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تقدمة

يخبـر تاريـخ البشـرية بمـا أنشـأ اإلنسـاُن ذو العقـِل والفكـِر، مـن الحضـاراِت والعالقـات بيـن هـذه الحضـارات. 

وبقـدر مـا يكتشـف اإلنسـان مـن القيـم العلميـة والفنيـة والثقافيـة مـن خـالل إبداعاتـه فـي أعمالـه الفكريـة: يمكنـه أن 

يوجـه المسـيرَة التاريخيـة بثقافاتـه وأفـكاره.

تمّهـد هـذه العالقـات بيـن الحضـارات والثقافـات واألديـان والمعتقـدات والمفاهيـم المذهبيـة والعنصريـة: إمـا 

لالضطـراب واالختـالف أو لالتفـاق واالئتـالف.

م قـدرات النـاس والمجتمعـات والـدول إال علـى قـدر قيمهـم الثقافيـة والحضاريـة التـي أّسسـوها. وأمـا  وال تُقـوَّ

القيـم  تعـدُّ  التـي  الثقافيـة والحضاريـة  القيـم  تنميـة  فـي  التعـاون  فهـو  ازدهـاًرا  أكثـر  ننشـئ مسـتقباًل  أن  إلـى  السـبيل 

البشـر. لكافـة  المشـترك  المشـترك، والحصـاد  والتـراث  المشـتركة، 

نحـن أمـة أَسسـت ُدواًل عظمـى بدايـة مـن السـالجقة مـرورا بالعثمانييـن وصـوال إلـى الجمهوريـة التركيـة. وكان 

وراء ميـراث هـذه الـدول العظمـى تصـور عظيـم للحضـارة والثقافـة. وأي قيمـة أو مظهـر من مظاهـر الحقيقة بدا تحت 

أديـم السـماء منـذ اإلنسـان األول إلـى عصرنـا الحاضـر، فـي أي صـورة كان، عزيـز علينـا، ومقـّدر عندنـا.

وكل مــا انحــدر مــن التــراث الثقافــي مــن التاريــخ اإلســالمي والتركــي كان منبــع ثــراء عظيــم لنــا. إن قيمنــا 

الحضاريــة التــي أقيمــت علــى أســاس العلــم والحكمــة والمعرفــة قــد ُعنَيــت - عبــر التاريــخ - بالمحبــة والتســامح 

والعدالة واألخوة والتضامن. 

وإن أهـم مسـؤولية تقـع علـى عاتقنـا تجـاه األجيـال القادمـة هـو تأميـُن نقـل هـذا التـراث الفريـِد الـذي ال نظيـر لـه، 

والذي يمثل - وبشـكل مؤثر - العناصَر األساسـية لتصّورنا عن اإلنسـان والعالم. إن تنمية أجيالنا الحاضرة والقادمة 

مرتبـٌط بـاإلدراك الصحيـح والتبنّـي للتـراث الثقافـي والحضـاري العظيـم الـذي ورثناه مـن ماضينا.

إن الِقيم التي نشـأت في المدينة المنورة والقاهرة والشـام وبغداد وبخارى وسـمرقند وخراسـان وقونيا وبورصا 

وإسـتانبول وفـي جميـع أنحـاء جغرافيتنـا، بـدًء مـن الفلسـفة والطـب وانتهـاًء بعلم الفلـك والرياضيـات؛ أصبحْت اليوم 

ميراًثا مشـتركا بين البشـرية. وإن المحافظَة على هذه األمانة العظيمة، ونقَل هذا الكنز الضخم إلى األجيال القادمة؛ 

هو مسـؤوليتنا األولية.



يمكـن أن ننتـج قيًمـا تنسـج مشـروًعا حضارًيـا جديـًدا نقدمـه لعالـم القـرن الحـادي والعشـرين فقـط عبـر االسـتفادة 

مـن هـذه الكنـوز والثـروات الغنيـة التـي نمتلكهـا. وبيـن أيدينـا مـن هـذا التـراث واحـد من أبـرز األعمال واسـعة النطاق 

التـي أنتجهـا العلـم والفكـر اإلنسـاني فـي التاريـخ. وال شـك أن المحافظـَة علـى هـذه األعمـال المتضمنـة مخطوطـات 

حضارتنـا الغنيـة والفريـدة مـن نوعهـا فـي شـتى المجـاالت والعلـوم، واالهتمـام بهـا عبـر الترجمـة أو الطباعـة طباعـًة 

طبـق األصـل، وإحيائهـا مـن جديـد بصـورة مؤثـرة يُمثّـُل جـزًء مهمـا فـي رؤيتنـا لتركيـة العظيمـة. وانطالًقـا مـن هـذا فإن 

الدراسـات التـي سـُتكتب سـتكون حصيلـَة الجهـود الفكريـة الموجهـة إلنتـاج الكتـب التي سـنقدمها لتاريخنا وأجدادنا 

وأجيالنـا القادمـة ولإلنسـانية جمعـاء. وكمـا فـي كافـة المجـاالت العلميـة والفكريـة بـدأت هـذه الكنـوز فـي أن تكـون 

مرجًعـا ومحـاًل للدراسـات، ومحـط األنظـار مـن جديـد، هادفـًة إلنتـاٍج فـي مجـاالت العلـم والفكـر والثقافـة والفـن. 

أتمنـى أن تعـود هـذه الكنـوز علـى دولتنـا وجميـع اإلنسـانية بالخيـر والبركـة. وسيسـتمر شـعبنا العزيـز فـي توقيـر هـذه 

األمانـة المقدسـة والمحافظـة عليهـا.

