
 كتاب البيان الصريح شرح قصيدة غرامي صحيح

 

تأليف العبد الفقير الفاني عبد القادر بن السيد محمد سليم الكيالني 

 الشهير باالسكندراني غفر هللا له ولوالديه ولمن أحسن إليه آمين

توزع مجانا في محبة سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على 

تاذ المقرئ الجامع الشيخ محمد روح المرحوم العالم المفضال األس

 افندي القطب أنزل هللا عليه سحائب رحمته وعمه برضوانه.

 هـ 1346التوفيق بدمشق: عام  مطبعة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والعاقبة للمتقين والصالة والسالم على 

 أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين

 

عد( فيقول العبد الفقير إلى مواله القدير عبد القادر الشهير )أما ب

 باالسكندراني:

 

لما كانت القصيدة المنظومة في فن مصطلح الحديث الموسومة 

بـ"غرامي صحيح" المنسوبة إلى الشيخ شهاب الدين أحمد بن فرح 

اللخمي اإلشبيلي حوت على إشارات عجيبة وتالميح لطيفة في هذا 

ال عند علماء اإلسالم تصدى لشرحها بعض من الفن وحازت قبو

أهل الفضل الذين حازوا قصبات السبق في مضمار العلوم رغبة في 

بث الفوائد ونفع األمة جزاهم هللا خيرا وقد كنت أسرح طرفي في 

حدائق مبانيها وخمائل معانيها فحركتني البواعث بأن أشرحها 

ليسهل على الطالبين شرحا يبين ما تشير إليه من المرامي والمقاصد 

معرفة القواعد بما تحتمله عقولهم وال يبعد إدراكه عن متناول 

 أفهامهم راجيا منه تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم فأقول:

 

من المعلوم أنه ال بد لكل طالب علم قبل الشروع في المقصود من 

( غايته ليكون على 3( موضوعه )2( حده )1معرفة ثالثة أشياء: )

يرة في طلبه ويتميز عنده المطلوب من غيره فأصول الحديث بص

هو علم يعرف به أحوال الحديث والراوي من حيث الرد والقبول 
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وموضوعه الحديث والراوي من تلك الحيثية. وغايته معرفة 

المقبول والمردود منهما. ثم الحديث والخبر واألثر والسنة ألفاظ 

كان مباينا لهذه الثالثة ألنه مترادفة عند الجمهور وقيل الخبر ما 

يطلق على ما جاء عن غيره صلى هللا عليه وسلم بخالف األثر 

والحديث والسنة فإنها تطلق على ما جاء عنه صلى هللا عليه وسلم 

وقيل الخبر أعم من الحديث والسنة وقيل األثر هو قول الصحابي 

في وقيل هو قول السلف مطلقا صحابيا كان أو تابعيا. والراوي 

عرفهم هو ناقل الحديث باإلسناد وأما ناقله بدون إسناد يقال عنه 

مخرج ال راٍو. وقد يطلق كل منهما على اآلخر. واإلسناد هو 

الطريق الموصلة إلى المتن. والمتن غاية ما ينتهي إليه اإلسناد من 

كالم. ثم اعلم أن هذه المنظومة قد اشتملت على نوعين من أنواع 

( براعة المطلع. فالتورية ويقال لها اإليهام 2ية )(التور1البديع )

وهي أجل وألطف أنواع هذا الفن حتى قال الزمخشري وال ترى بابا 

في البيان أدق وال ألطف من التورية وال أنفع وال أعون على تأويل 

المتشابهات في كالم هللا ورسوله. وهي أن يذكر لفظ له معنيان 

البعيد. ويروى عنه بالقريب  أحدهما قريب واآلخر بعيد ويقصد

فيتوهمه السامع من أول وهلة ولذلك سمي أيضا باإليهام وهي 

قسمان: مجردة ومرشحة فالمجردة هي التي لم يذكر فيها شيء من 

لوازم القريب المورى به وال البعيد المورى عنه كقول أبي بكر 

 الصديق رضي هللا عنه لما سئل عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

من هذا؟ فقال رجل يهديني السبيل أراد يهديني اإلسالم فورى عنه 

بهادي الطريق وهو الدليل في السفر. والمرشحة هي التي يذكر فيها 

الزم المورى به قبل لفظ التورية أو بعده سميت بذلك لتقويتها به 

إنه يحتمل الجارحة وهو ( فنحو قوله تعالى )والسماء بنيناها بأيد

يان على سبيل الترشيح ويحتمل ند ذكر من لوازمه البالمورى به وق

ثم إن التورية التي في  .لقدرة وهو المعنى البعيد المقصوداالقوة و

المنظومة من قسم المرشحة ألن ذكر الغرام والحزن والدمع 

وغيرها مما ذكره الناظم يالئم الغزل وأما براعة المطلع فهي عبارة 

ل ابكه ووضوح المعنى ورقته قعن سهولة اللفظ وعذوبته وصحة س

 المؤلف رحمه هللا:
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 غرامي صحيح والرجا فيك معضل 

 وحزني ودمعي مرسل ومسلسل  

 

صطلح عليه اأشار المصنف في هذا البيت إلى أربعة أنواع مما 

)الصحيح والمعضل والمرسل  علماء الحديث وهو الحديث

رام هو والغ( فاألول أشار إليه بقوله )غرامي صحيح ( والمسلسل

سمان صحيح لذاته وصحيح ضد المكسور وهو ق الصحيحالحب و

تصل إسناده بالعدول الضابطين من غير شذوذ وال ا ول مالغيره فاأل

أعلى مراتب صفاته بأن  علة فهو مشتمل من صفات القبول على

ته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات تكون روا

لمرسل والمنقطع والمعضل ألنها لم التي توجب الترجيح فخرج ا

له أو عينه يتصل إسنادها وخرج أيضا من عرف ضعفه أو جهل حا

وما خالف فيه الراوي من هو أرجح منه وما  .والمغفل وكثير الخطا

لصحيح لغيره فقد قال بعضهم وأما ا .ا فيه علة قادحة كالمرسلوم

طها أو يشتمل من صفات القبول على أعالها بل على أوس الهو ما

 أدناها فهو الحسن لذاته إذا تقوى بطرق أخرى.

 تنبيه

أنه أصح  في إسنادهرحمه هللا والمختار أنه ال يجزم قال القسطالني 

طالق إذ يتوقف على وجود درجات القبول األسانيد مطلقا لعسر اإل

 في كل فرد فرد من رواة السند المحكوم له فإن قيد بصاحبها ساغ.

نيد أهل البيت جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أسافيقال مثال أصح 

أصح أسانيد عن علي رضي هللا عنه إذا كان الراوي عن جعفر ثقة و

سماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي إالصديق رضي هللا عنه 

حازم عن أبي بكر وأصح أسانيد عمر رضي هللا عنه الزهري عن 

هللا  هريرة رضيوأصح أسانيد أبي  ن عمر.ع سالم عن أبيه عبد هللا

يب عن أبي هريرة وأصح أسانيد سعنه الزهري عن سعيد بن الم

عائشة رضي هللا عنها عبيد هللا بن عمر عن القاسم عن عائشة 

بن عمر رضي هللا عنهما مالك عن نافع عن عبد هللا اوأصح أسانيد 

 اهـبن عمر 
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عمر وتسمى هذه الترجمة ابن وقيل الشافعي عن مالك عن نافع عن 

 سلة الذهب.سل

بحسب تمكنه من شروط الصحة  ثم الصحيح له أقسام متفاوتة

ن ويعبر عنه بالمتفق عليه ثم ما تفق عليه الشيخااأعالها ما  .وعدمه

نفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ثم ما على شرطهما ولم ا

مسلم يخرجه واحد منهما ثم ما على شرط البخاري ثم ما على شرط 

وشروط  :هما المستوفى فيه الشروط السابقةغير عند صحيحالثم 

البخاري ومسلم في جامعيهما أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة 

اية عن رجاله مطلقا أو متصلة رجاله إلى الصحابة المشهورة بالرو

وشرط البخاري في الحديث المعنعن  .النبي صلى هللا عليه وسلم

و مرة والسماع عنه أيضا المالقاة بين الراوي والمروي عنه ول

بخالف مسلم فإنه اشترط اللقاء أو إمكانه وال يخفى أن األول أقوى 

تصاال من حيث امن هنا علم أن صحيح البخاري أشد من الثاني و

السند من صحيح مسلم الشتراطه أن يكون التلميذ قد ثبت له لقاء 

شيخه ولو مرة وإذا ثبت اللقاء فكل ما يروى عنه فهو محمول على 

وأما اإلمام  .تصال واسطة فهذا كمال ما يقال في االه سمع منه بالأن

ق المعاصرة وإمكان اللقاء قال النووي رحمه هللا لطممسام فيكتفي ب

تصال رجح كتاب البخاري وهذا من جهة االتعالى وهذا المذهب ي

م وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فألن الرجال الذين تكلم فيه

كثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال م ألمن رجال مس

 البخاري كما في النخبة.   

