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  پيشگفتار مترجم
  

هاي علميـه اهـل سـنت، جشـن خـتم       ساله در بعضي از حوزه از آنجايي كه همه

شود و از دور و نزديك مـردم بـا اشـتياق كامـل در ايـن       صحيح بخاري برگزار مي

 ةي را در رسـال كننـد، در ايـن فكـر افتـادم كـه درس خـتم بخـار        جشن شركت مي

  آوري كنم. كوچكي كه همه بتوانند از آن استفاده ببرند جمع

لذا در سفر كوتاهي كه به كراچي داشـتم، شـرفيابي مالقـات بـا شـيخ االسـالم       

حاصـل شـد. گرچـه موالنـا در همـين وقـت از سـفر        حفظـه اهللا  محمد تقي عثماني 

ازه گـرفتم ايـن   گشتند و مالقات ما خيلـي محـدود بـود، امـا اجـ      مبارك حج برمي

  رساله پرفيض را ترجمه كنم.

هاي زيـادي را   موالنا محمد تقي عثماني كتاب شيخ االسالمقابل ذكر است كه 

  شخصيتي شناخته شده اند. و تأليف، ترجمه و تصنيف كرده اند،


	��� ����� :توان به ها مي از جمله اين كتاب ��اشاره كرد كه بعد از تكميل  

شان لقـب شـيخ االسـالم دادنـد. همچنـين شـيخ عبـدالفتاح ابوغـده         آن، علماء به اي

  .، اين لقب را دادهنگامي كه به استعداد خدادادي ايشان پي برد

كوچك بحـث كوتـاهي را در بـاره آخـرين حـديث بخـاري دنبـال         ةاين رسال

كند، لذا طوري ترجمه شده كه ان شاء اهللا براي عموم مسلمين مثمـر ثمـر واقـع     مي

چينـي و چـاپ    پايان از همكاري تمام دوستان در امر تصـحيح، حـروف   گردد. در

كنم. و به ويژه از برادر گرامي آقاي مفتـي عبـدالقادر عـارفي     تشكر و قدرداني مي

عالمـه محمـد تقـي عثمـاني بـا بنـده همكـاري نمودنـد،          ةنامـ  كه در مورد زنـدگي 

در دعاهـاي خيـر   اميدوارم كه دوستان و عزيزان ايـن بنـده عاصـي را     .سپاسگذارم

فراموش نكنند و اگـر چنانچـه در مـوردي بـا اشـتباه مواجـه شـدند، بـر بنـده منـت           

  هاي آينده تصحيح گردد. گذاشته، خبر دهند تا در چاپ

 ����� 4#�5 ��� ��1 6� 7,�8�5 �9�:;<�= 
  ابوعبدالفتاح عبداهللا ريگي

  شمسي 1380زاهدان 
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  اي از زندگي شيخ االسالم گزيده

  حمد تقي عثمانيقاضي م

مفتي محمد شفيع بن موالنا محمـد ياسـين بـن خليفـه      مةنام: محمد تقي بن عال

 1943هجـري مطـابق بـا سـوم اكتبـر سـال        1362تحسين علي. در پنجم شوال سال 

هندوسـتان بـه دنيـا آمدنـد و در مـاه      ايالـت اتـار پـراديش    ديوبنـد  قرية ميالدي در 

بـه   /م حضرت موالنا محمد شـفيع   1948 هـ.ق برابر با 1367جمادي الثاني سال 

  اي را بنيانگذاري نمودند. پاكستان هجرت نمود و در كراچي مدرسه

عالمه محمد تقي عثماني در آن مدرسه از سن پـنج سـالگي مشـغول فراگيـري     

  هجري از دروس حوزوي فارغ التحصيل شدند. 1379علوم ديني شده و در سال 

دارالعـوم كراچـي مشـغول تـدريس شـده و       از آن سال به بعد بـه عنـوان اسـتاد   

خره تدريس سنن ترمذي را بر عهده گرفتند و تا در گذشت استاد بزرگـوارش  باآل

  به تدريس آن اشتغال داشتند. /عالمه سبحان محمود 

هجري پس از اين كه استاد صـحيح بخـاري دارالعلـوم كراچـي      1420در سال 

تند عالمه محمـد تقـي عثمـاني    حضرت موالنا سبحان محمود زندگي را الوداع گف

  ترين كتاب حديث، بعد از كتاب اهللا منتخب شدند. به عنوان استاد صحيح

و  1964عالمه محمد تقي عثماني مدرك ليسانس اقتصاد و سياست را در سـال  

م، از دانشـگاه كراچـي و مـدرك فـوق      1967مدرك ليسانس حقـوق را در سـال   

 –م، از دانشـگان پنجـاب پاكسـتان     1970ليسانس رشته ادبيـات عـرب را در سـال    

  كسب كرد.

اي كسب فيض نمودنـد از   عالمه محمد تقي عثماني از اساتيد بزرگ و برجسته

  توان نام برد: آن جمله افراد ذيل را مي

  هـ.1397مترجم اظهارالحق متوفي  /عالمه اكبر علي  -1

  هـ. 1415متوفي  /مفتي اعظم موالنا مفتي ولي حسن  -2

  مفتي رشيد احمد حفظه اهللا.موالنا  -3

  فاروقيه كراچي. ةموالنا سليم اهللا خان، رئيس حوزه علمي -4

شـيخ الحـديث سـابق دارالعلـوم كراچـي متـوفي        /موالنا سبحان محمود  -5

  هـ. 1420
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  هـ. 1420متوفي  /موالنا قاري رعايت اهللا  -6

ر تفسـي عالمه مفتـي محمـد شـفيع عثمـاني مفتـي اعظـم پاكسـتان و مؤلـف          -7

  معارف القرآن.

عالمه تقي عثماني بر سه زبـان معـروف جهـان عربـي، اردو و انگليسـي تسـلط       

  هاي مفيدي به رشته تحرير درآورده اند. كامل داشته و در هرسه زبان كتاب

هاي حديث، فقه و اقتصـاد بـوده و در    هاي عالمه عثماني در رشته بيشتر فعاليت

دانان بزرگ جهان اسالم به شـمار   قوقمسائل بانكداري از متخصصين برجسته و ح

  روند. مي

ها و مؤسسات بيشـماري در جهـان نقـش بسـزايي      ها، صندوق در تأسيس بانك

اسـاس اصـول اسـالمي بنيانگـذاري و      داشته اند و سـعي كـرده انـد كـه آنهـا را بـر      

  طراحي نمايند.

ا بـه  هاي متعددي را بر عهده داشته انـد و بسـياري از آنهـا ر    عالمه عثماني پست

  علت كمبود وقت و مشاغل زياد ترك كرده اند.

آن  ةقسمتي از سفرنام ،ايشان به اكثر كشورهاي جهان مسافرت علمي داشته اند

  آمده است.» ديده جهان«بزرگوار در كتاب 

بـه   ،عالمه عثماني از چندين سال پيش عضويت ديـوان عـالي كشـور پاكسـتان    

ويت مجمـع فقـه اسـالمي (جـده) و     معاونت رياست جامعه دارالعلوم كراچي، عض

  باألخره معاونت رياست آن مجمع را بر عهده دارند.

هـاي متعـدد داراي تأليفـاتي بـوده انـد كـه از آن ميـان         عالمه عثماني در زمينـه 

  توان به آثار زير اشاره كرد: مي

  جلد. 6تكلمه فتح الملهم شرح عربي صحيح مسلم در  -1

  درس ترمذي. -2

3-  ����� � �������� �����.  

  جلد. 3فقهي مقاالت  -4

  ديده. جهان -5

  حكام الذبائح.أ -6
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  جلد. 10ات باصالحي خط -8

  اصالحي مواعظ. -9
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  مختصري از زندگي امام المحدثين

  /امام بخاري 

  

  نام و نسب:

زبـه الجعفـي   نام ايشان ابوعبداهللا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابن مغيره بن برد

. اجداد امام بخاري پيش از بردزبه به بعـد مجوسـي و ايرانـي    )1(البخاري بوده است

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

آمـد و داراي تصـانيفي اسـت.     از محدثين زمان خود به شمار مـي  /پدر امام 

 /د بن زيد و امام مالك ايشان را شاگرد حما» الثقات«عالمه ابن حبان در كتاب 

مالقـات كـرده    /قرار داده و او را از ثقات شمرده اند و نيز با عبداهللا بن مبـارك 

در هنگام وفات وصيت كرد كه تمام اموال متروكـه حـالل و در    /اند. پدر امام 

آنها شائبه و شبهه هيچ نوع حرامي نيست. تمام آنها به طور ميراث بـه امـام بخـاري    

  ز همان اموال پاك تربيت شد.رسيد و امام ا

هـ. ق، بعد از نمـاز جمعـه در شـهر بخـارا      - 194شوال سال  13امام بخاري در 

رمضـان مبـارك    30هـ. ق  256سالگي در سال  62چشم به جهان گشود و در سن 

و  شه به مالقـات معبـود حقيقـي شـتافت    در شب عيد فطر در هنگام عشاء براي همي

مايلي سمرقند ايشـان را بـه    6طر در قريه خرتنگ حدود بعد از نماز ظهر روز عيد ف

ام بخـاري بـوي   خاك سپردند. بعد از وفات امام بخاري تا مدت مديدي از قبـر امـ  

  شد. عطر استشمام مي

را  �اسـالم   عبدالواحد طراولسي، پيغمبـر شيخ  /در شب وفات امام بخاري 

منتظـر شخصـيتي    در خواب ديد كه همراه جمعـي از صـحابه ايسـتاده انـد و گويـا     

منتظـر   �يـا رسـول اهللا    :گويد: من سالم گفته عرض كردم هستند. اين محدث مي


"()�'&چه كسي هستيد؟ فرمودند:  *�+,-
 .� /�0 123�4
. بعد مشخص شد كـه  

  امام بخاري در همان شب وفات كرده اند.

  

                                         
  .478هدي الساري مقدمه فتح الباري صفحه  - )1(
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  شكل و شمائل ظاهري امام بخاري
  داشتند.قامت متوسط و جسم الغري  /امام بخاري 

مقدمه فتح الباري نوشته اند: امام » هدي الساري«در كتاب  /حافظ ابن حجر 

بخاري در كودكي بر اثر بيماري بينايي خويش را از دست دادنـد. مادرشـان بـراي    

 /بينايي ايشان به بارگاه خداونـد متعـال بسـيار زاري و تضـرع نمـود. مـادر امـام        

 ايشـان را در خـواب ديـد.    �هيم خليل اهللا اي بود، شبي ابرا بانوي عابده و زاهده

فرمود: خدا دعاهاي تو را در حـق فرزنـدت پذيرفتـه و بينـايي او را مجـدداً بـه وي       

بخشيده است. وقتي از خواب بيدار شد، چشمان امـام بينـا شـده بـود و بينـايي امـام       

آنقدر قوي بـود كـه بسـياري از تصـانيف خـود را هنگـام شـب در پرتـو نـور مـاه           

  تند.نوش مي

  

  :////زمان تعليم و قوت حافظه امام 

محمد بن حاتم ابـوجعفر وراق يكـي از شـاگردان امـام بخـاري روزي از امـام       

  پرسيد.

  اوائل كار شما چگونه بود و چگونه به فراگيري علوم حديث پرداختيد؟

را حفظ كنم و  �امام فرمود: در آغاز به من الهام شد كه احاديث آن حضرت 

  من در مكتب بودم.

  ابوجعفر در ادامه پرسيد: در آن هنگام چقدر سن داشتيد؟

امام در جواب گفتند: ده سال يا كمتر از ده سـال داشـتم كـه حفـظ حـديث را      

  .)1(آغاز كردم

بغـداد  بـه   /حافظ ابن حجـر در هـدي السـاري نوشـته: در سـفري كـه امـام        

زيـرا امـام در    ؛هم مشورت كردند كه امام را بيازماينـد  داشتند، محدثين آن ديار با

هاي اسالمي مشهور شده بود، به خصوص در بغـداد   حفظ حديث در تمام سرزمين

  رفت. كه مركز علوم حديث در آن روز به شمار مي

                                         
  . 31/  1/ ارشاد الساري،  488هدي الساري، صفحة  - )1(
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خره ده نفر از علماء را تعيين كردند كه هر نفـر ده حـديث را بـا تغييـر مـتن      باآل

تـا ببيننـد امـام     شـوند  ) حديث مي100احاديث و تغيير سند بيان كنند كه مجموعاً (

وارد بغـداد شـدند و علمـاء بـه      /دهند. بعد از اين كه امـام   چه واكنشي نشان مي

كنـيم   مالقات ايشان رفتند، در آن هنگام به امام گفتنـد: مـا احـاديثي را قرائـت مـي     

) حـديث را قرائـت   10شما توجه بفرماييد كه صحيح هستند يـا خيـر؟ اولـين فـرد (    

�5 ( :گفتنـد  مـي  /شـد، امـام    مـي نمود. هر حديثي كـه قرائـت    677 52+�6772+ (

5 «ظ و امام بعد از قرائـت هـر حـديث لفـ    ) حديث را بيان كرد 10خره هر نفر (باآل

�6شناسـم. بعـد از ايـن كـه      كردند كه يعني من اين حديث را نمي را تكرار مي» +2

مـتن  و  نـد قرائت احاديث تمام شد، امام خواندن و تصحيح احاديث را شروع نمود

و حـديث را بـه همـان ترتيـب كـه علمـاء خوانـده بودنـد،          ندو سند را اصالح كرد

تسـليم شـدند و    /كردند. محدثين بغـداد در مقابـل امـام     و اصالح هقرائت نمود

گفته شده، ناچيز است  /اذعان كردند كه واقعاً آنچه كه در رابطه با امام بخاري 

  و امام بخاري بسي باالتر از آن است.

