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للعالمة عبد الكرمي بن عبد هللا منظومة إحتاف الطالب احلثيث مبعرفة أقسام احلديث 
 اخلليفيت العباسي "حتقيق"

 جامعة مصراتة   -كلية الدراسات اإلسالمية   -قسم أصول الدين  أ.موسى التهامي موسى 
 مقدمة التحقيق 

 

 احلمد هلل رب العادلْب ، والصالة والسالم على خامت األنبياء وادلرسلْب ، أما بعد :
فإن علم احلديث رفيع القدر ، عظيم الفخر ، شريف الذكر ، ال يعتِب بو إال كل حرب ، وال زُنرمو إال  
كل َغْمر، وال تفُب زلاسنو على شلر الدىر، وإن التصانيف يف اصطالح أىلو _ نثرا ونظما _ قد كثرت 

فقّعدوا للسنة ادلطهرة  لألئمة يف القدمي واحلديث ، ومن مجلة ادلتأخرين الذين نظموا يف ىذا العلم
وعلومها القواعد ، وضبطوا حلفظها كّل شارد ووارد : العالمة عبد الكرمي بن عبد هللا اخلليفٍب العباسي 
، مفٍب السادة احلنفية ابدلدينة ادلنورة ، حيث أّلف منظومة سلتصرة لطيفة ادلسماة ب " إرباف الطالب 

نوعًا من أنواع علوم احلديث ، وبّْب معناىا ومغزاىا ،  30احلثيث دبعرفة أقسام احلديث " ذكر فيها 
وأودع فيها نكات دقيقة ، و إضافات مفيدة، وربريرات وربقيقات مفيدة جلّية ، و إشارات سريعة ، 
تشحيذًا للجنان ، واختبارًا لألذىان ، وتنشيطا للطالب ، وترغيبًا ألويل األلباب . فهي عمدة 

، فرأيت ـ بعد استخارة هللا ـ عز وجّل ـ واستشارة أىل العلم ـ نشَرىا للمبتدئْب، وتذكرة للمتقدمْب
وربقيقها والعناية هبا ؛ ألذنيتها ، وألهنا األثر الوحيد يف علم احلديث وأصولو للعالمة .... ، فنشرىا 

 جداً ، وُمؤدٍّ خدمة علمية جليلة . ةٌ مفيدُ 
 اسي ، واجلانب التحقيقي .وقد جعلت خطة البحث على جانبْب ، وذنا: اجلانب الدر 

 : ويشتمل على مبحثْب ، ذنا : أواًل: اجلانب الدراسي
مولده  -3نسبو ،  -2امسو ،  -1:  نبذة سلتصرة عن ادلؤلف ، وتشتمل على : ادلبحث األول

 وفاتو،  -7مؤلفاتو،  -6الثناء عليو ،  -5شيوخو ،  -4ونشاتو العلمية ، 
عنوان الرسالة و صحة نسبتها إىل ادلؤلف ،  -1، ويشتمل على :  : التعريف ابلرسالة ادلبحث الثاين

 أذنية الرسالة . -4زلتوى الرسالة ،  -3
 : وتناولت فيو ثالثة أمور ، وىي : اثنيا: جانب التحقيق

 . صور من ادلخطوط -3ادلنهج ادلتبع يف التحقيق ،  – 2وصف ادلخطوط ،  -1
 وهللا ويل التوفيق
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 أوال : اجلانب الدراسي 
 ، ويشتمل على : (1)ادلبحث األول: التعريف ابدلؤلف

 :ولقبوامسو  -1
عبد الكرمي بن عبد هللا اخلليفٍب العباسي احلنفي العامل الفاضل الفقيو البارع الشاعر مفٍب السادة ىو 

 ، وكان يلقب اببن القاضي .احلنفية ابدلدينة النبوية 
 
 نسبو : -2

نسبة إىل ، وىو من بيت العائلة ادلشهورة اخلليفٍب : الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  عباس هنع هللا يضر عميرجع يف نسبو إىل ال
 .  اخلالفة

 
 :ونشأتو مولده  -3

وقد كان أول من قدم منهم إىل  ، سنة سبعْب وألف ونشأ هبا دلدينةاب  -رمحو هللا  –اخلليفٍب  ولد
وتوىل ، وأخذ بطلب العلم  ، العباسي رمحو هللا ىـ ىو الشيخ عبد الوىاب اخلليفٍب 990ادلدينة سنة 

ومن شعره  ، وقد كان معروفا ابلشعر والنظم ،منصب الفتوى ابدلدينة ادلنورة، ومنصب اخلطابة واإلمامة 
 :  قولو مقرظاً على رسالة للخطيب أيب اخلّب يف مناقب أيب حنيفة هنع هللا يضر

 انــــــــبذكر مناقب النعم حسناً       مان ـــعـــنـــمجع يفوق شقائق ال
 أنــــــأضحى لو ذكر عظيم الش      ل ـــــامــــنظمت فرائده أانمل ك

 يوانـمن قد مضى وعال على ك       أعِب أاب اخلّب ادلضارع أمره 
 رانـــــــأبدا على األشكال واألق       و ـالفاضل السامي حبسن صفات

 مانــــعـــــمجع يفوق شقائق الن       ما قال من نظر الرسالة مادحاً 
 ولو غّب ذلك من األشعار والنظام والنثار .

 
 

                                                 
، وىدية العارفْب   4/52وما بعدىا، و األعالم  3/66وما بعدىا ،وسلك الدرر 1/201ينظر ترمجتو يف : ربفة احملبْب   - (1)

 .  5/318،و معجم ادلؤلفْب  1/316
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 :وتالميذه شيوخو  -4
 على كوكبة من العلماء يف زمانو ، نذكر منهم : –رمحو هللا  –وقد تتلمذ اخلليفٍب 

 .الشيخ أمحد بن انصر الدرعي  -1
 .عبد هللا أفندي البوسنوي  -2
 .حسن أفندي البوسنوي  -3
 .الشيخ حسن التونسي  -4
 .الشيخ إبراىيم البّبي  -5
 .الشيخ حسن العجيمي  -6
 .األستاذ الشيخ عبد الغِب النابلسي  -7
 .الشيخ دمحم بن إبراىيم الدكدكجي  -8
 .الشهاب أمحد بن دمحم النخلي  -9

 أما تالميذه فلم أقف على أحد منهم يف مظان ترمجتو . 
 
