زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری/

ﺗﺎﻟﯿﻒ:

ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﻗﻨﺪﯾﻞ

ﻣﺘﺮﺟﻢ:

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﯾﻖ دﻫﻮاری

ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب:

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری/

ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ:

ﺳﯿﺮة اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ

ﺗﺄﻟﯿﻒ:

ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﻗﻨﺪﯾﻞ

ﻣﺘﺮﺟﻢ:

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﯾﻖ دﻫﻮاری

ﻣﻮﺿﻮع:

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم  -زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ  -ﻋﻠﻤﺎ و اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﺎن

ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺘﺸﺎر:

اول )دﯾﺠﯿﺘﺎل(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

اﺳﻔﻨﺪ )ﺣﻮت(  ۱۳۹۴ﺷﻤﺴﯽ ﺟﻤﺎدی اﻻول  ۱۴۳۷ﻫﺠﺮی

ﻣﻨﺒﻊ:

ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻘﯿﺪه -اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻨﺖ ﺗﺎﯾﺒﺎد

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻋﻘﯿﺪه داﻧﻠﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
www.aqeedeh.com

اﯾﻤﯿﻞ:

book@aqeedeh.com

ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ
www.mowahedin.com

www.aqeedeh.com

www.videofarsi.com

www.islamtxt.com

www.zekr.tv

www.shabnam.cc

www.mowahed.com

www.sadaislam.com

contact@mowahedin.com
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اﻫﺪاء
ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻮارم »اﻧﻮار دھﻮاری« داﻧﺸﺠﻮی
ﻣﻤﺘﺎز داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮﺳﻒ÷ ﮐﻪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽام ﺳﻌﯽ ﺑﻠﯿﻎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪم »ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻋﻤﺎد ،ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻦ« ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ )اﻣﺎم
ﺑﺨﺎری( را در وﺟﻮدم زﻧﺪه ﻧﻤﻮد و اﺣﺎدﯾﺚ »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ
داد ،ﺗﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﻣﺸﻖ و اﻟﮕﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﻢ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺘﺎد ﺣﺎج ﻣﺼﻄﻔﯽ ارﺑﺎﺑﯽ
ﻧﮕﺮﺷﯽ در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری/
ﯾﮑﯽ از اﻟﻄﺎف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ،اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان† و
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ ،زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺗﺤﻘﻖ را ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﺳﻼم ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﺑﻪ آﻧﺎن اﻧﮕﯿﺰهی ﺗﺤﺮک و ﺷﻮر و
ﺷﻮق ارزاﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻋﺎدی،
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻣﺤﻘﻖ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش و
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯿﺪرﯾﻎ آﻧﺎن ،در ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی ﭘﺎﯾﺪار
و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻠﻮع
ﺧﻮرﺷﯿﺪ رﺳﺎﻟﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪص آﻏﺎز ﺷﺪ ،در ﻃﯽ ﻗﺮنھﺎی اول و دوم و
ﺳﻮم ھﺠﺮی ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺖ ،و ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺴﯿﺮ،
ﺣﺪﯾﺚ ،ﻓﻘﻪ ،ﮐﻼم و .از ﺧﻮد آﺛﺎر ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن
راه ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﻋﺰت را ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ھﻤﻮاره ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺎری ،/ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ اﺳﻼم و ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ
ﭼﻨﺎن ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽ واﻻﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ او ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺠﺰات اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮادر ارﺟﻤﻨﺪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﯾﻖ

ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺘﺎد ﺣﺎج ﻣﺼﻄﻔﯽ ارﺑﺎﺑﯽ

٣

دھﻮاری ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺰرگ و
اﻟﮕﻮی ﻧﯿﮏ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ را در اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ
ﯾﺎدآوری ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ انﺷﺎءاﻟﻠﻪ .زﻣﯿﻨﻪی ارﺗﺒﺎط ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪی ﭘﺮ
اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
 -۱اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﺪرش را از دﺳﺖ داد و ﯾﺘﯿﻢ ﺷﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ
ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ او و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪص
ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را در ﭘﯽ دارد ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﻃﺒﻘﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﻮر ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن
ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﮫﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادھﺎ و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آنھﺎ اﻗﺪام ﺟﺪی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺧﻮد ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺪ و از ﻃﯽ ﻣﺪارج ﮐﻤﺎل ﺑﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ.
 -۲ﻣﺎدر اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا او در ﺟﮫﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ
ﯾﺘﯿﻢ ﺧﻮد را از ھﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ درﯾﻎ ﻧﻮرزﯾﺪ ،و ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼشھﺎی
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪی ﻣﺎدرش ﺑﺮای رﺷﺪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺳﻨﮓ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺰرگ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻣﺎدران ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را
ھﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دھﻨﺪ.
 -۳اﻣﺎم ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ،
رﻧﺞھﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ) :ﻧﺎﻣﺒﺮده رﻧﺞ
ﮔﻨﺞ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﺰد آن ﮔﺮﻓﺖ ﺟﺎن ﺑﺮادر ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد(.
 -۴دﻗﺖ و ھﻮﺷﯿﺎری از ﺻﻔﺎت ﺑﺎرز اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
دﻗﺖ ﻇﺮﯾﻒ و دور ﻧﮕﺮی و ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖ او ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
زﻣﯿﻨﻪی ﮐﻤﺎل او را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنھﺎی
ﮐﻢ دﻗﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری/

 -۵اﯾﻤﺎن ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻗﺮآن و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮص ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﮫﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
اﯾﻦ رادﻣﺮد ﻣﯿﺪان ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺮﻟﻮﺣﻪی ﮐﺎر ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻤﺎن ﻋﻤﯿﻖ ذﮐﺮ ﺷﻮد.
 -۶اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮﮐﺎری و ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ،در
ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ و ﺗﻘﻮا و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﻟﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﮑﻢ او ﺑﺎ ﺧﺪا ھﺮﮔﺰ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﻟﺤﻈﻪای از ﯾﺎد ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ
ﻧﺒﻮد و ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ وﺿﻮء ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﺎز ﺑﺠﺎی ﻣﯽآورد و.
 -۷ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ درﺑﺎر ﺣﮑﺎم و ﺷﺎھﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮرد ﺑﯽﻣﮫﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻮرد
آزار و اذﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۸ﺗﺮک ﺷﺒﮫﺎت و ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت آﺷﮑﺎر اﻣﺎم ﺑﺨﺎری اﺳﺖ
زﯾﺮا او از ﻣﯿﺎن ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ھﻔﺖ ھﺰار و
اﻧﺪی را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آورده اﺳﺖ آن ھﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮک ﺑﻪ ﺷﺒﮫﺎت.
 -۹ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﺎت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺗﻼش ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ،او را از
ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ از ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﺪی ﯾﺎد
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
 -۱۰در ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ و ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺳﺮ آﻣﺪ روزﮔﺎر ﺑﻮد ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻪاش را ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮی ﺑﺨﺸﯿﺪه ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺟﺎﻣﻪ ﻣﺪﺗﯽ در
ﻣﻨﺰل ﻣﺤﺒﻮس ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
 -۱۱از ﻗﺮآن و ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪه و ھﻤﻮاره از آن اﺣﺴﺎس ﺣﻼوت
و ﻟﺬت ﻣﯽﻧﻤﻮده و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اوﻗﺎت او ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۲در ﺳﻤﺎﺣﺖ و ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﺮی و وﺳﻌﺖ دﯾﺪ ﺳﺮآﻣﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ او ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﺪ
ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ او ﺑﺪی ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺪی را ﺑﺎ ﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد.
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 -۱۳ھﻤﻮاره در ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺎ ﺧﺪای ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،و از ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺧﺴﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
 -۱۴ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ او ﻧﻤﻮﻧﻪی اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﭘﺎﯾﺪاری و ﺗﺤﻘﻖ،
و ﮐﺎر و ﺗﻼش ،اﯾﻤﺎن و داﻧﺶ اﻧﺪوزی ،ﺗﻘﻮا ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدم ،ﻓﮫﻢ و
دﻗﺖ و .ﺑﻮد.
ﺧﺪاﯾﺶ رﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ راه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻼش را ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎز ﮐﺮد ،و
اﻣﺖ را از ﻓﯿﺾ ﻗﺪﺳﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮐﺮﯾﻢص ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .و روزاﻧﻪای
از ﻓﻀﯿﻠﺖ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎز ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﻋﮫﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮل وﻓﺎ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ او ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻤﺎن ﻋﻤﯿﻖ ،ﻓﮫﻢ دﻗﯿﻖ و اﺗﺼﺎل وﺛﯿﻖ ﺑﻮد ،ﮐﻪ
ھﺮﮔﺰ اﻣﺖ ﺑﺪون آنھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺎدت و ﻋﺰت ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﺧﺪاوﻧﺪ
از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺖ ﺑﻪ او ﭘﺎداش ﺧﯿﺮ ارزاﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻣﺎ را از اﺟﺮ او ﻣﺤﺮوم ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﺪ.
إﻧﻪ ﻧﻌﻢ اﻟـﻤﻮﻟﯽ وﻧﻌﻢ اﻟﻨﺼﲑ

ﻣﺼﻄﻔﯽ ارﺑﺎﺑﯽ

ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم  ۲۴رﺟﺐ  ۱۴۱۲ﻫ ق

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼه واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ أﴍف اﻷﻧﺒﻴﺎ واﻟـ ﻤﺮﺳﻠﲔ

ﳏﻤﺪ وﻋﻠﯽ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ.
أ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ:

ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺸﮫﻮر ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﻋﻢ از ﺻﺤﯿﺢ ،ﺟﺎﻣﻊ ،ﻣﺴﻨﺪ،
ﻣﺴﺘﺪرك و ﻣﺴﺘﺨﺮج وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪ ﻣﺸﮫﻮر
ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺼﻨﻔﯿﻦ آﻧﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
» -۱اﻣﺎم ﺑﺨﺎری«

اﻣﺎم اﺋﻤﻪ و ﺷﯿﺦ ﺣﻔﺎظ اﻣﺖ ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺎری،
ﻓﺎرﺳﯽ /ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺨﺎرا در ﺳﺎل  ۱۹۴ھﺠﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻃﻠﺐ
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻔﺮھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎم داد.
ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« را در ﺣﺮم ﺷﺮﯾﻒ آﻏﺎز ﻧﻤﻮده و ﺗﺎﻟﯿﻒ
ﮐﺘﺎب »ﺻﺤﯿﺤﺶ« ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .در روﺳﺘﺎی ﺧﺮﺗﻨﮓ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ در ﺳﺎل  ۲۵۶ھﺠﺮی دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ .از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮوح اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺗﻮان »ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری« اﺛﺮ اﻣﺎم ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﺟﺤﺮ ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
» -۲اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ«

اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮار اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج ﻗﺸﯿﺮی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در
ﺳﺎل  ۲۰۴ﻣﺘﻮﻟﺪ و در ﺳﺎل  ۲۶۱ھﺠﺮی در آﻧﺠﺎ دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ.
اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﺮ ﺧﻼف اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﺪون اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﻨﺎد
در ﯾﮏ ﺟﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺷﯿﻮﺧﺶ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ
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» -۳اﻣﺎم اﺑﻮداود«

اﻣﺎم ﻓﻘﯿﻪ اﺑﻮداود ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺳﻌﺚ اﻷزدی ﺳﺠﺴﺘﺎن /در ﺳﺎل ۲۰۲
ﻣﺘﻮﻟﺪ و در ﺳﺎل  ۲۷۵در ﺑﺼﺮه دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ.
» -۴اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی«

اﻣﺎم ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﻋﯿﺴﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺮﻣﺬی /در ﺳﺎل  ۲۰۹در
ﺗﺮﻣﺬی ﻣﺘﻮﻟﺪ و در ھﻤﺎن ﺟﺎ در ﺳﺎل  ۲۷۹دﯾﺪه از ﺟﮫﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ.
اﺑﻦ أﺛﯿﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی از ﻣﺬاھﺐ و وﺟﻮه اﺳﺘﺪﻻل آﻧﺎن و
اﻧﻮاع ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ،ﺣﺴﻦ و ﻏﺮﯾﺐ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ« .از ﺷﯿﻮﺧﺶ
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و اﺑﻮداود ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
» -۵اﻣﺎم ﻧﺴﺎﯾﯽ«

اﻣﺎم ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ اﻟﻨﺴﺎﯾﯽ /در ﻧﺴﺎء ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
در ﺳﺎل  ۲۱۵ھﺠﺮی دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﮔﺸﻮد در ﺳﺎل  ۳۰۳ھﺠﺮی ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
در دﻣﺸﻖ ﻣﻮرد اﺑﺘﻼء ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺒﺮﯾﺪ« .و آﻧﺠﺎ در ھﻤﺎن
ﺳﺎل دﯾﺪه از ﺟﮫﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ .از ﺷﯿﻮﺧﺶ اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎم
ذھﺒﯽ در ﺳﯿﺮ اﻋﻼم و اﻟﻨﺒﻼ از او ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻣﺸﻖ رﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻮء اﻣﻮﯾﺎن ،ﻣﺮدم از اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﮐﺮم اﻟﻠﻪ وﺟﮫﻪ ﺑﻪ
ﺑﺪی ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از او روی ﮔﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﺘﺎب »ﺧﺼﺎﺋﺺ
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ÷« را ﺗﺼﻨﯿﻒ ﮐﻨﻢ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ«.
اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺪث ﺑﺰرگ ،ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ
ﺳﯿﺎد /ﺗﺨﺮﯾﺞ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
» -۶اﻣﺎم اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ«

اﻣﺎم ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﻣﻮﻟﻒ اﻟﺴﻨﻦ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ و
ﺗﺎرﯾﺦ در ﺳﺎل  ۲۰۹ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .او ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻋﺮاق ،ﺑﺼﺮه ،ﮐﻮﻓﻪ،
ﺑﻐﺪاد ،ﺷﺎم ،ﻣﺼﺮ و ﺣﺠﺎز ﺳﻔﺮھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﺮد.
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روز دوﺷﻨﺒﻪ ھﺸﺘﻢ رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۲۸۳دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ.
رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﮫﻢ ورﺿﻮا ﻋﻨﻪ
اﻣﯿﺪوارم ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ رادﻣﺮدان
ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﯾﻖ دھﻮاری  -ﺳﺮاوان

۷۸/۶/ ۲۲

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮﻟﻒ
ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آرزوﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ درﺑﺎره اﻣﺎم ﺑﺨﺎری /ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺎﻟﯿﻒ
ﮐﻨﻢ ،و ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﯿﺮت زﻧﺪﮔﯽ او را ﮐﻪ ارزشھﺎی اﯾﻤﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،و ﻣﻌﺎﻧﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ را ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﮫﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
زﻧﺪﮔﯽ وﺳﯿﻊ و ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﻣﺠﺎھﺪ اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪم ،اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﯿﮑﺮان و ژرﻓﯽ ﻗﺮار دارم ﮐﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺪارد .و
اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺮا واﻣﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﮐﻨﺎﯾﺎت و اﺳﺘﻌﺎرات ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده و
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن روش زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﭙﺮدازم .ﭼﻪ روش و ﺳﯿﺮت ﺑﺰرﮔﯽ!.
در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮدم ﺑﺴﯿﺎری از اﺧﺒﺎر زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را ﮐﻪ
در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﺎﭘﯽ و ﺧﻄﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻓﯿﺶ ﺑﺮداری ﮐﺮدم ﮐﻪ در
ﺗﺎﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد.
ً
ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« او ،ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺘﻌﻠﻢ ،اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ ،ﻣﺤﺪث و ﻓﻘﯿﻪ و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی را دارد .و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻪ ﻟﺒﺎن ﻣﺒﺎرک
ﻣﻌﺼﻮم ج ﺑﻪ آن ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .و اﺳﺎس ﻓﮑﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و رھﺒﺮان ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﻪ راه راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
دھﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ از ﺧﻼل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻣﺸﺘﻘﺎت و
ﺳﺨﺘﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﻣﺘﺤﻤﻞ و ﺗﻼش
و ﮐﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ در راه اﻧﺘﺸﺎر و ﺑﯿﺎن اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺒﺬول داﺷﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﻮد .و
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ھﺰاران ﻧﻔﺮ از ﺗﻮان اﻧﺠﺎم آن ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ وﻟﯽ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ آنھﺎ را
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اﻧﺠﺎم داد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﺣﺎﻓﻈﻪای ﻗﻮی اﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در
اﯾﻦ زﻣﺎن از ﺣﻔﻆ آن ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ .ﺣﺎﻓﻈﻪای ﮐﻪ ھﺰاران ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص را ﺑﺎ
ﻣﺘﻮن و اﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ راوﯾﺎن آﻧﺎن ﺣﻔﻆ داﺷﺖ .ﭘﺲ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﺮ ﺻﺪق ،اﻣﺎﻧﺖ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻋﺎری از ھﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺷﮏ و ﮔﻤﺎن اﺳﺖ.
در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﻗﺎﻃﻊ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺮداﻧﯽ را از ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﻣﮫﯿﺎ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی
را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
***