رجب طيب أردوغان

رئيس الجمهورية



تقديم

القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة الشـريفة همـا مصـدران رئيسـيان للديـن اإلسـامي. وهمـا للمسـلمين دليـل الهدايـة 

واالسـتقامة والرشـاد؛ فـإن اللّٰ سـبحانه وتعالـى أمرنـا فـي كتابـه باإليمـان والطاعـة واالتبـاع لرسـوله، فأرسـله إلينـا خيـر 

مثـال علـى ذلـك، فعّلمنـا سـيدنا ونبينـا رسـول اللّٰ صلـى اللّٰ عليـه وسـلم أحكام القرآن بحياته وهو قـدوة ألّمته آمًرا لنا 

باتبـاع سـيرته ونهجـه واالنقيـاد لسـنته. والسـنة بمعناهـا تمثُّـل القـرآن فـي حيـاة رسـول اللّٰ صلـى اللّٰ عليـه وسـلم؛ ولـذا 

فـإن المسـلمين بدايـة مـن عهـد الصحابـة بذلـوا جهـدا فـوق طاقتهـم لنقـل األحاديـث الصحيحـة إلـى األجيـال القادمـة؛ 

تلك األحاديث التي َتنقل لنا سـنَة رسـول اللّٰ مشـتملًة على أقواله وأفعاله وتقريراته عبر أصح الطرق. هذا باإلضافة 

إلـى تقسـيمهم هـذه الروايـات إلـى أقسـام، هـي: المتواتـر والصحيـح والحسـن والضعيـف، ثـم تمييزها عـن بعضها عن 

طريـق إخضاعهـا لتقييمـات أدق. ونتيجـة لهـذه الجهـود والبحـوث الدقيقـة فقـد ظهـرْت فـروع علميـة مختلفـة تسـمى 

بعلـوم الحديـث؛ تبحـُث فـي السـنة والحديـث النبوي.

بـدأ تصنيـف كتـب الحديـث الموضوعيـة فـي العصـر الثانـي الهجـري )الثامـن الميـادي(، وذلـك عقـب دراسـات 

ُعنيـت بتقييـد األحاديـث وكتابتهـا، وجمعهـا بيـن الدفتيـن وتدويِنهـا. إّن أول كتـاب ضـّم األحاديـث الصحيحـة فقـط 

هـو الجامع الصحيح لإلمـام البخـاري )ت. 256ه/870م(. وقـد ألـف البخـاري كتابـه هـذا بعـد رحـات علمية طويلة 

بلغت مدتها سـتة عشـر عاما، مسـتفيدا من رحاته التي قام بها إلى مراكز إسـامية محددة، ولقائه بمشـهوري مشـايخ 

الحديـث. واشـترط البخـاري أثنـاء اختيـاره لروايـات الحديـث التـي ضّمنهـا كتابـه؛ أْن تكـون ذات طـرق صحيحـة، 

فضـا عـن اشـتراطه اللقـاَء وممارسـة رواة الحديـث الموجوديـن فـي اإلسـناد. واللقـاء: هـو اجتمـاع راوي الحديـث 

بالـراوي الـذي تلّقـى منـه هـذا الحديـث علـى وجـه ال يـورث أي شـبهة. أمـا الممارسـة فهـي مصاحبـة الـرواة بعضهـم 

البعـض علـى وجـه يتعـرف كل منهـم علـى اآلخـر. يُذكـر أن البخـاري تميـز عـن غيـره فـي اشـتراط شـروط متعلقـة 

بالترجيـح بيـن األحاديـث؛ يجـب توفرهـا فـي الـراوي، بهـدف الحكـم علـى الحديـث بالصحـة. ولذلـك َيعتبـر العالـم 

اإلسـامي السـني صحيَح البخاري أهـم كتـاب بعـد كتـاب اللّٰ تعالـى، ولهـذا السـبب ُدّرس الكتـاب فـي المؤسسـات 

العلميـة كالجوامـع والمـدارس ودور الحديـث ككتـاب دراسـي أساسـي اعتبـارا مـن تأليفـه، فضـا عـن حفظـه وتوارثـه 

جيـا بعـد جيـل. ولقـد حـاز الجامع الصحيح ميـزة أخـرى لـم تتسـن لغيـره مـن كتـب الحديث؛ أال وهي وفرة الشـروح 

والحواشـي واالختصـارات التـي عنيـت بـه.

توجـد آالف مـن نسـخ الجامع الصحيح فـي جميـع بقـاِع الجغرافيـا اإلسـامية ومكتبـاِت العالـم األخـرى. وقـد 

تـم الوصـول إلـى مخطوطـات متقـدم تاريخهـا للجامع الصحيح بـدًء مـن العصرْيـن الرابـع والخامـس الهجـري إلـى 

يومنـا هـذا؛ إال أنهـا ال تعـدو أن تكـون مجـرد قطـع أو أجـزاء؛ ولـم تشـتمل الكتـاب بأكملـه. أما نسـخة مكتبة مراد ما 

- التـي تمـت طباعتهـا طباعـة طبـق األصـل بفضـل هـذا النشـر - فُتعتبـر أقـدم نسـخة كاملـة لــ صحيح البخاري وصلـت 

إلـى يومنـا هذا.



أمـا الميـزة المهمـة األخـرى التـي حازتهـا هـذه النسـخة فهـي وصـول روايـة أبـي ذر لــ صحيح البخاري إلـى يومنـا 

هـذا بطريـق “الباجـي - الصدفـي”. إذ إن أبـا ذر الهـروي )ت. 434ه/1043م( قـد اعتمـد علـى ثـالث نسـخ لثالثـة 

مـن طـالب الفربـري )ت. 320ه/932م( وهـو أحـد تالميـذ البخـاري، وقـد أشـار أبـو ذر إلـى الفـروق بيـن النسـخ مـن 

خالل وضع رموز لكل واحد منها. وهو بهذا يكون قد أنشـأ نسـخة محققة لـ صحيح البخاري متبعا في ذلك قواعد 

التحقيـق المعاصـرة قبـل عشـرة قـرون. ولقـد تـم نسـخ نسـخة البخاري - الموجـودة بيـن أيديكـم - بالخـط المغربـي 

سـنة 550ه )1150م(، وهـي نسـخة تحتـوي علـى روايـة أبـي ذر. قوبلـت هـذه النسـخة المهمـة لــ صحيح البخاري 

 بنسـخ معتبـرة فـي األندلـس، وهـي تحتـوي علـى خـط العالـم األندلسـي أبـي عبـد اللّٰ محمـد بـن يوسـف بـن سـعادة 

)ت. 565ه/1170م(، كما تضم النسخة في أثنائها طريقة مقابلة النُّسخ في تراثنا.

