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ABSTRACT 

 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon the 

Messenger of Allah , and his family and companions,  

The Sahih of Imam al-Bukhari is the most correct books classified in the Prophet's 

traditions, and prepares the correct book after the Book of God almighty ,and Islamic 

nation has received  traditions with acceptance. 

Therefore, the scholars took great interest in this book and took great care of it, And 

classified the authoresses in his explanation, abstraction,  and talk about the meaning, 

and his men, chapters, etc. 

And among those who explained the book of the Sahih , custodians :  

Zain al-Din Abdul Rahman bin Ahmed bin Rajab al-Hanbali(795 A.H) , and Abu 

Al-Fadl Ahmed bin Ali bin Mohammed bin Ahmed bin Hajar al-Askalani (852 

A.H) in their books known as Fath al-Bari, Two of the most important and 

interesting explanations on the Sahih , which included a number of issues of 

traditions and jurisprudence, fundamentalism, linguistic, doctrinal and educational, 

and so on. 

 As for the two books that contain many of the traditions issues of the Verification of 

the traditions and their meanings, and the study of the narrator and conditions of men, 

and mentioned the occasion of the hadiths on the chapters, and chapters of books, 

and so on with regard to the Hadith and its sciences, So the idea of this research 

appeared (Comparison Between the Custodians Ibn Rajab and Ibn Hajar in Dealing 

With Hadiths Issues In their Explanation on Saheeh al Bukhaari), especially this 

Subject has not been confronted by Anyone in researching or studying,  
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The researcher figure out with good scientific results through this comparative study, 

and also to alert of their Important issues in the conclusion 

 Praise be to God who supported and agreed. 

Keywords (Explanation Sahih Bukhari, custodians, traditions issues) 
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 لخص امل

 وبعد؛  وصحبه،  وآله،  هللا،  رسول على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب هلل احلمد 

 عز  هللا  كتاب  بعد   كتاب  أصح   ويُعد   النبوي،  احلديث  يف املصنفة  الكتب  أصح  هو  البخاري  لإلمام  الصحيح  اجلامع  فإن  
 .ابلقبول  أحاديثه  األمة  تلق ت  وقد  وجل،

 واختصاره،  شرحه،  يف  املصنفات  حوله فصنفوا  فائقًة؛  عنايةً   به  واعتنوا  ابلًغا،  اهتماًما  الكتاب  هبذا  العلماء  اهتم  هنا  ومن
 .ذلك  وغري  وأبوابه،  ورجاله،  معانيه،  عن  والكالم

 ت) سنة املتوىف احلنبلي رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الدين زين: احلافظان  الصحيح، اجلامع شرحوا الذين ومن
 كتابيهما  يف ،(ه852 ت) سنة املتوىف الَعْسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل وأبو ،(ه795

 املسائل من عدد على اشتمال حيث الصحيح؛ اجلامع  على الشروح وأهم أميز من ومها ،(البخاري فتح) بـ املوسومني
 .ذلك وغري  والرتبوية،  والعقدية  واللغوية  واألصولية  والفقهية  احلديثية

 األسانيد  ودراسة معانيها، وبيان  األحاديث ختريج يف املتمثلة احلديثية املسائل من كثريًا  َحَويَ  قد الكتاابن  كان   ولـم ا
 ظهرت وعلومه، ابحلديث يتعلق مما ذلك وحنو للكتب، واألبواب لألبواب، األحاديث مناسبة وذكر الرجال، وأحوال

 صحيح على شرحيهما يف احلديثية املسائل تناول يف حجر وابن رجب ابن احلافظني بني املوازنة: )البحث هذا فكرة
 .الدراسة  أو ابلبحث  أحد    له  يتصد    مل  املوضوع  هذا  أن   خصوًصا  ،(البخاري

 أمهات  على  ابلتنبيه  قام  كما  هذا،  حبثه  ثناي  يف  بثها  املقارنة  الدراسة  هذه  خالل  من  طيبة  علمية  بنتائج  الباحث  خرج  وقد 
 .ووفق أعان  الذي هلل  واحلمد  اخلامتة،  يف مسائلها
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 مقدمة:

وعلى آله وصحبه أمجعني، والتابعني هلم   حممد  نبينا  واملرسلني  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
 إبحسان إىل يوم الدين.  

 : بعد   أما 

هبذا الكتاب  العلماء    فإن  كتاب اجلامع الصحيح لإلمام البخاري يعد من أهم الكتب احلديثية عند املسلمني، وجاء اهتمام 
شرحه، واختصاره، والكالم عن معانيه ورجاله وأبوابه، وغري  يف    صنفوا حوله املصنفات اهتماًما ابلًغا، واعتنوا به عنايًة فائقًة؛ ف 

 ذلك. 

أبو  ه(، و 795احلنبلي املتوىف سنة ) زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب  ومن الذين شرحوا اجلامع الصحيح، احلافظان:  
بـ )فتح البخاري(،    ما املوسومني كتابيه ، يف  ( ه 852)   سنة   الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر الَعْسقالين املتوىف 

ومها من أميز وأهم الشروح على اجلامع الصحيح؛ حيث اشتمال على عدد من املسائل احلديثية والفقهية واألصولية واللغوية  
 والعقدية والرتبوية، وغري ذلك. 

ث وبيان معانيها، ودراسة األسانيد وأحوال  من املسائل احلديثية املتمثلة يف ختريج األحادي  ا  كثريً يَ وَ حَ ولـم ا كان الكتاابن قد 
الرجال، وذكر مناسبة األحاديث لألبواب، واألبواب للكتب، وحنو ذلك مما يتعلق ابحلديث وعلومه، ظهرت فكرة هذا  

(، خصوًصا  هما على صحيح البخاري ي شرح   تناول املسائل احلديثية يف   يف   املوازنة بني احلافظني ابن رجب وابن حجر البحث: ) 
  هذا املوضوع مل يتصد  له أحد  ابلبحث أو الدراسة. أن  

 أمهية املوضوع: 

أتيت أمهية املوضوع يف املقام األول، من أمهية الكتاب املشروح، ومكانة مؤلفه، حيث يُعد  اجلامع الصحيح أصح    (1
 مرموقة.   علمية   من العلماء الذين هلم مكانة   البخاري   كتاب يف الس نة النبوية، ومؤلفه اإلمام 

 أمهية شرحي ابن رجب وابن حجر على اجلامع الصحيح؛ ملا فيهما من مادة علمية غزيرة.  (2

 أن  هذا املوضوع يتعلق مبصدر من مصادر التشريع املهمة؛ أال هو الس ن ة النبوية، وكفى هبذا أمهية.   (3
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 أسباب اختيار املوضوع: 

 املوضوع.   أمهية   يف   بيانه   سبق   ما  (1

 جهود إمامني جليلني وإسهاماهتما يف احلديث وعلومه من خالل شرحيهما للجامع الصحيح. الكشف عن   (2

عدم وجود دراسة علمية تناولت املوازنة بني اإلمامني ابن رجب وابن حجر يف املسائل احلديثية يف شرحيهما على   (3
 صحيح البخاري. 

 خطة البحث: 
 وخامتة. مباحث،    يف مقدمة، وأربعة وقد جعلُت هذا البحث  

 : وفيها أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث. املقدمة 

 ، وفيه ثالثة مطالب:  املبحث األول: املوازنة بني احلاِفَظني يف ذكر مناسبات األبواب واألحاديث 
 املطلب األول: املوازنة بينهما يف ذكر مناسبة األبواب للكتاب. 

 يف ذكر مناسبة الباب ملا قبله من أبواب. املطلب الثاين: املوازنة بينهما  
 املطلب الثالث: املوازنة بينهما يف ذكر مناسبة األحاديث لألبواب. 

 ، وفيه مطلبان:  املبحث الثاين: املوازنة بني احلاِفَظني يف حتليل األلفاظ وبيان معانيها 

 املطلب األول: املوازنة بينهما يف شرح الرتمجة وبيان مراد البخاري هبا. 
 املطلب الثاين: املوازنة بينهما يف شرح غريب احلديث. 

 ، وفيه مطلبان:  املبحث الثالث: املوازنة بني احلاِفَظني يف خدمة الصحيح، وصيانته، والدفاع عنه 

 املطلب األول: املوازنة بينهما يف موقفهما من األحاديث املنتقدة يف الصحيح. 
 من األحاديث املعلقة يف الصحيح.   املطلب الثاين: املوازنة بينهما يف موقفهما 

 ، وفيه أربعة مطالب:  املبحث الرابع: املوازنة بني احلافظني يف الصناعة احلديثية 
 املطلب األول: املوازنة بينهما يف ختريج األحاديث ومجع الروايت.  

 املطلب الثاين: املوازنة بينهما يف نقد متون األحاديث.  
 املطلب الثالث: املوازنة بينهما يف دراسة األسانيد واحلكم عليها. 
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 .(1/89) حجر البن الباري فتح (1)

 املطلب الرابع: املوازنة بينهما يف بيان لطائف األسانيد. 

 : وفيها أهم النتائج. اخلامتة 
 املبحث األول

 مناسبات األبواب واألحاديثاملوازنة بني احلاِفَظني يف ذكر  

 املطلب األول: املوازنة بينهما يف ذكر مناسبة األبواب للكتاب: 

أغلب أبواب صحيح البخاري هلا ارتباط واضح ابلكتب اليت تضمنتها، ولكْن هناك أبواب يسرية تكون مناسبُتها للكتاب خفية  
 آلخر. أو غري واضحة، وقد تظهر هذه املناسبة للبعض، وختفى عن البعض ا 

ومبا أن  األبواَب اليت مل تظهر مناسبتها قليلة  يف الصحيح، إضافة إىل أن  احلافظ ابن رجب مل يشرح صحيح البخاري كاماًل، فإين  
مل أقف على موضع ذكر فيه ابُن رجب مناسبَة ابب من األبواب للكتاب الذي يضمه، وأكثر األبواب اليت تكون مناسبتها غرَي  

 اجلزء الذي مل يشرحه احلافظ ابن رجب. واضحٍة تقع يف  

وأما احلافظ ابن حجر فنجده أحياًًن يذكر مناسبة الباب للكتاب إذا كانت العالقُة بينهما غري واضحة، ومن األمثلة 
 على ذلك:

  بمرات  أن  قدم ملا (املنافق  عالمات  ابب قوله:) قال ابن حجر: " املنافق( لـ "كتاب اإلميان":  عالمات مناسبة: )ابب
  املعاصي أن  الرتمجة  هبذه  البخاري  مراد  الدين:  حميي  الشيخ  وقال كذلك،   النفاق أبن  أتبعه  الظلم؛  وكذلك  متفاوتة،  الكفر 
  أو  اإلميان،  عدم  عالمة النفاق  أن   اإلميان:  لكتاب الباب  هذا  مناسبة  الكرماين:  وقال تزيده.  الطاعة  أن  كما  اإلميان   تنقص
  نفاقُ  فهو اإلميان، اعتقاد يف كان   فإن  للظاهر، الباطن خمالفة لغة: والنفاق بعض، دون  كفر  النفاق  بعض أن  منه ليعلم

 . ( 1)مراتُبه"  وتتفاوت  والرتك،  الفعل  فيه   ويدخل  العمِل،  نفاقُ   فهو  وإال  الكفِر،

املنافق واإلميان؛ هلذا    فالعالقة بني الباب والكتاب هنا ليست ظاهرة جلية؛ وقد يتوهم البعض عدم وجود مناسبة بني عالمات 
 السبب ذكر ابن حجر مناسبة الباب للكتاب. 

املنافق( سقط من الشرح، وذُِكر يف   " ضمن اجلزء الذي شرحه ابن رجب، ولكن اسم الباب: )عالماتكتاب اإلميانو"
 موضعه كلمة )فصل(؛ وهلذا مل أجد ذكرًا للمناسبة.
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 .(12/253) حجر البن الباري فتح (2)

 .(11/228) حجر البن الباري فتح (3)

 .(1/88) حجر البن الباري فتح (4)

 .(3/105) رجب البن الباري فتح (5)

  ابب  قوله:): قال ابن حجر: "لـ "كتاب الدايت"  (صبيًّا أو  عبًدا استعان  من   ابب)مناسبة  :  اثن  مثال 

 .(2) احلر"  دية  أو  العبد  قيمة  وجبت هلك  لو أنه  للكتاب:  الباب  ومناسبة الكرماين:  قال ...(صبيًّا  أو  عبًدا  استعان   من

املناسبة واعتمده فالناظر يف هذا الباب ال جيد له عالقة ابلكتاب واضحة؛ ولذلك نقل ابن حجر قول الكرماين يف ذكر  
 وأقر ه. وكتاب الديت خارج اجلزء الذي شرحه ابن رجب، ولو كان ضمن ما شرحه فلرمبا ذكر املناسبة.

  ساعة املوعظة ابب قوله:) : قال ابن حجر: " ساعة( لكتاب الدعوات  بعد ساعة  املوعظة : مناسبة )ابباثلث  ومثال
  مجلة  من  الذكر  أن  تقدم  وقد  ابهلل،  التذكريُ  غالًبا  خيالطها  املوعظة أن  الدعوات: لكتاب الباب هذا  مناسبةُ  ( ساعة  بعد 

" خارج كتاب الدعواتو". ( 3)شواًب"  منهما   كل  من  ألخذه  الرقاق؛  بكتاب   عق بها   اليت  الدعوات   أبواب  به   وختم   الدعاء،
 اجلزء الذي شرحه ابن رجب. 

 مناسبة الباب ملا قبله من أبواب: املطلب الثاين: املوازنة بينهما يف ذكر  

وهذا رتب اإلمام البخاري األبواب يف كل كتاب من صحيحه ترتيًبا بديًعا، مراعًيا يف ذلك مناسبَة بعض األبواب ملا قبلها،  
 "وهلذا: -ظلم( دون ظلم: عقب )ابب املنافق( عالمات يف وضع البخاري )ابب-به ابن حجر؛ حيث قال  ما شهد 

 .( 4) ترتيبه"  بديع  من وهذا  املنافق،  عالمات بباب  املصنف  عقبه

وبعض شراح صحيح البخاري ذكروا مناسبة الباب ملا قبله، وبعضهم مل يهتم كثريًا بذكر مناسبة بعض األبواب لبعض، إما  
 لوضوحها عنده أو النشغاله مبا هو أهم من ذلك، أو ألسباب أخرى مل نعلمها.

