
 

 

 مختصري از زندگینامه امام محمد بن اسماعیل بخاري: 

امام ابو عبد اهلل محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بنن میینرب بنن    

مناب   31، در جمعنه بردزبه جعفی بخاری، در روز جمعه بعد از نماز

یکنی از شنهرهای ازبکان ا     ) هجنری در بخنارا   491شوال سنال  

پنندر   د،در خننانوادب ای م نندین بهننم بننه دنیننا  هننو  ( کنننونی

 .در آ  زما  بود اسماعیل یکی از علمای حدیث

امام محمد بخاری در کنودکی بنه   : تاریخ نویاا  می  ویند

علت بیماری نابیننا   ردیندو ویبیبنا  از ع جنت نناتوا  شندند،       

          منادر  باننیار یم ننین بنود وشننبانه روز دعننا منی کننرد واز خنندا    

       از رداننندو شننبی بننه وی ب را  مننی خواسننت کننه بیننناشی  رزننند  

: حضرت ابراهیم علیه الا م را در خواب دید که به او می  ویند 

او بر ردانیدب استو  بخایر دعاهایت خداوند بیناشی  رزندت را به

    د دیند کنه  خداونند  رزنند  را شنفا دادب و     پس بو  صبح کنر 

  .بیناشی ا  را به وی باز  ردانیدب است

ما  آیاز کودکی شیف ه علم حندیث  امام محمد بخاری از ه

بود، لذا  تحصی ت خود را از مکاتن  سنن ی  بخنارا آیناز کنرد،       

پس از  را ینری تحصنی ت اب نداشی بنه حل نه ی دروا علمنای       

حدیث پیوست، سنسس بنرای تحصنیل و را ینری علنم بیهن ر بنه        

ور،  ری، بلنخ ،مکنه، مدیننه، بصنرب،     بنیها: سرزمینهای دی ر مانند

                     که مراکز علمی آ  زمنا  بهنمار  ...د، دمهق،  لاطین وکو ه، بیدا

او در این ماا رتها کنه بنه ااطنار جهنا       می آمدند، ماا رت کرد

اظ و اهل حدیث  م انات کنرد، واحادینث    فّبا بایاری از حُ نمود

 .های  راوانی نوشت زیادی شنید وروایات

داشنت، بطنوری    ای وق العنادب  امام بخاری حا ظه وهو   

که از هما  دورا  کودکی اساتید  ضری  هوشی خارق العنادب  

نن یکنی از   ای را در سیمایت می دیدند، روزی احمند بنن حفن     

این شخ  بنه شنهرت   : ن اهی به وی انداخت و فت اساتید  ن  

 . خواهد رسید

: منی  ویند   (یکنی از هنم شنا ردانت   ) د بن اسنماعیل حاشِ

همنراب منا از    وادکی بنیت نبنود   کنو محمد بنن اسنماعیل بخناری    

محضر اساتید حدیث کا   یض می کرد، ما منی نوشن یم امنا او    

این آمد  ور  نت به  ایدب : بیزی نمی نوشت، ما به او می  ف یم

او بعند از  ذشنت شنانزدب    ! ای دارد شما که بیزی نمی نویانید  

شما مرا بایار سنرزنت منی کنیندو اکننو  آن نه      : روز به ما  فت

ما نوش ه هایمنا  کنه حندود    . اید بیاورید وبه من نها  دهیدنوش ه 

پانزدب هزار حدیث بود به وی نها  دادیم، آن اب امام بخاری همنه  

ی آنها را همان ونه که نوش ه بودیم از حفظت برای ما خواند وما 

   .برخی نوش ه هایما  را تصحیح کردیم

ها  زبنانزد  هن امی که امام بخاری به بیداد ر ت ، وآوازب ای

خاص وعام  ردیدب بود، علما ومحدثین بیداد تصمیم  ر  ند کنه  

حا ظه ی امام بخاری را بیازمایند، لذا یک صد حدیث را ان خاب 

کردند ومن ن وسنند احادینث را واروننه نمودنند ، یعننی من ن هنر         

وبرعکس، سسس دب  حدیث را با سند حدیث دی ر مخلوط کردند

دام از آنا  دب حدیث دادند، آن اب هنر  به هر ک و نفر را بر زیدند

کدام از آنا  آ  دب حدیث را از اول تا آخر  برای امام بخناری  

: می خواند، واز امام سؤال می کرد،امام بخاری در پاسخ می  فت

ایننن حنندیث رانمننی شناسننم،این  ونننه یکننی پننس از دی ننری دب  

ا اینن حندیث ر  : احادیثت را به پایا  رساند، وامام   ط می  فنت 

او جاهل ونناتوا   :  ف ند ا راد نادانی که حاضر بودند.نمی شناسم

ونمنی دانند، امنا علمنا ومحندثین بنه یکندی ر ن ناب کردنند           است

 .و ف ند که وی م وجه شدب است

حدیث اولنی کنه بنرایم    : آن اب امام بخاری به نفر اول  رمود

خواندی صحیحت بننین اسنت، ومن ن وسنند آ  را بینا  نمنود،       

همه ی احنادیثت را تصنحیح واصن ر کنرد، سنسس بنه       واین ونه 

نیز درست  را  همین ترتی  م ن وسند همه ی احادیث نه نفر دی ر

نمود، واش باهاتها  را بیا  کرد، سرانجام همه ی حضار به ادرت 

 .حفظ وذکاوت  ش فت ان یز  اع راف نمودند

 امام بخاري برخی از اساتید:  

