


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































		مقدمة التحقيق

		كلمة الناشر

		أصل الكتاب

		المقدمة

		الباب الأول: التعريف بالناظم الحافظ العراقي

		1- العصر الذي عاش فيه

		2- نسبه ولقبه وكنيته وشهرته ومذهبه

		3- ولادته ومكانها

		4- صفاته الخِلقية والخُلقية

		5- طلب العلم ورحلاته من أجله

		6- شيوخه

		7- مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

		8- ذكر الأعمال التي قام بها

		9- مصنفاته

		10- أشهر تلاميذه

		11- شعره

		12- وفاته وما قيل فيه من المراثي



		الباب الثاني: التعريف بالشارح شمس الدين السخاوي

		1- العصر الذي عاش فيه

		2- نسبه ولقبه وكنيته وشهرته ومذهبه

		3- ولادته ونشأته

		4- طلبه للعلم ورحلاته من أجله

		5- شيوخه

		6- ثناء العلماء عليه

		7- الأعمال التي قام بها

		8- مصنفاته

		9- أشهر تلاميذه

		10- وفاته ومكانها



		الباب الثالث: التعريف بألفية العراقي

		1- النظم في مصطلح الحديث وأشهر الألفيات فيه

		2- تسمية (ألفية العراقي) ونسبتها إليه

		3- عدد أبياتها وتاريخ نظمها

		4- مصادرها

		5- المقارنة بين الألفبة وأصلها

		6- المقارنة بين الألفية ونظم الخويي

		7- المقارنة بين ألفية العراقي وألفية الشيوطي

		8- عناية العلماء بالألفية شرحًا وتعليقًا

		9- طبعات الألفية ونسختها المخطوطة



		الباب الرابع: التعريف بالشرح (فتح المغيث)

