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  ِّأحاديث الشعر
ّعبد الغني المقدسي لإلمام الحافظ    )ــ ه٦٠٠ - ٥٤٤(ّ

  خير اهللا الشريف: تحقيق األستاذ
  محمد شفيق البيطار. د: عرض

ُالشعر، ذلك  الفن الرفيع من القول، ال يزال من حيث موقف اإلسالم  ُ ُ َ
ِ ُ َّ ُّ َ ُ

ّالمي، منه ووظيفته املطلوبة ومساته وغري ذلك من قضاياه يف املنظور اإلس
َموضوعا لكثري من القول قدميا وحديثا، وال ريب يف أن القرآن الكرمي واحلديث  ًَ ّ َ ً ً
ُالشريف ومواقف الصحابة هي املصادر الرئيسة األوىل هلذا املوضوع؛ وكتاب  ّ َ َ

ّلإلمام احلافظ عبد الغين املقدسي كتاب فريد يف بابه، يضم ) أحاديث الشعر( ٌ ّ ّ
ّبعض ما وقف عليه مؤلفه  ّمن أحاديث وآثار تتعلق بالشعر، فيقدم بذلك إىل َ ّ

ّالنـقاد والدارسني مايعينهم على تناول هذا املوضوع؛ ومع أمهية هذا املصدر  ِ ُ ُ ّ ّ ّ
ّقلما جتد أحدا من املتحدثني عن قضايا الشعر يف املنظور اإلسالمي يشري إليه 

ِ ً ّ
لكتاب، الذي أو يأخذ عنه، وقد كتبت هذه الكلمة للتنبيه على أمهية هذا ا

َّألفه أحد األعالم يف علم احلديث، وعلى بعض األمور يف نسخته اليت حققها  ّ
  .السيد خري اهللا الشريف

  :ّمؤلف الكتاب

ّهو احلافظ، تقي الدين، أبو حممد ّعبد الغين بن عبد الواحد بن علي : ّ ّ
َابن سرور، ولد سنة  من ) ََّمجاعيل(أربع وأربعني ومخسمئة للهجرة، يف ) ٥٤٤(ُِ

ََّأعمال نابلس بفلسطني، فانتسب إىل بيت املقدس لقرب مجاعيل منها َقدم . ِ ِ َ
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ّدمشق هربا من الفرجنة مع خاله الشيخ أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي، فن
ِ ً زل  َ

ََّالصاحلية فيمن نزهلا من املقادسة اهلاربني بدينهم من ظلم الغزاة، وجعل حيفظ 
  .مام أمحد بن حنبلّاحلديث ويتفقه على مذهب اإل

ّوكانت له رحالت يف طلب العلم، إذ قدم بغداد مرتني َ ِ ) ٥٦١(َسنة : َ
ّإحدى وستني ومخسمئة، وبعد سنة سبعني ومخسمئة، فلقي يف املرة األوىل الشيخ  َ
ًعبد القادر اجليلي وأدرك من حياته حنوا من مخسني يوما، قرأ فيها عليه كتاب  ً ّ

ست وستني ) ٥٦٦(األوىل سنة : ّث مرات؛ ورحل إىل مصر ثال)اهلداية(
سبعني ومخسمئة، والثالثة بعد سنة سبعني ) ٥٧٠(ومخسمئة، والثانية سنة 

ّومخسمئة، فأكثر األخذ يف رحلته األوىل عن السلفي باإلسكندرية، وعن ابن بري  ّ ّ ّ َ
 )٦٠٠(ّالنحوي يف القاهرة، وبقي مستقرا فيها بعد رحلته الثالثة حـىت تـويف سنة 

َستمئة، ودفن بسفح املقطم بالقرافة؛ وكانت له يف أثناء ذلك رحالت أخر إىل  ُ ّ َ
ُِ

  .ّاجلزيرة وحران وأصفهان ومهذان واملوصل
َوقد غلب عليه طلب احلديث، إذ حفظ أكثر من مئة ألف حديث، 
ّفكان أوحد زمانه، أمريا للمؤمنني يف احلديث، حىت إن السلفي مل يكن يقول  َّ ً

ِ َ َ َْ َ
ُإال له؛ واتصف بإتقان مجيع فنون هذا العلم، من حيث) احلافظ(: ألحد ّ ّ :

ُأصوله، وعلله، وصحيحه، وسقيمه، وناسخه ومنسوخه، وغريبه، ومشكله،  ُ ُ
  .وفقهه، ومعانيه، وضبط أمساء رواته ومعرفة أحواهلم