 مل يلتزم بذكر مناسبة الباب ملا قبله، ولكنه يذكر أحياًًن مناسبة بعض األبواب لبعض، ومن ذلك:  / وابن رجب  

  قبلةُ   منه   ُتصان   مبا   أَتبَـَعها   الصالة؛   يف   القبلة   استقبال   أبوابَ   /   البخاري   ذكر   املسجد(: "ملا   من   ابليد   البزاق   قوله يف )ابب حك 
 . ( 5)وحنوه"   البصاق   من   إليها؛   يصلي   اليت   املصلي 

 الصالة  عن  املنهي ِ   الضيقني  الوقتني  ذكر:  هبذا  البخاري  الشمس(: "ومقصود  غروب  قبل  الصالة  يتحرى  وقوله يف )ابب ال
  قبله )يعين: ابب الصالة  الذي  ابلباب ومقصوده .طلوعها وعند   الشمس،  غروب عند :  ومها  فيهما؛
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 .(42-5/39) رجب البن الباري فتح (6)

 .(1/458) حجر البن الباري فتح (7)

 .(1/458) حجر البن الباري فتح (8)

 .(1/92) حجر البن الباري فتح (9)

 .(1/110) حجر البن الباري فتح (10)

 .( 6)العصر"  وبعد الفجر،  بعد:  ومها  املتسعني؛  الوقتني  ذكر:  الشمس(  ترتفع  حىت  الفجر  بعد 
جدال، وقد أكثَر من ذكر مناسبة بعض األبواب لبعض، وذكر مناسبة أبواب كتاب    بال   امليدان   هذا   فارس   وأما ابن حجر فهو 

  مناسبتها   أذكر   أن   فرأيت   العشرين،   على   تزيد   أنواع   على   مشتماًل   فوجدتهُ   منه   الصالة   كتاب   أتملتُ   الصالة كاماًل، وقال: "قد 
 . ( 7)شرحها"   يف   الشروع   قبل   ترتيبها   يف 

 الصحيح،  اجلامع   هذا  من  الصالة  كتاب   ترتيب   مناسبة   من   ظهر   ما   آخر   : "هذا   - بعد أن ذكر مناسبة هذه األبواب    - وقال  
 .(8)وعل م"  أهلم  ما على احلمد   فلله  لذلك، الشراح  من  أحد    يتعرض  ومل

 كتاب الصالة ذكر فيها مناسبة بعض األبواب لبعض، ومن ذلك:والبن حجر مواضُع أخرى سوى  
 فأما  وصيامه، رمضان قيام  وبني  القدر   ليلة   قيام   بني   الباب   هذا   أورد   ( اإلميان   من   اجلهاد   ابب   قوله: ) اإلميان: "   قوله يف كتاب 

 تعلق  أن  مع-  البابني  هذين  بني  إيراده  وأما  اإلميان،  خصال  من  كوهنا  يف  الشرتاكها  فواضح؛  اجلملة  يف  معها  إيراده  مناسبة
 .(9)هلا..."  تعرض  من  أر مل  فلنكتة  -ظاهر ابآلخر  أحدمها
يف كتاب اإلميان أيًضا: ")قوله: ابب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر(... مناسبة إيراد هذه الرتمجة عقب  وقوله  

. والرتمجة اليت قبلها هي: )ابب:  ( 10) هبا مراعاة أهلها أو جمموع األمرين" اليت قبلها من جهة أن اتباع اجلنازة مظنة ألن يقصد  
 اتباع اجلنائز من اإلميان(. 

 املطلب الثالث: املوازنة بينهما يف ذكر مناسبة األحاديث لألبواب: 
هناك بعض األحاديث  أغلب األبواب اليت ذكرها اإلمام البخاري يف صحيحه تظهر مناسبتها ملا حتتها من أحاديث، ولكْن 

وهلذا اهتم ُشراح الصحيح هبذا األمر، فنجدهم يذكرون مناسبة بعض األحاديث لألبواب اليت تضمها يف    ختفى فيها املناسبة؛ 
 حالة خفاء املناسبة بني األبواب واألحاديث اليت حتتها. 

ا كبريًا، ولكل منهما طريقته اخلاصة يف ذلك،  أَْولَيا هذا األمر اهتمامً   - كغريمها من الشراح - واحلافظان ابن رجب وابن حجر  
 فابن رجب اترة يذكر مناسبة احلديث للباب إذا كانت خفية، وأحياًًن يستدرك على اإلمام البخاري يف مناسبة بعض  
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 (.366رقم ) (1/82)يف الصالة  البخاري أخرجه (11)

 .(2/391) رجب البن الباري فتح (12)

 (.377رقم ) (1/85) يف الصالة البخاري أخرجه (13)

 .(2/391) رجب البن الباري فتح (14)

 .(2/453) رجب البن الباري فتح (15)

 (.251رقم ) (1/59) يف الغسل البخاري أخرجه (16)

 .(1/249) رجب البن الباري فتح (17)

 األحاديث، وينبه على بعض األمور. 
 فمن األمثلة على ذكره للمناسبات: 

َوََل السهَراِويَل، َوََل  ، فَـَقاَل: َما يـَْلَبُس املُْحرُِم؟ فَـَقاَل: ََل يـَْلَبُس الَقِميَص َسَأَل رَُجٌل َرُسوَل اَّللِه حديث ابن عمر، قال: » 
 ، يف )ابب الصالة يف القميص والسراويل والتـ ب ان والَقباء(. ( 11) ...« احلديث الُُبُْنسَ 

قال ابن رجب: "واملقصود من ختريج هذا احلديث يف هذا الباب: أنه يدل على أن لُبس ما ذكر فيه من اللباس كان متعاَرفًا  
 . (12) وهنى احملرَم عن لبسه، ففيه إقرار لغري احملرم على لباسه"   بينهم، وقد عد ه النيب  

حديث أيب حازم، قال: سألوا سهل بن سعد: من أي شيء املنرب؟ فقال: ما بقي ابلناس أعلم مين، هو من أَْثِل    ومثال اثن: 
َلَة، َكُبهَ َوقَاَم النهاُس    َوقَاَم َعَلْيِه َرُسوُل اَّللِه  : » الغابة؛ عِمله فالن موىل فالنة لرسول هللا   ِحنَي ُعِمَل َوُوِضَع، فَاْستـَْقَبَل الِقبـْ

ِض، ُثُه َعاَد ِإََل املِْنَُبِ، ُثُه رََكَع،  ْلَفُه، فَـَقَرَأ َورََكَع، َورََكَع النهاُس َخْلَفُه، ُثُه رََفَع رَْأَسُه، ُثُه رََجَع الَقْهَقَرى، َفَسَجَد َعَلى اأَلرْ خَ 
 . (14) ابب الصالة يف املنرب والسطوح واخلشب( ، يف ) (13) « ُثُه رََفَع رَْأَسُه، ُثُه رََجَع الَقْهَقَرى َحَّته َسَجَد اِبأَلْرضِ 

قال ابن رجب: "مقصود البخاري بتخريج هذا احلديث هنا: االستدالل على جواز الصالة على ما يوضع على األرض من  
 . (15) منرب وما أشبهه كالسرير وغريه" 

؛  َشَة، َفَسَأََلَا َأُخوَها َعْن ُغْسِل النهِبِي َدَخْلُت َأََن َوَأُخو َعاِئَشَة َعَلى َعائِ حديث أيب سلمة، قال: »  ومثال اثلث: 
نـََها ِحَجابٌ  َنا َوبـَيـْ نـَ ، َفاْغَتَسَلْت، َوَأفَاَضْت َعَلى رَْأِسَها، َوبـَيـْ ، يف )ابب الغسل ابلصاع  (16) « َفَدَعْت ِبََِِنء  ََنًْوا ِمْن َصاع 

 وحنوه(. 
 دعت إبًنء قدر    قال ابن رجب: "املقصود من إيراد هذا احلديث يف هذا الباب: أن عائشة ملا سئلت عن غسل الن يبِ   

 . (17) الصاع، فاغتسلت به" 
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 (.332رقم ) (1/73) يف احليض أخرجه البخاري (18)

 .(2/186) رجب البن الباري فتح (19)

 .(1/105) املصدر السابق (20)

 (. 63رقم )   ( 493/ 1) يف صالة املسافرين وقصرها    أخرجه مسلم  (21)

 .(6/55) رجب البن الباري فتح (22)

 (.332رقم ) (1/73)يف احليض  أخرجه البخاري (23)

 
 وأما األمثلة على استدراكات ابن رجب على البخاري يف مناسبات األحاديث واألبواب، فهي كثرية؛ ومنها: 

َها النهِبُّ حديث مسرة بن جندب: »  ، َفَصلهى َعَليـْ   على  الصالةِ  ، يف )ابب (18) « ، فَـَقاَم َوَسَطَها َأنه اْمَرَأًة َماَتْت يف َبْطن 
 وسنتها(.   النفساءِ 

  ابلشجرة   بكر   أيب   بن   مبحمد   نفست   ملا   عميس   بنت   ألمساء     الن يب ِ   أمرِ :  حديث   هاهنا   البخاري   خر ج   قال ابن رجب: "ولو 
 . (19) ابحلج"   اإلهالل   يف   احليض   حكم   النفاس   حكم   أن   على   يدل   فإنه   حسًنا؛   لكان   وهتل؛   تغتسل   أن 

 ومثال آخر: 

  الصاحلة   األعمال   حبوط   فيه   يذكر   أن   يناسب   الباب   هلذا   البخاري   الفنت(، قال ابن رجب: "تبويب   من   الفرار   الدين   من   )ابب 
 . (20) الذنوب"   ببعض 

 البخاري يف التبويب: ومن أمثلة استدراكات ابن رجب على  

  بلفظها،   الذي   احلديث   خيرج   ومل   الرتمجة،   هذه   على   املكتوبة(، قال ابن رجب: "بوب   إال   صالة   فال   الصالة   أقيمت   )ابب إذا 
  الصالة   أقيمت  إذا » : قال   ،  النيب   عن   هريرة،  أيب   عن   يسار،   بن   عطاء   عن   دينار،   بن   عمرو  حديث   من   مسلم  خرجه   وقد 
 . (22) " (21) « املكتوبة   إال   صالة   فال 

 وأحياًَن يدافع اإلمام ابن رجب عن البخاري؛ كما يف: 

َها  َفَصلهى  َبْطن ،  يف  َماَتتْ  اْمَرَأةً  َأنه » جندب:  بن  حديث مسرة    على  ، يف )ابب الصالةِ (23) « َوَسَطَها  فَـَقامَ  ،  النهِبُّ  َعَليـْ
 وسنتها(.   النفساءِ 

   حديث    النفاس   أحكام   يف   عنده   يصح   مل   كأنه   احلديث،   هذا   سوى   النفساء   أحكام   يف   البخاري   خيرج   قال ابن رجب: "مل 

  البخاري   على   اإلمساعيلي   اعرتض   نفاسها، وقد   يف   ماتت   إذا  النفساء   على   الصالة   سوى   احلديث   هذا   يف   شرطه، وليس   على 
 ابلكلية،    النفاس   يف   للحديث   مدخل   فال   مبطونة،   ماتت   أهنا :  واملراد   بطن،   يف   ماتت   أهنا   إال   احلديث   يف   ليس :  وقال   ذلك،   يف 
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 (.332رقم ) (1/73)يف احليض  أخرجه البخاري (24)

 .(2/185) رجب البن الباري فتح (25)

 (.497رقم ) (1/106)يف الصالة  أخرجه البخاري (26)

 .(4/25) رجب البن الباري فتح (27)

 .(1/4) حجر البن الباري فتح (28)

 (.179رقم ) (1/46)يف الوضوء  أخرجه البخاري (29)

 .(1/283) حجر البن الباري فتح (30)

 

  فقام  نفاسها،  يف  ماتت  امرأة  على  صلى » : ولفظه  اجلنائز،  يف  البخاري  خرجه  قد  فإنه  صحيح؛  غري  قاله  الذي  وهذا 
 . (25) " (24) « وسطها 

 وأحياًَن يستنبط ابن رجب من صنع البخاري فقًها وفهًما معيًنا، كما يف: 

  ينبغي  كم   ، يف )ابب قدر (26) « ََتُوزَُها  الشهاةُ  َكاَدتِ   َما  املِْنَُبِ  ِعْندَ  املَْسِجدِ  ِجَدارُ  َكانَ » األكوع، قال:  بن  سلمة  حديث 
 والسرتة؟(   املصلي   بني   يكون   أن 

قال ابن رجب: "أما حديث سلمة بن األكوع، فتخريج البخاري له يف هذا الباب يدل على أنه فهم منه أن املنرب كان إبزاء  
يف صالته، أو متقدًما عليه، متنحًيا عن جدار قبلة املسجد، وبينهما َخَلل  ال جتوز منه الشاة. وقد قيل: إنه   موقف النيب 

 . (27)  املنرب وبني جدار املسجد الغريب خلل  يسري، ال تكاد الشاة جتوز منه" حيتمل أن املراد به: أنه كان بني 
الباب وحديثه أواًل، مث   - إن شاء هللا  - ، فقال: "أسوق وأما ابن حجر فقد بني منهجه يف ذكر مناسبة احلديث للباب 

 . (28) أذكر وجه املناسبة بينهما إن كانت خفية" 
 العام له يف ذكر مناسبة األحاديث لألبواب، وهو يتمثل فيما يلي: وهنا ابن حجر يرُسم املنهج  

: يشرح ابن حجر احلديث، وعند شرحه للكلمة أو اجلملة اليت ساق البخاري احلديث من أجلها يف الباب، يقول عقبها:  أوًَل 
 هبذا تظهر مناسبة احلديث للرتمجة، ومن األمثلة على ذلك: 

قُـْلُت: َأرَأَْيَت ِإَذا َجاَمَع فَـَلْم مُيِْن، قَاَل  خالد سأل عثمان بن عفان رضي هللا عنه: »  ما رواه عطاء بن يسار، أن زيد بن 
ْعُتُه ِمْن َرُسوِل اَّللِه   ، يف )ابب من مل يَر الوضوء   » (29)ُعْثَماُن: يـَتـََوضهأُ َكَما يـَتـََوضهأُ ِللصهاَلِة َويـَْغِسُل ذََكَرُه. قَاَل ُعْثَماُن: َسَِ

 من املخرجني: من القبل والدبر(. إال  
قال ابن حجر: "أما األمر ابلوضوء فهو ابٍق؛ ألنه مندرج حتت الغسل، واحلكمة يف األمر ابلوضوء قبل أن جيب الغسل: إما  

 . (30) لكون اجلماع مظنَة خروج املذي، أو ملالمسة املرأة، وهبذا تظهر مناسبة احلديث للرتمجة" 
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 (.5996رقم ) (8/7) يف األدب أخرجه البخاري (31)

 .(10/429) حجر البن الباري فتح (32)

 .(1/4) املصدر السابق (33)

