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 جهود الشيخ العالمة أمحد حممد شاكر يف السنة النبوية
 أمحد عبد العزيزاحلميد  شيماء عبد

 ملقدمة:ا

شاكر، امللقب بشمس األئمة أبو األشبال، إمام مصري من أئمة احلديث يف العصر احلديث، درس الشيخ أمحد حممد 
العلوم اإلسالمية وبرع يف كثري منها، فهو فقيه وحمقق وأديب وانقد، لكنه برز يف علم احلديث حىت انتهت إليه رائسة 

 .ه العلياأهل احلديث يف عصره، كما اشتغل ابلقضاء الشرعي حىت انل عضوية حمكمت
 نشأته :
ابلقاهرة، لوالده الشيخ حممد شاكر وهو عامل أزهري أيضا شغل عدة مناصب منها وكيل  1892يناير  29ولد يف 

م سافر به والده إىل السودان حيث ويل منصب قاضي قضاة السودان، وعمره حينها 1900مارس  11األزهر، يف 
فأحلقه أبوه  1904أبريل سنة  26هبا حىت عودة والده إىل مصر يف مثاين سنوات فأحلقه والده بكلية غوردون واستمر 

عاد والده للقاهرة ليلي مشيخة األزهر فالتحق  1909أبريل  29مبعهد اإلسكندرية )وكان والده شيخ املعهد(، ويف 
زهر ، ووالده هو الشيخ )حممد شاكر( من علماء األ م1917أمحد شاكر ابألزهر حىت انل شهادة العاملية سنة 

جبرجا من صعيد مصر، « أيب علياء»النابغني الذين برزوا يف مطلع القرن الرابع عشر اهلجري، وهو ينتمي إىل أسرة 
 رضي هللا عنهما.-وهي أسرة شريفة، ينتهي نسبها إىل احلسني بن علي بن أيب طالب 

 أخذه العلم :
ء معهد اإلسكندرية، وعضو هيئة كبار درس أمحد شاكر أصول الفقه على الشيخ حممود أبو دقيقة )أحد علما

 )العلماء
ودرس على والده الشيخ حممد شاكر تفسري البغوي وصحيح مسلم وسنن الرتمذي ومشائل الرسول وبعضا من صحيح 

وشرح القطب على الشمسية يف  يعلى املنهاج يف األصول، وشرح اخلبيص يالبخاري، ومجع اجلوامع وشرح األسنو 
 .املنطق، والرسالة البيانية يف البيان، وفقه اهلداية يف الفقه احلنفي

كما أخذ العلم عن السيد عبد هللا بن إدريس السنوسي، والشيخ حممد األمني الشنقيطي، والشيخ أمحد بن الشمس 
مد رشيد رضا، والشيخ سليم البشري، والشيخ الشنقيطي، والشيخ شاكر العراقي، والشيخ طاهر اجلزائري، والسيد حم

 .حبيب هللا الشنقيطي، وغريهم كثري من أئمة احلديث حىت برع فيه
 مكانته العلمية:

كان والده الشيخ )حممد شاكر( هو صاحب األثر الكبري يف توجيه الشيخ أمحد شاكر إىل معرفة كتب احلديث منذ 
لتاريخ « مسند أمحد بن حنبل»قراءة م( اهتم ب1911م(، فلما كانت سنة )1909عام ) رمحه هللا، وظل منذ ذلك ا
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م(، وقد بذل يف حتقيقه 1946هـ( املوافق )1365سنة )« املسند»مشغوًلا بدراسته حىت بدأ يف طبع شرحه على 
 .أقصى ما يستطيع عاملم من جهد يف الضبط والتحقيق والتنظيم

إماماا يـَْعسر التعريف بفضله  »األستاذ )عبد السالم حممد هارون(: ولقد كان الشيخ أمحد شاكر كما يقول عنه احملقق  
 .«كل الُعْسر، ويقصر الصنع عن الوفاء له كل الوفاء

وهو أحد األفذاذ القالئل الذين درسوا احلديث النبوي يف زماننا دراسة وافية، »وقال عنه الشيخ )حممود حممد شاكر(: 
هذا العلم يف القرون األوىل، وكان له اجتهاد عُرف به يف جرح الرجال قائمة على األصول اليت اشتهر هبا أئمة 

وتعديلهم، أفضى به إىل خمالفة القدماء واحملدثني، ونصر رأيه ابألدلة البينة، فصار له مذهب معروف بني املشتغلني 
 .«هبذا العلم على قلتهم

ن الكرمي وحتقيق كتب شيخ اإلسالم ابن وإذا كان الشيخ )حممد حامد الفقي( صاحب ابع كبري يف تفسري القرآ
تيمية، فإن رفيقه يف حمبة شيخ اإلسالم ابن تيمية هو الشيخ أمحد شاكر، فقد كان صاحب اليد الطوىل يف حتقيق  
كتب السنة النبوية وغريها، فأصبح بذلك العامل احملدث املفسر الفقيه اللغوي األديب القاضي والصحفي، وقد قاما 

 «.ذيب سنن أيب داودهت»معاا بـإخراج 
 نتاجه العلمي:

 :تدور أعمال أمحد شاكر وجهوده العلمية حول حمورين أساسني مها
 .بعث الرتاث العريب ونشره نشراا دقيقاا •
 .كتابة البحوث والرسائل العلمية •
لإلمام « الرسالة»كتاب وقد استأثر اجلانب األول جبهود الشيخ، وإفراغ طاقته اجلبارة يف العمل والبحث، وكان حتقيق   

