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 پیشگفتار مترجم
 

های علمیه اهلل سلنت، جشلن خلتم     ساله در بعضی از حوزهاز آنجایی که همه

شود و از دور و نزدیک مردم بلا اشلتیاق کاملل در ایلن     صحیح بخاری برگزار می

 ةبخلاری را در رسلال   کنند، در ایلن فکلر افتلادم کله درم خلتم     جشن شرکت می

 آوری کنم.کوچکی که همه بتوانند از آن استفاده ببرند جمع

لذا در سفر کوتاهی که به کراچی داشتم، شلرفیابی مالقلات بلا شلیخ االسلالم      

حاصلل شلد. گرچله موالنلا در هملین وقلت از سلفر        حفظه اهلل محمد تقی عثمانی 

ملا اجلازه گلرفتم ایلن     گشتند و مالقات ما خیللی محلدود بلود، ا   مبارک حج برمی

 رساله پُرفیض را ترجمه کنم.

های زیادی را موالنا محمد تقی عثمانی کتاب شیخ االسالمقابل ذکر است که 

 شخصیتی شناخته شده اند. و تألیف، ترجمه و تصنیف کرده اند،

اشلاره کلرد کله بعلد از      ف ح  لمملم   ةتکلم  :تلوان بله  ها میاز جمله این کتاب

به ایشان لقلب شلیخ االسلالم دادنلد. هم نلین شلیخ عبلدالفتاح        تکمیل آن، علماء 

 .، این لقب را دادابوغدّه هنگامی که به استعداد خدادادی ایشان پی برد

کوچک بحث کوتلاهی را در بلاره آخلرین حلدیث بخلاری دنبلال        ةاین رسال

کند، لذا طوری ترجمه شده که ان شاء اهلل برای عموم مسلمین مثمر ثملر واقلع   می

چینلی و چلا    د. در پایان از همکاری تمام دوستان در امر تصلحیح، حلروف  گرد

کنم. و به ویژه از برادر گرامی آقای مفتی عبلدالقادر علارفی   تشکر و قدردانی می

عالمله محملد تقلی عثملانی بلا بنلده همکلاری نمودنلد،          ةنامل که در مورد زندگی

ی را در دعاهلای خیلر   امیدوارم که دوستان و عزیزان ایلن بنلده عاصل    .سپاسگذارم

فراموش نکنند و اگر چنان له در ملوردی بلا اشلتباه مواجله شلدند، بلر بنلده منلت          

 های آینده تصحیح گردد.گذاشته، خبر دهند تا در چا 

 نيب.أوما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه 
 ابوعبدالفتاح عبداهلل ریگی

 شمسی 1381زاهدان 
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 ای از زندگی شیخ االسالمگزیده

 اضی محمد تقی عثمانیق

مفتی محمد شفیع بن موالنا محمد یاسلین بلن خلیفله     مۀنام: محمد تقی بن عال

 1943هجری مطابق با سوم اکتبلر سلال    1362تحسین علی. در پنجم شوال سال 

هندوسلتان بله دنیلا آمدنلد و در ملاه      ایاللت اتلار پلرادی     دیوبنلد  قریة میالدی در 

بله   /م حضرت موالنا محمد شلفیع   1948بر با هل.ق برا 1367جمادی الثانی سال 

 ای را بنیانگذاری نمودند.پاکستان هجرت نمود و در کراچی مدرسه

عالمه محمد تقی عثمانی در آن مدرسه از سن پنج سلالگی مشللول فراگیلری    

 هجری از دروم حوزوی فارغ التحصیل شدند. 1379علوم دینی شده و در سال 

اسلتاد دارالعلوم کراچلی مشللول تلدریس شلده و       از آن سال به بعد به عنلوان  

خره تدریس سنن ترمذی را بر عهده گرفتند و تا در گذشت استاد بزرگوارش باآل

 به تدریس آن اشتلال داشتند. /عالمه سبحان محمود 

هجری پس از این که استاد صحیح بخاری دارالعللوم کراچلی    1421در سال 

اع گفتند عالمه محملد تقلی عثملانی    حضرت موالنا سبحان محمود زندگی را الود

 ترین کتاب حدیث، بعد از کتاب اهلل منتخب شدند.به عنوان استاد صحیح

 1964عالمه محمد تقی عثمانی مدرک لیسانس اقتصاد و سیاست را در سلال  

م، از دانشگاه کراچی و مدرک فلوق   1967و مدرک لیسانس حقوق را در سال 

 –م، از دانشلگان پنجلاب پاکسلتان     1971ل لیسانس رشته ادبیات عرب را در سلا 

 کسب کرد.

ای کسب فیض نمودنلد از  عالمه محمد تقی عثمانی از اساتید بزرگ و برجسته

 توان نام برد:آن جمله افراد ذیل را می

 هل.1397مترجم اظهارالحق متوفی  /عالمه اکبر علی  -1

 هل. 1415متوفی  /مفتی اعظم موالنا مفتی ولی حسن  -2

 النا مفتی رشید احمد حفظه اهلل.مو -3

 فاروقیه کراچی. ةموالنا سلیم اهلل خان، رئیس حوزه علمی -4

شلیخ الحللدیث سلابق دارالعللوم کراچلی متللوفی      /موالنلا سلبحان محملود     -5

 هل. 1421
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 هل. 1421متوفی  /موالنا قاری رعایت اهلل  -6

تفسلیر   عالمه مفتی محملد شلفیع عثملانی مفتلی اعظلم پاکسلتان و م للف        -7

 معارف القرآن.

عالمه تقی عثمانی بر سه زبلان معلروف جهلان عربلی، اردو و انگلیسلی تسللط       

 های مفیدی به رشته تحریر درآورده اند.کامل داشته و در هرسه زبان کتاب

های حدیث، فقه و اقتصلاد بلوده و در   های عالمه عثمانی در رشتهبیشتر فعالیت

دانان بزرگ جهان اسالم به شلمار  ه و حقوقمسائل بانکداری از متخصصین برجست

 روند.می

ها و م سسات بیشلماری در جهلان نقل  بسلزایی     ها، صندوقدر تأسیس بانک

اسلام اصلول اسلالمی بنیانگلذاری و      داشته اند و سعی کلرده انلد کله آنهلا را بلر     

 طراحی نمایند.

نهلا را بله   های متعددی را بر عهده داشته اند و بسلیاری از آ عالمه عثمانی پست

 علت کمبود وقت و مشاغل زیاد ترک کرده اند.

آن  ةقسمتی از سفرنام ،ایشان به اکثر کشورهای جهان مسافرت علمی داشته اند

 آمده است.« دیدهجهان»بزرگوار در کتاب 

بله   ،عالمه عثمانی از چندین سال پی  عضویت دیلوان علالی کشلور پاکسلتان    

ی، عضویت مجملع فقله اسلالمی هجلده  و     معاونت ریاست جامعه دارالعلوم کراچ

 باألخره معاونت ریاست آن مجمع را بر عهده دارند.

هلای متعلدد دارای تألیفلاتی بلوده انلد کله از آن میلان        عالمه عثمانی در زمینله 

 توان به آثار زیر اشاره کرد:می

 جلد. 6تکلمه فتح الملهم شرح عربی صحیح مسلم در  -1

 درم ترمذی. -2

 .ةمعاصر یةضایا فقمبحوث فی ق -3

 جلد. 3فقهی مقاالت  -4

 دیده.جهان -5

 حکام الذبائح.أ -6

 .یةحکام لمودلئع لممصرفأ -7
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 جلد. 11ات باصالحی خط -8

 اصالحی مواعظ. -9
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 مختصری از زندگی امام المحدثین

 /امام بخاری 

 

 نام و نسب:

ن بردزبله الجعفلی   نام ایشان ابوعبداهلل محمد بن اسماعیل بن ابراهیم ابن ملیره ب

. اجداد امام بخاری پی  از بردزبه به بعلد مجوسلی و ایرانلی     1هالبخاری بوده است

 االصل هستند، اما قبل از ابراهیم مشرف به اسالم شده اند.

آمد و دارای تصانیفی است. عالمه از محدثین زمان خود به شمار می /پدر امام 

قرار داده  /د حماد بن زید و امام مالک ایشان را شاگر« الثقات»ابن حبان در کتاب 

 /مالقات کرده اند. پدر امام  /و او را از ثقات شمرده اند و نیز با عبداهلل بن مبارک

در هنگام وفات وصیت کرد که تمام اموال متروکه حالل و در آنها شائبه و شلبهه  

ملام از  هیچ نوع حرامی نیست. تمام آنها به طور میلراث بله املام بخلاری رسلید و ا     

 همان اموال پاک تربیت شد.

هل. ق، بعد از نماز جمعه در شلهر بخلارا    - 194شوال سال  13امام بخاری در 

رمضللان  31هلل. ق   256سلالگی در سلال    62چشلم بله جهلان گشلود و در سللن     

شله بله مالقلات معبلود حقیقلی      مبارک در شب عید فطر در هنگام عشاء برای همی

ملایلی سلمرقند    6عید فطر در قریه خرتنگ حلدود  و بعد از نماز ظهر روز  شتافت

ام ایشان را به خاک سپردند. بعد از وفات امام بخاری تلا ملدت مدیلدی از قبلر امل     

 شد.بخاری بوی عطر استشمام می

را در  اسلالم   عبدالواحد طراولسی، پیلمبلر شیخ  /در شب وفات امام بخاری 

گویا منتظر شخصیتی هسلتند.   خواب دید که همراه جمعی از صحابه ایستاده اند و

منتظر چه کسی  یا رسول اهلل  :گوید: من سالم گفته عرض کردماین محدث می

. بعد مشخص شد کله املام   لنحظُر محمد بن لسماعیل لمبخ ای هستید؟ فرمودند: 

 بخاری در همان شب وفات کرده اند.

 
 شکل و شمائل ظاهری امام بخاری

                                           
 .478هدی الساری مقدمه فتح الباری صفحه  - 1ه
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 غری داشتند.قامت متوسط و جسم ال /امام بخاری 

مقدمه فتح الباری نوشلته انلد: املام    « هدی الساری»در کتاب  /حافظ ابن حجر 

بخاری در کودکی بر اثر بیماری بینایی خوی  را از دست دادند. مادرشلان بلرای   

بلانوی   /بینایی ایشان به بارگاه خداوند متعال بسیار زاری و تضرع نمود. مادر املام  

فرملود:   ایشلان را در خلواب دیلد.    ابراهیم خلیل اهلل  ای بود، شبیعابده و زاهده

خدا دعاهای تو را در حق فرزندت پذیرفته و بینایی او را مجلددا  بله وی بخشلیده    

است. وقتی از خواب بیدار شد، چشمان امام بینا شده بود و بینایی امام آنقدر قوی 

 نوشتند.یبود که بسیاری از تصانیف خود را هنگام شب در پرتو نور ماه م

 

 :/زمان تعلیم و قوت حافظه امام 

محمد بن حاتم ابلوجعفر وراق یکلی از شلاگردان املام بخلاری روزی از املام       

 پرسید.

 اوائل کار شما چگونه بود و چگونه به فراگیری علوم حدیث پرداختید؟

را حفظ کنم و  امام فرمود: در آغاز به من الهام شد که احادیث آن حضرت 

 بودم.من در مکتب 

 ابوجعفر در ادامه پرسید: در آن هنگام چقدر سن داشتید؟

امام در جواب گفتند: ده سال یا کمتر از ده سال داشلتم کله حفلظ حلدیث را     

 . 1هآغاز کردم

بللداد داشلتند،   به  /حافظ ابن حجر در هدی الساری نوشته: در سفری که امام 

زیلرا املام در حفلظ     ؛اینلد هم مشورت کردند که املام را بیازم  محدثین آن دیار با

های اسالمی مشهور شده بود، به خصلو  در بللداد کله    حدیث در تمام سرزمین

 رفت.مرکز علوم حدیث در آن روز به شمار می

خره ده نفر از علماء را تعیین کردند که هر نفر ده حلدیث را بلا تلییلر ملتن     باآل

شوند تا ببیننلد املام     حدیث می111احادیث و تلییر سند بیان کنند که مجموعا  ه

وارد بللداد شلدند و علملاء بله      /دهند. بعلد از ایلن کله املام     چه واکنشی نشان می

                                           
 . 31/  1/ ارشاد الساری،  488هدی الساری، صفحة  - 1ه
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کنلیم  مالقات ایشان رفتند، در آن هنگام به امام گفتند: ملا احلادیثی را قرائلت ملی    

  حلدیث را قرائلت   11شما توجه بفرمایید که صحیح هستند یا خیر؟ اوللین فلرد ه  

خره   باآلعرفهأعرفه ال أال ه :گفتندمی /شد، امام رائت مینمود. هر حدیثی که ق

« عرف هأال »ظ و امام بعد از قرائت هر حلدیث لفل    حدیث را بیان کرد 11هر نفر ه

شناسم. بعد از ایلن کله قرائلت    کردند که یعنی من این حدیث را نمیرا تکرار می

و ملتن و سلند    نداحادیث تمام شد، امام خواندن و تصحیح احادیث را شروع نمود

و حدیث را به هملان ترتیلب کله علملاء خوانلده بودنلد، قرائلت         ندرا اصالح کرد

تسلیم شدند و اذعان کردند  /کردند. محدثین بلداد در مقابل امام  و اصالح هنمود

گفته شده، ناچیز اسلت و املام بخلاری     /که واقعا  آن ه که در رابطه با امام بخاری 

 بسی باالتر از آن است.

