
 "البخاري منهج اإلمام الخطابي في كتابه "أعالم الحديث في شرح صحيح

  

 أواًل:ترمجة اإلمام اخلطّايب:

هو اإلمام العالمة املفيد احملدث الرّحال أبو سليمان مَحد بن حممد بن إبراهيم 
اخلطايب صاحب التصانيف، حمدث، فقيه، أديب، لغوي،   بن خطاب البسيت

 شاعر.

بالد كابل عاصمة اململكة األفغانية، سنة بضع عشرة  ولد مبدينة بست من
 وثالث مئة.

 ومسع احلديث مبكة وابلبصرة وببغداد،.

وأخذ الفقه على مذهب الشافعي عن أيب بكر القفَّال الشاشي، وأيب علي بن 
 أيب هريرة، ونظرائهما.

قال احلافظ الذهيب: "فإذا وقَف منصٌف على مصنفاته، واطلع على بديع 
ه يف مؤلفاته، حتّقق إمامته وداينته فيما يورده وأمانته، وكان قد رحل يف تصرفات

احلديث وقراءة العلوم، وطوَّف، مث ألف يف فنون من العلم، وصنف، ويف 
 شيوخه كثرة، وكذلك يف تصانيفه".اهـ

 وقال: " وكان ثقًة متثّبتاً من أوعية العلم ..، وله شعٌر جيد ".اهـ

  

 شيوخه:



ألعرايب, إمساعيل بن حممد الصفار وطبقته ببغداد، وأبو بكر بن أبوسعيد ابن ا
 داسه ابلبصرة, وأبو العباس األصّم وطبقته بنيسابور.

  

 تالميذه:

أبو عبد هللا احلاكم, وأبو حامد اإلسفراييىن, وأبو نصر حممد بن أمحد البلخى 
عبد  الغزنوي, وأبو مسعود احلسني بن حممد الكرابيسي, وأبو عمرو حممد بن

هللا الرزجاهى, وأبو ذّر عبد بن أمحد اهلروي, وأبو عبيد اهلروي اللغوّي, وأبو 
 احلسني عبد الغافر الفارسي. وخلق سواهم.

  

 ثناء العلماء عليه:

نقل ايقوت احلموي يف "معجم األدابء": قال احلافظ أبو املظفر السمعاين: كان 
خراسان وخرج إىل ما وراء حجًة صدوقاً رحل إىل العراق واحلجاز، وجال يف 

النهر. وقال الثعاليب: كان ُيشبَّه يف عصران أبيب عبيٍد القاسم يف عصره علماً 
 وأدابً وزهداً وورعاً وتدريساً وأتليفًا.

 قال عنه احلافظ الذهيب يف "الِعََب": كان عالمًة حمققاً.

دِّث الرحَّال.. وقال عنه السيوطي يف "طبقات احلفاظ": اإلمام العالمة املفيد احمل
 وكان ثقًة متثبتاً من أوعية الِعلم.

وقال ابن خّلكان يف "وفّيات األعيان": كان فقيهاً أديباً حمداثً له التصانيف 
 البديعة.



 وقال السبكي يف "طبقات الشافعية": كان إماماً يف الفقه واحلديث واللغة.

لغة": احملدِّث اللغوّي وقال الفريوز آابدي يف "البلغة يف تراجم أئمة النحو وال
 احملقِّق املتقن من األئّمة األعيان.

 من تصانيفه:

إصالح غلط احملدثني. إعالم الّسنن. شرح أمساء هللا احلسىن. غريب احلديث.  
معامل السنن يف شرح سنن أيب داود. معرفة السنن واآلاثر. كتاب اجلهاد. كتاب 

قرآن, وكتاب شأن الدعاء, وغري العزلة. كتاب النجاح , رسالة له يف إعجاز ال
 ذلك.

  

 وفاته:

قال أبو يعقوب القراب: تويف اخلطايب بُبست يف شهر ربيع اآلخر سنة مثان 
 ومثانني وثالث مائة. 

  

(, سري أعالم النبالء للذهيب 3/1018مراجع الفقرة: تذكرة احلفاظ للذهيب )
(17/23.) 

 اثنيًا:

 بخاري".كتابه : "أعالم احلديث يف شرح صحيح ال

  

  



 اسم الكتاب كما أثبته حمققه: "أعالم احلديث يف شرح صحيح البخاري".

ولقد أقدم اإلمام اخلطايب على أتليف هذا الكتاب القيم ملا الحظه من نضوب 
العلم وظهور اجلهل, وغلبة أهل البدع, واحنراف كثري من أهل زمانه عن الكتاب 

الباطل والزيغ, فيبقى ذخرية لغابر والسنة, وليكون هذا الكتاب حجة على أهل 
   الزمان.

