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اإلجازات واألسانيد ودورها في ضبط القراءات وإتقانها وحفظ القرآن الكريم
ثابت أزتد أبو احلاج
thabet2012@um.edu.my ،جامعة ماليا

ملخص
 كعرضت ألركاف اإلجازة كأقسامها، كتأصيلها الشرعي،تناكلت ىذه الدراسة مفهوـ اإلجازة كالسند
 كاىتماـ علماء األمة، كشركط احلصوؿ على إالجازة باإلسناد ادلتصل، كبينت أنواع اإلجازات،كمكانتها
 كذلك ألف اإلسناد،،باألسانيد كاإلجازات لدكرىا يف حفظ كنقل العلوـ الشرعية ادلتصلة بالكتاب كالسنة
، حيث يركم اآلخر عن األكؿ-  صلى اهلل عليو كسلم- كمن خصائص أمة سيد ادلرسلُت زلمد،من الدين
،- صلى اهلل عليو كسلم-يف بالسند ادلتصل إىل رسوؿ اهلل
كادلتأخر عن ادلتقدـ القرآ ىف الكرميى ك ى
احلديث الشر ى
- عن جربيل عن رب العزة-صلى اهلل عليو كسلم- كألف شرط القرآف ادلشافهة كالتلقي كما تلقاهي رسوؿ اهلل
. كىدفت الدراسة إىل بياف أمهية اإلجازة كالسند يف ضبط كإتقاف القراءات كحفظ القرآف،-تبارؾ كتعاىل
 القرآف الكرمي، احلفظ، اإلتقاف، السند، اإلجازة:الكلمات الدالة
The Role of al- Ijāzāt and al-Asānīd in Mastering Qira’at and
Memorizing the Holy Qur’an
Abstract
This study shows the concept, origin and fundamentals of al-ijāzah and
al-sanad. The main purpose of the study is to demonstrate the role and
importance of al-ijāzah and al-asānīd in mastering qira’at and
memorizing the Holy Qur’an. The study has first discussed parts, types,
fundamentals and importance of al-ijāzah, and second conditions and
criteria by which al-ijāzah with al-isnād al-muttaṣil can be arrived at.
The study also demonstrates the devotion and concern of Muslim
scholars in studying al-ijāzat and al-asānīd. This is due to the important
role that al-ijāzah and al-sanad for retaining and conveying the Islamic
sciences, connected with and based on, the Holy Qur’an and Sunnah.
The importance of isnād lies in the fact that it is first an established part
of religion of Islam, and second it is a fundamental feature distinguishing
Muslims from others. through the whole chain of narrators Companions
and their followers, who directly took sciences of the Qur’an and Hadith
from the Prophet (PBUH).
Keywords: al-ijāzah, al-asānīd, mastering, memorizing, Holy Qur’ān
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المقدمة
القرآف الكرمي حبل اهلل ادلتُت ،كصراطو ادلستقيم ،من اعتصم بو يىدم كعصم ،كمن تنكب
لو كنكص عنو ،ضل كقيصم ،كىو حجة اهلل على خلقو إىل يوـ الدين ،فيو من صفات
الكماؿ ما يليق مبنزلو كمبشرعو ،فهو رباين ادلصدر ،زلفو هظ بأمر اهلل كمشيئتو ،قاؿ تعاىل )
إًنَّا ىٍَنن نىػَّزلٍنىا ِّ
الذ ٍكىر ىكإًنَّا لىوي ىحلىافًظيو ىف) -احلجر ،ٗ:كمن ًح ٍفظ اهلل لكتابو ،أى ٍف ىيأ لو قلوب
ي
عباده األتقياء ادلخلصُت كصدكرىم ،من عصر النبوة كحىت عصرنا احلاضر ،فمنهم من
اشتغل حبفظو كضبطو ،كمنهم من اشتغل بعلومو كفنونو ،فتنوعت كتب التفسَتك علوـ
القرآف كالقراءات ،كأصبحت من أكثر رلاالت العلوـ الشرعية حبثان كتأليفان كهلل احلمد،
كللحفاظ ىلى ىذه العلوـ كالفنوف انتشرت اإلجازات العلمية بأسانيدىا كعلومها ادلختلفة.
تدرس يف اجلامعات بعيدان
كتتلخص مشكلة الدراسة يف أفٌ العلوـ الشرعية أصبحت ٌ
عن اإلجازات كاإلسانيد ،كاكتفى طلبة العلم الشرعي بالشهادات اجلامعية ،أك الدكرات
كاحملاضرات العامة يف القراءات كالتالكة ،كالذم ٌأدل لوجود جيل من طلبة العلم الشرعي
غَت متقنُت للقراءات ،كغَت ضابطُت حلفظ القرآف الكرمي ،كالسبب يف ذلك عدـ معرفتهم
لقيمة اإلجازة كالسند يف الدين لنقل لعلوـ اإلسالمية كحفظها خاصة القراءات كإتقاف
حفظ القرآف الكرمي ،ككذلك لعدـ معرفتهم بالتأصيل الشرعي الذم انطلقت منو
األمة يف ذلك  ،األمر الذم انعكس سلبان عل عموـ ادلسلمُت
اإلجازات ،كاىتماـ علماء ٌ
كاجليل الناشئ .
كانطالقان من مشكلة الدرسة تظهر األسئلة التالية:ما مفهوـ اإلجازة كالسند كتأصيلها
الشرعي؟ ما أركاف اإلجازة كأقسامها كمكانتها؟ ما أنواع اإلجازات؟ ،كما كشركط احلصوؿ
على إإلجازة باإلسناد ادلتصل؟ كيف تظهر أمهية اإلجازة كالسند يف ضبط كإتقاف القراءات
كحفظ القرآف؟
كهتدؼ ىذه الدراسة إىل بياف مفهوـ اإلجازة كالسند كتأصيلها الشرعي ،كمعرفة
أركاف اإلجازة كأقسامها كمكانتها ،كبياف أمهية اإلجازة كالسند يف ضبط كإتقاف القراءات
كحفظ القرآف ،ثٌ بياف أنواع اإلجازات،كشركط احلصوؿ على إإلجازة باإلسناد ادلتصل،
كهتدؼ كذلك إىل بياف أمهية اإلجازة كالسند يف ضبط كإتقاف القراءات كحفظ القرآف.