 100فرمايد: تعجب در اين نيست كه امـام مـتن و سـند     مي /ابن حجر حافظ 

حديث را اصالح فرمود، بلكه تعجب در اين است كـه ايـن احاديـث را بـه همـان      

ترتيب كه آن ده نفر خوانده بودند، از اول تا آخر خوانده و اصـالح كردنـد و ايـن    

  آور است. انگيز و حيرت شگفت

  

  

  :////ي زهد، تقوا و سيرت امام بخار

فرمود  امام بخاري در ماه مبارك رمضان همه روزه يك مرتبه قرآن را ختم مي

نمود. غيبـت هـيچ كسـي را     جزء از قرآن مجيد را تالوت مي 10و هرشب در نماز 

فرمود: اميدوارم كه در بـارة غيبـت، خداونـد مـرا محاسـبه نكنـد.        كردند و مي نمي

مغـز بـادام    3يا  2طول روز فقط با فرمود، حتي گاهي در  غذاي خيلي ساده ميل مي

سـال از شـوربا اسـتعمال نكردنـد، و بعضـي       40كرد و به قول بعضـي تـا    قناعت مي

سال صائم الدهر بودنـد، يـك بـار بيمـار شـدند و ايشـان را پـيش         30گويند: تا  مي
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شود كه نان خشك خـورده انـد. امـام فرمـود:      طبيب بردند. طبيب گفت: معلوم مي

ام، هر ماه پانصد درهم درآمـد داشـت كـه آن     ال شوربا نخوردهبله، حدود چهل س

  .)1(كرد را صرف فقراء و طالب حديث مي

  

  :////اساتيد و شيوخ امام بخاري 

حجـاز، شـام، مصـر و بغـداد و از محضـر       مام بخاري از مراكز بزرگي همانند:ا

نفـر   1080اي علم آموختند و تعداد اسـاتيد امـام بخـاري را     شيوخ و فقهاي بلندپايه

  توان افراد زير را نام برد: بيان كرده اند كه از آن جمله مي

  اسحاق بن راهويه. -1

  علي بن مديني. -2

  احمد بن حنبل. -3

  .يحيي بن معين -4

  عبداهللا بن زبير حميدي. -5

  ابوعاصم. -6

  ابوعاصم شيباني. -7

  عبداهللا بن عيسي. -8

 15گشـت. مـردم بخـارا حـدود     امام بخاري بعد از فراغت از علم به بخـارا بـاز   

كيلومتر براي اسـتقبال ايشـان از شـهر خـارج شـدند و اظهـار سـرور و خوشـحالي         

  ريختند. كردند و پول و سكه بر سر ايشان مي مي

  

  :////شاگردان امام بخاري 

علم آموختند. در طول زندگي امام بخـاري، بـيش    /تعداد كثيري از بخاري 

طه صحيح بخاري را شـنيدند و آخـرين راوي   بالواس /از نود هزار نفر از بخاري 

  توان افراد زير را نام برد: فربري است و از شاگردان مشهور ايشان مي

  مسلم بن حجاج قشيري. -1

                                         
  .480هدي الساري، صفحة  - )1(
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  ترمذي. -2

  ابن خزيمه. -3

  ابوزرعه. -4

  احمد بن سلمه. -5

  احمد بن سلمه نيشابوري. -6

  .)1(مجموعاً صد هزار نفر از امام بخاري روايت كرده اند

  

  :////مناقب امام بخاري 

امام بخاري در حفظ و فهم معاني، تيزفهمي، كثرت فقاهت، دقت معاني، زهـد  

و تقوي، علت و طرق احاديث، قوت حافظه، ملكـه اجتهـاد، اسـتنباط مسـايل و بـه      

توان ايشان را به (به  نظير بودند و مي طور كلي در تمام جوانب مربوط به حديث بي

  د.جرأت) امام محدثين نامي

بعد از ايشان افرادي كه كتاب تأليف نموده اند از امام متابعـت كـرده انـد و بـه     

و  تـاد هـزار حـديث بـر سـر زبـان او بـود       قول عالمـه قسـطالني در صـغر سـني، هف    

هـزار حـديث غيـر     صـد خودشان فرموده اند: من يكصد هزار حديث صحيح و دو

از ميـان ششصـد    فرمود: من كتـاب صـحيح بخـاري را    صحيح از حفظ داشتم و مي

  .ام هزار حديث انتخاب كرده

  

  سفرهاي امام بخاري براي فراگيري علم حديث:

براي فراگرفتن علم حديث، سفرهاي متعددي را انجام دادنـد.   /امام بخاري 

همـراه مـادر و بـرادر خودشـان      كـه   به سوي مكه مكرمه بـود،  /اولين سفر امام 

ه مكه مكرمه سفر كردند تا در مراسـم  در سن شانزده سالگي ب» احمد بن اسماعيل«

به شهر و ديـار   /حج شركت كنند و پس از اداي مراسم حج، مادر و برادر امام 

در مكه مكرمه اقامت كردند. در اين زمان محـدثين   /خود برگشتند و خود امام 

  مشهوري كه در مكه مكرمه، خدمت علم حديث بودند عبارت بودند از:

                                         
  .17مرقات، جلد اول، صفحة:  - )1(
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  بن زبير.ابوعبداهللا عبداهللا  -1

  عبداهللا بن يزيد. -2

  ابوالوليد احمد بن محمد ارزقي. -3

  حسان بن حسان بصري. -4

  خالد بن يحيي. -5

  ابوعبدالرحمن مقري. -6

از اين محدثين حديث را فـرا گرفتنـد. بعـد از مكـه مكرمـه بـه سـوي         /امام 

مدينه حركت كردند و از اساتيد و محدثين شهر مدينه كسـب فـيض نمودنـد و در    


"��778«همين وقت اقدام به تأليف كتـاب   * �77��� 9���77�"
» تـاريخ كبيـر  «و » :

  كردند. نمودند و براي تحرير اين كتاب از پرتو و روشنايي نور ماه استفاده مي

بعد از مدينه، راه بصره را در پيش گرفتند. خبر استعداد و صالحيت و  /امام 

 /شده بود. به هرحال، امـام   در دنيا مشهور /قوت حافظه و حفظ حديث امام 

به بصره آمدند؛ همه بزرگان و محدثين جمع شدند تا ايشـان را مالقـات كننـد و از    

شان مستفيد گردند. امام با وجود اين كه خيلـي جـوان بودنـد، همـه      محضر مبارك

  كردند كه با اين جواني چقدر خدا به ايشان توانايي و حافظه داده است. تعجب مي

كه بصره شهري بود كه بقاياي علم صحابه و تابعين در آنجـا قـرار    ناگفته نماند

چهـار مرتبـه بـه     /رفـت. امـام    داشت و يكي از مراكز بزرگ علمي به شمار مي

  بصره سفر كرده اند.

بعد از بصره راه كوفه را در پيش گرفتند و وارد كوفه شدند و بارها به  /امام 

حضر اسـاتيد كسـب فـيض كننـد. مشـهور      بصره و كوفه و بغداد سفر كردند تا از م

<<4 :6 ;فرمودند:  است كه امام مي(? �>># >>@!�� �>>8�A�� � B>>9 ?�0>>C1
D-0.*�<)1(.  

از كوفه به دارالسلطنه بغداد وارد شدند. بغداد مركز حكومت خلفـاي   /امام 

امـام   :هـايي هماننـد   عباسي و مهد علم بود، در اين زمان شـهر بغـداد بـه شخصـيت    

                                         
  .407صفحة:  12سير أعالم النبالء، جلد  - )1(
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بل، شريح بن نعمان، محمد بن عيسـي و محمـد بـن سـابق بـه خـودش       احمد بن حن

  باليد؛ امام از اين بزرگواران كسب فيض فرمودند. مي

خواسـتند از بغـداد برونـد، بـراي      د: وقتي كه امـام مـي  نويس مي» التقييد«صاحب 

خداحافظي خدمت استاد خودشان امام احمد بن حنبل رفتند، امام احمد بـن حنبـل   

شود و مـا   ت شدند و اظهار تأسف كردند كه بخاري از ما جدا ميخيلي ناراح /

  كند. را ترك مي

امام بعد از سفر به سرزمين عراق به سرزمين شام كه يكي ديگر از مراكـز علـم   

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

  شدند.

سفر كردند و از آنجا به بلخ رفتند. امـام بـه   تركمنستان » مرو«ايشان همچنين به 

د، حـديث فـرا   ن ابي الوليد كه حنفي المسلك بوهرات نيز سفر كردند و از احمد ب

  گرفتند و بعد عازم نيشابور شده و از مشايخ آنجا كسب فيض كردند.

  

  :////ابتالي امام 

الـد  امام بخاري وقتي به بخارا آمدند، مردم و حاكم بخارا (كـه در آن وقـت خ  

بن محمد ذهلي بود) استقبال امام آمده بودند. امام بعـد از ايـن كـه بـه شـهر بخـارا       

وارد شدند، در يك مسجد تدريس را شـروع كردنـد و تـا مـدت زيـادي در شـهر       

بخارا مشغول درس حديث بودند، چند نفر از حاسدين بدسرشت؛ از حاكم بخـارا  

خواسـتند كـه از امـام بخـاري     خالد بن احمد ذهلي كه نائب الخليفـه عباسـي بـود،    

بخواهد كه در كاخ بيايد و به فرزندان ايشان صحيح بخاري و تاريخ كبير را درس 

  كه چنين كند. حاكم بخارا از ايشان تقاضا كرد بدهند. لذا

امام بخاري فرمودند: شايسته نيست كه من احاديـث را در خانـه شـما تـدريس     

د و چنين اسـتدالل كردنـد كـه اگـر بـه      كنم. شما فرزندان خود را به مسجد بفرستي

نظر امير اين امر ضـرورت دارد ايشـان نـزد مـن بيايـد. چـون كـه علـم نـزد كسـي           

  رود و بايد به دنبال علم رفت. نمي
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حاكم اين را پذيرفت، اما مشروط به اين كه امام به فرزندان او در تنهـايي و در  

از ايشـان ناراضـي    اين را نپذيرفت و حـاكم  /وقت خصوصي درس بدهند. امام 

  .)1(شد و به آخوندهاي درباري دستور داد تا عليه امام تبليغ سوء و توطئه كنند

شروع به شايعه پراكني نمودند و اتهاماتي بـه امـام وارد    /چنانچه برعليه امام 

فتـوا داده اسـت از نوشـيدن شـير      /كردند كه يكي از آنها اين بود كه مثالً امـام  

شود. سپس امير بخارا بـا مشـورت درباريـانش     ثابت مي حيوانات، حرمت رضاعت

بخاري بايد از شهر بخارا بيرون شود. باألخره زمـين بخـارا    /دستور داد كه امام 

دعـوت كردنـد كـه بـه      /تنگ شـد. مـردم سـمرقند از امـام      /بر امام بخاري 

  سمرقند هجرت كنند.

  ه:از بخارا خارج شدند اينگونه دعا كرد ك /هنگامي كه امام 

;� �E �%'=: F �1 G�0H	 �9 �E��:� �I?6�:�E���I<% 

هاي خودشـان و فرزنـدان و    خدايا آنچه كه اينها به من قصد كرده اند در نفس«

  ).تو اينها را بيرون كن(يعني مرا بيرون كردند » شان نشان بده اهل

چنانچه ديري نگذشت كه مردم بخارا عليه حاكم شـورش كردنـد و از طـرف    

، در تمـام  نـد هريه او را از مسند قدرت عزل كردنـد و بـر االغ سـوار كرد   دولت ظا

. و آن دسـته از  )2(بخارا او را گردانيدند و عزت و آبرو و حيثيتي براي او نگذاشـتند 

مشاوريني نيز كه با وي موافقت كرده بودند هريك به بالئي گرفتار شدند كه مايـة  

  .)3(عبرت خالئق گشتند

بخارا خارج شدند، ماه مبارك رمضان بود. ايشـان وقتـي   از  /زماني كه امام 

به روستاي خرتنگ رسيدند در آنجا بـاخبر شـدند كـه در سـمرقند اخـتالف واقـع       

اينجا نيايد و مخالفـت كـرده انـد. امـام در      /شده است. بعضي گفته اند كه امام 

ف همين قريه توقف كردند تا مـردم اتفـاق رأي كننـد و در ميـان مسـلمانان اخـتال      

                                         
  .494هدي الساري، صفحة  - )1(

  .494هدي الساري، صفحة  - )2(

  مقدمة تيسير القاري. - )3(
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هـا ناراحـت شـدند و از قـادر مطلـق       نشود تا مدتي منتظر ماندند، در يكـي از شـب  

  خواستند كه:

; �E��� J�>>� 4	�K 0	 �= L� 7M>>N 	�8 4>> !� O>>1 P�� Q>>R S>>��
���'9<%1 

اي مـن نمانـده اسـت،    بار الها! زمين بر من تنگ شده است و جايي در زمين بر«

  .)2(»مرا پيش خود فرا بخوان

از دعا فارغ شدند قاصد سمرقند رسـيد و گفـت: تمـام اهـل      /م همين كه اما

شهر اتفاق كرده اند كه شما تشريف بياوريد. امـام قصـد سـفر بـه سـمرقند كردنـد       

خواسـتند بگذارنـد كـه حالـت      يك پا را بر ركاب گذاشته بودند و پاي دوم را مي

ان عـرق  شـ  ايشان را بر زمين گذاشـتند. ديدنـد كـه پيشـاني     ،غشي به وي دست داد

شان تر شده اسـت و پـس از چنـد لحظـه متوجـه شـدند كـه ايـن          كرده و تمام بدن


<��=%آفتاب علم، براي هميشه از آسمان دانش غروب كرد، ' �4 @ :?�4 ?"�6?  

مردم براي اداي نماز عيد رفته بودند، وقتي برگشـتند هنگـام ظهـر نمـاز جنـازه      

  )3(به خاك سپردندخرتنگ  ةدر قريايشان را امام را خواندند و 

  

  :////مذهب امام بخاري 

 /عبــادي معتقدنـد كــه امــام بخــاري   عالمـه تــاج الــدين سـبكي و ابوعاصــم  

مذهب بوده اند. چنانچه عالمه سبكي ايشان را در رديف فقهاي شافعيه ذكر  شافعي
                                         

در اين ماجرا امام بخاري دعاي موت خواستند در حالي كه در حديث براي تقاضاي موت  - )1(

پس چرا امام بخاري تمناي موت  »U 6�#0!: DM"� �T�*«نهي آمده، قال رسول اهللا: 

  كردند؟

فرمايد: به خاطر مصائب و مشكالت دنيوي، دعاوي  ست كه ابن حجر ميجواب: اين ا

موت درست نيست، اما به سبب مصائب اخروي مانند منع از روايت حديث و... درست 

است و در اينجا همين مورد بود و چون امكان ضعف ايمان بود، لذا به همين خاطر 

  فرمودند: غير مفتون.

