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جمموع فيه
( )3إجازات
بخط العالمة شمس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي تـ 902 :هـ
رمحه اهلل--تنرش ألول مرة وهلل احلمد-

الرباطي َّ
الذهويب اإليب اليامين ،ثم املكي الشافعي
-1إجازته ملمحمد بن عبد افحيي  ،ا مملز مبريِّ ،
بكتاب(( :الشيا يف التعريف بمحقوق املصطيى صىل اهلل عليه وسلم)) للقايض عياض.
 -2إجازته له بكتابه(( :الرياض يف ختم "الشيا" للقايض عياض)).
 -3إجازته لنور الدين أيب افحسن عيل بن حممد ،الشهري بابن أيب تينة ،وبابن اليتى اليامين ثم املكي الشافعي،
بكتابه(( :فتح املغيث يف رشح "أليية افحديث")) للمحاف زين الدين أيب اليضل العراقي.

ُ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
فقد يرس اهلل تعاىل ،ونرشت جمموعا ،فيه ))6(( :إجازات بخط العالمة شمس الدين السخاوي املتوىف سنة902 :
هـ ،واملدفون بالبقيع الطاهر ،رمحه اهلل ،وطيب ثراه.
وهذا جمموع آخر يشتمل عىل ))3(( :إجازات أخرى نادرة نفيسة بخطه ،وهي:
الرباطي َّ
الذهويب اإليب اليامين ،ثم املكي الشافعي
-1إجازته ملمحمد بن عبد احلفي  ،ا مملز مبريِّ ،
بكتاب(( :الشفا يف التعريف بمحقوق املصطفى صىل اهلل عليه وسلم)) للقايض عياض.
 -2إجازته له بكتابه(( :الرياض يف ختم "الشفا" للقايض عياض)).
 -3إجازته لنور الدين أيب احلسن عيل بن حممد ،الشهري بابن أيب تينة ،وبابن الفتى اليامين ثم املكي الشافعي،
تـ 888:هـ.
بكتابه(( :فتح املغيث يف رشح "ألفية احلديث")) للمحاف زين الدين أيب الفضل العراقي.
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
فأحببت أن أنرشها ليعم النفع هبا ،ولتسليط الضوء عىل هذا اجلانب املنيس من حياة اإلمام السخاوي وتالمذته
النجباء  ،وعىل النشاط العلمي بالبلد احلرام ،وجمهودات العلامء يف ذلك ،إىل غري ذلك من الفوائد والفرائد التي
1

حتتوي عليها نصوص هذه اإلجازات والوثائق املهمة ومالبساهتا.
جازين يف كتابه الفذ وموسوعته العظمى:
وقدمت بني اإلجازات تراجم املجيز نفسه لتلمي مذيه ا ممل م
((الضوء الالمع)) ،واهلل املوفق واملستعان.
***

 1مع التنبه إىل أن هذه اإلجازات الثالث هي لتلميذين من تالمذته فقط.
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اإلجازة األوىل:
إجازة
الرباطي َّ
الذهويب اإليب اليامين،
اإلمام السخاوي ملمحمد بن عبد افحيي  ،املمز مبريِّ ،
ثم املكي الشافعي
بكتاب(( :الشيا يف التعريف بمحقوق املصطيى صىل اهلل عليه وسلم)) للقايض
عياض.
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أوال :ترمجة ا مملجاز

قال العالمة السخاوي يف ((الضوء الالمع ألهل القرن التاسع)) (:)279 /7
الصمد املزبري األم ْصل الرباطي الذهويب اإليب
محم م َّمد بن عبد احلفي بن محم م َّمد بن عبد َّ
م
والرباط :مق ْر مية نسبت ملرابطة ا َّ
ا ْل مي مام ي ّين َّ
لش ْيخ مع ّيل
الشافي يعي ،واملزبر :بلد من مأعامل الشوايف،
بن يعيسى ا ْل ي
قرِش قري مبة من الذهوب.
م
ماك ،وب ي
اْلمسني مو مث مام ينامئمة برباط ،موحف ا ْل مق ْر م
ولد بعيد ْ
ريها،
اقيه ييف مغ م
وجود بعضه مهن م م م
آنَّ ،
اجر مملكَّة ،موكثر تردده إي مل ْي مها بي ممح ْي مث كمانمت إي مقا ممته مهبا إي مىل يحني اجتامعه ييب ن ْممحو ا ْثنمت ْمي
مو مه م
جلس القراء ْاألم ْو مالد مهبا ،مو مر مبام ْاشتغل بالنمحو يعنْد أيب ْ
الس معود،
عرشة سنة ،مو م
اْلم ْري بن أيب ُّ
م
عيل ((الشفا)) يمن من ْس مخة استكتبها  ،و((مؤلفي ييف
وتكررت زيار مته للمدينة ،موقد مق مر مأ َّ
مختمه)) يمن من ْس مخة استكتبها مأ ْيضا ،
2

