


 

 فيه جمموع

 جازاتإ  (3)

 هـ 902تـ:  السخاوي حممد بن عبد الرمحن الدين شمس العالمة بخط 

 -رمحه اهلل-

 -تنرش ألول مرة وهلل احلمد-

 

هويب اإليب اليامين ،ريزبم املم  ،محمد بن عبد افحيي إجازته مل-1 باطي الذَّ  الشافعي ثم املكي ،الرِّ

 .الشيا يف التعريف بمحقوق املصطيى صىل اهلل عليه وسلم(( للقايض عياضبكتاب: ))

 للقايض عياض((. "الشيا" ه بكتابه: ))الرياض يف ختمإجازته ل -2

  الشافعي، كيثم امل اليامين بابن اليتىو، ابن أيب تينةحممد، الشهري بافحسن عيل بن  ور الدين أيبنل إجازته -3

 العراقي. زين الدين أيب اليضل (( للمحاف "أليية افحديث" فتح املغيث يف رشحبكتابه: ))

 

 
 ُعني هبا

 حممد بن أمحد بن حممود آل رحاب

 غير اهلل له ولوالديه وملشاخيه وللمسلمني
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

 902: توىف سنةامل(( إجازات بخط العالمة شمس الدين السخاوي 6فقد يرس اهلل تعاىل، ونرشت جمموعا، فيه: ))

 وطيب ثراه. رمحه اهلل،، املدفون بالبقيع الطاهر، وهـ

 بخطه، وهي:ادرة نفيسة ن(( إجازات أخرى 3وهذا جمموع آخر يشتمل عىل: ))

هويب اإليب اليامين ،ريزبم املم  ،محمد بن عبد احلفي إجازته مل-1 باطي الذَّ  الشافعي ثم املكي ،الرِّ

 .الشفا يف التعريف بمحقوق املصطفى صىل اهلل عليه وسلم(( للقايض عياضبكتاب: ))

 للقايض عياض((. "الشفا" ه بكتابه: ))الرياض يف ختمإجازته ل -2

الشافعي،  ملكيثم ا اليامين بابن الفتىو، ابن أيب تينةحممد، الشهري باحلسن عيل بن  ور الدين أيبنل إجازته -3

 .هـ 888تـ:

 العراقي. زين الدين أيب الفضل (( للمحاف "ألفية احلديث" فتح املغيث يف رشحبكتابه: ))

وجيمعها كلها جامع واحد عظيم، أال وهو أن كلها كانت بمكة، بل باملسجد احلرام، وجتاه الكعبة املعظمة، ال 

 حرمنا اهلل من جوارها، وجوار النبي صىل اهلل عليه وسلم يف طابة الطيبة، آمني

 جلانب املنيس من حياة اإلمام السخاوي وتالمذتهتسليط الضوء عىل هذا الفأحببت أن أنرشها ليعم النفع هبا، و

، وعىل النشاط العلمي بالبلد احلرام، وجمهودات العلامء يف ذلك، إىل غري ذلك من الفوائد والفرائد التي 1النجباء

 .ق املهمة ومالبساهتاحتتوي عليها نصوص هذه اإلجازات والوثائ

 ين يف كتابه الفذ وموسوعته العظمى: جازم ه املم يذم يماإلجازات تراجم املجيز نفسه لتل وقدمت بني 

 .، واهلل املوفق واملستعان))الضوء الالمع((

*** 

                                                           
 مع التنبه إىل أن هذه اإلجازات الثالث هي لتلميذين من تالمذته فقط. 1
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 :اإلجازة األوىل

 إجازة 

هويب اإليب اليامين ،ريزبم املم  ،محمد بن عبد افحيي مل اإلمام السخاوي باطي الذَّ  ،الرِّ

 الشافعي ثم املكي

الشيا يف التعريف بمحقوق املصطيى صىل اهلل عليه وسلم(( للقايض )) بكتاب:

 .عياض
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 زأوال: ترمجة املمجا

 :(279/ 7) ((الضوء الالمع ألهل القرن التاسع)) قال العالمة السخاوي يف

مد املزبري األمْصل الرباطي الذهويب  د بن عبد الصَّ ممَّ د بن عبد احلفي  بن حمم ممَّ يبإلاحمم

افيعيي، واملزبر ّ الشَّ
يني ة نسبت ملرابطة ا :والرباطم  ،بلد من أمعامل الشوايف :اْليمامم ْريم يّلقم ْيخ عم لشَّ

