به زمان یاد فرمود. و خدای عزوجل ما را آگاه فرمود که شنخدای عزوجل قسم به زمان یاد فرمود. و خدای عزوجل 

و زمنان بنر مکنان شنرد  دهود.د و آن را بیهوده از دست میدانوزده قدر آن را نمیو روز فرصتی هستود که اشخاص غفلت

 ،دارد، برای این که زمان نعمتی خالص است که عیبی در آن نیست و این آدمی است که دچار عی  قدر ناشواسی زمان است

 «.دهدو آن را از دست می

فهمیدنند و بنر زنندگی خنود تطبینق کردنند، آن را میی والعصر عمنل می: اگر مردم به همین سورهفرمود امام شافعی 

 شان کافی بود.نمودند همین یک سوره برایمی

. و سخن دوم: «الوقت سیف إن لم تقطعه قطعك»فرمود: از هموشیوی با صوفیان این دو سخن را آموختم:  امام شافعی 

 .« شغلتك بالباللنفسك إن شغلتها بالحق وإال»

سنخن دوم: اگنر وجنود  .نمایندیتو را از استفاده قطع م مانود شمشیر است، اگر استفاده درست نکردی سخن اول: وقت

گنذران اسنت، اگنر از وقنت در یعونی وقت سنازد.می ، و گرنه تو را به باطل مشنغولا در راه حق به کار بردی خوبخود ر

نماید. و وجود خودت را بایند بنه کناری مشنغول ده خواهد گذشت و موافعت را قطع میهای خیر استفاده نومودی، بیهوراه

داری، اگر خود را به حق مشغول ساختی و در صدد صرد وقت در اسباب راحت و سعادت خودت و دیگران به کار بردی، 

کارهای شر و یا به کارهای بیهوده  ای و هرگاه خود را به کار خیر مشغول نساختی، بهاز وقت خود به نفع خود استفاده نموده

لینوان آب را پنر آب اگنر برای این که در دنیا چیزی نیست که خنالی باشند، منثالً  گرداند.ی اتالد عمر مشغولت مییهو ما

 نماید.، و گرنه هوا آن را پر میکاری خوبنمودی 

« بفهمنان خدایا قسمت هرچیز را بنه منن: »خوب و سودمود او چوین بوداز دعاهای  امام زین العابدین علی بن الحسین 

ی سنعی ، دنیایی معوی در بر دارد. یعوی وقتی که دانستم آخرت جاویدان است و دنیا زودگذر، همنهاین دعا با همین اختصار

آن در از بهاترین چیزی است که استفاده ار آید، وقتی دانستم که وقت گرانبرم که در آخرتم به کخود را در اعمالی به کار می

ای از وقتم بیهوده بگذرد. وقتی دانستم که دنیا زودگذر است، نه وفایی دارد و گذارم لحظهاختیار بشر گذاشته شده است، نمی

دهم تا نفع و خیرم به خلق برسد، وقتی دانستم که ارزش فرزند در صنالح و طاعنت نه بقایی، دنیا را کشتزار آخرت قرار می

ی تمنام نمنای ینک توانند آییونهنمایم، و به همین ترتی  این دعای مختصر میتقوی تربیت میاوست، فرزند را به صالح و 

 دارد.وقت نگه می کردنسان را از ضایعشواسی و دانایی ارزشمود است و خود ابار باشد، وقتزندگی سعادت

ی خاتم است که از ساوَّتِ مطهرهقسمتی از آیات قرآن عظیم که داللت بر اهمیت وقت داشت بیان نمودیم، اکوون وقت آن 

 الوبیین کلماتی یاد نماییم:

 آمده است: ألیف امام جالل الدین سیوطیت« الجامع الصغیر»در کتاب 

ةُ َوالَفَراغُ » :قال رسول اهلل عن ابن عباس حَّ رواه البخاری والترمذی وابن ] «نِْعَمتَاِن َمْغبُوٌن فِیِهَما َكثِیٌر ِمَن النَّاِس: الص ِ

 .[اجهم
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: نعمت چیزی است که خوشی و لذت انسان در آن باشد. چشم، گوش، زبنان، بیونی، نسان ویستلذهما یتنعم به اإل :لنعمةا

  باطوی.پوست در حواس ظاهری نعمت است. فهم، هوش و حافظه و ادراک مطل  در حواس 
  به معوی سالمت اع اء و حواس و تودرستی. :صحةال

ارزد بنه دو ارزد به ده رینال خریندن. ینا چینزی کنه ده رینال منیمی ریالین که چیزی که دو خوردن، مثل ا: فری غَبنْ

 فروختن.ریال

اند: نعمت تودرستی و فراغت؛ یعوی تودرسنتی داشنت و معوی حدیث: دو نعمتود که بسیاری از مردم در آن فری  خورده

الح باز دارد و با این حال هیچ کاری برای آخرت خود نوموده موانعی نبود که او را از کارهای خیر عام الموفعه و از اعمال ص

ی فری  شیطان شده و خود را بدون عذر از خیر دو جهان محروم و عملی که رضای خدا به بار آورد انجام نداد؛ واقعاً فریفته

 ساخته است.

ست، گاه است که تودرستی هست نیست، همیشه فراغت نیاز آنجا که دنیای جای تغیُّر و دگرگونی است همیشه تودرستی 

فراغت نیست. گاه است که فراغت هست و تودرستی نیست، بوابراین کسی که صحت و فراغت را در طاعت خدا به کار برد، 

ی به کار برد، اوست کنه گنوهر اوست که گوی سبقت را ربوده است و کسی که صحت و فراغت را داشت و آن را در معاص

درستی و فراغت را از دست داده و روسیاهی رفتن به دوزخ را به دست خود برای خود تهیه نموده بهای عمر همراه با توگران

، بناز داشنتمعاصنی  رای آخرت خود نمود و نه خنود را ازو آن کسی که صحت و فراغت را داشت، ولی نه کاری ب .است

به ه یکی از این سه نفر دارد: کسی که بذر ی شیطان شده و خود را محروم کرده است. او شباهت باوست که مغبون و فریفته

کرد و خرمن آن را ذخیره نمود. و این مثال کسی است کنه  واو داده شد و آن را کِشت و آبیاری کرد و موقع خرمن آن را در

عاقبنت شنادمان صحت و فراغت را در طاعت خدا به کار برد، از کار خود راضی و از حاصل خود خوشنوود و از نیکبختنی 

 است.

و کسی که بذر را گذاشت، نه کشت و نه آبیاری کرد و موریانه آن را خورد و موقع خرمن دستش از تخم و درو و خرمن 

تهی بود، اوست که مغبون است و حسرت تخم از دست رفته و خرمن محروم شده از آن، او را دچار انندوه سنخت نمنوده 

 است.

آلوده کرد، نه یک حسرت دارد، بلکه بیشتر، حسرت تخم برباد شده و و کسی که آن بذر را داد و معاصی خرید و خود را 

رسیدن به عقوبت، خنواب راحنت را از خشم خدا که به جای خرمن بر خود روا داشته، و شرمساری آلودگی به گواه و ترس

 چشمان او دور کرده و او واقعاً مغبون دنیا و آخرت است.

رساند که می« هستود فری  خوردهبسیاری از مردم در آن دو »؛ «ِهَما َكثِیٌر ِمَن النَّااِس َمْغبُوٌن فِی»: تم الوبیینای خفرموده

برند و نیکبختی دنیا دانود و آن را در راه رضای خدا و خدمت به خلق به کار میاندکی هستود که قدر صحت و فراغت را می

 یابود.و آخرت را می
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ی رونند و همنهبیوود که چقدر افراد ثروتمود از دنیا میبه چشم خود میتعج  در این است که مردم همه چشم دارند و 

روند، ولی دیدن آن دیده از دنیا میزده و حسرتتوشه و با رویی شرمدهود و با دست تهی و بیاند از دست میآنچه اندوخته

 شود.ی عبرت دیگران نمیمایه

 که گفت: راست فرمود صاح  مثووی

 و اینن عِمنیچشم باز و گوش بناز 
 

 بودی خنننننننداحینننننننرتم در چشنننننننم 
 

د، دنینا کار به ما و شما و همنه ارزاننی داشواسی و صرد وقت در طاعت و دیدن عاقبت در آغاز هر خداوند توفیق وقت

 آورد.برای کسی که زیاد بماند فرتوتی و درماندگی به بار می

هستود، مثالی آورد: و آن مثال تناجری کنه سنرمایه ی آدمی این که صحت و فراغت سرمایهبرای فهمانیدن  صرسول اهلل

ای به دست بیاورد، این است که باید کوشش نماید با افنراد معتبنر معاملنه دارد و در صدد آن است که از تجارت خود فایده

 ی خود راستی به کار برد و هوشیاری داشته باشد تا فری  حاقّه بازان نخورد.نماید، و در معامله

وقت است و نگهداری وقت و استفاده از آن ضرورت دارد. و شنخص بنا  اترین اشیابهنر فرد باید بداند که گرابوابراین، ه

 ای از وقت او بیهوده بگذرد.ایمان نباید لحظه

 سخن ما که فرمود:شاد باد روح شاعر شیرین

 دار فرصنت کنه عنالم دمنی اسنتنگه

 سکودر به آن زور و قدرت کنه داشنت

ر نبننننودش کننننز  و عننننالَمیمایسننننَّ
 

 دَمننی پننیش دانننا بننه از عننالمی اسننت 

 رفت و عنالم گذاشنتدر آن دم که می

 سنننتانود و فرصنننت دهوننندش دمنننی
 

ها است. چقدر لحظات که هیچ، چقدر ساعت ای. و دَمی: به معوی نَفَس کشیدن. که دَمی به معوی نَفَسدَمی به معوی لحظه

آید، در حنالی کنه بنا هرینک بنار رود و نفعی از آن به دست نمیدَر میگذرد که به هَکه معلوم، چقدر روز و ماه و سال می

 شود.گفتن، درختی برای مؤمن در بهشت کاشته می« سبحان اهلل وبحمده»

 و باز هم به قول شاعر شیرین سخن ما:
 سعدیا دِی رفت و فردا همچونان معلنوم نیسنت

 

 در میان این و آن فرصنت شنمار امنروز را 
 

 ر.وز از آن توست آن را غویمت بشمات مگر برای صالحان. و فردا هووز نیامده، امردیروز از دست رف

 دیننروز گذشننته اسننت از آن ینناد نکننن

 امننروز از آن توسننت کوشننش مننیکن
 

 فردا که نیامده اسنت از آن فریناد نکنن 

 تنننا عننناقبتی بخینننر ینننابی تنننو از آن
 

ی زندگی تلنخ و رسنیدن بنه پایهان وقت اوست، و ی سعادت ابدی انسدر حقیقت عمر انسان همان وقت اوست، وسیله

توانند وقنت تواند وقت خود را در راهی به کار ببرد که خود را در صف مالئکه قرار دهند و میعذاب الیم وقت اوست. می

گنذرد کنه تصنور آن و همین وقت طوری به سرعت می طین شمرده شود،خود را در کاری بگذراند که در سلک أعوان الشیا
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و تا وقتی که گذشتن آب را تماشا کود ننه ینک آب، بلکنه چوند آب از زینر ر است، اگر کسی در آب جاری قدم بوهد دشوا

پایش گذشته است، و تا وقتی بگویید حاال، آن حاال گذشته است و جزو گذشته شده است، کسی که زندگی او برای خندا و 

ت، اما آن کسی که زندگیش در غفلت و شهوت و آرزوهنای در راه خداست، اوست که حیاتش حیات سعداء و نیکبختان اس

 گذرد و بهترین وقت او، وقتی است که خوابیده است، چوین کسی مردنش بهتر از زندگی اوست.باطل می

 پر کردن آن در راه خیر بودند.ترین مردم به حفظ وقت و پیشیویان و نیاکان ما حریص

 ارزش وقت نزد علمای اسالم

 ا بايستد تا با تو سخن بگويمبگو به آفتاب ت

و زاهدان بلود نام بود، نقل شده است که کسی به او گفت: بایست تا با تو سنخن  از عامر بن عبدالقیس که یکی از تابعین

توانم بایستم، باید به کناری مشنغول بگویم، در جوابش گفت: آفتاب را بایستان. یعوی تا وقتی که آفتاب در حرکت است نمی

 اند.نمودهرفتار می صالوبیینایوان همه بر دستور خاتمتوان وقت را به سخن بیهوده تلف کرد، ه کارم بیاید و نمیباشم که ب

گویند: بنر هنیچ چینز پشنیمان نشندم مانوند نمود. میاز گذشتن یک روز از عمرش اظهار ندامت می عبداهلل بن مسعود

 ر آن روز بیشتر از روز پیش نبوده است.گذرد و علمم دام از یک روز از عمرم که میپشیمانی

 فرمود: /عمر بن عبدالعزیز

همین شن  و  شود. بوابراین، بکوش تا درگذرد از عمر تو کم میگذارند و هر روز و شبی که میش  و روز بر تو اثر می

 کاری داشته باشی.روز شایسته

 فرمود: /حسن بصری

از  گنذرد قسنمتیمر تو از همین چود روز تشکیل یافته، هر روزی که میهستی. یعوی عازاده، تو همین چود روز ای آدمی

تان بنود. یعونی شان بیش از حرص شما بر زر و سنیمگذرد. فرمود: من مردمی را دیدم که حرص ایشان بر اوقاتعامر تو می

 زر و سیم نبود. دانستود. عامر نزد ایشان قابل مقایسه بادیوار نمیقیمت درهم و گاه عمر را همایشان هیچ

هجری به دنیا  14خواند، او به سال گفت یا نماز میخواند یا تسبیح میداد یا قرآن میحَمّاد بن سلمه یا حدیث تعلیم می

 از جهان رفت. 422آمد و به سال 

از آنچنه  توانست بیششد که فردا خواهی مارد، نمیشاگرد او عبدالرحمن بن مهدی گفت: اگر به حماد بن سلمه گفته می

گناه از اعمال نیک انجام داده بود انجام دهد، او همیشه مشغول بود و روز و ش  خود را بر اعمال خود تقسیم کنرده تنا هیچ

 وقت فراغت نداشته باشد و در نماز بود که عمرش به پایان رسید و درگذشت.

وقت خوردن خوراک بود. ابوهالل عسکری در  ترین وقت برای او، سیبویه، سوگینة، شیخ امام الوحاعَالمه خلیل بن احمد

هجنری  422: خلیل بن احمد از تیزهوشان دنیا بود، به سال میگوید« طل  العلم واالجتهاد فی جمعهالحث علی »کتاب خود 
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ام سناعتی اسنت کنه در آن مشنغول های زنندگیترین سناعتگفنت: سنوگیندرگذشنت، او می 422به دنیا آمد و به سنال 

 هستم.خوردن خوراک

شان در غیر تحصیل علم صرد خواستود وقتدانستود که نمیآفرین بر این دانشمودان که این قدر وقت خود را گرامی می

 شود.

 االسالم، امام غزالی حجة

دنیا که به اَبَرْ شهر موسوم بود، و زیری گرانقدر و مندبر و گرانماینه وجنود داشنت کنه از شهرهای  در نیشابور بزرگترین

چین تا دریای مدیترانه زیر نفوذ او بود و کاخ او مرجع اجتماع دانشنمودان آن زمنان بنود، همنین وزینر بنزرگ بنرای دیوار 

ی شد، دستور داد تا دانشمودان جمع شوند و با جوانی که اعجوبهبرگزاری مسابقه بین دانشمودان که آن روز ماواظَرَه نامیده می

 بحث بپردازند. ی دوران بود به مواظره ودنیا و نادره

روز اول مواظره در خصوص فقه شافعیه بود؛ و برای بحث در اصول و فروع آن، بزرگان دانشمودان حاضر شده بودنند و 

شخص وزیر نظام الملک ح ور داشت و مردم برای دیدن این مسابقه ازدحام کرده بودند. دانشمودان بزرگ مسایل غری  و 

ی سؤاالت مطرح شنده را پاسنخ ی آن مسایل به نظری دقیق و استداللی واضح همههمه پیچیده مطرح نمودند. امام غزالی به

ی جواب سؤاالت ها را بگویود، اما آن دانشمودان از عهدهگفت. آنگاه او مسایلی را مطرح نمود تا دانشمودان حاضر پاسخ آن

 .تفوُّق او اعتراد نمودند به امام غزالی بر نیامدند و

ی فلسنفه و شنریعت ی طالیی علم کالم بود و علم کالم به عووان خالصهبود، و آن روزها دورهلمین روز دوم نوبت متک

علم ط  شنهرت داشنت و او بنا  یابد. در ایام مسیح عیسیشد، و قانون دنیاست که هر زمانی چیزی شهرت میدانسته می

سنحر و  ی خود را به اثبات رسانید، و در زمان موسی هکردن مرده و بیواکردن نابیوای مادرزاد و شفادادن پیسیان معجززنده

بالغت و  صی خود را به اثبات رساند و در زمان خاتم الوبیین کردن ساحران معجزهساحری رونق داشت و موسی با مغلوب

ظر به این که هر ی اهل بالغت و بیان را مغلوب کرد. و نفصاحت شهرت داشت و خاتم االنبیاء با آوردن قرآن، کالم اهلل، همه

بوده، برای بزرگان علماء امت محمدی چیزی به عووان کرامات ظاهر گشته است، روزی که علم کنالم  †ای برای انبیاءمعجزه

با امام غزالی گروهنی از زبردسنتان علنم کنالم بنه دار مواظره بودند و برای مواظره در اوج شهرت خود بود و متکلمین میدان

طوسی آمده بودند و مردم هم برای دیدن و شویدن این مواظره ازدحام کنرده بودنند، امنام محمند  مجلس خواجه نصیرالدین

سنوم ی زبردستان علم کالم به امامت و تفوُّق او اعتنراد کووند. روز غزالی به قوت بیان و قدرت استدالل باعث شد که همه

م محمد غزالی فقیه است و در فلسنفه اطالعنی نندارد، بنا کردند امای یونان بود. فالسفه که تصور مینوبت مواظره در فلسفه

دانستود که در فلسنفه بنا امنام محمند گردن افرازی به مجلس خواجه نظام الملک حاضر شدند گوئیا خود را باالتر از آن می

با آنان مواظره غزالی مواظره نمایود، اما ساعت شروع مواظره رسید و فالسفه برخالد تصور خودشان دیدند که این جوانی که 

نماید کسی است که آنان باید در علوم فلسفی از او استفاده کوود؛ و نتیجه این شد که در پایان بحث و موناظره همگنی بنه می

 امامت و تفوق امام محمد غزالی اعتراد کوود.
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ن دانشنمودان پینروز ی آروز ادامه یافت و همین جوان توانست بنر همنهاین مواظره با علماء در فوون مختلف در چودین 

 شود.

ی علوم در نظرش خیلی بنزرگ آمند، و خواجه نظام الملک با دیدن این همه ف ایل امام محمد غزالی و تفوق او در همه

هایی به نام مدارس نظامیه در نیشابور، اصفهان، مَروْ، و بصره، موصل، هرات و بلخ تأسیس نموده بنود، از خواجه که دانشگاه

ی بغنداد ی موصن  ریاسنت دانشنگاه نظامینهی بغداد را بپذیرد و او را بنا نامنهخواست تا ریاست نظامیه امام محمد غزالی

ی و مرکز و پایتخت جهان اسالم بود، جوانی را به ریاست دانشگاه نظامیه فهی بغداد ساخت، بغداد که آن روز دارالخالروزانه

 بود. ی دورانی زمان و نادرهپذیرفت که اعجوبهبغداد می

در بغداد نیز علماء با او مواظره نمودند و امام محمد غزالی این جا هم بر همه پینروز شند و همنه بنه امامنت و تفنوق او 

 اعتراد نمودند.

آیوند. همچونین از م اسالمی به شنمار میرین دانشمودان فکر و علوامام محمد غزالی یکی از چود نفری است که از بزرگت

 دادند.نویسودگان دنیا را تشکیل میرین چود نفری است که بزرگت

 گوید که در تمام مدت عمرش در تمام ساعات شبانه روز یک ساعت کامل نخوابیده است.او در شرح حال خود می

گویود و چه مقصدی دارند، روی خواستم بدانم فالسفه چه میگوید: شوق من در فراگرفتن علم به حدی بود که میاو می

قانع نمودم تا بر حقیقت کارشان واقف شوم و همچوین در سایر اقوام و مذاه  شان را به دقت مطالعه مییهااین اصل کتاب

 ها و مقاصدشان آگاه شوم.ی گفتهشدم تا این که بر همهنمی

نمودنند، می تحریر نمود که خود فالسفه از آن اسنتفاده« مقاصد الفالسفه»او در ابتداء فالسفه را تأیید نمود و کتابی به نام 

نوشت و در آن طوری فالسفه را کوبید که بعند از آن هنیچ گناه نتوانسنتود اظهنار « تهافت الفالسفه»اما کتاب دیگری به نام 

ها نوشته شده است و قصند منا از آوردن مختصنری از شنرح حنال های او کتابی زندگی و مزیتوجودی بومایود، در باره

گذارد هیچ لحظه از عمرش بیهوده بگنذرد بنه چنه داند و نمیه کسی که قدر وقت را میایشان بیان این نکته است که چگون

توانست هر فکری را ه م نماید و آن را به بینانی رسد، یکی از امتیازات این دانشمود بزرگ این بود که میمقامی در علم می

 روشن و دالیلی موطقی عرضه نماید.

و در چهنار  فقهی مذه  شنافعی را مطالعنه نمنود هاید، برای این که او کتاباو در مذه  امام شافعی ف لی بزرگ دار

که در ده جلد چناپ شنده و از « وسیط» -0که یقیواً کتاب بزرگی بوده و چاپ نشده است. « بسیط» -4کتاب خالصه نمود: 

باشد در چهار منذه  می باشد و با این که یک جلدکه یک جلد می« وجیز» -2های مورد اعتماد مذه  شافعی است. کتاب

نویسد )ح( تنا دانسنته شنود امنام آورد، اگر امام ابوحویفه مخالف است میان پرانتز میای که میاست، برای این که هر مسأله

نویسد )م( یعونی ابوحویفه در این مسأله با ما مخالف است. و اگر امام مالک در آن مسأله با ما مخالف باشد میان دو پرانتز می

گنذارد )و(، ین مسأله امام مالک با ما مخالف است، اگر در مذه  وجهی واهی بر خالد معتمد باشد، میان دو پرانتز میدر ا
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کنه امنام رافعنی آن را مختصنر نمنوده و ننام آن را « خالصه» -1را در بیست جلد شرح نموده است. « وجیز»امام ابوالقاسم 

نامیده است و ازهری موهج الطنالب را مختصنر « موهج الطالب»نموده و آن را  نهاده است و امام نووی آن را مختصر« محَّرر»

 زند.دور می« موهاج الطالبین»و « محرر»نامیده است و اکوون کت  فقهی مذه  بر محور همان « نهج الطال »نموده و آن را 

 را گفت: باعییکی از صالحین این ر
زززززززززززززززززر   ر المزززززززززززززززززذهب َحب   حزززززززززززززززززر 

 ببسزززززززززززززززززززززززززززززی  و وسزززززززززززززززززززززززززززززی 
 

 َخالصززززززززززززززززززززززززززهأحسزززززززززززززززززززززززززن هللا  

 و وجیزززززززززززززززززززززززززز و خالصزززززززززززززززززززززززززه
 

ا او را دانشمودی بزرگ، مذه  امام شافعی را در چهار کتاب: بسیط، وسیط، وجیز و خالصه تحریر و توقنیح نمنود، خند

 د!جزای خیر ده

 عواملی که باعث شد امام محمد غزالی به چوین مقامی برسد به شرح زیر است:

کنرد. او هرگناه بنه ی آن رو بنه راه میمعاش خود را به وسیله پدرش یک فرد عادی بود و دارای دکانی بود که امور -4

کنرد و دعنا رفت از این که عمرش گذشته و وقنت از دسنت داده و دانشنمود نشنده گرینه میمجلس دانشمودان می

دانسنت شد، خندا مینمود که خدا فرزندی را که واعظ گردد به او ارزانی دارد، روزی که پایان عمر او نزدیک میمی

قدر حسرت و افسوس داشت که نتوانسته است دو پسر خود را به مقام ارجمود علمی برساند، دوستی داشت که از چ

شدن دو فرزندش بکوشد و آن دو صوفیه بود، او را حاضر کرد و اموال خود را به او سپرد و از او خواست تا در عالم

شان نماید، او در گذشنت برای ایشان باقی گذاشته مصردی مالی را که را به مقام ارجمود علمی برساند، اگرچه همه

تنان ننزد او همت گذاشت تا روزی که به آن دو گفت: مالی که پدرتان برایو وکیل صوفی بر تربیت و تعلیم دو پسر 

 توانید به مدرسه بروید و درمن گذاشته بود، تمام شده است و خودم مالی ندارم که مصرد شما نمایم، اکوون شما می

 شود و حرام است که شما ترک تحصیل کوید.تان تأمین میمدرسه مصارد

ای دید که این دو جوان افراد عادی نیستود و آیوندههمان دوست صوفی پدر امام غزالی که گوئیا به چشم بصیرت می -0

 ی تحصیل تشویق و ترغی  نمود.درخشان دارند آن دو را به ادامه

کوی که علمت در خارجین باشد که دزدها آن را از تو بگیرنند، زالی گفت: شرم نمیرئیس راهزنان که به امام محمد غ -2

 ات بگذار که کسی نتواند علمت را از تو بگیرد.برو علم خودت را در سیوه

 ای که جز در راه علم و عمل به آن نگذراند.شواسی او به گونهتر، رغبت غزالی در کس  علم و وقتاز همه مهم -1

اند که در تمنام مندت عمرشنان در بیسنت و چهنار ی خود نوشتهنامهبسیاری هستود که همه در زندگیی علمادر اسالم 

اند. مثل امام شافعی، امام غزالی، امام نووی، امام بخاری، ابوعلی ابن سیواء و ساعت یک شبانه روز، یک ساعت کامل نخوابیده

اند، در گلستان سعدی آمده است: از امنام دانستهتر و بهتر میارزنده ای از وقت خود را از دنیاصدها از بزرگانی که هر لحظه

 نوگ نداشتم: انستم از پرسیدنشرسیدی ؟! فرمود: هرچه ندعلمی محمد غزالی پرسیدند که: چگونه به این مقام 

 بپننرس هرچننه ننندانی کننه ذالّ پرسننیدن
 

 دلیننل عننزّ تننو باشنند بننه روز دانننایی 
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ای از عمرشان بیهوده بگذرد. در گلستان سعدی آمده اسنت: ت را دانستود و نگذاشتود لحظهشان بیامرزد که قدر وقخدای

گوید: خدایا! در آخرت مرا نابیوا برانگیز تا دو ی مشرفه را به دست گرفته و میسید عبدالقادر گیالنی را دیدند که مالتَزَم کعبه

 دانستود.یکی کردند و نیکی کاشتود، بازهم خود را مقصر میروی صالحان شرموده نباشم، آفرین بر این بزرگان که همه ن

نویسند: ابنن ابنی حناتم ، یعوی امام شنافعی می«توالی التأسیس بمعالی محمد بن ادریس»امام حافظ، ابن حجر، در کتاب 

د: ینک حنرد، گفت به شافعی گفته شد که: دل بخواهِ تو در فراگرفتن علم چگونه است؟ فرمنوگفت: از مازَنی شویدم که می

شود که سنراپای وجنودم شووم که پیش از آن نشویده بودم به طوری برایم مسرّت بخش میی مفید مییعوی هرگاه یک کلمه

 خواهد گوش بشود و آن را بشوود.یم

به ایشان گفته شد: حرص شما در فراگرفتن علم چگونه است؟ فرمود: مانود حرص کسی است که لذت او در جمع منال 

خواهد تا بتواند مال را جمع کود و در جمع آن لذت ببرد، یعوی همیشه در فکر زیادکردن علم و نشر علم ست که میچودان ا

 نافع بین مردم هستم.

کردن مادری که ینک فرزنند دارد و او گنم شنده و کردنت چگونه است؟ فرمود: مانود طل به ایشان گفته شد: طل  علم

 د شافعی امامت و نبوغ را چگونه به دست آورده است!گردد، ببیویهرجا به دنبال آن می

ها در زندگی من ساعتی است که مشغول ترين ساعتگفت: سنگین، سیبويه میةخلیل بن احمد، شیخ امام النحا

 خوردنم

آورده است که: عالمه خلیل بن احمد فراهیندی « الحث علی طل  العلم واإلجتهاد فی جمعه»عسکری در کتابش ابوهالل 

ام، ساعتی اسنت کنه در آن های زندگیترین ساعتگفت: سوگینهن. ق می 422هن. ق و متوفی سال 422ری متولد سال بص

شنود و اگنر شنود، متأسنف میمشغول خوردن هستم. ببیوید که این شخص از این که وقت او صنرد خنوراک خنوردن می

حهت نیست که م وقتش در راه کس  علم صرد شود. بیخواست تماکرد، برای این که او میتوانست از آن خودداری میمی

 ماند.جهت نیست که نام او تا قیامت میاند، و بیافرادی مثل امام نحودانان، سیبویه، و امثال او زیر دست او تعلیم یافته

 و ناشر مذهب امام اعظم، در حال احتضار هم به فکر مسايلی علمی بوده است: ةابويوسف، قاضی القضا

آموز امام ابوحویفه و ناشر منذه  او، کسنی کنه در هن. ق دانش410هن. ق و متوفی سال  442متولد سال  ابویوسفامام 

هم زمان سه خلیفه قاضی الق اء بود: در زمان مهدی و هادی و هارون الرشید خلفای عباسی، حتی یک ساعت قبل از وفات 

 خواسته است در غیر علم بگذرد.نمی

گوید: امام ابویوسف بیمار بود، به عیادتش آمدم، دیدم بیهوش است. اهیم بن الجراح کوفی مصری میشاگرد او، قاضی ابر

گویی؟ گفنتم: در اینن حالنت کنه در حنال احت نار ی علمی چه میهمین که به هوش آمد، گفت: ای ابراهیم! در این مسأله

بنه انداختن آنگناه گفنت: در مواسنک حنج و سنوگ هستی! گفت: چه مانعی دارد، شاید کسی از این مسنأله اسنتفاده نمایند.

های مِوی برود بهتر است یا سواره؟ گفتم: سواره. گفت: انداختن به ستونهای مِوی کدام یک بهتر است: پیاده برای سوگستون

زد آن انداختن ننخطا گفتی: گفتم: پیاده. گفت: خطا گفتی: گفتم: پس خودت بفرما. گفت: هر ستونی کنه بایند بعند از سنوگ
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انداختن ننزد آن ایسنتادن و دعنا کنردن نی کنه پنس از سنوگرفتن به سوی آن بهتر است. و هر سنتوایستاد و دعا کرد، پیاده

ی ی او رسیدم که گریهی خانهخواهد، سواره به سوی آن رفتن بهتر است. با او خداحافظی کردم و بیرون آمدم، به دروازهنمی

وفات یافته است. ببیوید علمای بزرگ در حال احت ار و دَم واپسین که مرگ به دنبال دارد  شد و معلوم شد کهبستگانش بلود 

رحمزة رحمهزم هللا تعزالی اند که هیچ لحظنه از عمرشنان بیهنوده بگنذرد. خواستهاند و نمیکردههم بحث علمی را ترک نمی

 .واسعة
 قدر:ابوعلی ابن سینا دانشمند بزرگ و لبیب عالی

هن. ق و متوفی سنال  222قدر، متولد سال بوعلی حسین بن عبداهلل بن سیواء، دانشمود بزرگ و طبی  عالیشیخ الرئیس، ا

های طبی او تا دویسنت سنال قبنل در دنینا تندریس هن. ق کسی که در علم ط ّ و فلسفه شهرت جهانی دارد و کتاب 101

دارند، نام پدرش عبنداهلل و ننام منادرش سنتاره بنود.  در ط  و فلسفه مقامی ارجمود« قانون»و « شفا»شد و دو کتاب او می

نام داشت و ابوعلی و برادرش آنجا به دنیا آمدند، « خرمثیوا»پدرش اهل بلخ بود و بعد به محلی از اطراد بخارا موتقل شد که 

اش باعث شد که در سیشوابعداً همگی به بخارا رفتود، شیخ الرئیس بعداً به مراکز علم سفر کرد و جدّ و جهد او و قدر وقت

دانست، روی این اصل سن ده سالگی دانا به علوم قرآن شود، و علم ادب و اصول دین و حساب و جبر و مقابله به خوبی می

حکیم ابوعبداهلل ناتلی نزد ابن سیواء آمد، ابن سیوا کتاب ایساغوچی در موطق و اقلیدس و مِحَسْطِی را ننزد حکنیم ابوعبنداهلل 

وش و نبوغ ابن سیوا باعث شد که بر استادش تفوُّق جوید تا جایی که رموز این علنوم و حنل مسنایل آن را بنه خواند، اما ه

استاد خود بیاموزد و در همین حال علم فقه را نزد اسماعیل زاهد فرا گرفت. و موقعی که ناتلی نزد خوارزم شناه منأمون بنن 

ها پرداخت، پس از آن به تحصیل علم ط  پرداخنت و بنه و غیر آن محمد رفت، ابن سیوا به تحصیل علوم طبیعی و االهیات

شواسی و نخوابیدن در ش ، مگنر خیلنی انندک و روز و عالج بیماران نه برای مال، بلکه از روی نوع دوستی پرداخت. وقت

یود و از او کس  پرداختن باعث شد که بر پیشیویان تفوَّق یابد و دانشمودان جهت کس  علم ط  نزد او آش  به کس  علم

و عادت داشت که برای عالج هر بیمناری کنه فیض نمایود، وقتی که شانزده ساله بود، سرآمد علمای ط  در زمان خود بود 

خواسنت کنه خواند و از خدای تبارک و تعالی میرفت و نماز میگرفت و به مسجد جامع میشد وضو میبرایش دشوار می

 شد.داند. و برایش آسان میعالج آن بیمار را برایش آسان گر

 پوشید.پوشید و دستار و طیلسان میشیخ الرئیس لباس فقهاء می

ی نبوغ علمی که داشت در سیاست استاد نبود، زیرا موقعی که وزیر شمس الدوله عجی  این است که این دانشمود با همه

ود؛ شنمس الدولنه او را معنزول کنرد، امنا دینری شد، لشکریان بر او شوریدند و از شمس الدوله خواستود تا او را معزول ک

دچار مرض قولوج شد و ناگزیر شد که ابن سیواء را بخواهد تا او را عالج کوند. و او را بنه وزارت نگذشت که شمس الدوله 

سنیوا برگردانید و شمس الدوله بر دست ابن سیوا بهبود یافت، اما پس از مدتی درگذشت. تاج الدوله، پسر شمس الدوله، ابن 

 ابن سیوا به اصفهان نزد عالء الدوله ابوجعفر بن کاکویه رفت.را معزول کرد. ابوعلی 
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سرانجام ابن سیوا هم مانود سایر خالئق، زمان رفتوش از دنیا رسید. و وقتی احساس نمود که وفاتش نزدینک اسنت، بندن 

اخت؛ و اگر چینزی از منال کسنی ننزد او بنود بنه شست و توبه کرد و اموال خود را بر فقراء صدقه نمود و به ردّ مظالم پرد

نمود تا این کنه صاحبش برگردانید و بردگانش را همه آزاد کرد و شروع کرد به تالوت قرآن و هرسه روز یک ختم قرآن می

اش همنه کسن  که زنندگی رحمه هللا رحمة واسعةاش فرا رسید و جان را به جهان آفرین تسلیم کرد. به درود زندگیزمان 

 هجری قمری بود. 101لم بود و نفع خلق. وفاتش در همدان به سال ع

 های اوست:از گفته
 لقزززززد طفزززززت فزززززي تلززززز  المعاهزززززد كلهزززززا

 فلززززززززم أر ًال واضززززززززعا  كززززززززف حززززززززا ر
 

 وسززززیرت طرفززززي بززززین تلزززز  المعززززالم 

م ززززززن نززززززاد   علززززززى ذقززززززنس أو قارعززززززا  س 
 

یمانی زیر چانه نهاده است. یا کسی کنه دنندان به همه جا رفتم و نظر به همه جا نمودم. اما ندیدم مگر کسی که کف پش»

 کوبد.پشیمانی به هم می

یعوی در این جهان کسی را که از اول عمر تا آخر عمر به راحت و خوشوودی گذرانیده باشد ندیدم. نکوکاران از این کنه 

این کنه چنرا عمنر خنود را در چرا بیشتر نکوشیدند و اعمال صالح بیشتری نیودوختود، دچار پشیمانی بودند، و بزهکاران از 

 معاصی به باد دادند دچار پشیمانی و حسرت جانگاه بودند و هردو گروه پشیمان بودند.

