
 "واآلثار منهج اإلمام ابن أبي شيبة في كتابه: المصنف في األحاديث

  

 كتاب " املصنف يف األحاديث واآلاثر"

 التعريف ابملؤلف:  -1ً

 امسه ونسبه ونسبته وكنيته:

بن عثمان بن ُخواْسيت الكويف،  -أيب شيبة  -هو اإلمام عبد هللا بن حممد بن إبراهيم 
هل الرتاجم، واشتهر اببن أيب شيبة، العبسي، موالهم، يكىن أبيب بكر بال خالف بني أ

قال السمعاين: ".. عبس بطن من غطفان" مث عد بعض املنتسبني إليها ومنهم جد 
 املؤلف وأسرته.

 والدته:

على أن  [2]، واخلطيب يف اتريخ بغداد[1]نص ابن زَْبر يف اتريخ مولد العلماء ووفياهتم
 هـ. 159ابن أيب شيبة ولد سنة 

  أسرته:

: [3]من ترجم له، قال عنه الذهيب  هو سليل عائلة علمية شهرية كما نبه على ذلك جل
".. أخو احلافظ عثمان بن أيب شيبة، والقاسم بن أيب شيبة الضعيف. فاحلافظ إبراهيم بن 

بن عثمان هو ابن أخيه، فهم بيت علم، أيب بكر هو ولده، واحلافظ أبو جعفر حممد 
وأبو بكر أجلهم.. قال حيىي بن عبد احلميد احِلمَّاين: أوالد ابن أيب شيبة من أهل العلم،  

 كانوا يزامحوننا عند كل حمدث.

 طلبه للعلم ورحالته وشيوخه وتالميذه:
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فة وحفظ ما ابن أيب شيبة كويف املولد واملنشأ والوفاة لذا فقد أخذ عن أكثر مشايخ الكو 
وهذه  -عندهم، مث أنه مل يكتف أبخذ العلم عن أهل الكوفة بل رحل إىل البصرة وبغداد 

، مث رحل إىل احلجاز وغريها كما قال الذهيب:  -مواطن العلم والعلماء يف العراق آنذاك
 .. وخلق كثري ابلعراق واحلجاز وغري ذلك.

ب أبو بكر العلم وهو صيب، وقد طلب العلم يف وقت مبكر كما قال الذهيب : "طل
وأكرب شيخ له هو شريك بن عبد هللا القاضي، مسع منه، ومن أيب األحوص سالم بن 
سليم، وعبد السالم بن حرب، وعبد هللا بن املبارك، وجرير بن عبد احلميد، وأيب خالد 

 وخلق كثري ابلعراق واحلجاز وغري ذلك.  األمحر، وسفيان بن عيينة..

ن، وأبو داود، وابن ماجه، وروى النسائي عن أصحابه، وال شيء وحدث عنه: الشيخا
له يف " جامع أيب عيسى ". وروى عنه أيضا: حممد بن سعد الكاتب، وحممد بن حيىي، 

 وأمحد ابن حنبل، وأبو زرعة، وأبو بكر بن أيب عاصم...وأبو حامت الرازي.

   ديين سناً وعلماً.قلت: وهو من أقران أمحد بن حنبل وحيىي بن معني وعلي بن امل 

 عقيدته:

 يعترب ابن أيب شيبة من أهل السنة واجلماعة، بل من أئمتهم، ويدل على ذلك ما يلي:

كتاب اإلميان املطبوع بتحقيق الشيخ األلباين، وموضوعه:   -كتبه اليت ألفها، ومنها: أ-1•
 مسألة اإلميان عند أهل السنة واجلماعة، والرد على اخلوارج واملرجئة. 

كتاب السنة ) نسبه إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتوى احلموية يف سياق ذكر -ب
 الكتب اليت تضمنت كالم السلف يف األمساء والصفات(.

كتاب الرد على أيب حنيفة ) وقد رد على هذا الكتاب متعصبو احلنفية يف القدمي   -ج  
 واحلديث(



 كتاب العرش.   -د

به؛ ففيه الكثري من األبواب اليت تدل على حسن املصنف وهو أشهر وأهم كت -هـ
 اعتقاد مؤلفه.

أن الاللكائي ذكره هو وأخاه عثمان ضمن أئمة أهل السنة الذين ُرمِسوا ابإلمامة يف -2•
 [4] ..  السنة والدعوة واهلداية إىل طريق االستقامة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

، وقد نقل عن عبد هللا بن أمحد بن حنبل قال: مسعت أاب بكر بن أيب شيبة وقال رجل  
من أصحابنا القرآن كالم هللا وليس مبخلوق، فقال أبو بكر: من مل يقل هذا فهو ضال 

 مضل مبتدع. 

