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 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 االكتفاء �كتاب (فتح الباري) عن غیره من شروح (صحیح البخاري)

 
صـحیح (البن حجر عن غیره في موضوع شـرح أحادیـث  )فتح الباري ( ي �تابهل �كفین :السؤال
 ؟ )البخاري 

وقد  ،وهو أصح �تاب �عد �تاب هللا سبحانه وتعالى ،�تاب عظیم )صحیح البخاري ( :الجواب
ومما ُذكر من شروحه ما یز�د على ثالثمائة شرح من الكامل  ،�ه األمة عنا�ة فائقة ُعنیْت 

ه منه مع و�تفقَّ عظیم، على طالب العلم أن �عتني �ه وهو �تاب  ،مما یدل على أهمیته ،والناقص
�یف فة معر و  ،مع االستنارة �آراء أهل العلم وطر�قتهم ،و�قیة �تب السنة -جل وعال-كتاب هللا 

البن حجر من أعظم  )فتح الباري (والجادة المألوفة عند أهل العلم، یتعامل مع النصوص على 
ومع ذلك علیه  ،وهو �تاب عظیم فیه جهد واضح مبارك موفَّق ،هذه الشروح ومن أوفاها وأكملها

ه وفیه �عض األوهام الیسیرة التي نبَّ  ،سیما في �اب االعتقاد �عض المآخذ و�عض المالحظات ال
 .احعلیها من جاء �عده من الُشرَّ 

وقتي ال �كفي لمراجعة أكثر من (أو  ا)واحدً  اأنا ال أستطیع أن أقتني إال �تا�ً ( :الذي �قولو 
 ، فمثًال:لكن �فوتك خیر عظیم من ترك �عض الشروح المهمة )،فتح الباري (�كفیك  :قلنا )،كتاب

إلى  والموجود منه شرح مهم لطالب العلم، ،س السلف الصالحفَ ن رجب الذي فیه نَ شرح الحافظ اب
من  -مثًال –ففي أوله  إلى مائتي حدیث، �عض المواضعتصل في وفیه خروم  ،الجنائزكتاب 

هذا خرم في موضع ف غیر موجودة ولم یوقف علیها، )٢٥٠الحدیث رقم ( إلى) ٥٠رقم (حدیث ال
س فَ ألنه �شرح الحدیث بنَ  ؛خیر �ثیربر�ة و ففیه خروم لكن في الموجود في المطبوع منه  ،واحد

لم ومعلوم أن علم السلف علم مبارك  ،ي طالب العلم على محبة السلف وطر�قتهمر�ِّ و�ُ  ،السلف
فوائد . و�ذلك شرح العیني فیه زوائد شرح ابن رجب مهم في غا�ة األهمیةف ،ختلط �علوم أخرى �

�ستفید منه طالب العلم مما ال �جده  -سیما في ر�عه األول ال–وفي الترتیب  ،وم العر�یةفي عل
 ،العینيشرح ابن حجر و شرح الكرماني هو أصل هذین الشرحین أعني شرح و  )،فتح الباري (في 
، و�اإلمكان أن ُ�ستغنى عن باه في مواضع �ثیرةوتعقَّ  ،اعتماًدا �بیًرا على الكرماني ااعتمدفقد 
 .مفید ونافعلكنه  )،فتح الباري ـ(ب ح الكرمانيشر 

 )؛فتح الباري (اقتصر على  :قلنا )،أنا وقتي ال �ستوعب( طالب العلم: ومع ذلك إذا قال
 )؛أخل ابن حجر في موضع من المواضع( :إلى حدیث وتقول فیه  ترجعفال ،ألنه شرح متوازن 

العیني  الشرح، فمثًال: االقارئ أنه �جد فیهع اهتماماته على المواضع التي �سبق إلى ذهن ألنه وزَّ 
لكن  ،ؤتى �ه في هذا الموضعو�أتي �كل ما �مكن أن یُ  -األعمال �النیات- �شرح الحدیث األول
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في الموضع األول یهتم �ه �ما فهو ابن حجر �خالف  ًئا،تجد شیال في الستة المواضع األخرى 
 ،وهكذا البقیة ،حدیث جدید �ما یناسب الحالفي الموضع الثاني یهتم �ه و�أنه و  ،یناسب الحال

آخر حدیث وهو س الذي شرح �ه فَ �مثل النَ  ]١[البخاري:  »األعمال �النیات«ولذلك شرح حدیث 
فهو  ،]٦٤٠٦[البخاري:  »كلمتان خفیفتان على اللسان« -رضي هللا عنه– حدیث أبي هر�رة

ثم �جملون فیما  ،ألنهم یهتمون في أوائل الكتب ؛وهذا یندر أن یوجد في الشروح ،شرح متوازن 
ع الشرح على هو الذي وزَّ ، ف-فیما أعلم-الشروح �لها على هذه الطر�قة إال ابن حجر ف ،�عد

، وفیه فهو شرح نفیس ومبارك ،المواضع �حیث تجد ما تحتاجه في �ل موضع مما یناسب الحال
 :والشو�اني �قول ،قاله ابن خلدون ، )األمة إن شرح (صحیح البخاري) َدین على(: قیل فوائد حتى

لكن من لد�ه القدرة  ،وال شك أن هذا الكتاب �تاب عظیم، وال هجرة �عد الفتح) ،(وفاه ابن حجر
 .؛ لما فیها من الفوائدحرم نفسهأن یراجع الشروح األخرى فال �َ فیه وعنده من الوقت ما �ستطیع 
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