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 إجازة  
 خبط ِّ احلافظ ابن َحَجر الَعْسَقالين

 هـ( 852 -هـ  773)
 

 لتلميذه: السَّي ِّد مظفَّر الد ِّين وأقاربه
 ومجيع أهل َكاَزُرْون من طلبة العلم وغريهم

 هـ( 841سنة )
 

 ألوَّل مرَّةتُنشر 
 

 
 حتقيق

 عبد هللا احلسيين
 غفر هللا له ولوالَديه وللمسلمني أمجعني
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 حيمبسم هللا الرَّمحن الرَّ 

 مقد ِّمة التَّحقيق
 

 . وصحبه ومن واالهوعلى آله  ،رسول هللاوالصَّالة والسَّالم على ، احلمد هلل
 بعد،،،ا أمَّ 

أمحد بن علي شهاب الد ِّين وعل م األعالم راع شيخ اإلسالم ي   اهتخطَّ  ،فاسةيف غاية النَّ علميَّة   فهذه إجازة  
الوافد  تلميذهل، هـ( 852-هـ 773صري الشَّافعي )لِّ االع ْسق الين ر ج  ن ح  بالشَّهري ابالكِّن اين بن حممَّد بن حممَّد 

ريازي يناحُلسيين الك از ُروْ بن سالم هللا بن لطف هللا بن روح هللا  : السَّي ِّد مظفَّر الد ِّين أسد هللاإليه ، وذلك يف (1) الش ِّ
 .هـ( 841سنة ) أوائل

 
 :يما يل علىهذه اإلجازة الوجيزة  اشتملتوقد 

ل من بع األوَّ لر  اـ: بعض كتب األئمَّة، كرأ عليه ق   تلميذه أنَّ فيها احلافظ ابن حجر العسقالين ر ك  ذ  -1
مة تقي الد ِّين ابن تيميَّة ) «نتقاةاملائة املُ »، و«البخاري صحيح»  رأ عليهق   ، كما(هـ 728-هـ 661منه للعالَّ

                                                                                                               

ن لطف هللا بن روح هللا بن سالمة هللا، الظفر، أبو أسد هللا ب: »(، فقال2/279) »الضوء الالمع»( ترجم له السَّخاوي يف 1)
الليث، بن النظام بن الفخر بن العز احلسيين، الك از ُرْوين، مث الشريازي، فاضل ، قدم قريب األربعني، فأخذ عن شيخنا بقراءته 

ى داللة الفهم الثاقب واإلفادة، وقراءة غريه، ومما قرأه عليه: التباينات، وشرح النخبة، وقال: قراءة حبث واستفادة تشتمل عل
وكذا قرئ عليه يف البخاري، وكان كل قليل ميد ه أبلف درهم، فلما رام الرجوع، تكلم له شيخنا ابن خضر يف شيء يتزود به، 

، فُعدَّ   ذلك من  فأمر له بثالمثائة، فتأثر السائل والسئول له، وسافر، فحني وصوله لبيت القدس تويف ِّ قبل فراغ البلغ العنيَّ
(، مثَّ 1085-1084، 1013-3/1012) »اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر»، وانظر: »كرامات شيخنا

(، نسخها حممد 284، حمفوظة يف جامعة اللك سعود، رقمها العام )»صحيح البخاري»اطَّلعُت على ُنسخة خط ِّيٍَّة نفيسٍة لـ 
، وقرأها السَّي ِّد مظفَّر الد ِّين أسد هللا من أوَّهلا إىل آخر كتاب احلج على شيخه (هـ 834)بن حممد بن حممد الك از ُرْوين سنة 

ريازي الشَّافعي يف جامع عتيق ببلدة شرياز، وذلك يف عدَّة جمالس جِّ احملد ِّث عفيف الد ِّين إبراهيم بن حممد بن مبارز اخلُنْ  ي الش ِّ
، وأثبت  فيها خبط ِّه بالغات قراءهتا عليه يف (هـ 835)ان سنة من منتصف شهر ربيع األوَّل إىل منتصف شهر رمض

أ[، /41أ[، ]/37ب[، ]/32ب[، ]/30ب[، ]/25ب[، ]/21أ[، ]/19أ[، ]/12ب[، ]/5أ[، ]/2]موضًعا: )17
ته، فقال أ[/117ب[، ]/92ب[، ]/81أ[، ]/64ب[، ]/59أ[، ]/53أ[، ]/46] -(، وأجازه الشَّيخ هبا وجبميع مروَّيَّ

مة السَّي ِّد مظفَّر اللَّة والد ِّين: أسد هللا، أعلى هللا »:  -أ[/103ُمثبت خبط ِّ شيخه ]كما هو  ب لغ السَّي ِّد احلسيب النَّسيب العالَّ
تعاىل شأنه يف الدَّارين، وال حرمنا من دعواته إىل هنا، وأجزُت له أن يروي عين ِّ هذا الكتاب الشَّريف، وسائر ما جيوز يل 