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تمهيد
اإلجازة مصطلح علمي ابتكره علماء اإلسالـ يف بداية عصور الركاية ،هبدؼ توثيق العلوـ
ادلتمثلة يف ذلك الوقت بالقرآف الكرمي كمركيات السنة ادلطهرة ،حيصل من خالذلا الباحث
على حق الركاية ،أم اإلذف يف الركاية كادلشاركة يف الساحة العلمية  ،فمن ناؿ إجازة يف
تالكة القرآف الكرمي ،أك ركاية حديث أك كتاب فقد دخل صرح العلوـ الشرعية  ،كناؿ
اإلذف يف ادلسامهة يف نقل العلم كنشره بُت الناس ،كلكن مل يرتبط ذلك بوجو من الوجوه
ببياف مدل أعلمية ادلجاز كأحقيتو يف ادلشاركة يف العلم كادلعرفة ،فاإلجازة ىمكسب ديكن أف
ي
ينالو كل أحد ،كلكن ىل يقبل أداؤه بعد ذلك أك ال يقبل  ،فذلك شأف آخر تشدد فيو
العلماء كثَتا  ،كأقاموا ألجلو ادلوازين العادلة اليت دييَّز فيها ً
العامل احلق عن الدعي الدخيل
الذم ناؿ حق اإلجازة عن غَت جدارة كال استحقاؽ ،فليس كل يرلاز أىل لتأدية العلم
ب ىح ًام ًل فً ٍق وو إً ىىل ىم ٍن يى ىو أىفٍػ ىقوي ًمٍنوي ،
الذم حيملو  ،كقد قاؿ عليو الصالة كالسالـ  ( :فىػ ير َّ
ً ً و ُ
كر َّ ً ً ً و
س ب ىفقيو)
ىي
ب ىحامل ف ٍقو لىٍي ى
كقد اختذت اإلجازة أكجها متعددة عرب تاريخ احلضارة اإلسالمية  ،تنحو يف بعض
األحياف إىل التشدد ،كيف أحياف أخرل إىل التساىل ،بدءنا من ”مناكلة الشيخ للتلميذ بعض
حديثو مكتوبان ،كإذنو لو يف ركايتو عنو ،كىذه أعلى صور اإلجازة ؛ دلا اشتملت عليو من
مزيد التوثق  ،لذلك قاؿ القاضي عياض“ ىي ركاية صحيحة عند معظم األئمة كاحملدثُت،
كمركرا مبنح اإلجازة يف تالكة القرآف الكرمي ،كإقرائو للناس مسندا إىل النيب صلى اهلل عليو
كسلم عن جربيل  ،عن رب العزة جل كعال ،ككذلك كمنح اإلجازة ادلكتوبة يف اإلفتاء
كالتدريس ،كتلك اليت نقلها القلقشندم (تُِٖىػ) موقَّعةن من شيخو ابن ادللقن ،كفيها:
الشافعي،
يدرس مذىب اإلماـ
ادلسمى فيو ،أداـ اهلل تعاىل معاليو ،أف ٌ
”أذف كأجاز لفالف ٌ
ٌ
حل كأقاـ ،كيف
كأف يقرأ ما شاء من الكتب ادلصنٌفة فيو ،كأف يفيد ذلك لطالبيو  ،حيث ٌ
ما شاء مىت شاء كأين شاء ،كأف يفيت من قصد استفتاءه خطٌا كلفظا ،على مقتضى مذىبو
فليتلق
الشريف ادلشار إليو ،لعلمو كديانتو كأمانتو ،كمعرفتو كدرايتو ،كأىليٌتو لذلك ككفايتوٌ .
Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‛Īsā al-Sulamī al-Ḍarīr al-Tirmidhī, Ṣaḥīḥ alTirmidhī, raqm ḥadīth 2656, wa qāla: Ḥasan (Riyadh: Dār Al-Salām, 2009),
792.
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ليًتؽ بفضل اهلل تعاىل ذركة ىذه ادلرتبة ادلنيفة ،
 أيده اهلل تعاىل  -ىذه احللٌة الشريفة ،ك ٌكليعلم قدر ما أنعم اهلل تعاىل عليو ،كأسدل من اإلحساف الوافر إليو ،كلَتاقبو مراقبة من
يعلم اطٌالعو على خائنة األعُت كما ختفي الصدكر ،كليعاملو معاملة من يتح ٌقق أنو يعلم ما
الصدكر  ،كال يستنكف أف يقوؿ فيما ال يعلم :ال
خيفيو العبد كما يبديو يف الوركد ك ٌ
أعلم“ِ.
فانظر كيف أصبحت اإلجازة ىهنا شهادة مرسومة تأذف حلاملها بالتدريس العاـ
كاإلفتاء.
مفهوم اإلجازة والسند ،وتأصيلهما الشرعي

مفهوم اإلجازة في اللغة واالصطالح
اكز
اجتى ىاز سلك ك ىج ى
اإلجازة لغةن :مصدر أجاز كىي لغة من (ج ك ز) :من ىج ىاز الشيء ك ٍ
سوغ لو ذلك،
جتاكىزهي مبعٌت أم ىج ىازهي ٌ
كجوز لو ما صنع جتويزا ك ى
الشيء إىل غَته ى
أج ىاز لو أم ٌ
ّ
طي ادلسافة كترؾ ادلكاف ،كاالنقضاء ،كإعطاء اإلذف لشخص.
كبعٌت ٌ
اإلجازة يف االصطالح :شهادة من الشيخ اجمليز للطالب اجملاز ببلوغ مرتبة معينة يف
العلم مثل :احلفظ ،اإلتقاف يف األداء ،األىلية لإلقراء.