ِِوكان على قصر عمره مؤلفا مكثرا، إذ بلغ عدد مؤلفاته ستة وستني  ِّ ًّ ْ ُ ً ِ ُِ ُ َ ِ َ
ُا، بـني حمقق ًكتاب ّ َ َّ َاألستاذ خري اهللا الشريف أن املفقود منها) أحاديث الشعر(َ َّ  

ِاثنان وثالثون كتـابا، ومل يطبع من املعلوم منها حىت اآلن سوى ثالثة عشر
َ
ِ َْ ُ ً َ  
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ًكتابا
ُ، أحدها كتاب )١( َ ً، وسائرها اليزال خمطوطا، ومعظم )أحاديث الشعر(َ

  .ّرية بدمشق، وآلت إىل مكتبة األسد الوطنيةخمطوطاته كانت يف املكتبة العم
ّومما سبق نستشف أمهية هذا الكتاب من خالل معرفة مؤلفه، إذ كان  ّ ّ ّ

  .ّمن علماء احلديث الراسخني فيه
  :الكتاب

 كما - ّعن اهتمام صاحبه، فهو يضم ) أحاديث الشعر(ال خيرج كتاب 
ّآثار تتعلق َ بعض ماوقف عليه من أحاديث و-سلف يف صدر هذا املقال 

َّألن ما يف مصادر احلديث حول هذا ) َبعض ما وقف عليه: (ُبالشعر، وقلت
ّاملوضوع يفوق ماأورده املصنف رمحه اهللا، وهو حافظ من كبار احلفاظ كما  ٌ ّ َ ُ

ًسبق، فينبغي أن يكون قد انتخب هذه األحاديث انتخابا َ َ.  
ّقسم احلافظ عبد الغين كتابه إىل قسمني اب ماورد يف ب(( -األول : ّ

ّباب ما ورد يف ذم الشعر(( -والثاين  .))الشعر ّ؛ هكذا ورد اسم القسم األول ))َ َ ََ
ّخبط احلافظ نفسه، وأميل إىل أنه أراد  ُ َ َ، ألن جممل )باب ماورد يف مدح الشعر(ّ َ ُْ َّ

ُّماورد يف هذا الباب يدل على ذلك، فسقطت كلمة  ُ ًسهوا من ) مدح(َ
َاحلافظ، ويـرجح ذلك ع ّ ُندي أمران، أوهلما اسم الباب الثاين َُ ُ باب ماورد يف (ّ

ًّفاألرجح أن يكون األول يف مدح الشعر، ليكون الكتاب مؤلفا من ) ّذم الشعر ّ
َّبابني متوازنني؛ واألمر الثاين أن خط احلافظ يف املخطوط يدل على أنه كان  ُّ ُ َ ّ َّ

ّ خط َيكتب بسرعة، وقد الحظ األستاذ الشريف هذا األمر حني وصف

                                                 
  
  

طبع منها حىت تاريخ حتقيق الكتاب مخسة، وبلغ املطبوع منها حني مثول هذه [)1 (
لة/ ًاملقالة للطبع ستة عشر كتابا   ].ا
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ٌاحلافظ بأنه شديد السرعة مليح ِ ّ
)١(.  

ٍوسار املصنف يف إيراد األحاديث على طريق الحب، فهو يسوق  ِ ٍ ِ ّ
ّالسند عن شيخه الذي حدثه إىل آخر السند، حيث الصحايب أو التابعي، مث  ّ ّ ُ ّ ّ
ُيورد منت احلديث، ورمبا ساق سندين للحديث الواحد؛ ويشري إىل ماقد يكون  ُ َ ُّ َ ْ ُِ

ًف يف اللفظ بني الروايات، وحيكم أحيانا على درجة احلديث من من خال ّ َ ّ ٍ

َالصحة، وقد يشري إىل بعض من خرجه من املصنفني ْ َ ُّ ُِ ّ.  
ّوبلغ جمموع أحاديث األصل ثالثة وأربعني حديثا، استأثر الباب األول  ً ً
ّبواحد وثالثني، والباب الثاين باثين عشر؛ ويتضح من خترجيات األستاذ  ُ

ّوما نقله عن علماء احلديث أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم منها الشريف  ّ
ًأحد عشر حديثا

َ، وما أخرجه البخاري وحده مخسة)٢( ّ
، وما أخرجه مسلم )٣(

َوحده ستة
ُ، وثالثة من سائر األحاديث رجاهلا رجال الصحيح)٤( ٌ، وأربعة )٥(ٌ
اديث يف سندها ، وما بقي منها ليس فيه مقال سوى مثانية أح)٦(رجاهلا ثقات