3

عيل:
موسمع َّ
مأكثر (( مص يمحيح ممسلم)) مو مغريه  ،كل مذليك بي ممكَّة سنة مأربع موتي ْسعني  .انتهى.
4

5

ومل يذكر وفاته بعد ذلك ،فاهلل أعلم هبا.

 2وقد وصلت إلينا -وهلل افحمد ،-وآخرها إجازة بخط العالمة السخاوي له ،وكان ختام القراءة يف يوم اخلميس سلخ شهر رمضان
املبارك ،سنة 894 :هـ.
 3يعني :ختمه الكبري املسمى(( :الرياض)) ،وهي النسخة األصل التي وصلتني واعتمدت عليها بيضل اهلل تعاىل.
 4ذكر العالمة السخاوي يف إجازته له بخطه بكتاب(( :الشيا يف التعريف بمحقوق املصطيى صىل اهلل عليه وسلم)) للقايض عياض –
كام سيأيت بعد قليل -أنه سمع عليه :الكثري من ((صمحيح البخاري)) ،والزمه يف غري ذلك.
آخرها.
 5يعني :بعد الثامنامئة ،وهو تاريخ انتهاء نسخ النسخة األصل التي بني أيدينا ،وتاريخ اإلجازة ،كام هو ٌ
مثبت م
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ثانيا :نص
إجازة العالمة السخاوي للمزبري اليامين
بكتاب(( :الشفا يف التعريف بمحقوق املصطفى صىل اهلل عليه وسلم)) للقايض عياض:
***
احلمد هلل ،وسالم عىل عباده الذين اصطفى
وبعد
عيل:
فقد قرأ َّ
مجيع هذا ((الكتاب)) يمن هذه ((النسخة)):
م
6

النجيب الصالح ،م
م
م
واملفضل بعبادته وإحسانه:
املقبل عىل شانه ،
الفاضل
الشيخ
صاحبها
َّ
م
7

الرباطي َّ
الذهويب اإليب
حممد بن عبد احلفي بن حممد بن عبد الصمد ،ا مملز مبري األصلِّ ،
اليامين ،الشافعي
نفع اهلل تعاىل ،ونفع به ،وب َّلغه يمن خريي الدارين هناي مة مأربه ،ونفعنا بربكته وحمبته،8

مستقر رمحتيه -
ومج معنا وإياه وسائر أحبابينا يف
ِّ
9

 6يعني :الشيا يف التعريف بمحقوق املصطيى صىل اهلل عليه وسلم للقايض عياض.
 7بإبدال اهلمزة أليا ،للتجانس مع فاصلة السجعة التي تليها.
 8سبق التعليق يف إجازات املجموع السابق عىل نظريه ،وأن بركة الرجل :صالحه ونيعه ودعوته وخريه كام ذكر العالمة ابن القيم يف
قوله تعاىل" :وجعلني مباركا أينام كنت" مريم.31:
 9فائدة:
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أكثر يمن التدبر فيها ،وأظهر السؤال عام يسرتشد به
قراءة مأنوسة حمروسة ،مفيدة جميدة ،م
10

إيضاحا وتنبيها.
وسمع معه يف الكثري منه:
مجاعة ،وأخربته وإياهم بإسنادي فيه ،الذي أثبته يف أواخر ((مصنفي)) يف ختمه .
11

وكذا سمع مني:
غالب ((صمحيح مسلم)) ،والكثري من ((صمحيح البخاري)) ،والزمني يف غري ذلك.
م
وأجزت له رواية مجيعها عني ،مع رواية سائر مرويايت ومؤلفايت.
م
واهللم مالنفع بذلك ،والرقي يف الدارين لرشيف املسالك.-
أسأل يل وله
م
وكان ذلك ابتداءا وانتهاءا يف التارخيني املع َّينني بخط ناسخه:
12