يف نونيته على كتاب العرش البن أيب شيبة، وعده من أئمة أهل  أن ابن القيم أحال-3•
 احلديث. 

أن املتوكل أرسله وأخاه عثمان إىل بغداد ليحدثوا الناس ابألحاديث اليت فيها الرد -4•
على املعتزلة واجلهمية واألحاديث اليت فيها إثبات الرؤية، فاجتمع على كل واحد 

 .[5]منهما حنو من ثالثني ألفاً 

 حاله من حيث اجلرح والتعديل:

هـ(: ثقة. 261اتفق علماء احلديث على ثقته وعدالته وحفظه وإتقانه. قال عنه العجلي )
هـ(: " وكان متقنًا حافظاً 354) هـ(: ثقة ، وقال ابن حبان227وقال أبو حامت الرازي )

هـ(: 385ديّناً، ممن كتب ومجع وصّنف وذاكر" وعده يف الثقات. وقال الدارقطين )
هـ(: احلافظ الكبري احلجة، وقال أيضًا الثبت عدمي النظري، 748حافظ ، وقال الذهيب )

  هـ(: ثقة حافظ، صاحب تصانيف. 852وقال ابن حجر)

 عليه: منزلته عند العلماء وثناؤهم
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نظرًا لكثرة كلمات األئمة يف الثناء على ابن أيب شيبة، فسأكتفي ببعض األقوال اليت 
نقلها الذهيب أو قاهلا يف السري، فمما ذكره يف ترمجته يف السري: ".. اإلمام العلم، سيد 
احلفاظ، وصاحب الكتب الكبار... وكان حبرا من حبور العلم، وبه يضرب املثل يف قوة 

وقال عمرو بن علي الفالس: ما رأيت أحدا أحفظ من أيب بكر بن أيب شيبة، احلفظ... 
قدم علينا مع علي بن املديين، فسرد للشيباين أربع مئة حديث حفظا، وقام. وقال 
اإلمام أبو عبيد: انتهى احلديث إىل أربعة: فأبو بكر بن أيب شيبة أسردهم له، وأمحد بن 

عهم له، وعلي بن املديين أعلمهم به... قال حنبل أفقههم فيه، وحيىي بن معني أمج
احلافظ أبو العباس بن عقدة: مسعت عبد الرمحن بن خراش يقول: مسعت أاب زرعة يقول: 
ما رأيت أحفظ من أيب بكر بن أيب شيبة فقلت: اي أاب زرعة، فأصحابنا البغداديون ؟ 

بن أيب شيبة. قال: دع أصحابك، فإهنم أصحاب خماريق، ما رأيت أحفظ من أيب بكر 
قال اخلطيب: كان أبو بكر متقنا حافظا، صنف " املسند" و " األحكام" و " التفسري"، 
وحدث ببغداد هو وأخواه القاسم وعثمان..مث ساق الذهيب إبسناده إىل أمحد بن حممد 
بن املربع قال: ومسعت أاب عبيد، يقول: رابنيو احلديث أربعة: فأعلمهم ابحلالل واحلرام 

حنبل، وأحسنهم سياقة للحديث وأداء علي بن املديين، وأحسنهم وضعا  أمحد بن
لكتاب أبو بكر بن أيب شيبة، وأعلمهم بصحيح احلديث وسقيمه حيىي بن معني. وقال 

 (: " احلافظ عدمي النظري، الثبت النِّحرير" 2/432عنه الذهيب يف تذكرة احلفاظ )

 بت، العدمي النظري"وقال عنه احلافظ ابن عبد اهلادي:" احلافظ الث

 بعض مؤلفاته:

 املصنف، وهو أهم كتبه وأشهرها على اإلطالق. -1•

املسند، وهو غري املصنف، قال الذهيب: " له كتاابن كبريان نفيسان: املسند واملصنف  -2•
." 

 التاريخ. -4   التفسري. -3•



 اإلميان، املطبوع بتحقيق الشيخ األلباين.-5•

 لقرآن.ثواب ا -7   األوائل.-6•

 السنة، نسبه إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية.-8•

 الفتوح. وغريها من املؤلفات. -11الفنت.  -10املغازي.  -9

 وفاته:

هـ، إال ما ذكره اخلطيب عن ابن عرفة 235يف احملرم عام  -ابتفاق من ترجم له  -تويف 
ه يف ذلك. قال اخلطيب) اخلميس، (:" تويف وقت العشاء اآلخرة، ليلة 10/71ووَّهَّ

لثمان مضت من احملرم، سنة مخس وثالثني ومائتني" قال البخاري ومطني: مات أبو بكر 
 يف احملرم سنة مخس وثالثني ومئتني.

