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امللخص:
يتحــدث البحــث عــن نسـ ٍ
ـخة خطيّـ ٍـة مــن صحيــح اإلمــام البخــاري ،هــذه النســخة نســخت يف مدينــة
تربيــز -إحــدى مــدن إيـران حاليًّــا -نســخها الشــيخ الوســطاين يف شــهر شـوال ســنة ( 833هــ) ،مــن نسـ ٍ
ـخة
َْ
مأخــوذة عــن نسـ ٍ
الصغَــاينّ (ت  650هــ) ،واســتقرت
ـخة حمـّـرَرٍة بقلــم الشــيخ :رضـ ّـي الديــن احلســن بــن حممــد َّ
آخــر القــرن التاســع اهلجــري يف بيــت املقــدس بواســطة الشــيخ املارديــي -ســاكن بيــت املقــدس -وقرأهــا علــى
اثنــن مــن أســاتذته يف بيــت املقــدس ،مث قرأهــا يف جمالــس عديــدة يف آخــر عشــرة أايم مــن رمضــان علــى مــدار
عامــا علــى التـوايل.
ً 14
Abstract:
The search talks about a written copy of the Sahih of Imam al-Bukhari, this copy was
copied in the city of Tabriz - one of the cities of (Iran) now - copied by Sheikh Al-Wasatani in the month of (Shawwal) in the year (833 AH), from a copy taken from a copy
edited by Sheikh: Radhi Al-Din Al-Hasan bin Muhammad Al-Saghani (d.650 AH), and
settled at the end of the (ninth) century AH in (Jerusalem) by Sheikh Al-Mardini - a
resident of Jerusalem-, and he read it to two of his teachers in Jerusalem, then he read it
in several councils in the last ten days From Ramadan for 14 years in a row.

