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ه( في شرح الغريب 498عنوان الموضوع: إتحاؼ األريب القاري بطرة أبي علي الغساني)ت
لصحيح البخاري، أو من تراث أبي علي الغساني المفقود طرتو على صحيح البخاري في شرح 

 الغريب.
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اغبمد هلل اؽبادي لسواء الطريق، واؼبلهم سبل ومسالك التحقيق، واغبافظ الذكَر واغبكمَة من كل ربريف 
وتلفيق، واؼبظهر ديَنو على كل الدين، والباعث جندا زنفظونو اغبفظ اؼبتُت، ابتغاء اغبجة واليقُت، الكفيل 

اؼبثل والتقريب، وحفظ اؼبباين  ببيان كل ناد عن الفهم غريب، واؼبلهم فهم اؼبعاين بضرب -سبحانو–
 بالتثبت والتحري وكثرة التقليب، وخنل األصول بالتشذيب والتهذيب.

 أضبده ضبدا لسوابغ النعم، وموانع النقم، طلبا للقرب واؼبزيد. 
فبينوا ألفاظها وَفَسروا غريبها. واغبمد هلل كما حفظ لألمة أصوؽبا، واختار لذلك اعبلة األخيار،

 ومنتقى األخبار، ومنخول األنظار. ،وحققوا ألفاظها دبنتهى التحقيق اؼبعطار 
 تبعوا عرض ىذا األدىن وىم يفرحون.فهم يهدون باغبق وبو يعدلون، فخلف من بعدىم خلف ا 
.يسرفونفتصدوا للحرث من غَت حبل، ورموا السهم عن غَت نصل، فأىلكوا اغبرث والنسل، وىو  

 د ومل يولد، ومل يكن لو كفوا أحد.اهلل الواحد األحد الفرد الصمد، الذي مل يل وأشهد أن ال إلو إال
 وأشهد أن ؿبمدا عبده وسولو، وصفيو وخليلو.

، والصالة السالم األسبان األكمالن على النيب اؼبصطفى العدنان، أبد تعاقب اؼبلوان، وتداور اعبديدان
  رىم اقتفى.وعلى آلو وصحبو الشرفا، ومن هبديهم اقتدى وآلثا

 وبعد:
 ائس الدرر.فإنو ال نزاع وال خالف بُت أويل النهى والعقول اغبصاف، أن العلم أوىل بضاعة تبذل ؽبا نف 

اشة الزفر، فهو صوان راجح العقول.وتعمل ؽبا دقائق الفكر، وتنفق فيها حش
 والبهتان.تزان، والبعد عن اللحن بو يوصف طالبو باال اؼبنقول،  وحرز ثابت اػبطاب 
 واعيو، ويفيد أسٌت الشرف مشرفُو. ويستحق اؼبدح عند العقالء حاويو، ويستوجب ثناء الفضالء 

واتفقت، وتتابعت األسفار وامتألت.ويكتسب أبقى الفخر معظُمو، فعلى ىذا تواترت األنباء 
عنو رافضو. فأسود الناس حاملو، ومقدم اػبلق جامعو، ورائد القوم ناضده، وأخسر األنام اؼبعرض 

 وبعد أيضا:
 حفظ الدين واللغة من ىذه اغبيثية.ة، يتأكد معها مل تزل مكتبات اؼبخطوط تفصح عن درر علميإنو ف

 بالغية، وما يف ذلك من نصب اغبجة.ويتعاضد فيها اؼبلفوظ واؼبلحوظ لبيان صفة الفصاحة، والصفة ال
صفية، وحصول مقصد اإلفهام على جهة الكمال والتمام، والذي ىو من مقاصد  وظهور احملجة منخولةً 
 ىذه الشريعة النقية. 

مشر أىل الرسوخ من العلماء على ساعد اؼبنت الشرعي عمدة اؼبسلم يف اغبياة واؼبنهاج،  كان وإنو ؼبا
يف كالمها.وتوضيح مركباتو، اقتداء بالكتاب والسنة، واىتداء بسنن العرب  ،أللفاظو البيان
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تذكرة الشيخ محمد بن أحمد اليفرني الشهير بالمكناس، وكتابو في شرح غريب البخاري:
.ف أبو عبد اهلل الشهَت باؼبكناسىالفقيو الفرضى اؼبؤلّ ، أضبد بن عبد الرضبن اليفرىنؿبمد بن ىو 

