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 وة دم العامل اإلشالمي مشاكل وحلولشاىود القرآىواقع األ

 )تركوا ىموذج( 

ة  اإلشالم      ف                       احلمد  لل ـه  الذي ذ   ص               أم  :    ه          ا بحفظ  ه                 بك تاب ه ، وخ  ذ  ى بو نا حممد  القائل  الم  ع  الة  والس  ، والص 
                                              وإشناد ه 
كم  من  »                     خر 

ذ  آله  شه   م     ل                 م  القرآن  وع       تعل   :أما ،         أصحابه  و              ، وع          ب ع د 

ؿؾـا: « افديـ افـصقحة:» افـصح فؽتاب اهلل تعاػ واجب ذظل ال يـبغل دـ ؿدر ظؾقف أن يرؽب ظـف، وؿد ؿال افـبل ؾنن 

 .«هلل وفؽتابف وفرشقفف وألئؿة ادسؾؿغ وظامتفؿ»دـ؟ ؿال: 

إ ك ا ف ف  َل  اؾ ظ قن    ِ   إ ك ا"واهلل شبحاكف ؿد تعفد بحػظ ـتابف ؾؼال شبحاكف: ر  و  ـ  ـ ا افذ  ف  ـ  ك ز  ُ   َ ك ح  ِ  َ َ   ُ  َ     ِ  َ   َ         َ      َ  ُ وهذا اَلػظ [، 9]شقرة اَلجر: "َ   

َ      ٍ يشؿؾ  ثالثة  أمقر   ٍ  أشاشقة :     ُ           

َ      ِ   حػظ  حروؾ ف. -1    

ِ   حػظ  حدود ه.-2      َ    

ِ        وحػظ  ضرؿ ف ادقصؾ ة  إفقفا.-3  َ        ِ     َ     

ُ                                        وظؾقم  افؼيعة تصب يف هذا افثالثة اجلامعة افشامؾة ، يؼ ادقصؾ فؽتاب اهللأشاكقد افؼرآن هل افطر، ودا ـاكت     

 ـاكت صقاكتفا وحػظفا  واجب ذظل، ـحػظ حدود افؼرآن وحروؾف.

ِ                          شؿة  أهؾ  اإلشالم، وخصقصتفؿ دون األمؿ، وهل افدفقؾ ظذ صحة تؾؼل افؽتاب افعزيزإذ األشاكقد افؼرآكقة      ُ وهل ،   

ُ       ِ       ِ افطريؼ  افذي بف حػظ  اَلروف  واَلدود   ِ  فرجال  مػاتقح  افعؾؿ  إذ ا :      ُ            ُ            ٌ وأوظقت ف ؾؾقال مشايخ  ؾضالء  وظؾامء  أجالء  ظدول       ُ       ُ                 ُ             ُ      

هؿ اهلل فؽتابف فضاظت افعؾقم وإكام ضقاع افعؾؿ بذهاب أهؾ َ                                                    ضابطقن ؿقد   ف.         

ذ ذفؽ ظؿال ومفـة،                                                                                        ُ                 ويف أيامـا هذه ؿد زاد اإلؿبال ظذ ـتاب افؾـف  تعؾقام وتعؾام، وافتفاؾت ظذ اإلجازة بذفؽ، بؾ اُت 

 ع اخلؾؾ يف افتؾؼل، وتصدر مـ مل يتلهؾ.قمع افتساهؾ يف األداء، ووؿ

األشامء،  يف وحتريػ مـ تصحقػ، ادعارصيـ، افؼراء أشاكقد يف األخطاء ـثرة  افؼراءات ظؾؿ يف ويالحظ ادتخصص

ً  ضبط ا ضبطفا أو ادشؽؾة، األشامء ضبط وظدم ً         خاضئ ا، وـثرة    بام ال يبـ ـقػقة  اإلجازة فػظ يف اإلشـاد، واإلمجال يف افسؼط    

                                                           

 .(55)رؿؿ  افداري حديث مرؾقظا مـ حديث متقؿ، ت: حمؿد ؾماد ظبد افباؿل، ط: دار إحقاء افساث افعريب،  مسؾؿ صحقح ( (1

 احلسـ أبق افسبع افؼراءات ذم افـػع (، ؽقث افـػع ؽقث1/363هـ )1434: جمؿع ادؾؽ ؾفد، 1فطائػ اإلصارات أمحد بـ حمؿد افؼسطالين، ط :ـظري ( (2

 .(16م  )صـ 2334ببروت،  افعؾؿقة افؽتب : دار1احلػقان، ط أمحد افصػاؿيس، ت: افـقري
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ـف، بؾ وافؽذب أحقاكا بـادظاء ادؼروء افطريؼ أو افؽتاب، ذـر يف افدؿة ومؼدار ادؼروء، ومـ ذفؽ ظدم  ظذ افؼراءة                                  بؿضؿ 

 ادتقن، رواية بغ اإلشـاد يف افتػريؼ ظدم إجازة، أو ظـف رواه بام ؿراءة صقخ ظـ أو اإلشـاد ،ظؾقف ؿراءتف تثبت مل صقخ

ـفا، وكحق  وافؼراءة  .ذفؽ               بؿضؿ 

وؿد  ":ؿال إذؿديؿ كبف ظؾقف افعؾامء وظذ رأشفؿ ابـ اجلزري، هق وفقد ظرصكا بؾ افؼرآكقة فقس اخلطل يف األشاكقد و

وؿع فؽثر مـ ادتؼدمغ يف أشاكقدهؿ أوهام وؽؾطات ظديدة مـ إشؼاط رجال، وتسؿقة آخريـ بغر أشامئفؿ وتصاحقػ 

بافـا يف هذه األيام مع تراـؿ هذه ظذ ما هؿ ظؾقف مـ افعؾؿ وافػفؿ، ؾام  "وؿع فؽثر مـ ادتؼدمغ"يؼقل ، "وؽر ذفؽ

 .األخطاء ظز افؼرون، واكعدام ادشتغؾغ بتحؼقؼ األشاكقد افؼرآكقة وتـؼقحفا

يؼقل بعد أن شاق أشاكقده صققخف يف  -ويف ثبت صقخ اإلشالم زـريا األكصاري افذي خرجف فف اَلاؾظ افسخاوي

ا وؾقفا مـ اخلؾط ما حيتاج إػ حترير ـبرويف إ" افؼرآن:  ."                          ً                                   يراد أشاكقد همالء ضقل، خصقص 

 َ    ث ؿ   ومـ ظؾقفؿ، ذفؽ ؽؾب حتك ؾقفا وافتدؿقؼ األداء، وجقه بـؼؾ الكشغاهلؿ افؼراء ؿديام: أشاكقد يف اخلؾؾ حصؾ وؿد

 ؾام األؿدمغ، األئؿة أحقال حيؽل اجلزري ابـ ـان وإذا ،"باألشاكقد هلؿ    َ ظؾؿ   ال افؼراء وأـثر": اجلزري ابـ اإلمام ؿال

 !مراتبفؿ؟ إػ يرتػعقن وال صلوهؿ، يبؾغقن ال افذيـ بادتلخريـ افظـ

ومـذ هذه افعفقد واألشاكقد تتـاؿؾ بغ ادؼرئغ ظذ ما ؾقفا مـ اخلؾط وافسـقب يف ؽافبفا، أو االختصار دون بقان 

 .وافتحريػبقان افتحؿؾ واألداء، مع افتصحقػ دون ظذ افعايل مـفا  ادؼدار ادؼروء أواالؿتصار

َ                                                         األشاكقد افؼرآكقة مل حتظ  باالهتامم افذي حظقت بف أشاكقد احلديث ظذ مر افعصقر، مما حدا وادالحظ أن   اإلمام ب                    

ً                ابـ اجلزري أن يعافج جزء ا مـ هذه افؼضقة بـ اجلزري ومـذ أـثر مـ ، ومـذ ظفد اذم ـتابف ؽاية افـفاية  -بشؽؾ ؾردي -                     

يس، وال افشؿقفقة افتل تعافج  َ                                                                     مخسة ؿرون مل تؾؼ ؿضقة افسـد افؼرآين م ـ يعرها االهتامم افذي يستحؼف ظذ ادستقى ادمش                                   

 .مجقع ؿضاياه

كقد  بتحؼقؼ األشاكقد افؼرآكقة ؿؾة تؽاد تعد ظذ األصابع ال تتـاشب مع افؽثرة ادتؽاررة ذم األشاغادشتغؾـام أن 

،  - مـ همالءؼغادحؼـام أن افؼرآكقة،  ٌ   رؾة  ؿؾقؾة        ٌ ٌ     وادتػرؽقن فؽؾ مـفؿ وجفة  هق ، تػرغ ذهذه افصـعة، ومـفؿ ادشاركمـفؿ اد                         

 مقفقفا.

                                                           

رمحف افؾـف،  -ـادظاء أمحد مـصقر ظبد افعال ادسؾامين أكف ؿرأ مخسة أجزاء بافؼراءات افعؼ مـ ضريؼل افشاضبقة وافدرة، ظذ افشقخ: بؽري افطرابقق ( (3

 (.1مرؾؼ رؿؿ ) ،مـ كص تؽذيب افطرابقق فف وأن افطرابقق أجازه بام ؿرأ وبباؿل افؼرآن، مرؾؼ صقرة

 .( 11)صـم، 1999افعؾؿقة،  افؽتب : دار1حمؿد بـ حمؿد ابـ اجلزري، ط ،مـجد ادؼرئغ :ـظري ( (4

 .(137م )صـ2313ربت زـريا األكصاري ختريج احلاؾظ افسخاوي، ت: حمؿد احلسغ، ط: دار افبشائر  :ـظري ( (5

 .(2/433بافؼاهرة، )  تقؿقة ابـ برجسسارس، كؼ:  مؽتبة. ج هـ1351 ظام مرة ألول بـؼه حمؿد ابـ اجلزري، ظـلؽاية افـفاية،  :ـظري ( (6
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ُ                                                                                               ـذفؽ أ مهؾت ظذ مر افعصقر األربات وافػفارس اخلاصة بعؾؿ افتجقيد وافؼراءات وافعؾقم افؼرآكقة: ؾاكؼطعت افصؾة       

ادؼبؾ ظذ ـتاب اهلل وبغ افؽثر مـ ـتب افساث افؼرآين، وفؼد أدرك ظؾامؤكا افؼدامك أمهقة هذا  بغ هذا اجلقؾ ادسؾؿ

 . : ؾؽاكقا هيتؿقن هبا                                          األمر: إذ  ـاكقا يعتزون األشاكقد أكساب افؽتب

ؾنن االظتـاء باألشاكقد افؼرآكقة ذم ظككا هذا مـ افقاجبات افؼظقة افتل يـبغل أن يتصدى فؾؼقام بلظبائفا  وفذا

 ن ظذ ـتاب افؾـف تعاػ.وافغققر

 ولذا فستتمحور مشاركتي دم عناس:

 .أمهوة اإلجازة والسند القرآين، وفائدته بعد اشتقرار القراءات األول:

 .ادقصود بصحة السند القرآين قبل وبعد عرص اشتقرار القراءات افثاين:

أشاىود مرص  أهم مدار األشاىود القرآىوة دم تركوا وأهم اإلصكاالت واألخطاء الواقعة فوها وكذا األخطاء دم افثافث:

 .الشام والعراق

 .احللول لواقع األشاىود القرآىوة وإصكاالهتا دم العامل اإلشالمي افرابع:

 ةاخلامت

 فًاد حممد خطاب حممدإظداد: 

 افباحث ذم أشاكقد افؼرآن بندراة صئقن افؼرآن افؽريؿ بقزارة األوؿاف افؽقيتقة

 

 

 

 

 

                                                           

 .(1/5م  )2335ؾتح افباري ذح صحقح افبخاري، أمحد بـ حجر، ت: كظر افػريايب، ط: دار ضقبة،  :ـظري ( (7
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 القراءات دم التدوين اشتقرار بعد وفائدته القرآىوة، السند أمهوة

ادستـبطة ظذ صحتف                                                                              تزز أمهقة اإلشـاد افؼرآين ذم ترت ب ربقت افؼرآن وصحة ادؼروء وربقت افؼيعة وأحؽامفا 

ـ   وضعػف، ؾافسـد  ذم اإلباكة:  ضالب أيب بنافؼراءة، ؿال مؽل َ    ؿ بقل ذوط مـ    ٌ وذط   افؼرآن أرـان مـ           ٌ افصحقح رـ

 وفق ظؾقفا، ادـصقص األحرف افسبعة مـ ؾفق ادصحػ، خط فػظف وواؾؼ افعربقة، ذم وجفف شـده، واشتؼام صح ما»

 آالف، شبعة أو شبعة ظـ افؼراءات ؿبقل مـ ظؾقف بـل افذي األصؾ، هق جمتؿعغ، ؾفذا أو متػرؿغ أفػا، شبعقن رواه

 «.ظؾقف وابـ ؾاظرؾف،

ـؾ ؿراءة واؾؼت افعربقة وفق بقجف، وواؾؼت أحد ادصاحػ افعثامكقة وفق احتامال، وصح شـدها » ؿال ابـ اجلزري:و

كزل هبا افؼرآن ووجب ظذ  إكؽارها، بؾ هل األحرف افسبعة افتلؾفل افؼراءة افصحقحة، افتل ال جيقز ردها وال حيؾ 

 «.افـاس ؿبقهلا

فؼبقل افؼراءة، وأما  ترجع إػ ـقكف افسبب افرئقسؾلمهقة افسـد افؼرآين ؿديام ذم ظك افتدويـ واالختقار فؾؼراءات 

ُ                          بعد هذا افعك وؿد اشتؼرت افؼراءات ؾع رف ادؼبقل مـفا وادردود، و مل كعد و ،األشاكقد إلربات ؿراءة، وال روايةمل تعد                                   

افؼرآين أصبح افسـد : ؾؼد ُ                                                                                ك ؼرئ إال مـ ضريؼ افشاضبقة وافدرة وافطقبة، وما يعرف ظـد أهؾ ادغرب مـ افطرق افـػعقة

 ترجع أمهقتف فعدة أمقر:

ؼال متصال ال خطل ات وافؽقػقات افؼرآكقة وـقهنا مـؼقفة كداءاألصحة ادقصالن إػ  ربات افتؾؼل وادشاؾفةإ -1

 ؾقفا وال خطؾ.

