9

قال رسول اهَّلل ﷺ :

إثما أن ُي َحدِّ ث بِك ُِّل َما َس ِمع»
«كفى بالمرء ً
رواه مسلم

َْ ٌ َْ ٌ
توثِيق وتريج

َّبوي
باب ُيعنى بمسائل تخريج الحديث الن ّ
ٌ
ِ
ِ
بتوثيق ُكت ِ
وسماعاتِها
الخاصة
والجهود
َّ
السنَّة َ
ُب ُّ

تحرير عنوان «صحيح البخاري»
عند ابن حجر العسقالني

تمهيد

صالح فتحي َه َلل

كثيرا َط ِّي ًبا مباركًا فيه» ،والصالة والسالم على
الحمدُ ل َّله َر ِّب العالمين« ،حمدً ا ً

وس ِّلم و َب ِ
اللهم َع ْن آلِه
وار َض
المبعوث رحمة للعالمينَ ،ص ِّل
َّ
ار ْك عليه ﷺْ ،
اللهم َ
َّ

ٍ
بإحسان إلى يو ِم الدِّ ين.
وص ْحبِه ال ُغ ِّر الميامين  ،و َم ْن َتبِ َعهم
َ
وبعد:

فقد َ
الناس بأعماله حول «صحيح البخاري» ،و َأ ْب َه َرهم بما َح َو ْته
شغل اب ُن حجر َ

افترع بعضها ،فلم يسبقه أحدٌ إليها ،مثلما َ
فعل في «تغليق التعليق».
مِن علومٍ؛
َ

مذ َ
الز َم «الصحيح» ،و َد َخ َل ُه ب ُك ِّل َّيتِه ،فلم يخرج مِنه ْ
دخل فيه،
وكيف ال يفعل وقد َ

ً
مشغول به عن غيره،
عكف عليه،
أسباب «الفتح» و َأ ْد َخ َل ُه مِن بابِه؛
فلما َه َّي َأ الل ُه له
َ
َ
ّ

تاركًا ألجلِه ما كان ابتدأه قبله.

ظفرت بخ ِّطه
السخاوي بعدما َذك ََر مصنَّفات ابن حجر« :وقد
وفي هذا يقول
ُ
ُّ

االعتذار عن االهتمام بما لم يكمله منها ،حيث قال :وأشياء ُش ِرع في الكثير منها
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ولم تكمل ،وشغل عن التشاغل بها (شرح البخاري)ُّ ،
وكل الصيد في جوف
الفرا .انتهى»(((.

وعلى الرغم مِن كثرة مصنَّفاته ،وتنوع موضوعاته؛ لكنَّه ب ِقي م ِ
ح ًّبا ألعماله
ُّ
ُ َ
َ َ ُ
حول «الصحيح» ،شاهدً ا لها ،يقول« :إِ َّن أحس َن مؤ َّلفاتي (الشرح) و(تغليق التعليق)

و(اللسان)»(((.

ِ
بعضهم ْ
أن لم
وكما طار في
الناس قولهم« :ال هجرة بعد الفتح»؛ فقد رأى ُ
أيضا؛ لجميل ُصن ِْعه ،وعظيم إبداعه؛ فقال اب ُن ِّ
الش ْحن َِة« :و َأ َّلف في فنون
يسبقه أحدٌ ً
الحديث كت ًبا عجيبة ،أعظمها (شرح البخاري) ،وعندي أنَّه لم يشرح (البخاري) أحدٌ

ِ
غالب
وأجاب عن
قبله؛ فإِنَّه َأ َتى فيه بالعجائب والغرائب ،و َأ ْو َض َح ُه غاية اإليضاح،
َ
ِ
توجيهه»(((.
غيره عن
االعتراضاتَّ ،
مما َع َج َز ُ
كثيرا َّ
ووجه ً
والرابط الثابت بين هذه األقوال وغيرها؛ هو الثناء واإلشادة بأعماله حول «الصحيح»
ِ
دهرا ً
طويل ،تألي ًفا في شرحه وأبحاثه وقضاياه ،أو قراءة ورواي ًة له.
الذي َصح َب ُه ً

ٍ
عجب ْ
الساري» الذي َج َع َل ُه مقدم ًة لشرحه
ومِن
أن ينتهي مِن كتابه ُ
«هــدَ ى َّ
ٍ
ٍ
وممارسة
خبرة
«فتح الباري» ،فيأتي على هذا المنوال الزاخر ،الكاشف عن طول
«للصحيح» قبل التصدِّ ي لشرحه؛ فكيف به بعده؟

«الهدَ ى» سنة  813أي قبل وفاته سنة  852بنحو
أتم تصنيف ُ
وكان ابن حجر قد ّ
ٍ
أوردت منها  -فيما يأتي
مرات عديدة،
 39عا ًما(((ُ ،ق ِر َئ عليه الكتاب في هذه المدة
ُ
((( «الجواهر والدرر» (.)696 /2
((( المصدر السابق (.)329 /1
((( المصدر السابق.

((( ينظر :ما يأيت يف «المبحث األول» :أثناء « – 5مخطوطة شهيد علي» – 11« ،مخطوطة قليج علي».

تحرير عنوان «صحيح البخاري» عند ابن حجر العسقالين

ٍ
 تس ًعا ُمت َِّش َح ًة ّحجر عليها.
بخط ابن
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أعمال ِ
ُ
وتنو َع ْت حول البخاري وكتابه ،وأضحى مِن ذوي
واتسعت
ْ
ابن حجر َّ

األمر في شأن «الصحيح»ُ ،ي ْس َمع له و ُي َطاع ،و َتــدَ َاول الناس كال َمه ،و َق َّلدوه في
حقيق جدير.
اختياراته وتحريراته ،وهو بذلك
ٌ

ٍ
راغب ،وكفاي ًة ِّ
«الهدَ ى» هداي ًة ِّ
لكل طام ٍع في معرفة «الصحيح»،
لكل
وصار كتابه ُ
مرورا بتغليق التعليق والكالم على المشتبه والمبهمات،
بداي ًة مِن اسمه وعنوانه،
ً
ِ
ٍ
التراجم؛
طعن ،وعدد أحاديث الكتاب ،ومناسبات
عمن ُط ِع َن عليه بنوع
والجواب َّ
ً
وصول في نهايته إلى ترجمة البخاري.
إلخ،

ومِن َث َّم لم يكن مستغر ًبا ْ
أن يقتبس منه الشيخان القاسمي وعبد الغني عبد الخالق؛

تسميته «الصحيح».

ٍ
وهو االسم الذي انتقدَ ه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على ِ
حجر((( ،ورأى َّ
ابن
«أن

ٍ
خاطر» إلخ(((.
كتب هذا االسم في حال ُش ْغل
الحافظ ابن حجر رحمه ال َّله تعالى؛ َ

«الهدَ ى» ً
أول ،مع تحرير العنوان
ومِن َث َّم
ُ
رأيت النّظر في قضية ما وقع في ُ
ٍ
حجر ثان ًيا.
المعتمد عند ابن
ٍ
ٍ
وخاتمة؛ كالتالي:
تمهيد ومبحثين،
وذلك مِن خالل
فأما التمهيد :ففي موضوع البحث.

اسمي (الصحيحين) واسم (جامع الرتمذي)» (ص .)9
((( «تحقيق َ
((( المصدر السابق (ص  .)11وقال بعده« :ومِن العجب ِّ
كل العجب َّ
أن هذا االسم لكتاب (صحيح
كل ٍ
ٍ
أن ُي ْث َبت على وجه ِّ
وقفت عليها ،وح ُّقه ْ
جزء
نسخة مِن طبعات الكتاب التي
البخاري) لم ُي ْث َبت على
ُ
ِ
مِن أجزائه؛ ّ
سماه به مؤ ِّلفه اإلمام البخاري رضي اهَّلل عنه» .ثم
ليدل على مضمونه باالسم ال َع َلمي الذي َّ
ذكر وقوفه بعد ذلك على كالم القاسمي اآليت بنحوه.
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«الهدَ ى» البن حجر.
وقع في ُ
والمبحث األول :النَّ َظر فيما َ

والمبحث الثاني :عنوان «صحيح البخاري» المختار عند ابن حجرٍ العسقالني.

ِ
نظر واجتهاد ،يخطئ وقد
وال أزعم فيما كتبتُه عصم ًة من زل ٍل وعثار ،إِنَّما هو ٌ
ُيصيب ،وأناشد َمن وقف فيه على ما يكرهه ألخيه؛ ْ
يتفضل بإصالحه ،ول ُي ِفدْ
أن َّ

مأجورا ْ
إن شاء ال َّله تعالى.
مشكورا
بالصواب
ً
ً

لمن َس َلف مِن أهل العلم،
و ُأ َقدِّ ُم بين يدي ذلك ك ّله
ُّ
الترحم والثناء واالستغفار َ
ِ
َ
أجزل ال َّله عطاءهم جمي ًعا،
لمن تشرفنا ببقائهم،
والدعاء بطول الح ْفظ والصيانة َ
َ
وجعل لهم لسان صدْ ٍق في اآلخرين ،وشملني ووالِدَ َّي معهم برحمته ورضوانه.

خيرا َّ
وأخيرا أسأل ال َّله عز وجل ْ
كل َمن أفادني في هذا البحث
أن يجزي عني ً
ً
ٍ
ٍ
ٍ
نسخة ،وفي مقدمتهم صاحب اإلفضال والمو ّدة الشيخ
داللة على
بنسخة خ ّط َّية ،أو
ٍ
الساري» ،فال َّله يجزيهم
تكرم َع َل َّي
بكثير مِن مخطوطات ُ
«هدَ ى َّ
عادل العوضي ،الذي َّ
خير الجزاء ،ويجزل لهم العطاء والمثوبة.
والحمد ل َّله رب العالمين .
صالح فتحي َه َلل
1441 /5/1
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المبحث األول

الساري» البن حجر
النَّ َظر فيما وقع في ُ
«هدَ ى َّ

«هدْ ي» ؟
«هدً ى» أم َ
ُ 

ِّ
بخط ابن حجر،
الساري» بضم الهاء وفتح الدال ،هكذا ورد مضبو ًطا
ُ
«هدَ ى َّ

على ظهرية مخطوطة الظاهرية (رقم :)823
ومخطوطة مراد مال (رقم :)488

وهي فرع من الظاهرية كما سيأتي بعد قليل.

وكذا في آخر مخطوطة داماد إبراهيم (رقم  ،)308وستأتي صورتها في «المبحث
األول .»17 :خال ًفا لمخطوطة جار ال َّله (رقم :)425
أيضا على ظهرية مخطوطة الحرم المكي (رقم :)1266
نعم ورد الفتح ً

َب ْيدَ أنَّه قد ور َد في آخرها مضمو ًما ِّ
بخط ابن الخطيب:

الضم؛ لوجوده مكتو ًبا ِّ
بخط ابن حجر؛ فهو أدرى الناس بمراده.
فالصواب
ّ
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«الهدَ ى» ما نصه:
 وقد وقع في ُ

صحيحا ،هذا ُ
أصل موضوعه،
«تقرر َأنَّه التزم فيه الصحة ،وأنَّه ال ُيورد فيه إِ َّل حدي ًثا
ً
َّ
ِ
ِ
وسننه
وهو مستفا ٌد من تسميته إِ َّياه (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول ال َّله ﷺ ُ
صريحا» إلخ(((.
ومما َن َق ْلنَاه عنه مِن رواية األئمة عنه
ً
وأيامه) َّ
ّ

الساري» ،وهكذا ورد مِن ُ
قبل في نسخ
هكذا وقع اسمه في مطبوع ُ
«هدَ ى َّ
ٍ
تسعة منها ّ
الكتاب الخ ِّط َّية التي رأيتُها؛ وعلى
خط ابن حجر ،مع اختالفها في

تاريخ الكتابة(((.