كيف مصطلح القراء ،إذف الشيخ ادلقرئ دلن قرأ عليو بأف يركم عنو ما مسعو منو من
ركايات كقراءات القرآف الكرمي بالسند ادلتصل عن مقرئ مقرئ إىل رسوؿ اهلل ػ صلٌى اهلل
عليو كسلٌمْ ،كتسمى أيضان (السند) ،كىي :شبيهة بالعنعنة ادلعركفة يف ركاية احلديث
النبوم ،كلكن يف القراءات تطوؿ يف الغالب فتقارب ادلائة شيخ ،تقل أك تزيد ،أك ىي:
شهادة من الشيخ اجمليز للطالب اجملاز بأنو قد قرأ عليو القرآف كامالن غيبان مع التجويد
كاإلتقاف كالتفريق بُت ادلتشاهبات ،كأصبح مؤىالن لإلقراء؛ إما بركاية كاحدة ،مثل أف جييز
Aḥmad bin ‘Alī al-Qalqashandī, Ṣubḥ al-A‘shā fī Ṣana‘ah al-Inshā’ (n.p.: Dār
al-Kututb al-Miṣriyyah, 1922), 14:367.
Yanẓuru Muḥammad ‘Alī al-Tahānawī, Mawsu‘ah Kasshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn
wa al-‘Ulūm (Beirut: n.pb., 1996), 1:99.
Ibrāhīm Muḥammad al-Jaramī, Mu‘jam ‘Ulum al-Qur’ān (n.p: Dār al-Qalam,
2001), 1:13
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بركاية قالوف عن نافع ،كحفص عن عاصم ،كخلف عن زتزة ،كإما بالقراءات السبع من
طريق الشاطبية ،كإما بالقراءات الثالث ادلتممة للعشر من طريق الدرة ادلضية ،كإما يف
القراءات العشر الكربل من طريق طيبة النشر.
كباحلصوؿ على إجازة من ىذه اإلجازات يكوف القارئ قد اتصل إسناده بالرسوؿ
صلى اهلل عليو كسلم ،كصار ضمن سلسلة الناقلُت للقرآف بالسند ادلتصل؛ ألف القراءة سنة
متبعة يأخذىا اآلخر عن األكؿ.
كاإلجازة يف القراءات نوع من أنواع اإلجازات العلمية ادلتعدِّدة كإجازات ادلحدِّثُت
ي
ي
كمبدؤه ،كإجازات الفقهاء كإجازات القضاة كإجازات اخلطَّاطُت،
كىي األصل يف ىذا العلم ي
كإجازات الشعراء ،كإجازات األطباء ،كإجازات العسكريُت كَنوىا ،بل إف ىناؾ إجاز و
ات
أخرل تقديريةن كتكردييةن بُت العلماء بعضهم بعض ،كبُت العلماء كادللوؾ كاألمراء ،فشملت
و
بشكل سريع إىل العلوـ اإلنسانية
سائر العلوـ الشرعية ،كجتاكزهتا
اإلجاز ي
ات العلميةي ى
كادلادية.،
لحوف
كأصبحت اإلجازة حبد ذاهتا أمنية لدل الناس يف نيلها كاحلصوؿ عليها بل كيى ُّ
يف طلبها.
مفهوم السند لغةً واصطالحاً
السند لغة :ما ارتفع من األرض ،كرتعو أسانيد .كاصطالحان :رفع اخلرب إىل قائلو ،فهو يعٍت
سلسلة الركاة الذين نقلوا اخلرب كاحدا عن كاحد حىت بلغوا بو إىل مصدره األكؿ ،كيعرؼ
السند كذلك :بأنو الطريق ادلوصلة إىل ادلنتٓ .كمما جعل السند حتيما يف العلوـ اإلسالمية
تعلق ىذه العلوـ بالكتاب كالسنة.
لقد كصل القرآف الكرمي إىل ادلسلمُت عن طريق التواتر ،كتواتر السند ال حيتاج إىل
كبَت عناء ،ألف أجياؿ ادلسلمُت ينقل بعضها عن بعض ،كمع ذلك فكل قراءة ذلا سندىا
الذم تتصل بو إىل شيوخها ،كسند ابن اجلزرم إىل أيب عمرك الداين ،كسند أيب عمرك الداين
إىل سائر ادلقرئُت كالركاة ،كعليو:
Yanẓur ‘Abd al-Raḥman bin ‘Ali bin Muḥammad al-Qurashī Ibn al-Jawzī,
Taḥbīru al-Taysīr (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), 10
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فإف السند يف تلقي القرآف ىو سلسلة الرجاؿ اليت ركل عنها الشيخ ما ركاه من
القراءات عن شيخو إىل النيب صلى اهلل عليو كسلم.
كأىل القرآف يعطوف اإلذف للطلبة ادلتقنُت احلافظُت للقرآف كأحكاـ جتويده ،العارفُت
برمسو كضبطو أف يرككا عنهم القرآف كيعلموه كجييزكا فيو غَتىم ،كما أخذ الشيوخ بأسانيدىم
القراءة اجملاز فيها.
التأصيل الشرعي لإلجازة والسند
من ادلعلوـ أ ٌف الثابت الصحيح يف شرط تلقي القرآف ادلشافهة ،كما تلقاهي رسوؿ اهلل -صلى
َّك لىتيػلىقَّى الٍ يق ٍرآى ىف
اهلل عليو كسلم -عن جربيل عن رب العزة -تبارؾ كتعاىل -قاؿ تعاىل (:ىكإًن ى
ًم ٍن لى يد ٍف ىح ًكي وم ىعلًي وم) ( النمل ،)ٔ :كثبتت إجازة النيب لبعض الصحابة الذين مسعوا القرآف
منو ،كترغيب ادلسلمُت بأخذ القرآف عنهم ،كمن ذلك:
 oإجازة النيب -صلى اهلل عليو كسلم -ألخذ القرآف من بعض الصحابة :فعن عبد اهلل
بن مسعود – رضي اهلل عنو -مسعت النيب صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ” :خذكا القرآف من
ٔ
أربعة من عبد اهلل بن مسعود كسامل كمعاذ بن جبل كأيب بن كعب“
 oإجازة النيب -صلى اهلل عليو كسلم -أليب ابن كعب :فعن أنس قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل
 صلى اهلل عليو كسلم  -أليب بن كعب  ” :إف اهلل أمرين أف أقرأ عليك القرآف “ قاؿ :آهلل مساين لك ؟ قاؿ  ” :نعم “ قاؿ  :كقد ذكرت عند رب العادلُت ؟ قاؿ  ” :نعم “
فذرفت عيناه  ،كيف ركاية  ” :إف اهلل أمرين أف أقرأ عليك ” مل يكن الذين كفركا “ قاؿ :
ٕ
كمساين ؟ قاؿ  ” :نعم “ فبكى  .متفق عليو.

