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 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 كثرة التحقیقات والطبعات لكتاب واحد

 
عتبر من تالقح األفكار هل �ثرة التحقیقات وتعاقبها على �تاب واحد من �تب الحدیث �ُ  :السؤال

 ومن األمور التي تخدم �تب الحدیث، أم األفضل االقتصار على التحقیقات السا�قة لتلك الكتب؟ 

وال �قتصر ذلك  ،یالحظ في السنوات األخیرة �ثرة المطبوعات و�ثرة النشر للتصانیف :الجواب
المسؤول هو وأظن هذا - على تعدد المؤلفات بل تعدى ذلك إلى تعدد الطبعات لمؤلَّف واحد

مع  ،لكتاب واحد طبعات متعددة فیحتار فیما �ختار�حیث �جد طالب العلم في المكتبة  ،-عنه
حة طبعة أخرى َمز�دة ومنقَّ  ثم خرجْت  ،أن �عضهم واكب هذه الطبعات فاقتنى الطبعة األولى

فیها ز�ادات وفیها ضبط وفیها وقوف على �عض النسخ التي لم الثة ثم خرجت طبعة ث ،فاقتناها
تاج ألنها تح ؛و�ن اشترى الجمیع ُأرهق مادً�ا ،�قف علیها المحققون من قبله فیحتار طالب العلم

ألن في �ل طبعة هذا أمر طیِّب؛ �ونه �جمع الطبعات و  .مكانتحتاج إلى وأ�ًضا  ،إلى أموال
طبعة األخیرة أفضل من التي وال �طَّرد أن تكون ال ،من المزا�ا ما ال یوجد في الطبعات األخرى 

عات السا�قة كون في الطب�لكن قد  ،كتفي �الطبعة األخیرة و�ترك ما عداهانه �َ إ :قلنالو�ال قبلها، 
سیما الطبعات القد�مة التي توافر على تصحیحها لجان  ال ،ما هو أفضل من الطبعات الحدیثة

�بار أهل العلم للنظر في ل لجنة �املة من شكَّ بوالق �ُ  مثل في المطا�ع المعتبرةف ،من أهل العلم
نعم  ،سخ في الحواشيبیِّنوا فروق النو�ن لم یُ  ،هذا الكتاب وفي تصحیحه وتصو�به والتعلیق علیه

ضیف من التصحیح والتصو�ب م فیُ قد �قف المحقق المتأخر على نسخ لم �قف علیها من تقدَّ 
وعلى أهل الخبرة  ،فال شك أن طالب العلم �قف حیرانَ  ،والتعلیق ما ال یوجد في الطبعات السا�قة

لئال �ضیع طالب العلم بین هذه  ؛هذه مسؤولیتهم ،نوا في �ل �تاب أنفس الطبعاتبیِّ والمعرفة أن یُ 
ه إلى أفضل  ،اوال �ستطیع أن �جمعها جمیعً  ،الطبعات وال �ستطیع أن یوفِّق بینها فُیرَشد و�وجَّ

 .الطبعات فیقتنیها و�قتصر علیها

ن واكب هذه الطبعات واشترى الطبعة األولى وقرأ فیها وأفاد منها ثم وعلى �ل حال مَ 
ما  ،یقتني هذه الطبعة األفضل و�ترك األولىفرة أنها أفضل منها ر له أهل الخبكَ خرجت طبعة ذَ 

ق علیها من ِقَبل أهل العلم فهذه وعلَّ  -مثًال – اوحضر فیها دروسً  ،لم �كن له علیها تعلیقات
ف فیها و�قتني له أن یتصرَّ فق علیها وال قرأها وال علَّ  اإذا لم �حضر بها دروسً أما  ،�حتفظ بها

و�ذا �ان من أهل الیسار والغنى وعنده مكان �ستوعب فوجود الكتب ال شك أنه  ،الطبعة األفضل
لدون أن �ثرة التصانیف مشغلة عن ابن خ ذ�ر�ما  ،و�ن �ان في الجملة له آثاره ،خیر

 ،رت�لى ترتیب وتحتاج إلى �لفة إذا �ثُ ؛ ألنها تحتاج إلى تنظیف و ها بنفسه، فإذا لم یتولَّ التحصیل
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حضر له ما أراده من الكتب خدمه في هذا الباب و�ُ وجعل فیها من �َ  ،رتیبها غیرهى تلكن إذا ولَّ 
ا ُأدخل فیها من نه ُ�كتفى �األجهزة الحاسو�یة ومإ( :و�ن قال �عضهم .فكثرة الكتب ووجودها خیر

ر في األسفار وفي البعد عن المكتبة وعن یسِّ قرِّب و�ُ ال شك أن هذا �ُ  !)وآالف الكتب الموسوعات
 ستغنى عنه.مكن أن �ُ  فالكتاب الورقي ال �ُ یت و�الَّ الب
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