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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
دنيري  فمد،مح أففلددل اع دأمت أفت اعم،ددلم مح دلد   ددم    احلمد    ب  اعادني، مح ادد اريً  دياري  مبددنيري  بنيًب

 حمم   م  ا،ر ل مح أدل  آع، أصحب، فمجا .
 :أبا 

ت بثب "ًمني  ني و   ال   دد  فول اعال  دني   أا،تملل  بال  احل ث  انيص : فن  ممإن ف
مب اع، عإل ني  احلنيفظ فيب بكر دب  اعران اع،م  ي  "اعراأي يف شرح تقرثب اعد اأي د  ن فو ً 

مب  أو  محدباث  مبهني يف فن   طلح احل ث مح بل و  فأ اهني أفمشلهنيمح وذا اإل ني   ن فشهرً  اعيتً 
أفدمقهنيمح أق   لك فم، اإل ني  اع،م  ي  ،لك إبراز ا،اىن ا،راد  ع اعم ضمحمح أحل ِّ اعابنيبمت 

،خنيعف مح  ع  دنيقت  عآلباء ا محأاعم،هملمح إضنيف  إىل حترثر ا،،نيئلمح أتبم  ا،رج ح  ن اعراجح
مني ال خيف  ذعك دل  في   طلع ع، أ انيثشأإظهنيب علمذاوب ا،خملف   .محً 

حتقمقنيري د  ع  مد، د ق  قني  فلمل  اعاأ   احمل ث اعتمخ حمم  د ا   بمحقمق وذا اعكمني  أ 
اع حمحمح  ع اإلشنيبمت إىل   دلممنيريمح دل  د مت ن،خ اطم مح فثبت فم، د إبتقنين، ا،ارأف د نص اعكمنيب

ت ذات األمهم مح أاضانيري اربت، اعط ثل  يف دل    طلح احل ث  اعيت دا ت حن اري  ن  م  ا،لنيثرا
 .مح أشرح، أنكنيت، د  يف ح اشم، أتالمقنيت،

دنيمل   أو مح 1086ابن اعاجمي ا،م ىف  د  فا  ًمني فضنيف د حفظ، هللا د حنيشم  اعاأ   
 176: 1 "اأص  األثر"احمليب يف أصف، أق   ًبيمح  تنيبك يف د  مت فد ن تم ل هبذا اعال  أغيهمح

مني فن،  ن "ًنين  رجانيري.. عط ل ابد،مح أ ا  ا أد،مح ًأ رمت اعكمب اعيت مجاهني"فأل ترمجم،:   ً مح
أاإل ني  اعتربا ل،يمح أاعلقنيين أغيو   ن  "اع،يمت احللبم "تأ ذمت اإل ني  فيب احل،ن احلليب صنيحب 



نين وذا اإل ني  ف ني   وذا اعال  اعترثفمح  ق   ر ز ن،خم، حب اشم، اعك يمت اعيت ت ل هللا د  د با،ًأ
 دل   ا  ا أعمح أتفدن يف اعال  .

ُمل أابتفع اعتنين دزا أق  بمالمقنيت فلمل  اعاأ   احمل ث اعتمخ حمم   محاعكمني  أازدانمح ًأ
ني أريمح شني أري شرح اإل ني  اع،م  ي أح اشي اعاأ   ابن اعاجميمح أزاد   ً د ا   دل  اعكمني 

دا  دمل، فمهني فً ر  ن ح ث م  أفقهم  أفص عم  أعل ث  أغيونيمح  :ً يمت  هم   ئ  أنكمنيري ني ف امدلمه
 .مح ف  ه هللا بممني  اع ح  أاعانيفم دتر  د ات

 هذه الطبعة: ايوإن من أهم مزا
  أث ن،خ اطم   دمقنيمت.بعإل ني  اعد أي  "اعمقرثب"د  قنيبل   نت 1

 اطم   امم مت.  ن،خ ح   دترمتإب "ت بثب اعراأي"اعترح د  قنيبل   2
 .عكأ اعكمنيب  إثبنيت ا،لنيثرات ا،هم د  3
ني ل . 4  د إثبنيت ح اشي اإل ني  ابن اعاجميً 