ى اْلقرِشي قري يسم
 بمة من الذهوب. بن عي

ة برباط ئم نامي امم ثم ْرآنم  ،ولد بعيد اْْلمسني وم حف  اْلقم نماكم  دوجوَّ  ،وم اقييه يفي  ،بعضه هم بم ا، وم ريهم  غم

ة ر ملمكَّ اجم هم ني اجتامعه يبي نممْحو اْثنمتمْي ،وم ا إيىلم حي ته هبم امم انمت إيقم ْيثم كم ا بيمحم ْيهم كثر تردده إيلم وم

ة سنة جلسم القراء اأْلم  ،عرشم د هبماوم ود، ،ْوالم عم نْد أيب اْْلمرْي بن أيب السُّ
بامم اْشتغل بالنمحو عي رم وم

أم عيلَّ  ،ه للمدينةوتكررت زيارتم  رم قد قم ة  مي  ((الشفا)) وم مؤلفي يفي ))و ،2استكتبها ن نمْسخم

تمه ة استكتبها أمْيضامي  ((خم  ،3ن نمْسخم

سمع   :عيلَّ وم

سلم))أمكثر   يح مم
محي ريه ((صم غم ة سنة أمربع   ،4وم كَّ ك بيمم

لي تيْسعني كل ذم  انتهى. .5وم

 ومل يذكر وفاته بعد ذلك، فاهلل أعلم هبا.

، وآخرها إجازة بخط العالمة السخاوي له، وكان ختام القراءة يف يوم اخلميس سلخ شهر رمضان -وهلل افحمد- إليناوقد وصلت  2

 هـ. 894املبارك، سنة: 

 .))الرياض((، وهي النسخة األصل التي وصلتني واعتمدت عليها بيضل اهلل تعاىل يعني: ختمه الكبري املسمى: 3

– بمحقوق املصطيى صىل اهلل عليه وسلم(( للقايض عياض ))الشيا يف التعريف :ذكر العالمة السخاوي يف إجازته له بخطه بكتاب 4

 أنه سمع عليه: الكثري من ))صمحيح البخاري((، والزمه يف غري ذلك. -بعد قليل سيأيتكام 

ها. 5  يعني: بعد الثامنامئة، وهو تاريخ انتهاء نسخ النسخة األصل التي بني أيدينا، وتاريخ اإلجازة، كام هو مثبٌت آخرم
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نص ثانيا: 

 للمزبري اليامينإجازة العالمة السخاوي 

 :))الشفا يف التعريف بمحقوق املصطفى صىل اهلل عليه وسلم(( للقايض عياض :بكتاب 

*** 

 هلل، وسالم عىل عباده الذين اصطفىاحلمد 

 وبعد

 :فقد قرأ عيلَّ 

 :ن هذه ))النسخة((مي  6هذا ))الكتاب(( مجيعم  

ل بعبادته وإحسانه:7نهعىل شا الصالح، املقبلم  النجيبم  الفاضلم  الشيخم صاحبها   ، واملفضَّ

هويب ا ،األصل ريزبم املم  ،حممد بن عبد احلفي  بن حممد بن عبد الصمد باطي الذَّ إليب الرِّ

 الشافعي  ،اليامين

به، ونفعنا بربكتهوبلَّغه مي ، اهلل تعاىل، ونفع به نفع- ن خريي الدارين هنايةم أرم
، وحمبته 8

-9هرمحتي  نا يف مستقرِّ نا وإياه وسائر أحبابي ومجعم 

 يعني: الشيا يف التعريف بمحقوق املصطيى صىل اهلل عليه وسلم للقايض عياض. 6

 بإبدال اهلمزة أليا، للتجانس مع فاصلة السجعة التي تليها. 7

صالحه ونيعه ودعوته وخريه كام ذكر العالمة ابن القيم يف  :سبق التعليق يف إجازات املجموع السابق عىل نظريه، وأن بركة الرجل 8

 .31مريم: "لني مباركا أينام كنتوجع"قوله تعاىل: 

 فائدة: 9
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ن  10قراءة مأنوسة حمروسة، مفيدة التدبر فيها، وأظهر السؤال عام يسرتشد به جميدة، أكثرم مي

 إيضاحا وتنبيها.

