


 

 

 

 

 إجازة 

  (هـ 584تـ العسؼالين ) احلافظ ابن حجر

 لؾعالمة 

(هـ 526تـ -777)و الدوالقبيعػقف الدين أيب ادعايل عيل بن عبد ادحسن الشفر بابن   

وولده سعد الدين أيب السعود حمؿد وهو يف الثامـة من عؿره    

 
ٍ
ه إلقه,وج يف استدعاء  

مسسجؿع ادادػفرس وادادعجم  :عجؿقهذكر فقفا كبذة عن مُ    

)عن كسخة فريدة بخطه (   

 )تنشز ألًل مزة ًهلل انحمذ(

 

 

 

 

 اعتنى بيا 

 محمذ به أحمذ به محمٌد آل رحاب 

ًنٌانذيو ًنمشايخو ًنهمسهميهغفز اهلل نو   
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الدوالقبيابن كص استدعاء   

*************** 

 امهمام العامل احلز ,العامل العالمة ,ادوىل اإلمام ,وبركة األكام ,...سقدكا وشقخـا شقخ اإلسالم

ار السؾف الصاحلني, وموضح سـن راء السديدة, وادـاهج الرشقدة, مؼتػي آثالػفامة, ذو اآل

احلق لؾسالؽني, جمتفد الدكقا مرص والشام وادغرب والعراق, ومسـدها باالتػاق, الذي شاع 

, وامتدت شوقا إىل مجال هبجته األعـاق :مجقل ذكره يف اآلفاق  

أعز اهلل أهل السـة الغراء برشيف مهته, وقؿع -شفاب ادؾة والدين, كور اإلسالم وادسؾؿني 

هل البدعة الشـعاء بؿـقف سطوته, وال زالت رباع ادجد ببؼائه ملكوسة, وبؼاع السعد بدوام أ

أيامه حمروسة, ال زالت أكعؿه شامؾة لؾزايا, وأياديه كافؾة لؾعطايا, وال زالت وفود الطالبني 

 مزدمحة عذ أبوابه, ُمَؼبِّؾًة ثرى أعتابه, 

يتصدق يف حق أصغر تالمذته: وادسئول من مجقل عوائده, وجزيل فوائده أن  

أيب ادعايل العػقف عيل بن اجلمال أيب ادحاسن عبد ادحسن ابن الدوالقبي خطقب جامع اخلالفة  

 ببغداد وجيقزه له1 ولولده الثامين سعد الدين أيب السعود حمؿد

له من بما صح عـده: سماعا وقراءة ومـاولة وإجازة أو سؿعه مـه بؼراءته أو قراءة غره, وما  

تللقف وغره, وأن يذكر كل كتاب باسؿه وصرقه عذ ما يتقرس من ذلك عالقا وكازال, مغتـما يف 

 ذلك جزيل األجر, فائزا برفقع الؼدر, ومجقل الِذْكر, 

                                                           
1
 صم, ًنعهيا: ًيجيز نو ًنٌنذه...إنخ.ىكذا في األ 
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م وادسؾؿني بطول حقاته, وال أخذ كافة ادحبني من عؿقم ُأكسه وكريم مالقاته, أمتع اهلل اإلسال

َز األكوان بؿحاسن ِذْكره ومحقِد ِصػاته,  وأبؼى ذريته الطاهرة بؼاءا ال تـوبه األكدار,  وصرَّ

  2وجعل أعمارهم أصول األعمار بؿحؿٍد وآله األصفار وأصحابه األخقار.

*** 

 صورة آخر االستدعاء

                                                           
2
انتٌسم باإليمان باننبي صهى اهلل عهيو ًسهم ًحبو ًاتباعو عبادة عظيمت مشزًعت باتفاق أما انتٌسم بذاتو أً جاىو بعذ ًفاتو فهيس  

 مشزًعا, ًاهلل أعهم.
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***  

بن حجركص إجازة احلافظ ا  

وسالم عذ عباده الذين اصطػى,  ,احلؿد هلل  

,أما بعد  

  فؼد أذكُت  
ِ
ادبعوث دا  ل الباهر اداهر أيب السعود العزيز األصق الولدِ  لصاحب هذا االستدعاء

.له فقه  لئمجقع ما س صؾبه  

ادحدث الرحال احلافظ  العامل الػاضل األصقل ادػن وكذلك أجزُت ذلك لوالده اخلطقِب 

ـقة بما مـحه اهلل تعاىل عػقف الدين ادذكور فقه امتثاال ألمره, فنكه أعزه اهلل تعاىل بحؿد ربه يف غُ 

ه.ػِ ؾَ ن األساكقد العالقة عن َس مِ   

وأما أساكقدي يف الؽتب ادشفورة واألجزاء ادـثورة, فنهنا مدوكة يف "الػفرست" الؽبر ادشتؿلِ  

أبواب: عذ سبعةِ  ٌب رتَّ ايت بالسماع والؼراءة واإلجازة, وهو مُ  مرويعذ حرْص   

األبواب كالصحقحني والسـن األربعة وغرها. 3الباب األول: يف الؽتب التي )عذ(  

ومسدد وابن أيب عؿر اإلمام أمحد والطقاليس الباب الثاين: يف الؽتب ادرتبة عذ ادساكقد كؿسـد 

وغرهم.ع وإسحاق بن راهويه وأمحد بن مـق  

وكحو  ,الباب الثالث: يف الؽتب ادصـػة يف عؾوم احلديث وأكواعه, ويؾحق به: تواريخ ادحدثنيَ 

 ذلك.

.وادـتخباتالباب الرابع: يف األربعقـات   

                                                           
3
 نيست مٌجٌدة باألصم, ًانسياق يقتضييا. 
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عذ حروف ادعجم من أسماء  جدا, مرتبةً  الباب اخلامس: يف األجزاء ادـثورة, وهي كثرةٌ 

 رواهتا.

األساكقد. العؾوم, ادؼترص فقفا عذ ادتون دونَ  يفادملػة  باب السادس: يف الؽتبال  

 الباب السابع: يف كتب اآلداب كالعربقة والؾغة والدواوين الشعرية, وكحو ذلك.

 وقد كؿل هذا "الػفرست" يف جمؾدٍ  ضخمٍ , فؿَ ن أرادَ  شقئا راجعه مـه.

وتضؿنَ  معجُم شقوخي "المجمع المؤسِّس للمعجم المفهرس" المشتمل على تراجم 

 شيىخي بالسماع واإلجازة مع بيان ما حملته عه كلٍّ منهم سماعا أو قراءة أو إجازة, 

ولم أستعمل اإلجازة العامة لضعفها, واقتصرُت على السماع واإلجازة الخاصة, وفي 

 لـوالهذا الـجل السعقد من العؾوم الرشيػة  يل وكذاأسلُل أن يػتح  ذلك غنيٌة للطالب, واهلَل 

.آمني ,بـا مجقعا يف الدارين هـا وهـالك, آمني طالب, ويـؼذه من مجقع ادفالك, ويؾطفاد  

 قاله وكتبه:

الؼاهرة حامدا مصؾقا  لأمحد بن عيل بن حمؿد بن حمؿد بن عيل العسؼالين األصل ثم ادرصي كزي

  وأربعني وثماكمائة. سبعمسؾما يف أوائل ذي الؼعدة سـة 
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 صورة ادخطوط بخط احلافظ ابن حجر يف أواخر عؿره

 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t






	Blank Page