شيخنا، وسي ِّدان، »، وقد وصفه السَّي ِّد أسد هللا بـ: »ي، اتب هللا عليهجِّ حقر العباد: إبراهيم بن حممد اخلُنْ روايته، كتبه: أ
وموالان، الشَّيخ، السنِّد ، شيخ السلمني، شيخ اإلسالم، اإلمام اهلمام، احملد ِّث، قدوة احملد ِّثني، خامتة احملد ِّثني، خامتة 

 (.158-1/157) »الضوء الالمع»، وله ترمجة يف »ىل النَّفع بعلومه الكرميةاحلفَّاظ، احلاج، أدام هللا تعا
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اإلمتاع ابألربعني املتباينة بشرط »، و«توضيحها»و ،«األثرر يف مصطلح أهل كَ ُُنبة الفِّ »ـ: ، كمصنَّفاتهبعض 
 .«السَّماع

ع عليه بطريق الر ِّواية كثريًا احلديث السلسل بقراءة سورة الصَّف، وس ِّ  همن لفظ عس ِّ  تلميذه ر أنَّ ك  ذ  -2
 «شرح األلفيَّة»كثري من ر قراءة الض  وكتب منها، وح  ئه، من جمالس إمال ار كثريً ض  ح  و ، من الكتب البوَّبة والسندة

 .هـ( 806-هـ 725) اإلسالم زين الد ِّين العراقيشيخ  هلشيخ
 ئه لن يرغب يف ذلك.قرِّ ويُ  ،ره، ويقر ِّ «شرح ُنبة الفكر»أن يفيد له  نأذِّ خريًا، و  ى تلميذهأثىن عل-3
 من أحواهلا، وعدَّهتا. يًئابعض مصنَّفاته، وشز جامُ ـتلميذه اللر ك  ذ  -4
ته، ومسموعاته، وجمازاته، أجاز تلميذ-5 ه وأقاربه ومجيع أهل ك از ُرْون من طلبة العلم وغريهم جبميع مروَّيَّ

 ومصنَّفاته، ورسائله، ونظمه، وخطبه.
 

 وصف النُّسخة اخلط ِّيَّة املعتمدة يف التَّحقيق:
 - 1559رقم )اتمَّة حمفوظة يف دار الكتب الصريَّة، اعتمدُت يف التَّحقيق على نسخٍة وحيدٍة نفيسٍة 

 (.2331حديث(، وعنها صورة فيلميَّة يف مكتبة اجلامعة اإلسالميَّة ابلدينة النوَّرة رقم )
( أوراق، يف كـل ورقـة وجهـان، ويف كـل 3أ[ يف )/64ب[ إىل ]/61وتقع اإلجـازة ضـمن جممـوع يبـدأ مـن ]

 ( أسطر.4( سطرًا، عدا الوجه األخري ففيه )15( إىل )12وجه )
الين ابلــداد األســود خبــطٍ  نســخيٍ  مقــروٍء خــاٍل مــن التَّنقــيط والتَّشــكيل يف ســق  فظ ابــن حجــر الع  بهــا احلــات  ك  

 هـ. 841الغالب، وذلك يف العشر األخري من شهر ربيع األوَّل سنة 
 

 :اخلط ِّيَّة عملي يف حتقيق النُّسخة
 لنسوخ ابلخطوط.ة على الطَّريقة اإلمالئيَّة احلديثة، مث قابلُت اخطوطال اإلجازةنسخُت  .1

 ترمجُت للُمجاز السَّي ِّد مظفَّر الد ِّين الك از ُرْوين يف هامش القد ِّمة. .2

مـن مصـنَّفات احلـافظ ابـن حجـر العسـقالين خصوًصا  ،وإثراءً ه توثيًقا وتوضيًحا دممبا خي علَّقُت على النَّص ِّ  .3
 .والعتنني به وتالميذه ومعاصريه

 ن النَّص.ضبطُت ابلشَّكل ما حيتاج إىل ضبط م .4

ـاز ُروْ أحلقُت هبا مناذج من بالغات قراءة صحيح البخاري خبط ِّ السَّيد مظفَّر الد ِّ  .5 ين، ين أسد هللا احلسـيين الك 
 .ي لهجِّ اخلُنْ د بن حممَّ وإجازًة خبط ِّ شيخه احملد ِّث إبراهيم 

 ، واحملتوَّيت.صنعُت فهرس الصادر والراجع .6
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اإلسالم والسلمني، العلميَّة  ةز اجاإل هسىن وصفاته الُعلى أن ينفع هبذأبسائه احلُ  سبحانه وتعاىلأسأُل هللا 
تنا ولتالمذتنا وللُمسلمني  ُمجازولل جيزللمُ يغفر أن و  ولنا ولوالدينا ولشاخينا وإلخواننا وألحبابنا وألهلينا ولذر َِّّيَّ

 أمجعني.

