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 اهداء 

دانشجوي ممتاز دانشگاه » انوار دهواري«به پدر و مادر علي الخصوص برادر بزرگوارم 
شيخ «بليغ نمودند و به استاد ارجمندم  سعيام   كه در تربيت علمي و ديني ‡يوسف

كه عشق به (امام بخاري) را در وجودم زنده نمود و  »ابوعماد، حسين علي حسين

را به من تعليم داد، تا در زندگي سرمشق و الگوي خويش قرار  »اجلامع الصحيح«احاديث 

 دهم. (مترجم)



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه استاد حاج مصطفي اربابي.

 /رشي در زندگاني امام بخارينگ
و بوسيله كتب  ‡پيامبراني  يكي از الطاف خداوند بر بندگانش، اين بوده كه بوسيله

 تفكر و انديشيدن و تحقق را براي مردم فراهم نموده است. ي  آسماني، زمينه
تحرك و شور و شوق ارزاني ي  اس�م ملتهاي مختلف را بر انگيخت و به آنان انگيزه

بزرگترين شخصيتهاي  ،ه طوري كه در مدت زماني كوتاه از ميان مردم عاديفرمود. ب
ي مردم ها محقق و دانشمند، برانگيخته شد كه ت�ش و كوشش بيدريغ آنان، در ميان توده

 در طي ساليان متمادي پايدار و ماندگار باقي مانده و پايدار خواهد ماند. 
ي، كه با طلوع خورشيد رسالت هاي مختلف علم ت�ش و كوشش مسلمانان در بخش

هاي اول و دوم و سوم هجري به ثمر نشست،  آغاز شد، در طي قرن صحضرت محمد
از خود آثار  .هاي مختلف تفسير، حديث، فقه، ك�م و  و محققان اس�مي در بخش

زت را براي بشريت همواره گرانبهايي را به يادگار گذاشتند، و بدينسان راه تعالي و ع
 ساختند.
ي علمي ها ، يكي از بزرگترين شخصيت/رت امام محمد بن اسماعيل بخاريحض

مقام علمي واليي دست تاريخ جهان است، كه در پرتو اس�م و قرآن و سنت به چنان 
 يافته است.

اجتماعي و علمي بدون ترديد او يكي از معجزات اس�م است، كه در صحنه زندگي 
 پديدار گرده است.

م بخاري كه توسط برادر ارجمند آقاي محمد صديق دهواري كتاب زندگي نامه اما
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ترجمه گرديده، خوانندگان را با شيوه زندگاني اين انسان بزرگ و الگوي نيك آشنا 
ي  زمينه .دانم يادآوري نمايم تا انشاءاهللا مي خواهد كرد. اما نكاتي را در اين مقدمه لزم

ما نكات مورد تذكر بشرح ا، قرار گرددي پر افتخار بر ارتباط نسل جوان حاضر با گذشته
 ذيل است:

امام بخاري در دوران كودكي پدرش را از دست داد و يتيم شد، گويا ارتباط  -1
 برقرار بوده است.  صعميقي بين زندگاني او و پيغمبر اس�م حضرت محمد

اين نكته اين پيام را در پي دارد، كه در ميان يتيمان و طبقات نيازمند جامعه، 
 تعدادهاي بسيار بزرگي وجود دارد كه مسئولين امور نبايد از آن غافل بمانند. بلكهاس
بايد هر چه بيشتر در جهت شكوفايي اين استعدادها و شناسايي آنها اقدام جدي  مي

صورت گيرد و خود يتيمان و نيازمندان را در برابر حوادث خود را به بازند و از طي 
 مدارج كمال باز مانند.

ر امام بخاري يك مادر نمونه است زيرا او در جهت تربيت فرزند يتيم خود را ماد -2
مادرش براي رشد امام بخاري ي  هاي عاشقانه از هيچ كوششي دريغ نورزيد، و بلكه ت�ش

را  بايد اين نكته مي شود. پس مادران مي سنگ زير بناي شخصيت اين انسان بزرگ شمرده
 همواره مورد توجه قرار دهند.

هاي بسياري  امام براي كسب علم و فضيلت ع�وه بر مسافرتهاي طاقت فرسا، رنج -3
آن گرفت جان  شود مزد نمي را تحمل كرد پس بايد دانست كه: (نامبرده رنج گنج ميسر

 .برادر كه كار كرد)
دقت و هوشياري از صفات بارز امام بخاري بوده است، به طوري كه دقت ظريف  -4

كمال او را فراهم ساخته ي  دقيق او به امور بوده است كه زمينهو دور نگري و توجه 
 شوند.  مي هاي كم دقت در زندگي كمتر موفق است، و بديهي است كه انسان

يكي از اركان مهم موفقيت اين رادمرد  صايمان عميق به خدا و قرآن و پيغمبر -5
يداري اس�مي ايمان كار بي  ميدان علم و تحقيق بوده است، و بجا است كه در سرلوحه
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 عميق ذكر شود.
امام بخاري ع�وه بر پركاري و ت�ش براي كسب علم و فضيلت، در ميدان عمل  -6

و تقوا و پرهيزگاري نيز نمونه و الگو بوده است، بطوري كه ارتباط محكم او با خدا هرگز 
گرفت و  مي از ياد خدا غافل نبود و قبل از هر تحقيقي وضوءاي  شد و لحظه نمي قطع

 .آورد و  مي نماز بجاي
يكي از خصوصيات امام بخاري نرفتن به دربار حكام و شاهان بوده است، اگر چه  -7

 آزار و اذيت نيز قرار گرفته است.مهري قرار گرفته و حتي مورد  بي به اين خاطر مورد
ترك شبهات و موارد مشكوك از جمله صفات آشكار امام بخاري است زيرا او از  -8

ان صدها هزار حديث جمع آوري شده فقط هفت هزار و اندي را به رشته تحرير در مي
 ك به شبهات.آورده است آن هم بخاطر تر

اعتنايي به ماديات و توجه به كار و ت�ش علمي و تحقيقي، او را از بدگويي  بي -9
 ديگران بازداشته به طوري كه هرگز از كسي به بدي ياد نكرده است. 

را به اش  و بخشش و مردانگي سر آمد روزگار بود، بطوري كه جامهدر بذل  -10
 دتي در منزل محبوس مانده است.فقيري بخشيده، و بخاطر نداشتن جامه م

 شده و همواره از آن احساس ح�وت و لذت نمي از قرآن و ت�وت قرآن سير -11
 شده است. مي نموده و بهترين اوقات او با قرآن سپري مي

ت و بلند نظري و وسعت ديد سرآمد بود، به طوري كه مقابل در سماح -12
شد كه گويا هرگز به او بدي  مي كردند چنان ظاهر مي مخالفانش كه بر عليه او توطئه

 داد. مي نكرده اند و بدي را با نيكي پاسخ
شد، و بلكه  نمي برد، و از مناجات خسته مي همواره در مناجات با خداي به سر -13

 يافت. مي به آرامش و آسايش دستبدين وسيله 
انسان كامل و مسلمان در پايداري و تحقق، و كار و ي  خ�صه آنكه او نمونه -14

 بود. .با مردم، فهم و دقت و ت�ش، ايمان و دانش اندوزي، تقوا، ارتباط 
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خدايش رحمت فرمايد كه راه تحقيق و ت�ش را براي آيندگان باز كرد، و امت را از 
از فضيلت را براي اي  بهره مند ساخت. و روزانه صحاديث، پيغمبر كريمفيض قدسي ا

 عهد خود با خدا و رسول وفا نمود.انسانيت باز كرد، و به 
از ايمان عميق، فهم دقيق و اتصال وثيق بود، كه هرگز امت بدون اي  به راستي او نمونه

انب امت به او پاداش تواند سيادت و عزت گذشته را بدست آورد. خداوند از ج نمي آنها
 خير ارزاني فرمايد و ما را از اجر او محروم نفرمايد. 

 
 نعم النصري مولی وـنه نعم الإ

 مصطفي اربابي 
 ق ه 1412رجب  24تربت جام 



 
 

 مقدمه مترجم

مرسلني حممد ـرشف األنبيا و الأالسالم علی مني و الصاله و-احلمد هللا رب العال

 صحبه. وعلی آله و

 ما بعد:أ
هاي مشهور حديث بسيار زيادي اعم از صحيح، جامع، مسند، مستدرك و  ابكت

ين آنها به صحاح سته مشهور هستند. ما در اينجا به تر مستخرج وجود دارد كه صحيح
 پردازيم.  مي طور اختصار به معرفي مصنفين آنان

 » امام بخاري« -1
باشد.  مي /اري، فارسيامام ائمه و شيخ حفاظ امت، ابوعبداهللا محمد بن اسماعيل بخ

هجري متولد شد. براي طلب حديث سفرهاي متعدد و طولني در  194در بخارا در سال 

را در حرم  »اجلامع الصحيح«سرزمينهاي مختلف اس�مي انجام داد. پيش نويس كتاب 

شانزده سال طول كشيد. در روستاي  »صحيحش«شريف آغاز نموده و تاليف كتاب 
هجري دار فاني را وداع گفت. از مهمترين  256قند در سال خرتنگ در نزديكي سمر

 اثر امام حافظ بن جحر عسق�ني را نام برد.  »فتح الباری«توان  مي شروح اين كتاب

 » امام مسلم« -2
 204امام بزرگوار ابوالحسن مسلم بن حجاج قشيري نيشابوري در نيشابور در سال 

 ني را وداع گفت. هجري در آنجا دار فا 261متولد و در سال 
 احاديث صحيح را بر خ�ف امام بخاري بدون استنباط بر حسب اسناد در يك جا ذكر

 توان نام برد.  مي كند از شيوخش امام بخاري را مي
 
 



 /نامه امام بخاري زندگي   10

 

 » امام ابوداود« -3
متولد و در  202در سال  /امام فقيه ابوداود سليمان بن األسعث األزدي سجستاني

 را وداع گفت.  در بصره دار فاني 275سال 
 » امام ترمذي« -4

در ترمذي متولد و در  209در سال  /امام حافظ ابوعيسي محمد بن عيسي ترمذي
 ديده از جهان فرو بست.  279همان جا در سال 

در سنن ترمذي از مذاهب و وجوه استدلل آنان و انواع حديث «فرمايد:  مي ابن أثير
 . از شيوخش امام بخاري و ابوداود»صحيح، حسن و غريب مشخص و بيان شده است

 باشند.  مي
 » امام نسايي« -5

 215در نساء نيشابور در سال  /امام حافظ ابو عبدالرحمن احمد بن شعيب النسايي
هجري پس از اينكه در دمشق مورد ابت�ء قرار  303هجري ديده به جهان گشود در سال 

سال ديده از جهان فرو بست. از و آنجا در همان ». مرا به مكه ببريد«گرفت فرمود: 
كند كه  مي باشد. امام ذهبي در سير اع�م و النب� از او نقل مي شيوخش ابوداود و ترمذي

موقعي كه به دمشق رفتم به علت تبليغات سوء امويان، مردم از امام علي كرم «فرمودند: 
خصائص «تم كتاب كردند و از او روي گردان بودند، تصميم گرف مي اهللا وجهه به بدي ياد

 ». را تصنيف كنم اميد داشتم خداوند آنان را هدايت كند» ‡امام علي
تخريج و  /احاديث اين كتاب توسط محدث بزرگ، شهيد مظلوم دكتر احمد سياد

 تحقيق شده است. 
 » امام ابن ماجه« -6

ل امام حافظ ابو عبداهللا محمد بن يزيد بن ماجه، مولف السنن، تفسير و تاريخ در سا
، مصر و حجاز متولد شد. او براي طلب حديث به عراق، بصره، كوفه، بغداد، شام 209

 سفرهاي متعددي كرد.
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 دار فاني را وداع گفت. 283ن سال روز دوشنبه هشتم رمضا
 رضوا عنه رضی اهللا عنهم و

اميدوارم بتوانيم در آينده به ياري خداوند براي هر يك از اين رادمردان بزرگ تاريخ 
 م كتابي مستقل به فارسي زبانان تقديم نماييم. اس�

 

 سراوان  -محمد صديق دهواري 

22 /6/78 



 
 

 مقدمه مولف: 

كتابي تاليف كنم، و لحظه  /هميشه بهترين آرزويم اين بوده كه درباره امام بخاري
هاي ايماني، علمي، و معاني انساني بزرگ فراگرفته  لحظه سيرت زندگي او را كه ارزش

ي گيري كنم، ولي هرگاه به پهناي تاريخ زندگي وسيع و برافراشته و سر تا پا است را پ
كردم كه در برابر اقيانوس بيكران و ژرفي قرار  مي شدم، احساس مي مجاهد ايشان نزديك

وامي داشت كه از كنايات و استعارات خودداري  دارم كه ساحل ندارد. و اين احساس مرا
 .و بپردازم. چه روش و سيرت بزرگي!ي انموده و فقط به بيان روش زندگ

در مدتي كه در اين فكر بودم بسياري از اخبار زندگي امام بخاري را كه در كتابهاي 
تاريخي چاپي و خطي وجود داشت فيش برداري كردم كه در تاليف اين كتاب كمك 

 زيادي به من كرد. 

صوصاً براي معلم و او، كتابي است براي عامه مسلمين و مخ »اجلامع الصحيح«كتاب 

متعلم، استاد و دانشجو، محدث و فقيه و براي كسي كه قصد احاطه به سنت نبوي را 
به آن تكلم نموده است  خواهد به احاديث صحيح كه لبان مبارك معصوم مي دارد. و

دسترسي پيدا كند. و اساس فكر سياستمداران و رهبران كه بشريت را به راه راست 
 يل دهد.كنند تشك مي هدايت

بدون شك خواننده گرامي از خ�ل مطالعه اين كتاب از مشتقات و سختيهايي كه امام 
بخاري براي دسترسي به احاديث نبوي متحمل و ت�ش و كوششي كه در راه انتشار و 

بيند كه هزاران نفر از توان انجام آن  مي شود. و مي بيان احاديث مبذول داشت مطلع
 يي آنها را انجام داد.ام به تنهاعاجزند ولي ام

قوي اعطا فرمود بود، كه تجهيزات كامپيوتري در اين زمان از اي  خداوند به او حافظه
را با متون و اسانيد و تاريخ  صكه هزاران حديث پيامبراي  حفظ آن عاجزند. حافظه
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بر اي  راويان آنان حفظ داشت. پس جاي تعجب نيست كه تاليفات امام بخاري نشانه
 نت، حقيقت و عاري از هر گونه شك و گمان است. صدق، اما

در طول تاريخ برهاني قاطع است بر اينكه خداوند همان طوري كه قرآن كريم را 
 كند مرداني را از مومنين مهيا نموده تا احاديث نبوي را حفظ كنند.  مي محافظت

***



 
 

 ارتباط با امام بخاري 

شود، پدربزرگ پدريم از علماي  مي شروعم ا  ارتباط من با امام بخاري از دوران كودكي
مملو از انواع كتب معارف اس�مي داشت. صحيح بخاري اي  األزهر شريف بود. كتابخانه

را حفظ بود. و به ما نيز حفظ نمودن قرآن كريم و احاديث نبوي وارده در صحيح بخاري 
 ». باشد مي رآن كريم)ين كتاب بعد از كتاب اهللا (قتر اين صحيح«گفت:  مي را توصيه كرد. و

خداوند نعمت حفظ قرآن كريم را قبل از ده سالگي به من عنايت فرمود. و همزمان 
احاديث بسيار زيادي از صحيح بخاري را حفظ كردم، و درونم مملو از دوستي نسبت به 
قرآن كريم و حب سنت مطهر نبوي بود و پدرم كه از علماي عبادت گذار بود، اين 

توانم بگويم من در همراهي با قرآن  مي ا در قلبم بوجود آورد، بنابرايندوستي و محبت ر
و حديث رشد كردم و بر اخ�ق و تربيت اس�مي كه خداوند بر من منت نهاده بود، 
تربيت يافتم و آن عميقاً در زندگيم موثر بود مبالغه نيست اگر بگويم من ابو عبداهللا 

دانم. چشمانم بر علم، سلوك، كوشش و ت�ش  مي البخاري را نخستين شيخ و استاد خود
بدون اينكه در آن شك و  -دائمي او بر جمع آوري احاديث نبوي از منابع اصلي آن 

باز شد. با تمام مشك�ت و مصائب و سختيهايي كه در اين راه متحمل  -باشد اي  شبهه
و صدق آن شد تا جايي كه امت اس�مي كتاب او را مورد قبول قرار داده و به صحت 

حققي اجماع دارند، نه دانشمند و عالمي در صحت احاديث آن شك دارد و نه فقيه و م
 است.  آن را مورد افترا قرار داده

براي اداي دين نسبت به امام بخاري تصميم گرفتم كه سيرت زندگيش را براي امت 
براي طالبان است اي  اس�مي تقديم كنم. نمونه كامل، عالم محقق و جستجوگر!! او اسوه

خواهد از سرچشمه نبوت سيراب شود و راه  مي شيرين براي كسي كهاي  علم و چشمه
خواهد به امامي حجت كه سيرت زندگيش در آسمان  مي روشن و آشكاري براي كسي كه
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 تاريخ اس�مي درخشان است، اقتدا كند. 
*** 

 اش  امام بخاري: زادگاه و خانواده

 با معرفي خانواده و زادگاهش شروع كي كنيم.  /اريسفر مباركمان را با امام بخ
نام مبارك او ابوعبداهللا محمد بن ابوالحسن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره بن بردزبه 

مي كرد و آيين زرتشتي داشت  مي است. برد زبه جد امام بخاري قبل از فتح ايران، زندگي
را يكي از شهرهاي خراسان بزرگ و بر همين آيين از دنيا رفت. خانواده برد زبه در بخا

قهرمان آن زمان سكونت داشت و اين منطقه در نيمه قرن اول هجري توسط فرمانده 
 مسلم بن قتيبه فتح گرديد.

