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ABSTRACT 

 
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and may His peace be upon His Prophet 

Muhammad and His family and companions. 

In this paper, great efforts have been done to point out the studies made on Al-

Hafiz Abu Bakr Ibn Abi Shaybah, his works and its places in libraries of 

manuscripts all over the world. The paper also refers to the studies made on Ibn 

Abi Shaybah’s works and to his published works. The researcher tried his best to 

collect all of Al-Hafiz’s works, whether, published, in manuscript or missing. The 

significance of this paper lies in the benefit introduced to scholars and knowledge 

seekers as it stands as a comprehensive collection for Ibn Abi Shaybah’s works 

from numerous and various sources. 

Finally, we seek from Allah (swt) to grant us, and the others the blessings and 

benefit of this work. 
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 :الملخص

 احلمدهلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبيه األمني، وعلى آله، وصحبه أمجعني.  

اليت كتبت عنه، كما هـ(  تتبعنا من خالله الدراسات 132هذا العمل املتعلق باإلمام أيب بكر ابن أيب شيبة )ت 
تتبعنا فيها آثاره العلمية، ومواضع وجودها يف مكتبات العامل اخلطية، والدراسات اليت كتبت حوهلا، وما طبع منها، 

 وقد حرصنا على تتبع مجيع مصنفاته؛ املطبوع منها، واملخطوط، واملفقود، مع حماولة االستيعاب ما أمكن.

ون شتغلني فيه؛ ملا فيه من مجع نثار ما تفرق من آثار هذا اإلمام الكبري يف بطوهو رصد مفيد نافع ألهل العلم وامل 
املكتبات الواسعة، السيما النسخ اخلطية لكتابه املصنف الذي توزعت خمطوطات هذا الكتاب النفيس يف شرق العامل 

ويف سراي أمحد  نية،أخرى حمفوظة يف نور عثما ووغربه، ومشاله وجنوبه؛ فمنه نسخة خطية حمفوظة يف باريس، 
الثالث، وأخرى حمفوظة يف القاهرة بدار الكتب املصرية، ونسخ أخرى حمفوظة يف املكتبة الظاهرية بدمشق، وأخرى 

دينة، ونسخة أخرى حمفوظة يف سراي مو يف كوبريلي برتكيا، ونسخة أخرى يف مكتبة مراد مال، وأخرى يف بايزيد، 
وظة يف املكتبة ونسخة أخرى حمفا، وأخرى حمفوظة يف الرباط يف املغرب، أخرى حمفوظة يف مكتبة ال له يل برتكي

املكتبة و  الوطنية بتونس، وأخرى حمفوظة يف ألربت األول، نسخة أخرى حمفوظة يف اجلمعية اآلسيوية بكلكته باهلند،
معة األمريكية ااجلنسخة أخرى حمفوظة يف و  تونك،وأخرى يف مكتبة السعيدية، وأخرى حمفوظة يف رضا برامبور، 

وأخرى حمفوظة يف البنغال، ويف جامعة اإلمام حممد بن مسعود، ونسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة احملمودية ببريوت، 
باملدينة املنّورة، وأخرى حمفوظة يف املكتبة السعودية بالرياض، وأخرى يف مكتبة املتحف العراقي، ونسخة أخرى حمفوظة 

ن خرى يف مركز مجعة املاجد بديب، ونسخة حمفوظة يف املكتبة األزهرية. وهناك عدد موأيف املكتبة النورية بصفاقس 
هذه اجمللدات من الكتاب يف املكتبة الواحدة، ويف بعضها نسخ خطية متعددة من الكتاب، وقد فصلنا وصف هذه 

طريقة صاف كل نسخة بالنسخ بأرقامها، وعدد أوراقها، وسنة كتابتها، وأرقام حفظها، وما تيسر لنا من بقية أو 
 خمتصرة مركزة.

 ونسأل اهلل الكرمي أن ينفعنا مبا عملنا، وأن يعم النفع به، إنه جواد كرمي.
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 :بن أبي شيبةأبي بكر ترجمة أواًل: 

  هـ(.132ابن أيب شيبة: أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم الكويف )ت 
َعَلُم، َسيُِّد احلُفَّاِظ، َوَصاِحُب الَقاِضي َأيب َشْيَبَة ِإبـْرَاِهْيَم بِن ُعْثَماَن بِن ُخَواْسََت، اإِلَماُم، ال َعْبُد اهلِل بُن حُمَمٍَّد الَعْبِسيُّ اْبنِ 

َصنَِّف(، َو)التـَّْفِسرْيِ(، أَبُو َبْكٍر الَعْبِسيُّ َمْواَلُهُم، الُكْويفُّ.
ُ
ْسَنِد(، َو)امل

ُ
 الُكُتِب الِكَباِر: )امل

ٍر ُهَو َوَلُدُه، َواحلَاِفُظ أَبُو ُعْثَماَن بِن َأيب َشْيَبَة، َوالَقاِسِم بِن َأيب َشْيَبَة الضَِّعْيِف، فَاحلَاِفُظ ِإبـْرَاِهْيُم بُن َأيب َبكْ  َأُخو: احلَاِفظِ 
 َجْعَفٍر حُمَمَُّد بُن ُعْثَماَن ُهَو اْبُن َأِخْيِه، فـَُهْم بـَْيُت ِعْلٍم، َوأَبُو َبْكٍر: َأَجلُُّهم.

ْوِلدِ 
َ
ِدْيِِنِّ يف السِّنِّ َوامل

َ
َواحلِْفِظ، َوََيََْي بُن َمِعنْيٍ َأَسنُّ  َوُهَو ِمْن أَقرَاِن: َأمْحََد بِن َحْنَبٍل، َوِإْسَحاَق بِن رَاْهَوْيه، َوَعِليِّ بِن امل

ُهْم ِبَسنَـَواٍت.  ِمنـْ
َع مِ طََلَب أَبُو َبْكٍر الِعْلَم َوُهَو َصِبٌّ، َوَأْكبَـُر َشْيٍخ لَ  ْنُه، َوِمن: َأيب اأَلْحَوِص َسالَِّم بِن ُه ُهَو َشرِْيُك بُن َعْبِد اهلِل الَقاِضي، َسَِ

َباَرِك، َوَجرِْيِر بِن َعْبِد احَلِمْيِد، َوَأيب َخاِلٍد ا
ُ
نَ ألَ ُسَلْيٍم، َوَعْبِد السَّاَلِم بِن َحْرٍب، َوَعْبِد اهلِل بِن امل َة، مْحَِر، َوُسْفَياَن بِن ُعيَـيـْ

َفَة  َوَعْبِد الَعزِْيِز بِن  -لَِّذي يـَُقاُل: ِإنَُّه تَابِِعيٌّ ا -َوَعِليِّ بِن ُمْسِهٍر، َوَعبَّاِد بِن الَعوَّاِم، َوَعْبِد اهلِل بِن ِإْدرِْيَس، َوَخَلِف بِن َخِليـْ
، َوَعِليِّ بِن َهاِشِم بِن الرَبِْيِد، َوُعَمَر بِن عُ  ، َوَأَخَوْيهَعْبِد الصََّمِد الَعمِّيِّ ؛ حُمَمٍَّد َويـَْعَلى، َوُهَشْيِم بِن َبِشرْيٍ، بَـْيٍد الطََّناِفِسيِّ

ِد الرَِّحْيِم بِن ُسَلْيَماَن، َوَأيب َوَعْبِد اأَلْعَلى بِن َعْبِد اأَلْعَلى، َووَِكْيِع بِن اجَلرَّاِح، َوََيََْي الَقطَّاِن، َوِإَْسَاِعْيَل بِن َعيَّاٍش، َوَعبْ 
 َجاِز، َوَغرْيِ َذِلَك.يََة، َويَزِْيَد بِن املِْقَداِم، َوَمْرُحْوٍم الَعطَّاِر، َوِإَْسَاِعْيَل بِن ُعَليََّة، َوَخْلٍق َكِثرْيٍ بِالِعرَاِق َواحلِ ُمَعاوِ 