 عليو : العلماء ثناء -5

 علماء أجالء ، نذكر منهم : –رمحو هللا  –أثُب على اخلليفٍب 
 حيث قال عنو : (،3/64،  صاحب كتاب سلك الدرر)بو الفضل احلسيِب أ -1
وبرع وفضل حٌب صار أفضل أىل بيتو، وكان صدراً زلتشماً ورأس رأس مثل فتح ابابً يف ادلدينة ادلنورة " 

 . "وطار صيتو يف اآلفاق ووقع على تقدمو االتفاق
 
 ، حيث قال :  (1/202)ربفة احملبْب صاحب كتاب  بن عبد الكرمي احلنفيعبد الرمحن   -2
 . " وكان فاضاًل، كاماًل، عادلاً مل يكن يف ىذا البيت أفضل منو"
 
 مؤلفاتو : -6

 وخلف وراءه مؤلفات كثّبة يف شٌب العلوم ،  –رمحو هللا  –مضى اخلليفٍب 
 منها : ولو تصانيف كثّبة مفيدة ورسائل عديدة 
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 .)خ( الشريف ادلسجد أحكام يف ادلنيف اجلمع -1
 الزان )خ(. من الولد نسب صحة عدم بتحقيق وادلُب ادلأمول حصول -2
 الباقْب)خ( . الستة الصحابة بفضل يتعلق فيما العْب قرة -3
 ومغازيو)خ( . زلاسنو وبث خان أمحد السلطان موالان جلوس يف الدر نظم -4
 اآلداب)خ(. مجيل من ولو الوزير حضرة على رنب فيما األلباب أويل تذكرة -5
 الظاىر)خ( . احلمل دعوى يف احلكم بتحقيق ادلاىر الفاىم ربفة -6
 .)خ(رسالة يف ربرمي لبس احلرير -7
 )خ( . الفتاوي الكرشنية -8
 (.خ )كشف ادلشكالت عن وجو بعض األسئلة يف ادلعامالت  -9
 
 وفاتو : -7

وأعقب من األوالد: عبد هللا،  ،ىـ 1133سنة   فجأة ابدلدينة  -رمحو هللا  –اإلمام اخلليفٍب تويف 
  وخدرنة، زوجة أيب الفتح مغاربو.
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 ويشتمل على : ،  ادلبحث الثاين: التعريف ابلرسالة
 عنوان الرسالة وصحة نسبتها للمؤلف : – 1
خطوطة مل يذكر اخلليفٍب ـ رمحو هللا ـ يف مقدمة الرسالة أو خاسبتها: امسها، وإدنا جاء يف وجو النسخة ادل 

 اسم )إرباف الطالب احلثيث دبعرفة أقسام احلديث(. 
، -رمحو هللا -أما صحة نسبتها إىل ادلؤلف، فهي اثبتة النسبة لإلمام عبد الكرمي بن عبد هللا اخلليفٍب

 يدل على ذلك:
ما جاء يف آخر ىذه الرسالة من النسخة ادلخطوطة ، حيث ذكر الناسخ ما نصو: "سبت ادلنظومة  

 –ادلباركة ادليمونة بعون هللا وحسن توفيقو على يد أفقر عباد هللا عبد الكرمي بن عبد هللا اخلليفٍب العباسي
 ولسائر ادلسلمْب "  –غفر هللا ذلما

فٍب العباسي األستاذ دمحم بن أمحد بن زلمود آل رحاب يف سلسلتو وشلن نسب ىذه ادلنظومة لإلمام اخللي
ادلسماة " إرباف األماجد بنفائس ادلنظومات واألراجيز والقصائد " حيث قام بطباعتها ، وقال يف 
صورة الغالف " وىي نسخة نفيسة فريدة فيما أعلم كتبت يف حياة انظمها رمحو هللا ، والظاىر أن 

 " .الناسخ أحد تالمذتو 
وقد أفادين د.عمر علي الباروين أستاذ ادلصادر وادلراجع وربقيق النصوص ابألكادشنية الليبية للدراسات 

مصراتو ، أن الناسخ خلط بْب خاسبة ادلؤلف وخاسبتو ، شلا قد يوىم أن النسخة ليست للمؤلف  –العليا 
قد استفاد من ادلؤلف يف بعض ادلذكور )اخلليفٍب(، والصحيح أهنا نسخة ادلؤلف ، ويبدو أن الناسخ 

 .  (1)التعليقات 
 حمتوى الرسالة :  – 2

 بيًتا  ُغَرر الفوائد وُدَر الفوائد الٍب رٌنوُد هبا قلم اخلليفٍب 35وقد حَوْت ىذه ادلنظومة خالل أبياهتا اْل 
، وكان اختصاره يف بعض ادلباحث  ، فاختصر فيها ُجَل مباحث أصول احلديث يف كتاابتو وتعليقاتو

، ويتجو عليو يف  ، ويف بعضها كان اختصارًا سلُِاًل رُلِحفًا ال يتحّرُر بو ادلوضوع اختصارا حسنًا مقبوالً 
 ، وسنالف يف بعض األحيان كالم اجلمهور . بعض ادلواضع مناقشات

 
 

                                                 
 . مقابلة شخصية مع د. عمر على الباروين يف منزلو  - (1)
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 أمهية الرسالة : – 3
، حيث ال تقل  تـَُعدُّ ىذه الرسالة ـ من وجهة نظري ـ مقدمة للمبتدئْب يف علم مصطلح وأصول احلديث

أذنيتها عن أذنية منظومة البيقوين يف مصطلح احلديث، خصوصًا أن اخلليفٍب يف منظومتو ىذه قد ذكر 
دة الثقة ، وغّبىا ، وأنو يف كثّب من عّدة مباحث مل يذكرىا البيقوين يف منظومتو ، كادلدبج ، وزاي

 ادلباحث قد وافق قول اجلمهور . 
 اثنيا: جانب التحقيق : 

  وتناولت فيو ثالثة أمور وىي :
 وصف ادلخطوط  – 1

 ، وذنا: اعتمدت يف نشر ىذه الرسالة على نسختْب ، أحدذنا سلطوط ، واألخر مطبوع 
 . (525، ربت رقم ) وطات جامعة الرايضاُوىل النسختْب : نسخة سلطوطة ، وىي نسخة سلط

سطرا تقريبا مقاس )  11، وربوي الصفحة  صفحات ونصف صفحة تقريباً  3وتقع ىذه النسخة يف 
22 x 15  كلمات   10أسطر، ويف كل سطر   3سم ( ما عدا نصف الصفحة األخّب فإهنا ربوي

 تقريباً . 
، يوجد عليها  نسخ معتاد جّيد واضححسنة رلدولة ابحلمرة ، وخطها  وىي نسخة كاملة سليمة
، وهبا آاثر ترميم وآتكل يف األطراف ، ومل يرد فيها اسم الناسخ وال اتريخ  تعليقات أو تصحيحات