  

  

 الدراسة عن الكتاب: -2ً

 تسمية الكتاب: 

 طبع ابسم "املصنف يف األحاديث واآلاثر"

ورد يف كتب الرتاجم  وهو ابتفاق من ترجم البن أيب شيبة يسمى" املصنف"، وهذا الذي
والتاريخ واملروايت، وهو املثبت على غالف النسخ اخلطية والنسخ املطبوعة له، ولكن 

 جاء بعض اخلالف يف هذا كما أييت: 

مساه اخلطيب البغدادي: " األحكام". وتبعه على ذلك: الداودي، وإمساعيل ابشا -1•
ذكروه ولكن مل جيزموا بصحة البغدادي، وعمر رضا كحالة، وبعض الباحثني املعاصرين 

 نسبته إليه. 



ومساه ابن الندمي: " السنن"، وتبعه على ذلك: الداودي، وإمساعيل ابشا، وعمر كحالة! -2•
 . وذكره له بعض الباحثني املعاصرين، ولكن مل جيزموا بثبوت نسبته إليه أيضاً. 

كرَّها أو أحدَّها قلت: وبعض الذين ذكروا " األحكام" مل يذكروا" السنن"، والبعض ذ 
 مع "املصنف"، ورمبا مجع أحدهم الكتب الثالثة البن أيب شيبة، كالداودي!. 

أقول: الذي عليه احملققون من املؤرخني إثبات أحد هذه الكتب؛ إما: " املصنف: أو 
مل  -وحسبك به -"األحكام" أو "السنن"، وأما مجعها فوهم؛ فهذا اخلطيب البغدادي

وهل خيفى عليه مثل " املصنف"؟!، وهذان الذهيب وابن عبد يذكر سوى "األحكام"، 
ملا ساقا عبارة اخلطيب يف ذكر" األحكام"؛ مل يثبتا من كتبه إال "  -وَّها من َّها -اهلادي

 املصنف" ، بل إن الذهيب يف كتبه األخرى مل يثبت سواه أيضاً. 

" املصنف"، وإمنا أخذ  وقل مثل ذلك يف صنيع ابن الندمي؛ فإنه ملا ذكر" السنن" مل يذكر
 يذكر بعض كتب "املصنف". 

 قلت: ولعل مرّد ذلك اخللط عند بعضهم ألمرين: 

ولكنهم تعارفوا على أن  -على عادة املتقدمني -األول: أن ابن أيب شيبة مل يسم كتابه
 "املصنف" فيما بعد.   هذا يطلق عليه

الكتب ابملعىن، ورمبا اختلفوا يف الثاين: أو ألن املتقدمني من العلماء كانوا يسمون بعض 
 ذلك، ومن أمثلته: 

 سنن الدارمي، ويقال:مسند الدارمي.-1•

 سنن سعيد بن منصور، ويقال:مصنف سعيد بن منصور.-2•

 املنتقى لقاسم بن أصبغ، ويقال له: املصنف. -3•



شرح معاين اآلاثر، للطحاوي، ويقال له: شرح املعاين، أو: معاين اآلاثر، أو: -4•
 صنف.امل

 وغريها من األمثلة كثري. 

أقول: وقد وقع ما ذكرته حقاً؛ فهذا ابن قدامة ينقل يف " املغين" نصًا عن " املصنف"، 
ويقول: " أخرجه ابن شيبة يف سننه". واتبعه على ذلك ابن أخيه صاحب" الشرح 

يريد سوى " الكبري"؛ فقد نقل عبارة عمه بنصها، ومل يغري فيها شيئاً؛ مما يدل على أنه ال 
 املصنف". 

وإن انزع  -فظهر هبذا التحرير أن اسم الكتاب املتعارف عليه عند العلماء: " املصنف" 
، وهو الثابت ابإلسناد إل مؤلفه، وهو املدون على طرة النسخ -بعضهم يف ذلك 

القدمية له، وهو املعتمد يف أكثر كتب الرتاجم والتواريخ ومروايت الكتب؛ مما يدل على 
ك والعلماء وطلبة العلم على مر العصور مل يرتضوا غري هذا العنوان. مث أن  النساخ واملالَّ

أنه مل يثبت لنا أحد اطالعه على هذه الكتب مع " املصنف" مما يدل على أنه املقصود 
 ليس غري.

 توثيق نسبة الكتاب إىل مؤلفه:

الشمس، ومن األدلة  اثبتة ثبوت -رمحه هللا -ثبوت نسبة هذا الكتاب البن أيب شيبة 
 على ذلك:

جاء يف طرة مجيع نسخ الكتاب نسبة هذا الكتاب إليه، ورمبا زاد بعض النساخ  -1
تعريف املؤلف، وأنه شيخ املشايخ: البخاري ومسلم وأيب داود وغريهم، ورمبا نقلوا ما 

                        يدل على مكانة الكتاب.

