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 مقدّمه
احلمد هلل رّب العاملنی، والعاقبة للمّتقنی، والصالال و والمالال ی نلی نبّ ما  ّمد 

 ونلی آله وصحبه أمجعنی. اما بعد:

محم  بن اسملیدل  املم ،هجری قمری در شا  ید  طرر  ۶۵۲در سال   
ر المؤمندن دامدرلق  ، املمی که یلمل به او چشم از دندل طرو بست بخلری

ر در مدلن مصاالدر مصاا ترین صااحد  ،و کتلب صااحدح  ،دادن ح یث 
 ترینصاااحد پس از قرآن کریم  به اجملع یلمل و احلدیث نبوی اسااات

 .است« صحد  بخلری»کتلب  ،کتلب
مشااا و  کرد  و مرا به طور وا به خود  م راذهنکاه روزاناه    مورادیاز 
 چه پروردگلرشلنبدن آنلن و  و یلمل چه کرد  بودن است که این  داردمی

به  هامل هنگلمی ک ؟!ل چندن توطدقی را نصادبشلن طرمود  بود که اهلل یزوج
حدرتم از این کنم ان کی را مرللیه می آنکنم و زنا گدشااالن مراجیاه می  

  .سب قبولدت محض توطدق اهلل است وکه بلی  گفت شود، امل کلسته می
بر اسلس آنچه  یلده را زن گی املم بخلری از  تصویریمنلس  دی م 

ر به ذکالزم . در این مختصر بدلورم ان کرد او ذکر  ییلمل در زن گی نلمه
ام، نپرداختهایشلن در یلم ح یث  یجوان  تخصصاسات که در اینجل به  
این نبوغ بلالی ، شاااخصااای زن گیبل  یموم مردم بلوه ه طم آشااانلیی

از اهلل یزوجل توطدق بود، زه  و تقوای ایشااالن و شااانالخات    ،بزرگوار
 .خواهماخالص در گفتلر و کردار می

 .وصلی اهلل نلی نب ما  ّمد ونلی آله وصحبه  أمجعنی 

 یب  اهلل محم  األرموی      
 هجری 1441رمضلن  ۶2         

  م ۶2۶2می  ۶۶مواطق بل         
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 در دامان پدر و مادری نیکوکاربخاری 
اج اد او به دست یَمَلن جُیْفِی  اسملیدل است. نلم پ رش نلم او محمّ  و

  والی بخلرا مسلملن ش ن .
واقع ازبوستلن در که اکنون  بخلراشهر هجری در  124در شوا  سل  او 
 به دندل آم . ،است

 بخلری کودک بود که پ رش .بودپرهدزگلر یلم دوست و پ ر او مردی 
: در وقت وطلت اسملیدل گوی میاحم  بن حفص . دار دندل را وداع گفت
درهمی که در آن  یل: در مللم درهمی از حرام گفتمیبر او وارد ش م، او 

  بلش  ندست.بهه شُ
 و اثرات آن سلز استانسلن ،حال  داشته بلشدم که روزیِ همدشاه به یلد 

 ، روزیِخواه میی روشنی را برای طرزن  خود پ ری که آین   . ملن گلر
 .لستدر این راستاولدن پلیه و اسلس حال  
لر ندووکش بزرگ ش ، ملدر او ندز بسدلر در دامن ملدریتدم ش  و  ،محم 

ملدر او همدن بس که شخصدتی را و شرف  در طضل و بل تقوا بود، شالی  
 همچون او تربدت کرد  است. 
در کودکی بدنلیی خود را از دساات ان  که در ساادرت املم بخلری آورد 

که به او گفت: اهلل ، را در خواب دیا   سااادا نال ابراهدم  داد، مالدرش  
چشااملن پساارت را به او   هلی طراوان تو به خلطر دیلهل و گریهیزوجل 
دی ن  که محم  بدنل شاا    ،وقتی از خواب بد ار شاا ن  صااب  برگردان .
ق ر دیلهلی خود را ب انن ، و زبلن را جز به خدر در حق  ،ملدران .اسااات

طرزن انشااالن بلز نونن ، چه بسااال به برکت دیلیی از دیلهلی ملدر طرزن  
 سیلدتمن  گردد.
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زن گی یی از که نلم  در چن  جل احم  برادری داشت به نلماملم بخلری 
آم   اسات، و بدشاتر از او چدزی نمی داندم، امل همدن بس که او برادر    او

