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احتلت علوم التصوف والكالم مكانة 
خاصة في القرون الوسطى بآسيا الوسطى 

 أصبحتالتي مدينة بخارى في ة وخاص
أهم المراكز العلمية في العالم  منآنذاك 

الحادية  –اإلسالمي. وفي القرون التاسعة 
عشر الميالدية في بخارى تطورت علوم 

حيث ساهم العالم  ؛التصوف والكالم
الجليل أبو إبراهيم إسماعيل بن محمد بن 
عبد هللا المذكر المفسر المستملي البخاري 

في  كبيرةم( مساهمة 1043هـ/434 ت.)
تطوير علم التصوف في آسيا الوسطى. 

المستملي البخاري عالما أبو إبراهيم وكان 
بارزا في علم التصوف ومفسرا 

ومتكلما وعالما في الفقه الحنفي  ومحدثا
وثالث "القضاة السبع" من بخارى. كما 
كان عالما كبيرا في النحو والصرف 

وأصول الفقه واألدب والتفسير والحديث 
والفلسفة والمنطق والتاريخ واألخالق 

أبو إبراهيم . وعاش والنقليةالعقلية والعلوم 
"شرح  بهاف كتوأل  المستملي البخاري 

في عهد عاش فيه العلماء  التعرف"
ن أمثال أبو ريحان البيروني و البارز 

م( وأبو علي بن سينا 1048 – 973)
م( وخواجه عبد هللا 1037 – 980)

م( والشيخ 1088 – 1006ري )نصااأل
م( 1049 – 957أبو سعيد أبو الخير )

م تقريبا( 977والدقيقي )سنة وفاته 
والفروخي  م(1010 – 940والفردوسي )

القرن العاشر الميالدي( )
)القرن العاشر الميالدي(.  ومنوتشهري 

واشتهر بلقب "المستملي البخاري". ويعتبر 
 كتابه "شرح التعرف لمذهب التصوف" من

أول المصادر العلمية النظرية البارزة 
التي ألفت في مدرسة بخارى لعلم و 

   التصوف.
وحتى اآلن كان يعتقد أن خواجه 

م( هو 1140 – 1048مداني )الهيوسف 
وراء تطور علم التصوف في آسيا 
الوسطى وانتشاره. ورأى الدكتور ويلفريد 
ماديلونغ المستعرب وبروفسور جامعة 

ية أن تاريخ الطريقة أوكسفورد اإلنجليز 
باسم  ربط بصورة اصطناعية (1)النقشبندية

في المناقب مداني الهخواجه يوسف 
. (2)والتواريخ الشهيرة العائدة لهذه الطريقة

                                                           
: أسسها الشيخ محمد بهاءالدين ( الطريقة النقشبندية (1)

، وقد م(1389-1318ه/ 792-718النقشبندي )
تبوأت هذه الطريقة المكانة األولى بين الطرق الصوفية 

 -من حيث انتشارها؛ للمزيد انظر:
هدى درويش: دور التصوف في انتشار اإلسالم في  -

آسيا الوسطى والقوقاز، عين للدراسات والبحوث 
م، ص 2004، 1اإلنسانية واإلجتماعية، القاهرة، ط

101 
)2( Madelung W. The Early Murji’a in 

Khurasan and Transoxania and the Spread 
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ديفين دي أويز الدكتور ومن جانبه طرح 
الخبير الشهير في تاريخ التصوف في 
آسيا الوسطى، بروفسور جامعة إنديانا 

 طريقةالوخ فكرة ظهور أفكار أول شي
الصوفية في القرنين العاشر النقشبندية 

والحادي عشر الميالديين ويظن أنها 
كانت مأخوذة من أفكار الطريقة 

. ومع ذلك لم يقدم كال (1)الكبراوية
العالمين براهين دقيقة تثبت أفكارهما. 
وإضافة إلى ذلك لم يعرف كال الباحثين 

. المستملي البخاري أبو إبراهيم كتاب 
لمذهب  تاب "شرح التعرفوكان ك
" أحد المصادر العلمية النظرية التصوف

والنقشبندية  (2)الرئيسية للطرق اليسوية
                                                                                   

of Hanafism // Der Islam. 59. 1982. P. 32–

39. 
)1( D. DeWeese. The Eclipse of the 

Kubraviyah in Central Asia // Iranien 

Studies. 21 (1–2), 1988. P. 45–83; The 

Mashā'ikh-i Turk and the Khojagān: 

Rethinking the Links between the Yasavī 

and Naqshbandī Sufi Traditions // Journal 

of Islamic Studies. 7 (2). P. 180–207. 

نشأت على يد الشيخ نجم الدين  الكبراويةطريقة الو -

م(، وقد لعبت 1220-1145ه/ 617-540)ُكبرا 
دروًا بارزًا في دخول قبائل الترك والمغول إلى اإلسالم، 

انتشرت هذه الطريقة في كل أرجاء آسيا الوسطى وقد 
بصفة عامة وفي منطقة خوارزم بصفة خاصة؛ وللمزيد 

 -انظر:
 106هدى درويش: دور التصوف، ص  -
هذه الطريقة على يد  تأسست ( الطريقة اليسوية: (2)

المتوفي في قرية يسى سنة  الشيخ أحمد اليسوي 

والكبراوية التي نشأت في آسيا الوسطى 
وكذلك للمؤلفات الشهيرة عن التصوف 

 –التي ألفت في القرنين الحادي عشر 
  الثاني عشر الميالديين.

والجدير بالذكر أن خواجه يوسف 
 العمر عندماسنوات من  5داني بلغ ماله

ولم المستملي البخاري أبو إبراهيم توفي 
يصل إلى بخارى بعد. وجاءت في 

العائدة للطريقة  المعلومات التاريخية
مداني الهالنشقبندية أن خواجه يوسف 

وصل إلى بخارى ألول مرة في عام 
قدم بالنسبة ألم وقام بنشاطه فيها. و 1125

عرف لمذهب نسخة لكتاب "شرح الت
أنها كتبت التصوف" للمستملي البخاري 

م. وهذا يشير إلى أن 1081في عام 
مداني قام بزيارة بخارى الهخواجه يوسف 

ذلك سنة على ظهور  44بعد مرور 
الكتاب. وفي الوقت نفسه قام خواجه 

مداني بزيارة بخارى بعد مرور الهيوسف 
سنة على وفاة المستملي البخاري.  82

على أن أفكار التصوف  وكل هذا يدل
دخلت آسيا الوسطى ليس من خالل 

                                                                                   

لتي م( وكانت من اهم الطرق الصوفية ا1166ه/562)
م(؛ 14-13ظهرت في آسيا الوسطى  في القرنين )