 :خوابید، مگر اندکیآموز امام اعظم، شب نمیامام محمد بن حسن شیبانی، دانش

بنن الحسنن، فقینه، مجتهند،  نوشته است که: امام محمند« ۀومصباح السیاد ۀمفتاح السعاد»زاده در کتاب عالمه طاشکبری 

خوابیند و ننزد هجری قمنری شن  نمی 411هجری قمری و متوفای سال  420محد  و شاگرد امام ابوحویفه، متولد سال 

کرد و خواب خود را با شستن رویش شد کتاب دیگری را مطالعه میگذاشت؛ همین که از کتابی ملول میهایی میخود کتاب

 شود.خواب از حرارت و گرمی است، از این رو با آب از میان برده می فرمود:برد و میاز میان می

به يک دينار لال خريد تا از درس استاد محروم را  ر حضور استاد، قلمش شکست يک قلمعصام بلخی موقعی که د

 نشود:

س استاد، هجری قمری است، موقع نوشتن در 041عصام بن یوسف بلخی، فقیه حوفی و محد  بلخ، که وفاتش در سال 

خرم تا از شویدن درس استاد باز نمانم، برای این که عمر کوتاه است و علم قلم او شکست. گفت: قلم را به یک دیوار طال می

ی دانشجو نیست که وقت او ضایع شود، باید وقت و ساعت و ش  و روز و اوقنات خلنوت همنه را بسیار است و شایسته

 بداند، زیرا هرچه از دست رفت، تدارک آن ممکن نیست. غویمت بشمارد و صحبت مشایخ را مغتوم
 ولسزززززززززت بمزززززززززدر  مافزززززززززات منزززززززززي

 

 بلهززززززززف وال بلیززززززززت وال لززززززززو أنززززززززي 
 

، «گفتن و نه هم با اگر چوین کرده بودم، به دست آورمخوردن و کاشکیام با افسوستوانم آنچه را که از دست دادهو نمی»

ای از توان لحظهشمردن قرار دارد و نمیی نَفَسعمر عزیز است و بر پایه آید وزیرا هرچه از دست رفت دوباره به دست نمی

 آن را ضایع کرد.

 خرم:محمد بن سالم بیکندی به آواز بلند گفت: قلم را به يک دينار لال می
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در زمان دانشجویی قلم او شکست، هجری قمری وفات یافت  002، شیخ امام بخاری که در سال محمد بن سالم بیکودی

خرم. چود قلم سوی استاد نشسته بود، دستور داد به آواز بلود بگویید: قلم را به یک مثقال طال میوقعی که در مجلس امالی م

او پرتاب شد، شیخ ابومحمد عیوی، امام حافظ، این حکایت را آورده است. در حقیقت قلمی کنه در آن زمنان ارزان بنود بنه 

شواختن. این عالم متعلم از جمله کسانی اسنت کنه قیمنت و ارزش وقنت را وقتگرانی آن قیمت نبود، مگر از جهت قیمت 

 اند، این بود که طال و دیوار در برابر حفظ وقت نزد ایشان قیمتی نداشت.دانستهمی

 گذاشت تا حديث را بنويسد:دانشمند محدث کبیر، ُعبید بن يعیش، سی سال خواهرش لقمه را به دهن او می

در شرح زندگی محد  کبیر عابَید بن یعیش، شیخ امام بخاری « سیر أعالم الوبالء»کتاب ارجمود خود  امام حافظ ذهبی در

بخناری و مسنلم  .«بومحمد ُعبَید بن یعیش الكوفي المحاملي العطزارأهو الحافظ الحجة األوحد »و امام مسلم، نوشته است: 

او روایت نمود و ابوزرعه رازی و محمد بن اینوب بجلنی و ی اند، و نسائی به واسطهدر صحیحین از او حدیث روایت کرده

 درگذشت. 001اند. او در رم ان سال جمعی از محدثین از او روایت کرده

گفت: مدت سی سال به دست خود در شن  خنوراکی نخنوردم؛ عمار بن رجاء گفت که از عابید بن یعیش شویدم که می

 نوشتم.یگذاشت و من حدیث ملقمه را در دهوم میخواهرم 

 ترسم دوباره تو را نبینم:دانشمند بزرگ در علم حديث، يحیی بن معین، به شیخش گفت: از بَْر )حفظ( امالء نما که می

الشنمائل »و ترمنذی در کتناب  021: 2انند. امنام احمند در مسنود امام احمد و امام ابوعیسی هردو آن را رواینت نموده

 :ایمو در این جا لفظ روایت ترمذی آورده« صرسول اهلل  ماجاء فی لباس»در باب  22ص « المحمدیه
قال الترمذي: حدثنا عبد بن حمید، قال حدثنا محمد بن الفضل، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن َحبیب بن الشهید، عن 

ه يتكيء على أسامة بن زيد وعلی -وهو في مرض موته -خرج من بیته أن النبي  الحسن البصري، عن انس بن مال  

 .ثوب قِطري  قد توش ح به فصل ي بهم

حمید به ما خبر داد و گفت: محمد بن الف ل به ما خبر داد و گفت: حماد بن سلمه به ما خبر داد و عبد بن  ترمذی گفت:

کود که پیغمبنر روایت می /کود و او از انس بن مالک از حبی  بن الشهید روایت دارم و او از حسن بصری روایت می گفت:

اش که در آن بیماری رحلت فرمود از خانه بیرون آمد، در حالی که تکیه بر ااسامه بن زید داشت و لباسنی بنه ر بیمارید ص

تن داشت که در آن مس یا آهن مذاب به کار برده شده بود و خود را به آن پوشانیده بود و به مسجد آمند و امامنت نمنود و 

قِطر است که به معوای مس یا آهن مذاب است و تَوَشَّحَ به: یعونی خنود را بنه آن نماز را با مردم خواند. )قِطری: موسوب به 

 پوشانیده بود(.

ترمذی بعد از روایت این حدیث گفت: که عَبد بن حامَید که شیخ ترمذی است گفت که محمد بن الف ل گفت: نخستین 

یث از من پرسید؛ گفتم: حماد بن سلمه اینن ای این حدحدیث نشست در بارهباری که یحیی بن معین پیش من برای روایت 

کوی این جا بود خنوب بنود. محمند بنن الف نل حدیث را به من گفت. یحیی بن معین گفت: اگر کتابی که از آن روایت می

ن کنه ام را چسبید و گفت: از بَرْ این حدیث را اِمالء نما، برای ایگفت: برخاستم تا کتابم را بیاورم، یحیی بن معین دامن جامه

ترسم مرگم فرا رسد و تو را نبیوم. حدیث را بر او امالء کردم و بعد کتابم را آوردم و از روی کتاب برایش خواندم. ببنین می
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ی بلودشدن محمد بن الف ل بنرای آوردن کتنابش، حیناتش وفنا ترسید در فاصلهدانست که میکه چقدر وقت را گرامی می

 کردند.شان حساب هزار احتماالت را میگرفتود و برای حفظ وقتا دست کم نمیشان رنکود؛ یعوی هیچ لحظه از حیات

 امانت یحیی بن معین در حدیث:

هزو االمزام لحزافظ الجهبزد سزید چوین نوشنت: « سیر اعالم الوبالء»حال یحیی بن معین در کتاب امام حافظ ذهبی در شرح 

. او از عنرب نبنود و لنیکن بنه معین بن عون بن زیاد بن بسطامالحفاظ ومل  الحفاظ شیخ المحدثین، ابو زكریا، یحیي بن 

به دنیا آمد و در بغداد بزرگ شد، در ده سالگی هجری قمری  411در سال مواالت او با بوی مارّ لق  مرّی یافت، او در بغداد 

ی بود، و بعند از خنود ینک شروع به نوشتن و تألیف نمود، پدرش مَعین از نویسودگان با کفایت عبداهلل بن مالک بر خراج رَ

ی آن ثروت هوگفت را در تحصیل حدیث خرج نمنود میلیون درهم برای پسرش یحیی به میرا  گذارد، یحیی بن معین همه

 ای خود بخرد و پا برهوه راه نرود.تا جایی که پولی نداشت که نعلین )کفش( بر

عیاش و سفیان بن عاییْوَه، و عبدالرزاق صوعانی در یمنن،  او حدیث را از عبداهلل بن مبارک و هاشَیم بن بشر و اسماعیل بن

و مصنر و  ۀو وکیع بن جراح و یحیی بن سعید قَطّان و عبدالرحمن بن مهدی و جمعی از علمناء در عنراق و شنام و جزینر

 حجاز فرا گرفت.

وداود و عباس داوری بغدادی که کوودگان او عبارتود از: امام احمد بن حوبل و امام بخاری و امام مسلم و اباز جمله روایت

ی علم اوست، و ابوزرعه رازی و ابوحاتم رازی و عثمان بن سعید دارمنی و ابنویعلی موصنلی و جمعنی کنه از شنمار راویه

 بیرونود.

 نوشتن یحیی بن معین به تعداد یک میلیون حدیث و پوجاه بار نوشتن هر حدیث: حدیث

معین پایان پذیرفت، عبدالخالق بن موصور گفت: از یکنی از علمنای حندیث علی بن مدیوی گفت: علم مردم به یحیی بن 

حندیث  :(کبر منهأحدثنی من لم تطلع الشمس علی )گفت: کرد و میشویدم که احادیث را به روایت یحیی بن معین روایت می

ن رومی گفت: از چه به شنگفت بر بزرگوارتر از او طلوع نکرده است. اب -در این زمانه -کوم که آفتابرا از کسی روایت می

شواسنم کنه از عهند آدم گفت: من در مردم مثل یحیی بن معین ندیدم، کسنی را نمیاز علی بن مدیوی شویدم که میای؟آمده

 تاکوون حدیث را به قدر یحیی بن معین نوشته باشد.

لیون حدیث را نوشتم. امام گفت: به دست خط خودم یک میمحمد بن نصر مروزی گفت: از یحیی بن معین شویدم که می

نوشنتیم آن را فهنم گوید: اگر هر حدیث را پوجناه بنار نمیبیوی که میذهبی فرمود: قصدش نوشتن حدیث مکرر است. نمی

 کردیم، روی این اصل است که گفته شده است:نمی

امنام احمند «. یث نیسنتهر حدیثی که یحیی بن معین آن را نشواسد، حند»؛ «كل حديث ال يعرفه ابن معین فلایس بحاديث»

یحیی بن معین مردی است کنه خندا او را بنرای حندیث  فرمود: هر حدیثی که یحیی بن معین آن را نشواسد حدیث نیست.

 آفرید. او ماشت هر دروغگویی را باز کرد. و دروغ دروغگویان در حدیث را آشکار و برمال نمود.
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ا به دست خود نوشتم، اوالً قصند حندیث مکنرر اسنت کنه هنر فرماید: یک میلیون حدیث روقتی که یحیی بن معین می

و هر سخن صحابی یا تنابعی  صای از کالم رسول اهلل نوشت. ثانیاً علمای حدیث هر خبر یا هر کلمهحدیثی را پوجاه بار می

دانستود، وقتی که ها راحدیث میی اینساختود همهکردند و هر لفظ مبهمی که آن را روشن مییا هر لفظ غریبی را تفسیر می

 آوردند. بوابراین، عدد یک میلیون به همین معوی است.آن را با سَوَد می

ابوحاتم رازی گفت: هر بغدادی را که دیدی محبت امام احمد بن حوبل دارد، بدان که او از اهل سوت است و هر بغدادی 

 :/های یحیی بن معین است است. از گفته بدان که باغض یحیی بن معین و کذابباغض یحیی بن معین دارد، که دیدی 

 .«إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش»

یحیی بن معین صاح  موهج عظیم و طریق مستقیم است. در تلقی و فراگرفتن علم بدین صورت بود که اینن عبنارت را 

تا چیزی را رواینت  نمایی خوب وارسی کنبوویس، اما موقعی که روایت مینویسی هرچه شویدی گفت؛ یعوی موقعی که می

 ی شاعر به همین معوی است:اش به عووان آثار خیرت بماند، و گفتهاست تا سودمودینمایی که صدق و مفید 

 کنننوش بهنننر ورق کنننه خنننوانیمی

 یننننک دسننننته گننننل دمنننناغ پننننرور

 کننم گننوی و گازیننده گننوی چننون دار
 

 تنننننا معونننننی آن تمنننننام داننننننی 

 از خننننر مننننن صنننند گینننناه بهتننننر

 شنننود پانننرْتنننا زانننندک تنننو جهنننان 
 

 از خود به یادگار گذاشت:های بسیاری که یحیی بن معین بعد کتاب

بسنت، رفت و از مدیوه احرام به حج میی مووره میرفت، اول به مدیوهو عادت یحیی بن معین این بود که اگر به حج می

آمد و موقعی که به خود باز میآمد و از مدیوه به شهر ی مووره میی مکرمه به مدیوهگشت از مکهو هر وقت که از حج برمی

ی همین سال به مدیوه داخل شد و در مدیوه بیمار شد و در بیست هجری قمری به قصد حج آمد در اواخر ذیقعده 022سال 

همنان سنریری کنه « بونی هاشنم»و سوم ذیقعده وفات یافت. و مردم به همدیگر گفتودکه یحیی بن معین وفات یافته است. 

شسته شده بود بیرون آوردند و یحیی بن معین بر همان سریر شسته شد و مردم بر او نماز خواندند و در بر آن  صرسول اهلل 

 نسبت دهود. صگذاشت دروغ را به پیغمبر گفتود که این کسی بود که نمیی بقیع مدیوه به خاک سپرده شد و مردم میمقبره

 لفضل پیش آمد:بن ا محمد او شیخای که میان يحیی بن معین و بیان مسأله

بها است، از این جهنت ی گرانلف ل گرفته است چود فایدهاین حدیث را از شیخش محمد بن ا در این که یحیی بن معین

خواندیم، از شیخش محمد بن الف نل سروسنی بصنری اش که یحیی به معین که قسمتی از شرح حالش را در شرح زندگی

ن که نزد شیخش نشست برایش روایت نماید، هوگامی کنه محمند بنن الف نل مالَقَّ  به عارم خواست تا این حدیث را همی

کنردی اگر حدیث را از کتاب رواینت می شروع کرد به روایت حدیث و گفت: حدثوا حماد بن سلمه، یحیی بن معین گفت:

در حندیث خوب بود. و قصد یحیی این بود که زیادت اعتماد بر این حدیث برایش حاصل شود و گرنه محمند بنن الف نل 

 خواست زیادت اعتماد به دست آورد.حافظ و مورد اعتماد و معرود به راستی بود و لیکن یحیی می
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و پیش از این که مدارس ساخته شود، عادت محدثین در قرن پوجم هجری این بود کنه شنیخ در مسنجد بنه شناگردانش 

ی و هرگاه عندهداد، ان وسیعی بود درس میداد، و هرگاه مسجد جا نداشت و کوچک بود در محلی که میددرس حدیث می

اش درس داد، و محمد بن الف ل بنه یحینی بنن معنین جلنو درِ خاننهاش به طالب درس میطالب اندک بود، جلو دَر خانه

برود و کتاب خود را بیاورد و از روی کتاب به یحینی بنن معنین داد. موقعی که محمد بن الف ل برخاست تا داخل خانه می

رود ممکنن اسنت منوانعی رخ اش مید، یحیی بن معین ترسید که در این مدتی که محمد بن الف ل به داخل خانهدرس بده

دهد و نتواند برگردد و از درس حدیث محروم بماند، این بود که محمد بن الف ل کامالً بنر نخاسنته بنود کنه یحینی دامنن 

ل خانه بیناورد و منانع از رفتنوش بنه داخنل خاننه شند، و از او ی او را گرفت، پیش از این که برود و کتاب را از داخجامه

ترسم تو را مالقنات نکنوم، بنرای اینن کنه از حفظ درسم بده که می خواست تا حدیث را از حفظ درس دهد و به او گفت:

مندیگر را ترسم میان من و تو موانعی پیش آیند کنه هکوود، روی این اصل میزندگی دارای اسبابی است که عمر را قطع می

نبیویم، محمد بن الف ل اول از حفظ درس حدیث را گفت و بعد به داخل خانه رفت و کتاب را آورد و دوباره از روی کتاب 

بود و چقدر بر تحصیل  بر وقت بن معین چقدر حریص فهماند که یحییهمان حدیث را به وی درس داد. این واقعه به ما می

کرد از وقت به وقت کردن در تقیید علم و موتهای کوشش خود را در استفاده از علم علم محافظت داشت، و چقدر پرهیز می

ی کوچک دانستیم که یحینی بنن واقعهبرد، و به همین نماید به کار میداشتن خویش از آنچه ناگهان زندگی را قطع میو نگه

ام فرصت و حفظ وقت توانسته بود یک میلینون کوشید، و دانستیم که او از راه اغتومعین تا چه حد در حفظ وقت و زمان می

برود و از شیوخ بسیار بشوود و آنچه شویده است بنه هزارهنا محند  و طالن  علنم حندیث حدیث را بوویسد و در شهرها 

 بیاموزد.

و امام  و یحیی بن معین در این زمیوه توها نبود، بلکه امام علی بن مدیوی و امام احمد بن حوبل و امام بخاری و امام مسلم

 شان همه مانود یحیی بن معین بودند.ابوداود و امام ترمذی و امام نسائی و امثال

و این که گفتیم یحیی بن معین یک میلیون حدیث نوشت، قصد از آن نوشتن به طریق مختلف است و نوشتن یک حدیث 

کود؛ هر یک حدیث را چودین بار تکرار می به چود بار است که هر بار یک نوع استفاده از حدیث بوماید، چوانکه امام بخاری

باری برای مطلبی. و امام جالل الدین سیوطی در کتاب عظیم خود یکصد هزار حدیث جمع نموده و مراجع خنود را ینادآور 

شده است و هووز کسی نیامده است که آن را به دویست هزار حدیث برساند، چه رسد به یک میلیون. از این رو وقتی گفتنه 

حدیث تألیف نموده، به معوی طاراق حدیث است که یک حدیث از چود طرینق د کتاب خود را از میان شش صد هزار شومی

 روایت شده و به معوی تکرار یک حدیث است که در چود مورد از آن اقتباس شده است.

 ص جاحظ و فتح بن خاقان و اسماعیل قاضی بر علم:حر

تر بر علنم از از ابی العباس مابَرِّد روایت نمود که مبرد فرمود: کسی را حریص «تقیید العلم»خطی  بغدادی در کتاب خود 

 وفات یافت. 011تولد یافت و به سال  422سه کس ندیدم: عمرو بن بحر، جاحظ، امام اهل ادب که به سال 
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و را برادر و وزیر خنود ی عباسی او فتح بن خاقان، ادی  و شاعر و یکی از تیزهوشان دنیا از شاهزادگان که متوکل خلیفه

 وفات یافت. 012های دنیا بود و به سال کتابخانهای برای خود ترتی  داد که یکی از بزرگترین نمود و کتابخانه

 وفات یافت. 010هجری متولد شد و به سال  022و اسماعیل بن اسحاق، قاضی، امام، فقیه مالکی بغدادی که به سال 

های ورّاقان، یعوی کتاب فروشان را کرایه خواند و دکانرسید از اول تا آخر آن را میمیاما جاحظ هر کتابی که به دستش 

 ها را مطالعه نماید.خوابید تا آن کتابکرد و ش  در دکان میمی

رفت، کتناب نهاد و موقعی که از نزد متوکل برای حمام و یا نماز بیرون میو اما فتح بن خاقان: او کتاب را در آستیوش می

کرد تا به حمام و یا مسجد برسد و موقع مراجعت می رفت کتاب را مطالعهآورد و همان طور که راه میرا از آستین بیرون می

ی عباسی برسد، و اگر متوکل برای کاری از مجلس خلیفهکرد تا به مجلس متوکل رفتن کتاب را مطالعه میهمچوان با حال راه

 کرد تا وقتی که متوکل به مجلس برگردد.آورد و مطالعه مییرون میرفت کتاب را از آستین ببیرون می

دیندم مشنغول گوید: من هیچ وقت بر او داخنل نشندم، مگنر اینن کنه میمی ی اسماعیل بن اسحاق قاضیباره  مبرد در

 ها در جستجوی کتابی است که آن را بیرون بیاورد و مطالعه نماید.ی کتاب است یا از بین کتابمطالعه

 نهاد و او مشغول تألیف بود و خبر نداشت:ابن سحنون، کنیزش شام او را لقمه به لقمه به دهنش می

تألیف قاضی عیاض در شرح حال فقیه مالکی، امام محد  محمد بن ساحوون قیرواننی، آمنده « ترتی  المدارک» در کتاب

اش بود و مشغول تألیف بود تا ش  شد، کویز نام بردهاست که محمد بن سحوون کویزی داشت که نام اامّ مادام بود، روزی نزد 

ابن سحوون گفت: من اکوون مشغولم. کویزش  کویزش خبرش داد که خوراک آماده است و اجازه خواست تا شام او را بیاورد.

لیف بنود تنا . و ابن سحوون مشغول تأوع کرد لقمه لقمه در دهن او نهادگردد، شرمزه میشود و بیوقتی که دید غذا سرد می

این که اذان صبح گفته شد. ابن سحوون به کویزش گفت: ما امش  مشغول شدیم، اگر خوراکی داری بیار. کویز گفت: به خندا 

 ام.ام. ابن سحوون گفت: ولی من باخبر نشدهشامت را به دهانت گذاشتهسوگود که 

اند اند که خبر نداشتهشدهر در علم مستغرق میاین یک نمونه از غفلت علمای قدیمی ما از خوراک و آب است که این قد

و مانود همین داستان است آنچه برای امام محدثین در عصر خود روی داد: امام مسلم بنن حجناج  وقت غذا یا خواب است.

تألیف امام ابن حجنر عسنقالنی در « تهذی  التهذی »هجری است، در کتاب  024و متوفی سال  021نیشابوری متولد سال 

در شرح حال او آمده است: حاکم گفت: من از ابوالف ل محمد بنن ابنراهیم شنویدم کنه گفنت: از  402ی دهم صفحه جلد

ی دوست و رفیق امام مسلم در سفر از نیشابور تا بلخ و تا بصره از احمد بن سلمه شویدم که گفنت: مجلسنی بنرای منذاکره

یناد شند کنه مسنلم آن را بنه یناد نداشنت، او از آن مجلنس  حدیث برای امام مسلم ترتی  داده شد، در آن مجلس حدیثی

گشت و دانه دانه خرما بنه برخاست و به خانه رفت، موقع ش  بود، در جلو او سبدی از خرما نهادند، او به دنبال حدیث می

سنبد خرمنا  نهاد و ش  را به صبح آورد، آنگاه حدیث را یافت و سبد خرما تمام شده بود بدون آن که بدانند. ینکدهن می

 خورده بود بدون این که احساس خرماخوردن نماید. و در نتیجه، خوردن یک سبد خرما باعث وفات او شد!

 ی کتابش به او بدهند:کرد به شرل اين که وقت برای مطالعهثعلب نحوی قبول دعوت می
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ای طل  علم و کوشنش بنرای نمودن برتشویق الحث علی طلب العلم واإلجتهاد فزی جمعزه/»عسکری در کتابش ابوهالل 

آورد که از ثعل ، احمد بن یحیی شیبانی کوفی بغدادی، یکی از پیشوایان نحو و لغنت و ادب و حندیث می« گردآوردن علم

هجری درگذشت، حکایت شده است که او هیچ وقنت  014هجری به دنیا آمد و به سال  022شریف و قراءات که در سال 

شرن او این بود کنه جنای ینک  کرد،کسی او را دعوت به ناهار میمشغول مطالعه بود، اگر شد و همیشه از کتابش جدا نمی

 کوود برای او در نظر بگیرند تا کتابش را در آن بوهد و بخواند.بالشی که به آن تکیه می

 رد:العه بود، اسبی با او تصادف کرد و او را به گودالی انداخت و مُ رفت و مشغول مطثعلب در کوچه راه می

شوید مگر شده بود و نمی این بود که روز جمعه بعد از عصر از مسجد جامع بیرون آمد و دچار کری /سب  وفات ثعل  

او در راه مشغول مطالعه بود و با آن گوش سوگین اسبی با او تصادد کرد و او را به گودالی انداخت؛ وقتنی او را به زحمت. 

اش رساندند و در باشد؛ او را به خانه گفت، مثل کسی که حواسش درهم خوردهمی رهماز گودال بیرون آوردند سخن دَرهم ب

 421: 4ابن خلکنان « عیانوفیات األ»خبر وفات او از کتاب این ]نالید و در دومین روز درگذشت. همان حالت از سردرد می

 .[نقل شده است

يده بگذرد و تصمیم گرفته بود تفسیر قرآن را ای از وقتش بدون فاگذاشت لحظهشیخ المفسرين ابن جرير لبری نمی

 در سی هزار ورق بنويسد:

امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری شیخ محدثان و مفسران و مؤرخان و امام مجتهد بزرگ است، او آیتی از آیات خدا در 

ی د، تنا جنایی کنه شنمارهحفظ وقت و استفاده از آن و پار کردن وقت به فراگرفتن علم و آموختن آن و نوشتن و تألیف بنو

 آور رسید.تألیفات او با ابتکار علمی و تحقیق به عددی شگفت

صنفحه  12ی امام ابن جریر طبری نوشنته کنه بنه شرح حال ارزشمودی در باره« معجم االادَباء»عالمه یاقوت در کتابش: 

م ابن جریر طبری نوشته است که منا در شرح حالی از اما« تاریخ بغداد»رسیده است، همچوین امام حافظ خطی  بغدادی در 

 آوریم:هایی میی هردو به طوری که باهم تلخیص کویم جملهکویم و از نوشتهایوجا از هردو کتاب گلچیوی می

نماید کنه: سم بن عقیل وراق نقل میالقامر عبیداهلل بن احمد سمسار و ابی علی بن عبیداهلل لاغَوی سمسمی از قاضی ابوع»

ای است؟ )چوند جریر طبری به یارانش گفت: نشان و شوق دارید برای نوشتن تفسیر قرآن؟ گفتود: به چه اندازهابوجعفر بن 

آن را در  شود. ابنن جرینررسد و نوشته نمیهزار ورق. گفتود: چوین تفسیری عامر به آخر میسی برگ است(. فرمود: بسیار، 

 هجری قمری. 012تا سال  012از سال نمود، سه هزار ورق مختصر نمود و آن را در هفت سال امالء 

 ابن جریر تصمیم گرفت تاریخ را در سی هزار ورق بوویسد:

رسد و خواهید تفسیر قرآن را در سی هزار صفحه بوویسید و گفتود: عمر به آخر میپس از این که به یارانش گفته بود می

از عهد آدم تا امروز بوویسید؟ گفتود: در چه حندودی؟ گفنت:  شود. به آنان گفت: آیا حاضر هستید تاریخ عالم رانوشته نمی

رسد مانود آنچه در خصوص تفسیر به آنان گفته بود: در )سی هزار ورق( آنان نیز همان جواب قبلی را گفتود: عمر به آخر می

را نیز مختصر کرد، همان گونه که ، تاریخ هها مردند. بلود همتی باقی نماندهمت ُاما هلل! ماتت الهَماإن   شود. فرمود:و نوشه نمی
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تفسیر را مختصر کرده بود. )در سه هزار ورق( و فارغ شد از تصویف آن و عَنرضِ آن، یعونی خوانندن بنر او تنا اگنر جنایی 

هجنری  222تصحیح بخواهد انجام دهد؛ فارغ شد از تصویف و عرض کتاب در تاریخ بیست و هفتم مناه ربینع االول سنال 

 هجری. 220رده بود در سال قمری و به پایان آو

 نوشت:ورق از تصویف خود میابن جریر هر روز چهل 

آمنوز نوشنت، و دانشگفت: چهل سال ابن جریر هر روزی چهل ورق میخطی  بغدادی گفت: شویدم از سمسمی که می

تاریخ ابن جریر را بنه  و در آن« لصلۀا»عبداهلل بن احمد بن جعفر فرغانی، در کتاب خودش که معرود است به  او، ابومحمد

آمنوزان ابنن جرینر اوراق کتاب خود وصل نموده و به تاریخ ابن جریر ادامه داده است، نوشته اسنت کنه جمناعتی از دانش

های عمر او که هشتاد و شش سال بود تقسیم کردند، دیدند که به اینن حسناب او هنر روزی از تألیفات ابن جریر را بر سال

سال حساب کویم، بنه حسناب هنر روزی  20اتش چهارده ورق نوشته است. بوابراین، اگر عمر او را عمر خود از تولد تا وف

شود! و تاریخ و تفسیر او که هرکندام بنیش از سنه هنزار ورق ورق می 211222چهارده ورق، مجموع تصویفات ابن جریر 

یازده جلد قطور به چناپ و تاریخ او در رسد، تا هشت هزار ورق میو به هفت اند که مجموع اوراق آن داست حساب کرده

با این حساب باقی تألیفات اند. شما تواند باش به چاپ رسیدهرسیده و تفسیر او در سی جزء بزرگ که هرکدام یک مجلد می

ی ینک مجمنع شود. تألیفات این امام بنه موزلنهمیورق است، حساب کوید که چود جلد  214222این دانشمود بزرگوار که 

ه او یک نفنر ی موبعی برای نشر کتاب است، در حالی کهواوری در انواع علوم است؛ و بسیاری از تألیفات او به موزلهعلمی پ

نماید بر کاغذهایی است کنه او خنودش تهینه کنرده نویسد. و تألیفی که مینویسد و برای خود میاست و به دست خود می

 گناه ایننای دلوشین باشد، و هیچبرای آنان همانود عسلی شیرین و کراه گذارد تااست و به صورت کتاب در اختیار مردم می

شواسنی و اسنتفاده از و همنین وقت دانسنت.شد، اگر قدر وقت را نمیها برای او میسر نمیبهمه تألیفات و آن همه آثار گران

 وقت بود که او را به این مقام ارجمود علمی رسانید.

 نمود؟ود را تنظیم میابن جرير چگونه اوقات و اعمال خ

آموز ابن جریر و همکار او، اوقات و اعمال ابنن جرینر را قاضی ابوبکر بن کامل فرمود که: احمد بن کامل شجری، دانش

 ساخت.بودی و مرت  مینظم

در های محکم، ولی نازک بافتنه شنده بنود. هوگنام گرمنا خوابید که با رشتهای میو عادت ابن جریر این بود که در کیسه

پوشید که از صودل و ی آستین کوتاه میخوابید. و جامهکتان بر بدن میهمین کیسه که از کتان بافته شده بود به سب  خاوکی 

 آمیزی شده بود.گالب رنگ

کرد بنه نوشنتن کتنابی کنه خواند، سپس تا عصر شروع میشد و نماز ظهر را در خانه میپس از خواب نیمروز، بیدار می

بنرای منردم خواند و بعد از نماز عصر نماز عصر را با جماعت میرفت و در مسجد د، آنگاه از خانه بیرون میکرتصویف می

هایی بر او خوانده شود تا مغرب. و بعد از نماز مغرب طالب برای آموختن فقه و درس جلو نشست تا تعلیم دهد و کتابمی

بودی نمنوده بنود بنرای مصنالح ش  و روز خود را تقسیم رفت. انه میعشاء به خ نشستود تا نماز عشاء و بعد از نمازاو می
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 فرمود.خودش و دیوش و مردم، آن چوانکه خدا موفقش می

 ابن جرير قبل از ساعتی از وفاتش چیزی را که شنید نوشت:

نه أضاع دقیقاة مان ثر عنه أأوما »در شرح حال امام ابن جریر نوشته است: « کووز االجداد»استاد محمد کاردعلی در کتاب 

«. بردن تباه کرده باشدرساندن و فایدهاش را بدون فایدهای از زندگیاند که او دقیقهو نگفته»؛ «حیاته في غیر اإلفادة واإلستفادة

کود کنه بنه ابنوجعفر بنن جرینر ماعافی بن زکریا از بع ی از مردان معتبری که ساعتی قبل از وفاتش نزد او بودند روایت می

د که: این دعایی است که از امام جعفر صادق روایت شده است، ابن جریر قلم و کاغذی درخواست نمنود و همنین کنه گفتو

نویسی؟ فرمود: شایسته است که انسان اقتبناس و را آوردند آن دعا را نوشت. به او گفته شد: در چوین حالتی میقلم و کاغذ 

 د.از علم و دین و دنیا جزای خیر دهخدا او را ی مرگ از دست ندهد، ی علم را تا لحظهاستفاده

 گونه که تألیفات و آثار ابن جرير جاودانی است نام او هم همیشه پايدار است:همان

لیفنات و بندون ها و بندون آوردن ننام آن تأبدون شمردن آن /مختصری بود به تألیفات امام ابن جریر طبری یاین اشاره

های او زنده و مورد استفاده اسنت. گذرد قسمتی از کتابسال از وفات او می 400امروز که  ها. و تاآن کردن موضوعاتبیان

فرمود: کتاب عالم فرزند جاویدان اوست، برای این که فرزندان اگر به صد تا هم برسود بازهم در انندک زمنانی  /ابن الجوزی

هنای ننافع و مانند، کتابنه نشانی، اما کتاب سودمود او میماند و شوند و نه نامی از آنان میی فراموشی انداخته میبه گوشه

ماننده اسنت، امنا فرزنندان او کجنا  معرود و مشهورند، اما فرزندان او کجا هستود؟ قاموس فیروزآبادی /سودمود ابن جریر 

شنیرازی و امنام ابوشجاع جاودانی است، ولی فرزندان او کجا هستود؟ شیخ ابواسنحاق « والتقری  یۀمتن الغا»هستود؟ کتاب 

شان را بر صنفحات روزگنار پایندار سناخته هایشان نامنووی زن نگرفتود و معلوم است که دارای اوالد هم نشدند، اما کتاب

 ماند که نافع و همراه با اخالص باشد.است، البته کتاب وقتی می

 افتاد:یخبر به گودال مابن الخیال نحوی در کوچه و راه هم مشغول مطالعه بود و گاه بی

نوشته است: امام محمد بن احمد بن موصور بن « الحث علی طل  العلم واالجتهاد فی جمعه»ابوهالل عسکری در کتابش 

هجری وفات یافت، همه وقت مشغول خواندن و مطالعه بنود،  202الخیان نحوی، سمرقودی االصل، مقیم بغداد که به سال 

کنرد ای از اوقاتش به هَدَر برود، سرش در کتاب بود و جلو پایش نگاه نمیگذاشت لحظهرفت نمیحتی در کوچه که راه می

 جلو اوست.زد و او خبر نداشت که گودال یا حیوان افتاد یا حیوانی او را لگد میو گاه در گودال می

 گفت، چرا که مشغول تألیف بود:آمدند سخن نمیحاکم شهید، ابوالفضل مروزی با کسانی که به ديدارش می

تألیف سمعانی در شرح حال حاکم شهید ابوالف ل محمد بن محمد بن احمد مَروزی بلخی حوفی که « األنساب»در کتاب 

هجری قمری به شرد شهادت رسید و عالم مَرو و امام اصحاب امام ابوحویفنه در  221قاضی و وزیر سلطان بود و در سال 

 عصر خودش بود، چوین آمده است:

مناز شن  را در گرفنت و نمیشهید فرمود: به خاطر دارم که حاکم شهید دوشنوبه و پوجشنوبه روزه ابوعبداهلل پسر حاکم 

ی نشست سبدی از کتاب و قلمدان جلوش بود؛ او وزیر سلطان بنود و اجنازهکرد، و موقعی که میدر سفر ترک نمی ح ر و

دید شد، و تازه وارد وقتی که میشغول تصویف کتاب میی ورود، مداد که ناگزیر بود، اما بعد از اجازهورود توها به کسانی می
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رفت، ابوالعباس بن خاست و بیرون میابوالف ل در فکر او نیست و در فکر تصویف کتاب است، پس از مدتی نشستن بر می

شود و نوشتن میگیرد و مشغول گوید و قلم میرویم پیش او، اما او سخن با ما نمیحَمُّویَه از دست او شکایت کرد که ما می

 کود.ای از اتاق رها میما را در گوشه

باید دانست که نزد محدثین، حافظ لق  کسی است که یک صد هزار حدیث از بر دارد. و حناکم لقن  کسنی اسنت کنه 

 خیلی بیش از یک صد هزار حدیث از بر دارد.

ابی الف ل حاضر شدم و امینر ابنوعلی ء ای به مجلس امالفرمود: ش  جمعه« المستدرک»حاکم ابوعبداهلل، صاح  کتاب 

بن ابی بکر بن المظفر وارد مجلس ابی الف ل شد، اما ابوالف ل از جای خود تکان نخورد و به امیر گفت: ای امینر بنرو کنه 

 حاال روز آمدن تو نیست.

اگرچه امینر و آمده برای کسی که می صواقعاً عج  دانشمودی بود که در مجلس امالء حدیث به احترام حدیث رسول 

اند و احترام حدیث نزد ایشان خیلنی شدهفرمانروا بوده است، درس حدیث را رها نکرده و برای کسی از جای خود بلود نمی

اند و چقدر در پیروی از رسول اهلل قدم بوده د آنان را که چقدر در طاعت خدا ثابتوده از احترام امیر. خدا رحمت کوتر بمهم

 .رحمة واسعةرحمهم هللا تعالی  اند.تمسک بودهم ص

 بن شاهین:اتألیفات بسیار امام محدث حافظ 

 211و متوفی سال  012در شرح حال ابن شاهین متولد سال  112: 2« الحفاظ ةتذکر»امام حافظ محد  ذهبی در کتاب 

 د:ایفرممیسالگی چوین  11در عمر 

عمر بن احمد بن عثمان بغدادی، الواعظ المعرود بابن الحافظ االمام المفید المکثر، محد  العراق، ابوحفص  هو»

آموز ابن شاهین فرمود: که ابن شاهین به ما فرمود که من سیصد و سی تصویف باهلل، دانشابوالحسن بن المهتدی  «.شاهین

، صد جزء. دارم. از آن جمله است: تفسیر کبیر، هزار جلد. و المسود، هزار و سیصد جزء و تاریخ صد و پوجاه جزء و زهد

داند در تحریر آن چقدر متحمل رنج و زحمت شده است! شود، خدا میواقعاً خیلی است، مثالً تفسیر او سی هزار صفحه می

 باید دانست که جزء در آن زمان برابر بود با سی صفحه از قطع متوسط و معمولی امروز.