  .494هدي الساري، صفحة:  - )2(

  .494هدي الساري، صفحة:  - )3(
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مـذهب بودنـد و    كرده اند، اما عالمه ابوالحسن ندوي فرموده اند كه ايشـان حنبلـي  

مـذهب بـوده    حنفـي  /ي حنفيه نيز ادعا كرده ا ند كه امام بخـاري  بعضي از علما

اند (دالئل اين كه از چه مـذهبي زيـاد مسـتفيد گشـته انـد از اسـاتيد برجسـته امـام         

ي، ابوثـور، زعفرانـي و عالمـه حميـدي را در فقـه و      سـ توان عالمه كرابي بخاري مي

 /تـه انـد: امـام بخـاري     . لذا آناني كه اين اساتيد را ديده انـد، گف )حديث نام برد

ــافعي ــان         ش ــه ايش ــد ك ــر معتقدن ــياري ديگ ــه بس ــن ك ــل اي ــتند و دلي ــذهب هس م

شـدند و از ايشـان    مذهبند، ايشان هميشه خدمت احمد بن حنبـل حاضـر مـي    حنبلي

  كردند. كسب فيض مي

عالمه ابن قيم در اعالم الموقعين نوشته اند كه امـام بخـاري، مسـلم، ابـوداود و     

صحاب احمد بن حنبـل بيشـتر او را اتبـاع كـرده انـد. لـذا ايشـان        ديگر بزرگان از ا

فرماينــد كــه ايــن بزرگــان حنبلــي هســتند، همچنــين دليــل بعضــي ديگــر كــه    مــي

را بـا  » الجـامع الصـحيح  «باشند اين است كـه   حنفي مي /فرمايند: امام بخاري  مي

  اند.مشورت اسحق بن راهويه تأليف كرده اند و اسحق بن راهويه حنفي المسلك 

گوينـد:   . بعضـي مـي  )1(بعضي ايشان را مجتهد منتسب الي الشافعي قرار داده اند

باشـند. امـا حـق آن اسـت كـه       ايشان نه مجتهد بودند نه مقلد، بلكه اهل حديث مي

امام بخاري مجتهد مطلق اند و بزرگترين شاهد ايـن ادعـا (كتـاب بخـاري) اسـت.      

. عالمـه نفـيس الـدين    )2(قرار داده اند عالمه ابن تيمه ايشان را جزء مجتهدين مطلق

  سليمان ابراهيم نيز ايشان را مجتهد مطلق قرارا داده اند.

  

  سبب تأليف جامع صحيح:

استاد بـزرگ امـام    ؛اسحاق بن راهويه امير المؤمنين في الحديث گويند: مي -1

اي از احاديـث رسـول    آرزو داشتند كـه اي كـاش شخصـي مجموعـه     /بخاري 

نيـز در همـان مجلـس حضـور      /كرد. امام بخاري  صراً آماده ميرا مخت �اكرم 

  عطا كرد. /داشتند، لذا خداوند اين توفيق را به امام 

                                         

)1( -  � A�84B
�)-�%&��C/"
 @
 �": #��B AD�E5
 F  

)2( - %&'
'/"
 ��5  
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ايسـتاده و بـراي    �امام بخاري در خواب ديدند كه در مقابل پيغبـر اسـالم    -2

 /گذاران تعبير كردنـد كـه امـام     رانند. خواب ها را مي زنند و مگس ايشان باد مي

  كنند. دروغ و افتراء را دور مي �رسول اكرم از كالم 

بخاري طبق اصول عام تأليف نشده، بلكه يك مرتبه در مسـجد الحـرام   صحيح 

تراجم او را آماده ساخت و در نوبت دوم در كنار روضة اطهر، آنها را از همديگر 

جدا ساختند و با استخاره و غسل و وضـوء و اداي دو ركعـت نمـاز وقتـاً فوقتـاً در      

  سال روايات و آثار را نوشتند. 16ت مد

فرمايند كه من در ميان حجراالسود و مقـام ابـراهيم    محمد بن احمد مروزي مي

� ,U:0>>UV �>>1<<� ;فرمايـد:   مـي  �خوابيده بودم كه در خواب ديدم پيغمبر اسالم  �
W��# X�05 6� 738�Y�� Z��# X�05 [�9<    من عرض كردم يـا رسـول اهللا

  ».جامع محمد بن اسماعيل بخاري«فرمودند: ! كتاب شما چيست؟ �

قرائت بخاري براي طلب باران خوب اسـت و در   :فرمايد كه عالمه ابن كثير مي

  باشد. هر منزلي تالوت شود آن خانه از طاعون محفوظ مي

  

  :////نظر اهل علم در مورد امام بخاري 

^ U0>>\� �]>>I;اسماعيل بن اويس بعد از بررسـي احـوال امـام فرمودنـد:      -1
 �1 0"_ �E `�=�� �9 a��O��!L�^U?<% 

گفـت، يعنـي اينهـا را محمـد      كردند در باره آنها مي حديثي را كه امام تأييد مي

  بن اسماعيل از بين احاديث انتخاب كرده اند.

�aN8 _"0 �1 ;فرمايـد:   حافظ رجاء بن رجاء مي -2 bO>>3�� �� a��O�
b�%M�� �� ��c��� aN'#<  :امام بخاري بر علمـاء ماننـد برتـري     برتري«ترجمه

  فرمايند: در جاي ديگر مي». مردان بر زنان است

;Yd �� T�Ue �9 fUe �Ig L� �Eh ��P�<)1(.  

                                         
  .484هدي الساري، صفحة:  - )1(



   

  

    

  
  

 

        ﴾20﴿   درس ختم بخاري

 

  ».رود او آيتي از آيات الهي است كه بر زمين راه مي«

  د:فرماي ر از اساتيد امام بخاري ميمحمد ابن بشا

; �]I:�M=�9V + �� i( �,8<)1(.  

  ».ترين خلق خداوند در زمان ماست ان فقيهايش«

�?�#<<T�>>2=� j�>>A��9 4 :�<<� ;امام زهري به شخصي فرمودند:  �>>Ec� �
� �1 0"_ �c���,'��� ^U0\� F 0!�� �kl# 4,� ,a��O�<% 

 ديـدي  را مـي  /و امـام بخـاري    /چهرة عالمانـه امـام مالـك     تويعني اگر «

  .)2(ابر هستنديافتيد كه در فقه و حديث باهم بر درمي

كنـد و   ر رابطه با امام بخاري نقل مـي ثنا و تجليل علما را د /حافظ ابن حجر 

�� 8 ��L� b�M-"mf  />>n� �>>� �(o>>5 �p�Z�1 4. ;د: فرماي در پايان مي�
L� T0'=� X�q�,�� [M'��� a!�� 6 �.1 r�]8 X�'=<%  

، كاغـذها  جمع كنـي از امام [در بارة او] را تعريف علماي بعد  تو بخواهياگر «

شوند، چرا كه ايـن امـام ماننـد دريـايي اسـت كـه        شوند و نفوس خسته مي تمام مي

  .)3(يعني تعريف امام نهايتي ندارد» ساحلي ندارد

قرار گرفـت   >�A�� s�# 031 <��Z ��:;آري، بدين سبب كتاب بخاري 

  .و خود امام مفتخر به لقب اميرالمؤمنين في الحديث شدند

4 )����� a>>t9 _"<<0 1<<� :�9 ;فرمايند:  بن حنبل كه مي امام احمد c�(
�O�a��< »ه استكردم بخاري شخصيت ديگري پيدا نديار خراسان همانند اما.«  

گويد: امام بخاري به همراه ما به نزد  مي /هاي امام بخاري  سيدريكي از هم

وشت، ن نمي /نوشتيم، ولي امام بخاري  شيوخ بصره تشريف بردند. ما حديث مي

                                         
  سير اعالم النبالء، ترجمه ي امام بخاري. - )1(

  .483هدي الساري، صفحة:  - )2(

  .486هدي الساري، صفحة:  - )3(
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روز امام بخاري گفت: شما مرا خيلي مورد ايذاء قرار  15ما اعتراض كرديم بعد از 

  هاي خود را تصحيح كنيد. داديد. لذا امروز از محفوظات من يادداشت

گويد: ما تا آن وقت يك هزار و پانصد حديث نوشته بوديم و امـام   رفيقش مي

او  ةرفتـيم و از روي حافظـ  همه را از حفظ خواندند. ما در حيرت فـرو   /بخاري 

  كرديم. هاي خود را تصحيح مي نوشته

  :////تأليفات و تصنيفات امام بخاري 

تحرير درآورده اند كـه از ميـان    ةهاي متعددي را به رشت كتاب /امام بخاري 

  توان آثار ذيل را نام برد: آنها مي

  جامع صحيح بخاري: -1

كتب امـام را از اذهـان بـرده     ةبزرگترين تأليف امام، كتاب بخاري است كه بقي

كنند كه امام فقط كتـاب صـحيح بخـاري را تـأليف كـرده       است، و مردم خيال مي

و  �مـور رسـول اهللا   أالجامع المسـند الصـحيح المختصـر مـن     و اسم كامل آن  اند.

  سننه و ايامه.

  آن را الجامع الصحيح المسند عنوان كرده اند. المسند كه بعضي -2

 18التابعين: اين اولين تصنيف امام است كه امـام در سـن    و بةفضائل الصحا -3

  سالگي آن را تصنيف كرده اند.

  تاريخ كبير كه امام آن را در مدينه تنصيف كرده اند. -4

  ادب المفرد. -5

  تاريخ صغير. -6

  تفسير كبير. -7

  مسند كبير. -8

  اسامي صحابه. -9

  المبسوط. -10

11- G
2�"
 GH>ة B
 I�E%#��  

  اب الضعفاء الصغير.كت -12

  .كتاب العلل -13

  ... و  
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  تعداد مرويات كتاب الجامع الصحيح:

د: تعـداد احاديـث ايـن كتـاب بـا      فرمايـ  ابن صـالح در مقدمـه خـود مـي     عالمه

مكررات، هفت هزار و دويست و هفتاد و پنج حديث و بدون مكررات چهار هزار 

را تأييـد   /ابن صالح نظر استاد خودشان عالمه  /حديث هستند. عالمه نووي 

 /نظر عالمه نـووي  » اختصار علوم الحديث«كنند و حافظ ابن كثير در كتاب  مي

  را اختيار كرده است. /و عالمه ابن صالح 

و ديگر بزرگان اين است كه كل مرويات از  /البته برداشت عالمه ابن حجر 

ــه هــزار و هشــتاد و دو نوشــته   ــد. بعضــي  ايــن تعــداد بيشــترند و تعــداد آنهــا را ن ان

گويند: عالمه ابن صالح تعداد احاديث مسـند را ذكـر كـرده انـد و عالمـه ابـن        مي

احاديثي را كه سندشان ذكر شده و آنهايي كه ذكر نشده را نيـز حسـاب    /حجر 

كــرده انــد و بــا حــذف و بــدون در نظــر گــرفتن معلقــات و متابعــات و بــا رعايــت 

  شوند. مكررات هفت هزار و سيصد و نود هفت حديث مي

شان را نيـز در كتـاب بخـاري ذكـر كـرده انـد، هـزار و         تعداد معلقات كه متون

سيصد و چهل و يك حديث هستند و متابعات سيصـد و چهـل و چهـار اسـت كـه      

  شود. مجموع آنها با آنچه كه ابن صالح گفته است نه هزار و هشتاد و دو مي

و هزار و پانصد و فرمايد: روايت مرفوعه بدون تكرار د مي /حافظ ابن حجر 

تعـداد احاديـث را    /سيزده هستند. با اين حال عالمه قسطالني شاگرد ابن حجـر  

 شـاه بعد از حذف مكررات و تعليقات دو هزار و ششصد و دو حـديث گفتـه انـد.    

  شمارش عالمه قسطالني را تأييد كرده اند. /انور شاه كشميري 

است كـه چـون حـافظ گفتـه     با اين حال عالمه شبير احمد عثماني نظرشان اين 

ام كه دو هزار و پانصد و سيزده حديث بعـد از حـذف مكـررات     من خودم شمرده

نيـز   /ماند. لذا اين نظر صحيح است، عالمـه عثمـاني    معلقات و متابعات باقي مي

  كند. اين نظر را تأييد مي

  تمت بالخير (خادم الطالب).

  (ابوعبدالفتاح عبداهللا ريگي).

  ).1380(زاهدان 
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رخاري شريف:دسِ خَتمِ ب  

  

:�� ��� ��� ��� � �� �� ���� �� ��	 
 

�� �� ��>>>>>>�� ���� ���>>>>>>��� �� �! ���>>>>>>�� �"� �#  
��>>>>>>>>> �%&�� ��>>>>>>>>> �� ���>>>>>>>>>�� �'� �' �(  
�� �)>>>>>>>>>>>>>>>�� �*� �+ ���>>>>>>>>>>>>>>>�� �� �, �-  

 �� �.� >> ����  �� �.� >> �� �/ �0>> �" �.�1 ���� ��>>�2�3���  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  هجري (جامعه دارالعلوم كراچي). 1420ح بخاري سنه درس ختم صحي

  به نام محمد اظهر اين عبارت را قرائت كرد: البان علوم نبوتط يكي از

 ��e ��� �U�A�� �� = �� ul%��� vlH��� D*�3�� Z� � 0"\�
��35 �� ��	 Z�1 031 �9: ;D-0.*� f9L�� �1�.�:�: wßß ßßìììì ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ tt tt ÎÎ ÎÎ————≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

xx xxÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$####x  :b�� =L�yz{ |�:�V�U �}�	� u?e [M1 �O�� �, 
0I�~ ��	�: ����1 �03�� X��%,���I� �%,*� �0H9 �%,�� ��,U� f�9 

�m��� �E8 ���,�� �9:� �?�3��% 
  

  سند حديث:

 �A9�#:� �� �A2'! GOt3�� [,5 0"_ 7�'*� ��,�� ��Y�� f�N8
�U��0�� +  B�'� 0"_ 7�'*� f*� ��,8 ��Y�� f�N8 �#0��� �A-0!

