
 1 

 جمالس العرض والسماع
 "وجهة نظر"

.. احلمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل، وىلع آهل وصحبه ومن وااله
  :أما بعد

 .. لسالم عليكم ورمحة اهلل وبراكتهشييخ وأستاذي الفاضل ا
 (السنة وعلومها جمموعة)استشلكتم يف رسالة صوتية بعثتم بها ىلع 

 .قراءة كتب السنة يف هذا العرص ..الواتسية 
دون اآلن قبعض مشاخينا الفضالء يع: )ومما ذكرتم وفقكم اهلل 
يد دري هل يستفيعين قراءة جمردة فقط، ال أجمالس للسماع جمرد جرد فقط، 

، أو ملوطأ -مثال   – سنن أيب داود :مثل اوجتد بعضهم يقرأ كتاب   ؟طالب احلديث
قراءة رسيعة ليس فيها أي تدبر، وال ة أيام إىل مخسة أيام، ثيف ثاليأيت بكتاب 

  .(هذا يستطيعه لك شخص .فيه رشح األحاديث، وال بيان للمشلك، جمرد قراءة
فالعلم رحم "وقد أرشتم حفظكم اهلل إىل رغبتكم يف اتلناقش حوهلا 

 ".بني أهله
 !.انلظروجهة نظري، خاصًة أنين أنا اذلي أرسل تلك الرسالة حمط هذه ف
 .. وقفات يل مع قولكم حفظكم اهللف

 : (وجردها جمرد جرد)ما يتعلق بعرض الكتب / األوىلالوقفة 
بعض مشاخينا الفضالء يعقدون اآلن جمالس ): ويه تتعلق بقولكم

 (.للسماع جمرد جرد فقط، يعين قراءة جمردة فقط
بل هو سنة تتابع عليها أهل   م  القول،بدًع العرض ليس : أقول

ولم يبق إىل يومنا هذا، ىل عرص احلافظ اب  حجر ، إاحلديث منذ زم  الرواية 
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وذلك لفائدتها العظيمة  ؛!!ال هذا الطريقإاملفيدة  م  طرق اتلحمل املعتربة
 .اجلليلة

 ؛املحدثني لمذهب ج  م  املعلوم بالرضورة يف هو ما  تقدنفكيف ن
!! ه أرباب الف فال جيهلن  أال ( غري املتخصصني)العامة  هفإذا جهل ! ؟لشهرته

  !.حيط ع  اتلدرج يف مدارج تطلب الكمال ،لزنلةاملوإال اكن نقًصا يف 
وقد رأيت أن أبدأ الرشح بأسانيدي ))": الفتح"قال اب  حجر يف مقدمة 

إىل األصل بالسماع، أو باإلجازة، وأن أسوقها ىلع نمط خمرتع، فإين سمعت 
، فأحببت أن أسوق هذه "األسانيد أنساب الكتب": يقول ،بعض الفضالء

 .((األسانيد مساق األنساب
رمحه اهلل تعاىل  -أسانيده إىل اإلمام ابلخاري  -رمحه اهلل تعاىل  -فساق 

  ."جامعه الصحيح"يف  -
وم  املعلوم أن أوىل ما يكون به اتصال أسانيد الكتب، هو بسماعها، 

 .وهو أقل ما يلزم املتخصص ثم ييل ذلك اإلجازة بها،
أثباتهم ومعاجم ىلع تصنيف وذلا حرص مجع م  احلفاظ املتأخري  

 املجمع"كتاب اب  حجر  الشيوخمعاجم أشياخهم، ولعل م  أبدع ما كتب يف 
  ."املفهرس للمعجم املؤسس
به اكتيف ثبت املرويات بالسماع أو اإلجازة اخلاصة، م  أوسع ما كتب و

 ."واألجزاء املنثورة أسانيد الكتب املشهورةجتريد ": اآلخر
فلو لم يك  منها فائدة إىل حفظ أسانيد الكتب واتصاهلا إىل مؤلفيها 

، كيف وقد حرص هؤالء األعالم الكبار ىلع السماع املجرد، بل واملناولة لكىف
 .واإلجازة، بل منهم م  روى باإلجازة العامة ألهل العرص

