


 
 

 حتقيق 
 عبد اهللا احلسيني

سلمني أمجعني يه وللمُ  غفر اهللا له ولوالدَ
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله. احلمد 
 أما بعد،،،
حممد بن عبد أيب اخلري الدين  مشس افظاحل امةالعلَّيخ اإلمام الشراع ي اهتخطَّ ،لطيفةٌعلميةٌ  فهذه إجازةٌ

، الشامي ياوِالقَرتالدين  مجالشيخ التلميذه: ل، هـ) ٩٠٢-هـ ٨٣١الشافعي ( السخاوي الرمحن بن حممد
 ، أي: قبل وفاته بثالث سنوات.هـ) ٨٩٩سنة (يف وذلك 

 املُجاز.تلميذه على خريا فيها  السخاوياحلافظ جيز املُ ثناء-١
ل لومن أو، للبخاري ع مجيع ى املُجيزعل املُجاز قراءة-٢
اذإىل الش. 

ع مجيع ، وللنووي : مؤلَّفه:الكثري من  ى املُجيزعل املُجازمساع -٣
 بن هشام.ال 
 .: فه: مؤلَّ جيزاملُشيخه  من لفظ املُجازمساع -٤
 .وو ،ـ بـ زاملُجا إخبار-٥
مع   و، و املتصلة إىل  املُجيز بأسانيد املُجاز إخبار-٦

 . وومجيع مصنفاته، و و، و
 .تقانه مع مصاحبة التحري واإلومؤلَّفات زشيخه املُجي تيف رواية سائر مرويا لمجازل إذن-٧
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 )١( 
 ،ةنزيل مكَّ ،قيمشالد مثَّ ،ياوِتريثي القَبيد اهللا بن علي بن إبراهيم بن علي اللَّع :قال لهوي ،عبد اهللا«

ويروجيعرف بالس، له بدمشق رفةٌح. 
قَ«ــ بومثاين مائة بيل سنة مثان وأربعني لد قُورت٢( »اي( ا ،ةمن أعمال غز ونشأ ،صف من فقرأ الن

 .القرآن
هان بن الرب :آن عندرقفأكمل به ال ،كنجمث انتقل جلامع م ،اعيقَّوية أمحد الفُافنزل بز ،ل لدمشقحتو مثَّ
 ابن كثرياله لنافع وبل ت ،القرآن د عليهما وعلى غريمهاوجو ،»الغاية«وكذا قرأ  ،قاعبد الرز :وأخيه ،القدسي
مرو علىوأيب ع: حممعلى ا :لفقهوقرأ يف ا ،وغريه ،رير نزيل دمشقد احلصين البصروي الضلشديفَمس الص، 

 .ريهوغ ،وخطيب جامع تنكز ،ة بدمشقمس احلنفي شيخ القجماسيعلى الش :حوالن ويف
 .مسي بن الزمنوأقرأ يف بيت جوهر الش ،ة يف سنة مخس وتسعنيوقدم مكَّ

ع يف موس ،اذإىل الش »ةأللفيا«ل رأ يف البحث من أوبل قَ ،ومسع غريه ،»البخاري«ي حىت قرأ نِمازولَ

البحث كثريي على ا يف شرح»وويتقريب الن«، شامهسرية ابن «مجيع  :وايةويف الر«، ل وجمالس من أو

»للقرطيب »ذكرةالت، يف حملِّ :يومن لفظ املولد النبوي موا ،»لعلويالفخر ا«في صنملسلسل باألووبسورة  ،ةلي
فالص، ملةوج. 

وهو فقري، له إحساس يف املسائل والعلم حمب. 
وربوغريه ،جي يف األصللْما قرأ على الد. 

و ،بالقراءات وله اهتمام»الشةاطبي«. 

 . »المتهس اُهللا كتب ،وتسعني )٣( سعتاين سنة يف ربيع الثَّ ،ة غالئهالشد ؛ةوسافر من مكَّ

                                                                                                              

 ).١١/٢٢٠)، و(١١٧، ٣٣-٥/٣٢( »الضوء الالمع ألهل القرن التاسع«) ترجم له يف ١(
، كانت تتبع قضاء غزة، وتقع مشايل قرب بيت جربين من أعمال البيت املقدسفلسطينية  وتعرف اليوم بـ: كَرتيا، بلدة  ) ٢(