 وسمع معه يف الكثري منه:

 .11، وأخربته وإياهم بإسنادي فيه، الذي أثبته يف أواخر ))مصنفي(( يف ختمهمجاعة  

 وكذا سمع مني:

 زمني يف غري ذلك.غالبم ))صمحيح مسلم((، والكثري من ))صمحيح البخاري((، وال

 له رواية مجيعها عني، مع رواية سائر مرويايت ومؤلفايت. وأجزتم 

 .-يل وله النفعم بذلك، والرقي يف الدارين لرشيف املسالك أسألم  واهللم-

 :بخط ناسخه 12وكان ذلك ابتداءا وانتهاءا يف التارخيني املعيَّنني

                                                           

 :(383: ص) األرنؤوط ت - األذكاريف كتابه:  لنوويقال اإلمام ا

 :فصل

 تقرُ مس يف بيننا اهلل مجعم : تقل   ال: قال العلامء، األدباء اليقهاء من وكان: قال حييى بن حممد بكر أيب عن النمحاُس  رواه ما ذلك ومن

  .برمحتك ارمحنا: تقل   ال: قال قرار، هلا يكون أن من أوسعُ  اهلل فرمحةُ  رمحته،

 قلت:

ه، فإن مرادم القائل بمستقّر الرمحة: اجلنة، ومعناه: مجعم بيننا يف اجلنة التي هي دار ال نعلُم ملا قاله يف الليظني حجة، وال دليلم له فيام ذكر 

دار، وادث واألكالقرار ودار املقامة وحمل االستقرار، وإنام يدخلها الداخلون برمحة اهللَّم تمعاىل، ُثمَّ من دخلمها استقّر فيها أبدًا، وأِمنم افح

 نتهى.ا ، فكأنه يقول: امجع بيننا يف مستقّر نناله برمحتك.وإنام حصل له ذلك برمحة اهلل تعاىل

 النقطة التي تظهر يف املخطوط هي نقطة بكلمة فوقها ال عىل هذه الكلمة، فليتنبه. 10

 الذي سامه: الرياض، يرس اهلل نرشه بمنه وكرمه، وله ختم آخر خمترص سامه: االنتهاض. مطبوع. 11

هـ يعني: يف السنة نيسها،  894هـ، واخلتام هنار اخلميس سلخ رمضان  894كانت البداية لست خلون من مجادى األوىل  12

 أشهر. 4استغرقت القراءة عىل هذا قريب من: و
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 :الشيخي الفاضل املفنن األوحد املفيد

ه.شهاب الدين اليامين، وهو ممن سمع بقراءته ع   يلَّ بعضم

 -نفع اهلل به-

 قاله وكتبه:

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

 .13نزيل مكة، التي كانت القراءة فيها، باملسجد احلرام، جتاه الكعبة املعظمة

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

*** 

ريض اهلل عنهم يعمرون املسجد افحرام مع العبادة والذكر بتعلم العلم وطلبة العلم وليتأمل القاريء الكريم كيف كان العلامء  13

 ، ال ما نراه اليوم لألسف الشديد من االشتغال عن ذلك باللهو واللغو والتصوير املشغل عن العبادة مع ما؟دراستهتدريسه وو وتعليمه

  فيه من آفات أخرى، واهلل املستعان.
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 صورة اإلجازة بخط العالمة السخاوي:

 

*** 
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 :اإلجازة الثانية

 إجازة

هويب اإليب اليامين ،ريزبم املم  ،محمد بن عبد افحيي مل اإلمام السخاوي باطي الذَّ  ،الرِّ

 الشافعي ثم املكي

 للقايض عياض((. "الشيا" ))الرياض يف ختم بكتاب:
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 بني يدي اإلجازة األوىل. زترمجة املمجا سبقت قدو

*** 

 نص 

، ملكيثم ا عبد احلفي  اليامينحممد بن أيب عبد اهلل تلميذه إجازة العالمة السخاوي ل

 :بكتابه: ))الرياض((

*** 

 احلمد هلل، وسالم عىل عباده الذين اصطفى

،  وبعدم

 :فقد قرأ عيلَّ 

 مجيعم مصنفي هذا املسمى بـ: ))الرياض((: 

م  ه الشيخم الفاضلم املمجيد، اْلريِّ ، بركةم املسلمني:مالكم  املمفيدم

 اليامين الشافعي، نزيل مكة، ويعرف يباإلأبو عبد اهلل حممدم بنم عبد احلفي  بن حممد 

 بـ:املزبري
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، وزاد يف 14ركاتهن بنفعه اهلل تعاىل، ونفع به، ويرسَّ له اْلريم بالتوجه لسببه، وأعاد عيلَّ مي -

 -15هفضيلته وكامالتي 

 يف:

، باملسجد احلرام، 16ربعاء العرشين من شوال سنة تارخيهأربعة جمالس، آخرها: يوم األ

 جتاه الكعبة املعظمة، 

.  وسمع الكثريم منه مجاعة 

 وأجزتم له وهلم روايته عني، مع رواية سائر مرويايت ومؤلفايت.