َثُل يف قـُوَِّة احلِْفِظ.
َ
 وََكاَن ََبْراً مْن َُبُْوِر الِعْلِم، َوبِِه ُيضَرُب امل

 ْيَسى(.الشَّْيَخاِن، َوأَبُو َداُوَد، َواْبُن َماَجْه، َوَرَوى النََّساِئيُّ َعْن َأْصَحابِه، َواَل َشْيَء َلُه يف )َجاِمِع َأيب عِ َحدََّث َعْنُه: 
ُد بُن ََيََْي، َوَأمْحَُد بُن َحْنَبٍل، َوأَبُو ُزْرَعةَ  ُد بُن َسْعٍد الَكاِتُب، َوحُمَمَّ َوأَبُو َبْكٍر بُن َأيب َعاِصٍم، َوبَِقيُّ  ،َوَرَوى َعْنُه أَْيضاً: حُمَمَّ

ْوِصِليُّ، َوجَ 
َ
ثَا األَْنَدُلِس، َواحَلَسُن بُن ُسْفَياَن، َوأَبُو يَعَلى امل ُد بُن َوضَّاٍح؛ حُمَدِّ َفر  الِفْريَايبُّ، َوَأمْحَُد بُن احَلَسِن عْ بُن خَمَْلٍد، َوحُمَمَّ

ُد بُن َعْبُدْوٍس السَّرَّاُج، َوَصاِلح  َجَزرَُة، َواهلَْيَثُم بُن َخَلٍف الدُّْورِيُّ، َوُعبَـْيُد بُن َغنَّاٍم، َوحُمَمَّ الصُّْويفُّ، َوَحاِمُد بُن ُشَعْيٍب، 
 .مْ َوالَباَغْنِديُّ، َويـُْوُسُف بُن يـَْعُقْوَب النـَّْيَسابـُْورِيُّ، َوَعْبَداُن، َوأَبُو الَقاِسِم البَـَغِويُّ، َوأَُمم  ِسَواهُ 

 َد ُكلِّ حُمَدٍِّث.ََيََْي بُن َعْبِد احَلِمْيِد احِلمَّاِنُّ: َأْواَلُد اْبِن َأيب َشْيَبَة ِمْن َأْهِل الِعْلِم، َكانُوا يـُزَامِحُونـََنا ِعنْ  قَالَ 
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، ُهَو َأَحبُّ ِإيَلَّ مْن َأِخْيِه ُعْثَماَن.  َوقَاَل َأمْحَُد بُن َحْنَبٍل: أَبُو َبْكٍر َصُدْوق 

: َكاَن أَبُو َبْكٍر ثَِقًة، َحاِفظاً لِْلَحِدْيِث.َوقَاَل   َأمْحَُد بُن َعْبِد اهلِل الِعْجِليُّ
َنا  ِدْيِِنِّ، َفَسَرَد مَ َوقَاَل َعْمُرو بُن َعِليٍّ الَفالَُّس: َما َرأَْيُت َأَحدًا َأْحَفَظ ِمْن َأيب َبْكٍر بِن َأيب َشْيَبَة، َقِدَم َعَليـْ

َ
َع َعِليِّ بِن امل

 لشَّيَباِنِّ أَْرَبَع ماَئِة َحِدْيٍث ِحْفظاً، َوقَاَم.لِ 
َأمْحَُد بُن َحْنَبٍل: أَفَقُهُهْم ِفْيِه، وَ َوقَاَل اإِلَماُم أَبُو ُعبَـْيٍد: انـْتَـَهى احَلِدْيُث ِإََل أَْربـََعٍة: فَأَبُو َبْكٍر بُن َأيب َشْيَبَة: َأسَرُدُهْم َلُه، 

ِدْيِِنِّ: أَْعَلُمُهْم بِِه.َوََيََْي بُن َمِعنْيٍ: َأمجَْ 
َ
 ُعُهْم َلُه، َوَعِليُّ بُن امل

ْعُت أَبَا َبْكٍر بَن َأيب َشْيَبَة، َوأَنَا َمَعُه يف َجبَّانَ  ِة ِكنَدَة، فـَُقْلُت َلُه: يَا أَبَا َبْكٍر، قَاَل حُمَمَُّد بُن ُعَمَر بِن الَعاَلِء اجلُْرَجاِنُّ: َسَِ
ْعَت مْن َشرِْيٍك   َوأَْنت اْبُن َكم؟َسَِ

 قَاَل: َوأَنَا اْبُن أَْرَبَع َعْشرََة َسَنًة، َوأَنَا يـَْوَمِئٍذ َأْحَفُظ لِْلَحِدْيِث ِمِنِّ اليَـْوَم.
رَاِهِق ِمْن ِحْفِظ َمْن ُهَو يف َعْشِر الثََّماِننْيَ؟

ُ
 قـُْلُت: َصَدَق َواهلِل، َوأَيَن ِحفُظ امل

، َوَما  ََيََْي بَن َمِعنْيٍ َعْن ََسَاِع َأيب َبْكٍر بِن َأيب َشْيَبَة مْن َشرِْيٍك، فـََقاَل: أَبُوقَاَل اجلُْرَجاِنُّ: َفَسأَْلُت  َبْكٍر ِعْنَدنَا َصُدْوق 
ْثُت َعْن َرْوِح بِن ُعَباَدَة َبَِدْيِث الدَّ  َعُه ِمْن جَّ ََيِمُلُه َأْن يـَُقْوَل: َوَجْدُت يف ِكَتاِب َأيب ِِبطِِّه، َوقَاَل: َوُحدِّ اِل، وَُكنَّا َنظُنُُّه َسَِ

.  َأيب ِهَشاٍم الرِّفَاِعيِّ
رُُهْم، ُكلُُّهْم  قَاَل َعْبَداُن اأَلْهَوازِيُّ: َكاَن أَبُو َبْكٍر يـَْقُعُد ِعْنَد اأُلسطَُوانَِة، َوَأُخْوُه، َوُمْشُكَدانَُة، َوَعْبُد اهللِ  بُن البـَّرَاِد، َوَغيـْ

 ْكٍر فِإنَُّه يـَْهِدُر.ُسُكوت  ِإالَّ أَبَا بَ 
َها اْبُن ُعْقَدَة، فـََقاَل يلَ اْبُن ُعْقَدَة: َهِذِه ِهَي  سطَُوانَُة َعْبِد اهلِل بِن َمْسُعْوٍد، أُ قَاَل اْبُن َعِديٍّ: ِهَي اأُلسطَُوانَُة الَّيِت ََيِْلُس إِلَيـْ

َها بـَْعَدُه َعْلَقَمُة، َوبَعَدُه ِإبـْرَاِهْيُم، وَ  ، َوبَعَدُه ُسْفَياُن الثَـّْورِيُّ، َوبَ َجَلَس ِإلَيـْ عَدُه وَِكْيع ، َوبَعَدُه أَبُو َبْكٍر بُن َأيب بَعَدُه َمْنُصْور 
 َشْيَبَة، َوبَعَدُه ُمَطنيَّ .