الساري» (ص  8ط :السلفية) ( 10 /1ط :شيبة) ( 11 /1ط :طيبة) ( 11 /1ط :الرسالة).
((( ُ
«هدَ ى َّ
ِ
وقفت عليه من نسخ
ذكرت هنا  20نسخة ،منها  9عليها خط ابن حجر العسقالين ،وهناك غيرها مما
(((
ُ
ُ
«الهدَ ى» لم يخرج عن الوارد يف النسخ المذكورة؛ ومنها :مخطوطة دار الكتب المصرية (رقم 493
ُ

حديث تيمور) .ومخطوطة دار الكتب المصرية أيضا (رقم  345حديث) .ومخطوطة جامعة الرياض

(رقم  .)2456ومخطوطة داماد إبراهيم (رقم  ،)310ومخطوطة مكتبة علي بن يوسف بن تاشفين

(رقم .)304
ِ
وقفت عليها فلم أستفد منها؛ إ ْذ وجدتُهاّ :إما قطع ًة من الكتاب ،وإما
* وتجدر اإلشارة لنسخٍ أخرى
ُ
ِ
مبتور ًة ِمن أولها ،فلم َيرِد فيها الموضع المطلوب ،ومن ذلك:
مخطوطة داماد إبراهيم (رقم  ،)311وهي عبارة عن ٍ
جزء مِن الكتاب .ومخطوطة جامعة الملك سعود
(رقم  ،)3015وقد ُف ِر َغ مِن كتابتها  -كما يف آخرها  -سنة  858أي بعد وفاة المؤ ِّلف بنحو ستة أعوام.
مخطوطة خزانة كوبريلي (رقم  ،)457وقد ُف ِر َغ مِن كتابتها  -كما يف آخرها  -سنة  ،866أي بعد وفاة
المؤ ِّلف بنحو  14عا ًما.

وقفت
الساري» ،فلما
ورأيت نسخً ا أخرى
*
ُ
ْ
ُ
وردت يف «الفهرس الشامل» ضمن مخطوطات ُ
«هدَ ى َّ
ِ
ِ
عليها وجدتُها أجزا ًء من «فتح الباري» البن حجر .ومن ذلك :مخطوطات داماد إبراهيم باشا من (رقم

 )312إلى (  ،) 322ومخطوطة مكتبة علي بن يوسف بن تاشفين (رقم .)678
ِ
«الهدَ ى» :مؤ ِّلفو «الفهرس الشامل :الحديث النبوي الشريف» (/3
* وأوعب من سرد أماكن ن َُسخ ُ
(هدَ ى
 ،)1729 -1727وفضيلة الشيخ محمد السريع يف مقاله «أهم النسخ الخطية مِن كتاب ُ
الساري) للحافظ ابن حجر» ،تق َّبل اهَّلل مِن جميعهم ،وأجــزل عطاءهم ومثوبتهم .وقد َذ َكــروا يف
َّ
ِ
وقفت منها على  ،40فإذا  12من بينها كما ترى خاصة بـ«فتح الباري»،
«الفهرس الشامل»  68نسخة
ُ
ثمة َمن أراد.
فل ُي ْصلحه ّ

تحرير عنوان «صحيح البخاري» عند ابن حجر العسقالين
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وهي كالتالي:
( )1مخطوطة المكتبة الظاهرية (رقم[ )823/ق /4/أ]:

وهي نسخة نفيسة انت ُِس َخ ْت لإلمام البقاعي ،تلميذ اإلمام ابن حجر ،و ُف ِرغ مِن

كتابتها يوم األربعاء ثالث شهر صفر سنة  ،851أي قبل وفاة ابن حجر ليلة السبت 18
يسيرا.
ذي الحجة 852؛ بعامين إِ َّل ً

ثم قرأها البقاعي على ابن حجر ،في ربيع األول سنة  ،852أي قبل وفاة ابن حجر

بنحو ثمانية أشهر ،وكتب له ابن حجر بخ ِّطه في آخرها إجاز ًة بهذا الكتاب وبغيره.
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( )2مخطوطة طرخان والدة السلطان (رقم[ )55/ق /4 /ب]:

ـار َض النسخ َة باألصل،
وهي نسخة نفيسة كتبها بخ ِّطه البرهان ابن خضر وعـ َ

وس ِم َعها على ابن حجر ،في مجالس آخرها في المحرم سنة  ،850كما وقع ذلك في
َ

آخرها ِّ
بخط ابن حجر:

أي قبل وفاة ابن حجر بنحو عامين.

وكان البرهان ابن خضر مِن «رؤوس المجلس» كما وصفه السخاوي(((،

وقد ُتو ِّفي في المحرم مِن السنة التي ُتو ِّفي فيها ابن حجر .852
( )3مخطوطة رئيس الكتاب (رقم[ )70/ق /4/أ]:
((( «الجواهر والدرر» ( .)1188 /2والمراد أنّه كان مِن رؤوس مجلس ابن حجر.

تحرير عنوان «صحيح البخاري» عند ابن حجر العسقالين
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وهي بخط المنوفي ،كتبها للقلقشندي ،وفرغ مِن كتابتها سنة  ،847ثم َع َار َضها

القلقشندي وقرأها على ابن حجر ،وسمعها معه جماعةٌ؛ منهم يوسف ابن شاهين

والم َقا َب َلة بخط ابن
سبط ابن حجر،
وعار َض نسختَه ً
أيضا .وفي آخرها قيد القراءة ُ
َ
حجر مع إجازته للقلقشندي.

( )4مخطوطة اإلسكوريال (رقم[ )1449/ق /2/ب]:
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كتبها بيده محمد بن موسى بن عمران الغزي((( في مجلس ابن حجر بالقاهرة
المحروسة ،وكان الفراغ مِن كتابتها يوم االثنين  17ربيع اآلخر سنة  ،845وفي آخرها
قيد بخط ابن حجر يفيد سماعها عليه في  29شعبان سنة  ،846أي قبل موته بنحو

ست سنين.

( )5مخطوطة شهيد علي (رقم[ )432/ق /4 /أ]:

((( وهو صاحب نسخة «صحيح البخاري» مخطوطة فيض اهَّلل (رقم  ،)480 – 477التي كتبها بخ ِّطه ،وفرغ
منها سنة  ،833وقرأها على ِ
ووص َف ُه يف آخرها بـ«الشيخ اإلمام
ابن حجر ،وكتب له ابن حجر إجازته هباَ ،
العالم البارع» إلخ.

تحرير عنوان «صحيح البخاري» عند ابن حجر العسقالين
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وقد كُتِ َب ْت مِن أص ِل ابن حجر ،كتبها تلميذه محمد بن علي الصوفي ،ثم قرأها

ع َلى ابن حجر في سنة .846

أي قبل  6أعوام مِن وفاة ابن حجر.

ِ
الساري» سنة .813
وفيها فائدة بيان تاريخ فراغ ابن حجر من تصنيف ُ
«هدَ ى َّ

( )6مخطوطة يني جامع (رقم[ )211/ق /3 /ب]:
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وهي بخط أحمد بن عثمان الديار بكري ،فرغ مِن كتابتها سنة  832أي قبل 20
عا ًما مِن وفاة ابن حجر  ،852وعليها خ ّطه.

( )7مخطوطة مكتبة دار اإلفتاء السعودية (رقم[ )12/86 /ق:]7/

وهي نسخة مقروءة على ابن حجر ،وعليها تخاريج بخ ّطه ،كما ور َد في آخرها:
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وفي [قً ]17/
مثل:

وفي [ق:]285 /

الصدِّ يقي ،وكتب ذلك على َظ ْه ِر َّيتها:
وكانت
ْ
دخلت في كتب ابن َع َّلن ِّ

الم َس َّمى
ولم أظفر فيها بتاريخ كتابتها؛ لكن شيخ الحنفية عمر بن علي بن فارسُ ،

في الحاشية السابقة في آخرها؛ قد ُتو ِّفي سنة .829

تمييزا له عن سراجٍ آخر كان ُيرافقه في
قال السخاوي« :و ُيعرف بقارئ الهداية
ً
الس َيرامِي((( شيخ البرقوقية» .قال« :وقيل :لكونه ح ّلها على أكمل
القراءة على العالء ِّ
ست عشرة مرة وصار أفضل منه؛ فالله أعلم»(((.
الدين ّ

ئت قبل وفاة السراج قارئ الهداية سنة .829
ومفاد ذلك أنَّها قد ُق ِر ْ

«وسيرام بالكسر :مدينة بالروم»؛ قاله الزَّ بِ ِ
((( ِ
يد ُّي يف «تاج العروس» (.)363 /32
َ
((( «الضوء الالمع ألهل القرن التاسع» للسخاوي (.)109 /6
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( )8مخطوطة عاطف أفندي (رقم[ )509/ق /3 /ب]:

وهي نسخة ملفقة ،وجزء يسير منها مِن نسخة قطب الدين الخيضري ،التي

سمعها على ابن حجر ،وكتب له ابن حجر على هامشها بعض بالغات السماع ،منها
[ق /100 /أ]:

وفي [ق /107 /ب]:

وفي [ق /122 /أ ،ب]:
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( )9مخطوطة مكتبة الحرم المكي (رقم[ )1265/ق /3 /أ]:
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وهي عبارة عن قسمين:
مكتوب في حياة المؤ ِّلف وعليه خ ّطه.
أولهما:
ٌ

وفي هذا القسم جرى الدعاء البن حجر بمثل« :أمتع ال َّله به المسلمين»:

وكتب ابن حجر بخ ِّطه [ق /15 /أ]:

وفي [ق /20 /أ]:
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[ق /26 /ب]:

والقسم الثاني منها :جرى تتميمه بعد وفاة المؤ ِّلف ،و ُف ِر َغ مِن كتابته  -كما جاء

في آخرها  -سنة  862أي بعد وفاة المؤلف بعشرة أعوام.
ٍ
بتعليقات مثل:
بعضهم
وقد َع َّلق عليها ُ

[ق /2 /أ] :

[ق /61 /أ]:
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وفي [ق /81 /ب]:

( )10مخطوطة طرخان والدة السلطان (رقم[ )54/ق /4/أ]:

وقد ُف ِر َغ مِن كتابتها سنة  857أي بعد وفاة ابن حجر بنحو خمسة أعوام ،وهي

فرع من نسخة شمس الدين ابن الخطيب التي قرأها اب ُن الخطيب
والتي تليها كالهما ٌ

على ابن حجر وفر َغ منها في  9ذي القعدة سنة  ،852أي قبل مرض ابن حجر بيومين
فقط؛ ففي آخرها:
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ومِن َث َّم تزداد نفاسة هذه النسخة والتي تليها؛ بنا ًء على أصلهما الخاص بابن الخطيب.

ومفا ُد ما كتبه اب ُن حجر في آخر نسخة ابن الخطيب وتم َن ْقله في هذه المخطوطة
والتي تليها؛ ْ
أن يكون ابن الخطيب قد قر َأ نسختَه على ابن حجر قبل مرضه الذي مات
صح أنَّه قد بدأ في المرض يوم الحادي عشر مِن الشهر نفسه.
فيه بيومين؛ إِ ْن َّ
«لما َم ِرض في ذي القعدة حضر
فقد قال السخاوي ِّ
مؤر ًخا لبدء مرض ابن حجرَّ :

ورجع إلى الحلب َّية((( فأقام عندها إلى ْ
أن َّ
مجلس اإلمالء في حادي عشره،
تعشى ،ثم
َ
لخاطر ِ
ِ
رجع إلى منزله فقدَّ موا له ال َعشاء ،فما امتنع مِن األكل مراعا ًة
أهله ،ف َث ُق َل ذلك
َ

وأصبح يو َم األربعاء ضعيف الحركة،
مزاجه،
فحضر الجماع ُة
عليه بحيث تق ّيأ و َت َغ َّير ُ
َ
َ
للتوجه في خدمته على العادة بجامع طولون ،فما استطاع،
واستمر مكتو ًما وال يعلم به
ّ
ّ
كثير ٍ
أحد ،وهو يطلع إلى المدرسة للصلوات واإلقراء على العادة؛ بل حضر مجلس
ُ
اإلمالء في يوم الثالثاء خامس عشري الشهر المذكور ،فأملى
مجلسا وهو ُمت ََو ِّع ٌك،
ً
ثم اشتدّ به الوعك» إلى آخر ما َذك ََره السخاوي(((.