 قاله وكتبه:

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

نوبمه، وسرتم - يوبمه غفر اهلل ذم  -عم

 وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصمحبيه وسلمم تسليام كثريا كثريا كثريا، آمني آمني آمني.

*** 

 

                                                           
 سبق التعليق عىل نظريها. 14

كالمه عىل سورة  يف -رمحه اهلل-الكامالت البرشية املتعلقة بالعلم والعمل والتعليم والصرب عىل ذلك كله، كام أفاده العالمة ابن القيم 15

 العرص.

 كام هو ُمثبٌت بخط املجاز آخر اجلزء. 894وهي: أي: سنة االنتهاء من نسخ املخطوط،  16
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 :-رمحه اهلل-ورة اإلجازة بخط اإلمام السخاويص
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 :اإلجازة الثالثة

أيب  ابنحممد، الشهري بافحسن عيل بن  ور الدين أيبنل ة العالمة السخاويإجاز

 ، رمحه اهلل.هـ 888تـ: الشافعي، ثم املكي اليامين بابن اليتىو، تينة

ن أيب زين الدي (( للمحاف "أليية افحديث" فتح املغيث يف رشحبكتابه: ))

 العراقي. اليضل
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 وال: ترمجة املجاز:أ

 :(297/ 5) ((التاسع القرن ألهل الالمع الضوء)) قال العالمة السخاوي يف

يلّ  د بن عم ممَّ ّ  الّدين رنو صديق بن حسن بن حمم يني افيعيي اْليمامم ة نزيل ،الشَّ كَّ يعرف ،مم  بالفتي وم

 :تينة أيب وبابن

هي  نمشأ  ا فاشتغل بيبملمدي يهم
ريه بالفقه في غم ة قدم ثمَّ  ،وم كَّ  يفي  كييامْلمالي  العلمي حييى والزم ،مم

ول ريه اأْلمصم غم اْبن ،وم ْقه يفي  السنباطي احْلق عبد والرشف عطيف وم ريه اْلفي غم  محيويوامل ،وم

ادير عبد ّ  اْلقم ايني  يفي  احْلمنْبميلي اْلبميمان امْلعم وب بن والنجم ،وم ْعقم  يفي  وبرع ،اباحْلس يفي  امْلماليكيي يم

ول ْقه يفي  وشارك ،اأْلمصم  ،واحلساب والفرائض والعربية اْلفي

أم   رم قم يلّ  وم  :عم

نمة املقاصد))و ،((17لأللفية رشحي))  ا ((،احْلمسم ريمهم غم  ،تآليفي نمي  وم

ريه ،((18املرام بلوغ))و  غم  ،وم

ليك كل بمالزمتي، واغتبط  عم  ذم ام مم يلمة َتم ضي حسن ،اْلفم همي  وم اْلعق الذكاء ووفور ،اْلفم  ،لوم

ة ولطف ْغبمة ،اْلعرْشم الرَّ يد يفي  وم ائيل، من امْلمزي ضم ة وجترع اْلفم اقم اتم  أمن إيىلم  اْلفم ْوم يم  :يفي  مم

                                                           
وقد وصلتنا هذه النسخة التي بخطه رمحه اهلل، وآخرها إجازة بخط العالمة السخاوي قائل هذا الكالم، وهي املثبت نصها أعاله،  17

 وهلل افحمد واملنة.

 من أحاديث األحكام، لشيخ املصنف افحاف  ابن حجر رمحه اهلل. 18
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اء عم نيم  :سنة ،ثمايني عرشي ربيع األول ،اأْلمْربم
ني امم ثم ن وم ثمامم

ة 19 كَّ نيم وم  ،بيمم
ثي ازم الثَّالم  وتأسفتم  ،قد جم

محمه اهلل ،عىل فمقدهي   ه اجْلنَّة.ضم وعوَّ  ،رم

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .-ةوعوضه اجلن ،رمحه اهلل-يعني: بعد الثامنامئة، ومعنى هذا أن هذه القراءة كانت قبل وفاته بسنتني 19
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 نص اإلجازة:ثانيا: 

*** 

 احلمد هلل، وسالم عىل عباده الذين اصطفى

 وبعد

 فقد قرأ عيل: 

مشايخ شيخ ، حاف  العرص ألفية(())لـ: ((، وهو: ))رشحيالكتاب(())هذا مجيع 

ديث يف علوم احل -تعاىل رمحه اهلل- أيب الفضل ابن احلسني العراقياإلسالم، الزيب

 النبوي، 

 ،-عىل قائله أفضل الصالة والسالم-

 :هوصاحبم  هكاتبم  

ل عىل ، املمقباإلمام، األوحد اهلامم، العامل العامل، البارع الفاضل، املفنن املتقن الشيخم 