ذا الكتاب إليه. واألسانيد أنساب الكتب، كما ثبت ابألسانيد الكثرية نسبة ه -2
                       قيل.



نسبه إليه كل من ترجم له إما ابسم: " املصنف"، أو " األحكام"، أو"  -3
                              السنن".

 ختريج العلماء منه، ونسبة ذلك إىل ابن أيب شيبة، وحصر ذلك متعذِّر!.  -4

 حد من العلماء نسبة هذا الكتاب إليه. عدم نفي أ -5

اشتهار هذا الكتاب بني العلماء، هبذه النسبة ) البن أيب شيبة( حىت صار يقال له:  -6
   " صاحب املصنف" متيزاً له عن ابقي أبناء أيب شيبة!. 

 ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إىل مؤلفه من خالل عدة عوامل؛ من أَّهها: ولقد 

 للمؤلف أصحاب كتب الفهارس؛ مثل:نص على نسبته  -1

 (.2711أ. حاجي خليفة يف كشف الظنون )

 (.40ب. الكتاين يف الرسالة املستطرفة )ص:

 (.196ج. سزكني يف اتريخ الرتاث العريب)

كما نص احلافظ الذهيب على نسبة هذا الكتاب إىل املؤلف يف تذكرة احلفاظ   -2
 (.11/122( والسري)3/1059)

 احلافظ ابن حجر يف عدة مواضع من فتح الباري؛ منها: وقد نقل عنه -3•

 254و 203و 156و 127و 383( و )551و 262( و )585و 583و 1)
(، كما نقل عنه يف التلخيص احلبري 11( و)1063( و )8( و )666( و )406و
 (.201و 380( و)2( و)1)

  

  



 موضوع الكتاب:

املوقوفة على الصحابة، أو  موضوع مصنف ابن أيب شيبة كسائر املصنفات: اآلاثر
املقطوعة على التابعني ومن بعدهم من الفقهاء، ورواية ذلك ابألسانيد، وموضوع أغلب 
هذه اآلاثر الواردة هو الفقه واألحكام. وفيه بعض األبواب املتعلقة ابلعقيدة، واهلدي 

األبواب النبوي، والرقائق، والتاريخ، والفضائل، والردود. مع ترتيب هذه النصوص على 
 والكتب، وحتلية كل ابب حبديث مرفوع أو عدة أحاديث، وال يستقصي يف مجيع اآلاثر.

وتتفق هذه النصوص يف أهنا من األحكام؛ لذا فلرمبا ساق يف بعض األبواب اختالف 
السلف يف تفاسري بعض آايت األحكام. وأما مجع كل ما ورد عنهم يف التفسري فله كتب 

 أخرى. 

السلف يف غري األحكام؛ فاألصل أن" املصنف" ال يورد شيئًا منه   وأما ما ورد عن
كالزهد والتاريخ والفضائل والفنت واألوائل وحنوها، ولكن " مصنف ابن أيب شيبة" طرأت 

من تالميذ ابن أيب شيبة أو من النساخ حىت غدا هبذه  -لعلها -عليه اجتهادات كثرية
وضوعات ليست من اختصاص "املصنف" يف الصورة اليت وصلنا هبا، واحلق أن هذه امل
 شيء ، إمنا هي مستقلة، كما هو معروف. 

 منزلة املصنف بني كتب السنة وثناء العلماء عليه:

(: "وتفرد ابلكوفة أبو بكر بن أيب شيبة 614قال الرامهرمزي يف احملدث الفاصل )ص
 بتكثري األبواب وجودة الرتتيب وحسن التأليف" 

هـ ( مثنيًا على ابن سيد الناس: " وكان عنده كتب  764)ت  قال ابن شاكر الكتيب
 كبار، وأمهات جيدة، منها "مصنف ابن أيب شيبة" ومسنده..". 

فعد اقتناء ابن سيد الناس نسخة من مصنف ابن أيب شيبة من مناقبه!، وأثىن على 
 النسخة أبهنا جيدة. 



ى" يف ترمجة القفال ( يف" طبقات الشافعية الكرب  771وما أورده ابن السبكي )ت 
الشاشي، ملا أراد أن يرد عليه يف إحدى املسائل، قال: "...وملا رأيت فحص القفال عن 
أقاويل السلف يف هذه املسألة، فكشفت أوعب الكتب ألقاويلهم، وهو "مصنف ابن 

 أيب شيبة"؛ فوجدته قال:...". 

