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- 1 – 
ٗثي ىلع ؿٛؽيات الُخب املغؽٜؼث كمٜاشيٛا ضٜرةن ضادًث لْطياة اّكْٕيث  اإلسازاتكُؿي ح اّكْٕيث املػكَّ

ٜدة آٗؼاؾ ٜس ٖي أٍف ييىادى ٔ٘ٛا إوادةو  ميى  اأفَّ هل، َٕا امل  /يٕك

م إىل  -1 ٖي اتلٛػِّ ٖ َخبو آٗؼاؾ. ،ذٌاوث اٌّػٔاءوٕٖ عالهلا يٕك ًٔ  كٔا اكف ٔخػاكًلن 
يفخكاف  -2 ٖ األقالـ مي املػكَّ َ اسٓالًٜٜؼ ىلع حؽ يف ةٛاكي ًٔ  .كاّؽتٌات يف َخب اّرتاسٓ ٗثً ريو 
َّٓ ذلٍ ىلع املىٛؽس لُْخاب كاـٓ مؤًِّّىٙاّكٜ٘اف الططيص  إذتاتيف  قْيٛإػ خى كٍ كيي  -3  .إذا غي
 كحارخيٛا كضطخٛا.اخلؽيَّث  ـً اّنُّفغثػى ًً ٖٔ عالهلا ىلع أفُّ ٕى كييؽٍ  -4
 ؿ الُخاب املغؽٜط ةني احلٜارض اّكؽبيث املغخْىث.ااٗخٌككيىيث  كضٜارضق، َؾ اّكْٓمؽا ىلعةٛا خكؽَّؼ كيي  -5
ٍٛ ك -6  .(1))ثؽٜط اّكْٕاء كحًٜيكاحًٛٓ املغخْىىلع عةٛا  لػخى يي

                                                            

، ٌٔاؿ ةٕشْث ٔكٛػ املغؽٜؼات املغؽٜؼات اٌّػيٕث، لطالح ادليٖ امل٘شػالفٕاع يف إسازات يف/  حىطيالن  ذلٍ راسف (1)
ادلار  اٌّاٚؽة/كقْٓ املغؽٜؼات، أليٕٖ وؤاد ـيػ. غؽٜط خاب اّكؽيب امل؛ كال251ُ -232ـ، ص 1955(، 1(، ٔز )1اّكؽبيث، ج)
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ٕى يف  ىلع اّنؽب اكف ّكْٕاء املفْٕني األكائِ ًطتث الفتيكٌّػ  ٛٓ ٚؼا ال ًُ ٍْ الشٛادات  اّىؽيػ يف ًٍ ْى فٍ ـى
ٜا ،اّكْٕيث ا ٔكخربةن  إذ اشرتؼ ًٖٔ ينتٔػكٗث  اكآداةن  رشكؼن  ٍّ ا ، (اّؽاّباملفخىيػ )ك (الشيظ)املىيػ يغ أف حخٜوَّؽ يف ُكي ٗٛى دكَّ

َّ٘ىاحًٛٓ املغخْىث؛ األمؽ اذلم  قيْٕاء مطؽْص احلػيد إىل  Alfred Guillaume ٜـيلٜسأّىؽيػ ةاّربكوفي  أدليف مط
)ةكالٜريا ػ  ادلرسث اّكْٕيثاـخغػاـ  يف املفييح اّنؽب ًٖٔ اكٗج أـتي ـالٔيثاحلغارة اإلأفَّ  حى رتأٍف يٌ

 ) the‘ كايث()حبي الؽ إىل مجْثيؽسف  ٛاكأفَّ أضْ ،ـ يف سأكث ةاريؿ1231اعـ ، ًتِ اـخغػاـ اّنؽب هلا (ةكالٜريٜس

)right to teach on the authority of another’، دلل املفْٕنييف اإلسازات اّكْٕيث  اّيت اكف يي٘ىصُّ قْيٛا. 