َّ، بل إن يف سند اثنني من هذه الثمانية ضعفا شديدا حىت عد )٧(ضعف ُ ً ً ِ ّ
                                                 

احملقق : خري اهللا الشريف، الناشر: لعبد الغين املقدسي، حتقيق: أحاديث الشعر) 1(
  ].٣١ص[،  ه١٤١٣نفسه، دمشق، الطبعة األوىل، 

  .٣٦، ٣٢، ١١، ١٠، ٨، ٧، ٥، ٤، ٣، ٢، ١:  األحاديث ذات األرقامهي) 2(
  .٤٠، ٣٣، ٢٢، ١٩، ١٢:  األحاديث ذات األرقام)3(
  .٣٤، ٢١، ١٨، ١٧، ١٥، ١٤:  األحاديث ذات األرقام)4(
  .٣٥، ٢٨، ٢٠:  األحاديث ذات األرقام)5(
  .٤١، ٤٠، ٣٠، ٢٦: األحاديث) 6(
. ٤٣، ٤٢، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣١، ٢٥، ٢٤: رقاماألحاديث الثمانية هي ذات األ) 7(

ًوالذي عد موضوعا هو احلديث الثاين واألربعون َُّ.  
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  .ُأحدها من املوضوعات عند بعض العلماء

  :تحقيق الكتاب

َمل يكن األستاذ خري اهللا الشريف أول من عمل بتحقيق  أحاديث (ََّ
ّ، إذ سبق أن حققه الدكتور مجيل سلطان، وطبع يف مجعي)الشعر َ ُِ ّ َ ّة التمدن َ

َاإلسالمي بدمشق سنة  ً للميالد، مث حققه ثانية األستاذ إحسان عبد ١٩٥٦ّ ُ ّ
ّاملنان اجلبايل، وطبع يف املكتبة اإلسالمية بعمان سنة  َ ّ َ ُِ ّ  للميالد، مث جاء ١٩٨٩ّ

ّعمل األستاذ خري اهللا الشريف ثالثا، وطبع على نفقة احملقق بدمشق سنة  ُِ ً
ّ وقد اعتمد احملققون الثالثة على النسخة للهجرة؛١٤١٣= للميالد ١٩٩٣

ّاملخطوطة الفريدة للكتاب، وهي من خمطوطات املكتبة العمرية بدمشق، 
ُوناسخها هو املؤلف نفسه ّ ُ.  

َّفأما عمل الدكتور مجيل سلطان؛ فهو أول جهد إلخراج الكتاب، بدأه  ُ َ َ ّ
 ّمبقدمة حول الشعر وحول موقف اإلسالم منه، وترجم للمؤلف؛ ولكن
ا، وفيه  الكتاب ممتلئ بالتصحيف والتحريف يف أسانيد األحاديث ومتو
ا، ومل خيرج إال قليال من األحاديث وهي  ًكلمات كثرية  مل يتبني احملقق قراء ّّ ّ َ ّ

ٌخترجيات غري وافية، وهو حتقيق خلو من الفهارس ٌ.  
ّوأما عمل األستاذ إحسان اجلبايل، فقد بدأه مبقدمة حول الشعر  ّ ُ َ َ يف ّ

ّاإلسالم، وعمله يف نص الكتاب من حيث األسانيد ومتون األحاديث جيد  ّ ُ َ َ
ًّقليل اخلطأ، وقد خرج كل أحاديث الكتاب، ولكن يف خترجياته تزيدا، وفيه  ّ ّ

فهرس : ٌاجتهاد يف احلكم على بعض األحاديث، ووضع للكتاب فهرسني
  .أحاديث املقدسي، فهرس ملحق أحاديث الشعر
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ّتاذ خري اهللا الشريف، وهو موضوع هذا العرض، فإن ّوأما عمل األس َْ
َّجهد صاحبه واضح للعيان، ويتبني من خالل عرضه هذا؛ فقد صدر عمله  ِ َْ ّ ٌ

ٍمبقدمة وافية، بدأها بكلمة حول  ، فوقف عند اآليات )الشعر يف اإلسالم(ّ
ة ّالقرآنية اليت تناولت الشعر والشعراء، مث وقف عند ما ورد يف السنة املشرف

ا تنظر إىل  ّحول املوضوع، وال سيما تلك األحاديث اليت قد يـفهم منها أ َ ُْ ّ
ّالشعر نظرة سلبية، فبني حقيقة املراد منها، ونقل أقوال بعض العلماء فيها ّ ً.  

