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 مستخلص البحث

 بوية.، كلية احلديث الرشيف، قسم علوم احلديث، اجلامعة اإلسالمية باملدينة النحباجة أمحد احلميد عبد أمحد :الباحث

 احلديثية. األختامعلم  : عنوان البحث

 .احلديثية األختام علمحول   :موضوع البحث

 .حتلييل وصفي :منهج البحث

إدراك أمهية جمالس اخلتم  -2طالب العلم عىل مواضيع ومناهج الكتب املختومة   أن يتعرف-1: أهداف البحث

 وكيفية نبوغهم يف هذا الشأن. احلديث التعرف عىل مبتكرات علامء -3واحلرص عليها. 

  الرئيسية للبحث: األقسام

 ومراحله التي مر هبا. العلمنشأة هذا  ،األختام علممفهوم 

 .األختام ومؤلفيها علم أهم الكتب املؤلفة يف ، أمهيةكتب األختام، أمهية جمالس األختام

 أبرز نتائج البحث:

،ثم ائلهمجلة من مناقبه وفض ه ،ويعدداملصنفات يف اخلتم عادة ما يتناول فيها سرية مؤلف الكتاب املختوم قراءت-1

بدأت العناية هبذا اللون من التصنيف تبعًا لظهور -2يتحدث عن كتابه، مبينًا خصائصه ومكانته بني املصنفات يف فنِه. 

مل يشتهر التصنيف يف اخلتم إال يف مطلع القرن التاسع  -3.  "املقدمات"التصنيف يف افتتاح الكتب التي هي كتب اإلفتتاحيات،

يعترب القرن التاسع والعارش  -5اعتنى السخاوى بتصنيف كتب اخلتم عناية كبرية النجدها يف غريه من املصنفني  -4ى  اهلجر

 اهلجرى هو الفرتة الذهبية للتأليف يف هذا الفن.

اضيع ومتكينه يف معرفة مو معرفة الطالبمما يساهم يف  العلمالعناية بمثل هذا النوع من أنواع  ينبغي :أهم التوصيات

 ومناهج الكتب املختومة.

 أمهية كتب األختام. جمالس األختام،، األختام :الكلمات املفتاحية

 stu.iu.edu.sa@331120153اإليميل اجلامعي: 
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Summary of the research 

 

Researcher: Ahmed Abdel Hamid Ahmed Habaga, Faculty of Hadith, 

Department of Hadith Sciences, Islamic University of the Prophet. 

Research Title: Modern Seals Science .  

Research topic: On the science of modern seals. 

Research Methodology: Descriptive and Analytical. 

Objectives of the research: 1 - to know the student of science on the subjects 

and curricula of books sealed 2 - Recognize the importance of the sealing boards 

and care for them. 3 - Identify the innovations of modern scientists and how 

they emerge in this regard. 

Main search sections: 

The concept of the science of seals, the emergence of this science and its 

stages through which. 

The importance of the boards of seals, the importance of books seals, the 

most important books in the science of seals and their authors. 

Top Search Results: 

1 - Works in the seal usually deals with the biography of the author of the 

sealed book reading it, and enumerates a number of its virtues and virtues, and 

then talks about his book, indicating its characteristics and status among the 

works in his art. 2 - began to care for this color of classification according to the 

emergence of classification in the opening of books, which are the books of the 

editorial, "introductions". 3 - did not famous classification in the seal only at the 

beginning of the ninth century AH 4 - Sakhawy took care of the classification of 

books of great care to find it in other classifiers 5 - The ninth and tenth century 

is the golden period of authorship in this art. 

The most important recommendations: Care should be taken of this type of 

science, which contributes to the knowledge of the student and enable him to 

know the subjects and curricula of sealed books. 

Keywords: seals, seals boards, importance of seals books. 