 وقد رمزت ذلا ابلرمز ) خ ( .  السنخ
 

، طبعها األستاذ دمحم بن أمحد بن زلمود آل رحاب يف سلسلتو  النسخة ادلطبوعة والنسخة الثانية: 
" إرباف األماجد بنفائس ادلنظومات واألراجيز والقصائد " ادلوجودة يف شبكة األلوكة قسم  ادلسماة

 ( ورمزت ذلا ابلرمز ) ط ( . www.alukah.netالكتب) 
 ادلنهج ادلتبع يف التحقيق : – 2
 كالفاصلة  العناية بعالمات الَبقيم ، مع نسخ ادلخطوط دبا يتوافق والقواعد اإلمالئية احلديثة ،

 واألقواس وغّبذنا .
 إخراج النص ـ على ما يغلب على الظن ـ كما أراده ادلؤلِّف  
 . وضعت عناوين دلوضوعات الرسالة بْب معكوفْب ىكذا ] [ إشارة إىل أهنا من وضعي 

http://www.alukah.net/
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 . قمت بَبقيم أبيات ادلنظومة ابلكامل 
 كلما تيّسر يل ذلك، وذلك بذكر اسم ادلصدر ،  صادرىاعزو األقوال وادلسائل العلمية إىل م ،

 واسم ادلؤلِّف عندما زنصل التشابو يف ادلصدر  .
 وبيان أماكن وجودىا يف مصادرىا. شرح األلفاظ ادلبهمة والغريبة ، 
 أو توضيح  ، أو تعقيب على بعض ادلواطن يف النظم ؛ لبيان خطإ أحياانً تدعو احلاجة إىل تعليق ،

 فأنبو عليو .،  مسألة
 . وقد أتبعت هناية البحث بوضع فهرس للمصادر وادلراجع 
 

 
 

 الصفحة األوىل من ادلخطوط
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 الصفحة األخرية من ادلخطوط
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 منظومة إرباف الطالب احلثيث
 دبعرفة أقسام احلديث

 
 ]ادلقدمة[

 شلا أنعما (2)دلوجب الثناء لو تفضال ملتزما (1)محدي  -1
 (6)صنعو بال امَبا (5)مرصعات ترى (4)يف النظم (3)احلدودوىذه  -2
 لو من اقسام احلديث مثبتا فكل حد مفصح عما أتى -3

 ]النوع األول والثاين : احلديث الصحيح واحلسن[
 إسناده بضبط عدل قد نقل وقد وصل (7)فما خال عن قادح -4

                                                 
 (   احلمد: ىو الثناء على اجلميل من جهة التعظيم من نعمة وغّبىا، وىو أنواع : 1)

   93/ 1عريف . ينظر : التعريفات احلمد القويل،  واحلمد الفعلي، واحلمد احلايل ، واحلمد اللغوي ، احلمد ال
 . 72/ 1يشعر بتعظيمو. التعريفات (  الثناء للشيء: فعل ما 2)
 . 1/83ة الشيء . ينظر التعريفات قوٌل دال على ماىي ( مجع حد ، و احلد:3)
( النظم: يف اللغة مجع اللؤلؤ يف السلك، ويف االصطالح: أتليف الكلمات واجلمل مَبتبة ادلعاين متناسبة الدالالت على حسب ما يقتضيو 4)

 . 242/ 1ر : التعريفات لعقل. ينظالعقل، وقيل: األلفاظ ادلَبتبة ادلسوقة ادلعتربة دالالهتا على ما يقتضيو ا
( الَبصيع الَبكيب يقال اتج مرصع ابجلوىر وسيف مرصع أي زللى ابلرصائع وىي حلق زنلى هبا الواحدة رصيعة ورصع العقد ابجلوىر نظمو 5)

 . 722/ 1رصع ، والقاموس احمليط  مادة 1656/ 3فيو وضم بعضو إىل بعض . ينظر : لسان العرب 
نها ألجل القافية ، يقصد بال شك ،  جاء يف لسان العرب االمَباء والتماري يف القرآن يقال سبارى يتمارى سباراي ( امَباء حذفت اذلمزة م6)

 ، مادة )مرأ( .  4190/  6العرب  وامَبى امَباء إذا شك . ينظر لسان
ى أنو ال يشَبط يف احلديث الصحيح عدم ( يقصد بو عدم الشذوذ وعدم العلة كما ىو رأي مجهور احملدثْب خبالف ابن دقيق العيد حيث ير 7)

الشذوذ والعلة فقال : ))وزاد أصحاب احلديث أن ال يكون شاذا وال معلال ويف ىذين الشرطْب نظر على مقتضى مذىب الفقهاء فإن كثّبا من 
صطالح ص و االقَباح يف بيان اال ، 11/ 1العلل الٍب يعلل هبا احملدثون احلديث ال ذبري على أصول الفقهاء ((. ينظر : مقدمة ابن الصالح 

 .  58، ونزىة النظر ص  5



 8102يناير   العدد احلادي عشر  جملة البحوث األكادميية

 

677 

 (3)أو مندرج قول حسن (2)قسمان واحلسن (1)للمنتهى فهو الصحيح -5

 (5)والثان كل من رواه مشتهر (4)فأول ما فيو راو مستَب -6
 ]النوع الثالث : احلديث الضعيف[

 (8)وألقسام عدق (7)ىو الضعيف (6)وما أاتك عاراي شلا سبق -7
 ]النوع الرابع : احلديث ادلعنعن[

  (9)عن ادلالقي إن عن الضعف خال وقل معنعن بعن متصال -8

  
 

                                                 
 . 58، ونزىة النظر ص  11/ 1صالح (  ينظر : مقدمة ابن ال1)
 ( وىو رأي ابن الصالح  يف تقسيم احلسن إىل قسمْب ،حيث قال يف مقدمتو بعد ذكره لتعريفات األئمة للحديث احلسن  : 2)

 ن:فتنقح يل واتضح أن احلديث احلسن قسما
يف  أحدذنا: احلديث الذي ال سنلو رجال إسناده من مستور مل تتحقق أىليتو، غّب أنو ليس مغفال كثّب اخلطأ فيما يرويو، وال ىو متهم ابلكذب

احلديث، أي مل يظهر منو تعمد الكذب يف احلديث وال سبب آخر مفسق، ويكون مًب احلديث مع ذلك قد عرف أبن روي مثلو أو حنوه من 
أو أكثر حٌب اعتضد دبتابعة من اتبع راويو على مثلو، أو دبا لو من شاىد، وىو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون  وجو آخر

 شاذا ومنكرا .
، وىو القسم الثاين: أن يكون راويو من ادلشهورين ابلصدق واألمانة، غّب أنو مل يبلغ درجة رجال الصحيح، لكونو يقصر عنهم يف احلفظ واإلتقان

سالمتو  -مع سالمة احلديث من أن يكون شاذا ومنكرا  -مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد بو من حديثو منكرا، ويعترب يف كل ىذا 
 ( . 32-30مقدمة ابن الصالح ص )  من أن يكون معلال .. ينظر:

ىو قول ادلتقدمْب من احملدثْب قبل الَبمذي حيث يرون أن احلسن قسم من أقسام احلديث الصحيح ..ينظر : معرفة علوم  (3)
 .  265، ومنهج النقد ص 61حاكم  صاحلديث لل

لنظر ص زىة ايقصد أي مستورا، وىو ما يعرب عنو احملدثون دبجهول احلال وىو من روى عنو اثنان فصاعدا ومل يوثق . ينظر ن (4)
102 . 