ٍ، رأى فيها أن أحاديثه تبني أهم مسة )نظرة يف الكتاب(وأتبع ذلك بـ  َّ ّ َُ َّ
ا الشعر، وهي الصدق،  ًََوتبني طرفا من املوضوعات املطلوبة ّجيب أن يتمتع  ّ

ٍمن الشاعر، من منافحة عن اهللا ورسوله، وتثبيت الناس على احلق، وحكمة  ِ ٍّ َ
ّتكون عصارة أيام الشاعر وصريح خربته ومعاناته يف احلياة، وتبني أن الشاعر  ّ َ ُ

ّينبغي أن يلتزم القواعد العامة للشريعة؛ مث التفت إىل بعض األحاديث اليت  ّ ّتعرب َ
ّعن حترج بعض الصحابة من قول الشعر، فبني املراد منها، ومما ورد يف ختام  ّ ُّ

ّوهكذا فإن جممل األحاديث الواردة يف الكتاب تدل على أن الشعر ((: كالمه ّ َ َ ُْ َّ
َْوقوله يف اإلسالم من األمور املباحة اليت ال خالف يف إباحتها، ويطلب فيه  ُ َ

ّمبا قرره امليزان الصحيح من الصيانة والرعاية مايطلب يف الكالم من انضباط 
ُواحلق واخلري واجلمال؛ فإذا دعت إليه احلاجة وجب اللجوء إليه أو صار 
ًمستحبا تبعا ألمهيته وملقدار هذه احلاجة، فإن أعقب ضررا امتنع وجر إمثا على  َّ ً ّ ً

  .)١( ))صاحبه يتناسب مع ذلك الضرر
َفتناول حياته، وحليته، وحفظه ّوترجم احملقق بعد ذلك للمؤلف،  َ

                                                 
  .١٦: ّمقدمة احملقق) 1(
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ّوعلمه، وشغله وإشغاله، وابتالءه، ومعجم شيوخه، وبعض طلبته، ومؤلفاته َ :
ّاملطبوعة واملخطوطة واملفقودة؛ وذكر بعض مصادر ترمجته، مث حتدث عن نسخ  ّ

ّنسخة احلافظ عبد الغين خبطه، ومطبوعة مجيل سلطان، : الكتاب، وهي ّ
  .ّوختم مقدمته خبطته يف حتقيق الكتاب.  اجلبايلومطبوعة إحسان عبد املنان

َّوجاء بعد هذه املقدمة النص احملقق، فنجد أن األستاذ الشريف رقم  َّ ّ ّ ّ
َأحاديثه، وضبط أعالم السند ومنت األحاديث ضبطا وافيا، وأصلح األخطاء  ً ً َ
َالقليلة يف األصل  املخطوط، واستدرك السقط الواقع يف بعض مواضعه؛ ومل  َّ َ

ا ما أمكنه ي ّدع حديثا واحدا بال تعليق، إذ خرج مجيع األحاديث من مظا َ ّ ً ً
ّذلك، ومل يكتف ببعض إشارات احلافظ عبد الغين إىل من خرج احلديث،  ْ َ
ُونقل أحكام العلماء على عدد من األحاديث، وأجد على بعض خترجياته  ِ

َّمالحظة أذكرها فيما بعد؛ وترجم لبعض رجال السند وبعض  ُ ً األعالم الواردة ُ
ًيف األحاديث منبـها على مصادر الرتمجة، وأجد على ذلك مأخذا سوف أذكره  ً ّ
ًفيما بعد أيضا؛ وشرح ماوجده يف حاجة إىل شرح من ألفاظ األحاديث وما 

  .فيها من أشعار
َوال أجد بأسا هاهنا يف أن أنقل من عمل األستاذ الشريف ختريج  ً ُ ِ

ّاس، ليتبني يف ذلك اجلهد الذي بذله يف حديثني مشهورين على ألسنة الن
ّخترجياته، وليقف القارئ على مدى صحة هذين احلديثني؛ فأوهلما احلديث  ّ
َّالثاين عشر الذي رواه املصنف بسند له إىل أيب بن كعب رضي اهللا عنه أن  ّ ُ

ٍ ّ
ًإن من الشعر حكمة((:  قالَرسول اهللا  َ

ِ ّوعلق املصنف علـيه بقوله. ))َّ ّ :



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٨٧٢  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

ّ، رواه البـخاري عن أيب اليمان، عن شعيب، عن الزهريصحيح(( ّّ((
، فقال )١ (

 ٨) =٦٠٥٦(برقم ) مصنفه(أخرجه ابن أيب شيبة يف ((: احملقق يف خترجيه
ُ، وعنه عبد اهللا بن أحـمد يف ٥٠٣/ ) سننـه(، وأبو داود يف ٥/١٢٥) املسند(ُ