 111فرماید: تعجب در این نیسلت کله املام ملتن و سلند      می /حافظ ابن حجر 

حدیث را اصالح فرمود، بلکه تعجب در این است کله ایلن احادیلث را بله هملان      

ترتیب که آن ده نفر خوانده بودند، از اول تا آخر خوانده و اصالح کردنلد و ایلن   

 آور است.انگیز و حیرتشگفت

 

 

 :/بخاری  زهد، تقوا و سیرت امام

فرمود امام بخاری در ماه مبارک رمضان همه روزه یک مرتبه قرآن را ختم می

نمود. غیبت هلیچ کسلی را   جزء از قرآن مجید را تالوت می 11و هرشب در نماز 

فرمود: امیدوارم که در بلارۀ غیبلت، خداونلد ملرا محاسلبه نکنلد.       کردند و مینمی

ملز بادام  3یا  2ی در طول روز فقط با فرمود، حتی گاهغذای خیلی ساده میل می

سلال از شلوربا اسلتعمال نکردنلد، و بعضلی       41کرد و به قول بعضی تا قناعت می

سال صائم الدهر بودند، یلک بلار بیملار شلدند و ایشلان را پلی         31گویند: تا می

شود که نان خشک خورده انلد. املام فرملود:    طبیب بردند. طبیب گفت: معلوم می
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ام، هر ماه پانصد درهم درآمد داشلت کله آن   چهل سال شوربا نخوردهبله، حدود 

 . 1هکردرا صرف فقراء و طالب حدیث می

 

 :/اساتید و شیوخ امام بخاری 

حجلاز، شلام، مصلر و بللداد و از محضلر       مام بخاری از مراکز بزرگی همانند:ا

نفلر   1181ا ای علم آموختند و تعداد اساتید امام بخاری رشیوخ و فقهای بلندپایه

 توان افراد زیر را نام برد:بیان کرده اند که از آن جمله می

 اسحاق بن راهویه. -1

 علی بن مدینی. -2

 احمد بن حنبل. -3

 .یحیی بن معین -4

 عبداهلل بن زبیر حمیدی. -5

 ابوعاصم. -6

 ابوعاصم شیبانی. -7

 عبداهلل بن عیسی. -8

 15باز گشلت. ملردم بخلارا حلدود      امام بخاری بعد از فراغت از علم به بخارا

کیلومتر برای اسلتقبال ایشلان از شلهر خلارج شلدند و اظهلار سلرور و خوشلحالی         

 ریختند.کردند و پول و سکه بر سر ایشان میمی

 

 :/شاگردان امام بخاری 

علم آموختند. در طول زندگی امام بخلاری، بلی  از    /تعداد کثیری از بخاری 

الواسلطه صلحیح بخلاری را شلنیدند و آخلرین راوی      ب /نود هلزار نفلر از بخلاری    

 توان افراد زیر را نام برد:فربری است و از شاگردان مشهور ایشان می

 مسلم بن حجاج قشیری. -1

 ترمذی. -2
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 ابن خزیمه. -3

 ابوزرعه. -4

 احمد بن سلمه. -5

 احمد بن سلمه نیشابوری. -6

 . 1هدمجموعا  صد هزار نفر از امام بخاری روایت کرده ان

 

 :/مناقب امام بخاری 

امام بخاری در حفظ و فهم معانی، تیزفهمی، کثرت فقاهت، دقت معانی، زهلد  

و تقوی، علت و طرق احادیث، قوت حافظه، ملکه اجتهلاد، اسلتنبام مسلایل و بله     

توان ایشان را به هبه نظیر بودند و میطور کلی در تمام جوانب مربوم به حدیث بی

 نامید. جرأت  امام محدثین

بعد از ایشان افرادی که کتاب تألیف نموده اند از امام متابعت کلرده انلد و بله    

و  تلاد هلزار حلدیث بلر سلر زبلان او بلود       قول عالمه قسلطالنی در صللر سلنی، هف   

هلزار حلدیث غیلر     صلد خودشان فرموده اند: من یکصد هزار حدیث صحیح و دو

ری را از میلان ششصلد   فرمود: من کتاب صلحیح بخلا  صحیح از حفظ داشتم و می

 .امهزار حدیث انتخاب کرده

 

 سفرهای امام بخاری برای فراگیری علم حدیث:

برای فراگرفتن علم حدیث، سلفرهای متعلددی را انجلام دادنلد.      /امام بخاری 

احمد »همراه مادر و برادر خودشان  که  به سوی مکه مکرمه بود، /اولین سفر امام 

لگی به مکه مکرمه سفر کردند تلا در مراسلم حلج    در سن شانزده سا« بن اسماعیل

بله شلهر و دیلار خلود      /شرکت کنند و پس از ادای مراسم حج، مادر و برادر امام 

در مکلله مکرملله اقامللت کردنللد. در ایللن زمللان محللدثین  /برگشللتند و خللود امللام 

 مشهوری که در مکه مکرمه، خدمت علم حدیث بودند عبارت بودند از:

 اهلل بن زبیر.ابوعبداهلل عبد -1

                                           
 .17مرقات، جلد اول، صفحة:  - 1ه
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 عبداهلل بن یزید. -2

 ابوالولید احمد بن محمد ارزقی. -3

 حسان بن حسان بصری. -4

 خالد بن یحیی. -5

 ابوعبدالرحمن مقری. -6

از این محدثین حدیث را فرا گرفتند. بعد از مکه مکرمه به سلوی مدینله    /امام 

و در هملین  حرکت کردند و از اساتید و محدثین شهر مدینه کسب فیض نمودنلد  

نمودند و « تاریخ کبیر»و « ولمحابعین بةفضائل لمصحا»وقت اقدام به تألیف کتاب 

 کردند.برای تحریر این کتاب از پرتو و روشنایی نور ماه استفاده می

بعد از مدینه، راه بصره را در پی  گرفتند. خبلر اسلتعداد و صلالحیت و     /امام 

بله   /مشهور شده بلود. بله هرحلال، املام     در دنیا  /قوّت حافظه و حفظ حدیث امام 

بصره آمدند؛ همه بزرگان و محدثین جمع شلدند تلا ایشلان را مالقلات کننلد و از      

شان مستفید گردند. امام با وجود این که خیلی جلوان بودنلد، همله    محضر مبارک

 کردند که با این جوانی چقدر خدا به ایشان توانایی و حافظه داده است.تعجب می

نماند که بصره شهری بود که بقایای علم صحابه و تابعین در آنجا قلرار  ناگفته 

چهار مرتبه به بصلره   /رفت. امام داشت و یکی از مراکز بزرگ علمی به شمار می

 سفر کرده اند.

بعد از بصره راه کوفه را در پی  گرفتند و وارد کوفه شلدند و بارهلا بله     /امام 

از محضر اساتید کسلب فلیض کننلد. مشلهور      بصره و کوفه و بلداد سفر کردند تا

بغمداخ مم  لمى الووفمه وإحصى كمم خخلمت أال »فرمودند: است که امام می

 . 1ه«المحدثين

از کوفه به دارالسلطنه بلداد وارد شدند. بللداد مرکلز حکوملت خلفلای      /امام 

املام   :هلایی هماننلد  عباسی و مهد علم بود، در این زمان شلهر بللداد بله شخصلیت    

بن حنبل، شریح بن نعمان، محمد بن عیسی و محملد بلن سلابق بله خلودش      احمد 

 بالید؛ امام از این بزرگواران کسب فیض فرمودند.می

                                           
 .417صفحة:  12سیر أعالم النبالء، جلد  - 1ه
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خواسلتند از بللداد برونلد، بلرای     د: وقتی که امام ملی نویسمی« التقیید»صاحب 

خداحافظی خدمت استاد خودشان امام احمد بن حنبل رفتند، امام احمد بن حنبلل  

شود و ملا را  ناراحت شدند و اظهار تأسف کردند که بخاری از ما جدا میخیلی  /

 کند.ترک می

امام بعد از سفر به سرزمین عراق به سرزمین شام که یکی دیگر از مراکلز عللم   

مصر و بعد از مصر عازم الجزائر  دیارحدیث بود رهسپار شدند و بعد از شام، روانه 

 شدند.

ستان سفر کردند و از آنجا به بلخ رفتند. املام بله   ترکمن« مرو»ایشان هم نین به 

د، حدیث فلرا  ن ابی الولید که حنفی المسلک بوهرات نیز سفر کردند و از احمد ب

 گرفتند و بعد عازم نیشابور شده و از مشایخ آنجا کسب فیض کردند.

 

 :/ابتالی امام 

وقلت خاللد   امام بخاری وقتی به بخارا آمدند، مردم و حاکم بخارا هکه در آن 

بن محمد ذهلی بود  استقبال امام آمده بودند. امام بعد از ایلن کله بله شلهر بخلارا      

وارد شدند، در یک مسجد تدریس را شروع کردنلد و تلا ملدت زیلادی در شلهر      

بخارا مشلول درم حدیث بودند، چند نفر از حاسدین بدسرشت؛ از حاکم بخلارا  

بلود، خواسلتند کله از املام بخلاری      خالد بن احمد ذهلی که نائب الخلیفه عباسلی  

بخواهد که در کاخ بیاید و به فرزندان ایشان صحیح بخاری و تاریخ کبیر را درم 

 که چنین کند. حاکم بخارا از ایشان تقاضا کرد بدهند. لذا

امام بخاری فرمودند: شایسته نیست که من احادیلث را در خانله شلما تلدریس     

فرستید و چنین استدالل کردنلد کله اگلر بله     کنم. شما فرزندان خود را به مسجد ب

نظر امیر این امر ضلرورت دارد ایشلان نلزد ملن بیایلد. چلون کله عللم نلزد کسلی           

 رود و باید به دنبال علم رفت.نمی
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حاکم این را پذیرفت، اما مشروم به این که امام به فرزندان او در تنهایی و در 

حاکم از ایشان ناراضی شلد   این را نپذیرفت و /وقت خصوصی درم بدهند. امام 

 . 1هو به آخوندهای درباری دستور داد تا علیه امام تبلیغ سوء و توطئه کنند

شروع به شایعه پراکنلی نمودنلد و اتهاملاتی بله املام وارد       /چنان ه برعلیه امام 

فتلوا داده اسلت از نوشلیدن شلیر      /کردند که یکی از آنها این بلود کله ملثال  املام     

شود. سپس امیر بخارا بلا مشلورت درباریلان     رضاعت ثابت میحیوانات، حرمت 

بخاری باید از شهر بخارا بیرون شود. باألخره زمین بخلارا بلر    /دستور داد که امام 

دعلوت کردنلد کله بله سلمرقند       /تنگ شد. ملردم سلمرقند از املام     /امام بخاری 

 هجرت کنند.

 کرد که:از بخارا خارج شدند اینگونه دعا  /هنگامی که امام 

 .«هاليهمأوالخهم وأاللهم ما قصدوني به فى أنفِسهم و»

های خودشان و فرزنلدان و  خدایا آن ه که اینها به من قصد کرده اند در نفس»

  .تو اینها را بیرون کنهیعنی مرا بیرون کردند « شان نشان بدهاهل

چنان ه دیری نگذشت که مردم بخارا علیه حاکم شلورش کردنلد و از طلرف    

، در تملام  نلد لت ظاهریه او را از مسند قدرت عزل کردند و بلر االغ سلوار کرد  دو

. و آن دسلته از   2هبخارا او را گردانیدند و عزت و آبرو و حیثیتی برای او نگذاشتند

مشاورینی نیز که با وی موافقت کرده بودند هریک به بالئی گرفتار شدند که مایة 

 . 3هعبرت خالئق گشتند

از بخارا خارج شدند، ماه مبارک رمضان بود. ایشان وقتلی بله    /زمانی که امام 

روستای خرتنگ رسیدند در آنجا باخبر شدند که در سمرقند اختالف واقلع شلده   

اینجا نیاید و مخالفت کرده اند. امام در همین قریه  /است. بعضی گفته اند که امام 

اختالف نشود تا ملدتی  توقف کردند تا مردم اتفاق رأی کنند و در میان مسلمانان 

 ها ناراحت شدند و از قادر مطلق خواستند که:منتظر ماندند، در یکی از شب
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ليك غير إرض بما رحبت فاقبضني األ نه قد ضاقت على  إاللهم »

 1.«مفتون

ای من نمانلده اسلت،   بار الها! زمین بر من تنگ شده است و جایی در زمین بر»

 . 2ه«مرا پی  خود فرا بخوان

از دعا فارغ شدند قاصد سمرقند رسید و گفت: تمام اهل شلهر   /ه امام همین ک

اتفاق کرده اند که شما تشریف بیاورید. امام قصد سفر به سمرقند کردند یلک پلا   

خواستند بگذارند که حالت غشلی بله   را بر رکاب گذاشته بودند و پای دوم را می

شان عرق کرده و تمام انیایشان را بر زمین گذاشتند. دیدند که پیش ،وی دست داد

شان تر شده است و پس از چند لحظه متوجه شدند که این آفتاب علم، بلرای  بدن

 إنا هلل وإنا إمیه یلجعون.همیشه از آسمان دان  غروب کرد، 

مردم برای ادای نماز عید رفته بودند، وقتی برگشتند هنگلام ظهلر نملاز جنلازه     

  3هرتنگ به خاک سپردندخ ةدر قریایشان را امام را خواندند و 

 

 :/مذهب امام بخاری 

 /عبللادی معتقدنللد کلله امللام بخللاری   عالملله تللاج الللدین سللبکی و ابوعاصللم 

مذهب بوده اند. چنان ه عالمه سبکی ایشان را در ردیف فقهای شافعیه ذکر شافعی

ملذهب بودنلد و   کرده اند، اما عالمه ابوالحسن ندوی فرموده اند که ایشلان حنبللی  

مذهب بلوده انلد   حنفی /علمای حنفیه نیز ادعا کرده ا ند که امام بخاری  بعضی از

هدالئل این که از چه مذهبی زیاد مستفید گشته اند از اساتید برجسته املام بخلاری   

                                           
ی دعای موت خواستند در حالی که در حدیث برای تقاضای در این ماجرا امام بخار - 1ه

پس چرا امام بخاری تمنای  «ال يتمنين أحدكم الموت»موت نهی آمده، قال رسول اهلل: 

 موت کردند؟

فرماید: به خاطر مصائب و مشکالت دنیوی، دعاوی جواب: این است که ابن حجر می

ع از روایت حدیث و... درست موت درست نیست، اما به سبب مصائب اخروی مانند من

است و در اینجا همین مورد بود و چون امکان ضعف ایمان بود، لذا به همین خاطر 

 فرمودند: غیر مفتون.