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
ارﺗﺒﺎط ﻣﻦ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از دوران ﮐﻮدﮐﯽام ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺪرﺑﺰرگ
ﭘﺪرﯾﻢ از ﻋﻠﻤﺎی اﻷزھﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻮد .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﻣﻤﻠﻮ از اﻧﻮاع ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺎرف
اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ .ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری را ﺣﻔﻆ ﺑﻮد .و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدن ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ و اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی وارده در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد .و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪ از ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ )ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﻗﺒﻞ از ده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮد.
و ھﻤﺰﻣﺎن اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدم ،و دروﻧﻢ
ﻣﻤﻠﻮ از دوﺳﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺣﺐ ﺳﻨﺖ ﻣﻄﮫﺮ ﻧﺒﻮی ﺑﻮد و ﭘﺪرم ﮐﻪ
از ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺒﺎدت ﮔﺬار ﺑﻮد ،اﯾﻦ دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ را در ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻮﺟﻮد آورد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﻦ در ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ رﺷﺪ ﮐﺮدم و ﺑﺮ
اﺧﻼق و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺖ ﻧﮫﺎده ﺑﻮد ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ و آن
ً
ﻋﻤﯿﻘﺎ در زﻧﺪﮔﯿﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﻦ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺒﺨﺎری را
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﯿﺦ و اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻢ .ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ،ﺳﻠﻮک ،ﮐﻮﺷﺶ و
ﺗﻼش داﺋﻤﯽ او ﺑﺮ ﺟﻤﻊ آوری اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ آن  -ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
در آن ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪای ﺑﺎﺷﺪ  -ﺑﺎز ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺼﺎﺋﺐ و
ﺳﺨﺘﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺘﺎب او را
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺻﺪق آن اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،ﻧﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ و
ﻋﺎﻟﻤﯽ در ﺻﺤﺖ اﺣﺎدﯾﺚ آن ﺷﮏ دارد و ﻧﻪ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺤﻘﻘﯽ آن را ﻣﻮرد اﻓﺘﺮا
ﻗﺮار دادهاﺳﺖ.
ﺑﺮای ادای دﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺮت زﻧﺪﮔﯿﺶ
را ﺑﺮای اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ ،ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﻘﻖ و ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ!! او
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اﺳﻮهای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ و ﭼﺸﻤﻪای ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﺒﻮت ﺳﯿﺮاب ﺷﻮد و راه روﺷﻦ و آﺷﮑﺎری ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﺣﺠﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺮت زﻧﺪﮔﯿﺶ در آﺳﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ
درﺧﺸﺎن اﺳﺖ ،اﻗﺘﺪا ﮐﻨﺪ.
***

اﻣﺎم ﺑﺨﺎری :زادﮔﺎه و ﺧﺎﻧﻮادهاش
ﺳﻔﺮ ﻣﺒﺎرﮐﻤﺎن را ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری /ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و زادﮔﺎھﺶ ﺷﺮوع
ﮐﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺎم ﻣﺒﺎرک او اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه
ﺑﻦ ﺑﺮدزﺑﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮد زﺑﻪ ﺟﺪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻗﺒﻞ از ﻓﺘﺢ اﯾﺮان ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و
آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺘﯽ داﺷﺖ و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ آﯾﯿﻦ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮد زﺑﻪ در ﺑﺨﺎرا
ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﺮھﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ آن زﻣﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧﯿﻤﻪ
ﻗﺮن اول ھﺠﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻐﯿﺮه ﺟﺪ ﺳﻮم اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﻌﻔﯽ واﻟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ
اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪ اﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﻐﯿﺮه  -اﺑﺮاھﯿﻢ  -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪرش ﮔﻤﻨﺎم زﯾﺴﺖ و ﮔﻤﻨﺎم
از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ .اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ زراﻋﺖ و ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ و
اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
ﺑﻮد .در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﺮﮐﺖ ،و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﺎ اﺋﻤﻪ و ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ و از آﻧﺎن ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ را ﻓﺮاﮔﯿﺮد .از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دو ﭘﺴﺮ داﺷﺖ :اﺣﻤﺪ و ﻣﺤﻤﺪ .ﮐﻪ از اﺣﻤﺪ ﯾﺎدی ﺑﻪ ﺟﺰء ذﮐﺮ ﻧﺎم
او در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮزﻧﺪ دوم اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺰدھﻢ
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ﺷﻮال ﺳﺎل ﯾﮑﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭼﮫﺎر ) (۱۹۴ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﮔﺸﻮد.
ھﻨﻮز ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ از ﺗﻮﻟﺪش ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪرش اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﺮادرش ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺎدرﺷﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ و او ﻋﮫﺪه دار
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻧﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻠﺦ و ﻧﺎﮔﻮاری
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎدرش ﺷﺪ و ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ را از
او رﺑﻮد و آن ﮐﻮر ﺷﺪن ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎدر ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻞ و
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرش دراز ﮐﺮد و ﺷﺐ و روز ﺑﻪ ذﮐﺮ ،ﻧﻤﺎز و دﻋﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞ÷ را ﺷﺒﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»ای زن! ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ و ﮔﺮﯾﻪات را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪت را ﺑﺎز
ﮔﺮداﻧﺪ«.
ﻣﺎدر ﺷﯿﺪا از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮋده »اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞ«
ھﻤﭽﻨﺎن در ﮔﻮﺷﺶ ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاز ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪ را در ﺣﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻪ وی ﺑﺸﺎرت داده ﺑﻮد.

ﮐﻮدک ﻧﺎﺑﻐﻪ:
ﺑﺎ ﻣﺮگ ﭘﺪر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ درد ﯾﺘﯿﻤﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺎدر
ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ او ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ رھﺮو راه ﭘﺪر ﺣﺎﻓﻆ و ﺛﻘﻪاش ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﻣﺒﺎدی
ﻋﻠﻮم دﯾﻦ و ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی را در ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺎﻧﻪای در ﺑﺨﺎرا ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺖ .او دارای ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط ،ذھﻨﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ،و ھﻮش ﺳﺮﺷﺎری ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻧﺒﻮغ و ذﮐﺎوﺗﺶ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا
را در ﮔﻔﺘﺎر و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ وراق اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
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 اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮوعﮐﺮدی؟
 اﻣﺎم ﺑﺨﺎری :در ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی آن ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﮫﺎمﺷﺪ.
 اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ :ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدی؟ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری :ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم .ﺑﻌﺪ از دروس ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺠﻠﺲﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﺪث ﺑﺰرگ )اﻟﺪاﺧﻠﯽ( ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ او در رواﯾﺖ
ﺣﺪﯾﺚ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدم .روزی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
 ﮔﻔﺖ :ﻋﻦ اﺑﯽ اﻟﺰﺑﯿﺮ ﻋﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ )از اﺑﻮ زﺑﯿﺮ از اﺑﺮاھﯿﻢ(. ﮔﻔﺘﻢ :اﺑﻮاﻟﺰﺑﯿﺮ از اﺑﺮاھﯿﻢ رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻢ :اﺻﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪات را ﻧﮕﺎه ﮐﻦ .ﺑﻪ ﻣﻨﺰل رﻓﺖ و
اﺻﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و آﻣﺪ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ» :ای ﻧﻮﺟﻮان ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ» :اﻟﺰﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﺪی ﻋﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ«.
ﻗﻠﻢ را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻮﺷﺘﻪاش را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ«.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ﮔﺎھﯽ
ﺑﺎ »ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼم ﺑﯿﮑﻨﺪی« ﯾﮑﯽ از ﺣﻔﺎظ ﺑﺰرگ ﺑﺨﺎرا در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ
اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﯿﮑﻨﺪی از ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻀﻮر ذھﻦ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﻮی او ﻋﻠﯽ
اﻟﺨﺼﻮص ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
و ھﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﺮد.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺳﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺰد ﺑﯿﮑﻨﺪی ﺑﻮد .او ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﮑﻨﺪی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﻮﺟﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﺑﯿﺶ از ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
ﻣﺠﻠﺲ درس را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺠﺎھﺪ ﯾﮑﯽ از ﺣﻔﺎظ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد
ﺑﯿﮑﻨﺪی آﻣﺪ .ﺑﯿﮑﻨﺪی ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﮐﻤﯽ زودﺗﺮ ﻣﯽآﻣﺪی ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ را
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ﻣﯽدﯾﺪی ﮐﻪ ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ را ﺣﻔﻆ اﺳﺖ«.
ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :آن ﮐﺲ ﮐﻪ ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ را ﺣﻔﻆ اﺳﺖ ﺗﻮﺋﯽ؟(.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﻪ و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ .اﺣﺎدﯾﺚ را از ﺻﺤﺎﺑﻪ
و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زادﮔﺎه ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎت آﻧﺎن
را ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﻢ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ آن اﺣﺎدﯾﺚ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺻﻞ آﻧﺎن از ﮐﺘﺎب و
ﺳﻨﺖ ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ«.
***

اﻣﺎم ﺑﺨﺎري در ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ )ﺣﺮﻣﯿﻦ(
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﺎدر و ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺶ اﺣﻤﺪ ﺟﮫﺖ
ادای ﻓﺮﺿﯿﻪی ﺣﺞ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮد در آﻧﺠﺎ اﻣﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺮم ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻧﺰد ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺰرگ ﺑﻪ
ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد ﺗﺎ اﻧﺪوﺧﺘﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ .در
ﻣﮑﻪ از ﻣﺤﻀﺮ ﭼﮫﺮهھﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎرز ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ھﻤﭽﻮن اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
اﻻزرﻗﯽ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺼﺎﯾﻎ و دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺑﺰرگ ..ﺑﮫﺮه ﺑﺮد.
ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« را در ﺣﺮم ﺷﺮﯾﻒ آﻏﺎز ﮐﺮد .اﻣﺎم دﻟﯿﻞ
ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :روزی در ﻣﺠﻠﺲ
اﻣﺎم اﺳﺤﺎق ﺑﻦ راھﻮﯾﻪ در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺟﻤﻊ
آوری ﻣﺨﺘﺼﺮی از اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص را در ﮐﺘﺎﺑﯽ اراﺋﻪ دادﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ذھﻦ ﺑﺨﺎری ﺟﻮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آن را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ادای ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﻣﺎدر و ﺑﺮادرش اﺣﻤﺪ ﺑﻪ
ﺑﺨﺎرا ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺳﻪ ﺳﺎل در ﻣﮑﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ
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ﻣﺬاھﺐ اﺻﻮﻟﯽ و ﮐﻼﻣﯽ اھﻞ رای آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از ﻣﮑﻪ ﻋﺎزم
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ..
در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب )اﻟﺘﺎرﯾﺦ( ﮐﻪ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﺐھﺎی ﻣﮫﺘﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺒﺮ و روﺿﻪ ﻣﺒﺎرک
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
ﻗﺒﻞ از ﻧﻮﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ھﺮﯾﮏ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻏﺴﻞ ﻣﯽﮐﺮد و دو
رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺠﺎی ﻣﯽآورد و ﺑﻌﺪھﺎ ،در ﻧﻮﺷﺘﻦ ھﺮﯾﮏ از اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد.
***

اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﮑﺒﯿﺮ:
اﻣﺎم در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﺘﺎب )اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﮑﺒﯿﺮ( را
ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮد .درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»در ھﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ در زﻣﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺨﻨﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪم ﮐﻤﺘﺮ اﺳﻤﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺰرگﺷﺪن ﺣﺠﻢ
ﮐﺘﺎب ،از ذﮐﺮ آن ﺧﻮدداری ﮐﺮدم .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮدم«.
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ روﺷﻦ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ
ﺑﻮدن آن اﯾﻦ ﺑﺲ ،ﮐﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﺰرﮔﻮار ﭼﻮن اﺳﺤﺎق ﺑﻦ راھﻮﯾﻪ آن را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻃﺎھﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﯾﺎ ﺳﺤﺮ و
ﺟﺎدوﯾﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪھﻢ؟« ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻃﺎھﺮ از ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻣﺘﻌﺠﺐ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ آن را ﻧﺪﯾﺪهام«.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
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ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﯽ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
)اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﮑﺒﯿﺮ( ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ«.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب )اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﮑﺒﯿﺮ( اﻣﺎم ﺑﺨﺎری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺰرگ در
دﻧﯿﺎی ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
او از ھﯿﭻ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ھﻤﻪ آﻧﺎن از
ﻧﻈﺮ دﻗﺖ ،ﺷﯿﻮه ﺑﯿﺎن ،ﻧﮕﺎرش و ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻔﻮق و ﺑﺮﺗﺮی دارد.
ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻣﺮوزی ﺗﺤﻘﯿﻖ روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﮕﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ دﻗﺖ ،اﻣﺎﻧﺖ و ﺷﻤﻮل اﺳﺘﻮار ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ و ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﮫﻞ ھﺰار ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و
ﺧﺪﻣﺎت ھﺮﯾﮏ از آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﻼم از وﻻﯾﺖ ﺗﺎ وﻓﺎت ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای
ھﺮﯾﮏ از آﻧﺎن ﭘﺮوﻧﺪهای در ﻧﺰد اﻣﺎم ﺑﺨﺎری وﺟﻮد داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﻣﻪ و اﺳﺎس ﺗﺎﻟﯿﻒ »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن در ﻗﺮون اول و دوم ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺮازوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را در راﺳﺘﯽ و اﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ .و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ درﺟﻪ
ﺑﻨﺪی اﺳﺎﻧﯿﺪ را ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد ﺗﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص را از ﺗﺪﻟﯿﺲ و ﮐﺬب
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻌﺪ از ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ )ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ( ﺻﺤﯿﺤﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ .از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺻﻔﺎت ﺑﺎرز اﻣﺎم
ﺑﺨﺎری اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﺎﻧﺶ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ و ھﻤﻪ
وﺟﻮدش از ﺗﺎر و ﭘﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺒﯽ اﮐﺮمص ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﺮﯾﮏ از ﻟﺤﻈﺎت
زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ او ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺪﯾﺪ را در ھﺮ ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﯾﺎ در ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽداد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
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ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و اﺟﻼل آن ﺣﻀﺮتص ﮐﺘﺎب )اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﮑﺒﯿﺮ( را ﺑﺎ ﺷﺮح
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ دارﻧﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ روش ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﯾﺶ
را اداﻣﻪ داده و اﺳﺎﻣﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺮوﻓﯽ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪاده
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻤﯽ ﺑﺮ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ
اﺳﻢھﺎ در ﻧﺰدش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در وﺟﺪان و ﺿﻤﯿﺮ و ﺗﺎر و ﭘﻮد وﺟﻮدش رﺧﻨﻪ و
از اﻋﻤﺎق دل آن را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ.
ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺶ ذﮐﺮ ﻧﺎم و ﯾﺎد و درود و ﺳﻼم ﺑﺮ او ﺟﺎری ﺑﻮد.
***

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻋﺠﯿﺐ
ﭘﺲ از اﯾﻦ ،اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را در ﻣﮫﺎﺟﺮتھﺎی ﻣﺪاوم و ﺳﻔﺮھﺎی دور و دراز
ﺧﻮد در ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺪﯾﻨﻪ
و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ از ﺑﺰرﮔﺎن ،رﺟﺎل و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﮐﺴﺐ ﻓﯿﺾ ﻣﻌﻨﻮی در
ﻣﺠﺎورت روﺿﻪ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮیص و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﮑﺒﯿﺮ« ﻋﺰم ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺑﺼﺮه ﻧﻤﻮد .ھﺪف او از اﯾﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮتھﺎ و ﺳﻔﺮھﺎ دﯾﺪار و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ در ﻧﺰد آﻧﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد
ﺑﺸﻨﻮد زﯾﺮا ﮔﺎھﯽ ﺣﻔﺎظ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﺣﺎدﯾﺚ ﺣﻔﺎظ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﻮد ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ھﺪﻓﯽ واﻻﺗﺮ داﺷﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ھﻤﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ در ﻧﺰد ﺣﻔﺎظ ﺑﻮد ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﮑﻮن و
ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ و ھﺮ ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﺘﻘﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮد ھﻤﻮار ﻣﯽﮐﺮد .اﻧﺪﯾﺸﻪ و دﻏﺪﻏﻪ
ﺟﻤﻊآوری اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی ھﺮ رﻧﺞ و ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ را ﺑﺮ او آﺳﺎن ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ
ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ او ﺑﻪ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ راﺣﺘﯽ و آﺳﺎﯾﺶ را از وی رﺑﻮده ﺑﻮد.
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن وی در
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ ﺑﺼﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ آن ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺣﻠﻘﻪھﺎی ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم
ﺑﺨﺎری ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻠﻢ و ﮐﺎﻏﺬی ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻼب ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ،ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ
ﮐﻠﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﺎن در ﻣﻮرد
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺮا اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان در اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ھﺪر ﻣﯽدھﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻻزم را ﻧﻤﯽﺑﺮد؟ ﻋﻠﺖ ﻣﺪاوﻣﺖ
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ﺣﻀﻮر او ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﺮا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺣﻔﺎظ و اﺋﻤﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
ﺣﺎﺷﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﻮت و دﻗﺖ ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ او اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺒﺨﺎری ﺑﺎ ﻣﺎ ،در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺼﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻦ و دوﺳﺘﻢ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﯿﻢ» :ﭼﺮا
ھﻤﺮاه ﻣﺎ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ وﻟﯽ اﺣﺎدﯾﺚ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟«.
اﻣﺎم ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺪھﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ھﺮ
روزه ﺳﻮال ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻌﺪ از ﺷﺎﻧﺰده روز ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻤﺎﺟﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ھﺮ روز ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ«.
ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آن ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از ﺷﺎﻧﺰده ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد او ھﻤﮕﯽ را از ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻧﺪ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی
ﺧﻮد را از ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت او ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺳﭙﺲ اﻣﺎم رو ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﮐﺮدن ﻣﻦ در ﺣﻠﻘﻪھﺎی داﻧﺶ ﺑﻪ ھﺪر دادن ﻋﻤﺮ ﺑﻮده؟«.
ﺣﺎﺷﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اھﻞ داﻧﺶ ﺑﺼﺮه اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺒﺨﺎری را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺸﻤﺎر آوردﻧﺪ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺟﻮان ﺑﻮد ھﺰاران ﻧﻔﺮ در ﺣﻠﻘﻪ درﺳﺶ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و از او
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.