 !.أفال يسعنا ما وسعهم! وهم كبار ىلع احلقيقة يف علمهم ويف فنهم
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فم  املعيب جًدا أن يرشح أو خيرج أو حييش الواحد منا كتابًا، لم يقرأه 
 .أو لم يتصل هل برواية ىلع أي وجه اكن حتمله هل

م  أهل احلديث إىل غريهم، املنهج يف اتلحمل والرواية رسى هذا قد و
للفريوزبادي، املسىم  "القاموس"الزبيدي يف رشحه لكتاب احلافظ  فهذا

وذكر : (املقصد العارش يف أسانيدنا املتصلة إىل املؤلف) :يقول" تاج العروس"بـ
يف هذا املقصد عدة أسانيد بالقراءة والسماع واإلجازة، واملناولة، وهو كتاب 

ثم ، مجلة م  األسانيد ختللها السماع واإلجازة، وقراءة حبث فذكر  :(اللغة)يف 
. ((انيد أخر غري هذه عيلة ونازلة، أعرضنا عنها خوف اإلطالةوهناك أس)): قال

 . ها
حىت قال عبداحلق  ، وحفاظهم درج عليه أئمة اإلسالممثل ذلك و

ولم يتحمله بوجه م  وجوه  ^ال حيل ألحد أن يقول قال رسول اهلل : "شبييلاإل
 ."اتلحمل

 !.  (إن لم أك  واهًما يف القول والقائل)وهذا ذكرته م  ذاكريت 
قال )): للكتاين  "فهرس الفهارس"ثم حتصلت عليه حبمد اهلل تعاىل يف 

اكن م  سنة علماء احلديث، طلب اإلجازة يف ":  ادلر والعقيان" اب  رمحون يف 
ا ىلع بقاء اإلسناد، وحمافظة ىلع الرشيعة الغراء إىل يوم القديم واحلديث، حرًص 

 .األعرصاتلناد، ويه اليت نسيت يف مغربنا بهذه 
أمجع العلماء ىلع أنه ال يصح ملسلم : وع  احلافظ اب  خري اإلشبييل قال

ولو ىلع  ،احىت يكون عنده ذلك القول مرويً  ،"كذا ^قال انليب " :أن يقول
وتعرض للجمع بني األقوال حبمل اجلواز ىلع ما إذا اكن ملجرد . أقل وجوه الرواية

 .ىلع ما إذا اكن للرواية ع  القائل، اه ،االستنباط وعدمه
رفع الضري عن إمجاع احلافظ ابن " ونلا يف املعىن رسالة اسمها : قلت

 .انظر فيها بسط ما هل وعليه"  خري
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األسانيد أنساب : ع  بعض مشايخ احلافظ" فتح ابلاري"ويف مقدمة 
 .الكتب

: مطيةوقال احلافظ أبو الفضل مرتىض الزبيدي يف إجازته ألهل قس
قراءة  ،ثبت عند أهل هذا الف  أنه ال يتصدى القراء كتب السنة واحلديث

مم  أتق   ،إال م  أخذ أسانيد تلك الكتب ع  أهلها ،دراية أو تربك ورواية
درايتها وروايتها، ورحل إىل ابلدلان فظفر بعوايل املرويات، وباحث األقران 

ات ىلع الركب، وتردد إىل فأحاط بمدارك ادلرايات، وجلس يف جمالس اإلمالء
املشايخ باخلضوع واألدب، وهذا اآلن أقل م  قليل، فحسبنا اهلل ونعم 

 .اه .((الوكيل
جتديًدا للقرون قبله، كبار عد القرن اثلام  بما حواه م  أئمة وي  : قلت
بما حواه م  أئمة جمددي  يف لك فنوان ؛ إىل يومنا هذا. .بعدهم  ن ووفاحتة للقر
وم  تالهم ،  واب  كثري ،واذلهيب ،واملزي ،اب  تيميةشيخ اإلسالم  :العلم منهم

 ، واب  نارص ادلي ،واب  اجلزري وابللقيين، كمغلطاي، والعرايق، واب  امللق ، 
 .والسيويط، وزكريا األنصاري ،والسخاوي ،واب  حجر

بصورة تعد م  صور  ،يف هذا القرن نشطت حركة السماع والعرضف
 .هذا ادلي معالم اتلجديد ملا اندرس م  