رب ِّ احلمد هلل آخر دعواان أن و  عني،التَّاب، وعلى آله، وصحبه، و األمنينب ِّ العلى وسلَّم وصلَّى هللا 
 .العالني

 
 

 

 
 
 
 
 

 وكتبه / عبد هللا بن حممَّد سعيد احلسيين 

 البحرين –الُبسيتني 
Al7usaini81@gmail.com 

 
 الثالاثءيوم  صباح

 هـ 1439من شهر ذي القعدة  25
 م8/2018/ 7
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 يف التَّحقيق صورة النُّسخة اخلط ِّيَّة املعتمدة
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 صورة النُّسخة اخلط ِّيَّة املعتمدة يف التَّحقيق
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 الينقَ سْ ر العَ جَ إجازة خبط ِّ احلافظ ابن حَ 
 هـ( 852 -هـ  773)

 لسَّي ِّد مظفَّر الد ِّين وأقاربه: ايذهمتلل
 ومجيع أهل كاَزُرْون من طلبة العلم وغريهم

 ]النَّصُّ احملقَّق[
 الم  على عباده الذين اصطفى.احلمد هلل، وسب[ /61]

 أمَّا بعد:
فقد ق رأ  عليَّ: الشَّيخ، الفاضل، البارع، اإلمام، األوحد، احملد ِّث، الرَّحَّال، السَّي ِّد األصيل، مظفَّر الد ِّين 

عز  الد ِّين سالم هللا بن السَّي ِّد نظام الد ِّين لطف هللا بن السَّي ِّد فخر الد ِّين روح هللا بن السَّي ِّد  (1) أسد هللا أبو تراب
لإلمام أيب عبد هللا  «اجلامع الصَّحيح»بن السَّي ِّد فخر الد ِّين روح هللا بن السَّي ِّد معز  الد ِّين الك از ُرْوين، من أوَّل  (2)

 .(3) البخاري إىل آخر الر بع األوَّل منه، وهو أوَّل البيع، وقطعة يسرية من البيع أيًضا
مة تقي  الد ِّين أيب العبَّاس أمحد بن تيميَّة. (4) «نتقاةاملُ املائة »وق رأ  عليَّ:   منه، انتقاء العالَّ

الذكور اليت علَّقها عين ِّ الشَّيخ مظفَّر الد ِّين الذكور من طريق أيب ذرٍ   «اجلامع» وذلك أبسانيدي يف
 رو زِّيَّ اهل ر وي احلافظ، ومن طريق أيب الو  

 .(5) رق أخرىة، ومن طُ قت السِّ ْجزِّي، ومن طريق ك رمية ال
 الذكور ابألسانيد الذكورة، ومبا شاء منها. «الصَّحيح»أن يروي عين ِّ مجيع  أ[/62]وأجزُت له 

وكذلك أجزُت ذلك إلخوته: السَّي ِّد أيب حممَّد فخر الد ِّين روح هللا، والسَّي ِّد أيب علي  حبيب الد ِّين حسب 
ين عطاء هللا، والبن عم ِّه: السَّي ِّد مقيم الد ِّين نعمة هللا بن السَّي ِّد معز  الد ِّين نور هللا هللا، والسَّي ِّد أيب حممَّد جمد الد ِّ 

بن السَّي ِّد عز  الد ِّين سالم هللا، والبنه: السَّي ِّد عزيز الد ِّين عز هللا، وألوالد إخوته: السَّي ِّد عز  الد ِّين أيب الفضائل 
يب شجاع فضل هللا، وأختهما سي ِّدة، والثَّالثة أوالد السَّي ِّد فخر الد ِّين بن نظام سالم هللا، والسَّي ِّد كمال الد ِّين أ

                                                                                                               

 .»أبو الليث(: »3/1084) »اجلواهر والدرر»(، و2/279) »الضوء الالمع»( يف 1)
 .»سالمة هللا(: »3/1084) »اجلواهر والدرر»(، و2/279) »الضوء الالمع»( يف 2)
يعين:  »ويف البخاري سنة إحدى وأربعني»: ، فقال(3/1085) »واهر والدرراجل»يف هذه القراءة  نةس  السخاوي  حدَّد( 3)

 .ومثامنائة
الائة »الشَّهرية بـ :  »النتقى من عوايل الختصر السند الصحيح من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأَّيمه»( هي: 4)

ميَّة، ومن ينظر يف كتب الشيخات والفهارس واألثبات ، انتقاها منه شيخ اإلسالم ابن تي»النتقاة من صحيح البخاري
على ساعها  من العاصرين له ومن بعدهم أقبلوا من احلفَّاظ واحملد ِّثني والفقهاء وغريهم مجًعا كبريًا والتاريخ والطبقات جيد أبن

دمشقي بسماعه هلا على أيب قرأها احلافظ ابن حجر كاملة على شيخه حممد بن هبادر السعودي الصالحي الوإساعها، وقد 
العباس احلجَّار، وسع أول عشرة أحاديث متوالية منه على شيخه عبد هللا بن حممد بن أمحد بن عبيد هللا الصاحلي بسماعه 