الغرب عراق سويدان وبيت عفَّا، ومن الشمال قرى حتا والسوافري الشرقية، ومن شرق غزة، حيدها من الشرق الفالوجة، ومن 
م متَّ احتالهلا من قبل ١٩٤٨هـ/١٣٧٦اجلنوب قرية برير، وكان معظم أهلها يعملون يف الزراعة وتربية املواشي، ويف سنة 

املسلمني ردا مجيلًا، وأن خيذل سائر فلسطني إىل بالد  الصهاينة وجري أهلها وبناء املستعمرات فيها، نسأل اهللا تعاىل أن يرد
 ).١١/٢٢٠)، و(٥/٣٢( »الالمع الضوء«و)، ٤/٣٢٠( »معجم البلدان«األعداء ويبطل كيدهم، انظر: 

 .]٥٩٣) [ق ٢/  ٣٢٨٩، والصواب املُثبت كما يف النسخة اخلطَّية باجلامعة اإلسالمية رقم (»سبع) «٥/٣٣) يف املطبوع (٣(
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 نفيسة وحيدة حقيق على نسخةيف الت ة حمفوظة يف اعتمدتمكتبةتام علي بن بد يخالشـ ر الد  بين اخلطي
 بديب رقـم قافة والتراث للث، وعنها صورة فيلمية يف مركز مجعة املاجد )٦٩رقم ( ابن مجاعة الكناين بالقدس

)٢٦٢٠١٨.( 
 ما بـني ل وجه ]، يف كل ورقة وجهان، ويف كب/٩٣ب] إىل [/٩٢بدأ من [، تورقتنييف وتقع اإلجازة 

 سطرا.) ١٧إىل ( )١٥(
يف الشكل ومن التنقيط  خالٍ مقروٍءمعتاد ملداد األسود خبطٍّ نسخي باالسخاوي  الدين مشسكتبها احلافظ 

 ثامن ربيع الثَّاين سنة تسع وتسعني ومثاين مائة، مبكَّة املشرفة. وذلك يف، والتزم نظام التعقيبة، الغالب
 

١. خطوطامل اإلجازةنسختاملنسوخ باملخطوط.ة على الطَّريقة اإلمالئي ة احلديثة، مث قابلت 
 يف املقدمة. شيخ مجال الدين القَرتاوي بقلم املُجيزترمجت للمجاز ال.٢
٣.اقتصرت إىل أهم حقيق، وأحلتم يف هامش التاملتـرمجني   على ذكر مواليد األعالم املذكورين ووفيا

 .هلم
 يف مصنفاته خاويالساحلافظ  كالممن خصوصا  ،وإثراًءيحا ه توثيقًا وتوضدمعلَّقت على النص مبا خي.٤

 .آثارهو
 ضبطت بالشكل ما حيتاج إىل ضبط من النص..٥
٦. واحملتويات.املصادر واملراجع ثبتصنعت ، 

اإلسالم العلمية  ةزاجاإل هبأمسائه احلُسىن وصفاته العلى أن ينفع ذ سبحانه وتعاىلأسألُ اهللا 
ولنا ولوالدينا وملشاخينا وإلخواننا وألحبابنا وألهلينا ولذرياتنا ولتالمذتنا  مجازولل جيزللميغفر أن واملسلمني، و

 وللمسلمني أمجعني.
رب احلمد هللا آخر دعوانا أن و التابعني،، وعلى آله، وصحبه، واألمنينيب العلى وسلَّم وصلَّى اهللا 

 .العاملني

 
 

 
 

 

Al7usaini81@gmail.com
 

 اخلميسيوم  عرص
 هـ ١٤٣٩ حلجةمن شهر ذي ا١٩

 م٨/٢٠١٨/ ٣٠
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 احلمد هللا، وسالم على عباده الذين اصطفى.
 وبعد:
ق احلريص على االستفادة، واملتحقِّ ،لاحملص ،شتغلامل ،احلالص ،يخالش ،إىل اهللا تعاىل الفقري العبد :يعل أَرفقد قَ

باخل يف االشتغال، والواصل ملا يرجو انتفاعه فيما يروم تفهمه بزيادة، الدينه يف االستقبال، مجال الد، دأبو حمم، 
 على خريٍ ،)٢( فة حنو أربع سننية املشرافعي، القاطن مبكَّالش ،مشقيالد مثَّ ،ياوِتبن علي بن إبراهيم القَر )١(عبيد اهللا 
خريٍ غه من كلِّاهللا تعاىل ونفع به، وبلَّنفعه -مبني  وفضلٍ واستقامة اية طلبه، ومجا وحله سفرا، ومحله على ضر