فى ابلنظر فيه دون فانظر كيف صرح أبنه أوعب الكتب اجلامعة ألقاويل السلف! واكت
 غريه. أفال يدل على تعظيمهم وإجالهلم له؟!. 

( " صاحب املصنف" الذي مل يصنف أحد مثله قّط، ال قبله   774وقال ابن كثري )ت 
 وال بعده". 

فأثىن على الكتاب مبا ال مزيد عليه، وعّرف مؤلفه به، وحنو ذلك فعل اخلزرجي) ت 
ة:" أحد األعالم وصاحب" املصنف" !. (؛ حيث قال يف ترمجة ابن أيب شيب923

 (حيث قال:" صاحب املسند"، و"املصنف" . 945وكذلك الداودي) ت 

( فإنه أوصى طالب احلديث جبملة وصااي، ومنها: أن يعتين  902وأما السخاوي) ت    
ابلكتب املبوبة ويسمعها؛ ألن احلاجة تدعو إليها، وذكر من هذه الكتب: "مصنف ابن 

 أيب شيبة". 

ابحلاجة: معرفة احلالل واحلرام، وتفسري آايت وأحاديث  -رمحه هللا -قلت: مراده
األحكام، وهذا ال يتأتى دون االستهداء بنور الوحيني وفيضهما اللذين عما يف صدور 

 سلف هذه األمة.

(جعل "املصنف" يف رأس الكتب اليت هي من مظاّن املوقوف  911والسيوطي )ت  
 واملقطوع. 



(:".. وهو كتاب كبري جدًا، مجع فيه فتاوى التابعني  1067جي خليفة )ت وقال حا   
على طريقة احملدثني ابألسانيد، مرتبًا على ترتيب  وأقول الصحابة، وأحاديث الرسول 

 (. 1345الفقه...". وحنوه قال الكتاين)

ريج ( فإنه ذكر "املصنف" يف الكتب اليت يعتمد عليها يف خت 1394وأما التهانوي ) ت 
 اآلاثر، خاصة عن إبراهيم النخعي. 

 منهج ابن أيب شيبة يف مصنفه:

رتب املؤلف هذا الكتاب على الكتب الفقهية، وأدرج حتت كل كتاب منها عددًا من -1•
األبواب، وحتت كل ابب عددًا من النصوص، ومل يلتزم ترتيب األحاديث واآلاثر يف 

و أحاديث مرفوعة، مث يسوق ما حفظه عن الباب الواحد، بل اترة يفتتح الباب حبديث أ
الصحابة مث التابعني حسب أقدميتهم وهكذا. واترة يبدأ آباثر التابعني مث الصحابة مث 
خيتم الباب حبديث أو أحاديث مرفوعة. واترة خيلط بني األقوال من غري مراعاة لزمن 

 القائل. 

يت تطابق الرتمجة املوضوعة حيرص املؤلف إىل حد كبري على حشد ما جيد من النصوص ال-2•
 للباب، بصرف النظر عن صحة هذه النصوص أو ضعفها، إال إذا كانت ظاهرة الوضع.

  

أكثر املؤلف من التبويب، حىت أنه قد يفرد اباًب لكل قول يف املسألة، مثاله: قوله يف -3•
الطهارة: "من كان يرى املسح على العمامة"، مث بعده: "من كان ال يرى املسح عليها 

 [6]وميسح على رأسه"
 

عده: "من كان ال يسلم من وقوله يف الصالة: " التسليم يف السجدة إذا قرأها الرجل" وب
، وغري ذلك من األمثلة. حىت بلغت األبواب عنده عددًا كبريًا جدًا:  [7]السجدة"

قالوا يف البخاري: فقه ( ابابً. وال ريب أن هذا دليل على فقهه وعلمه، كما 5494)
البخاري يف ترامجه. ولكن ابن أيب شيبة غري دقيق يف ترتيب األبواب داخل الكتاب، 
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فالسمة العامة للكتاب أنه مبعثر األبواب، وفيه أبواب كثرية قد ال توجد يف مظنتها، فقد 
راجع إىل  ولعل ذلك أورد أبوااًب من الطهارة يف الصالة، وأبوااًب من الصيام يف الصالة.. 

 أنه مل يُنّقح الكتاب ويرتبه، وإمنا كان ميليه إمالًء.