 (.هن331: ت)عبید اهلل بن موسی عبای  .3

 (.هن332: ت)مکی بن ابراهیم بلخی  .3

 (.هن332: ت)عبد األعلی بن ماهر  .1

 (. هن332:ت)عفا  بن مالم بصری  .4

 (.هن314: ت)علی بن مدینی  .2

 (.هن343: ت)احمد بن حنبل  .6

 (. هن332:ت)عفا  بن مالم بصری  .7

 (.هن333: ت)عبد اهلل بن عثما  مروزی  .2

 (.هن311: ت) یحیی بن معین .9

 مامشاگردان ا: 

نمود وآوازب ا  جوانی تدریس را آیاز  اوایلامام بخاری در 

به  و  تهن ا  علم رسید، لذا جمعیت انبوهی بنرای شننید    
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درا حدیث در محضنر  حاضنر شندند، امنام در شنهرهای      

 بصرب، بیداد، حجناز، بلنخ ویینرب بنه تندریس پرداخنت، ودر      

ا باز هنت، ومندت ینو نی    اواخر عمر  به زاد اهت بخنار 

 مهیول تدریس وتحدیث  ردید، بیت از نود هزار نفر ک ناب 

 .را از زبا  ایها  شنیدب اند« بخاری صحیح» صحیحت

  برخی از شاگردان برجسته ي امام را ذکر می نماییم : 
 (هن363:ت)مالم بن حجاج نیهاپوری  .3

 (هن379:ت)ابو عیای محمد بن عیای ترمذی  .3

 (121:ت)حمد بن علی  نااشی ابو عبد الرحمن ا .1

 (.هن133:ت)ابوبکر محمد بن اسحاق ابن خزیمه  .4

 .... ابراهیم بن مع ل نافی و .2

 تألیفات:  

امام بخاری خدمات شنایانی بنرای  اسن م  انجنام داد، وک ابهنای      

هم رین آنهنا ک ناب ایهنا     از خود بجای  ذاشت که می ی رانبها

امام بخناری   می باشد،(اریصحیح بخ)در حدیث الجامع الصحیح

و برخنی  . در عنفوا  جوانی به تصنیف وتألیف روی آوردب اسنت 

ال ناریخ  ، األدب المفنرد  :ک ابهای امام بخناری عبارتنند از  دی ر از 

ک ناب ال نرا     ، ک اب األشربه، ک اب العلل، ال فایر الکبیر، الکبیر

  ...و  أسامی الصحابه، بر الوالدین، ک اب الضعفا ، خلف اإلمام

 صحیح بخاري وانگیزه ي تألیف: 

الجننامع الماننند الصننحیح »:کننه نننام کنناملت« صننحیح»ک نناب 

منی باشند، شنهرت وم نام     « المخ صر من امور رسنول اهلل وسنننه وایامنه    

صحیح ترین ک اب بعند از انرآ    که باتفاق مالمانا ، .خاصی دارد

سال ت   و زحمنت  نراوا     36امام بخاری در مدت  .می باشدم کری

 .ز میا  شهصد هزار احادیثی که حفظ داشت ان خاب وتألیف نمودا

هنر حندیثی را کنه منی خواسن م در      : امام بخاری می  وید 

ک ابم بنویام  اب دا یال می کردم ودو رکعت نمناز منی خوانندم    

سسس اس خارب می کردم، آن اب بعد از اینکه بنه صنحت آ  ی نین    

 .ودمثبت می نم« صحیح»می کردم، آ  را در ک اب 

امام بخاری شبی در خواب می بیند که روبروی  رسول خدا 

ا  بادبزنی حهرات را از ایهن  با  صلی اهلل علیه وآله وسلم ایا ادب و

: یر خوابت را پرسید، آنها  ف ندتعبدور می کند، آن اب از معبرین 

جدا  احادیث صحیح و م واتر دروغ را از شما احادیث ساخ  ی و

انجام این خنواب نینز ارادب ا  را مصنمم تنر     سر  .دور می کنیدو 

 .نمودو وک اب صحیح را تألیف کرد
 

 صحیح بخاري: 

 9450 و بناب   0143 ،ک ناب  99 شنامل صحیح بخناری    

: که آخنرین حندیثت   .می باشد حدیث صحیح

 دو کلمنه وجنود دارد کنه بنر    

     زبننا ، سننبک، ولننی در تننرازوی اعمننال سننن ین، و نننزد خداوننند 

  .سُبْحَا َ اللَّهِ وَبِحَمْدِبِ، سُبْحَا َ اللَّهِ الْعَظِیمِ: محبوب اند
 

 وفات امام بخاري: 

د  طر یش  ع ،در ش  شنبه به وات نماز عها م سرانجام اما

کنه  . دار  انى را وداع  فت سال ی 56در سن  هجرى 645سال 

خداونند او را  . مراد مبنار  ایهنا  در شنهر سنمراند انرار دارد      

 .دهدریرحمت کند و از او خهنود باشد و به او جزاى خ
  

 رــای خیــماس دعـالت
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