 د إثبنيت باض احل اشي  ن اعد،خ األار  اعيت تفم  اعقنيبئ. 5
 د خترثج اعدق ل اعك يمت اعيت فأبدوني اإل ني  اع،م  ي دن   نيدبوني األأىل. 6
 لنيري اعيت فأبدوني اعاأ   ابن اعاجمي.د خترثج اعدق ل اعك يمت فث 7

نيدت تك ن وذه اع با نيت د مث دبا   وذه اعدق لمح أ دنيقتمهنيمح أحترثر فحكني هني 8 مح حىتً 
 .شرحنيري دل  اعترح

 د أ دنيقت   ني حيمنيج  دهني إىل  دنيقت . 9
ر آباء  10  ع بمنين آبائه  ا،منيثل  فأ ا،خنيعف مح  محباض وذه ا،،نيئلدلمنيء األص ل يف د ًذ

 جه  نظرو  يف ذعك.أأ 

 مح أوي:مح إن شنيء هللاد اعفهنيبس اعالمم  ا،مد د  اعيت ت صل اعقنيبئ إىل بلمم،  رثانيري  11



 د فهرس اآلايت اعكرمي .

 د فهرس األحنيدث  اعترثف .
 د فهرس األشانيب.

 د فهرس األدأ  ا،رتج  هل .

 د فهرس ا، ض دنيت اعمف ملم .
 د فهرس ا، ض دنيت اإلمجنيعم .

 دات الكتاب:عدد جمل
أد د بل ن مح  طب ع يف مخس جمل اتمح  -بفلل هللا  –ا،بنيبك اعكمني  وذا  ق  ص بأ 

 صفح مح بمجلم  فين مممنيز. 2800صفحنيت، 
 املرفقات:

 عإل ني  اعد أي. "اعمقرثب"د مننيذج  ن ص ب خمط  نيت  نت 1

 عإل ني  اع،م  ي. "ت بثب اعراأي"د مننيذج  ن ص ب خمط  نيت 2
  ن اعامل احملقق. د مننيذج  مفرق 3
 د مننيذج  ن اعفهنيبس علكمني .4

 أهللا أيل  اعم فمق.



 مناذج خمطوطات التقريب

 
أبق  اعاد ان  ن ن،خ  داب اعكمب أاع اثئق اعق  م  ف



 
اعل ح  األأىل  ن ن،خ  داب اعكمب أاع اثئق اعق  م   



 

أبق  اعاد ان  ن ن،خ  داب اعكمب أاع اثئق اعق  م  ج



 مناذج خمطوطات تدريب الراوي

 
 صفح  اعاد ان  ن اعد،خ  األزورث  )ف(



 
 صفح  اعاد ان  ن ن،خ  داب اعكمب ا، رث  ) (



 
 صفح  اعاد ان  ن ن،خ   كمب  األحقنيف )ج(



 
 صفح  اعاد ان  ن ن،خ  ابن دأن )د(



 
 اع فح  األأىل  ن ن،خ   كمب  دنيبف حكمت )ود(



 
 صفح  اعاد ان  ن ن،خ  بابط حمم   ظهر اعامري )أ(



 

 منوذج فهرس األعالم املرتجم هلم
 427: 2 ...................................... = احل،ن بن دلي بن ن ر فب  دلي اعط  ي

 296: 2 .................................... فب  دلي اعدم،نيب بي = احل،  بن دلي بن ثزث 
 508: 4 .............................................. فب  دمران اجلَْ ين =      بن  هل

 410: 2 ........................................ فب  َدَ ان  اإل فراثمين = ثاق   بن إ حنيق
 229: 3 ............................................... فب  قرمت =      بن  نيبق اعزبم ي
 42: 4 ................................................ فب  حمم  =  ،ا د بن فأس بن زث 

 311: 2 ........................................... ْبين = دب  ا،لك بن زايدمتفب   رأان اعط
 97: 4 ............................................ فب   ،ا د اع  تقي = إبراوم  بن حمم 

 402: 4 .................................... فب   ،ل  اعلم ي = دمر بن دلي اعلم ي اعبخنيبي
 184: 2 ........................................ فب   د  ب اعممممي = دب  اعقنيور بن  نيور

 450: 2 ................................... فب  ن ر اع،جزي = دبم  هللا بن  ام  بن حنيت
 537: 5 ............................................ فب  نام  األصبهنيين = فا  بن دب  هللا