 لبس حٌب يفرق بْب الصحيح واحلسن.قلت : أي مشهورا ابلعدالة واحلفظ دون اشتهار رجال الصحيح  ؛ دفعا ل (5)
 فيو شروط احلديث الصحيح واحلسن .دبعُب مل تتحقق  (6)
 .  66، ونزىة النظر ص  41صالح ص ( ينظر مقدمة ابن ال7)
 ث الضعيف شعبا أو أقساما كثّبة .( : و العدق : كل غصن لو شعب أ.ىـ ، إشارة إىل أن للحديمادة )عدق 907( قال يف القاموس ص 8)
 . 44، وادلوقظة يف مصطلح احلديث ص  61( ينظر : مقدمة ابن الصالح ص 9)

أو السماع . و األخبار قلت : ىذا حكم احلديث ادلعنعن ، أما تعريفو : فهو الذي يقال يف سنده: فالن عن فالن، من غّب تصريح ابلتحديث أ
 .  350منهج النقد ص 
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 ]النوع اخلامس : احلديث ادلسلسل[
 (2)ويف احلاالت (1)يف صيغ األدا مسلسل متفق الرواة  -9

 ]النوع السادس : احلديث ادلسند[
 (4)أو ما اتصل ورفعو مؤكد فادلسند (3)وما رفع للمصطفى -10
 من ىذا السند (5)يف أكثر ادلروي أو ما اتصل لكنو عنو ورد -11

 احلديث ادلتصل[]النوع السابع : 
 فادلتصل لو انتخب (6)إىل النيب وما السماع فيو أضحى منسحب -12
 من قولو أو فعلو ادلتبوع (8)عنو ابدلرفوع (7)سم ما لصحب -13

 
 

                                                 
( حذفت اذلمزة من كلمة األداء ؛ألجل القافية ، وادلقصود أبداء احلديث ىو : ىو تبليغو، وإلقاؤه للطالب بصورة من صور األداء، بصيغة 1)

 تدل على كيفية ربملو ، وتنقسم صيغ األداء إىل ثالثة أقسام ، وىي :
ثنا ومسعت وأخربان وأنبأان ، أو زلتملة كعن وقال ، أو صرزنة يف عدم السماع كالصيغ ادلبنية للمجهول ُأْخربُت ، إما صرزنة يف السماع كحد

 . 343، وحملات ىف علوم احلديث ص41، وعلوم احلديث ومصطلحو ص 222ونـُبِّْئُت وغّبىا .ينظر منهج النقد ص 
 .  122لنظر ص ونزىة ا ، 275ينظر يف تعريفو مقدمة ابن الصالح ص  (2)
 .21/ 1ابن عبد الرب يف التمهيد  ىو قول (3)
 . 115وخنبة الفكر ص  17احلديث ص ىو قول احلاكم وتبعو على ذلك ابن حجر. ينظر معرفة علوم  (4)
 .115، ونزىة النظر ص 42ىذا التعريف للخطيب كما نقلو عنو ابن الصالح وابن حجر. ينظر مقدمة ابن الصالح ص  (5)
ىذا التقييد على خالف قول اجلمهور ، حيث جعلوا احلديث ادلتصل وىو الذي اتصل إسناده، فكان كل واحد من رواتو قد  (6)

 . 201/ 1، و تدريب الراوي  44مسعو شلن فوقو، حٌب ينتهي إىل منتهاه .  ينظر : ادلقدمة ص 
 قلت : ولعل الناظم تبع البيقوين يف تعريفو للحديث ادلتصل حيث قال :

 .8ينظر : ادلنظومة البيقونية ص  وما بسمع كل راو يتصل ..إسناده للمصطفى فادلتصل .
مؤمناً بو، ومات على اإلسالم، ولو زبللت  -صلى هللا تعاىل عليو وعلى آلو وسلم-مجع صحايب ، والصحايب ىو من لقى النىب (7)

 .111ألصح. ينظر : نزىة  النظر: صردة ىف ا
، أو فعلو ، وىو على خالف القول -ملسو هيلع هللا ىلص  -حيث قيده أبنو ما أخرب فيو الصحايب عن قول الرسول  ىذا ىو رأي اخلطيب (8)

ادلشهور يف تعريف ادلرفوع حيث أنو ال يشَبط أن يضيفو صحايب بل لو أضافو اتبعي أو من بعده يسمى مرفوعا سواء اتصل سنده 
، والكفاية يف علم الرواية  1/113، وادلقنع يف علوم احلديث  41وقظة ص ، وادل 45أم ال . ينظر مقدمة  ابن الصالح ص 

 . 21ص
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 ]النوع التاسع : احلديث ادلوقوف[
 مسي(1)من قول او فعل فموقوف  وما إىل الصحب الكرام قد دني -14

 عشر : احلديث ادلقطوع وادلرسل[]النوع العاشر واحلادي  
 إذ وصف (4)ومرسل مروي األسن عرف (3)مقطوع (2)وما إىل التابعي -15

 النوع الثاين عشر : احلديث ادلشهور أو ادلستفيض
 ادلعتنا ادلذكور (6)وادلستفيض  (5)وما رواه اجلمع فادلشهور -16
 (8)قد ماثال أو ثقة عن كل من (7)والفرد مروي الفرد عن كل ادلال -17

 ]النوع الرابع عشر : احلديث الغريب[
 ال خفا (9)بعضا وكال فالغريب وما براو خص أو ما خالفا -18

                                                 

 .  1/123، وفتح ادلغيث  114نظر ص، ونزىة ال 66ينظر التقييد واإليضاح ص (1)
 اختلف يف تعريف التابعي على تعريفْب وذنا : (2)

لتعريف الثاين للخطيب وىو: من صحب الصحايب  ينظر التعريف األول : ىو من لقى صحابياً مسلماً، ومات على اإلسالم  ، وا
 . 3/152، وفتح ادلغيث  22رواية ص: الكفاية يف علم ال

