
 ."البخاري منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه "فتح الباري في شرح صحيح

  

  .رجب أواًل: ترمجة احلافظ ابن

هو: احلافظ العالمة زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب البغدادّي, مث الدمشقّي 
 احلنبلي, ولد ببغداد سنة ست وثالثني وسبعمائة.

 ورجاالً وعلالً وُطُرقاً واطِّّالعاً على معانيه.َمَهَر يف فنون احلديث: أمساًء 

 ونُقَم عليه إفتاؤه مبقاالت شيخ اإلسالم ابن تيمّية, وكان قد ترك اإلفتاء أبخرة.

 وكان صاحب عبادة وهتّجد, وكان ال خيالط أحدًا, وال يرتّدد إىل أحد.

 مشاخيه:

من حممد بن إمساعيل  شيخ اإلسالم ابن تيمية, ومسع ابلقاهرة من ابن امللوك, وبدمشق
بن إبراهيم بن اخلباز, وإبراهيم بن داود العطار, وغريمها ومبصر من أيب الفتح امليدومي, 

 وأيب احلرم القالنسي, ومجٍع جّم.

 تالميذه:

 قال احلافظ ابن حجر: خترَّج به غالب أصحابنا احلنابلة بدمشق.

 احلي احلنبلي.ومنهم: حممد بن علي بن عبد الرمحن املقدسي الدمشقي الص

 مصّنفاته:

 له العديد من املصّنفات, منها:

 "شرح حديث لبيك اللهم لبيك" . 



"شرح حديث بعثت ابلسيف بني يدي الساعة" ، "شرح حديث عمار بن ايسر اللهم  
بعلمك الغيب" ، "شرح حديث إن أغبط أوليائي عندي" , " التخويف من النار" , 

ستغناء ابلقرآن" , "استنشاق نسيم األنس من "االستخراج ألحكام اخلراج" , "اال
نفحات رايض القدس" , "أهوال القبور" , "التخويف من النار والتعريف حبال دار 

"تقرير القواعد وحترير الفوائد" , "جامع العلوم واحلكم يف شرح أربعني حديثا  البوار" , 
اجلامع الصحيح من جوامع الكلم واحلكم" , "الذيل على طبقات احلنابلة" "شرح 

"اإلملام يف فضائل بيت هللا  للرتمذي" . "فتح الباري يف شرح اجلامع الصحيح للبخاري" 
 احلرام" , وغري ذلك. 

 ثناء العلماء عليه:

 قال احلافظ ابن حجر يف الدرر الكامنة: احملّدث احلافظ ".

لعلماء الزهاد وقال يف ذيل تذكرة احلفاظ: اإلمام احلافظ احلجة والفقيه العمدة أحد ا
 واألئمة العباد مفيد احملدِّثني واعظ املسلمني".

وقال الشهاب ابن حّجي: أتقن يف احلديث وصار أعرف أهل عصره ابلعلل وتتبع 
 الطرق، ختّرج به غالب اصحابنا احلنابلة ".

 وقال السيوطي: هو اإلمام احلافظ احملدث الفقيه ".

 وفاته:

 قال احلافظ يف الدرر الكامنة:

, ويقال أنه جاء إىل شخص حفار فقال له احفر يل  795ومات يف شهر رجب سنة  "
هنا حلداً وأشار إىل بقعة قال احلفار فحفرُت له فنزل فيه فأعجبه واضطجع وقال: هذا 

 جيد فمات بعد أايم فدفن فيه ".اهـ



ودفن ابلباب الصغري جوار قرب الشيخ أيب الفرج عبد الواحد بن حممد الشريازي 
 قدسي.امل

 مراجع الرتمجة:

 الدرر الكامنة البن حجر, ذيل طبقات احلفاظ, إنباء الغمر أببناء العمر البن حجر. 

 اثنياً:

 منهج احلافظ ابن رجب احلنبلي يف كتاب "فتح الباري يف شرح صحيح البخاري".

 اسم الكتاب: طبع الكتاب ابسم: "فتح الباري يف شرح صحيح البخاري".

 توطئة:

, ولكثرة ما اشتمل عليه من -رمحه هللا-اجلامع الّصحيح" لإلمام البخاري ألمهية "
املزااي, جذب عناية أعيان األّمة وأفذاذها إىل االعتناء به؛ الستخرج درره املكنونة, 

وجواهره املدفونة, فانتهض أعيان األّمة وأعالم العلم يف كّل عصر خلدمته يف شّّت أحناء 
 العلوم.

عّلق عليه, وملّخص وخمتصر, ومهّذب ومرتِّب, ومؤّلف لطرقه وأطرافه, فبني شارح له, وم
وشارح ملناسبات ترامجه, ومؤرّخ لرجاله, وواصل ملراسيله ومعّلقاته, ومستدرك عليه, 

 ومتتّبع لعلله...اخل.