دِ 
َ
ٍد احلَاِفُظ َجَزرَُة: َأعَلُم َمْن أَْدرَْكُت بِاحَلِدْيِث َوِعَلِلِه: َعِليُّ بُن امل َشاِيِخ: يْ َوقَاَل َصاِلُح بُن حُمَمَّ

َ
ِِنِّ، َوَأْعَلُمُهْم بَِتْصِحْيِف امل

َذاَكرَِة: أَبُو َبْكٍر بُن َأيب َشْيَبَة.
ُ
، َوَأْحَفظُُهْم ِعْنَد امل  ََيََْي بُن َمِعنْيٍ

ْعُت َعْبَد الرَّمْحَِن بَن ِخَراٍش يـَُقْوُل:  قَاَل احلَاِفُظ أَبُو الَعبَّاِس بُن ُعْقَدَة: َسَِ
ْعُت أَبَا زُ   ْرَعَة يـَُقْوُل: َما َرأَْيُت َأْحَفَظ ِمْن َأيب َبْكٍر بِن َأيب َشْيَبَة.َسَِ
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 فـَُقْلُت: يَا أَبَا ُزْرَعَة، فََأْصَحابـَُنا البَـْغَداِديُّوَن؟

 .ةَ قَاَل: دَْع َأْصَحاَبَك، فَِإنَـُّهم َأْصَحاُب خَمَارِيَق، َما رَأَْيُت َأْحَفَظ ِمْن َأيب َبْكٍر بِن َأيب َشْيبَ 
َر(، َوَحدَّثَ  ْسَنَد(، َو)اأَلْحَكاَم(، َو)التـَّْفِسيـْ

ُ
بَـْغَداَد ُهَو َوَأَخَواُه؛ بِ  قَاَل اخَلِطْيُب: َكاَن أَبُو َبْكٍر ُمْتِقناً، َحاِفظاً، َصنََّف )امل

 الَقاِسُم َوُعْثَماُن.
 قَاَل ِإبـْرَاِهْيُم نِْفَطَوْيه: يف َسَنِة أَْربٍَع َوَثالَِثنْيَ 

ُ
تَـوَكُِّل الُفَقَهاَء َوامل

ُ
، َفَكاَن ِفْيِهم ُمْصَعُب بُن َعْبِد اهلِل َومائـَتَـنْيِ َأْشَخَص امل ِثنْيَ َحدِّ

، وََكانَا ِمَن احلُفَّاِظ، ابـَْنا َأيب َشْيَبةَ  ؛الزُّبـَرْيِيُّ، َوِإْسَحاُق بُن َأيب ِإْسَرائِْيَل، َوِإبـْرَاِهْيُم بُن َعْبِد اهلِل اهلََرِويُّ، َوأَبُو َبْكٍر َوُعْثَمانُ 
َها الرَّدُّ َعَلى  ثُوا بِاأَلَحاِدْيِث الَّيِت ِفيـْ ُل َأْن َُيَدِّ تَـوَكِّ

ُ
ْعَتزَِلِة َواجَلْهِميَِّة.افـَُقِسَمْت بَينَـُهُم اجَلَوائُِز، َوأََمَرُهُم امل

ُ
 مل

ْنُصْوِر، َواْجَتَمَع َعلَ 
َ
و َبْكٍر يف َمْسِجِد الرَُّصاَفِة، وََكاَن ْيِه ََنْو  مْن َثالَِثنْيَ أَلفاً، َوَجَلَس أَبُ قَاَل: َفَجَلَس ُعْثَماُن يف َمِديـَْنِة امل

 َأَشدَّ تـََقدُّماً مْن َأِخْيِه، اْجَتَمَع َعَلْيِه ََنْو  ِمْن َثالَِثنْيَ أَلفاً.
ِعنْيٍ، َعْن َحْفِص بِن ِغَياٍث، فـََقاَل: ِمْن يْثًا تـََفرََّد بِِه ََيََْي بُن مَ قـُْلُت: وََكاَن أَبُو َبْكٍر َقِويَّ النـَّْفِس َِبَْيُث ِإنَُّه اْسَتنَكَر َحدِ 
َها َهَذا احَلِدْيُث.  أَْيَن َلُه َهَذا؟ فـََهِذِه ُكُتُب َحْفٍص، َما ِفيـْ

َنًة َأَضرَّ َعَلى الرَِّجاِل ْكُت َعَلى أُ : )َما تـََر -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َعْن أَُساَمَة بِن َزْيٍد، قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل  مَّيِت بـَْعِدي ِفتـْ
 ِمَن النَِّساِء(.

ُر َرُسْوُل اهلِل  ْعُت أَُساَمَة بَن َزْيٍد، َوُسِئَل: َكْيَف َكاَن َيِسيـْ ِحنْيَ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َعْن ِهَشاِم بِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِْيِه، َسَِ
.َدَفَع ِمْن  ُر الَعَنَق، فَِإَذا َوَجَد َفجَوًة، َنصَّ  َعَرفَاَت؟ قَاَل: َكاَن َيِسيـْ

 قَاَل ِهَشام : َوالنَّصُّ أَرَفُع ِمَن الَعَنِق. َأْخَرَجُهَما: ُمْسِلم .
ْعُت أَبَا ُعبَـْيٍد يـَُقْوُل: َربَّانِيُّو احَلِدْيثِ  َُربَِّع، َسَِ

ِد بِن امل ثـََنا َأمْحَُد بُن حُمَمَّ بـََعة : فََأعَلَمُهْم بِاحَلاَلِل َواحَلرَاِم: َأمْحَُد بُن َحْنَبٍل، أَرْ  َحدَّ
ِدْيِِنِّ، َوَأْحَسنـُُهْم َوْضعاً ِلِكَتاٍب: أَبُو َبْكٍر بنُ 

َ
َأيب َشْيَبَة، َوأَعَلُمُهْم ِبَصِحْيِح  َوَأْحَسنـُُهْم ِسَياَقًة لِْلَحِدْيِث َوأََداًء: َعِليُّ بُن امل

 َسِقيِمِه: ََيََْي بُن َمِعنْيٍ.احَلِدْيِث وَ 
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َُحرَِّم، َسَنَة ََخْس َوَثالَِثنْيَ َومائـَتَـنْيِ.

 1قَاَل الُبَخارِيُّ، َوُمَطنيَّ : َماَت أَبُو َبْكٍر يف امل
 :ومؤلفاته آثارهثانيا: 

 مصنف ابن أبي شيبة )المسند( -3/

 النسخ الخطية للكتاب: -أ

  2هـ10( ورقة، كتبت يف القرن 191( اجمللد احلادي عشر يف )2035)نسخة حمفوظة يف باريس، رقم. 
 ( 111، 112، 112( جملدات، يف )1( يف )1111 – 1112نسخة أخرى حمفوظة يف نور عثمانية، رقم ،

 هـ.1022( ورقة، كتبت سنة 129، 121، 139، 150
 ( 161، 125، 161( يف )2 – 1( يف األجزاء من )592نسخة أخرى حمفوظة يف سراي أمحد الثالث، رقم ،

 .3هـ132( ورقة، كتبت سنة 111، 113
 ( ورقة، كتبت 119/حديث( اجمللد األخري يف )252نسخة أخرى حمفوظة يف القاهرة بدار الكتب املصرية، رقم )

 هـ.113سنة 
 ( ورقة،  91+  102+  120( جملدات يف )3/حديث( يف )201نسخة أخرى حمفوظة يف الدار املذكورة، رقم )

 .4هـ9بت يف القرن كت
  ( يف نفس الدار.19223وهناك صورة عن النسختني اخلطيتني احملفوظتني بالدار، برقم )ب 
 ( ورقة، كتبت سنة 121/حديث( اجلزء األول يف )121نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة الظاهرية، رقم )هـ.112 
 ( اجلزاء السابع 122نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة، رقم )( ورقة، كتبت يف القرن 113يف )هـ.2 

                                                           
، 133، 131، هتذيب الكمال، ورقة: 11، 66 / 10، تاريخ بغداد 160/  2، اجلرح والتعديل 362/  1، التاريخ الصغري 113طبقات خليفة:    1

، هتذيب التهذيب 312/  10، البداية والنهاية 123/  1، تذهيب التهذيب 511/  1، العرب 590/  1، ميزان االعتدال 533، 531/  1تذكرة احلفاظ 
 .111-11/111نبالء: ، سري أعالم ال13، الرسالة املستطرفة: 22/  1، شذرات الذهب 111، خالصة تذهيب الكمال: 1/  6

