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 :الملخص

 

يعد مصنف بن أيب شيبة من املوسوعات احلديثية اليت استوعبت األحاديث النبوية املرفوعة واملوقوفة واملقطوعة، وال 
وتدوين كل ما وصله من الروايات يف عصره، واضعا األحاديث يف أبواب ضري يف ذلك، ألّن هدف املؤلف هو مجع 

وفق داللتها الفقهية، من خالل تراجم حمددة بلغت سبعة أنواع، وهي الرتمجة جبملة خربية عامة، والرتمجة جبملة خربية 
الرتمجة ول "َمن"، و جم املصدرة باالسم املوصالرتاخاصة، وبآية قرآنية أو جزء منها، وبلفظ من ألفاظ احلديث، و 

سب علما بأّن املؤلف مل يضع األحاديث وفق ترتيب معني، فمثال ح الرتمجة بصيغة شرطية.بصيغة االستفهام، و 
 الصحة أو الضعف، أو حسب الداللة األلصق بعنوان الرتمجة. 
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  :مقدمةال

 عليه والسالم على خري املرسلني حممد صلى اهللاحلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا، والصالة 
 وسلم، وعلى آله وصحبه أمجعني.

قّيض اهلل تعاىل لدينه علماء أخذوا على عاتقهم محل هذا الدين، ونشره، وبيان فقهه وآدابه، وتصنيف العلوم املختلفة 
ألنبياء، وكان من لسفر، ليكونوا ورثة افيه، فربز يف كل عصر من العصور جهابذة واصلوا الليل بالنهار، وكابدوا وعثاء ا

لمذ على "أبو بكر بن أيب شيبة"، الذي طلب العلم صبيا، وتت احلفاظبني هؤالء العلماء وال ريب، العامل اجلليل، سيد 
 يدي كبار العلماء، وكان شيخا لكبار العلماء من بعده ومنهم اإلمام البخاري رمحهم اهلل.

 وال سيما التصنيف يف علم احلديث، وكان مصنفه من تلك اجلواهر اليت نظمها لنا يف وبرع أبو بكر يف جماالت عديدة
حياته، حىت ارتبط اسم الكتاب بامسه، فكان العقد الذي مجع فيه بإسناده ما بني املرفوع واملوقوف واملقطوع، ليدون لنا 

 من الفوائد احلديثية والفقهية.(، إضافة ملا فيه 14972من حفظه وثيقة جليلة حوت من األحاديث واألقوال )
ويعترب املصنف من أقدم الكتب املؤلفة يف احلديث الشريف، ومن أقدم الكتب اليت رتبت أحاديثها على األبواب، فكل 
من جاء بعده اعتمد عليه وإن مل يصرحوا بذلك، وعلى رأسهم إمام احلديث البخاري رمحه اهلل. فكان ال بد من تسليط 

دقيقة يف املصنف تتمثل بكشف خيوط منهج اإلمام أيب بكر يف مصنفه، يف الرواية والتبويب، ملا الضوء على جزئية 
وقد ُومست هذه   .لذلك دور يف قراءة الصناعة الفقهية واحلديثية اليت متتع هبا أبو بكر بن أيب شيبة، وضمنها يف مصنفه

 ".ي مصنفهمنهج أبي بكر بن أبي شيبة في التبويب والرواية ف" الدراسة بـ

 :أهمية الدراسة

 تكمن أمهية دراسة منهج ابن ايب شيبة يف مصنفه، فيما يلي:
 بيان منهج ابن أيب شيبة يف رواية أحاديث املصنف. .1
 تسليط الضوء على طريقة أيب بكر يف الرتاجم. .1
 معرفة مدى انطباق تراجم املصنف مع األحاديث املندرجة حتت كل ترمجة. .2
 كشف طريقة احلافظ يف ترتيب أحاديث املسألة الواحدة، وفق معايري حمددة.  .7
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 أهداف الدراسة:

 هتدف الدراسة إىل ما يلي:
 إبراز منهج احلافظ ابن أيب شيبة يف مصنفه من حيث التبويب. .1
 تتبع طريقة ابن أيب شيبة يف إيراد روايات الرتمجة، املرفوعة واملوقوفة واملقطوعة منها. .1
 مدى تطابق روايات املسألة الواحدة مع عنوان الباب فالرتمجة.معرفة  .2

 إشكالية الدراسة:

ِكرب حجم مصنف بن أيب شيبة، وطبيعة الروايات اليت ضمنها مصنفه، وعددها، وكثرة األبواب والرتاجم اليت حواها 
وتسليط  بد من دراسته املصنف، وقبل كل ذلك قدم املصنف. ويف املقابل قلة خدمة طلبة العلم للمصنف، كان ال

 الضوء حول جزئية دقيقة تتمثل ببيان منهج ابن أيب شيبة يف مصنفه، خاصة وأنه مل ينص على منهجه رمحه اهلل.

 منهج الدراسة:

 اعتمدت هذه الدراسة على املنهج التايل:
 املنهج االستقرائي: حيث قام البحث على استقراء كافة كتب املصنف وأبوابه. .1
 التحليلي: حتليل ودراسة تلك النتائج ووفق أسس علم مناهج احملدثني.املنهج  .1

 خطة الدراسة:

 املقدمة:
 املبحث األول: التعريف مبصطلح "مناهج احملدثني"، وبـ "أيب بكر بن أيب شيبة" وبـ "ـمصنفه".

 املبحث الثاين: طرق الرواية والتبويب يف مصنف بن أيب شيبة.
 النتائج والتوصيات.اخلامتة: وتشتمل على أهم 
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 وبـ "أبي بكر بن أبي شيبة" وبـ "مصنفه". المبحث األول: التعريف بمصطلح "مناهج المحدثين"،

وحنن نبحث عن منهج أّي مصنف من احملدثني، ال بد وأن جنعل لذلك مدخال نعّرف مبوضوع البحث، مث مبيدان 
ر بن رسم خيوط منهج العامل، وهذا يظهر يف حياة أيب بكالبحث، ويف َمن نبحث، ملا لذلك من أثر يف وضوح الرؤيا ل

أيب شيبة، فعندما ندرك طبيعة نشأته وعائلته نعرف ذاك التميز اليت ُعرف به يف مؤلفاته وال سيما مصنفه الذي ارتبط 
 بامسه، ندرك سّر وجود مؤلفاته وأمهها املصنف.

 المطلب األول: مفهوم مصطلح "مناهج المحدثين".

