


 جمموع فيه

 إجازات ( 6) 

املرصي  السخاويحممد بن عبد الرمحن بخط العالمة شمس الدين  

 الشافعي

 (رمحه اهلل هـ  902تـ:  -831 و:)

 هـ   923شهاب الدين أمحد القسطالين تـ:إجازته ل-1

 هـ. 879بكتاب: ))عمدة القاري والسامع يف ختم الصحيح اجلامع((، سنة: 

 محد بن إبراهيم احللبي الباحسيتي الشافعي البسطامي، إجازته لزين الدين أيب بكر بن أ-2

 هـ 882نة: سخاصة، وعنه عامة،  ))القول البديع يف الصالة عىل احلبيب الشفيع صىل اهلل عليه وسلم(( :بكتاب

 رشف الدين أيب بكر احلييش احللبي وأوالده األربعة، إجازته ل-3

 هـ 886بكتاب: ))البلدانيات((، باملسجد احلرام، سنة: 

 ،ولعز الدين عبد العزيز بن فهد اهلاشمي املكي لفخر الدين أيب بكر السلمي املكي املعروف بالشلح،إجازته -4

 ، ))القول البديع يف الصالة عىل احلبيب الشفيع صىل اهلل عليه وسلم(( :بكتاب

 هـ 886سنة:  باملدرسة الباسطية بمكة املكرمة،

بن حممد املارديني األصل احللبي الشافعي األبار ، وصاحبه شهاب الدين أيب ملحيي الدين عبد القادر إجازته -5

 العباس أمحَد بن حممد بن عثامن بن مجال الدين احللبي احلنفي، املعروف بالتربيني، 

 هـ 889بكتاب: ))فتح املغيث برشح ألفية احلديث(( خاصة، وعنه عامة، سنة: 

 بلبييس، شمس الدين حممد بن العامد الإجازته ل -6

 بكتاب: ))الشفا يف التعريف بحقوق املصطفى صىل اهلل عليه وسلم(( للقايض عياض خاصة، وعنه عامة.

 
 ُعني هبا

 حممد بن أمحد بن حممود آل رحاب

 غفر اهلل له ولوالديه وملشاخيه وللمسلمني
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 املقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بعده، وبعد احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي

فإن العالمة شمس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي املرصي الشافعي من أساطني 

العلامء، وأكابر الراسخني النبالء، الذين مأل ِذكرهم الدنيا، وعمروا حياهتم بالتعلم 

والتعليم والتأليف والتصنيف، وتلقى عنه جم كثري وعدد غفري من أهل العلم وطلبته 

ية عامة، ويف القاهرة املعزية خاصة والواردين عليها من الغرباء الراحلني بالديار املرص

 .لطلب العلم من خالل جمالس القراءة والسامع

رهم ص أهل العلم وأكابوقد ُرزق العالمة السخاوي القبول يف تصانيفه وختارجيه، فحرَ 

نا وهلل فوصل عىل حتصيلها استنساخا هلا وقراءة وعرضا عىل مؤلفها وسامعا منه وعليه،

 احلمد عدد ال بأس به منها بخطه أو عليه خطه

( إجازات له بخطه املليح، أواصل به السلسلة التي بدأهتا، 6وهذا جمموع أوردت فيه )

 وعنونتها بـ:

 ))السبل املمهدة يف اإلجازات املفردة((

 اإلجازات التالية: "األلوكة"وقد نرشت منها عىل 

ين أيب املعايل  854سقالين )ت إجازة احلافظ ابن حجر الع-1 هـ( للعالمة عفيف الدِّ

هـ( وَوَلِده سعد الدين  862ت  -779عيل بن عبداملحسن، الشهري بابن الدواليبي )ُولد 
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ه إليه، ذكر فيها نبذة عن   وجِّ
ٍ
أيب السعود حممد، وهو يف الثامنة من عمره، يف استدعاء

 .معجَمْيه: املعجم املفْهَرس، واملجمع املؤسس

ين أيب الفضل عبد عراقي، الرحيم بن احلسني ال جمموٌع فيه إجازتان بخطِّ احلافِظ زيِن الدِّ

 :ثم القاهريِّ لكلٍّ ِمن

ين أيب الصفاء األقفهيس ت -2 مة صالح الدِّ  .هـ رمحه اهلل 821إجازته للعالا

يل عإجازته للسلطان املِلك األرشف إسامعيل بن امللك األفضل العباس بن السلطان -3

 .هـ رمحه اهلل 803بن السلطان داود ابن رسول ت 

لتلميذه  (هـ 891إجازة اإلمام شمس الدين حممد بن موسى السريامي احلنفي )ت -4

 رمحهام اهلل تعاىل )هـ 911 - 849العالمة جالل الدين السيوطي الشافعي )

 (879 – 788) إجازة اإلمام حميي الدين حممد بن سليامن الرومي الكافيجي احلنفي-5

 رمحهام اهلل تعاىل)هـ 911 - 849لتلميذه العالمة جالل الدين السيوطي الشافعي )

 - 791إجازة اإلمام علم الدين صالح بن عمر بن رسالن البلقيني الشافعي )-6

رمحهام اهلل  (هـ 911 - 849لتلميذه العالمة جالل الدين السيوطي الشافعي )(هـ868

 .تعاىل

جلامعة من أهل العلم  هـ رمحه اهلل تعاىل 911ل الدين السيوطي تالعالمة جال إجازة-7

 (املرقاة العلية يف رشح األسامء النبوية)وطلبته بكتابه: 
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لتلميذه حمب الدين ( هـ911 - 849إجازة العالمة جالل الدين السيوطي الشافعي )-8

 ((تدريب الراوي))بكتاب  رمحهام اهلل تعاىل نعمة اهلل النطنزي

لتلميذه نظام الدين  (هـ911 - 849ة العالمة جالل الدين السيوطي الشافعي )إجاز-9

بألفية علوم احلديث ))نظم الدرر يف علم  رمحهام اهلل تعاىل -جرامرد النارصي احلنفي 

 األثر((

لتلميذه نظام ( هـ 911-849إجازة العالمة جالل الدين السيوطي الشافعي )-10

ألحاديث لئ املصنوعة يف اكتابه )الآلب رمحهام اهلل تعاىل -الدين جرامرد النارصي احلنفي 

 عة(املوضو

لتلميذه ريض ( هـ911 - 849إجازة العالمة جالل الدين السيوطي الشافعي )-11

 .بكتاب ))تدريب الراوي((  رمحهام اهلل تعاىل -الدين عبد اجلبار الشاذيل 

لبدر الدين أيب ( هـ 911-849إجازة العالمة جالل الدين السيوطي الشافعي )-12

كتابه ب اهلل تعاىل رمحهم -وأوالده وذريته 836 -923) ) املحاسن حسن )ابن الطولوين

 ((أنشاب الكثب يف أنساب الكتب))

لتلميذه بدر الدين  (هـ 911-849إجازة العالمة جالل الدين السيوطي الشافعي )-13

  يف االحتجاج بالسنة(( بكتابه ))مفتاح اجلنة -رمحهام اهلل تعاىل -األجهوري 

احلي الكتاين  إجازة منظومة من العالمة مجال الدين القاسمي للعالمة حممد عبد-14

 ***.                                                    وأوالده
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 ( إجازات جديدة للعالمة السخاوي رمحه اهلل:6وهذه عناوين )

 هـ  بكتاب: 923أمحد القسطالين تـ:لشهاب الدين إجازة العالمة السخاوي -15

 .هـ 879سنة: ، ))عمدة القاري والسامع يف ختم الصحيح اجلامع(( 

لزين الدين أيب بكر بن أمحد بن هـ  902تـ:  العالمة شمس الدين السخاويإجازة  -16

 :بكتاب، إبراهيم احللبي الباحسيتي الشافعي البسطامي

ة، وعنه عامة، خاص لشفيع صىل اهلل عليه وسلم(())القول البديع يف الصالة عىل احلبيب ا

 هـ 882سنة: 

أيب بكر احلييش  هـ، لرشف الدين 902تـ:  إجازة العالمة شمس الدين السخاوي -17

 احللبي وأوالده األربعة، بكتاب:

 هـ 886))البلدانيات((، باملسجد احلرام، سنة: 

 املكي املعروف بالشلح، فخر الدين أيب بكر السلميإجازة العالمة السخاوي ل -18

 :ولعز الدين عبد العزيز بن فهد اهلاشمي املكي بكتاب

 هـ 886ة: سن القول البديع يف الصالة عىل احلبيب الشفيع صىل اهلل عليه وسلم(())

هـ، ملحيي الدين عبد القادر بن حممد املارديني  902إجازة العالمة السخاوي تـ: -19

وصاحبه شهاب الدين أيب العباس أمحَد بن حممد بن  األصل احللبي الشافعي األبار ،

 عثامن بن مجال الدين احللبي احلنفي، املعروف بالتربيني، بكتاب:
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 هـ 889))فتح املغيث برشح ألفية احلديث(( خاصة، وعنه عامة، سنة: 

هـ، لشمس الدين حممد بن العامد  902تـ:  إجازة العالمة شمس الدين السخاوي -20

 تاب: البلبييس، بك

اصة، خ ))الشفا يف التعريف بحقوق املصطفى صىل اهلل عليه وسلم(( للقايض عياض

 وعنه عامة.

