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 المقدمة

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومنن  

يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحنده ال شنريل لنه، وأشنهد أن محمندا عرنده ورسنوله، عنله اهلل علينه وعلنه  لنه 

 :وعحره، أما بعد

، فن منوا فنم القنرابات ، وكنان ممنا اعتثننثوا بنه النن  فنم علنوش شنته المننثوور  اعتننه العلمناب بالتنفليي فنم المتنون العلمين فقد  

وعلوش القر ن ورسنمه وجووينده، وفنم الحنديص ومهنولحه وأسنماب النروا ، والعقيند  والفقنه وأعنوله والفنراوا، واللغن  والرال ن  

نونرا بالتهننيي  ، فاعتثننثوا بنه: علنوش الحنديصمنن العلنوش التنم اعتثننثوا بهنا  يرهنا، وكنانوالعروض، والتاريخ والسير  والوب..و

، لناا وعن  منميوهنو منا يولنل علينه الانعر العلمنم أو التعل ن منا -أيضنا -واعتثنثوا بنهالتثنكيت أو االختهار ونحو ذلل،  المورد أو

 اختياري عله هاا الموضوع لعد  أسراب:

 يارة:أهمية الموضوع وسبب اخت

 أهمي  جم  المؤلفات فم النث   وذلل جيثسيرا للوالب. .1

 ل  أر من عني فم ذلل مهنفا مفردا. .2

 حاج  المكتر  الحديثويث  إله مول هاه الدراسات. .3

 خطة البحث. 

 وعد عسمت العمل فيه إله: 

 الفهارس العلمية. ث المصادر والمراجع،  ث ، وخاتمة، وفصلينمقـدمـة، وتـمـهـيد، 

 خو  الرحص ومنهوه.سرب االختيار ولمقدم ، وفيها ا أوال:

 ه مولران:فيوالتمهيد  ثانيا:

 .جعريي الن   المطلب األول:

 ومته بدأ التفليي فيه؟ .فواود الن   المطلب الثاني:

 ، وفيه فهالن:حسب وفيات المؤلفين مرجر فم علوش الحديص فم الن    المؤلفات ثالثا:

   علوش الحديص من القرن الساب  إله القرن العاشر، وفيه أربع  مراحص:المؤلفات فم ن  الفصل األول:

 المؤلفات فم ن   علوش الحديص فم القرن الساب . المبحث األول: 

 المؤلفات فم ن   علوش الحديص فم القرن الوامن. المبحث الثاني: 

 المؤلفات فم ن   علوش الحديص فم القرن التاس . المبحث الثالث: 

 المؤلفات فم ن   علوش الحديص فم القرن العاشر. الرابع:المبحث  

المؤلفننات فننم ن نن  علننوش الحننديص مننن القننرن الحننادي عاننر إلننه القننرن الرابنن  عاننر، وفيننه أربعنن   الفصللل الثللاني:

 مراحص:

 المؤلفات فم ن   علوش الحديص فم القرن الحادي عار. المبحث األول: 

 الحديص فم القرن الوانم عار.المؤلفات فم ن   علوش  المبحث الثاني: 

 المؤلفات فم ن   علوش الحديص فم القرن الوالص عار. لمبحث الثالث:ا 

 .هث(1350إله سن  ) المؤلفات فم ن   علوش الحديص فم القرن الراب  عار المبحث الرابع: 

 .الخاتمةث   

 .المصادر والمراجعثرت ث    

 :فهارسث   

 .المؤلفين •

 .المؤلفات •

 .الموضوعات •

 هج البحث:من
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 وعد سرت فيه عله المنهج التالم:

 ل .يالنقل من المهادر األع .1

 أرجب حسب وفيات المؤلفين. .2

 أبدأ باكر اس  المؤلي ونسره ومولده ووفاجه. .3

 أشير إله موضوع كتابه، ث  من نسره إليه من المؤلفين. ث  .4

 شير إله وجود الكتاب.أث   .5

ا، وذلنل بناكر اسنمها وأولهنا و خرهنا، ومننهج المهنني ت عليهنأشهر المؤلفات المنث وم  التم وعفندرست  .6

 .فيها، وجرجيثرها، وشروحها وما يتعلل به

 يدخل فم هاا المؤلي عد  أمور: ال .7

 مثل: ؛ما نظم في مسألة خاصة من مسائل علوم الحديث -أ

 (.(1)هث1382رسال  فم حاب التحويل وكيفي  النول بها لمحمد بن عرد الحم الكتانم ت) 

 (.(2) هث1227ن السند لمحمد بن الويب الفاسم ت)حاف عال م 

 (.(3) هث1232"عال" الوارد  فم السند، لحمدون بن عرد الرحمن الفاسم ت) رسال  فم حاف 

 من وم  فم المدلسين، للاهرم موروع م  شرحها للغماري. 

 عهيد  المقدسم فم المدلسين، موروع. 

 (.(4) هث1321ت )ن   فم أوم  الحديص، لعرد اهلل بن أحمد الحسينم  

 مثل: ح ومنهج كتاب خاص من كتب الحديث؛ما نظم في اصطال -ب

 لعرد اهلل بن فودي فم عحيح الرخاري ومساوله. سراج القارئ 

مول ما استدركه برهان الدين الحلرم سنر  ابنن العومنم علنه ألفين   ما نظم استدراكا وحواشي على إحدى المنظومات؛ -ج

 وي فم فتح المغيص، والرقاعم فم نكته عله األلفي  وشرحها.العراعم، ونقل بعضها السخا

 مثل: ما نظم فيه مع غيره من العلوم؛ -د

 .(5) ن   فم مهولح القر ن والحديص، لعرد الرحمن بن متالم التثند م 

 .، لعل منها عل  المهولح(6) ( علما30من وم  علوي بن أحمد السقاف، ن   فيها ولخص ) 

 :؛ مثلالقرن الرابع عشر ما كان بعد منتصف -هـ

 .(7) (، له من وم  فم المهولح1354-000محمد يحيه بن سليم  اليونسم الموريتانم ) 

 .(1353بعد-1296محمد بن محمد بن عرد القادر بن علم أبو عرد الرحي  كمال الدين الحسينم األدهمم ) 
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ن ن  مهنولح الحنديص، وعند  رنن  (، 1356-1280) عرند الحفنيب بنن الحسنن بنن محمنند الحسننم العلنوي السنلوان أبنو المواهننب -

 .(2)، وذكره الزركلم(1)هث1327بفاس 

له: ن   نخر  الفكنر، عنال الحرانم: (، 1375-1300عرد الرحمن بن عريد اهلل بن محسن بن علوي السقاف العلوي الحضرمم ) 

 ."(3)"ن   نخر  الفكر مخووط

 "، وهو موروع.هث( المسمه: "اللؤلؤ المكنون1377مم جث)َكحافب الِح 

"، و يرهننا مننن (4)عننال الحراننم: "ن نن  نخرنن  الفكننر فننم مهننولح األثننر(، 1383-000عرنند اهلل بننن محمنند المنهننور ) 

 المن ومات الكوير  المعاعر .
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 التمهيد، وفيه مطلبان:

 

 تعريف النظم. المطلب األول: 

 فوائد النظم. المطلب الثاني: 
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 تعريف النظم. المطلب األول:
 ن   ين   ن ما ون اما ون َّمه فانت   وجن َّ . يقال: التفليي والوم  وض  شمب إله  خر، غة:ل 

 ومنه: ن مت اللؤلؤ أي: جمعته فم سلل، ومنه: ن مت الاعر. 

 .(1)اعرقد، وكل  الوكور استعماله فم جم  مخهوص كوم  جواهر الِع 

  اصطالحا: 

 .القرياالوم  عله بحر من الرحور المعروف  عند أهل  

 .(2)الكالش الموزون عهدا مرجر  المعنه بقافي   

 والن   المقهود هنا العلمم، ويعرف بث:  

 الكالش الموزون المقفه دون شعور أو عا ف  أو خيال أو عور ، بل يقهد فيه المعلوم  والوزن. 

 المطلب الثاني: فوائد النظم.
 لعل من أظهر فواود الن  : 

فم زمن يسنير منن  ُبَفْحُيألنه عله وزن واحد، َف -إال ما يسر اهلل عز وجل حف ه - الرا الن   أيسر حف ا من النور .1

 .- الرا -الن   ما ال يحفب موله من النور

 الن   يتيسر جاكره لكونه عله نسل واحد لكل ن  . .2

 .، أو ما يوازيه- الرا -الن   يحرب حاف ه للمراجع  لكونه عله إيقاع محرب وهو الرجز .3

( فم عهيدجه 488هاه المعانم خاع  األول جم  ممن ن  ، فقال أبو الحسن علم بن عرد الغنم الُحْهري جث ) وعد ذكر 

 المعروف  بث "القهيد  الحهري "، أو: "راوي  الحهري" فم عراب  ناف :

 وال بللللللللد مللللللللن نظمللللللللي  للللللللوافي تحتللللللللو 

 تزهدوا ي درس علم ـورى فـت الـرأي

 فوائلللللللد تغنلللللللي القلللللللارئين علللللللن المقلللللللر   

 من النثر م أحظى ـظـل النـفقلت: لع  

 إله أن عال: 

 والسفر قيمين ـللم ظا ـهل حفـوتس   ارئـلق  خامـب الضـوب عن الكتـتن

 ( فم ألفيته:627وعال ابن ُمعوم جث) 

 لعلمهلللللللللللللللم بلللللللللللللللان حفللللللللللللللل  اللللللللللللللللنظم

 ال سلللللللللللليما مشللللللللللللطور بحللللللللللللر الرجللللللللللللز

 عـريـسـال ن ـه مـيـاهـيض أو ما 

 وفلللللللللللللي الللللللللللللل كي والبعيلللللللللللللد الفهلللللللللللللم  

 ذا بنلللللللللللللللي عللللللللللللللللى ا دواج ملللللللللللللللوجزإ  

 ريعـْصـكالّت ور ـطـالش  زدوج ـم  

 ( فم مرجقه الوعول:821وعال ابن عاع  األندلسم جث) 

 وبعلللللللللللللللد فلللللللللللللللالعلم أجلللللللللللللللل م عتنلللللللللللللللى

 والللللللللنظم مللللللللدن منلللللللله كللللللللل مللللللللا  صللللللللى

 بيـهم أسـر لفـثـنـن الـو مـهـف

 بلللللللللله وكللللللللللل الخيللللللللللر منلللللللللله ي  تنللللللللللى  

 ملللللللل لل مللللللللن مللللللللـمتطاه مللللللللا اعتصللللللللى  

 يـلـأع وس ـفـنضاه بالـتـقـوم  

 ( فم بغي  اآلمل ن   الكافل:1182وعال محمد بن إسماعيل الهنعانم جث )

 و لللللللللللد نظملللللللللللت  ملللللللللللا حلللللللللللوى معنلللللللللللاه

 المـالك ي ـف م ـظـ  النـفـألن ح

 نظمللللللللللللللللا يللللللللللللللللل  لللللللللللللللللل   يقللللللللللللللللراه  

 هامـاألفـي بـلـعـي ا ـم رع ـأس  

 المضي  الماهور  بالسفاريني : ( فم الدر 1188وعال محمد بن أحمد بن سال  السفارينم الحنرلم جث ) 

 وصلللللللللللار ملللللللللللن علللللللللللادة أهلللللللللللل العللللللللللللم

 ألنلللللللللللللللله يسللللللللللللللللهل للحفلللللللللللللللل  كمللللللللللللللللا

 يدةـي عقـت لـظمـنا نـن هـمـف

 أن يعتنللللللللللللوا فللللللللللللي سللللللللللللبر ذا الللللللللللللنظم  

 يللللللللروو للسللللللللمع ويشللللللللفي م للللللللْن  مللللللللا  

 دةــيـفـزة مـيـوج و ة ــأرج  

 ( فم ن   العاماوي :1236وعال عومان بن سند الرهري جث )
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 تلىــي    حاف  فيهـلى الـسر عـع   ال والنظم  ه ـحفظ عبـر صـثـنـوال

  

 

 

 

 

 

 

، هلـ(1350إللى سلنة ) المؤلفات في نظم علوم الحديث مرتبة حسب وفيات المؤلفين

 وفيه فصالن:
 

 :، وفيه أربعة مباحثفي نظم علوم الحديث من القرن السابع إلى القرن العاشر المؤلفات   الفصل األول:

 لمؤلفات في نظم علوم الحديث في القرن السابع.ا المبحث األول:

 المؤلفات في نظم علوم الحديث في القرن الثامن. المبحث الثاني:

 المؤلفات في نظم علوم الحديث في القرن التاسع. المبحث الثالث:

 المؤلفات في نظم علوم الحديث في القرن العاشر. المبحث الرابع:
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 المبحث األول

 لوم الحديث في القرن السابعالمؤلفات في نظم ع 
 

 (.(1)396-626)((  محمد بن أحمد بن خليل شهاب الدين أبو عبد اهلل، الشافعي ابن خليل الخ َويِّي))( 1) 

 له:  

 ."نظم كتاب ابن الصالح"

 .(2)عال ابن عاضم شهر : ون   علوش الحديص البن الهالح 

 .(3)معال السيو م: وممن ن مه: الخوّي 

 .(4)م: ون   علوش الحديص البن الهالحعال الزركل 

   11-20/10والن   مخووط، جناب فنم الفهنرس الانامل: "ن ن  مختهنر ابنن الهنالح فنم علن  الحنديص، الدولن  بنرلين  

 ".(5)هث1011و ، 76

 وجسمه: "أعهه األمل والسول فم أحاديص الرسول". 

 ، ولاا عال:وعد ن   الخوّيم كتاب علوش الحديص البن الهالح ملخها ما فيه 

 وهللللللللو اللللللللل   بللللللللابن الصللللللللالح ي عللللللللر 

 راـ صـختـه مـّبـمت  ل ـظـد نـو 

 ففلللللللللللللليص فيهلللللللللللللا مثلللللللللللللله مصلللللللللللللّن  

 تصراـْقـوال م    ـفـهب اللـال م س  

 سر  األعوال إله أعحابها ففهمل ذلل، وعد عرح به فقال:ثنول  يعتن الناظ  باألمول  التم عند ابن الهالح، وال ب 

 ألةنلللللللللللللللى ذكلللللللللللللللرت كلللللللللللللللل  مسلللللللللللللللنلك

 االــن  ـى مـإل ول ـالق بَة ــونس

 وملللللللللا تركلللللللللت منللللللللله غيلللللللللر األمثللللللللللة  

 دالالــتـه اسـاللـى خـأت ا ـوم  

  ( أو يزيد عليال.1500) وعدد أبياجها نحو 

 أولها:

 الحمللللللللللللللللللللللد هلل اللللللللللللللللللللللل   هللللللللللللللللللللللدانا

 يل ـفضـالت غ ـلـأبـب ه ـصـصـخ

 بأحملللللللللللللدك خيلللللللللللللر اللللللللللللللورى مكانلللللللللللللا  

 ول ــرس ْنـه اهلل م ـيـى علـلـص  

 آخرها: 

 وآللللللللللللللللللللللله األفاضللللللللللللللللللللللل الهللللللللللللللللللللللداة

 نهارـال  عـل مـيـف اللـلـتـما اخ

 األماثلللللللللللللللللللل الثقلللللللللللللللللللات وصلللللللللللللللللللحبه   

  ارـي األشـف اء ــور  ردت ـوغ  

مقووع بعد الفروع المتعلقن  بنالموعوف، وعند كنان ابنن وسار فم جرجيره عله جرجيب ابن الهالح إال ما كان من جفخير الكالش عله ال 

د ، ثن  الضنعيي، ثن  المسننهث  ذكر الهحيح ومسناوله، ثن  الحسنن ومسناول نواع إجماال كما فعل ابن الهالح،ن   األفردأ ب الهالح عدمه

فالمتهل، فالموعوف، ث  المرسل، فالمنقو  فالمعضل، ث  المدلس فالااذ فالمنكر، ث  االعترار، ثن  زينادات الوقنات، ثن  األفنراد فالمعلنل 

 لوب، ث  من جقرل روايته ومن جرد...إلخ.فالمضورب فالمدرج فالموضوع فالمق

 سن  إحدى وجسعين وستماو ، كما عرح به فقال:أول  وانتهه منه ناظمه 
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 ائةـمـن وستـيـعـسـدى وتـإح   ةـنـدأ سـر بـهـي أول األشـــف

إلنه جقندي  العراعنم  ، خلهنا فيهنا(1)عقد محققا فتح المغيص د. الفهيد، ود. الخضير مقارن  بين ألفي  الخويم والعراعموعد  

 لكونها أعل عددا، ولكونها زادت عله ابن الهالح بزيادات و ير ذلل.