 احلػاظ ظذ خصقصة هذه األمة وافتل هل اتصال افسـد.  -2

 .فتزك بافتسؾؽ ذم شؾؽ ادؼرئغا -3

 .ضبقعة األشاكقد وؾائدهتا ذم هذا افعك، ؾفذه وأيضا إلطفار اددظغ وافؽاذبغ، واددفسغ وادتشبعغ زورا -4

 وخطرة، منها: كثرة مفاشدالقرآىوة  واإلجازة السند ولذا ففي إمهال

افصحقح فألداءات وافؽقػقات افؼرآكقة ـافروم واإلصامم واإلمافة، وافتسفقؾ وكحق ذفؽ مما ال  افتؾؼل إمهال  -1

 يدرك إال بافتؾؼل وادشاؾفة.

                                                           

 . (91-93صـ)وافـؼ  فؾطبع مك هنضة صؾبل، ط: دار إشامظقؾ افػتاح ت: ظبدافؼراءات دؽل بـ أيب ضافب،  معاين ظـ اإلباكة :ـظري ( (8

 . (15صـ) افؽزى افتجارية فإلمام ابـ اجلزري، ت: افضباع، ادطبعة افـؼ :ـظري ( (9
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 مـ ادستؼؿغ وؽرهؿ ذم أشاكقد افؼرآن.  افؽريؿ افؼرآن ذم فؾطاظـغ باب ؾتح -2

ؽر معتؿديـ ظذ ادشاؾفة، ـؿـ  ادصحػ مـ افؼرآن افـاس افتصحقػ وافتحريػ ذم ـتاب افؾـف تعاػ ؾقؼرأ  -3

 ؽر مؼطعة احلروف بؾ ـؾامت. (ظسؼ -ـفقعص -أمل) يؼرأ هذه احلروف

 اكؼطاع إشـاد ـتاب رب افعادغ، وذهاب خصقصة األمة اإلشالمقة هبذا افؼف. -4

 هق رؿ اإلشالم، خصائص مـ وهق األمة، هذه خصائص مـ اإلشـاد»: تعاػ اهلل رمحف -      تقؿق ة صقخ اإلشالم ابـ ؿال

ـة أهؾ خصائص مـ اإلشالم ذم  .«      افس 

ـ   يعطفا مل أصقاء بثالرة األمة هذه خص اهلل أن بؾغـل": ؿال أمحد بـ حمؿد بؽر أيب إػ بسـده اخلطقب وأخرج -  ؿبؾفا َ    م 

 . "واإلظراب واألكساب اإلشـاد: األمؿ مـ

 .اإلشـاد ذهاب إال افعؾؿ ذهاب ما: تعاػ اهلل رمحف -األوزاظل اإلمام ؿال -

ؾ» ـتابف ذم حزم ابـ وؿال ص 
ِ  َ افػ  ؾ واألهقاء ادؾؾ ذم    َ  وافـ ح  ؾ  : خالصتف ما «       مع         افـبل   بف يبؾغ افثؼة ظـ      ِ افثؼة   َ    ُ ك ؼ 

 ال وفؽـفؿ افقفقد مـ    ٍ ـثر   ذم ؾققجد واإلظضال اإلرشال مع وأما... األمؿ شائر دون ادسؾؿغ بف اهلل خص االتصال:

ا رالرغ مـ أـثر مقشك وبغ بقـفؿ يؽقن بحقث يؼػقن بؾ ، حمؿد مـ ـؼربـا مقشك مـ ؾقف يؼربقن  مـ أزيد ذم   ً ظك 

سامئة      ٍ أفػ   ٍ  ظام ،   َ    ِ ومخ   حتريؿ إال افـؼؾ هذا صػة مـ ظـدهؿ ؾؾقس افـصارى وكحقه، وأما صؿعقن إػ بافـؼؾ يبؾغقن وإكام   

ف أن ظذ وحده، افطالق ج  َ  َ خم  ر   ذم     ٌ ؾؽثر   افعغ جمفقل أو ـذاب ظذ ادشتؿؾة بافطريؼ افـؼؾ وأما ـذبف، ربت ؿد ـذاب مـ  َ 

 فف،     ٍ تابع   إػ وال    ً أصال        كبل       ِ صاحب   إػ يبؾغقا أن فؾقفقد يؿؽـ ؾال وافتابعغ افصحابة ؿقل وافـصارى...وأما افقفقد كؼؾ

 .وبقفس. اهـ صؿعقن مـ أظذ إػ يصؾقا أن فؾـصارى يؿؽـ وال

 

 

 

 

                                                           

 (. 24/ 7) د. حمؿد رصاد شامليـظر: مـفاج افسـة افـبقية، حتؼقؼ:  (13)

 . (43صـ)بلكؼرة  افـبقية افسـة إحقاء اوؽع، ط: دار خطل شعقد حمؿد. ت: د احلديث، أصحاب ( يـظر: ذف11)

 (. 314/ 1اإلشالمقة بادغرب ) وافشمون األوؿاف ظؿقم ط: وزارة افـؿري، افتفؿقد البـ ظبد افز ( يـظر: 12)

 (.73 -69/ 2افػصؾ ذم ادؾؾ واألهقاء وافـحؾ ) ( يـظر: 13)



6 

 

 صحة السند القرآين قبل وبعد عرص اشتقرار القراءات

  :فؼراءة أن يتقؾر ؾقفا ثالث ذوطاصسط افؼراء فؼبقل ا

 األول: مقاؾؼة افؾغة افعربقة.

 افثاين: مقاؾؼة افرشؿ.

 افثافث: صحة افسـد.

 ؿال ابـ اجلزري يف ضقبتف:

ل   ا        ف ك  اف ق      م  ه           و  ج  و          و  ك ان  ...         ى ح  م           و  ش  ل                للر  َم 
ت       اح 
ي              َي  و 

ح   ص  نادا          و  و            إش  ه  ...            ال ق رآن        ه  ــذ  ــــان               الث ــالث ة              ف ه  ك                  األ ر 

أن يروي تؾؽ افؼراءة افعدل افضابط ظـ مثؾف ـذا حتك يـتفل، وتؽقن مع ذفؽ مشفقرة  "بصحة افسـد: وادؼصقد

 . "ظـد أئؿة افشلن افضابطغ فف ؽر معدودة ظـدهؿ مـ افغؾط أو مما يشذ هبا بعضفؿ

 ابـ اجلزري مطؾؼ افصحة، وإكام أرادها مؼقدة بؼوط ثالثة:ومل يؼصد 

 ظـد ظؾامء افؼراءات، ويعز ظـ هذا باالشتػاضة. ةقرأن تؽقن افؼراءة مشف -1

 أال تؽقن معدودة ظـد أهؾ افؼراءات مـ اخلطل. -2

 .أال تؽقن مما صذ بف بعض افؼراء ظـ مجفقر ادؼرئغ -3

مجعفا * وأما ما واؾؼ ادعـك وافرشؿ أو أحدمها بال كؼؾ ؾال تسؿك صاذة بؾ مؽذوبة ـافؼراءة ادـسقبة إػ أيب حـقػة 

 .حمؿد بـ جعػر أبق افػضؾ اخلزاظل، وكؼؾفا ظـف اذهذيل، وال أصؾ ذها

                                                           

 .(15صـافـؼ ) ، (91-93صـ)افؼراءات  معاين ظـ اإلباكة :ـظري ( (14

 . (17صـافـؼ ) :ـظري ( (15

 .(17صـافـؼ ) ،  (16صـمـجد ادؼرئغ ) :ـظري( (16

 .( 16 صـافـؼ ) :ـظري( (17
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وؿد اكحكت افؼراءة ذم زماكـا ذم افؼراءات افعؼ مـ ضريؼ افشاضبقة وافدرة وافطقبة، وـذا افعؼ افـاؾعقة ظـد ادغاربة، 

 فؼراءات افعؼ.واشتؼر افتدويـ واالختقار بعد تلفقػ ابـ اجلزري ـتابف افعظقؿ افـؼ ذم ا

افضبط فألداء افصحقح: بلن يتؾؼك اآلخر ظـ األول افعدافة ووهبذا اكحكت ذم زماكـا صحة اإلشـاد ذم االتصال مع 

 يلخذها شـة افؼراءة» ؿال: ادـؽدر بـ حمؿد بلحد ضرق افتحؿؾ واألداء ادعتزة ظـد افؼراء فتتحؼؼ افسـة ذم افؼراءة، ؾعـ

 . «األول ظـ اآلخر

 أن أظؾؿ واهلل أراد وإكام»، وأظؼب افبقفؼل هذا األرر ظـ زيد بـ رابت بؼقفف: « افؼراءة شـة: » زيد بـ رابتظـ و

 هل افتل افؼراءات خمافػة وال إمام هق افذي ادصحػ خمافػة جيقز ال متبعة شـة افؼراءات وذم احلروف ذم ؿبؾـا مـ اتباع

ا ذفؽ ؽر ـان وإن مشفقرة، ً  شائغ   ؾقفا تقذم افتل افسـة ذم افؼراءة ظؾقف اشتؼرت ما واألصؾ مـفا... أطفر أو افؾغة ذم    

 بغ إرباتف ظذ افصحابة اجتؿعت رؿ مرتغ، افسـة تؾؽ ذم افسالم ظؾقف جزائقؾ بف ظارضف ما بعد  اهلل رشقل

 .«افدؾتغ

  

                                                           

 (. 53افؼراءات البـ جماهد، ط: دار ادعارف )صـ ذم افسبعة ـتاب ((18

 (. 2/385أخرجف افبقفؼل ذم افســ افؽزى ) ((19

 (. 2/385ادصدر افسابؼ ) ((23
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 أهم اإلصكاالت الواقعة دم األشاىود القرآىوة دم عرصىا، ىامذج وحلول

افؼرآكقة  مـفا ما يتعؾؼ بافتحؿؾ واألداء افؼرآين اخلارج ظـ األصؾ ادريض ذم كؼؾ افؼرآن اإلصؽاالت ذم األشاكقد 

 افؽريؿ وـقػقاتف، ومـفا ما يتعؾؼ باإلشـاد افؼرآين كػسف مـ ـثرة األخطاء اإلشـادية وتـاؿؾفا ظز اإلجازات افؼرآكقة.

 واألداء اخلارج عن األصل: أوال: اإلصكاالت التي ترجع إىل التحمل

ً              ؾؼرآن افؽريؿ أن يؽقن ؽقب ا ظـ طفر ؿؾب افؽامؾ افصحقح ف تؾؼلافاألصؾ ذم  مع اإلتؼان  مشاؾفة بال واشطة                       

 .مـ ظدل ضابط دثؾفقيد ذم أداء احلرف افؼرآين، وافتج

مع افصحابة، وؾعؾ ، رؿ ؾعؾف مع جزيؾ ظؾقف افسالم ذم مدارشتف ومعارضتف افؼرآن ؾعؾ افـبل  دفقؾ ذفؽ 

 افصحابة مع أتباظفؿ، وإمجاع افؼراء ظذ ذفؽ.

ما ما أو، ؾفذا هق األصؾ ذم افؽقػقة افتل يـبغل أن يتصؾ هبا افسـد افؼرآين فضامن صحة افـؼؾ افصقيت فؾؼرآن افؽريؿ

اختؾػت أكظار افعؾامء إفقف بغ جمقز وماكع، أومؼقد بؼوط، ومـ ذفؽ ؾؼد فعدم اتصافف هبذه افؽقػقة خرج ظـ هذا األصؾ 

 ما يع:

 وافسامع افعرض مـ ادجردة اإلجازة. 

 باالختبار.  اإلجازة 

 ـؾف. بافؼرآن ذفؽ ظذ جيقزهؿ إؿراء ارـغ ذم وؿت واحد رؿ 

 بذفؽ ظؾقف واإلجازة افعرض دون افشقخ مـ افسامع. 