تـم اكتشـاف نسـخة صحيح البخاري هـذه - التـي تحمـل قيمـة علميـة وتاريخيـة كبيـرة - بعـد أن قّدمهـا الباحـث 

الشاب عبد العزيز أَْنجاقار في مكتبة مراد مال للباحث السوري الدكتور محمد مجير الخطيب الذي انتبه لقيمة هذه 

النسـخة عندمـا رأى فيهـا توقيـع ابـن سـعادة فكتـب عنهـا دراسـة توّضـح مالمـح النسـخة وميزاتهـا. وكان مـن المخطـط 

إثـراء التـراث العلمـي بهـذه النسـخة مـن خـالل طباعتهـا طباعـة طبـق األصل، وذلك ضمن “مشـروع العصـور المتقدمة 

مـن الحضـارة اإلسـالمية” الـذي أطلقـه مركـز البحـوث اإلسـالمية التابـع لوقـف الديانـة التركـي؛ بهـدف إلقـاء الضـوء 

علـى التاريـخ العلمـي والفكـري اإلسـالمي بيـن القرنيـن الثانـي والسـادس الهجـري )الثامـن - الثانـي عشـر الميـالدي( 

بشـتى جوانبـه. وبالنظـر إلـى كـون النسـخة المذكـورة تشـكل جـزًءا مـن التـراث الوطنـي لتركيـا فإنـه قـد تـم تخطيـط 

وإنجـاز عمليـة نشـر النسـخة بالتعـاون مـع رئاسـة مؤسسـة المخطوطـات فـي تركيـا التابعـة لـوزارة الثقافـة والسـياحة في 

الجمهوريـة التركيـة؛ بعـد توقيـع اتفاقيـة تعـاون معهـا سـنة 2015 بهـدف إقامـة نشـاطات مشـتركة مـن هـذا النـوع.

وعقب اقتراحنا على رئاسـة مؤسسـة المخطوطات في تركيا أن يكون المشـروع مشـروَع نشـٍر مشـترٍك أفادوا بأنه 

تـمَّ تثبيـت أكثـر مـن ألـف وخمسـمائة نسـخة مسـجلة لــ صحيح البخاري فـي مكتبـات تركيـا، وذلك ضمن عملية مسـح 

للنُّسـخ بـدأْت سـنة 2015 تحـت رعايـة المؤسسـة، باإلضافـة إلـى تحديـد هـذه النسـخة القديمـة، فضـال عـن الوصـول 

إلـى نسـخ أخـرى لــ صحيح البخاري بروايـة أبـي ذر. وبالنظـر إلـى الوضـع الجديـد فإنـه قـد ُخطّـط لجعـل المشـروع 

مرحلتيـن. وقـد تـم هـذا النشـر لــ صحيح البخاري كنشـر مشـترك بيـن رئاسـة مؤسسـة المخطوطـات فـي تركيـا - التـي 

بـدأت مؤخـرا بنشـر الطبعـات طبـق األصـل ذات الجـودة العاليـة، والتـي جـاءت بصورة جديدة لنشـر المتون القديمة - 

وبيـن مركـز البحـوث اإلسـالمية الـذي يهـدف إلـى إثـراء العالـم العلمـي المعاصـر مـن خـالل نشـر مؤلفـات التـراث 

العلمـي اإلسـالمي محققـًة. وقـد جـاء الكتـاب فـي مجلديـن، يحتـوي أحدهمـا علـى الطباعـة طبـق األصـل، واآلخـر 

عبـارة عـن كتـاب تعريفـي َتضّمـن مقـاالت دراسـية وفهرسـا. إن هـذا النشـر لــ صحيح البخاري يشـكل المرحلة األولى 



للمشـروع المسـتهدف. أمـا هـدف المرحلـة الثانيـة للمشـروع فهـي نشـر كتـاب صحيح البخاري بروايـة أبـي ذر محققـا 

مـن ِقبـل مركـز البحـوث اإلسـامية باالعتمـاد علـى النسـخ األخـرى المذكـورة أعـاه.

وأتوجـه بجزيـل الشـكر لرئيـس رئاسـة المخطوطـات فـي تركيـا المحتـرم األسـتاذ الدكتـور محيـي الديـن ماجـد، 

ْح أُوز ِبياْوجـي. وإنـي أفتخـر كل االفتخـار باالشـتراك مـع  َفـرُّ ورئيـس دائـرة الترجمـة والنشـر األسـتاذ المشـارك 

الرئيسـين فـي نشـر هـذه النسـخة - التـي سـتكون نقطـة تحـول فـي دراسـات وبحـوث صحيح البخاري - عبـر طباعتهـا 

الترجمـة  الذيـن عملـوا فـي مرحلـة  الباحثيـن والمتخصصيـن المحترميـن  طباعـة طبـق األصـل. كمـا أشـكر جميـع 

والقـراءة األخيـرة واإلعـداد الطباعـي؛ وعلـى رأسـهم نائـب رئيـس مركـز البحـوث اإلسـامية ورئيـس هيئـة التحريـر 

األسـتاذ المشـارك م. سـعاد َمـْرت أوغلـو الـذي أشـرف علـى العمـل بأكملـه، والمتخصـص فـي المخطوطات عرفات 

والدكتـور محمـد مجيـر  المشـروع،  فـي  التحريـر  التركيـة وتولـى وظيفـة  باللغـة  تحليليـا  مقـاال  كتـب  الـذي  آيديـن 

القيمـة، كمـا أشـكر أيضـا عبد العزيـز  النسـخة  العربيـة واكتشـف هـذه  باللغـة  الـذي كتـب مقـااًل تحليليـا  الخطيـب 

أَْنجاقـار الـذي كان سـبب انكشـافها وأطلـع مركزنـا عليهـا.

األستاذ الدكتور راشد ُكوُجك

رئيس إسام
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جـاءت الورقـة التاسـعة مـن الجلـد مشـتملة علـى الفوائـد. ثـم يأتـي بعـده متـن صحيح البخاري كاملـة غيـر ناقصـة 
فـي 260 ورقـة. واسـتخدمت الورقـة الجلديـة )ورق برشـمان( فـي األوراق رقـم 20 و 239. وأمـا باقـي 257 ورقة 
مـن الكتـاب فقـد اسـتخدم فيهـا الـورق المقهـر. وعلـى النسـخة إجـازات السـماع ذوات تواريـخ قديمـة. وعليهـا 
قيـد تملـك مـع ختـم مصنفـك فـي الظهريـة تبيـن تملـك مصنفـك )ت. 875ه/1470م( للنسـخة. كمـا توجـد أختـام 
فـي أماكـن مختلفـة مـن النسـخة ظهـر أنهـا أختـام للسـلطان محمـد الفاتـح. ويوجـد فـي الورقتيـن األولـى واألخيـرة 
ختـم الوقـف الخـاص بمكتبـة مـراد مـال. ويحتـوي الجلـد المهتـرئ - الـذي ال يحتـوي علـى عناصـر مثـل الشمسـة 
دونـت  تعليقـات  األسـود، وهنـاك  بالحبـر  المتـن  كتـب  وقـد  المتأخـرة.  الفتـرة  والسـرتاب - خصائـص  والمقلـب 

بالحبـر األحمـر. والنسـخة خاليـة مـن التذهيـب.



