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توضيح وبيان حول اإلجازات القرآنية اليت منحها الشيخ أبو احلسن الكردي 

  (رمحه اهلل تعاىل)

 األستاذ حممد نزار الكردي

يدنا وأفضل الصالة وأمت التسليم على س ،بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني
ازهم وجل، ممن أج وأصحابه أمجعني. اإلخوة واألخوات، حفاَظ كتاب اهلل عز حممد وعلى آله

أو شهد على إجازهتم سيدي الوالد الشيخ املقرئ أبو احلسن حميي الدين الكردي رمحه اهلل 
 تعاىل... 

 لسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. أما بعد:ا
سن الكردي منحها الشيخ أبو احل فإليكم هذا التوضيح والبيان حول اإلجازات القرآنية اليت 

وتيه، منهج بكتابة خطية، ورسالة ص رمحه اهلل تعاىل. حيث طلب مين بعض األحباب أن أبني،
الوالد رمحه اهلل وطريقته يف منح اإلجازة القرآنية للطالب والطالبات، وهل هناك فرق بني من 

بإجازة الشيخ أيب احلسن أومن شهد هلم على اإلجازة؟ وغرَي ذلك مما له عالقة  ،أجازهم
 : الكردي رمحه اهلل تعاىل. ولكي يكون الكالم واضًحا سأتكلم يف مخس نقاط

 .مقدمة خمتصرة عن بداية اإلجازة-1
 .الفرق بني اإلجازة ... والشهادة على اإلجازة -2
 هل يصح القول : أجازين ملن شهد له الشيخ أبو احلسن بعد االختبار؟ مث -3
 (على ذكر السند كاماًل، لإلجازات اليت تصدر اليوم )من اجمليز إىل الشيخ التأكيد -4
 ما العمل إذا تلفت اإلجازة؟ -5
مقدمة خمتصرة عن بداية اإلجازة : كان السيد الوالد رمحه اهلل تعاىل يذكر لنا أن : يف  -1
ك تل م. أي العام الذي أجيز به بالقراءات العشر وما قبل... يف12522هـ. 1331عام 

احلقبة من الزمان، كان من النادر جًدا من حيفظ القرآن الكرمي يف دمشق من الرجال فضاًل عن 
 النساء، ولذلك أسباب ال جمال لذكرها اآلن... مما جعل السيد الوالد رمحه اهلل وغريه من
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 ظالعلماء والّدعاة يهتمون جًدا هلذا األمر و يبحثون عن طريقة جتعل الناس يقبلون على حف
 فاقرتح الشيخ عبد الكرمي الرفاعي رمحه اهلل تعاىل على الشيخ أيب احلسن أن يفرد القرآن الكرمي،

رواية حفص فقط بإجازة، ومل يكن إفراد اإلجازة برواية واحدة مشتِهراً عن قرّاء دمشق وقتئٍذ، 
ة، راجًيا ر بل كان القرّاء جييزون بالقراءات العشر كاملة. أعجب الشيخ أبو احلسن بتلك الفك

أن تكون حافزة للمسلمني لُيقبلوا على حفظ كتاب اهلل تعاىل، واستشاروا بذلك شيخ القراء 
عت أمحَد احللواين رمحه اهلل تعاىل فوافقهم على ذلك. وطب -يف الديار الشامية وقتها الشيْخ 

م. وأول ااإلجازة برواية حفص عن عاصم، وقام الشيخ أبو احلسن رمحه اهلل يف نشرها حق القي
إجازة أصدرها الشيخ رمحه اهلل ملن قرأ عليه ختمة كاملة برواية حفص عن عاصم للرجال كانت 

م. لألستاذ عبد الفتاح بن سعيد السيد حفظه اهلل. وأول 1295 املوافق –هـ. 1335عام
هـ. 1321إجازة أصدرها ملن قرأ عليه ختمة كاملة برواية حفص عن عاصم للنساء كانت عام 

م. للحاجة درّيُّة بنُت سليم العيطة رمحها اهلل. مث تواىل بعد ذلك اإلقبال على 1231ق املواف
وقرؤوا فيها السند العظيم الذي يصل إىل  حفظ القرآن من الرجال والنساء ملّا رأوا اإلجازة،

عن أمني الوحي جربيل عليه السالم، عن رّب العزة تبارك  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
وتعاىل. وسعد الشيخ رمحه اهلل وفرح جًدا بذلك اإلقبال الكبري، والذي كان يصفه بأنه حمض 

إنا حنن )فضل من اهلل عزوجل وليس ألحد تدخل فيه، فهو من توفيقه سبحانه، وهو القائل: 
 لى الشيخ أيب احلسن رمحه اهلل ختمة كاملة. مثانون. وقد قرأ عنزلنا الذكر وإنا له حلافظون(

رجاًل؛ منهم مثاٌن وعشرون مجعوا القراءات العشر. وثالثون من النساء منهن سبُع نسوة مجعن 
م. وعام 1295 املوافق –هـ. 1335)وذلك خالل أربعني عاًما( ما بني عام القراءات العشر.