*** 
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 منها: ،ومنافع مهمة ،وهلذه اإلجازات والنصوص والوثائق فوائد مجة

بيان جهود العلامء يف التدريس واإلقراء واإلسامع والتعليم واإلفادة بأقالمهم وخطوطهم أو  .1

 م، وال شك أن هذا من التوثيق الوثيق يف سرَيهم الذاتيةخطوط املقربني منه

 بيان الكتب التي كانوا حيرصون عىل تدريسها، وحيرص الطلبة عىل تلقيها .2

أن من أعىل درجات التوثيق للكتب واملؤلفات أن ينص العامل أن له الكتاب الفالين، فكيف  .3

 وقد أقرأه أو أسمعه بنفسه أو قريء عليه؟!

 ليف هذه الكتب وأهنا صنفت قبل تاريخ كذا.معرفة تواريخ تآ .4

معرفة تاريخ وجود الكتب والنُّسخ واألجزاء واملصادر التي كانت متوفرة بني يدي العلامء  .5

وطلبة العلم وتنقالهتا وأهنا كانت موجودة يف البلد الفالين أو املكان الفالين وقَت كذا حينام 

 سمعت أو قرئت.

 العلم وأخذوه عنه معرفة تالميذ املصنف ومن تلقوا .6

 معرفة أقران هؤالء املتلقني وأصحاهبم حالة التلقي .7

معرفة تفاصيل ودقائق يف حياة املرتجم وسريته الذاتية كرحالته العلمية واألماكن التي  .8

 درس فيها سواء يف منزله أو مدرسة مشهورة أو جامع ومسجد

 معرفة تفاصيل ودقائق يف حياة امُلجازين كذلك .9

ناء املجيز عىل املجاز، والعكس إذا كان حمرض السامع والقراءة بخط يستفاد منها ث .10

 امُلجاز 

 معرفة تطورات خط العامل عرب سني عمره .11

 وغري ذلك من الفوائد

 هـ 26/12/1439املدينة النبوية  -وكتب: حممد آل رحاب

*** 
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 ترمجة موجزة للُمجيز

 العالمة شمس الدين السخاوي

 (194/ 6) من األعالم للزركيل

َخاوي  السا

 م( 1497 - 1427هـ =  902 - 831)

حممد بن عبد الرمحن بن حممد، شمس الدين السخاوي: مؤرخ حجة، وعامل باحلديث والتفسري 

واألدب. أصله من سخا )من قرى مرص( ومولده يف القاهرة، ووفاته باملدينة. ساح يف البلدان 

 سياحة طويلة، وصنف زهاء مئتي كتاب أشهرها:

 ط( اثنا عرش جزءا، ترجم نفسه فيه بثالثني صفحة. وله: -)الضوء الالمع يف أعيان القرن التاسع  

 ط( يف مصطلح احلديث،  -)رشح ألفية العراقي  

 ط( يف احلديث،  -و )املقاصد احلسنة 

 ط(  -و )القول البديع يف أحكام الصالة عىل احلبيب الشفيع 

 ط(  -ريخ و )اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التأ

( حديث، يف زاوية الشيخ صاحب العلم )جهبذا( 1خ -و )اجلواهر املكللة يف األخبار املسلسلة 

 قرب حيدر آباد، 

 كتاين(  1785خ( رسالة يف تراجم املذكورين يف األربعني النووية، يف خزانة الرباط ) -و )املعني 

كتاين( ونسخة ثانية كلها بخط  2354خ( يف ترمجة النووي، بخزانة الرباط ) -و )االهتامم 

السخاوي، يف خزانة السيد زهري الشاويش، ببريوت، مل أر عليها لفظ )االهتامم( وانام كتب يف 

 .  2ظاهرها بخط غري خطه: )ترمجة اإلمام النووي(

 خ( ذيل لتاريخ املقريزي، طبع قسم منه،  -و )الترب املسبوك 

                                                           

 له طبعتان. 1

 طبع. 2
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 خ(  -دول اإلسالم و)وجيز الكالم يف الذيل عىل كتاب الذهبي 

خ( جملدان، ومنه يف طوبقبو  -العسقالين  -و )اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر 

(3 :564) 

 خ( ترجم به بعض معارصيه،  -و )الكوكب املضئ 

 ( أدب، 3خ -و )اجلواهر املجموعة 

 ، 5رب من ))وفاء الوفا((، وهو أك4ط( جملدان منه -و )التحفة اللطيفة يف أخبار املدينة الرشيفة 

 خ( ذيل لكتاب رفع اإلرص عن قضاة مرص،  -و )بغية العلامء والرواة 

 خ(  -و )الذيل عىل طبقات القراء البن اجلزري 

 ( 6خ -و )الغاية يف رشح اهلداية 

 ( يف احلديث، 7خ -و )عمدة القارئ والسامع 

 خ(  -و )القول التام يف فضل الرمي بالسهام 

 من األمل يف وفيات األمم( يف القرنني الثامن والتاسع، و )الشايف 

 و )تاريخ املدينتني( 

 و )التاريخ املحيط( 

 و )طبقات املالكية( 

 و )تلخيص تاريخ اليمن( 

 و )تلخيص طبقات القراء( 

                                                           

 وقد طبع. 3

 ثم طبع كامال. 4

 للسمهودي. 5

 طبع. 6

 طبع عدة طبعات. 7
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 8و )الرحلة السكندرية( و )الرحلة احللبية( و )الرحلة املكية( وغري ذلك.

*** 

كتابه: ))إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي لإلعالم برتمجة  وللمؤلف ترمجة موسعة يف

 ، وهو سرية ذاتية نفيسة حافلة أفردها لنفسه.))السخاوي

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 مصادره: 8

والنور  15: 12وخطط مبارك  15: 8وشذرات الذهب  53: 1والكواكب السائرة  32 - 2: 8الضوء الالمع 

من املساوي يف حق الناس!( وتاريخ العراق وقال فيه: )ألف تارخيا فيه أشياء كثرية  321: 2وابن إياس  16السافر 

والدهلوي يف جملة املنهل  238و  27: 1وإيضاح املكنون  381والفهرس التمهيدي  169: 3وآداب اللغة  14: 3

وجملة  1012ومعجم املطبوعات  70و  51وجولة يف دور الكتب األمريكية  226و  201والعبدلية  442: 7

 .Brock 2: 43 (34) S 2: 31و. 913: 43املجمع العلمي العريّب 
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(1) 

 إجازة

 هـ 902العالمة السخاوي تـ:

 هـ 923لشهاب الدين أمحد القسطالين تـ:

 بكتاب: ))عمدة القاري والسامع يف ختم الصحيح اجلامع(( 

 خاصة، وعنه عامة،

 هـ 879سنة: 

 

 ُعني هبا

 حممد بن أمحد بن حممود آل رحاب

 غفر اهلل له ولوالديه وملشاخيه وللمسلمني
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 ترمجة القسطالين

 (232/ 1من األعالم للزركيل )

ين  الَقْسَطالا

 م( 1517 - 1448هـ =  923 - 851)

دين: من ي املرصي، أبو العباس، شهاب الأمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك القسطالين القتيب

 علامء احلديث. مولده ووفاته يف القاهرة. له:

 ط( عرشة أجزاء.  -)إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري  

 ط( يف السرية النبوّية،  -و )املواهب اللدنية يف املنح املحمدية 

 ( 9خ -و )لطائف اإلشارات يف علم القراآت 

 و )الروض الزاهر يف مناقب الشيخ عبد القادر( و )الكنز( يف التجويد، 

( منه نسخة يف دمشق، كام يف تعليقات عبيد، 10خ -و )رشح الربدة( سامه: )مشارق األنوار املضية 

 . 11كتاين( 2083وأخرى يف خزانة الرباط )

*** 

 

 

                                                           

 طبع. 9

 طبع بأخرة. 10

والكواكب  113والنور السافر  11: 6وخطط مبارك  103: 2والضوء الالمع  102: 1مصادره: البدر الطالع  11

 والفهرس التمهيدي. 126: 1السائرة 
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 نص اإلجازة

 احلمد هلل، وسالم عىل عباده الذين اصطفى

 وبعد

من تصنيفي كاتُبه وصاحُبه سيدي الشيخ اإلمام، احلرب اهلامم،  12)املجلَس((فقد قرأ عيلا مجيَع هذا )

 العالمة البارع، مفيد الطالبني، قدوة املستفيدين، بقية السلف الصاحلني:

 الشهاب أبو العباس القسطالين املرصي الشافعي

 -نفع اهلل به، وبلاغه هنايَة أربه-

 يف جملسني ثانيهام يف:

 بمنزيل. 13ورأواخر الشهر املذك

 وأجزُت له روايته عني، وإفادته ملن التمس ذلك منه، وكذا أجزُت له سائَر مرويايت ومؤلفايت.

 قاله وكتبه:

 حممد بن عبد الرمحن السخاوي الشافعي

 -غفر اهلل ذنوبه، وسرت عيوبه-

 وصىل اهلل عىل سيدنا حممد، وسلم تسليام كثريا

*** 

 

                                                           

 يعني: عمدة القاري والسامع يف ختم الصحيح اجلامع. 12

 هـ. 879منه سنة:  27م يعني: شهر مجادى األول يف يو 13
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 صورة اإلجازة بخط اإلمام السخاوي

 

 

*** 
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(2) 

 إجازة

 هـ 902العالمة شمس الدين السخاوي تـ: 

 لزين الدين أيب بكر بن أمحد بن إبراهيم احللبي الباحسيتي الشافعي البسطامي

 ))القول البديع يف الصالة عىل احلبيب الشفيع صىل اهلل عليه وسلم((  :بكتاب

 خاصة، وعنه عامة

 هـ 882سنة: 

 

 ُعني هبا

 محد بن حممود آل رحابحممد بن أ

 غفر اهلل له ولوالديه وملشاخيه وللمسلمني
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 ترمجة املجاز

 زين الدين أبو بكر بن شهاب الدين أمحد بن إبراهيم احللبي الباحسيتي الشافعي البسطامي

 (17/ 11قال العالمة السخاوي يف الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )

َهان الباحسيتي احْلَلبِيَأُبو بكر بن َأمْحد بن إِْبَراِهي  :وباحسيتا ،م التقي بن الشَهاب أيب اْلَعبااس بن اْلرُبْ

ّي ولد يِف  افِِعي البسطامي َويعرف ُهنَاَك بِاْبن املْرْصِ ّي األَْصل الشا حارة ِمنَْها بحذاء َباب اْلفرج املْرْصِ

تِي قبلَها بحلب ه َوَنَشأ هَبا َفَقَرَأ اْلُقْرآن عىل عبيد البايب َوبِ  أول سنة إِْحَدى عرَشة َوَثاَمناِمَئة َأو آخر الا

اق العجمي وجنيد اْلكْرِدي زا َهان احْلَلبِي َحتاى سمع ،تفقه َوَكَذا اْشتغل عىل الزين عبد الرا  والزم اْلرُبْ

بل ارحتل  ،...14ِمنُْه اْلكثري من املطوالت كالصحيحني َوَغريمَها بل َقَرَأ َعَلْيِه ألفية احلَِديث َوَغريَها

َفسمع عىل الشَهاب بن الرسام بحامة َوَقَرَأ عىل اْبن َنارِص الّدين بِِدَمْشق َصِحيح الُبَخاِرّي يِف سنة 

َوَوصفه بالشيخ  ،بِاْلَقاِهَرِة ِقْطَعة َكبرَِية من أول َصِحيح ُمسلم 15وَعىل َشيخنَا ،إِْحَدى َوَأْرَبعني

ِذي قب له بالشيخ اْلَعامل اْلَفاِضل املُْْقِرئ املجود املُْحدث البارع اْْلَِطيب اْلَفاِضل البارع املفنن َوالا

  َوسمع َأْيضا من اجْلامل َأمْحد بن اْلَفخر َأمْحد بن عبد اْلَعِزيز اهلاممي،

ْماَلء، َوسمع دروسا َكثرَِية من ))رشح ألفية   َوقدم بعد دهر اْلَقاِهَرة، فالزم احْلُُضور ِعنِْدي يِف اإْلِ

ِعَراِقّي((، بل َقَرَأ ))مشيخة اْبن َشاذان(( عيلا ثما عىل الشَهاب الشاوي َوأخذ َعن الزكي املَْنَاِوّي الْ 

املسلسل َوَبعض سنَن أيب َداُود واستجاز عليا حفيد ُيوُسف العجمي َوَغريه، ثما قدم مّرة ُأْخَرى 

                                                           

 . وهذه الطرق ال ختلو من خمالفاتَوأخذ َطِريق اْلَقْوم َعن أيب بكر احلييش البسطاميفي األصل بعدها:  14

 عن اهلدي النبوي القويم، والرصاط املستقيم، واهلل املستعان.

 يعني: احلافظ ابن حجر رمحه اهلل، وهكذا إذا أطلق هذا اللفظ يف كل تصانيفه. 15
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الُبَخاِرّي، وسمعهام من َلْفِظي، والزمني  من تصانيفي، َوَما عملته يِف ختم 16َفكتب ))الَقْول البديع((

 ،َحتاى َسافر يِف َأَواِئل سنة اْثنََتنْيِ َوَثاَمننِيَ 

َوحج مَراًرا وزار َبيت املَُْقّدس واْلليل َوأَقام هبام َيِسريا َودخل الّروم َوَغريَها َوتكلم عىل النااس  

اء َجيَِّدة من متون ومهامت َوغري َذلِك َمَع فأجاد وخطب َووعظ َوُهَو خري نري َفاضل مستحرض أِلَْشيَ 

ة ثما بلغتني َوَفاته يِف سنة تسعني تِي بْعدَها بَِمكا  أنسة بِاْلَعَربِياِة َوآخر َما َلقيته يِف سنة مخس َوَثاَمننَِي َأو الا

رَية. تِي َتلِيَها عىل َما حيرر َوخلف ولدا يسء السِّ  َأو الا

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

قد وصلتنا هذه النسخة التي بخطه وهلل احلمد، وعليها اإلجازة بخط العالمة السخاوي، وهي املذكورة أعاله، و 16

 وسأحلق أنموذجا من أول املخطوط وآخره بخط املجاز يف ملحق عقيب اإلجازة بإذن اهلل تعاىل.
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 نص اإلجازة

 احلمد هلل، وسالم عىل عباده الذين اصطفى

ى: ))القول البديع يف الصالة عىل احلبيب الشفيع((  وبعد، فقد سمع مني مجيَع هذا الكتاب املَُسما

 صىل اهلل عليه وسلم:

امُلَريبِّ املرَتىض  17كاتُبه وصاحُبه: سيدي الشيخ اإلمام األوحد القدوة املحدُث املفيد املجيد املَُسلِّك

شهاب الدين أمحد بن إبراهيم احللبي الباحسيتي الشافعي  18ن الدين أبو بكر بن املرحومزي

 البسطامي

 -19نفعنا اهلل بربكته وحمبته، وسلامه سفرا وحرضا، ومجع له اْلرياِت ُزمرا-

 وقابل معي بنُسخته هذه.

يَة مجيع تصانيفي وأجزُت له روايته عني وإفادته ملن أحبا ممن يراه أهال، وكذلك أجزُت له روا

 ومرويايت.