University Email: 331120153@stu.iu.edu.sa 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة

حلمد هلل الذي جعل العلم بفنون اخلرب مع العمل املعترب هبا إليه أتم وسيلة، ووصل من أسند يف بابه وانقطع إليه فأدرجه ا

 ل عىلالواحد األحد الفرد الصمد، أنزوأشهد أن ال إله إال اهلل وأوضح له املشكل الغريب وتعليله، يف سلسلة املقربني لديه، 

وأشهد أن سيدنا حممد املرسل باآليات الباهرة، واملعجزات املتواترة، واملخصوص بكل عبده أحسن احلديث وعلمه تأويله، 

نكر ، بعد فشو كل شاذ ومرشف وفضيلة، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وأنصاره وحزبه، الذين صار الدين هبم عزيزاً 

بني ينال دائمني غري مضطر وريض اهلل عن أتباعهم املعول عىل إمجاعهم ممن اقتفى أثره وسلك سبيله، صالة وسالماً  ورذيلة،

 هبام العبد يف الدارين تأميله.

حث استفرغت فيه وقتى وجهدى وقد أتعبنى الب احلديثية األختام علمأال وهو  العلميف فن من فنون ث بحوبعد: فهذا 

 وقد حاولت يف هذا البحث،فضالً عن غريهماملتخصصني  عدم شهرته بني طالب العلممع  1مصادره ومراجعهلندرة وذلك  فيه

 واهلل املستعان وبه حوىل وقوتى،  .تومن خالل فهمى ملا قرأ املختومة،من خالل مقدمات الكتب  أن أقدم شيئاً 

  .فهرسثم ال، مطالب ستةيتوسطهام  ، وخامتة ،هذا وقد قسمت بحثى إىل مقدمة

 .احلديثية األختام علم: األول املطلب

 نشأة هذا الفن ومراحله التي مر هبا. :الثاني املطلب

 .احلديثية أمهية جمالس األختام :الثالث املطلب

 . أمهية كتب األختام :الرابع املطلب

 .ومؤلفيها األختام علمأهم الكتب املؤلفة يف  :اخلامس املطلب

 .املختومة  : نموذجني عىل الكتبالسادس املطلب

 .وفيها أهم النتائج والتوصيات :اخلامتة

 فهرس املوضوعات.و، فهرس املصادر واملراجع: رساالفهثم  

                                                           
 أقصد يف التأليف فيه كفن مستقل. 1
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 تعريف كتب اخلتماألول:  املطلب

واملراد به  4واإليثار 3واإلعرض  2والعاقبة1مصدر من فعل ختم الثالثي وهو يف اللغة يأيت بمعاٍن عدة منها بلوغ اليشء  :اخلتم

وأختام  ، فيقال: ختوم نحو ذنب وذنوبهنا  الفراغ  من اليشء يقال ختم الشىء أي بلغ آخره وأمته وفرغ منه وجيمع مجع تكسري قياساً 

   .5نحو كوم وأكوام

ىل التعريف بالكتاب ، مشتملة عقراءته أو قراءة أحد الكتب عليه هي ما يكتبه الشيخ أو يمليه بعد :يف اإلصطالح

 .3ه وما يتعلق به والتعريف باملؤلفومكانته ورشوح،

ثم  ،فضائلهويعدد مجلة من مناقبه و سرية مؤلف الكتاب املختوم قراءته،: املصنفات يف اخلتم يتناول فيها ومنهم من قال

تنوعة يف غضون ذلك إفاداٍت علمية م ما ينثريتحدث عن كتابه، مبينًا خصائصه ومكانته بني املصنفات يف فنِه وغالبًا 

  .7واستطرادات مفيدة

 .اليت مر بها ومراحله نشأة هذا الفنالثاني:  املطلب

إن األمة اإلسالمية أمة علم وجتديد وفهم وتقدم ورقي إذا هنجت هنج أسالفها يف ذلك فقد كان أسالفنا منذ بزوغ فجر 

 اإلسالم أهل حضارة وابتكار.