مغيره جد سوم امام بخاري توسط يمان بن جعفي والي خراسان به دين اس�م گرويد 
ز دنيا رفت. افراد اين مانند پدرش گمنام زيست و گمنام ا -ابراهيم  -اما پسر مغيره 

خانواده همگي به زراعت و كشاورزي مشغول بودند و اولين كسي كه در اين خانواده به 
تحصيل علم پرداخت اسماعيل بن ابراهيم بود. در مجالس علماي شركت، و به 

كرد تا با ائمه و صالحين م�قات كند و از آنان علم  مي سرزمينهاي مختلف مهاجرت
توان انس بن مالك را  مي را فراگيرد. از كساني كه از آنان حديث شنيدحديث و علم فقه 

 نام برد.
اسماعيل دو پسر داشت: احمد و محمد. كه از احمد يادي به جزء ذكر نام او در تاريخ 
نشده است محمد فرزند دوم اسماعيل در روز جمعه سيزدهم شوال سال يكصد و نود و 

گشود. هنوز مدت كوتاهي از تولدش نگذشته  ) هجري قمري چشم به جهان194( چهار
بود كه پدرش اسماعيل از دنيا رفت. محمد و برادرش تحت نظر مادرشان به زندگي خود 
ادامه دادند و او عهده دار مسئوليت تربيت آنان گرديد. در كودكي براي محمد حادثه تلخ 

ب و استراحت را از و ناگواري اتفاق افتاد كه باعث اضطراب و نگراني مادرش شد و خوا
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او ربود و آن كور شدن چشمان محمد بود. مادر پرهيزگار دست به توسل و نياز به سوي 
پروردگارش دراز كرد و شب و روز به ذكر، نماز و دعا مشغول شد تا اينكه ابراهيم 

 ا شبي در خواب ديد كه به او گفت:ر ‡خليل
 ».ايي فرزندت را باز گرداندو بيناي زن! خداوند دعا و گريه ات را اجابت كرد «

همچنان در » ابراهيم خليل«در حالي كه كلمات مژده  .مادر شيدا از خواب پريد
همان  .محمد را در حالي يافت كه بينايي خود را باز يافته بود .گوشش طنين انداز بود

 طور كه ابراهيم خليل به وي بشارت داده بود. 

 كودك نابغه: 

اند تا درد يتيمي را تحمل كند، ولي مادر مهربان براي تربيت با مرگ پدر، محمد تنها م
 باشد.اش  علمي او ت�ش كرد تا رهرو راه پدر حافظ و ثقه

محمد به ده سالگي نرسيده بود كه قرآن كريم را حفظ كرد و مبادي علوم دين و 
نشاط، در بخارا فرا گرفت. او داراي شور و اي  بسياري از احاديث نبوي را در مكتب خانه

ذهني جستجوگر، و هوش سرشاري بود بعد از مدتي ماجرايي پيش آمد تا نبوغ و 
ذكاوتش براي همه نمايان شود. اين ماجرا را در گفتار و م�قات با محمد بن ابن حاتم 

 كند: مي وراق اين چنين بيان
 ابن ابي حاتم: اي ابوعبداهللا فراگيري علم حديث را چگونه شروع كردي؟  -
 بخاري: در مكتب خانه حفظ حديث و فراگيري آن به من الهام شد. امام  -
 ابن ابي حاتم: چند ساله بودي؟ -
بعد از دروس مكتب خانه در مجلس حديث محدث  .امام بخاري: ده ساله بودم -

كردم.  مي كردم گاهي با او در روايت حديث اخت�ف پيدا مي بزرگ (الداخلي) شركت
 .كرد مي تروزي براي مردم حديث رواي

 .براهيم (از ابو زبير از ابراهيم)گفت: عن ابي الزبير عن ا -



 17  /نامه امام بخاري زندگي

 

  .گفتم: ابوالزبير از ابراهيم روايت نكرده است -
به منزل رفت و اصل نوشته را  .بر من عصباني شده گفتم: اصل نوشته ات را نگاه كن

 بير بنالز«اي نوجوان سند حديث چگونه است؟ گفتم: «نگاه كرد و آمد. سپس گفت: 
 ».عدي عن ابراهيم

امام بخاري ». راست گفتي«را تصحيح كرد و گفت: اش  قلم را از من گرفت و نوشته
محمد بن س�م «با جديت و كوشش به حفظ و فراگيري حديث مشغول شد گاهي با 

كرد. بيكندي از  مي يكي از حفاظ بزرگ بخارا در روايت حديث اخت�ف پيدا» بيكندي
حافظه قوي او علي الخصوص پس از اينكه براي اولين بار حديثي سرعت حضور ذهن و 

 كرد.  مي كرد تعجب نمي نمود، و هرگز فراموش مي شنيد حفظ مي را كه
امام بخاري در سن پانزده سالگي نزد بيكندي بود. او چندين ساعت متوالي با ذكر 

ش از هفتاد سند به قرائت حديث پرداخت بيكندي متوجه شد كه اين نوجوان حافظ بي
كرد، سليم بن  مي هزار حديث است، در حالي كه امام بخاري مجلس درس را ترك

 اگر كمي زودتر«بيكندي به او گفت:  .مجاهد يكي از حفاظ حديث نزد بيكندي آمد
 ».كه هفتاد هزار حديث را حفظ استديدي  مي آمدي نوجواني را مي

م بخاري بيرون آمد تا اينكه به او سليم به مجاهد تعجب كرد و به سرعت به دنبال اما
 .تاد هزار حديث را حفظ است توئي؟)آن كس كه هف«رسيد و گفت: 

احاديث را از صحابه و تابعين  .بله و شايد هم بيشتر«امام بخاري در جواب گفت: 
 دانم و نيز مي كنم در حالي كه زادگاه محل سكونت و تاريخ وفات آنان را نيز مي روايت

 ». احاديث را همراه با اصل آنان از كتاب و سنت ذكر كنمتوانم آن  مي
*** 
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 ن) ينه (حرميدر مكه و مد يامام بخار

امام بخاري در پانزده سالگي به همراهي مادر و برادر بزرگش احمد جهت اداي 
حج به مكه مكرمه مسافرت كرد در آنجا امام تصميم گرفت كه چند سالي را در ي  فرضيه

رند و نزد محدثان و مشايخ بزرگ به فراگيري علم حديث مشغول سرزمين حرم بگذا
ي شاخص بارز علم ها در مكه از محضر چهره .ي علمي خود را بيافزايدها شود تا اندوخته

حديث همچون احمد بن محمد الزرقي و اسماعيل بن سالم الصايغ و ديگر حافظان 
 . بهره برد.  .بزرگ

ا در حرم شريف آغاز كرد. امام دليل تاليف ر »اجلامع الصحيح«پيش نويس كتاب 

كند كه: روزي در مجلس امام اسحاق بن  مي را اين گونه بيان »اجلامع الصحيح«كتاب 

راهويه در نيشابور نشسته بودم بعضي از حاضرين پيشنهاد جمع آوري مختصري از 
 .را در كتابي ارائه دادند صاحاديث صحيح پيامبر خدا
ي جوان را به خود مشغول داشت و تصميم گرفت تا آن را اين پيشنهاد ذهن بخار

عملي كند بعد از اداي مناسك حج مادر و برادرش احمد به بخارا بازگشتند. و امام 
بخاري سه سال در مكه اقامت كرد كه در اين مدت با مذاهب اصولي و ك�مي اهل راي 

 سپس امام بخاري از مكه عازم مدينه شد. .  .آشنا شد

شود مشغول  مي نظير محسوب بي ) كه دائره المعارفيالتاريخبه تاليف كتاب ( در آنجا

 پرداخت.  مي به نوشتن آن صشد كه در شبهاي مهتابي بين منبر و روضه مبارك پيامبر
كرد و دو ركعت نماز  مي قبل از نوشتن زندگي نامه هر يك از صحابه، يا تابعين غسل

 كرد. مي يك از احاديث نيز همين گونه عملآورد و بعدها، در نوشتن هر  مي بجاي
*** 
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 ر: يخ الكبيالتار

) را تاليف كرد. التاريخ الكبريامام در مدت يك سال اقامت خود در مدينه كتاب (

 گويد: مي درباره اين كتاب
در هجده سالگي در زمان حكمراني عبيداهللا بن موسي به جمع آوري زندگي نامه و «

غول شدم كمتر اسمي در تاريخ وجود دارد كه از سرنوشت سخنان صحابه و تابعين مش
كتاب  اين .آن مطلع نباشم كه به علت بزرگ شدن حجم كتاب، از ذكر آن خودداري كردم

 ».را سه بار بازنويسي كردم
انگيز بودن آن اين  يگاه والي علمي اين كتاب و شگفتترين دليل روشن بر جا مهم

بن راهويه آن را مورد تاييد قرار داده است و به  بس، كه امامي بزرگوار چون اسحاق
» گويد آيا سحر و جادويي را به تو نشان ندهم؟ مي كند و مي عبداهللا بن طاهر تقديم

 ». ام  تاليفي نظير آن را نديده«گويد:  مي شود و مي عبداهللا بن طاهر از خواندن آن متعجب
اگر «گويد:  مي اصر امام بخاريهمين طور ابوالعباس بن سعيد از دانشمندان بزرگ مع

) محمد ابن التاريخ الكبري(چنانچه كسي سي هزار حديث بنويسد باز هم به كتاب 

 ». اسماعيل بخاري نيازمند است

) امام بخاري انق�بي بزرگ در دنياي تاليفات التاريخ الكبريبدون شك تاليف كتاب (

 به وجود آورد. 
تقليد نكرد بلكه بر همه آنان از نظر دقت،  او از هيچ يكي از مورخين قبل از خود

 شيوه بيان، نگارش و جمع آوري مطالب تفوق و برتري دارد. 
هاي تاريخي به تعبير امروزي تحقيق روزنامه نگاري كرد كه  هر يك از شخصيت براي

 ر دقت، امانت و شمول استوار بود.ب
تابخانه اس�مي به بررسي نظير در ك بي با تمام اين وجود اين دائره المعارف بزرگ و

پردازد و صفات و خصوصيات و خدمات هر يك از آنان  مي زندگي چهل هزار شخصيت



 /نامه امام بخاري زندگي   20

 

در نزد امام اي  كند و براي هر يك از آنان پرونده مي را به اس�م از وليت تا وفات بيان
 بخاري وجود داشت.

ابه و تابعين است كه براي يك صح »اجلامع الصحيح«اين كتاب مقدمه و اساس تاليف 

زيستند ترازويي است كه آنها را در  مي و كساني كه بعد از آنان در قرون اول و دوم
سنجد. و بر اساس اين درجه بندي اسانيد را طبقه بندي كرد تا  مي راستي و امانت

را از تدليس و كذب محافظت كند پس جاي تعجب نيست كه كتابش  صاحاديث پيامبر
كريم) صحيحترين و معتبرترين كتاب باشد. از خصوصيات و  بعد از كتاب اهللا (قرآن

داشت و همه  مي را بيشتر از جانش دوست صصفات بارز امام بخاري اين بود كه پيامبر
اش  بافته شده بود و هر يك از لحظات زندگي صوجودش از تار و پود محبت نبي اكرم

 شد. مي با ع�قه به او سپري
داد به  مي گفت و يا در هر كاري كه انجام مي كهاي  اين محبت شديد را در هر كلمه

ي اين محبت اين است كه به منظور تكريم و اج�ل ها ساخت، از نشانه مي خوبي آشكار

) را با شرح زندگي كساني كه نام محمد دارند التاريخ الكبريكتاب ( صآن حضرت

اس حروفي كند سپس روش علمي خويش را ادامه داده و اسامي را بر اس مي شروع
كند و اجازه نداده است كه اسمي بر نام محمد سبقت بگيرد چرا كه نام  مي الفبايي ذكر

باشد و در وجدان و ضمير و تار و پود وجودش  مي در نزدش ها ترين اسم محمد محبوب
 داشت.  مي رخنه و از اعماق دل آن را دوست

 بر زبانش ذكر نام و ياد و درود و س�م بر او جاري بود. 
*** 



 
 

 حافظه عجيب 

پس از اين، امام بخاري را در مهاجرتهاي مداوم و سفرهاي دور و دراز خود در كسب 
كنيم. بعد از يك سال اقامت در مدينه و فراگيري علم از بزرگان،  مي علم حديث همراهي

و  صرجال و مشايخ مدينه و كسب فيض معنوي در مجاورت روضه شريف نبوي

ها و  هدف او از اين مهاجرت .عزم سفر به سوي بصره نمود »لكبريالتاريخ ا«تدوين كتاب 

سفرها ديدار و م�قات با دانشمندان مناطق اس�مي بود تا احاديثي را كه در نزد آنان 
موجود بود بشنود زيرا گاهي حفاظ يك منطقه از احاديث حفاظ منطقه ديگر اط�عي 

 و به آنچه كه حفظ كرده بودند قانع .كردند مي نداشتند و به آنچه كه در نزدشان بود بسنده
اديثي را كه در نزد خواست همه اح مي شدند اما امام بخاري هدفي والتر داشت و مي

آوري كند و به اين منظور سكون و قرار نداشت و هر سختي و مشتقي را  حفاظ بود جمع
و مصيبتي را بر آوري احاديث نبوي هر رنج  دغه جمعكرد. انديشه و دغ مي بر خود هموار

كرد و به راستي محبت و عشق او به كسب دانش راحتي و آسايش را از وي  مي او آسان
 ربوده بود. 

خصوصيات بارز و منحصر به فرد ديگر امام بخاري كه دوستان وي در مجالس علمي 
ي ها شد به آن پي بردند و توجه شركت كنندگان در حلقه مي كه در شهر بصره تشكيل

ه خود جلب كرد اين بود كه امام بخاري بدون اينكه قلم و كاغذي همراه حديث را ب
كرد در حالي كه تمامي ط�ب شركت كننده در اين  مي داشته باشد در اين مجالس شركت

كردند و آنان در  مي كردند يادداشت مي مجالس، كلمه به كلمه آنچه را كه محدثين بيان
كند  مي چرا اين نوجوان در اين مجالس شركتگفتند:  مي مورد امام بخاري به يكديگر

برد؟ علت مداومت حضور او چيست؟ و  نمي دهد و استفاده لزم را مي وقت خود را هدر
 كند؟  نمي كنند يادداشت مي چرا آنچه را كه حفاظ و ائمه بيان
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كند كه به حافظه  مي حاشد بن اسماعيل حادثه بسيار جالبي را در اين خصوص بيان
ابو عبداهللا البخاري با ما، در مجالس «گويد  مي كند مي هوشمندانه او اشاره قوت و دقت

كرد بعد از مدتي  نمي كرد در حالي كه چيزي را يادداشت مي حديث مشايخ بصره شركت
كني ولي احاديث را  مي چرا همراه ما در مجالس علم شركت«من و دوستم به او گفتيم: 

 .»كني؟ نمي يادداشت
كرد. ما با وجود اين هر روزه سوال  مي كه جوابي بدهد فقط به ما نگاهامام بدون اين

كنيد و هر  مي شما خيلي سماجت«كرديم بعد از شانزده روز به ما گفت:  مي خود را تكرار
 ». آنچه را كه در مجالس حديث نوشته ايد به من نشان دهيد .گيريد مي روز به من ايراد

نوشته بوديم به او نشان داديم كه بيش از شانزده ما آنچه را كه در آن مجالس حديث 
ي خود را از محفوظات او ها هزار حديث بود او همگي را از حفظ خواند ما نوشته

ي ها آيا شركت كردن من در حلقه«كرديم سپس امام رو به ما كرد و گفت:  مي تصحيح
 .»دانش به هدر دادن عمر بوده؟

هل دانش بصره ابي عبداهللا البخاري را جانشين گويد: ا مي حاشد بن اسماعيل در ادامه
در حالي كه هنوز جوان بود هزاران نفر  .براي طلب علم حديث بشمار آوردنداي  شايسته

 نوشتند. مي نشستند و از او حديث مي در حلقه درسش
*** 

 امام بخاري استاد مشايخ: 

نسبت به امام دهنده ع�قه و محبت اهل بصره  ديگري كه نشاننمونه بسيار جالب 
كنيم: خبر آمدن او به بصره به سرعت بين مردم پيچيد. يوسف بن  مي بخاري است را بيان

 گويد:  مي كند و مي موسي مروروزي ورود او را به بصره به نحو بسيار جالبي بيان
در مسجد جامع بصره بودم كه صدايي شنيدم: اي اهل علم محمد بن اسماعيل «

 ». ست براي كسب علم و دانش به نزد او برويدالبخاري به بصره آمده ا



 23  /نامه امام بخاري زندگي

 

با گروهي به سراغ او رفتيم جواني را ديديم كه ريش كام�ً سياهي داشت و پشت 
ستوني در حال نماز خواندن بود پس از پايان نماز دورش حلقه زديم از او خواستيم 

ه براي بار ندا دهند .مجلس ام�ي حديث برگزار كند پيشنهاد را براي روز بعد پذيرفت
دوم در مسجد جامع بصره ندا داد محمد بن اسماعيل بخاري به بصره آمده است از او 

 گردد.  مي اين مجلس فردا در همين مسجد برگزار .خواستيم مجلس حديث داير كند
 !؟    روز بعد چه اتفاق افتاد -

ا اين آنچه كه اتفاق افتاد مافوق تصور بود يوسف بن موسي مروزي در ادامه آن ر
 كند: مي گونه بيان

روز بعد فقها، محدثين، حفاظ و هزاران نفر از مردم براي شنيدن احاديث محمد بن «
 جمع شدند. ابوعبداهللا قبل از قرائت و ام�ء احاديث گفت: اش  اسماعيل بخاري در حلقه