ممّا اجتمعت فيه ميزات كثرية متعّددة, فهو يكاد  -رمحه هللا-وشرح احلافظ ابن رجب 
 شروح غريه ويزيد.أييت على ما يف 

 كيف ال؛ وهو احلافظ الّناقد, واألصويّل الفقيه, واملفّسر واللغوّي.



وقد شرح ابن رجب هذا الكتاب يف آخر عمره, بعد أن استوى عوده, واستحكمت 
 خربته, وثقل علمه.

وقد بلغ يف شرحه إىل آخر "كتاب الّسهو", لكن سبقته املنّية احملتومة وأجله املكتوب 
 كمل الكتاب.قبل أن يُ 

ومع هذا؛ فاجلزء الذي شرحه منه مل يصل إلينا كاماًل, بل ضاع منه قريٌب من ثلثه,  
فنسأل هللا تعاىل أن يوفِّّق عبداً من عباده للوقوف على بقّية هذا الّشرح, وإخراجه للّنور 

 لينتفع به املسلمون.

ّدمة اليت كتبها وحيث أن الكتاب انقص, فلم يوجد من أّوله, فقد ضاعت علينا املق
احلافظ ابن رجب هلذا الّشرح واليت كان ُُيكن أن تبنّي لنا طريقته ومنهجه يف هذا 

 الكتاب, واملنوال الذي أّلف عليه هذا الّشرح الكبري املاتع.

 ولكن ُيكننا أن نستخلص ابلّتتبع منهج احلافظ ابن رجب يف هذا الشرح, فنقول:

-1/285يف مقدمته على "شرح علل الرتمذي" )قال الدكتور مهام عبد الرحيم سعيد 
 (:[1]( نقلته مع شيء من التصّرف والّزايدة. )287

من هنا كان ُيتاز جامع البخاري الصحيح على غريه من كتب احلديث بطريقته الفقهية, و 
على من يتصدى لشرحه أن يكون على دراية واسعة ابحلديث والفقه, وهذا ما ُعرف به 
ابن رجب من خالل شرح الرتمذي من جهة, وكتاب القواعد الفقهية من جهة أخرى, 
وكل منهما يف اببه يدّل على اكتمال شخصية الرجل العلمية وأهليته ألن يتصدى ملثل 

 هذا الشرح قُبيل وفاته بقليل؛ إال أن املنية اخرتمته قبل البخاري ابلشرح, فشرع يف
 إمتامه.. 

 ولقد حاولُت استقراء منهج ابن رجب, فظهر يل أن منهجه يتلخص مبا يلي:

 يذكر ترمجة الباب. -1
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مث يعّقب عليها بتعليق ضاٍف يتناول ما يف الرتمجة من القضااي الفقهية, ويذكر آراء  -2
 هبذا التعليق ُيهِّد للحديث مبدخل مناسب.العلماء فيها. وكأنه 

 وُيالحظ طول هذا املدخل.  -3

 أييت بعد هذا املدخل ذكر احلديث إبسناده ومتنه, كما هو يف البخاري. -4

خيرِّج حديث الباب خترجياً واسعاً يف الغالب يستقصي احلديث من مجيع رواايته  -5
 وطرقه.

 اي احلديثية يف احلديث وطرقه:وإىل جانب التخريج يتكلَّم عن القضا -6

 كرفع توهُّم االنقطاع.  -آ

 وإثبات التصريح ابلسَّماع إذا كان الراوي مدّلساً. -ب   

 كما يتكّلم يف الرجال جرحاً وتعدياًل.  -ج    

ح   -7 ل قضاايه, ويذكر أقوال العلماء وأدلَّتهم, ويناقش ويرجِّّ يتناول فقه احلديث ويفصِّّ
طالة غري خمّلني. فيجد الباحث نفسه وهو يستعرض هذه املسائل كّل ذلك ابستيعاٍب وإ

مستغرقا مع كتاب موسوعّي يف الفقه املقارن, ويف النموذج األول الذي أحلقناه هبذا 
املبحث مثاٌل على هذا املنهج, فقد تناول قضاء الصالة الفائتة عمداً مبا يزيد على ست 

 لوحات خمطوطة.

اجلّم, واحلرص على نسبة كّل قول إىل قائلة, واإلفاضة  وُيتاز منهجه هذا ابألدب -8
يف ذكر أدلة كل قول, وهو وإن كان يركز على املذهب احلنبلي إال أنه قد يعدل عن هذا 

 املذهب إىل غريه تبعاً للدليل القوّي...