Muḥammad bin ‘Ismā‘īl bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ alBukhārī, Kitāb Faḍā’il Aṣḥāb al-Nabiy, raqm ḥadīth 3760 (Riyadh: Dār alSalām, 1999), 632.
Al-Bukhārī, al-Ṣaḥīḥ, Kitāb Manāqib al-Anṣār, raqmun hadith 3809, 639. Wa
Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawāwī, Kitāb Faḍā’il al-Ṣaḥābah, raqmun
hadīth 799 (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), 1084.
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 oإجازة النيب -صلى اهلل عليو كسلم -لعبد اهلل بن مسعود ” :ىم ٍن ىسَّرهي أى ٍف يىػ ٍقىرأى الٍ يق ٍرآ ىف
و ٖ
ىغضِّا ىك ىما أينٍ ًزىؿ فىػ ٍليىػ ٍقىرأٍهي بًًقىراءى ًة ابٍ ًن أ ِّيـ ىعٍبد“.
 oككاف من الصحابة من تلقى القرآف على حرؼ كاحد ،كمنهم من تلقى القرآف عن
النيب صلى اهلل عليو كسلم على أكثر من حرؼ .فعن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو قاؿ:
مسعت ىشاـ بن حكيم بن حزاـ يقرأ سورة الفرقاف يف حياة النيب صلى اهلل عليو كسلم،
و
حركؼ كثَتة مل يقرئنيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
فاستمعت لقراءتو ،فإذا ىو يقرأ على
كسلم ،فكدت أساكره يف الصالة (كاد أف يواثبو كيقاتلو يف الصالة) ،فتصربت حىت سلٌم
فلببتو بردائو ،فقلت :من أقرأؾ ً
ىذه السورة اليت مسعتك تقرأ؟ قاؿ :أقرأنيها رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم ،فقلت :كذبت إف رسوؿ اهلل أقرأنيها على غَت ما قرأت فانطلقت بو أقوده
و
حركؼ
إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقلت :إين مسعت ىذا يقرأ سورة الفرقاف على
مل تقرأينها ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم” :أرسلو يا عمر ،إقرأ يا ىشاـ“ ،فقرأ
عليو القراءة اليت مسعتو يقرأ ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم :كذلك أنزلت ،إف ىذا
ٗ
القرآف أنزؿ على سبعة أحرؼ فاقرأكا ما تيسر منو“
عناية العلماء باإلجازات واألسانيد
الفن أقو هاـ توجهت إليو أنظارىم؛ فأكلوه اىتمامهم ،كصرفوا لو عنايتهم،
كقد برع يف ىذا ٌ
كمنحوه رعايتهم ،كأفنوا فيو أعمارىم ،كسعت فيو أقدامهم كأقالمهم .قاؿ ابن اجلزرم:
”كصح بل تواتر عندنا تعلمو كاالعتناء بو من السلف الصاحل ،كأيب جعفر يزيد بن القعقاع
إماـ أىل ادلدينة الذم ىو من أعياف التابعُت ،كصاحبو اإلماـ نافع بن أيب نعيم ،كأيب عمرك
ابن العالء،كيعقوب احلضرمي ،كعاصم بن أيب النجود ،كغَتىم من األئمة .ككالمهم يف
ذلك معركؼ ،كنصوصهم عليو مشهورة يف الكتب.
ككاف ممن عرؼ هبذا العلم كغَته اإلماـ الكسائي(تُٖٗ :ق) ،قاؿ أبو بكر بن
األنبارم (تِّٖ :ق)” :اجتمعت يف الكسائي أمور كاف أعلم الناس بالنحو ككاحدىم
Muḥammad bin ‘Abd Allah al-Ḥākim, al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥayn, Kitāb
al-Tafsīr, raqm ḥadīth 2949.
Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, raqm ḥadīth 6936, 1195. Wa Muslim, Ṣaḥīḥ
Muslim, raqm ḥadīth 1899, 329
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يف الغريب ككاف أكحد الناس يف القرآف فكانوا يكثركف عليو حىت ال يضبط األخذ عليهم
فيجمعهم كجيلس على كرسي كيتلو القرآف من أكلو إىل آخره كىم يسمعوف كيضبطوف عنو
حىت ادلقاطع كادلبادمء َُ “.ث نقلو ىوالء األعالـ إىل من بعدىم ،كأكرثوىم إياه ،كأدكه
إليهم ،كأخذكىم يف ذلك بالشدة كاحلزـ لكيال يضيع العلم ،قاؿ زلمد بن أزتد بن أيوب
ييعرؼ بابن شنبوذ (تِّٖ:ق)” :كاف يعقوب بن إسحاؽ احلضرمي إماـ أىل البصرة
يف عصره يف القراءات ،ككاف يأخذ أصحابو بعدد اآلم ،فإذا أخطأ أحدىم يف العدد
أقامو“ ،قاؿ ابن ىشنىبيوذ :حدثٍت بذلك أزتد بن زلمد بن شيبة العطار البصرم قاؿ :حدثنا
زلمد بن شاذاف الطيالسي البصرم ككاف أكرب رجاؿ يعقوب احلضرمي إال ما شاء اهلل-
ُُ
قاؿ :كنا نقرأ على يعقوب فيأخذنا بالعدد ،فإذا أخطأ أحدنا يف العدد أقامو“.