 .494هدی الساری، صفحة:  - 2ه
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ی، ابوثور، زعفرانی و عالمه حمیدی را در فقه و حدیث نلام  ستوان عالمه کرابیمی

ملذهب  شلافعی  /د، گفته اند: املام بخلاری   . لذا آنانی که این اساتید را دیده ان برد

مذهبند، ایشان همیشه هستند و دلیل این که بسیاری دیگر معتقدند که ایشان حنبلی

 کردند.شدند و از ایشان کسب فیض میخدمت احمد بن حنبل حاضر می

عالمه ابن قیم در اعالم الموقعین نوشته اند که املام بخلاری، مسللم، ابلوداود و     

از اصحاب احمد بن حنبل بیشلتر او را اتبلاع کلرده انلد. للذا ایشلان        دیگر بزرگان

فرماینللد کلله ایللن بزرگللان حنبلللی هسللتند، هم نللین دلیللل بعضللی دیگللر کلله  مللی

را بلا  « الجلامع الصلحیح  »باشلند ایلن اسلت کله     حنفی می /فرمایند: امام بخاری می

 مسلک اند.مشورت اسحق بن راهویه تألیف کرده اند و اسحق بن راهویه حنفی ال

گوینلد:  . بعضی ملی  1هبعضی ایشان را مجتهد منتسب الی الشافعی قرار داده اند

باشند. املا حلق آن اسلت کله     ایشان نه مجتهد بودند نه مقلد، بلکه اهل حدیث می

امام بخاری مجتهد مطلق اند و بزرگترین شاهد ایلن ادعلا هکتلاب بخلاری  اسلت.      

. عالمه نفلیس اللدین    2همطلق قرار داده اند عالمه ابن تیمه ایشان را جزء مجتهدین

 سلیمان ابراهیم نیز ایشان را مجتهد مطلق قرارا داده اند.

 

 سبب تألیف جامع صحیح:

استاد بزرگ املام   ؛اسحاق بن راهویه امیر الم منین فی الحدیث گویند:می -1

 ای از احادیث رسول اکرم آرزو داشتند که ای کاش شخصی مجموعه /بخاری 

نیز در همان مجللس حضلور داشلتند، للذا      /کرد. امام بخاری ا مختصرا  آماده میر

 عطا کرد. /خداوند این توفیق را به امام 

ایسلتاده و بلرای    امام بخاری در خواب دیدند که در مقابل پیلبلر اسلالم    -2

از  /گذاران تعبیر کردنلد کله املام    رانند. خوابها را میزنند و مگسایشان باد می

 کنند.دروغ و افتراء را دور می کالم رسول اکرم 

                                           
 ب لالخحالف إلمام ومی هللا لمدهلو .اسبألإلنصاف فی  - 1ه

 المع لمدیلی . - 2ه



   

 

  

 
 

 

 ﴾09﴿  درس ختم بخاری

 

بخاری طبق اصول عام تألیف نشده، بلکه یک مرتبه در مسجد الحلرام  صحیح 

تراجم او را آماده ساخت و در نوبت دوم در کنار روضة اطهر، آنها را از همدیگر 

در جدا ساختند و با استخاره و غسل و وضلوء و ادای دو رکعلت نملاز وقتلا  فوقتلا       

 سال روایات و آثار را نوشتند. 16مدت 

فرمایند که من در میان حجراالسود و مقام ابلراهیم  محمد بن احمد مروزی می

لمى إ ،بما ييمدأيما »فرماید: می خوابیده بودم که در خواب دیدم پیلمبر اسالم 

من عرض کردم یا رسلول   «متى تدرس كتاب الشافعي وال تدرس كتابي

 «.جامع محمد بن اسماعیل بخاری»یست؟ فرمودند: ! کتاب شما چاهلل 

قرائت بخاری برای طلب باران خوب است و در  :فرماید کهعالمه ابن کثیر می

 باشد.هر منزلی تالوت شود آن خانه از طاعون محفوظ می

 

 :/نظر اهل علم در مورد امام بخاری 

الحمدي  هماا »اسماعیل بن اویس بعد از بررسلی احلوال املام فرمودنلد:      -1

 .«خي األحاسماعيل من إانتخبها محمد بن 

گفت، یعنلی اینهلا را محملد    کردند در باره آنها میحدیثی را که امام تأیید می

 بن اسماعیل از بین احادیث انتخاب کرده اند.

سمماعيل علمى إفضمل محممد بمن »فرمایلد:  حافظ رجاء بن رجاء می -2

برتری امام بخاری بر علملاء  »ترجمه:  «العلماء كفضل الرجال على النسماء

 فرمایند:در جای دیگر می«. مانند برتری مردان بر زنان است

 . 1ه«رضعلى ظهر األ یهو آية من آيات هللا تمش»

 «.روداو آیتی از آیات الهی است که بر زمین راه می»

 د:فرمایر از اساتید امام بخاری میمحمد ابن بشا

 . 2ه«فقه خلق هللا في يمانناأهاا »

 «.ترین خلق خداوند در زمان ماستایشان فقیه»

                                           
 .484ی الساری، صفحة: هد - 1ه

 سیر اعالم النبالء، ترجمه ی امام بخاری. - 2ه



   

 

  

 
 

 

 ﴾11﴿  درس ختم بخاری

 

لمى وجهمه إخركت مالوما  ونظمرت ألو »امام زهری به شخصی فرمودند: 

 .«سماعيل، لقلت كالهما واحد فى الحدي  والفقهإوجه محمد بن و

 دیللدیرا مللی /و امللام بخللاری  /چهللرۀ عالمانلله امللام مالللک  تللویعنللی اگللر »

 . 1ههم برابر هستندیافتید که در فقه و حدیث بادرمی

کنلد و در  ر رابطه با امام بخاری نقل میثنا و تجلیل علما را د /حافظ ابن حجر 

عليممه ممممن تمم خر عممن  ةئمممثنمماء األلممو فتحممت بمماب »د: فرمایللپایللان مللی

 .«نفاس فااك بحر ال ساحل لهعصره لفنى القرطاس ونفدت األ
، کاغلذها  [ را جمع کنیاز امام ]در بارۀ اوتعریف علمای بعد  تو بخواهیاگر »

شوند، چرا که این املام ماننلد دریلایی اسلت کله      شوند و نفوم خسته میتمام می

 . 2هیعنی تعریف امام نهایتی ندارد« ساحلی ندارد

قرار گرفت  «صح الوتب بعد كتاب هللاأ»آری، بدین سبب کتاب بخاری 

 .و خود امام مفتخر به لقب امیرالم منین فی الحدیث شدند

خرجمت خراسمان م مل محممد أمما »فرمایند: احمد بن حنبل که می امام 

ه کلرد م بخاری شخصیت دیگری پیلدا ن دیار خراسان همانند اما» «عيلاسمإبن 

 «.است

گوید: امام بخاری به همراه ملا بله نلزد    می /های امام بخاری سیدریکی از هم

نوشت، ما نمی /نوشتیم، ولی امام بخاری شیوخ بصره تشریف بردند. ما حدیث می

روز امام بخاری گفت: شما مرا خیلی مورد ایذاء قلرار   15اعتراض کردیم بعد از 

 های خود را تصحیح کنید.دادید. لذا امروز از محفوظات من یادداشت

گوید: ما تا آن وقت یک هزار و پانصد حدیث نوشته بودیم و املام  رفیق  می

او  ةفلرو رفتلیم و از روی حافظل    همه را از حفظ خواندند. ملا در حیلرت   /بخاری 

 کردیم.های خود را تصحیح مینوشته

 :/تألیفات و تصنیفات امام بخاری 

تحریلر درآورده انلد کله از میلان      ةهای متعددی را به رشلت کتاب /امام بخاری 

 توان آثار ذیل را نام برد:آنها می

                                           
 .483هدی الساری، صفحة:  - 1ه

 .486هدی الساری، صفحة:  - 2ه



   

 

  

 
 

 

 ﴾10﴿  درس ختم بخاری

 

 جامع صحیح بخاری: -1

کتب امام را از اذهلان بلرده    ةبقیبزرگترین تألیف امام، کتاب بخاری است که 

کنند که امام فقط کتاب صلحیح بخلاری را تلألیف کلرده     است، و مردم خیال می

و سننه  مور رسول اهلل أالجامع المسند الصحیح المختصر من و اسم کامل آن  اند.

 و ایامه.

 آن را الجامع الصحیح المسند عنوان کرده اند. المسند که بعضی -2

 18و التابعین: این اولین تصنیف امام است که امام در سن  بۀافضائل الصح -3

 سالگی آن را تصنیف کرده اند.

 تاریخ کبیر که امام آن را در مدینه تنصیف کرده اند. -4

 ادب المفرد. -5

 تاریخ صلیر. -6

 تفسیر کبیر. -7

 مسند کبیر. -8

 اسامی صحابه. -9

 المبسوم. -11

 مام.خلف لإل ۀجزء لمقرلء -11

 کتاب الضعفاء الصلیر. -12

 .کتاب العلل -13

 ... و 
 

 تعداد مرویات کتاب الجامع الصحیح:

د: تعلداد احادیلث ایلن کتلاب بلا      فرمایل ابن صالح در مقدمله خلود ملی    عالمه

مکررات، هفت هزار و دویست و هفتاد و پنج حدیث و بدون مکررات چهار هزار 

را تأییلد   /المله ابلن صلالح    نظلر اسلتاد خودشلان ع    /حدیث هستند. عالمه نلووی  

و  /نظر عالمه نلووی  « اختصار علوم الحدیث»کنند و حافظ ابن کثیر در کتاب می

 را اختیار کرده است. /عالمه ابن صالح 



   

 

  

 
 

 

 ﴾11﴿  درس ختم بخاری

 

و دیگر بزرگان این است کله کلل مرویلات از     /البته برداشت عالمه ابن حجر 

نوشللته انللد. بعضللی ایللن تعللداد بیشللترند و تعللداد آنهللا را نلله هللزار و هشللتاد و دو  

گویند: عالمه ابن صالح تعداد احادیث مسند را ذکلر کلرده انلد و عالمله ابلن      می

احادیثی را که سندشان ذکر شده و آنهایی که ذکلر نشلده را نیلز حسلاب      /حجر 

کرده انلد و بلا حلذف و بلدون در نظلر گلرفتن معلقلات و متابعلات و بلا رعایلت           

 شوند.یث میمکررات هفت هزار و سیصد و نود هفت حد

شان را نیز در کتلاب بخلاری ذکلر کلرده انلد، هلزار و       تعداد معلقات که متون

سیصد و چهل و یک حدیث هستند و متابعات سیصد و چهلل و چهلار اسلت کله     

 شود.مجموع آنها با آن ه که ابن صالح گفته است نه هزار و هشتاد و دو می

رار دو هلزار و پانصلد و   فرماید: روایت مرفوعه بدون تکل می /حافظ ابن حجر 

تعداد احادیث را بعلد   /سیزده هستند. با این حال عالمه قسطالنی شاگرد ابن حجر 

انلور   شلاه از حذف مکررات و تعلیقات دو هزار و ششصد و دو حدیث گفته انلد.  

 شمارش عالمه قسطالنی را تأیید کرده اند. /شاه کشمیری 

این است کله چلون حلافظ گفتله      با این حال عالمه شبیر احمد عثمانی نظرشان

ام که دو هزار و پانصد و سیزده حدیث بعد از حلذف مکلررات   من خودم شمرده

نیز ایلن   /ماند. لذا این نظر صحیح است، عالمه عثمانی معلقات و متابعات باقی می

 کند.نظر را تأیید می

 تمت بالخیر هخادم الطالب .

 هابوعبدالفتاح عبداهلل ریگی .

  .1381هزاهدان 
 

 سِ َختِم ُبخاري شريف:َدر  

 

 قال َرسول  هللا َصلى هللا  عليه وَسلَّم:
 

ْحَمن  َكلَِمتَممممممماِن َحبِيبَتَممممممماِن إِلَمممممممى المممممممرَّ

 َخفِيفَتَممممممممممممممماِن َعلَمممممممممممممممى اللَِّسمممممممممممممممان

 ثَقِيلَتَممممممممممممممممماِن فِمممممممممممممممممي اْلِميمممممممممممممممممَزان



   

 

  

 
 

 

 ﴾13﴿  درس ختم بخاری

 

ْبَحان  مْبَحان  هللاس   اْلَعِظميم هللاَوبَِحْممِدِه س 
 



   

 

  

 
 

 

 ﴾14﴿  درس ختم بخاری

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

هجحری جاامهح   1421م صحیح  بخحاری هح   درس خت

 دارالهلوم کراچی(.

 به نام محمد اظهر این عبارت را قرائت کرد: البان علوم نبوتط یکی از

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبيه الوريم وعلى 

 :آله وأصحابه واألمة المحدثين. أما بعد باب قول هللا تعالى
﴿  

  
﴾  :ن اعمال بنى آخم أو( 74)األنبياء

مية ويقال القسطاس العدل بالرو :وقال مجاهد ،وقولهم يوين

 .العاخل وأما القاسط فهو الجائر القسط مصدر المقسط وهو

 

 سند حدیث:

فضيلة الشيخ القاضي المفتي محمد تقى الع ماني حفظوم هللا 

دارين حدثوم والدكم فضيلة الشيخ فقيه الملة وأكرموم في ال

مام عن فضيلة الشيخ اإل عليه المفتي محمد شفي  رحمة هللا تعالى

أنورشاه الوشميري عن شيخ الهند محموخ الحسن رحمة هللا 

 تعالى.