-2- 

ُِّ ٔ٘ٛا  ػوٌػ ػ ًل ةخًٜيكٙ األعي  ٙٗىفً  ظً الشي كضْخ٘ا خبػّيت ا القراءة   كانت إجازات  إذا و ، وأً ًْيْثن
ا الشيظي  ًٖٔ ذكم ًؽاةخٙلحٍْ اّيت َختٛى ٜ ٔا ـأح٘اكُلي يف ٗادرح٘ا ٜٚاضػو   /ؼق، ٚك

ا  ث اٌّْٜب وٜٛ ) المقروء   الكتاب  أم َّ  يف حىفي مؽيب اٌّؽآف اّكؾيؾ(، كاملكؽكؼ ةػ )مؽيب اٌّؽآف(، ٗٚؾ
ػو ةٖ قي أليب  َّٕ ، اتلْٕيؼ األجنب أليب ةكؽو األٗتارم ٚ(333)ت الفشفخاين (يف آعؽق ؽاء ْٕٔٛثة) يؽو ؾى ةكؽو حم

ٙ ٚ(328)ت ٔى ، ، ًلز ًٖٔ مْٕاًٗٙ يٌٜـ خبػٔخًٙ، ضىت إَّٗٙ لٓ ييكؽؼ ُل شيظه ميق.يف ةنػاد ٔػةن ؼٜيْثن  كاكفى 

ا اٙ ٚؼأةٜ ةكؽو الفشفخاين َخاةى أَّّه  ٔن ٜ يطْصي ُل يٌؽؤق ىلع أيب ةكؽ األٗتارم ، اكف عالؿ مخفث قرش اع ٚك
ٜاعف، كركاق ق٘ٙ  ، ٚٓويٙ م ٜ ر367)ت ٖ أمحػ ةٖ ـٕكاف الؽزَّازقرٕاف ةقٕؽكو  ٜأة/ ذالذثه ٚؼق ػ  م نفغخ٘اكاٚ( ػ ٚك

ةٖ حمٕػ ةٖ حمٕػ ةٖ قتػ اهلل قيتيػ اهلل  ٜكأة، ٚ(386الفامؽم )تقتػ اهلل ةٖ احلفني ةٖ ضفٜ٘ف أمحػ  ٜأةك
  ٚ(.387ت، املكؽكؼ ةاةٖ ةؽث اّكُربم )محػاف

ا  األكؿ ـ٘ث ، يف ٔ٘خطه شٛؽ ربيف الرسعيس حمٕػ ةٖ حمٕػ ةٖ ٔ٘طٜرنفغثه ٗىيفثه َختٛا ويه  سخة  الن   وأم َّ
، كبٛا قػةي  ، خبػِّ نفظو 572ٚ ٜـث كاعصو كمشُٜؿو َّٜدة( ٌٔاةالت، دؿَّ ىلع ذلٍ ادلكائؽ املؽٕ  ات يف ٗٛاي            )املف

                                                            
(1) New Light on the Origin of the term 'Baccalaureate', By: R.Y Ebied and M. J. L. Young,  Islamic 

Quarterly 18.1  (Jan 1, 1974): 3. http://www.salaam.co.uk/knowledge/baccalaureate.php    
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ٜامشٛا. ملخ٘اذؽةا                     )ةْل حبٕػ اهلل حكاىل(كمجْث ، كاّىٌؽاتاجلِٕ   ىٜؿث حمإيل٘ا ضْج ًػ ك يف ٚ
ْٕج ، كيه ٗاًطث الٜر(237)اّىاعِ أمحػ( ةإـخاٗتٜؿ، حتج رًٓ ) مُختث يف .ًث األكىل كًػ اـخُي  ةٌْٓ ضػيدو ٔنايؽو

      
 

ا  ا يف انلطه اّنفغث )عخاـ(  يف اغشيث ، َختٛاٙٗىفً  خبػِّ املشيً ويه إسازةي ًؽاءةو  الإجازة  وأم َّ ، كحتػيػن
ًٖٔ ؿٛؽ  .)ًيػى اّىؽاغ( املنت ضؽدى حيل الٜرًث األعية اّيت  األىلع 

ا  ٜاضػ ةٖ أةٜ ؼاٚؽ ٚاشٓ  ٜوٛ )الشيظ( المجيز  وأم َّ  أمحػ ةٖ قتػ ال
ى
، املخَّٜفَّ ـ٘ث الشاويع احلْيب اخلؽيبػم ـى األ

