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 مناهج علماء احلديث يف أتليف الكتب
 إحصاء وحتليل :"صحيح البخاري"يف ختم 

 

 د. مصطفى حممد يسلم األمني اجلكين
aljkni@gmail.com 

 
 

 ص البحثملخ  
البحث إىل تسليط الضوء على فن خاص عين املؤلفون فيه بصحيح البخاري، من خالل كتب مسوها:  هذا يهدف

 وحياول الباحث أن يعّرف هبذه الكتب إمجااًل، من حيث تعريفها، وتوصيفها، وبيان، "كتب ختم صحيح البخاري"
مناهج أصحاهبا فيها، كما يهدف إىل إحصائها، وبيان املطبوع منها واملخطوط واملفقود، وكيف أن حَدَث ختم 

ب كانت منوذجاً من مناذج ه الكتالبخاري كان حداثً فريداً له أبعاد ثقافية واجتماعية مميزة يف تراثنا التارخيي، وأن هذ
 العناية الفائقة بصحيح البخاري، وللباحث توصيات مهمة متعلقة هبذا الشأن.

 البخاري. .صحيح .ختم .كتب  الكلمات املفتاحية:
 

 

 :املقدمة
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد:

عناية األمة بصحيح البخاري، الذي أورد فيه أصح الصحيح من  فمن مظاهر حفظ هللا عز وجل لسنة نبيه 
احلديث، وقد بدت هذه العناية يف مظاهر شىت، كالعناية بنقله وضبطه، وفقهه، ورواته ورجاله، وغريبه وألفاظه، إىل 

فيه،  عجب تلك املظاهر العناية خبتمه، والتنافسغري ذلك مما يبني جبالء مقام هذا الكتاب وأمهيته، ولعل من أ
وأتليف الكتب املخصوصة ابخلتم وما يتعلق به من آداب وأحكام، وهي مسألة حقيقة ابلدراسة والتمعن، من 

 حيث مناهج هذه الكتب، وآاثرها على اجملتمعات وثقافاهتا.
   :أمهية املوضوع

ما بكتاب صحيح البخاري، من خالل العناية خبتم الكتاب و  تكمن أمهية املوضوع يف تعلقه جبانب عناية األمة
يتعلق به من اآلداب، وهو فن جديد من فنون التأليف، وإن كان جيمع أكثر من فن، ففيه شرح احلديث، وترمجة 
 املؤلف، وبيان اإلسناد، والنكت العلمية، وغري ذلك. "وتعترب كتب اخلتم مرجعًا مهّمًا يف دراسة مناهج املصنفني؛

، وال تزال هذه الكتب حباجة ملزيد عناية تظهر مناهج ((1))إذ يتضمن كثري منها خالصة االستقراء لتلك املناهج"
 مؤلفيها فيها، وتوضح مقاصدها ومراميها، وتكشف عن طرق االستفادة منها.

                                                           
م(، مقدمة 1993ه/ 1414، 1بيكان، طينظر: مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن السخاوي، بغية الراغب املتمين يف ختم النسائي برواية ابن السين، )الرايض: مكتبة الع (1)

 .5احملقق، ص
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 :مشكلة البحث
ن حيث الرواية، وله منط خاص مالتأليف يف ختم كتب احلديث عامة وختم البخاري خاصة فن متأخر عن عصور 

مناهج املؤلفني فيه، ومن حيث آاثر هذه التواليف، مع ما يصاحبها من أحداث االحتفال ابخلتم واالحتفاء 
ابلكتاب، ومل أر من صرف اهلمة لبيان ذلك بياانً شافياً، لذا عقدت العزم على البحث فيه، وجتلية املقصود منه وما 

 يتعلق به.
 :أسئلة البحث

 تبني حل مشكلة البحث من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:وي
 ما املقصود بكتب ختم البخاري، وما مناهجها؟ (1
 ما املطبوع من كتب ختم البخاري؟ وما املخطوط منها؟ وما املفقود؟ (2
 ما مظاهر العناية خبتم صحيح البخاري يف الرتاث التارخيي؟ (3

  :أهداف البحث
 البخاري، وتوصيف مناهجها.التعريف بكتب ختم صحيح  (1
 إحصاء كتب ختم صحيح البخاري، مطبوعها وخمطوطها. (2
 إبراز مظاهر العناية خبتم صحيح البخاري يف الرتاث التارخيي، وآاثره االجتماعية والثقافية. (3

 :حدود البحث
ني املنهج العام، بالكتب املختصة خبتم صحيح البخاري على وجه االستقراء، وأما مناهج أصحاهبا فبعد االستقراء أ

 ومن خالف فيه بينته، وإال فإنه يكون اتبعاً للمنهج العام.
 :الدراسات السابقة

 بني بعض العلماء طرفاً من هذا املوضوع، من حيث التعريف به تعريفاً إمجالياً، كما أييت:
 بني فيها أن كتب، للشيخ حممد عوامة حفظه هللا، وقد ((2))"املدخل إىل علم السنن للبيهقي"مقدمة كتاب  (1

اخلتم هي الكتب اليت تؤلف بعد الفراغ من قراءة منت من متون السنة كصحيح البخاري، أو كتاب ذا قيمة 
عند عامة األمة ككتاب الشفا للقاضي عياض، وأن كتاب املدخل شبيه بكتب اخلتم إال أن بينهما فرقني 

اين: تم غري املؤلف للكتب الذي ُختم، والثمهمني: األول: أن كاتب املدخل هو املؤلف نفسه، وكاتب اخل
أن اخلتم يكتب فيه ثناء األئمة على الكتاب خبالف املدخل. وقد أفادت هذه املقدمة البحث من حيث 

 تعريف كتب اخلتم إمجااًل، ويضيف البحث إحصاء هذه الكتب وبيان مناهج أصحاهبا.

                                                           
 .9م(، املقدمة، ص2017ه/ 1437، 1أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، املدخل إىل علم السنن، )بريوت: دار املنهاج، القاهرة: دار اليسر، ط (2)
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، لعبد اللطيف اجليالين، وعرَّفها أبهنا: ((3))"االنتهاض يف ختم الشفا لعياض للسخاوي"مقدمة كتاب  (2
"وهي كتب يصنفها الشيخ أو يصليها برسم االنتهاء من إقرائه لكتاب من كتب احلديث أو السرية أو 
الفقه أو غريها من الفنون، ويكون الكالم فيه على فضائل مصنف الكتاب ومناقبه ومآثره، وخصائص  

نداً ه إليه، وقد يشرح آخر حديث يف الكتاب، ويتكلم عليه سكتابه ومزاايه ومنهجه فيه، ويسوق أسانيد
، كما بني أهم وأول الكتب املصنفة يف اخلتم، وأن اإلمام السخاوي أكثر من اعتىن هبذا الفن، ((4))ومتناً"

وهو مما أفاد هذا البحث وأثراه، ويضيف البحث عليه إحصاء كتب اخلتم املخصوصة خبتم صحيح البخاري، 
 اهبا فيها. ومناهج أصح

لعبد هللا بن سامل البصري، واملقدمة لفؤاد بو لفاف السوسي، وقد  "ختم صحيح البخاري"مقدمة كتاب  (3
أورد فيها مسرداً ملا وقف عليه من كتب ختم صحيح البخاري، ورتبها حسب وفيات مؤلفيها، وقد أفدت 

 منه معلومات النشر يف كثري منها.
 تم، وما مل أذكره مقيس على ما ذكرته.وهكذا غالب مقدمات حتقيق كتب اخل

 :منهج البحث
 سلكت يف البحث املناهج اآلتية:

 املنهج االستقرائي: جبمع الكتب اليت ألفت يف ختم صحيح البخاري، خمطوطها ومطبوعها. (1
املنهج التحليلي: بتحليل ما ورد يف كتب اخلتم الستخراج املنهج العام يف أتليفها، واملناهج اخلاصة اليت  (2

ميزت بعضها عن بعض، كما أين سلكت املنهج التحليلي يف رصد الظواهر الثقافية واآلاثر االجتماعية 
 حلدث اخلتم عموماً، وخلتم صحيح البخاري خصوصاً.