 املم بخلری است.
 ان ام، بل ق ی متوسط بود.ان  شخصی الغر در سدملی املم بخلری گفته

 
 احادیث نبوی یل و محبت او بهنبوغ بخاری و م

املم بخلری مردان بزرگ از کودکی یالمالت نبوغ در آنلن هوی اسااات،  
 تدر آن وق ؛خلنه بودم که محبت ح یث در قلبم اطتلددر موت : گوی می

 .بودم یل کمتر هد  سلل
رطتم، وقتی میو به مجللس طقهل شاااهر مَرْ: در کودکی ام در گوی میاو 

 ،بر آنهل سالم کنمکشد م ام خجللت میرسد م به خلطر خردسللیآنجل می
ای؟ گفتم: من پرسااد : امروز چن  ح یث نوشااته روزی یوی از مربدّلن از

دو تال. جمیی که آن جل بودن  به من خن ی ن . یوی از حلراااران گفت:  
 نخن ی ، که شلی  روزی او به شمل بخن د.

 ، شندبلری نزد یوی از شدوخ  ح یث می ،یلزد  سلله بوداملم بخلری 
شاادخ   نلم راوی یک ساان  را به اشااتبل  گفت، او آن را برای شاادخ 

 تتلبگفتم: به ک .یتلب کردبه این خلطر : شدخم مرا گوی میتصحد  کرد، 
آن را چنلن یلطت که بخلری  پس از مراجیه درخواهی یلطت. مراجیاه کن 

 گفته بود.
اهلل بن المبلرک و وکدع بن یب  هلیلبساااللگی من کت 1۲تل : گویا  می

 .دانستممیالجرّاح را حفظ بودم و آراء و اقوا  اصحلب رأی را 
: از بخلری ح یث شند م وقتی که هنوز یک تلر گوی میابو بور األَیْدَن 
 سلله. 11ای؟ گفت: و نبود. از او پرسد یم: چن  سللهمو در صورت ا
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و  شند یم،گوین : نزد مشلیخ بصر  ح یث مییاز دوساتلن او م  تی ادی
و گفتدم: تاو نوشاات، روزی به ی ندز حلراار بود، او هدچ چدزی نمیبخلر

روز به مل گفت: خدلی اصاارار  1۲نویساای؟ بی  از مدلیی چرا چدزی نمی
و از اچه را مل نوشته بودیم ی آنای ، و همهدلوری  آنچه را نوشتهکند ، بمی

 .کردیممیهلی خود را بل حفظ او تصحد  حفظ خوان . پس از آن نوشته
 

 حجّ ر برای ادایبراد ر وهم سفر با ماد
سااللگی به همرا  ملدر و برادرش راهی حش شاا ن ، پس از حش   1۲در 

 .در موه ملن برای طل  ح یث ملدر و برادرش به بخلرا برگشتن ، و او 
که برای کس  یلم و  ستا و این یک طضادلت دیگر برای ملدر بخلری 

 .کن میطراق طرزن  را تحمل  ،طل  ح یث
 

 راهسفرهای بخاری در طلب حدیث و زحمات او در این 
به اکثر مراکز یلمی جهلن اسااالم برای طل  ح یث ساافر   املم بخلری

کردن : بلخ، مرو، ندشاالبور، ری، ب  اد، بصاار ، کوطه، موه، م ینه، مصاار، 
و در این شهرهل از اسلتد  بسدلر ح یث شند ، شدوخی که اکثرشلن  شالم. 

به املمت و یظمت و نبوغ او شاااهلدت دادن ، و چه بسااال او را بر خود 
 شدخ ح یث شند م. 12۰2از  :گوی میترجد  دادن . ایشلن 

ل ام تملم شااا ، تنفقه : وقتی نزد آدم بن أبی إیلس رطتمگوی میبخالری  
، و کساای را از این از گدلهلن ت ذیه کنمز تل سااه رو جلیی که مجبور بودم

ای شنلختم و کدسهامر بلخبر نوردم. روز ساوم شاخصی آم  که او را نمی  
 خودت کن. خرجپر از دینلر به من داد و گفت: این را 
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هل و این را به یلد داشاته بلشادم که برای رسد ن به اه اف بزرگ سختی  
موطق کسی است که مشوالت را ملنع مشاوالت ندز در را  خواهن  بود،  
 ن انسته بلوه آنلن را طرصت ب ان .