 )درب اخلؽيب(، رشيق اجلأف حبْب.ٚ، كإيلٙ يينفب 577

ٓى  كاة ىلع أٗتاق انلُّطايف َخاةًٙ ٚ( 624)تًٌٍىؽي اّمجاؿ ادليٖ ُل حؽس ،  ،355/  3ة(، )إٗتاق الؽُّ  وٌاؿ/حؽمجث كاويثن

 كحٕي، وغِ ويٙ ،ضْب عؽيب ؼاٚؽ أةٜ ٚاشٓ ةٖ الٜاضػ قتػ ةٖ أمحػ ةٖ شٓٚا»
ٕج ككًار  انلاس، كأواد ق،ةترل رحطػَّ  .كالطالح اّكؽبيث يف يػ ُل كاكٗج ٚيئث، كضفٖ ـك
 كض٘ه .ٔىاَٛخٙ كحلفٖ ٔ٘ٙ، لالـخىادة يالزمٜٗٙ مجاقث ُل كاكف ا،ضفاٗن  أضًٜلن  ِكضطَّ 
ٕاق انلطٜ يف اَخاةن   ،(امل٘اساة) يف اَخاةن  كض٘ه اٌّؽآف، قْٓ إىل يؽسف ،(اخليف الْطٖ) ـك

 ٙحؽكخً  يف كرأيج حبْب، أكًلدق ق٘ػ رأيخٙ ،الٌفيايفِّ  ـكيػ ألىب ـيتٜيٙ رشح ٙخبؽِّ  ككخبى 
ي  (ـيتٜيٙ َخاب) ق٘ٙ ىثملغَّْ ا  عػُّ  كقْيٙ ،سّنِّ  ةٖ قرٕاف ٌم كدل أضػ خبػِّ  يكٜفى  أفٍ  ٙي تً شٍ ي
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 األدةيث الُخب يف أضٜؿه  ق٘ػق كاكٗج ٚا،أضػي  ـػً قي  ًػ دلرلات، قػة يف ،اّىاريس قيلٍّ  أيب
 .اهلل ٙمًحى رى  ،رشيىث ٗىفٙ كاكٗج املشايظ، خبػِّ 

ِى  ًْ  ةكظ ق٘ٙ كركل ةتنػاذ، كاسخازى  ،احلشاز إىل كرض  إىل كاعد ُل، (٘اساةامل) َخاب ٛاأٚ
تكني ـتف ـ٘ث ٖٔ اآلعؽة مجادل أكاعؽ يف ةٛا كحَّٜف .ضْب  ًارب كًػ كمخفٕائث، ـك

ٜ كألْٚٙ، ُل ضـية يف ،يِتى ةاجلي  املكؽكؼ املٜعف يف األربكني ةاب ؿاٚؽ كدوٖ اّتفكني،  ٚك
ٜق كق٘ػق حمؽاةٛا، ًػاـ  اهلل ٓرمحٛ ،أكًلدق ٖٔ ٔات كٖٔ الٜاضػ، قتػ ةٖ أمحػ ةٖ ىلع أع

 .«أمجكني
ا  ٜاضػةٖ ٚاشٓ  ةٖحمٕػ أةٜ قتػ الؽمحٖ املشي،  وٜٛ كدلي  الم جاز  وأم َّ ، املخَّٜفَّ الشاويع اخلؽيب أمحػ ةٖ قتػ ال

َِّ اكفى . 641ٚـ٘ث  ؽىق احلاوؾ قؾ ادليٖ احلفيّن ًٖٔ أةيٙ،  شأكناأً يف )ضْث اتلُْٕث لٜويات انلٌْث(،  ٚ(695)تَذ
 ٚ، وٌاؿ/ 641يف كويات ، 59ص

ؿ » ِي أةٜ قتػ الؽمحٖ حمٕػ ةٖ الشيظ اخلؽيب كيف شٛؽ ربيف األكَّ ى الشيظي األضي  حٜيفِّ
ػم ةٖ أيب ؼاٚؽو ٚاشٓ ةٖ أيب احلفٖ أمحػ ةٖ قتػ الٜاضػ ـى ى