وقع في مطبوع كتابه ،وهكذا
وفي أول كالم السخاوي منافر ٌة مع آخره ،ولكن هكذا َ

رأيتُه في مخطوطة مكتبة األحقاف ،بتريم (رقم[ )2035/ق/471 /ب/472 ،أ]:

((( أي زوجته الحلبية.

((( «الجواهر والدرر يف ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر» (.)1186 /2
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وهي مِن المخطوطات النفيسة ،وقد اعتمدها مح ِّق ُقه أجزل ال َّله عطاءه ،في

طباعة الكتاب.

وأول كالم السخاوي يفيد َّ
بأن الثالثاء هو الحادي عشر مِن ذي القعدة ،وفيه

ذهب َّ
حضر اب ُن حجر
فتعشى عند زوجته الحلب ّية ،إلخ ،بينما وقع
مجلس اإلمالء ثم َ
َ

في آخر كالم السخاوي َّ
أن ابن حجر «حضر مجلس اإلمالء في يوم الثالثاء خامس
عشري الشهر المذكورَ ،فأ ْم َلى
مجلسا وهو متو ِّع ٌك» ،وال يستقيم التاريخ مع تسمية
ً
األيام؛ فإذا كان الخامس عشر هو الثالثاء ،فسيكون الحادي عشر هو الجمعة التي
قبله ويكون األربعاء قبلها هو التاسع ،ومِن َث َّم يكون الثالثاء األول الذي َّ
تعشى فيه
ابن حجر عند الحلب ّية هو الثامن ،بينما هو في أول كالم السخاوي الحادي عشر ،فال

يمكن ْ
أن يكون الثالثاء األول الذي بدأ فيه مرض ابن حجر هو الثامن والحادي عشر

في الوقت نفسه؛ فالله أعلم بما جرى في كتاب السخاوي.
وأما ابن الخطيب المذكور في كالم ابن حجر:

نقل عن ِّ
فوقع في قيد السماع المذكور على هذه المخطوطة والتي تليها؛ ً
خط

ابن حجر الموجود على نسخة ابن الخطيب هكذا« :بلغ صاحبه الخطيب المشتغل
المحصل المربي شمس الدين ابن الخطيب الفاضل ولي الدين أحمد المح ِّلي ،صهر
الشيخ القدوة شهاب الدين أحمد الغمري ،قراء ًة َع َل َّي في مدة آخرها تاسع ذي القعدة

وأذنت له ْ
سنة اثنتين وخمسين وثماني مئة،
لمن را َم ذلك ،وقد
ُ
أن يرويه عنِّي ،و ُيقرئه َ
ِ
وس ِمع بقراءة غيره ما هو مضبوط عنده ،وقد
كثيراَ ،
َل ِز َمني المذكور مدةً ،وقر َأ َع َل َّي ً
أجزت له رواي َة جميع ما أرويه وما أ ّلفتُه؛ قاله وكتبه أحمد بن علي بن محمد بن حجر
ُ
العسقالني الشافعي ،حامدً ا ُم َص ِّل ًيا ُم َس ِّل ًما».

وابن الخطيب المذكور في هذا القيد :قد َذك ََر ُه السخاوي ضمن اآلخذين عن ابن

حجر؛ فقال« :محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ،شمس الدين ابن
ولي الدين المح ِّلي ،صهر الغمري ،ولد الماضي في الهمزة ،و ُي ْع َرف ِ
بابن ولي الدين.
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والز َمه مدَّ ةً»(((.
قر َأ عليه (البخاري)َ ،

وكان السخاوي قد قال في حرف الهمزة مِن اآلخذين عن ابن حجر« :أحمد بن

محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ،ولي الدين المح ِّلي ،قرأ عليه (البخاري) أو أكثره،
والز َمه هو وولدُ ه اآلتي»(((.

أيضا؛ فقد مات
وهو غير الغمري اآلخر محمد بن عمر شمس الدين المح ِّلي ً
محمد بن عمر يوم الثالثاء آخر يوم مِن شعبان بالمحلة الكبرى بالغربية ،سنة ،849

وقد ترجم له اب ُن حجر(((.

( )11مخطوطة قليج علي (رقم[ )278/ق /3/ب]:

فرع من نسخة الشمس ابن الخطيب ،ولم يقيد تاريخ كتابتها
وهي كالتي قبلها هنا ٌ

في آخرها.

((( المصدر السابق (.)1131 /2
((( السابق (.)1080 /2

((( «إنباء الغمر» (.)243 /4
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ِ
نسخة ابن الخطيب
وهذه النسخة والتي قبلها مِن النسخ النفيسة؛ الكتتابهما مِن
ِّ
مستهل مرضه الذي مات فيه.
ئت على ابن حجر في
التي ُق ِر ْ

وقو ُله هنا« :وتاريخ نسخها في سنة ثالث عشرة وثماني مئة»؛ مضى في آخر
ِ
«الهدَ ى» سنة .813
« - 5مخطوطة شهيد علي» التصريح بالفراغ من تصنيف ُ
( )12مخطوطة ولي الدين جار ال َّله (رقم[ )425/ق/3/ب]:

وقد ُف ِر َغ مِن كتابتها  -كما في آخرها  -سنة  838أي قبل وفاة المؤ ِّلف بنحو 14

عا ًما:

وفي مواضع مِن هوامشها ما يفيد كتابتَها مِن أص ٍل آخر؛ ففي [ق /42 /ب]:

وفي [ق /172 /ب]:
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وبعض الهوامش تشي بالكتابة عن أص ٍل مكتوب بغير ِّ
خط ابن حجر؛ ففي [ق/

 /220أ]:

وعلى هوامش النسخة بعض التعليقات على ما يذكره ابن حجر في كالمه؛ منها:

في [ق /384 /أ]:

وفي [ق /399 /ب]:
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ٍ
لشيء مِن
خضعت
ويظهر مِن القراءة األولى(((؛ أنَّها نسخة قديمة مِن الكتاب
ْ

وجدت فيها بعض الكلمات ،وبعض البياضات المشار إليها في
التعديل والتغيير؛ إ ْذ
ُ

هامشها؛ ولم أجدها في غيرها.
منها :في [ق /373 /أ]:

وقوله« :وقصة الشورى ،ومنها فــي »...كأنّه أراد ْ
أن يضيف شي ًئا آخر غير
رجع عن هذه اإلضافة ،وال يكون ذلك إِ َّل مِن المؤ ِّلف،
الموضع السابق ،ثم
َ

فالظاهر أنَّه قد أجرى قلمه هنا بحذف «ومنها في» مع البياض بعدها؛ مكتف ًيا

بالمثال السابق فقط(((.

و[ق/373 /ب]:

وهذا وغيره قد يشير إلى كتابة أصلها مِن مسودة المؤ ِّلف ،أو نحو هذا.
( )13مخطوطة األزهر (رقم[ )85948/ق /4/ب]:
((( وتحتاج لدراسة متأنّية ومقارنة عميقة؛ ّ
لعل اهَّلل عز وجل ُ
يأذن هبا الح ًقا.
أيضا (ص .)456 ،455
((( ومِن َث َّم لم َت ِرد يف «المطبوع» ً
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وقد كُتِ َب ْت هذه النسخة سنة  842أي قبل وفاة ابن حجر بعشرة أعوام.

( )14مخطوطة مراد مال (رقم[ )488/ق /4/أ]:

وقد تمت مقابلتها على نسخة البرهان ،وهي المخطوطة الظاهرية السابقة ،وعلى
نسخة أخرى ،و ُف ِر َغ مِنها سنة  ،858وتم تسجيل ذلك في ٍ
ٍ
قيد على َظ ْه ِر َّيتها:
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أي بعد وفاة ابن حجر بستة أعوام.
( )15مخطوطة مكتبة الحرم المكي ([ )1266ق/5/أ]:

وقد ُف ِر َغ مِن كتابتها  -كما في آخرها  -على يد ابن الخطيب سنة  859أي بعد

وفاة المؤلف بسبعة أعوام.
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ولم يظهر لي تاريخ كتابتها في آخرها النتشار السواد:
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( )17مخطوطة داماد إبراهيم (رقم[ )308/ق /4/ب]:

ولم يصرح في آخرها باسم الناسخ أو تاريخ كتابتها.

( )18مخطوطة اللي لي (رقم[ )539/ق /2 /أ]:

المحرم سنة .881
وهي مخطوطة متأخرةُ ،ف ِر َغ مِن كتابتها في 15
َّ
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وهي مخطوطة متأخرةُ ،ف ِر َغ مِن كتابتها سنة  1116كما في آخرها:

( )20مخطوطة رئيس الكتاب (رقم[ )195/ق /2/ب]:

وهي مخطوطة متأخرةُ ،ف ِر َغ مِن كتابتها سنة :1124
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الساري».
كذا وقع العنوان في ُ
«هدَ ى َّ

ئت على ابن حجر قبل موته بنحو عامين؛ مثل
بداي ًة مِن الن َُّسخ التي كُتِ َب ْت و ُق ِر ْ

نسخة البقاعي ،ونسخة البرهان ابن خضر.

ً
نزول في حياة ابن حجر بما ُق ِرئ عليه قبل موته بنحو خمس سنين؛ مثل نسخة

المنوفي.

ست سنين ،مثل نسخة الغزي ،ونسخة الصوفي.
أو ما ُق ِرئ عليه قبل موته بنحو ّ

أو ما قبل وفاته بنحو  20عا ًما ،مثل نسخة الديار بكري.

أو ما ُيحتمل كتابته قبل وفاته بأكثر مِن  23عا ًما؛ مثل نسخة ابن فارس قارئ الهداية.

ِ
وو ِجدَ بعضه مل َّف ًقا مع غيره؛ مثل نسخة القطب الخيضري
ب في حياته ُ
أو ما كُت َ
التي كُتِ َبت في حياة المؤلف.
ِ
ب في حياته ،و ُت ِّم َم بعد وفاته؛ مثل مخطوطة «الحرم المكي.»1265 :
أو ما كُت َ
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وعلى جميع هذه النسخ التسعة السابقة ُّ
خط ابن حجر.

و ُيسامِيها في النَّفاسة مخطوطة «طرخان »54 :التي كُتِ َب ْت بعد وفاة ابن حجر

بخمسة أعوام ،ومخطوطة «قليج علي »278 :التي لم ُي َق َّيد عليها تاريخ كتابتها؛
لكنهما دخلتا في النفائس؛ الكتتابهما مِن نسخة ابن الخطيب المقروءة على ابن حجر
ِّ
مستهل مرضه الذي مات فيه.
في

ِ
ً
ب في حياته ،ولم أقف على خ ّطه عليه؛ مثل :مخطوطة األزهر
عما كُت َ
فضل ّ

المكتوبة قبل وفاته بعشرة أعوام.

ِ
ب قبل وفاته بنحو  14عا ًما؛ مثل :مخطوطة «جار الله».
أو ما كُت َ

أو بعد وفاته بستة أعوام؛ مثل :مخطوطة «مراد مال».