-لامءفقد عم نشاط هؤالء الع متطوراً  وأسلوباً  متجدداً  علامً فنجد أن أسالفنا دائام خيرجون لألمة بني كل فينة وأخرى 

صطلح ومن ذلك كتب اخلتم فإن نشأهتا هبذا املتقدم وأجدوا مامل يكن عند غريهم مجيع ميادين احلياة فطووا ما بدأه امل -رمحهم اهلل

 النشأةووهلذا فإنه جيدر بنا أن نطل إطاللة يسرية عىل هذه املراحل التي يمر به هذا الفن  ،أما الفكرة فكانت متقدمة كان متأخراً 

 التي نشأها.

                                                           
 (2/245) معجم مقاييس اللغة 1

 (7/137)هتذيب اللغة  2

 نفسه  3

 نفسه  4

 مادة: ختم(12/134العرب البن منظور) ،ولسان(1421 :ص)القاموس املحيط للفريوز آبادي  ينظر  5

 (.17)ص: مقدمة د بدر العامش يف ختم سنن أبى داود للسخاوى  3

 (.4)ص: مقدمة عبد اللطيف اجليالين يف ختم سنن أبى داود 7
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 أ/ مرحلة كتب املداخل.

كتب ب ما يعرفعطيات العلامء املتقدمني فقد ألف العلامء يف هذا الفن وظهر عىل الساحة وقد كانت هذه املرحلة من م

كان خيتص بذلك الكتاب يف فن أو علم من العلوم واملداخل وقد ختم فيها مؤلفوها بكتاب أو أكثر ليكون توطئة وتقدمة ملا 

 .ممن استخدم هذه التسمية أهل احلديث ومل يكن هلم الريادات يف ذلك

يار هذا املحدثني سبقوا إىل اختيقول الدكتور األعظمي: )) املداخل نوع من التصنيف وال خيتص بعلم احلديث إال أن 

 .1هم التقدمة والتوطئة ملا خيتص بعلم احلديث((النوع من االسم وقد 

 هـ(371) املتوىفويعترب من أوائل من استخدم هذا االسم من املحدثني  اإلمام أبو بكر اإلسامعييل 

وتبع اإلمام احلاكم يف ذلك تلميذه أبو  3وقد ألف كذلك املدخل إىل كتاب اإلكليل 2وقد ذكره ابن حجر يف مقدمة الفتح

سنن واآلثار ملعرفة ال ومدخالً  بكر أمحد بن احلسن البيهقي وقد أشار إليه يف كتابه معرفة السنن واآلثار وأنه اثنا عرش جزءاً 

 لدالئل النبوة. ومدخالً 

تواها ومنهجها يكاد يتطابق حمهذه املرحلة أوضح من مرحلة املداخل وألصق بكتب اخلتم ألن  :مرحلة املقدمات -ب

ب األختام تدفات وأهنا هتتم بكتاب بعينه فجاءت كامع كتب اخلتم يف الطريقة من حيث االهتامم باملقدمة واالهتامم باملرت متاماً 

 امتدادًا  لكتب املداخل.

ون بمثابة املقدمة فتك وكتب املقدمات هي مايصنفه الشيخ أو يمليها برسم الرشوع يف إقراء كتاب من الكتب أو تدريسه

 أو املدخل لذلك الكتاب ويتناول فيها املصنف ما يتناوله مؤلفو كتب اخلتم من ترمجة صاحب الكتاب املراد إقراؤه أو الكالم

 .ونثراً  ق أسانيده إليه وعرض ما قيل يف الثناء عليه نظامً عىل خصائص كتابه ومنهجه فيه وسو

ا احلارض بمقدمة الرسائل اجلامعية لتحقيق املخطوطات وكتب األئمة حيث وكتب املقدمات أشبه ما يكون يف وقتن

 تصري املقدمة للرسالة دراسة هلذا الكتاب بعد التعريف بمؤلفه.