من أصّل موضوع مناهج احملدثني الشيخ نور الدين عرت، عندما أشار يف كتابه املاتع "حملات موجزة يف مناهج من أوائل 
احملدثني العامة"، حيث أشار إىل أّن املفهوم االصطالحي ملناهج احملدثني هو: "الطرق اليت يتبعها احملدثون يف رواية 

 .1إلسنادية اليت يرمزون إليها من وراء ذلك"احلديث ويف تصنيفه، واملقاصد الفقهية، والفنية وا
وعرفه الدكتور أمني القضاة يف كتابه الدقيق "دراسات يف مناهج احملدثني" بأنه العلم الذي يكشف لنا طريقة املصنف 
يف كتابه، من حيث الرتتيب والتبويب، واختيار الشيوخ والطرق، وصياغة األسانيد، ويبني كذلك شروط املصنف، 

 .2ه اخلاصة به، ومعرفة موضوعه، مبا يعني على فهم ذلك الكتاب، واالستفادة منه على أكمل وجه"ومصطلحات
وأثناء مدارستنا ملساق مناهج احملدثني مع األستاذ الدكتور امني القضاة يف اجلامعة األردنية، وجدنا أنه قد اسرت على 

 .3من خالل الشرط" تعريف جامع خمتصر، حيث قال: "طريقة املصنف للوصول إىل اهلدف
 

  

                                                           
 (.6هـ. )ص 1710، 1دار الفرفور، ط :دمشقعرت، نور الدين، حملات موجزة،  1
 (.2هـ. ص)1721، 1جهينة، ط :عمانالقضاة، أمني حممد، دراسات يف مناهج احملدثني،  2
 هـ.1011من خالل حماضرات الدكتور أمني القضاة يف كلية الشريعة يف اجلامعة األردنية.  3
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 المطلب الثاني: أبو بكر بن أبي شيبة في سطور.

 .امسه ونسبه وكنيته وشهرتهأوال: 
هو أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن ُخواسيت، العبسي، موالهم الكويف. كان يكىن أبو بكر حىت 

، فكان يقال له: جده أيب شيبة ابراهيم بن عثمان مب ُخواسيتغلبت عليه كنيته، واشتهر بابن أيب شيبة نسبة إىل كنية 
 .4)ابن أيب شيبة(، ويقال له: )أبو بكر بن أيب شيبة(

 .مولدهثانيا: 
، وقال الذهيب: "تويف يف سنة مخسة وثالثني ومائتني، وله بضع 5قال اخلطيب البغدادي: ولد سنة تسع ومخسني ومائة"

 .7لم أجد من ذكره، لكنه نشأ بالكوفة وعاش فيها ومات فيها. أما مكان والدته ف6وسبعون سنة"
 .أسرتهثالثا: 

كان أبو بكر من عائلة كرمية ذات علم ودين واعتناء باحلديث، حىت قال فيهم حيىي احلّماين: "أوالد ابن أيب شيبة من 
 .8أهل العلم، كانوا يزامحوننا عند كل حمّدث"

ثقة كّيسا، حىت قال فيه حيىي بن معني: "كان رجال مجيال، ثقة كّيسا، أكيس من فوالده حممد بن إبراهيم، كان عاملا 
 .9يزيد بن هارون". وقد ويل والد أيب بكر القضاء على بعض بالد فارس

وأخو أيب بكر، عثمان بن حممد بن أيب شيبة، كان ثقة حافظا، كثري الرحلة ومالزمة العلماء، وأتقن فنون احلديث 
 .10يهما. وهو من شيوخ البخاري ومسلم وأيب داود وابن ماجه، وكان من أئمة اجلرح والتعديلوالتفسري وصّنف ف

 .عصرهرابعا: 
                                                           

(، وهتذيب 114-11/111النبالء )(، وسري أعالم 1/213(، واللباب )8/266(، األنساب )1/181(، النجوم الزاهرة)10/66انظر: تاريخ بغداد) 4
 (.7-6/2التهذيب)

 (.6/104(، وانظر معجم املؤلفني )10/66تاريخ بغداد ) 5
 (.1/83شذرات الذهب ) 6
 (.6/2(، والتهذيب )1/421(، وهتذيب الكمال )41و 10/66انظر تاريخ بغداد ) 7
 (.6/2(، والتهذيب )11/112انظر سري أعالم النبالء ) 8
 (.8/164(، واألنساب )2/1138كمال )انظر هتذيب ال 9

 (.124-4/123(، والتهذيب )186-11/182(، وتاريخ بغداد )6/164(، واجلرح والتعديل )219انظر العجلي، تاريخ الثقات )ص  10



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 7 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
ه(، فكانت والدته يف عصر املهدي الذي توىل احلكم من سنة 123ه( إىل سنة )139عاش أبو بكر من سنة )

احلكم  عتصم بن الرشيد الذي توىله(، وكانت وفاة أيب بكر يف عصر املتوكل جعفر بن امل169ه( إىل سنة )138)
(. فعاصر ابن أيب شيبة عهود مثانية من اخللفاء العباسيني هم: املهدي، واهلادي، والرشيد، 174( إىل سنة )121سنة )

 واألمني، واملأمون، واملعتصم، والواثق، واملتوكل.
ه(، واملأمون 192-140رشيد )وقد اتسمت هذه الفرتة باالستقرار واألمن بوجه عام، وخباصة عهدي هارون ال

ه(، وكانت من أزهى العصور اإلسالمية وأجمدها من مجيع النواحي، السياسية، والعسكرية، واحلضارية، 198-118)
 .11والعلمية، واالقتصادية

 .طلبه للعلم، ورحالته العلميةخامسا: 
ابن أربع عشر  ريك النخعي وهواجته أبو بكر بن أيب شيبة إىل حفظ احلديث على صغر سنه، فيسمع احلديث من ش

. فمحمد بن عمرو اجلرجاين 12سنة، قبل السّن اليت كان علماء الكوفة يستحبون ابتداء السماع فيها وهي سّن العشرين
يسأل أبا بكر فيقول: "يا أبا بكر، مسعت من شريك وأنت ابن كم؟ فقال: وأنا ابن أربع عشرة سنة، وأنا أحفظ 

 .13للحديث مين اليوم"
اح أبو بكر بن أيب شيبة يتتبع جمالس احملدثني يف بلده، فينهل منهم حبماس ومذاكرة. ومل يقتصر رمحه اهلل على مث ر 

مشايخ بلده مع كثرهتم وغزارة علمهم، بل رحل يف طلب العلم إىل بغداد، والبصرة، واملدينة املنورة، ومكة املكرمة، وكان 
 .14حيفظ عّمن يلقى يف َحّجة من احملدثني

 .شيوخه، وأقرانه، وتالميذهسا: ساد
 
 

                                                           
 (.1/173(، والشذرات )10/64(، وتاريخ بغداد )7/118-2/219(، ومروج الذهب )9/181-8/117انظر تاريخ الطربي ) 11
 (.1/8(، وفتح املغيث )61(، ومقدمة ابن الصالح )37الكفاية )صالنظر  12
 (6/7التهذيب ) 13
(، هتذيب الكمال 1/721(، تذكرة احلفاظ )6/712(، الطبقات البن سعد )11/113(، سري أعالم النبالء )64-10/66انظر تاريخ بغداد ) 14
(1/1301.) 
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تلقى أبو بكر بن أيب شيبة احلديث من سادة علماء احلديث، من احلفاظ الثقات، ذوي املكانة العالية، واملنزلة الرفيعة 
بني احملدثني، منهم: وكيع بن اجلراح، وعبد اهلل بن املبارك، وابن عيينة، وعبد اهلل بن إدريس، وعبد الرمحن بن مهدي، 

