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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، وعلى اآله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم املعاد، اأما بعد:
فقد داأبت اململكة العربية ال�سعودية على العناية بالقراآن الكرمي، وكان لها يف ذلك جماالت متعددة، من طباعة 
امل�سحف ال�سريف وترجمة معانيه اإىل لغات العامل ، واإقامة امل�سابقات يف حفظ القراآن الكرمي وجتويده ، واإقامة 

امللتقيات واملوؤمترات القراآنية .
اإقامة كرا�س علمية  – امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل   وكان من حر�س - خادم احلرمني ال�سريفني 
بق�سم  "اإقراء"  واإقرائه  القراآن  تعليم  كر�سي  وكان  ال�سعودية،  اجلامعات  من  عدد  يف  وعلومه  الكرمي  للقراآن 

الدرا�سات القراآنية يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود من هذه الكرا�سي.
وقد حر�س الكر�سي على اأن يعمل بهذه الر�سالة امللكية الكرمية خلدمة القراآن الكرمي وعلومه، فاأعدَّ مللتقى علمي 
تكرميي حتت عنوان )  ملتقى كبار قراء  العامل االإ�سالمي(  خالل املدة - من 1- 3/حمرم/1435 هـ بجامعة 
اأوائل من يعتني بتكرمي هوؤالء القراء  امللك �سعود بالريا�س ، وبهذا امللتقى تكون اململكة العربية ال�سعودية من 

فهم اهلل بحمل القراآن الكرمي وقراءاته. الكبار الذين �سرَّ
الباحثون  يلقيها  علمية حمكمة  اأوراق  هوؤالء عر�س  تكرمي  ي�ساحب  اأن  على  الكر�سي  كلمة جلان  اجتمعت  وقد 
عنهم  ُتلقيت  الذين  ال�سيوخ  ببع�س  للتعريف  وكذا  االإ�سالمي،  العامل  يف  املعا�سرة  االإقراء  مبدار�س  للتعريف  ؛ 
�سيخ من  كلمة عن  اإلقاء  الكبار  ال�سيوخ  لبع�س  الكر�سي  اأ�سند  كما   ، الهجري  الرابع ع�سر  القرن  القراءات يف 
فون به، ويربزون ماآثره واآثاره فاجتمع للجنة العلمية بالكر�سي عدد جيد من هذه البحوث، واختار  �سيوخهم؛ يعرِّ
منها ما يتوافق مع هدف هذا امللتقى، و�سعى لن�سرها يف هذا الكتاب الذي بني يديك ؛ ليكون حمل نظر املهتمني 

ومرجعًا مهما للباحثني .
ويف اخلتام .. ي�سكر كر�سي تعليم القراآن الكرمي واإقرائه "اإقراء"  معايل مدير جامعة امللك �سعود االأ�ستاذ الدكتور 
ال�سيخ االأ�ستاذ  بدران بن عبد الرحمن العمر على حر�سه ومتابعته وتوجيهاته الأعمال الكر�سي ، ومعايل ف�سيلة 
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�س الرئي�س العام ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ال�سريف واأ�ستاذ 
"اإقراء" على ت�سجيعه ومبادرته يف خدمة القراآن الكرمي واأهله ، كما ي�سكر  كر�سي تعليم القراآن الكرمي واإقرائه 
الكر�سي �سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي ، وعمادة البحث العلمي ووكالة العمادة للكرا�سي 
العلمية  اللجنة  اأي�سا  الكر�سي  ، كما ي�سكر  الري�س  الدكتور طارق بن �سالح  ، و�سعادة عميد كلية الرتبية  البحثية 
للكر�سي ، وق�سم الدرا�سات القراآنية ممثال يف اأع�سائه.  واهلل تعاىل هو املوفق لكل خري، واملاأمول باإجناح امللتقى . 

واحلمد هلل رب العاملني   و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم . 

د.حممد بن فوزان بن حمد العمر

امل�سرف على كر�سي تعليم القراآن الركيم واإقرائه "اإقراء"

اأ
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إيقاظ المشاعر

في ترجمة الشيخ حسن الشاعر

اإعــــداد

الـدكـتــــور/ عـثــــمان بــن مـحـــــــمد ال�صـــديـقــــــي
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اال�سم : عثمان بن حممد ال�سديقي                                                        

 االإقامة الدائمة: اململكة العربية ال�سعودية- الريا�س

 العمل الأ�صا�صي: 

االأ�ستاذ امل�سارك بكلية امللك فهد االأمنية بوزارة الداخلية بق�سم العلوم ال�سرعية.

 العمل ال�صابق : 

مدير عام االإدارة العامة للجمعيات اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي بوزارة ال�سوؤون االإ�سالمية 
واالأوقاف والدعوة واالإر�ساد بالريا�س منذ �ست �سنوات من عام 1426 اإىل 1432
ومدير اإدارة ال�سوؤون الدينية يف كلية امللك فهد االأمنية منذ عام 1423 اإىل 1426

  املوؤهالت العلمية: 

1-  دكتوراة يف الفقه املقارن من جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية – املعهد العايل 
للق�ساء. 

2- ماج�ستري يف الفقه املقارن من جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية – املعهد العايل 
للق�ساء. 

3- بكالوريو�س يف الفقه واأ�سوله من كلية ال�سريعة باجلامعة االإ�سالمية باملدينة املنورة. 
 املوؤهالت االأخرى:

الع�سر القراءات  يف  قراآنية  • اإجازات 

 ن�صاطاته العلمية: 

وامل�ساركة يف املوؤمترات العلمية والدعوية.  املحا�سرات  من  • العديد 
وله م�ساركات عديدة يف توجيه ال�سباب وامل�ساركة يف  الداخلية  بوزارة  املنا�سحة  جلان  • ع�سو 

القنوات الف�سائية الدعوية. 
االإ�سالمية. الدولية  واملنظمات  الهيئات  من  العديد  يف  •  ع�سو 

دويل ورئي�س جلان التحكيم يف م�سابقات القراآن الكرمي املحلية والدولية.  • حمكم 

السيرة الذاتية
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مـقــــــدمـة

ال  وحده  اهلل  اإال  اإله  ال  اأن  واأ�سهد  البيان،  علمه  االإن�سان،  القراآن، خلق  علم  الرحمن،  احلمد هلل 
�سريك له الواحد االأحد املنان، واأ�سهد اأن �سيدنا ونبينا حممدا عبد اهلل ور�سوله �سيد ولد عدنان، 

�سلوات اهلل و�سالمه عليه وعلى اآله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان، اأما بعد: 

وحفظه، حتقيقا  بحمايته  يقومون  رجاال  الكرمي  القراآن  لهذا  قي�س  قد  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  فاإن 
لقول احلق جل يف عاله: ) اإنا نحن نزلنا الذكر واإنا له حلافظون(، وحتقيقا لقول النبي �سلى اهلل 
ُ َعَلْيِه َو�سلم: »َيْحِمُل  لَّى اهللَّ ِ �سَ ْحَمِن اْلُعْذِريِّ َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ عليه و�سلم َعْن اإِْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّ
اِهلني« . َرَواُه  ِريَف اْلَغاِلني َواْنِتَحاَل املُْبِطِلني َوَتاأِْويَل اجلَ َهَذا اْلِعْلَم ِمْن ُكلِّ َخَلٍف ُعُدوُلُه َيْنُفوَن َعْنُه حتْ

اْلَبْيَهِقّي ب�سند �سحيح.

املكتوب  ي�سمل  لكالمه  تعاىل  اهلل  فحفظ  الكرمي،  القراآن  هو  واأجلها  العلوم  اأ�سرف  اأن  �سك  وال 
واملقروء وامل�سموع، وكل هذه االأدوات قد قام بها رجال اأعالم جعلوا حياتهم وقفا يف تعليم القراآن 
الكرمي وتدري�سه فكانوا من خري هذه االأمة كما قال عليه ال�سالة وال�سالم: خريكم من تعلم القراآن 

وعلمه. ولذلك األف العلماء رحمهم اهلل تعاىل يف تراجم القراء كتبا كثرية و�سريا عطرة جزيلة. 

الكرمي  القراآن  اإقراء  كر�سي  عليه  ي�سرف  والذي  القراء،  كبار  مبلتقى  املو�سوم  امللتقى  هذا  واإن 
وتعليمه بجامعة امللك �سعود يعد من الو�سائل التي ت�سهم يف بيان ماآثر وتراجم لكبار القراآن، ال 
�سيما القراء الكبار يف الع�سر احلايل، والذين اأم�سوا حياتهم يف خدمة القراآن الكرمي وتعليمه. 
فكان حمور تراجم القراء الكبار يف الع�سر احلايل حمال لذكر ترجمة �سيخ القراء ال�سيخ: ح�سن 
ال�ساعر رحمه اهلل رحمة وا�سعة، والتي قمت بجمع ما تي�سر عنه، ومن جميل الذكر اأن �سيخ القراء 

رحمه اهلل تربطني به عالقة رحم، فهو جد زوجة عمي ال�سقيق الأبيها.

�صبب اختيار املو�صوع: 

مما ال �سك فيه اأن علم الرتاجم من اأهم العلوم التي ت�سيء لنا �سري وجهود العلماء يف ن�سر العلم 
ال �سيما علماء القراآن الكرمي، وقد األف املوؤلفون عدة موؤلفات يف تراجم القراء قدميا، ولكن تبقى 
ال�سعوبة يف ترجمة العلماء املعا�سرين الذين اأفنوا حياتهم يف اإقراء القراآن الكرمي واإقرائه. ومن 

 اإنتاجه العلمي: 

1- عقوبة اجللد يف ال�سريعة االإ�سالمية حدا وتعزيرا ) ر�سالة ماج�ستري(
2- حتقيق ودرا�سة اجلزء االأول من كتاب النجم الوهاج يف �سرح املنهاج للدمريي ) ر�سالة 

دكتوراة( 
3- جرمية ال�سرف بني الفقه والقانون 

4-  فقد قنوت النوازل. 
5- الزواج بغري ال�سعودية بني الفقه والنظام

6- تو�سيح اخلالف يف م�ساألة لزوم طالق الثالث
7-  حكم االن�سراف من عرفة قبل الغروب

8-  رئي�س فريق البحث العلمي وم�سارك يف كتاب التي�سري يف اأحكام احلج. 
  

العنوان: 

اجلوال: 0555542155 املنزل 0114564439 العمل 0112464444 حتويلة 1268
الريا�س. كلية امللك فهد االأمنية، ق�سم العلوم ال�سرعية

alsiddiqi1@gmail.com :الربيد االلكرتوين
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مـقــــــدمـة

ال  وحده  اهلل  اإال  اإله  ال  اأن  واأ�سهد  البيان،  علمه  االإن�سان،  القراآن، خلق  علم  الرحمن،  احلمد هلل 
�سريك له الواحد االأحد املنان، واأ�سهد اأن �سيدنا ونبينا حممدا عبد اهلل ور�سوله �سيد ولد عدنان، 

�سلوات اهلل و�سالمه عليه وعلى اآله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان، اأما بعد: 

وحفظه، حتقيقا  بحمايته  يقومون  رجاال  الكرمي  القراآن  لهذا  قي�س  قد  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  فاإن 
لقول احلق جل يف عاله: ) اإنا نحن نزلنا الذكر واإنا له حلافظون(، وحتقيقا لقول النبي �سلى اهلل 
ُ َعَلْيِه َو�سلم: »َيْحِمُل  لَّى اهللَّ ِ �سَ ْحَمِن اْلُعْذِريِّ َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ عليه و�سلم َعْن اإِْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّ
اِهلني« . َرَواُه  ِريَف اْلَغاِلني َواْنِتَحاَل املُْبِطِلني َوَتاأِْويَل اجلَ َهَذا اْلِعْلَم ِمْن ُكلِّ َخَلٍف ُعُدوُلُه َيْنُفوَن َعْنُه حتْ

اْلَبْيَهِقّي ب�سند �سحيح.

املكتوب  ي�سمل  لكالمه  تعاىل  اهلل  فحفظ  الكرمي،  القراآن  هو  واأجلها  العلوم  اأ�سرف  اأن  �سك  وال 
واملقروء وامل�سموع، وكل هذه االأدوات قد قام بها رجال اأعالم جعلوا حياتهم وقفا يف تعليم القراآن 
الكرمي وتدري�سه فكانوا من خري هذه االأمة كما قال عليه ال�سالة وال�سالم: خريكم من تعلم القراآن 

وعلمه. ولذلك األف العلماء رحمهم اهلل تعاىل يف تراجم القراء كتبا كثرية و�سريا عطرة جزيلة. 

الكرمي  القراآن  اإقراء  كر�سي  عليه  ي�سرف  والذي  القراء،  كبار  مبلتقى  املو�سوم  امللتقى  هذا  واإن 
وتعليمه بجامعة امللك �سعود يعد من الو�سائل التي ت�سهم يف بيان ماآثر وتراجم لكبار القراآن، ال 
�سيما القراء الكبار يف الع�سر احلايل، والذين اأم�سوا حياتهم يف خدمة القراآن الكرمي وتعليمه. 
فكان حمور تراجم القراء الكبار يف الع�سر احلايل حمال لذكر ترجمة �سيخ القراء ال�سيخ: ح�سن 
ال�ساعر رحمه اهلل رحمة وا�سعة، والتي قمت بجمع ما تي�سر عنه، ومن جميل الذكر اأن �سيخ القراء 

رحمه اهلل تربطني به عالقة رحم، فهو جد زوجة عمي ال�سقيق الأبيها.

�صبب اختيار املو�صوع: 

مما ال �سك فيه اأن علم الرتاجم من اأهم العلوم التي ت�سيء لنا �سري وجهود العلماء يف ن�سر العلم 
ال �سيما علماء القراآن الكرمي، وقد األف املوؤلفون عدة موؤلفات يف تراجم القراء قدميا، ولكن تبقى 
ال�سعوبة يف ترجمة العلماء املعا�سرين الذين اأفنوا حياتهم يف اإقراء القراآن الكرمي واإقرائه. ومن 

 اإنتاجه العلمي: 

1- عقوبة اجللد يف ال�سريعة االإ�سالمية حدا وتعزيرا ) ر�سالة ماج�ستري(
2- حتقيق ودرا�سة اجلزء االأول من كتاب النجم الوهاج يف �سرح املنهاج للدمريي ) ر�سالة 

دكتوراة( 
3- جرمية ال�سرف بني الفقه والقانون 

4-  فقد قنوت النوازل. 
5- الزواج بغري ال�سعودية بني الفقه والنظام

6- تو�سيح اخلالف يف م�ساألة لزوم طالق الثالث
7-  حكم االن�سراف من عرفة قبل الغروب

8-  رئي�س فريق البحث العلمي وم�سارك يف كتاب التي�سري يف اأحكام احلج. 
  

العنوان: 

اجلوال: 0555542155 املنزل 0114564439 العمل 0112464444 حتويلة 1268
الريا�س. كلية امللك فهد االأمنية، ق�سم العلوم ال�سرعية

alsiddiqi1@gmail.com :الربيد االلكرتوين
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ترجمة ال�صيخ ح�صن ال�صاعر: 

ا�صمه: 

هو ح�سن بن اإبراهيم بن ح�سن ال�ساعر.

ولدته: 

ولد رحمه اهلل يف م�سر عام 1291 هـ يف اأ�سرة فا�سلة وبيت علم وف�سل.

اأولده وذريته: 

من الذكور حممد وهو اأكرب اأبنائه ويليه اإبراهيم ثم زكي ويليه علي وزير االإعالم ال�سابق وهو على 
قيد احلياة حفظه اهلل . ثم من االإناث كنزة ويليها ناجية ويليها خديجة ثم نفي�سة وفاطمة و�سفية 

وهي على قيد احلياة. 

�صفاته:

االأنف، خفيف  اأقنى  العينني،  وا�سع  اجلبهة،  اللون، عري�س  اأبي�س  القامة،  اهلل طويل  رحمه  كان 
ال�سارب، كث اللحية، يرتدي العمة، وي�سع عليها ال�سال، ويلب�س العباءة العربية.

اأما عن اأخالقه: فقد حتدث عنها الكثري حيث كان رحمه اهلل متوا�سعًا دمث االأخالق رقيقًا �سهال، 
الدين  على  تربى  وال�سالح،  بالتقوى  عرف  الدنيا،  يف  والزهد  بالورع  ا�ستهر  للم�سجد،  مالزمًا 
لبقًا يف حديثه،  وب�سا�سة،  برفق  ال�سائل  ال�سدر، يجيب  العلم، رحب  وااللتزام، جمتهدًا يف طلب 

�سديد الراأي، ثاقب الفكر، طلق الل�سان، طيب القلب، �سليم النية، يكره التملق والتكرب. 

حياته العلمية:

ن�ساأ ال�سيخ ال�ساعر يف بيت علم وف�سل، مما �ساعده على حفظ القراآن الكرمي غيبًا عن ظهر قلب 
وهو فتى يف �سن التا�سعة من عمره، فاأ�سبح بارزًا بني اأقرانه يف هذا اجلانب، ومل تكن نف�س ال�سيخ 
فالتحق  العلوم،  �ستى  ومطالعة  ال�سرعية  الكتب  قراءة  على  فعكف  معني،  حد  عند  تقف  ال�ساعر 

باجلامع االأزهر وتلقى علومه ال�سرعية هناك.

وجد  اجلامع،  علماء  كبار  اأيدي  على  القراآن  جتويد  تعلم  حيث  القراآن،  علوم  جميع  دَر�س  وقد   
واجتهد وعمل، واأ�سر على تلقي علوم القراءات ال�سبع حتى اأ�سبح بارزًا يف ذلك، وعندما وجد يف 
نف�سه القدرة على اال�ستيعاب در�س القراءات الع�سر، ثم تعمق يف االأربعة ع�سر، فعلم به �سيوخه 

ال�ساعر رحمه اهلل، فكان هذا  ال�سيخ ح�سن  القراء  والقراء �ساحب الرتجمة �سيخ  العلماء  هوؤالء 
امللتقى فر�سة جيدة لت�سليط بع�س ال�سوء على هذا العلم، رغم قلة امل�سادر واملراجع التي كتبت 
اأخذ �سيء من ترجمته عن طريق ورثته وبع�س  اأحر�س على  عنه، فهي حمدودة جدا. ولذا كنت 

تالميذه حفظهم اهلل. 

منهج البحث وخمططه: 

اعتمدت يف هذه الرتجمة على ما بع�س ما كتب عن ال�سيخ يف مقاالت ومراكز بحثية وتراجم عن 
القراء املعا�سرين، وعن طريق ورثة ال�سيخ وبع�س تالمذته. متوخيا العنا�سر التي تعنى باجلانب 

الدرا�سي يف مثل ما يكتب يف الرتاجم. والتي احتوت على العنا�سر التالية: 

املقدمة.   •
�سبب اختيار املو�سوع.   •

منهج البحث وخمططه.  •
ترجمة ال�سيخ ح�سن ال�ساعر وت�سمل:   •

• ا�سمه.
• والدته. 
• اأوالده.

• �سفاته. 
العلمية.  • حياته 

امل�سجد النبوي.  يف  • درو�سه 
والتجويد.  القراآن  علم  ن�سر  يف  • جهوده 

العلمية.  • رحالته 
• موؤلفاته. 
• تالميذه. 

• ماآثره. 
• وفاته. 

�سريته.  من  امل�ستفادة  • الدرو�س 
•  م�سادر الرتجمة. 
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ترجمة ال�صيخ ح�صن ال�صاعر: 

ا�صمه: 

هو ح�سن بن اإبراهيم بن ح�سن ال�ساعر.

ولدته: 

ولد رحمه اهلل يف م�سر عام 1291 هـ يف اأ�سرة فا�سلة وبيت علم وف�سل.

اأولده وذريته: 

من الذكور حممد وهو اأكرب اأبنائه ويليه اإبراهيم ثم زكي ويليه علي وزير االإعالم ال�سابق وهو على 
قيد احلياة حفظه اهلل . ثم من االإناث كنزة ويليها ناجية ويليها خديجة ثم نفي�سة وفاطمة و�سفية 

وهي على قيد احلياة. 

�صفاته:

االأنف، خفيف  اأقنى  العينني،  وا�سع  اجلبهة،  اللون، عري�س  اأبي�س  القامة،  اهلل طويل  رحمه  كان 
ال�سارب، كث اللحية، يرتدي العمة، وي�سع عليها ال�سال، ويلب�س العباءة العربية.

اأما عن اأخالقه: فقد حتدث عنها الكثري حيث كان رحمه اهلل متوا�سعًا دمث االأخالق رقيقًا �سهال، 
الدين  على  تربى  وال�سالح،  بالتقوى  عرف  الدنيا،  يف  والزهد  بالورع  ا�ستهر  للم�سجد،  مالزمًا 
لبقًا يف حديثه،  وب�سا�سة،  برفق  ال�سائل  ال�سدر، يجيب  العلم، رحب  وااللتزام، جمتهدًا يف طلب 

�سديد الراأي، ثاقب الفكر، طلق الل�سان، طيب القلب، �سليم النية، يكره التملق والتكرب. 

حياته العلمية:

ن�ساأ ال�سيخ ال�ساعر يف بيت علم وف�سل، مما �ساعده على حفظ القراآن الكرمي غيبًا عن ظهر قلب 
وهو فتى يف �سن التا�سعة من عمره، فاأ�سبح بارزًا بني اأقرانه يف هذا اجلانب، ومل تكن نف�س ال�سيخ 
فالتحق  العلوم،  �ستى  ومطالعة  ال�سرعية  الكتب  قراءة  على  فعكف  معني،  حد  عند  تقف  ال�ساعر 

باجلامع االأزهر وتلقى علومه ال�سرعية هناك.

وجد  اجلامع،  علماء  كبار  اأيدي  على  القراآن  جتويد  تعلم  حيث  القراآن،  علوم  جميع  دَر�س  وقد   
واجتهد وعمل، واأ�سر على تلقي علوم القراءات ال�سبع حتى اأ�سبح بارزًا يف ذلك، وعندما وجد يف 
نف�سه القدرة على اال�ستيعاب در�س القراءات الع�سر، ثم تعمق يف االأربعة ع�سر، فعلم به �سيوخه 

ال�ساعر رحمه اهلل، فكان هذا  ال�سيخ ح�سن  القراء  والقراء �ساحب الرتجمة �سيخ  العلماء  هوؤالء 
امللتقى فر�سة جيدة لت�سليط بع�س ال�سوء على هذا العلم، رغم قلة امل�سادر واملراجع التي كتبت 
اأخذ �سيء من ترجمته عن طريق ورثته وبع�س  اأحر�س على  عنه، فهي حمدودة جدا. ولذا كنت 

تالميذه حفظهم اهلل. 

منهج البحث وخمططه: 

اعتمدت يف هذه الرتجمة على ما بع�س ما كتب عن ال�سيخ يف مقاالت ومراكز بحثية وتراجم عن 
القراء املعا�سرين، وعن طريق ورثة ال�سيخ وبع�س تالمذته. متوخيا العنا�سر التي تعنى باجلانب 

الدرا�سي يف مثل ما يكتب يف الرتاجم. والتي احتوت على العنا�سر التالية: 

املقدمة.   •
�سبب اختيار املو�سوع.   •

منهج البحث وخمططه.  •
ترجمة ال�سيخ ح�سن ال�ساعر وت�سمل:   •

• ا�سمه.
• والدته. 
• اأوالده.

• �سفاته. 
العلمية.  • حياته 

امل�سجد النبوي.  يف  • درو�سه 
والتجويد.  القراآن  علم  ن�سر  يف  • جهوده 

العلمية.  • رحالته 
• موؤلفاته. 
• تالميذه. 

• ماآثره. 
• وفاته. 

�سريته.  من  امل�ستفادة  • الدرو�س 
•  م�سادر الرتجمة. 
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يتباحثون يف علوم القراآن واحلديث وعلوم الدين، وهذه املجموعة باالإ�سافة اإىل ال�سيخ ح�سن هم: 
ال�سيخ �سالح مر�سد، وال�سيخ عبد االإله مر�سد، وال�سيخ اأحمد مر�سد، وال�سيخ اأحمد عطا اهلل وهو 
وال�سيخ  وال�سيخ حممد بن �سامل،  اأحمد ر�سوان،  وال�سيخ  والفلك،  البارعني يف علم احل�ساب  من 
عام  املجموعة  هذه  تكوين  وتاريخ  �سعيد.  حممد  وال�سيخ  جعفر،  اهلل  عبد  وال�سيخ  بافقيه،  حامد 

1350 هـ.

جهوده يف ن�صر علوم القراآن والتجويد:

رحالته العلمية:

 كان رحمه اهلل يقوم برحالت اإىل خارج البالد العربية لن�سر القراآن الكرمي والدعوة يف �سبيل اهلل. 
اآنذاك واأقام  ففي عام 1317 هـ رحل اإىل ال�سام وبقي يف دم�سق، والتقى بكبار علماءها وقّرائها 
هناك قرابة ن�سف عام وهو يدّر�س القراءات وعلوم التجويد ملحبي العلم واملعرفة يف ال�سام، ثم 

عاد اإىل املدينة املنورة وبقي بها حتى عام 1334هـ.

 ويف نف�س العام قام برحالت علمية اإىل مدن بخارى و�سمرقند وخوقند وطا�سكند وقد رافقه يف 
ل البقاء هناك .  هذه الرحلة ال�سيخ عبد الرحيم اخلوقندي اإال اأن ال�سيخ اخلوقندي ف�سّ

الرحلة مدة  وقد مكث يف هذه  العلم،  ن�سر  وا�ستغلوا ذلك يف  الذين خرجوا  ال�ساعر من  فال�سيخ 
�سنتني اجتمع خاللها مع كبار العلماء واطلع فيها على اأو�ساع امل�سلمني و�سوؤونهم وزودهم باإر�ساداته 
الدينية، وخا�سة عددًا كبريًا من اأئمة امل�ساجد الذين كانوا ي�ساألونه عن اأمور الدين وكان يجيبهم 
بحكمة وموعظة ح�سنة، فقد اأحبوه كثريًا وا�ستفادوا من علمه فاأكرموه واأح�سنوا نزله حتى عاد اإىل 

املدينة املنورة.

به  العلماء وحفاوتهم  باك�ستان وق�سى بها �سهرين كاملني بني تكرمي كبار  ويف عام 1384 هـ زار 
طوال مدة اإقامته بها، حيث ا�ستفادوا منه الكثري والكثري. فعلومه القراآنية كانت تفي�س عليهم من 

نبعه الذي اأمده اهلل به، فكان خري مر�سد لهم يف اأمور الدين بغزير علمه.

واجلدير بالذكر اأن جنله معايل الفريق ال�سيخ علي ال�ساعر وزير االإعالم ال�سابق حفظه اهلل كان 
ملحقًا ع�سكريًا فيها، وتعد هذه الرحلة هي اآخر رحالته رحمه اهلل. 

وقربوه اإليهم ملا مل�سوا فيه من الفطنة والذكاء، وتفر�سوا فيه اخلري والوفري والنفع الكبري، فاأمروه 
العامل  قّراء  اأحد  اأ�سبح  حتى  ذلك  يف  وبرع  القراآن  بن�سر  هو  فقام  ذلك،  يف  واأجازوه  بالتدري�س 

االإ�سالمي البارزين. ومن اأ�سهر �سيوخه ال�سيخ املقرئ الكّراك.

درو�صه بامل�صجد النبوي:

لقد كان ال�سيخ ال�ساعر رحمه اهلل من قّراء القراآن البارزين يف املدينة املنورة اإذ اأنه كان ميلك ثروة 
كبرية وهي قراءة القراآن الكرمي بجميع طرقه كما اأنه كان ح�سن ال�سوت جميل النغمة.

لقد عرف ال�سيخ ال�ساعر بعلمه فكان بارزًا عند م�سايخه ي�ساألهم حتى ي�سل اإىل مراده، فما لبث 
اأن نال من العلم ما نال حتى اختار مكانه للجلو�س والتدري�س يف امل�سجد النبوي ال�سريف، واأ�ساف 
اأ�سبح ع�سوًا يف رابطة علماء املدينة  اإىل قائمة قّراء وعلماء امل�سجد النبوي ال�سريف، ثم  ا�سمه 

املنورة.

وكانت له رحمه اهلل عدة حلقات، فحلقته االأوىل ل�سرح علم التجويد، وحلقته الثانية ل�سرح اجلزرية، 
وحلقته الثالثة ل�سرح ال�ساطبية، واعتاد اأن يقراأ القراآن الكرمي بالع�سر قبل مغرب كل يوم.

دكة  يف  يجتمعون  املدينة  قّراء  كان  منها،  املدينة  اأهل  وخروج  االأوىل  العاملية  احلرب  قيام  وقبل 
االأغوات من كل يوم يقروؤون القراآن ويف�سرونه ويتدار�سونه فيما بينهم فكان ال�سيخ ال�ساعر اأحد 
اأع�ساء هذه احللقة ومن الذين معه ال�سيخ يا�سني اخلياري ، وال�سيخ اأحمد التيجي، وال�سيخ عبد 

الرحيم اخلوقندي، وال�سيخ حممد خليل. 

اأهلها  بع�س  عاد  االأو�ساع  ا�ستقرت  وعندما  منها،  املدينة  اأهل  وهاجر  احلرب  قامت  ذلك  وبعد 
اإليها فكان ال�سيخ ال�ساعر من �سمن الذين عادوا اإليها، وال�سيخ يا�سني اخلياري قد توفاه اهلل عز 
وجل، وال�سيخ اأحمد التيجي رحل اإىل مكة املكرمة واأقام فيها، وال�سيخ عبد الرحيم اخلوقندي بقي 
اأحد  ال�ساعر  ال�سيخ  للقّراء وعني  ال�سيخ حممد خليل ون�سب �سيخًا  النهر، وعاد  يف بالد ما وراء 
ال�سيخ حممد خليل  تويف  فعندما  املنورة،  باملدينة  واحلّفاظ  القّراء  رئا�سة طائفة  اأع�ساء جمل�س 

ُن�سب ال�سيخ ح�سن ال�ساعر مكانه �سيخًا للقّراء يف املدينة املنورة. 

يقول ال�سيخ اأمني مر�سد حفظه اهلل :

»تكونت نخبة من العلماء مبا فيهم ال�سيخ ح�سن كدورية يومية يجتمعون كل يوم عند واحد منهم 
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يتباحثون يف علوم القراآن واحلديث وعلوم الدين، وهذه املجموعة باالإ�سافة اإىل ال�سيخ ح�سن هم: 
ال�سيخ �سالح مر�سد، وال�سيخ عبد االإله مر�سد، وال�سيخ اأحمد مر�سد، وال�سيخ اأحمد عطا اهلل وهو 
وال�سيخ  وال�سيخ حممد بن �سامل،  اأحمد ر�سوان،  وال�سيخ  والفلك،  البارعني يف علم احل�ساب  من 
عام  املجموعة  هذه  تكوين  وتاريخ  �سعيد.  حممد  وال�سيخ  جعفر،  اهلل  عبد  وال�سيخ  بافقيه،  حامد 

1350 هـ.

جهوده يف ن�صر علوم القراآن والتجويد:

رحالته العلمية:

 كان رحمه اهلل يقوم برحالت اإىل خارج البالد العربية لن�سر القراآن الكرمي والدعوة يف �سبيل اهلل. 
اآنذاك واأقام  ففي عام 1317 هـ رحل اإىل ال�سام وبقي يف دم�سق، والتقى بكبار علماءها وقّرائها 
هناك قرابة ن�سف عام وهو يدّر�س القراءات وعلوم التجويد ملحبي العلم واملعرفة يف ال�سام، ثم 

عاد اإىل املدينة املنورة وبقي بها حتى عام 1334هـ.

 ويف نف�س العام قام برحالت علمية اإىل مدن بخارى و�سمرقند وخوقند وطا�سكند وقد رافقه يف 
ل البقاء هناك .  هذه الرحلة ال�سيخ عبد الرحيم اخلوقندي اإال اأن ال�سيخ اخلوقندي ف�سّ

الرحلة مدة  وقد مكث يف هذه  العلم،  ن�سر  وا�ستغلوا ذلك يف  الذين خرجوا  ال�ساعر من  فال�سيخ 
�سنتني اجتمع خاللها مع كبار العلماء واطلع فيها على اأو�ساع امل�سلمني و�سوؤونهم وزودهم باإر�ساداته 
الدينية، وخا�سة عددًا كبريًا من اأئمة امل�ساجد الذين كانوا ي�ساألونه عن اأمور الدين وكان يجيبهم 
بحكمة وموعظة ح�سنة، فقد اأحبوه كثريًا وا�ستفادوا من علمه فاأكرموه واأح�سنوا نزله حتى عاد اإىل 

املدينة املنورة.

به  العلماء وحفاوتهم  باك�ستان وق�سى بها �سهرين كاملني بني تكرمي كبار  ويف عام 1384 هـ زار 
طوال مدة اإقامته بها، حيث ا�ستفادوا منه الكثري والكثري. فعلومه القراآنية كانت تفي�س عليهم من 
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واجلدير بالذكر اأن جنله معايل الفريق ال�سيخ علي ال�ساعر وزير االإعالم ال�سابق حفظه اهلل كان 
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يقول ال�سيخ اأمني مر�سد حفظه اهلل :
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راأيت االأر�س قد فر�ست بفر�س جميل، واأُنا�سًا ي�ستقبلونني، وبعد اأن اأخذت مكاين يف املجل�س �ساألت 
اأحد املُكِرمني يل عن االأمر. فقال:« �ساحب هذه الدار رجل م�سلم وتاجر لبيع اخليول، تويف قبل 
املنورة  املدينة  يو�سيها برجل قدم من  روؤيا لزوجها  راأت زوجته  اأ�سهر وقبل يومني  ب�ستة  قدومك 
وا�سمه ال�سيخ ح�سن ليقراأ القراآن يف منزله، و�سيدتي » اأينكة » ـ وهذا ا�سمها ـ اأو�ست بالبحث عنك 
حتى وجدناك ». فحمدت اهلل باأن �سّخر يل اأنا�سًا دعوين طوال اإقامتي يف �سمرقند، وخالل اإقامتي 

�ست القراآن وعلمته لكثري من امل�سلمني هناك... انتهى. درَّ

وفاته: 

وبعد حياة مليئة بربكة القراآن الكرمي انتقل ال�سيخ ح�سن ال�ساعر رحمه اإىل جوار ربه ليلقاه بخري 
االأعمال واأجلها، وكانت وفاته يف الع�سرين من �سهر ذي القعدة لعام 1400 هـ، وقد عّمر فوق املائة 
واأ�سكنه  الغرقد. رحمه اهلل  بقيع  ودفن يف  ال�سريف  النبوي  امل�سجد  و�سلي عليه يف  �سنوات  بت�سع 

ف�سيح جناته.

ولقد اأح�سن ورثته بارك اهلل فيهم حينما بنوا جامعا كبريا يف املدينة النبوية ي�سمى جامع ال�ساعر 
اأيوب  الدكتور حممد  ال�سيخ  وهو  له  فا�سال  اإماما وخطيبا  اختاروا  وقد  الهجرة  وهو قرب طريق 

القاريء املعروف واالإمام بامل�سجد النبوي يف �سالة الرتاويح �سابقا. 

الدرو�س امل�صتفادة من �صريته: 

عظم �ساأن املدينة النبوية ومكانتها العلمية وبخا�سة يف جمال القراآن الكرمي، فهي كانت   -1
وال زالت منربا لتلقى كافة العلوم وبخا�سة علوم القراآن الكرمي وعلوم القراءات، ففيها اأقدم 
كلية للقراآن الكرمي يف اجلامعة االإ�سالمية والتي تخرج فيها الكثري من العلماء ودّر�س فيها 
كبار العلماء واملقرئني. وفيها جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف الذي ي�سم نخبة 
من اأهل العلم واالإقراء يف اللجان العلمية واملجل�س العلمي الذي يعنى مبراجعة الن�س القراآين 
ال  اإليها  ينتمي  النبوي  بامل�سجد  القراء  �سيخ  ال�ساعر  ال�سيخ ح�سن  فكون  وامل�سموع.  امل�سطور 

غرابه يف ذلك. 

اأن اهلل عز وجل يبارك يف اأعمار اأهل القراآن الكرمي بربكة القراآن والتدري�س، ولل�سلف   -2
ق�س�س كثرية يف ذلك، وال�سيخ ح�سن ال�ساعر ممن عمر فكان عمره 109 �سنوات، وكثري من 

اأهل القراآن الذين اأخذنا عنهم العلم عمروا كذلك، حفظ اهلل من بقي وغفر اهلل ملن تويف. 

تالميذه :

لقد كانت حلقة ال�سيخ ال�ساعر تكتظ بالطالب واحلفظة، فقد در�س وحفظ على يديه القراآن اأعداد 
كثرية من العرب واالأعاجم، كما اأخذ منه القراءات ع�سرات املئات من كبار العلماء واأئمة امل�ساجد 

العاملني اليوم يف خمتلف اأنحاء البالد االإ�سالمية والعربية.

فمن تالميذه ال�سيخ عبد احلي اأبو خ�سري، وال�سيخ اأحمد اخلياري، وال�سيخ عبد القادر اجلزائري، 
وال�سيخ  االأبادي،  املجيد  عبد  وال�سيخ  مر�سد  �سالح  اأمني  وال�سيخ  �سالح،  بن  العزيز  عبد  وال�سيخ 
اإبراهيم  ال�سعود ديويل، وال�سيخ عبد ال�سالم ع�سيالن، وال�سيخ كرامة اهلل البخاري، وال�سيخ  اأبو 

االأخ�سر القيم ويعد من اأبرز تالميذه. 

موؤلفاته:

اأما عن ن�ساطه رحمه اهلل يف تاأليف الكتب فقد قام ال�سيخ اجلليل بتاأليف كتاب واحد اأ�سماه » حتفة 
اأحكام جتويد القراآن » قام فيه ب�سرح واٍف مف�سل كاف الأحكام التجويد و�سرح  االإخون يف بيان 
والتجويد  القراءة  نافع وهام جدًا يف  القّراء، وهو يعد كتاب  لبع�س  القراءات وتراجم خمت�سرة 

وعلومهما. ويحتوي الكتاب على » 55 » �سفحة من القطع ال�سغري.

ماآثره:

ذكر ال�سيخ عمر عادل الرتكي اأمد اهلل يف عمره وهو يعرف ال�سيخ ال�ساعر معرفة وثيقة، فقد اأدركه 
وعا�سره، وقد ذكر يل اأنه كان يرى ال�سيخ ح�سن ال�ساعر يجمع اأمامه » اأربعة » اأو » خم�سة » طالب 
ويجعلهم يقروؤون يف �سور خمتلفة من القراآن الكرمي ويرد على كل واحد منهم على حدة يف قراءته 

وهذه ميزة خا�سة ونادرة متيز بها ال�سيخ ال�ساعر رحمه اهلل.

وهناك ق�سة ذكرها ال�سيخ اأمني مر�سد حيث قال:

ال�سيخ ح�سن رحمه اهلل من نوادر علماء املدينة، تعلمت على يده جتويد القراآن الكرمي، متوا�سع، ذو 
حلم، مرح النف�س، طيب القلب، ترى يف وجهه رحمه اهلل ال�سالح والتقوى. 

وبعد اأن قام برحلته اإىل �سمرقند حكى يل هذه الق�سة. قال: » كنت اأقراأ القراآن يف اأحد م�ساجد 
اأين ال�سيخ ح�سن، وحيث اأين ال اأعرف اأحدًا هناك فوجئت بذلك  �سمرقند، واإذا ب�سخ�س يقول: 
فعّرفته بنف�سي فطلب مني الذهاب معه اإىل منزل �سيده، غادرت امل�سجد وقبل الو�سول اإىل املنزل 
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م�صادر الرتجمة. 
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اأن ح�سول املرء على بع�س االألقاب العلمية ينبغي اأن ال يزيده اإال عزا وتوا�سعا، ال فخرا   -3
وال خيالء، فال�سيخ ح�سن ال�ساعر رحمه اهلل حينما لقب ب�سيخ القراء بامل�سجد النبوي مل يزده 
للنا�س، وهذه  وبذله  واإقرائه  العلم  تعلم  والراغبني على  للدار�سني  وتب�سطا  توا�سعا  اإال  ذلك 

املنا�سب تكليف ال ت�سريف. 

االإ�سالمي،  العامل  لدى  علمه  وين�سر  العلم،  طلب  يف  يرحل  اأن  العلم  طالب  على  ينبغي   -4
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جمهوريات االحتاد ال�سوفيتي �سابقا وغريها من البلدان، وهذا �ساأن العلماء قدميا وحديثا. 

ينبغي ت�سليط ال�سوء على اأهل العلم املعا�سرين والعناية برتاجمهم بعناية فائقة، فكثري   -5
بالبحث  نف�سه  الباحث  يكلف  ال  فقد  املعا�سرين  اأما  ال�سابقني،  برتاجم  اهتم  الباحثني  من 
والتحري عن م�سادر الرتجمة، مع اأن اأثرها قد يكون اأعمق يف نفو�س طلبة العلم، ملا حتويه 

تراجمهم و�سريهم من درو�س عظيمة .
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النموذج المّكي
إلقراء القرآن خالل العهد السعودي

من القرن الرابع عشر

اإعـــــداد
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بع�س الأن�صطة الّثقافية :

"قراءة القراآن يف مكة خالل القرون الثالثة ". األقيت يف النادي الثقايف االأدبي مبكة  • حما�سرة 
املكرم، 1422هـ

�س يف باب عظيم من اأبواب  تاأ�سي�س واإدارة موقع "وقفنا" )www.waqfuna.com(  موقع متخ�سّ
اخلري وهو باب الوقف. يف �سنة1420هـ

كلّية  األقيت يف  الرابع ع�سر".  القرن  الكرمي يف مكة خالل  بالقراآن  االهتمام  "مظاهر  حما�سرة 
االآداب والعلوم االإن�سانّية بجدة �سمن احتفال

عبد العزيز "مبكة  عا�سمة الّثقافة االإ�سالمّية". رم�سان 1420هـ امللك  • جامعة 
االإ�سالمي" األقيت يف جمّمع وقف  التاريخ  املجتمع خالل  تنمية  "االأوقاف ودورها يف   : حما�سرة 

الربكة اخلريّي يف املدينة املنّورة يف جمادى االأوىل 1428
حما�سرة "تر�سيد االأوقاف " يف منتدى الدكتور اأنور ع�سقي بجدة يف 11 �سفر 1432هـ

حما�سرة " امل�سيح عي�سى بن مرمي يف القراآن الكرمي" األقيت يف ملتقى االأحبة يف مكة املكرمة يف 
28 ربيع الثاين 1432هـ

• حما�سرة : "اإدارة اجلودة يف موؤ�س�سات االأوقاف" األقيت يف الدورة االإقليمية حول اإدارة وا�ستثمار 
اأموال الوقف  جيبوتي  2 – 6 / 5 /1433هـ . 25- 29 / 3 /2013م.

/3 / حما�سرة: "تنمية االأوقاف وا�ستثمارها  نظرة اأخرى" األقيت يف الدورة االإقليمية حول اإدارة 
وا�ستثمار اأموال الوقف  جيبوتي  2  0

1133 = 26  23 / 3/ 2013.
/3 / حما�سرة: "حاالت عملية لتنمية االأوقاف وا�ستثمارها" األقيت يف الدورة االإقليمية حول اإدارة 

وا�ستثمار اأموال الوقف  جيبوتي  2  0
1133 = 26  23 / 3/ 2013.

" نوح عليه ال�سالم يف القراآن الكرمي" األقيت يف ملتقى االأحبة يف مكة املكرمة يف 10  • حما�سرة 
رم�سان 1133

اأوقاف جمعيات حتفيظ القراآن الكرمي مبنطقة  .1133 /11 / القيام بالدورة التمهيدية ملديري 
مكة املكرمة، جدة، 23

و�سلى اهلل و�سّلم على �سّيدنا حمّمد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني

اال�ســـم : اأحمد بن حمّمد املغربي                                                              

ahmadmakkah@gmail.com رقــــم الهاتف : 00966503593397 الربيد االلكرتوين 

املوؤّهــــالت:

�سعود  بن  حمّمد  االإمام  جامعة  1410هـ  املعا�سرة   واملذاهب  العقيدة  يف  ال�سرف  مبرتبة  دكتوراه    1
االإ�سالمّية  - كّلية اأ�سول الّدين - الّريا�س.

2  ماج�ستري بتقدير ممتاز يف العقيدة ( الفرق واالأديان )  1401هـ جامعة اأم القرى  كلّية ال�ّسريعة  مّكة.

3  بكالوريو�س بتقدير جيد جدا يف ال�ّسريعة والّدرا�سات االإ�سالمّية والرتبية  1395هـ كلّية ال�ّسريعة  مّكة.
الأعــــمال الـتي تقـّلــــدها:

اأ�ستاذ م�ساعد يف كلّية االآداب والعلوم االإن�سانّية بجامعة امللك عبد العزيز  جّدة. �سابقا.
اإدارة برنامج القراآن الكرمي والّدعوة يف هيئة االإغاثة االإ�سالمّية العاملّية. �سابقا.

. اإمام وخطيب جمعة يف م�ساجد مكة املكّرمة. منذ �سنة 1413هـ
بع�س الأعمال العلمّية

الوقف بالعلم والتعليم" ندوة مكانة الوقف واأثره يف الّدعوة والّتنمية،  واهتمام  "االإميان  • بحث 
مكة  1420هـ

ودوره يف املجاالت العلمية والتعليمية واالإعالمية يف منطقة  " الوقف  بحث  يف  الّرئي�س  • الباحث 
مكة املكرمة: درا�سة حتليلية ميدانية ".

ودّعمته وكالة الوزارة ل�سوؤون االأوقاف  1425هـ العزيز  عبد  امللك  جامعة  • مّولته 
بحث " م�سروع دليل اأوقاف امل�سلمني ) داوم( " املوؤمتر الثالث لالأوقاف   يف  الّرئي�س  •  الباحث 

اجلامعة االإ�سالمية  املدينة املنورة  18 – 20 / 4 / 1430هـ
البلد احلرام من القرن االأول حتى نهاية القرن ال�سابع للهجرة النبوية، طبع  االأعالم يف  • القراء 

�سنة 1427هـ .
املكرمة واملدينة املنورة. مكة  مو�سوعة   ، احلرمني  يف  االإقراء  • مقالة 

القرن الرابع ع�سر للهجرة النبوية، طبع �سنة 1431هـ. خالل  املكرمة  مكة  يف  الكرمي  بالقراآن  • العناية 
• القراء االأعالم يف البلد احلرام من القرن الثامن حتى نهاية القرن الرابع ع�سر للهجرة النبوية، 

حتت التبيي�س.