ليل حديثاً, فإنه يتناول طرقه بنفس االستقصاء الذي أشران إليه سابقاً,  -9 وإذا كان الدَّ
ُيضاف إىل ذلك حبث مستفيض يف التعديل والتجريح, والتصحيح والتضعيف, وذكر و 



العلل, ويعتمد يف ذلك على كتاب: علل الدارقطين إىل جانب جمموعة كبرية من مصادر 
 علوم احلديث األصلية.

 مقارنة بني كتاب ابن رجب وكتاب ابن حجر:

صّنف ابن رجب "فتح الباري بشرح البخاري" وصّنف ابن حجر كتاابً يف نفس املوضوع 
والعنوان, ومما ال ريب فيه أن ابن رجب هو من طبقة شيوخ ابن حجر, ومن املؤكد أن  

 كتابه متقّدم على كتاب ابن حجر.

( أن يكون ابن حجر قد اعتمد على شرح ابن رجب وحبثُت يف كتايب [2]وكنُت أتوقع)
ابن حجر "املعجم املفهرس", و "اجملمع املؤسس", ومها كتاابن ذكر يف أحدمها شيوخه 

ويف اآلخر الكتب اليت وصَلت إليه, فلم أجد ذكرًا البن رجب, وال لكتابه "فتح 
 اري".الب

وجلأُت إىل كتاب ابن حجر "فتح الباري" أحبث فيه عن استمداد مصنفه من ابن رجب, 
فلم أجد ابن حجر يشري إىل شيء من ذلك, ومل أجد ذكراً لكتاب ابن رجب ابلرغم من 

( [3]أن كثريًا من املسائل تعّرض هلا ابن حجر بكالم قريب جداً من كالم ابن رجب)
 إال أن حجر يوجز وخيتصر ابلنسبة لكتاب ابن رجب.

 ومن الفروق الرئيسة فيهما ابإلضافة إىل ما ذكرُت من االختصار والتطويل:

نما رأينا ابن أن ابن حجر يذكر الرتمجة مع أحاديث الباب, مث يبدأ ابلشرح. بي -1
 رجب يذكر الرتمجة, مث يعقب عليها بكالم يطول أحياانً, مث أييت حبديث الباب.

التخريج عند ابن حجر ماّدة فرعية أييت هبا عرضاً. وعند ابن رجب مادة أساسية  -2
 يطيل فيها غالبًا.

نا جند بينما يوجز ابن حجر يف عرض اآلراء الفقهية وُيربز رأي الشافعية غالباً, فإن -3
ل اآلراء الفقهية, وُيربز رأي احلنابلة غالباً.  ابن رجب املقابل يفصِّّ
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حيّمل ابن حجر األحكام املستمدة من احلديث يف مكان واحد, وغالباً ما يكون  -4
 آخر احلديث, بينما جند ابن رجب ينثر هذه األحكام يف الباب كله ".

 انتهى كالم الدكتور مهام عبد الرحيم سعيد.

 زات شرح ابن رجب على شرح ابن حجر:ميِّ 

ابن رجب معروف أنه على عقيدة الّسلف وعلى طريقة أصحاب احلديث، خبالف  -1
 الذي أخطأ يف بعض القضااي املتعلقة ابالعتقاد. -عفا هللا عنا وعنه-ابن حجر 

ابن رجب أكثر حتريراً للمسائل الفقهية من ابن حجر. حيث مذهب ابن حجر هو  -2
ينما منهج ابن رجب التفصيل يف األقوال. ويتميز ابن رجب بتحرير مذهب اإلجياز ب

 احلنابلة يف املسائل الفقهية ويبني خطأ نسبة عدد من املسائل إىل اإلمام أمحد.

متيز ابن رجب يف بيان علل األحاديث، حيث يهتّم هبا كثريًا، خبالف ابن حجر  -3
الكالم عن طرق احلديث وإثبات  الذي يعتربها مادة فرعية. لذلك يكثر ابن رجب

 التصريح ابلسَّماع إذا كان الراوي مدلساً, وأقوال العلماء يف العلل.

مصادر ابن حجر يف شرحه معروفة، وأكثر ما ينقل هو عن شرح ابن دقيق العيد,  -4
وقد أّدى هذا لتأثر ابلغ أبقوال املتأخرين، وخباّصة الذين تكّلموا يف شرح الصحيحني 

مثل: ابن بطال, وابن املهلب, وابن التني، وكذلك: املارزي, والقاضي عياض, من قبله 
 والنووي.

وأحياانً يذكر خالف املتكلمني يف قضية، يكون املتقدمون قد اتفقوا فيها. بينما ابن  
رجب جتد اهتمامه مركَّزًا على املتقدمني، حّت أنك تشعر غالباً أنك تقرأ حملّدث فقيه من 

 !القرن الّرابع

يتميز ابن رجب بتحرير مذهب احلنابلة يف املسائل الفقهية، ويبني خطأ نسبة عدد  -5
 من املسائل إىل اإلمام أمحد. كما يبني أحكامه على كثري من األحاديث.