الشافعي هو أول كتاب ينشره بني الناس، وكان حتقيقاا له على غري ما اعتاد الناس أن يقفوا عليه من حتقيقات 
ا لفن حتقيق الرتاث، فقد اعتمد على أصل قدمي خبط الربيع بن سليمان تلميذ  املستشرقني، وجاء عمله منوذجا

ا 100قدمة إضافية للكتاب بلغت )الشافعي، كتبه يف حياة إمامه، ووضع م ( صفحة، وخرّج أحاديث الكتاب خترجيا
 .علمياا دقيقاا، مع فهارس شاملة، وتعليقات وشروح تدل على سعة العلم والتمكن من فن احلديث

مث اجته إىل أصول كتب السنة حيقق بعضها، فحقق جزأين من سنن الرتمذي، وأخرج اجلزء األول من صحيح ابن  
 .رتك مع الشيخ حممد حامد الفقي يف إخراج وحتقيق هتذيب سنن أيب داودحبان، واش

وتعليقات الشيخ أمحد شاكر على جامع الرتمذي ًل يستغين عنها طالب علم، وهي أيضاا منهج لتحقيق الكتب. 
يستفيد منها وهي يف جملدين جامع الرتمذي بتحقيق الشيخ أمحد شاكر، يستفيد منها طالب العلم يف التصحيح، كما 

 أيضاا منهجية التحقيق..
 منهجه العلمي:
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 :يقول الشيخ أمحد حممد شاكر عن أحباثه العلمية
هذه األحباث ليست من أحباث الفقهاء اجلامدين املقلّمدين وًل هي من أحباث املرتددين الذين يبدو هلم احلق، مث 

يفهمون اإلسالم وًل يريدون إًل جتريد األمم اإلسالمية خيشون اجلهر به وًل هي من أحباث اجملردين اهلدامني الذين ًل 
من دينهم والثبات عليه ونصره، وًل هي من أحباث اجملددين العصريني الذين تتبخر املعاين والنظرايت يف رؤوسهم مث 

ن التسامح متتلئ هبا عقوهلم فيطريون هبا فرحاا ويظنون أنَّ اإلسالم هو ما يبدو بعقوهلم ويوافق أهواءهم وأنَّه دي
 .فيتساحمون يف كل شيء من أصوله وفروعه وقواعده

كال إمنا هي أحباث علمية حرة على هنج أحباث اجملددين الصادقني من السلف الصاحل رضوان هللا عليهم الذين كانوا 
 .  يصدعون ابحلق وًل خيافون لومة ًلئم وكانوا خيشون رهبم وًل خيشون أحداا إًلَّ هللا

 يخ أمحد حممد شاكر عن أحباثه الصفات التالية :وهكذا ينفى الش
 اجلمود والتقليد .1
 الرتدد يف إعالن احلق إذا ظهر .2
 هدم الدين وجتريده عن مقاصده .3
 :التجديد مبعىن التخلص من القيود حبجة التسامح ويستفاد من منهجه العلمي كذلك .4

 حقيقية يف جمالأن حيصر العامل جهده يف ميدان واحد حىت يتمكن من إضافة أشياء  -أ
فعليه أن يُقدم على نشر أعماله، ولو كان  بواجبه،إذا اجتهد الباحث وأكمل جهده وقام  -ب

 .النقصيف عمله شيء من اخلطأ والنقصان، فإنه سيكون عظيم الفائدة وًل خيلو عمل من 
شافعي رضى هللا عنه إذ ويظهر منهجه العلمي كذلك يف كالمه الذي أورده يف مقدمة حتقيقه لكتاب الرسالة لإلمام ال

 :الثامنةيقول يف الصفحة 
قد يفهم البعض من كالمي عن اإلمام الشافعي أىن أقول عن تقليد أو عصبية، ملا نشأ عليه أكثر أهل العلم من )

 قرون كثرية من تفرقهم شيعاا وأحزاابا مبنيةا على العصبية املذهبية مما أضّر ابملسلمني وأّخرهم عن سائر األمم وكان
السبب األكرب يف زوال حكم اإلسالم عن بالد املسلمني، حىت صاروا حيكمون بقوانني ختالف دين اإلسالم، نعوا هلا 
واستكانوا يف حني كان كثري من علمائهم أيبون احلكم بغري املذهب الذي يتعصبون له ويتعصب له احلكام يف البالد 

بل احبث وأجد وأتبع الدليل الصحيح حيثما وجد، وقد نشأت  ومعاذ هللا أن أرضى لنفسي خلةا أنكرها على الناس،
يف طلب العلم وتفقهت على مذهب أىب حنيفة ونلت شهادة العاملية من األزهر الشريف حنفياا، ووليت القضاء منذ 

سنة عشرين سنة أحكم كما حيكم أخواين مبا أذن لنا يف احلكم به يف مذهب احلنفية، ولكىن جبوار هذا بدأت دراسة ال
النبوية أثناء طلب العلم من حنو ثالثني سنة، فسمعت كثرياا وقرأت كثرياا ودرست أخبار العلماء واألئمة ونظرت يف 
أقواهلم وأدلتهم، مل أتعصب لواحٍد منهم ومل أحد عن سنن احلق فيما بدا يل فإن أخطأت فكما خيطئ الرجل وإن 
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مه وما أعتقده حقاا قبل كل شيء ، فعن هذا قلت ما قلت أصبت فكما يصيب الرجل أحرتم رأيي ورأى غريي واحرت 
 . واعتقدت ما اعتقدت يف الشافعي رمحه هللا ورضى عنه