 ابن شاهین در قیمت مداد )مرکب( هفتصد درهم پرداخت:

ام بنه ام تا امروز حسناب کنردهفرمود: آنچه مرک  خریدهر داوادی قاضی فرمود: از ابن شاهین شویدم که میمحمد بن عم

 هفتصد درهم رسیده است. ابن ابی الفوارس فرمود: هیچ کس به قدر ابن شاهین کتاب تألیف نوموده است.

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

داشت و بنا یافت که زیاد عالقه به مذاکره و بحث در علوم عربی میرا می «ةالمذاکر»از پیشوایان زبان عربی، کسی لق  

« األلباب فی األلقناب هَۀناز»پرداخت. امام حافظ ابن حجر در کتاب نمود به بحث و مذاکره میهریک از علماء که مالقات می

بنن هاشنم بنن  یۀۀبن محمد بن عبداهلل بن الموذر بن عبدالرحمن بنن معناو یۀبن عبدالرحمن بن معاو: موذر ۀفرمود: اَلماذاکَرَ

به علم نحو داشت و خود یکنی از ی شدید ده شد، برای این که عالقهدا ۀباشد. او لق  المذاکرعبدالملک اندلسی مروانی می
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خنواهی در بنابی از علنوم عربنی بحنث و گفت: میمود مینائمه و پیشاهوگام علم لاغت بود و هر وقت عالمی را مالقات می

درگذشنت. شناید یکنی از  212در سال « ةالمزذاکر»یافت، ابن حزم فرمود که:  ۀمذاکره نمائیم؟ روی این اصل لق  المذاکر

 کردن از پارکردن است.اند: کار نیکاسباب اطالع واسع او همین مذاکره باشد که گفته

 خواندند:و راه نیز کتاب بر او می ابونعیم اصفهانی در کوچه

در شرح حال امام حافظ، ابونعیم اصفهانی که ننامش احمند بنن « الحفزاظ ةتذکر»امام حافظ، شمس الدین ذهبی در کتاب 

درگذشت نوشته است: احمد بن مردویه فرمود:  122به دنیا آمد و به سال  222مورخ محد  صوفی است و به سال  عبداهلل

تر و داناتر به رفتود و در هیچ جای دنیا از او حافظم اصفهانی از همه جا طاالب علم برای کس  علم نزد او میدر زمان ابونعی

ها بود که از صبح تا ظهر ننزد او باشنود و نمودند و هر روز نوبت یکی از آناسواد حدیث نبود. حافّاظ دنیا نزد او اجتماع می

شد و به خوانود به آنان بفهماند و موقعی که از محل درس بلود مییا ساقم آنچه می خواهود بر او بخوانود تا صحت وآنچه می

شند، گویینا غنذای او شنویدن حندیث و شند و او خسنته نمیرفت، گاه بود که در راه جزیی بنر او خواننده میاش میخانه

 کردن در آن بود.تألیف

 آموخت:در میراث می ایکندن بود مسألهابوريحان بیرونی موقعی که در حال جان

نظیر در علم فلک و ریاضیات و دانشنمود تناریخ و ادب و جنامع محمد بن احمد خوارزمی، امام بلودمرتبه و دانشمود کم

است که نود و چهار سال عامر کرد. همیشه  122و متوفی به سال  222انواع علوم معرود به ابوریحان بیرونی متولد به سال 

نهناد، مگنر در دو روز ننوروز و مهرگنان مشغول به تألیف کت  بود. هیچ وقت قلنم از دسنت نمیکوشا در تحصیل علوم و 

کنرد، )نوروز اول فرودین و مهرگان پانزدهم مهرماه( که در این دو روز هنم مایحتناج زنندگی از خنوراک و لبناس تهینه می

 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -0 -4شکل عربی اعداد: دانشمودی فرزانه که ابتکار اعداد از طریق به کار بردن زوایای هودسی هم 

فر در دانشمودی که بنا داخنل از اوست. 9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1اند: ها گرفتهو هم شکل اعدادی که غربی 1 کردن صنِ

 اعداد توانست اعداد را از شمار بیرون ببرد و با نوشتن یک و بیست و چهار صفر از راست آن که اگر کسنی از اول عمنر تنا

 .رسد، و به این طریق مردم را از اعداد یونانی نجات دادآخر عمر به شمردن آن بپردازد به آن نمی

1 - 11 - 111 - 1111 -  - I - II - III - IIII - X - XI - XII 
 آفتاب شود آن وقت همین عالمت، از طلوع آفتاب تا طلوعی ساعت دیواری دیده میکه هووز در صفحه از یک تا دوازده

ساعت، از نصف شن  تنا نصنف  01ساعت، از غروب آفتاب تا غروب آفتاب  01فتاب ساعت، از زوال آفتاب تا زواآل 01

داشتود و امروزه همه جا ساعت معمول می 01ساعت، قبالً در کشورهای اسالمی از غروب آفتاب تا غروب آفتاب  01ش  

ی بیرونی به مواسبت بیرون باخارا اطالق شده است؛ همین دانش پرور نابغنه تقریباً از زوال تا زوال معمول شده است، و کلمه

افتناد، ببیوند گذاشت و در غیر این دو روز قلم از دستش نمیی حوائج زندگی قلم را کوار میدر سالی فقط دو روز برای تهیه

 کودن هم از تحصیل علم فارغ نوشست.علم در حال جانکه از شوق 

داد و الحسن علی بن عیسی الوَلوالجی فرمود که: داخل شدم بر ابوریحان بیرونی در حالی که او جان میفقیه دانشمود، ابو
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های هایی که جدهی جدهارهگویی در بسالگی بود. در چوین حالتی به من گفت: چه می 21اش توگ شده بود و در عمر سیوه

آینا جنای آوردن بر او گفتم: در چوین حالتی ود. من از روی رَحمبرند و از طرد مادر هستهستود؟ یعوی میرا  نمی (1)فاسده

ای در میرا  است؟ فرمود: یا هذا! آیا از دنیا بروم و دانا به این مسأله باشم، بهتر از آن نیست کنه بحث علمی و تحقیق مسأله

وعده کرده بود به من داد و منن از ننزد او  از دنیا بروم و این مسأله را ندانم؟ آن مسأله را اعاده نمودم و او از بر کرد و آنچه

بیرون رفتم؛ به کوچه رسیدم که فریاد بستگان او بلود شد و معلوم شد که به رحمت حق تعالی انتقال یافته است، ایوان هستود 

وشی. خدا از که اسالم را در دنیا سربلود نگاه داشتود و خود را وقف علم نمودند. و علم برای ایشان، یعوی همه چیز و همه خ

 ایشان راضی باد که بهترین سرمشق جوانان بودند.

دانست: عربی، فارسی، سریانی، سوسنکریت و هوندی. یکصند و بیسنت تنألیف همین امام نابغه پوج زبان را به خوبی می

دینده  ی او گفت: بیرونی بزرگترین خردموندی اسنت کنه تناریخگرانبها را از خود بر جای گذاشت. مستشرق سخاو در باره

 .(2)رگترین دانشمودان جهان استاست، مستشرق سارطون گفت: بیرونی از بزرگترین بزرگان اسالم و از بز

 :نمودخواند يا تالوت قرآن میداد يا میکرد يا درس میرازی يا نسخه برداری میسلیم

در « الوسنطی الشزافعیةطبقات »تاب و تاج الدین سابکی در ک« تبیین کذب المفتری»امام عالمة حافظ ابن عساکر در کتاب 

اند. تاج الدین سبکی هجری مطالبی نوشته 112شافعیه در عصر خود و متوفی به سال شرح حال امام سالَیم رازی از پیشوایان 

نمود که امروز وقت خود را امام سلیم رازی بر جانبی عظیم از ورع و پرهیزگاری بود. با خود حساب وقت می»نوشته است: 

ای از وقتش بندون فاینده بگنذرد، او ینا گذاشت هیچ لحظهه گذرانیده و چه طاعت و خدمتی را انجام داده است. نمیچگون

اخی بنه بسنیاری میداد و یا کتاب مینوشت یا درس میکتاب میکرد، یعوی برداری مینسخه نوشنت. امنام خواند. و در نَسنّ

لَیم بنه او ئیوی به من خبر داد که روزی سالَیم به خانهحافظ ابن عساکر فرمود: شیخ ما ابوالفَرَج اسفرا ی او آمد و برگشنت. سنا

گفت: من در راه آمدنم جزیی از کتاب خواندم. ابوالفرج گفت: مؤمِّل به من خبر داد که روزی سلیم را دید که قلمش نیاز بنه 

زند زبانش را به یاد خدا مشغول ه قلم را قَط میزدن قلم، زبانش را به حرکت درآورد تا وقتی کی قطزدن دارد، در فاصلهقَط

انست چگونه از وقنت اسنتفاده دچه خوب می هوده از دست بدهد، آفرین بر اوخواست بیدارد، برای این که هیچ لحظه نمی

 نماید!

 کرد:رفت کتاب به دستش بود و مطالعه میخطیب بغدادی حتی موقعی که در کوچه راه می

در شرح حال خطی  بغدادی مورخ بغداد و محد  بغداد که به سنال « الحافّاظ ةتذکر»در کتاب  حافظ شمس الدین ذهبی

رفت و در دستش کتابی بود که از جهان را به درود گفت نوشته است: خطی  بغدادی راه می 122به دنیا آمد و به سال  210

فاینده از ای از عمنرش بیوقنت نمایند و لحظنهنمود. این طریق و روش برای این است که محافظت بر روی آن مطالعه می

 شمرد.رفتن هم وقت را غویمت میاهدستش نرود. این است که موقع ر

                                           
 برد و از ذوی االرحام است.فاسده: مادر پدر است که میراث نمی یجده -1

 «.الفلک والریاضیات يف يب العلمتراث العر»ن. ک به کتاب  -2
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 اضطراری بود، نه عادی: امام الحرمین خوراک و خوابش

وی در شرح حال امام الحرمین، ابوالمعالی عبدالملک بن عبداهلل الجاوَی« تبیین کذب المفتری»حافظ ابن عساکر در کتاب 

هجری به دنیا آمد و به  141که به سال در انواع علوم، شیخ امام غزالی متکلم نَظّار، متبحر ، فقیه اصولی، الویشابوری، شافعی

مام الحرمین، إ»راجع به امام الحرمین فرمود: « سیاق نیسابور»فر فارسی در کتابش درگذشت، چوین نوشت: عبدالغا 121سال 

 «مامته شرقاً وغرباً من لم تر العیون مثله وال ترى بعده...إلى االلالق، حبر الشريعة، المجمع على مام األئمة عإسالم، فخر اإل
خوابم مگر وقتی که خواب بر خوراک من نه به حس  عادت است، نمیو گفت: خواب از او شویدم که در اثوای سخوش می

خورم که اشتهای آن داشته باشم، هر وقت باشد. قتی میخوابم، روز باشد یا ش . و خوراک ومیمن غال  شود، در آن موقع 

خورم که گرسوگی بر خوابم و آن هم کمتر از یک ساعت در روز و ش ؛ و خوراک وقتی میشدن خواب مییعوی با غال 

 آوردن فوایدی علم و به دستمن غال  شود و آن هم اندک و روز و شبی یک بار. و لذت او و خوشی او همه در مذاکره

 علم از هر نوع بود.

 

 شود:در سن پنجاه سالگی شاگرد يک عالم نحوی می امام الحرمین

ننزد منا آمنده بنود و امنام  121و شویدم از شیخ ابوالحسن علی بن فَ ّال بن علی مجاشعی قیروانی نحوی که در سنال 

گاه در نزد او شروع بنه خوانندن درس نحنو الحرمین او را نزد خود پذیرفته بود و از او پذیرایی و بزرگداشت فرموده بود. آن

آموز او شد، بعد از این که خود در آن زمان امام االئمه بود و عمرش به پوجاه سالگی رسیده بود. با این حال هنر کرد و دانش

نند. خواتنألیف ابوالحسنن را ننزد او می« االدب عۀۀاکسیر الذه  فی صنوا»برد و کتاب ی خود میروز ابوالحسن را به خانه

ام کسی را که مانود امام الحرمین عاشق علم باشد و علم را فقط به خاطر علم بخواهد. گفت: من ندیدهابوالحسن مجاشعی می

خودتان فکر کوید که این شخصیت بزرگ علمی چگونه عمر خود را وقف علم نموده اسنت و از خنوراک و خنواب دسنت 

 بها را از خود به یادگار بگذارد.و آثاری گرانپیش برود و شاگردان برداشته تا بتواند در علم 

 کرد:يعقوب نجیرمی در حال راه رفتن کتابش را مطالعه می

به  102در شرح حال محمد سعیدی بن برکات نحوی بصری مِصری که به سال  «ةعلی أنباه النحا ةًنباه الروا»در کتاب 

که کودک بودم، دیدم ابویوسف یعقوب بن خارَّزاد نجیرمنی درگذشت، آمده است که گفت: در وقتی  102دنیا آمد و به سال 

ستار گردی به سر داشت و  دگون ریش بلود بود ورفت در حالی که پیرمرد گودمراه می -ی مصردر قاهره -را که در راه قرافه

تنا چنه انندازه در فکنر  توان دانسنت کنهکرد. بوابراین، میرفتن آن کتاب را مطالعه میدر دستش کتابی بود و او در حال راه

 اند.های کوشش را داشتهاند که در حفظ آن موتدانستهقدرشواسی عامر خود بودند و عامر را همین وقت می

 

 
 

 ای بیهوده نگذرانند:اند که لحظهبوده در حفظ وقت در غايت و منتهای کوشاابن عقیل و ابن الجوزی 



 33 ارزش وقت نزد علمای اسالمی

هنایی آن و حنرص و نگهداری وقت و در شواخت ارزش زمان و گرانب مذه  در محافظتاین دو امام جلیل القدر حوبلی

های زندگی در اوج مقام علمی بودند، و بنه طنوری قندر وقنت بر پارکردن اوقات خود به کارهای شایسته و استفاده از لحظه

ر این جا از سیرت اینن نوشتود تا خاطرات خود را از دست ندهود، دکرد، فوراً میشان خطور میدانستود که آنچه در ذهنمی

 نویسیم.شواسی ایشان چود سطری میدو امام و وقت

 :ابن عقیل يکی از تیزهوشان بنی آدم

در شرح  «طبقات الحنابلة»بلی، در ذیل کتاب امام ابوالوفا، ابن عقیل حوبلی یا علی بن عقیل بغدادی. حافظ، ابن رج  حو

آورده که مالاخَّنص  420ی تا صفحه 4جلد  410ی لم و دانش از صفحهکووده در عحال ابن عقیل عباراتی مبسون و ترغی 

 آن چوین است:

اهلل از افاضل جهنان، و از تیزهوشنان  هن وفات یافت، او رحمه 142به سال  به دنیا آمد و 124به سال  /عالمه ابن عقیل 

 بوی آدم بود، بسیار تیزهوش و دریایی خروشان در علوم بود.

 کرد:ی از عمر خود را ضايع نمیابن عقیل هیچ ساعت

گفت: برای من روا نیست که ساعتی از عمرم را ضایع بسازم، حتی وقتی که زبانم از منذاکره و موناظره بناز او خودش می

خیزم، مگر در حالی کنه گیرم، و از جای خود بر نمیکار میام و آسوده هستم به ماند، فکر خودم را در حالی که دراز کشیده

بیوم که حرصنم بنر ی تحریر درآورم، و من در سن هشتاد سالگی میی در ذهوم خطور کرده و بخواهم آن را به رشتهاخاطره

 که جوان و بیست ساله بودم بیشتر است.علم از ایامی 

 دادن کاک آب گرفته بر نان برای استفاده از وقت:اختیار ابن عقیل و ترجیح

تر شده و آن را با آب برم تا وقت خوراک را اندک نمایم تا جایی که کاکه کار میفرمود: موتهای کوششم را بابن عقیل می

بنردن کناک بنه آب کنه دهم، به خاطر تفاوتی که میان خوردن نان و دندان زدن به آن است و فروفرو بردن بر نان ترجیح می

ای به کار برم انجام ی کتاب و یا نوشتن خاطرهآوردن وقتی که در مطالعهزدن ندارد، این کار را برای به دستحاجت به دندان

ترین تحصیل نزد عاقالن به اتفاق علماء همان وقت است، و همین وقت است که غویمتنی اسنت بنرای بنه دادم، و گرامیمی

 .تکالیف زندگی بسیار است و زمان خیلی زودگذرآوردن فرصت. برای این که دست

ی آن دانشنمود و هنای خنوب و ارزنندههمیشه مشغول تحصیل علم بود و خاطرهشیخ ابن الجوزی فرمود: امام ابن عقیل 

موسنوم سناخت، محلنی بنرای « الفونون»ی مسایل پیچیده و دقیق است. او کتابش را که به نام بحث و جستجوی او در باره

 خاطرات و پیشامدهایش قرار داد.

 تنوع علوم ابن عقیل و تنوع تصنیفات او:

« الفونون»رسد، بزرگتنرین تألیفنات او کتناب سیار در انواع علوم است و تألیفات او به بیست عووان میاو دارای تألیفات ب

در موضوعات وعظ، تفسیر قرآن، فقه، اصول فقنه، « الفوون»های بسیار است. است که کتاب بسیار بزرگی است و در آن فایده

هایی کنه ر همین کتاب بحث و مواظره و مجالس و هموشیویاصول دین، نحو، دستور زبان، شعر، تاریخ و حکایات است. و د

 های فکر و تجارب خود را آورده است.ها و نتیجهبرایش پیش آمده و خاطره
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 هايش بوده است:او هشتصد جلد بوده و آن يکی از کتاب« الفنون»اند: کتاب گفته

گوید: کسی که بعد از جلند چهارصندم دینده و میفرموده است که در دنیا بزرگتر از این کتاب نبوده است، ا حافظ ذهبی

مجلد بوده است. انتهی: سخن ذهبی به هشتصد « الفوون»اند: است به من خبر داد که ابن رج  حوبلی گفته است: بع ی گفته

ه هشتصد جلد مانود هزار جزء ابن شاهین باشد که هر جلندی سنی صنفح -واهلل اعلم -کومی داعی فکر میپایان رسید. بوده

بوده است و یک جلد به نام الفوون که به چاپ رسیده آن همه موضوع و معلومات ندارد، و تاج الندین سنبکی کنه در علنم 

گوید: شمس الدین ذهبی با آن که استاد ماست، اما عادت دارد، هرکسی که حوبلنی حدیث از شاگردان حافظ ذهبی است. می

بنزرگ  کود، هرچود فردی کوچک باشند، و در شنرح علمناءاو تعریف می دهد و با آب و تاب ازاست او را بزرگ جلوه می

 «.طبقات الشافعیة الكبرى»در کتاب  /کود. این بود کالم عالمه تاج الدین سبکی انگاری میسهلمذه  شافعی 

 شود للب علم است:شدن به خدا در آن حاصل میبهترين چیزی که صرف وقت و نزديک

بهتنرین  صبعد از حمد خدا و درود بنر رسنول اهلل »اب الفوون که به چاپ رسیده گفته است: ی کتدر مقدمه /ابن عقیل 

سازد ی آن خود را به خدای عزوجل نزدیک میگردد و به وسیلهشود و انسان به آن مشغول میچیزی که وقت صرد آن می

رساند، و من همیشه خنود را شریعت اسالم میآورد و به نور طل  علم است که انسان را از تاریکی جهل و نادانی بیرون می

کوم و آنچنه از که از گفتار علمناء اسنتفاده منیبه همین مشغول ساختم و وقت خود را صرد آن نمودم، من همیشه آنچه را 

از تألیفات ها را از بحث و مواظره با علماء و از اقتباس نویسم، و آنسپارم میآورم و آنچه به ذهوم میها بیرون میدرون کتاب

شان در دلم جای بگیرد و منرا آورم، به طمع این که قسمتی از ف ل و بزرگیبا بزرگان به دست میدانشمودان و از هموشیوی 

 اند.از جهل دور سازد و تا شاید به مقامی برسم که بزرگان پیش از من به آن مقام رسیده

های نفسانی که بیشنتر اوقنات کردن دل از حماقتباشد، مگر پاک ای نداشتهها فایدهها و به خاطر سپردنو اگر آن نوشتن

کوند و چنه خنوب گذرد، باز هنم کفاینت اسنت. و خندا راهومنای راه راسنت اسنت و او منرا کفاینت میها میعوام با آن

 .ای است، خدای تبارک و تعالی. انتهی: سخن ابن عقیل به پایان رسیدکوودهکفایت

 ويد: مرا به حال خود بگذاريد تا خوش باشم بِِلقاء هللا:گابن عقیل موقع وفاتش می

دادن به او دست داد، زنان گریان شدند، ابن عقیل رسید و حالت جانابن الجوزی فرمود: موقعی که هوگام وفات ابوالوفاء 

دم، یعوی پوجاه سالی نمووقت باشم به مالقات خدایی که پوجاه سال از طرد او توقیع و ام اء میاما او گفت: بگذارید خوش

کرد که ام اء کردنش زیر فتوی و بیان احکام شریعت به نمایودگی از طرد خداست. نمود، او فکر میکه فتاوی را ام اء می

، «إعالم الموقعین عن رب العالمین/ با خبر ساختن ام اءکوودگان از طنرد پروردگنار جهانینان»کتابی دارد به نام  /ابن القیم 

ال احتیان را به کار ببرند. ابن الجوزی در ایوجا چوانکه ذکر شد، چقدر تعریف و تمجید از ابوالوفنا ابنن عقینل یعوی باید کم

ابن عقیل بعد از خنودش چینزی بنه مینرا  نگذاشنت، مگنر نموده است و خیلی هم کار به جایی کرده است. امام ابوالوفاء 

 فن و دفن و پرداخت بدهی او نمود.هایش و لباس بدنش که کفایت تجهیز او از غسل و ککتاب

شمردن آن چگونه اَثَر نمنود و چگوننه ثمنربخش وقت و غویمتی گرامی، ببین حفظ خاطر و نگهداری بوابراین، خوانوده
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ها ده مجلد است، بعد از او به یادگار بمانند و های دیگری که بع ی از آنشد که کتابی مثل الفوون هشت صد مجلد و کتاب

شمردن عامر در راه علم و خینر و شایسنته کناری د که در حفظ وقت و غویمتیک نفر باشد، خدایش بیامرز ست خطهمه د

 سرمشقی برای دیگران بود.

 شده پديد آمده است: قطره قطره جمع گردد وانگهی دريا شود:های جمعاندک اندک بسیار شود و دريا از قطره

 211حاس حلبی نحوی که ننام او محمند بنن ابنراهیم اسنت و بنه سنال ی بهاء الدین ابن الوَّچه راست و زیباست گفته

آیند و از رساند که از جمع اندک با اندک و مداومت بر آن است که بسیار به دسنت میدرگذشت و گفتار او این معوی را می

کنه « بغیة الوعزاة»کتاب در  /شود، امام جالل الدین سیوطیهای باران است که سیل و دریاهای عظیم پیدا میشدن قطرهجمع

 ، یعوی علمای نحو تألیف نموده آورده است که بهاء الدین ابن الوحاس فرمود:ةی شرح حال ناحادر باره
 الیززززززززززززوم شززززززززززززيء  وغززززززززززززدا  مثلُززززززززززززه

ززززززززززل المززززززززززرُء بهززززززززززا حكمززززززززززة    یحص 
 

زززززززتَقَ      مزززززززن نَُخزززززززب العلزززززززم ال تزززززززي تُل 

 وًنمزززززززززا السزززززززززیُل اجتمزززززززززاُع الزززززززززن قَ 
 

ها حکمتی به دست شود، شخص از جمع آنهای علمی که بر گرفته مید آن چیز از برگزیدهامروز چیزی و فردا نیز همانو

 های باران جاری شده است.آورد، و در حقیقت سیل از اجتماع قطرهمی

های بناران سنیل بنه راه شود، چوانکه از قطرهانواع علم و حکمت، معلومات بسیار حاصل مییعوی با حفظ وقت و جمع 

 افتد.می

 لیفات ابن جوزی به سبب نگهداری وقت از پانصد تألیف گذشت:تأ

درگذشت و تألیفات  112به دنیا آمد و به سال  121امام ابوالفَرَج بن جوزی، عبدالرحمن بن علی حوبلی بغدادی، به سال 

 او از پانصد کتاب بیشتر بود.

 

 دانستن ارزش وقت و پُرکردن آن به بهتر و بهتر:لزوم

دانست، اگر وقتی مهمانانی ننزد او بودنند ینا دهیم تا بدانید چگونه قدر وقت را میاو را به شما نشان میقسمتی از وقت 

دانست چه کاری کود که هم آنان را راضی نگه دارد و هنم وقنت خنود را ضنایع آمدند، میمیاشخاصی بیکار به ح ورش 

 گوید:چه می« صید الخاطر»نکود، ببیوید خودش در این باره در کتابش 

ای از وقتش در غیر طاعت خدای متعال به کار و شایسته است که انسان ارزش زمانش و قدر وقتش را بداند و هیچ لحظه

تر اسنت بنه جلنو بیوندازد، و نینت و دتر است مقدم بدارد و هر گفتاری کنه مفیننبرد، و همیشه هر کاری که بهتر و شایسته

نی ةُ الماممن خیار »ی که بدن از آن عاجز نماند، چوانکه در حدیث شریف است: قصدش در خیر باشد، بدون سستی و به طور

. [«الفتزاوی الحدیثیزة»لترمذی فی کتابه رواه الحفاظ ابن حجر الهیثمی و نسبه الی ا]. «من عمله وعمل المنافق خیر من نیت ه

عامر بن عبد قنیس  -اند: عبد قیس نقل کرده ی ضایع نسازند، چوانکه از عامر بنکوشود تا هیچ لحظهبسیاری از پیشیویان می

وقتی کسی به او گفت: با من سخن بگوی. عامر گفت: آفتاب را از حرکت باز دار؛ یعوی  -یکی از تابعین زاهد و عبادتکار بود

 کردن را ندارم.فایدهی خود مشغولم و وقت صحبت بیایستد، من هم به وظیفههمانگونه که آفتاب از حرکت نمی
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 کنند:تر مردم اوقات خود را بیهوده تلف میبیش

کوود عموم خالیق را دیدم که دفع الوقت عجیبی دارند، اگر ش  دراز بود صرد در گفت و گویی می ابن الجوزی فرمود:

نشیوی: فالن دختر زیباروی با عاشنقش چنه ی غزل است و ش کوود که در بارهفایده است یا خود را مشغول کتابی میکه بی

کوود و عمر را به هیچ بنه بناد نشیوی دارد، و بدین صورت وقت را تلف میفت و گویی نمود. و فالن ثروتمود چه نوع ش گ

ابنن الجنوزی در بغنداد زنندگی  -برند یا در کوار دجله یا در بنازار.دهود، و اگر روز دراز بود آن را به خوابیدن به سر میمی

کوود و خبری از حرکت کشتی و نزدیکی کسانی که در کشتی نشسته و باهم صحبت می داد بهکرد، او مردم را شباهت میمی

ی سفر و آمادگی برای انتقال ی توشهاند و در صدد تهیهمقصد ندارند. و گفته است: افرادی نادر را دیدم که فهم زندگی کرده

ترسید در حفظ عمر و البدارَ البدارَ: بشتابید بشتابید بنرای شدن به سوی آخرت دارند. بوابراین، اهلل اهلل: از خدا باز دنیا و روانه

رحمانه رفتن مقصود. و با زمان همچشمی کوید، یعوی همان گونه که زمان بیرسیدن به مقصود پیش از فوت وقت و از دست

 آوردن رضای خدای تعالی بکوشید.گذرد، به سرعت در به دستبه سرعت می

 برد:میبه خدا پناه کار از صبحت افراد بیابن الجوزی 

کووند از قبینل دیند و از صحبت مردم بیکار. بسیاری از مردم را دیدم که از روی عادت کارهنایی می برم به خداو پواه می

های منردم و دهود به نشسنتن و بنازگو کنردن صنحبتدانود، و وقتی که جایی رفتود طول میبازدید زیاد و آن را خدمت می

مردم پنرداختن. و امنروزه بسنیاری از منردم اینن روش را دنبنال  توا و بیهوده و در اثوای سخن به غیبمعگفت و گوهای بی

دارد و شوق داشته باشد که مردم نزد او بروند و پشت سنر روند این روش را دوست نزد او میکوود، و شاید هم کسی که می

گویود، مانود ایام عید ها به یکدیگر تبریک میهای که در آناین و آن حرد بزنود و از توهایی ناراضی باشد. و مخصوصاً روز

گفنتن، بلکنه از هنر دری صنحبتی کوود به سالم و تبرینک اکتفا نمی روند ومردم نزد همدیگر میبیوید که آن و عروسی؛ می

 سازند.آورند و وقت و عمر خود را تباه میبه میان میبیهوده 

 کرد که هم زايران را راضی نگه دارد و هم وقت خود را حفظ کند:می ابن الجوزی در چنان اوقاتی کارهايی

موقعی که دیدم زمان و وقت گرانبهاترین چیزی است که انسان باید آن را به کارهای خیر اختصاص دهد، صحبت با آنان 

آمند، بنه سنب  دشنموی پنیش میبرایم خوشایود نبود و میان دو کار قرار گرفته بودم: اگر رفتارشان را انکار نمایم، نگرانی و 

شان توانستم از مالقاتا آن جا که میشان. و اگر با آنان بسازم، وقتم ضایع خواهد شد، روی این اصل تبریدن مألود و عادت

تنوانم آننان را نپنذیرم، دانسنتم نمینمودم تا مرا معذور دارند و نیایود و وقتم را ضایع نکوود، و موقعی که میعذرخواهی می

بپردازم، پس از آن کارهایی را آماده ساختم کنه منانع  تر از آنان جدا شوم و به کار خودکردم تا هرچه زودن را کوتاه میسخ

شان انجام بدهم و وقتم بیهوده نگنذرد. بونابراین، کارهنایی مثنل چیندن شود تا آن کارها را در وقت مالقاتگفت و گو نمی

شان، برای این که این کارها نیازی به فکر و ح نور گذاشتم برای اوقات مالقاترا میبودی دفترها زدن قلم و بستهکاغذ، قط

 دادم تا چیزی از وقتم ضایع نشود.شان انجام میقل  ندارد، و همین کارها را در وقت آمدن

 دانند:ارزش و گرانبهايی وقت را افراد موفق می
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آنان را ثروتمود ساخته و انود؛ از آن جمله هستود کسانی که خدا ددیدم مردمی را که معوی زندگی نمیو به چشم خود می

نشیوود برای نظرکردن به مردم؛ و چنه بسنیار بنود آفنت و حاجتی به کس  و کار ندارند؛ ایوان بیشتر اوقات روز در بازار می

یهوده کووند؛ و از آن جملنه شان بازی بگذشت، و از آن جمله مردمی که خلوت داشتود تا با دوستانموکری که از نظرشان می

گذرانود. از این رو دانستم که خندای گرانی و ارزانی میمردمی هستود که زمان را به حکایات پیشامدهای سالطین و صحبت

عمر را  سازد، مگر بودگانی را که توفیق قدرشواسی وقت و غویمت شمردنعمر آگاه نمیعزوجل بر ارزش وقت و گرانبهایی 

   ﴿ی فصنلت فرمنود: سوره 21ی موده است، چوانکه در آیهبه ایشان عطا فر

   ﴾ از خنندای عزوجننل . «و امننا جننز کسننانی کننه شننکیبا باشننود آن را نپذیرننند»؛

ر دنیا و آخرت خواهانیم که ارزش اوقات عمر را به ما بفهماند و ما را برای غویمت شمردن عمر و پرداختن به کارهایی که د

 .موفق فرماید به رضای او باشد

 کردن آن:از ضايع خودداریمحافظت سلف بر وقت و 

شان ضایع شود، فا یل بن عیناض فرمنود: منن کردند از این که وقتداشتود و پرهیز میپیشیویان وقت را خیلی گرامی می

رد، یعوی آنان وقنت خنود را بنه تندریس علنوم و شمی دیگر میشواسم کسی را که سخن خود را از این جمعه تا جمعهمی

فاینده کردند و وقتی بنرای سنخن بیتألیف کت  و قرائت قرآن و صلوات بر رسول و آل اطهار و صح  اخیارش صرد می

، مردمی از عوام بر یکی از پیشیویان داخل شدند و گفتود: شاید ما تنو را مشنغول برای زیاد حرد زدن فارغ نبودندنداشتود و 

گویم: مشغول قرائت قرآن بنودم و بنه خناطر شنما از قرائنت اختیم و تو را از کارت باز داشتیم. گفت: راستش به شما میس

ای بنرای اند، گفنت: محلنی شندهدست کشیدم. و مردی عبادتکار نزد سرّی سقطی آمد و دید گروهی از مردم نزد او نشسته

شخصی از آمدن دیگران به نزد خود خوشش بیابد، کسانی کنه ننزد او  نشستن بیکاران! این را گفت و رفت و نوشست. وقتی

مانند. دهود و در این نشستن طوالنی از غیبنت و پشنت سنرگویی منردم بنه سنالمت نمیاند به نشستن نزد او طول میآمده

از گرداندن آفتاب راند ای که آفتاب را میجماعتی نزد معرود کرخی آمدند و به مدت طوالنی نشستود؛ معرود گفت: فرشته

توانم وقت خود را با شما در خواهید بلود شوید و بروید؟ یعوی وقت به سرعت درگذر است و نمیماند، چه وقت میباز نمی

 .فایده ضایع سازم، بروید و مرا رها کوید تا به کار خود برسمسخن بی

 شان:هايی عالی از محافظت پیشینیان بر وقتنمونه

فایده بگذرد، داود طایی، شان بیای از وقتگذاشتود لحظهدادند که نمیقدر به وقت خود اهمیت میجماعتی از سلف آن 

گفت: مینان جویندن ننان و بنا آب خنوردن برد و مینهاد و با آب آن را فرو میهای نان را بر زبان مییکی از صالحان، ریزه

کردند کارهای ثمربخش، هم وقت خود را حفظ می دادنقت و انجامی نان قرائت پوجاه آیه از قرآن است. ایوان با حفظ وریزه

نمودنند، رسیدند و هم تودرستی خود را حفظ مینمودند و هم به کارهای خیر عمومی بهتر میو هم طاعت خود را بیشتر می

 خوری و همه نوع امراض در پرخوری است.برای این که صحت در کم
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گفت: وقت خوراک خوردن، ایستاد؛ همیشه زبانش به یاد خدا بود و مییاد خدا نمیعثمان با قالوی هیچ وقت زبانش از 

گفت: شدن به خوراک و بازماندن از یاد خدا. و یکی از صالحان به دوستانش میخواهد بیرون آید به سب  مشغولروحم می

د، ممکن است قرآن بخوانید یا به یاد خدا وقتی که از نزد من بیرون رفتید از هم جدا شوید، برای این که از هم که جدا شدی

تر از آن است شوید. و بدانید که زمان و وقت، گرامیگفتن با همدیگر مشغول میمشغول شوید، اما اگر باهم باشید به سخن

 در باب دعاء، از 124: 4در باب دعوات، و در مستدرک حاکم  144: 1که بیهوده تلف شود، برای این که در جامع ترمذی: 

ِ العَِظیِم َوبَِحْمِدِه، ُغِرَسْت لَهُ نَْخلَةٌ فِي الَجنَّةِ َمْن قَاَل »آمده است که فرمود:  صاز رسول اهلل  جابر بن عبداهلل  ؛ «ُسْبَحاَن اَّللَّ

. یعوی با هر بار گفتن این کلمه «شودکسی که گفت: سبحان اهلل العظیم و بحمده، درخت خرما برای او در بهشت کاشته می»

صحیح »ت: و حاکم گف« حدیث حسن غری »ی این حدیث فرمود: شود. ترمذی در بارهدرختی در بهشت برایش کاشته می

، «فی الصحیح»گوید: ی ابن الجوزی که میحدیث در جامع ترمذی و مستدرک حاکم است. بوابراین، گفته « علی شرن مسلم

آورد که در بخاری و یا در مسلم است و این درست نیست. ابن ی فی الصحیح به گمان میدرست نیست، برای این که کلمه

گوید که موضوع است. و این خلط و الجوزی کتابی در موضوعات دارد، بسیاری از احادیث که در بخاری یا مسلم است، می

« صید الخاطر»اب شد. و در کتنمود و مشغول کتابی دیگر مینوشت مراجعه نمیخبط او در اثر این است که هر کتابی که می

درازی نویسد و نسبت به امام الحرمین و امام غزالی زبانابوالوفاء ابن عقیل مطالبی میدارد و نسبت به  خیلی خودستایی

« احیاء علوم الدین»نماید؛ آن هم بوا حق و عجی  این که با اعتراضش بر امام غزالی ناگزیر شده از این که کتاب عظیم می

نسبت به متوبی و ابومسلم خراسانی، قصدش این است که و «. موهاج القاصدین»صر نماید و نامش بگذارد: امام غزالی را مخت

 جاست.هیچ کدام مثل خودش نیستود. و این ادعا از شخصی مثل او خیلی بی

ی بسیار به هاها ثوابتوانست در همان ساعتدهد در حالی که میفایده از دست میها که بیساعتالحاصل: انسان چقدر 

دست آورد، و زندگی و روزهای آن مانود کشتزار است، باید در آن همه تخم نیکی بکارد. آیا با این حال درسنت اسنت کنه 

 سستی نماید یا از کِشت دست بردارد؟

 کند:زمان و اغتنام فرصت کمک می بیان آنچه بر قدرشناسی

از خلق اسنت تنا آنجنا کنه ممکنن کود، توهایی و عازلت شمردن فرصت و قدردانی از وقت کمک میچیزی که به غویمت

شنوند و کنم خنوراکی، بنرای اینن کنه باشد، و با مردم اکتفا کردن بر سالم و علیک و کار ضروری با کسانی که مالقات می

ود و ایمان بنه جنزاء بیفگشود. و هرکس در رفتار و سیرت صالحان نظری کردن ش  میپرخوری باعث خواب زیاد و ضایع

 شود.داشته باشد، این مسأله را که یاد کردیم برای او روشن می

 شان:بلندهمتی دانشمندان پیشین و برتری تألیفات

ی شان خالصه و نتیجههمین تألیفاتشان پیداست و دانشمودان پیشین بسیار بلودهمت بودند، و همت بلودشان از تألیفات

ن که بسنیار مفصنل بنود از بنین رفتنه اسنت. و علنتش اینن اسنت کنه شاعمرهای ایشان است، افسوس که بیشتر تصویفات
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هنای بنزرگ را های مختصر شدند، و شوق فراگیری و حفنظ کتابدانشجویان، بلودهمتی را از دست دادند و در صدد کتاب

 های بزرگ نوشته نشد و از بین رفت.نداشتود. این است که کتاب

های مفصل آن دانشمودان آگناهی بیابوند و بسنیاری از این است که بر کتاب بوابراین، راه موفقیت دانشجویان طال  کمال

دمند، و تصنمیم او را بنر جندیت شان روح بلوندپروازی را در او میهایی کتابها را مطالعه نمایود، برای این که مطالعهآن

 نماید و هیچ کتابی خالی از فایده نیست.تقویت می

رای این که در میان آنان نه بلودهمتی است که مبتدیان به او اقتنداء طالب علم در زمان ما، ب بریم به خدا از رفتارو پواه می

کوود و نه پرهیزگاری است که طالب به او نظر کوود و راه تقوی و صالح را در پیش بگیرند. بوابراین، ای دانشنجویان طالن  

شنان و بررسنی های دانشمودان پیشنین و دیندن تصویفاتبی بسیار کتااطالع واسع و تحقیق علم، بر شما الزم است مطالعه

سیرت و رفتارشان و این که چگونه خود را وقف علم نمودند و چگونه سرآمد علمای جهان شدند و چگونه آثاری از خنود 

 درخشد!به یادگار گذاشتود که هزار سال از آن گذشته و هووز در آسمان علم می

 اش به کتاب:قهحرص ابن الجوزی بر علم و شدت عال

م، مثل اینن شوم، و هرگاه کتابی دیدم که پیشتر از آن ندیده بودی کتاب سیر نمیاز مطالعه دهم از حال خودم.من خبر می

هایی است که خواجه نظام الملک در ی نظامیه نام دانشگاهشده در مدرسههای وقفدر فهرست کتاب ام.است که گوجی یافته

هنای های حامَیدی و کتابهای ابوحویفه و کتابو نظر کردم در فهرست کتاب -های دیگر ساخته استبغداد و نیشابور و جا

هنای های ابن ناصنر و کتابانماطی و کتابهای شیخ ما عبدالوهاب زم، و کتابمحمد بن فتُّوح اندلسی بغدادی، رفیق ابن ح

آوردم، مقصودش این است که فهرسنت آن که به دست می ها از هر کتابیابی محمد خَشّاب که حمل چود شتر بود و غیر آن

ها را مطالعه نمودم و خواندم، در حقیقت شش صد هزار جلد کتاب خواندن خود کرامات های آنها را دیدم و کتابکتابخانه

ار اسنت، و ها از اول تا بنه آخنر خیلنی دشنوها باشد صعوبتی ندارد، اما خواندن آن کتاباست، اگر مقصود دیدن مطال  آن

ام بیشتر از آن است و هووز هم در جسنت ام باز هم مطالعهفرماید: اگر بگویم بیست هزار جلد را مطالعه کردهخودش هم می

هنا را مالحظنه فرمنوده هزار نبوده و فقط فهرست و مطال  آنصد و جوی کتابی هستم که بخوانم، پس معلوم شد که شش 

 است.