��35 �� f�� ��� �� ��Y�� f�N8 �� �� �Q"YA�� /����=: u�9
;��35 �� f�� �%\� ?�"_ 0M}� ��� 

 ��Y�� �� ��35 �� �2'! 0�: 0��� 7�'*� ��Y�� f�N8 �A-0!�
"_ ��Y�� 0M}� ��� �� G0*� 0�: D%! �� [=Ot3�� �%\� ?�

 0��� f9l3��� ��5�=�M�� ���	 0"_ f9l3�� ��Y�� D��� D`�Y��
: 0�� �?0�*� [MC�� 0 � ��Y�� ��1 ���3�� �� �=�U��U �k� 7I�AMA�

�� �=6�9 �� /�Y�� �� ��I0�� i.�� 0"_ ��Y�� f�\� u�9
�� �� ��Y�� ��1 ���3�� �� ��I0�� )U)3��0 � ��!���0 � �1 0�: 

����I0 ��	: ��	 �?�A�� ��I��1� �1 0"_ �I�q�1: ��Y�� �=�(: :
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  سخنراني توسط شيخ االسالم موالنا

  محمد تقي عثماني مدظلهم
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  ار!علماء، طالب و حضار عزيز و بزرگو

بزرگترين انعام و احسان خداوند آن است كه امـروز در دارالعلـوم كراچـي در    

  گردد. طول سال تحصيلي آخرين درس قرائت مي

ت مدارس ديني ما، اين آخرين درس صحيح بخـاري و آخـرين   امطابق با رواي

گـردد،   باشد. امروز كه اين جلسه پرخيـر و بركـت برگـزار مـي     باب از احاديث مي

آن شـكر خداونـد را ادا كنـيم مشـكل اسـت،       ةظي كـه بتـوانيم بـه وسـيل    يافتن الفا

  تكميل رساند. ةخداوندي كه با فضل و كرم خويش اين سال تحصيلي را به مرحل

  

  :////جدائي و فراق حضرت موالنا سبحان محمود 

اغ متأثر از اين اسـت كـه ايـن آخـرين درس حـديث      و از سوي ديگر دل و دم

م) توسط پدر بزگـوارم، مفتـي اعظـم    1976ـ (مطابق ه 1396بخاري شريف از سال 

شـد و بعـد از وفـات     پاكستان موالنا مفتي محمد شفيع (قدس اهللا سره) برگـزار مـي  

هجري مخدوم بزرگ و اسـتاد شـيخ الحـديث موالنـا سـبحان       1396ايشان از سال 

دادند و تا  محمود صاحب (قدس اهللا سره) اين مسووليت را به نحو احسن انجام مي

  كرديم. ) ما و شما از درس ايشان استفاده مي1998هـ (مطابق با  1419ال گذشته س

ايشان نيز امروز حضور ندارند و هم اكنون عدم وجود ايشان از عالم هسـتي بـر   

وجل با فضل و كـرم   شود. اميدوارم خداوند عزّ ما بسيار گران تمام مي روحقلب و 

د و فيوضيات ايشان را هميشگي بگرداند ها قرار ده ترين مقام خويش او را در رفيع

  د. (آمين).و طاعت عنايت فرمايو خداوند به ما توفيق عمل 
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  بزرگترين فاجعه دين:

تر از اين غم و اندوه پـيش   تر و سخت در دنيا تاكنون هيچ غم و اندوهي بزرگ

بـراي صـحابه (رضـوان اهللا تعـالي      �نيامده كه بعد از وفات حضرت رسول اكـرم  

  اجمعين) پيش آمد.عليهم 

صحابه رضي اهللا تعالي عنهم حاضر بودند در مقابل يك نفس كشيدن حضرت 

وجـل   هزاران جان را فدا كنند. ليكن اين از قوانين ال يتغيـر اهللا عـزّ   �رسول اكرم 

اي جـز تسـليم و    است كه هيچ كسي را مجال چون و چرا نيست و هر مـؤمن چـاره  

  ندي ندارد.بودن به قضاوت و تقدير خداو قانع

غم و اندوه يك مورد فطري و طبيعي است، بلكه حق سبحانه و تعالي حكمت 

دانسته است و هيچ مسلماني حق اعتراض بر اين غم و ناراحتي كه تقدير و 

قضاوت خداوندي است را ندارد و بايد در مقابل اين قضاوت سر تسليم پايين 

$﴿ :بياورد و اين است تفسير ‾ΡÎ) ¬! !$ ‾ΡÎ) uρ Ïµ ø‹s9 Î) tβθ ãèÅ_≡u‘﴾.  امروز در اين جلسه پرخير و

بركت علماء و اولياء و صلحاء اجتماع فرموده اند. من از شما شخصاً تقاضا دارم 

كه امروز در اين جلسه براي مغفرت موالنا قدس سره و بلندي درجات و صبر 

  دعاي ويژه بفرماييد. علماي امتجميل براي بازماندگان و توفيق پيروي از 

  

  وش تدريس كتب حديث:ر

در مدارس ديني ما روش تعليم و تدريس كتب حديث به ايـن نحـو اسـت كـه     

نمايـد و   نمايد و استاد پس از شنيدن، تصديق و تأييـد مـي   طلبه عبارت را قرائت مي

بعد از شنيدن و تأييدنمودن معاني و مطالب، مفاهيم و همچنين مسـايل مربوطـه بـه    

  كند. حديث را مفصالً بيان مي

از مـدارس پاكسـتان،    رروشي كه امروزه در مدارس ديني مـا وجـود دارد، غيـ   

شود. اميد است خداونـد ايـن    در هيچ جاي دنيا يافت نمي )1(هندوستان و بنگالدش

  توفيقات را هميشه نصيب ما بگرداند و آن را قايم و دايم نگهدارد.

                                         
  هاي علمية اهل سنت نيز اين روش وجود دارد. (مترجم). وزههم اكنون در ايران، در ح - )1(
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سنن  صحيح بخاري، صحيح مسلم، سنن ترمذي وچهار كتاب مشهور حديث (

خواننـد و ايـن    ابوداود) را طالب از اول تا آخر كتاب در مقابـل اسـتاد نشسـته مـي    

  روش تعليم و تدريس در هيچ جاي ديگر از دنيا رايج نيست.

هـا رواج   برعكس نصاب درسي حـديث را كـه امـروزه در مـدارس و دانشـگاه     

ث داده اند، فقط تعيين چند باب منتخـب اسـت كـه فقـط و فقـط بـه همـان احاديـ        

اي وجـود   كنند و در مورد حفظ اسناد احاديث منتخب هيچ برنامه منتخب اكتفا مي

  گيرد. تي صورت نمين در مورد حفظ روايت هم هيچ جديندارد؛ همچني

  

  خواندن سند حديث قبل از قرائت متن حديث:

بنابراين كه بزرگان مدارس ما اين روش را از دارالعلـوم ديوبنـد تجـويز نمـوده     

كردن آن را داريـم، چنانچـه ايـن حـديث در      مدهللا امروز ما توفيق عملياند كه الح

آخرين باب از صحيح بخاري به رشته تحرير درآمـده اسـت. طلبـه عزيـز، مولـوي      

  .قرائت كردتان  محمد اظهر بن موالنا منظور احمد سلمه اهللا آن را در خدمت

وان تشـريح  قبل از بيان توضيحاتي در مورد حديث مذكور در اين بـاب بـه عنـ   

سخنانم بايد عرض كنم چنان كه ديديد اين طلبه قبل از قرائت متن حديث، ليستي 

طوالني از اسامي بزرگوار را پي در پي خوانـد. بايـد بگـويم ايـن اسـامي مكتـوب       

نيستند، بلكه ايشان ايـن اسـناد معتبـر را خوانـد و بعـد حـديثي را كـه امـام بخـاري          

  روايت كرده اند قرائت كرد.

رائت احاديث در مدارس ديني ما بدين صورت است كـه هنگـام درس   روش ق

�*� 0M%��1�JM9 a>>H<<� ;گويـد   قبل از خواندن عبارت حديث، طلبه مي�� � u�>>9
 ���` ��//// |�M-0>>! ��	y<        و بعـد بـه طـور خالصـه و اختصـار بـه; ��>>	 ��>>1

�M-0!< انـد  د كند، اما هنگام رسيدن به آخرين حديث طلبه مناسـب مـي   اكتفاء مي

هـا را ذكـر نمايـد تـا      همه واسطه �كه به جاي اختصار، از ما گرفته تا رسول اكرم 

ها، اصل حديث كه از نخستين شخص بزرگوار به نقـل از پيـامبر    بعد از بيان واسطه

  روايت شده است، قرائت گردد. �
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  سند حديث از خصوصيات امت محمديه است:

ا اگـر بـا چشـم دل و بصـيرت بنگـريم      آيد، ام ظاهراً اين مسأله عادي به نظر مي

گـردد كـه قرائـت سـند      اي بس بزرگ براي من و شما نمايان مـي  حكمت و فلسفه

  گرداند. احاديث مقام درسي را باالتر مي

مطلب آغازين اين است كه سندي را هم اكنون ايـن طلبـه قرائـت كردنـد، در     

و كليـه   �صـطفي  اين سلسه سند از استاد بزرگوار بنده گرفتـه تـا جنـاب محمـد م    

اسامي اصحاب و بزرگواران كه ذكر شدند، گوياي اين حقيقت است كه هريكـي  

نـام حضـرت رسـول    از احاديث معتبر به ما رسـيده اسـت و ايـن سلسـله اسـامي بـا       

 يابد. سپس به متن حديث رسيديم توسط اين پاك طينتان اسـت  خاتمه مي �اكرم

كنـيم و ايـن سـعادتي اسـت بـس       يكه ما امروزه علم حديث را به راحتي قرائت مـ 

 >�� �<<�! ul>>%��� vl>>H�� �E; �عظيم آن هم فقط نصيب امت محمديـه  
شده است، چرا كه در هيچ جاي ديگري از كره زمين چنين سعادتي نصيب نشـده  

تواند ادعا كنـد و بـا اطمينـان بگويـد كـه سـخنان        است، و هيچ ملت و مذهبي نمي

روشي يقيني به آنها رسـيده اسـت، ايـن ادعـا را نـه       مقتدا و پيامبر آنان با اين چنين

تواننـد   هـا در بـاره انجيـل مـي     هـا و نصـراني   ملت يهود در باره تورات و نه مسيحي

توانند اين ادعـا را ثابـت كننـد، پـس      بكنند. هنگامي كه مدعيان كتب آسماني نمي

 ؛آرونـد توانند در باره سخنان و سنن پيامبران خودشـان حرفـي بـه ميـان      چگونه مي

  باشد. زيرا داليل و اسنادشان غير معتبر مي
  

  باشند: تورات و انجيل قابل اعتماد نمي

امروزه اگر از بزرگترين علماء يهـود بپرسـيم كـه ايـن تـوراتي كـه شـما آن را        

دانيد براي اثبات اين چه دليل و سندي داريد؟ و آيا دليلـي  مي كتاب آسماني خدا 

آنهـا  از جانـب خداونـد اسـت؟     �بـر موسـي    داريد كه اين همان تـورات منـزل  

  ندارند. جواب قانع كننده

، آنها نيـز عبـارت انجيـل كـه بـر      حالت پيروان انجيل نيز به همين صورت است

ي كـه بـه نـام انجيـل     كتـاب نازل شده اسـت را كـامالً تغييـر داده انـد، و      �عيسي 
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آن  مسـيحيان كه  ؛عيسي  موجود است چيزهايي است در مورد احوال زندگي

  كنند كه از منبع الهام جمع شده اند. را جمع نموده و ادعا را مي

هـا هيچگونـه تحريفـي     اما امروزه آنهـا چـه مـدركي دارنـد كـه در ايـن نوشـته       

گـوييم كـه هـيچ     صورت نگرفته و همان مكتوبات قبلـي باشـند، بـه صـراحت مـي     

  مدرك و سندي براي صداقت كتب خويش ندارند.

  

  تند:احاديث قابل اعتماد هس

وجل اين عزت و اعزار را به امت محمديه عطا فرموده است كه  اما خداوند عزّ

توانيم با اطمينان قلـب و صـداقت    را مي �تمامي اقوال و افعال و تقارير نبي كريم 

نسبت دهيم و اگر اعتراض شود كـه شـما از كجـا ايـن همـه بـه        �به آن حضرت 

در جـواب بـا جـرأت و اطمينـان      يقـين داريـد؟   �احاديث منقوله از رسول اكـرم  

معتمـد   راويـان ثقـه و   كامل، تمام سند حديث كه جمعاً ليسـتي از صـحابه كـرام و   

كنيم. چنانچه براي نقل يك حديث اسـناد بسـيار معتبـري را     باشند را تقديم مي مي

در دسترس داريم و به عنوان مثال سند آخرين حـديث را ايـن طلبـه خـدمت شـما      

  ديديد. قرائت نمود و شما هم

  

  روايان حديث محفوظ است: ةنام زندگي

نسب اساتيد از ما گرفته تا ذات مبارك رسول  ةمطلب اين نيست كه تمام سلسل

بدون ترديد محفوظ است، بلكه شما براي نمونه بر روي نـام يكـي از ايـن     �اكرم 

پاك طينتان انگشت بگذاريد و بپرسيد كه او چگونه انساني است و در چـه زمـاني   

 اخـالق و سـيرة  مادر متولد شده و در محضر چه اساتيدي علم حاصـل نمـوده و    از

ايشان چگونـه بـوده اسـت؟ جـواب كـافي و مسـتدلّ موجـود اسـت و حتـي كليـه           

  باشد. نامه هريكي از ايشان (راويان) در كتب معتبر محفوظ مي زندگي

هم اكنون كتاب صحيح بخاري كه در مقابل حضـرات گرامـي گذاشـته شـده     

اي  فرماييـد در هـر صـفحه    صفحه است و همانطور كـه مشـاهده مـي    1128ل مشتم

حديث شريف ذكر شده و براي نقل هر حديث نـام چنـدين تـن از     11تا  10تقريباً 

راويان معتبر بيان شده است، حال شما نام يكي از راويان را انتخاب نماييد. بعـد بـه   
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يـد، و بـه   ين راوي را بيـان فرما وال زندگي ايكي از علماء كرام بگوييد كه مثالً اح

رسانم كه احوال زندگي هـر راوي از والدت تـا وفـات وي در تمـام      استحضار مي

  كتاب رجال مدون و محفوظ است.