 ادصحػ واإلجازة بذفؽ. كظرا مـ إؿراء افؼرآن افؽريؿ بافؼراءة 

 افشابؽة ادعؾقماتقة ومـح افسـد ظذ ذفؽ. أو اذهاتػ إؿراء افؼرآن افؽريؿ ظز 

 ـؾف،  بافؼرآن ذفؽ ظذ جيقزهؿ أـثر رؿ أو ارـغ بغ مـاوبة صقر ظديدة مـفا افؼراءة إؿراء بعض افؼرآن افؽريؿ وفف

 واإلجازة بذفؽ.براو،  جؾسة ـؾ أو مثال بروا ربع وـنؿراء ـؾ

                                                           

(، صحقح مسؾؿ، ت: حمؿد ؾماد ظبد افباؿل، ط: دار إحقاء افساث افعريب،  حديث رؿؿ 3223يـظر: صحقح افبخاري، ط: ضقق افـجاة، حديث رؿؿ ) ((21

(، تؾؼل افؼرآن ظز 1/343م  )1974فؾؽتاب،  افعامة ادكية اذهقئة: إبراهقؿ، ط افػضؾ أبق افؼرآن فؾسققضل، ت:  حمؿد ظؾقم ذم ( اإلتؼان2453 )

 (. 33م  )صـ2338افعصقر ومػفقمف وضقابطف أيؿـ شقيد ، ط: دارافغقراين 
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 ـافشاضبقة أو ـتاب يمدي مـف ـافتقسر مثال، ومـحف افسـد ظذ ذفؽ. دتـ حػظف  دون افؼراءات إؿراء افطافب  

 أو جداول الختالؾات افؼراء ،جلؿع افؼراءات مذـراتافؼراءات مـ مصحػ مجع افؼراءات أو مـ  إؿراء افطافب 

 ػظ افؼرآن وال حيػظ متقن افؼراءات، وإجازتف ظذ ذفؽ.وهق ال حيػظ افؼرآن، أو حيوافطرق وافروايات، 

  .اإلجازة بلن يؼرئ ـؾ ضافب بآية مجعا أو إؾرادا وباؿل افطالب يسؿعقن 

 :ادعتزة دم النقل القرآين * ضرق التحمل واألداء

ظذ  افتحؿؾ واألداء ادعتزة ظـد افؼراء ؾقصؾ ذم صحة افسـد افؼرآين ذم ظككا: ؾام ـان بطريؼ مريض حياؾظ ضرق

ُ           افتؾؼل افصحقح وي صان بف افسـد افؼرآين مـ افعبث ؿ بؾ وإال ؾال.                               ُ                 

 :وادعتز من ضرق التحمل واألداء عند القراء

 ا.وهق أظاله -ـالمها معا -افعرض ظذ افشقخ وافسامع مـف

ا ادستعؿؾة افشقخ ؾؼط دون افسامع، وهل ظذ رؿ افعرض بافؼراءة  ً  شؾػ  ا.    ً   وخؾػ      

 ،    ِ        ؾ ـل افـبل مـ افؼرآن أخذوا إكام ظـفؿ اهلل ريض افصحابة ألن بف يؼال أن ؾقحتؿؾ افشقخ فػظ مـ افسامع وأما

 ظذ يؼدر افشقخ فػظ مـ شؿع مـ ـؾ وفقس األداء ـقػقة هـا ادؼصقد ألن طاهر ؾقف وادـع افؼراء، مـ أحد بف يلخذ مل فؽـ

ؾؽاكت  افصحابة وأما افؼرآن، أداء ذم ادعتزة باذهقئات ال افؾػظ أو ادعـك ؾقف ادؼصقد ؾنن احلديث بخالف ـفقئتف األداء

 ظذ فؾؼراءة يدل بؾغتفؿ، ومما كزل : ألكف افـبل مـ شؿعقه ـام األداء ظذ ؿدرهتؿ تؼتيض افسؾقؿة وضباظفؿ ؾصاحتفؿ

 .ظام  ـؾ رمضان ذم جزيؾ ظذ افؼرآن  افـبل ظرض افشقخ

 ؾالبد مـ ادشاؾفة ذم افؼرآن إذ فؾتحؿؾ واألداء افؼرآين ضبقعة ختتؾػ ظـفا ذم افتحؿؾ واألداء احلديثل، ؾطرق افتحؿؾ

 وادؽاتبة واإلجازة وادـاوفة ؽره بؼراءة ظؾقف وافسامع ظؾقف وافؼراءة افشقخ فػظ مـ هل افسامع احلديث أهؾ واألداء ظـد

ؿال فقس معتزا ذم كؼؾ افؼرآن فرضورة ادشاؾفة ذم افتحؿؾ واألداء افؼرآين،  األوفغ ؾغر (23)وافقجادة واإلظالم وافقصقة

                                                           

األخذ وافتحؿؾ (، 33( بتكف، تؾؼل افؼرآن ظز افعصقر ومػفقمف وضقابطف أيؿـ شقيد )صـ1/343افؼرآن فؾسققضل ) ظؾقم ذم يـظر: اإلتؼان ((22

 ( ، صـ؟؟، فسـة ؟؟؟.73، افسعقدية، ظدد رؿؿ )اإلشالمقة ، جمؾة افبحقثاألمغحمؿد بـ شقدي حمؿد ، ظـد افؼراء

 أكقاع (، معرؾة353-259 ادـقرة )صـ ادديـة افعؾؿقة، اددين، ط:ادؽتبة وإبراهقؿ  افسقرؿل، افبغدادي، ت:  افرواية، فؾخطقب ظؾؿ ذم يـظر: افؽػاية ((23

 (.1/343افؼرآن ) ظؾقم ذم (، اإلتؼان132م )صـ1986افػؽر ،  دار ، ط:ظس افديـ افصالح، ت: كقر البـ احلديث، ظؾقم
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 ؾؾق مشاؾفة، مـ رواها هبا افعامل وادؼرئ ... افـاؿؾة بعزو واختالؾفا افؼرآن ـؾامت أداء بؽقػقة ظؾؿ افؼراءات » ابـ اجلزري:

 بافسامع إال حتؽؿ ال أصقاء افؼراءات ذم ألن مسؾسال بف صقؾف مـ يشاؾفف مل إن ؾقف بام يؼرئ أن فف فقس مثال "افتقسر" حػظ

 . «وادشاؾفة

 ومـعفا احلاؾظ ، ز افعؿؾ هبا مطؾؼا اجلعزي    جق  وأما رواية افؼراءات باإلجازة ادجردة ظـ افعرض وافسامع: ؾ

 بؼوط هل:قاز ، وؿقد ابـ اجلزري اجلمـ أـز افؽبائر ااذهؿذاين وجعؾفأبق افعالء 

 .رف ظـف افتؿؽـ ذم ذفؽ                                            ُ ـ أحؽؿ افؼراءة، وأتؼـ افرواية، وضبط اخلالف، وظ  دـامل األهؾقة   .1

 .يطؾبف شـد ـعؾق وجقد احلاجة افداظقة فذفؽ .2

 .ذفؽ مـ باب ادتابعة ألشاكقده ادتصؾة بافتالوة أن يؽقن .3

ظبارات ؽتابة بأما ظدم افـص ظذ ذفؽ  ،ادجردة ابـ اجلزري مػفقم أكف مع افـص ظذ أن هذا باإلجازةوـالم 

 .أكف بافتالوة ادتصؾة ؾؽذب ال حيؾ ـتابةؾتدفقس، أو يقهؿ أهنا ؿراءة ـامؾة قل تؾؼقت افؼراءات ؼؾضػاضة حمتؿؾة ـ

ظـ األصؾ ادريض وافتساهؾ ذم افـؼؾ افصقيت فؾؼرآن خلروجفا افؼرآين راجعة ؾاإلصؽاالت ذم باب افتحؿؾ واألداء 

 اإلشـاد وراء بافسعل افؽريؿ وؿراءاتف، خاصة ذم هذا افعك افذي هتاؾت افـاس ؾقف ظذ اإلجازة افؼرآكقة مع اكشغاذهؿ

 ظذادادي  افعايل فؾؽسب افسـد واشتغالذهؿ ادجقزيـ بعض كػقس وافتحرير، وضعػ اإلتؼان إػ افـظر دون افعال

 إتؼان افطافب. حساب

 

 

 

 

 

                                                           

 (.9صـ)البـ اجلزري  مـجد ادؼرئغ :ـظري ((24

 .(18/ 1)فطائػ اإلصارات (، 6)صـ ادؼرئغ يـظر: مـجد ((25
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 وكوفوة حلوهلا اإلصكالوات اخلاصة باإلشناد القرآين

أو ؿؾب  ،ذم افسـد معؾقم فؼارئ بداية كؼقل إن وؿقع اخلطل ذم اإلجازات افتل بغ أيديـا ذم اشؿ ؿارئ أو شؼط 

افؽذب وافتدفقس ذم افتحؿؾ واألداء، ؾقف وكحق ذفؽ مـ اخلطل ال يؼدح ذم صحة تؾؼل صاحبفا ظـ صققخف، وإكام يؼدح 

 وؽرهؿ.ابـ ادبارك واألوزاظل،  ، وهق مذهبوفذا فق وؿع تصحقػ ذم افسـد ؾعؾقـا تصحقحف

 :ألشباب، منهاالقرآىوة اخلطي دم األشاىود وغالبا ما يقع 

 صحقحة. ظدم اهتامم ادؼرئغ بعؾقم األشاكقد مما ال يؿؽـفؿ مـ ضبط وـتابة أشاكقدهؿ بصقرة .1

 االختصار ادخؾ ذم صقغ األداء وافتحؿؾ، وشقاق األشاكقد. .2

 تصدي ؽر ادختصغ ومـ ال دراية ذهؿ باألشاكقد فؽتابتفا ـاخلطاضغ، وافطباظغ. .3

 .وافعـاية هبا إمهال ادؼرئ حلػظ أشاكقده، وتراجؿ صققخف، وافتحصؾ ظذ أشاكقدهؿ .4

 .وضبطفا فف ظدم ؿراءة ادجقز ألشاكقده ظذ ادجاز .5

 إمهال مجع تاريخ وتراجؿ ادؼرئغ، وأخبارهؿ. .6

 إكسان مـ تصحقػ أو شفق أو خطل أرـاء صقاؽتف فألشاكقد.ال خيؾق مـف ما  .7

 :دم جمال حتقوق وتصحوح  األشاىود القرآىوة وشيذكر ما ييل من خالل خزيت ،كثرةواألخطاء التي تقع دم األشاىود القرآىوة 

 يف افسـد مـ أي مؽان ـان.واالكؼطاع افسؼط  .1

 .يف أشامء ادؼرئغ وافتحريػ افتصحقػ .2

 .ـان مباذة أو بقشقؾة حديثة، وهؾ ـان ؽقبا أو كظرا مـ ادصحػأ إؽػال بقان ـقػقة افتؾؼل .3

  مؼدار ادؼروء يف ـؾ ضبؼة ضؾبا فالختصار.ظدم افـص ظذ  .4

 افؼصقر يف كص اإلجازة، أو افتقشع يف أفػاطفا تدفقسا. .5

                                                           

 .الكؼطاظف افسـد مـ هذا افطريؼـ خالل مجع ضرق اإلجازة ال يعتد هبذا إذ فق جفؾ افراوي افساؿط ذم افسـد ومل كتبغ مـ هق م ( (26

 ذـر ابـ افصالح ظـ ابـ شريـ ظدم جقازه، وذهب اختؾػ ادحدرقن ذم تصحقح ادحرف أو ادصحػ ذم ادتـ أو احلاصقة ظذ ؿقفغ، ؾ ( (27

 قب ظؾقف وبقان افصقاب ذم احلاصقة.ابـ ادبارك واألوزاظل، إػ جقاز تغقره وإصالحف وروايتف ظذ افصقاب، واختار افـقوي تؼريره ذم األصؾ وافتضب

(، تدريب افراوي 173 /3م )2333 1بؿك، ط افسـة حسغ، ط: مؽتبة (، ؾتح ادغقث فؾسخاوي، ت: ظع247 افؽػاية فؾخطقب )صـ :يـظر  

 (.149،153)صـ هـ1426فعبد افؽريؿ اخلضر، ط: دار ادـفاج،  حتؼقؼ افرؽبة(، 543 /1ضقبة،  ) دار افػاريايب، ط: فؾسققضل، ت: كظر



12 

 

 افؼؾب يف األشاكقد بتؼديؿ وتلخر. .6

ـف. ادؼروء افطريؼ أو افؽتاب، ذـر يف افدؿة ظدم .7          بؿضؿ 

 ظؾقف. ؿراءتف تثبت مل صقخ ظذ افؼراءة افؽذب أحقاكا بـادظاء .8

 إجازة. ظـف رواه بام ؿراءة صقخ ظـ اإلشـاد .9

ـفا، وكحق  وافؼراءة ادتقن، رواية بغ اإلشـاد يف افتػريؼ ظدم أو .11  .ذفؽ               بؿضؿ 

ظدة أشاكقد أحدها بافسبعة مـ افشاضبقة واآلخر بافثالث ادتؿؿة هق حتؿقؾ افسـد ما الحيتؿؾ، ـلن يؽقن  فشقخف أو فف  .11

 .مـ افدرة مثال ؾقسقق إشـاد افثالث بسـد افؼراءات افسبع، أو افعؽس

 ظذ اإلشـاد افعايل، وإن مل يؽـ متصال بافتالوة ضؾبا فؾعؾق وترك باؿل أشاكقده ادتصؾة بافتالوة. االؿتصار .12

ـلن تؽقن ؽرها مـ افؼراءات  ؼراءة معقـة ؾقسقق إشـادبلن يؽقن افسـد ـ اخلؾط وافسـقب يف أشاكقد افؼراءات .13

 ابـ ـثر. مـ افشاضبقة ؾقسقق شـد ؿراءة بؼراءة ظاصؿاإلجازة 

أو مـ ـتاب معغ  يؽقن افسـد برواية أو ضريؼ ـلن وـتب افؼراءات ؾط وافسـقب يف أشاكقد افطرق وافروايات اخل .14

ـلن تؽقن اإلجازة بحػص مـ افشاضبقة ؾقسقق حػص أوهذه افرواية أو هذا افؽتاب ؾقسقق إشـادا مـ ؽر هذا افطريؼ 

 مـ ادصباح، وكحق ذفؽ.