 وكان ذلك يف جمالس آخرها يف:

 بمنزيل. 882مستهل سنة: 

 قاله وكتبه:

 حممد بن عبد الرمحن السخاوي الشافعي

                                                           

ريق ني الطلبة املبتدئني عىل سلوك طمرادف يف معناه لوصف املريب املذكور بعده، وهو امُلزكي أيضا، وهو الذي يع 17

 اهلل والدار اآلخرة، والسري فيه باستقامة واعتدال وفق األدب مع اهلل تعاىل ومع النفس ومع اخللق.

 بإذن اهلل تعاىل. 18

ويظهر أن هذه الدعوة كان العالمة السخاوي يكثر الدعاء هبا ملن قرأ عليه من خارج القاهرة من الغرباء  19

 طلب العلم عىل يديه أو يدي غريه من علامء الديار املرصية رمحهم اهلل.واملرحتلني ل
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 -غفر اهلل ذنوبه، وسرت عيوبه-

 وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليام كثريا كثريا كثريا

*** 
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 العالمة السخاويصورة اإلجازة بخط 

 

*** 
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 ملحق

 غالف ))القول البديع يف الصالة عىل احلبيب الشفيع صىل اهلل عليه وسلم((

 بخط احلييش املجاز
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 أوله:
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 آخره:
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 إجازة

 هـ 902العالمة شمس الدين السخاوي تـ: 

 وأوالده األربعة ،لرشف الدين أيب بكر احلييش احللبي

 ))البلدانيات((: بكتاب

 هـ 886سنة:  ،باملسجد احلرام 

 

 

 ُعني هبا

 حممد بن أمحد بن حممود آل رحاب

 غفر اهلل له ولوالديه وملشاخيه وللمسلمني
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 ترمجة امُلجاز أيب بكر احلييش

 (75/ 11قال العالمة السخاوي يف الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )

د بن أيب بكر  افِِعي البسطامي َأُبو بكر بن حُمَما بن نرص بن عمر الرّشف احلييش األَْصل احْلَلبِي الشا

املَْايِض َأبوُه واآليت جده، َويعرف بِاْبن احلييش، ولد يِف مستهل مُجَاَدى األوىل سنة َثاَمن َوَأْرَبعني 

َهان احْلَاَوَثاَمناِمَئة بحلب، َوَنَشأ هَبا فالزم َوالِده يِف التسلك، َوَقَرَأ َوسمع عىل أيب ذَ  فِظ ر بن اْلرُبْ

د البايب إَِمام اجْلَاِمع  ْمس حُمَما َجال، بل وتفقه بِِه َوالشا وتدرب بِِه يِف كثري من املبهامت والغريب َوالرِّ

يِّد عفيف الّدين ِحني  ِعيف َوَكَذا عىل اْلَعاَلء بن السا اْلَكبرِي بحلب َوأيب عبد اهلل بن اْلقيم َوإِْبَراِهيم الضا

مْحَن بن َداُود َأَجاُزوا َلُه ور د َعَلْيِهم يِف آَخرين، بل ذكر يل َأن َشيخنَا َواْلعلم الُبْلِقينِّي والزين عبد الرا

يِف بعض االستدعاءات يِف آَخرين مِمان َأخذ َعنُْهم اْلِفْقه واحْلَِديث، َوخلف َوالِده يِف املشيخة بحلب 

 ّدس،َوَصاَرت َلُه وجاهة وزار َبيت املُْقَ 

تِي بْعدَها، فالزمني َحتاى محل عني َأْشَياء من مرويايت   ة يِف سنتي ِسّت َوَثاَمننَِي َوالا ولقيني بَِمكا

ِه ِمنَْها مجَلة ، واغتبط بذلك، وكتبت َلُه إَجاَزة َأرشت ملقاصدها يِف 20ومصنفايت، َوكتب بَِخطِّ

واشتغاال بِنَفِسِه وإقباال عىل اْْلرَْي وتقنعا  ، َونعم الرجل أدبا وفهام وسمتا وتواضعا21))اْلَكبرِي((

 ، َوُرباَم َوردت عيل مطالعاته من َبَلده.وعفة

*** 

 

 

 

                                                           

 وقفت من ذلك عىل: البلدانيات، وسأحلق نموذجا منه عقيب اإلجازة بإذن اهلل تعاىل. 20

 أي: التاريخ الكبري للعالمة السخاوي. 21
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 نص اإلجازة

 احلمد هلل، وسالم عىل عباده الذين اصطفى

 وبعد

 فقد قرأ عيلا مجيَع هذه ))البلدانياِت(( ِمن ُنْسخته هذه للمقابلِة بعَد أن سمعها من لفظي مع اجلامعِة:

يف   22صاحُبها وكاتبه َ سيدنا الشيخي اإلمامي الفاضيل املرشدي، مريب املريدين، قدوة السالكني، الرشا

 أبو بكر احلييش احللبي

 -23أبقاه اهلل تعاىل، ورحم سلفه الكريم، ونفعنا واملسلمني بربكاهتم-

 ،25شهر ذي القعدة احلرام، سنة تارخيه 24يف جمالس، آخرها: يوم اْلميس، سادس عرشين

 باملسجد احلراِم، جتاه الكعبة املَعظامة. 

 وسمع معه مجاعٌة بأفواٍت منهم: أوالده النجباء، قوام الدين حممد   

 وضياء الدين أمحد، وفتح الدين عمر.

فكان سامعهم من أوهلا...إىل احلديث احلادي واْلمسني، بحيث كمَل ما كان فاهَتم سامُعه من 

 يضا من قوله: األول من الرابع والعرشين إىل التاسع والعرشين.لفظي، إال أنا الضياء فاته أ

 وأجزُت جلميعهم 

 -بارك اهلل فيهم-

                                                           

 هكذا يف األصل: الضمري للكتاب. وصاحبها أي: النسخة. 22

 سبق التعليق عليها. 23

 هكذا يف األصل. 24

 سنة نسخ الكتاب بخط املجاز احلييش رمحه اهلل. 886أي:  25
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 وكذا ألختهم أم هاينء عائشة، وهي أصغرهم. 

 قاله وكتبه:

 حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي الشافعي 

 -غفر اهلل ذنوبه، وسرت عيوبه-

 لم تسليام كثريا، آمنيوصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وس

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صورة اإلجازة بخط العالمة السخاوي

 

 

*** 

 

 



 ملحق

*** 

 آخر ))البلدانيات((

 بخط احلييش املجاز

 

 

 

 

 

 



 

 

(4) 

 إجازة 

 هـ 902العالمة شمس الدين السخاوي تـ: 

 لفخر الدين أيب بكر السلمي املكي املعروف بالشلح

 هـ 920فهد اهلاشمي املكي تـ: ولعز الدين عبد العزيز بن 

 ))القول البديع يف الصالة عىل احلبيب الشفيع صىل اهلل عليه وسلم(( :بكتاب

 خاصة، وعنه عامة، باملدرسة الباسطية بمكة املكرمة 

 هـ 886سنة: 

 

 ُعني هبا

 حممد بن أمحد بن حممود آل رحاب

 غفر اهلل له ولوالديه وملشاخيه وللمسلمني

 

 

 



 ز األولترمجة امُلجا

 فخر الدين أبو بكر السلمي املكي املعروف بالشلح

 (:35/ 11قال العالمة السخاوي يف ))الضوء الالمع ألهل القرن التاسع(( )

افِِعي، ويلقب جده بِأيب اجْلدر،  ّي الشا َأُبو بكر بن ُسَلْياَمن بن َعيّل بن ِعيَسى بن أيب بكر الّسلِمّي املَْكِّ

مَجَ  ْ ة شْعَبان سنة ِسّت َوَثاَلثنَِي َوَثاَمناِمَئة َويعرف َصاحب الرتا ة بالشلح، َوُهَو لقب أِلَبِيِه، ولد يِف غرا

ة ِسننِي وأربعي  اِويح بِاملَْْسِجِد احْلََرام بحاشية الّطواف عدا َ ة َوَنَشأ هَبا، فحفظ اْلُقْرآن َوصىل بِِه الرتا بَِمكا

ملنهاج الفرعي واألصيل وألفية اْبن َمالك، َوعرض عىل ُقَضاة الناَوِوّي والعقيدة الغزالية والشاطبية وا