وحدثوم فضيلة الشيخ المفتي رشيد أحمد حفظه هللا تعالى عن 

خ محموخ الحسن الشيخ حسين أحمد المدني عن شيخ الهند الشي

الع مانى عن الشيخين الجليلين الشيخ العالمة محمد قاسم 

لونووهي وهما يرويانه عن احمد أالنانوتوي والعالمة رشيد 

مام الحجة العارف باهلل الشيخ عبد الغنى المجدخى عن موالنا اإل

الشيخ محمد اسحق الدهلوي عن الشاه عبدالعزيز الدهلوى عن 

 :قال دهلویي هللا أحمد بن عبدالرحيم الالعارف باهلل الشيخ ول

 : أخبرنیأخبرنا الشيخ أبوطاهر محمد بن ابراهيم الورخى قال

قرأت على الشيخ أحمد  :والدي الشيخ ابراهيم الورخى قال

 :أخبرنا الشيخ أحمد بن عبدالقدوس النشاوي قال :القشاشى قال

مد اخبرنا الشيخ محمد بن احمد الرملى عن الشيخ يكريا بن مح

قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن  :األنصاري قال یي يحأب

حمد التنوخي عن أبراهيم بن إعلي بن حجر العسقالني عن الشيخ 

الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ السراج الحسين بن المبارك 

عن الشيخ عبداألول بن عيسى الهروي عن الشيخ عبدالرحمن بن 



   

 

  

 
 

 

 ﴾15﴿  درس ختم بخاری

 

حمد السرخي عن الشيخ أبي أ بن مظفر الداؤخى عن شيخ عبدهللا

مام الجليل الحافظ الحجة عبدهللا محمد بن يوسف الفربري عن اإل

سماعيل بن إأميرالمؤمنين في الحدي  أبي عبدهللا محمد بن 

ه الجعفي البخاري رحمهم هللا تعالى ببراهيم بن المغيره بن برخيإ

 آمين. .ضهميومتعنا بف

دثنا محمد بن فضيل عن ح :حدثنا احمد بن اشواب قال :قال

عمارة بن القعقاع عن أبي يرعة عن أبي هريرة رضي هللا تعالى 

 عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى هللا عليه وسلم:

ْحَمن َخفِيفَتَاِن َعلَى اللَِّسمان ثَقِيلَتَماِن فِمي » َكلَِمتَاِن َحبِيبَتَاِن إِلَى الرَّ

ْبَحان  ْبَحان  َوبَِحْمِدهِ  هللااْلِميَزان س   .«اْلَعِظيم هللاس 



   

 

  

 
 

 

 ﴾16﴿  درس ختم بخاری

 

 سخنرانی توسط شیخ االسالم موالنا

 محمد تقی عثمانی مدظلهم
 

الحمممد هلل رب العممالمين والصممالة والسممالم علممى سمميدنا وموالنمما 

محمممد خمماتم النبيممين وعلممى آلممه واصممحابه أجمعممين وعلممى كممل مممن 

 أما بعد! لى يوم الدين.إتبعهم بإحسان 

 بزرگوار!علماء، طالب و حضار عزیز و 

بزرگترین انعام و احسان خداوند آن است که امروز در دارالعللوم کراچلی در   

 گردد.طول سال تحصیلی آخرین درم قرائت می

ت مدارم دینی ما، این آخرین درم صحیح بخلاری و آخلرین   امطابق با روای

گلردد،  باشد. امروز که این جلسه پرخیر و برکلت برگلزار ملی   باب از احادیث می

آن شلکر خداونلد را ادا کنلیم مشلکل اسلت،       ةالفاظی کله بتلوانیم بله وسلیل     یافتن

 تکمیل رساند. ةخداوندی که با فضل و کرم خوی  این سال تحصیلی را به مرحل

 

 :/جدائی و فراق حضرت موالنا سبحان محمود 

اغ متأثر از این است کله ایلن آخلرین درم حلدیث     و از سوی دیگر دل و دم

م  توسلط پلدر بزگلوارم، مفتلی     1976هلل همطلابق    1396بخاری شریف از سال 

شلد و بعلد از   اعظم پاکستان موالنا مفتی محمد شفیع هقدم اهلل سره  برگلزار ملی  

هجری مخدوم بزرگ و اسلتاد شلیخ الحلدیث موالنلا      1396وفات ایشان از سال 

سبحان محمود صاحب هقدم اهلل سلره  ایلن مسلوولیت را بله نحلو احسلن انجلام        

  ملا و شلما از درم ایشلان    1998هل همطابق بلا   1419تا سال گذشته  دادند ومی

 کردیم.استفاده می

ایشان نیز امروز حضور ندارند و هم اکنون عدم وجود ایشان از عالم هستی بلر  

وجل با فضل و کرم  شود. امیدوارم خداوند عزّما بسیار گران تمام می روحقلب و 

ار دهد و فیوضیات ایشان را همیشگی بگرداند ها قرترین مقامخوی  او را در رفیع

 د. هآمین .و طاعت عنایت فرمایو خداوند به ما توفیق عمل 
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 بزرگترین فاجعه دین:

تر از این غم و اندوه پی  تر و سختدر دنیا تاکنون هیچ غم و اندوهی بزرگ

بلرای صلحابه هرضلوان اهلل تعلالی      نیامده که بعد از وفات حضرت رسول اکلرم  

 لیهم اجمعین  پی  آمد.ع

صحابه رضی اهلل تعالی عنهم حاضر بودند در مقابل یک نفس کشیدن حضرت 

وجلل   هزاران جان را فدا کنند. لیکن این از قوانین ال یتلیلر اهلل علزّ   رسول اکرم 

ای جلز تسللیم و   است که هیچ کسی را مجال چون و چرا نیست و هر م من چلاره 

 خداوندی ندارد. بودن به قضاوت و تقدیرقانع

غم و اندوه یک مورد فطری و طبیعی است، بلکه حق سبحانه و تعالی حکمت 

دانسته است و هیچ مسلمانی حق اعتراض بر این غم و ناراحتی که تقدیر و 

قضاوت خداوندی است را ندارد و باید در مقابل این قضاوت سر تسلیم پایین 

   ﴿ :بیاورد و این است تفسیر

 ﴾.  امروز در این جلسه پرخیر و

برکت علماء و اولیاء و صلحاء اجتماع فرموده اند. من از شما شخصا  تقاضا دارم 

که امروز در این جلسه برای ملفرت موالنا قدم سره و بلندی درجات و صبر 

 د.دعای ویژه بفرمایی علمای امتجمیل برای بازماندگان و توفیق پیروی از 

 

 روش تدریس کتب حدیث:

در مدارم دینی ما روش تعلیم و تدریس کتب حدیث به این نحلو اسلت کله    

نمایلد و  نماید و استاد پس از شنیدن، تصدیق و تأیید ملی طلبه عبارت را قرائت می

بعد از شنیدن و تأییدنمودن معانی و مطالب، مفاهیم و هم نین مسلایل مربوطله بله    

 کند.حدیث را مفصال  بیان می

از ملدارم پاکسلتان،    رروشی که امروزه در مدارم دینی ملا وجلود دارد، غیل   

شود. امید است خداوند ایلن  در هیچ جای دنیا یافت نمی  1ههندوستان و بنگالدش

 توفیقات را همیشه نصیب ما بگرداند و آن را قایم و دایم نگهدارد.

                                           
 های علمیة اهل سنت نیز این روش وجود دارد. همترجم .هم اکنون در ایران، در حوزه - 1ه
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مذی و سنن صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترچهار کتاب مشهور حدیث ه

خواننلد و ایلن   ابوداود  را طالب از اول تا آخر کتاب در مقابل اسلتاد نشسلته ملی   

 روش تعلیم و تدریس در هیچ جای دیگر از دنیا رایج نیست.

هلا رواج  برعکس نصاب درسی حدیث را کله املروزه در ملدارم و دانشلگاه    

احادیلث  داده اند، فقط تعیین چند باب منتخلب اسلت کله فقلط و فقلط بله هملان        

ای وجود کنند و در مورد حفظ اسناد احادیث منتخب هیچ برنامهمنتخب اکتفا می

 گیرد.تی صورت نمین در مورد حفظ روایت هم هیچ جدّیندارد؛ هم نی

 

 خواندن سند حدیث قبل از قرائت متن حدیث:

بنابراین که بزرگان مدارم ما این روش را از دارالعلوم دیوبنلد تجلویز نملوده    

کردن آن را داریم، چنان له ایلن حلدیث در    ه الحمدهلل امروز ما توفیق عملیاند ک

آخرین باب از صحیح بخاری به رشته تحریر درآمده اسلت. طلبله عزیلز، موللوی     

 .قرائت کردتان محمد اظهر بن موالنا منظور احمد سلمه اهلل آن را در خدمت

بله عنلوان تشلریح    قبل از بیان توضیحاتی در مورد حدیث مذکور در این بلاب  

سخنانم باید عرض کنم چنان که دیدید این طلبه قبل از قرائت متن حدیث، لیستی 

طوالنی از اسامی بزرگوار را پی در پی خواند. بایلد بگلویم ایلن اسلامی مکتلوب      

نیستند، بلکه ایشان این اسلناد معتبلر را خوانلد و بعلد حلدیثی را کله املام بخلاری         

 روایت کرده اند قرائت کرد.

روش قرائت احادیث در مدارم دینی ما بدین صورت است که هنگلام درم  

لمى إبالسمند المتصمل من ما »گویلد  قبل از خواندن عبلارت حلدیث، طلبله ملی    

بِه قال »و بعد به طور خالصه و اختصار به  «)قال حدثنا( /مام البخاري اإل

دانلد  ملی  کند، اما هنگام رسیدن به آخرین حدیث طلبه مناسباکتفاء می «حدثنا

هلا را ذکلر نمایلد تلا     همه واسطه که به جای اختصار، از ما گرفته تا رسول اکرم 

ها، اصل حدیث که از نخستین شخص بزرگوار به نقل از پیلامبر  بعد از بیان واسطه

 .روایت شده است، قرائت گردد 
 

 سند حدیث از خصوصیات امت محمدیه است:
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د، امّا اگر بلا چشلم دل و بصلیرت بنگلریم     آیظاهرا  این مسأله عادی به نظر می

گلردد کله قرائلت سلند     ای بس بزرگ برای من و شما نمایان میحکمت و فلسفه

 گرداند.احادیث مقام درسی را باالتر می

مطلب آغازین این است که سندی را هم اکنون ایلن طلبله قرائلت کردنلد، در     

و کلیله   حملد مصلطفی   این سلسه سند از استاد بزرگوار بنده گرفتله تلا جنلاب م   

اسامی اصحاب و بزرگواران که ذکر شدند، گویای این حقیقت است که هریکی 

 نام حضرت رسول اکرماز احادیث معتبر به ما رسیده است و این سلسله اسامی با 

کله ملا    یابد. سپس به متن حدیث رسیدیم توسط این پاک طینتان اسلت خاتمه می

کنیم و این سعادتی است بس عظیم آن ائت میامروزه علم حدیث را به راحتی قر

شلده   «علمى صماحبها الصمالة والسمالم» هم فقط نصیب املت محمدیله   

است، چرا که در هیچ جای دیگلری از کلره زملین چنلین سلعادتی نصلیب نشلده        

تواند ادعا کند و بلا اطمینلان بگویلد کله سلخنان      است، و هیچ ملت و مذهبی نمی

چنین روشی یقینی به آنها رسیده اسلت، ایلن ادعلا را نله      مقتدا و پیامبر آنان با این

تواننلد  هلا در بلاره انجیلل ملی    هلا و نصلرانی  ملت یهود در باره تورات و نه مسیحی

توانند این ادعا را ثابلت کننلد، پلس    بکنند. هنگامی که مدعیان کتب آسمانی نمی

 ؛میلان آرونلد  توانند در باره سخنان و سنن پیامبران خودشان حرفلی بله   چگونه می

 باشد.زیرا دالیل و اسنادشان غیر معتبر می
 

 باشند:تورات و انجیل قابل اعتماد نمی

امروزه اگر از بزرگترین علماء یهود بپرسلیم کله ایلن تلوراتی کله شلما آن را       

دانید برای اثبات این چه دلیل و سندی دارید؟ و آیا دلیلی می کتاب آسمانی خدا 

آنها جلواب  از جانب خداوند است؟  منزل بر موسی  دارید که این همان تورات

 ندارند. قانع کننده

، آنها نیز عبلارت انجیلل کله بلر     حالت پیروان انجیل نیز به همین صورت است

ی که به نام انجیلل موجلود   کتابنازل شده است را کامال  تلییر داده اند، و  عیسی 

آن را جملع  یحیان مسل کله   ؛عیسلی   است چیزهایی است در مورد احوال زنلدگی 

 کنند که از منبع الهام جمع شده اند.نموده و ادعا را می
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هلا هی گونله تحریفلی    اما امروزه آنها چله ملدرکی دارنلد کله در ایلن نوشلته      

گلوییم کله هلیچ    صورت نگرفته و همان مکتوبات قبللی باشلند، بله صلراحت ملی     

 مدرک و سندی برای صداقت کتب خوی  ندارند.