ة يه الشيخ رمحه اهلل تعاىل. وأمساء هؤالء اإلخو م . العام الذي تويف ف 2112هـ. املوافق 1431
 وتواريخ إجازاهتم موجودة لدينا بني واألخوات الذين قرؤوا على الشيخ مباشرة ختمة كاملة،

 ...وثائق السيد الوالد رمحه اهلل تعاىل
جازة، وبعد ذكر بداية اإل بعد هذه املقدمة املختصرة حلال حفظ القرآن يف ذلك العصر،

املنهج الذي انتهجه السيد الوالد رمحه اهلل يف منحه اإلجازة القرآنية، وكيف نظم  انتقل إىل
  :ذلك، ومنه يتبني: )النقطة الثانية( وهي
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رؤوا الذين ق -الفرق بني اإلجازة والشهادِة على اإلجازة: فهؤالء اإلخوُة واألخواُت  -2
أقرأ من عليم القرآن الكرمي. فكثري منهم َنَشَط لت  -على الشيخ ختمة كاملة وأجازهم بذلك 

بعده، ومن بعده أقرأ غريه وهكذا، وكان هؤالء اإلخوُة واألخواُت الذين أجيزوا مباشرة من 
الشيخ، يأتون إليه مبن أقرؤوه ليشهد على إجازهتم، فيخترُب الشيخ الطالب اختباراً دقيقاً، فإذا 

يخ دمة اجلزرية وشرحها، شهد الشوجد تالوة متقنة، وتعليًما دقيقاً، مع حفظ الطالب للمق
ا، أو ويعطَيه املالحظات اليت ينبغي أن يتدرب عليه على تلك اإلجازة، وإال رّده حىت يتقن،

تتدّرب عليها بالنسبة للنساء. واستعمل الشيخ هلذا املنهج عبارة صرحية واضحة وهي: )شهد 
 .لشيخة ومن شهد له ابعد االختبار(. هبذا يتبني الفرق بني من قرأ على الشيخ مباشر 

 :اآلن يأيت السؤال: وهي النقطة الثالثة
هل يصح قول أجازين من شهد له الشيخ بعد االختبار؟ من شهد الشيخ على إجازته  -3

أما من قرأ على الشيخ مباشرة ختمة كاملة   بعد االختبار ال يصح أن يقول أجازين الشيخ،
هذا يقول :أجازين الشيخ أبو احلسن، وأما من قرأ على أحد طالب الشيخ، أو األخت اليت 
قرأت على إحدى طالباته، أو إحدى طالبة من طالباته، واختربهم الشيخ، بسماعه منهم بعض 

 القرآن وشهد هلم الشيخ، آيات؛ شيًئا من جزء عّم أو من سورة القمر أو بعض صفحات من
هؤالء ال ينبغي أن يقولوا قرأت على الشيخ أيب احلسن وأجزاين، بل ينبغي أن يصّرحوا فيقولوا 
: قرأت على فالن وأجازين، أو تقول : قرأت على فالنة وأجازتين، مث يقال : شهد يل بعد 

شهد بعد قوله : )االختبار الشيخ أبو احلسن، كما نّص الشيخ نفسه على ذلك باإلجازة، ب
االختبار( وأما أن يقال أجازين الشيخ أبو احلسن دون ذكر الواسطة، هذا تدليس وال ينبغي 
لطالب العلم وحافظ القرآن أن يكون مدلًسا، والتدليس يف اصطالح احملدثني : سياق السند 

ا: أما تدليس و وذكر العلماء حكم التدليس فقالعلى وجٍه يوهم أنه أعلى مما هو عليه يف الواقع. 
: فمكروه جداً. وذمه أكثر العلماء، منهم شعبة بن احلجاج رمحه اهلل حيث كان من اإلسناد