  2  انظر: فايدا 213
  3 انظر: فهرس معهد املخطوطات العربية 105/1

  4 انظر: فهرس معهد املخطوطات العربية 105،103/1
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 ( ورقة، كتبت يف القرن 101( يف )11، 11( يف األجزاء )129نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة، رقم )

 .5هـ2
 ( ورقة، كتبت يف القرن 110( اجلزء األول يف )190نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة، رقم )هـ.1 
 6ه1( ورقة، كتبت يف القرن 111زء الثاِن يف )( اجل511تبة املذكورة، رقم )نسخة أخرى حمفوظة يف املك 
  ( كتبت يف 9 – 2( يف اجمللدات من )555 – 550، رقم )112 - 1/116نسخة أخرى حمفوظة يف كوبريلي

 هـ.6القرن 
  ( ورقة، كتبت يف القرن311( قسم واحد يف )532، رقم )111 - 1/116نسخة أخرى حمفوظة يف كربيلي 

 هـ.1
 ( ورقة، كتبت يف القرن 312( يف )1، 1( يف األجزاء )222/1نسخة أخرى حمفوظة يف مراد مال، رقم )هـ.6 
 ( 119وعنها صورة حمفوظة يف مركز مجعة املاجد بديب، رقم.) 
 ( ورقة، كتبت يف القرن 300( اجلزء الثاِن يف )229نسخة أخرى حمفوظة يف املكان املذكور، رقم )هـ.1 
  7ه652( ورقة، كتبت سنة 315( يف )1، 1( يف األجزاء )295ى حمفوظة يف املكان املذكور، رقم )نسخة أخر 
 ( ورقة، كتبت يف القرن 121( اجلزء الثاِن يف )292نسخة أخرى حمفوظة يف املكان املذكور، رقم )هـ.10 
 ( ورقة، كت122( اجلزء اخلامس يف )296نسخة أخرى حمفوظة يف املكان املذكور، رقم ) هـ.652بت سنة 
 ( ورقة، كتبت سنة 121( اجلزء السادس يف )291نسخة أخرى حمفوظة يف املكان املذكور، رقم )هـ.652 
 ( ورقة، كتبت سنة 121( اجلزء السابع يف )292نسخة أخرى حمفوظة يف املكان املذكور، رقم )هـ.652 
 ( اجلزء اخلامس من 299نسخة أخرى حمفوظة يف املكان املذكور، رقم )(ورقة، كتبت سنة 101 – 1 )هـ.1095 
 ( ورقة، كتبت يف القرن 326( يف )13، 11( يف األجزاء )600نسخة أخرى حمفوظة يف املكان املذكور، رقم )

 هـ.11

                                                           

  5 انظر: فهرس معهد املخطوطات العربية 103/1
  6 انظر: فهرس معهد املخطوطات العربية 103/1
  7 انظر: فهرس معهد املخطوطات العربية 103/1
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 ( ورقة، كتبت سنة 161( اجلزء الثامن يف )601نسخة أخرى حمفوظة يف املكان املذكور، رقم )هـ.1095 
 8ه9( ورقة، كتبت يف القرن 535( يف )1129م )نسخة أخرى حمفوظة يف بايزيد، رق 
 ( ورقة، كتبت سنة 530( يف )1190نسخة أخرى حمفوظة يف املكان املذكور، رقم )هـ.1110 
 ( ورقة، كتبت يف القرن 116( يف )190نسخة أخرى حمفوظة يف سراي، مدينة، رقم )هـ.1 
 ( يف 335 – 333نسخة أخرى حمفوظة يف املكان املذكور، رقم )(ورقة، كتبت سنة 333، 313 )9هـ1139 
 ( ورقة، كتبت يف القرن 360( يف )616نسخة أخرى حمفوظة يف ال له يل، رقم )هـ.10 
 ( اجلزء الثاِن، وهو خمطوط قدمي جداً.652نسخة أخرى حمفوظة يف الرباط، رقم ) 
 ( 529931وعنها صورة حمفوظة يف مركز مجعة املاجد بديب، رقم.) 
 ورقة،  129، 110( يف )3، 1[ اجلزء )3523، رقم ]5/91يف املكتبة الوطنية/ تونس  نسخة أخرى حمفوظة )

 (.1/102هـ )سز 151كتبت سنة 

  ورقة، كتبت 192، 129( يف )2، 5[ اجلزء )3523، رقم ]5/91نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة )
 (.1/102هـ )سز 151سنة 

  هـ )سز 153( ورقة، كتبت سنة 135، 122( يف )1،6، اجلزء )5/91نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة
1/102.) 

  هـ.1151( ورقة، كتبت سنة 12( اجمللد الثاِن، يف )16، رقم )15نسخة أخرى حمفوظة يف ألربت األول 

  1/62نسخة أخرى حمفوظة يف اجلمعية اآلسيوية/ كلكته [ 62، رقم III  (163( يف ] )ورقة، كتبت 101 )
 هـ.1120سنة 

  ( 369اجمللد األول، يف ) ( [365حديث  )  359] ، رقم 1/125نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة السعيدية
 هـ.1190ورقة، كتبت سنة 

                                                           

  8 انظر: فهرس معهد املخطوطات العربية 105/1
  9 انظر: فهرس معهد املخطوطات العربية 105/1
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  ورقة،  155( [ اجمللد الثاِن، يف )362) حديث 111، رقم ] 1/126نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة )
 هـ.1190تبت سنة ك

  102( [ اجمللد الثالث، يف )366) حديث 112، رقم ] 1/126نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة )
 هـ، فيها نقص.13ورقة، كتبت يف القرن 

  ( ورقة،  161اجمللد الرابع، يف )( [ 361حديث ) 119] ، رقم 1/126نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة
 هـ.13كتبت يف القرن 

  129( [ اجمللد اخلامس، يف )362) حديث 110، رقم ] 1/126نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة )
 هـ.13ورقة، كتبت يف القرن 

  111( [ اجمللد السادس، يف )369) حديث 111، رقم ] 1/122نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة )
 هـ.13ورقة، كتبت يف القرن 

 1/520 رضا/ رامبور نسخة أخرى حمفوظة يف[ رقم ،.D. 6503 (263 اجمللد األول اجلزء األول، يف ] )
 هـ، فيها نقص.1320( ورقة، كتبت سنة511)

  1/520نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة[ رقم ،D. 6503 (262( اجمللد الثاِن، يف ] )ورقة،  362 )
 هـ، فيها نقص.1320كتبت سنة 

  1/520املكتبة املذكورة نسخة أخرى حمفوظة يف[ رقم ،D. 6503 (266 اجمللد الثالث اجلزء األول، يف ] )
 هـ، فيها نقص.1320( ورقة، كتبت سنة 551)

  1/520نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة[ رقم ،D. 6503 (261  اجمللد األول اجلزء الثاِن، يف ] )
 هـ.1320( ورقة، كتبت سنة 590)

  1/521يف املكتبة املذكورة نسخة أخرى حمفوظة[ رقم ،D. 6503 (262( اجمللد الرابع، يف ] )ورقة،  591 )
 هـ، فيها نقص.1320كتبت سنة 
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  1/521نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة [ رقم ، D.6503 (269( اجمللد اخلامس، يف ] )391 )
 هـ، فيها نقص.1320ورقة، كتبت سنة 

 1/520املذكورة  نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة[ رقم ،D 6503 (265 اجمللد األول اجلزء الثاِن، يف ] )
 هـ، فيها نقص.1321( ورقة، كتبت سنة 505)

  1/160تونك نسخة أخرى حمفوظة يف [ 201، رقم T/  (310( يف ] )هـ 15( ورقة، كتبت يف القرن 129
 تقريباً، فيها نقص.