 (.27رقم ) (1/14)يف كتاب اإلميان  أخرجه البخاري (34)

 .(1/79) حجر البن الباري فتح (35)

 (.2302رقم ) (3/98)الوكالة  يف كتاب أخرجه البخاري (36)

 

َنا النهِبُّ  » : قال   حديث أيب قتادة،   مثال آخر:  ، َوُأَماَمُة بِْنُت َأِب الَعاِص َعَلى َعاتِِقِه، َفَصلهى، فَِإَذا رََكَع َوَضَع،  َخَرَج َعَليـْ
 ، يف )ابب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته(. (31) « َوِإَذا رََفَع رَفَـَعَها 

قال ابن حجر: "قد تقدم شرح احلديث مستوىف يف أوائل الصالة يف أبواب سرتة املصلي، ووقع هنا بلفظ ركع، وهناك بلفظ  
سجد، وال منافاة بينهما، بل حيمل على أنه كان يفعل ذلك يف حال الركوع والسجود، وهبذا تظهر مناسبة احلديث للرتمجة،  

ورمحته ألمامة؛ أنه كان إذا ركع أو سجد خيشى عليها أن تسقط فيضعها ابألرض،    وهو رمحة الولد وولد الولد، ومن شفقته  
 .  (32) قام"   إذا   حيملها   أن   وكأهنا كانت لتعلقها به ال تصرب يف األرض، فتجزع من مفارقته، فيحتاج 

   املناسبة   وجه   : مل يلتزم ابن حجر منهجه الذي رمسه يف ذكر مناسبة احلديث كما يف قوله السابق: "أذكر اثنًيا 

 ظهورها، ويصرح هو نفسه هبذا الظهور، ومن األمثلة على ذلك: ، فنجده أحياًًن يذكر املناسبة مع  (33) بينهما إن كانت خفية" 

رَُجاًل ُهَو َأْعَجبُـُهْم ِإََله،   َأْعَطى رَْهطًا َوَسْعٌد َجاِلٌس، َفََتََك َرُسوُل اَّللِه  َأنه َرُسوَل اَّللِه حديث سعد بن أيب وقاص: » 
؟ فَـَواَّللِه ِإينيِ أَلرَاُه ُمْؤِمًنا، فَـَقاَل: َأْو ُمْسِلًما، َفَسَكتُّ  ، َما َلَك َعْن ُفاَلن  ْعَلُم ِمْنُه،   َقِلياًل، ُثُه َغَلَبِِن َما أَ فَـُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللِه
؟ فَـَواَّللِه ِإينيِ أَلرَاُه ُمْؤِمًنا، فَـَقاَل: َأْو ُمْسِلًما، ُثُه  َغَلَبِِن َما َأْعَلُم ِمْنُه، فَـُعْدُت   فَـُعْدُت ِلَمَقاَلِِت، فَـُقْلُت: َما َلَك َعْن ُفاَلن 

ُ يف النهارِ ، ُثُه قَاَل: اَي َسْعُد، ِإينيِ ألُ ِلَمَقاَلِِت، َوَعاَد َرُسوُل اَّللِه   ،  (34) « ْعِطي الرهُجَل، َوَغرْيُُه َأَحبُّ ِإََله ِمْنُه، َخْشَيَة َأْن َيُكبهُه اَّلله
 يف )ابب إذا مل يكن اإلسالم على احلقيقة، وكان على االستسالم أو اخلوف من القتل(. 

من أظهر اإلسالم، وإن مل يعلم ابطنه فال يكون  قال ابن حجر: "مناسبة احلديث للرتمجة ظاهرة؛ من حيث إن املسلم يطلق على  
 . ( 35) مؤمًنا؛ ألنه ممن مل تصدق عليه احلقيقة الشرعية، وأما اللغوية فحاصلة" 

، فَـَقاَل: َأُكلُّ متَْ   َأنه َرُسوَل اَّللِه  : حديث أيب هريرة، » ومثال اثن  ِر َخْيَُبَ  اْستـَْعَمَل رَُجاًل َعَلى َخْيَُبَ، َفَجاَءُهْم بَِتْمر  َجِنيب 
ِبِع اجلَْمَع اِبلدهرَاِهِم، ُثُه ابْـَتْع   َهَكَذا؟ فَـَقاَل: ِإَنه لََنْأُخُذ الصهاَع ِمْن َهَذا اِبلصهاَعنْيِ، َوالصهاَعنْيِ اِبلثهاَلثَِة، فَـَقاَل: ََل تَـْفَعْل، 

 )ابب الوكالة يف الصرف وامليزان(. ، يف  (36) « اِبلدهرَاِهِم َجِنيًبا، َوقَاَل يف امِليَزاِن ِمْثَل َذِلكَ 
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 .(4/481) حجر البن الباري فتح (37)

 (.267رقم ) (1/62) الغسل يف كتاب أخرجه البخاري (38)

 .(1/377) حجر البن الباري فتح (39)

 (.6911رقم ) (9/12) الديت يف كتاب أخرجه البخاري (40)

 .(12/254) حجر البن الباري فتح (41)

 
أمَر ما ُيكال ويوزن إىل غريه، فهو يف معىن الوكيل عنه، ويلتحق    قال ابن حجر: "مناسبة احلديث للرتمجة ظاهرة؛ لتفويضه  

 . (37) به الصرف" 
األقوال، ويذكر سبب الرتجيح، ومن  : يذكر ابن حجر أحياًًن ما قاله شراح الصحيح يف املناسبة، مث يرجح أحد هذه اثلثًا 

 األمثلة على ذلك: 
  جامع   إذا   يف )ابب   ، (38) « ، فَـَيُطوُف َعَلى ِنَسائِِه، ُثُه ُيْصِبُح ُُمْرًِما يـَْنَضُخ ِطيًبا ُكْنُت ُأطَيِيُب َرُسوَل اَّللِه  حديث عائشة: » 

 واحد(.   غسل   يف   نسائه   على   دار   ومن   عاد،   مث 

   اإلمساعيلي:  وقال  للرتمجة،  احلديث  مناسبة   تظهر  وبذلك  اجلماع،   عن  كناية   )فـََيطُوُف( قال ابن حجر: "قوله:  

حيتمل أن يراد به اجلماع، وأن يراد به جتديد العهد هبن، قلت: واالحتمال األول يرجحه احلديث الثاين؛ لقوله فيه: )أعطي  
 .( 39)قوة ثالثني(، ويطوف يف األول، مثُل يدور يف الثاين" 

 : يذكر ابن حجر أحياًًن يف املناسبة قول أحد شراح الصحيح كالـُمِقر له على قوله، ومن األمثلة على ذلك: رابًعا 

فَـَقاَل: اَي   املَِديَنَة، َأَخَذ أَبُو َطْلَحَة بَِيِدي، فَاْنَطَلَق ِب ِإََل َرُسوِل اَّللِه  َلمها َقِدَم َرُسوُل اَّللِه حديث أنس بن مالك: » 
، ِإنه أََنًسا ُغاَلٌم َكيِيٌس فَـْلَيْخُدْمَك، قَاَل: َفَخَدْمُتُه يف احَلَضِر َوالسهَفِر، فَـَواَّللِه َما   ْعُتُه: ِلَ َصنـَْعَت  َرُسوَل اَّللِه قَاَل َل ِلَشْيء  َصنـَ

ْعُه: ِلَ َِلْ َتْصَنْع َهَذا    ، يف )ابب من استعان عبًدا أو صبيًّا(. (40) « َهَكَذا؟ َهَذا َهَكَذا؟ َوََل ِلَشْيء  َِلْ َأْصنـَ

 . ( 41)قال ابن حجر: "قال الكرماين: مناسبة احلديث للرتمجة أن اخلدمة مستلزِمة لإلعانة" 
 املبحث الثاين

 املوازنة بني احلاِفَظني يف حتليل األلفاظ وبيان معانيها

 ومراد البخاري هبا: املطلب األول: املوازنة بينهما يف شرح الَتمجة  

 إن  صنيع اإلمام البخاري يف ترمجة أبواب صحيحه، يُعد  من األمور الباهرة اليت أدهشت العلماء، وأظهرت موفوَر علِم 
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 .(2/372) رجب البن الباري فتح (42)

 .(1/35) الرتمذي سنن شرح الشذي العرف (43)

 .(1/4) حجر البن الباري فتح (44)

 

 .( 42)البخاري، وعميَق فهِمه، ودقة فقهه واستنباطه؛ وهلذا قال العلماء: فقه البخاري يف ترامجه

 فقه احملدث من ترمجته، كما قيل: فقه البخاري يف ترامجه، وله حممالن:قال صاحب العرف الشذي: "ويظهر  

أحدمها: أن مسائل فقه املختارة عنده تظهر من ترامجه، واثنيهما: أن ذكاءه يظهر من ترامجه، والبخاري سابق الغايت 
 .( 43)يف وضع الرتاجم، فإنه قد حتريت العقالء فيها"

 ولقد صدق القائل:
 حل  رموز ما أعيا فحوَل العلم

 
 أبداه يف األبواب من أسرار 

وقد وصف ابن حجر تراجم البخاري أبهنا بديعة املنال، منيعة املثال، وقال: إن البخاري انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه،   
  . ( 44)واشتهر بتحقيقه هلا عن قرًنئه

 فلما كانت أبواب صحيح البخاري هبذه األمهية َأْواَلها الش راح اهتمامهم، ومن بني هؤالء الشراح اإلمامان: ابن 

 رجب وابن حجر، اللذان أبدعا يف هذا اجلانب، وأظهرا براعتهما يف استخراج أسرار اإلمام البخاري يف تبويبه.

الرتمجة ومراد البخاري هبا، جيد أن  كالًّ منهما له طريقته اخلاصة   والناظر يف منهج اإلمامني ابن رجب وابن حجر يف شرح
 يف ذلك.

فابن رجب يبدأ ذكر مراد البخاري بقوله: )مقصود البخاري هبذا الباب(، أو قوله: )املقصود هبذا الباب(، وأحياًًن يقول: 
 )مراد البخاري هبذا الباب(، واترة يقول: )مقصوده هبذا الباب(.

 ابن رجب طريقة واحدة يف موضع ذكر مقصود الباب، فتارة يذكر مقصود الباب عقب الباب مباشرة، خاصة ومل يلتزم  

 إذا كان الباب يشتمل على أحاديث معلقة أو أقوال للعلماء.

: )ابب خوف املؤمن أن حيبط عمله وهو ال يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قويل على عملي إال مثال ذلك
كلهم خياف النفاق على نفسه، ما   ون مكذاًب. وقال ابن أيب مليكة: أدركت ثالثني من أصحاب النيب خشيت أن أك

 منهم أحد يقول: إنه على إميان جربيل وميكائيل. ويذكر عن احلسن: ما خافه إال مؤمن، وال أمنه إال منافق. وما 
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 .(1/192) رجب البن الباري فتح (45)

 .(2/372) رجب البن الباري فتح (46)

 .(5/425) رجب البن الباري فتح (47)

 .(8/230) رجب البن الباري فتح (48)

 

 (.  [135﴾ ]آل عمران:  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  عاىل: ﴿حيذر من اإلصرار على النفاق والعصيان من غري توبة؛ لقول هللا ت

قال ابن رجب: "مراد البخاري هبذا الباب: الرد على املرجئة أبن املؤمن يقطع لنفسه بكمال اإلميان، وأن إميانه كإميان 
 .( 45)جربيل وميكائيل، وأنه ال خياف على نفسه النفاق العملي ما دام مؤمًنا"

اجلبة الشامية، وقال احلسن يف ثياب تنسجها اجملوس: مل ير هبا أبًسا. وقال معمر: رأيت : )ابب الصالة يف  ومثال آخر
 الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ ابلبول. وصلى علي رضي هللا عنه يف ثوب غري مقصور(.

نسجوها يف بالدهم قال ابن رجب رمحه هللا: "املقصود هبذا الباب: جواز الصالة يف الثياب اليت ينسجها الكفار، وسواء  
 .( 46)وجلبت منها، أو نسجت يف بالد املسلمني"

 واترة يذكر مقصود الباب بعد أحاديث الباب. 

 : )ابب هل خيرج من املسجد لعلٍة؟(مثال ذلك

قال ابن رجب بعد احلديث الذي أورده البخاري يف الباب: "مقصود البخاري هبذا الباب: أنه جيوز ملن كان يف املسجد 
 .( 47)األذان أو بعد اإلقامة أن خيرج منه لعذر"بعد  

 : )ابب التأذين عند اخلطبة(.ومثال آخر

  يكون  اجلمعة  يوم  األذان   أن: الباب  هبذا  البخاري يف الباب: "املقصود  قال ابن رجب بعد احلديث الذي أورده

 على اجملتمع وهو وعمر، بكر وأيب  النيب عهد يف كان  الذي األذان  هو فهذا للخطبة، املنرب على اإلمام جلوس عند 
 .( 48)مشروعيته"

 واترة يذكر مقصود الباب يف أثناء شرح أحاديث الباب، ومن األمثلة على ذلك ما يلي:
 قليلة، فتيا بوزن اآلتية واملصادر فتحَتها، الفتوى قلت: وإن الفاء، بضم هو (الفتيا ابب قوله يف ابب الفتيا: ")قوله: -

  الدابة(  )على  قوله:  راكًبا. كان   ولو  الطالب  سؤال  جييب  العامل  أن   ومراده: املفيت،  أي:  )وهو(،  قوله:  ورجعى. تقيا  مثل:
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 .(1/180) حجر البن الباري فتح (49)

 (.271رقم ) (1/62) الغسل يف كتاب أخرجه البخاري (50)

 .(308 ،1/307) رجب البن الباري فتح (51)

 .(1/110) حجر البن الباري فتح (52)

 خصها العرف أهل وبعض ابلرتمجة، املراد وهو يركب، ما العرف: ويف األرض، على مشى ما كل  اللغة: يف هبا املراد
  أوردها  اليت  األخرى الطريق  على  به  أحال  أنه  فاجلواب  الركوب؛  ذكر  احلديث  سياق  يف ليس  قيل:  فإن  ابحلمار،

 .( 49)احلج"  يف
 َوبِيصِ  ِإََل  أَْنظُرُ  َكَأينيِ »الطيب(، يف شرح حديث عائشة قالت:  أثر وبقي اغتسل مث  تطيب وقوله يف )ابب من -

 يدل  حينئذ  فاحلديث  .سبق  كما  مجاعهن،  للنساء  طوافه  معىن  أن:  : "الصواب(50) «ُُمْرِمٌ   َوُهوَ     النهِبيِ   َمْفِرقِ   يف   الطِييبِ 
 يضره، ال أنه حتته؛ ما إىل املاء وصول مينع  ال مما وحنوه، طيب أثر على جسده وبقي اجلنابة، من اغتسل من أن على
 يدل  وهذا  .واحد   مبعىن  وَبص    وبيًصا  َوَبص  يقال:  اخلطايب  قال  .وملعانه  لونه  بريق«:  الطيب  وبيص»و  .صحيح  غسله  وأن 

 مقصود وهو  البشرة،  إىل معه  املاء  وصل  إذا الغسل،  صحة مينع   ال أنه على بذلك  فيستدل  من الطيب، أجزاء بقاء  على
 .( 51)الباب"  هبذا  البخاري

: )مقصود الرتمجة، أو مقصود الباب(، وأحياًًن يقول: )مراد أما ابن حجر فإنه يقول كثريًا عند ذكره ملراد البخاري
 الرتمجة، أو املراد ابلرتمجة(، واترة يقول: )هذا الباب معقود لكذا(، وًندًرا يقول: )مقصود البخاري ابلرتمجة(.