 -للمزيد انظر:
 105هدى درويش: دور التصوف، ص  -
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مداني بل كانت قائمة الهخواجه يوسف 
في المنطقة قبل وصوله. ويمكن أن ننظر 

مداني كشخص قام الهإلى خواجه يوسف 
التصوف التي أحدثها  سسأ  بترويج 

 المستملي البخاري.
ونجد في تاريخ اإلسالم العديد من 

دباء الذين اشتهروا المحدثين والعلماء واأل
بلقب "المستملي". وتشير المصادر إلى 

شخصا حمل اسم "المستملي"  120وجود 
في تاريخ اإلسالم. وتشكلت كلمة 
"مستملي" من الكلمة العربية "إمالء" 
ويعني "الكاتب" و"من يقوم بتوضيح" 

لشيخ األستاذ أو او"المعلق". وكان مساعد 
كان أيضا يحمل لقب "المستملي". وكذلك 

يستخدم هذا اللقب بالنسبة لشخص يكتب 
ما يقوله العظماء والعلماء. وكانت بداية 
استخدام هذا المصطلح في عهد عبد هللا 
بن طاهر )القرن التاسع(. ومن المحتمل 
استخدامه قبل عهده أيضا. وأشار بن 

"المستملي" كان يقوم بإعادة  طاهر إلى أن
م نقل أقوال األستاذ إلى الطلبة إذا ل

يسمعوه. ومن الممكن أدائه دور األستاذ 
زين الدين  أيضا. ومن جانبه أشار

م( إلى أن لقب 1557 – 1505الجبعي )
"المستملي" كان يطبق لمساعد األستاذ 
ولشخص يقوم برد على أسئلة الطلبة. 

وجاءت في المصادر األخرى أن 
"المستملي" هو مساعد األستاذ ومصحح 

تهدئة الطلبة األخطاء. كما شملت مهامه 
بعد عودتهم إلى غرفة الدرس بعد أداء 

 الصالة ونداء أستاذ يقوم بتدريس الطلبة.
"األنساب" لعبد الكريم  ويعتبر كتاب

م( أول 1167 – 1113) السمعاني
مصدر يعطي لنا معلومات عن المستملي 
البخاري. كما جاءت المعلومات عنه في 

 )القرن  زاده زاده" لمال "تاريخ مال كتاب
الخامس عشر الميالدي(، وفي كتاب 
"تحفة الزائرين" لناصر الدين توره 

)أواخر القرن الثامن عشر  بخاري 
اب "هدية العارفين" توك الميالدي(،

 م(.1978)توفى عام  إلسماعيل البغدادي
البخاري في بخارى  المستملي وعاش

به. وال توجد أية معلومات اوهناك ألف كت
د الظهر يوم عن سنة والدته. وتوفى بع

م بمدينة 1043يونيو عام  26االثنين 
بخارى. وكان يقع قبره في هضبة 
"بوغرابك" بجوار جبانة "قارشي" بمدينة 
بخارى. وتمت إزالة هذه الجبانة وسور 

ها في لصقة الالقلعة القديمة المت
الثالثينات واألربعينات من القرن العشرين 
الميالدي. وتم بناء المدرسة ومعهد 

اونية المتوسط على مكانها. وفي التع
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م تم إنشاء مقبرة 2006 – 2005العامين 
"بهشتيان" الرمزية والضريح. وتم تسجيل 
أسماء جميع العلماء المدفونين في هذه 
الجبانة على الالفتة التاريخية من بينهم 

  اسم المستملي البخاري أيضا.
تعلم المستملي البخاري من خالل قد و 

د السراج القدر" الذي كتاب الحديث "مسن
ه أبو أستاذكان شهيرا في عهده وكان 

حامد محمد بن محمد الصائغ. وتعلم علم 
الحديث من أبي العباس جعفر بن 

وعلم الفقه من القاضي  النقبوني محمد
وعلم  السجزي  أبي سعيد خليل بن أحمد

ي. وقام ذكالبا التصوف من أبي بكر
بشرح علمي باللغة الفارسية لكتاب 

تعرف لمذهب أهل التصوف" ألبي بكر "ال
الخاص بالتصوف والمكتوب  يذكالباال

باللغة العربية. وكان يعطف على أفكار 
المتكلمين في أصول الفقه. وعندما تجاوز 

سنة تعلم حتى من شيوخ  70عمره 
كان للمستملي البخاري تلميذ و . (1)آمول

شهير يدعى أبو علي محمد بن علي 
م( والذي 1026الخجادي )سنة الوالدة 

ولد في قرية خجادة التابعة لبخارى وكان 
"محدثًا أمينًا للغاية وعالمًا مدركًا وذكيًا 

                                                           
اآلن يقع في أراضي محافظة تشارجوى  ( (1)

 بتركمانستان.

فوق العادة" )السمعاني( وكان يتعلم علم 
الحديث من المستملي البخاري إلى جانب 
"مشايخ البخاري". وكان اإلمام المستملي 
البخاري مرشدًا في األفعال والمعارف 

العقل )رشيد الدين  في مجال ونموذجاً 
 الواطواط(.

حالج الوبعد وقوع حادثة منصور 
نظرة اإلسالم الرسمي إلى  تتغير 

التصوف وأهل التصوف إلى الطرف 
السلبي تماما. وحاول أبو 

توضيح ماهية التصوف  يذكالباال بكر
اإلسالمي لدي أهل السنة وأفكاره بهدف 

 اإلسالمية إزالة الخالفات بين الشريعة
. وتمكن من إثبات الصوفية والطريقة

أصل تعاليم التصوف بصفته طريقة 
التعبير عن الحب هلل تعالى والذي يعتبر 
أساسا لإلسالم. وبعد فترة قليلة لتأليف 

كتابة شروح له باللغتين ء بدنرى الكتاب 
. ومن بين هذه الشروح والفارسية العربية

كتاب "شرح التعرف لمذهب التصوف" 
صير وبلدية أبي للمستملي البخاري ن

 باللغة الفارسية.  يذكالباال بكر
والعلماء المسلمون كتابة  الشيوخوبدأ 

الشرح ألول مرة في تاريخ اإلسالم في 
القرنين الثامن والتاسع الميالديين. وظهر 
الشرح لدى العلماء المسلمين بهدف فهم 
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اليونان القدماء  وجهات نظر فالسفة
اولة وبصفة خاصة أرسطو وأفالطون ومح

تطابقها بالمفاهيم اإلسالمية بقدر ل
اإلمكان. وفي البداية كانت الشروح تخدم 
لصالح األفكار اإلسالمية العقالنية وفي 
وقت الحق شملت جميع مجاالت العلوم 
تقريبا وخاصة القرآن )باسم التفسير( 