رجا فيك معضل وهو من ال: وه( المشار إليه بقول)الحديث المعضل

ن المحدث الذي حدث به أأي أعياه فهو معضل به أو فيه فك أعضله

ويسمى  ارئع به من يرويه عنه ذكره على القعضله وأعياه فلم ينتفأ

ً مرسالً ومن سناده إفقهاء والمعضل عرفوه بما سقط من عند ال قطعا

كثر ولم تكن أ أو اً ساقط واحدالن كان إكثر مع التوالي وأثنان فا

ن السقط من اإلسناد قد إل من مواضع متعددة فهو منقطع ثم متواليا ب

يكون واضحا يعرفه كل واحد ككون الراوي مثال لم يعاصر من 

يجتمعا وليست له منه  كه لكن لمروى عنه ولم يدرك عصره أو أدر

جادة وقد يكون خفيا فال يدركه إال األئمة الحذاق وإجازة وال 
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األسانيد كالمدلس وسيأتي  المطلعون على طرق األحاديث وعلل

 تحقيقه

وحزني ودمعي مرسل وهو ما  :المشار إليه بقوله )الحديث المرسل(

 عليه وسلم من غير أسنده التابعي أو تابع التابعي إلى النبي صلى هللا

أن يذكر الصحابي الذي روى الحديث عن الرسول صلى هللا عليه 

قال رسول هللا  .التابعي سواء كان صغيرا أو كبيراوسلم كما يقول 

بحضرته كذا أو غير  ل  ع  صلى هللا عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو ف  

 نهي كسمعته أوالاألمر ووجواب الذلك كالسماع والرؤية والحكم و

ولذا قيل  .ذا أو أجاب أو أمر أو نهى عن كذايته أو حكم بكأر

اإلرسال في الحديث عدم اإلسناد ومرسل الصحابي مقبول باإلجماع 

ألن غالب حاله أن يسمع بنفسه منه صلى هللا عليه وسلم وإن كان 

يحتمل أن يسمع من صحابي آخر ولم يكن هو بنفسه حاضرا وكذا 

مقبول عند الحنفية وعند مالك وأما  مرسل القرن الثاني والثالث

الشافعي فعنده ال يقبل إال بأحد أمور خمسة أن يسنده إلى غيره أو أن 

 أن يعضده قول صحابي أو يرسله آخر وعلم أن شيوخهما مختلفة أو

ه أنه ال يرسل إال أن يعلم من حال أن يعضده قول أكثر أهل العلم أو

 برواية من عدل

اتفقت الرواة في إسناده على صيغة من  هو ما )الحديث المسلسل(

صيغ األداء كسمعت فالنا قال سمعت فالنا أو حدثنا فالن قال حدثنا 

فالن أو غيرها من الحاالت )القوليه( كسمعت فالنا يقول أشهد باهلل 

 )أو حدثني فالن )أو فعلية( كقوله دخلنا على فالن فأطعمنا تمرا

لحيته قال آمنت خذ بآالن وهو كقوله حدثني ف فعلية معا(القولية وال

تسلسل في معظم اإلسناد كالحديث المسلسل الوقد يقع  .بالقدر

ينة فقط ومن رواه يباألولية فإن السلسلة فيه تنتهي إلى سفيان بن ع

 قال: بن حجراالحافظ  همسلسال إلى منتهاه فقد وهم كما قال

 

 وصبري عنكم يشهد العقل أنه

 ضعيف ومتروك وذلي أجمل
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ر هو حبس النفس عن الجزع أو هو ترك الشكوى من ألم الصب

البلوى لغير هللا إلى هللا تعالى والعقل المأخوذ من عقال البعير وهو 

النظرية فالمدرك ونور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية 

لها بمنزل السكين بالنسبة إلى القاطع والصحيح  هو النفس والعقل آلة

لغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة أنه جوهر مجرد يدرك ا

 والعلم أفضل من العقل ألنه تعالى يوصف به وال يوصف بالعقل.

معناه أن الذل الذي يحصل لي في طلبي لكم هو  ذلي أجمل(و) وقوله

سام لى قسمين من أقري عنكم وقد أشار في هذا البيت إأجمل من صب

 الحديث وهما الضعيف والمتروك

هو ما كان أدنى مرتبة من الحسن وضعفه يكون  ()الحديث الضعيف

تارة لضعف بعض الرواة من جهة عدم العدالة وسوء الحفظ أو 

التهمة في العقيدة وتارة لعلل أخر مثل اإلرسال واإلنقطاع والتدليس 

ويعمل به عند الجمهور في فضائل األعمال والمواعظ ال في العقائد 

لحديث الضعيف أن ال يشتد باواألحكام العلمية قالوا وشرط العمل 

معنى أنه ال يخلو طريق من طرقه عن كذاب أو متهم بضعفه 

بالكذب وأن يدخل تحت أصل عام وأن ال يعتقد سنية ذلك الحديث. 

وعرفه بعضهم بما لم يجمع صفة الصحيح بأن يفقد شرط من 

 هروط الخمسة المتقدمة وتتفاوت رتبالش

راو وأجمع على ضعفه وراويه )الحديث المتروك( هو الذي تفرد به 

قال شيخ اإلسالم في النخبة هو كسائر أنواع الضعف فيقبل  متهم.

ي متروكا في فضائل األعمال فقط عند األكثر بالشروط السابقة وسم

يعني أن  قول الناظم )ومتروك(و األحكام.ولوجوب تركه في العقائد 

في  صبره متروك في بعض األوقات وضعيف في البعض فال تنافي

 كالمه فافهم قال:

 

 سماع حديثكم  الإوال حسن 

 نقل أمشافهة يملي علي ف

 

أشار الناظم في هذا البيت إلى الحديث الحسن وهو ما عرف 

مخرجه من كونه شاميا أو حجازيا أو عراقيا أو مكيا واشتهرت 
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 رجاله وعليه مدار أكثر أهل الحديث وهو قسمان: حسن لذاته وهو

األمانة ولم يبلغ درجة الصحيح را بالصدق وما يكون راويه مشهو

لقصوره في الحفظ واإلتقان وإن شئت قلت ما يكون راويه قاصرا 

وط المتقدمة في الصحيح عن درجة راوي الصحيح من بقية الشر

لة والضبط ال كاشتهار الصحيح مع شتهر راويه بالعداايعني أنه 

وهو ما  يره(العلة القادحة )وحسن لغتصال السند ونفي الشذوذ وا

 عتقاد مع كونه ضعيفا في نفسه نحو حديثيكون حسنه بسبب اال

إذا تعددت طرقه فكل من الحسن لذاته والصحيح لذاته  )المستور(

ما يحصل بكثرة الطرق إال أن راوي الصحيح ظاهر العدالة إن

الحسن مستور العدالة فعلم أن أصل الحسن لغيره ضعيف  وراوي

ن الحسن كالصحيح في إصحيح ثم  كما أن أصل الحسن لذاته

فة في أنواع ئن دونه في القوة ولهذا أدرجته طاحتجاج به وإن كااال

الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة مع قولهم بأنه دون 

همز بن حكيم عن الصحيح وله مراتب كالصحيح فأعلى مراتبه ب

 بن شعيب عن أبيه عن جده. أبيه عن جده وعمرو

 )تنبيه(

قال وح والحسن بصيغة الجزم كروى فالن اية الصحيحسن روي

وقولهم حديث  وأما الضعيف بصيغة التمريض كقيل وروي. فالن.