أو بسبعة أعوام؛ مثل :مخطوطة «الحرم المكي.»1266 :

ِ
ب بعد وفاته ولم ُي َق َّيد تاريخ كتابته؛ مثل :مخطوطة «داماد إبراهيم:
أو ما كُت َ

.»308

أو ما لم يظهر منه تاريخ كتابته؛ النتشار السواد؛ مثل :مخطوطة «اإلسكوريال:

.»1450

ً
وصول إلى المخطوطات المتأخرة:

مثل :مخطوطة «اللي لي »539 :التي كُتِ َب ْت سنة .881

ومخطوطة «جامعة اإلمام محمد بن سعود »1804 :التي كُتِ َب ْت سنة .1116
ومخطوطة «رئيس الكتاب »195 :التي كُتِ َب ْت سنة .1124
ُ
النسخ السابق ُة جمي ُعها على هذا االسم.
فقد اتفقت
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المبحث الثاني

عنوان «صحيح البخاري»

المختار عند ابن حجرٍ العسقالني

الساري» كما َذك َْر ُته آن ًفا على عنوان« :الجامع الصحيح
أج َم َع ْت ن َُس َخ ُ
َ
«هدَ ى َّ
ِ
ِ
وأي ِامه».
الم ْسنَد من حديث رسول ال َّله صلى ال َّله عليه وسلم ُ
ُ
وسنَنه َّ
وهذا هو االسم الذي اعتمده العالمة القاسمي؛ فقال:

ِ
وسنَنِه
َّ
«سمى البخاري كتابه (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول ال َّله ﷺ ُ

وأي ِامه) ،هذا عنوان (صحيحه) فل ُي ْح َفظ ،وينبغي لكل َمن ينسخ (الصحيح) أو يطبعه
ّ
ْ
أن يعنونه بتسمية المؤ ِّلف ،محافظ ًة على اإلعالم،
وتحر ًسا مِن االقتضاب ،فيما ال
ّ
َّ
محل له مِن اإلعراب»(((.
وأ ّما العالمة عبد الغني عبد الخالق فقد َذك ََر ُه مع غيره؛ فقال« :أما اسمه :فقد
نفسه رضي ال َّله عنه( :الجامع الصحيح المسند ِمن حديث
سماه أبو عبد الله البخاري ُ
ّ
ُ
الحافظ اب ُن حجر في مقدمة
وأيامه)؛ كما ذكره
رسول ال َّله صلى ال َّله عليه وسلم ُ
وسننه ّ
ِ
وسننه
الفتح ( .)5/1أو (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ال َّله ﷺ ُ
صرح به اب ُن الصالح في المقدمة ( ،)25 - 24والشيخ محيي الدين
وأيامه)؛ كما ّ
ّ

قديما وحدي ًثا في أشهر كتب
النووي في شرحه  ،7 /1وتهذيبه  .73 /1وقد اشتهر ً
الفقه والتفسير ،وأكثر شروح الحديث ،وسائر كتب الفنون األخرى؛ وعلى ألسنة

معظم الناس وجمهرة العلماء باسم( :صحيح البخاري)ّ .
فلعل هذا هو الذي دعا
كثيرا مِن كاتبيه  -كما دعا ناشره وطابعيه  -إلى ْ
أن ُيعنونوا له بهذا االسم المختصر،
ً
((( «حياة البخاري» للقاسمي (ص .)29
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المطول الذي وضعه له مؤلفه ،ولكن يحسن في المستقبل ْ -
إن لم
دون ذلك االسم
َّ

يجب ْ -
أن ُيجمع بين االسمين ،أو ُيقتَصر على االسم الموضوع له» اهـ(((.

ُ
الساري» إلى جانب ما
فحكى
وقع في ُ
الشيخ عبد الغني عبد الخالق ما َ
«هدَ ى َّ

وقع عند ابن الصالح وغيره.

الساري» ،وع َّقب عليه
وأما الشيخ عبد الفتاح أبو ُغدَّ ة فنَ َق َل ما وقع في ُ
«هدَ ى َّ

ً
نظر؛ فقد قال اب ُن الصالح في
قائل« :وفي االسم الذي َذ َكـ َـر ُه لصحيح البخاري ٌ
(مقدمته) في علوم الحديث»(((؛ َ
فذك ََر كالم ابن الصالح وغيره كما سنشير إليه بعد

ُ
قليل ،إلى ْ
قصور،
الحافظ اب ُن حجر؛ فيه
أن قال الشيخ أبو ُغدَّ ة« :فاالسم الذي أورده
ٌ

والدق ُة والتما ُم فيما ذكره َ
اآلخ ُرون ،فعند الحافظ ابن حجر ُقدِّ َم لفظ (الصحيح) على
ص عنده ُ
تأخيره كما جاء عند َ
(المختصر مِن
لفظ
(المسند) ،واألَ ْق َو ُم
اآلخ ِرين ،و َن َق َ
ُ
ُ
بدل عنهِ :
(من حديث رسول الله) ،وما عندهم ُّ
أمور رسول الله) وجاء ً
أدق وأشمل.
ِ
والظاهر َّ
حال ُش ْغ ِل
كتب هذا االسم في
أن الحافظ ابن حجر رحمه ال َّله تعالى؛ َ
ٍ
ٌ
ٌ
دقيق جدًّ ا ،في الذروة مِن الضبط واإلتقان ،ال ي ُفو ُته
ضابط
خاطر؛ فإنَّه إما ٌم
حاذق ٌ
ُ
العارض الذي َي ْع ِرض على ِّ
ف ضب َطه»((( .كذا
مثل هذا ،وإنّما هو
الذهن ف ُي َش ِّتتُه و ُي ْض ِع ُ
ُ
ُ
الشيخ أبو ُغدَّ ة .وأكَّد الشيخ((( تسمية «الصحيح» بما رآه على مخطوطتين هما
قال
النسخة الخامسة للنويري ،ونسخ ُة ابن العماد.
ُ
نظر؛ مِن جهتين:
وفيما َذك ََره
الشيخ ٌ

َّ
استدل به ،واختالف أدلته فيما بينها.
األولى :مِن جهة الوارد فيما

والثانية :مِن جهة الوارد عند ابن حجر ،وما ُيمكن ْ
أن ُيجاب به عنه.
((( «اإلمام البخاري وصحيحه» ،للدكتور عبد الغني عبد الخالق (ص  ،)179دار المنارة ،السعودية ،ط،1
1405هـ = 1985م.

اسمي (الصحيحين) واسم (جامع الرتمذي)» (ص .)9
((( «تحقيق َ
((( المصدر السابق (ص .)11

((( السابق (ص  .)68وأشار (ص  )71- 70لفائدة إظهار اسم الكتاب ،وداللة لفظة «المختصر» يف تسميته.
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َّ
ستدل به الشيخ؛ فقد اعتمد في كالمه على دليلين :أولهما :كالم
فأما ِمن جهة ما ا
ّ
الحفاظ ،و َع َّز َزه بالثاني وهو الوارد في نسختين خ ّط ّيتين.

الم ْسنَد الصحيح
فأما كالم الحفاظ :فقد اختار الشيخ تسمي َة الكتاب «الجامع ُ
الله ﷺ وسنَنِه َ ِ
رسول ِ
ِ
«الم ْسنَد» على لفظ
المختصر ِمن ُأمور
وأ َّيامه» ،بتقديم لفظ ُ
ُ

«الصحيح» ،تب ًعا للتسمية الواردة في كالم الكالباذي((( ،وابن عطية((( ،وابن ٍ
خير(((،
والنووي((( ،وابن الصالح((( ،والعيني(((.
ِّ

ورأى الشيخ أبو ُغدَّ ة َأ َّن «الدقة والتمام فيما ذكره اآلخرون» أي ابن الصالح و َمن

«الم ْسنَد» على لفظ «الصحيح».
قبله وبعده؛ يعني بتقديم لفظ ُ

ثمة اختال ًفا بين ما َذك ََر ُه الحفاظ ،ودلي ِل الشيخِ الثاني ،وهو:
َب ْيدَ َأ َّن ّ

ُ
حيث قال الشيخ« :تعزيز صحة اسم (صحيح البخاري) مِن
الن َُّسخ الخ ّطية:

المخطوطات»((( ،ثم َع َّز َز كالمه بنسختين خ ِّط ّي َت ْين ،وهما :نسخة النويري الخامسة،
ٍ
واحدة منهما
ونسخة ابن العماد ،فلم ُت ْس ِعفه واحد ٌة منهما على ما أراد ،وليس في
تقديم «المسند» على «الصحيح».
اسم الكتاب كما
أقر الشيخ بهذا فقال عن نسخة النويري الخامسة« :وقد جاء ُ
وقد َّ

المصورة؛ كما يلي( :الجامع الصحيح المختصر
الناظر في وجه النسخة األولى
يشاهد
َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
األوصاف
اكتملت فيه
اسم تا ٌّم
ُ
ْ
وأيامه) ،وهو ٌ
المسند من أمور رسول ال َّله ﷺ ُ
وسنَنه َّ
آخرا ،وهو الوصف
األربعة؛ إِ َّل أنَّه قد وقع
تأخير في أحدها وهو (المسند) ،فجاء هنا ً
ٌ

((( «رجال البخاري = الهداية» (.)23 /1
((( «فهرس ابن عطية» (ص .)64

((( «فهرسة ابن خير» (ص .)131

((( «التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاري» (« ،)213 /1هتذيب األسماء واللغات» (.)73 /1
((( «مقدمة ابن الصالح» (ص  )167ط :بنت الشاطئ« ،الشذا الفياح مِن علوم ابن الصالح» (.)94/1
((( «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (.)5 /1

اسمي (الصحيحين) واسم (جامع الرتمذي)» (ص .)66
((( «تحقيق َ
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ٍ ِ
ِ
المحدِّ ثين،
الس ِو ِّي التا ّم؛ الذي قدَّ ْم ُت صي َغتَه عن عدد من الحفاظ ُ
الثاني في العنوان َّ
ِ
ِ
وأي ِامه)»(((.
وهو( :الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ال َّله ﷺ ُ
وسنَنه َّ
و َذك ََر نسخة ِ
َ
داخل الزخرفة
اسم الكتاب والعنوان فيها
ابن العماد وقال« :وجاء ُ

(الجامع
وخارجها كما يراه القارئ المتأ ِّمل في وجه النسخة الثانية المصورة؛ هكذا:
ُ
ِ
ِ
فنقص فيه مِن األوصاف
وأيامه)،
َ
الصحيح المختصر من أمور رسول ال َّله ﷺ ُ
وسنَنه ّ
ٍ
حال تح َّق َق وتأ َّكدَ مِن هاتين
األربعة :الوصف الثاني وهو (المسند) .وعلى كل

العلم والجز ُم بعنوان كتاب (صحيح البخاري) على الوجه
النسختين المخطوطتين
ُ

الذي َذك ََر ُه الحفاظ المتقنون»(((.

وصورة ذلك في نسخة النويري الخامسة ،مخطوطة كوبريلي (رقم:)362/

((( المصدر السابق (ص .)69
((( السابق (ص .)70
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وصورته في نسخة ابن العماد ،مخطوطة آيا صوفيا (رقم:)773/

أي بتأخير «المسند» على «الصحيح» في النسخة النويرية ،خال ًفا لقول ابن
ِ
ِ ِ
وسنَنِه
الصالح وغيره« :الجامع ُ
الم ْسنَد الصحيح المختصر من ُأمور رسول الله ﷺ ُ
َ
وأ َّي ِامه» ،أي بتقديم «المسند» على «الصحيح المختصر».
وأما نسخة ابن العماد فلم ِ
يأت فيها «المسند» ً
أصل.