عقائد( الوالحديث والفقه والكالم )
والتصوف واألخالق والفلسفة والمنطق 

للغات والبالغة واألدب والتاريخ وعلم ا
وعلم الفلك والرياضيات والطب والجغرافيا 
وغيرها من العلوم. وفي القرن العاشر 
الميالدي بدأ تطبيق الشروح في علوم 

من القرنين اعتبارا الكالم والعرفان و 
العلوم  العاشر والحادي عشر أصبحت من

. وفي القرنين الثالث عشر العقلية والنقلية
ابع عشر الميالديين أصبحت الر  –

الشروح من نوع األبحاث العلمية الهامة 
لكافة مجاالت العلوم بشكل عام ولعلم 

 التصوف بشكل خاص.
المستملي البخاري بالرغم من أجرى و 

 أ سس ومبادئهدفه الرئيسي في شرح 
ي أبحاث ذكالباال كتاب أستاذه أبي بكر

لتحقيق هدفه بصورة كاملة واسعة النطاق 
بمقارنة أفكار العلماء لمختلف  وقام

مجاالت العلوم وتمكن من توضيح أفكار 

واردة في كتاب "شرح التعرف لمذهب 
التصوف" بشكل أوسع ومفصل. ومن هذا 
المنطلق يعتبر شرح المستملي البخاري 
بحثا مستقال كتبه ملهما بكتاب أبي 

   ي.ذكالباال بكر
ولعب شرح المستملي البخاري دورا 

تشار كتاب أبي هاما في ان
بشكل أوسع وأكثر انتشارًا  يذكالباال بكر

ألنه ساعد في تحول كتاب أبي 
إلى موضع التفسير  يذكالباال بكر

باللغتين العربية والفارسية أو االستفادة منه 
 كالمرجع.

وأشهر الشروح المكتوبة لهذا الكتاب 
   تشمل ما يلي:

إبراهيم إسماعيل أبو اإلمام شرح . 1
 ن عبد هللا المستملي البخاري بن محمد ب

"شرح التعرف لمذهب التصوف" بعنوان 
مجلدات باللغة الفارسية ووصل إلى  4في 

 عهدنا بصورة كاملة.
شيخ اإلسالم عبد هللا بن شرح . 2

الهروي باللغة الفارسية  محمد األنصاري 
 ولم يصل هذا الشرح إلى عهدنا.

القاضي عالء الدين علي بن شرح . 3
 نوي التبريزي و الق يوسف إسماعيل بن

"حسن التصرف في شرح التعرف". بعنوان 
الشرح العلمي مكتوب باللغة وإن هذا 
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لهذا و العربية بطريقة "شرح بالقول". 
الكتاب تعليق عن الشيخ علي بن أحمد 

م(. 1475بن محمد بن أحمد )سنة الوفاة 
وتوجد عدة نسخ لهذا الكتاب في مكتبات 

شهيد مجموعة ، سليمانيةمكتبة التركيا )
شهيد مجموعة ، 1231على باشا، رقم 
شهيد مجموعة ، 1232على باشا، رقم 
حافظ مجموعة ، 1447على باشا، رقم 

جار هللا، رقم مجموعة ، 415باشا، رقم 
قيليتش على باشا، رقم مجموعة ، 1017

لبي، رقم جعبد هللا مجموعة ، 591
، 2661فاتح، رقم مجموعة ال، 176

 (.6441، رقم حميديةمجموعة ال
نعمة هللا نظام بن شرح . 4

"راموز العارفين بعنوان  األردبيلي محمد
وكنوز العاشقين" )تسميته الثانية "شرح 

والذي  مشكالت التعرف في التصوف"(
كتب في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر 

توجد عدة نسخ  الميالدي باللغة الفارسية.
سليمانية المن هذا الكتاب في مكتبة 

شهيد على باشا تحت مجموعة بتركيا في 
 . 2708رقم 
"خالصة شرح الشرح بعنوان . 5

كتب في عام الذي  التعرف"
م تقريبا ومؤلفه غير 1310هـ/710

معروف. وتم تأليفه على أساس شرح 

ة الفارسية ونشرت غالمستملي البخاري بالل
م في إيران من قبل 1930هـ/1349بعام 

 أحمد علي رجائي بخاري.
مخطوطات الر عدد كبير من يشي

لكتاب المستملي البخاري "شرح التعرف 
لمذهب التصوف" في العالم وأوزبكستان 
إلى أهميته العلمية الكبيرة. وفي الوقت 

مخطوطات لهذا  10الحاضر أكثر من 
الكتاب تحتفظ بها مكتبات وطنية في كل 
من ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وروسيا 

والهند. وتعتبر وباكستان وتركيا وإيران 
المخطوطة الموجودة في متحف باكستان 

من أقدم النسخ والمكتوب بعام  (1)الوطني
 م.1080هـ/473

وتم نشر كتاب "شرح التعرف" عدة 
ما وراء النهر والهند. بالد مرات في 

وبالرغم من هذا أنه نادر ومن الصعب 
الحصول على نسخته التي نشرت في 

نفسه نجد  ما وراء النهر. وفي الوقتبالد 
بالكثرة نسخته التي نشرت في الهند. وتم 
نشر كتاب "شرح التعرف" في عام 

                                                           
البخاري. "شرح التعرف". ربع أول.  المستملي ( (1)

 .   20 – 14، 3مقدمة محمد روشن. ص. 
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م في مدينة الكخناو الباكستانية 1912
 .(1)مجلدات 4في 

حتى اآلن  وتم نشر هذا الكتاب مرتين
م تم نشر 1912. وفي عام في طهران

بعض أجزاء كتاب "شرح التعرف" في 
بشكل جميل من  (2)مجلد واحد

وفي األعوام  ر حسن منوتشهرالدكتو  قبل
م نشر كالنشر 1987 – 1984
مجلدات من قبل  5في  النقدي العلمي

  .(3)محمد روشن
مخطوطات من هذا  10واكتشفنا وجود 

الكتاب في مركز البيروني للمخطوطات 
الشرقية لدى جامعة طشقند الحكومية 
للدراسات الشرقية، وتم تحليلها من وجهة 

. وفي هذا نظر علم المراجع والنصوص
نسخ  7السياق تم توفير المعلومات عن 

نسخ  10موجودة في مكتبات العالم و
 قائمة بالعاصمة مدينة طشقند.