هل سماع وإجازة  وهو رجل اعيم ،قصة احلجاريف هذا القرن  نايكفيو
 .عيلة

ظهر هذا الرجل للطلبة يف سنة ست )): "معجم شيوخه"قال اذلهيب يف 
عند املعظمية شيخ : فنبه عليه الشيخ أمحد ب  احللبية املقرئ، وقال وسبعمئة،

ا؟ فإن هذا رجل مس ، وعمره هل سمع شيئً : حجار م  أهل الصاحلية، سلوه
: ا؟ فقالباجلبل، فلعله قد سمع، فأتوه وسأهل الشيخ حمب ادلي ، أما سمعت شيئً 

ىلع اب  الليت  اكن يشء وراح، فسألوه ع  اسمه، وفتشوا الطباق، فظهر اسمه
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، وقصد "ابلخاري"، ثم ظهر اسمه إىل أوراق األسماء لساميع "أجزاء"يف 
 .بالسماع وصار م  أمره ما صار

 "الصحيح"قرأت عليه وملا ... فأتيته وسمعت منه يف سنة ست وسبعمئة،
قد كملت املئة، ويل مئة : يف شعبان سنة عرشي  اكن يقول هلم بكفر بطنا

 .سنة وسنة
وهو شيخ اكمل ابلنية، هل همة وجالدة، وقوة نفس، وعقل جيد، وسمعه 

إىل آخر سنة ست  "الصحيح"ثقيل، وقد ذهب اغلب أسنانه، وقد روى 
 .وعرشي ، أزيد م  ستني مرة

وإيله املنتىه يف اثلبات، وعدم انلعاس، ربما أسمع يف بعض األيام م  
 .((بكرة إىل املغرب

لة شهاب ح  الشيخ الكبري املسند املعمر الر  )): "ابلداية"قال اب  كثري يف و
ادلي  أبو العباس أمحد ب  أيب طالب ب  نعمة ب  حس  ب  عيل ب  بيان 

عيل  "ابلخاري"ادليرمقرين، ثم الصاليح احلجار املعروف باب  الشحنة، سمع 
الزبيدي سنة ثالثني وستمئة بقاسيون، وإنما ظهر سماعه سنة ست وسبعمئة 

ا م  فقرئ ابلخاري عليه حنوً ، وأكرثوا السماع عليه ملحدثونففرح بذلك ا
 .وغريه ستني مرة

ا م  يف أيام الشتويات حنوً  ،وسمعنا عليه بدار احلديث األرشفية
، وسماعه م  الزبيدي واب  اليت، وهل إجازة مخسمئة جزء باإلجازات والسماع

املسندي ، وقد مكث ا م  العوايل م  بغداد فيها مئة وثمانية وثالثون شيخً 
ا م  مخس وعرشي  سنة، ثم اكن خييط يف آخر عمره، مدة مقدم احلجاري  حنوً 

 .واستقرت عليه جامكيته ملا اشتغل بإسماع احلديث
، وخلع عليه وألبسه اخللعة بيده، وقد سمع عليه السلطان امللك انلارص

وانتفع  أمم ال حيصون كرثة،وسمع عليه م  أهل ادليار املرصية والشامية 
ا حبواسه وقواه، ا بيه املنظر سليم الصدر ممتعً ، واكن شيخا حسنً انلاس بذلك
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ألنه سمع ابلخاري م  الزبيدي يف سنة  ؛ا، وزاد عليهافإنه عش مئة سنة حمققً 
ثالثني وستمئة وأسمعه هو يف سنة ثالثني وسبعمئة يف تاسع صفر جبامع 

 .اه .((دمشق، وسمعنا عليه يومئذ وهلل احلمد
جلزء أيب "وجد سماعه )): "معجم شيوخه"وقال تاج ادلي  السبيك يف 

رئ معه ىلع اب  الليت ووجد اسمه يف أوراق أسماء السامعني لـ وما ق   "اجلهم
، ثم اجتمع  "جزء أيب اجلهم"ىلع اب  الزبيدي، فقرئ عليه  "صحيح ابلخاري"

 ...اجلماعة مستهل شهر رجب وقرئ عليه مرة ثانية
طلب إىل ادليار املرصية يف سنة أربع عرشة وسبعمئة بسبب إسماع 

وأرسل إيله  معه الشيخة ست الوزراء بنت ابن منىج، وتوجه  "ابلخاري"
  :مخس مرات "ابلخاري"وقرئ عليهما  ،اذهب، فتوجه مكرمً 