 ه(.ٛٔٛ)وتوىف سنة  ه(ٜٖٚ)ولد سنة 
ومل تعُد ما ذكر، وكذا يتلقاىا الالحق عن السابق، وىذا من عجائب  (ٖ)،ترصبتو من درر اغبجال كذا

 ووصف قرائن ذلكسليل أفراس العلم، والفقو والقضاء، ومن ذلك أن الرجل  اؼبنقول، وأسباب اػبمول، 
 ".اؼبؤلفيف كتب الرجال اؼبغربية ب"

 اعية.فالناس أكيس من الثناء عليو بذلك على غَت د وىو وصف منبئ عما ربتو من التكثَت يف األفراد،  
 " من الغنية.الشهَت":مع ما يف قوؽبم

 لفقو، وىو مع ىذا أصل لنسل راسخ يف اعلم، كما ذكرومن جهة التحدر العلمي، فإن الرجل من بيت 
 والقضاء.

أضبد بن عبد الرضبن بن سبيم اليفرىن، الشهَت باؼبكناسى.الشيخ العالمة القاضي  ىوفوالده  
الضرير ؿبمد بن قاسم بن ؿبمد األنصارى أخذ عن األستاذ أىب عبد اهلل  (4)،أخو أىب اغبسن الطّنجى

 .نزيل مكناسة ،قاسماؼبالقى الشهَت بابن 
 إليها لألخذ عنو، وؼبا قفل صار يدعى باؼبكناسى -يعٍت القاضي أضبد، والد صاحب الًتصبة-رحل 

 .لذلك
ومن شيوخو أيضا: ابن الزبَتى  وابن سليمان، والوادى آشى، وابن ىاىن تلميذ ابن النشاط ، وابن  

 رشيد، وأبو يعقوب البادسّي، وغَتىم.
 (٘).ٖ٘ٚ توىف دبدينة فاس سنة

الفرضى و، الشهَت باؼبكناسى أبو ؿبمد الفقيعبد اهلل بن ؿبمد اليفرىن ابنو  صاحبنا: ذريةومن 
(ٚ).ٙ٘ٛتوىف بفاس احملروسة سنة  (ٙ)،اغبيسوىب

ذيل وفيات األعيان المسمى"درّة الحجال (،  ىػ 1425 توفي،أبو العّباس أحمد بن محّمد المكناسى الّشهير بابن القاضى ) - (3)
المكتبة العتيقة )تونس(الطبعة: األولى،  -نشر: دار التراث )القاىرة( ، محمد األحمدى أبو النور ، تحقيقفى أسماء الّرجال"

وكذا في إتحاؼ أعالم الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس البن  (841(رقم الترجمة)284ص/2ج) م. 1971 -ىػ  1391
نشر مكتبة ، تحقيق الدكتور علي عمر، 195(رقم:684ص/3ج()1365زيدان عبد الرحمن بن محمد السجلماسي )المتوفى: 

 .م 2448 -ىػ  1429الطبعة: األولى، ، جمهورية مصر العربية -الثقافة الدينية، القاىرة 
علي بن عبد الرحمن بن تميم اليفرني، شهر بالطنجي، الفقيو الحافظ الفرضي الحسابي، لو تقييد على المدونة، أخذ عن  - (4)

أحمد بابا بن أحمد بن الفقيو الحاج  :ينظر سنة أربع وثالثين وسبعمائة. أبي الحسن الزرويلي، وأخذ عنو الحافظ السطي، وتوفي
عناية نيل االبتهاج بتطريز الديباج  ،(ىػ 1436أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي السوداني، أبو العباس )المتوفى: 

م. 2444الطبعة: الثانية، (، 325/ص1)ج الكاتب،الناشر: دار ، ليبيا –طرابلس  ،وتقديم: الدكتور عبد الحميد عبد اهلل الهرامة
 .57 :رقم، ترجمة (46ص/1ج)، مرجع سابق، درر الحجال ،أحمد بن محّمد المكناسى ،أبو العّباس - (5)
.397رقم:، (569ص/4ج)، مرجع سابق، إتحاؼ أعالم الناس ،عبد الرحمن بن محمد السجلماسي ،ابن زيدان -  (6)
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الفقيو العرضى اغبيسبوىب. (ٛ)،أضبد اليفرىن اؼبكناسى أبو فارس عبد العزيز بن ؿبمد بنوابنو 
(ٜ).ٖ٘ٛسنة توىف دبدينة فاس احملروسة 