 .15وحيىي بن سعيد القطان. وما زال يتوسع ويستكثر منهم حىت زاد عدد شيوخه على اخلمسني ومائتني
وكان ابن أيب شيبة من أقران مجاعة من الثقات األثبات، منهم: أمحد بن حنبل، واسحاق بن راهويه، وعلي بن املديين، 

 .16بن معني أسّن منهم بسنوات"وقال الذهيب: " هو من أقراهنم يف السّن واملولد واحلفظ، وحيىي 
وقد روى عن أيب بكر بن أيب شيبة مجاعة من العلماء املشهورين، منهم: اإلمامان اجلليالن البخاري ومسلم، وأبو داود، 

 .17وابن ماجه، وأمحد بن حنبل، وأبو حامت، وأبو زرعة الرازيان، والدارمي
 .مكانته العلميةسابعا: 

اشتهروا بالعلم، واحلفظ، والثقة واالتقان، والصالح والتقوى، وقد علت مكانته بني  كان أبو بكر من العلماء الذين
العلماء، فهذا اإلمام أمحد رمحه اهلل قال: " ما رأيت وكيعا قّط شّك يف حديث إال يوما واحدا. فقال: أين ابن أيب 

 .18شيبة؟ كأنه أراد أن يسأله أو يستثبته"
با زرعة يقول: ما رأيت أحفظ من أيب بكر بن أيب شيبة. فقلت: يا أبا زرعة! وقال عبد الرمحن بن خراش:" مسعت أ

. وقال 19فأصحابنا البغداديون؟ قال: دع أصحابك، فإهنم أصحاب خماريق! ما رأيت أحفظ من أيب بكر بن أيب شيبة"
 .20ه"ه وال بعدابن كثري:" أحد األعالم، وأئمة اإلسالم، وصاحب املصنف الذي مل يصنف أحد مثله قّط، ال قبل

 .العلوم اليت برع فيهاثامنا: 
نشأ أبو بكر يف أسرة علمية، إضافة إىل العصر الذي عاش فيه وما فيه من االزدهار والتقدم، وما صاحب ذلك من 

 حبه للعلم وقوة ذاكرته، وحضور ذهنه، فال عجب أن يربع يف عدد من العلوم منها:
 العلم األول: احلديث الشريف. 

                                                           
 (.422-1/421انظر هتذيب الكمال ) 15
 (.1/238)، (37، 1/17(، وينظر التقريب )11/111) سري أعالم النبالء 16
 (.11/111(، سري أعالم النبالء )6/2(، هتذيب التهذيب )1/412انظر هتذيب الكمال ) 17
 (.11/749تاريخ بغداد ) 18
 (.6/7(، والتهذيب )1/712(، وتذكرة احلفاظ )11/113(، وسري أعالم النبالء )10/69تاريخ بغداد ) 19
 (.10/218ة )البداية والنهاي 20
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بكر باحلفظ واملعرفة باحلديث، وما زالت مكانته تعلو شيئا فشيئا حىت صار حمدث الكوفة، وكان جيلس إىل  اشتهر أبو

إحدى اسطوانات مسجد الكوفة، فيحدث باحلديث، واحلفاظ حوله سكوت. وتوارث كبار علماء احلفاظ اجللوس إىل 
م النخعي، مث  عنه، مث علقمة بن قيس، مث إبراهيهذه االسطوانات، أوهلم الصحايب اجلليل عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل

. إضافة إىل مصنفاته احلديثية 21منصور بن املعتمر، مث سفيان الثوري، مث وكيع بن اجلراح، مث أبو بكر بن أيب شيبة
 املعمقة ومنها املصنف.

 اجلرح والتعديلالعلم الثاين :. 
دمة كتابه مد على أقواهلم يف الرجال، لذا ذكره ابن عدي يف مقأبو بكر بن أيب شيبة من أئمة اجلرح والتعديل الذين يعت

. وذكره الذهيب يف جزء " ذكر من 22"الكامل يف الضعفاء" يف تابعي التابعني من األئمة الذين يسمع قوهلم يف الرجال
 .24، وذكره السخاوي يف جزء "املتكلمون يف الرجال"23يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل"

 لفقه:العلم الثالث: ا 
يتضح ملن يتأمل مصنف ابن أيب شيبة أن الرجل كان صاحب علم وفقه ومعرفة ودراية حبديث رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم، فقد رتب أحاديث املصنف على األبواب الفقهية، واعتىن بكثرة الرتاجم وتنوعها، وتفريع املسائل من ادلتها. 

، روى فيه مجلة وافرة من األحاديث اليت خالف 25على أيب حنيفة"فقد خصص يف املصنف كتابا مساه " كتاب الرد 
فيها أبو حنيفة حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، حيث افتتح الكتاب بقوله:" هذا ما خالف به أبو حنيفة األثر 

ن أبا حنيفة أ وذكر" ملسائل، فإذا انتهى من مسألة قال:عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم"، مث أخذ يذكر أحاديث ا
 قال: كذا". فكأنه يقول: حكم املسألة كذل، وهذه أدلتها، وقد خالف أبو حنيفة فقال كذا.

 
 

                                                           
 (11/117(، سري أعالم النبالء )1/421(، هتذيب الكمال )40-10/69انظر تاريخ بغداد ) 21
 (.1/80الكامل يف الضعفاء ) 22
 142ص  23
 .97ص  24
 (181-17/178هو يف املصنف ) 25



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 01 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
وأليب بكر بن أيب شيبة اجتهادات وترجيحات فقهية، منها: ما ذكره يف املصنف يف كتاب الصلوات: باب )من كره أن 

واإلمام راكع، فال تركع حىت تأخذ مقامك من الصف".  إذا جئت" :بعد أن روى عن أيب هريرة قولهيركع دون الصف(، 
 .26قال أبو بكر:" إذا كان هو وآخر، ركع دون الصف، وإذا كان وحده فال يركع"

ومما يدل على مكانته الفقهية تعامل العلماء مع أقواله، فها هو ابن قدامة املقدسي رمحه اهلل ينقل عنه يف املغين مسائل 
 .28شيبة كتابا مساه "السنن يف الفقه" . والبن أيب27فقهية عديدة
 :العلم الرابع: حسن التأليف 

إذا ما نظرنا يف عصرنا احلاضر وجدنا التأليف والتبويب من املهارات العلمية اليت يندر من يتقن فنها، وأبو بكر بن أيب 
مزي مادحا ابن أيب الرامهر  شيبة رمحه اهلل، من أولئك املهرة الذين ذاع صيت حسن تأليفهم، وجودة ترتيبهم. حيث قال