شنان و شنان و حفظی همتهنا و انندازهاین استفاده را نمودم که بر سیرت مؤلفین آن کتابها و با نظرکردن در آن کتاب

ها نمودم آن اسنتفادهها را مطالعه نمیشان وقود یافتم، به طوری که اگر آن کتابعبادات و علوم غرای  آنان و غرای  علوم

ها ی سنتایششمردم، و همنهیدم و همت طالب را حقیر میدسوادی خوار میبردم. و از این رو بود که مردم را در بیرا نمی

 برای خداست.

 ات خالی از کتاب باشد:هر نفسی يک کتابخانه است؛ بپرهیز از اين که کتابخانه

گذاشنته اسنت، فرزنند « الولند ةنصیحالکبد فی  ةلفتز»در کتابی که برای نصیحت فرزندش نوشته و نام آن را  /ابن جوزی 

 وده که وقت خود را حفظ کود. عبارت کتابش به این معوی است:خود را نصیحت فرم
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ها و هر نفسنی حکنم شوند به نَفَسها قسمت میها و ساعتشوند به ساعتو بدان ای پسر عزیزم که روزها قسمت می»

ز کتناب بینابی و باعنث ات را خنالی اای دارد. بوابراین، بپرهیز از این که نَفسی به هیچ بگذرد و روز قیامت کتابخانهکتابخانه

 ات شود.ندامت و پشیمانی

تنرین چینز را شود. بوابراین، در هر ساعتی، گرامیهای عمرت که بر چه چیزی مصرد میو بوگر به هر ساعتی از ساعت

ودت دادن بهترین و زیباترین و خوبترین کار را عادت خندر آن به ودیعت بسپار. و اهمال نکن که در فکر آن نباشی، و انجام

 «.قرار بده. و به سوی صودوق قبرت چیزی را بفرست که روز رسیدن به آن تو را شادمان گرداند

 نوشت:صفحه می 33برگ يعنی  61کراس يعنی  4ابن الجوزی در هر روز و شبی 

ن است، در شنرح حنال ابنن الجنوزی چونی« طبقات الحوابله»ی کتاب که دنباله« ةالصل»حافظ ابن رج  حوبلی در کتاب 

نوشت: ابن الجوزی در هر فوی از فوون علم تألیفی دارد، و موقعی که از ابن الجوزی راجع به عندد تألیفناتش پرسنیده شند، 

صفحه  20فرمود: سیصد و چهل تألیف. از آن جمله تألیفی است که بیست مجلد است. و تألیفی است که چهار کراس، یعوی 

کرد، هر روزی چهار کراس، یعونی ای را ضایع نمیاز زمان و وقتش هیچ لحظهاست، و موفق عبداللطیف فرمود: ابن الجوزی 

 آورد.و هر سالی از این نوشتن چهار کراس مداوم، پوجاه مجلد یا شصت مجلد به دست مینوشت: صفحه می 20

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

نوشتود که ابوالمظفر، پسر دختر ابن جوزی، « ذیل طبقات الحوابله»در کتاب  و ابن رج « الحفاظ ةتذکر»ذهبی در کتاب 

فرمود و آن هم در اواخر عمرش که: من به همین دو انگشتم دو هزار گفت: که از پدرِ مادرم شویدم که روی موبر مسجد می

هایی را که ابوالفرج، شده که کراس نوشته است: گفته« خبار البشرأالمختصر فی  ةتم»ام. ابن الوردی در کتاب جلد نوشته

ها را بر مدت عمرش تقسیم کردند، ابن جوزی نوشته بود جمع کردند و مدت عمرش را هم حساب کردند. آن وقت نوشته

 صفحه نوشته است. 20ورق برابر با  22کراس، یعوی هر روزی  1دیدند هر روزی 

 آب غسل او را گرم کنند: ،کرده استها جمع زدن قلمابن جوزی وصیت کرد که با آنچه از قط

هنا حندیث هنایی کنه ابنن جنوزی بنا آنزدن قلمهای قنطنقل نموده است کنه تراشنیده« الکاوی واأللقاب»قامی در کتاب 

ها گرم کردند، کفایت کنرد و زیناد آوری شد و بوا به وصیت ابن الجوزی آب غسل او را بعد از وفاتش با آننوشت؛ جمعمی

 هم شد.

تألیف نموده و وزارت فرهوگ و ارشاد عنراق آن را در سنال « مؤلفات ابن الجوزی»عَلوَجِی کتابی به نام عبدالحمید  استاد

هنای ده کتاب رسنید، از کتاب 141هجری قمری در بغداد به چاپ رسانید. او نام مؤلفات ابن جوزی را شمرد و به  4211

 ی از او فوت شد.هایای و باز هم نام کتابجلدی تا کتاب چود صفحه

 ابن تیمیه گفت: تألیفات ابن الجوزی بیش از هزار تألیف است:

نقل نمنود کنه « ذیل طبقات الحوابله»اش نقل نمود که حافظ ابن رج  حوبلی در کتاب از مقدمه 1ی ابن تیمیه در صفحه

های بسیاری را تصویف نمنود و منن بفرمود که: شیخ ابوالفرج، ابن جوزی کتا« ةیالمصر ةباألجو»امام ابن تیمیه در کتاب 

ها را شمردم و دیدم بیش از هزار تصویف است. این عبارت که ابن تیمیه در مقدمه از ابن رج  حوبلی نقل نمود، عبنارت آن
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 خواهد.درستی نیست، برای این که ابن تیمیه قبل از ابن رج  بوده و این عبارت تصحیح می

 الجوزی تألیف داشته باشد:ام کسی را که به قدر ابن نشناخته

بعد از این که قسمتی از تألیفات ابن الجنوزی را ننام بنرده اسنت فرمنوده اسنت: « الحفاظ ةتذکر»حافظ ذهبی در کتابش 

ام که هیچ یک از علماء به قدر ابن الجوزی کتاب را تألیف کرده باشد، آنگاه از موفق عبداللطیف نقل نمنود کنه ابنن ندانسته

مشغولیت تدریس و  نوشت. با وجودصفحه می 20س یعوی کرد و هر روزی چهار کراوقتش را ضایع نمی الجوزی چیزی از

 فتوا برای پرسودگان و مشارکت در هر علم.

بیش از امام ابن الجوزی کتاب نوشته است، برای این که بیش از هنزار و به نظر این داعی امام حافظ جالل الدین سیوطی 

 اهل علم و مفید است، خدای متعال همگی آن علمای کرام را به رحمتش شاد فرماید. لقبوصد تألیف دارد و همه م

 هاو محافظت بر اوقاتش و تنظیم آنعبدالغنی مقدسی 

 /هجری قمنری  222و متوفی سال  114لحفاظ ذهبی در شرح حال حافظ عبدالغوی مقدسی متولد سال ا ةدر کتاب تذکر

تقی الدین ابومحمد عبدالغوی بن عبدالواحد مقدسی جاماعیلی دمشقی صالحی حوبلی که  چوین آمده است: امام محد  اسالم

آیند و تنا هایش از بسیاری به وصف نمیدارای تألیفات است به روایت از ابی طاهر سِلَفی شافعی هزار جزء نوشت. و نوشته

 یث و عبادت خدای متعال بود.برداری از کت  و مشغول تألیف و تدریس حدروزی که از جهان رفت مشغول نسخه

خواند و پنس از آن قنرآن را کرد، نماز صبح میآموز او ضیاء مقدسی گفت: هیچ قسمت از وقت خود را ضایع نمیدانش

خواند و در هردو خواست و سیصد رکعت نماز میپرداخت، پس از آن برمیداد و بع ی اوقات به تعلیم حدیث میتعلیم می

خوابیند و دوبناره خواند تا قبل از اذان ظهر. اندکی میذ برب الفلق و فاتحه و قل أعوذ برب الواس میرکعت فاتحه و قل أعو

اگر  -خواندبرداری میکه نماز عصر میان درس حدیث و نسخه -شد تا مغرببرداری میمشغول به درس حدیث و یا نسخه

خوابید خواند و میمغرب و عشاء مشغول بود. نماز عشاء می خواند و میان دو نمازنمود و نماز مغرب میروزه بود افطار می

  خواند تا نزدیک فجر.گرفت و نماز میخواند، بار دیگر وضو میگرفت و نماز میتا نصف ش  یا بعد از آن. دوباره وضو می

که اع نای  مادامیگفت: نماز به دلم خوش است، گرفت و میو بع ی اوقات میان نصف ش  تا فجر هفت بار وضو می

خوابید تا اذان فجر. و همیشه این عادتش بود، او بعند از خنود بنیش از چهنل کتناب از وضویم تر است. آن وقت اندکی می

بها و پر از مطال  سودمود، کسی که بخواهد شرح حال مفصل او را بخواند، به هایی گرانبه یادگار گذارد. کتابتصویف خود 

 مراجعه کود. 21تا  -1/ 0 -یف ابن رج  صفحه و جزءتأل« ذیل طبقات الحوابله»کتاب 

 

 

 

 کسی که در علوم متعدد معروف به امام است:
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 .ی متبحر در فوون متعدد خصوصاً در اصول فقنه و تفسنیر و علنم کنالم و طن ، فخر الدین رازی، عالمهمحمد بن عمر

 نمود.خورد بر وقتی که صرد خوراک خوردن میتأسف می

ی محقق، سعدالدین تفتازانی، هرگناه هجری رحلت فرمود، افرادی مثل عالمه 222دنیا آمد و به سال  به 112او به سال 

. ایشان از جمله افنرادی هسنتود کنه در تمنام مام قزدس هللا سزرهقاله اإلفرماید: نماید، میقولی را از قول این بزرگوار نقل می

 فرمود:نمود میمشکلی را که حل میی ش  هر مسألهاند و در دل ساعات شبانه روز یک ساعت کامل نخوابیده

کنه زودگنذر شان لذت جسمی اسنت روتمودان لذتکجا هستود ابواء ملوک از این لذتی که ما داریم! یعوی شاهزادگان و ث

 گیرد مگر پساخیزگواهان، در حالی که لنذت منا لنذتسازد و هیچ دستشان نمیگذراند و عمر را ضایع میاست؛ وقت را می

مفناتیح »گردد و ثواب آن نزد پروردگار جهانیان برقنرار اسنت. تفسنیر او ماند و در بطون کت  جاویدان میمعووی است، می

سنالگی  22های ایشان در اصول، معرود خاص و عام است، با این کنه در عمنر نظیر است و کتابکماز تفسیرهای « الغی 

شنان کتناب ی آن همیشه متداول است، در شرح زندگیتدریس و مطالعه درگذشت، بیش از دویست تألیف محققانه دارد که

شندن بنه خوردن از مشغولخورم از وقتی که به سب  خوراکفرمود: واهلل من افسوس میمخصوص تألیف شده است، او می

ص عنالم چیزهنایی خواست شنخها باز متأسف بود و میمانم. او از نوشتن اقوال متعدد و بیان ضعیف و قوی آنعلم باز می

به نقل اقوال نداشته باشد، در حالی که تحقیق مستلزم بررسی اقوال علماست. او از ی تحقق باشد و نیازی بوویسد که چکیده

ی همنت خنود دانست تا هر دانشمود آخرت را وجهنهها درس عبرتی میشدن مقام و موص وفایی دنیا و دست به دستبی

ش به نیکی جاویدان بماند و مثل افرادی نباشد که بر کوه رفتود و پایین آمدند و از بین رفتود و قرار دهد، و کاری کود که نام

 کوه بر جای خود پابرجا ماند.

 فرمود:
 نهایززززززززززة اقززززززززززدام العقززززززززززول عقززززززززززال

 ولززززم نسززززتفد مززززن بحثنززززا طززززول عمرنززززا

 وأرواحنزززززا فزززززي ُعقلَزززززه مزززززن جسزززززومنا

 وكززززم مززززن رجززززال قززززد رأینززززا و دولززززة

 فاتهاوكزززززم مزززززن جبزززززال قزززززد عزززززال شزززززر
 

 وغایزززززززة سزززززززعي العزززززززالمین ضزززززززالل 

 سزززززوى أن جمعنزززززا فیزززززه قیزززززل وقزززززالوا

 وحاصززززززززززل دنیانززززززززززا أذي و ویززززززززززال

 رعین وزالززززززواـفبززززززادوا جمیعززززززا  مسزززززز

 رجززززززززال فزالززززززززوا والجبززززززززال جبززززززززال
 

دانود چگونه قندر عمنر را جهانیان سردرگمی و حیرت است؛ زیرا نمی بودی است بر پای او. و موتهای کوششپایان اقدام عقل پای

 انود و کوشش خود را در راه رضای خدا به کار برند.بد

تر از آن است کنه در مجادلنه صنرد شنود. و حاصنل از مان در طول عمرمان؛ زیرا عمر گرامیو استفاده نکردیم از بحث و مجادله

 کردن قول ضعیف و قیل و قالوا نبود.بحث و مجادله جز جمع

 دارد. و محصول دنیای منا آزارهای جسم، روح را از پرواز باز میو برآوردن خواستههای ما هستود. بود جسمهای ما در پایو روج

 .است و محوت

 شان را از دست دادند.ها را دیدیم که به سرعت از میان رفتود و موص  و دولتو چه بسیار مردان و دولت
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هنا هسنتود و بنر جنای خنود ها همان کوهدر حالی که کوه ها باال آمدند و از بین رفتود،های آنها که مردانی بر قلهو چه بسیار کوه

 استوارند.

 این ابیات برای ما حکم درسی آموزنده دارد تا بدانیم که در دنیا هیچ چیز دوام ندارد. و به قول شاعر:

 ای خواجه اگر منال و اگنر فرزنند اسنت
 

 پیداست که مندت بقنایش چوند اسنت 
 

 و باز هم به قول شاعر:

 کنننه البتنننه خلنننل خواهننند یافنننت اینننن سنننرایی اسنننت
 

 خاونننک آن قنننوم کنننه در بوننند سنننرای دیگرنننند 
 

هاست بعد از ایمان صحیح، اگر بنرای دنیا بسیار خوب است، اگر کشتزار آخرت گردانیده شود. و علم سرآمد تمام نعمت

ؤموین شایسنته کنار طاعت خدا و نفع و خیر رسانی به خلق خدا باشد، مال اگر از طریق حالل باشد، بهترین کمک بنرای من

خواه فرمانروا، خواه دانشمود، خواه ثروتمود، است. زن و فرزند، زیوت دنیا و آخرتود، اگر صالح و خداشواس باشود. اشخاص 

ندارد و آنچه به کسنی  خواه مستمود باشود، باید بدانود که سعادت در معوویات است نه در مادیات. ماده، ماده است، اعتباری

 شود، و تا وقتی که فوا نیافته شرن تغیر با آن همراه است. نبیوی کنه ننه شنیرخوارگیشود به شرن فوا داده مییاز دنیا داده م

ماند نه بزرگسال. آغاز و پایان همه یکسان اسنت، دوام دارد نه کودکی. نه سن بلوغ دوام دارد نه زیوت جوانی. نه میانسال می

روند، وقتی که در قبر نهاده شدند چه شناه و چنه گندا، چینزی بنه برهوه از دنیا میآیود و همه مثل هم همه برهوه به دنیا می

 آید مگر عمل نیکشان. به قول شاعر:کارشان نمی

 ینننناد داری کننننه وقننننت زادن تننننو

 آن چوننان زی کننه وقننت رفننتن تننو
 

 همنننه خوننندان بادَنننند و تنننو گرینننان 

 همنننه گرینننان باونننند و تنننو خوننندان
 

ین است که در طل  علم کوشش شود و علم از هرچیز دیگری مقندم دانسنته شنود کنه قصد امام رازی قدس اهلل سره، ا

لذت علم و اطالع واسع و حل مشکالت علمی با هیچ لذت جسمانی قابل مقایسه نیست. و این که انسان درس عبرت بگیرد 

فتود اثر خیری از ایشان نمانند، از کسانی که آن همه مقام و موص  دنیوی داشتود و هیچ کدام به کارشان نخورد و وقتی که ر

و از لحناظ نفنوذ در اجتمناع و از روش اخنالص رب از طریق تعلنیم و تندریس و از راه تصنویف و تنألیف  /اما امام رازی

العالمین، کاری کرد که نام نیکش جاویدان ماند و آثار خیرش برقرار ماند و تألیفات او همه مقبول و مطبنوع دانشنمودان و از 

 درسی در قسمتی از جهان است.های کتاب

 

 امام ابن ُسَکْینَه و حفظ وقت و تنظیم و پرکردن آن به اعمال شايسته:

و حافظ ذهبی در  221 -211: 4« ذیل تاریخ بغداد»آموز امام ابن ساکیوه است در کتاب حافظ مورخ، کسی که دانش

مام العالم الفقیه المحدث الشیخ اإلاند: بن سکیوه گفته. هردو در شرح حال امام ا121 -120: 04« سیر اعالم الوبالء»کتاب 

سالم ومفخر العراق ضیاء الدين ابواحمد، عبدالوهاب بن علي بن ُسكینة البغدادي الصوفي الثقة المعمر القدوة الكبیر شیخ اإل

معرفت و اتقان و زاهد و چشم از جهان پوشید، او در علو اسواد و در  222و به سال به دنیا آمد  141او به سال  .الشافعي
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و موافقت ساوّت و سلوک طریق سلف صالح شیخ زمان خود بود. خدای متعال در عمر او برکت قرار عبادت و حاسن هیئت 

خود را برای طالب علم حدیث روایت نماید، و طالب علم از همه طرد برای کس  ی مرویات داد تا او توانست بارها همه

رفت، و کلمات سخن او معدود بود و سخن اوقات او همه محفوظ بود؛ هیچ لحظه به هدر نمی آمدند. وعلم به خدمتش می

گذشت مگر در قرائت قرآن یا ذکر یا تهجُّد یا خواندن مردم بر زیاد و پرحرفی از او سر نزده بود. هیچ ساعتی از وقت او نمی

فایده بگویود. و از خانه بیرون کسی یا سخن بی تا غیبفرمود از این که در مجلس او سخن بیهوده یاو. و مردم را موع می

 رفت، نه در عروسی و نه در عزاء.ی اهل دنیا نمیرفت مگر برای نماز جمعه یا نماز عید یا نماز جوازه. و به خانهنمی

و با این حال ندیندم  امام و ائمه و علماء و زاهّاد بسیار دیدهآموز او گفت: من به شرق و غرب سفر کردهابن الوجار، دانش

تر باشد از ابن سکیوه و نه بیشتر از او در عبادت و نه بهتر از او در هیئت و متانت. من بیست سال ش  و روز کسی که کامل

با او بودم و پیش او ادب آموختم و او را خدمت نمودم و قرآن را نزد او به همه مروینات و قرائنات خوانندم. و از او بیشنتر 

 های بزرگ را خواندم و از او بسیار استفاده بردم.در حدیث شویدم، و بر او کتابمرویاتش را 

 چیزی نگويید:« سالم علیکم»آيید بیشتر از ی ابن سکینه به شاگردانش که وقتی میفرموده

کرد ع نمیضای عالمی عامل به علمش بود، و هیچ وقت خود رای بغداد فرمود: ابن ساکیوه ی نظامیهیحیی بن قاسم، مدرسه

چیزی نگویید، برای این کنه حنریص بنود بنر مباحثنه و « سالم علیکم»فرمود: بیش از شدیم میو موقعی که بر او داخل می

 شد. انتهی: سخن یحیی بن قاسم پایان یافت.کردن مسایل، به همین سب  به سخن بیشتر از آن راضی نمیروشن

رسناند کنه اینن نابغنه چقندر آور اسنت و میمختصر کوود، خیلی تعجن این دستور ابن سکیوه مبوی بر این که سالم را 

دهد در تعارد داخل نشوند و همین کنه آمدنند سنالم علنیکم خواهد وقت را مغتوم بشمارد که به شاگردانش دستور میمی

ادند و شناگردان را بگویود و فوراً مشغول درس و مباحثه شوند تا وقت از دست نرود. چوین افرادی بودند که علم را ترقی د

شدن به درس تا راه تعارد و مجامله بسنته شنود و از پرحرفنی جلنوگیری بر اکتفاء به سالم مسوون و مشغول .تربیت کردند

 گردد.

 :الحرانی الحنبلی ةمجدالدين ابوالبرکات عبدالسالم بن عبدهللا بن تیمی

به  112تیمیه الجد است که نام او یاد شد، او به سال نمود ابن و از جمله کسانی که محافظت بر وقت به شکل عجیبی می

 وفات یافت. 212دنیا آمد و به سال 

مام الفقیه اإلدر شرح حال ابن تیمیه الجد نامبرده فرموده است:  «ذیل طبقات الحنابلة»حوبلی در کتاب حافظ ابن رج  

. شیخ ما ابوعبداهلل بن القیم گفت که: برادر األعالمسالم وفقیه الوقت وأحد صولي النحوي شیخ اإلالمقري المحدث المفسر األ

گفت: این کتاب را رفت به من میشیخ ما عبدالرحمن بن عبدالحلیم بن تیمیه به من خبر داد که پدرش هرگاه به مستراح می

داری دن و نگهآوربخوان و آوازت را بلود کن تا بشووم. ابن رج  گفته است: این روش اشاره به حرص او بر علم و به دست

 ی علم محروم نشود.وقت است که در آن حالت هم از شویدن و استفاده

 امام حافظ عبدالعظیم منذری به دست خود نود مجلد نوشت و هفتصد جزء از تألیف غیر خودش:
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علم بودند، زیر راجع به ف ایل جماعتی از بزرگان علماء که افراد متفوق در « باستان العارفین»در آخر کتابش  /امام نووی 

مَوقِبت و تمجیدی که از شیخش شویده برای شیخش « های طارفَه و شیرینباب فی حکایات مستطرفه/ بابی در حکایت»عووان 

 وفات یافت، چوین یاد فرمود: 212به دنیا آمد و به سال  114امام حافظ موذری که در قاهره به سال 

، حافظ محقق، مقتبس مدقق، ضابط ماتقِن، مشفق محسن، ورع زاهد، مجتهد شویدم از شیخ و آقای ما امام جلیل، سید نبیل

گفنت: در روز والمحدثین، ضیاء الدین ابا اسحاق ابراهیم بن عیسنی المنرادی کنه می األ مزةالحفاظ، المفتی، شیخ  بقیةعابد، 

 .-رد و آن را نگه داردخدا آن را در پواه خود آو -در مدرسه با دارئیه دمشق (1)211چهار شوبه ششم شوال سال 

 فرمود: به دست خودم نود مجلد کتاب و هفتصد جزء از تألیف دیگران نوشتم.که می /شویدم از شیخ عبدالعظیم 

 شد:حافظ منذری در حال خوراک خوردن هم مشغول علم می

ر ش  و روز مشغول به شیخ ما فرمود: ندیدم و نشویدم کسی را که بیشتر از حافظ موذری مشغول علم باشد، او همیشه د

ی او بنود، ام بناالی خاننهی امام حافظ موذری شدم در مدرسه در قاهره، در حالی کنه خاننهعلم بود. شیخ ما فرمود: همسایه

دیندم های ش ، مگر این که میها و در ساعتی از ساعتگاه بیدار نشدم در شبی از ش چدوازده سال با او همسایه بودم. هی

 شد.ها مشغول میها نزد او بود و در آنت و او مشغول به علم است، حتی در حال خوراک خوردن کتابچراغ او روشن اس

 رفت، نه برای شادی و نه برای عزاء:حافظ منذری از خانه بیرون نمی

منن  هایش تا جایی کهاش و تَفوُّن او در عبارتفرمود از تحقیق حافظ موذری و شدت بحث و کوجکاویو شیخ ما یاد می

هنا، مگنر رفت، نه برای شادی و نه برای عزاء و نه برای گردش و نه برای غیر آناز تعبیر آن عاجزم، او از مدرسه بیرون نمی

رضزی هللا تعزالی عنزه وعزن والزدنیا رفنت، و در همنه اوقنات غنرق در علنم بنود. برای نماز جمعه که از مدرسه بیرون می

 ان یافت.: سخن امام نووی پایوالمسلمین. انتهی

 ی مدرسه دنبال او رفت:حافظ منذری پسرش مرد و فقط تا دروازه

در شرح حال حافظ موذری چونین فرمنود: در آخنر « طبقات الشافعیة الكبرى»امام تاج الدین سبکی در کتاب عظیم خود 

ز جمعنه. تنا جنایی کنه رفت، مگر بنرای نمناداد، و از آن جا بیرون نمیدرس می« ةملیدارالحدیث کا»کار حافظ موذری در 

های حافّاظ به نام رشیدالدین ابنوبکر محمند. خندا او را فرزندی داشت فاضل و نجی  و محد  و یکی از تیزهوشان و نابغه

پیش از پدرش از دنیا برد تا حسوات پدرش چودین برابر شود. حافظ موذری در مدرسنه نمناز بنر پسنرش خوانند و تشنییع 

ی مدرسه، در آن جا چشمانش پر از اشک شد و گفت: فرزندم! به خدا سپردمت و از او جندا ی پسرش نمود تا دروازهجوازه

 شد و از مدرسه بیرون نرفت.

 کرد:نوشت و يا مطالعه میکرد يا کتاب میيا قرآن تالوت میخواند، ابن مالک يا نماز می

دادن و ترک زندگی بودند محافظت نمودند جانها، حتی وقتی که در حال ها و لحظهو از جمله بزرگان ائمه که بر ساعت

بنه  222و تا اندکی پیش از مردن عالقه به تحصیل علم نشان دادند، امام ابن مالک محمد بن عبداهلل نحوی است که به سال 

                                           
 فرمود.گذاری میهای خدا بر امام نووی که برای زیادت ضب  و اتقاق مسموعات خود را به سال و ماه و روز تاریخترحم -1
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« ین نفح الط»های بسیار مهم در نحو است، در کتاب و غیر آن از کتاب« الفیه»درگذشت. او صاح   220دنیا آمد و به سال 

 شرح حال او چوین آمده است: 001و  000: 0مَقَّری 

نوشنت تنا اول بنه کتناب کرد، و سرعت مراجعه به کتاب داشت به طوری که هیچ چیز از حفنظ نمیاو بسیار مطالعه می

مگنر در شند، خواهد در محل آن بیابد. این عادت علمای بزرگ با اعتماد است، و او دیده نمیمراجعه بوماید و مطلبی که می

 خواند.کرد و یا کتاب میخواند یا کتاب تألیف میخواند یا قرآن میحالی که یا نماز می

اند که روزی او و یارانش در دمشق به گردش رفتود؛ وقتی که به مقصدشان رسنیدند سناعتی از او غافنل و حکایت کرده

دتی دیدند که او مشغول اوراقی است کنه بنه همنراه شدند؛ پس از آن به جست و جوی او برآمدند و او را نیافتود؛ پس از م

 داشته است.

 

 

 بل از وفاتش هشت بیت که به او گفته شد از بَر کرد:ابن مالک ق

گفت، از حفظ تر از آن این که او فوق العاده عوایت به علم داشت و روز وفاتش هشت بیت که پسرش به او میو شگفت

آوری، یعوی به قدر کوشش و زحمت کشیدنت به دست می «ر ما تتعني، تنال ما تتمنايبقد»اند: نمود. بوابراین، راست گفته

درگذشت و باالی کوه  220آنچه آرزوی آن داری. خدای متعال او را جزای خیر دهد از این بلودهمتی. او در دمشق به سال 

 قاسیون به خاک سپرده شد و قبر او در آن جا معرود است.

 خود را بر زمین ننهاد: امام نووی دو سال پهلوی

او امنام »در شرح حال امام نووی، یحیی بن شرد حَورانی، چونین فرمنوده اسنت: « الحفاظ ةتذکر»حافظ ذهبی در کتاب 

حافظ، یگانه پیشوای علماء، شیخ االسالم، عَلَم اولیاء، محیی الدین ابوزکریا، یحیی بن شرد مارّی حِزامنی حنورانی شنافعی، 

بنه  211ی حَوران به دنینا آمند و در سنال در شهر نَوا از موطقه 224ود و پر فایده است. او به سال های سودمصاح  کتاب

های تحصنیل خورد. او خودش گفت: در دو سنال از سنالی رواحیه اقامت گزید و غذای مدرسه میدمشق آمد و در مدرسه

 علم، پهلو بر زمین نوهادم.

را بنر « مهنذب»ی آن سنال، ربنع کتناب کرد و حفظ نمود و در هفت ماه و نیم بقیه در چهار ماه و نیم از بَر« توبیه»کتاب 

 دست شیخش، اسحق بن احمد از حفظ خواند.

 اند.آورده 411: 0« طبقات الشافعیة»، و ابن قاضی شاهبَه در 4120: 1« الحفاظ ةتذکر»این شرح حال را ذهبی در 

 دن مطالب درس و نوشتن آنه خالر سپرخواند با بامام نََووی هر روزی دوازده درس می

ی امام نووی چوین فرمود: شیخ محیی الدین بنه منن گفنت کنه هنر روزی آموز او، شیخ ما، ابوالحسن عطار در بارهدانش

باز در « مهذب»در فقه و یک درس در « وسیط»خواند. یک درس در کتاب میدوازده درس با شرح و تصحیح نزد مشایخش 

تألیف ابن جوی « اللامَع»در علم حدیث و درسی در صحیح مسلم و درسی در کتاب « لجمع بین الصحیحینا»فقه و درسی در 
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در علم لغت. و درسی در علم صرد و درسی در اصنول فقنه، گناهی در کتناب « اصالح الموطق»در نحو و درسی در کتاب 

رازی و درسی در اسماء رجال و درسنی در اصنول تألیف امام « الموتخ »تألیف ابواسحاق شیرازی و گاهی در کاب « اللامع»

کردن هنر ها بود از قبیل شرح هنر مشنکلی و روشنندین و درسی در نحو. امام نووی فرمود: و من آنچه مربون به آن درس

ی اینن دروس را از روی تحقینق یعونی همنهکردم، عبارت سختی و نیز ضبط لاغت به شکل آن و بیان معوی آن یادداشت می

کنردم و کلمنات را بنه شنکل دادم و هر عبارتی در صورت نیاز روشن میها بود شرح میندم و هر مشکلی که در آنخوامی

 رسیدم.ساختم. و خدا برکت در وقتم قرار داده بود و به همه مینهادن و وزن آن معین کردن روشن می

 خورد:نووی در هر روز و شبی فقط يک بار خوراک می امام

ی وقنت را در کرد و همنهنمیت که هیچ وقتی در شبانه روز ضایع فرمود: شیخ ما )امام نووی( به من گف ابوالحسن عطار

شد و بر این حال شش سال گذرانند. پنس رفتن مشغول تکرار درس و مطالعه میگذراند، حتی در راهبودن به علم میمشغول

گفتن. و در هر روز و شبی ینک بنار کردن و حرد حقصیحترسانیدن و ننوشتن و فایده به طالباز آن شروع کرد در کتاب

آشامید و آن هم در وقت سنحر، و خنودداری خورد و آن هم بعد از نماز عشاء. و هر روز و شبی یک بار آب میخوراک می

بیناورد. و ترسم اگر میوه و یا خیار بخورم، رطوبت به جسمم بدهد و خنواب فرمود: میکرد از خوردن میوه و خیار، و میمی

 او زن نگرفت.