 .   1/218، وتدريب الراوي   114، ونزىة النظر ص 47ينظر : مقدمة ابن الصالح ص (3)
ىذا على قولو األسن : أي كبار التابعْب .قلت : قيد الناظم رمحو هللا ادلرسل أبنو ما رفعو التابعي الكبّب إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، و  (4)

((، 55-51خالف ادلشهور ؛ إذ ادلشهور يف تعريفو ىو ما رفعو التابعي كبّبا كان أم صغّبا . ينظر : مقدمة ابن الصالح ص ))
 .  82، ونزىة النظر ص 16ص  قَباحواال

وىذا التعريف على رأي اجلمهور ، خبالف ابن الصالح حيث يرى أن ادلشهور ما رواه أكثر من ثالثة . ينظر : مقدمة ابن  (5)
 . 2/621، وتدريب الراوي  46ظر ص ونزىة الن  270الصالح ص

 اآلخران ذنا : وادلستفيض دبعُب ادلشهور على رأي مجاعة من الفقهاء ، والرأاين (6)
 األول : أن ادلستفيض يكون يف ابتدائو وانتهائو سواء، وادلشهور أعم من ذلك.

 . 46من ذلك . ينظر: نزىة النظر صالثاين : أن ادلشهور يكون يف ابتدائو وانتهائو سواء، وادلستفيض أعم 
جر : ))فالفرد أكثر ما يطلقونو على الفرد ادلطلق يقصد بو الفرد ادلطلق وىو ادلقصود عند اإلطالق يف الغالب كما قال ابن ح (7)

 3.وفتح ادلغيث  56النظر ص وىو احلديث الذي ال يعرف إال من طريق ذلك الصحايب ولو تعددت الطرق إليو(( . ينظر نزىة 
/30 . 
 . 58-57زىة النظر ص عْب . ينظر نيقصد بو الفرد النسيب وىو : ما كان التفرد فيو يف أثناء السند وابلنسبة إىل شخص م (8)
يقصد بذلك الغريب النسيب وىو كما عرفو ابن حجر بقولو : الفرد النسيب مسي نسبيا لكون التفرد فيو حصل ابلنسبة إىل  (9)

 شخص معْب .
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 ]النوع الرابع عشر : احلديث العزيز[ 
 اي فطن (1)اثنْب ال يروى العزيز ما دون إثنْب فعن ما دون من -19

 ]النوع اخلامس عشر : احلديث ادلنقطع[
 وال تقف (2)فسم بو منقطعا الصحب إذا راو حذفومن سوى  -20

 ]النوع السادس عشر والسابع عشر : احلديث ادلضطرب و ادلدرج[
 (4)ومدرج ما فيو لفظ ملحقا (3)وذو اضطراب ذو اختالف طرقا -21
 دلن لو دراية (6)مدبج ادلثلْب يف الرواية (5)تعارض -22

 ]النوع التاسع عشر : الشاىد[
 و رووانع حيث ما (8)من الضعيف مقبول ولو  (7)احلديثوشاىد  -23

                                                                                                                         

ا ( الفرد النسيب  ، مث ذكر يف البيت الذي يليو الغريب النسيب ، وذن17قلت : ذكر الناظم يف الشطرة الثانية من البيت رقم )
مَبادفان لغة واصطالحا؛ إال أن أىل ىذا االصطالح غايروا بينهما من حيث كثرة االستعمال وقلتو. فالفرد أكثر ما يطلقونو على 

صالح ص الفرد ادلطلق. والغريب أكثر ما يطلقونو على الفرد النسيب. وىذا من حيث إطالق االسم عليهما. ينظر : مقدمة ابن ال
 . 57، ونزىة النظر ص  270

 .  47ىذه عبارة ابن حجر يف نزىة النظر . ينظر نزىة النظر ص  (1)
ْب . ينظر: نزىة النظر ص قلت : بل يكفي لتسميتو عزيزا أن يكون يف أحد ادلواضع اثنْب ، بشرط أال يقل يف بقية ادلواضع عن اثن

49-50 . 
 . 35، والتقريب والتيسّب ص 1/21 ، والتمهيد البن عبد الرب 21ينظر : الكفاية يف علم الرواية ص  (2)
 .  1/308و تدريب الراوي  53،وادلنهل الروي ص  93ينظر : مقدمة ابن الصالح ص (3)

قلت : وإدنا نسميو مضطراب إذا تساوت الروايتان ، أما إذا ترجحت إحداذنا حبيث ال تقاومها األخرى أبن يكون راويها أحفظ ،أو 
لك من وجوه الَبجيحات، فاحلكم للراجحة، وال يطلق عليو حينئذ لفظ ادلضطرب وال لو أكثر صحبة للمروي عنو ، أو غّب ذ

 . 95، ونزىة النظر ص 22الصطالح ص، واالقَباح يف بيان ا 94حكمو . ينظر: مقدمة ابن الصالح ص 
 .  94، ونزىة النظر ص  53، وادلوقظة ص  95أي يف السند أو يف ادلًب . ينظر مقدمة ابن الصالح ص  (4)

 ناد فهو أقسام ، فلذا مل يذكره .وقد علق  الناظم  هبامش البيت فقال : ىذا مدرج ادلًب ، وأما مدرج اإلس
 .  49ادلثلْب .ينظر االقَباح ص  لعل الناظم قد أخطأ يف ىذه العبارة فأراد أن يقول رواية ادلثلْب فكتب تعارض (5)
بن وىو رواية األقران بعضهم عن بعض وىم ادلتقاربون يف السن والطبقة يروي كل واحد منهم عن اآلخر ..ينظر مقدمة ا (6)

 . 49واالقَباح ص  309الصالح ص
ر ص ذكر الناظم حكم الشاىد ومل يتعرض لتعريفو ، وقد عرف أبنو : ما وافق راو راويو عن صحايب آخر. ينظر :  نزىة النظ (7)

 . 129قواعد التحديث ص ، و  75
 . 84ينظر :  مقدمة ابن الصالح ص (8)
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 ]النوع العشرون : زايدة الثقات[ 
 (2)سوى الٍب من كل وجو انفردت اعتربت (1)كذا زايدات الثقات -24

 ]النوع احلادي والعشرون واالثنان والعشرون : اإلسناد النازل والعايل[
 (5)عنو عال (4)خال كما تقل دلا  (3)وابحتمال اخللل قل نزال -25
 من ظاىر الصحة فيما أسندا إذا الوىن بدا (6)وقل معلل -26

 ]النوع الرابع والعشرون : احلديث ادلقلوب[
 حتما ومسا (8)لو متنو ادلقلوب كما  (7)إن أبدل الراوي لَبغيب -27