 :-راكَوب جنائب فضله وكرمه مساًء
خاري يم البمساعيل بن إبراهد بن إحممهللا اقد أيب عبد اة النلإلمام اتهد اجلهبذ احلج ع مجيع 

 .-ونفعنا بهتعاىل رمحه اهللا -
ل ل ومن أو حلافظ العصر الزرمحه اهللا ونفعنا به-)٣(راقي ين أيب الفضل الع-يف  ،اذ، إىل الش

 صوير.والت ،واالستفادة ،قريروالت ،البحث
 الكثري من شرح ى ى ي علبل مسع علي رمحه اهللا ونفعنا به-)٤(ووي شيخ اإلسالم الن- ،

ى: املسا)٥(: ميف البحث أيض ،، من الفُ بقراءة غري واحدالء.ض 
 

د عبد امللك ابن امة أيب حممالم، ذيب العلَّالة والسعلى صاحبها أفضل الص ع وكذا مجيع 
هرمحه اهللا ونفعنا به-)٢(إسحاق  بنال ن من  -رمحه اهللا ونفعنا به- )١(ام ش-. 

                                                                                                              

 ).١١/٢٢٠)، و(١١٧، ٥/٣٢( »الضوء الالمع« ) ويقال له: عبد اهللا، كما يف١(
 »الضوء الالمع« ما يفهـ؛ لشدة غالئها، ك ٨٩٩مثَّ سافر منها يف ربيع الثَّاين سنة ، هـ ٨٩٥قدم إىل مكَّة املكرمة سنة ) ٢(

)٥/٣٣(. 
ذيل الدرر «)، و٢٧٩-٢/٢٧٥( »إنباء الغمر«)، و٢٧٤-٢٥٤ (ص »امع املؤسس«هـ)، انظر:  ٨٠٦-ـ ه ٧٢٥العراقي ( )٣(

 .)١/٧( »فتح املغيث«، و)٣٧٣-١/٣٧٢( »وجيز الكالم«، و)١٧٨-٤/١٧١( »الضوء الالمع«)، و١٤٥-١٤٣(ص » الكامنة
مجة قطب املنهل العذب الروي يف تر«هـ)، أفرده السخاوي بالترمجة يف مصنف كبري حافل مساه:  ٦٧٦-ـ ه ٦٣١النووي ( )٤(

 ، وقد مسعها منه الكثري، وكتبوها ورووها عنه.»األولياء النووي
، واسـتبعد  »شرح التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير«وهو مطبوع بعنوان:  هذا الشرح مسعه عليه الكثري من األعيان،)٥(

لكتانية ظنا منه أنه من تصرف النساخ واملفهرسني، ومل جيـد  حمقِّقه الفاضل علي الكندي العنوان املذكور مع وروده يف النسخة ا
 ، فخذها فائدة عزيزة من هذه اإلجازة الوجيزة.أحدا ذكره بنحوه
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والزنِمة سنتنيي يف غري ذلك يف مد. 
: ـ: يف أسبوع وقت القراءة املسمى ب هفي الذي مجعتريف مؤلَّاملولد الش مبحلِّظي ومن لف
 )٣(. 

 .)٤(يمنورة له ما يف الس وتسلسلَ، : :هأخربتو
 .)٥( : :وكذا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

اإلملام «)، و٣٨٨-٥/٣٨٧( »تاريخ اإلسالم«)، و٤٢٩-١٠/٤٢٨( »سري أعالم النبالء«هـ)، انظر:  ٢١٨ابن هشام (املتوىف  )١(
 .»االهتمام بترمجة النحوي اجلمال ابن هشام«أفرده السخاوي بالترمجة يف مصنف مساه: و، »يف ختم سرية ابن هشام

 .)١٩٨-٤/١٩٣( »تاريخ اإلسالم«)، و٥٥-٧/٣٣( »سري أعالم النبالء«هـ)، انظر:  ١٥١ابن إسحاق (املتوىف  )٢(
، ١١/١٣٧) و(١٠/٢٤٤) و(٦/٢٨٣و( )٥/٦٦)، وذكر فيه (٨/١٨( »الضوء الالمع«) عده السخاوي ضمن مصنفاته يف ٣(