: روزی از او پرسد م گوی میمحم  بن أبی حلتم شلگرد و خلدم بخلری 
د: برای آیال برای حفظ کردن ووتقویت حلطظه  دارویی وجود دارد؟ طرمو 

دانم: هماات و تالش تر از این دو نمیحفظ کردن چدزی را ساااودمناا 
 وسته مراجیه کردن.شخص، و پد

 
 در راه علمایشان انفاق 

 : هر مل گفتمیشاااند م که  ابویب اهلل: از گوی میحالتم  محما  بن أبی 
 .کردممیآوردم و آن را در را  طل  یلم خرج پلنص  درهم به دست می

کسی  ، و بدنکن میگفتم: چق ر طرق اسات بدن کسی که اینگونه خرج  
. ایشلن طرمودن : کن میکه ب ون مل  است و بل یلم خوی  کس  درآم  

ِه َخْیٌر َوَأْبَقى»  . آنچه نزد اهلل است بهتر و ملن گلرتر است.«َوَما ِعْنَد اللَّ
 

 صحابه و  در محضر سخنان رسول اهلل 
وقتی چدزی  د،املم بخلری بو ونویسااانا     محما  بن ابی حالتم ورّاق  

: روزی املم گوی می. او نوشتمیو  کردمیخواست بنویس  به او امال می
بخلری احلدیث زیلدی را بر من امال کرد، ترسااد  که شاالی  خسااته شاا   
بلشااام. به من طرمود: نلراحت نبلش، اهل لهو و لی  در حل  لهو و لی  
هسااتن ، و اهل صاانلیلت در حل  صاانلیت خودشاالنن ، و تجلر در حل   

 ای.و یلران او نشسته نن ، و تو بل رسو  اهلل تجلرت خودشل
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 ورجوع اساتید به ایشان در محضر اساتید نبوغ ایشان
املم ابو بور حُمَدْ ِی  ،ترین شدوخ املم بخلریترین و مهمیوی از میروف

سللگی نزد او آم م، دی م بل شخصی  1۰: در گوی میاسات، املم بخلری  
. وقتی وارد شااا م املم کننا  میجا ا   بحاث و   دیگر در مورد حا یثی 

را بر من  ح یث . آنآم  کن میگفت: آن که بدنملن قضااالوت حُمَداْ ِی  
 یرره کردن ، و دی م حق بل حمد ی است، حق را به او دادم.

ای دی م که محم  بن یحدی : در تشددع جنلز گوی میشای  مَیْابو حلم  أَ
اسااالمی روات و یلل احلدیث ی دربلر الاذههْلی وشااادخ بخالری  از او   

 پرس .می
ز ا بن سید  سؤالی پرسد  که نلگهلن املم بخلریقُتَدْبَة روزی شخصی از 

به آن شااخص گفت: بدل که احم  بن حنبل و یلی بن قُتَدْبَة وارد شاا ، در 
آنلن را برای تو  یهمه، اهلل یزوجل آم اساااحلق بن راهویه  الما ینی و 

 اشلر  به املم بخلری کرد.  اینجل آورد. و
نزد هدچ از نظر یلمی و شااانلخت ح یث : خود را گوی میاملم بخلری 

کس کوچک ن ی یم مگر نزد یلی بن الم ینی. وقتی این ساخن به گوش  
ود مثل خ اصالًگفت: به حرط  گوش ن هد ، او ، یلی بن الم ینی رسد 

  ن ی   است.
طَرَبْرِی شااالگرد  املم نلم دارد،مُنِدر یب  اهلل بن  بخالری یوی از شااادوخ 

، و از او شند م که نویساا می: دی م که از بخلری ح یث گوی میبخلری 
 بخلری هستم.: من شلگرد گفتمی

ح یثی از او  یدربلر املم دارمی یوی از شاادوخ بخلری اساات، روزی  
سااؤا  شاا ، وگفته شاا  که بخلری این ح یث را صااحد  دانسااته. املم  

 تر است.بن اسملیدل از من آگل  : محم گفتمیدار
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شدوخ و اسلتد  بخلری به یلم و دان   ایترافاین تی اد بسدلر ان کی از 
آشاانلیی خوانن گلن بل شااخصاادت به این تی اد اکتفل کردم برای اوساات، 

 یهلنهبه ب ب ون تخصص، پروا وملهدت کلر کسلنی که بیو اینوه  ایشالن 
 ،  احلدیث صحد  او را رد کنن کردمیاینوه بخلری هم بشر بود  و اشتبل  

 آشولر شود. 
 

