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الدرس اللغوي عند اإلمام البخاري
( دراسة وصفية حتليلية )

د .يوسف أبوبكر علي اخلراز

كلية اآلداب  -جامعة مصراتة
مقدمة:
احلمد هلل جعل السنّة ربيب الوحي وقبس مشكاتو ،وقيض ذلا علماء تفانوا يف خدمتها :سندا
ومتنا ،رواية ودراية ،كتابة وتدوينا ،والصالة والسالـ على أفصح العادلُت خطااب ،وأس ّدىم لفظا،
وأبينهم عبارة ،وعلى آلو وصحابتو والتابعُت ذلم إبحساف إذل يوـ الدين ،وبعد:
فإنّو من خالؿ مذاكريت لكتاب اجلامع الصحيح لإلماـ البخاري تبُت رل -من تعليقات
اإلماـ على بعض مروايتو من األحاديث واآلاثر -ما يتسم بو من ملكة عربية سليمة وعقلية
لغوية؛ ما دفعٍت إذل زلاولة إبراز ىذا اجلانب اللغوي لإلماـ من خالؿ كتابو اجلامع الصحيح يف
ىذا البحث ،متبعا يف ذلك ادلنهج الوصفي التحليلي ،مقسما البحث إذل :مقدمة ،ومطالب،
وخا٘تة؛ حيث احتوت ادلقدمة على سبب االختيار وادلنهج ،وأما ادلطالب فستة ،ادلطلب األوؿ:
األدلة على ٘تكن اإلماـ البخاري من اللغة ،وادلطلب الثاين :ادلذىب النحوي لإلماـ ،وادلطلب
الثالث :رواية اإلماـ عن علماء اللغة ،وادلطلب الرابع :أقواؿ اإلماـ ادلعجمية ،وادلطلب اخلامس:
آراء اإلماـ الصرفية والنحوية ،وادلطلب السادس :براعة اإلماـ يف استعماؿ األساليب اللغويةّ ،أما
 -1أبو عبد هللا دمحم بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغَتة بن بَػْرِد ْزبَْو اجلَُع ِفي البخاري ،وافاه األجل ليلة السبت (ليلة
الفطر) عند صالة العشاء لسنة ست ومخسُت ومائتُت من اذلجرة (  656ھ) إماـ عصره يف زلراب احلديث :رواية

ودراية ،من كتبو :اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسوؿ هللا  --وسننو وأايمو ،والتاريخ الكبَت ،وكتاب
الضعفاء .ينظر :سَت أعالـ النبالء ،مشس الدين دمحم الذىيبٖ ،تقيق:زلب الدين العمروي ،677/01 :ووفيات
األعياف وأنباء أبناء الزماف ،أبو العباس أمحد بن خلكافٖ ،تقيق :إحساف عباس ،088/4 :وطبقات الشافعية
الكربى ،تقي الدين السبكيٖ ،تقيق :عبد الفتاح احللو ،وزلمود الطناحي.606/6 :
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اخلا٘تة فقد تضمنت أىم نتائج الدراسة ،ىذا وأرفقت يف آخر البحث مصادر الدراسة
ومراجعها.
ادلطلب األول :األدلة على متكن اإلمام البخاري من اللغة
اىتم رجاؿ العلم وأىل الًتاجم عند حديثهم عن اإلماـ البخاري ابجلانب الذي أصبح فيو
رائدا وإماما ،فن احلديث ،فذكروا كل ما يتعلق بو تفصيال من :مادة علمية ،ومشيخة ،وتالميذ،
وكتب ،على خالؼ ما يتعلق ابإلماـ من حيث العربية ،والذي أراه أ ّف اإلماـ كاف على قدر كبَت
من اللغة بفروعها ،غَت أنػّو دل يكن فيها مستقرائ للشواىد ،مؤسسا للقواعد ،ملتزما ٔتنهج ،بل كاف
ينظر إليها ابعتبارىا وظيفة؛ إذ اللغة واإلعراب مها أصل دلعرفة الشريعة؛ وذلك أنػّو (( دلا كاف ادلرجع
يف معرفة شرعنا إذل القرآف واألخبار ،ومها وارداف بلغة العرب وضلوىم وتصريفهم ،كاف العلم بشرعنا
موقوفا على العلم هبذه األمور ،وما ال يتم الواجب ادلطلق إال بو وكاف مقدورا للمكلف فهو
واجب))(.)1
وعليو فإ ّف (( ضبط اللساف من قواعد الدين ،بل ىو من أصل كل أصل ))(،)2
والدليل على ٘تكن اإلماـ من اللغة ما أييت:
األول :تداخل العالقة بُت علمي احلديث واللغة ،فاحلديث ديواف من دواوين اللغة يف

علومها ادلختلفة ،حفظ ثروة لغوية وافرة ،وأثرى ألفاظها وتراكيبها ،والعربية هتدؼ إذل احملافظة
على صحة أداء ادلروي من حديث رسوؿ هللا  --بنية وإعرااب؛ وصوال إذل داللة النص
الشريف ،وٖتقيقا من أنػّو قولو  --وىذا غاية علم احلديث بفرعيو :دراية ورواية ،وما اشًتطو
النحاة ػ البصريوف خاصة ػ يف بعض أصوذلم النحوية عند االستشهاد والتوجيو ىي أصوؿ عند

علماء احلديث شلا يزيد صورة االرتباط بُت العلمُت ،ومن تلك األصوؿ :من حفظ حجة على
 -1نفائس األصوؿ يف شرح احملصوؿ ،أبو العباس أمحد القرايفٖ ،تقيق :عادؿ أمحد عبد ادلوجود ،وعلي دمحم
معوض ،تقريظ :عبد الفتاح ِ
أبوسنة.530/6 :
 -2ادلصدر نفسو.549/6 :
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من دل حيفظ( ،)1ومحل النظَت على النظَت( ،)2وادلصَت إذل ما ال نظَت لو يف كالمهم مردود وغَت
جائز( ،)3والعدالة شرط يف قبوؿ النقل ،وانقطاع السند واجلهل ابلناقل يوجباف اجلهل ابلعدالة،
فإ ّف من دل يُذكر امسو ،أو ذُكر ودل يُعرؼ ،أو دل تعرؼ عدالتو فال يقبل نقلو( ،)4وإذا تعارض
النقالف أخذ أبرجحهما ،والًتجيح يف شيئُت ،أحدمها :اإلسناد ،واآلخر ادلنت؛ فأمػّا الًتجيح

ابإلسناد فبأف يكوف رواة أحدمها أكثر من اآلخر أو أعلم وأحفظ ،و ّأما الًتجيح يف ادلنت فبأف
يكوف أحد النقلُت على وفق القياس واآلخر على خالفو( ،)5وإذا تعارض القياس والسماع

بعد ال تقيس عليو غَته( ،)6وال
نطقت ابدلسموع على ما جاء عليو ودل تقسو يف غَته ،مث إنك ُ

جيوز اخلروج عن ادلتناوالت القريبة من غَت برىاف وال قرينة( ،)7واحلمل على الظاىر وإف أمكن أف

يكوف ادلراد غَته( ،)8وإّّنا خيتلف التقدير عن اللفظ إذا ُعدؿ ابلشيء عن ادلوضوع الذي
يستحقو ،فأمػّا إذا وقع يف ادلوضع الذي يستحقو فمحاؿ أف يقاؿ إ ّف النية بو غَت ذلك(،(9
واحلمل على ادلعٌت كثَت يف كالمهم( ،)10والتنقل من معٌت إذل معٌت كثَت يف كالمهم(.)11

 -1ينظر :حاشيػة الصباف على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ،زلمػد بن علي الصباف.0491/4 :
 -2ينظر :االقًتاح يف علم أصوؿ النحو ،جالؿ الدين السيوطيٖ ،تقيق وتعليق :أمحد دمحم قاسم.010:
 -3اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ ،أبو الربكات عبد الرمحن األنباري ،ومعو االنتصاؼ من اإلنصاؼ ،دمحم
زليي الدين عبد احلميد.666 ،647/6 :
 -4ينظر :االقًتاح يف علم أصوؿ النحو.87 ،86 :
 -5ينظر :ادلصدر نفسو.085 ،084 :
 -6ينظر :اخلصائص ،عثماف بن جٍتٖ ،تقيق :دمحم علي النجار.007/0 :
 -7ينظر :اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ.610/6 :
 -8ينظر :اخلصائص.650/0 :
 -9ينظر :اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ.71/0 :
 -10ينظر :ادلصدر نفسو.516/6 :
 -11ينظر :ادلصدر نفسو.519/6 :
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الثاين :اشًتاط علماء احلديث التمكن من العربية للمشتغل بو ،من كونو عادلا أبساليب