                                                           
 (.353 :ص )معجم مصطلحات احلديثة ولطائف األسانيد  1

 .(1/11) مقدمة الفتح 2

 هـ.1351( طبع عام 31)ص:املدخل 3
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وكانت بداية كتب املقدمات يف القرن السادس عىل ما يظهر عند املحدثني وكان ذلك عىل يد اإلمام احلافظ الكبري أيب 

ه رمحه اهلل حيث أمىل مقدمة جليلة النفع كثرية  الفوائد عجيبة السبك عىل كتاب اخلطايب املتوىف (573)طاهر السلفي املتويف 

 .1ه معامل السنن وقد طبعت معه(300)

ه من الدقة يف استقراء : تعد مرحلة كتب اخلتم أزهى عرص لكتابة مناهج املؤلفني ملا متتعت بمرحلة كتب اخلتم -ج

نهج وسعة ذلك وكثرة املشتغلني واملهتمني هبا وختم قراءة الكتب عىل مؤلفيها أو علامء العرص ملالكتاب والقدرة عىل عرض ا

ومل يشتهر التصنيف يف اخلتم إال يف مطلع القرن التاسع اهلجرى فألف يف ذلك  وسامع ذلك من العلامء وحضور جمالس اخلتم 

فألف يف ذلك  ه(042) املتوىف ثم تاله ابن نارص الدين ه(033) املتوىف حممد بن حممد اجلزري العالمة املحدث املقرئ أبو اخلري

نفني يف غريه من املص ال نجدهافاعتنى بتصنيف كتب اخلتم عناية كبرية  هـ(312) املتوىف بعدمها السخاوى عدة كتب ثم جاء

 3يف الرتمجة التي أفردها لنفسه يف ذلك سامها عندما ترجم لنفسه يف كتابه الضوء الالمع وكذا 2فألف ثالثة عرش كتاباً 

 .وبذلك يعلم أن مراحل هذا الفن تطورت عرب القرون فبدأت بكتب املداخل ثم كتب املقدمات ثم كتب األختام

 

 .أهمية جمالس األختامالثالث:  املطلب

مه من مجيع وحيرض خت فالعلم الذي خيتم كتاباً  اهتم العلامء والوزراء والعامة وطلبة العلم بمجالس اخلتم اهتامما بالغاً 

ويستعد له متام االستعداد ويظهر ذلك من إعداد العلامء ملقدمات اخلتم فنجد  كبرياً  يتأهب لذلك اخلتم تأهباً طبقات املجتمع 

وىل ما رصفت فيه أ العامل يكثر املرتادفات ويستخدم املحسنات البديعية ويكثر من السجع فالسخاوي رمحه اهلل يقول )) فإن

 4...((اتخبار النبويات واآلثار املحمدينفائس األوقات وأغىل ما أنفقت فيه الكنوز املخبآت وخص بمزيد العنايات معرفة األ

كانت جمالس اخلتم يبتهج فيها احلضور وتقال فيها القصائد املبتكرة كام قال السخاوي وهذا يدل عىل مكانة اخلتم وتكثر 

 وكان ذلك دأب امللوك يف تلك الفرتة. فيها األعطيات

                                                           
 ينظر يف ذلك مقدمة د. بدر العامش وعبد اللطيف اجليالين عىل كتاب ختم سنن أيب داود للسخاوي. 1

 اخلامس.يأيت ذلك بالتفصيل يف املبحث  2

 ب( خمطوط.73 -/أ73( وإرشاد الغاوى بل إسعاف الطالب والراوي برتمجة السخاوى )0/10ينظر الضوء الالمع ) 3

 (.43ختم سنن أيب داود للسخاوي )ص:   4
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 .أهمية كتب األختامالرابع:  املطلب

ة مرجعًا للًراغبني يف معرفة سري تعد وتكمن األمهية لكتب األختام يف كوهنا أمهية كربى ن لكتب األختام ال شك أ

مصنف الكتاب وفضائله ومآثره، وما يتعلق بخصائص كتابه ومنهجه فيه، ومنزلته بني املصنفات يف فنه، واألسانيد التي يروى 