وقال الذهيب واصفا ابن أيب  .29شيبة:" تفرد أبو بكر بن أيب شيبة بتكثري األبواب، وجودة الرتتيب، وحسن التأليف"
 .30صاحب الكتب الكبار"" :شيبة

دب، ألوبلغت مصنفاته على اختالف فنوهنا سبعة عشر كتابا، وأمساؤها: املصنف، واإلميان، واملسند، واألحكام، وا
واألوائل، والتاريخ، والتفسري، وثواب القرآن، واجلمل، والزهد، والسنن يف الفقه، والسنة، وصّفيـن، والفنت، والفتوح، 

 .31واملصاحف
 تاسعا: وفاته:

تويف أبو بكر بن أيب شيبة يف وقت العشاء اآلخرة، ليلة اخلميس، لثمان خلون من احملرم، سنة مخس وثالثني ومائتني، 
 .32العمر مخس وسبعون سنةوله من 

                                                           
 (1/140)، (1/134املصنف ) 26
 (.4/11(،)3/323(،)1/316) (،1/789انظر املغين البن قدامة املقدسي ) 27
 (.1/311(. وتاريخ الرتاث العريب )6/104جاء ذكره يف معجم املؤلفني ) 28
 (.613-617احملدث الفاصل )ص 29
 (.1/221(، والعرب )11/111سري أعالم النبالء ) 30
(، تاريخ 6/104 )(، معجم املؤلفني1/181(، النجوم الزاهرة )1/722(، تذكرة احلفاظ )11/113(، سري أعالم النبالء )183ابن الندمي، الفهرست ) 31

 (،1/311الرتاث العريب )
 (.6/7(، التهذيب )1/117(، الكاشف )11/114سري أعالم النبالء )(، 1/422) (، هتذيب الكمال10/410انظر تاريخ بغداد ) 32
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 المطلب الثالث: مصنف أبي بكر بن أبي شيبة في سطور.

 .أوال: اسم الكتاب
املصنف يف  الكتاب" :املطبوعة يف اهلند كتب عليه اسماختلف اسم الكتاب حبسب نسخ املخطوطات، فالنسخة 

واآلثار"، والنسخة املطبوعة بباكستان كتب عليها اسم:" مصنف ابن أيب شيبة"، ونفسها على النسخة  األحاديث
احملمودية. أما النسخة املطبوعة يف املدينة املنورة بتحقيق الشيخ األعظمي كتب عليها اسم "املصنف"، وهكذا كتب 

 .35، وغريمها34، وابن كثري33الذهيب على غالف النسخة املخطوطة باملكتبة الظاهرية بدمشق، وهبذا مساه
 ثانيا: توثيق نسبة املصنف إىل مؤلفه أيب بكر بن أيب شيبة:

 ميكننا إثبات نسبة املصنف إىل أيب بكر بن أيب شيبة من اآليت:
كل نسخة خمطوطة او منسوخة او مطبوعة كتب على غالفها امسه واسم مؤلفه، ومن ذلك، " مصنف بن أيب  .1

 شيبة".
 الرتاجم اليت عرفت بأيب بكر ذكرت له كتابا امسه املصنف. كثرية هي كتب .1
نفه، وهي و إىل مصأيث منسوبة أليب بكر بن أيب شيبة إّن كثريا من كتب املصنفني القدماء ذكرت أحاد .2

 .36موجودة يف املصنف الذي بني أيدينا، ومنها نصب الراية للزيلعي
وغريهم عددا كبريا من األحاديث من طريق ابن أيب  اجه والنسائي،مأخرج البخاري ومسلم وأبو داود وابن  .7

 .37شيبة، وهي موجودة يف املصنف بأسانيده ومتونه
 .العلمية اليت اشتمل عليها املصنفثالثا: املادة 

 
 

                                                           
 (.11/111(، سري أعالم النبالء )1/721تذكرة احلفاظ ) 33
 (.10/218انظر البداية والنهاية ) 34
 (.7/160األعالم للزركلي ) 35
 . }(110، 180، 96، 30، 1/13){انظر الزيلعي، نصب الراية  36
 يف شيوخ املصنفني يف الصحيحني والسنن. القراءةقلت: هذا يظهر للعيان مبجرد  37
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يعد املصنف موسوعة حديثية أخرج اإلمام أبو بكر بن أيب شيبة فيه عددا ضخما من األحاديث املرفوعة واملوقوفة 

، وعدد أبوابه ( كتابا70وقد بلغ عدد كتب املصنف ) بإسناده إىل منتهاه، واضعا إياها حتت كتب وأبواب.واملقطوعة، 
 .( بابا  3219)

(، واملقطوع 11030(، واملوقوف )4913( حديثا: املرفوع منها )26117أما عدد أحاديث املصنف بلغت )
 ( حديثا. 14972(، علما بأّن عدد أحاديث نسخة كمال احلوت بلغت )14139)

 رابعا: طرق حتّمل ابن أيب شيبة ألحاديث مصنفه:
غالب أحاديث املصنف رواها ابن أيب شيبة بطريق السماع ما بني لفظ "حدثنا" يف الغالب األعم، و"أخربنا" يف بعضها، 

 ومها لفظان يدالن على ما مسعه التلميذ من شيخه.
اظ ال تدل على السماع من الشيخ، وجمموع ما وقفنا عليه كان بألف األحاديثلكن املصنِّف روى عددا قليال جدا من 

 ثالثة عشر موضعا، وبياهنا: 
 .38يف حديث واحد قال: "بلغين" .1
 .39ويف حديث واحد أيضا قال:" وجدت يف كتاب أيب" .1
 ، بصيغة املبين للمجهول.41، وقال يف حديثني "ُحدثت"40"ُحدثنا" أحاديث:وقال يف ثالثة  .2
 .42"حدثنا أصحابنا"وقال يف حديث واحد:  .7
 .43وقال يف حديث واحد: "حدثنا بعض املشيخة" .3
 .45، وقال يف ثالثة أحاديث: "حدثنا شيخ لنا"44وقال يف حديث واحد: "حدثنا شيخ لقيته مبىن" .6

                                                           
 (، باب: من كان يسلم تسليمة واحدة.1/101انظر املصنف ) 38
 (، باب: يف ثواب من بىن هلل مسجدا.1/110انظر املصنف ) 39
 (.3/63)، (1/122) (،1/131املصنف )انظر  40
 (.12/122) (،7/716انظر املصنف ) 41
 (. 4/113(. انظر املصنف )2/128انظر املصنف ) 42
 (.4/113انظر املصنف ) 43
 (.10/23انظر املصنف ) 44
 (.12/31) (،17/210انظر املصنف ) 45
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 المبحث الثاني: منهج ابن أبي شيبة في الرواية والتبويب، في المصنف.