،ونظراا جلهوده يف شرح  وكانت حياته حافلة ابلعلم والتحصيل خاصة جهوده العظيمة يف حتقيق وفهرسة كتب السنة
قد عرف علماء عصره قدره، فوصفوه أبنه "أحد األفذاذ السنة النبوية املطهرة والعمل هبا والتصنيف يف علومها ف

القالئل الذين درسوا احلديث النبوي يف هذا الزمان دراسة وافية، قائمة على األصول اليت اشتهر هبا أئمة هذا العلم يف 
ني، ونصر رأيه القرون األوىل، وكان له اجتهاد عُرف به يف جرح الرجال وتعديلهم، أفضى به إىل خمالفة القدماء واحملدث

،وكان للشيخ أمحد حممد شاكر رأي  «ابألدلة البينة، فصار له مذهب معروف بني املشتغلني هبذا العلم على قلتهم
 : صريح يف خلط الدين ابلسياسة واستغالل مجاعة اإلخوان املسلمني لذلك منذ نشأهتا فكتب يف مقال له قائالا

ذين قلبوا الدعوة اإلسالمية إىل دعوة إجرامية هدامة، ينفق عليها حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه املسلمني ال»
 «.الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقني

 جهوده يف نشر السنة :
يقول عنه صديقه الشيخ حممد حامد الفقي : أحب صديقي الشيخ امحد حممد شاكر السنة النبوية املطهرة منذ شبابه 

ق يف علومها وروائعها ونفائس كتبها ومازال يتعهد هذا احلب وينميه ويسقيه مبا يتيح وشغف بفقهها والتعم –األول 
هللا له من التوفيق ومجع كتب احلديث وعلومه، املخطوط منها واملطبوع يف كل بلدان العامل مما جعل مكتبته ًل نظري هلا 

د وهبه هللا صرباا دائباا على الدرس وحافظة مطلقاا عند عامل ممن أعرف، مع كثرة من أعرف يف البلدان اإلسالمية، وق
قوية ًل يند عنها شيء وذوقاا رفيعاا يف استكناه اآلاثر واعتبارها ابلعقل والنقل وإحاطة النظر وإعمال الفكر دون تقليٍد 

نشراا ألحٍد أو تقبٍُّل لرأى من سبق وقد ساهم األستاذ يف إحياء كتب السنة مسامهة مشكورة فنشر كثرياا من كتبها 
علمياا ممتازاا . وكانت حياته حافلةا ابلعلم والتحصيل خاصةا جهوده العظيمة يف حتقيق وفهرسة كتب السنة، والكتب 
اليت قام بشرحها أو حتقيقها هي: سنن الرتمذي، مجاع العلم لإلمام الشافعي، املصعد األمحد يف ختم مسند اإلمام 

فظ أيب يوسف املريين، ترمجة اإلمام أمحد للذهيب، مسند اإلمام أمحد أمحد ًلبن اجلزري، خصائص اإلمام أمحد للحا
 .بن حنبل، الباعث احلثيث، شرح اختصار علوم احلديث ًلبن كثري، شرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر

 وفيما يلي نذكر طرفاا من جهوده لبعض هذه الكتب اليت أمكن احلصول عليها :
 :مسند اإلمام أمحد بن حنبل

تبدو أمهية العمل الذي قام به الشيخ أمحد حممد شاكر يف حتقيق وفهرسة املسند إذا أدركنا أمهية املسند ومكانته بني  
كتب احلديث، إذ حيوى هذا املسند أكثر من سبعة وعشرين ألف حديث مرتبة على مسانيد الصحابة ولنأخذ لذلك 

( ثالثة آًلف ومخسمائة واثنني وعشرين حديثا يف 3522لى )مثاًلا : فإن مسند الصحايب اجلليل أىب هريرة حيتوى ع
فإنه يلزمك اًلطالع على  -مثالا  -أبواب خمتلفة غري مبوبة وًل مرقمة، فإذا أردت أن جتد حديثاا يف ابب الصوم 
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صول األحاديث من أوهلا حىت تعثر على بغيتك، أما ابتباع الطريقة اليت أعدها الشيخ امحد حممد شاكر فيمكنك احل
 . على ما تريد من معلومات يف حلظات يسرية

عندما أكمل الشيخ أمحد حممد شاكر هذا العمل العظيم واجهته مشكلة الطبع مع قّلة اإلمكاانت، وبعد صرٍب 
 : ومصابرٍة يسَّر هللا له طباعة الكتاب ولنستمع إليه يروي ذلك

ت ووصفت شغفاا خبدمة السنَّة النبوية وأهلها وحرصاا طاملا فكَّرت يف نشر املسند بني الناس على النحو الذي صنع
على تعميم فائدة هذا الكتاب الذي جعله مؤلفه للناس إماماا، وخشية أن يضيع هذا العمل  الذي مل أسبق إليه، 

من أكرب املرغبّمات ألهل هذا العصر يف دراسة احلديث وأّنه سيكون  –إن شاء هللا  –والذي أعتقد أنَّه سيكون 
احاا جلميع كتب السنَّة ملن وفقه هللا إليها، وسعيت يف سبيل ذلك جهدي سنني كثرية حىت كدت أأيس من طبعه مفت

 . إىل أن ُوفّمْقت إىل اًلتفاق مع دار املعارف على طبعه وهى من أكرب دور النشر وأوثقها وأشدها إتقاانا 
بزايرته أسد اجلزيرة حامى محى السنة، رجل العلم والعمل وصادف ذلك أن كانت الزايرة الرمسية اليت شرف فيها مصر 

امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل سعود أطال هللا بقاءه، وكانت هذه  -والسيف والقلم اإلمام العادل 
( 1946يناير  22 -10منه ) 18إىل يوم الثالاثء 1365صفر اخلري من هذا العام  6الزايرة املباركة يف يوم اخلميس 

فما رفع إىل جاللته شأن هذا الكتاب حىت إصدار أمره الكرمي إىل حكومته السنية ابًلشرتاك يف عدد كبري من نسخه 
من أوله إىل آخره إجالًلا لشأن اإلمام الكبري وعطفاا على شخصي الضعيف، ابرك هللا يف جاللته وحفظه مؤيداا 

 منصوراا ذخراا لإلسالم واملسلمني .
 اإلمام أمحد:عمله يف مسند 

يقول الشيخ أمحد حممد شاكر : وجدت املسند حبراا ًل ساحل له ونوراا تنقطع األعناق دونه، إذ انه رُتّمب على مسانيد 
الصحابة ومُجعت فيه أحاديث كل  صحايب متتالية دون ترتيب فال يكاد يفيد منه إًل من حفظه كما كان القدماء 

ورأيت أن خري ما ختدم به علوم احلديث أن يوفَّق رجل لتقريب هذا املسند  األولون حيفظون، هيهات أىّن لنا ذلك
األعظم للناس حىت تعم فائدته وحىت يكون للناس إماماا ومتنيت أن أكون ذلك الرجل مل يكن أحد يستطيع القيام 

الذين كان املسند كله على  ابلنقل من املسند أو حتقيق رواية فيه إًل القليل النادر ًل أكاد أجزم بتسمية أحد من هؤًلء
أطراف ألسنتهم إًل ثالثة: شيخ اإلسالم أبو العباس تقي الدين بن تيمية وتلميذاه احلافظان الكبريان مشس الدين بن 

 . القيم وعماد الدين بن كثري
لى النحو فكان هذا املقصد أمنية حيايت وغاية مهي سنني طويلة أن اقرب هذا املسند للناس حىت وفقين هللا لذلك ع

الذي أُريد وهى أن يكون املسند بني أيدي العلماء واملتعلمني كما هو وكما ألفه مؤلفه، وأن تكون له فهارس وافية 
متقنة علمية ولفظية، وأعىن ابللفظية فهارس األعالم وغريها وأعىن ابلعلمية فهارس لألبواب واملسائل العلمية ترشد 

 املسند يف املعىن الذي يريده، ومكثت أاّيماا طواًلا أضع خطط العمل ومناهجه الباحث على ضوئها إىل كلّم ما جاء يف
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وأُغريّم فيها وأبّدل حىت استقامت السبل ووضح املنهج، فشرعت يف العمل وجعلت ألحاديث الكتاب أرقاماا متتابعة 
اليت ابتكرهتا كّلها، وأّول من أول الكتاب إىل آخره وجعلت هذه األرقام كاألعالم لألحاديث بنيت عليها الفهارس 

ا ًل تتغرّي بتغرّي طبعات الكتاب، أمَّا الفهارس اللفظية فهي أنواع وأمهّها :  فائدة هلذه الفهارس أهنَّ
فهرس للصحابة رواة األحاديث مرتب على حروف املعجم فيه موضع بدء مسنده ببيان اجلزء ورقم الصفحة  -1

سواء كانت يف مسنده أو يف مسند غريه من الصحابة، فإنه كثرياا ما يقع حديث وفيه أرقام األحاديث آليت من روايته 
صحايب يف أثناء مسند غريه من غري أن يذكر يف مسنده، فيظن كثري من الباحثني أنَّ احلديث ليس يف الكتاب إذا مل 

 . جيده يف مكانه
الفائق والنهاية وغريها وقد زدت على ما فهرس لغريب احلديث واأللفاظ اللغوية اليت حتتاج إىل شرح كما يف  -2

يف هذا الكتاب ألفاظاا واستعماًلت كثرية فأذكر املادة يف احلديث موضع الشاهد الذي يدخل منها فعل صاحب 
 . النهاية يف غريب احلديث وأشري إىل رقم احلديث

 هي اليت سدَّدت الفكرة وحددهتاأمَّا الفهارس العلمية فهي أصل هذا العمل العظيم وقد بنيتها على األرقام و  -3
. 
فان كل ُمطَّلع على األحاديث يعلم أنَّ احلديث الواحد قد يدل على معان كثرية متعددة يف مسائل وأبواب  -4

منوعة، وأنَّ هذا هو الذي أجلأ البخاري رضى هللا عنه على تقطيع األحاديث وتكرارها يف األبواب استشهاداا ابحلديث 
به فيه، ولو من بعيد، فكانت صعوبة البحث يف صحيحه، وأّما سائر أصحاب الصََّحاح  يف كل موضع يستدل

ا وراء ذلك إًّل يف الندرة بعد  والٌسَنن فاهنم تفادوا ذلك وذكروا احلديث يف املوضع األصلي يف اًلستدًلل واعرضوا عمَّ
احلديث بوضعه يف كل ابب وىف كل معىن  الندرة فهذه األرقام أراحتنا من كل ذلك من تقطيع احلديث ومن تكرار رقم

 . يدل عليه أو يصلح لالستشهاد به دون تكليف وًل مشقة
فمن امليسور للباحث يف هذا الفهرس أن جيد الباب الذي يريده أو املعىن الذي يقصده، فيجد فيه كل األحاديث اليت 

 . تصلح يف حبثه ابًلستقصاء التام واحلصر الكامل
َر يل وقد قرأت من اجل هذ ا الفهرس كل فهارس كتب السنة وكتب الفقه وكتب السري وكتب األخالق اليت ُيسّم