 ؿبمد بن أضبد بن عبد اللَّو اليفرين الفاسي قاضي اعبماعة هبا، شهر باؼبكناسي.من أبناء عمومتو و 
أخذ عن القوري وغَته، قال بعض أصحابنا: كان فقيًها قاضًيا فرضًيا حسابًيا، توىل قضاء فاس أزيد من 

فاضاًل ذا سياسة، أخذ عن القوري وعن أبيو، ثالثُت سنة ألنو وىل سنة طبس وشبانُت إىل أن مات، وكان 
وىو من بيت علم من ذرية أيب اغبسن الطنجي اؼبعروف باؼبكناسي، لو تقييد على اغبوفية، وعبده عبد 
اللَّو أيًضا تقييد عليها أجاد فيو، تويف قاضًيا سنة شبان عشرة وتسعمائة، مولده سنة تسع وثالثُت 

(ٓٔ)اىـ. -وشبادنائة

 مؤلفاتو:
من لدن الذين ترصبوا لو فال نعرف لو غَت كتابُت يف صحيح  "اؼبؤلف"م بوصف ىذا العلَ  معو 

 بو، يأيت اغبديث عنو.والثاين شرح لغري ،تعليق على صحيح البخاري :البخاري، األول
يوجد يف خزانة الزاوية الناصرية  ، فلم يزل ـبطوطا إىل اليوم،على صحيح البخاري ىذا التعليقوأما  

، ٕٓٓٔتاريخ النسخ:  ٖٗٔضمن ؾبموع، عدد أوراقو  ،ٜٓٚ، ٖرقم حفظو ٜٖٔبتامكروت، ترتيبو 
(ٔٔ)وناسخو علي بن أضبد اؼبالكي اؼبسعودي.

 التعريف بكتاب شرح غريب البخاري:
والكتاب الثاين وىو شرح لغريب اعبامع الصحيح لإلمام البخاري، ومساوقة للواقع على ظهر النسختُت 

فإن عنوان الكتاب ىو: شرح غريب اعبامع الصحيح لإلمام أيب عبد اهلل ؿبمد اػبطيتُت )ع(، و)ت(، 
 بن إظباعيل البخاري"

اعتمدىا يف شرح  ،يالبخار  و من نسخة يف صحيحقسمو عشرين جزاء، حبسب ما وجد قسمتَ فقد و 
"فإين أردت أن أصبع يف ىذا التأليف شرحا لغريب كتاب اعبامع الصحيح، لإلمام ويف ذلك يقول: غريبو،

أيب عبد اهلل ؿبمد بن إظباعيل البخاري، رضبو اهلل، ورضي عنو، واعتمدت يف أكثر ذلك على ما ذكره 
اإلمام القاضي أبو الفضل عياض، رضبو اهلل تعاىل، يف مشارقو، وفيما مل يذكره فلم يستوفو على كتاب 

الصحاح للجوىري، رضبو اهلل تعاىل. 

.961ترجمة رقم:، (3/54) ، مرجع سابق،درر الحجال ،أحمد بن محّمد المكناسى ،أبو العّباس - (7)
1469( 3/127)المرجع السابق،  – (8)
 .444رقم:، ترجمة (5/384) ، مرجع سابق،إتحاؼ أعالم الناس ،عبد الرحمن بن محمد السجلماسي ،ابن زيدان -  (9)
، 581ص: مرجع سابق، نيل االبتهاج،  ،عمر بن محمد التكروري التنبكتيأحمد بابا بن أحمد بن الفقيو الحاج أحمد بن  - (14)

 .748ترجمة رقم: 
(.1/371المغرب) -تامكروت، بإقليم زاكورة-الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة الزاوية الناصريةحميد األحمر،  -  11
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وجدهتا للحافظ أيب علي الغساين، رضبو اهلل تعاىل على أصلو الذي خبطو على   وأغبقت بذلك طررا
وقد جعلتو عشرين جزءا، على عدد ما احتوى عليو كور، ونكتا ظهرت يل يف أثناء ذلك،.. اعبامع اؼبذ 

 ور.عض النسخ من كتاب اعبامع اؼبذكمن األسفار يف ب
 (ٕٔ)ورتبتو جزء لكل سفر منو، وباهلل سبحانو أستعُت". 