فالعنوان الذي في النويرية كما َن َق َله الشيخ هو« :الجامع الصحيح المختصر المسند
ِ
ِ
وأي ِامه» ،والعنوان الذي في نسخة ابن العماد كما َن َق َله
من أمور رسول ال َّله ﷺ ُ
وسنَنه َّ
ِ
أيضا هو:
وسنَنِه وأ ّيامه».
الشيخ ً
ُ
«الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول ال َّله ُ

أيضا بينهما وبين ما َن َق َل ُه الشيخ
وثمة اختالف ً
فثمة اختالف بين النسختين ابتدا ًءَّ ،
َّ

عن الحفاظ ابن الصالح وغيره ،فإحدى النسخ َت ْين :لم َي ِرد فيها لفظ «المسند» فال
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ُت َع ِّز ُز ما ورد فيه ،وأما األخرى :فاختلفت في الترتيب مع كالم الحفاظ ،ومِن َث َّم يظهر
االختالف بين أدلة الشيخ التي اعتمد عليها.

َ
َّ
ُ
بعضها
استدل بها،
الشيخ على هذا االختالف بين أدلته؛ ومع ذلك
وقد َن َّبه
وجعل َ
ٍ
لبعض.
ُم َع ِّز ًزا

اسم الكتاب كما يشاهد الناظر في وجه النسخة األولى
بل قال الشيخ« :وقد جاء ُ
المصورة؛ كما يلي( :الجامع الصحيح المختصر المسند ِمن أمور رسول ال َّله ﷺ
َّ
ِ
ِ
تأخير في
األوصاف األربعة؛ إِ َّل أنَّه قد وقع
اكتملت فيه
اسم تا ٌّم
ُ
ْ
ٌ
وأيامه) ،وهو ٌ
ُ
وسنَنه َّ
الس ِو ِّي التا ّم؛
أحدها وهو (المسند) ،فجاء هنا ً
آخرا ،وهو الوصف الثاني في العنوان َّ
ٍ ِ
ِ
المحدِّ ثين»(((.
الذي قدَّ ْم ُت صي َغتَه عن عدد من الحفاظ ُ

الس ِو ِّي التا ّم»
فهو يرى العنوان الذي في النسخة الخ ِّط َّية مختل ًفا عن «العنوان َّ

الح َّفاظ ،ومفهوم كالمه ْ
أن يكون العنوان الذي في النُّسخة المذكورة
الذي قال به ُ
وقع التنابذ واالختالف بين
غير َس ِو ٍّي
وغير تا ٍّم؛ فإذا كان األمر كذلك في رأيه؛ فقد َ
َ
َ

الس ِو ِّي ،أو التام والناقص ،فال يصلح  -والحالة هذه ْ -
أن ُي َع ِّز َز أحدُ
الس ِو ِّي وغير َّ
َّ
ِ
للس ِو ِّي ،وال الناقص ُم َق ِو ًيا للتا ِّم؛
الس ِو ِّي ُم َع ِّز ًزا َّ
المتشاك َس ْين اآلخر ،فال يكون غير َّ
الس ُبل
الختالفهما فيما بينهما ،وإِنَّما تصلح التقوية إذا أمك َن
ُ
تفرقت ُّ
الجمع؛ َأ َما وقد َّ
بين األدلة ،وتشرذمت الوجهات؛ فال تقوية.

ف َث َّمة منافرة بين أول الكالم وآخره كما هو ظاهر.

ٍ
أيضا أنَّه لم يقف على
نسخة مِن «الصحيح» توافق كالم
ومفاد كالم الشيخ ً

وقف ألشار إليها ،ولم أقف عليها كذلك ،رغم كثرة البحث والتفتيش
الحفاظ ،ولو َ
وقفت على ٍ
كثير مِن أشكال التسمية غير ما ور َد في كالم ابن
في نسخ الكتاب((( ،وقد
ُ
((( السابق (ص .)69

وجدَ ُه فليتكرم باإلفادة
فم ْن َ
((( ولع ِّلي فت َّْش ُت يف مئات المخطوطات لهذا الغرض ،فلم أجد شيئًاَ ،
مأجورا.
مشكورا
ً
ً
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الكالباذي و َمن بعده مِن المذكورين آن ًفا.
ِّ

االحتجاج بكالمهم انفرا ًدا على خالف الن َُّسخ
وال يمكن  -والحالة هذه -
ُ

العتيقة؛ الحتمال توارد الناس على متابعة األول منهم.

ٍ
بل هو الظاهر هنا؛ بدليل تداول الن َُّسخ َ
الخ ِّط َّية
لعدد مِن أشكال التسمية يختلف

مع ما ورد في كالم ابن الصالح وغيره في ترتيب بعض األلفاظ أو نحو ذلك(((.

ٍ
والمقصود اإلشارة إلى ما بين أدلة الشيخ أبي ُغدَّ ة مِن تضا ٍّد
واختالف؛ يمنع َأ ْن

اآلخر ْأو ُي َق ِّويه.
ُي َع ِّز َز أحدُ ها
َ

ٍ
ِ
َ
رج َح الشيخ أبو ُغدَّ ة
الم ْسنَد الصحيح
ومن جهة أخرى :فقد َّ
عنوان «الجامع ُ
رسول ِ
الله ﷺ وسنَنِه َ ِ
ِ
المختصر ِمن ُأمور
الس ِو َّي التَّام» ،أي
ُ
وأ َّيامه» ،ورآه «العنوان َّ

«الم ْسنَد» على «الصحيح المختصر».
بتقديم ُ

ولما َذك ََر الشيخ تسمي َة «الجامع الصحيح المختصر المسند ِمن أمور رسول ال َّله
ّ
ِ
وأي ِامه»؛ رآها كذلك عنوانًا تا ًّما قد اكتم َل ْت فيه الصفات األربعة؛ لوال َأنَّه
ﷺ ُ
وسنَنه َّ
قد وقع
الس ِو ِّي
تأخير في أحدها وهو ُ
ٌ
آخرا ،على خالف االسم َّ
«الم ْسنَد» فجاء فيها ً

التا ِّم عنده ،أي الذي َن َق َل ُه عن ابن الصالح و َمن سبقه أو تاله.

ُ
كذا َق َّر َر
الشيخ ،وفيه إشارة إلى عدم وقوفه على ما َذك ََر ُه اب ُن حجر في كِتَا َب ْيه

َ
اآلخ َر ْين« :التغليق» و«النكت» بتأخير لفظ «المسند» على «الصحيح» وتقديمه

«الم ْسنَد» على «الصحيح
على «المختصر»؛ خال ًفا لما َر َّج َحه الشيخ بتقديم
ُ
المختصر».

ٍ
فهو عند ِ
حجر في كتا َب ْي ِه َ
الم ْسنَد المختصر ِمن
ابن
اآلخ َر ْين« :الجامع الصحيح ُ
ِ
ُأ ِ
وسنَن ِ ِه َ
وأ َّي ِامه».
مور رسول ال َّله ﷺ ُ
وذكرت بق َّيتها يف الكالم على «منهج البخاري» بما ُيغني عن اإلعادة.
((( وستأيت اإلشارة لبعضها،
ُ

تحرير عنوان «صحيح البخاري» عند ابن حجر العسقالين
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ً
تداول  ،واألوفر ح ًّظا مِن الدِّ قة واإلتقان
وهذا هو االسم األشهر واألكثر
التصرف بشك ٍل
وقع فيه
في ضبطه و َن ْقلِه ،في الن َُّسخِ الخ ِّط َّية ،وما عدا ذلك فقد َ
ُّ
أو بآخر.

ـور ْيــن كما سيأتي ،والسيوطي في
وبــه قــال ابــن حجر فــي كتا َب ْيه الــمــذكـ َ

متفق عليه
«التوشيح»((( ،بتقديم لفظ «الصحيح» عقب لفظ «الجامع» ،وهذا ال َقدْ ر ٌ
بين نفائس الن َُّسخ َ
الخ ِّط َّية.

وهو الوارد في نسخة ابن السكن ،مخطوطة تازة (رقم:)88/

ظاهر في «الجامع الصحيح» ْ
وإن جرى التعبير عنه بعد ذلك ب َل َقبِه
والمراد منه
ٌ

ومعناه ،كما هو ظاهر.

أيضا على َظ ْه ِر َّية نسخة النعيمي ،مخطوطة أحمد الثالث
ويظهر ذلــك ً

(رقم:)67 - 65/

((( «التوشيح شرح الجامع الصحيح» ( .)43 /1و ُينظر ما أسلفناه يف آخر «المبحث» السابق بشأن مقدمته.
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فال خالف بين هذه النسخ وغيرها كثير في تقديم لفظ «الصحيح» عقب لفظ

«الجامع» ،إنّما الخالف في تقديم «المسند» على «المختصر» والعكس .وهي ُم َقدَّ َم ٌة

الم َق َّيدة بخطوط ن َُّساخ «الصحيح» وأيديهم.
على «المختصر» في التسمية ُ

وكذا ور َد ُم َق َّيدً ا على ظهرية نسخة عبد القادر الفاسي((( التي كتبها بخ ِّطه مِن
ٍ
أص ٍل صحيحٍ
منقول مِن خط أبي عمران ابن سعادة ،مخطوطة الزاوية الحمزاوية

بالمغرب (رقم:)398/

((( مِن كبار الشيوخ يف عصره؛ كما قاله الزركلي يف «األعالم» (.)41 /4

تحرير عنوان «صحيح البخاري» عند ابن حجر العسقالين

وقال الفاسي في آخر الجزء األول:

وكذا ور َد في آخر مخطوطة ولي ال َّله (رقم:)823/
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وكذلك في آخر مخطوطة مراد مال (رقم:)549/

وآخر مخطوطة راغب باشا (رقم:)338/

تحرير عنوان «صحيح البخاري» عند ابن حجر العسقالين
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وكذا في آخر مخطوطة آيا صوفيا (رقم.)821/

وهو االسم المعتمد عند ِ
العسقالني في كتا َب ْين له:
ابن حجر
ِّ

أولهما« :تغليق التعليق»:

ُ
خير
حيث قال اب ُن حجر في صدْ ره ما نصه« :أما بعد؛ فإِ َّن االشتغال بالعلم ٌ
ٌ
ٌ
حاصل؛ ال سيما علم الحديث النبوي ،ومعرفة صحيحه مِن ُم َع َّللِه،
وثواب
عاجل،
ٌ
ِ ِ
ِ
الم ْسنَد المختصر ِمن
وموصوله من ُم ْر َسله ،ولما كان كتاب (الجامع الصحيح ُ
ِ
ِ
ِ
وأيامه) تأليف اإلمام األوحد ،عمدة
أمور س ِّيدنا رسول ال َّله صلى ال َّله عليه وسلم ُ
وسنَنه ّ
الحفاظ ،تاج الفقهاء :أبي عبد ال َّله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ،رحمه ال َّله

اختص بالمرتبة ال ُعليا» إلخ(((.
وشكر سعيه؛ قد
َّ

وصورته في «التغليق» ِّ
بخط السخاوي ،مخطوطة مراد مال (رقم:)365/

ِ
الساري» قبل كتابه «تغليق التعليق»،
وكان ابن حجر قد انتهى من كتابه ُ
«هدَ ى َّ

ً
مختصرا؛ َج َع َله «كالعنوان لذلك التخريج» الكبير يعني
فصل
«الهدَ ى»
و َذك ََر في ُ
ً
«التغليق» ،وأور َد في آخر الفصل المشار إليه خطب َة َمن أرا َد ْ
أن يؤ ِّلف في هذا
الباب ،إلخ(((.