                                                           
ين نسخي زبان عبد الحى حبيبي. "يكه أز قديمتر  ( (1)

فارسي أواخر دوره ساساني"//مجمع "أرموغان علمي". 
 م. 1955الهور. عام 

عطاء هللا تدايون. "جلواهاي تصوف وعرفان در  ( (2)
هجرية شمسية.  1374إيران وجهان". طهران. سنة 

 . 241 – 240ص. 
إبراهيم إسماعيل بن محمد المستملي البخاري. أبو  ( (3)

ف". طهران: انتشاراتي "شرح التعرف لمذهب التصو 
هجرية شمسية  1366 – 1363أساطير. األعوام 

 )لناشره محمد روشن(. 

نسخ الكتاب الموجودة في مكتبات 
 :(4)العالم هي

. النسخة الموجودة في متحف 1
انتهت كتابة الكتاب  باكستان الوطنية.

أبريل عام  7هـ )473شوال عام  24في 
عتبر هذه النسخة أقدم النسخ م(. وت1081

مجلدات منها.  3وصلت أليامنا  هاولكن
ووصفها العالم األفغاني عبد الحي حبيبي 
بشكل آت: كتبت هذه النسخة على ورق 
خوقندي قديم سميك بخط خاص للقرن 
الخامس الهجري )القرن الحادي عشر 

في الصفحة األولي من  الميالدي( ...
المخطوطة كتب بذلك الخط ما 

"المجلد الثالث من شرح كتاب   :(5)يلي
التعرف لمذهب التصوف مما شرحه 
الشيخ الفقيه اإلمام أبو إبراهيم إسماعيل 

عبد هللا البخاري رضي هللا  بن محمد بن
عنه... ". وتنتهي المخطوطة بكلمات 
تالية: "قد فرغنا من الكتابة في الرابع 
والعشرين من شوال سنة ثالث وسبعين 

   الظهر". أربعمائة بعد
                                                           

بالبحث واإلستقصاء لعمل هذا  بنفسه ( قام الباحث (4)
المتفرقة في مكتبات داخل وخارج  الحصر لنسخ الكتاب

 .جمهورية أوزبكستان

عبد الحى حبيبي. "يكه أز قديمترين نسخي زبان  ( (5)
دوره ساساني"//مجمع "أرموغان علمي". فارسي أواخر 

 م. 1955الهور. عام 
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تعتبر هذه  .ه. نسخة أماسي2
شرح التعرف لـ "أقدم النسخة  ةالمخطوط

 720..." وأكثرها كاملة. وتتكون من 
ورقة. ولم تكون هذه النسخة كامل الكتاب 

من  17الـ حيث تتضمن حتى الفصل 
 الكتاب.

وجاءت في الصفحة المتضمنة لعنوان 
الكتاب كلمات تالية: "المجلدة األولى من 

ح التعرف لمذهب التصوف ألفه الشيخ شر 
اإلمام أبو إسحاق إسماعيل بن محمد بن 
عبد هللا المستملي البخاري رحمه هللا 
والمصنف الكتاب التعرف هذا شرحه 
الشيخ الفقيه اإلمام أبو بكر محمد بن أبي 
إسحاق البخاري الكالباذي رحمه هللا 

وتنتهي هذه النسخة بكلمات  عليه".
مجلدة األولى ويتلوه في "آخر ال تالية:

المجلدة الثانية إن شاء هللا قولهم فيما 
األنبياء من الزلل والحمد هلل  إلىأضيف 

ة رب العالمين والعاقبة للمتقين والصال
والسالم على خير خلقه محمد وآله 
الطيبين. وقد فرغ من كتبه العبد المذنب 
الفقير المحتاج إلى رحمة هللا تعالى محمد 

زياد بن ملكان الساوي في بن على بن 
اليوم الجمعة السادس شهر ذي قعده سنة 
سبعة وستين وخمسمائة غفر هللا له 

ولوالديه ولجميع المسلمين ولمن قال آمين 
 رب العالمين".

ويمكن أن نرى في الصفحة التي تحمل 
عنوان الكتاب تاريخ "غره شهر جماد 

 ".وسبعمائةاآلخر سنة ست عشر 
عن منظر الكتاب وال توجد معلومات 

الخارجي ونوع الورق وعدد المجلدات. ولم 
نجد أي شيء عنه في المعلومات 

أيضا. ووضحنا أن كل  الببليوجرافيا
سطرًا. وكتب  27صفحة تتكون من 

القديم. ولم يضع الكاتب نقاط  النسخ بخط
على مكانها. وراعى طريقة قديمة. وعلى 

 سبيل المثال:
 "بو" ب "كتب حرفان "          -

 بنقطة واحدة،
" في و"بكتب حرفان "د"           -

 جميع الحاالت حسب اإلمالء،
" بو"كتب حرفان "ك"           -

 بشكل واحد،
كتب "آنك" و"هرك"           -

 ،و"جنانك" و"همجنانك" و"آنج" و"هرج"
كثيرا ما كتب حرف "ش"           -

 في الكلمات الفارسية بدون نقاط،
ثيرا ما كتب حرف "ي" ك          -

بنقاط وأحيانا بدون نقاط ولم يراعي هناك 
 على قاعدة معينة.
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وهناك أخطاء إمالئية وأسلوبية قليلة 
للغاية. وتتميز هذه النسخة بقدمها. ولم 
يراعي على قاعدة معينة لدي تصنيف 

 أبواب الكتاب.
تشمل  نسخة قيليتش على باشا. .3

رف". بابا من "شرح التع 14هذه النسخة 
أبواب  8بابا في  14وجاء هذا 

. وكتبت في عام هنسخة أماسي لدى
 صفحة. 255لديها و م. 1314هـ/714

ولم يذكر خط الكاتب في الصفحة 
األولى من النسخة وأما كتبت كلمات تالية 
بخط قديم للغاية: "المجلدة األولى من 

 ".(1)الكشف المحجوب شرح التعرف
وفي صفحة كتب فيها عنوان الكتاب 
نجد الكلمات التالية: "كتاب شرح التعرف 
لمذهب... )وجود األختام في هذا المكان 

من تأليف  يعيق قراءة الكلمة إلى آخرها(
اإلمام الفاضل الكامل المحقق المدقق 
سلطان العارفين قدوة السالكين أبو إبراهيم 
إسماعيل بن محمد بن عبد هللا البخاري 

 قدس هللا روحه العزيز".

                                                           
"كشف المحجوب" المجلدة األولى لـ"شرح  ( (1)

 التعرف".