 

 

 پوشی و زندگی ساده و بدون تجمالت:خوری و خشنزهد امام نووی در تقشُّف و خشک

خوری داری و ذکر بود. و بر زندگی ساده و خشکمشغول تألیف و نشر علم و عبادت و اوراد و روزههمیشه  /یووامام ن

اش ن ممکن نبود، لباسنش از خنام و دسنتارش، یعونی عمامنهپوشی و زهد و قواعت به حدی صابر بود که بیش از آو خشن

هنای بنزرگ و بسنیار و به رحمت حق پیوست، بعد از این که آن همه کتاب 222سالگی به سال  11کوچک بود. و در سن 

بنود  هایش را تقسیم بر مدت عمرش نمودند، نتیجه ایننهای کتابمحققانه و پار نفع از خود به یادگار گذاشت. و وقتی ورق

 صفحه نوشته است. 20که هر روزی چهار کراس، یعوی 

شنان مذه  را که تعداد آنان و تألیفاتی تألیفات علمای شافعیامام نووی در مذه  شافعی جزو سه نفری است که همه

ود. این سه نفنر مذهبان گذاشتی آن همه کتاب را با تحقیق و بیان معتمد در اختیار شافعیزیاد بود از نظر گذراندند و خالصه

تلخیص « خالصه»و « وجیز»، «وسیط»، «بسیط»های فقهی علماء را در چهار کتاب یکی امام محمد غزالی است که تمام کتاب

 هووز به دست نیامده و اگر هست چاپ نشنده اسنت.« بسیط»مذهبان گذارد. محققانه را در اختیار شافعی« یخالصه»نمود و 

ست. وجیز در یک جلد است، اما همین یک جلد حاوی هر چهار مذه  اهل سنوت اسنت، در ده جلد چاپ شده ا« وسیط»

آورد تا دانسته شود که امنام را در وسط عبارت می« ح»کود، اگر امام ابوحویفه در آن مخالف است ای که یاد میزیرا در مسأله

در وسنط « م»بنرخالد اسنت  /امنام مالنک  ایدر این مسأله خالد مذه  شافعی فرموده است. و اگر در مسأله /ابوحویفه 
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در این مسأله برخالد مذه  شافعی فرموده است. و اگر در اقوال علمای مذه ،  /آورد تا دانسته شود امام مالک عبارت می

مدار  نویسد. و بعد از امام غزالی، امام ابوالقاسم رافعی و امام نووی هستود کهرا در پرانتز می« و»وجهی باشد واهی و ضعیف 

 باشد. رضی اهلل عوهم و أرضاهم.ی این دو نفر میمعتمد در مذه  امام شافعی به عهده

 امی است در لب  و فقه و حفظ وقت:لبیب ابن النفیس ام

کردن ینک کوشیدند و حتی از ضایعاو از جمله دانشمودان بزرگ و طبیبان فرزانه و خیراندیش است که در حفظ وقت می

نوشنتود، حتنی آنچنه بنه فکرشنان های غیر عادی. و هرچه مفید بنود مینمودند، حتی در وقت و ساعتلحظه هم پرهیز می

چوین آمده است: امام فاضل، حکیم « الوقت عود العلماء ةقیم»کرد، در معرفی ایشان در کتاب آمد و یا در دلشان خطور میمی

 242رش که نام شهری در ماوراء الوهر است. او تقریباً به سنال عالء الدین ابن الوفیس، علی بن ابی حَزم قَرشی، موسوب به قَ

 .رحمة واسعةهجری در قاهره درگذشت. رحمه اهلل تعالی  212هجری در دمشق به دنیا آمد و به سال 

در « الشنامِل»ی روزگار بود، و در علم ط  تألیفاتی بسیار عالی و سنودمود دارد، او کتناب ابن الوفیس در علم ط  یگانه

شود که این کتاب سیصد جلد بوده است، این را بع ی از دوستان ابن الوفنیس   نوشت و از فهرست این کتاب دانسته میط

رمه و عنالج چشنم نوشنت و بنر « الماهنذَّب»نویسی نمود. و کتناب اند که ابن الوفیس هشتاد جلد آن را پاکیاد نموده در سنا

 ط  دارد.های دیگری نیز در ها کتابغیر از اینابن سیوا در چودین جلد شرح نوشت. و « قانون»

تنألیف دکتنر بانول « العهد المعلمی فی الط  ةطلیعابن الوفیس »ها و مؤلفات این دانشمود به کتاب برای دانستن نام کتاب

اینن کنه مراجعه بفرمایید. این کتاب را وزارت ارشاد و انباء کویت به چاپ رسانید. و برای  411تا  414ات حغلیونجی صف

تنألیف دکتنر سنلمان قَطایَنه، « الطبی  العربی ابن الوفیس»بدانید او دستگاه گردش خون را کشف نمود مراجعه کوید به کتاب 

 ةبۀیالعنر ةسۀ اسنت والمنؤ« أعالم الطن  العربنی»ای از مؤلفات که عووان آن: در ضمن سلسله 4111چاپ بیروت، سال 

داده است. ابن الوفیس در علم موطق نیز اطالع دارد و در این زمیوه کتاب مختصری  آن را انتشاردر بیروت « للدراسات والوشر

هنا تألیف ابن سیوا در موطق شرح نوشت. و در اصول فقه، فقه، علوم عربی، حدیث و غیر از این« ةیالهدا»نوشت و بر کتاب 

شرح نوشت. « سجود السهو»شیرازی از اول آن تا باب  قادر فقه، تألیف امام عَالمه ابواسح« التوبیه»نیز تألیف دارد. و بر کتاب 

رساند که ابن الوفیس از علمای بزرگ مذه  شافعی است، او شنرح خنوبی بنر کتاب توبیه در فقه مذه  شافعی است و می

 ی مسروریه در قاهره مدرس بود.کتاب توبیه نوشت. او در مدرسه

کنرد، الدین ابن الوفیس این بنود کنه هنر وقنت کتنابی را تنألیف می امام برهان الدین ابراهیم رشیدی فرمود: عادت عالء

و در  نوشنت.خواسنت میگرفت و رو به دیوار از حفظ کتابی که میگذاشتود. او قلم و کاغذ میزده را برایش میهای قطقلم

اخت و قلمنی دیگنری انندزدن داشنت آن را میشتاب نوشتن مانود حرکت سیل و دریا بود. و هر وقت که قلم نیاز بنه قنط

 ی کتابی نداشت.نوشت و در حال تألیف نیاز به مراجعهنوشت از بَر میزدن قلم نگذرد. و آنچه میگرفت تا وقتش در قطمی

 نشینی ابن النفیس و بحث با قاضی ابن واصل تا اذان صبح:شب
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لوفیس و قاضی جمال الدین ابن واصل باهم آموز ابن الوفیس بود فرمود: شبی ابن ادر قاهره، سدید دمیاطی حکیم که دانش

نشستود. و من آنجا نزدیک ایشان خوابیده بودم، وقتی که از نماز عشاء فارغ شدند شنروع کردنند در بحنث علمنی و موتقنل 

کرد به آرامی بدون سر و صدا. و قاضی جمال الدین از کوره شدند از علمی به علم دیگر. عالء الدین ابن الوفیس بحث میمی

و آن دو به بحنث خنود ادامنه  ،کردهای گردنش باد میشد و رگکرد و چشمانش سرخ میرفت و آوازش بلود میبیرون می

 دادند تا این که صبح روشن شد.

دانیم، اما تو ای شنیخ وقتی که از هم جدا شدند، قاضی جمال الدین فرمود: ما چود مسأله و چود نکته و چود قاعده را می

 ی علما نزد توست.وجیوهعالء الدین، گ

 نوشت:آمد میشستن به خالرش میی از مسايل لبی را که در حال بدنابن النفیس بعض

، است. وقتی که قسمتی از بدن خنود شسنته بنود از ةمدیگری گفت: که ابن الوفیس داخل به حمامی شد که در باب الزهو

اله فنارغ شند ای در خصوص نَبض، و وقتی که از آن مقمقالهحمام بیرون آمد و قلم و کاغذ خواست و شروع کرد به نوشتن 

رسانی خودداری ابن الوفیس دارای خوی جوانمردی بود، هیچ وقت از فایده شستن خود را کامل کرد.برگشت به حمام و بدن

ب الدین بن ابی حالَیقنه، شدند. و مهذَّی او گروهی از امراء و فرمانروایان جمع میکرد، نه به روز و نه به ش . و در خانهنمی

نشسنتود. شان میشدند و مردم به حس  موزلترئیس اطباء، و شرد الدین صغیر و بزرگان اطباء همه در مجلس او جمع می

ای سناخته و طبیبان مصر و قاهره بر دست ابن الوفیس و عماد الدین نابلسی به مقام ارجمود طبابت رسیدند. ابن الوفیس خانه

از مرمر کرده بود حتی ایوان خانه. و موقعی که ابن الوفیس بیمار شد، بع ی از دوستانش از اطباء نظر دادنند  بود که فرش آن

اش مفید است. اما ابن الوفنیس اینن بهبود بیابد، برای این که ادعاء داشتود که خمر برای بیماریکه ابن الوفیس خمر بخورد تا 

دارم خدا را مالقات نمنایم در حنالی کنه در دداری کرد و فرمود: دوست نمینظرشان را مردود شمرد و از نوشیدن خمر خو

هایش و اموالش را وقنف بیمارسنتان موصنوری ی کتاباش و همهشکمم چیزی از خمر باشد، او ازدواج نکرد. و همان خانه

 نمود.

یعوی دانشنمودانی کنه « لم علی الزواجاب الذین آثروا العالعلماء العز»نام ی نوشته است به عالمه عبدالفتاح ابوغده، کتاب

فراموش کردم که اسم ابن الوفیس را در آن کتاب بوویسنم زن نگرفتود و خدمت به علم را مقدم دانستود بر ازدواج. او فرمود: 

 نویسم. ان شاء اهلل تعالی.و اسم او را در آن کتاب می

 

 د:ابن النفیس دستگاه گردش خون را هفت قَرن پیش از اين کشف کر

 اند. انتهی.امامی بزرگ بود و بسیاری از دانشمودان او را ابن سیوای دوم نامیده /فی الجمله ابن الوفیس 

و نباید فراموش کوید که ابن الوفیس کاشف دستگاه گردش خون در بدن است که آن کشف بزرگ را در هفت قرن پنیش 

 در عالم ط  به دست آورد.
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فیس با این ف ل عظیم و نبوغ آشکار در ط  و غیر آن، همیشه تواضع و فروتونی داشنت، عبدالفتاح ابوغده فرمود: ابن الو

یعونی کسنی « المتطب »نوشت: شدند، مینامه یافتگان که زیر دست او طبی  میکوودگان و گواهیدر گواهی که برای استفاده

ای از خط زیبای او در کتاب ود، چوانکه نمونهکه ادعای دانایی در ط  دارد، در حالی که او امام ط  و اطباء در عصر خود ب

 توانید ببیوید.تألیف خیرادلوی زِرِکْلی می« األعالم»

 شمار است:هايی به يادگار گذارد که بیشیخ ابن تیمیه به سبب حفظ وقت، بعد از خود کتاب

 224قی حوبلی است کنه بنه سنال تر از آن، شیخ االسالم ابن تیمیه، ابی العباس احمد بن عبدالحلیم حرانی دمشو عجی 

تنألیف را بنه یادگنار گذاشنت، زینرا  122سالگی جهنان را بندرود گفنت و  12در عمر  201هجری به دنیا آمد و به سال 

ای از وقت او بدون تعلیم و یا تألیف و یا عبادت بگذرد، تا جایی که تألیفنات او بنه صندها گذاشت هیچ ساعتی و لحظهنمی

 دانست.ها را نمیرون رفت که خودش شمار آنرسید یا از شمار بی

آورده است که تألیفنات ابنن تیمینه بنه سیصند مجلند  /در شرح حال ابن تیمیه « فوات الوفیات»ابن شاکر کتبی در کت  

سنخن ابنن شناکر بنه پاینان  رسد، و ذهبی فرمود: بعید نیست که تألیفات ابن تیمیه تا امروز به پانصد رسیده باشد. انتهی:می

 رسید.

هنای های ابن تیمیه نوشته است، نوشتن تعداد کتابکتابهای ی نامای که در بارهآموز ابن تیمیه در رسالهابن القیم، دانش

تألیف آورده است، شامل کتاب بزرگ و رساله کوچک و قاعنده.  212صفحه نام  00صفحه رسیده است و در این  00او به 

ی شصت و یکم ذکر خدا این اسنت کنه فرموده است: فایده« لوابل الصی  من الکلم الطی ا»شیخ ابن القیم در کتابش به نام 

گناه بندون تواند کنه هیچنماید تا جایی که با آن ذکر و یاد خدا کارهایی میدهد به کسی که خدا را یاد مییاد خدا، قوت می

ابن تیمیه در روش و سنخن و اقندام و نوشنتن، ذکر، قدرت آن کارها را نداشت. و من به چشم خودم از قوت شیخ االسالم 

برداری از آن در ینک نوشت که نویسنوده از روی آن و نسنخهآوری را دیدم تا جایی که در یک روز مقداری میچیز شفگت

تألیفنات اند که در شمار آموز ابن تیمیه. و گفتهتوانست بوویسد. انتهی: به پایان رسید سخن ابن القیم دانشهفته یا بیشتر نمی

فرمود: اما تألیفات ابن تیمینه شنهرها را « ذیل طبقات الحوابله»در کتاب  /ابن تیمیه صحیح آن، این است که حافظ ابن رج  

 به پایان رسید.ها را به شمار آورد. انتهی: سخن ابن رج  توان آنپر کرد و از حد بسیاری گذشت و نمی

شواسنی توانسنت که قدر وقت را دانست، یکی از دانشمودان بنا وقتی گرامی این است حاصل کوشش یک نفر خوانوده

توانی قدر وقت را بدان و این قدر کتاب را بوویسد که آگاهان به حال او گفتود: تألیفاتش از شمار بیرون است. بوابراین، تا می

 فرصت را غویمت بشمار که شاعر در این باره راست گفت:

 نگهنندار فرصننت کننه عننالم دمننی اسننت

 ودر به آن روز و قندرت کنه داشنتسک

 میسننننر نبننننودش کننننزو عننننالمی
 

 دمننی پننیش دانننا بننه از عننالمی اسننت 

 رفنت و عنالم گذاشنتدر آن دم کنه می

 سنننتانود و فرصنننت دهوننندش دمنننی
 

 کرد:نمود وتقرير علم میابن تیمیه در حال سفر و بیماری مطالعه می
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شیخ ابن تیمیه هیچ گاه از مطالعه و سخووری در علم و شرح گفت که: سب  این زیادی تألیفات این است که  /عبدالفتاح 

آمنوز او ابنن القنیم در کتنابش نشست، چه در ح ر و چه در سفر و چه در تودرستی و چنه در بیمناری. دانشآن فارغ نمی

در علنم  ام آغاز شند و طبین  بنه منن گفنت: مطالعنهفرمود: شیخ من ابن تیمیه به من خبر داد که بیماری« المحبین ةضرو»

توانم از مطالعه و تعلیم دست بکشم. و من برای داوری در این مسأله علنم تنو کود، به او گفتم: من نمیات را زیاد میبیماری

کوند؟ افزایند و دفنع منرض میطلبم. آیا نه این است که روح وقتی که شاد و مسرور شد نیروی بدنش میرا به حَکَمیَّت می

شوم. ی آن آسوده میشود و من به وسیلهنیرومود می مشود و با شادشدن جسمن به علم شاد میگفت: بله. گفتم: پس روح م

یابی. ای و به علم خودت عمل کن که زودتر بهبود میطبی  گفت: این رَویه از ط  ما بیرون است، یعوی خودت بهتر دانسته

 واهلل سبحانه وتعالی اعلم.

 خورد تا وقتش با رفتن به مستراح ضايع نشود:یلی اندک میعالمه ابوالثناء شمس الدين اصفهانی خ

در شرح حنال امنام  011: 0« البدر الطالع»و شوکانی در کتابش  11: 2 «ةالزدرر الکامنز»امام حافظ ابن حجر در کتابش 

اصفهان به دنینا در  221هانی، شافعی، اصولی، فقیه، مفسر که به سال محمود بن عبدالرحمن بن احمد االصفابی الثواء  عالمه

که آن روز از مراکز علوم در دنیا بود و همه اهل  اند: وی در شهر خود اصفهاننوشتهدر قاهره درگذشت  211آمد و به سال 

بنه  201سوت بودند در انواع علوم مهارت یافت و بر اقران خود سبقت یافت. و بعد از زیارت بیت المقدس در صنفر سنال 

را روشن کرد و مردم را به محبت او وا داشت. و تقی الدین، ابن تیمیه سخوان او را شنوید و در  هادمشق آمد و ف ائل او دل

تعظیم او مبالغه نمود. و به مردم گفت: خاموش باشید تا سخوان این دانشمود را بشوویم که به اینن شنهر دانشنمودی مثنل او 

 گذشت. رحمه اهلل تعالی.نیامده است. بعد از اقامت در دمشق به قاهره رفت و در آنجا در

خورد تا آب نخورد و حاجت به مستراح نداشنته باشند و ی او این حکایت است که خوراک اندک میاز عادات پسودیده

وقتش ضایع نشود. انتهی: سخن ابن حجر و شکوکانی به پایان رسید. ببیوید برای این که وقت را از دست ندهوند و وقتشنان 

جهت نیست کنه نامشنان در اند. بینمودهاعت باشد از خوراک مگر در وقت ضرورت امتواع میهمه در کارهای سودمود و ط

 درخشد.صفحات تاریخ مثل ستاره می

هنای آورده اسنت. وقتنی در کتاب« طبقزات الشزافعیة الكبزرى»آموز او تاج الدین سبکی شرح حنال او را در کتناب دانش

« العقیزدة االصزبهانیة»د اصفهانی است که شرح حال او گفته شد. او صناح  هانی یاد شود، مقصوبحکماء و اصولیین نام اص

صفحه شرح داده است، با دانستن سیرت  414آن را در « الفتاوی الکبری»است که شیخ االسالم ابن تیمیه در آخر جلد پوجم 

دانستن وقنت بنه ارزش و گرانقدر  با دانستود. با ارزش و گرانقدر می ه چقدر وقت راتوان فهمید کاین دانشمودان بزرگ می

اند به ارزش علم و وقت حصول آن. چه بصیر و بیوا بوده« هلل دَرُّه»اند. دانستهخاطر این بوده که علم را با ارزش و گرانقدر می

 جزاهم اهلل علی ذلک خیر الجزاء.

 َشوکانی در روز و شبی سیزده درس داشت:

درگذشنت. او  4012در شهر شَوکان در یمن به دنیا آمد و به سال  4422ل دانشمود فاضل محمد بن علی شوکانی به سا
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ی خبنر از غاین  نوشنته اند. او شرح حال خود را به صنیغهاز جمله دانشمودانی است که خودشان شرح حال خود را نوشته

آموخنت، و ایخ میهایی بود که خودش ننزد مشنرسید، از آن جمله درساست، دروس او در روز و شبی به سیزده درس می

شنیوخ برداشنت تنا بیشنتر بنه داد و مدتی بر این مووال گذراند تا این که دست از تَلَقِّنی از آموزان تعلیم میدروسی به دانش

گرفتوند و بع نی اوقنات اینن تدریس طالب برسد، و طالب علم در هر روز بیش از ده درس در علوم متعدد نزد او فرا می

شد: تفسیر، حدیث، اصول، نحو، صرد، بیان، معانی، موطق، فقه، جدل و عروض. عبنارت کتناب ها همه باهم جمع میدرس

 به پایان رسید.« البدر الطالع»

ی ق ناوت سنال وظیفنه 04قاضی صوعاء شد و تا روز وفاتش  4001او مفتی اهل صوعاء و غیره در یمن بود و از سال 

 آورده است.« البدر الطالع»ها را در شرح حال خودش در آن تألیف است که نام بسیاری از 441داشت، او دارای 

 آموخت:نوشت و در سیزده درس به لالب میآلوسی تألیف خود را در شب می

هجری وفات  4022هجری به دنیا آمد و به سال  4042ابوالثواء شهاب الدین محمود بن عبداهلل آلوسی بغدادی. به سال 

 ی زبردست و مفتی بغداد بود.یافت. رحمه اهلل تعالی. او مفسر

مذه  بود و بعد موتقل به مذه  امام ابوحویفه شد و بعد از اینن کنه در دربنار محمود بن عبداهلل آلوسی در ابتداء شافعی

رازی وفایی گرفت، بدین صورت که وقتی صبحت از امام خلفای عثمانی موزلتی یافت، نسبت به مذه  شافعی خیلی راه بی

های قرآن، گوید. و امام رازی در خصوص بسم اهلل الرحمن الرحیم و لزوم گفتن آن در خواندن سورهمامهم میآورد، قال امی

گوید، بسم اهلل الرحمن الرحیم. خواهد خوراک بخورد میها این که شخص مسلمان اگر میهفده دلیل آورده است، یکی از آن

خواهد به خانه داخل شود، اگر بخواهد کتابی شروع س بپوشد، اگر میخواهد لباخواهد آب بیاشامد، اگر میهمچوین اگر می

نماید و خواهد انجام دهد با گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم شروع مینماید. و خالصه این که شخص مسلمان هر کاری که می

ای عزوجل آغنازش را بسنم اهلل ی فاتحه را که خدنماید، چگونه سورهابتدای هر تألیف به بسم اهلل الرحمن الرحیم شروع می

هفده دلیل را به حسناب ی خواند. اما آلوسی روی اصل تعص  نشسته است و همهالرحمن الرحیم نوشته است، بدون آن می

لاو كاان للضااللة أب لكاان التعصاب » اند:در پنایین تفسنیر او نوشنته -طاب ثنراه -رد کرده است. پدرم سلطان العلماءخودش 

قطف األزهار »در کتاب جلیل القدرش  /امام جالل الدین سیوطی «. داشت، پدرش تعص  بودمیاهی پدری اگر گمر»؛ «أباها

از هفتاد تن از صحابه آورده است که همه بسم اهلل الرحمن الرحیم را در نماز جهریه به آواز « ةحادیث المتواترفی األ ةالمتواثر

 اطالع ندارد، لیکن تعص  او مانع از این است که به آن اعتراد نماید. اند. علت رد او این است که بر آنخواندهبلود می

فایده نگذرد. روزها نوشته است که آلوسی بسیار حریص بر این بود که هیچ لحظه از وقت او بی /عالمه عبدالفتاح ابوغده 

کس  استفاده نماید یا کسی که بنرای گذراند و اول ش  برای هموشیوی با کسی که نزد او آمده تا از او به افتاء و تدریس می

را موظنف بنه نوشت و صبح بنه کسنانی کنه آننان داد و آخر ش  اوراقی از تفسیر میآمد اختصاص میهموشیوی نزد او می

نمود، و در بیست و چهار درس تدریس مینوشتود. او همچوین داد و آنان هم آن را در ده ساعت مینویسی کرده بود میپاک

کشید، حتی در بیماری اخیرش کرد، او از تألیف دست نمیشد به سیزده درس اکتفاء میمشغول تفسیر و فتوا می روزهایی که
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نمایود، یعوی تفسنیر هم از تألیف دست برنداشت. تفسیر او تفسیر خوبی است و جزء تفسیرهایی است که تفسیر به مأثور می

بی مخصوصاً نحو مطال  سودمودی دارد و بر طریق تصنود هنم شنرح و نمایود و از علوم عرقرآن را از احادیث اقتباس می

ی بسیار توان از آن استفادهی مطل ، تفسیر او تفسیر خوبی است و مینویسد. خالصهبسطی دارد و آن را من باب االشاره می

همنه در حکنم ینک  ی اهنل سنوتنمود. و انتقال او از مذه  شافعی به مذه  حوفی هیچ اشکالی ندارد و منذاه  أربعنه

 .ةمذهبود. جزاهم اهلل جمیعاً خیرالجزاء فی الدنیا واآلخر

 تألیف بعد از خود به يادگار گذاشت: 661سالگی درگذشت، اما  33عبدالحی لَْکنَِوی در جوانی در عمر 

گذشنته اسنت، تنألیف  442سال گذشته است. تألیفات او از  402رویم، این عبدالحی لکووی از وفات او ما راه دور نمی

هنا مشنتمل بنر ی اینن کتابشامل کتابی که چود مجلد است و جلدهای قطور دارد و کتابی که چود صفحه است، امنا همنه

های مهم و مطال  ارزنده است، امام عبدالحی لکووی توانست ثابت نماید که با قدرشواسنی وقنت های مفید و دانستویبحث

 قدری به یادگار گذاشت.توان در مدت کوتاهی آثار علمی گرانمی

شواسنی ینک هنزار گذرد توانست بنا وقتدانشمود گرانمایه، اشرفعلی تهانوی هودی که فقط شصت سال از وفات او می

 تألیف از خود به یادگار بگذارد.

سالگی درگذشنت، توانسنت بنیش از  14است و در عمر  4220شیخ الهود، موالنا أشرفعلی تهانوی که وفات او به سال 

ی ی این آثار سنودمود نتیجنهفرماید. و همهکه به هر کسی که بخواهد عطا می جلد کتاب بوویسد، و این ف ل اهلل استر هزا

توانود از ف ل خدا در عمنری کوتناه آثناری جاویندان و دانود، میشواسی است. و در حقیقت آنانی که قدر وقت را میوقت

 بسیار به جامعه بسپارند.

 اند:دانستهدهد بر اين که قدر وقت را میپیشین داللت می تألیفات دانشمندان

کود که او فرمود: این تفسیرهای قرآن، کالم اهلل مجید کنه نقل می از شیخش محمد زاهد کوثری /عالمه عبدالفتاح ابوغده 

شواسنی زمنان در صد و سیصد جلد و بیشتر تألیف شده است، داللت دارد بر این کنه پیشنیویان بنر اثنر حفنظ وقنت و قدر

 شان را بر صفحات تاریخ جاویدان بگرداند.اند تألیفاتی به جامعه بسپارند که تا روز قیامت نامتوانسته

اند. اوالً برای مقایسه، شما دو کتاب تنورات و انجینل را از ی تحریر در آوردهمقاصد مختلف به رشتهتفسیر قرآن را برای 

اند، هیچ علمنی از ابتکنار شان هیچ خدمتی را انجام ندادهه خاطر هر یک از دو کتابنظر بگذرانید، دو گروه یهود و نصاری ب

ما دانشنمودان اسنالمی بنه ااند. های مختلف چاپ و انتشار دادهی آن دو به زباناند. فقط در دو و سه قرن اخیر ترجمهنکرده

و تمام انواع آینات، از مکنی  اند. اوالً از حیث اسباب نزولدهکالم اهلل انواعی از علوم را که اصالً سابقه ندارد ابتکار کر خاطر

مدنی از سفری و ح ری از لیلی و نهاری و به این ترتی  از ناسخ و موسوخ و از حروفنی کنه در آیناتی زینادتر از حنرود 

اند. در ریر درآوردهی تحها مطال  دیگر به رشتهدیگر آمده، از عموم و خصوص، ماطلق و مقید، امر و نهی، خبر و انشاء و ده

این میان تفسیری است که مواد لغت را در نظر گرفته و آن را شرح داده است، و تفسیری اسنت کنه قسنمت نحنو کنالم اهلل 

هنا مطالن  از مجید را شرح داده و به این ترتی  علم صرد، علم بالغت، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم اشتقاق و ده
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بوگرید، چقدر علوم مختلف به خاطر قرآن، کالم اهلل مجید، « ان فی علوم القرآناإلتق»اند. به کتاب عظیم رح دادهاین نوع را ش

دهد و تفسیری که آیات قرآن را به احادیث ابتکار شده است. و نیز به تفسیری که آیات قرآن را به آیات قرآن شرح میدر آن 

، عالمه ابوالحسن اشعری، ةقامع البدع و ةامام محیی السنکه تفسیر دهد، روی این اصل است شرح میصحیح و آثار صحابه 

)گوجیوه( نامیده است. و تفسیر قاضی عبدالجبار همدانی در ینک صند جلند « المختزن»در هفتاد جلد آمده است و نام آن را 

حزدا ق ذات »م آن را نامیده است. و تفسیر ابویوسنف عبدالسنالم قزویونی در سیصند جلند و ننا« المحیط»است و نام آن را 

ی وحشیان مغول از در بغداد قرار داد که متأسفانه در فتوه /گذارده است. و محل نگهداری آن را مسجد امام ابوحویفه  «ةبهج

گواهنان کمتنر از هنا و هندم و قتنل بیهنا، بانکها، موزهشود روش بوش آمریکایی از چپناول کتابخاننهبین رفت، متذکر می

 نیست! وحشیگری مغولیان

فرماید که از بع ی از ادبای هود شویده است که بخشنی از تفسنیر عبدالسنالم قزویونی در فهرسنت عبدالفتاح ابوغادّه می

 ها در هود دیده است.بع ی از کتابخانه

 در هشتاد هزار ورق معنرود اسنت« انوار الفجر»و تفسیر امام حافظ در هزار جزء و تفسیر قاضی ابوبکر بن عربی به نام 

ام. و تفسیر ابن الوقی  مقدسی که نزدیک بنه های استانبول و ترکیه موجود است، اگرچه به آن دسترسی نیافتهکه در کتابخانه

 های استانبول گویا موجود است.یکصد جلد بوده و بع ی از مجلدات در بع ی از کتابخانه

است که به تفسیر عالمی مشنهور اسنت و « ح الموانفت»و بزرگترین تفسیر کاملی که امروز موجود است، تفسیر موسوم به 

موسوب است به عالمه قط  الدین شیرازی. و آن چهل مجلد است. و جلد اول آن در قاهره، در دارالکت  المصنریه موجنود 

ی محمند اسنعد و شود. و باقی مجلدات این تفسیر در دو کتابخاننهاست، و در همین جلد روش مؤلف در تفسیر دانسته می

 رتی  داد.ی کامل تفسیر را تها یک دورهتوان از آنی باشا )حکیم اوغلی( موجود است که میعل

رساند که تا چه ها را میاند که بزرگی و پرمغزی آنخالصه این که علمای بزرگوار این اامّت تفاسیری را به یادگار گذاشته

اند. علمای اسالمی ننه توهنا شواسی تفاسیر عظیم را نوشتهتاند و تا چه حد با قدر وقحد در صدد خدمت به قرآن کریم بوده

گناه انند کنه هیچاند، بلکه در حفنظ حندیث و ضنبط رواینات آن خندمتی انجنام دادهدر خدمت به قرآن اظهار نبوغ فرموده

ی ز لحظنهی منوارد اشدنی نیست. اوالً هیچ پیغمبری نیست که تاریخ مدونی داشته باشد که شرح حنال او در همنهفراموش

ی او، زمنان ی او، مرضعهوالدت تا وفات به قلم آورده باشد. اما سیدنا رسول اهلل خاتم االنبیاء والمرسلین زمان حمل او، قابله

اش و رفتار او در خانه، در بازار، در شهر، در سفر، شنکل او، ، جوانی و پیریازدواج پدر و مادر او، پرورش او، زمان کودکی

ها ی اینزمان صلح و در زمان جوگ همهی او و رفتارشان با دوست با دشمن در ر او، همه نوع صفات مقدسهاخالق او، رفتا

ی ایشان نیست و از والدت تا وفات کامالً روشنن و ی ابهامی در سیرت مطهرهمدون و مشهور است، به طوری که هیچ نقطه

حمد رسول اهلل خاتم األنبیناء المرسنلین اسنت کنه تمنام ادوار محفوظ است. انبیاء دیگر حتی قبرشان معلوم نیست، و این م

اند کنه ینک هنزار و ی ایشان به طوری در حفنظ آن کوشنیدهو سوت مطهرهاند. ی تحریر درآوردهشان به رشتهحیات مقدسه
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ت ابتکنار درخشد. چقدر علوم برای حفظ ساوّچهار صد سال از رحلت ایشان گذشته و احادیث صحیح ایشان مثل آفتاب می

ی حدیث، صحیح، حسن، ضنعیف، ناسنخ و موسنوخ آن. و همنهشده است! علم اصول الحدیث، علم الرجال، اسباب ظهور 

ای اسنت از درینا و آنچه در خدمت به قرآن یاد شد در خدمت به حدیث نیز آمده است. البته آنچه در ایوجا یاد کردیم، قطره

اء و جامع آن، همه مشخص و مدون و به بهترین وجهنی محفنوظ و مصنون های حدیث از معجم و مسود و اجزگرنه کتاب

 مانده است.

ال بوابراین، تفاسیری که بر کالم اهلل مجید نوشته شده بر انواع و اقسام اسنت و هرکندام امتینازی خناص دارد و عبنارات: 

ی علمای این همه رد. خدای متعال ها صدق دای آنر همهب یغني كتاب عن كتاب. ویوجد في النهر ما ال یوجد في البحر.

امت را جزای خیر دهد که در خدمت به کتاب و سوت هیچ کوتاهی نکردند و در نصیحت و اخالص برای حفظ سعادت این 

 امت هیچ فروگذار نومودند.

 ائمه و پیشوايانی که تألیف بسیار نمودند

« يسزالمتاریخ الفقزه اإل يف يالفکر السام»تاب خود در ک /دانشمود فقیه اصولی بَحاثه، محمد حسن حجوی فاسی مغربی 

بنه ، در شرح حال امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری اشاره [چاپ نمتکانی کردی 11 -11: 0چاپ مغرب و  11 -14: 2]

لدین کسانی از علماء نموده است که تألیف بسیار دارند، مانود ابن جریر طبری و ابن الجوزی ]و ابن حجر عسقالنی و جالل ا

 نمایم، و اگرچه در عبارتم تکرار آید ضرری ندارد. محمد حسن حجوی فرمود:میی او گلچیوی سیوطی[. در ایوجا از نوشته

 ابن جرير بزرگترين مملف در اسالم است.

هم از لحاظ بسیاری تألیف و هم از نظر خوبی تصویف. ابن جریر در تنألیف گنوی سنبقت را ربنود. در عبنارت عربنی  

، به معوی نَی کنه تنو خنالی همان نَیْ که در آخر میدان مسابقه است به دست آورد. قَصَ ْیعوی  قَصَ َ السَّبق. زَود: اَحْرَگویمی

و بگیرد او برنده باشد آن را از زمین بیرون آورد دهودگان هرکدام اند تا از مسابقهکاشتهاست و آن را در آخر میدان مسابقه می

 اند.نامیدهجسته است آن را: اَلماقَصِّ  بر وزن مَحَدِّ  میاسبان سبقت میو اسبی را که بر دیگر 

انند و کردهاند تا زودتر به آن برسود با چنوبی گَنزْ میدوانیدهاسبان خود را میسواران شود پایان میدان که اس و گفته می

ودگان که زودتر به آن برسد جنایزه را از آن خنود دهکردند تا هر یک از مسابقههمان چوب را در آخر میدان به زمین فرو می

 شود: گوی سبقت را ربود که مقصود از هردو یکی است، اگرچه در معوی فرق دارد.گرداند. و در فارسی گفته می

. هم از لحاظ بسیاری تألیف و هم از لحاظ اتقان و خنوب نوشنتن و : أحرز قص  السبق: گوی سبقت را ربود/ابن جریر 

ترین تألیف است در آنچه به ما رسیده ورق را بر جای گذاشت. و این غوی 212222ظ عموم نفع. او در تألیفاتش هم از لحا

 میراثی است که به ما رسیده است. فتبارک اهلل أحسن الخالقین. پر برکت شد خدایی که بهترین آفریوودگان است.و پربارترین 

های قمار ده تا بوده است کنه هفنت تنای که چوبی والرقی . باید دانست بوابراین، ابن جریر برای خودش گرفت: الماعَلّ

اند. اول، فَذّ اسنت کنه ینک ی بیشتر افزودهای ندارند. و آن سه تا را برای جلوهاند و سه تا سهم و بهرهها دارای سهم بودهآن
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دارد. چهارم، اَلحِلس است که چهنار بهنره دارد.  بهره دارد. دوم، التوأم است که دو بهره دارد. سوم، اَلرَّقی  است که سه بهره

پوجم، اَلَّافِس است که پوج بهره دارد. ششم، اَلماسبِل است که شش بهره دارد. هفتم، الماعَلّی است که هفنت بهنره دارد و اینن 

دارند و ننه  دارد که نه بهره السَّفیح و المویح و الوَغْد نامباالترین سهم و نصی  است. و اما سه تایی که بهره و نصیبی ندارند: 

 در بردنش بهره است و در باختوش خسارت است. غرامت، اما آن هفت

ی او نرسیده است و تنا امنروز نوشتن به درجهنوشتن و پار نفعیویان در بسیاری تألیف همراه با خوببوابراین، کسی از پیش

 .اسعةرحمة وتوان او را بزرگترین مؤلف نامید. رحمه اهلل تعالی می

 خوابید تا اين که سی و پنج ورق تألیف خودش را بنويسد:ابوبکر باقالنی شب نمی

آمده است که قاضی ابوبکر باقالنی وِرد او در هر ش  بیست رکعت نماز و نوشتن سی و پوج « الدیباح المذه »در کتاب 

 ورقه از حفظ خود بود.