الكالـ ،عارفا ٓتواص الًتكيب ،فامها دالالت اخلطاب ،قاؿ اإلماـ العيٍت (( :فمن دل يعرؼ
الكالـ العريب ّتهاتو فهو ٔتعزؿ عن ىذا العلم ،وىو كونو :حقيقة ورلازا ،وكناية وتصرحيا ،وعاما
وخاصا ،ومطلقا ومقيدا ،وزلذوفا ومضمرا ،ومنطوقا ومفهوما ،واقتضاء وإشارة ،وعبارة وداللة،
وتنبيها وإدياء ،وضلو ذلك ،مع كونو على قانوف العربية الذي بيّنو النحاة بتفاصيلو ،وعلى قواعد
ادلعرب عنو بعلم اللغة ))( ،)1وقاؿ األصمعي (( :إ ّف أخوؼ ما أخاؼ على
استعمالو ،وىو ر
طالب العلم ػ أي علم احلديث أو ما مزج بو من األدلة ػ إذا دل يعرؼ النحو أف يدخل يف مجلة
علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار()2؛ ...ألنػّو --دل يكن
قوؿ النيب  :--من كذب ّ
يلحن ،فمهما رويت عنو وحلنت فيو كذبت عليو (3( --وذكر السيوطي رواية عن محّاد بن
سلمة يف ذـ من ي ّدعي احلديث بغَت العربية (( :مثل الذي يطلب احلديث وال يعرؼ النحو
كمثل احلمار عليو سلالة وال شعَت فيها ))( )4وروى اخلطيب عن عفاف بن سلمة أنػّو كاف جييء
إذل األخفش وأصحاب النحو يعرض عليهم ضلو احلديث فيعربو(.)5
الثالث :مكانة اللغة العربية واحلاجة إليها ،فالعربية لغة القرآف الكرمي وحديث النيب
 -فكاف (( الب رد دلن شرح هللا صدره لتناوؿ العلم من آلة يستعُت هبا يف موارده ومصادره،وراحلة تصلح لقطع بدوه وحاضره؛ وذلك معرفة اإلعراب الذي يبُت اخلطأ من الصواب ،ويفهم
 -1عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،أبو دمحم زلمود العيٍت ،نشر وتصحيح وتعليق :شركة من العلماء:
 .00/0وينظر :قواعد التحديث ،دمحم مجاؿ الدين القامسي.634 :

 -2أخرجو البخاري يف صحيحو ،36/0 :كتاب العلم ،3 :ابب إمث من كذب على النيب  ،39 :--رقم
رقم احلديث.017 :
 -3توضيح األفكار دلعاين تنقيح األنظار ،دمحم بن إمساعيل الصنعاينٖ :تقيق :دمحم زليي الدين عبد احلميد:
 ،393/6وداعي الفالح دلخبآت االقًتاح ،دمحم علي ابن عالف الصديقي :ورقة.60 - 61 :
 -4تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ،عبد الرمحن السيوطيٖ ،تقيق ومراجعة :عبد الوىاب عبد اللطيف:
اللطيف.016 /6 :
 -5ينظر :ادلصدر نفسو.000/6 :
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بو كالـ هللا ،وأحكاـ سنن رسولو ))()1؛ ولذا تواترت األخبار أبولوية العربية عن العلوـ األخرى،
من ذلك :أ ّف وكيع بن اجلراح أستاذ اإلماـ أمحد بن حنبل قاؿ ((:أتيت األعمش أمسع منو
احلديث ،فكنت رٔتا حلنت ،فقاؿ اي أاب سفياف ،تركت ما ىو أوذل بك من احلديث ،فقلت :اي
علي
علي األعمش النحو مث أملى ّ
أاب دمحم ،وأي شيء أوذل من احلديث؟ فقاؿ :النحو ،فأملى ّ
احلديث ))( (2ومنو أ ّف سيبويو عند بدء طلبو للعلم إتو للحديث ،فجاء حلقة محّاد ابن سلمة
بن دينار ،فاستملى سيبويو محّاد (( فقاؿ محّاد :قاؿ رسوؿ هللا  :--ما من أحد من أصحايب
إال من لو شئت ألخذت عنو علما ليس أاب الدرداء( (3فقاؿ سيبويو :ليس أبو الدرداء ،فقاؿ لو
محّاد :حلنت اي سيبويو ،ليس أاب الدرداء ،فقاؿ سيبويو :ال جرـ ،ألطلنب علما ال تلحنٍت فيو
أبدا ،فطلب النحو ولزـ اخلليل بن أمحد ))) ،)4وكاف ابن الطربي وعلي بن ادلديٍت يصححا
الرواية ادللحونة من حديث رسوؿ هللا ْ --تجة أنػّو  --ال يقع منو اللحن(.)5
الرابع :ازدىار علوـ العربية ووضع األصوؿ ألكرب مدارسها :البصرة والكوفة يف عصر

اإلماـ البخاري؛ إذ عاش اإلماـ فًتة من حياتو يف القرف الثاين ومعظمها يف القرف الثالث
اذلجري ،وإ ّف النّاظر يف اتريخ العلوـ يف ىذه الفًتة ليجد األصالة والتجدد واالزدىار يف صورة
السرمريٖ ،تقيػق :أمُت عبػػد هللا سادل.5 :
 -1اللؤلؤة يف علم العربية ،يوسف ر
 -2اتريخ بغداد مدينة السالـ ،أبو بكر أمحد اخلطيب ،ضبط وتوثيق وٖتقيق :صدقي العطار.496 /03 :
 -3اشتهر احلديث هبذا اللفظ ،وما وقفت عليو يف كتب احلديث غَته ،ولفظو (( :ما من أحد من أصحايب
ِ
اجلراح )) .كنز العماؿ يف سنن األقواؿ واألفعاؿ،
إال لو شئت ألخذت عليو يف بعض ُخلُقو غَت أيب عبيدة ابن ّ
عالء الدين ادلتقي اذلندي ،ضبطو وفسر غريبو :بكري حيّاين ،صححو ووضع فهارسو ومفتاحو :صفوة السقا،
ابب :يف ذكر الصحابة وفضلهم مهنع هللا يضر أمجعُت.703/00 :
اجلراح )).
ويف رواية (( :ما من أحد من أصحايب إال لو شئت ألخذت عليو بعض خلُقو إال أبو عبيدة ابن ّ
ادلصدر نفسو.704/00 :
 -4معجم األدابء /ايقوت احلموي.655/01 :
 -5ينظر :العربية دراسات يف اللغة واللهجات واألساليب ،يوىاف فك ،ترمجة وٖتقيق وفهرسة :عبد احلليم
النجار ،تصديػر :أمحد أمُت بك ،تقدمي :دمحم موسى ،إشراؼ وتقدمي :إبراىيم دمحم.011 :
03

جملة كلية اآلداب  -العدد الرابع

الدرس اللغوي عند اإلمام البخاري ( دراسة وصفية حتليلية )

___________________________________________________________

مشرقة ،وعلى رأس العلوـ :اللغة العربية بفروعها ادلختلفة.
فالعربية يف عصر إمامنا عاشت مرحلة النشوء والنمو يف الطور البصري الكويف ،بعد أف
كانت يف بداية التكوين طورا بصراي صرفا ،ومن أبرز علماء ىذا الطور اخلليل بن أمحد

الفراىيدي (071ھ) وعمرو بن عثماف سيبويو (094ھ) وأبو احلسن علي الكسائي
(089ھ) وأبو جعفر دمحم بن علي الرؤاسي ( 087ھ) وأبو زكرايء حيِت بن زايد الفراء

(617ھ) وأبو عبيد القاسم بن سالـ اذلروي (664ھ) واألخفش سعيد بن مسعدة
(665ھ) وأبو عمرو صاحل بن إسحاؽ اجلرمي (665ھ) مث من ىذا الطور إذل طور االكتماؿ،
حيث رسخت أسسو ،ووضعت قواعده ،واب َف لكل مدرسة  -بصرية أو كوفية – منهجها،
واستمر ىذا الطور إذل آخر عهد أيب العباس دمحم بن يزيد ادلربد البصري (685ھ) وأيب العباس

أمحد بن حيِت ثعلب الكويف (690ھ) ،ولكل ما ذكر من األعالـ وغَتىم مؤلفات منها

ادلطبوع ،ومنها ادلخطوط ،ومنها الضائع ،انىيك عن آرائهم العربية ادلبثوثة يف ادلصنفات:
معجما ،وضلوا ،وصرفا ،وفقها ،وأصوال ،إخل.
فاإلماـ البخاري عاصر أىم مرحلة من مراحل البناء العلمي لعلوـ اللغة العربية ،ىذه
ادلرحلة اليت ال أابلغ إف قلت :ىي العصر الذىيب ذلا ،وإنّنا إذل اليوـ عالة عليو،وال يعقل أ ّف َعلماً
مثل البخاري يغفل أو يتغافل عن ىذا التكوين واالزدىار مع علمو قدر علوـ اآللة فيما انتحى
إليو من علم احلديث ،وقد ثبت أنّو نزؿ البصرة وأخذ عن علمائها ،كما أنّو كاف كثَت النزوؿ إذل
الكوفة ابلعدد الذي ال حيصى ،ومها مدرستا النحو العريب ،انىيك عن نزولو بغداد حاضرة
العلم(.)1
اخلامس :شهرة اإلماـ البخاري يف التمكن من العلم؛ ٔتا حباه هللا من موىبة احلفظ،
والقدرة على الفهم ،واالرٖتاؿ من أجل احلديث ،حىت حفظ مع القرآف مائة ألف حديث
صحيح ،ومائيت ألف حديث غَت صحيح ،وأخرج كتابو اجلامع الصحيح من ضلو :ستمائة ألف
 -1ينظر :سَت أعالـ النبالء.685/01 :
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حديث ،كل ذلك عن ألف شيخ وأكثر( ،)1فصار قمة يف الفصاحة والبياف؛ وهبذا ال يتصورا أ ّف
إماما هبذه ادلكانة من العلم :رواية ودراية يكوف ٔتنأى عن علوـ اآللة "العربية" ،فالقرآف بلساف
عريب مبُت ،قاؿ تعاذل         :
     

( )2

وقاؿ :