الكلمة نجد كتابة الكاتب  وخلف هذه
اآلخر أيضا: "المجلد األول من كشف 

 ".(2)المحجوب
وكتبت نسخة قيليتش على باشا على 
خط النسخ القديم. وتتكون كل الصفحة 

نسخة  . ونجد خصائصسطراً  19من 
في هذه النسخة أيضا. وأما حرفان  هأماسي

"د" و"ذ" كتبا بشكل واحد. وكتب الخطاط 
حروف الكبيرة وشرحه بال يذكالباال كلمة

  وترجمته بالحروف الصغيرة.
وتعتبر هذه المخطوطة من النسخ 

. يةاألساسالنسخة الهامة وتلعب دور 
والجدير بالذكر أن استخدام كلمات التأكيد 
"مر" و"أندر" و"همه" في بعض األماكن 
يشير إلى أن هذه النسخة يمكن أن تكون 

 ناها كأقدم النسخ. ويكون اعتبر أقدم مما 
نص النسخة التي نعتمد عليها كاألساس 
مماثال لنص هذه النسخة اعتبار من 

   .100الصفحة الـ
وفي نهاية هذه النسخة نجد السطور 
التالية: "تم كتاب الشرح ربع األول بحول 
هللا عز وجل وحسن تيسره والصلوة على 
رسوله محمد وآله خير البرية وذلك في 

ربعة شهر جمادى األولى من شهور سنة أ
عشر وسبعمائة على يد اضعف الخاليق 

                                                           
 المجلدة األولى لـ"كشف المحجوب". ( (2)
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وأفقرهم إلى هللا تعالى محمد بن الحاج 
حسن بن أبي البركات رحمه هللا من نظر 

 فيه ودعي لكاتبه بالخير".
المخطوطة القائمة في  . تعتبر4

بشكل ما مواصلة  مكتبة طهران الوطنية
نسخة قيليتش على باشا. وكما ذكر أعاله 

ا تمثل الربع األول نسخة قيليتش على باش
بابا.  14من "شرح التعرف" وتشمل 

الوطنية طهران وتتشكل النسخة في مكتبة 
صفحة من  260الربع الثالث وتتكون من 

 .36إلى الباب الـ 23الباب الـ
وعندما قلنا "بشكل ما" كنا نقصد عدم 
مراعاة النظام المعين في تقسيم أبواب هذه 

تبر النسخة أيضا. وإضافة إلى هذا يع
البركات  يمحمد بن حاج حسن بن أب

أيضا كاتب هذه النسخة. وطريقة الكتابة 
أيضا قريبة من طريقة النسخة من مكتبة 
قيليتش على باشا. وتحمل النسخة من 
مكتبة طهران الوطنية ختم "مكتبة 
الحكومة العليا إليران" وتحتفظ برقم 

. وفي وسط صفحة العنوان كتبت 1731
"ختم المكتبة المباركة. الكلمات التالية: 

م". وذكرت أسماء 1865هـ/1282عام 
صاحبي الكتاب السابقين فهما عمر بن 

وعوض بن محمد  العوجاني عبد اللطيف
 . العوجاني مسعود

ووصف الببليوجرافي الشهير سيد محمد 
عبد هللا أنوار مواصفات دقيقة لهذه 
المخطوطة في "كتالوج مخطوطات 

تالي: "خطه المكتبة الوطنية" بشكل 
تاريخ الكتابة عام و  النستعليق والنسخ.

الخطاط محمد بن حاج و م. 1315هـ/715
كتبت العناوين و البركات.  يحسن بن أب

باألحرف الكبيرة. وصفحة العنوان باللون 
 230في  150األحمر وثقيلة. ومقاساتها 

مقاسات و اصفهان.  ورق واستخدم مليمتر. 
 وعدد الصفحات .165في  110النص 

في كل الورق نص يتكون و صفحة.  253
 صفحة". 991. الكامل، سطراً  19من 
تحتفظ مكتبة  . نسخة يوسف آغه.5

"يوسف آغه" في تركيا بهذه النسخة تحت 
. وسنة الكتابة غير معروفة. 5467رقم 

ولكنها تحمل ختم الوقف "عام 
م". ومن خالله يمكن أن 1220هـ/616

وتبدأ  نعرف أنها كتبت قبل هذا التاريخ.
المخطوطة بالجمل التالية: "الحمد هلل 

...". العيون  درك عن ھئالمحتجب بكبريا
للمخطوطة مكتوبة  576الـ الصفحة وفي

"البياض صحيحه ما نست ولكن ال 
. ونفهم من هذه الكلمات أن هذه (1)يصلح"

                                                           
 لم نصححه نحن. لكنه لن يصحح ايضا. ( (1)
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ت سخالنسخة أصل نسخة المؤلف أو ن
 منها.

ويرى العالم التركي الشهير أحمد آتاش 
ه المخطوطة نسخة خطية أن هذ

. ومن المعروف أن المستملي (1)للمؤلف
م. 1043هـ/434البخاري توفى عام 

وإضافة إلى ذلك نشك في هذا االحتمال 
من خالل العثور على نسخ أخرى وعدم 

 وجود مقدمة المستملي البخاري لها.
وتم كتابة هذه المخطوطة من قبل 
الخطاطين. وتم تغليف األوراق األخيرة 

رتيب. وتغيرت طريقة الخط من دون ت
. وقد 1436للصفحة الـ 14السطر الـ

تحول الخط القريب من خط النستعليق 
تكون كل صفحته بهذا الخط حيث كانت ت

إلى خط النسخ  سطراً  31 – 29من 
وكتب باألحرف الكبيرة ونتيجة لهذا 
انخفض عدد السطور في كل الورق إلى 

 .سطراً  17
طة خصائص الجزء األول للمخطو 

  تتضمن ما يلي:
عدم وجود النقاط في العديد من  -

 األماكن،
"، و"ج" ككتابة الحروف "ك" و" -

   " بشكل واحد،جو"
                                                           

 .4م عدد 2007مجلة "أدب التبريز". عام  ( (1)

يكتب حرف الجر "كه" حسب قواعد  -
اإلمالء إذا جاء منفردا في النص، وأما 

" و"آنك" لن تراعى جنانكفي كلمات "
 قواعد اإلمالء.