 412: 2 .................................... فب  نام  األصبهنيين = فا  بن دب  هللا بن فا 
 354: 2 ................................................ فب  ثال  ا، صلي = فا  بن دلي

 283: 3 ........................................................ اآلجري = دلي بن فا 
 408: 2 ............................................ فا  بن إبراوم  بن إمسنيدمل اإلمسنيدملي

 46: 2 .................................................. فا  بن إبراوم  بن اعزبي اعلر  ي
 353: 2 ........................................................ فا  بن فيب بكر اعكدنيين

 78: 2 ........................................................... ا  اع،دبني يفا  بن ف
 572: 4 ................................................... فا  بن احل،ن بن اع، ث اأي

 539: 5 ................................................. فا  بن احل،  اعبمهقي فب  بكر
 277: 4 ........................................................... فا  بن بقي بن خمل 



 221: 2 ........................................ فا  بن جافر بن ا ان فب  بكر اعقطماي
 403: 2 ....................................................... فا  بن حنيز  بن فيب غرزمت

 226: 3 ............................................... فا  بن ا ان بن دلي اعدم،نيب بي
 526: 5 .......................................................... فا  بن حدبل اعتمبنيين

 228: 4 ................................................. فا  بن داأد اع ا طي اعبل ادي
 287: 2 ........................................ فا  بن  لم  بن دب  هللا اعبزاب اعدم،نيب بي

 533: 5 ......................................................... فا  بن شامب اعد،نيئي
 319: 5 ............................................ فا  بن دب  اعقنيدب بن  رثف اعتنيأي
 537: 5 .............................................. فا  بن دب  هللا فب  نام  األصبهنيين
 412: 2 .............................................. فا  بن دب  هللا بن فا  األصبهنيين

 219: 2 .................................................... فا  بن دب  اع اح  اعبخنيبي
 495: 2 .......................................................... فا  بن دلي اعبل ادي
 546: 4 ............................................................ فا  بن دلي ا،رأزي
 354: 2 ........................................................... فا  بن دلي ا، صلي

 540: 5 ......................................... فا  بن دلي بن اثبت اخلطمب اعبل ادي
 606: 4 .............................................. فا  بن دلي بن دب  هللا ابن الف
 412: 2 ............................................... فا  بن دلي بن حمم  ابن  دج ث،

 317: 2 .................................................... ا،نيعكيفا  بن دمر اعقر يب 
 607: 4 .................................... فا  بن دمي بن ث  ف بن      ابن ج صني

 30: 2 ............................................................ فا  بن قني   اعابنيدي
ني ل بن الف اعبل ادي  648: 5 ................................................ فا  بنً 

 449: 3 ........................ فا  بن جم  اع ثن دم،  بن   فق اع ثن دب  هللا ابن ق ا  
 65: 2 ............................................................. فا  بن حمم  اعقم يل

 378: 2 .......................................... فا  بن حمم  بن فا  األن نيبي ا،نيعمين



 

 منوذج من الفهرس التفصيلي للمجلد الثالث
 5 ................................................................... النوع الثاين: احلسن

 5 ................................................ تارثف اخلطنييب علح،نمح أ دنيقت  اعمارثف
 6 ................. احل،ن: دلم،   اب فً ر احل ث  ألن غنيعب األحنيدث  ال تبلغ بتب  اع حمح

 6 .................................... ول حُيمج ابحل ث  احل،ن؟ أنقُل ابن فيب حنيت دن فبم،
ر نقل آار دنيقت   ني نقل، ابن فيب حنيت د  6 .................................... ن فبم،  ع ًذ

ر فق ال  ن ُن،ب إعم، د   االحمجنيج ابحل،نمح أبدُّ ذعك ابعمف مل أاعترح. )ت(  6 ..... ًذ
 11 ................... تارثف اعرت ذي أابن اجل زي علح،نمح أ  قف ابن اع أح  دهمني تنبيه:

ادرتاض اعاراقي دل  ق ل اعرت ذي يف احل،ن: أثرأ   ن غي أج، حن  ذعك: أبن، ح، ن فحنيدث  
 12 ............................................................ أ  إال  ن أج، أاح ال تر 

شمخ اإل أ :  مَّز اعرت ذي احَلَ،ن دن اع حمح بتمئ : فح مهني: فن ثك ن باأث، قنيصراري دن دبج  
 13 ............................................... باأي اع حمحمح اع نيين: جممئ،  ن غي أج،