ّي اإِلَمام والسوبيني الشافعيني َوأيب اْلَبَقاء َوأيب َحاِمد  ة أيب السعادات َوأيب اْليمن واملحب الطارَبِ َمكا

ْمس املَْ  نبليني، َومن ْقِديِس احلاْبني الضياء احلنفيني َوعبد اْلَقاِدر املَْالِكِي َوعبد اللاطِيف الفايس َوالشا

ُقَضاة طيَبة أيب اْلَفْتح بن َصالح، َومن غري اْلُقَضاة التقي بن َفهد َوأيب اْلَفْتح َوأيب اْلفرج اْبني املراغي 

َواْبن َعيااش املْقري والشوايطي َوأيب الربكات بن الزين، َومن الواردين األقرصائي والكافياجي 

ن القرمي والنور بن يفتح اهلل َوأيب اْلَقاِسم النويري َوأيب عبد اهلل والعضد الصريامي َوأفضل الّدي

اجْلُُزويِلّ وطاهر، َومل يعني اأْلَخري َواَل اأْلمني َوالثااَلَثة بعده إَجاَزة بخطهم والعز والبدر احلنبليني 

ه َوِقَراَءة َوَغريه بقَراَءت َواْبن أيب زيد وأجازوا، َوأمحد بن أيب اْلَقاِسم الرضايس، بل اْشتغل يِف اْلِفْقه

َغريه عىل مربيه وبركته أيب سعد اهْلَاِشِمي، وبربكته َناَل َأكثر َما اْشَتَمل َعَلْيِه، َوإَِمام الكاملية َوأيب 

الربكات اهليثمي وقاسم الزفتاوي والزين خطاب َوإِْبَراِهيم الرشعبي والتقي األوجاقي َأخذ 

 ، 26اأْلَْحَياء

ات عىل َعيّل الديروطي والشوائطي والرشيف الطباطبي، َوَعلِيِه َقَرَأ يِف الشاطبية بحثا َمَع َويِف اْلقَراءَ 

 ُماَلحَظة رَشحه، َوَكَذا عىل إِْبَراِهيم الرشعبي،
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يِّد، وَعىل َيْعُقوب املغريب والبدر ُحَسنْي   َويِف الناْحو عىل َأمْحد بن ُيوُنس محل َعنُه رشح اجلرومية للسا

امْلَْتن، وَعىل املرداوي َومل حُيَّقق َتْعِيينه يِف األلفية، َوسمع عىل أيب اْلَفْتح املراغي والزين  العليف

اَمِئل والربهان الزمزمي والتقي بن َفهد َوولده الناْجم، والزم  األميوطي، َومِماا َسمعه َعَلْيِه: الشا

ه تجازة من َطاِئَفة واهتدى بَِكثرِي من خصاله وأحوالصحبته وانتفع بِِه يِف َسامع َأْشَياء، َوَكَذا يِف االس

وعادت بركته َعَلْيِه يِف آَخرين، َوسمع بِاْلَقاِهَرِة عىل الزكي أيب بكر املَْنَاِوّي، َوَكَذا حرض كثريا من 

ة عىل أيب اْلفرج  َهان، َوَقَرَأ بِنَفِسِه بِاملَِْدينَِة الناَبِويا  املراغي،جمَالِس َعامل احْلجاز اْلرُبْ

ة يِف سنة ِسّت َوَثاَمننَِي الزمني كثريا، َوكتب من تصانيفي مجَلة، َوأثبت َلُه َما حتمله   َوملا كنت بَِمكا

، َوقدم اْلَقاِهَرة مَراًرا والزمني يِف َغريَها من املجاورات، َوسمع 27عني َحْسَباَم أوردته يِف ))اْلَكبرِي((

ِه َأْشَياء، َوكثر اْختَِصاصه بجوهر املعيني بَِحْيُث َأنه إِذا َكاَن  عيل َهَذا اْلكتاب َوَغريه، َوكتب بَِخطِّ

نْد َوَغريَها غري مّرة، ودام ُهنَاَك ِسننِي، وتقرب من  بِاْلَقاِهَرِة اَل ينزل ِعنْد أحد سواُه، وسافر اهْلِ

ة بن برة َومَجَاَعة َبَلده،  وزيرها دستورخان َخاصا

احِلني َأحَياء وأمواتاَوَكَذا دخل اْلي  ، وهرموز َوَلقي 28من َحتاى عدن غري مّرة، آخرَها بِقصد ِزَياَرة الصا

ة َأْواَلد،  ة اْبنة عبد اْلَغنِّي القليويب َوله ِمنَْها عدا يِّد صفي الّدين اإلجيي، َوتَزوج بَِمكا ُهَو َكبرِي وَ فِيَها السا

ة، مقبل عىل َما هيمه، َمَع فهم  اهلمة، مرتفع َعن اأْلُُمور الوضيعة، متودد ألحبابه، َقانِع، لطيف اْلعرْشَ

 ورغبة يِف اْْلرَْي، بورك فِيِه، وجوزي َعناا خريا.

*** 

 

*** 
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يزار الصاحلون أحيا لالنتفاع هبدهيم وسمتهم ونصائحهم وأحواهلم، ويزارون أمواتا بغري شد رحال للدعاء هلم  28

 ى.ال لدعائهم كام ال خيف



 ترمجة عز الدين ابن فهد اهلاشمي املكي

 (24/ 4من األعالم للزركيل )

 ابن َفْهد

 م( 1515 - 1447هـ =  920 - 850)

شهري كأبيه وسلفه بابن فهد، أبو اْلري وأبو فارس، عز الدين عبد العزيز بن عمر بن حممد، ال

اهلاشمي، من ساللة حممد ابن احلنفية: مورخ، عامل باحلديث. من أهل مكة، مولدا ووفاة، زار 

 هـ، له: 875فلسطني والشام ومرص، فأمىض أربع سنني، وعاد سنة 

  "خ  -غاية املرام بأخبار سلطنة البلد احلرام  " 

 نحو ألف شيخ،  "شيوخه  معجم "و 

 تتمة لتاريخ والده،  "خ -بلوغ القرى لذيل إحتاف الورى  "و 

  "فهرست مروياته  "و 

  "رحلة  "و 

 هـ 872عىل السنني ابتدأ فيه من سنة  "تاريخ  "و 

 للذهبي،  "ترتيب طبقات القراء  "و 

 .29وغري ذلك

*** 
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 نص اإلجازة

*** 

 اصطفى احلمد هلل، وسالم عىل عباده الذين

 من تصنيفي: 30سمع عيلا مجيَع هذا ))الكتاب((

 31صاحبه: الشيخ الفاضل البارع، ذو اهلمة العلية، والعزمة السنية، فخر الدين أبو بكر بن املرحوم

 علم الدين سليامن بن أيب اجلَْدر السلمي املكي الشافعي

 -ا وحرضا، ومجع له اْلريات ُزمرانفعه اهلل، ونفع به، وبلغه من كل خرٍي هنايَة أربه، وسلامه سفر-

 وذلك بقراءة:

 الشيخ اإلمام العامل املحدث البارع عز الدين أيب فارس عبد العزيز ابن فهد اهلاشمي املكي

 -أبقاه اهلل تعاىل، ورحم سلفه-

صفر اْلري، سنة: ست وثامنني وثامين  32يف جمالس: أحد عرش، آخرها يف: يوم اجلمعة، سابع عرشين

 من مكة املرشفة، جتاه الكعبة املعظمة 34درسة الباسطيةبامل 33مائة

 -زادها اهلل ترشيفا وتكريام-

 وأجزُت له روايته عني، مع مجيع مرويايت ومصنفايت غري ذلك.

                                                           

 يعني: القول البديع يف الصالة عىل احلبيب الشفيع صىل اهلل عليه وسلم. 30

 بإذن اهلل. 31

 هكذا يف األصل. 32

 هكذا رسمت باألصل. 33

 عريف هبا، وبعض الصور عنها يف ملحق عقب اإلجازة بإذن اهلل تعاىل.سيأيت الت 34



 واهللَ أسأل يل وله أن جيعلنا من العلامء العاملني، وأن خيتم لنا بخري أمجعني.

 قاله وكتبه:

 وي الشافعيحممد بن عبد الرمحن بن حممد السخا

 -غفر اهلل ذنوبه، وسرت عيوبه-

 وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه، وسلم تسليام كثريا.