احلصول عليها وختريت يف ترتيبها أقرب الطرق إىل عقل احملدث والفقيه بعد أن قسمتها إىل كتب جاوزت األربعني 
 .فيها اكثر من ألف ابب

اجلليل إىل الناس عامة وأهل احلديث خاصة، حىت يصلوا واملقصد األول من هذا كله تقريب اإلفادة من هذا املسند 
 : على كنوز السنة النبوية اليت يعسر الوصول عليها، ويعجبين كالم اخلطيب البغدادي يف هذا املعىن

فإين رأيت الكتاب الكثري اإلفادة احملكم اإلجادة رمبا أريد منه الشيء فيعمد من يريده على إخراجه فيغمض عنه )
 (هب يطلبه زمانه فيرتكه، وبه حاجة إليه وافتقار إىل وجودهموضعه، ويذ
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ومل ألتزم يف الكالم على األحاديث أن أخرجها كلها فذلك أمر يطول جداا إمنا جعلت مّهي وكدي أن أبني درجة 
احلديث فإن كان صحيحاا ذكرت ذلك وإن كان ضعيفاا بينت سبب ضعفه، وإن كان يف إسناده رجل خُمَْتلٌف يف 

قه وتضعيفه اجتهدت رأيي على ما وسعين علمي ، وذكرت ما أراه، وىف كثري من مثل هذا أخرج احلديث بذكر توثي
من رواه من أصحاب الكتب األخرى، وعن هذه صنعت الفهرس الثاين من الفهارس اللفظية ليكون الكالم على 

فيمكن للقارئ إذا عرض له يف إسناد أن يبحث عنه  الرجل املُضَّعف أو املَُوثَّق أو املُْخَتلف فيه مرة واحدة يف الغالب
 . يف الفهرس مث يرجع إىل ما قلته فيه وما اخرتته درجة له

ومل أعرض يف شرحي لشيء من أحباث الفقه واخلالف وحنومها، فما هذا من عملي يف هذا الكتاب إمنا هو عمل 
علمي وليس )املسند( منها الكتب املرتبة على األبواب املستفيد املستنبط بعد أن جتتمع له األحاديث بدًللة الفهرس ال

 . حىت يستقيم هذا لشارحه
وأحاديث املسند تتكرر كثرياا فراوي احلديث الواحد أبسانيد متعددة وألفاظ خمتلفة أو متقاربة وبعضها مطول وبعضها 

فإن كان مكرراا بنصه أو قريباا من خمتصر، فرأيت أن أذكر جبوار كل حديث رقم الرواية اليت سبقت يف معناه أو لفظه، 
نصه قلت مكرر كذا وذكرت الرقم الذي مضى، إن كان األخري أطول من األول قلت ُمطوَّل وأن كان أوجز منه قلت 
خمتصراا كذا، وبكتابة رقم احلديث املكرر ميكن مجع كل الرواايت للحديث املكرر للصحايب الواحد دون أن يرجع إىل 

مع الرواايت فوائد عند علماء احلديث يدركها كل من عاانها، وأقرب فوائدها حتقيق املعىن الفهرس العلمي، وجل
الصحيح للحديث وتقوية أسانيده ابنضمام بعضها إىل بعض، وقد بذلت جهدي يف التحقيق والتوثيق وىف العناية 

 لكلمة األمام امحد ًلبنه عبد وأرجو أن يكون عملي هذا حمققاا  -هبذه الفهارس اليت هي كما مسيتها مفاتيح الكنوز
 . هللا: )احتفظ هبذا املسند فإنه سيكون للناس إماماا(

وقال احلافظ الذهيب فيما رواه عنه احلافظ مشس الدين بن اجلزري يف كتاب املصعد األمحد )لعلَّ هللا تبارك وتعاىل أن 
رجاله ويرتب هيئته ووضعه فإنَّه حيوى أكثر احلديث يـَُقيّمض هلذا الديوان السامي من خيدمه ويـُبَـوّمب عليه ويتكلم على 

النبوي، وَقلَّ أن يثبت حديث إًل وهو فيه( وإين أرجو أن تكون دعوة الذهيب أُجيبت مبا صنعت وأسال هللا سبحانه 
 . اهلدى والسداد والعصمة والتوفيق

عض ما حققت من األسانيد قد حللت وما أبغى أن أمَتدَّح بعملي أو أفخر به، لكىن أستطيع أن أقول، إنَّ  يف ب
مشاكل وبينت دقائق وصححت أخطاء فاتت على كثري من أئمة احلديث السابقني ًل تقصرياا منهم وًل اجتهاداا مىنّم 
ولكن هذا الديوان السامي كما مساه احلافظ الذهيب، كان مفتاحاا ملا أغلق ومناراا يهتدي به يف الظلمات وكان للناس 

 . رجل خلدمته وحني حقَّق أحاديثه حتقيقاا مفصالا  إماماا حني وفق
وقد يكون يف بعض ما ذهبت إليه من التحقيق شيء من اخلطأ، فما خيلو عمل إنسان غري معصوم من اخلطأ ولكىن 

 . قد أراه خطأا يهدى إىل كثري من الصواب إذ فتح للباحثني ابب البحث يف دقائق مغلقة ومشاكل كانت مستعصية
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اّن أىّن أغلو فيما أقول فإىّن أرجو أن يكون عملي خالصاا لوجه هللا  وأّن كثرياا من إخواين من علماء السنة وًل يظّن ظ
والقائمني عليها يف مصر واحلجاز والشام قرأوا بعض ما كتبت وأظنُّهم موافقي على الوصف الذي وصفت وهللا 