 14 ...................... ق ل باض ا،مأارثن: ق ل اعرت ذي  رادف عق ل اخلطنييب أشرح ذعك
 14 ......................................... ذي دنيقت  باض اعالمنيء عمارثفي اخلطنييب أاعرت 

تلخمص ابن اع أح عمارثف اعرت ذي أبن، )علح،ن عليه(مح أعمارثف اخلطنييب أبن، )علح،ن عذات،(مح 
 16 .............................................................. فكلٌّ  دهمني در ف ق،منيري 

لم    16 ............................. دربم  أ ادنيوني. )ت( "اإل انين"اعرد دل   ن فنكرً  نً 
 18 ..................... ت جم، اامأف اعدقل دن اعرت ذي يف فحكني ،مح أت ضمح احلنيفظ عذعك

 20 ........... احل،ن عذات،مح أاحل،ن عليهمح ف ني اعتمينَّ فل  ثفرق يف تارثف، فر ق احلنيفظ ب 
 21 ...................... تانيبثف فار  علح،ن: البن  صر اع ثنمح أاعذويبمح أاعبملقمين. )ت(



 21 ............................................ احل،ن دل   راتبمح نقلهني دن اعذويب تنبيه:
نين دأن، يف اعق متمح أتالمق ابن دقمق اعام  دل  ذعك نيع حمح يف االحمجنيج ب،مح أإنً   22 احل،نً 

 23 ................... ق هل : ح ث  ح،ن اإل دنيد فأ صحمح،مح دأن ق هل : ح ث  صحمح فأ ح،ن
 23 .................. اإل ني  اعدنيق  ال ثَا ل دن ق ع،: صحمحمح إىل ق ع،: صحمح اإل دنيد إال أل ٍر   ني
 24 ................ فعفنيظ عألئم  تُلَحق بق ل احلنيفظ اع،نيبق  ع بمنين باض ف بني  ذعك. )ت(

 25 ........................ ا ه. )ت(قبل اعرت ذي أب "ح،ن صحمح"باض  ن ا مامل ق ع، 
 26 .............................................. األج ب  دن ق ل اعرت ذي: ح،ن صحمح

 26 .................... األأل: ُبأي احل ث  إب دنيدثن: فحُ مهني ثقملي اع ح مح أاآلاُر احل،نَ 
ر ف  ل  دل  ا مامنيهل  احل،ن اعلل ي. )ت( احممنيل فن ثراد احُل،ن اعلل ي ال االصطأحيمح أًذ

 ................................................................................... 27 
 30 .......... بادت، احل،َن اعلل يصرح اعرت ذي أبن ق  ه: إبادمت ح،ن اإل دنيدمح فأ أج، إل

اجل ا  اع نيع  البن دقمق اعام : ث ح  فن ثقنيل ح،ن ابدمبنيب اع ف  اع نمنيمح صحمٌح ابدمبنيب اعالمني
 ................................................................................... 31 

 32 .. اجل ا  اعرابع البنً  ي: فن اجلمع ب  اع ح  أاحل،ن دبج   م  ط  ب  اع حمح أاحل،ن
 32 ........................ اعام  اجل ا  اخلني س: ت جم، احلنيفظ جل ايب ابن اع أح أابن دقمق

اجل ا  اع،نيدس علحنيفظ فثلنيري أابتلنيه اع،م  ي: فن احل ث  إْن تا د إ دنيده فنيعمق ثر: ح،ن 
نين ع، إ دنيد أاح  فنيعمق ثر: ح،ن فأ صحمح  32 ................................ أصحمحمح أإنً 

رمهني يف  يف  اىن ق ل اعرت ذي: ح،ن صحمح.  "اعبحر اعذي زار"ت جمهنين آاران علتنيبح ًذ
 33 ............................................................................... )ت(



 

 صيلي للمجلد اخلامسمنوذج من الفهرس التف
 274 .............................. النوع الثاين واألربعون: املدبج، ورواية القرين عن القرين

انيئت  أفيب ورثرمت  275 ......... تارثف،: و  بأاث  ا،مقنيبب  يف اع،ن أاإل دنيد دن بالهمنيمحً 
 274 ..................................... زايدمت ت ضمح هلذثن اعد د  أمت مل زائ  هلمني. )ت(
 275 ........................... بد اع اأ "دن"فنيئ ت،: فن ال ثظن اعزايدمت يف اإل دنيدمح فأ إب ال 