 ،)3(وكذلك احلديث فعن الػرسوؿ :--

(( أان النيب ال كذب ،أان ابن عبد ادلطلب ،أان أعرب العرب ،ولدتٍت قريش ،ونشأت يف بٍت
فأَّن أيتيٍت اللحن ))( ،)4وعنو  --قولو (( :بعثت ّتوامع الكلم ،ونصرت
سعد بن بكر ر
ابلرعب ،فبينا أان انئم أُتِيت مفاتيح خزائن األرض فوضعت يف يدي ))( ،)5وعنو عليو الصالة
ُّ
األمي ،قالو ثالث مرات ،وال نيب بعدي ،أُوتِيت فواتح الكلم وخوا٘تو
والسالـ (( :أان دمحم النيب ّ
وجوامعو))( ،)6قاؿ ابن األثَت (( :وما مسع رسوؿ هللا  --افْػتَخر بشيء من العلوـ سوى علم
الفصاحة والبالغة ،فلم يقل إنّو أفقو الناس ،وال أعلم الناس ابحلساب وال ابلطب وال بغَت
ذلك ،كما قاؿ :أان أفصح من نطق ابلضاد( )7وأيضا فلو دل تكن ىذه الفضيلة من أعلى
الفضائل درجة دلا اتصل اإلعجاز هبا دوف غَتىا ،فإ ّف كتاب هللا -تعاذل -نزؿ عليها ودل ينزؿ
ٔتعجز من مسائل احلساب ،وال من مسائل الطب ،وال غَت ذلك من العلوـ ،ودلا كانت ىذه
 -1ينظر :سَت أعالـ النبالء.691 ،685 ،686/01 :
 -2سورة الزمر ،اآلية.68 :
 -3سورة فصلت ،اآلية.3 :
 -4كنز العماؿ يف سنن األقواؿ واألفعاؿ ،الفصل الثالث :يف فصائل متفرقة تنبئ عن التحدث ابلنعمة:
.416/00

 -5أخرجو البخاري يف صحيحو ،667/6 :كتاب اجلهاد والسَت ،56 :ابب ما قيل يف لواء النيب :--

 ،060رقم احلديث.6974 :
 -6أخرجو اإلماـ أمحد يف مسنده مسند اإلماـ أمحدٖ ،تقيق :شعيب األرنؤوط وآخرين ،إشراؼ عاـ :عبدهللا
بن عبد احملسن الًتكي.076/6 :
 -7النهاية يف غريب احلديث ،ابن األثَتٖ ،تقيق :طاىر أمحد الزاوي ،وزلمود دمحم الطناحي.070/0 :
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الفضيلة هبذه ادلكانة صارت يف الدرجة العالية ))(.)1

السادس :منزلة اإلماـ البخاري من االجتهاد ،فقد ذُكِر أ ّف اإلماـ بلغ رتبة
االجتهاد( ،)2وال خيفى شرط العربية ذلذه الرتبة ،يقوؿ األنباري يف ذلك (( :إ ّف األئمة من
السلف واخللف أمجعوا قاطبة على أنػّو شرط يف رتبة االجتهاد ،وأ ّف اجملتهد لو مجع كل العلوـ دل
يبلغ رتبة االجتهاد حىت يعلم من قواعد النحو :ما يعرؼ بو ادلعاين ادلتعلقة معرفتها بو منو ،ولو دل
يكن ذلك علما معتربا يف الشرع وإال دلا كانت رتبة االجتهاد متوقفة ال تتم إال بو ))( ، (3وقاؿ
اإلماـ الشاطيب مبينا شرط بلوغ اجملتهد مبلغ أئمة العربية هبا (( :إ ّف الشريعة عربية ،وإذا كانت
عربية فال يفهمها حق الفهم إال من فهم العربية حق الفهم؛ ألهنما سياف يف النمط ما عدا وجوه
اإلعجاز ،فإذا فرضنا مبتدائ يف فهم العربية فهو مبتدئ يف فهم الشريعة ،أو متوسطا فهو متوسط
يف فهم الشريعة ،وادلتوسط دل يبلغ درجة النهاية ،فإف انتهى إذل درجة الغاية يف العربية كاف كذلك
يف الشريعة ،فكاف فهمو فيها حجة كما كاف فهم الصحابة وغَتىم من الفصحاء الذين فهموا
القرآف حجة ،فمن دل يبلغ شأوىم فقد نقصو من فهم الشريعة ٔتقدار التقصَت عنهم ،وكل من
قصر فهمو دل يعد حجة ،وال كاف قولو فيها مقبوال ،فالب رد أ ّف يبلغ يف العربية مبلغ األئمة))(.)4
ادلضمنة يف الكتاب من :معجم ،وصرؼ ،وضلو.
السابع :ادلادة اللغوية ّ

الثامن :بعض رجاؿ الرواية عند اإلماـ البخاري من أىل اللغة ،منهم :أبو عبيد القاسم

ابن سالـ ،صاحب التصانيف اللغوية منها :الغريب ادلصنّف ،وغريب احلديث( ،)5وعبد الوارث
ابن سعيد ،وىو مضرب ادلثل يف الفصاحة ،قاؿ أبو عمرو اجلرمي النحوي (( :ما رأيت فقيها

 -1ادلثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،ابن األثَت ،تقدمي وتعليق :أمحد احلويف ،بدوي طبانة.5/4 :
 -2ينظر :اإلماـ الًتمذي وادلوازنة بُت جامعو وبُت الصحيحُت ،نور الدين عًت.396 - 390 :
 -3اإلغراب يف جدؿ اإلعراب ودلع األدلة يف أصوؿ النحو ،أبو الربكات عبد الرمحن األنباري ،تقدمي وٖتقيق:
وٖتقيق :سعيد األفغاين.95 :
 -4ادلوافقات يف أصوؿ الشريعة ،أبو إسحاؽ إبراىيم الشاطيب ،شرح عبد هللا دراز ،ضبط وترقيم وترمجة دمحم
عبد هللا دراز.005/4 :
ادلزيٖ ،تقيق :عمرو سيد شوكت.669/8 :
 -5ينظر :هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ ،أبو احلجاج يوسف ّ
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أفصح من عبدالوارث ،وكاف محّاد بن سلمة أفصح منو ))(.)1

التاسع :اىتماـ بعض شيوخ اإلماـ البخاري ابللغة ،منهم :علي بن ادلديٍت الذي أحسن أىل
زمانو سياقة للحديث وأداء( ،)2وكاف يصحح ما يروى عن النيب  --ملحوان ( ،)3وىو الذي
قاؿ فيو البخاري (( :ما استصغرت نفسي عند أحد إال عند علي ابن ادلديٍت ))( )4كما أنػّو
اثبت تواصل أيب عبيد بن سالـ وأيب العباس أمحد بن حيِت ثعلب – وكالمها من علماء اللغة
ادلقدرمُت – ابإلماـ أمحد بن حنبل( ،)5والبخاري تلميذه ،وهبذا ال خيفى اتصالو هبم.
العاشر :شهادة العلماء ،قاؿ أبو عبد هللا دمحم السخاوي عن كتاب اإلماـ البخاري اجلامع وما
حوى من علم مؤلفو (( :فكتابو يشهد لو ابلتقدـ أيضا يف استنباط ادلسائل الدقيقة ،وإزاحة
اإلشكاالت ابلكلمات اليسَتة األنيقة ،كقولو (( :ابب قوؿ النيب  :--يعذب ادليت ببعض
بكاء أىلو عليو إذا كاف النوح من سنتو ))( ،)6وقولو (( :ابب تسمية ادلولود غداة يولد ،دلن دل
يعق عنو ))( (7كل ىذا ،مع االطالع على اللغة ،والتوسع فيها ،وإتقاف العربية والصرؼ:
ّ
( )8
فإين نظرت يف
إيضاحا وتوجيها ))  ،وقاؿ أبو بكر أمحد بن إبراىيم اإلمساعيلي (( :أما بعد ّ
كتاب اجلامع الذي ألّفو أبو عبد هللا البخاري فرأيتو جامعا كما مسي لكثَت من السنن
الصحيحة ،وداالً على مجل من ادلعاين احلسنة ادلستنبطة اليت ال يكمل دلثلها إال من مجع إذل

 -1ادلصدر نفسو.498/5 :
 -2ينظر :تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي.416/6 :
 -3ينظر :العربية دراسات يف اللغة واللهجات واألساليب.011 :
 -4سَت أعالـ النبالء.687/01 ،346/9 :
 -5ادلصدر نفسو.449 ،437/9 :
 -6أخرجو البخاري يف صحيحو،300/0 :كتاب اجلنائز ،63 :ابب يعذب ادليت ببعض بكاء أىلو عليو
إذا كاف النوح من سنتو.36 :
 -7أخرجو البخاري يف صحيحو ،467/3 :كتاب العقيقة ،70 :ابب :تسمية ادلولود غداة يولد دلن دل يعق وٖتنيكو.0 :
العمراين 58 :ػ .59
 -8عمدة القاري والسامع يف ختم الصحيح اجلامع ،دمحم السخاوي ،اعتناء :علي ُ
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معرفة احلديث ونقلتو والعلم ابلرواايت وعللها علما ابلفقو واللغة ،و٘تكن منها كلها وتبحر فيها،
وكاف -يرمحو هللا -الرجل الذي قصر زمانو على ذلك فربع وبلغ الغاية فحاز السبق ))(.)1
احلادي عشر :نقولو عن علماء اللغة ،وذلك كثَت طي كتابو اجلامع الصحيح.
الثاين عشر :نقوؿ بعض علماء العربية عنو ،قاؿ ابن احلاجب (( :ويف صحيح
البخاري :وال ٕتاوز العرب ُرابع ))(.)2