 حدثغ ال ادؼرئغ.شقق األشاكقد افؼرآكقة مـ ضريؼ اد .15

حذف رجال مـ افسـد طـا أكف مؽرر، ـلن يرى حسـ بـ حسـ بدير افصغر ظـ أبقف حسـ بدير افؽبر ؾقحذؾف طـا أكف  .16

 .اشؿ مؽرر

 زيادة رجال أو أـثر يف افسـد خطل. .17

افؼرآكقة شقاء وهلذا ـؾف أمثؾة ظديدة يف اإلجازات وؽر ذفؽ، أو افعؽس، افرجؾغ رجال واحد  أن جيعؾومـ ذفؽ  .18

 .افؼديؿ مـفا أو اَلديث

 جفافة ظغ بعض افرواة، فؾؼصقر يف ذـر بقاكاهتؿ يف اإلجازة، وفعدم االظتـاء بساحؿ افؼراء ومجع أخبارهؿ. .19
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 ىامذج من اإلصكاالت الواقعة دم األشاىود القرآىوة بسكوا 

ظؾقفا مدار ؽافب ذم ترـقا ومك وافشام وافعراق وافتل افضقء ظذ أهؿ األشاكقد واإلجازات افؼرآكقة ؾقام يع شلفؼل 

 األخطاء افقاؿعة ذم هذه األشاكقد ــؿقذجبعض مع بقان بالد وتعتز أصقل فإلجازات ؾقفا، األشاكقد افؼرآكقة ذم هذه اف

ن أشاكقد افتؽاتػ أؾرادا وممشسات فصق رضورةفقظفر فـا جؾقا و، اكقد افؼرآكقة ذم افعامل اإلشالملاألشفؾقاؿع افذي ظؾقف 

ؾتح باب  إمهال افسـد افؼرآين تصحقحا وحتؼقؼا ؾقف مـ ادػاشد افؽثر، مـ أمهفا: ألن واخلؾؾ افؽتاب افعزيز مـ اخلطل،

 .فذفؽ تبعادا ؾقفا مـ األخطاء، وهق باب فؾطعـ ذم صحة كؼؾ افؼرآن  افطعـ ذم صحة اإلشـاد افؼرآين

 .مراد األررضوميحسني بن ادنصوري حلسني بن إجازة عيل : ولاألنموذج ال

ع ؾقفا ؿو وممايف افؼراءات،  ؿراء ترـقامـ أهؿ ضرق وهل مـ أصقل اإلجازات افسـقة، خاصة وأن افشقخ: ظع ادـصقري  

ؾقفا أن صقخ اإلشالم زـريا إذ خلؾط بغ صخصغ بسبب ـقن صقخفام واحد ؾقجعؾ أحدمها مؽان اآلخر خطل، ا

ٌ                                     هـ(، وهق خطل ، وإكام أخذ افشقخ: زـريا األكصاري ظـ: 857األكصاري أخذ ظـ حمؿد بـ حمؿد افـقيري صارح افطقبة )ت            

وؿد اكتؼؾ هذا اخلطل يف  ،هـ(، وـالمها أخذ ظـ ابـ اجلزري، ومـ هـا جاء اخلؾط بقـفام856ضاهر بـ حمؿد افـقيري )ت

 ترـقا افتل مـ ضريؼ افشقخ: ظع ادـصقري، مـفا: ـثر مـ إجازات أهؾ

 .هـ1414يزيد َلاؾظ صاهغ ادمرخة شـة اإجازة ظبد افرمحـ ـقرشس اخلـدؿل اإلمام األول يف جامع افسؾطان ب  .1

إجازة افسقد إشامظقؾ حاؾظ حؼل أؾـدي بافؼراءات افعؼ مـ ضريؼ افشاضبقة وافدرة افتحبر ثؿ بافطقبة   

.ط حمؿد ـامؾ أؾـدي اإلمام واخلطقب بجامع بريزاد خاتقن افعريػ بػـدؿعوافتؼريب، َلاؾ

 .هـ1313، وادمرخة يف محد مجقؾ ـاميل اآلمديألإجازة افسقد: اَلاج ظباس اآلمدي بافؼراءات افعؼ   .3

 (31).صجرة ؿراء ترـقا دحؿد أمغ  .4

 (32افعؼ) زادة بصحاف افشفر أؾـدي ظع مصطػك إجازة .5

 

                                                           

 .(2، مرؾؼ رؿؿ )(1432خمطقط بجامعة اإلمام رؿؿ )يـظر:  ( (28

 .(3يـظر: مرؾؼ رؿؿ ) ( (29

 .(4يـظر: مرؾؼ رؿؿ ) ( (33

 .(5، مرؾؼ )(1، فقح/19529صجرة ؿراء ترـقا دحؿد أمغ دار افؽتب ادكية رؿؿ) يـظر:  ( (31

 .(6/ب(، مرؾؼ )6)ل ؿراءات إجازة 7237 رؿؿ شعقد  بـ حمؿد جامعة يـظر: خمطقط ( (32
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 ثاين: ال نموذجال

 .إجازة افسقد: اَلاج ظباس اآلمدي بافؼراءات افعؼ فتؾؿقذه افسقد: أمحد مجقؾ ـاميل اآلمدي مـ ضريؼ ؿراء ترـقا

ؾقفا أن حمؿد جعػر أؾـدي ؿرأ ظذ كارص افديـ حمؿد بـ شامل افطبالوي، بنشؼاط افشقخ: إذ    :السندالسقط يف  ومما فوها

 أمحد ادسري صفر افطبالوي.

 ثالث: النموذج ال

 /أ(2بافؼراءات )لإجازة افسقد افؼيػ ظزت بـ مصطػك األيقيب  .1

إجازة حاؾظ إشامظقؾ أمحد ادعؾؿ بؿؽتب أيب افػتح افسؾطان حمؿد خان، بافؼراءات فتؿقذه كرصت بـ مصطػك،  .2

 .هـ1313بافؼراءات وادمرخة يف 

حمؿد ـامؾ أؾـدي اإلمام واخلطقب بجامع بريزاد خاتقن افعريػ  إجازة افسقد إشامظقؾ حاؾظ حؼل أؾـدي َلاؾط .3

 .بػـدؿع

بـ خقاجة ظثامن بافؼراءات فتؾؿقذه جعػر صدؿل بـ ظبد افؾـف  رسوري اإلشالمبقيلشؾقامن إجازة حاؾظ  .4

 .هـ1321ادقشتاري، وادمرخة يف 

ظع بـ حمؿد ادخزومل  :زـريا األكصاري ظـذ     أخ   ذـر ؾقفا إذوؾقفا: زيادة تؾؿقذ البـ اجلزري مل يلخذ مـف، 

ظع بـ حمؿد بـ ظثامن  :ادخزومل ثابت، وأما أخذ :، وأخذ افشقخ: زـريا األكصاري ظـابـ اجلزري :افبؾبقيس، ظـ

ودفقؾ ذفؽ ثبت صقخ اإلشالم زـريا ، ابـ اجلزري ؾغر ثابت، ووؿقظف يف اإلجازات خطل :ادخزومل افبؾبقيس ظـ

مرويات صققخ صققخف، ؾؾؿ يذـر ؾصؾ وـذا  ،ؾ ؾقف مروياتف يف افؼرآن ظـ صققخف    ؾص  ؾؼد  ،ُتريج افسخاوياألكصاري 

                                                           

 .(7يـظر: مرؾؼ رؿؿ) ( (33

 .(8يـظر: مرؾؼ رؿؿ ) ( (34

 .(9يـظر: مرؾؼ رؿؿ) ( (35
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ـ  أخذ افبؾبقيس ادخزومل ظـ ابـ اجلزري ظع بـ اجلزري ضؿـ صققخ                                     َ ، ومل يذـر افسخاوي يف افضقء افالمع اب

  .ترمجة ابـ اجلزري، وال ذـر ادخزومل ضؿـ تالمقذ ابـ اجلزري يف ادخزوملحمؿد 

 ىموذج رابع: 

  .هـ1264، وادمرخة يف ويةحمؿد اَلؾؿل بـ أمحد درامظبد افغػقر أمحد افؼقكقي فتؾؿقذه: إجازة 

ُ          ، إذ ذ ـر ؾقفا: يف األشاىود وفوها قلب وتركوب حمؿد أوفقا أؾـدي، ظـ: ظع األظرج، ظـ أمحد أؾـدي، ظـ: ظع  "     

 "....يادـصقر

 محد أؾـدي ادسري ادرصي، مل يلخذ ظـ ادـصقري، بؾ ظـ افطبالوي، ؾادـصقري يف درجة تالمقذ تالمقذه.أومعؾقم أن 

 زريــــــــابن اجل

 أمحد بن أشد األمووضي رضوان العقبي، وضاهر بن حممد النويري، وأمحد القلقويل

 عبد احلق السنباضي حممد السمدييس زكريا األىصاري

 عيل بن حممد ابن غاىم ادقدد الطبالويىارص الدين 

 عبد الرمحن بن صحاذ الومني  أمحد ادسري

 شلطان ادزاحي عيل الشزمليس حممد بن قاشم البقري عيل األعرج

 عيل ادنصوري 

  

                                                           

 (111-131)صـ   صقخ اإلشالم زـريا األكصاري ختريج افسخاوييـظر:  ( (36

 .(5/317)  ؾسخاويفضقء افالمع فايـظر:  ( (37

 .(9/255)  ؾسخاويفضقء افالمع فايـظر:  ( (38

 .(13يـظر: مرؾؼ رؿؿ ) ( (39



16 

 

 :تعقوب حول أشاىود قراء تركوا، وىداء للمختصني فوها بعلوم القرآن

كامذج مـ بعض ما وؿع يل يف هذه األشاكقد افسـقة، مما أتاحتف يل ادصادر افتل حتت يدي مـ تراجؿ ما شبؼ 

وإجازات، وإال ؾنكف فق تقؾرت ادصادر افسـقة مـ ـتب افساجؿ افعامة وـذا اخلاصة بافؼراء، وافتقاريخ واإلجازات، 

 حقحف، وادالحظ يف األشاكقد افؼرآكقة ألهؾ ترـقا اآليت:وادسؾسالت وادشقخات، واألثبات، فظفر افؽثر مما يـبغل تص

 .ظدم االهتامم بذـر ـثر مـ افتقاريخ اهلامة ـتاريخ بدء افؼراءة، ووؾقات افشققخ يف اإلجازة -1

 وظدم ذـر مؽان اإلؿراء واخلتؿ، واإلصفاد ظؾقفا، ومعؾقم أمهقة ذفؽ يف تصحقح وحتؼقؼ افسـد.  -2

 أشاكقدهؿ، وشببف: جفافة بعض ادؼرئغ يف -3

 إمهال مجع تراجؿ وأخبار افؼراء األتراك يف افؼرون افست ادـرصمة.  -أ

االختصار ادخؾ يف بقاكات ادجقز وادجاز ويف بقاكات رجال أشاكقدهؿ، ومعؾقم أن هذه ادعؾقمات متقز وترؾع اإلهبام  -ب

 ذفؽ مما يرؾع اإلهبام ظـ افؼارئ.ظـ افؼراء يف افسـد، ـذـر االشؿ ـامال، وافؽـقة وافؾؼب، وكحق 

 ظدم وجقد شجالت وؾفارس وأراصقػ َلػظ األشاكقد افؼرآكقة، وضبط ما تؾؼاه ادؼرئقن بعضفؿ ظـ بعض. -جــ

محل هذه األماىة  -حرشها اللـه -يف تركوا فاضل وادختصني بعلوم القرآن العظوم العلَمء األولذا فعذ 

 ،ومعرفة شبل ذلك والتكاتف للقوام بتصحوح أشاىودهم،

 .فإن هذا العمل ل يقل أمهوة عن غره من علوم القرآن 
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  اققحمو بوان ددار األشاىود القرآىوة يف تركوا مصححا

، ومل أقف عذ إجازة قرآىوة تركوة ترجع إىل ما قبل ابن اجلزري فمدار أشاىود أهل تركوا وترجع إىل ابن اجلزريتدور 

 رمحف افؾـف. -أشاىودهم فوام وقفت ترجع إلوه، وتدور علوه

 مـ ظدة ضرق: -رمحف افؾـف -وبقان ذفؽ، أن أشاكقد أهؾ ترـقا ترجع إػ ابـ اجلزري

 افرومل  احلـػل  ، مـ ضريؼ افشقأوهلا: ضريق احلجازيني بالسبعة من ضريق الشاضبوة
ـ  ظبد  ادـان  ِ                 خ: يقشػ  أؾـدي ب       ِ     ِ         َ       

هـ(، ظـ: ادال ظذ افؼاري، 1354بافؼراءات افسبع مـ ضريؼ افشاضبقة، ظـ معؾؿ افرساي افسؾطاين )تهـ(1366)

افتسسي ظـ حمؿد بـ ذف افديـ حمؿد بـ افؼطان خطقب ادديـة ادـقرة، ظـ: ظؿر افشقاذم، ظـ: حمؿقد ابـ محقدان، ظـ: 

:، ظـ حمؿد افؽقالين، ظـ اددين ، أ يب  اخلر  ـ  ي ، صؿس  افد  غ 
ر  د   وادح 

 
ة  افؼراء ج  ، ح 

ِ  : اإل م ام  احلاؾظ     ِ  َ   ِ        ِ      َ ِ    َ     
ِ
        ِ   ُ    ِ       ِ   َ  ِ د  بن        بن  حم  م 

د                   حم  م 
       

ي   ر  ز   بابن  اجل 
ازي  الشافعي  ادعروف  ر  مشقي  ث م  الش  ـي  بن  يوشف  الد 

ل   بن  ع 
د                   حم  م 

                                                        
         

 .هـ( 833ت)       

أمحد ادسري صهر ىاس :                                                                 ادرصيني بالشاضبوة والدرة والطوبة والتقريب من ضريق الشوخني  ادرصيني   ثاىوها: ضريق 

 . عيل بن شلوامن ادنصوري، وافشقخ افؼيػ: الدين حممد بن شامل الطبالوي

ف:  ،                                              أمحد  ادسري  صهر  ىاس  الدين حممد بن شامل الطبالويؾلما افشقخ:  -1 ِ    ؾؼد أخذ افؼراءات ظـ صقخ  ين                                       ىاس  الد 

ـي  الط ب ال وي  الشافعي  
ل   بن  شامل  بن  ع 

د                           حم  م 
                  

ر  )ت         ِ    اد ع ؿ     َ  ُ : صقخ  اإلشالم : 966  ذ  ق  ظ  ه  ِ   هـ(، و       ِ     َ  َ   َ  ُ  َ د        ين  زكري ا بن  حم  م  ين  الد                                   ز 

ي  األزهري  الشافعي  
ن وك                      األىصاري  الس 
ق  هـ(، 826-926)                    ه  َ  و   ُ ة ، مـفؿ:َ  ذ  صققخ  ظ د  ٍ        ظ     ِ   ٍ ين  أبو الن عوم  ر ضوان  بن   َ  َ     ين  الد                                         ز 

                                                           

 (1، فقح/19529يـظر صجرة ؿراء ترـقا دحؿد أمغ دار افؽتب ادكية رؿؿ)  ( (43

بافؼراءات فصادق يـ  (، وإجازة ظبقد افؾـف بـ حمؿد افػـاري1، فقح/19529يـظر: صجرة ؿراء ترـقا دحؿد أمغ دار افؽتب ادكية رؿؿ)  ( (41