-624) ((.أحمد بن فرح بن أحملد بلن محملد اللخملي الشلبيلي نزيلل دمشلي الشلافعي، أبلو العبلاس شلهاب اللدين)) (2)

699(2).) 

 له:  

 ".في أنواع علوم الحديث  صيدة"

 :؛ لقوله فم أولها"(3)، و" رامم عحيحالقهيد  الغرامي "ؤلفها، وجسمه: "جسمه: "عهيد  ابن فرح" نسر  لم 

 وحـزني ودمـعي مرسـل ومسلـسل   غـرامي صـحيح  والرجا  فيك  معضل

 ، و يره .(7)، وكحال (6)، والزركلم(5)، والسخاوي(4)ذكرها جماع  منه : ابن حور

  رامي . وهم فم ذكر ألقاب أنواع علوش الحديص مورد  بفلفاظ - 

 وهم عهيد  المي  فم عارين بيتا. - 

 أولها: 

 غراملللللللي صلللللللحيح والرجلللللللا فيلللللللك معضلللللللل 

 وصبـر  عنـكم يشهـد العقـل   أنـه

 وحزنللللللللي ودمعللللللللي مرسللللللللل ومسلسللللللللل   

 ضعـيف ومـتـروك وذلـي  أجـمل   

 آخرها: 

 الَفخ لللللللللللللل  أوال مللللللللللللللن آخ للللللللللللللرك ثللللللللللللللم أو

 ـه  ب َأبـرُّ إذا أ ـسـمـت  أنـي  ب ـح 

 ف منلللللله فهللللللو فيلللللله مَكّمللللللل مللللللن النصلللللل  

 َأهـيـم و لـبـي بالصبابة  ي ـْشـَعل  

 أنواع علوش الحديص بوريل الغراش وهو الحب. ذكر فيها ابن فرح - 

ول  يرجرها حسب التقسي  الماتهر، بل ذكر الهحيح، ث  المرسل، ث  المسلسل، ثن  الضنعيي، فنالمتروث، ثن  الحسنن، ثن   - 

منكننر فالتنندليس، وهكنناا...فليس لننه منننهج خنناص بننل حسننب مناسننر  لفننب النننوع للموضنن ، وهننم الموعننوف، ثنن  المرفننوع، ثنن  ال

 مورد  من جعاريي أو أمول .

 وعد اعتنه بهاه القهيد  أهل العل  بالحفب والارح فمن ذلل:  

 ( المسمه: "زوال الترح فم شرح من وم  ابن فرح".819شرح ابن جماع  محمد بن أبم بكر جث ) .1

 (.744أحمد بن محمد بن عرد الهادي الحنرلم جث )لهادي ابن عرد اشرح  .2

 ( واسمه: "الملح الغرامي  عله من وم  ابن فرح الالمي ".1188شرح للسفارينم محمد بن أحمد الحنرلم جث ) .3

 (.960القرافم يحيه بن عرد الرحمن جث ) شرح .4

 .(8)وهم موروع  
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 المبحث الثاني

 ن الثامنالمؤلفات في نظم علوم الحديث في القر 
 

 (.(1)750-681) ((سعد بن أحمد بن إبراهيم الت   يبي أبو عثمان المعرو  بابن ليون)) (3)

 له:  

 ."أرجو ة في علم الحديث"

 .(2)ثوثيثرثمعال السيو م: وممن ن مه...والت 

 .(3)وعال الكتانم: وكان المترج  من أهل التفنن فم العل ، وله ن ر فم الحديص وألي فيه أرجوز  

وعال حين ذكر ابن مرزوق: وله من ومتان فنم علن  الحنديص سنمه إحنداهما: الروضن  جمن  فيهنا بنين ألفيتنم العراعنم،  

 ...إلخ.(4)وابن ليون فم ألي وسرعماو  بيت

 .(5)ركتم: وحف ت بعا من ومته فم الحديصثنوعال أبو العراس الت 

 .(6)لحديصوعال ابن القاضم: فمن جواليفه المؤجنف : أرجوز  فم عل  ا 
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يوسللف بللن محمللد بللن مسللعود بللن محمللد الع َبللاد  ثللم العقيلللي، أبللو المظفللر جمللال الللدين، السللرمر  الحنبلللي نزيللل )) -4

 (.(1)776-696) ((دمشي

 له: 

 المعسول في علم حديث الرسول".نظم في علم الحديث: "

الحديص وما اعولحوا علينه منن العرنارات،  عله لسان أهل وسل عله اهلل عليه عال: وعلت أمدح النرم  نقل عنه الكتانم 

 ".(2)ورجرت ذلل عله فهول من ومم: "المعسول فم علوش حديص الرسول

عال ابن حور فم إنراب الغمر: وذكره الاهرم فم المعو  المختص فقال: عندش عليننا سنن  سنت وأربعنين وعنرأ علنم، ولنه معرفن  و 

 .(3)بالماهب، ون   جيد فم علوش الحديص و يرها. انتهه

 (.(4)786-720) ((إسماعيل بن محمد بن بردس البعلبكي عماد الدين)) (5)

 ."(5)عال ابن حور: "جاا ل بالحديص ون   فم علومه 
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 المبحث الثالث

 المؤلفات في نظم علوم الحديث في القرن التاسع.
 (.(1)806-725)    ((عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن المصر  العرا ي أبو الفضل الشافعي)) (6)

 له:  

 ."األلفية في نظم كتاب علوم الحديث البن الصالح"

 ، و يره  ممن جرج  له.(4)، والاوكانم(3)، والسيو م(2)نسرها إليه كل من جرج  له منه : السخاوي 

 "؛ لقوله فم أولها:التبصرة والت كرةوجسمه: " - 

 ـد ي والـمسن تـ كـرة للـمنـتـه   نــظـمتـها تبـصـرة  للمـبتـد 

 .(5)ر بالترهر  والتاكر  إله لقب هاه المن وم ثيثعال السخاوي: وأش 

 ويولل عليها كوير من المترجمين اس : "األلفي " ألنها فم ألي بيت زادت باثنين. 

 ن   فيها العراعم كتاب علوش الحديص البن الهالح ملخها ما فيه عال: 

 ــهـها علمـا تـراه مـوضـَعو دت    هالصـالح أجمَع لـخصـت فيـها ابـَن

وشرح ذلل فقال: لخهت فيهنا ابنن الهنالح أجمعنه أي: كتناب ابنن الهنالح، والمنراد: مسناوله وأعسنامه دون كوينر منن  

 . وللحافب العراعم زيادات عله ابن الهالح ميز أكورها بث "علت".(6)أمولته وجعاليله ونسر  أعوال لقاوليها وما جكرر فيه

 ( من بحر الرجز.1002ها )عدد أبياجو 

 أولها: 

 يقللللللللللللللول راجللللللللللللللي ربلللللللللللللله المقتللللللللللللللدر 

 ء ـْن بـْعد حــمـد الل ـه ذ   اآلالم 

 عبللللللللد  الللللللللرحيم بللللللللن الحسللللللللين األثللللللللر  

 عـلى امـتـنـانك جـّل عـن إحصاء  

 آخرها:

 كور فرب نللللللللللللللللللا المحمللللللللللللللللللود  والمشلللللللللللللللللل

 موأفـضــل  الـصـالة والـســال

 إليللللللللللللللله م ن لللللللللللللللا َترجلللللللللللللللع  األملللللللللللللللور   

 الـنـبـي  سيـد األنــام عـلـى  

وجرجيره كترجيب أعله البن الهنالح، إال منا كنان منن جقندي  العراعنم لننوع المرفنوع علنه المسنند والمتهنل، وهناا ال  - 

ينافم أنه سار عله  ريقه فردأ بفعساش الحديص فاكر الهحيح ومساول فيه، ث  الحسن ومساول فيه، ث  الضعيي، ث  المرفوع 

  فروع متعلق  بالموعوف، ث  المرسل فالمنقو  والمعضل، ث  العنعن ، ث  جعارض فالموعوف فالمقووع، ث فالمتهل فالمسند

الوعننل واسرسننال أو الوعنني والرفنن ، ثنن  التنندليس فالانناذ فننالمنكر، ثنن  االعترننار، ثنن  زيننادات الوقننات، ثنن  األفننراد فالمعلننل 

 ومن جرد...إلخ. فالمضورب فالمدرج فالموضوع فالمقلوب، ث  من جقرل روايته

 .(7)( كما عرح به  خر شرحه768وعد انتهه منها الحافب العراعم فم المدين  يوش الخميس ثالص جمادى اآلخر  سن  ) - 

 أما عناي  العلماب بارح األلفي  فكوير  جدا، ومن أشهر من شرحها واعتنه بها: 

وهنو المورنوع باسن  شنرح الترهنر   الناظ  نفسنه وهنو أول منن شنرحها، ولنه شنرحان: مونول مرسنوط، ومتوسن  .1

 والتاكر .
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هنث(، لنه حاشني  علنه ألفين  العراعنم 841-753برهان الدين إبراهي  بن محمد المعنروف بنث "سنر  ابنن العومنم" ) .2

 .(1)وشرحها

 شروح األلفي . ، وهو موروع عد   رعات، ويعد أوس هث(902فتح المغيص للسخاوي جث ) .3

 و يرها من الاروح الكوير . 

 وله: 

 "نظم اال تراح البن د يي العيد".

 ".(2)عال ابن حور: "وله ن   االعتراح البن دعيل العيد 

 ".(3) عال ابن فهد: "ن   االعتراح البن دعيل فم أربعماو  وسرع  وعارين بيتاو 

 ".(4)ذكر السخاوي أنه شرحه فقال: "واسيضاح فم شرح ن   العراعم لالعتراح فم مولد لويي 

 ن   االعتراح" هكاا ذكره من جرج  له.ويلقب بث: " 

منن  االعتراح فم بيان االعوالح منن الهنحاح ومنا أضنيي إلنه ذلنل منن األحادينص المعندود "وموضوعه: ن   كتاب  

 هث(.702البن دعيل العيد المتوفه سن  ) "الهحاح

 ( كما عرح بالل ناظمها فقال:427وعدد أبياجه ) - 

 مـن  ـبـلـهـا أربـعـة مئـيـنا   وعـدهـا سـبـع تـلـي عشـريـنا

 :أولها 

 يقللللللللللللللللول بعللللللللللللللللد حمللللللللللللللللده لربلللللللللللللللله

 الـرحـيم بن الحسيـن اآلمـل  عـبـد 

 وصللللللللللللحبه مصللللللللللللليا علللللللللللللى النبللللللللللللْي  

 نـظـم كـتـاب اال تـراح ليـسهل   

 :آخرها 

 وأفضلللللللللللللللللللل الصلللللللللللللللللللالة والتسلللللللللللللللللللليم

 وآلـــه  وصـحـبـه األبـطــال

 علللللللللللللى النبللللللللللللي الللللللللللللر   الللللللللللللرحيم  

 ـيـر آلخــيـر صـحـابـه وخ  

، فردأ بالهحيح ومساوله، فالحسن وأ ال فيه، ث  الضعيي ومساوله، ث  المرسل - الرا -وعد رجره كترجيب أعله االعتراح 

فننالمنقو  والمعضننل، ثنن  المقوننوع ثنن  الموعننوف فننالمرفوع، ثنن  الموعننول فالمسننند، ثنن  الانناذ والمنكننر فالغريننب والعزيننز 

 دليس فالمضورب فالمدرج...إلخ.والماهور، ث  المسلسل، فالمعنعن فالت

هث(، 773عارين من شعران سن  )الراب  وفم ال ْرت من "ودان" بالقرب من األبوابوانتهه من ن مها كما عرح فم الَخ 

 فقال:

 انللللللللللللللاّدوكملللللللللللللللت بالخبللللللللللللللت مللللللللللللللن َو

 عـام ثـالثــة وسـبـعـيـن  أتت

 فللللللللي رابللللللللع العشللللللللرين مللللللللن شللللللللعبانا  

 تم ـْن بـعـد سبـعمـائـة  بل  َخل  

 وممن شرح ن   االعتراح:

 ".(5)هث(، عال ابن فهد: "شرح منه مواض  متفرع 826ابنه الحافب أبو زرع  أحمد جث ) .1

 ".(6)هث( سماه: "اسيضاح902السخاوي محمد بن عرد الرحمن جث ) .2

 (.(7)808-740)بعد  ((العز، يعر  بابن حبيب طاهر بن الحسين بن عمر الحلبي الحنفي  ين الدين أبو))( 7)

 له:  
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 ."نظم محاسن االصطالح للبلقيني "

 ".(1)عال السخاوي: "ون   جلخيص المفتاح والسراجي  فم فراوا الحنفي ، ومحاسن االعوالح للرلقينم 

 .(2)ونسره له إسماعيل باشا 

ن ح، ابنن حرينب  ناهر بنجاب فم الفهرس الاامل: ن   لمحاسن االعوالح وجضمين كتاب ابنن الهنال مخووطوالن    

 .(3)هث807-و124حلي [  7] 319-1/318 القاهر  -دار الكتب -الحسن

 (.(4)808-750) ((ي ثم القاهر  الشافعيسأحمد بن عماد بن يوسف أبو العباس شهاب الدين األ فه)) (8)

 له:  

 ."نظم الت كرة البن الملقن"

وعانرين من  زينادات؛ كانروط المرسنل  عال السخاوي: بل رأيت للاهاب ابن العماد ن   المتن فنم أرجنوز  دون ماون  

 .(5)المحتج به...إلخ

 ".(6)وعال: "ن   التاكر  البن الملقن فم علوش الحديص وشرحها 

ب ضمن 45-ب44و 49يهودا  جاريت -ابن العماد -فم عل  الحديصجاب فم الفهرس الاامل: أرجوز   مخووطوالن    

 .(7)موموع

-754) ((ي بن سنان شمص الدين أبو عبلد اهلل الَبْرَشْنسلي القلاهر  الشلافعيمحمد بن عبد الرحمن بن عبد الخال)) (9)

808(8).) 

 له:  

 ."منظومة في علم الحديث"

 .(9)عال ابن حور: رأيت له من وم  فم عل  الحديص وشرحها 

ننووي وسنماه: م علنوش الحنديص البنن الهنالح، وكتناب اسرشناد للث، وعد ضمنها كتاَبن(11)، وابن العماد(10)وذكرها السخاوي

 ".(12)"المورد األعفه فم علوش حديص المهوفه

 .(14)1047وجاب فم جام  الحواشم: مخووط فم برلين ، (13)عال السيو م: وممن ن مه...والررشنسم 

-729) ((محمللد بللن يعقللوب بللن محمللد بللن إبللراهيم بللن عمللر م للد الللدين أبوطللاهر الشلليرا   الفيرو آبللاد )) (10)

817(1).) 
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 له:  

 .(2)نواع علوم الحديث، وهو مطبوعنظم في أ

 حسب الموروع. " بيتا35د أبياجها "وعد 

 :أولها 

 الـحـمللللللللللللـد   للِّللللللللللللـه  العـلللللللللللللـي  األحللللللللللللـد

 وآلــه  واألهــل واألصـحــاب

 ثللللللللللـم  الـصللللللللللـالة   للنـبللللللللللـي أحمللللللللللـد       

 والتـابـعين السـادة  األنـ ـاب       

 آخرها: 

 والـحـمـد  للِّـه عـلـى التـمـام 

 عـلـى  الـنـبـي  سـيـد  األنـام 

 وبـالصـالة   الخـتـم   والسـالم       

 والـآل   والـصحب  أولـي الكرام       

 عال فم أوله:وهو ن   عهير،  -

 تـحو  عـلـوما َجـّمًة كثيـرة       وهــ ه أ رجـو ة  ـــصــيـرة

الضعيي فناكر الموضنوع، فالاناذ فنالمنكر و يرهنا منن  بدأ فيها بالهحيح ث  الحسن بنوعيه، ث  ذكر أنواع -

أنواع علوش الحديص، وال يهت  كويرا بالتعاريي بل ياكر عنف  األننواع، وكناا ال يناكر التقسنيمات، وبالوملن  فهنو ن ن  

 مختهر كما بين ذلل المؤلي.