 هبا إىل مصنفه، وكثري من اخلتوم تشتمل عىل رشح آخر حديث يف الكتاب، والكالم عليه سندًا ومتنًا؛ السيام تلك التي صنفت

ولذلك الينبغى إمهال الرجوع إىل تلك الكتب لكل من أراد البحث يف تراجم العلامء أو مناهجهم  1يف ختم صحيح البخارى 

 ىف أسانيد الكتب ومعرفة مدى انتشارها واهتامم الناس هبا. صانيفهم أو النظرتيف 

هو جملس ختم الكتاب املقرر إقراؤه وكانت جمالس اخلتم من املجالس العلمية املشهودة،  اخلتم تصنيف كتب أساسو

عن حضورها األمراء واألعيان وكرباء الناس بل تقرتن كثري من تلك املجالس بتوزيع العطايا  ال يتخلفواملحافل املحمودة، 

 2،3ضله ونبوغه وإقامة املآدب، وإلقاء الشعراء قصائدهم يف اإلشادة بالشيخ وبيان ف

 للقبول تكون أن أرجو ورسوم حافلة، ختوم – أقرأها التي الكتب أي – ذلك من لكثري وكان "يقول السخاوى: 

 4شاملة

 5ختام ومؤلفيهاأهم الكتب املؤلفة يف فن األاخلامس:  املطلب

   3أوائل من ألف يف هذا الفنمن و رش اهلجرى هو الفرتة الذهبية للتأليف يف هذا الفناعترب القرن التاسع والعي

 (ه ألف كتابًا سامه األمحد يف ختم مسند اإلمام أمحد 033)املتوىف   اإلمام شمس الدين اجلزريـ 1

 وهى:  (ه وقد ألف أربعة كتب يف اخلتم042) املتوىف نارص الدين الدمشقي بابنحممد بن عبد اهلل املعروف ـ 2

                                                           
 (11)نفسه ص انظر املصدر    1

 .مصوره( أ /35)إرشاد الغاوى للسخاوى  2

 ومثل هذه املجالس مايسمى اليوم باحلفالت اخلتامية التي تعقد باملؤسسات التعليمية يف هناية كل عام درايس. 3

 املصدر السابق. 4

 . عىل  ختم سنن أيب داود للسخاويمقدمة عبد اللطيف اجليالين راجع هذا املبحث  من 5

 (.17انظر مقدمة عبد اللطيف اجليالين )ص:  3
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  .املسمى التنقيح يف حديث التسبيح ختم البخارى-

  .ختم صحيح مسلم-

  .هشام البنجملس يف ختم السرية -

 .ختم الشفا-

فقد حاز قصب السبق يف ذلك فقد ألف يف هذا  ه(312) املتوىف اإلمام شمس الدين حممد بن عبدالرمحن السخاوىـ 3

  وهي: يف الضوء الالمعوهى مذكورة ألف يف مثل هذا  الفن ثالثة عرش مصنفًا وهى أفضل ما

 .1عمدة القارىء والسامع يف ختم الصحيح اجلامع -

 .2غنية املحتاج يف ختم صحيح مسلم بن احلجاج -

 .3بذل املجهود يف ختم السنن ألبى داود -

 .4اللفظ النافع يف ختم كتاب الرتمذى اجلامع-

 .5بغية الراغب املتمنى يف ختم النسائى رواية ابن السنى -

 .3ماجة البنعجالة الرضورة احلاجة عند السنن -

 .7رواية ابن األمحر النسائيالقول املعترب يف ختم -

                                                           
 ونرشته دار عامل الفوائد بمكة املكرمة ثم نرش مؤخرًا بتحقيق. د مبارك اهلاجرى الكويتى طبع بتحقيق عىل عمران  1

 ونرشته مكتبة الكوثر بالرياض لكن اعتمدوا عىل نسخة سقيمة  طبع بتحقيق نظر الفريابى 2