حسن اإلسناد أو صحيحه دون قولهم صحيح أو حسن ألنه قد يصح 

أو يحسن اإلسناد دون المتن لشذوذ أو علة وأما قول الترمذي وغيره 

حدهما يقتضي حديث حسن صحيح فمعناه أنه روي بإسنادين أ

سن فصح أن يقال فيه ذلك أي حسن الصحة واآلخر يقتضي الح

 عتبار آخراب (عتبار إسناد )صحيحاب

 تنبيه( )

صل سنده مع األوصاف تاا قيل هذا حديث صحيح فمعناه أنه إذ

نه مقطوع به في نفس األمر لجواز الخطأ والنسيان أالمذكورة ال 

فمعناه لم يصح إسناده على الثقة وإذا قيل هذا حديث غير صحيح 

صدق ال أنه كذب في نفس األمر لجواز على الشرط المذكور 

هي التحدث  قوله )مشافهة( .اهـ من هو كثير الخطأ ةصاباالكاذب و

إشارة إلى أرفع أقسام تحمل  نقل,ايملي علي ف بال واسطة وقوله:
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الحديث وهو اإلمالء من الشيخ األستاذ والكتاب من الراوي عنه 

بعد عن الغفلة وأقرب إلى الفهم وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء وهذا أ

 هللا تعالى قال:

 

 وأمري موقوف عليك وليس لي

 عليك المعول  على أحد إال

 

حديث الموقوف أشار الناظم رحمه هللا تعالى في هذا البيت إلى ال

لهم فيتوقف عليهم وال اقوأالهم وعبة من أفاوهو ما روي عن الصح

هللا صلى هللا عليه وسلم وبعبارة أخرى هو ما  يتجاوز إلى رسول

وقال  واحد. ىدونه عليه الصالة والسالم والمؤديرفع إلى الصحابة 

المروي عن الصحابة رضي هللا عنهم قوال أو فعال أو ي: هو النوو

تقريرا متصال كان أو منقطعا وهذا إذا لم يضفه إلى زمن رسول هللا 

الصالة  قال كنا نفعل في حياته عليهافه فصلى هللا عليه وسلم فإن أض

والسالم أو زمنه أو وهو فينا فهو مرفوع على المذهب الصحيح فإنه 

إذا فعل في زمنه فالظاهر إطالعه عليه وتقريره إياه وإذا قال أمرنا 

وإذا قال التابعي من  بكذا أو نهينا أو من السنة كذا فكله مرفوع.

اهـ.  مرفوع مرسل وقوف على الصحيح وقيلالسنة كذا فهو م

 والموقوف في غير المعقول له حكم المرفوع ويسمى عند المحدثين

سان يسمى الموقوف باألثر والمرفوع ا)أثرا( وعند فقهاء خر

لدفع ما عساه أن يتوهم من  وليس لي على أحد إلخ... وقوله: بالخبر.

 إن كان موقوفا عليه.وأن يثبت بغيره 

 قال: تكال.عتماد واالوهو االسم مفعول من التعويل اوالمعول 

 

 يك لكنت ليعل وقوفاولو كان م

 على رغم عذالي ترق وتعدل

 

أشار في هذا البيت إلى الحديث المرفوع وهو ما أخبر به الصحابي 

أو غيره عن قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو فعله أو تقريره 

 حكما.والرفع قد يكون تصريحا وقد يكون  متصال كان أو منقطعا.
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بي اريحا كما في النخبة أن يقول الصحفمثال المرفوع من القول تص

سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول كذا أو حدثنا بكذا أو يقول 

هو أو غيره قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذا أو عن رسول 

هللا أنه قال كذا ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم فعل كذا أو يقول هو الصحابي رأيت رس

أو غيره كان رسول هللا يفعل كذا ومثال المرفوع من التقرير 

تصرحا أن يقول الصحابي بحضرة النبي صلى هللا عليه وسلم كذا 

أو يقول هو أو غيره فعل فالن بحضرة النبي كذا وال يذكر إنكاره 

تصريحا أن يقول الصحابي ومثال المرفوع من القول حكما ال  لذلك.

ال مجال لإلجتهاد فيه وال له تعلق الذي لم يأخذ عن اإلسرائيليات ما

ببيان لغة غريبة كاإلخبار عن األمور الماضية من بدء الخلق 

وقصص األنبياء. أو اآلتية كالمالحم والفتن وأحوال يوم القيامة وكذا 

 األخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص.

ال إخباره بذلك يقتضي مخبرا له وما وإنما له حكم المرفوع ألن

مجال لإلجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به وال موقف للصحابة إال 

اء الرسول صلى هللا عليه وسلم وإذا كان كذلك فله حكم المرفوع سو

للعقل واإلجتهاد فيه  وأما ما هـ.اكان الذي سمعه منه أو بواسطة 

ات فموقوف أو وقف على الشرع كاإللهيات والنبوتسبيل بأن ال ي

مقطوع فتحكم أنهم قالوه باجتهادهم أي باستنباطهم من األدلة العقلية 

وإن احتمل أنهم أخذوه بال واسطة منه صلى هللا عليه وسلم أو 

 بواسطة.

ومثال المرفوع من الفعل حكما على ما في النخبة أن يفعل الصحابي 

النبي صلى هللا  فيدل على أن ذلك عنده عن هاد فيهجتال لالماال مج

عليه وسلم كما قال الشافعي في صالة علي رضي هللا عنه في 

الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين انتهى. ولعل هذا قول في 

مذهبه وإال فالمشهور من مذهبه في كل ركعة ركوعان وهو قول 

معنى مالك وأحمد. وعند أبي حنيفة رضي هللا عنه ركوع واحد ف

اله علي القاري ومثال المرفوع قول أكثر من ركوعين غير ظاهر ق

التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمن من 

لمرفوع من جهة النبي صلى هللا عليه وسلم كذا فإنه يكون له حكم ا
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على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله  عليه السالم أن الظاهر إطالعه

 كما في النخبة.عن أمور دينهم 

ومعنى البيت أنه لما ذكر أوال أن أمره موقوف عليه كأنه قيل له ما 

باله خيب آمالك وقطع رجاءك مع أنه من تمام المجاملة ومحاسن 

األخالق محبة المحب فأجاب بأنه يلتمس له عذرا وهو لعدم علم 

ولو رفع إليه حاله لحن  المحبوب بما عند المحب من لوعة الضنا.

إلى وصاله على رغم الوشاة )والرغام( هو التراب وأرغم هللا ومال 

 أنفه ألصقه بالتراب وهو كناية عن الدعاء على العذال بالذل والقهر 

 قال رحمه هللا:

 

 وعذل عذولي منكر ال أسيغه

 ر وتدليس يرد ويهملووز

 

أشار في هذا البيت إلى الحديث المنكر والحديث المدلس )أما 

 اهومخالفا متنا أو سندا لما رواه ر واه راو ضعيففهو ما ر المنكر(

 )المعروف( الثاني أقل من ضعف األول ومقابلهآخر لكن ضعف 

بن حاتم عن حبيب بن حبيب عن أبي امثال المنكر هو ما رواه 

صلى هللا  عباس عن النبي نيرار بن حريث عن ابعاسحاق عن ال

وصام وقرى قام الصالة وآتى الزكاة وحج أقال من عليه وسلم 

رواه حبيب  قال أبو حاتم هذا الحديث الذي الضيف دخل الجنة,

ألن غيره من ناد وإن كان معناه صحيحا سمرفوعا منكر بسبب اإل

سحاق موقوفا على ابن عباس وهو إالثقات رواه عن أبي 

متنا وسندا  انضعيف افيرجح الثاني على األول وكالهم "المعروف"

منه في المعروف ألن الراوي في  لكن الضعيف في المنكر أكثر

المنكر غير ثقة وفي المعروف ثقة والمنكر راويه ضعيف لسوء 

 حفظه أو جهالته أو فسقه أو بدعته

ذ ووأما الحديث المدلس فهو ما يكون مشتمال على التدليس وهو مأخ

من الدلس وهو اختالط النور في الظلمة سمي بذلك الشتراكهما في 

ليس اإلسناد وتدليس الشيوخ أما األول فهو أن وهو قسمان تد الخفاء.