ي إستانبول:
ف أندلسي ظهر �ف ك�ف

ي ذر الهروي لصحيح البخاري نسخة فريدة من رواية أ�ب

بقلم: محمد مج�ي الخطيب*

بسـم اللّٰ الرحمن الرحيم

تمهيد
الحمـُد للّٰ الـذي أوضـَح معالـَم اإلسـام القويـم، وأنـزَل علـى عبـده ورسـوله سـيدنا محمـد صلـى اللّٰ عليـه وسـلم 
ـنَّة علـى صـراط مسـتقيم. والصـاُة والسـام علـى سـيدنا محمـد  القـرآَن الكريـم، وأوحـى إليـه بياَنـه مـن الحكمـة والسُّ
ثيـن والفقهـاء  ذي الُخُلـق العظيـم، وعلـى آلـه السـادِة األشـراف، وأصحاِبـه العـدوِل األثبـات، وأتباِعهـم مـن أئمـة الُمَحّدِ

وسـائر العلمـاِء الثقـات إلـى يـوم الديـن.

ـأ لهـذا الديـن رجـاًل، َعِلمـوا قـوَل الحـق جـل جالـه: ﴿َمن يُِطِع  ُ تعالـى للحـّقِ أعاًمـا، وهيَّ أمـا بعـُد، فقـد نصـَب اللّٰ
ۡرَسۡلَنَٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا﴾ ]سـورة النسـاء، 80/4[، وفهمـوا أن طاعتـه بعـد وفاتـه صلـى اللّٰ 

َ
ٰ َفَمآ أ ۖ َوَمن تََولَّ َ َطاَع ٱللَّ

َ
ٱلرَُّسوَل َفَقۡد أ

عليـه وسـلم إنمـا هـو باتِّبـاع سـنته والعمـل بشـريعته، فحملـوا أمانـَة التبليـغ عـن رسـول اللّٰ صلـى اللّٰ عليـه وسـلم بعـد أن 
وهـا كمـا سـمعوها، ونقلوهـا لمـن يليهـم مـن األمـة، وهـم إلـى مـن يليهـم بأضبـط  ـنن، فأدَّ تحملـوا عنـه األحاديـَث والسُّ
النقـل وأصـّحِ الكتـاب، إلـى أن أتـى التدويـُن علـى جميـع السـنن واألحاديـث، بروايـة التََّبـع عـن األتبـاع عـن التابعين عن 

الصحابـة رضـي اللّٰ عنهـم أجمعيـن.

فِمـن أئمـِة التدويـن َمـن اختـار التصنيـَف علـى األبـواِب ومنهـم مـن اختـار التصنيـف علـى المسـانيد، ومنهـم مـن 
اقتصـر علـى المرفوعـات ومنهـم مـن روى معهـا الموقوفـات والمقطوعـات، ومنهـم مـن قصـد إلـى جمـع مـا وقعـت لـه 
ـُر الرجال  روايتـه، ومنهـم مـن اعتنـى بانتقـاء أحاديـث مـن األبـواب، ومنهـم مـن يـروي عـن جميـع الـرواة ومنهـم من َيَتَخيَّ

ـاُد رأًسـا. فيحَتـجُّ بمـن كان أهـًا ويـردُّ مـن لـم يرفـع بـه النقَّ

ُة شـيخ اإلسـام أميُر المؤمنين في الحديث  ثين: اإلماُم الُحجَّ وكان من أجّلِ أئمة المسـلمين، وأرفع أعام الُمَحّدِ
أبـو عبـد اللّٰ محمـد بـن إسـماعيل بـن إبراهيـم بـن المغيـرة الُبخـاري الُجْعفي مولهم المتوفى سـنة 256ه/870م رحمه 
اللّٰ تعالـى، وقـد سـلك فـي اصطفـاء الرجـال، وانتقـاء األحاديـث، وجـودة تصنيفهـا علـى األبـواب طريقـًة لـم يُسـبق إليها، 
مـن  عنـده  صـحَّ  مـا  وسلم  عليه  صلى اللّٰه  رسوِل اللّٰه  حديِث  من  المخَتَصِر  الُمْسنَِد  ِحيِح  الصَّ الجامِع  كتابـه  فـي  فأفـرد 

ل رجالـه. األحاديـث الُمسـندات عـن رسـول اللّٰ صلـى اللّٰ عليـه وسـلم دون مـا ل يصـح إسـناده ول يُعـدَّ

الدكتور محمد مجير الخطيب الحسني الدمشقي، شيخ دار الحديث النورية بدمشق.  *
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مـن ذلـك أو غيـره؛ ممـا صـحَّ لديهـم أنـه مـن رواياتـي ممـا تضمنـه برنامجـي، أو لـم يتضمنـه، وبـاللّٰ تعالـى 

التوفيـق، ال رب غيـره. 

وكتب الفقير إلى اللّٰ سبحانه: محمد بن يوسف بن سعادة. 

فـي شـهر شـعبان المكـرم عـام خمسـة وخمسـين وخمـس 

مايـة. والحمـد للّٰ حـق حمده، وصلواته على سـيدنا محمد 

نبيه ورسوله وعبـ]ــده[.