اﻣﺎم ﺑﺨﺎری اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎﯾﺦ:
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﺸﺎندھﻨﺪه ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺤﺒﺖ اھﻞ ﺑﺼﺮه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری اﺳﺖ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﺧﺒﺮ آﻣﺪن او ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
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ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﭘﯿﭽﯿﺪ .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺮوروزی ورود او را ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺼﺮه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪم :ای اھﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺒﺨﺎری ﺑﻪ ﺑﺼﺮه آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺰد او ﺑﺮوﯾﺪ«.
ً
ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ او رﻓﺘﯿﻢ ﺟﻮاﻧﯽ را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ رﯾﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯿﺎھﯽ داﺷﺖ
و ﭘﺸﺖ ﺳﺘﻮﻧﯽ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻮد ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز دورش ﺣﻠﻘﻪ زدﯾﻢ
از او ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻣﻼی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را ﺑﺮای روز ﺑﻌﺪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻧﺪا دھﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﺎر دوم در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺼﺮه ﻧﺪا داد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺑﺼﺮه آﻣﺪه اﺳﺖ از او ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺪﯾﺚ داﯾﺮ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮدا در ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد.
 روز ﺑﻌﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد!؟آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻣﺎﻓﻮق ﺗﺼﻮر ﺑﻮد ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺮوزی در اداﻣﻪ
آن را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»روز ﺑﻌﺪ ﻓﻘﮫﺎ ،ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ،ﺣﻔﺎظ و ھﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺎری در ﺣﻠﻘﻪاش ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺒﻞ
از ﻗﺮاﺋﺖ و اﻣﻼء اﺣﺎدﯾﺚ ﮔﻔﺖ:
»ای اھﻞ ﺑﺼﺮه ﻣﻦ در ﺳﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ھﺴﺘﻢ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رواﯾﺖ ﮐﻨﻢ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را از اھﻞ ﺑﺼﺮه رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻻزم را ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﻣﺮدم از ﺳﺨﻨﺶ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮد:
»ﻧﺒﺎﻧﺎ ﻋﺒﺪا� ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﻲﺑ رواد اﻟﻌﺘﻰﻜ ﻗﺎل اﻧﺒﺎﻧﺎ اﻲﺑ ﻋﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻋﻦ
ﻣﻨﺼﻮره ﻏ�ه ﻋﻦ ﺳﺎلﻢ ﺑﻦ اﻲﺑ اﺠﻟﻌﺪ ﻋﻦ أ�ﺲ اﺑﻦ ﻣﺎلﻚ ان أﻋﺮاﺑﻴﺎ ﺟﺎء اﻨﻟﻲﺒص

ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ »الﺮﺟﻞ �ﺐ اﻟﻘﻮم« ﻓﺬﻛﺮ ﺣﺪﻳﺚ :اﻟـﻤﺮء ﻣﻊ ﻣﻦ اﺣﺐ«.
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»ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ روا داﻟﻌﺘﮑﯽ اھﻞ ﺑﺼﺮه رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﺪرم از ﺷﻌﺒﻪ از ﻣﻨﺼﻮر و دﯾﮕﺮان از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺠﻌﺪ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻚ ﻧﻔﺮ اﻋﺮاﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪاص ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﻮﻣﺶ را دوﺳﺖ دارد .ﺳﭙﺲ ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ ﮐﺮد ھﺮﮐﺲ ﺑﺎ
آﻧﮑﻪ دوﺳﺖ دارد ھﻤﺮاه اﺳﺖ«.
ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد در ﻧﺰد ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﺰد ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ از رواﯾﺖ ﻣﻨﺼﻮر از ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ«.
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد« و ﺑﻌﺪ از رواﯾﺖ ھﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ اﯾﻦ
اﺳﻨﺎد در ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﻣﺎ از رواﯾﺖ ﻓﻼﻧﯽ از ﻓﻼﻧﯽ در ﻧﺰد ﺷﻤﺎ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ«.
اﯾﻦ ﭼﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽ راوﯾﺎن
ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»ﺑﺪون ﺷﮏ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻧﺒﻮغ در ﻧﺴﻠﮫﺎی
ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪارد«.
***

اﺣﺘﺮام ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری:
ھﻨﻮز ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺷﮫﺮ ﺑﺼﺮه ﮐﻪ ﻓﻘﮫﺎ ،ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و ﺻﺎﺣﺒﺎن رای در
آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﺗﻘﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﺟﻮان ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺷﯿﻮﺧﺶ در ﺣﻔﻆ ﻣﺘﻮن و اﺳﺎﻧﯿﺪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻔﻮق و ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
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وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﺧﯿﺮ آﻣﺪن اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﺑﺼﺮه را ﺷﻨﯿﺪ
ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺳﯿﺪ و ﺳﺮور ﻓﻘﯿﮫﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﺑﺼﺮه آﻣﺪه اﺳﺖ«.
و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎر اﻟﻌﺒﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺎﻓﻈﺎن دﻧﯿﺎ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮﻧﺪ :اﺑﻮزرﻋﻪ در
ری ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪارﻣﯽ در
ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺎری در ﺑﺨﺎرا«.
»ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻨﺎن ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ«.
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎﺟﺮای ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎر و اﻣﺎم
ﺑﺨﺎری اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮ آوازه و ﺷﮫﺮت ﺟﮫﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﮐﻪ آﻓﺎق را در ﻧﻮر
دﯾﺪه ﺑﻮد دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»در ھﻨﮕﺎم آﻣﺪن ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪی درس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎر رﻓﺘﻢ .ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن درس ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر دارم«.
ﮔﻔﺖ:
 ﺟﻮان اھﻞ ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :اھﻞ ﺑﺨﺎرا. ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهای؟ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم.دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ رﺣﻤﮏ اﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻣﺮا در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
»ﺧﻮش آﻣﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎلھﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آن اﻓﺘﺨﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
ﺣﺎل ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪ و رﻓﯿﻊ او در ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎر اﺳﺖ .او دارای
ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای در ﻧﺰد اﻣﺎﻣﯽ ﺑﺰرﮔﻮار ﭼﻮن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
اﺋﻤﻪ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﻪھﺎی رﻓﯿﻊ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻧﺒﻮی ﺻﻌﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ
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و در زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ از ﺷﮫﺮت ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی در ﻣﯿﺎن ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
و اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﻟﻤﺪﯾﻨﯽ ،ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ.
آرزوی اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﯾﮏ ﺑﺎر
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ و از او ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺸﻨﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮار و ﺟﻮان زﯾﺮک
و ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ دﯾﺪار ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺳﺨﻨﯽ از ﺗﻘﺪﯾﺮ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻮخ و اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮش ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﯿﭽﮑﺲ ﺟﺰ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﮐﻮﭼﮏ
ﻧﺸﻤﺮدهام«.
از ھﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺸﻨﯿﺪهام ،ﮐﻪ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮ ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﺪ«.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را ﻣﯽﺷﻨﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
»ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاش ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ او ﮐﺴﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ«.
اﻋﺘﺮاف و ﺷﮫﺎدﺗﯽ دو ﻃﺮﻓﻪ از اﻣﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﻮار ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را درک ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﺧﺸﻮع و اﻧﻘﯿﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ
ﺳﮑﻮت ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﯽ ھﺮﮔﺎه ﺑﺮای رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ در ﺣﻠﻘﻪ درﺳﺶ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ و ھﻨﮕﺎم رواﯾﺖ ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻪ
او ﻧﻈﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ﮔﻮﯾﺎ از او ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ در ﺟﻮاﻧﯽ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﻣﺤﺪﺛﯽ ﺑﺰرگ و اﺳﺘﺎدی ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﯾﺎد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﻣﺪ .ﻃﻼب ﻋﻠﻢ و ﺷﯿﻮخ ﺑﺰرگ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻋﻠﻤﺶ اﺳﺘﻔﺎده و از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ او ﺑﮫﺮه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
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در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ
از دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ..ﺳﻔﺮھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻃﻮﻻﻧﯽ او را از ﺧﺎﻣﯽ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم ﭘﺨﺘﮕﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
***

اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺗﺎوان ﻧﺒﻮغ ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﺮدازد:
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه
ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻮﯾﺎ او ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺖ داﺋﻤﯽ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺷﯿﺮه ﮔﻞھﺎی ﯾﮏ ﺑﺎغ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از ﯾﮏ ﺑﺎغ ﺑﻪ ﺑﺎغ دﯾﮕﺮ
ﺟﮫﺖ ﻣﮑﯿﺪن و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮهی ﮔﻞھﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از ﺑﺼﺮه ﺗﺎ ﺑﻐﺪاد ﻣﺎﺟﺮای ﻋﺠﯿﺒﯽ در ﺑﻐﺪاد اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ .آوازه و ﺷﮫﺮت اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ و ﻣﺤﺪﺛﯽ ﺑﺰرگ در ﺗﻤﺎم
ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد .ﺷﮫﺮت ﺟﮫﺎﻧﯽ او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺒﻮغ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ
رادﻣﺮد ،ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﺒﻮد در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺑﻎ ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎوان ﻧﻮآوری و ﻧﺒﻮغ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺣﺴﺪ ،ﮐﯿﻨﻪ ،ﻋﺪاوت و اﯾﺠﺎد ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ در ﻗﺪرت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﺸﺎن را
از ﺳﻮی ﻣﻌﺎﻧﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .وﻟﯽ آﻧﺎن از ھﺮ اﻣﺘﺤﺎن و آزﻣﺎﯾﺶ ھﻤﭽﻮن
ﻓﻠﺰی ﮐﻪ در آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯿﺶ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﺻﯿﻘﻞ ﯾﺎﺑﺪ
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و ﭘﯿﺮوز ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری /ﺗﺎوان ﻧﺒﻮغ ﺧﻮﯾﺶ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎر در ﺑﻐﺪاد ﺑﻮد .ﻋﺎزم ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺷﮫﺮ ﻋﻠﻢ و ادب ﺷﺪ اﻣﺎ آﺳﻤﺎن
آن را ﺻﺎف و آﺑﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ از اﺑﺮھﺎی ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺣﺴﺪ و ﮐﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه و
رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺒﯿﺜﯽ ﺑﺮ آن ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد.
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او ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم و ﺛﺮوت ﻋﺎزم آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ھﺪف او اﺧﺬ
اﺣﺎدﯾﺚ از ﺷﯿﻮخ ﺑﻐﺪاد و اﻋﻄﺎء آﻧﭽﻪ در ﻧﺰدش وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻮد.
»اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ او رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰد آﻧﺎن
وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد«.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺷﯿﻮخ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ از آنھﺎ ﺑﮫﺮه ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﺒﺮم آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از داﻧﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ھﺪف او
از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻓﺎﯾﺪه رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی
و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﻐﺪاد ،از ﻣﻮھﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ او ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮد .اﻣﺎم ﺑﺨﺎری وارد ﺷﮫﺮ ﺑﻐﺪاد ﺷﺪ ..و آن ﭼﻨﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ اھﻞ ﺑﻐﺪاد از او
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺮی و ﻗﯿﺼﺮ در اوج ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺪﯾﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل او ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮھﺎ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻮﯾﺎن از ﺷﮫﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ
ﻣﺮﮐﺒﺶ درھﻢ و دﯾﻨﺎر ﻧﺜﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻘﻞ و ﻧﺒﺎت و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﮑﺮﯾﻢ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺨﺺ او ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺳﯿﻨﻪاش ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و در ﺣﺎﻓﻈﻪاش ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد و آن را ﺑﺪون ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮏ
و ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺮدم در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺳﻨﺖ و
اﺳﺘﻤﺎع اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﻪ از ﻟﺒﺎن ﻣﺒﺎرک ﻣﻌﺼﻮمص ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دوﻣﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺘﯿﺎق داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮآن در ﺳﯿﻨﻪھﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه
ﺑﻮد .وﻟﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی در آن ﻣﻘﻄﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ در ھﺮﺟﺎ و ھﺮﻣﻘﺎم
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮد .و ﺟﻤﻊآوری آنھﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ .وﻟﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﯾﮏ ﺟﮫﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﻐﺪاد در ﺟﮫﺖ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻼش
و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺸﺎﯾﺦ در رﻗﺎﺑﺖ و
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
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رھﺒﺮی ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ و اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻐﺪاد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در
ﺑﻐﺪاد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ وارد ﺷﺪ.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری /ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﻐﺪاد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ
و اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ آﻣﺪن ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﺛﺮوت ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﭼﻘﺪر ﻓﺮق اﺳﺖ
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ و آن ﺗﻔﮑﺮ ..و اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ و آن اﻧﺪﯾﺸﻪ .ﺣﻔﺎظ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻞ از
آﻣﺪن اﻣﺎم ﺑﺨﺎری /ﭼﺎرهای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺟﻠﺴﻪای ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل آراء و
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﻮﺑﯿﺪن اﯾﻦ اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮار ﻧﻘﺸﻪای ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و
ﻧﻘﺸﻪ ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺘﻦ ﯾﮑﺼﺪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ اﺳﻨﺎد ﯾﮏ
ﺣﺪﯾﺚ را در اﺳﻨﺎد ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ و اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻦ را در ﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
اﺣﺎدﯾﺚ را ده ﻧﻔﺮ و ھﺮ ﻧﻔﺮ ده ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ و ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
ﺣﻠﻘﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮد را داﯾﺮ ﮐﺮد اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را از او ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺮ ﮐﺴﯽ وﻟﻮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻣﺎم در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
در ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺣﻔﻆ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﯾﺎ اﺳﻨﺎد آن ﻣﻘﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ را
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ھﯿﺒﺖ و ﺷﻮﮐﺘﺶ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ﭘﺲ در )ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنھﺎ(
ﺣﺎﻓﻈﻪای ﻗﻮی و ذھﻨﯽ ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ﻻزم اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻦ ﻣﻮاھﺐ
را ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد.
***

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻣﺎم در اﻣﺘﺤﺎن
ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺣﻠﻘﻪ درﺳﺶ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﭙﺮدازد و ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ ھﻨﻮز دﻗﺎﯾﻘﯽ از ﺗﻘﺮﯾﺮ او ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﻔﺮ اول از آن ده ﻧﻔﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺣﺪﯾﺜﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
ﺳﻨﺪ و ﻣﺘﻦ ﻣﻘﻠﻮب ﺑﻮد اﻣﺎم در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ« ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ
ﺗﺎ ده ﺣﺪﯾﺚ آن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و از اﻣﺎم در ﺟﻮاب ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ«.
در ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮد اﺣﺎدﯾﺚ را ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :آن
را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ« او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ دو ﮔﺮوه ﺷﺪﻧﺪ:
ﮔﺮوھﯽ ﻣﻘﻠﻮب ﺑﻮدن اﺣﺎدﯾﺚ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
اﻇﮫﺎر اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را ﺑﻪ ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ..درﺟﻪ
ﺣﺮارت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ھﯿﺒﺖ و
وﻗﺎر و ﺳﮑﻮن و آراﻣﺶ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد.
اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﮔﻮﯾﺎ
اﻣﺘﺤﺎن ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن را ﺑﺎ ﮐﺜﺮت
ﺳﻮاﻻت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻧﻔﺮ دوم از آن ده ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﮐﻮﺑﯿﺪن اﻣﺎم
ﺑﺨﺎری ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﺑﯿﻦ او و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻧﻔﺲ ﮔﻔﺘﮕﻮی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺮ اول
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻌﺠﺐ و ﺣﯿﺮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﻣﺘﺤﺎن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ﻧﻔﺮ ﺳﻮم از آن ده ﻧﻔﺮ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﻐﺪاد اﺣﺎدﯾﺚ ﻏﻠﻂ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ
ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن ده ﻧﻔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﮑﺼﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻘﻠﻮب
را اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺟﺰء ﺟﻤﻠﻪ »آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ« ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ.
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وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ از او ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﭙﺮﺳﺪ
رو ﺑﻪ ﻧﻔﺮ اول ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اوﻟﯿﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدی ﺻﺤﯿﺤﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ.
ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺪﯾﺚ دوم را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺣﺎدﯾﺚ ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی
اداﻣﻪ داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ده ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ھﺮ ﻣﺘﻨﯽ را ﺑﺎ اﺳﻨﺎد آن و ھﺮ ﺳﻨﺪی را
ﺑﺎ ﻣﺘﻦ آنھﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮد .ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﻮن اﺣﺎدﯾﺚ را
ﺑﻪ اﺳﻨﺎد آنھﺎ و اﺳﺎﻧﯿﺪ را ﺑﻪ ﻣﺘﻮن آنھﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داد.
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﺗﮑﺎن ﺧﻮرد و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ در ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺣﺎﻓﻈﻪ
اﻣﺎم و ﺑﻪ دﻗﺖ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ او اﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .و در ﺑﻐﺪاد و ھﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻧﻘﻞ ﮐﻼم ﻣﯽﺷﺪ.
***

ده ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ روزاﻧﻪ:
ﻣﺮدم درﺑﺎره ھﯿﺎھﻮﯾﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻐﺪاد ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن او ﺑﮑﺎر ﺑﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،او را داﻧﺎﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،از
ﺷﮕﻔﺘﯽھﺎی وﺟﻮدی او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﻓﻈﺎن ھﻢ
ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮی اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺑﻐﺪاد ﭘﺮ از ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران و ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﺑﻮد ﮔﺮوھﯽ از آﻧﺎن اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را در
ﺧﻮاب دﯾﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﺒﯽ اﮐﺮمص در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد .و
ﻗﺪمھﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﻗﺪمھﺎی رﺳﻮلص ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد ﺑﺰﻧﯽ در دﺳﺖ دارد و ﻣﮕﺲھﺎ
را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﯽراﻧﺪ .ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺧﻮاب را اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دروغ
ِ
دروغ ﭘﺮدازان را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص دور ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﻮﺿﻮع را
از اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدھﺪ.
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ﻣﮫﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﻐﺪاد ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﯿﺎن ﻓﻀﻞ ،ﻋﻠﻢ ،ﺣﻔﻆ و واﻻﯾﯽ ﻣﻘﺎم اﻣﺎم
ﺑﺨﺎری ﻧﺒﻮد اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻓﺎرغ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺧﻮاﺑﯽ
ﻣﻘﻄﻊ داﺷﺖ ،ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺧﻮاﺑﺶ ﻧﻤﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ و ﭼﺮاغ را روﺷﻦ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﺮد ﺳﭙﺲ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ او در
ﺳﺤﺮﮔﺎھﺎن از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﺎ دﻣﯿﺪن ﺳﭙﯿﺪه ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و
ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد و روزش را ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮد .ھﻤﺎن
ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻏﺴﻞ ﻣﯽﮐﺮد و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز
ﺑﺠﺎی ﻣﯽآورد و از ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ،
ﮔﺎھﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ روزاﻧﻪ ده ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎز،
وﻗﺖ ﻏﺬا از اﻣﻼء و ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد.
اﻣﺎم وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺣﺪﯾﺚ اﻣﻼء ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﺴﻞ و ﺧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ:
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﻋﺸﺮﺗﮕﺎهھﺎ وﻗﺖ ﺧﻮد را ھﺪر ﻣﯽدھﻨﺪ و در ﻣﺰارع
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ و در ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮ
ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺻﺤﺎب و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺴﺘﮕﯽ و
ﮐﺴﺎﻟﺖ را از او ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽﮐﺮد.
***

اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ:
زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺑﻐﺪاد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺋﻤﻪ
ﻣﻮرد وﺛﻮق دﯾﺪار ﻣﯽﮐﺮد و از ﻋﻠﻢ آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮد .ھﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ آﻧﺎن
ﻧﯿﺰ از درﯾﺎی داﻧﺶ ﺑﯿﮑﺮان او ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ /اﺣﺘﺮاﻣﯽ
در ﺧﻮر و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺷﺎن اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮد و ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻣﺎم در اﻣﺘﺤﺎن
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ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﺴﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ«.
از ﻋﺠﺎﯾﺐ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دو اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮار در ﻣﺤﯿﻂ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و اﺳﻠﻮب ﺗﻌﻠﯿﻢ
و ﺗﻌﻠﻢ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ھﺮدو ﯾﺘﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎدراﻧﺸﺎن در ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻋﻠﻤﯽ ﺻﺤﯿﺢ آﻧﺎن ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ،ھﺮدو ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻔﺮھﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ھﺠﺮت ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺋﻤﻪ و ﺣﻔﺎظ ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﺪار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
از آﻧﺎن ﮐﺴﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻨﻨﺪ ھﺮدو ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﺘﻘﯽ و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎخ
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﺳﻼﻃﯿﻦ ﭘﺎ ﻧﻨﮫﺎدﻧﺪ و در ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ واﻟﯿﺎن و
ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﺳﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﺑﯿﺎن آراء و ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﺸﺎن ﺑﯽﺑﺎک ﺑﻮدﻧﺪ و در اﻇﮫﺎر
ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﮐﺴﯽ واھﻤﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ /ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺿﺮﺑﺖ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ و ﺷﻼق را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ
وﻟﯽ ﻧﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری وﻗﺘﯽ راﯾﯽ را ﺻﺎدر
ﻣﯽﮐﺮد از آن ﻋﺪول ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ او ﮐﻠﻤﻪای را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
دﻟﯿﻠﯽ از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺮای آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آرای ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻓﺮاوان و
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد .ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮق اﯾﻦ دو اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮار اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ از او ﻣﺴﻨﺘﺮ ﺑﻮد و ﻣﺴﻨﺪش ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮫﺎر ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ
وﻟﯽ ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ھﻔﺖ ھﺰار و دوﯾﺴﺖ و ھﻔﺘﺎد و
ﭘﻨﺞ ﺣﺪﯾﺚ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ وﻟﯽ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
وارث ﺛﺮوت ھﻨﮕﻔﺘﯽ از ﭘﺪرش ﺑﻮد و آن را در ﺗﺠﺎرت ﺑﮑﺎر ﺑﺮده آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد را در راه ﺧﺪا ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽداد.
***
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اﺧﻼق اﻣﺎم ﺑﺨﺎری:
ً
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺟﮫﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﮫﯿﻪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎﺟﺶ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻮھﺮ و ورق ﺷﺨﺼﺎ
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﻤﯽرﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﺎﻣﻮر ﻣﯽﮐﺮد ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ از او ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﭼﺎﻧﻪزدن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎت ﺗﺠﺎر اﺳﺖ را دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ«.
ﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺠﺎرت ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد آن ﺑﺮای اﻣﺎم ﻣﮫﻢ ﻧﺒﻮد .ﺗﺎﺟﺮی از
او ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ھﺰار درھﻢ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل را ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ .اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از
اﯾﻦ اﻣﺮ آ ﮔﺎه ﺷﺪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﻟﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﻣﺎم
ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ واﻟﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ از اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﻗﺴﺎط ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن واﻟﯽ از ﻣﻦ ﭼﯿﺰی
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻦ ﺣﮑﻢ دھﻨﺪ و ﻣﻦ دﯾﻨﻢ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﻢ ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﻢ
ً
و ﻋﻤﻼ ﺑﯿﻦ او و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺻﻠﺤﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ده درھﻢ ﺑﻪ
اﻣﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .آن ﻣﺮد ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ اول ﻓﺮاری ﺷﺪ و ﮐﺴﯽ از
آن ﺧﺒﺮدار ﻧﺸﺪ.
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی اﺟﻨﺎﺳﯽ از ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻮاﻟﺶ ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ
دﺳﺘﺶ رﺳﯿﺪ ﮔﺮوھﯽ از ﺗﺠﺎر ﺑﻪ ﻧﺰدش آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ اﺟﻨﺎس
ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دادﻧﺪ اﻣﺎ او در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺗﺎ ﯾﮏ روز دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ داد .او ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ
اﺟﻨﺎس را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺑﻔﺮوﺷﺪ وﻟﯽ او دو روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ از
ﺗﺠﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی روز ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دادﻧﺪ
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اﻣﺎ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از ﻓﺮوش اﯾﻦ اﺟﻨﺎس ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﻮدداری ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
»ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﮐﻪ دﯾﺮوز ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم آن را داﺷﺘﻪام ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدھﻢ و آن را ﺑﻪ
ﺗﺠﺎری ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮوﺧﺖ«.
اﻣﺎم در ھﻤﻪ اﻣﻮرش ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص اﻗﺘﺪا ﻣﯽﮐﺮد و اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻔﺶ
را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﮐﻪ از راه راﺳﺘﯽ ﺧﺎرج ﮔﺮدد اﮔﺮ
ﭼﻪ ﺿﺮر ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎدی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ارزشھﺎ و ﺳﻠﻮﮐﯿﺎت،
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرزی در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎل و ﺛﺮوت در ﻗﻠﺐ او ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ و دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ زر و زﯾﻮرش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ او را ﻓﺮﯾﺐ دھﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ھﻢ و ّ
ﻣﻘﺎم و ﻣﮑﻨﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ّ
ﻏﻢ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻣﺸﺎﻋﺮ
و وﺟﺪاﻧﺶ در ﺷﺎﻣﮕﺎھﺎن و ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن در ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ،در ﻣﻨﺰل ﺑﺎ اھﻞ و
ﻋﯿﺎل در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و در ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ و ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص اﻗﺘﺪا ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ھﺪف ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺰرگ را در ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎب
»اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺖ.
***

اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ
ﺑﺪون ﺷﮏ ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« اﻣﺎم ﺑﺨﺎری اﺛﺮی اﺳﺖ ﻓﺮاﺗﺮ و
ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ از ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎری،
ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ او ﯾﮏ
ﻧﻔﺮه اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده را اﻧﺠﺎم داد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻓﻀﻠﺶ
ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎم در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﮑﻮه آن ﺗﻤﺎم ﺗﻼش و ﺗﻮان ﺧﻮﯾﺶ را
ﺻﺮف آن ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ زﯾﻨﺖ دھﻨﺪه
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ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب آنھﺎ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ و درﺧﺸﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎﻟﯿﻒ آن ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه اﻣﺎم در ﺗﺎﻟﯿﻒ آن ﻣﺘﻮﻗﻊ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از ﺳﻠﻄﺎن ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺟﺎﯾﺰهای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺒﻘﺖ و
ﺗﻔﻮق ﺑﺮ ﻓﻘﮫﺎ و ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻧﺒﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ھﺪﻓﯽ ﻣﮫﻤﺘﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺎارزﺷﺘﺮ از
آن داﺷﺖ ﮐﻪ آن را در ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
»اﻟﺼﺤﯿﺢ را در ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ آن را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﺧﺪاﯾﻢ
ﺣﺠﺘﯽ ﻗﺮار دھﻢ«.
اﻣﺎم ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﺗﺎﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺻﺮف ﮐﺮده اﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ آن را ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺠﯿﺖ آن ﻣﻌﺘﺮف
اﺳﺖ و ﺗﺎ اﻣﺮوز ھﻢ ﺑﻪ آن اﺣﺘﺠﺎج ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪ از
ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل را در ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﮐﻪ دارای
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺮﺟﻊ و ھﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺮی ﻧﮑﺮد،
ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﮫﺎﺟﺮتھﺎی ﻣﺪاوم در راهھﺎی ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺨﺖ و ﺑﯿﺎﺑﺎنھﺎی
ﺑﯽآب و ﻋﻠﻒ در ﻣﯿﺎن ﻃﻮﻓﺎنھﺎی ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ و آب و ھﻮای ﺳﺮد و ﮔﺮم روزھﺎ
و ﺷﺐھﺎی ﻣﮫﺘﺎﺑﯽ از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد ﻧﻪ رﺧﺘﺨﻮاﺑﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﻧﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎ رﻓﻊ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ آﺑﯽ ﮔﻮارا ﺗﺎ ﺗﺸﻨﮕﯽ را ﺑﺮ
ﻃﺮف ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت در ﻃﻠﺐ ﺣﺪﯾﺚ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ،
ﮐﺴﺎﻟﺖ ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺿﻌﻒ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺮﮐﺘﯽ داﺋﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﮑﻮن و
آراﻣﺶ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻓﺮاوان و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ ﺑﺮای او ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﻮد ﮐﻪ راوی در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد ﯾﺎ ﻧﺪارد ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ اﻓﺮادی
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ھﺰاران ﺣﺪﯾﺚ در ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﻮد وﻟﯽ از ذﮐﺮ اﺣﺎدﯾﺚ آﻧﺎن در
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»اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮد.
ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻮالﮐﻨﻨﺪه ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮ ﻓﻼﻧﯽ آﯾﺎ
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ؟ ﻣﻦ ده ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ را از ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در
رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ و وﺛﻮق ﻧﺒﻮد ﺗﺮک ﮐﺮدم و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺗﻌﺪاد ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ.
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﺪاﺷﺖ دﯾﺪار ﻣﯽﻧﻤﻮد
اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد زﯾﺮا ﻋﺰم راﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺳﺨﺘﯽھﺎ و ﻣﺸﻘﺎت را ﺑﺮ او ھﻤﻮار ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
و ﭼﻘﺪر اﺣﺴﺎس ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺻﺪاﻗﺖ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﺎن و آﺛﺎر ﺗﻘﻮی و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری ﺑﺮ ﭼﮫﺮهھﺎی آﻧﺎن
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد ھﻢ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ!! ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﻤﺸﺪهاش ﻣﯽﮔﺮدد
و ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﻌﺮﻓﺖ او ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﺗﺒﻊ او را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﯾﺎری ﻣﯽداد.
اﻣﺎم از ﺷﺨﺺ ﻣﺠﮫﻮل ،ﮐﺬاب ،ﻣﺪﻟﺲ ،ﺗﺎرک ﻧﻤﺎز و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم
واﺟﺒﺎت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﻣﻮر
دﯾﻨﯽ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از
ﮐﺴﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ از اﺳﻢ ،ﮐﻨﯿﻪ و از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﺪق و راﺳﺘﯽ آن راوی ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮدی از وی
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻞ ﺣﺪﯾﺚ و ﻧﺴﺨﻪ ﻣﮑﺘﻮﺑﺶ را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دھﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ او
ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد.
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﺒﮫﻪ ﻧﺎک ﺑﻮد ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮد ھﺰاران ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻣﺠﺮد
ﺷﺒﮫﻪای ﺗﺮک ﮐﺮده در ﻣﻮرد اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻊ
ً
اﻟﺼﺤﯿﺢ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﻣﯿﺎن ﺷﺸﺼﺪ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدم« اﯾﻦ دﻗﺖ ﻣﻮﺟﺐ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و ﺣﻔﺎظ در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪار
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ﮐﻨﺪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯿﺶ از ھﺰار ﺷﯿﺦ ،از ھﺮ ﮐﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ
ﻧﻮﺷﺘﻢ .ﺣﺪﯾﺜﯽ در ﻧﺰد ﻣﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺳﻨﺪش را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻢ .ﺳﭙﺲ
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد دﯾﺪار ﮐﺮده اﺳﺖ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ
ﺑﯿﺶ از ھﺰار ﻧﻔﺮ از اھﻞ ﺣﺠﺎز ،ﻋﺮاق ،ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ دﯾﺪار ﮐﺮدهام«.
اھﻞ ﺷﺎم و ﺟﺰﯾﺮه را دو ﻣﺮﺗﺒﻪ اھﻞ ﺑﺼﺮه را ﭼﮫﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ اھﻞ ﺣﺠﺎز را
ﺷﺶ ﺳﺎل و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺧﺮاﺳﺎن وارد ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﻐﺪاد
ﺷﺪهام ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺸﻤﺎرم و ﮐﺴﯽ را از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺎ
دﯾﮕﺮان اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )اﯾﻦ ﻗﻮل و ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و ﻗﺮآن ﮐﻼم ﺧﺪا
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺰ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮی ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدم و ﺑﺴﯿﺎری
از اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﺗﺮک ﮐﺮدم«.
او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﺰاران ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﻋﺒﺎدات و ﻣﻌﺎﻣﻼت و آداب و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎج دارد اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد و
آن را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻓﻘﮫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻃﺎی اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻧﻨﻤﻮد .اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ذھﻦ و ﺑﺼﯿﺮت ﺷﺨﺺ را از ﻋﻠﻢ و
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻨﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ در آن ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
***

ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﭘﯿﺮوزی
از ﻋﺠﺎﯾﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ھﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای او در ﺑﻐﺪاد اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﻃﻠﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﻮد داﺷﺖ .ھﻔﺖ روز ﮔﺮد ھﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪای
ﺑﺮای ﮐﻮﺑﯿﺪن اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﻨﺎد ﺷﺎم را در اﺳﻨﺎد ﻋﺮاق و
اﺳﻨﺎد ﯾﻤﻦ را در اﺳﻨﺎد ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺗﺪاﺧﻞ دادﻧﺪ.

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻣﺎم در اﻣﺘﺤﺎن
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اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻟﻐﺰﺷﯽ در اﺳﻨﺎد و ﻣﺘﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪ .اﺣﺎدﯾﺚ
ﻧﺒﻮی در ﻣﻐﺰش ﭼﻮن ﺳﯿﺎرهھﺎی آﺳﻤﺎن در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ را
ﻣﯽﺑﺴﺖ و ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ اﺣﺎدﯾﺚ را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﺮد و راوﯾﺎن آنھﺎ را ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از
دﯾﮕﺮی ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﮐﺮد ..ﺑﺮ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮده ﮔﯿﺮی و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ او داﺷﺘﻨﺪ
ﻧﺎراﺣﺖ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﻮﺑﯿﺪن و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮫﻪ در
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ او را داﺷﺘﻨﺪ!!.
ﺷﺒﯽ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪ ..وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزش ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻠﺖ
ﺑﯿﺪاریاش را ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮔﻔﺖ:
»دﯾﺸﺐ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ در ﺗﺎﻟﯿﻔﺎﺗﻢ ذﮐﺮ ﮐﺮدهام
ﺷﻤﺮدهام ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دوﯾﺴﺖ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ!! ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ذھﻨﺶ دوﯾﺴﺖ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻤﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻓﺮادی
ﮐﻪ در رﯾﺎﺿﯽ ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎرش ﺻﺪ ھﺰار اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ
اﯾﻦ ﺑﺮ ﭼﯿﺰی دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺒﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮھﺒﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ او ﺑﺮ
ﺣﻔﻆ و اﺳﺘﯿﻌﺎب ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺎر آن ﻣﻮھﺒﺘﯽ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ
و آن ﻋﺪم اﺷﺘﺒﺎه در ﺷﻤﺎرش اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری آﯾﻪای اﺳﺖ از آﯾﺎت
اﻟﮫﯽ؟ آﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺒﻮغ اوﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﺼﺎر و ﻗﺮون ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻈﯿﺮی از آن وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺒﻮغ اﻣﺎم
ھﺮﯾﮏ از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ را ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺎﻗﺪ
ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ و ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
***

اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ دﻗﺖ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« ھﻨﻮز
و ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ اﺳﺎس ﮐﺘﺎبھﺎی اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ و رﻣﺰ راﺳﺘﯽ و
اﺧﻼص اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ ﺟﺰء اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .آن را ﺑﻪ اﺋﻤﻪ زﻣﺎﻧﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ﮐﻤﯿﺘﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﺣﻨﺒﻞ ،ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ،اﺳﺤﺎق ﺑﻦ راھﻮﯾﻪ  -رﺣﻤﮫﻢ اﻟﻠﻪ -ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ از اﺋﻤﻪ
ﺑﺰرگ ﺣﺪﯾﺚ و ﺛﻘﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ
اﻟﺼﺤﯿﺢ« را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﭼﮫﺎر ﺣﺪﯾﺚ از ﻣﯿﺎن ھﻔﺖ
ھﺰار و دوﯾﺴﺖ و ھﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺣﺪﯾﺚ اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺺ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ وارد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ وارد ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﺪ و ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،در
ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻃﻼب ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ
ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪن آن را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻪای ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« در آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺒﺮک در ﻣﻮرد
آن ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در آن ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ
اﻟﺼﺤﯿﺢ« وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دزد ﺑﻪ آن دﺳﺘﺒﺮد ﻧﻤﯽزﻧﺪ و آﺗﺶ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺷﻮﮐﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ ارزاﻧﯽ داﺷﺖ؟