 

                                                 

م . ينظر ذكر حكم زايدة الثقات ومل يتعرض للتعريف ، وتعريفها  : تفرد الراوي بزايدة يف احلديث عن بقية الرواة عن شيخ ذل (1)
 .  61: الباعث احلثيث 

 ( وأما حكم زايدة الثقات فهي تنقسم إىل ثالثة أقسام كما ذكر ذلك ابن الصالح ، حيث قال  : 2)
 وقد رأيت تقسيم ما ينفرد بو الثقة إىل ثالثة أقسام:

 أحدىا: أن يقع سلالفا منافيا دلا رواه سائر الثقات، فهذا حكمو الرد كما سبق يف نوع الشاذ.
الفة أصال دلا رواه غّبه كاحلديث الذي تفرد برواية مجلتو ثقة، وال تعرض فيو دلا رواه الغّب دبخالفة أصال، فهذا الثاين: أن ال تكون فيو منافاة وسل

 مقبول، وقد ادعى اخلطيب فيو اتفاق العلماء عليو .
ذ هبا غّب واحد من األئمة الثالث: ما يقع بْب ىاتْب ادلرتبتْب مثل زايدة لفظة يف حديث مل يذكرىا سائر من روى ذلك احلديث ، وىذه أخ

 . 86 . ينظر ادلقدمة ص واحتجوا هبا، منهم الشافعي وأمحد، مهنع هللا يضر
مل يتعرض الناظم لتعريف اإلسناد النازل وقد عرف أبنو : ىو احلديث الذي كثُر رجال إسناده ابلنسبة إىل غّبه . ينظر :  (3)

 . 362، ومنهج النقد ص  139-138ص الباعث احلثيث 
ويف تعليل أن عدم اخللل رنعل من اإلسناد عاليا يقول ابن الصالح ))العلو يبعد اإلسناد من اخللل، ألن كل رجل من رجالو  (4)

ضح.(( زنتمل أن يقع اخللل من جهتو سهوا، أو عمدا، ففي قلتهم قلة جهات اخللل، ويف كثرهتم كثرة جهات اخللل، وىذا جلي وا
 .  256مقدمة ابن الصالح ص 

مل يتعرض الناظم  لتعريف اإلسناد العايل وتعريفو ىو احلديث الذي قلَّ عدُد رواتو، مع سالمتو من الضعف، ومنهم من عرَّف  (5)
، والباعث  59العايل أبنو: احلديث الذي قلَّت الوسائط يف سنده، أو قُدم مساع روايتو وزمانو ينظر : شرح التبصرة والتذكرة ص 

 . وما بعدىا 134احلثيث ص 
 . 92، و نزىة النظر: ص  90الح ص ينظر: مقدمة ابن الص (6)
ذ عنو . ينظر أي قصد الراوي إيقاع الغرابة على الناس ، حٌب يظنوا أنو يروي ما ليس عند غّبه ، فيقبلوا على حديثو واألخ (7)

 . 437منهج النقد ص 
 . 94، و نزىة النظر ص  101الح ص ينظر: مقدمة ابن الص (8)
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 ]النوع اخلامس والعشرون : احلديث ادلعضل[
 ما فوق إىل ما مل زنط (1)اثنان ومعضل احلديث ما منو سقط -28

 ]النوع السادس والعشرون والسابع والعشرون : احلديث الشاذ وادلنكر[ 
 (2)ومنو منكر لبعد من سند وشذ خلف ثقة مٌب انفرد -29

 ]النوع الثامن والعشرون : احلديث ادلدلس[
 (4)مدلس كذكره الوصف األقل (3)وموىم بغّب من عنو نقل -30

 والعشرون : احلديث ادلوضوع[]النوع التاسع 
 أىل الريب (5)موضوعفمتنو  وما طعن فيو لعْب الكذب -31
 دلا منو علم (6)فذاك مَبوك وإن يكن بذاك راويو اهتم -32

  
 
 
 

                                                 

ا عرفو ابن الصالح  دون ذكر شرط التوايل كما جاء ذلك يف تعريفو بقولو : وىو عبارة عما سقط من إسناده اثنان ىكذ (1)
 . 59فصاعدا. ينظر مقدمة ابن الصالح ص

 خره . ينظر : نزىة النظر صقلت : وقد اشَبط ادلتأخرون من احملدثْب أن يكون السقط على التوايل ، وليس يف أول السند وال يف آ
83  . 

قلت : وقد تبع الناظم يف عدم التفرقة بْب الشاذ وادلنكر ابن الصالح ، وىو على خالف رأي ابن حجر ومن تبعو من  (2)
،  80لصالح ص ادلتأخرين ، حيث  فرقوا بينهما يف أن الشاذ راويو ثقة أو صدوق، وادلنكر راويو  ضعيف .  ينظر : مقدمة ابن ا

 .  73ونزىة النظر ص
 . 85، ونزىة النظر ص  74-73ح ص ا ما يعرف عند احملدثْب بتدليس اإلسناد . ينظر مقدمة ابن الصالوىذ (3)
 .  257/  1، وتدريب الراوي  234/ 1وىذا ما يعرف عند احملدثْب بتدليس الشيوخ . ينظر : شرح التبصرة والتذكرة   (4)
 حجر .  . والتعريف البن 89نظر ص ، ونزىة ال 98ينظر ادلقدمة ص  (5)
 .  65، ومقدمة يف أصول احلديث ص  91ينظر : نزىة النظر ص  (6)

احلديث  1/34قلت : وىذا النوع من احلديث أفرده ابن حجر ، ومل يذكره قبلو ابن الصالح وال النووي ، ومساه الذىيب يف ادلوقظة 
ادلعروف يف استعمال احملدثْب إطالق لفظ مَبوك ادلطروح ، مث ال سنفى أن ابن حجر مسى احلديث ادلتهم ابلكذب مَبوكا ، ولكن 

على الراوي ال على احلديث ، كما يقال : فالن مَبوك احلديث ، ويطلقون على حديثو أبنو : موضوع أو ابطل أو حنوىا . ينظر :  
 .  223، حملمد شعيب هللا خان ص  كشف ادلغيث
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 ]خاسبة النظم[
 واشكر من نثر (3)الدر (2)عقود (1)فاغنم وقد بدا اخلتم خبّب يف صفر -33
 (4)لك ادلظهر ابإلحكام مبدي يف مثل عشرين من األايم -34
 (5)ما أحلم ادلوىل الذي أبدعها من سنة الفوز لذا أرخها -35
 من ركب السبع السماوات العلى مث صالة منو ترضيو على  -36
 من حبهم على الورى قد وجبا واآلل والصحب الكرام النجبا -37