تاريـخ السـماع علـى ابـن سـعادة كان بعـد خمـس سـنين مـن تاريـخ نسـخ الجامع الصحيح. وقـد أجـاز ابـن سـعادة 
لثالثـة، أحدهمـا لـم أظفـر بترجمـة لـه، واآلخـران ابـن وأبـوه، وقـد ذكـر ابـن سـعادة عـن األب أشـياء قديمـة، ممـا جعلني 
أميـل غيـر جـازم إلـى أن الناسـخ هـو ذلـك األب: أبـو عبـد اللّٰ محمـد بـن عبد السـالم المـرادي، الـذي ذكـر فـي ترجمتـه 
أنـه كان حسـن الخـط جيـد الضبـط كتـب الكثيـر، رحمـه اللّٰ تعالـى، ويظهـر فـي النسـخة الضبـط والُحسـن، وواضـح أنهـا 

اقيـن، واللّٰ تعالـى أعلـم. ليسـت مـن نُسـخ الورَّ

5. 1. 2. نص السـماع الثاين
سـمع علـيَّ جميـع الجامع الصحيح، لإلمـام أبـي عبـد اللّٰ محمـد بـن إسـماعيل البخـاري رضـي اللّٰ عنـه، 
ـفر، وبعضـه قـراءة الفقيـه، النبيـه الزكـي، الفاضـل الحسـيب، المجتهـد الذكـي  الـذي احتـوى عليـه هـذا الّسِ
أبـو الحسـن علـي بـن أبـي إسـحاق بـن عبد العزيـز الحجـري، عـرف بابـن الشـرقي، أسـنى اللّٰ تعالـى مآربـه، 

وبلغـه فـي الداريـن أملـه بمنـه وَطولـه. 

ثتـه بـه عـن الفقيـه القاضـي أبـي عبـد اللّٰ ابـن أبي القاسـم بن َعميرة الَمـري111 قراءة مني عليه.  حدَّ

ثنـي به عن مشـيخة ِجلَّة:  حدَّ

قـراءة: علـى الفقيـه المفسـر أبـي الحسـن بـن زغيبـة الجذامـي،112 والفقيـه الحافـظ أبـي بكـر ابن أسـود، وابن 
عتَّـاب، وغيرهم. 

اء  وسـماًعا: علـى الفقيـه الزاهـد أقضـى القضـاة، أبـي عبـد اللّٰ محمـد بـن أبـي يحيـى زكريـا، ُعـرف بابـن الفـرَّ
قاضـي المريـة فـي شـهر رمضـان المعظـم سـنة اثنتـي عشـرة بعـد الخمسـمائة، وجماعـة كرهـت ذكرهـم للتطويـل.

ابـن  القاسـم  أبـو113  إبراهيـم األنصـاري، والفقيـه الحافـظ  ابـن  أبـي عبـد اللّٰ  وسـمعت أكثـره علـى الحافـظ 
ُحبيـش، والحافـظ الُمسـّنِ أبـي محمـد عبـد اللّٰ بـن عبيـد اللّٰ الحجـري - سـمعت جميعـه عليه مرتين إال يسـيًرا 
مـن أحدهمـا -، والفقيـه القاضـي أبـي عبد الملـك بـن عبد العزيـز، واألسـتاذ أبي الحسـن َنَجبـة، واللغوي أبي 
عبد اللّٰ بن َحميد، والمقرئ أبي الوليد الجذامي، والفقيه الحافظ أبي القاسم الخـثعمي ُعرف بالسهيلي،114 
. والحافـظ المســنـ] د[ أبـي بكـر بـن الجـّد، وجماعـة غيرهـم، وأسـانيدهم مشـهورة فـي فهارسـهم، والحمـد للّٰ

. مترجـم في الذيل  محمـد بـن أبـي القاسـم خلـف بـن محمـد بـن عميـرة، مـن المريـة، سـكن مراكـش، وتوفـي بهـا سـنة 576ه/1180م رحمه اللّٰ  111

والتكملة للمراكشـي، 207/4.
ضبب عليها   112

كذا، وصوابها: أبي.  113

صاحب الروض األنف، اإلمام المشهور أبو القاسم السهيلي المتوفى سنة 581ه/1185م رحمه اللّٰ تعالى.  114
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ملحـق: م خطـط يوضـح أسـانيد النسـخ والرواايت

اإلمام محمد بن إسامعيل البخاري

محمد بن يوسف الفربري

 أبو الهيثم 

محمد بن ميك الُكْشِميَهني

 أبو محمد 

ويي عبد هللا بن أحمد الَحمُّ

 أبو عبد هللا 

محمد بن يوسف بن سعادة

 أبو إسحاق 

إبراهيم بن أحمد املستميل

 أبو الوليد 

سليامن بن خلف الباجي

 نسخة انتسخت 
من أصل الباجي

 نسخة أيب الوليد 

ابن الدباغ

 أبو عمران 

موىس بن سعادة

 أبو عيل 

حسني بن محمد الصديف

 أبو عبد هللا 

محمد بن عيل الوراق

 أبو العباس 

أحمد بن عمر ابن الداليئ

أبو ذر عبد بن أحمد الهروي

الرواية

النَُّسخ

 هذه النسخة التي أجيز بها أبو عبد هللا 

محمد بن عبد السالم املرادي، املنتسخُة سنة 550ه/1155م

 ومن طريقه 

أسانيد املشارقة

 أبو مكتوم 

عيىس بن أيب ذر



ي   نسخة قديمة لصحيح البخاري بالخط المغر�ب
ي تركيا

ي ذر الهروي �ف برواية أ�ب

بقلم: عرفات آيدين*

ي �ب جم: عبد اللّٰ دم�ي الم�ت

بسـم اللّٰ الرحمن الرحيم

تمهيد
إّن تقييـد علـم مـا بكتابـة فـي التأليـف اإلسـامي متزامنـة مـع بدايـة اإلسـام ونـزول القـرآن الكريـم. وبالنظـر إلـى 
اإلمكانيـات التـي كانـت بيـن يـدي العهـود األولـى فـإن كتابـة العلـم لـم تعتبـر كافيـة للمحافظـة عليـه وروايتـه مطابقـا 
ألصلـه؛ بـل وضعـت قواعـد محـددة لحفـظ المتـون المكتوبـة ونقلهـا إلـى األجيـال القادمـة. إن المبـادئ التـي دونـت 
تحـت عنـوان السـماع والقـراءة والعـرض والمناولـة والمكاتبـة واإلجـازة ونحوهـا قـد روعيـت بشـكل كبيـر. فكمـا أن 
الحديـث كان ينقـل باإلسـناد عـن شـيخ بطريـق مـن طـرق الروايـة الصحيحـة فـإن المنهج ذاته كان متبعـا في رواية المتون 
المكتوبـة، وقـد َعِنـي أيًضـا بحفـظ المؤلفـات وروايتهـا موافقـة ألصولهـا بطريـق مـن أَِذن لهـم المؤلـف بقـراءة وتدريـس.