ﺑﻮی ﺧﻮش و ﺻﺪاﻗﺖ ﮔﺮدآورﻧﺪه آن
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﻨﺒﻊ اول ﺗﺸﺮﯾﻊ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .و ﺳﻨﺖ اﺻﻞ
دوم .و ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻐﻨﺎی از ﺳﻨﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد زﯾﺮا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ

اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری
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ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﺳﻨﺖ ﺑﻄﻮر ﺗﻔﻀﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺰاران ھﺰار ﻣﺰﯾﺖ و
ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ دارا اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟!
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﮐﻠﯿﺪ دﺧﻮل ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮیص را ﻋﻄﺎء ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد داﺧﻞ ﺷﺪ
و آن را ﺑﺮای ورود ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران و اھﻞ رای ﺑﺎز ﻧﻤﻮد.
ﭘﺲ او اﻣﺎم و رھﺒﺮ آن در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ و
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و اﺋﻤﻪ ﻋﺼﺮش ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ھﻢ ﻋﺼﺮی وی درﺑﺎرهاش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) :اﺑﻮزرﻋﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪارﻣﯽ رﺣﻤﮫﻢ اﻟﻠﻪ ،وﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ /ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮتﺗﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻟﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻓﻘﯿﻪﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﮑﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ /اﻣﺎم و ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺎﺳﺖ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ« .ﺣﺎﺷﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺳﺤﺎق
ﺑﻦ راھﻮﯾﻪ /را ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ دﯾﺪم و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎرش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺣﺪﯾﺜﯽ را رواﯾﺖ ﮐﺮد اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در آن ﺣﺪﯾﺚ ﺷﮏ ﮐﺮد.
اﻣﺎم اﺳﺤﺎق ﺑﻦ راھﻮﯾﻪ /ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری /را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد:
ای ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺚ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮان ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ او
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ او در زﻣﺎن ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی
ً
ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪاش ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد« .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻧﻮد ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻨﺶ ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
***
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ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺻﺤﺎﺑﺶ
آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ از
اﺣﺎدﯾﺚ »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ اﺳﺎﻧﯿﺪش ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ وﻟﻮ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮش
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺸﻮد .اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺒﺎھﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص را ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ از ھﯿﭻﯾﮏ از آﻧﺎن ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ اﺳﺎﻧﯿﺪش ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .و راﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را از ﮐﺠﺎ
و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب »ﺻﺤﯿﺢ« آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦ
ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮﯾﻢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻣﺎم
ﺑﺨﺎری ﻧﺒﻮغ ﺳﺮﺷﺎری اﻋﻄﺎء ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺗﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﺎت ﻓﮫﻢ و آ ﮔﺎھﯽ
ﺻﻌﻮد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ را در ﺷﺎم ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ در ﻋﺮاق ﺗﺪوﯾﻦ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ آن را در ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮد،
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻓﯽ را ﮐﻢ و ﯾﺎ زﯾﺎد ﮐﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻗﻠﺒﯽ ﭘﺎک ،ﮐﻪ ﺿﺮﺑﺎت آن ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﭙﺶ
ً
ﻧﯿﺎﻣﺪه و وﺳﻮﺳﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،اﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد .او داﺋﻤﺎ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و
ﯾﺎراﻧﺶ ﺣﻀﻮر دارد.
ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪ و ﺟﺎه و ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪ آن
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را از دوران ﮐﻮدﮐﯽاش ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ
اﺗﻔﺎﻗﺎت و رﻓﺘﺎرھﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ را ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد
اﺳﺎﻧﯿﺪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺣﻔﻆ داﺷﺖ و اﺳﺘﺎدش را ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ
واﻣﯽداﺷﺖ ..و اﺳﺘﺎد ﺳﺨﻨﺶ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﻔﺎل دﯾﮕﺮ در ﺳﻨﯿﻦ
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ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺒﻮد ..زﯾﺮا ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﮫﻤﯽ را ﮐﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ
اﻟﮫﯽ ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﻣﯽﮐﺮد و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»از ده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم« ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ در
ﮐﻨﺎر اﺋﻤﻪ ﺑﺨﺎرا ،ﻣﺮو و ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﺷﯿﻮخ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺣﻔﻆ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﻨﺞ ﺑﺎز ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ را ﺑﺠﺎی آورده ﺑﻮد و ﺟﻤﻠﻪای
در ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺎدش اﺳﺤﺎق ﺑﻦ راھﻮﯾﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮد و آن ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﺶ را ﺑﻪ ﺗﭙﺶ
واﻣﯽ دارد و اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻔﺶ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﮐﺎش ﻣﺨﺘﺼﺮی از
اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص را ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ« .ﭘﺲ از آن اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﮫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﺣﺎدﯾﺚ
و ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« ﻣﯽﭘﺮدازد.
اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﺎ وﺿﻮ و ﻃﮫﺎرت ﮐﺎﻣﻞ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« ﺛﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ او در ﻣﺤﻀﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺣﻀﻮر دارد!!.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺘﯽ اﺳﺖ؟ وﺟﺪان او از زﻣﺎن ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ و
وﻻدت ﺑﻪ ﻋﺸﻖ اﻟﮫﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و
ھﻢ ﺳﺎﻻﻧﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ را در
ﺟﻮار روﺿﻪ ﺧﻀﺮاء ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ را ﺑﺮ
ھﺮ ﮐﻠﻤﻪ )ھﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ( ﺷﺎھﺪ ﺑﮕﯿﺮد.
و از اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﮐﻪ »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻟـﻤﺴﻨﺪ اﻟـﻤﺨﺘﺼﺮ ﻣﻦ
ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص وﺳﻨﻨﻪ وأﯾﺎﻣﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﮑﺮﯾﻢ و اﺣﺘﺮام ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد ﺷﺮوع ﮐﺮد و
آن را ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺗﻘﻠﺪی ﺑﻪ روش ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮوع ﻧﮑﺮد زﯾﺮا ﺣﯿﺎی آن ﺑﯿﺸﺘﺮ
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از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺨﻦ و ﮐﻼﻣﺶ ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد و ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﺎ آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪ زﯾﺮ ﺷﺮو ع ﮐﺮد:
َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َ َ ٓ َ
ّ
ٓ َ ُ
ك ك َما أ ۡو َح ۡي َنا إِ ٰ� ن ٖ
� َن ِم ۢن َ� ۡع ِده ِۦ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۶۳ :
وح َوٱ�َّب ِ ِ ۧ
﴿إِ�ا أوحينا إ ِ ۡ�
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﻤﺎﻧﺎ وﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ وﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ
ﺑﺴﻮی ﻧﻮح و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻌﺪ از وی«.

***

اﺧﻼق اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﺎ ﭼﻪ ادب و اﺧﻼﻗﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
او ﻗﻠﻢ را ﺟﺰ در ﭘﺎﮐﯽ و ﻃﮫﺎرت ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد زﯾﺮا ﮐﻼم ﭘﺎﮐﯽ را
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ او را ﮐﻪ در آن ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ
اﻟﺼﺤﯿﺢ« را ﺗﺼﻨﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻗﺒﻞ از
ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ
ھﺠﺮتھﺎ ،ﺳﻔﺮھﺎی ﻣﺪاوﻣﯽ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ راوﯾﺎن
ﺛﻘﻪ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد را درﯾﺎﺑﺪ.
و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﺷﺸﺼﺪ ھﺰار ﺷﯿﺦ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ھﺮﯾﮏ ھﺰاران ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮد
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮان ﻻﻏﺮ اﻧﺪام ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺨﺎرا
ﺑﻤﺎﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم ﻣﺘﺪاول ﺑﭙﺮدازد و ﻓﻘﯿﻪ و ﻋﺎﻟﻢ و داﻧﺸﻤﻨﺪی
در ﺣﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮ ﮔﺮدد.
وﻟﯽ او ھﻤﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺼﻮر ﮐﺮده و در ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ھﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ راه ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺳﺨﺘﯽھﺎ و ﻣﺸﻘﺎت زﯾﺎد ﺷﺪه و ھﻤﻪ آنھﺎ را ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺎر
و ﺣﺮﻓﻪ داﺋﻤﯽ او ﺑﻮد در ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺐھﺎ ﮔﺎھﯽ ﭘﺎﻧﺰده و ﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎر ﺑﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ را ﻣﺮور ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ اﻣﺎﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ آن را ادا ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ
ﮐﻪ او اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﺎ دﻗﺖ و اﺧﻼص ادا ﻧﻤﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ دﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﮫﯽ او را ﺑﻪ
ﺗﺤﺮک واﻣﯽداﺷﺖ و ﭼﺮاغ ﺗﻮﻓﯿﻖ راه را ﺑﺮای او روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
ﭘﺲ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﯿﻮخ و ﻃﻼب ﻣﻌﺎﺻﺮش را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ
و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﺋﻤﻪ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺮون را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.
ھﺮ ﮔﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﻤﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از آﺛﺎرش
ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .او ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ ﻣﺰدی ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰه و ﭘﺎداﺷﯽ
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ او اﺟﺮ و ﻣﺰدش را از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .آﯾﺎ اﺟﺮ و ﻣﺰدی ﺑﺎﻻﺗﺮ
از اﺟﺮ و ﻣﺰد اﻟﮫﯽ وﺟﻮد دارد؟
***

ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
ﺛﻘﺎت و ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ھﻤﮕﯽ ﺷﮫﺎدت دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ آﺳﻤﺎن از اﻣﺎم
ﺑﺨﺎری ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ و ﺣﺎﻓﻆﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺷﯿﺦ و اﺳﺘﺎدش
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ اﻟﺬھﻠﯽ از اﺳﺎﻣﯽ و ﮐﻨﯿﺖ راوﯾﺎن از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ،او ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ درﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد .ﮔﻮﯾﺎ ﺳﻮره ﴿قُ ۡل ُه َو ٱ َّ ُ
�
َ
َ
ٌ
أحد﴾ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و زاﻧﻮی ﺗﻠﻤﺬ ﻣﯽزد ،روزی ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد
اﺳﺘﺎدان ﺑﮕﺬار ﺑﺮ ﭘﺎھﺎﯾﺖ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺰﻧﻢ«.
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ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﯿﮫﺎن ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص را در ﺧﻮاب دﯾﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﮐﯽ
ﮐﺘﺎب اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ و ﮐﺘﺎب ﻣﺮا درس ﻧﻤﯽدھﯽ؟«.
ﮔﻔﺖ» :ای رﺳﻮل ﺧﺪاص ﮐﺘﺎب ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ«.
ھﻤﻪی اﯾﻦ ﺷﻮاھﺪ ﺑﺮ ﻓﻀﻞ ،ﺑﺮﺗﺮی و ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻊ و واﻻی اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
دﻻﻟﺖ دارد.
زﺑﺎﻧﺶ ﻗﻄﻌﻪای اﺳﺖ؛ از ﺻﺪق ،ﻗﻠﺒﺶ ﺗﮑﻪای اﺳﺖ از ﻃﮫﺎرت .ھﺮﮔﺰ دﯾﺪه
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ او اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺑﺪی ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ..ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪد اذﯾﺖ و
آزار او ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻐﻔﺮت و ﺑﺨﺸﺶ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد ﻋﺒﺎرت ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﮐﯽ زﺑﺎن و ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪی و ﻋﻠﻮ درﺟﻪ و ﻣﻘﺎم او
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» .ھﺮﮔﺰ از ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﻧﮑﺮدهام«.
آﯾﺎ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﻘﻮی و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری ﻧﺪارد؟
ﻣﺮدی ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽاش ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺑﺪی ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ در ﺻﺪد اذﯾﺖ و آزار او ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎی
ﻓﺮدی و ﺻﻔﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ اﻣﺎﻧﺖ و ﺻﺪق او روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﺘﺎب
»اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« ﮐﺎری ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﻋﺎری از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اھﻤﯿﺖ داده و از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺰﯾﺰ و واﻻﯾﯽ در ﻧﺰد آﻧﺎن
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ آﯾﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎی ﻧﺒﻮت اﺳﺖ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در ﻣﺤﻀﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ
اﻟﺼﺤﯿﺢ« را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« را
ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺎھﯿﺖ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی را درک ﮐﻨﺪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ
اﻟﺼﺤﯿﺢ« را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری

٤٥

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽاش را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ
اﻟﺼﺤﯿﺢ« را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺧﻮد را از ﭘﺴﺘﯽ و ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﯽ دﻧﯿﺎ ﻧﺠﺎت دھﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪان ﭼﻪ ﮐﻪ در »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻋﺼﺮ ﻧﺒﻮت را ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ آن را از »اﻟﺠﺎﻣﻊ
اﻟﺼﺤﯿﺢ« ﺑﯿﺎﺑﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﭘﻠﻪھﺎی رﻓﯿﻊ اﺧﻼق را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ راھﻨﻤﺎی او ﺑﺎﯾﺪ
»اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« ﺑﺎﺷﺪ.
ھﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ﭘﺎک و ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﻏﯿﺮ از زﻣﯿﻦ آﺑﺎد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ را ﻏﯿﺮ از ﻣﺮدی ﺑﺰرگ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« دو ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ و ﺑﺰرگ ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﻮد» .ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب و ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻮﻟﻒ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن«.
ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻮﻟﻒ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه آن ﻧﺸﺎت ﮔﯿﺮﻧﺪه از ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن
اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺣﺪﯾﺚ را در ﻗﻠﺒﺶ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آن را در اوراق
ً
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .و آن را ﻋﻤﻼ ﺑﺎ روش و اﺧﻼق ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ان اﻣﺎم ھﻤﺎم ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺠﺴﻢ ﺑﻮد .او اﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺎز ﻣﯽدارد او راﺳﺘﮕﻮ
اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص راﺳﺘﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ و دروغ را ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ..او ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺮت و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
***
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ﻋﺒﺎدت اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
اﺧﻼق اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﺪ.
ﻓﮫﻢ و درﮐﺶ از دﯾﻦ از ﺣﻀﻮر داﺋﻤﯽ وﺟﺪان او ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻧﺸﺎت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺰء از ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ رﺣﻤﮫﻢ اﻟﻠﻪ
در ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ھﯿﭻﯾﮏ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮری
داﺋﻤﯽ در ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﺎدﯾﺚ را از او ﺑﺸﻨﻮد.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﮫﯿﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص را در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻟﺤﻈﻪھﺎی زﻧﺪﮔﯽاش ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ارﺗﺒﺎط او ارﺗﺒﺎط داﺋﻤﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺑﻮد .وﺻﺎﯾﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻋﻘﻞ ،ﻗﻠﺐ و وﺟﺪاﻧﺶ را ﭘﺮ ﻧﻤﻮده و آنھﺎ را ﻧﺼﺐ
ﻋﯿﻦ و آوﯾﺰه ﮔﻮش ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده ﺑﻮد.
او ﻋﺼﺮ ﻧﺒﻮت را در ﺧﻠﻮت و ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻢ ،و در ھﻤﻪ ﺟﺎ
اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽﮐﺮد.
ﺗﺠﺴﻢ ﺳﯿﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻟﺤﻈﻪای از ذھﻦ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد .و
ﺻﺪای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش او ﻣﯽرﺳﯿﺪ .اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻗﺮن از ﻋﺮوج ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد در ﻣﺤﻀﺮ او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﭼﮫﺮهای از ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ در اداﻣﻪ اﯾﻦ
ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﻋﺒﺎدت ﺑﻮد .ﮐﻮدﮐﯽاش را در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ
دور از ﺑﺎزیھﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮد ﺧﺎﻃﺮه دوران ﮐﻮدﮐﯽ او را دوﺳﺘﺶ-
ھﺎﻧﯽ ﺑﻦ ﻧﻀﺮ) -رﻓﯿﻖ دوران ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ( ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﻓﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﻮدﯾﻢ در ﺷﺎم ،ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای
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ﺗﻔﺮج و ﺗﻮت ﺧﻮردن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در آن زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺰد ﻣﺎ
ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﺎ در اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﯾﻢ ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺳﺨﺖ ﻣﺸﻐﻮل
ﻓﺮاﮔﯿﺮی داﻧﺶ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﺧﻼق و ﺳﯿﺮت اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در دوران
ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ او دﻗﯿﻘﻪای از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﮫﻮده ﺑﺪون ﻓﺮاﮔﯿﺮی داﻧﺶ ﺗﻠﻒ
ﻧﻤﯽﮐﺮد .در ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﯾﺶ را
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﯽداد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎم )ﮐﺎپ( ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ
در ﻣﯿﺪان زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﺎدش ﻓﺮﯾﺎﺑﯽ او را ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﻏﺶ در ﺣﺎل ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﻮد،
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻋﺪ زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی اﺳﺘﺎدی و ﺑﺰرﮔﻮاری
در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ در او ﻣﺸﮫﻮد ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎﺑﯽ از او ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ،
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﻨﺪ و ﻣﺘﻦ آن را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد را
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎز ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
آن ﺑﭙﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻟﮫﻮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ از آﻧﺎن دوری
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ او در اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ او ﻧﺒﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺻﺤﺒﺖ از دﻧﯿﺎ ﺑﻮد ﺻﺤﺒﺘﺶ را ﺑﺎ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮد.
***

ﻋﻼﻗﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﻗﺮآن
زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از ﻟﺤﻈﻪ ﻃﻠﻮع ﺳﭙﯿﺪه دم ﺗﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ و ﻟﺤﻈﻪ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب ﺳﺮا ﭘﺎ ﻋﺒﺎدت ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﺪ
ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ
ﮐﻪ در ﻣﺤﻀﺮ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻣﺮی ﻏﯿﺮ از او ،ﯾﺎ در اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻣﻘﺪور
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ.
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اﺣﺴﺎﺳﺶ ﺑﻪ ھﯿﺒﺖ و ﻗﺪرت اﻟﮫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش را ھﺮﮔﺰ ﻗﻄﻊ
ﻧﮑﻨﺪ ﮔﺮ ﭼﻪ زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻟﺮزه در آﯾﺪ ﯾﺎ ﺣﺸﺮات او را ﻧﯿﺶ زﻧﻨﺪ.
روزی ﺑﻪ ﺑﺎغ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ دﻋﻮت ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪم ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﺑﻪ
اﻣﺎﻣﺖ او ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﯿﺮاھﻨﺶ را ﮐﻨﺎر زد و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ» :ﮐﻪ
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ آﯾﺎ زﯾﺮ ﭘﯿﺮاھﻦ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ« آن ﻣﺮد ﺣﺸﺮهای را دﯾﺪ ﮐﻪ
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را ﺷﺎﻧﺰده ﯾﺎ ھﻔﺪه ﺟﺎ ،ﻧﯿﺶ زده و ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺶھﺎ ورم ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﻧﯿﺶ ﻧﻤﺎز را ﻧﺸﮑﺴﺘﯽ«
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺳﻮرهای از ﻗﺮآن را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮدم دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ آن را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ«.
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻼوت و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻗﺮآن اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را از ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ
دردھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺸﺮه ﺑﺎ ﻧﯿﺶ ﺧﻮد در ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد ﺑﺎزداﺷﺖ .زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻗﺮآن در ﻗﻠﺐ و درون او ﻟﺬت و ﺣﻼوت ﺧﺎﺻﯽ داده ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ
ﻟﺬت روﺣﯽ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و از ﻧﻤﺎز ﺧﺎرج ﺷﻮد .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻼوت و
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻗﺮآن را درک ﮐﻨﺪ و ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺮآن ﺳﻠﻄﻪ و
ﻧﻔﻮذ وﯾﮋهای ﺑﺮ ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ دارد ،ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ھﺮ آﻧﭽﻪ در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد ﺣﻼوت و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ.
و اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮد ارﺗﺒﺎط اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﺎ ﻗﺮآن!!.
ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ از ﻧﻮر ﺧﺪا ﻣﻤﻠﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻨﺎه و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دروازهھﺎی
آن را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﭼﺮا اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادای ﺗﮫﺠﺪ و
ﻧﻤﺎز در وﻗﺖ ﺳﺤﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮد و در ﺷﺐ ﺳﯿﺰده رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺠﺎی
ﻣﯽآورد ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﯽداد ھﺮ ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗﺮآن را
ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮐﺮد.
***
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ﺳﺨﺎوت اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺧﻼﻗﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ در آﻣﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﻣﻮال ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ ﺻﺪﻗﻪ
ﻣﯽداد .و اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻨﮕﻨﺎﺳﺖ و روزﮔﺎرش
ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺮادش ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ او ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺖ و در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
اﻗﺘﺪا ﻣﯽﮐﺮد.
از اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﮐﻪ آنھﺎ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا ﻣﯽرﺳﺪ از ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽداد.
و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ھﺮ آﻧﭽﻪ در ﻧﺰدش ﺑﻮد ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻮد در ھﻨﮕﺎم ﺻﺪﻗﻪدادن ھﺮﮔﺰ در
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن زﻧﺪﮔﯽ درھﻢ و دﯾﻨﺎری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ داراﯾﯽاش ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻟﺒﺎﺳﺶ ﮐﮫﻨﻪ و
ژﻧﺪه ﮔﺸﺖ ﭼﻨﺪ روزی در ﻋﺮاق از دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮد و دوﺳﺘﺎﻧﺶ
ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺶ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺟﮫﺖ دﯾﺪار و ﻋﯿﺎدت رﻓﺘﻨﺪ .او را ﻧﯿﻤﻪ ﻋﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﮐﮫﻨﻪ
ﺑﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای او ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻧﻮ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﯿﺎدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺣﺎﻟﺖ و
وﺿﻊ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری اﻓﺴﻮس ﺧﻮردﻧﺪ و ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن از
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺎری و ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ او ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﺠﺎﻫﺪت اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﻮد و روزﮔﺎر ،او را در ﻧﯿﮑﯽ و ﺧﻮﺑﯽ
اﺳﻮه و اﻟﮕﻮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ و ﻓﻘﯿﻪ ،ﺣﺎﻓﻆ و ﻣﺤﺪﺛﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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در ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ،اﺳﺐ ﺳﻮاری در ﺣﻤﻞ ﺳﻼح و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎ
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽدھﺪ.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﺶ در ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﻮد و در
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﺧﻮد ﺑﺮدﺑﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ و در اﯾﻦ راه از
ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻌﺎرک و ﺟﻨﮓھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم آﺗﺶ آن را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ھﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ در داﻧﺶ و آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺎﺑﻐﻪای ﺑﺰرگ ﺑﻮد در ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و
ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﯿﺮی ھﻢ ﻧﺒﻮغ ﺳﺮﺷﺎری داﺷﺖ و ﺗﯿﺮش ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﯽرﻓﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﻣﮫﺎرت اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :روزی ﺑﺮای ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺷﮫﺮ ﻓﺮﯾﺮ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ
ﺷﺪﯾﻢ ..و از دری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﻢ و ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺮدﯾﻢ ..ﺗﯿﺮ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻞ ﭼﻮﺑﯽ روی رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد
و ﭘﺎﯾﻪ ﺷﮑﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آن را دﯾﺪ از اﺳﺒﺶ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﺗﯿﺮ را از
آن ﺧﺎرج ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ«.
ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
»ای اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮ دارم آن را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﯽ؟«.
ﮔﻔﺘﻢ :اﻃﺎﻋﺖ از دﺳﺘﻮرات ﺗﻮ واﺟﺐ اﺳﺖ.
وی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﺎزی ﻣﮫﻢ اﺳﺖ«.
ﺳﭙﺲ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺮد و ﮐﻔﺖ» :ﺑﺎ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ھﻤﺮاه
ﺷﻮﯾﺪ او را ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪام ﯾﺎری ﮐﻨﯿﺪ«.
ﮔﻔﺘﻢ :و آن ﭼﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﻧﺠﺎم آن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟«.
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ و ﭼﺸﻢ.
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ﮔﻔﺖ» :ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻞ رﻓﺘﻪ و او را از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻄﻠﻊ
ﮐﻨﯽ و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه دھﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻞ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﺎ ﺑﮫﺎی
ﺧﺴﺎرت آن را ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﯾﺎ راه ﺣﻞ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دھﺪ« .ﺑﻪ ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻞ
ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ اﺧﻀﺮ ﻓﺮﯾﺮی ﺑﻮد رﻓﺘﻢ و ﭘﯿﺎم اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را ﺑﻪ او
اﺑﻼغ ﮐﺮدم ﺣﻤﯿﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼم ﻣﺮا ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮﺳﺎن و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ آﻧﭽﻪ
اﻧﺠﺎم دادهای ﺣﻼﻟﺖ ﺑﺎد و ﺗﻤﺎم داراﯾﯿﻢ ﻓﺪاﯾﺖ ﺑﺎد«.
ﺑﻪ ﻧﺰد اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ و اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﺪم ﭼﮫﺮه ﻧﻮراﻧﯿﺶ
ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺷﺪ و اﻇﮫﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﺮد در آن روز  ۵۰۰ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﻏﺮﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪ و
 ۳۰۰درھﻢ ﺻﺪﻗﻪ داد.
اﻣﺎم از اﯾﻦ ﮐﺎر دو ھﺪف را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد:
 -۱اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻨﻮن ﺟﻨﮓ را ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
دﯾﻦ و وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
 -۲ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ آن ﭼﯿﺰ در راه ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺑﯿﻦ رود.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری دو اﻣﺮ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮار داد و ﺧﻮد
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ آنھﺎ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺳﺨﻨﺶ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﺶ
ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺮدارش از ﻋﻘﯿﺪه و اﯾﻤﺎﻧﺶ ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
***

اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﺤﻨﻪ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﭘﺎک و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ
ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ،ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ از وﺟﺪاﻧﺶ ﻗﺮار داد.
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اﻃﺮاف ﻗﻠﺒﺶ را ﺣﺼﺎری از ﺧﺸﯿﺖ و ﺗﺮس اﻟﮫﯽ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ آن
رﺧﻨﻪ و ﻧﻔﻮذ ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل دﻧﯿﻮی و زر و زﯾﻮر آن ﺑﺎ اﻋﺮاض و روی
ﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﻮاھﺐ دﻧﯿﻮی ﺑﮫﺮه ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎ وﺟﺪان ﭘﺎﮐﺶ ﺑﺎ
ﺻﺎﻟﺤﯽ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﮫﺎﯾﺸﺎن را در ﺳﺠﺪه و ﻗﯿﺎم ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد
او ﺑﺮ ﺳﻔﺮهھﺎی ﻋﻠﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦھﺎ را ﺑﻪ دﻟﺪادﮔﺎن و ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ.
در ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﯿﻮخ روزﮔﺎرش ﻧﺸﺴﺖ و از آﻧﺎن ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮد .آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ از اﺣﺎدﯾﺚ در ﻧﺰدش ﺑﻮد ﺑﻪ آﻧﺎن اراﺋﻪ ﮐﺮد.
از ﺳﻼﻃﯿﻦ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺪان ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او از ﺳﻠﻄﺎن
ﻋﻠﻢ ﻣﻮھﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﮫﺮه ﺟﻮﯾﺪ.
روزی ﺑﻪ اﺑﻮ ﻣﻌﺸﺮ ﺿﺮﯾﺮ ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮ ﻣﻌﺸﺮ ﺣﻼﻟﻢ ﮐﻦ«.
ﮔﻔﺖ» :از ﭼﻪ ﭼﯿﺰیای اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ«.
ﮔﻔﺖ» :روزی ﺣﺪﯾﺜﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮدم در آن ﺣﺎل ﻧﮕﺎھﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد و ﺗﻮ از
آن ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدی و دﺳﺖ و ﺳﺮت را ﺗﮑﺎن ﻣﯽدادی و ﻣﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ زدم«.
اﺑﻮ ﻣﻌﺸﺮ ﮔﻔﺖ» :ﺣﻼﻟﺖ ﺑﺎد ،ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﯿﺎﻣﺮزد ای اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ«.
ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻟﺤﻈﻪھﺎی ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺣﺘﯽ از
ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ و از ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﺳﺮ ،و آﯾﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺿﻤﯿﺮ ﺑﯿﺪارﺗﺮی از ﺿﻤﯿﺮ اﻣﺎم
وﺟﻮد دارد؟
آﯾﺎ روش ﺑﮫﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔﺲ وﺟﻮد دارد؟
آﯾﺎ درس ﻣﮫﻤﺘﺮی از اﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن و ﭘﯿﺮان وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﺮ آﺛﺎر روﺷﻦ و رﻓﺘﺎر ﻧﯿﮏ و
ﺳﻠﻮک واﻻﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
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رﺳﻮلص ﺧﻄﺎﮐﺎر را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد و او را ارﺷﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻧﺎم
او را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺧﻄﺎﮐﺎر را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﮑﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ از ﻣﺒﺎدی اﺳﻼم ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد) :ﻣﺎ ﺑﺎل اﻗﻮام» (..ﻣﺮدم را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﭼﺎرﭼﻮب اﺧﻼﻗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ،
ﺗﺮﺳﯿﻢ و اﺳﻠﻮب ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﮫﺬﯾﺐ را ﻣﺸﺨﺺ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
***

داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺪﯾﺚ
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮد .او ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص را ﻣﺠﺴﻢ و
در ذھﻦ ﺧﻮد ﻣﺮور و ﺗﺎ ﺣﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم وﺟﻮد اﺣﺴﺎس ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ او داﻧﺶ آﻣﻮز
ﻣﻤﺘﺎزی در ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
درﺟﺎت ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﭼﺮا؟
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ او اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی را ﻧﺼﺐ ﻋﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و آن را ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺮای اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرش ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآورد ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﮫﺮ ﻓﺮﯾﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد از رﯾﺶ ﻣﺮدی ﺗﮑﻪ ﺧﺎری ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺠﺪ اﻓﺘﺎد.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری آن را ﺑﺮداﺷﺖ و در ﺟﯿﺒﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻌﺪ آن را ﺑﯿﺮون ﻣﺴﺠﺪ
اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﻮد آن ﻣﺮد ﺑﺨﻮاھﺪ آن را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﻧﺪازد و او را
ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﺪ.
او دارای ادب و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺮﺑﯿﺖ
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ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را دارا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ اھﻤﯿﺖ
ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﺪا را ﯾﺎدآور ﺷﺪه و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﮫﯿﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از اﺣﺎدﯾﺚ
وارده در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
و ﺑﻪ ھﻤﻪ آنھﺎ آﻣﻮزش داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ادب ﻣﺴﺠﺪ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .و
داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺪﯾﺚ در ﮐﻨﺎر ﺻﺪھﺎ ﺻﻔﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﺳﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻨﺶ آن را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ دارا ﺑﻮد:
 ﮐﻢ ﮔﻔﺘﻦ. ﻃﻤﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ داراﯾﯽ ﻣﺮدم. دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﺮدن ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ در اﻣﻮر ﻣﺮدم.او ھﻤﯿﺸﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد ﺑﻮد و ﻗﻠﺒﺶ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﺪاﺷﺖ.
ً
او داﺋﻤﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺣﺘﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮد را ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ھﻔﺘﺼﺪ درھﻢ اﺟﺎره ﻣﯽداد
و ﯾﮑﺼﺪ درھﻢ آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻤﯽ ﺧﯿﺎر از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ.
زﯾﺮا او ﺧﯿﺎر را دوﺳﺖ داﺷﺖ و آن را ﺑﺮ ھﻨﺪواﻧﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد.
ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺧﻮد ﺑﺨﻮﺑﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد.
و ﯾﮏ ھﻔﺘﻢ ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﯿﺎر ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮد.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺳﯿﺮ و ﭘﯿﺎز و ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﮐﻪ ﺑﻮی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
زﯾﺮا او ھﻤﯿﺸﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺤﻀﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دھﺎن و ﻧﻔﺴﺶ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺣﺎل روزﮔﺎر اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را ﺑﺮ دوﺷﺶ ﺳﻮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در ﻋﻠﻮ و ﻣﺠﺪ او

اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری
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را ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎدھﺎی ﺣﺴﺪ و ﮐﯿﻨﻪ در ﺻﺤﺮای ﻧﻔﻮس ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را
ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ و وزﯾﺪن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺣﻮادث از اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ اﻣﺎم
ﺑﺰرﮔﻮار را در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮد ﮐﻤﯿﻦ زده ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺧﻮاب آﺗﺸﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ روﺷﻦ ﺷﺪه ﺷﭙﺶ ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
ﮐﺴﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ..ﻓﮑﺮش را ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻐﺸﻮش ﺳﺎﺧﺖ .ﮐﻪ
ﻋﺪهای ھﻨﻮز وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﺮای او ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ او دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻮﺑﯿﺪن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻔﺎ ﺑﺮای او ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﯽﭼﯿﺪﻧﺪ
ﻧﺪاﺷﺖ .او ﺑﺎ ﺷﯿﻮخ ﺑﻐﺪاد و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ وارد ﻣﻌﺮﮐﻪھﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﻓﺖ و آﻧﺎن ھﻢ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و ﺑﺮﺗﺮی او اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ؟ و آن راھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎ اﺳﺖ .اﯾﻨﮏ او ﺑﻪ دﻋﻮت اھﻞ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻋﺎزم
آﻧﺠﺎﺳﺖ؟
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻗﻠﻌﻪ اﻣﻦ او ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺰد اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮار
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ذھﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی داﻧﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .و ﺑﻪ او
ﺣﺴﻦ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ و از او ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد.
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﺰد ﺷﯿﻮخ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی داﻧﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ
آﻧﺎن از روی ﻣﻌﺮﻓﺖ و داﻧﺶ ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺣﻔﺎظ و
اﺋﻤﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻی او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
از آﻧﺎن اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺠﺎج را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد .ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﺎم او ﺑﻌﺪ از اﺳﻢ اﻣﺎم
ﺑﺨﺎری ﻣﯽآﯾﺪ .آن دو اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮار در رواﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای داﻧﺶ ﭘﮋوھﺎن ﻣﺎﻟﻮف و آﺷﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
»رواه اﻟﺒﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ« اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻮد ،ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﺮای او ﻓﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد از او دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اھﻞ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در وﺟﻮد اﻣﺎم ﺑﺨﺎری اﻧﻌﮑﺎس ﻋﺼﺮ ﻧﺒﻮت را

٥٦

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری/

ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .او اﻣﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﮑﺮ ھﻢ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ .و ﻓﻘﯿﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ﻧﺪارد .و ﺣﺎﻓﻈﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و ﻏﻠﺒﻪ
ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ھﺪف او ﻧﯿﺴﺖ .و ﻣﺤﺪﺛﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮان را
ﻣﻠﻮل و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺪم ﻣﺒﺎرک وی ﺑﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« و ﺑﻘﯿﻪ
آﺛﺎرش ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻟﺮزه در آورده ﺑﻮد ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﮐﻪ در
ﮔﮫﻮاره ﻓﻘﻪ و ﺣﺪﯾﺚ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻮﻟﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮرﯾﺎن اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ
ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﻧﺒﻮغ را در دﺳﺖ دارد .ھﺠﺮت اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در ﺳﺎل
دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ھﺠﺮی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﺐ و دوﺳﺘﯽ ،ﺗﻘﺪﯾﺮ و اﺣﺘﺮام و ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﺑﺰرﮔﻮاری ،ﺳﺮا ﭘﺎی ﮐﺎروان اﻣﺎم
ﺑﺨﺎری را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺷﮫﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ،ﺑﺎزوھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﻪ
آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪن او ﺑﺎز ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎ ﺷﮑﻮه از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺒﻞ از آن
ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺼﺮه ،ﺑﻐﺪاد ،ﮐﻮﻓﻪ و .از او ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎلھﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺑﻪ او ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﻣﻨﺰﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﺳﻼﻃﯿﻦ داده ﺑﻮد .و اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ
ذھﻠﯽ و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج در ﺻﻒ اول اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .و ھﻨﮕﺎم
رﺳﯿﺪن اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﺮ او درھﻢ و دﯾﻨﺎر و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻧﻘﻞ و ﻧﺒﺎت ﻧﺜﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آن روز ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ را ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ..ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻣﻮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺗﻮاﺿﻊ ،و وﻗﺎرش
ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺠﺎی آورد .و ﺑﺎ او راز و ﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﺮد :ﺑﺎر اﻟﮫﺎ ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻧﻤﯽروم .ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺒﺮ و ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻃﻦ
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ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﮫﻮده ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻢ .و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﯽداﻧﺴﺖ
ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺟﺰ ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ و
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﺮام ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص را
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻗﻠﻪھﺎی رﻓﯿﻊ اﯾﻤﺎن را ﻓﺘﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻋﻼﻣﺎت و
ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی اﯾﻤﺎن راﺳﺘﯿﻦ ،دوﺳﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص اﺳﺖ.
***