يف ذلك على أمهات األسفار يف النهل  امعتمد أنت ترى الرجلو نص كالمو من تقدمة شرحو، انتهى 
 التحقيق.طلبا للتحري، ورغبة يف استعمال أكثر من نسخة و ، غريب اغبديث لبيان

أيضا: طرة اليب علي الغساين على كتاب العُت للخليل بن ومن أصولو اليت أسفر عنها النظر يف كتابو 
 (13) .البقاء يعيش من القدًن أليب ه(، وكذا طرةٓٚٔأضبد الفراىدي)تويف، 
 ه( على صحيح البخاري:ٜٛٗطرة أيب علي الغساين)
الباب سداد العناية بفتح و يف فن االغتباط بعيون االستنباط،  اؼبكناس الذي هنل منو ومن تراث أيب علي

قدان إىل ىذا اغبُت اؼبتواري بفسر غريب اغبديث من صحيح البخاري، طرتو عليو، واليت ناؽبا بتَّار الفِ 
 من الزمان، إال ما حواه سفر اؼبكناسي.

 موارد أيب علي يف طرتو:
 مدة على كتب اللغة، ومظان الغريب.اعتٌت أبو علي بتتبع ألفاظ الغريب شارحا ؽبا بالعوقد 

 ه(.ٕٕٗويفه(، وغريب اغبديث للقاسم بن سالم)تٓٚٔويفككتاب العُت للخليل)ت  
 ه(.ٕٖٓويفديث للسرقسطي)ته( والدالئل يف غريب اغبٕ٘ٛويفوغريب اغبديث للحريب)ت 
 ه(، وغَتىا.ٖٙٗويفالتمهيد البن عبد الرب)تمن كتب اغبديث والفقو و  

 الفقيو يف ىذا النوع من الدراية.كتٌب يف فن الغريب غاية النهاية، وعمدة   وناىيك هبا من

                                                           
الشيخ العالمة اللغوي محمد بن شرح غريب الجامع الصحيح لإلمام البخاري، تأليف تحقيق كتاب تقديم و  -ىشام عزوزي – (12)

تحت إشراؼ الشيخ -جامعة ابن طفيل -دكتوراهرسالة -(1/1ىػ()818وفيأحمد بن عبد الرحمن اليفرني الشهير بالمكناسي)ت
 الدكتور الحسن العلمي.

لب، روى عن القنطري وأبي الحسن عقيل بن العقل، وابن زرقون وابن عبيد اهلل وغيرىم، وأجاز لو األنصاري من أىل شِ  - (ٖٔ)
الصدفي، وابن بشكوال وابن قرقول، لقي في مراكش ابن ميمون، وسمع بفاس من ابن الرمامة، وأبي الحسن اللواتي، وأبي عبد اهلل 

ضائل مالك، وكتاب الشمس المنيرة في القراءات السبع المشتهرة، اإلشبيلي، من أىل القراءات، ولو من التواليف كتاب في ف
التكملة ، ىػ(658ابن األبار، محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر القضاعي البلنسي )المتوفى: ينظر توفي سنة ست وعشرين وستمائة، 

 -ىػ1415 سنة النشر:، الناشر: دار الفكر للطباعة -لبنان -عبد السالم الهراس، تحقيق لكتاب الصلة
(/عني بنشره عام 2/344ىػ()833لو ترجمة في غاية النهاية في طبقات القراء البن الجزري)ت(، و 235/ص4)جم1995
الحسين أيت سعيد من شيوخ أبي الحسن في تقدمتو لتحقيق بيان  تيمية، وقد ذكره أستاذنا ىػ ج. برجستراسر/مكتبة ابن1351

 .541(ترجمة/1/48لتكملة)(، نقال عن الذيل وا1/76الوىم واإليهام)
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 دناذج من الطرة:
وقد فصلت طرة أيب علي على صحيح البخاري عن كتاب شرح الغريب للمكناسي، فأفرزت مشوؽبا 

كتاب خاص، ألكثر أبواب الصحيح وكتبو، ورأيت دؾبها بكتبها وأبواهبا منو أيسر للفائدة منها، تنشر يف  
 :وىذه بعضها مثاال ال حصرا

 باب موت يوم االثنُت
حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وىيب، عن ىشام، عن أبيو، عن عائشة رضي اهلل " -(ٖٚٛٔ)حديث

النيب صلى اهلل عليو وسلم؟ عنها، قالت: دخلت على أيب بكر رضي اهلل عنو، فقال: يف كم كفنتم 
وقال ؽبا: يف أي يوم تويف رسول  ،"ليس فيها قميص وال عمامةيف ثالثة أثواب بيض سحولية، "قالت:

قال: أرجو ، "يوم االثنُت"قال: فأي يوم ىذا؟ قالت: ،"يوم االثنُت"عليو وسلم؟ قالت: اهلل صلى اهلل
فيما بيٍت وبُت الليل، فنظر إىل ثوب عليو، كان شنرض فيو بو ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثويب ىذا 

وبُت، فكفنوين فيها، قلت: إن ىذا خلق، قال: إن اغبي أحق باعبديد من اؼبيت، إدنا ىو وزيدوا عليو ث
 ."فلم يتوف حىت أمسى من ليلة الثالثاء، ودفن قبل أن يصبح ،للمهلة
 (ٗٔ)": ويف طرة الغساين، وخبطو: الردع أثر اػبلوق، وقال أبو عمر: والردع التلطخ.َردْعقولو"
": ويف طـرة الغســاين، ومــن خطـو: قــال األصــمعي: مــن اؼبيــت، إدنـا ىــو للمهلــةإن اغبــي أحــق باعبديـد قولـو"

اؼبهلــة بفــتح اؼبـــيم الصــديد، وال يقـــال بكســر اؼبـــيم، والصــديد مـــاء يســيل مـــن اؼبيــت، وقـــال اػبليــل: اؼبهـــل 
واؼبهــل واؼبهلــة ختــارة الزيــت، ويقــال ذلــك للنحــاس الــذائب منــو، ويقــال ذلــك للصــديد والقــيح، مــن كتــاب 

 (٘ٔ)العُت.
 
 
 
 
 
 

                                                           
التمهيد لما في الموطأ  -ىػ(463: توفيلبر بن عاصم النمري القرطبي )أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد ا -  (14)

وزارة عموم األوقاؼ والشؤون  -المغرب -محمد عبد الكبير البكري وتحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي  -من المعاني واألسانيد
 (حديث حميد الطويل.2/184) ، ىػ 1387عام النشر:  - اإلسالمية

مهدي ، تحقيق كتاب العين،  ىػ(174 توفي،ن تميم الفراىيدي البصري )أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو ب -  (15)
 (باب الهاء والالم والميم معهما]مهل[.57ص/4ج) دار ومكتبة الهالل، إبراىيم السامرائي والمخزومي، 
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 .باب من أحب الدفن يف األرض اؼبقدسة أو حنوىا
عن أيب حدثنا ؿبمود، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيو،  (:ٜٖٖٔ)حديث

أرسل ملك اؼبوت إىل موسى عليهما السالم، فلما جاءه صكو، فرجع إىل ىريرة رضي اهلل عنو، قال:"
يريد اؼبوت، فرد اهلل عليو عينو وقال: ارجع، فقل لو: يضع يده على منت ربو، فقال: أرسلتٍت إىل عبد ال 

ثور فلو بكل ما غطت بو يده بكل شعرة سنة، قال: أي رب، مث ماذا؟ قال: مث اؼبوت، قال: فاآلن، 
فلو  "رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: "، قال: قالدنيو من األرض اؼبقدسة رمية حبجرفسأل اهلل أن ي

 ".جانب الطريق، عند الكثيب األضبر ألريتكم قربه، إىلكنت مث 
 عبــامع الصــحيح": قلــت: قــال أبــو علــي اعبيــاين يف طــرة كتابــو مــن افلما جــاءه صــكو، فرجــع إىل ربــوقولــو"

 (ٙٔ)ذا اغبـديث"فقأ عينـو"، وذكـره مسـلم"أسقط البخاري رضبو اهلل تعاىل من ى ومن خطو نقلتو، ما نصو:
 انتهت الطرة.

 مانع الزكاةباب إمث 

       :}وقول اهلل تعاىل

            

       

 }( :ٖ٘التوبة). 