يترك الراوي اسم شيخه الذي أخذ الحديث عنه ويروي عن شيخ 
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وإن شئت قلت هو أن يروي عمن لقيه أو فوق شيخه لقيه أو عاصره 

ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه والمآل واحد وال عاصره 

عن فالن ونحوه  يقول أخبرنا وما في معناه بل يقول قال فالن أو

أخبرني أو  ألنه متى وقع الحديث بصيغة صريحة في السماع وهي:

حدثني أو سمعته وعلم أنه لم يسمعه منه كان الراوي كاذبا ال مدلسا 

ذموم ومن عرف به وهذا القسم من التدليس مكروه جدا وفاعله م

ثم التدليس إن كان فيه غرض صحيح ال  جماعة.فهو مجروح عند 

ان كح تقوية الحديث عند السامعين إن ذم والغرض الصحيفاسد فال ي

شيخه ممن يوثق به عند الحفاظ فقط غير معلوم عند السامعين وشيخ 

 أو حديثه هوأما الغرض الفاسد تغطية ضعف شيخشيخه ثقة عندهم 

سمه اشيخا سمع منه بغير  يوأما تدليس الشيوخ فهو أن يسم

 يعرف أو يسمى أو يكنى. المعروف أو يصفه بما ال يشتهر به كيال

 عأو يصف شيخ شيخه بما ال يعرف به ليوعر الطريق إلى سما

قد ال يفطن ع للمروي عنه والمروي أيضا ألنه وفيه تضيي حديث .

األول كثير وقوعه لكن ة وهذا القسم كاألول لاله فيحكم عليه بالجه

ه في األحاديث ومعنى البيت أن العذول وهو الواشي الذي ال يخلو من

عليه ومطروح في زوايا اإلهمال  دن وشيه مردوإمهما وشى فمحب 

 يته وقصارىعمل به ألنه كذب وزور إذ غاية بغال أجيزه وال أو

 مطلبه السعي وراء تفريق األحبة.

 

 ك متصل األسى يأقضي زماني ف

 ومنقطعا عما به أتوصل

 

 لى الحديث المتصل والمنقطع فاألول هو ماإأشار في هذا البيت 

تصل إسناده من راويه إلى منتهاه بحيث يكون كل من رجاله سمع ا

 لى هللا عليه وسلمذلك المروي من شيخه مرفوعا كان إلى النبي ص

ين ومن عكما في التقريب فشمل أقوال التابأو موقوفا على من كان 

ح فقد قصره على المرفوع والموقوف ثم مثل الابن الص اوأم بعدهم.

ع عن ابن عمر عن عمر وهو ظاهر في للموقوف بمالك عن ناف

أما أقوال ي وقال العراق صحابي.الاختصاصه بالموقوف على 
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سانيد إليهم فال يسمعونها متصلة في حالة التابعين إذا اتصلت اال

د فجائز وواقع في كالمهم كقولهم هذا متصل ياإلطالق أما مع التقي

نكتة الذلك و إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو

طالق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد فإفيه أنها تسمى مقاطيع 

 بمتضادين لغة أذكره في التدريب.

لم يتصل إسناده على أي وجه كان  وأما الحديث المنقطع فهو ما

ستعماله في رواية من دون تابعي كالليث عن أبي انقطاعه وأكثر ا

يه رجل قبل التابعي ختل فا وقيل ما هريرة ومالك عن ابن عمر.

وال أو ققيل ما روي عن تابعي أو من دونه و محذوفا كان أو مبهما

ول أصح كما ذهب إليه واأل قال ابن الصالح وهو غريب بعيد فعال.

لما كان له  ومعنى البيت أن الناظم .اهـالفقهاء وجماعة من المحدثين 

الغرام وكابد مضاضة الضنا والوجد  حأسوة بمن عانى تباري

تواصل مزمان وهو واألسى على ممر األيام كانت تمر عليه األ

لي األشجان منقطع اآلمال إلى ما يتوصل به إلى لذة ااألحزان متو

 الوصال.

 

 وها أنا في أكفان هجرك مدرج 

 تكلفني ما ال أطيق فأحمل    

 

في هذا البيت إلى الحديث المدرج وإلى تحمل  حمه هللاأشار ر

سناد ومدرج المتن فاألول أقسام ن مدرج اإلالحديث فالمدرج نوعا

أن يسمع الراوي حديثا عن جماعة مختلفين في إسناده فيرويه  (1)

سناد إب أن يكون المتن عند راوٍ  (2ن االختالف )يعنهم باتفاق ولم يب

آخر فيرويه راو فإنه عنده بإسناد  طرفا )أي بعضا منه(إال واحد 

 (3) سناد األول كما في النخبةستثناء الطرف باإلاعنه تاما من غير 

أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما معا 

سناده إو يروي أحد الحديثين المختلفين بعنه بأحد اإلسنادين أ ورا

أن  (4) المتن اآلخر ما ليس في األولمن د فيه يالخاص به لكن يز

لحديث لما يقطعه سناد فيعرض له عارض فال يذكر متن ايسوق اإل

معه أن ذلك ع فيقول كالما من قبل نفسه فيظن بعض من سطعنه قا
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سناد فيرويه عنه كذلك وكله حرام عند الكالم هو متن ذلك اإل

وأما مدرج ا لمتن فهو أن يقع  الجمهور لما فيه من التلبيس التدليس.

ئه افتارة يكون في أوله وتارة يكون في أثن متن كالم ليس منه الفي 

وتارة في آخره وهو األكثر فيرويه من بعده متصال بالحديث من 

غير فصل بأن يعزوه لقائله صريحا أو كناية فيتوهم من ال يعرف 

حقيقة الحال أنه من الحديث وهذا أيضا ال يجوز تعمده كالنوع األول 

 إال ما أدرج لتفسير غريب فإنه مسامح فيه وقد فعله بعضهم.

غير أدخل خلال في اإلسناد أو المتن ومنشأ وإنما سمي مدرجا ألن الم

اإلدراج مخالفة الثقة إما في اإلسناد أو في المتن وأيما كانت توجب 

هو عدم الضبط  ةالشذوذ في الحديث والباعث على هذه المخالف

والتبديل بعدم التذكر  ريوالحفظ وعدم صيانة الراوي عن التغي

 وهذا عند األكثرين. والتكرر واإلعادة فلذا جعلت من وجوه الطعن

وأما تحمل الحديث فيشترط لراويه أربعة شروط العدالة واإلسالم 

فال يقبل خبر الفاسق لفقدان العدالة وال خبر  والعقل البالغ والضبط

الكافر وال خبر الصبي والمعتوه والمغفل لفقدان اإلسالم والعقل 

ث رسول والضبط وتقبل رواية التائب من الفسق إال الكذب في أحادي

فال تقبل روايته أبدا وإن تاب وحسنت  لى هللا عليه وسلمهللا ص

ستقامة في الدين أعني رجحان يقته كما قالوا ثم العدالة هي االطر

ة فقيل أن من ارتكب كبيرة هولدين والعقل على داعي الهوى والشا

بتلي بشيء اصغيرة فكذا أما من السقطت عدالته وإذا أصر على 

ن مستور فشهادته وإال ارار فهو تام العدالة وأمن غير إصمنها م

كانت مردودة لكن خبره يقبل عندنا إن كان من القرن الثاني أو 

على ذلك بالعدالة لقوله خير  لى هللا عليه وسلمصالثالث لشهادة النبي 

القرون قرني الخ. وأما الصحابة فكلهم عدول فإذا ثبتت الشرائط 

 .مرأة أو محدودا في قذفاعبدا أو حديثه سواء كان أعمى أو يقبل 

نها تحتاج إلى تمييز زائد إالشهادة في حقوق الناس ف تائبا بخالف

وقيل ال يشترط في  ينعدم بالعمى وإلى والية كاملة تنعدم بالرق.

لمسلم البالغ فيما التحمل إسالم وال بلوغ على الراجح فتقبل رواية ا

 تحتمله قبلهما
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حمل التمييز وفهم الخطاب ورد الجواب )تنبيه( المعتبر في سن الت

على وجه الصواب وقال جماعة يستحب أن يبتدأ بسماع الحديث بعد 

اب في هذه األزمان التبكير به من وثالثين سنة وبعد عشرين والص

حين يتأهل للسماع ويختلف ذلك باختالف الناس ونقل القاضي 

ع فيه السما عياض عن أهل هذه الصنعة حددوا أول زمن يصح

ستقر العمل وقال النووي الصواب اعتبار ابخمس سنين وعلى هذا 

التمييز فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع 

عادة وي هذا عن أحمد بن حنبل وقد جرت وإال فال كما قدمنا ور

المحدثين بإحضارهم األطفال في مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم 

حضور حال الطفولية والصغر من لحضروا وال بد في مثل ذلك ا

ألطفال إجازة خاصة أو عامة ألن رواية الحديث ال لإجازة الشيخ 

تصح بدون السماع واإلجازة ومنع قوم رواية الصبي واألصح ما 

 قدمناه.