 والغالب يف منهج ابن حجر يف بيان مراد البخاري ابلباب أن جيعل ذلك بعد الرتمجة مباشرة. 
  مثال ذلك:

 خاصة،  املرجئة  على  للرد  معقود  الباب  هذا  (يشعر  ال  وهو  عمله  حيبط  أن  من  املؤمن  خوف  ابب  قوله:)قال ابن حجر: "
  شيء  يف  البدع  أهل  من  غريهم  َيْشرَكهم  قد   لكن  عليهم،  الرد  تضمن  قد   األبواب  من مضى  ما أكثر كان   وإن 

 .( 52)هذا"  خبالف  منها،
 :املثال الثاين

قول ابن حجر: ")قوله: ابب رفع العلم( مقصود الباب: احلث على تعلم العلم؛ فإنه ال يرفع إال بقبض العلماء كما 
 سيأيت صرحًيا، وما دام من يتعلم العلم موجوًدا ال حيصل الرفع، وقد تبني يف حديث الباب أن رفعه من عالمات 
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 .(1/178) حجر البن الباري فتح (53)

 .(2/186) املصدر السابق (54)

 .(3/435) املصدر السابق (55)

 .(9/613) املصدر السابق (56)

 .(13/379) املصدر السابق (57)

 .( 53)الساعة"
البخاري حتت الباب،  الرتمجة بعد ذكر الشاهد هلا من احلديث أو األحاديث اليت يوردها وأحياًًن يذكر ابن حجر مقصود 

 ومن األمثلة على ذلك:
قوله يف )ابب إمامة العبد واملوىل(: "قوله: )حدثنا حيىي(، هو: القطان. قوله: )امسعوا وأطيعوا(، أي: فيما فيه طاعة هلل. 

صنف يف األحكام عن مسدد، عن حيىي: )وإن استعمل عليكم عبد قوله: )وإن استعمل(، أي: جعل عاماًل، وللم
 .( 54)حبشي(، وهو أصرح يف مقصود الرتمجة"

وقوله يف ابب االغتسال عند دخول مكة: "قوله: )مث يبيت بذي طوى( بضم الطاء وبفتحها. قوله: )ويغتسل(، أي: 
ويف بعض .( 55)وهو الغسل، وهو مقصود الرتمجة" به. قوله: )كان يفعل ذلك( حيتمل أن اإلشارة به إىل الفعل األخري،

 ينقل ابن حجر مقصود الرتمجة عن غريه، وأشهر من نقل عنهم: ابن املنري، وابن بطال، ومن األمثلة على ذلك:  األحيان
على  قوله يف ابب ما جاء يف التصيد: ")قوله: ابب ما جاء يف التصيد( قال ابن املنري: مقصوده هبذه الرتمجة: التنبيه -

أن االشتغال ابلصيد ملن هو عيشه به: مشروع ، وملن عرض له ذلك وعيشه بغريه: مباح ، وأما التصيد جملرد اللهو فهو 
 .( 56)حمل اخلالف"

 وقوله يف ابب السؤال أبمساء هللا واالستعاذة هبا: ")قوله: ابب السؤال أبمساء هللا واالستعاذة هبا( قال ابن بطال:  -
 .( 57)مقصوده هبذه الرتمجة تصحيح القول أبن االسم هو املسمى؛ فلذلك صحت االستعاذة ابالسم كما تصح ابلذات"

 احلديث: املطلب الثاين: املوازنة بينهما يف شرح غريب  
شراح الصحيح   فيها كلمات وألفاظ غريبة يصعب فهمها، وقد اعتىن  -كغريها من األحاديث-أحاديث صحيح البخاري  

عناية فائقة بشرح هذه األلفاظ وإيضاحها، ومن بني هؤالء الشراح احلافظان ابن رجب وابن حجر، وقد اتفقا يف بعض 
 األمور، واختص كل منهما ببعض األمور.
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 .(1/73) حجر البن الباري فتح (58)

 فمن األمور املتفق عليها بينهما: 
 : كالمها يضبط بعض الكلمات الغريبة ابحلروف، مث يشرحها ويبني معناها.أوًَل 

 : أن كالًّ منهما ينقل عن املعاجم وكتب غريب احلديث يف بيان معىن بعض الكلمات. اثنًيا
 ومن األمور املختلف فيها بينهما: 

شرحه للحديث، ويكتفي يف الغالب بشرح الكلمة يف موضع واحد، وغالًبا يكون ذلك  أن ابن رجب يبني معىن الكلمات عند  
يف أول موضع هلا، أما ابن حجر فقد مجع كل الكلمات الغريبة يف الصحيح يف مكان واحد، ورتبها على احلروف، مث شرحها  

ضها اعتماًدا على ذكرها يف املوضع  يف مقدمته للشرح، وأيًضا شرح بعض هذه األلفاظ يف موضعها من األحاديث، ويهمل بع 
األول، وقد أوضح ذلك يف مقدمته فقال: "الفصل اخلامس يف سياق ما يف الكتاب من األلفاظ الغريبة على ترتيب احلروف  
مشروًحا( وقد ذكرت كثريًا منه على ظاهر لفظه غري ُمراٍع ألصل مادته تيسريًا للكشف، ونبهت على بعض ذلك كما سرتاه،  

 . ( 58) فيه كثريًا، وإن كان مذكورًا يف األصل؛ لتتم الفائدة يف موضع واحد" وأوردت  
 ومن األمثلة على ذلك: 

َنا َأََن َمَع النهِبِي  قول ابن رجب يف )ابب َمن مَسى النفاس حيًضا( يف شرح حديث أم سلمة قال: »  ، ُمْضَطِجَعٌة  قَاَلْت: بـَيـْ
فَاْنَسَلْلُت، فََأَخْذُت ثَِياَب ِحيَضِِت، قَاَل: أَنُِفْسِت؟ قُـْلُت: نـََعْم، َفَدَعاين، فَاْضَطَجْعُت َمَعُه يف  يف َخَِيَصة ، ِإْذ ِحْضُت، 

، قال القرطيب: قيدًنه بضم النون وبفتحها، قال اهلروي وغريه: نَفست املرأة ونُفست إذا  «أنفست »: «: "قوله اخلَِميَلةِ 
 ، قال: وإذا حاضت قيل: نفست بفتح النون ال  - النون وضمها  يعين: ابلوجهني: فتح    - ولدت  

 غري. 
فعلى هذا يكون ضم النون هنا خطأ؛ فإن املراد به احليض قطًعا، لكن حكى أبو حامت عن األصمعي الوجهني يف احليض  

 والوالدة، وذكر ذلك غرُي واحد. 
 نـَْفًسا. انتهى.   فعلى هذا تصح الروايتان، وأصل ذلك كله من خروج الدم؛ وهو املسمى: 

، والذي ظنه من ذلك وهم. قال: وأصل هذه  «من مسى النفاس حيًضا »وقال اخلطايب: ترجم أبو عبد هللا هذا الباب بقوله:  
بفتح النون وكسر   - الكلمة من النفس، وهو الدم، إال أهنم فرقوا بني بناء الفعل من احليض والنفاس، فقالوا: نفست املرأة 

 إذا ولدت. انتهى.   - بضم النون وكسر الفاء، على وزن الفعل اجملهول، فهي نفساء    - ونفست  إذا حاضت،    - الفاء  
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 .(26-2/42) رجب البن الباري فتح (59)

 .(1/400) حجر البن الباري فتح (60)

 .(1/403) حجر البن الباري فتح (61)

 (.5548رقم ) (7/99) األضاحي يف كتاب أخرجه البخاري (62)

 .(10/5) حجر البن الباري فتح (63)

 ومراده: أن الرواية يف هذا احلديث هي بفتح النون ليس إال، وأن ذلك ال يراد به احليض. 
  حيكم  ال  جهني، وعلى ما ذكره القرطيب، أن الرواية يف احلديث جاءت بوجهني، وأن األصمعي حكى يف احليض والوالدة و 

 . ابلوهم   البخاري   على 
: التحيض، كالقعدة واجللسة، أي: احلالة اليت تلزمها احلائض من اجتناب األمور  - بكسر احلاء  - مث قال اخلطايب: احليضة 

 . ( 59) وتوقيها، يشري إىل قول أم سلمة: »فأخذت ثياب حيضيت«، أهنا بكسر احلاء" 
هلا: )أنفست( وهو بضم النون وفتحها وكسر الفاء فيهما، وقيل: ابلضم يف    وقال ابن حجر يف شرح احلديث نفسه: "قوله  

 . ( 60) الوالدة، وابلفتح يف احليض، وأصله خروج الدم؛ ألنه يسمى نفًسا، وسيأيت مزيد بسط لذلك بعد اببني" 
، إال أهنم فرقوا بني  وقال يف )ابب مباشرة احلائض(: "قوله: )أنفست(، قال اخلطايب: أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدم 

بناء الفعل من احليض والنفاس، فقالوا يف احليض: نفست بفتح النون، ويف الوالدة بضمها. انتهى، وهذا قول كثري من أهل  
اللغة، لكن حكى أبو حامت عن األصمعي، قال: يقال: نفست املرأة يف احليض والوالدة بضم النون فيهما، وقد ثبت يف روايتنا  

 . ( 61) النون وضمها"   ابلوجهني فتح 
َها، َوَحاَضْت ِبَسِرَف، قَـْبَل َأْن   َأنه النهِبه وقال يف )ابب األضحية للمسافر والنساء( يف شرح حديث عائشة: »  َدَخَل َعَليـْ

َبُه اَّللهُ عَ  َلى بـََناِت آَدَم، َفاْقِضي َما  َتْدُخَل َمكهَة، َوِهَي تَـْبِكي، فَـَقاَل: َما َلِك أَنَِفْسِت؟ َقاَلْت: نـََعْم، قَاَل: ِإنه َهَذا َأْمٌر َكتـَ
َعْن    بـَْيِت، فَـَلمها ُكنها ِبًًِن، أُتِيُت ِبَلْحِم بـََقر ، فَـُقْلُت: َما َهَذا؟ قَاُلوا: َضحهى َرُسوُل اَّللِه  يـَْقِضي احلَاجُّ، َغرْيَ َأْن ََل َتُطويف اِبلْ 

: "قوله: )أنفست( قيده األصيلي وغريه بضم النون، أي: حضت، وجيوز الفتح، وقيل: هو يف احليض  ( 62) « َأْزَواِجِه اِبْلبـََقرِ 
 . ( 63) ابلفتح والضم"   ابلفتح فقط، ويف النفاس 

فابن رجب شرح كلمة )أنفست( يف مواضع واحد، وهو أول موضع تذكر فيه الكلمة، أما ابن حجر فشرحها يف ثالثة مواضع،  
 كما سبق. 
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 .(29ص ) احلديث علوم (64)

 .(35ص ) احلثيث الباعث (65)

 .(218ص ) الويل حديث على الويل قطر (66)

 (.67شرح النووي على البخاري ص ) (67)

 املبحث الثالث
 املوازنة بني احلاِفَظني يف خدمة الصحيح، وصيانته، والدفاع عنه

 موقفهما من األحاديث املنتَقدة يف الصحيح: املطلب األول: املوازنة بينهما يف  

 فيكون عرضة   كل  كتاب سوى كتاب هللا سبحانه ال خيلو من خطأ؛ مهما بلغت درجته من الصحة والدقة واإلتقان،

،  [82]النساء: ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿والتصحيح، والعصمة لكتاب هللا، قال تعاىل:  والتخطئة واالنتقاد، للنقد
 .[42]ُفصِيَلت: ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿وقال: 

واجلامع الصحيح للبخاري مع جاللته ومسو منزلته بني كتب الس ن ة، ُوجِ هت له سهام النقد يف جزء قليل من أحاديثه، 
عباراهتم يف الدفاع عن صحيح ولكن أجاب عن هذه االنتقادات بعُض العلماء الذين هلم ابع يف هذا الشأن، وقد توالت  

 البخاري.