أغلب ما وصله ابن رجب ومل يقف عليه ابن حجر، هو يف اآلاثر واملوقوفات.  -6
فهو مهتمٌّ بكتب احلنابلة. وكتب احلنابلة  والسبب يرجع إىل أن ابن رجب كان حنبلياً. 

ككتاب: "الشايف" وكتاب "النجاد" وكتب األثرم, وغريهم، هتتّم إبيراد أسانيد املوقوفات 
 أكثر من كتب فقهاء الشافعية, أو املالكية أو األحناف.

لكّل واحد منهما أسلوبه يف الشرح الفقهي حبيث أنه كثرياً ال يغين الواحد عن  -7
 اآلخر.

احتوى شرح احلافظ ابن رجب على بعض الّرواايت للبخاري, واليت مل توجد عند  -8
 غريه, كما نّبه على ذلك الشيخ عبد الكرمي اخلضري. وهللا أعلم.

على كثري من الفوائد يف خمتلف العلوم  -رمحه هللا-احتوى شرح احلافظ ابن رجب 
 املثال: والفنون, واليت ُتشّد إليها الّرحال, منها على سبيل

 قوله مفّسراً معىن قول اإلمام أمحد يف بعض األحاديث: )ليس له إسناد( -

يعين أن يف أسانيده  -(: وقد قال أمحد : ليس له إسناد 3/60قال ابن رجب رمحه هللا )
 ضعفا ". انتهى

 فائدة حنوية نفيسة:  -

ا البخاري يف هذا : " و قوله يف الرواية األخرى اليت خرجه -رمحه هللا  -قال ابن رجب 
الباب : " إن أتقاكم و أعلمكم ابهلل أان " : فيه اإلتيان ابلضمري املنفصل مع أتيت اإلتيان 

 ابلضمري املتصل ، و هو ممنوع عند أكثر النحاة ، أال للضرورة ، كقول الشاعر :

 ضمنت إايهم األرض يف دهر الدهارير

تصل ، مثل أن تبد ابلضمري قبل عامله ، حنو و أمنا جيوز إختيارا إذا مل يتأتى اإلتيان ابمل
 ففف إايك نعبد ققق ، فإنه ال يبتدأ بضمري متصل ، أو يقع بعد حنو : " إال إايه " .



 فأما قول الشاعر :

 أن ال جياوران إالك داير

 فشاذٌّ 

 و أما قوله :

 و أمنا يدافع عن أحساهبم أان أو مثلي

االستثناء ، كأنه قال : ما يدافع عن أحساهبم  متأوَّل على أّن فيه معىن -عندهم  -فهو 
 إال أان .

و لكن هذا الذي وقع يف هذا احلديث يشهد جلوازه من غري ضرورة ، و يكون حينئذ 
قوله : " إمنا يدافع عن أحساهبم أان " شاهد له ، غري حمتاج إىل أتويل ، و هللا أعلم ". 

 (.85-1/84فتح الباري : ) 

باري" البن رجب, مع مقّدمة احملّقق طارق عوض هللا, ومقّدمة مراجع منهجه :"فتح ال
 "شرح علل الرتمذي" للدكتور مهام عبد الرحيم.

 طبعات الكتاب:

طبع بتحقيق مجاعة من احملققني، نشر مكتبة الغرابء األثرية، املدينة                   -•
 هـ. يف عشر جملدات.1417املنورة، الطبعة ... األوىل 

حت وطبعت طبعة اثنية يف دار احلرمني بنفس أرقام الصفحات يف                   -• مثّ ُصحِّّ
 الطبعة األوىل مع ما أضافوه من زايدات وتصحيحات.

بتحقيق الشيخ طارق عوض  -األخري فهارس  -وطبع يف مثان جمّلدات                   -•
 هللا, بدار ابن اجلوزي.



 

  

 

  

([1])   

 الزال الكالم للدكتور مهام عبد الرحيم.  ([2])

يقول بعض الباحثني: " والظاهر أن ابن حجر مل يطلع على كل شرح ابن رجب ، وإال فقد اطلع على  [( 3)]
عدد من األحاديث املعلقة مل  بعضه ونقل منه يف ثالث مواضع , ومما يدل على أنه مل يقف عليه كامال أنه قد فاته

يقف ابن حجر على َمن وصلها ، بينما وقف عليها ابن رجب ؛ فلو أن ابن حجر اطلع عليها لذكرها مع حرصه 
(، 1/176الشديد على ذلك ". وقال آخر: استفاد ابن حجر من هذا الشرح وصرح بذلك يف موضعني فقط!: )

(11/340.) 

 