 .(382،  214)ص  »اجملمع الؤسس»لبعض الصحيح على احلجَّار، انظر: 
 .(27-25)ص  »العجم الفهرس»ه الطرق وغريها يف من هذ »اجلامع الصحيح»( ساق احلافظ ابن حجر أسانيده إىل 5)
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الد ِّين البتدأ بذكره بعد مظفَّر الد ِّين، وألوالد عم ِّهم: السَّي ِّد حمب  الد ِّين أيب الفضل خليل هللا، والسَّي ِّد ركن الد ِّين 
هللا، وأختهم: السَّي ِّدة خانه زاد، أربعتهم أوالد السَّي ِّد حبيب الد ِّين  عبيد هللا، والسَّي ِّد نصري الد ِّين أيب النَّصر نصر

بن نظام الد ِّين، وألوالد عم ِّهم أيًضا: السَّي ِّد عضيد الد ِّين سر  هللا، والسَّي ِّد معز  الد ِّين سرفستاه، والسَّي ِّدة ُصبحة، 
 ين.ثالثتهم أوالد السَّي ِّد جمد الد ِّين عطاء هللا بن نظام الد ِّ 

والسَّي ِّدة درالن، وألوالد  ب[/62]وكذا أجزُت ذلك: ألخيت   السَّي ِّد مظفَّر الد ِّين، ومها: السَّي ِّدة فاطمة 
از ُرْون ، وألخيه: نصر (1) فاطمة: جالل الد ِّين حممود بن عماد الد ِّين سعود بن قوام الد ِّين حيىي احلاكم ببلد ك 

فة، وبنتني صغريتني، ولولد ي  درالن الثىنَّ بذكرها: شاه أمري بن شيخ أمري الد ِّين منصور، وألخواهتما: نصرة، وشري
 بن أيب شهد، شيخ زاوية الشَّيخ أيب إسحاق بك از ُرْون، وأخيه: ظفر هللا.

وألقارب السَّي ِّد مظفَّر الد ِّين مجيعهم، منهم: الشَّيخ غياث الد ِّين مقصود بن نظام الد ِّين حممَّد بن رضي  
سرشار، وأخيه: الشَّيخ أمني الد ِّين، واخلطيب جالل الد ِّين شيخ أمري بن اخلطيب الكبري أيب يزيد بن الد ِّين 

اخلطيب إمام الد ِّين حممَّد، واخلطيب أصيل الد ِّين عبد السَّالم بن اخلطيب جالل الد ِّين حممَّد، وولده: اخلطيب 
س الد ِّين حممَّد بن اتج الد ِّين عبد هللا، ولولده الصغري، وكل هم عالء الد ِّين حممَّد، والشَّيخ سراج الد ِّين حممَّد بن مش

 من ك از ُرْون.
از ُرْون من طلبة العلم، وغريهم.  وكذا أجزُت رواية ذلك جلميع أهل ك 

 ، قراءة حبٍث وإفادٍة.«رثَ لح أهل األَ صطَ ر يف مُ كَ ة الفِّ ُُنبَ »وقد ق رأ  عليَّ السَّي ِّد مظفَّر الد ِّين أيًضا: 
 .(3) مباحثةً  (2) «هايحَ وضِّ تَ » :كذا ق رأ  عليَّ و 

واييت عن ي ورِّ من خترجيِّ  أ[/63]، (4)«ة بشرط السَّماعاع ابألربعني املتباينَ اإلمتَ » :وق رأ  عليَّ كتاب
 .(1) يشيوخِّ 

                                                                                                               

تقع يف منتصف الطريق بني بعدها راء مضمومة، مدينة كبرية معروفة ببالد فارس  -وقيل بسكوهنا-بفتح الزَّاي  َكاَزُرْون:( 1)
ماء والفضالء وأهل ذات قصور وبساتني وخنيل، ويُنسب إليها مجاعة من العلا كانت اشُتهرت أبهنَّ و ، وبوشهر حاليًّا شرياز

 »معجم ما استعجم من أساء البالد والواضع»تُعرف بنفس االسم، انظر: إىل يومنا هذا، و اخلري، وال تزال عامرة 
، (3/74) »اللباب يف هتذيب األنساب»(، و430-4/429) »معجم البلدان»(، و11/16) »األنساب»(، و4/1109)
 .(223-11/222) »الضوء الالمع»و

، وألهل العلم عناية  كبرية  بكلٍ  »نُزهة النَّظر يف توضيح خنبة الفِّك ر يف مصطلح أهل األثر»يت سَّاها احلافظ ابن حجر: ( وهي ال2)
، فلهما شروح وخمتصرات، وشروح لبعض تلك الختصرات، ونظم هلما، وشروح »خنبة الفِّك ر»، وأصلها: »نُزهة النَّظر»من 