السيرة الذاتية
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ب�سـم اهلل الرحــمن الرحـيم

الـحمد هلل رب العـاملـني و�صلى اهلل و�صــّلم علـى �صـــيدنا حمــمد النـبي الأمــّي

وعلى اآله و�صحبــه اأجمـعـني

املقــدمــة:

بداأت  عاًما؛  وخم�سني  �سبعة  تقارب  1400وهــي  ـ   1343 �سنتي  من  للبحث  الزمنية  الفرتة  تتمثل 
بدخول امللك عبد العزيز احلجاز، وبعد وفاته �سنة 1373 توىل ابنه امللك �سعود حتى �سنة 1384 
وتوىل بعده امللك في�سل بن عبد العزيز حتى �سنة 1395 وتوىل بعده امللك خالد بن عبد العزيز؛ 

ويف عهده انتهى القرن الرابع ع�سر.

اإال اأّن القارئ قد يالحظ اإ�سارات اإىل اأحداث اإقرائية جرت قبل العهد ال�سعودّي من القرن الرابع 
ع�سر اأو يف القرن اخلام�س ع�سر؛ وذلك الرتباطها مبو�سوع ورد خالل فرتة البحث ب�سكل اأو باآخر.

1ـ مواطـن اإلقــراء

امل�صـــجد الـحـــرام:

من امل�سّلم به اأّن امل�سجد احلرام كان مبثابة جامعة تدّر�س خمتلف علوم امل�سلمني؛ ويف ذلك يقول 
عبد العزيز بن َعّكا�س )ـ 1383( لقد اأدركت عهد الدرا�سة بامل�سجد احلرام، و�ساهدت زهاء �سبعني 
اأبناء  من  طالبهم  واأكــر  الدينية،  العلوم  خمتلف  يدّر�سون  العلماء  وكان  بالالالت،  ُت�ساء  حلقة 
اأبو �سليمان ب�سكل مو�ّسع يف كتابه » احلرم  اأّكده العالمة الفقيه عبد الوهاب  البالد.)1( وهذا ما 
املكي ـ اجلامع واجلامعة«.)2( وكانت هذه الظاهرة ملحوظة ب�سكل اأو باآخر حتى اأواخر الثمانينيات 

من القرن الرابع ع�سر. 

وقد اأقعد قوُل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »خريكم من تعلم القراآن وعلمه« عدًدا ممن وّفقهم 
اهلل مقعد اإقراء كتابه يف هذا املكان املبارك. فمنهم من اأقراأ ال�سبية املبتدئني مثل املقرئ �سعد 
ابي يف �سنة 1349. )3( واملقرئ حممد �سيف اليماين الذي كان يقروؤهم القراآن تالوة وحفًظا يف  الو�سَ
حلقة باملنطقة الواقعة بني باب ال�سالم وباب دُرَيْبَة من امل�سجد احلرام يف اأوائل الن�سف الثاين من 

امللخ�س:

هي:  رئي�سية  نقاط  ثالث  تليها  �سي�سملها.  التي  التاريخية  الفرتة  عن  مقدمة  من  البحث  يتكون 
مواطن االإقراء، واأبرز االأعالم، وال�سمات واخل�سائ�س. وبعد ذلك خامتة البحث.

فاأّما مواطن االإقراء يف مكة فهي: امل�سجد احلرام، والكتاتيب واملدار�س واالأربطة وبيوت املقرئني. 
بارز يف  اأثر  وله  اأقــراأ فيها  اأو  تراِجم خمت�سرة خلم�سة ع�سر ممن قراأ  البحث  االأعــالم ففي  واأّمــا 
النموذج؛ وهم: عبد اهلل بن اإبراهيم َحَمُدوه ) ـ 1350( وعبد اللطيف بن فخر الدين قاري )ـ 1356( 
واأحمد بن عبد اهلل املخلالتي )ـ 1362 ( واأحمد بن حامد التِّيجي )ـ 1368( واإبراهيم بن مو�سى 
اخلزامي )ـ1370( و�سعد وّقا�س البخاري )ـ 1372( واأحمد بن عبد اهلل حجازي ) ـ 1381( واأحمد 
زهر الليايل )ـ 1387( وحممد جان �سعد اهلل )ـ 1387( وحممد نور بن اأحمد اأبو اخلري )ـ 1389( 
وعبد احلفيظ اجلنيدي )ـ 1394( وعبد اهلل اخلليفي )ـ 1414( وعبد اهلل خّياط )ـ 1415( وزكي 
داغ�ستاين )ـ 1425( وحممد اأكرب �ساه ) ـ 1429(. واأّما �سمات وخ�سائ�س النموذج؛ فمنها: طريقة 
تعاهد  ومنها:  حَفَظته.  وامتحاِن  ال�سيوخ،  على  ه  وعر�سِ القراآن  مراجعة  وكيفية  ومراحله؛  االإقراء، 
القراءات  ثّم  الرتاويح.  و�سالة  واملدار�سة،  اال�ستماع،  جمال�س  وهي  ومظاهرها؛  القراآن  مكة  اأهل 
ال�سائدة، واالحتفاء باحلفاظ، واأ�سول وفروع النموذج العلمية، وانت�ساره يف العامل االإ�سالمي. وبع�س 

امل�سطلحات االإقرائية ال�سائدة. وختم البحث بالنتائج والتو�سيات. 

جاءت  حيث  واخل�سائ�س«؛  »ال�سمات  مبحث  يف  معظمها  جاء  مو�سوعات  عدة  على  البحث  ركز 
»طريقة االإقراء« من اأكر املو�سوعات تف�سيال. يليها »تعاهد التالوة وما يتبعها«. ويليها مو�سوع 
البحث، فمو�سوع  املو�سوع بني فقرات  توزعت مفردات هذا  وقد  بيت اهلل احلرام؛  اإقراء حّجاج 

»االنت�سار يف العامل االإ�سالمي«. ووا�سح ما لهذه املو�سوعات من اأهمّية يف احلا�سر وامل�ستقبل.

واأّما ما يتعلق باالإجازات وما�سي ال�سند العلمي وحا�سره؛ فلي�س اإال حماولة اأّولية ال ي�سمح البحث 
واملعلومات املتوفرة باأكر منها.

واأن  لها وللمهتمني بها،  القراآنية وتطويًرا  للدرا�سات  نافًعا  البحث  اأن يكون هذا  اأ�ساأل اهلل تعاىل 
ا لوجهه الكرمي، واأن يتقبل ذلك منا ومنكم ومن كل من قال اآمني. يكون خال�سً
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ب�سـم اهلل الرحــمن الرحـيم

الـحمد هلل رب العـاملـني و�صلى اهلل و�صــّلم علـى �صـــيدنا حمــمد النـبي الأمــّي

وعلى اآله و�صحبــه اأجمـعـني

املقــدمــة:

بداأت  عاًما؛  وخم�سني  �سبعة  تقارب  1400وهــي  ـ   1343 �سنتي  من  للبحث  الزمنية  الفرتة  تتمثل 
بدخول امللك عبد العزيز احلجاز، وبعد وفاته �سنة 1373 توىل ابنه امللك �سعود حتى �سنة 1384 
وتوىل بعده امللك في�سل بن عبد العزيز حتى �سنة 1395 وتوىل بعده امللك خالد بن عبد العزيز؛ 

ويف عهده انتهى القرن الرابع ع�سر.

اإال اأّن القارئ قد يالحظ اإ�سارات اإىل اأحداث اإقرائية جرت قبل العهد ال�سعودّي من القرن الرابع 
ع�سر اأو يف القرن اخلام�س ع�سر؛ وذلك الرتباطها مبو�سوع ورد خالل فرتة البحث ب�سكل اأو باآخر.

1ـ مواطـن اإلقــراء

امل�صـــجد الـحـــرام:

من امل�سّلم به اأّن امل�سجد احلرام كان مبثابة جامعة تدّر�س خمتلف علوم امل�سلمني؛ ويف ذلك يقول 
عبد العزيز بن َعّكا�س )ـ 1383( لقد اأدركت عهد الدرا�سة بامل�سجد احلرام، و�ساهدت زهاء �سبعني 
اأبناء  من  طالبهم  واأكــر  الدينية،  العلوم  خمتلف  يدّر�سون  العلماء  وكان  بالالالت،  ُت�ساء  حلقة 
اأبو �سليمان ب�سكل مو�ّسع يف كتابه » احلرم  اأّكده العالمة الفقيه عبد الوهاب  البالد.)1( وهذا ما 
املكي ـ اجلامع واجلامعة«.)2( وكانت هذه الظاهرة ملحوظة ب�سكل اأو باآخر حتى اأواخر الثمانينيات 

من القرن الرابع ع�سر. 

وقد اأقعد قوُل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »خريكم من تعلم القراآن وعلمه« عدًدا ممن وّفقهم 
اهلل مقعد اإقراء كتابه يف هذا املكان املبارك. فمنهم من اأقراأ ال�سبية املبتدئني مثل املقرئ �سعد 
ابي يف �سنة 1349. )3( واملقرئ حممد �سيف اليماين الذي كان يقروؤهم القراآن تالوة وحفًظا يف  الو�سَ
حلقة باملنطقة الواقعة بني باب ال�سالم وباب دُرَيْبَة من امل�سجد احلرام يف اأوائل الن�سف الثاين من 

امللخ�س:

هي:  رئي�سية  نقاط  ثالث  تليها  �سي�سملها.  التي  التاريخية  الفرتة  عن  مقدمة  من  البحث  يتكون 
مواطن االإقراء، واأبرز االأعالم، وال�سمات واخل�سائ�س. وبعد ذلك خامتة البحث.

فاأّما مواطن االإقراء يف مكة فهي: امل�سجد احلرام، والكتاتيب واملدار�س واالأربطة وبيوت املقرئني. 
بارز يف  اأثر  وله  اأقــراأ فيها  اأو  تراِجم خمت�سرة خلم�سة ع�سر ممن قراأ  البحث  االأعــالم ففي  واأّمــا 
النموذج؛ وهم: عبد اهلل بن اإبراهيم َحَمُدوه ) ـ 1350( وعبد اللطيف بن فخر الدين قاري )ـ 1356( 
واأحمد بن عبد اهلل املخلالتي )ـ 1362 ( واأحمد بن حامد التِّيجي )ـ 1368( واإبراهيم بن مو�سى 
اخلزامي )ـ1370( و�سعد وّقا�س البخاري )ـ 1372( واأحمد بن عبد اهلل حجازي ) ـ 1381( واأحمد 
زهر الليايل )ـ 1387( وحممد جان �سعد اهلل )ـ 1387( وحممد نور بن اأحمد اأبو اخلري )ـ 1389( 
وعبد احلفيظ اجلنيدي )ـ 1394( وعبد اهلل اخلليفي )ـ 1414( وعبد اهلل خّياط )ـ 1415( وزكي 
داغ�ستاين )ـ 1425( وحممد اأكرب �ساه ) ـ 1429(. واأّما �سمات وخ�سائ�س النموذج؛ فمنها: طريقة 
تعاهد  ومنها:  حَفَظته.  وامتحاِن  ال�سيوخ،  على  ه  وعر�سِ القراآن  مراجعة  وكيفية  ومراحله؛  االإقراء، 
القراءات  ثّم  الرتاويح.  و�سالة  واملدار�سة،  اال�ستماع،  جمال�س  وهي  ومظاهرها؛  القراآن  مكة  اأهل 
ال�سائدة، واالحتفاء باحلفاظ، واأ�سول وفروع النموذج العلمية، وانت�ساره يف العامل االإ�سالمي. وبع�س 

امل�سطلحات االإقرائية ال�سائدة. وختم البحث بالنتائج والتو�سيات. 

واخل�سائ�س«؛ حيث جاءت  »ال�سمات  مبحث  معظمها يف  جاء  مو�سوعات  عدة  على  البحث  ركز 
»طريقة االإقراء« من اأكر املو�سوعات تف�سيال. يليها »تعاهد التالوة وما يتبعها«. ويليها مو�سوع 
البحث، فمو�سوع  املو�سوع بني فقرات  توزعت مفردات هذا  وقد  بيت اهلل احلرام؛  اإقراء حّجاج 

»االنت�سار يف العامل االإ�سالمي«. ووا�سح ما لهذه املو�سوعات من اأهمّية يف احلا�سر وامل�ستقبل.

واأّما ما يتعلق باالإجازات وما�سي ال�سند العلمي وحا�سره؛ فلي�س اإال حماولة اأّولية ال ي�سمح البحث 
واملعلومات املتوفرة باأكر منها.

واأن  لها وللمهتمني بها،  القراآنية وتطويًرا  للدرا�سات  نافًعا  البحث  اأن يكون هذا  اأ�ساأل اهلل تعاىل 
ا لوجهه الكرمي، واأن يتقبل ذلك منا ومنكم ومن كل من قال اآمني. يكون خال�سً
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�س فيه فح�سب بل اإّنه مركز لتعليم خمتلف مراحل وم�ستويات  متمّيًزا من حيث تعّدد العلوم التي تدرَّ
غار والكبار. وقد اأ�سار اإىل ذلك اأحد طالب العلم يف اأوائل  العلوم من بداياتها اإىل نهاياتها لل�سّ
امل�سجد احلرام �سورة حّية  بقوله: »وكان  العزيز؛ هو حممد عبد احلميد مرداد  امللك عبد  عهد 

جلميع اأدوار التعليم«.)9(

خارج امل�صجد احلرام:

واملدار�س.  والبيوت  واالأربطة  الكتاتيب  فهي  احلرام؛  امل�سجد  خارج  القراآن  اإقراء  مواطن  تتعّدد 
فاأّما كتاتيب مّكة فكانت كما هو �ساأنها يف تاريخ امل�سلمني منطلق اأوال الإقراء القراآن الكرمي وتعّلم 
مبادئ الّدين احلنيف والقراءة والكتابة، وكانت منت�سرة يف كل حّي من اأحيائها.)10( بع�سها للبنني 
وبع�سها للبنات. ورمبا ا�سرتك مع البنات يف كتاتيبهن �سبيان دون �سّن التمييز. واملرّجح اأّن عدد 
الكتاتيب مل ينق�س كثريا خالل العهد ال�سعودّي من القرن الرابع ع�سر اإال يف ال�سبعينيات. ويبدو 
اأّن اأقرب تلك الكتاتيب اإىل امل�سجد احلرام كان ُكتَّاب اخلزمي الذي اأ�ّس�سه املقرئ املعروف بال�سيخ 
ر عدد الطالب فيه بني  خزمي وي�سمى كتّاب مَقْراة الفاحتة، ن�سبة اإىل مكان يف حملة املُْدَّعى وًقدِّ
70 ـ 90 طالبا. ويليه ُكتَّاب اجلودرية على مقربة من ذات املحّلة، ومل تذكر املراجع املتاحة من كان 
يقرئ فيه. وكّتاب املقرئ اأحمد �سامل حمام )ـ 1360(؛ الذي كان يف ديوان بناحية اخلندري�سة من 
حمّلة الباب. ثّم انتقل اإىل م�سجد خالد بن الوليد يف نف�س املحّلة. وُكًتاب عارف حكمت الذي اأ�ّس�سه 
يف منزله بحي امل�سفلة اأوائل العقد اخلام�س من القرن الرابع ع�سر. ومل يقل عدد الطالب فيه عن 
اأ�سبه باملدر�سة التح�سريية.)11( وكانت االأحياء اجلنوبّية واجلنوبّية الغربية من  مائة طالب؛ فهو 

مكة حتديًدا تكتّظ بكتاتيب تقرئ القراآن، ولكن املراجع املتاحة مل ُتر�سدها.

اأّما كتاتيب البنات فاإّن ُكّتاب الفقيهة زينب قوقو اجلاوّية الذي تاأ�س�س يف اأوائل اخلم�سينّيات من 
القرن الرابع ع�سر، ومقّره يف باب الّدريبة. كان اأقربها اإىل امل�سجد احلرام، ويليه يف القرب ُكّتاب 
ومقّره  ع�سر،  الرابع  القرن  من  الثاين  الّن�سف  بداية  يف  تاأ�س�س  الذي  مْعجونّية  عائ�سة  الفقيهة 
َرْمبو  اآمنة  الفقيهة  ُكّتاب  ويليه  الزيادة.  باع مبحلة �سويقة على ميني اخلارج من باب  الرَّ اأحد  يف 
اجلاوّية الذي تاأ�س�س �سنة 1365 تقريًبا، ومقّره يف زقاق املعاتيق يف الوا�سطة بني اأجياد وامل�سفلة. 
الرابع ع�سر، ومقّره  القرن  ال�سّتينيات من  اأوائل  تاأ�س�س يف  الذي  املنديلية  الفقيهة فاطمة  وُكّتاب 
تاأ�س�س  الذي  البغدادّية  فاطمة  الفقيهة  ُكّتاب  مثل  اأخرى؛  كتاتيب  وهناك  جياد.  م�ست�سفى  خلف 
يف بداية العهد ال�سعودي، ومقّره يف جبل ال�ّسبع البنات. وُكّتاب �سقيقِة ح�سن مّكي الذي تاأ�س�س يف 

القرن الرابع ع�سر الهجري. ومقرئ االأطفال امل�سهور بال�سيخ عا�سور الذي كانت له يف ال�سبعينيات 
الهجرية حلقة على ي�سار الداخل اإىل امل�سجد احلرام من باب الزيادة.)4( ومنهم من اأقراأ ال�سغار 
والكبار يف فرتتني خمتلفتني؛ مثل املقرئ عبد احلفيظ اجلنيدي يف حلقة من اأكرب حلقات حتفيظ 
القراآن يف هذه املرحلة. ويف �سنة 1387 كان عدد التالميذ يف حلقات التحفيظ بامل�سجد احلرام 

104 تلميًذا يف ثمان حلقات. )5(ُجلُّهم من ال�سبية املبتدئني.

املقرئ عبد  بالّنظر يف امل�سحف؛ مثل  اأقراأ تالميذه  امل�سجد احلرام من  القراآن يف  ومن مقرئي 
اللطيف مرغالين؛ فحفظ على يديه البع�س غيًبا. وكان املقرئ اأبو عبد العزيز العطرجي على هذه 
ال�ساكلة؛ فيتحلق حوله تالميذه وبني يديه م�سحف واجلميع كذلك بني يديهم م�ساحفهم؛ في�سمح 
لهم بالقراءة منها واحًدا تلو االآخر حتى ينتهي املقرر قراءته يف اليوم، ويف اليوم التايل يبدوؤون 
القراءة من حيث انتهوا باالأم�س حتى يختموا. وذلك من بعد الع�سر حتى بعد �سالة الع�ساء، وقد 

ا�ستمّر يف ذلك ل�سنوات حتى اأوائل القرن اخلام�س ع�سر.

ومنهم من تخ�س�س يف اإقراء كفيفي الب�سر؛ مثل املقرئني حممد ح�سن عبيد واأحمد غندورة الذي 
تويف يف عهد امللك في�سل، وكانا كفيفني.

وكان عدد من مقرئي مكة ـ اإن مل يكن ُجّلهم ـ يقرئون احلجاج املقيمني فيها انتظاًرا ملوعد احلج اأو 
ملوعد العودة اإىل اأوطانهم.

ومن املقرئني من حلقته للّتدريب على القراءة ح�سب طريقة م�ساهري قراء االإذاعات؛ وهو مقرئ 
كان يدعى »توان قورو فطاين« وظهر خالل الثمانينات والت�سعينات من القرن الرابع ع�سر. وكانت 
حلقته تبداأ بعد �سالة الع�ساء باأكر من �ساعة حتى قبيل الفجر يف ح�سوة باب املحكمة جتاه الركن 

العراقّي، ويتحلق حوله طالب من اندوني�سيا وماليزيا وتايالند، ويقروؤهم غيًبا بال م�ساحف. )6( 

ومنهم من اأقراأ تالميذه بعدّة قراءات مع التجويد؛ مثل املقرئ اإبراهيم اخلزامي الذي كان يقرئ 
اإليه بالبنان يف القراءات.)7( واملقرئ �سعد  اأ�سبح امل�سار  يف الرواق الغربي للم�سجد احلرم حتى 

وقا�س الذي كان يقرئ القراءات والتجويد اأمام املقام املالكي املواجه لظهر الكعبة امل�سّرفة.)8(

الكرمي.  القراآن  اإقراء  من  متعّددة  و�سور  مل�ستويات  مركًزا  كان  احلرام  امل�سجد  اأّن  يتبني  وهكذا 
واأّن الذين كانوا يتلقونه فيه طوائف �ستى اأدناهم اأطفال مل ي�سبق اأن ُفِتقت األ�سنتهم بتالوة الذكر 
احلكيم اإال فيه، واأعالهم من و�سل اإل م�ستوى القراءات ال�سبع والع�سر. فهو مل يكن منوذًجا فريًدا 
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�س فيه فح�سب بل اإّنه مركز لتعليم خمتلف مراحل وم�ستويات  متمّيًزا من حيث تعّدد العلوم التي تدرَّ
غار والكبار. وقد اأ�سار اإىل ذلك اأحد طالب العلم يف اأوائل  العلوم من بداياتها اإىل نهاياتها لل�سّ
امل�سجد احلرام �سورة حّية  بقوله: »وكان  العزيز؛ هو حممد عبد احلميد مرداد  امللك عبد  عهد 

جلميع اأدوار التعليم«.)9(

خارج امل�صجد احلرام:

واملدار�س.  والبيوت  واالأربطة  الكتاتيب  فهي  احلرام؛  امل�سجد  خارج  القراآن  اإقراء  مواطن  تتعّدد 
فاأّما كتاتيب مّكة فكانت كما هو �ساأنها يف تاريخ امل�سلمني منطلق اأوال الإقراء القراآن الكرمي وتعّلم 
مبادئ الّدين احلنيف والقراءة والكتابة، وكانت منت�سرة يف كل حّي من اأحيائها.)10( بع�سها للبنني 
وبع�سها للبنات. ورمبا ا�سرتك مع البنات يف كتاتيبهن �سبيان دون �سّن التمييز. واملرّجح اأّن عدد 
الكتاتيب مل ينق�س كثريا خالل العهد ال�سعودّي من القرن الرابع ع�سر اإال يف ال�سبعينيات. ويبدو 
اأّن اأقرب تلك الكتاتيب اإىل امل�سجد احلرام كان ُكتَّاب اخلزمي الذي اأ�ّس�سه املقرئ املعروف بال�سيخ 
ر عدد الطالب فيه بني  خزمي وي�سمى كتّاب مَقْراة الفاحتة، ن�سبة اإىل مكان يف حملة املُْدَّعى وًقدِّ
70 ـ 90 طالبا. ويليه ُكتَّاب اجلودرية على مقربة من ذات املحّلة، ومل تذكر املراجع املتاحة من كان 
يقرئ فيه. وكّتاب املقرئ اأحمد �سامل حمام )ـ 1360(؛ الذي كان يف ديوان بناحية اخلندري�سة من 
حمّلة الباب. ثّم انتقل اإىل م�سجد خالد بن الوليد يف نف�س املحّلة. وُكًتاب عارف حكمت الذي اأ�ّس�سه 
يف منزله بحي امل�سفلة اأوائل العقد اخلام�س من القرن الرابع ع�سر. ومل يقل عدد الطالب فيه عن 
اأ�سبه باملدر�سة التح�سريية.)11( وكانت االأحياء اجلنوبّية واجلنوبّية الغربية من  مائة طالب؛ فهو 

مكة حتديًدا تكتّظ بكتاتيب تقرئ القراآن، ولكن املراجع املتاحة مل ُتر�سدها.

اأّما كتاتيب البنات فاإّن ُكّتاب الفقيهة زينب قوقو اجلاوّية الذي تاأ�س�س يف اأوائل اخلم�سينّيات من 
القرن الرابع ع�سر، ومقّره يف باب الّدريبة. كان اأقربها اإىل امل�سجد احلرام، ويليه يف القرب ُكّتاب 
ومقّره  ع�سر،  الرابع  القرن  من  الثاين  الّن�سف  بداية  يف  تاأ�س�س  الذي  مْعجونّية  عائ�سة  الفقيهة 
َرْمبو  اآمنة  الفقيهة  ُكّتاب  ويليه  الزيادة.  باع مبحلة �سويقة على ميني اخلارج من باب  الرَّ اأحد  يف 
اجلاوّية الذي تاأ�س�س �سنة 1365 تقريًبا، ومقّره يف زقاق املعاتيق يف الوا�سطة بني اأجياد وامل�سفلة. 
الرابع ع�سر، ومقّره  القرن  ال�سّتينيات من  اأوائل  تاأ�س�س يف  الذي  املنديلية  الفقيهة فاطمة  وُكّتاب 
تاأ�س�س  الذي  البغدادّية  فاطمة  الفقيهة  ُكّتاب  مثل  اأخرى؛  كتاتيب  وهناك  جياد.  م�ست�سفى  خلف 
يف بداية العهد ال�سعودي، ومقّره يف جبل ال�ّسبع البنات. وُكّتاب �سقيقِة ح�سن مّكي الذي تاأ�س�س يف 

القرن الرابع ع�سر الهجري. ومقرئ االأطفال امل�سهور بال�سيخ عا�سور الذي كانت له يف ال�سبعينيات 
الهجرية حلقة على ي�سار الداخل اإىل امل�سجد احلرام من باب الزيادة.)4( ومنهم من اأقراأ ال�سغار 
والكبار يف فرتتني خمتلفتني؛ مثل املقرئ عبد احلفيظ اجلنيدي يف حلقة من اأكرب حلقات حتفيظ 
القراآن يف هذه املرحلة. ويف �سنة 1387 كان عدد التالميذ يف حلقات التحفيظ بامل�سجد احلرام 

104 تلميًذا يف ثمان حلقات. )5(ُجلُّهم من ال�سبية املبتدئني.

املقرئ عبد  بالّنظر يف امل�سحف؛ مثل  اأقراأ تالميذه  امل�سجد احلرام من  القراآن يف  ومن مقرئي 
اللطيف مرغالين؛ فحفظ على يديه البع�س غيًبا. وكان املقرئ اأبو عبد العزيز العطرجي على هذه 
ال�ساكلة؛ فيتحلق حوله تالميذه وبني يديه م�سحف واجلميع كذلك بني يديهم م�ساحفهم؛ في�سمح 
لهم بالقراءة منها واحًدا تلو االآخر حتى ينتهي املقرر قراءته يف اليوم، ويف اليوم التايل يبدوؤون 
القراءة من حيث انتهوا باالأم�س حتى يختموا. وذلك من بعد الع�سر حتى بعد �سالة الع�ساء، وقد 

ا�ستمّر يف ذلك ل�سنوات حتى اأوائل القرن اخلام�س ع�سر.

ومنهم من تخ�س�س يف اإقراء كفيفي الب�سر؛ مثل املقرئني حممد ح�سن عبيد واأحمد غندورة الذي 
تويف يف عهد امللك في�سل، وكانا كفيفني.

وكان عدد من مقرئي مكة ـ اإن مل يكن ُجّلهم ـ يقرئون احلجاج املقيمني فيها انتظاًرا ملوعد احلج اأو 
ملوعد العودة اإىل اأوطانهم.

ومن املقرئني من حلقته للّتدريب على القراءة ح�سب طريقة م�ساهري قراء االإذاعات؛ وهو مقرئ 
كان يدعى »توان قورو فطاين« وظهر خالل الثمانينات والت�سعينات من القرن الرابع ع�سر. وكانت 
حلقته تبداأ بعد �سالة الع�ساء باأكر من �ساعة حتى قبيل الفجر يف ح�سوة باب املحكمة جتاه الركن 

العراقّي، ويتحلق حوله طالب من اندوني�سيا وماليزيا وتايالند، ويقروؤهم غيًبا بال م�ساحف. )6( 

ومنهم من اأقراأ تالميذه بعدّة قراءات مع التجويد؛ مثل املقرئ اإبراهيم اخلزامي الذي كان يقرئ 
اإليه بالبنان يف القراءات.)7( واملقرئ �سعد  اأ�سبح امل�سار  يف الرواق الغربي للم�سجد احلرم حتى 

وقا�س الذي كان يقرئ القراءات والتجويد اأمام املقام املالكي املواجه لظهر الكعبة امل�سّرفة.)8(

الكرمي.  القراآن  اإقراء  من  متعّددة  و�سور  مل�ستويات  مركًزا  كان  احلرام  امل�سجد  اأّن  يتبني  وهكذا 
واأّن الذين كانوا يتلقونه فيه طوائف �ستى اأدناهم اأطفال مل ي�سبق اأن ُفِتقت األ�سنتهم بتالوة الذكر 
احلكيم اإال فيه، واأعالهم من و�سل اإل م�ستوى القراءات ال�سبع والع�سر. فهو مل يكن منوذًجا فريًدا 
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احلميد مرداد بالذكر منهم من كان بيته اأقرب اإىل امل�سجد احلرام خالل االأربعينيات من القرن 
احلميد  وعبد  مــرداد،  وجمال  املالكي،  وعبا�س  �سطا،  ح�سن  املقرئون:  االأئمة  وهم  ع�سر؛  الرابع 

مرداد، وح�سن عرب، وحممد دحالن. )19(

اأّما املدار�س فلم توجد مدر�سة يف مكة خالل العهد ال�سعودّي من القرن الرابع ع�سر ـ حكومّية كانت 
اأو غري حكوميةـ  اإال ولها ن�سيب من اإقراء القراآن الكرمي. وقد ت�ستثنى مدار�س التعليم اخلا�س؛ مثل 

مدر�سة ال�سرطة اأو مدر�سة الال�سلكي. ويعنينا ـ يف هذا البحث ـ املدار�س التالية:

فت على اأنها اأول مدر�سة  نِّ املدر�صة ال�صولتية. اأ�ّس�سها �سنة 1292 العالمة رحمة اهلل الهندي، و�سُ

منهجية يف جزيرة العرب. وقد األزمت هذه املدر�سة منذ اليوم االأول الفتتاحها جميع طالبها مبقرر 
اأوائل  الق�سم  هذا  اأقراأ يف  وقد  القراآن.  لتحفيظ  ا  ق�سًما خا�سً وفتحت  الكرمي،  القراآن  حمدد يف 
العهد ال�سعودّي املقرئ عبد اللطيف بن فخر الدين قاري واملقرئ عبد الفتاح اخلوقندي )ـ 1385( 
)20( وغريهما. وا�ستمّر ما يقرب من ت�سعني عاًما فاأغلق �سنة 1370 ثّم اأعيد �سنة 1378 و�سار ح�سب 

نظام مدار�س حتفيظ القراآن احلكومية، وال زال قائما اإىل اليوم.)21(

املدر�صة الفخرية العثمانية. كانت كٌتّابا، ثّم تطّور يف �سنة 1298 اإىل مدر�سة على غرار املدر�سة 

العهد  اأوائل  الق�سم  اأقراأ يف هذا  القراآن. وقد  ولذلك كان فيها ف�سال خا�سا حلفاظ  ال�سولتيّة؛ 
ال�سعودّي املقرئ ح�سن عرب، واملقرئ اإ�سحاق القارئ الذي توىل اإدارتها اأي�سا، واالإمام عبد اهلل 
خيّاط.)22( ولكن هذا الق�سم اأغلق يف �سنة 1365 ثّم �سارت املدر�سة وفق منهج املدار�س االبتدائية، 

واأغلقت متاًما يف اأواخر القرن الرابع ع�سر. )23(

املدر�صة الأهلية. كانت يف �سنة 1329 ُكّتابا للمقرئ حمّمد اأمني املاحي، ثّم حتّولت اإىل مدر�سة بها 

ق�سم حلفظ القراآن، وكان املقرئ املاحي يتوىل بنف�سه االإقراء يف هذا الق�سم اأوائل العهد ال�سعودّي. 
واأغلقت هذه املدر�سة متاما يف �سنة 1377.)24(

مدر�صة الفالح. اأ�س�سها احلاج حممد علي زينل يف �سنة 1330 من تالميذ ومعّلمي اأربعة كتاتيب. 

ا بتحفيظ القراآن الكرمي؛ يقبل فيه من اأنهى املرحلة الّتح�سريّية. ولكن هذا  وجعل فيها ق�سًما خا�سً
الق�سم اأغلق يف اأوائل ال�ّسبعينات. )25( واأقراأ يف هذا الق�سم يف اأوائل العهد ال�سعودّي املقرئون عبد 
اهلل حمدوه. واأحمد فودة، وحممد الطيب املراك�سي )ـ 1364(. واأحمد حامد التيجي. والقا�سي 

ال�سيّد اأبو بكر احلِبْ�سّي )ـ 1374(.)26(

بداية ال�ّسّتيبنيات من القرن الرابع ع�سر، ومقّره يف حّي جياد. وهناك ُكّتاب الفقيهة اأمينة هامن 
ِلّية؛ وهو واإن تاأ�س�س يف �سنة 1330 اإال اأّنه ا�ستمّر نحو ع�سرين عاًما، ومقّره يف منطقة بئر  البوْر�سَ
ا�ستمّر  اأّنه  اإال  �سنة 1320  تاأ�س�س يف  واإن  وهو  الرتكية؛  فاطمة هامن  الفقيهة  وُكّتاب  بجياد.  بليلة 
اأكر من ثالثني عاًما، ومقّره بالقرب من م�ست�سفى جياد. وهناك ُكّتاب الفقيهة رقّية �ِسْمباوا الذي 
تاأ�س�س �سنة 1348، وا�ستمّر اأكر من اأربعني عاًما،  ومقّره يف منطقة بئر بليلة بجياد. وُكّتاب الفقيهة 
ي الّدامغ الذي تاأ�س�س بداية الّن�سف الّثاين حّتى بداية ال�ّسبعينّيات من القرن الرابع ع�سر.  ُمو�سِ

ومقّره يف منطقة بئر احلمام ب�سعب عامر. )12(

مّرت كتاتيب البنني امل�سهورة يف مكة بفرتة انح�سار تنا�سبت مع ازدياد املدار�س التي فتحتها الدولة، 
اأّما كتاتيب البنات فقد �سمدت حتى بعد ظهور مدار�س الرئا�سة العامة لتعليم البنات �سنة 1380 

مثل ُكّتاب رقّية �ِسْمباوا )اأنظر اأعاله(.

اأما بيوت مكة فكان اإقراء القراآن فيها ماألوًفا خالل القرن الرابع ع�سر بالن�سبة لل�سغار اأو الكبار. 
وكان الطالب يق�سدون م�ساهري املقرئني يف بيوتهم اإىل جانب اإقراءهم بامل�سجد احلرام؛ ومنهم:

البنات يف حي  ال�سْبِع  بجبل  بيته  اأقراأ يف  وقد  بالتيجي،  املعروف  الرّيدي  بن حامد  اأحمد  املقرئ 
اأجياد. واملقرئ حمّمد بن ح�سني عبيد وكان متفّرًغا لالإقراء يف بيته خالل ال�ّستينيات الهجرية.)13( 
واملقرئ اإبراهيم اخلزامي وقد اأقراأ يف بيته ب�سعب علي )�سعب بني ها�سم()14( واملقرئ حممد اأكرب 

وكان ي�ستمع للخا�سة من تالميذه يف بيته الكائن بجبل امل�سايف من حّي اأجياد. )15(

ومن املقرئني من اأقراأ يف االأربطة التي حول امل�سجد احلرام؛ ومل يتاأت للباحث �سوى مثل واحد هو 
ْهِبيني )ـ1351( وكان يقرئ القراآن الكرمي والّتجويد يف رباط الداودية  املقرئ حممد بن علي الرَّ

املجاور للم�سجد احلرام. )16(

ومنهم من اأقراأ يف بيته فح�سب، ويرّجح اإقراوؤه قبل ذلك يف امل�سجد احلرام؛ مثل: املقرئ اأحمد 
حجازي الذي جعل بيته يف جبل ال�سبع البنات معهًدا لتحفيظ القراآن وترتيله.)17( واملقرئ �سراج 
مبحلة  داره  يف  وغريهم  واملاليزيني  لالندوني�سيني  الكرمي  القران  يدر�س  وكان  )ـ1390(  قاروت  
الُق�سا�سية. واملقرئ زيني ُبويان. وكان متفّرغا الإقراء القراآن ـ يف بيته ـ كل من ياأتي اإليه يف كّل وقت 

بدون تقييٍد؛ ِح�سبة هلل تعاىل.)18(

ومنهم من جعل بيته معهدا الإقراء خمتلف اأجنا�س حجاج البيت احلرام، وقد خ�ّس حممد عبد 
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احلميد مرداد بالذكر منهم من كان بيته اأقرب اإىل امل�سجد احلرام خالل االأربعينيات من القرن 
احلميد  وعبد  مــرداد،  وجمال  املالكي،  وعبا�س  �سطا،  ح�سن  املقرئون:  االأئمة  وهم  ع�سر؛  الرابع 

مرداد، وح�سن عرب، وحممد دحالن. )19(

اأّما املدار�س فلم توجد مدر�سة يف مكة خالل العهد ال�سعودّي من القرن الرابع ع�سر ـ حكومّية كانت 
اأو غري حكوميةـ  اإال ولها ن�سيب من اإقراء القراآن الكرمي. وقد ت�ستثنى مدار�س التعليم اخلا�س؛ مثل 

مدر�سة ال�سرطة اأو مدر�سة الال�سلكي. ويعنينا ـ يف هذا البحث ـ املدار�س التالية:

فت على اأنها اأول مدر�سة  نِّ املدر�صة ال�صولتية. اأ�ّس�سها �سنة 1292 العالمة رحمة اهلل الهندي، و�سُ

منهجية يف جزيرة العرب. وقد األزمت هذه املدر�سة منذ اليوم االأول الفتتاحها جميع طالبها مبقرر 
اأوائل  الق�سم  هذا  اأقراأ يف  وقد  القراآن.  لتحفيظ  ا  ق�سًما خا�سً وفتحت  الكرمي،  القراآن  حمدد يف 
العهد ال�سعودّي املقرئ عبد اللطيف بن فخر الدين قاري واملقرئ عبد الفتاح اخلوقندي )ـ 1385( 
)20( وغريهما. وا�ستمّر ما يقرب من ت�سعني عاًما فاأغلق �سنة 1370 ثّم اأعيد �سنة 1378 و�سار ح�سب 

نظام مدار�س حتفيظ القراآن احلكومية، وال زال قائما اإىل اليوم.)21(

املدر�صة الفخرية العثمانية. كانت كٌتّابا، ثّم تطّور يف �سنة 1298 اإىل مدر�سة على غرار املدر�سة 

العهد  اأوائل  الق�سم  اأقراأ يف هذا  القراآن. وقد  ولذلك كان فيها ف�سال خا�سا حلفاظ  ال�سولتيّة؛ 
ال�سعودّي املقرئ ح�سن عرب، واملقرئ اإ�سحاق القارئ الذي توىل اإدارتها اأي�سا، واالإمام عبد اهلل 
خيّاط.)22( ولكن هذا الق�سم اأغلق يف �سنة 1365 ثّم �سارت املدر�سة وفق منهج املدار�س االبتدائية، 

واأغلقت متاًما يف اأواخر القرن الرابع ع�سر. )23(

املدر�صة الأهلية. كانت يف �سنة 1329 ُكّتابا للمقرئ حمّمد اأمني املاحي، ثّم حتّولت اإىل مدر�سة بها 

ق�سم حلفظ القراآن، وكان املقرئ املاحي يتوىل بنف�سه االإقراء يف هذا الق�سم اأوائل العهد ال�سعودّي. 
واأغلقت هذه املدر�سة متاما يف �سنة 1377.)24(

مدر�صة الفالح. اأ�س�سها احلاج حممد علي زينل يف �سنة 1330 من تالميذ ومعّلمي اأربعة كتاتيب. 

ا بتحفيظ القراآن الكرمي؛ يقبل فيه من اأنهى املرحلة الّتح�سريّية. ولكن هذا  وجعل فيها ق�سًما خا�سً
الق�سم اأغلق يف اأوائل ال�ّسبعينات. )25( واأقراأ يف هذا الق�سم يف اأوائل العهد ال�سعودّي املقرئون عبد 
اهلل حمدوه. واأحمد فودة، وحممد الطيب املراك�سي )ـ 1364(. واأحمد حامد التيجي. والقا�سي 

ال�سيّد اأبو بكر احلِبْ�سّي )ـ 1374(.)26(

بداية ال�ّسّتيبنيات من القرن الرابع ع�سر، ومقّره يف حّي جياد. وهناك ُكّتاب الفقيهة اأمينة هامن 
ِلّية؛ وهو واإن تاأ�س�س يف �سنة 1330 اإال اأّنه ا�ستمّر نحو ع�سرين عاًما، ومقّره يف منطقة بئر  البوْر�سَ
ا�ستمّر  اأّنه  اإال  �سنة 1320  تاأ�س�س يف  واإن  وهو  الرتكية؛  فاطمة هامن  الفقيهة  وُكّتاب  بجياد.  بليلة 
اأكر من ثالثني عاًما، ومقّره بالقرب من م�ست�سفى جياد. وهناك ُكّتاب الفقيهة رقّية �ِسْمباوا الذي 
تاأ�س�س �سنة 1348، وا�ستمّر اأكر من اأربعني عاًما،  ومقّره يف منطقة بئر بليلة بجياد. وُكّتاب الفقيهة 
ي الّدامغ الذي تاأ�س�س بداية الّن�سف الّثاين حّتى بداية ال�ّسبعينّيات من القرن الرابع ع�سر.  ُمو�سِ

ومقّره يف منطقة بئر احلمام ب�سعب عامر. )12(

مّرت كتاتيب البنني امل�سهورة يف مكة بفرتة انح�سار تنا�سبت مع ازدياد املدار�س التي فتحتها الدولة، 
اأّما كتاتيب البنات فقد �سمدت حتى بعد ظهور مدار�س الرئا�سة العامة لتعليم البنات �سنة 1380 

مثل ُكّتاب رقّية �ِسْمباوا )اأنظر اأعاله(.

اأما بيوت مكة فكان اإقراء القراآن فيها ماألوًفا خالل القرن الرابع ع�سر بالن�سبة لل�سغار اأو الكبار. 
وكان الطالب يق�سدون م�ساهري املقرئني يف بيوتهم اإىل جانب اإقراءهم بامل�سجد احلرام؛ ومنهم:

البنات يف حي  ال�سْبِع  بجبل  بيته  اأقراأ يف  وقد  بالتيجي،  املعروف  الرّيدي  بن حامد  اأحمد  املقرئ 
اأجياد. واملقرئ حمّمد بن ح�سني عبيد وكان متفّرًغا لالإقراء يف بيته خالل ال�ّستينيات الهجرية.)13( 
واملقرئ اإبراهيم اخلزامي وقد اأقراأ يف بيته ب�سعب علي )�سعب بني ها�سم()14( واملقرئ حممد اأكرب 

وكان ي�ستمع للخا�سة من تالميذه يف بيته الكائن بجبل امل�سايف من حّي اأجياد. )15(

ومن املقرئني من اأقراأ يف االأربطة التي حول امل�سجد احلرام؛ ومل يتاأت للباحث �سوى مثل واحد هو 
ْهِبيني )ـ1351( وكان يقرئ القراآن الكرمي والّتجويد يف رباط الداودية  املقرئ حممد بن علي الرَّ

املجاور للم�سجد احلرام. )16(

ومنهم من اأقراأ يف بيته فح�سب، ويرّجح اإقراوؤه قبل ذلك يف امل�سجد احلرام؛ مثل: املقرئ اأحمد 
حجازي الذي جعل بيته يف جبل ال�سبع البنات معهًدا لتحفيظ القراآن وترتيله.)17( واملقرئ �سراج 
داره مبحلة  وغريهم يف  واملاليزيني  لالندوني�سيني  الكرمي  القران  يدر�س  وكان  )ـ1390(  قاروت  
الُق�سا�سية. واملقرئ زيني ُبويان. وكان متفّرغا الإقراء القراآن ـ يف بيته ـ كل من ياأتي اإليه يف كّل وقت 

بدون تقييٍد؛ ِح�سبة هلل تعاىل.)18(

ومنهم من جعل بيته معهدا الإقراء خمتلف اأجنا�س حجاج البيت احلرام، وقد خ�ّس حممد عبد 
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تربعاتها اأ�سماء ملوك واأمراء اآل �سعود، وكبار العلماء والوزراء ورجال الدولة واالأدباء واملفكرون، 
و�سخ�سيات من خمتلف امل�سارب والّتوجهات الفكرية واملهنية، ورجال االأعمال والن�ساء، واالأهايل 
واملقيمني واحلّجاج والُعّمار وطالب املدار�س واجلامعات، واملربات واملوؤ�س�سات اخلريية والتجارية 
وال�سركات؛ جمعتهم الّرغبة يف امل�ساركة يف اكت�ساب اأجر تعليم كتاب اهلل. وتعّزز حما�ُسهم بالّنتائج 
ونزاهة  اجلماعي،  التعاوين  العمل  فكرة  على  وقيامها  وجيزة،  فرتة  يف  اجلمعّية  حققتها  التي 

القائمني عليها.

اململكة  اأرجاء  اإبراهيم برحالت يف  الدكتور م�سطفى حممد  يو�سف �سيتي مع  ال�سيخ حممد  قام 
الكرمي  القراآن  لتحفيظ  جمعيات  فتكونت  مماثلة؛  جمعيّات  بتكوين  االأهــايل  الإقناع  اهلل  اأعزّها 
نهاية  اإىل  ـ  تولت  اجلمعية  اأن  حتى  مظّلتها؛  وحتت  الرئي�سية،  اجلمعية  ومنهج  نظام  وفق  �سارت 
القرن الرابع ع�سر ـ �سرف مرتبات املدر�سني يف جمعيات حتفيظ القراآن التي اأن�سئت يف املدينة 
واأبها وخمي�س م�سيط وظهران اجلنوب وجيزان  وَبْلُجَر�سي وبي�سة  املنورة والطائف وُجدة وبريدة 
�ّس وَرْنَية وتبوك والبَكريّية واالأْرطاِوّية. اأّما جمعية حتفيظ القراآن بالريا�س فقد  وينبع الّنخل والرَّ

انف�سلت منذ ال�سنوات االأوىل. )33(

بحي  احلــوازم  م�سجد  يف  البنني  لتحفيظ  واحــدة  بحلقة  ن�ساطها  القراآن  حتفيظ  جمعية  بــداأت 
الزاهر)34(، واأتبعتها بثالث حلقات يف م�سجد بن الدن بحّي احلفائر. وازداد ن�ساط اجلمعية وعّم 
م�ساجد عديدة يف اأّم القرى على راأ�سها امل�سجد احلرام. ويف نهاية �سنة 1400 �سار عدد امل�ساجد 

التابعة لها 60 م�سجدا فيها 135 حلقة يقرئ فيها 143 مدر�ًسا، واأكر من 4000 طالًبا.