اي اهل بصره من در سن جواني هستم از من خواستيد احاديثي را براي شما روايت «
 كنم تا از آن استفاده لزم را ببريد.  مي من نيز احاديثي را از اهل بصره روايتكنم 

 مردم از سخنش تعجب كردند سپس شروع به روايت نمود: 

ب رداا اتعك  اا  انبانا اب عن شعبه عن منصوره غ�ه أنبانا عبداهللا بن عثمان بن «
فقا : يا رلو  اهللا  اىب ءعرابيا جاأان  ك�س ابن ما أعن لا ب بن اب العد عن 

  .»مرء مع من احبـات :فذكر حديث» ا رجل �ب اتقوم«
كند كه پدرم از شعبه از منصور  عبداهللا بن عثمان بن ابي روا دالعتكي اهل بصره روايت مي«

كنند كه يك نفر اعرابي به نزد  و ديگران از سالم بن ابي الجعد از انس بن مالك روايت مي
هر كسي قومش را دوست دارد. سپس حديث را  صو گفت: اي رسول خداآمد  صپيامبر

 . »ذكر كرد هر كس با آنكه دوست دارد همراه است

اين حديث با اين اسناد در نزد شما نيست بلكه آنچه «سپس محمد بن اسماعيل گفت: 
 ». در نزد شما است غير از روايت منصور از سالم است

اري تعداد بسيار زيادي از اين نمونه احاديث را امام بخ«گويد:  مي يوسف بن موسي
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اين حديث با اين اسناد در نزد شما «فرمود:  مي و بعد از روايت هر حديث» بيان كرد
 ». موجود است اما از روايت ف�ني از ف�ني در نزد شما موجود نيست

ه است كه روايات مختلف حديث را با ذكر اسامي راويان هر منطقاي  اين چه حافظه
  .كند مي ذكر
بدون شك امام بخاري در زمان خويش نابغه بود و اين نبوغ در نسلهاي بعدي نيز «

 ».نظير ندارد
*** 

 احترام مردم به امام بخاري: 

هنوز با امام بخاري در شهر بصره كه فقها، محدثين و صاحبان راي در آن حضور 
ن جوان كه بر شيوخش در حفظ بينم كه در مورد تكريم و تقدير اي مي باشيم و مي دارند

 گفتند:  مي متون و اسانيد احاديث تفوق و برتري داشته است چه
 وقتي كه محمد بن يسار خير آمدن امام بخاري به شهر بصره را شنيد فرمود: 

 ». سيد و سرور فقيهان امروز به شهر بصره آمده است«
: ابوزرعه در ري، مسلم حافظان دنيا چهار نفرند«گويد:  مي و محمد بن بشار العبدي

بن الحجاج در نيشابور، عبداهللا بن عبدالرحمن الدارمي در سمرقند و محمد بن اسماعيل 
 ». بخاري در بخارا

 ». گويد: اي نوجوانان تمامي اينان شاگردان من بوده اند مي سپس با لبخند«
اتفاق اينجا ماجراي جالب ديگري وجود دارد كه بين محمد بن بشار و امام بخاري 

كند  مي افتاد كه بر آوازه و شهرت جهاني امام بخاري كه آفاق را در نور ديده بود دللت
 گويد:  مي كنيم امام بخاري مي آنرا بيان

پس از پايان درس  .درس محمد بن بشار رفتمي  در هنگام آمدن به بصره به حلقه«
 ». متوجه شد كه من حضور دارم
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 گفت: 
 جوان اهل كجا هستي؟  -
 گفتم: اهل بخارا. -
 اي؟  نجا آمدهگفت: چگونه ابو عبداهللا را ترك كرده و به اي -
 سكوت كردم.  -

 دوستان به او گفتند رحمك اهللا اين خود ابو عبداهللا است. 
 برخاست مرا در آغوش گرفت و گفت: 

 ». كنم مي ها قبل به وجود آن افتخار گويم به كسي كه از سال مي خوش آمد«
جايگاه بلند و رفيع او در نزد محمد بن بشار است. او داراي جايگاه  حال كه اين

اي  در نزد امامي بزرگوار چون علي بن المديني است كه يكي از ائمه چهارگانهاي  ويژه
 ي رفيع علم و دانش نبوي صعود كرده اند و در زمان خويش از شهرتها است كه بر قله

ودند و اين چهار نفر عبارتند از: ابوبكر ابي نظيري در ميان عام و خاص برخوردار ب بي
 شيبه، احمد بن حنبل، علي بن المديني، يحيي بن معين. 

آرزوي امام بخاري نسبت به علي بن المديني اين بود كه با وي يك بار م�قات كند و 
از او حديث بشنود. هنگامي كه بين امام بزرگوار و جوان زيرك و طالب علم ديدار 

گويد كه نسبت به ديگر  مي مام بخاري سخني از تقدير و احترام به اوصورت گرفت ا
 گويد.  نمي شيوخ و ائمه معاصرش

 ». ام ي بن المديني خود را كوچك نشمردهدر مقابل هيچ كس جز عل«مي فرمايد: 
 ». بيان كند تر ام، كه از علي بن المديني شيرين دهاز هيچ انساني حديث نشني

 گويد.  مي شنود مي ني اين سخن ابو عبداهللا راوقتي كه علي بن المدي
اعتراف و شهادتي ». توجه نكنيد او كسي همانند خود را نديده استاش  به اين گفته«

دو طرفه از اماماني بزرگوار كه هر كدام قدر و منزلت يكديگر را درك كرده اند و تاريخ 
 .كند مي با خشوع و انقياد كامل نسبت به آنان با سكوت نظاره
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نشست امام بخاري را  مي علي بن المديني هرگاه براي روايت حديث در حلقه درسش
انداخت گويا از  مي نشاند و هنگام روايت هر حديثي به او نظر مي در سمت راست خود

 ترسيد. مي او
تمام اين وقايع در جواني امام بخاري اتفاق افتاد. او در حالي كه در عنفوان جواني بود 

آمد. ط�ب علم و شيوخ بزرگ  مي و استادي با معلومات زياد به حسابمحدثي بزرگ 
توانايي او بهره كردند تا از علمش استفاده و از  مي هر كدام به طور مساوي به او مراجعه

 كافي ببرند.
از فراگيري علوم رسيد كه صاحبان عمر طولني از دست يافتن اي  در جواني به مرحله

 متعدد و طولني او را از خامي به مقام پختگي رساند. . سفرهاي .آن عاجز بودند
*** 

 پردازد: مي امام بخاري تاوان نبوغ خود را

شود  مي زماني كه اولين سفر امام بخاري به مكه سپس به مدينه سپس به بصره شروع
گويا او به مثابه زنبور عسلي است كه در حركت دائمي خود به شيره گلهاي يك باغ 

گلها ي  خواهد از يك باغ به باغ ديگر جهت مكيدن و استفاده از شيره مي و كند نمي بسنده
 در حركت باشد.

آوازه و  .افتد مي همراه با امام بخاري از بصره تا بغداد ماجراي عجيبي در بغداد اتفاق
شهرت امام بخاري به مثابه حافظ و محدثي بزرگ در تمام جهان اس�م پيچيده بود. 

نظير اين رادمرد، مبالغه نبود در جوامع مختلف نوابغ  بي مقابل نبوغشهرت جهاني او در 
هميشه تاوان نوآوري و نبوغ خويش را با حسد، كينه، عداوت و ايجاد شك و شبهه در 

. ولي آنان از هر امتحان و آزمايش اند قدرت تواناييشان را از سوي معاندان پرداخته
يابد سربلند و  الصيش از بين برود و صيقلهمچون فلزي كه در آتش انداخته شود تا ناخ

 اند.  پيروز بيرون آمده
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تاوان نبوغ خويش را چندين بار پرداخته است كه اولين بار در بغداد  /امام بخاري
بود. عازم پايتخت جهان اس�م شهر علم و ادب شد اما آسمان آن را صاف و آبي نيافت 

 ه و رقابت خبيثي بر آن حكمفرما بود. بلكه از ابرهاي تيره و تار حسد و كينه پوشيد
او براي كسب جاه و مقام و ثروت عازم آنجا نبود بلكه هدف او اخذ احاديث از 

 شيوخ بغداد و اعطاء آنچه در نزدش وجود داشت بود. 
نزد آنان وجود داشت  كرد به مراتب از احاديثي كه در مي احاديثي را كه او روايت«

 ».بيشتر بود
در م�قات با شيوخ بجاي اينكه من از آنها بهره علمي ببرم آنان بودند كه «گويد:  مي او

بردند يعني هدف او از سفر به بغداد عبارت بود از  مي از دانش من بيشترين استفاده را
فراگيري علم بيشتر و فايده رساندن به علماي و مشايخ بغداد، از موهبتي كه خداوند از 

. و آن چنان  .ه بود. امام بخاري وارد شهر بغداد شدعلم و معرفت به او عنايت كرد
استقبالي اهل بغداد از او به عمل آوردند كه كسري و قيصر در اوج قدرت و سلطنت 
خويش نديده بودند. مردم براي استقبال او كيلومترها تكبير گويان از شهر خارج شدند، بر 

 كردند.  مي يني بين يكديگر پخشكردند و نقل و نبات و شير مي مركبش درهم و دينار نثار
اش  اين تكريم و احترام به خاطر شخص او نبود بلكه به خاطر علمي بود كه در سينه

موجود بود و آنرا بدون هر گونه شك و ترديدي به مردم اش  كرد و در حافظه مي حمل
رك كرد و مردم در آن زمان به فراگيري سنت و استماع احاديث كه از لبان مبا مي تقديم

بيرون آمده بود، به عنوان دومين منبع قانونگذاري اس�مي اشتياق داشتند  صمعصوم
ولي احاديث شريف نبوي در آن مقطع بين محدثين در  .حفظ شده بود ها قرآن در سينه

و جمع آوري آنها احتياج به ت�ش و كوشش فراواني  .هر جا و هر مقام پراكنده بود
بودند و مشايخ بغداد در جهت ديگر، مسلمانان  داشت. ولي مسلمانان در يك جهت

كردند تا به احاديث آشنايي پيدا كنند ولي مشايخ در رقابت و مبارزه  مي ت�ش و كوشش
با امام بخاري چاره انديشيده كه در مسير مباركش مانع ايجاد كنند تا رهبري فكري جامعه 
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امام  د حاكم بود تا اينكهو اهل علم بغداد منحصر به آنان باشد اين وضعيت در بغدا
 بخاري به اين شهر وارد شد.

انديشيد و اميد  مي كردند مي به چيزي جز آنچه مشايخ بغداد فكر /امام بخاري
داشت با آمدن به بغداد به ثروت علمي خود بيفزايد و چقدر فرق است بين اين تفكر و 

اي  چاره /ن امام بخاريحفاظ حديث قبل از آمد .آن تفكر. . و اين انديشه و آن انديشه
تا اينكه براي كوبيدن  .گرفتند و به تبادل آراء و نظريات پرداختنداي  انديشيدند و جلسه

كشيدند و نقشه عبارت از اين بود كه اسناد و متن يكصد اي  اين امام بزرگوار نقشه
ن حديث را تغيير دهند اسناد يك حديث را در اسناد حديث ديگر و اسناد متن را در مت

اين احاديث را ده نفر و هر نفر ده حديث را بيان كند و هر وقت كه  .ديگر ادغام كنند
 امام بخاري حلقه حديث خود را داير كرد اين احاديث را از او بپرسند. 

بدون شك امتحاني سخت و دشوار است و ميزان موفقيت هر كسي ولو اينكه حافظ 
 ين موقعيت چگونه بود؟ باشد خيلي كم است اما عكس العمل امام در ا

 در مجلس گروهي از محدثين حضور دارند كه اين احاديث را به خوبي حفظ هستند. 
هيبت  .اگر چنانچه امام بخاري حديثي را كه متن يا اسناد آن مقلوب باشد را تاييد كند

قوي و ذهني حاضر و آماده اي  رود پس در (مقابله با آنها) حافظه مي و شوكتش از بين
 است و خداوند متعال اين مواهب را به او بخشيده بود.  لزم

*** 



 
 

 موفقيت امام در امتحان 

هزاران نفر منتظر بودند تا امام بخاري در حلقه درسش به روايت حديث بپردازد و به 
تقرير او نگذشته بود كه نفر اول از آن ده  سوالت حاضرين پاسخ دهد هنوز دقايقي از

بخاري حديثي پرسيد كه از نظر سند و متن مقلوب بود امام در  نفر بلند شد و از امام
 پرسيد تا ده حديث آن تمام شد و از امام در جواب مي »شناسم نمي آنرا«جواب فرمودند: 

 ». شناسم نمي آن را«فرمود:  مي
» شناسم نمي آن را«فرمود:  مي پرسيد امام بخاري مي در لحظاتي كه آن مرد احاديث را

 پرسيد حاضرين مجلس دو گروه شدند: گروهي مقلوب بودن احاديث را يم او همچنين
كردند. و گروهي  مي كردند و اظهار امام بخاري را تاييد مي دانستند و به يكديگر نگاه مي

 به حديث آشنايي نداشتند و امام بخاري را به عجز و ناتواني و عدم شناخت متهم
رسيده بود و امام بخاري همچنان با هيبت . درجه حرارت مجلس به اوج خود  .كردند مي

 كرد. مي و وقار و سكون و آرامش به آنان نگاه
اولين مرحله امتحان بدون اينكه امام بخاري اشتباه كند پايان يافت. گويا امتحان 

توانست نتيجه آن را با كثرت سوالت پيش بيني كند  نمي و كسي .همچنان ادامه دارد
ر براي كوبيدن امام بخاري برخاست. بين او و امام بخاري نفس سپس نفر دوم از آن ده نف

كردند  مي گفتگوي انجام گرفته با نفر اول صورت گرفت. اهل حديث تعجب و حيرت
امام بخاري نيز با موفقيت اين مرحله از امتحان را پشت سر گذاشت نفر سوم از آن ده 

كردند برخاست و اينچنين يكي بعد  مي نفر كه با نقشه مشايخ بغداد احاديث غلط را ارائه
امام  .از ديگري بلند شدند تا اينكه آن ده نفر تمامي يكصد حديث مقلوب را ارائه كردند

 گفت. نمي چيزي» شناسم نمي آن را«بخاري جزء جمله 
وقتي كه امام بخاري متوجه شد ديگر كسي نيست تا از او حديثي بپرسد رو به نفر 

ي كه نقل كردي صحيحش اين است. صحيح حديث دوم را اول كرد و گفت اولين حديث
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نيز بيان كرد و به تصحيح احاديث يكي بعد از ديگري ادامه داد تا اينكه ده حديث تمام 
شد هر متني را با اسناد آن و هر سندي را با متن آنها تصحيح كرد. با ديگران نيز اينچنين 

 را به متون آنها مطابقت داد. نيدكرد يعني متون احاديث را به اسناد آنها و اسا
مجلس به يك باره تكان خورد و اهل حديث در بغداد به قدرت حافظه امام و به 

و در بغداد و هر جاي ديگر به آنچه كه در مجلس  .دقت روايت حديث او اقرار كردند
 شد. مي امام بخاري اتفاق افتاده بود، نقل ك�م

*** 

 ده ساعت نوشتن روزانه: 

ه هياهويي كه اهل حديث بغداد براي امتحان او بكار برده بودند همه جا مردم دربار
ي وجودي او ها شد يافتند، از شگفتي مي گفتند، او را داناتر از آنچه تصور مي سخن

بر جايگاه بالتري ايستاده  كردند كه چگونه در مقابل حافظان هم عصر خود مي صحبت
 است.