 اصرين له، وال زالتا حتفظان إىل يومنا هذا.للنَّظم، وحفِّظهما مجاعة من الع
شرح النخبة قراءة حبث  :قرأ عليه: »(2/279) »الضوء الالمع»، و(3/1085) »اجلواهر والدرر»( قال السخاوي يف 3)

 .»واستفادة، تشتمل على داللة الفهم الثاقب واإلفادة، قاله صاحب الَّتَّمجة
يت العاليات، اقتصرُت فيها على أعلى أنواع (: »15( قال احلافظ ابن حجر يف مقد ِّمته )ص 4) فهذه أربعون حديثًا من مروَّيَّ

التَّحمل: وهو السَّماع، دون اإلجازات، والناوالت، والوجادات، ومل أعِّد راوًَّي من رواهتا، فربزت متوهنا بينات، وأسانيدها 
دة، مث أبحاديث العشرة السَّادة، مث سردُت الباقني على ظاهرات متباينات، وابتدأُت ابحلديث السلسل ابألوَّلويَّة على العا

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 

11 

 
ُ
ع من لفظي: احلديث ال مسند اإلمام أيب حممَّد »، وهو من مجلة (2) ورة الصَّفل بقراءة سُ لس  س  وس 

 .(3) «ارِّميالدَّ 
ع عليَّ بقراءة غريه بطريق الر ِّواية كثريًا من    ،تب البوَّبة، وغريه من الكُ «صحيح البخاري»وس 

ُ
 سندة.وال

 وح ضر كثريًا من جمالس اإلمالء، وك تب منها.
لشيخنا شيخ اإلسالم زين الد ِّين أيب  (4) «شرح األلفيَّة يف علوم احلديث»وح ضر قراءة الكثري من 

 يف جمالس البحث. (5)اقي ر  ل عبد الرَّحيم بن احلسني بن عبد الرَّمحن احلافظ العروف ابلعِّ الفض

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

حروف العجم الثمانية والعشرين، وختمُت حبديثني عن ابن عبَّاس وابن عمر رضي هللا عنهما ليكتمل فيها التَّخريج عن 
يف أصوهلا، دون  العبادلة الشهورين، وتكلمُت على األحاديث، فأوضحُت عللها، ونقيُت خللها، وشرطُت التباين واالتصال

 .»الط رق التَّالية هلا
وكذا قرأ عليه: األربعني التباينة، وذلك يف سنة »: (، فقال3/1085) »اجلواهر والدرر»حدَّد السخاوي س نة هذه القراءة يف ( 1)

 .»أربعني
-228، 2/69) »كالستدر »(، واحلاكم يف 3309) »السنن»(، وعنه الَّتمذي يف 2576) »السند»( رواه الدارمي يف 2)

(، كلهم من طريق حممد بن كثري، عن األوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، عن 3907) »شعب اإلميان»(، وعنه البيهقي 229
، فـ   م، قال: قـ ع دان  نـ ف ر  مِّن أ صح ابِّ ر ُسولِّ هللا ص لَّى هللا ع ل يهِّ وس لَّم ، فـ ت ذ اك ران  ن عل ُم أ يَّ  ُقلن ا: ل وأيب سلمة، عن عبد هللا بن سال 

 : ( 1س بَّح  ّلِلَِِّّّ م ا يفِّ السَّم او اتِّ و م ا يفِّ اأْل ْرضِّ و ُهو  اْلع زِّيُز احلْ كِّيُم ))األ عم الِّ أ ح بَّ إِّىل  هللا تـ ع اىل  ل ع مِّلن اُه، ف أ نز ل  هللُا تـ ع اىل 
أ يـ ه ا الَّذِّين  آم ُنوا ملِّ  تـ ُقوُلون  م ا ال  تـ ْفع ُلون  ) ت م ه ا، قال 3-1]الصف: (ك رُب  م ْقًتا عِّْند  اّلِلَِّّ أ ْن تـ ُقوُلوا م ا ال  تـ ْفع ُلون  (  2َّي  [ ح َّتَّ خ 

ت م ه ا، قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سال م، قال حيىي: فقرأها عبد هللا: فـ ق ر أ ه ا ع ل ين ا ر ُسوُل هللا ص لَّى هللا ع ل يهِّ وس لَّم  ح َّتَّ خ 
حديث صحيح على شرط »مة، وقرأها علينا حيىي، وقرأها علينا األوزاعي، وقرأها علينا حممد ، وقال احلاكم: علينا أبو سل

وقد وقع لنا ساع هذه الس ورة مسلساًل يف حديث ذكر (: »8/641) »فتح الباري»ابن حجر يف احلافظ ، وقال »الشيخني
 .»سلسالت مثله مع مزيد علو ِّهيف أوله سبب نزوهلا، وإسناده صحيح ، قلَّ أن وقع يف ال

