
 و في القراءات الحداثيةونسخو رواياتواختالف  صحيح البخاريمخطوطات 
        عرض ونقد

            أد/ أبوبكر كايف                                           
 جامعة األمري عبد القادر                                                

 

 كالسالـ على أشرؼ ادلرسلني، كآلو كصحابتو أمجعني كبعد:احلمد هلل رب العادلني كالصالة 

، كال كجود رلهوؿ  رجل صحيح البخارم مؤلف  فأيرل بعض الكاتبني اليـو ب
دلخطوطة كاحدة كال جلزء سلطوطة خبط ادلؤلف كال ألحد تالميذه كال ألحد تالميذ تالميذه 

أصول لو،فهو كتاب 7" إن صحيح البخاري كتاب مجهول المؤلف، ال ليصرح بقولو
لقيط، جمع بين طياتو أىواء أناس وضعوا فيو ما أرادوا، ليبرروا أفعالهم، ويؤسسوا عليها  

  .1كهنوتهم"

كقد خصص فصال كامال  ىو الفصل اخلامس يف كتابو ىذا ىو أطوؿ فصوؿ 
تضمن قرابة ادلائة صفحة يف سرد شبهات حوؿ ىذه  209 إذل ص 113 ص منالكتاب 

كتبها كالرافضة، كالسبب ىو عدـ كعيو بطريقة نقل السنة ك  2ها من ادلستشرقنيادلسألة تلقف
عموما يف احلضارة اإلسالمية، القائم يف رلملو على  عند احملدثني، بل العلـو الشرعية كاللغوية

التلقي بالقراءة كالسماع كاإلجازة كالركاية باإلسناد، دكف االعتماد على الوجادات اجملردة، لذا 
يبحث عن سلطوطات البخارم اليت  عن شيء كىو بني يديو، فهو -جاىدا–بحث راح ي
هنا مضمنة كمنقولة باألسانيد ادلتصلة أك خبطوط تالميذه أك تالميذ تالميذه، كدل يدر أخبطو 

كمثل ىؤالء كمن يقوؿ البد من أف نقف على الصحف اليت كتبها  ،يف ركاياهتم كنسخهم
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الصحابة من القرآف بني يديو ، أك نسخة أيب بكر ، أك نسخة عثماف ، كإال ال نؤمن 
ف ادلوضوع خطري جدا، فهو ال سنص أبالقرآف،كما يقولو بعض ادلستشرقني، كاحلقيقة 

بل كل كتب العلـو اللغوية  ،صحيح البخارم كحده بل يشمل كل كتب السنة ككتب الشريعة
ىدـ لكل تراث احلضارة اإلسالمية كقيمها  ىو أم باختصار ،ةكاألدبية كالتارسنية كالفقهي

كقد صرح صاحب القوؿ بسبب اختياره لصحيح البخارم  ،ادلبين أساسا على الكتاب كالسنة
" ولإلشارة فقط فما قلناه حول مخطوطات صحيح البخاري ينطبق على كل كتب فقاؿ:

فقط لباقي ىذه الكتب  الحديث بال استثناء، ونحن اتخذنا صحيح البخاري نموذجا
  3المسماة كتب الحديث لمن أراد أن يبحث ليتأكد"

 فصل ىذا ادلوضوع يف أربعة مطالب كىي:   نكلتوضيح ىذه القضية  

 األخرى وُمصّنفاتو الصَّحيح بالجامع الُبَخاري   اإلمام عنايةالمطلب األول 

اختالؼ الركاة ، رنب  إف احلديث عن األكىاـ الواقعة يف )) اجلامع الصحيح (( بسبب
أف ال تػيعىدُّ من السلبيات اليت يظن البعض إهنا من ادلآخذ على )) اجلامع الصحيح (( كإدنا ىي 
أمر طبيعي يعطينا فكرة عن مدل الدقة كاألمانة العلمية اليت كاف يتميز هبا احملدثوف يف تأليفهم 

ة ما يكتبونو ، كاستمرارىم يف للمصنفات ، كمدل رعايتهم لعلم الركاية ، كحرصهم على مراجع
تنقيح ما يأخذكنو عن شيوخهم ، كمراجعة مصادرىم للوصوؿ إذل أدؽ الركايات ، كأتقنها ، 
كىذا األمر ليس موقوفان على كتاب )) اجلامع الصحيح (( فإف كتاب )) ادلوطأ (( لإلماـ مالك 

و ادلستمرة لكتابو ، كتعدد ركاة رمحو اهلل تعاذل ىو االخر قد كثرت ركاياتو كتباينت بسبب مراجعت
)) ادلوطأ (( ، كغري ذلك من ادلصنفات احلديثية ، كاليت كثرت ركايتها كتعددت ... دليل كاضح 

 على ادلدل الذم كصل إليو ادلسلموف يف ضبط النصوص كتوثيقها .