 :عند نائب السلطة األمري سيف ادلي  أرغون، واثلانية :املرة األولة
وحرض يف هذه املرة مجع يف املدرسة املنصورية،  :واثلاثلة عند وكيل السلطان،

جبامع امللك انلارص بمرص،  :، واملرة الرابعةكبري يزيدون ىلع أليف نفس
بقلعة اجلبل، وحصل هل وللشيخة مجلة م  املال، ثم عدا إىل  :واخلامسة

ثم توجه إىل ابلالد الشمايلة مع . يف شعبان سنة مخس عرشة وسبعمئة، دمشق
حبمص مرة، وحبماة  :أربع مرات "صحيح ابلخاري"بعض الطلبة وحدث بـ 

مرتني، وببعلبك مرة، ثم عد إىل دمشق وذلك يف سنة ثمان عرشة وسبعمئة، ثم 
طلب إىل القاهرة مرة أخرى يف سنة ثالث وعرشي  وسبعمئة فتوجه، واكن قد 

 .وعظم شأنه، وحصل هل ذهب وخلع وإكرام "ابلخاري"تفرد بـ 
حدث بـ . وعقل جيدواكن اكمل ابلنية، هل همة وجالدة، وقوة نفس، 

وإيله املنتىه يف اثلبات وعدم انلعاس،  ،أكرث م  ستني مرة "صحيح ابلخاري"
 .وربما أسمع يف بعض األوقات مجيع انلهار، وفيه دي  ومالزمة للصالة

ر أما أبو العباس احلجار اذلي طا: قال سيدنا قايض القضاة تاج ادلي 
فهو شيخ اإلسناد، ومن تناديه الطلبة من لك ناد، وإنه اسمه فمأل األقطار، 
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ألبو العباس األصم وما به من صمم، وذو االسم اذلي هو أوضح من نار ىلع 
علم، أحلق األصاغر باألكابر، ومأل الطروس بذكر تمليه ألسنة األقالم يف 

وجاء بأصح األسانيد إال أفواه املحابر، وساوى بني شباب تساىم للعال وكهول، 
أنها ال تطول، واكن ممن يعمل ملثله يف الرحلة الزبل املهاري، ويقصده لك مسلم 

 .انتىه الكمه.  "ابلخاري"لسماع 
تويف رمحه اهلل يف يوم االثنني اخلامس والعرشي  م  صفر سنة ثالثني 

 ...وسبع مئة بملزنهل بسفح قاسيون
، واكن قد رشع عليه يف  "ابلخاري"ويف يوم موته قرئ عليه ميعاد م  

يف يوم األحد اذلي قبل موته بيوم، فقرء ميعاد يوم األحد  "ابلخاري"قراءة 
 .وميعاد يوم االثنني، وتويف بعد الفراغ م  القراءة بقليل

أوهل يف  يف سنة ثالثني وست مئة، وحدث بقطعة م  "ابلخاري"وسمع 
 .((وهذا قليل الوجود مئة سنة،فبني سماعه وإسماعه سنة ثالثني وسبع مئة، 

حدث بالصحيح أكرث م  سبعني )): "ادلرر الاكمنة"وقال اب  حجر يف 
مرة بدمشق والصاحلية وبالقاهرة ومرص ومحاة وبعلبك ومحص وكفربطنا 

وانتحت عليه احلفاظ ورحل ورأى م  العز واإلكرام ماال مزيد عليه  ،وغريها
وملا مات نزل انلاس  ،إىل أن مات 717وتزامحوا عليه م  سنة  ،إيله م  ابلالد

 .((بموته درجة
 :ما يتعلق برسعة القراءة: نيةالوقفة اثلا

قراءة رسيعة ليس فيها أي تدبر، وال فيه رشح األحاديث، ) :قولكم
 (.وال بيان للمشلك، جمرد قراءة هذا يستطيعه لك شخص

واالستحضار، فهناك م  خيتم القرآن يف يتفاوت انلاس يف الفهم : أقول
 مجلودة حفظهوم  خيتم يف يوم ويللة، وحنو ذلك؛ ذلك بقراءته؛  ل  يللة، وال خي  
 . مواستظهاره
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احة وكذا يف قراءة احلديث، هناك م  دليه مهارة الرسعة مع الفص
 .العناية باليشء زاد إتقانه ت، ولكما كرثةوابليان، وهؤالء قلة بل ندر