إن طبيعـة روايـة الحديـث التـي كانـت تعتمـد علـى العنصـر الشـفاهي أو الشـخصي )الشـيخ( فـي العصـور األولـى 
أثّـرت فـي الطـرق التـي اسـُتحدثت لحفـظ وروايـة التـراث الكتابـي فـي علـم الحديـث والعلـوم اإلسـامية األخـرى. 
ونتيجـة لذلـك دخلـت ظاهـرة “راوي النسـخة” الـذي يـروي النسـخة، فضـا عـن ظاهـرة “المؤلف/المصنـف”. وبهـذا 
أصبحـت المتـون المكتوبـة فـي عهـدة األشـخاص الذيـن اختارهـم الشـيخ إذا صح التعبيـر. وهكذا تطور عرف اإلجازة، 
وُحّق لألشـخاص الذين اختارهم الشـيخ أن َيقرؤوا أو يُقرئوا ذلك العلم أو المتن. ومع مرور الزمن تشـكلت أسـانيد 
للعلـوم والكتـب بفضـل اإلجـازة التـي حلـت محـل مؤسسـة اإلسـناد فـي عصـر الروايـة. وفـي هـذا الوقـت ظهـرت عبـارة 
»األسـانيد أنسـاب الكتـب، ومـن ال سـند لـه فهـو لقيـط«1 بهـدف إظهـار الـدور الـذي لعبتـه هـذه األسـانيد فـي المحافظـة 

علـى العلـوم والتـراث المكتـوب وروايتهـا موافقـة ألصولهـا.

إن الهـدف مـن هـذا البحـث هـو إظهـار المسـيرة التاريخيـة التـي خضـع لهـا كتـاب الحديـث الجامع الصحيح الـذي 
اشـتهر باسـم صحيح البخاري بشـكل عـام. وموضـوع البحـث األساسـي هـو التعريـف بنسـخة قديمـة لروايـة أبـي ذر 
الهـروي لــ صحيح البخاري مكتوبـة بخـط مغربـي موجـودة فـي تركيـا، وبيـان الخصائـص التـي تحملهـا هـذه النسـخة.

خبير بالمخطوطات في رئاسة مؤسسة المخطوطات في تركيا.  *
ُيذَكـر الشـطر األول مـن جملـة »األسـانيد أنسـاب الكتـب ومـن ال سـند لـه فهـو لقيـط«: فـي معظـم اإلجـازات واألثبـات. وذكرتمـام الجملـة فـي   1

ثبـت أحمـد بـن سـليمان األروادي )ت. 1275ه/1858م( المسـمى بــ العقد الفريد في علو األسانيد. انظـر: المكتبـة السـليمانية، قسـم وهبـي 
أفنـدي البغـدادي، رقـم 731، ورقـة 2أ.
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قـد  كانـت  بنسـخة  قوبلـت  النسـخة  أن  المخطـوط  أول  فـي  البرشـمان  المكتـوب علـى ورق  التعليـق  مـن  ويفهـم 
قوبلـت بنسـخة األصـل ألبـي ذر وذلـك بعـد مـدة تناهـز المئـة سـنة.12

لهـذه النسـخة قيمـة كبيـرة؛ وذلـك بسـبب نْسـخها مـن نسـختين معتبرتيـن، ومقابلِتهـا بعـد الفـراغ مـن النسـخ بنسـخة 
الصدفـي وبنسـخة تلميـذي الصدفـي: ابـِن عـّم ابـن سـعادة، وابـن ِالدبـاغ، فضـا عـن مقابلتهـا بنسـخة قوبلـت بأصـل 
نسـخة أبـي ذر بعـد تاريـخ النسـخ بمئـة سـنة تقريبـا. ومـن الممكـن أن يقـال إن هـذه النسـخة هـي النسـخة األعلـى قيمـة 

بيـن نسـخ أبـي ذر التـي وصلـت إلـى يومنـا هـذا.

فــي هــذه الدراســة التــي ســيتمُّ فيهــا تقديــم تقييــم للنســخة القديمــة المســجلة فــي مكتبــة مــراد مــا )رقــم: 577(، 
كمــا ســيذكر فيهــا أيضــا التعريــف بأبــي ذر ونســخته، وستســرد معلومــات عــن الباجــي والصدفــي وتاميــذه ونســخهم، 
وســتوصف النســخة التــي طبعــت طباعــة طبــق األصــل توصيفــا تامــا. وســيتم تقديــم أمثلــة عــن النقــاط التــي اختلفــت 
بهــا النســخة عــن نســخ البخاري األخــرى، وســينبه علــى النقــاط التــي تميــزت بهــا هــذه النســخة. مــن الممكــن إجــراء 
ــت طباعتهــا طباعــة طبــق األصــل، وبيــن النســخة  مقايســة بيــن هــذه النســخة نســخة مكتبــة مــراد مــا القديمــة، والتــي تمَّ
القديمــة الموجــودة فــي المغــرب التــي قيــل عنهــا أنهــا ناقصــة، وذلــك بهــدف تبييــن مكانــة هــذه النســخة وأهميتهــا 

عبــر التشــجير التالــي: 

البخاري البخاري

الفربري الفربري

الكشميهني املستميلالكشميهني املستميل

أبو ذر أبو ذر

أبو الوليد الباجي أبو الوليد الباجي

الصديف النسخة الفرعية التي نسخت من أصل الباجي الصديف

نسخة أيب عمران ابن سعادة املؤرخة 492ه/1098م 

باملغرب )الجزء األول والثالث ناقصان(

 نسخة مكتبة مراد مال املؤرخة 550ه/1155م 

بإستانبول )كاملة(

الحموي الحموي

.
ّ

ي عملران ابلن سلعادة ومكتبلة ملراد ملا ي أ�ب ن نسلخ�ت المقارنلة بل�ي

وقـد قوبلـت نسـخة مكتبـة مـراد مـا بالنسـختين المعتمدتيـن بعـد تمـام نسـخها، إضافـة إلـى مقابلتهـا بنسـخ ابـن 
الدبـاغ وأبـي عبـد اللّٰ ابـن سـعادة تلميـَذْي الصدفـي. وهنـاك معلومـة كتبـت علـى ورقـة البرشـمان تشـير إلـى أن النسـخة 

قـد تمـت مقابلتهـا بعـد مئـة سـنة تقريبـا مـن تاريـخ نسـخها بنسـخة قوبلـت بالنسـخة األصـل ألبـي ذر.