ادلطلب الثاين :ادلذهب النحوي لإلمام البخاري

ادلذىب النحوي لإلماـ البخاري يتسم ابالستقاللية العلمية يف أمور اللغة بفروعها،
ٔتعيارية اللغوي الذي يرى وظيفة اللغة سالمة النص بنية وتركيبا وصوال إذل الداللة ،بعيدا عن
التبعية ادلنهجية ،حيث ٕتده يف بعض النصوص دييل إذل ادلذىب البصري ويف أخرى إذل ادلذىب
الكويف ،فينقل عن البصري كما ينقل عن الكويف ،من ذلك:
األمنوذج األول:
قاؿ البخاري عند ذكره لسورة البينة :
     

      

 :)3(زائلُت ،



 :)4(القائمة ،

 )5( أضاؼ الدين إذل ادلؤنث ))(.)6

 -1ىدي الساري مقدمة فتح الباري ،أمحد بن حجر العسقالين.03:
 -2شرح الكافية ،أبو عمر عثماف بن احلاجبٖ ،تقيق :مجاؿ عبد العاطي سليمر أمحد.061 /0 :
 -3سورة البينة ،اآلية.0 :
 -4سورة البينة ،اآلية.3 :
 -5سورة البينة ،اآلية.5 :
 -6اجلامع الصحيح ،333/3 :كتاب :التفسَت ،65 :سورة دل يكن  -البينة .98 -
08
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وىذا عُت قوؿ أيب عبيدة معمر بن ادلثٌت البصري تلميذ أيب عمرو بن العالء ويونس ابن

حبيب ،حيث يقوؿ (( :منفكُت :أي زائلُت  )1(    كتب قيمة :القائمة
العادلة ،ودين القيمة :أضاؼ الدين إذل ادلؤنث ))(.)2
فالقوالف يراي إضافة الشيء إذل نفسو ،وىو قوؿ مشهور عن الكوفيُت ،فإ ّهنم يشًتطوف يف
مثل ىذه اإلضافة اختالؼ اللفظ فقط من غَت أتويل تشبيها ٔتا اختلف لفظو ومعناهّ ،أما
اجلمهور -ومنهم البصريوف -فيجوزوف ذلك بتأويل فيقولوف :ادللّة القيمة ،أو يقدروف موصوفا
زلذوفا( ،)3قاؿ األخفش سعيد بن مسعدة البصري وىو معاصر ذلما (( :دين القيمة :ذلك
الدين ادللة القيمة ،وذلك حق األمر اليقُت ))(.)4
األمنوذج الثاين:
قاؿ اإلماـ البخاري )5(     (( :أيُ :مسلرم لك إنّك من أصحاب النعيم،
إين
النعيم ،وألغيت إ رف وىو معناىا كما تقوؿ :أنت ُمصدرؽ
مسافر عن قليل إذا كاف قد قاؿّ :
ٌ
مسافر عن قليل ،وقد يكوف كالدعاء لو ،كقولك :فسقيًا من الرجاؿ إف رفعت السالـ فهو من الدعاء
ٌ
))(.)6

الفراء ،ونصو (( :أي فذلك ُمسلرم لك إنّك من
فكالمو يكاد أف يكوف حرفيا عن كالـ ّ

مسافر عن قليل إذا كاف قد قاؿ:
أصحاب النعيم ،وألغيت إ رف وىو معناىا كما تقوؿ :أنت ُمصدرؽ،
ٌ
 -1سورة البينة ،اآلية0:
 -2رلاز القرآف ،أبو عبيدة معمر بن ادلثٌت ،معارضة وتعليق :دمحم فؤاد سزكُت.316/6 :
 -3مهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،جالؿ الدين عبد الرمحن السيوطيٖ ،تقيق وشرح :عبدالسالـ دمحم
ىاروف ،وعبد العاؿ سادل مكرـ.676/4 :
 -4معاين القرآف ،أبواحلسن سعيد بن مسعدة األخفشٖ ،تقيق :ىدى زلمود قراعة.534/6 :
 -5سورة الواقعة ،اآلية.90 :
 -6اجلامع الصحيح ،696/3 :كتاب التفسَت ،65 :سورة الواقعة.56 :
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مسافر عن قليل ،وكذلك ٕتد معناه أنت مص ّدؽ أنّك مسافر ومعناه :فسالـ لك أنت من
إين
ّ
ٌ
أصحاب اليمُت ،وقد يكوف كالدعاء لو ،كقولك :فسقيًا من الرجاؿ ،وإف رفعت السالـ فهو من

الدعاء ))(.)1

ومع ىذه االستقاللية اليت ٘تيزت هبا ادلنهجية اللغوية لإلماـ البخاري ٕتد أ ّف مقالتو
النحوية فيها ميل إذل ادلذىب الكويف ،من ذلك:
األمنوذج األول:
قاؿ اإلماـ البخاري عند تفسَت سورة طو (( )2(     :أي :على
جذوع ))( ،)3فهذا الكالـ نص عن أيب عبيدة معمر بن ادلثٌت حيث يقوؿ (( :يف جذوع النخل
أي :على جذوع النخل ))(.)4
فكالـ اإلمامُت فيو إانبة حرؼ اجلر "يف" عن "على" ،وىذا مسلك كويف ،وأمػّا البصريوف

مضمن الفعل معٌت فعل يتعدى ابحلرؼ ادلستعمل
فهو عندىم ّإما مؤوؿ أتويال يقبلو اللفظّ ،
وإما ّ

يف الكالـ( ،)5قاؿ القسطالين (( :وضع حرفا موضع آخر  ...وىو مذىب كويف ،وقاؿ

البصريوف :ليست "يف" ٔتعٌت "على" لكن شبو ٘تكنهم ٘تكن من حواه اجلذع واشتمل عليو
بتمكن الشيء ادلوعى يف وعائو؛ ولذا قيل :يف جذوع ،وىذا على طريق اجملاز ))(.)6
 -1معاين القرآف ،حييػى بن زايد الفراءٖ ،تقيق :عبد الفتاح إمساعيل شليب ،وأمحد يوسف صلايت ،ودمحم علي
النجار ،مراجعة :علي النجدي انصف.030/3 :
 -2سورة طو ،اآلية.70 :
 -3اجلامع الصحيح ،635/3 :كتاب التفسَت ،65 :سورة طو.61 :
 -4رلاز القرآف.60/6 :
 -5ينظر :شرح التصريح على التوضيح ،خالد األزىري ،ومعو حاشية يس ،يس العليميٖ/تيق وشرح شواىد:
شواىد :أمحد السيد سيد أمحد ،مراجعة :إمساعيل عبد اجلواد عبدالغٍت 06/3 :ػ .08
 -6إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،أبو العباس القسطالين 467/01 :ػ .468
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األمنوذج الثاين:
قاؿ البخاري يف قولو تعاذل (( :)1(       :يقاؿ :معناه أتى على
اإلنساف ،وىل تكوف جحدا وتكوف خربا ،وىذا من اخلرب ،يقوؿ :كاف شيئا فلم يكن
(.)2

مذكورا ))

استخدـ اإلماـ البخاري يف النص السابق كلمة اجلحد( ،)3وىو مصطلح كويف،
والبصريوف يقولوف :النفي(.)4
األمنوذج الثالث:
عند تفسَته قولو تعاذل )5(    :يقوؿ البخاري (( :أنزلناه :اذلاء كناية عن
القرآف ))(.)6
استعمل اإلماـ البخاري الكناية وىي مصطلح كويف ،وادلصطلح البصري الضمَت(.)7
وىذا ادليل إذل ادلذىب الكويف يف نظري راجع إذل ثالثة أسباب ،ىي:

 -1سورة اإلنساف ،اآلية.0 :
 -2اجلامع الصحيح ،307/3 :كتاب التفسَت ،65 :سورة اإلنساف.76 :
 -3تكوف ىل لالستفهاـ ادلراد منو النفي ،ولذلك دخلت على اخلرب بعد إال والباء وصح العطف هبا .مغٍت اللبيب
عن كتب األعاريب ،ابن ىشاـ األنصاريٖ ،تقيق :دمحم زليي الدين عبد احلميد.415 - 414/6 :
 -4ينظر :ادلدارس النحوية :شوقي ضيف.067 :
 -5سورة القدر ،اآلية.0 :
 -6اجلامع الصحيح/333/3 :كتاب التفسَت/65 :سورة القدر.97 :
 -7ينظر :ادلدارس النحوية.066 :
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األول :كثرة رحلة اإلماـ البخاري إذل مدينة الكوفة وبغداد على خالؼ مدينة البصرة،
صرح بذلك يف قولو (( :دخلت الشاـ ومصر واحلجاز مرتُت ،وإذل البصرة أربع مرات،
وقد ّ
وأقمت ابحلجاز ستة أعواـ ،وال أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع احملدثُت ))( )1ومعلوـ يف
اتريخ ادلدارس النحوية أ ّف النحو الكويف أسبق زمنا ببغداد من النحو البصري.
الثاين :ادلنهج الكويف ادلعتمد على التوسع يف الرواية والقياسٔ ،تا يضفي اليسر
والسهولة ما يناسب منهج العلماء يف غَت ابب العربية.
الثالث :اتصالو ادلباشر بعمد ادلذىب الكويف ،منهم أبو عبيد القاسم بن سالـ تلميذ
اإلماـ الكسائي ،وىو أحد رجاؿ الرواية عند اإلماـ البخاري.
ادلطلب الثالث :رواية اإلمام عن علماء اللغة
القارئ للجامع الصحيح لإلماـ البخاري يلحظ أ ّف مسلك اإلماـ يف النقل عن العلماء
مسلك النسبة إذل قائليها ،وٓتاصة فيما يتعلق أبمور الشريعة وعلى وجو اخلصوص حديث رسوؿ
هللا  --وال غرابة يف ذلك؛ فهو إماـ مدرسة اإلسناد ،غَت أ ّف اإلماـ يف موضوع ْتثنا ىذا قد
يذكر نصوصا عن علماء مع تصرؼ ظاىر فيها دوف نسبة ،كما قد يكوف النقل بواسطة أي
نقل القوؿ عن غَت صاحبو ،ولعل السبب يف عدـ النسبة شهرة القوؿ عن صاحبو ،والنقل عن
الواسطة لثقتو يف الناقل أو جلهلو ابلقائل ،ومن النقل:
األمنوذج األول:
قاؿ اإلماـ البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء عند تفسَت قولو تعاذل :