 

 اهین:الدنیا و ابن عساکر و ابن ش تألیفات بسیار ابن ابی

یک هزار تألیف را بر جای گذاشت. و ابن عساکر تاریخ دمشق را در هشتاد مجلد قطور تألیف نمود که اگنر  ابن ابی الدنیا

رسد. و سیوطی فرمود: ماوتهای کثرت در تنألیف بنرای ابنن شناهین های کوچک تبدیل شود به هشت صد مجلد میبه کتاب

جنزء. سنیوطی  4122ی در یک هزار جزء دارد و نیز ماسنودی در حندیث در تألیف دارد. از آن جمله تفسیر 222است که 

بردن طی زمنان اسنت کنه بنرای میرا فرمود: این همه تألیف در عمر کوتاه عالمت طی زمان است، مثل طی مکان. و این از 

القدر کنه  ةلیل ش ها عروج نماید، و مثل در ش  اسراء و معراج دست داد و در یک ش  توانست به آسمان صرسول اهلل 

قرار داد و علمای امتش از آن  صآید. خدای عزوجل برکت در وقت رسول اهلل در یک ش  ثواب یک هزار ماه به دست می

ای که در یک ش  از آسنمانی بنه فراهم شد، به گونه صبرکت وقت، میراثی دریافت نمودند و طی مکان برای آن ح رت 

ی اینن میراثی در طی مکنان دریافتوند. و همنه صین اامت هم از آن برکت رسول اهلل آسمان دیگر نقل مکان فرمود. و صالح

صالحان و علماء از برکت قدر وقت دانستن فراهم آمد که هر لحظه در طاعت خندا و کارهنای سنودمود بنرای برکات برای 

 جامعه کوشیدند. رضی اهلل عوهم و أرضاهم.

 زی:تألیفات بسیار ابن َحزم و ابن ابی حاتم را

امام ابومحمد، علی بن حزم چهار صد جلد تألیف نمود که مشتمل بر نزدیک هشتاد هنزار ورق اسنت. و امنام ابومحمند، 

در حدیث در هزار جنزء « الماسود»عبدالرحمن بن ابی حاتم تعدادی کتاب در فقه و حدیث و تاریخ تألیف نمود از آن جمله 

ها همه از برکت قدر وقت دانسنتن و حتنی ینک لحظنه آورد. و این« السبکیهالطبقات »تصویف نمود، چوانکه آن را در کتاب 

 وقت را به هدر ندادن است.

 

 تألیفات بسیار حاکم نیسابوری:
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یک هزار و پانصد جزء تألیف نمنود، از « المستدرک علی الصحیحین»ابوعبداهلل الحاکم، معرود به ابن البَیَّع، مؤلف کتاب 

ی اینن ها کنه همنهو غیر این« تاریخ نیسابور»و « فوائد الشیوخ»و « األمالی»و « الِعلَل»و « حینتخریج الصحی»آن جمله است: 

 شان بیهوده تلف شود.ای از وقتها به سب  ف ل خدا و قدر وقت دانستن است که نگذاشتود لحظهموفقیت

 تألیف بسیار امام ابوالحسن اشعری:

ت معتزله را درهم بکوبد و از نو احیای سوت نماید: تألیفنات ایشنان بنه که توانست بدعامام ابوالحسن اشعری شخصیتی 

های گمراهان است. و این نوع تألیف دشوارترین انواع تألیف است، برای این کنه پوجاه کتاب رسیده و بیشتر آن در رد گروه

ها برای اینن امنام عالمنه و ی اینهخواهد که همنیاز به زمان طوالنی دارد و حاجت به مراجع بسیار دارد و تحقیق بسیار می

 واسع االطالع فراهم گردیده است.

 تألیفات بسیار بیهقی و ابن تیمیه و ابن القیم:

دار بود. امنام ابومحمند نظیر و بسیار سودمود و او سی سال کامل روزهامام بیهقی هزار جزء تألیف نمود، همه محققانه، کم

افعی بر گردن او حقی دارد، مگر امام بیهقی که او بر گردن امنام شنافعی حنق دارد. جویوی فرمود: هر شافعی مذهبی، امام ش

، و تقی الدین ابنن نظیر استهای بیاز کتاب« الساوَن واآلثار ةفمعر»تألیف بسیار او در تأیید مذه  شافعی و کتاب او به نام 

آموز او ابن القیم پوجاه تنألیف دارد، شنامل انشیف در فوون مختلف دارد که در ضمن پانصد مجلد است و دتیمیه سیصد تأل

ای از گذاشنتود لحظنهها به سب  قدرشواسی وقت است کنه نمیی این موفقیتهای کوچک. و همههای بزرگ و کتابکتاب

 .فایده بگذردشان بیوقت

 

 تألیفات بسیار محمد بن سحنون مالکی:

قه و سِیَر و تاریخ و انواع علم از خود به یادگنار گذاشنت. و جزء در فمحمد بن سحوون مالکی کتاب بزرگی در یک صد 

نکردن هنیچ ی این آثار به سب  قدرشواسنی وقنت و ضنایعهای دیگر. و همههمچوین کتاب احکام القرآن و غیر آن از کتاب

 لحظه از عمر به دست آورد.

 عربی معافری:البن اتألیفات بسیار ابوبکر 

کبیر خود را در هشتاد جنزء امام محمد غزالی است و در فاس مغرب مدفون است، او تفسیر آموز عربی دانشالبن اابوبکر 

احکنام »و « ماوطا»و شرح « ترمذی»های دیگری دارد که همه خوب و مفید و مقبول است، مثل شرح به آخر رسانید و تألیف

« المحصول»و « العواصم من القواصم»است. احکام قرآن بزرگ و مفصل دارد و نیز احکام قرآن که کوچک و مختصر «. القرآن

وند رحمت کوناد هایی غری  و کمیاب است. خداها تألیفاتی است در باالترین مرتبت. و چوین کتابی ایندر اصول که همه

 شواسی به دست آورد.عربی را که او از أعالم و بزرگان بود. و این توفیق را به برکت قدر وقتالامام ابن 

 ر ابوجعفر لحاوی:تألیفات بسیا

حنج افنراد بنوده اسنت، بندین  صاهللرسول الوداع ةحجأله که آیا امام ابوجعفر طحاوی تألیفات بسیار دارد و در این مس

صورت که اول حج را به جا آورده و بعد عمره نمود، چوانکه مذه  امام شافعی بر آن است و حدیث مفصل جابر بن عبداهلل 
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تمتُّنع بنوده، بندین صنورت کنه اول  صرسول اهلل  الزوداع ةحجو یا این که  بر آن دارد.لت در صحیح مسلم دال بانصاری 

ی مکرمه نشسته و هشتم ذیحجه احرام بنه حنج بسنته اسنت، چوانکنه احرام به عمره بسته و بعد از فراغت از عمره در مکه

یعوی احرام بنه حنج و عمنره بناهم بسنته قرآن بوده است،  صرسول اهلل  الوداع ةحجمذه  مالک بر آن است. و یا این که 

را در هنزار بنرگ شنرح داده  صاست، چوانکه مذه  امام اعظم بر آن است. امام ابوجعفر طحاوی حدیث حج رسنول اهلل 

ی های دیگری نیز دارد. بوندهکردن در هزار برگ، عالمت طول عمر او و اطالع واسع اوست، و کتاباست، یک حدیث شرح

 «ةالطحاویز ةفزی شزرح العقیزد ةشزکر الزنعم المتوالیز»ام در یک جلد و ننامش را ی طحاویه را شرح نمودهداعی کتاب عقیده

الوداع است و ثانیاً حندیث  حجةبه عقیده این داعی حج افراد بوده است، برای این که نام آن  صگذاشتم، اما حج رسول اهلل 

 در قدرشواسی او از وقت است.مفصل جابر در صحیح مسلم مؤید آن است. توفیق امام طحاوی 

 ه و ابن سريج و ابن حبیب اندلسی:تألیفات بسیار ابوعبید

، مَعمر بن الماثَوّی به دویست کتاب در علوم مختلف رسیده است و تألیفات ابن سریج از بزرگنان علمنای تألیفات ابوعبیده

اور صالح الدین ایوبی به صند کتناب رسنیده شافعیه به چهار صد کتاب رسیده است، و تألیفات قاضی فاضل نویسوده و مش

یاد نموده است. و توفینق « نفح الطی »است. و تألیفات عبدالملک بن حبی  عالم اندلس به هزار کتاب رسیده است، چوانکه 

 شواسی ایشان است.ها در قدر وقتی اینهمه

 تألیفات بزرگ گروهی از علمای پیشین:

تناریخ »در تاریخ، تألیف پسر دختر ابن الجوزی چهل مجلند اسنت. و « الزمان ةمرآ» تألیفات ایشان هر کدام مجلدها بود:

بیست مجلد است، اما کتاب اغنانی نبایند همنراه کتناب « األغانی»تألیف خطی  بغدادی چهارده مجلد است. و کتاب « بغداد

: بزرگترین کتاب اسنالمی در فسنق و ةًسالمی   ةکبر َمف َسقَ أاند: انی گفتهی کتاب اغد، برای این که در بارهخطی  بغداد یاد شو

تألیف ابوحویفه دیونوری « شرح الوبات»در تاریخ، تألیف عالمه ابن االثیر دوازده مجلد است و کتاب « الکامل»فجور. و کتاب 

 کتاب یا در واقع از سیصد کتاب بیشتر است و 024شصت مجلد است. و تألیفات یعقوب بن اسحاق کودی، فیلسود عرب، 

شواسی ایشان بوده است، لیکن وقتنی ی ایوان بر اثر قدرت وقتآن در فلسفه و ط  و هودسه و علوم بسیار است. توفیق همه

ها ده ورق تا صد ورق است، اما باید دانسنت کنه در آن گفته شد سیصد مجلد، در بزرگی باهم تفاوت دارد، بع ی مجلد آن

 آمده است.ها خیلی به دشواری به دست میاز آنها و موارد نقل ایام مواد کتابت آن کتاب

رسد و آنگاه مثال تألیفات بسیار بع ی از متأخرین به تألیفات بسیار متقدمین نمی فرماید:عالمه محمد حسن حجوی می

ی هآورد: امام حافظ عصر خودش، امیر المؤموین در حدیث، ابن حجر عسقالنی و امام عالمه شمس الدین ذهبی. و در بارمی

فرماید: تألیفاتش به چهار صد رسیده است و همه کوچک و صغیر الحجم است و یک ورق و دو جالل الدین سیوطی که می

ی عالمه محمد حسن حجوی ظلم خالص است، برای این که تألیف ینک ورق و دو ورق ورق است. در حقیقت این فرموده

 مه محمد حسن حجوی بر تألیفات ایشان اطالعی ندارد.ام؛ بوابراین، یقیواً عالاز هیچ کدام از ایشان ندیده

 اکنون بیان واقع:
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هایی که تحریر فرموده معرود است. امام حافظ عالمه مورخ االسالم شمس الدین ذهبی به کثرت تألیفات و بزرگی کتاب

و چهارده مجلد قطور است  ی یک کتاب او که فتح الباری نام داردو امام حفاظ احمد بن حجر عسقالنی که شوکانی در باره

؛ یعوی بعد از کتاب فتح الباری نیاز به کتاب دیگری نیست. و در حیات مؤلف بنه چهنار صند ال هجرة بعد الفتحگفته است: 

شد. و دعوتی که ایشان از علمای عصر برای نشر فتح الباری نمودنند و اقبنال ملنوک آن دوره بنرای خریند جوی فروخته می

تألیف دارد و تألیفات ایشان  4422ی دنیا امام حافظ جالل الدین سیوطی کامالً معرود است، و اما عالمهبسیار آن در تاریخ 

ها وجود دارد و در عالم اسالمی جنالل الندین سنیوطی در همه جامع، مانع، مفید و مقبول است. تفسیر جاللین در تمام خانه

فتاح ابوغده چوین عبارتی خیلی نا به جا و نارواست. این سه امام هنر بسیاری تألیفات تک است و نظیر ندارد. از عالمه عبدال

ها شافعی مذهبود: بخاری، مسلم، ترمذی، نسنائی، ابنن ماجنه، و حدیث هشتاد در صد آنسه شافعی مذهبود، چوانکه علمای 

 دارقطوی، طبرانی و الی آخر، همه شافعی مذهبود.

آشامید و دعنا شود که ابن حجر عسقالنی آب زمزم میز این جا دانسته میو اما شمس الدین ذهبی و بسیاری مؤلفات او ا

ی شمس الدین ذهبی برساند. و خدا او را به آن درجه رسانید و تفوق و برتری هم بنه او داد و کرد که خدا او را به درجهمی

ر عسقالنی برساند، خندا او را بنه آن ی ابن حجکرد که خدا او را به درجهآشامید و دعا میجالل الدین سیوطی آب زمزم می

یف بنه دانشمودی نیامده که در علنم و تنأل درجه رسانید و برتری و تفوق هم به او ارزانی داشت. و در عالم اسالمی تا امروز

 ی جالل الدین سیوطی رسیده باشد.پایه

ی که یک ورق باشد وجنود نندارد، در تصانیف سیوطی کتاب ی ابن حجر وهای نوشتهدر کتاب در تألیفات عالمه ذهبی و

خدا رحم نماید که کتاب دو ورقی نزد عوام معوای مکروهی دارد، بگنذریم و اینن حکاینت را بشنوویم: ابنن معطنی زواوی 

 ای در نحو تألیف کرد و فرمود:لفیهای در نحو تألیف کرد؛ سپس ابن مالک جَیّانی اندلسی مالکی، احوفی، الفیه
 وتقتضزززززززززى رضزززززززززا  بغیزززززززززر سزززززززززخ 

 

 فا قزززززززززززززة  الغی زززززززززززززة ابزززززززززززززن معطزززززززززززززي 
 

 ای در نحو تألیف کرد و فرمود:سپس جالل الدین سیوطی الفیه
 فا قززززززززززززة  الفیززززززززززززة ابززززززززززززن مالزززززززززززز 

 

 النهززززززززززززززززززا واضززززززززززززززززززحة المسززززززززززززززززززال  
 

. اما قسمت دوم و مکمل این بیت السیوطی ةلفی  أ ةفا قای در نحو نوشت و گفت: آموزان سیوطی الفیهسپس یکی از دانش

نیامند.  مل الدین سیوطی به خواب او آمد و فرمود: بیت شعر را تکمیل نومنودی؟ گفنت: بنه خناطربه یادش نیامد. ش  جال

 جالل الدین سیوطی به او فرمود: بوویس:
 فا قززززززززززززززززة  الفیززززززززززززززززة السزززززززززززززززززیوطي

 

 ألنهززززززززززا مززززززززززن فاسززززززززززق ولززززززززززوطي 
 

 شود!ی من میای از کجا بهتر از الفیهکه تو نوشته ایلفیهآخر ا

تألیف ذهبی بوگرید، بیست جلد قطور اسنت، « تاریخ اسالم»ه چودین جلد قطور است. به تألیفات شیخ االسالم ذهبی هم

ها کتاب قطور دیگنر و ده« ةالصحاب ةمعرف يف ةصاباإل»ابن حجر بوگرید؛ چهار جلد قطور است و همچوین « فتح الباری»به 

 او.« الدُّرُّ الموثور» سیوطی بوگرید؛ یکصد هزار حدیث در آن آورده است و همچوین« جمع الجوامع»به 
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همیشه وجود دارند تا نگذارند روی این اصل نباید عبارتی بدون تحقیق نوشت که در عالم اسالم علمای اعالم بسیارند و 

درازی نماید. و خدا از ف ل و کرمش ما را و شیخ عبدالفتاح ابوغنده را و دیگنر ی علمای اعالم زبانکسی به ساحت مقدسه

 .مرزدمسلمانان را بیا

محمد حسن حجوی فرمود: شیخ ابوالفیض مح  الدین محمد مرت ی حسیوی واسطی زبیدی حوفنی بیشنتر از سنیوطی 

کفاینت « شرح احیناء علنوم الندین»و « شرح قاموس»شدنش در هود بوده است و دو کتاب او تألیفات دارد، والدت و بزرگ

ب عام است و مورد اقبال عالم اسالمی قرار گرفته اسنت؛ بنه خناطر است بر استدالل گفتار ما مبوی بر این که نفع این دو کتا

 این که آن دو کتاب صحیح و به خوبی انجام یافته است، سخن عالمه حجوی به اختصار به پایان رسید.

نماید و بنر ی محمد حسن حجوی را نقل میدلیل و بیهودهو عجی  است از مرحوم عالمه عبدالفتاح ابوغده که گفتار بی

رساند که حجوی بدون مطالعه و تحقینق، آن کود، و ما بیان نمودیم که گفتار حجوی هیچ ثبوتی ندارد و مین اعتراضی نمیآ

 ی مسلمین را بیامرزد.مطال  را نوشته است، خدا از ف ل و کرمش گواهان ما و حجوی و ابوغده و همه

ی محمد حسن حجوی بدون تحقینق و تتبنع بنوده نوشته مثل این که مرحوم عالمه عبدالفتاح ابوغده هم دانسته است که

 نویسد:است، چرا که می

رحمه هللا  الحجوي . كتبها العالمةوال مستوفاة ةهذه كلمة عجلي بشأن المكثرين من التألیف غیر محررقال عبدالفتاح: 

 .ريمام ابن جرير الطبذكره كثرة مملفات اإل راداً بدون تتبع واستقراء بمناسبةاستط تعالى

اند، ننه ای است که به عجله و شتاب نوشته شد در خصوص کسنانی کنه بسنیار کتناب نوشنتهعبدالفتاح گفت: این کلمه

نویسی شده و نه مطل  را به وفاء و تمام بیان کرده است. مرحوم عالمه حجوی بنه طنور اسنتطرداد و بندون بررسنی و پاک

 ام جریر طبری را یاد نمود، نوشته است.استقراء به مواسبت این که حجوی بسیاری تألیفات ام

، ی محمد حسن حجوی از روی تحقیق و تتبع نیسنتصحبت ما این است که وقتی عبدالفتاح فهمید که گفته و نوشته اما

 سخن او را نقل نکود، واهلل سبحانه وتعالی اعلم. بهتر بود

 افزايد:کند و بر آثار خیر میمیمراعات حفظ وقت عمر را لوالنی 

هنای آور از کتابیزی که باعث شد این جمله را بیاورم و حفظ وقت را از انساب طول عمر بشمارم این عندد شنگفتچ

گوید: چگونه این همنه را نوشنتود؟ چقندر از عمنر خنود را ی علمای اعالم است که انسان به خود مینوشته شده به وسیله

ها این است کنه ی اینآوری شد؟ در حقیقت جواب همهجمعصرد نوشتن آن همه کتاب نمودند؟ چه وقت این همه کتاب 

ی حفنظ وقنت بنود کنه خندا برکنت در از وقتشان ضایع سازند. و به وسنیلهوقت خود را حفظ کردند بدون آن که ساعتی 

 . امنا بایند دانسنت کنه متنأخرین هرچوند دارای«وهللا يمتي فضله مان يشااء»وقتشان، در عمرشان و در آثارشان قرار داد: 

رسود، برای این که پیشیویان داناتر به شرع خدا و دین او هستود، اما نظر به اینن نمیها و آثار شگرد باشود به متقدمین کتاب

ی خلف و پسیویان زیادتر است، شاید از این راه دچار اشتباه ی سلف و پیشیویان اندک است و گفتار در بارهکه سخن در باره

 ه به میان آمد.شویم، این بود که این اشار

 سخنانی از گروهی از تابعین راجع به داناتری َسلَف از َخلَف



 60 ارزش وقت نزد علمای اسالمی

هجنری بنه دنینا  04که به سال  / یه، مجاهد بن جبر مکیقتابعی جلیل، شیخ قاریان و مفسران، حافظ، محد ، امام ف -4

ر میان شما به عونوان درگذشت  فرمود: علماء رفتود و نماندند مگر دانشجویان. امروز کسی که د 421آمد و به سال 

 مجتهد و بسیار کوشاست به نسبت پیشیویان بازیگری بیشتر نیست.

تابعی جلیل، بالل بن سعید اشعری دمشقی، امام ربانی، واعظ، شیخ اهل دمشق و یکی از دانشمودان معتبر و از زاهدان  -0

تهد شما مقصر است و دانایتنان زاهد شما مشتاق دنیاست و مجهجری وفات یافت، فرمود:  402عبادتکار که به سال 

 نادان است. و نادانتان مغرور است.

وْحتْیانی  -2  21لند متو /تابعی جلیل، حافظ، امام، از علمای بلودنام، سرور دانشمودان و فقهای عصر خنویش، اینوب سنِ

یشنتر ینا حماد بن زید گفت که به ایوب سِوحِتیانی گفته شد: امروز علم از سابق ب هجری است. 424هجری، متوفی 

 ر بیشتر بود.تکمتر است؟ فرمود: سخن امروز بیشتر است و علم پیش

ابو عمرو بن العالء بصری، تابعی جلیل، یکی از قاریان قرآن، از قراء سبعه، دانشمودترین مردم زمنان خنود در قنرآن،  -1

کسنانی کنه  -ودی فصنحای عنرب نوشنته بنهایی که او در بنارهقراءات، علوم عربی، ادب، شعر و نحو است. کتاب

هجری به دنیا آمد و  22اتاقی را تا زیر سقف پر کرده بود. به سال  -شان کرده و با آنان هموشیوی داشته استمالقات

هنای خرمنا ای هستیم که زیر درختوفات یافت. او فرمود: ما نسبت به دانشمودان پیش از ما مثل سبزه 411به سال 

 بان استوار کاشته شده باشد.

شان یکی است و آن اعتراد به این که دانشمودان متقدم اند م مون سخوانر تابعی که از شهرهای دور از هم بودهاین چها

بر دانشمودان متأخر تقوق و برتری دارند؛ چه رسد به دانشمودان زمان ما که نسبت به سابقان خیلنی فنرق دارنند. و منن در 

 نمایم:ایوجا کالم عالمه ابن رج  حوبلی نقل می

اند که هنرکس سنخوش بیشنتر و مجادلنه و گویود گمان کردهفرمود: بسیاری از متأخرین از این لحاظ که سخن بسیار می

درازی ندارد و این نادانی خالص است. شنما بوگریند بنه بزرگنان صنحابه و دشموی بیشتر دارد، داناتر است از کسی که زبان

شان از ابنن عبناس کمتنر و معاذ و ابن مسعود و زید بن ثابت، ایوان سخن شان، مثل ابوبکر و عمر و عثمان و علیدانشمودان

 است، در حالی که آنان از ابن عباس داناترند.

شان ن داناترند، و همچوین اتباع تابعین سخنیشان از صحابه بیشتر است، در حالی که صحابه از تابعن، سخنیبزرگان تابع

ن از آنان داناترند. و در حقیقت علم به بسیاری روایت و بنه بسنیاری گفتنار نیسنت، از تابعین بیشتر است، در حالی که تابعی

ی همین نور است که خندای عزوجنل اندازد، و به وسیلهبلکه علم نوری است که خدا آن را در دل هر کسی که بخواهد می

دانند، د و جدایی میان حق و باطل را میشواسی همین نور است که بوده حق را میسازد، و به وسیلهها را به آن روشن میدل

جوامع کلمه  صو تعبیر از آن به عبارات مختلفه آمده است که همه کوتاه و پرمغز و رسانوده به مقاصد خیر است. رسول اهلل 
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از پانر حرفنی مونع فرمنود و از  صبه ایشان داده شد و سخن برای او مختصر شده بود. روی این اصل است که رسنول اهلل 

 ارکردن قیل و قال پرهیز داشت.بسی

پار حرفنی کوند، علنم و دانشنش بیشنتر کوود هرقدر شخص بیشتر ایم که گمان میدر این زمانه ما دچار مردم نادانی شده

گویان پرحرد را از علمای مشهور پیشیویان که گروهنی از علمناء پینرو اند که یاوهاست. و به جایی در این نادانی پیش رفته

اند، پرحرفی داشته و تر بوده است و هرچه بعدتر آمدهشان اندکاند سخواندانود. هرچه کسانی پیشتر بوده، برتر میآنان هستود

ی ادب نسنبت بنه سنلف صنالح گویی قرار داده شود، اساءهاند. اما وقتی که میزان ف ل بر پرحرفی و یاوهسخوان بیشتر گفته

ی حبنل المتنین ان پذیرفت سخن عالمه ابن رج . اشرد الدین رشتی صناح  مجلنهإال باهلل. پای ةشود. وال حول وال قومی

شان دراز بوده است. رژیم پهلوی که آمد کاله و رینش شان و زبانشان دراز بوده و ریشنوشته بود که: ایرانیان در قدیم کاله

گردد. و ی محوت میرازی است که همیشه مایهدو همین زبان دراز را از آنان گرفت و در نتیجه زبانشان درازتر و درازتر شد.

 :ةعلیه الرحمی سعدی به فرموده

مک بکنم  زبان بریده به کاوجنی نشسنته صنا
 

 به از کسی که نباشد زبانش اندر حکنم 
 

 دهد بر باد.شاعر گفته است: زبان سرخ سر سبز می

 و به قول جامی علیه الرحمه:

 الد از سننننخن چننننو دار تننننوان زد

 یننده گننوی چننون دارکننم گننوی و گاز

 یننننک دسننننته گننننل دمنننناع پننننرور
 

 آن خِشنننت بنننود کنننه پرتنننوان زد 

 تنننا زانننندک تنننو جهنننان شنننود پانننر

 از خننننرمن صننننند گینننناه بهتنننننر
 

 عالمه عبدالفتاح گفته است:

نمودنند و بهتنرین ثمنر ها و استفاده از وقت میی دانشمودانی که رعایت اوقات و نگهداری لحظهو من سخوم را در باره

دهم، برای این که دادند، به آوردن شرح حال مختصری از امام حافظ ابن عساکر دمشقی پایان میا به دست میشواسی روقت

دادن همنت و عنزم وا سازد و افراد سست عوصر را به تصمیم و تکناندر شرح زندگانی او مطالبی است که خافته را بیدار می

 دارد.می

 ابن عساکر

در  111یر، ابوالقاسم علی بن حسن معرود به ابن عسناکر دمشنقی، متولند بنه سنال ناپذامام حافظ و دانشمود خستگی

کنرد و در نتیجنه اینن ای از وقت خنود پرهینز میشدن لحظهدر دمشق است، او حتی از ضایع 124دمشق و متوفی به سال 

انند، در حنالی ها باز ماندهدن آنکرهایی را به مراکز علمی اسالمی اهداء نمود که مراکز امروز از چاپقدرشواسی وقت کتاب

هنا را های آنو به قلم خودش نوشت، و آنچه نوشت بر میزان تحقیق قرار داد و پاینهها را به دست که او به توهایی آن کتاب

ی ف نل و بزرگنی اوسنت و هنایی بنه دسنت داد کنه نشنانهها را موظم و مرت  نمود، و کتابی آنمحکم نمود و برگزیده
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ی زیاد و وفور معرفت و بلودی همنت در تنألیف و بسنیاری تصنویفات رود. در داشتن حافظهاعاجی  به شمار میی اعجوبه

نمنایم و از بنین ام بیان میمحیر العقول است. و در این جا من قسمت بسیار مختصری از شرح حال او که از سه کتاب گرفته

گیری او بر حفظ وقت است م و بسیاری تألیفات او و زیادت سختآثار ایشان آنچه تعلق به کثرت جهانگردی او در طل  عل

 آورم:به رشته تحریر می

در شرح حنال امنام حنافظ ابنن عسناکر چونین « وَفَیَات األعیان»دانشمود برجسته و قاضی مورخ در کتاب نامی خود  -4

 فرمود:

بود به علم  صبیشتر به حدیث رسول اهلل اش ماحد  شام در وقت خود و از بزرگان فقهای شافعیه، نظر به این که عالقه

زیناد کوشنش نمنود و  صبیشتر معرود شد، اگرچه او در تمام علوم متداول دانا بود. او در طل  حدیث رسول اهلل حدیث 

رنج سفرها و مالقات شیوخ را متحمل شد. از این رو آنچه برای غیر او فراهم نشده بود، برای او فراهم شد، او بار سفر بست 

به شهرها رفت و شیوخ و بزرگان علماء را دیدار کرد. در سفرها همسفر عالمه ابوسعد عبدالکریم بن سمعانی بود و شنمار و 

 نامبرده در کشور پهواور اسالمدیده به هفت هزار شیخ رسید که همه استاد او بودند.شیوخی که سمعانی 

ید جمع نمود. در بغداد سماع حدیث نمود و از آن جا بنه امام حافظ ابن عساکر، شخصی متدین بود که میان متون و اسات

 پس از آن به خراسان رفت، و به نیشابور، هرات، اصفهان و جبال )مجموع شهرهای کوهستانی( وارد شد. .دمشق برگشت

های مفید تألیف کرد، و در تخریح احادیث سعی بلیغ نمود. سخوش در بیان حدیث، سخوی محبوب بنود. و در و تصویف

تاریخ دمشق را در هشتاد جلد قطور تألیف نمود که اگر به حسناب ها خوش حظ و بخت بود. معلومات و تألیف کتابمع ج

جلد برسد. و در این تاریخ عظیم عجای  علمی آورد. تاریخ دمشنق از لحناظ های امروزه چاپ شود، شاید به هشتصد کتاب

د متووع و وسعت اطالع و شامل بودن مطال  بنا تناریخ بغنداد قابنل شرن مؤلف همانود تاریخ بغداد است، اما از حیث فوای

زکی الندین ابومحمند، عبندالعظیم مونذری،  خ ما، حافظ مصر، امام حافظ، عالمهمقایسه نیست، قاضی ابن خِلِّکان فرمود: شی

مت این تاریخ بینان یک مجلد از تاریخ دمشق بیرون آورد و سخوی طوالنی در بیان عظاز تاریخ دمشق شد،  وقتی که صحبت

تصمیم گرفته اینن  -از سن چهارسالگی مثالً -کوم مگر این که این مرد از روزی که خود را شواختهنمود و فرمود: گمان نمی

تاریخ را بوویسد و شروع به جمع معلومات بوماید، مگر از چهارسالگی این تاریخ عظیم را تألیف کنرده باشند و گرننه عمنر 

زنندگی. و در کود، آن هم بعد از شهرت و مشغولیت تدریس و افناده و کارهنای دیگنر کتابی وفا نمیآدمی به نوشتن چوین 

و هرکسی که بر این کتاب اطالع بیابد همین سخن را خواهند گفنت، و اینن تناریخ  حقیقت حافظ موذری حرد حق گفت.

داند که چقندر نوشنته بنوده کنه گرنه خدا میباشد، عالمه ابن عساکر آن را اختصار نمود، و دمشق که اکوون در دست ما می

 های دیگر نیز دارد.پاکوویسی آن به این عظمت رسیده است. و با این حال در حدود پوجاه عووان کتاب

هنای پرسودگان و داشنتن زن و فرزنند و گرفتاریگفتیم که حافظ، ابن عساکر پس از شاهرت و مشغولیت و جواب سؤال

خواهد تصمیم خود را عملی سنازد و بنیش خواهد و در وقتی که میخواهد و آن چوانکه میمی زندگی باز هم توانست آنچه
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ی روزگار خنود بنود و بنرای از مدت عمر خود از علم و عمل و تألیف و محبوبیت استفاده کود، خدا او را بیامرزد که یگانه

 تواند سرمشقی برای دانش دوستان باشد.همیشه می

 پهناوری شهرها و قصباتی که برای مالقات اساتید به آن جاها سفر نمود: بلندهمتی ابن عساکرو

 شود:کتاب دومی که شرح حال امام حافظ ابن عساکر از آن نقل می -0

، ابوالقاسم ةئمامام حافظ کبیر، محد  شام، فخر األ»حافظ شمس الدین ذهبی فرمود:  4201: 1« الحفاظ ةتذکر»در کتاب 

به عوایت پدرش و بنرادرش، امنام ضنیاء  121و در سال  .به دنیا آمد 111تاریخ کبیر به سال بن عساکر صاح  تصانیف و 

از دمشق به بغداد و سپس به مکه و سپس بنه کوفنه و  102اهلل، سماع حدیث در دمشق را شروع کرد و در سال  ةهبالدین 

را تألیف کرد: چهل « ةربعزین البُلدانیزاأل»به اصفهان و سپس به مرو و سپس به هرات رفت و کتاب سپس به نیسابور و سپس 

شیخ و هشتاد و چود زن است که استاد او بودنند.  4222حدیث از چهل شیخ از چهل شهر. و شمار شیوخ، یعوی استادان او 

و جمعی بسیار از او حدیث روایت نمودند؛ از آن جمله همسفر او در طل  حدیث، ابوسعد سمعانی است، پس از آن عالمه 

علم چهار صد مجلس امنالء نمنود. و های ابن عساکر را شمرد و به پوجاه عووان رسید. و در بابلدین ذهبی تألیفات شمس ا

 امالء هر مجلسی به موزلت کتابی بود.

ی اینن علم آن را بوویسود و عوام آن را بشنووند و اسنتفاده ببرنند. چقندر بایند سنیوهتا طالب امالء: یعوی گفتن عباراتی 

 ر از علم باشد که از حفظ در چهار صد مجلس امالء نماید و امالء هر مجلسی به موزلت کتابی باشد!دانشمود پا

ای فرزند او محد  بهاء الدین قاسم گفت: پدرم مواظ  بر نماز با جماعت و بر تالوت قرآن بود. در غیر رم ان در هفته

ی شعبان و ی شرقی از مسجد جامع نیمهنمود و در موارهیک ختم قرآن مینمود و در ماه رم ان هر روزی یک ختم قرآن می

شد خنود را بنه ای از وقت او فوت میرسانید. و از چهل سال به این طرد، اگر لحظهدو عید به نماز و ذکر خدا به پایان می

ه شنیوخ و ای کنای از وقتش از دست برود، و ظرد چهل سال، یعونی از لحظنهکشید که چرا گذاشته است لحظهحساب می

به مردم برساند، در آن چهل سال کارش جمع  صاستادانش به او اجازه دادند که حدیث را روایت نماید و حدیث رسول اهلل 

 کرد.در خلوتگاه و گردشگاهش نیز همین کار را میمعلومات و شووانیدن علم به طالّاب علم بود، حتی 

شند، بنه خناطر تیزهوشنی و ی آتنش نامینده میر در بغداد بنه شنعلهابن عساکحافظ ابوالعالء همدانی فرمود: ابوالقاسم 

 برافروختگی و درک خوبش.

گوید: به ابوالقاسم ابن عساکر گفتم: آیا سرور ما مثل خودش را دیده است؟ فرمود: این چوین ابوالمواه  بن صَصْری می

پس » [.20لوجم: ]ا ﴾  ﴿مگو، برای این که خدای متعال فرمود: 

  ﴿. گفتم: خدای متعال فرمود: «خودتان را نستایید )پاک نسمارید(

  ﴾  :های پرودگارت را باز گو کن وسپاس بگزارونعمت»[. 44]ال حی» 

م باش. وقتی که این آیه را گفتم یعوی نعمتی که خدا به تو ارزانی داشت، ظاهر بوما و سپاس او را بگو و خیررسان به مرد
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ام و نه کسی ابوالمواه  گفت: من مثل او را ندیدهفرمود: اگر کسی بگوید که مانود مرا ندیده است، راست گفته است. آنگاه 

های پسودیده و بودن بر یک راه مستقیم در مدت چهل سال مثل او باشد. همیشه هست که از لحاظ داشتن آن همه خصلت

ر صف اول بود، مگر در صورت عاذر. و در ماه مبارک رم ان و ده روز اول ذیحجه در مسجد معتکف بود. و در مسجد د

و خانه و مستغالن نبود، در حقیقت از این چیزها روگردان شده و این فکر را از سر خود گاه چشمش به دنبال امالک هیچ

که این مواص  بر او عرضه شد کرد. و وقتی خودداری می به  دنیوی و همچوین از امامت و خطاانداخته بود. و از مواص

وقتی که برای خدا »؛ «ال تأخذه في هللا لومة الئم»امتواع ورزید و خود را ملزم به امر به معرود و نهی از موکر کرده بود. 

 سخن عالمه ذهبی به پایان رسید.. «داشتکووده او را از آن کار باز نمیکرد سرزنش سرزنشکاری می

کاری و به خوبی ابن عساکر تمام وجود خود را وقف علم کرده بود و آموزگاران مرد و زن او بسیار بودند و نیروی محکم

 دادن کارها در او قوی بود.انجام

امنام »در شرح حال ایشان چوین نوشته اسنت:  «الکبری الشافعیةطبقات »امام حافظ عالمه تاج الدین سبکی در کتاب  -2

معلوم نیست که از اجداد ایشان یکی به نام عساکر بنوده باشند، چینزی کنه «. مّت، ابوالقاسم بن عساکرجلیل، حافظ اا

ی ساوَّت پیغمبر و خادم ساوَّت است. امام اهنل حندیث در زمنان دهودههست او به این نام شاهرت یافته است، او یاری

 ودند.افگرَحل اقامت میلم نزد موزل او باشد. طلّاب عی حافظان زبردست میخود و خاتمه

آرزوینش علنم و عمنل خواست، و موتهای خود را بر انواع علوم جمع نمود، غیر از علم و عمل دوست دیگری نمیجان 

ای داشت که کهوه و ننو در برابنر آن یکسنان بنود، و رفت، و ضابطهای داشت که هیچ چیز از ذِهن او بیرون نمیبود. حافظه

و اتقان داشت که با علمای بزرگ پیش از خود برابری داشت، اگر نگوییم که بر آنان تَفَنوُّق  ریکاطوری در علم خود محکم

داشت و کثرت علم او به حدی بود که او غوی بود و مردم همه نیازمود به علم او بودند، از جمعی از علماء سماع علم داشت. 