 ) عددا من األعيان الذين مسعوه منه، ومل أقف عليه.١٤٦
احلديث الرابع والثالثون، وهو املسلسل بقـراءة  « ):١٩٢-١٩١(ص  »اجلواهر املكللة يف األخبار املسلسلة«قال السخاوي يف ) ٤(

ين رمحه اهللا، ومستمليه احلافظ أبو النعيم العقيب، وأبو حممد ابن سورة الصف، أخربين األئمة: األستاذ أبو الفضل ابن علي العسقال
الشرف األطفيحي، وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق البيضاوي، بقراءيت عليه جتاه الكعبة، وعلى اآلخرين مفترقني بالقاهرة، قال 

أبو حممد ابن صديق الدمشقي، قاال: أخربنا أبـو  الثالثة األولون: أخربنا أبو إسحاق ابن أيب العباس البعلي، وقال األخري: أخربنا 
العباس أمحد بن أيب طالب الصاحلي، أخربنا أبو املنجا عبد اهللا بن عمر بن علي احلرميي، أخربنا أبو الوقت عبد األول بن عيسى 

السرخسي، أخربنـا أبـو    اهلروي، أخربنا أبو احلسن عبد الرمحن بن حممد الداودي، أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن محويه
عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي، أخربنا احلافظ أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي، أخربنا حممد بن كـثري،  
م فَرا ندنن عن األوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة هو ابن عبد الرمحن، عن عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه قال: قَع

تعالَى لَعملناه؟ فَأَنزلَ اُهللا عز وجلَّ: أَصحابِ رسولِ اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم، فَتذَاكَرنا، فَقُلنا: لَو نعلَم أَي اَألعمالِ أَحب إِلَى اهللا 
)زِيزالْع وهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَّهل حبس) يمكا١ الْحلُونَ ) يفْعا لَا تقُولُونَ مت موا لنآم ينا الَّذه٢-١) [الصف:أَي [

: فقرأها علينا ابن سالم حىت حتى ختمها، قال عبد اهللا: فَقَرأَها علَينا رسولُ اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم حتى ختمها، قال أبو سلمة
قال حيىي: فقرأها علينا أبو سلمة حىت ختمها، قال األوزاعي: فقرأها علينا حيىي، قال حممد بن كـثري: فقرأهـا علينـا    ختمها، 

األوزاعي، قال الدارمي: فقرأها علينا ابن كثري، قال السمرقندي: فقرأها علينا الـدارمي، قـال السرخسـي: فقرأهـا علينـا      
رخسي، قال أبو الوقت: فقرأها علينا الداودي، قال احلرميي: فقرأها علينا أبو الوقت، السمرقندي، قال الداودي: فقرأها علينا الس

قال الصاحلي: فقرأها علينا احلرميي، قال كل من البعلي والدمشقي: فقرأها علينا الصاحلي تلقينا، قال شيوخنا الثالثة األولـون:  
مشقي، وأقولُ: فقرأها علينا كل من األربعة حىت ختمها، هذا حـديث  فقرأها علينا البعلي، وقال شيخنا الرابع: فقرأها علينا الد

املسلسالت، رواه الترمذي عن الدارمي، فوافقناه فيه بعلو صل اإلسناد والتسلسل، بل هو من أصحواحلديث رواه »صحيح مت ،
)، وعنه ٢٢٩-٢٢٨، ٢/٦٩( »كاملستدر«)، واحلاكم يف ٣٣٠٩( »السنن«)، وعنه الترمذي يف ٢٥٧٦( »املسند«الدارمي يف 

)، ٣/٤٣٦( »فتح املغيث«، انظر: »حديث صحيح على شرط الشيخني«)، وقال احلاكم: ٣٩٠٧( »شعب اإلميان«يف البيهقي 
 ).٤٣٢(ص  »شرح التقريب والتيسري«و

فأمـا  «ب]: /٩٦) [٣٦٦٤( نسخة مكتبة تشستربييت رقـم  »اجلواهر املكللة«قال السخاوي يف إجازة له خبطِّه يف آخر كتابه  )٥(
املسلسل، فحدثين به خلق، أجلُّهم: أستاذي إمام األئمة وحافظ الوقت الشهاب أبو الفضل ابن حجر رمحه اهللا فيما مسعته مـن  

ه إيل، لفظه وحفظه غري مرة، وهو أول حديث مسعته منه، وأنبأين به بعلو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد التدمري اخلليلي فيما كتب ب
وهو أول حديث رويته عنه، قال األول: ثنا به حافظ الوقت الزين أبو الفضل العراقي، وهو أول حديث مسعته منه، قـال هـو   
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 .هاي بذلك كلِّاهللا وإي نفعه ،)١( وغري ذلك
وأخربتيت برواييت  :ه ٢( عن مجاعة(: 
رمحه اهللا -)٣(ر جبن حاالعسقَلَاين هاب ة حافظ الوقت شيخ مشايخ اإلسالم الششيخي إمام األئم :همأجلُّ

 .-ونفعنا به
والربهان أبو إسحاق إبراهيم بن صد٤(احليقة الص(. 