 امام بخاریمجالس حدیث 
اهل یلم و ح یث از او  ،شااا میوارد املم بخلری به هر شاااهری که 

هر  و در ت و امالی ح یث برایشلن برپل کن که مجللس قرائ خواستن می
 ن .کردمیمجلس هزاران نفر شرکت 
: محم  بن اسااملیدل در ب  اد مجلس گوی میصاالل  بن محم  جَزَرَ  

 ن .کردمیهزار نفر شرکت  ۶2داشت، و در مجلس او بد  از 
این یک مجلس از مجللس بخلری اسات، تی اد حلرارین شلی  از آملر   

 هلی میتبر جهلن بدشتر بلش .بسدلری از دانشگل 
 

 «صحیح بخاری» ای برای تصنیفنصیحتی ماندگار جرقه
حلق شدخ  اسبل نصدحتی ملن گلر از  صحدح  را تصندفاملم بخلری 

ایشالن   ،: نزد اساحلق بن راهویه بودیم گوی میبود، آغلز کرد  بن راهُویه 
جمع  سنن رسو  اهلل  احلدیث صحد  در : ای کلش کتلبی مختصرگفت

: پس از آن در قلبم اطتلد و شاااروع به جمع گوی می. او یا  کردمیآوری 
 کردم.کردن احلدیث صحد  نبوی 
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هلی کوتل  و گذرا اثری در ینگونه اسات نصادحت!! چه بسل نصدحت  و ا
و چه بساالر تلریخ ساالز  او را ت ددر ده  را زن گی و شاانون   گذارد که 

 ، و در تلریخ اسالمی از این نصدحت هل بسدلر است.بلش 
را در  : رسااو  اهلل گوی میدر روایت دیگری آم   اساات که بخلری 

زنم. یوی از بر او بلد میبل بلدزنی  روبروی او هساااتم وخواب دیا م که  
کنی. و این سب  پلک می اهلل  به من گفت: تو دروغ را از رسو  میبّرین

 ش  من شروع به تصندف صحد  کنم.
 

 و روش بخاری در انتخاب هر حدیث «صحیح بخاری» تصنیف
 .صحدحشلن بودن تصندف سل  مش و  به جمع آوری و  1۲ املم بخلری

سل  جمع کردم، و آن را حجتی  1۲: صحدحم را در طو  گوی میایشالن  
 بدن خود و خ ایم قرار دادم.

یلملی اسالم چنلن منزلتی داشت که بدلن آن  نزد احلدیث رساو  اهلل  
در اینجل املم بخلری گنج ، شاالی  ذکر این واقیه از در این مختصاار نمی
گر ام مکتلب صحدحم ندلورد در ح یثی را : گوی می کلطی بلشا . ایشالن  

 و دو رکیت نملز استخلر  خوان م. کرد ،اینوه قبل از آن غسل 
بساادلری از از چن ین تن از شاالگردان بخلری روایت اساات که: ینلوین 

برای هر  و نوشته است  صاحدح  را بدن قبر و منبر رساو  اهلل  ابواب 
 ک ام دو رکیت نملز می خوان .

این کتلب مبلرک را از املم بخلری شااند ن ، از این مدلن  شااخصهزاران 
ه ب هلی آنهلگرطته و روایت از دیگران ساابقت  از این شاالگردان  نفرچن  

 رَبْرِی است.دست مل رسد   که آخرینشلن املم محم  بن یوسف طَ
 یهمهذکر یک نوته در اینجل حلئز اهمدت است: و آن اینوه املم بخلری 

چون قص  ایشلن کتلبی مختصر در احلدیث صحد  را جمع آوری نورد ، 
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صحد  : احلدیث گوی میبود، از ایشلن نقل است که  سانن رسو  اهلل  
 ام به خلطر ی م طوالنی ش ن کتلب.بسدلری را در کتلبم ندلورد 

ه اتملم ب: وقتی بخلری کتلب صحدح  را گوی میلی املم ابو جیفر الیُقَدْ
یحدی بن ، احم  بن حنبل ،یلی بن الم ینی شاادوخ : آن را بر رساالن ،

آنلن به صااحت این کتلب شااهلدت  یهمهمیدن و دیگران یررااه نمود، 
مگر در چهالر حا یث که در این چهلر ح یث ندز حق بل بخلری    ،دادنا  
 آنهل صحدحن . یهمه و است

 2ر که د «التلریخ الوبدر»کتلب مهم دیگری ندز دارد به نلم  امالم بخالری  
سللگی این کتلب را در کنلر  1۰: در گوی میجل  به چلپ رساد   است،  