با بأبواب فقهية األحاديث بسنده إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، مبوّ متيز أبو بكر بن أيب شيبة يف مصنفه، بإيراده 
علمية، مدونا كل ذلك مبنهجية علمية يف علمي الرواية والدراية، وهو ميدان هذا املبحث الذي سيكشف لنا طبيعة 

 منهجه يف رواية األحاديث حتت األبواب، وكيفية ترامجه ألحاديث الباب.
الذي نطلق نف، و هم ما متيز به عن غريه، ومعرفة الذي لو مل يكن موجودا لكان أفضل للمصويتبع كل ذلك بيان أ

 عليه لفظ املآخذ.

 .المطلب األول: منهج ابن أبي شيبة في الرواية

هدف أبو بكر من مصنفه إخراج األحاديث بأنواعها املختلفة من املرفوعة، واملوقوفة، واملقطوعة، دون شرط معني، مرتبا 
متثل و يات حتت أبواب تناسب موضوعها، ليخرجها لنا بصورة تدل على دقته العلمية، وخربته يف الصناعة احلديثية، الروا

 :منهج الرواية عنده مبا يلي
 املؤلف إخراج كل إسناد مبتنه، إال أنه أحيانا جلأ لالختصار يف األسانيد واملتون. أوال: غلب على 

ر "مثله"، أو ، دون ذكر املنت، ليكتفي بذكأكثربإسناده، مث يسوق إسنادا آخر أو  واالختصار يف املتون: أن يروي املنت
 "حنوه".

ومثال ذلك: قوله يف كتاب الطهارات: حدثنا حفص بن غياث، عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد اهلل بن 
اجلنابة".  آن على كل حال إالسلمة، عن علي رضي اهلل عنه قال: " كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقرئنا القر 

حدثنا حفص بن غياث ووكيع، عن ابن أيب ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد اهلل بن سلمة، عن علي، عن النيب صلى 
 .46اهلل عليه وسلم، مثله

غناء إوأما االختصار يف األسانيد: فهو أن جيمع أسانيد احلديث الواحد يف سياق واحد عند احتاد املنت، ويف هذا أيضا 
 عن إعادة املنت بالكلية.

                                                           
 (.3/206)، (1-7/1)، (30-2/79( )1/166( )1/141ف )وانظر املصن؛ ب: من كره أن يقرأ اجلنب القرآن( با101-1/101املصنف ) 46
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ومثال ذلك: قوله يف كتاب الطهارات: حدثنا حسني بن علي بن زائدة، وحدثنا وكيع بن إسرائيل، كالمها عن مساك بن 
حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "ال تقبل صالة 

 .47غلول"إال بطهور، وال صدقة من 
 لطرق التحمل، حيث بنّي االختالف بني الرواة يف صيغ األداء. ثانيا: بيان املؤلف 

ومن األمثلة على ذلك: قوله يف كتاب اجلنائز: حدثنا أبو معاوية وابن منري، عن األعمش، عن املنهال، عن الرباء، 
ن "، فذكر احلديث، مث قال: إال أن اب.األنصارقال: "حرجنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف جنازة رجل من 

 .48منري: حدثنا األعمش قال: حدثنا املنهال"
 املصنف للزيادة أو النقصان يف اإلسناد الواحد، بني رواية وأخرى. ثالثا: تنبيه 

ومن األمثلة على ذلك: قوله يف كتاب الطهارات: حدثنا وكيع عن سفيان، عن األعمش، عن سامل، وحفص، عن 
: قال: "سئل عبد اهلل عن اجلنب يغسل رأسه باخِلْطِمّي، فقال -ومل يذكر سفياُن سارية- سامل عن ساريةاألعمش عن 

 .49جيزئه إذا غسل أن ال يعبد على رأسه"
 على اختالف الرواة بني رفع احلديث ووقفه. رابعا: ينبه املصنف 

 –عد عن داود، عن ايب عثمان، عن سومثال ذلك: قوله يف كتاب الفنت: حدثنا عبد األعلى وعبيدة بن محيد، 
 .50قال: " تكون فتنة، القاعد فيها خري من القائم.." -رفعه عبيدة، ومل يرفعه عبد األعلى

 على اختالف الرواة بني إسناد احلديث وإرساله. خامسا: ينبه املصنف 
عباس، قال:  س، عن ابنومثال ذلك قوله يف الصالة: حدثنا ابن علّية وابن منري، عن سفيان، عن حبيب، عن طاو 

 " صلينا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف كسوف الشمس مثاين ركعات يف أربع سجدات". مث قال بعده: حدثنا 
 
 

                                                           
 (.4/114)، (7/13)، (2/2)، (1/144)، (1/1وانظر املصنف )؛ من قال ال تقبل صالة إال بطهور ( باب:3-1/7املصنف ) 47
 (.12/779) (،102-11/101) (،2/243وانظر املصنف )؛ (، باب: يف عذاب القرب ومَم هو2/724املصنف ) 48
 (.11/110وانظر املصنف )؛ يغسل رأسه باخلطمي مث يغسل جسده( باب: يف الرجل 1/41املصنف ) 49
 ( احلديث الرابع من كتاب الفنت.13/4املصنف ) 50
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وكيع قال: ثنا سفيان، عن حبيب بن أبس ثابت، عن طاوس، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مبثله، ومل يذكر ابن 

 .51عباس
 يف الرواية سواء كان يف اإلسناد أو املنت أو االثنني مع بيان ممن وقع الشك. لشكسادسا: ينبه املصنف على ا 

 -الشك مين- ومن أمثلة الشك يف اإلسناد: قوله يف الصلوات: حدثنا هشيم، عن العالء بن زيد، عن احلسن أو غريه
 .52حيثما كانت وجوههم"أّن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كانوا يصلون يف أسفارهم على دواهبم 

 وبيان االختالف بينها، والزيادات اليت يف بعضها.سابعا: حترير املصنف أللفاظ الروايات ، 
ومن األمثلة على ذلك: ما أخرجه يف الطهارات: حيث قال: حدثنا وكيع وإسحاق الرازي، عن ابن أيب ذئب، عن 

وا اثنتني قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " استنشققارظ بن شيبة، عن أيب غطفان، عن عبد اهلل بن عباس، قال: 
 . يعين بدل: "استنشقوا".53بالغتني أو ثالثا". وقال وكيع:" استنثروا"

 يف ذكر أحد رجال اإلسناد، بعضهم يسميه واآلخر يبهمه. ثامنا: ينبه على اختالف الرواة 
زيد  مصعب بن املثىن. قال سفيان: عن رجل، عنومثال ذلك قوله يف اجلنائز: حدثنا وكيع، عن مسعر وسفيان، عن 

 .54..":وقال ِمسَعر: عن مصعب بن املثىن بن صوحان.
 األسانيد. تاسعا: دفع التوهم واخلطأ الذي وقع يف نسبة بعض الرواة يف بعض 