*** 

 

 

 



صورة اإلجازة بخط العالمة السخاوي

 

*** 

 



 ملحق

 املدرسة الباسطية بمكة املكرمة

 

ه اهلل أثناء تأديته بن خليل بن إبراهيم رمح 35أمر ببنائها الوزير والقايض اململوكي: عبد الباسط

هـ حيث قام باقتناء الدار املزمع إنشاء املدرسة فيها، ورشع يف تنفيذ 834لفريضة احلج سنة 

هـ، وأوقف هلا منشئها الكثري من 836هـ وأنتهى البناء منها يف أوائل 835املدرسة يف أوائل 

عىل  فوالتي كفلت الرصف عليها طيلة فرتة البحث ويشمل ذلك الرص ،األوقاف بمرص

 املدرسة واملدرسني والطلبة.
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وتقع يف الناحية الشاملية للمسجد احلرام ومالصقة له عند باب العجلة يسار الداخل إىل احلرم 

 .غري فيام بعد ليصبح باب الباسطيةالذي ت

وكانت شبابيكها السفلية تطل عىل رواق احلرم، وأنشأ هبا خالوي يف غاية اإلتقان 

ا سبيل بجانبها، وعرفت بمدرسة العجلة، ثم عرفت بعد ذلك واالستحكام ، وبني معه

بالباسطية نسبة إىل منشأها وقد كان يف املوقع الذي أنشأت فيه املدرسة منزال لبعض األرشاف 

 هـ.720وكانت أيضا قبل ذلك مدرسة أنشأها األمري أرغون النارصي يف حدود سنة 

 

ة يس املذهب الشافعي كوظيفة أساسية إضافوقد كانت املدرسة يف بادئ إنشاءها خمصصة لتدر

إىل قيامها بوظيفة اْلانقاه، فكان عىل طلبتها أن يكونوا من املتصوفة، كام كان يوجد هبا كّتاب 

لتحفيظ القرآن الكريم ، ومل تدم هذه الوظائف كثريا لضعف موارد املدرسة باندثار أوقافها يف 

باب اإلرشاف عىل املبنى فقط الذي مل يعد مرص، فاستوىل عليها أئمة املذهب احلنفي من 

يستخدم سوى كمقر لألعيان الواردين للحج، وقد اعتربهتا مصادر العرص العثامين أوقافا عىل 



 أئمة املذهب احلنفي باملسجد احلرام.

 ويذكر ابن فهد:

 ملتوىفا احلجاز مفتي"أن أول من توىل مشيخة املدرسة القايض املكي جالل الدين بن ظهرية  

، وتوىل من بعده الشيخ : عمر بن حممد بن هـ842-836 عامي بني ما الفرتة يف  هـ861سنة

وتوىل بعده أحد الطلبة وهو: حممد بن  "هـ854-842يف الفرتة ما بني عامي  "عيل الشافعي 

 ."هـ860أو  859إىل عام "عىل اليمني الشافعي 

سجد اري احلنفي أمام املقام احلنفي باملوتوىل بعده السيد : حممد بن حممد الرساج احلسني البخ

  هـ،895احلرام وقتها واملتوىف سنة 

هـ/  1208تارخيها إىل سنة ( وثائق رصة اجلوايل يعود  من عثامنية وثيقة عىل عثر ولقد 

م ) تؤكد عىل بقاء هذه املدرسة يف أداء رسالتها العلمية، فقد جاء فيها أن حممد 1793

مقابل راتب، إذ نصت عىل أن مرتب وظيفة حممد اإلسكندري اإلسكندري كان يدرس هبا 

 [ بارة.280قابل ]م والباسطية، احلرام،  املالكي املدرس ببيت اهلل

وقد ذكر باسالمة يف تارخيه أن املدرسة ظلت باقية عىل حاهلا يف عرصه ، وقام بوصفها فذكر 

ىل حكمها إىل العرص احلارض، وهي أهنا: ).. يف غاية اإلحكام واإلتقان وال تزال هذه املدرسة ع

إىل املسجد احلرام، .. وللمدرسة شبابيك  -باب الباسطية  -عىل شامل الداخل من هذا الباب 

مرشفة عىل املسجد احلرام، وسبيل إىل جانب املدرسة باقية إىل اآلن بيد النجارين أئمة املقام 

 ها أوقاف بمرص دثرت اآلن (.احلنفي،.ويسكنها األعيان الواردون إىل احلج ، وكانت علي

والظاهر أن املدرسة كانت قائمة كمبنى فقط حني أرخ هلا يف زمنه، ومل تكن مدرسة تؤدي 

 وظيفتها التعليمية، واهلل أعلم.



 

ويف أواخر العهد العثامين استوىل عليها بعض سكان مكة املكرمة إىل أن آلت إىل أحد األرشاف 

جرها السادة آل الرايض وممن عاش فيها الدكتور أسامة الرايض فقام بإقتناء الدار ومن ثم إستأ

 . احلرام املسجد توسعة يف دخلت حيث هـ1375 عام اىل هبا وأستمروا -اهلل رمحه–

*** 

 -املصادر:

هـ: دراسة ومقارنة ( رسالة دكتوراة غري 9) عامرة املدرسة يف مرص واحلجاز يف القرن  -

هـ جامعة أم القرى .ص 1416حممد فايز احلارثي،  منشورة للباحث الرشيف :عدنان بن

190-200. 

م( الدكتور: آمال رمضان عبد 1916 -1703هـ / 1334 -1115احلياة العلمية يف مكة ) -

 م.2011هـ / 1432مكة املكرمة  -احلميد صديق ، مركز تاريخ مكة املكرمة 

 معاجلة |  هـ1438/4/23 يف الدنيا قبلة بموقع نرش |املوضوع من إعداد: بدر أمحد بدرة 

 ***. صور : حسن مكاويال



 

 

 

(5) 

 إجازة

 هـ 902العالمة السخاوي تـ:

 ،ملحيي الدين عبد القادر بن حممد املارديني األصل احللبي الشافعي األبار

وصاحبه شهاب الدين أيب العباس أمحَد بن حممد بن عثامن بن مجال الدين احللبي احلنفي، 

 املعروف بالتربيني

 كتاب: ))فتح املغيث برشح ألفية احلديث((ب

 خاصة، وعنه عامة 

 هـ 889سنة: 

 

 

 ُعني هبا

 حممد بن أمحد بن حممود آل رحاب

 غفر اهلل له ولوالديه وملشاخيه وللمسلمني



 ترمجة املجاز األول

 عبد القادر األبار املارديني احللبي

 (290/ 4) قال العالمة السخاوي يف الضوء الالمع ألهل القرن التاسع

افِِعي  ْمس املارديني األَْصل احْلَلبِي الشا د بن اْلَفخر ُعْثاَمن بن َعيّل املحيوي بن الشا عبد اْلَقاِدر بن حُمَما

 اآْليِت َأبوُه، َويعرف بِاْبن اأْلَباار، َوِهي حرفته كأبيه. 

افية هَبا، فحفظ اْلُقْرآن َواحْلَاِوي والك ولد يِف ربيع اآلخر سنة َثاَلث َوَأْرَبعني َوَثاَمناِمَئة بحلب َوَنَشأ

وامللحة وغالب املِْنَْهاج اأْلَْصيِلّ َوالتاْلِخيص، َوأخذ َعن َأبِيه اْلِفْقه واحْلَِديث َوَغريمَها، َوَعن ُيوُسف 

درويش اْلَعَربياة،  36األسعردي احليسويب َوأيب اللطف احلصكفي اْلَفَراِئض واحلساب، َوَعن َعيّل قل

د األردبييل يِف املْنطق إىَِل َأن برع يِف اْلِفْقه والعربية َوعَ  ن الرّشف العجمي يِف اهْلَْيَئة، َوَعن حُمَما

والفرائض واحلساب، وشارك يِف اْلَفَضاِئل، وأشري إَِلْيِه بالفضيلة، وأقرأ الّطلَبة َوأْفتى وتصدر يِف 

ام غري مّرة، َوَكَذا قدم اجْلَاِمع اْلَكبرِي لِقَراَءة احلَِديث، َوحج يِف سن ة إِْحَدى َوسبعني، َودخل الشا