شود كه چرا احوال زندگي آنهـا از والدت تـا وفـات     ال مطرح ميوحال اين س

كامالً به رشته تحرير درآمده است؟ جواب اين است كه چون آنها احاديث رسول 

را روايت نمـوده انـد، بايـد مشـخص شـود كـه آيـا بـر روايـت حـديث وي            �اهللا 

اوي تمام مشخصـات يـك ر  علماي جرح و تعديل توان اعتماد كرد يا خير. لذا  مي

تا با توجه و شناخت از شخصيت، امانـت، صـداقت و ديانـت وي    اند را بيان نموده 

  يقين نمود يا خير. ي كه روايت نمود هتوان به حديث مي

  

  زحمات علماي جرح و تعديل:

بر سخنان شنيده شده نيست، بلكه براي تحقيق و  حاالت راويان حديث فقط بنا

بزرگـي را بـراي   علمـاي   –شـأنه   جـلّ  – بررسي احوال هريكي از روايان، خداوند

  از جوانب زندگيشناخت جرح و تعديل احاديث، آنچنان ذكاوتي عطا نموده كه 

  نيز اطالع كافي دارند.حديث راويان 

را من از زبان مبارك پدر عزيزم موالنا  /موالنا انور شاه كشميري  ةاين مقول

ل به حـافظ شـمس الـدين    فرمود: خداوند متعا شنيدم كه مي /مفتي محمد شفيع 

چنان ذكاوت و استعدادي براي شناسايي رجال حديث عنايـت فرمـوده    /ذهبي 

كردنـد و   بود كه اگر چنانچه تمام راويان حديث را در يك ميدان وسيعي جمع مي

توانسـت بـا اشـارة     بردنـد ايشـان مـي    بعد حافظ شمس الدين را بـر بـاالي منبـر مـي    

ايشـان را تـك تـك     ةتمام احوال و مقام و رتبانگشت به طرف هريكي از راويان، 

به ائمه جرح و تعديل مقـام رفيعـي را عنايـت     –جل شأنه  –بيان فرمايند و خداوند 

  فرموده است.

گويند كه ما نيز اهل اجتهاد هستيم چـون كـه    ها بسيار مخفيانه مي امروزه بعضي

وند به گذشتگان ما هم در علم حديث و قرآن همان مرتبه و مقام را داريم كه خدا
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I� �c<<�� �=.<<� ; :عنايت فرموده است، اين گروه مدعي اين مقوله هستند كه
��c�<  نه هركه سر بتراشد قلندري داند«ليكن حقيقت اين است كه.«  

حافظه، علم، تقوي، زحمات، شوق و عشق الهي را كه خداوند بـه آن دسـته از   

ز اين نيست كـه خداونـد آنهـا را    علماء ارزاني داشته، هيچ توجيه و اقراري به غير ا

را  �براي اهداف خاصي به وجود آورده كه آنها بتواننـد سـخنان رسـول گرامـي     

  حفظ نمايند.

  

  داستان يك محدث:

كه يكي از كتب مشـهور اصـول   » يةالكفا«در كتاب  /عالمه خطيب بغدادي 

 نقل فرمـوده كـه مـا بـراي تحقيـق      را جرح و تعديل ةمئا حديث است قول يكي از

رفتيم. (رفتن بـه ايـن نـوع بـود      احوال از راويان حديث به منطقه و روستاي وي مي

كنـد و   شد كه فالن شخص در فالن شـهر زنـدگي مـي    كه هنگامي كه مشخص مي

ــي  ــت م ــر    حــديث رواي ــود و در آن عص ــومتر دور ب ــزاران كيل ــهر ه ــد و آن ش كن

ه آن شـهر  سـاعت بـ   3الـي   2هواپيمايي وجود نداشت كه بـا سـفر هـوايي در طـي     

برســند، بلكــه در آن عصــر مســافرت بــا اســب و شــتر و يــا بــا پــاي پيــاده صــورت 

گرفت و اين سفر تحقيقي به اين علت بود تـا مشـخص گـردد راويـي كـه ايـن        مي

  حديث يا فالن حديث را روايت نموده چه مقام و منزلتي دارد؟).

حـص  رفتـيم و در بـاره احـوال وي تحقيـق و تف     لذا بـه محـل سـكونت وي مـي    

ال ونموديم و حتماً از همسايگان و دوستان و نزديكان وي در مورد احوالش سـ  مي

كرديم كه وي چگونـه شخصـيتي اسـت و ايـن كـه چگونـه نمـاز و روزه را ادا         مي

اي قـرار   كند؟ و در معامالت چگونه است و يا از لحـاظ اخالقـي در چـه مرتبـه     مي

كـرديم   دي تحقيق و جستجو مـي گرفتيم و به ح و كّليه مشخصات او را مي –دارد 

خواهيد در اينجـا دخترتـان را بـه نكـاح      پرسيدند: آيا مي كه گاهي اوقات مردم مي

گفتـيم:   كنيـد؟ مـا در جـواب مـي     كسي درآوريد كه اين همه تحقيق و بررسي مي

اصالً چنين هدفي در كار نيست، هدف از جستجو اين است كـه فالنـي حـديثي را    
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خواهيم بدانيم  ايت نموده اند و ما با اين تحقيقات ميرو �از حضرت رسول اكرم 

  توان بر روايت ايشان اعتماد كرد يا خير؟ كه آيا مي

  

  سماء الرجال:أفن 

به همين صورت علماء جرح و تعديل حـاالت هريكـي از راويـان را جداگانـه     

تحقيق نموده و كتبي در فن شناخت اسماء الرجال جداگانه و مرتب گذاشته شـده  

جلـد وجـود دارد و همچنـين در ايـن      30كه يكي از آن كتـب در ايـن فـن در    اند 

حـاالت آنهـا را درج نمـوده     –كتب به ترتيب حروف الفبا از روي اسـامي راويـان  

توانيد كتاب بخاري شريف يـا يكـي از كتـب صـحاح      براي اطمينان بيشتر مي –اند

آن بر حـديثي انگشـت   سته يا هر كتاب حديثي كه باشد را در نظر بگيريد و بعد از 

بگذاريد و يكي از راويان آن حديث را انتخاب كنيد. كامالً و بدون هـيچ مشـكلي   

توانيد تمام احوال زندگي آن راوي را به ترتيب حـروف الفبـا در كتـب اسـماء      مي

  الرجال مورد بررسي قرار دهيد.

  

  باشد: بدون ذكر سند حديث غير قابل قبول مي

اح سته) و... هنوز منتشر نشده بودند، قانون ايـن  تا زماني كه كتب حديث (صح

نمود بايد سندش را نيز بيان نمايد كه فرضـاً   بود كه اگر شخصي حديثي را بيان مي

ام و فالني از فالني شنيده اسـت، لـذا بايـد قبـل از      اين حديث را من از فالني شنيده

نمـود، بـا ايـن     داد و بعـد حـديث را قرائـت مـي     قرائت حديث اول سند را ارايه مي

شـد و اگـر چنانچـه شخصـي بـدون سـند        حساب حديث وي قابل قبـول واقـع مـي   

  نمود، هيچكس حاضر به شنيدن سخنان وي نبود. حديثي را بيان مي

  

  مقام و حيثيت سند بعد از منتشرشدن كتب حديث:

  و رفيع نصيب فرمايد. (آمين!) وند به محدثين مقام و درجات عاليخدا

كتـب  بـا احالـه بـه    ها درآورده اند. لذا  را به صورت صحيفه آنها كليه  احاديث

به درجه تواتر رسيده انـد، نيـازي بـه حفاظـت و تحقيـق بيشـتر از سـند        كه حديث 

نيست. چون كه فرضاً از طريق تواتر به اثبات رسـيده كـه ايـن كتـاب روايـت امـام       
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عـد از  است. لذا بيان نمودن سند براي احاديث ضروري نيسـت، بلكـه ب   /بخاري 

  بيان كردن هر حديث گفتن رواه البخاري كافي است.

ليكن با وجود اين همه بزرگان ما روشي را ترتيب داده انـد كـه هنگـام قرائـت     

شود، اما بنابر روايت و اجازه حفاظـت نمـودن آن    هر حديث سند طوالني بيان نمي

ان سند ضروري است. چون كه اگر قبل از قرائـت هـر حـديثي سـندي طـوالني بيـ      

هـا   شود. لذا فقط گفتن راوي آن روايات بـدون واسـطه   شود، براي مردم دشوار مي

باشـد، فقـط رواه البخـاري     /زيرا اگر راوي بـالفرض امـام بخـاري     ؛كافي است

گفتن كافي است؛ چون سلسله اسامي از ما تا امام بخاري در تمام سندها در نزد مـا  

ر مـا حـديث را قرائـت نمـود، لـذا      محفوظ است كه امروز اين طلبه عزيز در حضو

  اين تحقيق ظاهري سند بود.

  

  راويان حديث، منارة نور هستند:

اين حديث از اهميت معنوي برخوردار است و آن اين كه بندگان نيكي را كـه  

انتخـاب فرمـوده، ايـن از     �خداوند متعال براي حفاظـت سـخنان رسـول  خـويش    

 –ين سعادت به زوربـاز و نيسـت   نصيبي آن بزرگواران است. و (ا سعادت و خوش

اين سعادت را خداوند فقط بـه كسـاني عنايـت فرمـوده      .تا نبخشد خداي بخشنده)

هركاري ساخته انـد؛ و بـه   ؛ زيرا هركسي را بكه آنها را براي اين فن انتخاب فرمود

فرمايد. لذا هريكي از آنان تاج  هركسي كه خداوند بخواهد اين سعادت را عطا مي

اسـت. و دعـا    و خداوند در ذات و شخصيت آنها بركاتي را نهفتـه  ،شندبا سر ما مي

قبـول درگـاه خـويش     خداوند تالش آنان و سعي و كوشش مـا را مـورد   مي كنيم

  د.هقرار د

  

  مَثلي زيبا براي راويان حديث:

كتر عبدالحي (قدس اهللا سره) در اين باره مثـالي زيبـا بيـان    اشيخ بنده حضرت د

كنيد كه توسـط   اند: شما در مسير راه چوب برق را مشاهده مي نموده اند و فرموده

گـردد نـورش از    رسـد. حـال ايـن المـپ كـه روشـن مـي        آن به منازل ما بـرق مـي  

رسد و سلسله ايـن   كجاست؟ اين نور از چندين تير برق است كه نهايتاً به المپ مي
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هـا از   مپگردند و منبع اصلي نور ال برق وصل مي ةخانب برق به موتورچندين چو

ها فشار دادن كليد كافي است كـه در   نمودن المپ موتور خانه است و براي روشن

اين صورت جريـان الكتريسـته در المـپ توسـط تيرهـاي بـرق از موتـور خانـه بـه          

كند. همچنين از مـا گرفتـه تـا ذات     شود و نور توليد مي هاي ارتباطي داخل مي سيم

باشـد كـه    امي سند به اين ترتيب ميتمام سلسله اس �مبارك حضرت رسول اكرم 

ها همان تيرهاي برق هستند كه ما را به منبع اصلي يعني به موتور خانـه بـرق    واسطه

D77=گوييـد (  رسانند. يعني هنگامي كه شما مي ) مي�(رسول اكرم  �KL/$  گويـا (

الـذهب) يعنـي ايـن زنجيـر      سلسـلة كليد برق را زديد و در نتيجه شما توسط اين (

مسـتقيم بـه موتـور خانـه      �هاي معزز) به راه راست در علوم نبـوي   واسطهطاليي (

بخشـد.   گرديد، لذا آن علم به ما نور مـي  متصل مي �ذات مبارك حضرت رسول 

الذهب داخل گرديـد رابطـه خـودش را بـا      سلسلةبدين ترتيب هر شخصي كه در 

مـت خـويش را   ديگر راويان برقرار نموده است، اميدوارم خداوند هرگاه باران رح

 سلسـلة بارانـد، بنـده حقيـر را كـه در ايـن       بر بندگان نيكش (راويان حـديث) مـي  

  اي از آن باران رحمت نصيب گرداند. ام قطره الذهب همراه شده

الذهب نعمت و سعادتي اسـت بـس عظـيم. امـروزه      سلسلةهمراه شدن در اين 

ن ظـاهر بسـته   كنيم. ليكن وقتـي چشـما   من و شما احساس اين نعمت عظمي را نمي

گردند و در بارگاه خداوندي حاضر شويم آن وقت خواهيم دانست كه وابسـتگي  

  الذهب چه فايده عظيمي را دربر دارد. سلسلةو تعلق به اين 

  

  انسان در روز قيامت با چه كساني همراه خواهد بود:

حديث ثابـت اسـت و آن ايـن     فرمودند از اين سخناني را كه ايراد مي /شيخ 

من هيچ عمل زيادي ذخيره ندارم ليكن  �اي عرض كرد يا رسول اهللا  ي كه صحاب

فرمودنـد: سـرانجام    �خدا و رسولش محبـت دارم؛ حضـرت رسـول اكـرم     با من 

باشـد كـه بـا آنهـا محبـت دارد و اگـر چنانچـه شـما بـا خـدا و            انسان با افرادي مـي 

  (انشاء اهللا).رسولش محبت كنيد، سرانجام شما نيز به همراه آنها خواهيد بود، 
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فرمودند: هيچ روزي ما تا اين حد خوشـحال نبـوديم بـه قـدري كـه       �صحابه 

 �امروز بعـد از شـنيدن ايـن سـخن خوشـحال شـديم كـه حضـرت رسـول اكـرم           

>� «فرمودند:  �!�: �� �9 �B �9 �b ����*��«.  

الذهب با آنـان   سلسلةبه هرحال، هنگامي كه با محبت نمودن و اظهار عقيده با 

<<�B « :رقرار نموديم، مطابق اين حديث كه اين وعده را فرمـوده كـه  پيوند ب �9 �b ��>>��*��
 �< �!�: ��  خداوند لطف و كرمش را شـامل افـرادي كنـد كـه بـا      –ان شاء اهللا  - »�9

ايـن طلبـه    بندند. اين بحث مختصر پيرامون سندي بود كـه  الذهب پيمان ميسلسلة 

  مود.عزيز خدمت شما قرائت ن

  

  صحيح بخاريمقام و منزلت 
جماع در باره كتاب محدثيني هستند كه تمام اُمت باالاز گروه  /امام بخاري 

تـرين كتـاب بعـد از كـالم اهللا مجيـد، كتـاب صـحيح         فرمايند كه صـحيح  ايشان مي

جهت نگفته انـد، بلكـه علمـاي جـرح و تعـديل       بخاري است و اين اتفاق نظر را بي

د از مراجعه زياد ريكي از احاديث و بعپس از تحقيق و جستجوي فراوان در باره ه

به اين نتيجه دست يافته اند كه بدون شك كليـه مـذاهب بـر ايـن      به جرح و تعديل

نظر متفق اند كه كتاب صحيح بخاري در مقـام اصـح الكتـب بعـد كتـاب اهللا قـرار       

  گرفته است.