( يروي احلافظ ابن حجر هذا احلديث عن شيخه أيب إسحاق إبراهيم بن أمحد بن عبد الواحد البعلي إبسناده التصل إىل 3)
وق رأ  لنا شيُخنا سورة الصَّف، وتسلسلت لنا متَّصلة إىل النَّب صلى هللا : »(39)ص  »اجملمع الؤسس»الدارمي، قال عنه يف 

 .»عليه وسلم هبذا اإلسناد إىل الدارمي، مث إىل النَّب صلى هللا عليه وسلم
اجملمع »، وقرأ احلافظ ابن حجر األلفية وشْرحها على شيخه العراقي كما يف »شرح التبصرة والتذكرة»الطبوع ابسم:  ( هو4)

األلفية قراءًة، وإقراًء، وحفظًا،  وقد اعتىن أهل العلم هبذه ،(400)ص  »العجم الفهرس»و (256-255)ص  »الؤسس
 للسخاوي. »فتح الغيث بشرح ألفية احلديث»وحبثًا، وُكتبت حوهلا العديد من الشروح واحلواشي والنكت، من أشهرها: 

، فالزمه عشرة أعوام، وُحب ِّب إليه فن  -(63)ص  »رفع اإلصر»كما يف -هـ  796( اجتمع به احلافظ ابن حجر سنة 5)
، وقال يف »مل نر يف هذا الفن ِّ أتقن منه، وعليه خترَّج غالب أهل عصره»(، 2/276) »إنباء الغمر»ل عنه يف احلديث، وقا

سألُت سي ِّدان، وقدوتنا، ومعل ِّمنا، ومفيدان، وخمر جنا، شيخ اإلسالم، : »-(4/175) »الضوء الالمع»كما يف -صدر أسئلة له
ره يف إجازته للشيخ حممد الغزي القدسي ضمن شيوخه يف الدراية، فقال: ، وذك»أوحد االعالم، حسنة األَّيم، حافظ الوقت

ومنهم: شيخ اإلسالم، حافظ العصر، زين الدين العراقي، وكان قد انتهت إليه رائسة الفن ِّ احلديثي روايًة، ودرايًة، ومعرفًة »
ذين انفرد كل منهم بفنٍ  فاق فيه أقرانه ( ضمن الر ؤساء ال241-240)ص »ذيل الدرر الكامنة»، وعدَّه يف »مبعانيه وفقهه

( 309)ص  »اجملمع الؤسس»على رأس القرن الثامن، ووفَّقه هللا تعاىل لألخذ عنهم، فذكره بذلك يف احلديث، واعتربه يف 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 

12 

 ل وازداد.أل وأعاد، وكمُ وحب  ث وأفاد، وس  
، ويقر ِّرها لن التمس منه ذلك، ويُقرئها من أراد الولوج يف «شرح ُنبة الفكر»وقد أذنُت له أن يفيد 

 تلك السالك.
شرح بفتح الباري »وا عين ِّ ما فرغ من ذُكر معه يف هذه األوراق أن يروُ وأجزُت له وجلميع من 

، وقد شارف اإلكمال، ومل يبق منه إالَّ ُدون جزء من عشرين جزًءا، أعان هللا تعاىل على إكماله مبن ِّه «البخاري
 .(1) وكرمه

تقريب »، و«بهتذيب التَّهذي»، و«لسان امليزان»نون احلديث، كـ: وكذا مجيع ما مجعُته يف فُ 
االنتفاع برتتيب علل األحاديث على »و ب[/63]، (2) «هه بتحرير املشتبِّ تبصري املنتبِّ »، و«التَّهذيب

 ، وغري ذلك ممَّا يطول شرحه.(4) «اإليضاح بتكملة النُّكت على علوم احلديث البن الصَّالح»، و(3) «األنواع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

إنباء »(، و274-254)ص  »اجملمع الؤسس»أعجوبة العصر على رأس القرن يف معرفة احلديث وفنونه، وترجم له يف 
 (.145-143)ص  » ذيل الدرر الكامنة»(، و279-2/275) »الغمر

( وقد استجاب هللا عز وجل دعاءه، فأعانه مبن ِّه وكرمه على إكماله يف أول يوم من شهر رجب سنة اثنتني وأربعني ومثامنائة، أي 1)
حَّت قال يف إجازته للشيخ بعد قرابة سنة وثالثة أشهر من كتابة هذه اإلجازة، وكان هذا الكتاب من أقرب الصنَّفات إليه 

، وقال تلميذه »وأمَّا مؤلَّفايت .. فأجل ها مطلًقا: فتح الباري بشرح البخاري»حممد بن موسى بن عمران الغزي القدسي: 
هو أجل  تصانيفه مطلًقا، وأنفعها للطالب مغراًب ومشرقًا، وأجل ها قدرًا، (: »2/675) »اجلواهر والدرر»السخاوي يف 