		1- تحقيق تسمية الكتاب ونسبته إلى مؤلفه

		2- مصادر الكتاب

		3- منهج الكتاب وتقويمه

		4- المقارنة بينه وبين الشروح الأخرى

		5- طبعات الكتاب

		6- نسخ الكتاب المخطوطة

		7- منهج التحقيق



		صور النسخ المعتمدة

		فهرس الموضوعات






































































		المجلد الرابع

		متن ألفية الحديث

		معرفة الصحابة

		معرفة التابعين

		الأكابر عن الأصاغر

		رواية الأقران

		الأخوة والأخوات

		رواية الآباء عن الأبناء وعكسه

		السابق واللاحق

		من لم يرو عنه إلا واحد

		من ذكر بنعوت متعددة

		أفراد العلم

		الأسماء والكنى

		الألقاب

		المؤتلف والمختلف

		المتفق والمفترق

		تلخيص المتشابه

		المشتبه المقلوب

		من نسب إلى غير أبيه

		المنسوبون إلى خلاف الظاهر

		المبهمات

		تواريخ الرواة والوفيات

		معرفة الثقات والضعفاء

		معرفة من اختلط من الثقات

		طبقات الرواة

		الموالي من العلماء والرواة

		أوطان الرواة وبلدانهم












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































		الجزء الرابع

		شرح السخاوي

		معرفة الصحابة

		معرفة التابعين

		الأكابر عن الأصاغر

		رواية الأقران

		الأخوة والأخوات

		رواية الآباء عن الأبناء وعكسه

		السابق واللاحق

		من لم يرو عنه إلا واحد

		من ذكر بنعوت متعددة

		أفراد العلم

		الأسماء والكنى

		الألقاب

		المؤتلف والمختلف

		المتفق والمفترق

		تلخيص المتشابه

		المشتبه المقلوب

		من نسب إلى غير أبيه

		المنسوبون إلى خلاف الظاهر

		المبهمات

		تواريخ الرواة والوفيات

		معرفة الثقات والضعفاء

		معرفة من اختلط من الثقات

		طبقات الرواة

		الموالي من العلماء والرواة

		أوطان الرواة وبلدانهم

		فهرس الموضوعات



		الخاتمة






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































		الجزء الخامس

		المنهج المتبع في الفهرسة

		الفهارس

		فهرس الآيات 

		فهرس الأحاديث

		فهرس آثار الصحابة

		فهرس الأعلام

		فهرس الكتب الواردة في الكتاب

		فهرس البلدان

		فهرس المصادر والمراجع

		فهرس موضوعات الجزء الأول

		فهرس موضوعات الجزء الثاني

		فهرس موضوعات الجزء الثالث

		فهرس موضوعات الجزء الرابع

		فهرس موضوعات الجزء الخامس








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































		الجزء الأول

		شرح السخاوي

		مقدمة الشارح

		شرح المقدمة

		أقسام الحديث

		القسم الأول: الصحيح

		أصح كتب الحديث

		الصحيح الزائد على الصحيحين

		المستخرجات

		مراتب الصحيح

		حكم الصحيحين والتعليق

		نقل الحديث من الكتب المعتمدة



		القسم الثاني: الحسن

		القسم الثالث: الضعيف



		المرفوع

		المسند

		المتصل والموصول

		الموقوف

		المقطوع

		فروع سبعة

		المرسل

		المنقطع والمعضل

		العنعنة

		تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف

		التدليس

		فهرس الموضوعات












































































		المجلد الثالث

		متن ألفية الحديث

		كتابة الحديث وضبطه

		المقابلة

		تخريج الساقط

		التصحيح والتمريض

		الكشط والمحو

		العمل في اختلاف الروايات

		الإشارة بالرمز

		كتابة التسميع

		صفة رواية الحديث وأدائه

		الرواية من الأصل

		الرواية بالمعنى

		الاقتصار على بعض الحديث

		التسميع بقراءة اللحان والمصحف

		إصلاح اللحن والخطأ

		اختلاف ألفاظ الشيوخ

		الزيادة في نسب الشيخ

		الرواية من النسخ التي إسنادها واحد

		تقديم المتن على السند

		إذا قال الشيخ "مثله" أو "نحوه"

		إبدال الرسول بالنبي وعكسه

		السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين



		آداب المحدث

		أدب طالب الحديث

		العالي والنازل

		الغريب والعزيز والمشهور

		غريب ألفاظ الحديث

		المسلسل

		الناسخ والمنسوخ

		التصحيف

		مختلف الحديث

		خفي الإرسال، والمزيد في الإسناد
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































		الجزء الثالث

		شرح السخاوي

		كتابة الحديث وضبطه

		المقابلة

		تخريج الساقط

		التصحيح والتمريض

		الكشط والمحو

		العمل في اختلاف الروايات

		الإشارة بالرمز

		كتابة التسميع

		صفة رواية الحديث وأدائه

		الرواية من الأصل

		الرواية بالمعنى

		الاقتصار على بعض الحديث

		التسميع بقراءة اللحان والمصحف

		إصلاح اللحن والخطأ

		اختلاف ألفاظ الشيوخ

		الزيادة في نسب الشيخ

		الرواية من النسخ التي إسنادها واحد

		تقديم المتن على السند

		إذا قال الشيخ "مثله" أو "نحوه"

		إبدال الرسول بالنبي وعكسه

		السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين



		آداب المحدث

		أدب طالب الحديث

		العالي والنازل

		الغريب والعزيز والمشهور

		غريب ألفاظ الحديث

		المسلسل

		الناسخ والمنسوخ

		التصحيف

		مختلف الحديث

		خفي الإرسال، والمزيد في الإسناد

		فهرس الموضوعات




















































































































		المجلد الثاني

		متن ألفية الحديث

		الشاذ

		المنكر

		الاعتبار والمتابعات والشواهد

		زيادة الثقات

		الأفراد

		المعلل

		المضطرب

		المدرج

		الموضوع

		المقلوب

		تنبيهات

		معرفة من تقبل روايته ومن ترد

		مراتب التعديل

		مراتب التجريح

		متى يصح تحمل الحديث أو يستحب

		أقسام التحيل

		الأول: سماع لفظ الشيخ

		الثاني: القراءة على الشيخ

		تفريعات

		الثالث: الإجازة

		لفظ الإجازة وشروطها



		الرابع: المناولـة

		كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة

		الخامس: المكاتبة

		السادس: إعلام الشيخ

		السابع: الوصية بالكتاب

		الثامن: الوجادة






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































		الجزء االثاني

		شرح السخاوي

		الشاذ

		المنكر

		الاعتبار والمتابعات والشواهد

		زيادة الثقات

		الأفراد

		المعلل

		المضطرب

		المدرج

		الموضوع

		المقلوب

		تنبيهات

		معرفة من تقبل روايته ومن ترد

		مراتب التعديل

		مراتب التجريح

		متى يصح تحمل الحديث أو يستحب

		أقسام التحمل

		الأول: سماع لفظ الشيخ

		الثاني: القراءة على الشيخ

		تفريعات

		الثالث: الإجازة

		لفظ الإجازة وشروطها



		الرابع: المناولـة

		كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة

		الخامس: المكاتبة

		السادس: إعلام الشيخ

		السابع: الوصية بالكتاب

		الثامن: الوجادة



		فهرس الموضوعات
























































		المجلد الأول

		متن ألفية الحديث

		مقدمة

		أقسم الحديث

		القسم الأول: الصحيح

		أصح كتب الحديث

		الصحيح الزائد على الصحيحين

		المستخرجات

		مراتب الصحيح

		حكم الصحيحين والتعليق

		نقل الحديث من الكتب المعتمدة



		القسم الثاني: الحسن

		القسم الثالث: الضعيف



		المرفوع

		المسند

		المتصل والموصول

		الموقوف

		المقطوع

		فروع

		المرسل

		المنقطع والمعضل

		العنعنة

		تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف

		التدليس