 .  اهلادي إىل سواء السبيل
الشيخ امحد حممد شاكر سبعة وعشرون ألفاا ومخسمائة وتسعة عشر حديثاا بلغت أحاديث املسند حسب إحصاء 

(  وقد وجدت يف طبعة دار املعارف، وهى الطبعة األوىل للمسند، إحصاءا لألحاديث الصحيحة واحلسنة 27519)
حديثاا وبلغ عدد  8099والضعيفة يف املسند حسب حتقيق الشيخ أمحد شاكر وقد أحصى هذه األحاديث كلها 

حديثاا  وبلغت األحاديث الضعيفة من مجلة األحاديث حىت  853حديثاا والضعيف  7246لصحيح واحلسن منها ا
  . % من هذه األحاديث تدخل يف دائرة الصحيح واحلسن10هناية هذا اجلزء اخلامس عشر 

دين بن اجلزري )فلعل يؤكد هذا ما  أورده الشيخ أمحد شاكر من كالم احلافظ الذهيب فيما رواه عنه احلافظ مشس ال
هللا تبارك وتعاىل أن يقيض هلذا الديوان السامي من خيدمه ويـُبَـوّمب عليه ويتكلم على رجاله ويرتب هيئته ووضعه، فإنَّه 

 .  حمتو على أكثر احلديث النبوي، وقلَّ أن يثبت حديث إًلَّ وهو فيه(
 

 من مؤلفاته
 .ا حرا ومل يتعصب ملذهب من املذاهبكتاب نظام الطالق يف اإلسالم، اجتهد فيه اجتهاد

 كتاب الكتاب والسنة وهو دعوة إىل أخذ القوانني من الكتاب والسنة.
كتاب كلمة احلق، يف شئون املسلمني وحرب الوثنية والشرك والدفاع عن القرآن والسنة، وهي جمموعة مقاًلت كتبها 

 .يف جملة اهلدى النبوي مجعت يف كتاب بعد وفاته
 .الفصل يف قتل مدمين اخلمر وفيه يستحث ملوك املسلمني ضد اخلمور وجتارها ومدمنيهاكتاب كلمة 

 الشرع واللغة: رسالة يف الرد على عبد العزيز فهمي ابشا الذي اقرتح كتابة اللغة العربية حبروف ًلتينية.
 كتب حققها:

  حقق أمحد شاكر الكثري من كتب الرتاث اإلسالمي، يف جماًلت كثرية، منها
الرسالة لإلمام املطليب حممد بن إدريس الشافعي عن أصل خبط الربيع بن سليمان كتبه يف حياة الشافعي: وهو أول  

 .كتاب حققه، وقد بذل فيه عناية ابلغة فكان على درجة عالية من الدقة والتحقيق
 .جزءاا فقط وتويف قبل إمتامه 15مسند اإلمام أمحد بن حنبل: أمت منه 

 .مسند ابن حبان اجلزء األول من
 .جزءين من اجلامع الصحيح للرتمذي

 .شرح كتاب اختصار علوم احلديث للحافظ ابن كثري
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أجزاء)ظل اجلزء األخري منه مفقودا  5قام إبعداد عمدة التفسري عمل فيه على هتذيب تفسري ابن كثري، أمت منه 
 لسنوات حىت عثر عليه ومت طبع الكتاب كامال(

 .م الظاهري يف أصول الفقه، وجزءين من كتاب احمللىكتاب اإلحكام ًلبن حز 
 .كتاب العمدة يف األحكام للحافظ عبد الغين املقدسي

 .كتاب مجاع العلم للشافعي
 .كما شارك يف إخراج املفّضليات للمفضل الضيب، واألصمعيات لألصمعي ومها من كتب األدب

 .كتاب املعرب للجواليقي يف اللغة
 ب )إصالح املنطق( ًلبن السكيت مع )عبد السالم هارون(كما ساهم يف حتقيق كتا

 حقق وشرح ألفية السيوطي يف علم احلديث
 .حقق كتاب شرح العقيدة الطحاوية لإلمام علي بن علي بن حممد بن أيب العز احلنفي صدر الدين

 .ليحىي بن آدم« اخلراج»كتاب 
 .ألبو حممد بن قتيبة الدينوري« الشعر والشعراء » كتاب 

نة والفقه  34وقد بلغ جمموع ما نشره سواء ما كان من أتليفه أو من حتقيقه  عمالا، وتنوعت أعماله فشملت السُّ
واألصول والتفسري والتوحيد واللغة، وسعة هذه امليادين تدل على ما كان يتمتع به الشيخ من غزارة العلم ورحابة األفق 

 .والتمكن والفهم
 

أن معظم الكتب اهلامة اليت قام بتحقيقها أو شرحها مل يكد يتممها، وكأنه   -محه هللار  –ومما أخذ على الشيخ شاكر 
كان يشتغل أبكثر من كتاب يف وقت واحد، فالرتمذي واملسند وصحيح ابن حبان وتفسري ابن كثري وتفسري 

الفراغ الذي تركه  وغريها، مل تكتمل، ولو أكملها لكانت الفائدة أوسع وأكثر، فال تكاد جتد من يسد هذا…الطربي
 الشيخ، فمنهجه وأسلوبه خيتلف عمن جاء من بعده.