هزار حديث، احاديثي را برگزيده اند كه همـه آن   هفتاز اين  /امام بخاري 

  در صحيح بخاري به رشته تحرير درآمده اند.اند كه حاديث منتخب ا

  

  اهتمام ويژه به نوشتن احاديث:

، بعد از آن دو ركعت ادا فرمود امام بزرگوار قبل از تحرير هر حديثي غسل مي

. هدف از استخاره اين بود كه از خداوند طلـب مشـورت   نمود و استخاره مي كرده

ا زحمـت و تـالش خـويش و طبـق معلومـات خـودم       نمود كـه: بـار الهـا! مـن بـ      مي

ام. لذا حديث را به گمان خودم صـحيح دريـافتم و آيـا ايـن      ترديد تحقيق نموده بي

حديث را بـه رشـته تحريـر درآورم يـا خيـر؟ اگـر چنانچـه بعـد از مشـورت الهـي           
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فرمود، آن حـديث   شد و خداوند انشراح صدر عنايت مي اطمينان خاطر حاصل مي

  نوشتند. ميرا در كتاب 

  

  ظرافت در تراجم ابواب:

از يك طرف احتياط و خداترسـي وجـود داشـت و از طرفـي ديگـر كتـاب را       

تـراجم  «عنـاويني را تعيـين نمودنـد كـه بـه آنهـا        طوري ترتيب دادند كه بـراي آن 

شود و حيثيت علم جداگانه را دارند كه در حدود يك هزار سـال   گفته مي» ابواب

زنند و تاكنون هيچ كسي  درياي گوهرآگين آن غوطه مي ماء تاكنون در اعماقلع

  مدعي نيست كه توانسته تمام مرواريدهاي آن را كشف كند.

  

  علت آوردن كتاب التوحيد در آخر:

چنانچه اين آخرين باب و حديث كتاب صحيح بخاري است، در ايـن جـا نيـز    

 /بخـاري  روش عجيبي را اختيار نموده اند و آن ايـن كـه امـام     /امام بخاري 

  شان را با كتاب التوحيد به پايان رسانيده اند. كتاب

 »=T�>>�M��1 �O>>�L� O>>J?«چنانچه كتاب را با باب (بدء الوحي) و بـا حـديث   

ون ئدند، و بعد از آن كتاب االيمان و بعد كتاب العلـم و بعـد در تمـام شـ    نموآغاز 

اب التوحيـد را در  شان را بيان فرموده اند و كتـ  زندگي هرچه حديث هستند، ابواب

بود كـه آنجـا كـه كتـاب االيمـان را ذكـر        پايان ذكر نمودند. ظاهراً بايد اينطور مي

تـرين و   چرا كـه توحيـد بـزرگ    ؛شد دند همانجا نيز بايد كتاب التوحيد ذكر ميكر

ترين درجه ايمان و اساساً اولين شرط ايمان است، لذا توحيد بـا ايمـان كـامالً     عالي

  خاصي دارد. پيوسته و ارتباط

ابتدا كتاب االيمان و بعد ابواب مختلفه ديگر را و در پايـان   /اما امام بخاري 

 /شود كه دليل امام بخـاري   ال مطرح ميوكتاب التوحيد را آوردند. حال اين س

ال را دريافتـه  وبراي اين كار چيست؟ شارحين احاديث با قياس خود جواب اين س

  باشد؟ چه ميها  اند كه هدف امام از اين روش

بـه ايـن خـاطر     نمـود  گويند: اين كه ابتدا كتاب االيمان را آغـاز  گروهي مي -أ

نمايد الزامي است. يعني بايد دانسـت   است كه مسلّماً اموري كه ايمان را اقتضاء مي
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ه اند كه ايمان به چه چيزي دكرمقتضيات ايمان را بيان  /بعد از ذكر ايمان، امام 

ماينـد. يعنـي چـه    ن مقتضاي سلبي ايمان را بيـان مـي   لتوحيددر كتاب او ، الزم است

 انهـ گمركننـده اسـت تـا نظـر      اي باطل و گمراه عقايدي اشتباه و خطا، و چه عقيده

  كه عقائد باطله دارند رد و ابطال گردد.

ايـن اسـت كـه     /فرماينـد: هـدف امـام بخـاري      باز گروهي از علماء مي -ب

اختتـام   حيـد گردد و بـا تو  ناب از ايمان آغاز مياسالم فقط توحيد است. لذا اسالم 

  پذيرد. مي

فرمايند: اين روش مصداق اين حـديث حضـرت رسـول     گروهي ديگر مي -ج

�6 ��«فرمايند:  گيرد كه مي قرار مي �اكرم  �>>�� 6 �>>9l# �>>(e ��>># �>>9: 
fM�� a(?«)1(  هركسي كه آخرين كـالم وي كلمـه طيبـه (توحيـد) باشـد،      «يعني

�6 ;و از آنجايي كه عبـارت توحيـد كلمـه طيبـه     ». گردد هشت ميداخل ب �>>�� 6
باشد. كتاب التوحيد را از نظر ترتيبـي در آخـر ذكـر فرمودنـد تـا آخـرين        مي >��

�6 ��;كالم، الفاظ  ���شـوند، و مصـداق حـديث شـريف حضـرت رسـول        >6 

باشـد. قضـاوت    گردد. به هرحال، رأي محدثين در اين رابطه مختلف مـي  �اكرم 

چه موردي را مد نظر خويش داشته  /امر با خداوند كريم است كه امام صاحب 

  اند.

  

  علت ختم نمودن كتاب التوحيد در اين باب:

آن را در اينجا به پايان رسانيد كه –چرا قبل از اختتام كتاب با الفاظ توحيد 

ßß ﴿ :باب قوله تعالي ßßìììì ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ tt tt ÎÎ ÎÎ————≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### xx xxÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$####﴾.  

 نمودبر رهنمودهاي خداوند متعال قائم  در جواب بايد گفت: اين باب را بنا

با  /دهيم، و هدف امام بخاري  كه ما ترازوي عدل را در روز قيامت قرار مي

                                         
  ابوداود، كتاب الجنائز باب في التلقين. - )1(
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وزن اعمال «گويند كه  معتزله است كه مي ةنمودن اين باب، رد بر عقيد قائم

  ».حقيقت ندارد

  

  ب التوحيد در آخر:سرّ آوردن كتا

مهمترين سرّي كه در اختتام كتاب التوحيد بر وزن اعمال بوده است اين كه 

خاتمه زندگي پرمشقت انسان بر روز اعمال است، ليكن اين زندگي در ابتدا از 

�=��O�6� OJ «شان را با  كتاب /گردد. بنابراين، امام بخاري  نيت آغاز مي
T��JM��1«  از آن انسان در طول زندگي خويش اعمال مختلفي  و بعد ،مودندنآغاز

آيد و بعد از مردن زندگي برزخ  دهد تا هنگامي كه موت به سراغش مي انجام مي

گردد و بعد از عالم برزخ براي حساب و كتاب به محضر خداوند حاضر  آغاز مي

شوند و بعد از وزن اعمال جزا و سزا به  شود و در آنجاست كه اعمال وزن مي مي

  گردند. شكل جنت و جهنم آشكار مي

اش  فرمايد كه نتيجه لذا خداوند متعال قبل از جزا و سزا، اعمال را وزن مي

باشد. پس كامالً هويد است كه خاتمه زندگي پرمشقت انسان  تعيين جزا و سزا مي

 /باشد كه امام بخاري  بر وزن اعمال گذاشته شده است و بنابر همين استنباط مي

باب (وزن اعمال) آغاز نمودند و بدين  ،شان را با كتاب التوحيد باختتام كتا

ßß ﴿صورت باب را آغاز فرمودند كه:  ßßìììì ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ tt tt ÎÎ ÎÎ————≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### xx xxÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$####﴾.  

  

  خداوند چه احتياجي به گذاشتن ترازو دارد؟

به  شود كه خداوند متعال چه احتياجي در اينجا اين سوال در ذهن مطرح مي

�� ;و  >��� ���C>;گذاشتن ترازو براي وزن اعمال دارد. چون كه خداوند �
��0H�� T�]1< داند هر  است و از عمل و نيت هركسي باخبر است و او مي

دهد. و مقتضاي شأن خداوند آن است كه در  شخصي چه عملي انجام داده و مي

چرا كه خداوند  هاي او كسي حقّ چون و چرا ندارد، مورد هيچ يك از داوري

  عادل مطلق هستند.
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پذيرد كه  بدون ترديد هركسي كه خداوند را قبول دارد، اين را نيز حقيقتاً مي

گيرد و تمام امور وي بر عدالت  از جانب خداوند هيچ نوع ظلمي صورت نمي

tΒ$!﴿فرمايد:  استوار هستند، چرا كه مي uρ O$ tΡ r& 5Ο≈‾=sà Î/ Ï‰‹Î7yè ù=Ïj9 ∩⊄∪﴾  :29(ق(.  

تواند  ذا خداوند متعال بدون گذاشتن ترازو و بدون وزن اعمال هم كامالً ميل

بر بهشتي يا جهنمي بودن شخصي حكم فرمايد و احدي حق ندارد كه بر اين 

حكم الهي اعتراضي كند، چون كه نزد هيچ كسي چنان حجتي موجود نيست كه 

ادر مطلق، عالم زيرا خداوند ق ؛توسط آن بتواند حكم و تقدير الهي را رد كند

  . لذا هيچ كسي را مجال چون و چرا نيست.استمطلق و عادل مطلق 

  

  انصاف خداوندي:

اراده الهي از قائم نمودن ترازو براي وزن اعمال اين است كه به مخلوق اين 

كنم تا وقتي كه در  درس را بياموزد كه من هيچ وقت براي سزاي كسي حكم نمي

را فراهم نمايم؛ و در روز قيامت سزاي هر  روي وي براي اعمالش دليلي جلو

  شود: انساني تعيين شده و به وي گفته مي

﴿ù& t� ø% $# y7t6≈tGÏ. 4’ s∀ x. y7Å¡ ø� uΖÎ/ tΠ öθ u‹ø9 $# y7ø‹n=tã $Y7ŠÅ¡ ym ∩⊇⊆∪﴾ ):در آن ; )14 اسراء

شود، كتاب (اعمال) خود را بخوان (سعادتي يا شقاوت خويش  روز بدو گفته مي

كه خودت امروز حسابگر خويشتن باشي (چه مسائل روشن  را بدان) كافي است

  .>است و نيازي به شاهد و حسابرس ديگري نيست)

شود كه وي مرتكب اشتباهات و گناهاني  بنابراين، براي هر شخصي اثبات مي

پذيرد كه نه فقط عدل  شده است و هدف از وزن اعمال بدين خاطر صورت مي

ايد در مقابل طرف، علناً انجام گيرد تا كامالً قائم شده، بلكه حكم عدل و انصاف ب

مشخص گردد كه انصاف رعايت شده و كسي مجال اعتراض نداشته باشد. به 

فرمايند: قاضي اجازه ندارد با علم خود حكم را صادر نمايد  همين علت علماء مي

  تا وقتي كه جلوي روي وي دليلي نباشد.

  

  شود؟ اعمال غير مجسم چگونه وزن مي
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� ; :ذكر فرمودند كه /امام بخاري  قبالً��:�V�U �}�	� u?e 7M1 �O�< 
بنابر  /شوند. اين قول را امام بخاري  يعني تمام اقوال و اعمال بني آدم وزن مي

پرستان ذكر فرمود، چرا كه آنها معتقدند كه اعمال جسم نيستند كه بتوان  رد عقل

ض هستند و اشوند و اعمال اَعر زيرا فقط اجسام وزن كرده مي ؛آنها را وزن نمود

  توان آنها را با ترازو وزن كرد؟ چگونه مي

نمودن اعمال  شوند و امكان وزن ها وزن مي نامه بعضي فقط معتقدند كه اعمال

شوند، بلكه هر شخص عمل  نيست. گروهي ديگر معتقدند كه نامه اعمال وزن نمي

همان مقدار وزنش زياد  شود و هر انساني كه عملش خوب باشند به كننده وزن مي

  شود. شود و هر انساني كه اعمالش خوب نباشد وزن او كم مي مي

  

  خداوند بر وزن اعمال قدرت كافي دارد:

د كه استنباط تمام اين نظريات اشتباه كن با اين الفاظ اشاره مي /امام بخاري 

ن نيست باشند، چرا كه نيازي نيست كه نامه اعمال وزن شود و حتي نيازي به اي مي

كه انسان وزن شود. چون حقيقت آن است كه همانطور كه قرآن فرمود كه 

شوند. در اينجا  شوند) بايد كامالً معتقد بود كه اعمال وزن مي (اعمال وزن مي

فائده و فضولي است،  ال در مورد چگونگي وزن اعمال بيوگردد كه س واضح مي

ه در اجسام صالحيت وزن را چرا كه خداوند متعال قادر مطلق است؛ همانگونه ك

  تواند آن صالحيت را در اَعراض نيز بگذارد. گذاشته است، مي

توان وزن  گرمي و سردي را ميو دانشمندان اين عصر معتقدند كه  فالسفه

وقتي كه فالسفه قادر به وزن سردي و  ونمود و انعكاس صدا نيز قابل وزن است. 

است اگر ارادة وزن اعمال را داشته گرمي و صدا هستند بس ذاتي كه قادر مطلق 

  ال نيست.وباشد هيچ جاي تعجب و س

  

  عقل ما ناقص است:

قابل وزنند فضولي و  –كه اعراض هستند   –ال كه چگونه اعمال وبنابراين، س

، ديگر اين كه عقول محدود ما اين مسأله را درك به نظر مي رسدفايده  بي

  ه است؟كند كه وزن اعمال به چه صورت و چگون نمي
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دهد، ذات خودش بهتر  چرا كه چيزي را كه قادر مطلق در آن وقت انجام مي

داند كه كيفيت و تفصيالت آن چگونه است و نيازي به تحقيق براي تفصيل  مي

بيشتر آن نيست؛ چون ما در اين دنياي فاني كوچك سرگردانيم و حقيقت يقيني 

آوردن به همان  و فقط ايمان ،يمتوانيم درياب مين عالم باال را با اين عقول ناقص

اي كه نازل شده الزم است، چرا كه برگزيدن اين روش  الفاظ قرآن به هر طريقه

  .)1(به صالح ماست

  

  هاي جنت ماوراء عقلند: نعمت

...  انار، خرما وميوه هاي از قبيل به طور مثال در قرآن مجيد آمده كه در جنت 

هايي هستند. حقيقت اين است كه  ميوهطور وجود دارد حاال (واهللا اعلم) كه چ

هاي جّنت از نظر طعم، هيچ  بدون شك نام آنها انار، خرما، و... است، اما ميوه

 �هاي جّنت رسول اكرم هاي دنيايي ندارند؛ چون كه در باره نعمت شباهتي با ميوه

  فرمايند: مي

»�1 <	 �� ��( 6� 43"� ��: 6� T:� D� 6«.  