                
                

 -1سَت أعالـ النبالء ،685/01 :ىدي الساري.516 :
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 كن   : (( قاؿ أبو عبيد:) قاؿ البخاري1(       
. (3())  أحياه فجعلو روحا   : وقاؿ غَته،)2(فكاف
:األمنوذج الثاين
     

 :قاؿ اإلماـ البخاري يف تفسَت قولو تعاذل

             

، موذل اليمُت: عاقدت أديانكم ىو،أولياء ورثة

)(

: (( وقاؿ معمر أولياء:) قاؿ4( 

 ادلعتق أي: وادلوذل، ادلنعم ادلعتق أي بكسر ادلثناة: وادلوذل، ابن العم: وادلوذل أيضا، احلليف:وىو
. (5())  موذل يف الدين: وادلوذل، ادلليك: وادلوذل،بفتحها

.070 : اآلية، سورة النساء-1
. والعرب تسمي الشيء ابسم الشيء إذا كاف صادرا عنو، أي ىو مكوف بكلمة كن-2
    

 : ابب-  أحاديث األنبياء: كتاب- 398/6 : اجلامع الصحيح-3

                
                     

.                 
.33 : اآلية، سورة النساء-4
     

 : ابب-65 : التفسَت:كتاب- 96/8 : اجلامع الصحيح-5

.               
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قاؿ ابن حجر (( :ومعمر ىذا بسكوف ادلهملة ،وكنت أظنو معمر بن راشد إذل أف
رأيت الكالـ ادلذكور يف اجملاز أليب عبيدة ،وامسو معمر بن ادلثٌت( ،(1ودل أره عن معمر بن راشد،

وإّّنا أخرج عبد الرزاؽ عنو يف قولو      :قاؿ :ادلوارل :األولياء :األب،
واألخ ،واالبن ،وغَتىم من العصبة ))( (2وكذا أخرجو إمساعيل القاضي يف األحكاـ من طريق
دمحم بن ثور عن معمر ،وقاؿ أبوعبيدة :
 

العم:



   أولياء ورثة 



 فادلوذل ابن العم ػ وساؽ ما ذكره اإلماـ البخاري ػ وأنشد يف ادلوذل ابن
مهال بٍت عمنا مهال موالينا(.)3

 -1يقوؿ أبو عبيدة معمر بن ادلثٌت      (( :أي :أولياء ورثة ،ادلوذل :ابن العم ،وادلوذل:
كنت َم ْوالَه) وادلوذل :ادلنعم على
هم َم ْن ُ
الورل؛ (اللّ ّ
احلليف وىو العقيد وادلنعم عليو ،وادلوذل :األسفل ،وادلوذلّ :
ُ
ادلعتق ،وقاؿ الشاعر:
ُ
وموذل ِ
ادلوت أىلي وماليا
كداء البطن لو كاف قادراً
على ادلَْوت أَفٌت ُ
َ
ْ
ً
ضل بن عبّاس:
يعٍت :ابن العم ،وقاؿ ال َف ْ
ظهر رف لنا ما كاف َم ْدفوان
عمنا َم ْهالً موالينا
َم ْهالً بٌت ّ
ال تُ ُ
وقاؿ ابن الطرػْيفاف من بٍت عبد هللا بن دارـ ،والطرْيفاف ُّأمو:
وم ْوذل َك َموذل ِّ
اض هبا َك ْسُر
كما
اندملت ٌ
ْ
ساؽ يػُ َه ُ
الزبِْرقَاف ّأدملتوُ
َ ً

ّأدملتو :أصلحتو واحتملت ما جاء منو      عاقده :حالفو )) ،رلاز القرآف:
.065 - 064/0
 -2فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،ترقيم وتبويب :دمحم فؤاد عبد
الباقي ،إخراج وتصحيح :زلب الدين اخلطيب ،مراجعة :قصي زلب الدين اخلطيب.96/8 :
 -3البيت من البحر البسيط ،وىو للفضل بن العباس بن عتبة ،وعجزه:
ال تَػْنػبَ ُشوا بيننا ما كاف مدفوان
ظهر رف؛ رلاز القرآف ،065/0 :ومعاين القرآف ،أبو جعفر
وقد روى أبو عبيدة ادلثٌت العجز بلفظ :ال تُ ُ
النحاسٖ ،تقيق :حيِت مراد ،761/6 :الكامل يف اللغة واألدب ،أبو العباس ادلربدٖ ،تقيق :دمحم أبو الفضل
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وشلا دل يذكره وذكره غَته من أىل اللغة :ادلوذل احملب ،وادلوذل اجلار ،وادلوذل الناصر،

وادلوذل الصهر ،وادلوذل التابع ،وادلوذل القرار ،وادلوذل الورل ،وادلوذل ادلوازي .وذكروا أيضا العم والعبد
وابن األخ والشريك والندمي ،ويلتحق هبم معلم القرآف ،جاء فيو حديث مرفوع (( :من علّم عبدا
آية من كتاب هللا فهو مواله )) ،احلديث أخرجو الطرباين من حديث أيب أمامة( ،)1وضلوه قوؿ
شعبة :من كتبت عنو حديثا فأان لو عبد ،وقاؿ أبو إسحاؽ الزجاج :كل من يليك أو واالؾ فهو
موذل(.)3()) )2
األمنوذج الثالث:
قاؿ اإلماـ البخاري يف تفسَت قولػو تعاذل :

  

:)4(

(( يقاؿ :لكم دينكم :الكفر ،ورل دين :اإلسالـ ،ودل يقل :ديٍت؛ أل ّف اآلايت ابلنوف فحذفت
الياء كما قاؿ )5(    :و. (7()) )6(  

إبراىيم ،39/4/6 :واجلامع ألحكاـ القرآف ،أبو عبد هللا دمحم القرطيب ،مراجعة وضبط وٖتقيق :دمحم إبراىيم
احلفناويٗ ،تريج أحاديث :زلمود حامد عثماف.73/00/6 :
ِ
السلفي:
 -1أخرجو الطرباين يف ادلعجم الكبَت ،أبو القاسم سليماف الطرباينٖ ،تقيق وٗتريج :محدي عبد اجمليد ّ
 ،006 /8رقم احلديث.7568 :
 -2كالـ الزجاج بشيء من تصرؼ.معاين القرآف وإعرابو ،أبػو إسحاؽ الزجاج ،شػػرح وٖتقيق:عبد اجلليل عبده
شليبٗ ،تريج أحاديث :علي مجاؿ الدين دمحم.37/6 :
 -3فتح الباري بشرح صحيح البخاري.96/8 :
 -4سورة الكافروف ،اآلية.0 :
 -5سورة الشعراء ،اآلية.78 :
 -6سورة الشعراء ،اآلية.81 :
 -7اجلامع الصحيح،337/3:كتاب التفسَت ،65:سورة :
65
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قاؿ ابن حجر (( :قولو :يقاؿ لكم :دينكم الكفر ،ورل دين اإلسالـ ودل يقل :ديٍت؛ أل ّف

اآلايت ابلنوف فحذفت الياء كما قاؿ:

 

 )1(و )2(  ىو كالـ الفراء بلفظو(،)3

بلفظو( ،)3قولو :وقاؿ غَته :ال أعبد ما تعبدوف إخل سقط ،وقاؿ غَته أليب ذر ،والصواب إثباتو؛ ألنػّو

ليس من بقية كالـ الفراء ،بل ىو كالـ أيب عبيدة( ،)4قاؿ يف قولو تعاذل:

   

 )5(     كأهنم دعوه إذل أف يعبد آذلتهم ويعبدوف إذلو فقاؿ :ال أعبد ما
ما تعبدوف يف اجلاىلية ،وال أنتم عابدوف ما أعبد يف اجلاىلية واإلسالـ ،وال أان عابد ما عبدمت
اآلف ،أي :ال أعبد اآلف ما تعبدوف وال أجيبكم فيما بقي أف أعبد ما تعبدوف وتعبدوف ما أعبد
))(.)6
ادلطلب الرابع :أقوال اإلمام ادلعجمية
احتوى اجلامع الصحيح على أقواؿ لغوية كثَتة تدؿ على اطالع اإلماـ على ادلعجم
العريب ،كما تدؿ على ٘تكنو منو ،وىذا ظاىر أثناء توظيفو دلفردات ىذا ادلعجم من خالؿ بياف
معاين الكلمات ،ومن ىذه األقواؿ:

 -1سورة الشعراء ،اآلية.78 :
 -2سورة الشعراء ،اآلية.81 :
 -3يقوؿ الفراء (( :مث قاؿ :

 

[ الكافروف ]6:الكفر ،

اإلسالـ ،ودل يقل :ديٍت؛ أل ّف اآلايت ابلنوف فحذفت الياء ،كما قاؿ :


 

    

[ الشعراء 78:ػ  .)) ]79معاين القرآف.697/3 :

 -4ما نقلو ابن حجر عن أيب عبيدة معمر بن ادلثٌت نقل بتصرؼ .رلاز القرآف.304/6 :
 -5سورة الكافروف ،اآلية.3-6 :
 -6فتح الباري بشرح صحيح البخاري.615/8 :
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األمنوذج األول:
قاؿ البخاري يف أوؿ سورة النساء (( :مثٌت وثالث ورابع ،يعٍت اثنُت وثالاث وأربعا ،وال
ٕتاوز العرب رابع ))(.)1
األمنوذج الثاين:

قاؿ اإلماـ البخاري عند تفسَت سورة القدر (( :يقاؿ :ادلطلَع ىو الطلوع ،وادلطلِع:
ادلوضع الذي يطلع منو )2(   ...سلرج اجلميع وادلن ِزؿ ىو هللا ،والعرب تؤكد فعل
الواحد فتجعلو بلفظ اجلميع ليكوف أثبت وأوكد ))(.)3
قاؿ ابن حجر (( :قولو :إان أنزلناه خرج سلرج اجلميع ،وادلنزؿ ىو هللا ػ تعاذل ػ والعرب
تؤكد فعل الرجل الواحد فتجعلو بلفظ اجلميع ليكوف أثبت وأوكد ىو قوؿ أيب عبيد( ،)4ووقع
يف رواية أيب نعيم يف ادلستخرج نسبتو إليو ،قاؿ :قاؿ معمر ،وىو اسم أيب عبيدة كما تقدـ غَت
مرة ،وقولو :ليكوف أثبت وأوكد ،قاؿ ابن التُت :النحاة يقولوف :أبنػّو للتعظيم بقولو ادلعظم عن
نفسو ويقاؿ عنو  ،...وىذا ىو ادلشهور أ ّف ىذا مجع التعظيم ))(. (5
 -1اجلامع الصحيح ،076/3 :كتاب :التفسَت ،65 :سورة النساء ،4 :قاؿ أبو عبيدة (( :وال ٕتاوز العرب
الرابع ،غَت أ ّف الكميت األسدي قاؿ:
الر ِ
فوؽ ِّ
جاؿ ِخصاالً ُعشارا
فلم يَ ْس ًَِت َ
ت َ
يثوؾ حىت َرَمْي َ
ورابع .رلاز القرآف ،006/0 :ولساف العرب ،مادة( :عشر) ،وديواف الكميت
فجعل عشار على سلرج ثالث ُ
األسدي.090/0 :
 -2سورة القدر ،اآلية.0 :
 -3اجلامع الصحيح ،333/3 :كتاب :التفسَت ،65 :سورة القدر.97 :
 -4قاؿ أبوعبيدة يف رلاز القرآف (( :38/0

  

بو العرب ،تتكلم ابلواحد على لفظ اجلميع )).
 -5فتح الباري بشرح صحيح البخاري.596/8 :
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األمنوذج الثالث:
قاؿ اإلماـ البخاري عند ابب قولو تعاذل )1(     :قاؿ (( :لغة أىل
احلجاز :ىلم للواحد ولالثنُت واجلميع( ... )2قبال مجع قبيل ،وادلعٌت :أنػّو ضروب للعذاب كل
ضرب منها قبيل ))(.)3
ادلطلب اخلامس:آراء اإلمام الصرفية والنحوية

دل تذكر كتب الًتاجم أ ّف لإلماـ البخاري كتااب مستقال يف الصرؼ والنحو ،غَت أ ّف
تعليقات اإلماـ وترامجو ومدرجاتو يف كتابو اجلامع الصحيح توحي عن عقلية عربية ال تقل يف
صرفها وضلوىا عمن اشتغل هبذين الفنُت من علم العربية ،ومن النماذج على ذلك:
األمنوذج األول:
()5
أكب
قاؿ اإلماـ البخاري (( :قاؿ أبو عبد هللا )4(   :قلبوا   
ّ
الرجل إذا كاف فعلو غَت واقع على أحد ،فإذا وقع الفعل قلت :كبرو هللا لوجهو ،وكبَػْبتوُ أان ))(.)6

فعل ،وىو من النوادر( ،)1ودل يرتضو بعض
ظاىر كالـ اإلماـ البخاري أ ّف أفعل مطاوع ّ
النحاة ،فالزسلشري يرى أ ّف أفعل يف مثل ىذا للداللة على الدخوؿ يف الشيء ادلشتق منو الفعل،
 -1سورة األنعاـ ،اآلية.051 :
 -2كتاب سيبويو ،أبو بشر عمرو بن قنربٖ ،تقيق :عبد السالـ دمحم ىاروف.569/3 :
 -3اجلامع الصحيح ،096 /3 :كتػػاب التفسَت ،65:سورة:األنعاـ ،6 :ابب :قولو :



. 
 -4سورة الشعراء ،اآلية.94 :
 -5سورة ادللك ،اآلية.66 :
 -6اجلامع الصحيح ،364/0:كناب الزكاة ،64 :ابب قوؿ هللا تعاذل    :

   البقرة ،اآلية 673 :ػ َك ِم الغِ ٌَت.55 :
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ٍ
ِ
كب ،وزعم أ ّف ىذا ال يتقنو إال محلة كتاب سيبويو(،)2
ر
الكب أو صار ذا ّ
فأكب ىنا دخل يف ّ
وأزعم أ ّف يف اختيار اإلماـ البخاري إدرا ًكا ألسرار العربية من خالؿ إدراكو قيمة السياؽ للنص.
األمنوذج الثاين:

قاؿ اإلماـ البخاري يف ابب :

       

         إذل قول ػ ػو )3(   :قاؿ (( :يقاؿ
إانه :إدراكو ،أَّن أيَّن إانة :لعل الساعة تكوف قريبا إذا وصفت صفة ادلؤنث قلت :قريبة ،وإذا
جعلتو ظرفا وبدال ودل ترد الصفة نزعت اذلاء من ادلؤنث ،وكذلك لفظها يف الواحد واالثنُت
واجلميع للذكر واألنثى ))(. (4
 -1لساف العرب ،مادة :كبب.
 -2الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل يف وجوه التأويل ،زلمود بن عمر الزسلشري ،ترتيب
وضبط وتصحيح :مصطفى حسُت أمحد.586/4 :
أثبت ادلطاوعة يف معاين أفْػ َعل على أف يكوف مطاوع فَػ َعل مجاعة من النحاة ،منهم ابن مالك حيث يقوؿ عند

احلديث عن بناء افْػ َعل (( :والذي دلطاوعة فَػ َعل كظأرت الناقة على ُحوار غَتىا فأظأرت إذا رعتو ،وقشعت
فأكب إذا أسقطتو فسقط )) .شرح التسهيل ،مجاؿ الدين دمحم
الريح السحاب فأقشع إذا ّفرقتو ،وكببت الرجل
ّ
بن مالكٖ ،تقيق :عبد الرمحن السيد ،ودمحم بدوي ادلختوف.451/3/6 :
 -3سورة :األحزاب ،اآلية.53 :
 -4اجلامع الصحيح ،660/3 :كتاب :التفسيػر ،65 :سػورة :األح ػزاب ،33 :بػاب :قولػػو :



                
              
                
 .              

.        
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األمنوذج الثالث:

قاؿ اإلماـ البخاري يف أوؿ سورة الزخرؼ (( :العرب تقوؿ :ضلن منك الرباء واخلالء،
والواحد واالثناف واجلميع من ادلذكر وادلؤنث ،يقاؿ فيو :براء ألنّو مصدر ،ولو قاؿ :بريء لقاؿ
يف االثنُت :بريئاف ،ويف اجلمع :بريئوف ،وقرأ عبد هللا :إنٍّت بري ابلياء(.)2()) )1
األمنوذج الرابع:

قاؿ اإلماـ البخاري يف أوؿ سورة الواقعة )3(    (( :أي :مسلرم لك أنػّك
مسافر عن ٍ
قليل إذا كاف
مصدؽ،
من أصحاب اليمُت ،وألغيت إ ّف وىو معناىا ،كما تقوؿ أنت
ٌ
ٌ
مسافر عن ٍ
لك:فسقيًا من الرجاؿ ،إف رفعت
قليل ،وقد يكوف كالدعاء لو كقو
قد قاؿ :إين
ٌ
ُ
السالـ فهو من الدعاء ))(.)4
ادلطلب السادس :براعة اإلمام يف دقة استعمال األساليب
اتسم اإلماـ البخاري يف كتابو اجلامع بدقة استعماؿ األساليب اللغوية يف الداللة على
ادلعٌت ادلراد،من ذلك:
األمنوذج األول:
عنوف اإلماـ البخاري يف كتاب مواقيت الصالة ابب :من أدرؾ ركعة من العصر قبل
الغروب( ،)5وىذا أسلوب شرط زلذوؼ اجلواب ،وذلك لعلة ،قاؿ ابن حجر (( :وإّّنا دل أيت
 -1قراءة عبد هللا بن مسعود ،وهبا قرأ :األعمش ،وادلطوعي ،وطلحة بن مصرؼ ،وحيِت بن واثب ،وعلقمة.
معجم القراءات ،عبد اللطيف اخلطيب.365 :8 :
 -2اجلامع الصحيح ،676/3 :كتاب :التفسَت ،65 :سورة :الزخرؼ ،يف قولو تعاذل :