: ٤) ارشرح معاين اآلث(، وأخرجه الطحاوي يف ٤/٣٠٣) = ٥٠١٠(برقـم 
كتاب ) ٦١٤٥(برقم ) صحيحه( عن يونس عن الزهري، والبخاري يف ٢٩٧

))ُاألدب، باب ما جيوز من الشعر والرجز واحلداء وما يكره منه
ّ، مث روى )٢ (
ّاملصنف احلديث نفسه بسند له آخر عن ابن عباس، فقال احملقق ٍ

َ َ أخرجه ((: ّ
ٍ من طريق باإلسناد ١١/٢٨٧) = ١١٧٦٠(برقم ) املعجم الكبري(ّالطرباين يف 

، ٣١٣، ٣٠٩، ٣٠٣، ٢٧٣، ١/٢٦٩) املسند(املذكور، وأخرجه أمحد يف 
ٍ من طريق عن ٨/٥٠٣) = ٦٠٥٨(برقـم ) املصنَّف(ُ، وابن أيب شيبـة يف ٣٢٧

ِِمساك به ٍ((
  .، أي بالسند الذي رواه احلافظ عبد الغين به عن مساك)٣ (

ٍواه املصنف بسنده إىل هشيم وثانيهما احلديث الثامن والثالثون الذي ر ْ َ ُ ّ
قال : أخربنا أبو اجلهم، عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، قال((: قال

))امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إىل النار((: رسول اهللا 
ّ، فقال احملقق )٤ (

ّ، وقال العالمة أمحد )٧١٢٧(برقم ) املسند(أخرجه أمحد يف ((: يف خترجيه
شرف أصحاب (ُ، وأخرجه اخلطيب يف )ده ضعيف جداإسنا: (شاكر

ُ من طريق اخلليفة املأمون، عن هشيم ١٠٢ص ) = ٢٢٤(برقم ) احلديث
                                                 

  .٤٧أحاديث الشعر ) 1(
  .٤٧: نفسه) 2(
  .٤٨: نفسه) 3(
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ّباإلسناد املذكور، وابن عدي يف  ذا : ( وقال١/٢٠٤) الكامل(ُ هذا احلديث 
)))منكر احلديث: (٧/٢٧٥٥ٌاإلسناد باطل، وقال يف ترمجة أيب اجلهم 

) ١(.  
ّ احملقق من منت الكتاب استدرك على احلافظ عبد الغين وعندما انتهى

ًطائفة من األحاديث واآلثار، واضعا هلا أرقاما متسلسلة مع أرقام األحاديث  ً ً
ًوخمرجا إياها من مصادرها، وقد بلغت ثالثني حديثا وأثرا؛ : اليت أوردها احلافظ ً ً ّ

ْباب حكم الش: ورأى األستاذ الشريف أن يقسمها إىل أبواب ُّعر والرخصة ُ
 بالشعر، وباب االستدالل بالشعر، وباب ُّفيه، وباب إنشاد الشعر، وباب التمثل

  .نقد الشعر

ُوال ريب أن ذلك كله مما حيمد للمحقق ويـثىن عليه ألجله؛ ومما حيمد  َُ َْ ُْ ُّ ُّْ ّ ِ َّ َّ َ
ّله أيضا أنه وضع للكتاب مثانية فهارس فنية َّ ً :  

  .الكتابفهرس شيوخ املؤلف املذكورين يف  )١
 .فهرس رجال األسانيد )٢
 .فهرس األعالم والقبائل واألماكن واأليام )٣
 .فهرس األحاديث املرفوعة )٤
 .ُفهرس اآلثار األخرى )٥
 .فهرس الشعر )٦
 .فهرس مصادر التحقيق )٧
 .الفهرس العام )٨

ولكن وقع يف بعض هذه الفهارس هنات قليلة ينبغي التنبيه عليها، إىل 
  .جانب بعض اهلنات يف التحقيق نفسه

                                                 
  .٧٤أحاديث الشعر ) 1(
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  :ملحوظات حول التحقيق

ٍذكرت فيما سبق أن يل بعض ملحوظات حول حتقيق األستاذ  َ َّ ُ
َالشريف، وأحب أن أثبتها يف هذا املقال ليتنبه عليها من وقع الكتاب يف يده،  َ َ ّ َ ّ

 ما يوافقين عليه – إن شاء اهللا –وليستدرك األستاذ الشريف يف طبعته القادمة 
  .ِمنها

