


 

 

 

 إجازة مـظقمة 

 مـ العالمة مجال الديـ الؼاشؿل 

 لؾعالمة حمؿد عبد احلل الؽتاين وأوٓده

 , وهلل احلؿد(عـ كسخة فريدة بخطف )تـرش حمؼؼة ٕول مرة

 

 

 

 

 اعتـك هبا

 حمؿد بـ أمحد بـ حمؿقد آل رحاب

 ديف ودشاخيف ولؾؿسؾؿنيغػر اهلل لف ولقال
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 بسؿ اهلل الرمحـ الرحقؿ
 

   
 عددددددددذ نِيَ ادَ الَعدددددددد رب   هللِ احلؿددددددددُد -1

  
 ُعددددفُ افِ رَ  ِؼ ْؾدددد اخلَ دِم  ـْ َمدددد ؿَ ْؾددددالعِ  فِ يتائِددددإِ 

   
دددد ؿ  ُثدددد-2 ـْ أَ  تددددارِ ْخ الُة عددددذ ادُ الص   محددددَد َمدددد

  
ـٍ دِ لِددددد امَ َكدددددى إَ َد َهددددد  فُ ُعدددددالِ ضَ  ادَ َشددددد ي

   
ددد وألِ -3  اَد َغددد يِث دِ احَلددد ؿُ ْؾدددمدددا عِ  ِب ْح والص 

  
 فُ عُ اجِ َشدددد إلبدددداَب  ا أضددددرَب وَمدددد ,اقرً ُكدددد

   
 فُ ؾُ  ىصددددد فضدددددائِ ُؿ ٓ ُت ؾْ العِ , َفدددددعدددددُد بَ وَ -4

  
ْكرِ  دم 1""وك ددك أَ   ؟اضِعددفُ قَ  الددذ 

   
 قن بددددفِ ييضددددع العددددادِ  ,جددددقدِ القُ  قرُ ُكدددد-5

  
 فُ ُعددددامِ َج  ِب الُؼددددرْ  مددددا زال يرقددددك شدددد عَ 

   
دددد غُ ُؾددددبْ  يَ َٓ -6  مٍ رَ دم َكدددد دِ ادْجدددد امَ عُب َهددددالش 

  
 فُ ُعدددددددارِ بَ  الِح د  دم اإلْصدددددددإٓ إذا َجددددددد

   
 ٌد ا أَحدددَمددد ,الؽدددقنِ  جلسدددؿِ  ْفدددق احلقددداةُ فَ -7

  
 فُ إٓ وْهدددددق زارُعددددد يسدددددتلؿر الػضدددددَؾ 

   
  فرًفددددددااَل الُعدددددد باكدددددداِت  يـددددددال لُ َٓ وَ -8

  
 فُ عُ اِضدددددرَ  إٓ وْهدددددقَ  الدددددـجؿَ  يستصدددددغرُ 

   
 فُ عادَِدددددددددك مَ حَقدددددددددك أَ ًتددددددددددرُّ فَ  هللِ-9

  
 فُ ُعدددددتابِ  ُيدددددرى لؾحدددددؼ   شدددددارَ  فحقدددددُث 

   
 فَؿدددـ ,اِت َمدددرُ ؽْ ى وادَ َد غددددا ملددداَل اُ ددد-10

  
 فُ ُعدددددددكافِ  اهللُِف, َفددددددديِدددددددْد دم هَ  قهُ ُػدددددددؼْ يَ 

   
ى السددقدِ  اإلمددامِ  ُؾ ْلددمِ -11  دالدد 2لْ ـِ احلَسدد اُدَػددد 

  
 فُ ٓمُعدددد 4ضدددداعَ  ـ دم ادعددددا ْ َمدددد ,3اينْ َكت دددد

   
                                                           

ـْ  يشر إىل ققلف تعاىل: 1 ْقؾِ  آَكاعَ  َقاكٌِت  ُهقَ  َأم  ِخَرةَ  ََيَْذرُ  َوَقائًِ   اِجًداَش  الؾ  ْٔ فِ  َرمْحَةَ  َوَيْرُجق ا  ُقْؾ  َرب 