 :هيكل البحث
 قسمت البحث إىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة، كما أييت:

 املقدمة: وهبا خطة البحث وهيكله.
 كتب اخلتم، وتوصيف مناهجها. املبحث األول: التعريف ب

 املطلب األول: التعريف بكتب اخلتم.
 املطلب الثاين: توصيف مناهج كتب اخلتم.

 املبحث الثاين: إحصاء كتب ختم صحيح البخاري. 
 املطلب األول: كتب اخلتم املطبوعة.

 املطلب الثاين: كتب اخلتم املخطوطة.
 املطلب الثالث: كتب اخلتم املفقودة.

                                                           
 .11م(، ص2001ه/ 1422، 1مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن السخاوي، االنتهاض يف ختم الشفا لعياض، )بريوت: دار البشائر، ط (3)
 املصدر السابق. (4)
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 الثالث: مظاهر العناية خبتم صحيح البخاري يف الرتاث التارخيي.املبحث 
 املطلب األول: مومسية ختم صحيح البخاري.

 املطلب الثاين: مظاهر االحتفاء ابخلتم.
 املطلب الثالث: املراسم املرافقة للختم.

 اخلامتة: وهبا النتائج والتوصيات.
 

 :مناهجهااملبحث األول: التعريف بكتب اخلتم، وتوصيف 
 :املطلب األول: التعريف بكتب اخلتم

 ، ومنه اخلامت؛ ألنه خيتم به بعد االنتهاء"ختم الشيء وختم على الشيء"، يقال: (5)لغة: بلوغ آخر الشيء "اخلتم"
 .(6)من الكتاب، وألن اخلتم والطبع مبعىن، "وهو التغطية على الشيء واالستيثاق من أن ال يدخله شيء"

هي الكتب اليت تؤلف بعد ختم كتب السنة أو ختم كتٍب ذات قيمة عند عموم األمة،  :"كتب اخلتم"و 
ختم تدريس وإقراء، وتعىن بتوصيف الكتاب املختوم، وبيان منهج مؤلفه ودقائقه، وأسانيد مؤلف اخلتم إىل مؤلف 

 الكتاب، وفوائد أخرى متعلقة ابلكتاب املختوم.
خر جملس من جمالس مساع الكتاب املختوم، وبه تكون اإلجازة فيه، وعادة ما يكون إمالء كتاب اخلتم يف آ 

 واالحتفال خبتمه.
: هيو ومن أبرز من اعتىن هبذا الفن اإلمام السخاوي رمحه هللا، إذ ألف كتب ختم لعدد من كتب السنة،  

بغية الراغب و غنية احملتاج يف ختم صحيح مسلم بن احلجاج، و عمدة القاري والسامع يف ختم الصحيح اجلامع، 
بذل اجملهود يف ختم سنن و القول املعترب يف ختم النسائي رواية ابن األمحر، و املتمين يف ختم النسائي رواية ابن السين، 

، عجالة الضرورة واحلاجة عند ختم السنن البن ماجهو الّلفظ النافع يف ختم كتاب الرتمذي اجلامع، و أيب داود، 
ملام يف ختم السرية النبويةو  لباس يف ختم السرية البن سيد الناس، و البن هشام،  اإلإ القول املرتقي يف ختم و رفع اإلإ

جلوهرة املزهرة يف ختم او االنتهاض يف ختم الشفا لعياض، الرايض يف ختم الشفا لعياض، و دالئل النبوة للبيهقي، 
 (7)التذكرة للقرطيب.

  :املطلب الثاين: توصيف مناهج كتب اخلتم
 مؤلفو كتب ختم صحيح البخاري ما أييت:أبرز ما يعىن به 

 الرتمجة لإلمام البخاري:  (1

                                                           
، مادة: خ ت م، ابب اخلاء والتاء وما يثلثهمام(، كتاب اخلاء، 1979ه/ 1399، 1أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي الرازي، معجم مقاييس اللغة، )بريوت: دار الفكر، ط (5)

 .245، ص2ج
، 12م(، كتاب امليم، ابب اخلاء، مادة: خ ت م، ج1993ه/ 1414، 3أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي، لسان العرب، )بريوت: دار صادر، ط (6)

 .163ص
 .18، ص8ياة، د.ط، د.ت(، ج، )بريوت: دار مكتبة احلالضوء الالمع ألهل القرن التاسع مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن السخاوي، (7)
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وذلك بذكر امسه ونسبه وما يتعلق به، وببيان طرف من سريته ومناقبه، ونبذ من أخباره ورحالته وما اشتهر  (2
 به، ومجلة من ثناء العلماء عليه وبياهنم مكانته، كما أن بعض كتب اخلتم بينت شيئاً من كراماته يف حياته

 وبعد مماته.
 بيان مكانة صحيح البخاري:  (3
غالب املطبوع من كتب اخلتم اعتىن فيها مؤلفوها ببيان مكانة صحيح البخاري بني كتب السنة، وإيراد ما  (4

يدل على ذلك من واقع النقد احلديثي أو من كالم األئمة النقاد، ومنهم من أورد ذلك يف املقدمة، ومنهم 
 من خصه بفصل خاص.

 املؤلف إىل صحيح البخاري: ذكر إسناد (5
وذلك إما ابالكتفاء ببيان إسناد املؤلف والطرق اليت يروي صحيح البخاري منها، أو ببيان إسناده  

للصحيح وإيراده لذلك يف احلديث األول أو األخري أو ببضعة أحاديث منه، للداللة على أنه يروي 
هللا: "عند  حملدثني، فكما قال سفيان بن عيينة رمحهالصحيح إبسناده، وللتربك حبلقة اإلسناد وذكر األئمة ا

 ، بل اعتنوا برواية اخلتم عن أصحابه كما جاء يف ترمجة البهاء أمحد بن عبد(8)ذكر الصاحلني تنزل الرمحة"
 . (9)الرمحن بن سليمان التتائي، أنه مسع مع أخيه البدر، على شيخ اإلإسالم البلقيين ختم البخاري

 : شرح بعض األحاديث (6
غالب من يؤلف يف اخلتم إمنا يؤلف ملناسبة اخلتم، ومناسبة اخلتم تكون عند آخر درس من الكتاب، وعلى 

كلمتان »ذلك فإن جل املؤلفني يف اخلتم يعتنون بشرح احلديث األخري من الصحيح، وهو حديث: 
حيح ترمجة من ص، بل إن بعض كتب اخلتم عنونت بذلك كما يف كتاب شرح آخر (10)«حبيبتان إىل الرمحن

شرح آخر تراجم ل "نوافح الورد والعنرب واملسك الدراري"اإلمام البخاري، جلعفر بن إدريس الكتاين، وكتاب 
دء الوحي شرح ترمجة ب"صحيح اإلمام البخاري، لعبد القاهر بن أمحد الكوهن الفاسي، وله أيضاً كتاب: 

التأليف يف اخلتم قد يتناول شرح احلديث  ، الذي يدل على أن(11)"«إمنا األعمال ابلنيات»مع حديث 
األول، ويكون الشرح ببيان معاين األلفاظ، والنكت العلمية، والرتمجة لرجال السند، ولطائف اإلسناد، 

 وبيان األحكام املستنبطة، والدقائق، واإلشارات الصوفية، وغري ذلك.
 رات: ذكر بعض املبش    (7

                                                           
 .75م(، ص1998ه/1419، 1أبو بكر حممد بن إبراهيم األصبهاين اخلازن ابن املقرئ، املعجم، )الرايض: مكتبة الرشد، ط (8)

 .328، ص1السخاوي، املصدر السابق، ج (9)

ب التوحيد، ابب قول هللا تعاىل: )ونضع املوازين القسط ليوم القيامة( وأن أعمال ه(، كتا1422، 1حممد بن إمساعيل اجلعفي البخاري، الصحيح، )بريوت: دار طوق النجاة، ط (10)
 .162، ص9بين آدم وقوهلم يوزن، ج

 .6، ص1البخاري، الصحيح، كتاب بدء الوحي، ابب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ج (11)
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لى اري وصحيحه عموماً، أو يف اخلتم وما يتعلق به، كرؤيته صكاملنامات اليت رؤيت يف فضل اإلمام البخ (8
ه الصبيح يف ختم الوج"هللا عليه وسلم فرحاً ابخلتم، أو غري ذلك، وقد أورد ابن عالن الصديقي يف كتابه 

 مجلة من تلك املبشرات. "الصحيح
 إيراد بعض القصائد:  (9

تكون تم، وليكون فيه شيء من امللح املستحسنة، و وذلك إمتاماً للفائدة، ومراعاة حلال احلاضرين جمللس اخل
القصائد يف فضل اإلمام البخاري، أو فضل كتابه، أو غري ذلك مما يناسب املقام، وقد أورد الشيخ عبد 

ن علماً قصيدة من سبعة وعشري "ختم صحيح البخاري"الكبري الكتاين يف آخر كتابه الذي طبع بعنوان: 
 فائقة يف الكماالت احملمدية على صاحبها أفضل الصالة وأمت التسليم.