 .55عن محاد بن سلمة،.."–وليس باألمحر  -ومثال ذلك قوله يف الزكاة: حدثنا أبو خالد األمحر
 الرواة وال سيما شيوخه، أثناء سرد إسناد احلديث. املصنف لبعض عاشرا: توثيق 

 .56عن سعيد بن عبد العزيز،.." –وكان ثقة  –ومثال ذلك قوله يف الطهارات: حدثنا خملد بن يزيد 
 غريب احلديث، وشرح ما حباجة لتوضيح معناه. حادي عشر: بيان املصنف 

 
                                                           

 ( باب: صالة الكسوف كم هي؟.1/764املصنف ) 51
 (.12/104)، (11/121)، (11/17(، )6/762وانظر املصنف )؛ يصلي على راحلته حيثما توجهت به(، باب: من كان 1/793املصنف ) 52
 (.10/191)، (147-9/142( باب: من كان يأمر باالستنشاق. وانظر املصنف )1/14املصنف ) 53
 ( باب: يف الرجل يقتل أو يستشهد، يدفن كما هو أو يغسل؟.132-2/131املصنف ) 54
 (، باب يف الصدقة خيرج هبا من بلد إىل بلد، من كرهه.2/168املصنف ) 55
 : يف املسح على اخلفني، كيف هو؟.( باب1/183)املصنف  56
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عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: مسعت ابن عباس يقول: دعاين ومثال ذلك قوله يف الصلوات: ثنا ابن عيينة، 

 .57قال أبو بكر: يعين السحور يف رمضان، فسمع هيعة.." - عمر ألتغدى عنده

 .المطلب الثاني: منهج ابن أبي شيبة في التبويب

 أوال: أنواع التبويب يف املصنف: 
 "باب" قبلها.الغالب األعّم، يذكر املؤلف ترمجة الباب دون ذكر لفظ  .1
 .58ذكر املؤلف لفظ "باب"، يف سبعة وعشرين موضعا .1
 ،59اقتصر املؤلف على لفظ "باب"، ومل يتبعها برتمجة يف ثالثة مواضع من كتابه: موضعان يف كتاب اإلميان .2

 .60وموضع يف كتاب الرؤيا
اب من البابني حتت كل بوفيما يظهر، يبدو أّن املصنف ترك الرتمجة يف املوضعني األولني، ألن األحاديث اليت 

حتتاج إىل عدة تراجم حىت تستوعب مضامينها، وبعضها ميكن وضعه حتت عدة تراجم. ففي املوضع األول أربعة 
أحاديث يف مثل املؤمن ومثل الكافر، وحديث يف تعاضد املؤمنني، وحديث يف فضل عمار بن ياسر وأّن اإلميان 

ان القلب وصدقه العمل. ويف املوضع الثاين أحاديث كثرية يف أّن اإلمييزيد وينقص، وحديث أّن اإلميان ما وقر يف 
يزيد وينقص، وأّن اإلميان قول وعمل، وهل جيوز للرجل أن يقول: أنا مؤمن؟. وأحاديث يف الشفاعة، ويف شعب 

تكب ر اإلميان، ويف أن القلوب بني إصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء، وهل يكفر املسلم إذا قتل وا
 الكبائر؟ ويف إمث تارك الصالة، ويف فضل النوافل، ويف حقيقة اإلميان وما جيب اإلميان به.

وأما املوضع الثالث، فقد ذكر يف ثالثة أحاديث كلها تدل على أّن الرؤيا ثالثة أصناف: رؤيا صادقة، ورؤيا تقع 
 دم وحيزنه. فيصلح الشيطان ليخّوف به ابن آ نتيجة حتديث الرجل نفسه بالشيء يف النهار، ورؤيا إمنا هي تلبيس من

 

                                                           
 : يف قيام رمضان.( باب1/269املصنف ) 57
 (.7/702)، (2/297)، (1/306)، (1/142)، (1/120) (،1/3انظر املصنف ) 58
 .(11/11)، (11/10انظر املصنف ) 59
 .(11/43انظر املصنف ) 60
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أن يرتجم للباب بقوله: "باب يف أقسام الرؤيا"، فيحتمل أن تكون الرتمجة سقطت من الناسخ، وحيتمل أن يكون املؤلف 

 بيض للرتمجة مث نسيها، واهلل أعلم.
 ثانيا: أنواع تراجم األبواب يف املصنف:

 تراجم األبواب، واليت ميكن إرجاعها إىل سبعة أصناف، هي:استخدم املؤلف عدة أساليب يف صياغة 
 الرتمجة جبملة خربية عامة يصلح أن يوضع حتتها أحاديث فيها أحكام شىت يف موضوع عام. .1

. مث ذكر حتته أحاديث يف استحباب 61ومن األمثلة على ذلك: أنه قال يف كتاب الطهارات: "ما ذكره يف السواك"
 النيب صلى اهلل عليه وسلم، ويف أوقاته، ويف فضله ومنافعه، ويف كيفية استخدامه.السواك، ويف مواظبة 

 لة عليهاحتت الباب من أجل الدال الرتمجة جبملة خربية خاصة حتدد املسائل واألحكام اليت سيقت األحاديث .1
 وبيان من قال هبا.

. وقوله يف كتاب 62الوضوء وفضله"ومن األمثلة على ذلك: قوله يف كتاب الطهارات: "باب يف احملافظة على 
 .63الصلوات: "يف فضل التكبرية األوىل"

 الرتمجة بآية قرآنية او جبزء من آية. .2
، وقوله يف كتاب الزكاة: "قوله تعاىل: )وآتوا 64ومثال ذلك قوله يف كتاب الطهارات: "قوله: أو المستم النساء"

 .66وما جاء فيه" 65حقه يوم حصاده(
 أحاديث الباب.الرتمجة بلفظ أحد  .7

 .67ومثال ذلك قوله يف كتاب الصلوات: "صالة القاعد على النصف من صالة القائم"
 الرتاجم املصدرة باالسم املوصول "َمْن". وقد ساقها يف املسائل اخلالفية، واملتفق عليها. .3

                                                           
 .(1/168املصنف ) 61
 (.1/3املصنف ) 62
 .(1/210املصنف ) 63
 .72(. وقوله: )أو المستم النساء(، سورة النساء: آية1/166املصنف ) 64
 171سورة األنعام: آية  65
 (2/183املصنف ) 66
 (1/31املصنف ) 67
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قال يف الرتمجة التالية:  . مث68ومثال ذلك يف املسائل اخلالفية قوله يف الطهارات: "من كان يرى املسح على العمامة"

 .69"من كان ال يرى املسح عليها، وميسح على رأسه"
 .70ومن األمثلة على املسائل املتفق عليها: قوله يف الطهارات: " من قال: ال تقبل صالة إال بطهور"

 الرتمجة بصيغة االستفهام: .6
 .72الصيب بالصالة" . وقوله: "مىت يؤمر71ومثال ذلك قوله يف الصلوات: "قدر كم يسرت املصّلي؟"

الرتمجة بصيغة شرطية يذكر فيها أداة الشرط وفعله، وحيذف جوابه الذي يُعرف من سياق األحاديث اليت يف  .4
 الباب.