 أ، قر(ادلكتور عبداهلل اتلوم) :قارئ العرصهارة بالرسعة وامل  عرفته ممو
 قاريئ مع الرسعة واملهارة والفصاحة، ومنهم  ،ىلع املشايخ أشهر دوواي  السنة

  .األستاذ املساعد جبامعة امللك خادل (الشيخ ادلكتور حيىي احلريب) :صاحيبو
أحد  ،(الزهراينسعد ) :املزموريالصوت  صاحبومنهم القارئ املبدع 

جبامع السويدان يف الظهران، يف العرضة  "جلامع الصحيح للبخاريا"قراء 
 ."صحيح اإلمام ابلخاري"لـاثلانية 

أما ما ، غري مفهومة فال يصح السماع بها ،الرسعة إذا اكنت هًذاو
أئمة أعالم يف عصور  قرأ بهاه وذلك أن للماهر؛ مانًعاذلك يف عداها فال أرى 

  :ذلكوهذا طرف م  ، خمتلفة
  :(ه364)قراءة أيب بكر اخلطيب ابلغدادي  -1

يف ترمجة إسماعيل ب  أمحد احلريي  ":اريخاتل"يف : قال اذلهيب 
وقد سمع عليه اخلطيب ابلغدادي بمكة )) :انليسابوري الرضير ما نصه

ا يف زماننا وهذا يشء ال أعلم أحدً  :قال ،صحيح ابلخاري يف ثالثة جمالس
 .ها .((يستطيعه

اكنت يف بغداد عقب رجوعه م  عليه اذلي أذكره أن القراءة  :قلت
 .وليست مصادري بني يدي ألتأكد م  ذلك. .احلج

ملا )): فوقع ما تيقنته، إذ قال فيه ترمجة احلريي: "دتاريخ بغدا"راجعت ثم 
ا ىلع املجاورة بمكة، واكنت وقر ورد بغداد اكن قد اصطحب معه كتبه عزمً 

، واكن سمعه م  أيب اهليثم الكشميهين ع  "صحيح ابلخاري"بعري، ويف مجلتها 
الفربري فلم يقض لقافلة احلجيج انلفوذ يف تلك السنة لفساد الطريق، ورجع 

سماعيل معهم إىل نيسابور؛ وملا اكن قبل خروجه بأيام خاطبته يف انلاس، فعاد إ
فأجابين إىل ذلك؛ فقرأت مجيعه عليه يف ثالثة جمالس،  "كتاب الصحيح"قراءة 
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اثنان منها يف يللتني كنت أبتدئ بالقراءة وقت صالة املغرب، وأقطعها عند 
الرشيق مع  صالة الفجر، وقبل أن أقرأ املجلس اثلالث عرب الشيخ إىل اجلانب

القافلة ونزل اجلزيرة بسوق حيىي، فمضيت إيله مع طائفة م  أصحابنا اكنوا 
م  ضحوة حرضوا قراءيت عليه يف الليلتني املاضيتني، وقرأت عليه يف اجلزيرة 

!! إىل املغرب، ثم م  املغرب إىل وقت طلوع الفجر، ففرغت م  الكتاب انلهار
 .((لقافلةورحل الشيخ يف صبيحة تلك الليلة مع ا

وإسماعيل اب  أمحد احلريي الرضير صاحب اتلفسري )) ":شببهامل"ويف 
قرأ عليه اخلطيب صحيح ابلخاري يف ثالثة جمالس وهذا أمر عجيب وذلك 

 .اه .((يف ثالثة أيام ويللة
يف كلزن الرواية أليب مهدي اثلعاليب ))": فهرس الفهارس"يف الكتاين قال 

قرأ صحيح ابلخاري بمكة يف مخسة أيام ىلع كريمة  ،دلى ترمجة اخلطيب
وقرأه ىلع أيب عبد الرمح  إسماعيل اب  أمحد احلريي انليسابوري  ،املروزية
اثنان منهما يف يللتني حبيث ابتدأ  :قال اخلطيب ،يف ثالثة جمالسالرضير 

اثلالث قرأ م  ضحوة انلهار  ،القراءة وقت املغرب وقطعها عند صالة الفجر
 .اه .((ففرغ الكتاب .ثم م  املغرب إىل طلوع الفجر ،ملغربإىل ا