مع ابالكناية حيث شبه هجر محبوبه بالموت بج ةستعاراوفي البيت 

ترشيح  دراجيل واإليالك في كل وإثبات الكفن تختحقق اله

 ال يخفىإلستعارة كمال

 

 ابجدي مدوأجريت دمعي فوق خ

 إال مهجتي تتحلل وما هي

 

أشار في هذا البيت إلى )الحديث المدبج( والتدبيج مأخوذ من 

ديباجتي الوجه وهما الخدان لتساويهما وتقابلهما وهو رواية كل 

واحد من المتساويين عن اآلخر فيكون كل واحد منهما تلميذاً وشيخا 

به فإن تشارك الراوي ومن روي عنه في أمر من األمور حالص

فهو يقال له رواية األقران ألنه  متعلقة بالرواية مثل السن واللقاال

اآلخر عن حينئذ يكون راويا عن قريبه وإن روي كل من القرينين 

صحابة والزهري وأبي الزبير فهو المدبج كعائشة وأبي هريرة في ال

ه فالمدبج أخص من رواية تباعأوزاعي في تباع ومالك واألفي األ

ورواية كل من اآلخر وفي رواية ن فيه قيدين التشارك قران ألاأل

قران وال و التشارك فقط فكل مدبج رواية األقران قيد واحد وهاأل
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واألستاذ تشارك فقط فهو رواية عكس يعني إذا كان بين التلميذ 

احد رك مع رواية كل وقران وليس هو بمدبج وإذا كان بينهما تشااأل

قران أيضا فهذان نوعان من أنواع عن اآلخر فهو مدبج ورواية األ

قدم أن يكون الراوي أكبر سنا وألرواية والنوع الثالث أقسام أحدها ا

كبر أن يكون أويحيى ابن سعيد عن مالك. ثانيها طبقة كالزهري 

ن يكون أ قدرا في الحفظ والعلم كمالك عن عبد هللا بن دينار. وثالثها

كبر من الجهتين كرواية العبادلة عن كعب فهذا النوع المشمل على أ

 األقسام الثالثة هو رواية األكابر عن األصاغر ومن جملة هذا النوع

ة عن التابعين والشيخ عن التلميذ برواية اآلباء عن األبناء والصحا

 هحق وهو من اشترك في الرواية عنالالسابق وال النوع الرابع(و)

ثنان تباعد بين وفاتهما بأن تقدم موت أحدهما على اآلخر )النوع ا

م لسم ورواية الراوي عن اثنين متفقي اال من أنواع الرواية الخامس(

يتميزا بما يخص كال منهما فبهذا يتبين المهمل باختصاص الراوي 

يكون تلميذا لهما  بأحدهما بأن يكون تلميذا ألحدهما دون اآلخر أو

ة أو قرية ليس ختصاص بأحدهما كمالزمة أو بلدا لكن له زيادة

اري ومن ذلك ما وقع في البخاري في رواية عن قلآلخر قاله علي ال

بن وهب فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد اعن  أحمد )غير منسوب (

عن أهل العراق  )غير منسوب( أو في رواية عن محمد بن عيسى.

 الذهيلي ذكره في النخبة  ىما محمد بن سالم أو محمد بن يحيإفإنه 

له بالهجر والصدود أجرى  ومعنى البيت أن المحبوب لمبارزته

لى صفحتي خده فلم يبق له إال مهجته أي روحه تذوب من دموعه ع

 كثرة الشوق فتنزل على صورة الدموع

 

 فمتفق جفني وسهدي وعبرتي 

 ومفترق صبري وقلبي مبلبل 

 

الحديث يقال له المتفق قسام ألى قسم من إفي هذا البيت  اشار

بيه أفاعل فالمتفق ما اتفق اسمه واسم والمفترق بصيغة اسم ال

رق ما اتفق من وجه وهو اللفظ وافترق تفواختلف شخصاهما والم

من وجه وهو المعنى المراد وهذا القسم عظيم وفائدة معرفته خشية 
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نه ربما ظن الشخصين شخصا واحدا ومعرفة الصحيح من غيره أل

ما هو صحيح  خر ضعيفا فيضعفد المشتركين ثقة واآلحأيكون 

سم قلى إيضا بقوله وقلبي المبلبل أشار أويصحح ما هو ضعيف. و

ن يكون الحديث أول وهو الحديث المقلوب وهو نوعان األخر آ

و حديث مشهور عن خر في طبقته نحآفيجعل مكانه  مشهورا براوٍ 

حديث بدال سند إ لغرابته )الثاني(سالم جعل عن نافع ليرغب فيه 

وقد يفعل  ضا اإلغراب فيكون كالوضعيبسند آخر وهذا قد يقصد به أ

لحفظ المحدث أو لقبوله التلقين وقد فعل ذلك شعبة وحماد بن  اختبارا

لى البخاري سلمة وأهل الحديث قال في التقريب وقلب أهل بغداد ع

ه فأذعنوا بفضل متحانا فردها على وجوههاامائة حديث حين جاءهم 

بعد ذلك كما ذكره القسطالني في مقدمته ومعنى البيت أن جفني 

وسهري ودموع عيني متفقة ال يفارق بعضها بعضا فلم يذق جفني 

من البكاء وقد عيل صبري ومصاب بالبلبال  الكرى ولم يهدأ

والحزن قلبي وهذا شأن المحب الذي ال يستقر أينه ولم تذق النوم 

 عينه.

 

 عتيومؤتلف وجدي وشجوي ولو

   ومختلف حظي وما منك آمل

 

أشار في هذا البيت إلى قسم المؤتلف والمختلف من الحديث فاألول 

ً ا هو م  ختلف نطقا ورواية.اوكتابة و اتفقت أسماء رواته خطا

م بالتشديد اَل سالثاني مؤتلف باعتبار الخط ومختلف باعتبار النطق ك

تلفت اآلباء نطقا اخويف وإن اتفقت األسماء خطا ونطقا وسالم بالتخف

ل األول كمحمد بن امع ائتالفهما خطا أو بالعكس فهو المتشابه مث

عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها ومثال الثاني كشريح بن 

النعمان وسريج بن النعمان كالهما مصغر األول بالشين والحاء 

 ضي هللا عنهوالثاني بالسين والجيم فاألول تابعي يروي عن علي ر

 اني من شيوخ البخاري والث

سم األب اسم ولمتشابه االتفاق خطا ونطقا في االومن نوع ا

واالختالف في النسبة كمحمد بن عبد هللا المخرمي نسبة إلى مخرم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ون الخاء رمي بفتح الميم وسكخلة ببغداد ومحمد بن عبد هللا الممح

 نسبة إلى مخرمة بن نوفل

دي وخبيب بن عبد الرحمن خبيب بن ع الإخبيب كله بالفتح  )فائدة(

لك بضم الخاء وحكيم كله بن الزبير فإن ذاب وأبا خبيب كنية بن خبي

زريق بن حكيم فبالضم وسلمة بفتح وحكيم بن عبد هللا  الإبالفتح 

 االالم إال عمرو بن سلمة إمام قومه فبالكسر وعبادة بالضم إال محمد

 بن عبادة شيخ البخاري بالفتح.

 

ً دخذ الوجد عني مسن  ا ومعنعنا

 فغيري بموضوع الهوى يتحلل

 

أشار في هذا البيت إلى ثالثة أنواع من الحديث المسند والمعنعن 

قال الحكيم المسند هو المرفوع  فيه أقوال. والموضوع )فالمسند(

بخالف الموقوف والمعضل والمدلس فيكون أخص من المرفوع 

ه وقال أخص من شيءالألنه حينئذ يكون قسما من المرفوع وقسم 

الخطيب المسند هو المتصل فشمل المرفوع والموقوف والمقطوع 

فيكون أخص منهما وقال ابن عبد البر المسند المرفوع متصال كان 

أو لى هللا عليه وسلم كمالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول هللا ص

لى هللا منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول هللا ص

د ألنه قد أسند إلى الرسول وهو منقطع ألن فهذا مسن عليه وسلم

الزهري لم يسمع من ابن عباس وعلى هذا القول يكون المسند 

مساويا للمرفوع وقال في النخبة المسند مرفوع صحابي بسند 

مرفوع صحابي  ظاهره االتصال وهو أصح األقوال فخرج بقوله

أو  نه معضلإنه مرسل ومرفوع من دون التابعي فالتابعي فإ مرفوع

معلق وبقوله بسند ظاهر االتصال ما ظاهره االنقطاع فال يسمى 

واحد من ذلك مسندا وأفاد قوله ظاهر االتصال دخول ما كان 

انقطاعه خفيا واتصاله ظاهرا كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم 

 يثبت لقاؤه فهو مسند.

