


اجلوهري لإلمام بالصحاح السقوضي العالمة عـاية  

 بسم اهلل الرمحن الرحقم

 احلؿد هلل وحده والصالة والسالم عذ من ال كبي بعده, وبعد

 محاد بن إشامعقل: كرص أيبفؼد شؿعت من بعض صاخيي أن كتاب الصحاح لإلمام 

عـد الؾغويني كصحقح اإلمام  -رمحه اهلل- هـ 393 :شـة ادتوىف الػارايب ,اجلوهري

 .البخاري عـد ادحدثني وكؽتاب الـرش عـد الؼراء

 ( :الؾغة مزهر) يف السقوضيالعالمة  قال

: كتابه ؿيش   وهلذا اجلوهري, اإلمام: عؾقه مؼترصا الصحقح التزم من أول

 ( .الصحاح)

 :خطبته يف وقال

- تعاىل - اهلل ذف التي الؾغة, هذه من عـدي صح ما الؽتاب, هذا يف أودعت وقد

 .بؿعرفتفا مـوضا والدكقا الدين عؾم وجعل مراتبفا,

 رواية, بالعراق حتصقؾفا بعد عؾقه, أ غؾب مل: وهتذيب, إلقه أشبق مل: ترتقب عذ

 .بالبادية ديارهم يف العرب هبا ومشاففتي دراية, وإتؼاهنا

 :التزيزي قال

 .مـه يراد دا ادطؾب شفل الستقب, حسن كتاب: هذا( الصحاح) وكتاب

 تصحقف, فقه ذلك مع أكه إال الؾغة, من مشؽالت وتػاشر حسـة, بلصقاء أتى وقد

 وال, احلروف: عذ مبـي الؽتاب ألن, الـاشخ من ال ادصـف, من أكه يف يشك ال
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 جـب إىل مـه, الؼؾقل أن غر, غؾط أو فقفا, يؼع شفو من الؽبار الؽتب هذه ختؾو

 .عـه معػو وتـؼقحه, تصحقحه,: يف أكػسفم وأتعبوا فقه, اجتفدوا الذي الؽثر

 ( :القتقؿة) يف الثعالبي وقال

 األدب يف الصحاح قبل صـف *** ما شقد الصحاح هذا

 الؽتب من غره يف فرق **** ما وجيؿع أبوابه يشؿل

 ( :األدباء معجم) يف ياقوت وقال

 وجود تصـقػه, اجلوهري أحسن, اعتامدهم وعؾقه القوم, الـاس بليدي الذي وهو

 .ادحؼؼون عؾقه تتبعفا مواضع, عدة يف تصحقف مع وهذا, تللقػه

 ,(البقشؽي) حمؿد بن الرحقم عبد: مـصور أيب لألشتاذ, صـػه دا أكه شببه إن: وققل

, فامت شطح من كػسه فللؼى وشوشة, له وعرض ادعجؿة, الضاد باب إىل عؾقه شؿع

 .مـؼحة غر مسودة الؽتاب شائر فبؼي

 .1مواضع: يف فقه فغؾط, الوراق صالح بن إبراهقم: تؾؿقذه: فبقضه

 قؾت:

 مستجادة,  كتبوا عؾقه عدة تآلقف, ومدارشة واشتػادة وقد اعتـى به العؾامء

 :ن اعتـى به ومم

العالمة جالل الدين السقوضي, فؼد أكثر من الـؼل عـه يف كتبه بل أحقاكا كان يتعؼبه 

 , ويـبه عذ بعض أغالضه كام يف حاصقته عذ مسؾم

                                                           

 (1073/ 2) والػـون الؽتب أسامي عن الظـون كشف 1
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 قال العالمة السقوضي رمحه اهلل:

ون اْلَؼاف بَِػْتح :"قرن" ؽ  اء َوش   والتاريخ واحْلَِديث الؾَُّغة أهل َبني خالف باَِل  الرَّ

  ,جبل اْشم :واألشامء

اء بَِػْتح :َقاَل  َحْقث   (صحاحه) يِف  اجْلَْوَهِري غؾط  .اكتفى2الرَّ

*** 

 وقد خرج العالمة السقوضي أحاديث كتاب الصحاح يف كتاب شامه: 

معرض  يف  3"التحدث بـعؿة اهلل"شرته الذاتقة فؾق الصباح, قال رمحه اهلل يف

 :4احلديث عن مملػاته يف الؼسم الثالث

 . اكتفىختريج أحاديث صحاح اجلوهري يسؿى: فؾق الصباح

 5وذكره رمحه اهلل يف حسن ادحارضة

*** 

 ولؾعالمة السقوضي كتاب ثان عن كتاب الصحاح أال وهو:

 اإلفصاح يف زوائد الؼاموس عذ الصحاح

 6ذكره رمحه اهلل يف ففرس مملػاته

                                                           

 (275/ 3) مسؾم عذ السقوصي رشح 2

 .ط ادطبعة العربقة احلديثة 112ص  3

عرشة, وذلك سبعون  وهو ما وصػه بؼوله: ما تم من الؽتب ادعتزة الصغرة احلجم التي هي من كراسني إىل 4

 مملػا....ثم ذكرها.