ود گروهي از آنان امام بخاري را در خواب ديدند، بغداد پر از پرهيزگاران و صالحين ب
هاي  هايش را بر قدم و قدم .در حركت بود صكه گام به گام پشت سر نبي اكرم

 گذاشت. مي صرسول
همچنين امام بخاري در خواب ديد كه باد بزني در دست دارد و مگسها را از 

دروغِ دروغ پردازان را از راند. مردم اين خواب را اينچنين تعبير كردند كه  مي صپيامبر
كند  مي كند يعني احاديث ضعيف و موضوع را از احاديث صحيح جدا مي دور صپيامبر

 دهد. مي و تشخيص
مهم اينكه در بغداد چيزي جز بيان فضل، علم، حفظ و واليي مقام امام بخاري نبود 

ت، ساعتي از خوابي مقطع داش .انديشيدند مي امام بخاري فارغ از آنچه كه مردم به آن
 كرد و بعضي از احاديث را مرور مي شد و چراغ را روشن مي گذشت كه بلند نمي خوابش
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شد و تا دميدن سپيده نماز  مي خوابيد او در سحرگاهان از خواب بيدار مي كرد سپس مي
كرد.  مي كرد و روزش را براي تدوين حديث شروع مي خواند و قرآن ت�وت مي شب

 كرد و دو ركعت نماز بجاي مي براي نوشتن هر حديثي غسلهمان طوري كه گفتيم 
گرفت، گاهي نوشتن  مي آورد و از بعضي از دوستانش در نوشتن احاديث كمك مي

كشيد و فقط در موقع نماز، وقت غذا از ام�ء و نوشتن  مي احاديث روزانه ده ساعت طول
 ايستاد. مي احاديث باز

كند كسل و خسته  مي راي او حديث ام�ءكرد شخصي كه ب مي امام وقتي كه احساس
 گفت: مي است به او

دهند و در مزارع خويش به  مي ها وقت خود را هدر زماني كه مردم در عشرتگاه
كنند تو با پيامبر و اصحاب و  مي كشاورزي مشغول هستند و در كارگاههاي خويش كار

 كرد. مي ر طرفكني و به اين سخن خستگي و كسالت را از او ب مي تابعين زندگي
*** 

 :امام بخاري و ابن حنبل

زندگي امام بخاري در بغداد منحصر به نوشتن حديث نبود بلكه با ائمه مورد وثوق  
نمود. همان طوري كه آنان نيز از درياي دانش  مي كرد و از علم آنان استفاده مي ديدار

امام بخاري شان  ايستهاحترامي در خور و ش /بردند اما احمد بن حنبل مي بيكران او بهره
خراسان كسي را مانند محمد بن اسماعيل «فرمود:  مي نسبت به او قايل بود و به دوستانش

 ».نكرده است تولد
از عجايب اينكه اين دو امام بزرگوار در محيط رشد و نمو و اسلوب تعليم و تعلم 

ي صحيح آنان خصوصيات مشابهي داشتند، هر دو يتيم بودند و مادرانشان در تربيت علم
ت�ش كردند، هر دو به تحصيل و فراگيري علوم در سرزمين خود بسنده نكرده بلكه 
سفرهاي متعدد انجام دادند و قسمتي از عمر خود را در هجرت گذراندند تا با ائمه و 
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حفاظ هر منطقه ديدار نمايند و از آنان كسب حديث كنند هر دو صالح، متقي و پرهيزگار 
پادشاهان و س�طين پا ننهادند و در جلب حمايت و پشتيباني واليان و بودند و به كاخ 

و  باك بودند و در اظهار حق بي حكمرانان سعي نداشتند. در بيان آراء و نظرياتشان
 نداشتند.اي  حقيقت از كسي واهمه

ترجيح داد كه ضربت تازيانه و ش�ق را تحمل كند ولي  /امام احمد بن حنبل
كرد از آن  مي وق است. همچنين امام بخاري وقتي رايي را صادرنگويد كه قرآن مخل

كرد مگر اينكه دليلي از كتاب و سنت براي  نمي را بياناي  نمود چرا كه او كلمه نمي عدول
فرمود. تنها فرق  مي آن داشته باشد آراي خود را با دقت فراوان و تحقيق و تفحص بيان

 اين دو امام بزرگوار اين است كه:
بن حنبل از او مسنتر بود و مسندش شامل چهار هزار حديث است ولي كتاب احمد 

 امام بخاري هفت هزار و دويست و هفتاد و پنج حديث را در بر »اجلامع الصحيح«

 گيرد.  مي
امام احمد بن حنبل به حرفه نساجي اشتغال داشت ولي امام بخاري وارث ثروت 

 برده آنچه را كه احتياج داشت مصرف هنگفتي از پدرش بود و آن را در تجارت بكار
 داد. مي كرد و بيشترين سود را در راه خدا صدقه مي

*** 

 اخالق امام بخاري: 

 امام بخاري جهت خريد و تهيه مايحتاجش از قبيل جوهر و ورق شخصاً به بازار
ر و علت اين كاكرد هنگامي كه از ا مي رفت بلكه كساني را براي انجام اين امور مامور نمي

 را پرسيدند فرمود:
چانه زدن كه يكي از صفات تجار است را دوست ندارد كافي است كه كساني ديگر «

 ».ا انجام دهنداين كار ر
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تاجري از او بيست و  .مقدار سود حاصله از تجارت كم يا زياد آن براي امام مهم نبود
وسوسه شد بعد از مدتي اين شخص  .پنج هزار درهم قرض گرفت تا با آن تجارت كند

كه پول را به امام بخاري پرداخت نكند. امام بخاري از اين امر آگاه شد دوستانش از او 
 د ولي امام قبول نكرد و فرمودند:خواستند كه به والي شكايت كن

خواهم كه اين مبلغ را به صورت اقساط  مي از اينكه به والي شكايت كنم از اين مرد«
كنند تا به نفع من حكم  مي افيان والي از من چيزي مطالبهساليانه پرداخت كند. چرا كه اطر

فروشم و عم�ً بين او و امام بخاري صلحي منعقد شد تا  نمي دهند و من دينم را به دنيايم
راري اين مرد سالنه ده درهم به امام پرداخت كند. آن مرد پس از پرداخت قسط اول ف

 شد و كسي از آن خبردار نشد.
كرد به دستش رسيد  مي سي از يك تاجر كه با اموالش تجارتپس از چندي اجنا

گروهي از تجار به نزدش آمدند و براي خريد اين اجناس مبلغي پيشنهاد دادند اما او در 
خصوص اين معامله تصميم نگرفت و به آنان تا يك روز ديگر فرصت داد. او بعد از 

يشنهادي بفروشد ولي او دو روز رفتن آنان با خود تصميم گرفت اين اجناس را با قيمت پ
ديگر از تجار مواجه شد كه قيمتي بالتر از قيمت پيشنهادي روز قبل اي  بعد با عده

پيشنهاد دادند اما امام بخاري از فروش اين اجناس به آنان خودداري كرد و گفت: 
كه  دهم و آن را به تجاري نمي تغييرام   تصميمي را كه ديروز قصد انجام آن را داشته«

 ».پيشنهاد داده بودند فروخت تر قيمت پايين
 كرد و احساسات و عواطفش را كنترل مي اقتدا صامام در همه امورش به پيامبر

داد كه از راه راستي خارج گردد اگر چه ضرر مالي زيادي را  نمي نمود و به خود اجازه مي
امام بخاري  متحمل شود تمام اين ارزشها و سلوكيات، خصوصيات بارزي در زندگي
توانست  نمي بودند. مال و ثروت در قلب او جايي نداشت و دنيا با تمامي زر و زيورش

او را فريب دهد نيازي به مقام و مكنت نداشت و تمامي هم و غم او اين بود كه با 
احساسات و مشاعر و وجدانش در شامگاهان و صبحگاهان در جنگ و صلح، در منزل 
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گفت به  مي رفت و هر چيزي كه مي د با دوستان و در هر جايي كهبا اهل و عيال در مسج

 »اجلامع الصحيح«كتاب اقتدا كند و اين هدف عالي و بزرگ را در تدوين  صپيامبر

 محقق ساخت.
*** 

 الجامع الصحيح

از ت�ش  تر امام بخاري اثري است فراتر و سنگين »اجلامع الصحيح«بدون شك كتاب 

ني كه به صبر و بردباري، شكيبايي و قدرت حفظ باليي و كوشش صدها نفر از كسا
برخوردار هستند به خواست خداوند او يك نفره اين كار خارق العاده را انجام داد. 

 كند. مي خداوند به هر كس كه بخواهد فضلش عطا
امام در اين كتاب با تمام عظمت و شكوه آن تمام ت�ش و توان خويش را صرف آن 

ي اس�مي است، ها هاي ديگر را نيز تاليف كرده كه زينت دهنده كتابخانهنكرده بلكه كتاب
 كنيم. مي ما در پايان كتاب آنها را ذكر

شود  مي ين آنها محسوبتر معتبرترين و درخشنده »اجلامع الصحيح«جز اينكه كتاب 

ي تاليف آن شانزده سال طول كشيده امام در تاليف آن متوقع نبود كه از سلطان يا پادشاه
دريافت كند همچنين به فكر سبقت و تفوق بر فقها و علما و محدثين نبود. بلكه اي  جايزه

ر جالب و زيبايي تعبير هدفي مهمتر و بالتر و باارزشتر از آن داشت كه آنرا در جمله بسيا
 كرده است.

الصحيح را در شانزده سال تاليف نمودم تا آن را بين خود و خدايم حجتي قرار «
 ».دهم
مام شانزده سال از عمر خود را در تاليف اين كتاب صرف كرده امت اس�مي آن را ا

مورد قبول خويش قرار داده است و به حجيت آن معترف است و تا امروز هم به آن 
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 كند. مي كند و آن را معتبرترين كتاب بعد از كتاب خداوند محسوب مي احتجاج
هاي مرجع و  كه داراي كتاباي  تابخانهامام بخاري اين شانزده سال را در پشت ميز ك

هاي مداوم در  هواي مناسب و امكانات رفاهي ديگر باشد سپري نكرد، بلكه در مهاجرت
هاي سهمگين و آب  آب و علف در ميان طوفان بي راههاي كوهستاني و سخت و بيابانهاي

 تخوابيهاي مهتابي از عمر خود را سپري نمود نه رخ و هواي سرد و گرم روزها و شب
ا يافت كه بخوابد و نه غذايي مناسب تا رفع گرسنگي كند و نه آبي گوارا تا تشنگي ر مي

 بر طرف كند.
ها و مشك�ت در طلب حديث احساس خستگي، كسالت،  اما با تمام اين سختي

بر اثر  .كرد، بلكه در حركتي دائمي بود كه سكون و آرامش نداشت نمي ناراحتي و ضعف
و مطالعات محققانه براي او مشخص بود كه راوي در روايت حديث تجربيات فراوان 

شد كه هزاران حديث در نزد آنان  مي ص�حيت دارد يا ندارد، و چه بسا با افرادي مواجه

 كرد.  مي خودداري »اجلامع الصحيح«بود ولي از ذكر احاديث آنان در 

 ف�ني آيا گمان يك مرتبه حديثي از او پرسيده شد به سوال كننده گفت: اي ابو
كنم؟ من ده هزار حديث را از شخصي كه در روايت حديث مورد  مي كني تدليس مي

 تاييد و وثوق نبود ترك كردم و همين طور به همين تعداد يا بيشتر از شخص ديگر. 
نمود احساس  مي اگر چنانچه با كسي كه ص�حيت روايت حديث را نداشت ديدار

ا عزم راسخي كه خداوند به او عنايت كرده بود سختيها و كرد زير نمي خستگي و ناراحتي
 ساخت. مي مشقات را بر او هموار

كرد هنگامي كه با افرادي كه صداقت از  مي و چقدر احساس سعادت و خوشبختي
 ي آنان نمايان بود هم نشينها و پرهيزگاري بر چهره خصوصيات آنان و آثار تقوي

 گردد. مي گردد و با يافتن آن خوشحال اش مي دهشد!! گويا مثل كسي كه دنبال گمش مي
 داد. مي معرفت او به صحابه و تابعين و تبع او را براي تحقق اين مهم ياري
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امام از شخص مجهول، كذاب، مدلس، تارك نماز و كسي كه از انجام واجبات 
 طكند و كسي كه اعتمادي بر او نيست و كسي كه در امور ديني افراط و تفري مي كوتاهي

خواست از كسي حديث بنويسد از اسم، كنيه  مي كرد. وقتي كه نمي كند حديث روايت مي
پرسيد. اگر به صدق و راستي آن راوي حديث  مي و از كسي كه از او روايت كرده است

 خواست اصل حديث و نسخه مكتوبش را به او نشان دهد چرا مي بردي از وي نمي پي
 كه او جستجوگر احاديث صحيح بود.

ترك كرده اي  كرد هزاران حديث را به مجرد شبهه مي آنچه را كه شبهه ناك بود ترك

را تقريباً از ميان ششصد هزار  اجلامع الصحيحكتاب «گويد:  مي در مورد الجامع الصحيح

اين دقت موجب گرديد كه با صدها نفر از محدثين و حفاظ در » حديث تدوين كردم
بيش از هزار شيخ، از هر كدام بيشتر از ده «گويد:  يم سرزمينهاي مختلف ديدار كند او

هزار حديث نوشتم. حديثي در نزد من وجود ندارد كه سندش را ذكر نكرده باشم. سپس 
با بيش از هزار «گويد:  مي كند و مي هايي را كه با اين افراد ديدار كرده است ذكر سرزمين

 . »ام  نفر از اهل حجاز، عراق، شام و مصر ديدار كرده
اهل شام و جزيره را دو مرتبه اهل بصره را چهار مرتبه اهل حجاز را شش سال و 

توانم بشمارم و  ام نمي  تعداد دفعاتي را كه با محدثين خراسان وارد كوفه و بغداد شده
كسي را از اين افراد نيافتم كه در اين امور با ديگران اخت�ف داشته باشد (اين قول و 

 گويد:  مي »اجلامع الصحيح«باشد) در مورد كتاب  مي خدا عمل است و قرآن ك�م

را در اين كتاب جز احاديث صحيح احاديث ديگري ذكر نكردم و بسياري از احاديث «
 ».به علت طولني شدن ترك كردم

توانست هزاران حديث ديگر را اضافه كند ولي به تدوين آنچه كه يك مسلمان  مي او
و تفسير احتياج دارد اكتفا كرد و آن را منحصر به كتابي از عبادات و معام�ت و آداب 

فقهي مانند موطاي امام مالك ننمود. احاديثي را كه شخصيت يك مسلمان را به وجود 
 كند در آن ذكر كرده است.  مي آورده و ذهن و بصيرت شخص را از علم و معرفت منور
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*** 

 توطئه و پيروزي

نند آنچه كه براي او در بغداد اتفاق افتاده بود در از عجايب اينكه براي امام بخاري هما
سمرقند نيز اتفاق افتاد. در سمرقند چهارصد نفر از كساني كه در طلب حديث بودند و 

 .براي كوبيدن امام بخاري طراحي كننداي  هفت روز گرد هم آمدند تا نقشه .جود داشت
 مين تداخل دادند.اسناد حراسناد شام را در اسناد عراق و اسناد يمن را در 

امام بخاري كوچكترين لغزشي در اسناد و متن مرتكب نشد. احاديث نبوي در مغزش 
بست و يكي يكي احاديث را  مي هايش را ي آسمان در حركت بودند چشمها چون سياره

. بر آنان كه قصد خرده  .كرد مي كرد و راويان آنها را يكي بعد از ديگري مجسم مي مرور
شد و حتي بر آنان كه قصد كوبيدن و  نمي با او داشتند ناراحت و عصبانيگيري و رقابت 

 .هه در كفايت علمي او را داشتند!!ايجاد شب
اش  . وقتي كه كاغذ سازش محمد بن ابي حاتم علت بيداري .شبي تا صبح بيدار ماند

 را پرسيد: گفت:
كه بالغ بر ام   شمردهام   ديشب نخوابيدم تا اينكه احاديثي را كه در تاليفاتم ذكر كرده«

اهللا اكبر!! چگونه توانست در ذهنش دويست هزار ». باشد مي دويست هزار حديث مستند
حديث مستند شمرد در حالي كه افرادي كه در رياضي تسلط دارند ممكن است تا 

كند مبين اين امر است كه  مي شمارش صد هزار اشتباه كنند. اگر اين بر چيزي دللت
نايي او بر حفظ و استيعاب منحصر نيست بلكه در كنار آن موهبتي ديگر موهبت و توا

 وجود داشت و آن عدم اشتباه در شمارش است. 
است از آيات الهي؟ آيا كتاب اي  آيا شايسته نيست بعد از اين بگوييم امام بخاري آيه

و نظير در تمامي اعصار و قرون نيست  بي جامع الصحيح كه نتيجه نبوغ اوست كتابي
هايش را سه مرتبه تاليف و  نظيري از آن وجود ندارد؟ با اين نبوغ امام هر يك از كتاب
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و بدون هر بازنويسي و بازنگري كرد تا فاقد هر گونه عيب و نقص و صد در صد سالم 
 گونه شك و شبهه باشند.

*** 



 
 

 اساس قانونگذاري 

هنوز و براي  »اجلامع الصحيح«ترين دليل بر دقت امام بخاري اين كه كتاب  بزرگ

هاي احكام و قوانين اس�مي و رمز راستي و اخ�ص است. با اين  هميشه اساس كتاب
شود. آن را به ائمه زمانش  نمي وجود در آن به طور يقين جزء احاديث صحيح بافت

 - متشكل از احمد بن حنبل، يحيي بن معين، اسحاق بن راهويهاي  تقديم كرد كميته
كه همگي از ائمه بزرگ حديث و ثقات بودند تشكيل شد. اعضاي اين  -رحمهم اهللا

را مورد تحقيق قرار دادند و فقط بر چهار حديث از ميان  »اجلامع الصحيح«كميته كتاب 

هفت هزار و دويست و هفتاد و پنج حديث انگشت گذاشتند، سپس مشخص گرديد كه 
 اين احاديث نيز صحيح هستند. 