 در ش  هلی مهتلبی نوشتم. قبر رسو  اهلل 
 

  در نماز امام بخاری خشوع
محم  بن اسملیدل به بلغی دیوت  : روزیگوی میمحم  بن أبی حلتم 

نملزش را تی نملز سنت کرد، وق خوان ن پس از نملز ظهر، شروع به ؛ش 
ی لبلس  را بلن  کرد و به یوی از همراهلن  گفت: به پلیلن رسلن ، گوشه

ت ؟ دی یم که زنبوری اسکن میکه مرا اذیت  ببدن زیر لبلسم چدزی است
هلی  ورم کرد  بود. او را ند  زد  بود و جلی ند  یجل 11یال   1۲کاه  

 را قرعیوی از حالرااارین باه او گفات: چرا بال اولدن ند  زنبور نمالز      
 ای بودم و خواستم آن را تملم کنم.نوردی؟ گفت: در حل  خوان ن سور 

 
 شبنماز عادت امام بخاری در 

هلی ج ا نش نی و یوی از برنلمه گلن صلل  خ استنملز ش  یلدت بن 
از ایمل  سااالف و یلملی امت می بلشااا ، املم بخلری ندز اینگونه بود، 
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رکیت  1۱بخلری در سااحرگلهلن  ابویب اهلل: گوی میحلتم محم  بن أبی
 نملز می خوان .

 
 احترام ایشان به مسجد

: روزی در طربر در مسااج  نشااسااته بودیم  گوی میحلتم محم  بن أبی
دی م خلشالک کوچوی بر روی ری  اوساات، آن را از ری  ایشاالن پلک  

 خواستم در مسج  بدلن ازم. طرمودن : بدرون مسج  بریز.کردم می
:  گویمیدر روایتی دیگر از یلی بن محم  بن منصاور روایت است که  

 بخلری بودیم، شخصی ابویب اهلل: در مجلس گفتمیاز پ رم شاند م که  
خلشااالک کوچوی را از ری  او بلن  کرد و بر روی زمدن ان اخت. دی م 
که ایشلن در طو  مجلس نگلهی به آن خلشلک کوچک و نگلهی به مردم 

تی مردم حواساشالن نبود دی م که دست  را دراز کرد و آن   ن ، وقکردمی
خلشالک را از زمدن مساج  بلن  کرد و در آستدن خود گذاشت، وقتی از   

 مسج  خلرج ش  آن را بدرون آورد و بدرون ان اخت.
 

 بخاری در طول شب ماما هاییکی از عادت
ر د : وقتی در سااافر بودیم که بل املم بخلریگوی میحلتم محم  بن أبی
خواساات و بلر از خواب بر می ۶2تل  1۵در طو  شاا   یک اتلق بودیم
و سپس چراغ را خلموش  نوشات می، و احلدیثی را کردمیچراغ روشان  

، از او پرساااد م: چرا مرا بد ار کردمیبد ار نو مرا  خوابدا . و می کردمی
 خوابت را خراب کنم. خواهمنمی : تو جوانی وگفتمینوردی. 

اگر  یی کن دو نوته است: او  اینوه انسلن س یدربرگدرن   این داساتلن 
ی مهمی را شااند ، یل ی خوبی به ذهن  آم ، یل نوتهطور یل ای   یل خلطر 
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آن را ، برای دوری از طراموشاای  ی یلمی را از کساای کساا  کرد طلی  
 .بنویس 

و دوم مرایلت حل  جوانلن در امور مختلف زن گی، و مقلیساااه نوردن 
 بل بزرگسلالن و کهنسلالن.آنلن 
 

 رمضانماه مبارک در  ایشانعادت 
: او در رمضلن در طو  روز یک ختم گوی میشلگرد او مُسَبِّ  بن سید  

  .کردمیش  یک ختم  ۱هر  ،و در نملز ش  پس از تراوی 
از اولدن شا  رمضلن دوستلن و شلگردان او  : گوی میمقسام بن سای    

در هر رکیت بدسااات آیه  خوان ن .املمت او میتراوی  را به آم ن  و می
و در وقت ساحر در هر سه ش    .کردمیخوان  تل اینوه قرآن را ختم می

 . کردمییک بلر قرآن را ختم 
قرار نزدیک اطرلر  خود ران ، و ختم کردمیامل در روز ایشاالن یک ختم 