 :املبحث الثاين: إحصاء كتب ختم صحيح البخاري
 :املطلب األول: كتب اخلتم املطبوعة

 قمت إبحصاء كتب ختم البخاري املطبوعة حبسب الوسع، وبينت معلومات النشر، وهي كما أييت:
لإلمام ابن انصر الدين الدمشقي، مطبوع ابسم: التنقيح يف حديث  :يف ختم صحيح البخاري جملس (1

م(، وتبني يل أنه هو عني كتاب اخلتم 1993ه/1413، 1التسبيح، )بريوت: دار البشائر اإلسالمية، ط
 بعد النظر إىل موضوع الكتاب ومنهج مؤلفه فيه.

لحافظ السخاوي، )مكة املكرمة: دار عامل الفوائد، ل :عمدة القارئ والسامع يف ختم صحيح البخاري (2
 ه(.1418، 1ط

 ه(.1437، 1لإلمام ابن عالن الصديقي )الرايض: دار التوحيد، ط :الوجه الصبيح يف ختم الصحيح (3
 ه(.1437، 1للشيخ عبد هللا بن سامل البصري )الرايض: دار التوحيد، ط :ختم صحيح البخاري (4
 للشيخ حممد بن عبد احملسن القلعي، )بريوت: دار البشائر، :خاريمنتخب الدراري يف ختم صحيح الب (5

 م(.2017، 1لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام، ط
ر بن أمحد للشيخ عبد القاه :نوافح الورد والعنرب واملسك الدراري لشرح آخر تراجم صحيح اإلمام البخاري (6

، وطبع بعنوان: شرح ترمجة بدء (12)م(2003، 1الكوهن الفاسي، )الدار البيضاء: مطبعة دار القرويني، ط
 ه(.1423، 1الوحي مع حديث إمنا األعمال ابلنيات، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط

للشيخ أمحد بن الطالب بن سودة املري، )فاس:  :عون الباري على فهم آخر تراجم صحيح البخاري (7
لبخاري، )الدار البيضاء: مركز الرتاث ه( وطبع مع كتاب: كرسي صحيح اإلمام ا1311املطبعة احلجرية، 

 ه(.1431، 1الثقايف املغريب، بريوت: دار ابن حزم، ط

                                                           
 معلومات الطباعة من هذا الرابط:  (12)

http://www.bnrm.ma:8000/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=73658 

http://www.bnrm.ma:8000/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=73658
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للشيخ جعفر بن إدريس الكتاين، )بريوت: دار الكتب  :شرح آخر ترمجة من صحيح اإلمام البخاري (8
 ه(.1428، 1العلمية، ط

ه(، 1323بعة الذويب، للشيخ حممد عبد الكبري الكتاين، )فاس: مط :ختمة صحيح اإلمام البخاري (9
، 1وطبعت مؤخراً بعنوان: ختم صحيح البخاري من سبعة وعشرين علماً، )بريوت: دار كتاب انشرون، ط

 م(.2019
للشيخ حممد بن إبراهيم السباعي، )منشور على الشبكة العنكبوتية، موقع مركز  :ختم صحيح البخاري (10

 (.(13)اإلمام اجلنيد
 ه(.1316خ عبد القادر بن حممد العمري، )مصر: مطبعة اهلداية، للشي :عون الباري يف ختم البخاري (11
ه(، )بريوت: 1390، 1للشيخ حممد إدريس الكاندهلوي، )املكتبة اخلليلية، ط :مقدمة صحيح البخاري (12

 ه(.1437، 1دار البشائر، لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام، ط
 للشيخ الرحايل الفاروق السرغيين، )منشورة ضمن كتاب مدرسة اإلمام البخاري(. :ختمة البخاري (13
، 1للشيخ عبد القيوم بن زين هللا البستوي الرمحاين )الرايض: دار التوحيد، ط :منحة الباري خبتم البخاري (14

 ه(.1431
 :املطلب الثاين: كتب اخلتم املخطوطة

 أماكن وجودها، وهي كما أييت: - استطعتما  –وسأبني فيه كتب اخلتم املخطوطة، وأبني 
لإلمام ابن أيب مجرة األندلسي رمحه هللا: هلا ثالث نسخ يف اخلزانة  :منظومة يف ختم صحيح البخاري (1

(، ونسخة مبكتبة عبد هللا كنون يف طنجة برقم 9559 - 9553 – 7309احلسنية يف الرابط ابألرقام )
 (14)(.17912(، ونسخة يف اخلزانة العلمية الصبيحية يف سال برقم )10329)

ة برقم لإلمام القسطالين، له نسخة يف اخلزانة امللكية املغربي :البخاريحتفة السامع والقاري خبتم صحيح  (2
(1173.) 

لإلمام ابن انصر الدين الدمشقي، له نسخة يف مكتبة امللك عبد العزيز  :جملس يف ختم صحيح البخاري (3
 (.354ابملدينة املنورة برقم )

زهرية برقم له نسخة يف املكتبة األ للشيخ كمال الدين القادري، :القول الفصيح يف ختم اجلامع الصحيح (4
 (.5476جماميع  272)

تب للشيخ أمحد بن قاسم البوين، له نسخة يف دار الك :إظهار نفائس ادخاري املهيأة خلتم كتاب البخاري (5
 (.3744الوطنية بتونس برقم )

                                                           

 /article.aspx?c=5855http://www.aljounaid.maعلى الرابط:  (13)
صري، ختم صحيح البخاري، امل البأفدت أكثر معلومات النسخ وأماكنها من مقدمة األستاذ فؤاد بولفاف على كتاب ختم صحيح البخاري لعبد هللا البصري، ينظر: عبد هللا بن س (14)

 وما بعدها، فجزاه هللا خرياً. 17م(، ص2016ه/1437، 1)الرايض: دار التوحيد، ط

http://www.aljounaid.ma/article.aspx?c=5855
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طوان برقم تللشيخ عبد الكرمي الشفشناوي، له نسخة يف اخلزانة العامة ب :رائية يف ختم صحيح البخاري (6
 م(.621)

 173للشيخ حممد بن محدون بن احلاج، له ثالث نسخ يف اخلزانة احلسنية ابلرابط ابألرقام ) :ختم البخاري (7
 (.13716و 11942و

(، 13812للشيخ حممد العريب بن السائح، هلا نسخة يف اخلزانة احلسنية برقم ) :ختمة صحيح البخاري (8
 .(15)ة يف خزانته اخلاصةوذكر يوسف الكتاين أن هلا نسخة مبتور 

 (.14053للشيخ عبد السالم اهلواري، له نسخة يف اخلزانة احلسنية ابلرابط برقم ) :ختم صحيح البخاري (9
للشيخ أمحد بن موسى السلوي، هلا نسخة يف خزانة األستاذ يوسف الكتاين،  :ختمة صحيح البخاري (10

