
 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 كتاب (تهذیب السنن) البن القیم

 
 البن القیم؟ )تهذیب السنن( �تاب ما رأ�كم في :السؤال

لإلمام العالمة ابن قیم الجوز�ة تلمیذ شیخ اإلسالم المتوفى سنة إحدى وخمسین  )تهذیب السننكتاب ( :الجواب
سنن (وحقیقته أنه تعلیق على )، سنن أبي داودـ(هذا التهذیب قد �فهم منه �عض الناس أنه اختصار ل ،وسبعمائة
فأكثره  ،ورسوخ قدم في الحدیث وعلومه وعلله ،وفیه مهارة ،وهو �تاب فیه إبداع ،على أسانیده ومتونه )أبي داود

وأبدى براعة فائقة وتفوًقا في هذا  ،كتابوابن القیم �سهب في بیان علل األحادیث في هذا ال ،تعلیل لألحادیث
فبحث �عض المسائل في هذا ر�ر لمسائل علمیة دقیقة شائكة، و�تاب تح ،وهو في الحقیقة �تاب علل ،الفن

مما یدل على أنه إمام في هذا  ،و�حث علل �عض األحادیث وأطنب فیها وأفاض ،الكتاب في صفحات �ثیرة
ا لطا ،الشأن سنن أبي (السیما وأن الكتاب یدور حول  ،لب العلم ال �ستغني عنه طالب علمفهذا الكتاب نافع جد�
 ،وشرحه للخطابي ،للمنذري  )مختصر أبي داود(والكتاب مطبوع مع  ،الذي هو في أحادیث األحكام )داود

ألن مختصر  ؛والمجموعة من ثالثة الكتب مجموعة تنبغي العنا�ة بها من طالب العلم ،وتهذیبه البن القیم
والشرح شرح  ،والمنذري إمام في هذا الباب ،لمنذري فیه تنبیهات ولطائف على أسانید األحادیث وعلى أحكامهاا

 ،و�كاد أن �كون أول الشروح ،على اختصاره )سنن أبي داود(من أفضل ما �تب على  )معالم السنن(الخّطابي 
وقد أحسن من جمع هذه  ،مام ابن القیملإل )تهذیب السنن(إضافة إلى  ،والخطابي معروف تمیزه في هذا الباب

 ،وُطبعت طبعة جّیدة توالها الشیخ محمد حامد الفقي والشیخ أحمد شاكر في �عض مواضعها ،الكتب الثالثة
فالمختصر  ،�حرص علیه طالب العلم �مجموع ما فیه من المختصر والشرح والتهذیب ،والكتاب نفیس جًدا

ُطبع  ،والحقل األخیر التهذیب البن القیم ،یلیه في الحقل الثاني الشرح للخطابي ،للمنذري في رأس الصفحة
لشمس الحق العظیم آ�ادي في المطبعة السلفیة في المدینة في  )عون المعبود(التهذیب مرة ثانیة في حواشي 

فقي وشار�ه الشیخ لكن الطبعة األولى تولى تحقیقها وتصحیحها والعنا�ة بها الشیخ حامد ال ،أر�عة عشر جزًءا
ألنه لیس من أهل  ؛وهما من أهل التجو�د �النسبة لمن تولى الطبعة السلفیة ،أحمد شاكر في �عض المواضع

على  )عون المعبود(اعتمد في  ،بل فیها تصحیفات ،عبد الرحمن محمد عثمان لیس من أهل الشأن ،الشأن
وهو ال �حسن قراءتها في �ثیر  ،عر�یة لكن الخط فارسياللغة  ،والطبعة الهند�ة �الخط الفارسي ،الطبعة الهند�ة
 )عون المعبود( -عبد الرحمن محمد عثمان-فترتب على ذلك تصحیف في جمیع مطبوعاته  ،من المواضع

المقصود أنه إذا تولى اإلنسان وهو من غیر أهل  ،للسخاوي وغیرها من الكتب )فتح المغیث( )تحفة األحوذي(
ألنها طبعة  ؛فُیعنى �طبعة الشیخ حامد مع الشیخ أحمد شاكر ،ء إلى الكتباالختصاص ال شك أنه �سي

 �هللا أعلم. ،نه �تاب ال �ستغني عنه طالب علمإ ):تهذیب السنن(ومثل ما قلنا عن  ،مصححة متقنة مضبوطة
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