د وكتب الجزء الثاني بنفس الطريقة ونج
 نقاط لدى بعض الحاالت. 3" بـبكتابة "

ولألسف نسخة يوسف آغه أيضا غير 
    .17كاملة وتنتهي في أواسط الباب الـ

تفظ تح ي أوغلو.. نسخة خراجج6
ي أوغلو" في تركيا بهذه مكتبة "خراجج

. وتتكون من 780النسخة تحت رقم 
 صفحة. 294

من قراءة الكلمات التالية في  اوتمكن
ها عنوان الكتاب: "كتاب صفحة كتبت في

شرح التعرف لمذهب التصوف للشيخ 
اإلمام ألبو إبراهيم إسماعيل بن محمد بن 
إبراهيم المستملى البخاري رضي هللا 
عنه... كتاب نور المريدين شرح التعرف 

   لمذهب التصوف".
وكتبت المخطوطة بخط صغير بين 
خطين النسخ والنستعليق. وتتكون كل 

. وتعتبر هذه سطراً  38صفحة من 
النسخة ليست بالقديمة. ويثبت ذلك 
استخدام "در" بدال من "أندر" وكتابة حرف 
"ذ" بالنقطة ليختلف عن "د". وفقدت 
الصفحات األخيرة للكتاب ألنه ينتهي 
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بكلمة "باب الرابع والسبعين". وتعرضت 
صفحة األخيرة ألضرار جسيمة. وتم  20

  ترميمها في وقت الحق وبخط آخر.
تحتفظ مكتبة  سخة المجلس.. ن7

"اإلمام جمعة خوئي" بهذه النسخة تحت 
. وكتبت بخطين الثلث 1370رقم 

والنسخ. وأنهى الخطاط محمود بن حبش 
بن يونس الرومي كتابتها يوم عرفة مساء 

هـ 667الجمعة شهر ذو الحجة عام 
م(. وتم 1269)شهر أغسطس عام 

صفر  11تغليفها في بغداد يوم الخميس 
م(. 1269أكتوبر عام  9هـ )668عام 

ولدى مقارنة هذه النسخة بمثيلتها تبين 
نسخة المجلس.  وجود نواقص عديدة لدى

عن  20وتبدأ هذه النسخة بالباب الـ
       "اإليمان".

وتم تصنيف وتوصيف المخطوطات 
الموجودة في مركز البيروني للمخطوطات 
الشرقية لدى جامعة طشقند الحكومية 

 قية على النحو التالي:للدراسات الشر 
( من عهد 4980. المخطوطة )رقم 1

 – 1826األمير نصر هللا )
مجلدات  4تشمل المخطوطة  م(.1860

للكتاب. ووردت المجلدة األولى في 
، والمجلدة الثانية 138إلى  1األوراق من 

، والمجلدة الثالثة من 275إلى  140من 

، والمجلدة الرابعة من 408إلى  276
. وفي نهاية كل مجلدة 541إلى  409

بقت صفحتين فارغتين. ويقع فهرس 
 أ.7ب إلى ورق 6الكتاب من ورق 

وصنع الغالف من الكرتون السميك 
وعليه الغطاء من الجلد االصطناعي 

نقوش  3أحضر اللون. وعلى الغالف 
بشكل المعين. وال يوجد اإلطار. ولم يرمم 
غالف الكتاب. وتمزق الجلد االصطناعي 

. ومقاسات الصفحة ي الكتاببين دفت
سنتمتر. ومقاسات  31في  50تكون 

 وردسنتمتر. و  15،5في  33النص تكون 
صفحات  4. وانفكت سطراً  25 في النص

من بداية المخطوطة. وال عناوين في كل 
مجلدات. وكتبت النصوص بالحبر  4

األسود والكلمات الهامة باللون األحمر. 
خط وتوجد استفسارات على الحواشي. و 

 المخطوطة هو النستعليق.
ويبدأ النص بكلمات "الحمد هلل القاهر 
العلى القادر" وتنتهي بكلمات "سماع بر 

ستماع االاختصار ياد كرديم" )"ذكرنا 
باالختصار"(. وتمت كتابة الكتاب في 

م في 1818هـ/1234شهر شعبان عام 
عهد األمير نصر هللا بن بهادرخان أمير 

   بخارى.
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في  .10980رقم . المخطوطة 2
البداية وردت المعلومات قصيرة عن 
المؤلف والكتاب. وصنع الغالف من 
الكرتون السميك ولصق عليه ورق أحضر 
اللون. وعلى الغالف إطار. وعلى 

وإن عمالت بشكل المعين.  3الغالف 
بالجلد  ةالكتاب مغلفالشريحة بين دفتي 

أحمر اللون. وخطه النستعليق. وورقها 
وورد فهرس المخطوطة من  ورق سمرقند.

أ 4أ. وفي ورق 3ب إلى ورق 1ورق 
توجد أختام تشير إلى احتفاظها في 

ديدة. على عمختلف المكتبات للعهود ال
سبيل المثال "مكتبة متحف بخارى 
الحكومي"، وختم "المكتبة الخاصة 
للقاضي مير محمد شريف صدور"، وختم 

نعيم محمد بن نياز قولي". وإضافة  ي"أب
ذا توجد المعلومات عن "القضاة إلى ه
 السبع".

أ معلومات عن 6ويشمل ورق 
ي. ويبدأ الكتاب من ذكالباالعالم و  المؤلف
ب. وللكتاب عنوان واستخدمت 6ورق 

ألوان زرقاء وبرونزية وسوداء فيه. وتم 
ترتيب الصفحات بالطريقة الشرقية. 
واستخدم دهان زنجفر على نص 

حات. "التعرف". وتوجد األطر في الصف
وبرزت الكلمات الهامة باللون األحمر. 

وجاءت االستفسارات في الحواشي. وتوجد 
بيانات النسخة. ويشمل الكتاب مجلدتين. 
وتقع المجلدة األولى حتى الصفحة 

 344إلى الـ 171. ومن الصفحة الـ170الـ
تقع المجلدة الثانية. ومقاسات الصفحة 

سنتمتر. وعدد  20في  31،5تكون 
 23ورقة. وفي كل صفحة  346األوراق 

 . وتمزق غالف الكتاب ولم يرمم.سطراً 
ويبدأ الكتاب األول بكلمات "الحمد هلل 
المحتجب بكبريائه عن درك العيون" 

گونه ر كه حال او چگوتنتهي بكلمات "بن
" )"أنظر إلى أحوالهم!"(. ويبدأ الكتاب بود

الثاني بكلمات "قولهم في الوعد والوعيد" 
جهودان و ترسايان  ت "باوتنتهي بكلما

برابرند" )"يعادل اليهود والنصارى"(. وتمت 
كتابة المخطوطة من قبل أبي نعيم بن 

م 1824هـ/1240محمد نياز قولي بعام 
بأمر من أبي الغازي أبي المظفر سيد 

 أمير حيدر.
صنع  .11001المخطوطة رقم  .3

غالفها من الكرتون السميك ولصق عليه 
ى الغالف إطار. ورق بني اللون. وعل

عمالت بشكل المعين.  3وعلى الغالف 
وعلى العملة األولى والعملة الثالثة ختم 
الصحاف وكتب "عمل صحاف محمد 

وإن الشريحة بين دفتي الكتاب خريف". 
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 بالجلد وردي اللون. وفي بدايةمغلفة 
أوراق فارغة. ومن ورق  4 المخطوطة