                                                           
 .183ادلصدر نفسو:   - 3



 ثالث كلقد كانت عناية اإلماـ البخارم دبصنفاتو كبرية ، كركل عنو أنو قاؿ : صنفت مجيع كتيب
 .4مرات ، أم أنو ما زاؿ ينقحها كيراجعها أكثر من مرة 

كقاؿ : ما كضعت يف كتاب الصحيح حديثان إال اغتسلت قبل ذلك كصليت ركعتني ، كعنو أنو 
قاؿ : صنفت )) اجلامع (( من ستمائة ألف حديث يف ست عشرة سنة ، كجعلتو حٌجة فيما 

اجلامع (( يف ادلسجد احلراـ ، كما أدخلت فيو حديثان بيين كبني اهلل ، كقاؿ : صنفت كتايب )) 
 . 5حىت استخرت اهلل تعاذل ، كصليت ركعتني كتيقنت صحتو

قاؿ احلافظ ابن حجر : اجلمع بني ىذا كبني ما تقدـ أنو كاف يصنفو يف البالد : أنو 
يف بلده كغريىا  ابتدأ تصنيفو كترتيبو كأبوابو يف ادلسجد احلراـ ، مث كاف سنرج األحاديث بعد ذلك

، كيدٌؿ عليو قولو : إنو أقاـ فيو ست عشرة سنة ، فإنو دل رناكر دبكة ىذه ادلدة كلها ، كقد ركل 
صلى اهلل عليو  -ابن عدمِّ عن مجاعة من ادلشايخ أف البخارم حٌوؿ تراجم جامعو بني قرب النيب

 كمنربه، ككاف يصلي لكل ترمجة ركعتني . -كسلم 
نايف ىذا أيضان ما تقدـ ألنو زنمل على أنو كتبو يف ادلسوٌدة كىنا حٌولو من قاؿ احلافظ : كال ي
بيضة

ي
 . ادلسوٌدة إذل ادل

كقاؿ أبو جعفر العيقيلي : دلا صنف البخارم كتابو )) الصحيح (( عرضو على ابن ادلديين ، 
أحاديث ، كأمحد بن حنبل ، كزنىي بن معني ، كغريىم فاستحسنوه كشهدكا لو بالصحة إال أربعة 

 .6قاؿ العقيلي : كالقوؿ فيها قوؿ البخارم ، كىي صحيحة
ككاف اإلماـ البخارم رمحو اهلل يعقد رلالس علمية إلمالء احلديث ككتابة )) الصحيح (( كقد 

تسعوف ألف رجل ، كآخر من مسع منو ببغداد  -يعين البخارم  -ذكر الفربرم انو قد مسع منو 
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ن ريشيد : مث تواتر الكتاب من الفربرم ، فتطوؽ بو ادلسلموف ، القاضي حسني احملاملي.قاؿ اب
 .7كانعقد اإلمجاع عليو

 .روايات الجامع الصحيح لإلمام البخاري المطلب الثاني7

 ىم : كثريكف أشهرىم  ركاة الصحيح 
يحىدِّثي الثػِّقىةي ، أبو عبد اهلل زلمد بن يوسف بن مطر بن صاحل بن بشر ، أواًل 7 

كلد  ،الفىرىٍبرًمُّ ادل
ق(،كىو ثقة إماـ حافظ ،كقد مسع الصحيح من البخارم 320( كتويف )231ببخارل سنة )

 ق. 252ق،كمرة ببخارل سنة  248مرتني: مرة بفربر سنة 
وكان عنده أصل البخاري، ، وعنو نقل تالميذ الفربري، وانتشر الكتاب منسوخا من نسخة 

 .رق اإلثبات في البحث العلميوىو من أعلى ط ،)أي البخاري(المؤلف
يقوؿ اإلماـ الباجي:" أخربنا أبو ذر اذلركم ، حدثنا أبو إسحاؽ ادلستملي، قاؿ انتسخت كتاب 