 .(16)ونسختها األصلية يف خزانة املؤلف اخلاصة
 (.14053للشيخ التهامي بن املدين كنون، هلا نسخة يف اخلزانة احلسنية ابلرابط برقم ) :يختمة البخار  (11
للشيخ حَممد بن قاسم القادري، له نسخة يف اخلزانة احلسنية ابلرابط برقم  :ختم صحيح البخاري (12

(12322.) 
للشيخ حممد بن عبد السالم الطاهري املكناسي، له نسخة يف اخلزانة احلسنية  :ختم صحيح البخاري (13

 (.14053ابلرابط برقم )
للشيخ أمحد بن أيب بكر بن حممد السلوي، هلا نسخة يف اخلزانة العلمية الصبيحية  :ختم صحيح البخاري (14

 (.468يف سال برقم )
برقم  ه نسخة يف اخلزانة احلسنية ابلرابطللشيخ أمحد بن املأمون البلغيثي، ل :ختم صحيح البخاري (15

(. وله تشطري لقصيدة ابن أيب مجرة يف ختم صحيح البخاري املذكورة أول املطلب، منه نسختان 13812)
( وهي مضمنة يف ديوانه، أنشأها وأنشدها عند ختم 124/12( و)74/3ابخلزانة الصبيحية بسال برقم )

 (17)صحيح اإلمام البخاري.شيخه الفقيه أمحد بن الطالب ابن سودة ل
 للشيخ حممد بن رشيد العراقي الفاسي، له نسخة يف اخلزانة احلسنية ابلرابط برقم :ختم صحيح البخاري  (16

(14053.) 
للشيخ أمحد بن أيب بكر بن حممد السلوي، ونسخة يف اخلزانة العلمية الصبيحية  :ختم صحيح البخاري (17

 (.17915يف سال برقم )
( خبيت 3268خ عبد احلي الكتاين، له نسخة يف املكتبة األزهرية ابلقاهرة برقم )للشي :ختمة البخاري (18

43850. 

                                                           
 .653، ص2يوسف الكتاين، مدرسة اإلمام البخاري يف املغرب، )بريوت: دار لسان العرب، د.ط، د.ت(، ج (15)
 . 653، ص2يوسف الكتاين، املصدر السابق، ج (16)

 .244، ص4(، ج4-372/1البلغيثي، ديوان أمحد بن املأمون البلغيثي، خمطوط، )يف اخلزانة الصبيحية بسال، برقم  (17)
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للشيخ عبد هللا ابن الزكي، له نسخة يف مكتبة شيخ اإلسالم عارف حكمت  :ختم صحيح البخاري (19
 (18)ابملدينة املنورة.

حريري، له نسخة يف النللشيخ علي بن إبراهيم الستويت  :الكوكب املنري الساري يف ختم صحيح البخاري (20
 .(19)املكتبة األزهرية ابلقاهرة، وهو مفرغ يف موقع موسوعة صحيح البخاري

للشيخ جالل الدين أمحد بن خري الدين الكركي، له نسخة  :الطراز للقاري يوم ختم صحيح البخاري (21
 ب(. 23340بدار الكتب يف القاهرة برقم )

ة للشيخ علي بن أمحد بن حممد بن خالد اخلزرجي، له نسخ :التوضيح يف ختم أحاديث اجلامع الصحيح (22
 (.187بدار الكتب يف القاهرة برقم )مصطلح 

للشيخ أيب حامد حممد القدسي الشافعي، له نسخة خبزانة صائب أبنقرة  :حتفة القاري عند ختم البخاري (23
 ب((.121ب، 118) 3732برقم )

للمال علي القاري اهلروي، له نسخ انقصة يف مكتبة برلني  :آداب )دراب( القاري على أول ابب البخاري (24
 (.414(، ويف مكتبة مانشسرت برقم )886( ويف مكتبة ميونخ برقم )1213برقم )

للشيخ عبد السالم بن حممود العدوي، له نسخة بدار الكتب يف القاهرة برقم  :ختم اجلامع الصحيح (25
 (.335)مصطلح 

للشيخ حممد بن عبد الرمحن بن زكراي الغّزي، له نسخة مبكتبة  :حدروس يف الكالم على اجلامع الصحي (26
 ( قد تكون خبط املؤلف.249، حديث 148/ 2تيمور برقم )

للشيخ أمحد ابحسن العلوي، له نسخة يف املكتبة املركزية يف جدة برقم  :دعاء ختم صحيح البخاري (27
 جماميع(.  737/6)
ه للشيخ جعفر بن حسن بن عبد الكرمي الربزجني، ل :دعاء ختم صحيح البخاري وسرد أمساء البدريني (28

 .(20)جماميع( 737/4نسخة يف املكتبة املركزية يف جدة برقم )
 :املطلب الثالث: كتب اخلتم املفقودة

ويف هذا املطلب أبني الكتب اليت مل أجد هلا ذكراً إال يف الرتاجم والكشافات، أو اليت ُنص على فقدها، وهي كما 
 أييت:

 (21)حملمد بن عبد الرمحن الفاسي. :البخاريختمة  (1

                                                           
 .383، ص5م(، ج1990ه/1410سم، منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري، )دمشق: مكتبة دار البيان، محزة حممد قا (18)

 pedia.net/book/kwkb_mnir-https://www.bukhariعلى الرابط:  (19)
 وما بعدها. 250، ص1ه(، ج1412، 2والكتب الثمانية األخرية مستفادة من فؤاد سيزكني، اتريخ الرتاث العريب، )قم: مطبعة هبمن، ط (20)

كذلك مل  يقف عليها، و ، وعزى نسختها إىل اخلزانة العلمية الصبيحية بسال، وذكر فؤاد بولفاف أنه مل652، ص2أورده يوسف الكتاين يف مدرسة اإلمام البخاري يف املغرب، ج (21)
 أقف عليها.

https://www.bukhari-pedia.net/book/kwkb_mnir
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 (22)لعبد القاهر الكوهن. :النجم الساري يف ختم صحيح البخاري (2
 .(23)حملمد بن عبد الكبري الكتاين، وهي أخرى غري املطبوعة :ختمة البخاري (3
 (24)للشيخ عبد الكبري بن حممد الكتاين. :ختم الصحيح (4
 (25)للشيخ أمحد بن جعفر الكتاين. :إحتاف القاري عند ختم البخاري (5
 (26)للشيخ حممد بن جعفر الكتاين. :شرح ختم صحيح البخاري (6
 (27)للشيخ حممد املكي البطاوري.: ختمة البخاري (7
 (28)للشيخ حممد املدين بن احلسين. :ختمة البخاري (8
 (29)للشيخ الزين جنيم املصري احلنفي. :القول النافع يف ختم صحيح البخاري اجلامع (9

بكر  للشيخ عبد القادر بن شيخ عبد هللا العيدروس امللقب حميي الّدين أيب :الباري خبتم البخاريمنح  (10
 (30)احلضرمويت اهلندي.

 (31)للشيخ أيب العالء إدريس بن خضراء السالوي. :ختم صحيح البخاري (11
 .(32)للشيخ حممد بن إبراهيم بن علي احلميدي السمالوطي :منظومة ختم صحيح البخاري (12
  (33)للشيخ زكراي األنصاري. :المع يف ختم اجلامعالدر ال (13
، والظاهر (35)، وعزاه إىل اتريخ الرتاث العريب(34)للمستشرق جولد تسيهر، ذكره ابحث :ختم البخاري (14

 من عبارته أن جولد تسيهر كتب رسالة عن كتب اخلتم ومل يكتب ختماً.