 : در وقت هر ختم یک دیلی قبو  ش   وجود دارد.گفتمیو می داد، 
 

 حفظ زبان و پرهیز از غیبت کردن
امد وارم  :گفتمیکه  بخلری شااند م  ابویب اهلل: از گوی میدر نِر بن مُوْبَ

که به خلطر غدبت کردن کساای مرا محلساابه  اهلل را در حللی مالقلت کنم 
  .نون 

: از وقتی دانساتم که غد  به راارر غدبت کنن   است  گوی میهمچندن 
 غدبت نوردم.
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 دشمن ندارم در آخرت من
این کالم املم بخلری است، و چه مهم است که هر ک ام این سؤا  را از 
خود بپرساادم که آیل در روز قدلمت مل دشاامن یل دشاامنلنی داریم یل خدر؟ 

در آخرت  :گفتمی: از او شند م که گوی میمحم  بن أبی حلتم ورّاق او 
 من دشمنی ن ارم.

بودن  که کسی را ندلزرد  یل اگر و این ب ین مینلست که از خود مرمئن 
 رخ داد  او از ایشلن طل  بخش  کردن .

 :بزرگلنملن چگونه بودن به این داستلن توجه کند  و ببدند  
الضاااریر  مَیْشاااَر: از او شاااند م که به ابو گوی میمحم  بن أبی حلتم 

 : مرا حال  کن.گوی می
 گفت:  به خلطر چه؟ابو میشر 

را روایت کردم و به تو نگل  کردم و تو از  بخالری گفت: روزی ح یثی 
دادی، و من به خلطر این وشت آم   و سر و دستت را تولن میح یث خ

 کلر تو لبخن  زدم.
 ابو میشر گفت: حاللت بلد و اهلل تو را مورد رحمت خوی  قرار ده .

 
 جلب رضایت صاحبان حقّ و دوری از حقّ الناس

طو   در گوی میاملم بخلری تدران از بسدلر بسدلر ملهری بود، شلگرد او 
 چن  سللی که بل او بودم جز یوی دو بلر ن ی م که تدرش به خرل برود. 

 ،در نزدیک رود آبیروزی  ،ر بودیمبْرَ: در طَگوی میمحم  بن أبی حلتم 
ی یهپل، در حل  تدران ازی یوی از تدرهلی بخلری به کردیممیتدرانا ازی  

ز ا قساامتی از آن پلی چوبدن برخورد که بر روی جوی آب بسااته بود، و
فت: گ و ،تدران ازی را رهل کرد ایشلن . وقتی این اتفلق اطتلدهم گساسات  

 : از تو درخواستی دارم. طرمودبرگردیم. وقتی به خلنه رسد یم به من 



 سیرت امام محمد بن اسماعیل بخاری/ 09

 
 

 یت است. : دستور تو طلمگفت
اسات. و به کسلنی که بل من بودن  ندز گفت: بل ابو   : حلجت مهمیطرمود

 جیفر بروی  و به او کمک کند .
دهی؟ گفتم: بله بر سر و آن را انجلم می گفتم: چه حلجتی؟ گفت: حتملً 

 چشم. 
یم و ا کرد کلر راگفات: برو نزد صااالحا  این پل و به او بگو: مل این   

ا گدری، و مل راز مل بخواهدم که آن را تیویض کندم یل قدمت  را اجلز  می
  به خلطر اینولر حال  کنی. 

ه او ب و، سالم برسلن ابویب اهللاو گفت: به ، نزد صلح  آن پل آم یممل 
 ثروت من ط ای تو بلد. یهمهبگو: حاللت بلد، و 

اش رسلن م بسدلر شلدملن گشت و چهر  وقتی این خبر را به املم بخلری
درهم ص قه داد و نزدیک به  ۱22شلدان ش . و به خلطر این کلر آن روز 

 خوان . ح یث برای غریبلن ۵22
 دیگر:  داستلنی

ی بخلری بودم که کندزکی : در خلنهگوی مییب  اهلل بن محم  الصلرطی 
بخلری گذاشته  خواست وارد خلنه شود، پلی  به جوهری که در جلو املم

یصاابلندت به او  بل کمی بود خورد، املم بخلری از روی ایتراض و ظلهراً
روی؟ کندزک جواب داد: وقتی را  ندساات چرور را  گفت: چرور را  می

 بروم؟ املم بخلری گفت: برو که تو را آزاد کردم. 
بی هل از او پرسد م که آن کندزک تو را خشمگدن کرد، گفت: اگر او مرا 