 :منهجه يف تصحيح األسانيد
غلب على الشيخ يف جمال البحث العلمي اًلهتمام بتخريج األحاديث ودراسة أسانيدها خاصة يف خترجيه ألحاديث 

اعد اليت يسري عليها يف تصحيح إسناد وعند تتبع األسانيد اليت حكم عليها ابلصحة، يالحظ أن أهم القو «. املسند»
 :حديث ما هي كاآليت

ا « اترخيه الكبري»إذا ذكر البخاري الراوي يف  – 1 وسكت عنه، ومل يذكره يف الضعفاء، فإن الشيخ يعترب سكوته توثيقا
 .للراوي
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وته عن الراوي وسكت عنه أيضاا، فإن الشيخ يعترب سك« اجلرح والتعديل»إذا ذكر ابن أيب حامت الراوي يف  – 2
 .توثيقاا له

ثقات عند الشيخ أمحد « الثقات»كان يعتمد على توثيق ابن حبان، فالرواة الذين ذكرهم ابن حبان يف كتاب  – 3
 .(3)شاكر

 .توثيقه لـ )عبدهللا بن هليعة( إبطالق – 4
 توثيقه للمجهول من التابعني قياساا حلاهلم على حال الصحابة. – 5

 الوظائف اليت شغلها
م عني مبعهد عثمان ماهر ملدة أربعة أشهر، مث انتقل إىل القضاء الشرعي 1917بعد حصوله على شهادة العاملية سنة 

م ببلوغه 1952وتدرج يف مناصبه حىت صار قاضيا ابحملاكم الشرعية مث عضوا ابحملكمة العليا، وأحيل إىل التقاعد يف 
سنة « اهلدي النبوي»عمل مشرفاا على التحرير مبجلة  ،اتهسن الستني. وتفرغ بعدها ألعماله العلمية حىت وف

، وقد مجعت بعض هذه املقاًلت ونشرت يف  «اصدع مبا تؤمر»هـ(، وكان يكتب هبا مقاًلا اثبتاا بعنوان: 1370)
 طبعته دار الكتب السلفية.«. كلمة احلق»كتاب بعنوان 
 من مقاًلته: 

 :«يح الكتبتصح»يف مقال له بعنوان  -رمحه هللا –يقول  •
تصحيح الكتب، وحتقيقها من أشق األعمال وأكربها تبعة، ولقد صوَّر أبو عمرو اجلاحظ ذلك أقوى تصوير، يف  

ولرمبا أراد مؤلف الكتاب أن »من طبعة أوًلد السيد مصطفى احلليب مبصر(:  79، ص1فقال )ج« احليوان»كتاب 
من حرّم اللفظ، وشريف املعاين أيسر عليه من إمتام ذلك يصلح تصحيفاا، أو كلمة ساقطة، فيكون إنشاء عشر ورقات 

النقص؛ حىت يرده إىل موضعه من أمثلة الكالم؛ فكيف يطيق ذلك املعارض املستأجر، واحلكيم نفسه قد أعجزه هذا 
ا، مث يصري هذا الكتاب بعد ذلك  الباب؟ وأعجب من ذلك أنه أيخذ أبمرين: قد أصلح الفاسد، وزاد الصاحل صالحا

 .ة إلنسان آخر، فيسري فيه الورَّاق الثاين سرية الورَّاق األولنسخ
وًل يزال الكتاب تتداوله األيدي اجلانية، واألعراض املفسدة، حىت يصري غلطاا صرفاا وكذابا مصمتاا؛ فما ظنكم بكتاب 

 .«، دهريُّ الصنعةتتعاقبه املرتمجون ابإلفساد، وتتعاوره اخلطاط بشرٍّ من ذلك أو مبثله، كتاب متقادم امليالد
 .«!لو ُنسخ الكتاب، ومل يعارض، مث ُنسخ ومل يعارض خرج أعجميًّا»وقال األخفش: 

وصدق اجلاحظ واألخفش، وقد كان اخلطر قدمياا يف الكتب املخطوطة، وهو خطر حمصور؛ لقلة تداول األيدي إايها، 
 !!مهما كثرت وذاعت؛ فماذا كاان قائَلنيم لو رأاي ما رأينا من املطابع، وما جترتحه من جرائم تسميها كتباا

ناوهلا أيدي الناس، ليس فيها صحيح إًل قليالا؛ ألوف من النسخ من كل كتاب، تنشر يف األسواق واملكاتب، تت
يقرؤها العامل املتمكن، واملتعلم املستفيد، والعامي اجلاهل، وفيها أغالط واضحة، وأغالط مشكلة، ونقص وحتريف؛ 
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فيضطرب العامل املتثبّمت إذا هو وقع يف خطأ يف موضع نظر وأتمل ويظن مبا علم الظنون، وخيشى أن يكون هو 
ة املخطئ، ف ا وبذل جهداا هو إليه أحوج؛ ضحيَّ رياجع ويراجع، حىت يستبني له وجه الصواب؛ فإذا به أضاع وقتاا نفيسا

، أيىب إًل أن يوسد األمر إىل غري أهله، وأيىب إًل أن يركب رأسه؛  يٍّ لعب من مصحح يف مطبعة، أو عمد من انشر أمّم
 .فال يكون مع رأيه رأي

 
اشئ، يف الواضح واملشكل، وقد يثق ابلكتاب بني يديه، فيحفظ ابخلطأ، ويطمئن إليه، مث ويشتبه األمر على املتعلم الن

 .!!يكون إقناعه بغريه عسرياا، وتصوَّر أنت حال العامي بعد ذلك
وأيُّ كتب تبتلى هذا البالء؟ كتب هي ثروة ضخمة من جمد اإلسالم، ومفخرة للمسلمني، كتب الدين والعلم: التفسري 

 .دب والتاريخ، وما إىل ذلك من علوم أُخرواحلديث، واأل
ويف غمرة هذا العبث تضيء قلةٌ من الكتب طبعت يف مطبعة بوًلق قدمياا عندما كان فيها أساطني املصححني، أمثال 