اأّما مدار�س اجلمعية للبنات فقد افتتحت يف �سنة 1388 بالتعاون مع الرئا�سة العامة ملدار�س البنات؛ 
باأول مدر�سة يف حارة احلوازم بحّي الزاهر. ويف نهاية �سنة 1400 �سار عدد مدار�س البنات التابعة 

لها 37 مدر�سة تقرئ فيها 74 مدّر�سة حوايل 2500 طالبة. )35(

ا�ستقطبت اجلمعية منذ تاأ�سي�سها بع�س م�ساهري املقرئني مثل عبد احلفيظ اجلنيدي وعبد ال�سمد 
باقا�سي  وحممد  حمروقي  وعّبا�س  الروحاين  اهلل  وعبد  اأكرب  وحممد  الرحمن  عبد  وخليل  جنبي 
وحممد �سعد اإبراهيم. وملا ازداد عدد طالب اجلمعية وجد القائمون عليها حاجة ما�سة اإىل تكوين 
الذي  االأرقــم  دار  معهد   1388 �سنة  يف  فاأن�ساأت  اأبنائها؛  بني  من  القراآن  الإقــراء  موؤهلني  معلّمني 

�سرعان ما اأخرج جيال توىل االإقراء، وال زال بع�سهم قائما بذلك اإىل اليوم.

�سنة  العزيز  عبد  امللك  عهد  اأواخــر  يف  تاأ�س�ست  حكومّية  مدر�سة  وهي  القراآن؛  حتفيظ  مدر�صة 

1371. وكان مقّرها يف منزل اأّم املوؤمنني ال�سيدة خديجة ر�سي اهلل عنها؛ حيث نزلت بع�س اآيات 
القراآن الكرمي مثل االآيات االأول من �سورة املدّثر.)27( وتخ�س�ست هذه املدر�سة يف حتفيظ القراآن 
اإىل جانب املقرر يف املدار�س االبتدائية االأخرى. وال زالت تقوم بهذه املهمة با�سم مدر�سة ال�ّسيخ 
عبد العزيز بن باز. وقد اأقراأ فيها املقرئون حممد �سعيد ب�سناق )ـ 1400(، ويو�سف اأكرم الدين 
حافظ ) ـ 1386(، وح�سن زيني، وزكي داغ�ستاين، واأحمد غندورة، وحممد غفوري، وح�سن بدوي، 

وغريهم.

مدر�صة اأبي زيد الأن�صاري لتحفيظ القراآن. وهي مدر�سة حكومّية تاأ�س�ست �سنة 1398 على غرار 

املرحلتني  مدار�س  يف  املّتبع  املنهج  اإىل  اإ�سافة  لها،  وامتدادا  االبتدائية  القراآن  حتفيظ  مدر�سة 
املتو�سطة والثانوية.)28(

نواحي  املكرمة م�سروعا فريًدا من  القراآن يف مكة  تعّد جمعية حتفيظ  القراآن:  جمعية حتفيظ 

تاأ�ّس�ست  وقد  ال�سعودية.  العربية  اململكة  الكرمي يف  القراآن  اأّم جمعيات حتفيظ  اأنها  منها  كثرية؛ 
�سبيال  نهج  �سيتي. )29(  الذي  يو�سف  ال�سيخ حممد  الباك�ستاين  االأعمال  رجل  يد  على  �سنة 1382 
موؤ�ّس�سّيا يف تنفيذ امل�سروع بتكوين جمل�س اإدارة من علماء وف�سالء مكة، برئا�سة العالمة ال�سيد 
علوي املالكي، وع�سوية امل�سايخ حممد �سالح قزاز وعبد اهلل بن ُعقال وعبد اهلل ال�سا�سي وحممد 
ر�سيد فار�سي وال�ّسّيد حممد الهادي عقيل والّدكتور م�سطفى حممد اإبراهيم و�سالح بن عبد اهلل 
مثل  امل�سوؤولني  بكبار  وات�سلوا  الكرمي«.  القراآن  حتفيظ  جماعة  »م�سروع  عليه  واأطلقوا  باُخطمة. 
املفتي االأكرب العالمة حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ، والعالمة املفتي عبد العزيز بن باز، والوزير 
ح�سن اآل ال�سيخ وزير املعارف والوزير حممد �سرور ال�سّبان االأمني العام لرابطة العامل االإ�سالمي. 
ووجدوا من اجلميع جتاوًبا كبريا كان له االأثر الفعال يف �سري اجلماعة. )30( ال�سيما بعد اأن ت�سّلم 
امللك في�سل بن عبد العزيز التقرير الثاين للجمعية �سنة 1389 ف�سملها بعطفه ورعايته؛ مبادًرا 
ه باإر�سال اأ�سخا�س ي�سرحون اإىل الّنا�س ما توؤّديه  بتربع �سنوّي مل يتوّقف حتى وفاته �سنة 1395، ووجَّ
اجلمعّية من خدمة لالإ�سالم ون�سر حفظ كتاب اهلل. لي�ساركوا فيه. ووّجه اأمرا اإىل وزارة املعارف 

مبالحظة امل�سروع بالرعاية واالإ�سراف؛ فاكت�سبت اجلمعية مكانة وثقة من املجتمع. )31(

ة التربع الأن�سطتها؛ فتلقت تربعات غري م�سبوقة.)32( وا�ستقطبت اأعدادا  وقد �سنّت هذه اجلمعية �ُسنَّ
قيا�سّية من اأهل اخلري من اأرجاء اململكة اأعّزها اهلل، ومن بع�س البالد االإ�سالمّية. وجمعت قوائم 
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وال�سركات؛ جمعتهم الّرغبة يف امل�ساركة يف اكت�ساب اأجر تعليم كتاب اهلل. وتعّزز حما�ُسهم بالّنتائج 
ونزاهة  اجلماعي،  التعاوين  العمل  فكرة  على  وقيامها  وجيزة،  فرتة  يف  اجلمعّية  حققتها  التي 

القائمني عليها.

اململكة  اأرجاء  اإبراهيم برحالت يف  الدكتور م�سطفى حممد  يو�سف �سيتي مع  ال�سيخ حممد  قام 
الكرمي  القراآن  لتحفيظ  جمعيات  فتكونت  مماثلة؛  جمعيّات  بتكوين  االأهــايل  الإقناع  اهلل  اأعزّها 
نهاية  اإىل  ـ  تولت  اجلمعية  اأن  حتى  مظّلتها؛  وحتت  الرئي�سية،  اجلمعية  ومنهج  نظام  وفق  �سارت 
القرن الرابع ع�سر ـ �سرف مرتبات املدر�سني يف جمعيات حتفيظ القراآن التي اأن�سئت يف املدينة 
واأبها وخمي�س م�سيط وظهران اجلنوب وجيزان  وَبْلُجَر�سي وبي�سة  املنورة والطائف وُجدة وبريدة 
�ّس وَرْنَية وتبوك والبَكريّية واالأْرطاِوّية. اأّما جمعية حتفيظ القراآن بالريا�س فقد  وينبع الّنخل والرَّ

انف�سلت منذ ال�سنوات االأوىل. )33(

بحي  احلــوازم  م�سجد  يف  البنني  لتحفيظ  واحــدة  بحلقة  ن�ساطها  القراآن  حتفيظ  جمعية  بــداأت 
الزاهر)34(، واأتبعتها بثالث حلقات يف م�سجد بن الدن بحّي احلفائر. وازداد ن�ساط اجلمعية وعّم 
م�ساجد عديدة يف اأّم القرى على راأ�سها امل�سجد احلرام. ويف نهاية �سنة 1400 �سار عدد امل�ساجد 

التابعة لها 60 م�سجدا فيها 135 حلقة يقرئ فيها 143 مدر�ًسا، واأكر من 4000 طالًبا.

اأّما مدار�س اجلمعية للبنات فقد افتتحت يف �سنة 1388 بالتعاون مع الرئا�سة العامة ملدار�س البنات؛ 
باأول مدر�سة يف حارة احلوازم بحّي الزاهر. ويف نهاية �سنة 1400 �سار عدد مدار�س البنات التابعة 

لها 37 مدر�سة تقرئ فيها 74 مدّر�سة حوايل 2500 طالبة. )35(

ا�ستقطبت اجلمعية منذ تاأ�سي�سها بع�س م�ساهري املقرئني مثل عبد احلفيظ اجلنيدي وعبد ال�سمد 
باقا�سي  وحممد  حمروقي  وعّبا�س  الروحاين  اهلل  وعبد  اأكرب  وحممد  الرحمن  عبد  وخليل  جنبي 
وحممد �سعد اإبراهيم. وملا ازداد عدد طالب اجلمعية وجد القائمون عليها حاجة ما�سة اإىل تكوين 
الذي  االأرقــم  دار  معهد   1388 �سنة  يف  فاأن�ساأت  اأبنائها؛  بني  من  القراآن  الإقــراء  موؤهلني  معلّمني 

�سرعان ما اأخرج جيال توىل االإقراء، وال زال بع�سهم قائما بذلك اإىل اليوم.

�سنة  العزيز  عبد  امللك  عهد  اأواخــر  يف  تاأ�س�ست  حكومّية  مدر�سة  وهي  القراآن؛  حتفيظ  مدر�صة 

1371. وكان مقّرها يف منزل اأّم املوؤمنني ال�سيدة خديجة ر�سي اهلل عنها؛ حيث نزلت بع�س اآيات 
القراآن الكرمي مثل االآيات االأول من �سورة املدّثر.)27( وتخ�س�ست هذه املدر�سة يف حتفيظ القراآن 
اإىل جانب املقرر يف املدار�س االبتدائية االأخرى. وال زالت تقوم بهذه املهمة با�سم مدر�سة ال�ّسيخ 
عبد العزيز بن باز. وقد اأقراأ فيها املقرئون حممد �سعيد ب�سناق )ـ 1400(، ويو�سف اأكرم الدين 
حافظ ) ـ 1386(، وح�سن زيني، وزكي داغ�ستاين، واأحمد غندورة، وحممد غفوري، وح�سن بدوي، 

وغريهم.

مدر�صة اأبي زيد الأن�صاري لتحفيظ القراآن. وهي مدر�سة حكومّية تاأ�س�ست �سنة 1398 على غرار 

املرحلتني  مدار�س  يف  املّتبع  املنهج  اإىل  اإ�سافة  لها،  وامتدادا  االبتدائية  القراآن  حتفيظ  مدر�سة 
املتو�سطة والثانوية.)28(

نواحي  املكرمة م�سروعا فريًدا من  القراآن يف مكة  تعّد جمعية حتفيظ  القراآن:  جمعية حتفيظ 

تاأ�ّس�ست  وقد  ال�سعودية.  العربية  اململكة  الكرمي يف  القراآن  اأّم جمعيات حتفيظ  اأنها  منها  كثرية؛ 
�سبيال  نهج  �سيتي. )29(  الذي  يو�سف  ال�سيخ حممد  الباك�ستاين  االأعمال  رجل  يد  على  �سنة 1382 
موؤ�ّس�سّيا يف تنفيذ امل�سروع بتكوين جمل�س اإدارة من علماء وف�سالء مكة، برئا�سة العالمة ال�سيد 
علوي املالكي، وع�سوية امل�سايخ حممد �سالح قزاز وعبد اهلل بن ُعقال وعبد اهلل ال�سا�سي وحممد 
ر�سيد فار�سي وال�ّسّيد حممد الهادي عقيل والّدكتور م�سطفى حممد اإبراهيم و�سالح بن عبد اهلل 
مثل  امل�سوؤولني  بكبار  وات�سلوا  الكرمي«.  القراآن  حتفيظ  جماعة  »م�سروع  عليه  واأطلقوا  باُخطمة. 
املفتي االأكرب العالمة حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ، والعالمة املفتي عبد العزيز بن باز، والوزير 
ح�سن اآل ال�سيخ وزير املعارف والوزير حممد �سرور ال�سّبان االأمني العام لرابطة العامل االإ�سالمي. 
ووجدوا من اجلميع جتاوًبا كبريا كان له االأثر الفعال يف �سري اجلماعة. )30( ال�سيما بعد اأن ت�سّلم 
امللك في�سل بن عبد العزيز التقرير الثاين للجمعية �سنة 1389 ف�سملها بعطفه ورعايته؛ مبادًرا 
ه باإر�سال اأ�سخا�س ي�سرحون اإىل الّنا�س ما توؤّديه  بتربع �سنوّي مل يتوّقف حتى وفاته �سنة 1395، ووجَّ
اجلمعّية من خدمة لالإ�سالم ون�سر حفظ كتاب اهلل. لي�ساركوا فيه. ووّجه اأمرا اإىل وزارة املعارف 

مبالحظة امل�سروع بالرعاية واالإ�سراف؛ فاكت�سبت اجلمعية مكانة وثقة من املجتمع. )31(

ة التربع الأن�سطتها؛ فتلقت تربعات غري م�سبوقة.)32( وا�ستقطبت اأعدادا  وقد �سنّت هذه اجلمعية �ُسنَّ
قيا�سّية من اأهل اخلري من اأرجاء اململكة اأعّزها اهلل، ومن بع�س البالد االإ�سالمّية. وجمعت قوائم 

 



27 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء26 www.iqraaforum.com

و�سليمان القارئ الهندي، واإبراهيم �سعد امل�سري. ورحمة اهلل الكريواين. قراأ عليه حممد يا�سني 
ّي وُقْنُبل، وبرواية حف�س. من موؤلفاته : اجلواهر  الفاداين واأجازه بقراءة ابن كثري من روايتي الَبْزِ
ال�سراج املنري يف �سرح منظومتي  القراءات املكية ) منظومة ( وقد �سرحها ب�سرحني؛  النقية يف 
طيبة  طريق  من  حف�س  قــراءة  �سند  العاملني،  رب  كتاب  �سند  يف  املتني  احلبل  كثري،  ابن  لقراءة 

الن�سر.)39(

اأحمد بن حامد التِّيجي ) 1285 – 1368 (:

ا�ستوطن مكة �سنة 1347 ب�سورة دائمة؛ فاأقراأ بها اأكر من ع�سرين عاما يف ق�سم احلفاظ مبدر�سة 
الفالح، ويف امل�سجد احلرام، ويف بيته بجبل ال�سبع البنات من حملة اأجياد؛ حتى وفاته. وكان �سمن 
جلنة ت�سحيح »م�سحف مكة«. اأخذ عن عبد العزيز بن علي كحيل وحممد علي ال�سباع، وغريهما. 
واأخذ عنه عدد من القراء امل�سهورين مبكة خالل الن�سف الثاين من القرن الرابع ع�سر؛ منهم: 
الفتاح اخلوقندي  وعبد  القا�سي مبكة،  اأحمد احلب�سي  بن  بكر  واأبو  القراء،  �سيخ  اأحمد حجازي 
عبيد،  ح�سني  حممد  ومنهم:  ال�سام.  اأهل  من  ال�سود  عيون  حممد  بن  العزيز  وعبد  االآقورغاين، 
وحممد بن عبد اهلل الكحيلي، �سراج حممد ح�سن قاروت، وزيني بويان. واأجاز يف �سنة 1359 تلميذه 
اأبو بكر احلب�سي بقراءة عا�سم من روايتي �سعبة وحف�س. ثّم اأجازه �سنة 1367 ثانيًة بقراءة ابن 

ّي وُقْنُبل.)40( كان ع�سوا يف جلنة ت�سحيح م�سحف مكة. كثري من روايتي الَبْزِ

اإبراهيم بن مو�صى اخلزامي )1267ـ1370(:

اأقَراأَ يف مكة ملا يقرب من �ستني عاما بداأت يف ُكّتاب له �سنة 1310، ثّم بحلقة يف امل�سجد احلرام، 
ويف بيته ب�سعب علي )�سعب بني ها�سم(.)41( وهو اأ�سهر من حّفظ واأقراأ القراءات مبكة يف ع�سره، 
وامل�سار اإليه بالبنان، ومرجع اخلا�س والعاّم يف امل�سجد احلرام؛ فختمت عليه ع�سرات اخلتمات اإن 
مل تكن املئات يف القراءات الع�سر بطرقها.)42( اأخذ عن �سيخ القراء مبكة �سالح ال�ّسمّنودي واملقرئ 
عبد اهلل ب�سري القارئ واملقرئ عبد احلق القارئ املكي عن ال�سيخ متويل. واملقرئ يا�سني امل�سري 
ثم املدين. وعن املقرِئني حممد ال�سربيني الدمياطي نزيل مكة وحممد اخلياري التون�سي ويو�سف 
اأبو حجر املكي. وقراأ عليه علم الدين حمّمد يا�سني الفاداين واأجازه �سنة 1363برواية ور�س.)43( 
وممن قراأ عليه اأحمد ال�سباعي )ـ 1404(. وعلي حمود اليماين، وعبد اهلل ال�ّسا�سي.وعدد هائل 

من االإندوني�سيني. )44(

وهكذا ميكن القول باأنه ال تكاد توجد �سورة من �سور االإقراء يف امل�سجد احلرام خالل فرتة البحث 
اإال ويف خارجه مبكة ن�سخة منها اأو امتداد لها.

2 ـ أبرز األعالم
يزخر النموذج املكّي لالإقراء باأعالم )36( منهم من اأقراأ فا�ستهر بكرة �سنوات االإقراء، اأو بكرة 
من اأقراأ من التالميذ، اأو ب�سهرة تالميذه يف االإقراء اأو غريه، اأو باإقراء حجاج بيت اهلل احلرام. 
وا�ستهر من اأقرئ منهم باإقراء من بعده، اأو باإمامة النا�س يف امل�سجد احلرام، اأو ب�سهرة عاملية يف 

تالوة القراآن. ومن اأولئك االأعالم:

عبد اهلل بن اإبراهيم َحَمُدوه ) 1284 – 1350(:

ثّم ا�ستجاب لفكرة احلاج  ُكّتابا،  القراآن الكرمي بها، وفتح  اإىل مكة فجود  ال�سودان وقدم  ولد يف 
مدة  اإدارتها  توىل  ثّم  فيها،  واأقــراأ   ،1330 �سنة  الفالح مبكة  مدر�سة  تكوين  زينل يف  علي  حممد 
اأربعة ع�سر عاما من �سنة 1336، واأّم النا�س  بامل�سجد احلرام بعد دخول امللك عبد العزيز. اأخذ 
عن املقرَئني اإبراهيم �سعد، واأحمد حامد التيجي. وقراأ عليه اأحمد زهر الليايل، واأبو بكر حب�سي، 
من  وغريهم.   ،)1410 )ـ  الفاداين  يا�سني  وحممد  مــرداد،  احلميد  عبد  م�ساط، وحممد  وح�سن 

موؤلفاته مفتاح التجويد. )37(

عبد اللطيف بن فخر الدين قاري ) 1301ـ 1356(:

عبد  بن  احلق  �سراج  عليه  قراأ  حجر.  اأبو  ح�سني  يو�سف  املقرئ  على  القراآن  واأخــذ  مكة.  يف  ولد 
اجلبار، واأحمد بن �سدقة دحالن ) ـ 1371وحممد �سليم رحمة اهلل )ـ 1397( والقا�سيان عبد اهلل 
بن اأحمد مغربي)ـ 1395( وحممد نور كتبي ) ـ 1402(، وال�سيخ زكريا بيال )ـ 1413(. يبدو اأّنه 

اأجاز تلميذه زكريا بيال؛ اإال اأّن فيها بع�س االأخطاء، وحتتاج اإىل درا�سة خا�سة. )38(

اأحمد بن عبد اهلل املخلالتي ) 1280 – 1362 (:

ولد يف دم�سق. وقدم  مكة �سنة 1303 حاّجا ثم عاد اإليها جماورا طالبا للعلم؛ فحفظ القراآن الكرمي 
يف املدر�سة ال�سولتية. واأقراأ مبكة وُجّدة والطائف واإ�ستانبول والهند، واأ�س�س مدر�سة مبحلة جرول 
�سماها مدر�سة االأحمدية. اأخذ عن املقرئني ح�سني امل�سري، واأبو الفتح بن عبد الرحيم اخلطيب، 
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و�سليمان القارئ الهندي، واإبراهيم �سعد امل�سري. ورحمة اهلل الكريواين. قراأ عليه حممد يا�سني 
ّي وُقْنُبل، وبرواية حف�س. من موؤلفاته : اجلواهر  الفاداين واأجازه بقراءة ابن كثري من روايتي الَبْزِ
ال�سراج املنري يف �سرح منظومتي  القراءات املكية ) منظومة ( وقد �سرحها ب�سرحني؛  النقية يف 
طيبة  طريق  من  حف�س  قــراءة  �سند  العاملني،  رب  كتاب  �سند  يف  املتني  احلبل  كثري،  ابن  لقراءة 

الن�سر.)39(

اأحمد بن حامد التِّيجي ) 1285 – 1368 (:

ا�ستوطن مكة �سنة 1347 ب�سورة دائمة؛ فاأقراأ بها اأكر من ع�سرين عاما يف ق�سم احلفاظ مبدر�سة 
الفالح، ويف امل�سجد احلرام، ويف بيته بجبل ال�سبع البنات من حملة اأجياد؛ حتى وفاته. وكان �سمن 
جلنة ت�سحيح »م�سحف مكة«. اأخذ عن عبد العزيز بن علي كحيل وحممد علي ال�سباع، وغريهما. 
واأخذ عنه عدد من القراء امل�سهورين مبكة خالل الن�سف الثاين من القرن الرابع ع�سر؛ منهم: 
الفتاح اخلوقندي  وعبد  القا�سي مبكة،  اأحمد احلب�سي  بن  بكر  واأبو  القراء،  �سيخ  اأحمد حجازي 
عبيد،  ح�سني  حممد  ومنهم:  ال�سام.  اأهل  من  ال�سود  عيون  حممد  بن  العزيز  وعبد  االآقورغاين، 
وحممد بن عبد اهلل الكحيلي، �سراج حممد ح�سن قاروت، وزيني بويان. واأجاز يف �سنة 1359 تلميذه 
اأبو بكر احلب�سي بقراءة عا�سم من روايتي �سعبة وحف�س. ثّم اأجازه �سنة 1367 ثانيًة بقراءة ابن 

ّي وُقْنُبل.)40( كان ع�سوا يف جلنة ت�سحيح م�سحف مكة. كثري من روايتي الَبْزِ

اإبراهيم بن مو�صى اخلزامي )1267ـ1370(:

اأقَراأَ يف مكة ملا يقرب من �ستني عاما بداأت يف ُكّتاب له �سنة 1310، ثّم بحلقة يف امل�سجد احلرام، 
ويف بيته ب�سعب علي )�سعب بني ها�سم(.)41( وهو اأ�سهر من حّفظ واأقراأ القراءات مبكة يف ع�سره، 
وامل�سار اإليه بالبنان، ومرجع اخلا�س والعاّم يف امل�سجد احلرام؛ فختمت عليه ع�سرات اخلتمات اإن 
مل تكن املئات يف القراءات الع�سر بطرقها.)42( اأخذ عن �سيخ القراء مبكة �سالح ال�ّسمّنودي واملقرئ 
عبد اهلل ب�سري القارئ واملقرئ عبد احلق القارئ املكي عن ال�سيخ متويل. واملقرئ يا�سني امل�سري 
ثم املدين. وعن املقرِئني حممد ال�سربيني الدمياطي نزيل مكة وحممد اخلياري التون�سي ويو�سف 
اأبو حجر املكي. وقراأ عليه علم الدين حمّمد يا�سني الفاداين واأجازه �سنة 1363برواية ور�س.)43( 
وممن قراأ عليه اأحمد ال�سباعي )ـ 1404(. وعلي حمود اليماين، وعبد اهلل ال�ّسا�سي.وعدد هائل 

من االإندوني�سيني. )44(

وهكذا ميكن القول باأنه ال تكاد توجد �سورة من �سور االإقراء يف امل�سجد احلرام خالل فرتة البحث 
اإال ويف خارجه مبكة ن�سخة منها اأو امتداد لها.

2 ـ أبرز األعالم
يزخر النموذج املكّي لالإقراء باأعالم )36( منهم من اأقراأ فا�ستهر بكرة �سنوات االإقراء، اأو بكرة 
من اأقراأ من التالميذ، اأو ب�سهرة تالميذه يف االإقراء اأو غريه، اأو باإقراء حجاج بيت اهلل احلرام. 
وا�ستهر من اأقرئ منهم باإقراء من بعده، اأو باإمامة النا�س يف امل�سجد احلرام، اأو ب�سهرة عاملية يف 

تالوة القراآن. ومن اأولئك االأعالم:

عبد اهلل بن اإبراهيم َحَمُدوه ) 1284 – 1350(:

ثّم ا�ستجاب لفكرة احلاج  ُكّتابا،  القراآن الكرمي بها، وفتح  اإىل مكة فجود  ال�سودان وقدم  ولد يف 
مدة  اإدارتها  توىل  ثّم  فيها،  واأقــراأ   ،1330 �سنة  الفالح مبكة  مدر�سة  تكوين  زينل يف  علي  حممد 
اأربعة ع�سر عاما من �سنة 1336، واأّم النا�س  بامل�سجد احلرام بعد دخول امللك عبد العزيز. اأخذ 
عن املقرَئني اإبراهيم �سعد، واأحمد حامد التيجي. وقراأ عليه اأحمد زهر الليايل، واأبو بكر حب�سي، 
من  وغريهم.   ،)1410 )ـ  الفاداين  يا�سني  مــرداد، وحممد  احلميد  عبد  م�ساط، وحممد  وح�سن 

موؤلفاته مفتاح التجويد. )37(

عبد اللطيف بن فخر الدين قاري ) 1301ـ 1356(:

عبد  بن  احلق  �سراج  عليه  قراأ  حجر.  اأبو  ح�سني  يو�سف  املقرئ  على  القراآن  واأخــذ  مكة.  يف  ولد 
اجلبار، واأحمد بن �سدقة دحالن ) ـ 1371وحممد �سليم رحمة اهلل )ـ 1397( والقا�سيان عبد اهلل 
بن اأحمد مغربي)ـ 1395( وحممد نور كتبي ) ـ 1402(، وال�سيخ زكريا بيال )ـ 1413(. يبدو اأّنه 

اأجاز تلميذه زكريا بيال؛ اإال اأّن فيها بع�س االأخطاء، وحتتاج اإىل درا�سة خا�سة. )38(

اأحمد بن عبد اهلل املخلالتي ) 1280 – 1362 (:

ولد يف دم�سق. وقدم  مكة �سنة 1303 حاّجا ثم عاد اإليها جماورا طالبا للعلم؛ فحفظ القراآن الكرمي 
يف املدر�سة ال�سولتية. واأقراأ مبكة وُجّدة والطائف واإ�ستانبول والهند، واأ�س�س مدر�سة مبحلة جرول 
�سماها مدر�سة االأحمدية. اأخذ عن املقرئني ح�سني امل�سري، واأبو الفتح بن عبد الرحيم اخلطيب، 
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امل�سجد احلرام. ال يقراأ لديه فيها اإال اجلاّدون من املب�سرين، وا�ستمر يحفظ القراآن فيها وكانت 
لديه قدرة فائقة على متييز من يقراأ من امل�سحف موهما اأنه يقراأ غيًبا، اأخذ عن املقرئ اأحمد 
ب�ساوري،  ح�سن  واإ�سماعيل  ب�ساوري،  ح�سن  واإ�سحاق  حنيف،  حممد  بكر  اأبو  عليه  وقراأ  حجازي. 

واأمان اهلل عبد الروؤوف خان، وعبد الرحمن م�سطفى، وعبد ال�سمد ح�سن ب�ساوري، وغريهم.

حممد نور بن اأحمد اأبو اخلري )1310ـ 1389(:

ال�ّسبع.  بالقراءات  قراأه  ثّم  احلرام.  امل�سجد  الرتاويح يف  به  و�سّلى  القراآن،  وحفظ  مكة.  ولد يف 
توىل اإقراء طائفة من احلّجاج واملجاورين من اأهل »بوِق�س« ثّم رحل اإىل بالدهم ل�سنوات طويلة 
اأقراأ خاللها كتاب اهلل تعاىل. ثّم ا�ستقّر يف مكة �سنة 1359 فكان مداوما على مدار�سة القراآن مع 
املقرئ اأحمد عبيد كّل يوم بعد �سالة الفجر يف »باب الّزيادة«. كان نقيبا لقراء مّكة حتى وفاته. 
اأخذ القراآن عن االإمام اأحمد بن عبد اهلل اأبو اخلري، واملقرئ ال�ّسّرتي، واأحمد حامد الّتيجي. واأخذ 
عنه القراآن عدد كبري من حفظة وقارئي القراآن يف ال�سرق االأق�سى، واأ�سهر من عر�س عليه مبكة 

املقرئ زكي داغ�ستاين. ومن موؤّلفاته: اإحتاف اأهل العرفان مبفردات القراآن. )48(

عبد احلفيظ اجلنيدي )1324ـ 1394(:

ولد يف قرية »طمبو« من �سعيد م�سر. حفظ القراآن يف بلده والتحق باجلامع االأزهر. ثّم ا�ستقر 
يف مكة بعد دخول امللك عبد العزيز. اأقراأ القراآن يف امل�سجد احلرام الأكر من اأربعني عاما. ويف 
املدر�سة ال�سعدية ثّم يف مدر�سة حتفيظ القراآن. كان مكلفا مبتابعة قراءة اأئمة الرتاويح. تويف على 
اإثر �سيارة �سدمته وهو يف طريقه لالعتكاف بامل�سجد احلرام. مل يذكر تالميُذه �سند قراءته. واأقراأ 
�سليمان فطاين،  امل�سجد احلرام؛ مثل: ح�سنني  االإقراء يف  تبواأ  التالميذ منهم من  ملئات  القراآن 

وعبد اهلل نذير اأحمد، وعبد الغفور بن عبيد، وحممد يو�سف منري الزمان.

عبد اهلل اخلليفي )1333 ـ 1414(:

ولد يف البكريية من منطقة الق�سيم. وحفظ القراآن، ثّم عر�سه يف مكة. توىل منا�سب تعليمية يف 
الكرمي ع�سرات  القراآن  اأربعني عاما. وختم  بامل�سجد احلرام الأكر من  النا�س  واأّم  مدار�س مكة، 
بكي املاليني لكرة من  املّرات اإماما بامل�سّلني يف �سالة الرتاويح والتهجد ب�سهر رم�سان، ولّقب مبُ
اأبكى من امل�سلني بامل�سجد احلرام خلفه. و�سجل يف �سنة 1391 ب�سوته ـ قبل اأكر من اأربعني عاما 
ـ م�سحفا كامال ال زال يذاع على اأثري االإذاعة بني الفينة واالأخرى. وتلقى القراآن الكرمي عن والده، 

ا�س البخاري )1295ـ 1372(: �صعد وّقّ

اأقراأ ـ منذ العهد الها�سمي ـ كتاب اهلل اأمام املقام املالكي املواجه لظهر الكعبة امل�سّرفة، وكان دائم 
التالوة ويختم القراآن كل اأربعة اأيام. قراأ عليه امل�سايخ علي بن هندي، وعبد العزيز بن باز، وعبد 
اهلل بن قعود، واإبراهيم بن حممد اآل ال�سيخ، وغريهم، واأقراأ واأجاز االإمام عبد اهلل اخلليفي يف 

)45( 
القراءات ال�سبع.

اأحمد بن عبد اهلل حجازي )1303 ـ 1381(:

ولد يف طهطا من �سعيد م�سر. وحفظ القراآن ثّم قدم مكة �سنة 1321. كانت له حلقة يف ح�سوة 
باب اأجياد من امل�سجد احلرام؛ يلتّف حوله فيها طالبه من اأهل مكة واملجاورين واحلّجاج. واأقراأ 
يف الطائف وجدة و�سنغافورة وبالد املاليو؛ التي رحل اإليها مراًرا. �سدرت يف �سنة 1353 املوافقة 
ال�سامية بتعيينه �سيخا للقراء مبكة على اإثر انتخابهم له. ومكث كذلك حتى وفاته. تزاحم عليه 
يف بيته الطالب من اأبناء مكة والوافدين عليها من خمتلف اجلن�سيات االآ�سيوية حتديدا. تويف يف 
بيته بحّي اأجياد. اأخذ القراآن الكرمي عن املقرئني اأحمد الّدردير، واأحمد بن حامد التيجي. واأقراأ 
جماعات وعدًدا كبريا من حفظة القران الكرمي املجودين يف ال�سرق االأق�سى، واأخذ عنه م�ساهري 
مقرئي مكة مثل زكي داغ�ستاين، وعبا�س مقادمي، وجميل اآ�سي، وحممد �سالح باحيدرة، وحممد 
بعده(،  القراء  )�سيخ  ب�سيوين  وحمزة  اخلري،  اأبو  نور  وحممد  املريكي،  جميل  وجعفر  الكحيلي، 

و�سراج قاروت، وغريهم. ومن موؤّلفاته: ر�سالة القول ال�ّسديد يف اأحكام الّتجويد.)46(

اأحمد زهر الليايل ) 1305 – 1387(:

ولد مبكة املكرمة وحفظ القراآن الكرمي، ثّم اأقراأه بها يف املدر�سة الراقية. واأقراأه ل�سنوات يف رانقون 
الكرمي  القراآن  اإدارة مدر�سة حتفيظ  اآخرها  كان  تعليمية يف مكة  وتوىل منا�سب  بورما،  عا�سمة 
اأبو  واأخذ عنه  َحَمدوه.  اأ�سهرهم عبد اهلل  املقرئني  اأخذ عن عدد من  �سنة 1371.  تاأ�سي�سها  عند 
بكر احلب�سي، اأحمد ال�سباعي، عبد العزيز الرفاعي، عثمان احلميد، علوي بن عبا�س املالكي، على 

العبادي. )47(

حممد جان �صعد اهلل )ـ 1387(:

باب جياد من  رواق  كانت يف  �سنة يف حلقة  الأكر من ثالثني  القراآن  واأقــراأ  الب�سر،  وكان كفيف 
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امل�سجد احلرام. ال يقراأ لديه فيها اإال اجلاّدون من املب�سرين، وا�ستمر يحفظ القراآن فيها وكانت 
لديه قدرة فائقة على متييز من يقراأ من امل�سحف موهما اأنه يقراأ غيًبا، اأخذ عن املقرئ اأحمد 
ب�ساوري،  ح�سن  واإ�سماعيل  ب�ساوري،  ح�سن  واإ�سحاق  حنيف،  حممد  بكر  اأبو  عليه  وقراأ  حجازي. 

واأمان اهلل عبد الروؤوف خان، وعبد الرحمن م�سطفى، وعبد ال�سمد ح�سن ب�ساوري، وغريهم.

حممد نور بن اأحمد اأبو اخلري )1310ـ 1389(:

ال�ّسبع.  بالقراءات  قراأه  ثّم  احلرام.  امل�سجد  الرتاويح يف  به  و�سّلى  القراآن،  وحفظ  مكة.  ولد يف 
توىل اإقراء طائفة من احلّجاج واملجاورين من اأهل »بوِق�س« ثّم رحل اإىل بالدهم ل�سنوات طويلة 
اأقراأ خاللها كتاب اهلل تعاىل. ثّم ا�ستقّر يف مكة �سنة 1359 فكان مداوما على مدار�سة القراآن مع 
املقرئ اأحمد عبيد كّل يوم بعد �سالة الفجر يف »باب الّزيادة«. كان نقيبا لقراء مّكة حتى وفاته. 
اأخذ القراآن عن االإمام اأحمد بن عبد اهلل اأبو اخلري، واملقرئ ال�ّسّرتي، واأحمد حامد الّتيجي. واأخذ 
عنه القراآن عدد كبري من حفظة وقارئي القراآن يف ال�سرق االأق�سى، واأ�سهر من عر�س عليه مبكة 

املقرئ زكي داغ�ستاين. ومن موؤّلفاته: اإحتاف اأهل العرفان مبفردات القراآن. )48(

عبد احلفيظ اجلنيدي )1324ـ 1394(:

ولد يف قرية »طمبو« من �سعيد م�سر. حفظ القراآن يف بلده والتحق باجلامع االأزهر. ثّم ا�ستقر 
يف مكة بعد دخول امللك عبد العزيز. اأقراأ القراآن يف امل�سجد احلرام الأكر من اأربعني عاما. ويف 
املدر�سة ال�سعدية ثّم يف مدر�سة حتفيظ القراآن. كان مكلفا مبتابعة قراءة اأئمة الرتاويح. تويف على 
اإثر �سيارة �سدمته وهو يف طريقه لالعتكاف بامل�سجد احلرام. مل يذكر تالميُذه �سند قراءته. واأقراأ 
�سليمان فطاين،  امل�سجد احلرام؛ مثل: ح�سنني  االإقراء يف  تبواأ  التالميذ منهم من  ملئات  القراآن 

وعبد اهلل نذير اأحمد، وعبد الغفور بن عبيد، وحممد يو�سف منري الزمان.

عبد اهلل اخلليفي )1333 ـ 1414(:

ولد يف البكريية من منطقة الق�سيم. وحفظ القراآن، ثّم عر�سه يف مكة. توىل منا�سب تعليمية يف 
الكرمي ع�سرات  القراآن  اأربعني عاما. وختم  بامل�سجد احلرام الأكر من  النا�س  واأّم  مدار�س مكة، 
بكي املاليني لكرة من  املّرات اإماما بامل�سّلني يف �سالة الرتاويح والتهجد ب�سهر رم�سان، ولّقب مبُ
اأبكى من امل�سلني بامل�سجد احلرام خلفه. و�سجل يف �سنة 1391 ب�سوته ـ قبل اأكر من اأربعني عاما 
ـ م�سحفا كامال ال زال يذاع على اأثري االإذاعة بني الفينة واالأخرى. وتلقى القراآن الكرمي عن والده، 

ا�س البخاري )1295ـ 1372(: �صعد وّقّ

اأقراأ ـ منذ العهد الها�سمي ـ كتاب اهلل اأمام املقام املالكي املواجه لظهر الكعبة امل�سّرفة، وكان دائم 
التالوة ويختم القراآن كل اأربعة اأيام. قراأ عليه امل�سايخ علي بن هندي، وعبد العزيز بن باز، وعبد 
اهلل بن قعود، واإبراهيم بن حممد اآل ال�سيخ، وغريهم، واأقراأ واأجاز االإمام عبد اهلل اخلليفي يف 

)45( 
القراءات ال�سبع.

اأحمد بن عبد اهلل حجازي )1303 ـ 1381(:

ولد يف طهطا من �سعيد م�سر. وحفظ القراآن ثّم قدم مكة �سنة 1321. كانت له حلقة يف ح�سوة 
باب اأجياد من امل�سجد احلرام؛ يلتّف حوله فيها طالبه من اأهل مكة واملجاورين واحلّجاج. واأقراأ 
يف الطائف وجدة و�سنغافورة وبالد املاليو؛ التي رحل اإليها مراًرا. �سدرت يف �سنة 1353 املوافقة 
ال�سامية بتعيينه �سيخا للقراء مبكة على اإثر انتخابهم له. ومكث كذلك حتى وفاته. تزاحم عليه 
يف بيته الطالب من اأبناء مكة والوافدين عليها من خمتلف اجلن�سيات االآ�سيوية حتديدا. تويف يف 
بيته بحّي اأجياد. اأخذ القراآن الكرمي عن املقرئني اأحمد الّدردير، واأحمد بن حامد التيجي. واأقراأ 
جماعات وعدًدا كبريا من حفظة القران الكرمي املجودين يف ال�سرق االأق�سى، واأخذ عنه م�ساهري 
مقرئي مكة مثل زكي داغ�ستاين، وعبا�س مقادمي، وجميل اآ�سي، وحممد �سالح باحيدرة، وحممد 
بعده(،  القراء  )�سيخ  ب�سيوين  وحمزة  اخلري،  اأبو  نور  وحممد  املريكي،  جميل  وجعفر  الكحيلي، 

و�سراج قاروت، وغريهم. ومن موؤّلفاته: ر�سالة القول ال�ّسديد يف اأحكام الّتجويد.)46(

اأحمد زهر الليايل ) 1305 – 1387(:

ولد مبكة املكرمة وحفظ القراآن الكرمي، ثّم اأقراأه بها يف املدر�سة الراقية. واأقراأه ل�سنوات يف رانقون 
الكرمي  القراآن  اإدارة مدر�سة حتفيظ  اآخرها  كان  تعليمية يف مكة  وتوىل منا�سب  بورما،  عا�سمة 
اأبو  واأخذ عنه  َحَمدوه.  اأ�سهرهم عبد اهلل  املقرئني  اأخذ عن عدد من  �سنة 1371.  تاأ�سي�سها  عند 
بكر احلب�سي، اأحمد ال�سباعي، عبد العزيز الرفاعي، عثمان احلميد، علوي بن عبا�س املالكي، على 

العبادي. )47(

حممد جان �صعد اهلل )ـ 1387(:

باب جياد من  رواق  كانت يف  �سنة يف حلقة  الأكر من ثالثني  القراآن  واأقــراأ  الب�سر،  وكان كفيف 
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حمّمد �سريف االأمرت�سري الالهوري، ويرجع �سند قراءته اإىل عبد الرحمن املكّي خريج املدر�سة 
ال�سولتية. واأخذ عنه مبكة عدد من االأعالم؛ منهم: املقرئون ح�سنني �سليمان فطاين وعبد الرب 
حممد في�س اهلل، وفوؤاد م�سطفى كمال الذين ظّلوا يقرئون القراآن يف مكة منذ ت�سعينيات القرن 
الرابع ع�سر وال زالوا، وغريهم. واأقراأ واأجاز تلميذه االإمام �سالح بن عبد اهلل بن حَمْيد. )اأنظر 

امللحق ـ 3(

3 ـ ال�صمات واخل�صائ�س

للنموذج املكّي لالإقراء وقراءة القراآن �سمات وخ�سائ�س بع�سها تابع لل�سمات واخل�سائ�س التي 
تنفرد بها مكة �سرفها اهلل تعاىل وعّز؛ مثل تنّوع البلدان التي قدم منها م�ساهري مقرئيها. وبع�سها 
ناجت عن الظروف واالأحوال التي مّرت بها خالل الفرتة حمّل الدرا�سة. ولعّل من املبّكر ا�ستيعاب 
جميع هذه ال�سمات واخل�سائ�س، ولكن من املمكن الوقوف على الظاهر الوا�سح منها حاليا؛ ومن 

ذلك:

طريقة الإقراء:

توجد طريقتان معروفتان الإقراء القراآن؛ اإحداهما تقوم على ال�سمع، وهي التلقني �سماعيًّا لالآيات. 
والثانية تقوم على الب�سر؛ وهي التلقني اعتمادا على ن�س مكتوب.

الطريقة ال�صمعّية:

ال�سالم  اأقراأ جربيل عليه  اأن  القراآن منذ  اإقراء  االأ�سل يف  ال�سمع؛ وهو  الطريقة على  تعتمد هذه 
�سيّدنا حممدا �سلى اهلل عليه و�سلم يف غار حراء اأوائل �سورة العلق. اإال اأّن االإقراء بالتلقني انح�سر 
يف مكة املكرمة خالل معظم القرن الرابع ع�سر بني طوائف حمّددة من النا�س. وهم كفيفو الب�سر 
ة  بطبيعة احلال، وبع�س ُحّجاج بيت اهلل احلرام؛ خا�سة غري العرب منهم. وبع�س الّن�ساء؛ خا�سّ

َّاب يف �سغرها، وغالب العوام من اأهل املهن.   من مل تتمكّن من الذّهاب للكُت

تتلخ�س هذه الطريقة يف اأن يلقن املقرئ تلميذه ال�سورة اأو االآيات تلقينا مبا�سرا جملة جملة واآية 
اآية. ويكّرر ذلك عليه مرة تلو اأخرى حتى يحفظ ال�سورة اأو املقدار املقرر حفظه. ثّم يتوىل التلميذ 
بنف�سه تكرار ما حفظ ع�سرات املّرات من اأجل التثبيت. وقد ي�سطر اأثناء التثبيت مراجعة �سيخه 
اأو زميله. ويف اليوم التايل ي�سّمع التلميذ ما حفظه، اأو ي�ستكمل عملية التكرار والتثبيت. فاإذا اأتقن 

وعن املقرئ �سعد وّقا�س. واأجازه يف القراءات ال�سبع. )49(

عبد اهلل خّياط )1326 ـ 1415(:

العزيز  عبد  امللك  واختاره  العثمانّية،  الفخرّية  املدر�سة  يف  القراآن  وحفظ  املكرمة،  مكة  يف  ولد 
مقرئا للقراآن يف جمل�سه ومعّلما الأجناله، ومديرا ملدر�سة االأمراء بالريا�س. وتوىل منا�سب عديدة؛ 
اأّم بالرتاويح والتهجد امل�سلني يف امل�سجد احلرام من �سنة  العلماء.  اآخرها ع�سوا يف هيئة كبار 
1347 ـ 1356، وعني اإماما وخطيبا من �سنة 1376 ـ 1404؛ فكانت مدة اإمامته 37 عاما اأو تزيد. 
�سجلت له االإذاعة ال�ّسعودّية يف �سنة 1388 ب�سوته اأول م�سحف مرّتل يف اململكة اأعّزها اهلل ال زال 
يذاع على االأثري. تلقى القراآن الكرمي عن املقرئ ح�سن عرب واملقرئ حممد اإ�سحاق القارئ. واأقراأ 
عددا من االأمراء اأبناء امللك عبد العزيز، وقراأ عليه اأخوه املقرئ علي خياط، وجميع اأبنائه؛ ومنهم 
املالك  عبد  �سعود، واملقرئ  الرحمن  عبد  واملقرئ م�سطفى  اأ�سامة خّياط،  امل�سجد احلرام  اإمام 

�سلطان.)50(

زكي داغ�صتاين )1345ـ 1425(:

امل�سجد  يف  اأقـــراأه  �سماعيا.  الكرمي  الــقــراآن  فحفظ  الب�سر؛  كفيف  وكــان  املكرمة،  مكة  يف  ولــد 
ا�ستقطبته  عاما.  ع�سرين  على  تزيد  ملدة  االبتدائية  الكرمي  القراآن  مدر�سة حتفيظ  ويف  احلرام، 
االإذاعة ال�سعودية منذ ن�ساأتها يف �سنة 1369 وا�ستمّر ي�سجل تالواته فيها ملدة تقرب من خم�سني 
 .1399 �سنة  يف  اآخر  مب�سحف  واأتبعته  مرتال،  كامال  م�سحفا   1394 �سنة  يف  له  و�سجَلت  عاما. 
َمت ملوك وزعماء العامل االإ�سالمي وجميع من يف احلرم ال�سريف اإن�ساتا  االأّول والوحيد الذي �سَ
لتالوته يف افتتاح موؤمتر القمة االإ�سالمي. قراأ القراآن عر�سا على عدد من تالميذ املقرئ اأحمد 
اإمام  منهم:  التالميذ؛  من  عدد  عليه  عر�س  حجازي.  اأحمد  القراء  �سيخ  اأجّلهم  التيجي؛  حامد 
اأيوب يو�سف؛ الذي كان من تالميذ املقرئ خليل عبد الرحمن، واملقرئون  امل�سجد النبوي حممد 
ح�سنني �سليمان فطاين وعبد اهلل نذير وعبد الغفور عبد الكرمي عبيد؛ وهم من تالميذ املقرئ عبد 

احلفيظ اجلنيدي.