قال ابن الصالح: "ما انفرد به البخاري أو مسلم، مندرج يف قبيل ما يُقطع بصحته؛ لتلقِ ي األمِة كل  واحد من كتابيهما 
 .( 64) ابلقبول"

 .( 65) قال ابن كثري: "وأًن مع ابن الصالح فيما عو ل عليه وأرشد إليه"

ذا الشأن أن أحاديث الصحيحني أو أحدمها، كلها من املعلوم صدقه املتلق ى ابلقبول اجملمع  وقال الشوكاين: "أمجع أهل ه 
 . ( 66) على ثبوته، وعند هذه اإلمجاعات تندفع كل شبهة، ويزول كل تشكيك" 

م أحاديَث  ومن أشهر الذين انتقدوا صحيَح البخاري اإلماُم الدارقطين، قال النووي: "قد استدرك الدارقطين على البخاري ومسل 
ا، خمالفٍة ملا عليه اجلمهور من أهل   وطعن يف بعضها، وذلك الطعن الذي ذكره فاسد مبين على قواعَد لبعض احملدثني ضعيفٍة جدًّ

 . ( 67) الفقه واألصول وغريهم، ولقواعد األدلة، فال تغرت بذلك" 

 يف شرحيهما جيد أن  صحيح البخاري، فالناظر وابلنسبة ملوقف احلافظني ابن رجب وابن حجر من األحاديث املنتقدة يف  

 

 ابن رجب مل يهتم بنقل هذه االنتقادات والرد عليها. 
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 .(1/346) حجر البن الباري فتح (68)

 .(1/346) املصدر السابق (69)

 .(1/347) املصدر السابق (70)

 يف النقاط التالية:  فإنه اهتم ابألحاديث املنتقدة اهتماًما ابلًغا، وقد توسع يف ذلك، ويتمثل منهجه احلافظ ابن حجر  وأما  

خصص فصاًل يف مقدمته للرد على االنتقادات اليت وجهت لبعض األحاديث يف صحيح البخاري، فقال:  -
 "الفصل الثامن يف سياق األحاديث اليت انتقدها عليه حافظ عصره أبو احلسن الدارقطين وغريه من النقاد، وإيرادها 

 . (68)حديثًا حديثًا"

عنه على سبيل اإلمجال أن نقول: ال ريب يف تقدمي البخاري  أجاب عن االنتقادات إمجااًل، فقال: "واجلواب -
مث مسلم على أهل عصرمها ومن بعده من أئمة هذا الفن يف معرفة الصحيح واملعلل، فإهنم ال خيتلفون يف أن علي بن 

ال عند املديين كان أعلم أقرانه بعلل احلديث، وعنه أخذ البخاري ذلك حىت كان يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إ
علي بن املديين، ومع ذلك فكان علي بن املديين إذا بلغه ذلك عن البخاري، يقول: دعوا قوله؛ فإنه ما رأى مثل نفسه، 
وكان حممد بن حيىي الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك الشيخان مجيًعا. وروى الفربري 

حديثًا إال بعد أن استخرت هللا تعاىل وتيقنت صحته. وقال مكي بن عن البخاري، قال: ما أدخلت يف الصحيح 
هللا: مسعت مسلم بن احلجاج يقول: عرضت كتايب هذا على أيب زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، فإذا  عبد 

ا، فبتقدير توجيه كالم من ُعرف وتقرر أهنما ال خيرجان من احلديث إال ما ال علة له، أو له علة إال أهنا غري مؤثرة عندمه
انتقد عليهما، يكون قوله معاِرًضا لتصحيحهما، وال ريب يف تقدميهما يف ذلك على غريمها؛ فيندفع االعرتاض من حيث 

 .(69)اجلملة"

أجاب ابلتفصيل عن كل االنتقادات، فقال: "وأما من حيث التفصيل فاألحاديث اليت انتقدت عليهما تنقسم  -
 .(70)أقساًما..."

 ذكر هذه األقسام، وهي ستة، وأجاب عنها مجيًعا، مث قال: "هذا مجيع ما تعقبه احلفاظ النقاد العارفون بعلل  مث 
األسانيد، املطلعون على خفاي الطرق، وليست كلها من أفراد البخاري، بل شاركه مسلم يف كثري منها كما تراه واضًحا  

 اثنان وثالثون حديثًا، فأفراده منها مثانية وسبعون فقط، وليست كلها  ومرقوًما عليه رقم مسلم وهو صورة )م(، وعدة ذلك  

 

قادحة، بل أكثرها اجلواب عنه ظاهر، والقدح فيه مندفع، وبعضها اجلواب عنه حمتمل، واليسري منه يف اجلواب عنه تعسف،  
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 .(1/383) حجر البن الباري فتح (71)

ما حررته من ذلك، عظم   كما شرحته جمماًل يف أول الفصل، وأوضحته مبيًنا أثر كل حديث منها، فإذا أتمل املنصف
مقدار هذا املصنف يف نفسه، وجل تصنيفه يف عينه، وعذر األئمة من أهل العلم يف تلقيه ابلقبول والتسليم، وتقدميهم له  
على كل مصنف يف احلديث والقدمي، وليسا سواء َمن يدفع ابلصدر فال أيمن دعوى العصبية، وَمن يدفع بيد اإلنصاف  

 الضوابط املرعية، فلله احلمد الذي هداًن هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هداًن هللا، وهللا  على القواعد املرضية و 

 .  ( 71)املستعان وعليه التكالن"

 املطلب الثاين: املوازنة بينهما يف موقفهما من األحاديث املعلقة يف الصحيح: 

 . حكمه، وأنواعه يف صحيح البخاري قبل عقد املوازنة حيسن بنا أن نعرِ ف ابحلديث املعلق، ونبني  

 فاحلديث املعلق هو الذي سقط من أول إسناده راٍو أو أكثر.

واألصل يف احلديث املعلق أنه مردود؛ ألنه فقد شرطًا من شروط قبول احلديث، وهو اتصال السند، ولكن احلديث املعلق 
 يف الصحيحني له حكم خاص، وهو قسمان: 

 : ما ذُكر بصيغة اجلزم: كـقال، وذََكر، وَحكى، فهو صحيح. القسم األول

 : ما ذكر بصيغة التمريض: كقيل، وذُِكر، وُحِكَي؛ وهذا قد يكون صحيًحا، أو حسًنا أو ضعيًفا.  القسم الثاين 

 من األحاديث املعلقة يف الصحيح، فلكل منهما منهجه اخلاص به.   وابلنسبة ملوقف احلافظني 

جه ذكر احلديث املعلق، مث ذكر من وصلوه، أو اإلشارة إىل موضع وصله إن كان موصواًل يف الصحيح  فأما ابن رجب فمنه 
 نفسه. 

فإنه قد عقد فصاًل يف مقدمة شرحه على الصحيح بني  فيه منهجه يف التعامل مع األحاديث املعلقة، فقال:    وأما ابن حجر 
لقة مرفوعة وموقوفة، وشرح أحكام ذلك. واملراد ابلتعليق: ما ُحذف  "الفصل الرابع يف بيان السبب يف إيراده لألحاديث املع 

 من مبتدأ إسناده واحد  فأكثر ولو إىل آخر اإلسناد، واترة جيزم به كـ )قال(، واترة ال جيزم به كـ )يُذكر(.  

يهما: ما ال يوجد فيه  فأما املعلق من املرفوعات فعلى قسمني: أحدمها: ما يوجد يف موضع آخر من كتابه هذا موصواًل. واثن 
 إال معلًقا.  

 

فاألول قد بينا السبب فيه يف الفصل الذي قبل هذا، وأنه يورده معلًقا حيث يضيق خمرج احلديث، إذ من قاعدته أنه ال يكرر  
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 .(1/17) حجر البن الباري فتح (72)

 (.339رقم ) (1/75) البخاري صحيح (73)

 .(2/243) رجب البن الباري فتح (74)

 .(1/445) حجر البن الباري فتح (75)

ة  إال لفائدة، فمىت ضاق املخرج، واشتمل املنت على أحكام، فاحتاج إىل تكريره، فإنه يتصرف يف اإلسناد ابالختصار؛ خشي 
 التطويل.  

والثاين؛ وهو ما ال يوجد فيه إال معلًقا، فإنه على صورتني: إما أن يورده بصيغة اجلزم، وإما أن يورده بصيغة التمريض، فالصيغة  
 األوىل يستفاد منها الصحة إىل َمن علق عنه، لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك احلديث، فمنه ما يلتحق  

 يلتحق. بشرطه ومنه ما ال  

أما ما يلتحق فالسبب يف كونه مل يوصل إسناده: إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغىن عن إيراد هذا مستوىَف السياِق، ومل  
يهمله بل أورده بصيغة التعليق طلًبا لالختصار، وإما لكونه مل حيصل عنده مسموًعا، أو مسعه وشك يف مساعه له من شيخه،  

 . ( 72) فما رأى أنه يسوقه مساق األصل، وغالب هذا فيما أورده عن مشاخيه" أو مسعه من شيخه مذاكرة  

 ومن األمثلة على منهجهما يف ذلك: 

قال البخاري يف كتاب التيمم، ابب التيمم للوجه والكفني: حدثنا حجاج، قال: أخربًن شعبة، أخربين احلكم، عن   •
بيديه األرض، مث أدًنمها من فيه، مث    - شعبة    - ذا، وضرب  ذر، عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى، عن أبيه، قال عمار: »هب 

مسح هبما وجهه وكفيه«، وقال النضر: أخربًن شعبة، عن احلكم، قال: مسعت َذرًّا، يقول: عن ابن عبد الرمحن بن أبزى، قال  
 . (73)احلكم: وقد مسعته من ابن عبد الرمحن، عن أبيه، قال: قال عمار 

 .  (74)البخاري رواية النضر تعليًقا، وأسندها مسلم عن إسحاق بن منصور، عنه" قال ابن رجب: "قد ذكر  

وقال ابن حجر يف املوضع نفسه: "هذا التعليق موصول عند مسلم، عن إسحاق بن منصور، عن النضر، وأخرجه أبو نعيم  
 . (75)يف املستخرج من طريق إسحاق بن راهويه عنه" 

ا خاف اجلنب على نفسه املرض أو املوت: حدثنا حممد ابن سالم، قال:  وقال البخاري يف كتاب التيمم، ابب إذ  •
 أخربًن أبو معاوية، عن األعمش، عن شقيق، قال: كنت جالًسا مع عبد هللا وأيب موسى األشعري، فقال له أبو موسى: لو  
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 (.347رقم ) (1/77) البخاري صحيح (76)

 (.347رقم ) (1/77) البخاري صحيح (77)

 .(2/289) رجب البن الباري فتح (78)

 .(1/457) حجر البن الباري فتح (79)

 (.674رقم ) (1/135) البخاري صحيح (80)

 .(6/97) رجب البن الباري فتح (81)

 .(2/161) حجر البن الباري فتح (82)

 . (76)أن رجاًل أجنب فلم جيد املاء شهرًا، أما كان يتيمم ويصلي... احلديث 

: وزاد يعلى، عن األعمش، عن شقيق: كنت مع عبد هللا وأيب موسى، فقال أبو موسى: أمل تسمع قول عمار  مث قال البخاري 
َا َكاَن َيْكِفيَك  فأخربًنه، فقال: »   بعثين أًن وأنت، فأجنبت فتمعكت ابلصعيد، فأتينا رسول هللا    لعمر: إن رسول هللا   ِإَّنه

 . (77)« ِحَدةً َهَكَذا. َوَمَسَح َوْجَهُه وََكفهْيِه َوا 

وهو: ابن   - قال ابن رجب: "وأما رواية يعلى عن األعمش اليت علقها البخاري، فخرجها اإلمام أمحد يف املسند عن يعلى 
 . (78)كذلك"   - عبيد الطنافسي  

 . (79)وقال ابن حجر: "رواية يعلى بن عبيد هلذا احلديث وصلها أمحد يف مسنده عنه" 

وقال البخاري يف كتاب األذان، ابب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصالة: وقال زهري، ووهب بن عثمان، عن موسى   •
ِإَذا َكاَن َأَحدُُكْم َعَلى الطهَعاِم، َفاَل يـَْعَجْل َحَّته يـَْقِضَي َحاَجَتُه ِمْنُه،  : » بن عقبة، عن ًنفع، عن ابن عمر، قال: قال النيب  

 . (80)« صهاَلةُ َوِإْن أُِقيَمِت ال 

قال ابن رجب: "حديث موسى بن عقبة الذي علقه البخاري، قد خرجه مسلم من رواية أيب ضمرة، عن موسى، ومل يذكر  
لفظه، لكنه قال: بنحو رواية عبيد هللا بن عمر. وخرجه البيهقي من طريق سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة، عن موسى  

 . (81)بن عقبة..." 

"قوله: )وقال: زهري( هو ابن معاوية اجلعفي، وطريقه هذه موصولة عند أيب عوانة يف مستخرجه، وأما رواية  وقال ابن حجر: 
وهب بن عثمان فقد ذكر املصنف أن إبراهيم بن املنذر رواها عنه، وإبراهيم من شيوخ البخاري، وقد وافق زهريًا ووهًبا: أبو  

 . (82)وردي عند السراج، كلهم عن موسى بن عقبة" ضمرة عند مسلم، وأبو بدر عند أيب عوانة، والدرا 
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 (.1/288ينظر: مقدمة حتقيق شرح علل الرتمذي، للدكتور مهام عبد الرحيم ) (83)

 (.405رقم ) (1/90) أخرجه البخاري (84)

 .(3/105) رجب البن الباري فتح (85)

 .(509 ،1/508) حجر البن الباري فتح (86)

 

 املبحث الرابع
 املوازنة بني احلافظني يف الصناعة احلديثة

 املطلب األول: املوازنة بينهما يف ختريج األحاديث ومجع الرواايت: 

مادة فرعية أييت هبا احلافظ ابن رجب له عناية فائقة بتخريج احلديث، خالفًا البن حجر، فـ: "التخريج عند ابن حجر 
 .( 83) عرًضا، وعند ابن رجب مادة أساسية، يطيل فيها غالًبا"

 وطريقة ابن رجب يف التخريج: مجع طرق احلديث يف أول موضع يرد فيه أو يف املوضع الذي يراه مناسًبا، مع ذكر 

روايت البخاري املختلفة واإلشارة إىل مواضعها من الصحيح، وأحياًًن خيرج احلديث من الكتب الستة، واترة يهمل 
 ر استدالل الفقهاء برواية فالن وفالن، وهكذا.ختريج احلديث، واترة خيلط التخريج بفقه احلديث، فيذك

 وعند إشارته إىل مواضع احلديث يف الصحيح يذكر اسم الكتاب وطريق احلديث.

ففي كتاب الصالة، ابب حك البزاق ابليد من املسجد، قال البخاري: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا إمساعيل بن جعفر، 
امة يف القبلة، فشق ذلك عليه حىت رُئي يف وجهه، فقام فحك ه بيده، رأى خن  عن محيد، عن أنس بن مالك، أن النيب  

فقال: »إن أحدكم إذا قام يف صالته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبني القبلة، فال يبزُقن  أحدُكم ِقَبل قبلته، ولكْن عن 
 .(84) « ال: »أو يفعل هكذا«يساره أو حتت قدميه«، مث أخذ طَرف ردائه، فبصق فيه، مث رد بعضه على بعض، فق

 .( 85) قال ابن رجب: "وخرجه البخاري يف موضع آخر من »كتابه« من طريق زهري، عن محيد، ومل خيرجه مسلم"

وقال ابن حجر: "قوله: )أو حتت قدمه(، أي: اليسرى؛ كما يف حديث أيب هريرة يف الباب الذي بعده، وزاد أيًضا من 
 . ( 86) )فيدفنها("طريق مهام عن أيب هريرة:  

وابلنسبة للتخريج املطول البن رجب موازنة بتخريج ابن حجر، فأكتفي ابإلشارة إىل موضع واحد من شرحيهما؛ ألنه 
 يطول هذا البحُث بنقل ختريج حديث واحد مطواًل فضاًل عن عدد من األحاديث.
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 (.543رقم ) (1/114)العصر  إىل الظهر أتخري أخرجه البخاري يف مواقيت الصالة، ابب (87)

 .(259 - 4/259) رجب البن الباري فتح (88)

 .(24- 2/23) حجر البن الباري فتح (89)

 .(،6/407406) الباري فتح (90)

 .(1/169) الرجال ضعفاء يف الكامل (91)

 

ثنا أبو النعمان، قال: حدثنا محاد هو ابن يف كتاب مواقيت الصالة، ابب أتخري الظهر إىل العصر، قال البخاري: حد 
ًعا َوََثَانًِيا: الظُّْهَر َوالَعْصَر   َأنه النهِبه  زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: » َصلهى اِبْلَمِديَنِة َسبـْ

 .( 87) «َواملَْغِرَب َوالِعَشاءَ 

 .( 89) ، وابن حجر ذكره يف صفحة وثالثة أسطر( 88) فهذا احلديث ذكر ابن رجب خترجيه يف مخس صفحات

 املطلب الثاين: املوازنة بينهما يف نقد متون األحاديث:  

الواردة يف شرحيهما، ال متون  املطلب املوازنة بني احلافظني: ابن رجب، وابن حجر؛ يف نقد متون األحاديث املقصود هبذا  
 أحاديث الصحيح؛ ألنه لو كان ذلك منهما فهو قليل.