. وقوله يف الصلوات: "إذا دخل املسافر يف صالة 73ومثال ذلك قوله يف الطهارات: "املاء إذا بلغ القلتني أو أكثر"
 .74املقيم"

استخدمها اإلمام أبو بكر، يف مصنفه، وقد متيز عن غريه من املصنفني لألحاديث على هذه هي الرتاجم اليت 
 األبواب من أصحاب الكتب الستة وغريهم يف أربعة أمور، هي:

أكثر من الرتاجم اخلالفية، ومن ذكر األحاديث املتعارضة دون ترجيح ألّن اهلدف هو تدوين ما حفظه من  .1
 األحاديث حتت عنوان واحد.

 الرتاجم املصرحة حبكم املسألة، وكلها يف املسائل املتفق عليها.ندرة  .1
 أكثر من استخدام صيغ االستفهام من غريه، فهي أكثر جلبا لالنتباه. .2
 أكثر تفريعا للمسائل. .7

 ثالثا: منهج ابن أيب شيبة يف وضع األحاديث حتت األبواب:

                                                           
 (1/11املصنف ) 68
 (1/12املصنف ) 69
 (1/7املصنف ) 70
 (.1/146املصنف ) 71
 (.1/274املصنف ) 72
 (.1/177املصنف ) 73
 (.1/282املصنف ) 74
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املرويات عدم وجود منهج يف ترتيب األحاديث حتت كل من أدرك هدف املؤلف من املصنَّف، علم من خالل واقع 

باب، لذا مل يكن له منهج يف ترتيب األحاديث من حيث الصحة والضعف، وال من جهة األقرب لعنوان الباب، وال 
من جهة الفقه املقارن حبيث يضع أدلة كل رأي مع بعضها مث خيتمها بالدليل املرجح بينها، ألّن هدفه انصب يف تدوين  

ما حفظه لكل مسألة من املرفوع واملوقوف املرسل. ففي الباب األول من املصنف: "ما يقول الرجل إذا دخل  كل
، أخرج املؤلف حديثا مرفوعا من رواية أنس بن مالك، مث حديثا مرفوعا من رواية زيد، مث قوال لعبد اهلل بن 75اخلالء"

 رواية انس بن مالك، مث قوال للضحاك بن مزاحم. مسعود، مث قوال حلذيفة بن اليمان، مث حديثا مرفوعا من
وهكذا جند األحاديث منثورة حتت أبواهبا من غري نظام معني، فال هي مرتبة حبسب الرفع والوقف والقطع، وال هي مرتبة 

 حبسب القوة والضعف، وال هي مرتبة حبسب الدالالت واملعاين.

 والتبويب، في الميزان.الثالث: منهج ابن أبي شيبة في الرواية طلب لما

 أوال: مزايا منهج ابن أيب شيبة يف الرواية والتبويب:
 :مزايا منهج ابن أيب شيبة يف الرواية : 
 املوقوفة واملقطوعة واملرسلة، إن مل يكن أمهها على اإلطالق. ففيه األحاديثيعّد املصنف من أهم املراجع يف  .1

( حديثا، ومن األحاديث املرسلة قرابة 14139قطوعة )( حديثا، ومن امل11030من األحاديث املوقوفة )
 حديث. (1000)

أخرج املؤلف كثريا من األحاديث بأسانيد وطرق متعددة، وهلذا فائدة كبرية يف تقوية األحاديث واالرتقاء هبا  .1
 إىل درجات أعلى من درجاهتا وهي منفردة.

 ث.أو الرواية، وُيسّهل عملية احلكم على احلدي أسانيد الكتاب عالية. وهذا يقلل من احتمال اخلطأ يف الراوي .2
حفظ لنا الكثري من الروايات الصحيحة واحلسنة والضعيفة، فلو اشرتط الصحة لضاع الكثري من األحاديث  .7

 القابلة للتحسني.
 

                                                           
 (.1/24)، (1/19)، (1/18)، (1/7)انظر املصنف  75
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 اهتم املؤلف ببيان االختالف الواقع يف صيغ األداء بني الرواة، ويف ذلك بيان االتصال من االنقطاع وكيفية .3

 حتمل احلديث.
 :مزايا ابن أيب شيبة يف التبويب : 
 .76متيز املصنف بكثرة أبوابه، وكثرة تفريعه للمسائل، حىت ذكر فيه الكثري من نوادر املسائل .1
 اعتىن املؤلف بشرح وبيان غريب احلديث، وغوامض املتون. .1
وازن واألقوال، فيضعها أمام القارئ ليقارن وخيتار وي األحاديثالكتاب يشبه أن يكون فقه مقارن، فهو جيمع  .2

 بني تلك الروايات واألقوال.
 ثانيا: ما يؤخذ على منهج املصنف يف الرواية والتبويب:

مما ريب فيه فإّن املكانة العلمية والنقدية والفقهية، اليت يتصف هبا أبو بكر بن أيب شيبة، إال أنه كغريه من  
 التتبع على منهجه يف املصنف، ومن ذلك:العلماء مل يسلم من 

 :ما يؤخذ عليه من ناحية منهجه يف الرواية : 
مل يرتب املصنف أحاديث الباب على أساس الصحة والصعف، أو الرفع والوقف، إمنا وضعها كاملة دون أسس  .1

 معينة لغاية اجلمع والتدوين.
حنو فالن"، ويكون قد فصل بينهما يف عدة مواضع يقول املؤلف يف حديث ما: "مثل حديث فالن، أو  .1

 .77حبديث أو حديثني، ويف ذلك إرباك للقارئ
 :ما يؤخذ على املصنف من ناحية منهجه يف التبويب : 
 - أبواب املصنف مل ترتب يف كتبها على أساس وحدة املوضوع، ومن يطالع على سبيل املثال كتاب الطهارة .1

 78باب الوضوء جيد ذلك جليا.
 