 ديص النروي". ر  باس : "المنهل الروي فم مهولح الحالم  سليمان بن يحيه األهدل، ووعد شرحه الع

 .(3)وهو جعليل لويي كما ذكر الاارح فم مقدمته

 749) ((محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد الكناني الحمو  ثم المصر ، الشافعي يعلر  بلابن جماعلة)) (11)

-819(4).) 

 له:  

 ." صيدة في ألقاب الحديث"

أودعهننا ألقناب علننوش الحننديص، وشننرحها شننرحا  عنال ابننن حوننر: "ولننه ن ن  وسنن ، ون نن  عهننيد  علننه  ريقن  ابننن فننرح 

 .(5)حسنا"

فننم الفهننرس الاننامل: من ومنن  ابننن جماعنن  فننم علنن  الحننديص شننرحها الموعننلم فننم شننرح من ومنن  ابننن جماعنن  فننم  

 .(6)الحديص

محمللد بللن محمللد بللن الحسللن بللن علللي بللن يحيللى بللن محمللد كمللال الللدين التميمللي الللدار  الشللمني السللكندر  )) (12)

 (.(7)821-766) ((المالكي

 له:  

 ."هـ(852تـ ) نظم نخبة الفكر البن ح ر"

 .(1)عال ابن حور: ن   نخر  الفكر التم لخهتها فم علوش الحديص 

                                                                                                                                                                                

-
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 .(4)، والكتانم(3)، وحاجم خليف (2)وذكره السخاوي 

 .(5)موروعوهو  

 عد أول ن   للنخر ، فقد ن مها فم حيا  المؤلي ابن حور.يلعله و 

 من الرجز. ( بيتا205) وفم 

 :أولها 

 الحملللللللللللللللللللللد  هلل العلللللللللللللللللللللليم القلللللللللللللللللللللادر 

 يـبـشـر  الـمـطـيـَع  بالـثـواب

 مرسلللللللللللللل  سللللللللللللليد  األنلللللللللللللام  الحاشلللللللللللللر   

 ويـنـ ر   العـاصـَي  بـالـعـقاب  

 آخرها: 

 والتحيلللللللللللللللللللة  وأفضلللللللللللللللللللل الصلللللللللللللللللللالة

 بـراروآلـــه  وصـــحـبـه  األ

 علللللللللللللللى محمللللللللللللللد نبللللللللللللللي الرحمللللللللللللللة   

 مـن الـمـهـاجـريـن واألنصـار  

ظمها عله جرجيب أعلها النخرن  البنن حونر، فرندأ بتقسني  الخرنر إلنه متنواجر ومانهور وعزينز و رينب وعد سار فيها نا 

ومساول فيها، ثن  الهنحيح جعريفنه ومسناول فينه، ثن  الحسنن بقسنميه ومسناول مهمن  فينه، ثن  زيناد  الوقن  وحكمهنا، ثن  الاناذ 

لسنق  فنم ردود بفعسامه فاكر المنردود ث  ذكر الخرر الم الحديص ومساوله، والااهد، فمختلي والمنثكر وما يقابلها، فالمتابع 

 سنده وأعسامه، ث  المردود للوعن فم الراوي وأعسامه...إلخ.

 وممن شرحه: 

 ( وسماه: "العالم الرجر  شرح ن   النخر "، وعد حقل عد  مرات فم رساول جامعي .872ولده أحمد المتوفه ) .1

 .، و يرهما((6)1037عهامم جث )عرد الملل بن عرد اهلل ال .2

 (.(7)833-751) ((محمد بن محمد بن محمد بن ال زر  الدمشقي)) (13)

 له:  

 الهداية في علم الرواية"."أرجو ة في علم الحديث تسمى: 

انمس نقنال عنن ال -، والكتنانم فقنال(11)، والزركلم(10)، والنو  الغزي(9)، وابن العماد(8)نسره إليه جماع  منه : السخاوي 

: "وألي فم مهولح الحديص أرجوز  فم خمسماو  بيت أ زر علما من ألفي  الحافب العراعنم وشنرحها السنخاوي -الرديري

 ".(12)و يره، وعد شرعت أيضا أنا فم شرحه

 . (13)والن   موروع 
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 ويسمه: "الهداي  فم عل  الرواي "، كاا سماه ناظمه فم  خره: - 

 ـامـعـة مـعـالـم الـروايــةج   وهـا هـنـا تـمـت الــهـدايـة

 .(1)وهم ن   فم علوش الحديص ل  يتقيد فيه بكتاب مخهوص - 

  ( بيتا من الرجز.(2)373وعدجها ) - 

 :أولها

 يقلللللللللللللللول راجلللللللللللللللي عفلللللللللللللللو رب ر و 

 الـحـمـد هلل  عـلـى  هـدايـتـه

 محمللللللللللللد بللللللللللللن ال للللللللللللزر  الّسللللللللللللَلفي  

 إلـى حـديـث  المصطفى  وسنـتـه  

 آخرها: 

 عللللللللللللللللللدودة لمللللللللللللللللللن روىأبياتهللللللللللللللللللا م

 بعـد الـصـالة والـسـالم الـدائـم

 ثالثمائللللللللللللللللللة وسللللللللللللللللللبعون سللللللللللللللللللوى  

 علـى النـبـي المصـطفى من هـاشم  

 ذكر فيها ابن الوزري أنواع علوش الحديص عله جرجيب مختلي عن ابن الهالح وفروعه، وعد عرح به أولها فقال: - 

 تـسـتعـ ب و دتـهـا  فـوائـد    رتـبـتـها  أحـسـن مـا  يـرتـب 
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: وإنمننا كننان جرجيننب هنناه المن ومنن  أحسننن مننن أجننل أنننه ابتنندأها بنناداب الوالننب ثنن  بمننا يحتنناج إليننه أوال عننال السننخاوي 

 ...إلخ.(1)ففوال

الناظ  باداب  الب الحديص ث  أنواع العلو وما يحسنن أن يرندأ بنه الوالنب، ثن  التحمنل متنه يكنون، ثن  كتابن  الحنديص  بدأ 

اني  وما يتعلل بها من مسناول، ثن  منن جقرنل روايتنه ومنن جنرد، وألفناظ ه، ث  عاد إله أنواع التحمل الومل بوضروه وما يتعل

الورح والتعديل ومساول، ث  أعساش الحديص من التواجر والاهر  والهح  والحسن والهالح والمضعي والضنعيي والمسنند 

معضنل والمعننعن والمنؤنن والمعلنل والمندلس والمندرج والمرفوع والموعوف والمتهل والمرسل والمقونوع والمنقون  وال

 والعالم والنازل والمسلسل والغريب، والعزيز والمعلل والفرد والااذ والمنثكر والمضورب والموضوع...إلخ.

 وممن شرحه: 

 .(2)(870عرد الداو  بن علم أبو محمد الحديدي ث  القاهري األزهري الاافعم جث ) .1

 .(3)هث(، موروع902جث) ي الاافعمبن عرد الرحمن السخاومحمد  .2

 .(4)، "مناهج الهداي  إله معال  الرواي " مخووطهث(923أحمد بن محمد القسوالنم المهري جث ) .3

 .(5)هث(، "النهاي  فم شرح الهداي "، مخووط971حسن بن علم الحهنم جث ) .4

 .(6)وجثن ر شروح أخرى فم جام  الاروح 

ن محمد بن ثابت بن عثملان القاضلي تلاج اللدين النعملاني الفرغلاني البغلداد  أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر ب)) (14)

 (.(7)834-751) ((األصل الكوفي الدمشقي الحنفي

 له:

 ."أرجو ة في علوم الحديث"

 ".(8)عال ابن جغري بردي: "ون   فم علوش الحديص أرجوز  وشرحها

 ".(9)عال السخاوي: "ون   أرجوز  فم علوش الحديص وشرحها 

 .(10)ذكره كحال و 

محمد بن أحمد بن محمد بن أحملد الع يسلي التلمسلاني الملالكي، يعلر  بلابن ملر وو الحفيلد، أو: بالحفيلد ابلن )) (15)

 (.(11)842-766) ((المر وو، و د يختصر فيقال: "ابن مر وو"

 له: 

 "أرجو ة في علم الحديث". 

 ".األعالش بعل  أنواع الحديص السامم اسمها: "روض 
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لسننخاوي: ولننه جهننانيي منهننا...ورجز فننم علننوش الحننديص سننماه: الروضنن  واختهننره فننم رجننز أيضننا وسننماه: عننال ا 

 ".(1)الحديق 

عال الكتانم: وله من ومتان فم عل  الحديص سمه إحداهما: الروض ، جم  فيها بين ألفيتم العراعم وابنن لينون فنم ألني  

 وسرعماو  بيت، واألخرى سماها: 

 ".(2)الحديق 

 .(3)الزركلموذكره  

 "؛ لقوله:وجسمه بث"روض  األعالش 

 بـعـلـم أنـواع الـحديـث  السام    سـمـيـتـها بـروضـة  األعــالم 

 :أولها 

 الحمللللللللللللللللللللللد هلل علللللللللللللللللللللللى اللللللللللللللللللللللللنعم

 بـيـن للـنـاس الـ    ـد أ نــزال

 هلللللللللد  النبلللللللللي محملللللللللد هلللللللللد  أعلللللللللم  

 ع ـلىـال مـن الـكـتـاب بـطريي  

 آخرها: 

 بلللللللللللللللللللدهلل طلللللللللللللللللللول األوصللللللللللللللللللللوات ا

 يلللللللللللللللللةملللللللللللللللللن هللللللللللللللللل ه آثلللللللللللللللللاره العل

 مـن  جمـيع  المسلميـن وتابـعـيـهْم

 علللللللللللى الرسللللللللللول المصللللللللللطفى محمللللللللللد  

 وآللللللللللللللللللله وصللللللللللللللللللحبه المرضللللللللللللللللللية  

 والحـمد هلل رب  الــعـالـمـيـن  

جم  ابن مرزوق فم كتابه هاا بين أربع  كتب: ألفي  العراعم، وألفي  ابن ليون، وكتاب ابن الهالح، واسلماع لعيناض،  

 :ولاا عال

 بلللللللللللزين  يلللللللللللن اللللللللللللدين  لللللللللللد تزينلللللللللللا

 صللللللللللللالحه بللللللللللللابن الصللللللللللللالح انتفعللللللللللللا

 فـ ـاء تـركـيـبا بديـعا واشـتمل

 واللللللللللللين مللللللللللن ابللللللللللن ليللللللللللون اتقنللللللللللا  

 ونلللللللللللور إلمللللللللللللاع بلللللللللللله  للللللللللللد لمعللللللللللللا  

 عـلـى مـحـاسن الـ ميع واكتمل  

كر منهونه و ريقتنه ورجره عله جرجيب العراعم وابن الهالح  الرا، ألنه عدش بعا األنواع وأخر، فردأ بمقدم   ويل  ذ 

والعلنن  و لرننه، ثنن  أعسنناش الهننحيح وحكمننه وكترننه، ثنن  أحكنناش الحسننن، ثنن  أعسنناش الضننعيي، ثنن  المسننند والمتهننل والمرفننوع 

والموعننوف والمقوننوع، ثنن  المرسننل، ثنن  المنننثقو  والمعضننل والمعنننعن وفننروع، ثنن  التنندليس وحكمننه، ثنن  الانناذ والمنننثكر 

لوقات، ث  معلل الحديص، ث  المضورب، ث  المدرج، ث  الموضنوع، ثن  المقلنوب، ثن  منن واألفراد، ث  االعترار، ث  زيادات ا

 جقرل روايته أو جرد، ث  كيفي  سماع الحديص وجحمله وضروه، ث  أعساش  راول نقل الحديص، ث  كتاب  الحديص وضروه...إلخ.

، والنن   مخونوط فنم هنث(734نم عناش )ينوش االثننين منن أواونل شنهر ربين  الونا -كما عرح  خرها -انتهه منها ناظمها 

 .(4)ق( كما فم الفهرس الاامل 65مكتر  االسكوريال فم )

 : -أيضا -وله 

 ."الحديقة"

 ".(5): "واختهره فم رجز أيضا وسماه: الحديق -لما ذكر ن مه: الروض -عال السخاوي 

 ."(6)عال الكتانم: "وله من ومتان فم عل  الحديص...واألخرى سماها: الحديق  

 : "الحديق " لقول ناظمها:وجسمه 

 ثـم  انـتقـيـت  هـ ه "الحـديقة"   األنيـقـة ت روضتـي يـها غـرسفـ
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وهم مختهر  من ن مه الكرير المتقدش المسمه: "روض  األعالش"، فمنن منال إلنه التووينل فعلينه بالروضن  ومنن منال  

 لالختهار فعليه بالحديق  ولاا عال أولها:

 ر االفتننننننننننراحفمننننننننننن لننننننننننه علننننننننننه الكوينننننننننن

 ومثن يثمل بثوثرعثه لالخثتثهار

 فليقهننننننننند الروضننننننننن  إذ فيهنننننننننا انانننننننننراح  

 يثكن له عثلثه الثحثديق   اعتهار  

 أولها: 

 يقنننننننننول راجنننننننننم العفنننننننننو وهنننننننننو موثنننننننننوق

 الحثمثد لّلثه  مثنثيثِل  الثِمثنَّثِ 

 محمنننننننننند بننننننننننن أحمنننننننننند بننننننننننن مننننننننننرزوق  

 بثَفْن هثثدانثا  لثعثلثوش السنث   

 آخرها: 

 حمللللللللللللللد وسلللللللللللللللماصلللللللللللللللى علللللللللللللللى م

 رضمـاوات   ورب   األالـســرب   

 وآللللللللللللللللللللله وصللللللللللللللللللللحبه وعظمللللللللللللللللللللا  

 في هـ ه  الـدنـيـا ويـوم الـعرض  

ورجرننه كسننابقه إال أنننه أدخننل األنننواع منن  بعضننها فرنندأ بحنند علنن  الحننديص وأعسننامه ومننا يتعلننل بننه، ثنن  المرفننوع والمسننند  

المعننعن، ثن  التندليس والاناذ والمنثنكر واألفنراد وزيناد  والمتهل والموعوف والمقووع، ث  المرسل والمنقو  والمعضل و

الوق  واالعترار، ث  المعلل والمضورب والمدرج والموضنوع والمقلنوب، ثن  منن جقرنل روايتنه ومنن جنرد، ثن  وعنت التحمنل 

 وأعسامه وما يتعلل به ث  الَكْتب والضر ...إلخ.

 .ن بحر الرجز  الرا( بيت أو جزيد م300وهم فم نحو ) 

، والنن   مخونوط فنم مكترن  (هنث834ي  الونانم سنن  )ثناظمهنا ليلن  الوالثناب أواسن  ربن -كما عنرح  خرهنا -هه منهاانت 

 .(1)ق( كما فم الفهرس الاامل 11االسكوريال فم )

 (.(2)842-777) ((محمد بن عبد اهلل بن محمد القيسي الحمو  األصل الدمشقي الشافعي ابن ناصر الدين)) (16)

 له: 

 سماها: "عقود الدرر في علوم األثر".أرجو ة 

 عال السخاوي: وأرجوز  سماها: عقود الدرر فم علوش األثر وشرحها فم  
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 ".(1)موول ومختهر

فنم مولند،  هوعال الكتانم: وعني جهانيي حسن  منها: شرحه الكرير عله من وم  له فم االعوالح عندي علينه خون 

 ".(2)وله عليها شرح عغير أيضا

 ل عقود الدرر".وجسمه: "ح 

ابن ناعر الدين ألقاب علوش الحديص، وعد عال عنه: "ومنها ما ن   موجها ضمن جاريب، ولم فم ذلل عهيد  ان   فيه - 

 ".(3)ماهور

 .-عله اهلل عليه وسل  -وعهد منه مدح خاج  الرسل، فهو مهني عله  ريل ابن فرح السابل 

 ( بيتا من بحر الرسي .18أبياجها )عدد  

 :أولها 

 وجلللللللد  صلللللللحيح بكلللللللم والحسلللللللن  َ لللللللّواه

 وطـرح  دمعـي بوضـع الصـدر مرسلة

 والصلللللللبر  علللللللنكم ضلللللللعيف َعلللللللّز أدنلللللللاه  

 مسـلسل غيـر   مقطـوع بـم ـراه  

 آخرها: 

 ًاواآلل والصلللللللللحب ملللللللللع أتبلللللللللاعهم سلللللللللبب

 ـن اهلل السـالم  لـهمكـ ا السـالم م 

 ياهـقللللللللللعلللللللللللى الطبللللللللللاو إلللللللللللى أيللللللللللام ل  

 ـا ختـمناهيعـود بـدءا علـيهـم م  

ولنن  يرجرننه المهننني علننه جرجيننب مناسننب بننل حسننرما اجفننل وناسننب الننن  ، فرنندأ بالهننحيح، فالحسننن فالضننعيي، ثنن   - 

الموروح، ث  الموضوع، فالمرسل، فالمسلسل، فنالمقووع ثن  المقلنوب، ثن  الونرح والتعنديل فناكر الموهنول، ثن  الاناذ، ثن  

 ص المتاابه ومن نسب إله خالف ال ناهر، فالمتهنل والمرفنوع، فالمننثقو المؤجلي والمختلي فالمتفل والمفترق، ث  جلخي

والمعضنننل والموعنننوف والمسنننند والفنننرد والناسنننخ والمنسنننوو والمنننره  والعنننالم والننننازل، فالغرينننب والمانننهور والمننننثكر 

 والعزيز...إلخ من األنواع.