  . 8البخارم يف أصل  كاف عند زلمد بن يوسف الفربرم"
لذا انتشرت نسختو يف ادلشرؽ كادلغرب، كانعقد اإلمجاع عليها، لكماذلا، كاتصاذلا بالسماع، 

 كشهرة رجاذلا. 
كقد مسع منو الصحيح خلق كثريكف جدا يزيد عددىم عن األلف ، كالذين كردت ذلم ركاية يف 

 : 9( راكيا من أشهرىم16بطوف الكتب يصل عددىم )
إبراىيم بن احمد بن إبراىيم بن احمد بن داود البلخي اإلمام المحدث أبو إسحاق ،  - 1

 .كاف مساعو للصحيح يف سنة أربع عشرة كثالمثائة . ىـ(343، المستملّي )ت
قاؿ ادلستملٌي : انتسخت كتاب البخارم من أصلو ، كما عند ابن يوسف فرأيتو دل يتم بعد ، 
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بعدىا شيئان ، كمنها أحاديث دل كقد بقيت عليو مواضع مبيَّضة كثرية ، منها تراجم دل يثبت 
 يًتجم عليها ، فأضفنا بعض ذلك إذل بعضو .

قاؿ الباجي : كشلا يدؿ على صحة ىذا القوؿ أف ركاية أيب إسحاؽ ، كركاية أيب زلمد ، 
فيها التقدمي كالتأخري ، كإدنا  -كقد نسخوا من أصل كاحد  -كركاية أيب اذليثم ، كركاية أيب زيد 

كل كاحد منهم فيما كاف يف طرَّةو ، أك رقعةو مضافة أنو من موضع ما   ذلك حبسب ما قٌدر
 فأضافو إليو ، كبياف ذلك أنك ذبد ترمجتني كأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث.

اإلماـ احملدث الصدكؽ ادلسند ، أبو زلمد ، عبد اهلل بن امحد بن محُّويو بن يوسف بن  - 2
 ىػ( .381أعني ، احلمُّويي خطيب سرخس )ت

احملدث الثقة ، أبو اذليثم ، زلمد بن مكي بن زلمد بن مكي بن زيراع الكشميهين  - 3
 ىػ( .389)ت

 ( .4الشيخ الثقة الفاضل ، أبو علي ، زلمد بن عمر بن شىبُّويو الشَّبومُّ ، ادلركزمُّ) - 4
السِّكن ادلصرم  اإلماـ احلافظ اجملوِّد الكبري ، أبو علي ، سعيد بن عثماف بن سعيد ابن - 5

 ىػ( .353البزِّاز ، البغدادم األصل )ت

الشيخ اإلماـ ادلفيت ، القدكة الزاىد ، شيخ الشافعية ، أبو زيد زلمد بن امحد بن عبد اهلل  - 6
 ىػ(.371بن زلمد ادلركزم )ت

 ىػ( .374أك  373اإلماـ أبو أمحد ، زلمد بن زلمد بن يوسف بن مكي ، اجلرجاين )ت - 7
كمن ركاة الصحيح ، عن البخارم اإلماـ احلافظ الفقيو ، القاضي ، أبو إسحاؽ ، إبراىيم ثانيا : 

 .ىػ(295ج ، النسفي ، قاضي نسف )تبن مىٍعًقل بن احلجا 

 ىػ( .311ثالثا : اإلماـ احملدث الصدكؽ ، أبو زلمد ، محاد بن شاكر بن سوِّية ، النسفي )ت
بن زلمد بن علي بن قرينة ابن سوية البزدمُّ ، كيقاؿ  رابعا : الشيخ ادلسند ، أبو طلحة ، منصور

 ىػ( .319: البزدكمُّ ، النسفي )ت



 ىػ(.330خامسا : اإلماـ القاضي أبو عبد اهلل احلسني بن إمساعيل احملاملي )ت

 رواية علماء المغرب لكتاب )) الجامع الصحيح (( 7

تضمنت أثبات كفهارس  ركايات البخارم اليت اعتمدىا ادلغاربة كثرية كمتنوعة كقد
العلماء أسانيدىم لتلك الركايات كفهرس القاضي عياض كابن عطية كاآلبار كالصديف كابن خري 

 ابن جابر الوادآشي كالبلوم كغريىم كثري.ك 

لعل أشهر ركايات ادلغاربة لػ)) اجلامع الصحيح (( ىي اليت ذكرىا اإلماـ أبو بكر زلمد ك 
ىػ( يف كتابو )) الفهرست (( ، فقاؿ : 575بن خري بن عمر بن خليفة األموم اإلشبيلي )ت