نه تنها وارد زندگي مسلمانان گرديد بلكه همچنين وارد  »يحاجلامع الصح«كتاب 

ي علميه و دانشگاهها ها قلبهاي مسلمين شد و غير از اينكه تدريس اين كتاب، در حوزه
 گيرد بلكه عامه مسلمين خواندن آن را بر خود لزم مي به دانشجويان و ط�ب صورت

در آن وجود داشته  »امع الصحيحاجل«شود مگر آنكه كتاب  نمي يافتاي  دانند. خانه مي

كه در آن كتاب اي  گويند خانه مي باشد. تبرك در مورد آن به حدي رسيده است كه

گيرد. چه  نمي زند و آتش نمي وجود داشته باشد، دزد به آن دستبرد »اجلامع الصحيح«

 كسي به اين كتاب اين همه شوكت و بزرگي ارزاني داشت؟ 
*** 

 رنده آن بوي خوش و صداقت گردآو

و مجالي  .و سنت اصل دوم .قرآن كريم منبع اول تشريع و قانونگذاري اس�مي است
براي استغناي از سنت وجود ندارد زيرا آنچه را كه قرآن به صورت مجمل بيان كرده 
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كند و آنچه را كه به صورت مطلق بيان كرده است،  مي است سنت بطور تفضيل بيان
 زيت و خصوصيتي كه سنت دارا است.مكند و هزاران هزار  مي مشخص

اين چه خدمتي است كه امام بخاري تقديم به اس�م نموده است؟! خداوند به او كليد 
را عطاء فرموده بود داخل شد و آن را براي ورود مجتهدين و  صدخول به سنت نبوي

 نگذاران و اهل راي باز نمود. قانو
بود و براي او تعريف و تقدير  پس او امام و رهبر آن در راه رسيدن به خداوند

 كند. مي محدثين و ائمه عصرش كفايت
 گويد: اش مي يكي از افراد هم عصري وي درباره

خراسان سه نفر به اس�م تقديم نموده است: (ابوزرعه، محمد بن اسماعيل و عبداهللا «
ين و تر با بصيرت /بن عبدالرحمن الدارمي رحمهم اهللا، ولي محمد بن اسماعيل

 ».باشد مي ين آنانتر ترين و فقيهعالم
امام و فقيه ماست همچنين فقيه  /محمد بن اسماعيل«گفتند:  مي علماي مكه
را بالي منبر  /اسحاق بن راهويه«گويد:  مي /حاشد بن اسماعيل». خراسان است

د امام بخاري در آن ديدم و امام بخاري نيز در كنارش نشسته بود. حديثي را روايت كر
 كرد.حديث شك 

را قبول كرد و فرمود: اي جماعت  /سخن امام بخاري /امام اسحاق بن راهويه
كند بنويسيد. اگر  مي اصحاب حديث، به اين جوان نگاه كنيد و احاديثي را كه او روايت

چنانچه او در زمان حسن بن ابي حسن بصري بود، به امام بخاري در شناخت حديث و 

را  »اجلامع الصحيح«اً نود هزار نفر از معاصرينش كتاب تقريب». كرد مي نياز پيدااش  فقه

 مطالعه كردند. 
*** 
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 با پيامبر و اصحابش 

شود كه در مورد صحت حتي يك حديث از احاديث  مي آيا بعد از اين كسي پيدا

 شك و ترديد كند؟  »اجلامع الصحيح«

ش به حفظ آن تواند اين كتاب را با اسانيدش حفظ كند ولو در تمام عمر مي آيا كسي
را شرح و  صتوانند احاديث پيامبر مي كنند كه مي مشغول بشود. اساتيد حديث مباهات

تفسير كنند ولي از هيچ يك از آنان نشنيده ايم كه اين كتاب را با اسانيدش حفظ كرده 
 تواند كسب كند؟ مي و راستي اين توانايي را از كجا و چگونه .باشد

آنچه را كه از تعاليم دين لزم و ضروري  »صحيح«كتاب برايمان كافي است كه از اين 
است فراگيريم. همچنين خداوند سبحانه و تعالي به امام بخاري نبوغ سرشاري اعطاء 
نموده بود تابه بالترين درجات فهم و آگاهي صعود كند تا جايي كه گاهي حديثي را در 

شنيد آن را در خراسان  مي هكرد و حديثي را كه در مك مي شنيد در عراق تدوين مي شام
 اينكه حرفي را كم و يا زياد كند.كرد، بدون  مي تدوين

همچنين خداوند به او قلبي پاك، كه ضربات آن براي غير خدا به تپش نيامده و 
 شگاه پيامبر و يارانش حضور دارد.وسوسه گناه نداشته، اعطا فرمود. او دائماً در پي

شغول كند و جاه و منصبي كه شيفته آن باشد و نه تجارتي ندارد كه خود را با آن م
 ه دين خود را به خاطر آن بفروشد.دنيايي ك

بررسي كنيم اتفاقات و اش  اگر چنانچه زندگي امام بخاري را از دوران كودكي
رفتارهاي شگفتي را خواهيم ديد، در حالي كه كودكي ده ساله بود اسانيد حديث را حفظ 

. و استاد سخنش را  .يد نظر در روايت حديث وامي داشتداشت و استادش را به تجد
زيرا بازي و سرگرمي مشغول نبود. . مانند اطفال ديگر در سنين كودكي به .كرد  مي قبول

كرد و در اين  مي كه وظيفه مهمي را كه عنايت الهي به او عرضه كرده بود به خوبي درك
قبل از پانزده سالگي در » پيدا كردماز ده سالگي به حفظ حديث تمايل «فرمايد:  مي باره
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ادر به حفظ آنان شود تا احاديثي را كه شيوخ ق مي كنار ائمه بخارا، مرو و نيشابور حاضر
 نيستند حفظ كند.

در مجلس اي  تا قبل از بيست سالگي پنج باز مناسك حج را بجاي آورده بود و جمله
ه تپش وامي دارد و احساسات شنود و آن جمله قلبش را ب مي استادش اسحاق بن راهويه

را جمع  صكاش مختصري از احاديث صحيح پيامبر«كند  مي و عواطفش را تحريك
گيرد و  مي پس از آن امام بخاري به انجام اين كار مهم تصميم قاطع». كرديد مي آوري

 پردازد.  مي »اجلامع الصحيح«شروع به جمع آوري احاديث و به تدوين كتاب 

ه او كند چرا ك مي ثبت »اجلامع الصحيح«و طهارت كامل در كتاب احاديث را با وضو 

 .در محضر پيامبر حضور دارد!!
به راستي چه شخصيت با عظمتي است؟ وجدان او از زمان طفوليت و ولدت به عشق 

 كردند مي در هم آميخته بود و به آنچه كودكان و هم سالنش فكر صالهي و پيامبر
 تاليف صحابه و تابعين را در جوار روضه خضراء پيامبرانديشيد. كتاب تاريخ ص نمي
 نويسد) شاهد بگيرد.  مي كند تا صاحب رسالت عظمي را بر هر كلمه (هر حرفي كه مي

مخترص من حديث ـمسند الـاجلامع الصحيح ال«و از اينجا عظمت كتابش را كه 

ه شايسته عظمت و كنيم. كتابش را با آنچه ك مي ناميده درك »يامهأوسننه و صرسول اهللا

تقلدي به اي  بزرگي است و با تكريم و احترام تناسب دارد شروع كرد و آن را با مقدمه
روش نويسندگان شروع نكرد زيرا حياي آن بيشتر از آن بود كه سخن و ك�مش بر 

پيشي بگيرد و  صپيشي بگيرد و شايسته نبود كه بر حديث پيامبر صحديث پيامبر
 ع كرد:ه زير شروكتابش را با آيه كريم

﴿ ٓ ا َّ وۡ  ِ�
َ
ٓ َحيۡ أ ٓ  َك ِ�َ�ۡ  َنا وۡ  َكَما

َ
ٓ َحيۡ أ � َ�عۡ  م�نۢ  نَ  َّۧب�ّ�� ٱوَ  نُوحٖ  ِ�َ�ٰ  َنا ه  .]163النساء: [ ﴾ۦد�

همانا وحي فرستاديم به سوي تو همان گونه كه وحي فرستاديم بسوي نوح و «ترجمه: 
 . »پيامبران بعد از وي

*** 
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 ا و رسولش اخالق امام بخاري در برابر خد

 كند؟ امام بخاري در برابر خدا و رسولش با چه ادب و اخ�قي رفتار مي
نويسد. از  مي گيرد زيرا ك�م پاكي را نمي او قلم را جز در پاكي و طهارت بدست

را تصنيف كرده  »اجلامع الصحيح«اينجاست كه وضعيت روحي او را كه در آن كتاب 

مراحل  »اجلامع الصحيح«قبل از تاليف كتاب  كنيم امام بخاري مي است به خوبي درك

ها، سفرهاي مداومي در گوشه و كنار جهان اس�م  گوناگوني را پشت سر گذاشت هجرت
 ان ثقه و مورد اعتماد را دريابد.انجام داد تا راوي

و توانست بر ششصد هزار شيخ كه بين هر يك هزاران كيلومتر فاصله بود دسترسي 
توانست در بخارا بماند و در آنجا به  مي ه اين جوان لغر اندامپيدا كند، تصور كنيم ك

 تحصيل علوم متداول بپردازد و فقيه و عالم و دانشمندي در حد دانشمندان ديگر گردد. 
ولي او همه دنيا را به مثابه يك دانشگاه تصور كرده و در جستجوي حديث به هر كجا 

ها و مشقات زياد شده و همه  ه متحمل سختيكند. اگر چه در اين را مي كه لزم باشد سفر
 كند. مي آنها را با كمال ميل تحمل
خوابيد چرا كه جستجو براي يافتن حديث كار و حرفه دائمي  مي امام بخاري بسيار كم

خواست، تا بعضي از  مي او بود در بعضي از شبها گاهي پانزده و گاهي بيست بار بر
خواست به  مي مانتي است كه به او سپرده شده بود واحاديث را مرور كند. چرا كه حامل ا

بهترين وجه آن را ادا كند، و به راستي كه او امانت را با دقت و اخ�ص ادا نمود چرا كه 
 دست تقدير الهي او را به تحرك وامي داشت و چراغ توفيق راه را براي او روشن

 ساخت. مي
ش را كسب كند و مبالغه پس جاي شگفتي نيست كه اعتماد شيوخ و ط�ب معاصر

 و محدثين تمامي قرون را كسب كرد.نيست اگر بگوييم اعتماد ائمه 
برند.  مي كنند و از آثارش بهره مي هر گامي را كه پيمود مسلمانان به دنبال آن حركت
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بلكه او اجر و  .او كتابش را تاليف نكرد تا مزدي بگيرد و يا جايزه و پاداشي كسب كند 
 خواست. آيا اجر و مزدي بالتر از اجر و مزد الهي وجود دارد؟  مي مزدش را از خدا

*** 

 جايگاه امام بخاري 

 تر ثقات و مجتهدين همگي شهادت داده اند كه در زير سايه آسمان از امام بخاري عالم
به حديث رسول اهللا وجود ندارد. شيخ و استادش امام محمد بن يحيي الذهلي  تر و حافظ

 پرسيد، او بدون كوچكترين درنگي پاسخ مي ت راويان از امام بخارياز اسامي و كني

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ داد. گويا سوره مي َحدٌ  َّ
َ
خواند. امام مسلم بن حجاج در مقابلش  مي را ﴾أ

اي استاد «زد، روزي به او گفت:  مي نشست و زانوي تلمذ مي مانند دانش آموز كوچكي
 ».مدان بگذار بر پاهايت بوسه بزناستا

تا كي كتاب امام «را در خواب ديد. پيامبر به او گفت:  صيكي از فقيهان، پيامبر
 .»دهي؟ نمي كني؟ و كتاب مرا درس مي شافعي را تدريس

 .»الجامع محمد بن اسماعيل«مودند: فر» كتاب تو چيست؟ صاي رسول خدا«گفت: 
 ري دللت دارد.و والي امام بخا اين شواهد بر فضل، برتري و جايگاه رفيعي  همه

است از طهارت. هرگز ديده نشده است اي  است؛ از صدق، قلبش تكهاي  زبانش قطعه
. حتي كساني كه در صدد اذيت و آزار او بودند براي آنان  .او انساني را به بدي ياد كند

انگيزي دارد كه بر پاكي  كرد عبارت بسيار جالب و شگفت مي مغفرت و بخشش طلب
 ». ام  هرگز از كسي غيبت نكرده«كند.  مي و علو درجه و مقام او دللت زبان و شرافتمندي

 للت بر تقوي و پرهيزگاري ندارد؟آيا اين د
كند و اين در حالي است كه افرادي  نمي كسي را به بدي ياداش  مردي كه در زندگي

قي هاي فردي و صفات اخ� بودند كه هميشه در صدد اذيت و آزار او بودند. اين ويژگي
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كاري خارق  »اجلامع الصحيح«بخشد كتاب  مي بر امانت و صدق او روشنايي خاصي

 عاري از هر گونه شك و ترديد است.العاده و 
مسلمانان به اين كتاب اهميت داده و از جايگاه عزيز و واليي در نزد آنان برخوردار 

 را كه آيينه تمام نماي نبوت است.است زي

را  »اجلامع الصحيح«حاضر شود كتاب  صيامبرخواهد در محضر پ مي كسي كه

 بخواند.

 را بخواند.  »اجلامع الصحيح«خواهد با صحابه زندگي كند. كتاب  مي كسي كه

 را بخواند.  »اجلامع الصحيح«خواهد ماهيت سنت نبوي را درك كند كتاب  مي كسي كه

ا ر »اجلامع الصحيح«را مشخص كند كتاب اش  خواهد مسير زندگي مي كسي كه

 بخواند.
خواهد خود را از پستي و فرومايگي دنيا نجات دهد بايد بدان چه كه در  مي كسي كه

 وارد شده است عمل كند.  »اجلامع الصحيح«

 بيابد.  »اجلامع الصحيح«خواهد عصر نبوت را مجسم كند، تصوير آن را از  مي كسي كه

 »اجلامع الصحيح«و بايد ي رفيع اخ�ق را بپيمايد راهنماي اها خواهد پله مي كسي كه

 باشد. 
شود، همين طور  نمي همان طوري كه ميوه پاك و شيرين در غير از زمين آباد حاصل

 تواند تاليف كند.  نمي اين كتاب بزرگ را غير از مردي بزرگ

شود.  مي دو مورد بسيار با اهميت و بزرگ يافت »اجلامع الصحيح«در اين كتاب 

 ». و عظمت مولف و نويسنده آنعظمت مطالب و محتواي كتاب «
 عظمت مولف و نگارنده آن نشات گيرنده از شكوه و عظمت مطالب آن است. 

نوشت قبل از اينكه آن را در اوراق بنويسد. و آن  مي امام بخاري حديث را در قلبش
توانيم بگوييم، ان امام همام  مي كرد، حتي مي را عم�ً با روش و اخ�ق خويش تطبيق
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كند و از  مي به رعايت امانت تشويق صاو امين است چرا كه پيامبر .بود  حديث مجسم
 راستي را تشويق و دروغ را نهي صدارد او راستگو است زيرا كه پيامبر مي خيانت باز

سيرت و سرنوشت . او با گذشت و مهربان است، چرا كه گذشت و مهرباني با  .كند مي
 پيامبر سرشته بود.

*** 

  عبادت امام بخاري

 دهد.  مي دستور صاخ�ق امام بخاري متشكل است، از آنچه كه پيامبر
نشات گرفته است و از  صفهم و دركش از دين از حضور دائمي وجدان او با پيامبر

حضور  صدر نزد پيامبر البته جزء از خلفاي راشدين رحمهم اهللا صصحابه پيامبر
 بيشتري دارد.

حابه پيش نيامد كه حضوري دائمي در نزد براي اينكه اين فرصت براي هيچ يك از ص
 و تمامي احاديث را از او بشنود. داشته باشد صپيامبر

ي ها را در تمامي لحظه صولي اين فرصت براي امام بخاري مهيا شد كه پيامبر
 صهمراهي كند. پس ارتباط او ارتباط دائمي و مستمر بود. وصاياي پيامبراش  زندگي

موده و آنها را نصب عين و آويزه گوش خويش قرار داده و وجدانش را پر ن عقل، قلب
 بود. 

 كرد.  مي او عصر نبوت را در خلوت و تنهايي، در مجالس علم، و در همه جا استشمام
شود. و صداي  نمي از ذهن امام بخاري خارجاي  لحظه صتجسم سيرت پيامبر

قرن از عروج رسيد. امام بخاري در حالي كه يك  مي پيوسته به گوش او صپيامبر
از علم و اي  كرد. تا آنجا چهره مي گذشته بود در محضر او زندگي صملكوتي پيامبر

آيد. عبادتش چگونه  مي معرفت امام بخاري را نمايان ساختيم در ادامه اين سوال پيش
 بود؟
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را در تحصيل علم به دور از اش  زندگي امام بخاري سر تا پا عبادت بود. كودكي
 -هاني بن نضر -كرد خاطره دوران كودكي او را دوستش مي سپري بازيهاي كودكانه

 كند. مي (رفيق دوران تحصيلش) براي ما اين چنين بيان
در نزد محمد بن يوسف فريابي بوديم در شام، مثل ديگر جوانان براي تفرج و توت 

كه  خوردن بيرون رفتيم محمد بن اسماعيل در آن زمان نيز نزد ما بود و با ما در اموري
كرد و سخت مشغول فراگيري دانش بود. اين نشان دهنده  نمي مشغول بوديم همكاري

از عمر خود را بيهوده اي  اخ�ق و سيرت امام بخاري در دوران كودكي است او دقيقه
كرد و شخصيت  مي كرد. در كودكي مانند بزرگان عمل نمي بدون فراگيري دانش تلف

) بچه داد برنده جام (كاپ نمي نفس خود اجازه داد به مي علمي خويش را كم كم شكل
 گانه در ميدان زندگي باشد.