، ولنه شنرح  خنر (4)علنوش األثنر"، مورنوعشرح الن   مؤلفه ابن ناعر الدين فم كتناب سنماه: "حنل عقنود الندرر فنم  - 

 ر وهو مخووط.ثريك

 ((محمد بن أبي بكر بن علي بن حسن الشريف صالح الدين أبو الحسن الحسني السيوطي ثم القاهر  الشافعي)) (17) 

 (.(5)859أو  783-856)

 له: 

 ."هـ(852نظم نخبة الفكر البن ح ر تـ )" 

 ".(6)م خمسماو  بيت ونخر  شيخنا و ير ذلل ففكورعال السخاوي: "ون   فم الخيل أرجوز  ف 

 ".(7)عال السيو م: "ون   نخر  الفكر 

 .(8)وذكره إسماعيل باشا 

 ((ثم الشافعي الشاذلي الزين أبو محملد الحنفي مصر  ثم الشيشيني القاهر المشالي ال بن محمد خلف بن محمد)) -18

(804-874(9).) 
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 ."الحديث نظم في علم" 

السننخاوي: "وكنناا اجتمنن  بالقاينناجم وسننم  عليننه، وباننيخنا وعننرض لننه فيمننا عيننل بعننا مناظيمننه وهننم كويننر :  عننال 

 ..إلخ.(1)فاثنتان فم أعول الدين، وواحد  فم عل  الحديص

أحمد بن إبراهيم بن نصر اهلل بن أحمد القاضلي علز اللدين أبلو البركلات بلن البرهلان الكنلاني العسلقالني األصلل )) (19) 

 (.(2)876-800) ((الصالحي الحنبلي القادر   رالقاه

 له:  

 ."نظم النخبة البن ح ر"

 ".(3)عال السخاوي: "ن   النخر  لايخنا، وسمعت شيخنا يرجحه عله ن   الكمال الامنم 

 ".(4)الكمال الماكور، وكاا عاضم الحنابل  العز الحنرلم و خرون -أعنم: النخر -وعال: "وعد ن مها 

 ".(5)"ولايخنا هاا عد  جهانيي...ون   النخر  عال السيو م: 

 .(6)وذكره الرودانم 

 .(7)منه نسخ  فم دار الكتب المهري  مخووطوالن    

 ن   فيها الكنانم نخر  الفكر البن حور العسقالنم. 

 ( من بحر الرجز.105عدد أبياجها ) 

 :أولها

  للللللللللللللال الفقيلللللللللللللللر  أحملللللللللللللللد الكنلللللللللللللللاني

 الــحـمـد  لل ـه الـ   تـفــردا

 رَ  ال نلللللللللللللانبلللللللللللللوئ أعللللللللللللللى غللللللللللللل  

 حـمدا صـحـيـحا لـع اله م ـسندا  

 آخرها: 

  لللللللللللد َتلللللللللللّم نظملللللللللللْي لكتلللللللللللاب النخبلللللللللللة

 والـحمـد  لل ـه  وصـلـى  الـعـالي

 علللللام "جلللللل " بمصلللللر فلللللي ذ  الح لللللة  

 عـلـى الـنـبـي وصـحـبه واآلل  

الماننهور والعزينز والغرينب، ثن  الهننحيح وسنار الكننانم فنم ن مننه علنه جرجينب أعنله نخرنن  الفكنر، فرندأ بنالمتواجر و - 

فالحسننن فالضننعيي، ثنن  زيننادات الوقننات فالانناذ والمنكننر ومننا يقابلهمننا، ثنن  االعترننار فننالمحك  ومختلنني الحننديص والناسننخ 

والمنسنوو، ثن  أننواع المننردود للسنق  فنم سنننده فناكر المعلنل فالمرسننل فالمعضنل فنالمنقو  فالمنندلس والمرسنل الخفنم، ثنن  

 فم الروا  فاكر الموضوع ث  المتروث...إلخ. المردود للوعن

 (.833وعد ن مه فم ذي الحو  سن  ) 

 (.(1)892-833) ((لقادر بن محمد بن أحمد الحسيني المصر  الشافعي، يعر  بابن مظفرا عبد)) (20)
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 .ظم نخبة الفكر البن ح ر"ن" 

 ".(1)  بالن   فن   النخر عال السخاوي: "وجول 

 ".(2)ي: "له مؤلفات منها: ن   النخر عال ابن الغز 

 .(3)وذكره إسماعيل باشا 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن رجب الشهاب الطوخي ثم القاهر  الشافعي شهاب اللدين، ويعلر  )) (21)

 (.(4)893-847) ((بابن رجب، وفي القاهرة: بالطوخي

 له:  

 ."نظم النخبة البن ح ر"

 ...إلخ.(5)  الووام  والورعات سماش الحرمين، والنخر عال السخاوي: ن   جم 

 .(8)، وعمر كحال (7)،وإسماعيل باشا(6)وذكره حاجم خليف 

 )القرن التاسع(. ((محمد بن محمد بن محمد السخاو )) (22)

 له: 

 "نظم في االصطالح". 

 عوالح عال فيها:بن فهد فم معومه وبيا له ورأيت له من وم  فم االاعال السخاوي: "ذكره التقم  

 وعـمدتـي  فـي النـقل  ول شيخـنا

 وابـن  الـصـالح   بـلـه والنـوو 

 هـو الـعرا ي  بـخارْ  عـصـرنـا  

 فـخـ  منـقحا لـمـا عنـهم رو   

 أول أعساش الحديص: -أيضا -وفيها 

 والمـتـن والـ    إليـهـما يـفـر   لـحـ  مـحدث  فـي  السناد حصر

 "اهث.(9)م  موموع بخوه فم المدرس  الزيني  فيه ن مه للترريزي و ير ذلل، وما وعفت له عله جرجم وهاه المن و 

 المبحث الرابع

 المؤلفات في نظم علوم الحديث في القرن العاشر
 

 (.(10)900حوالي -)  ((محمد بن أبي إسحاو إبراهيم المقدسي الشافعي برهان الدين)) (23)

 له: 

 ."رنظم النخبة البن ح " 

 .(1)، وكحال (12)، وإسماعيل باشا(11)ذكره حاجم خليف  
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-827) ((يحيللى بللن محمللد بللن سللعيد بللن فللالح بللن عمللر الشللر  العبسللي القللاهر  الشللافعي ويعللر  بالقبللاني)) (24)

900(2).) 

 له:  

 ."نظم النخبة البن ح ر" 

: ابن الديري وأذن له بل كتره عننه عناحرنا عال السخاوي: "هاا م  أنه ن   النخر  لايخنا عديما وعرضه له جماع  منه  

 ..."(3)بن فهداالنو  

أحمد بن صد ة بن أحمد بن حسين بن عبد اهلل بن محمد بن محمد الشهاب أبو الفضل بلن فلتح اللدين أبلي الفلتح )) (25)

 (.(4)905-828) ((بن أبي العباس العسقالني المكي األصل القاهر  الشافعي، ويعر  بابن الصيرفي

 :له 

 ."نظم النخبة البن ح ر"

 ".(5)عال السخاوي: "ون   النخر  لايخنا 

 ".(6)عال الداودي: "ون   النخر  لايخه ابن حور وسماها: "عنوان معانم نخر  الفكر فم مهولح أهل األثر 

حونر، جامعن  جاب فم الفهرس الاامل: العيون للمعانم ن   كتاب نخر  الفكر البنن  مخووط، والن   (7)وكاا عند كحال  

 (.(8)أ ضمن موموع/93-ب/85، و3/2/574اسماش محمد بن سعود )

 (.(9)911-849) ((عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضير  السيوطي جالل الدين)) (26)

 له:  

 األلفية في مصطلح الحديث واسمها: "نظم الدرر في علم األثر".

 ..."(10)سميتها: ن   الدرر فم عل  األثرعال السيو م: "فإنم ن مت فم عل  الحديص ألفي   
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 ..."(1)وعال فم مسرد مؤلفاجه: "األلفي  وجسمه: ن   الدرر فم عل  األثر

 ، و يره  كوير.(5)، وحاجم خليف (4)، والكتانم محمد بن جعفر(3)، والكتانم عرد الحم(2)ونسره إليه: الفالنم 

كتابنا بعيننه، ولناا جناب ن منه جامعنا لمسناول كوينر  زادت علنه منن ، ن   فيه علوش الحديص ول  يقهند (6)والن   موروع 

 ، وعد عال:(7)جقدمه كالعراعم

 فـي الـ مـع واليـ ا   واتسـاو   فـائـقـة ألـفـيـة  الـعـرا ــي

مند فهاه ثالث  أمور زادت عله العراعم: الوم  واسيواز واالجسناق وهنو الترجينب. فلنه زينادات اعتننه بريانهنا الانيخ أح 

 .(8)شاكر فم نسخته التم عححها وشرحها حيص وضعها بين عوسين

 اعتمد عله ألفي  العراعم بوعلها أعال لن مه فقال: ولكن جاب فم ن مه ما يدل أنه 

 (9)كـهـ ه وأصـل ها وابـن  الصـالْح   وا ـرأ كـتـابـا تـدر  منه  االْصطالْح

(، 980(، وذكنر الترمسنم فنم شنرحها أنهنا بلغنت )989د شاكر بلغت )وعدد أبياجها فيه اختالف، ففم  رع  الايخ أحم 

 (.(10)1005وم  شرحه بلغت )

 أولها: 

 هلل حمللللللللللللللللللللد  وعليلللللللللللللللللللله أسللللللللللللللللللللتند

 ثـم عـلـى نبـيــه مـحـمــد 

 ومللللللللللللللا ينللللللللللللللوب فعليلللللللللللللله أعتمللللللللللللللد  

 خيـر  صـالة وســالم ســرمـد   

 آخرها: 

 وأحملللللللللللللللللللد اهلل عللللللللللللللللللللى الكملللللللللللللللللللال

 مـصـلـيـا  علـى  نبـي  ـد أتـم

 معتص لللللللللللللللما بلللللللللللللللله بكلللللللللللللللل حللللللللللللللللال  

 مـكارَم األخـالو والـرسَل خـتـْم  

وعد رجب السيو م ن مه عله جرجينب مختلني عنن ابنن الهنالح وفروعنه، فقندش أنواعنا وأخنر أخنرى خاعن  وأننه زاد  

ن فرنندأ بتعرينني علنن  الحننديص والسننند والمننتن ونحوهمننا، ثنن  الهننحيح ومسنناوله، ثنن  الحسنن ،زيننادات فننم األنننواع أو المسنناول

ومسنناوله، فالضننعيي، ثنن  المسننند فننالمرفوع والموعننوف والمقوننوع ومسنناول فيهننا، ثنن  الموعننول والمنقونن  والمعضننل، ثنن  

المرسننل فننالمعلل فننالمعنعن فالمنندلس، ثنن  المرسننل الخفننم والمزينند، ثنن  الانناذ والمنكننر ومننا يقابلهمننا، ثنن  المتننروث فنناألفراد، 

 رار، فزيادات الوقات، ث  المعل فالمضورب فالمقلوب، ث  المدرج...إلخ.فالغريب والعزيز والماهور والمتواجر، ث  االعت

 (، فقال:881ومن اللويي أن السيو م ن مها فم خمس  أياش، وعد انتهه منها فم شهر ربي  اآلخر سن  ) 

 نظمتهللللللللللللللا فللللللللللللللي خمسللللللللللللللة األيللللللللللللللام

 ختمتهللللللللللللا يللللللللللللوم الخملللللللللللليص العاشللللللللللللر

 مـن عـام إحـدى وثـمانـين  الـتي

 عللللللللللللللللللللاّلمبقللللللللللللللللللللدرة المهلللللللللللللللللللليمن ال  

 ياصلللللللللاح ملللللللللن شلللللللللهر ربيلللللللللْع اآلخلللللللللر  

 بـعـد ثـمـان مـائـة للـهـ رة  

 وعد اعتنه باأللفي  جماع ، فممن شرحها: 

 .(1)ناظمها السيو م فم شرح سماه: "الرحر الاي زخر"، ول  يكمله، و ر  جزب منه .1
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 .(2)هث(، سماه: "منهج ذوي الن ر"، موروع1329محمد محفوظ الترمسم جث بعد ) .2

 .(3)هث(، وهو كالحواشم المختهر ، موروع1377حمد شاكر جث )الايخ أ .3

 .(4)محمد  دش اسثيوبم فم: "إسعاف ذوي الو ر بارح ن   الدرر"، موروع .4

 و يرها من الاروح. 

إبراهيم بن محمد بن أبي بكر برهان اللدين الملر  المقدسلي ثلم القلاهر  الشلافعي ابلن أبلي شلريف أخلو الكملال )) (27)

 (.(5)239-836) ((محمد

 له: 

 ."نظم النخبة البن ح ر" 

عال السخاوي: "ن ن  النخرن  لانيخنا فنم نيني وماون  بينت وهنم والتنم عرلهنا علنه روي الانا ري  وبحرهنا وعرضنها لنه  

 ".(6)جماع  من المهريين و يره  ن ما ونورا
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 ".(1)عال السيو م: "وعني كترا منها:...ن   النخر 

 ، و يره. (2)وذكره الزركلم 

 -ابنن أبنم شنريي إبنراهي ، خزانن  ثمكنروت -، جناب فنم الفهنرس الانامل: ن ن  نخرن  الفكنر البنن حونرمخووطوالن    

 .(3)[ ضمن موموع2083( ]2/96المغرب )

 ((محمد بن محمد بن أحمد بن عبد اهلل رضي الدين أبو الفضل الغز  األصل الدمشقي العامر  القرشي الشافعي)) (28)

(862-935(4).) 

  له: 

 نظم النخبة البن ح ر".

 يسمه: "سلل الدرر فم مهولح األثر". 

 ".(5)عال النو  الغزي: "ون  ...نخر  الفكر البن حور فم عل  الحديص 

 ".(7)باس : "ن   النخر كاا ، و(6)ونسره إليه باس : "سلل الدرر" إسماعيل باشا 

 .(8)والن   موروع م  شرحه 
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 منتصلف ؤلفات في نظم علوم الحديث من القرن الحاد  عشر إللىالفصل الثاني: الم

 القرن الرابع عشر، وفيه أربعة مباحث:
 

 المبحث األول: المؤلفات في نظم علوم الحديث في القرن الحاد  عشر.

 المبحث الثاني: المؤلفات في نظم علوم الحديث في القرن الثاني عشر.

 لحديث في القرن الثالث عشر.المبحث الثالث: المؤلفات في نظم علوم ا

 هـ(.1350لوم الحديث في القرن الرابع عشر إلى سنة )المبحث الرابع: المؤلفات في نظم ع
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 المبحث األول

 المؤلفات في نظم علوم الحديث في القرن الحاد  عشر.
 (.(1)1014-)  ((منصور الَطْباَلو  الشافعي سبط الناصر محمد بن سالم الَطْبالو  الشافعي المصر )) (29)

 له: 

 ."نظم نخبة الفكر البن ح ر"

 عال حاجم خليف : "ون مها منهور سر  الناعر الورالوي، أوله:  

 ...................................    الحـمـد هلل  عـلى عـلـم السـنـن

 .(3)"اهث، وذكره إسماعيل باشا(2)1010وأجمه سن  

 .(4) 5، 198منهور سر  الناعر الورالوي، االسكندري ، فنون وفم جاريخ األدب العربم: من وم  ل 

-984) ((أبو بكر بن أبلي القاسلم بلن أحملد بلن محملد األهلدل الحسليني اليمنلي المعلرو  بلابن األهلدل الحنفلي)) (30) 

1035(5).) 