فمن األمانة العلمية، وحىت  ": "التدليس أخو الكذبْ له، فقال فيه أقوااًل كثرية منهاأشدهم ذًما 
ليه، وبذل له ع وأيًضا وفاء مع اجمليز الذي أقرأه وتعب  ال يقع حافظ القرآن يف التدليس،

جهده ووقته، أن يقول : قرأت على فالن، أو تقول : قرأت على فالنة، مث يُقال، شهد يل 
واإلخوُة واألخواُت الذين شهد هلم الشيخ بعد االختبار  بعد االختبار الشيخ أبو احلسن،
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كبري ال يكاد حيصى، وخاصة األخواُت النساء، حيث كان وما يزال إقباهلّن على    عددهم
  .حفظ القرآن الكرمي منقطَع النظري، واحلمد هلل على ذلك

 :وعليه ميكن أن ننتقل إىل النقطة الرابعة وهي 
على ذكر السند كاماًل، لإلجازات اليوم )من اجمليز إىل الشيخ أيب احلسن(  التأكيد -4

فالسند عند علماء القراءات: هو سلسلة الرواة الذين نقلوا القراءة، عن املصدر األول. فال بّد 
ملن يتصّدر لإلقراء اليوم ومينح اإلجازة أن يذكر السند كاماًل، وذلك خشية انقطاعه. وانقطاع 

االصطالح: هو ما حذف يف أثناء إسناده راٍو فأكثر. ومما هو معلوم أن من وسائل السند يف 
حفظ اهلل لكتابه، ما سخره له يف كل عصر ومصر من قراء جمودين وحفظٍة مسندين، وطلبٍة 
جمّدين، جعلوا القرآن العظيم شغلهم الشاغل يف ليلهم وهنارهم وحّلهم وترحاهلم. واهتموا  

َلوها من العناية ما تستحقه، بل ال يكاد علم من علوم الشريعة اإلسالمية كذلك باألسانيد وَأوْ 
خيلو من اإلسناد، وإن كانت احلاجة إىل ذكر السند يف نقل القرآن واحلديث أشدَّ وآكَد، وقد 
بنّي األئمة الكبار أمهية اإلسناد ومزاياه وفوائَده وأنه من خصائص هذه األمة. قال عبد اهلل بن 

اإلسناد من الدين ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء. وقال: مثل الذي يطلب أمر املبارك: 
دينه بال إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بال سلم. وقال أيضاً: بيننا وبني القوم القوائم. يعين 
بالقوائم: اإلسناد، وبالقوم: أهل البدع ومن شاكلهم. وقال عبُد الرمحِن بُن مهدي: أهل العلم 

ون ماهلم وما عليهم، وأهل األهواء ال يكتبون إال ماهلم. وأقوال العلماء يف احلض على يكتب
  .التمسك باإلسناد كثرية

فال بّد ملن يتصّدر لإلقراء اليوم ومينح اإلجازة أن يذكر السند كاماًل، منه ... إىل الشيخ،  
  .مثّ بقية السند موجود يف اإلجازة اليت بني أيدينا

دمشق ومن بعد وفاة الوالد رمحه اهلل وحىت اآلن بفضل اهلل تعاىل يأيت بعض  وحنن هنا يف 
اإلخوِة أو األخواِت، ممن يطلبون الشهادة على اإلجازة، وقبل أن نبدأ االختبار يذكر الطالب 
أو الطالبة أواًل السند كاماًل أي: من األخ اجمليز املباِشر الذي أجازه، أو األخت اجمليزة وهكذا 

ذكر ي لشيخ أيب احلسن رمحه اهلل. وقد تكون هناك واسطة أو واسطتان أو ثالثة ورمبا أكثر،إىل ا
 .الطالب ذلك كله، ونكتبه نًصا يف اإلجازة، وتوقع وختتم عليه الَلجنة

 : النقطة اخلامسة واألخرية
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 ما العمل إذا تلفت اإلجازة؟ -5
، ، وهم عدد كبري كما ذكرتبالنسبة لإلخوة واألخوات الذين شهد الشيخ على إجازهتم

عليهم أن يراجعوا اجمليز الذي أقرأهم، إذ يُتصور من كّل جميز أو جميزة أن يكونوا قد كتبوا 
عندهم يف دفرت خاص هبم اسم الطالب الذي ختم عليهم وتاريخ اخلتمة، وعنوان الطالب ورقم 