العلوم بكليَّته، واملشتمل عىل اجلميل يف هديه وطريقته، صدر املدرسني، مفيد الطالبني، 

 بركة املستفيدين:

شمس الدين حممد بن حسن بن الصديق  20نور الدين أبو احلسن عيل بن الشيخ املرحوم

 .21بجده األعىل، و، اليامين الشافعي، نزيل مكة املرشفة، ويعرف بابن الفتىابن أيب تينة

                                                           
 بإذن اهلل تعاىل. 20

 يعني: ابن أيب تينة. كام يف ترمجته من الضوء. 21
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بهنفع اهلل به، وبلَّغه يف ال-    -دارين من اْلري هنايةم أرم

، وأحكمها مبنى وحفظا، بمحيثم ارتدى من معنى ولفظا اهحمررة بّينة، أتقن ،قراءًة حسنة

)) ، رواهتدى لدقائقه التي ال ينهض لتمحقيقها إال األكابباللباس الوافر،  22هذا ))الفنَّ

 ما كان أعظم شاهد  له لالرتقاء يف املفاخر، وأبدى يف غضون ذلك من مباحثه وفوائده

ف للتفريع والتأصيل، بل  ، وهو؟!وكيف ال ، وتعب يف التعرُّ ممن دأب يف التمحصيلي

 وارتاض سلوك تلك الرياض التي تقرُّ هبا العيون، خاض يف غريمها من ))الفنون((، 

ثمى بني يديه لسامع التقرير ، وجيم  ،واستمحقَّ أن يمرجع إليه يف التمحريري

ل يُّ به عن الطالب التخ واإلسعاد بام يزولالتدريس، أختلف عن اإلذن له يف اإلقراء وومل 

تقانه إلوالتلبيس، ويتواىل للكل بذلك التأنيس، خصوصا والوثوق بديانته املقتضية 

بديه قبلم إبرازه  حاصل، والركون ملا جيزم به يملمحقه باألماثل. للذي يم

 .-خيتم لنا بخري أمجعنيواهلل أسأل يل وله أن جيعلنا من العلامء العاملني، و-

وكذا أجزتم له رواية ذلك عني، وإفادته لكل من التمس ذلك منه، وأن يروي عني سائر 

 مرويايت ومؤلفايت.

                                                           
 : فن علوم افحديث النبوي، الذي هو موضوع الكتاب املجاز فيه.أي 22
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، 24متوالية، آخرها: يف يوم اجلمعة خامس شهر رجب سنة تارخيه 23....وكانت 

 .((، جتاه الكعبة املعظمة25)املدرسة االباسطيةبـ:)

 قاله وكتبه:

26الشافعي حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي

 -غفر اهلل ذنوبه، وسرت عيوبه-

 .27وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصمحبه وسلم تسليام كثريا

*** 

 .غري واضمحة باألصلكلامت  23

 باملسجد افحرام، جتاه الكعبة املعظمة. 886رجب  1فرغ من نسخه  24

 (( إجازات.6سبق التعريف هبا يف املجموع األول الذي حيتوي عىل )) 25

 بعد نسبته. مكاهنا طمس باألصل، وهذه عادته رمحه اهلل يف إثبات مذهبه 26

 بعده يف األصل: كالم غري واضح. 27
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 صورة اإلجازة بخط اإلمام السخاوي يف حواِش ختام النسخة:

*** 
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 الفهرس

*** 

هويب اإليب اليامين ،ريزبم املم  ،محمد بن عبد احلفي مل ىلاإلجازة األو-1 باطي الذَّ ،يالشافع ثم املكي ،الرِّ

 3ص......................الشفا يف التعريف بمحقوق املصطفى صىل اهلل عليه وسلم(( للقايض عياضبكتاب: ))

9................................صللقايض عياض((. "الشفا" ه بكتابه: ))الرياض يف ختملالثانية اإلجازة  -2

ثم املكي امينالي بابن الفتىو، ابن أيب تينةحممد، الشهري باحلسن عيل بن  ور الدين أيبنلالثالثة اإلجازة  -3

الشافعي،

 13...........ص......العراقي. زين الدين أيب الفضل (( للمحاف "ألفية احلديث" فتح املغيث يف رشحبكتابه: ))

*** 

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصمحبه الثقات، والتابعني هلم 

 وجلميع املسلمني واملسلامت. ولذريتي بإحسان إىل املامت، وأستغفر اهلل يل ولوالدي وملشاخيي
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