ـَ  َيْسَتِقي َهْؾ  ـَ  َيْعَؾُؿقنَ  ال ِذي َ   َيْعَؾُؿقنَ  َٓ  َوال ِذي رُ  إِك  َْلَباِب. الزمر:  ُأوُلق َيَتَذك  ْٕ  .9ا

 بنشؽان القاع ٕجؾ القزن. 2

 بنشؽان القاع ٕجؾ القزن. 3
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 كُتُؼددد بددددرُ  احلدددل   عبدددُد  :وْهدددق ,حمؿدددٌد -12
  

دددد كبددددرُ  ,جمدددددٍ  شددددؾقُؾ   فُ ذائُعدددد قِت الص 
   

 ْ دددددَدّدددددا بدددددَد  َس ْكدددددأَ  َل  قكُبدددددفُ كَ  امِ ا دم الش 

  
 فُ ابُعددددددتَ  اُل َبددددددقْ واإلِ  ؾ  الُؽدددددد َس آَكددددددوَ 

   
 فِ يارتِددددددددددكددددددددددٍس دم زِ أوقدددددددددداُت أُ  هللِ

  
 فُ امُعددددمـفددددا جَم  ْت ػَ لـَددددا, ومددددا قددددد َصدددد

   
 هٍ زَ دم ُكدددددددد آهُ رْ  َمدددددددداَل ا حُلددددددددـَ قَ عْ وَشدددددددد

  
 فُ عُ ائِ اح َضددددق  الَػدددد 5اَفددددِمددددـ َعرفِ  قعُ ُضدددديَ 

   
 َز لدددددفْقدددددجِ ْن أُ أَ  :لـ دددددمِ  6امَ رَ  فِ ِػدددددطْ ِمدددددـ لُ 

  
 فُ ْبددددُت( جامُعددددا )الل  ِم دددد اهُ ـَدددديْ وَ مددددا قددددد رَ 

   
 ذا َؽ بِددددـ ضاَِل ْؾـددددل ِمددددقِ أَ  ا: عػددددقً ؾددددُت فؼُ 

  
 فُ عُ ائِ وَصددددددددد أوىل هبدددددددددذا  ْ  فلكدددددددددَت 

   
 ,فِ ي دم إجابتِددددددداعتدددددددذارِ   أفدددددددادَ َ  َفددددددد

  
 7فُ ُعددددد, ول ُيْغدددددـ مدددددا فقدددددف أراجِ ال  َكددددد

   
ددددا َج َذ لِدددد  دلؾدددد مُت اإلجددددازةَ فؼددددد   8ُت ُسْ

  
ددد ْزِ دَِحددد ِ  فُ اوُعددددا فِْؽدددري ُيطَ , وَغددد9يْ الس 

   

                                                                                                                                                                             

 ضاع, عذ وزن: فعؾ وأفعؾ بؿعـك.يؼال: ضاع وأ 4

ـ ةَ  َوُيْدِخُؾُفؿُ }العرف: الطقب, ومـف ققلف تعاىل:  5 َفَفا اجْلَ ؿْ  َعر  عذ أصفر إققال >6: حمؿد= {َ ُ

 فقف تػسرها. أي: ضقبفا  ؿ.

 رام: أراد وضؾب, ومـف: تسؿقة احلافظ ابـ حجر كتابف: بؾقغ ادرام. 6

 وهذا مـ التقاضع العجقب لؾسقديـ الؽريؿني والعادني العظقؿني, رمحف  اهلل وضقب ثرامها. 7

 (:58: ص) الصحاح دم خمتار 8

اَسَ ) وَ  بِاْلَػْتِح ( َجَساَرةً ) ؿ  بِالض   ََيُْسُ  َأْقَدمَ  :َكَذا َعَذ ( َجَسَ ) ُسقرُ  ,َأْيًضا( ََتَ  :بِاْلَػْتِح  َواجْلَ