غالبًا ما يذكر عنوان الباب دون كلمة ابب، ورمبا قال: يف كذا.. أو: ما جاء يف كذا .. -4•
 وحنو

ذلك. وقد جيمع بني كلمة ) ابب( وعنوان الباب، وهذا قليل، وهو حمصور يف 
الباحثة عيشة يف أطروحتها عن منهج ابن أيب  موضعاً( من الكتاب كله، كما أفادت25)

َون بكلمة ابب فحسب دون ترمجة.  [8] شيبة. ويف ثالثة مواضع فقط من الكتاب عنـْ
لبخاري يف صحيحه. ورمبا ترجم للباب ابآلية اليت وقد استعمل هذه الطريقة كثرياً اإلمام ا

،  [9]"]أو المستم النساء [عليها مدار املسألة، مثاله: قوله يف كتاب الطهارة: "قوله: 
" ، وغري ذلك. ]أقم الصالة لدلوك الشمس[ قوله تعاىل:وقوله يف كتاب الصالة: " يف

ورمبا كانت ترمجته للباب مقتبسة من احلديث الوارد فيه، مثاله: قوله يف كتاب الصالة:" 
، وقوله يف كتاب الصيد:" املالئكة ال [10]صالة القاعد على النصف من صالة القائم"

. ورمبا ترجم للباب بصيغة االستفهام، مثاله: يف كتاب الطهارة: [11]تدخل بيتاً فيه كلب"
 . وغري ذلك من أنواع الرتاجم.[12]ء كم هو مرة ؟""يف الوضو 

 تظهر دقة املؤلف يف نقل اإلسناد فيما يلي: -5•

: [13]قوله يفصل املؤلف بني صيغ األداء بني الراوي وشيخه، مثاله:    -أ•
"حدثنا أبو معاوية وابن منري عن األعمش عن املنهال عن زاذان عن الرباء 
قال..." مث قال يف آخره: " إال أن ابن منري قال: حدثنا األعمش قال حدثنا 

: "حدثنا وكيع وأبو معاوية عن األعمش قال مسعت [14]نهال" ، وقوله امل
جماهدًا حيدث عن طاوس عن ابن عباس.." مث قال يف آخره: "ومل يقل أبو 

 . معاوية: مسعت جماهداً "
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التنبيه على الزايدة والنقص يف السند من قبل الرواة، ومن أمثلته:      -أ•
: "حدثنا أبو معاوية ووكيع عن األعمش عن مثامة بن عقبة احململي [15]قوله

رث بن سويد قال: قال عبد هللا .." مث قال يف آخره: " إال أن أاب عن احلا
معاوية زاد فيه: قال األعمش: فذكرته إلبراهيم، فحّدث عن عبد هللا مبثله 

 وزاد فيه: من شر اجلن واإلنس ".

التنبيه على من رفع احلديث ومن وقفه، ومثاله: قوله يف كتاب            -ب•
: "حدثنا عبد األعلى وعبيدة بن محيد عن داود عن أيب عثمان عن [16]الفنت
 قال: .." -رفعه عبيدة ومل يرفعه عبد األعلى  -سعد 

(: "حدثنا 2/495يف )التنبيه على الشك يف الرواية، ومثاله: قوله           -ت•
 هشيم عن العالء بن زايد 

 .." أن أصحاب رسول هللا  -الشك مين  -عن احلسن أو غريه 

يستعمل صيغ رفع احلديث ووفقه: "رفعه"، " يبلغ به" ، "رواية " وكٌل           -ث•
 له أمثلة. 

د أن رواه اختصاره املنت يف موضع بع -رمبا روى احلديث ابملعىن؛ ومن أدلة ذلك: أ-6•
إحالته يف املنت على ما قبله بقوله: "مبثله" أو "  -مطوالً يف موضع سابق، أو العكس. ب

أنه خيتصر املنت  -ث مجعه بني عدة آاثر يف منت واحد يناسبها مجيعاً.  -بنحوه". ت
 -ويبقي العبارة الدالة على احلكم فقط، مثل أن يقول: عن فالن أنه قال ال أبس به. ج

 لمتون حسب األبواب. ولكل من ذلك أمثلة يطول ذكرها.تقطيعه ل

رمبا بني املؤلف املقصود من املنت وأشار إىل معناه، مثال ذلك: ملا أورد أثر ابن عمر: " -7•
أيها الناس إنكم ال تدعون أصم وال غائبًا " قال: يعين يف رفع الصوت ابلدعاء. 