 :(ه606) قراءة زين ادلين العرايق -2
ىلع ذيل الرشيف أيب املحاس   "ذيل احلافظ تيق ادلين ابن فهد"يف 

ما نصه قرأ احلافظ أبو الفضل ) :احلسيين ادلمشيق لطبقات احلفاظ لذلهيب
يف ستة جمالس العرايق صحيح مسلم ىلع حممد ب  إسماعيل ب  اخلباز بدمشق 

وذلك حبضور احلافظ  ،متوايلة قرأ يف آخر جملس منها أكرث م  ثلث الكتب
 .اه (.وهو يعارض بنسخته ،زي  ادلي  اب  رجب

  :(ه618) قراءة جمد ادلين الفريوزبادي -3
وم  أغرب ما )) :للحافظ أيب الفيض الزبيدي "تاج العروس"ويف أول 

املجد صاحب القاموس أنه قرأ بدمشق بني باب انلرص والفرج منح اهلل به 
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ىلع نارص ادلي  أيب عبد اهلل حممد ب  جهبل صحيح مسلم  ^جتاه نعل انليب 
 :وافتخر بذلك فقال ،يف ثالثة أيام

 جبوف دمشق الشام جوفا إلسالم  *م لـقرأت حبمد اهلل جامع مس

 رة حفاظ مشاهري أعالم ـحبض *ىلع نارص ادلي  اإلمام اب  جهبل    

 .((قراءة ضبط يف ثالثة أيام *له ـه وفضـــوتم بتوفيق اإلل    
 :قراءة احلافظ ابن حجر -3

أن شيخه احلافظ اب  حجر قرأ )) :"ادلرر الاكمنة"يف  وذكر السخاوي
يف أربعة جمالس سوى  "صحيح مسلم"و ،سنن اب  ماجة يف أربعة جمالس

وهو أجل مما وقع لشيخه املجد  :قال ،وذلك يف حنو يومني ويشء ،جملس اخلتم
ىلع الرشف اب  الكويك يف عرشة  "النسايئ الكبري"وقرأ كتاب  ،الفريوزبادي

وأرسع يشء وقع هل أنه قرأ يف  :قال ،ساعتلك جملس منها حنو أربع  ،جمالس
 ،يف جملس واحد بني الظهر والعرص "معجم الطرباين الصغري"رحلته الشامية 

يشتمل ىلع حنو ألف حديث  ،هذا الكتاب يف جمدل :وقال ،وهذا أرسع ما وقع هل
 .اه .((ومخسمائة حديث

خيتم  اكنأنه : يف ترمجته (:ه1258)قراءة املسند اعبد السندي  -5
 .الكتب الستة يف شهر واحد رواية ودارية يف ستة أشهر

 .وانلقل يف مثل هذا يطول
 .حول مدى االستفادة وخلوها من الرشح واتلعليق / الوقفة اثلاثلة

 (.ال أدري هل يستفيد طالب احلديث؟) قولكم
يكيف فيها االجتماع ىلع و، أفرادها ال حترص ،اكثرية جدً الفوائد 

 .وهو سنة ثابتة ،وسماعه وإسماعه ^ حديث رسول اهلل
وقد مجعت  ،ولكما اكن الشخص ذا دراية ومعرفة اكنت استفادته أكرث

 :منها. .برأس القلمجمملة يف هذا فوائد 
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ون وي سمع منكم، ع  تسم  )): ^رسول اهلل حلديث السماع سنة  /1
عون)أن يقرأ وجيوز  .((موي سمع مم  سمع منك    .(ت سمِّ

اهلل عبًدا سمع ( ن رض  )ن رض  )):  ^يف قوهل للسامعني بانلضارة  ادلعء/ 2
 . احلديث ((...مقاليت

 . حضور جمالس اذلكر وما فيها م  املغفرة والرضوان/ 3
شهدك أين إامهلل )):  ^ عنه فيف احلديثإحياء جمالس املحدثني / 4