* أستاذ احلديث املساعد ،قسم الدراسات اإلسالمية جامعة األقصى -غزة ،اتريخ استالم البحث 2020/8/29م،
واتريخ قبوله للنشر 2020/9/25م.
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ُ ِ
هلل تـع َال ،وص َل ًة وســاما علَى ســيِ َ ٍ ِ ِ
ص َحابَةً َو ًآل»،
َ ً َ َّ
«احلمد ََ
دن ُمَ َّمد وأَتـْبَاعه َ
َ
ّأمــا بـَْعد:
يـَُع ـ ّد كتــاب «اجلامــع الصحيــح املســنَد املختصــر مــن أمــور رســول هللا 
وســننه وأايمــه» املشــهور بــن النــاس ب ـ «صحيــح البخــاري» مــن الكتــب احلديثيــة
يتعجــب املــرء مــن ال َقبُــول الــذي
املباركــة ،ومصــادر الســنة املشـ ّـرفة ،الــي مل يــزل ّ
ِ
األمــة ابل َقبــول ،وأقبــل
َو َ
معــا يف األرض ،حــى تل ّقْتــه ّ
ض َعــه هللا للمؤلّــف واملؤلَّــف ً
إمساعــا وإقْـراءً ،فــا تــكاد جتــد
مساعــا وقـراء ًة ،روايـةً ودرايـةًً ،
الســلف واخللــف؛ ً
عليــه ّ
وح ِفلــت بــه
مسـ ً
ـجدا عامـًـرا ،أو مدرسـةً علميّـةً ،أو زاويـةً تعبّديـةً قدميـًـا وحديثًــا إال َ
وأقبلــت عليــه؛ إمــا متلّـ ًكا لنسـ ٍ
ـخة منــه أو أكثــر ،أو قـراء ًة لــه يف جنباهتــا املعمــورة،
ـاع لــه حيضــره املئــات بــل األلــوف مــن أهــل العلــم وطُّلبــه.
أو َع ْقــد جمالــس مسـ ٍ
ومــن األماكــن املباركــة الــي َشـ ِه َدت عنايــة أهلهــا بِـ «صحيــح اإلمــام البخــاري»
مدينــة بيــت املقــدس الشـريف ،وخباصــة مســجدها األقصــى املبــارك ومــا جــاوره مــن
املــدارس والرابطــات ،وكتــب الرتاجــم والتواريــخ حافلــة بنمــاذج مشـّـرفة هلــذه العنايــة،
وطـُـرر املخطوطــات ِ
وطبَــاق الســماعات مليئــة ابألمثلــة الرتاثيــة الــي تثبــت عنايــة
َ
املقادســة املب ّكــر بصحيــح البخــاري روايــة ودرايــة.
ط للضــوء علــى صفحـ ٍـة مشـ ٍ
ـرقة مــن عنايــة املقادســة أو
ويف هــذا البحــث تســلي ٌ
ن ـزالء هــذا الثـّْغــر املبــارك بـِ (الصحيــح) ،ومساعهــم وقراءهتــم لــه ســنوات متتاليــة،
ِ
املوحديــن تربيــز -إحــدى
يذكــر فيــه الباحــث رحلــة خمطــوط نفيــس نُســخ يف مدينــة ّ
الو ْسـطَ ِانّ أواخــر شـوال ســنة (833
مــدن إيـران حاليًّــا -علــى يــد اإلمــام العالمــة َ
ـخة منقولـ ٍـة عــن نسـ ٍ
هــ) ،مــن نسـ ٍ
ـخة حمـ ّـرَرٍة خبــط اإلمــام العالمــة :رضـ ّـي الديــن
الصغَــاينّ (ت  650هــ) ،والــي قـ ّدر هلــا االســتقرار أواخــر القــرن
احلســن بــن حممــد َّ
التاســع اهلجــري يف بيــت املقــدس علــى يــد الشــيخ املارديــي -نزيــل بيــت املقــدس-
ـيخيه يف بيــت املقــدس ،مث قراءهتــا يف جمالــس عــدة يف
والــذي قــام بقراءهتــا علــى شـ ْ
عامــا تواليًــا.
العشــر األواخــر مــن رمضــان علــى مــدار أربعــة عشــر ً
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أمهية البحث وبواعث اختياره:
ِّ .1
يؤرخ صفحةً اترخييّةً ُم ْش ِرقةً من احلياة العلمية يف بيت املقدس وأكنافه.
 .2يُظْ ِهر عناية أهل فلسطني بصحيح البخاري ،ومتلّك نسخه اخلطية النفيسة.
 .3يس ـلّط الضــوء علــى جمالــس الق ـراءة والســماع للحديــث النبــوي يف املســجد
األقصــى وجنباتــه املباركــة.
أهداف البحث:
 .1تســليط الضــوء علــى عنايــة املقادســة بصحيــح اإلمــام البخــاري ،واختيــار
النســخ اخلطيــة النفيســة جملالــس الســماع والق ـراءة.
 .2أتريــخ مرحلــة مهمــة مــن ق ـراءة صحيــح اإلمــام البخــاري يف بيــت املقــدس،
ِ
املدرســن يف مدارســه
وأكنافــه ومساعــه علــى أهــل العلــم النازلــن يف ُربُطــه وزواايه ،و ّ
ومســاجده.
 .3إب ـراز حــرص أهــل العلــم يف بيــت املقــدس علــى متلّــك النســخ اخلطيــة لـِ
(الصحيــح) ،وقراءهتــا ســنو ٍ
ات متتاليــة يف مطلــع القــرن العاشــر اهلجــري.
الدراسات السابقة:
مل يقــف الباحــث -بعــد تتبـ ٍع واســتقر ٍاء -علــى أحـ ٍـد أفــرد هــذه النســخة ببحـ ٍ
ـث
ّ
ودراسـ ٍـة ،وحســب هــذه الدراســة أن تكــون أول مــن تس ـلّط الضــوء علــى هــذه
النســخة ودراســتها وإبـراز عنايــة املقادســة هبــا.
خطة البحث:
وزَّع الباحث خطته على مبحثني وخامتة على النحو اآليت:
املبحث األول :التعريف بناسخ املخطوط ،وقيمة نسخته اخلطية.
املبحث الثاين :التعريف ابملارديين وجهوده يف قراءة النسخة يف بيت املقدس.
اخلامتة :وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
ولنشرع يف حبثنا ،سائلني هللا التوفيق واإلعانة ،وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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املبحث األول :التعريف بناسخ املخطوط وقيمة نسخته اخلطية.
الو ْسطَ ِان.
املطلب األول :التعريف بناسخ املخطوط َ
أول :امسه ونسبه.
ً
العلمــة) –كمــا نـََعتَــهُ بذلــك البِقاعــي((( ،واقتصــر
مل يـََقــع يف َخلَـ ِـد (اإلمــام ّ
ـخاوي علــى الثــاين((( -الشــيخ :بــدر الديــن حســن بــن عـّـز الديــن يوســف بــن
َّ
السـ َ
ِ
(((
ان((( ،مث ال ّدم ْشــقي((( ،املشــهور بـِ
الو ْس ـطَ ِ
عــاء الديــن علــي اخل َلطـ ّـي األصــلَ ،
(قاضــي اجلزيــرة)((( وجــدُّه بـِ (أخــي عبــد هللا)(((؛ أن تكــون نســخته النفيســة الــي
ِ
ِ
َّ
املوح ِديــن((( (تِِ ْبيــز) –إحــدى مــدن
وحبـََّرتـَْهــا أ ََنملُــهُ ،يف مدينــة ّ
دبَتـَْهــا يـََراعُــهَُ ،
أذربيجــان املشــهورة((( -أواخــر شـوال ســنة ( 833هــ)( ((1مــن نسـ ٍ
ـخة منقولـ ٍـة عــن
نسـ ٍ
الصغَــاينّ أن
ـخة حمـ ّـرَرٍة خب ـ ّ
ط اإلمــام العالمــة :رضـ ّـي الديــن احلســن بــن حممــد َّ
ُّسـ ِـخ العريقــة
ـتقر أواخــر القــرن التاســع اهلجــري يف بيــت املقــدس ،وتُ ْ
تسـ ّ
صبــح مــن الن َ
((( انظــر :عن ـوان الزمــان برتاجــم الشــيوخ واألق ـران للبقاعــي ( ،)174/2رقــم ( ،)207وعنــه:
الســخاوي يف الضــوء الالمــع (.)159/3
((( املصدر السابق.
((( نســبة ملدينــة ِ
ِ
(خــاط) بلـ ٌد ب ـ (أرمينيــة) غــرب آســيا .انظــر :القامــوس احمليــط للفــروزآابدي ص
ـب اللبــاب يف حتريــر األنســاب ص (.)122
( ،)666وعنــه :ابــن َ
الع َجمــي يف ذيــل لـ ّ
ـدر الكمــن بذيــل العقــد الثمــن البــن فهــد
ـ
ل
ا
ـر:
ـ
ظ
ان
اق.
ر
ـ
ع
ال
ـن
ـ
ئ
مدا
ـن
ـ
م
(و ْسـطَان)
ّ
((( نســبة ملدينــة َ
املكــي رقــم ( ،)649والضــوء الالمــع للســخاوي (.)233/11
((( انظر :إحتاف الورى أبخبار أم القرى البن فهد املكي (.)336/4
الدر الكمني بذيل العقد الثمني البن فهد املكي رقم (.)649
((( انظرّ :
ِ
واملقصــود ب ـ (اجلزيــرة) :جزيــرة ابــن عمــر ،بلــدةٌ فــوق (املوصــل) .انظــر :معجــم البلــدان للحمــوي
(.)138/2
الدر الكمني بذيل العقد الثمني البن فهد املكي رقم ( ،)649وعنوان الزمان برتاجم الشيوخ
((( انظرّ :
واألقران للبقاعي ( ،)174/2رقم ( ،)207وعنه السخاوي يف الضوء الالمع (.)233/11
(الو ْس ـطَ ِّ
ان) يف خامتــة النســخة ،ويُفهــم مــن خــال ترمجــة البقاعــي لــه
((( هكــذا نـََعتـََهــا النّاســخ َ
صحيحــا؛ فقــال البقاعــي –وعنــه
إشــاعة بعــض املغرضــن وإذاعتــه عــن هــذه املدينــة مــا ليــس
ً
ذمـ ّـي ،بــل
الو ْسـطَ ِانّ  -أ ّن تربيــز ليــس هبــا ّ
الســخاوي يف ضوئــه (« :-)159/3أخــرين –أيَ :
كل أهلهــا مســلمون ال خيالطهــم غريهــم».
ّ
((( انظر :معجم البلدان للحموي ( ،)13/2وهي اآلن إحدى املدن اإليرانية.
( ((1جــاء يف حاشــية هنايــة اجلــزء األول مــن نســخة صحيــح البخــاري اخلطيــة مــا نصــه« :اتفــق
االبتــداء بكتابــة الصحيــح املســند يف غــرة رمضــان ســنة ( 831هــ)».
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ذو ِ
الشـأْن ،يـَُعـ َّـو ُل عليهــا يف قـراءة احلديــث النبــوي يف جمالــس الســماع يف أروقــة
ات َّ
املســجد األقصــى –حـ ّـرره هللا -وبــن جنباتــه املباركــة –أعــاد هللا جمدهــا -مث قـ ّدر
هللا هلــا االســتقرار اآلن يف مكتبــة (دامــاد إبراهيــم ابشــا) برتكيــا ،وحتمــل أجزاؤهــا
األربعــة األرقــام التاليــة.)269-268-267-266( :
ِِ
أن راقِمهــا «عـ ِـال ِ
الو ْسـطَ ِانّ َّ
فاضـ ٌـل
ٌ
ووشــاها بِيَــدهَ َ َّ :
متتــاز النســخة الــي َرقَشــها َ
اب ِرعٌ((( ،لــه مشــاركةٌ متين ـةٌ يف العلــوم ،يؤّكــده قـ ْـول الســخاوي بعــد ِذ ْكــر اتريــخ
ميــاده يف (وســطان) بعــد ســنة ( 795هــ)« :حفــظ هبــا القــرآن ،واحلــاوي،
والطوالــع ،والكافيــة البــن احلاجــب ،وختليــص املفتــاح ،وأخــذ هبــا الفقــه واحلديــث
والنحــو والصــرف واملعــاين والبيــان عــن الشــيخ أمحــد الكيــاين»(((.
اثنيًا :نشأته العلمية وأهم شيوخه ورحالته.
ال َغرو أن ينشغل الو ْسطَ ِان ابلعلم منذ نعومة أظفاره ،فهو سليل ٍ
أعالم كبا ٍر،
َْ
َ ّ
ت البقاعي والده بـاإلمام املفيد عز الدين((( ،وج ّده ابإلمام عالء الدين(((.
نـََع َ
ِ
النهـ ِـل ِمـ ْـن عُلُــوم بلــده؛ ميـَّ َـم َشـطَْر مدينــة املوحديــن
وبعــد أن فــرغ الوســطاين مـ َـن ْ
ِِ
ويل بــن شــرف الديــن حســن بــن أمحــد احلســيين
ت ْبيــز؛ «فــازم الش ـريفّ :
اإلردبيلــي ،حــى أخــذ عنــه الزهراويــن مــن الكشــاف ،ومجيــع العضــد ،وحاشــية
الشــيخ ســعد الديــن ،وغــر ذلــك مــن املعــاين والبيــان واألصــول ،وق ـرأ عليــه مجيــع
«شــرح املطالــع» للقلــب ال ـرازي».
الو ْسـطَ ِانّ وجود نُ َسـ ٍـخ خطيّ ٍة نفيسـ ٍـة لصحيح البخاري؛
يف هذه املدينة اغتنم َ
ينســخ عليهــا نســخة خاصــة لــه يســتفيد منهــا يف رحلتــه العلميــة إفــادةً واســتفادةً،
اهتمامــا ورعايـةً.
فكانــت هــذه النســخة الــي نـُ ِـول احلديــث عنهــا
ً
((( وصفــه بذلــك :املــؤرخ عبــد الباســط امللطــي يف (نيــل األمــل يف ذيــل الــدول) –جعلــه ذيـاً لتاريــخ
الذهيب من ســنة ( 744هـ) إىل ( 896هـ).)413/5( -
((( الضوء الالمع للسخاوي (.)159/3
((( نقلــه الســخاوي يف الضــوء الالمــع ( ،)160-159/3أمــا الســيوطي يف نظــم العقيــان رقــم
( )69فأثبتــه –دون نســبة إىل البقاعــي -بقولــه« :اإلمــام املقــرئ عـ ّـز الديــن».
((( نقلــه الســخاوي يف الضــوء الالمــع ( ،)160-159/3وانظــر :نظــم العقيــان للســيوطي رقــم
(.)69
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ِِ
ِ
ل هبــا تدريــس
الو ْسـطَ ِانّ يف ت ْبيــز ُمـ ّد ًة؛ َ
وبعــد أن أقــام َ
«ر َحــل إىل (اجلزيــرة)؛ ف ـََـو َ
ِ
ضاءَ َها»(((.
ل قَ َ
(اجملدية) و(الســيفية) ،وانتفع به أهلها ،مث َو َ
وقـّـرر بعدهــا الرحلــة إىل الــداير املصريــة؛ يتغـ ّـى خالهلــا لقــاء شــيخ الــداير وعــامل
األمصــار احلافــظ ابــن حجــر العســقالين رمحــه هللا ،فوصلهــا ســنة ( 843هــ) ،وقـرأ
هبــا -كمــا قــال الســخاوي« -علــى شــيخنا -أي :ابــن حجــر -البخــاري مــن
ـخة كتبهــا مــن نســخة الشــيخ عبــد الرمحــن احلـ ّـايل ،وهــي ُكتِبــت مــن نسـ ٍ
نسـ ٍ
ـخة
َ
ط ِ
الفَربْـ ِري».
قُِرئَــت علــى مؤلّفــه ،وعليهــا خـ ّ
وختَـ َـم الســخاوي ترمجتــه قائـ ًـا« :مث حــج ،ورجــع مــع الركــب الشــامي ،مث رجــع
َ
إىل (اجلزيــرة) ،مث رحــل أبهلــه إىل دمشــق ســنة إحــدى ومخســن -أي :ومثامنائــة،-
فقطنهــا ،وانتفــع بــه أهلهــا ِع ْلمــا ِ
ودينًــا ،مث رجــع إىل القاهــرة ســنة ســبع ومخســن
ً
وتوجــه فيهــا مــع الركــب املصــري ،فحــج ،وختلّــف
أي :ومثامنائــة -قاصـ ًـدا احلــجّ ،(((
و«صلّي عليه ابملســجد احلرام،
إىل أن مات يف ربيع اآلخر ســنة ( 858هـ) »ُ ،
ودفِــن ابملعـ ّـاة»(((.
ُ
ومــن مجلــة فوائــد لقائــه احلافـ َظ ابـ َـن حجــر :اطّالعــه علــى «فتــح البــاري شــرح
للو ْسـطَ ِانّ تلخيــص فوائــد هــذا الشــرح علــى نســخته
صحيــح البخــاري»َ ،مــا َر َ
اق َ
اخلطيــة مــن صحيــح البخــاري.
((( الضوء الالمع للسخاوي (.)159/3
الشـ ْـهر ،-وكــذا ذكــره
((( هكــذا أثبتهــا الســخاوي ،ومثلــه الســيوطي يف نظــم العقيــان –دون ذكــر َّ
املــؤرخ عبــد الباســط امللطــي يف (نيــل األمــل يف ذيــل الــدول) ( )413-412/5يف أحــداث
ـدر الكمــن بذيــل العقــد
ووفيــات ســنة ( 858هــ) ،أمــا ابــن فهــد املكــي فقــد أثبــت وفاتــه يف الـ ّ
الثمــن البــن فهــد املكــي رقــم ( )649خــاف ذلــك ،قــال« :أقــام بـِ (مكــة) إىل أن مــات هبــا
يف يــوم الثــااثء ،رابــع عشــري ذي احلجــة ،ســنة ( 857هــ)».
مث ظهــر يل أن الســخاوي قــد ترجــم لــه يف موضعــن مــن الضــوء الالمــع؛ األول هــو يف (-159/3
 )160رقم ( ،)608والثاين يف ( )160/3رقم ( )610قال« :حسني بن يوسف الدمشقي
ويعــرف بـِ (قاضــي اجلزيــرة) ،مــات بـِ (مكــة) يف ذي احلجــة ســنة ســبع ومخســن ،ودفــن بـِ
(املعــاة) .أرخــه ابــن فهــد» ،وبنحــوه قــال يف (.)178/11
والصواب أهنما واح ٌد؛ بدليل أن بقية ترمجته يف املوضع األول هي عني ما ذكره ابن فهد يف ذيله.
الدر الكمني بذيل العقد الثمني البن فهد املكي رقم (.)649
((( ّ
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وكان ابتــداء حتشــيته نســخةَ (الصحيــح) بعــد عـ ٍـام مــن إقامتــه بدمشــق ،وعلــى
ـب مــن شــهور ســنة ( 852هــ)» ،والفـراغ منــه
وجــه التحديــد« :غـّـرة رجــب َ
األصـ ّ
يف «عاشــر شــهور ســنة ( 853هــ)»(((.