كرًا، حبيث رأيُت خبط مؤل ِّفه قبل متامه ما نص ه: )ولوال خشية اإلعجاب، لشرحُت ما يستحق أن يوصف به هذا وأشهُرها ذ 
الكتاب، لكن هلل احلمد على ما أوىل، وإَّيه أسأل أن يعني على إكماله منًّا وط واًل(، وكان االبتداء فيه يف أوائل سنة سبع 

يكتب من خطه مداولة بني الطلبة شيًئا فشيًئا، واالجتماع يف يوم من األسبوع عشر ومثامنائة على طريق اإلمالء، مث صار 
للمقابلة والباحثة، وذلك بقراءة شيخنا العالمة ابن خضر، إىل أن انتهى يف أول يوم من رجب سنة اثنتني وأربعني ومثامنائة 

خبط مؤلفه يف ثالثة عشر سفرًا، وبيض يف عشر،  سوى ما أحلق فيه بعد ذلك، فلم ينته، إالَّ قبيل وفاة الؤلف بيسري، وجاء
وُرزق فيها من السعد »(، فقال: 2/38) »الضوء الالمع»، وأوجز احلفاوة هبذا الكتاب يف »وعشرين، وثالثني، وأزيد وأقل

ف، بسؤال والقبول، خصوًصا: فتح الباري بشرح البخاري، الذي مل ُيسبق نظريه أمرًا عجًبا، حبيث استدعى طلبه ملوك األطرا
علمائهم له يف طلبه، وبيع بنحو ثالمثائة دينار، وانتشر يف اآلفاق، ولا متَّ مل يتخلَّف عن وليمة ختمه يف التاج والسبع وجوه 

 »اجلواهر والدرر»، وانظر تفصيل ذلك يف »من سائر الناس إال النَّادر، وكان مصروف ذلك إليهم حنو مخسمائة دينار
(2/703-710.) 

 هذه الصنَّفات مطبوعة متداولة مباركة ُمنتفع هبا.( مجيع 2)
 »اجلواهر والدرر»، وسَّاه السخاوي يف »ترتيب العلل على األنواع» ( بـ :49)ص  »نظم العقيان»( سَّاه السيوطي اختصارًا يف 3)

وقد أفرد شيُخنا من (: »3/325) »فتح الغيث»يف ، وقال »االنتفاع بَّتتيب العلل للدراقطين على األنواع»( بـ : 2/680)
هذا الكتاب ما له لقب خاص كالقلوب، والدرج، والوقوف، فجعل كالًّ منها يف تصنيف مفرد، وجعل العلل اجملردة يف 

 ، ومع األسف مل يصل إلينا هذا الكتاب.»تصنيف مستقل
الح وعلى النكت اليت عملها شيخه النكت على ابن الص»( فقال: 2/678) »اجلواهر والدرر»مضمونه يف ( بنيَّ السخاوي 4)

العراقي عليه، مل يكمل، قال هو: يف جملد ضخم مسوَّدة زَّيدة على نكت شيخه الزَّين العراقي ومباحثه معه، وهو حنو حجم 
اه سَّ ، و »األصل لو كُمل، بيَّض منه إىل القلوب، وأخربين ابن السيد عفيف الدين أنه عنده خبط ِّ شيخنا كاماًل، فاهلل أعلم
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ل وبي ِّض، ومنها ما كُمل يف السوَّدة، ومنها ما كُمل ، منها ما كمُ (1) وقد بلغت عدَّهتا زَّيدة على الائة
مع إيصال النَّفع هبا  ،أكثره، ومنها ما ُشرع فيه، ونرجو من فضل هللا تعاىل اإلعانة على تكملة مجيع ذلك

 سلمني.للمُ 
جازاتوأجزُت هلم أيًضا أن يروُ 

ُ
يت من السموعات وال  .(2) وا عين ِّ مروَّيَّ

، فذكرُت «املَْجَمع املَُؤسَّس ابملعجم املُفهرس»لى حنو األربع مائة، وسَّيُته: وقد اشتمل معجم شيوخي ع
 .(3) ترامجهم، وما حتمَّلُته عنهم

، (4) «ملخَّص صغري»، و«ديوان كبري»وا عين ِّ ما أنشأتُه من النَّظم، وهو: يف وأجزُت هلم أيًضا أن يروُ 
، ومجيع ما يل من رسائل مأثورة، (5) «صار القلعيَّةالقِّ »، و«ةالط ِّوال األزهريَّ »وما أنشأتُه من اخلُطب، وهي: 

 منثورة. ُلمعو 
 م .ه، لالشتغال مبا هو أ(6) هلم ترغيب  وفيه  ،مبدأ الطَّلب يفوكان ذلك 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

اإليضاح بنكت ابن الصالح: مل يتم، واإلستدراك على نكت ابن الصالح »( بـ : 47)ص  »نظم العقيان»السيوطي يف 
 .»النكت على كتاب ابن الصالح»فجعله كتابني، وهو الطبوع ابسم: ، »لشيخه: مل يتم