أما ركاية أيب ذر عبد بن أمحد بن زلمد بن عبد اهلل اذلركم احلافظ ، رمحو اهلل ، فحدثين هبا 
خلطيب أبو احلسن شريح بن زلمد بن شريح ادلقرئ رمحو اهلل ، قراءةن عليو بلفظي مراران شيخنا ا

كمساعان مراران ، قاؿ : حدثين بو أيب رمحو اهلل ، مساعان من لفظو ، كأبو عبد اهلل زلمد بن امحد بن 
عبد ابن أمحد  عيسى بن منظور القيسيُّ ، رمحو اهلل تعاذل ، مساعاي عليو ، قاال : حدثنا هبا أبو ذر

بن زلمد اذلركم ، مساعان عليو ، قاؿ : زلمد بن شريح : مسعتو عليو يف ادلسجد احلراـ عند باب 
، كقاؿ ابن منظور : مسعتو عليو يف ادلسجد احلراـ عند باب الندكة ، سنة  404الندكة سنة 

ح يف كتايب ىذا يف ، كقرئ عليو مرة ثانية كأنا أمسع كالشيخ أبو ذر ينظر يف أصلو كأنا أصل 431
، قاال : كأخربنا أبو زلمد عبد اهلل بن  431ادلسجد احلراـ عند باب الندكة ، يف شواؿ من سنة 

، كأبو إسحاؽ إبراىيم بن امحد بن إبراىيم  373هبراة سنة  احمد بن حمُّويو السرخسي
هبا سنة ،  الكشميهني ، كأبو اذليثم زلمد بن ادلكي بن زراع 374، ببلخ سنة  المستملي

، قالوا كلهم : أخربنا أبو عبد اهلل زلمد بن يوسف بن مطر بن صاحل بن بشر الفربرم ،  387
 قاؿ : أخربنا أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم البخارم اجلعفي ، رمحو اهلل .

يونس بن زلمد بن مغيث رمحو فحدثين هبا شيخنا أبو احلسن  وأما رواية ابن السكن
: نا زلمد بن يوسف بن مطر بن صاحل بن بشر بفربر ، من ناحية خبارل ، قاؿ : .بسنده...اهلل 

 . 253نا أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم اجلعفي البخارم سنة 



محد بن زلمد ابن بقي رمحو اهلل ، أ، فحدثين هبا الشيخ الفقيو أبو القاسم  وأما رواية األصيلي
، قاؿ : أنا أبو  318اؿ أبو عبد اهلل زلمد بن يوسف الفربرم بفربر سنة ق....قراءة مين عليو ، 

 . 253عبد اهلل زلمد بن إمساعيل البخارم سنة 

قاؿ األصيلي : كقرأهتا على أيب أمحد زلمد بن زلمد بن يوسف اجلرجاين ، قاؿ : نا زلمد بن 
 يوسف الفربرم ، قاؿ : نا زلمد بن إمساعيل البخارم ..

ادلذكور شيخنا القاضي أبو مركاف عبد ادللك بن عبد براوية أبي زيد المروزي  كحدثين أيضان 
عن أيب .....بسنده العزيز اللخمي الباجي ، رمحو اهلل ، مساعان عليو ألكثرىا كمناكلةن جلميعها ، 

 زيد زلمد بن امحد ادلركزم ، عن زلمد بن يوسف الفربرم ، عن زلمد بن إمساعيل البخارم .

بسنده عن ، فحدثين هبا الشيخ أبو بكر زلمد بن امحد بن طاىر القيسي ، النسفي أما رواية
 إبراىيم بن معقل ابن احلجاج النسفي ، قاؿ : نا البخارم .