 

 اد هستند:احادیث قابل اعتم

وجل این عزت و اعزار را به امت محمدیه عطا فرموده است که  اما خداوند عزّ

توانیم با اطمینان قلب و صداقت به را می تمامی اقوال و افعال و تقاریر نبی کریم 

نسبت دهیم و اگلر اعتلراض شلود کله شلما از کجلا ایلن همله بله           آن حضرت 

اریلد؟ در جلواب بلا جلرأت و اطمینلان      یقلین د  احادیث منقوله از رسول اکلرم  

معتملد   راویلان ثقله و   کامل، تمام سند حدیث که جمعا  لیسلتی از صلحابه کلرام و   

کنیم. چنان ه برای نقل یک حدیث اسلناد بسلیار معتبلری را    باشند را تقدیم میمی

در دسترم داریم و به عنوان مثال سند آخرین حدیث را ایلن طلبله خلدمت شلما     

 ما هم دیدید.قرائت نمود و ش

 

 روایان حدیث محفوظ است: ةنامزندگی

نسب اساتید از ما گرفته تا ذات مبارک رسول  ةمطلب این نیست که تمام سلسل

بدون تردید محفوظ است، بلکه شما برای نمونه بر روی نام یکلی از ایلن    اکرم 

نی پاک طینتان انگشت بگذارید و بپرسید که او چگونه انسانی است و در چه زملا 

 اخلالق و سلیرۀ  از مادر متولد شده و در محضر چه اساتیدی علم حاصل نملوده و  

ایشان چگونه بلوده اسلت؟ جلواب کلافی و مسلتدّل موجلود اسلت و حتلی کلیله          

 باشد.نامه هریکی از ایشان هراویان  در کتب معتبر محفوظ میزندگی

 هم اکنون کتاب صحیح بخاری که در مقابل حضلرات گراملی گذاشلته شلده    

ای فرماییلد در هلر صلفحه   صفحه است و همانطور که مشاهده ملی  1128مشتمل 

حدیث شریف ذکر شده و برای نقل هر حدیث نام چندین تن از  11تا  11تقریبا  

راویان معتبر بیان شده است، حال شما نام یکی از راویان را انتخاب نمایید. بعد بله  

یلد، و بله   دگی این راوی را بیان فرماوال زنیکی از علماء کرام بگویید که مثال  اح
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رسانم که احوال زندگی هر راوی از والدت تلا وفلات وی در تملام    استحضار می

 کتاب رجال مدون و محفوظ است.

شود که چرا احوال زندگی آنها از والدت تلا وفلات   ال مطرح میوحال این س

ادیث رسول کامال  به رشته تحریر درآمده است؟ جواب این است که چون آنها اح

توان را روایت نموده اند، باید مشخص شود که آیا بر روایت حدیث وی می اهلل 

تمام مشخصلات یلک راوی را بیلان    علمای جرح و تعدیل اعتماد کرد یا خیر. لذا 

تلوان  تا با توجه و شناخت از شخصیت، امانت، صداقت و دیانت وی میاند نموده 

 یقین نمود یا خیر. ی که روایت نمود هبه حدیث

 

 زحمات علمای جرح و تعدیل:

بر سخنان شنیده شده نیست، بلکه برای تحقیق و  حاالت راویان حدیث فقط بنا

بزرگلی را بلرای   علملای   –شلأنه   جلّ –بررسی احوال هریکی از روایان، خداوند 

  از جوانب زندگیشناخت جرح و تعدیل احادیث، آن نان ذکاوتی عطا نموده که 

 نیز اطالع کافی دارند.حدیث ان راوی

را من از زبان مبارک پلدر عزیلزم موالنلا     /موالنا انور شاه کشمیری  ةاین مقول

فرمود: خداونلد متعلال بله حلافظ شلمس اللدین       شنیدم که می /مفتی محمد شفیع 

چنان ذکاوت و استعدادی برای شناسایی رجال حدیث عنایت فرموده بود  /ذهبی 

کردند و بعد راویان حدیث را در یک میدان وسیعی جمع می که اگر چنان ه تمام

توانست با اشارۀ انگشت بله  بردند ایشان میحافظ شمس الدین را بر باالی منبر می

ایشان را تک تک بیان فرمایند  ةطرف هریکی از راویان، تمام احوال و مقام و رتب

 عنایت فرموده است. به ائمه جرح و تعدیل مقام رفیعی را –جل شأنه  –و خداوند 

گویند که ما نیز اهل اجتهاد هستیم چون کله  ها بسیار مخفیانه میامروزه بعضی

ما هم در علم حدیث و قرآن همان مرتبه و مقام را داریم که خداوند به گذشتگان 

هم رجمال ونحمن » :عنایت فرموده است، این گروه مدعی این مقوله هستند که

 «.نه هرکه سر بتراشد قلندری داند»ه لیکن حقیقت این است ک «رجال

حافظه، علم، تقوی، زحمات، شوق و عشق الهی را که خداوند به آن دسلته از  

علماء ارزانی داشته، هیچ توجیه و اقراری به غیر از این نیست که خداونلد آنهلا را   
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را  برای اهداف خاصی به وجود آورده که آنها بتواننلد سلخنان رسلول گراملی     

 .حفظ نمایند

 

 داستان یک محدث:

کله یکلی از کتلب مشلهور اصلول      « یۀالکفا»در کتاب  /عالمه خطیب بلدادی 

نقل فرموده کله ملا بلرای تحقیلق      را جرح و تعدیل ةمئا حدیث است قول یکی از

رفتیم. هرفتن به ایلن نلوع بلود    احوال از راویان حدیث به منطقه و روستای وی می

کنلد و  خص در فالن شهر زنلدگی ملی  شد که فالن شکه هنگامی که مشخص می

کنللد و آن شللهر هللزاران کیلللومتر دور بللود و در آن عصللر   حللدیث روایللت مللی 

سلاعت بله آن شلهر     3اللی   2هواپیمایی وجود نداشت که با سفر هلوایی در طلی   

برسلند، بلکله در آن عصللر مسلافرت بللا اسلب و شلتر و یللا بلا پللای پیلاده صللورت        

لت بود تا مشلخص گلردد راویلی کله ایلن      گرفت و این سفر تحقیقی به این عمی

 حدیث یا فالن حدیث را روایت نموده چه مقام و منزلتی دارد؟ .

رفتلیم و در بلاره احلوال وی تحقیلق و تفحلص      لذا به محلل سلکونت وی ملی   

ال ونمودیم و حتما  از همسایگان و دوستان و نزدیکان وی در مورد احوال  سمی

و ایلن کله چگونله نملاز و روزه را ادا     کردیم که وی چگونه شخصلیتی اسلت   می

ای قلرار  کند؟ و در معامالت چگونه است و یا از لحاظ اخالقلی در چله مرتبله   می

کلردیم  گرفتیم و به حدی تحقیق و جستجو میو کلّیه مشخصات او را می –دارد 

خواهید در اینجا دخترتلان را بله نکلاح    پرسیدند: آیا میکه گاهی اوقات مردم می

گفتلیم:  کنیلد؟ ملا در جلواب ملی    رید که این همه تحقیق و بررسی میکسی درآو

اصال  چنین هدفی در کار نیست، هدف از جستجو این است که فالنلی حلدیثی را   

خواهیم بدانیم روایت نموده اند و ما با این تحقیقات می از حضرت رسول اکرم 

 توان بر روایت ایشان اعتماد کرد یا خیر؟که آیا می

 

 اء الرجال:سمأفن 

به همین صورت علماء جرح و تعدیل حلاالت هریکلی از راویلان را جداگانله     

تحقیق نموده و کتبی در فن شناخت اسماء الرجال جداگانه و مرتب گذاشته شلده  
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جللد وجلود دارد و هم نلین در ایلن      31اند که یکی از آن کتب در این فلن در  

حلاالت آنهلا را درج نملوده     –کتب به ترتیب حروف الفبا از روی اسامی راویلان 

توانید کتاب بخاری شریف یا یکلی از کتلب صلحاح    برای اطمینان بیشتر می –اند

سته یا هر کتاب حدیثی که باشد را در نظر بگیرید و بعد از آن بر حدیثی انگشلت  

بگذارید و یکی از راویان آن حدیث را انتخاب کنید. کامال  و بدون هیچ مشلکلی  

وال زندگی آن راوی را به ترتیب حروف الفبلا در کتلب اسلماء    توانید تمام احمی

 الرجال مورد بررسی قرار دهید.

 

 باشد:بدون ذکر سند حدیث غیر قابل قبول می

تا زمانی که کتب حدیث هصحاح سته  و... هنوز منتشر نشده بودند، قانون این 

ماید که فرضلا   نمود باید سندش را نیز بیان نبود که اگر شخصی حدیثی را بیان می

ام و فالنی از فالنی شنیده است، لذا بایلد قبلل از   این حدیث را من از فالنی شنیده

نملود، بلا ایلن    داد و بعد حلدیث را قرائلت ملی   قرائت حدیث اول سند را ارایه می

شلد و اگلر چنان له شخصلی بلدون سلند       حساب حدیث وی قابل قبول واقلع ملی  

 به شنیدن سخنان وی نبود. نمود، هی کس حاضرحدیثی را بیان می

 

 مقام و حیثیت سند بعد از منتشرشدن کتب حدیث:

 و رفیع نصیب فرماید. هآمین!  وند به محدثین مقام و درجات عالیخدا

کتلب  با احالله بله   ها درآورده اند. لذا آنها کلیه  احادیث را به صورت صحیفه

یلق بیشلتر از سلند    به درجه تواتر رسیده انلد، نیلازی بله حفاظلت و تحق    که حدیث 

نیست. چون که فرضا  از طریق تواتر به اثبات رسیده کله ایلن کتلاب روایلت املام      

است. لذا بیان نمودن سند برای احادیث ضروری نیست، بلکه بعد از بیان  /بخاری 

 کردن هر حدیث گفتن رواهُ البخاری کافی است.

کله هنگلام قرائلت    لیکن با وجود این همه بزرگان ما روشی را ترتیب داده اند 

شود، اما بنابر روایت و اجازه حفاظت نملودن آن  هر حدیث سند طوالنی بیان نمی

سند ضروری است. چون که اگر قبل از قرائت هلر حلدیثی سلندی طلوالنی بیلان      

هلا  شود. لذا فقط گفتن راوی آن روایات بدون واسلطه شود، برای مردم دشوار می
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باشد، فقط رواهُ البخاری گفلتن   /ام بخاری زیرا اگر راوی بالفرض ام ؛کافی است

کافی است؛ چون سلسله اسامی از ملا تلا املام بخلاری در تملام سلندها در نلزد ملا         

محفوظ است که امروز این طلبه عزیز در حضور ما حلدیث را قرائلت نملود، للذا     

 این تحقیق ظاهری سند بود.

 

 راویان حدیث، منارۀ نور هستند:

ی برخوردار است و آن این که بندگان نیکی را که این حدیث از اهمیت معنو

انتخلاب فرملوده، ایلن از     خداوند متعال برای حفاظلت سلخنان رسلول  خلوی     

 –نصیبی آن بزرگواران است. و هاین سعادت به زوربلاز و نیسلت   سعادت و خوش

این سعادت را خداوند فقط به کسلانی عنایلت فرملوده     .تا نبخشد خدای بخشنده 

هرکاری ساخته اند؛ و بله  ؛ زیرا هرکسی را ببرای این فن انتخاب فرمود که آنها را

فرماید. لذا هریکی از آنان تاج هرکسی که خداوند بخواهد این سعادت را عطا می

اسلت. و دعلا    و خداوند در ذات و شخصیت آنها برکاتی را نهفته ،باشندسر ما می

قبلول درگلاه خلوی      ردخداوند تالش آنان و سعی و کوش  ما را ملو  می کنیم

 د.هقرار د

 

 مَثَلی زیبا برای راویان حدیث:

کتر عبدالحی هقدم اهلل سره  در این باره مثالی زیبلا بیلان   اشیخ بنده حضرت د

کنید که توسط نموده اند و فرموده اند: شما در مسیر راه چوب برق را مشاهده می

گلردد نلورش از   رسلد. حلال ایلن المل  کله روشلن ملی       آن به منازل ما بلرق ملی  

رسد و سلسله این کجاست؟ این نور از چندین تیر برق است که نهایتا  به الم  می

ها از گردند و منبع اصلی نور الم برق وصل می ةخانب برق به موتورچندین چو

ها فشار دادن کلید کافی است کله در  نمودن الم موتور خانه است و برای روشن

المل  توسلط تیرهلای بلرق از موتلور خانله بله         این صورت جریان الکتریسلته در 

کند. هم نین از ما گرفتله تلا ذات   شود و نور تولید میهای ارتباطی داخل میسیم

باشلد کله   تمام سلسله اسامی سند به این ترتیب می مبارک حضرت رسول اکرم 

 ها همان تیرهای برق هستند که ما را به منبع اصلی یعنی به موتور خانه بلرق واسطه
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  گویلا  ح دناا ف النگوییلد ه رسانند. یعنی هنگامی که شما می  میهرسول اکرم 

اللذهب  یعنلی ایلن زنجیلر      سلسللۀ کلید برق را زدید و در نتیجه شما توسط این ه

مسلتقیم بله موتلور خانله      های معزز  به راه راست در علوم نبلوی  طالیی هواسطه

بخشلد.  علم به ما نور ملی  گردید، لذا آنمتصل می ذات مبارک حضرت رسول 

الذهب داخل گردید رابطله خلودش را بلا     سلسلۀبدین ترتیب هر شخصی که در 

دیگر راویان برقرار نموده است، امیدوارم خداوند هرگاه باران رحمت خلوی  را  

 سلسللۀ بارانلد، بنلده حقیلر را کله در ایلن      بر بندگان نیک  هراویان حدیث  ملی 

 از آن باران رحمت نصیب گرداند.ای ام قطرهالذهب همراه شده

الذهب نعمت و سعادتی است بلس عظلیم. املروزه     سلسلۀهمراه شدن در این 

کنیم. لیکن وقتی چشلمان ظلاهر بسلته    من و شما احسام این نعمت عظمی را نمی

گردند و در بارگاه خداوندی حاضر شویم آن وقت خواهیم دانست که وابسلتگی  

 فایده عظیمی را دربر دارد. الذهب چه سلسلۀو تعلق به این 

 

 انسان در روز قیامت با چه کسانی همراه خواهد بود:

حدیث ثابت است و آن این کله   فرمودند از اینسخنانی را که ایراد می /شیخ 

من هیچ عمل زیادی ذخیره ندارم لیکن من  ای عرض کرد یا رسول اهلل صحابی 

فرمودند: سرانجام انسان بلا   خدا و رسول  محبت دارم؛ حضرت رسول اکرم با 

باشد که با آنها محبت دارد و اگر چنان ه شما با خدا و رسول  محبت افرادی می

 کنید، سرانجام شما نیز به همراه آنها خواهید بود، هانشاء اهلل .