وأما الحديث المعنعن وهو الذي يرويه شخص بعن كفالن عن فالن 

متصل عند الجمهور ولو يب المعنعن إلى المذكور فيه عن لتقروفي ا
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ال يكون المعنعن ن سناده جهالة كمالك عن رجل بشرط أإ كان في

بعضهم بعضا وعبر عنه  بالكسر مدلسا وبشرط إمكان لقاء

 نتهى.ابالمعاصرة 

ثبوت اللقاء بين المعنعن وبين من روي عنه بلفظ عن وال يشترط  

ط البخاري ثبوت اللقاء وبعضهم طول كما في التدريب وشر

هم معرفته أي اشتهاره بالرواية عنه وقال بعضهم ضبة وبعالصح

( مرسل مطلقا سواء وجدت الشروط المذكورة أو ال واعلم أن )إنَ 

ً فالن المشددة كعن في االتصال عند الجمهور نحو حدثنا فالن أنَ   ا

السماع في تبين قال بعضهم ليس كعن بل منقطع حتى حدث بكذا و

الخبر بعينه من جهة أخرى ومطلقه محمول على السماع ذلك 

بالشرط المذكور من اللقاء والبراءة من التدليس وكثير في هذه 

على األعصار استعمال عن في اإلجازة فإذا قال أحدهم مثال قرأت 

وكثر استعمال أن  عن فالن فمراده أنه رواه عنه باإلجازةفالن 

هذا في المشارقة وأما المغاربة وزة افي اإلج عصارأيضا في هذه األ

واختلفوا في  فيستعملونها في السماع واإلجازة معا كما في التقريب.

ن أخبرنا حدثنا ارواية الحديث لو قال مكان حدثنا أخبرنا أو قال مك

يجوز أم ال قال بعض أهل الحديث إذا قرأت الحديث على محدث 

ول أخبرنا فالن وإن كان ت أن تروي عنه ينبغي لك أن تقدفأر

المحدث قرأ عليك فقل حدثنا فالن وقال أكثر أهل العلم كالهما سواء 

فال يجوز لك وبه نأخذ وإن قال المحدث أجزت لك أن تحدث عني 

ولو كتب أن تقول حدثنا وال أخبرنا وجاز لك أن تقول أجازني فالن 

جميع ما إليك المحدث بحديث أو دفع إليك كتابه وقال حدثني فالن ب

فيه جاز لك أن تقول أخبرنا فالن وال يجوز أن تقول حدثنا فالن ألن 

الكتابة خبر والحديث ال يكون إال بالمخاطبة أال ترى لو أن رجال 

بذلك فإنه يحنث ولو حلف بأن حلف أال يخبر فالنا بكذا فكتب إليه 

 .فإنه ال يحنث ما لم يخاطبهاليحدثه فكتب إليه 

ع فهو المختلق المصنوع على رسول هللا وأما الحديث الموضو

وشر الضعيف وأقبحه وتحرم روايته مع العلم  لى هللا عليه وسلمص

به في أي معنى كان من األحكام والقصص والترغيب وغيرها إال 

مقرونا ببيان وضعه لحديث مسلم من حدث عني بحديث يرى أنه 
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عمر كذب فهو أحد الكذابين ويعرف الوضع بإقرار واضعه كقول 

أي التي صلى هللا عليه وسلم  بن صبيح أنا وضعت خطبة النبي

أو حاله حيث قال سمعت فالنا يقول كذا وعلمنا المروي  نسبت إليه.

 عنه مات قبل وجوده أو حال المروي كركاكت ألفاظه ومعانيه

فراط جماع القطعي واإلتواترة واإلمومخالفة الكتاب أو السنة ال

ر الصغير والوعد العظيم على الفعل القليل بالوعيد الشديد على األم

وهذان كثيران في مواعظ القصاصين ونحو ذلك قال ابن الجوزي 

ديث يباين المعقول أو يخالف حما أحسن قول القائل إذا رأيت ال

المنقول أو يناقض األصول فاعلم أنه موضوع ومعنى مناقضته 

د والكتب الم من المسانيسعن دواوين اإل الألصول أن يكون خارج

ولكن التحقيق أن ال يحكم بهذه األمور بالوضع إال الثقات  .المشهورة

ممن يكون واسع االطالع ثاقب الذهن قوي الفهم ومعرفته تامة وقد 

أن أحدا يقدر أن  اروي أن الدارقطني قال يا أهل بغداد ال تظنو

وأنا حي وقد قال ابن صلى هللا عليه وسلم  يكذب على رسول هللا

 الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه الجوزي

كضوء النهار  اً ن للحديث ضوءإفي الغالب وقال الربيع بن خيثم 

يعرف وظلمة كظلمة الليل تنكر ثم إن المروي تارة يخترعه 

غيره والحامل للواضع على الوضع الواضع وتارة يأخذه من كالم 

أو  .عوا األحاديث لتضليل األمةنهم وضما عدم الدين كالزنادقة فإإ

غلبة الجهل كبعض المتعبدين أو فرط العصبية كبعض المقلدين أو 

أو لقصد االشتهار وكل ذلك حرام اتباع هوى بعض الرؤساء 

جماع المسلمين الذين يعتد بهم ألنه تغيير للدين وافتراء على إب

من )وتلبيس على المسلمين وقد وردصلى هللا عليه وسلم  رسول هللا

وهو حديث متواتر بل  مقعده من النار( أكذب علي متعمدا فليتبو

الوضع لالستخفاف والتضليل كما هو عادة الزنادقة كفر والوضع 

 .ردأب القصاصين حرام يخشى منه الكفألجل أخذ المال كما هو 

ا مومن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر وإن

حديث مع أنه ليس بحديث ألجل معرفة أدرج الموضوع في أقسام ال

الطرق التي يتوصل بها لمعرفته وتحرم روايته إال مبينا فمنه حديث 

ب موضوع وقال مداد العلماء أفضل من دم الشهداء قال الخطي
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الحسن البصري وكذا حديث يوم صومكم يوم  مالزركشي أنه من كال

قال  نحركم قال في المقاصد ال أصل له وحديث أنا جد كل تقي

السيوطي ال أعرفه وقد ألف في األحاديث الموضوعة جملة مؤلفات 

 للتنبيه عليها وعدم االعتماد على الوضاعين.

 

 وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر

 وغامضه إن رمت شرحا أطول

 

بهم وهو ما يرويه مجهول ال أشار في هذا البيت إلى الحديث الم

ه ة عنه أو لعدم ذكر اسمسمه معلوما عند الثقات لقلة الروايايكون 

اسمه طعن فيه ألنه لم يعلم  ةالمشهور لغرض من األغراض وجهال

كما يقال اخرج أو حدثني أو  ,أنه ثقة أو غير ثقة أو كاذب أو ال

أخبرني رجل أو شيخ وهذا يسمى مبهما تسمية له بحال راويه وهو 

ق يمن طر ر في العقائد واألحكام ما لم يسمغير مقبول عند الجمهو

ى معرفة راويه وعدالته وضبطه وما آخر ألن قبوله فيهما يتوقف عل

يا فإنه يقبل بحسب لم يعرف ال يقبل إال إذا كان المبهم صحاب

صحابة كلهم عدول لما ورد )أصحابي كالنجوم بأيهم الشروط فإن ال

ومثال المبهم ما رواه النسائي من رواية علي بن  (تديتماقتديتم اه

صالته  أبيه عن عم له بدري في حديث المسيىءيحيى بن خالد عن 

نن أبي داود وقول الناظم العم المبهم رفاعة بن نافع كما عين في س

ق من الجوامع شارة إلى االعتبار وهو أن تتبع الطرإفاعتبر 

يث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم ال دوالمسانيد كذلك الح

اله أن يروي حماد بن سلمة وقد صرح ابن حيان بكيفيته حيث قال مث

ابن سيرين عن أبي هريرة عن  عن حديثا لم يتابع عليه عن أيوب

فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن صلى هللا عليه وسلم  النبي

ابن سيرين فان لم يوجد ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة وإال 

علم أن للحديث أصال آخر غير أبي هريرة فأي ذلك وجد  فصحابي

ن يرويه عن أمتابعة فال أماوا جع إليه فهذا النظر يسمى اعتبارير

أيوب غير حماد أو عن ابن سيرين غير أيوب أو عن أبي هريرة 

غير أبي هريرة صلى هللا عليه وسلم  غير ابن سيرين أو عن النبي
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فكل واحد من هذه األقسام يسمى متابعة وأعالها األولى وهي متابعة 

وب ثم ما بعدها على الترتيب. وقوله نبذ حماد في الرواية عن أي

وقوله وغامضه أي مغلقه  بضم النون جمع نبذة وهو الشيء اليسير.