وكتاب " أعالم احلديث " لإلمام اخلطايب يعّد أول شرح للجامع الصحيح، 
 واختالف الرواايت.

 حتقيق اسم الكتاب:

 قال حمقق الكتاب:

" وقع يف تسمية هذا الكتاب غموض شديد بسبب إغفال املؤلف لذلك, 
 أكثر كتبه اليت ألفها. كـ: "معامل وعدم وضع عنوان حمّدد له, كما فعل يف

 السنن", وغريه.

 مما جعل جمال االجتهاد يف ذلك واسعاً ونشطاً بني النّساخ الذين قاموا بنسخه.

مباشرة أو عن طريق كتب الرتاث  -وعند تتّبعي لنسخ خمطوطات هذا الكتاب 
 وقفُت على عدد من التسميات, وهي: -

 ل يف البخاري على األفهام.اإلعالم شرح ما أشك          -1•

 اإلعالم يف شرح معاين جامع الصحيح.          -2•

 أعالم احلديث يف شرح معاين كتاب اجلامع الصحيح.          -3•



 اإلعالم على البخاري.          -4•

 إعالم البخاري وهو شرح معاين اجلامع الصحيح.          -5•

 أعالم اجلامع الصحيح.          -6•

 أعالم السنن يف شرح املشكل من أحاديث البخاري.          -7•

 أعالم السنن يف شرح صحيح البخاري.          -8•

 أعالم احملدث.          -9•

 أعالم احلديث يف شرح صحيح البخاري.   -10•

 تفسري أحاديث اجلامع الصحيح.   -11•

يه شيء من وهكذا, فالقطع بصّحة نسبة أي من هذه التسميات أمر ف
 الصعوبة...

ومن جمموع ما وجدته من أمساء أطلقت على هذا املؤلف اجلليل الحظتأن كلمة 
"أعالم" أو " اإلعالم" تكررت عشر مرات, مما قد يشري إىل وجود هذه الكلمة 

 يف أصل التسمية...

 إىل أن قال:

مية " إذا مل يبق إال االحتمال األول وهو "أعالم احلديث" ويرّجح هذه التس
ورودها يف بعض املراجع القدمية, ووجودها أيضاً على صفحات عدد من نسخ 

 املخطوط...



 مث أّيد ما وصَل إليه أبن عدداً من املتقّدمني ذكر الكتاب هبذا االسم منهم:

 السمعاين.     -•

 النووي.     -•

 ابن حجر.      -•

الكتاب, ومنهجه فيه, ذكر اإلمام اخلطايب مقّدمة لكتابه بنّي فيها سبب أتليف 
 فقال:

"... وإن مجاعة من إخواين ببلخ كانوا سألوين عند فراغي هلم من إمالء كتاب 
أن  -رمحه هللا-"معامل السنن" أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين 

-أشرح هلم كتاب اجلامع الصحيح أليب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري 
 . -رمحه هللا

 ّسر املشكل من أحاديثه.وأن أف     -•

 وأبنّي الغامض من معانيها.     -•

وذكروا أن احلاجة إليه كانت أمّس, واملؤنة على الناس فيه أشّد, فتوقفُت إذ 
ذاك عن اإلجابة إىل ما التمسوه من ذلك, إذ كنُت أستصعُب اخلّطة وأستبعُد 

 جوف فيه الشّقة جلاللة شأن هذا الكتاب فإنه كما قيل: "كل الصيد يف
 الفرى".

وملا يشتمل عليه من ِصعاب األحاديث وعضل األخبار يف أنواع العلوم املختلفة 
اليت قد خال عن أكثرها كتاب املعامل؛ إذ كان معظم القصد من أيب داود يف 



تصنيف كتابه ذكر السنن واألحاديث الفقهية, صاحب هذا الكتاب إمنا هو 
جليل من العلم أو دقيق, ولذلك  من حديث يف ذكر ما صّح عن رسول هللا 

أدخل فيه كل حديث صّح عنده يف تفسري القرآن, وذكر التوحيد والصفات, 
وحروبه ومغازيه,  ودالئل النبّوة, ومبدأ الوحي,وشأن املبعث, وأايم رسول هللا 

 وأخبار القيامة...

سبكه,  فأصبح هذا الكتاب كنزاً للدين, وركازاً للعلوم, وصار جبودة نقِده وشّدة
حكَماً بني األمة فيما يراد أن يُعلم من صحيح احلديث وسقيمه, وفيما جيب أن 

 يُعتمد ويعّول عليه منه.