يابد كه نبوغش در حال شكوفايي بود، قبل از اينكه  مي استادش فريابي او را كودكي
ي استادي و بزرگواري در سنين كودكي در او ها موعد زمان آن فرا رسيده باشد. نشانه

 سند و متن آن را ذكراي  پرسيد، به گونه مي ديثيوقتي كه فريابي از او ح .مشهود بود 
 كند. هنگامي كه موقع نماز فرا مي كرد كه گويا نام و نام خانوادگي خود را بيان مي
خواست. وقتي كه دوستانش به لهو مشغول  مي رسيد در اسرع وقت براي انجام آن بپا مي

كرد.  نمي به او نبود شركتنمود چرا كه او در اموري كه مربوط  مي بودند از آنان دوري
 كرد.  مي وقتي كه صحبت از دنيا بود صحبتش را با حمد و ثناي خداوند شروع

*** 

 عالقه امام بخاري به قرآن 

زندگي امام بخاري از لحظه طلوع سپيده دم تا به هنگام شب و لحظه رفتن به 
چه را كه در شد تمام آن مي رختخواب سرا پا عبادت بود. هنگامي كه به نماز مشغول
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پسنديد كه در محضر خداي تعالي به  نمي كرد چرا كه بر خود مي اطرافش بود فراموش
 براي او مقدور شده است، بينديشد.امري غير از او، يا در اموري كه 

شد كه نمازش را هرگز قطع نكند گر چه  مي احساسش به هيبت و قدرت الهي باعث
 ت او را نيش زنند.در آيد يا حشرازمين زير پايش به لرزه 

روزي به باغ يكي از دوستانش دعوت شد بعد از اقامه شدم نماز ظهر به امامت او 
كه نگاه كن آيا زير پيراهن «قسمتي از پيراهنش را كنار زد و به يكي از دوستانش گفت: 

را ديد كه امام بخاري را شانزده يا هفده جا، نيش اي  آن مرد حشره» بيني مي من چيزي را
چرا با اولين نيش نماز «و محل نيشها ورم كرده بود، بعضي از دوستانش به او گفتند:  زده

ردم دوست داشتم آن را تمام ك مي از قرآن را ت�وتاي  سوره«فرمودند: » را نشكستي
 ».كنم

يعني اينكه ح�وت و شيريني قرآن امام بخاري را از فكر كردن به دردهايي كه حشره 
به وجود آورده بود بازداشت. زيرا كه قرآن در قلب و درون او با نيش خود در بدنش 

لذت و ح�وت خاصي داده بود، پس چگونه اين لذت روحي را ترك كند و از نماز 
خارج شود. و اگر كسي بتواند ح�وت و شيريني قرآن را درك كند و هرگز با قرآن 

ين دارد، هر كس كه تحت بر قلبهاي مومناي  قرآن سلطه و نفوذ ويژه .كند  نمي مخالفت
 تاثير آن قرار گرفت هر آنچه در دنيا وجود دارد ح�وت و شيريني خود را از دست

 دهد. مي
 .بود ارتباط امام بخاري با قرآن!!و اينچنين 

ي آن را فتح ها تواند دروازه نمي قلبي كه از نور خدا مملو شده است گناه و معصيت
 كند. 

چرا امام بخاري نسبت به اداي تهجد و نماز در وقت  يابيم مي بدين جهت است كه در
آورد همان طور كه  مي سحر خيلي مشتاق بود و در شب سيزده ركعت نماز بجاي

 كرد.  مي داد هر سه شبانه روز يك بار قرآن را ختم مي صپيامبر
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*** 

 سخاوت امام بخاري 

صولش و آنچه از خصوصيات اخ�قي ديگر امام بخاري اين است كه اكثر در آمد مح
 و اگر انساني را .داد  مي آمد صدقه مي را كه از فوايد محصول اموال مضاربه بدست

 ديد كه از نظر اقتصادي در تنگناست و روزگارش بر وفق مرادش نيست براي كمك او مي
 كرد. مي اقتدا صشتافت و در اين كار به پيامبر مي

ه خوبي ياد گرفته بود كه صدقه قبل كه آنها را تدوين كرده بود ب صاز احاديث پيامبر
 رسد از نيكوترين چيزهايي كه داشت صدقه مي از اينكه بدست فقير برسد به دست خدا

 داد. مي
و به راستي هر آنچه در نزدش بود نيكو بود در هنگام صدقه دادن هرگز در اين 

ت يا نه، يك انديشه نبود كه روز بعد براي گذراندن زندگي درهم و ديناري باقي مانده اس
تمام شده بود و لباسش كهنه و ژنده گشت چند روزي در اش  مرتبه اتفاق افتاد كه دارايي

 عراق از ديدار با مردم خودداري نمود و دوستانش گمان بردند كه او بيمار است و علت
  .بيرون نيامدنش بيماري است

كهنه بافتند به  او را نيمه عريان با لباس .به منزلش جهت ديدار و عيادت رفتند 
سرعت براي او لباسي نو تهيه كردند و عيادت كنندگان از حالت و وضع امام بخاري 

و ميزان درآمد او  افسوس خوردند و شگفت زده شدند، زيرا كه آنان از محصول تجاري
 با خبر بودند.

*** 
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 مجاهدت امام بخاري 

ر نيكي و خوبي اسوه و شود و روزگار، او را د مي روزهاي زندگي امام بخاري سپري
 شود.  مي گرداند عالم و فقيه، حافظ و محدثي بلند مرتبه مي الگو

 در تيراندازي، اسب سواري در حمل س�ح و چگونگي استفاده از آن با جوانان مسابقه
 دهد. مي

شود و در تحصيل علم و  مي امام بخاري اين جواني كه شبش در عبادت به خدا سپري
دهد و در اين راه از لحاظ جسمي ضعيف شده  مي بردباري نشان تدوين حديث از خود

 يي كه دشمنان اس�م آتش آن را برافروخته اند آمادهها است خود را براي معارك و جنگ
 كند. مي

بزرگ بود در تيراندازي و نشانه گيري هم اي  همان طوري كه در دانش و آگاهي نابغه
 رفت. مي انبوغ سرشاري داشت و تيرش خيلي كم به خط

گويد:  مي كند و مي محمد بن ابي حاتم از مهارت امام بخاري در تيراندازي حكايت
. و از دري كه به  .روزي براي تيراندازي با امام بخاري در شهر فرير سوار بر اسب شديم«

. تير ابوعبداهللا به  .شد بيرون آمديم و شروع به تيراندازي كرديم مي سوي چشمه منتهي
بي روي رودخانه اصابت كرد و پايه شكست. وقتي كه ابوعبداهللا آن را ديد از پايه پل چو

 ». اسبش پياده شد و تير را از آن خارج كرد و به ما گفت كه برگرديد
 او به منزل برگشتيم و به من گفت:با 
 .»كني؟ مي اي ابو جعفر من نيازي به تو دارم آن را برآورده«

 است. : اطاعت از دستورات تو واجبگفتم
 ».زي مهم استنيا«كشيد گفت:  مي وي در حالي كه نفس راحتي

با ابوجعفر همراه شويد او را به «سپس نگاهي به كساني كه با ما بودند كرد و كفت: 
 ».ياري كنيدام   كاري كه به او گفته
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 گفتم: و آن چه كاري است؟
 .»كني؟ مي آيا انجام آن را تضمين«گفت: 

 .و چشم گفتم: بله بر سر
شايسته است كه به نزد صاحب پل رفته و او را از جريان مطلع كني و به او «گفت: 

بگويي يا به ما اجازه دهد پايه پل را بازسازي كنيم. يا بهاي خسارت آن را بپردازيم، يا راه 
به نزد صاحب پل چوبي كه نامش حميد بن اخضر فريري بود ». حل ديگري پيشنهاد دهد

س�م مرا به ابو عبداهللا برسان و «ري را به او اب�غ كردم حميد گفت: رفتم و پيام امام بخا
 ».باد و تمام داراييم فدايت باد ح�لتاي  به او بگو آنچه انجام داده

به نزد امام بخاري بازگشتم و اين پيام را به او رساندم چهره نورانيش شكفته شد و 
 درهم صدقه داد.  300اند و حديث بر غربا خو 500اظهار خوشحالي كرد در آن روز 

 كرد: مي امام از اين كار دو هدف را دنبال
ند از دين و وطن اينكه به جوانان فنون جنگ را بياموزد تا در موقع لزوم بتوان -1

 خويش دفاع كنند.
چيزي را كه از بين برده است با پرداخت خسارت جبران كند، حتي اگر آن چيز  -2

 رود. در راه مصالح عمومي از بين 
امام بخاري دو امر اساسي اس�مي را، در مقابل جوانان قرار داد و خود شروع به 

كند و كردارش  مي تطبيق آنها نمود و اين گونه عالم و دانشمند سخنش با عملش برابري
 گيرد.  مي از عقيده و ايمانش نشات

*** 

 دهد.  مي امام بخاري به جوانان آموزش

ود، بدين علت بر نفس خ نه اعمالش پاك و سفيد باشد.صحكوشيد تا  مي امام بخاري
 نگهباني از وجدانش قرار داد.
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اطراف قلبش را حصاري از خشيت و ترس الهي قرار داد تا شيطان به آن رخنه و نفوذ 
نكند. با مال و منال دنيوي و زر و زيور آن با اعراض و روي گرداني برخورد كرد اين در 

خواست از مواهب  مي توانست هر گونه كه دلش مي داشتحالي بود كه با ثروتي كه 
دنيوي بهره بگيرد. با وجدان پاكش با صالحي آناني كه شبهايشان را در سجده و قيام 

دگان و ي علم زندگي كرد تا بهترينها را به دلداها كنند زندگي كرد او بر سفره مي سپري
 شيفتگان معرفت تقديم كند.

نشست و از آنان حديث روايت كرد. آنچه كه از  در نزد تمامي شيوخ روزگارش
 در نزدش بود به آنان ارائه كرد. احاديث

ن علم موهبت كرد تا بدان چه كه خداوند به او از سلطا مي از س�طين كناره گيري
 كرده بود بهره جويد.

 ».اي ابو معشر ح�لم كن«ير گفت: روزي به ابو معشر ضر
 .»ابو عبداهللاي  از چه چيزي«گفت: 
روزي حديثي روايت كردم در آن حال نگاهم به شما بود و تو از آن تعجب «گفت: 

 ». دادي و من لبخند زدم مي كرده بودي و دست و سرت را تكان
 .»، خدايت بيامرزد اي ابو عبداهللاح�لت باد«ابو معشر گفت: 

لبخند و  كرد حتي از يك مي ي عمر خود را محاسبهها تا اين اندازه امام بخاري لحظه
 يدارتري از ضمير امام وجود دارد؟از حركت يك سر، و آيا به راستي ضمير ب

 ي براي مبارزه با نفس وجود دارد؟آيا روش بهتر
 تربيت جوانان و پيران وجود دارد؟آيا درس مهمتري از اين براي 

را ترسيم كرد و بر آثار روشن و رفتار نيك و سلوك  صامام بخاري روش پيامبر
 نمود. مي حركت واليش

نمود بدون آنكه نام او را افشا  مي كرد و او را ارشاد مي خطاكار را توجيه صرسول
 تا مردم خطاكار را محكوم نكنند. كند



 53  /نامه امام بخاري زندگي

 

اقوام. فرمود: (ما بال  مي ديد كه از مبادي اس�م خارج شده است مي وقتي كه انساني را
 ».مردم را چه شده است.) «

ب اخ�قي را كه مسلمان بدان عمل كند، ترسيم و چارچو صبدين ترتيب پيامبر
 توجيه و تهذيب را مشخص فرمودند. اسلوب

*** 

 دانش آموز مدرسه حديث 

امام بخاري در مدرسه حديث نبوي كه بالترين و مهمترين مدرسه بعد از قرآن كريم 
ا را مجسم و در ذهن خود مرور و ت صاست مشغول به تحصيل بود. او تعاليم رسول اهللا

كرد و با تمام وجود احساس سعادت و  مي حد استطاعت در چارچوب آن حركت
كرد، چرا كه او دانش آموز ممتازي در مدرسه حديث بود و تمامي  مي خوشبختي

 و با بهترين درجات پشت سر گذاشت.امتحانات را با موفقيت 
 چرا؟

ياسي براي اعمال براي اينكه او احاديث نبوي را نصب عين خود قرار داده و آن را مق
ه آورد يك مرتبه در مسجد شهر فرير نشسته بود از ريش مردي تك مي و رفتارش بشمار

 خاري بر سطح مسجد افتاد.
امام بخاري آن را برداشت و در جيبش گذاشت و بعد آن را بيرون مسجد انداخت، 

 .رون بياندازد و او را سرزنش كندبدون اينكه از خود آن مرد بخواهد آن را بي
 او داراي ادب و اخ�قي بود كه جز فردي كه در مدرسه حديث تربيت يافته باشد

ي خدا را ها تواند آن را دارا باشد، بلكه به اين بسنده كرد كه اهميت نظافت خانه نمي
 وارده در اين مورد را بيان كند. يادآور شده و فرصتي مهيا شد كه تعدادي از احاديث

ه چگونه ادب مسجد را رعايت كنند. و دانش آموز مدرسه و به همه آنها آموزش داد ك
كه داشت، سه خصوصيت بسيار مهم كه اي  حديث در كنار صدها صفت شايسته
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 يافته بودند، نيز دارا بود:  معاصرينش آن را
 كم گفتن.  -
 طمع نداشتن به دارايي مردم.  -
 دخالت نكردن خود سرانه در امور مردم.  -

 با خالق خود بود و قلبش جايي براي ديگران نداشت.  او هميشه در ارتباط
 او دائماً در تحصيل علم بود و وقتي براي كارهاي ديگر نداشت. 

داد و يكصد  مي حتي زمين كشاورزي خود را ساليانه به مبلغ هفتصد درهم اجاره
 گرفت.  نمي درهم آن را در مقابل كمي خيار از مستاجر

 داد.  مي آن را بر هندوانه ترجيح زيرا او خيار را دوست داشت و
 كرد.  مي تا اين حد با مستاجر خود بخوبي رفتار

 كرد.  مي و يك هفتم مبلغ اجاره را در مقابل خيار ترك
 خورد.  نمي امام بخاري سير و پياز و گوشت پرندگان را كه بوي خوبي نداشتند

 صي كه با پيامبرباشد كس مي صكرد كه در محضر پيامبر مي زيرا او هميشه احساس
 نشيند، بايد دهان و نفسش خوشبو باشد.  مي

*** 

 كند.  مي نيشابور از امام بخاري استقبال

 حال روزگار امام بخاري را بر دوشش سوار نموده است و در علو و مجد او را ياري
كند ولي بادهاي حسد و كينه در صحراي نفوس لحظه مناسب را براي حركت و  مي

كشيدند و حوادث از اين سو و آن سو امام بزرگوار را در محاصره گرفته  يم وزيدن انتظار
 كه او مطلع نبود كمين زده بودند.و در جاهايي 

در خواب آتشي را ديد كه روشن شده شپش خاموش گرديد، بدون آنكه كسي از آن 
هنوز وجود دارند اي  . فكرش را شك و ترديد مغشوش ساخت. كه عده .استفاده كند



 55  /نامه امام بخاري زندگي

 

 كنند. مي او توطئه چيني براي
چيدند نداشت. او با  مي ولي او دليلي براي كوبيدن كساني كه در خفا براي او توطئه

و مناقشات علمي گرديد و بر آنان برتري يافت و  ها شيوخ بغداد و سمرقند وارد معركه
 به فضل و برتري او اعتراف كردند.آنان هم 

آن راهي است كه مملو از مشك�ت و پس در طول زندگي منتظر چه چيزي است؟ و 
 ه دعوت اهل نيشابور عازم آنجاست؟است. اينك او ب ها مصائب و گرفتاري

آيد. در نوجواني نزد امام بزرگوار نيشابور، امام  مي نيشابور قلعه امن او به حساب
محمد بن يحيي ذهلي به فراگيري دانش مشغول بود. و به او حسن اعتماد داشت و از او 

 كرد. مي زرگي و نيكويي يادبه ب
همين طور نزد شيوخ ديگري نيز به فراگيري دانش پرداخته بود و ارتباط بين آنان از 

از سوي ديگر در نيشابور حفاظ و ائمه بزرگوار  .گرفت مي روي معرفت و دانش نشات
 شناختند. مي بودند كه قدرت و منزلت و جايگاه والي او را

 توان نام برد. كه ذكر نام او بعد از اسم امام بخاري مي ااز آنان امام مسلم حجاج ر
اتفاق نظر دارند و  صآيد. آن دو امام بزرگوار در روايت بسياري از احاديث پيامبر مي

احمد » رواه البخاري و مسلم«اين جمله براي دانش پژوهان مالوف و آشناست كه بگويند 
با تمام  ود، جانش را براي او فدا كند وبن سلمه نيز در آنجا بود كه امام بخاري حاضر ب

 وجود از او دفاع نمايد.
او  .ديدند مي ع�وه بر آن اهل نيشابور در وجود امام بخاري انعكاس عصر نبوت را

قصد رقابت با  است كهاي  و فقيه .امامي است كه در فكر هم چشمي با ديگران نيست
و محدثي  بر ديگران هدف او نيست.غلبه  ديگران را ندارد. و حافظي است كه مناقشه و

 كند. نمي است كه در روايت حديث ديگران را ملول و خسته

و بقيه آثارش كه دنيا  »اجلامع الصحيح«قدم مبارك وي به نيشابور، بعد از تاليف كتاب 

را به لرزه در آورده بود، صورت گرفت و براي اين شهر كه در گهواره فقه و حديث رشد 
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 شد.  مي جديدي محسوب يافته بود، تولد
نيشابوريان امام بخاري را در حالي مشاهده كردند كه در سنين جواني كليدهاي نبوغ 

دويست و پنجاه هجري  را در دست دارد. هجرت امام بخاري به شهر نيشابور در سال
 انجام گرفت.