  62ت اجلامعة األمريكية/ بريو نسخة أخرى حمفوظة يف  [ 191 . 02 ; 1135، رقم MS–  ً111 سابقا ]
 ( ورقة، فيها نقص.125اجمللد الثامن، يف )

 ( ورقة، كتبت سنة 101( يف  )163نسخة أخرى حمفوظة يف البنغال، رقم )هـ.1120 
 ( سنة 112ف( تتضمن اجلزء األول يف ) 1121نسخة أخرى حمفوظة يف جامعة اإلمام حممد بن مسعود، رقم )

 10هـ1119( سنة 335( تتضمن اجلزء الثاِن، يف )1123ورقم ) هـ.1119
 ( ورقة.111ونسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة احملمودية باملدينة املنّورة، يف ) 
 ( 5211(، )1303وعنها صورة حمفوظة يف اجلامعة اإلسالمية، رقم.) 
 ( 5211، 365نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة السعودية بالرياض، رقم)  ( ورقة،  222دين، عدد أوراقه )جملّ يف

 هـ.15كتبت يف القرن 
 ( 32/1وعنها صورة حمفوظة يف جامعة امللك سعود، رقم .)ف 
 ( صفحة، كتبت235( يف )9052نسخة أخرى حمفوظة يف مكتبة املتحف العراقي، رقم )  هـ، تتضمن 2يف القرن

 11اجلزء األخري من الكتاب 
  ( ورقة، تتضمن قطعة من اجلزء اخلامس.110( يف )1، رقم )50بصفاقس نسخة أخرى حمفوظة يف املكتبة النورية 

                                                           

  10 انظر: " فهرست املخطوطات واملصورات " 196/3 
  11 انظر: " خمطوطات احلديث النبوي " 130 
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 ( ورقة.116( يف )5911نسخة أخرى حمفوظة يف مركز مجعة املاجد بديب، رقم ) 
 ( ورقة.111( يف )5913نسخة أخرى حمفوظة يف املركز املذكور، رقم ) 
 ف-1021 احلفظ رقم الرياض، يف االسالمية والدراسات للبحوث فيصل امللك مركز يف خطية نسخة 
 (ورقة ناقصة األول واآلخر.13نسخة حمفوظة يف املكتبة األزهرية يف ) 
 طبعات الكتاب: -ب

  :م.1906هـ، 1315، سنة أبي تراب عبد التواب الملتانينشر بتحقيق 
  :جملد، من 11م، 1911 - 1910يف اجمللس العلمي، سنة  حبيب الرحمن األعظمي،طبع بتحقيق تعليق

 .1ورات اجمللس العلمي، طمنش
  :ومباي، مية، يف الدار السلف عبد الخالق األفغاني، عامر العمري األعظمي، مختار أحمد الندوي،وطبع بتحقيق

 جملد، سلسلة مطبوعات الدار السلفية.12م، يف 1919هـ 1399سنة 
  :هـ 1506م، وطبع سنة 1966يف مطبعة العلوم الشرقية َبيدر آباد، سنة  عبد الخالق األفغاني،وطبع بتصحيح

 جملد.12م، يف 1926
  :القسم ص، 522هـ، يف 1502يف دار عامل الكتب، الرياض، سنة  عمر بن غرامة العمروي،وطبع بتحقيق(

 األول من الجزء الرابع: الجزء المفقود(.
 1م، ط1992هـ 1516نشر سنة ، راهيم اللحيدانحمد بن عبد اهلل الجمعة، محمد بن اب طبع بتحقيق. 
  ،اً جملد 16هـ، يف 1512طبع يف مكتبة الرشد، الرياض ، 
  جزءا. 16م، يف 1921وطبع يف إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية بكراتشي، سنة 
  :م، يف 1929هـ 1509يف دار التاج، توزيع مكتبة الرشد، الرياض، سنة  كمال يوسف الحوتوطبع بتحقيق

 .1جملدات، ط1
 :حوث في دار مكتب الدراسات والباإلشراف الفِن واملراجعة والتصحيح: سعيد اللحام،  وطبع بضبط وتعليق

 .1جملدات، ط9م، يف 1995هـ 1515سنة  الفكر 
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  :م، يف 1992هـ 1516الكتب العلمية ببريوت، سنة يف دار محمد عبد السالم شاهين، وطبع بتحقيق

 جملدات. 9م، يف 1002يف الدار املذكورة، سنة  1، طبع ط1جملدات، ط9ص، يف 2195
  :هـ 1516سنة  حمد بن عبد اهلل الجمعة؛ محمد بن إبراهيم اللحيدان،ونشر بدراسة وحتقيق وختريج

 .1م، ط1992
  :جملد، 16هـ، يف 1512 مكتبة الرشد، الرياض، سنة يف محمد بن إبراهيم اللحديدان،وطبع بتحقيق 
  :جملد، 16م، يف 1006يف دار القبلة، املوزع احلصري دار املنهاج، جدة، سنة  محمد عوامة،وطبع بتحقيق

 . 1ط
  :1جملداً، ط 12م، يف 1002يف دار الفاروق احلديثة، سنة أسامة بن إبراهيم بن محمد، وطبع بتحقيق. 
 تحقيق أبي عبد الرحمن عادل يوسف العزازي، أبو الفوارس أحمد فريد المزيدي طبع ب 
  1م، يف جملدين، ط1991هـ 1512طبع يف دار الوطن، الرياض، سنة. 
  :يقوم الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري بتحقيق مصنف ابن أيب شيبة، وقد قابل الكتاب على أربع فائدة

( َخسة آالف رواية 2.000عشرة نسخة خطية، وقد ذكر أنه استدرك على النسخة املطبوعة من الكتاب )
ديث، وذلك احل ساقطة ! وسيخرج يف قرابة )عشرين( جملداً، وقد سلك منهجًا خمتصرًا يف بيان سبب ضعف

بوضع خٍط حتت املوضع الذي فيه العلة، مع االعتناء بضبط اإلسناد واملنت، وقد ذكر الشيخ هشام احلاّلف أنه 
قابل الشيخ سعد الشثري يف مكة وذكر أنه يراجعه وسينتهي منه إن شاء اهلل قريباً. مالحظة هذا الكالم وقع سنة 

صف الكتاب. مث نشر الكتاب كما وعد الشيخ الدكتور يف ، وقد انتهت دار اشبيلية بصف ن10/01/1001
 جزء 12، يف 1012سنة دار كنوز إشبيليا 

 زوائد مصنف ابن أبي شيبة 
 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية -/أ

 هـ(.225تأليف: ابن حجر العسقالني أحمد بن علي )ت

 (.424ذكره الحافظ ابن حجر في "المجمع المؤسس": رقم )



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

 
 05 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 النسخ الخطية للكتاب: -أ

 ( كتبت سنة 135نسخة حمفوظة يف املكتبة احملمودية يف املدينة املنورة, رقم )( 620هـ, يف ) 920حديث
 12ورقة، وعليها تصحيحات وتعليقات

 طبعات الكتاب: -ب
  ة ب العلميوأعيد طبعه يف دار الكت حبيب الرحمن األعظميطبع بوزارة األوقاف الكويتية بتحقيق الشيخ

 ببريوت.

