
 المؤلفین ومناهج والطبعات الكتب
 هوشروح )،مسند اإلمام أحمد(أفضل ُنسخ 

 

 ح؟ وهل ُشرِ  )؟مسند اإلمام أحمد(: ما هي أفضل ُنسخ السؤال

واستمر الوضع  ،بع في المطبعة المیمنیة قد�ًما في ستة مجلداتطُ  )مسند اإلمام أحمد( :الجواب

 أنوهي طبعة جیدة إال  ،علیها الطبعة وتعو�ًال ا على هذه اعتمادً  ؛على ذلك عند أهل العلم

لت �أیدي أهل وما زا ،ا�سیرً  اأن فیها نقًص  أظهرْت جدت �عد ذلك المقابالت على النسخ التي وُ 

یذ�رون أرقام الصفحات  ) �عد ذلكالمسند(حتى الذین طبعوا  ،یرجعون إلیه العلم مرجًعا أصیًال 

ستغى عنها؛ ألن المحققین من المتقدمین �عد ظهور  �ُ �اعتبار أنها ال ،واألجزاء من هذه الطبعة

أحمد شاكر في خمسة عشر جزًءا الشیخ ثم ُطِبع �عد ذلك بتحقیق  ،هذه الطبعة �عتمدون علیها

عنده مشار�ع  تعت اهتماماته وصار تنوَّ والسر في هذا أن الشیخ  ،الكتاب عادل ر�عَ �ُ أي: ما 

أكمل المفردات  ،ه المنیة قبل أن �كمل هذه الكتبخترمتْ ثم ا ،واحد أكثر من �تاب في آنٍ  ،كثیرة

له، و�عض الكتب المفردة التي على  )جماع العلم(ي، وللشافع )الرسالة(مثل  ي مجلد واحدفالتي 

 )الكاملـ(كمله �وأ�ًضا �قي من �تب األدب مالم �ُ  ،وأكمل من �تب األدب ما أكمل ،واحد مجلد

فالوقت الفالني للكتاب  ،�أنه َوزََّع وقته على مجموعة من الكتبالشیخ وعلى �ل حال  ،للُمَبرِّد

وتحقیقه  ،كمل هذه الكتبه المنیة قبل أن �ُ ثم اخترمتْ  ،وهكذا.. والوقت الفالني لكذا ،الفالني

 ،منهاج ینبغي أن �حتذ�ه طالب العلم الذي یر�د التحقیق ،من أفضل التحقیقات العلمیة )للمسند(

اهل الشیخ أحمد في أحكامه على الرجال وأحكامه على األحادیث في النظر عن تس ِ�غّضِ 

 ،خسَ ه لأللفاظ الراجحة من النُّ ئوانتقا ة نظرهِدقَّ �متاز بالشیخ لكن یبقى أن  ،التصحیح والتضعیف

لإلمام  )الرسالة(المحققین أن ُیَدرَّس منهج الشیخ أحمد شاكر في تحقیق �تاب  و�وصي �عُض 

اهموا في تحقیق الكتب، و�الفعل توقع منهم أن �سالشافعي على طالب الدراسات العلیا الذین یُ 

 ،)المسند(وتحقیقه للر�ع األول من  ،)الترمذي(مجرب، الشیخ في تحقیقه للمجلدین من  يءش

ن الشیخ من أ إلیه سا�ًقا ا أشرتُ �غض النظر عمَّ  ،إبداع :من الكتب اوغیره )لرسالة(لوتحقیقه 

 ،تقلید الشیخ في أحكامه: في تصحیح األحادیث، أنا ال أقول متساهل ،متساهل في توثیق الرجال

 .-رحمه هللا– منهجیته أي: اقتفاء األثر في التحقیق :أنا أقول



قارب ل تحقیق الشیخ أحمد شاكر، و�ن �ان ال �ُ ُ�مِّ ، و �ثیرةبع �عد ذلك طبعات طُ  )المسند(

أسانیده وتكراره في  وحذفْت  )المسند(ب وأ�ًضا ُرتِّ  ،یدانیه، تحقیق أقل �كثیرتحقیق الشیخ وال 

ه فیه طول و�ستحق ق علیه بتعلیق أولُ وعلَّ  ،ا الساعاتيحمد بن عبد الرحمن البنَّ أل )(الفتح الر�َّاني

متعددة، بع أ�ًضا بتحقیقات وطُ  ،اسمه (بلوغ األماني)و وفي آخره مجرد تعلیق  ،اى شرحً سمَّ أن �ُ 

 ؤوط وغیره �إشراف الد�تور عبدالحدیثیة التي �شترك فیها األرن لكن من أفضلها تحقیق الموسوعة

بع أ�ًضا طبعة حدیثة أشرف علیها الشیخ أحمد وطُ  ،هللا التر�ي في خمسین مجلًدا مع الفهارس

ولى المیمنیة ن جمع بین هاتین الطبعتین و�انت عنده الطبعة األمَ وهي أ�ًضا طبعة جیدة،  ،معبد

 كتفي بها.�َ 

 .٩/٣/١٤٣٢برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثون، المصدر: 

 

 

 