قاؿ أبو علي : كركينا عن أيب الفضل صاحل بن زلمد بن شاذاف األصبهاين ، عن أيب إسحاؽ 
إبراىيم بن معقل النسفي ، أف البخارم أجاز لو آخر الديواف ، ألف يف ركاية زلمد بن يوسف 
الفربرم ، زيادة على ادلوضع من كتايب حنوان من تسع أكراؽ من نسخيت ، كقد أعلمت على 

تايب ، قاؿ أبو علي : كىذه الركايات كلها متقاربة ، كأقرب الركايات إذل ركاية أيب ادلوضع من ك
 .10ذر ركاية أيب احلسن القابسي ، عن أيب زيد ادلركزم 

 .بخاري إلى الجزائرصحيح الوصول رواية الفربري ل
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ذل بالد ادلغرب دل يدخل ادلغرب إكصحيح البخارم  كصل إذل اجلزائر ضمن ما كصل 
 .11كاألندلس إال من طريقني فقط ىم طريق النسفي ، كطريق الفربرم

 كثرىا انتشارا يف اجلزائر كادلغرب:أأذنها ك كصلت ركاية الفربرم للجزائر من طرؽ كثرية 

طريق أيب بكر زنىي بن عبد اهلل بن زلمد بن زنىي القرشي اجلمحي الوىراين عن أيب زلمد  -
 ركزم عن الفربرم عن اإلماـ البخارم.عبد اهلل بن إبراىيم األصيلي عن ادل

ق( عن اإلماـ علي بن زلمد بن خلف 439طريق مركاف بن علي البوين)ت  -
 ق( عن ادلركزم عن الفربرم عن البخارم.403القابسي)ت

  .12ق(402طريق أيب جعفر أمحد بن نصر الداكدم ادلسيلي التلمساين)ت  -

 المطلب الثالث7 نسخ صحيح البخاري

 كثرية كمتنوعة نعرؼ بأذنهانسخ البخارم  

 ه(222نسخة أبي عمران موسى ابن سعادة األندلسي)ت  -

كمن النسخ ادلشهورة عند ادلغاربة كاجلزائريني نسخة أيب عمراف موسى ابن سعادة 
يركيها عن شيخو كصهره احلافظ أيب علي الصديف، عن أيب  ق(كىو522األندلسي)ت 

 شيوخو الثالثة عن الفربرم عن البخارم.الوليد الباجي،عن أيب ذر اذلركم عن 

كقد اىتم هبا األندلسيوف كادلغاربة كتفرعت منها عدة نسخ، كقد اعتمد عليها العلماء 
ق( يف شرحو " ادلتجر الربيح كادلسعى 842مرزكؽ التلمساين)تكالشراح منهم اإلماـ ابن 
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اجمللد األكؿ  كنشر منها1928الرجيح" كبقيت ىذه النسخة موجودة بادلغرب إذل سنة 
 . 13تشرؽ اليف بركفنساؿ "سبالتصوير الشمسي ادل

كاىتم هبا اجلزائريوف كذلك كىناؾ كسلطوطات للبخارم يف اجلزائر هبذه النسخة منها النسخة 
.كللعالمة زلمد ابن أيب شنب حبث خاص حوؿ الركاية 14اخلاصة باألمري عبد القادر اجلزائرم

 15اجلزائر اليت اشتهرت لػ" صحيح البخارم" يف

 (ىـ326)ت  الصغاني اإلمام ة نسخ -

كقاؿ الشيخ زلمد أنور الكشمريم ، صاحب كتاب )) فيض البارم على صحيح البخارم (( ،  
 كىو يتحدث عن نيسخ )) صحيح البخارم (( :

كنسخو تسعة عشر : إحداىا لكرشنة بنت أمحد ، كىي امرأة زلدثة ، كثالثة من 
يم بن معقل النسفي ، كىو تلميذ البخارم بال كاسطة ، كمحاد أصحاب النيسخ حنفيوف : إبراى

بن شاكر ، كاحلافظ مشس الدين الصَّغايٌن ، أصلو من خراساف . كأكالىا باالعتبار عندم نسخة 
 .16الصَّغايٌن ، ألنو يقوؿ : أنو نقلها من النسخة اليت قيرأت على ادلصنف رمحو اهلل تعاذل

كقد مسعنا معظم ىذا الكتاب من ركاية إبراىيم بن معقل " : كقاؿ اإلماـ أبو سليماف اخلطايب
 النسفي ، حدثناه خىلفي بن زلمد اخلياـ ، قاؿ : حدثنا إبراىيم بن معقل ، عنو .

حاديث من آخره من طريق : زلمد بن يوسف الفربرم ، حدثنيو زلمد أمسعنا سائر الكتاب إال 
بن خالد بن احلسن ، قاؿ : حدثنا الفربرم ، عنو .كحنن نبني مواضع اختالؼ الركاية يف تلك 
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ما كقعت ىذه الركاية بالسند ادلتصل للبيهقي يف ك  .17"األحاديث إذا انتهينا إليها إف شاء اهلل 
 السنن الكربل.