فرمودند: هیچ روزی ما تا این حد خوشلحال نبلودیم بله قلدری کله       صحابه 

 شلحال شلدیم کله حضلرت رسلول اکلرم       امروز بعلد از شلنیدن ایلن سلخن خو    

 .«اَْلَمْرء  َمَ  َمْن أََحبَّ »فرمودند: 
الذهب با آنان  سلسلۀبه هرحال، هنگامی که با محبت نمودن و اظهار عقیده با 

اَْلَمْرء  َممَ  » :پیوند برقرار نمودیم، مطابق این حدیث که این وعده را فرموده که

 د لطف و کرم  را شامل افلرادی کنلد کله بلا    خداون –ان شاء اهلل  - «َمْن أََحمبَّ 
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ایلن طلبله    بندند. این بحث مختصر پیرامون سندی بود کهالذهب پیمان میسلسلۀ 

 مود.عزیز خدمت شما قرائت ن

 
 صیح  بخاریمقام و م زلت 

جملاع در بلاره کتلاب    محدثینی هستند که تمام اُمت باالاز گروه  /امام بخاری 

رین کتلاب بعلد از کلالم اهلل مجیلد، کتلاب صلحیح       تل فرمایند که صحیحایشان می

جهت نگفته اند، بلکله علملای جلرح و تعلدیل     بخاری است و این اتفاق نظر را بی

د از مراجعه زیاد پس از تحقیق و جستجوی فراوان در باره هریکی از احادیث و بع

به این نتیجه دست یافته اند که بدون شک کلیه ملذاهب بلر ایلن     به جرح و تعدیل

نظر متفق اند که کتاب صحیح بخاری در مقام اصلح الکتلب بعلد کتلاب اهلل قلرار      

 گرفته است.

هزار حدیث، احادیثی را برگزیده انلد کله همله آن     هفتاز این  /امام بخاری 

 در صحیح بخاری به رشته تحریر درآمده اند.اند که احادیث منتخب 

 

 اهتمام ویژه به نوشتن احادیث:

، بعد از آن دو رکعت ادا فرمودز تحریر هر حدیثی غسل میامام بزرگوار قبل ا

. هدف از استخاره این بود که از خداوند طلب مشلورت  نمودو استخاره می کرده

نمود که: بلار الهلا! ملن بلا زحملت و تلالش خلوی  و طبلق معلوملات خلودم           می

ایلن  ام. لذا حدیث را به گمان خودم صحیح دریلافتم و آیلا   تردید تحقیق نمودهبی

حدیث را به رشلته تحریلر درآورم یلا خیلر؟ اگلر چنان له بعلد از مشلورت الهلی          

فرمود، آن حدیث شد و خداوند انشراح صدر عنایت میاطمینان خاطر حاصل می

 نوشتند.را در کتاب می

 

 ظرافت در تراجم ابواب:

از یک طرف احتیام و خداترسی وجلود داشلت و از طرفلی دیگلر کتلاب را      

تلراجم  »عنلاوینی را تعیلین نمودنلد کله بله آنهلا        دند که برای آنطوری ترتیب دا

شود و حیثیت علم جداگانه را دارند که در حدود یک هزار سال گفته می« ابواب
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زنند و تاکنون هیچ کسی ماء تاکنون در اعماق دریای گوهرآگین آن غوطه میلع

 مدعی نیست که توانسته تمام مرواریدهای آن را کشف کند.

 

 وردن کتاب التوحید در آخر:علت آ

چنان ه این آخرین باب و حدیث کتاب صحیح بخاری است، در ایلن جلا نیلز    

 /روش عجیبللی را اختیللار نمللوده انللد و آن ایللن کلله امللام بخللاری  /امللام بخللاری 

 شان را با کتاب التوحید به پایان رسانیده اند.کتاب

 «ا األعممال بالنيماتن ممإ»چنان ه کتاب را با باب هبدء الوحی  و با حدیث 
ون ئدند، و بعد از آن کتاب االیمان و بعد کتاب العللم و بعلد در تملام شل    نموآغاز 

شان را بیان فرموده اند و کتاب التوحیلد را در  زندگی هرچه حدیث هستند، ابواب

بود که آنجلا کله کتلاب االیملان را ذکلر      پایان ذکر نمودند. ظاهرا  باید اینطور می

تلرین و  چرا که توحیلد بلزرگ   ؛شدز باید کتاب التوحید ذکر میدند همانجا نیکر

ترین درجه ایمان و اساسا  اوّلین شرم ایمان است، لذا توحید با ایملان کلامال    عالی

 پیوسته و ارتبام خاصی دارد.

ابتدا کتاب االیمان و بعد ابلواب مختلفله دیگلر را و در پایلان      /اما امام بخاری 

 /شود کله دلیلل املام بخلاری     ال مطرح میود. حال این سکتاب التوحید را آوردن

ال را دریافتله  وبرای این کار چیست؟ شارحین احادیث با قیام خود جواب این س

 باشد؟ها چه میاند که هدف امام از این روش

بله ایلن خلاطر     نملود  گویند: این که ابتدا کتاب االیمان را آغازگروهی می -أ

نماید الزامی است. یعنی باید دانست یمان را اقتضاء میاست که مسلّما  اموری که ا

ه اند که ایمان بله چله چیلزی    دکرمقتضیات ایمان را بیان  /بعد از ذکر ایمان، امام 

ماینلد. یعنلی چله    نمقتضای سلبی ایمان را بیان ملی  در کتاب التوحیدو ، الزم است

 انهل گمرسلت تلا نظلر    کننده اای باطل و گمراهعقایدی اشتباه و خطا، و چه عقیده

 که عقائد باطله دارند ردّ و ابطال گردد.

این است کله اسلالم    /فرمایند: هدف امام بخاری باز گروهی از علماء می -ب

اختتلام   حیلد گلردد و بلا تو  فقط توحید است. للذا اسلالم نلاب از ایملان آغلاز ملی      

 پذیرد.می
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رسلول   فرمایند: این روش مصداق این حلدیث حضلرت  گروهی دیگر می -ج

 :ممن كمان آخمر كالممه ال إلمه إال هللا»فرماینلد:  گیرد که میقرار می اکرم 

هرکسی که آخرین کالم وی کلمه طیبله هتوحیلد  باشلد،    »یعنی   1ه«خخل الجنة

ال إلمه إال »و از آنجایی که عبارت توحیلد کلمله طیبله    «. گرددداخل بهشت می

در آخر ذکلر فرمودنلد تلا آخلرین      باشد. کتاب التوحید را از نظر ترتیبیمی «هللا

شوند، و مصداق حدیث شلریف حضلرت رسلول     «ال إله إال هللا»کالم، الفاظ 

باشلد. قضلاوت   گردد. به هرحال، رأی محدثین در این رابطه مختلف ملی  اکرم 

چه موردی را مدّ نظلر خلوی  داشلته     /امر با خداوند کریم است که امام صاحب 

 اند.

 

 لتوحید در این باب:علت ختم نمودن کتاب ا

آن را در اینجا به پایان رسانید که –چرا قبل از اختتام کتاب با الفاظ توحید 

   ﴿ :باب قوله تعالی

  

﴾. 
 نمودبر رهنمودهای خداوند متعال قائم  در جواب باید گفت: این باب را بنا

با  /دهیم، و هدف امام بخاری را در روز قیامت قرار میکه ما ترازوی عدل 

وزن اعمال »گویند که معتزله است که می ۀنمودن این باب، رد بر عقیدقائم

 «.حقیقت ندارد

 

 سرّ آوردن کتاب التوحید در آخر:

مهمترین سرّی که در اختتام کتاب التوحید بر وزن اعمال بوده است این که 

سان بر روز اعمال است، لیکن این زندگی در ابتدا از خاتمه زندگی پرمشقت ان

إن ما االعمال  »شان را با کتاب /گردد. بنابراین، امام بخاری نیت آغاز می

و بعد از آن انسان در طول زندگی خوی  اعمال  ،مودندنآغاز  «بالن يات

                                           
 ابوداود، کتاب الجنائز باب فی التلقین. - 1ه
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آید و بعد از مردن دهد تا هنگامی که موت به سراغ  میمختلفی انجام می

گردد و بعد از عالم برزخ برای حساب و کتاب به محضر گی برزخ آغاز میزند

شوند و بعد از وزن شود و در آنجاست که اعمال وزن میخداوند حاضر می

 گردند.اعمال جزا و سزا به شکل جنت و جهنم آشکار می

اش فرماید که نتیجهلذا خداوند متعال قبل از جزا و سزا، اعمال را وزن می

باشد. پس کامال  هوید است که خاتمه زندگی پرمشقت انسان جزا و سزا میتعیین 

 /باشد که امام بخاری بر وزن اعمال گذاشته شده است و بنابر همین استنبام می

باب هوزن اعمال  آغاز نمودند و بدین  ،شان را با کتاب التوحیداختتام کتاب

  ﴿صورت باب را آغاز فرمودند که: 

  

 ﴾. 
 

 خداوند چه احتیاجی به گذاشتن ترازو دارد؟

شود که خداوند متعال چه احتیاجی به در اینجا این سوال در ذهن مطرح می

و  «عالم الغيب»گذاشتن ترازو برای وزن اعمال دارد. چون که خداوند 

کسی باخبر است و او است و از عمل و نیت هر «عليم باات الصدور»

دهد. و مقتضای شأن خداوند آن داند هر شخصی چه عملی انجام داده و میمی

های او کسی حقّ چون و چرا ندارد، چرا است که در مورد هیچ یک از داوری

 که خداوند عادل مطلق هستند.

پذیرد که بدون تردید هرکسی که خداوند را قبول دارد، این را نیز حقیقتا  می

گیرد و تمام امور وی بر عدالت جانب خداوند هیچ نوع ظلمی صورت نمیاز 

  ﴿فرماید: استوار هستند، چرا که می

  ﴾  :ق(
29). 

تواند لذا خداوند متعال بدون گذاشتن ترازو و بدون وزن اعمال هم کامال  می

د و احدی حق ندارد که بر این بر بهشتی یا جهنمی بودن شخصی حکم فرمای

حکم الهی اعتراضی کند، چون که نزد هیچ کسی چنان حجتی موجود نیست که 
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زیرا خداوند قادر مطلق، عالم  ؛توسط آن بتواند حکم و تقدیر الهی را رد کند

 . لذا هیچ کسی را مجال چون و چرا نیست.استمطلق و عادل مطلق 

 

 انصاف خداوندی:

نمودن ترازو برای وزن اعمال این است که به مخلوق این  اراده الهی از قائم

کنم تا وقتی که در درم را بیاموزد که من هیچ وقت برای سزای کسی حکم نمی

روی وی برای اعمال  دلیلی را فراهم نمایم؛ و در روز قیامت سزای هر  جلو

 شود:انسانی تعیین شده و به وی گفته می

﴿   
   

 ﴾ (:14 اسراء) « در آن روز بدو گفته

شود، کتاب هاعمال  خود را بخوان هسعادتی یا شقاوت خوی  را بدان  کافی می

است که خودت امروز حسابگر خویشتن باشی هچه مسائل روشن است و نیازی 

 .«به شاهد و حسابرم دیگری نیست 

شود که وی مرتکب اشتباهات و گناهانی هر شخصی اثبات میبنابراین، برای 

پذیرد که نه فقط عدل شده است و هدف از وزن اعمال بدین خاطر صورت می

قائم شده، بلکه حکم عدل و انصاف باید در مقابل طرف، علنا  انجام گیرد تا کامال  

 مشخص گردد که انصاف رعایت شده و کسی مجال اعتراض نداشته باشد. به

فرمایند: قاضی اجازه ندارد با علم خود حکم را صادر نماید همین علت علماء می

 تا وقتی که جلوی روی وی دلیلی نباشد.

 

 شود؟اعمال غیر مجسم چگونه وزن می

عمال بني آخم وقولهم أوان » :ذکر فرمودند که /قبال  امام بخاری 

 /این قول را امام بخاری شوند. یعنی تمام اقوال و اعمال بنی آدم وزن می «يوين

پرستان ذکر فرمود، چرا که آنها معتقدند که اعمال جسم نیستند که بنابر رد عقل

ض اشوند و اعمال اَعرزیرا فقط اجسام وزن کرده می ؛بتوان آنها را وزن نمود

 توان آنها را با ترازو وزن کرد؟هستند و چگونه می
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نمودن اعمال شوند و امکان وزنیها وزن منامهبعضی فقط معتقدند که اعمال

شوند، بلکه هر شخص عمل نیست. گروهی دیگر معتقدند که نامه اعمال وزن نمی

شود و هر انسانی که عمل  خوب باشند به همان مقدار وزن  زیاد کننده وزن می

 شود.شود و هر انسانی که اعمال  خوب نباشد وزن او کم میمی

 

 فی دارد:خداوند بر وزن اعمال قدرت کا

د که استنبام تمام این نظریات اشتباه کنبا این الفاظ اشاره می /امام بخاری 

باشند، چرا که نیازی نیست که نامه اعمال وزن شود و حتی نیازی به این نیست می

که انسان وزن شود. چون حقیقت آن است که همانطور که قرآن فرمود که 

شوند. در اینجا بود که اعمال وزن می شوند  باید کامال  معتقدهاعمال وزن می

فائده و فضولی است، ال در مورد چگونگی وزن اعمال بیوگردد که سواضح می

چرا که خداوند متعال قادر مطلق است؛ همانگونه که در اجسام صالحیت وزن را 

 تواند آن صالحیت را در اَعراض نیز بگذارد.گذاشته است، می

توان وزن گرمی و سردی را میمعتقدند که  و دانشمندان این عصر فالسفه

وقتی که فالسفه قادر به وزن سردی و  ونمود و انعکام صدا نیز قابل وزن است. 