  .طبع بتحقيق عبد اللطيف بن حممد اجليالنى مكتبة أضواء السلف 3

  .خمطوط بدار الكتب املرصية 4

 .د اللطيف مكتبة العبيكان بالرياضطبع بتحقيق د. عبد العزيز العب 5

  .خمطوط بدار الكتب املرصية 3

 .م املرى نرشته دار ابن  حزم بريوتطبع بتحقيق جاس 7
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  .القول املرتقى يف ختم دالئل النبوة للبيهقى-

 .1عياض  للقايضنتهاض يف ختم الشفا الا-

  .الرياض يف ختم الشفا له أيضا-

 .2هشام  البناإلملام يف ختم السرية النبوية -

 .سيد الناس البنرفع اإللباس يف ختم السرية -

  .اجلوهرة املزهرة يف ختم التذكرة للقرطبى-

  .ألف حتفة السامعه (312)املتوىف  جالل الدين أمحد بن أمحد الكركىـ 4

  .ختم صحيح البخارىألف حتفة السامع والقارىء يف  ه(323) املتوىف قطب الدين القسطالنىـ 5

 .ألف الوفاء يف ختم الشفاه (353) املتوىف ابن طولون الشاميـ 3

  .ألف القول النافع يف ختم صحيح البخارى اجلامع ه(371) املتوىف زين نجيم احلنفىـ 7

  :فيام بعد ذلك بفن اخلتم من اهتم ومن أشهر 

 .ه(1133) املتوىف عىل بن حممد اخلزرجى-1

 وله:  ه(1157) املتوىف حممد بن عىل الصديق املكىـ 2

 .الوجه الصحيح يف ختم الصحيح-

  .بتهاج يف ختم املنهاجاال-

 يف ذلك: وقد ألف ه (1134) املتوىف مام عبد اهلل بن سامل البرصىاإلـ 3

                                                           
  .حققه عبد اللطيف بن حممد اجليالنى ونرشته دار البشائر اإلسالمية 1

  .بدار الكتب الوطنية بتونس وله مصورة بقسم املخطوطات باجلامعة اإلسالمية يوجد خمطوطاً  2
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  .مام البخارىاإلختم صحيح -

  .مام مسلماإل ختم صحيح -

 .ختم سنن أبى داود-

 .ختم سنن الرتمذى-

 .ختم سنن ابن ماجة-

 .ختم موطأ اإلمام مالك-

  ، وله:ه(1143) أبو الفضل حممد تاج الدين بن عبداملنعم القلعىـ 4

  .البخاريمنتخب الدرارى يف ختم صحيح -

  .ختم صحيح مسلم-

  :ألف ه(1215) حممد بن مرتىض الزبيدىـ 5

 .حتفة الودود يف ختم سنن أبى داود-

 .بتهاج بختم صحيح مسلم بن احلجاجاال-

 ه.(1273) املتوىف حممد بن عىل السنوسىـ 3

  .الرتمذيله ختم عىل ه (1302) املتوىف حممد عبد احلى الكتانى-7

 .: منوذجني على الكتب املختومةالسادس املطلب

   "1عمدة القارئ والسامع يف ختم الصحيح اجلامع"قراءة رسيعة لكتاب  -1

 .ذكر مقدمة رائعة مسجوعة األلفاظ -

                                                           
 للبخارى ومؤلف اخلتم السخاوى  1
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 وبعض صفاته. البخاريثم تكلم عن فضائل اإلمام  -

  .ذكر الرد عىل من فضل صحيح مسلم عىل صحيح البخارى -

 الدالة عىل سعة حفظه. ذكر قصة البخارى مع أهل بغداد  -

 ودقيق فهمه.  البخاريذكر قصيدة كتبها يف مدح  -

 ثم تكلم عن فقه البخارى ورجاحة رأيه يف ترتيب جامعه ومصنفه. -

 قراءته. ثم ذكر مجلة من الفوائد النفيسة من صحيح البخارى من خالل -

نظمها يف  وذكر قصيدة البلقينى التي البلقينيثم ذكر مناسبة الرتتيب املذكور باألبواب ملخصًا من كالم  -

 هذا الشأن.