(2/488.) 
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(: "... عن أيب 1/109أمثلته: قوله يف )وقد أكثر من شرح غريب األلفاظ، ومن -8•
نة  وُيذّكر النار". وقوله يف  -يعين: الوسخ  -الدرداء ... نعم البيت احلمام، ُيذهب الصِّ

قال أبو بكر: يعين:  -(: "... عن ابن عباس قال: دعاين عمر ألتغّدى عنده 2/396)
  .."  -السحور يف رمضان 

 وكتبه وأبوابه: عدد األحاديث واآلاثر اليت يف الكتاب

( كتااًب، وقد بدأ هذه الكتب بـ " كتاب الطهارة " 39عدد الكتب اليت يف املصنف )
 ( ابابً 5494وختمها بـ " كتاب اجلمل وصفني واخلوارج ". وعدد أبوابه: )

حبسب طبعة الرشد  -( نًصا مسنًدا 38940وبلغت نصوص الكتاب يف مجلتها )
( نصاً 36224ثة عيشة املشعيب فعدد النصوص ). أما حبسب دراسة الباح-هـ 1425

( حديثاً، ومنها ما هو موقوف، وعددها 7915مسندًا؛ منها ما هو مرفوع، وعددها )
 ( أثراً.17259( أثرًا، ومنها املقطوع، وعددها )11050)

 ميزات مصنف ابن أيب شيبة:

معرفة األحاديث  يعد هذا الكتاب أصاًل من األصول اليت يرجع إليها ويعول عليها يف-1•
واآلاثر؛ لسعة ما حيتوي عليه مع تقدم مؤلفه ـ رمحه هللا ـ يف الزمن، ورفعة مكانته يف هذا 
العلم. وقد مجع هذا الكتاب عددًا كبريًا من اآلاثر املروية عن الصحابة والتابعني يف 

 األحكام الشرعية وغريها.

لة ما عدا مواضع يسرية. ابإلضافة إىل أن هذه اآلاثر يف املصنف مروية ابألسانيد املوصو -2•
 أن هذه األسانيد عالية يف اجلملة.

أنه ليس فيه من آراء املؤلف أو آراء شيوخه إال القليل، وفيه الشيء الكثري من آراء من -3•
 فوق شيوخ املؤلف.

 أن الكتاب حمشٌو بتفسري آايت األحكام عن السلف.-4•



 إىل مجيع ما روى يف الكتاب. كثرة األحاديث الصحيحة فيه ابلنسبة-5•

كما تقدم يف احلديث عن   -كثرة األبواب فيه ودقته يف ترمجتها، وهذا دليل فقهه -6•
 .-منهجه

 عنايته ابملتابعات والشواهد، والتنبيه على الفروق بني املتون.-7•

 إال لزايدة فائدة يف متنه أو إسناده. -غالباً  -ال يكرر األثر يف الكتاب -8•

 يعه املتون حسب األبواب، وتكريرها حسب الفوائد. تقط-9•

 درجة أحاديثه: 

ابن أيب شيبة مل يلتزم يف كتابه هذا إيراد ما صّح فحسب، بل يورد كل ما بلغه يف الباب 
هـ(: "... 902أو أكثره، حاله كحال أصحاب السنن واملسانيد قال السخاوي) ت 

ال سيما ابن ماجه ومصنف  -السنن وابجلملة: فسبيل من أراد االحتجاج حبديث يف 
أو حبديث من املسانيد: واحد؛ إذ مجع  -ابن أيب شيبة وعبد الرزاق، مما األمر فيه أشد

ذلك مل يشرتط من مجعه الصحة وال احلسن خاصة، وهذا احملتج إن كان متأهاًل ملعرفة 
ال الصحيح من غريه؛ فليس له أن حيتج حبديث من السنن من غري أن ينظر يف اتص

 إسناده وحال رواته..." 

: "مصنف ابن أيب شيبة مشتمل مع -رمحه هللا-وقال الشيخ عبد الرمحن املعلمي
أحاديث صحاح على ضعاف وعلى أقوال خمتلفة حمكية عن بعض الصحابة وبعض 

 التابعني وبعض من بعدهم" 

 قلت: والغالب على أسانيده الصحة يف جنب ما روى.

 العوايل والنوازل فيه: 



بن أيب شيبة يف طبقة تبع تبع أتباع التابعني؛ لذا فالغالب أن تكون أسانيده رابعية أو ا
 . وبني الصحابة أبقل من ذلك بدرجة، والتابعني أبقل بدرجتني. مخاسية بينه والنيب 

وفوق ذلك فقد حوى"املصنف" من الرواايت العالية الكثري جدًا، حىت جعل بينه والنيب 
 ( مثاله: قوله:"حدثنا إمساعيل ابن علية عن أيب رحيانة عن ثالث رجال فقط ،)ثالثيات

 . [17]يغتسل ابلصاع، ويتطهر ابملد" قال:"كان رسول هللا سفينة صاحب رسول هللا

 لصحابة رجلني فقط )ثنائيات(، وهي كثرية جدًا، وهذه بعض األمثلة: وجعل بينه وا

[18] حدثنا أبو األحوص عن آدم بن علي قال: مسعت ابن عمر يقول...-1•
 

[19] بن أيب عطاء قال: رأيت ابن عباس توضأ...حدثنا هشيم عن عمران -2•
 

 وغريها كثري.