 
ين أ

 . ((أول م  أحيا سنًة أماتوها
 .^اهلل  كرثة الصالة والسالم ىلع رسول /5
 .اتلفقه بمعرفة السنن / 6
 .الفقيهة معرفة املذاهب/ 7
 . معرفة الطواالت/ 8
 . معرفة القصار/ 9
 .استذاكر املحفوظ/ 11
 .معرفة أسماء الصحابة/ 11
 .معرفة أسماء اتلابعني /12
 .معرفة مدار الروايات يف األمصار/ 13
 .معرفة املكرثي / 14
 .املقلنيمعرفة / 15
 .معرفة األسماء املفردة/ 16
 .معرفة األسماء املهملة/ 17
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 .معرفة الكىن/ 18
 .معرفة األلقاب/ 19
 .معرفة األنساب/ 21
 .معرفة األسماء املبهمة/ 21
 .معرفة العايل/ 22
 .معرفة انلازل/ 23
 .معرفة لطائف األسانيد/ 24
 .معرفة أوجه احلديث/ 25
 .معرفة أصح األسانيد/ 26
 .معرفة أصح األحاديث/ 27
 .معرفة املشاهري  واملناكري/ 28
 .معرفة املعلوالت والغرائب/ 29
 .معرفة أوىه األسانيد/ 31
 .الزيادات و املزيدمعرفة / 31
 .معرفة اجلرح واتلعديل يف غري مظانه/ 32
 .معرفة قصص وأحوال املحدثني/ 33
 .تصحيح األوهام/ 34
 .لغة احلديث تصحيح/ 35
 .هجات الفصيحةاللمعرفة / 36



 13 

 .ضبط املشلك/ 37
 .معرفة تفسري الغريب -38
 .معرفة تبويبات املحدثني -39
 .ومناهجها معرفة أسماء الكتب -41

فهذه أربعون فائدة ، تدرك باتلأمل، وتعرف بالفهم، والزيادة غري حمدودة 
 .حبد معني
يل هذه املجالس م  الفوائد واتلعليقات، ىلع حن  حبمد اهلل ال ن  و
 .وطول املجالس وقرصها احلالمقتىض حسب 

 هل يستطيعه لك شخص؟/  الوقفة الرابعة
لك  م  لم  !نعم يستطيعه لك شخصف (يستطيعه لك شخص)أما أنه 

، لم ي تطلع إيله، واكن خمالًفا هلدي السلف م   يك  هل سند برواية ما ي قرئ
وناهيك بهذا . نرصف طالب احلديث عنه إىل م  هو دونهاملحدثني، وا

  .ة ما يسد هذا انلقصفدليه م  ادلراية واملعر  ماللهـم إال  .! .خسارة
وإنما اكن حرص احلفاظ املتأخري  ىلع ذكر أسانيدهم وأشياخهم مع 

فنح  ىلع . بها تأخرهم ع  زم  الرواية، م  إجل إسماع طالبهم وإجازتهم
 . طريقهم نسري ونقتيف

 إذا مجعتنا يا جرير املجامع * أوئلك آبايئ فجئين بمثلهم
وم  أعظم ما استفدته، ويعرفه لك م  حرض هذه املجالس، ال ي نكره 

والشوق إىل لقاء األحبة رقة القلوب وحضورها، ما يوجد فيها م  : أحد ابلتة
وم  سار ىلع هديه ونهجه م  رواة احلديث وأئمة  ، وصحبه ^حممد 
 .يتودل ع  ذلك م  ذلة وشغف، وحرسة ىلع الفوات، وشوق للمزيدما و، اهلدى
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وهذا الشغف هو ما اكن حيفز أهل احلديث ىلع الصرب ىلع الرحلة 
 .والسماع وطول املجالس

 همجمالسلرحلة املحدثني واستحضار  مع ما جيول يف اخلواطر م  
تراهم  دوايلوم ال تكا.. "أل السمع وابلرصالعامرة يوم أن اكنوا علية القوم، وم  

 ".إال يف كتاب أو حتت الرتاب
 .الب هذه املجالس واحلرص عليهاط  لك ذلك حيفز الطالب ىلع ت  

وأن جيعلنا م  أهلها أسأل اهلل أن يوفقنا وإياكم إلحياء هذه السنة، 
 .القول والعمل يف وأن يرزقنا اإلخالص وأربابها، 

 .لك وللزمالء مجيًعا.. وتقبل دعيئ 
يح بحيىي ابلكري الشهري / وكرثة األشغال وكتبه مع تشتت ابلال

ينة الرياض يف سويعات خلت من بعد ظهر اخلميس غرة ذي الوادي بمد
 .املباركة اهلجرةمن أربعمئة وألف أربعني والقعدة لسنة 