 له:  

 ."البن ح رنظم النخبة "

 .(8)، وإسماعيل باشا(7)، والمثحرثم(6)ذكره محمد زبار  
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 262الحراننم: "ن نن  نخرنن  الفكننر )فننم مهننولح الحننديص( وشننرحه، مخوننوط باألحقنناف )حضننرموت( بننرع  وعننال 

 ".(1)موامي 

، فناهلل "(2)هنث1246وعال بعده: "القواعد من وم  فم مهولح الحديص، شنرحها يوسني بنن محمند األهندل المتنوفه سنن   

 .أعل  هل هما ن مان؟

 (.(3)1045-)  ((محمد الحسني الس لماسي عبد اهلل بن علي بن طاهر العلو  أبو)) (13)

 له:  

 ."نظم في اصطالح الحديث"

 .(5)، وكحال (4)ذكره الزركلم 

 (.(6)1052-988( ))محمد العربي بن يوسف الفاسي الَقْصر  المالكي أبو حامد(( )23)

 له:

 "الطرفة في ألقاب الحديث". 

أبنم حامند فنم االعنوالح، وهنو المسنتعمل بفناس فنم هناا  عال الكتانم فم جرجمته ابن أخيه محمند: "وشنرح ن ن  عمنه 

 ".(7)الفن

 ..."(8)وعال: "وعال أبو حامد الفاسم فم شرحه عله ن مه فم االعوالح 
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 ".(1)عال الزركلم: "وأرجوز  فم ن   ألقاب الحديص  رعت م  شرحها

 وهو موروع، واسمه: "الورف  فم ن   ألقاب الحديص". 

 :أولها 

 أحسلللللللللن الحلللللللللديث حملللللللللدا لملللللللللن نلللللللللزل

 عـلـى الرسـول الـمـصطفى وآلـه

 وصلللللللللللللللللللواته تسللللللللللللللللللح ال تريللللللللللللللللللث  

 وصـحـبـه ونا ـلـي  أ ـوالــه  

 آخرها: 

 مختومللللللللللللللة بحمللللللللللللللد َمللللللللللللللْن سللللللللللللللناها

 مـخـتـومـة الـصـالة والـسـالم

 سللللللللللللللنية ي لللللللللللللللو الللللللللللللللدنا َسللللللللللللللناها  

 عـلـى الـ   اصـط ـف ي  للـختام  

 المقدمة:اب م  جعاريفها، وعد عال فم وهو ن   مختهر عهد فيه المؤلي ذكر األلق 

 واهلَل اسـتـهـد  إلـى الـصـواب   مـقـتـصـرا فيـه  علـى  األلقـاب

فردأ بمعنه السند والمتن ث  الهحيح فالحسن فالضعيي، ث  المتنواجر، ثن  المانهور والعزينز والغرينب، ثن  المرفنوع، ثن   

لعنالم والننازل، ثن  المسلسنل، ثن  المهمنل، ثن  المتهنل، ثن  المرسنل، ثن  المسند، ث  الموعوف، ث  المتهل، ث  المقووع، ث  ا

المنقو ، ث  المعضل، ث  المزيند، ثن  الموضنوع، ثن  المتنروث فنالمنكر فالمعلنل فالمضنورب فالمندرج، فنالمقلوب فنالمحك ، 

 فالمختلي، ث  الناسخ والمنسوو، ث  الغريب والماكل، ث  المهحي، ث  المرهمات.

 ( بيتا.53ا )وعدد أبياجه - 

 وممن شرحها:  - 

 .(2)هث(، وهو موروع1116محمد بن عرد القادر الفاسم جث) .1

 .(3)هث(، مخووط1089أبو عرد اهلل محمد بن أحمد الوزولم جث ) .2

 . هث(1345محمد بن جعفر الكتانم جث ) .3

 وله أيضا: 

 "عقد الدرر في نظم نخبة الفكر". 

 ".(5)الدرر ن   به نخر  الفكر فم مهولح الحديص البن حور، وله عليه شرح، وعال الزركلم: "له عقد (4)ذكره الكتانم 

 .(6) والن   موروع 

 هث(.852واسمه: عقد الدرر فم ن   نخر  الفكر، وهو ن   لنخر  الفكر البن حور العسقالنم جث ) 

 ( من بحر الرجز.423عدد أبياجها نحو ) 

 :أولها

 الحملللللللللللللللد هلل الللللللللللللللل   َملللللللللللللللْن بملللللللللللللللا

 ــة الـرسـالــةأورثـهـم خـالف

 عّللللللللللم م لللللللللْن ع ْللللللللللم الحلللللللللديث العلملللللللللاء  

 وَأخـَلـف الـعـصـمـَة بالعـدالة  

 آخرها: 

 عللللللللللللللى رسلللللللللللللول الحلللللللللللللي للخليقلللللللللللللْة

 وآلـه  وصـحـبــه  مـا وصــال

 محملللللللللللللدك نلللللللللللللور الهلللللللللللللدى حقيقلللللللللللللْة  

 بـهـم إلـيـه سـنـد  واتـصـال  

 لكن ذكر أن له زيادات عليها فقال:وسار الناظ  فم جرجيرها وما فيها كفعلها نخر  الفكر،  - 

 لـنـكـتـة يـعـر  ذلك البـصير   مـع مـزيـد وتـصـر   كـثـيـر
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ولاا بدأ بمقدم  عرف فيها عل  الحديص وموضوعه و ايته، وجعريي الخرنر واألثنر ونحوهمنا، ثن  المتنواجر فاآلحناد، ثن   

ادات الوقات، فالااذ والمنثكر وما يقابلهما، ث  المتابعات الماهور والعزيز والغريب، فالهحيح ث  الحسن، فالضعيي، ث  زي

 والاواهد، ث  المحك  ومختلي الحديص، فالناسخ والمنسوو، ث  المعلل فالمرسل...إلخ.

 (.(1)1056  يل: -)  ((عبد الهاد  بن عبد اهلل بن علي الحسني الس لماسي)) (33)

 له: 

 ."في مصطلح الحديث "نظم 

ل بالحنديص وفناق فينه، ولنه فنم اعنوالحه من ومن  المين  شنرحها فنم مولند بانرح نفنيس يسنوق فينه عال الكتانم: اشتغ 

 ".(2)األحاديص بفسانيدها

 ".(3)عال كحال : "من  ثاره: من وم  المي  فم مهولح الحديص، وشرحها فم مولد 

أ( 8-أ6)و 50)يهنودا( جارينت  -السولماسنم -، جاب فم الفهرس الاامل: من وم  فم مهولح الحنديصمخووطوالن    

 .(4)ضمن موموع

 1054- 000) ((علللي بللن عبللد الواحللد بللن محمللد بللن عبللد اهلل األنصللار  الس لماسللي أبللو الحسللن ال زائللر )) (34)

 (.(5)1057و يل:

 له:  

 ."نظم في اصطالح الحديث"

 ".(6)فم مهولح الحديص منها...من وم  فم وفيات األعيان، وأخرى فم التفسير، وأخرىم: "له مؤلفات عال المثحرث 
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 (.(1)1080نحو- 000) ((بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي -أو: طه -عمر)) (35)

 له: 

 ."المنـظومة البيـقونية" 

 ".(2)عال الكتانم: "ولعمر بن محمد الريقونم من وم  جعرف الريقوني  وض  الناس عليها شروحا عديد  

 واسمها: "من وم  الريقونم" لقوله  خرها:كوير،  ، و يره (4)، وكحال (3)وذكره الزركلم 

 سـميتها  "منـظومة البـيـقـونـي"   و ـد أتـت كـالـ ـوهر  المـكنون

 وجسمه كالل: "الريقوني " نسر  إليه. 

 وهم فم ذكر أنواع علوش الحديص م  التعريي بها باختهار. - 

 ( بيتا.34وهم من الرجز فم ) - 

 أولها: 

 ليا عللللللللللللللللىأبلللللللللللللللدأ بالحملللللللللللللللد مصللللللللللللللل

 وذ  مـن أ ـسام  الـحديـث  عـدة

 محملللللللللللللللد خيلللللللللللللللر نبلللللللللللللللي أرسلللللللللللللللال  

 وكـل  واحــد  أتــى وحــده  

 آخرها: 

 و لللللللللللللد أتلللللللللللللت كلللللللللللللال وهر المكنلللللللللللللون

 فـوو الـثــالثـيـن بأربـع أتـت

 سللللللللللللللللميتها منظومللللللللللللللللة البيقللللللللللللللللوني  

 أبـيـاتـها ثـم  بـخـير  ختـمت  

فالحسن فالضعيي، ث  المرفوع والمقونوع، ثن  المسنند، ثن  المتهنل،  ذكر فيها أنواع علوش الحديص حيص بدأ بالهحيح - 

ث  المسلسل، ثن  العزينز فالمانهور...إلخ، وعند اهنت  فنم كنل ننوع بناكر جعريفنه مختهنرا، وال يناكر األمولن  أو األعنوال فنم 

 .فهو ن   مختهر مفيدجعاريي األنواع، وبالومل  

 :(5)ن شروحها، فمنه الناس بهاا الن   شرحا وحواشموعد اعت 

 .(6) هث(1190)هث(، وعليه حاشي  لعوي  األجهوري جث 1122محمد بن عرد الراعم بن يوسي الزرعانم جث ) .1

  ".(7)سني  فم شرح المن وم  الريقوني حسن محمد المااط، سماه: "التقريرات ال .2

ري  علننه المن ومنن  عنرننثهننث(، سننماه: "القالونند ال1330عومننان بننن المكننم التننوزي الزبينندي المتننوفه بعنند سننن  ) .3

 .(8)الريقوني "

  .(9)رهاني  بارح المن وم  الريقوني "هث(، سماه: "النخر  الن1369محمد بن خليف  النرهانم المالكم جث ) .4

 (.(1)1096-1040) ((عبد الرحمن بن عبد القادر بن علي الفاسي أبو  يد)) (36)
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 له: 

 ."منـظومة في مصطلح الحديث" 

 ".(2)ومن وم  فم االعوالح سماها: استواب  التحديص بمهولح الحديصعال الكتانم: "له ... 

 (.(3)1097-1029) ((المصر  شهاب الدين أحمد بن علي السُّْندوبي الشافعي)) (37)

 له: 

 منـظومة في مصطلح الحديث. 

 .(5)"، وذكره إسماعيل باشا(4)عال المثحرثم: "وله من وم  فم الحال وأخرى فم مهولح الحديص 

 ".(7)، وكحال : "من جهانيفه...من وم  فم مهولح الحديص(6)عال الزركلمو 

 (.11)القرن  ((محمد بن سعيد العباسي السوسي)) (38) 

 له: 

 ."(8)نظم نخبة الفكر" 

 هـ(.1091) ، انتهى من نظمه( مؤلف ال يعر 39)

 له: 

 .طالب الحثيث بمعرفة أ سام الحديث"نظم اسمه: إتحا  ال"

( نقال من خ  مهنفها، وعد انتهه منها ناظمها 1091فتم العراسم سن  )يث"عرد الكري  بن عرد اهلل الخل خ : بكتب  خره 

 (".1091فم عفر سن  )

 ( بيتا من الرجز.37(، وهم فم )525مخووط، نسخته فم جامع  الملل سعود بالرياض برع  ) 

 مختهر فم ذكر الحدود كالريقوني . ن   

 :أولها 

 ملتزمللللللللللللللا حمللللللللللللللد  للللللللللللللله تفضللللللللللللللال

 وهـ ه الـحـدود  فـي النـظم تـرى

 لموجللللللللللب الثللللللللللـنا بمللللللللللا  للللللللللد أنعمللللللللللا  

 مـرصـعات  ص ـْنـعـه بال امـتـرا  

 :اآخره 

 ثلللللللللللم صلللللللللللالة منللللللللللله ترضللللللللللليه عللللللللللللى

 باالـن   رام ـالك ل والـصـحب واآل

 العللللللللىركلللللللب السلللللللبع السلللللللماوات ملللللللن   

 من حـبـهم على الورى  ـد وجـبا  

فالضنعيي، ثن  المعننعن فالمسلسنل فالمسنند فالمتهنل فنالمرفوع، ثن  الموعنوف فنالمقووع بالهنحيح فالحسنن  ورجب فردأ 

فالمرسل فالماهور، فالفرد، فالغريب، فالعزيز، ث  المنقو  فالمضورب فالمدرج، فالمندبج فالانواهد، فالزينادات، ثن  العلنو 

 ع، فالمتروث.والنثزول، ث  المعلل فالمقلوب فالمعضل، فالااذ فالمنثكر فالمدلس، فالموضو
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 المبحث الثاني

 المؤلفات في نظم علوم الحديث في القرن الثاني عشر.
 

 (.(1)1123-1065) ((د الحسن بن آغبد الزيد  الداو)) (40)

 له: 

 "نظم نخبة الفكر". 

 .(2)نسره إليه َبثْحثَيد فم أعالش الاناعو واسمه: "روض  األزهار"،  

 (.(3)1139-1063) ((ي البونيأحمد بن  اسم بن محمد التميم)) (41)

 له: 

 ."نظم النخبة البن ح ر" 

 ".(4)"ون   نخر  ابن حور مسمه بالدررعال الكتانم:  

 (.(5)1144-000) ((محمد بن عبد الرحمن بن   كر  أبو عبد اهلل الفاسي التلمساني المالكي)) (42)

 له:  

 ."نظم في االصطالح"

 ".(6)نا الماكور: واألرجوز  التم ن   فم عل  الحديصوفم ثرت الوادي  شم: ومن جواليي شيخ 
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لتلمسنانم فنم االعنوالح ا لحسن الفاسم: "وشرح ن ن  ابنن زكنريعال الكتانم فم جرجم  الحريام علم بن أحمد أبو ا

 ".(1)وهو عندي

 .(3)، وعمر كحال (2)وكاا فم جرجم  الحريام عند الزركلم 

 من األلقاب"، فقد عال ناظمه:واسمه: "ُمْعل  الوالب ما لألحاديص  

 مـا  لألحـاديــث مـن األلـقاب   سـمـيـتـه بـمـعـلـم الطـالب

 :أولها 

 يقلللللللللللول بعلللللللللللد الحملللللللللللد ثلللللللللللم الشلللللللللللكر

 ثـــم صــالة اللـه والـســالم

 عبللللللللللد الللللللللللله أحمللللللللللد بللللللللللن  كللللللللللر   

 عـلـى الـرســول  سـيد األنـام  

 آخرها: 

 ثللللللللللللللم الصللللللللللللللالة والسللللللللللللللالم دائمللللللللللللللا

 وصـحــبـه  مـحـمـد  وآلــه

 عللللللللللى الللللللللل   شلللللللللرع شلللللللللرعا  ائملللللللللا  

 التـابـعـيـن  الـمـؤمنيـن  حزبه   

 وعهد مؤلفها ذكر ألقاب الحديص مختهرا، لاا عال: 

 أردت نظللللللللللللللللللللم لقللللللللللللللللللللب الحللللللللللللللللللللديث

 فـي رجـز  مـخـتـصـر  بـديـع

 بسللللللللللللللللللرعة للكهللللللللللللللللللل والحللللللللللللللللللديث  

 أو مـا يـوا يـه  مـن الـسـريـع  

، ثن  الهنحيحي السن ، ث  جقسي  الحديص فردأ بالهنحيح جعريفنه ومسناول فينه، ثن  كتنب فردأ بتعريي عل  الحديص ث  جعري 

الزاود عله الهنحيحين، ثن  المسنتخرجات، ثن  الحسنن، ثن  الضنعيي، ثن  المننثكر فناألفراد فاالعترنار فزيناد  الوقن ، فالمعلنل 

فب، فالمسلسل، ث  الناسنخ والمنسنوو، فالمضورب فالمدرج فالموضوع فالمقلوب فالماهور فالغريب فالعزيز، ث   ريب الل

 فالمهحي فالمختلي.