((( «تغليق التعليق» (.)5 /2

أيضا (رقم
الساري» مخطوطة داماد إبراهيم (رقم [ )308ق /54 /ب] ومخطوطة داماد إبراهيم ً
((( ُ
«هدَ ى َّ
[ )310ق /18 /ب]( ،ص  ،72ط :السلفية).
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وصورة ذلك في مخطوطة الظاهرية (رقم[ )833/ق /45 /ب](((:

وكذا في مخطوطة مراد مال (رقم[ )488/ق /50 /أ]:

((( المستفاد مِن الهامش المذكور يف هذه المخطوطة والتي تليها وما يقابله يف المتن؛ َأ َّن ابن حجر رأى
ٍ
بمقدمة
يستحق اإلفراد بالتصنيف ،و َن َّبه على َمن أراد إفراده َأ ْن ُي َقدِّ َم له
«الهدَ ى»
ُّ
الفصل المذكور يف ُ
السخاوي
اسما وهو« :التشويق إلى تغليق التعليق» ،فهل هذا هو «التشويق» الذي َذك ََر ُه
ُّ
َذك ََرها ،ويضع له ً
ٍ
يف «الجواهر» ( )666 /2ضمن مصنفات ابن حجر وإِ ْن باختالف يف اسمه؟ أم غيره؟ لع َّله هو؛ واهلل
أعلم؛ فل ُي َح َّرر.

تحرير عنوان «صحيح البخاري» عند ابن حجر العسقالين
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وثانيهما« :النكت على صحيح البخاري»:

ُ
الم ْسنَد المختصر ِمن أمور
سماه( :الجامع الصحيح ُ
حيث قال ابن حجر« :فإِنَّه َّ
ِ
وأيامه)» إلخ(((.
رسول ال َّله ﷺ ُ
وسنَنه َّ
وصورته في مخطوطة األزهر (رقم[ )295/ق/3/ب]:

فثبت بهذا عدم التزام ابن حجر باالسم الذي كتبه ً
وتمسكه
«الهدَ ى»،
أول في ُ
ُّ

ُ
«الهدَ ى».
فيما بعدُ بالتسمية المختارة،
كررها في كتا َب ْين تاليين لكتاب ُ
بحيث َّ

ولم يذكر الشيخ أبو ُغدَّ ة َ
هذ ْين الموضعين؛ فلع َّله لم يقف عليهما ،أو لم يذكرهما

عند تأليفه كتابه.

ٍ
حجر في كتا َب ْيه َ
والمستقر عنده ،وهو اآلكد في
فما َذك ََره اب ُن
هذ ْين هو المعتمدُ
ُّ

«الهدَ ى».
عما َذك ََره قبلهما في ُ
حكاية مذهبه ورأيه َّ

ويجدُ ر التنبي ُه إلى َأ َّن هذه التسمية التي ذكرها اب ُن حجر في «التغليق» و«النكت»؛

السيوطي في مطلع «التوشيح»((( الذي َع َّل َقه على «صحيح البخاري»،
قد وافقه عليها
ُّ
ِ
وقد َ
الساري».
أخذ
السيوطي مادة مقدمة كتابه  -بعد هذا الموضع  -من ُ
«هدَ ى َّ
ُّ
وقعت مِن السيوطي لكتاب ابن حجر في
التحرر وتلك المخالفة التي
فهذا
ْ
ُّ
((( «النكت على صحيح البخاري» (.)75 /1

((( «التوشيح شرح الجامع الصحيح» (.)43 /1
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مما أخذه السيوطي عن كتاب ابن حجر؛ ُّ
كل هذا يفتح
هذا الموضع ،دون ما بعده َّ
ٍ
قصد مِن السيوطي؟
وعر ًضا دون
الباب واس ًعا،
ويثير التساؤل :هل جاء ذلك ً
عفوا َ
ُ
أم قصدَ ه بنا ًء على ٍ
أمر يع َل ُمه عن ابن حجر؟ خاص ًة ّ
أن ابن حجر رغم كثرة القراءات

عليه وطول المدة؛ وتعدُّ د الن َُّسخ التي ور َد عليها خ ُّطه إلى ُقبيل وفاته؛ لم ُي ْؤ َثر عنه
ٍ
تغيير في هذا الموضع.
أي
ُّ

ٍ
حجر التغيير فلم يستطع ِّ
فهل أراد اب ُن
لتفشي الكتاب في الناس؛ فاكتفى بالتغيير
ٍ
في كتا َب ْيه اآلخرين« :التغليق» و«النكت»؛ ف َعلِ َم
حجر
السيوطي تلك الن َّية عند ابن
ُّ
ٍ
ٍ
بطريق أو َ
بآخر؟ أم َأنَّه اعتمدَ على ترجيح آخر
حجر ،وهو المذكور
األمر ْين مِن ابن
َ

في «التغليق» و«النكت»؟

ومهما يكن مِن ٍ
جاو َزه إلى
أمر؛ فلم َي ْث ُبت اب ُن حجر على ما َذك ََر ُه في ُ
«الهدَ ى» ،و َت َ

العنوان الشامل الدقيق الذي َذك ََره في كتا َب ْيه َ
اآلخ َر ْين.

ٍ
فال مجال والحالة هذه للتشنيع على ِ
ٍ
بشيء
ابن حجر أو اتهامه
او َز ُه
قديم قد َت َج َ

إلى غيره ،ب َغ ِّض النظر عن أسبابه ودوافعه في الموضع ا لقديم.

«كتب هذا االسم في ِ
ٍ
خاطر» ً
فضل عن
حال ُش ْغ ِل
فال ُيقال والحال ُة هذه :لع ّله
َ
َح ْم ِل ذلك على «العارض الذي َي ْع ِرض على ِّ
ف ضبطه».
الذهن ف ُي َش ِّتتُه و ُي ْض ِع ُ

ضبط أو َت َشت ِ
ٍ
ٍ
ُّت ِذ ْه ٍن ُ
لش ْغ ِل
خاصا بضعف
خاطر أو نحو هذا؛ وإِنَّما
فاألمر ليس ًّ
ٍ
ٍ
أسماء
الترجيح بين
هو
واردة ،ا َّط َل َع عليها اب ُن حجر ،فاختار واحدً ا منها ،ثم رجع عنه.
ُ

مجر ُد تسامحٍ في اللفظ ،وإيراد الكالم بمعناه
فإِ ْن لم يكن؛ فهو على أدنى تقدير؛ َّ

دون التق ُّيد بلفظه؛ لكنَّه  -لكثرة ممارسته ومخالطته للن َُّسخ الخ ِّط َّية  -جاء مواف ًقا

للوارد في بعضها.

ِ
باس ِمه ال َع َل ِم ِّي الوارد عن مؤ ِّلفه،
خاصة أنَّه ما من إما ٍم إِ َّل وقع َو ْس ُم كتابِه مر ًة ْ
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ومر ٍ
بأسماء َل َقبِ َّية أخرى ،تقتصر على بعض ألفاظه أو بعض ألقابه ومعانيه.
ات
َّ
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«الهدَ ى» بلفظ «حديث» بدل « ُأمور» ،مع
ومهما كانت
األسباب؛ فإِ َّن اإلتيان في ُ
ُ

ترك لفظ «المختصر»؛ ّ
كل هذا يؤكّد َق ْصده كتابة التسمية على هذا النحو ،مما يشي
مصدر آخر ٍ
ٍ
سابق عليه؛ وقد اتضح ذلك كما سيأتي.
بنقلها مِن

ٍ
ولو وقع اللفظ مِن ِ
سهوا أو خطأ وأراد التق ُّيد به؛ الستدركه قبل أو بعد أو
ابن
حجر ً
وأثبت خ َّطه في ن َُسخِ القارئينً ،
فضل
ئت عليه،
َ
أثناء قراءة مِن هذه القراءات الكثيرة التي ُق ِر ْ

ابن ٍ
عما ُيت ََو َّقع مِن قراءات ِ
مرارا أثناء كتابة «فتح الباري»
حجر الخاصة لكتابه ،ومراجعاته له ً
َّ
أو «تغليق التعليق» أو غيرهما مِن كتبه المتصلة بكتاب البخاري بشك ٍل أو بآخر.
فالظاهر أنَّها هكذا
األمر
ْ
وقعت له أثناء تأليفه ُ
«الهدَ ى» وانتشر الكتاب؛ ّ
حرر َ
فلما َّ

رجع عنها إلى غيرها ،مكتف ًيا ببيان التسمية الجديدة في كتا َب ْين
مشهور ْين جديدَ ْين له،
َ
َ
خاص ًة في ذاك الزمن الذي لم تكن فيه طباعة؛ إِنَّما هي الكتابة باأليدي؛ ومِن َث َّم يلزم
مِن التغيير في الكتب إعادة الكتابة واالنتساخ مر ًة أخرى ،وفي هذا مِن المش ّقة على

النَّفس والغير ما فيه ،فكان الطريق األسهل واأليسر هو البيان في الكتا َب ْين الجديدَ ْين

أيضا.
المختصين بالبخاري ً
َّ

وهذه سمة بارزة وطريقة معهودة البن حجر في «فتح الباري» ،فال يكاد ُي َغ ِّير شي ًئا
ٍ
الحق مِن الكتاب نفسه ،وهذا
يوضحه في موض ٍع
ظاهر جدًّ ا
كت َبه؛ إِنَّما يرجع عنه أو ِّ
ٌ

مار َس «الفتح» وخا َل َطه ،كما سيأتي.
لمن َ
َ

ٍ
ِ
وجوه؛ كالتالي:
ومن َث َّم يمكن صياغة الجواب عن ابن حجرٍ ِمن

الجواب األول:

َّ
أن ابن حجر لم يخترع التسمية مِن لدنه ،ولم يكن بِدْ ًعا مِن الناس ،وإنما َت َل َّقاها
ثمة ضرورة ُملِ َّحة لتغيير
عمن قبله ،فكتبها في ُ
«الهدَ ى» كما َت َل َّقاها ،وبنا ًء عليه لم تكن َّ
َّ
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«الهدَ ى» ،وإعادة الكتابة ،وإجبار الناس على اكتتابه مر ًة أخرى بنا ًء على
ما وقع في ُ

هذا َ
وقعت البن حجر؛
نظرا لوروده ووجوده في ن َُسخٍ تقع للناس كما
ْ
الخ ْطب اله ِّين؛ ً
كتب أخرى ذي ٍ
خاصة مع وجود السبيل في ٍ
صلة بالبخاري وكتابه ،يمكن البن حجر

راجحا لديه.
«الهدَ ى»
ً
فيها كتابة ما يراه بعد ُ

وقعت روايته البن حجر مِن غير ٍ
وجه ،منها:
ومعلو ٌم َأ َّن «صحيح البخاري» قد
ْ
رواية األَ ِصيلِي عن أبي ٍ
زيد عن ال َف َر ْب ِر ِّي عن البخاري(((.
ِّ

الم ْسنَد
وبالنظر في العنوان الذي َذك ََر ُه ابن حجر في ُ
«الهدَ ى»« :الجامع الصحيح ُ
ِ
ِ
وأي ِامه»؛ نجده يكاد يتطابق مع
من حديث رسول ال َّله صلى ال َّله عليه وسلم ُ
وسنَنه َّ
العنوان الوارد على القطعة المصرية المتداولة مِن رواية األَ ِصيلِ ِّي ،وصورته:

ٍ
حجر لذلك يف مواضع منها :آخر «تغليق التعليق» (.)446 /5
((( وقد أشار اب ُن
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«الهدَ ى» عدا لفظة واحدة فقط
فهو يتطابق مع التسمية التي َذك ََرها اب ُن حجر في ُ
في آخره ،وهي «و َأ َّيامه» عند ابن حجر؛ فلم َت ِرد في صورة قطعة مخطوطة «األَ ِصيلِ ِّي»
ٍ
نسخة أخرى مِن مخطوطات
التي وص َلتْنا ،ولع ّلها كانت عليها في موض ٍع آخر ،أو على
رواية األَ ِصيلِ ِّي.
جاءت به
«الهدَ ى» ليس منه ،ولم يخترعه مِن لدنه؛ فقد
ْ
فما َذك ََره اب ُن حجر في ُ
الن َُّسخ العتيقة كما ترى.