گرمی و صدا هستند بس ذاتی که قادر مطلق است اگر ارادۀ وزن اعمال را داشته 

 ال نیست.وباشد هیچ جای تعجب و س

 

 عقل ما ناقص است:

قابل وزنند فضولی و  –که اعراض هستند   –عمال ال که چگونه اوبنابراین، س

، دیگر این که عقول محدود ما این مسأله را درک به نظر می رسدفایده بی

 کند که وزن اعمال به چه صورت و چگونه است؟نمی

دهد، ذات خودش بهتر چرا که چیزی را که قادر مطلق در آن وقت انجام می

ه است و نیازی به تحقیق برای تفصیل داند که کیفیت و تفصیالت آن چگونمی

بیشتر آن نیست؛ چون ما در این دنیای فانی کوچک سرگردانیم و حقیقت یقینی 

آوردن به همان و فقط ایمان ،توانیم دریابیممین عالم باال را با این عقول ناقص
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ای که نازل شده الزم است، چرا که برگزیدن این روش الفاظ قرآن به هر طریقه

 . 1هح ماستبه صال

 

 های جنت ماوراء عقلند:نعمت

...  انار، خرما ومیوه های از قبیل به طور مثال در قرآن مجید آمده که در جنت 

هایی هستند. حقیقت این است که میوهطور وجود دارد حاال هواهلل اعلم  که چ

های جنّت از نظر طعم، هیچ بدون شک نام آنها انار، خرما، و... است، اما میوه

 های جنّت رسول اکرمهای دنیایی ندارند؛ چون که در باره نعمتشباهتی با میوه

 فرمایند:می

 .«ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر»
هایی که در جنتند، نه چشمی آنها را تاکنون دیده و نه گوشی حقیقت نعمت

 کرده است.آنها را شنیده و نه چیزی از واقعیات آنجا در قلب کسی خطور 

نمودن در این موارد اشتباه است و یا این که بیندیشیم که لذا دخالت و بحث

اش چه قدر است؟ چگونه اعمال را وزن ترازوی وزن چگونه است؟ اندازه

موردند و فقط خداوند دانا و عالم است االت بیونمایند؟ چرا که همه این سمی

 فرماید.می شوند و حتما  هم وزنکه اعمال چگونه وزن می

 

 تصورنمودن وزن اعمال:

نمودن وزن اعمال است، چنان ه اگر ما فقط همین یک در اینجا هدف بیان

را بر سر  «عمال بني آخم وقولهم يوينأوان »را که  /گفته امام بخاری 

شوند، بدون تردید از صفحه خوی  بنویسیم که اعمال و اقوال بنی آدم وزن می

ورزیم. ها اجتناب میهای گناه و از ارتکاب جرایم و بدیاین دنیا و از تمام کار

دهد علت  این است چون ما در فکر وزن امروزه که در دنیا اینقدر جرایم رخ می

 اعمال نیستیم و اعتقاد کامل نسبت به این حقیقت نداریم.

                                           
نمودن زیاد در مورد علوم غیر محققه، انسان را به کبایر و شرک مبتال بر این سوال عالوه - 1ه

 سازد. همترجم می
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نصیحت فرمودند که در این فکر باشید که این اعمال  ما را /لذا امام بخاری 

وند، به همین خاطر مواظب باشید هر عملی که قبال  در این کتاب بیان شوزن می

 شوند.شده یکی یکی وزن کرده می

 

 د:شوگردد وزن کرده میبان خارج میهر کالمی که از ز

شوند، بلکه هرچه از زبان تلفظ نه تنها فقط اعمال وزن می «وقولهم يوين»

این باب ذکر این حدیث گردد. بنابر همین مناسبت در گردد نیز وزن می

ْحَمن َخفِيفَتَاِن َعلَى اللَِّسان ثَقِيلَتَاِن فِي » َكلَِمتَاِن َحبِيبَتَاِن إِلَى الرَّ

کنند. لذا از این را آورده اند که این دو کلمه میزان را سنگین می «اْلِميَزان

شوند، و حدیث دیگری از رسول گردد که کلمات نیز وزن میطریق مشخص می

فرماید: گاهی اوقات انسان الفاظی را از زبان  خارج است که می اکرم 

 سازد و هی گونه پروایی نسبت به کالم  ندارد که چه چیزی گفته است.می

گلردد. للیکن گلاهی    بنابراین، به وسیلة همان یک کلمه مسلتوجب جهلنم ملی   

ه کنلد و هلیچ پروایلی نسلبت بل     هایی را خارج میاوقات انسان از زبان خود حرف

کالم  ندارد که چه چیزی گفته لیکن به خاطر هملان یلک کلمله خداونلد او را     

 . 1هگرداندمستحق جنت می

، چرا که بسیار مالفاظ خارج شده از زبان را کنترل نمایی سعی ورزیملذا 

کردن فرمایند که قبل از صحبتاهمیت دارد؛ به همین خاطر بزرگان می

بطه سخن معروفی به اردو وجود دارد که هایتان را وزن کنید. در این راحرف

کردن فکر کنید که آیا هنگام صحبت 2تولو پهر بولو  گوید: هپهلی بات کومی

شود یا این حرف قابل گفتن است یا خیر؟ و این که آن حرف در آخرت وزن می

 شود؟نه؟ و آیا در آن موقع سرانجام و عاقبت من چگونه می

 

 شوند:اعمال شمرده نمی

                                           
 صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب حفظ اللسان. -  1ه

ضرب المثل مشهوری به همین مفهوم در زبان فارسی وجود دارد که: صدبار بیندیش یک بار بینداز.  - 2

 مصحح
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شوند، ز این جمله اشاره به این است که در روز قیامت اعمال وزن میهدف ا

ولی شمردنی نیستند و کیفیت اعمال معتبرند که چقدر در عمل  خلو  داشته، 

ولی شکل و صورت ظاهری اعمال غیر معتبرند؛ چنانکه خداوند در قرآن مجید 

  ﴿فرماید: می

 ﴾ تا آزمای  بکند شما را در » . 2 :ملکه

 .«این که کدام یک از شما نیکوکارتر است
ای است را استعمال نفرمود. لذا اشاره «اَْك ََر َعَمال  »در این آیه مبارکه لفظ 

 شود یا خیر؟به این که هر عملی باشد بنگرید که آیا آن وزن کرده می

 

 گردد:یکردن یافت مچگونه در اعمال خاصیت وزن

شود، شود که در اعمال چگونه خاصیت وزن پیدا میال پیدا میوکنون این سا

خواهید روش پیدانمودن وزن اعمال فرمایند: اگر میبا زبان حال می /امام بخاری 

 «إنما األعمال بالنيات» :را دریابید، حدیث اول این کتاب مرا بخوانید که
 باشد.یعنی دار و مدار تمام اعمال بر نیّت استوار می

بحث این که اگر عملی را خالص برای رضای خداوند نیّت نمایید، به  ةخالص

شود و اگر به اختصار بگوییم این نیّت در عمل شما خاصیت وزن پیدا می ةوسیل

 آید:باید عرض شود که از انجام دو کار خاصیت وزن اعمال پدید می

 اخال . -1

 اتباع سنت. -2

دن وزن در اعمال ضروری و الزمند، به این هردو شرم برای به وجودآم

گردند، اگرچه آن طوری که با عدم یکی از این دو شرم اعمال قابل وزن نمی

 عمل خالی از دو شرم به نظر بزرگ آید.

 

 شود:از ریاکاری وزن کم می

اگر شخصی به ظاهر خیلی متواضع و با خشوع و خضوع نمازهای طویلی را ادا 

، نماز این باشددادن خود ند، اما هدف وی غیر از نشاننماید و قرائت را طول ده

ارزش است و قابل وزن نیست. و حتی موجب نمازگزار نزد خداوند متعال بی
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َمن َصل ى »فرمایند: می گردد، چنان ه حضرت رسول اکرم ارتکاب کبایر می

 دادن به مردمهرکسی که به خاطر ریا و برای نشان. »«لقد أشرَك باهلل یيرائ

 «.نماز بخواند، به تحقیق برای خدا شریک قایل شده است

کند. لیکن هدف  رضای اهلل نیست، بلکه یا مثال  هزاران نوع مال خرج می

را بدهند. لذا این عمل به خاطر سوء نیتی که « سخی»خواهد مردم به او لقب می

خدا گردد. لیکن اگر فقط یک ریالی را خا  برای رضای داشته، قابل وزن نمی

وجل برای همین یک  خرج نماید، چون نیت  خوب و نیکو بوده، خداوند عزّ

 گرداند.اش را که طالب رضامندی او بوده دارای وزن عظیمی میریال بنده

 

 شود:از اتباع سنت وزن زیاد می

کند، اتباع سنت است. یعنی اگر مطابق مسألة مهمی که وزن اعمال را بیشتر می

شوند و اگر اعمال قابل وزن می مفرموده اند، عمل کنی روشی که رسول اکرم 

 گردند.اعمال قابل وزن نمی انتخاب نمودیمغیر از آن طریق راه دیگری را 

اگر در آنها اخال  هم باشد و  انجام دهدتی که چند اعمال بدعچنان ه هر 

های د چون آن عمل مطابق گفتهی رضای خداوند متعال برپا گردخالص برا

گیرد و در باره چنین نبوده، به آن عمل وزنی تعلق نمی در رسول اکرم گرانق

 فرماید:عملی قرآن مجید می
﴿    

  ﴾ 
 .«داریم برای اینگونه اعمال در روز قیامت هیچ وزنی راپس برپا نمی»

 

 بودن طریقه ضروریست:صحیح

د عملی گردد هرگاه به وی ه شخصی از طریق غلطی وارامروزه اگر چنان 

نیت ما  :دهداین عمل شما صحیح نیست، فوری جواب می !شود که برادرگفته 

مردم  .«إنما األعمال بالنيات»صحیح است و در حدیث وارد است که 

نمایند. ما محل استعمال میبینند و حدیث را بیعلم فقط ظاهر حدیث را میبی

نیت کافی نیست. حقیقت این است که هر  ه به خاطر بسپارید که تنهاگوییم کمی
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نباشد، بدعت است هر چقدر  عملی که مطابق دستورات حضرت رسول اکرم 

نیات شما خالص برای رضای رب العالمین هم باشد هی گونه وزنی برای آن عمل 

 گیرد.در قیامت صورت نمی

کند، اما افرت به الهور را میبالفرض این مثال همان شخصی است که نیت مس

شود. بله نیت او کامال  صحیح، اما سواریی قطار یا ماشین مسیر کویته سوار میبه 

برد. لذا به برکت نیت ، این سواری او را به را که اختیار کرده او را به کویته می

رساند. به همین صورت اگر شما نیت دخول به جنت را مقصدش هالهور  نمی

کنید. لذا به برکت این نیت هرگز به ما اشتباها  مسیر جهنم را اختیار میدارید، ا

 گردید.جنت داخل نمی

 دو شرم اساسیبرای این که اعمال ما قابل وزن گردند به : لذا تبصره

 ،اتباع سنت و دیگری اخال  اند؛ با عدم یکی از این دو ییک ضرورت دارند:

 رود.از بین می عمل قابلیت وزن

 

 لفظ قسط: توضیح

القسطاس  :وقال مجاهد»: دفرمایمی / در ادامه  امام بخاریبعد ه

این است که برای تصدیق و تثبیت  /عادت امام بخاری  .«العدل بالرومية

تفهیم الفاظ، لفظی مناسب از قرآن را انتخاب نموده و لفظ مورد نظر را توضیح و 

 :سب در قرآن مجید، چنان ه مطابق با لفظ قسط، لفظ منادهدتشریح می

﴿  

﴾  و توضیح  را  کردهرا انتخاب

. یعنی: لفظ قسطام به زبان لمقسطاس لمعدل بامرومیهاینطور بیان نموده اند که: 

و این هم گفته  «ويقال القسط مصدر المقسط»رومی به معنی عدل است. 

 شود که لفظ قسط مصدر مقسط است.می

انگیز است که لفظ قسط ثالثی مجرد است و در اینجا این کالم بسیار تعجب

گیرد. امام مقسط ثالثی مزید است. لذا چطور لفظ مقسط مصدر قسط قرار می

د که این لفظ از اضداد است، یعنی دارای دو معنی است و فرمایاشاره می /بخاری 
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و در معنای دوم ظلم  هردو معنا با یکدیگر متضادند که در یک معنا انصاف

نماییم در گردد. لیکن هنگامی که این لفظ را از باب افعال فرض میاستعمال می

 کننده است.این صورت معنای  انصاف

سط استعمال گردد، در این صورت معنای  لیکن وقتی که در مجرد قَسَطَ یق

گام شود. لذا این لفظ در میان دو معنی مشترک است. لیکن هنکننده میظلم

گردد و گاهی اوقات برعکس ها فرق ایجاد مینمودن، اکثر در میان باباستعمال

به معنی انصاف و از باب افعال به  این که در بابی دیگر از مجرد ،شوداستعمال می

 شود.معنی ظلم استعمال می

 

 

 :ثقفی حجاج بن یوسف ةواقع

، علماء حفاظ تاز امرای مشهور در تاریخ اسالمی اس 1ثقفیحجاج بن یوسف 

را که در میان تابعین شخصیت  /و قراء زیادی را شهید ساخت. وی سعید بن جبیر 

در این موقع  من چیست؟ ۀاحضار نمود و گفت: رأی شما در بار استای بلندپایه

پرسد که رأی شما می /شخصیتی ظالم مانند حجاج از انسانی متواضع همانند جبیر 

به دادن ای جز تنحقیقت را بگوید چاره /جبیر بن سعید اگر  در باره من چیست؟

است و اگر چنان ه سعید شک حکم حجاج قابل اجرو بی ندارد،سر بریدن 

 خالف تصور ذهن خوی  چیزی بگوید این عمل پسندیده نیست.