حممد اأكرب �صاه )... ـ 1429(:

قدم مكة �سنة 1383 على اإثر تاأ�سي�س جمعية حتفيظ القراآن. واأقراأ القراآن فيها اإحدى وثالثني عاما 
يف م�سجد بن الدن ومعهد االأرقم وامل�سجد احلرام وبيته. اأخذ القراآن يف بالده باك�ستان عن املقرئ 
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حمّمد �سريف االأمرت�سري الالهوري، ويرجع �سند قراءته اإىل عبد الرحمن املكّي خريج املدر�سة 
ال�سولتية. واأخذ عنه مبكة عدد من االأعالم؛ منهم: املقرئون ح�سنني �سليمان فطاين وعبد الرب 
حممد في�س اهلل، وفوؤاد م�سطفى كمال الذين ظّلوا يقرئون القراآن يف مكة منذ ت�سعينيات القرن 
الرابع ع�سر وال زالوا، وغريهم. واأقراأ واأجاز تلميذه االإمام �سالح بن عبد اهلل بن حَمْيد. )اأنظر 

امللحق ـ 3(

3 ـ ال�صمات واخل�صائ�س

للنموذج املكّي لالإقراء وقراءة القراآن �سمات وخ�سائ�س بع�سها تابع لل�سمات واخل�سائ�س التي 
تنفرد بها مكة �سرفها اهلل تعاىل وعّز؛ مثل تنّوع البلدان التي قدم منها م�ساهري مقرئيها. وبع�سها 
ناجت عن الظروف واالأحوال التي مّرت بها خالل الفرتة حمّل الدرا�سة. ولعّل من املبّكر ا�ستيعاب 
جميع هذه ال�سمات واخل�سائ�س، ولكن من املمكن الوقوف على الظاهر الوا�سح منها حاليا؛ ومن 

ذلك:

طريقة الإقراء:

توجد طريقتان معروفتان الإقراء القراآن؛ اإحداهما تقوم على ال�سمع، وهي التلقني �سماعيًّا لالآيات. 
والثانية تقوم على الب�سر؛ وهي التلقني اعتمادا على ن�س مكتوب.

الطريقة ال�صمعّية:

ال�سالم  اأقراأ جربيل عليه  اأن  القراآن منذ  اإقراء  االأ�سل يف  ال�سمع؛ وهو  الطريقة على  تعتمد هذه 
�سيّدنا حممدا �سلى اهلل عليه و�سلم يف غار حراء اأوائل �سورة العلق. اإال اأّن االإقراء بالتلقني انح�سر 
يف مكة املكرمة خالل معظم القرن الرابع ع�سر بني طوائف حمّددة من النا�س. وهم كفيفو الب�سر 
ة  بطبيعة احلال، وبع�س ُحّجاج بيت اهلل احلرام؛ خا�سة غري العرب منهم. وبع�س الّن�ساء؛ خا�سّ

َّاب يف �سغرها، وغالب العوام من اأهل املهن.   من مل تتمكّن من الذّهاب للكُت

تتلخ�س هذه الطريقة يف اأن يلقن املقرئ تلميذه ال�سورة اأو االآيات تلقينا مبا�سرا جملة جملة واآية 
اآية. ويكّرر ذلك عليه مرة تلو اأخرى حتى يحفظ ال�سورة اأو املقدار املقرر حفظه. ثّم يتوىل التلميذ 
بنف�سه تكرار ما حفظ ع�سرات املّرات من اأجل التثبيت. وقد ي�سطر اأثناء التثبيت مراجعة �سيخه 
اأو زميله. ويف اليوم التايل ي�سّمع التلميذ ما حفظه، اأو ي�ستكمل عملية التكرار والتثبيت. فاإذا اأتقن 

وعن املقرئ �سعد وّقا�س. واأجازه يف القراءات ال�سبع. )49(

عبد اهلل خّياط )1326 ـ 1415(:

العزيز  عبد  امللك  واختاره  العثمانّية،  الفخرّية  املدر�سة  يف  القراآن  وحفظ  املكرمة،  مكة  يف  ولد 
مقرئا للقراآن يف جمل�سه ومعّلما الأجناله، ومديرا ملدر�سة االأمراء بالريا�س. وتوىل منا�سب عديدة؛ 
اأّم بالرتاويح والتهجد امل�سلني يف امل�سجد احلرام من �سنة  العلماء.  اآخرها ع�سوا يف هيئة كبار 
1347 ـ 1356، وعني اإماما وخطيبا من �سنة 1376 ـ 1404؛ فكانت مدة اإمامته 37 عاما اأو تزيد. 
�سجلت له االإذاعة ال�ّسعودّية يف �سنة 1388 ب�سوته اأول م�سحف مرّتل يف اململكة اأعّزها اهلل ال زال 
يذاع على االأثري. تلقى القراآن الكرمي عن املقرئ ح�سن عرب واملقرئ حممد اإ�سحاق القارئ. واأقراأ 
عددا من االأمراء اأبناء امللك عبد العزيز، وقراأ عليه اأخوه املقرئ علي خياط، وجميع اأبنائه؛ ومنهم 
املالك  عبد  �سعود، واملقرئ  الرحمن  عبد  واملقرئ م�سطفى  اأ�سامة خّياط،  امل�سجد احلرام  اإمام 

�سلطان.)50(

زكي داغ�صتاين )1345ـ 1425(:

امل�سجد  يف  اأقـــراأه  �سماعيا.  الكرمي  الــقــراآن  فحفظ  الب�سر؛  كفيف  وكــان  املكرمة،  مكة  يف  ولــد 
ا�ستقطبته  عاما.  ع�سرين  على  تزيد  ملدة  االبتدائية  الكرمي  القراآن  مدر�سة حتفيظ  ويف  احلرام، 
االإذاعة ال�سعودية منذ ن�ساأتها يف �سنة 1369 وا�ستمّر ي�سجل تالواته فيها ملدة تقرب من خم�سني 
 .1399 �سنة  يف  اآخر  مب�سحف  واأتبعته  مرتال،  كامال  م�سحفا   1394 �سنة  يف  له  و�سجَلت  عاما. 
َمت ملوك وزعماء العامل االإ�سالمي وجميع من يف احلرم ال�سريف اإن�ساتا  االأّول والوحيد الذي �سَ
لتالوته يف افتتاح موؤمتر القمة االإ�سالمي. قراأ القراآن عر�سا على عدد من تالميذ املقرئ اأحمد 
اإمام  منهم:  التالميذ؛  من  عدد  عليه  عر�س  حجازي.  اأحمد  القراء  �سيخ  اأجّلهم  التيجي؛  حامد 
اأيوب يو�سف؛ الذي كان من تالميذ املقرئ خليل عبد الرحمن، واملقرئون  امل�سجد النبوي حممد 
ح�سنني �سليمان فطاين وعبد اهلل نذير وعبد الغفور عبد الكرمي عبيد؛ وهم من تالميذ املقرئ عبد 

احلفيظ اجلنيدي.

حممد اأكرب �صاه )... ـ 1429(:

قدم مكة �سنة 1383 على اإثر تاأ�سي�س جمعية حتفيظ القراآن. واأقراأ القراآن فيها اإحدى وثالثني عاما 
يف م�سجد بن الدن ومعهد االأرقم وامل�سجد احلرام وبيته. اأخذ القراآن يف بالده باك�ستان عن املقرئ 
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يف ذلك بتلقني التلميذ »اأِلف ال �سيٌء عليها، والبا واحدة من حتتها... اإلخ« . ويليه تهجية احلروف 
بالفتحة )َا َب َت َث َج( ويقروؤها التلميذ: األف فتحة َا، ب فتحة با، اإلخ. ثّم تهجيتها بالك�سرة )ِا 
ِب ِت ِث (، فتهجيتها بال�سّمة )ُا ُب ُت ُث ( فتهجيتها بالتنوين. ويلي ذلك تهجية حروف كلمات 

مركبة.

تناق�س االإقراء باللوح اخل�سبّي يوما عن يوم منذ دخول عبد العزيز حتى مل يعد له وجود يف نهاية 
القرن اإال عند اأفراد من اأفارقة مكة. وميكن اليوم العثور على �سيء من تلك االألواح لدى بع�س هواة 

جمع العاِديَّات.

وهناك اإقراء يعتمد على كتاب »القاعدة البغدادية«. وهو واإن مل تف�سح املراجع املتاحة عن ا�سم 
موؤّلفه اأو الع�سر الذي اأّلف فيه اإال اأّنه من اأ�سهر كتب تعليم االأطفال يف مكة. وال�سائد نظريا اأّنها 
ُتْك�ِسب من يدُر�سها القدرة على قراءة اأي ن�س بالتهجي؛ خا�سة القراآن الكرمي. ولهذا يلحقون بها 
�سورة الفاحتة وجزء عّم. حافظت القاعدة البغدادية خالل القرن الرابع ع�سر اإىل يومنا هذا على 
�سعبية ملحوظة بني االأو�ساط التي تهتّم باإقراء القراآن وحتفيظه. مقابل عدم اكرتاث بكتب تعليم 

التهّجي املزّينة بال�سور امللونة.)57(

اأكمل التلميذ تهجيتها  اإذا  يحتوي كتاب »القاعدة البغدادية« على ما قد ي�سل اإىل ثالثني در�سا؛ 
وقراءتها فاإنّه ينتقل اإىل تهجية �سورة الفاحتة على النحو التايل: )األف فتحة َا، الم �سكون َاْل، حـ 
ْمُد(. فاإذا ختمها اأخذ �سورة النا�س فالفلق  ْمـ . دال �سّمة ُد، َاحلَ ـ . ميم �سكون اأْم، َاحلَ فتحة َحـ، َاحلَ
فاالإخال�س. حتى يختم جزء عّم.)58( ولكن لي�س بال�سرورة قراءة جميع �سور جزء عّم بالتهّجي اإال 

اإذا ظهر يف ا�ستيعاب الّتلميذ ُبطئًا.

من  ُيقروؤه  �سيخه  فاإّن  بالنظر  كّله  القراآن  قراءة  التايل  الهدف  وكان  عّم،  التلميذ جزء  اإذا ختم 
امل�سحف ال�سريف مقداًرا من االآيات ي�سّمى »اللوح« جمازًا؛ فيلقنه االآية اأو بع�سها يف �سوء املكتوب 
الذي  �سيخه  من  َم�ْسَمع  على  القراءة  اإعادة  التلميذ  يتوىل  ثّم  املقرر،  املقدار  ينتهي  حتى  اأمامه، 
يالحظ اأُ�سَبعه وهي تتنقل بني الكلمات بالتوازي مع ما يقراأ، وي�سحح االأخطاء. ومع الزمان ي�سل 
بع�س التالميذ اإىل مرحلة يقروؤون األواحهم اجلديدة على م�سمع من املقرئ دون تلقني منه. بعد 
االأخذ عن ال�سيخ ي�سغل التالميذ وقتهم يف تكرار ما اأقرئ ثانية وثالثة ورابعة اإلخ. وي�ستطيع املقرئ 
تقدير جدّية تالميذه يف التكرار من خالل ارتفاع اأ�سواتهم واهتزاز اأج�سامهم مينة وي�سرة اأو جيئة 
ويف  منهم.  للمخطئ  ي�سحح  اأن  االأ�سوات  لكافة  �سماعه  خالل  من  ي�ستطيع  قد  كما  وذهاًبا،)59( 

احلفظ �سّمع ما حفظ وتلّقن ما بلي ذلك. 

ال�سورة  ت�سميع  بني  ما  االأكر  �ساعة على  ثلث  اأو  ربع  واحد  لكل  �سون  وكان مقروؤا احلجاج يخ�سّ
وت�سحيح اللوح اجلديد. )51(

يتوقف غالبية من اأقرئ بالّتلقني عند �سور ال�سالة؛ وهي يف حّدها االأدنى املعّوذات. ورمبا ارتفعت 
اإىل اثنتني وع�سرين �سورة بختم �سورة ال�سحى. مع حفظ �سورة الفاحتة، اإذ ي�ستبعد وجود م�سلم 
ال�سور  اأو معه بع�س  بكامله  البع�س من حفظ جزء عّم  الفاحتة.)52( ورمبا متكن  ال يحفظ �سورة 
يكون  اأن  اإال  الكرمي  القراآن  يكتب جميع  يقراأ وال  اأن يحفظ من ال  واأندر منه  نادر.  �سماعيا؛ وهو 
اأمّيا  كان  الفالح  بواب مدر�سة  اأبون  اهلل  اأن عبد  �سنة 1343  اكت�سف  ِمرداد  ولكن حممد  كفيفا. 

ويحفظ القراآن عن ظهر قلب. )53(

ي�ستهجن مقرئوا مكة من يقراأ احلروف الهجائّية اأو االآيات وال�سور دون وعي منه للم�سطور اأمام 
عينيه وي�سمونها القراءة الُعمياين. ولهذا فاإّن اإ�سارة التلميذ اإىل ما يقراأ باأ�سبعه اأمر بالغ االأهمّية. 
ينظر خل�سة يف  وهو  بالغيب  يقراأ  اأّنــه  �سيخه  يوهم  غا�ّسا من  فُيَعّد  قلب  اإذا حفظ عن ظهر  اأّمــا 

م�سحف مفتوح.)54(

الطريقة الب�صرية:

تعتمد هذه الطريقة اإّما على االإقراء من لوح خ�سبي ونحوه اأو من م�سحف. وهي الطريقة املّتبعة 
على اأو�سع نطاق. ولكن عند مقارنتها بالطريقة ال�سمعية تبدو معّقدة بع�س ال�سيء؛ فاملرء يف حاجة 
اإىل اأن يتعّلم تهجية احلروف مفردة ثّم تهجيتها مركبة، ثّم تهجية كلمات القراآن حرفا حرفا ، ثّم 

تلقيها �سماعيا من ال�سيخ اآية اآية على النحوالتايل:

يعّينه  الذي  العريف  اأو  املعّلم  عادة  ويكتبها  الهجائية؛  باحلروف  اللوح اخل�سبي  االإقراء من  يبداأ 
املعّلم)55( باحلرب على اأحد وجهي اللوح، وبعد اأن يحفظ التلميذ حمتوى الوجه االأول لّلوح ُيكتب له 
الدر�س الثاين على الوجه الثاين، ثّم مي�سح حمتوى الوجه االأول باملاء واملََدر؛ متهيدا لكتابة الدر�س 
الثالث فيما بعد. وهكذا حتى يتمكن من قراءة احلروف، وحفظ بع�س ال�سور، ثّم يتعّلم الكتابة وفق 

ما ير�سمه املعّلم فيتمكن من الكتابة بيده وقراءة ما كتب بيده.)56(

ن التلميذ اأ�سماء احلروف الهجائية؛ اأِلف، با، تا، ثا، جيم. وقد اأغرب بع�سهم  ويف الدر�س االأول يلقَّ

 



33 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء32 www.iqraaforum.com

يف ذلك بتلقني التلميذ »اأِلف ال �سيٌء عليها، والبا واحدة من حتتها... اإلخ« . ويليه تهجية احلروف 
بالفتحة )َا َب َت َث َج( ويقروؤها التلميذ: األف فتحة َا، ب فتحة با، اإلخ. ثّم تهجيتها بالك�سرة )ِا 
ِب ِت ِث (، فتهجيتها بال�سّمة )ُا ُب ُت ُث ( فتهجيتها بالتنوين. ويلي ذلك تهجية حروف كلمات 

مركبة.

تناق�س االإقراء باللوح اخل�سبّي يوما عن يوم منذ دخول عبد العزيز حتى مل يعد له وجود يف نهاية 
القرن اإال عند اأفراد من اأفارقة مكة. وميكن اليوم العثور على �سيء من تلك االألواح لدى بع�س هواة 

جمع العاِديَّات.

وهناك اإقراء يعتمد على كتاب »القاعدة البغدادية«. وهو واإن مل تف�سح املراجع املتاحة عن ا�سم 
موؤّلفه اأو الع�سر الذي اأّلف فيه اإال اأّنه من اأ�سهر كتب تعليم االأطفال يف مكة. وال�سائد نظريا اأّنها 
ُتْك�ِسب من يدُر�سها القدرة على قراءة اأي ن�س بالتهجي؛ خا�سة القراآن الكرمي. ولهذا يلحقون بها 
�سورة الفاحتة وجزء عّم. حافظت القاعدة البغدادية خالل القرن الرابع ع�سر اإىل يومنا هذا على 
�سعبية ملحوظة بني االأو�ساط التي تهتّم باإقراء القراآن وحتفيظه. مقابل عدم اكرتاث بكتب تعليم 

التهّجي املزّينة بال�سور امللونة.)57(

اأكمل التلميذ تهجيتها  اإذا  يحتوي كتاب »القاعدة البغدادية« على ما قد ي�سل اإىل ثالثني در�سا؛ 
وقراءتها فاإنّه ينتقل اإىل تهجية �سورة الفاحتة على النحو التايل: )األف فتحة َا، الم �سكون َاْل، حـ 
ْمُد(. فاإذا ختمها اأخذ �سورة النا�س فالفلق  ْمـ . دال �سّمة ُد، َاحلَ ـ . ميم �سكون اأْم، َاحلَ فتحة َحـ، َاحلَ
فاالإخال�س. حتى يختم جزء عّم.)58( ولكن لي�س بال�سرورة قراءة جميع �سور جزء عّم بالتهّجي اإال 

اإذا ظهر يف ا�ستيعاب الّتلميذ ُبطئًا.

من  ُيقروؤه  �سيخه  فاإّن  بالنظر  كّله  القراآن  قراءة  التايل  الهدف  وكان  عّم،  التلميذ جزء  اإذا ختم 
امل�سحف ال�سريف مقداًرا من االآيات ي�سّمى »اللوح« جمازًا؛ فيلقنه االآية اأو بع�سها يف �سوء املكتوب 
الذي  �سيخه  من  َم�ْسَمع  على  القراءة  اإعادة  التلميذ  يتوىل  ثّم  املقرر،  املقدار  ينتهي  حتى  اأمامه، 
يالحظ اأُ�سَبعه وهي تتنقل بني الكلمات بالتوازي مع ما يقراأ، وي�سحح االأخطاء. ومع الزمان ي�سل 
بع�س التالميذ اإىل مرحلة يقروؤون األواحهم اجلديدة على م�سمع من املقرئ دون تلقني منه. بعد 
االأخذ عن ال�سيخ ي�سغل التالميذ وقتهم يف تكرار ما اأقرئ ثانية وثالثة ورابعة اإلخ. وي�ستطيع املقرئ 
تقدير جدّية تالميذه يف التكرار من خالل ارتفاع اأ�سواتهم واهتزاز اأج�سامهم مينة وي�سرة اأو جيئة 
ويف  منهم.  للمخطئ  ي�سحح  اأن  االأ�سوات  لكافة  �سماعه  خالل  من  ي�ستطيع  قد  كما  وذهاًبا،)59( 

احلفظ �سّمع ما حفظ وتلّقن ما بلي ذلك. 

ال�سورة  ت�سميع  بني  ما  االأكر  �ساعة على  ثلث  اأو  ربع  واحد  لكل  �سون  وكان مقروؤا احلجاج يخ�سّ
وت�سحيح اللوح اجلديد. )51(

يتوقف غالبية من اأقرئ بالّتلقني عند �سور ال�سالة؛ وهي يف حّدها االأدنى املعّوذات. ورمبا ارتفعت 
اإىل اثنتني وع�سرين �سورة بختم �سورة ال�سحى. مع حفظ �سورة الفاحتة، اإذ ي�ستبعد وجود م�سلم 
ال�سور  اأو معه بع�س  بكامله  البع�س من حفظ جزء عّم  الفاحتة.)52( ورمبا متكن  ال يحفظ �سورة 
يكون  اأن  اإال  الكرمي  القراآن  يكتب جميع  يقراأ وال  اأن يحفظ من ال  واأندر منه  نادر.  �سماعيا؛ وهو 
اأمّيا  كان  الفالح  بواب مدر�سة  اأبون  اهلل  اأن عبد  �سنة 1343  اكت�سف  ِمرداد  ولكن حممد  كفيفا. 

ويحفظ القراآن عن ظهر قلب. )53(

ي�ستهجن مقرئوا مكة من يقراأ احلروف الهجائّية اأو االآيات وال�سور دون وعي منه للم�سطور اأمام 
عينيه وي�سمونها القراءة الُعمياين. ولهذا فاإّن اإ�سارة التلميذ اإىل ما يقراأ باأ�سبعه اأمر بالغ االأهمّية. 
ينظر خل�سة يف  وهو  بالغيب  يقراأ  اأّنــه  �سيخه  يوهم  غا�ّسا من  فُيَعّد  قلب  اإذا حفظ عن ظهر  اأّمــا 

م�سحف مفتوح.)54(

الطريقة الب�صرية:

تعتمد هذه الطريقة اإّما على االإقراء من لوح خ�سبي ونحوه اأو من م�سحف. وهي الطريقة املّتبعة 
على اأو�سع نطاق. ولكن عند مقارنتها بالطريقة ال�سمعية تبدو معّقدة بع�س ال�سيء؛ فاملرء يف حاجة 
اإىل اأن يتعّلم تهجية احلروف مفردة ثّم تهجيتها مركبة، ثّم تهجية كلمات القراآن حرفا حرفا ، ثّم 

تلقيها �سماعيا من ال�سيخ اآية اآية على النحوالتايل:

يعّينه  الذي  العريف  اأو  املعّلم  عادة  ويكتبها  الهجائية؛  باحلروف  اللوح اخل�سبي  االإقراء من  يبداأ 
املعّلم)55( باحلرب على اأحد وجهي اللوح، وبعد اأن يحفظ التلميذ حمتوى الوجه االأول لّلوح ُيكتب له 
الدر�س الثاين على الوجه الثاين، ثّم مي�سح حمتوى الوجه االأول باملاء واملََدر؛ متهيدا لكتابة الدر�س 
الثالث فيما بعد. وهكذا حتى يتمكن من قراءة احلروف، وحفظ بع�س ال�سور، ثّم يتعّلم الكتابة وفق 

ما ير�سمه املعّلم فيتمكن من الكتابة بيده وقراءة ما كتب بيده.)56(

ن التلميذ اأ�سماء احلروف الهجائية؛ اأِلف، با، تا، ثا، جيم. وقد اأغرب بع�سهم  ويف الدر�س االأول يلقَّ
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مراحل الإقراء:

اأّن مراحل االإقراء ال�سائدة يف الكتاتيب تبداأ بتعّلم التهجي، ثّم قراءة  يفهم من امل�سادر املتاحة 
�سورة الفاحتة. ف�سورة الّنا�س اإىل وال�سحى،ثّم اإىل �سّبح ا�سم رّبك االأعلى، ثّم اإىل عّم يت�ساءلون، 
ثّم اإىل تبارك الذي بيده امللك، ثّم اإىل اإنا فتحنا، ثّم اإىل ي�س، ثّم اإىل ن�سف القراآن. واأعلى املراحل 

ختم القراآن.)68(

اأّما يف املدار�س فقد كان يف املدر�سة ال�سولتية عند دخول عبد العزيز ق�سمان حت�سريّي وابتدائّي. 
القاعدة  من  الهجاء  االأوىل  يف  يقراأ  �سنوات  اأربــع  التح�سريي  الق�سم  يف  الدرا�سة  مــّدة  وكانت 
ال�سنوات الثالث  يتلقاه تالميذ كتاتيب مكة. ويف  ال�سور االأولية. وهو جممل ما  البغدادية، وبع�س 
التالية يقراأ القران نظرا باأكمله. ويحفظ جزئي عمّ وتبارك. وقد ا�ستمرّ ذلك حتى �سنة 1345.)69( 

واأّما مدر�سة الفالح فكانت يف �سنة 1347 تعّلم تالميذ ال�سنة االأوىل من املرحلة التح�سريية الهجاء 
على الطريقة احلديثة وتالوة جزء عّم وتبارك نظرا. والت�سميع من �سورة ال�سحى اإىل �سورة النا�س 

غيبا، وتالوة جزئي عّم وتبارك ثّم من اأول البقرة اإىل احلّد الذي انتهوا اإليه نظرا.)70( 

وكان ق�سم احلفاظ يف الفالح يقبل الطالب الذين اجتازوا مرحلة الكتاتيب، اأو الق�سم التح�سريي؛ 
ليحفظوا فيه القراآن عن ظهر قلب يف �سنة درا�سية واحدة من الناحية النظرّية، اأّما عمليًّا فيمكث 

معظمهم فيه اأكر من ثالثة اأعوام. ثّم ين�سمون اإىل الق�سم االبتدائي.)71( 

وكان تالميذ الق�سم االبتدائي يف مدر�سة الفالح خالل �سنة 1347 يقروؤون يف ال�سنة االأوىل كامل 
ال�سنة  غيبا يف  عّم  ويحفظون جزء  التالية،  ال�سنوات  يف  كامال  ويراجعونه  نظرا،  الكرمي  القراآن 
االأوىل وجزء تبارك يف ال�سنة الثانية، ويراجعونها يف ال�سنة التالية. )72( وبعد �سنة 1372 ثّم �سارت 

الفالح ح�سب نظام املدار�س احلكومية. )73(

ويفهم من اإ�سارات االإمام عبد اهلل خياط واالأ�ستاذ عبد اهلل بلخري اأّن الّدرا�سة يف املدر�سة الفخرية 
ومدر�سة املاحي كانت على ما يقرب من هذه الطريقة؛)74( ما يعني اأّن مراحل افقراء يف املدار�س 

االأهلية كانت مت�سابهة.

اأّما املدار�س احلكومية؛ فكان املقّرر فيها من درو�س القراآن �سنة 1352 احلفظ من �سورة النا�س 
اإىل �سورة ي�س. ثّم اأ�سحى حفظ ثالثة اأجزاء من �سورة النا�س اإىل نهاية املجادلة مبعّدل جزء يف 

اأم�سه؛ لياأخذ لوحا جديدا على ذات املنوال.  اإياه يف  اأقراأه  للّتلميذ ما  اليوم التايل ي�ستمع املقرئ 
حتى يختم امل�سحف ال�سريف كامال على يد املقرئ. وكان طموح اخلا�سة اأن يقراأ التلميذ القراآن 

بالنظر �سبع مّرات على �سيخه. )60(

اأّما حفظ القراآن عن ظهر قلب فاملفرت�س ـ خالل فرتة البحث ـ اأن يحفظ كل طفل �سور ال�سالة، 
وهناك من يرتفع م�ستواه اإىل حفظ جزء عّم اأو عّم وتبارك، وبع�س ال�سور ذات االأهمّية اخلا�سة 
عند اأهل مكة؛ وهي �سور الكهف وي�س والدخان والفتح والرحمن والواقعة وتبارك الذي بيده امللك. 
ه اإىل حفظ كامل القراآن غيًبا؛ مثل  اأّما من ينتمي اإىل اأ�سرة حري�سة على العلم الديني فقد يوجَّ
اظ يف مدر�سة الفالح قبل عام من دخول عبد  حممد عبد احلميد ِمرداد الذي اأدخله اأبوه ق�سم احلفَّ
العزيز؛ فاإّنه قراأ بالّنظر يف امل�سحف على م�سمع من �سيخه اللوح االأول؛ وكان مقراأً اأْي من فاحتة 
الكتاب واأول �سورة البقرة اإىل قوله تعاىل: (اإّن اهلل ال ي�ستحى اأن ي�سرب مثال)البقرة: 26 ثّم طلب 
ل؛ لياأخذ مثلها.  منه املقرئ اأن يكّرر ذلك لي�سّمعه يف غده غيًبا كاملاء املن�ساب اأو كال�سفواء باملَُتَنزَّ
واإن كان الغلط كثريا ياأخذ ن�سفها. )61( ويبدو اأّن الهدف من هذا املنهج اأن ي�ستظهر التلميذ كامل 
امل�سحف يف ثمانية واأربعني اأ�سبوعا ال ُيكلَّف خاللها باأّي مقّرر اآخر �سوى تعّلم اخلّط ن�سخا وِرقعة. 

ومع ذلك َفُدون حتقيقه خرط القتاد. 

ويتمثل امل�سار اليومي لالإقراء يف ق�سم احلفاظ مبدر�سة الفالح قبل اأ�سهر من دخول عبد العزيز 
يف قراءة املقرر حفظه بالّنظر من امل�سحف على م�سامع املقرئ. فت�سميع املقرئ للممتازين من 
يف  اأخــذوه  الذي  املقرر  التالميذ  لبقية  املقرئ  فت�سميع  اأم�سهم.  يف  اأخــذوه  الذي  املقرر  تالميذه 
اأم�سهم مب�ساعدة التالميذ الذين حفظوا ما اأخذوه يف اأم�سهم. واأخريا معاقبة من مل يحفظ. )62(
ومن هنا تظهر اأهمّية ال�سوؤال التقليدّي الذي يوّجه لكل طفل يف مكة: ما هي �سورتك؟ اأو اإىل اأي 

�سورة و�سلت؟ )63(

وعلى العموم فقد ق�سى االأديب املوؤّرخ اأحمد ال�سباعي �سّت �سنوات من عمره حتى ختم جزء عّم.)64( 
ثّم متّكنـ  بعد ذلكـ  من ا�ستظهار كامل القراآن يف �سنوات ثالث. وذهبت ت�سعة اأ�سهر من عمر الرحالة 
ال�سعودّي حممد عبد احلميد مرداد يف تعليم حروف الهجاء كتابًة وقراءًة مع »اأبجد هّوز«، ومن �سورة 
اأ�سهر واأربعة ع�سر  ـ من ا�ستظهار كامل القراآن يف ت�سعة  ـ بعد ذلك  الفاحتة اإىل ال�سحى. ثّم متّكن 
اأ�سهر.)66( وا�ستظهر �سم�س الدين  يوما.)65( وا�ستظهر االإمام عبد اهلل خياط كامل القراآن يف ت�سعة 
الفلمباين كامل القراآن العزيز يف ثالثة اأ�سهر ابتداءا من ليلة 21/ 5/ 1359 اإىل 22/ 8/ 1359. )67(
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مراحل الإقراء:

اأّن مراحل االإقراء ال�سائدة يف الكتاتيب تبداأ بتعّلم التهجي، ثّم قراءة  يفهم من امل�سادر املتاحة 
�سورة الفاحتة. ف�سورة الّنا�س اإىل وال�سحى،ثّم اإىل �سّبح ا�سم رّبك االأعلى، ثّم اإىل عّم يت�ساءلون، 
ثّم اإىل تبارك الذي بيده امللك، ثّم اإىل اإنا فتحنا، ثّم اإىل ي�س، ثّم اإىل ن�سف القراآن. واأعلى املراحل 

ختم القراآن.)68(

اأّما يف املدار�س فقد كان يف املدر�سة ال�سولتية عند دخول عبد العزيز ق�سمان حت�سريّي وابتدائّي. 
القاعدة  من  الهجاء  االأوىل  يف  يقراأ  �سنوات  اأربــع  التح�سريي  الق�سم  يف  الدرا�سة  مــّدة  وكانت 
ال�سنوات الثالث  يتلقاه تالميذ كتاتيب مكة. ويف  ال�سور االأولية. وهو جممل ما  البغدادية، وبع�س 
التالية يقراأ القران نظرا باأكمله. ويحفظ جزئي عمّ وتبارك. وقد ا�ستمرّ ذلك حتى �سنة 1345.)69( 

واأّما مدر�سة الفالح فكانت يف �سنة 1347 تعّلم تالميذ ال�سنة االأوىل من املرحلة التح�سريية الهجاء 
على الطريقة احلديثة وتالوة جزء عّم وتبارك نظرا. والت�سميع من �سورة ال�سحى اإىل �سورة النا�س 

غيبا، وتالوة جزئي عّم وتبارك ثّم من اأول البقرة اإىل احلّد الذي انتهوا اإليه نظرا.)70( 

وكان ق�سم احلفاظ يف الفالح يقبل الطالب الذين اجتازوا مرحلة الكتاتيب، اأو الق�سم التح�سريي؛ 
ليحفظوا فيه القراآن عن ظهر قلب يف �سنة درا�سية واحدة من الناحية النظرّية، اأّما عمليًّا فيمكث 

معظمهم فيه اأكر من ثالثة اأعوام. ثّم ين�سمون اإىل الق�سم االبتدائي.)71( 

وكان تالميذ الق�سم االبتدائي يف مدر�سة الفالح خالل �سنة 1347 يقروؤون يف ال�سنة االأوىل كامل 
ال�سنة  غيبا يف  عّم  ويحفظون جزء  التالية،  ال�سنوات  كامال يف  ويراجعونه  نظرا،  الكرمي  القراآن 
االأوىل وجزء تبارك يف ال�سنة الثانية، ويراجعونها يف ال�سنة التالية. )72( وبعد �سنة 1372 ثّم �سارت 

الفالح ح�سب نظام املدار�س احلكومية. )73(

ويفهم من اإ�سارات االإمام عبد اهلل خياط واالأ�ستاذ عبد اهلل بلخري اأّن الّدرا�سة يف املدر�سة الفخرية 
ومدر�سة املاحي كانت على ما يقرب من هذه الطريقة؛)74( ما يعني اأّن مراحل افقراء يف املدار�س 

االأهلية كانت مت�سابهة.

اأّما املدار�س احلكومية؛ فكان املقّرر فيها من درو�س القراآن �سنة 1352 احلفظ من �سورة النا�س 
اإىل �سورة ي�س. ثّم اأ�سحى حفظ ثالثة اأجزاء من �سورة النا�س اإىل نهاية املجادلة مبعّدل جزء يف 

اأم�سه؛ لياأخذ لوحا جديدا على ذات املنوال.  اإياه يف  اأقراأه  للّتلميذ ما  اليوم التايل ي�ستمع املقرئ 
حتى يختم امل�سحف ال�سريف كامال على يد املقرئ. وكان طموح اخلا�سة اأن يقراأ التلميذ القراآن 

بالنظر �سبع مّرات على �سيخه. )60(

اأّما حفظ القراآن عن ظهر قلب فاملفرت�س ـ خالل فرتة البحث ـ اأن يحفظ كل طفل �سور ال�سالة، 
وهناك من يرتفع م�ستواه اإىل حفظ جزء عّم اأو عّم وتبارك، وبع�س ال�سور ذات االأهمّية اخلا�سة 
عند اأهل مكة؛ وهي �سور الكهف وي�س والدخان والفتح والرحمن والواقعة وتبارك الذي بيده امللك. 
ه اإىل حفظ كامل القراآن غيًبا؛ مثل  اأّما من ينتمي اإىل اأ�سرة حري�سة على العلم الديني فقد يوجَّ
اظ يف مدر�سة الفالح قبل عام من دخول عبد  حممد عبد احلميد ِمرداد الذي اأدخله اأبوه ق�سم احلفَّ
العزيز؛ فاإّنه قراأ بالّنظر يف امل�سحف على م�سمع من �سيخه اللوح االأول؛ وكان مقراأً اأْي من فاحتة 
الكتاب واأول �سورة البقرة اإىل قوله تعاىل: (اإّن اهلل ال ي�ستحى اأن ي�سرب مثال)البقرة: 26 ثّم طلب 
ل؛ لياأخذ مثلها.  منه املقرئ اأن يكّرر ذلك لي�سّمعه يف غده غيًبا كاملاء املن�ساب اأو كال�سفواء باملَُتَنزَّ
واإن كان الغلط كثريا ياأخذ ن�سفها. )61( ويبدو اأّن الهدف من هذا املنهج اأن ي�ستظهر التلميذ كامل 
امل�سحف يف ثمانية واأربعني اأ�سبوعا ال ُيكلَّف خاللها باأّي مقّرر اآخر �سوى تعّلم اخلّط ن�سخا وِرقعة. 

ومع ذلك َفُدون حتقيقه خرط القتاد. 

ويتمثل امل�سار اليومي لالإقراء يف ق�سم احلفاظ مبدر�سة الفالح قبل اأ�سهر من دخول عبد العزيز 
يف قراءة املقرر حفظه بالّنظر من امل�سحف على م�سامع املقرئ. فت�سميع املقرئ للممتازين من 
يف  اأخــذوه  الذي  املقرر  التالميذ  لبقية  املقرئ  فت�سميع  اأم�سهم.  يف  اأخــذوه  الذي  املقرر  تالميذه 
اأم�سهم مب�ساعدة التالميذ الذين حفظوا ما اأخذوه يف اأم�سهم. واأخريا معاقبة من مل يحفظ. )62(
ومن هنا تظهر اأهمّية ال�سوؤال التقليدّي الذي يوّجه لكل طفل يف مكة: ما هي �سورتك؟ اأو اإىل اأي 

�سورة و�سلت؟ )63(

وعلى العموم فقد ق�سى االأديب املوؤّرخ اأحمد ال�سباعي �سّت �سنوات من عمره حتى ختم جزء عّم.)64( 
ثّم متّكنـ  بعد ذلكـ  من ا�ستظهار كامل القراآن يف �سنوات ثالث. وذهبت ت�سعة اأ�سهر من عمر الرحالة 
ال�سعودّي حممد عبد احلميد مرداد يف تعليم حروف الهجاء كتابًة وقراءًة مع »اأبجد هّوز«، ومن �سورة 
اأ�سهر واأربعة ع�سر  ـ من ا�ستظهار كامل القراآن يف ت�سعة  ـ بعد ذلك  الفاحتة اإىل ال�سحى. ثّم متّكن 
اأ�سهر.)66( وا�ستظهر �سم�س الدين  يوما.)65( وا�ستظهر االإمام عبد اهلل خياط كامل القراآن يف ت�سعة 
الفلمباين كامل القراآن العزيز يف ثالثة اأ�سهر ابتداءا من ليلة 21/ 5/ 1359 اإىل 22/ 8/ 1359. )67(
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واملفرت�س يف طريقة جمعية حتفيظ القراآن اأن يقراأ التلميذ جميع ما �سبق اأن حفظه خالل مدة 
اأجزاء من  التلميذ حافظا خلم�سة  كان  فلو  اأيام.  تزيد عند احلّذاق عن ع�سرة  زمنية حمّددة ال 

امل�سحف ال�سريف فاإّن عليه اأن ال تقّل مراجعته اليومّية ملا �سبق عن ن�سف جزء، وهكذا.

فر�ست  ـ   1345 �سنة  حتى  ـ  ال�سولتية  املدر�سة  فاإّن  غيبا؛  اأو  نظرا  ختمه  بعد  القراآن  عر�س  اأّما 
على تالميذ الق�سم االبتدائي مراجعة القراآن الكرمي بالنظر يف امل�ساحف اأربع مرات خالل اأربع 
�سنوات.)78( ومل يتاأّت للباحث ما يتعّلق بالّن�سبة للذين تخّرجوا يف ق�سم احلفاظ بها. واأّما مدر�سة 
املرحلة  من  الثانية  ال�سنة  يف  تبداأ  كانت  بعدها  وما   1347 �سنة  يف  القراآن  مراجعة  فــاإّن  الفالح 
التح�سريية؛ وذلك بت�سميع من �سورة ال�سحى اإىل �سورة النا�س غيبا، وت�سميع كامل القراآن الكرمي 
مع  درا�سّية،  �سنة  كل  بالنظر يف  القراآن  كامل  التالميذ  االبتدائية فرياجع  املرحلة  اأّما يف  نظرا. 
ت�سميع جزء عم غيبا يف ال�سنة االأوىل. وت�سميع جزاأي عّم وتبارك يف ال�سنوات االأخــرى.)79( ويف 
الفرتة من 1362 ـ 1372 اأدجمت املرحلة التح�سريية يف االبتدائية، و�سارت �ست �سنوات يدّر�س 
فيها القراآن نظرا وغيبا.)80( اأّما بالن�سبة ملن تخّرج يف ق�سم احلفاظ، ووا�سل تعليمه يف مدر�سة 

الفالح فالبد اأن يعر�س كامل امل�سحف غيبا كّل �سنة حتى يتخّرج.)81(

اأّما جمعية حتفيظ القراآن فاإّن املقرئ ي�ستبقي تلميذه الذي حفظ كتاب اهلل على يديه مدة 
من الزمان ليعر�س عليه ما حفظه مرارا وتكرارا، وقد ي�ستدعيه بعد �سنوات ليعر�س عليه 

ختمة اأو اأكر.

تقدير  متاًحا ملن جمع بني احل�سول على  القرن  اأواخــر  تاأ�سي�سه يف  االأرقــم عند  دار  وكان معهد 
عايل يف حفظ القراآن من طالب جمعية حتفيظ القراآن، ونيل �سهادة املدار�س املتو�سطة احلكومّية. 

ويخ�سع الطالب فيه مّدة عامني لربنامج يراجع فيه ما حفظ من القراآن.

امتحان احلفظة:

كان ال�سيخ هو الذي يقّرر ما اإذا كان تلميذه قد اأتقن حفظ القراآن. ولكن مدر�سة الفالح درجت على 
ت�سكيل جلنة الختبار حفظة القراآن من تالميذها، ويتوىل ع�سو اللجنة امتحان تلميذ اأو اأكر وفق 
ة؛ فاإّن املقرئ عبد اهلل َحَمدوه اأمر املمتَحن  طريقة متفق عليها، وقد يت�سّرف وفق نظرته اخلا�سّ
اأو  اأن يقراأ �سحيفة  ال�سعراء. وكان املفرو�س  اأن يقراأ �سورة  بني يديه حمّمد عبد احلميد مرداد 
ال�سورة  نهاية  حتى  ترتيله  يف  ي�ستمّر  املمتَحن  جعل  ولكنه  اأخــرى؛  �سورة  اإىل  ينقله  ثّم  �سحيفتني 

اأّما درا�سة القراآن نظرا؛ فقد تقّرر فيه  كل �سنة درا�سية. كانت املرحلة االبتدائية ثالث �سنوات. 
جميع امل�سحف. )75(

اأّما مدر�سة حتفيظ القراآن التي تاأ�س�ست 1371 فقد كانت الدرا�سة فيها �ست �سنوات. يختم الّتلميذ 
يف نهايتها القراآن كله عن ظهر قلب باالإ�سافة اإىل منهج املدار�س االبتدائية. ولكن هذا تغري يف 

نهاية القرن ف�سار حفظ القراآن يف ت�سع �سنوات ابتدائية ومتو�سطة.

التلميذ؛  قدرة  ح�سب  القراآن  حفظ  يف  ت�سري  تزال  وال  فكانت  القراآن  حتفيظ  جمعية  حلقات  اأّما 
فبع�سهم يتّم ذلك يف �سنتني وبع�سهم يف ثالث �سنوات وبع�سهم اأكر. ومعلوم اأّن هذا هو املتبع يف 

تاريخ امل�سلمني.
ت�سحيح  هو  اأ�سا�سا  الهدف  الأّن  �سواهم؛  اإقــراء  مراحل  عن  فتختلف  احلجاج  اإقــراء  مراحل  اأّما 
التالوة؛ فهو تلقني �سفاهّي، ولهذا ي�ستفتح احلاج ب�سورة الفاحتة. واإذا بلغ اأحدهم �سورة ال�سحى 
يكون قد قطع املرحلة االأوىل. اأّما اإذا اأمت حفظ جزء عّم فاإّنه يبلغ بذلك غاية املنتهى. ولعّل بع�سهم 
على  زوجته  مع  يــرتّدد  وكان  �سليب�س  �سلطان جزيرة  هــارون  احلاج  مثل  القراآن  يرغب يف جتويد 
املقرئ االإمام جمال مرداد، ويجّودان القراآن عنده. وهناك حاالت ا�ستثنائية؛ مثل �سالح عبادي 
الذي جاء من جنوب اأفريقيا، ومكث �سنني حتى اأكمل حفظ امل�سحف.)76( اأو من ان�سّم اإىل اأق�سام 

احلفاظ يف بع�س املدار�س؛ وهم كثري.

مراجعة القراآن وعر�صه:

اأو بالغيب على كيفيتني؛ اإحداهما  اأّن التلميذ ال بّد اأن يراجع القراآن بالّنظر  املّتبع عند اأهل مكة 
اأثناء االإقراء، والثانية بعد ختمه. فاأّما مراجعته اأثناء االإقراء فاإّن ق�سم احلفاظ مبدر�سة الفالح 
�س ـ يف اأول هذه الفرتة التاريخية ـ يوم اخلمي�س لعر�س املحفوظ من القراآن على ال�سيخ اأو  خ�سّ
باإ�سرافه.)77( اأّما يف اأخر القرن فاإّن غالب مقرئي جمعية حتفيظ القراآن يطالبون تالميذهم كّل 
يوم بت�سميع ن�سيب مما �سبق اأن حفظه يف االأيام املا�سية. ويبداأ بع�سهم باملراجعة قبل اأن ي�سمح 
اإىل  اال�ستماع  بع�سهم عند  ويت�ساهل  املراجعة.  اإىل  اأحوج  اأّنه  اأح�ّس  اإذا  لوح جديد  باأخذ  للتلميذ 
�سورة خمتلفة  منهم يف  كل  يقراأ  واحد  وقت  ثالثة يف  اأو  تلميذين  اإىل  في�ستمع  اليومية؛  املراجعة 
غالبا. وكانوا يعّدون ذلك من املزايا، اإال اأّن هناك من يرى اأّنها مهارة تتكون لدى املحّفظ مع االأيام. 
ـ  ـ من بني زمالئه  لكل منهم  اأو ثالثة، ولكن  لتلميذين  يتهّيب من ذلك؛ في�ستمع  املقرئني  وبع�س 

م�ستمع حقيقي يتابعه من امل�سحف، ويعّد عليه اأغالطه.
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واملفرت�س يف طريقة جمعية حتفيظ القراآن اأن يقراأ التلميذ جميع ما �سبق اأن حفظه خالل مدة 
اأجزاء من  التلميذ حافظا خلم�سة  كان  فلو  اأيام.  تزيد عند احلّذاق عن ع�سرة  زمنية حمّددة ال 

امل�سحف ال�سريف فاإّن عليه اأن ال تقّل مراجعته اليومّية ملا �سبق عن ن�سف جزء، وهكذا.