سنة، فتضاعفت عدد مصنَّفاته،  11زة أكثر من ( أمدَّ هللا تعاىل يف عمر احلافظ ابن حجر وابرك له فيه، فعاش بعد هذه اإلجا1)
مصنـًَّفا، وأوصلها د. شاكر حممود عبد النعم يف  (273إىل )( 695-2/660) »اجلواهر والدرر»يف فأوصلها السخاوي 

، حَّت مصنـًَّفا (282( إىل )386-1/167) »ابن حجر العسقالين: مصنفاته ودراسة يف منهجه وموارده يف كتابه اإلصابة»
وهذه الصنَّفات كما ترى يضيق الزمان عن نسخها »( بعد أن عدَّد مجلة منها: 1/151) »عنوان الزمان»يف البقاعي قال 

فكيف بتصنيفها، لكن أعانه هللا على ذلك بنيَّة مجيلة، ومهَّة عليَّة، وبُنية قويَّة، وبدن صحيح، وسع شديد، وبصر حديد، 
 .»حفظ جليل، وكتب مل جتتمع لغريه وال قريب منهاورأي سديد، وكتابة سريعة، وفكر صقيل، و 

ته يف جملَّد ضخم مطبوع ابسم: 2)  .»العجم الفهرس أو جتريد أسانيد الكتب الشهورة واألجزاء النثورة»( أ فرد فهرست مروَّيَّ
ر فيه شيوخه ابلسماع اجملمع الؤسس ابلعجم الفهرس، يف تصنيفني، ذك» :(2/670) »اجلواهر والدرر»يف ( قال السخاوي 3)

خبط ِّه أيًضا أنه يشتمل على ذكر مشاخيه،  تُ واإلجازة واإلفادة، فبلغوا على ما كتبه خبط ِّه حنو أربعمائة ومخسني نفًسا، ورأي
وبيان ما محل عنهم أبسانيده، وهم زَّيدة على أربعمائة يف مخس طبقات، يشتمل على قسمني، أحدمها: يف أهل الرواية، 

هل الد ِّراية: دون مشاخيه ابإلجازة العامة، فإنه مل يعر ِّج على الر ِّواية عنهم، بل شكَّ يف بعض م ن سع منه، فبنيَّ واآلخر: يف أ
 .(1/119) »عنوان الزمان» ، وانظر:»ذلك يف معجمه

ه من خطه ديوان شعره الكبري: بيَّضه الشريف السيوطي، مث كتب» :(694-2/693) »اجلواهر والدرر»يف ( قال السخاوي 4)
الشهاب احلجازي، وخمتصره السمَّى: ضوء الشهاب، وآخر ُيسمَّى: السبعات، ورمبا قيل: السبع النريات، ورمبا قيل له: السبع 

ه عليه، وكذا غري واحد من مجاعته، وقال يف آخره: إنه كان الفراغ من حتريره يف أوائل مجادى اآلخرة سنة السيَّارة، وقد قرأتُ 
امنائة، قال: وكان ت رك نظم الشعر من حدود سنة ست عشرة وهلم جر ا، بل غالب ما ذكر هنا مما نُظم قبل إحدى عشرة ومث

 .»القرن
ديوان اخلطب األزهري: شرع يف إنشائها من شهر ربيع االول سنة تسع » :(2/695) »اجلواهر والدرر»يف ( قال السخاوي 5)

نة عشرين قدر ثالثني خطبة يف جملَّد، ]و[ ديوان اخلطيب القلعي السمَّى عشرة ومثامنائة حبسب الوقائع، فكمل إىل شوال س
 .» ابلنتخب، كتبُت منه نسًخا، وقرأتُه عليه

ثبتة أفادنيها الشَّيخ الفاضل حممَّ 6)
ُ
رة القراءة، وال  وفتًحا.وسداًدا د بن عبد هللا السَّريع، زاده هللا توفيًقا ( هنا كلمات عسِّ
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اباًل، والأمول أن ُيسبِّل سَّته على خطاَّيان وهللا سبحانه وتعاىل السئول أن الَّ جيعل ما علَّمنا علينا و  
 إسبااًل. 

أ[ وكان تسطرُي هذه األوراق يف العشر األخري من شهر ربيع األوَّل سنة إحدى وأربعني ومثاين /64]
 .(1)مائة

: أمحد بن علي ِّ بن حممَّد بن حممَّد بن علي ِّ بن أمحد بن َحَجر الَعْسَقاَلين  األصل، مثَّ املِّصري ، وَكَتبَ 
 الشَّافعي .

 ، وعلى آله وصحبه الطَّي ِّبني الطَّاهرين، ومسل ًِّما.حامًدا هلل تعاىل، ومصل ًِّيا على حممَّد

 

 
 

 
 

                                                                                                               

انسنة تقريًبا 68( وعمره يومها 1)  .، رمحه هللا تعاىل وإَّيَّ
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 السَّي ِّد أسد هللا احلُسيين خبط ِّ  مناذج من بالغات قراءة صحيح البخاري
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