اْلَقاِهَرة يِف ربيع األول سنة تسع َوَثاَمننَِي َفأخذ بقَراَءته َعن اجْلَْوَجِرّي يِف رَشحه لإلرشاد، َوحرض 

 ِعنْده بعض التقاسيم، َومل ُيعجبُه أمره، َواَل محد عجلته،

ية اْلِعَراِقّي((، َوحصل بِِه ُنْسَخة، َوسمع َعيّل من تصانيفي َوَكَذا َقَرَأ عىل َغالب ))رشحي أللف 

 َوَغريَها غري َذلِك دراية َوِرَواَية، واغتبط بذلك ُكله،

ُعود الغراقي يِف الشفا َوَغريه، َودخل َبيت املَُْقّدس َوَقَرَأ عىل اْبن أيب رِشيف   َوسمع عىل أيب السُّ

ة متني دروسا من رَشحه لإلرشاد َوكتب غالبه،  َوُهَو إنسان َفِقيه مشارك متواضع لطيف اْلعرْشَ

ي طارح التاَكلُّف، حمب يِف اْلَفاِئَدة واملذاكرة، وافر الذكاء كثري املحاسن َوقد  ،الّدياَنة َزاِئد التاَحرِّ

                                                           

 هكذا يف املطبوع. 36



د ألحد من دا ة سنة َثاَمن َوتِْسعني، وأقرأ هَبا الّطلَبة، َوعقد امليعاد، َومل يرَتَ رجع إىَِل أعياهنا، وَ  جاور بَِمكا

 َبَلده، َداَم الناْفع بِِه.

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ترمجة املجاز الثاين

 أمحد التربيني احللبي احلنفي

 (141/ 2قال العالمة السخاوي يف الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )

د بن ُعْثاَمن بن اجْلامل ُيوُسف بن إِْبَراِهيم الشَهاب الت يعرف ربيني ثما احْلَلبِي احْلَنَِفّي وَ َأمْحد بن حُمَما

بالتربيني، ولد َتْقِريًبا سنة تسع َوَأْرَبعني َوَثاَمناِمَئة بتربين، َورجع َوُهَو َصِغري َمَع َأَبَوْيِه إِىَل حلب، 

ّدين والكافية أُصول الفحفظ اْلُقْرآن َوصىل بِِه يِف َجامعَها بمحراب احْلَنَابَِلة َواملُْْخَتار َواْلِفْقه اأْلَْكرَب يِف 

وترصيف اْلعزي، واشتغل ِعنْد اْبن َأِمري َحاج َوَغريه، َوَقَرَأ اْلَفَراِئض واحلساب عىل ُيوُسف 

افِِعي يِف فنون،   األسعردي، والزم اْلَكاَمل األردبييل نزيل حلب الشا

عيلا ))رشح النخبة(( بَِتاَمِمِه بحثا َفَقَرَأ  37َوقدم علينا من حلب مرافقا للمحيوي عبد اْلَقاِدر بن اأْلَباار

ِحيَحنْيِ  َوجل ))املََْقاِصد احْلََسنَة((، َوسمع عىل يِف اْلَبْحث َغالب ))رشحي لأللفية(( َوَبعض الصا

 َوغري َذلِك، 

 بل َقَرَأ َعيّل:

افِِعي ومسند َأمْحد َورشح َمَعاين اآْل   تاة واملوطأ ومسند الشا َثار للطحاوي َأَماكِن من اْلكتب السِّ

 واألذكار والرياض، 

 َوِمن َلْفظِي:

ّف وحديثا أليب حنيَفة،   املسلسل وعشاريني ومسلسل الصا

 :38وأنشدين لنَفِسِه خياطبني مِماا فِيِه بعض خلل

                                                           

 املجاز األول املتقدمة ترمجته. 37

 أي: خلل عرويض كام ال خيفى. 38



 سام فضلك اْسَتقر هَبا شهب *** املَْعايِن حسادك يِف عكس ونكس

د *** وناهيك ف  خرا بِمن رقي اْلَعْرش والكريسَغَدْوت حَمُْموًدا َوَأنت حُمَما

 مدحت الشَهاب تكرما َوَلكِن َما *** نِْسَبة الشَهاب يِف املَْْدح للشمس

 َوَقوله:

 َلِئن فضلت البشاشة عىل اْلقرى *** َفِهَي َوُهَو َمَع السخاوي أفضل

 اصلة إيَِلّ َمَع أخباره.َوله ُمَشارَكة يِف اْلَعَربياة َوالرْصف، َمَع عقل وأدب، َوُرباَم اجّتر، َوكتبه و

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نص اإلجازة

 احلمد هلل، وسالم عىل عباده الذين اصطفى

قرأ عيلا مجيَع هذا الكتاب، وهو املسمى: ))فتح املغيث برشح ألفية احلديث(( من تأليفي إال من 

 )املتفق واملفرتق(...إىل آخره:

 تي املسلمني، مفيد الطالبني، بركة املحصلني، حمييمالكه: الشيخ اإلمام العامل العالمة الفهامة، مف

الدين عبد القادر بن الشيخ املرحوم العامل شمس الدين حممد بن الشيخ فخر الدين عثامن بن عيل 

 املارديني األصل احللبي الشافعي األبار وابن األبار

 وحرضا، ومجع له اْلرياتنفع اهلل تعاىل به، وبلاغه من خريي الدارين هنايَة أربه، وسلامه سفرا -

 -وأعايل ُغرفه 40وبركات علومه وسلفه، ومجعنا يف مستقرِّ رمحته 39ُزمرا، ونفعنا بربكاته

قراءًة رافعًة للاْبس، رافعًة لكل ختمنٍي وحْدس، حمققًة للمعنى، موقفة عىل الذي هو أهنى، مبينة 

امد، اد، واعتمد ما أبديته له يف تقريره أي اعتللمراد، معينة ملِا يندفع به اإليراد، اجتهد فيها أتما اجته

 ، وحثاه عىل الرجوع اْلرب عن بعض آله41ولكن بغته السفر قبَل إكاملهِ 

                                                           

 يه متعلام معلام عابدا ناصحا.بركة الرجل: صالحه، وأن يكون ذاكرا هلل تعاىل مذكرا به داعيا إل 39

قال العالمة النووي يف كتابه النفيس األذكار: يف )باٌب يف ألفاٍظ ُحكي عن مجاعٍة من العلامء كراهُتها وليسْت  40

 مكروهًة(:

فصل: ومن ذلك:  ما رواه النحاُس عن أيب بكر حممد بن حييى قال: وكان من الفقهاء األدباء العلامء، قال: ال تقْل: 

اهلل بيننا يف مستقُر رمحته، فرمحُة اهلل أوسُع من أن يكون هلا قرار، قال: ال تقْل: ارمحنا برمحتك، قلت: ال نعلُم ملا  مجعَ 

قاله يف اللفظني حجة، وال دليَل له فيام ذكره، فإن مراَد القائل بمستقّر الرمحة: اجلنة، ومعناه: مجَع بيننا يف اجلنة التي 

قامة وحمل االستقرار، وإنام يدخلها الداخلون برمحة اهللهَ َتعاىل، ُثمه من دخَلها استقّر فيها أبدًا، هي دار القرار ودار امل

وأِمَن احلوادث واألكدار، وإنام حصل له ذلك برمحة اهلل تعاىل، فكأنه يقول: امجع بيننا يف مستقّر نناله برمحتك. 

 (.383انتهى. األذكار للنووي ت األرنؤوط )ص: 

 ."إال من املتفق واملفرتق... إىل آخره"سبب الفوت السابق التنصيص عليه يف قوله:  وهذا 41



اه اهلل كلا خري، وكفاه سائَر مهامته يف اإلقامة والسري-  -لقا

 ، احلسَن الشامئل، البارع املفيد، الفارع امُلجيد:42فاستخلف رفيقه الفاضل الكامل

عثامن بن مجال الدين احللبي احلنفي،  44حممد بن الفخري 43أبا العباس أمحَد بن الشميس الشهاَب 

 ويعرف بالتربيني

 -نفعه اهلل، ونفع به، ووصل أسباَب اْلريات بسببه، ورجع به إىل وطنه ساملا، غانام-

 آخر ىلفسمع عيلا بقراءة غريه يف البحث والتقرير، واإليضاح والتحرير من )األسامء والكنى( إ

ل يف الكتابة  الكتاب، وهو ممسٌك بيده هذه النسخة، بحيُث صارت أصال ُيرجع إليها، وُيعوا

 واملطالعة عليها، 

 وذلك بعد سامع الشهايب املذكور جُللِّ ما قرأه األول معه.