 .( بيتا من الرجز ونحوه136م نحو )وهم ف 
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 (.(1)1146 بل-000) ((الحسين بن محمد بن مسعود الشبامي المسعود )) (43)

 له:  

 ."نظم نخبة الفكر"

 عال الحرام: ن   نخر  الفكر أوله: 

 ـالـي الـفـرد  الـقديم  المغنيالـخ   الـحـمـد  هلل  العـظـيـم الـمـن

 ".(2)1318مخووط بوام  عنعاب )أوعاف( 

 (.(3)1181-000) ((محمد بن أحمد بن جار اهلل َمْشحم الصعد  ثم الصنعاني اليمني)) (44)

 له:  

 ."نظم النخبة البن ح ر"

 ".(4)عال إسماعيل باشا: "ون   نخر  الفكر فم عل  األثر 

 ".(5)نخر  الفكر فم عل  األثروعال حاجم خليف : "ن    

 ".(6)وعال كحال : ون   نخر  الفكر فم عل  األثر 

[ 25]مومنوع105محمند مانح ، الونام  الكرينر عننعاب، -جاب فم الفهرس الاامل: "ن ن  نخرن  الفكنر مخووطوالن    

 ".(7)1227-222و
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 (.(1)1182-1099ويعر  باألمير(( ) ( ))محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني الكحالني ثم الصنعاني،45)

 له: 

 "نظم النخبة، ويسمى: " صب السكر". 

 ...".(2)عال الهنعانم فم جوضيح األفكار: "وإليه أشرنا فم ن   النخر  

وعال فم إجاب  الساول: "وعد حققنا ذلل بحمد اهلل فم ن   النخرن  المسنمه بقهنب السنكر، وفنم شنرحها المسنمه بإسنرال  

 ".(3)المور

 ، و يره .(6)، والزركلم(5)، وإسماعيل باشا(4)ونسرها إليه: حاجم خليف  

 .-كما مضه -، واسمه: عهب السكر(7)والن   موروع 

( بيتنا منن 206هنث(، وعندد أبياجهنا حسنب المورنوع: )852وهم ن   لنخر  الفكر البنن حونر العسنقالنم المتنوفه سنن  ) 

 الرجز.

 :أولها 

 حمللللللللللللدا لمللللللللللللن ي سللللللللللللَند كلللللللللللللُّ حمللللللللللللد

 تـصـٌل لـيـص لـه انـقـطـاع مـ

 بغيلللللللللللللللر َعلللللللللللللللدإليللللللللللللللله مرفوعلللللللللللللللا   

  وضـاعمــا فـيـه كــ اٌب وال  

 آخرها: 

 ثلللللللللللللللللللللم صلللللللللللللللللللللالة اهلل والسلللللللللللللللللللللالم 

 وآلـــه  واســأل   الـرحـمـانـا

 علللللللللللللللى الللللللللللللللل ْ  لالنبيلللللللللللللللا ختلللللللللللللللام  

 ح ـسَن خـتـام ي ـدخـل ال ـنـانا  

، ثنن  ه، ثنن  المتننواجر ومسنناولاننهور والعزيننز والغريننبفنناكر الم رجرهننا كترجيننب أعننلها نخرنن  الفكننر، فرنندأ بتقسنني  الخرننر - 

الهحيح جعريفه ومساوله، ث  الحسن بقسميه، ث  زياد  الوق ، ث  الااذ والمنثكر وما يقابلهمنا، ثن  المتابعن  والاناهد، فمختلني 

ث  المردود للوعن فم الراوي الحديص وما يتعلل به، ث  ذكر الخرر المردود بفعسامه فاكر المردود لسق  فم سنده وأعسامه، 

 وأعسامه...إلخ.

 وعد ن مها الهنعانم فم وعت يسير حيص عال: 

 فثتث  مثن بثكثر  ذاث اليثوش      إلثه الثمسا عثند  وفود النثوش.

 .(8)وعد شرح الن   مؤلفه الهنعانم فم: "إسرال المور شرح عهب السكر"، موروع 

  . (9)روعوشرحه عرد الكري  بن مراد األثري، مو 

 (.(10)1196-1105) ((عبد اهلل بن عمر الخليل اليماني)) (46)

 له: 

 ."ح أهل األثرنظم نخبة الفكر في مصطل" 

 .(3)، وعمر كحال (2)، وعديل حسن(1)ذكره إسماعيل باشا 
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 المبحث الثالث

 المؤلفات في نظم علوم الحديث في القرن الثالث عشر.
 

 (.(1)1206-)... ((ر  أبو العرفانمحمد بن علي الصبان المص)) (47)

 له:  

 ."نظم في االصطالح"

 .(3)"، وإسماعيل باشا(2)...ليي فم الحديص: من وم  فم اعوالح الحديص فم ستماو  بيتالتا عال الكتانم: وللمترج  من 

 وله:  

 ." صيدة عارض بها  صيدة ابن فرح"

  فم اعوالح الحنديص فنم سنتماو  بينت، وأخنرى عنارض بهنا عال الكتانم: "وللمترج  من التفليي فم الحديص: من وم 

 ".(4)عهيد  ابن فرح

 وجعرف بث "عهيد  الهران" نسر  لناظمها. 

 وهم من وم  فم ذكر ألقاب الحديص بوريق  ماابه  لمنث وم  ابن فرح المتقدم . 

 ( بيتا.16وجق  فم ) 

 :أولها

 ص لللللللللوا صللللللللحيَح غللللللللرامك صللللللللبر ه َضللللللللع فا

 يـلك فـي محبتـكمل  علـاوارث ـوا لـح

 وبللللللدلوا َ ْطللللللع مللللللن فللللللي ح سللللللنكم ش للللللغفا  

 وأنـح ـوا غريـبا على أبوابكم و ـفا  

 آخرها: 

 واآلل  والصللللللللحب  واألتبللللللللاع مللللللللا َعلقللللللللت

 ومـا مـحمد الصـبـان   أنشـدكـم

 صلللللللللللللبابٌة بفلللللللللللللؤاد خلللللللللللللاَلط الَكَلفلللللللللللللا  

 ص ـلوا صحـيَح غـرامك صبـر ه  َضع فا  

فاكر الهحيح، ثن  الضنعيي، ثن   وعهد بها مدح النرم عله اهلل عليه وسل  مورد ، الحديص وعد ذكر فيها ألقاب علوش - 

المقووع، ث  الحسن، ث  المعلل، ث  الغريب، فالموعوف، فالفرد، ث  المرفوع، ث  المعضل، ث  العزيز...إلخ من األنواع، ولن  

 ن وإنما حيوما اجفل وناسب.يرجب عله جرجيب معي

هث(، وسماه: "إجحاف اسخوان بارح عهيد  الهران"،  ر  فم الحميدين  1321محمد الاافعم جث )شرحها: عراس بن  - 

 .(5) هث(1322سن  )

 (.(6)1235-000) ((مد العلو  الشنقيطي المالكيعبد اهلل بن إبراهيم أبو مح)) (48)

 له:  

 : طلعة األنوار".منظومة في مصطلح الحديث"

  لع  األنوار". "هدي األبرار عله ها فم:َحَروَش 

 .(8)، وكحال (7)ذكره الزركلم 

 واسمه: " لع  األنوار فم عل   ثار النرم المختار"، سماه به مؤلفه فم الن   فقال: 
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 فـي علـم آثـار النـبـْي  الـمختار    ي ـْسمـى لـ ا بـطـلـعـة األنـوار

ر  ليست فيه، يناسب أهل الزمان منن  ينر إفنراط وال وعد عهد به مؤلفه ن   اختهار أللفي  العراعم حاٍو زيادات كوي - 

 جفري ، وال حاو وال جعقيد فم اللفب 
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 ، وعد أبان عن ذلل فقال:(1) أو المعنه

 ن ظِّللللللللللللللللم فيلللللللللللللللله رجللللللللللللللللز  العرا للللللللللللللللي

 لكنلللللللللللللله تقاصللللللللللللللرْت عنلللللللللللللله الهمللللللللللللللم

 فـأسـأل  اللـه  نـْظـَم  مـخـتصر

 مشللللللللللللللللللليد البنلللللللللللللللللللاء  والمرا لللللللللللللللللللي  

 والع للللللللللز  غيللللللللللَر حاشللللللللللم بلللللللللله ألللللللللللم  

 ناسـب  المـقاَم خـالك  من  كـدريـ  

 ( من بحر الرجز، فهم اختهار لأللفي  لنحو الولص.308وعدد أبياجها ) - 

 أولها: 

 الحمللللللللللللللللللللللد هلل هللللللللللللللللللللللو المعللللللللللللللللللللللين 

 أحــمـده لـمـا َلـَدّ  نـعـم ـه

 إيللللللللللللللللللللللاه نعبللللللللللللللللللللللد  ونسللللللللللللللللللللللتعين  

 ربـْت  وبـان  فـضلـه وح ـَكـم ه  

 آخرها: 

 هنللللللللللا انتهللللللللللى نظام لللللللللله بحمللللللللللد  مللللللللللن

 لـيا على  نـبـي  الـملـحمةمـصـ

 سلللللللللللللألته الملللللللللللللّن باالتملللللللللللللام فَملللللللللللللن  

 ومـنـقـ   الغـر ـى نبـيِّ المـرحمة  

بدأ النناظ  بناكر منا يفتنرق فينه القنر ن والحنديص، ثن  أعسناش الحنديص فرندأ بالهنحيح ومسناوله، ثن  الحسنن ومسناوله، ثن   - 

نننوع الضننعيي ومسنناوله، ثنن  المرفننوع، فالمسننند فالمتهننل  الغريننب والماننهور والعزيننز والمتننواجر، فالمسلسننل فالمنندبج، ثنن 

فالموعوف فالمقووع، ث  المرسل والمنقو  والمعضل، ث  العنعن ، ث  ما اختلي وعله وإرساله أو وعفه ورفعه، ث  التندليس 

التعنديل، ثن  فالااذ والمنثكر، فاالعترار فالمعلل والمضورب والمدرج والعالم والنازل، ثن  الموضنوع فنالمقلوب فنالورح و

 التحمل وأنواعه، ث  ضر  الحديص وكتره ومساول متعلق  به، ث   داب المحدث فالوالب، ث  خت  باالختالط.

 وأظهر الفروق بين الن مين: 

الترجيب، ففيه اختالف كتقدي  الناظ  للغريب والعزيز والماهور والمتواجر، وجقدي  المسلسل والمدبج، وجفخير  داب  .1

 المحدث والوالب.

 األمول ، فهو ال يعتنم بالل بل يحافه. .2

 أول الن  . "الفرق بين القر ن والحديصزياد  يسير  كزياد : " .3

( بيتنا، فينه: 39حافه لكوير من المساول داخل األنواع، ويكفم أن نن ر إله نوع الهحيح فتود العراعم ن مه فنم ) .4

مسنتخرجات، مراجنب الهنحيح، المعلنل، نقنل جعريي، أعح األسانيد، أعح كتب الحديص، الزاود عله الهنحيح، ال

 ( بيتا، فيها: التعريي وكيي يعرف الهحيح ومراجره.11الحديص من الكتب المعترر . بينما فم  لع  األنواع فم )

فهاه المنث وم  مفيد  ال جغنم عن أعنلها ألفين  العراعنم، ولكنن النناظ  عننفها لمنا جقاعنرت همن  أهنل زماننه عنن مونل  

 األلفي  فقال:

 والعـ ـز  غيـَر َحـاشـم  بـه ألم    لكنـه تـقـاصـرْت عـنـه الهـمـم

 .(2)وعد شرح الن   مؤلفه فم كتاب أسماه: "هدي األبرار عله  لع  األنوار"، موروع - 

، 1240و يلل:  1242 -1180) ((عثمان بن سلند بلدر اللدين أبلو النلور الن لد  اللوائلي ثلم البصلر  الملالكي)) (49)

 (.(3)0125و يل: 

 له: 

 "نظم نخبة الفكر البن ح ر". 

 ر نخر  الفكر".ثواسمه: "بهو  الرهر لنثو 

 ".(4)فم ن   نخر  الفكر -كاا-عال إسماعيل باشا: "له...بهو  الن ر 
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شنرح لمن ومن  لنه سنماها: "بهون  الرهنر" فنم  -و-وذكره الزركلم م  شرحه فقال: "والغنرر فنم جرهن  بهون  الرهنر 

 ".(1) كتانم( 628بخوه فم خزان  الرباط ) -أيضا -مولد عليه جعاليل بخوه وختامه مهولح الحديص فم

ص( ضنمن 16[ )8716/9] 77وفم الفهرس الاامل: بهو  الرهر فم ن   نخر  الفكر البن سند الرهري، دار عداش  

 .(2) و(402( )1/72لينغراد )-موموع، معهد االستاراق

 (3) كتر  الملل عرد العزيز بالمدين .ومنه نسخ  فم مكتر  الساعزلم ضمن م 

 (.(4)1245-1180)نحو  ((عبد اهلل بن محمد بن عثمان بن صالح بن هارون أبو محمد الملقب ابن فود )) (50)

 له:  

 ".منظومة في علم الحديث"

 ."(5)جسمه: "مهراح الراوي فم عل  الحديص 

 وعد عال أولها: 

 ومـه مـصـبـاح كـل راو عـلـ   لـ ا أردت  فـيـه نـظـمـا يـحو 

 .( بيثتا من الرجز520وهم فم ) 

 أولها: 

 الحملللللللللللللللد هلل  الللللللللللللللل     لللللللللللللللْد َنلللللللللللللللّورا

 ادحـة   السـنبـصـ وَخـّصـنــا 

 محللللللللللللللدِّثا بن للللللللللللللور  سلللللللللللللليِّد الللللللللللللللورى  

  ـم  الـَهـاد ـنا الـعـظ إلـى نب ـيِّ  

 آخرها: 

 ب ه النُّ لللللللللللللللللللللوم وآل للللللللللللللللللللله وصلللللللللللللللللللللح

 َسـانعلـى ال ْحـ  وَمـْن تــاَله ـم 

 والّتلللللللللللللللللللابعيَن َأْفح لللللللللللللللللللل  الع للللللللللللللللللللوم   

 إلـى ل ـقــاء  َربِّــَنــا الّدّيـان  

 وعد رجب عله جرجيب اخترعه فقال: - 

 يــ ـود بـالـمـثـال للتـقريب   م سـهـال مـخـتـرع  التـرتـيـب

الوابنت والهننالح ود والقنوي فرندأ بنالعزيز والغريننب، ثن  الهنحيح وأعننح أسنانيد الرلندان، والمعلننل فنم الهنحيحين الوينن 

المعننعن ثن  المزيند فنم المتهنل، : فردأ بالمندلس ثن  اسرسنال الخفنم فالحسن، ث  زيادات الوقات، ث  ذكر المردودووالموود 

والمنننثسوو والمسلسننثل والعننالم والمننؤنن، ثنن  جعننارض الوعننل واسرسننال، والرفنن  والوعنني، والمحكنن  ومختلنني الحننديص، 

والمرهمات، ث  رواي  األعنران والسنابل والالحنل والمندبج واألكنابر عنن األعنا ر، واآلبناب عنن  والنازل و ريب الحديص،

األبناب وعكسه، ث  اسخو  واألخوات، ومعرف  الهحاب  ومعرف  التابعين وأحوال الروا  جعديال وجرحا، واألفراد الُوْحدان، 

 المتفل والمفترق...إلخ.