عالوه از حق چیزی دیگر را نپسندید و آن را بر غیر  /بن جبیراین بود که سعید 

، گرچه معنی هقاسط  نت لمقاسط لمعادلأ :که ب دادجیح داد و جواحقیقت تر

گردد، اما ذکر نمودن لفظ هالعادل  بعد از کننده استعمال میکننده یا انصافظلم

کند که در اینجا مراد از قاسط هعادل  است، لفظ هالقاسط  معنای  را تعیین می

                                           
از  و برخی یک امیر ظالم بود است که اگر چه حجاج بن یوسف ثقفیقابل یاد آوری  - 1

خوبیهای هم دارد، از آنجمله: سرزمین های  در مقابل علمای خوبی را به قتل رساند اما

های از افریقا و اندلس زیر سرپرستی و زیادی از جمله هند، سرزمین سند و قسمت

عدل و انصاف ذکر کردیم و اال ظلم  ، این را از بابهای مستقیم او فتح شده اندکوشش

  . مصحح.ایشان معروف است
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ر حق چنان ه مردم بعد از شنیدن حرف وی حیران و متعجب شدند که ایشان د

برد، اما از آنجایی که حجاج حجاج جمله مدح و ستای  و تعریف به کار می

ادیب بسیار ماهری در للت عرب بود، وقتی دید که مردم این جواب را تعریف 

دانید که او چه گفت، او گفت هتو ظالم و کافر  پندارند، گفت: شما نمیمی

عنای  ظالم است و با لفظ م هستی، چرا که اگر قاسط مجرد ترجمه گردد، عموما 

 ﴿به این آیه قرآنی اشاره نموده که عادل، 

  

  ﴾1ه . 
است، لذا نتیجه این  آوردهاهلل در این آیه برای کفر و شرک لفظ عادل را 

 /بیر شود که این شخص مرا جمعا  ظالم و کافر گفت. در این موقع سعید بن جمی

فرماید، امّا القاسط فهو الجائر. در ادامه می /از الفاظ فایده گرفتند. امام بخاری 

 شود.یعنی عموما  از لفظ هقاسط  معنی ظالم گرفته می

 ﴿ :چنان ه خداوند در قرآن مجید فرموده است که

  
  ﴾   :و ».   15هجن
 .«دوزخ هستندن که ستمگر و بیدادگر هستند هیزم آنا اما
 

 علت آوردن روایت احمد بن اشکاب در پایان:

حدثنا احمد بن  :در آخر حدیث بیان فرمودند که /بعد از آن امام بخاری 

حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي  :اشواب قال

َمتَاِن َحبِيبَتَاِن إِلَى َكلِ » :قال: قال النبي  يرعة عن أبي هريرة 

ْبَحان  ْحَمن َخفِيفَتَاِن َعلَى اللَِّسان ثَقِيلَتَاِن فِي اْلِميَزان س   هللاالرَّ

ْبَحان  دو جای دیگر  /همین حدیث را امام صاحب  .«اْلَعِظيم هللاَوبَِحْمِدِه س 

 :در صحیح بخاری بیان فرموده اند، البته آنجا از اساتید دیگر روایت کرده اند

این حدیث را در هکتاب الدعوات  از سند استاد خود زهیر بن حرب ذکلر   -1

 نموده اند.

                                           
 .1سورۀ انعام، آیة  - 1ه
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 بن سعید  ذکر نموده اند. ۀقتیبیمان  از سند استاد خود هدر هکتاب اإل -2

و در اینجا از سند استاد خود احمد بن اشلکاب روایلت کلرده انلد. شلارح       -3

ه بقیه آشنایی بیشتری با مزاج که نسبت ب /کتاب صحیح بخاری هحافظ ابن حجر  

ایلن حلدیث را    /در حقیقت املام بخلاری    :فرمایدد میدار /و طبیعت امام بخاری 

آخرین بار از روایت هاحمد بن اشکاب  شنیده اند. حال آن که قبال  دو بار هملین  

 را از اساتید دیگر شنیده اند.حدیث 

از احملد بلن اشلکاب     در پایان، همان روایت را آوردند که در آخلرین مرتبله  

بن قعقاع و ابوزرعه،  ۀشنیده بودند. البته سه راوی بعد یعنی محمد بن فضیل، عمار

و فقلط حلدیث از آنهلا ملروی اسلت کله در        ند،در چند سند این روایت موجود ا

 اصطالح محدثین، این حدیث غریب است.

 

 سه صفت در دو کلمه:

این دو کلمله نلزد خلدای     :اند فرموده د که رسول اکرم فرمایمی ابوهریره 

ه بر زبان سبکند، اما در میزان عمل خیلی سلنگینند و  اگر چرحمان محبوب هستند 

سبحان هللا وبحمده سمبحان هللا » :دباشفاظ آن دو کلمه بدین صورت میال

 گانه این دو کلمه را بیان فرمودند که:که در این حدیث صفات سه «العظيم

 «لممى هللاإحبيبتممان »بلله جللای  دا محبوبنللد،ایللن دو کلملله بلله نللزد خلل  -1

را استعمال نموده، لذا این اشاره به آن است که چون  «لى الرحمنإحبيبتان »

این دو کلمه در نزد خدای رحمان محبوبند، پس هر شخصی که قدر این کلملات  

را بداند و آنها را بخواند حتما  آن شخص مورد صفت رحمان کله رحملت اسلت    

 گردد.عنی رحمت خداوند شامل  میگیرد، یقرار می

آنهلا بلا    تکرارهنگام انسان مسلمان تلفظ این کلمات بر زبان بسیار سبکند،  -2

شلوند و در مجلالس راحلت    شود. به آسانی حفظ ملی هیچ نوع مشقت مواجه نمی

 توان آنها را یاد کرد.می
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ی شلان خیلل  در میزان عمل وزن. یعنی «ثقيلتان في الميمزان» و فرمود: -3

توان دید، بلکه با رفلتن بله آنجلا    شود. وزن میزان عمل را در اینجا نمیسنگین می

 گردد.وزن  مشخص و معلوم می

چه تعارضلی وجلود    نقیلحان فی لممی زلنتوان گفت که در به همین خاطر نمی

دانللد کلمللات بللدین قرارنللد دارد و وزن آن کلمللات چیسللت؟ خداونللد بهتللر مللی

 .«ان هللا العظيمسبحان هللا وبحمده سبح»
ذات خداوند و تمام صفات وی بدون عیب هستند، فقط با زبان گفتن که ذات 

عیب است یک حرفیست معمولی. امّا بهتر آن است که بنده بلا فکلر و   خداوند بی

پلاکی   بله  فهم و تدبّر این کلمات را بر زبان جلاری سلازد و از اعملاق قللب خلود     

و هدف  از اقرار این اعتقاد این باشد که تملام  خداوند یقین و اطمینان داشته باشد 

نقص و عیبند و هم نین هرگونه امر و حکم صفات ذات او تبارک و تعالی نیز بی

 عیب هستند.شریعت او نیز بی

بودن او هتعالی  ایمان دارد، الزمة ایمان ایلن اسلت   عیب لذا هرکسی که بر بی

عیب بداند و به آنها ایمان داشته که تمام احکام شریعت را یکی پس از دیگری بی

عیب بداند و بلر آن قلانع و راضلی    باشد و کامال  عمل نماید و هر حکم الهی را بی

باشد. لذا در کلمات سلبحان اهلل و بحملده، رضلاء بالقضلاء و هم نلین پایبنلدی و       

 عمل به شریعت و سنت نیز داخل هستند.

 

 معنای سبحان اهلل العظیم:

هلل العظیم  جمله دوم حدیث است که به این معنلی اسلت   این عبارت هسبحان ا

کتر اکنم که صاحب عظمت و بزرگی است. شیخ بنده دکه تسبیح ذاتی را بیان می

در قسلمت اول ایلن جملله کله الفلاظ سلبحان اهلل و        :دفرمومی /عبدالحی صاحب 

چرا که ذات او هتعالی   ؛بحمده آمده اشاره دارد به طرف صفت جمال خداوندی

عیب است و جامع تمام محامد است. لذا ذاتی، صلالحیت تعریلف را دارد کله    بی

حقیقتا  در وی جمال وجود داشته باشد. لذا این جمله اشاره دارد به جمال خداوند 

و جملة دوم بیانگر عظملت و جلالل خداونلدی اسلت؛ للذ اگرچله در جمللة اول        

عظمت باری تعالی است،  بیانگر جمال باری تعالی است جمله دوم بیانگر جالل و
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آیلد، چلرا   شک محبت او در دل پدید میهنگامی که تصور جمال اهلل را بکنید بی

میلل و   محبوب قرار گیرد و دل بله طلرف وی   که خاصیت جمال در این است که

زنلد و جلالل نیلز مسلتلزم ایلن اسلت کله        رغبت داشته باشد. لذا محبت ریشله ملی  

ون هلم خلوف و هلم محبلت یکجلا جملع       آید و چسرانجام خوف وی در دل می

 آید.شوند، در نتیجه خشیت الهی در دل می

 

 خشیت چیست؟

به خاطر داشته باشید که خشیت تنها به معنی ترم و خوفی نیست که از ملار و  

، بلکلله خشللیت بلله آن تللرم و خللوفی مهللا و دزدان داریللعقللرب و شللیر و درنللده

با اهلل تعلالی محبلت کاملل داشلته      شود. لذا چنان هگویند که از محبت پیدا میمی

ترم و خوف از پلدر   و اما آید،در دل ما پدید میاو تعالی خشیت نخست  یم،باش

 گردد.و شیخ و استاد به خاطر محبت با آنها در دل ایجاد می

چنان ه بعضی اوقات پدر نه از پسر عصبانی شده و نه او را تنبیه کرده است، اما 

للرزد؛ عللت ایلن تلرم     گلذرد، پاهلای  ملی   پلدر ملی  چرا وقتی که پسر از کنلار  

 چیست؟

در نتیجله   ، و همین طلور آیدجواب این است: این ترم از محبت به وجود می

تلوان  آید. لذا اجتماع محبت و خوف را میمحبت با خداوند خشیت او در دل می

خشیت نامید و تشریح حدیث با این توجیهات این است که از گفتن سلبحان اهلل و  

آید و با گفلتن سلبحان اهلل العظلیم خلوف از     میبوجود مده محبت الهی در دل بح

آیلد و حاصلل   گردد. با وجود این دو شرم خشیت الهی در دل ملی خدا ایجاد می

 پیدا شود. تمام اعمال و اخالق این است که در دل خشیت اهلل 
﴿    

 ﴾   :28هفاطر . 
 «.ترسنداز میان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او می»

به این علت این حدیث را در آخر ذکر فرمود که خالصه تمام  /امام بخاری 

 فرماید:می /اهلل است، چنان ه موالنا رومی  خشیۀعلوم 
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 خشلللیت اهلل را نشلللان عللللم دان 

 آیت یخشی اهلل در قلرآن بخلوان  
 

خشیت  در دل است. اگر در دل خشیت پیدا شود از عالیم بارز علم، وجود ه

وجود خشیت الهی نیامد، پس دل پس بدانیم که علم واقعی حاصل شده و اگر در 

 .استعدم علم حقیقی است، بلکه فقط الفاظ و نقوش 

علم را حاصل  ةخواهید نتیجفرماید: اگر میمی /به همین خاطر امام بخاری 

الهی را با به کثرت ورد  خشیۀرا بیاورید و اهلل  خشیۀنمایید، در وجود خوی  

ل توان حاصمی «سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظيم»نمودن این ذکر 

 نمود.
 

 خواندن این کلمات در صبح و شام:

مرتبه سبحان اهلل و بحمده را  111در حدیث آمده که هر شخصی هنگام صبح 

کند، گرچه گناهان وی به ف میورد نماید، خداوند تا شام تمام گناهان وی را معا

مرتبه این ذکر را ورد کند  111باشند و اگر هنگام شام  بیابانهای اندازۀ سنگریزه

شوند. این همه فضایل مخصو  این حدیث تا صبح همة گناهان وی معاف می

 است.

 

 خالصه:

گردد که اگر بر این دو شرم عمل جلسه امروزی ما در دو جمله خالصه می

 مجلس ما مفید ثابت شده است.کنیم این 

شوند و دو حرف اول این که همیشه در فکر باشیم که اعمال وزن می -1

 شوند:شرم اساسی موجب سنگینی اعمال می

 هأ  اتباع سنت.

 هب  اخال .



   

 

  

 
 

 

 ﴾53﴿  درس ختم بخاری

 

تا خداوند متعلال ایلن    مان ببریمامروز این صحبت را با فکر و تدبر همراه خود

د، تلا کله در آخلرت اعملال ملا قابلل وزن       دو شرم اساسی را در وجلود ملا بیلاور   

 گردند.

احادیث فضایل بیشماری بیان  درحرف دوم این که برای این دو جمله،  -2

 ، و در تمام احوال رفتن، نشستن وماین دو جمله را حرز جان قرار دهی است. شده

 .م...، این جمالت را ورد زبان کنی

خود  تخشی آنخدا به وسیلة د که شخصی این اذکار را به این نیت بخواناگر 

ان شللاء اهلل خداونللد متعللال هللم بلله وسللیلة آن ذکللر او را بلله   ،بیللاورد  را در دللل

ذات خلود را بله او    ۀیخشل سازد؛ یعنی رساند و هدف  را تکمیل میمقصدش می

 کند.هدیه می

 خداوند به من و شما توفیق کلیة خیرها را عنایت بفرماید هآمین .

 

 د هلل رب العالمينوآخر خعونا أن الحم
هلل. ش  1381/  2/  1روز شلنبه تلاریخ    6 : 31ترجمة این سلخنرانی سلاعت   

 هنگام برگزاری امتحانات ثلث اول طالب اهل سنت به پایان رسید.

ین گرامی قبول بفرماید، حخداوند این خدمت را از م لف، مترجم و مصح

 هآمین .
 