 أحاديث من مصنف ابن أبي شيبة -/ب

 ال يعرف من انتقاها

 النسخ الخطية للكتاب: -أ

  )(.123 – 121ج( ضمن جمموع، من الورقة )3259، رقم )1/10نسخة حمفوظة يف دار الكتب املصرية )فؤاد 
  جمموع، من ( ضمن 1111، رقم )309-3/1/302نسخة أخرى حمفوظة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود

 هـ.6( كتبت يف القرن 122-166الورقة )
 فهارس الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة 

 ومباي.مإعداد: الدار السلفية، 

  ،1جملدات، ط5ص، يف 1116م، 1922هـ 1509ومباي، سنة مطبع يف الدار السلفية. 
 فهرس أحاديث وآثار الكتاب المصنف 

 هـ(532اهلل بن محمد، ابن أبي شيبة )ت  بكر، عبد تأليف: أبي

 إعداد: سمير طه المجذوب

                                                           

  12 انظر: " املنتخب من خمطوطات كحالة 151
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  1جملدات، ط5ص، يف 1561م، 1929طبع يف عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، سنة. 
 فهرس مصنفي عبد الرزاق، وابن أبي شيبة 

استخراج: أم عبد اهلل بنت محروس العسلي؛ ترتيب محمد بن حمزة بن سعد؛ إشراف: أبي عبد اهلل محمود بن 
 محمد الحداد 

  1، ط1م، يف جملدين، سلسلة فهرس الفهارس؛ 1912هـ 1502طبع يف دار طيبة، الرياض، سنة. 
 النحر - المصنف البن أبي شيبة من أول كتاب الحج إلى باب الوقوف على الجمار يوم 
 محمود أحمد ميرة اهلل بن حمد بن حمود اللحيدان، إشراف: د. إعداد: د. عبد 
  ،أطروحة دكتوراه، نوقشت يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين، قسم السنة وعلومها

 هـ.1510
  اب الحدود : من كتةالمرفوعحاديث بي شيبة على الكتب الستة من األأبي بكر بن أزوائد مصنف الحافظ

 الى نهاية كتاب فضائل القرآن : دراسة و تخريج و تعليق
 إعداد: عبد الرحمن بن محمد بن غنيم الحازمي؛ إشراف: د. غالب بن محمد الحامضي 
  ص.253م، يف 1999هـ 1510أطروحة ماجستري، نوقشت يف جامعة أم القرى، سنة 
  (.111922الوطنية، رقم )ومنها نسخة حمفوظة يف مكتبة امللك فهد 
  زوائد مصنف ابن أبي شيبة على الكتب الستة من األحاديث المرفوعة: من بداية كتاب اإليمان واإلسالم

 إلى نهاية كتاب الزهد: جمع ودراسة وتخريج
 إعداد: د. يوسف محمد علمي؛ إشراف: د.محمد أحمد يوسف القاسم 
 هـ 1511ية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، أطروحة دكتوراه، نوقشت يف جامعة أم القرى، كل

 ص، يف جملدين. 220م، 1001
 ( 320111ومنها نسخة حمفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنية، رقم.) 
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  زوائد مصنف الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة على الكتب الستة من األحاديث المرفوعة: من كتاب األوائل

 وكتاب الفتنو كتاب الرد على أبي حنيفة 
  إعداد: عبد الرحمن بن قاسم بن حسن مهدلي؛ إشراف: د.غالب بن محمد أبو القاسم الحامضي 
  ،هـ 1519أطروحة ماجستري، نوقشت يف جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة

 ص.251م، يف 1999
 ( 116266ومنها نسخة حمفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنية، رقم.) 
  زوائد مصنف الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة على الكتب الستة من األحاديث المرفوعة: من كتاب األطعمة

 إلى آخر كتاب الديات
  إعداد: حزيمة بنت صافي بن سليمان سراج؛ إشراف: د.غالب بن محمد الحامضي 
 هـ 1510الكتاب والسنة،  أطروحة ماجستري، نوقشت يف جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم

 ص.262م، 1000
 ( 191269ومنها نسخة حمفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنية، رقم.) 
  ج من كتاب ودراسة وتخري -زوائد مصنف ابن أبي شيبة على الكتب الستة من األحاديث المرفوعة: تحقيق

 الحج حتى نهاية كتاب األدب
 .لستار فتح اهلل سعيد عبد ا إعداد: د. محمد سعيد الزيد؛ إشراف: د 
 .أطروحة دكتوراه، نوقشت يف جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة 
   زوائد مصنف الحافظ ابن أبي شيبة على الكتب الستة من األحاديث المرفوعة من كتاب الحج وحتى نهاية

 كتاب العقيقة: دراسة وتخريج و تعليق
 الستار فتح اهلل سعيد  ن صالح الزير؛ إشراف: د.عبدإعداد: د. محمد بن سعد ب 
  ،ص، يف جملدين.222م، 1991هـ 1512أطروحة دكتوراه، نوقشت يف جامعة أم القرى 
 ( 162163ومنها نسخة حمفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنية، رقم.) 
  األعيان والنذور -زوائد مصنف ابن أبي شيبة على الكتب الستة: من أول المصنف إلى آخر كتاب 
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 الوهاب فايد عبد الحميد النقيب؛ إشراف: د. إعداد: د. حسين عبد 
  ،3هـ، يف 1510أطروحة دكتوراه، نوقشت يف جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة 

 جملدات.
 .ومنها نسخة حمفوظة يف اجلامعة األردنية بعّمان 
  نةدراسة نقدية مقار  -شيبة من عهد أبي بكر الصديق إلى عهد معاوية: مرويات الطبري عن ابن أبي 
 .سعدة محمد بن جبر أبو إعداد: د. خالد محمد علي يماني؛ إشراف: د 
  ،أطروحة دكتوراه، نوقشت يف جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم احلضارة والنظم اإلسالمية

 هـ.1510
  كتاب   الطهارة إلى آخر -الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري: من أول كتاب إتحاف السادة

 األذان مع دراسة البن أبي شيبة أحد أصحاب المسانيد
 .سعدي مهدي الهاشمي إعداد: د. سليمان علي محمد السعود؛ إشراف: د 
 ،هـ.1501قسم السنة،  أطروحة دكتوراه، نوقشت يف اجلامعة اإلسالمية، كلية احلديث الشريف 
  األحاديث واآلثار المتعلقة بااليمان بالرسل واليوم اآلخر والقدر في مصنف ابن أبي شيبة: ترتيبا ودراسة

 عقدية
 إعداد: د. محمد بن حسن بن سعيد العمري؛ إشراف: د.عامر ياسين النجار 
  ،ص، يف 1001م، 1003ـ ه1515أطروحة دكتوراه، نوقشت يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 جملدين.
 .ومنها نسخة حمفوظة يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 
 ( 319121نسخة أخرى حمفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنية، رقم.) 
  ًدراسة عقدية  و األحاديث واآلثار المتعلقة بمسائل اإليمان والصحابة في مصنف ابن أبي شيبة: ترتيبا 
  .الرمحن بن حممد احلواس؛ إشراف: د.عامر ياسني النجار طارق بن عبدإعداد: د 
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  ،ص، يف 1360م، 1003هـ 1515أطرحة دكتوراه، نوقشت يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 جملدات.3
 .ومنها نسخة حمفوظة يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 
  (.312010فهد الوطنية، رقم )نسخة أخرى حمفوظة يف مكتبة امللك 
 كتاب الجنائز(  -) كتاب الطهارة مراسيل مصنف ابن أبي شيبة جمعا ودراسة نقدية 
  ن أبو شريعة، َبث مقدم لدرجة دكتوراه القرآن والسنة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا، محاملؤلف: إميان عبد الر

 1002أغسطس 
  ومصنفه أبي شيبةابن 

 نهات ياطقينإعداد: د. 