املطلب الثاين :التعريف بقيمة نسخته اخلطية.
َصــل الــذي
نَـ َّ
ـص انســخ النســخة اخلطيــة مــن صحيــح اإلمــام البخــاري علــى األ ْ
نســخ منــه نســخته هــذه ،وهــي نســخة الشــيخ الفقيــه احمل ـ ّدث اللغــوي((( رضـ ّـي
الصغَــاين -رمحــه هللا -وصورتــه(((:
الديــن َّ

((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)269خمطوط (جزء /266 ،4أ)].
((( نعته هبذا الفاسي يف العقد الثمني (.)407/3
((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)269خمطوط (جزء /266 ،4أ)].
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الصغَــاين؛ هــو :أبــو الفضائــل رضـ ّـي الديــن احلســن بــن حممــد بــن
واإلمــام َّ
(((
ـري .ولــد مبدينة
احلســن البغــدادي َّ
الصغَــاين -ويكتبهــا بعضهــمّ :
الصاغــاين  -العُ َمـ ّ
(الهــور) مــن بــاد اهلنــد((( ســنة ( 577هــ)((( ،وتــويف يف بغــداد ســنة ( 650هــ)(((.
ـوت َعــن فضــول
ص ُمـ ً
قــال تلميــذه الدمياطــي« :كان شـ ً
ـيخا صاحلـًـا صدوقًــا َ
الــكالم ،إمامــا ِف اللّغــة و ِ
الف ْقــه واحلديــث»((( ،وقــال الذهــي« :كان إليــه املنتهــى
ً
يف معرفــة علــم اللغــة ،لــه مصنفــات كبــار يف ذلــك ،ولــه بصــر ابلفقــه واحلديــث مــع
الديــن واألمانــة»(((.
اعتــى ابلســنة النبويــة تصني ًفــا وأتلي ًفــا؛ مــن أعالهــا :صحيــح اإلمــام البخــاري،
فقــد ألّــف كتــاب «مشــارق األنـوار» يف اجلمــع بــن الصحيحـ ْـن ،وكتــاب «شــرح
البخــاري» يف جملــد ،وغريهــا(((.
مساعــا وق ـراء ًة ورواي ـةً؛ قــال التقــي الفاســي« :مســع صحيــح
وكــذا اعتــى هبــا ً
البخــاري علــى أيب ســعد اثبــت بــن مشــرف بقراءتــه عليــه ،واحلافــظ أيب الفتــوح
نصــر بــن حممــد احلصــري احلنبلــي مــا بــن قـراءة ومســاع ،وقـراه علــى عبــد العزيــز بــن
أمحــد بــن مســعود الناقــد»(((.
ومن عيون جهوده :نسخته النفيسة من صحيح اإلمام البخاري -رمحه هللا.-
ِ
َكتـبهــا الصغــاين يف بغــداد ،واعتــى بتَ ِ
وضْبـ ِـط َح ِديثهــا علــى
صحيــح َمْتنهــا َ
ْ
ََ
يســر هللا لــه الوقــوف عليــه مــن نســخ الصحيــح املتقنــة ورواايتــه املوثوقــة ،يف
مــا ّ
طليعتهــا :نســخةٌ مقــروءةٌ علــى اإلمــام ِ
الفَربْــري -تلميــذ اإلمــام البخــاري وراوي
صحيحــه املشــهور -وعليهــا خطّــه ،وقــد أثــى علــى هــذه النســخة احلافــظ الكبــر
العســقالين يف أعظــم شــرح لصحيــح البخــاري «فتــح البــاري»؛ فقــال بعــد أن
((( منهم :الفاسي يف ذيل التقييد (.)511/1
((( األعالم للزركلي (.)214/2
((( ذيل التقييد للفاسي (.)512/1
((( اتريخ اإلسالم للذهيب (.)637 /14
((( اتريخ اإلسالم للذهيب (.)637 /14
((( العرب يف خرب من غرب للذهيب (.)265 /3
((( اتريخ اإلسالم للذهيب (.)637 /14
((( ذيل التقييد للفاسي (.)512 /1
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الصغَــاين
صححهــا العالمــة أبــو حممــد ابــن َّ
نعتهــا ب ـ «النســخة البغداديــة»« :الــي ّ
ـوي ،بعــد أ ْن َِس َع َهــا مــن أصحــاب أيب الوقــت ،وقابلهــا علــى ع ـ ّد ِة نُ َسـ ٍـخ،
اللُّغَـ ّ
وج َعــل هلــا عالمــات»(((.
َ
ِ
ِ
الو ْسـطَان
أبرز الصغاين ميّزة صنيعه يف هذه النســخة -كما نقله عن الناســخ َ
يف خامتــة اجلــزء الثــاين -مــا نصــه:
َ ِ
صــف األول مــن اجلامــع الصحيــح ،واحلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتـ ّـم
«نَـ َـز النّ ْ
ِ
آاثمــه ،وأوثقْتــه
ـدي مــن أوب َقْتــه ُ
الصاحلــات ،وعلــى ُر ُســله الصلـوات الزاكيــات ،علــى يـ ْ
الصغَـ ِـانّ،
أجرامــه ،احلســن بــن حممــد بــن احلســن بــن حيــدر بــن علــي بــن إمساعيــل َّ
ْ
ِ
متزهـ ًـدا،
ـن هللا لــه بـُْق َع ـةً يتخذهــا متعبّـ ًـدا ،واعتــزل عبــادة العبَــاد وعمــارة البــاد ّ
َعـ َّ
نَســخه من نُسـ ٍ ِ
ط الفربري -تغمده
ت يف زمان البخاري رمحه هللا وعليها خ ّ
ـخة ُكتبَ ْ
ْ َ
َ َُ
ٍ
اعــت مــن نســخة الفربــري ونُســخ بدهلــا،
هللا برمحتــه -إال ثالثــة أجـزاء كانــت قــد َ
ضَ
فعالمــة الفربــري (ف ـ ــ) ،ومــا خالــف نســخة الفربــري مــن النســخ الــي قُوبلــت هبــا نقطــة
هذه صورهتا ( ،)oوما وافق نســخة الفربري من النســخ نقطة فوق الفاء املمطوطة
وهــذه صورهتــا (ف ــْ) ،وعالمــة روايــة احلمــوي (ح ـ ـ ــ) ،وعالمــة روايــة أيب اهليثــم (ه ـ ـ ــ)،
ـي املســتملي وأيب اهليثــم
وعالمــة روايــة أيب إســحاق املســتملي (س ـ ــ) ،وعالمــة روايـ ْ
وصححــت مواضــع االشــتباه وااللتبــاس»((( .وهــذه صورتــه:
(س ـهـ ــ)ّ ،