 ب تبدأ المجلدة الثالثة للكتاب. وال يوجد5
العنوان. وخطها النستعليق. وداخل 
الصفحات أطر. وتم ترتيب الصفحات 
بالطريقة الشرقية. واستخدم الورق 
الخوقندي غير المنٌشى. وتوجد بيانات 
النسخة. وجاءت االستفسارات في 
الحواشي. ورسمت حاشيتين. ويتكون 

ورقة. ومقاسات  364الكتاب من 
سنتمتر.  21في  31 تكون  الصفحة

بة المخطوطة في عام وتمت كتا
م من قبل خطاط غير 1830هـ/1246

 معروف.
تعتبر  .10395المخطوطة رقم  .4

 9المخطوطة مجموعة الكتب وعددها 
يقع نص  7كتب. وفي الكتاب رقم 
ب وينتهي 38"التعرف". ويبدأ من ورق 

 8أ. ويعتبر الكتاب رقم 91في ورق 
أ 93"شرح التعرف". ويبدأ من ورق 

ب. وصنع غالف 194وينتهي في ورق 
من الكرتون السميك ولصق   المخطوطة

 3عليه ورق أخضر اللون. وعلى الغالف 
ميداليات بشكل المعين. وعلى العملة 
األولى والعملة الثالثة ختم الصحاف. 
ورسمت الحواشي. ويعتبر "شرح التعرف" 

وجد تفي المخطوطة. وال  8الكتاب رقم 
  وتوجد بيانات النسخة. العنوان.صفحة 

وكتبت النصوص بالحبر األسود وبرزت 
الكلمات الهامة باللون األحمر. واستخدم 
الورق الخوقندي غير المنٌشى. وخطها 

في  20،5النستعليق. ومقاسات الصفحة 
 21سنتمتر. وتقع النصوص في  13

 .سطراً 
ويبدأ نص الكتاب بكلمات "الحمد هلل 
الذي منتهى" وتنتهي بكلمات "والحق 

". وتمت كتابة المخطوطة حقيق بتحقيقه
من قبل ميرزا عناية هللا في مدينة بخارى 

 م.1833هـ/1249بشهر محرم عام 
صنع  .4979المخطوطة رقم  .5

الغالف من الكرتون السميك وعليه الغطاء 
الشريحة من القماش أخضر اللون. وإن 

بالجلد أحمر  ةمغطيبين دفتي الكتاب 
غتين. اللون. وفي البداية بقيت ورقتين فار 

أ توجد أختام تشير إلى 3وفي ورق 
احتفاظها لدى مختلف األشخاص للعهود 
المختلفة. وتوجد هذه األختام في نهاية 
الكتاب أيضا. ويوجد عنوان الكتاب. 
واستخدم الورق الخوقندي غير المنٌشى. 
وكتبت النصوص بالحبر األسود وبرزت 
الكلمات الهامة باللون األحمر. وتم ترتيب 

ت بالطريقة الشرقية. وتتكون الصفحا



 م2018والثالثون  بعالعدد السا      جملة كلية اللغة العربية باملنصورة  

1087 

ورقة. وخطها  399المخطوطة من 
 4النستعليق. وتضم المخطوطة جميع 

مجلدات للكتاب. ووردت المجلدة األولى 
، والمجلدة 104إلى  1في األوراق من 

أ، والمجلدة 212ب إلى 105الثانية من 
أ، والمجلدة 308ب إلى 212الثالثة من 

دت أ. وور 399ب إلى 308الرابعة من 
االستفسارات في الحواشي. ومقاسات 

سنتمتر. وتقع  31في  50،4الصفحة 
في كل صفحة.  سطراً  31النصوص في 

وتبدأ المخطوطة بكلمات "الحمد هلل القاهر 
العلى القادر" وتنتهي بكلمات "الحمد هلل 
على ما وقف ويستغفره". وتمت كتابة 
المخطوطة من قبل الخطاط عوض محمد 

 م.1836هـ/1252عام بن قربان محمد ب
صنع  .9467المخطوطة رقم  .6

الغالف من الكرتون السميك وعليه الغطاء 
 3من الجلد أخضر اللون. على الغالف 

الشريحة بين نقوش بشكل المعين. وإن 
بالقماش أسود اللون. دفتي الكتاب مغلفة 

ب إلى 1وورد فهرس المخطوطة من ورق 
ب تبدأ األجزاء 4أ. ومن ورق 3ورق 

ئيسية وخاتمة الكتاب. واستخدمت الر 
األلوان الصفراء والبرونزية )أو ذهبية( 
والزرقاء والسوداء والحمراء في نقش 
العنوان. ويرسم الجدول بالخطوط السوداء 

والبرونزية والحمراء والزرقاء. ووردت 
االستفسارات وأسماء األبواب في 
الحواشي. وكتب النص الرئيسي باللون 

لمات الهامة باللون األسود وبرزت الك
األحمر. وتم ترتيب الصفحات بالطريقة 
الشرقية. واستخدم الورق الخوقندي 
المنٌشى. ومن الداخل يغطي الغالف 
بالمحمل أخضر اللون ولصق الورق 
الملون المنقوش على جزئه السفلي. 

مجلدات  4وتضم المخطوطة جميع 
للكتاب. ووردت المجلدة األولى في 

ب، والمجلدة 125 إلى 1األوراق من 
ب، والمجلدة 245ب إلى 126الثانية من 
أ، والمجلدة 374ب إلى 246الثالثة من 

ب. 508ب إلى 375الرابعة من 
سنتمتر.  29في  53ومقاسات الصفحة 

في كل  سطراً  25وتقع النصوص في 
 صفحة.

وتبدأ المخطوطة بكلمات "الحمد هلل 
القاهر العلى القادر" وتنتهي بكلمات 

 على ما وقف ويستغفره". وتمت "الحمد هلل
كتابة المخطوطة من قبل الخطاط سيد 
أكرم خواجه بن كمال خواجه في شهر 

 م.1860هـ/1276رجب عام 
صنع  .4914المخطوطة رقم  .7

الغالف من الكرتون السميك ولصق عليه 
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الورق باللون األحمر الغامق. وتوجد 
 3الحواشي على الغالف. وعلى الغالف 

الشريحة بين المعين. وإن نقوش بشكل 
بالمحمل السميك دفتي الكتاب مغلفة 

أحمر اللون. وقد تمزق القسم السفلي 
للغالف. ولصق على داخل الغالف 

. وإن المخطوطة ليست كاملة. الرق  ورق 
ولها عنوان. واستخدمت األلوان الزرقاء 
والوردية والسوداء والبرونزية. وتم ترتيب 

. ووردت الصفحات بالطريقة الشرقية
األبواب في تسميات االستفسارات و 

الحواشي. وخطها النستعليق. وكتبت 
األبواب والكلمات الهامة باللون تسميات 

األحمر. ورسمت الحواشي باأللوان 
السوداء والبرونزية والوردية والزرقاء. 
واستخدم الورق الخوقندي المنٌشى. ويوجد 
ختم صاحب الكتاب في كل صفحة. 