 هاا ظاهر عنه.وعد اعتنه الناظ  باكر األمول  و - 

 نيثوريا. -وعد شرحها محمد المنثهور إبراهي ، و ر  فم دار العل  للوراع  والنار - 

 (.(6)1249-1149أو1148) ((الحسين بن يحيى بن إبراهيم الديلمي ال مار  اليمني)) (51) 

 له: 

 ."نظم النخبة البن ح ر" 

 ".(1)ر، وشرحها بكتاب سماه: الفواود والدررعال محمد زبار : ون   نخر  الفكر البن حور فم عل  األث 
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 ".(2)عال كحال : ون   نخر  الفكر البن حور فم عل  األثر وشرحها بكتاب سماه: الفواود 

محمللد معللرو  بللن مصللطفى بللن أحمللد النُّللودهي الشللهر ور  البر ن للي الشللافعي، يعللر  بالشللي  معللرو  )) (52)

 (.(3)1254-1166) ((النودهي

 له: 

 مصطلح الحديث"." نظم في  

 عقد الدرر فم مهولح أهل األثر.سماه: 

النودهم )محمند معنروف( من ومن  فنم علن  الحنديص، دار  -جاب فم الفهرس الاامل: عقد الدرر فم مهولح أهل األثر 

ضنننمن مومننننوع.  22-16[ و78( ]1/260القننناهر  ) -ص( ضنننمن مومنننوع، دار الكتنننب15[ )2550/1] 280عنننداش 

، شرحه الموعلم )عالح السعدي( بعنوان: شرح عقد الدرر فم مهولح أهل 36[ ص 1460ريخ ( ]جا2/23التيموري  )

 .(4)األثر

وعنند  رنن  برغننداد منن  مؤلفاجننه األخننرى فننم سننت  أجننزاب باسنن : "األعمننال الكاملنن  للاننيخ معننروف النننودهم"، أول هنناه  

 المن وم :

 يـقللللللللللـول  أفـقللللللللللـر الللللللللللـورى مـعللللللللللـرو 

 ال أحـمـد  ذا الـ ـالل والـ ـمـ

 مـصـليـا عـلـى  النـبـي الهـاد 

 هـ ا كـتـاب هـيـن  الـتـنـاول

 فيـما علـيه اصـطلحـت  أهـل  األثر

 سـلـكـت  فيـه مسلك ا ـتــصاد 

 عنـه عـفا بـفـضـلـه الـر و    

 والـّطـول والنـعـام والفـضـال   

 وآلـه وصـحـبـه األمــ ــاد   

 ـل ألـفـتـه  مـع كـثرة الشـواغ  

 سـميـته لـما انـتهى: عـقد الدرر  

 واهلل  أرجـو الـمـّن بـالسـعـاد   

 (.(5)1274-000) ((ي المعرو  بابن الحاج الفاسيمحمد الطالب بن حمدون بن الحاج السُّلمي المرداس)) (53)

 له:  

 ."(6)منظومة في اصطالح الحديث"

 .((7)1282-000) ((محمد المامي الّشْمَشو )) (54)

 له: 

 ."(8)المفتاح في مصطلح الحديث" 

 المبحث الرابع

 (1350إلى سنة ) المؤلفات في نظم علوم الحديث في القرن الرابع عشر
 

 (.(1)1306-1234) ((علي بن سليمان الدِّمنتي الب َ ْمَعو  المالكي أبو الحسن)) (55)
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 له: 

 ."منـظومة في االصطالح" 

 ".(2).ومن وم  فم اعوالح الحديص وشرحهاعال الكتانم: وله من التهانيي.. 

 ".(3)وشرحها -مخووط -وعال الزركلم: "ومن وم  فم اعوالح الحديص 

[ ضننمن مومننوع، الخزاننن  3908( ]2/193المغننرب ) -جنناب فننم الفهننرس الاننامل: خزاننن  ثمكننروت مخوننوطوالننن    

 .(4)ضمن موموع 196-190د[ ص 1929] 3/1/64العام / الرباط 

 (.(5)1310-000) ((سيوني الب ـْيـَباني المالكيعلي البمحمد ))( 56)

 له:  

 "منـظومة في مصطلح الحديث". 

 رانم"، نسر  إله ناظمها.ثيث"من وم  الرجسمه: 

 :أولها 

 الحملللللللللللللللد هلل الللللللللللللللل    لللللللللللللللد جعلللللللللللللللال

 ثـم الـصـالة  والـسـالم  دائـمـا

 أهلللللللللل الحلللللللللديث صلللللللللفوة ملللللللللن الملللللللللال  

 علـى رســول الل ـه  أسمى  من سمى  

 آخرها: 

 كللللللللللللل اك منشللللللللللللليها العبيلللللللللللللد الفلللللللللللللاني

 والـمـسـلـمون مـا وعاها  طـالب

 و  بالبيللللللللللللللللـبانيمحمللللللللللللللللد المعللللللللللللللللر  

 ـْت للم نى َمـطالبومـا اسـَتـَتـّم  

الناظ  ذكر أنواع المهولح حسب ما ذكنر القسنوالنم فنم مقدمن  شنرح الرخناري، ولناا لن  يناكر جمين  أننواع  اعهد به 

 له هاا فقال  خرها:علوش المهولح، وعد أشار إ

 إليللللللللللللللك تقسلللللللللللللليما وفيللللللللللللللا جللللللللللللللار 

 ذا أحـمد الـمـدعـو  سـطـالنـي

 علللللللللللللى مفللللللللللللاد شللللللللللللارح البخللللللللللللار   

 دامــت لـه  مـواهـب  الـرحمان  

 عال شارح الن   األبثياري: وجقدش أنه جرث أنواعا من المستعمل عند أهل الحديص...إلخ. 

النم لهننا، فرنندأ بننالمتواجر ثنن  الماننهور، ثنن  الهننحيح، ثنن  المرفننوع والمهننني ينناكر األنننواع منن  أعسننامها حسننب ذكننر القسننو 

والموعوف، ث  المعلل، ث  المدلس، ث  المدرج، ث  العلو وأعسامه والنازل، ث  المسلسل، ث  الغريب والعزيز، ث  المعلل، ث  الفرد، ثن  

   المدبج والمهحي، ث  المختلي وما يتعلل به.الاواهد والمتابعات، ث  الااذ والمنثكر، ث  المضورب والموضوع، ث  المقلوب، ث

 ( من الرجز.90وعدد أبياجها نحو ) 

هننث( فننم: "عننحيح المعننانم فننم شننرح منننث وم  1305سننن  )المتننوفه وعنند شننرح الننن   عنناحُره عرنند الهننادي األبننثياري  

 .(6)، مخووطالفاضل الرثيثرانم"

 (.(7)1328-1258) ((بو اليسر المهنو  الظاهر  المدنيوأ د بن عبد اهلل بن فالح أبو الن احفالح بن محم)) (57)

 له: 

 ."منـظومة في االصطالح" 

 عال الكتانم: "وله حواشم عله الهحيح والمو ف فم عد  أسفار رأيتهما عنده، ومن وم  فم االعوالح أولها: 

 خـيـر  األمـور  الوسـط   الـوسيـط 

 وهـ ه منـظـومـة فـي المصطـلـْح

 وشـرهـا الفـراط  والـتـفـريـط   

 يقبـلـها كـلُّ ف ـؤاد  ـد َصـَلـْح  
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 يـحـمـدنـي عـليـه كل  سيـد   كـل حـد   جـيـدذكـرت فيـهـا 

 ".(1)وشرحها

 ".(2)عال الزركلم: "ومن وم  فم اعوالح الحديص وشرحها 

( 1/45جامعنن  الرنونناب )فننالح ال نناهري،  -جنناب فننم الفهننرس الاننامل: األرجننوز  فننم أعننول الحننديص مخوننوطوالننن    

 .(3)( ضمن موموع39-28)و

 (.(4)1333-1254) ((علي بن عبد القادر بن الطالب بن سوده الفاسي))( 58)

 له: 

 ."نظم في مصطلح الحديث" 

 ".(5)عال الزركلم: "ون   فم مهولح الحديص 

 (.(6)1335-000) ((ل السفرجالني الدمشقي الحنفيأمين بن محمد خلي)) (59)

 له: 

 ".نظم في االصطالح" 

 ه: "در  الحديص فم مهولح الحديص".واسم 
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 .(1)1316ث  شرحه فم: "الكوكب الحويص شرح در  الحديص"،  ر  بدمال سن  

 (.(2)14)ت في القرن  ((محمد محمود بن عبد الفتاح البـيـر )) (60)

 له:  

 .(3)منظومة في اصطالح الحديث"

 (.(4)-)  ((غيمحمد أحمد بن الشي  التـند)) (61)

 فم جراث المغارب : 

 .(5)"كشف العمى في المصطلح"، نظم 

                                                 

(4)
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 الخاتمة
كنر بعنا النتناوج المهمن  هنث( أذ1350سنن  ) وفينات وبعد أن ج  لم ما أردت جمعه ممن عني فم ن   علوش الحديص إله 

 لم جمعها: التم جيسر

، وذلنل أن هنناث منن ن ن  ن منين وهن  (65المؤلفنات ) ، وعددمؤلفا (61بلغ عدد المؤلفين الاين وعفت له  عله ن   ) -1

 .هث(1206(، والهران جث )هث1052هث(، والفاسم جث )842هث(، وابن مرزوق جث )806أربع : العراعم جث )

(، وعنند 693-626) فننم علننوش االعننوالح: محمنند بننن أحمنند بننن خليننل الاننافعم الخننوّيم أنننه ن نن  أول مننن وعفننت علننه -2

( فرالن ر إله كونه فم أنواع علوش الحديص وجعاريفها ومسناولها وإلنه وفاجنه يكنون أول 699-624عاعره ابن فرح )

 .من ن  ، لكون ابن فرح ن   األلقاب المورد  فق ، فابن فرح أول من ن   فم األلقاب المورد 

 وم ، وأعلهنا: ( مننث21أكور العهور التم وعفت فيها عله منث ومات فم علوش الحنديص: القنرن التاسن ، حينص بلغنت ) -3

 .القرن الساب  وفيه منث ومتان وهما فم أواخر القرن الساب 

المن ومات مختلف  فمنها المووالت كفلفي  العراعم والسيو م وابن مرزوق، ومنها المتوسوات كالمن ومنات للنخرن ،  -4

 .ها فم الحفب والفه ولكل مرحل  ما يناسر   الفيروز بادي، والريقونم، والرثيثرانم ونحوه .كن والمختهرات 

، كنالخويم، والعراعنم، والسنيو م ونحنوه  يعتننم بالتعناريي واألمولن  واألعنوال فنم حكن  األننواع لمن ومات منامن ا -5

كن   ابنن فنرح وابنن ناعنر الندين  حته يهل إله ن   لأللقاب فق  دون التعارييكمنث ومات النخر  ومنها المتوس  

 .والهران

حيص عو  النن  ، فمنهنا عنوي األلفناظ وضنرورات النن   وعيوبنه عليلن ، ومننه المتوسن ، وكلمنا  المن ومات مختلف  من -6

 بابه بن محمد بن حامد: انت الفاود  أع  ، وكما عال محناكانت العيوب عليل  ك

 فالثنث   إن ل  جثكمثل اسجثاد     فثم حوكث  َعثلَّثت به اسفثاد .

كن   الفيروز بادي، وابن الوزري،    مولقا ول  يقهد به مؤلفه كتابافمنها ما ُن  المن ومات فم علوش الحديص مختلف ، -7

 -ولنه زينادات -، ومنها ما َنَ   فيه مؤلفه كتابا خاعا؛ كنالعراعم فنم ن ن  كتناب ابنن الهنالحوالورف  للفاسم ونحوها

 ن حور.وَمْن ن   النخر  الب ون مه لالعتراح، ون   محاسن االعوالح البن حريب ونحوها،

( منث وم ، وثالث  منه  معاعرون لمؤلي النخر  22، وعد ُن   فم )أكور كتاب ُن  : نخر  الفكر البن حور العسقالنم -8

 .هث(876هث(، والكنانم جث)856هث(، ومحمد السيو م جث)821وه : الامنم جث)

 اش:ذكر فم بعا المنث ومات أنها ن مت بسرع  كالسيو م ن   األلفي  فم خمس  أي -9

 ن ثمثتثها فثم خمسث   األيثاش     بثقدر  المثهثيثمثن الثعثالش.

 والهنعانم فم ن   عهب السكر فم يوش:

 وفود النثوش.ثد فثتث  مثن بثكثر  ذاث اليثوش      إلثه الثمسا عثن

  الب الن   يكون عله بحر الرجز، ويفجم جاما وموزوبا وماوورا ومنهوكا وجامه: -10

 عـلن  مستفعـلن      مستفعلـن مستفعلـن مستفعلـن.مستفعـلن  مستف

 

 ج  والحمد هلل: 

 ومللللللللللللللا أردت جمعلللللللللللللله  للللللللللللللد كمللللللللللللللال

 تصلللللللللللنيف كلللللللللللل نلللللللللللا م  لللللللللللد جمعلللللللللللا

 والحملللللللللللللللللللللللللللللللد هلل وصللللللللللللللللللللللللللللللللى اهلل

 رارـاألب  هــبـحــوص  هـــوآل

 جللللللللللللزءا لطيفللللللللللللا حاويللللللللللللا مشللللللللللللتمال  

 وباختصلللللللللللار صلللللللللللاحبي  لللللللللللد و علللللللللللا  

 عللللللللللللللللللللللى نبيللللللللللللللللللللله ومصلللللللللللللللللللللطفاه  

 رارـضـ ار باخـاألش ت ـفـما ح   
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 (1) ائمة المصادر والمراجع
 ش.1978بيثروت -أبود العلوش لهديل حسن خان، جث: عرد الورار زكار، دار الكتب العلمي  •

 ش.1986 1بيثروت ط-إجاب  الساول شرح بغي  اآلمل للهنعانم، جث: السيا م، واألهدل، مؤسس  الرسال  •

 هث.1430الرياض  -م الحواز والمارق، بحثيثد بن الايخ يربان، دار النار الدولمأعالش الاناعو  ف •

 بيثروت.-األعالش للزركلم، دار العل  للماليين •

 هث.1415إنراب الغمر بفبناب العمر البن حور، جث: د. حسن حرام، القاهر   •

 هث.1408 1بيثروت، ط -األنساب للسمعانم، جعلييل: عرد اهلل الرارودي، دار الونان •

 هث.1420 1المدين  ط-الرحر الاي زخر فم شرح ألفي  األثر للسيو م، جث: د. أنيس بن أحمد  اهر، مكتر  الغرباب •

 القاهر  دت. -الردر الوال  بمحاسن من بعد القرن الساب  للاوكانم، مكتر  ابن جيمي  •

 ش.1977القاهر  -جاريخ األدب العربم، كارل بروكلمان، دار المعارف •

 بيثروت. -لحفاظ للاهرم، دار الفكر العربمجاكر  ا •

 هث.1416 1جراث المغارب  فم الحديص النروي وعلومه محمد بن عرد اهلل التليدي، دار الرااور اسسالمي  ط •

 مهر. -التوضيح األبهر لتاكر  ابن الملقن فم عل  األثر للسخاوي، دار اسماش أحمد •

 المكتر  السلفي ، المدين . -نم، جث: محمد محم الدين عرد الحميدجوضيح األفكار لمعانم جنثقيح األن ار للهنعا •

 بيثروت. -ثرت أبم جعفر أحمد بن علم الوادي  شم، جث: عرد اهلل العمرانم، دار الغرب اسسالمم •

 هث.1427، هيئ  أبو ظرم للوقاف  والتراث، 2جام  الاروح والحواشم عرد اهلل الحرام ط •

 اسسالش ابن حور للسخاوي، جث: إبراهي  باجس، دار ابن حزش.الوواهر والدرر فم جرجم  شيخ  •

 هث.1387مهر -حسن المحاضر  فم جاريخ مهر والقاهر  للسيو م، جث: محمد أبو الفضل إبراهي ، دار إحياب التراث •

 بيثروت. -خالع  األثر للمحثرثم، دار عادر •

 دار التراث القاهر . -ألحمدي أبو النور( جث: د. محمد ا1025در  الحوال فم أسماب الرجال البن القاضم ) •

 القاهر . -الدرر الكامن  فم أعيان الماو  الوامن  البن حور، جث: محمد سيد جاد الحل، دار الكتب الحديو  •

 -الايل عله رف  اسعر أو: بغي  العلماب والروا  للسخاوي، جث: د جود  هالل، محمود عرح، راجعه: علم الرواوي •

 مهر دت.