قال اإلمام النووي يف كتابه :األذكار  -ت األرنؤوط (ص:)383 :
فصل:
تقر
ومن ذلك ما رواه
النمحاس عن أيب بكر حممد بن حييى قال :وكان من اليقهاء األدباء العلامء ،قال :ال تقل :م
ُ
مجع اهلل بيننا يف مس ُ
أوسع من أن يكون هلا قرار ،قال :ال تقل :ارمحنا برمحتك.
رمحته ،فرمح ُة اهلل
ُ
قلت:
نعلم ملا قاله يف الليظني حجة ،وال م
مجع بيننا يف اجلنة التي هي دار
دليل له فيام ذكره ،فإن مرا مد القائل
بمستقر الرمحة :اجلنة ،ومعناه :م
ّ
ال ُ
القرار ودار املقامة وحمل االستقرار ،وإنام يدخلها الداخلون برمحة اهللَّم تمعاىلُ ،ثم من دخ ملها استقر فيها أبد ًاِ ،
وأم من افحوادث واألكدار،
ّ
َّ
مستقر نناله برمحتك .انتهى.
وإنام حصل له ذلك برمحة اهلل تعاىل ،فكأنه يقول :امجع بيننا يف
ّ
 10النقطة التي تظهر يف املخطوط هي نقطة بكلمة فوقها ال عىل هذه الكلمة ،فليتنبه.
 11الذي سامه :الرياض ،يرس اهلل نرشه بمنه وكرمه ،وله ختم آخر خمترص سامه :االنتهاض .مطبوع.
 12كانت البداية لست خلون من مجادى األوىل  894هـ ،واخلتام هنار اخلميس سلخ رمضان  894هـ يعني :يف السنة نيسها،
واستغرقت القراءة عىل هذا قريب من 4 :أشهر.
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ي
الشيخ الفاضل املفنن األوحد املفيد:
بعضه.
شهاب الدين اليامين ،وهو ممن سمع بقراءته ع َّيل م
نفع اهلل به-قاله وكتبه:
حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثامن السخاوي الشافعي،
نزيل مكة ،التي كانت القراءة فيها ،باملسجد احلرام ،جتاه الكعبة املعظمة .
13

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

 13وليتأمل القاريء الكريم كيف كان العلامء وطلبة العلم ريض اهلل عنهم يعمرون املسجد افحرام مع العبادة والذكر بتعلم العلم
وتعليمه وتدريسه ودراسته؟ ،ال ما نراه اليوم لألسف الشديد من االشتغال عن ذلك باللهو واللغو والتصوير املشغل عن العبادة مع ما
فيه من آفات أخرى ،واهلل املستعان.
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:صورة اإلجازة بخط العالمة السخاوي

***
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اإلجازة الثانية:
إجازة
الرباطي َّ
الذهويب اإليب اليامين،
اإلمام السخاوي ملمحمد بن عبد افحيي  ،املمز مبريِّ ،
ثم املكي الشافعي
بكتاب(( :الرياض يف ختم "الشيا" للقايض عياض)).
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وقد سبقت ترمجة ا مملجاز بني يدي اإلجازة األوىل.
***

نص
إجازة العالمة السخاوي لتلميذه أيب عبد اهلل حممد بن عبد احلفي اليامين ثم املكي،
بكتابه(( :الرياض)):
***
احلمد هلل ،وسالم عىل عباده الذين اصطفى
وبعدم ،
عيل:
فقد قرأ َّ
مجيع مصنفي هذا املسمى بـ(( :الرياض)):
م
م
م
اْلري ا مملفيدم  ،برك مة املسلمني:
الشيخ
مال مكه
الفاضل ا مملجيد ِّ ،م
أبو عبد اهلل حممدم ب من عبد احلفي بن حممد اإليب اليامين الشافعي ،نزيل مكة ،ويعرف
بـ:املزبري
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عيل يمن بركاته  ،وزاد يف
نفعه اهلل تعاىل ،ونفع بهَّ ،اْلري بالتوجه لسببه ،وأعاد َّ
ويرس له م
14

فضيلته وكامالتيه -
15

يف:
أربعة جمالس ،آخرها :يوم األربعاء العرشين من شوال سنة تارخيه  ،باملسجد احلرام،
16