ارة إلى غامض الحديث كحديث رواه النسائي من رواية القاسم شإ

صلى هللا عليه وسلم  بن محمد عن ابن مسعود قال أصاب النبي

يدرك ابن بعض نسائه ثم نام حتى أصبح الحديث فإن القاسم لم 

 ضي هللا عنهمسعود ر

 

 عزيز بكم صب ذليل لعزكم

 ومشهور أوصاف المحب التذلل

 

أشار في هذا البيت إلى الحديث العزيز والمشهور فاألول هو ما ال 

يرويه أقل من اثنين عن اثنين وسمي عزيزا لقلة وجوده أو لكونه 

 اشتد وقوي لمجيئه من طريق آخر وزعم الجبائي من المعتزلة أنه

سناد صحيح ولو إن الصحيح ما وجد له شرط الصحة وهو فاسد أل

واحد مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث 

قال ال يؤمن أحدكم حتى صلى هللا عليه وسلم  أبي هريرة أن النبي

أكون أحب إليه من والده وولده الحديث ورواه قتادة عن أنس وعبد 

ة وسعيد عن قتادة ورواه عبد العزيز العزيز بن صهيب ورواه شعب

 جماعة اسماعيل بن علية وعبد الوارث ورواه عن كلٍ 

وأما الحديث المشهور فهو ما يرويه أكثر من اثنين في كل طبقة من 

لى حد المتواتر سمي مشهورا لوضوحه إطبقات الرواة ولم يصل 

وشهرته لكون رواته أكثر من اثنين وسماه جماعة من الفقهاء 

يضا الشتهاره وانتشاره بين الرواة ويوجب غلبة الظن عند مستف

وال يكفر  ه بدعةطمأنينة عند األصوليين ويكون رد المحدثين وعلم

لم عصح بخالف المتواتر فانه يوجب الجاحده بل يضل على األ

في  صحيح على ما ذكره القطعي ويكون رده كفرا مثاله وهو

ينتزعه الحديث ومثاله وهو  التدريب أن هللا ال يقبض العلم انتزاعا

ذنان حسن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومثاله وهو ضعيف األ

لى ما اشتهر على األلسنة ولو وقد يطلق المشهور ع ـمن الرأس أه
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سناد ثابت ومثل له السخاوي بقوله عليه الصالة والسالم إكن له يلم 

 يه علعلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل وقيل أنه موضوع ومثل ل

والمشهور في أصول الفقه ما  )حب الهرة من اإليمان( بقوله يالقار

يكون من اآلحاد في العصر األول ثم ينقله في العصر الثاني والثالث 

قوم ال يتوهم تواطئهم على الكذب فإن كان كذلك في العصر األول 

يضا فهو المتواتر وإن لم يكن كذلك في العصر الثاني أيضا فهو أ

به علم أن المشهور عند األصوليين قسم اآلحاد والمتواتر اآلحاد و

والذي وقع الخالف في تبديع منكره أو تكفيره هو المشهور 

المصطلح عند األصوليين ال عند المحدثين وأما الحديث المتواتر هو 

لسنة قوم ال يتصور تواطئهم على الكذب لكثرتهم أو أالثابت على 

ين في األصح وقال السخاوي ذكر لعدالتهم وال يعتبر فيه عدد مع

شيخنا من األحاديث التي وصفت بالتواتر حديث الشفاعة والحوض 

ألخبار المتواترة حديث نضر هللا وفي التدريب من ا .ـورؤية هللا أه

سمع مقالتي من رواية ثالثين وحديث أنزل القرآن على سبعة  أمرا

بنى هللا وحديث من بنى هلل مسجدا أحرف من رواية سبع وعشرين 

فقه وينقسم المتواتر في أصول الله بيتا في الجنة من رواية عشرين 

ي وهو أن ينقل جماعة لى قسمين لفظي وهو ما تواتر لفظه ومعنوإ

تشترك في أمر يتواتر  ةهم على الكذب وقائع مختلفؤيستحيل تواط

ذلك القدر المشترك كما إذا نقل رجل عن حاتم مثال أنه أعطى جمال 

لقدر المشترك بين أعطى دينارا وهلم جرا فتواتر ا وآخر أنه

عطاء ألن وجوده مشترك بينهم وهو يفيد العلم أخبارهم وهو اإل

الضروري وقيل االستداللي وهو العلم الحاصل باالستدالل وهو 

النظر بالدليل أي الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم 

على وجود الصانع إذا كان بمطلوب خبري كالعالم مثال يكون دليال 

أنه  حدوثه وأما إذا كان النظر فيه على وجه النظر فيه على وجه

وتعالى ال يكون دليال على وجود الصانع سبحانه فعرض أو جوهر 

االثنان ولم يشتهر  خبر يرويه الواحد أو لوأما الحديث اآلحاد فهو ك

 الظن.في قرن من القرون الثالثة وهو يفيد العلم النظري وقيل 

 

 غريب يقاسي البعد عنك وماله
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 وحقك عن دار القال متحول

 

أشار في هذا البيت إلى الحديث الغريب وهو ما يرويه واحد عن 

واحد إلى المنتهى ولو كان الواحد صحابيا عند المحققين ويعرف 

التفرد  أيضا بأنه ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع يقع

 ما أن تكون في أصل السند وهو طرفه الذيإبه من السند ثم الغرابة 

يه ون يكون التفرد في أثنائه كما يرفيه الصحابي أو ال تكون كذلك بأ

 عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم

شخص واحد فاألول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي مثال الفرد  

بته تفرد به عبد هللا بن المطلق كحديث النهي عن بيع الوالء وعن ه

دينار عن ابن عمر وقد يتفرد به راو آخر عن ذلك المنفرد كحديث 

شعب اإليمان وهو )اإليمان بضع وسبعون شعبة أفضلها ال اله إال 

( الطريق والحياء شعبة من اإليمانهللا وأدناها إماطة األذى عن 

عن  راريرة وتفرد به عبد هللا بن دينتفرد به أبو صالح عن أبي ه

كثرهم ومثال الفرد أو أه تح وقد يستمر التفرد في جميع رواأبي صال

النسبي أن يروي مالك عن نافع عن ابن عمر حديثا ثم يرويه واحد 

عن مالك منفردا ولم يتابعه غيره في روايته عن مالك وكان الراوي 

عن نافع جماعة فإنه فرد بالنسبة إلى الراوي عن مالك وإن كان 

إلينا وقد  نسبة إلى نافع وابن عمر وإلى الرواة عنهممشهورا بال

عن ذلك المنفرد كثيرون كحديث إنما  ييشتهر الحديث بأن يرو

األعمال بالنيات وحاصله إنما سمي نسبيا ألن التفرد إنما حصل فيه 

بالنسبة إلى شخص معين من طريق واحد وإن كان مشهورا في 

النسبة إلى الطريق األول نفسه لكونه مرويا من طرق أخر ففرديته ب

ومشهوريته باعتبار الطريق اآلخر وإذ عرفت المتواتر والمشهور 

واآلحاد أوال وإن المتقدم في طلب علم حكم المسألة إنما هو القرآن 

يح النص أو داللته أو إشارته أو رصفمتى وجد فيه الحكم وثبت ب

لكتاب ب من غيره ولو وجد فيه كان المعلوم من القتضائه فال يطا

ظني وهذا المقدما على غيره لكونه قطعيا كالما ربانيا مقدما على 

الء ههو الذي عمل به السادة الحنفية فجاء سببا لمطاعن بعض الج

عليهم زاعمين هؤالء جهال أن الحنفية خالفوا األحاديث الصحيحة 
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الثابتة في الصحيحين وغيرهما وهم لو نظروا إلى ما يفهم من 