كمضى ىذا العمل مسًتسال جيالن عن جيل ديلؤ األعصار كاألمصار؛ كيتناقلو اخللف
عن السلف ،كيأخذكنو حرفان حرفان ،ككلمةن كلمةن ،كآيةن كآيةن ،إىل القرف التاسع اذلجرم .قاؿ
ابن اجلزرم ”:ككاف أئمتنا يوقفوننا عند كل حرؼ ،كيشَتكف إلينا فيو باألصابع ،سنة
ُِ
أخذكىا كذلك عن شيوخهم األكلُت .رزتة اهلل عليهم أرتعُت“،
أركان اإلجازة وأقسامها ومكانتها
الركاية لفظنا ،أك
اإلجازة يف االصطالح ” :إذ هف يف ِّ
قاؿ اإلماـ الشَّمٍت يف تعريفها كأركاهنا :ى
خطِّا ،ييفيد اإلخبار اإلرتايل عيرفنا ،كأركاهنا أربعة :ادلجيز ،كادل ىجاز لو ،كادل ىجاز بو ،كلفظ
ي
ي
ي
اإلجازة كتاليان بياهناه:
ى
اجمليز ،كىو الشيخ ،كاجملاز لو ،كىو الطالب ،كرلاز بو كىو القرآف الكرمي ،كلفظ
اإلجازة ،كىو السند الذم يثبت فيو صحة قراءتو إىل النيب صلى اهلل عليو كسلم “ُّػ
Muḥammad bin Aḥmad bin Uthman al-Dhahabī, Ma‘rifah al-Qurra’ al-Kibār
‘alā al-Ṭabaqāt wa al-‘A‘ṣār, taḥqīq Bashār ‘Iwād Ma‘rūf, Shuayb al-Arnāūṭ,
Ṣāliḥ Mahdī ‘Abbāṣ (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1983), 1:123.
Abū Ja‘far Aḥmad bin Muḥammad bin Ismā‘īl Ibn al-Nuhāṣ, al-Qaṭ‘u wa alI’tināf, taḥqīq al-Maṭrūdī, ‘Abd al-Raḥman bin Ibrāhīm (Riyadh: Dār al-‘Ālām
al-Kutub, 1992), 4.
Ibn a-Jawzī, al-Nashar fī al-Qirā’āt al-‘Āshar, 1:225.
Yanẓur al-Tahānawī, Mawsū‘ah Kashāf Iṣtilāḥāt al-Funūn wa al-‘Ulūm
(Beirut: n.p., 1996), 1:99.
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كدلا كاف موضوع ىذه البحث ىو اإلجازات كىي من طرؽ األخذ كالتحمل ،كقد
ذكر احملدثوف أف طرؽ األخذ كالتحمل ذتانية كىي باختصار( :السماع من لفظ الشيخ،
القراءة على الشيخ ،اإلجازة ،ادلناكلة ،ادلكاتبة ،اإلعالـ ،الوصية ،الوجادة)ُْ كتفصيل ذلك
يف كتب احلديث مذكور.
كالذم يعٍت القراء من ىذه األقساـ أربعة ( :السماع من لفظ الشيخ ،القراءة على
الشيخ ،اإلجازة ،الوجادة).
15

الفن أربعة:
أقساـ اإلجازة ادلعتربة عند القراء كأصحاب ىذا ِّ
القسم األكؿ :أف يعرض الطالب على الشيخ ،كىذا أعلى أنواع اإلجازة ،قالوا ألف
الشيخ يالحظ يف كيفية األداء ما يقرؤه الطالب ،فإذا قرأ الطالب على الشيخ كاستمع إليو،
الشيخ يالحظ أداء الطالب ،فليس كل من مسع من لفظ الشيخ يقدر على األداء كهيئتو،
كىذا مالحظ كرلرب ،ما كل من مسع قارئان يستطيع أف حياكيو كأف يؤدم كما يؤدم ،فقالوا
أف ىذا أكؿ األقساـ  ،فمىت ما تلقى الطالب على الشيخ هبذه الطريقة فإنو جييزه  .فإذا أمت
الطالب القراءة على الشيخ هبذه الطريقة ككاف متقنان ضابطان أجازه الشيخ  .كصيغة اإلجازة
أف يقوؿ الشيخ ” :أجزت الطالب أف يقرئ مبا قرأ بو عل“ ،كيقوؿ الطالب عند األداء ”:
قرأت على فالف “ .ىذا ىو القسم األكؿ كىو أفضلها.
القسم الثاين  :السماع من لفظ الشيخ ،بأف يقرأ الشيخ كالطالب يسمع  ،الطالب
يسمع كالشيخ يقرأ  ،كىذه ىي الدرجة الثانية  ،كيقوؿ الشيخ” :أجزت الطالب أف يقرأ مبا
مسع مٍت“ ،كيقوؿ الطالب عند األداء ” :ركيت عن فالف مساعان “ ،فمن تلقى عن
الشيوخ هبذين النوعُت  ،كمها العرض كالسماع ككاف كامل األىلية دلا عرض كمسع جاز لو أف
Yanẓūr ‘Uthmān bin ‘Abd al-Raḥman Ṣalaḥ al-Dīn, Ma‘rifah Anwā‘ Ulūm alḤadīth, wa yu‘raf bi muqaddimah Ibn Ṣalāḥ, 1:173. Wa al-Suyūtī, Tadrīb alRāwī fī Sharaḥ Taqrīb al-Nawāwī, 1:418
Unẓūr Abū al-Ḥasan ‘Alim al-Dīn al-Sakhāwī, Jamāl al-Qurrā’ wa Kamāl alIqrā’, taḥqīq al-‘Aṭiyyah, Marwān wa Kharābah, Muḥsin (Damsyik: Dār alMa’mūn li al-turath, 1997) 132. Wa ‘Abd al-Fattāḥ bin al-Sayyīd ‘Ajmī alMurṣafī al-Miṣrī al-Shāfi‘ī, Hidāyah al-Qārī ilā Tajwīd Kalām al-Bārī
(Medina: maktabah ṭayyibah, n.d.), 79. Wa Abū ‘Umar ‘Uthmān bin Sa‘īd alDānī, al-Muktafā, taḥqīq al-Mar‘ashlī, Yūsuf ‘Abd al-Raḥman (Beirut:
Mawsū‘ah al-Risālah, 1987), 119.
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يقرأ كإال فال  .قاؿ ابن اجلزرم رزتو اهلل تعاىل  ” :كال جيوز أف يقرئ إال مبا مسع أك قرأ ،
فإف قرأ احلركؼ ادلختلف فيها أك مسعها فال خالؼ يف جواز إقرائو القرآف العظيم بشرط أف
يكوف ذاكران كيفية تالكتو بو حاؿ تلقيو من شيخو“ .كأعلى ما يكتب للمجاز اإلذف
كاألىلية ،فيقوؿ الشيخ للطالب الذم أجازه أف يأذف لو كيذكر أىليتو لذلك  ،ث اإلجازة
كاألىلية  ،ث اإلذف رلردان ،ث اإلجازة رلردان ،ىذا ترتيبها يف إعطاء الشيخ الطالب اإلجازة ،
كجيوز لو أف يقوؿ ”:أجزت لو أف يقرئ بكذا عند تأىلو لذلك“ .