 .ادِْْؼَدامُ 
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 ؿِفددددددددأمجعِ  إضفددددددددارِ  10هِ كددددددددذا ٕوٓدِ 
  

 فُ عُ اضِ َشدددددد دامَ  ادعددددددا ْ  بدددددددرِ  جددددددقمِ كُ 
   

دددددد ْت ا ثبَتدددددددا لـَددددددِم دددددد  فُ ايُتدددددددوَ ا رِ حؼ 
  

 فُ ُعدددددؾ دددددت مـافِ شدددددتفٍر َج مُ  ؾ  عدددددـ ُكددددد
   

 الَعدددد الرفقددددعُ  11زُ دِي احَلددددـفُؿ: والدددددِ فِؿدددد
  

 فُ بدائُعددددددد ْت راَقددددددد أقراكدددددددفِ  شدددددددعقُد 
   

ـِ  ,ي قاشددؿٍ د  َجدد الشددامِ  قكددِب عددـ كَ   دالدد فعدد
  

 فُ طالُعدددددمَ  ؾدددددقْ تعْ  12بدددددريْ زْ الؽُ  ِث د  حَمددددد
   

 فِ دم إجازتِدددددد ي عـددددددفُ يددددددروِ  الددددددديْ وَ وَ 
  

 فُ ُعدددددرافِ  , وْهدددددق دم اإلشدددددـادِ لعرصدددددهِ 
   

 ـقعدددددددددةٌ اكقٌد مُ َشدددددددددأَ  (لْ تِ بْ ثَ د)ْ  بِدددددددددوَ 

  
 فُ ياكُعدددد عطددددارِ فا ادِ وِضددددزدان ِمددددـ رَ َيدددد

   
 ُت ُدًعدددددازْ َجدددددأَ  ـْ ٍج ِم دددددتَ ُمدددددرْ  لْ ـِدددددك  إِ وَ 

  
13فُ عُ خاِصددددد الؼؾدددددُب  فجدددددِد حقدددددُث آَن الت  

 

   
14اـً َشدددددد ؿُّ تِ َيدددددد ؿْ فِ قْ الِ َعددددددمَ  رُ ْد َبدددددد اَل  زَ َٓ 

 

  
ـْ   فُ عُ امِ َشددددد تدددددارِ ْخ ادُ  رِ أَثددددد مدددددا ُس  ِمددددد

   

                                                                                                                                                                             

ـْ  السي: الرشيػ, وبف فس ققل اهلل تعاىل:)َفـَاَداَها 9 تَِفا ِم ٓ   َتْ َزيِن  َأ َتِؽ  َربُِّؽ  َجَعَؾ  َقْد  َتْ  َتْ

ا( ي   دم أحد إققال. >24: مريؿ= َسِ

عزيز, ففـقئا ٕوٓد الشقخ الؽتاين, ومـفؿ: صقخـا ادعؿر مسـد الدكقا وأعذ  وهذا كص كػقس 10

 .-أكرمف ادـان–أهؾ العرص دم الطبؼة بال كزاع: الشقخ عبد الرمحـ 

 بػتح احلاع وكسها لغتان: العال. 11

 بنشؽان القاع ٕجؾ القزن. 12

ْقؾِ  َكاِصَئةَ  إِن  }قال اهلل تعاىل:  13  . >6: ادزمؾ= { ِققاًل  َوَأْقَقمُ  َوْضًئا َأَصدُّ  ِهلَ  الؾ 
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 ٤٢٣٤ربقع اللاين عام  ٤ضحقة اجلؿعة 

 رقؿف بقده الػؼر مجال الديـ الؼاشؿل

 ُعػل عـف

*** 

 

 :-رمحف اهلل-صقرة اإلجازة بخط العالمة الؼاشؿل

                                                                                                                                                                             

ْ } السـا: الضقع, قال اهلل تعاىل: 14 َعُؾفُ  ُثؿ   َبْقـَفُ  ُيَمل ُػ  ُثؿ   َشَحاًبا ُيْزِجل اهلل َ َأن   َترَ  َأَل ى ُرَكاًما ََيْ  َفَسَ