ُ                                                               وؿد ورد ذم إجازة  داود بـ شؾقامن ادقصع بافؼراءات افسبع فعبد افقهاب افبغدادي، )ق:هـ، 916يقشػ بتاريخ  (، وإجازة شعد افديـ ادقصع 5، 4              

 -(12ج حسـ فؾحاؾظ ظثامن )ق:/ب(، وإجازة حمؿد بـ احلا7/أ(، وـذا إجازة ظبد افؾطقػ مػتل زاده دحؿد أمحد بافسبع )ق:7البـف حمؿد أمغ )ق:

 اذهروي  احلـػل اذهروي رؿ ادؽل )ت 
ـ  شؾطان  بـ حمؿد  ٍ                                أن ظع  ب        َ       ِ   افؼاري 1314        

ع           هـ( ادشفقر  باد ال  ظ 
ِ  َ    ُ     ِ قاذم  افقؿـل  ادؽل   ؿرأ           ؿر افش  ـ  ظ  : رساج افدي ذ  ُ                           ظ    ِ           َ  َ

ـ  991)ت  ـ  ظؿر  ب : ظثامن  ب  ادؼرئ 
مة  : افعال  ذ  ق  ظ  ه  ِ  هـ(، و     َ     ِ    َ       ِ       ِ         َ  َ   َ  ُ  َ ـ  أ يب بؽر  افـ اذي  افقؿـل  )      ـ  حمؿد  ب ـ  ظع  ب  ب

ٍ                    أ يب بؽر       َ   ِ    ِ     ِ        ِ    ِ ـ   848َ      : اإلمام: اب ذ  ق  ظ  ه  ِ  هـ(،  و             َ  َ   َ  ُ  َ       

ي  ) ر  ِ     اجل ز   َ ُ                                              إذ مل ت بغ اإلجازات أهق بافتالوة أو بافرواية وـذا مل تبغ، وؿد احجؿت ظـ اظتامده هـ(833  َ افؼدر ادؼروء، هذا إػ أن أشاكقد ادال ظع افؼاري       

ِ      تاج إػ ـثر  حتريرحت (، وظثامن افـاذي تقذم 275هـ ـام ورد ذم افؾطائػ افسـقة ذم أخبار ادامفقؽ افقؿـقة )صـ 991ـام أن ظؿر افشقاذم ادؽل تقذم شـة  ،          

 أن ادال ظع افؼاري ذـر ذم ج إػ تلمؾ وحترير، واألؿرب أن بغ افشقاذم وافـاذي واشطة ظذ األؿؾ، ـام شـة( ؾاألمر حيتا143هـ( ؾبغ وؾاهتام )848)

 .ادديـة ادـقرةآخر ـتابف ادـح افػؽرية أكف أخذ ظـ صقخ ؿراء مؽة ظؿر افقؿـل افشقاذم، وهق ؿرأ ظذ مجاظة ؿرءوا ظذ افعالمة: حمؿد بـ افؼطان خطقب 

 .(275قة ذم أخبار ادامفقؽ افقؿـقة )صـ (، افؾطائػ افسـ111،ط:افعكية(، ظؼد اجلقاهر وافدرر فؾشع )صـ162يـظر: ادـح افػؽرية )صـ
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د  بن  يوشف  الع ق ب ي  الشافعي   ي  ادالكي  هـ(852ت)                                      حم  م  ير    الن و 
يل   بن  ع 

د  : ضاهر  بن  حم  م                        ، والشوخ 
         

: هـ( 56ت)                                          ، والشوخ 

ف   ر  بن  يوش  ري  الشافعي                                     أ مح  د  بن  أ يب  ب ك  ند  ك  ـويل  الس 
                           الق ـل ـق 
:، هـ( 857ت)           ذ  ا ظ   مجقع 

 
أ  همالء َ  َ وؿ ر     ً    
ِ
      َ  َ  َ ي     ر  ز   .               ابن  اجل 

ر      ُ صقخ  افشقخ افثاين:  وأما: -2 ر   حم 
 باألشتاكة 

 
اء ر  ِ   ُ   ُ افؼ          
ِ
     ُ     : ِ   افط قبة   ادنصوري       عيل        

          بن  شلوامن  بن  عبد  الل ـه 
       ادرصي                              

ر   افؼراءات          ؾؼد تؾؼ ك هـ(، 1134)ت  اد حر 
مة  ، افعال  ـ  ذ  ـؾ  م ِ    ُ    ِ ظ               ٍ ين  شلطان  بن  أمحد  بن  شالمة  بن   :َ  َ    الد 

                                       أيب العزائم  ضواء 
                 

احي  الشافعي  ادرصي   ـز  مة : 1375ت)                                     إشامعول  الـم  ِ   هـ(، وافعال  ل ز  الشافعي               زام  ين  عيل  بن  عيل  الش   الد 
                                           أ يب الضواء  ىور 
                

مة : هـ1387)ت ِ   (، وافعال  ن اوي  الشافعي             ي  الش   بن  ق اشم  بن  إشامعول  الب ق ر 
د  ين  حم  م                                                         صمس  الد 
 -هـ(1318-1111)                     

هم  
    ثالثت 
     : ـ  ِ  ظ    : ق خ  ادؼرئ  اجلامع  ِ   افش        ِ ي         ِ     

ن   بالو م 
اذة  ادرصي  ادعروف  ح 

محن  بن  ص   الر 
   عبد 

          
                    

               
     ،: مة  ُ  ؿرأ افعال  ين              ين  الد                 ز 

اذة  الشافعي        عبد   ح 
محن  بن  ص                  الر 
ي         ُ ادعروف        ادرصي                 

ن  محن  بن  صحاذة  الو م   الر 
   بعبد 

                            
َ  وهق  هـ(، 975-1353)         : ذ  ين  َ  َ  ظ                ى ور  الد 

اىم  ادقدد  اخلزرجي  احلنفي  القاهري    بن  عيل  بن  خلول  بن  غ 
د                                                               عيل  بن  حم  م 
: هـ(923-1334)                 ذ  ق  ظ  ه  َ  َ  ، و    َ  ُ  َ ف     ين         ذ            الد 

ي  
نباض   الس 

د  ق  بن  حم  م   احل 
بد     ع 

          
                  

     (842-931 : ذ  ق  ظ  ه  َ  َ  هـ(، و    َ  ُ  َ و وضي         األ م 
هاب  أ مح  د  بن  أشد               الش 
                          : ذ  ق  ظ  ه  َ  َ  ، و    َ  ُ  َ ي     ر  ز   .               ابن  اجل 

  ح ذ                               عيل  بن حممد  ابن غاىم ادقدد   :كام قرأ  بن  إبراهوم   :َ  َ ظ 
د   حم  م 

ود                أيب ال ـج 
        

يز  احلنفي               د  ـم  هـ(، 932ت)                    الس 

 : ذ  ق  ظ  ه  َ  َ  و    َ  ُ و وضي  َ  :             األ م  ذ  ق  ظ  ه  َ  َ  ، و    َ  ُ  َ ي     ر  ز   .                      اإلمام  ابن  اجل 

                                                           

 وفقس هق صارح افطقبة ـام جاء ذم إجازات ظديدة خطل، وشقليت بقان ذفؽ.( 42)

 .(1، فقح/19529يـظر: صجرة ؿراء ترـقا دحؿد أمغ دار افؽتب ادكية رؿؿ) (43)

 (.239( يـظر:  ادربك افؽابع )صـ 44)

ر ذفؽ ؿرأ ادـصقري ظذ ادزاحل افؼراءات بجؿقع افروايات افعؼ وما ؾقؿفا، وأخذ ظـف افشاضبقة وافرائقة وافطقبة ومؼدمة ذم األربع ظؼ، وؽ( 45)

 (، وفذا ؿدمتف ظذ مجقع صققخف.1432خمطقط بجامعة اإلمام رؿؿ -/أ3ـام هق مذـقر ذم إجازتف فتؾؿقذه حسغ األررضومل )ق:

قد ظبد افرمحـ بـ صحاذة افقؿـل مـ إجازات ظديدة أمهفا: إجازة داود بـ شؾقامن ادقصع بافؼراءات افسبع فعبد افقهاب افبغدادي، ( شقاق أشاك46)

ام ؾ يس  أليب افعز افعجؿل ) ق: 7(، وـذا إجازة شعد افديـ ادقصع البـف حمؿد أمغ )ق:5، 4)ق: ز  َ    ِ                     /أ(، وإجازة افش  طقػ (، وـذا إجازة ظبد افؾ7، 6                   

(، وإجازة أمحد 12/ب(، إجازة حمؿد حاجل زاده ألمحد افشفري، وإجازة حمؿد بـ احلاج حسـ فؾحاؾظ ظثامن )ق:7مػتل زاده دحؿد أمحد بافسبع )ق:

إدارة خمطقضات شؾؿقكة إلبراهقؿ افعطار، وادرزوؿل فعبد اهلل ؿاؤؿجل، وشـد شؾطان ادزاحل ادذـقر ضؿـ أجقبتف ظذ أشئؾة ذم افؼراءات وافتجقيد )

وؽرها مـ جمؿقع (، 1432خمطقط بجامعة اإلمام رؿؿ -/أ3وإجازة ظع ادـصقري فتؾؿقذه حسغ األررضومل )ق:(، 72ؿراءات/ -افؽقيت

 ، حمػقطة بؿرـز اإلمام ابـ اجلزري.إجازات ـثرة

 بدأت بلظذ أشاكقد ظبد افرمحـ افقؿـل، رؿ ظطػت ظؾقفا ما هق أكزل مـف.*  

ا وشؽـ ا )تؿؾت: ( 47) ـ  ؽاكؿ  ادؼدد  أصال  افؼاهري  مقفد  ؾ قؾ  اب ـ  خ  ـ  ظذ  ب  ب
د  ـ  حم  ؿ  ذ  ب ذ  ظ  ً       ً    أ خ               ً            ٍ      ِ     ٍ  ِ َ   ِ        ِ    ِ   َ ُ   ِ      َ   ُ ِ                          هـ(، ظـ افعالمة : أيب اجلقد حمؿد بـ إبراهقؿ 1334َ                 

ا ذم ؾقائد االرحتال (، وـذا 3/183         ٌ                                                        هـ(، مثبت  ذم ـثر مـ افساجؿ ـام ذم خالصة األرر ذم أظقان افؼرن احلادي ظؼ )932           افسؿدييس  )ت        ً                 مثبت كص 
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  ح محن  الومني        عبد   :ـام ؿرأ : صقخ                   الر  ذ   ظ 
َ  َ     ِ بطريؼ  افطقبة    ِ م        : ف     ِ ذم وؿت          ِ افـبقية          ِ بادديـة         َ ادؼرئغ        ِ       ر            أمحد  بن                أيب الـح 

ين           الشافعي                 حممد  بن  حممد   : هـ(1331)ت         اد د  ذ  ق  ظ  ه  َ  َ  ، و    َ  ُ  َ يز  احلنفي     د  ـم   بن  إبراهوم  الس 
د   حم  م 

ود                                    أيب ال ـج 
        

            (853-

932 : ذ  ق  ظ  ه  َ  َ  هـ(، و    َ  ُ  َ و وضي        :             األ م  ذ  ق  ظ  ه  َ  َ  ، و    َ  ُ  َ ي     ر  ز   .                      اإلمام  ابن  اجل 

     ح  : مة  قخ  افعال  ُ  ـام ؿرأ  افش         ُ        َ محن  الومني         : ،                     عبد  الر  ذ  ف   َ  َ ظ  ي                                 أ مح  د  بن  أ مح  د  بن  ذ  
نب اض  ق  الس   احل 

بد  ين  ع     الد 
                 

              

 بشحاذة  الومني  وهق بافؼراءات افسبع ظذ: هـ(، 997)ت
                 صحاذة  ادرصي  الشافعي  ادعروف 
حممد ، وهق ظذ: هـ(987)ت                             

 .شامل الطبالوي

      ح   ـام ؿرأ  افشقخ         َ ف       بن           أ مح  د   :        العالمة         ي                     أ مح  د  بن  ذ  
نب اض  ق  الس   احل 

بد  ين  ع     الد 
                 

               : ذ   ظ 
رة  ـ  افد  َ  َ  بؿضؿ    ِ        ِ ين                     مجال  الد 

ع  وافده 987)ت                            يوشف  بن  زكريا األ ى صاري   َ  َ       هـ(، وهق ظ  ِ   صقخ  اإلشالم :            األىصاري     ِ     
د            زكري ا بن  حم  م 
ه  افسابؼ                     ِ        ِ بسـد   ِ    . 