والزمي امة اجلمال أيب إسحاقد ابن العلَّين أبو حمما -رمحهما اهللا-)٥(اللَّخقراءةً ومساع. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

دومي، قال العراقي: وهو أول حديث مسعته منه، وقال التدمري: وهو أول حديث حضرته يوالتدمري: ثنا به الصدر أبو الفتح امل
ب أبو الفرج احلراين، وهو أول حديث مسعته منه، قال: ثنا به احلافظ أبو الفرج ابن اجلوزي، وهو أول عنده، قال: ثنا به النجي

حديث مسعته منه، قال: ثنا به أبو سعد النيسابوري، وهو أول حديث مسعته منه، قال: ثنا به والدي أبو صاحل املؤذِّن، وهو أول 
ابن محمش الزيادي، وهو أول حديث مسعته منه، قال: ثنا به أبو حامد ابن بالل البزاز، حديث مسعته منه، قال: ثنا به أبو طاهر 

هو وهو أول حديث مسعته منه، قال: ثنا به عبد الرمحن بن بِشر بن احلَكَم، وهو أول حديث مسعته منه، ثنا به سفيان بن عيينة، و
بن دينار، عن أيب قابوس موىل عبد اهللا بن عمرو بن العاص، عن عبد اهللا بـن عمـرو   أول حديث مسعته من سفيان، عن عمرو 

الراحمونَ يرحمهم الرمحن تبارك وتعاىل، ارحموا من فـي اَألرضِ،  «رضي اهللا عنهما أنَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال: 
هذا حديث حسن عال .. واملعتمد تسلسله إىل ابـن  ): «٥٥-٥١(ص  »اجلواهر املكللة«، وقال يف »يرحمكُم من في السماء

عيينة خاصة كما سقناه، ومن سلسله إىل منتهاه فهو إما خمطئ أو كاذب .. وقد مجع طُرق هذا احلـديث: الـذهيب، والتقـي    
رين، ووقع تضمينه يف النظم لغري واحد السبكي، ومن قبلهما: ابن الصالح، ومنصور بن سليم، وأبو القاسم السمرقندي يف آخ

أصحها مطلقًا ): «٣/٤٣٦( »فتح املغيث«، وقال يف »من األئمة، وأودعت ما عندي من ذلك يف مصنف خمتص بأحاديث الرمحة
، )٦٤٩٤( »نداملس«)، واحلديث رواه أمحد يف ٤٣٢(ص  »شرح التقريب والتيسري«، انظر: »املسلسل بسورة الصف، مث باألولية

هذا حديثٌ حسن «)، وغريهم بدون تسلسل، وقال الترمذي: ١٩٢٤( »السنن«)، والترمذي يف ٤٩٤٢( »السنن«وأبو داود يف 
ا بعد واحد على إمساعه ومساعه حبيث كـان  »صحيحها اليت تتابع رواة إسناده واحدوهو من أشهر األحاديث املسلسلة وأصح ،

نهم من شيخه، وتنتهي السلسلة إىل سفيان بن عيينة، وقد اعتىن به األئمة احلفَّاظ غايـة العنايـة،   أول حديث مسعه كل واحد م
فافتتحوا به جمالس التحديث واألمايل، وضمنوه مسموعام وإجازام وأثبام ومعامجهم وفهارسـهم، وأفـردوه بالتصـنيف،    

 ونظموا فيه األبيات اللَّطيفة.
 ).٥/٣٣( »الضوء الالمع« من أول التذكرة للقرطيب، كما يف) ومنها: جمالس ١(
أما صحيح البخاري، فأخربين به خلق يزيدون على « أ]:/٩٨[ »اجلواهر املكللة«قال السخاوي يف إجازة له خبطِّه يف آخر كتابه )٢(