ا حب و دوستي، تقدير و احترام و تكريم و بزرگواري، سرا پاي كاروان امام بخاري ر
به آغوش كشيدن او باز احاطه كرده بود و شهر دوست داشتني، بازوهاي خود را براي 

 نموده بود.
و اين اولين استقبال با شكوه از امام بخاري نبود، بلكه قبل از آن شهرهاي بصره، 

 يي انجام داده بودند.ها از او چنين استقبال .بغداد، كوفه و 
خوردار بود. به او منزلتي بالتر از منزلت جايگاه علمي كه امام بخاري از آن بر

پادشاهان و س�طين داده بود. و امامان بزرگوار محمد بن يحيي ذهلي و مسلم بن حجاج 
در صف اول استقبال كنندگان بودند. و هنگام رسيدن امام بخاري بر او درهم و دينار و 

د ماندني را تاريخ نيشابور كردند و آن روز با شكوه و به يا مي شيريني و نقل و نبات نثار
و امام بخاري در تواضع، و وقارش سپاس  .كند. . تمامي اين امور اتفاق افتاد نمي فراموش

داني كه من براي  مي كرد: بار الها، تو به خوبي مي خداوند را بجاي آورد. و با او راز و نياز
 .خر فروشي بر ديگراننه به منظور تكبر و ف .روم نمي رسيدن به پست و مقام به نيشابور

كه به موطن خود به علت بيهوده گويي مخالفين مراجعت كنم. و ام   بلكه تصميم گرفته
دانست كه استقبال و خوش آمد گويي مردم نسبت به او جز خوش آمد  مي امام بخاري

 را رعايت صنيست. كسي كه احترام حديث پيامبر صگويي و احترام به حديث پيامبر
ي ايمان ها رفيع ايمان را فتح كرده است. چرا كه از ع�مات و نشانه يها كند قله مي

 است.  صراستين، دوستي پيامبر
*** 
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 بادهاي فتنه 

قبل از اينكه مردم از مراسم استقبال امام بخاري متفرق شوند. امام محمد بن يحيي 
 اين مرد صالح شركت كنند. -به تعبير خودش  -ذهلي از آنان خواست كه در مجلس 

مردم احتياجي به بيان اين سخن از امام محمد بن يحيي نداشتند زيرا آنان مانند زمين 
 كشد، منتظر برگزاري مجالس امام بخاري بودند.  مي خشك كه انتظار بهار را

بعد از اينكه امام بخاري مجالس حديث خود را برگزار كرد. تمامي مردم براي استماع 
يبتها يكي و مص ها را ترك كردند. پس از آن بدبختيحديث از او، مجلس محمد بن يحيي 

 بعد از ديگري شروع شد.
امام محمد بن يحيي ذهلي مجلس حديث خود را در مسجد جامع نيشابور برگزار 

ردم مردم در آن شركت نكردند. و او از روي گرداني مي  كرد. جز اندك معدودي از عامه
 از مجلسش آزرده و پريشان شد.

كنند و در حالي كه  مي ردم به مجالس امام بخاري بيشتر رفت و آمدمتوجه شد كه م
 عصباني بود، حسد تمامي وجود او را فرا گرفت.

امام بخاري دانش آموز اوست، پس مردم چگونه مجالس دانش آموز را بر استاد 
 دهند؟ مي ترجيح

 ور كند ولي نتوانست، و موفق نشد.كوشش بسيار نمود تا شيطان را از خود د
و امام بخاري از اينكه مردم به او روي آورده بودند و از مجلس استادش روي گردان 
شده بودند، مقصر نبود. بدون شك آنان چيزي را در امام بخاري يافته بودند كه در وجود 

شد. بدين علت او را ترجيح دادند. از اينجا بود كه طوفان فتنه به سوي  نمي استاد يافت
وزيدن كرد. در حالي كه شهرت، مجد و عظمت و تاليفات و امام بخاري شروع به 
حديث و سخن ائمه و فقها بود در خاور و باختر پيچيده بود. ي  مصنفات او كه درباره

كرد. و تا  مي امام محمد بن يحيي شخصاً فضل و برتري و مكانت امام بخاري را درك
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ده بود كه جايگاه علمي او از ولي امام بخاري باعث ش گذاشت. مي حد امكان به او احترام
 شوكتش كم كم در نزد مردم كم شود.بين برود. و شكوه و 

كرد كه مرتبه و جايگاه او به عنوان امام خراسان به  مي به نظر خود اين گونه احساس
خطر افتاده است و امكان بازگشت اين مقام به خودي خود در خانه نشستن امكان 

 پرورانيد. نمي يني را هم در ذهننداشت و طبعاً انتظار خانه نش
بلكه در مقابل آن، به فكر بازگشت هيبت و جايگاهش بود و انصراف مردم از مجلس 

 آمد. مي امام بخاري بدون شك كاري بس مشكل و سخت به حساب
 م از امام بخاري روي گردان شوند؟داد تا مرد مي بايست انجام مي پس چه كار

يي ها و اطرافياني داشت كه بر امام بخاري نسب به موهبتا در اين باره بسيار انديشيد.
بردند. در نتيجه شروع به نقشه كشي و  مي كه خداوند به او عنايت فرموده بود، رشك

توطئه چيني و برنامه ريزي عليه امام بخاري نمودند. كه بر اثر آن، مردم در امور دين به 
 ري توجه نكنند و مراجعه ننمايند.امام بخا
محمد بن يحيي توسط اطرافيانش وسوسه شد تا به يك نفر ماموريت دهد تا امام 

توطئه چيني كند و در مجلس درس و وعظ امام آشوب و فتنه بر پا كند. تا او را به 
 د كه او از آنها پاك و مبرا است.چيزهايي متهم كن

م و دانش ي رفيع علها ولي امام بخاري را به چيزي متهم كنند. در حالي كه او بر قله
 ديشه و اخ�ق نيكو تكيه زده بود.آگاهي و راي و ان

تواند با اين  مي چه كسي را توان مقابله و برخورد با امام بخاري است؟ و چه كسي
ن (ك�م خدا) را مطرح مخلوق بودن قرآي  نظير مناقشه كند؟ مخالفان نظريه بي نابغه

 .كردند!!
ين شخص امام بخاري آن را رد كرده است كه محمد بن يحيي، همچناي  اين نظريه

 كردند. مي بودند و قايل به آن را تكفير
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ولي آنان بيان اين نظريه را در مجلس امام بخاري به عنوان بابي براي ايجاد آشوب و 
بعضي از افراد براي توطئه چيني و اجراي اين پيشنهاد شوم انتخاب  .فتنه پيشنهاد دادند

 شدند. 
*** 

 شود.  مي شروع ها توطئه

كرد كه امام بخاري را در مقابل اهل  مي محمد بن يحيي نفس راحتي كشيد و فكر
 وضعيتي بحراني، قرار خواهد داد. نيشابور در تنگنا و

گرفت بعد از ديگري بر سر امام  مي كه از حسد و عداوت سرچشمهاي  بادهاي فتنه
 مجلس امام بخاري رفتند. بخاري شروع به وزيدن كرد. توطئه گران براي انجام توطئه به 

 فرمودند.  مي را بيان صامام بخاري در مجلس با وقار و شكوه خاصي احاديث پيامبر
 پا خواست و از امام بخاري پرسيد:شخصي بدون اينكه اجازه بگيرد، به 

 .»قرآن مخلوق است يا غير مخلوق؟؟«اي ابو عبداهللا.  -
كرد  مي مام بخاري به سوال كننده نگاهمجلس را سر و صدا و داد و فرياد فراگرفت و ا

 آن شخص سوالش را تكرار نمود.سپس  .و جوابي نداد
 داد. نمي و امام بخاري در سكوت به او نگريست و پاسخ

آن مرد، سوال را براي بار سوم تكرار كرد. و امام بخاري مجدداً در سكوت به او 
 داد. نمي نگريست و جوابي

عليه او چيده اند. اما اين بار توطئه از نوع و رنگ اي  ئهامام بخاري متوجه شد كه توط
يادي كرد، امام بخاري ديگري بود وقتي كه سوال كننده براي جواب اصرار و پافشاري ز

 به او گفت:
 » روند مي قرآن ك�م خدا و غير مخلوق است، و افعال بندگان مخلوق به شمار« -
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داد و در آن رشك و شبهه و ابهام با وجودي كه امام بخاري پاسخي روشن به او 
 در مجلس فتنه و آشوبي بپا خواست.وجود نداشت، 

 ري بلند شد و به امام بخاري گفت:مردي ديگ
 ».شويم مي گردي و يا از مجلست متفرق مي يا از اين سخنت بر«

 خواست و مفهوم ك�مش چه بود؟ مي او چه
 .تا سخني كفر آميز بگويد!! خواهندمفهوم آن، اين بود كه آنان از امام بخاري ب

گويم، مگر اينكه  نمي كنم و چيزي نمي من از سخن خود عدول«امام بخاري فرمودند: 
 ».دليلي قويتر بيان و ارائه كنيدحجت و 
 ».خنت را براي بار دوم تكرار كنيخواهيم س مي دليلت چيست؟«گفتند: 

 ». ا و نوشتن مخلوق استافعال بندگان از قبيل حركات، صداه«امام بخاري فرمودند: 
 نويسند و در قلوب حفظ مي خوانند، و در اوراق مي اما قرآني را كه مردم بر زبان

 ��  تٞ َ�ّي�َ�ٰ  ُتۢ َءاَ�ٰ  ُهوَ  بَۡل ﴿ فرمايد: مي كنند، ك�م خدا و غير مخلوق است خداوند مي
�ينَ ٱ ُصُدور�  َّ  ْ وتُوا

ُ
يات روشن الهي است در لوح بلكه اين قرآن آ« .]49[العنكبوت:  ﴾مَ ع�لۡ لۡ ٱ أ

در اينجا بعضي از حاضرين از امام بخاري  .»سينه، آنان كه از خدا نور علم و دانش يافتند
 شود؟ مي پرسيدند: آيا كسي كه بگويد قرآن مخلوق است كافر محسوب

 بدون هر گونه ترديدي فرمودند: امام بخاري
 ».شود مي بله، كافر محسوب«

طئه صدا به پا خاست و امام بخاري يك بار ديگر بر توبار ديگر در مجلس سر و 
 گران و فتنه جويان پيروز شد.

*** 
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 كند.  مي امام بخاري بدون خداحافظي شهر را ترك

كرد  نمي آمد و مجلس ام�ء حديث برگزار نمي پس از آن امام بخاري از منزلش بيرون
 رفتند. نمي و كسي جز امام مسلم بن حجاج و احمد بن سلمه به م�قاتش

با خود تصميم گرفت نيشابور را ترك كند و تصنيفاتش را با خود ببرد. نور ايمان را با 
 نمود. مي كرد و به توانايي و صبر عنايت مي تمام وجود احساس

خورد در حالي كه در مقابل  نمي و بر هيچ چيزي جز توطئه اهل علم و دانش افسوس
 نمود. مي تواضع رفتاراستادش امام يحيي با ادب و فروتني و 

 فرمود: مي كرد مي به كساني كه هنگام نماز به آنان برخورد
او دروغگو است. من هرگز » قرآن مخلوق است«ام   كند من گفته مي هر كس گمان«

 ».فعال بندگان مخلوق هستندا«ام   چنين نگفته
ولي چه  .برا بوددادند پاك و م مي يي كه به او نسبتها و افتراء ها امام بخاري از تهمت

توانست انجام دهد و شيوخ نيشابور با زبانهاي تند و تيز نسبت به او بد دهني و  مي كار
 كردند. مي ناسزاگويي

 و دروغگويان با بهتان و افتراء قصد بدنام كردن او را داشتند و به او چيزهايي نسبت
 كشيد. مي دادند كه نگفته بود و آتش فتنه شعله و زبانه مي

 ند آتش فتنه را خاموش سازند.تان و يارانش نتوانستو دوس
گرديد. تا جايي كه در  مي اين اوهام به صورتي مجسم .گذشت مي و هر روزي كه

 ام و اعتباري باقي نماند.نيشابور براي امام بخاري مق
عليرغم سختي و سنگيني اين محنت و مصيبت ناشي از حسد بد خواهان، شخصيت 

هم تكان اي  استواري برخوردار بود و تزلزل به آن راه نيافته و ذره امام بخاري از ثبات و
 نخورد.

خواست نيشابور را ترك كند، احمد بن سلمه به تنهايي به ديدارش آمد  مي در شبي كه
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و امام بخاري در تاريكي شب به سوي بخارا، زادگاهش به حركت در آمد و در آن 
 ا در آغوش گرفته بود فرمود:او ر لحظات به احمد بن سلمه، در حالي كه

محمد بن يحيي) به خير و بركتي كه خداوند به من  –اين مرد (يعني  –اي احمد «
 دانش موهبتي است كه خداوند به هر كس بخواهد اعطاء .عنايت فرموده بود حسد ورزيد

در آن راه، به دليل رد آن  /اما مسئله مخلوق بودن قرآن كه امام احمد بن حنبل .كند مي
متحمل سختيها و مشقات بسيار گرديد تا جايي كه به مسن بودنش هم رحم نكردند، و او 

 گويم و تكرار مي و هنوز .كنم مي را تازيانه زدند. من با معتزله در اين امور مخالفت
 شود.  مي كنم كسي كه اقرار كند قرآن مخلوق است، كافر محسوب مي

 سافرت و هجرت او بود. سپس به سوي بخارا حركت كرد و اين آخرين م
*** 

 

  ».شود مي ي خداوندي را يادآورها امام بخاري نعمت«

يي را كه براي او چيده بودند و همچنين روي ها امام بخاري در طول مسير توطئه
 شد. مي ي درسش را يادآورها آوردن مردم به او و گرد آمدن آنان در حلقه

يي ها مي اين عزت و احترام را در نعمتو تما .نداشتاي  در حالي كه او مقام و سلطه
دانست كه به بسياري از بندگانش اعطا نفرموده  مي كه خداوند به او عنايت فرموده بود و

 .بود
توانست تمامي  نمي ماند مي اگر چنانچه نابينا .را به او باز گردانيداش  خداوند بينايي

اي  و خداوند قويترين حافظه .برسدو به اين درجه از علم و دانش  .دنيا را زير پا بگذارند
او متون و اسانيدي را حفظ داشت كه حافظه هزاران نفر از  را به او عطا فرموده بود. 

  .حفظ آن عاجز است
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هرگز روزي  .خداوند به او توانايي و قدرت تدوين و تصنيف را موهبت فرموده بود
 داشت. نمي و ام� بازو هيچ چيز او را از كتابت  .كرد نمي احساس خستگي و كسالت

شيوايي و فصاحت ك�مي كه خداوند به او موهبت فرموده بود باعث گرديد كه ط�ب 
 در دين به مجالس او روي بياورند.علم و راغبين تفقه 

او داراي صفات و خصوصيات اخ�قي بسيار باليي بود. و نمونه بسيار متعالي يك 
 ن واقعي، در رفتار و كردارش بود.مسلما
اوند در سنين كودكي به او رشد و كمال موهبت فرموده بود و بر اثر آن توانست خد

 ا نسبت به خود جلب كند.اعتماد شيوخ ر
  .تمامي اين مواهب الهي در ذهنش همچون ستارگان منظومه شمسي در حركت بودند

گرفت و تمامي آن را  مي او سرش را به نشانه شكر گزاري خداوند، بر مركبش پايين
دانست. كه خداوند سايه عنايتش را بر او گسترده بود و شب و روز  مي بت الهيموه

 با عطر هدايت معجون ساخته بود. زندگيش را
نه گمراه شد و نه فريب خورد و نه مانند بسياري از جوانان از راه راست منحرف 

با نيكي و و در آميخته  از عمرش لبريز از تقوي و مملو از پرهيزگارياي  گرديد. هر لحظه
 خير بود.

براي او ناراحتي و عصبانيت مردم مهم نبود. هنگامي كه خداوند از او راضي باشد 
برايش روي گرداني مردم اهميتي نداشت. دست قدرت الهي است كه زخمهايش را 

بخشد و براي او مهم نيست كه شب بخوابد و در  مي كند و دردهايش را التيام مي پانسمان
اري نباشد. هنگامي كه طاعت خداوندي در صحيفه اعمالش وجود جيبش درهم و دين

گويند، در حالي كه  مي براي او مهم نيست كه سخن چينان و دروغ پردازان چه .دارد
  .اعمالش پاك و مورد قبول درگاه الهي استي  صحيفه

و  .ي حسد به سوي او نشانه رفته استها آيد كه نيزه مي در حالي از نيشابور بيرون
 گذارد.  نمي اوند او را تنهاخد
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امام بخاري در آن حالت روحاني و معنوي بسيار متعالي به سبب خشنودي و وقار و 
 آرامشي كه داشت، خود را شناگري در درياي نوراني محبت خدا و رسولش تصور

 كرد. مي
*** 

  .كند ولي مي بخارا از فرزندش استقبالي

ن مهاجرت و سفر او در دنيا بخارا آخري دانست كه سفرش به نمي گويا امام بخاري
 باشد.

 .كند مي او بعد از مدت كوتاهي سفر ابديش را در عالم صديقين و ابرار شروع
امام بخاري به سوي زادگاهش حركت كرد در حالي كه اخبار سفرش از قبل در بخارا 

نس و زيرا كه او در ا .كرد نمي منتشر شده بود. او در سفرش احساس تنهايي و وحشت
و سفر  .ها و مشك�ت را تمرين كرده بود دوستي خدا بود. او با سفر خو گرفته و سختي

 . رفيقان سفرش قرآن و حديث بودند.و مهاجرت بر او آسان بود
مردم شهر بخارا از خبر آمدن امام بخاري مطلع گشتند و در جشني بزرگ كه دوستي 

در مقدم پيشوا كنندگان، خالد بن احمد، و محبت بر آن سايه افكنده بود، بيرون آمدند و 
 ارا قرار داشت.امير بخ

مردم با مشاهده چهره نوراني امام بخاري شروع به تكبير گفتن نمودند و درهم و دينار 
 ي بر رسم آن روزگار، نثار كردند.و شيرين

و شروع به  .نيكو تقديم نموده بود، داخل شداي  امام بخاري به شهر نيكو كه ثمره
 .نمود مي و مشك�ت ديني مسلمانان را حل .اد مجالس علمي نمودانعق

و امير بخارا از امام بخاري خواست كه مجالس درس خصوصي براي فرزندانش 
يعني اينكه محمد بن  .شركت در آنها را نداشته باشندي  برگزار كند كه سايرين اجازه

 گيري كند. دتي از مسلمانان كنارهاسماعيل م
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گيش مجلس خاصي براي واليان و فرمانروايان برگزار نكرده بود و با او در طول زند
اين قبيل امور آشنايي نداشت و اينكه انساني را بر انسان ديگر ترجيح دهد و هنگامي كه 
شخصي از اطرافيان امير بخارا در نزدش آمد و از او خواست به قصر برود تا بر فرزندان 

تعجب سرا پاي  مصنفاتش را بخواند. حيرت وو ساير » الجامع الصحيح«امير كتاب 
 وجودش را فراگرفت.