 .الشيخ حممد قطة العدوي، والشيخ نصر اهلوريين، ويف بعض املطابع األهلية كمطبعة احلليب واخلاجني
املستشرقني يف أورواب وغريها من أقطار األرض ميتاز عن كل ما طبع يف مصر ابحملافظة وشيء اندر عىن به بعض 

على ما يف األصول املخطوطة اليت يطبع عنها مهما اختلفت، ويذكرون ما فيها من خطأ وصواب،  -غالباا-الدقيقة 
ملا قال املؤلف، وقد يـَتَـبَـيـَُّنُه يضعونه حتت أنظار القارئني، فـَُربَّ خطأ يف نظر مصحح الكتاب هو الصواب املوافق 

 .شخص آخر عن فهم اثقب، أو دليل اثبت
ا، يظهر القارئ على مبلغ الثقة هبا، أو  –أيضاا  –ومتتاز طباعتهم  بوصف األصول اليت يطبعون عنها وصفاا جيدا

 .الشك يف صحتها؛ ليكون على صحة من أمره
بلغ ما بلغ من الصحة واإلتقان؛ فها هي الطبعات الصحيحة  وهذه ميزة لن جتدها يف شيء مما طبع يف مصر قدمياا 

املتقنة من نفائس الكتب املطبوعة يف بوًلق، أمثال: الكشاف، والفخر، والطربي، وأيب السعود، وحاشية زاده على 
م البيضاوي، وغريها من كتب التفسري، وأمثال البخاري، ومسلم، والرتمذي، والقسطالين، والنووي على مسلم، واأل

لإلمام الشافعي، وغري ذلك من كتب احلديث والفقه؛ وأمثال لسان العرب، والقاموس، والصحاح، وسيبويه، 
واألغاين، واملزهر، واخلزانة الكربى، والعقد الفريد، وغريها من كتب اللغة واألدب؛ وأمثال اتريخ ابن األثري، وخطط 

وغريها من كتب التاريخ والرتاجم، إىل غري ذلك مما طبع من  املقريزي، ونفح الطيب، وابن خلكان، وذيله، واجلربيت،
 .الدواوين الكبار ومصادر العلوم والفنون

 !أجتد يف شيء من هذا دليالا أو إشارة إىل األصل الذي أخذ؟
هـ( مث طبع يف بوًلق يف 1299، 1298م )توافق سنيت 1881وأقرب مثل لذلك كتاب سيبوبه طبع يف ابريس سنة 

هـ ( وجتد يف األوىل اختالف النسخ تفصيالا ابحلاشية، ومقدمة ابللغة الفرنساوية فيها بيان 1318 – 1316سين )
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األصول اليت طبع عنها، ونصَّ ما كتب عليها من تواريخ ومساعات واصطالحات وغري ذلك حرفيَّاا ابللغة العربية؛ مث ًل 
ا من ذلك كله، وًل إشارة إىل  . أهنا أخذت من طبعة ابريسجتد يف طبعة بوًلق حرفاا واحدا

مل يكن هؤًلء األجانب مبتكري قواعد التصحيح، وإمنا سبقهم إليها علماء اإلسالم املتقدمون، وكتبوا فيها فصوًلا 
نفيسة، نذكر بعضها هنا، على أن يذكر القارئ أهنم ابتكروا هذه القواعد؛ لتصحيح الكتب احملفوظة، إذ مل تكن 

لديهم ألتوا من ذلك ابلعجب العجاب، وحنن وارثو جمدهم وعزّمهم، وإلينا انتهت علومهم؛  املطابع ُوجدت، ولو كانت
 .فلعلنا حنفز مهمنا إلمتام ما بدؤوا به

 علوا نبين كما كانت أوائلنا              تبين ونفعل مثل ما ف
 وفاته:

 1377من ذي القعدة سنة  26بت يصف أخوه حممود شاكر وفاته قائال : " يف الساعة السادسة بعد فجر يوم الس
م ( ، فقد العامل اإلسالمي إماما من أئمة علم احلديث يف هذا القرن ، هو األستاذ 1958من يونية سنة  14هـ ) 

الشيخ أمحد حممد شاكر ، احملدث املشهور ، وهو أحد األفذاذ القالئل الذين درسوا احلديث النبوي يف زماننا ، دراسة 
 . األصول اليت اشتهر هبا أئمة هذا العلم يف القرون األوىلوافية ، قائمة على 

 اخلامتة:
مة أمحد حممد شاكر أحد علماء السلف وإمام حُمدّمثي العصر ، وتعد قصة حياته قصة وميكن القول أبن الشيخ العالَّ

اإلسالم ويتكلم عن أبمة حياة رجل من رجاًلت اإلسالم القالئل الذي استطاع أن يلمس أّس البالء والنكبة احمليطة 
حقيقة التوحيد بشكل مشويل حييط جبميع جوانبه، قصة رجل من علماء املسلمني على طراز علماء سلف األمة؛ هذا 
الطراز الذي حتيا به األمم وتفوق من غفلتها، وعلى اجلانب اآلخر فهو غصة يف حلوق املنافقني واحلاقدين، إهنا قصة 

تهدين واجملددين أمثال ابن تيمية وابن القّيم وابن كثري وابن رجب وابن عبد عامل سار على خطى السابقني من اجمل
يقول  -رمحه هللا  -الوهاب، ونبغ يف علم احلديث حىت صار إماما وأستاذا حملدثي العصر كما كان الشيخ األلباين 

 .عنه
 