 .»مائة وعشرين نفسا، اقتصرت على بعضهم يف كراسة فيها أسانيد الكتب الستة واملوطأ
الترب «و ،)٨٩-٧٥ص ( »الذيل على رفع اإلصر«و ،)٤٠-٢/٣٦( »الضوء الالمع«هـ)، انظر:  ٨٥٢-هـ  ٧٧٣العسقالين ( )٣(

أفرد السخاوي شيخه بالترمجة يف مصنف كبري حافـل مسـاه:   )، وقد ٢/٦٢٢( »وجيز الكالم«، و)١٢٦-٢/١١٨( »املسبوك
 .»جراجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن ح«

 .)١١١-٢/١٠٩( »الترب املسبوك«، و)٥٦-١/٥٥( »الضوء الالمع«هـ)، انظر:  ٨٥٢-هـ  ٧٧٢الصاحلي ( )٤(
 .)١٦٧-٤/١٦٦( »الضوء الالمع«، و)١/٤٤٧( »ذيل التقييد«هـ)، انظر:  ٨٦٧-هـ  ٧٧٨أبو حممد اللخمي ( )٥(
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الن:قال األو أنا به النزِجم أبو حمم١( يند ابن ر(، أنا به و، زاد فقال: ما فاتين منه فإجازةًا هلما: إلَّقال أو
الصفْالح أبو علي الز٢( ياوِت(. 

 .)٣( الث: أنا به أيبوقال الثَّ
 .)٤( يلحااس الصالثة: أنا به أبو العبقال الثَّ
النزاد األو، فقاال: وأم حممد التنوخ٥( ةي(فْ، قال الزياوِت: يِس بفوتاري عليهما مع. 

، أنا به أبو احلسن )٧( يوِرقت اهلَأنا به أبو الو :قال  ، )٦( يديالزبِابن اال: أنا به أبو عبد اهللا ق
الد٨( دياو(أنا به أبو حمم ،د السريِسخ )٩(أنا به أبو عبد اهللا الف ،ريرِب )فذكره.-رمحه اهللا تعاىل-فه ، أنا به مؤلِّ)١٠ ، 

و ع مع  ي ي وبأخذ١١(ا مأصله لِّج( دايةًر وحتقيقًا عن أورمحه اهللا-الثة يوخ الثَّل الش-، 
 .)١( فذكرمها ،-رمحه اهللا-فهما كذلك عن مؤلِّ وو ه بأخذه 

                                                                                                              

 »إنباء الغمر«، و)٢٣١-٢/٢٣٠( »امع املؤسس«)، و٣/١٥٢( »الدرر الكامنة«هـ)، انظر:  ٧٩١-هـ  ٧٠٧ابن رزين ( )١(
)١/٣٨٦.( 

 .)٤٧٠-٢/٤٦٩( »امع املؤسس«، و)١/٢٣٩( »ذيل التقييد«هـ)، انظر:  ٧٩٤-هـ ٧٠٣الزفتاوي ( )٢(
 »إنباء الغمر«، و)٦٨-١/٦٧( »الدرر الكامنة«، و)٤٤٧-١/٤٤٦( »ذيل التقييد«هـ)، انظر:  ٧٩٠-هـ  ٧١٥األميوطي ( )٣(

)١/٣٥٦(. 
-١/٣١٧( »ذيـل التقييـد  «)، و١٢٠-١/١١٨( »معجم الشيوخ الكبري«هـ)، انظر:  ٧٣٠ -هـ ٦٢٤الصاحلي احلجار ( )٤(

 .)١٦٦-١/١٦٥( »الدرر الكامنة«)، و٣١٨
-٢/٣٩٦( »ذيـل التقييـد  «)، و٢٩٣-١/٢٩٢( »معجم الشيوخ الكبري«هـ)، انظر:  ٧١٦ -هـ ٦٢٤أم حممد التنوخية ( )٥(

 .)٢/٢٦٣( »منةالدرر الكا«)، و٣٩٧
 »سـري أعـالم النـبالء   «)، و٢٤٣(ص  »التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد«هـ)، انظر:  ٦٣١ -هـ ٥٤٦ابن الزبيدي ( )٦(

 .)٤٢-١٤/٤٠( »تاريخ اإلسالم«)، و٣٥٩-٢٢/٣٥٧(
 »أعـالم النـبالء   سـري «)، و٣٨٧-٣٨٦(ص  »التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد«هـ)، انظر:  ٥٥٣ -هـ ٤٥٨اهلروي ( )٧(