      ح   ـام ؿرأ  افشقخ         َ ف              أ مح  د  بن       بن           أ مح  د   :      ُ افعالمة          ذ  
ِ َ ي    َ

نب اض  ق  الس   احل 
بد  ين  ع     الد 

                 
ـ  افطقبة   ،              ِ        ِ بؿضؿ         : ذ      ِ صقخ  َ  َ  ظ 

م        : ف     ِ ذم وؿت          ِ افـبقية          ِ بادديـة         َ ادؼرئغ   ر  ين                أمحد  بن  حممد                أيب الـح  : اإلمام  ابن           اد د  ذ  و  ع  ه  ، و  و وضي  : األ م  ذ  و  ع  ه  .                                                   و  ي  ر  ز             اجل 

                                                                                                                                                                                            

( أكف تال بافعؼ ظذ أيب اجلقد افسؿدييس، وهق ادثبت ذم ربت األشؼاضل، وهق ادثبت ذم بداية حتريرات افطقبة دحؿد هاصؿ ادغريب، 4/435فؾحؿقي )

ادحؼؼ أيؿـ شقيد ذم افسالشؾ افذهبقة ( وـذا افشقخ: افزماوي ذم إمتاع افػضالء، وـذا افشقخ: 2/892وتابع ظذ ذفؽ صاحب ؾفرس افػفارس )

ذم ـتاب ادؼق بتصحقح شـد اإلؿراء ذم  ما(، وهق ادثبت ذم إجازات ظديدة وـثرة مـ أمفات اإلجازات واألشاكقد، وهذا يبغ خطل 131)صـ

 .ذم كػل ذفؽادؼق، 

داود بـ شؾقامن ادقصع  ات ظديدة مـفا: إجازةذم  إجاز قؿـل ظـفتؾؼل ظبد افرمحـ بـ صحاذة اف وردصقخ ادؼرئغ بادديـة افـبقية ذم وؿتف،  (48)

إجازة ظبد افؾطقػ مػتل زاده دحؿد و/أ(، 7إجازة شعد افديـ ادقصع البـف حمؿد أمغ )ق:و(، 5، 4بافؼراءات افسبع فعبد افقهاب افبغدادي )ق:

وافصحقح ما أربتف ألكف ادذـقر  وهق تصحقػ، -ازة: داود بـ شؾقامن ادقصعذم  إج اشؿ أيب احلرم بافزاي ادعجؿة، وؿد ورد /ب(7أمحد بافسبع )ق:

ب ؾ تؾؿقذه: ظبد احلؼ بـ شقػ افديـ افدهؾقي ذم بداية ذحف ظذ اجلزرية )خمطقط بؿؽتبة احلرم ادؽل
َ                                                                                    مـ ؿ   ِ /أ(، وؿد ذـر أن اشؿف: 2ق-439رؿؿ:  -   

صقخ صققخ ادؼرئغ ذم احلرمغ افؼيػغ، وأشتاذ افػؼفاء »هـ(، وؿد وصػف بؼقفف:1331أمحد بـ حمؿد بـ حمؿد افشاؾعل اددين، وأكف تقذم شـة )

ؾ ؿ وادؼرئغ بؿديـة شقد افثؼؾغ َ  ، تذـرة افسؾػ وحجة اخلؾػ، افشقخ اإلمام احلجة افع   َ  أهـ.«                                            

رة ظـ: يقشػ بـ زـريا األكصاري، مـ إجازات ظديدة ورد ذم إجازات ظديدة ( 49) أمهفا: إجازة داود بـ شؾقامن                                                                 أن افشفاب أمحد افسـباضل أخذ افد 

، وأما إجازة ظع ادـصقري /أ(7(، وـذا إجازة شعد افديـ ادقصع البـف حمؿد أمغ )ق:5، 4ادقصع بافؼراءات افسبع فعبد افقهاب افبغدادي، )ق:

ػضايل أخذ افدرة وافطقبة واألربعة ظؼ ظـ افشفاب أمحد افسـباضل، وهق أخذ ظـ يقشػ بـ زـريا األكصاري، حلسغ األررضومل ؾبقـت أن اف

 وصحاذة افقؿـل، دون بقان ماذا أخذ بافضبط ظـ ـؾ مـفام.

(، وـذا إجازة 5، 4ادي، )ق:إجازات ظديدة أمهفا: إجازة داود بـ شؾقامن ادقصع بافؼراءات افسبع فعبد افقهاب افبغدورد ذم إجازات ظديدة ( 53)

/أ(، وشـد شؾطان ادزاحل ادذـقر ضؿـ أجقبتف ظذ أشئؾة ذم افؼراءات وافتجقيد )إدارة خمطقضات 7شعد افديـ ادقصع البـف حمؿد أمغ )ق:

 . (72ؿراءات/ -افؽقيت
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      ح : مة  قخ  افعال  ُ  ـام ؿرأ  افش  محن  الومني        َ        ُ        ، رؿ ب ،                     عبد  الر  ً       برواية حػص  مـ ضريؼ افشاضبقة  ختؿة  ـامؾة        ً      ِ                  ٍ بع             افس 
َ  افؼراءات        
ِ        

ه   ذ  وافد  ِ  ِ ظ  مة : َ  َ     ِ   افعال  اذة         ح 
       ص 
ي  ادعرو      ادرصي           افشاؾعل    

ن  اذة  الو م     ف ب شح 
ِ         ، إػ ؿقف ف  تعاػ :                                                   إذا جئنا من  كل  أمة  بشهود        فكوف  »        ِ

ا ًالء  صهود  ذ  ه  ا فؾسبعة رؿ فؾعؼة ظذ تؾؿقذ وافده:  [44] النساء:«                             وجئنا بك  ع  ً                                   رؿ تقذم وافده ؾاشتلكػ افؼراءة مجع                                

ـ باضل   ـ  أمحد  افس  َ              افشفاب  أمحد  ب     ِ    َ    ِ      . 

 فهذا ملخص ما تدور علوه أشاىود أهل تركوا وترجع إلوه، ومل أقف عذ إجازة قرآىوة تركوة ترجع إىل ما قبل  *

 .رمحه اللـه -ر أشاىودهم فوام وقفت ترجع إلوهابن اجلزري فمدا

 ابن اجلــــــــزري

 أمحد بن أشد األمووضي العقبي، والنويري، والقلقويل حممد الكوالين

 عبد احلق السنباضي حممد السمدييس زكريا األىصاري اددين التسسي حممد

 عيل بن حممد ابن غاىم ادقدد ىارص الدين الطبالوي القطان بن حممد

 عبد الرمحن بن صحاذ الومني  أمحد ادسري محودان ابن حممود

 ادزاحي شلطان عيل الشزمليس حممد بن قاشم البقري حممد جعفر أولوا أفتندي الشوايف عمر

 عيل ادنصوري القاري عذ ادال

   السلطاين الرساي معلم

  ادنــان  عبد يــوشف بن

   حممد ىشاىجي

  ادنان عبد بن حممد بن يـوشف

 هـ(6634ادنان، ادعروف بووشف أفندي زاده ) عبد بن أبو حممد عبد اللـه حلمي بن حممد بن يـوشف
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 تركوا  مقرئيشعود اخلندقي حلافظ عثامن صاهني من بن كورشس إلشناد إجازة عبد الرمحن مصححة مشجرة خمترصة 

  اإلمـــام ابن اجلــــــــــــزري

و وض ي   .4                       أمحد بن أشد األ م 

  .2 أبو اجلود حممد بن إبراهوم السمديز  عبد احلق السنباضيذف الدين 

  .3 أمحد بن حممد اددين  أبواحلرم بن غاىم ادقدد         بن حممد  اعيل 

ن ي ادرصي الشافعي   .4                                 عبد الرمحن الو م 

  .5 حممد بن قاشم البقري

  .6 صوخ قراء اآلشتاىة دم وقته: عيل بن شلوامن ادنصوري ادرصي

  .7 حسني بن حسني بن مراد األررضومي

  .8 حممد النعومي الشهر بابن الكتاين 

د يني   .9              حسن الو 

  .41            حافظ ب ستاين هادعروف بقر                    ر بن خلول الب ولو يعم

  .44                   الشهر بمًق ت أفنديبن حممد مصطفى 

  .42 حممد شلوم أفندي

  .43 احلاج حسني بن احلاج محزة الشهر بالعوار

  .44 حسني صزي أفندي بن إبراهوم اإلشبارضه وي

اري د  ك    .45                                                حافظ حسن فهمي بن إشامعول حقي الشهر باأل ش 

  .46 ابن احلافظ حممد شعود اخلندقي عبد الرمحن كورشس

                                      حافظ عثامن بن  أمحد صاهني احلنفي  السكي  
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 ىَمذج ألشاىود مرص والشام والعراق:

 : هـ6321أول: إجازة أمحد بن رمضان ادرزوقي لعبد اللـه قاؤقجي زاده وادؤرخة شنة 

وشاذـر بعضا مما ؾقفا مـ األخطاء،  :حوهلم وعلوها مدار أشاىودهموهذه اإلجازة هي أصل إجازات أهل شوريا وما 

 وافتل تـاؿؾتفا ؾروظفا مـ اإلجازات بعدها.

وؿرأ افشقخ: أمحد شؾطان، ظذ: يقشػ افداين ": /ب(3)ل ومما ؾقفا: افتحريػ يف بعض األشامء ومـ ذفؽ -1

إػ  شوف الدين، وؿد تصحػت مـ بقلبهشوف الدين البصر وافصحقح: أمحد شؾطان ادزاحل، ظـ: ، "افبصر...

 ؾؾق بحثـا ظـ يقشػ افداين هذا فـ كجده وال كصؾ إػ صئ، وإكام هق تصحقػ.، يوشف الداين

 إثبات حمؿد افـقيري صارح افطقبة صقخا فزـريا األكصاري، وهق خطل تؼدم بقاكف. /أ(4)ل وـذا ؾقفا -2

 ، وـال االشؿغ خطل، وفقس هلام وجقد أصال."ل.....وؿرأ يقشػ افداين ظذ افسـباظ"/أ(: 4وـذا ؾقفا )ل -3

، "وأخذ ظبد افرمحـ افقؿـل، ظذ: وافده صحاذة افقؿـل، ظذ: أمحد بـ ظبد اَلؼ افسـباضل"/ب(: 3وـذا )ل -4

 وهق ؿؾب يف اإلشـاد، إذ افصحقح اآليت:

 .عبد الرمحن الومني، عن والده صحاذة الومني* 

 .عبد الرمحن الومني، عن: أمحد بن أمحد بن عبد احلق السنباضي، عن:صحاذة الومني* )ح( 

، "صقخ اإلشالم زـريا األكصاري :وؿرأ صحاذة ظع افطبالوي، وافسـباضل وافطبالوي ظذ"(: أ/4ل)وـذا ؾقفا 

م زـريا األكصاري، وإكام أخذ ، ألن أمحد بـ أمحد بـ ظبد اَلؼ افسـباضل، مل يلخذ ظـ صقخ اإلشالوهذا تؽؿؾة فؾخطل ؿبؾف

وصؾ شـده بزـريا، وهذا ؿؾب إلثباتف أخذ  -، وفؽـف دا أثبت خطل ؿراءة صحاذة افقؿـل ظؾقفظـ ابـف يقشػ بـ زـريا

 افشقخ ظـ تؾؿقذه، وترـقب فسـد جديد خطل.

وشؼط وؿؾب  مـ حتريػ وؽر ذفؽ يف هذه اإلجازة، وفؽـ هذا يقضح افؽؿ ادساـؿ مـ األخطاء يف اإلجازات

 وترـقب، ؾضال ظـ إمهال مؼدار وـقػقة افتحؿؾ واألداء يف ـؾ ضبؼة ظـ ؾقؿفا، وهذا باب ذحف يطقل.

 

                                                           

 .(11مرؾؼ ) ،أمحد بـ رمضان ادرزوؿل فعبد افؾـف ؿاؤؿجل زادهيـظر: إجازة  ( (51



23 

 

 :هـ6321وادؤرخة شنة إجازة أمحد شلموىة إلبراهوم العطار :ثاىوا

هذه اإلجازة مـ أمفات إجازات أهؾ مرص، وظؾقفا مدار افؽثر مـ اإلجازات افؼرآكقة يف مرص وما حقهلا، وأمحد 

 هـ(.1233          )ـان حق ا  شؾؿقكة ظؿدتف يف افؼراءات افشقخ: إبراهقؿ افعبقدي

 وهق ،"افسـباضل اَلؼ ظبد بـ أمحد: ظذ افقؿـل، صحاذة وافده: ظذ افقؿـل، افرمحـ ظبد ل أخذ           ً وؿع ؾقفا خط     -1

 .وؿد مر بـا يف إجازة ادرزوؿل اإلشـاد، يف ؿؾب

 زـريا اإلشالم صقخ: ظذ وافطبالوي وافسـباضل افطبالوي، ظع صحاذة وؿرأ"(: أ/4ل) ؾقفا وـذا -2

 .وؿد مر بـا يف إجازة ادرزوؿل ؿبؾف، فؾخطل تؽؿؾة وهذا ،"األكصاري

 .بقاكف تؼدم خطل وهق األكصاري، فزـريا صقخا افطقبة صارح افـقيري حمؿد إثبات ؾقفا وـذا -3

 ، وهـا أخطاء ـاآليت:"ابـ اجلزري، ظـ: إمام اجلامع األزهر ابـ افؾبان، ظـ أمحد صفر افشاضبل..."وؾقفا  -4

 هـ(، ؾؾؿ يؽـ إماما فؾجامع األزهر.776-715ابـ افؾبان هق حمؿد بـ أمحد أبق ادعايل افدمشؼل ) -أ

 هـ(، اشؿف ظع بـ صجاع، وفقس أمحد.661افشاضبل )ت وأيضا صفر  -ب

 .ـام هقواضح مـ افتقاريخ صفر افشاضبل تقيف ؿبؾ والدة ابـ افؾبان وأيضا -جـــ

 .ـام أكف ال رواية أصال متصؾة بافؼرآن بغ ابـ افؾبان وبغ صفر افشاضبل -د

 

                                                           

 .(12دار افؽتب ادكية، مرؾؼ )خمطقط أمحد شؾؿقكة إلبراهقؿ افعطار يـظر:  ( (52

                                          ُ                              ، أخذ افؼراءات افعؼ وؽرها ظـ: ظبد افرمحـ األ جفقري، وظع افبدري، وحمؿد ادـر  مرص وافشامأهؾ ؽافب أشاكقد  ومدار( صقخ اإلؿراء بؿرص يف وؿتف، (53

قكة، وأمحد ادرزوؿل، وظع  اَلدادي  ادافؽل، وظبد افرمحـ بـ حسـ آل افشقخ )ؿرأ ظؾقف بعض افؼرآن(، افسؿـقدي، وؽرهؿ، وأخذ ظـف: أمحد بـ حمؿد  ؾ ؿ  ُ                                                                                           ش   َ َ 

بة»ورضقان بـ حمؿد كجا األبقاري، وفف:  َ   افتحارير ادـتخ  ا: «               تؾؿقذه وؿد ذـر ، «اإلدؽام افؽبر وافصغر رشافة يف مذهب أيب ظؿرو افبرصي يف»       ً   وفف أيض 