 ثم جاء يف آخر الكتاب إجازة من السخاوى للقسطالنى بجميع مروياته.  -

 "بى داود للسخاوىسنن أبذل املجهود يف ختم  "لكتاب  قراءة رسيعةـ 2

  .بارع كعادة أهل عرصه يف العناية بالسجع واستعامل املحسنات البديعية باستهاللافتتحه احلافظ السخاوى 

 احبيصثم عقد مقارنة بينه وبني الصحيحني يف بعض اجلوانب املنهجية التي يتفق فيها مع  -1

  .الصحيحني

ساق السخاوى بعد ذلك أسانيده إىل الروايات التي اتصل هبا سامع كتاب السنن ألبى داود يف  -2

، وبني ما امتازت به رواية اللؤلؤي، والفرق بينها وبني األعرايب، وابن داسة وابن اللؤلؤيعرصه، وهى: رواية 

  من الكالم عىل األحاديث.روايتي ابن داسة وابن األعرايب، وذكر أن رواية ابن العبد فيها زيادة لكثري

 

لشأن كام هو ا نسبة السكوت ألبى داود إال بعد الوقوف عىل مجيع الروايات ال ينبغيثم قرر أنه   -3

 يف نسبة القول بالتصحيح أو التحسني أونحو ذلك للرتمذي.

 ثم ختم كتابه عن كتاب السنن ببيان عناية الناس به فذكر قائمة مطولة بام ألف عليه من الرشوح -4

   واحلوايش واملستخرجات وغريها.
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أما  ،خريعزوجل أن خيتم لنا مجيعًا بفأسأل اهلل  :احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وبعد

  :تكمن فيام يىل فهيالنتائج التي توصلت إليها يف هذا البحث 

املصنفات يف اخلتم عادة ما يتناول فيها سرية مؤلف الكتاب املختوم قراءته ،ويعدد مجلة من مناقبه وفضائله ،ثم  -

تنوعة يف غضون ذلك إفاداٍت علمية م ما ينثريتحدث عن كتابه، مبينًا خصائصه ومكانته بني املصنفات يف فنِه وغالبًا 

 واستطرادات مفيدة.

 ،فتتاحياتاالالتصنيف يف افتتاح الكتب التي هي كتب  من التصنيف تبعًا لظهوربدأت العناية هبذا اللون  -

 برسم الرشوع يف إقراء كتاب من الكتب أو تدريسه. أو يمليهاوهى كتب يصنفها الشيخ  "املقدمات"

عىل  ىخرأحيث أمىل مقدمة عىل كتاب معامل السنن للخطايب ومقدمة ف يف ذلك احلافظ أبوطاهر السلفي أول من صن -

  .القرطبي عبد الرب البن االستذكاركتاب 

 .اهلجريمل يشتهر التصنيف يف اخلتم إال يف مطلع القرن التاسع  -

ها  ذلك ساما يف غريه من املصنفني فألف ثالثة عرش كتاباً يف ال نجدهااعتنى السخاوى بتصنيف كتب اخلتم عناية كبرية  -

 عندما ترجم لنفسه يف كتابه الضوء الالمع.

  .القرون فبدأت بكتب املداخل ثم كتب املقدمات ثم كتب األختام مراحل هذا الفن تطورت عرب -

تعلق يمصنف الكتاب وفضائله ومآثره، وما مرجعًا للًراغبني يف معرفة سرية  تعدتكمن أمهية األختام حيث أهنا  -

 التي يروى هبا إىل مصنفه.بخصائص كتابه ومنهجه فيه، ومنزلته بني املصنفات يف فنه، واألسانيد 

عن حضورها األمراء واألعيان  ال يتخلفكانت جمالس اخلتم من املجالس العلمية املشهودة، واملحافل املحمودة،  -