كقد اعتمدىا الشيخ  كزلفوظة بإحدل اخلزائن باذلند، تزاؿ موجودة ة ماكىذه النسخ
 ، يف ربقيقوالشيخ أد/ تقي الدين الندكم كاطلع عليها السهارنفورم يف شرحو للبخارم، كرآىا

  .18كذكر فركقات بينها كبني نسخة الفربرم،للشرح ادلذكور

ت ) بنسخة القسطالني وعالقتها ىػ( 701)ت ُنسخة اإلمام شرف الدين اليونينيّ -3
623)7 

تعد نسخة اإلماـ احلافظ ، زلدث الشاـ شرؼ الدين أيب احلسني علٌي بن أمحد بن عبد 
ىػ( ، من أحسن النسخ كأدقها ، قاؿ 701اهلل بن عيسى اليونيين ادلعركؼ بالبعلٌي ، احلنبلي)ت

الذىيب ، استنسخ )) صحيح البخارم (( كحرره ، حدثين أنو قابلو يف سنة كاحدة كامسعو إحدل 
كقد ضبط ركاية اجلامع الصحيح ، كقابل أصلو ادلوقوؼ دبدرسة آقبغا آص بسويقة  عشرة مرة,

بأصل مسموع على الحافظ أبي ذر  الهروي ، العزٌم خارج باب زكيلة من القاىرة ادلعزية ، 
وبأصل مسموع على األصيلي ، وبأصل الحافظ مؤرخ الشام أبي القاسم ابن عساكر ، 

كذلك حبضرة اإلماـ اللغوم النحوم مجاؿ الدين أيب عبد اهلل ، وبأصل مسموع عن أبي الوقت 
ىػ( ، صاحب األلفية 672زلمد بن عبد اهلل بن عبد اهلل ابن مالك الطِّائيِّ اجليِّاينِّ الشِّافعيِّ )ت

يف النحو ، كقد حرر اإلماـ اليونيين نسختو أحسن ربرير ، ككاف ابن مالك حضر ادلقابلة ، ككاف 
ًتاءل لو أنو سلالف لقوانني العربية ، قاؿ لليونيين : ىل الركاية فيو كذلك؟ فإف إذا مرِّ بلفظ ي

 أجاب بأنو منها شرع ابن مالك يف توجيهها حسب إمكانو ، كقد طبعت ىذه الطبعة يف مصر .
كيالحظ أف ىذه النسخة على الرغم من جودهتا ، فإهنا دل تستوعب بقية الركايات األخرل ، 
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 شنكن أف تيغين عن مالحظات كتوجيهات اإلماـ ابن حجر يف )) فتح البارم (( كبالتارل فإهنا ال
 .19، كاليت تطرقت إذل الركايات ادلختلفة ، كأكىاـ الركاة 

كأما اآلف فينبغي أف يعتمد على نسخة القسطالين ألنو اعتمد على نسخو احلافظ 
اف أراد أف يعرب البخارم ، كمجع شرؼ الدين اليونيينِّ جهبذة زمانو ، كحافظ أكانو ، ألف السلط

 لو أفاضل عصره فجاء اليونيين فصحح متوف األحاديث ، كابن مالك صاحب األلفية فأعرهبا .

قاؿ القسطالين : فوجدت النصف األكؿ من نيسخو اليونيين ، فاعتمدت عليها يف 
يف النصف شرحي ، كدل أجد النصف اآلخر حىت كجدتو أيضان بعد ثالثني سنة فاعتمدت عليها 

 اآلخر .
ف الناس دلا أخذكا عن ادلصنف رمحو اهلل أمث أعلم أنو قد يتغري ادلراد باختالؼ النسخ كلعٌل كجهو 

تعاذل أخذكا أصل احلديث ، كجعلوا اخلصوصيات ىدران ، كحسبوه كالواجب ادلخريِّ ، فرككه  
 . 20"كيفما رأكا، كاهلل تعاذل أعلم

 توالصلة بين بين نسخ البخاري وروايا

إف الصلة بني نسخ البخارم ، كبني ركاياتو صلة كثيقة ، كالذم يبدك لنا أف البخارم 
رمحو اهلل تعاذل كانت لو نسخو ترؾ فيها بعض البياضات ، كلعل مرد ذلك أنو كاف يؤلف كتبو 
أكثر من مرة ، كىذا من عنايتو كدقتو يف التصنيف ، فإنو ما زاؿ ينقح كيراجع ما يكتبو كيركيو 

يطمئن قلبو إذل الوضع األخري لكتبو ... كنظران للظركؼ اليت أدلت بو ، فجعلتو ينتقل يف  حىت
البلداف ، حىت أدركتو ادلنية ، كىو بعيده عن مكتبتو كمصادره ، دل يتسع لو اجملاؿ إلمتاـ ىذه 

 البياضات .