ؿػ فؾعبقدي                             ُ  وظبد افسالم بـ مشقش حسـل، ومل ي ق -                                                 /ب( أن: افعبقدي  مـ ذرية افسقد: ظبد افسالم بـ مشقش2إجازتف فعبد اهلل ؿاؤؿجل )ق:ادرزوؿل يف 

: ظبد افرمحـ بـ حسـ آل افشقخ أكف دخؾ مرص شـة  وؿدوال وؿػ فف ظذ تاريخ وؾاة ت بقؼغ ظذ ؽر ما ذـر فشقخ ادؼرئ هـ، وأكف ؿابؾ ؾقفا ا1233         ُ                                           ذـر افشقخ 

 ،هـ( إال افتؼدير وافتخؿغ1237                                                                            ، ؾافقؼغ أن افعبقدي ـان حق ا يف هذا افقؿت وفقس هـاك مستـدا أكف ـان حق ا شـة )ات افعؼ افشقخ: إبراهقؿ افعبقديبافؼراء

 .  شـة دخقل افشقخ: ظبد افرمحـ بـ حسـ             أكف ـان حق ا  ؾافقؼغوـذفؽ يؼال ؾقؿـ جعؾ حقاتف إػ وؿت خروج افشقخ: ظبد افرمحـ بـ حسـ آل افشقخ، 

 (، وإجازة ادرزوؿل فعبد افؾـف ؿاؤؿجل زاده، وإجازة شؾؿقكة إلبراهقؿ افعطار، وإجازة إشامظقؾ أيب افـقر فؾػاضع أيب فقؾة.81)صـمشاهر ظؾامء كجد  ـظر: ـتاب ُ ي   -

 (.211إػ صـ -133صـ م، )مـ2115افسالشؾ افذهبقة أليؿـ شقيد، ط: دار افغقثاين، ـظر:  ُ ي  ( (54
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تل اخلاصة أهداها يل خؾقؾ ظع افشاظر حمػقطة بؿؽتب إػإجازة بافؼراءات افسبع مـ حمؿد مجعة افباز  مـ ذفؽ:ومـ 

 افشقخ ادؼرئ: يارس افسقد حسغ ظطايل.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(13يـظر: مرؾؼ ) ( (55
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 ؾػل هذا اإلجازة ـام كرى أخطاء ظديدة مـفا:

صحاذة ، ؾافشقخ زاد رجؾغ بغ افشقخ صحاذة افقؿـل وافشقخ كارص افقد حمؿد افطبالوييف األشاكقد إذ   افزيادة  -1

 افقؿـل مل يلخذ ظـ حمؿد بـ جعػر األماد، بؾ األماد يف درجة تالمقذ تالمقذه.

مؽتقب وأمحد بـ أشد األمققضل،  :األمققضل، وهذا خطل وافصحقح أشعدأمحد بـ  ":افتحريػ يف األشامء، مؽتقب -2

 ، وهذا خطل وافصحقح: "بالنوثري، وضاهر بـ أمحد افشفر النفري، وأيب كعقؿ القلتوايظباس أمحد بـ أيب بؽر  وابن"

  أيب افعباس أمحد بـ أيب بؽر افؼؾؼقع، أبق كعقؿ افعؼبل، وضاهر بـ حمؿد افشفر بافـقيري.

مستـد صحقح يثبت ذفؽ، ؾػل ثبت  ظذـام زاد يف صققخ افشقخ زـريا األكصاري أمحد بـ أشد األمققضل، ومل أؿػ  -3

، وـذا يف إجازة افشقخ زـريا كصاري تػصقؾ مروياتف افؼرآكقة ظـ صققخف، وفقس مـفؿ األمققضلافشقخ زـريا األ

أخذ ظـ األمققضل، ومل يسمجف افسخاوي يف افضقء افالمع ضؿـ صققخف،  فمل يذـر أك فتؾؿقذه حمؿد افغزي بافؼراءات

 .صققخفمع اهتامم افسخاوي ادعروف بذـر مرويات 

ؾفذه صػحة واحدة مـ  ، ظع بـ حمؿد بـ ظثامن ادخزومل افبؾبقيس ادخزومل مل يلخذ افؼراءات ظـ ابـ اجلزريـام أن  -4

 إجازة واحدة.

 افقرؿة افثافثة:وهذا اخلطل متـاؿؾ ؾقام تػرع ظـ هذه اإلجازات ومثال ذفؽ إجازة حمؿقد افعـقد دحؿقد شقبقيف 

                                                           

 (.137إػ صـ-131)صـ يـظر: ربت زـريا األكصاري، ط دار افبشائر ( (56

 .إجازات(  7765) رؿؿ خمطقط حمػقظ بجامعة افؽقيت ( (57

 (.3/234يـظر: افضقء افالمع فؾسخاوي ) ( (58

 .(14يـظر: مرؾؼ ) ( (59
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 . هـ6645مؤرخة شنة  إجازة شعد الدين ادوصيل لبنه حممد أمنيثالثا: ىموذج إلجازات أهل العراق: 

ال تقجد ظـد ادرصيغ  (61)مـ أهؿ اإلجازات افتل ظؾقفا مدار أشاكقد أهؾ افعراق، ـام اكػردت بؿعؾقمات وأشاكقد وهل

 ، ومما وؿع ؾقفا:أو األتراك أو افشقام

: ؾػقفا إثبات ؿراءة ظؿر افشقايف ظذ مقؿقن افعػريت، وهق: ظـ (/ب6)قافؼراءة ظذ اجلان وافعػاريت ـام يف  -1

 افرشقل.

 ، وهق خطل وإكام افصحقح: أمحد األمققضل."حمؿد األمققضل ظـ ابـ اجلزري..."/ب(: 7وذـر ؾقفا )ق -2

 .افصائغ، وهق خطل ؾؾقس فف ظـف رواية /ب( إثبات ؿراءة ابـ افؾبان حمؿد بـ أمحد ظذ افتؼل بـ7ويف )ق -3

 وؾقفا افؽثر مما حيتاج إػ حترير وتصحقح، وأيضا متفؾ، وافؾـف ادستعان. 

 

 

 

                                                           

 .(15يـظر: مرؾؼ ) ( (63

ذ  مـ ذفؽ  (61) ، ظ  ـ  افقؿـل  مح  افر 
مة : ظبد  َ  َ ؿراءة  افعال             ِ        ِ      ِ         ُ  اذهروي  احلـػل اذهروي رؿ ادؽل )ت  :    

ـ  شؾطان  بـ حمؿد   ظع  ب
ـ  ي مة : كقر  افد  ٍ                                افعال         َ       ِ        ِ        ِ      ِ ِ  هـ( ادشفقر  1314                  

ع    باد ال  ظ 
ِ  َ     ُ   

قاذم  افقؿـل  ادؽل  )ت  افؼاري ؿر افش  ـ  ظ  : رساج افدي ذ  ق  ظ  ه  ُ                              ، و    ِ           َ  َ   َ  ُ  َ ه  991   َ  ُ هـ(، و  ـ  أ يب بؽر  افـ اذي        ـ  حمؿد  ب  ظع  ب
ـ  ـ  أ يب بؽر  ب ـ  ظؿر  ب : ظثامن  ب  ادؼرئ 

مة  : افعال  ذ  ٍ           ق  ظ       َ   ِ    ِ     ِ        ِ    ِ      َ   ِ   َ     ِ    َ      
ِ       ِ         َ  َ   َ

ي  ) 848         افقؿـل  ) ر  ـ  اجل ز  : اإلمام: اب ذ  ق  ظ  ه  ِ     هـ(،  و  َ َ    ِ            َ  َ   َ  ُ  َ (، 275ؿـقة )صـ هـ ـام ورد ذم افؾطائػ افسـقة ذم أخبار ادامفقؽ افق991ظؿر افشقاذم ادؽل تقذم شـة ، وهـ(833      

شـة( ؾاألمر حيتاج إػ تلمؾ وحترير، واألؿرب أن بغ افشقاذم وافـاذي واشطة ظذ األؿؾ، ـام أن ادال ظع افؼاري 143هـ( ؾبغ وؾاهتام )848وظثامن افـاذي تقذم )

اظة ؿرءوا ظذ افعالمة: حمؿد بـ افؼطان خطقب ادديـة ادـقرة، وهق ذـر ذم آخر ـتابف ادـح افػؽرية أكف أخذ ظـ صقخ ؿراء مؽة ظؿر افقؿـل افشقاذم، وهق ؿرأ ظذ مج

ل ذم حقز افتحرير، ؾال يتعجؾ زاظذ زيـ افديـ ظبد افغـل اذهقتؿل ادكي، وهق ظذ اإلمام صقخ ادؼرئغ: ابـ اجلزري، ؾؾؿ يذـر ما ذم اإلجازات افسابؼة، واألمر ال ي

اضل، ظذ أيب احلرم، ظـ: حمؿد افغزي، ظـ زـريا األكصاري، ظـ: األمققضل، وؿد بقـا أن األمققضل مل يلخذ ظـف زـريا األكصاري، ، ومما ورد ؾقفا: ؿراءة أمحد افسـبؾقف

 وهل إجازة مػقدة جدا، وفؽـ حتتاج إػ حترير ـبر.

ُ                (، إجازة  داود بـ شؾقامن 275أخبار ادامفقؽ افقؿـقة )صـ  (، افؾطائػ افسـقة ذم111،ط:افعكية(، ظؼد اجلقاهر وافدرر فؾشع )صـ162ادـح افػؽرية )صـ ينظر:        

/أ(، وـذا إجازة ظبد افؾطقػ مػتل زاده دحؿد أمحد 7(، وإجازة شعد افديـ ادقصع البـف حمؿد أمغ )ق:5، 4ادقصع بافؼراءات افسبع فعبد افقهاب افبغدادي، )ق:

 (.12ن )ق:/ب(، وإجازة حمؿد بـ احلاج حسـ فؾحاؾظ ظثام7بافسبع )ق:

 (.211إػ صـ -133(، وافسالشؾ افذهبقة أليؿـ شقيد،  )مـ صـ2/72ؽاية افـفاية )ـظر:  ُ ي  ( (62
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وشلظرض كؿقذجا إلجازة حديثة، ؾقفا ترـقب وخؾط يف افطرق: إذ هل ؿد مثؾت بنجازات ؿديؿة كسبقا، 

يف خزاكتل مئات مـ اإلجازات اَلديثة وافتل وافشاضبقة، بحػص مـ ضريؼ ادصباح وافسـد ادذـقر هبا مـ ضريؼ 

ؾ اآليت حقل اَلؾقل دقاجفة صيدمع افؼؾب ظـد افـظر ؾقفا فؽثرة األخطاء افقاؿعة ؾقفا: وفذا ؾسلوجف افعـاية يف افػ

 هذه اإلصؽافقات حتك يؽقن شـد ـتاب ربـا شبحاكف وتعاػ خافقا مـ أي خطل أو خؾؾ.
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 لواقع األشاىود القرآىوة وإصكاالهتا دم العامل اإلشالمي احللول

، ومـفا ما يرجع افتحؿؾ واألداء افؼرآيناإلشـاد افؼرآين مـفا ما يرجع إػ شبؼ وأن تبغ فـا أن اإلصؽاالت ذم 

إػ اخلطل واخلؾؾ ذم اإلشـاد افؼرآين فسؼط أوحتريػ أو ؿؾب وترـقب، أو ـذب وتدفقس، وكحق ذفؽ مما شبؼت 

 ، وشلظرض فؾحؾقل افتل تعافج هذه اإلصؽافقات فؽال اجلاكبغ.اإلصارة إفقف

 احللول دا يقع من خلل دم التحمل واألداء القرآينأوال: 

أؿبؾ افطؾبة ظذ حػظ افؼرآن  إذ، كالحظ هذه افـفضة افؼرآكقة افؽبرة بػضؾ اهلل تعاػ ذم جمال تعؾقؿ ـتاب اهلل

ومـ رؿ تضخؿ ظدد حامع األشاكقد افؼرآكقة مـ ادجازيـ : وظذ احلصقل ظذ اإلشـاد واإلجازة مـ افشققخ

ً        وكساء ، صبابا ،وادجقزيـ )رجاال  أن يقضع اشؿف ذم شؾسؾة افسـد ؾقتصؾ كسبف ؾقفا بسقدكا حيبافؽؾ  ،وصققخا( ،    

  .بسقدكا جزيؾ ظؾقف افسالم بؾ وبرب افعادغ تبارك وتعاػرشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ و

وفؽـ فألشػ افؽثر مـفؿ  ،ومـؼبة ظظقؿة شعت إفقفا مجاظات ـثرة مـ ادسؾؿغ ،وهذا ذف ما بعده ذف

ال يدرك ؿقؿة هذا افسـد، وأكف أماكة ظظقؿة البد أن يؽقن أهال حلؿؾفا، ؾستب ظذ ذفؽ وجقد ظدد ـبر مـ 

بؾ وهؿ ال حيسـقن ؿراءة افؼرآن ؿراءة صحقحة ؾضال ظـ أن يعؾؿقا : ألشاكقد افؼرآكقة وهؿ ال يستلهؾقهناحامع ا

ا فؽؾ ظاؿؾ أن ظؿؾقة مـح األشاكقد افؼرآكقة ذم ظككا احلارض ؾقفا خؾؾ ـبر،           ؾظفر جؾق   ، ونءؽرهؿ ـقػ يؼر

وال وؾؼ افضقابط افتل تضؿـ شالمة تؾؼل ـتاب اهلل تبارك  ،وال تسر وؾؼ ادعاير افتل ارتضاها ظؾامء افؼراءات

 وتعاػ.