((( فتح الباري البن حجر (.)153/1
((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)267خمطوط (جزء /268 ،2ب)].
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ْ

ٍ
ـدي نســخه
مث حكــى ّ
الصغَــاين مــا ألــزم بــه نفســه مــن عبــادة قــام هبــا بــن يـ ْ
للصحيــح ،متغيـّيًــا بذلــك اســتمطار الربكــة ،وراجيًــا اســتنزال القبــول هلــا مــن هللا،
وانتشــارها بــن النــاس؛ قــال:
أجـ َـاره هللاُ مــن ألي ـ ِم عقابــه ،وعظيــم عذابــه -علــى نفســه أ ْنَ
«شـ َـر َط الكاتــب َ
ٍ
ٍ
كل حديث مسنَد إىل النيب
يكتبها وهو ٌ
صائم على الطهارة ،ويصلّي بعد فراغه من ّ
 ركعتـ ْـن ُشـكًْرا هلل تعــاىل ،ويســجد بعدمهــا ســجدة يســأل هللا فيهــا حاجتــه الدينيــة
والدنيوية ،ويقرأ بعد رفْع رأسه من السجدة عشر ٍ
فصاعدا من القرآن ،ويصلّي
آايت
ً
علــى النــي  عشــر مــر ٍ
ات فصاعـ ًـدا ،مث يشــرع يف كتابــة احلديــث الــذي يليــه ،وال
ّ
يكتــب إال أبقـ ٍ
ـام معيّنــة ،وال يكتــب هبــا ســوى هــذا الكتــاب ،وحيفــظ بُرايتهــا ويوصــي
ـخن هبــا املــاء الــذي يُغســل بــه بعــد موتــه»((( .وهــذه صورتــه:
أن يسـ ّ

أمــا عــن الظــروف السياســية واالجتماعيــة احمليطــة ابلصغــاين أثنــاء نســخه
للصحيــح؛ فعـ ّـر عنهــا مبــا يبكــي القلــب ويدمــع العــن؛ قــال:
ِ
ِ
ـرا يف أيــدي الكفــار ،انزح األهــل والــدار،
«كان يف ُمـ ّدة كتابــة هــذا النّ ْ
صــف أَسـ ً
ممنوعــا مــن اخلــروج وحــده حــى إىل اجلُ َمــع واألعيــاد ،مــوَّك ًل عليــه مــن ال يعبــد هللا
ً
وحده وهو يشرك به ،فوافق الفراغُ عصر يوم اجلمعة يوم النحر سنة ٍ
مخس وعشرين
وســتمائة ،مث اثب الفهــم وعلــم أن الوظيفــة األخــرة ُكتبــت علــى غــر الشــرط املذكــور
ـهوا فأعيــدت علــى الشــرط مراعــاة للوفــاء ابلعهــد ،وف ـَ ّـرج هللا عنــه أوان فراغــه،
سـ ً
((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)267خمطوط (جزء /268 ،2ب)].

السنة الرابعة جملد 6العدد السادس 1442ه2021/م جملة املرقاة 219

وأطلــق عنــه ِغــاق األســر ،وكأ ّن الفـراغ وال َفـَـرج كاان كفرسـ ْـي رهــان ،وهلل احلمــد وعليــه
التــكالن ،وكان هــذا األمــر بســاحل كْنبائِــت مــن سـواحل اهلنــد ،م ّكــن هللا مــن أهلــه
مقانــب اإلســام وكتائبــه ،وح ّكــم فيهــم غواســله وقواضبــه ،إال الذيــن آمن ـوا وعمل ـوا
الصاحلــات وقليـ ٌـل مــا هــم ،وصلــى هللا علــى رســله وأنبيائــه وســلم»(((.
وهذه صورته:

البحاثــة احمل ّقــق عبــد الرحيــم يوســفان -حفظــه هللا -يف مق ّدمــة حتقيــق
وقــد ذكــر ّ
كتــاب «أمســاء شــيوخ البخــاري» للصغــاين((( أبــرز مــا متيــزت بــه نســخة الصغــاين
البغداديــة مــن صحيــح اإلمــام البخــاري ،نذكرهــا ابختصــار:
 .1زايدات على مت الصحيح ليست يف النسخ املتداولة ،وهي على ٍ
وجوه:
ْ
ٌ
أ .أسانيد ٍ
ملتون سبق أن ذكرها البخاري.
ب .زايدة معلّقات ليست يف النسخ املتداولة.
((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)267خمطوط (جزء /268 ،2ب)].
((( أمساء شــيوخ البخاري للصغاين -مقدمة التحقيق -ص ( ،)20-18وهي مما أحلقها األســتاذ
عبــد الرحيــم يوســفان علــى مقدمــة حتقيــق صديقــه حســن مهــدي رمحــه هللا للكتــاب ،دون أن
يذكــر يوســفان امســه عليــه ،وقــد نشــرها علــى الشــبكة العنكبوتيــة ابمســه مفــردة ،وأخــرين حفظــه
هللا أهنــا مــن إضافاتــه علــى مق ّدمــة التحقيــق.
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ٍ
حديث جاء يف النّسخ املتداولة معلّ ًقا.
وصل
تْ .
ايدات مــن كالم اإلمــام البخــاري علــى األســانيد ،مــن بيـ ِ
ـان مبهـ ٍم أو تتميــم
ث .ز ٌ
إسـ ٍ
ـناد.
ايدات يف شرح احلديث.
ج .ز ٌ
ايدات فقهيةٌ بعضها من غري طريق الفربري.
ح .ز ٌ
عضــد تفـّـرًدا لـرا ٍو مــن الــرواة للصحيــح يف النســخ
ايدات مــن نســخة الفربــري تُ ّ
خ .ز ٌ
الــي أبيدينــا.
ايدات يف اهلوامش ،أغلبها يف التوجيه اللغوي ،ومنها يف بيان امل ْه َمل من الرواة.
 .2ز ٌ
ُ
املبحــث الثــاين :التعريــف ابملارديــي وجهــوده يف ق ـراءة النســخة يف بيــت
املقــدس.
املطلب األول :التعريف ابملارديين -مالك النسخة اخلطية.-
الو ْسـطَ ِانّ؛ آلَــت نســخته اخلطّيــة –بطريقـ ٍـة مــا -إىل الشــيخ
بعــد وفــاة الشــيخ َ
الفاضــل :عــاء الديــن علــي بــن احلســن املا ِرِديــي مث املقدســي.
َ
نسـ ِـخه
ـة
ـ
مت
خا
يف
كان
ـا-
ـ
ن
ل
ص
و
ـا
ـ
م
ـب
ـ
–حس
ولعـ ّـل ّأول ظهــوٍر الســم املارديــي
َ
َ ََ
ْ
ْ
كتــاب «طبقــات القـراء» للحافــظ الذهــي((( ،أفــاد يف خامتتهــا أمريْــن:
 نسبته لبيت املقدس :ممّا يعطي إشارةً تقريبيّةً لتأريخ نزوله هذا الثغر املبارك.السبت )22( ،ربيع األول ،سنة ( 860هـ).
 -اتريخ الفراغ من النسخ :يوم ْ

((( نسخة اخلزانة امللكية ابلرابط رقم (.)115
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وصورته:

نســخ املخطوطــات ،ففــي يــوم اإلثنــن،
مث واصــل املا ِرديــي ّ
مهمتــه الرتاثيّــة يف ْ
( )13من شهر صفر لعام ( 869هـ)؛ فـََرغ من نَ ْسخ كتاب «األشباه والنظائر»
للســبكي((( ،وصورتــه:

((( نسخة املكتبة األزهرية رقم (.)131590
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ويف هنــار يــوم اخلميــس )25( ،مــن شــهر صفــر ،لعــام ( 883هــ)؛ فــرغ مــن
نســخ «شــرح ألفيــة ابــن مالــك» البــن عقيــل((( ،وصورهتــا:

ٍ
–حســب مــا وصلنــا :-هــو مــا جــاء علــى مساعــات هــذه
أمــا آخــر ظهــور المســه ْ
النســخة النفيســة مــن صحيــح البخــاري الــي قرأهــا يف ع ـ ّدة جمالــس يف املســجد
عامــا متتاليًــا.
األقصــى عــام ( 899هــ) ومــا بعــده مــدة أربعــة عشــر ً
(ما ِرديــن)((( ،ومتتــاز بتعلّــق أهلهــا الكبــر يف املســجد
واملَا ِرديــي :نســبة إىل َ
خاصــا ملــن ينــزل
األقصــى ،بــل بلــغ عش ـ ُقهم للقــدس واألقصــى أن أنشــأوا رابطًــا ًّ
((( نسخة دار إسعاف النشاشييب يف القدس رقم256/541( :م).
ِِ
بكســر ال ـراء والــدال ،بلــدةٌ مــن بــاد اجلزيــرة .انظــر :معجــم البلــدان للحمــوي
((( (مارديــن) ْ
( ،)39/5وهــي اآلن مدينــة داخــل تركيــا علــى احلــدود مــع ســوراي ،وتقــع يف اجلنــوب الشــرقي
مــن األانضــول.
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(ما ِرديــن) ،قــال العليمــيِ (« :رَبط املارديــي) :ببــاب ِحطّــة،
القــدس مــن أهــل َ
((( ِ
ـن
ـوب المرأتـ ْ
ُم َقابــل (الكامليّــة) َ ،وهــي جب ـوار (الرتبــة األوحديــة)َ ،وقْفــه َمْن ُسـ ٌ
صاحــب مارديــنَ ،-و َشـ ْـرطُه أن يكــون ملــن يَـ ِرُد مــنمــن عُتـََقــاء الْملــك َّ
الصــاحل َ
ٍ ِِ
ِِ
ني
ـت علــى ْحم َ
ض ـ ٍر َثبِــت بوقْفــه؛ َت ِرخيــه ِف ســنة ثَـ َـاث َوســتّ َ
مارديــنَ ،وقــد وقـَْفـ ُ
َو َسـ ْـبعمائة»(((.
البحاثــة :يوســف
وهــذا ال ـرابط مل يــزل موجـ ً
إيل األخ ّ
ـودا حــى اآلن ،وكتــب ّ
(((
نصــه:
األوزبكــي املقدســي –حفظــه هللا -مــن بيــت املقــدس مــا ّ
ت من املسجد األقصى املبارك من ابب ِحطّة ،فعلى يسارك:
خر ْج َ
«إذا َ
أول :املدرسة األوحدية؛ وفيها تربة واقفها امللك األوحد األيويب(((.
ً
اثنيًــا :مبــى ال ـرابط املارديــي؛ مــن وقْــف اثنتـ ْـن مــن النســاء علــى القادمــن
للمجــاورة مــن أهــل مارديــن».
وأفادين –أفاده هللا -أن اسم هذا الرابط تـنُ ِ
وس َي اآلن ،ومل يـَعُد يـَُقال له «رابط
ُ
(((
املارديــي» ،وتســكنه عائلــة مقدســية أصوهلــا ماردينيــة يقــال هلــا( :الكاظمــي) أو
(الكازمــي) ،وهــذه العائلــة امسهــا القــدمي يف ســجالت احملاكــم الشــرعية يف القــدس:
(القندوس).
املطلب الثاين :التعريف جبهوده يف قراءة النسخة يف بيت املقدس.
ِ
أمــا (العــاء املَا ِرديـ ِـي) الــذي متلّــك هــذه النســخة وقـرأ منهــا علــى شــيوخه ،ملْ
تص ْلنــا مــن أخبــاره العلميــة –غــر مــا ســبق -إال مــا جــاء يف اإلجازتـ ْـن املثبتـَت ـَ ْـن
آخر اجلزء الثاين والرابع ،والسماعات املدونة آخر اجلزء الرابع من هذه النسخة،
تفصيلهــا علــى النحــو التــايل:
أوالً :إجــازة العالمــة مشــس الديــن أيب اجلــود حممــد بــن برهــان الديــن إبراهيــم
((( (املدرســة الكامليــة) :خبــط ابب حطــة ،جب ـوار [املدرســة] الكرمييــة مــن جهــة الشــمال ،واقفهــا
احلــاج كامــل مــن أهــل طرابلــس .انظــر :األنــس اجلليــل للعليمــي ()42 /2
((( األنس اجلليل للعليمي (.)42/2
((( بتاريخ2019/10/26( :م).
((( عن هذه الرتبة انظر :األنس اجلليل للعليمي (.)39/2
((( قال الباحث :هلذه العائلة فرعٌ يف غزة حيملون االسم نفسه.
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اخلليلــي املقدســي األنصــاري الشــافعي (ت  912هــ)((( للعــاء املارديــي.
جاء يف أوهلا بعد البسملة واحلمدلة:
«ق ـرأ مجيــع هــذا اجلامــع الصحيــح لإلمــام أيب عبــد هللا البخــاري -ســقاه هللا
ِ
الس ـ ْفر املبــارك والثالثــة قبلــه علــى
تعــاىل مــن صــوب رضوانــه اجلــاري -مــن هــذا ّ
ســيدان ومــوالان العبــد الفقــر إىل هللا تعــاىل الشــيخ اإلمــام العــامل العالمــة األوحــد
الفهامــة مفــي املســلمني أيب عبــد هللا حممــد مشــس الديــن بــن شــيخنا املرحــوم
الســعيد الشــيخ اإلمــام العالمــة أيب إســحاق إبراهيــم برهــان الديــن بــن أيب عبــد
الرمحــن أمحــد األنصــاري اخلليلــي املقدســي نفــع هللا تعــاىل بعلومــه :الشــيخ الفاضــل
الصــاحل اخلـ ّـر الــورع اخلاشــع بركــة املســلمني أبــو احلســن علــي عــاء الديــن بــن
األمــر حســن بــن علــي املارديــي مث املقدســي -شــيخ الســادة الفق ـراء الصماديــة
ابلقــدس الش ـريف ،وأحــد الفقهــاء ابملدرســة الصالحيــة هبــا.(((»-
((( قال العليمي يف ترمجته من األنس اجلليل (- )207/2بعد أن نعته بـ «الشيخ العالمة»« :-مولده
مبدينة سيدان اخلليل عليه الصالة والسالم يف شعبان سنة ( 845هـ) ،حفظ القرآن واملنهاج وألفيه
ابــن مالــك واجلزريــة وبعــض الشــاطبية ،واشــتغل علــى والــده ،مث أخــذ عــن مجاعـ ٍـة مــن العلمــاء ابلــداير
املصريــة؛ أجلّهــم :شــيخ اإلســام قاضــي القضــاة شــرف الديــن حيــى املنــاوي ،ومنهــم :الشــيخ كمــال
ضـ َـل وتََي ـَّـز ،وأ ُِجيــز
ـمن احلنفــي ،وفَ ُ
الديــن إمــام الكامليــة ،وأخــذ العلــوم عــن الشــيخ تقــي الديــن الشـ ِّ
ابإلفتاء والتدريس ،وأعاد ابملدرسة الصالحية يف زمن شيخ اإلسالم كمال الدين ابن أيب شريف،
وله تصانيف؛ منها :شــرح اآلجرومية ،وشــرح املقدمة اجلزرية ،وشــرح مقدمة اهلداية يف علوم الرواية
للجزري ،وشرح معونة الطالبني يف معرفة اصطالح املعربني ،وقطعة من شرح تنقيح اللباب لشيخ
ودّرس وأفــى يف حيــاة والــده وبعــده
اإلســام ويل الديــن العراقــي ،وغــر ذلــك مــن التعاليــق والفوائــدَ ،
ـتمر علــى ذلــك إىل يومنــا».
مــع وجــود أعيــان العلمــاء ،وهــو مسـ ٌّ
قــال الباحــث :بيّــض العليمــي لوفــاة مشــس الديــن أيب اجلــود؛ ألنــه انتهــى مــن اترخيــه إىل عــام
كل من ترجم أليب اجلود يؤرخ وفاته أبنه كان حيَّا سنة (901
( 901هـ) ،وبسبب هذا رأينا ّ
ـت -بفضــل هللا
هــ) ،ومــع التتبــع مل أجــد مــن ذَ َكــر اتريــخ وفاتــه يف املصــادر املطبوعــة ،لكــن وق ْفـ ُ
ومنّتــه -علــى حاشــية نســخة مكتبــة قليــج علــي ابشــا برتكيــا رقــم ( )729مــن كتــاب األنــس
نصــه:
اجلليــل [لوحــة (/169أ)] مــا ّ
ـوف الشــيخ شــهاب الديــن أمحــد األنصــاري يف شــهور ســنة عشــر وتســعمائة بــدرب دمشــق
«تـ ّ
ِ
ودفــن هنــاك ،وتــويف أخــوه األكــر مشــس الديــن حممــد يف ســنة اثنــي عشــرة وتســعمائة
احملــروس ُ
ِ
ِ
ِ
ودفــن بَامـ ّـا -رمحهمــا هللا تعــاىل.»-
ابلقــدس الش ـريفُ ،
((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)269خمطوط (جزء /266 ،4ب)].
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وصورة النص السابق:

وجاء يف آخرها:
«مســع مواضــع منــه ،منهــا جملــس اخلتــم :خليــل بــن عبــد القــادر بــن عمــر
(((
ـح وثبــت يف جمالــس آخرهــا
اجلعــري -لطــف هللا تعــاىل هبــم -وهــذا خطــه ،وصـ ّ
يف يــوم اجلمعــة الثالــث والعشـرين مــن شــهر رمضــان املعظّــم مــن شــهور ســنة تسـ ٍع
وتســعني ومثامنائــة بِـ ِرَواق ابب حطّــة((( أحــد أب ـواب املســجد األقصــى الش ـريف،
وأجــاز املســمع للقــاري ومــن مســع روايــة مجيــع مــا جيــوز لــه وعنــه روايتــه بشــرطه عنــد
((( هــو :غــرس الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن عبــد القــادر بــن عمــر اخلليلــي اجلعــري الشــافعي –ســبط
اخلطيــب شــهاب الديــن القلقشــندي خطيــب املســجد األقصــى -أصلــه مــن (قلعــة جعــر) علــى
الف ـرات ،ولــد يف مدينــة القــدس الش ـريف يف احملـ ّـرم ســنة ( 869هــ) ،قــال العليمــي يف األنــس
اجلليل (« :)213/2حفظ القرآن ،واشــتغل ابلعلم على ٍ
مجاعة منهم :شــيخ اإلســام الكمال
ابــن أيب شـريف ،والشــيخ برهــان الديــن األنصــاري ،وغريمهــا».
مث قــال العليمــي بعــد أن نعتــه ب ـ «الشــيخ العــامل احملـ ِّدث»« :اعتــى بعلــم احلديــث الشـريف ،ورحــل
خيٌ من
رجل ِّ
إىل مصر والشــام يف طلبه ،وأخذ عنه مجاعة ،ومجع ً
معجما ألمساء شــيوخه ،وهو ٌ
ِ
صةً يف مشــيخة حرم ســيدان اخلليل عليه الصالة والســام مما
ول ِح َّ
أهل العلم والدين والتواضعَ ،
كان بيــد والــده ،والنــاس ســاملون مــن يــده ولســانه ،وهــو ممـّـن أحبّــه يف هللا –عاملــه هللا بلُطفــه.»-
((( ابب حطّــة :أحــد أبـواب املســجد األقصــى مــن جهــة الشــمال .انظــر :األنــس اجلليــل للعليمــي
(.)29/2
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أهلــه بس ـؤال القــاري ،واحلمــد هلل وحــده»(((.
وصورة النص السابق:

وبعــد أربعــة أايم مــن هــذه الق ـراءة؛ ق ـرأ املا ِرديــي الصحيـ َـح كامـ ًـا يف املســجد
ـت هــذا خبطّــه علــى طـُ ّـرة اجلــزء الثــاين منــه(((.
األقصــى ،وأثبـ َ
وصورة نصه:

اثنيًــا :إجــازة العالمــة أيب املعــايل برهــان الديــن إبراهيــم بــن مشــس الديــن حممــد
بــن خليــل بــن أيب بكــر بــن حممــد احللــي املقدســي الشــهري اببــن القباقــي الشــافعي
(ت  922هــ)((( للعــاء املارديــي.
((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)269خمطوط (جزء /266 ،4ب)].
((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)267خمطوط (جزء /269 ،2ب)].
((( هــو الشــيخ :أبــو املعــايل برهــان الديــن إبراهيــم بــن مشــس الديــن حممــد بــن خليــل بــن أيب بكــر بــن
حممــد احللــي املقدســي الشــهري اببــن القباقــي الشــافعي.
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جاء يف أوهلا بعد البسملة واحلمدلة:
ضر جمالسه والزم يف القدمي واحلديث ،الشيخ الفاضل
وح َ
«اعتىن ْ
حبمل احلديثَ ،
الكامل الناســك العارف الســالك الشــيخ عالء الدين علي بن حســن املارديين -نفعه
هللا ابلعلــم الشـريف ورقــاه إىل احملـ ّـل املنيــف-؛ فـََقـَـرأَ علـ ّـي مجيــع اجلامــع الصحيــح لإلمــام
البخــاري -رضــي هللا عنــه وأرضــاه ،وأعــا يف جنــة الفــردوس منزلــه ومــأواه -قـراء ًة حســنةً
أصح الرواايت،
حمررًة مبيّنةً ضابطةً ألفصح اللغات ،مشتملة على أقرب الطرق و ّ
متقنةً ّ
أج ْزتُــه أن يرويــه عــي ومجيــع مــا جيــوز يل وعــي روايتــه حبـ ّـق روايــي لــه»(((.
وقــد َ
وصورة النص السابق:

ترجم له العليمي يف األنس اجلليل ()180/2؛ قال»« :الشــيخ اإلمام العامل العالمة شــيخ اإلســام
القــدوة احملقــق ،أحــد أعيــان علمــاء بيــت املقــدس يف العلــم والقـراءات ،رجــل عــامل صــاحل ،مل تُعلــم لــه
صـ َـار مــن أ َْعيَــان بَيــت الْ ُم َقـ ّدس وتصــدر لإلفتــاء
صبــوة» ،مث قــال« :اشــتغل َوحصــل َوفضــل ومتيــز َو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
عبارتــه ف الْ َفت ـْ َـوى نَايـَـة ف
الســلف َّ
الصالــنَ ،و َ
والتدريــس ،ونفــع الْ ُمســلمني َوُهـ َـو ســالك طَري َقــة ّ
ِ
ِ
غمــة».
ن
ـب
ـ
ي
ط
و
ـوت
ـ
ص
ـن
ـ
س
ب
هللا
ـاب
لســانه ،يـَتـْلُــو كتـ
ْ
ََ
َ َ
الســنَ ،والنَّــاس َســال ُمو َن مــن يَــده َو َ
قال الباحث:
كل مــن ترجــم لــه يذكــر وفاتــه بعــد ( 901هــ)؛ بنــاءً علــى ترمجــة العليمــي لــه يف األنــس اجلليــل
الــذي فــرغ منــه ســنة ( 901هــ) ،وقــال يف ترمجتــه« :وهــو حـ ٌّـي يــرزق إىل يومنــا أبقــاه هللا تعــاىل
ـدل عليــه قــول ابــن
ونفــع بــه املســلمني» .والصـواب :أن اتريــخ وفاتــه كان ســنة ( 922هــ) ،يـ ّ
طولــون يف كتابــه مفاكهــة اخلــان يف ح ـوادث الزمــان ص (- )319يف أحــداث عــام (922
هــ)« :-ويف يــوم اجلمعــة ،اتســعه [أي :مــن شــهر ربيــع األول] بعــد صالهتــا ب ــاجلامع األمــوي،
نــودي ابلصــاة غائبــة علــى رجــل عــاٍمل ابلقــدس ،يـَُقــال لــه( :القباقــي)».
((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)267خمطوط (جزء /270 ،2أ)].
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وجاء يف آخرها:
وصـ َـدَرت هــذه
«وغــر ذلــك ،وجبميــع مــا جيــوز يل وعــي روايتــه بشــرطه عنــد أهلــهَ .
(((
اإلجازة املباركة ســادس عشـرين شــهر رمضان ســنة تســعمائة بـِ (اخلانقاة الطولونية)
ابملســجد األقصى .قال ذلك وكتبه فقري عفو هللا تعاىل :إبراهيم بن حممد بن خليل
بــن أيب بكــر بــن حممــد احللــي الشــهري ابلقباقــي الشــافعي غفــر هللا لــه»(((.
وصورة النص السابق:

اثلثًا :السماعات املثبتة على اجلزء الرابع من هذه النسخة.
 .1مث قرأه الشــيخ اجلليل :أبو احلســن علي بن املارديين صاحبه املســمى فيه اثنيًا
علــى فقــر عفــو ربــه :حممــد بــن إبراهيــم الشــافعي األنصــاري يف جمالــس ،آخرهــا
يف الســابع والعشـرين مــن رمضــان ســنة أحــد وتســعمائة ابملســجد األقصــى ببــاب
ـزت لــه وهلــم ذلــك.
حطّــة مبشــهد مــن حضــر ،وأجـ ُ
غفر هللا يل وله وللمسلمني(((.