  

 سورة الزخرؼ ،اآلية.66 :

 -3سورة الواقعة ،اآلية.90 :
 -4اجلامع الصحيح ،696/3 :كتاب :التفسَت ،65 :سورة الواقعة.56 :
 -5اجلامع الصحيح ،038/0 :كتاب :مواقيت الصالة ،9 :ابب :من أدرؾ ركعة من العصر قبل الغروب:
.08
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ادلصنف يف الًتمجة ّتواب الشرط دلا يف لفظ ادلنت الذي أورده من االحتماؿ ،وىو قولو :فليتم
صالتو؛ أل ّف األمر ابإل٘تاـ أعم من أف يكوف ما يتمو أداء أو قضاء ،فحذؼ جواب الشرط
لذلك .وحيتمل أف تكوف من يف الًتمجة موصولة ،ويف الكالـ حذؼ تقديره :ابب حكم من
أدرؾ ،إخل ،لكن سيأيت من حديث مالك بلفظ :فقد أدرؾ الصالة ،وىو يقتضي أف تكوف
أداء ))(.)1
األمنوذج الثاين:
قاؿ اإلماـ البخاري يف ابب اإلقامة (( :اإلقامة واحدة إال قولو :قد قامت
الصالة ))( ،)2قاؿ ابن حجر (( :قولو ( :ابب اإلقامة واحدة ) قاؿ الزين بن ادلنَت :خالف
البخاري لفظ احلديث يف الًتمجة فعدؿ عنو إذل قولو :واحدة؛ أل ّف لفظ الوتر غَت منحصر يف
ادلرة فعدؿ عن لفظ فيو االشًتاؾ إذل ما ال اشًتاؾ فيو ،قلت :وإّّنا دل يقل :واحدة واحدة؛
مراعاة للفظ اخلرب الوارد يف ذلك ،وىو عند ابن حبّاف يف حديث ابن عمر الذي أشرت إليو يف
الباب ادلاضي ،ولفظو :األذاف مثٌت واإلقامة واحدة ،وروى الدارقطٍت وحسنو يف حديث أليب
زلذورة ،وأمره أف يقيم واحدة واحدة ))(.)3
األمنوذج الثالث:

ضى قضاءُ رمضاف ؟ ))(.)4
قاؿ اإلماـ البخاري (( :ابب مىت يػُ ْق َ
ضى قضاءُ رمضاف ؟ أي :مىت تُصاـ األايـ اليت
قاؿ ابن حجر (( :قولو :ابب مىت يػُ ْق َ
تقضى عن فوات رمضاف؟ وليس ادلراد قضاء القضاء على ما ىو ظاىر اللفظ ،ومراد االستفهاـ:
ىل يتعُت قضاؤه متتابعا أو جيوز متفرقا؟ وىل يتعُت على الفور أو جيوز على الًتاخي؟ قاؿ الزين
بن ادلنَت :جعل ادلصنف الًتمجة استفهاما لتعارض األدلة؛ ألف ظاىر قولو تعاذل :

 

 -1فتح الباري بشرح صحيح البخاري 46/6 :ػ .47
 -2اجلامع الصحيح ،049/0 :كتاب :األذاف ،01 :ابب :اإلقامة واحدة إال قولو :قد قامت الصالة.3 :
 -3فتح الباري بشرح صحيح البخاري.011/6 :
قضى قضاءُ رمضا َف.41 :
 -4اجلامع الصحيح ،481/0 :كتاب الصوـ ،31 :ابب :ما مىت يُ َ
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 )1(  يقتضي التفريق لصدؽ أايـ أخر ،سواء كانت متتابعة أو متفرقة ،والقياس يقتضي
التتابع إحلاقا لصفة القضاء بصفة األداء .)2()) ...
اخلامتة:

احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات ،والصالة والسالـ على سيد الفصحاء ،وعلى
آلو وأصحابو وسلم ،وبعد:
فإ ّف الباحث حاوؿ هبذه الدراسة أف يقف على جانب من الدرس اللغوي عند اإلماـ
البخاري يف كتابو اجلامع الصحيح ،وقد توصلت الدراسة إذل نتائج ،منها:
أوال :لإلماـ البخاري آراء لغوية يف :ادلعجم والصرؼ والنحو ،آراء تنم عن عقلية علمية
ذلا القدرة على االختيار والًتجيح ،وال غرابة فاللغة شرط فيمن اشتغل ابحلديث رواية ودراية.
أصلو أىل اللغة
اثنيا :ادلسائل اللغوية اليت تناوذلا اإلماـ البخاري مآؿ الوجو فيها ما ّ
والنحاة.
اثلثا :كثَت من ادلسائل النحوية والصرفية اليت عرضها اإلماـ البخاري ال ٗتلو من
وإما لالكتفاء ابدلشهور ،وتتبعها يقتضي
االستدراؾ؛ ّإما لعدـ االستقصاء التاـ دلا ّ
أصلو النحاةّ ،
توسعا ٔتا ال يقتضيو مقاـ البحث.
ىذه أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ،وقد يتضح ابلنظر الفسيح غَتىا يف مواطن
سلتلفة.
سبحاف هللا وْتمده ،سبحاف هللا العظيم ،وآخر دعواان أف احلمد هلل رب العادلُت

 -1سورة البقرة ،اآلية.084 :
 -2فتح الباري بشرح صحيح البخاري.666/4 :
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فهرس ادلصادر وادلراجع
 القرآف الكرمي.
 -0إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري :أبو العباس شهاب الدين أمحد القسطالين ،دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بَتوت ػ لبناف،اتريخ1241:ھ 4222 -ـ.

 -6اإلغراب يف جدؿ اإلعراب ودلع العربية :أبو الربكات عبد الرمحن األنباري ،تقدمي وٖتقيق:

سعيد األفغاين ،مطبعة اجلامعة السورية ،اتريخ1711:ھ 1591 -ـ.
 -3االقًتاح يف علم أصوؿ النحو :جالؿ الدين عبد الرمحن السيوطيٖ ،تقيق وتعليق :أمحد
دمحم قاسم ،مطبعة السعادة ،القاىرة ،الطبعة األوذل ،اتريخ1751 :ھ 1511 -ـ.

 -4اإلماـ الًتمذي وادلوازنة بُت جامعو وبُت الصحيحُت :نور الدين عًت ،مطبعة جلنة التأليف
والًتمجة والنشر ،الطبعة األوذل ،اتريخ0391 :ھ 0971 -ـ.

 -5اإلنصاف يف مسائل اخلالف ومعو كتاب االنتصاف من اإلنصاف :أبو الربكات
عبد الرمحن األنباري ،حتقيق :دمحم حميي الدين عبد احلميد ،ادلكتبة العصرية للطباعة والنشر،

صيدا ـ بريوت ،اتريخ1557 :م 1212 -ھ.
 -6اتريخ بغداد مدينة السالـ :أبو بكر أمحد اخلطيب ،ضبط وتوثيق وٖتقيق :صدقي مجيل

العطار ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األوذل ،اتريخ1242 :ھ 4222 -ـ.

 -7تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي :جالؿ الدين عبد الرمحن السيوطيٖ ،تقيق ومراجعة:
عبد الوىاب عبد اللطيف ،ادلكتبة العلمية ،ادلدينة ادلنورة ،الطبعة الثانية ،اتريخ1754 :ھ -

1514ـ.
ادلزيٖ،تقيق :عمرو
 -8هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ :أبو احلجاج يوسف بن عبدالرمحن ّ
سيد شوكت ،منشورات علي بيضوف ،دار الكتب العلمية ،بَتوت-لبناف ،الطبعة األوذل ،اتريخ:
1249ھ 4222 -ـ.
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 -9توضيح األفكار دلعاين تنقيح اآلاثر :دمحم بن إمساعيل احلسٍت الصنعاينٖ ،تقيق :دمحم
زليي الدين عبد احلميد ،دار النفائس ،الرايض ،ودار إحياء الًتاث العريب للطباعة والنشر
والتوزيع ،الطبعة األوذل ،اتريخ1211 :ھ 1551 -ـ.

 -01اجلامع الصحيح :دمحم بن إمساعيل البخاري ،دار الكتب العلمية ،منشورات دمحم علي
بيضوف ،بَتوت  -لبناف ،الطبعة الثانية /اتريخ124 :ھ 4224 -ـ.
 -00اجلامع ألحكاـ القرآف :أبو عبد هللا دمحم القرطيب ،مراجعة وضبط وٖتقيق :دمحم إبراىيم
احلفناويٗ ،تريج أحاديث :زلمود حامد عثماف ،دار احلديث :طبع ،نشر ،توزيع ،اتريخ:
0468ھ 6117 -ـ.
 -06حاشية الصباف على شرح األمشوَّن على ألفية ابن مالك ،أبوالعرفاف دمحم بن علي الصباف
ومعو شرح شواىد العيٍت ،دار الفكر ،الطبعة األوذل ،اتريخ1215:ھ 1555 -ـ.

 -03اخلصائص :أبو الفتح عثماف بن جٍتٖ ،تقيق :دمحم علي النجار.
 -04سَت أعالـ النبالء وهبامشو إحكاـ الرجاؿ من ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ :مشس
الدين دمحم الذىيبٖ ،تقيق :عبد هللا عبد السالـ علوش ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
بَتوت لبناف ،الطبعة األوذل1211 ،ھ 1551 -ـ.