 ت و غرور علماي و دانشمندان گفت:و در هيب
برم، به امير بگو اگر  نمي ي مردمها كنم و آن را به دروازه نمي من علم و دانش را ذليل«

ندد، پس نمي خواهد در مسجدم حضور يابد. يا به منزلم و اگر اين كار را مي چنانچه چيزي
تواند مرا از عقد مجلس علم باز دارد، تا اينكه من در  مي او سلطان است و قدرت دارد و

 ».كنم نمي نزد پروردگارم، روز قيامت عذر داشته باشم و من علم و دانش را پنهان
 ماليد. مي فرستاده امير بازگشت در حالي كه از شگفتي دست در دست

 ع�م كرد كه علم و دانش را به درهاي مردمامام بخاري موقعيت را درك و علناً ا
كه باشد، اي  برد و كسي كه در طلب علم و دانش است در هر موقعيت و مقام و مرتبه نمي

 بايد به سويش برود.
همان طوري كه براي امام بخاري غير منتظره بود كه امير بخارا از او بخواهد در قصر 

برگزار كند. براي امر بخارا نيز غير  حضور يابد و براي فرزندانش مجلس درس خصوصي
منتظره بود كه امام بخاري در خواستش را رد كند و او آن را از كسي متوقع نبود و اين 
 امر غير منتظره اثر سوء براي هر يك از آنان داشت و امام بخاري توقع داشت كه چيزي

 اتفاق بيفتد و گمانش تحقق يافت.
*** 

 فت. امام بخاري ذلت علم را نپذير
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توطئه نيشابور با وجود مهاجرت امام بخاري از آن شهر همچنان شعله ور بود و امام 
كرد و حركات او را لحظه به لحظه  مي محمد بن يحيي ذهلي اخبار امام بخاري را پيگيري

 شد. مي در كنترل داشت و براي او گزارش
موش شده است ولي كرد كه با بيرون آمدن از نيشابور، فتنه خا مي امام بخاري گمان

 غير منتظره در راه وجود داشت.اي  حادثه
به امير بخارا نوشت او را به تبعيد امام بخاري تشويق كرد. تا اي  محمد بن يحيي نامه

دانست كه امام بخاري  نمي در اهل بخارا منتشر نگردد و امير بخارا» خلق قرآن«فتنه سخن 
 داند. يم كسي را كه معتقد به خلق قرآن باشد، كافر

ولي او نامه را س�حي براي بدنام كردن و كوبيدن امام بخاري بكار برد. نه اينكه او 
معتقد به راستي ك�م محمد بن يحيي باشد. فقط بدين جهت كه امام بخاري درخواستش 

 را رد كرده است. تا در قصر حضور يابد و به فرزندانش درس خصوصي بدهد. 
فرا خواند، و او را از نامه مطلع كرد » حريث بن ورقاء«م امير يكي از نزديكانش را بنا

براي بيرون راندن و اي  و از او خواست مضمون نامه را بين مردم منتشر سازد، تا مقدمه
اذيت و آزار امام بخاري باشد. تا اهل بخارا براي او بهانه و عذري در هنگام اذيت و آزار 

 ن راندن امام بخاري داشته باشند.و بيرو
حريث از كساني بود كه زبانش با دروغ در آميخته بود و بسياري از دروغها و تهمتها 

 تا اينكه بخارا از دروغ و تهمت و بهتان نسبت به امام بخاري پر شد.  .را به آن افزود
براي بار ديگر امام بخاري در محاصره دروغ و افتراء و كذب دروغگويان در شهرش 

افرادي گرديده بود كه در مقابل علم و علماي، تقوي الهي بخارا قرار گرفت. او دچار 
 نداشتند. 

با وجود انتشار فتنه بر زبانها امام بخاري از رفتن به نزد امير و توضيح و تشريح امر 
 ري فرمود و ترجيح داد، سكوت كند.خوددا

*** 
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 رسد.  مي امام بخاري شب عيد به شهادت

ور در تاريكي شب بيرون آمد، از بخارا نيز در همان طوري كه امام بخاري از نيشاب
تاريكي شب بيرون آمد بدون آنكه كسي متوجه شود به سوي روستاي خرتنك كه در 

و به نزد، يكي از نزديكانش در آن روستا رحل  .نزديكي سمرقند قرار داشت، حركت كرد
 از و نيازپرداخت و با پروردگار ر مي اقامت افكند. در تاريكي شب به نماز خواندن

 .»ر  بما رحبى  فااب�  الك األاا انه اد قااى ع«كرد، فرمود:  مي
بار الها، زمين با تمامي گشادي و فراخي بر من تنگ شده است پس مرا به سوي خود فرا «
 . »خوان

بعد از وفاتش در سه تكه «امام مريض شد، و مرض به اوج رسيد، و وصيت فرمودند: 
 ».امه ندارند، كفن شوديص و عمپارچه سفيد، كه قم

شبي پيكي از سمرقند به نزدش آمد و او را به انعقاد مجلس حديث دعوت كرد و امام 
اش  بخاري با وجود بيماري، و پيري و كسالت بپا خاست. كفشهايش را پوشيد، و عمامه

را بر سر گذاشت و آماده حركت گرديد. ولي بعد از اينكه چند قدم برداشت و احساس 
 اتواني نمود فرمود:جز و نع

 .»مرا به حال خود واگذاريد، و روحش را تسليم پروردگار نمود«
و در روز عيد  .و آن شب عيد فطر سال دويست و پنجاه و شش هجري شب شنبه بود

به اش  سيزده روز مانده به سن شصت و دو سالگي» خرتنك«فطر امام بخاري در روستاي 
 خاك سپرده شد.
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ك دفن شد، از قبرش بوي خوشي، معطرتر از مشك به مشام رسيد. و وقتي كه در خا
مشاهده شد كه پرندگاني سفيد بر بالي قبرش به پرواز در آمدند كه باعث شگفتي مردم 
شد و جايگاه والي امام بخاري براي حاسدين مشخص گرديد و برخي از آنان بر مزارش 

اما كساني كه سبب تبعيد و اذيت و  .رفتند و اظهار توبه و ندامت و پشيماني كردند
گيرند، مورد عبرت قرار داد. خالد  مي آزارش گرديدند، خداوند آنان را براي كساني عبرت

شد و به بدترين معزول شد و در بخارا سوار بر خري گردانيده  -امير بخارا  -بن احمد 
 عاقبت گرفتار شد.

ب�يا و اذيت قرار گرفت و مورد اش  حريث بن ابي ورقاء نيز در اهل و خانواده
 مصائب زيادي به او رسيد.

اما نام و ياد امام بخاري بر زبان هر مسلماني جاري است و سيره و زندگيش با صدق، 
ر و روزگاران زنده و امانت، تقوي و پرهيزگاري در هم آميخته بود و در وجدان اعصا

 جاودان است.
*** 

 تاليفات امام بخاري 

از سفر با امام بخاري شايسته است. تا تاليفاتش را معرفي ي  مرحلهبعد از انتهاي اين 
 شناسند.  مي را» الجامع الصحيح«كنيم زيرا تعداد بسيار زيادي از مردم از تاليفاتش فقط 

 امام بخاري به ترتيب ذيل هستند: تاليفات

  اجلامع الصحيح -

  مفردـاألدب ال -

  ةالصال رفع اليدين يف -

  برالوالدين -
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  التاريخ الصغري -

  خلق أفعال العباد -

  كتاب الضعفاء الكبري -

  اجلامع الكبري -

  مسند الكبريـال -

  التفسري الكبري -

  ةكتاب االرشب -

  ةكتاب اهلب -

  ةكتاب أسامی الصحاب -

 (كساني كه بيش از يك حديث ندارند).  كتاب الوحدان -

  مبسوطـكتاب ال -

  كتاب العلل -

  كنیكتاب ال -

  كتاب الفوائد -

  كتاب سنن الفقهاء -

  كتاب الضعفاء الصغري -

  التابعنيو ةكتاب قضايا الصحاب -

 ها چاپ و تعدادي ديگر هنوز خطي و چاپ نشده اند.  تعدادي از اين كتاب
 گيريم:  مي آنچه كه از امام بخاري ياد

ه به سوي جهان كاي  اينك كه امام بخاري را در سفر زندگيش از كودكي تا لحظه
آخرت رحلت كرد، همراهي نموديم، بر ما لزم است كه بر مجلس سيرت زندگي 
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هاي بزرگ بياموزيم.  هاي عالي، اخ�ق متعالي، و ارزش نيكويش نشسته و از آن درس
هيچ درس تربيتي وجود ندارد كه در تشكيل شخصيت مسلمانان نقش داشته باشد مگر 

 يابيم. يا در تاليفاتش به آن دسترسي پيدا مي امام بخاريو سيرت  اينكه آن را در رفتار

 قرار دارد.» اجلامع الصحيح«كتاب كنيم كه در راس آنها  مي

امام بخاري تنها ع�مه، فقيه، محدث، حجت، ثقه و حافظ نبود بلكه از روش 
 نمود او روزه دار، قيام كننده، و قاري كتاب اهللا مي در عبادت نيز پيروي كامل صپيامبر

و نماز صبح او در جماعت قضاء نگرديد. اشتغال  .بود. هيچ شبي نماز تهجد او ترك نشد
گرديد كه خوابي منقطع داشته باشد. در يك شب چندين  مي او به تدوين حديث باعث

 كرد. مي مرتبه چراغ را روشن و تعدادي از احاديث را مرور
ر مجالس علمش، دانش آموز بنابراين او معلم است. هم در سلوك و رفتارش و هم د

آموزد. امام بخاري سرا پا اراده آهنين و تصميمي  مي از او استقامت، ت�ش و پايداري را
 قاطع بود كه در طلب علم خستگي نداشت و هيچ چيز او را از طلب دانش باز

تمامي تاليفاتش را  .كرد مي داشت. حتي در هنگام بيماري، آنچه را كه نوشته بود مرور نمي
سه بار بازنويسي كرد. معلم از او اط�عات زياد، و حرص و اشتياق به فراگيري، دانش و 

آموزد تا جايي كه شايسته است لقب آموزگار و معلم را به او اط�ق كنيم.  مي معرفت را
او در حركتي دائم، در سرزمينها بود. تا آنچه كه در نزد شيوخ از علم و معرفت وجود 

كرد و هر  مي اد مشايخ او بالغ بر هزار نفر بود و بهترينها را انتخابدارد فراگيرد و تعد
 م شناور آنها را در نهرها نوشيد.از علاي  قطره

آموزيم بارها از  مي از امام بخاري آزادگي، ايستادگي و صبر جميل بر مشك�ت را
گرفت سوي كساني كه قصد رقابت و هم چشمي با او را داشتند مورد اذيت و آزار قرار 

 و شاگردانش در تنگنا قرار دهند. خواستند او را در مقابل ط�ب علم مي آنها
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اما ستيزه جويان از امام بخاري جز سماجت و گذشت، حلم و بردباري و چشم پوشي 
آموزيم كه ثروت و دارايي را در خدمت علم به كار  مي از حسد نديدند و از امام بخاري

 دارايي. ه علم را در خدمت مال وگيريم ن
براي ارتزاق قرار نداد. بلكه از اي  او با علم و دانشش كاسبي نكرد و آن را وسيله

ثروتش كه از پدرش به ارث رسيده بود براي تحصيل علم و دانش استفاده كرد. تا جايي 
خورد و گاهي نيمه عريان  مي ماند و از گياهان سبز زمين مي كه او بعضي اوقات گرسنه

 يافت تا بپوشد. نمي ماند چرا كه او لباسي مي بود و در منزلش
كرد. مگر  نمي آموزيم. او حديثي را تدوين مي از امام بخاري احترام به حديث نبوي را

آورد. گويا خود را براي  مي گرفت و دو ركعت نماز بجاي مي كرد وضو مي اينكه غسل
 كرد. مي آماده صنشستن در نزد پيامبر
م كه تذكر به اشتباه جزء اخ�ق اس�مي است و سكوت بر آموزي مي و از امام بخاري

شايسته نيست. زيرا هر انساني از  -ولو گوينده آن هر كس كه باشد  -اشتباه علمي 
 -داخلي  -فراموشي و اشتباه مصون نيست. امام بخاري در كودكي به شيخ و استادش 

انش آموز را بعد از اينكه هنگامي كه در اسناد حديث اشتباه كرد، تذكر داد و شيخ سخن د
 نوشته را نگاه كرد و صحت معلومات شاگرد روشن گرديد، پذيرفت. 

نويسم رعايت  مي كهاي  آموزيم كه صداقت و راستي را در هر كلمه مي از امام بخاري
 كنيم.

آنچه را كه از  صرا تدوين كنيم تا به پيامبر صخصوصاً اگر چنانچه حديث نبوي
دهيم و گمراه شويم و ديگران را نيز گمراه كنيم. امام بخاري در سخنانش نيست، نسبت ن

اين زمينه اسوه و الگو است. او ششصد هزار حديث جمع، آوري كرد ولي از ميان آنان 
كرد بلكه  نمي هفت هزار و دويست و هفتاد و پنج حديث را برگزيد. او به كميت نگاه

 داد. مي كيفيت و چگونگي را مد نظر قرار
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 آموزيم كه علم را با نزديكي به صاحبان زر و زور خوار نشماريم مي مام بخاريو از ا
 و هيبت و وقار علم را حفظ كنيم.

ج�ل و و قدر و منزلت علماي و دانشمندان را رعايت نماييم. و مجالس علم را با 
 هيبت و شكوه برگزار كنيم.

امير بخارا تاليفاتش را از اينكه بر فرزندان  امام بخاري از مردم كناره گيري كرد
بخواند، و ترجيح داد تا در زادگاهش نماند، تا علم خوار و ذليل نگردد. بخارا را ترك كرد 

 ر حالي كه سربلند و سرافراز بود.د
واضع برخورد نماييم، نه با آموزيم كه در تعريف و تمجيد مردم با ت مي از امام بخاري

 غرور.
ئمه و علماء و دانشمندان رسيده بود كه امام مسلم بن از تقدير و احترام ااي  به مرتبه

هايش بوسه زند، اما امام بخاري نپذيرفت. امام  حجاج از او درخواست كرد كه بر قدم
م بخاري از شرم و مسلم براي امام بخاري دعاي موفقيت نمود كه در نتيجه آن چهره اما

 حيا سرخ گرديد.
 لم حريص باشيم نه به پست و مقام.ي عآموزيم كه به فراگير مي از امام بخاري

خواست حكام بالترين پستها و مقامات را  مي اگر چنانچه امام بخاري پست و مقامي
 زد و از تقرب و نزديكي به پادشاهان پرهيز مي دادند. ولي از پذيرفتن مقام سرباز مي به او
 كرد. مي

آموزيم  مي ر جميل رابدون شك ما از سيره و زندگي امام بخاري ت�ش، كوشش و صب
و آنچه را كه باعث صعود ما در مدارج صدق و امانت و جستجو از حق و حقيقت است 
و به شاگردان و معلمين احترام متقابلي داشته باشيم. معلم نياز شاگرد را برآورده سازد و 

 .شاگرد احترام استادش را بجاي بياورد و منزلت و قدر او را درك كند
 گذاريم. مي خواهد، كنار نمي در حالي كه اص�ً دلم در اينجا قلم را
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است كه در تمامي اي  كلمه بخاري در وجود من دوست داشتني است و آن كلمه
 دهند.  مي شود و نسلها به طنين آن گوش فرا مي اعصار و قرون از آن ياد



 
 

 ان ترجمه يپا

محمد صديق چهارصد و بيست  شهريور هفتاد و هشت مطابق جمادي الثاني هزار و
 / سراوان، بلوچستان. دهواري

 .ام بخاري نوشته بر سنگ مرقد مطهرمختصري از تاريخ زندگي ام
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

﴿ ّ ٓ  ٖس ََفۡ  ُُ �َقةُ َذا ۡ ٱ �  ﴾ت� َموۡ ل
  .»هر نفسي چشنده مرگ است«

 اين مرقد مطهر امام ابي عبداهللا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره بن بردزبه
بخاري جعفي، حافظ حجت در علم حديث مولف الجامع الصحيح ناصر احاديث 

 است. صمصطفوي و ناشر ميراث محمدي
او كه خداوند از او خشنود و راضي باد در شهر بخارا بعد از نماز جمعه سيزدهم 

 كصد و نود و چهار هجري متولد شد.شوال سال ي
 از كودكي شروع به فراگيري علم حديث نبوي نمود.

بعد از فراگيري علوم در بخارا همراه مادر و برادرش احمد قبل از سن شانزده سالگي 
به حج رفت و در آنجا چهار سال در مكه مكرمه ماندگار شد و بعد از آن به شهرها و 
سرزمينهاي مختلف جهت فراگيري علم حديث سفرها و هجرتهاي متعددي انجام داد و 

ت زيادي شد و شيوخش بالغ بر هزاران نفر گرديد از در اين راه متحمل سختيها و مشقا
 له امامان بزرگوار مسلم و ترمذي.او گروه زيادي از ائمه اخذ حديث كردند از جم

بعد از سفرهاي طولني به زادگاهش بخارا بازگشت و مدتي در آنجا به روايت حديث 
ديد به سمرقند برود پرداخت و احاديث صحيح را مردم از او فراگرفتند تا اينكه مقرر گر

و در راه در روستاي خرتنك به نزد نزديكانش رفت و در آنجا مريض شده و بعد از 
مدت كوتاهي در شب شنبه به وقت نماز عشاء شب عيد فطر سال دويست و پنجاه و 
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شش هجري دار فاني را وداع گفت. خداوند او را رحمت كند و از او خشنود باشد و به 
 جميع مسلمين عنايت كند. ر از طرفاو جزاي خي

 آمين
*** 
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