القسم الثالث :إذف الشيخ للطالب يف الركاية عنو مركياتو اليت مل يقرأىا عليو كمل
يسمعها منو  ،كيف جواز الركاية هبا خالؼ بُت العلماء ،فأبطلها رتاعة من احملدثُت
كالفقهاء كأصحاب األصوؿ ،قاؿ القسطالين بعد تقريره العمل هبا عند احملدثُت” :كىل
يلتحق بذلك اإلجازة بالقراءة “ ،الظاىر نعم ،قاؿ ابن اجلزرم” :جوز العمل هبا
مطلقان“..
كاحلاصل أف اإلجازة من الشيخ إىل الطالب الذم مل يقرأ عليو منعها القراء إال بشرط
كىو أف يكوف الطالب ذا أىلية كعلم الشيخ أىليتو  ،كقد كاتب ابن اجلزرم بعض العلماء
بالشاـ كمصر يف أخذ اإلجازة لو كألبنائو فأجازكه مع أنو مل يقرأ عليهم كلكن لكماؿ أىليتو
كعلمهم مبكانتو كمكانة من طلب لو اإلجازة ،كآخر ادلواضيع األخَتة.
القسم الرابع  :كىو الوجادة  :ىذه الوجادة أجازىا علماء احلديث بشرطها كال
جييزىا علماء القراءات بأم حاؿ كقد ذكر ابن اجلزرم مناذج ذلا من كتاب الركضة أليب علي
ادلالكي كذكر أمثلة  ،فالوجادة بكسر الواك مصدر مولد  ،ككيفيتها أف يقوؿ كجدت كال
يصح أف يقوؿ فيما كجده قرأت أك مسعت أك حدثنا.
فضل اإلجازة و السند في القرآن:
كأشرؼ ما ينبغي أف حيرص عليو حامل القرآف ىو علو السند ،كىو :تقليل عدد الوسائط
بينو كبُت النيب -صلى اهلل عليو كسلم ،-فإف النيب -عليو الصالة كالسالـ -ىو ادلصباح،
ككلما اقًتبت من ضوء ادلصباح؛ كلما يكوف أشرؼ لك ،فلذلك كاف العلماء حيرصوف على
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األسانيد العالية ،كيبذلوف حر ادلاؿ يف سبيل حتصيل ىذه األسانيد صورة ،كىذه مقتبسات
من كالـ أئمة أىل العلم يف فضل علو السند:
 oقاؿ اإلماـ الطوخي” :قرب األسانيد قرب إىل اهلل سبحانو كتعاىل“.
 oكقاؿ احلافظ يزيد بن يزىريٍ وع رزتو اهلل تعاىل” :لكل دين فرساف ،كفرساف ىذا الدين
أصحاب األسانيد“.
ً
اإلسناد من
علو
طلب ِّ
 oكقاؿ اإلماـ عبد اهلل بن أزتد بن حنبل :مسعت أيب يقوؿ ” :ي
الدين“.
 oكقيل لإلماـ حيِت أك علي بن ادلديٍت يف مرضو :ماذا تشتهي؟ قاؿ” :بيت و
خاؿ،
كسند و
عاؿ“.
 oكقاؿ احلافظ ابن حزـ :نقل الثقة عن الثقة حىت يبلغ بو النيب صلى اهلل عليو كسلم
شيء خص بو ادلسلموف دكف رتيع ادللل كالنحل ،أما مع اإلرساؿ كاإلعضاؿ فيوجد يف
اليهود لكن ال يقربوف بو من موسى قربنا من نبينا ،بل يقفوف حيث يكوف بينهم كبينو أكثر
من ثالثُت نفسا ،كإمنا يبلغوف إىل نوح كمشعوف ،كأما النصارل فليس عندىم من صفة ىذا
النقل إال حترمي الطالؽ ،كىذه األمة الشريفة زادىا اهلل شرفا بنبيها إمنا تنقل احلديث عن
الثقة ادلعركؼ يف زمانو بالصدؽ كاألمانة عن مثلو حىت تتناىى أخبارىم ث يبحثوف أشد
البحث حىت يعرفوا األحفظ فاألحفظ كاألطوؿ فاألطوؿ رلالسة دلن فوقو ،فمن كاف أقصر
رلالسة ،ث يكتبوف احلديث من عشرين كجها كأكثر حىت يهذبوه من الغلط كالزلل كيضبطوا
حركفو كيعدكه عدان.
 oكيف سراج ادلريدين للقاضي أيب بكر بن العريب ادلعافرم ما نصو” :كاهلل أكرـ ىذه
األمة باإلسناد ،مل يعطو أحد غَتىا ،فاحذركا أف تسلكوا مسلك اليهود كالنصارل فتحدثوا
بغَت إسناد فتكونوا سالبُت نعمة اهلل عن أنفسكم ،مطرقُت للتهمة إليكم ،كخافضُت
ُٔ
ادلنزلتكم ،كمشًتكُت مع قوـ لعنهم اهلل كغضب عليهم ،كراكبُت لسنتهم.
 oكقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية  ”:كعلم اإلسناد كالركاية مما خص اهلل بو أمة زلمد
صلى اهلل عليو كسلم كجعلو سلمان إىل الدراية ،فأىل الكتاب ال إسناد ذلم يأثركف بو
Yanẓur ‘Abd al-Ḥayy bin ‘Abd al-Kabīr al-Katānī, Fahras al-Fihāras, taḥqīg
Iḥsān ‘Abbāṣ (Dār al-Gharb al-Islāmī, 1982), 1:80.
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ادلنقوالت ،كىكذا ادلبتدعوف من ىذه األئمة أىل الضالالت ،كإمنا اإلسناد دلن أعظم اهلل
عليو ادلنٌة أىل اإلسالـ كالسنة يفرقوف بو بُت الصحيح كالسقيم كادلعوج كادلقيم ،كغَتىم من
أىل البدع كالكفار ،إمنا عندىم نقوالت يأثركهنا بغَت إسناد كعليها من دينهم االعتماد،
كىم ال يعرفوف فيها احلق من الباطل كال احلايل من العاطل .كأما ىذه األمة ادلرحومة
كأصحاب ىذه األمة ادلعصومة فإف أىل العلم منهم كالدين ىم من أمرىم على يقُت ،فظهر
ذلم الصدؽ من ادلُت كما يظهر الصبح لذم عينُت“ُٕ.