 هث.1406 4بيثروت، ط -لمستورف  للكتانم، جث: محمد المنتهر الزمزمم، دار الرااور اسسالمي الرسال  ا •

 دار ابن حزش.-( دار الرااور1206سلل الدرر فم أعيان القرن الوانم عار للمرادي ) •

 بيثروت دت. -شارات الاهب البن العماد الحنرلم، دار اآلفاق •

 بيثروت. -وري، علل عليها عالح عويض ، دار الكتب العلمي شرح الريثقوني  للزرعانم م  حاشي  األجه •

 بيثروت. -الضوب الالم  ألهل القرن التاس  للسخاوي، دار مكتر  الحيا  •

 هث(.1407بيثروت ) - رقات الاافعي  البن عاضم شهر ، جث الحافب عرد العلي ، عال  الكتب •

 هر.م - رقات المفسرين للداودي، جث علم محمد عمر، مكتر  وهر  •

 الرياض. -فتح المغيص للسخاوي، جث د. الخضيثر، ود. الفهيد، دار المنهاج •

 هث.1426األردن  -الفهرس الاامل للتراث العربم اسسالمم المخووط )الحديص الاريي(، مؤسس   ل الريت •

رنناس، دار فهننرس الفهننارس واألثرننات ومعونن  المعنناج  والماننيخات والمسلسننالت، لعرنند الحننم الكتننانم، جننث: د. إحسننان ع •

 هث.1402 2بيثروت ط-الغرب

 فهرس دار الكتب المهري . •

 المكتر . -فهرس مخوو ات الحديص فم مكتثر  الملل عرد العزيز •

عونني الومننر فننم رفنن  أسننانيد المهنننفات فننم الفنننون واألثننر، عننالح بننن محمنند الفالنننم، جننث: عننامر حسننن عننرري، دار  •

 هث.1405الاروق، 
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 رقات المفسرين بيثروت.  -جم خليف ، مكتر  المونهنون لمهوفه بن عرد اهلل حاكاي ال نون عن أسامم الكتب والف •

 هث.1392 1القاهر  ط -مكتر  وهر -للداودي، جث: علم محمد عمر

 بيثروت. -دار الكتب -الكواكب الساور  بفعيان الماو  العاشر ، لنو  الدين الغزي، وض  حواشيه: خليل المنهور •

 هث.1419 1بيثروت ط -حفاظ البن فهد المكم، دار الكتب العلمي لحب األلحاظ بايل  رقات ال •

 هث.1415 1بيثروت ط-الموم  المؤسس للمعو  الفهرس البن حور، جث: د. يوسي المرعالم، دار المعرف  •

 هث.1425اسمارات  -مهادر الفكر اسسالمم فم اليمن لعرد اهلل الحرام، الموم  الوقافم •

 هث.1425الرياض  -مد خير رمضان، موروعات مكتر  الملل فهد الو ني معو  المؤلفين المعاعرين، مح •

 بيثروت. -معو  المؤلفين لعمر رضا كحال ، مؤسس  الرسال  •

 بيثروت.-ملحل الردر الوال  بمحاسن من بعد القرن الساب  محمد بن محمد بن يحيه زبار  الهنعانم، دار المعرف  •

( جنث: د. محمند محمند أمنين، ود. سنعيد عاشنور، الهيئن  874جغنري بنردي ) المنهل الهافم والمستوفه بعد النوافم البنن •

 ش.1984المهري  للكتاب 

 بيثروت. -المكتر  العلمي  -ن   العقيان فم أعيان األعيان للسيو م •

 بيثروت. -نفح الويب من  ضن األندلس الر يب للتلمسانم، جث: د. إحسان عراس، دار عادر •

 -ن فم القرن الوالص عار، لمحمد بن محمد بن يحيه زبار  الهنعانم، المورع  السنلفي نيل الو ر من جراج  رجال اليم •

 هث.1348القاهر  

 بيثروت دت. -هدي  العارفين "أسماب المؤلفين والمهنفين" سسماعيل باشا، مكتر  المونه •

 هث(.1420بيثروت ) -الوافم بالوفيات للهفدي، دار إحياب التراث •
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 رو على الح فهرس المؤلفين

 فـــــــمؤلــــــــــــــال
ر م 

 الصفحة

 44 ............إبراهي  بن محمد بن ابن أبم شريي....................

 49 أبو بكر بن أبم القاس  المعروف بابن األهدل........................

 37 أحمد بن إبراهي  بن نهر اهلل عز الدين الكنانم أبو الرركات.........

 41 بن عدع  بن أحمد يعرف بابن الهيرفم...................... أحمد

 56 أحمد بن علم السُّْندوبم.............................................

 24 أحمد بن عماد بن يوسي أبو العراس شهاب الدين األعفهم...........

 16 ......أحمد بن فرح بن أحمد بن محمد اللخمم اسشريلم.............

 58 .............أحمد بن عاس  بن محمد التميمم الرونم.................

 31 ...........أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الفر انم...............

 39 أحمد بن محمد بن عرد الرحمن بن محمد يعرف بابن رجب الووخم

 19 ................إسماعيل بن محمد بن بردس الرعلركم عماد الدين...

 73 ...................أمين بن محمد خليل السفرجالنم الدماقم الحنفم

 58 ...................................الحسن بن   رد الزيدي الداوودي

 60 الحسين بن محمد بن مسعود الارامم المسعودي.....................

 68 لاماري اليمنم................الحسين بن يحيه بن إبراهي  الديلمم ا

 36 خلي بن محمد الماالم المهري المزين أبو محمد.................

 18 ..أبو عومان المعروف بابن ليون.. سعد بن أحمد بن إبراهي  الُتِويرم

 23  اهر بن الحسين بن عمر الحلرم الحنفم زين الدين أبو العز.......

 41 لسيو م جالل الدين.....................عرد الرحمن بن أبم بكر ا

 55 .عرد الرحمن بن عرد القادر بن علم الفاسم.........................

 20 عرد الرحي  بن الحسين بن عرد الرحمن المهري العراعم أبو الفضل

 38 عرد القادر بن محمد بن أحمد الحسينم يعرف بابن م فر...........

 64 .اهي  أبو محمد العلوي الانقيوم المالكم.............عرد اهلل بن إبر

 50 عرد اهلل بن علم بن  اهر العلوي أبو محمد الحسنم السولماسم.....

 62 ......عرد اهلل بن عمر الخليل اليمانم...............................

 67 ...عرد اهلل بن محمد بن عومان الملقب ابن فودي....................

 53 .عرد الهادي بن عرد اهلل بن علم الحسنم السولماسم................

 66 عومان بن سند بدر الدين أبو النور النودي الواولم..................

 70 ..................علم بن سليمان الدِّمنتم الُرَوْمَعوي المالكم........

 73 .الفاسم....................علم بن عرد القادر بن الوالب بن سوده 

 53 .علم بن عرد الواحد بن محمد السولماسم..........................

 54 بن فتوح الريقونم الدماقم الاافعم................. -أو:  ه -عمر

 72 فالح بن محمد بن عرد اهلل بن فالح أبو النواح.......................

 74 ...........................التثند م..........محمد أحمد بن الايخ 

 40 دين..........................محمد بن أبم إسحاق إبراهي  برهان ال

 26 ....محمد بن أبم بكر المعروف بابن جماع .......................

 36 محمد بن أبم بكر بن علم أبو الحسن الحسنم السيو م.............

 60 ....أحمد بن جار اهلل َمْاح  الهعدي...................... محمد بن

 14 محمد بن أحمد بن خليل شهاب الدين أبو عرد اهلل، الُخَويِّم...........
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 31 .محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ، يعرف بابن مرزوق...........

 61 ..محمد بن إسماعيل بن عالح األمير الهنعانم....................

 56 ................محمد بن سعيد العراسم السوسم....................

 70 محمد الوالب بن حمدون بن الحاج السُّلمم.........................

 50 ..محمد العربم بن يوسي الفاسم الَقْهري.........................

 70 ......................محمد المامم الاَّْمَاوي.......................

 58 محمد بن عرد الرحمن بن ِزكري التلمسانم المالكم.................

 25 .......محمد بن عرد الرحمن شمس الدين أبو عرد اهلل الَرْرَشْنسم.....

 34 .محمد بن عرد اهلل بن محمد القيسم ابن ناعر الدين................

 63 .ري أبو العرفان.......................محمد بن علم الهران المه

 45 .محمد بن محمد بن أحمد بن عرد اهلل رضم الدين الغزي...........

 27 .....................محمد بن محمد بن الحسن الامنم المالكم.....

 39 ......................محمد بن محمد بن محمد السخاوي...........

 28 ........محمد بن الوزري...................... محمد بن محمد بن

 25 .....محمد بن يعقوب أبو اهر الايرازي الفيروز بادي.............

 71 .....محمد علم الرسيونم الِرثْيثَرانم المالكم......................

 74 ..........محمد محمود بن عرد الفتاح اسبثيثري..................

 69 مد معروف بن مهوفه بن أحمد النُّودهم الاهرزوري.........مح

 49 ................منهور الَوْراَلوي الاافعم.........................

 40 .....يحيه بن محمد بن سعيد يعرف بالقرانم.......................

 19 ...........يوسي بن محمد بن مسعود بن محمد الُعَرادي............
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 حسب ورودها في البحث المنـظومة فهرس المؤلفات

 فـــــــــــــــَؤلــــــــــالم 
ر م 

 الصفحة

 .......أعهه األمل والسول فم أحاديص الرسول، ألبم عرد اهلل الُخَويِّم...

 ..................القهيد  الغرامي ، البن فرح...........................

 ....  حديص الرسول، ليوسي الُعرادي....................المعسول فم عل

 ....أرجوز  فم عل  الحديص، البن ليون..................................

 ....ن   فم علوش الحديص، سسماعيل الرعلركم............................

 .........الترهر  والتاكر ، للحافب العراعم..............................

 ....ن   االعتراح البن دعيل العيد، للحافب العراعم........................

 ...............ن   محاسن االعوالح للرلقينم، لواهر بن الحسين الحنفم

 ..د الدين األعفهم.................ن   التاكر  البن الملقن، ألحمد بن عما

 .......د الرحمن الَرْرَشْنِسم.....منث وم  فم عل  الحديص، لمحمد بن عر

 ....................ن   فم أنواع علوش الحديص، للفيروز  بادي..........

 ................عهيد  فم ألقاب الحديص، البن جماع ...................

 ..............ن   نخر  الفكر البن حور، لمحمد بن محمد الامنم........

 ....الرواي ، لمحمد بن محمد ابن الوزري................ الهداي  فم عل 

 أرجوز  فم علوش الحديص، ألحمد بن محمد النعمانم القاضم.............

 ...مم، البن مرزوق الحفيد.......روض  األعالش بعل  أنواع الحديص السا

 ......الحديق ، البن مرزوق الحفيد.......................................

  ابن ناعر الدين...........عقود الدرر فم علوش األثر، لمحمد بن عرد اهلل

 .لسيو م...ن   نخر  الفكر البن حور، لمحمد بن أبم بكر عالح الدين ا

 ...................ن   فم عل  الحديص، لخلي بن محمد الماالم.........

 ....................ن   نخر  الفكر البن حور، ألحمد بن إبراهي  الكنانم

 ...ن   نخر  الفكر البن حور، البن م فر المهري.....................

 .................ن   نخر  الفكر البن حور، البن رجب الووخم........

 .........منث وم  فم االعوالح، لمحمد بن محمد بن محمد السخاوي..

 .اق المقدسم..............سحن   نخر  الفكر البن حور، لمحمد بن أبم إ

 ........ن   نخر  الفكر البن حور، ليحيه بن محمد القرانم..............

 .ن   نخر  الفكر البن حور، ألحمد بن عدع  ابن الهيرفم..............

 أبم بكر السيو م......ن   الدرر فم عل  األثر، للحافب عرد الرحمن بن 

 ............راهي  بن محمد المقدسم......ن   نخر  الفكر البن حور، سب

 كر، لمحمد بن محمد الغزي...سلل الدرر فم مهولح األثر ن   لنخر  الف

 ..................ن   نخر  الفكر البن حور، لمنثهور الَوثْرالوي.....

 ........................ن   نخر  الفكر، ألبم بكر ابن أبم القاس ........

 ...........................لقاب الحديص، لمحمد العربم......الورف  فم أ

 .....................عقد الدرر فم ن   نخر  الفكر، لمحمد العربم.......

 .............منث وم  فم مهولح الحديص، لعرد الهادي السولماسم.....

 ........منث وم  فم مهولح الحديص لعلم بن عرد الواحد السولماسم..

 ..........بن فتوح الريقونم...... -أو  ه -المنث وم  الريثقوني ، لعمر

 ............ن   فم اعوالح الحديص، لعرد اهلل بن علم السولماسم......

 ......استواب  التحديص بمهولح الحديص، لعرد الرحمن بن علم الفاسم...

 ...........منث وم  فم مهولح الحديص، ألحمد بن علم السُّْندوبم.....

 ................ن   نخر  الفكر البن حور، لمحمد بن سعيد السوسم.....

 .....................إجحاف الوالب الحويص بمعرف  أعساش الحديص........

14 

16 

19 

18 

19 

20 

22 

24 

24 

25 

25 

26 

27 

28 

18 

31 

31 

34 

36 

37 

27 

39 

39 

39 

40 

40 

41 

41 

44 

45 

49 

49 

50 

52 

53 

53 

54 

50 

56 

56 

56 

56 



 بدر بن حممد بن حمسن الَعمَّاش دكتور/ 

 

 - 61 - 

 ..............د الداودي........ن   نخر  الفكر البن حور، للحسن بن   ر

 ...بن عاس  الرونم.......... الدرر فم ن   نخر  الفكر البن حور، ألحمد

 ..........معل  الوالب ما لألحاديص من األلقاب، البن زكري............

 ..........ن   نخر  الفكر البن حور، للحسين بن محمد المسعودي.......

 .............ن   نخر  الفكر البن حور، لمحمد بن أحمد الهعدي........

 الهنعانم........... ر البن حور، لألميرعهب السكر فم ن   نخر  الفك

  ..............ن   نخر  الفكر البن حور، لعرد اهلل بن عمر اليمانم.......

 منث وم  فم اعوالح الحديص، لمحمد بن علم الهران.................

 ..............عهيد  الهران، لمحمد بن علم الهران....................

 إبراهي  الانقيوم...م عل   ثار النرم المختار، لعرد اهلل بن  لع  األنوار ف

 ............ن   نخر  الفكر البن حور، للحسين بن يحيه الاماري........

 ...............ن   نخر  الفكر البن حور، لعومان بن سند النودي........

 .......مهراح الراوي فم عل  الحديص، لعرد اهلل بن محمد ابن فودي......

 ....عقد الدرر فم مهولح أهل األثر، لمحمد معروف النودهم..........

 ..........منث وم  فم اعوالح الحديص، لمحمد الوالب بن حمدون.....

 ...............المفتاح فم مهولح الحديص، لمحمد المامم الاَّْمَاوي.....

 .........وي.....منث وم  فم اعوالح الحديص، لعلم بن سليمان الُرَوْمَع

 ...................منث وم  الرثيثرانم، لمحمد علم الرثيثرانم.......

 .............من وم  فم اعوالح الحديص، لفالح بن محمد المدنم.......

 ............ن   فم مهولح الحديص، لعلم بن عرد القادر الفاسم........

 ..مد السفرجالنم........در  الحديص فم مهولح الحديص، ألمين بن مح

 .......منث وم  فم اعوالح الحديص، لمحمد محمود اسبثيثري.......

 ..............كاي العمه فم المهولح، لمحمد أحمد التثنثد م.......
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 فهرس الموضوعات

 وعـــــــوضـــــــالم
ر م 

 الصفحة

 .....المقدم .............................................................

 ..............................خو  الرحص...............................

 ......منهج الرحص.......................................................

 .....التمهيد.............................................................

 ......المولب األول: جعريي الن  .......................................

 ......لوانم: فواود الن  .........................................المولب ا

المؤلفات فم ن ن  علنوش الحنديص منن القنرن السناب  إلنه القنرن  الفهل األول:

 شر..................................................................العا

 ......الساب .... المرحص األول: المؤلفات فم ن   علوش الحديص فم القرن

 .....المرحص الوانم: المؤلفات فم ن   علوش الحديص فم القرن الوامن.....

 .....المرحص الوالص: المؤلفات فم ن   علوش الحديص فم القرن التاس .....

 .....المرحص الراب : المؤلفات فم ن   علوش الحديص فم القرن العاشر....

وش الحنديص منن القنرن الحنادي عانر إلنه المؤلفات فم ن   علن الفهل الوانم:

 .....................هث(............1350القرن الراب  عار إله سن  )

 ...ش الحديص فم القرن الحادي عارالمرحص األول: المؤلفات فم ن   علو

 لحديص فم القرن الوانم عار.....المرحص الوانم: المؤلفات فم ن   علوش ا

 يص فم القرن الوالص عار....ت فم ن   علوش الحدالمرحص الوالص: المؤلفا

عانر إلنه المرحص الراب : المؤلفات فم ن ن  علنوش الحنديص فنم القنرن الرابن  

 (............................................................1350سن  )

 .....الخاجم .............................................................

 ......................عاوم  المهادر والمراج ..........................

 ...........فهرس المؤلفين عله الحروف...............................

 ................فهرس المؤلفات المنث وم  حسب ورودها فم الرحص....

 ..............فهرس الموضوعات.......................................
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