ی ی مکرمه و مدیوهتاد و چود استاد بود. بار سفر به سوی مکهشیخ و از زنان هش 4222و تعداد شیوخ و استادان او از مردان 

مووره و عراق بست. و از دیار عجم از علمای اصفهان، نیشابور، مَرو، تبریز، میهوه، بیهنق، خسنروجرد، بسنطام، دامغنان، ری، 

نند، خنویّ، جرباذفنان، و مشنکان، زنجان، همدان، اسدآباد، جَیّ، هرات بَوَن، بَغ، بوشوج، سَرَخس، نوقنان، سنموان، اَبَهنر، مَرَ

 رودراور حالْون و اَرجیش سماع علم داشت.

های پراکوده سنماع ها از بسیاری از شهرهای دور و اقلیمهمچوین از علمای انبار، رافقه، رَحَبه، ماردین، ماکسین و غیر این

راند و همراهی جنز تقنوی و هایی میشهرها و صحراهای دور دست به توداشت و همیشه دور از خانه بود. و اس  را سوی 

کنرد. پرهیزکاری نداشت و عزم و تصمیمی داشت که غیر از رسیدن به آرزوی خود در علم، هیچ چیز دیگری او را قانع نمی

ی لق  الحافظ در حدیث باشد جز او. عالمه ابن نجنار شواسم کسی را که امروز شایستهشیخ او ابوالف ل طوسی فرمود: نمی

کامنل در علنوم حندیث و و امام محدثین است در زمان خود. و او کسی است که برتری در حفظ و اتقان و معرفت فرمود: ا

منین کنه ویدم از شنیخ عبندالوهاب بنن ااعتماد و کفایت و خوبی تألیف به او پایان پذیرفته است. عالمه ابن الوجار فرمود: ش
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رفتیم؛ آنگاه شیخی را معانی در طل  حدیث و مالقات شیوخ راه میابن عساکر و ابوسعد بن سروزی همراه حافظ ابوالقاسم 

ای که اوراق سماعش مالقات نمودیم، ابن سمعانی از آن شیخ خواست تا بایستد و چیزی از حدیث را بر او بخواند، در کیسه

گنردی زء کنه دنبنالش میی سماع خود را نیافت و دلتوگ شد. حافظ ابن عساکر فرمود: آن جدر آن بود بررسی نمود و برگه

از ابن ابی داود اسنت کنه آن را از شنیخش ابونصنر  «کتاب بحث و نشور»راجع به چه موضوعی است؟ ابن سمعانی فرمود: 

ی آن را یا قسنمتی از آن و نشور را از حفظ خواند. همهو آن کتاب بحث زیوبی شویده است. ابن عساکر فرمود: دلتوگ مباش 

ی آن کتاب را خواند یا بع ی از آن را، اینن شنکّ از شنیخ منا بن نجار فرمود: که شک در این که همهرا که مورد نیاز بود. ا

 عبدالوهاب بن امین است.

حافظ شام است،  -یعوی ابن عساکر -ی حافظ ابن عساکر نوشت و من از خط او نقل کردم؛ فرمود: اودر باره /امام نووی 

 مورد اعتماد و اطمیوان است.بلکه حافظ دنیاست، امام است و مطلقاً 

ابن عساکر مسموعات خود را به کسی سپرده بود تا برايش بیاورد: تأخیر نمود و ابن عساکر از اين تاخیر ناراحت 

 بود تا اين که باو رسید:

های آن را بنه دسنت های بسیاری شنویده بنود و نسنخهحافظ ابومحمد قاسم، فرزند حافظ بن عساکر فرمود: پدرم کتاب

آورد، پندرم بنه اورده بود، بوا به اعتمادی که بر رفیقش حافظ ابوعلی بن وزیر نموده بود، زیرا آن چه ابن وزیر به دست مینی

ها شویدم که پندرم بنا یکنی از آورم، در یکی از ش آورد ابن وزیر به دست نمیآورد. و آن چه پدرم به دست میدست نمی

ام. و مسموعاتی را بنه دسنت آوردم و مثنل اینن و مثل این است که به سفر نرفتهکرد که به سفر رفتم دوستانش صحبت می

« صحیح بخاری»آورد، مثل هایی را که سماع من است میکردم که رفیقم ابن وزیر کتابام. گمان میاست که به دست نیاورده

م ابن وزیر، در شهر مَنرو نشسنت و آنجنا هایی که با اسوادهای عالی بود. رفیقو جزوه« های بیهقیکتاب»و « صحیح مسلم»و 

اقامت گزید. و انتظار داشتم رفیق دیگرم به نام یوسف بن فاروا جیانی بیاید که او نیز نیامد. و انتظار داشتم رفیق دیگنرم کنه 

کندام  گفت: ممکن است بیایم به دمشق و از آنجا به شهرم اندلس بروم. و هیچابوالحسن مرادی است برسد، برای این که می

ها و اسوادهای عالی را های بزرگ و مهم و جزوهها به دمشق نیامدند. بوابراین، ناگزیرم سومین بار به سفر بروم تا کتاباز این

و گفت: این ابوالحسن مرادی اسنت کنه آمنده اش را زد به دست آورم. چود روزی نگذشت که یکی از دوستانش درب خانه

ی خودش او را موزل داد. او با خودش چهار سَفَط پر از به خوشوقتی مالقات کرد و در خانهاست. پدرم نزد او رفت و او را 

ه همه به خط پدرم ک -دهودسازند و در آن میوه و غیره جای میسفط: ظرفی است که از تخته و چوب می -بودکتاب آورده 

هنا ها سفر کرده و مندتی بنه نوشنتن آناطر آنخود را نوشته بود. پدرم از رسیدن این مخطوطات که به خ بود که مسموعات

ی اند، خیلی خوشوقت شد و شکر خدای متعال را به جنا آورد کنه همنهها سالم رسیدهی آنپرداخته بود، وقتی که دید همه

هنا رو مسموعات او را بدون زحمت به او رسانیده است. و زحمت سفر را از دوش او برداشنته اسنت. آن گناه بنه آن کتاب

ها را که از سفط ها رسید و هر کتابی از آن کتابها پرداخت تا این که به مقصود خودش از آنبرداری از آنده و به نسخهآور



 67 ارزش وقت نزد علمای اسالمی

انند. خندایش بینامرزد و از او خوشنوود ی مالک دنیا را به او دادهشد که گوییا همهآورد این قدر شاد می)صودوق( بیرون می

 کی به پایان رسید.باشد. انتهی: عبارت تاج الدین سب

 ظ ابن عساکر دمشقی.افاین هم چود صفت درخشوده بود از سیرت این امام یگانه و فرزانه، ح

هایی را از خود به یادگار گذاشت، اگر ننه شما در سیرت او خواندید که چگونه دارای تبحُّر در علوم بود و چگونه کتاب

رسنانی فایده بگذرد و روز و ش  همه در فکر علم و تألیف و فایدهگذاشت بیاین بود که او حتی یک لحظه از حیاتش نمی

هنای ضنخیم و توانست چوین کتابگاه نمیبود، اگر این محافظت بر وقت و قدردانی حتی از دقائق و لحظات آن نبود، هیچ

. بونابراین، ای جواننان! هناها عاجزند، چه رسد به تألیف مثنل آنکردن آنپرارزش را بوویسد که مراکز علمی از طبع و چاپ

های خینرات ها گوجیوهها و لحظهتان به هدر برود، برای این که وقتای از وقتوقت خود را گرامی بدارید و نگذارید لحظه

 و برکات هستود.

 قت مناسب آن از اسباب کامیابی استبندی هر کاری برای وتقسیم

موزلت هر کار علمی است تا وقتی مواس  برایش در نظر گرفته  نماید، دانستنآنچه برای قدرشواسی وقت جل  توجه می

ی سریع کتاب. و بع نی از کارهنای شود، برای این که بع ی از کارهای علمی هر وقتی برای آن مواسبت است، مثل مطالعه

 خاطر است.بیداری کامل و فکر روشن و آسودگیقل  و علمی است که نیازمود ح ور 

هایی دارد کنه وقنت ننزول اجت به صفای ذهن و نشان قریحه و فهم دارد، اختصاص به وقتعلمی که حچوین کارهای 

برکات و حصول نَفَحات است: مثل سَحر و بامداد و اوقات آرام ش  و هوگام فراغنت قلن  و در جنایی کنه آرامنش در آن 

 باشد.

 وی آدم فرمود:، سیبویه، و یکی از عاقالی بةن احمد فراهیدی، شیخ امام الواحاامام خلیل ب

ی در مناده «غزةاسزاس البال»و عالمنه جناراهلل زمخشنری در کتناب  ین وقت با صفابودن ذهن انسان است.سحرگاه بهتر

ام را بکوب تا بدانی موضع رأی منرا. و در سخن یکی از علماء آمده است: وقتی که سحر ظهور کرد درِ خانه»)وضع( فرمود: 

 سحر رأی مرا بخواه. خواهی در وقتیعوی اگر رأی مرا می

و ف نل آن، زمنانی بنود کنه سنحرگاه عالمه عبدالفتاح ابوغادَّه فرمود: تمجید خلیل بن احمد و زمخشری از وقت سنحر 

بهترین وقت نشان عقلی و راحت جسمی در زندگی آن رادمردان بود، اما امروز اوضاع تغییر کنرده و پنیش منردم سنحرگاه 

گذرد و صفای دل و جنان در سنحرگاهان و استوشناق نسنیم بامندادان از و سستی می هاست که به خوابترین وقتسوگین

 دست این مردم بیرون رفته است.

فرمود: و از آنچنه فکنر را « فی محاسن الشعر و آدابه ونقدهالعامدَة »رشیق قیروانی در کتابش  امام ادی ، ابوعلی حسن بن

گشناید، زینرا ما قفل دریای خاطر را، مثل آغاز بنه کنار در سنحرگاه نمیکود بر پاشت خوابیدن برای مطالعه است، اجمع می

انسان در سحرگاه از خواب برخاسته است، و روح پراکوده نشده است و اسباب لهو و بازی در کار نیسنت و امنور معیشنت 
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ترین ی سحری لطینفذهن را به خود مشغول نساخته است. سحرگاه وقتی است که گوییا انسان از نو زنده شده است. و هوا

ترین میزان میان ش  و روز است، اما چرا اول شن  مانوند سنحرگاه و هوا، و نسیم سحری نسیمی است روح افزا و درست

آخر ش  نیست؟ برای این که اول ش  موقعی است که تاریکی بر روشوایی پیروز شده، برعکس سحر که روشوایی سحر بر 

موقعی است که نفس انسانی از کارهای روز خسته و بیمنار اسنت و حاجنت بنه تاریکی ش  پیروز شده است. و اول ش  

 های روز را بزداید.ش  دارد تا از خواب راحت، خستگی

کردن مسنائل پیچینده و تصنحیح بوابراین، شایسته است که این اوقات با صفا و پر برکنت بنرای حنل مشنکالت و پناک

 اشتباهات غویمت شمرده شود.

 کردنمحل برای حفظ بیان بهترين وقت و

کنردن دارد، در جایی که صحبت از بهترین وقت و محل بنرای حفظ« الفقیه والمتفقه»امام حافظ خطی  بغدادی در کتاب 

کردن دارد آن اوقنات را رعاینت هایی است که شایسته است برای کسی که قصد حفظفرماید: بدان که برای حفظ، ساعتمی

ت که شایسته است برای کسی که قصد حفظ دارد در آن جاها باشد. بوابراین، بهترین وقنت بوماید، و برای حفظ جاهایی اس

کردن سحرگاه است. و بعد از آن نیمروز. و بعد از آن بامدادن. و ش  بنرای حفنظ بهتنر از روز اسنت، و هوگنام برای حفظ

سنوجد کنه بنرای او چنه وقنت بنرای تر است از وقت سیری، و الزم است برای کسی که قصد حفظ دارد بگرسوگی شایسته

توانود چیزی را از حفظ کووند. بنرای کردن بهتر است، برای این که بع ی از مردم هستود که اگر زیاد گرسوه باشود، نمیحفظ

 چوین اشخاصی مواس  است که گرسوگی را به غذای سبکی رفع کوود.

که جاهای پایین بهتر است، نیز هر جایی که از چیزهایی  و بهترین جاها برای حفظ، جاهای بلود است، مثل باالخانه که از

شنود سازد و یا بر انسان چینره می، برای این که هرجا که دل را مشغول میدور باشد سازدمیخاطر انسان را به خود مشغول 

د که موقنع حفنظ فرمایبر سر یک مسأله میان خطی  بغدادی و ابونصر فارابی اختالد است: خطی  می دارد.ز میاز حفظ با

باید از جاهای سبز و خرم و ل  جوی آب پرهیز کرد، برای این که روی چمن سبز و ل  جوی آب و میان کوچنه در اکثنر 

ماند و ابونصر فارابی عادت داشت که توهایی شود که انسان از حفظ باز میاوقات خالی از رفت و آمد نیست و نتیجه این می

کرد و مردمنی کنه نشست و کتاب خود را تألیف میر دمشق در محلی که آب و سبزه بود میاقامتش دپسودید و مدت را می

 آمدند.خواستود از علم او استفاده کوود در آنجا به خدمتش میمی

که ل  جوی و روی چمن سبز محنل اجتمناع منردم و هیناهوی آننان  اند: جاهایی استدر حقیقت هردو درست فرموده

 خورد.ی خطی  بغدادی به کار حفظ نمیت که به فرمودههایی اساست، چوین محل

نشسنت و کتناب را و جاهایی است که ل  جوی آب و بر چمن سبز محل خلوت است و این جاهاست کنه ابونصنر می

ی کنوه خنوش ی این داعی ل  جوی آب و بر چمن سنبز و قلنهپرداخت. به عقیدهی دانش پژوهان مینوشت و به افادهمی

ی مسلمان است، او در فاراب نزدیک مرز چین به سال فالسفهین جا برای حفظ است. ابونصر فارابی از بزرگترین نسیم، بهتر

 در دمشق وفات یافت. 221به دنیا آمد و به سال  022
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 کردن:بودن دوری از جاهای پرهیاهو به هنگام حفظمستحب

اند، اینن اسنت کنه پسنودیدهشنان دم و جنار و جوجالدر حقیقت از این که برای دانشجویان جاهای خلوت و دور از مر

کود و موقعی که فکر روشن شد، صحت نظر و فهنم در طلن  معلومنات بنه خلوت به صفای ذهن و ح ور قل  کمک می

شود های لطافت است و از هر مشغلتی متأثر میکوود و این میزان در موتآید. و علما علم را از میزان عقل طل  میدست می

خواهند، بیوی و فهنم قنوی میهایی کنه بارینکگردد، از این رو در تحصیل علم خصوصاً علمطریق مستقیم موحرد می و از

 اند تا فهم درست حاصل شود و تصور و حکم را به درستی دریافت.رعایت زمان و مکان را الزم دانسته

، چوانکه شرح حالش در 211سال و متوفای  241امام محد  و فقیه ادی ، ابوسلیمان حمد بن محمد خطابی متولد سال 

ای یابد و مطال  درخشنودهدوستش، ثعالبی آمده است، فرمود: موقعی که در خلوت هستم، ذهوم صفا می« الدهر یتیمۀ»کتاب 

رسد حالتی به من دسنت ها به گوشم میشود که به موزلت برق در تاریکی است و موقعی که پیاپی آواز االغبر من عرضه می

اش اندک است و از کمالیات است توانم سخن بگویم. از بین علوم، علمی است که فایدهگیرم ونمیدهد که لکوت زبان میمی

تر است؛ چوین علمی شایسته نیست وقت گرانبها ی نقص نیست، نفع آن اندک است و حاجت به آن اندکو ندانستن آن مایه

 دارد.شدن از رسیدن به فاضل و اف ل باز میشغول مف ولرا در تحصیل آن از دست داد، برای این که م

کونی، و همچوین فرموده است: و هرگاه به طل  علم مشغول شدی، بدان که علم بار است پس بوگر که چه چیز را بار می

 .بردن دارد، دل خود را مشغول علمی بساز که بهتر استموقعی که دانستی آن باال و پایین

ست که شخص عاقل ذهن قوی و وقت گرانبهای خود را صرد علمی بسازد که بهتر است. تا از آن علمِ بوابراین، سزاوار ا

 دو جهان را برای خود ذخیره نماید.بهتر زندگی بهتر بیابد و نیکبختی 

 خوب است که انسان وقتی احساس خستگی و مالل نمود خود را فريب دهد:

یف عالمه ابوهالل عسکری آمده است که: ابوالقاسم، عبیداهلل بن محمد اسدی تأل 22: 4« الحَثُّ علی طل  العلم»در کتاب 

فرمود: شایسته است که انسان درس اخبار و اشنعار  212معتزلی، ادی  نحوی عروضی، معرود به ابن جَرو مَوصلی متوفی 

 را برای وقت خستگی به تأخیر بیودازد.

وی، لغویی، معرود به ابن المراغی فرمود: شایسته است کنه انسنان همدانی بغدادی، ادی  نحو ابوالفتح محمد بن جعفر 

 در درس خود را بفریبد. انتهی: سخن ابوهالل عسکری به پایان رسید.

عالمه عبدالفتاح ابوغده فرمود: قصد ابن المرغی از این که شایسته است انسان در درس خود را بفریبد، این است که اگنر 

و نکود و از خواندن باز نماند، بلکه به خود بگوید که خسته نیستم انسان شد، درس را رها در درسی سستی و خستگی دچار 

ام، بهتر است درسم را ادامه بدهم تا از دیگران عق  نیفتم. به این طریق نشان خود را بناز یابند، نشان خود را از دست نداده

 نفس اثری عجی  دارد.اصوالً تلقین 

 راند:برد و خواب و سستی را میمی عواملی که خستگی را از بین
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پذیر است: جویدن آدامس، رفتن به ف نای ی این عوامل امکاندرمان ملولی و خستگی و راندن خواب و سستی به وسیله

هنا هرچنه کنه خسنتگی و ی کتاب دیگر و نظینر آنزدن، شستن سر و صورت، مطالعهشستن، قدمآزاد، تغییردادن محل، بدن

 .سستی را رفع کود

 ماند.یابد و هر نشاطی کلیدی دارد که بر افراد حریص بر علم و دانش پوهان نمیمعموالً سهر جسمی به نوعی صالح می

 داشتن ُمهم بر غیر مهم:کردن اصل األَهمُّ فاألَهم  و مقدمالزم است رعايت

بنه پیماننه خشنک کنرد؟ درینا را فرمود: علم مانود دریاست، یعوی آیا ممکن اسنت درینا را  /امام حافظ خطی  بغدادی 

تنر( هایی است که حاصل آن پاینان نندارد. بونابراین، خنود را بنه األهنم )مهمتوان به پیمانه تمام کرد. و علم مانود معدننمی

مشغول دار و آنچه اهمیتی ندارد به آن مشغول مشو و کسی که غیر مهم را دنبال کرد، خود را از مهم محروم سناخته اسنت. 

 سخن خطی  به آخر رسید.انتهی: 

: 40ی خطی  بغدادی همان است که عباس بن حسن علوی به آن اشاره فرمنود: خطین  در تناریخ بغنداد و این فرموده

هاست یاد نمود و آن نصیحت این است: بدان که رأی تنو شرح حال او را آورد و نصیحت او را که از بهترین نصیحت 402

توانند برسد. بوابراین، رای خود را آماده ساز برای آنچه مهم است. و مال تو آن قندر نمی آن وسعت را ندارد که به همه چیز

تواند که نمیی مردم برسانی. بوابراین، مال خود را اختصاص بده به کسانی که اهل حق هستود و بزرگواریت باشد که به همه

ی توانوند بنه همنهاص بنده. و شن  و روزت نمیخنود را بنه اهنل ف نل اختصنی عوام برسد. بوابراین، بزرگواری به همه

هایت برسود. بوابراین، وقت خود را به خوبی قسمت کن میان وقتی که باید به کار مشنغول شنوی و وقتنی کنه بایند حاجت

 ای. و این روش مانوند ایننراحت خود را دریابی. برای این که اگر رأی خود را در غیر مهم به کار ببری، مهم را خوار داشته

های درسی خود را کوار بگنذارد و بنه خوانندن جونگ رسنتم و است که دانشجو در روزهایی که امتحان در پیش دارد کتاب

از این روی همیشه باید به  رود.اش برباد میسالهشود و زحمت یکاسفودیار بپردازد که در این صورت در امتحان موفق نمی

 شدن برای امتحان پرداخت تا موفق شد.های درسی و آمادهه کتابتر است پرداخت و در وقت امتحان بآنچه مهم

و اگر وقتت را در ش  و روز در کاری که به آن نیازی نداری به کار ببری، وقتی برای رفع نیازت به وقت نیاز داری، بنه 

 افتی.خواری می

ته و آن پیشوایان حاجسته، کسانی که بنا بود در بیان ارزش وقت نزد آن دانشمودان برجسهایی که یاد شد همه اشاراتی این

ی افتخنار اسنالم و بلکنه شان مایهو در حقیقت همهنظر کردیم. یاد کرد ایشان از یادکردن بسیاری از دانشمودان دیگر صرد

افتخنار گذاری فرمنود. بونابراین، بناالتر از ی افتخار انسانیت بودند؛ آنان مردمی بودند که خدای عزوجل فخرشان را پایهمایه

 رسد.ایشان افتخاری نیست؛ و هرچود کسی دارای فخری عظیم باشد به افتخار ایشان نمی

ی بزرگوار، آنچه را که شویدی و خواندی شگفت مدان؛ وقتی که خواندی فالنی بیش از صند روی این اصل، ای خوانوده

سنت، زینرا ایشنان وقنت خنود را حفنظ کردنند و کتاب تألیف نمود و با تألیفات در هر علمی بهترین بهره و حظّ را یافته ا
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شان گردد؛ لحظه و دقیقه و ساعت همه را در راه علم نافع و مهم به کنار بردنند. و نگذاشتود غفلت باعث از میان رفتن وقت

 بدین سب  آن همه افتخار را به دست آوردند.

 تنديادکردن گروهی از دانشمندان که پنجاه تألیف تا صد تألیف يا بیشتر داش

عقزد الجزوهر فزی تزراجم مزن لهزم خسزمون » کتابی نوشته اسنت بنه ننام: 4210استاد جمیل العظم دمشقی متوفی به سال 

 در این کتاب اشخاص بسیاری یاد نموده است که به بسیاری تألیفات و مصوفات مشهورند؛ از قبیل: «.فأکثر فما ةتصنیفا  

العیوی، سیوطی، الدین  بن تیمیه، ابن القَیِّم، غزالی، ابن حجر عسقالنی، بدرابن جریر طبری، ابن الجوزی، نووی، ابن سیوا، ا

علی القاری، مواوی، عبدالغوی نابلسی و عبدالحی لکووی. و افرادی دیگر از کسانی که تنألیف هرینک از ایشنان از ینک صند 

 کتاب یا از پوجاه کتاب بیشتر است.

شود تا بکوشی و خودت را به ل و مشهور آگاه شدی، همتت باعث میوقتی که بر شرح حال هریک از آن دانشمودان فاض

و از جهان نروی مگر موقعی کنه از دسنترنج  دانی،و قدر عمر و وقت خود را می ایشان برسانی، اگر دارای همت بلود هستی

. ويخات  برحمتاه مان ويزيد هللا في الخلق ما يشاء»خود سی کتاب یا چهل کتاب یا پوجاه کتاب به یادگار گذاشته باشی. 

دهند بنه و خدا زیادی فرماید در مخلوقاتش آنچه را که بخواهد. و خندای متعنال اختصناص می»؛ «يشاء وهللا واسع علایم

 «.خدا پهواور است و بسیار داناست به همه چیزف ل رحمتش هر که را بخواهد و 

 کننديابی و استفاده از آن کمک میبیان چیزهايی که بر وقت

شندنش هسنت،  آوردنش از قدیم در وصف طالبی که آمادگی تحصیل علم دارد و امید نابغهفظ وقت و به دستبرای ح 

 رفتن را داشته باشد.گفته شده که باید شتاب نوشتن و شتاب خواندن و شتاب راه

ل هَرَوی، خواجه در شرح حال حافظ شیخ االسالم ابن ابی اسماعی« طبقات الحوابله»حافظ ابن رج  حوبلی در ذیل کتاب 

هجری است، آورده است که حنافظ محمند بنن طناهر مقدسنی فرمنود کنه از  114عبداهلل انصاری حوبلی که متوفای سال 

باشند، یعونی  ةو سزریع القزراء بزةسزریع الکتافرمود: محد  واج  است که سریع المشی، ابواسماعیل انصاری شویدم که می

رفتن طال  برای این است که در اندک زمانی شتاب راه رونده باشد. شتاب راه عالم به حدیث باید شتاب نویس شتاب خوان

بتواند به شیوخ و استادان علم حدیث برسد. و شتاب نوشتن و شتاب خواندنش برای این است که وقت را مختصر نمایند و 

گرفتن از یقیواً به زیادت توشه هایی که یاد شدحفظ وقت نماید برای کارهای دیگر و برای زیادکردن علم خود. و این وصف

 کود.نمودن از شیوخ و علماء در مدت کمتری از وقت و عمر کمک میعلم و استفاده

خوراک باشند، زینرا ام و آن این که سریع األکل باشد، یعوی کمها افزودهفرماید: من وصف چهارمی را بر آنعبدالفتاح می

رفتن بنه دسنت آورده اسنت بنا وخته را که از شتاب خواندن و نوشتن و راهاگر خوردن خوراک را طول بدهید، آن وقت اند

هنا ی داعنی وصنف پوجمنی بنر آندهد. و بوندهخوردن و پرخوری و بیرون دادنش از دست میطول دادن در وقت خوراک

اب راه بنرود، شنتاب خواب باشد و زود از خواب بیدار شود. بوابراین، طال  علم حدیث، بایند شنتام و آن این که کمافزوده
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خواب باشد تا بتواند به خوبی استفاده از وقت نماید و بنه خنوبی از نصنیحت خوراک باشد و کمبوویسد، شتاب بخواند، کم

از بناب در فصل هفنتم  421: 4« صالشِّفا بتعریف حقوق المصطفی »در کتاب  /الکی نبزرگان پیروی نماید. قاضی عیاض م

انند و نکنوهش پرخنوری و پرخنوابی نمودهخوراکی میخوابی و کمو حکیمان افتخار به کم دوم فرموده است: همیشه عرب

شندن از نشنان و چنابکی و شندن بندن و محروماند، زیرا پرخوری دلیل حرص و کودنی و باعث بیماری و سوگینکردهمی

بناطن و تیزهوشنی اسنت، زینرا خوراکی دلیل قواعت و خودداری و سب  تودرستی و صنفای کارآمدی است. آن چوانکه کم

انجامند. و چنه فاینده شود و پرخوری و پرآشامیدن به خواب سوگین و پرخنوابی میپرخوری به آشامیدن آب زیاد موجر می

های لقمان حکیم آمنده اسنت: ای دارد عمری که به پرخوری و پرخوابی و رفت و آمد زیاد به مستراح بگذرد. و در حکمت

 ماند.شود و اع ای بدن از عبادت خدا باز میرود و حکمت گوگ میده پر شد، فکر به خواب میعزیزم! وقتی که معپسر 

آید بنرای کسنی کنه آید. سحوون فرمود: علم به صالح نمیخوری، ش  بیداری به دست میسفیان ثوری فرمود: به اندک

ی سستی از نمناز ، برای این که پرخوری وسیلهدارم از پرخوریفرمود: شما را برحذر می خورد تا سیر شود. سیدنا عمر می

روی که آن از اسراد به دور اسنت و باعنث صنحت بندن و و باعث فساد جسم و رسانوده به بیماری است. بر شما باد میانه

 اش را بر دین ترجیح داد.شود مگر وقتی که شهوت و خواستهشود و انسان هالک نمیبیشتر نیروگرفتن در عبادت می

 لم بايد خوراک و خواب و استراحتش به قدر ضرورت باشد:لالب ع

فرمود: سزاوار است که طال  علم حریص بر تعلم و فراگرفتن علم « مجموع»ی گرانقدر کتاب عظیم امام نووی: در مقدمه

د، باشد و در همه اوقات: ش  و روز، در سفر و ح ر بر فراگرفتن علم مواظ  باشد و وقت خود را صنرد غینر علنم نکون

ها نماید که ناگزیر از آن باشد. و برای استراحت به مگر به قدر ضرورت. و برای خوراک و خواب مقداری از وقت صرد آن

توانست مثل خنود امنام ها از هرچه که از ضروریات است، اگر میقدری که مالل و خستگی را از خود دور کود و مانود این

خورد و آن هم اندک و روز و شبی ربع ساعت نشسته بخوابد، خنوب بنود؛ امنا نووی همیشه روزه باشد و یک بار خوراک ب

 افسوس که این روش کار همه کس نیست.

 کنم:توانم از وقت خوراکم کم میابوالوفا، ابن عقیل فرمود تا می

راکم را کم نمایم، موتهای کوشش دارم تا وقت خوفرمود: او میپیشتر در شرح حال امام ابوالوفا ابن عقیل حوبلی گفتیم که 

دهم، زیرا میان این دو تفاوت جویدن اسنت و تنا وقنت تا جایی که کاک نرم شده را با آب بلعیدن بر خوردن نان ترجیح می

رود، خوردن شوم نوشتن آن فایده از دستم بیرون منیمشغول نانام بیشتر شود یا فایده را بوویسم که اگر مشغول برای مطالعه

ترین تحصیل، نزد عقالء به اجماع علماء وقت است. و همین وقت غویمتی است که باید فرصنت آن را وهو در حقیقت با شک

 ی: گفتار ابن عقیل به پایان رسید.به دست آورد، برای این که تکالیف زندگی بسیار است و وقت زودگذر است. انته

 آوردن وقت نیاز دارد.برای به دست ی آنچه طال  علمدو بیت شعر از امام جالل الدین سیوطی است در باره

خنوردن، اشاره فرمود بنه نیناز طالن  علنم بنه شنتابیدن در خوراک /پس از آن دیدم که امام حافظ جالل الدین سیوطی 

 آوردن وقت. و اشاره فرمود به این دو بیت:رفتن و نوشتن برای به دستراه
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 حززززززززززززززززدثنا شززززززززززززززززیخنا الكنززززززززززززززززاني

 أسززززززززرع أخززززززززا العلززززززززم فززززززززي ثززززززززالث
 

َطابزززززززززةعزززززززززن أب     یزززززززززه  صزززززززززاحب  الخ 

 األكزززززززززززززل والمشزززززززززززززى والكتابززززززززززززززة
 

به ما خبنر داد از پندرش کنه خطین  بنود و  /بدرالدین احمد بن ابراهیم کوانی مصری حوبلی  ةشیخ ما امام قاضی الق ا

 رفتن و نوشتن.خوردن و راهفرمود: بشتاب ای برادر علم )ای طال  علم( در سه چیز: در خوراک

 گردد:نمی آنچه از وقت فوت شد بر

ی خالیق دست به دست هم بدهود که دیروز را برگردانود محال است که بتوانود. بوابراین، دیروز که گذشته است اگر همه

داری و نگنذاری کنه خودت نگنه کوم که وقت خودت را برای ای برادر دانا و ای تیزهوش با فهم خردمود، تو را تشویق می

گردد. شاعر شود و نه بر میرای این که زمانی که در آن هستی زودگذر است، نه تازه میوقت را بدون فایده از دست بدهی، ب

 گفت:
ززززززل غیززززززب    مززززززا مضززززززى فززززززات والمؤم 

 

 ولززززززز  السزززززززاعة ال تزززززززي أنزززززززت فیهزززززززا 
 

 :علیه الرحمةتفسیر آن به قول سعدی 
 سعدیا دی رفت و فردا همچونان معلنوم نیسنت

 

 در میان این و آن فرصت شمار امروز را 
 

روز صحیح است که رفته است، اما حساب خوب و بد واقع در آن از بین نرفته و حساب دیروز به جای خود باقی و دی

در دفتر اعمال انسان ثبت و ثواب و کیفر آن برقرار است. مسکین آدمی با این همه غرور و غفلت در مقابل دو لقمه نانی که 

      ﴿باید داشته باشد: خورد انواع حساب می

  ﴾  :هیچ سخوی را بر زبان نمی آورد، مگر ایوکه نزدش مراقبی حاضر )وآمادة » [41]ق

دارد، هر قصدی که بر آن تصمیم شوود، قدمی که بر میآنچه به گوش می نگرد،هر نظری که به چشم می .«نوشتن( است

شوود خوب است یا بد، قدمی که میآدمی است. نظر او به سوی حالل است یا حرام، آنچه  گیرد، همه در حساب اعمالمی

کود و تصمیم انجام آن را دارد اگر بتواند، آیا قصد خیر است یا قصد شر؟ دارد به سوی خیر است یا شر، قصدی که میبرمی

یریم و چشم به هم نزده موقع رحیل از دارالفوا گمیها مورد حساب است. افسوس از غفلت ما که وقت را به هیچ ی اینهمه

خوریم و لیکن بدون فایده. بوابراین، بر به داند که چقدر افسوس و حسرت میرسد و آن وقت خدا میالی دارالقرار می

 کردن خودت و کردارهایت و اوقاتت حریص باش. این نظم مورد لزومی موظمآوردن زمان و استفاده از آن به وسیلهدست

کووده، مستمع باشی یا قاری، تالی قرآن باشی یا عابد. به خود ستم نکن به است: معلم باشی یا متعلم، مؤلف باشی یا مطالعه

ات را برباد دهی و غابن و مغبون باشی و عمرت را ضایع کرده زندگیهای شان را غویمت نشمری و ساعتای که وقتگونه

 آوردن ف ایل رغبتی نداشته باش.باشد و در به دستباشی. روی دلت به سوی استراحت راغ  

 اش پشیمانی است:و تن آسايی نتیجهسستی رفیق بدی است و آسايش 

 نصزیحةالکبد فی  ةتف  لَ »آمیزی که به فرزندش نوشت و نام آن نوشته را ی نصیحتدر نامه /امام مربی، ابوالفَرَج بن جوزی 

 نامید، چوین فرمود:« الولد
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که بر هنر ای آسایی باعث پشیمانی است، پشیمانیها چه بد رفیقی است. و آسایش و تنآوردن ف یلتدستسستی در به 

و بکنوش کاری اظهار پشیمانی کنن. لذتی چیره آید. بوابراین، آگاه باش و برای سعادتت تالش کن و برآنچه گذشت از کوتاه

ات را آبیناری کنن، منادامی کنه کامالن وجود دارد. و شناخهبرای رسیدن به کامالن مادامی که وقت کوشش برای رسیدن به 

باقی است. و به یاد بیاورد ساعتی از وقتت که ضایع شد. و همین کافی است که اندرزی باشد، خشک نشده و در آن رطوبتی 

ای ، مرتبنهبرای این که لذت سستی در آن از بین رفت و مرتبت ف ایل از دست رفت. در حالی که اگر وقت ضایع نشده بود

نماید و موقعی که تشنویق شند بنه سنیر خنود ادامنه کاری میها در بع ی اوقات کوتهاز ف ایل به دست آمده بود. و همت

 دهد. و هر همتی که ایستاد پستی خود را نشان داد، برای این که همت عالی به پستی خوشوود نخواهد شد.می

 شود.همت است که به پستی راضی میآید و آن پستود برمیهمت باشد در صدد علو و رفعت خهر کسی که عالی

 

 ی شرف و بزرگواری آن است:باال رفتن نفس به سوی فضايل نشانه

های مقصود مجتهدان است. ف ایل هم تفناوت دارد، شخصنی و از نَفس بخواه تا راه ف ایل را در پیش گیرد. و این موت

داند و در حقیقت ف ایلی که کاملود از شدن به عبادت میو شخصی آن را در مشغولداند میلی در دنیا میآن را در زاهد و بی

آیود. و وقتی که علم و عمل هردو حاصل شدند، صاح  علم و عمل را به بناالترین مقنام جمع بین علم و عمل به دست می

هنای بنزرگ عنزم و تصنمیم موزلت یاندازهرسانود. و غایت مقصود همین است که علم و عمل باهم به دست آیود. و به می

شود. بوابراین، شایسته است که همتت به سوی کمال باال رود. مردمی در زاهد ایستادند کنه زهند خنودش مقصنود فراهم می

است. و مردمی مشغول علم شدند و ندانستود که علم برای عمل است. و نادر هستود مردمی که میان علم کامل و عمل کامل 

 جمع نمایود.

ی مطلوب خود است. و نه هرکسی که کاری را آغاز شود مراد مقصود است، و نه هر طالبی یابودهه هرچه قصد آن میو ن

 آید. و چوانکه ابوالطی  متوبی گفت:رساند. و نه هرچه دل خواه انسان است به دست مینمود به آخر می
 ومزززززززا كزززززززل هزززززززاو للجمیزززززززل بفاعزززززززل

 

 وال كزززززززززززل فعزززززززززززال لزززززززززززه بمزززززززززززتمم 
 

کود آن را به شود، و نه هرکسی که کاری را آغاز میاست برای حصول آن دست به کار میهوا خواه خوبی  نه هرکسی که

 .رسانداتمام می

شود. پایان سخن ابنن کردن است. و هرکس در کاری که برای آن آفریده شده است موفق میی بوده کوششو لکن وظیفه

 الجوزی با اندک تصرد.