 .ةالعربق الؽتب إحقاء دار ط 342ص  5
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 وهذا إن دل فقدل عذ اشتحضار العالمة السقوضي من كتاب الصحاح ومتؽـه مـه

يستطقع أن جيرد زوائد الثاين عذ  حتى ؾعه بالؽتابنيوتض وكذا من كتاب الؼاموس

 , األول

 , وباحلػظ وصػوهذلك مسمجوهأخز بوال صك أكه رمحه اهلل من حػاظ األمة كام 

 .وكعتوه

 

*** 

 هذا وقد ذكر رمحه اهلل شـده لإلمام اجلوهري وصحاحه يف ففرشته الصغر

 فؼال: "زاد ادسر" 

 صحاح اجلوهري

إىل ابن البخاري عن أيب حػص بن ضززد عن أيب بؽر حمؿد بن عبد  7هبذا السـد

 الباقي األكصاري عن احلسن بن عيل اجلوهري عن أيب عيل الػارد عن ادملف.

 .8(ففرشته)ذكر هذا احلافظ رساج الدين الؼزويـي يف 

                                                                                                                                                                             

 يف هبجة العابدين  الذي أورده بتاممه كام يف الػفرست رواية تؾؿقذه الشاذيل 6

 ط.ة ادخطون عزيز, وهو مثبت يف صورالسابق قبؾه يف كتاب غريب الؼرآن الب :يعـي 7

بني  , وففرسة الؼزويـي مطبوعة, ولؽن لقس الؽتابان16السقوصي كسخة األزهرية لوح  زاد ادسر لؾعالمة 8

 يدي حال كتابة ادؼال.
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*** 

 رمحه اهلل يف ثبته الؽبر قد قرأ بعضا مـه عذ صقخه العالمة الشؿـي كام ذكر ذلكو

 :"أكشاب الؽثب يف أكساب الؽتب"

 صحاح اجلوهري

ؼراءيت عؾقه من أوله إىل فصل الغني بين الشؿـي أخزين صقخـا اإلمام تؼي الد 

عن أيب ادعايل احلالوي عن حيقى بن يوشف ادرصي عن أيب ادعجؿة من حرف الباء 

ابن عبد  9احلسن عيل بن هبة اهلل بن شالمة اجلؿقزي أكا أبو حمؿد عبد اهلل بن بري

إىل فصل الدال من حرف الراء, وإجازة لسائره  اجلبار بؼراءيت عؾقه من أول الؽتاب

                                                           

 ة عذ الصحاح وهو صاحب احلوايش الشفر 9

 (:1073/ 2) والػـون الؽتب أسامي عن الظـون كشفقال صاحب 

 :ألف وقد

 :بري بن اهلل عبد: حمؿد أبو اإلمام,

 من وقع عام واإلفصاح, التـبقه: )سامها: ققل, الم حرف أثـاء إىل: فقفا ووصل, (الصحاح) عذ حوايش

 .ابتدأها الؼطاع, بن جعػر بن عيل: أستاذه وكان, تللقػه أجود: وهو, (الصحاح كتاب يف الوهم

 هـ. 582 سـة يف بري ابن: وتويف: أقول, الؼطاع ابن كتب ما: عذ بري, ابن: وبـى

 ..الؽتاب ربع: وهو ومش,: إىل وصل: الصػدي قال, (اإليضاح: )احلاشقة واسم
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عن الؼايض أيب يعذ حمؿد بن محزة بن الغوثي عن أيب الؼاشم عيل بن جعػر البعدي 

ادعروف بابن الؼطاع عن أيب بؽر حمؿد بن البن عن حمؿد بن إشامعقل الـقسابوري 

 عن مملػه 

 ح

جتني عن ابن ضززد عن أيب بؽر وباإلشـاد ادايض إىل ابن البخاري عالقا بدر

 األكصاري عن احلسن بن عيل اجلوهري عن أيب عيل الؼاري.

 .10ذكر هذا الرساج الؼزويـي يف )ففرشته(, والعؿدة عؾقه

*** 

 , وقد يرس اهلل تعاىل يل االعتـاء به يرس اهلل كرشه .130أكشاب الؽثب كسخة كوتاهقه لوح10
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هذا وقد يرس اهلل الؽريم بػضؾه الوقوف عذ كسخة كػقسة عزيزة من كتاب الصحاح 

هتا إشـاده لصاحب الؽتاب كاكت من متؿؾؽات العالمة السقوضي, وأثبت عذ ضر

 :11بخطه الرشيف, وها هي صورهتا

ادخطوصات التي وصؾتـا بخط العالمة السقوصي أو عؾقفا خطه, وقد  :وتػاصقل الـسخة مذكورة يف كتايب 11

 كرشت جزءا مـه عذ األلوكة, يرس اهلل كرش الباقي.
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صورة أوضح لخط العالمة السيوطي

وآخر دعواكا أن احلؿد هلل رب العادني, والصالة والسالم عذ كبقـا حمؿد وعذ آله 

وصحبه أمجعني, والتابعني هلم بنحسان إىل يوم الدين, وأشتغػر اهلل يل ولوالدي 

 ودشاخيي وجلؿقع ادسؾؿني.
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