 دن کرد، من ندز بل کلری که کردم خودم را راری کردم.خشمگ
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 رساندت که به ما سود میاین چیزی اس
 هالمنفی یلمبنلیی  در سلخت لناین کالم املم بخلری اسات وقتی خودش 

بودیم و املم طَرَبْر در  :گویا  میمحما  بن أبی حالتم    .نا  کردمیکماک  
 اطراد زیلدی جمع شاا ن  برای کمک ،بخلری در حل  ساالخت ربلطی بود

: مگفتمی، به او کردمیهل را جلبجل کردن به ایشالن، و او خودشلن خشت 
 . طرمون : اینکنن میشامل استراحت کن دیگران هستن  به جلی شمل کلر  

 .چدزی است که به مل سود می رسلن 
 

 امام بخاری یسه صفت از صفات ویژه
محم  بن اساااملیدل در کنلر  :گوی میحسااادن بن محم  سااامرقن ی 

هلی بسادلر ساه صافت وید  داشت: کم سخن بود، و به آنچه نزد    صافت 
بلوه  ،کردمیمردم بود طمیی ن اشاات، و به امور مردم خود را مشاا و  ن

 مش ولدت  یلم بود. یهمه
ر بور بن مندهلیی که در بلب قنلیت از او آم   این است. یوی از داستلن

زد نبیضی از تجلر  کلالهلیی را برای بخلری طرساتلدن ، : از بخلرا گوی می
خریم. او گفت امشااا  ن  مل به پنش هزار درهم آن را میاو آما ن  و گفت 

برویاا . طردای آن روز تجاالر دیگری آماا ناا  و آن را بااه د  هزار درهم 
خریا نا . ولی گفات: من ندات کردم کاه آن را به آنلن که دیروز آم ن       

 بفروشم.
 

 نزد امام بخاری و عالم لت علممکانت و منز
: امدر خاللا  بن أحما  الذهلی والی بخلرا به املم    گویا  میبور بن مندر 

نوم. تو بشکه کتلب صاحد  و تلریخ را بدلور تل از  ای نوشات  نلمهبخلری 
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 کنم وگفت: من یلم را خوار و ذلدل نمی ی حلکماملم بخلری به طرسااتلد 
به یلم داری به مسااج  یل به  برم. اگر ندلزهلی مردم نمیدر خلنهآن را به 

ام بدل. و اگر خوشت ندلم  ب ان که تو سلرلنی، و ق رت داری مرا از خلنه
  مجلسم منع کن تل روز قدلمت نزد اهلل یذر داشته بلشم.

حلکم بخلرا به او نلمه نوشاات که بدل و کتلب در روایت دیگری آم   که 
طرزن انم بخوان، املم بخلری قبو  نورد،  تالریخ و صاااحد  خود را برای  

ات مجلسی خلص برای طرستلد که ح اقل در مسج  یل خلنه پد لم ساپس 
و من  وسلنن ی همهبرای من طرزن انم بگذار، این را ندز نپذیرطت و گفت: 

 کسی را از دیگری متملیز نمی کنم.
 

 فروشمدینم را به دنیا نمی
ش به ارث برد، بخلری مل  زیلدی را از پ ر: گوی میحلتم محم  بن أبی

 داد که بل آن تجلرت کن . و آن را به کسی می
متواری ش   بود، در خوارزم  هزار درهم به او ب هولر بود و ۶۵شخصی 

ای به حلکم بنویس و از او کمک از دوساااتلن او به او گفتن : نلمه ایی  
 بخوا . 

 ای دیگرآنلن گرطتم، آنلن ندز طمع نلمهز ای را ااگر نلمه ایشاالن طرمودن :
 طروشم.را به خلطر دندلیم نمی م، و من دینکنن میاز من 

او از حلکم وقت  : مال ب ون خبر دادن به گویا  میمحما  بن أبی حالتم   
 . تل آن شخص را دستگدر کن ای به والی خوارزم بنویس  خواستدم که نلمه

مل بل خبر شا  بسدلر نلراحت و  وقتی بخلری از این کلر پس از چن  روز 
ای سااپس نلمه یصاابلنی شاا ، و گفت: از من بر خودم مهربلن تر نبلشااد .