 وأجزُت هلام روايَة ذلك عني، وسائَر ما جيوز يل وعني روايته برشطه.

 إفادته وإقرائه وإلقائه للطالبني امُلْسرتشدين.بل أذنُت لصاحب النسخِة يف 

 .45وأسأل ُكالا منهام يف الدعاء يل بخامتة اْلري، وإصالح فساِد القلب

                                                           

أي: الكامل البرشي كام ال خيفى بأن يكون اإلنسان عاملا عامال معلام صابرا حمتسبا، وكان مع ذلك حَسَن السرية  42

ا واجذ، وتعقد عليهم اخلنارص، ملوالرسيرة، مجيل الصورة، فهو من األفراد النوادر، الذين يشد عىل صحبتهم بالن

 حازوا من املفاخر واملآثر، نسأل اهلل من كرمه وفضله، وواسع َطوله وَنوله.

 يعني: أن لقبه: شمس الدين. 43

 أي: لقبه: فخر الدين. 44

يقول هذا وهو من أئمة أهل احلديث يف زمانه بعد شيخه احلافظ ابن حجر، ومن فرسان السنة، ونارش علومها يف  45

ديار املرصية وما حوهلا بل سائر األقطار، وما وضعه اهلل من القبول يف تآليفه مما يدل عىل حسن نيته وصفاء قلبه ال

وطويته، ولكن هذا دأب األكابر العارفني يف التواضع وهضم النفس وعدها مع املقرصين، فرمحه اهلل وطيب ثراه، 

 ومجيع مشاخينا وعلامء املسلمني، آمني.



 وكان انتهاؤه يف:

 بمنزيل. 88946ثامن شهر رجب سنة: 

 قاله وكتبه:

 حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثامن السخاوي الشافعي

 - عيوبهغفر اهلل ذنوبه، وسرت-

 وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه، وسلم تسليام كثريا، آمني.

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 سنة تقريبا رمحه اهلل وطيب ثراه. 13وته رمحه اهلل بـ يعني قبل م 46



 صورة اإلجازة بخط العالمة السخاوي

 

 

 



 

 

(6) 

 إجازة 

 هـ 902العالمة شمس الدين السخاوي تـ: 

 لشمس الدين حممد بن العامد البلبييس

 عياض عليه وسلم(( للقايضبكتاب: ))الشفا يف التعريف بحقوق املصطفى صىل اهلل 

 خاصة، وعنه عامة 

 

 ُعني هبا

 حممد بن أمحد بن حممود آل رحاب

 غفر اهلل له ولوالديه وملشاخيه وللمسلمني

 

 

 

 

 



 ترمجة شمس الدين حممد بن العامد البلبييس

 (50/ 7من األعالم للزركيل )

 ابن الِعاَمد

 م( 1482 - 1422هـ =  887 - 825)

البلبييس ثم القاهري، شمس الدين املعروف بابن العامد، وهو لقب جد  حممد بن حممد بن عيل

والده: فاضل، من الشافعية، ولد وتعلم يف )بلبيس( بمرص، وانتقل إىل القاهرة، وتكررت جماورته 

بمكة، وجاور باملدينة أيضا، وتكسب بالنساخة، فكتب بخطه عدة كتب، قيد عىل بعضها )حوايش( 

 البيضاوي( مع زيادات حسنة، وتويف بالقاهرة.  نافعة، واخترص )تفسري

قلت: ويف خزانة السيد حسن حسني عبد الوهاب الصامدحي، بتونس، كتاب )كشف الرسائر يف 

( لصاحب الرتمجة، بخطه، يظهر أنه مل يطلع عليه السخاوي، 47خ -معنى الوجوه واألشباه والنظائر 

 48وال صاحب كشف الظنون، فلم يذكراه.

*** 

 

 

 

 

 

                                                           

 طبع. 47

 وفيه )تويف باملدينة( خطأ. 212: 2وهدية العارفني  162: 9مصادره: الضوء الالمع  48



 اإلجازة نص

 احلمد هلل عىل إحسانه

 49بلغ الشيخ شمس الدين حممد بن العامد البلبييس نزيل القاهرة قراءًة عيلا جلميع هذا ))الكتاِب((

من نسخٍة َخطاها بيده، وأنا مُمسٌك هذا األصَل، مع مراعاة ما هبامشه من الفوائد، وحتصيل ذلك 

 .وغريه 50بمزيد كثري من ))رشح الربهان احللبي((

 -تقبل اهلل تعاىل ذلك بمنه-

وقد أجزُت له وملن أحب ممن سمع ))الكتاَب(( أو بعضه روايَته عني وسائَر ما رويُته وصنفُته، 

 سائال من اهلل العفَو والغفراَن.

 قاله وكتبه:

 51أبو اْلري حممد بن عبد الرمحن السخاوي الشافعي األثري

 -ختم اهلل له بخري-

 مد وآله وصحبه، وسلام تسليام كثريا، آمني.وصىل اهلل عىل سيدنا حم 

*** 

 

 

                                                           

 وهو كتاب الشفا يف التعريف بحقوق املصطفى صىل اهلل عليه وسلم للقايض عياض رمحه اهلل. 49

هـ(، واسم  841:تاريخ الوفاة (اهيم بن حممد بن خليل  سبط ابن العجمي هو العالمة احلافظ برهان الدين إبر 50

 رشحه: املقتفى يف ضبط ألفاظ الشفا.

 

 نسبة لألثر، وهو يشمل السنة املرفوعة واآلثار املوقوفة عن الصحابة والتابعني، رمحهم اهلل أمجعني. 51



 صورة اإلجازة بخط العالمة السخاوي

 

*** 

 

 

 

 



 فهرس املوضوعات

 املقدمة

 5ص-2فهرس ما صدر ضمن السلسلة من اإلجازات ص

 6، ص5عناوين اإلجازات الواردة ضمن هذه املجموعة ص

 7، ص6صوالوثائق  الفوائد اجلمة، واملنافع املهمة هلذه اإلجازات والنصوص

 8ترمجة موجزة للُمجيز العالمة شمس الدين السخاوي ص

، ـه 923هـ لشهاب الدين أمحد القسطالين تـ: 902إجازة العالمة السخاوي تـ: اإلجازة األوىل:

 11بكتاب: ))عمدة القاري والسامع يف ختم الصحيح اجلامع((  ص

هـ، لزين الدين أيب بكر بن أمحد بن  902ي تـ: إجازة العالمة شمس الدين السخاو اإلجازة الثانية:

إبراهيم احللبي الباحسيتي الشافعي البسطامي، بكتاب: ))القول البديع يف الصالة عىل احلبيب 

 15الشفيع صىل اهلل عليه وسلم((  ص

لرشف الدين أيب بكر احلييش ، هـ 902العالمة شمس الدين السخاوي تـ:  إجازة اإلجازة الثالثة:

 .24بكتاب: ))البلدانيات(( ص، ، وأوالده األربعةاحللبي

هـ، لفخر الدين أيب بكر السلمي  902إجازة العالمة شمس الدين السخاوي تـ:  اإلجازة الرابعة:

هـ، بكتاب: 920املكي املعروف بالشلح، ولعز الدين عبد العزيز بن فهد اهلاشمي املكي تـ: 

 30يع صىل اهلل عليه وسلم(( ص))القول البديع يف الصالة عىل احلبيب الشف

هـ، ملحيي الدين عبد القادر بن حممد املارديني  902إجازة العالمة السخاوي تـ: اإلجازة اخلامسة:

األصل احللبي الشافعي األبار، وصاحبه شهاب الدين أيب العباس أمحَد بن حممد بن عثامن بن مجال 

 41ص )فتح املغيث برشح ألفية احلديث((الدين احللبي احلنفي، املعروف بالتربيني، بكتاب: )

لشمس الدين حممد بن العامد  هـ، 902إجازة العالمة شمس الدين السخاوي تـ:  اإلجازة السادسة:

البلبييس، بكتاب: ))الشفا يف التعريف بحقوق املصطفى صىل اهلل عليه وسلم(( للقايض عياض 

 ***                                                   50ص
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