أيضا في َظ ْه ِر َّية مخطوطة الفاتح (رقم)1100/
ونجد قري ًبا مِن هذا العنوان ً
وفيه« :الجامع الصحيح المسند ِمن حديث رسول ال َّله ﷺ» ،ولم يذكر «وسننه

وأيامه».
ّ

«الهدَ ى» مِن بعض الن َُّسخ
فهذا ك ّله يشي ب َت َل ِّقي ابن حجر التسمية كما كتبها في ُ
القديمة التي وصلته ،وأنَّه لم يخترعها مِن لدنه.

108

رجب  1441ـه

بل ال يظهر سوى ذلك؛ ألنَّه ال يمكن له اختراع عنوان كهذا مِن لدنه؛ ألنَّه يتخ َّطى
ٍ
ٍ
ِ
العنوان ال َّل َقبِي إلى ٍ
الم ْسنَدِ ،من
اسم َع َلم ٍّي بصفات محدَّ دة« :الجامع ،الصحيحُ ،
َّ
حديث رسول ال َّله ﷺ».
الجواب الثاني:

وعلى َف ْر ِ
تصرف الناس في
ض عدم َت َل ِّقيه لها عن النسخ العتيقة؛ فيقال :قد اشتهر ُّ
ٍ
ٍ
سماه به
اإلشارة لكتاب البخاري
بألقاب وأوصاف شتَّى ،تدور في فلك اسمه الذي َّ
أيضا لو أرا َد تسميتَه ب َل َقبِ ِه؛ لكنه
البخاري رحمه الله ،فلم يكن ابن حجر بِدْ ًعا مِن ذلك ً
فوافقت
لمخالطته كالم أهل العلم وتأ ُّثره به؛ قد وقع التشاب ُه بين كالمِه وكالمِهم،
ْ
غيره وإشارتِه للكتاب ِ
تسميتُه وإشار ُته تسمي َة ِ
نفسه.
وتصرف فيها ،على عادة
نصها،
أي َأنَّه قد َذك ََر التسمية في هذا الموضع بغير ّ
َّ
ِ
فم ْست َِق ٌّل و ُم ْس َت ْكثِر مِن ألفاظها.
الناس في اإلشارة للكتاب باالسم غير ال َع َلم ِّيُ ،
تعبير
ويمكن االحتجاج بقول ابن حجر« :مِن حديث رسول ال َّله ﷺ»؛ فهو
ٌ
بالمعنى ال اللفظ؛ َّ
ألن الوارد في تسمية البخاري« :مِن أمور رسول ال َّله ﷺ» كما

سيأتي.

وال شك َّ
أن التعبير بـ«أمور» أعم وأشمل مِن التعبير بـ«حديث».

تصرف ابن حجر في التسمية التي
والقصدُ في هذا الجواب اإلشار ُة الحتمال ُّ
بنص تسمية البخاري لكتابه ،ومِن َث َّم ال يمكن
أوردها في هذا الموضع ،وعدم التزامه ِّ

بنصها ،قد ت َق َّيد اب ُن
«الهدَ ى» تسمي ًة أخيرة منقول ًة ّ
اعتبار هذه التسمية المذكورة في ُ

ليست كذلك ،وبنا ًء عليه ال يمكن ُمحاكمتُها بطريق
حجر فيها بلفظ البخاري؛ ألنَّها
ْ
محاكمة التسميات المنصوصة المنقولة بلفظها ونصها دون تصر ٍ
ً
فضل عن
ف،
ِّ
ُّ
ُ
محاولة تلفيقها أو التغيير عليها لتتفق مع التسميات المنقولة بلفظ صاحبها.

ضعيف عندي؛ واألول قبله؛ والثالث بعده :أقوى وأصح وأظهر؛
وهذا الجواب
ٌ
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«الهدَ ى» قبل ِ
َفأ َّما الجواب الثالثَّ :
ابن حجر
فإن ثبوت التسمية الواقعة في ُ
حرر هذا
يؤكِّد ت َل ِّقيه لها عن غيره كما أسلفتُه في الجواب األول؛ لكن الظاهر أنَّه قد َّ
لتصرف الرواة
«الهدَ ى»؛ فلم يجدها تسمي ًة راجحةً ،إِ َّما
وح َّق َقه بعد كتابته في ُ
الموضع َ
ُّ
أو الن َُّّساخ فيها؛ أو غير ذلك مِن األسباب؛ ومِن َث َّم عاد فاعتمدَ التسمي َة المشهورة
المتقنة والصحيحة والراجحة للكتاب في كتابين ِ
الح َق ْين.
َْ

ِ
«الهدَ ى» سنة َّ ،813
وظل ُي ْق َرأ عليه إلى
وكان ابن حجر قد انتهى من تصنيف ُ
ُق َب ْيل وفاته سنة  ،852أي نحو  39سنة ،وعلى الرغم مِن هذه المدة الطويلة لم يقم
ْ ِ
«الهدَ ى» ً
مثل.
باستدراك لفظة «المختصر» التي
سقطت من تسمية «الصحيح» في ُ
ولعل سبب عدم االستدراك يرجع ألمور:
إحداها:
خاص بشأن التسمية ومظنَّة شهرتها وتداولها ،وبنا ًء عليه ال ُيت ََو َّقع فيها
ٌّ

السقط أو نحوه.

خاص بطريقة القراءة بالسرعة المعهودة في مجالس القراءة ،فال يكاد
وثانيها:
ٌّ
ٍ
يلتفت أحدٌ لسقط ٍ
ٍ
مشهور كهذا.
شيء
لفظة في
ِ
مرارا ُبأ ُذنِه هو التي تسمع الصواب
فالكتاب وإِ ْن ُق ِر َئ على ابن حجر؛ لكنّه َسم َع ُه ً

الذي يعرفه ،ال ُبأ ُذن الحاضرين وما يعرفونه.

ِ
ِ
وثالثهاِّ :
تعسر وصول
تفشي ن َُسخ ُ
«الهدَ ى» في الناسَ ،
وس ْي ُر الركبان بها ،ومن َث َّم ُّ

االستدراك ألصحاب هذه الن َُّسخ جمي ًعا.

ِ
ومِن ُ
فلما قيل له:
قبل كان الجاحظ قد َفط َن لموض ٍع في «كتاب البيان والتبيين» ّ

ُ
سارت به
« َف َغ ِّي ْره؛ قال :فكيف لي بما
الركبان؟ فهو في كتابه على خطئه»(((.
ْ
((( تضمين مِن «معجم األدباء» لياقوت (.)2110 – 2109 /5
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ٍ
َّ
أيضا النتشار الن َُّسخ في الناس ،فتركه
فلعل اب َن
حجر قد َفطِ َن لذلك فلم ُي َغ ِّيره ً

على حاله ،خاص ًة مع وروده في ن َُسخٍ خ ّطية يعلمها الناس ،مكتف ًيا في ذلك بإثبات ما

آخ َر ْين لهُ ،م ِّ
راجحا تا ًّما في كتا َب ْين َ
«الهدَ ى».
رآه
تأخ َر ْين على كتاب ُ
ً

وهذه طريقة معهودة البن حجر في «شرح البخاري» ،فلم يكن ُيعيد كتاب َة

األبــواب التي
سبقت له ،ويكتفي باالستدراك عليها في المواضع والمناسبات
ْ

الالحقة في «الصحيح».

تنبيها في الموضع السابق؛ ال يلزم منه إعادة الكتابة.
وربما أضاف ً
ً
البخاري روايـ ًة في «كتاب الزكاة» و«كتاب التوحيد» ،لم يقف
فمثل َع َّل َق
ُّ

ذكرت في
وقف عليها في «التوحيد» قال« :وقد
فلما
َ
ُ
عليها أثناء كتابته في «الزكاة»ّ ،

الم َع َّل َقة ،ثم وجد ُتها بعد ذلك عند كتابتي
(الزكاة) أني لم أقف على رواية َو ْر َقاء هذه ُ
هنا»َ ،
وص َلها إلخ ،واقتصر في «كتاب الزكاة» على إضافة قوله:
فذك ََر الرواية و َمن َ
«تنبيه:
بينت ذلك في كتاب التوحيد»(((.
وقفت على رواية َو ْر َقاء موصولةً ،وقد ُ
ُ

فالرواية الموصولة بتفاصيلها في الموضع الالحق ،وهو «كتاب التوحيد» ،وال
ٍ
يوجد ثمة اضطرار
ألحد على إعادة كتابة ما مضى في «الزكاة»؛ فلم ُي ِعد اب ُن حجر كتابته،
والتنبيه الذي أضافه في «الزكاة»؛ ال يستلزم منه إعادة الكتابة؛ والظاهر مِن طريقته أنَّه

أضافه على هامش نسخته ،أو نسخة بعض تالمذته أثناء المراجعة أو اإلمالء.
ُ
كثير في طريقة ابن حجر في «شرحه»(((.
ومثل هذا ٌ

والمقصود اإلشــارة إلــى طريقة ابــن حجر في كتابة ما يريد في المواضع

والمناسبات الالحقة في «شرحه» ،دون إعادة كتابة األبواب والمواضع السابقة
((( «فتح الباري» ( 417 /13 ،281 - 280 /3رقم .)7430 ،1410

((( ينظر على سبيل المثال :المصدر السابق (.)411 ،349 ،282 ،219/13
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التي يستدرك عليها.

«الهدَ ى» في تسمية «الصحيح»؛ مِن جنس تلك
فهذا الموضع المذكور في ُ

الطريقة المعهودة البن حجر.

آخر ْين متّصلين بكتاب
وقد َت َر َك ُه كما هو ،لم ُي َغ ِّيره ،مكتف ًيا بالتغيير في موضعين َ

أيضا.
البخاري ً

«الهدَ ى» ل ُي َحاكَم الرجل وعبارته
وأعمال ابن حجر حول البخاري لم تقف عند ُ
بنا ًء عليه فقط ،فكان ال بد مِن البحث في أعماله األخرى عند تحرير التسمية التي
ٍ
ثمة اتفاق بين كتب ِ
ثمة
ابن
حجر على هذه التسمية؟ أم ّ
أرادهــا واعتمدَ ها ،وهل ّ
اختالفات بينها؟

األتم
وقد اقتصر الشيخ أبو غدة وغيره على ما في «الـ ُـهــدَ ى» ،رغم وجود
ّ
ٍ
آخ َر ْين ِّ
حجر نفسه في كتا َب ْين َ
أيضا؛
واألوضح عند ابن
متأخ َر ْين له حول البخاري ً

ِّ
المتأخ َر ْين الالح َق ْين له على
كما أسلفتُه ،فالمعتمد عند ابن حجر :ما في الكتا َب ْين
الم ْسنَد المختصر مِن أمور رسول ال َّله
السابق في ُ
«الهدَ ى» ،أي «الجامع الصحيح ُ
وسنَنِه وأ َّيامه».
ﷺ ُ
لم ْن خلفنا مواضع أخرى
ولع َّلهم تركوا لنا هذا الموضع لنستدركه ،كما سنترك َ

َّ
ويتولنا برحمته ورضوانه.
يستدركها علينا ،والله يشملنا جمي ًعا بعفوه ومغفرته،
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وإ ْذ وصلنا إلى ما وصلنا إليه؛ فيمكن أن نلخص البحث فيما يلي:

أول :لم يكن ابن حجر بدْ ًعا ِمن الناس في تسمية «صحيح البخاري» بما وقع
ً
الساري» ،فقد ُسبِ َق إلى ذلك مِن بعض الن َُّسخ الخ ِّط َّية ،منها القطعة
عنده في ُ
«هدَ ى َّ
المصرية العتيقة مِن رواية األَ ِصيلِ ِّي.
ِ
«الهدَ ى» ولم يخترعه مِن لدنه؛ بل
ومن َث َّم لم ينفرد ابن حجر بما أور َده في ُ
الظاهر َت َل ِّقيه ذلك عن غيره.
وتجاو َز ُه
ثان ًيا :لم
«الهدَ ى» ،وإِنَّما َغ َّيره وت ََر َك ُه
ابن حجرٍ على ما أور َده في ُ
َ
يستقر ُ
ّ

اآلخ َر ْين« :تغليق التعليق» و«النكت على
إلى العنوان الشامل التا ّم ،المذكور في كتا َب ْيه َ

المستقر عنده ،وهما آخر
«الهدَ ى» ،فهما المعتمدُ
صحيح البخاري» ،وقد َأ َّل َفهما بعد ُ
ُّ
ٍ
األَ ْم َر ْين ِ
حجر.
البن

وال مجال بعد ذلك للتلميح بانفراد ِ
ابن حجر عن غيره مِن العلماء ،أو التصريح

بمخالفته لهم.