مث إين فّكرُت بعد فيما عاد إليه أمر الزمان يف وقتنا هذا من نضوج العلم,  
وظهور اجلهل, وغلبة أهل البدع, واحنراف كثري من أنشاء الزمان إىل مذاهبهم 

ن الكتاب والسنة, وتركهم البحث عن معانيهما, ولطائف وإعراضهم ع
علومهما, ورأيتهم حني هجروا هذا العلم وُبُِسوا حظاً منه, انصبوه وأمعنوا يف 
الطعن على أهله فكانوا كما قال هللا عز وجّل: }وإذ مل يهتدوا به فسيقولون 

 هذا إفك قدمي{.

رواها جامع الكتاب ووجدهتم قد تعّلقوا أبحاديث من متشابه العلم قد 
وصّححها من طريق السند والنقل, ال يكاد يعرف عواّم رواة احلديث وجوهها 
ومعانيها, إمنا يعرف أتويلها اخلواّص منهم, الراسخون يف العلم, املتحققون به, 
فُهم ال يزالون يعرتضون هبا عواّم أهل احلديث, والرجل والضعَفة منهم, فإذا مل 

ا ومعرفة بوجوهها اختذوا سّلماً إل ما يريدون من ثلب جيدوا عندهم علماً هب
مجاعة أهل احلديث والوقيعة فيهم, ورموهم عند ذلك ابجلهل وسوء الفهم, 

وزعموا أهنم مقّلدون يروون ما ال يدرون, وإذا سئلوا عنه وعن معانيه ينقطعون 



ألمساء وُيسّموهنم من أجل ذلك مّحالة احلطب وزامل األسفار, وحنوها من ذميم ا
واأللقاب, فكم ُغمٍر يغرّت هبم من األغمار, واألحداث الذين مل خيدموا هذا 
الشأن ومل يطلبوه حّق طلبه, ومل يعّضوا يف علمه بناجذ فيصري ذلك سبباً 
لرغبتهم عن السنن وزهدهم فيها, فيخرج كثري من أمر الدين عن أيديهم, 

ّوفت أن يكون األمر وذلك بتسويل الشيطان هلم ولطيف مكيدته فيهم, وخت
فيما يتأّخر من الزمان أشّد والعلم فيه أعّز لقّلة عدد من أراه يُعىن هبذا الشأن 

 ويهتم به اهتماماً صادقًا, ويبلغ فيه من العلم مبلغاً صاحلًا.

فحضرتين النّية يف إطالهبم ما سألوه من ذلك, واثبت إيّل الرغبة يف إسعافهم مبا 
التمسوه منه, ورأيت يف حق الّدين وواجب النصيحة جلماعة املسلمني أن ال 
أمنع ميسور ما أسبغ له من تفسري املشكل من أحاديث هذا الكتاب وفتق 

كون ذلك تبصرة ألهل معانيها, حسب ما تبلغه معرفيت, ويصل إليه فهمي, لي
احلق, وحّجة على أهل الباطل والزيغ, فيبقى ذخرية لغابر الزمان, وخيلد ذكره 

 ما اختلف املَلَوان.

 وهللا املوفق لذلك, واملعني عليه, والعاصم من الزلل فيه مبّنه ورأفته.

وقد أتّملت املشكل من أحاديث هذا الكتاب واملستفسر منها, فوجدت 
ه يف كتاب "معامل السنن" مع الشرح له, واإلشباع يف بعضها قد وقع ذكر 

تفسريه, ورأيتين لو طويتها فيما أفّسره من هذا الكتاب وضربت عن ذكرها 
صفحاً اعتماداً مين على ما أودعته ذلك الكتاب من ذكرها كنت قد أخللُت 

حبّق هذا الكتاب, فقد يقع ها عند من ال يقع عنده ذاك, وقد يرغب يف 
ال يرغب يف اآلخر, ولو أعدت فيه ذكر مجيع ما وقع يف ذلك  أحدمها من

التصنيف كنُت قد هّجنُت هذا الكتاب ابلتكرار, وعّرضُت الناظر فيه للمالل, 



فرأيُت األصوب أن ال أخليها من ذكر بعض ما تقدم شرحه وبيانه هناك متوخياً 
حاديث من اإلجياز فيه, مع إضافيت إليه ما عسى أن يتيّسر يف بعض تلك األ

جتديد فائدة وتوكيد معىن زايدًة عل ما يف ذلك الكتاب, ليكون عوضاً عن 
 الفائت, جَباً للناقص منه.