 .)٦٩-١٢/٦٣( »تاريخ اإلسالم«)، و٣١١-٢٠/٣٠٣(
 »سري أعـالم النـبالء  «)، و٣٣٦-٣٣٥(ص  »التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد«هـ)، انظر:  ٤٦٧ -هـ ٣٧٤الداودي ( )٨(

 .)٢٥١-١٠/٢٤٩( »تاريخ اإلسالم«)، و٢٢٦-١٨/٢٢٢(
-٨/٥٢٠( »تاريخ اإلسالم«)، و٣٢١(ص  »ملعرفة رواة السنن واملسانيد التقييد«هـ)، انظر:  ٣٨١ -هـ ٢٩٣السرخسي ( )٩(

٥٢١(. 
 »سري أعالم النـبالء «)، و١٢٦-١٢٥(ص  »التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد«هـ)، انظر:  ٣٢٠ -هـ ٢٣١الفربري ( )١٠(

 .)٣٧٦-٧/٣٧٥( »تاريخ اإلسالم«)، و١٣-١٥/١٠(
 ح.البن الصال »علوم احلديث«هو كتاب  )١١(
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إجازةً ي ي وبأخذ ب٢( يباعن أيب هريرة الق(ع ،از ن أيب عبد اهللا ابن اخلب)ذا عن مؤلِّ،  )٣فه، و
اند أروي مجيع تصالس٤( ووينيف الن(. 

عن خلقٍ  ي وبأخذ من مؤلَّ حسبما مسعه علييف ضفي الذي مجعته ـ: ى بيف ختمها املسم
 )٥(. 
روِفلي ا  ،ي مجيع ذلكعنمصاحبيللتنانساإل ويتما أُ فهما من خري ،تقانواإل حر. 

وكذا أذنت فايت.ايت ومؤلَّله يف رواية سائر مروي 
 :هذه اإلجازة يف كتابةُ توكان

 فة، زادها اهللا تعظيما وتشريفًا.املشر ةمبكَّ ،)٦( اين سنة تسع وتسعني ومثاين مائةثامن ربيع الثَّ

حممد بن عبد الرمحن بن حممد السةافعي، نزيل مكَّخاوي الش. 
 .هيوبع رت، وسهنوبهللا ذُا رفَغَ

 م تسليما كثريا، آمني.د، وسلَّدنا حممعلى سي ى اهللاوصلَّ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

أما ألفية العراقي .. فأخذتها عن شـيخي حـافظ   « أ]:/٩٨[ »اجلواهر املكللة«قال السخاوي يف إجازة له خبطِّه يف آخر كتابه )١(
الوقت أيب الفضل ابن حجر رمحه اهللا، درايةً، وحتقيقًا، وتنقيبا، عن ناظمها حافظ الوقت الزين أيب الفضل عبد الرحيم بن احلسني 

 ).١/٧( »فتح املغيث«انظر: ، »رمحه اهللا كذلك، فذكرهاالعراقي 
 ).٢/٥٣٨( »وجيز الكالم«، و)١١٤-٤/١١٣( »الضوء الالمع«هـ)، انظر:  ٨٣٨-هـ  ٧٤٩القبايب ( )٢(
 ).١٢٠-٥/١١٩( »الدرر الكامنة«، و)٤/١٦٩( »ذيل العرب«هـ)، انظر:  ٧٥٦-هـ  ٦٦٧ابن اخلباز ( )٣(
صنيف من كالمه، عـن  ه يف هذا التثبتروي مجيع تصانيفه وسائر ما أَأَ): «١٦٨(ص  »العذب الروياملنهل «قال السخاوي يف )٤(

الشيخ أيب هريرة عبد الرمحن بن عمر القمكاتبةً ايب، إجازةًبفها، در امليدومي، وأيب عبد اهللا ابن اخلباز، كالمها عن مؤلِّ، عن الص
وهذا ال ياآلن أقلّ وجد ا منهعدد«. 

ومؤلَّفه هذا مع سرية ابـن  ) أسانيده املتصلة إليه، ٥٧-٤٧، وهو مطبوع، ذكر فيه (ص »اإلملام يف ختم سرية ابن هشام«مساه: )٥(
 هشام مسعهما عليه الكثري من األعيان.

 سنة تقريبا، رمحه اهللا تعاىل وإيانا برمحته الواسعة. ٦٨) وعمره يومها ٦(
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