                                                           
، 1م(، ج1997ه/1417، 1، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، طإحتاف املطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عشر والرابععبد السالم بن عبد القادر بن حممد ابن سودة،  (22)

 .166ص
 .653، ص2ذكرها يوسف الكتاين، مدرسة اإلمام البخاري يف املغرب، ج( 23)
 .745، ص2م(، ج1982، 2ذكره الكتاين، ينظر: حممد عبد احلي بن عبد الكبري الكتاين، فهرس الفهارس، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط (24)
م(، 1997ه/1417، 1ي، طالمذكره ابن سودة، ينظر: عبد السالم بن عبد القادر بن حممد ابن سودة، سل النصال للنضال ابألشياخ وأهل الكمال، )بريوت: دار الغرب اإلس (25)

 .24ص

 .653، ص2يوسف الكتاين، مدرسة اإلمام البخاري يف املغرب، ج (26)

 .654، ص2يوسف الكتاين، مدرسة اإلمام البخاري يف املغرب، ج (27)

 .654، ص2املصدر السابق، ج  (28)

 .1366، ص2م(، ج1941حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، )بغداد: مكتبة املثىن، د.ط،  (29)

 .441، ص2حممد أمني بن فضل هللا احمليب، خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر، )بريوت: دار صادر، د.ط، د.ت(، ج (30)
 م(.2011سال، )املغرب: مركز أحباثنا،  عبد السالم الطاهري، اخلتمات احلديثية لدى علماء (31)

 مذكورة يف ترمجته، ومل أقف عليها. (32)
 .176، ص1.ط، د.ت(، جذكره ابن عالن، ينظر: حممد بن عالن الصديقي، الفتوحات الرابنية على األذكار النواوية، )القاهرة: مجعية النشر والتأليف األزهرية، د (33)
 alhaq/item/5869-http://www.habous.gov.ma/daouatعلى الرابط:  (34)

 .228، ص1فؤاد سزكني، اتريخ األدب العريب، ج (35)

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/5869
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 :التارخيياملبحث الثالث: مظاهر العناية خبتم صحيح البخاري يف الرتاث 
 :املطلب األول: مومسية ختم صحيح البخاري

اعتىن علماء اإلسالم بصحيح البخاري كونه أصح الكتب بعد كتاب هللا، وتنوعت مظاهر عنايتهم به، بني حفظ 
وشرح وتدريس وأتليف وغري ذلك، واختص التدريس كونه جيمع فنون العناية أبنه املظهر األجلى بني هذه املظاهر، 

خلتم الصحيح تدريساً شأانً عند العامة قبل اخلاصة، فكان حيضره طالب العلم ووجهاء الناس وعامتهم، وكان فكان 
بعض العلماء إذا ختم الصحيح كر راجعًا يف الدرس من أول الكتاب، وهكذا دواليك، حىت أصبح اخلتم مومساً 

 .متعهداً، وحمفاًل مرتقباً 
ه، الذي اشتهر بقراءة الصحيح واملداومة على إمساعه وإقرائ ،كتاينوممن اشتهر بذلك مثالً الشيخ جعفر ال

 .(36)وخَتَمه ما بني مساع وإمساع ابلزاوية الكتانية بفاس أكثر من عشرين مرة
 .(37)والشيخ عبد الكبري الكتاين ختمه مخسني مرة ما بني مساع وإمساع وإقراء 
كما كان يفعل امللك املنصور، إذ كان   وكان الغالب من شأهنم ختصيص شهر رمضان خبتم الصحيح، 

 .(38)يقسم البخاري إىل مخسة وثالثني جزًء، ويسرد عليه القاضي كل يوم جزء حبضرة األعيان، وخيتمه سابع العيد
ويدل على جراين العادة خبتمه يف شهر رمضان ما صرح به زين الدين امللطي يف أحداث سنة تسع  

، وكذا قال ابن (39)ن شهر رمضان: "وفيه ختم صحيح البخاري على العادة"ه(، فقال ع849وأربعني ومثامنائة )
، (41)ه(827ويف أحداث سنة سبع وعشرين ومثامنائة ) (40)ه(823حجر يف أحداث سنة ثالث وعشرين ومثامنائة )

 .(42)ه(840ويف أحداث سنة أربعني ومثامنائة )
وكذا نص أبو القاسم سعد هللا على أن من عادات شهر رمضان ختم صحيح البخاري يف املساجد  

، (43)وإضاءة الشموع فيها، وقال: "كانت البالد حتتفل هبذه املناسبة احتفاالً كبرياً، يتلى فيها البخاري طوال الليل"
 . (44)ة سابع عشر رمضانوأورد البصروي يف اترخيه مثل ذلك، وقال: إن جملس ختم الصحيح كل سن

                                                           
 .187، ص1عبد احلي الكتاين، فهرس الفهارس، ج (36)
 .743، ص2املصدر السابق، ج (37)

 .154، ص5م(، ج1997ه/1418لد الناصري السالوي، االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى، )الدار البيضاء: دار الكتاب، د.ط، أبو العباس أمحد بن خا (38)
 .212، ص5م(، ج2002ه/1422، 1زين الدين عبد الباسط بن أيب الصفاء امللطي، نيل األمل يف ذيل الدول، )بريوت: املكتبة العصرية، ط (39)

 .224، ص3م(، ج1969ه/1389جر العسقالين، إنباء الغمر أببناء العمر، )مصر: اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، د.ط، أمحد بن علي بن ح (40)

 .330، ص3املصدر السابق، ج (41)

 .48، ص4املصدر السابق، ج (42)
 .160، ص1م(، ج2007أبو القاسم سعد هللا، اتريخ اجلزائر الثقايف، )اجلزائر: دار البصائر،  (43)
 .214ه(، ص1408، 1عالء الدين علي بن يوسف البصروي، اتريخ البصروي، )دمشق: دار املأمون، ط (44)



622 
 

 
E-Proceeding of The  4th International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2019). 20 November  2019. KUIS, Kajang, Selangor. 

Organized by Hadith and Akidah Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA.  
eISBN 978-967-2122-81-4 

ومما يدل على كثرة ختمه ورود ما يتعلق به يف بعض الفتاوى والنوازل الفقهية، فقد أفىت الشاه عبد العزيز 
، وانظر مدى ارتباط (45)أن ختم البخاري أو القرآن العزيز إذا كان حلاجة دنيوية فإن أخذ األجرة على اخلتم جائز

 عند العامة. ختم البخاري خبتم القرآن الكرمي 
ويظهر أن الناس كانوا إذا أمههم أمر، أو نزلت هبم كربة، أو جتددت هلم نعمة يعقدون جملساً خلتم البخاري،  
كما يشري إليه قول ابن أيب مجرة رمحه هللا: "ما قرئ صحيح البخاري يف شدة إال فرجت وال ركب به يف مركب 

أن العادة عقد اجمللس يف سابع عشر رمضان، وأن القاضي جنم  ، وكما أشار إليه البصروي يف اترخيه من(46)فغرق"
الدين اخليضري عقد جملسًا ابجلامع األموي يف التاسع عشر من نفس السنة اليت ختم فيها البخاري يف السابع 

، وأوضح من ذلك داللة ما ورد عند الوفراين يف بعض معارك املغرب أن أاب العباس (47)عشر، وكان جملسًا حافالً 
امع وختم عليها عقد الراية يف وسط اجل ،املنصور ملا بلغه أن ابن أخيه الذي كان ينازعه امللك قد استنصر ابلنصارى

 .(48)كما ختموا عليها صحيح البخاري"  ،أهل هللا مائة ختمة من القرآن
ه( قنت أهل مصر يف املساجد وأكثروا من ختم القرآن وختم 680وكذا يف أحداث سنة ستمائة ومثانني ) 

، واألمثلة عليه من التاريخ كثرية، ومثال (50)، وكذلك صنع أهل دمشق ملا نزل هبم الفناء(49)البخاري لعدوٍّ أملَّ هبم
سن األول يف الدولة السعدية، ففي أايم السلطان احلختمه لتجدد نعمة ما ورد من ختمه عند تشييد القصور امللكية 

 .(51)دشن قصر الرابط مبجلس ختم البخاري
 :املطلب الثاين: مظاهر االحتفاء ابخلتم

تنوعت مظاهر االحتفاء ابخلتم، والذي تصوره كتب اخلتم وكتب الرتاجم أن االحتفاء يكون إبقامة حفل يبتدأ 
من البخاري، ويضيف ما يراه مناسبًا من الفوائد العلمية والنكات  ابلدرس الذي يشرح فيه الشيخ آخر حديث