ركاياتو ادلختلفة  لذا فإف الصلة بني نيسخة اإلماـ البخارم لكتابو )) اجلامع الصحيح (( ، كبني
 بقيت صلة متالزمة ال شنكن الفصل بينهما .
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قاؿ ادلستملي : انتسخت كتاب البخارم من أصلو ، كما عند ابن يوسف ، فرأيتو دل يتم بعد ، 
كقد بقيت عليو مواضع مبٌيضة كثرية ، منها : تراجم دل يثبت بعدىا شيئان ، كمنها : أحاديث دل 

كثر من ركاية يف نسخهم كما أفالعلماء مجعوا بني لك إذل بعض .يًتجم عليها ، فأضفنا بعض ذ
 مر بنا . 

 .7 أشهر طبعات صحيح الُبَخاري   رابعالمطلب ال

ـ ، باعتناء ادلستشرؽ كرىل ، كطبع جزء منو يف 1862أجزاء بليدف : سنة  3طبع يف  - 1
 ـ .1876بطرسربج ، سنة 

 ىػ .1270كيف جزأين بدذلي سنة أجزاء : يف بومبام ،  8كطبع باذلند يف  - 2
على النسخة اليت اعتمدىا  -ىػ 1325سنة  -أجزاء ) بالشكل ( يف اآلستانة  8كطبع يف  -3

 القسطالين .
أجزاء : سنة  3أجزاء ) هبامشو شرح العدكم ( ، كببوالؽ يف  10كطبع بالقاىرة يف  -4

 3( ، كيف  535ىػ ) على ما يف معجم سركيس 1289، كيف جزأين :  1289ك  1280
،  1282أجزاء باألزىرية ) حجر ( :  4) على ما يف فهرس األزىر ( ، كيف  1310رللدات : 
) بعض اذلوامش ( ، كهبامشو حاشية السندم مع تقريرات  1289،  1286كبوالؽ : 

ىػ ، كالبهية ، كاخلريية ، 1299، كاألزىرية  1286القسطالين كشيخ اإلسالـ : بادلليجية 
ك  1312، كغريىا ، كالعثمانية  1306، كغريىا ، كادليمنية  1304، كالتقدـ العلمية  كالشرقية
أجزاء ) مشكولة ( : ببوالؽ  8ىػ ، كغريىا ، كيف 1327، كمطبعة مصطفى احلليٌب  1318

 . 1322، كاخلريية  1299، كاألزىرية  1296سنة 

اهلل تعاذل أمره بطبع صحيح  ىػ ، أصدر السلطاف عبد احلميد الثاين رمحو1311كيف سنة  -5
ادلعوؿ عليها عند ادلتأخرين يف  -البخارم ، على أف يعتمد يف تصحيحو على النسخة اليونينية 

 كعلى نيسخ أخرل : عرفت بالصحة ، كاشتهرت بالضبط . -مجيع ركاياتو 

ىػ ( بالشكل الكامل ، كهبامشو تقييدات بفركؽ تلك النسخ 1312-1311فطبع يف بوالؽ ) 
كقد قاـ بتصحيحها الشيخ علي ادلكاكم مع كبار مصححي ادلطبعة األمريية ، كبعد الفراغ من ، 



طبعها ، صدر أمر بعرضها على الشيخ حسوتة النواكم شيخ األزىر ، للنظر يف صحتها ، 
من العلماء احملققني ، فقرءكىا يف عدة رلالس ،  18أك  16كالتثبت من سالمتها ،فجمع 

ما عثركا عليو : من التصحيف كالغلط ، كطبع ىذا اجلدكؿ كأيحلق  -منظم يف جدكؿ  -كقيدكا 
 .بالنسخ

غري أنو قد فاتتهم أشياء . عىثػىرى عليها من بعد الشيخ زلمد ادلكاكم يف قراءات خاصة بو مستقلة 
، فقيدىا كبني أغاليط كٌل جزء على حدة ، مث ىٌذب بنفسو مستدركو كنقحو ، كطبعت منو 