فر�ست  ـ   1345 �سنة  حتى  ـ  ال�سولتية  املدر�سة  فاإّن  غيبا؛  اأو  نظرا  ختمه  بعد  القراآن  عر�س  اأّما 
على تالميذ الق�سم االبتدائي مراجعة القراآن الكرمي بالنظر يف امل�ساحف اأربع مرات خالل اأربع 
�سنوات.)78( ومل يتاأّت للباحث ما يتعّلق بالّن�سبة للذين تخّرجوا يف ق�سم احلفاظ بها. واأّما مدر�سة 
املرحلة  من  الثانية  ال�سنة  يف  تبداأ  كانت  بعدها  وما   1347 �سنة  يف  القراآن  مراجعة  فــاإّن  الفالح 
التح�سريية؛ وذلك بت�سميع من �سورة ال�سحى اإىل �سورة النا�س غيبا، وت�سميع كامل القراآن الكرمي 
مع  درا�سّية،  �سنة  كل  بالنظر يف  القراآن  كامل  التالميذ  االبتدائية فرياجع  املرحلة  اأّما يف  نظرا. 
ت�سميع جزء عم غيبا يف ال�سنة االأوىل. وت�سميع جزاأي عّم وتبارك يف ال�سنوات االأخــرى.)79( ويف 
الفرتة من 1362 ـ 1372 اأدجمت املرحلة التح�سريية يف االبتدائية، و�سارت �ست �سنوات يدّر�س 
فيها القراآن نظرا وغيبا.)80( اأّما بالن�سبة ملن تخّرج يف ق�سم احلفاظ، ووا�سل تعليمه يف مدر�سة 

الفالح فالبد اأن يعر�س كامل امل�سحف غيبا كّل �سنة حتى يتخّرج.)81(

اأّما جمعية حتفيظ القراآن فاإّن املقرئ ي�ستبقي تلميذه الذي حفظ كتاب اهلل على يديه مدة 
من الزمان ليعر�س عليه ما حفظه مرارا وتكرارا، وقد ي�ستدعيه بعد �سنوات ليعر�س عليه 

ختمة اأو اأكر.

تقدير  متاًحا ملن جمع بني احل�سول على  القرن  اأواخــر  تاأ�سي�سه يف  االأرقــم عند  دار  وكان معهد 
عايل يف حفظ القراآن من طالب جمعية حتفيظ القراآن، ونيل �سهادة املدار�س املتو�سطة احلكومّية. 

ويخ�سع الطالب فيه مّدة عامني لربنامج يراجع فيه ما حفظ من القراآن.

امتحان احلفظة:

كان ال�سيخ هو الذي يقّرر ما اإذا كان تلميذه قد اأتقن حفظ القراآن. ولكن مدر�سة الفالح درجت على 
ت�سكيل جلنة الختبار حفظة القراآن من تالميذها، ويتوىل ع�سو اللجنة امتحان تلميذ اأو اأكر وفق 
ة؛ فاإّن املقرئ عبد اهلل َحَمدوه اأمر املمتَحن  طريقة متفق عليها، وقد يت�سّرف وفق نظرته اخلا�سّ
اأو  اأن يقراأ �سحيفة  ال�سعراء. وكان املفرو�س  اأن يقراأ �سورة  بني يديه حمّمد عبد احلميد مرداد 
ال�سورة  نهاية  حتى  ترتيله  يف  ي�ستمّر  املمتَحن  جعل  ولكنه  اأخــرى؛  �سورة  اإىل  ينقله  ثّم  �سحيفتني 

اأّما درا�سة القراآن نظرا؛ فقد تقّرر فيه  كل �سنة درا�سية. كانت املرحلة االبتدائية ثالث �سنوات. 
جميع امل�سحف. )75(

اأّما مدر�سة حتفيظ القراآن التي تاأ�س�ست 1371 فقد كانت الدرا�سة فيها �ست �سنوات. يختم الّتلميذ 
يف نهايتها القراآن كله عن ظهر قلب باالإ�سافة اإىل منهج املدار�س االبتدائية. ولكن هذا تغري يف 

نهاية القرن ف�سار حفظ القراآن يف ت�سع �سنوات ابتدائية ومتو�سطة.

التلميذ؛  قدرة  ح�سب  القراآن  حفظ  يف  ت�سري  تزال  وال  فكانت  القراآن  حتفيظ  جمعية  حلقات  اأّما 
فبع�سهم يتّم ذلك يف �سنتني وبع�سهم يف ثالث �سنوات وبع�سهم اأكر. ومعلوم اأّن هذا هو املتبع يف 

تاريخ امل�سلمني.
ت�سحيح  هو  اأ�سا�سا  الهدف  الأّن  �سواهم؛  اإقــراء  مراحل  عن  فتختلف  احلجاج  اإقــراء  مراحل  اأّما 
التالوة؛ فهو تلقني �سفاهّي، ولهذا ي�ستفتح احلاج ب�سورة الفاحتة. واإذا بلغ اأحدهم �سورة ال�سحى 
يكون قد قطع املرحلة االأوىل. اأّما اإذا اأمت حفظ جزء عّم فاإّنه يبلغ بذلك غاية املنتهى. ولعّل بع�سهم 
على  زوجته  مع  يــرتّدد  وكان  �سليب�س  �سلطان جزيرة  هــارون  احلاج  مثل  القراآن  يرغب يف جتويد 
املقرئ االإمام جمال مرداد، ويجّودان القراآن عنده. وهناك حاالت ا�ستثنائية؛ مثل �سالح عبادي 
الذي جاء من جنوب اأفريقيا، ومكث �سنني حتى اأكمل حفظ امل�سحف.)76( اأو من ان�سّم اإىل اأق�سام 

احلفاظ يف بع�س املدار�س؛ وهم كثري.

مراجعة القراآن وعر�صه:

اأو بالغيب على كيفيتني؛ اإحداهما  اأّن التلميذ ال بّد اأن يراجع القراآن بالّنظر  املّتبع عند اأهل مكة 
اأثناء االإقراء، والثانية بعد ختمه. فاأّما مراجعته اأثناء االإقراء فاإّن ق�سم احلفاظ مبدر�سة الفالح 
�س ـ يف اأول هذه الفرتة التاريخية ـ يوم اخلمي�س لعر�س املحفوظ من القراآن على ال�سيخ اأو  خ�سّ
باإ�سرافه.)77( اأّما يف اأخر القرن فاإّن غالب مقرئي جمعية حتفيظ القراآن يطالبون تالميذهم كّل 
يوم بت�سميع ن�سيب مما �سبق اأن حفظه يف االأيام املا�سية. ويبداأ بع�سهم باملراجعة قبل اأن ي�سمح 
اإىل  اال�ستماع  بع�سهم عند  ويت�ساهل  املراجعة.  اإىل  اأحوج  اأّنه  اأح�ّس  اإذا  لوح جديد  باأخذ  للتلميذ 
�سورة خمتلفة  منهم يف  كل  يقراأ  واحد  وقت  ثالثة يف  اأو  تلميذين  اإىل  في�ستمع  اليومية؛  املراجعة 
غالبا. وكانوا يعّدون ذلك من املزايا، اإال اأّن هناك من يرى اأّنها مهارة تتكون لدى املحّفظ مع االأيام. 
ـ  ـ من بني زمالئه  لكل منهم  اأو ثالثة، ولكن  لتلميذين  يتهّيب من ذلك؛ في�ستمع  املقرئني  وبع�س 

م�ستمع حقيقي يتابعه من امل�سحف، ويعّد عليه اأغالطه.
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ـ كان  بامل�سجد احلرام  ـ وكان جزّارًا ومدرّ�سًا  العالّمة عي�سى روا�س )ـ 1365(  اأنّ  نوادرهم  ومن 
يختم القراآن كل ثالث اأو اأربع ليايل، ويف �سهر رم�سان يختم ختمة بالنهار واأخرى بالليل. ومل يكف 
�سيخ القراء اأحمد حجازي ليلة وفاته عن قراءة حزبه كعادته حّتى فا�ست روحه. وكان العّم ح�سن 
بن اإبراهيم َفَرج ) ـ 1419( ـ بائع حبوب يف �سوق اجلودرية ـ يختم امل�سحف كّل ثالثة اأيام، ومثله 

بائع العطور املقرئ احلافظ اإر�ساد الهندي )ـ1397( ويزيد عليه بامل
اأوائل من اقتناها  اأجزاء من امل�سحف املرتل للمقرئ حممود احل�سري من ا�سطوانات كان من 
عند ظهورها. وكان كل من املقرئ اأحمد زهر الليايل واخلطاط �سليمان بن فرج الغّزاوي )ـ 1359( 
)87( ال يتوقفان عن اإمتام حزبهما �سواء يف البيت اأو الطريق اأو امل�سجد اأو ال�سوق. وكان العّم حممد 

مّكاوي َع�ْسِري ميتهن الّتجارة، وال يتوّقف عن تالوة القراآن حّتى اأّنه كان يَع�سُّ على ل�سانه اإذا كان 
يف املرحا�س. وكان القا�سي عبد اهلل بن اأحمد مغربي ال يطوف حول الكعبة اإال بالقراآن، ويتهجد 
كل ليلة بثالثة اأجزاء. وكان العالمة حممد نور �سيف هالل )ـ 1403( يختم امل�سحف خم�س ع�سرة 
مرة يف �سهر رم�سان مبعدل ختمة كل يومني باالإ�سافة اإىل ختمة �ساد�سة ع�سرة ي�سلي بها الرتاويح 

مبن ياأمت به.

املجال�س القراآنية:

للهجرة كانت على  الرابع ع�سر  القرن  االأوىل. ويف  القرون  القراآنية يف مكة منذ  املجال�س  ُعرفت 
عاّمة  اال�ستماع  وجمال�س  ومدار�سة.  قــراءة  جمال�س  والثانية  ا�ستماع،  جمال�س  االأوىل  �سورتني 
وجمال�س القراءة خا�سة يف العادة مبن يحفظ القراآن، اإال اأن من عامة النا�س من يحب اأن يجل�س 

اإليها لال�ستماع.

جمال�س اال�ستماع؛ وتتكّون من قارئ معروف اأو م�سهور ي�سدو باآيات الذكر احلكيم، ويتحلق حوله كّل 
من يريد �سماع القراآن من اخلا�سة اأو العاّمة، ويختم املجل�س بالدعاء؛ وكانت متعددة يف �ساحات 
واأروقة امل�سجد احلرام يف اأوقات خمتلفة؛ فبع�سها بعد �سالة الفجر، وبع�سها بعد �سالة الع�سر 

واأكرها بني الع�سائني. ومن هذه املجال�س:

جمال�س املقرئني اأحمد حجازي قبل اأذان املغرب يف ح�سوة باب جياد خلف املقام احلنبلي، وحممد 
ح�سن عبيد قبل اأذان املغرب يف ح�سوة باب املحكمة، وح�سن دّباغ بعد �سالة الفجر يف ح�سوة باب 
املحكمة. وح�سن دردوم يف اأواخر القرن الرابع ع�سر يف ال�ساحة التي اأمام رواق باب ال�سفا حتت 

املكربية يف مواجهة مابني الركنني، وكان موعدها بعد �سالة الفجر اإىل ما بعد �سروق ال�سم�س.

و�سرع يف �سورة الّنمل؛ فقفز به ال�سيخ اإىل �سورة العنكبوت فقراأها حتى قوله تعاىل: )ولئن �ساألتهم 
من خلق ال�سموات واالأر�س(�سورة العنكبوت: 61، فتلكاأ املمتَحن فيها لكونها من املت�سابهات، فرده 
ال�سيخ، ونقله اإىل �سورة االأنعام؛ فقراأ منها اأربعني اآية، ثّم وثب به اإىل �سورة الرحمن، فاملجادلة. 
واأخريا ربت على كتفه، وقال له: قم بارك اهلل فيك. اإّنك من الناجحني. )82( وملّا قّرر امللك �سعود يف 
اأوائل الثمانينات منح كل حافظ للقراآن مكافاأة تقّدر باألفي ريال �سّكلت اإدارة التعليم جلنة المتحان 

التالميذ احلفظة. 

ـ  عموما  اتبعته  الذي  ال�سفافية  منهج  يف  اإمعانا  ـ  فاإنها  املكرمة  مبكة  القراآن  حتفيظ  جماعة  اأمّا 
طلبت يف �سهر �سعبان 1386 من وزارة املعارف انتداب من يقوم باختبار حفظ اأّول فوج من طالب 
واخترب  بامل�ساجد  مفت�سيها فطاف  اأحد  املكرمة  التعليم مبكة  مديرية  فكلفت  م�ساجدها؛  حلقات 
الطالب فكان عدد الناجحني 22 طالًبا كانوا قد اأمتوا حفظ ن�سف القراآن. ويف �سنة 1387 تقدمت 
اجلماعة بطلب مماثل اإىل وزارة املعارف النتداب من يقوم باختبار طالب حلقاتها يف كل من مكة 
املكرمة واملدينة املنورة والريا�س والطائف وُجّدة وبريدة. وجرى ذلك. )83( وعلى هذا �سار االأمر 

حتى نهاية القرن.

تعاهد التالوة:

يكن  لو مل  القراآن حتى  قــراءة  الّرابع ع�سر على  القرن  اأهل مكة خالل  التقي من  الــَوِرع  يحر�س 
حافظا؛ فهو يقراأ من م�سحِفه حزًبا يومًيا قد ي�سل اإىل جزء من القراآن اأو اأكر. وقد يتناول لذلك 
م�سحفًا من م�ساحف امل�سجد احلرام. وبع�س املداومني يوميًا على ال�سالة يف امل�سجد احلرام 
ا يقراأ منه حزبه. اأّما احلافظ عن ظهر قلب فاإّن  يّتخذ من امل�ساحف املوقوفة فيه م�سحًفا خا�سً
على  يحر�سون  كانوا  ولهذا  اأو حتريرية.  �سفوية  بو�سية  القراآن  تعاهد  م�سوؤولية  اإليه  ينقل  �سيخه 
احلزب اليومّي. ويروى يف ذلك اأّن العالمة حممد بن عبد اهلل باَفيل )ـ 1351( كان يقراأ القراآن 
بعد �سالة ال�سبح يف امل�سجد احلرام اإىل االإ�سفار قبل عقد حلقة درو�سه يف ح�سوة باب العمرة.
)84( وكذلك كان العالمة حممد �سعيد اأبو اخلري )ـ 1353( ـ  اأول مدير لالأوقاف يف العهد ال�سعودّي 

ـ يقراأ اإىل االإ�سفار يف جمل�سه برواق باب ال�سفا ب�سوت ندّي، فيقبل طالبه ويعقدون حوله حلقة 
در�سه.)85( وكان االإمام عبد الظاهر اأبو ال�سمح )ـ 1370( يحافظ على تالوة القراآن يف ح�سوة باب 
ال�سفا ب�سوته الرخيم وقراءته املرّتلة. )86( وكذلك العالمة �سعد وقا�س، وكان االإمام عبد الرزاق 

حمزة اإذا جل�س يف امل�سجد احلرام منفرًدا دون تالميذه يقراأ القراآن؛ في�سمع له هزيز.
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ـ كان  بامل�سجد احلرام  ـ وكان جزّارًا ومدرّ�سًا  العالّمة عي�سى روا�س )ـ 1365(  اأنّ  نوادرهم  ومن 
يختم القراآن كل ثالث اأو اأربع ليايل، ويف �سهر رم�سان يختم ختمة بالنهار واأخرى بالليل. ومل يكف 
�سيخ القراء اأحمد حجازي ليلة وفاته عن قراءة حزبه كعادته حّتى فا�ست روحه. وكان العّم ح�سن 
بن اإبراهيم َفَرج ) ـ 1419( ـ بائع حبوب يف �سوق اجلودرية ـ يختم امل�سحف كّل ثالثة اأيام، ومثله 

بائع العطور املقرئ احلافظ اإر�ساد الهندي )ـ1397( ويزيد عليه بامل
اأوائل من اقتناها  اأجزاء من امل�سحف املرتل للمقرئ حممود احل�سري من ا�سطوانات كان من 
عند ظهورها. وكان كل من املقرئ اأحمد زهر الليايل واخلطاط �سليمان بن فرج الغّزاوي )ـ 1359( 
)87( ال يتوقفان عن اإمتام حزبهما �سواء يف البيت اأو الطريق اأو امل�سجد اأو ال�سوق. وكان العّم حممد 

مّكاوي َع�ْسِري ميتهن الّتجارة، وال يتوّقف عن تالوة القراآن حّتى اأّنه كان يَع�سُّ على ل�سانه اإذا كان 
يف املرحا�س. وكان القا�سي عبد اهلل بن اأحمد مغربي ال يطوف حول الكعبة اإال بالقراآن، ويتهجد 
كل ليلة بثالثة اأجزاء. وكان العالمة حممد نور �سيف هالل )ـ 1403( يختم امل�سحف خم�س ع�سرة 
مرة يف �سهر رم�سان مبعدل ختمة كل يومني باالإ�سافة اإىل ختمة �ساد�سة ع�سرة ي�سلي بها الرتاويح 

مبن ياأمت به.

املجال�س القراآنية:

للهجرة كانت على  الرابع ع�سر  القرن  االأوىل. ويف  القرون  القراآنية يف مكة منذ  املجال�س  ُعرفت 
عاّمة  اال�ستماع  وجمال�س  ومدار�سة.  قــراءة  جمال�س  والثانية  ا�ستماع،  جمال�س  االأوىل  �سورتني 
وجمال�س القراءة خا�سة يف العادة مبن يحفظ القراآن، اإال اأن من عامة النا�س من يحب اأن يجل�س 

اإليها لال�ستماع.

جمال�س اال�ستماع؛ وتتكّون من قارئ معروف اأو م�سهور ي�سدو باآيات الذكر احلكيم، ويتحلق حوله كّل 
من يريد �سماع القراآن من اخلا�سة اأو العاّمة، ويختم املجل�س بالدعاء؛ وكانت متعددة يف �ساحات 
واأروقة امل�سجد احلرام يف اأوقات خمتلفة؛ فبع�سها بعد �سالة الفجر، وبع�سها بعد �سالة الع�سر 

واأكرها بني الع�سائني. ومن هذه املجال�س:

جمال�س املقرئني اأحمد حجازي قبل اأذان املغرب يف ح�سوة باب جياد خلف املقام احلنبلي، وحممد 
ح�سن عبيد قبل اأذان املغرب يف ح�سوة باب املحكمة، وح�سن دّباغ بعد �سالة الفجر يف ح�سوة باب 
املحكمة. وح�سن دردوم يف اأواخر القرن الرابع ع�سر يف ال�ساحة التي اأمام رواق باب ال�سفا حتت 

املكربية يف مواجهة مابني الركنني، وكان موعدها بعد �سالة الفجر اإىل ما بعد �سروق ال�سم�س.

و�سرع يف �سورة الّنمل؛ فقفز به ال�سيخ اإىل �سورة العنكبوت فقراأها حتى قوله تعاىل: )ولئن �ساألتهم 
من خلق ال�سموات واالأر�س(�سورة العنكبوت: 61، فتلكاأ املمتَحن فيها لكونها من املت�سابهات، فرده 
ال�سيخ، ونقله اإىل �سورة االأنعام؛ فقراأ منها اأربعني اآية، ثّم وثب به اإىل �سورة الرحمن، فاملجادلة. 
واأخريا ربت على كتفه، وقال له: قم بارك اهلل فيك. اإّنك من الناجحني. )82( وملّا قّرر امللك �سعود يف 
اأوائل الثمانينات منح كل حافظ للقراآن مكافاأة تقّدر باألفي ريال �سّكلت اإدارة التعليم جلنة المتحان 

التالميذ احلفظة. 

ـ  عموما  اتبعته  الذي  ال�سفافية  منهج  يف  اإمعانا  ـ  فاإنها  املكرمة  مبكة  القراآن  حتفيظ  جماعة  اأمّا 
طلبت يف �سهر �سعبان 1386 من وزارة املعارف انتداب من يقوم باختبار حفظ اأّول فوج من طالب 
واخترب  بامل�ساجد  مفت�سيها فطاف  اأحد  املكرمة  التعليم مبكة  مديرية  فكلفت  م�ساجدها؛  حلقات 
الطالب فكان عدد الناجحني 22 طالًبا كانوا قد اأمتوا حفظ ن�سف القراآن. ويف �سنة 1387 تقدمت 
اجلماعة بطلب مماثل اإىل وزارة املعارف النتداب من يقوم باختبار طالب حلقاتها يف كل من مكة 
املكرمة واملدينة املنورة والريا�س والطائف وُجّدة وبريدة. وجرى ذلك. )83( وعلى هذا �سار االأمر 

حتى نهاية القرن.

تعاهد التالوة:

يكن  لو مل  القراآن حتى  قــراءة  الّرابع ع�سر على  القرن  اأهل مكة خالل  التقي من  الــَوِرع  يحر�س 
حافظا؛ فهو يقراأ من م�سحِفه حزًبا يومًيا قد ي�سل اإىل جزء من القراآن اأو اأكر. وقد يتناول لذلك 
م�سحفًا من م�ساحف امل�سجد احلرام. وبع�س املداومني يوميًا على ال�سالة يف امل�سجد احلرام 
ا يقراأ منه حزبه. اأّما احلافظ عن ظهر قلب فاإّن  يّتخذ من امل�ساحف املوقوفة فيه م�سحًفا خا�سً
على  يحر�سون  كانوا  ولهذا  اأو حتريرية.  �سفوية  بو�سية  القراآن  تعاهد  م�سوؤولية  اإليه  ينقل  �سيخه 
احلزب اليومّي. ويروى يف ذلك اأّن العالمة حممد بن عبد اهلل باَفيل )ـ 1351( كان يقراأ القراآن 
بعد �سالة ال�سبح يف امل�سجد احلرام اإىل االإ�سفار قبل عقد حلقة درو�سه يف ح�سوة باب العمرة.
)84( وكذلك كان العالمة حممد �سعيد اأبو اخلري )ـ 1353( ـ  اأول مدير لالأوقاف يف العهد ال�سعودّي 

ـ يقراأ اإىل االإ�سفار يف جمل�سه برواق باب ال�سفا ب�سوت ندّي، فيقبل طالبه ويعقدون حوله حلقة 
در�سه.)85( وكان االإمام عبد الظاهر اأبو ال�سمح )ـ 1370( يحافظ على تالوة القراآن يف ح�سوة باب 
ال�سفا ب�سوته الرخيم وقراءته املرّتلة. )86( وكذلك العالمة �سعد وقا�س، وكان االإمام عبد الرزاق 

حمزة اإذا جل�س يف امل�سجد احلرام منفرًدا دون تالميذه يقراأ القراآن؛ في�سمع له هزيز.
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وكان يف مكة من يتدار�س القراآن غري من ذكر يف امل�سجد احلرام، ويف بع�س امل�ساجد والبيوت، 
وعلى الدواب اأو ال�سيارات اأثناء ال�سفر.)88(

جمل�س جمعية حتفيظ القراآن؛ بداأت اجلمعية خالل الثمانينات مدار�سة اأ�سبوعية بني تالميذها؛ 
ُعرفت مبجل�س اجلمعة الذي تنّقل بني عّدة اأماكن يف امل�سجد احلرام اأو جماورة له؛ كان اآخرها 
قاعة يف الطابق العلوّي منه عند باب ال�سفا. وكان كّل م�سجد فيه حلقة تابعة للجمعية ير�ّسح نخبة 
من تالميذه لال�ستماع اأو للم�ساركة يف تالوة مرّتلة ترتاوح بني �سفحة و�سفحتني ون�سف لكّل تلميذ 
حتت اإ�سراف مقرئ خا�س ملدة �ساعتني اأو اأكر قبل �سالة اجلمعة، وكانوا يختمون القراآن على هذا 
النحو مّرتني كل عام، ويح�سره عدٌد من الف�سالء وكبار ال�سيوف. ويف اأواخر �سنة 1422 اأوقف هذا 
املجل�س نهائّيا بعد اأربعني �سنة تقريبا من ا�ستمراره؛ بالرغم من كونه �ُسنة حميدة و�ِسَمة بارزة، 

وميزة نادرة ذات خري كثري.

�صالة الرتاويح:

برزت االإمامة الر�سمية للرتاويح ـ منذ اأوائل عهد عبد العزيز ـ من حيث كونها مظهرا جامعا الأكرب 
عدد من امل�سلني لنافلة خلف اإمام واحد، ومن حيث كونها حتقيقا لتوحيد امل�سلمني. واأعانت عّدة 
الرتاويح  ي�سلون  اأّن ذلك مل مينع من وجود جماعات  اإال  �سنة حميدة.  فكانت  عوامل على ذلك 
بعد اجلماعة الر�سمية خلف اأئمة ا�ستظهروا القراآن، وكان االآباء واملقرئون يرّغبون التالميذ على 
االإمامة  ت�سجيًعا على امل�سي يف حفظ كتاب اهلل. وكانت جماعاتهم منت�سرة يف �ساحات امل�سجد 
َنه اإذا اأُْرجت عليه اأو اأخطاأ. واإذا كرت  احلرام. ويقف خلف كّل اإمام �سيُخه على راأ�س املاأمومني ِلُيَلِقّ
غَلطات االإمام فاإن ال�سيخ يحا�سبه عليها ح�سابا ع�سريا غًدا يف املدر�سة.)89( اأو يحا�سبه يف حينه. 
وي�سطر بع�س املحفظني الذين لديهم عدد من التالميذ االأئمة لالنتقال بني جماعاتهم ت�سجيعا 

ورعاية، و�سمانا جلودة احلفظ واالأداء، وردعا للمتهاونني يف ذلك.

وقد �سلى االإمام عبد اهلل خياط الرتاويح وهو تلميذ، ثم �سار اإماما وخطيبا ر�سميا فيه فيما بعد. 
ومنهم  االأديب ال�ساعر عبد اهلل بلخري الذي كان ي�سلي بتلقني معّلمه املقرئ حممد اأمني املاحي. 

ومنهم ال�ساعر ح�سن بن عبد اهلل القر�سي.

وعرفت اأروقة امل�سجد احلرام منذ ال�ستينات من القرن وما بعدها عددا من اأئمة الرتاويح؛ منهم 
وكانوا  ـ  اململكة  يف  امل�سهورين  الّنظارات  باعة  وهم  ـ  وح�سن  اإ�سماعيل  واأخويه  ب�ساوري،  ا�سحاق 

اأمني  )ـ 1370(  عبا�س قطان  مثل جمل�س  البيوت؛  بع�س  اإىل  القراآن  ا�ستماع  تعّدت جمال�س  وقد 
العا�سمة يف عهد عبد العزيز. وكان يحييه املقرئ حممد ح�سن عبيد بعد الِع�ساء ب�سورة منتظمة. 
وجمال�س كل من ال�سيد علوي مالكي قبل �سالة اجلمعة مبنزله يف باب ال�سالم، وال�سيد حممد اأمني 
كتبي والقا�سي ح�سن م�ساط مبنزليهما يف باب البا�سطية، والعالمة ح�سن مياين مبنزله يف باب 
العتيق بعد ع�سر اجلمعة، وكان ي�سهم يف القراءة يف هذه املجال�س قراء مكة، اأو من يِفد يف املو�سم 

من اأنحاء العامل االإ�سالمي.

جمال�س املدار�سة؛ م�سلك نبوّي اّتبعه اأهل مكة منذ القرون االأوىل حتى يومنا هذا. وطريقته عندهم 
اأن يجل�س قارئان حافظان اأو اأكر فرتة من الزمن يف مكان حمدّد بامل�سجد احلرام اأو غريه؛ لقراءة 
مقدار من اآيات الذكر احلكيم ترتاوح ما بني جزء اإىل خم�سة اأجزاء؛ فيتلو كّل ن�سيًبا منها مقداره 
ُثمن جزء؛ وهو املقدار املعروف يف مكة باملَقراإ، اأو اأكر. فاإذا بلغ االأّوُل اآخر جملة من اآخر اآية يف 
ن�سيبه ا�سرتك معه الّثاين يف قراءتها؛ كمن يتناول منه التالوة، فيقراأ ن�سيبه. وهكذا حتى ينتهي 
املقّرر اليومّي؛ فيختمون املجل�س بالدعاء. وقد يقت�سر املجل�س على املتدار�سني، وقد يح�سره من 
يريد اال�ستماع واالإن�سات. ويف يوم اخلتم يتداعون للح�سور التما�ًسا للربكة والتاأمني على الدعاء. 

وقد يتربع اأحدهم باإح�سار بع�س احللوى.

الكرمي  القراآن  يتدار�س  بع�سا ممن كان  اأربعة وع�سرين عَلما ميّثلون  الباحث ر�سد  ا�ستطاع  لقد 
 ،)1354 ـ   ( باجنيد  عمر  العالمة  املقرئ  اأولهم  ع�سر.  الرابع  القرن  من  ال�سعودّي  العهد  خالل 
عي�سى  العالمة  املقرئ  الفرتة  هذه  خالل  واأ�سهرهم   .)1430 )ـ  غفوري  حممد  املقرئ  واآخرهم 
امل�سجد  من  ال�سليمانية  باب  رواق  يف  برئا�سته  مدار�سة  حلقة  انتظمت  الذي  1365(؛  )ـ  روّا�ــس 
اأمني مرداد فرتاأ�س احللقة  املقرئ حممد  تلميذه  ا�ستمّر  ثّم  وفاته،  �سنة 1348 حتى  احلرام من 
يف ذات املكان على ذات النهج ومب�ساركة ذات املتدار�سني. على مدار العام من الع�سر اإىل بعد 
الع�ساء، ومن بعد الظهر اإىل بعد الرتاويح يف �سهر رم�سان. ومل تتوقف هذه املدار�سة حتى م�ست 
�سنوات من القرن اخلام�س ع�سر. الأّن عدد اأفرادها ـ خا�سة احلفظة منهم ـ كان يتناق�س بالوفاة 
فح�سب.  امل�ستمعني  من  فكانوا  البقّية  واأّمــا  غفوري.  حممد  املقرئ  اآخرهم  وكان  عام،  بعد  عاما 
فتحّولت احللقة اإل جمل�س ا�ستماع لقارئ وحيد والبقية يتابعونه بامل�ساحف. حتى عجز الغفورّي 
عن املجيء اإىل امل�سجد احلرام. وبعد ذلك تويف يف 19/ 2/ 1430. وقد ا�ستمرت هذه احللقة الأكر 

من �سبعني عاما. ويبدو اأّنها اأطول حلقة مدار�سة للقراآن ُعمرا يف التاريخ. 
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وكان يف مكة من يتدار�س القراآن غري من ذكر يف امل�سجد احلرام، ويف بع�س امل�ساجد والبيوت، 
وعلى الدواب اأو ال�سيارات اأثناء ال�سفر.)88(

جمل�س جمعية حتفيظ القراآن؛ بداأت اجلمعية خالل الثمانينات مدار�سة اأ�سبوعية بني تالميذها؛ 
ُعرفت مبجل�س اجلمعة الذي تنّقل بني عّدة اأماكن يف امل�سجد احلرام اأو جماورة له؛ كان اآخرها 
قاعة يف الطابق العلوّي منه عند باب ال�سفا. وكان كّل م�سجد فيه حلقة تابعة للجمعية ير�ّسح نخبة 
من تالميذه لال�ستماع اأو للم�ساركة يف تالوة مرّتلة ترتاوح بني �سفحة و�سفحتني ون�سف لكّل تلميذ 
حتت اإ�سراف مقرئ خا�س ملدة �ساعتني اأو اأكر قبل �سالة اجلمعة، وكانوا يختمون القراآن على هذا 
النحو مّرتني كل عام، ويح�سره عدٌد من الف�سالء وكبار ال�سيوف. ويف اأواخر �سنة 1422 اأوقف هذا 
املجل�س نهائّيا بعد اأربعني �سنة تقريبا من ا�ستمراره؛ بالرغم من كونه �ُسنة حميدة و�ِسَمة بارزة، 

وميزة نادرة ذات خري كثري.

�صالة الرتاويح:

برزت االإمامة الر�سمية للرتاويح ـ منذ اأوائل عهد عبد العزيز ـ من حيث كونها مظهرا جامعا الأكرب 
عدد من امل�سلني لنافلة خلف اإمام واحد، ومن حيث كونها حتقيقا لتوحيد امل�سلمني. واأعانت عّدة 
الرتاويح  ي�سلون  اأّن ذلك مل مينع من وجود جماعات  اإال  �سنة حميدة.  فكانت  عوامل على ذلك 
بعد اجلماعة الر�سمية خلف اأئمة ا�ستظهروا القراآن، وكان االآباء واملقرئون يرّغبون التالميذ على 
االإمامة  ت�سجيًعا على امل�سي يف حفظ كتاب اهلل. وكانت جماعاتهم منت�سرة يف �ساحات امل�سجد 
َنه اإذا اأُْرجت عليه اأو اأخطاأ. واإذا كرت  احلرام. ويقف خلف كّل اإمام �سيُخه على راأ�س املاأمومني ِلُيَلِقّ
غَلطات االإمام فاإن ال�سيخ يحا�سبه عليها ح�سابا ع�سريا غًدا يف املدر�سة.)89( اأو يحا�سبه يف حينه. 
وي�سطر بع�س املحفظني الذين لديهم عدد من التالميذ االأئمة لالنتقال بني جماعاتهم ت�سجيعا 

ورعاية، و�سمانا جلودة احلفظ واالأداء، وردعا للمتهاونني يف ذلك.

وقد �سلى االإمام عبد اهلل خياط الرتاويح وهو تلميذ، ثم �سار اإماما وخطيبا ر�سميا فيه فيما بعد. 
ومنهم  االأديب ال�ساعر عبد اهلل بلخري الذي كان ي�سلي بتلقني معّلمه املقرئ حممد اأمني املاحي. 

ومنهم ال�ساعر ح�سن بن عبد اهلل القر�سي.

وعرفت اأروقة امل�سجد احلرام منذ ال�ستينات من القرن وما بعدها عددا من اأئمة الرتاويح؛ منهم 
وكانوا  ـ  اململكة  يف  امل�سهورين  الّنظارات  باعة  وهم  ـ  وح�سن  اإ�سماعيل  واأخويه  ب�ساوري،  ا�سحاق 

اأمني  )ـ 1370(  عبا�س قطان  مثل جمل�س  البيوت؛  بع�س  اإىل  القراآن  ا�ستماع  تعّدت جمال�س  وقد 
العا�سمة يف عهد عبد العزيز. وكان يحييه املقرئ حممد ح�سن عبيد بعد الِع�ساء ب�سورة منتظمة. 
وجمال�س كل من ال�سيد علوي مالكي قبل �سالة اجلمعة مبنزله يف باب ال�سالم، وال�سيد حممد اأمني 
كتبي والقا�سي ح�سن م�ساط مبنزليهما يف باب البا�سطية، والعالمة ح�سن مياين مبنزله يف باب 
العتيق بعد ع�سر اجلمعة، وكان ي�سهم يف القراءة يف هذه املجال�س قراء مكة، اأو من يِفد يف املو�سم 

من اأنحاء العامل االإ�سالمي.

جمال�س املدار�سة؛ م�سلك نبوّي اّتبعه اأهل مكة منذ القرون االأوىل حتى يومنا هذا. وطريقته عندهم 
اأن يجل�س قارئان حافظان اأو اأكر فرتة من الزمن يف مكان حمدّد بامل�سجد احلرام اأو غريه؛ لقراءة 
مقدار من اآيات الذكر احلكيم ترتاوح ما بني جزء اإىل خم�سة اأجزاء؛ فيتلو كّل ن�سيًبا منها مقداره 
ُثمن جزء؛ وهو املقدار املعروف يف مكة باملَقراإ، اأو اأكر. فاإذا بلغ االأّوُل اآخر جملة من اآخر اآية يف 
ن�سيبه ا�سرتك معه الّثاين يف قراءتها؛ كمن يتناول منه التالوة، فيقراأ ن�سيبه. وهكذا حتى ينتهي 
املقّرر اليومّي؛ فيختمون املجل�س بالدعاء. وقد يقت�سر املجل�س على املتدار�سني، وقد يح�سره من 
يريد اال�ستماع واالإن�سات. ويف يوم اخلتم يتداعون للح�سور التما�ًسا للربكة والتاأمني على الدعاء. 

وقد يتربع اأحدهم باإح�سار بع�س احللوى.

الكرمي  القراآن  يتدار�س  بع�سا ممن كان  اأربعة وع�سرين عَلما ميّثلون  الباحث ر�سد  ا�ستطاع  لقد 
 ،)1354 ـ   ( باجنيد  عمر  العالمة  املقرئ  اأولهم  ع�سر.  الرابع  القرن  من  ال�سعودّي  العهد  خالل 
عي�سى  العالمة  املقرئ  الفرتة  هذه  خالل  واأ�سهرهم   .)1430 )ـ  غفوري  حممد  املقرئ  واآخرهم 
امل�سجد  من  ال�سليمانية  باب  رواق  يف  برئا�سته  مدار�سة  حلقة  انتظمت  الذي  1365(؛  )ـ  روّا�ــس 
اأمني مرداد فرتاأ�س احللقة  املقرئ حممد  تلميذه  ا�ستمّر  ثّم  وفاته،  �سنة 1348 حتى  احلرام من 
يف ذات املكان على ذات النهج ومب�ساركة ذات املتدار�سني. على مدار العام من الع�سر اإىل بعد 
الع�ساء، ومن بعد الظهر اإىل بعد الرتاويح يف �سهر رم�سان. ومل تتوقف هذه املدار�سة حتى م�ست 
�سنوات من القرن اخلام�س ع�سر. الأّن عدد اأفرادها ـ خا�سة احلفظة منهم ـ كان يتناق�س بالوفاة 
فح�سب.  امل�ستمعني  من  فكانوا  البقّية  واأّمــا  غفوري.  حممد  املقرئ  اآخرهم  وكان  عام،  بعد  عاما 
فتحّولت احللقة اإل جمل�س ا�ستماع لقارئ وحيد والبقية يتابعونه بامل�ساحف. حتى عجز الغفورّي 
عن املجيء اإىل امل�سجد احلرام. وبعد ذلك تويف يف 19/ 2/ 1430. وقد ا�ستمرت هذه احللقة الأكر 

من �سبعني عاما. ويبدو اأّنها اأطول حلقة مدار�سة للقراآن ُعمرا يف التاريخ. 
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ب�سرحني.)94( واأقنع تلميذه حممد يا�سني الفاداين ـ الذي قراأ عليه ختمة برواية حف�س ـ باأن يقرا 
عليه ختمة بقراءة ابن كثري براوييه البّزي وقنبل. )اأنظر: امللحق ـ 2( وكذلك قراأ اأبو بكر احلب�سي 

�سنة 1367 ختمة بهذه القراءة على املقرئ اأحمد حامد التيجي.)95(

الحتفاء باحلفاظ:

روي اأّن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه نحر جزوًرا حني ختم �سورة البقرة.)96( و�سار امل�سلمون 
على هذه ال�سنة؛ ومنهم اأهل مكة خالل هذه الفرتة من القرن الرابع ع�سر. فاإذا اأمت التلميذ قراءة 
اإيٍّ من �سور الفاحتة)97( اأو ال�سحى اأو عّم اأو تبارك اأو الفتح ُنق�س لوُحه اخل�سبي باالألوان؛ و�سّمي 
لوح »االإ�سرافة«)98(، ووّزعت احللوى على التالميذ. واإذا ختم القراآن ُنق�س لوُحه باالألوان الذهبية؛ 
هذه  اأّن  اإال  البنات.)99(  عند  االأمر  وكذلك  زمالئه.  على  احللوى  ووزعت  »االإقالبة«،  لوح  و�سّمي 
اإىل ماأدبة يقيمها  الرابع ع�سر عدا حاالت نادرة، وحتولت  املظاهر تال�ست منذ ثمانينات القرن 

بع�س االآباء عند ختم ابنه القراآن، ومن املقرئني من اأقام حفلة ملن ختم على يديه.

ومدار�سها.  م�ساجدها  يف  �سنوية  حفالت  باإقامة  ـ  ن�ساأتها  منذ  ـ  القراآن  حتفيظ  جمعية  واهتمت 
احلــرام.  امل�سجد  يف   1386 رم�سان  من  والع�سرين  ال�سابع  ليلة  الكربى  حفالتها  اأوىل  واأقامت 
احتفاءا باأّول فوج من حّفاظ كتاب اهلل؛ وهم: عبد اهلل نذير اهلل عبد الرحمن وعبد الغفور عبد 
الكرمي وحممد يو�سف منري الزمان واأبو احل�سن عليم الدين وال�سيد ح�سني عليم الدين وحممد 
ح�سني اإ�سماعيل وال�سيد نور �سعدي الرحمن وخمتار اأحمد حبيب اهلل واأحمد عبيد اهلل احلازمي 
وحممد  احلازمي  �سالح  بن  وحممد  املحمادي  عبيد  بن  و�سامل  احلازمي  �سليمان  الرحمن  وعبد 
اأيوب يو�سف وحممد ذو النورين االأهدل وعبد الرب حممد في�س اهلل ونا�سر حممد اأحمد نا�سر 
و�سغري بن يحيى امل�سرعي وم�ستور بن �سليمان ال�سبحي وفي�سل حميد ال�سبحي وعبد الرحمن 
عبد اهلل ال�سهري وعبد الرحمن يو�سف هو�ساوي و�سالح بن عبد اهلل حممد بن حميد. ثّم توالت 

هذه احلفالت �سنويا برعاية وح�سور اأمري مكة املكرمة. 

يف اليوم ال�سابع ع�سر من �سهر املحرم 1391 اأقامت اإدارة مدار�س البنات اأوىل حفالتها الكربى 
حافظات كتاب اهلل. ثّم توالت هذه احلفالت.

اأ�صول املقرئني العلمية:

فر�سة  تتيحه  اأو�سع مما  درا�سة  اإىل  الفرتة  هذه  يف  لالإقراء  املّكي  النموذج  اأ�سول  معرفة  حتتاج 

اأفراد هذه االأ�سرة على هذه العادة احلميدة عقودا امتّدت  اأجياد، وا�ستمّر  ي�سّلون يف رواق باب 
اإىل نهاية القرن. ومنهم يف ذات الفرتة عبد الرحمن بن عبد احلفيظ اجلنيدي الذي كان ي�سلي 
بتلقني اأبيه يف ح�سوة باب النبي. ويعّد املقرئ نعمان طا�سكندي اأ�سهر من �سّلي الرتاويح بالنا�س 
بعد الرتاويح العاّمة خالل ثمانينّيات القرن الّرابع ع�سر. وكان ي�سلي يف كّل ليلة ع�سر ركعات يقراأ 
فيها خم�سة اأجزاء، ثّم يوتر بثالث ركعات. فيختم القراآن كل �سّت ليال خم�س مرات خالل رم�سان، 
وكان ال ينتهي من تراويحه اإال قبيل مدفع ال�سحور. ومع ذلك كان ي�سلي خلفه اأعداد ملحوظة من 

النا�س. 

امل�سجد  الرتاويح يف  اأئمة من تالميذها ل�سالة  �سنة 1388  القراآن منذ  وانتدبت جمعية حتفيظ 
احلرام فبداأت باإمامني، ثم ّ تزايد عددهم حتى بلغ  �سنة 1399 ثمانية ع�سر بني اإمام وم�ستمع)90( 
ثمّ راأت اجلمعية اأن يوؤّم تالميذها النا�س يف �سالة الرتاويح ببع�س امل�ساجد مبكة فا�ستطاعت يف 
م�سجًدا  وع�سرين  خم�سة  يف  طالبها  من  وثالثني  بثالثة  الرتاويح  �سالة  تقيم  اأن   1386 رم�سان 
يف مكة املكرمة. ثّم ازداد عددها ف�سار 159 م�سجدا يف �سنة 1400 ا�سرتك فيها 304 بني اإمام 
وم�ستمع ملّقن.)91( وكان هذا باعًثا الزدياد طلبات االأهايل بتاأ�سي�س حلقات حتفيظ يف امل�ساجد. ثّم 
تطور االأمر باجلمعية ف�سارت تنتدب خرية اأبنائها احلفظة ل�سالة الرتاويح بجاليات امل�سلمني يف 

بع�س االأقطار قارات اأوروبا واأمريكا وا�سرتاليا.

القراءات ال�صائدة:

تنوعت القراءات التي قراأ بها اأهل مكة القراآن الكرمي خالل القرون ال�سابقة. ومل يخل االأمر خالل 
فرتة البحث من اهتمام باإقراء القراءات ال�سبع والع�سر؛ فقد �سبقت االإ�سارة اإىل �سبعة مقرئني 
على االأقّل ممن اأقراأ اأو اأقرئ بالقراءات ال�سبع والع�سر. اإال اأّن رواية حف�س هي القراءة ال�سائدة 
بال منازع يف القرن الرابع ع�سر. واإّن رواية ور�س هي القراءة الثانية ال�سائدة يف مكة؛ فقد كان 
لقراءة  املكانة  هذه  على  الدليل  ولعل  عنهم.  معلومات  تتوّفر  اأفارقة مل  مقرئون  بها  ويقراأ  يقرئ 
ور�س وجود جماعة خالل ال�ستينات ي�سّلون الرتاويح يف رم�سان ـ بعد االإمام الّر�سمي ـ خلف قارئ 
يقراأ برواية ور�س.)92( االأمر الذي �سّجع ـ فيما يبدو ـ املحّدث حممد يا�سني الفاداين اأن يختم �سنة 
1363 ختمة بقراءة ور�س على يد املقرئ اإبراهيم اخلزامي، وياأخذ منه اإجازة بذلك.)93( ويبدو اأّن 
بع�س مقرئي هذه الفرتة رغب يف اإحياء قراءة ابن كثري التي كان يقراأ بها يف مكة خالل القرون 
االأوىل؛ ومنهم املقرئ اأحمد بن عبد اهلل املخلالتي الذي اأّلف منظومة يف قراءة ابن كثري، و�سرحها 
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ب�سرحني.)94( واأقنع تلميذه حممد يا�سني الفاداين ـ الذي قراأ عليه ختمة برواية حف�س ـ باأن يقرا 
عليه ختمة بقراءة ابن كثري براوييه البّزي وقنبل. )اأنظر: امللحق ـ 2( وكذلك قراأ اأبو بكر احلب�سي 

�سنة 1367 ختمة بهذه القراءة على املقرئ اأحمد حامد التيجي.)95(

الحتفاء باحلفاظ:

روي اأّن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه نحر جزوًرا حني ختم �سورة البقرة.)96( و�سار امل�سلمون 
على هذه ال�سنة؛ ومنهم اأهل مكة خالل هذه الفرتة من القرن الرابع ع�سر. فاإذا اأمت التلميذ قراءة 
اإيٍّ من �سور الفاحتة)97( اأو ال�سحى اأو عّم اأو تبارك اأو الفتح ُنق�س لوُحه اخل�سبي باالألوان؛ و�سّمي 
لوح »االإ�سرافة«)98(، ووّزعت احللوى على التالميذ. واإذا ختم القراآن ُنق�س لوُحه باالألوان الذهبية؛ 
هذه  اأّن  اإال  البنات.)99(  عند  االأمر  وكذلك  زمالئه.  على  احللوى  ووزعت  »االإقالبة«،  لوح  و�سّمي 
اإىل ماأدبة يقيمها  الرابع ع�سر عدا حاالت نادرة، وحتولت  املظاهر تال�ست منذ ثمانينات القرن 

بع�س االآباء عند ختم ابنه القراآن، ومن املقرئني من اأقام حفلة ملن ختم على يديه.