فاحلافظان يذكران بعض األحاديث الغريبة واملنكرة يف شرحيهما لبيان حكمها، وبيان عدم معارضتها لألحاديث 
 ك يف أثناء ترجيح الروايت، ومناقشة األقوال الفقهية. الصحيحة، وذل

وقد صرح بذلك اإلمام ابن رجب عند حديثه عن إحدى املسائل، وهي: )اجلهر ابلبسملة(، فقال: "وإمنا مجعت هذه 
فإن أئمة  الطرق الكثرية الغريبة واملنكرة ملا اعتىن هبذه املسألة من اعتىن هِبَا، ودخل يف ذلك نوع من اهلوى والتعصب،

، مل يكن هلم قصد يف غري ذلك رضي اإلسالم اجملتمع عليهم إمنا قصدوا اتباع ما ظهر هلم من احلق وسنة رسول هللا 
هللا عنهم، مث حدث بعدهم من كان قصده أن تكون كلمة فالن وفالن هي العليا، ومل يكن ذلك قصد أولئك املتقدمني... 

ملخرجة يف الصحيح بعلل ال تساوي شيًئا، إمنا هي تعنت حمض، مث حيتج مبثل والعجب ممن يعلل األحاديث الصحيحة ا
 .(90)هذه الغرائب الشاذة املنكرة، ويزعم أهنا صحيحة ال علة هلا"

وابن رجب يف نقده للمتون يستخدم طريقة عرض منت احلديث على الوقائع التارخيية، والسرية النبوية، وهذه طريقة من 
 السلف يف نقدهم ملتون األحاديث، وأسانيدها.  الطرق اليت استخدمها

 .(91)قال سفيان الثوري: "ملا استعمل الرواة الكذب؛ استعملنا هلم التاريخ"
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 (.312رقم ) (1/83) النفساء وقت يف جاء ما يف الطهارة، ابب داود أيب سنن (92)

 .(191 ،2/190) الباري فتح (93)

 (.1022رقم ) (1/489) الدارقطين سنن (94)

 .(331 ،2/330) الباري فتح (95)

 

ومنهج ابن رجب يف ذلك: ذكر احلديث املنتقد، مث بيان اللفظ أو العبارة املنتقدة، مث ذكر احلقيقة التارخيية اليت تبني 
 ة.نكارة ذلك اللفظ أو تلك العبار 

واستخدام ابن رجب هلذه الطريقة يدل على معرفته ابلتاريخ والسري، وَسعة اطالعه، وموفور علمه، وعميق فهمه، واتقاد 
 ذهنه، ومن األمثلة على ذلك:

قوله يف ابب صالة النفساء: "ويف الباب أحاديث مرفوعة فيها ضعف، ومن أجودها: ما خرجه اإلمام أمحد وأبو داود 
أربعني   وابن ماجه والرتمذي من حديث مسة األزدية، عن أم سلمة، قالت: كانت النفساء جتلس على عهد رسول هللا  

 تقعد يف النفاس أربعني ليلة، ال أيمرها   ن نساء النيب يوًما. وخرجه أبو داود بلفظ آخر، وهو: كانت املرأة م

مل يلد منهن أحد بعد فرض  ويف متنه نكارة؛ فإن نساء الن يبِ  . وصححه احلاكم، (92) بقضاء صالة النفاس النيب 
 .(93)"الص الة؛ فإن خدجية عليها السالم ماتت قبل أن تفرض الصالة

 : ومثال آخر

مبكة حني زالت الشمس،   أن جربيل أتى رسول هللا  » ما رواه الدارقطين من طريق جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس:  
. قال: ، وقام الناس خلف رسول هللا فأمره أن يؤذن للناس ابلصالة حني فرضت عليهم، فقام جربيل أمام النيب 

 .(94) « جبربيل عليه السالم ، وأيمت رسول هللا رسول هللا  فصلى أربع ركعات ال جيهر فيها بقراءة، أيمت الناس ب

فيه نكارة يف متنه يف ذكر التأذين للصالة؛ واألذان مل يكن مبكة، إمنا شرع مث قال ابن رجب معلًقا على هذا احلديث: "
 .(95)"ابملدينة

األحاديث األخرى الصحيحة، وأما احلافظ ابن حجر يف نقده للمتون؛ فإنه يستخدم طريقة عرض منت احلديث على 
 فإذا عارضها املنت حكم عليه ابلنكارة، وهي أيًضا طريقة متبعة استخدمها علماء احلديث يف نقدهم ملتون األحاديث.

ومنهج ابن حجر يف ذلك: ذكر املنت املنتَقد، مث تعيني اللفظ أو العبارة املنكرة فيه، مث ذكر احلديث أو األحاديث 
 ذلك املنت، ويف كثري من األحيان ينقل قول غريه يف هذا، ومن األمثلة على ذلك:  الصحيحة اليت تعارض
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 .(6/202) الباري فتح (96)

 .(11/533) الباري فتح (97)

 (.1327رقم ) (2/284) خزمية ابن (، صحيح232رقم ) (1/60) املسجد يدخل اجلنب يف داود، كتاب الطهارة، ابب أيب سنن (98)

 .(3/255) الباري فتح (99)

 

ما جاء يف كتاب فرض اخلمس: "وأما ما أخرجه أمحد وأبو داود من طريق أيب الطفيل، قال: أرسلت فاطمة إىل أيب 
 ؟ قال: مسعت رسول هللا أم أهله؟ قال: ال، بل أهله. قالت: فأين سهم رسول هللا  بكر: أنت ورثت رسول هللا 

«، فرأيت أن أرده على املسلمني، قالت: ِإنه اَّللهَ ِإَذا َأْطَعَم نَِبيًّا طُْعَمًة، ُثُه قـََبَضُه، َجَعَلُه ِللهِذي يـَُقوُم ِمْن بـَْعِدهِ يقول: »
مع ذلك ففيه لفظة مث فأنت وما مسعته. فال يعارض ما يف الصحيح من صريح اهِلجران، وال يدل على الرضا بذلك، 

 .(96)"منكرة، وهي قول أيب بكر: )بل أهله(، فإنه معارض للحديث الصحيح: أن النيب ال يورث

 ومثال آخر:

لألعرايب: )أفلح وأبيه إن صدق(؛ فقد تقدم يف أوائل هذا الشرح يف ابب   قوله: "وأما ما وقع مما خيالف ذلك، كقوله  
واُب عن ذلك، وأن فيهم من طعن يف صحة هذه اللفظة، قال ابن عبد الرب: هذه الزكاة من اإلسالم يف كتاب اإلميان اجل

وهذا أوىل من اللفظة غري حمفوظة، وقد جاءت عن راويها، وهو إمساعيل بن جعفر بلفظ: )أفلح وهللا إن صدق(، قال:  
 .(97)"ع يف رواية مالك أصاًل رواية من روى عنه بلفظ: )أفلح وأبيه(؛ ألهنا لفظة منكرة تردها اآلاثر الصحاح، ومل تق

 املطلب الثالث: املوازنة بينهما يف دراسة األسانيد واحلكم عليها: 

 يتلخص منهج ابن رجب يف دراسة األسانيد واحلكم عليها يف النقاط التالية:

اإلسناد دون ذكر إذا ذكر ابن رجب يف شرحه حديثًا بال إسناد، وكان فيه علة، فالغالب أنه جيمل احلكم على  •
 رجاله، فيقول بعد ذكر احلديث: يف إسناده مقال، أو إسناده ال يصح، أو إسناده ضعيف، وهكذا.

 ومن األمثلة على ذلك:

َل ُأِحلُّ اْلَمْسِجَد ، قال: »قوله يف ابب نوم املرأة يف املسجد: "وخرج أبو داود وابن خزمية من حديث عائشة، عن النيب  
 .(99)"ويف إسناده مقال.  (98) «ُنب  حِلَاِئض  َوَل جُ 

 يوم   بعث النب  وقوله يف ابب كيف فرضت الصالة يف اإلسراء: "وقد خرج الرتمذي من حديث أنس، قال: »

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 68 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 .(2/305) الباري فتح (100)

 (.4/337) الباري فتح (101)

 .(9/202) الباري فتح (102)

 

 .  (100)"وإسناده ضعيف«.  اَلثنني، َوَصلهى َوَعِليٌّ يوم الثالاثء

وقوله يف ابب فضل صالة العصر: "وقد ذكر ابن جرير الطربي: أن فضل ما بني السبابة والوسطى حنو نصف سبع، 
وكذلك قدر ما بني صالة العصر يف أوسط هنارها ابإلضافة إىل ابقي النهار نصف سبع اليوم تقريًبا، فإن كانت الدنيا 

أن الدنيا سبعة آالف  -مرفوًعا  -ك حديث ابن زميل سبعة آالف سنة، فنصف يوم: مخسمائة سنة. وقد روي يف ذل
 .(101)"وإسناده ال يصحيف آخرها ألًفا.    سنة، وأنه  

 ويف حاالت ًندرة يسوق ابن رجب احلديث املعلول بال إسناد، ويتحدث عن رجاله الذين هم سبب اإلعالل. •

 ومثال ذلك:

ٿ ﴿و  «سبح»  قرأ فيهما  قوله يف ابب اجلهر ابلقراءة يف االستسقاء: "وخرج الطرباين من حديث أنس مرفوًعا، أن النيب  

 .(102)احلديث"  مرتوك  عمرو،  بن  جماشع  فيه يصح؛  ال  وإسناده  .﴾ٿ ٹ ٹ

املنتَقدين، ومن األمثلة وإذا ذكر ابن رجب حديثًا معلواًل، وساقه إبسناده، فإنه حيكم عليه، ويبني حال رجاله  •
 على ذلك:

، قوله يف ابب ما يصلى بعد العصر من الفوائت وحنوها: "وقد رويت الصالة بعد العصر عن أيب موسى، عن النيب 
من رواية أيب دارس النصري: حدثنا أبو بكر بن أيب موسى، عن أبيه، أنه كان يصلي بعد العصر ركعتني، وحيدث أن 

صلى ركعتني بعد العصر يف منزل عائشة. خرجه بقي بن خملد. وخرجه اإلمام أمحد خمتصرًا، ولفظه: عن  رسول هللا 
 وهذا أيًضا حيتمل أنه رآه يصلي بعد دخول وقت العصر.يصلي ركعتني بعد العصر.    أيب موسى، أنه رأى النيب  

وأبو دارس، امسه: إمساعيل بن دارس، قال ابن املديين: هو جمهول ال أعرفه. وقال ابن معني: ضعيف احلديث. وقال مرة: 
بينهما ابن أيب   ما به أبس؛ إمنا روى حديثًا واحًدا. وقال أبو حامت: ليس ابملعروف. ويقال فيه أيًضا: أبو دراس، وقد فرق

 حامت، وهو واحد.

 وله طريق آخر من رواية حيىي بن عاصم صاحب أيب عاصم: حدثنا حممد بن محران بن عبد هللا: حدثين شعيب بن 
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 .(5/93) الباري فتح (103)

 .(1/351) الباري فتح (104)

 (.24546رقم ) (41/98) أمحد مسند (105)

 .(4/124) الباري فتح (106)

 .(1/251) الباري فتح (107)

كان يصلي بعد العصر ركعتني، وكان أبو موسى يصليهما.   سامل، عن جعفر بن أيب موسى، عن أبيه، أن رسول هللا 
 (. وهذا اإلسناد جمهول ال يعرف.خرجه الطرباين يف )األوسط

مثاين عشرة غزوة، فما رأيته   وروى حممد بن عبيد هللا الكويف، عن أيب إسحاق، عن الرباء، قال: غزوت مع رسول هللا 
 .(103)اترًكا ركعتني قبل الظهر، وركعتني بعد العصر. غريب منكر، والكويف، لعله: العرزمي، وهو مرتوك، وإال فهو جمهول"

كر حديثًا فيه انقطاع فإنه يبني حمل االنقطاع أحياًًن ويهمله أخرى، سواء ساق سند احلديث أم مل يسقه، وإذا ذ  •
 وقد ينقل أحياًًن من قال ابنقطاع اإلسناد، ومن األمثلة على ذلك:

خلرساين قوله يف ابب كينونة اجلنب يف البيت إذا توضأ: "وخرج اإلمام أمحد، وأبو داود، والرتمذي من حديث عطاء ا
رخص للجنب، إذا أراد أن أيكل أو يشرب أو ينام؛ أن يتوضأ  عن حيىي بن يعمر، عن عمار بن يسر، أن النيب 

: قاله ابن معني، -وضوءه للصالة. وحسنه الرتمذي. وإسناده منقطع؛ فإن حيىي بن يعمر مل يسمع من عمار بن يسر 
 .(104)وأبو داود، والدارقطين، وغريهم"

ب من قال: ال يقطع الصالة شيء: "وخرج اإلمام أمحد ثنا أبو املغرية: ثنا صفوان: ثنا راشد بن سعد، عن وقوله يف اب
«. قالت ََل يـَْقَطُع َصاَلَة اْلُمْسِلِم َشْيٌء؛ ِإَله احلَِْماُر، َواْلَكاِفُر، َواْلَكْلُب، َواْلَمْرَأةُ » عائشة، قالت: قال رسول هللا 

 .(106). هذا منقطع؛ راشد مل يسمع من عائشة بغري شك"(105) هللا، لقد قُرًن  بَدَوابِ  ُسوٍء«عائشة: ي رسول  

: ًن يونس، عن احلسن، قال: -هو: ابن علية  -وقوله يف ابب الغسل ابلصاع وحنوه: "وروى اإلمام أمحد: ثنا إمساعيل 
بة؟ قال: فدعت إبًنء؛ حزره صاًعا بصاعكم غسُله من اجلنا قال رجل: قلت لعائشة: ما كان يقضي عن رسول هللا 