ذم افتحؿؾ واألداء  ظـ األصؾ ادريض اخلروج شببفا -ذم ظككا اإلصؽاالت افتل ترجع إػ افتحؿؾ واألداءو

 افتساهؾ ذم افـؼؾ افصقيت فؾؼرآن افؽريؿ وؿراءاتف، خاصة ذم هذا افعك افذي اتسؿ باآليت:ـذا و ،افؼرآين

 هتاؾت افـاس ظذ اإلجازة افؼرآكقة. -1

 وافتحرير. اإلتؼان إػ افـظر دون افعال اإلشـاد وراء بافسعل االكشغال -2

 إتؼان افطافب. حساب ادادي ظذ افعايل فؾؽسب افسـد واشتغالذهؿ ادجقزيـ بعض كػقس ضعػ -3
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 :وحتل هذه اإلصكاالت دم ىظري باآليت

 حتؿؾف وأدائف. اشتشعار ظظؿة افؼرآن واإلخالص ذم 

 .افتذـر بلن اإلؿراء أماكة شـسلل ظـفا أمام افؾـف تعاػ 

 .االفتزام بآداب وذوط ادؼرئ، واإلؿراء، ودوام افتذـر هبا 

 اآليتالقرآىوة عذ  تعمل ادًشسات أن: 

تساهؾ أو جفقد افعؾامء إلرشاء ؿقاظد افتؾؼل افصحقح افقشط دون ؾقفا تضاؾر افعؿؾ ظذ إكشاء جلان ظؾؿقة ت -1

 .تشدد

بغ ادؼرئغ واجلقؾ افؼرآين، بعؼد افدورات افتقظقية، وإؿامة ادممترات، وـذا ؿقاظد افتؾؼل افصحقح  كؼ -2

  ادسابؼات فـؼ رؼاؾة افتؾؼل افصحقح فؾؼرآن افؽريؿ. 

افتحؿؾ واألشاكقد افؼرآكقة واالظساف هبا، متـع افتساهؾ ذم  اإلجازات وضع آفقات وؿقاظد وذوط دـح -3

 .واألداء

 فؾحػاظ ظذ أماكة افؼرآن ـام وصؾتـا.  إال مـ ؿبؾ مشقخة اإلؿراء بؽؾ ؿطر:ال يعتؿد أي شـد أ -4

ؾعؾفؿ ظـد ظدم وافتحذير مـ كصح ادؼرئغ ادتساهؾغ ذم مـح اإلجازات، وإرصادهؿ إػ افصقاب وافتـديد  -5

 رجقظفؿ. 

 تؾؼل ظؿؾقة رظاية ظذ تؼقم متخصصة وظؾؿقة تعؾقؿقة وهقئات ممشسات فقجقد اشةــم حاجة ذمؾعال  إكـا

 وتؼقم افعؾؿ أهؾ ارتضاها افتل وافضقابط ادعاير وؾؼ بحؼفا افؼرآكقة األشاكقد ومـح هبا واالرتؼاء افؽريؿ افؼرآن

 دؿقؼ صحقح مـفج ذات مراـز أو مجعقات أو ممشسات وجقد مـ ؾالبد افؼرآين افساث ظذ وافرؿابة ادحاؾظة ظذ

 .اجلؾقؾ افسامل افغرض هذا فـحؼؼ
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 احللول دا يقع دم األشاىود القرآىوة من خطي وخلل

ذ ذفؽ ظؿال ومفـة، مع  يف                                                                                    ُ                    أيامـا هذه ؿد زاد اإلؿبال ظذ ـتاب افؾـف  تعؾقام وتعؾام، وافتفاؾت ظذ اإلجازة بذفؽ، بؾ اُت 

 افتساهؾ يف األداء، ووؿقع اخلؾؾ يف افتؾؼل، وتصدر مـ مل يتلهؾ.

األشامء،  يف وحتريػ مـ تصحقػ، ادعارصيـ، افؼراء أشاكقد يف األخطاء ـثرة  افؼراءات ظؾؿ يف ويالحظ ادتخصص

ً  ضبط ا ضبطفا أو ادشؽؾة، األشامء ضبط وظدم ً         خاضئ ا، وـثرة    بام ال يبـ ـقػقة  اإلجازة فػظ يف اإلشـاد، واإلمجال يف افسؼط    

ـف، بؾ وافؽذب أحقاكا بـادظاء ادؼروء افطريؼ أو افؽتاب، رذـ يف افدؿة ومؼدار ادؼروء، ومـ ذفؽ ظدم  ظذ افؼراءة                                  بؿضؿ 

 ادتقن، رواية بغ اإلشـاد يف افتػريؼ ظدم إجازة، أو ظـف رواه بام ؿراءة صقخ ظـ أو اإلشـاد ،ظؾقف ؿراءتف تثبت مل صقخ

ـفا، وكحق ذفؽ وافؼراءة  .                  بؿضؿ 

وؿد  ":ؿال إذؿديؿ كبف ظؾقف افعؾامء وظذ رأشفؿ ابـ اجلزري، هق وفقد ظرصكا بؾ افؼرآكقة فقس اخلطل يف األشاكقد و

وؿع فؽثر مـ ادتؼدمغ يف أشاكقدهؿ أوهام وؽؾطات ظديدة مـ إشؼاط رجال، وتسؿقة آخريـ بغر أشامئفؿ وتصاحقػ 

بافـا يف هذه األيام مع تراـؿ هذه ظذ ما هؿ ظؾقف مـ افعؾؿ وافػفؿ، ؾام  "وؿع فؽثر مـ ادتؼدمغ"يؼقل ، "وؽر ذفؽ

 .األخطاء ظز افؼرون، واكعدام ادشتغؾغ بتحؼقؼ األشاكقد افؼرآكقة وتـؼقحفا

قده صققخف يف يؼقل بعد أن شاق أشاك -ويف ثبت صقخ اإلشالم زـريا األكصاري افذي خرجف فف اَلاؾظ افسخاوي

ا وؾقفا مـ اخلؾط ما حيتاج إػ حترير ـبر" افؼرآن:  ."                              ً                                   ويف إيراد أشاكقد همالء ضقل، خصقص 

 َ    ث ؿ   ومـ ظؾقفؿ، ذفؽ ؽؾب حتك ؾقفا وافتدؿقؼ األداء، وجقه بـؼؾ الكشغاهلؿ افؼراء ؿديام: أشاكقد يف اخلؾؾ حصؾ وؿد

 ؾام األؿدمغ، األئؿة أحقال حيؽل اجلزري ابـ ـان وإذا ،"باألشاكقد هلؿ    َ ظؾؿ   ال افؼراء وأـثر": اجلزري ابـ اإلمام ؿال

 !مراتبفؿ؟ إػ يرتػعقن وال صلوهؿ، يبؾغقن ال افذيـ بادتلخريـ افظـ

ومـذ هذه افعفقد واألشاكقد تتـاؿؾ بغ ادؼرئغ ظذ ما ؾقفا مـ اخلؾط وافسـقب يف ؽافبفا، أو االختصار دون بقان 

 .وافتحريػبقان افتحؿؾ واألداء، مع افتصحقػ دون روء أواالؿتصار ظذ افعايل مـفا ادؼدار ادؼ

                                                           

رمحف افؾـف،  -ـادظاء أمحد مـصقر ظبد افعال ادسؾامين أكف ؿرأ مخسة أجزاء بافؼراءات افعؼ مـ ضريؼل افشاضبقة وافدرة، ظذ افشقخ: بؽري افطرابقق ( (63

 (.1أجازه بام ؿرأ وبباؿل افؼرآن، مرؾؼ صقرة مـ كص تؽذيب افطرابقق فف مرؾؼ رؿؿ ) وأن افطرابقق

 .( 11)صـم، 1999افعؾؿقة،  افؽتب : دار1حمؿد بـ حمؿد ابـ اجلزري، ط ،مـجد ادؼرئغ :ـظري ( (64

 .(137م )صـ2313ربت زـريا األكصاري ختريج احلاؾظ افسخاوي، ت: حمؿد احلسغ، ط: دار افبشائر  :ـظري ( (65

 .(2/433بافؼاهرة، )  تقؿقة ابـ برجسسارس، كؼ:  مؽتبة. ج هـ1351 ظام مرة ألول بـؼه ؽاية افـفاية، حمؿد ابـ اجلزري، ظـل :ـظري ( (66
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َ                                                         األشاكقد افؼرآكقة مل حتظ  باالهتامم افذي حظقت بف أشاكقد احلديث ظذ مر افعصقر، مما حدا وادالحظ أن   اإلمام ب                    

ً                ابـ اجلزري أن يعافج جزء ا مـ هذه افؼضقة ، ومـذ ظفد ابـ اجلزري ومـذ أـثر مـ افـفايةذم ـتابف ؽاية   -بشؽؾ ؾردي -                     

يس، وال افشؿقفقة افتل تعافج  َ                                                                     مخسة ؿرون مل تؾؼ ؿضقة افسـد افؼرآين م ـ يعرها االهتامم افذي يستحؼف ظذ ادستقى ادمش                                   

 .مجقع ؿضاياه

رآن افؽريؿ شقى مرـز اإلمام ابـ اجلزري وافذي أكشلتف إدارة صئقن افؼ -إشالمقة ممشسقةال تقجد أي جفة ؾ

ـحظذ مـح افسـد مع افعـاية بضبط وتصحقح افسـد بؾ  تؼقم -بقزارة األوؿاف افؽقيتقة األشاكقد افتل حتقي  ُ   مت 

بافتصحقػ  ئةممتؾ لوه بعض اجلفات احلؽقمقة هذه األشاكقد اظتامد معذها  يـتبفوال  ،ظؾؿقة ـبرة أخطاء

 .وهؾ هـاك اتصال أم ال ،دقكاشاأل هظـ رجال هذ صقئادري يوال  :وافتحريػ وافسؼط واالدظاءات وؽر ذفؽ

ضؿـ فـا افقصقل إػ ت مشسات ؿرآكقة ظديدة ذم ـؾ ؿطر إشالملدؼقؼة األمر كحـ ذم حاجة ماشة ػل حؾ

 .حتقوق وتصحوح األشاىود القرآىوة، ممشسات تؼقم ظذ افؼرآكقةأشؾؿ وأصح كص فإلجازة 

 اآليت: د القرآىوةووأقصد بتحقوق وتصحوح األشاى

                                  ضبط أشامء افؼراء وأكساهبؿ وأفؼاهبؿ. 

                       افتلـد مـ اتصال افسـد.   - 2

                                   اـتشاف مقاضع افسؼط ذم افسـد وظالجفا.   - 3

                                                                   تـسقؼ األشاكقد افػرظقة وحسـ ظرضفا بصقرة تسفؾ ؿراءهتا واالشتػادة مـفا.   - 4

                              رؾع اإلهبام ظـ بعض رجال افسـد.    - 5

     ديؿـة                                                            ومراجعة ظـذ ـتـب افـساجؿ وافبؾـدان واألكسـاب واألربـات واإلجـازات افؼ                      األشامء وافتقاريخ مقرؼة    - 6

  .       واحلديثة

ِ   تطفر اإلجازات افؼرآكقة مـ بعض ادخافػات ادسؾؽقة وافَعَؼِدية   - 7  َ  َ                                                  .  

                                   ، بام يتـاشب مع جـاب افؼرآن افؽريؿ.                                             حسـ اإلخراج وجقدة اخلطقط واألوراق ومتاكة افتجؾقد   - 8
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 :اآليتهي بمثابة احللول دا شبق بواىه، كقراء دم كل قطر إشالمي اإل اتوخولذا فيوجه رشالة دش

 عـك بتحؼقؼ األشاكقد افؼرآكقة، وتـؼقتفا مـ األخطاء، حتك متـح ظذ افصقاب.                      ُ وجقب إكشاء جلان ظؾؿقة ت   -1

تارخيقة  مقشقظات، وشرهؿ وترامجفؿ، وظرضفا ذم ادتؼدمغ مـفؿ وادتلخريـ االهتامم بجؿع أخبار ادؼرئغ -2

 ."مـ أرخ مممـا ؾؽلكام أحقاه "ؾفؿ أحؼ افـاس باالحتػاء وافتلريخ ذهؿ، وؿد ؿال افسخاوي:حتػظ فـا شرهؿ 

افتل ظؾقفا  اذهامة األشاكقد بعض حتؼقؼو، وؾفرشتفا، ذم ـؾ ؿطر االهتامم بحػظ كسخ مـ أشاكقد افؼراء -3

ؾبجؿع األشاكقد افؼرآكقة وشزها تعرف افعؾؾ ويظفر افسؼط : وكؼهامدارات األشاكقد افؼرآكقة ذم ـؾ ؿطر، 

 ."افباب إذ مل دمؿع ضرؿف ال تعرف ظؾتف"واخلؾؾ، وؿد ؿال ظع ابـ ادديـل: 

 ؿقة فتعؾقؿ ادؼرئغ ـقػقة حترير إجازاهتؿ وأشاكقدهؿ ظذ افقجف افصحقح.قإؿامة دورات تعؾ -4

 بتصحقح وحترير اإلجازات واألشاكقد افؼرآكقة.عـك                         ُ وافؼقام ظذ األبحاث افتل ت  كؼ ادمفػات  -5

 شفؾة.حديثة وبحثقة  طرقب افؼراء ألخبار صامؾة معؾقمات ؿاظدة ظؿؾ -6

 . افؼرآن وظؾقم وافؼراءات افتجقيد ـتب بلشاكقد تعؾؼت افتل وادشقخات افؽتب وؾفارس األربات صـع -7
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افذي واحلػاظ ظذ افتؾؼل افؼرآين افصحقح أشاكقد افؼرآن مـ افعبث ووؿقع اخلؾؾ، ظذ وافؼصد مـ هذا احلػاظ 

 .عؾؼة برؿابـا كحـ ادسؾؿغواجبة احلػظ وم أماكة هق

ا ً  وختام  مقزان أظامفـا هذا افبحث ذم وأن جيعؾ وحلػظ أشاكقده، افعظقؿ، بف أن يقؾؼـا خلدمة ـتا افؽريؿشلل اهلل أ     

 ،وأن يقؾؼـا فؾخر وافرصاد  إكف بؽؾ مجقؾ ـػقؾويرؾع فـا بف افدرجات، افزالت، بف وأن يغػر فـا  ،ا فسقئاتـا   ط  وح

 .احلؿد هلل رب افعادغافقـقؾ، ووهق حسبـا وكعؿ 

 