 الكتاب ادلطبوعة .نسخ زىاء نسخ 

كدل نقف على ادلطبوع من ىذا ادلستدرؾ ، بل كقفنا على صورة مشسية أخذت عن 
حديث ، كربت عنواف )) جدكؿ  1532النسخة اخلطية احملفوظة بدار الكتب ادلصرية ، برقم : 

إف دل  -مأخذان ، أكثرىا مكرر ، كمعظمها  289اخلطأ كالصواب (( ، فوجدناه مشتمالن على 
راجع إذل اختالفات يف الشكل أك يف الرسم الذم توبع فيو رسم ادلصحف ، أك يف  -كلها يكن  

تسهيل بعض اذلمزات أك قطعها ككصلها ، أك يف بعض أمساء اختلف يف ضبطها أك صرفها, أك 
شلا ال سنلو كتاب أصالن منو ، كعلى كٌل فهو مفيد يف  -يف بعض أرقاـ صفحات ادلطبوعة : 

 اجلملة .

رت أجزاء الطبعة ادلذكورة ، بالنص التارل : )) قد كجدنا يف النسخ الصحيحة كقد صد
( أليب ذرِّ ، ك )ص( 5رموزان ألمساء الركاة ، منها ) -اليت صححنا عليها ىذا ادلطبوع  -ادلعتمدة 

لألصيلي ، ك )س( أك )ش( البن عساكر ، ك )ط( أليب الوقت ، ك )ىػ( للكشميهيٌن ، ك )حػ( 
)سػ( للمستملٌي ، ك )ؾ( لكرشنة ، ك )حهػ( الجتماع احلموم كالكشميهين ، ك  للحموٌم ، ك

 ( .1)حسػ( للحموم كادلستملي ... اخل)

، ككتب  -رمحو اهلل  -كقد أعاد طباعة النسخة )) السلطانية (( الشيخ أمحد شاكر 
ليونيين (( الذم مقدمة عرَّؼ هبا بالنسخة اليونينية ، كدبا فيها من مزايا كعرَّؼ باحلافظ )) ا



كشرحها كقد طبعت أخريا بدار التأصيل مع العناية بالرموز  . 21اشتهرت النسخة بنسبتها إليو
 كحل مشكالهتا، كىي طبعة شلتازة كموثوقة.
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 الخاتمة7

 بعد ىذه اجلولة السريعة خنلص إذل مجلة من النتائج:

يف كل األعصار كاألمصار كتلقيو بالقبوؿ عند مجيع ادلسلمني  صحيح البخارم شهرة  .1
 مشرقا كمغربا.

 عناية العلماء بتلقي الصحيح بالسند  بالقراءة كالسماع ادلتصل دبصنفو شنختلف ركاياتو . .2
عناية العلماء بتدكين صحيح البخارم كتصحيح نسخو اعتمادا على األصوؿ ادلتلقاة عن  .3

 اإلماـ البخارم. األئمة ادلتصلة بأصل مصنفو
عناية العلماء ببياف فركقات الركايات كاختالفاهتا كبياف أخطائها كأكىامها حفظا للسنة  .4

 كحراسة ذلا.
اإلسالمية بعقد رلالس مساع البخارم يف أكثر بلداف ادلسلمني من عهود  األمةعناية  .5

 قدشنة جدا
لى أكثق األصوؿ عناية األمة بطبع صحيح البخارم  طبعات علمية متقنة اعتمادا ع .6

  كادلخطوطات كتصحيحو عناية كبرية من عهود مبكرة.
اف اختالؼ الركايات للجامع الصحيح لو أسبابو كمربراتو ادلوضوعية، كدل يكن نتيجة  .7

 تالعب كىول كما يصوره ادلغرضوف.
استغالؿ ادلستشرقني كالرافضة دلوضوع اختالؼ ركايات البخارم كنسخو للتشكيك يف  .5
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ركايات كنسخ اجلامع الصحيح لإلماـ زلمد بن إمساعيل البخارم "دراسة كربليل" للدكتور زلمد بن  .7

 ىػ.1426، الرياض،1عبد الكرمي بن عبيد، دار إماـ الدعوة،ط
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ىػ ،مع حاشية البدر السارم إذل فيض البارم : لألستاذ زلمد بدر عادل ادلريهتين 1352ادلتوىف سنة 
 ، دار ادلعرفة ، بريكت .
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