نشـكر الدكتـور مجيـر الخطيـب الـذي حـّل إشـكال قيـود النسـخة، باإلضافـة إلـى حّلـه اإلشـكال الموجـود فـي هـذا القيـد الـذي محـي مـع مـرور   12

الزمـن وصعبـت قراءتـه.



المقدمة74

2. 6. قيـد ت ملـك مصنفـك واألختـام ال موجـودة علـى النسـخة

ِوفقـا للبيانـات التـي وقفنـا عليهـا فـإن الـذي وقـف هـذه النسـخة فـي مـدارس الصحـن الثمـان التـي شـيدها السـلطان 
محمـد الفاتـح: هـو الشـيُخ علـي بـن مجـد الديـن الشـهير بمصنفـك )ت. 875ه/1470م( الـذي قـدم مـن إيـران إلـى 

ـب بـه خيـر الترحيـب. األناضـول ثـم انتقـل إسـتانبول بدعـوة مـن الصـدر األعظـم محمـود باشـا ورّحِ

ذكــرت هــذه النســخة الموجــودة اليــوم بمكتبــة مــراد مــا فــي فهــرس مكتبــة مــدارس الصحــن الثمــان، الــذي 
أعــده أميــن المكتبــة بعــد مــدة وجيــزة مــن وقفهــا، وهــي مكتبــة ضمــت الكتــَب التــي وقفهــا مصفنــك، وقــد ذكــر أميــُن 
ــى أن نســخة صحيح  ــا هــذا عل ــة الخــط، وعــدد أوراقهــا 269. 60 يدلن ــي الفهــرس بأنهــا مغربي ــة هــذه النســخة ف المكتب
فــي بدايتهــا ثمــان ورقــات مــن كتــاب التحقيق. ويوجــد  البالغــة 260 ورقــة حيــن وقفــت كانــت تحــوي  البخاري 
علــى ظهريــة النســخة التــي بدايتهــا كتــاب التحقيق قيــد تملــك مصنفــك وختمــه. وبعــد مراجعــة الكتــب التــي وقفهــا 
 مصنفــك لــم نجــد بينهــا كتــاب التحقيق، بــل وجدنــا نســخة البخــاري، مــا يــدل علــى أن النســخة وقفــت بدايــًة علــى 

هذه الشاكلة.

ي 
ي عهـد بايزيـد الثـا�ن

ي فهـرس المكتبـة �ن
 الصـورة رقـم 24: معلومـات عـن النسـخة �ن

، د. 0559، الصفحـة 45( ي )أرشـيف متحـف طـوب قـا�ب

لمـن  المرحـوم مصنفـك  المولـى  الكتـاب وقـف  أن  الظهريـة  الكتـاب وقبـل  بعـد غـاف  الغاشـية  فـي ورقـة  ذكـر 
هـو أهلـه بشـرط أال يحبـس فـي الخزانـة. كمـا ذكـر فـي قسـم النسـخة الـذي يتضمـن صحيح البخاري بيـن 94ب-95أ 

)وقـــــــــــــف(. أسـفلها كلمـة  إلـى  الصحيفـة  مـن رأس  الجانبيـن عموديًّـا  مـن  و258ب-259أ 

ي ورقـة الوقايـة
الصـورة رقـم 25: القيـد الـذي كتـب فيـه أن الكتـاب وقـف مصنفـك �ن

ِوفًقـا للبيانـات المذكـورة فنسـخة مـراد مـا - التـي تتبعنـا أثَرهـا فـي مصـر فـي أواخـر القـرن الثامن / الرابـع عشـر 
الميادي تبين أنها وجدت قرَب منتصف القرن التاسـع / الخامس عشـر الميادي ضمن ممتلكات الشـيخ الخراسـاني 

مصنفـك - وقفهـا مصفنـك فـي مكتبـات إسـتنابول.

ذكـر فـي دفتـر المكتبـة: أن النسـخة مكّونـة مـن 269 ورقـة، وأن فـي أولـه رسـالة تتعلـق بعلـم الحديـث. وهـذا سـهو مـن المفهـرس بـل األوراق   60

الثمانيـة فـي بدايـة النسـخة مـن كتـاب التحقيق فـي علـم أصـول الفقـه. )وأشـكر األخ الكريـم الدكتـور مصطفـى جليـل آلتـون طـاش الـذي دلنـي 
علـى هـذا الدفتـر.(



75 نسخة قديمة لصحيح البخاري بالخط المغربي برواية أبي ذر الهروي في تركيا 

فـي قيـد التملـك علـى الظهريـة لكتـاب التحقيق كتبـت عبـارة هـذا نصهـا: »ِمـن كتـب الشـيخ علـي بـن مجـد الديـن 
الشـاهرودي البسـطامي«. بعـد هـذه العبـارة ذكـر التاريـخ »شـهر ربيـع اآلخـر لسـنة 847«، كمـا ذكـر أن هـذا القيـد كتـب 
فـي شـاهرود بسـطام. وال يُعـرف أثنـاَء وجـود كتـاب التحقيق فـي بسـطام - بلـدة صغيـرة تابعـة لمدينة شـاهرود، إيران في 
يومنـا - أكان كتـاب صحيح البخاري ملحًقـا بـه أم ال؟ غيـر أنـه يرجـح احتمـاَل وجـود صحيح البخاري ملحًقـا بكتـاب 

التحقيق وجـوُد عـدد األوراق بجـوار قيـد التملـك بخـط مشـابه لـه، وال يعـرف أكتـب مـع قيـد التملـك أم ال؟

الصـورة رقـم 26: قيـد التملـك والختـم الخـاص بمصنفـك.

