
 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 البن حجر  )صحیح البخاري (على الشرح الكبیر 

 
وقد استوفیته في مقدمة الشرح (: هقولالبن حجر  (فتح الباري): مر بي وأنا أطالع السؤال
أم أنها أمر  )هدي الساري (وهل المقدمة المشار إلیها هي:  )الشرح الكبیر(فما هو  )،الكبیر
 آخر؟

ووسم  (صحیح البخاري)ا له على بیرً هناك شرًحا � �أنَّ  )الفتح(نعم أشار الحافظ في : الجواب
وأشار  ،اوهو على طوله �سمیه الحافظ مختصرً  ،في أكثر من موضع �أّنه مختصر (فتح الباري)
في سنة  (صحیح البخاري)أما �عد فإني شرعت في شرح (قال:  )انتقاض االعتراض(في مقدمة 

تغلیق (ما فیه من األحادیث المعلقة في �تاب سمیته  خرَّجتُ  وثمانمائة �عد أن �نتُ ثالث عشرة 
ووقف علیه أكابر شیوخي وشهدوا �أني  ،و�مل في سنة أر�ع وثمانمائة في سفر ضخم ،)التعلیق

مقدمة الشرح فكملت في سنة ثالث عشرة  ثم عملتُ  -)تغلیق التعلیق(�عني �ه -لم أسبق إلیه 
أن �عوق  فیها التبیین ثم خشیتُ  منه قطعة أطلتُ  فكتبتُ  ،ابتدأت في الشرح كهنا المذ�ورة ومن

 .))�شرح البخاري  (فتح الباري في شرح متوسط سمیته  عن تكملته على تلك الصفة عائق فابتدأتُ 

بدأ �شرح �بیر فخشي أن تخترمه المنیة أو �عوقه عوائق قبل أن �كمل شرح فهو 
وهذه  ،والبد من الموازنة بین الطول و�ین إنهاء الكتاب ،دید والمقار�ةوال بد من التس ،)البخاري (

تجده �سترسل في التدر�س ف ،من أهل العلم سواء في التدر�س أو في التألیف امشكلة تعترض �ثیرً 
فإنه ال �ستطیع أن  ،و�شرح الحدیث أو یتكلم على اآل�ة في دروس لكنها على حساب غیرها

وال  ،والخیر في الوسط ،أو �أتي �ه على وجه مختصر و�كمل الكتاب ،�كمل الكتب بهذه الطر�قة
و�ختصر في  ،في المختصرات َفسكتب �طر�ق متوسطة أو �طیل و�فیض النَّ المانع أن �كمل 
 (فتح الباري)ي أما �النسبة لهذا الشرح الذي أشار إلیه ف ،و�جمع بین الحسنیین ،شرح المطوالت

مع أنه �عد  ،َفسالنَّ أطال فیها التبیین و  منه قطعةً  عن نفسه أنه ابتدأ في الشرح فكتب كرفكما ذَ 
جد منها في مجلدین على أوائل الكتاب �أنها بع ما وُ طُ  ااستخلص منه نكتً  (فتح الباري)أن أنهى 
  ).فتح الباري ـ(ملخص ل

و�ان عقب فراغ ( :قال ،)الجواهر والدرر(السخاوي في ترجمته المسماة  :تلمیذ ابن حجرو 
ثم خشي الفتور عن  ،و�تب منه قطعة تكون قدر مجلد ،النََّفسالمقدمة شرع في شرح أطال فیه 

(فتح و�ذا �ان �سمي  ،))فتح الباري (فابتدأ في شرح متوسط وهو  ،تكمیله على تلك الصفة
في مجلد واحد �ما  �امًال  )البخاري (ُشرح وقد  ؟!مختصرات األخرى فماذا عن ال امختصرً  الباري)

 ،)روح التوشیح(ه اصر هذا المختصر للمغر�ي الذي سمثم اختُ  ،)التوشیح(فعل السیوطي في 



! تصراتعصر هذا المغر�ي �مواختَ  ،وللسیوطي شروح على الكتب السبعة �لها على مجلد واحد
هذه في الحقیقة ال ؟! هذه شروح فهل !)مسلم(و�شرح  )البخاري (�شرح  لطیفعلى جزء  �عني

و�ذلك شرح الزر�شي مطبوع في ثالثة  ،مثل هذه الكتب حقیقة معتصراتف ،تسمن وال تغني
 .وللحافظ ابن حجر نكت على هذا الشرح ،أجزاء صغار

وعلى �ل حال الفائدة في االستیفاء والتوضیح والبیان لكن ال �كون على حساب األبواب 
طیل النفس أو غیرها �ُ أو التفاسیر ونحن نجد �ثیًرا من الشراح سواء في �تب الحدیث  ،المتأخرة

عمدة (و (فتح الباري)و�ذا قارنت بین  ،ال� مخفي أول األمر ثم �ختصر في النها�ة اختصاًرا 
ب أو في ثلثي الكتا ح العیني في نصف الكتابرَ ، لكن شَ من حیث الحجم تجدها متقار�ة )القاري 

بینما تجد الشرح في  ،ر�اعاألفي ثالثة  صر اختصاًرا شدیًداثم اختَ  ،أقل من ر�ع الكتاب األول
وهذه  ،حدیثأول حدیث �النفس الذي شرح فیه آخر فتجده �شرح  ،�التساوي  اموزعً  (فتح الباري)

تجد الفائدة لكل �اب في موضعه بینما یتكلم علیها �ثیر من الشراح في  ،میزة البن حجر
وهذا  ،الموضع األول ثم �جملون في المواضع األخرى نظًرا للملل الذي یدب إلى البشر عموًما

 ،في آخر األمر ال� مخا أو �خشى من اخترام المنیة فتجده �ختصر اختصارً  ،موجود من سماتهم
نه وزع الشرح على جمیع األحادیث في جمیع األبواب �طر�قة مناسبة فإ (فتح الباري)�خالف 
 فهذه میزة لهذا الشرح العظیم. ،متساو�ة

بعت فیما استفاض على ألسنة الكثیر وطُ  )هدي الساري (أشار إلیها هي:  والمقدمة التي
مقدمة لغي الشرح الكبیر صارت لكن لما أُ  ،مقدمة للشرح الكبیر في األصل هيو  ،بهذا االسم

شك أن  �ضم الهاء وال )ُهَدى(َوُوِجد في �عض النسخ الخطیة �ضبط المؤلف:  ،(فتح الباري)ـل
[ابن ماجه:  »خیر الهدي هدي محمد«حدیث: الوروي  ،الَهْدي والُهَدى معناهما واحد أو متقارب

المقصود أن هذه المقدمة من أنفع  ،-علیه الصالة والسالم- ]٨٦٧[مسلم:  »ُهَدى محمد«و ]٤٥
او�أنها شرح مختصر �حل إشكاالت �ثیرة ج، (صحیح البخاري)لِّف فیما �خدم ما أُ  في المتون  د�

تحل ف ،�ستصحبها طالب العلم في األسفار مع متن الصحیح ،وفي المعاني واأللفاظ ،واألسانید
رحمه هللا رحمة -المقدمة أ�ما توفیق فق الحافظ ابن حجر في هذه ووُ  ،له �ثیًرا من اإلشكاالت

 .-واسعة

 .٤/٦/١٤٣٢برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السا�عة والثالثون، المصدر: 

 

 