أنواع اإلجازات ،وشروط الحصول عليها
أنواع اإلجازات القرآنية
ُ .إجازة بركاية كاحدة .مثل اإلجازة بركاية حفص عن عاصم.
ِ .اإلجازة يف القراءات السبع من طريق الشاطبية.
ّ .اإلجازة يف القراءات الثالث ادلتممة للعشر من طريق الدرة ادلضية ،ك تسمى القراءات
العشر من طريق الشاطبية كالدرة بالعشر الصغرل.
ْ .إجازة يف القراءات العشر الكربل من طريق طيبة النشر ،كباحلصوؿ على إجازة من
ىذه اإلجازات يكوف القارئ قد اتصل إسناده بالنيب صلى اهلل عليو كسلم كصار ضمن
سلسلة الناقلُت لكتاب اهلل تعاىل بالسند ادلتصل.
خطوات الحصول على اإلجازة في القراءات
ُ .حفظ القرآف الكرمي حفظان متقنان.
ِ .دراسة منت يف التجويد ،أك كتاب كيفضل منظومة ابن اجلزرم (ادلقدمة فيما على
قارئ القرآف أف يعلمو).
ّ .احلصوؿ على إجازة بركاية كاحدة كركاية حفص أك كرش أك قالوف.
ْ .حفظ منت الشاطبية للقراءات السبع كالدرة معو دلن أراد العشر الصغرل .أك حفظ
طيبة النشر دلن أراد العشر الكربل.
Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah, Majmū‘ al-Fatāwā (Jama‘: alRaḥman al-Munjadī) (Riyadh: n.pb. 1960), 1:9.
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ٓ .فهم ادلنت كدراستو دراسة مستوفية.
ٔ .قراءة ختمة كاملة غيبان على شيخ رلاز ،مع العناية باألكجو ادلختلفة كحتريراهتا،
كالعناية بربط اختالفات القراء.
بشواىدىا من ادلنت ادلعتمد يف القراءة.
طرق قراءة الختمة (طرق جمع القراءات):
الطريقة األكىل (إفراد القراءات) ،كذلك بأف يقرأ القارئ كل قراءة أك كل ركاية على حدة
حىت ينتهي من القراءات كلها ،كىي األصل يف اإلقراء كلكنها حتتاج إىل كقت طويل.
الطريقة الثانية ( رتع القراءات) كتكوف بعدة طرؽ:
ُ .اجلمع باآلية :حيث يقرأ القارئ اآلية لقالوف ،ث يأيت مبن خيالف قالوف يف اآلية،
رجوعان من آخر اآلية إىل أكذلا ،فإذا انتهى منها انتقل إىل اآلية التالية بدءا باإلماـ قالوف
كىكذا.
ِ .طريقة ادلاىر :كىي اليت أشار إليها ابن اجلزرم ،كاعتمدىا ،كىي أف يقرأ القارئ
مقطعان (كلو جزءا من آية) ث يستويف رتيع أكجو اخلالؼ يف ادلقطع ،كينتقل إىل اآلية
األخرل ليكمل للقارئ أك الراكم الذم انتهى بو ،فإذا انتهى البن كثَت مثالن بدأ بو يف
ادلقطع التايل كىكذا.
ّ .اجلمع بُت طريق اآلية كادلاىر :كىي أصعب الطرؽ كأمكنها للقارئ ،حبيث يكوف
ادلقطع ىو اآلية كاملة ،فإذا انتهى منها لقارئ معُت بدأ بو يف اآلية اليت تليها.
ْ .اجلمع باحلرؼ :كىي طريقة سهلة ،كلكنها غَت معًتؼ هبا عند احملققُت من ادلقرئُت
كىي أف يقرأ القارئ فإذا كصل إىل مكاف فيو خالؼ يكرر الكلمة ادلختلف فيها حبسب
أكجو اخلالؼ ،ث يكمل كىكذا.
صفات الشيخ اجمليز:
ُ .العدالة :السالمة من أسباب الفسق كخوارـ ادلركءة.
ِ .الضبط :حبيث يكوف متمكنان من القراءة متقنان ذلا
ّ .العلم مبا حيتاجو من أحكاـ الشرع.
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ْ .معرفتو ألحكاـ التجويد خاصة إذ بو يعرؼ كبعلمو يتصدر.
ٓ .معرفتو لعلم الوقف كاالبتداء كالرسم كالفواصل كىو فن العدد
ٔ .العلم بأسانيد القراء ،إذ بو يعرؼ صحة السند من عدمو كعلوه من سفلو
ٕ .العلم باللغة العربية.
ٖ .حتصيل طرؼ من علوـ القرآف الكرمي كالتفسَت.
ٗ .حفظ كتاب حا وك دلا يقرئ بو من أصوؿ القراءات كفرشو.
َُ .أال ييقرئ إال مبا أجيز ًبو.
صفات الطالب:
ُ .العدالة :أف يكوف أىالن لإلجازة علمان كسلوكان (السالمة من أسباب الفسق كخوارـ
ادلركءة).
ِ .الضبط :أف يكوف متمكنا يف اجلانب النظرم كالعملي للعلم الذم يطلب اإلجازة
فيو.
ّ .األىلية :مميز يعي قيمة اإلجازة كما يًتتب عليها من شرؼ الرتبة كعظم األمانة.
ْ .دراسة منت أك كتاب يف التجويد أك القراءات.
ٓ .قراءة ختمة كاملة غيبان على شيخ رلاز ،قاؿ ابن جناح”:كال دينح اإلجازة إال إذا
حفظ القرآف لفظان كرمسان ،كال يسمى حافظا إال إذا أتقن لفظو كرمسو“ُٖ.