جتاه الكعبة املعظمة،
الكثري منه مجاعة.
وسمع
م
وأجزت له وهلم روايته عني ،مع رواية سائر مرويايت ومؤلفايت.
م
قاله وكتبه:
حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثامن السخاوي الشافعي
رت معيو مبه-
غفر اهلل مذنو مبه ،وس موسلم تسليام كثريا كثريا كثريا ،آمني آمني آمني.
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصمحبيه
م
***

 14سبق التعليق عىل نظريها.
 15الكامالت البرشية املتعلقة بالعلم والعمل والتعليم والصرب عىل ذلك كله ،كام أفاده العالمة ابن القيم-رمحه اهلل -يف كالمه عىل سورة
العرص.
ثبت بخط املجاز آخر اجلزء.
 16أي :سنة االنتهاء من نسخ املخطوط ،وهي 894 :كام هو ُم ٌ
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صورة اإلجازة بخط اإلمام السخاوي-رمحه اهلل:-
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اإلجازة الثالثة:
إجازة العالمة السخاوي لنور الدين أيب افحسن عيل بن حممد ،الشهري بابن أيب
تينة ،وبابن اليتى اليامين ثم املكي الشافعي ،تـ 888:هـ ،رمحه اهلل.
بكتابه(( :فتح املغيث يف رشح "أليية افحديث")) للمحاف زين الدين أيب
اليضل العراقي.
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أوال :ترمجة املجاز:

قال العالمة السخاوي يف ((الضوء الالمع ألهل القرن التاسع)) (:)297 /5
مع ّيل بن محم م َّمد بن حسن بن صديق نور الدّ ين ا ْل مي مام ي ّين َّ
الشافي يعي ،نزيل ممكَّة ،مويعرف بالفتي
وبابن أيب تينة:
ي
ي ي
ثم قدم ممكَّة ،والزم حييى العلمي ا ْمملال يكيي ييف
نمشأ بي مب ملده فاشتغل ف م
يها بالفقه مو مغريهَّ ،
ْاألم مصول مو مغريه ،موا ْبن عطيف والرشف عبد ْ
احلق السنباطي ييف ا ْل يف ْقه مو مغريه ،واملمحيوي
ي
احلنْ مب ي ّيل ييف ا ْمل مع ياين موا ْل مب ميان ،والنجم بن مي ْع مقوب ا ْمملاليكيي ييف ْ
احلساب ،وبرع ييف
عبد ا ْل مقادر ْ م

ْاألم مصول ،وشارك ييف ا ْل يف ْقه والعربية والفرائض واحلساب،
مو مق مر مأ مع ّيل:

مها يمن تآليفي،
احل مسنمة)) ،مو مغري م
((رشحي لأللفية )) ،و((املقاصد ْ م
17

و((بلوغ املرام )) ،مو مغريه،
18

واغتبط بمالزمتي ،كل مذليك مم مع مَتام ا ْل مف يضي ملة ،موحسن ا ْل مفه يم ،ووفور الذكاء موا ْلعقل،
ات ييف :مي ْوم
الر ْغ مبة ييف ا ْممل يزيد من ا ْل مف مض يائل ،وجترع ا ْل مفا مقة إي مىل مأن مم م
عرشة ،مو َّ
ولطف ا ْل ْ م

 17وقد وصلتنا هذه النسخة التي بخطه رمحه اهلل ،وآخرها إجازة بخط العالمة السخاوي قائل هذا الكالم ،وهي املثبت نصها أعاله،
وهلل افحمد واملنة.
 18من أحاديث األحكام ،لشيخ املصنف افحاف ابن حجر رمحه اهلل.
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وتأسفت
ني،
م
ني بي ممكَّة ،موقد مج ماز ال َّث مالثي م
ْاألم ْر مب معاء ،مث ياين عرشي ربيع األول ،سنة :مث مامن مو مث مامني م
19