جنتند، نه چشمي آنها را تاكنون ديده و نه گوشي حقيقت هايي كه در  نعمت

  آنها را شنيده و نه چيزي از واقعيات آنجا در قلب كسي خطور كرده است.

نمودن در اين موارد اشتباه است و يا اين كه بينديشيم كه  لذا دخالت و بحث

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

موردند و فقط خداوند دانا و عالم است  االت بيويند؟ چرا كه همه اين سنما مي

  فرمايد. شوند و حتماً هم وزن مي كه اعمال چگونه وزن مي

  

  تصورنمودن وزن اعمال:

نمودن وزن اعمال است، چنانچه اگر ما فقط همين يك  در اينجا هدف بيان

� «را كه  /گفته امام بخاري ��: �}�	� u?e 7M1 �O��V�U«  را بر سر

                                         
نمودن زياد در مورد علوم غير محققه، انسان را به كباير و شرك مبتال  عالوه بر اين سوال - )1(

  سازد. (مترجم) مي
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شوند، بدون ترديد از  صفحه خويش بنويسيم كه اعمال و اقوال بني آدم وزن مي

ورزيم.  ها اجتناب مي اين دنيا و از تمام كارهاي گناه و از ارتكاب جرايم و بدي

دهد علتش اين است چون ما در فكر وزن  امروزه كه در دنيا اينقدر جرايم رخ مي

  مل نسبت به اين حقيقت نداريم.اعمال نيستيم و اعتقاد كا

نصيحت فرمودند كه در اين فكر باشيد كه اين اعمال  ما را /لذا امام بخاري 

شوند، به همين خاطر مواظب باشيد هر عملي كه قبالً در اين كتاب بيان  وزن مي

  شوند. شده يكي يكي وزن كرده مي

  

  د:شو گردد وزن كرده مي بان خارج ميهر كالمي كه از ز

»�	��V�U �}« شوند، بلكه هرچه از زبان تلفظ  نه تنها فقط اعمال وزن مي

گردد. بنابر همين مناسبت در اين باب ذكر اين حديث  گردد نيز وزن مي

»�� �)�� �*� �+ ����� �� �, �- �� �%&�� �� �� ����� �'� �' �( �� �� ���� ���� ������ �� �! ����� �"� را  »#�

كنند. لذا از اين طريق مشخص  ميزان را سنگين مي آورده اند كه اين دو كلمه

است  �شوند، و حديث ديگري از رسول اكرم  گردد كه كلمات نيز وزن مي مي

سازد و هيچگونه  فرمايد: گاهي اوقات انسان الفاظي را از زبانش خارج مي كه مي

  پروايي نسبت به كالمش ندارد كه چه چيزي گفته است.

گـردد. لـيكن گـاهي     يك كلمـه مسـتوجب جهـنم مـي     بنابراين، به وسيلة همان

كنـد و هـيچ پروايـي نسـبت بـه       هايي را خارج مـي  اوقات انسان از زبان خود حرف

كالمش ندارد كه چه چيزي گفته ليكن به خاطر همـان يـك كلمـه خداونـد او را     

  .)1(گرداند مستحق جنت مي

ا كه بسيار ، چرمالفاظ خارج شده از زبان را كنترل نمايي سعي ورزيملذا 

كردن  فرمايند كه قبل از صحبت اهميت دارد؛ به همين خاطر بزرگان مي

هايتان را وزن كنيد. در اين رابطه سخن معروفي به اردو وجود دارد كه  حرف

                                         
  صحيح بخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان. - ) 1(
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كردن فكر كنيد كه آيا  هنگام صحبت 1تولو پهر بولو) گويد: (پهلي بات كو مي

شود يا  رف در آخرت وزن مياين حرف قابل گفتن است يا خير؟ و اين كه آن ح

  شود؟ نه؟ و آيا در آن موقع سرانجام و عاقبت من چگونه مي

  

  شوند: اعمال شمرده نمي

شوند،  هدف از اين جمله اشاره به اين است كه در روز قيامت اعمال وزن مي

ولي شمردني نيستند و كيفيت اعمال معتبرند كه چقدر در عملش خلوص داشته، 

ري اعمال غير معتبرند؛ چنانكه خداوند در قرآن مجيد ولي شكل و صورت ظاه

öö﴿فرمايد:  مي ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uuθθθθ èè èè==== öö öö7777 uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 •• ••ƒƒƒƒ rr rr&&&& ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& WW WWξξξξ yy yyϑϑϑϑ tt ttãããã﴾ )تا آزمايش بكند شما را « .)2: ملك

  .»در اين كه كدام يك از شما نيكوكارتر است

jl «در اين آيه مباركه لفظ  �" �� ���t اي است  را استعمال نفرمود. لذا اشاره »��#�

  شود يا خير؟ اين كه هر عملي باشد بنگريد كه آيا آن وزن كرده ميبه 

  

  گردد: يكردن يافت م چگونه در اعمال خاصيت وزن

شود،  شود كه در اعمال چگونه خاصيت وزن پيدا مي ال پيدا ميواكنون اين س

خواهيد روش پيدانمودن وزن  فرمايند: اگر مي با زبان حال مي /امام بخاري 

�=T��M��1 �O�L� O« :بيد، حديث اول اين كتاب مرا بخوانيد كهاعمال را دريا« 

  باشد. يعني دار و مدار تمام اعمال بر نيت استوار مي

بحث اين كه اگر عملي را خالص براي رضاي خداوند نيت نماييد، به  ةخالص

شود و اگر به اختصار بگوييم  اين نيت در عمل شما خاصيت وزن پيدا مي ةوسيل

  آيد: عرض شود كه از انجام دو كار خاصيت وزن اعمال پديد ميبايد 

  اخالص. -1

  اتباع سنت. -2

                                         
المثل مشهوري به همين مفهوم در زبان فارسي وجود دارد كه: صدبار بينديش يك بار بينداز.  ضرب -  1

  مصحح
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اين هردو شرط براي به وجودآمدن وزن در اعمال ضروري و الزمند، به 

گردند، اگرچه آن  طوري كه با عدم يكي از اين دو شرط اعمال قابل وزن نمي

  عمل خالي از دو شرط به نظر بزرگ آيد.

  

  شود: ي وزن كم مياز رياكار

اگر شخصي به ظاهر خيلي متواضع و با خشوع و خضوع نمازهاي طويلي را ادا 

، نماز اين باشددادن خود ن نمايد و قرائت را طول دهد، اما هدف وي غير از نشان

ارزش است و قابل وزن نيست. و حتي موجب  نمازگزار نزد خداوند متعال بي

�J «فرمايند:  مي �ت رسول اكرم گردد، چنانچه حضر ارتكاب كباير مي �� � �9
m��Ug ��1 �r�: 0,�«» .دادن به مردم نماز  هركسي كه به خاطر ريا و براي نشان

  ».بخواند، به تحقيق براي خدا شريك قايل شده است

كند. ليكن هدفش رضاي اهللا نيست، بلكه  يا مثالً هزاران نوع مال خرج مي

را بدهند. لذا اين عمل به خاطر سوء نيتي كه » سخي«خواهد مردم به او لقب  مي

گردد. ليكن اگر فقط يك ريالي را خاص براي رضاي خدا  داشته، قابل وزن نمي

وجل براي همين يك  خرج نمايد، چون نيتش خوب و نيكو بوده، خداوند عزّ

  گرداند. اش را كه طالب رضامندي او بوده داراي وزن عظيمي مي ريال بنده

  

  شود: وزن زياد مي از اتباع سنت

كند، اتباع سنت است. يعني اگر مطابق  مسألة مهمي كه وزن اعمال را بيشتر مي

شوند و اگر  اعمال قابل وزن مي مفرموده اند، عمل كني �روشي كه رسول اكرم 

  گردند. اعمال قابل وزن نمي انتخاب نموديمغير از آن طريق راه ديگري را 

اگر در آنها اخالص هم باشد و  انجام دهدتي كه چند اعمال بدعچنانچه هر 

هاي  د چون آن عمل مطابق گفتهي رضاي خداوند متعال برپا گردخالص برا

گيرد و در باره چنين  نبوده، به آن عمل وزني تعلق نمي �گرانقدر رسول اكرم 

  فرمايد: عملي قرآن مجيد مي



   

  

    

  
  

 

        ﴾46﴿   درس ختم بخاري

 

﴿ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ãã ããΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) çç ççΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ øø øø———— uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ داريم براي اينگونه  پس برپا نمي« ﴾∪∪∪∪∋∋∋∋⊂⊂⊂⊂

  .»اعمال در روز قيامت هيچ وزني را

  

  بودن طريقه ضروريست: صحيح

د عملي گردد هرگاه به وي امروزه اگر چنانچه شخصي از طريق غلطي وار

نيت ما  :دهد اين عمل شما صحيح نيست، فوري جواب مي !شود كه برادرگفته 

�=O«صحيح است و در حديث وارد است كه T��M��1 �O�L� «. علم  مردم بي

گوييم  نمايند. ما مي محل استعمال مي بينند و حديث را بي فقط ظاهر حديث را مي

نيت كافي نيست. حقيقت اين است كه هر عملي كه  كه به خاطر بسپاريد كه تنها

نباشد، بدعت است هر چقدر نيات شما  �مطابق دستورات حضرت رسول اكرم 

ب العالمين هم باشد هيچگونه وزني براي آن عمل در قيامت خالص براي رضاي ر

  گيرد. صورت نمي

كند، اما  بالفرض اين مثال همان شخصي است كه نيت مسافرت به الهور را مي

شود. بله نيت او كامالً صحيح، اما سواريي  قطار يا ماشين مسير كويته سوار ميبه 

به بركت نيتش، اين سواري او را به  برد. لذا را كه اختيار كرده او را به كويته مي

رساند. به همين صورت اگر شما نيت دخول به جنت را  مقصدش (الهور) نمي

كنيد. لذا به بركت اين نيت هرگز به  داريد، اما اشتباهاً مسير جهنم را اختيار مي

  گرديد. جنت داخل نمي

 سيدو شرط اسابراي اين كه اعمال ما قابل وزن گردند به : لذا تبصره

 ،اتباع سنت و ديگري اخالص اند؛ با عدم يكي از اين دو ييك ضرورت دارند:

  رود. از بين مي عمل قابليت وزن

  

  توضيح لفظ قسط:

��,%���:  �03�� X	�� 0I�~ ;: دفرماي مي / در ادامه) امام بخاريبعد (
f�9����1<.  اين است كه براي تصديق و تثبيت تفهيم  /عادت امام بخاري

لفظي مناسب از قرآن را انتخاب نموده و لفظ مورد نظر را توضيح و تشريح الفاظ، 
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θçΡ#)﴿ :، چنانچه مطابق با لفظ قسط، لفظ مناسب در قرآن مجيددهد مي Î—uρ 

Ä¨$ sÜó¡ É) ø9 $$Î/ ËΛÉ) tFó¡ßϑ ø9 و توضيحش را اينطور بيان نموده اند  كردهرا انتخاب  ﴾#$


"�/N ��"6��:2كه:  O�PQ�"
سطاس به زبان رومي به معني عدل . يعني: لفظ ق

شود كه لفظ قسط  و اين هم گفته مي >��0H9 �%,�� ��,U �*,%�;است. 

  مصدر مقسط است.

انگيز است كه لفظ قسط ثالثي مجرد است و  در اينجا اين كالم بسيار تعجب

گيرد. امام  مقسط ثالثي مزيد است. لذا چطور لفظ مقسط مصدر قسط قرار مي

د كه اين لفظ از اضداد است، يعني داراي دو معني فرماي مياشاره  /بخاري 

است و هردو معنا با يكديگر متضادند كه در يك معنا انصاف و در معناي دوم 

نماييم  گردد. ليكن هنگامي كه اين لفظ را از باب افعال فرض مي ظلم استعمال مي

  كننده است. در اين صورت معنايش انصاف

سط استعمال گردد، در اين صورت معنايش سطَ يقليكن وقتي كه در مجرد َق

شود. لذا اين لفظ در ميان دو معني مشترك است. ليكن هنگام  كننده مي ظلم

گردد و گاهي اوقات برعكس  ها فرق ايجاد مي نمودن، اكثر در ميان باب استعمال

به به معني انصاف و از باب افعال  اين كه در بابي ديگر از مجرد ،شود استعمال مي

  شود. معني ظلم استعمال مي

  

  

  :ثقفي حجاج بن يوسف ةواقع

، علماء حفاظ از امراي مشهور در تاريخ اسالمي است 1ثقفيحجاج بن يوسف 

را كه در ميان تابعين  /و قراء زيادي را شهيد ساخت. وي سعيد بن جبير 

                                         
از  و برخي يك امير ظالم بود قابل ياد آوري است كه اگر چه حجاج بن يوسف ثقفي - 1

خوبيهاي هم دارد، از آنجمله: سرزمين هاي  در مقابل علماي خوبي را به قتل رساند اما

هاي از افريقا و اندلس زير سرپرستي و  له هند، سرزمين سند و قسمتزيادي از جم

، اين را از باب عدل و انصاف ذكر كرديم و اال ظلم هاي مستقيم او فتح شده اند كوشش

   . مصحح.ايشان معروف است
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در  من چيست؟ ةاحضار نمود و گفت: رأي شما در بار استاي  شخصيت بلندپايه

پرسد  مي /ين موقع شخصيتي ظالم مانند حجاج از انساني متواضع همانند جبير ا

حقيقت را بگويد  /جبير سعيد بن اگر  كه رأي شما در باره من چيست؟

است و شك حكم حجاج قابل اجر و بي ندارد،به سر بريدن دادن  اي جز تن چاره

سنديده اگر چنانچه سعيد خالف تصور ذهن خويش چيزي بگويد اين عمل پ

  نيست.