ّفمن ذلك أن احملقق ذ كر يف خترجياته مصادر عدد من األحاديث وفيها َّ
ُصحيح البخاري وصحيح مسلم أو أحدمها مع غري ذلك من املصادر، فتجده  ّ
ما متقدمان على  ِيؤخر البخاري ومسلما ويقدم غريمها عليهما، مع أ ّ ّ ً ّ ّ
ّأصحاب تلك املصادر يف الزمن، أو أن لصحيحيهما مزية على تلك املصادر،  ّ

ًلك مثاال واحدا، وهو ختريج احلديث الثالث، فقد قال فيهولنضرب على ذ ً :
 عن أيب معاوية باإلسناد املذكور، ٤/٣٠٣) املسند(أخرجه أمحد يف ((

 عن أمحد بن بديل عن أيب معاوية به، ١٤/٣١) تاريخ بغداد(واخلطيب يف 
 كتاب املغازي، باب مرجع النيب ) ٤١٢٤(ّوالبخاري يف صحيحه برقم 

َ، من طريق إبراهيم بن طهمان عن أيب إسحاق به، وبرقم من األحزاب
، يف الباب السابق، كالمها )٢٤٨٥( برقم )صحيحه(مع مسلم يف ) ٤١٢٣(

  .)))١)ـعن شعبة عن عدي 
َّفنجد احملقق يقدم اخلطيب البغدادي  َ ّ ّعلى البخاري (  ه٤٦٣تويف سنة (ّ

ند اإلمام أمحد على ّ، ويقدم مس( ه٢٦١تويف سنة (ومسلم (  ه٢٥٦تويف سنة (
ٌصحيحيهما مع أن يف مسنده الصحيح واحلسن والضعيف ومنها أحاديث يسرية  َ ّ
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َّحكم على بعضها بالوضع، يف حني أنه ليس يف صحيحيهما إال الصحيح َّ َ
ِ ُ

؛ )١(
ُوهذا مثال ضربته، ومثله مايراه الناظر يف ختريج األحاديث  ٌ:١٤، ١٢، ٨، ٣،٤ ،

ّ امللحوظة منهجية التقدح يف خترجيات األستاذ وهذه. ٤٠، ٣٦، ٢١، ١٩، ١٨
ّالشريف، ولكن األوىل أحق باالتباع ُّ َْ ّ.  

َّومن ذلك أن احملقق ترجم لسبعني رجال ممن ذكرهم احلافظ يف منت  ً ُّ َ َّ َ
 وترمجة طرفة ابن )٢(الكتاب، فنجده يطنب يف بعض الرتمجات، كرتمجة السلفي

ً، ويوجز إجيازا اليكاد ير)٣(العبد ُ جع القارئ منه بطائل كبري، وذلك يف تسع ِ
ّنسبة إىل جده ((: عشرة ترمجة، كقوله يف ترمجة أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ً

))عطارد بن حاجب بن زرارة
، وقوله يف ترمجة اإلمام إبراهيم بن إسحاق )٤(

ّ نسبة إىل حملة ((:ّاحلريب ))ّغريب بغداد) ّاحلربية(ً
َّ؛ ويضاف إىل ذلك أن )٥ ( هذه ُ

ًالرتمجات مل تكن على طريقة حمددة، فتجده يأخذ رجلني أو ثالثة من رجال 
ّوليس هلؤالء املرتمجني مامييزهم من : السند فيرتجم هلم، ويرتك سائر رجاله َ

َوكان األوىل . سواهم َ أن يقف احملقق عند مجيع رجال – فيما أرى –َ ّ
ُاألسانيد، فيوجز أشد إجياز ماقال رجال اجلرح  ٍ َّ ّوالتعديل يف كل واحد منهم، ِ

كذوب، منكر كاذب، : ثقة، صادق، صدوق، وحنو ذلك، أو: كأن يقول

                                                 
، دار ٢٧٩، ٢٥٤: ور نور الدين عرتمنهج النقد يف علوم احلديث، للدكت: انظر) 1(

  .م١٩٨١/ ه١٤٠١الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة، 
  .٣٩: نفسه) 2(
  .٥٤: نفسه) 3(
  .٤٠: نفسه) 4(
  .٤٢ أحاديث الشعر )5(
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َاحلديث، أو ما شابه ذلك، حبيث يفيد ذلك يف احلكم على درجة األحاديث اليت  ُ ُ َُ
َمل ترد يف الصحيحني، وأرى أن يكون ذلك يف فهرس رجال األسانيد ال يف  َ