حدثنا علي بن عبد اهلل، حدثنا ىاشم بن القاسم، حدثنا عبد الرضبن بن عبد اهلل  -( ٖٓٗٔحديث)
رضي اهلل عنو، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل بن دينار، عن أبيو، عن أيب صاحل السمان، عن أيب ىريرة 

عليو وسلم:"من آتاه اهلل ماال، فلم يؤد زكاتو مثل لو مالو يوم القيامة شجاعا أقرع لو زبيبتان يطوقو يوم 
ال زنسنب الذين }مث يقول أنا مالك أنا كنزك، مث تال: -يعٍت بشدقيو  -القيامة، مث يأخذ بلهزمتيو 

 (.ٓٛٔران: ، )آل عماآلية، {يبخلون
 .قلت: كذا ثبت خبط الغساين بإفراد اللهزمة، وتثنية الشدقُت": مث يأخد بلهزمتو، يعٍت شدقيوقولو"
 
 
 

                                                           
 (.157/2372حديث) -  (16)
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 باب مثل اؼبتصدق والبخيل
وحدثنا أبو اليمان، أخربنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، أن عبد الرضبن حدثو: أنو ظبع أبا  (ٖٗٗٔحديث)

مثل البخيل واؼبنفق كمثل رجلُت "اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول:ل ىريرة رضي اهلل عنو، أنو ظبع رسو 
عليهما جبتان من حديد من ثديهما إىل تراقيهما، فأما اؼبنفق فال ينفق إال سبغت أو وفرت على جلده، 

لقة مكاهنا، فهو يوسعها حىت زبفي بنانو وتعفو أثره، وأما البخيل فال يريد أن ينفق شيئا إال لزقت كل ح
 تابعو اغبسن بن مسلم، عن طاوس، يف اعببتُت. "،سعوال تت
وبالفتح ذكرىا ابن القوطية ال  (ٚٔ)": ومن طرة الغساين وخبطو: بالضم ضبط أبو ؿبمد، ص،سبغتقولو"
 (ٛٔ)غَت.

 "العسل شيئا"اري ومل ير عمر بن عبد العزيز يفباب العشر فيما يسقى من ماء السماء وباؼباء اعب
بن أيب مرًن، حدثنا عبد اهلل بن وىب، قال: أخربين يونس بن يزيد،  حدثنا سعيد -(ٖٛٗٔحديث)

عن الزىري، عن سامل بن عبد اهلل، عن أبيو رضي اهلل عنو، عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال: فيما 
سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر قال أبو عبد اهلل: ىذا 

نو مل يوقت يف األول يعٍت حديث ابن عمر، وفيما سقت السماء العشر، وبُت يف ىذا، تفسَت األول، أل
ووقت والزيادة مقبولة، واؼبفسر يقضي على اؼببهم، إذا رواه أىل الثبت كما روى الفضل بن عباس: أن 

قد صلى، فأخذ بقول بالل وترك قول »النيب صلى اهلل عليو وسلم مل يصل يف الكعبة وقال بالل: 
 فضلال

": ويف طــرة الغســاين وخبطــو: العثــري الــذي يــؤتى دبــاء اؼبطــر إليــو حــىت يســقيو، وإدنــا ظبــي عثريـــا عثرياقولــو"
ألهنــم رنعلــون يف موضــع الســيل عــاثورا، فــإذا صــدمو اؼبــاء تــراد فــدخل يف تلــك ا ــاري، وجــرى حــىت يبلــغ 

 (ٕٓ)ما شرب بعروقو ومل يتعن يف سقيو. (ٜٔ)النخل ويسقيو، والعثري ىو العرى، والبعل
 
 

                                                           
 في طرة )ع(: يعني األصيلي. -  (17)
، كتػػػػػػػػػػػاب األفعػػػػػػػػػػػػال  ه(367أبػػػػػػػػػػػو بكػػػػػػػػػػػر محمػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػن عمػػػػػػػػػػػػر األندلسػػػػػػػػػػػي، المعػػػػػػػػػػػػروؼ بػػػػػػػػػػػابن القوطيػػػػػػػػػػػػة)توفي،   - (18)

 ]س ب غ[.91ص:  دار الكتب العلمية،-لبنان-بيرو
أحمد بن خليل،   أرض مرتفعة ال يصيبها مطر إال مرة في السنة، ويقال التي ال يبلغها الماء إن سيق لها الرتفاعها، كذا في - (19)

 وفي،ت)أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي  : (باب العين والالم والباء، وفي2/149)، مرجع سابقالعين كتاب
ىػ  1421)الطبعة: األولى،  -دار الكتب العلمية  -بيروت -عبد الحميد ىنداوي، تحقيق المحكم والمحيط األعظم (،ىػ458

 (]ب ع ل[.171ص/2ج) (،م 2444 -
: توفيأبو العباس، شهاب الدين ) أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطالني القتيبي المصري،ينظر  -  (24)