ومدار�سها.  م�ساجدها  يف  �سنوية  حفالت  باإقامة  ـ  ن�ساأتها  منذ  ـ  القراآن  حتفيظ  جمعية  واهتمت 
احلــرام.  امل�سجد  يف   1386 رم�سان  من  والع�سرين  ال�سابع  ليلة  الكربى  حفالتها  اأوىل  واأقامت 
احتفاءا باأّول فوج من حّفاظ كتاب اهلل؛ وهم: عبد اهلل نذير اهلل عبد الرحمن وعبد الغفور عبد 
الكرمي وحممد يو�سف منري الزمان واأبو احل�سن عليم الدين وال�سيد ح�سني عليم الدين وحممد 
ح�سني اإ�سماعيل وال�سيد نور �سعدي الرحمن وخمتار اأحمد حبيب اهلل واأحمد عبيد اهلل احلازمي 
وحممد  احلازمي  �سالح  بن  وحممد  املحمادي  عبيد  بن  و�سامل  احلازمي  �سليمان  الرحمن  وعبد 
اأيوب يو�سف وحممد ذو النورين االأهدل وعبد الرب حممد في�س اهلل ونا�سر حممد اأحمد نا�سر 
و�سغري بن يحيى امل�سرعي وم�ستور بن �سليمان ال�سبحي وفي�سل حميد ال�سبحي وعبد الرحمن 
عبد اهلل ال�سهري وعبد الرحمن يو�سف هو�ساوي و�سالح بن عبد اهلل حممد بن حميد. ثّم توالت 

هذه احلفالت �سنويا برعاية وح�سور اأمري مكة املكرمة. 

يف اليوم ال�سابع ع�سر من �سهر املحرم 1391 اأقامت اإدارة مدار�س البنات اأوىل حفالتها الكربى 
حافظات كتاب اهلل. ثّم توالت هذه احلفالت.

اأ�صول املقرئني العلمية:

فر�سة  تتيحه  مما  اأو�سع  درا�سة  اإىل  الفرتة  هذه  لالإقراء يف  املّكي  النموذج  اأ�سول  معرفة  حتتاج 

اأفراد هذه االأ�سرة على هذه العادة احلميدة عقودا امتّدت  اأجياد، وا�ستمّر  ي�سّلون يف رواق باب 
اإىل نهاية القرن. ومنهم يف ذات الفرتة عبد الرحمن بن عبد احلفيظ اجلنيدي الذي كان ي�سلي 
بتلقني اأبيه يف ح�سوة باب النبي. ويعّد املقرئ نعمان طا�سكندي اأ�سهر من �سّلي الرتاويح بالنا�س 
بعد الرتاويح العاّمة خالل ثمانينّيات القرن الّرابع ع�سر. وكان ي�سلي يف كّل ليلة ع�سر ركعات يقراأ 
فيها خم�سة اأجزاء، ثّم يوتر بثالث ركعات. فيختم القراآن كل �سّت ليال خم�س مرات خالل رم�سان، 
وكان ال ينتهي من تراويحه اإال قبيل مدفع ال�سحور. ومع ذلك كان ي�سلي خلفه اأعداد ملحوظة من 

النا�س. 

امل�سجد  الرتاويح يف  اأئمة من تالميذها ل�سالة  �سنة 1388  القراآن منذ  وانتدبت جمعية حتفيظ 
احلرام فبداأت باإمامني، ثم ّ تزايد عددهم حتى بلغ  �سنة 1399 ثمانية ع�سر بني اإمام وم�ستمع)90( 
ثمّ راأت اجلمعية اأن يوؤّم تالميذها النا�س يف �سالة الرتاويح ببع�س امل�ساجد مبكة فا�ستطاعت يف 
م�سجًدا  وع�سرين  خم�سة  يف  طالبها  من  وثالثني  بثالثة  الرتاويح  �سالة  تقيم  اأن   1386 رم�سان 
يف مكة املكرمة. ثّم ازداد عددها ف�سار 159 م�سجدا يف �سنة 1400 ا�سرتك فيها 304 بني اإمام 
وم�ستمع ملّقن.)91( وكان هذا باعًثا الزدياد طلبات االأهايل بتاأ�سي�س حلقات حتفيظ يف امل�ساجد. ثّم 
تطور االأمر باجلمعية ف�سارت تنتدب خرية اأبنائها احلفظة ل�سالة الرتاويح بجاليات امل�سلمني يف 

بع�س االأقطار قارات اأوروبا واأمريكا وا�سرتاليا.

القراءات ال�صائدة:

تنوعت القراءات التي قراأ بها اأهل مكة القراآن الكرمي خالل القرون ال�سابقة. ومل يخل االأمر خالل 
فرتة البحث من اهتمام باإقراء القراءات ال�سبع والع�سر؛ فقد �سبقت االإ�سارة اإىل �سبعة مقرئني 
على االأقّل ممن اأقراأ اأو اأقرئ بالقراءات ال�سبع والع�سر. اإال اأّن رواية حف�س هي القراءة ال�سائدة 
بال منازع يف القرن الرابع ع�سر. واإّن رواية ور�س هي القراءة الثانية ال�سائدة يف مكة؛ فقد كان 
لقراءة  املكانة  هذه  على  الدليل  ولعل  عنهم.  معلومات  تتوّفر  اأفارقة مل  مقرئون  بها  ويقراأ  يقرئ 
ور�س وجود جماعة خالل ال�ستينات ي�سّلون الرتاويح يف رم�سان ـ بعد االإمام الّر�سمي ـ خلف قارئ 
يقراأ برواية ور�س.)92( االأمر الذي �سّجع ـ فيما يبدو ـ املحّدث حممد يا�سني الفاداين اأن يختم �سنة 
1363 ختمة بقراءة ور�س على يد املقرئ اإبراهيم اخلزامي، وياأخذ منه اإجازة بذلك.)93( ويبدو اأّن 
بع�س مقرئي هذه الفرتة رغب يف اإحياء قراءة ابن كثري التي كان يقراأ بها يف مكة خالل القرون 
االأوىل؛ ومنهم املقرئ اأحمد بن عبد اهلل املخلالتي الذي اأّلف منظومة يف قراءة ابن كثري، و�سرحها 

 



45 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء44 www.iqraaforum.com

اإبراهيم يف املتويل و�سيوخه اإىل عبد  ـ 3، 7(. يف �سند يجتمع مع ثالثة من �سيوخ  املكي )امللحق 
الرحمن االأجهوري. ثّم تختلف االإجازات بعد ذلك يف �سيوخ االأجهوري. ولكن ال�سند يجتمع ـ على 

كل حال ـ باأ�سول املقرئني ال�سابقني يف �سندهما يف �سحاذة اليمني امل�سرّي )ـ 997(.

فروع املقرئني:

اأقراأت مبكة  ينق�س حتى  الرابع ع�سر مل  القرن  فاإّن  التيجي؛  اأحمد حامد  املقرئ  اإىل  اإذا نظرنا 
املقرئ عبد اهلل  االأوىل ممن حتّمل عنه  الطبقة  ومن  اإقرائها.  �سند  ا�سمه يف  ورد  ثالُث طبقات 
اأحمد حجازي.  القراء  �سيخ  و�سديقه  بثمانية ع�سر عاما.  قبله  تويف  اأنّه  اإال  حَمَدُوه   اإبراهيم  بن 
واملقرئ زيني بويان )ـ 1426( الذي تويف بعده بثمانية وخم�سني عاما. ومن اأ�سهر الطبقة الثانية 
املقرئ اأحمد زهر الليايل، وقراأ على عبد اهلل بن اإبراهيم َحَمُدوه. واملقرئ حممد جان �سعد اهلل، 
زكي  واملقرئ  امل�سجد احلــرام.  �سنة يف  الأكر من ثالثني  القراآن  واأقــراأ  اأحمد حجازي  وقراأ على 
اأحمد حامد  داغ�ستاين، وقراأ عر�سا على عدد من املقرئني املّكيني؛ ومنهم بع�س تالميذ املقرئ 
التيجي؛ اأجّلهم �سيخ القراء اأحمد حجازي.  ومن الطبقة الثالثة املقرئ ح�سنني بن �سليمان فطاين 
واأقراأ يف امل�سجد احلرام اأكر من اأربعني عاًما، واملقرئ عبد اهلل نذير واأقراأ يف امل�سجد احلرام ما 
يقرب من ثالثني عاما، واملقرئ عبد الغفور عبد الكرمي عبيد؛ وهم من تالميذ ال�سيخ عبد احلفيظ 

اجلنيدي. ولكنهم عر�سوا على املقرئ زكي داغ�ستاين.

يا�سني  املحّدث حممد  امل�سهور من تالميذه مبكة  فاإنّ  بن مو�سى اخلزامي.  اإبراهيم  املقرئ  واأمّا 
الفاداين الذي اأجازه �سنة 1363 بقراءة ور�س. )102(

واأّما املقرئ حممد اأكرب �ساه. فقد اأقراأْت مبكة طبقتان ينت�سبون اإليه يف االإقراء. ومن الطبقة االأوىل 
منهم من بداأ االإقراء منذ اأكر من اأربعني عاما والزالوا؛ مثل ح�سنني �سليمان فطاين، وعبد الرب 
املقرئان يف  الثانية  الطبقة  ومن  الرحيم.  عبد  يون�س  كمال. وحممد  وفوؤاد م�سطفى  اهلل،  في�س 
امل�سجد احلرام عبد اهلل الربناوي ورا�سي حممد فطاين وقد قراآ على ح�سنني فطاين. واملقرئون 
حممد نا�سر عبد احلميد وحممد اأ�سرف حممد يو�سف وحممد منري وعبد العزيز حممد اأمني وقد 
قراأوا على عبد الرب في�س اهلل. واملقرئون اأنور عمر هو�ساوي، واأحمد يون�س خوجة، وحممد علي 

برناوي، واإبراهيم حممد يعقوب هو�ساوي. وقد قراأوا على فوؤاد  كمال. 

هذا البحث، ومما تتيحه املعلومات املتوّفرة حالّيا؛ فقد توافرت للباحث اإجازات للمقرئني اأحمد 
املخّلالتي واأحمد حامد التيجي واإبراهيم اخلزامي وحممد اأكرب �ساه. و�سبق القول بحاجة االإجازة 
املتوّفرة للمقرئ عبد اللطيف فخر الدين قاري اإىل درا�سة خا�سة. واأّما االإمام عبد اهلل خياط فاإّنه 
اأّن اأ�سماء اأولئك امل�سايخ مل  اأفاد بتلّقيه عن حممد اإ�سحاق القاري املكي عن م�سائخه بال�سند اإال 
تتوفر بعد)100(. واأما املقرئان �سعد وقا�س وعبد احلفيظ اجلنيدي فلم يتوفر ا�سم �سيخيهما اأ�سال. 

ولهذا �ساأكتفي باالعتماد على الذين تي�ّسر العثور على اإجازات لهم فيما يلي:

علي  لدى  التي  الن�سخة  ح�سب  الفاداين  يا�سني  ملحمد  املخلالتي  اأحمد  املقرئ  اإجــازة  تاأّمل  عند 
املقرئ حممد  واالأوىل عن  ورواية حف�س،  ابن كثري  بقراءة  فاإّنها  ـ2(  ال�سريف )امللحق  بن ح�سن 
ال�سربيني الدمياطي )ـ 1321(، والثانية عن املقرئ اإبراهيم �سعد )ـ 1316(. ويجتمع �سندهما يف 

اأحمد االإ�سقاطي )ـ 1159(.

الن�سخة  ح�سب  فهي  ور�س؛  برواية  الفاداين  يا�سني  ملحمد  اخلزامي  اإبراهيم  املقرئ  اإجازة  واأّما 
التي لدى علي بن ح�سن ال�سريف عن املقرئ حممد ال�سربيني الدمياطي)امللحق ـ 2(، واأّما ح�سب 
الن�سخة التي لدى حفيد املجيز وا�سمه اإبراهيم اخلزامي اأي�سا)امللحقـ  1(؛ فهي عن �سبعة مقرئني 
هم حممد ال�سربيني الدمياطي و�سالح ال�ّسمنودي وعبد اهلل ب�سري القارئ )ـ 1337( وعبد احلق 
القارئ ويا�سني اخلياري امل�سرّي )ـ 1344( ويو�سف اأبو حجر وحممد اخلياري التون�سي. ويجتمع 
 ،)1305 بعد  )ـ  الكبري  اجلري�سي  يف  امل�سري  اخلياري  ويا�سني  ب�سري  اهلل  عبد  هما  منهم  اثنان 
ويجتمعان كالهما مع عبد احلق القاري يف املتويل )ـ 1313(. ويجتمع الثالثة مع �سالح �سمنودي 
يف علي البدري )ـ 1199(. ويجتمع االأربعة مع حممد ال�سربيني الدمياطي يف اأحمد اال�سقاطي. ومل 
اأبو حجر، وهو من �سيوخ  تتوّفر معلومات عن �سند �سيخني هما حممد اخلياري التون�سي ويو�سف 

املقرئ عبد اللطيف القاري.

واأّما اإجازة املقرئ اأحمد حامد التِّيجي الأبي بكر احلب�سّي )امللحق ـ 6(؛ فاإّنها بقراءتي ابن كثري 
ورواية حف�س، عن املقرئ عبد العزيز بن علي كحيل. وال جتتمع مع اإجازتي املخلالتي واخلزامي 
اإال يف �سحاذة اليمني. مع مالحظة اأّن اإجازة املقرئ اأحمد حامد التيجي لتلميذه القا�سي اأبو بكر 
احلب�ِسي ن�ست على اأّن عبد الرحمن بن �سحاذة قراأ على والده اإىل �سورة الن�ساء؛ فا�ستاأنف ختمة 

على تلميذ والده العالمة ابن عبد احلق ال�سنباطي. )101(

واأّما �سيخ املقرئ حممد اأكرب فهو املقرئ حمّمد �سريف االأمرت�سري الالهوري عن عبد الرحمن 
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اإبراهيم يف املتويل و�سيوخه اإىل عبد  ـ 3، 7(. يف �سند يجتمع مع ثالثة من �سيوخ  املكي )امللحق 
الرحمن االأجهوري. ثّم تختلف االإجازات بعد ذلك يف �سيوخ االأجهوري. ولكن ال�سند يجتمع ـ على 

كل حال ـ باأ�سول املقرئني ال�سابقني يف �سندهما يف �سحاذة اليمني امل�سرّي )ـ 997(.

فروع املقرئني:

اأقراأت مبكة  ينق�س حتى  الرابع ع�سر مل  القرن  فاإّن  التيجي؛  اأحمد حامد  املقرئ  اإىل  اإذا نظرنا 
املقرئ عبد اهلل  االأوىل ممن حتّمل عنه  الطبقة  ومن  اإقرائها.  �سند  ا�سمه يف  ورد  ثالُث طبقات 
اأحمد حجازي.  القراء  �سيخ  و�سديقه  بثمانية ع�سر عاما.  قبله  تويف  اأنّه  اإال  حَمَدُوه   اإبراهيم  بن 
واملقرئ زيني بويان )ـ 1426( الذي تويف بعده بثمانية وخم�سني عاما. ومن اأ�سهر الطبقة الثانية 
املقرئ اأحمد زهر الليايل، وقراأ على عبد اهلل بن اإبراهيم َحَمُدوه. واملقرئ حممد جان �سعد اهلل، 
زكي  واملقرئ  امل�سجد احلــرام.  �سنة يف  الأكر من ثالثني  القراآن  واأقــراأ  اأحمد حجازي  وقراأ على 
اأحمد حامد  داغ�ستاين، وقراأ عر�سا على عدد من املقرئني املّكيني؛ ومنهم بع�س تالميذ املقرئ 
التيجي؛ اأجّلهم �سيخ القراء اأحمد حجازي.  ومن الطبقة الثالثة املقرئ ح�سنني بن �سليمان فطاين 
واأقراأ يف امل�سجد احلرام اأكر من اأربعني عاًما، واملقرئ عبد اهلل نذير واأقراأ يف امل�سجد احلرام ما 
يقرب من ثالثني عاما، واملقرئ عبد الغفور عبد الكرمي عبيد؛ وهم من تالميذ ال�سيخ عبد احلفيظ 

اجلنيدي. ولكنهم عر�سوا على املقرئ زكي داغ�ستاين.

يا�سني  املحّدث حممد  امل�سهور من تالميذه مبكة  فاإنّ  بن مو�سى اخلزامي.  اإبراهيم  املقرئ  واأمّا 
الفاداين الذي اأجازه �سنة 1363 بقراءة ور�س. )102(

واأّما املقرئ حممد اأكرب �ساه. فقد اأقراأْت مبكة طبقتان ينت�سبون اإليه يف االإقراء. ومن الطبقة االأوىل 
منهم من بداأ االإقراء منذ اأكر من اأربعني عاما والزالوا؛ مثل ح�سنني �سليمان فطاين، وعبد الرب 
املقرئان يف  الثانية  الطبقة  ومن  الرحيم.  عبد  يون�س  كمال. وحممد  وفوؤاد م�سطفى  اهلل،  في�س 
امل�سجد احلرام عبد اهلل الربناوي ورا�سي حممد فطاين وقد قراآ على ح�سنني فطاين. واملقرئون 
حممد نا�سر عبد احلميد وحممد اأ�سرف حممد يو�سف وحممد منري وعبد العزيز حممد اأمني وقد 
قراأوا على عبد الرب في�س اهلل. واملقرئون اأنور عمر هو�ساوي، واأحمد يون�س خوجة، وحممد علي 

برناوي، واإبراهيم حممد يعقوب هو�ساوي. وقد قراأوا على فوؤاد  كمال. 

هذا البحث، ومما تتيحه املعلومات املتوّفرة حالّيا؛ فقد توافرت للباحث اإجازات للمقرئني اأحمد 
املخّلالتي واأحمد حامد التيجي واإبراهيم اخلزامي وحممد اأكرب �ساه. و�سبق القول بحاجة االإجازة 
املتوّفرة للمقرئ عبد اللطيف فخر الدين قاري اإىل درا�سة خا�سة. واأّما االإمام عبد اهلل خياط فاإّنه 
اأّن اأ�سماء اأولئك امل�سايخ مل  اأفاد بتلّقيه عن حممد اإ�سحاق القاري املكي عن م�سائخه بال�سند اإال 
تتوفر بعد)100(. واأما املقرئان �سعد وقا�س وعبد احلفيظ اجلنيدي فلم يتوفر ا�سم �سيخيهما اأ�سال. 

ولهذا �ساأكتفي باالعتماد على الذين تي�ّسر العثور على اإجازات لهم فيما يلي:

علي  لدى  التي  الن�سخة  ح�سب  الفاداين  يا�سني  ملحمد  املخلالتي  اأحمد  املقرئ  اإجــازة  تاأّمل  عند 
املقرئ حممد  واالأوىل عن  ورواية حف�س،  ابن كثري  بقراءة  فاإّنها  ـ2(  ال�سريف )امللحق  بن ح�سن 
ال�سربيني الدمياطي )ـ 1321(، والثانية عن املقرئ اإبراهيم �سعد )ـ 1316(. ويجتمع �سندهما يف 

اأحمد االإ�سقاطي )ـ 1159(.

الن�سخة  ح�سب  فهي  ور�س؛  برواية  الفاداين  يا�سني  ملحمد  اخلزامي  اإبراهيم  املقرئ  اإجازة  واأّما 
التي لدى علي بن ح�سن ال�سريف عن املقرئ حممد ال�سربيني الدمياطي)امللحق ـ 2(، واأّما ح�سب 
الن�سخة التي لدى حفيد املجيز وا�سمه اإبراهيم اخلزامي اأي�سا)امللحقـ  1(؛ فهي عن �سبعة مقرئني 
هم حممد ال�سربيني الدمياطي و�سالح ال�ّسمنودي وعبد اهلل ب�سري القارئ )ـ 1337( وعبد احلق 
القارئ ويا�سني اخلياري امل�سرّي )ـ 1344( ويو�سف اأبو حجر وحممد اخلياري التون�سي. ويجتمع 
 ،)1305 بعد  )ـ  الكبري  اجلري�سي  يف  امل�سري  اخلياري  ويا�سني  ب�سري  اهلل  عبد  هما  منهم  اثنان 
ويجتمعان كالهما مع عبد احلق القاري يف املتويل )ـ 1313(. ويجتمع الثالثة مع �سالح �سمنودي 
يف علي البدري )ـ 1199(. ويجتمع االأربعة مع حممد ال�سربيني الدمياطي يف اأحمد اال�سقاطي. ومل 
اأبو حجر، وهو من �سيوخ  تتوّفر معلومات عن �سند �سيخني هما حممد اخلياري التون�سي ويو�سف 

املقرئ عبد اللطيف القاري.

واأّما اإجازة املقرئ اأحمد حامد التِّيجي الأبي بكر احلب�سّي )امللحق ـ 6(؛ فاإّنها بقراءتي ابن كثري 
ورواية حف�س، عن املقرئ عبد العزيز بن علي كحيل. وال جتتمع مع اإجازتي املخلالتي واخلزامي 
اإال يف �سحاذة اليمني. مع مالحظة اأّن اإجازة املقرئ اأحمد حامد التيجي لتلميذه القا�سي اأبو بكر 
احلب�ِسي ن�ست على اأّن عبد الرحمن بن �سحاذة قراأ على والده اإىل �سورة الن�ساء؛ فا�ستاأنف ختمة 

على تلميذ والده العالمة ابن عبد احلق ال�سنباطي. )101(

واأّما �سيخ املقرئ حممد اأكرب فهو املقرئ حمّمد �سريف االأمرت�سري الالهوري عن عبد الرحمن 
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االأربعني؛ معظمهم من املهاجرين الوافدين الذين �سكنوا مكة املكرمة لطلب العلم وحفظ القراآن. 
اإندوني�سيا؛  من  تّكل  وعمر  تّكل  ومهتدي  التكارنة،  من  اآدم  بن  �سعيب  منهم  مرداد  حممد  وذكر 
وعبد الوهاب �سراَوه من ماليزيا، وقد زار ال�سائح ال�سعودي الثالثة يف بلدانهم حني �ساروا يقرئون 

هناك.)110( 

املقرئ  فاإّن  االإقــراء؛  بغر�س  املقرئني منها  االإقراء رحالت  املكّي يف  النموذج  انت�سار  اأ�سباب  ومن 
اأحمد حجازي مل يتوقف عن الرتدد بني مكة وبالد املاليو و�سنغافورة اإال بعد دخول عبد العزيز بب�سع 
�سنوات. )111( اأّما املقرئ عبد احلميد مرداد فكانت جتارته الرابحة هي حتفيظ القراآن وجتويده لكّل 
جزر الهند ال�سرقية )اإندوني�سيا( من جزيرة جاوة اإىل م�سارف اأ�سرتاليا، وذلك الأكر من ثالثني 
عاما حتى اأوائل ال�ستينات من القرن الرابع ع�سر.)112( وقد اأقراأ املقرئ اأحمد زهر الليايل ما بني 
�سنتي 1341، 1346 مبدر�سة تعليم الدين يف »رانقون« عا�سمة بورما املعروفة حالّيا مبيامنار. )113( 
واأغرى تالميذ من اأهل »بوِق�س« �سيخهم املقرئ حممد نور اأبو اخلري بال�ّسفر اإىل بالدهم اإندوني�سيا. 
فكان يق�سي لديهم اأكر العام، ويعود اإىل مكة مع دخول رم�سان املبارك ويلبث فيها حتى يق�سي 
اأقرا خاللها كتاب اهلل تعاىل، ومل  ل�سنوات طويلة  داأبه  منا�سك احلّج، فريحل مع احلّجاج. وهذا 
ي�ستقّر يف وطنه مكة اإال بعد �سنة 1359.)114( وقد �سّرح بع�س املقرئني الذين الذي يقرئون القراآن 
منذ ت�سعينات القرن املا�سي وال زالوا مثل املقرئني ح�سنني فطاين و عبد الرب في�س اهلل باأّن من 
تالميذهم من يقرئ حاليا يف اإندوني�سيا مثل مكي نواوي، ومنهم عنان بن حممد ح�سن واأبو بكر بن 
حممد عناية اهلل يف قطر، و َعَلْينا بن ح�سن يف �سنغافورة، و ح�سن عبد الر�سيد يف تايالند، و حممد 

بن علي ح�سن يف ماليزيا. ، وحممد حنيف عا�سق يف دبي، وعديل عبد الرب يف لندن.

بع�س امل�صطلحات الإقرائية ال�صائدة:

ال�سفحات  اإليها يف  االإ�سارة  اأو  بع�سها  �سبق ذكر  لالإقراء م�سطلحات عديدة  املكّي  النموذج  يف 
ال�سابقة؛ مثل م�سطلح املدار�سة. ولي�ست هذه امل�سطلحات حكًرا على مقرئي مكة دون غريهم، اإال 

اأّن اجتماعها فيهم على هذه ال�ساكلة خا�س بهم؛ ومن تلك امل�سطلحات:
اجلزء: ي�ستعمل القراء م�سطلح اجلزء على نطاق وا�سع بت�سهيل الهمزة فيقولون جزو تبارك وجزو 
اإذا اأطلق اللفظ فاإّنه كان يعني عند قراء مكة »جزء عّم« وهو اجلزء الثالثون من  اأّما  قد �سمع. 
اإىل �ستني حزبا فلي�س متداوال يف مكة، ويطلقون على احلزب  اأّما تق�سيم القراآن  القراآن الكرمي. 

»ن�سف اجلزء«.

النت�صار يف العامل الإ�صالمي:

العامل عن عدة  اأماكن خمتلفة من  انت�سارا ملمو�سا يف  لالإقراء خارج مكة  املكّي  النموذج  انت�سر 
طرق؛ منها: احلجاج، واملجاورون، ورحالت املقرئني. 

قبل  مبكة  اإقامتهم  خالل  القراآن  يقروؤون  كانوا  اأجنا�سهم  خمتلف  فــاإّن  للحجاج؛  بالن�سبة  فاأّما 
اأّن طوائف منهم كانت حتر�س على قراءته على مقرئي مكة خا�سة  اإال  اأو بعدها.  اأداء الفري�سة 
املعروفة حاليا  و�سومطرة. ومن ماليا  واأ�سهرها جاوة  )اإندوني�سيا(؛  ال�سرقية  الهند  حجاج جزر 
با�سم ماليزيا، ومن الهند ال�سينّية )بالد االإندو�سني(؛ وهي فيتنام والو�س وكمبوديا، ومن الهند 
وفد  )َكيْبَتاْون(.  با�سم  املعروفة  اأفريقيا  وجنوب  وتركيا،  الِقرم،  جزيرة  و�سبه  وبخارى  والبنغال 
�سبقت االإ�سارة اإىل اأّن معظم مقرئي مكة يف الن�سف الثاين من القرن الرابع ع�سر اأقراأوا حجاجا 

من هذه الديار. وقد تناق�ست هذه الظاهرة �سيئا ف�سيئا عدا حاالت ا�ستثنائية.)103(

اأّما بالن�سبة للمجاورين مبكة للعبادة اأو طلب العلم فاإّن كثريا منهم يحر�س على حفظ القراآن اأو 
�سهم  بع�س �سوره يف مهبطه االأول قبل العودة اإىل وطنه. حتى لقد ا�ستهر بع�س املقرئني بتخ�سّ
القراآن  يقروؤون  االإندوني�سّيني  الطالب  كان  الذي  ْهِبيني  الرَّ علي  بن  حممد  املقرئ  مثل  ذلك  يف 
والتجويد عليه.)104( و�سجّل االإمام عبد اهلل خياط العجب من كرة طلبة العلم من اأهل اندوني�سيا 
الذين يتقاطرون على دار املقرئ العالمة اإبراهيم اخلزامي رغبًة يف التزّود من علمه، وحر�سا على 
تلّقي ما اندر�س اأو �سار يف حكم املندر�س من علم القراءات.)105( وا�ستهر كذلك تزاحم الطالب 
من اإندوني�سيني وماليو وهنود وبنغال وبخاريني واأتراك على املقرئ اأحمد حجازي الذي جعل ـ منذ 
القدمي ـ بيته يف جبل ال�سبع البنات معهدا لتحفيظ القراآن وترتيله.)106( واملقرئ �سراج قاروت وكان 

يدّر�س القران الكرمي لالندوني�سيني واملاليزيني وغريهم يف داره.)107(

اأّما بالن�سبة للمدار�س؛ فاأّن عددا من خريجي ق�سم احلفاظ باملدر�سة ال�سولتية داأبوا منذ تاأ�سي�سها 
على العودة اإىل بلدانهم واإقراء القراآن فيها اإما يف حلقات اأو يف مدار�س، واأ�سهرهم عبد الرحمن 
ب�سري الذي يَعّد طريقه من اأ�سهر الطرق يف اأ�سانيد الهند وباك�ستان وما حولهما، وال يكاد بعرف 
هناك اإال با�سم عبد الرحمن املكي )ـ 1341(.)108( واملقرئ عبد اخلالق بن �سيخ جيون علي الذي 
�سيخ  بن  املالك  عبد  واملقرئ  قائمة،  والزالت  بالهند  �سهارانفور  القراآن يف  مدر�سة جتويد  اأ�س�س 
جيون علي الذي اأ�س�س �سنة 1378 دار الرتتيل يف الهور باك�ستان والزالت قائمة. )109( وكان عدد 
طالب ف�سل احلفاظ يف مدر�سة الفالح ـ على �سبيل املثال ـ خالل االأربعينات الهجرية يربو على 
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االأربعني؛ معظمهم من املهاجرين الوافدين الذين �سكنوا مكة املكرمة لطلب العلم وحفظ القراآن. 
اإندوني�سيا؛  من  تّكل  وعمر  تّكل  ومهتدي  التكارنة،  من  اآدم  بن  �سعيب  منهم  مرداد  حممد  وذكر 
وعبد الوهاب �سراَوه من ماليزيا، وقد زار ال�سائح ال�سعودي الثالثة يف بلدانهم حني �ساروا يقرئون 

هناك.)110( 

املقرئ  فاإّن  االإقــراء؛  بغر�س  املقرئني منها  االإقراء رحالت  املكّي يف  النموذج  انت�سار  اأ�سباب  ومن 
اأحمد حجازي مل يتوقف عن الرتدد بني مكة وبالد املاليو و�سنغافورة اإال بعد دخول عبد العزيز بب�سع 
�سنوات. )111( اأّما املقرئ عبد احلميد مرداد فكانت جتارته الرابحة هي حتفيظ القراآن وجتويده لكّل 
جزر الهند ال�سرقية )اإندوني�سيا( من جزيرة جاوة اإىل م�سارف اأ�سرتاليا، وذلك الأكر من ثالثني 
عاما حتى اأوائل ال�ستينات من القرن الرابع ع�سر.)112( وقد اأقراأ املقرئ اأحمد زهر الليايل ما بني 
�سنتي 1341، 1346 مبدر�سة تعليم الدين يف »رانقون« عا�سمة بورما املعروفة حالّيا مبيامنار. )113( 
واأغرى تالميذ من اأهل »بوِق�س« �سيخهم املقرئ حممد نور اأبو اخلري بال�ّسفر اإىل بالدهم اإندوني�سيا. 
فكان يق�سي لديهم اأكر العام، ويعود اإىل مكة مع دخول رم�سان املبارك ويلبث فيها حتى يق�سي 
اأقرا خاللها كتاب اهلل تعاىل، ومل  ل�سنوات طويلة  داأبه  منا�سك احلّج، فريحل مع احلّجاج. وهذا 
ي�ستقّر يف وطنه مكة اإال بعد �سنة 1359.)114( وقد �سّرح بع�س املقرئني الذين الذي يقرئون القراآن 
منذ ت�سعينات القرن املا�سي وال زالوا مثل املقرئني ح�سنني فطاين و عبد الرب في�س اهلل باأّن من 
تالميذهم من يقرئ حاليا يف اإندوني�سيا مثل مكي نواوي، ومنهم عنان بن حممد ح�سن واأبو بكر بن 
حممد عناية اهلل يف قطر، و َعَلْينا بن ح�سن يف �سنغافورة، و ح�سن عبد الر�سيد يف تايالند، و حممد 

بن علي ح�سن يف ماليزيا. ، وحممد حنيف عا�سق يف دبي، وعديل عبد الرب يف لندن.

بع�س امل�صطلحات الإقرائية ال�صائدة:

ال�سفحات  اإليها يف  االإ�سارة  اأو  بع�سها  �سبق ذكر  لالإقراء م�سطلحات عديدة  املكّي  النموذج  يف 
ال�سابقة؛ مثل م�سطلح املدار�سة. ولي�ست هذه امل�سطلحات حكًرا على مقرئي مكة دون غريهم، اإال 

اأّن اجتماعها فيهم على هذه ال�ساكلة خا�س بهم؛ ومن تلك امل�سطلحات:
اجلزء: ي�ستعمل القراء م�سطلح اجلزء على نطاق وا�سع بت�سهيل الهمزة فيقولون جزو تبارك وجزو 
اإذا اأطلق اللفظ فاإّنه كان يعني عند قراء مكة »جزء عّم« وهو اجلزء الثالثون من  اأّما  قد �سمع. 
اإىل �ستني حزبا فلي�س متداوال يف مكة، ويطلقون على احلزب  اأّما تق�سيم القراآن  القراآن الكرمي. 

»ن�سف اجلزء«.

النت�صار يف العامل الإ�صالمي:

العامل عن عدة  اأماكن خمتلفة من  انت�سارا ملمو�سا يف  لالإقراء خارج مكة  املكّي  النموذج  انت�سر 
طرق؛ منها: احلجاج، واملجاورون، ورحالت املقرئني. 

قبل  مبكة  اإقامتهم  خالل  القراآن  يقروؤون  كانوا  اأجنا�سهم  خمتلف  فــاإّن  للحجاج؛  بالن�سبة  فاأّما 
اأّن طوائف منهم كانت حتر�س على قراءته على مقرئي مكة خا�سة  اإال  اأو بعدها.  اأداء الفري�سة 
املعروفة حاليا  و�سومطرة. ومن ماليا  واأ�سهرها جاوة  )اإندوني�سيا(؛  ال�سرقية  الهند  حجاج جزر 
با�سم ماليزيا، ومن الهند ال�سينّية )بالد االإندو�سني(؛ وهي فيتنام والو�س وكمبوديا، ومن الهند 
وفد  )َكيْبَتاْون(.  با�سم  املعروفة  اأفريقيا  وجنوب  وتركيا،  الِقرم،  جزيرة  و�سبه  وبخارى  والبنغال 
�سبقت االإ�سارة اإىل اأّن معظم مقرئي مكة يف الن�سف الثاين من القرن الرابع ع�سر اأقراأوا حجاجا 

من هذه الديار. وقد تناق�ست هذه الظاهرة �سيئا ف�سيئا عدا حاالت ا�ستثنائية.)103(

اأّما بالن�سبة للمجاورين مبكة للعبادة اأو طلب العلم فاإّن كثريا منهم يحر�س على حفظ القراآن اأو 
�سهم  بع�س �سوره يف مهبطه االأول قبل العودة اإىل وطنه. حتى لقد ا�ستهر بع�س املقرئني بتخ�سّ
القراآن  يقروؤون  االإندوني�سّيني  الطالب  كان  الذي  ْهِبيني  الرَّ علي  بن  حممد  املقرئ  مثل  ذلك  يف 
والتجويد عليه.)104( و�سجّل االإمام عبد اهلل خياط العجب من كرة طلبة العلم من اأهل اندوني�سيا 
الذين يتقاطرون على دار املقرئ العالمة اإبراهيم اخلزامي رغبًة يف التزّود من علمه، وحر�سا على 
تلّقي ما اندر�س اأو �سار يف حكم املندر�س من علم القراءات.)105( وا�ستهر كذلك تزاحم الطالب 
من اإندوني�سيني وماليو وهنود وبنغال وبخاريني واأتراك على املقرئ اأحمد حجازي الذي جعل ـ منذ 
القدمي ـ بيته يف جبل ال�سبع البنات معهدا لتحفيظ القراآن وترتيله.)106( واملقرئ �سراج قاروت وكان 

يدّر�س القران الكرمي لالندوني�سيني واملاليزيني وغريهم يف داره.)107(

اأّما بالن�سبة للمدار�س؛ فاأّن عددا من خريجي ق�سم احلفاظ باملدر�سة ال�سولتية داأبوا منذ تاأ�سي�سها 
على العودة اإىل بلدانهم واإقراء القراآن فيها اإما يف حلقات اأو يف مدار�س، واأ�سهرهم عبد الرحمن 
ب�سري الذي يَعّد طريقه من اأ�سهر الطرق يف اأ�سانيد الهند وباك�ستان وما حولهما، وال يكاد بعرف 
هناك اإال با�سم عبد الرحمن املكي )ـ 1341(.)108( واملقرئ عبد اخلالق بن �سيخ جيون علي الذي 
�سيخ  بن  املالك  عبد  واملقرئ  قائمة،  والزالت  بالهند  �سهارانفور  القراآن يف  مدر�سة جتويد  اأ�س�س 
جيون علي الذي اأ�س�س �سنة 1378 دار الرتتيل يف الهور باك�ستان والزالت قائمة. )109( وكان عدد 
طالب ف�سل احلفاظ يف مدر�سة الفالح ـ على �سبيل املثال ـ خالل االأربعينات الهجرية يربو على 

 



49 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء48 www.iqraaforum.com

وكانت املقارئ التي �ساروا عليها ـ وت�سمى »املقارئ احلجازية« ـ موافقة ملثيلها يف م�سحف املدينة 
الّرابع وال�ّساد�س من اجلزء االأّول، وال�ساد�س من اجلزء الثاين،  النبوية؛ فيما عدا بع�سها؛ وهي 
واملقارئ من الثالث اإىل ال�سابع من اجلزء الثالث، واالأول واخلام�س وال�ساد�س من اجلزء الرابع، 
واالأول واخلام�س من اجلزء اخلام�س، والرابع من اجلزء ال�ساد�س، واملقارئ من الثاين اإىل اخلام�س 
واملقراأ الثامن من اجلزء ال�سابع، والثاين من اجلزء الثامن، واخلام�س وال�ساد�س من اجلزء التا�سع. 
ويتفق املقراآن االأّول والّرابع مع مثيلهما يف م�سحف املدينة النبوية ويختلف املقراأ الّثاين، وال تتوّفر 
معلومات عن البقّية يف اجلزء العا�سر. وتختلف املقارئ االأول والثالث والرابع واخلام�س والثامن 
من اجلزء احلادي ع�سر، واملقارئ من ال�ساد�س اإىل الثامن من اجلزء الثاين ع�سر، والرابع من 
اجلزء الثالث ع�سر، وجميع املقارئ فيما عدا اخلام�س والثامن من اجلزء ال�ساد�س ع�سر، والثاين 
واخلام�س وال�ساد�س من اجلزء الثامن ع�سر، وال�ساد�س من اجلزء التا�سع ع�سر، واالأول والثالث من 
اجلزء الع�سرين، والثالث وال�ساد�س من اجلزء احلادي والع�سرين، واالأول والثالث والرابع والثامن 
من اجلزء الثاين والع�سرين. والثاين وال�ساد�س وال�سابع من اجلزء الثالث والع�سرين. واملقارئ من 
اخلام�س اإىل الثامن من اجلزء اخلام�س والع�سرين. واملقراآن الرابع وال�سابع من اجلزء ال�ساد�س 
وال�ساد�س من اجلزء  واملقراآن اخلام�س  والع�سرين.  ال�سابع  الثالث من اجلزء  واملقراأ  والع�سرين. 
الثامن والع�سرين. واملقراآن اخلام�س وال�ساد�س من اجلزء التا�سع والع�سرين. ويتفق املقراآن االأوالن 

مع مثيلهما يف م�سحف املدينة النبوية وتختلف ال�ستة الباقية من اجلزء الثالثني. )120(

احلفظ واحلفاظ: 

ورد هذا امل�سلح يف اأدبيات بع�س املكيني؛ فقد اأ�سار اأحمد ال�سباعي اإىل »�سّف احلّفاظ«، وكذلك 
االإمام عبد اهلل خياط اإىل وجود ف�سل خا�س حلفاظ القراآن، واإىل احلركات التقليدية التي يعرفها 
بكر احلب�سي  اأبو  وا�ستعمل  نحو احلفظ.  �سبيلهم  �سلكوا  اأي�سا من  فاحلفّاظ  القراآن.)115(  حفاظ 

عبارات اأتعّلم ويعّلم �ساملة ملعاين االإقراء والتحفيظ.)116(

الّدر�س: 

اأن حفظه من قبل.  التلميذ على �سيخه ب�سفة منتظمة ملراجعة ما �سبق  هو املقدار الذي ي�سّمعه 
وا�سطلح عليه اأخريا بلفظ »املراجعة«. اأّما الّدر�س عندهم يف هذه االأيام فهو ما يطلق عليه »اللوح« 

قدميا.

اللوح:

و�سف اأحمد ال�سباعي لوح االإقراء باأّنه خ�سبة مربعة اجلوانب يزين راأ�سها َمْدرجان ينتهيان اإىل 
راأ�س كعرائ�س اخل�سب يثقبونه ويربطون به خيطا متينا يحمله ال�سبّي يف يده.)117( وبالرغم من 
عدم وجود لهذه االألواح اخل�سبية يف مكة فاإّنه ال زال بع�س املقرئني يطلقون ا�سم اللوح على االآيات 
التي يقرئونها لتالميذهم الأّول مرة. وراج م�سطلح »َجْنب اللوح« بعد ظهور جماعة حتفيظ القراآن 
داللة على ال�سورة اأو ال�سور املجاورة لالآيات التي يقروؤها الّتلميذ الأّول مرة من امل�سحف ال�سريف.

امل�صحف واخلتمة:

ا�ستعمل اأحمد ال�سباعي ثالثة األفاظ معربا بها عن كتاب اهلل؛ فقال: القراآن؛ عندما اأ�سار اإىل كونه 
ا. وا�ستعمل لفظ »اخلتمة« حينما حتدث باللهجة العامية بدال من  حمفوظا يف ال�سدور، مقروًءا اأو متُلوًّ
امل�سحف، وا�ستعمل لفظ »امل�سحف« حينما حتدث باللغة الف�سحى.)118( وقد ترك كثري من عامتهم 

لفظ »اخلتمة« للداللة على امل�سجف ال�سريف. ولكن الفعل »خَتم« ال زال امل�ستعمل لدى املقرئني. 

املقراأ: بفتح امليم و�سكون القاف م�سطلح ا�ستعمله قراء مكة خالل القرن الرابع ع�سر. وبعنون به 
املقدار الذي يقراأه اأحدهم وي�ساوي ثمن اجلزء اأي ربع احلزب؛ فامل�سحف ال�سريف يتكون من 240 

مقًرا. ويتكون املقراأ عادة من �سفحتني ون�سف قد تزيد اأو تنق�س قليال. )119(
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ويف �صوء هذا البحث يو�صي الباحث مبا يلي: 

ـ الت�سجيع على االإقراء بالتلقي ال�سماعي. واإعادة االإقراء باالألواح اإما بالطريقة التقليدية اأو طريقة 
حديثة ت�سمن اكت�ساب االأطفال القدرة على الكتابة ال�سحيحة باليد.

ـ اإحياء اإجازات االإقراء واحلر�س على رفع م�ستوى �سوابطها.

جماعات  وتكوين  االأقــل.  على  �سنوات  ثالث  مدته  احلفظ  اأمت  ملن  القراآن  لتعاهد  برنامج  و�سع  ـ 
لتعاهد القراآن ومدار�سته يف امل�ساجد.

يف  القراآن  ــروؤوا  اأق الذين  املقرئني  تكرمي  و  االإ�سالمية.  البالد  عموم  يف  القراء  م�سيخة  اإعــادة  ـ 
جمتمعاتهم الأطول فرتة زمنية.

ـ و�سع برنامج لتطبيق اأخالق القراآن يف املجتمع.

ـ تبني الكر�سي مل�سروع جمع اأ�سانيد القراءات.

ـ اأمانة عامة للملتقى لتنفيذ التو�سيات.

اخلامتة:

تو�سل البحث اإىل عدة نتائج منها:

ـ كان امل�سجد احلرام خالل معظم فرتة البحث م�ستوعبا جلميع مراحل اإقراء القراآن؛ من بداياتها 
اإىل نهاياتها. ثّم ال تكاد توجد مرحلة من مراحل االإقراء فيه اإال ويف خارجه ن�سخة اأو امتداد لها.

ـ يعّد ظهور جمعية حتفيظ القراآن مبكة املكرمة منعطفا هاّما يف تاريخ االإقراء يف مكة ويف اململكة 
العربية ال�سعودية اأعّزها اهلل.

ـ ظهرت يف فرتة البحث اأكر من حماولة الإحياء قراءة ابن كثري يف مكة.

ـ يعود �سند معظم قراءات املكّيني يف فرتة البحث ب�سورته الق�سوى اإىل اأحمد االإ�سقاطي )ـ 1159( 
وجّلها اإىل �سحاذة اليمني امل�سرّي )ـ 997(.

ـ اأكر مقرئي مكة يف القرن اخلام�س ع�سر من الطبقة الثالثة اأو الثانية من تالميذ مقرئي فرتة 
البحث.