 سبت ادلنظومة ادلباركة ادليمونة بعون هللا  وحسن توفيقو
 على يد أفقر عباد هللا عبدالكرمي بن عبدهللا اخلليفٍب

 العباسي غفر هللا ذلما ولسائر ادلسلمْب يف يوم
 كتب دببارك اثمن عشر من صفر اخلّب

 من شهور سنة واحد وتسعْب
 من اذلجرة ، ونقلت من

 خط مؤلفها
 أبقاه هللا
 آمْب

 
 
 

                                                 

 مادة )غنم( . 1143اموس احمليط ص بال مشقة، ..ينظر القفعل أمر من الغنيمة وىي كما يف القاموس الفوز ابلشيء  (1)
 )عقد( . مادة 300عقود مجع عقد والِعْقُد، ابلكسر: الِقالَدُة . ينظر القاموس احمليط  ص  (2)
 مادة )درر(. 139الدر ابلضم: اللُّْؤُلَؤُة العظيمُة .  ينظر : القاموس احمليط ص  (3)

 ظم والٍب عرب عنها بعقود الدر . اغتنام ىذه ادلصطلحات احلديثية الٍب ذكرىا يف الن قلت : ولعل قصد الناظم ىو احلث على
يف اذلامش تعليق ما نصو : متعلق بقولو " بدأ اخلتم " بدل قولو يف صفر ، وقد اتفق من لطف هللا سبحانو  موافقة عدد  (4)

مثل ..." إىل آخره بَِعدِّ "ال" يف ادلنسوب إليو  ، وإليو  حروف اسم الناظم  واسم أبيو ونسبتو لعدد حروف ىذا التاريخ ، وىو "
 ة ب " "مبدي  لك ادلظهر " منو.  اإلشار 

 يف اذلامش : نعِب : سنة  واحد وتسعْب  وألف بَِعدِّ ايِء " ادلوىل  " وذنزِِه وذنِز الذي . منو .  (5)
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 فهرس ادلصادر وادلراجع

زلمود بن دمحم بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ادلتوىف:  ادلؤلف: خّب الدين بن، األعالم  .1
 . م 2002أاير / مايو  -الطبعة: اخلامسة عشر ، الناشر: دار العلم للماليْب، ىـ(1396

ادلؤلف: تقي الدين أبو الفتح دمحم بن علي بن وىب بن مطيع ، االقَباح يف بيان االصطالح  .2
، بّبوت –الناشر: دار الكتب العلمية ، ىـ(702)ادلتوىف: القشّبي، ادلعروف اببن دقيق العيد 

 1عدد األجزاء: 
الباعث احلثيث إىل اختصار علوم احلديث ادلؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثّب القرشي   .3

احملقق: أمحد دمحم شاكر الناشر: دار الكتب العلمية،  ىـ(774البصري مث الدمشقي )ادلتوىف: 
  1لطبعة: الثانية عدد األجزاء: لبنان ا –بّبوت 

ادلؤلف: عبد الرمحن بن عبد الكرمي ، ربفة احملبْب واألصحاب يف معرفة ما للمدنيْب من األنساب  .4
الناشر: ، احملقق: دمحم العرويسي ادلطوي، ىـ(1195احلنفي ادلدين الشهّب ابألنصاري )ادلتوىف: 

 . 1عدد األجزاء: ، م 1970 -ىـ  1390الطبعة: األوىل، ، ادلكتبة العتيقة، تونس
تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ادلؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي   .5

 2ىـ( حققو: أبو قتيبة نظر دمحم الفاراييب الناشر: دار طيبة عدد األجزاء: 911)ادلتوىف: 
ىـ( احملقق: 816اجلرجاين )ادلتوىف: التعريفات ، ادلؤلف: علي بن دمحم بن علي الزين الشريف   .6

لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية بّبوت  ،ضبطو وصححو مجاعة من العلماء إبشراف الناشر
  1م عدد األجزاء: 1983-ىـ 1403الطبعة: األوىل 

التقريب والتيسّب دلعرفة سنن البشّب النذير يف أصول احلديث ادلؤلف: أبو زكراي زليي الدين زنٓب   .7
ىـ( تقدمي و  ربقيق وتعليق: دمحم عثمان اخلشت الناشر: دار 676بن شرف النووي )ادلتوىف: 

  1م عدد األجزاء:  1985 -ىـ  1405الكتاب العريب، بّبوت الطبعة: األوىل، 
ادلؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن ، إليضاح شرح مقدمة ابن الصالحالتقييد وا  .8

احملقق: عبد الرمحن دمحم ، ىـ(806احلسْب بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراىيم العراقي )ادلتوىف: 
 الطبعة: األوىل،، الناشر: دمحم عبد احملسن الكتيب صاحب ادلكتبة السلفية ابدلدينة ادلنورة، عثمان

 . 1عدد األجزاء: ، م1969ىـ/1389
التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد ، ادلؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد   .9
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ىـ( ربقيق: مصطفى بن أمحد العلوي ، دمحم عبد 463الرب بن عاصم النمري القرطيب )ادلتوىف: 
ادلغرب ، عام النشر:  –والشؤون اإلسالمية الكبّب البكري، الناشر: وزارة عموم األوقاف 

 24ىـ ، عدد األجزاء:  1387
ادلؤلف: دمحم خليل بن علي بن دمحم بن دمحم مراد ،  سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر  .10

الطبعة: ، الناشر: دار البشائر اإلسالمية، دار ابن حزم، ىـ(1206احلسيِب، أبو الفضل )ادلتوىف: 
 . 4عدد األجزاء: ،  م 1988 -ىـ  1408الثالثة، 

ادلؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسْب بن عبد الرمحن بن  ،شرح التبصرة والتذكرة   .11
ماىر ايسْب فحل  -ىـ( احملقق: عبد اللطيف اذلميم 806أيب بكر بن إبراىيم العراقي )ادلتوىف: 
م عدد  2002 -ىـ  1423: األوىل، لبنان الطبعة –الناشر: دار الكتب العلمية، بّبوت 

 . 2األجزاء: 
 نشر:السنة ،  دار العلم للماليْب، الناشر :  صاحلالصبحي  دلؤلفو :  علوم احلديث ومصطلحو  .12

 (. 1( ، عدد األجزاء )15،  رقم الطبعة ) 1984
دمحم بن أيب فتح ادلغيث شرح ألفية احلديث ادلؤلف: مشس الدين أبو اخلّب دمحم بن عبد الرمحن بن   .13

لبنان الطبعة  –ىـ( الناشر: دار الكتب العلمية 902بكر بن عثمان بن دمحم السخاوي )ادلتوىف: 
 . 3ىـ عدد األجزاء:1403األوىل، 