 (.3/74) ،ىػ 1323الطبعة: السابعة، ، المطبعة الكبرى األميرية، مصر، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،ىػ(923
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باب شراء الدواب وإذا اشًتى دابة أو صبال وىو عليو يكون ذلك قبضا فبل أن ينزل وقال ابن عمر 
 "بعنيو"، يعٍت صبال صعباالنيب صلى اهلل عليو وسلم لعمر: رضي اهلل عنهما: قال

حدثنا عبيد اهلل، عن وىب بن كيسان، حدثنا ؿبمد بن بشار، حدثنا عبد الوىاب،  - (ٜٕٚٓحديث)
عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما، قال: كنت مع النيب صلى اهلل عليو وسلم يف غزاة، فأبطأ يب 
صبلي وأعيا، فأتى علي النيب صلى اهلل عليو وسلم فقال جابر: فقلت: نعم، قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ 

نو مث قال: اركب، فركبت، فلقد رأيتو أكفو عن رسول اهلل علي صبلي وأعيا، فتخلفت، فنزل زنجنو دبحج
قلت: نعم، قال: بكرا أم ثيبا قلت: بل ثيبا، قال: أفال جارية  ؟صلى اهلل عليو وسلم، قال: تزوجت

تالعبها وتالعبك قلت: إن يل أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة ذبمعهن، وسبشطهن، وتقوم عليهن، 
ت، فالكيس الكيس، مث قال: أتبيع صبلك قلت: نعم، فاشًتاه مٍت بأوقية، قال: أما إنك قادم، فإذا قدم

مث قدم رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إىل اؼبسجد فوجدتو على باب 
، فدخلت فصليت، «فدع صبلك، فادخل، فصل ركعتُت»اؼبسجد، قال: آآلن قدمت قلت: نعم، قال: 

و أوقية، فوزن يل بالل، فأرجح يل يف اؼبيزان، فانطلقت حىت وليت، فقال: ادع يل فأمر بالال أن يزن ل
 .جابرا قلت: اآلن يرد علي اعبمل، ومل يكن شيء أبغض إيل منو، قال: خذ صبلك ولك شبنو

": ويف طــرة الغســاين: قــال أبــو ذر: كــٌت النــيب صــلى اهلل عليــو وســلم عــن فإذا قــدمت فــالكيس الكــيسقولــو"
 لو ازدد منو، إذا قدمت. الوطء فقال

باب النهي للبائع أن ال زنفل اإلبل والبقرة والغنم وكل ؿبفلة/ واؼبصراة اليت صري لبنها وحقن فيو وصبع 
 (ٕٔ)فلم زنلب أياما، وأصل التصرية حبس اؼباء، يقال: صريت اؼباء إذا حبستو.

أحفلـــو ربفـــيال إذا تركتهـــا أيامـــا ال ": ومـــن خـــط الغســـاين: حَفلـــت اللـــنب يف ضـــرع الناقـــة، والشـــاة، احملفلـــة"
 ربلب، انتهى.

 
 
 
 

                                                           
و قول الشافعي، وخالف فيو أبا عبيدة"، قالو الزركشي في ى ،و"تفسير البخاري التصرية، 2148حديث رقم:  فوؽ -  (21)

ه(، 2444ه/1425الطبعة الثانية، ) -ناشرون-مكتبة الرشد-العربية السعوديةالمملكة -أللفاظ الجامع الصحيح التنقيح
 أبو تميم ياسر بن إبراىيم تحقيق:، ىػ(449: توفيعلي بن خلف بن عبد الملك )ابن بطال أبو الحسن وينظر (، 2/483)

 (.6/284) ،(م2443 -ىػ 1423) الثانية، الطبعة: -مكتبة الرشد   -السعودية، الرياض
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 خاتمة:
كذا انتهى الغرض من ىذا العرض، وىو اإلسفار عن طرة من عيون علم أيب علي الغساين، وقد صبعتها 
مضمومة إىل األحاديث احملشى هبا عليها من صحيح البخاري ليسهل االنتفاع منها، تنشر مستقلة يف 

 دناذج من ـبطوط شرح غريب اؼبكناس اغباوي طرة أيب علي الغساين:مقال آخر بإذن اهلل، وىذه 
لليفرني، والحامل طرة أبي علي الغساني: صور من النسخ الخطية لشرح غريب الجامع الصحيح
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كتاب ،  ىـ(ٓٚٔ تويف،ن سبيم الفراىيدي البصري )أبو عبد الرضبن اػبليل بن أضبد بن عمرو ب (ٚ
(باب ٚ٘ص/ٗج) دار ومكتبة اؽبالل، إبراىيم السامرائي ومهدي اؼبخزومي، ، ربقيق العُت