  م.1999تركيا، سنة  -أطروحة دكتوراه، نوقشت يف أرضروم 
 ( 532 تمن أعالم المحدثين أبو بكر ابن أبي شيبة)هـ 

 عبد المحسن العباد تأليف: 

 (.65-67، من الصفحة )6دد عم، ال6556-6556، سنة جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة نشرت يف 
قد و  اإلسالم، وقد أخذ الخطيب البغدادي إجازة روايته في دمشق، انظر مشيخته(التاريخ )يتناول فجر  -5/

 ( وأسماه: "جزء فيه التاريخ ألبي بكر ابن أبي شيبة"..626سمعه الحافظ ابن حجر )المعجم المفهرس رقم 

 النسخ الخطية للكتاب: -أ

 ( ورقة111/جمموع( يف )12نسخة حمفوظة يف املكتبة الظاهرية، رقم )13أ 
 (.21 – 56/جمموع( من الورقة )19سخة أخرى حمفوظة يف املكتبة املذكورة، رقم )ن 
 

                                                           

  13 ويبدو أهنا هي نفس النسخة املوجودة يف برلني رقم )9509( يف )113( ورقة، كتبت حوايل سنة 1120هـ.
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  :"6/101، وعمر كحالة يف "معجم املؤلفني": 5/112ذكره الزركلي يف "األعالم. 
 التاريخ عند ابن أبي شيبة/ 

 تأليف: سليمان الرحيلي 

  (. 291-229، من الصفحة )105-103هـ، العدد 1511-1516نشرت يف جملة اجلامعة اإلسالمية، سنة 
 كتاب اإليمان  -3/

 (.5/22/أ( وفي "المجمع المؤسس": )32ذكره الحافظ ابن حجر في "المعجم المفهرس": )

 النسخ الخطية للكتاب: -أ

 ( ضمن  119نسخة حمفوظة يف املكتبة الظاهرية، رقم )(،193-120( ورقة، من )15جمموع، يف )حديث 
 هـ.613كتبت سنة      
 ( 1120وعنها صورة حمفوظة يف مركز مجعة املاجد بديب، رقم.) 
 .نسخة أخرى حمفوظة يف مكتبة حامد الفقي مبصر 
 ( 2025ف، 6161، 1310وعنها صور حمفوظة يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، رقم)ف 
 طبعات الكتاب:  -ب

 م1966يف دمشق سنة  طبع 
  "ين : محمد ناصر الدحققه وقدم له وخرج أحاديثه وعلق عليهطبع ضمن أربع رسائل "من كنوز السنة

م، 1923هـ 1503، سنة 1هـ، كما طبع ط1326يف املكتب اإلسالمي ببريوت، سنة  -رحمه اهلل  -األلباني 
، 1ص، سلسلة من كنوز السنة ط152م، 1922هـ 1502، وطبع يف دار األرقم بالكويت، سنة 1ص، ط61

 ص.95م، 1001هـ 1511وطبع سنة 
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 «  شرح كتاب اإليماِن للحافظ أبي بكر ابِن أبي شيبة» 
 ، املكتبة الشاملة.1، حماضرات نشرت على موقع أرشيف منتدى األلوكةشيخ عبد الّرزّاق الَبدرلل 
 كتاب األدب   -4/

 النسخ الخطية للكتاب: -أ

  ب( تتضمن اجلزء األول 123 –أ 131/جمموع( من الورقة )12/1املكتبة الظاهرية، رقم )نسخة حمفوظة يف
 هـ.1والثاِن، كتبت يف القرن 

 ( 21وعنها صورة حمفوظة يف مركز مجعة املاجد بديب، رقم.) 
 طبعات الكتاب: -ب

  :1ص، ط531م، 1999يف دار البشائر اإلسالمية، سنة  محمد رضا القهوجي،طبع بتحقيق. 
 كتاب الّسن ن ِفي اْلِفْقه واْلح ِديث كتاب اْلفُتوح  -2/

 14ذكره البغدادي  
كتاب فيه ذكر خلق آدم عليه السالم وخطيئته وتوبته، وأبواب في والدة النبي صلى اهلل عليه وسلم وغير   -6/

 ذلك.

 النسخ الخطية للكتاب : -أ

  ( القطعة األخرية من الكتاب.21-56ورقة )( من ال19، رقم )جمموع 12نسخة حمفوظة يف املكتبة الظاهرية 
 األوائل -7/

 (.5/323/ب( وفي "المجمع المؤسس": )47ذكره الحافظ ابن حجر في "المعجم المفهرس": )

                                                           

  14 انظر: "هدية العارفني" 550/1.
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 النسخ الخطية للكتاب: -أ

 طبعات الكتاب: -ب

َصنَّف، وهو اجلزء الثالث عشر منه.
ُ
 طبع كجزء من امل

 المغازي /2

 هـ(532بن محمد، ابن أبي شيبة )ت  اهلل تأليف: أبي بكر، عبد

  :1ص، ط522م، 1999هـ 1510يف دار اشبيليا للنشر، سنة عبد العزيز بن إبراهيم العمري، طبع بتحقيق. 
 / أْقِضية رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم. "تراجع"3

 (.  591حممد بن فـَرَج بن الطَّالَّع الُقرُطِب )ت  -أ

 ه.   1392بتحقيق الدكتور األ عظمي ، ببريوت ،طبع ه، مُثَّ  1359طبع يف مصر ،  -ب

( وابن الطَّالَّع 220: "أحكام النَِّّب صلى اهلل عليه وسلم ". " ويف " كشف الظنون" : تُويّف ) 1/262يف "الصلة"  -ج
نف يف اجمللد السابع املضمن يف كتابه الكبري املص استدرك يف كتابه هذا على ابن أيب َشْيبة يف كتابه: "أقضية الرسول"

، وقد َرَوى ابن َوضَّاح عن ابن أيب َشْيبة: أن هذه األقضية َوَرد فيها مائة حديث، مما َقَضى فيه النَِّبُّ صلى من املطبوعة
 ه وسلم ، أو أََمر بالقضاء فيه..اهلل علي

 بى حنيف ة.أكتاب الرَّد على من رد على  /30

 15البغدادي يف هدية العارفنيذكره 

 ة،بي حنيفأعلى  ةبي شيبأفي التحدث عن ردود ابن  ةالنكت الطريف/ 

                                                           

  15  بغدادي، هدية العارفني، ج1، ص550
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 ه( 1311)ت  حممد زاهد بن احلسن بن علي, الكوثريتأليف  

 21936[ 3205]نسخة حمفوظة يف املكتبة األزهرية برقم 

  1ص، ط115م، 1952هـ 1362طبع يف مطبعة األنوار بالقاهرة، سنة. 
  1ص، سلسلة من تراث الكوثري، ط302م، 1000هـ 1510املكتبة األزهرية للرتاث، سنة ويف. 

 بي حنيفة في غير مسائل العباداتأبي شيبة على أالمسائل التي اعترض فيها ابن / 

 إعداد: عبد اهلل بن محمد بن صالح الخضيري؛ إشراف: د. خالد بن زيد الوذيناني

 ص.512م، يف 1006هـ 1511العايل للقضاء، سنة أطروحة ماجستري، نوقشت يف املعهد 

 (.326211ومنها نسخة حمفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنية، رقم )

 على أبي حنيفة. أبي شيبةاعتراضات ابن /

 إعداد: د. عطاء اهلل جارب

 .أطروحة دكتوراه، نوقشت يف إسطنبول برتكيا 
 التفسير  /33

  : "355/ 33ذكره الذهبي في "سير أعالم النبالء . 
مرويات اإلمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه اهلل في التفسير: من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس: جمعاً / 

 ودراسة 
 إعداد: د. عادل بن سعد بن خليل الجهني؛ إشراف: د.حكمت بشير ياسين 
  هـ 1511، اإلسالمية، قسم التفسريأطروحة دكتوراه، نوقشت يف اجلامعة اإلسالمية، كلية القرآن الكرمي والدراسات

 ص.111م، يف 1000
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 ( 195111ومنها نسخة حمفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنية، رقم.) 
 مرويات اإلمام أبي بكر بن أبي شيبة في التفسير: )من الفاتحة إلى آخر اإلسراء(: جمعاً ودراسة/ 

 بشير ياسينإعداد: د. عبد القدوس راجي بن محمد موسى؛ إشراف: د.حكمت 

  ،هـ 1513أطروحة دكتوراه، نوقشت يف اجلامعة اإلسالمية، كلية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية، قسم التفسري
 ص.292م، يف 1001

 ( 192513ومنها نسخة حمفوظة يف مكتبة امللك فهد الوطنية، رقم.) 
 أبو بكر بن أبي شيبة وأثره في التفسير/ 

 امعة اإلسالمية ببغداد،كلية اآلداب.أطروحة جامعية، نوقشت يف اجل 
 الفتن /35

  :"6/101ذكره عمر كحالة يف "معجم املؤلفني. 
 كتاب األحكام  /33

  :"5/112ذكره الزركلي يف "األعالم. 
 كتاب ثواب القرآن  /34

  :"5/112ذكره الزركلي يف "األعالم. 
 / كتاب الجمل 32
  16ذكره البغدادي 
  ،،،العرش وما ورد فيه / 

 
 

                                                           

  16 لبغدادي، هدية العارفني، ج1، ص550
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 ،مالحظة: هذا الكتاب لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة وليس لعبد اهلل بن أبي شيبة كما نسبه بعضهم وهماً 

 فلينتبه !! وإنما ذكرناه للبيان والتوضيح.