 .(107)هذا. وهذا اإلسناد فيه انقطاع"

قوله يف ابب السمر مع األهل والضيف: "وروي الرخصة يف السمر للمصلي واملسافر خاصة. خرجه اإلمام أمحد من و 
يعين: العشاء   -: )ال مسر بعد الصالة(  رواية خيثمة، عن رجل من قومه من قريش، عن عبد هللا، قال: قال رسول هللا  

 إسناده انقطاع؛ ألن الرجل الذي مل يسمه خيثمة ال أدري هو من )إال ملصل أو مسافر(. قال ابن املديين: يف    -اآلخرة  
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 .(5/174) الباري فتح (108)

 .(2/78) املصدر السابق (109)

 .(3/598) املصدر السابق (110)

 .(5/31) املصدر السابق (111)

 .(6/384) املصدر السابق (112)

 .(108)أصحاب عبد هللا، أو ال؟"

فإنه ًندرًا ما يسوق حديثًا إبسناده يف شرحه، وجيمل دائًما احلكم على اإلسناد، سواء كان اإلسناد   وأما منهج ابن حجر
ا، أو إسناده صحيح، وهكذا.صحيًحا أو ضعيًفا، فيذكر احلديث، ويقول: إسناده ضعيف، أو إ  سناده ضعيف جدًّ

 ومن األمثلة على ذلك:

 ابألذان حني فرضت   قوله يف ابب بدء األذان: "وللدارقطين يف األطراف من حديث أنس أن جربيل أمر النيب 

 .(109)الصالة، وإسناده ضعيف"

«، وإسناده احلَْجُّ َواْلُعْمَرُة َفرِيَضَتانِ عباس: »وقوله يف ابب وجوب العمرة وفضلها: "وللحاكم من طريق عطاء، عن ابن  
 .(110)ضعيف"

وقوله يف ابب من قال: إن صاحب املاء أحق ابملاء حىت يروي: "روى ابن ماجه من طريق سفيان، عن أيب الزًند، عن 
 .(111)«، وإسناده صحيح"َثاَلثٌَة ََل مُيْنَـْعَن: اْلَماُء َواْلَكأَلُ َوالنهارُ األعرج، عن أيب هريرة، مرفوًعا: »

ويف حاالت ًندرة يفصل ابن حجر يف احلكم على اإلسناد املعلول، ويذكر رجاله املنتَقدين، ومن األمثلة على  •
 ذلك:

 العزيز   عبد  عن  املنذر،  بن  إبراهيم  عن  النسب،  كتاب  يف  الزبري  : "وأخرجه﴾حئ حئ حئ حئ﴿:  قوله يف ابب قول هللا تعاىل
 القرنني:  )ذو  قال:  عباس،  ابن  عن  عكرمة،  عن  احلصني،  بن  داود  عن  حبيبة،  أيب  بن  إمساعيل  بن  إبراهيم  عن  عمران،  بن

 .(112)وشيخه"  العزيز  عبد  لضعف جدًّا؛ ضعيف  وإسناده  عدًنن(،  بن  معد  بن  الضحاك  بن  هللا  عبد 

 وإذا كان اإلسناد فيه انقطاع؛ فإن ابن حجر يف الغالب يُبنيِ  حمل االنقطاع، ومن األمثلة على ذلك:   •

  آخر  من بلفظ: )كان   الطربي  عند شرحه ألحد األحاديث: "أخرجه  ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ﴿قوله يف ابب  
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 .(8/205) الباري فتح (113)

 (2/30) املصدر السابق (114)

 (.294رقم ) (1/66) البخاري صحيح (115)

 .(2/13) الباري فتح (116)

 (.750رقم ) (1/150)األذان  يف كتاب أخرجه البخاري (117)

 .(6/442) الباري فتح (118)

 .(113)عمر"  يلق  مل الشعيب  فإن  منقطع؛  وهو  الراب(،  آيت  القرآن   من  نزل  ما

وقوله يف ابب إمث من فاتته صالة العصر: "وقد احتج ابن عبد الرب مبا رواه ابن أيب شيبة وغريه من طريق أيب ِقالبة، عن 
...« احلديث. قلت: ويف إسناده انقطاع؛ ألن أاب قالبة مل يسمع َمْن تـََرَك َصاَلًة َمْكُتوبًَة َحَّته تـَُفوتَهُ أيب الدرداء مرفوًعا: »

 .(114)من أيب الدرداء"

 املطلب الرابع: املوازنة بينهما يف بيان لطائف األسانيد: 

مل يهتم ابن رجب بلطائف اإلسناد كثريًا، ومل يهملها أيًضا، فإنه أحياًًن يذكر لطائف بعض األسانيد، ويكون اهتمامه 
منصبًّا على لطائف توثيق الرواة ومساعهم، وقد تتضمن اللطيفة إشارة إىل علة يف اإلسناد، وفيما يلي مناذج من هذه 

 اللطائف: 

البخاري: حدثنا علي بن عبد هللا، قال: حدثنا سفيان، قال: مسعت عبد الرمحن   يف ابب كيف كان بدء احليض؟ قال-
بن القاسم، قال: مسعت القاسم بن حممد، يقول: مسعت عائشة تقول: خرجنا ال نرى إال احلج، فلما كنا بسرف 

 .(115)حضت... احلديث
ع بعضهم من بعض؛ فلهذا صدر به قال ابن رجب: "هذا إسناد شريف جدًّا؛ جلاللة رواته، وتصرحيهم كلهم بسما 

 .(116)البخاري )كتاب احليض("
ويف ابب رفع البصر إىل السماء يف الصالة، قال البخاري: حدثنا علي بن عبد هللا: أًن حيىي بن سعيد: أًن ابن أيب -

َوام  يـَْرفـَُعونَ : »عروبة: ًن قتادة، أن أنس بن مالك حدثهم، قال: قال رسول هللا  أَْبَصارَُهْم ِإََل السهَماِء يف  َما اَبُل َأقـْ
 .(117) «َصاَلِِتِمْ 

 .(118)قال ابن رجب: "هذا اإلسناد كله مصرح بسماع رواته بعضهم من بعض، وقد أُمن بذلك تدليس قتادة فيه"
 ويف ابب ال يفرتش ذراعيه يف السجود، قال البخاري: حدثنا حممد بن بشار: ثنا حممد بن جعفر: ثنا شعبة،  -
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 (.822رقم ) (1/164)األذان  يف كتاب أخرجه البخاري (119)

 .(7/278) الباري فتح (120)

 (.2434رقم ) (3/125) اللقطة أخرجه البخاري يف (121)

 .(5/87) الباري فتح (122)

 (.1466رقم ) (2/121)الزكاة  يف كتاب أخرجه البخاري (123)

اْعَتِدُلوا يف السُُّجوِد، َوَل يـَْبُسْط َأَحدُُكْم ِذرَاَعْيِه انِْبَساَط ، قال: »قال: مسعت قتادة، عن أنس بن مالك، عن النيب  
 .(119) «الَكْلبِ 

"يف هذا اإلسناد: التصريح ابلسماع من أوله إىل قتادة، وليس فيه تصريح بسماع قتادة له من أنس، قال ابن رجب: 
 .(120)وقتادة مدلس كما قد ُعرف"

فإنه أَْوىَل لطائَف اإلسناد اهتماًما كبريًا، فيقول بعد ذكر إسناد احلديث: ويف اإلسناد لطيفة، أو ويف  وأما ابن حجر
 اإلسناد من اللطائف، أو يف اإلسناد كذا وكذا.

وتتمثل اللطائف عند ابن حجر يف صيغ الرواية، وطبقات الرواة، وبلداهنم، وقراابهتم، وأنساهبم، وتوافق أمسائهم، وقد 
 ع بني اثنني أو أكثر من هذه األمور.جيم

 ومن األمثلة على اللطائف املتعلقة بصيغة الرواية ما يلي:
يف ابب كيف تُعر ف لقطة أهل مكة، قال البخاري: حدثنا حيىي بن موسى، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا  -

الرمحن، قال: حدثين أبو هريرة رضي هللا عنه، األوزاعي، قال: حدثين حيىي بن أيب كثري، قال: حدثين أبو سلمة بن عبد  
ُ َعَلى َرُسولِِه  قال: »  .(121)...« احلديثَمكهَة قَاَم يف النهاِس َفَحِمَد اَّللهَ َوأَْثًَن َعَلْيهِ   َلمها فـََتَح اَّلله

املدلسني يف  قال ابن حجر: "ويف اإلسناد لطيفة؛ وهي تصريح كل واحد من رواته ابلتحديث، مع أن فيه ثالثة من
 .(122)نسق"

 ومن األمثلة على اللطائف املتعلقة بطبقات الرواة ما يلي:
يف ابب الزكاة على الزوج واأليتام يف احلجر، قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أيب، حدثنا األعمش،   -

قال: فذكرته إلبراهيم، ح فحدثين    - امرأة عبد هللا رضي هللا عنهما    - قال: حدثين شقيق، عن عمرو بن احلارث، عن زينب  
قالت: كنت يف املسجد، فرأيت النيب    - مبثله سواء    - هللا   ب امرأة عبد إبراهيم، عن أيب عبيدة، عن عمرو بن احلارث، عن زين 

   « :( 123) « احلديث َتَصدهْقَن َوَلْو ِمْن ُحِليِيُكنه فقال . 
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 .(3/328) الباري فتح (124)

 (.27رقم ) (1/14)يف اإلميان  أخرجه البخاري (125)

 .(1/81) الباري فتح (126)

 (.3509رقم ) (4/180) أخرجه البخاري يف املناقب (127)

 .(6/541) الباري فتح (128)

 (.902رقم ) (2/6) أخرجه البخاري يف اجلمعة (129)

قال ابن حجر: "ففي اإلسناد اتبعي عن اتبعي: األعمش عن شقيق، وصحايب عن صحايب: عمرو عن زينب، وهي 
 . (124)بنت معاوية"

يكن اإلسالم على احلقيقة، قال البخاري: حدثنا أبو اليمان، قال: أخربًن شعيب، عن الزهري، ويف ابب إذا مل   -
َأْعَطى َرْهطًا َوَسْعٌد َجاِلٌس،  َأنه َرُسوَل اَّللِه قال: أخربين عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن سعد رضي هللا عنه، »

؟ فـََواَّللِه ِإينيِ أَلرَاُه رَُجاًل ُهَو َأْعَجبُـُهْم إِ   َفََتََك َرُسوُل اَّللِه   ، َما َلَك َعْن ُفاَلن   ََله، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللِه

 . (125)...« احلديثُمْؤِمًنا
 مث قال البخاري عقب احلديث: ورواه يونس، وصاحل، ومعمر، وابن أخي الزهري، عن الزهري.

 .(126)هم عن بعض؛ وهم صاحل والزهري وعامر"قال ابن حجر: "وفيه من اللطائف رواية ثالثة من التابعني بعض
الواحد بن عبد هللا  ويف كتاب املناقب، قال البخاري: حدثنا علي بن عياش، حدثنا حريز، قال: حدثين عبد  -

ِإنه ِمْن َأْعَظِم الِفَرى َأْن يَدهِعَي الرهُجُل ِإََل َغرْيِ : »النصري، قال: مسعت واثلة بن األسقع، يقول: قال رسول هللا 
 .(127)...« احلديثأَبِيهِ 

 . (128)حجر: "ففي اإلسناد رواية القرين عن القرين"قال ابن  
 ومن األمثلة على اللطائف املتعلقة ببلدان الرواة ما يلي:

يف ابب من أين تؤتى اجلمعة، وعلى من جتب؟ قال البخاري: حدثنا أمحد بن صاحل، قال: حدثنا عبد هللا بن  -
: أن حممد بن جعفر بن الزبري، حدثه عن عروة بن وهب، قال: أخربين عمرو بن احلارث، عن عبيد هللا بن أيب جعفر

، قالت: كان الناس ينتابون يوم اجلمعة من منازهلم والعوايل، فيأتون يف الغبار؛ يصيبهم  الزبري، عن عائشة، زوج النيب 
 .(129)الغبار والعرق.... احلديث

 قال ابن حجر: "ويف هذا اإلسناد لطيفة؛ وهو أن فيه ثالثة دون عبيد هللا بن أيب جعفر من أهل مصر، وثالثة فوقه من 
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 .(2/386) الباري فتح (130)

 (.210رقم ) (1/52)الوضوء  يف كتاب أخرجه البخاري (131)

 .(1/312) الباري فتح (132)

 (.155رقم ) (1/42)الوضوء  يف كتاب أخرجه البخاري (133)

 .(1/255) الباري فتح (134)

 تقدم خترجيه. (135)

 .(1/82) الباري فتح (136)

 .(130)أهل املدينة"
ويف ابب من مضمض من السويق ومل يتوضأ، قال البخاري: حدثنا أصبغ، قال: أخربًن ابن وهب، قال: أخربين  -

 .(131) «َأَكَل ِعْنَدَها َكِتًفا، ُثُه َصلهى َوَِلْ يـَتَـَوضهأْ   َأنه النهِبه  عن ميمونة، »عمرو بن احلارث، عن بكري، عن كريب،  

 .(132)قال ابن حجر: "ونصف اإلسناد األول مصريون، ونصفه األعلى مدنيون"
ويف ابب االستنجاء ابحلجارة، قال البخاري: "حدثنا أمحد بن حممد املكي، قال: حدثنا عمرو ابن حيىي بن  -

، وخرج حلاجته، فكان ال يلتفت، فدنوت منه، سعيد بن عمرو املكي، عن جده، عن أيب هريرة، قال: اتبعت النيب 
 .(133) ...« احلديثاْبِغِِن َأْحَجارًا َأْستَـْنِفْض هِبَافقال: »

 . (134)قال ابن حجر: "ففي اإلسناد مكيان ومدنيان"
 ومن األمثلة على اللطائف املتعلقة أبنساب الرواة ما يلي:

يف ابب إذا مل يكن اإلسالم على احلقيقة، قال البخاري: حدثنا أبو اليمان، قال: أخربًن شعيب، عن الزهري،  -
أعطى رهطًا وسعد جالس، فرتك   عنه، أن رسول هللا قال: أخربين عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن سعد رضي هللا

 . (135)رجاًل هو أعَجُبهم إيل ، فقلت: ي رسول هللا، ما لك عن فالن؟ فوهللا إين ألراه مؤمًنا... احلديث  رسول هللا  
 مث قال البخاري عقب احلديث: ورواه يونس، وصاحل، ومعمر، وابن أخي الزهري، عن الزهري.