 -05شرح التسهيل :مجاؿ الدين دمحم بن مالكٖ ،تقيق :عبد الرمحن السيد ،ودمحم بدوي
ادلختوف ،ىجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالف ،الطبعة األوذل ،اتريخ0401 :ھ 0991 -ـ.
 -06شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك :مجاؿ الدين بن ىشاـ األنصاري،
وهبامشو حاشية يس ،يس بن زين الدين احلمصيٖ ،تقيق وشرح شواىد :أمحد السيد سيد أمحد،
مراجعة :إمساعيل عبد اجلواد عبد الغٍت ،ادلكتبة التوفيقية ،القاىرة  -مصر.
 -07شرح الكافية :أبو عمر عثماف بن احلاجبٖ ،تقيق :مجاؿ عبدالعاطي سليمر أمحد ،مكتبة
نزار مصطفى الباز ،مكة  -الرايض ،الطبعة األوذل ،اتريخ0997 :ـ.
 -08شعر الكميت بن زيد األسدي:مجع وتقدمي داود سلوـ ،مكتبة األندلس ،بغداد ،اتريخ:
0969ـ.
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 -09طبقات الشافعية الكربى :اتج الدين عبد الوىاب بن علي السبكيٖ ،تقيق :عبد الفتاح
دمحم احللو ،زلمود دمحم الطناحي ،مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه ،الطبعة األوذل ،اتريخ:
1717ھ 1512 -ـ.

 -61العربية دراسات يف اللغة واللهجات واألساليب :يوىاف فك ،ترمجة وٖتقيق وفهرسة :عبد
احلليم النجار ،تصدير :أمحد أمُت بك ،تقدمي :دمحم يوسف موسى ،إشراؼ وتقدمي :إبراىيم عبد
الرمحن دمحم ،الدار ادلصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة ،اتريخ4221 :ـ.
 -60عمدة القاري شرح صحيح البخاري:بدر الدين أبو دمحم زلمود العيٍت ،نشر وتصحيح
وتعليق :شركة من العلماء ،ادلطبعة ادلنَتية ،الناشر دمحم أمُت دمج ،بَتوت.
 -66عمدة القاري والسامع يف ختم الصحيح اجلامع :دمحم بن عبدالرمحن السخاوي ،اعتناء:
الع َمراف ،دار عادل الفوائد للنشر والتوزيع ،مكة ادلكرمة ،الطبعة األوذل ،اتريخ:
علي بن دمحم ُ
0408ھ.

 -63فتح الباري بشرح صحيح البخاري :أمحد بن علي العسقالين ،ترقيم وتبويب :دمحم فؤاد
عبد الباقي ،إخراج وتصحيح :زلب الدين اخلطيب ،مراجعة :قصي زلب الدين اخلطيب ،دار
الرايف للًتاث ،القاىرة ،الطبعة األوذل ،اتريخ1221 :ھ  1511 -ـ.
 -64قواعد التحديث من فن-وف مصطلح احلديث :دمحم مجاؿ الدين القامسي ،دار الكتب
العلمية ،بَتوت  -لبناف ،دار إحياء السنة النبوية.
 -65الكامل يف اللغة واألدب :أبو العباس ادلربدٖ ،تقيق :دمحم أبو الفضل إبراىيم ،دار الفكر
العريب ،مطبعة ادلدين ،الطبعة الثالثة ،اتريخ0407 :ھ 0997 -ـ.
 -66كتاب سيبويو :أبو بشر عمرو عثماف بن قنربٖ ،تقيق وشرح :عبد السالـ دمحم ىاروف،
دار القلم ،اتريخ1719 :ھ  1511 -ـ .

 -67الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل :حممود بن عمر
الزخمشري ،ترتيب وضبط وتصحيح :مصطفى حسني أمحد ،دار الكتاب العريب.
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 -68كنز العماؿ يف سنن األقواؿ واألفعاؿ :عالء الدين ادلتقي بن حساـ الدين اذلندي ،ضبطو
وفسر غريبو :الشيخ بكري حيّاين ،صححو ووضع فهارسو ومفتاحو :صفوة السقا ،مؤسسة
الرسالة ،بَتوت ،اتريخ1225 :ھ 1515 -ـ.

 -69اللؤلؤة يف علم العربية :يوسف السرمريٖ ،تقيق :أمُت عبد هللا سادل ،دار الكتب العلمية،
بَتوت  -لبناف ،اتريخ 6117ـ.
 -31لساف العرب :ابن منظور دمحم بن مكرـ األنصاري ،ادلؤسسة ادلصرية العامة للتأليف
واألنباء والنشر ،الدار ادلصرية للتأليف والًتمجة .
 -30ادلثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر :أبو الفتح نصر هللا بن األثَتٖ ،تقيق:دمحم زليي
الدين عبد احلميد ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ،مصر ،اتريخ1791 :ھ
 1575ـ. -36رلاز القرآف :أبو عبيدة معمر بن ادلثٌت التيمي ،معارضة وتعليق :دمحم فؤاد سزكُت ،مكتبة
اخلاصلي للطبع والنشر والتوزيع ،القاىرة.
 -33ادلدارس النحوية :شوقي ضيف ،دار ادلعارؼ ،القاىرة ،الطبعة السادسة.
 -34مسند اإلماـ أمحد :أمحد بن حنبلٖ ،تقيق :شعيب األرنؤوط وآخرين ،إشراؼ عاـ:
عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت  -لبناف ،الطبعة الثانية ،اتريخ:
1245ھ 4221 -ـ.

 -35معاين القرآن :أبوجعفر أمحد النحاس ،حتقيق :حيىي مراد ،دار احلديث طبع ،نشر ،توزيع،
اتريخ1249 :ھ 4222 -م.
 -36معاين القرآف :سعيد بن مسعدة األخفشٖ ،تقيق :ىدى زلمود قراعة ،مطبعة ادلدين،
ادلؤسسة السعودية ،مصر ،مكتبة اخلاصلي ،الطبعة األوذل ،اتريخ1211 :ھ 1552 -ـ.

 -37معاين القرآف :حيِت بن زايد الفراءٖ ،تقيق :عبد الفتاح إمساعيل شليب ،وأمحد يوسف
صلايت ،ودمحم علي النجار ،مراجعة :علي النجدي انصف ،الدار ادلصرية للتأليف والًتمجة ،ودار
السرور ،بَتوت  -لبناف.
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 -38معاين القرآن وإعرابو :أبو إسحاق إبراىيم بن الس ِّري الزجاج ،شرح وحتقيق :عبداجلليل
عبده شليب ،ختريج أحاديث :علي مجال الدين دمحم ،دار احلديث للطبع والنشر والتوزيع ،القاىرة،
اتريخ الطبع1242 :ھ 4222 -م.

 -39معجم األدابء :ايقوت احلموي ،دار ادلستشرؽ ،بَتوت  -لبناف.
 -41معجم القراءات :عبد اللطيف اخلطيب ،دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع،
دمشق.
 -40ادلعجم الكبري :أبو القاسم سليمان الطرباين ،حتقيق وختريج :محدي عبد اجمليد ِّ
السلفي،
وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،العراق ،شركة معمل ومطبعة الزىراء احلديثة احملدودة ،الطبعة
الثانية ،اتريخ1229 :ھ 1519 -م.
 -46مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب :مجاؿ الدين بن ىشاـ األنصاريٖ ،تقيق :دمحم
زليي الدين عبد احلميد ،ادلكتبة العصرية للطباعة والنشر ،صيدا  -بَتوت ،شركة أبناء الشريف
األنصاري للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األوذل ،اتريخ0409 :ھ  0999 -ـ.

 -43ادلوافقات يف أصوؿ الشريعة :أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى الشاطيب ،دار ادلعرفة للطباعة
والنشر ،بَتوت  -لبناف ،شرح :عبد هللا دراز ،ضبط وترقيم وترمجة :دمحم عبد هللا دراز.
 -44نفائس األصوؿ يف شرح احملصوؿ :أبو العباس أمحد بن إدريس القرايفٖ ،تقيق :عادؿ أمحد
عبد ادلوجود ،وعلي دمحم معوض ،تقريظ :عبد الفتاح ِ
أبوسنة ،ادلكتبة العصرية ،صيدا  -بَتوت،
الطبعة الثالثة ،اتريخ1242 :ھ 1555 -ـ.

 -45النهاية يف غريب احلديث :ابن األثَتٖ ،تقيق :طاىر أمحد الزاوي ،وزلمود دمحم الطناحي،
اتريخ0386 :ھ 0963 -ـ.

 -46ىدي الساري مقدمة فتح الباري :أمحد بن حجر العسقالين ،دار الرايف للًتاث -
القاىرة ،الطبعة األوذل ،اتريخ0417 :ھ 0986 -ـ.
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 -47مهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع :جالؿ الدين عبد الرمحن السيوطيٖ ،تقيق وشرح:
عبد السالـ دمحم ىاروف ،وعبد العاؿ سادل مكرـ ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت ،الطبعة الثانية ،اتريخ:
1221ھ 1511 -ـ.
 -48وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف :أبو العباس أمحد بن خلّكافٖ ،تقيق :إحساف عباس،
دار صادر ،بَتوت.
 ادلخطوطات:
 -0داعي الفالح دلخبآت االقًتاح :دمحم علي بن دمحم بن عالف الصديقي ،سلطوط ابدلكتبة
األزىرية رقم.) 949 /95 ( :
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