ﺑﺎدﻫﺎی ﻓﺘﻨﻪ
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم از ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﺘﻔﺮق ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ذھﻠﯽ از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ  -ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮدش -
اﯾﻦ ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮدم اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ زﯾﺮا
آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮫﺎر را ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﺎﻟﺲ
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم
ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺎع ﺣﺪﯾﺚ از او ،ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از آن
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽھﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی ﺷﺮوع ﺷﺪ.
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ذھﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮد را در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .ﺟﺰ اﻧﺪک ﻣﻌﺪودی از ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺮدم در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
و او از روی ﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺮدم از ﻣﺠﻠﺴﺶ آزرده و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪ.
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺣﺴﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮد او را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ.
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اﻣﺎم ﺑﺨﺎری داﻧﺶ آﻣﻮز اوﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺑﺮ
اﺳﺘﺎد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ؟
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺷﯿﻄﺎن را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ،و ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺸﺪ.
و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ او روی آورده ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺎدش
روی ﮔﺮدان ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻘﺼﺮ ﻧﺒﻮد .ﺑﺪون ﺷﮏ آﻧﺎن ﭼﯿﺰی را در اﻣﺎم
ﺑﺨﺎری ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در وﺟﻮد اﺳﺘﺎد ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ او را ﺗﺮﺟﯿﺢ
دادﻧﺪ .از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺷﺮوع ﺑﻪ وزﯾﺪن
ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺮت ،ﻣﺠﺪ و ﻋﻈﻤﺖ و ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت و ﻣﺼﻨﻔﺎت او ﮐﻪ درﺑﺎرهی
ﺣﺪﯾﺚ و ﺳﺨﻦ اﺋﻤﻪ و ﻓﻘﮫﺎ ﺑﻮد در ﺧﺎور و ﺑﺎﺧﺘﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ً
ﯾﺤﯿﯽ ﺷﺨﺼﺎ ﻓﻀﻞ و ﺑﺮﺗﺮی و ﻣﮑﺎﻧﺖ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را درک ﻣﯽﮐﺮد .و ﺗﺎ ﺣﺪ
اﻣﮑﺎن ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .وﻟﯽ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻋﻠﻤﯽ او از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .و ﺷﮑﻮه و ﺷﻮﮐﺘﺶ ﮐﻢ ﮐﻢ در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﮐﻢ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎم
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ
ً
ﻧﺸﺴﺘﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ و ﻃﺒﻌﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ را ھﻢ در ذھﻦ ﻧﻤﯽﭘﺮوراﻧﯿﺪ.
ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ھﯿﺒﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎھﺶ ﺑﻮد و اﻧﺼﺮاف ﻣﺮدم از
ﻣﺠﻠﺲ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﺪون ﺷﮏ ﮐﺎری ﺑﺲ ﻣﺸﮑﻞ و ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ.
ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ﺗﺎ ﻣﺮدم از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری روی ﮔﺮدان
ﺷﻮﻧﺪ؟
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .او اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻧﺴﺐ
ﺑﻪ ﻣﻮھﺒﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،رﺷﮏ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
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ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ،ﻣﺮدم در اﻣﻮر دﯾﻦ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ دھﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﺠﻠﺲ درس و وﻋﻆ اﻣﺎم آﺷﻮب و
ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او از آنھﺎ ﭘﺎک و ﻣﺒﺮا اﺳﺖ.
وﻟﯽ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮ ﻗﻠﻪھﺎی رﻓﯿﻊ
ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ آ ﮔﺎھﯽ و رای و اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮ ﺗﮑﯿﻪ زده ﺑﻮد.
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری اﺳﺖ؟ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻮدن
ﻗﺮآن )ﮐﻼم ﺧﺪا( را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ!!.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺺ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری آن
را رد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ آن را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
وﻟﯽ آﻧﺎن ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را در ﻣﺠﻠﺲ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﺑﯽ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد آﺷﻮب و ﻓﺘﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دادﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﻨﯽ و
اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﻮم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
***

ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اھﻞ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در ﺗﻨﮕﻨﺎ و وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ داد.
ﺑﺎدھﺎی ﻓﺘﻨﻪای ﮐﻪ از ﺣﺴﺪ و ﻋﺪاوت ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی
ﺑﺮ ﺳﺮ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺷﺮوع ﺑﻪ وزﯾﺪن ﮐﺮد .ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮔﺮان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری رﻓﺘﻨﺪ.
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اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ وﻗﺎر و ﺷﮑﻮه ﺧﺎﺻﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص را ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 ای اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ» .ﻗﺮآن ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮق؟؟«.ﻣﺠﻠﺲ را ﺳﺮ و ﺻﺪا و داد و ﻓﺮﯾﺎد ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺳﻮالﮐﻨﻨﺪه
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد .ﺳﭙﺲ آن ﺷﺨﺺ ﺳﻮاﻟﺶ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد.
و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺳﮑﻮت ﺑﻪ او ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽداد.
ً
آن ﻣﺮد ،ﺳﻮال را ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ﺗﮑﺮار ﮐﺮد .و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﺠﺪدا در
ﺳﮑﻮت ﺑﻪ او ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﻤﯽداد.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪای ﻋﻠﯿﻪ او ﭼﯿﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﻃﺌﻪ
از ﻧﻮع و رﻧﮓ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮالﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺟﻮاب اﺻﺮار و ﭘﺎﻓﺸﺎری
زﯾﺎدی ﮐﺮد ،اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
 »ﻗﺮآن ﮐﻼم ﺧﺪا و ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ ،و اﻓﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﯽروﻧﺪ«.
ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﭘﺎﺳﺨﯽ روﺷﻦ ﺑﻪ او داد و در آن رﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ
و اﺑﮫﺎم وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،در ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮﺑﯽ ﺑﭙﺎ ﺧﻮاﺳﺖ.
ﻣﺮدی دﯾﮕﺮی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﮔﻔﺖ:
»ﯾﺎ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدی و ﯾﺎ از ﻣﺠﻠﺴﺖ ﻣﺘﻔﺮق ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ«.
او ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﻔﮫﻮم ﮐﻼﻣﺶ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﻣﻔﮫﻮم آن ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻔﺮ آﻣﯿﺰ
ﺑﮕﻮﯾﺪ!!.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﻦ از ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﻋﺪول ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و ﭼﯿﺰی
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻠﯽ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺑﯿﺎن و اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ«.
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دﻟﯿﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺳﺨﻨﺖ را ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯽ«.
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اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﻓﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺮﮐﺎت ،ﺻﺪاھﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ«.
اﻣﺎ ﻗﺮآﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و در اوراق ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و در
ۡ
ﻗﻠﻮب ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻼم ﺧﺪا و ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :بَل
َّ َ ُ ُ ْ ۡ ۡ
ت َ� ّي َ�ٰ ٞ
ُه َو َء َا� ٰ ُ ۢ
ِين أوتوا ٱلعِل َم﴾ ]اﻟﻌﻨﮑﺒﻮت» .[۴۹ :ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
ت ِ� ُص ُدورِ ٱ�
ِ
ﻗﺮآن آﯾﺎت روﺷﻦ اﻟﮫﯽ اﺳﺖ در ﻟﻮح ﺳﯿﻨﻪ ،آﻧﺎن ﮐﻪ از ﺧﺪا ﻧﻮر ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ

ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ« .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻗﺮآن ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؟
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﺪون ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮدﯾﺪی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﺑﻠﻪ ،ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد«.
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮔﺮان و ﻓﺘﻨﻪ ﺟﻮﯾﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ.
***

اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﺪون ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺷﻬﺮ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از آن اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﻣﺪ و ﻣﺠﻠﺲ اﻣﻼء ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﮐﺴﯽ ﺟﺰ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻪ
ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﻧﻤﯽرﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻨﯿﻔﺎﺗﺶ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد .ﻧﻮر
اﯾﻤﺎن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺻﺒﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
و ﺑﺮ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﻮﻃﺌﻪ اھﻞ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ اﻓﺴﻮس ﻧﻤﯽﺧﻮرد در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎدش اﻣﺎم ﯾﺤﯿﯽ ﺑﺎ ادب و ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺗﻮاﺿﻊ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
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»ھﺮﮐﺲ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪام »ﻗﺮآن ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ« او دروﻏﮕﻮ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪام »اﻓﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠﻮق ھﺴﺘﻨﺪ«.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از ﺗﮫﻤﺖھﺎ و اﻓﺘﺮاءھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ ﭘﺎک و ﻣﺒﺮا
ﺑﻮد .وﻟﯽ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﺷﯿﻮخ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﺎ زﺑﺎنھﺎی ﺗﻨﺪ و
ﺗﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺑﺪ دھﻨﯽ و ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
و دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺎن و اﻓﺘﺮاء ﻗﺼﺪ ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮدن او را داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد و آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ ﺷﻌﻠﻪ و زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
و دوﺳﺘﺎن و ﯾﺎراﻧﺶ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزﻧﺪ.
و ھﺮ روزی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .اﯾﻦ اوھﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﺮای اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﻘﺎم و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺳﺨﺘﯽ و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻨﺖ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺴﺪ ﺑﺪ
ﺧﻮاھﺎن ،ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻮاری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﺗﺰﻟﺰل ﺑﻪ
آن راه ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ذرهای ھﻢ ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرد.
در ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
دﯾﺪارش آﻣﺪ و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺨﺎرا ،زادﮔﺎھﺶ ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ در آﻣﺪ و در آن ﻟﺤﻈﺎت ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او را در
آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻓﺮﻣﻮد:
»ای اﺣﻤﺪ – اﯾﻦ ﻣﺮد )ﯾﻌﻨﯽ – ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ( ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺣﺴﺪ ورزﯾﺪ .داﻧﺶ ﻣﻮھﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ھﺮﮐﺲ ﺑﺨﻮاھﺪ اﻋﻄﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻮدن ﻗﺮآن ﮐﻪ
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ /در آن راه ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رد آن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ و
ﻣﺸﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻦ ﺑﻮدﻧﺶ ھﻢ رﺣﻢ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،و او را
ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زدﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ در اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .و ھﻨﻮز ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و
ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﻗﺮآن ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ ،ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺨﺎرا ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ھﺠﺮت او ﺑﻮد.
***

»اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪی را ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد«
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای او ﭼﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
روی آوردن ﻣﺮدم ﺑﻪ او و ﮔﺮد آﻣﺪن آﻧﺎن در ﺣﻠﻘﻪھﺎی درﺳﺶ را ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﻣﻘﺎم و ﺳﻠﻄﻪای ﻧﺪاﺷﺖ .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام را در
ﻧﻌﻤﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﻋﻄﺎ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽاش را ﺑﻪ او ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻧﯿﺎ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .و ﺑﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ از ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ
ﺑﺮﺳﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪای را ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد .او ﻣﺘﻮن و
اﺳﺎﻧﯿﺪی را ﺣﻔﻆ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ھﺰاران ﻧﻔﺮ از ﺣﻔﻆ آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻨﯿﻒ را ﻣﻮھﺒﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
ھﺮﮔﺰ روزی اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﮐﺴﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد .و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ او را از ﮐﺘﺎﺑﺖ و
اﻣﻼ ﺑﺎز ﻧﻤﯽداﺷﺖ.
ﺷﯿﻮاﯾﯽ و ﻓﺼﺎﺣﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻣﻮھﺒﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﺎﻋﺚ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﻼب ﻋﻠﻢ و راﻏﺒﯿﻦ ﺗﻔﻘﻪ در دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ او روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
او دارای ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮد .و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن واﻗﻌﯽ ،در رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدارش ﺑﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ او رﺷﺪ و ﮐﻤﺎل ﻣﻮھﺒﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد و ﺑﺮ اﺛﺮ
آن ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﯿﻮخ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
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ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاھﺐ اﻟﮫﯽ در ذھﻨﺶ ھﻤﭽﻮن ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ در
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
او ﺳﺮش را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﮑﺮ ﮔﺰاری ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺒﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ آن را ﻣﻮھﺒﺖ اﻟﮫﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﯾﻪ ﻋﻨﺎﯾﺘﺶ را ﺑﺮ او
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد و ﺷﺐ و روز زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ھﺪاﯾﺖ ﻣﻌﺠﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻧﻪ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪ و ﻧﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرد و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن از راه راﺳﺖ
ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺮدﯾﺪ .ھﺮ ﻟﺤﻈﻪای از ﻋﻤﺮش ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﺗﻘﻮی و ﻣﻤﻠﻮ از ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری و
در آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﮑﯽ و ﺧﯿﺮ ﺑﻮد.
ﺑﺮای او ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﺮدم ﻣﮫﻢ ﻧﺒﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از او
راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﯾﺶ روی ﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺮدم اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .دﺳﺖ ﻗﺪرت اﻟﮫﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ زﺧﻢھﺎﯾﺶ را ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و دردھﺎﯾﺶ را اﻟﺘﯿﺎم ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و
ﺑﺮای او ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﺑﺪ و در ﺟﯿﺒﺶ درھﻢ و دﯾﻨﺎری ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی در ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻋﻤﺎﻟﺶ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای او ﻣﮫﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﭼﯿﻨﺎن و دروغ ﭘﺮدازان ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺻﺤﯿﻔﻪی اﻋﻤﺎﻟﺶ ﭘﺎک و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل درﮔﺎه اﻟﮫﯽ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ از ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺰهھﺎی ﺣﺴﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻧﺸﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارد.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در آن ﺣﺎﻻت روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺧﺸﻨﻮدی و وﻗﺎر و آراﻣﺸﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﮔﺮی در درﯾﺎی ﻧﻮراﻧﯽ
ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد.
***

اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری
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ﺑﺨﺎرا از ﻓﺮزﻧﺪش اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ
ﮔﻮﯾﺎ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺮش ﺑﻪ ﺑﺨﺎرا آﺧﺮﯾﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮت و ﺳﻔﺮ
او در دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
او ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺳﻔﺮ اﺑﺪﯾﺶ را در ﻋﺎﻟﻢ ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ و اﺑﺮار ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺳﻮی زادﮔﺎھﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﺳﻔﺮش از
ﻗﺒﻞ در ﺑﺨﺎرا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .او در ﺳﻔﺮش اﺣﺴﺎس ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ و وﺣﺸﺖ
ﻧﻤﯽﮐﺮد .زﯾﺮا ﮐﻪ او در اﻧﺲ و دوﺳﺘﯽ ﺧﺪا ﺑﻮد .او ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺳﺨﺘﯽھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد .و ﺳﻔﺮ و ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﺮ او آﺳﺎن ﺑﻮد.
رﻓﯿﻘﺎن ﺳﻔﺮش ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ ﺑﺨﺎرا از ﺧﺒﺮ آﻣﺪن اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺸﺘﻨﺪ و در ﺟﺸﻨﯽ
ﺑﺰرگ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮ آن ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و در ﻣﻘﺪم
ﭘﯿﺸﻮا ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﻣﯿﺮ ﺑﺨﺎرا ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﭼﮫﺮه ﻧﻮراﻧﯽ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
درھﻢ و دﯾﻨﺎر و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮ رﺳﻢ آن روزﮔﺎر ،ﻧﺜﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﺛﻤﺮهای ﻧﯿﮑﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،داﺧﻞ ﺷﺪ .و
ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﻮد .و ﻣﺸﮑﻼت دﯾﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺣﻞ
ﻣﯽﻧﻤﻮد.
و اﻣﯿﺮ ﺑﺨﺎرا از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ درس ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﺟﺎزهی ﺷﺮﮐﺖ در آنھﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺪﺗﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
او در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯿﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای واﻟﯿﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻣﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ
ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ از اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﻣﯿﺮ ﺑﺨﺎرا در ﻧﺰدش آﻣﺪ و از
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او ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺑﺮود ﺗﺎ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان اﻣﯿﺮ ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺣﯿﺮت و ﺗﻌﺠﺐ ﺳﺮا ﭘﺎی وﺟﻮدش را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ.
و در ھﯿﺒﺖ و ﻏﺮور ﻋﻠﻤﺎی و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ را ذﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و آن را ﺑﻪ دروازهھﺎی ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺑﺮم،
ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﮕﻮ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در ﻣﺴﺠﺪم ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ .ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻢ
و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد ،او ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺖ و ﻗﺪرت دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا از
ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﻢ ﺑﺎز دارد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ در ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرم ،روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﺬر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﻣﻦ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ را ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ«.
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻣﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺷﮕﻔﺘﯽ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪ.
ً
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را درک و ﻋﻠﻨﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ را ﺑﻪ
درھﺎی ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺑﺮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ اﺳﺖ در ھﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
و ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺮود.
ھﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﺨﺎرا از او
ﺑﺨﻮاھﺪ در ﻗﺼﺮ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﺠﻠﺲ درس ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﻣﺮ ﺑﺨﺎرا ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺧﻮاﺳﺘﺶ را رد
ﮐﻨﺪ و او آن را از ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻧﺒﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه اﺛﺮ ﺳﻮء ﺑﺮای
ھﺮﯾﮏ از آﻧﺎن داﺷﺖ و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ و
ﮔﻤﺎﻧﺶ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ.

اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ذﻟﺖ ﻋﻠﻢ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﮫﺎﺟﺮت اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از آن ﺷﮫﺮ ھﻤﭽﻨﺎن ﺷﻌﻠﻪ
ور ﺑﻮد و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ذھﻠﯽ اﺧﺒﺎر اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد و
ﺣﺮﮐﺎت او را ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ در ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺖ و ﺑﺮای او ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﺪ.
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اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﻓﺘﻨﻪ ﺧﺎﻣﻮش
ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺣﺎدﺛﻪای ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه در راه وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﺨﺎرا ﻧﻮﺷﺖ او را ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد .ﺗﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﺳﺨﻦ »ﺧﻠﻖ ﻗﺮآن« در اھﻞ ﺑﺨﺎرا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮕﺮدد و اﻣﯿﺮ ﺑﺨﺎرا
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽداﻧﺪ.
وﻟﯽ او ﻧﺎﻣﻪ را ﺳﻼﺣﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮدن و ﮐﻮﺑﯿﺪن اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﮑﺎر ﺑﺮد.
ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﮐﻪ
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری درﺧﻮاﺳﺘﺶ را رد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎ در ﻗﺼﺮ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ درس ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪھﺪ.
اﻣﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ را ﺑﻨﺎم »ﺣﺮﯾﺚ ﺑﻦ ورﻗﺎء« ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ،و او را از ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزد ،ﺗﺎ
ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای ﺑﯿﺮون راﻧﺪن و اذﯾﺖ و آزار اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ اھﻞ ﺑﺨﺎرا
ﺑﺮای او ﺑﮫﺎﻧﻪ و ﻋﺬری در ھﻨﮕﺎم اذﯾﺖ و آزار و ﺑﯿﺮون راﻧﺪن اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﺮﯾﺚ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﺑﺎﻧﺶ ﺑﺎ دروغ در آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از
دروغھﺎ و ﺗﮫﻤﺖھﺎ را ﺑﻪ آن اﻓﺰود .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺎرا از دروغ و ﺗﮫﻤﺖ و ﺑﮫﺘﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﭘﺮ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﻣﺤﺎﺻﺮه دروغ و اﻓﺘﺮاء و ﮐﺬب دروﻏﮕﻮﯾﺎن
در ﺷﮫﺮش ﺑﺨﺎرا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .او دﭼﺎر اﻓﺮادی ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻢ و
ﻋﻠﻤﺎی ،ﺗﻘﻮی اﻟﮫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮ زﺑﺎنھﺎ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد اﻣﯿﺮ و ﺗﻮﺿﯿﺢ و
ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻣﺮ ﺧﻮدداری ﻓﺮﻣﻮد و ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ،ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ.
***

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری/
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اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽرﺳﺪ
ھﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،از
ﺑﺨﺎرا ﻧﯿﺰ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی
روﺳﺘﺎی ﺧﺮﺗﻨﮏ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .و ﺑﻪ ﻧﺰد،
ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ در آن روﺳﺘﺎ رﺣﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﻓﮑﻨﺪ .در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر راز و ﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﺮد ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﻠﻬﻢ اﻧﻪ ﻗﺪ

ﺿﺎﻗﺖ ﻋﻠﯽ اﻷرض ﺑﲈ رﺣﺒﺖ ،ﻓﺎﻗﺒﻀﻨﯽ اﻟﻴﻚ«.

»ﺑﺎر اﻟﮫﺎ ،زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺸﺎدی و ﻓﺮاﺧﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺮا

ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻓﺮا ﺧﻮان«.
اﻣﺎم ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ ،و ﻣﺮض ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪ ،و وﺻﯿﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﻌﺪ از وﻓﺎﺗﺶ
در ﺳﻪ ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﻔﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻗﻤﯿﺺ و ﻋﻤﺎﻣﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮐﻔﻦ ﺷﻮد«.
ﺷﺒﯽ ﭘﯿﮑﯽ از ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺰدش آﻣﺪ و او را ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺪﯾﺚ
دﻋﻮت ﮐﺮد و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری ،و ﭘﯿﺮی و ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺑﭙﺎ ﺧﺎﺳﺖ.
ﮐﻔﺶھﺎﯾﺶ را ﭘﻮﺷﯿﺪ ،و ﻋﻤﺎﻣﻪاش را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و آﻣﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺖ و اﺣﺴﺎس ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﻤﻮد ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﮔﺬارﯾﺪ ،و روﺣﺶ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﻤﻮد«.
و آن ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺳﺎل دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ھﺠﺮی ﺷﺐ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻮد.
و در روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در روﺳﺘﺎی »ﺧﺮﺗﻨﮏ« ﺳﯿﺰده روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ
ﺳﻦ ﺷﺼﺖ و دو ﺳﺎﻟﮕﯽاش ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎک دﻓﻦ ﺷﺪ ،از ﻗﺒﺮش ﺑﻮی ﺧﻮﺷﯽ ،ﻣﻌﻄﺮﺗﺮ از ﻣﺸﮏ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎم رﺳﯿﺪ .و ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﻗﺒﺮش ﺑﻪ ﭘﺮواز در
آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﺮدم ﺷﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻی اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﺮای ﺣﺎﺳﺪﯾﻦ
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ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺰارش رﻓﺘﻨﺪ و اﻇﮫﺎر ﺗﻮﺑﻪ و ﻧﺪاﻣﺖ و
ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺒﻌﯿﺪ و اذﯾﺖ و آزارش ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻋﺒﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﻋﺒﺮت ﻗﺮار داد .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ
اﺣﻤﺪ  -اﻣﯿﺮ ﺑﺨﺎرا  -ﻣﻌﺰول ﺷﺪ و در ﺑﺨﺎرا ﺳﻮار ﺑﺮ ﺧﺮی ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ.
ﺣﺮﯾﺚ ﺑﻦ اﺑﯽ ورﻗﺎء ﻧﯿﺰ در اھﻞ و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﻮرد اذﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﻼﯾﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ زﯾﺎدی ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ.
اﻣﺎ ﻧﺎم و ﯾﺎد اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﺮ زﺑﺎن ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺟﺎری اﺳﺖ و ﺳﯿﺮه و
زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﺎ ﺻﺪق ،اﻣﺎﻧﺖ ،ﺗﻘﻮی و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری در ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد و در وﺟﺪان
اﻋﺼﺎر و روزﮔﺎران زﻧﺪه و ﺟﺎودان اﺳﺖ.
***

ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﮫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی از ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎ
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎﺗﺶ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﻣﺮدم از ﺗﺎﻟﯿﻔﺎﺗﺶ ﻓﻘﻂ
»اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ھﺴﺘﻨﺪ:
 اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻷدب اﻟـﻤﻔﺮد رﻓﻊ اﻟﯿﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ﺑﺮاﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺼﻐﯿﺮ -ﺧﻠﻖ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد
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 ﮐﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﮑﺒﯿﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﮑﺒﯿﺮ اﻟـﻤﺴﻨﺪ اﻟﮑﺒﯿﺮ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﮑﺒﯿﺮ ﮐﺘﺎب اﻻﺷﺮﺑﺔ ﮐﺘﺎب اﻟﮫﺒﺔ ﮐﺘﺎب أﺳﺎﻣﯽ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﮐﺘﺎب اﻟﻮﺣﺪان )ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺪارﻧﺪ(. ﮐﺘﺎب اﻟـﻤﺒﺴﻮط ﮐﺘﺎب اﻟﻌﻠﻞ ﮐﺘﺎب اﻟﮑﻨﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﮐﺘﺎب ﺳﻨﻦ اﻟﻔﻘﮫﺎء ﮐﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﺼﻐﯿﺮ ﮐﺘﺎب ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﭼﺎپ و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ ھﻨﻮز ﺧﻄﯽ و ﭼﺎپ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ:
اﯾﻨﮏ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را در ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔﯿﺶ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺟﮫﺎن آﺧﺮت رﺣﻠﺖ ﮐﺮد ،ھﻤﺮاھﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﺮ ﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﯿﺮت زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﮑﻮﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ و از آن درسھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ،اﺧﻼق
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ،و ارزشھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ .ھﯿﭻ درس ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ در
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن را در رﻓﺘﺎر و
ﺳﯿﺮت اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .ﯾﺎ در ﺗﺎﻟﯿﻔﺎﺗﺶ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
در راس آنھﺎ ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« ﻗﺮار دارد.

اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری

٧١

اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻼﻣﻪ ،ﻓﻘﯿﻪ ،ﻣﺤﺪث ،ﺣﺠﺖ ،ﺛﻘﻪ و ﺣﺎﻓﻆ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ از
روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در ﻋﺒﺎدت ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮوی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد او روزه دار ،ﻗﯿﺎم
ﮐﻨﻨﺪه ،و ﻗﺎری ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﺑﻮد .ھﯿﭻ ﺷﺒﯽ ﻧﻤﺎز ﺗﮫﺠﺪ او ﺗﺮک ﻧﺸﺪ .و ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ
او در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﻀﺎء ﻧﮕﺮدﯾﺪ .اﺷﺘﻐﺎل او ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﻨﻘﻄﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﯾﮏ ﺷﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﺮاغ را روﺷﻦ و
ﺗﻌﺪادی از اﺣﺎدﯾﺚ را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ .ھﻢ در ﺳﻠﻮک و رﻓﺘﺎرش و ھﻢ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻤﺶ،
داﻧﺶ آﻣﻮز از او اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﺗﻼش و ﭘﺎﯾﺪاری را ﻣﯽآﻣﻮزد .اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺳﺮا ﭘﺎ
اراده آھﻨﯿﻦ و ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ھﯿﭻ
ﭼﯿﺰ او را از ﻃﻠﺐ داﻧﺶ ﺑﺎز ﻧﻤﯽداﺷﺖ .ﺣﺘﯽ در ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﻤﺎری ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺮور ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎﺗﺶ را ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد .ﻣﻌﻠﻢ از او
اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎد ،و ﺣﺮص و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ،داﻧﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻣﯽآﻣﻮزد ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﻘﺐ آﻣﻮزﮔﺎر و ﻣﻌﻠﻢ را ﺑﻪ او اﻃﻼق ﮐﻨﯿﻢ .او در
ﺣﺮﮐﺘﯽ داﺋﻢ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ ﺑﻮد .ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﺷﯿﻮخ از ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ
وﺟﻮد دارد ﻓﺮاﮔﯿﺮد و ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﯾﺦ او ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦھﺎ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮد و ھﺮ ﻗﻄﺮهای از ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎور آنھﺎ را در ﻧﮫﺮھﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪ.
از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری آزادﮔﯽ ،اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﺻﺒﺮ ﺟﻤﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت را ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ
ﺑﺎرھﺎ از ﺳﻮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ رﻗﺎﺑﺖ و ھﻢ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺎ او را داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮرد اذﯾﺖ
و آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ آنھﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻼب ﻋﻠﻢ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ
در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دھﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮﯾﺎن از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺟﺰ ﺳﻤﺎﺟﺖ و ﮔﺬﺷﺖ ،ﺣﻠﻢ و ﺑﺮدﺑﺎری و
ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از ﺣﺴﺪ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ و از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﺛﺮوت و داراﯾﯽ را
در ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻧﻪ ﻋﻠﻢ را در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎل و داراﯾﯽ.
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او ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﺶ ﮐﺎﺳﺒﯽ ﻧﮑﺮد و آن را وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ارﺗﺰاق ﻗﺮار ﻧﺪاد.
ﺑﻠﮑﻪ از ﺛﺮوﺗﺶ ﮐﻪ از ﭘﺪرش ﺑﻪ ارث رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و از ﮔﯿﺎھﺎن ﺳﺒﺰ
زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮرد و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻮد و در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ او
ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﭙﻮﺷﺪ.
از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی را ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ .او ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ
ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺴﻞ ﻣﯽﮐﺮد وﺿﻮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺠﺎی
ﻣﯽآورد .ﮔﻮﯾﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد.
و از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺟﺰء اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و
ﺳﮑﻮت ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻋﻠﻤﯽ  -وﻟﻮ ﮔﻮﯾﻨﺪه آن ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ  -ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
زﯾﺮا ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺼﻮن ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﮐﻮدﮐﯽ
ﺑﻪ ﺷﯿﺦ و اﺳﺘﺎدش  -داﺧﻠﯽ  -ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد ﺣﺪﯾﺚ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮد،
ﺗﺬﮐﺮ داد و ﺷﯿﺦ ﺳﺨﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺻﺤﺖ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺎﮔﺮد روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘﯽ را در ھﺮ ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮیص را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪھﯿﻢ و ﮔﻤﺮاه ﺷﻮﯾﻢ و دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ
ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﻮه و اﻟﮕﻮ اﺳﺖ .او ﺷﺸﺼﺪ ھﺰار
ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻤﻊ ،آوری ﮐﺮد وﻟﯽ از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ھﻔﺖ ھﺰار و دوﯾﺴﺖ و ھﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ
ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .او ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺖ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ را ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽداد.
و از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ را ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن زر و زور ﺧﻮار
ﻧﺸﻤﺎرﯾﻢ و ھﯿﺒﺖ و وﻗﺎر ﻋﻠﻢ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ.
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و ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻋﻠﻤﺎی و داﻧﺸﻤﻨﺪان را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻢ را ﺑﺎ
ﺟﻼل و ھﯿﺒﺖ و ﺷﮑﻮه ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از ﻣﺮدم ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮد از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان اﻣﯿﺮ ﺑﺨﺎرا
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎﺗﺶ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﺗﺎ در زادﮔﺎھﺶ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻋﻠﻢ ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ
ﻧﮕﺮدد .ﺑﺨﺎرا را ﺗﺮک ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺮاﻓﺮاز ﺑﻮد.
از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﻏﺮور.
ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪای از ﺗﻘﺪﯾﺮ و اﺣﺘﺮام اﺋﻤﻪ و ﻋﻠﻤﺎء و داﻧﺸﻤﻨﺪان رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج از او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺪمھﺎﯾﺶ ﺑﻮﺳﻪ زﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺎم
ﺑﺨﺎری ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮای اﻣﺎم ﺑﺨﺎری دﻋﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﭼﮫﺮه اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ ﺳﺮخ ﮔﺮدﯾﺪ.
از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ و
ﻣﻘﺎم.
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﮑﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﺴﺖھﺎ
و ﻣﻘﺎﻣﺎت را ﺑﻪ او ﻣﯽدادﻧﺪ .وﻟﯽ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزد و از ﺗﻘﺮب و
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺎ از ﺳﯿﺮه و زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺗﻼش ،ﮐﻮﺷﺶ و ﺻﺒﺮ ﺟﻤﯿﻞ
را ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﻌﻮد ﻣﺎ در ﻣﺪارج ﺻﺪق و اﻣﺎﻧﺖ و ﺟﺴﺘﺠﻮ
از ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻌﻠﻢ ﻧﯿﺎز ﺷﺎﮔﺮد را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد و ﺷﺎﮔﺮد اﺣﺘﺮام اﺳﺘﺎدش را ﺑﺠﺎی
ﺑﯿﺎورد و ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻗﺪر او را درک ﮐﻨﺪ.
ً
در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﻠﻢ را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ دﻟﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ،ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ.
ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺨﺎری در وﺟﻮد ﻣﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ اﺳﺖ و آن ﮐﻠﻤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﺼﺎر و ﻗﺮون از آن ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺴﻠﮫﺎ ﺑﻪ ﻃﻨﯿﻦ آن ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدھﻨﺪ.
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ﺷﮫﺮﯾﻮر ھﻔﺘﺎد و ھﺸﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ ھﺰار و ﭼﮫﺎرﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﯾﻖ دھﻮاری /ﺳﺮاوان ،ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن.
ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﮫﺮ.
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
َٓ َ ُ ۡ
ُ ُّ َ ۡ
ت﴾.
﴿� �ف ٖس ذا�ِقة ٱل َم ۡو ِ
»ھﺮ ﻧﻔﺴﯽ ﭼﺸﻨﺪه ﻣﺮگ اﺳﺖ«.

اﯾﻦ ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﮫﺮ اﻣﺎم اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ
ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺑﺮدزﺑﻪ ﺑﺨﺎری ﺟﻌﻔﯽ ،ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺠﺖ در ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﻟﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ
اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻧﺎﺻﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺼﻄﻔﻮی و ﻧﺎﺷﺮ ﻣﯿﺮاث ﻣﺤﻤﺪیص اﺳﺖ.
او ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از او ﺧﺸﻨﻮد و راﺿﯽ ﺑﺎد در ﺷﮫﺮ ﺑﺨﺎرا ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
ﺳﯿﺰدھﻢ ﺷﻮال ﺳﺎل ﯾﮑﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭼﮫﺎر ھﺠﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.
از ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﻧﻤﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم در ﺑﺨﺎرا ھﻤﺮاه ﻣﺎدر و ﺑﺮادرش اﺣﻤﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ
ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل در ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ و
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ
ﺳﻔﺮھﺎ و ھﺠﺮتھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﻧﺠﺎم داد و در اﯾﻦ راه ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ و
ﻣﺸﻘﺎت زﯾﺎدی ﺷﺪ و ﺷﯿﻮﺧﺶ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪ از او ﮔﺮوه زﯾﺎدی از
اﺋﻤﻪ اﺧﺬ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی.
ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﺮھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ زادﮔﺎھﺶ ﺑﺨﺎرا ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻣﺪﺗﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺮداﺧﺖ و اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را ﻣﺮدم از او ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺑﺮود و در راه در روﺳﺘﺎی ﺧﺮﺗﻨﮏ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ
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رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ در ﺷﺐ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز
ﻋﺸﺎء ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺳﺎل دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ھﺠﺮی دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع
ﮔﻔﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ او را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ و از او ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ او ﺟﺰای ﺧﯿﺮ از
ﻃﺮف ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
آﻣﯿﻦ