 کند:شمردن وقت کمک میغنیمت رب کاری کهترين بیان مهم

هایی کنه از خینر خنالی نمودن اعمال است و دوری از مجلسنماید بر اغتوام وقت، موظمدر واقع چیزی که مساعدت می

گذارنند و بیندار هسنتود و نمیکردن از هرچیز که بیهوده است و هموشیوی با مردمی که اهل کوشش و تیزهوش است و ترک

ی روزگنار خنود بودنند و شنرح حالشنان فایده بگذرد و نیز خواندن سیرت دانشنمودانی کنه یگاننهن بیشاای از وقتدقیقه
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شواسنی بنرای بردن از شنیریوی قندر وقتدهوده است، مانود دانشمودانی که در این کتاب شرح حالشان گذشت. و لذتتکان

ی کتاب و افنزودن معلومنات و پاکسنازی و لعهشدن در خوشی مطای علمی. و غرقگرفتن از وقت در خدمات ارزندهنتیجه

شواسنی را در سنازند، قندر وقتتحقیق در معلومات، برای این که این گونه مسایل هستود که تو را آشوا بنه ارزش وقنت می

 انگیزانود تا همیشه در صدد حفظ وقت و نگهداری آن و به کار گرفتن وقت در اعمال صالح برآیی.وجودت برمی

 ات، وقت يعنی عمر و زندگیوقت يعنی حی

فرمود: کسی که حق وقت را شواخت زندگی را یافته است، برای این که وقنت حینات  / البوااستاد ناصح درستکار، حسن 

آن را « وفینات األعینان»ای دارد که قاضی ابن خلقکنان در قصیده 121شاعر، فقیه و ادی  یمیوی متوفی سال  /است. عماره 

 ی از آن چوین است:آورده و معوای ابیات

 کردن عمر در غیر واج .ات عمر تو باشد، بپرهیز از مصردهرگاه سرمایه

 آورد.میها را به سوی ما ای است که لشکر آن شگفتیو میان رفتن ش  و آمدن صبح معرکه

 فرمود: /و شاعر ادی  احمد شوقی 

ها، کناری کنن کنه بعند از وفاتنت اسنم و ثانینهها و گوید: زندگی عبارت است از دقیقهقل  در حرکاتش به شخص می

 ات باال گیرد، برای این که ماندن نام نیک آدمی، عمر دوم اوست.آوازه

 دختر سیرين خواهر محمد بن سیرين فرمود: وقت کار، ايام جوانی است: هحفص

تحصیل علم اسنت، همنان  عمر حقیقی انسان که در آن فعالیت دارد در سن جوانی است، برای این که جوانی زمان کار و

فکر و بدن هردو فراهم است. و همت در جوانی عنالی اسنت و گونه که جوانی ایام بخشش و تولید است. در جوانی نیروی 

فرمنود: ای گنروه بوت سنیرین می حفصۀتابعی جلیل، بیماری و موانع زندگی به سب  اندکی متعلقات به دور از آدمی است. 

 را ندیدم، مگر در ایام جوانی.برداری کوید تا وقتی که جوان هستید، برای این که عمل و کار جوانان، از وجودتان بهره

بن سیرین یکی از زنان بلودنامی است کنه تنابعی بنود و از فقنه و حندیث ، خواهر گرامی امام محمد سیریندختر  حفصه

هجری به دنیا آمند و  44ار سَوَد است، به سال ی او از لحاظ اعتبای وافر داشت؛ در صالح و تقوی معرود است و گفتهبهره

تهذی  »و  01: 1ابن الجوزی « ۀالصفو صفۀ»وفات یافت. رحمه اهلل تعالی. شرح حال او در در عمر نود سالگی  424به سال 

 آمده است. 121: 42ابن حجر « التهذی 

ر است برای دانشجو که تحصنیل علنم را سزاوا»فرموده است:  21: 4المجموع: »ی کتاب عظیم خود امام نووی در مقدمه

در وقت فراغت غویمت بشمارد، و در وقت نشان و جوانی و نیرومودی بدن و آسودگی خاطر موتهنای کوشنش خنود را در 

چه بسیار هسنتود کسنانی کنه «. فراگیری علم به کار گیرد، پیش از این که عوارض سستی پدید آید و انسان نتواند کاری کود

گیرند و بر گذشته که بنه ننادانی گذشنته اسنت اشنک دهود و در پیری زانوی غم به بغل میرا از دست می جوانی و فراغت

 گردد.ریزند. اما چه سود که گذشته بر نمیمی
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 دهم که در آستینم بود و افتاد:امام احمد فرمود: شباب و جوانی را به چیزی شباهت می

گردد، گذرد و آنچه گذشت برنمیکوی که عمر به شتاب میکه فراموش می گذرد. و چه بسیارعمر طوالنی روز به روز می

 ماند. و واقعیت غیر از این است.کوی که زمان دراز میو گمان می

سال  22امام احمد فرمود: جوانی را شباهت به چیزی ندادم، مگر به چیزی که در آستیوم بود و افتاد. این در حالی بود که 

 عمر کرد.

جوانی اگر بماند بازهم مدت ماندنش اندک است. و عمر اگرچه طوالنی باشد کوتاه است، خدا بیامرزد شناعری بوابراین، 

 که این ابیات را گفت:
 أذان المززززززززرء حززززززززین الطفززززززززل یززززززززأتي

 دلیززززززززززززززززل أن محیزززززززززززززززززاة یسزززززززززززززززززیر
 

 وتززززززززأخیر الصززززززززالة ًلززززززززى الممززززززززات 

 كمززززززززا بززززززززین األذان ًلززززززززى الصززززززززالة
 

آید و به تأخیرانداختن نماز جوازه بر او این که بمیرد، دلیل بر این دنیا می شخص در گوش شیرخوار وقتی که به گفتناذان

 ی میان اذان و نماز.اش اندک است. مثل فاصلهاست که عمر و زندگی

 شاعر دیگری گفت:
 ومززززززا بززززززین مززززززیالد الفتززززززى و وفاتززززززه

 يـألن الززززذي یززززأتي شززززبیه الززززذي مضزززز
 

 ًذا نصززززززح األقزززززززوام أنفسزززززززهم ُعُمزززززززر 

 الضزززززیق النززززززرومزززززا هزززززو ًال وقتززززز  
 

آید شبیه کسی است که و میان تولد شخص و وفات او، اگر مردمان نصیحت خود بومایود عمری نیست، زیرا کسی که می

 رفته است، و عمر نیست، مگر همان وقت توگ اندک تو.

 آموزان کسالت عقلی شیوع دارد:امروزه میان دانش

موزان کسالت عقلی شنیوع دارد، بندین صنورت کنه همنه طالن  آمیان دانش ث افسوس و تأسف این است که امروزباع

خواهود. روی این اصل، خوشی و انواع کارهای بیهنوده ننزد آننان راحتی و خوشی هستود و جدیت و مداومت بر درس نمی

ی شود. خوشی گردش و انواع لباس و خوشی خوراک و خنواب طنوالنی خواسنتههای زندگی محسوب مییکی از خواسته

آنان شده است. و وقتی برای درس و تحصیل ندارند. و حالشان شباهت حال کسی است که احمد بن فنارس لغنوی اساسی 

 در این دو بیت حال او را گفته است:
 ًذا كززززززززان یززززززززؤذ  حززززززززر  المصززززززززیف

 ویلهیززززززززز  حسزززززززززن زمزززززززززان الربیزززززززززع
 

 ویزززززززبس الخریزززززززف وبزززززززرد الشزززززززتاء 

 م قزززززززل لزززززززي متزززززززى؟ لزززززززفأخزززززززذ  للع
 

دارد، پس آزارد و خوبی هوای بهار تو را به خود مشغول میز و سرمای زمستان تو را میاگر گرمای تابستان و خشکی پائی

 گیری؟بگو چه وقت علم را فرا می

یعوی آن کسی که طال  علم است و شوق فراگرفتن علم او را از همه چینز جندا سناخته اسنت، ننه از گرمنای تابسنتان 

سنازد، لرزد و نه خوبی هوای بهار او را به خود مشغول میای زمستان میترسد و نه از سرمترسد و نه از خشکی پاییز میمی

 شدن در علم است برسد.ی خود که نابغهدارد تا به خواستهاو طال  علم است و همیشه در راه علم گام برمی

 ی آلوسی مفسر، و حرص شديد او بر درس و علم:آلوسی پسرزاده
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در بغنداد  4210ی محمود آلوسی مفسر، او مردی ادی  بنود و در سنال رزادهعالمه ابوالمعالی محمود شکری آلوسی پس

ی گرمای داشت، نه چِلّهوفات یافت. امتیاز او این بود که بر وقت خود خیلی حریص بود و هیچ چیز او را از درسش باز نمی

شند، در معنرض انش از درس غای  میافتاد که اگر یکی از شاگردی سرمای زمستان. و چه بسیار اتفاق میتابستان و نه چله

 شد.انتقاد و درشتی سخن او واقع می

کووده بنود و بناد سنخت و بناران شندید و گنل بسنیار گوید: روزی که بسیار ناراحتمیآموز او شیخ بهجت اثری دانش

باشند، فنردای آن کردم در چوان روزی شیخ برای درس به مدرسه آمده ها باعث شد که آن روز غای  شوم و فکر نمیکوچه

خیری نیسنت در کسنی کنه  وال خیر فیمن عاقه الحرُّ والبرد:فرماید: روز که به مدرسه رفتم، دیدم که با لحن خشمواک می

 گرما و سرما باعث غیبت او شود.

 

 

 شود:تر میتر و ناتوانانسان در بزرگسالی از سن جوانی و کودکی مشغول

آیند و زماننه در آیونده آید که روزهای آیوده، فراغت بیشتری برایش پیش میمیگاه است که این خیال برای بع ی پیش 

 گویم:سازد، اما من به شما میها فراهم میو گرفتاریوقتی بهتر و به دور از مشاغل 

 شود، برای ایننات کمتر میتر و تواناییشود، مسؤولیت و تعلقاتت بیشتر و اوقاتت توگسن و سالت بیشتر میهر چقدر 

تر و تودرستی و نشاطت در آن کمتر اسنت. و واجبنات و مشناغل بیشنتر و تر و جسم در پیری ناتوانکه وقت در پیری توگ

های عمر را گرامی بدار و کار امروز را به فردا میفکن که فردا را کاری دیگنر اسنت. هنیچ ساعتشود. بوابراین، تر میسخت

کود و هر زمانی پر از مشاغل و کارها و اتفاقات ناگهانی ن نباشد هوا آن را پر میتواند خالی باشد، اگر چیزی در آظرفی نمی

 است.

هایی است که انجام نگرفنت و آرزوهنایی اسنت کنه حاجت»شریف محد  عباسی وصیت کرد که روی قبر او بوویسد: 

 «.و یک حسرت با خود بردهایی است که مارد و هزار حاصل نشده است و جان

 اید: روزهای شادمانی اندک است و روزهای نابسامانی بسیار است.فرمعالمی می

ك زمن ساءتك أزمان:فرماید: میابوالفتح بستی   اگر روزی تو را خوشوقت کرد روزها تو را بدحال نماید. إن َسرَّ

 و دیگری گفت:

 عنننزا را امنننام گیتنننی نیسنننت انننندر ینننادعنننروس بی
 

 ارزدزحنننق مگنننذر کنننه آن شنننادی بنننه اینننن شنننیون نمنننی 
 

 گوید:مییکی از علماء در ابیات زیر چوین 
 یقولززززززززون ًن الززززززززدهر یومززززززززان كل ززززززززه

 رةـومزززززا صزززززدقوا والزززززدهر یزززززوم مسززززز
 

ات ویززززززززوم مكززززززززارهـفیززززززززوم مسزززززززز   ر 

 وأیزززززززززام مكزززززززززروه كثیزززززززززر البدا زززززززززة
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 اند، زمانه یک روز خوشی است وها. راست نگفتههاست و روزی نابسامانیگویود: زمانه دو روز است: روزی شادمانیمی

 آمدهای ناگوار بسیار است.روزهای ناخوشی و پیش

از این نوع گفتار زیاد است و هیچ کدام واقعی نیست. برای این که هرکس خوش و ناخوش او در وجنود خنود اوسنت. 

 یی همهبیود. کسی که صفراء بر او غال  شده مزهچیز را سیاه میمالحظه بفرمایید: کسی که عیوک سیاه بر چشم نهاده همه 

بیوود. و بیود، در صورتی که نه همه چیز سیاه است و نه همه چیز تلخ است. اشخاص بدبین همه چیز را بد میچیز را تلخ می

ای برونند، یکنی مهوندس، یکنی دانید که اگر ده شخص به خاننهبیوود. یقیواً شما میاشخاص خوشبین همه چیز را خوب می

سناز، یکنی دانشنمود، یکنی ساز، یکی رننگ زن، یکنی خانهفروش، یکی مبلچهساز، یکی پارنجار، یکی آهوگر، یکی شیشه

ی خاننه سنخن کوند. مهوندس از نقشنهشوند، هرکدام نظر به کار مربون بنه خنود میباز، وقتی که به آن خانه داخل میحقه

ای سناز از درهنای شیشنهشهکود، شیکود. آهوگر از قفل و کلید آهوی تمجید میای صحبت میگوید. نجار از درهای تختهمی

سناز از مینز و صنودلی و گانل مینز جویی دارد، مبلها تعریف یا عی ی پردهفروش از پارچهنماید، پارچهتعریف یا انتقاد می

ها سخن دارد، دانشنمود ساز از طول و عرض اتاق و تواس  آنصحبت دارد. رنگ زن به رنگ خانه چشم دوخته است، خانه

 خواهد نیرنگی به کار ببرد و هور خود را نشان دهد. الحاصل:باز مینماید. حقاهدر قفسه است بررسی می هایی کهاز کتاب

 ایننن جهننان کننوه اسننت و فعننل مننا ننندا
 

 گننردد بننه سننوی مننا صنندیبنناز می 
 

 .بیویمیابیم، ما همه نقش خود را در آب میکویم، ما همه جزای کار خود را میی خود را درو میما همه کشته

اش نمایی، همنهاش قندرتاش زیبنایی، همنهاش خوبی، همهجهانی که خدای بسیار مهربان ساخته و پرداخته است، همه

گینریم و هونر دیگنران را عین  ایم که خطای خنود را نادینده میکشتزار آخرت است تا چه کسی چه بکارد. ما عادت کرده

ی خنود را بنه آسنمان گزاریم؛ اگر یک دلخنواهی کنه دارینم، نالنها نمیدانیم، اگر ده چیز مورد دلخواه داریم، شکر آن رمی

ی زندگی پر سعادت را به بودگان واگذار فرموده است تا آنچنه را رسانیم، خدای متعال جهانی آراسته و گسترده و شایستهمی

 دانیم که:خواهیم رنجی نبریم و گوجی بیابیم. نمیبخواهیم در آن بیابیم، اما ما می

 شنننودرده رنننج گنننوج میسننر نمیننناب
 

 مزد آن گرفت جهان برادر که کار کنرد 
 

خواهد و پشت کاری خستگی خواهد، تصمیمی قاطع میدر دنیا محال وجود ندارد، ایمان صحیح و راستی دل و زبان می

حصول مراد به کار ببرد  ناپذیر تا مراد و مطل  به دست آید. و تا کوون دیده نشده که کسی نظام این جهان را بداند و اسباب

   ﴿و از خدا مدد بخواهد و موفق نشود. 
      
 ﴾  :وکسانی که در راه ما )کوشش و( وجهاد کوود، بطعا به » .[21]العوکبوت

 .«قیوا اهلل با نیکو کاران استکویم، ویراههای خویش هدایت شان می

 ها در آن است. و پیری است که ناتوانی و نامالیمات در آن است.جوانی است که جدیت و حصول لذت
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ها موون به سنّ جوانی است، امنا پینری مجمنع بوابراین، کار و جدیت و نیرو و بزرگی و رسیدن به آرزو و شیریوی لذت

 و راست گفت شاعر که:ت است. امراض و اعراض و نامالیمات و مکدرا
 ًن الشزززززززززززززززززباب الزززززززززززززززززذي مجزززززززززززززززززد  عواقبزززززززززززززززززه

 

 فیزززززززززززززززززززه نلزززززززززززززززززززذ وال لزززززززززززززززززززذات للشزززززززززززززززززززیب 
 

 .های ما همه در آن است و پیری لذتی نداردحقا که جوانی که فرجام آن بزرگواری است، لذت

ر و تنألُّم های آن به دانشمود مشهور، ابوعثمان جاحظ، رسید این دو بینت را در غاینت و موقعی که پیری و بیماری تحسنُّ

 نالید:خواند و از ناتوانی و پیری و بیماری میمی
 أترجززززززززو أن تكززززززززون وأنززززززززت شززززززززیخ

 لقزززززززد َكزززززززذَبَتَ  نَفُسززززززز  لزززززززیس ثزززززززوب
 

 كمززززززززا قززززززززد كنززززززززت أیززززززززام الشززززززززباب 

 دریزززززززززس كالجدیزززززززززد مزززززززززن الثیزززززززززاب
 

ی پوسیده ای، جامهآیا امید داری در حالی که پیر هستی آن گونه باشی که در روزهای جوانی بودی. دروغ به خودت گفته

 ی تو نیست.مانود جامه

ی گویود: یک روز خوشی و چوندین روز ناخوشنی تنا ایوجنا، همنه فرمنودهاز جایی که شیخ عبدالفتاح فرمود: بع ی می

و غنم و اوست؛ اما این داعی سخن ایشان را قبول ندارم و خدای متعال پیری را به بشر ارزانی نداشت تنا آن را باعنث هنم 

ی امنور گاه چوین نیست، بلکه این جهان محل اخذ و عطا و داد و ستد اسنت. نظنام در همنههیچ و نابسامانی بداند؛بیماری 

یکسان است. آیا ممکن است چیزی بخرید و بهای آن را نپردازید؟ جوانی باشد، کودکی باشند، پینری باشند، فقینری باشند، 

 کود.توانگری باشد، فرق نمی

مقرر شده است: و نگهداری تودرستی یا خالد آن و بر باد دادن تودرسنتی. اقتصناد و قواعدی  برای هرچیز در این جهان

در و توگدسنتی. و راسنتی و به کاربردن اسراد و بریز و بپاش و رسنیدن بنه فقنر روی و حفظ آبرو و یا خالد اقتصاد میانه

دروغگویی و بدکرداری و خیاننت و افتنادن بنه سنیاه  گفتار و کردار و امانتداری و یافتن اعتبار و محبوبیت و یا خالد آن و

ها را به چشم خود ببیود. آن کسی که راستگو، پاکندامن و امانتندار اسنت و ی اینتواند همهچال زندان و رسوایی. انسان می

پنردازد میرسد و صدقه برحس  توانایی نماید و به حفظ تودرستی مقید است و به خود و بستگانش میاقتصاد را رعایت می

   ﴿و از سعادت زندگی به نحو احسن برخنوردار اسنت. او محسنن و نکوکنار اسنت. و 

﴾. «اهلل نیکو کاران را دوست دارد». 

 تو الاُبالی مباش که نه به کار دنیا بیايی و نه به کار آخرت:

 دارد. عمنر را به کناری سنودمود و عملنی صنالح وا منیخردمود کامیاب کسی است که هر لحظه و هر ثانیه از عمرش 

دارم که یکی از شما را بیکار ببیوم که ننه بنه داشت و فرمود: من دوست نمیبیگاری و ولگردی و اتالد وقت را دوست نمی

 کار دنیا مشغول و نه به کار آخرت پرداخته باشد.

یابند. خواهند امنا نمین بیکار و ناکار. بیکار کسی است کنه کنار می: ناکاره. و فرق است بیَسبَْهلَلْ  شود:به عربی گفته می

 خواهد کار کود.آید، چون که نمیی هیچ کار برنمیناکار: کسی است که طال  کار نیست و از عهده
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از افتخارات ادبی فارسی اسنت. امنا « بوستان»و « گلستان»شیخ مصلح الدین سعدی از نوادر روزگار است و دو کتاب او 

 ام که فرمود:ی او را ندانستهاکوون معوی این فرمودهت

دانم بنه چنه معونی نیست، نمنیجز به خردمودی مفرما عمل. این سخوی است کامالً صحیح، اما: گرچه عمل کار خردمود 

بنار  توان خردمودی را یافت که دوش از زیرخرد و دیوانه است؟ و کجا میاست. آیا عمل کار خردمود نیست و عمل کار بی

آیند و عمنل را بنه درسنتی بنه ی عمل برمیعمل خالی کود، در حقیقت عمل کار خردمود است و خردمود است که از عهده

 رساند.انجام می

دانند وقنت ننزد او ارزانتنرین ترین دارایی است و کسی که قدر وقنت نمیداند وقت نزد او گرامیکسی که قدر وقت می

 رود.چیزی است که از دست می

 122، متوفنای سنال 111حوبلی، متولد سال بیامرزد وزیر شایسته کار و دانشمود پرهیزکار، یحیی بن هابَیْرَه بغدادی  خدا

 هن. ق و شیخ امام ابن الجوزی که فرمود:
 والوقزززززت أنفزززززس مزززززا عنیزززززت بحفظزززززه

 

 وأراه أسزززززززهل مززززززززا علیزززززززز  یضززززززززیع 
 

ترین چینزی اسنت کوم که نزد تو آسانو گمان می ترین چیزی است که نگهداریش از تو خواسته شده است.وقت گرامی

 شود.که ضایع می

 کردن وقت:ی احمد امین در حفظ وقت و اثرهای ضايعمقاله

« فنیض الخناطر»درگذشته است. او در کتنابش  4222ای که از استاد احمد مصری است که در سال واقف شدم بر مقاله

ی این کتاب با تصنرد در آن و زینادکردن کلمناتی ظرم بر این شد تا در خاتمهای دارد که نمقاله« اوقات الفراغ»تحت عووان 

 ی کتاب مواسبت دارد و به امید آن که مورد استفاده قرار گیرد.اندک بیاورم. بدین علت که با خاتمه

گذرانود. آیا را می ماه یا پوج ماه تعطیالت تابستانهر چهاها هزاران هزار از طالب مدارس هستود که فرموده است: در خانه

اند که چگونه باید این مدت طوالنی را بگذرانود که نفع آن عاید جسنم، عقنل، اخنالق و وطوشنان پدران از آنان سؤال کرده

 گذرانود؟ها چگونه اوقات فراغتشان را میها به قدر همین یا بیشتر از آن زنان هستود، آنگردد؟ و در خانه

هنا کنه از ی اینچه بسنیار از همنهآوردن مال و تحصیل علم و یافتن تودرستی است، پس ی خام به دستاگر زمان، ماده

رود و نه در کار دنیاست و نه در عمل آخنرت. از بها که به عَبَث و بازی از دست میدست دادیم، و چه بسیار عمرهای گران

اعتوایی بنه زمنان و ننادانی بنه هره گرفت، اگر بیها بشدن موابع ثروت است که ممکن بود از آنشدن زمان، ضایعنتایج ضایع

ها بود که ممکن بود تأسیس شود. و های بایر است که ممکن بود اصالح شود. و چقدر شرکتاستعمال آن نبود، چقدر زمین

ذشنت هایی کنه بیهنوده گدهی شود و با استفاده قسمتی از آن وقتهای گوناگون که ممکن بود سازمانچه تأسیسات و باوگاه

 اداره شود.

بودن بنه جهنل و ننادانی ها و راضنیکردن وقت در دنیای ما، کسادی و بازار نداشتن کتاب و نخواندن آنو از نتایج ضایع

است، کم هستود افرادی که از نادانی رنج ببرند و به فکر دانایی باشود. و لیکن بسیارند کسنانی کنه بنه سنوی راحتنی و تنن 
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ی فعال بناز شنود، آن دهد تا راه برای بیگانهافتادگی فکری اجازه میها عق اند. اضافه بر ایندهآسایی و تن پروری روی آور

اش اش در کار بگذرد. و زندگی همنهداند چگونه از وقتش فایده ببرد، و قصدم از حفظ وقت این نیست که زمان همهکه می

ای باشند و ننه این نیست که همه ترشرویی باشد، نه خودهجدیت در کار باشد و استراحت و آرامشی در آن نباشد. و قصدم 

اظهار شادمانی، بلکه قصد من این است که اوقات فراغت بر اوقات کار چیره نگردد. و این که تصور نشود که اصل زندگانی 

باشند اصل ی وقت فراغت است؛ فراغت اصل باشد و کار فرع آن، بلکه کار در بیکاری و فراغت است و وقت کار در حاشیه

کویم و در کارمان هدد و مقصودی ی کار. عالوه بر این قصدم این است که ما کار میو فراغت برای تقویت خود برای ادامه

داریم، پس باید در فراغت هم هدد و مقصودی داشته باشیم. بوابراین، اوقات فراغت یا باید مفید برای صنحت و تودرسنتی 

ها از هرچیزی که برای تودرستی مفید باشد و یا این که وقت فراغت برای لذت و امثال این کردنرفتن و ورزشباشد، مثل راه

ی کت  علمی و سودمود. و یا این که اوقات فراغت برای غذای روحی باشند، مثنل تنالوت قنرآن، معووی باشد، مثل مطالعه

هنا از طاعنات و اینمساعدت بیماران یا امثنال ی ارحام، رسیدن به مستمودان، نوازش و مدد به یتیمان، خواندن حدیث، صله

 عبادات مستح .

اما این که هدد صرد وقت بدون نتیجه باشد، این هدفی نیست که شرع آن را بپسودد و یا عقل آن را بپنذیرد. بونابراین، 

یا در کوچه و  خانهگذرانی در قهوهچرانی و وقتشود، یا مشغول چشمشان صرد لهو و لع  غیر مشروع میمردمی که وقت

پذیرد. و باید دانست که پسودد و نه عقل آن را میگذرانی مشروع نیست، نه شرع آن را میگردد، این نوع وقتها میامثال این

بردنش بکوی، بلکه وقت حیات و عمر آدمی است و عالج مشنکل اتنالد وقنت بندون وقت نه دشمن است که قصد از بین

تواند ح ّ و بغض خود را تعدیل کود و آنچنه زیانموند اسنت بنه آنچنه تقد شود که میهدد صحیح این است که انسان مع

توانود وقنت فراغنت خنود را تقسنیم نمایوند بنه آنچنه بنرای است تبدیل نماید. بیشتر مردم وقتی که اراده کوود میسودمود 

گذرانود و اهل از خانه با این و آن می کوود کسانی که ش  را در خارجشان مفید است. چقدر اشتباه میتودرستی، عقل و دین

های سودمود بگویود، با توانود به جای آن فرزندان را تربیت و نوازش کوود، برایشان حکایتخانه از زن و بچه توها هستود. می

ر برابنر ها بکووند، و از خنانواده دخوانندن بچنهاهل خانه صحبت کوود، ببیوود چه کمبودی دارند تا رفع کوود. گوش به درس

گلی بنرای منادر ها، دسنتهای بنرای بچنهدانود هدیهآیود، هر وقتی که مواس  میزحماتشان تشکر کوود، وقتی که به خانه می

 ها بیاورند.بچه

شنان کنافی ی مجالت نامطلوب برای غذای روحیهای سبک و مطالعهمتأسفانه عوام الواس عقیده دارند که خواندن قصه

سازد، و حکم مخدرات عقل و محرک غرایز جوسی دارد که وگونه حکایات و مجالت روح را معذب میاست، در حالی که ای

ی سنودمود توان نوآموز را برای جدیت در درس و مطالعنهباشد، و با اندکی صبر و اراده میضررش خیلی بیش از نفعش می

 .آماده و تربیت نمود
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هنا را بررسنی معارد همت خود را به حرکت درآورد، بنه طنوری کنه آنتواند در فراگیری انواع علوم و هر باسوادی می

ی در بنارهعمیقی را در آن به دسنت آورد. خنواه اینن فراگینری نماید و بخواند و اطالع خود را در آن توسعه دهد و اطالع 

عی از معارد انسانی باشند، ی هر نوها، میکانیک، تاریخ یکی از عصرهای گذشته و یا در بارهادبیات، حیوانات، گیاهان و گل

دادن بنه آن آنگاه رغبت و شوق خود را در آن تقویت بخشد، پس از آن بخشی از روز و ش  خود را برای خواندن و اهمیت

 قرار دهد.

تواند بنه اامنت خنود، بنه دانشی اکوون در علمی تخصص یافته و میبیوید که او دگرگون شده و بعد از بیبا این روش می

 ی خود نفعی برساند.و به جامعه میهن خود

شود و در انواع علوم و معارد افرادی آگاه و مطلع خواهد داشت نیاز میو بدین شکل امت به فرزندان خود از دیگران بی

 نماید.ای که در آن تخصیص دارد اعتماد میو بر هرکدام در همان رشته

شود و از یکندیگر شان تازه مییابد؛ زندگیشان ترقی میشود؛ فکرشان عوض میو بدین ترتی  صحبت مردم در مجالس

بیویم دانش باال رفتنه و دارند. و چیزی نگذرد که میآموزند و وقت خود را پاس میعلم، ادب، اخالق، رفتار و کردار نیک می

 ر گردیده است.های معیشت آسان و بهتها وسعت یافته و زندگی روشن گردیده و قوت و نیرو افزایش یافته و راهعقل

گوننه کنه کوود که بر آنان واج  است که عقل و فهم خود را تغذینه کووند، هماندر این موقع است که مردم احساس می

شود، مگر بر نگهداری وقنت و کوود. و بدانود که زندگی بدون غذا ممکن نیست و غذا هم میسر نمیجسم خود را تغذیه می

 ه از آن نمودن.آوردن وقت و بهترین استفادبه دست

کود و در پی آن مردم جامعه نیز در فکر و صوعت و نفع رسانی و تولید آنچه به آن نیناز آن وقت است که جامعه ترقی می

تنوانی از خنود کووند. آن وقنت اسنت کنه مینیازی از دیگران ترقی میدارند و داد و ستد سالم و پیشرفته و خودکفایی و بی

دارم، بنر علنم آورم، صحتم را نگه منیدهم؟ تودرستی به دست میی که دارم چه کاری انجام میبپرسی و بگویی: من در وقت

 رسانم؟برم، خیری به خود و یا به دیگری میافزایم، فایده میخود می

ای داشته باشی و وقنت خنود را در راه آن صنرد و بوگر آیا وقت فراغتت تابع حکم عقلت شده است که هدد پسودیده

 ای. و اگر پاسخت مثبت نبود، بکوش تا پاسخت مثبت شود و کامیاب گردی.اگر پاسخت مثبت بود، کامیاب شدهنمایی. 

گرفتن و خوب و بد زندگی را نوشتن و نفع و ضرر خود را سنوجیدن و در صندد بهتنر کنردن وضنع خنود قلم به دست

 ی هر موفقیتی است.زمهبرآمدن از موفقیت در زندگی است. و صبر و شکیبایی با سعی و کوشش، ال

بایست در آن زندگی کود یا در کمتر از آن. هم در بازدهی و تولید و هم در تواننایی کود در یک دهم آنچه میامت ما زندگی می

رود، ینا در سسنتی و شود و باقی امور زندگی به هندر منیعقلی خود و هم در حالت تودرستی خود. همه در یک دهم متوقف می

گذراند. در حالی که برای زیسنتوی کنه سنزاوار اوسنت کمبنودی برد و یا در هیچ میگذراند یا در لهو و لغو به سر میگموانمی می
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ندارد، مگر دانستن راهی که بتواند وقت خود را از کار خیر پار نماید و از حکم شرع و عقل اطاعت نماید. انتهی: گفتار احمد امنین 

 به آخر رسید.

 ی و وقت گرانبهاتر از لالست:وقت حیات است و زندگ

 فرمود: «ةالوقت هو الحیا»ای تحت عووان: در مقاله« لالمام الشهید حسن البنا منبر الجمعة»استاد حسن البوا در کتاب 

شود که وقت طالست و این صحیح است هر وقت قیمت مادی آن را در نظر بگیریم، آن هنم بنرای کسنانی کنه گفته می

 کوود. ولیکن وقت، برای مدمی که نظری فراتر از آن دارند، زندگی است.را به طال تعیین میاندازه و ارزش هرچیز 

تو در این جهان چیزی است جز مقدار وقتی که بین تولد و وفات توست. ممکنن اسنت طنال تمنام ای آدمی، آیا زندگی 

که گذشت و وقتی که از دست رفت بنه هنیچ و لیکن زمانی  شود و از بین برود و تو بتوانی چود برابر آن را به دست آوری.

تنر از المناس اسنت. و از هنر نگنین و گنوهری تر از طالسنت و گرانتوانی آن را برگردانی. بوابراین، وقت گرانقیمتی نمی

 تر است، برای این که وقت حیات است.گران

ت، بلکه وابسته به وقت مواس  نیز هست. ریزی دقیق و شرایط مواس  نیسهر نوع پیروزی و کامیابی توها وابسته به برنامه

کردند. توفیق و در گذشته از رأی خام که تجاربی به همراه نداشته باشد و از رأی متأخر که بعد از فوت وقت باشد پرهیز می

 کامیابی در این است که رأی پخته و رسا و در وقت مواس  آن باشد.

 ﴿شواسی در غفلتود. خدای متعال فرمود: از وقتزیان از آن مردمی است که روی این اصل بزرگترین 
     
        
       

      
      ﴾ 
انی دارند فهمود وچشم، آنها دلهای دارند که با آن نمییمابتحقیق گروه بسیاری از جن وانس را برای جهوم آفریده»[ 421]األعراد: 

 .«بلکه ایوان گمراه ترند، ایوان همان غافالنودشووند، آنان مانود چهار پایانود وود وگوشهایی دارند که با آن نمیبیکه با آن نمی

ما من يوم للعت شمسه إال يقول: من »است که فرمود:  صترین تصویر وقت در بیان خاتم الوبیین و زیباترین و بلیغ

 .(1)«یراً فلیعمله فإني غیر مكرر علیكم أبداً خاستطاع أن يفعل في 

که بتواند عمل خیری در من انجام بدهد، آن را انجام بدهد، برای این گوید: کسی هر روزی که آفتاب آن طلوع نمود می»

 «.گردمکه وقتی که رفتم برنمی

شنان متفاوتوند. ها هم در یامن و برکتشنان و در خنوبی و سعادتو وقتبوابراین، در این جهان گرانبهاتر از وقت نیست. 

ن است نزد خندای متعنال از روز دیگنر بهتنر باشند و ممکن است ساعتی برکتش بیشتر از ساعت دیگر باشد، و روزی ممک

 ممکن است ماهی از ماه دیگر پار خیرتر باشد.

 فرمود: صرسول اهلل 
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 .(1)«المممن بین مخافتین: بین عاجل قد مضى ال يدري ما هللا صانع فیه. وبین أجل قد بقي ال يدري ما هللا قاٍض فیه»

داند خدای عزوجل در آن گذشته چگونه با او حساب نموده ذشت و نمیباشد: ترس زمانی که گمؤمن میان دو ترس می»

داند در . و ترس آیوده و باقی عمر خود است که نمی(خطاهایش آمرزیده است یا نیامرزیده و عقوبتش را نوشته است)است، 

ت به خیر باشد و یا حکم حکم سعادت او تا عاقب)سازد؛ کود و چه حکمی بر او جاری میباقی عمرش با او چگونه رفتار می

بودن حساب و عاقبت آدمی به نفع اوسنت تنا همیشنه این پوهان«. شقاوت او تا عاقبت به شر باشد. والعقیاذ باهلل از دنیا برود

رضای پروردگار بسنیار مهربنان در حساب کار خود را داشته باشد و کاری نکود که خشم خدا را برانگیزد و همه آن کود که 

براین، ای برادر گرامی! در فکر خود باش و از وجود خنود سنعادت خنود را فنراهم سناز. و از دنینای خنودت آن است. بوا

ینر. شوی زندگی خوشی در نظیر گات قبل از این که پیر ات برای روزهای پیریای برای آخرتت فراهم کن. و از جوانیتوشه

خیر و از همه مهمتر رضای خنالق متعنال را بنه دسنت آور. و در حیات خودت برای بعد از وفات روشوایی قبر و عاقبت به 

ی گرامی توفیق حفظ وقت و صرد وقت در عمل صنالح و علنم ننافع کرامنت خدای بسیار مهربان به ما و شما ای خوانوده

و اامت و  رسانی به خلقراه خدمت و نفعدانود. و به فرماید و ما و شما را از مردمی قرار دهد که ارزش وقت و زندگی را می

ایوانونند کننه هنندایت » .﴾  ﴿جهانیننان هنندایت فرماینند 

 .«یافتگانود

هن. ق به پایان رساندم. امیندوارم  4121عبدالفتاح ابوغده فرمود: تصحیح چاپ پوجم این کتاب را در ماه ربیع االول سال 

 ب العالمین.هلل روالحمددریابم. دعای خیر خوانودگان این کتاب را 

محمداسنماعیل حقنانی  .وسبحان هللا وبحمده وسبحان هللا العظیم وأستغفرهللا. وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمین

 غوری

 

                                           
 صحاب النبي أأخرجه البیهقي في الشعب عن الحسن البصري عن رجل من  (:202/ 2یاء )حقال الحافظ العراقي في تخریج أحادیث اإل -1

 وفیه انقطاع.