احلْيبُّ  ٚاشٓ ةٖ قيلٍّ األ
ق . اخلؽيب ا.كمٜدلي ٖ أةيٙ ـٕفى  يف ـ٘ث تففو كمخفني، أك يف ـ٘ث ـتني كمخؿ ٔئث حٌػيؽن ًٔ 

ةن  ، كعؽبى جبأف ضْب ٔػَّ ثى ، كضػَّ ٓو  .«أيب ؼاٚؽ ٚاش

رى ك الـ(،748)ت اذلٚيبُّ حؽمجخٙى ضػَّ ؽى أفَّ عؽيتًٛا( كاةٖعؽيب ضْب )، ةػ 397/  14 ٚ(، يف )حاريظ اإـل  ، كَذ
 كاٚينا.دلػ ادليٖ اّكىًػييم ركل ق٘ٙ يف )ٔكشٕٙ( ضػيرنا 

ٙ اةٖ ضك ػيٓ ػ ٌٗالن قٖ َٕاؿ ادليٖ اةٖ اّك 563/  7يف )لفاف املياف(، ٚ( 852)ت شؽ اّكفٌالين كضىى
  .ةاّتفاِٚ يف الؽكايث كالشٛادةً   ػٚ( 663)ت

ا  ؿً اإىل  ٗصِّ اإلسازة يف ػ أضاؿى ٌو، لكتابسند  المجيز  باوأم َّ ـ يف أكَّ أنا له  ورويتُه»ًاؿ/  ،اّنُّفغث لفً٘ػ املخٌػِّ

لِه اقي  ٜٛو ،«بالطريق املثبت يف أوَّ ٌَّ  / حْ

 ةٖ حمٕػ ةٖ احلفني،ةٖ إـطاؽ محػ أ         -1

ػ الشيازماحلفني ةٖ قيلِّ ةٖ أيب قتػ اهلل   -2 َّٕ  ،َخاةثن  حم

 الفٌؽي، ةٖ حمٕػ ةٖ سكىؽ قتيػ اهلل أيب اٌّاـٓ   -3

 رىٍمتاف،، ًؽاءة قْيٙ ةٕفشػ اةٖ ةٖ ـٕكاف الؽزَّازقرٕاف ةٖ أمحػ أيب قٕؽك   -4

ؾيؽ الفشفخاين.  -5  أيب ةكؽ حمٕػ ةٖ قي
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ا  ا وتاريخ الإجازة وأم َّ ٕن ٜ 572ربيف األكؿ ٖٔ ـ٘ث  ةكػ ٔ٘خطه شٛؽْٓ يي٘ىصُّ قْيٙ رصاضث، لُ٘ٛا ضخ  ـهػ ٚك
ٜ حاريظ كواة الشيظ املشي.577أكاعؽ مجادل اآلعؽة ٖٔ ـ٘ث حاريظ نفظ اّنُّفغث ػ كًتِ   ٚ، ٚك

*** 

 

 ـ ريَض اهلل عنه ـ السجستاينحممد بن ُعزير ، أليب بكٍر ( هذاغريَب القرآن) قرَأ علي »  :1س

  ن أهلِهـنا مِ ـ، وجعلنفَعه اهللُ بالعلمِ  ،يدِ لَ حممد بن هاشم، وَ شيخ أبو عبد الرمحن ال  :2س

لِ ت يف ـريِق امُلثبــبالطه ـا لـه أنـتُ ـي  وَ رَ و  :3س   َبهُ ـتَ كو ه.ـوروايتُ اُعه ـه سمـحي لـ، وصهـأوي

 اخلطيُب ن هاشم ـب دـواحـن عبد الـد بـن أمحـم بـهاش، اىلـه تعـِة رب  ـُر رمحـيـقـف  :4س

، جتاوَز   :5س ا احللبيُّ اونعمتِه، هلل تعاىل عىل اهلل عنه، حامًد نا مصليًّ ه سيِد  عىل نبي 

 .«ُل ـيـالوك مَ ــونع نا اهللُبُ ـ، وحسيًًم ـًًم تسلـوُمسل   ،هــوأزواجِ ه ــابِ ـحـه وأصــوآل ،دٍ ـمي ـحم  :6س
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***    ***     *** 

 

 
 

 
 

 