اخلفية، مث يفسح اجملال ملن يريد أن ينشد قصيدة أو مدحياً، أو يعقب بفائدة أو مسألة، مث خيلع عليه السلطان 
ليه احلاضرون، إخلعة هبذه املناسبة، وخيتم اجمللس ابلدعاء واالبتهاالت، مث يكون بعد ذلك طعام اخلتم الذي يدعى 

هذا هو الرسم العام حملفل اخلتم، وما ورد من أخبار يتخلله ما ميكن أن نتصور كونه مظهراً خاصاً من مظاهر اخلتم، 
 وسأحاول تلخيصه فيما أييت:

  اإلجازة والدعاء: (1

                                                           
 .357، ص3م(، ج2004ه/1425، 1حممد أنور شاه بن معظم شاه الكشمريي، العرف الشذي شرح سنن الرتمذي، )بريوت: دار الرتاث العريب، ط (45)
 .101، ص1ه(، ج1415، 2جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، )الرايض: مكتبة الكوثر، ط (46)

 .215البصروي، اتريخ البصروي، ص (47)
 .72م( ص1888ا: مطبعة بوردين، حممد الصغري بن احلاج بن عبد هللا الوفراين املراكشي، نزهة احلادي أبخبار ملوك القرن احلادي، )فرنس (48)
 .149، ص2م(، ج1997ه/1418، 1أبو العباس أمحد بن علي بن عبد القادر املقريزي، السلوك ملعرفة دول امللوك، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط (49)
 .85، ص4املصدر السابق، ج (50)
 .153، ص5السالوي، االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى، ج (51)
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وهو مظهر خاص مبجلس اخلتم، ففيه إجازة الشيخ للحاضرين برواية صحيح البخاري عنه إبسناده، وقد 
كون إجازة عامة يف مروايته، وقد ال تتيسر االستجازة من الشيخ يف غري هذا اجمللس، مث إن الدعاء له ت

مزية كونه عقيب اخلتم، والدعاء بعد العمل الصاحل فيه توسل به، إىل جانب ما يعتقد من بركة املؤلّإف 
 .(52)ريواملؤلَّف، وقد تفنن بعض أهل العلم إبيراد سند دعاء اخلتم لصحيح البخا

 خصوصية مكان اخلتم:  (2
عادة ما يكون اخلتم يف املساجد اليت هي مكان الدرس، وأشرف ما وقع من ذلك ختمه يف جوف الكعبة،  

، وسطر لنا املؤرخون ختمه يف أكابر جوامع املسلمني، كاملسجد (53)كما اتفق البن عالن الصديقي
، ويف ثغور املرابطني (56)بقصور السالطني وقالعهم، وغريها. كما كان خيتم (55)، واجلامع األموي(54)األقصى

 ومضارهبم ويف بيوت الصاحلني وجمالسهم.
 إنشاد القصائد واملديح:  (3

سبق بيان برانمج اخلتم يف العادة، ومنه إنشاد القصائد واملديح، ومن أشهر ما أنشد يف اخلتم قصيدة عالء 
 الدين بن أيبك الدمشقي: 

 ما          وليس فيه حديث واحد كتماهذا البخاري حبمد هللا قد خت
وهي قصيدة رائعة من اثنني وأربعني بيتاً، أنشأها يف ختم البخاري، واعتاد الناس قراءهتا يف جمالس اخلتم 

، وكذا كان أهل املغرب العريب يعنون بذلك آكد العناية، ففي اجلزائر إىل عهد قريب كانوا (57)بعد ذلك
ملوسيقى، كبرياً، يطوف فيه القراء وغريهم الشوارع، وهم حاملون املصابيح، وتعزف احيتفلون يف اخلتم احتفاالً  

 . (58)ويكثر إنشاد الشعر الديين واملوشحات
 املناقشات العلمية:  (4

تنشأ املناقشات العلمية يف جملس اخلتم ملناسبة اجتماع أهل العلم، وعادة ما تكون بدايتها إبيراد السلطان  
حب اخلتم، مث جيال احلديث فيها بني العلماء، ويصور لنا امللطي جملساً للختم دار مسألة على الشيخ صا

فيه نقاش عن مسألة منع النساء من اخلروج مطلقاً، وكان منشؤها من سؤال السلطان عن الذنوب اليت 

                                                           
، ولوال خشية التطويل ألوردت نص الدعاء، ومن 238ه(، ص1403، 1عفر أمحد بن علي البلوي الوادي آشي، ثبت أيب جعفر، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، طأبو ج (52)

 أحال فقد أبرأ الذمة.
 .51م(، ص2016ه/1437، 1ابن عالن الصديقي، الوجه الصبيح يف ختم الصحيح، )الرايض: دار التوحيد، ط (53)
 .355، ص2أبو اليمن عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن العليمي، األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل، )عمان: مكتبة دنديس، د.ط، د.ت(، ج (54)

 .214البصروي، اتريخ البصروي، ص (55)

 .24، ص5زين الدين امللطي، نيل األمل يف ذيل الدول، ج (56)
 .181م(، ص1985ه/1405، 1أبو الطيب حممد صديق خان القنوجي، احلطة يف ذكر الصحاح الستة، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط (57)

 .247، ص2أبو القاسم سعد هللا، اتريخ اجلزائر الثقايف، ج (58)
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، ووقعت مباحثة بن حنبلي وحنفي يف جملس اخلتم انتهت ابستطالة احلنفي على (59)تسبب الطاعون
 .(60)بلي!احلن

 املكارمة بطعام الوليمة:  (5
ومن انفلة القول إن االحتفال ابخلتم يلزم منه إعداد الوالئم واملكارمة ابلطعام هلذا احلدث العظيم، فلما 

وعشرين سنة  ملدة مخس "فتح الباري"ختم اإلمام ابن حجر شرحه للبخاري وكان ميلي فيه كتابه العظيم 
 .(61)أقيمت والئم عظيمة صرف فيها أكثر من مخسمائة دينار، ومل يتخلف عنها من وجوه الناس إال النادر

، ومثل ذلك ما حكاه أبو القاسم سعد هللا يف (62)وكذا عمل الفخان خلتم صحيح البخاري ضيافة عظيمة
اصة القدر وعند ختم صحيح البخاري كن يعددن أطعمة خاتريخ اجلزائر، أن النساء يف املولد النبوي وليلة 

 ، وهو مؤشر إىل أن اجملتمع برجاله ونسائه يشارك يف هذا االحتفال.(63)هبذه املناسبة
 رصد ما حيدث من كرامات يف اخلتم: (6

وإن كان ذلك ليس مطرداً إال أنه من املظاهر اخلاصة ابحتفال اخلتم، ففيه يذكر شيخ اخلتم أو احلاضرون  
ما رأوه منامًا أو شاهدوه عياانً من كرامات خص هبا جملس اخلتم، تكون مؤنسة للناس ومبشرة هلم، وقد 
يكون ذلك مدواًن يف كتب اخلتم، كما صرح جبملة منه الشيخ ابن عالن الصديقي، يف كتابه أن اإلمام 

 عليه وسلم، صلى هللاحيىي العامري ملا ختم البخاري صافح الناس فكان يف مجلة من صافحهم املصطفى 
فانطبع أثر أصابعه الشريفة على ظهر كف اإلمام، فكانت نورًا مضيئاً، وكان يسرته مبنديل، وال يكشفه 

، وكذلك نقل الرؤاي اليت رآها أحد الصاحلني يف ختم ابن (64)إال للوضوء، فإذا كشفه بدا سنا ذلك النور
،  ومثله ما حكاه البصروي (65)عليه وسلم حضر اخلتم عالن للصحيح وأخربه هبا، وفيها أن النيب صلى هللا
، وكذا شاهد الناس يف جامع حلب نوراً خيرج من (66)من مشاهدة النيب صلى هللا عليه وسلم حيضر اخلتم

احملراب، عدة مرات، ويف بعض السنني ختم صحيح البخاري يف اجلامع، فخرج النور فشاهده احلاضرون، 
، وكل ذلك مما ميكن أن يقع ويكرم هللا به أهل السنة وسدنة الشريعة، (67)لوضج الناس ابلتسبيح والتهلي

 ولعله من عاجل بشراهم، جعلنا هللا منهم.