وكرباء الناس بل تقرتن كثري من تلك املجالس بتوزيع العطايا وإقامة املآدب، وإلقاء الشعراء قصائدهم يف اإلشادة بالشيخ 

 غه.وبيان فضله ونبو

 .هو الفرتة الذهبية للتأليف يف هذا الفن اهلجرييعترب القرن التاسع والعارش  -
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ديدة تطلعه فاقًا جآمما يفتح للطالب  من أنواع علوم احلديث أمثال هذا النوع بمدارسة باالهتاممفأويص نفيس وإخواين 

ع وأن تقام نها قدر املستطايف مثل هذه األمور، فينبغي التحلق يف مثل هذه املجالس واإلفادة م علامء احلديثعىل مبتكرات 

حيث يتصفحون الكتاب املختوم ويعرفون مسائله ويفهمون مقصده وما إىل ذلك من هذه األمور  دورات يف مثل هذا األمر

ا مم ور شديد يف معرفة مناهج ومواضيع كتب كثريةوهذا يف حد ذاته علم جم يغفل عنه كثري من طلبة العلم حيث هناك قص

ومنهج  عن  موضوع الكتاب الفالين تعج هبا املكتبة اإلسالمية فيخرج الطالب بعد هذه الدورات أو املجالس وهو يعرف شيئاً 

ينبغي ف وال شك أن مثل ذلك يساعد فيمن حيرص عىل ذلك الوصول لبغيته فيام إذا احتاج البحث عن موضوع ما ،صاحبه فيه

 منهم. مما يرفع اجلهل عن كثري املختصنياالهتامم بتلك املجالس وإقامتها وأن تكون ضمن أولويات 
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، هارون دحمم السالم عبد: املحقق  احلسني أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن أمحد: اللغة مقاييس معجم-1

 .م1373 - هـ1333: النرش عام الفكر دار: النارش

 دار: مرعب النارش عوض حممد: املحقق، منصور أبو اهلروي، األزهري بن أمحد بن حممد: اللغة املؤلف هتذيب-2

 .م2111 األوىل،: بريوت الطبعة – العريب الرتاث إحياء

 فريقىاإل الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو عىل، بن مكرم بن حممد: املؤلف العرب لسان-3

 .هـ 1414 - الثالثة: بريوت الطبعة – صادر دار: النارش

 .الرسالة مؤسسة ، العامش حممد بن بدر الدكتور حتقيق ،للسخاوي داود أيب سنن ختم يف املجهود بذل

 مكتبة ، ياليناجل حممد بن اللطيف عبد حتقيق ، السخاوي الرمحن عبد بن حممد :داود أليب السنن ختم يف املجهود بذل

 . صفحة 143 ، م 2113/  هـ 1424 ، 1 ط ، الرياض ، السلف أضواء

 - املعرفة دار :النارش الشافعي العسقالين الفضل أبو حجر بن عيل بن أمحد،  البخاري صحيح رشح الباري فتح-4

 ه.1373 بريوت،

 الطهامين الضبي ماحلك بن ُنعيم بن محدويه بن حممد بن اهلل عبد بن حممد احلاكم اهلل عبد أبو، اإلكليل كتاب إىل املدخل-5

 .االسكندرية – الدعوة دار: النارش أمحد املنعم عبد فؤاد. د: املحقق، النيسابوري

 عثامن بن كرب أيب بن حممد بن الرمحن عبد بن حممد اخلري أبو الدين شمس: املؤلف التاسع القرن ألهل الالمع الضوء-3

 .بريوت – احلياة مكتبة دار منشورات: النارش،  السخاوي حممد بن

 الطبعة السلف أضوء النارش األعظمي الرمحن ضياء حممد:األسانيد ولطائف احلديث مصطلحات معجم-7

 .م1333/  هـ1421األوىل

 .خمطوط  السخاوى برتمجة والراوي الطالب إسعاف بل الغاوى إرشاد-0