طريقة اإلجازة وااإلشهادعليها
أما طريقة اإلجازة فقد قاؿ ابن اجلزرم« :ينبغي للمجيز أف يقوؿ :أذنت أك أجزت لو أف
يقرأ مبا قرأه علي كما ال حرج فيو ،كيقوؿ اجملاز يف األكؿ قرأتو ،كيف الثاين ركيتو ،كجيوز لو أف
يقوؿ :أجزت لو أف يقرئ بكذا عند تأىلو لذلك .كال بد من مساع األسانيد على الشيخ
كاألعلى أف حيدث الشيخ هبا لفظو ،فأما من مل يسمع األسانيد على شيخو فأسانيده من
طريقو منقطعةُٗ كأما اإلشهاد عليها فقاؿ«:كأما ما جرت بو العادة من اإلشهاد على
Sulaymān bin Najjāḥ bin Abī al-Qāsim Abū Dāwūd, Mukhtaṣar al-Tabyīn li
hijā’ al-tanzīl, 1:301.
Shams al-Dīn Abū al-Kahyr Ibn Jawzī, Munjid al-Muqri’īn wa Murshīd alṬālibīn (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), 1:16.
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الشيخ باإلجازة كالقراءة فحسن يدفع التهمة كيسكن القلب ،كأمر الشهادة يتعلق بالقارئ
يشهد على الشيخ من خيتار ،كاألحسن أف يشهد أف أقرانو النجباء من القراء ادلنتهُت ألنو
َِ
أنفع لو حاؿ كربه“
الخاتمة
كيتضح لنا ممٌا سبق ذكره  -من تقسيمات لألجازة كأركاهنا ككيفيتها ،ككذلك من الشركط
ادلعتربة يف الشيخ كالتلميذ عند علماء ىذا الفن ،ما لإلجازة من دكر كأمهية عظيمة يف ضبط
و
تلميذ متق ون نظريان كعمليان ،قدكة وة يف العلم
كإتقاف حفظ القرآف الكرمي ،كإخراج
كالعمل،كذلك لألسباب التالية:
َّ
أف اإلسناد لوي أمهية كبَتة يف صيانة الشريعة من التحريف كالتبديل ،كحفظها من
الزيادة أك النقص ،إذ بوساطتو ديكن االعتماد على صحة احلديث أك ضعفو ،أك أنو خرب
موضوع ال أصل لو ،ألننا حُت نسمع باخلرب نعود إىل طريقو كىو السند ،فنتعرؼ على
رجالو كأحواذلم كصفاهتم ،كنبحث عن أخالقهم كمدل صدقهم كالتزامهم لدينهم ،كعن
صلة بعضهم ببعض كإمكاف نقلو عنو كَنو ذلك ،كعندىا نقبل احلديث أك نرده ،بناءن على
ما نتوصل إليو بنتيجة البحث كالتمحيص ،كلوال السند كاإلسناد دلا كاف باإلمكاف معرفة
شيء من ذلك.
ك َّ
ألف ىذه الطريقة يف ركاية األخبار بالسند مل تكن معركفة قبل اإلسالـ ،حىت إذا
جاء اإلسالـ فوجدنا أف علماء ادلسلمُت يقرركف :أف ىذا العلم دين  ،فانظركا عمن
تأخذكف دينكم  ،كيقرركف  :أف اإلسناد من الدين كلوال اإلسناد لقاؿ من شاء ما شاء،
كيقرركف :أنو ال يؤخذ باخلرب  ،كال يضاؼ إىل النيب عليو الصالة كالسالـ إال إذا عرؼ من
حدث بو عنو  ،كمن نقلو إلينا  ،كعرؼ حالو من الصدؽ كالضبط كقوة احلفظ .
ك َّ
ألف اإلسناد يف األخبار من خصائص ىذه األمة اإلسالمية ،فذلك مزيد فضل اهلل
تعاىل الذم امنت بو عليها إذ كعدىا حبفظ ما أكحى بو إىل نبيها عليو الصالة كالسالـ من
ِّ
كر كإنػَّا لو حلافظوف} احلجر. ]ٗ :
تشريع فقاؿ جل كعال{:إنػَّا َنن َّنزلنا الذ ى
Ibn Jawzī, Munjid al-Muqri’īn wa Murshīd al-Ṭālibīn, 1:16
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ك ِّ
إف موضوع اإلجازة من ادلوضوعات ادلهمة اليت ينبغي االىتماـ هبا ،كينبغي للمجيز
أف يتقي اهلل عز كجل فيمن جييز ،فال جييزه إال إذا كاف ذا و
أىلية كما نبو على ذلك العلماء
شرؼ
قدديان كحديثان ،كال جيوز أف جييز من غَت دتحيص كتنقيح فهذا ممنوع ،ألف اإلجازة ه
ُِ
كخَتيةه كعلو مكانة كما جاء يف احلديث الصحيح ” :خَتكم من تعلم القرآف كعلمو“
كال شك أف طلب السند يف قراءة صحيحة إىل رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم-
شرعا ،كيف ال كقد جاء عن بعض السلف -رزتهم اهلل تعاىل -الرحلة يف طلب
أمر زلمود ن
احلديث ،أفال تكوف الرحلة يف طلب سند صحيح عن رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم-
زلمودا؟!
أمرا ن
يف قراءة صحيحة ن
كلكن يعيب يف ىذا الشأف طلب اإلجازة القرآنية من غَت متقن فيتعلق صاحبها
بالسند دكف قراءة صحيحة كبعبارة أخرل عينو األكىل على ادلقرئ كالعُت األخرل على
اإلجازة ،كإمنا األعماؿ بالنيات كإمنا لكل امرئ ما نول.
كجيب التنبيو إىل أف اإلجازة القرآنية طريق إلتقاف القرآف الكرمي كلكنها ليست شرطنا
فيو ،كما أهنا ليست شرطنا للتصدر لإلقراء كما سيأيت ،إذ كم من حاصل على اإلجازة
فضال عن اللحوف
القرآنية يف قراءة أك أكثر كقراءتو يشوهبا قليل أك كثَت من اللحوف اجللية ن
اخلفية.
بل إف بعض العلماء كاف ال جييز إال من تعلم الرسم إىل جانب القراءات ،كال زاؿ
ىذا موجود يف أفريقيا كيف موريتانيا  ،كانوا ال جييزكف إال من قرأ ادلقرأة أك الركاية مع العلم
بالرسم كالضبط التصاؿ ىذين الفنُت ببعضهما البعض.
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