ٍ، فإذا أراد القارئ معرفة درجة حديث ما، نظر يف ًحواشي التحقيق، جتنبا للتكرار َ
ُرجاله وفيما قيل فيهم، فعرف درجة صحته؛ فأما الرتمجة لبعض رجال األسانيد  َّ ّ

  .ًوإمهال سائرها فليس فيها ما خيدم القارئ كثريا
َوجاء يف ترمجة السلفي أن له شعرا، وساق احملقق له من قصيدة مخسة  ٍ َ ً َّ ّ ّ

  :)١(أبيات، آخرها
ِأزل وال أزول لذي النزال ِّ ُ َ ْفلست الدهر إمعة وما إن   َُِّ ِ ًِ َّ َ َّ ُ ْ 

ّلدى النزال(( تصحيف، والصواب ))ّلذي النزال((وعبارة  َ((.  
َومما يـنبه عليه أنه قال يف ترجـمة األعشى املازين َّ ََُّ هو أعشى بين ((: ّ

))حرماز، من مازن
حلرماز ومازن ّ، وليس بنو حرماز من بين مازن، وإمنا ا)٢ (

ََأخوان، ومها ولدا مالك بن عمرو بن متيم، واألعشى هذا من بين حرماز،  َ َ
م، وقد كان يف احلرماز ضعة وقلة، فنسب إىل  َفـنسب إىل مازن ألن مازنا إخو َ

ِ ُِ ُِّ ٌ َ ً َّ ٍ َ
  .)٣(ِاألعلى واألكثر ومن عادة العرب أن يفعلوا ذلك

البئر الذي مل : القليب((: ّومن امللحوظات أنه قال يف بعض تعليقاته

                                                 
  .٣٩: أحاديث الشعر)1(
  .٥٩:  نفسه)2(
؛ حتقيق عبد السالم هارون، دار ٢١٣: مجهرة أنساب العرب البن حزم: انظر) 3(

، ١٢٢: ١ البن األثري –؛ وأسد الغابة ١٩٧٧: اهرة، الطبعة اخلامسةاملعارف، الق
  .م١٩٧٠/  ه١٣٩٠حتقيق حممد إبراهيم البنا ورفاقه، دار الشعب، القاهرة، 
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َْيطو ُ((
ُ، والبئر أنثى يف كالم العرب، كما هو يف املعجمات، فينبغي أن يقول)١( ُ :

َْالبئر اليت مل تطو ُ.  
ّ أنه تويف سنة )٢ ()اهلسنجاين(وجاء يف ترمجة  ؛ والصواب سنة ( ه١٣١(َّ

  (. ه٣٠١(
َوجاء يف مستدرك األستاذ الشريف  ّنيب مسع ال: عن عائشة قالت((: َ

ٍنساءهم يقولون يف عرس ُْ َ َ... :  
ْتـنحنح يف املربد َْ
ِ

َ َ ًوأهدى هلا كبشا   ََ ْ َ َ 
ِوزوجك يف النادي   ْويعلم مايف غد ُ 

ّاليعلم مايف غد إال اهللا؛ أال قلتم: فقال رسول اهللا  ٍ:  
ّفحيانا وحياكم ّ((

 أتيناكم أتيناكم   )٣ (
ّوال يصح ذلك يف اللغة، فإما أن يكون َ ) يقلن يف عرس: ( الصوابّ

َّأال قلنت(و ً؛ وإما أن يف النص حتريفا ينبغي البحث عن صوابه)َ ّ َّ.  
ّويف هذا احلديث أيضا تصحيف وحتريف يف البيت األول، وصوابه ً:  

ِتـبحبح يف املربد َْ
ِ

ُ َ َْ ًوأهدى هلا أكبشا   َ ُ ْ َ َ 
 ............................   ...............................

َويزاد يف خترجيه أنه ورد يف الوايف يف العروض والقوايف  ّ  للتربيزي –ُ
  ).حبح(، ويف اللسان )٩٠ص(

                                                 
  .٥٩أحاديث الشعر ) 1(
  .٧٠: نفسه) 2(
   .٩١ -٩٠: نفسه) 3(
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وليس من الطويل كما جاء يف فهرس ) جمزوء املتقارب(وهذا الشعر من 
  .الشعر

ِوجند يف الفهارس الفنية أربع ملحوظات، فأوهلا أنه مل يدخل يف  ْ ُ َّ ّ َ ّ
َاألوىل فهرسة ما ورد يف مستدركه على احلافظ عبد الغين، الفهارس الثالثة  َ َ