الشـخص المسـمى فـي القيـد بالشـيخ علـي بـن مجـد الديـن الشـاهرودي البسـطامي هـو مصنفـك أحـد أشـهر علمـاء 
العصـر العثمانـي. عـرف بلقـب مصنفـك )الكاتـب الصغيـر( لبدايتـه فـي التأليـف فـي سـن مبكرة. بعد سـنة مـن تاريخ هذا 
القيـد انتقـل مصنفـك إلـى األناضـول، وقـد ترجـم لـه طاشـكوبري زاده ترجمـة مسـتقلة فـي كتابـه الشقائق النعمانية في 
علماء الدولة العثمانية - الـذي بحـث فيـه حيـاة العلمـاء العثمانييـن - وأورد هـذه المعلومـات: ولـد مصنفـك في شـاهرود 
سـنة 803ه، وهـو مـن أحفـاد فخـر الديـن الـرازي. سـافر مـع أخيـه األكبـر وهـو فـي التاسـعة مـن عمـره إلـى هـرات سـنة 
َل كتـاب لـه هنـاك سـنة 813ه. بعـد فتـرة مليئـة بالتأليـف سـافر مصنفـك إلـى األناضـول  812ه لطلـب العلـم، وألَّـف أوَّ
سـنة 848ه، واشـتغل بالتدريـس فـي قونيـة، وذهـب إلـى إسـتانبول إثـَر دعـوٍة من محمود باشـا الصدر األعظم للسـلطان 
محمـد الفاتـح. حـاز احتـرام السـلطان وأمـر لـه براتـب بمقـدار ثمانيـن أقجه. توفي في إسـتانبول سـنة 875ه/1470م.61

شـخصيتها  المدينـة  وحـازت  القسـطنطينية،  فتـح  بعـد  إسـتانبول  فـي  المكثفـة  واإلعمـار  اإلنشـاء  عمليـات  بـدأت 
اإلسـامية ببنـاء الجوامـع والمـدارس والعمـارات. ثـم أنشـأت كليـة جامـع الفاتـح بمدارسـها الثمانيـة فـي تلـك الفتـرة. 
سـميت هـذه المـدارس بـ“صحـن ثمـان”، وكانـت مركـزا ألعلـى مسـتوى مـن مسـتويات التدريـس فـي تلـك الفتـرة، وقـد 
ـت الحاجة إلى مكتبة بعد إنشـاء هذه المدارس. فأنشـأت مكتبة ضمت الكتب التي أوقفها السـلطان محمد الفاتح  مسَّ
 والكتـب التـي جلبـت مـن القصـر. وازدهـرت المكتبـة بالكتـب التـي وقفهـا علمـاء تلـك الفتـرة علـى هـذه المكتبـة.62 

الشقائق النعمانية لطاشكوبري زاده، 164-163/1.  61

Erünsal, Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri, s. 109.  62



ي الفهرسة
منهجنا �ف

أِعـّد َفهـَرس الكتـاب بذكـر أرقـام األبـواب وهـي الطريقـة األكثـر انتشـارا فـي اإلحـاالت إلـى صحيـح البخـاري فـي 
زماننـا. وقـد ذكـر عنـوان البـاب بالكامـل، وُوضعـت األرقـام أمـام عناويـن األبـواب بـدًء مـن رقـم 1 فصاعـدا فـي كل 
كتـاب علـى ِحـدة، وأضيـف مقابـل هـذه األرقـام رقـُم ورقـة المخطـوط - وقـد رمـز لوجـه الورقة بالرمـز “أ” وإلى ظهرها 

بالرمـز “ب”.

نجـد فـي نسـخة مكتبـة مـراد ُمـال أبوابـا مكـررة ومدمجـة بعضهـا ببعـض، كمـا نـرى تقديمـا وتأخيـرا فـي ترتيـب 
أبوابهـا. وبنـاء علـى هـذا فإنـه مـن الطبيعـي وجـود تقديـم وتأخيـر بسـيط بحسـب طريقـة اإلحالـة إلـى األحاديـث بالنظـر 

إلـى أرقـام األبـواب فـي النسـخة.

ادة، أو  لـم يذكـر ناسـخ النسـخة أول كلمـة فـي الورقـة التاليـة فـي نهايـة الورقـة الحاليـة أسـفلها )التعقيبـة، أو الـردَّ
المشـير( بالرغـم مـن أنهـا أهـم خاصّيـة تُمّيـز المخطوطـات اإلسـالمية عـن غيرهـا. قبـل البـدء بَفْهرسـة األبـواب تأّكدنـا 
مـن صّحـة ترتيـِب األوراق وعـدِم وجـود أوراق ناقصـة فـي النسـخة مـن خـالل مراجعة النسـخة ورقًة ورقـًة. بعد البحث 
وجدنـا النسـخة كاملـة ال نقـص فيهـا؛ إال أّن الورقـة التـي يُفتـرض أن تكـون تحـت رقـم 104 أتـْت قبـل ثـالث عشـرة 
ورقـة مـن مكانهـا األصلـّي مثبتـا عليهـا سـهوا رقـم 91. وُصّحـح هـذا الخطـأ أثنـاء مونتـاج المصـّورات بعـد االنتهـاء مـن 

تصويـر النسـخة، وُوضعـت الورقـة رقـم 91 مـن النسـخة فـي مكانهـا الصحيـح )أمـام الورقـة رقـم 104(.

ويجـب أن نشـير إلـى وقـوع أخطـاء فـي أرقـام األوراق مـن بدايـة النسـخة؛ بسـبب نسـيان ترقيـم األوراق بـدء مـن 
الورقـة رقـم 15. ولتفـادي هـذا اإلشـكال أضفنـا أرقـام األوراق بخـط الحاسـوب / الكمبيوتر فـي يميـن ويسـار أوراق 
النسـخة المطبوعـة طباعـة طبـق األصـل أسـفلها، كمـا أُشـير إلـى وجـه الورقـة وظهرهـا عبـر الرمزيـن “أ” و“ب” )مثـل: 

174أ، 174ب(، وقـد أشـرنا إلـى جميـع اإلحـاالت فـي الفهـرس المفصـل لألبـواب وفقـا لهـذه األرقـام.

وهنـاك أمـر أخـر تمـت العنايـة بهـا أثنـاء َفهرسـة األبـواب وهـو طريقـة كتابـة ألفـاظ اآليـات الكريمـة فـي األبـواب. 
التزمنـا الرسـم العثمانـّي فـي كتابـة اآليـات، ولـم نُشـر فـي الفهـرس إلـى طـرق الكتابـة المختلفـة الناشـئة عـن اختـالف 

القـراءات؛ ألنهـا موجـودة فـي النسـخة.