عىل مف ي
وعو مضه ْ
اجلنَّة.
قده ،مر م
محه اهللَّ ،
***

 19يعني :بعد الثامنامئة ،ومعنى هذا أن هذه القراءة كانت قبل وفاته بسنتني-رمحه اهلل ،وعوضه اجلنة.-
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ثانيا :نص اإلجازة:
***
احلمد هلل ،وسالم عىل عباده الذين اصطفى
وبعد
فقد قرأ عيل:
مجيع هذا ((الكتاب)) ،وهو(( :رشحي)) لـ((:ألفية)) حاف العرص ،شيخ مشايخ
اإلسالم ،الزيب أيب الفضل ابن احلسني العراقي-رمحه اهلل تعاىل -يف علوم احلديث
النبوي،
عىل قائله أفضل الصالة والسالم،-كات مبه وصاح مبه:
م
الشيخ اإلمام ،األوحد اهلامم ،العامل العامل ،البارع الفاضل ،املفنن املتقن ،ا مملقبل عىل
العلوم بكل َّيته ،واملشتمل عىل اجلميل يف هديه وطريقته ،صدر املدرسني ،مفيد الطالبني،
بركة املستفيدين:
نور الدين أبو احلسن عيل بن الشيخ املرحوم شمس الدين حممد بن حسن بن الصديق
20

ابن أيب تينة ،اليامين الشافعي ،نزيل مكة املرشفة ،ويعرف بابن الفتى ،وبجده األعىل .
21

 20بإذن اهلل تعاىل.
 21يعني :ابن أيب تينة .كام يف ترمجته من الضوء.
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نفع اهلل به ،وب َّلغه يف الدارين من اْلري هناي مة مأربه-م
بمحيث ارتدى من
قراء ًة حسنة ،حمررة ب ّينة ،أتقنها معنى ولفظا ،وأحكمها مبنى وحفظا،
((الفن)) باللباس الوافر ،واهتدى لدقائقه التي ال ينهض لتمحقيقها إال األكابر،
هذا
َّ
22

وأبدى يف غضون ذلك من مباحثه وفوائده ما كان أعظم شاهد له لالرتقاء يف املفاخر،
ي
التعرف للتفريع والتأصيل ،بل
وكيف ال؟! ،وهو ممن دأب يف
التمحصيل ،وتعب يف ُّ
تقر هبا العيون،
خاض يف غريمها من ((الفنون)) ،وارتاض سلوك تلك الرياض التي ُّ
ي
وجي مثى بني يديه لسامع التقرير،
واستمحق أن ميرجع إليه يف
َّ
التمحرير ،م
ومل أختلف عن اإلذن له يف اإلقراء والتدريس ،واإلسعاد بام يزول به عن الطالب التخ ُّيل
والتلبيس ،ويتواىل للكل بذلك التأنيس ،خصوصا والوثوق بديانته املقتضية إلتقانه
للذي ميبديه م
قبل إبرازه حاصل ،والركون ملا جيزم به ميلمحقه باألماثل.
واهلل أسأل يل وله أن جيعلنا من العلامء العاملني ،وخيتم لنا بخري أمجعني.-أجزت له رواية ذلك عني ،وإفادته لكل من التمس ذلك منه ،وأن يروي عني سائر
وكذا
م
مرويايت ومؤلفايت.

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

23

بـ((:املدرسة االباسطية )) ،جتاه الكعبة املعظمة.
25

قاله وكتبه:
حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي الشافعي

26

غفر اهلل ذنوبه ،وسرت عيوبه-وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصمحبه وسلم تسليام كثريا .
27

***

 23كلامت غري واضمحة باألصل.
 24فرغ من نسخه  1رجب  886باملسجد افحرام ،جتاه الكعبة املعظمة.
 25سبق التعريف هبا يف املجموع األول الذي حيتوي عىل (( ))6إجازات.
 26مكاهنا طمس باألصل ،وهذه عادته رمحه اهلل يف إثبات مذهبه بعد نسبته.
 27بعده يف األصل :كالم غري واضح.
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صورة اإلجازة بخط اإلمام السخاوي يف حواِش ختام النسخة:

***
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الفهرس
***
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 -3اإلجازة الثالثة لنور الدين أيب احلسن عيل بن حممد ،الشهري بابن أيب تينة ،وبابن الفتى اليامين ثم املكي
الشافعي،
بكتابه(( :فتح املغيث يف رشح "ألفية احلديث")) للمحاف زين الدين أيب الفضل العراقي..................ص13
***
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصمحبه الثقات ،والتابعني هلم
بإحسان إىل املامت ،وأستغفر اهلل يل ولوالدي وملشاخيي ولذريتي وجلميع املسلمني واملسلامت.