مث إيّن أشرح مبشيئة هللا الكالم يف سائر األحاديث اليت مل يقع ذكرها يف "معامل 
 السنن" وأوفيها حّقها من الشرح والبيان.

, فإين أقتصر من تفسريه على القدر فأما ما كان فيه ن غريب األلفاظ اللغوية
الذي تقع به الكفاية يف معارف أهل احلديث الذين هم أهل هذا العلم, ومحلته 
دون اإلمعان فيه واالستقصاء له على مذاهب أهل اللغة, من ذكر االشتقاق 
واالستشهاد ابلنظائر وحنوها من اليان, لئال يطول الكتاب, ومن طلَب ذلك 

اَضًة بكتاب أيب عبيد, ومن حنا حنوه يف تفسري غريب وجد العّلة فيه مر 
 احلديث..."أهـ

مث ذكر إسناده إىل صحيح اإلمام البخاري, وأنه يرويه من طريق: الفريري, 
 والنسفي.

 منهج اإلمام اخلطايب يف هذا الكتاب:   

معامل املنهج الذي سار عليه يف هذا الكتاب يف  -رمحه هللا-بنّي اإلمام اخلطايب 
 قدمة املذكورة آنفاً, ونزيد ذلك وضوحاً فنقول:امل

 يقوم بشرح املشكل, ويبنّي الغامض من معانيه: -1



مث صّرح أبن املشكل من أحاديث اجلامع الصحيح واملستفسر منها قد وقع 
ذكره يف كتاب "معامل السنن" مع الشرح له, واإلشباع يف تفسريه, فلو ضرب 

هذا الكتاب, ولو أعاد ذكر مجيع ما وقع  عن ذكرها ضفحاً لكان قد أخّل حبق
يف كتاب "معامل السنن" لكان قد هّجن كتابه هذا ابلتكرار, فرأى األصوب أن 
خيليها من ذكر بعض ما تقدم شرحه وبيانه يف "معامل السنن" متوخياً اإلجياز فيه 
مع إضافة ما عسى أن يتيّسر يف بعض تلك األحاديث من جتديد فائدة, وتوكيد 

زايدة على ما يف كتاب "معامل السنن"؛ ليكون عوضاً عن الفائت, وجَباً  معىن
 للناقص منه.

ولذلك جنده حييل إىل كتاب "معامل السنن". كقوله على سبيل املثال: وقد 
ذكرُت يف أتويل هذا احلديث مخسة أوجه أخر يف مسألة أفردهتا أشبعُت الكالم 

 السنن ". فيها وذكرُت أطرافاً منها يف كتاب "معامل

وقوله: وقد ذكرُت اجلواب عن تلك الفصول يف كتاب "معامل السنن" فلم جيب 
 تكريره هنا ".

التزم بشرح الكالم يف سائر األحاديث اليت مل يقع ذكرها يف "معامل السنن"  -2
 وأن يوفيها حّقها من الشرح والبيان.

ع به الكفاية يف اقتصر يف تفسري غريب األلفاظ اللغوية على القدر الذي تق -3
معارف أهل احلديث الذين هم أهل هذا العلم ومحلته دون اإلمعان فيه 

واالستقصاء له على مذاهب أهل اللغة من ذكر االشتقاق واالستشهاد ابلنظائر 
 لئال يطول الكتاب.



ينقسم إىل   -كما هو معروف   -وكتاب اجلامع الصحيح لإلمام البخاري  -4
بواب, والباب يضّم أكثر من حديث, فاإلمام كتب, والكتاب ينقسم إىل أ

اخلطايب أتى على جّل الكتب يف اجلامع الصحيح, مث اختار من كل كتاب بعض 
أبوابه, مث اختار من كل ابب حديثاً أو أكثر, وقد أييت على أحاديث الباب  

بشرح املشكل, وتبيني الغمض  -كما جاء يف املقدمة   -كّلها, وحيث أنه التزم 
هب واآلراء اللغوية والفقهية والعقدية, فهو ال يذكر من منت احلديث من املذا

إال موضع احلاجة, وقد حيتاج إىل ذكر احلديث بتمامه إذا كان يف آخره ما يفّسر 
 أوله, أو يبنّي غامضه, أو يدعم رأيه للوصول إىل بغيته.

برواية واإلمام اخلطايب يلتزم بنّص منت احلديث كما هو يف اجلامع الصحيح  -5
الفربري أو النسفي. وال يفعل ذلك إذا كان منت احلديث حيكي ما فعله الراوي 
 أو رآه وصفاً منه حلالة بعينها ما مل يقل: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .

وأما ما يتعّلق ابآلايت القرآنية اليت يستشهد هبا فإنه ال يورد إال موضع  -6
 رة وال رقم اآلية, ولعله من صنيعهم حينذاك.الشاهد فقط, وال يذكر اسم السو 

وأما ما يتعلق ابألحاديث من غري اجلامع الصحيح فإنه أييت هبا شاهداً على  -7
ما يقول يف معىن أو دليل, ويورد منها موضع احلاجة فقط بصرف النظر عن 
موقعه يف احلديث إن كان ابلبداية أو يف الوسط أو يف النهاية, ما مل يقتضه 

 اق.السي

وال يبنّي درجة احلديث إال اندراً جدًا, وال من رواه, وال من أخرجه,  -8
ابستثناء بعض أحاديث يوردها توثيقاً ملذهبه, فهو يبنّي درجتها, وموضع 

 الضعف يف السند إن كان قد تكلم حوله.



قال عند شرحه حديث بول األعرايب يف املسجد: فأما ما روي من حفر املكان 
فإسناده غري متصل, إمنا روَي ذلك عن عبد هللا بن معقل بن مقّرن, ونقل ترابه, 

   وهو مرسل, وعبد هللا بن معقل مل يدرك النيّب صلى هللا عليه وسلم .

أما اآلاثر واألقوال املشهورة واألمثال فإنه أييت هبا يف أكثر املواضع اتّمة  -9
 هلا.غري منقوصة, بدون ذكر قائلها, أو شرح مضموهنا أو مدلو 

وأما الشواهد الشعرية فإنه يكتفي يف الغالب مبوضع الشاهد إن كان يف  -10
 صدر البيت أو عجزه, دون ذكر قائله, إال يف النادر.

وأما املذاهب الفقهية وأقوال أصحاهبا فإنه يصرح ابسم صاحبها وأحياانً  -11
. يغفله, ولكنه يبنّي وجوه االختالف إن وجدت وابخلصوص عند املخالفني

 ويعتَب اإلمام اخلطايب من أتباع املذهب الشافعي واملنافحني عنه يف أعّم أحواله.

مرغوٌب  -أي األعور  -كقوله: واحلارث   -اندراً  -يتكلم على الرواة  -12
 عن روايته ".

 يسوق احلديث ابلسند. -13

كما ُيشري إىل الفوائد واالستنباطات الفقهية املستخرجة من احلديث.    -14
 ه:كقول

" ويف احلديث دليل على أن النقَص من الطاعات نقٌص من الّدين, وفيه داللة 
على أن مالك الشهادة العقل مع اعتبار األمانة والصدق, وأن شهادة املغّفل 

 من الناس ضعيفة وإن كان رضّياً يف الدين واألمانة ".



يستدل  وقوله: فيه دليل على أن احلائض ال حيرم عليها الذكر والدعاء, وقد
بذلك من يرى أن هلا أن تقرأ القرآن, وفيه دليل على أنه الجُييُز هلا دخول 

    املساجد, وفيه دليل على أن الطواف مع احلدث ال جُيزئ..".

 وقوله: والفرق بني النيّب والرسول.. فكّل رسول نيّب, وليس كّل نيّب رسوالً ".

يف الشرح وُيسهب, لدفع  عّما سلكه من االختصار -أحياانً  -قد خيرج  -15
-1/730إشكال كما فعل عند حديث مانعي الزكاة, وقتال الصحابة هلم. )

7745.) 

 ويعتين بذكر الناسخ واملنسوخ, وينقل األقوال يف ذلك. -16

 وال خُيلي شرحه من ذكر القواعد والفوئد: -17

  ".كقوله: " وهذا اصٌل قد ثبت واستقّر يقيناً, فإنه ال يرفع حكمه ابلشكّ 

 وقوله: " واألمر املضّمن ابلشّك واالرتياب ال يكون واجباً ".

وقوله: " كل من أطاق عبادة ابلّصفة اليت وجبت عليها يف األصل؛ مل جيز له 
 تركها إال أن يعجز عنها ".

 مرجع الفقرة: كتاب "أعالم احلديث" مع املقدمة بتحقيق: حممد آل سعود.

  

 طبعات الكتاب:

 عة يف املغرب يف جملدين. لكن هذه طبعة اندرة جدًا.هناك طب     -•



( جملدات وهي عبارة عن رسالة يف جامعة 4مث صدرت طبعة حمققة يف )     -•
أم القرى. بتحقيق: حممد بن سعيد بن عبد الرمحن آل سعود. سنة 

هـ عن معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث يف جامعة أم 1409
 القرى. 

  

 