 

                                                           
 (.613-617الرامهرمزي، احملدث الفاصل ) 76
 (.2/17( كتاب الزكاة. )2/187( كتاب النكاح. )7/211انظر املصنف ) 77
 .(72-17/ 1انظر املصنف ) 78
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نة أبواب وادرة يف مسألة واحدة. ومثاله ملا فصل يف كتاب البيوع واألقضية يف مسألة بيع العي فصل املصنف بني .1

 79بذكر مائتني وأربعني بابا، بني قوله: "من كره بيع العينة"، وقوله: "من رخص يف العينة"
يف كتاب  مهناك أبواب ال حاجة هلا وميكن إدراج أحاديثها حتت أبواب أخرى يف الكتاب نفسه، فمثال ترج .2

 .80احلج بابا قال فيه: "من رمى اجلمار بالليل ومن كرهه"، مث ترجم بقوله: "من رخص يف الرمي ليال"
بعض الرتاجم توحي بأن املصنف قد مجع حتتها كل األقوال يف املسألة، بينما الواقع يدل أن املذكور أحد  .7

 .81القولني
 حتتها، وأحاديث وضعت يف غري أبواهبا. يف املصنف تراجم غري مطابقة لدالالت األحاديث اليت .3

، وهناك تراجم عامة تدخل حتتها أحاديث 83، ومنها ما فيها خالف املقصود هبا82فمن الرتاجم ما فيها إهبام
، وتراجم 86، وتراجم مطلقة حتتها أحاديث مقيدة85، وهناك تراجم خاصة تدحل حتتها أحاديث عامة84خاصة

 .88معارضة أو خمالفة هلا أحاديث، وهناك تراجم حتتها 87مقيدة حتتها أحاديث مطلقة

 ة:الخاتم

 : اليت توصل إليها الباحث أهم النتائج
عدم اشرتاط ابن أيب شيبة الصحة يف تصنيف أحاديث الكتاب كان سببا يف تدوين األحاديث املرفوعة واملوقوفة  .1

 واملقطوعة.

                                                           
 .(6/342)، (6/74املصنف ) 79
 (7/1/20)، (7/1/19انظر املصنف ) 80
 (32، 31، 26، 1/23انظر املصنف ) 81
 ( 9/378( )1/130( )1/67انظر املصنف ) 82
 (8/300( )1/68( )1/81انظر املصنف ) 83
 (2/91( )1/116انظر املصنف ) 84
 (2/149)، (1/118انظر املصنف ) 85
 (.2/181انظر املصنف ) 86
 (3/16انظر املصنف ) 87
 (124، 1/84انظر املصنف ) 88
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 مع صحة غالبها.يعد كتاب املصنف من مظاّن األحاديث عالية اإلسناد  .1
 املوقوفة واملقطوعة واملرسلة، إن مل يكن أمهها على اإلطالق. ففيه األحاديثيعّد املصنف من أهم املراجع يف  .2

( حديثا، ومن األحاديث املرسلة قرابة 14139( حديثا، ومن املقطوعة )11030من األحاديث املوقوفة )
 حديث. (1000)

، ألحاديث حتت أبواهبا، فهي مل ترتب وفق معيار الصحة أو الضعفخال املصنَّف من منهج واضح يف وضعه ل .7
 أو األقرب لداللة الرتمجة.

 من ناحية منهج ابن أيب شيبة يف التبويب، وجدنا أّن ترامجه تقسم إىل سبعة أصناف، هي: .3
 الرتمجة جبملة خربية عامة. .أ

 الرتمجة جبملة خربية خاصة. .ب
 الرتمجة بآية قرآنية أو جزء منها. .ت
 ة بلفظ من ألفاظ احلديث.الرتمج .ث
 الرتاجم املصدرة باالسم املوصول "َمن". .ج
 الرتمجة بصيغة االستفهام. .ح
 الرتمجة بصيغة شرطية. .خ
من املآخذ عليه أنه مل يرتب األحاديث املسندة، وفق معايري الصحة أو الضعف، ومل يرتب كذلك عناوين  .6

 األبواب وفق تسلسل معريف لكل مسألة.
 مجع مجيع األحاديث املرفوعة واملوقوفة واملقطوعة اليت وصلته باإلسناد. هدف الكتاب العام هو .4

 :التوصيات

إجراء موازنة بني تراجم ابن أيب شيبة يف مصنفه، وبني الكتب اليت صنفت بعده على األبواب، ملعرفة مدى  .1
 الفائدة العلمية املستقاة منه، وال سيما صحيح البخاري، وأصحاب السنن.

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 1, 2016 

 
 23 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
اإلمام ابن أيب شيبة من منظور علم خمتلف احلديث، وبيان أصول الرتجيح لديه، إن كان مرجحا دراسة تراجم  .1

 ملسألة ما.
 :الفهرس

، 1دار املعرفة، ط –، حتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، بريوت تقريب التهذيبابن حجر، علي بن أمحد العسقالين، 
 ه.1293

 ه.1707. 1دار الفكر. ط –، بريوت ذيبتهذيب الته ابن حجر، علي بن أمحد العسقالين، 
 ه.1700دار صادر،  - ، بريوتاللباب في تهذيب األنسابابن األثري اجلزري، عز الدين علي بن أيب أكرم، 

 ه.1280دار صادر،  –، بريوت الطبقات الكبرىابن سعد، حممد بن منيع، 
 وزيع.املكتب التجاري للطباعة والت -بريوت، شذرات الذهب في أخبار من ذهبابن عماد احلنبلي، أبو الفالح، 

دار  - ، حتقيق: جلنة من املختصني، بريوتالكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، أبو أمحد بن عبد اهلل اجلرجاين، 
 ه. 1707، 1الفكر، ط

العلمية. ب دار الكت - ، حتقيق: د أمحد أيب ملحم وآخرون، بريوتالبداية والنهايةابن كثري، عماد الدين القرشي، 
 ه.1703. 1ط

 دار الكتاب العريب. -، بريوتتاريخ بغداداخلطيب، أمحد بن علي، 
 ه.1289. 2. طاألعالمالزركلي، خري الدين، 

 ه.1290. 7دائرة املعارف العثمانية. ط - ، اهلندتذكرة الحفاظالذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد، 
 ه.1701. 1، حتقيق: صاحل السمر، مؤسسة الرسالة. طالءسير أعالم النب ،الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد
لي عطية، ، حتقيق: عزت عالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ،الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد

 ه.1291، 1دار الكتب احلديثة، ط - وموسى املوسى، القاهرة
 –وت ، حتقيق: حممد عجاج اخلطيب، بري الراوي والواعيالمحدث الفاصل بين الرامهرمزي، احلسن بن عبد الرمحن، 

 ه.1291، 1دار الفكر، ط
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دار املعارف.  - (، حتقيق: أبو الفضل إبراهيم، مصرتاريخ الطبري )تاريخ الرسل والملوكالطربي، حممد بن جرير، 

 م.1964. 1ط
، 1علمية، طدار الكتب ال - ريوت، بفتح المغيث شرح ألفية الحديثالسخاوي، مشس الدين حممد بن عبد الرمحن، 

 ه.1702
، 1لمية، طدار الكتب الع - ، حتقيق: د. عبد املعطي قلعجي، بريوتتاريخ الثقاتالعجلي، أمحد بن عبد اهلل، 

 ه.1703
 هـ.1710، 1دار الفرفور، ط - ، دمشقلمحات موجزةعرت، نور الدين، 

 هـ.1721، 1جهينة، ط - ، عماندراسات في مناهج المحدثينالقضاة، أمني حممد، 
  .ب املصريةدار الكت - ، بريوتتهذيب الكمال في أسماء الرجالاملزي، مجال الدين يوسف بن عبد الرمحن احلليب، 