                                                           
 24، ص5زين الدين امللطي، نيل األمل يف ذيل الدول، ج (59)
 .224، ص3ابن حجر العسقالين، إنباء الغمر أببناء العمر، ج (60)
 .38، ص2السخاوي، الضوء الالمع، ج (61)
 .268ه(، ص1405، 1حميي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد هللا العيدروس، النور السافر عن أخبار القرن العاشر، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط (62)
 .247، ص2يخ اجلزائر الثقايف، جأبو القاسم سعد هللا، اتر  (63)

 .52ابن عالن الصديقي، الوجه الصبيح، ص (64)

 .52ابن عالن الصديقي، الوجه الصبيح، ص (65)
 .214البصروي، اتريخ البصروي، ص (66)
 .199ه(، ص1424.ط، أبو الربكات عبد هللا بن حسني بن مرعي السويدي، النفحة املسكية يف الرحلة املكية، )أبو ظيب: اجملمع الثقايف، د (67)
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 :املطلب الثالث: املراسم املرافقة للختم
نلحظ أن ظاهرة ختم الصحيح كان يرافقها بعض املراسم اخلاصة، اليت قد ال يكون بينها وبني اخلتم ارتباط، فهي 

ميكن أن يقع يف غري اخلتم، ولكنها وقعت يف مناسبة اخلتم لفرصة اجتماع الناس، وبركة اجمللس، وغري ذلك، مما 
 وميكن أن تلخص فيما أييت:

 إحسان السلطان إىل الفقهاء:  (1
فاجتماع الناس يف جملس اخلتم فرصة لتفقد حال املساكني من أهل العلم، وخشوع السلطان يف اجمللس مما 

مل اخلري ويدفعه إىل اإلحسان، ومثال ذلك ما صوره املقريزي لنا من عقد جملس خلتم البخاري حيدوه إىل ع
، (68)ابلقصر من قلعة اجلبل ابلقاهرة، فرق فيه السلطان على الفقهاء ممن حضره ألف درهم لكل فقيه

فقراء القدس ملا  ، وكذا ما فرقه على(70)من الفضة (69)وجملس غريه فرق فيه لكل فقيه مائة وأربعني مؤيدايً 
 .(71)عقد جملساً هبا لسماع صحيح البخاري

 خلع السلطان على عماله: (2
وكما سبق أن اخلتم اجتماع يتحني فيه بركة اجمللس وحضور الناس، فقد كان بعض السالطني خيلع على  

افظ ابن حلعماله خلعهم السنوية يف جملس اخلتم، ال سيما القضاة وكرباء الدولة واألعيان، وقد ذكر ذلك ا
، وكذا أشار املقريزي (72)حجر بقوله: "مث خلع السلطان على من له عادة بلبس اخللعة  عند ختم البخاري"

 . (73)إىل ذلك
 التأريخ لبعض املؤلفات أو القصائد اليت أنشدت مبناسبة اخلتم: (3

لينشدوها  موبعض هذه القصائد ليست خمصوصة ابخلتم، لكن مؤلفيها حتينوا فرصة اجتماع الناس للخت 
 فرتوى عنهم وحتفظ منهم، منها قصيدة:  

 حديث غرامي مسند ومسلسل              ومطلق دمعي فوق خدي مرسل       
للشيخ عبد املعطي بن الشيخ حسن احلضرمي، وهي قصيدة من ستة وأربعني بيتاً، مدح فيها شيخ بن عبد 

 حممد األشخر اليت أنشدها يف اخلتم، ومطلعها:، ومثلها قصيدة الشيخ مجال الدين (74)هللا العيدروس
 حداثين عن الغزال الغريرإ             أبسانيد ما هلا من نظريإ 

 

                                                           
 .419، ص6املقريزي، السلوك ملعرفة دول امللوك، ج (68)

 العملة املنسوبة للسلطان املؤيد اململوكي. (69)

 .479، ص6املصدر السابق، ج (70)

 .450، ص6املصدر السابق، ج (71)
 .330، ص3، جإنباء الغمر أببناء العمرابن حجر العسقالين،  (72)
 .479، ص6ة دول امللوك، جاملقريزي، السلوك ملعرف (73)

 .321العيدروس، النور السافر عن أخبار القرن العاشر، ص (74)
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 ، ومثلهما قصيدة قيلت يف اخلتم مطلعها:(75)وهي من ستني بيتاً 
 جادت بوصٍل قرة األعيان            ذات اجلمال اليوسفي الفتان        

 ويقول فيها:
 .(76)عنها سوى ختم البخا            ري عند طود اخلري والعرفان ال يسلين     

 

 :اخلامتة
 ويف اخلتام هذه أبرز نتائج البحث:

بني البحث املقصود بكتب اخلتم، وأهنا: الكتب اليت تؤلف بعد ختم كتب السنة أو ختم كتٍب ذات قيمة  (1
ه، وأسانيد املختوم، وبيان منهج مؤلفه ودقائقعند عموم األمة، ختم تدريس وإقراء، وتعىن بتوصيف الكتاب 

 مؤلف اخلتم إىل مؤلف الكتاب، وفوائد أخرى متعلقة ابلكتاب املختوم.
أوقف البحث على مناهج كتب اخلتم عموماً؛ إذ حيتاج توصيف املناهج التفصيلي إىل كتاب اتم يف هذا  (2

ر إسناد البخاري، وبيان مكانة صحيحه، وذكاملوضوع، وأبرز مناهج كتب اخلتم تطرقها إىل: الرتمجة لإلمام 
املؤلف إىل صحيح البخاري، وشرح بعض األحاديث منه، وذكر بعض املبشرات، وإيراد بعض القصائد 

 املتعلقة به.
أحصى البحث كتب اخلتم، وقسمها إىل مطبوع وخمطوط ومفقود، وبني بياانت نشر املطبوع، وأماكن  (3

املفقود: من ، و كتاابً   28املخطوط: من كتاابً، و   14املطبوع:  منهتا نسخ املخطوط، وأمساء املفقود، وعد
 كتاابً.  14

أبرز البحث بعض مظاهر العناية خبتم صحيح البخاري يف الرتاث التارخيي، وخلصها يف عدة نقاط: اإلجازة  (4
علمية، لوالدعاء اخلاصان ابخلتم، وخصوصية مكان اخلتم، وإنشاد القصائد واملديح، وإاثرة املناقشات ا

 واملكارمة بطعام الوليمة، ورصد ما حيدث من كرامات يف اخلتم.
وأبرز بعض املراسم اليت ترافق اخلتم وتشعر بقيمته االجتماعية عند اخلاصة كما هي عند العامة، وذلك يف:  (5

صائد قإحسان السلطان إىل الفقهاء، وختصيصه اخلتم خللعه اخللع على عماله، والتأريخ لبعض املؤلفات أو ال
 اليت أنشدت مبناسبة اخلتم.

 كما يوصي الباحث مبا أييت:
البحث يف مناهج كتب اخلتم حبثًا تفصيلياً، إبجراء املقارانت، وتوسيع دائرة البحث ليشمل مجيع كتب  (1

 اخلتم يف خمتلف الفنون، وال يقتصر على ختم الصحيح وحده.