 275 .................................... فأل  ن مسنيه: اع باقطينمح أااملف يف أج، اعم،مم 
رأاث  زائ مَت دن زوي بأاث  اعقرثن دن قرثد،  ن غي فن ثال  بأاث  اآلار دد، ال ث،م ~   جبرينيمحً 

 ................................................................................. 277 
 278 ................................... ق  جيممع مجنيد   ن األقران يف ح ث مح أ  نيل ذعك

 280 .................................... اتالنوع الثالث واألربعون: معرفة اإلخوة واألخو 
ر  ن ففرده ابعم دمفمح أ  نيع،: دمر أزث  ابدني اخلطني   280 ............................... ًذ

 282 ........................ أ  نيع، يف اع أث  يف اع حنيب : دلي أجافر أدقمل بد  فيب  نيعب
 282 ................................. مت مل اعتنيبح عذعك يف األببا  أاخلم،  أاع،م  أاع،با 

ن  ن امس، ا م باك دل  اعتنيبح فممني نقل، دن ابن د ي نفم، فن ثك ن يف أع  فيب صنيحل اع،مني
 283 ....................................................................... حمم . )ت(

 287 ................................................. َد َّ باله  بين  قرن فً ر  ن  با 
ر باله  فأالد احلنيبث بن قمس اع،هميمح أفهن  فشرف  ن بين  قرن  288 .......................ًذ
 288 .................... مث   ل اعتنيبح اإلا مت  ن اع حنيب  أاعمنيبا   ن مثنينم  إىل فببا  دتر

 291 ....................................... النوع الرابع واألربعون: رواية اآلابء عن األبناء
مني  بأ ~ فم، دن اعابنيس دن ابد، اعفللعلخطمب   291 ............................. فم،ً 



منيب، دن  اممر قنيل: ح ثين فيب قنيل: ح ثَمين فنت دينمح دن فث  مح دن   ً أبأ  اخلطمب يف
 293 ............................................................................ احل،ن

ر اعتنيبح باض  ن بأ   294 دن ابد،  ن ا،مق   مح  ده  فب  بكر دن دنيئت  بضي هللا ددهمني ًذ
 296 .......................... صل  هللا دلم، أ ل  ن فعطف ذعك بأاث  فيب  نيعب دن اعديب 

مبمهني قرثش. )ت(  ن وذا بأاث  فيب  نيعب دن اعديب صل  هللا دلم، أ ل  ارب اع حمف  اعيتً 
 ................................................................................. 296 

 298 .................................... النوع اخلامس واألربعون: رواية األبناء عن آابئهم
 298 ................................................. ا،ه   د،:  ني مل ث،  فم، األ  أاجل 

 298 ..................... ُاَتراء دن فبم،و  ن دنين: األأل: اعرجل دن فبم، فح،بمح   ل بأاث  فيب اع
لم :   298 ....................................... . )ت("فقط"أ "حْ،ب"فرأق عل ث  ب ً 

 299 .................................. اع نيين: بأاث  اعرجل دن فبم، دن ج همح أو   ن ا،انييل
امرأ بن شامب بن حمم  بن دب  هللا بن دمرأ بن  اتبمت ثراد ابجل  فب  األ مح أاتبمت ثراد األدل ~محً 

 300 ......................................................... اعانيصمح دن فبم،مح دن ج ه
 300 .................................... ني   فصحنيبدني حيمج ن حب ث ،ق ل اعبخنيبي: بفثت د

تاقب اع ابقطين عق ل ابن حبنين: عمس احلك  دد ي إال جمنينب   ني أب  دن فبم، دن ج ه. )ت(
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لٌّ  دهمني جزءريا يف صح  االحمجنيج هبذه اعد،خ   303 ................. فعف اعاأئي أاعبلقمينً 
،منيع ابن ا،،مب  ن دمر بضي هللا دده . )ت  306 ... (مسنيع شامب  ن ج ه دب  هللامحً 

 ن ف  ل   ني فبث  فم، اجل  األدىن~: هبز بن حكم  بن  انيأث  بن حم متمح ا مته  ب، اعبخنيبي يف 
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