 النسخ الخطية للكتاب: -أ

  (.119 – 106( ضمن جمموع، من الورقة )191، رقم )حديث 11نسخة حمفوظة يف املكتبة الظاهرية 
 الخاتمة 

وآثاره مجيعاً وما قامت عليها  هـ(132)ت لقد تبني لنا بعد هذه اجلولة املاتعة النافعة يف احلافظ أيب بكر ابن أيب شيبة 
 من دراسات وأعمال.

تاب كوقد حتصل لنا من آثاره يف هذه الدراسة املتواضعة َخسة عشر مصنفاً، منها مثانية مصنفات مفقودة، وهي:  
كتاب و  ،الفنت، كتاب  التفسري، حنيَفة يبأكتاب الرَّد على من رد على  ،كتاب اْلفُتوح  ، واحلَِْديثالّسَنن يف اْلِفْقه 

 وكتاب اجلمل. ،كتاب ثواب القرآنو ، األحكام

 أما كتاب األوائل، وكتاب األقضية، فهما جزء من كتابه الكبري املصنف. 

كتاب ، و اإلميان ، وكتابالتاريخفقط؛ وهي: املصنف، و وعلى هذا فإنه خيلص لنا من مصنفاته املوجودة ست مصنفات 
، ككتاب فيه ذكر خلق آدم عليه السالم وخطيئته وتوبته، وأبواب يف والدة النِب صلى اهلل عليه وسلم وغري ذلو   ،األدب

 .املغازيوكتاب 

 المراجع والمصادر:

ي تتبع بلدان العالم المتعددة ف رجعنا إلى عشرات المراجع من كتب الفهارس الخاصة بالمكتبات الخطية في
 النسخ الخطية لمصنفات الحافظ ابن أبي شيبة، عزفنا عن ذكر تفاصيل طبعاتعا اختصارا.

التاريخ األوسط )مطبوع ،  هـ126حممد بن إَساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل )املتوىف: البخاري، -
حلب ,  -دار الوعي , مكتبة دار الرتاث  :حممود إبراهيم زايد الناشر :ققاحمل (:املؤلف (خطأ باسم التاريخ الصغري

 .1391األوَل،  :القاهرة الطبعة
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هدية العارفني أَساء املؤلفني ، هـ 1399إَساعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباِن البغدادي )املتوىف: البغدادي، -
أعادت طبعه  1921الة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول طبع بعناية وك :الناشر (:وآثار املصنفني املؤلف

 لبنان -دار إحياء الرتاث العريب بريوت  :باألوفست

: املتوىف) حامت أيب ابن الرازي احلنظلي، التميمي، املنذر بن إدريس بن حممد بن الرمحن عبد حممد ابن أيب حامت، أبو-
 الرتاث حياءإ اهلند دار – الدكن آباد َبيدر - العثمانية املعارف دائرة جملس طبعة: ، الناشراجلرح والتعديل (هـ311
 م.1921 هـ 1111 األوَل،: بريوت، الطبعة – العريب

هتذيب ، ه221أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالِن )املتوىف:  ابن حجر العسقالِن، -
 .هـ1316الطبعة األوَل،  :املعارف النظامية، اهلند الطبعةمطبعة دائرة  :الناشر (ـ التهذيب

اخلزرجي، أمحد بن عبد اهلل بن أيب اخلري بن عبد العليم اخلزرجي األنصاري الساعدي اليمِن، صفي الدين )املتوىف: -
 احلافظ المةصحيح اخلالصة للعخالصة تذهيب هتذيب الكمال يف أَساء الرجال )وعليه إحتاف اخلاصة بت (هـ913بعد 

مكتب املطبوعات  :عبد الفتاح أبو غدة الناشر :احملقق :املؤلف (البارع علي بن صالح الدين الكوكباِن الصنعاِن
 .هـ 1516اخلامسة،  :حلب / بريوت الطبعة -اإلسالمية/دار البشائر 

اريخ ، ت هـ(563: وىفأبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي )املتاخلطيب البغدادي، -
 1001 -هـ 1511الطبعة: األوَل، ، بريوت –الناشر: دار الغرب اإلسالمي ، معروفالدكتور بشار عواد ، بغداد

  .16عدد األجزاء: ،م

 خليفة خياط العصفري، كتاب الطبقات، رواية أيب عمران التسرتي، حتقيق أكرم ضياء العمري.-

، تذكرة احلفاظ، هـ(152مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهِب )املتوىف:  الذهِب، -
 .م1992 -هـ1519الطبعة: األوَل، ، لبنان-الناشر: دار الكتب العلمية بريوت

احملقق:    ال،لرجا تذهيب هتذيب الكمال يف أَساء، حممد بن أمحد بن عثمان الذهِب أبو عبد اهلل مشس الدينالذهِب، -
 حالة الفهرسة: مفهرس على العناوين الرئيسة، أمين سالمة وآخرون -غنيم عباس غنيم 
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  .1512سنة النشر: ر، الناشر: الفاروق احلديثة للطباعة والنش   

، أعالم النبالءسري ، هـ(152مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهِب )املتوىف: الذهِب، -
 .م1006-هـ1511الطبعة: ، القاهرة -الناشر: دار احلديث

غرب،  من خرب يف ، العرب(هـ152: املتوىف) الذهِب قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين الذهِب، مشس-
 بريوت. – العلمية الكتب دار: زغلول، الناشر بسيوِن بن السعيد حممد هاجر أبو: احملقق

هـ ميزان االعتدال يف نقد 152الذهِب، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهِب )املتوىف: -
 1321األوَل،  :لبنان الطبعة -دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت  :علي حممد البجاوي الناشر :حتقيق (:الرجال املؤلف

 .م1963 -هـ 

شذرات الذهب ، هـ(1029عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري احلنبلي، أبو الفالح )املتوىف: ابن العماد، -
 –الناشر: دار ابن كثري، دمشق ، خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، حققه: حممود األرناؤوط، يف أخبار من ذهب

 .م1926 -هـ  1506الطبعة: األوَل، ، بريوت

، هـ(1352د اهلل حممد بن أيب الفيض جعفر بن إدريس احلسِن اإلدريسي الشهري بـ الكتاِن )املتوىف: أبو عبالكتاِن،  -
ر: دار البشائر الناش، احملقق: حممد املنتصر بن حممد الزمزمي، الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة

 .م1000-هـ1511الطبعة: السادسة ، اإلسالمية

، البداية والنهاية، هـ(115لفداء إَساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف: أبو اابن كثري، -
 م 1922 -، هـ 1502الطبعة: األوَل ، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، املؤلف: احملقق: علي شريي

املزي )املتوىف:  مد القضاعي الكلِبيوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، مجال الدين ابن الزكي أيب حماملزي، -
 1500الطبعة: األوَل، ، بريوت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، احملقق: د. بشار عواد معروفل، ذيب الكماهتهـ(151

– 1920. 