ای به دوساااتلن  در خوارزم که بل آن نوشااات باه حلکم خوارزم و نلمه 
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گوین  در نهلیت بل ب هولرش خص جز باه خوبی رطتلر نونن ، و می شااا
که  ، در حللیدرهم طقط باه او بپردازد  12قرارداد بسااات کاه سااالالناه   

  هزار درهم بود. ۶۵ب هولری او 
 

 اهلل عزوجل اغتنام عمر در طاعت
این دو  ،هلی یمرغندمت شمردن طرصت یاز اشایلر املم بخلری دربلر  

 بدت شیر است:
 َفَعَسى َأْن َيُكوَن َمْوُتَك َبْغَتةْ         اْغَتِنـــْم ِفي اْلَفَراِغ َفْضَل ُرُكوٍع 
ِحیَحُة َفْلَتةْ         َكْم َصِحیٍح َماَت ِمْن َغْیِر ُسْقٍم   َذَهَبْت َنْفُسُه الصَّ

وقت طراغتت را بل نملز و نواطل غندمت شااملر، که شاالی  مرگت نلگهلن 
هلی سااللمی که ب ون بدملری به نلگل  روح او از لی . چه بساادلر انساالنبد

 ب ن  خلرج ش   و از دندل رطتن .
 

 آخرت توجه او به
 .بلغی داشت املم بخلری : یوی از دوسااتلنگوی میمحم  بن ابی حلتم 

بلغ بزرگ و  .رطتدمروزی ایشااالن را به بلغ  دیوت کرد، و مل همرا  او 
گویل که  و متوجه شااا یم قشااانگی بود و رودی از زیر آن جالری بود، 

از و ا .خرسن  استبسدلر نلزد و به آن میبسادلر  صالح  بلغ به بلغ خود  
بلغ چدساات؟ ایشاالن   یدربلر املم بخلری پرسااد : یل ابل یب  اهلل نظرتلن 

 .گفت: این زن گی دندلست
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 بخاری امام برای های نیکوخواب
اب دی م، از من را در خو : رسو  اهلل گوی میراوی صحد  او  طَرَبْرِی

روی؟ گفتم: نزد محم  بن إسملیدل بخلری. طرمود: از پرسد ؟ به کجل می
 طرف من به او سالم برسلن.

 در حل  رطتن رسو  اهلل در خواب دی م که : گوی میدل ضاَ نجم بن طُ
، و پلی خود را در جلی کن میو محم  بن اسملیدل پشت سر او حرکت 

 می گذارد. پلی رسو  اهلل 
را در خواب دی م  : رسو  اهلل گوی مییب  الواح  بن آدم الرواویسی 

ان  بر او سالم کردم، اش در جلیی ایستلد چن  از صاحلبه که همرا  بل تنی 
ای؟ رساااو  اهلل برای چه اینجل ایساااتلد جواب ساااالمم را داد. گفتم: یل 

 مچن  روزی از این خوابطرمودنا : منتظر محم  بن اساااملیدل هساااتم.  
نگذشاات که خبر وطلت محم  بن اسااملیدل بخلری برایم آوردن  که در  

 را در خواب دی م. رسو  اهلل هملن وقتی بود  که من 
 

 بخاری امام وفات
سللگی دندل  ۲۶هجری در سن  ۶۵۲در شا  ید  طرر سال    املم بخلری 
 ، و پس از نملز ظهر روز ید  طرر دطن ش .را وداع گفت

: محم  بن اساااملیدل گوی مییب  الق وس بن یب  الجبلر سااامرقن ی 
 آم ، روسااتلیی دربرای دی ار بل خویشاالون انشاالن به روسااتلی خرتن   
دل بل : یل اهلل دنکردمینزدیوی سامرقن . شبی شند م  که در نملز شب  دیل  

این طراخی بر من تن  آم   اسات، مرا نزد خود ببر. به یک مل  نرسد  که  
 قبر او ندز در آنجلست. در روستلی خرتن  وطلت یلطت. و
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 یاو بوی: وقتی او را دطن کردیم از قبر گویاا می ابی حاالتممحماا  بن 
ه ب ، تل چن ین روز این بو ادامه داشتشا  بلن   خوشابوتر از بوی مساک  

بر سااار قبر او  ای که مخللفدن او ندز به خود آم ن  و برخی از آنلنگوناه 
 . هلیی که به او زد  بودن  توبه کردن هل و تهمتآم ن  و از آن ظلم

هلی زن گی املم محم  بن اسملیدل ای از اخبلر و داستلناین بود گزی  
، امد وارم مورد اساااتفلد  قرار گدرد، و الگویی برای سااانت بخالری  

 . 1ودوستلن بلش 
 
 

 وصّلی اهلل وسّلم نلی نبّ ما  ّمد ونلی آله وصحبه أمجعنی، 

 واحلمد هلل رّب العاملنی.
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