                                                           
 .353املصدر السابق، ص (75)
 .372، ص4م(، ج2008ه/1429، 1عبد الرمحن بن حممد ابن زيدان السجلماسي، إحتاف أعالم الناس جبمال أخبار حاضرة مكناس، )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ط (76)
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خمطوطًا من خمطوطات ختم  28على  العناية بتحقيق املخطوط من هذه الكتب، وقد أوقف البحث (2
البخاري وحده، وال شك أن مث خمطوطات خلتم بقية كتب السنة والشفا وغريها من كتب الرتاث، وابملقارنة 

 كتاابً فقط.  14بني املطبوع واملخطوط من كتب ختم البخاري جند أن املخطوط ضعف املطبوع الذي بلغ 
ذلك متصاًل إىل عهد قريب، وال شك أن إعادة جمالس اخلتم إعادة جمالس اخلتم والعناية هبا كما كان  (3

واحلرص عليها يؤثر يف اجملتمع املسلم أبلغ األثر يف العناية ابلرتاث اإلسالمي، ونشر أدب اإلسالم يف 
 العامة، وتعظيم سنة النيب صلى هللا عليه وسلم.

 

 وسلم.وهللا تعاىل أعلم، وصلى هللا على النيب األكرم وعلى آله وصحبه 
 ــــــــ

 :املصادر واملراجع فهرس
 . بريوت: دار طوق النجاة.1. حممد زهري الناصر. طالصحيحه(. 1422البخاري، حممد بن إمساعيل اجلعفي. ) (1
 . الرايض: دار التوحيد.1. فؤاد بولفاف السوسي )حتقيق(. طختم صحيح البخاريم(. 2016ه/1437البصري، عبد هللا بن سامل. ) (2
 . دمشق: دار املأمون. 1. أكرم العليب )حتقيق(. طاتريخ البصرويه(. 1408البصروي، عالء الدين علي بن يوسف. ) (3
 (.4-372/1. خمطوط. اخلزانة الصبيحية بسال. برقم )ديوان البلغيثيالبلغيثي، أمحد بن املأمون.  (4
. بريوت: دار املنهاج، 1. حممد عوامة )حتقيق(. طلسنناملدخل إىل علم ام(. 2017ه/ 1437البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني. ) (5

 القاهرة: دار اليسر.
. حسن حبشي )حتقيق(. د.ط. مصر: اجمللس األعلى إنباء الغمر أببناء العمرم(. 1969ه/1389ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين. ) (6

 للشؤون اإلسالمية. 
 . د.ط. بغداد: مكتبة املثىن. نونكشف الظنون عن أسامي الكتب والفم(. 1941خليفة، حاجي. ) (7
. علي عمر إحتاف أعالم الناس جبمال أخبار حاضرة مكناسم(. 2008ه/1429ابن زيدان، عبد الرمحن بن حممد السجلماسي. ) (8

 . القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية. 1)حتقيق(. ط
 السخاوي، مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن.  (9

 . بريوت: دار البشائر. 1. عبد اللطيف اجليالين )حتقيق(. طهاض يف ختم الشفا لعياضاالنتم(. 2001ه/ 1422)
. الرايض: مكتبة 1. عبد العزيز العبد اللطيف )حتقيق(. طبغية الراغب املتمين يف ختم النسائي برواية ابن السينم(. 1993ه/ 1414) (10

 العبيكان. 
 . د.ط. بريوت: دار مكتبة احلياة. الضوء الالمع ألهل القرن التاسع)د.ت(.  (11
 . د.ط. اجلزائر: دار البصائر. اتريخ اجلزائر الثقايفم(. 2007سعد هللا، أبو القاسم. ) (12
 ابن سودة، عبد السالم بن عبد القادر بن حممد.  (13

 دار الغرب اإلسالمي. . بريوت:1. حممد حجي )حتقيق(. طإحتاف املطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عشر والرابعم(. 1997ه/1417)
 . بريوت: دار الغرب اإلسالمي.1. حممد حجي )حتقيق(. طسل النصال للنضال ابألشياخ وأهل الكمالم(. 1997ه/1417) (14
 . د.ط. أبو ظيب: اجملمع الثقايف. النفحة املسكية يف الرحلة املكيةه(. 1424السويدي، أبو الربكات عبد هللا بن حسني بن مرعي. ) (15
 . قم: مطبعة هبمن.2. طاتريخ الرتاث العريبه(. 1412. )سيزكني، فؤاد (16
. 2. نظر الفاراييب )حتقيق(. طتدريب الراوي يف شرح تقريب النواويه(. 1415السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر. ) (17

 الرايض: مكتبة الكوثر.
 . د.ط. القاهرة: مجعية النشر والتأليف األزهرية.الفتوحات الرابنية على األذكار النواويةالصديقي، حممد بن عالن. )د.ت(.  (18
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 . الرايض: دار التوحيد.1. نور الدين احلميدي )حتقيق(. طالوجه الصبيح يف ختم الصحيحم(. 2016ه/1437) (19
 . املغرب: مركز أحباثنا.اخلتمات احلديثية لدى علماء سالم(. 2011الطاهري، عبد السالم. ) (20
قيق(. د.ط. . عدانن نباتة )حتاألنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليلبن حممد بن عبد الرمحن. )د.ت(. العليمي، أبو اليمن عبد الرمحن  (21

 عمان: مكتبة دنديس. 
. بريوت: دار الكتب 1. طالنور السافر عن أخبار القرن العاشره(. 1405العيدروس، حميي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد هللا. ) (22

 العلمية.
. بريوت: دار 1. عبد السالم هارون )حتقيق(. طمعجم مقاييس اللغةم(. 1979ه/ 1399ني أمحد بن زكراي الرازي. )ابن فارس، أبو احلس (23

 الفكر. 
 . بشري عيون )حتقيق(. دمشق: مكتبة دار البيان. منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاريم(. 1990ه/1410قاسم، محزة حممد. ) (24
 . بريوت: دار الكتب العلمية.1. طاحلطة يف ذكر الصحاح الستةم(. 1985ه/1405القنوجي، أبو الطيب حممد صديق خان. ) (25
 . بريوت: دار الغرب اإلسالمي.2. إحسان عباس )حتقيق(. طفهرس الفهارسم(. 1982الكتاين، حممد عبد احلي بن عبد الكبري. ) (26
 ن العرب.. د.ط. بريوت: دار لسامدرسة اإلمام البخاري يف املغربالكتاين، يوسف. )د.ت(.  (27
. 1. حممود شاكر )حتقيق(. طالعرف الشذي شرح سنن الرتمذيم(. 2004ه/1425الكشمريي، حممد أنور شاه بن معظم شاه. ) (28

 بريوت: دار الرتاث العريب.  
 . د.ط. بريوت: دار صادر. خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشراحمليب، حممد أمني بن فضل هللا. )د.ت(.  (29
. الرايض: مكتبة 1. عادل بن سعد )حتقيق(. طاملعجمم(. 1998ه/1419و بكر حممد بن إبراهيم األصبهاين اخلازن. )ابن املقرئ، أب (30

 الرشد.
. حممد عبد القادر عطا )حتقيق(. السلوك ملعرفة دول امللوكم(. 1997ه/1418املقريزي، أبو العباس أمحد بن علي بن عبد القادر. ) (31

  . بريوت: دار الكتب العلمية.1ط
. بريوت: 1. عمر تدمري )حتقيق(. طنيل األمل يف ذيل الدولم(. 2002ه/1422امللطي، زين الدين عبد الباسط بن أيب الصفاء. ) (32

 املكتبة العصرية. 
. أمحد فارس صاحب اجلوائب )حتقيق(. لسان العربم(. 1993ه/ 1414ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم اإلفريقي. ) (33

 بريوت: دار صادر.. 3ط
. جعفر وحممد الناصري االستقصا ألخبار دول املغرب األقصىم(. 1997ه/1418الناصري، أبو العباس أمحد بن خالد السالوي. ) (34

 )حتقيق(. د.ط. الدار البيضاء: دار الكتاب. 
 . بريوت: دار الغرب اإلسالمي.1)حتقيق(. ط. عبد هللا العمراين ثبت أيب جعفره(. 1403الوادي آشي، أبو جعفر أمحد بن علي البلوي. ) (35
. السيد هوداس )تصحيح(. نزهة احلادي أبخبار ملوك القرن احلاديم(. 1888الوفراين، حممد الصغري بن احلاج بن عبد هللا املراكشي. ) (36

 فرنسا: مطبعة بوردين. 