((( (املدرســة الطولونيــة) :بداخــل املســجد علــى الــرواق الشــمايل ،يصعــد إليهــا مــن الســلم املتوصــل
منــه اىل منــارة ابب األســباط ،وهــي الــي أنشــأها شــهاب الديــن أمحــد ابــن الناصــر حممــد
الطولــوين الظاهــري يف زمــن امللــك الظاهــر برقــوق ،علــى يــد مملوكــه أقبغــا قبــل الثمامنائــة .انظــر:
األنــس اجلليــل للعليمــي (.)40/2
((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)267خمطوط (جزء /271 ،2أ)].
((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)269خمطوط (جزء /267 ،4أ)].
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 .2مث قـرأه اثلثًــا علـ ّـي يف ســنة اثنــن وتســعمائة ابملســجد األقصــى الشـريف ببــاب
حطــة املبــارك.
وكتبــه :حممــد بــن إبراهيــم األنصــاري متل ّفظًــا لــه إبجازتــه وملــن مســع شــيئًا منــه،
واحلمــد هلل وحــده(((.

 .3احلمد هلل رب العاملني.
بلــغ قـراءة مــن أول (الصحيــح) إىل آخــره العبــد الفقــر إىل هللا تعــاىل :علــي بــن
حســن املارديــي يف ســنة ثـ ٍ
ـاث وتســعمائة بـرابط املاردانيــة يف العشــر الثالــث مــن
شــهر رمضــان املعظّــم قــدره.
واحلمد هلل وحده ،وصلواته على سيدان حممد وآله وصحبه وسالمه(((.

 .4احلمد هلل رب العاملني.
مث قـرأه مــن أول اجلامــع الصحيــح إىل آخــره العبــد الفقــر إىل هللا تعــاىل :علــي
بن حســن املارديين يف الســابع والعشـرين من شــهر رمضان املعظم قدره ســنة أرب ٍع
وتســعمائة بـرابط املاردانيــة.
واحلمد هلل وحده ،وصلواته على سيدان حممد وآله وصحبه وسالمه(((.
((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)269خمطوط (جزء /267 ،4أ)].
((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)269خمطوط (جزء /267 ،4أ)].
((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)269خمطوط (جزء /267 ،4أ)].

 230التعريف بنُس َخ ٍة َخ ِطّيَّ ٍة ِمن ص ِح ِ ِ ِ
ي
ْ َ
يح اإل َمام البُ َخا ِر ّ
ْ

 .5احلمد هلل وحده.
بلــغ ق ـراءةً مــن أول (الصحيــح) إىل آخــره العبــد الفقــر إىل هللا تعــاىل :علــي
بــن حســن املارديــي يف الســابع والعشـرين مــن شــهر رمضــان ســنة مخـ ٍ
ـس وتســعمائة
بـرابط املاردانيــة.
واحلمد هلل وحده ،وصلواته على سيدان حممد وآله وصحبه وسالمه(((.

 .6احلمد هلل وحده.
بلــغ ق ـراءة مــن أول اجلامــع الصحيــح إىل آخــره العبــد الفقــر إىل هللا تعــاىل:
علــي بــن حســن املارديــي يف العشــر الثالــث مــن شــهر رمضــان املعظّــم قــدره ســنة
ِ ٍ
ـت وتســعمائة.
سـ ّ
واحلمد هلل وحده ،وصلواته على سيدان ٍ
حممد وآله وصحبه وسالمه ،وحسبنا
هللا ونعم الوكيل(((.

((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)269خمطوط (جزء /267 ،4ب)].
((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)269خمطوط (جزء /267 ،4ب)].
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 .7احلمد هلل رب العاملني.
بلغ قراءة من أول اجلامع الصحيح إىل آخره العبد الفقري إىل هللا تعاىل :علي
بن حســن املارديين يف التاســع والعشـرين من شــهر رمضان املعظّم قدره ســنة ســبع
وتسعمائة برابط املاردانية.
واحلمد هلل وحده ،وصلى هللا على من ال نيب بعده(((.

 .8احلمد هلل وحده.
مث قـرأه مــن أول اجلامــع الصحيــح إىل آخــره العبــد الفقــر إىل هللا تعــاىل :علــي
بــن حســن املارديــي يف العشــر األخــر مــن رمضــان املعظّــم قــدره ببــاب الرمحــة ،كان
ختامــه ســنة مثـ ٍ
ـان وتســعمائة(((.

 .9احلمد هلل رب العاملني.
مث ق ـرأه العبــد الفقــر إىل هللا تعــاىل :علــي بــن حســن املارديــي يف الثامــن
والعش ـرين مــن شــهر رمضــان املعظَّــم قــدره مــن أول (الصحيــح) إىل آخــره ســنة
تس ـ ٍع وتســعمائة ب ـرابط املاردانيــة.
واحلمد هلل وحده(((.
((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)269خمطوط (جزء /267 ،4ب)].
((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)269خمطوط (جزء /267 ،4ب)].
((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)269خمطوط (جزء /267 ،4ب)].

 232التعريف بنُس َخ ٍة َخ ِطّيَّ ٍة ِمن ص ِح ِ ِ ِ
ي
ْ َ
يح اإل َمام البُ َخا ِر ّ
ْ

 .10احلمد هلل رب العاملني.
مث قـرأه مــن أول اجلامــع الصحيــح إىل آخــره العبــد الفقــر إىل هللا تعــاىل :علــي
بــن حســن املارديــي يف الســابع والعش ـرين مــن شــهر رمضــان املعظّــم قــدره ســنة
عشــرة وتســعمائة ب ـرابط املاردانيــة.
واحلمد هلل وحده ،وصلواته على سيدان حممد وآله وصحبه وسالمه(((.

 .11احلمد هلل رب العاملني.
مث ق ـرأ مــن أول اجلامــع الصحيــح إىل آخــره العبــد الفقــر إىل هللا تعــاىل :علــي
بــن حســن املارديــي يف الســابع والعش ـرين مــن شــهر رمضــان املعظــم قــدره ســنة
أحــد عشــر وتســعمائة.
واحلمد هلل وحده ،وصلواته على سيدان حممد وآله(((.

((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)269خمطوط (جزء /267 ،4ب)].
((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)269خمطوط (جزء /268 ،4أ)].
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 .12احلمد هلل رب العاملني.
مث ق ـرأ مــن أول اجلامــع الصحيــح إىل آخــره العبــد الفقــر إىل هللا تعــاىل :علــي
بــن حســن املارديــي يف الســابع والعش ـرين مــن شــهر رمضــان ســنة اثــي عشــر
وتســعمائة.
واحلمد هلل وحده ،وصلواته على سيدان حممد وآله وسالمه(((.

 .13احلمد هلل رب العاملني.
مث ق ـرأ مــن أول اجلامــع الصحيــح إىل آخــره العبــد الفقــر إىل هللا تعــاىل :علــي
بــن حســن املارديــي يف الســابع والعشـرين مــن شــهر رمضــان ســنة [ثــاث] عشــر
وتســعمائة.
واحلمد هلل وحده(((.

((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)269خمطوط (جزء /268 ،4أ)].
((( صحيح البخاري –نسخة داماد إبراهيم ابشا رقم ([ -)269خمطوط (جزء /268 ،4أ)].

 234التعريف بنُس َخ ٍة َخ ِطّيَّ ٍة ِمن ص ِح ِ ِ ِ
ي
ْ َ
يح اإل َمام البُ َخا ِر ّ
ْ

اخلامتة:

يف ختــام حبثنــا هــذا ،نذكــر أهــم النتائــج والتوصيــات الــي خلــص إليهــا الباحــث
يف هــذا البحــث ،موزعــة علــى النحــو اآليت:
أول :النتائج.
ً
الو ْس ـطَ ِانّ املنســوخة عــام ( 633هــ) مــن نســخ صحيــح
 .1تعــد نســخة اإلمــام َ
البخــاري النفيســة؛ ألهنــا منســوخة عــن نســخة منســوخة عــن نســخة اإلمــام الكبــر
رضــي الديــن الصغَــاين رمحــه هللا.
 .2زادت نفاسة هذه النسخة عدة أمور:
 كون انسخها من العلماء الكبار الراسخني أصحاب الرحلة يف طلب العلم. لقــاء انســخها احلافـ َظ ابــن حجــر واطالعــه علــى شــرحه فتــح البــاري؛ مــا حــدااألول إىل حتشــية هــذه النســخة مــن فوائــد هــذا الشــرح علــى حاشــية نســخته
اخلطيــة.
 .3ترجــع نفاســة نســخة الصغــاين إىل إتقــان انســخها وتفننــه واعتنائــه بتصحيــح
يســر هللا لــه الوقــوف عليــه مــن نســخ الصحيــح
متنهــا وضبــط حديثهــا علــى مــا ّ
املتقنــة ورواايتــه املوثوقــة ،يف طليعتهــا نســخةٌ مقــروءةٌ علــى اإلمــام ِ
الفَربْــري -تلميــذ
اإلمــام البخــاري وراوي صحيحــه املشــهور -وعليهــا خطّــه.
الو ْسـطَ ِانّ إىل أحــد العلمــاء الــذي -نزلـوا بيــت املقــدس واســتقروا
 .4آلــت نســخة َ
هبــا -وهــو الشــيخ :عــاء الديــن علــي بــن احلســن املا ِرِديــي مث املقدســي.
َ
 .5يعـ ُّـد املارديــي مــن علمــاء احلديــث يف بيــت املقــدس ،واشــتهر بنســخه
للمخطوطــات ،ومتلكــه هلــا.
 .6أهــل (ما ِرديــن) هلــم تعلّــق كبــر يف بيــت املقــدس واملســجد األقصــى ،وبلــغ
خاصــا ملــن ينــزل القــدس مــن
عشــقهم لـِ القــدس واألقصــى أن أنشــأوا فيــه رابطًــا ًّ
أهــل مارديــن ،يقــال لــه :ال ـرابط املا ِرديــي.
 .7أول ظهــوٍر كان الســم املارديــي -حســب مــا وقــف عليــه الباحــث -علــى
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نســخة نســخها املارديــي مــن كتــاب «طبقــات القـراء» للذهــي عــام ( 860هــ).
 .8قرأ املارديين صحيح البخاري من هذه النسخة على الشيخني اجلليلني:
 الشــيخ العالمــة مشــس الديــن أبــو اجلــود حممــد بــن برهــان الديــن إبراهيــم اخلليلــياملقدســي األنصــاري الشــافعي (ت  912هــ) ،يف جمالــس آخرهــا يف يــوم اجلمعــة
الثالث والعشـرين من شــهر رمضان املعظّم من شــهور ســنة تسـ ٍع وتســعني ومثامنائة
بــرواق ابب حطّــة أحــد أبـواب املســجد األقصــى الشـريف.
 الشــيخ العالمــة أبــو املعــايل برهــان الديــن إبراهيــم بــن مشــس الديــن حممــد بــنخليــل بــن أيب بكــر بــن حممــد احللــي املقدســي الشــهري اببــن القباقــي الشــافعي (ت
 922هــ) ،ســادس عشـرين شــهر رمضــان ســنة تســعمائة بـِ (اخلانقــاه الطولونيــة)
ابملســجد األقصــى.
 أثبــت املارديــي جهــوده املباركــة يف ق ـراءة صحيــح البخــاري يف بيــت املقــدسعامــا تواليًــا يف العشــر األواخــر مــن رمضــان ،يوضحــه
علــى مــدار أربعــة عشــر ً
اجلــدول اآليت:
م

التاريخ

املكان

1

( )23رمضان عام ( 899هـ)

رواق ابب حطة يف املسجد األقصى

2

( )27رمضان عام ( 899هـ)

املسجد األقصى

3

( )26رمضان عام ( 900هـ)

اخلانقاه الطولونية يف املسجد األقصى

4

( )27رمضان عام ( 901هـ)

رواق ابب حطة يف املسجد األقصى

5

عام ( 902هـ)

رواق ابب حطة يف املسجد األقصى

6

العشر الثالث من رمضان عام ( 903هـ) رابط املاردانية يف بيت املقدس

7

( )27رمضان عام ( 904هـ)

رابط املاردانية يف بيت املقدس

8

( )27رمضان عام ( 905هـ)

رابط املاردانية يف بيت املقدس

9

العشر الثالث من رمضان عام ( 906هـ) بيت املقدس
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 )29( 10رمضان عام ( 907هـ)

رابط املاردانية يف بيت املقدس

 11العشر األخري من رمضان عام ( 908هـ) ابب الرمحة يف املسجد األقصى
 )28( 12رمضان عام ( 909هـ)

رابط املاردانية يف بيت املقدس

 )27( 13رمضان عام ( 910هـ)

رابط املاردانية يف بيت املقدس

 )27( 14رمضان عام ( 911هـ)

بيت املقدس

 )27( 15رمضان عام ( 912هـ)

بيت املقدس

 )27( 16رمضان عام ( 913هـ)

بيت املقدس

اثنيًا :التوصيات.
 .1يوصــي الباحــث ب ـزايدة التتبــع واالســتقراء لــكل النســخ اخلطيــة لصحيــح
اإلمــام البخــاري ،واســتخراج النســخ اخلطيــة املنســوخة أو املســموعة أو املقــروءة يف
فلســطني ،وعقــد دراســات حبثيــة حوهلــا.
 .2ع ْقــد مؤمت ـ ٍر علمـ ٍّـي عــن عنايــة أهــل فلســطني بصحيــح اإلمــام البخــاري عــر
العصــور.
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املصادر واملراجع

• األعــام ،خــر الديــن الزركلــي (ت  1396هــ) ،دار العلــم للماليــن ،لبنــان،
الطبعــة اخلامســة عشــر ،عــام (2002م).
• األنــس اجلليــل بتاريــخ القــدس واخلليــل ،جمــر الديــن العليمــي (ت  928هــ)،
حتقيــق :عــدانن تبانــة وآخــر ،مكتبــة دنديــس ،عمــان.
• اتريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهري األعــام ،مشــس الديــن الذهــي (ت 748
هـ) ،حتقيق :بشــار عواد معروف ،دار الغرب اإلســامي ،بريوت ،الطبعة األوىل،
عــام (2003م).
• ذيــل التقييــد يف رواة الســنن واألســانيد ،تقــي الديــن الفاســي (ت  832هــ)،
حتقيــق :كمــال يوســف احلــوت،
لب اللباب يف حترير األنســاب ،شــهاب الدين ابن العجمي (ت 1086
• ذيل ّ
هــ) ،حتقيــق :شــادي آل نعمــان ،مركــز النعمــان للبحــوث والدراســات اإلســامية
وحتقيــق الـراث والرتمجــة ،اليمــن ،الطبعــة األوىل ،عــام (2011م).
• صحيــح البخــاري –خمطــوط /نســخة دامــاد إبراهيــم ابشــا برتكيــا :رقــم (-266
.-)269-268-267
• الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع ،مشــس الديــن الســخاوي (ت  902هــ)،
دار مكتبــة احليــاة ،بــروت.
• العرب يف خرب من غرب ،مشس الدين الذهيب (ت  748هـ) ،حتقيق :د .صالح
املنجد ،مطبعة حكومة الكويت ،عام ( 1984هـ).
الدين ّ
• العقــد الثمــن يف اتريــخ البلــد األمــن ،تقــي الديــن الفاســي (ت  832هــ)،
حتقيــق :حممــد عبــد القــادر عطــا ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة األوىل،
عــام (1998م).
• عن ـوان الزمــان برتاجــم الشــيوخ واألق ـران ،إبراهيــم البقاعــي (ت  885هــ)،
حتقيــق :حســن حبشــي ،دار الكتــب والواثئــق القوميــة ،القاهــرة ،الطبعــة األوىل،
عــام (2009-2001م).
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• فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري ،أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين (ت
 852هــ) ،تصحيــح :حمــب الديــن اخلطيــب ،ترقيــم :حممــد فـؤاد عبــد الباقــي ،دار
املعرفــة ،بــروت ،عــام ( 1397هــ).
• القاموس احمليط ،جمد الدين الفريوزاابدي (ت  817هـ) ،حتقيق :مكتب حتقيق
الـراث يف مؤسســة الرســالة ،إشـراف :حممــد نعيــم العرقسوســي ،مؤسســة الرســالة
للطباعــة والنشــر والتوزيــع ،بــروت – لبنــان ،الطبعــة الثامنــة ،عــام (2005م).
• نظــم العقيــان يف أعيــان األعيــان ،جــال الديــن الســيوطي (ت  911هــ)،
حتقيــق :فيليــب حــي ،املكتبــة العلميــة ،بــروت.
• نيــل األمــل يف ذيــل الــدول ،زيــن الديــن امللطــي (ت  920هــ) ،حتقيــق :عمــر
عبــد الســام تدمــري ،املكتبــة العصريــة للطباعــة والنشــر ،بــروت – لبنــان ،الطبعــة
األوىل ،عــام (2002م).
• توضيح املشتبه ،البن انصر الدين (ت  842هـ) ،حتقيق :حممد العرقسوسي،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1993( ،م).
• الــدرر الكامنــة ،البــن حجــر (ت  852هــ) ،جملــس دائــرة املعــارف العثمانيــة،
اهلنــد ،الطبعــة الثانيــة1972( ،م).
• ذيــل التقييــد ،للفاســي (ت  832هــ) ،حتقيــق :كمــال احلــوت ،دار الكتــب
العلميــة ،لنــان ،الطبعــة األوىل1990( ،م).
• الذيــل علــى العــر ،للــويل العراقــي (ت  826هــ) ،حتقيــق :صــاحل عبــاس،
مؤسســة الرســالة ،لنــان ،الطبعــة األوىل1989( ،م).
• شــذرات الذهــب ،البــن العمــاد احلنبلــي (ت  1089هــ) ،حتقيــق :حممــود
األرانؤوط ،دار ابــن كثــر ،دمشــق-بريوت ،الطبعــة األوىل1986( ،م).
• حلــظ األحلــاظ ،البــن فهــد املكــي (ت  871هــ) ،دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة
األوىل1998( ،م).
• هدية العارفني ،للبغدادي (ت  1399هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،لبنان.