ا قبيلة، ) بين مازن(ًوثانيها أنه أدخل سهوا يف فهرس رجال األسانيد  ّمع أ
ًوقد خصص للقبائل واألعالم األماكن واأليام فهرسا خاصا فلم يذكر فيه  ً بين (ّ

  ).مازن
َوثالثها أنه خلط يف فهرس رجال األسانيد بني  َ َ وبني ) ّمحاد بن سلمة(َّ

، ٢٧، ٢١، ٦، ١،٢محاد بن سلمة، ((: ، فقال)أيب سلمة بن عبد الرمحن(
٣٩، ٣٨، ٢٨((

ُ، أراد أنه ورد ذكره يف أسانيد األحاديث ذات األرقام )١( َّ َ
))ّمحاد بن سلمة= أبوسلمة بن عبد الرمحن ((: السابقة، مث قال

َّ، أراد أن أبا )٢ (
ِأماكن وروده هي نفسها املذكورة عند محاد، وهذا ّسلمة هو محاد بن سلمة، و

ُخلط بني رجلني متباينني، فأما أبو سلمة فهو ابن عبد الرمحن بن عوف رضي  ّ
ّاهللا عنه، وهو من التابعني، أحد األئمة الكبار، أمه متاضر بنت األصبغ  ّ ُ

ّالكلبية، تزوجها عبد الرمحن عندما أرسله النيب  ّإىل بين كلب يدعوهم إىل  
اإلسالم فأسلم جده األصبغ، وتزوج عبد الرمحن ابنته متاضر فأجنبت له أبا 
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َسلمة الفقيه، وقد تويف سنة أربع ومئة َ
ّ؛ وأما محاد بن سلمة فهو)١( أبو سلمة، : ّ

ًمحاد بن سلمة بن دينار البصري احلافظ، كان سيد أهل وقته، إماما يف  ّ ّ
ّالعربية، صاحب سنة، له تصانيف يف احلديث َ ِ، ويـعد من األبدال، وتويف يف ّ ّ َ ُ

: َّ؛ ومصدر هذا اخللط أن محاد بن سلمة يقال له)٢(آخر سنة سبع وستني ومئة
ََّأبو سلمة؛ ومن مث يكون الصواب يف : ُأبو سلمة، كما يقال البن عبد الرمحن ِ

، وأن أبا ٢٨، ٢٧، ٦: َّالفهرس أن محاد بن سلمة ورد ذكره يف األحاديث
  .٣٩، ٣٨، ٢١، ٢، ١: محن ورد يف األحاديثسلمة بن عبد الر

ًورابعها أن احملقق مل يذكر يف فهرس املصادر عددا من مصادر حتقيقه، منها ّ َّ ُ :
ّاألدب املفرد للبخاري، واألم للشافعي، وأوجز املسالك للكاندهلوي، واإليضاح 
ذيب التهذيب البن حجر، وجامع البيان للطربي، والدر املنثور  للقيسي، و

ّلسيوطي، وديوان أيب بكر الصديق، وسنن الدارقطين، وصحيح البخاري، وكشف ل
اخلفاء للعجلوين، والناسخ واملنسوخ للنحاس، وغري ذلك من املصادر اليت ذكرها يف 

  .حواشي التحقيق ومل ترد يف فهرس املصادر

                                                 
حممود فردوس العظم، دار اليقظة : ، حتقيق٣٢٨: ٢  البن الكليب–النسب الكبري ) 1(

صالح الدين املنجد، مطبعة : ، حتقيق١١٢: ١ للذهيب –َِالعربية، دمشق، والعرب 
  .١٩٨٤حكومة الكويت، 

جمموعة من احملققني، مؤسسة : ، حتقيق٤٤٤: ٧ للذهيب –سري أعالم النبالء ) 2(
  .٢٤٨: ١َِ؛ والعرب ١٩٨٢الرسالة، بريوت، 

  
  



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٨٨٠  )٤(اجلزء ) ٧٩( ا

َّوختاما، إن ماذكرته من ملحوظات حول حتقيق األستاذ الشريف اليقدح  ً
ّه ومتيزه وأفضليته على ما سبقه، ولو مل يكن له من حسنة سوى ختريج يف قيمت ّ

ّاألحاديث من مصادرها لكفاه، ذلك أن ختريج األحاديث هو أهم مايقوم به  َّ
ا، وقد  َحمقق أي كتاب من كتب األحاديث، وما سواه نافلة يشكر على القيام  ُ ٌ ُ

ّيعذر إن تركها، ما مل تكن احلاجة إليها ماسة؛ و َ  .باهللا التوفيقُ
  