ِ
وقع
«الهدَ ى» ُي ْقرأ على ابن حجر حتى ُق َب ْيل وفاته بأ ّيام؛ فلم ُي َغ ِّير ما َ
نعم؛ َبق َي ُ
لتفشي الكتاب في الناس ،أو النتشار كِتَا َب ْيه َ
فيه؛ إِ َّما ِّ
اآلخ َر ْين ومعرفة الناس ما فيهما،
ٍ
مضطرا إلى إعادة تبييض هذا الموضع مِن
أسباب؛ لكنّه لم يكن
أو غير ذلك مِن
ًّ

«الهدَ ى» ،خاص ًة في ِّ
ظل حالة الكتابة وطريقتها في عصره.
ُ

ثال ًثا :اعتاد الناس على اختصار تسمية «صحيح البخاري» ،واإلشارة إليه ببعض

اسمه أو معناه ،على سبيل الوصف وال َّل َقب ال التسمية ،وال ضير في ذلك بعد تثبيت
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البخاري في تسمية «صحيحه» ،على السياق والترتيب
وتأكيد األلفاظ التي اعتمدها
ُّ
استخالصه مِن الن َُّسخ الخ ِّط َّية.
الذي أرا َد ُه ،والذي ُيمكن
ُ

راب ًعا :على ِّ
أن ينشره باسمه الذي ت ََر َك ُه
كل ناشرٍ يتصدَّ ى لنشر «صحيح البخاري» ْ
ﷺوسنَنِه
الم ْسنَد المختصر ِمن أمور رسول ال َّله
ُّ
ُ
البخاري ،وهو« :الجامع الصحيح ُ
وأي ِامه»؛ خاص ًة مع ما يبنَى على ِ
اسمه مِن قضايا وأبحاث.
ُْ
َّ
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 ٢١-فتح الباري شرح صحيح البخاري ،مخطوطة داماد إبراهيم باشا (رقم.)313/
 ٢٢-فتح الباري شرح صحيح البخاري ،مخطوطة داماد إبراهيم باشا (رقم.)314/
 ٢٣-فتح الباري شرح صحيح البخاري ،مخطوطة داماد إبراهيم باشا (رقم.)315/

تحرير عنوان «صحيح البخاري» عند ابن حجر العسقالين

115

 ٢٤-فتح الباري شرح صحيح البخاري ،مخطوطة داماد إبراهيم باشا (رقم.)316/
 ٢٥-فتح الباري شرح صحيح البخاري ،مخطوطة داماد إبراهيم باشا (رقم.)317/
 ٢٦-فتح الباري شرح صحيح البخاري ،مخطوطة داماد إبراهيم باشا (رقم.)318/
 ٢٧-فتح الباري شرح صحيح البخاري ،مخطوطة داماد إبراهيم باشا (رقم.)319/
 ٢٨-فتح الباري شرح صحيح البخاري ،مخطوطة داماد إبراهيم باشا (رقم.)320/
 ٢٩-فتح الباري شرح صحيح البخاري ،مخطوطة داماد إبراهيم باشا (رقم.)321/
 ٣٠-فتح الباري شرح صحيح البخاري ،مخطوطة داماد إبراهيم باشا (رقم.)322/

 ٣١-فتح الباري شرح صحيح البخاري ،مخطوطة مكتبة علي بن يوسف بن تاشفين (رقم.)678/
 ٣٢-النكت على صحيح البخاري ،البن حجر ،مخطوطة األزهرية (رقم.)295/
الساري ،مخطوطة األزهر (رقم.)85948/
 ُ ٣٣-هدَ ى َّ

الساري ،مخطوطة اإلسكوريال (رقم.)1449/
 ُ ٣٤-هدَ ى َّ
الساري ،مخطوطة اإلسكوريال (رقم.)1450/
 ُ ٣٥-هدَ ى َّ

الساري ،مخطوطة المكتبة الظاهرية (رقم.)823/
 ُ ٣٦-هدَ ى َّ

الساري ،مخطوطة جامعة الرياض (رقم.)2456/
 ُ ٣٧-هدَ ى َّ

الساري ،مخطوطة جامعة اإلمام محمد بن سعود (رقم.)1804/
 ُ ٣٨-هدَ ى َّ
الساري ،مخطوطة جامعة الملك سعود (رقم.)3015/
 ُ ٣٩-هدَ ى َّ
الساري ،مخطوطة داماد إبراهيم (رقم.)308/
 ُ ٤٠-هدَ ى َّ
الساري ،مخطوطة داماد إبراهيم (رقم.)310/
 ُ ٤١-هدَ ى َّ
الساري ،مخطوطة داماد إبراهيم (رقم.)311/
 ُ ٤٢-هدَ ى َّ

الساري ،مخطوطة رئيس الكتاب (رقم.)195/
 ُ ٤٣-هدَ ى َّ
الساري ،مخطوطة رئيس الكتاب (رقم.)70/
 ُ ٤٤-هدَ ى َّ
الساري ،مخطوطة شهيد علي (رقم.)432/
 ُ ٤٥-هدَ ى َّ

الساري ،مخطوطة طرخان والدة السلطان (رقم.)54/
 ُ ٤٦-هدَ ى َّ
الساري ،مخطوطة طرخان والدة السلطان (رقم.)55/
 ُ ٤٧-هدَ ى َّ
الساري ،مخطوطة عاطف أفندي (رقم.)509/
 ُ ٤٨-هدَ ى َّ

الساري ،مخطوطة علي بن يوسف بن تاشفين (رقم.)304/
 ُ ٤٩-هدَ ى َّ
الساري ،مخطوطة قليج علي (رقم.)278/
 ُ ٥٠-هدَ ى َّ
الساري ،مخطوطة كوبريلي (رقم.)457/
 ُ ٥١-هدَ ى َّ
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الساري ،مخطوطة اللي لي (رقم.)539/
 ُ ٥٢-هدَ ى َّ

الساري ،مخطوطة مراد مال (رقم.)488/
 ُ ٥٣-هدَ ى َّ

الساري ،مخطوطة مكتبة الحرم المكي (رقم.)1265/
 ُ ٥٤-هدَ ى َّ
الساري ،مخطوطة مكتبة الحرم المكي (رقم.)1266/
 ُ ٥٥-هدَ ى َّ

الساري ،مخطوطة مكتبة دار اإلفتاء السعودية (رقم.)12/86 /
 ُ ٥٦-هدَ ى َّ
الساري ،مخطوطة ولي الدين جار ال َّله (رقم.)425/
 ُ ٥٧-هدَ ى َّ
الساري ،مخطوطة َينِّي جامع (رقم.)211/
 ُ ٥٨-هدَ ى َّ

المطبوعات:

 ٥٩-اإلمام البخاري وصحيحه ،للدكتور عبد الغني عبد الخالق ،الناشر :دار المنارة ،السعودية ،ط،1
1405هـ = 1985م.

 ٦٠-إنباء الغمر بأنباء العمر ،البن حجر ،تحقيق :حسن حبشي ،المجلس األعلى للشئون اإلسالمية،
القاهرة1389 ،هـ = 1969م.

 ٦١-تاج العروس ،لمحمد مرتضى الزَّ بيدي ،تحقيق :مجموعة من المحققين ،وزارة اإلعالم
بالكويت.

 ٦٢-تحقيق اسمي «الصحيحين» واسم «جامع الترمذي» ،لعبد الفتاح أبي غدة ،مكتبة المطبوعات
اإلسالمية ،حلب؛ دار القلم ،ببيروت ،ط1414 ،1هـ = 1993م.

 ٦٣-تغليق التعليق على صحيح البخاري ،ألحمد بن علي ابن حجر العسقالني ،تحقيق :سعيد
عبد الرحمن موسى القزفي ،المكتب اإلسالمي ،بيروت؛ دار عمار ،األردن ،ط1405 ،1هـ =

1985م.

 ٦٤-التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاري ،لإلمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف
النووي ،تحقيق :أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الرياض  -السعودية،

ط1429 ،1هـ = 2008م.

 ٦٥-التوشيح شرح الجامع الصحيح ،ألبي الفضل جالل الدين السيوطي ،تحقيق :رضوان جامع،
مكتبة الرشد ،السعودية ،ط1419 ،1هـ = 1998م.

 ٦٦-الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر ،لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن
السخاوي ،تحقيق :إبراهيم باجس عبد المجيد ،دار ابن حزم ،ط1419 ،1هـ.

 ٦٧-حياة البخاري ،للشيخ محمد جمال الدين القاسمي ،تحقيق :محمود األرنؤوط ،دار النفائس،
بيروت ،ط1412 ،1هـ = 1992م.
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 ٦٨-رجال صحيح البخاري المسمى الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد ،ألبي نصر
الكالباذي ،المحقق :عبد الله الليثي ،الناشر :دار المعرفة ،بيروت ،ط،1407 ،1
أحمد بن محمد
ِّ

الموافق 1987م.
 ٦٩-الشذا ال َف َّياح مِن علوم ابن الصالح ،لألبناسي ،تحقيق :صالح فتحي َه َلل ،مكتبة الرشد،
السعودية.

 ٧٠-الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ،دار الجيل،
بيروت ،ط1412 ،1هـ = 1992م.

 ٧١-عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني ،دار الفكر،
مصور عن الطبعة المنيرية.
َّ

 ٧٢-فهرس ابن عطية ،ألبي محمد عبد الحق بن عطية المحاربي األندلسي ،تحقيق :محمد أبو
األجفان ،ومحمد الزاهي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1983 ،2م.

 ٧٣-فهرسة ابن َخ ْير اإلشبيلي ،تحقيق :د .بشار عواد معروف ،محمود بشار عواد ،دار الغرب
اإلسالمي ،تونس ،ط2009 ،1م.

 ٧٤-مقدمة ابن الصالح ،تحقيق :د .عائشة عبد الرحمن ،دار المعارف ،القاهرة.

 ٧٥-النكت على صحيح البخاري ،البن حجر ،تحقيق :هشام السعيدني ،ونادر مصطفى ،المكتبة
اإلسالمية ،القاهرة ،ط1426 ،1هـ = 2005م.

الساري لمقدمة فتح الباري ،البن حجر ،أشرف على تحقيقه :شعيب األرنؤوط وغيره،
 ُ ٧٦-هدَ ى َّ
الرسالة العالمية ،بيروت ،ط1434 ،1هـ = 2013م.

الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ألحمد بن علي ابن حجر العسقالني،
 ُ ٧٧-هدَ ى َّ
قام بإخراجه :محب الدين الخطيب ،المكتبة السلفية ،القاهرة.

الساري مقدمة فتح الباري ،البن حجر ،تحقيق :عبد القادر شيبة الحمدُ ،طبع على نفقة
 ُ ٧٨-هدَ ى َّ
األمير سلطان بن عبد العزيز ،ط1421 ،1هـ = 2001م.

الساري مقدمة فتح الباري ،البن حجر ،تحقيق :نظر الفريابي ،دار طيبة ،ط،1
 ُ ٧٩-هــدَ ى َّ
1426هـ = 2005م.