ىـ( 817)ادلتوىف:  القاموس احمليط : ادلؤلف: رلد الدين أبو طاىر دمحم بن يعقوب الفّبوزآابدى  .14
ربقيق: مكتب ربقيق الَباث يف مؤسسة الرسالة إبشراف: دمحم نعيم العرقُسوسي الناشر: مؤسسة 

م عدد  2005 -ىـ  1426لبنان الطبعة: الثامنة،  –الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بّبوت 
 1األجزاء: 

دين بن دمحم سعيد بن قاسم قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث ادلؤلف: دمحم مجال ال  .15
 1لبنان عدد األجزاء: -بّبوت-ىـ( الناشر: دار الكتب العلمية 1332احلالق القامسي )ادلتوىف: 

 –كشف ادلغيث يف شرح مقدم احلديث ، ادلؤلف دمحم شعيب هللا خان ، الناشر : الدار ادلالكية   .16
 ىـ.1436بّبوت /لبنان ، الطبعة األوىل 

الناشر : ادلكتبة ، ادلؤلف : أمحد بن علي بن اثبت أبو بكر اخلطيب البغدادي، روايةالكفاية يف علم ال  .17
 .1األجزاء :  عدد، ربقيق : أبو عبدهللا السورقي ، إبراىيم محدي ادلدين، ادلدينة ادلنورة -العلمية 
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ىاشم  ، دمحم أمحد حسب هللا، لسان العرب ، ادلؤلف : ابن منظور احملقق : عبد هللا علي الكبّب   .18
  6دمحم الشاذيل دار النشر : دار ادلعارف البلد : القاىرة عدد األجزاء : 

دلؤلفو : دمحم أديب صاحل ، الناشر : ادلكتب اإلسالمي للطباعة والنشر حملات يف اصول احلديث   .19
  . 1، عدد األجزاء :  1997، سنة النشر : 

ادلؤلف: عمر بن رضا بن دمحم راغب بن عبد الغِب كحالة الدمشق )ادلتوىف: ، معجم ادلؤلفْب  .20
 .13عدد األجزاء: ، بّبوت، دار إحياء الَباث العريب بّبوت -الناشر: مكتبة ادلثُب ، ىـ(1408

ادلؤلف: عثمان بن عبد الرمحن، ،  معرفة أنواع علوم احلديث، ويُعرف دبقدمة ابن الصالح  .21
الناشر: ،  ىـ( احملقق: نور الدين عَب643ادلعروف اببن الصالح )ادلتوىف:  أبوعمرو، تقي الدين

م عدد 1986 -ىـ 1406بّبوت سنة النشر:  –سوراي، دار الفكر ادلعاصر  -دار الفكر
 1األجزاء: 

معرفة علوم احلديث ، ادلؤلف: أبو عبد هللا احلاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن محدويو بن نُعيم بن   .22
ىـ( احملقق: السيد معظم 405م الضيب الطهماين النيسابوري ادلعروف اببن البيع )ادلتوىف: احلك

م عدد 1977 -ىـ 1397الطبعة: الثانية،  بّبوت –حسْب الناشر: دار الكتب العلمية 
 1األجزاء: 

 -مصراتو-مقابلة شخصية مع أستاذ ادلصادر وادلراجع وربقيق ادلخطوطات ابألكادشنية الليبية  .23
 .عمر علي الباروين ، دبنزلو الواقع دبدينة مصراتو بقرية السواطي . د

مقدمة يف أصول احلديث ادلؤلف: عبد احلق بن سيف الدين بن سعد هللا البخاري الدىلوي   .24
 -ىـ( احملقق: سلمان احلسيِب الندوي الناشر: دار البشائر اإلسالمية 1052احلنفي )ادلتوىف: 

  1م عدد األجزاء: 1986 -ىـ 1406ثانية، لبنان الطبعة: ال –بّبوت 
ادلؤلف: ابن ادللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي ، ادلقنع يف علوم احلديث  .25

،  السعودية –الناشر: دار فواز للنشر ، احملقق: عبد هللا بن يوسف اجلديع، ىـ(804ادلصري )ادلتوىف: 
 2األجزاء: عدد ،  ىـ1413الطبعة: األوىل، 

طو بن دمحم بن فتوح البيقوين الدمشقي الشافعي )ادلتوىف: حنو  ادلنظومة البيقونية، ادلؤلف: عمر أو  .26
م، عدد 1999 -ىـ 1420ىـ( الناشر: دار ادلغِب للنشر و التوزيع ، الطبعة: الطبعة األوىل 1080

 1األجزاء: 
 –الناشر: دار الفكر، دمشق ، ين عَبادلؤلف: الدكتور نور الد، منهج النقد يف علوم احلديث  .27
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 .1عدد األجزاء: ،  م 1981-ىـ  1401الطبعة: الثالثة، ، سورية
ادلنهل الروي يف سلتصر علوم احلديث النبوي ادلؤلف: أبو عبد هللا، دمحم بن إبراىيم بن سعد هللا   .28

زليي الدين عبد ىـ( احملقق: د. 733بن مجاعة الكناين احلموي الشافعي، بدر الدين )ادلتوىف: 
 1عدد األجزاء:  1406دمشق الطبعة: الثانية،  –الناشر: دار الفكر ، الرمحن رمضان

ادلؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان بن ، ادلوقظة يف علم مصطلح احلديث  .29
ة ادلطبوعات الناشر: مكتب، اعتُب بو: عبد الفتاح أبو ُغّدة، ىـ(748قَاشْناز الذىيب )ادلتوىف: 

 1عدد األجزاء: ، ىـ 1412الطبعة: الثانية، ، اإلسالمية حبلب
نزىة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أىل األثر ادلؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن   .30

ىـ( حققو على نسخو مقروءة على ادلؤلف وعلق 852دمحم بن أمحد بن حجر العسقالين )ادلتوىف: 
م  2000 -ىـ  1421 الناشر: مطبعة الصباح، دمشق الطبعة: الثالثة، عليو: نور الدين عَب

 . 1عدد األجزاء: 
ادلؤلف: إمساعيل بن دمحم أمْب بن مّب سليم الباابين ، ىدية العارفْب أمساء ادلؤلفْب وآاثر ادلصنفْب  .31

البهية  الناشر: طبع بعناية وكالة ادلعارف اجلليلة يف مطبعتها، ىـ(1399البغدادي )ادلتوىف: 
عدد ، لبنان –أعادت طبعو ابألوفست: دار إحياء الَباث العريب بّبوت ، 1951استانبول 
 .  2األجزاء: 