ُرُج  اْلَقْدَق  ـْ  خَيْ ُل  ِخاَللِفِ  ِم ـَ  َوُيـَز  َ عِ  ِم ـْ  الس  ـْ  َفافِق ِجَبالٍ  ِم ـْ  بِفِ  َفُقِصقُب  َبَردٍ  ِم ُففُ  َيَشاعُ  َم ـْ  َوَيرْصِ  َع

ـْ  َْبَصارِ  َيْذَهُب  َبْرِقفِ  َشـَا َيَؽادُ  َيَشاعُ  َم ْٕ  (.43: )الـقر{بِا

 .وبراعة إمتام ,حسـ ختاموٓ خيػك ما فقفا مـ 
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*** 

 :-رمحف اهلل-لؾعالمة الزركيل إعالم()ترمجة مقجزة لإلمامني مـ كتاب 

 :-رمحف اهلل-العالمة الؼاشؿل ادجقز ترمجة

 الؼاِشؿل الديـ مَجَال

 (م 1914 - 1866;  هد 1332 - 1283)

 احلسني شاللة مـ احلالق, قاشؿ بـ شعقد حمؿد بـ( الديـ مجال حمؿد أو) الديـ مجال

 دم ووفاتف مقلده. إدب فـقن مـ وتضؾعا بالديـ, عؾ  عرصه, دم الشام إمام: السبط

 .دمشؼ
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 العامة الدروس وإلؼاع ,لؾرحؾة احلؽقمة اكتدبتف. بالتؼؾقد يؼقل ٓ العؼقدة شؾػل كان

 ثؿ (هد 1312 - 1308) شـقات أربع هذا عؿؾف دم فلقام السقرية, والبالد الؼرى دم

 عاد ودا. ادديـة وزار مرص, إىل رحؾ
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*** 

 :-رمحف اهلل-حمؿد عبد احلل الؽتاينالعالمة  زادجا ترمجة

 الَؽت اين

 (م 1962 - 1888;  هد 1382 - 1305)

 احلل بعبد ادعروف اإلدرييس, احلسـل حمؿد ابـ الؽبر عبد بـ احَللّ  َعْبد حمؿد

 :الؽتاين

                                                           

 :ره فقفمصاد, و(135/ 2) لؾزركيل إعالم  15

 177: 1 الشققخ معجؿ واكظر 191 الشامقة الصـاعات وقامقس 438 - 435: 1 البرش حؾقة

 قالف: )هنايتفا دم جاع مـف إجازة كص وأورد( شعقد حمؿد بـ حمؿد الديـ, مجال; ) :ش ه 186 -

 .خطف واكظر. إلخ( شعقد حمؿد بـ الديـ مجال حمؿد بؼؾؿف وكتبف بػؿف
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2- 

3-

                                                           

 وهذا الؽالم فقف كظر, ورده غر واحد. 16
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4-  

5- 

6-  

7- 

8-

 

9-  

10- 

 

 

                                                           

 يظفر أكف فرح  ا. 17
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*** 

 رحؿ اهلل هذيـ اإلمامني اجلؾقؾني, وجزامها عـا خر اجلزاع.

واحلؿد هلل رب العادني, والصالة والسالم عذ كبقـا حمؿد إمني وعذ آلف وصحبف 

 أمجعني.

                                                                                                                                                                             

 وما ثبت عـف ففق فقف متلول جمتفد, واهلل أعؾؿ. -رمحف اهلل-شبؼ بقان أن هـاك افساعات عؾقف 18

 :ره فقفمصادو, (187/ 6) لؾزركيل إعالم  19

 .خ - الـافعة القسرة والـبذة 20 الصػحة مـف, اللاين واجلزع. مؼدمتف: الػفارس ففرس

 وتػة 1546 ادطبقعات ومعجؿ 437 الـقر وصجرة 4 إكساب بحر وتذيقؾ اللاين اجلزع

 .ادملػ ومذكرات 100: 1 الؽتب ارود 84 اإلخقان
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