ـ انت�سر مقروؤون من مكة يف اأماكن خمتلفة من العامل االإ�سالمي، وظهر اأثر النموذج املكي يف اأكر 
اأّمة االإ�سالم عددا؛ وهم االآ�سيويون خا�سة اإندوني�سيا و�سبه القارة الهندية الباك�ستانية.
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احلوا�صي والتعليقات:

مكة  موؤ�س�سة  للهجرة،  ع�سر  الرابع  القرن  يف  علمائنا  بع�س  وتراجم  �سري  اجلبار.  عبد  عمر   1 
للطباعة واالإعالم، مكة، 1385، �س 213.

ـ اجلامع واجلامعة، نادي مكة الثقايف واالأدبي، مكة، 1417،  اأبو �سليمان. احلرم املكي  اأنظر:   2 
�س 48.

ة، 1433، �س 566.  3 حممد عبد احلميد ِمرداد. رحلة عمر، دار طا�سكندي، ُجدَّ
 4اأحمد مغربي. العناية بالقراآن الكرمي يف مكة املكرمة خالل القرن الرابع ع�سر...، ملتقى االأحّبة، 

مكة، 1431، �س43.
 5جماعة حتفيظ القراآن الكرمي مبكة املكّرمة. التقرير االأول، 1383 ـ 1387، �س 21.

 6 العناية بالقراآن الكرمي يف مكة املكرمة، �س 39.
 7اأنظر احلا�سية )42(.
 8اأنظر احلا�سية )45(.

 9 رحلة عمر، �س 420. وانظر: �س 422.
 10عبد الرحمن �سالح عبد اهلل. تاريخ التعليم يف مكة املكرمة، دار ال�سروق، ُجدة، 1403، �س 53.
 11 عبد اهلل املعلمي. اأعالم املكّيني من القرن التا�سع اإىل القرن الرابع ع�سر، موؤ�س�سة الفرقان 
للرتاث االإ�سالمي، �س 393، 610. عبد اللطيف بن دهي�س. الكتاتيب يف احلرمني ال�سريفني، مكتبة 

ومطبعة الّنه�سة احلديثة، مكة املكّرمة، 1406، �س 22، 24.
 12الكتاتيب يف احلرمني، �س32 ـ 37.

 13ح�سن عبد احلي قزاز. اأهل احلجاز بعبقهم التاريخّي، مطابع موؤ�س�سة املدينة، ُجدة، �س 353.
 14اأنظر احلا�سية )41(.

م�سطفى  و�سجاد  كمال  م�سطفى  فوؤاد  املقرئني  واأخ�ّس  تالميذه؛  بع�س  املعلومة  بهذه  اأفاد   15 
كمال.

 16اأعالم املكيني، �س 457.
 17اأنظر احلا�سية )46(.

 18اأهل احلجاز، �س 352.
 19رحلة عمر، �س 421.

 ،1427 الفرقان،  موؤ�س�سة  واالأعــيــان...،  الف�سالء  تراجم  يف  احل�سان  اجلواهر  بيال.   20زكريا 
�س260 ـ 263.

 21تاريخ التعليم يف مكة املكرمة، �س 93، 94. اأعالم املّكّيني، �س 748، 889.
 22عبد اهلل عبد الغني اخلياط. ملحات من املا�سي، دارة امللك عبد العزيز، الريا�س، 1425. �س 
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 39 اأعالم املكيني، �س 845 ، �سعيد ممدوح. ت�سنيف االأ�سماع ب�سيوخ االإجازة وال�سماع، دار ال�سباب 
للطباعة، القاهرة، 1403، �س 55 ، الفاداين ، حممد يا�سني . في�س املبدي باإجازة ال�سيخ حممد 
عو�س منق�س الزبيدي ، �س 8. وتوجد لدى االأ�ستاذ علي بن ح�سن ال�سريف اإجازةـ  يوزعها على نطاق 
اأّنه اأخذ القراآن العظيم وقراأه  اإبراهيم اخلزامي وفيها  اإّن الفاداين ناولها له، عن  ـ قال  ملحوظ 
بقراءة ابن كثري وبرواية حف�س عن اأحمد املخلالتي. وقد ا�ستفدت من هذه االإجازة يف امللحقني 

)5 ،4(
 40 الدليل امل�سري، �س 33 ـ 36. واأهل احلجاز، �س 324. واجلواهر احل�سان، �س 263. واأعالم 

املكّيني، �س 327.
البالد   " جريدة  يف  ن�سرت  وفاته.  بعد  اخلزامي  املقرَئ  فيها  رثى  مقالة  خياط.  اهلل  عبد   41 
ـ  اخلزامي  )اإبراهيم  املنورة،  واملدينة  املكرمة  مكة  ومو�سوعة   .1370  /12  /23 يوم  ال�سعودية" 

ُكتَّاب(، و العناية بالقراآن الكرمي يف مكة املكرمة، �س 38. 
 42 ت�سنيف االأ�سماع، �س 23. اأعالم املكّيني، �س 404.

 43 اأنظر امللحق )1(.
 44 اجلواهر احل�سان، �س 191، 388، واأنظر: اأعالم املكّيني، �س 404، 458.

 45 اجلواهر احل�سان، �س 574. وتاريخ اأّمة يف �سري اأئمة، �س 1244. ومعلومات اأفاد بها ابنه عبد 
امللك وقا�س.

 46 ترجمة وافية وافرة غري من�سورة اأعدها حفيده الدكتور عادل حجازي. وانظر: اأهل احلجاز، 
�س 353.

غري  وافية  ترجمة   .339 �س  احلجاز،  اأهل   .486/1 املكيني  اأعــالم   .36 �س  امل�سري،  الدليل   47 
من�سورة اأعدها حفيده الدكتور �سمري زهر الليايل.

 48 اأنظر: العماية بالقراآن يف مكة املكرمة، �س 173.
 49 تاريخ اأّمة يف �سري اأئمة، �س 1244 ـ 1252.

 50  العناية بالقراآن الكرمي يف مكة املكرمة، �س 127، 128، 138، تاريخ اأمة يف �سري اأئّمة، �س 
ل بها ابنه الدكتور عبد الرحمن خياط. 1252 ـ 1255. ومعلومات تف�سّ

 51 رحلة عمر، �س 425.
 52 البخاري، كتاب �سفة ال�سالة، احلديث 723. وم�سلم، كتاب ال�سالة، احلديث 394.

 53 رحلة عمر، �س 404.
 54 اأحمد �سباعي. اأيامي، مطابع قري�س، مكة املكرمة، 1390، �س 20، 21، 78.  

ة بلوح  اآ�سيَّ ُكتَّاب الفقيهة  البنات العريفات يف  اإحدى   55 قال حممد عبد احلميد مرداد: جاءت 
اأنظر:  اأربعة ع�سر حرفا من احلروف الهجائّية.  جديد مم�سوح بامل�سر )املَدر(، وكتبت يل عليه 

رحلة عمر، �س 146، 192.
 56 اأنظر: الدليل امل�سري، �س 42.

 23 تاريخ التعليم يف مكة املكرمة، �س 97.
وثائقّي،  والــرتاث، جريدة عكاظ، عدد  ـ احل�سارة  الفالح  املكيني، �س 824. مدار�س   24اأعالم 

1408، �س 65.
اأ�سانيد االت�سال باحلبيب الب�سري �سلى اهلل و�سلم  اأبو بكر احلب�سي. الدليل امل�سري اإىل فلك   25 
عليه وعلى اآله ذوي الف�سل ال�سهري و�سحبه ذوي القدر الكبري، املكتبة املكية، مكة، 1418، �س 89. 

اأعالم املكّيني، �س 327. تاريخ الّتعليم يف مكة، �س 107.
 26العناية بالقراآن الكرمي يف مكة، �س 51. رحلة عمر، �س 401

 27اأنظر: �سحيح ابن حبان، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 1414، 1/ 220)34(.
 28اأفاد بهذه املعلومات الدكتور ح�سن احلجاجي اأول مدير لهذه املدر�سة؛ يف مكاملة معه  يوم 8/ 

.1434 /3
هندو�سّيا  كان  الذي  والــده  من  ال�سيخ  لقب  واكت�سب  علم.  �سيخ  �سيتي  يو�سف  حممد  يكن   29مل 
فاأ�سلم. وكان امل�سلمون يف الهند يلّقبون ذوي املكانة االجتماعية الذين يدخلون يف دين اهلل بال�سيح 

تقديرا لهم. 
 30 العناية بالقراآن الكرمي يف مكة املكرمة، �س 55.

 31جماعة حتفيظ القراآن. التقرير الثالث، �س9، 10، 19. وانظر: العناية بالقراآن الكرمي يف مكة 
املكرمة، �س 202، 203.

 32العناية بالقراآن الكرمي يف مكة املكرمة ، �س 200.
 33العناية بالقراآن الكرمي يف مكة املكرمة، �س 59.

 34اأغفلت امل�سادر اأمر هذه احللقة مع اأّنها اأّول حلقة اأقامها موؤ�ّس�س جمعية حتفيظ القراآن ال�سيخ 
حممد يو�سف �سيتي بالتعاون مع الدكتور م�سطفى حممد اإبراهيم. ولعل مرّد ذلك اأّنها اأن�سئت قبل 

تكوين اجلمعية ر�سمّيا.
 35اأنظر: جمعية حتفيظ القراآن. التقرير ال�سنوي الثالث ع�سر، رجب 1400 ـ نهاية جمادى الثانية 

1401، �س 5.
 36اقت�سر البحث على اأعالم العهد ال�سعودي من القرن الرابع ع�سر. ولوال ذلك الأ�سيف ـ مثال ـ 
املقرئ عبد املالك �سلطان؛ فاإّنه اأقراأ القراآن يف املدر�سة الفرقانية يف م�سجد اخلياط، ويف جامعة 
اأّم القرى. وتخّرج على يديه اأعداد من مقرئي مكة يف القرن اخلام�س ع�سر؛ ومنهم مو�سى بالل 

واأحمد عبد القيوم. اإال اأّنه كان من املقرئني يف بالده ملا قدم مكة يف اأواخر القرن املا�سي.
ـ 196. �سري وتراجم ، �س 164. حممد يا�سني الفاداين. قرة العني   37 الدليل امل�سري، �س 194 
يف اأ�سانيد �سيوخي من احلرمني، 1/ 227. اأعالم املكيني، 395/1. �سالح بن عبد اهلل بن حميد. 

تاريخ اأّمة يف �سري اأئمة، مركز تاريخ مكة املكرمة، مكة، 1433، �س 1147.
 38 اجلواهر احل�سان �س 260، 261، 347. اأعالم املكيني، �س 424 وانظر: تاريخ اأمة يف �سري اأئمة، 

�س 1238.
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 42 ت�سنيف االأ�سماع، �س 23. اأعالم املكّيني، �س 404.
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 44 اجلواهر احل�سان، �س 191، 388، واأنظر: اأعالم املكّيني، �س 404، 458.
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 49 تاريخ اأّمة يف �سري اأئمة، �س 1244 ـ 1252.

 50  العناية بالقراآن الكرمي يف مكة املكرمة، �س 127، 128، 138، تاريخ اأمة يف �سري اأئّمة، �س 
ل بها ابنه الدكتور عبد الرحمن خياط. 1252 ـ 1255. ومعلومات تف�سّ

 51 رحلة عمر، �س 425.
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 82 رحلة عمر، �س 411. 
 83 العناية بالقراآن الكرمي يف مكة املكرمة، �س 81.

 84 اأعالم املكيني، �س 264.و�سري وتراجم، �س 300.
 85 �سري وتراجم، �س 270.

 86 تاريخ اأّمة يف �سري اأئمة، �س 1175.
 87 الدليل امل�سري، �س 109.

 88 اأنظر: العناية بالقراآن الكرمي يف مكة املكرمة، �س 122 ـ 125.
 89 ملحات من املا�سي، 31.

 90 اأنظر: جماعة حتفيظ القراآن. التقرير الثاين، �س  65، 69، 72، 80. والتقرير الثالث، �س 27 
ـ 32. التقرير الثالث ع�سر، �س 78 ـ 84

 91 جماعة حتفيظ القراآن. التقرير االأول، �س 12، 13. والتقرير الثالث ع�سر، �س 59 ـ 68.
 92 اأفاد املهند�س عبد الرحمن بن عبد احلفيظ اجلنيدي باأن هذه اجلماعة كانت ت�سّلي الرتاويح 

يف ح�سوة باب ال�سالم.
 93 اأنظر: احلا�سية )42(.
 94 اأنظر احلا�سية )39(.
 95 اأنظر احلا�سية )40(.

 96القرطبي. اجلامع الأحكام القراآن، 9/ 222.
 97 اأنظر احلا�سية )68(.

 98 اأنظر عن االإ�سرافة: املو�سوعة الفقهية الكويتية، )معّلم(. وانظر فتوى االإمام مالك فيها: ابن 
احلاج )ـ 737(. املدخل اإىل حت�سني االأعمال بتح�سني النّيات، دار الفكر، بريوت، 1401،  333/2.

 99 التعليم يف مكة واملدينة، �س 95. ومدر�سة الفتاة االأهلية، �س 18، 19.
 100 اأنظر: العناية بالقراآن الكرمي يف مكة املكرمة، �س 86.

 101الدليل امل�سري، �س 34.
 102اأنظر امللحق )1(.

 103 تتمثل يف �سراج قاروت وزيني بويان. اأنظر: اأهل احلجاز، �س 352.
 104 اأنظر: احلا�سية )16(.
 105 اأنظر احلا�سية )41(.

 106 اأنظر: احلا�سية )46(.
 107اأنظر احلا�سية )18(.

القراءات، اجلمعية  اأ�سانيد  �سل�سلة  من  امل�سيئات  احللقات  الرحيم.  عبد  اأحمد  بن  ال�سيد   108 
اخلريّية لتحفيظ القراآن يف بي�سة، 1423، �س 81.

 109 اأفاد االأ�ستاذ ماجد رحمة اهلل مدير املدر�سة ال�سولتية احلايل يوم اخلمي�س 13/ 7/ 1434 

 57 دخل حلبة مناف�سة القاعدة البغدادية يف القرن اخلام�س ع�سر كتاب القاعدة النورانية. ويتوىل 
اإقراء هذه  اأكر من ثالثني �سنة  القراآن منذ  ِقبل جمعية حتفيظ  حاليا املقرئ حممد عا�سق من 

القاعدة وجزء عّم لل�سغار يف امل�سجد احلرام.
 58 اأيامي، �س 6، 7. 

 59 ينهى بع�س اأهل العلم عن ذلك. قال يف تاج العرو�س: "ويف احلديث: ال تكونوا مثل اليهود اإذا 
ن�سروا التوراة نادوا" وبالفعل فقد خلى الكثري عن هذه العادة اأخريا.

 60 قال اأحمد ال�سباعي: وكانت خالتي ُح�َسينة قد قراأَْت ... ما كان يقروؤه الن�ساء يف ذلك الع�سر؛ 
قراأت امل�سحف اإىل نهايته وختمته عّدة مرات. اأنظر: اأيامي، �س 37. وقال اأحد الف�سالء للباحث 

اإّنه قراأ القراآن على ال�ّسيخ عبد احلفيظ اجلنيدي �سبع مّرات.
 61 رحلة عمر، �س 398، 329.

ا   62 رحلة عمر، �س 398، 405، 406. والراجح اأّن هذا مل يتغري؛ فاإّن ف�سم احلفاظ الزال م�ستمرًّ
حتى اأوائل ال�سبعينات.

 63 اأيامي، �س 16. 
 64 اأيامي، �س 49.

 65 رحلة عمر، �س 195، �س 414.
 66 ملحات من املا�سي، �س 31.

 67 اجلواهر احل�سان، 255.
 68 اأيامي، �س 29، 49. قارن مبا يف �س 89. والتعليم يف مكة واملدينة، �س 96.

 69 تاريخ التعليم يف مكة املكرمة، �س 92 ـ 95. التعليم يف مكة واملدينة، �س 40 ـ 43.
ال�سعودية  العربية  اململكة  فى  الفالح  ملدار�س  والثقايف  الرتبوي  الدور  العمري.  م�سني  �سعيد   70 

وخارجها منذ اإن�سائها عام 1323اإىل 1373، �س 67 ـ 73.
 71رحلة عمر، �س 398. وتاريخ التعليم يف مكة املكرمة، �س 106.

 72 الدور الرتبوي والثقايف ملدار�س الفالح، �س 84 ـ 90،  102 ـ 111.
 73الدور الرتبوي والثقايف ملدار�س الفالح، 79، 80.

 74 ملحات من املا�سي، �س 32. ومدار�س الفالح ـ احل�سارة والرتاث، �س 65.
 75 ملحات من املا�سي، �س 54. 

 76 رحلة عمر، �س 419، 423، 435، 473، 581، 591.
 77 اأنظر احلا�سية )62(.
78 اأنظر احلا�سية )69(.

 79 الدور الرتبوي والثقايف ملدار�س الفالح، �س 67 ـ 73، 84 ـ 90،  102 ـ 111.
 80 الدور الرتبوي والثقايف ملدار�س الفالح، 79، 80.

 81 اأنظر احلا�سية )62(.
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مشروع مجمع القراء

اإعــــداد

الـدكـتــــور/ فيـ�صل بن جميل غزاوي

بهذه املعلومات قراءة وتعريبا من كتاب: اأمداد �سابري. في�سان رحمت تذكرة اإمام القراء قارئ 
عبد اهلل مكي، طبع 1403، �س 173، 175. باللغة االأردية. واأ�ساف االأ�ستاذ ماجد باأّن هناك كتاب 
األفه مريزا ب�سم اهلل بيك، بعنوان: تذكرة قاريان هند، من ثالث جمّلدات، وطبع يف الهند وباك�ستان 
عدة مرات؛ فيه اأ�سماء كثري من قراء الهند الذين قراأوا القراآن يف مكة. ولكن مل يتاأت االطالع على 

هذا الكتاب لظروف مكتبة املدر�سة ال�سولتية يومئذ.
 110 رحلة عمر، �س 399، 400.

 111 اأنظر: احلا�سية )46(.
 112 رحلة عمر، �س 571.

 113الدليل امل�سري، �س 36.
 114 من �سرية تف�سل بها جنله االأ�ستاذ اأحمد اأبو اخلري.

 115 اأيامي، �س 72. و ملحات من املا�سي، �س 31.
 116 الدليل امل�سري، �س 42، 43.

 117 اأيامي، �س 6.
 118 اأيامي، �س 70، 71، 77، 78. وانظر: �س 49. وانظر: تاج العرو�س، )خرتم وختم(، وفيه: 

 . يٌّ ت�سمية امل�سحف َخْتَمًة عاِمّ
 119 اأنظر: رحلة عمر، �س 398.

 120 العناية بالقراآن الكرمي يف مكة املكرمة، �س 27ـ  29. وقد كتب الباحث عن هذا املو�سوع مقالة 
مو�ّسعة بعنوان: ال�سيُخ زكيُّ واملُدار�َسُة واملقارُئ احلجازّية، ن�سرت �سنة 1424 على حلقتني متتاليتني 

يف �سحيفة البالد.
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اال�ســـم : في�سل بن جميل بن ح�سن الغزاوي .

الولدة : عام 1385 هـ مبكة .

املوؤهالت العلمية : 

1 – درجة البكالوريو�س يف القراءات عام 1409 هـ من جامعة اأم القرى .
– درجة املاج�ستري يف الكتاب وال�سنة عام 1417 هـ وكانت الر�سالة حتقـيقًا جلـزء من كـتـاب           2

)التو�سيح ل�سرح اجلامع ال�سحيح( البن امللقن   املتوفى �سنة 804 هـ .
3 – درجة الدكتوراه عام 1423 هـ وكان عنوان الر�سالة ) منهج االإمام ابن عطية يف القراءات واأثر 

ذلك يف تف�سريه ( وكلتا الدرجتني ) املاج�ستري والدكتوراه ( من جامعة اأم القرى .
4- احل�سول على درجة اأ�ستاذ م�سارك عام 1432هـ 

الأعمال العلمية والدعوية :

1 – اإمامة امل�سلني يف عدد من م�ساجد مكة منذ عام 1404 هـ وكان اآخرها االإمـامـة واخلطابـة   
 يف جامع الهدى بالر�سيفة منذ عام 1411وحتى عام 1428هـ .

2 – االإ�سراف على االأن�سطة الثقافية بكلية الدعوة واأ�سول الدين منذ عام 1424هـ ملدة �سنتني .
3 – م�ساركات علمية ودعوية خمتلفة داخل مكة وخارجها) جوالت،دورات، حما�سرات ،كلمات، 

درو�س.. (
4- امل�سرف العام على معهد الهدى لتعليم القراآن وال�سنة مبكة .

5- ت�سجيل حلقات و�سل�سلة برامج دينـية يف اإذاعة نداء االإ�سالم .
املنا�صب الإدارية : 

1 – مدير مندوبية الدعوة واالإر�ساد بالر�سيفة منذ عام 1419 هـ وحتى 1428 هـ 
2 – رئي�س جلنة االأئمة وامل�ساجد باملكتب التعاوين للدعوة منذ عام 1424 هـ وحتى 1428هـ .

3 – رئي�س ق�سم القراءات  بجامعة اأم القرى منذ عام 1426 هـ  .
4 – وكيل كلية الدعوة ل�سوؤون الطالب 1431هـ   

5 – وكيل كلية الدعوة للدرا�سات العليا 1432هـ وحتى االآن .
ال�سوؤون االإ�سالمية  – ع�سو اللجنة اال�ست�سارية ل�سوؤون امل�ساجد والدعوة واالإر�ساد بفرع وزارة   6

مبكة.

السيرة الذاتية
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مقدمة 

احلمد هلل الذي اأنزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرًا، وحفظ القراآن من التحريف تبديال 
الة وال�ّسالم على َمْن بعثه رّبه بالهدى ودين احلّق ب�سريًا ونذيرًا، وداعيًا اإىل اهلل  وتغيريًا، وال�سّ

باإذنه و�سراجًا منريًا، وبعد: 
وجعله  وال�ّسالم،  الة  ال�سّ عليهم  ور�سله  اأنبيائه  اأعظم  على  كتبه  اأعظم  �سبحانه  اهلل  اأنزل  فقد 
والّنور  والّرحمة  والهداية  الربكة  من  فيه  واأودَع  عليه،  ومهيمنًا  الكتاب  من  يديه  بني  ملا  دقًا  م�سّ

وال�ّسفاء واالأجر والبيان ما لي�س يف �سيء اآخر من �سرائع دينه و�سعائره. 
وكم و�سف اهلل كتابه يف كتابه باأجّل االأو�ساف واأعظمها، وكم عّظم �سبحانه القراآن يف القراآن، 
ق�َسمًا به واإ�سادًة ب�ساأنه؛ ِرفعًة ملكانته وداللة على اأهمّيته وعظيم حاجة االأّمة امل�سلمة اإىل هدايته، 
حتى و�سف وح.َين.َا اإَلِكَ. رُوحا. م . :عنها طْرفة عني التي ال حياة بدونها، وال غنى، "الروح"اهلل 
اأ. ال�سورى:25، فكما ي�ستحيل البدن دون روح اإىل جّثة هامدة، فكذلك  القراآن َبن وَكَذَلَ.ِك اأمر.ِنَاَ

هي االأّمة دون القراآن...اأّمة ميتة!! 
فال منا�س اإذًا من االأخذ بكتاب اهلل الكرمي والعودة اإىل ما بني دّفتي امل�سحف، يف �سبيل النهو�س 
باالأّمة والّرقي بها، واالأخذ بيدها يف درب االإ�سالح والتغيري املن�سود، �سعيًا اإىل قيادة ركب االأمم 

وريادتها. 
مكة  اإ�سعاعها:  ومهد  الروح  هذه  مبعث  من  منطلقًا  االأّمة  "الروح" يف  بعث  م�سروع  يكون  وحني 
املكّرمة، فاإّنه يعني اعتبار اجلمع بني الهداية التي حواها كتاب اهلل، والهداية التي جعلها اهلل يف 

بلده احلرام وقبلته املعّظمة.  
نزول  ا�ستفتح  فيها  الر�سالة،  ومولد  الوحي،  مهبط  العتيق،  بيته  ومو�سع  احلرام،  اهلل  بلد  فمكة 

الوحي، ومنها اأ�سرق نور القراآن، الذي عّم الب�سيطة واأ�ساء اأرجاءها. 
ومل تزل مكة املكرمة عرب القرون ِقبلة املوحدين، وَمْهوى اأفئدة امل�سلمني، ومنارة الوحي امل�سرق املبني. 
ومع ات�ساع رقعة االإ�سالم وامتداد اأ فقه: انت�سر كتاب اهلل يف العاملني، وتوزع اأهل القراآن القائمون 

عليه واحلاملون لرايته واملت�سرفون بخدمته يف اأقطار االإ�سالم املرتامية، وتالأالأت جنوم ال قّراء يف 
�سماء  االأّمة �سرق ًا وغربًا، ونه�ست االأّمة بخدمة القراآن وعلومه املت�سلة به، ومن األ�سقها به علم 
القراءات وما ات�سل به من علوم كعلم الر�سم الذي ي ْعنى بكيفّية كتابته، وعلم ال�سبط الذي ي 
عنى بنقطه و�سكله، وعلم الفوا�سل الذي يعنى ِبعّد اآياته، وعلم التجويد الذي ي عنى بكيفّية قراءته 

واإتقانه، وعلم توجيه القراءات الذي عنى مبعانيها وتعليالتها. 

7-ع�سو جمل�س اإدارة اجلمعية اخلريية مل�ساعدة ال�سباب على الزواج مبكة .
8- ع�سو جمل�س اإدارة موؤ�س�سة �سليمان الراجحي اخلريية .

9- ع�سو جمل�س اإدارة جامع الراجحي مبكة.
10- ع�سو الفريق االإداري لكر�سي امللك عبداهلل للقراآن الكرمي بجامعة اأم القرى اإمامة  امل�سجد 
وتاريخ  ب  10267/م  رقــم  ملكي  بقرار  احلــرام  امل�سجد  يف  اإماما  تكليفي  التعيني  مت   : احلــرام 

1428/11/25 هـ 
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الأهداف العامة 

1 خدمة كتاب اهلل تعاىل، وبعث االهتمام بالقراءات وعلومها على م�ستوى االأمة. 
5 جمع قّراء االأّمة واملهتمني بالقراءات وعلومها يف العامل. 

3 توثيق جهود قراء االأّمة يف خدمة القراءات وعلومها عرب القرون. 
4 تفعيل دور القّراء يف هداية الب�سرية وخدمتها. 

2 تبادل اخلربات بني املهتمني بالقراءات وعلومها واال�ستفادة من التجارب املتميزة. 
6 اإحياء املنهج االأ�سيل يف تلقي القراءات القراآنية م�سافهًة، ونيل االإجازة ب�سبط واإتقان. 

7 ربط حا�سر القراءات وعلومها امل�سرق مبا�سيها العريق، با�ستخراج مكنونات هذا العلم. 
8 اإثراء القراءات وعلومها من خالل البحث العلمي التخ�س�سي. 

9 الرفع من م�ستوى الثقافة العامة بعلوم القراءات لدى االأمة. 
11 توظيف التقنية احلديثة يف خدمة القراءات وعلومها. 

م�صاريع وطموحات 

وعلماء  املقرئني  كبار  من  نخبة  ي�سم  عاملي  علمي  جمل�س  وعلومها:  للقراءات  العلمي  املجل�س   1
القراءات وعلومها يكون مرجًعا ت�سدر عنه القرارات يف امل�سائل امل�سكلة يف القراءات وعلومها. 

2 م�سيخة االإقراء اّةلعاملي: رابطة ت�سم كبار املقرئني على م�ستوى العامل ي رجع اإليها يف اعتماد 
اإجازات االإقراء وتوثيقها. 

3ة للقراءات وعلومهّا املكتبة العاملي: مكتبة عاملية متخ�س�سة ت�سم جميع ما يحتاج اإليه الباحث 
من امل�سادر واملراجع يف القراءات وعلومها. 

4 املكتبة االإلكرتونية للقراءات وعلومها: مكتبة رقمية ت�سم جميع املوؤلفات يف القراءات وعلومها، 
بنظام الكرتوين متقدم؛ ي�سّهل على الباحثني الو�سول اإىل امل�سادر واملراجع واال�ستفادة منها. 

5 املركز البحثي العاملي للقراءات وعلومها: مركز بحثي يربز فيه احرتاف العمل واالأداء، 
واالإنتاج  البحوث  ون�سر  الرتاث،  واإخراج  يعمل على حتقيق  املتخ�س�سني،  الباحثني  ثلة من  ي�سم 

العلمي يف  القراءات وعلومها. 
�سة متّكن الباحث من  6 اء والقراءاّتة للقّراملو�سوعة العاملي: مو�سوعة عاملّية علمّية متخ�سّ

اأمثل  با�ستخدام  القراءات؛  رجال  واأ�سماء  وعلومها  القراءات  يف  املوثوقة  املعلومة  على  احل�سول 

وملا لتجديد العلوم من اأثر يف اإحيائها ومنائها كان لزامًا على القّراء ومن دار يف فلكهم اأن  يكون 
لهم دور ريادي يف خدمة القراآن وعلومه والقراءات وعلومها، اإذ هم َحَملة رايته، ونا�سرو هدايته، 

واأحق النا�س بالعناية به. 
واأ�سبح من االأهمّية مبكان اأن تت�سافر اجلهود وتتنادى الِهَم م لبناء �سروح �ساخمة جتمع االأّمة على 
هدي القراآن الكرمي، وتكون �سببًا من اأ�سباب حفظ اهلل تعاىل لهذا الكتاب وما ات�سل به من  علوم. 

ال �سيما واأّن اجتماع االأّمة -ولو اأهل اخت�سا�س معني منها- غاية من اأعظم الغايات. 
 وبف�سل اهلل ومنته تعدّدت امل�ساريع عرب القرون وتتابعت اجلهود التي ت عنى بجمع االأّمة على هدي 
مع  "جمْ فكرة  كانت  هنا  ومن  هذا.  يومنا  اإىل  اهلل  بحمد  مت�سلة  اجلهود  هذه  تزال  وال  القراآن، 

القّراء" العتبارين رئي�سني: 
اأولهما: النهو�س بخدمة كتاب اهلل وعلومه املت�سلة بقراءته وتلّق يه، على وجه �سام ل متقن؛ حتيا به 
اإجازة القراءة واالعتبار ب�سندها املت�سل، وين�س ر به علم القراءات وما يت�سل به من علوم ، وت 
ملَلم به اجلهود املتفرقة، وت �ستلَهم فيه التجارب املتميزة، وت �ستقَطب فيه القامات ال�ساخمة يف 
يليق  واالأداء مبا  العمل  احرتاف  فيه  ويربز  احلديثة،  التقنية  االإمكانات  فيه  وتوّظف  الباب،  هذا 
بخدمة كتاب اهلل، اإي�سال هدايته للب�سرية جمعاء، من خالل م�ساريع نوعي ة عمالقة ت�سع االأمة 

وت�ستوعب االأهداف. 
واالعتبار االآخر: اختيار مكة الحت�سان هذا امل�سروع العمالق، وهي االأن�سب على االإطالق؛ اإذ بيت 

اهلل مبكة هًد ى للعاملني، والقراآن هًد ى للنا�س! 
فباحت�سان مكة للم�سروع تلتقي الهدايتان العظيمتان (هداية البيت وهداية القراآن)، وبه تتوّهج 

مكة اإ�سعاع ًا بنور الوحي الذي انبثق فيها اأول مرة، وملكة املكّرمة  �سرفها اهلل  َتقَبل امل�ساريع 
القراآنية القائمة يف االأمة وي قِبل اأربابها على االنت�ساب ملكة واالنتماء مل�سروعها العاملي، والت�س رف 

بامل�ساركة فيه عمال وبناء وعطاء . 
ويبقى توافد احلّج اج والعّمار على مكة طيلة العام قناة متدفقة ومعني ًا ال ين�سب، مبا يحدثه 

االلتقاء العاملي مبكة من توا�س ل وتعاه د وتاآز ر وتعا�سد. 
الروؤية: املرجع العاملي املتمّيز للقّراء والقراءات وعلومها. 

الر�سالة: م�سر وع عاملي متمّيز يف القراءات وعلومها، ينطلق من مكة املكرمة، وي�ستقطب 
قّراء العامل، يجمع بني االأ�سالة وال جتديد، عرب منظومة تقنية متكاملة. 
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الأهداف العامة 

1 خدمة كتاب اهلل تعاىل، وبعث االهتمام بالقراءات وعلومها على م�ستوى االأمة. 
5 جمع قّراء االأّمة واملهتمني بالقراءات وعلومها يف العامل. 

3 توثيق جهود قراء االأّمة يف خدمة القراءات وعلومها عرب القرون. 
4 تفعيل دور القّراء يف هداية الب�سرية وخدمتها. 

2 تبادل اخلربات بني املهتمني بالقراءات وعلومها واال�ستفادة من التجارب املتميزة. 
6 اإحياء املنهج االأ�سيل يف تلقي القراءات القراآنية م�سافهًة، ونيل االإجازة ب�سبط واإتقان. 

7 ربط حا�سر القراءات وعلومها امل�سرق مبا�سيها العريق، با�ستخراج مكنونات هذا العلم. 
8 اإثراء القراءات وعلومها من خالل البحث العلمي التخ�س�سي. 

9 الرفع من م�ستوى الثقافة العامة بعلوم القراءات لدى االأمة. 
11 توظيف التقنية احلديثة يف خدمة القراءات وعلومها. 

م�صاريع وطموحات 

وعلماء  املقرئني  كبار  من  نخبة  ي�سم  عاملي  علمي  جمل�س  وعلومها:  للقراءات  العلمي  املجل�س   1
القراءات وعلومها يكون مرجًعا ت�سدر عنه القرارات يف امل�سائل امل�سكلة يف القراءات وعلومها. 

2 م�سيخة االإقراء اّةلعاملي: رابطة ت�سم كبار املقرئني على م�ستوى العامل ي رجع اإليها يف اعتماد 
اإجازات االإقراء وتوثيقها. 

3ة للقراءات وعلومهّا املكتبة العاملي: مكتبة عاملية متخ�س�سة ت�سم جميع ما يحتاج اإليه الباحث 
من امل�سادر واملراجع يف القراءات وعلومها. 

4 املكتبة االإلكرتونية للقراءات وعلومها: مكتبة رقمية ت�سم جميع املوؤلفات يف القراءات وعلومها، 
بنظام الكرتوين متقدم؛ ي�سّهل على الباحثني الو�سول اإىل امل�سادر واملراجع واال�ستفادة منها. 

5 املركز البحثي العاملي للقراءات وعلومها: مركز بحثي يربز فيه احرتاف العمل واالأداء، 
واالإنتاج  البحوث  ون�سر  الرتاث،  واإخراج  يعمل على حتقيق  املتخ�س�سني،  الباحثني  ثلة من  ي�سم 

العلمي يف  القراءات وعلومها. 
�سة متّكن الباحث من  6 اء والقراءاّتة للقّراملو�سوعة العاملي: مو�سوعة عاملّية علمّية متخ�سّ

اأمثل  با�ستخدام  القراءات؛  رجال  واأ�سماء  وعلومها  القراءات  يف  املوثوقة  املعلومة  على  احل�سول 

وملا لتجديد العلوم من اأثر يف اإحيائها ومنائها كان لزامًا على القّراء ومن دار يف فلكهم اأن  يكون 
لهم دور ريادي يف خدمة القراآن وعلومه والقراءات وعلومها، اإذ هم َحَملة رايته، ونا�سرو هدايته، 

واأحق النا�س بالعناية به. 
واأ�سبح من االأهمّية مبكان اأن تت�سافر اجلهود وتتنادى الِهَم م لبناء �سروح �ساخمة جتمع االأّمة على 
هدي القراآن الكرمي، وتكون �سببًا من اأ�سباب حفظ اهلل تعاىل لهذا الكتاب وما ات�سل به من  علوم. 

ال �سيما واأّن اجتماع االأّمة -ولو اأهل اخت�سا�س معني منها- غاية من اأعظم الغايات. 
 وبف�سل اهلل ومنته تعدّدت امل�ساريع عرب القرون وتتابعت اجلهود التي ت عنى بجمع االأّمة على هدي 
مع  "جمْ فكرة  كانت  هنا  ومن  هذا.  يومنا  اإىل  اهلل  بحمد  مت�سلة  اجلهود  هذه  تزال  وال  القراآن، 

القّراء" العتبارين رئي�سني: 
اأولهما: النهو�س بخدمة كتاب اهلل وعلومه املت�سلة بقراءته وتلّق يه، على وجه �سام ل متقن؛ حتيا به 
اإجازة القراءة واالعتبار ب�سندها املت�سل، وين�س ر به علم القراءات وما يت�سل به من علوم ، وت 
ملَلم به اجلهود املتفرقة، وت �ستلَهم فيه التجارب املتميزة، وت �ستقَطب فيه القامات ال�ساخمة يف 
يليق  واالأداء مبا  العمل  احرتاف  فيه  ويربز  احلديثة،  التقنية  االإمكانات  فيه  وتوّظف  الباب،  هذا 
بخدمة كتاب اهلل، اإي�سال هدايته للب�سرية جمعاء، من خالل م�ساريع نوعي ة عمالقة ت�سع االأمة 

وت�ستوعب االأهداف. 
واالعتبار االآخر: اختيار مكة الحت�سان هذا امل�سروع العمالق، وهي االأن�سب على االإطالق؛ اإذ بيت 

اهلل مبكة هًد ى للعاملني، والقراآن هًد ى للنا�س! 
فباحت�سان مكة للم�سروع تلتقي الهدايتان العظيمتان (هداية البيت وهداية القراآن)، وبه تتوّهج 

مكة اإ�سعاع ًا بنور الوحي الذي انبثق فيها اأول مرة، وملكة املكّرمة  �سرفها اهلل  َتقَبل امل�ساريع 
القراآنية القائمة يف االأمة وي قِبل اأربابها على االنت�ساب ملكة واالنتماء مل�سروعها العاملي، والت�س رف 

بامل�ساركة فيه عمال وبناء وعطاء . 
ويبقى توافد احلّج اج والعّمار على مكة طيلة العام قناة متدفقة ومعني ًا ال ين�سب، مبا يحدثه 

االلتقاء العاملي مبكة من توا�س ل وتعاه د وتاآز ر وتعا�سد. 
الروؤية: املرجع العاملي املتمّيز للقّراء والقراءات وعلومها. 

الر�سالة: م�سر وع عاملي متمّيز يف القراءات وعلومها، ينطلق من مكة املكرمة، وي�ستقطب 
قّراء العامل، يجمع بني االأ�سالة وال جتديد، عرب منظومة تقنية متكاملة. 
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مدرسة القراءات في بالد الشام

اإعــــداد

الأ�صـــــتاذ الدكـتــــور / حمـــمود اأحـــــمد الأطـــر�س 

للتقنية احلديثة مع توفري للجهد والوقت. 
7 املجتمع املعلوماتي العاملي للقراء: نظام الكرتوين معلوماتي يعّرف باملقرئني وعلماء 

القراءات املعا�سرين ويتيح التوا�سل وتبادل الفوائد العلمية بني املهتمني بالقراءات وعلومها على 
م�ستوى العامل. 

8 القراء ال�سغار: م�سروع يهدف اإىل اكت�ساف ذوي املواهب العالية من �سغار ال�سن ورعايتهم 
واإر�سادهم وت�سهيل �سبل نبوغهم يف جمال القراءات وعلومها. 

"جممع القراء": م�سروع عاملي فريد، يخدم كتاب اهلل، من منطلق يجمع بني االأ�سالة واملعا�سرة. 
"جممع القراء": �سرف الر�سالة، و�سرف املكان. 

بالقراءات وعلومها، وتقرب نيلها لطالبيها.  تنه�س  نوعية،  برامج  القراء":  "جممع 
ينطلق منه قراء العامل خارج اأقاليمهم، اإقراء وتعليم ًا وبحث ًا  اإ�سعاع  مركز  القراء":  "جممع 

واإثراء . 
 

للتوا�سل: 

الهاتف/11966266699131

 alqurraa1@gmail.com الربيد االإلكرتوين
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مدرسة القراءات في بالد الشام

اإعــــداد

الأ�صـــــتاذ الدكـتــــور / حمـــمود اأحـــــمد الأطـــر�س 

للتقنية احلديثة مع توفري للجهد والوقت. 
7 املجتمع املعلوماتي العاملي للقراء: نظام الكرتوين معلوماتي يعّرف باملقرئني وعلماء 

القراءات املعا�سرين ويتيح التوا�سل وتبادل الفوائد العلمية بني املهتمني بالقراءات وعلومها على 
م�ستوى العامل. 

8 القراء ال�سغار: م�سروع يهدف اإىل اكت�ساف ذوي املواهب العالية من �سغار ال�سن ورعايتهم 
واإر�سادهم وت�سهيل �سبل نبوغهم يف جمال القراءات وعلومها. 

"جممع القراء": م�سروع عاملي فريد، يخدم كتاب اهلل، من منطلق يجمع بني االأ�سالة واملعا�سرة. 
"جممع القراء": �سرف الر�سالة، و�سرف املكان. 

بالقراءات وعلومها، وتقرب نيلها لطالبيها.  تنه�س  نوعية،  برامج  القراء":  "جممع 
ينطلق منه قراء العامل خارج اأقاليمهم، اإقراء وتعليم ًا وبحث ًا  اإ�سعاع  مركز  القراء":  "جممع 

واإثراء . 
 

للتوا�سل: 

الهاتف/11966266699131

 alqurraa1@gmail.com الربيد االإلكرتوين
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مقدمة  

زخرت بالد ال�سام وخا�سة دم�سق بعلماء يف جمال القراءات وعلومها ،كان لهم اأثر كبري يف علم 
القراءات.

ويرجع تاريخ مدر�سة ال�سام اإىل ال�سحابي اجلليل اأبي الدرداء ر�سي اهلل عنه الذي توىل التدري�س 
يف جامع دم�سق والذي ق�سم الطلبة اإىل حلقات وجعل على كل ع�سرة عريفا يعلمونهم القراآن وهو 
ي�سرف عليهم ،اإ�سافة اإىل معاذ بن جبل الذي علم اأهل حم�س قراءة القراآن وكان له بع�س التالميذ 
،وكذلك ال�سحابي واثلة بن االأ�سقع الذي تعلم منه بع�س اأهل ال�سام كاإبراهيم بن اأبي عبلة ويحيى 
بن احلارث . ثم كان عبد اهلل بن عامر الذي خلف اأبا الدرداء والذي بقيت قراءته منت�سرة حتى 
قريب من اخلم�سمائة للهجرة ،ثم خلفه يحيى بن احلارث الذماري الذي اأخذ القراءة عنه وعن 

نافع وله اختيار يف القراءة خالف فيه ابن عامر .
ويف دم�سق اأيوب بن متيم الذي اأخذ عن يحيى الذماري اإال يف بع�س احلروف، ويف حم�س �سريح بن 
يزيد �ساحب القراءة ال�ساذة ،ويف دم�سق ابن ذكوان الذي اأخذ عن اأيوب بن متيم قراءة ابن عامر 
كما اأخذ عن الك�سائي حني قدم اإىل دم�سق كما قيل ،وكذلك هارون بن مو�سى الذي قراأ باختيار 

اأبي عبيد القا�سم بن �سالم على اأبي حممد البي�ساين عنه.
وا�ستوطن يف دم�سق اأبو علي االأهوازي �سيخ القراء يف ع�سره وقد اأكر من ال�سيوخ والروايات ،كما 
ا�ستوطنها اأبو احل�سن ال�سخاوي �سيخ م�سايخ االإقراء بدم�سق والذي قراأ على ال�ساطبي واأقراأ النا�س 
اأربعني �سنة بالروايات .ثم كان خامته املحققني العالمة ابن اجلزري )ت 33هـ( الذي  اأكر من 
و�سف باأنه فريد ع�سره وراأ�س املحققني وعمدة اأهل االأداء والذي األف املوؤلفات التي ال نظري لها يف 
القراءات وعلومها .وظلت بالد ال�سام عامرة بعلماء كبار اأ�سهموا اإ�سهامًا كبريا يف التعليم والتاأليف 

يف خمتلف علوم القراءات .
وقد بقيت قراءة ابن عامر حتى قريب اخلم�سمائة للهجرة ،ثم دخلت قراءة اأبي عمرو الب�سري 

،اإىل اأن جاء العثمانيون فانت�سرت قراءة حف�س عن عا�سم. 
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مقدمة  

زخرت بالد ال�سام وخا�سة دم�سق بعلماء يف جمال القراءات وعلومها ،كان لهم اأثر كبري يف علم 
القراءات.

ويرجع تاريخ مدر�سة ال�سام اإىل ال�سحابي اجلليل اأبي الدرداء ر�سي اهلل عنه الذي توىل التدري�س 
يف جامع دم�سق والذي ق�سم الطلبة اإىل حلقات وجعل على كل ع�سرة عريفا يعلمونهم القراآن وهو 
ي�سرف عليهم ،اإ�سافة اإىل معاذ بن جبل الذي علم اأهل حم�س قراءة القراآن وكان له بع�س التالميذ 
،وكذلك ال�سحابي واثلة بن االأ�سقع الذي تعلم منه بع�س اأهل ال�سام كاإبراهيم بن اأبي عبلة ويحيى 
بن احلارث . ثم كان عبد اهلل بن عامر الذي خلف اأبا الدرداء والذي بقيت قراءته منت�سرة حتى 
قريب من اخلم�سمائة للهجرة ،ثم خلفه يحيى بن احلارث الذماري الذي اأخذ القراءة عنه وعن 

نافع وله اختيار يف القراءة خالف فيه ابن عامر .
ويف دم�سق اأيوب بن متيم الذي اأخذ عن يحيى الذماري اإال يف بع�س احلروف، ويف حم�س �سريح بن 
يزيد �ساحب القراءة ال�ساذة ،ويف دم�سق ابن ذكوان الذي اأخذ عن اأيوب بن متيم قراءة ابن عامر 
كما اأخذ عن الك�سائي حني قدم اإىل دم�سق كما قيل ،وكذلك هارون بن مو�سى الذي قراأ باختيار 

اأبي عبيد القا�سم بن �سالم على اأبي حممد البي�ساين عنه.
وا�ستوطن يف دم�سق اأبو علي االأهوازي �سيخ القراء يف ع�سره وقد اأكر من ال�سيوخ والروايات ،كما 
ا�ستوطنها اأبو احل�سن ال�سخاوي �سيخ م�سايخ االإقراء بدم�سق والذي قراأ على ال�ساطبي واأقراأ النا�س 
اأربعني �سنة بالروايات .ثم كان خامته املحققني العالمة ابن اجلزري )ت 33هـ( الذي  اأكر من 
و�سف باأنه فريد ع�سره وراأ�س املحققني وعمدة اأهل االأداء والذي األف املوؤلفات التي ال نظري لها يف 
القراءات وعلومها .وظلت بالد ال�سام عامرة بعلماء كبار اأ�سهموا اإ�سهامًا كبريا يف التعليم والتاأليف 

يف خمتلف علوم القراءات .
وقد بقيت قراءة ابن عامر حتى قريب اخلم�سمائة للهجرة ،ثم دخلت قراءة اأبي عمرو الب�سري 

،اإىل اأن جاء العثمانيون فانت�سرت قراءة حف�س عن عا�سم. 
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بالغور يف طاعون عموا�س �سنة 18هـ. )4( 
واثلة بن االأ�سقع )ت 85هـ(: �سحابي جليل من اأهل ال�سفة ،�سهد تبوك مع النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم واأخذ القراءة عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم. قراأ عليه يحيىى بن احلارث يف قول اجلماعة 
فرا�سخ من  ثالثة  على  البالط  قرية  و�سكن  دم�سق  فتح  ،�سهد  عبلة  اأبي  بن  اإبراهيم  عنه  ،واأخــذ 

دم�سق وحتول اإىل بيت املقد�س فاأقام فيها. تويف بالقد�س اأو دم�سق �سنة 85هـ)5(.
ف�سالة بن عبيد بن نافذبن قي�س االأن�ساري االأو�سي ،اأبو حممد: �سحابي ،�سهد اأحدًا وما بعدها، 
و�سهد فتح ال�سام وم�سر ،و�سكن ال�سام ،ثم واله معاوية ق�ساء دم�سق ،وتويف فيها عام )53(هـ. 