ض أن جازة املفرو فاسم األخ الذي شهد الشيخ أبو احلسن على إجازته وتاريخ اإل هاتفه.
يكون موجوًدا عند كّل جميز، أو عند كل جميزة )بالنسبة للنساء(، ألن الشيخ شاهد فقط هلؤالء 
وليس هو اجمليز املباِشر..حىت يتصور أن أمساَء من شهد هلم موجودٌة عنده كما يظن البعض، 

ن تلفت إجازته فمالشيخ أبو احلسن عنده يف وثائقه، أمساُء الذين قرؤوا عليه مباشرة فقط. 
يمنحه )وكذا بالنسبة األخوات( ل لسبب من األسباب، يُراجع بذلك اجمليز الذي أقرأه وأجازه،

إجازة غريها، مث إذا رأو أن ُيشهدوا على ذلك فحسن. وإذا كانت اإلجازة اليت تلفت، هي 
اإلجازة  لمن اإلجازات اليت شهد عليها الشيخ أبو احلسن، فمن املمكن أن يُذكر ذلك يف أسف

بأن الشيخ أبا احلسن قد شهد على قراءة األخ اجملاز وتلفت إجازته  -أي املبدلة عن التلف  -
 اً.ا، وميكن أن يشهدوا على ذلك أيضوأعطي هذه بداًل عنه

ونلمح من هذا الكالم أن اإلشهاد على اإلجازة ليس ركًنا فيها وإن كان مهًما، وأن أركان  
واجمليز، واجملاز فيه، والسند. فاإلشهاد وإن كان من األشياء املهمة يف توثيق اإلجازة: اجملاز، 

 اإلجازة وثبوهتا، ولكنه ليس ركًنا فيها. والشهادة يف دين اهلل معتربة، هبا تقام احلدود، وهبا ترفع
 دوهبا تثبت احلقوق، وغرُي ذلك من العقود اليت أمرنا الشرع باإلشهاد عليها. واإلشها املظامل،

على اإلجازة، يكون حبضور من هم يف طبقة الشيخ ما أمكن ذلك، أو من أحد تالميذه، أو 
( : "وأما 93ِمن غريهم؛ من أهل الفّن واالختصاص. يقول ابن اجلزري يف منجد املقرئني ص )

ما جرت به العادة من اإلشهاد على الشيخ باإلجازة والقراءة فحسن يرفع التهمة، وُيسكن 
الشهادة يتعلق بالقارئ ُيشهد على الشيخ من خيتار، واألحسن أقرانَه النجباء من  القلب، وأمر

 القراء املنَتِهني؛ ألنه أنفع له حال كربه" اهـ
ومن الشواهد على اإلشهاد على اإلجازة : ما ذكره ابن اجلزري يف ترمجة حممد بن عبد الرمحن * 

 هـ ما نصه :" فقرأت عليه 339، ت بن على بن أيب احلسن مشس الدين بن الصائغ احلنفي 
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فلما أن ختمت عليه اخلتمة الثانية وكتب يل اإلجازة خبطه سألته أن يذهب إىل شيخنا مجال 
الدين عبد الرحيم األسنوي شيخ الشافعية ، فذهب إليه وهو باملدينة الناصرية من القاهرة 

قال : ه : والقراءات أيًضا، ففأشهده وما كان شيخنا األسنوي يعلم أين أقرأ القراءات فقال ل
(. إىل غري ذلك من النصوص اليت 194-2/193وغريها من العلوم " انظر غاية النهاية )

تدل على مشروعية اإلشهاد على اإلجازة، ولكن لُيعلم أن اإلشهاد على اإلجازة ليس شرطًا 
قرآنية وكذلك لولكنه زيادٌة يف التوثيق والتثبت، وهو معمول به يف اإلجازات ا يف صحتها،

 .احلديثية يف بعض البالد اإلسالمية

اهلل  وأرجو أن يكون اهلل من وراء القصد. رحم ،هذا ما لزم بيانه وتوضيحه، واهلل تعاىل أعلم
شيخنا ومشاخينا مجيًعا، وجزاهم اهلل عنا خريًا، وأعلى مقامهم وأجزل مثوبتهم. وأرجو اهلل تعاىل 

ًعا، كما كان عليه شيخنا، ومشاخينا مجي لقرآن وأهل القرآن،أن حيقق فينا مجيًعا صدق خدمة ا
إنه مسيع قريب، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني. وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله 

 وأصحابه أمجعني. 

 كتبه وسجله بصوته: حممد نزار حميي الدين الكردي.. 
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