يه داللة أو إشارة أو اقتضاءا أو إطالقا أو عموما القرآن ويرمي إل

من ذلك  ىنكستنباط واألق االلوقفوا عند حدهم ولكان تبين لهم طر

ما نراه من ظاهرية هذا الزمان من تقديم حديث الجامع الصغير مثال 

نها بأحاديث أو البخاري على اآليات القرآنية وكثير من آياته ينسخو

  .الصحيحين ولو آحادا

ما أن السنة المشهورة ثم من اآلحاد وب ملإن الحكم بعد القرآن يط ثم

ذا كانت صحيحة إحاد ى ففي حكم القرآن ثم اآلالمتواترة لفظا ومعن

سواء دلت وفهي مقدمة على القياس سواء رويت بنقل الفقيه أو ال 

أو عموما أو  ءقتضااراحة أو عبارة أو إشارة أو على الحكم ص

ل المراسيل والمنقطعات أيضا مقدمة عند الحنفية إطالقا أو تأويال ب

وكذا ما فيه التدليس والتلبيس وما في سنده مستور من القرون 

أن الضعيف  ضي هللا عنهاإلمام أبي حنيفة ر عن الثالثة بل روي

ه يقلد أقوال الصحابي أو التابعي نإمن آراء الرجال حتى  لىأيضا أو

ون أئمة الحنفية ين يسمعجبا من هؤالء الجهلة الذ أيضا فوا

ومشايخهم بأصحاب الرأي وأهل الرأي ويجعلونهم هدفا لسهام 

 :نتهى ثم قالان يتصفوا بذلك الطعن وهم أجدر بأ

 

 مقطوع الوسائل ماله بفرفقا 

 إليك سبيل ال وال عنك معدل

 

الحديث المقطوع وهو ما جاء عن تابعي من  إلىشار في هذا البيت أ

يه وليس بحجة ويجمع على مقاطع ومقاطيع قول أو فعل موقوفا عل

مباحث اإلسناد والمقطوع  نوالفرق بينه وبين المنقطع أن المنقطع م

 من مباحث المتن.

ثم اعلم أن قول الصحابي كنا نقول كذا أو نفعل كذا أو نرى كذا إن 

فموقوف وإال صلى هللا عليه وسلم  لم يضفه إلى زمن النبي

أما قول التابعي ذلك إن لم هور والجم فالصحيح أنه مرفوع عند

يضفه إلى زمن الصحابة فهو مقطوع فقط وإن أضافه فمقطوع عند 

البعض وموقوف عند اآلخر وأما قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا 
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 اعن كذا أو من السنة كذا فمرفوع عند الجمهور وقيل موقوف وأم

فما ليس بعي ذلك فمرفوع أو موقوف وأما تفسير الصحابة اقول الت

فوع ألنه مما ال يمكن أن يؤخذ للعقل فيه سبيل كأسباب النزول فمر

وال مدخل للرأي فيه وفي غيره صلى هللا عليه وسلم  عن النبي إال

موقوف ومثل تفسير الصحابي تفسير التابعي في كونه مرفوعا في 

 عقول.مغير المعقول وموقوفا في ال

 

 فال زلت في عز منيع ورفعة

 نزل أبالتجني ف وال زلت تعلو

 

إلسناد لحديث العالي والنازل وهما نوعان أشار في هذا البيت على ال

 نازل أما العالي فأقسام أجلها القرب إلى رسول هللافإنه نوعان عال و

د صحيح نظيف ويسمى سناإمن حيث العدد بصلى هللا عليه وسلم 

بالعلو  إمام من أئمة الحديث ويسمىمن الثاني القرب , بالعلو المطلق

وقد عظمت رغبة المتأخرين في األول لكونه أقرب إلى  النسبي

ن فأن كان في النزول مزية ليست في العلو كأ أالخط ةالصحة وقل

في العلو النسبي الموافقة وأولويته  يكون رجل أوثق منه فال تردد في

أما الموافقة فهي الوصول إلى شيخ  واإلبدال والمساواة والمصافحة.

لى ذلك الشيخ بأن ال إفين من غير طريق ذلك المصنف لمصنأحد ا

يكون المصنف فيه يعني أنه يروي الراوي حديثا في أحد الكتب 

 الستة بإسناد لنفسه من غير طريقها بحيث يجتمع مع أحد الستة 

 

 والرباب وزينب ىبسعد يأور

 وأنت الذي نعني وأنت ا لمؤمل

  

من التورية وهي  نحوها وهو مأخوذو ىيعني أتستر بذكر سعد 

وستره وأظهر غيره وإنما  هخفاأالخفاء يقال ورى الخبر تورية أي 

ه ينسم المحبوب الذي يعاوأنت المقصود ثم أراد أن يبين  يأنت المعن

 فقال: سمه )إبراهيم(او
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 فخذ أوال من آخر ثم أوال

 من النصف فيه فهو فيه مكمل                             

 

األخير ثم خذ أول  بيتالل من ومة من الشطر األل كلويعني خذ أ

 البيت نفسه من الشطر الثاني فهو اسم الحبيب مكمل  منكلمة 

 

 إذا أقسمت أني بحبه بر  أ

 أهيم وقلبي بالصبابة مشعل

 

وأول كلمة من الشطر الثاني  فأول كلمة من الشطر األول )أبر(

الذي قلبه وهو اسم المحبوب فإذا تركبت كانت إبراهيم  )أهيم(

 ـمشتعل بنار حرارة العشق اه

 

وهذا آخر ما ألهمنا بجمعه وتأليفه راجيا منه تعالى أن يجعله خالصا 

أهل العلم  لوجهه الكريم وأن ينفع به النفع العميم وأملي الوطيد من

الرب العظيم  واإليمان أن يذكروني بدعوة صالحة ويطلبوا لي من

د النبي األمي وعلى آله وصحبه وصلى هللا على سيدنا محم الغفران.

 وسلم والحمد هلل رب العالمين.

 

كان الفراغ من تأليفها يوم الخميس الموافق لعشرة أيام خلت من 

صاحبها أفضل السالم هجرية على  1341شهر رمضان سنة 

. وأنا العبد الفقير الفاني عبد القادر الكيالني الشهير وأزكى التحية

ولوالدي ولمشايخي ولسائر المسلمين  لي باالسكندراني غفر هللا

 آمين.

وألجل تمام الفائدة أحببنا ذكر القصيدة التي يسر هللا تعالى لنا 

 شرحها تباعا ليسهل حفظها على الطالب وهاك بيانها:

 

 غرامي صحيح والرجا فيك معضل

 وحزني ودمعي مرسل ومسلسل
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 وصبري عنك يشهد العقل أنه

 ضعيف ومتروك وذلي أجمل

 

 سن إال سماع حديثكموال ح

 مشافهة يملي علي فأنقل

 

 وأمري موقوف عليك وليس لي

 ليك المعولععلى أحد إال 

 

 ولو كان موقوفا عليك لكنت لي

 رغم عذالي ترق وتعدل على 

 

 وعذل عذولي منكر ال أسيغه 

 وزور وتدليس يرد ويهمل

 

 أقضي زماني فيك متصل األسى

 ومنقطعا عما به أتوصل

 

 فان هجرك مدرجوها أنا في أك

 ملحتكلفني ما ال أطيق فأ

 

 جابمدوأجريت دمعي فوق خدي 

 وما هي إال مهجتي تتحلل

 

 فمتفق جفني وسهدي وعبرتي 

 ومفترق صبري وقلبي المبلبل

 

 ومؤتلف وجدي وشجوي ولوعتي

 ومختلف حظي وما منك آمل
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 خذ الوجد عني مسندا ومعنعنا

 فغيري بموضوع الهوى يتحلل

 

 هم الحب فاعتبروذي نبذ من مب

 ن رمت شرحا أطولإوغامضه 

 

 عزيز بكم صب ذليل لعزكم 

 ومشهور أوصاف المحب التذلّل

 

 غريٌب ي قاسي الب عد عنك  وما له                             

 وحقّ ك عن دار القال متحَول  

 

 فرفقاً بمقطوع الوسائل ما له              

 إليك سبيٌل ال وال عنك معدل  

 

  زلت في عز منيع ورفعٍة               فال

 وال زلت تعلو بالتجني فأنزل

 

 أ وّري بس عدى والرباب وزينٍب         

 وأنت الذي ت عنى وأنت المؤَمل

 

 فخذ أّوالً من آخٍر ثم أوالً              

 من النصف فيه فهو فيه مكّمل  

 

 أبّر إذا أقسمت أني بحبّه                  

 لع  شقلبي بالصبابة م  أهيم و
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