وطة من المجلدتين وتتضمن المخط
والمجلدة الثانية غير الكاملة. ولم ترمم 
المخطوطة. ووردت المجلدة األولى في 

، والمجلدة الثانية 228إلى  1األوراق من 
. وتتكون المخطوطة 401إلى  229من 
 32ورقة. ومقاسات الصفحة  401من 
 19سنتمتر. وتقع النصوص في  21في 

 في كل صفحة. وتبدأ المخطوطة سطراً 
بكلمات "الحمد هلل القاهر العلى القادر" 

وتنتهي بكلمات "و اورا بر ايشان محبتى 
سران و هللا اعلم" )"ال يحبوه أبنائه. پنه 

 وهللا أعلم"(.
هذه  تعتبر .2703. المخطوطة رقم 8

المخطوطة مجلدة أولى لـ"شرح 
التعرف...". وصنع الغالف من الكرتون 
السميك ولصق عليه الورق باللون 

وتوجد الحواشي على العالف.  األخضر.
ميداليات بشكل المعين.  3وعلى الغالف 

وختم الصحاف على الميداليتين األولى 
العنوان صفحة والثالثة. ولدى المخطوطة 

واستخدمت من األلوان الحمراء والزرقاء 
والسوداء في تزيينه. وكتب النص باللون 
األسود والكلمات الهامة باللون األحمر. 

م ترتيب الصفحات بالطريقة الشرقية. وت
ووردت أسماء األبواب والكلمات الناقصة 
في الحواشي. واستخدم الورق الخوقندي 
غير المنٌشى. ورسمت الحواشي بالحبر 
األزرق واألحمر. وخطه 

وتوجد بيانات  النستعليق.
 31في  50ومقاسات الصفحة  النسخة.

. سطراً  29سنتمتر. وتقع النصوص في 
أوراق. وتبدأ  107مخطوطة وفي ال

المخطوطة بكلمات "الحمد هلل القاهر 
ر كه گوتنتهي بكلمات "بن العلى القادر"
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" )"أنظر إلى گونه بودحال او چ
 أحوالهم!"(.

صنع  .583المخطوطة رقم  .9
الغالف من الكرتون السميك ولصق عليه 

الشريحة  الورق باللون البني الفاتح. وإن
بالجلد  بين دفتي الكتاب مغلفة

االصطناعي من اللون البني الغامق. 
 4المخطوطة تجمع والكتاب كامل. و 

ب 1مجلدات. وورد الفهرس في ورقين 
أ كتبت تسمية الكتاب 3أ. وفي ورق 2و

واسم المؤلف وختمت. ويبدأ الكتاب من 
ب. وال يوجد عنوان المخطوطة. 3ورق 
بيانات النسخة لدى كافة  وتوجد

دة األولى من المجلدات. ووردت المجل
ب والمجلدة الثانية من 177إلى  1ورق 
أ والمجلدة الثالثة من 351أ إلى 178
ب والمجلدة الرابعة من 510ب إلى 351
ب. وتتضمن 642ب إلى 512

وتم ترتيب  ورقة. 643المخطوطة من 
الصفحات بالطريقة الشرقية. وخطه 
النستعليق. واستخدم الورق الخوقندي غير 

ص باللون األسود المنٌشى. وكتب الن
وردت و والكلمات الهامة باللون األحمر. 

الشروح في الحواشي. وتعتبر حالة الكتاب 
 30في  49،5جيدة. ومقاسات الصفحة 

. سطراً  25سنتمتر. وتقع النصوص في 

وتبدأ المخطوطة بكلمات "الحمد هلل القاهر 
وتنتهي بكلمات "معلول  العلى القادر"

كلمة ناقصا داشتند سخن سماع" )"جعل ال
وقام مال محمد شاكر بن  من السماع"(.

مال عالم قاراكولي بكتابة المخطوطة. ولم 
 تذكر سنة الكتابة.

تمت  .11987المخطوطة رقم  .10
غالفها من الجلد أخضر اللون.  تغطية

ورسمت الحاشية على الغالف وفيه عملة 
الشريحة بين دفتي  بشكل المعين. وإن

صطناعي من بالجلد االالكتاب مغلفة 
الشريحة بين  اللون األحمر. وإن حالة

جيدة. ونجد ورقتين فارغتين دفتي الكتاب 
أ كتبت 3من البداية والنهاية. وفي ورق 

تسمية الكتاب واسم المؤلف. وال يوجد 
بيانات النسخة. وإن  عنوان الكتاب وال

الكتاب غير كامل. خطه 
وكتب النص باللون األسود  النستعليق.

الهامة باللون األحمر. وتتضمن  والكلمات
المخطوطة مجلدة أولى من الكتاب وإنها 
غير كاملة أيضا. واستخدم الورق 
الخوقندي غير المنٌشى. وتعتبر حالة 

 31،5الكتاب جيدة. ومقاسات الصفحة 
سنتمتر. وتقع النصوص في  20،5في 
سطرا في كل صفحة. وتبدأ  25

المخطوطة بكلمات "الحمد هلل القاهر 
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وتنتهي بكلمات "همچنان كه  على القادر"ال
شما بيماران خوش را" )"كأنكم مرضى 

 جمالء"(. 
وفي الختام يمكن أن نستنتج أن 
المستملي البخاري لعب دورا مميزا في 
عهده من خالل إنجازاته المعنوية الروحية 
ومساهمته الملموسة في تطوير الثقافة 
اإلسالمية ألنه بذل قصارى جهوده في 

ك التصوف وحقيقة الكالم وكرست إدرا
نشاطاته العلمية لدراسة عميقة لتعاليم 
التصوف التي أصبح من القضايا الحيوية 
الهامة لعهده من جوانبها التاريخية 
والعلمية. وتمكن من عرض ماهية تعاليم 
التصوف، ومن خالل أفكاره ومساعيه 
أثبت خالية تعاليم التصوف من البدعة 

وأثبت علميا أهميتها والخرافات والكذب 
. وعرض ةمتكاملتربية  في تربية اإلنسان

المستملي البخاري في كتابه أصل الحقيقة 
معتمدا على القرآن الكريم والحديث 
الشريف ومن خالل الدالئل القاطعة 

   والعلمية. وثيقةوال
 
 