حجر: "ويف رواية ابن أخي الزهري لطيفة؛ وهي: رواية أربعة من بين زهرة على الوالء، هو، وعمه، وعامر، قال ابن 
 .(136)وأبوه"

 ومن األمثلة على اللطائف املتعلقة بتوافق أمساء الرواة ما يلي:
 شام بن يف ابب غسل احلائض رأس زوجها وترجيله، قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخربًن ه -
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 (.296رقم ) (1/67)يف احليض  أخرجه البخاري (137)

 .(1/401) الباري فتح (138)

 (.3094رقم ) (4/79) أخرجه البخاري يف فرض اخلمس (139)

 .(6/204) الباري فتح (140)

 (.2592رقم ) (3/158) عليها والتحريض وفضلها أخرجه البخاري يف اهلبة (141)

 .(5/218) الباري فتح (142)

يوسف، أن ابن جريج أخربهم قال: أخربين هشام بن عروة، عن عروة، أنه سئل أختدمين احلائض أو تدنو مين املرأة وهي 
َا َكاَنْت  جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي  هني، وكل ذلك ختدمين، وليس على أحد يف ذلك أبس؛ أخربتين عائشة: » َأَّنه

 .(137)احلديث  « ...، َوِهَي َحاِئضٌ تـَُرجِيُل، تـَْعِِن رَْأَس َرُسوِل اَّللِه 

قال ابن حجر: "ويف هذا اإلسناد لطيفة؛ وهي اتفاق اسم شيخ الراوي وتلميذه، مثاله هذا: ابن جريج، عن هشام، وعنه  
 . ( 138) بن الصالح" هشام، فاألعلى ابن عروة، واألدىن ابن يوسف، وهو نوع أغفله ا 

ويف كتاب فرض اخلمس، قال البخاري: حدثنا إسحاق بن حممد الفروي، حدثنا مالك بن أنس، عن ابن  -
شهاب، عن مالك بن أوس بن احلداثن، وكان حممد بن جبري ذكر يل ذكرًا من حديثه ذلك، فانطلقت حىت أدخل على 

أًن جالس يف أهلي حني َمَتَع النهار، إذا رسول عمر بن مالك بن أوس، فسألته عن ذلك احلديث، فقال مالك: بينا 
 .(139)اخلطاب أيتيين... احلديث

قال ابن حجر: "ويف هذا اإلسناد لطيفة من علوم احلديث مما مل يذكره ابن الصالح؛ وهي تشابه الطرفني، مثاله ما وقع هنا:  
 . ( 140) ابن شهاب، عن مالك، وعنه مالك األعلى ابن أوس، واألدىن ابن أنس" 

 ومن األمثلة على اللطائف املتعلقة بطبقات الرواة وبلداهنم ما يلي:
يف ابب هبة املرأة لغري زوجها وعتقها...، قال البخاري: "حدثنا حيىي بن بكري، عن الليث، عن يزيد، عن  -

بكري، عن كريب موىل ابن عباس، أن ميمونة بنت احلارث رضي هللا عنها أخربته، أهنا أعتقت وليدة ومل تستأذن النيب 
  (141)رسول هللا أين أعتقت وليديت... احلديث، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت ي. 

قال ابن حجر: "وهذا اإلسناد نصفه األول مصريون، ونصفه اآلخر مدنيون، وفيه ثالثة من التابعني يف نسق: يزيد، 
 .(142)وبكري، وكريب"

 ، حدثنا ويف ابب إذا قال أحدكم: آمني واملالئكة يف السماء آمني...، قال البخاري: "حدثنا علي بن عبد هللا -
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 .(6/315) املصدر السابق (143)

 (.4131رقم ) (5/114)املغازي  يف كتاب أخرجه البخاري (144)

 .(7/425) الباري فتح (145)

 (.130رقم ) (1/38) أخرجه البخاري يف العلم (146)

 .(1/229) الباري فتح (147)

 (.4324رقم ) (5/156) يف املغازي أخرجه البخاري (148)

 ٹيقرأ على املنرب ﴿  سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه رضي هللا عنه، قال: مسعت النيب  
 ﴾".ٹ

 . (143)قال ابن حجر: "ويف اإلسناد ثالثة من التابعني يف نسق، وهم مكيون"
سعيد القطان، عن حيىي بن سعيد ويف ابب غزوة ذات الرقاع، قال البخاري: "حدثنا مسدد، حدثنا حيىي بن  -

َلِة، األنصاري، عن القاسم بن حممد، عن صاحل بن خوات، عن سهل بن أيب حثمة، قال: » يـَُقوُم اإِلَماُم ُمْستَـْقِبَل الِقبـْ
ُهْم َمَعهُ   .(144) ...« احلديثَوطَائَِفٌة ِمنـْ

 . (145)قال ابن حجر: "ففي اإلسناد ثالثة من التابعني املدنيني يف نسق"
 ومن األمثلة على اللطائف املتعلقة بطبقات الرواة وقرابتهم ما يلي:

يف ابب احلياء يف العلم، قال البخاري: حدثنا حممد بن سالم، قال: أخربًن أبو معاوية، قال: حدثنا هشام بن  -
 رسول هللا، فقالت: ي عروة، عن أبيه، عن زينب ابنة أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: جاءت أم سليم إىل رسول هللا 

 .(146)إن هللا ال يستحيي من احلق... احلديث
قال ابن حجر: "ويف اإلسناد من اللطائف رواية اتبعي عن مثله، عن صحابية عن مثلها، وفيه رواية االبن عن أبيه، 

وج النيب ، نسبت إىل أمها تشريًفا؛ لكوهنا ز والبنت عن أمها، وزينب هي بنت أيب سلمة بن عبد األسد، ربيبة النيب 
"(147). 

ويف ابب غزوة الطائف، قال البخاري: حدثنا احلميدي، مسع سفيان، حدثنا هشام، عن أبيه، عن زينب بنت  -
، وعندي خمنث، فسمعته يقول لعبد هللا بن أيب أمية: أيب سلمة، عن أمها أم سلمة رضي هللا عنها: دخل علي النيب 

: بنة غيالن، فإهنا تُقبل أبربع، وُتدبر بثمان، وقال النيب ي عبد هللا، أرأيت إن فتح هللا عليكم الطائف غًدا، فعليك اب
 .(148) «ََل يَْدُخَلنه َهُؤََلِء َعَلْيُكنه »
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  .(8/44)الباري  فتح (149)

 (.690رقم ) (1/140) يف األذان أخرجه البخاري (150)

 .(2/181) الباري فتح (151)

 .(149)"قال ابن حجر: "ويف اإلسناد لطيفة: رجل عن أبيه، ومها اتبعيان، وامرأة عن أمها، ومها صحابيتان 
 وأنساهبم وبلداهنم ما يلي:ومن األمثلة على اللطائف املتعلقة بطبقات الرواة  

يف ابب: مىت يسجد َمن خلف اإلمام؟ قال البخاري: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حيىي بن سعيد، عن سفيان،  -
 ، قال: -وهو غري كذوب   -قال: حدثين أبو إسحاق، قال: حدثين عبد هللا بن يزيد، قال: حدثين الرباء  

ُ ِلَمْن محََِدُه، َِلْ ََيِْن َأَحٌد ِمنها َظْهَرُه، َحَّته يـََقَع النهِبُّ    َكاَن َرُسوُل اَّللِه  »  َع اَّلله  . (150)احلديث  « ...َساِجًدا  ِإَذا قَاَل: َسَِ
قال ابن حجر: "وفيه لطيفة؛ وهي رواية صحايب ابن صحايب، عن صحايب ابن صحايب، كالمها من األنصار، مث من 

 . (151)ة"األوس، وكالمها سكن الكوف
 اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على املبعوث ابآليت البينات، نبيِ نا حممد، وعلى آله وأصحابه، 
 ومن تبعهم إبحسان إىل يوم املمات، وبعد:

 فهذه بعض النتائج اليت انتهى إليها هذا البحث، أخلصها يف النقاط التالية:

 مل يكمل كتابه فتح الباري، ووصل فيه إىل كتاب اجلنائز.  رجبابن   (1

 ابن حجر أكثر اهتماًما بذكر مناسبة بعض األبواب لبعض من احلافظ ابن رجب. (2

يذكر ابن رجب مناسبة األحاديث لألبواب ويستدرك على اإلمام البخاري يف بعضها، وأما ابن حجر فيذكر  (3
 اح يف ذلك ويرجح أحدها.هذه املناسبات، وأحياًًن ينقل أقوال الشر 

 منهج ابن رجب يف شرح غريب احلديث مقارب ملنهج ابن حجر مع اختالف يسري بينهما. (4

ابن رجب لألحاديث املنتَقدة يف صحيح البخاري، ومل يذكر أقوال املنتِقدين، وأما ابن حجر فقد أَوىَل   يتطرقمل   (5
 مجااًل وتفصياًل.هذا األمَر اهتماًما ابلًغا، وأجاب عن مجيع االنتقادات إ

 

إىل وصلها يف  من احلافظني ابن رجب وابن حجر ابألحاديث املعلقة يف صحيح البخاري، واإلشارة  كلاهتم  (6
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 الصحيح وخارجه، واهتمام ابن حجر كان أكثر من ابن رجب.

ابن رجب له عناية فائقة بتخريج األحاديث، ويطيل يف ذلك، خبالف ابن حجر؛ فإن التخريج عنده مادة  (7
 رعية أييت هبا عرًضا، وال يطيل فيها.ف

 ، وأما ابن  طريقة ابن رجب يف نقده ملتون األحاديث الواردة يف شرحه، هي: عرض املنت على الوقائع التارخيية  (8

 حجر فإنه يستخدم طريقة عرض املنت على األحاديث األخرى الصحيحة.

املعلولة الواردة يف شرحه إذا ذكرها بال إسناد، وإذا ساق  ابن رجب يف الغالب جيمل احلكم على إسناد األحاديث   (9
أسانيدها فإنه يف الغالب يفصل يف احلكم ويبنيِ  حال رجاهلا، وأما ابن حجر فإنه ًندرًا ما يسوق حديثًا إبسناده يف  

 شرحه، وجيمل دائًما احلكم على اإلسناد. 

يذكرها تكون دائًما متعلقة بتوثيق الرواة ومساعهم،  اهتمام ابن رجب ابللطائف اإلسنادية قليل، واللطائف اليت  (10
وأما ابن حجر فإنه أَوىَل لطائَف اإلسناد اهتماًما كبريًا، وتتمثل اللطائف عنده يف صيغ الرواية، وطبقات الرواة،  

 وبلداهنم، وقراابهتم، وأنساهبم، وتوافق أمسائهم.
 قائمة املصادر واملراجع

 .القرآن الكرمي (1

لبنان،   -: ألمحد حممد شاكر، نشر: دار الكتب العلمية، بريوت  احلثيث شرح اختصار علوم احلديثالباعث   (2
 الطبعة الثانية.

ه(، حتقيق: 256حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، )ت:  اجلامع الصحيح )صحيح البخاري(: (3
 ه.1422ىل، حممد زهري بن ًنصر الناصر، نشر: دار طوق النجاة، الطبعة األو 

ه(، حتقيق: حممد حميي 275: لسليمان بن األشعث بن إسحاق أيب داود السِ ِجْستاين )ت:سنن أِب داود (4
 بريوت.  -الدين عبد احلميد، نشر: املكتبة العصرية، صيدا 
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ه(، حققه وضبط نصه 385: أليب احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي الدارقطين )ت:سنن الدارقطِن (5
 -ه 1424لبنان، الطبعة األوىل،  -عليه: شعيب االرنؤوط وآخرون، نشر: مؤسسة الرسالة، بريوت وعلق 

 م.2004

)ما متس إليه حاجة القاري لصحيح اإلمام البخاري(: أليب زكري حميي الدين حيىي   شرح النووي على البخاري (6
لكتب العلمية، بال طبعة، ه(، حتقيق: علي حسن علي عبد احلميد، نشر: دار ا676بن شرف النووي )ت:

 وبال اتريخ.

مذي (7 ه(، حتقيق: الدكتور مهام 795: لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي )ت:شرح علل الَتِي
 م.1987  -ه 1407األردن، الطبعة األوىل،   -الزرقاء    -عبد الرحيم سعيد، نشر: مكتبة املنار 

أيب بكر السلمي، النيسابوري، حتقيق: د. حممد مصطفى : حملمد بن إسحاق بن خزمية، صحيح ابن خزمية (8
 م.1970  -ه  1390بريوت،   -األعظمي، املكتب اإلسالمي 

ه(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، نشر:  261: ملسلم بن احلجاج أيب احلسني القشريي )ت:صحيح مسلم (9
 بريوت.  -دار إحياء الرتاث العريب  

مذي (10 ه(، 1353مد أنور شاه بن معظم شاه الكشمريي اهلندي )ت:: حملالَعرف الشذي شرح سنن الَتِي
 م.2004  -ه  1425بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،    -تصحيح: الشيخ حممود شاكر، نشر: دار الرتاث العريب  

ه(، 852: أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حَجر العسقالين )ت:فتح الباري شرح صحيح البخاري (11
م، رقمه: حممد فؤاد عبد الباقي، أشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، 1379ت،  بريو   -نشر: دار املعرفة 

 علق عليه: عبد العزيز بن ابز.

ه(، حتقيق: 795: لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي )ت:فتح الباري شرح صحيح البخاري (12
املدينة النبوية، الطبعة األوىل،  - حممود بن شعبان بن عبد املقصود، وآخرين، نشر: مكتبة الغرابء األثرية

 م.1996 -ه 1417
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)والية هللا والطريق إليها(: حملمد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين  قطر الوَل على حديث الوَل (13
 القاهرة.  -مصر   -ه(، حتقيق: إبراهيم هالل، نشر: دار الكتب احلديثة  1250)ت:

 -ه(، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود 365أليب أمحد بن عدي اجلرجاين )ت:: الكامل يف ضعفاء الرجال (14
ن، الطبعة لبنا -بريوت  -علي حممد معوض، شارك يف حتقيقه: عبد الفتاح أيب سنة، نشر: الكتب العلمية 

 م1997  -ه  1418األوىل، 

يق: شعيب األرنؤوط ه(، حتق241: أليب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل الشيباين )ت:املسند (15
 -ه 1421وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، نشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

 م.2001

: لعثمان بن عبد الرمحن، أيب عمرو، تقي الدين، املعروف اببن الصالح معرفة أنواع علوم احلديث (16
ل، نشر: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ماهر يسني الفح -ه(، حتقيق: عبد اللطيف اهلميم 643)ت:

 م.2002 -ه 1423

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