عالوه از حق چيزي ديگر را نپسنديد و آن را بر  /بن جبيراين بود كه سعيد 

� :كه جيح داد و جواب دادغير حقيقت ترN!��"
 R-��"
 S4 گرچه معني ،

گردد، اما ذكر نمودن لفظ (العادل)  كننده استعمال مي كننده يا انصاف (قاسط) ظلم

كند كه در اينجا مراد از قاسط (عادل)  ن ميبعد از لفظ (القاسط) معنايش را تعيي

است، چنانچه مردم بعد از شنيدن حرف وي حيران و متعجب شدند كه ايشان در 

برد، اما از آنجايي كه حجاج  حق حجاج جمله مدح و ستايش و تعريف به كار مي

اديب بسيار ماهري در لغت عرب بود، وقتي ديد كه مردم اين جواب را تعريف 

دانيد كه او چه گفت، او گفت (تو ظالم و كافر)  د، گفت: شما نميپندارن مي

معنايش ظالم است و با لفظ  هستي، چرا كه اگر قاسط مجرد ترجمه گردد، عموماً

ßß﴿به اين آيه قرآني اشاره نموده كه عادل،  ßß ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪﴾)1(.  

است، لذا نتيجه اين  آوردهشرك لفظ عادل را اهللا در اين آيه براي كفر و 

شود كه اين شخص مرا جمعاً ظالم و كافر گفت. در اين موقع سعيد بن جبير  مي

فرمايد، اما القاسط فهو  در ادامه مي /از الفاظ فايده گرفتند. امام بخاري  /

  شود. الجائر. يعني عموماً از لفظ (قاسط) معني ظالم گرفته مي

$$$$﴿ :در قرآن مجيد فرموده است كه چنانچه خداوند ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ääÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ss ss3333 ss ssùùùù 

zz zzΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yyffff ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ YY YY7777 ss ssÜÜÜÜ yy yymmmm ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪﴾
ن كه ستمگر و بيدادگر هستند هيزم و اما آنا«.  )15(جن:   

  .»دوزخ هستند

                                         
  .1سورة انعام، آية  - )1(
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  علت آوردن روايت احمد بن اشكاب در پايان:

��M-0! �1 0 � :در آخر حديث بيان فرمودند كه /بعد از آن امام بخاري 
��	 Z�A��:  f��V W: �� ��,3,�� �1 v�O� �� a�N8 �1 0"_ �M-0!

 v�U�I W: ������  7 M�� ��	 :��	����: » �� �� ���� ���� ������ �� �! ����� �"� �#
 �� �.� �� �� �)�� �*� �+ ����� �� �, �- �� �%&�� �� �� ����� �'� �' �(��  �� �.� �� �/ �0 �" �.�1 ���� 

���دو جاي ديگر در صحيح بخاري  /مين حديث را امام صاحب ه .»���2�3

  بيان فرموده اند، البته آنجا از اساتيد ديگر روايت كرده اند:

اين حديث را در (كتاب الدعوات) از سند استاد خود زهير بن حـرب ذكـر    -1

  نموده اند.

  بن سعيد) ذكر نموده اند. ةقتيبيمان) از سند استاد خود (در (كتاب اإل -2

و در اينجا از سند استاد خود احمد بـن اشـكاب روايـت كـرده انـد. شـارح        -3

كه نسبت به بقيـه آشـنايي بيشـتري بـا      /كتاب صحيح بخاري (حافظ ابن حجر) 

ايـن   /در حقيقت امـام بخـاري    :فرمايد د ميدار /مزاج و طبيعت امام بخاري 

آن كه قـبالً دو   حديث را آخرين بار از روايت (احمد بن اشكاب) شنيده اند. حال

  را از اساتيد ديگر شنيده اند.حديث بار همين 

در پايان، همان روايت را آوردند كـه در آخـرين مرتبـه از احمـد بـن اشـكاب       

بن قعقاع و ابوزرعـه،   ةشنيده بودند. البته سه راوي بعد يعني محمد بن فضيل، عمار

اسـت كـه در    و فقـط حـديث از آنهـا مـروي     ند،در چند سند اين روايت موجود ا

  اصطالح محدثين، اين حديث غريب است.

  

  سه صفت در دو كلمه:

اين دو كلمه نـزد خـداي    :فرموده اند �د كه رسول اكرم فرماي مي �ابوهريره 

ه بر زبان سبكند، اما در ميزان عمل خيلي سـنگينند و  اگر چرحمان محبوب هستند 
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� �� �1« :دباش فاظ آن دو كلمه بدين صورت ميال�. >>� �� ��. >>� /0>>".
  گانه اين دو كلمه را بيان فرمودند كه: كه در اين حديث صفات سه »���23�

� ;به جـاي   اين دو كلمه به نزد خدا محبوبند، -1�>>� � !��� �< » ��>>� � !
�را استعمال نموده، لذا اين اشاره به آن است كه چـون ايـن دو كلمـه     »� �����

هر شخصي كـه قـدر ايـن كلمـات را بدانـد و       در نزد خداي رحمان محبوبند، پس

آنهـا را بخوانـد حتمــاً آن شـخص مـورد صــفت رحمـان كـه رحمــت اسـت قــرار        

  گردد. گيرد، يعني رحمت خداوند شاملش مي مي

آنهـا بـا    تكـرار هنگام انسان مسلمان تلفظ اين كلمات بر زبان بسيار سبكند،  -2

ند و در مجـالس راحـت   شـو  شود. به آساني حفـظ مـي   هيچ نوع مشقت مواجه نمي

  توان آنها را ياد كرد. مي

�« و فرمــود: -3�)>>�*� + ��>>�شــان خيلــي  در ميــزان عمــل وزن. يعنــي »-,�

توان ديد، بلكه بـا رفـتن بـه آنجـا      شود. وزن ميزان عمل را در اينجا نمي سنگين مي

  گردد. وزنش مشخص و معلوم مي


	توان گفت كه در  به همين خاطر نمي �77 =�����L=
H77�     چـه تعارضـي وجـود

دانــد كلمــات بــدين قرارنــد  دارد و وزن آن كلمــات چيســت؟ خداونــد بهتــر مــي

»��23�� �� ��. � /0".1� �� ��. �«.  

ذات خداوند و تمام صفات وي بدون عيب هستند، فقط با زبان گفتن كـه ذات  

ر و عيب است يك حرفيست معمولي. اما بهتر آن است كه بنـده بـا فكـ    خداوند بي

پـاكي   بـه  فهم و تدبر اين كلمات را بر زبـان جـاري سـازد و از اعمـاق قلـب خـود      

خداوند يقين و اطمينان داشته باشد و هدفش از اقرار اين اعتقاد اين باشد كـه تمـام   

نقص و عيبند و همچنين هرگونه امر و حكـم   صفات ذات او تبارك و تعالي نيز بي

  عيب هستند. شريعت او نيز بي

بودن او (تعالي) ايمان دارد، الزمة ايمـان ايـن اسـت     عيب  سي كه بر بيلذا هرك

عيب بداند و به آنها ايمان داشته  كه تمام احكام شريعت را يكي پس از ديگري بي

عيب بدانـد و بـر آن قـانع و راضـي      باشد و كامالً عمل نمايد و هر حكم الهي را بي
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بالقضـاء و همچنـين پايبنـدي و     باشد. لذا در كلمـات سـبحان اهللا و بحمـده، رضـاء    

  عمل به شريعت و سنت نيز داخل هستند.

  

  معناي سبحان اهللا العظيم:

اين عبارت (سبحان اهللا العظيم) جمله دوم حديث است كه به ايـن معنـي اسـت    

كتر اكنم كه صاحب عظمت و بزرگي است. شيخ بنده د كه تسبيح ذاتي را بيان مي

مت اول اين جمله كـه الفـاظ سـبحان اهللا و    در قس :دفرمو مي /عبدالحي صاحب 

چرا كه ذات او (تعـالي)   ؛بحمده آمده اشاره دارد به طرف صفت جمال خداوندي

عيب است و جامع تمام محامد است. لذا ذاتـي، صـالحيت تعريـف را دارد كـه      بي

حقيقتاً در وي جمال وجود داشته باشد. لذا اين جمله اشاره دارد به جمال خداونـد  

دوم بيـانگر عظمـت و جـالل خداونـدي اسـت؛ لـذ اگرچـه در جملـة اول          و جملة

بيانگر جمال باري تعالي است جمله دوم بيانگر جالل و عظمت باري تعالي اسـت،  

آيـد، چـرا    شك محبت او در دل پديد مي هنگامي كه تصور جمال اهللا را بكنيد بي

ميـل و   ويمحبوب قرار گيرد و دل بـه طـرف    كه خاصيت جمال در اين است كه

زنـد و جـالل نيـز مسـتلزم ايـن اسـت كـه         رغبت داشته باشد. لذا محبت ريشـه مـي  

آيد و چـون هـم خـوف و هـم محبـت يكجـا جمـع         سرانجام خوف وي در دل مي

  آيد. شوند، در نتيجه خشيت الهي در دل مي

  

  خشيت چيست؟

به خاطر داشته باشيد كه خشيت تنها به معني ترس و خوفي نيست كـه از مـار و   

، بلكــه خشــيت بــه آن تــرس و خــوفي مهــا و دزدان داريــ عقــرب و شــير و درنــده

شود. لذا چنانچه بـا اهللا تعـالي محبـت كامـل داشـته       گويند كه از محبت پيدا مي مي

ترس و خـوف از پـدر    و اما آيد، در دل ما پديد مياو تعالي خشيت نخست  يم،باش

  گردد. ميو شيخ و استاد به خاطر محبت با آنها در دل ايجاد 

چنانچه بعضي اوقات پدر نه از پسر عصباني شده و نه او را تنبيه كرده است، اما 

لـرزد؛ علـت ايـن تـرس      گـذرد، پاهـايش مـي    چرا وقتي كه پسـر از كنـار پـدر مـي    

  چيست؟



   

  

    

  
  

 

        ﴾52﴿   درس ختم بخاري

 

در نتيجـه   ، و همـين طـور  آيد جواب اين است: اين ترس از محبت به وجود مي

تـوان   لذا اجتماع محبت و خوف را مـي  آيد. محبت با خداوند خشيت او در دل مي

خشيت ناميد و تشريح حديث با اين توجيهات اين است كه از گفـتن سـبحان اهللا و   

آيد و با گفـتن سـبحان اهللا العظـيم خـوف از      ميبوجود بحمده محبت الهي در دل 

آيـد و حاصـل    گردد. با وجود اين دو شرط خشيت الهي در دل مـي  خدا ايجاد مي

  پيدا شود. �اخالق اين است كه در دل خشيت اهللا تمام اعمال و 

﴿﴿﴿﴿$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))  yy yy´́́́ øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† ©© ©©!!!! $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã (( ((σσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ nn nn==== ãã ããèèèè øø øø9999 $$ از ميان بندگان خدا، تنها « .)28(فاطر:   ﴾﴾﴾﴾####$$

  ».ترسند دانشمندان از او مي

به اين علت اين حديث را در آخر ذكر فرمود كه خالصه  /امام بخاري 

  فرمايد: مي /ه موالنا رومي اهللا است، چنانچ خشيةتمام علوم 

ــم دان  ــان علـ ــيت اهللا را نشـ   خشـ

  آيت يخشي اهللا در قـرآن بخـوان  
  

از عاليم بارز علم، وجود (خشيت) در دل است. اگر در دل خشيت پيدا شود 

وجود خشيت الهي نيامد، پس دل پس بدانيم كه علم واقعي حاصل شده و اگر در 

  .استش عدم علم حقيقي است، بلكه فقط الفاظ و نقو

علم را حاصل  ةخواهيد نتيج فرمايد: اگر مي مي /به همين خاطر امام بخاري 

الهي را با به كثرت ورد  خشيةاهللا را بياوريد و  خشيةنماييد، در وجود خويش 

1."0/ � .�� �� ���23�«نمودن اين ذكر � �� �ل توان حاص مي »� .�

  نمود.
  

  خواندن اين كلمات در صبح و شام:

مرتبه سبحان اهللا و بحمده را  100يث آمده كه هر شخصي هنگام صبح در حد

كند، گرچه گناهان وي به  ورد نمايد، خداوند تا شام تمام گناهان وي را معاف مي

مرتبه اين ذكر را ورد كند  100باشند و اگر هنگام شام  بيابانهاي  اندازة سنگريزه

ضايل مخصوص اين حديث شوند. اين همه ف تا صبح همة گناهان وي معاف مي

  است.
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  خالصه:

گردد كه اگر بر اين دو شرط عمل  جلسه امروزي ما در دو جمله خالصه مي

  كنيم اين مجلس ما مفيد ثابت شده است.

شوند و دو شرط  حرف اول اين كه هميشه در فكر باشيم كه اعمال وزن مي -1

  شوند: اساسي موجب سنگيني اعمال مي

  (أ) اتباع سنت.

  ص.(ب) اخال

تا خداونـد متعـال ايـن     مان ببريمامروز اين صحبت را با فكر و تدبر همراه خود

دو شرط اساسي را در وجـود مـا بيـاورد، تـا كـه در آخـرت اعمـال مـا قابـل وزن          

  گردند.

احاديث فضايل بيشماري بيان  درحرف دوم اين كه براي اين دو جمله،  -2

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

  .م...، اين جمالت را ورد زبان كني

خـود   تخشي آند كه خدا به وسيلة شخصي اين اذكار را به اين نيت بخواناگر 

ــاورد شرا در دلــ ــه   ،بي ــه وســيلة آن ذكــر او را ب ــد متعــال هــم ب ان شــاء اهللا خداون

خـود را بـه او    ذات ةيخشـ سازد؛ يعنـي   رساند و هدفش را تكميل مي مقصدش مي

  كند. هديه مي

  خداوند به من و شما توفيق كلية خيرها را عنايت بفرمايد (آمين).

  

D*�3�� Z� � 0"\� �: �=��? �(e� 
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  برگزاري امتحانات ثلث اول طالب اهل سنت به پايان رسيد.

ين گرامي قبول بفرمايد، حن خدمت را از مؤلف، مترجم و مصحخداوند اي

  (آمين).
 