وأما األسانيد النازلة يف "املصنف" فال تكاد توجد، وأنزل إسناد عنده قوله:"حدثنا حيىي 
. [20] يد بن عبد الرمحن عن عباد بن العوام عن الشيباين عن الشعيب..."بن آدم عن مح

      رجالن أو ثالثة-وهو اتبعي -فاألصل أن يكون بينه والشعيب 

 تنبيه: 

البن أيب شيبة مع املسند، فهما كتاابن متغايران كما سبق بيانه؛ وقد  قد يلتبس املصنف
طبع املسند ابسم مسند ابن أيب شيبة بتحقيق: عادل عزازي، وأمحد فريد املزيدي، 

 م. 1998الرايض،  -وصدر عن دار الوطن

وقد مجع زوائده على الكتب الستة البوصريي يف " إحتاف اخلرية املهرة" وابن حجر يف " 
( 572ملطالب العالية" وبلغت هذه األحاديث الزائدة يف املسند على الكتب الستة: )ا

حديثاً. ُجلَّها يف املصنف، بل زوائد املصنف على الكتب الستة أكثر ألن حجمه أكرب 
 من املسند، وهللا أعلم.
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 عناية العلماء ابلكتاب: 

 كانت عناية العلماء هبذا الكتاب من خالل:

 ب الفهارس واملعاجم واألثبات.روايته يف كت-1•

 االعتماد عليه يف التخريج، واالعتماد عليه يف نقل اخلالف يف املسألة.-2•

للدكتور عبد هللا اللحيدان  -كتابة بعض الدراسات والرسائل اجلامعية عنه؛ ومنها: أ-3•
    أطروحة عن املصنف، مع حتقيقه لقطعة منه.

نوان:" احلافظ أبو بكر بن أيب شيبة ومنهجه وللباحثة عيشة املشعيب أطروحة بع -ب
   يف مصنفه" .

 " منهج ابن أيب شيبة يف املصنف" لـ د.صاحل الفقي. -ج

 رواة املصنف:

 وصل إلينا املصنف كاماًل من طريق بقي بن خملد عن ابن أيب شيبة. 

ود وبقي هو: اإلمام احلافظ أبو عبد الرمحن بقي بن خملد القرطيب، ولد بقرطبة يف حد
سنة مئتني، ومن أشهر شيوخه: أمحد بن حنبل، وأبو خيثمة زهري بن حرب، وأبو بكر بن 
أيب شيبة وأخوه عثمان وغريهم كثري. ومن أشهر تالميذه: ابنه أمحد بن بقي، واحلسن بن 
سعد الكتامي )راوي املصنف عنه(، وعبد هللا بن يونس القربي املرادي )الراوي الثاين 

عنه الذهيب يف السري: " اإلمام القدوة، شيخ اإلسالم" وقال أيضاً: للمصنف عنه(. قال 
" وكان إمامًا جمتهدًا، صاحلاً، رابنياً، صادقًا خملصاً، رأسًا يف العلم والعمل، عدمي املثل، 

 منقطع القرين، يفيت ابألثر وال يقلد أحداً "

 طبعات الكتاب:



ر أمحد الندوي ) صاحب الدار هـ ، بتحقيق الشيخ خمتا1399طبع طبعة قدمية   -1•
 السلفية ببومباي ابهلند(.

هـ ، بتحقيق كمال يوسف احلوت، صدر عن دار التاج 1409طبع سنة   -2•
 ببريوت، مث قامت دار الرشد بتصوير هذه الطبعة

طبع بتحقيق وتعليق سعيد حممد اللحام، صدر عن دار الفكر ببريوت، سنة   -3•
 هـ.1409

 يف دار الكتب العلمية، إبشراف: حممد عبد السالم شاهني   هـ1416طبع سنة   -4•

هـ بتحقيق: محد بن عبد هللا اجلمعة وحممد 1425وطبع يف مكتبة الرشد سنة   -5•
 بن إبراهيم اللحيدان.

 وطبع بتحقيق: حممد عوامة  -6•

  

  

  

  

 مصادر البحث: 

قدمة حتقيق املصنف لـ م -3تذكرة احلفظ للذهيب.  -2سري أعالم النبالء للذهيب.  -1
شرح أصول اعتقاد أهل  - 4: محد بن عبد هللا اجلمعة ، وحممد بن إبراهيم اللحيدان. 

كشف الظنون حلاجي   -6اتريخ بغداد للخطيب.  -5السنة واجلماعة لاللكائي. 
 .الرسالة املستطرفة للكتاين -7خليفة. 
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 (2/1)املصنف  [7]
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