 اؽباء والالم واؼبيم معهما]مهل[.
، ؿبمد أبو الفضل، ربقيق -اؼبشكلتقييد اؼبهمل وسبييز -ه(ٜٛٗأبو علي الغساين)تويف، (ٛ

 .ٜص:اؼبغرب، 
 -ىـ(ٖٙٗ: تويفلرب بن عاصم النمري القرطيب )أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن ؿبمد بن عبد ا (ٜ

ؿبمد عبد  وربقيق: مصطفى بن أضبد العلوي  -التمهيد ؼبا يف اؼبوطأ من اؼبعاين واألسانيد
 .ىـ ٖٚٛٔعام النشر:  - وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية -اؼبغرب -الكبَت البكري

إرباف أعالم الناس جبمال أخبار حاضرة مكناس البن زيدان عبد الرضبن بن ؿبمد  (ٓٔ
نشر ، ربقيق الدكتور علي عمر، ٜ٘ٔ(رقم:ٓٛٙص/ٖج()ٖ٘ٙٔالسجلماسي )اؼبتوىف: 

 .م ٕٛٓٓ -ىـ  ٜٕٗٔالطبعة: األوىل، ، صبهورية مصر العربية -مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة 
أضبد بابا بن أضبد بن الفقيو اغباج أضبد بن عمر بن ؿبمد التكروري التنبكيت  (ٔٔ

عناية وتقدًن: الدكتور نيل االبتهاج بتطريز الديباج  ،(ىـ ٖٙٓٔالسوداين، أبو العباس )اؼبتوىف: 
الطبعة: (، ٕٖ٘/صٔ)ج الكاتب،الناشر: دار ، ليبيا –طرابلس  ،عبد اغبميد عبد اهلل اؽبرامة

 م. ٕٓٓٓالثانية، 
أبو العباس،  أضبد بن ؿبمد بن أىب بكر بن عبد اؼبلك القسطالين القتييب اؼبصري، (ٕٔ

اؼبطبعة الكربى ، مصر، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،ىـ(ٖٕٜ: تويفشهاب الدين )
  (.ٓٚ/ٖ) ،ىـ ٖٕٖٔالطبعة: السابعة، ، األمَتية

دراسة وربقيق عبد الكرًن فتح اؼبغيث بشرح ألفية اغبديث  ،(ٕٜٓويفلسخاوي)تا (ٖٔ
 .(ٕٔٗص/ٖج)، هٕٙٗٔ/ٔؿبمد فيهد آل فهيد/مكتبة دار اؼبنهاج/ط واػبضَت، 

 -دار الكتب العلمية  -بَتوت -عبد اغبميد ىنداوي، ربقيق احملكم واحمليط األعظم (ٗٔ
  .(م ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔ)الطبعة: األوىل، 

العربية اؼبملكة -أللفاظ اعبامع الصحيح التنقيح ،ه(ٜٗٚ)تويف، الزركشيبدر الدين  (٘ٔ
 (، ٖٛٗ/ٕ)ه(، ٕٗٓٓه/ٕ٘ٗٔالطبعة الثانية، ) -ناشرون-مكتبة الرشد-السعودية

تامكروت، بإقليم -الفهرس الوصفي ؼبخطوطات خزانة الزاوية الناصريةضبيد األضبر،  (ٙٔ
 (.ٖٔٚ/ٔاؼبغرب) -زاكورة

أيت اغبسُت  ، ربقيقه(ٕٛٙ ، )تويف،علي بن ؿبمد الفاسي أبو اغبسن ابن القطان (ٚٔ
  .ٜٜٚٔ – ٚٔٗٔسنة النشر: ، يانب دار طيبة للنشر والتوزيع، سعيد
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شرح غريب اعبامع الصحيح لإلمام البخاري، ربقيق كتاب تقدًن و  -ىشام عزوزي (ٛٔ
، ويفالشيخ العالمة اللغوي ؿبمد بن أضبد بن عبد الرضبن اليفرين الشهَت باؼبكناسي)تتأليف 
ربت إشراف الشيخ الدكتور اغبسن -جامعة ابن طفيل -دكتوراهرسالة -(ٔ/ٔىـ() ٛٔٛ

  العلمي.
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