وقد قراأ عليه ابن عامر )6(.
،�ساحب  الكندي احلم�سي  ال�سكوين  ،اأبو عرية  وتابعي م�سهور  قي�س ،�ساحب معاذ  بن   عبداهلل 
االختيار يف القراءة. روى عن معاذ بن جبل وعمر بن اخلطاب ،روى عنه القراءة  يزيد بن قطيب 

تويف بعد �سنة 80هـ)7( . 
هجيمة بنت حيي االأو�سابية احلمريية ،اأم الدرداء ال�سغرى )ت بعد 81هـ( زوجة ال�سحابي اأبي 
اأبي الدرداء بدم�سق،  اأهل دم�سق .ن�ساأت يتيمة يف حجر  الدرداء، وهي مقرئة فقيهة حمدثة من 
وكانت جتل�س يف حلق القراء الرجال فاأمرها اأبو الدرداء اأن تلحق ب�سفوف الن�ساء، وتزوجها ومات 
عنها. فخطبها معاوية فاأبت وفاًء لزوجها االأول، عا�ست معظمة عند بني اأمية تعي�س �ستة اأ�سهر يف 

دم�سق و�ستة اأ�سهر يف بيت املقد�س، تعلم النا�س القراءة وعلوم ال�سريعة. 
اإبراهيم بن اأبي عبلة وعطية بن قي�س ويون�س بن هبرية.  اأخذت القراءة عن زوجها، واأخذ عنها 

توفيت بعد �سنة 81هـ)8(. 
 املغرية بن اأبي �سهاب املخزومي :قراأ القراآن على عثمان ،وعليه قراأ عبداهلل بن عامر اليح�سبي. 
قال الذهبي: واأح�سبه كان يقرئ بدم�سق يف دولة معاوية، وال يكاد اليعرف اإال من قراءة ابن عامر 

عليه. تويف �سنة 90هـ)9(.

ثانيا : القرن الهجري الثاين

4- غاية النهاية )301/2(
5- غاية النهاية )385/2( واالأعالم  )107/8(

6- االإ�سابة )6994( وتهذيب التهذيب )267/8(
7- غاية النهاية )442/1(

8- غاية النهاية )354/2( واالأعالم  )77/8(
9-  معرفة القراء )48/1( وغاية النهاية )305/2(

املبحث الأول

قراء القراءات يف بالد ال�صام منذ عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى العهد احلايل

القرن الهجري الأول 

يعد اأبو الدرداء ال�سحابي اجلليل رائد مدر�سة القراءات يف بالد ال�سام ،اإ�سافة لبع�س ال�سحابة 
الذين اأ�سهموا يف تاأ�سي�س علم القراءات يف بالد ال�سام، منهم معاد بن جبل وعبادةبن ال�سامت 
وواثلة بن االأ�سقع وف�سالةبن عبيد، ومن اأبرز املوؤ�س�سني للقراءات املغرية بن اأبي �سهاب الذي اأخذ 
اأجمع عليه ال�سحابة وما ا�ستقر  اأهلها ما  واأر�سله عثمان مع امل�سحف ال�سامي ليعلم  عن عثمان 

عليه اأمر القراءات والذي اأخذ عنه ابن عامر، اإ�سافة لقراءته على اآخرين .
لذلك كان هوؤالء املذكورين من اأبرز املوؤ�س�سني ملدر�سة القراءات يف بالد ال�سام. واإليك اأبرز قراء 

هذه املرحلة:
اأبو الدراء ، عومير بن زيد :قراأ القراآن يف عهد ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأ�سلم بعد بدر ويل ق�ساء دم�سق وكان 

من العلماء احللماء،يقال: اإن عبد اهلل بن عامر قراأ عليه .
قال �سويد بن عبد العزيز : كان اأبو الدرداء اإذا �سلى الغداة يف جامع دم�سق اجتمع النا�س للقراءة 
عليه فكان يجعلهم ع�سرة ع�سرة وعلى كل ع�سرة عريفا، ويقف هو يف املحراب يرمقهم بب�سره 
اأبي الدرداء ي�ساأله ،وكان ابن  ،فاإذا غلط اأحدهم رجع اإىل عريفه ،فاإذا غلط عربفهم رجع اإىل 

عامر عريفا على ع�سرة فلما مات اأبو الدرداء خلفه ابن عامر.
وعن م�سلم بن م�سكم قال : قال يل اأبو الدرداء  : اعدد من يقراأ عندي القراآن ،فعددتهم األفا و�ست 

مئة ونيفا. تويف �سنة 32هـ. )1( 
النبي  ،اأحد الذين جمعوا القراآن حفظا على عهد   معاذ بن جبل )ت 18هـ(: ال�سحابي اجلليل 
ملسو هيلع هللا ىلصوقد وردت عنه الرواية يف حروف القراآن ،وهو الذي اأ�سار اإليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوله : "خذوا القراآن 
")2(  وعنه  واأبي بن كعب ومعاذ بن جبل و�سامل موىل حذيفة  اأربعة من عبد اهلل بن م�سعود  من 

ملسو هيلع هللا ىلص:"اأعلم هذه االأمة باحلالل واحلرام معاذ بن جبل" )3( 
اأقام معاذ مدة بحم�س من بالد ال�سام يعلم النا�س اأمور دينهم ،وتويف بالق�سري من اأر�س االأردن 

1- معرفة القراء )40/1(
2- رواه البخاري )3808و4999( وم�سلم يف ف�سائل ال�سحابة )116( والرتمذي )3810( واأحمد )190/2(

واحلاكم )225/3(
3- رواه اأبو ُنعيم يف حلية االأولياء )228/1( وابن �سعد يف الطبقات الكربى )107/2(
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بالغور يف طاعون عموا�س �سنة 18هـ. )4( 
واثلة بن االأ�سقع )ت 85هـ(: �سحابي جليل من اأهل ال�سفة ،�سهد تبوك مع النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم واأخذ القراءة عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم. قراأ عليه يحيىى بن احلارث يف قول اجلماعة 
فرا�سخ من  ثالثة  على  البالط  قرية  و�سكن  دم�سق  فتح  ،�سهد  عبلة  اأبي  بن  اإبراهيم  عنه  ،واأخــذ 

دم�سق وحتول اإىل بيت املقد�س فاأقام فيها. تويف بالقد�س اأو دم�سق �سنة 85هـ)5(.
ف�سالة بن عبيد بن نافذبن قي�س االأن�ساري االأو�سي ،اأبو حممد: �سحابي ،�سهد اأحدًا وما بعدها، 
و�سهد فتح ال�سام وم�سر ،و�سكن ال�سام ،ثم واله معاوية ق�ساء دم�سق ،وتويف فيها عام )53(هـ. 

وقد قراأ عليه ابن عامر )6(.
،�ساحب  الكندي احلم�سي  ال�سكوين  ،اأبو عرية  وتابعي م�سهور  قي�س ،�ساحب معاذ  بن   عبداهلل 
االختيار يف القراءة. روى عن معاذ بن جبل وعمر بن اخلطاب ،روى عنه القراءة  يزيد بن قطيب 

تويف بعد �سنة 80هـ)7( . 
هجيمة بنت حيي االأو�سابية احلمريية ،اأم الدرداء ال�سغرى )ت بعد 81هـ( زوجة ال�سحابي اأبي 
اأبي الدرداء بدم�سق،  اأهل دم�سق .ن�ساأت يتيمة يف حجر  الدرداء، وهي مقرئة فقيهة حمدثة من 
وكانت جتل�س يف حلق القراء الرجال فاأمرها اأبو الدرداء اأن تلحق ب�سفوف الن�ساء، وتزوجها ومات 
عنها. فخطبها معاوية فاأبت وفاًء لزوجها االأول، عا�ست معظمة عند بني اأمية تعي�س �ستة اأ�سهر يف 

دم�سق و�ستة اأ�سهر يف بيت املقد�س، تعلم النا�س القراءة وعلوم ال�سريعة. 
اإبراهيم بن اأبي عبلة وعطية بن قي�س ويون�س بن هبرية.  اأخذت القراءة عن زوجها، واأخذ عنها 

توفيت بعد �سنة 81هـ)8(. 
 املغرية بن اأبي �سهاب املخزومي :قراأ القراآن على عثمان ،وعليه قراأ عبداهلل بن عامر اليح�سبي. 
قال الذهبي: واأح�سبه كان يقرئ بدم�سق يف دولة معاوية، وال يكاد اليعرف اإال من قراءة ابن عامر 

عليه. تويف �سنة 90هـ)9(.

ثانيا : القرن الهجري الثاين

4- غاية النهاية )301/2(
5- غاية النهاية )385/2( واالأعالم  )107/8(

6- االإ�سابة )6994( وتهذيب التهذيب )267/8(
7- غاية النهاية )442/1(

8- غاية النهاية )354/2( واالأعالم  )77/8(
9-  معرفة القراء )48/1( وغاية النهاية )305/2(

املبحث الأول

قراء القراءات يف بالد ال�صام منذ عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى العهد احلايل

القرن الهجري الأول 

يعد اأبو الدرداء ال�سحابي اجلليل رائد مدر�سة القراءات يف بالد ال�سام ،اإ�سافة لبع�س ال�سحابة 
الذين اأ�سهموا يف تاأ�سي�س علم القراءات يف بالد ال�سام، منهم معاد بن جبل وعبادةبن ال�سامت 
وواثلة بن االأ�سقع وف�سالةبن عبيد، ومن اأبرز املوؤ�س�سني للقراءات املغرية بن اأبي �سهاب الذي اأخذ 
اأجمع عليه ال�سحابة وما ا�ستقر  اأهلها ما  واأر�سله عثمان مع امل�سحف ال�سامي ليعلم  عن عثمان 

عليه اأمر القراءات والذي اأخذ عنه ابن عامر، اإ�سافة لقراءته على اآخرين .
لذلك كان هوؤالء املذكورين من اأبرز املوؤ�س�سني ملدر�سة القراءات يف بالد ال�سام. واإليك اأبرز قراء 

هذه املرحلة:
اأبو الدراء ، عومير بن زيد :قراأ القراآن يف عهد ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأ�سلم بعد بدر ويل ق�ساء دم�سق وكان 

من العلماء احللماء،يقال: اإن عبد اهلل بن عامر قراأ عليه .
قال �سويد بن عبد العزيز : كان اأبو الدرداء اإذا �سلى الغداة يف جامع دم�سق اجتمع النا�س للقراءة 
عليه فكان يجعلهم ع�سرة ع�سرة وعلى كل ع�سرة عريفا، ويقف هو يف املحراب يرمقهم بب�سره 
اأبي الدرداء ي�ساأله ،وكان ابن  ،فاإذا غلط اأحدهم رجع اإىل عريفه ،فاإذا غلط عربفهم رجع اإىل 

عامر عريفا على ع�سرة فلما مات اأبو الدرداء خلفه ابن عامر.
وعن م�سلم بن م�سكم قال : قال يل اأبو الدرداء  : اعدد من يقراأ عندي القراآن ،فعددتهم األفا و�ست 

مئة ونيفا. تويف �سنة 32هـ. )1( 
النبي  ،اأحد الذين جمعوا القراآن حفظا على عهد   معاذ بن جبل )ت 18هـ(: ال�سحابي اجلليل 
ملسو هيلع هللا ىلصوقد وردت عنه الرواية يف حروف القراآن ،وهو الذي اأ�سار اإليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوله : "خذوا القراآن 
")2(  وعنه  واأبي بن كعب ومعاذ بن جبل و�سامل موىل حذيفة  اأربعة من عبد اهلل بن م�سعود  من 

ملسو هيلع هللا ىلص:"اأعلم هذه االأمة باحلالل واحلرام معاذ بن جبل" )3( 
اأقام معاذ مدة بحم�س من بالد ال�سام يعلم النا�س اأمور دينهم ،وتويف بالق�سري من اأر�س االأردن 

1- معرفة القراء )40/1(
2- رواه البخاري )3808و4999( وم�سلم يف ف�سائل ال�سحابة )116( والرتمذي )3810( واأحمد )190/2(

واحلاكم )225/3(
3- رواه اأبو ُنعيم يف حلية االأولياء )228/1( وابن �سعد يف الطبقات الكربى )107/2(
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ابن جماهد : وعلى قراءته اأهل ال�سام واجلزيرة اأعظم  دليل على قوتها، وكيف ي�سوغ اأن يت�سور 
قراءة ال اأ�سل لها ويجمع النا�س واأهل العلم من ال�سدر االأول واإىل ّاخر وقت على قبولها وتالوتها 
اأهل ال�سام قاطبة على قراءة ابن  وال�سالة بها وتلقينها مع �سدة موؤاخذاتهم يف الي�سري ،والزال 
عامر تالوة و�سالة وتلقينًا اإىل قريب اخلم�سمائة، واأول من لقن الأبي عمرو فيما قيل ابن طاوو�س، 
قال اأبو علي االأهوازي : كان عبد اهلل بن عامر اإماما عاملًا ثقة فيما اأتاه ، حافظًا ملا رواه متقنًا ملا 
دعاه ، عارفًا فهمًا قيما فيما جاء به �سادقًا فيما نقله من اأفا�سل امل�سلمني وخيار التابعني واأجلة 
الراوين اليتهم يف دينه والي�سك يف يقينه واليرتاب يف اأمانته، وال يطعن عليه يف روايته ، �سحيح 
نقله، ف�سيح قوله، عاليا يف قدره، م�سيبا يف اأمره، م�سهورا يف علمه، مرجوعا اإىل فهمه، مل يتعد 

فيما ذهب اإليه االأثر، ومل يقل قوال يخالف فيه اخلرب .

2- عطية بن قي�س : اأبو يحيى الكالبي احلم�سي الدم�سقي تابعي ثقة ، قارئ دم�سق بعد ابن عامر، 
ولد يف حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص �سنة �سبع، عر�س القراآن على اأم الدرداء ، قال اأبو م�سهر : عر�س عليه علي 

بن اأبي حملة واحل�سن بن عمران الع�سقالين ، وفيه نظر كما قال ابن اجلزري .
وردت عنه الرواية يف حروف القراآن ، قال اأبو حامت : �سالح احلديث ، وقال عبد اهلل بن قي�س : 
كان النا�س ي�سلحون م�ساحفهم على قراءته وهم جلو�س على درج م�سجد دم�سق من قبل اأن يبنيه 

الوليد)10( . 
3- اإبراهيم بن اأبي عبلة : وا�سمه اأي�سًا �سمر بن يقظان بن املرحتل ، اأبو اإ�سماعيل ، وقيل : اأبو 

اإ�سحاق ، وقيل: اأبو �سعيد ال�سامي الدم�سقي ، ويقال له : الرملي ويقال : املقد�سي .
تابعي ثقة كبري ،له حروف يف القراءات واختيار خالف فيه العامة يف �سحة اإ�سنادها اإليه نظر .

اأخذ القراءة عن اأم الدرداء ال�سغرى )هجيمة بنت يحيى  االأو�سابية ) قال : قراأت القراآن عليها 
اأمامة  اأبي  وعن  ،وروى عنه  الزهري  قراأ على  اإنه  ،ويقال  االأ�سقع  بن  واثلة  واأخذ عن  �سبع مرات. 

واأن�س. 
. من  بن مروان  وكثري  اأبي عبلة  بن  بن عبدالرحمن  بن طارق وهاين  اأخذ عنه احلروف مو�سى 

كالمه : من حمل �ساذ العلماء حمل �سرًا كبريًا )11( . 
4- يحيى بن احلارث الذماري : وهو الذي خلف ابن عامر بدم�سق وانت�سب لالإقراء ،اأخذ القراءة 
عن ابن عامر وعن نافع بن اأبي نعيم ، وقيل : اأنه قراأ على واثلة بن االأ�سقع، وحدث عنه وعن �سعيد 
بن امل�سيب واآخرين. قراأ عليه اأئمة مثل عراك بن خالد واأيوب بن متيم والوليد بن م�سلم ومدرك 

10- غاية النهاية )513/1(
11- امل�سدر ال�سابق )19/1( 

 وجد يف القرن الهجري الثاين ن�ساط مميز لقراء ال�سام ،اأبرزه كان يف وجود ابن عامر) ت120 
هـ(اأحد القراء ال�سبعة الذي روى عن عدد من ال�سحابة وخلف اأبا الدرداء يف ت�سدره للقراءة ، 
اإ�سافة لتبنيه ن�سخة امل�سحف العثماين التي اأر�سلها عثمان اإىل ال�سام واأر�سل معها املغرية بن اأبي 
�سهاب املخزومي الذي قراأ على عثمان ،ثم كان يحيى  بن  احلارث الذماري )ت 145هـ(  الذي 
خلف ابن عامر واأخذ عنه خلق كثري ،وليحيى  الذماري اختيار يف القراءة خالف فيه ابن عامر 
حيث قراأ على ابن عامر ونافع وواثلة بن االأ�سقع ،ثم كان بعد ذلك اأيوب بن متيم )ت198هـ(الذي 
خلف يحيى بن احلارث الذماري والذي كان يقراأ بقراءة يحيى  الذماري ،اإالقوله :)جبال(برفع 

اجليم ،فاإن اأيوب يك�سرها والذماري  يرفعها .واإليك اأبرز القراء يف القرن الهجري الثاين 
1-عبد اهلل بن عامر اليح�سبي )ت145هـ( اإمام اأهل ال�سام يف القراءة تويف ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعمره 
�سنتان وانتقل اإىل دم�سق وعمره ت�سع �سنوات ،اأخذ القراء  عر�سا عن اأبي الدرداء واملغرية بن اأبي 

�سهاب �ساحب عثمان. وقد ورد يف اإ�سناد قراءته ت�سعة اأقوال اأوردها ابن اجلزري وهي :
قراأ على املغرية بن اأبي �سهاب ، وهو جيد 

قراأ على ف�سالة عن عثمان ، وهو ممكن 

�سمع قراءة عثمان ، وهو حمتمل 

قراأ على عثمان بع�س القرّان ، وهو ممكن 

قراأ على واثلة بن االأ�سقع ، وال ميتنع ذلك 

قراأ على عثمان جميع القراآن ، وهو بعيد وال يثبت 

قراأ على معاوية ، وهو ال ي�سح 

قراأ على معاذ ، وهو واه. 

 قال ابن اجلزري : واأما من قال:اإنه  ال يدرى على من قراأ فاإن ذلك قول �ساقط اأقل من اأن ينتدب 
اأعلم ال�ستبعاده وجهًا  وال  الــدرداء،  اأبي  اأبو عبداهلل احلافظ قراءته على  ا�ستبعد  للرد عليه.وقد 
وال�سيما وقد قطع به غري واحد من االأئمة واعتمده دون غريه احلافظ اأبوعمرو الداين، وناهيك به 
.واأما طعن ابن جرير فيه فهو مماعد من �سقطات ابن جرير على ابن عامر، واأما قول اأبي طاهر 
اإليه، وما نقل عن ابن جماهد يف ذلك فغري �سحيح ، بل قول  اأبي ها�سم يف ذلك فال يلتفت  بن 
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ابن جماهد : وعلى قراءته اأهل ال�سام واجلزيرة اأعظم  دليل على قوتها، وكيف ي�سوغ اأن يت�سور 
قراءة ال اأ�سل لها ويجمع النا�س واأهل العلم من ال�سدر االأول واإىل ّاخر وقت على قبولها وتالوتها 
اأهل ال�سام قاطبة على قراءة ابن  وال�سالة بها وتلقينها مع �سدة موؤاخذاتهم يف الي�سري ،والزال 
عامر تالوة و�سالة وتلقينًا اإىل قريب اخلم�سمائة، واأول من لقن الأبي عمرو فيما قيل ابن طاوو�س، 
قال اأبو علي االأهوازي : كان عبد اهلل بن عامر اإماما عاملًا ثقة فيما اأتاه ، حافظًا ملا رواه متقنًا ملا 
دعاه ، عارفًا فهمًا قيما فيما جاء به �سادقًا فيما نقله من اأفا�سل امل�سلمني وخيار التابعني واأجلة 
الراوين اليتهم يف دينه والي�سك يف يقينه واليرتاب يف اأمانته، وال يطعن عليه يف روايته ، �سحيح 
نقله، ف�سيح قوله، عاليا يف قدره، م�سيبا يف اأمره، م�سهورا يف علمه، مرجوعا اإىل فهمه، مل يتعد 

فيما ذهب اإليه االأثر، ومل يقل قوال يخالف فيه اخلرب .

2- عطية بن قي�س : اأبو يحيى الكالبي احلم�سي الدم�سقي تابعي ثقة ، قارئ دم�سق بعد ابن عامر، 
ولد يف حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص �سنة �سبع، عر�س القراآن على اأم الدرداء ، قال اأبو م�سهر : عر�س عليه علي 

بن اأبي حملة واحل�سن بن عمران الع�سقالين ، وفيه نظر كما قال ابن اجلزري .
وردت عنه الرواية يف حروف القراآن ، قال اأبو حامت : �سالح احلديث ، وقال عبد اهلل بن قي�س : 
كان النا�س ي�سلحون م�ساحفهم على قراءته وهم جلو�س على درج م�سجد دم�سق من قبل اأن يبنيه 

الوليد)10( . 
3- اإبراهيم بن اأبي عبلة : وا�سمه اأي�سًا �سمر بن يقظان بن املرحتل ، اأبو اإ�سماعيل ، وقيل : اأبو 

اإ�سحاق ، وقيل: اأبو �سعيد ال�سامي الدم�سقي ، ويقال له : الرملي ويقال : املقد�سي .
تابعي ثقة كبري ،له حروف يف القراءات واختيار خالف فيه العامة يف �سحة اإ�سنادها اإليه نظر .

اأخذ القراءة عن اأم الدرداء ال�سغرى )هجيمة بنت يحيى  االأو�سابية ) قال : قراأت القراآن عليها 
اأمامة  اأبي  وعن  ،وروى عنه  الزهري  قراأ على  اإنه  ،ويقال  االأ�سقع  بن  واثلة  واأخذ عن  �سبع مرات. 

واأن�س. 
. من  بن مروان  وكثري  اأبي عبلة  بن  بن عبدالرحمن  بن طارق وهاين  اأخذ عنه احلروف مو�سى 

كالمه : من حمل �ساذ العلماء حمل �سرًا كبريًا )11( . 
4- يحيى بن احلارث الذماري : وهو الذي خلف ابن عامر بدم�سق وانت�سب لالإقراء ،اأخذ القراءة 
عن ابن عامر وعن نافع بن اأبي نعيم ، وقيل : اأنه قراأ على واثلة بن االأ�سقع، وحدث عنه وعن �سعيد 
بن امل�سيب واآخرين. قراأ عليه اأئمة مثل عراك بن خالد واأيوب بن متيم والوليد بن م�سلم ومدرك 

10- غاية النهاية )513/1(
11- امل�سدر ال�سابق )19/1( 

 وجد يف القرن الهجري الثاين ن�ساط مميز لقراء ال�سام ،اأبرزه كان يف وجود ابن عامر) ت120 
هـ(اأحد القراء ال�سبعة الذي روى عن عدد من ال�سحابة وخلف اأبا الدرداء يف ت�سدره للقراءة ، 
اإ�سافة لتبنيه ن�سخة امل�سحف العثماين التي اأر�سلها عثمان اإىل ال�سام واأر�سل معها املغرية بن اأبي 
�سهاب املخزومي الذي قراأ على عثمان ،ثم كان يحيى  بن  احلارث الذماري )ت 145هـ(  الذي 
خلف ابن عامر واأخذ عنه خلق كثري ،وليحيى  الذماري اختيار يف القراءة خالف فيه ابن عامر 
حيث قراأ على ابن عامر ونافع وواثلة بن االأ�سقع ،ثم كان بعد ذلك اأيوب بن متيم )ت198هـ(الذي 
خلف يحيى بن احلارث الذماري والذي كان يقراأ بقراءة يحيى  الذماري ،اإالقوله :)جبال(برفع 

اجليم ،فاإن اأيوب يك�سرها والذماري  يرفعها .واإليك اأبرز القراء يف القرن الهجري الثاين 
1-عبد اهلل بن عامر اليح�سبي )ت145هـ( اإمام اأهل ال�سام يف القراءة تويف ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعمره 
�سنتان وانتقل اإىل دم�سق وعمره ت�سع �سنوات ،اأخذ القراء  عر�سا عن اأبي الدرداء واملغرية بن اأبي 

�سهاب �ساحب عثمان. وقد ورد يف اإ�سناد قراءته ت�سعة اأقوال اأوردها ابن اجلزري وهي :
قراأ على املغرية بن اأبي �سهاب ، وهو جيد 

قراأ على ف�سالة عن عثمان ، وهو ممكن 

�سمع قراءة عثمان ، وهو حمتمل 

قراأ على عثمان بع�س القرّان ، وهو ممكن 

قراأ على واثلة بن االأ�سقع ، وال ميتنع ذلك 

قراأ على عثمان جميع القراآن ، وهو بعيد وال يثبت 

قراأ على معاوية ، وهو ال ي�سح 

قراأ على معاذ ، وهو واه. 

 قال ابن اجلزري : واأما من قال:اإنه  ال يدرى على من قراأ فاإن ذلك قول �ساقط اأقل من اأن ينتدب 
اأعلم ال�ستبعاده وجهًا  وال  الــدرداء،  اأبي  اأبو عبداهلل احلافظ قراءته على  ا�ستبعد  للرد عليه.وقد 
وال�سيما وقد قطع به غري واحد من االأئمة واعتمده دون غريه احلافظ اأبوعمرو الداين، وناهيك به 
.واأما طعن ابن جرير فيه فهو مماعد من �سقطات ابن جرير على ابن عامر، واأما قول اأبي طاهر 
اإليه، وما نقل عن ابن جماهد يف ذلك فغري �سحيح ، بل قول  اأبي ها�سم يف ذلك فال يلتفت  بن 
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كلها اإال قوله :)جبال( يف ي�س فاإنه رفع اجليم واأنا اأك�سرها. )17( تويف اأيوب �سنة 198هـ. )18( 
  10- عراك بن خالد )ت قبل 200هـ( اأبو ال�سحاك ، �ساحب يحيى بن احلارث . اأخذ عنه القراءة 
وعن اأبيه ،وهو مقرئ اأهل دم�سق يف ع�سره ، قراأ عليه ه�سام بن عمار والربيع بن ثعلب وحدث عنه 

ابن ذكوان وغريه، وله رواية عن اأبيه وجماعة .
وقال  به،  باأ�س  ال   : الــدار قطني  وقال  بالقوي،  ولي�س  : م�سطرب احلديث  الــرازي  اأبو حامت  قال 

الذهبي : مل يخرجوا له يف الكتب ال�ستة �سيئا ،وقال الداين : ال باأ�س به .تويف قبل 200هـ. )19( 
11- حممد بن �سعيب بن �سابور )ت 199هـ ( : القر�سي ال�سامي ، موىل الوليد بن عبد امللك ، ثقة 
فقيه مقرئ ،اأخذ القراءة عر�سا عن يحيى بن احلارث ، وروى عن االأوزاعي وكان يفتي يف جمل�سه 
،روى القراءة عنه الربيع بن ثعلب وعبد اهلل بن املبارك وه�سام بن عمار ودحيم وحممود بن خالد. 

تويف �سنة 199هـ وقيل 200هـ . )20( 
ثالثًا : القرن الهجري الثالث  

�سهدت دم�سق ن�ساطًا علميًا يف القرن الثالث ، جتلى ذلك يف حترير و�سبط قراءة ابن عامر . فكان 
فيها عبد اهلل بن اأحمد املعروف بابن ذكوان )ت 242هـ(   

وه�سام بن عمار )ت 245هـ( اأ�سهر رواة ابن عامر، وقبلهما الوليد بن عتبة االأ�سجعي )ت240هـ(
الذي قراأ على اأيوب بن متيم .

وفيها هارون بن مو�سى )ت292هـ(�سيخ القراء بدم�سق ، ويعرف باأخف�س باب اجلابية، �سنف كتبًا 
كثرية يف القراءات والعربية ورجعت اإليه االإمامة بالقراءة بعد ابن ذكوان .

يزيد  بن  �سريح  فيها  فكان  القراآن  قــراءة  اأهلها  وعلم  جبل  بن  معاذ  فيها  نزل  التي  حم�س  ويف 
احل�سرمي )ت 203هـ ( وهو �ساحب القراءة ال�ساذة ورواي قراءة احلم�سيني.واإليك اأبرز قراء 

هذه املرحلة:
�سريح يزيد احل�سرمي )ت 203هـ (: 

اأبو حيوة احل�سرمي احلم�سي ، �ساحب القراءة ال�ساذة ومقرئ ال�سام ، وله اختيار يف القراءة ، 
وهو والد حيوة بن �سريح احلافظ.

17-  قراءة يحيى بن احلارث "ُجُبال" قراءة متواترة �سحيحة ،ومل يكن هناك داع للعدول عنها كما فعل اأيوب 
بن متيم .انظر املب�سوط البن مهران �س 313 والن�سر )355/2(

18- معرفة القراء)105/1( وغاية النهاية )511/1(

20- غاية النهاية )154/2(

بن اأبي �سعد و�سويد بن عبد العزيز وه�سام بن الغاز ويحيى بن حمزة و�سدقة بن عبد اهلل ، و�سمع 
منه االأوزاعي واآخرون. وله اختيار يف القراءة خالف فيه ابن عامر .

ذكره اأبو حامت فقال : ثقة عامل بالقراءة يف دهره بدم�سق . وقال ابن معني : هو ثقة ، وحديثه يف 
ال�سنن االأربعة . تويف �سنة 145هـ )12(. 

5- ه�سام بن الغاز بن ربيعة : اأبو عبد اهلل احلر�ستي ال�سامي، اأخذ القراءة عر�سًا عن يحيى بن 
احلارث الذماري، وروى عن نافع ومكحول، روى عنه الوليد بن م�سلم )13( . 

6- �سعيد بن عبد العزيز : اأبو حممد التنوخي ال�سامي مفتي دم�سق ، اإمام جليل ثقة كبري عر�س 
على يحيى  الذماري ، ولقي عبد اهلل بن عامر واأخذ القراءة عنه وعن يزيد بن مالك ، روى القراءة 

عنه عبد االأعلى بن م�سهر والوليد بن م�سلم ،وهو من العلماء العاملني . تويف �سنة 167هـ )14( . 
اأبو حممد ال�سلمي موالهم الدم�سقي قا�سي بعلبك . قراأ القراآن على  7- �سويد بن عبد العزيز، 
يحيى بن احلارث ، واأقراأ النا�س ،فاأخذ عنه الربيع بن ثعلب واأبو م�سهر الغ�ساين وه�سام بن عمار .
قال ابن معني عنه : لي�س ب�سيء ، وقال البخاري : يف بع�س حديثه نظر ،قال الذهبي: مل يوثقه اإال 

دحيم فقط ،وكان كثري احلديث . تويف �سنة 194هـ )15( . 
8-  الوليد بن م�سلم : عامل اأهل ال�سام روى القراءة عر�سا عن يحيى بن احلارث الذماري ونافع 
بن اأبي نعيم بل روى عنه حرفا واحدا ، كما روى عن علي بن �سعيد بن عبد العزيز التنوخي وخالد 
بن يزيد عن ابن عامر ،روى عنه اإ�سحاق بن اأبي اإ�سرائيل واإ�سحاق بن اإبراهيم املروزي واأحمد بن 

عبد العزيز ال�سوري والوليد بن عتبة.
قال اأحمد : ما راأيت يف ال�ساميني اأعقل منه ، وقال ابن املديني : هو رجل اأهل ال�سام ما راأيت يف 

ال�ساميني مثله . تويف �سنة 195هـ. )16( 
9- اأيوب بن متيم )ت 198هـ(: اأبو �سليمان التميمي الدم�سقي املقرئ ، قراأ القراآن على يحيى بن احلارث 
الذماري �ساحب ابن عامر ، وهو الذي خلف يحيى يف القيام بالقراءة ، اأخذ القراءة عنه عبد اهلل بن 
ذكوان والوليد بن عتبة ، واأخذ عنه احلروف عبد احلميد بن بكار واأبو م�سهر  الغ�ساين وه�سام بن عمار.
قال ابن ذكوان : قلت الأيوب بن متيم : اأنت تقراأ بقراءة يحيى بن احلارث ؟ قال : نعم اأقراأ بحروفه 

12- معرفة القراء)105/1( وغاية النهاية )367/2(
13- غاية النهاية )356/2(.

14- امل�سدر ال�سابق)307/1(
15- معرفة القراء)150/1( وغاية النهاية )321/1(

16- غاية النهاية )360/2(
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كلها اإال قوله :)جبال( يف ي�س فاإنه رفع اجليم واأنا اأك�سرها. )17( تويف اأيوب �سنة 198هـ. )18( 
  10- عراك بن خالد )ت قبل 200هـ( اأبو ال�سحاك ، �ساحب يحيى بن احلارث . اأخذ عنه القراءة 
وعن اأبيه ،وهو مقرئ اأهل دم�سق يف ع�سره ، قراأ عليه ه�سام بن عمار والربيع بن ثعلب وحدث عنه 

ابن ذكوان وغريه، وله رواية عن اأبيه وجماعة .
وقال  به،  باأ�س  ال   : الــدار قطني  وقال  بالقوي،  ولي�س  : م�سطرب احلديث  الــرازي  اأبو حامت  قال 

الذهبي : مل يخرجوا له يف الكتب ال�ستة �سيئا ،وقال الداين : ال باأ�س به .تويف قبل 200هـ. )19( 
11- حممد بن �سعيب بن �سابور )ت 199هـ ( : القر�سي ال�سامي ، موىل الوليد بن عبد امللك ، ثقة 
فقيه مقرئ ،اأخذ القراءة عر�سا عن يحيى بن احلارث ، وروى عن االأوزاعي وكان يفتي يف جمل�سه 
،روى القراءة عنه الربيع بن ثعلب وعبد اهلل بن املبارك وه�سام بن عمار ودحيم وحممود بن خالد. 

تويف �سنة 199هـ وقيل 200هـ . )20( 
ثالثًا : القرن الهجري الثالث  

�سهدت دم�سق ن�ساطًا علميًا يف القرن الثالث ، جتلى ذلك يف حترير و�سبط قراءة ابن عامر . فكان 
فيها عبد اهلل بن اأحمد املعروف بابن ذكوان )ت 242هـ(   

وه�سام بن عمار )ت 245هـ( اأ�سهر رواة ابن عامر، وقبلهما الوليد بن عتبة االأ�سجعي )ت240هـ(
الذي قراأ على اأيوب بن متيم .

وفيها هارون بن مو�سى )ت292هـ(�سيخ القراء بدم�سق ، ويعرف باأخف�س باب اجلابية، �سنف كتبًا 
كثرية يف القراءات والعربية ورجعت اإليه االإمامة بالقراءة بعد ابن ذكوان .

يزيد  بن  �سريح  فيها  فكان  القراآن  قــراءة  اأهلها  وعلم  جبل  بن  معاذ  فيها  نزل  التي  حم�س  ويف 
احل�سرمي )ت 203هـ ( وهو �ساحب القراءة ال�ساذة ورواي قراءة احلم�سيني.واإليك اأبرز قراء 

هذه املرحلة:
�سريح يزيد احل�سرمي )ت 203هـ (: 

اأبو حيوة احل�سرمي احلم�سي ، �ساحب القراءة ال�ساذة ومقرئ ال�سام ، وله اختيار يف القراءة ، 
وهو والد حيوة بن �سريح احلافظ.

17-  قراءة يحيى بن احلارث "ُجُبال" قراءة متواترة �سحيحة ،ومل يكن هناك داع للعدول عنها كما فعل اأيوب 
بن متيم .انظر املب�سوط البن مهران �س 313 والن�سر )355/2(

18- معرفة القراء)105/1( وغاية النهاية )511/1(

20- غاية النهاية )154/2(

بن اأبي �سعد و�سويد بن عبد العزيز وه�سام بن الغاز ويحيى بن حمزة و�سدقة بن عبد اهلل ، و�سمع 
منه االأوزاعي واآخرون. وله اختيار يف القراءة خالف فيه ابن عامر .

ذكره اأبو حامت فقال : ثقة عامل بالقراءة يف دهره بدم�سق . وقال ابن معني : هو ثقة ، وحديثه يف 
ال�سنن االأربعة . تويف �سنة 145هـ )12(. 

5- ه�سام بن الغاز بن ربيعة : اأبو عبد اهلل احلر�ستي ال�سامي، اأخذ القراءة عر�سًا عن يحيى بن 
احلارث الذماري، وروى عن نافع ومكحول، روى عنه الوليد بن م�سلم )13( . 

6- �سعيد بن عبد العزيز : اأبو حممد التنوخي ال�سامي مفتي دم�سق ، اإمام جليل ثقة كبري عر�س 
على يحيى  الذماري ، ولقي عبد اهلل بن عامر واأخذ القراءة عنه وعن يزيد بن مالك ، روى القراءة 

عنه عبد االأعلى بن م�سهر والوليد بن م�سلم ،وهو من العلماء العاملني . تويف �سنة 167هـ )14( . 
اأبو حممد ال�سلمي موالهم الدم�سقي قا�سي بعلبك . قراأ القراآن على  7- �سويد بن عبد العزيز، 
يحيى بن احلارث ، واأقراأ النا�س ،فاأخذ عنه الربيع بن ثعلب واأبو م�سهر الغ�ساين وه�سام بن عمار .
قال ابن معني عنه : لي�س ب�سيء ، وقال البخاري : يف بع�س حديثه نظر ،قال الذهبي: مل يوثقه اإال 

دحيم فقط ،وكان كثري احلديث . تويف �سنة 194هـ )15( . 
8-  الوليد بن م�سلم : عامل اأهل ال�سام روى القراءة عر�سا عن يحيى بن احلارث الذماري ونافع 
بن اأبي نعيم بل روى عنه حرفا واحدا ، كما روى عن علي بن �سعيد بن عبد العزيز التنوخي وخالد 
بن يزيد عن ابن عامر ،روى عنه اإ�سحاق بن اأبي اإ�سرائيل واإ�سحاق بن اإبراهيم املروزي واأحمد بن 

عبد العزيز ال�سوري والوليد بن عتبة.
قال اأحمد : ما راأيت يف ال�ساميني اأعقل منه ، وقال ابن املديني : هو رجل اأهل ال�سام ما راأيت يف 

ال�ساميني مثله . تويف �سنة 195هـ. )16( 
9- اأيوب بن متيم )ت 198هـ(: اأبو �سليمان التميمي الدم�سقي املقرئ ، قراأ القراآن على يحيى بن احلارث 
الذماري �ساحب ابن عامر ، وهو الذي خلف يحيى يف القيام بالقراءة ، اأخذ القراءة عنه عبد اهلل بن 
ذكوان والوليد بن عتبة ، واأخذ عنه احلروف عبد احلميد بن بكار واأبو م�سهر  الغ�ساين وه�سام بن عمار.
قال ابن ذكوان : قلت الأيوب بن متيم : اأنت تقراأ بقراءة يحيى بن احلارث ؟ قال : نعم اأقراأ بحروفه 

12- معرفة القراء)105/1( وغاية النهاية )367/2(
13- غاية النهاية )356/2(.

14- امل�سدر ال�سابق)307/1(
15- معرفة القراء)150/1( وغاية النهاية )321/1(

16- غاية النهاية )360/2(
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اأبو عبيد القا�سم بن �سالم واأحمد بن يزيد احللواين ،واآخرون كر  وروى عنه  روى القراءة عنه 
،وقال  به  باأ�س  ال  الن�سائي:  وقال   ، معني  ابن  وثقة  االأربعة،  ال�سنن  واأ�سحاب  البخاري  احلديث 
الدار قطني : �سدق كبري املحل ،وقال اأبو على االأ�سبهاين املقرئ : ملا تويف اأيوب بن متيم رجعت 
االإمامة يف القراءة اإىل ابن ذكوان وه�سام ،وكان ه�سام م�سهورا بالنقل والف�ساحة والعلم والرواية 
القراءات واحلديث .تويف  اإليه يف  النا�س  والراأي فارحتل  العقل  ال�سن و�سحة  والدراية، رزق كرب 

�سنة 245هـ. )23( 
عبد الرحمن بن اإبراهيم بن عمرو بن ميمون )ت 245هـ( : اأبو �سعيد الدم�سقي امل�سهور بدحيم 
احلافظ قا�سي فل�سطني .روى القراءة عن الوليد بن م�سلم ،وروى القراءة عنه عبد اهلل بن حممد 
بن ه�سام الزعفراين ، وقد اأ�سند االأهوازي اأنه قراأ على الغ�سائري على الزعفراين على دحيم على 

الوليد بن م�سلم ودحيم .
روى عنه البخاري وغريه ،قال اأبو داود : حجة مل يكن يف زمنه مثله . تويف �سنة 245هـ. )24( 

هارون بن مو�سى)ت 292هـ(: اأبو عبد اهلل التغلبي االأخف�س الدم�سقي ،مقرئ م�سدر ثقة نحوي ، 
�سيخ القراء بدم�سق ، يعرف باأخف�س باب اجلابية .

اأخذ القراءة عر�سًا و�سماعًا عن ابن ذكوان ، واأخذ احلروف عن ه�سام بن عمار، وقراأ باختيار اأبي 
عبيد القا�سم بن �سالم على اأبي حممد البي�ساين  عنه .

قراأ عليه خلق كثري ورحل اإليه الطلبة من االأقطار الإتقانه وتبحره ،منهم جعفر بن اأبي داود واإبراهيم 
بن عبد الرزاق واأبو احل�سن بن �سنبوذ ،واآخرون .

قال الذهبي :وكان ثقة معمرًا ،وقال اأبو علي االأ�سبهاين : كان من اأهل الف�سل ،�سنف كتبا كثرية 
يف القراءات والعربية ، واإليه رجعت االإمامة يف قراءة ابن ذكوان . )25( 

�سالح بن زياد اأبو �سعيب ال�سو�سي )ت 261هـ(: اأبو �سعيب ال�سو�سي الرقي .مقرئ �سابط حمرر 
ثقة .

اأخذ القراءة عر�سًا و�سماعًا عن اأبي حممد اليزيدي وهو من اأجل اأ�سحابه ، اأخذ عنه القراءة ابنه 
اأبو املع�سوم حممد ومو�سى بن جرير النحوي واأبو احلارث الطر�سو�سي الرقي واأحمد بن حف�س 

امل�سي�سي واأحمد بن �سعيب الن�سائي واآخرون ، قال اأبو حامت : �سدوق .

23- غاية النهاية )361/1(
24- غاية النهاية )361/1(

25- معرفة القراء)247/1( وغاية النهاية )347/2( وطبقات املف�سرين للداودي )347/2( و�سذرات الذهب 
.)209/2(

روى القراءة عن عمران بن عثمان وعن الك�سائي قراءته ، وروى عنه قراءة احلم�سيني عي�سى بن 
املنذر و حممد بن امل�سفى ويزيد بن قرة .تويف �سنة 203هـ.

 الوليد بن عتبة االأ�سجعي )ت240هـ(:
اأبو العبا�س الدم�سقي املقرئ ،مقرئ حاذق معروف �سابط . قراأ على اأيوب بن متيم ،وروى القراءة 

عن الوليد بن م�سلم وبقية بن الوليد .
روى عنه القراءة اأحمد بن ن�سر بن �ساكر ونعيم بن كثري وعبد اهلل بن حممد بن ها�سم الزعفراين، 

وروى عنه احلروف اأحمد بن يزيد احللواين والف�سل بن االأنطاكي .
قال اأبو زرعة الدم�سقي : كان القراء يف دم�سق يحكمون القراءة ال�سامية العثمانية وي�سبطونها : 
ه�سام وابن ذكوان والوليد بن عتبة .وقال البخاري: هو معروف احلديث ، وقال حممد بن عوف: 

هو اأوثق من �سفوان بن �سالح . تويف �سنة 240 هـ.
عبد اهلل بن اأحمد )ابن ذكوان ()ت 242هـ(: عبد اهلل بن اأحمد بن ب�سري بن ذكوان،

واإمام  بال�سام  االإقراء  �سيخ   ، الثقة  الراوي  ال�سهري  االأ�ستاذ  ،االإمام  الدم�سقي  القر�سي  اأبوحممد 
جامع دم�سق. 

وقراأ على   ، بدم�سق  بالقراءة  القيام  الذي خلفه يف  وهو  بن متيم  اأيوب  القراءة عر�سًا عن  اأخذ 
الك�سائي حني قدم ال�سام . )21( 

وروى احلروف �سماعا عن اإ�سحاق بن امل�سيبي عن نافع، قراأ عليه هارون بن مو�سى االأخف�س وحممد 
بن مو�سى ال�سوري وحممد بن قا�سم االإ�سكندراين واأحمد بن يو�سف التغلبي ،واآخرون.

األف كتاب ) اأق�سام القراآن وجوابها وما يجب على قارئ القراآن عند حركة ل�سانه ) قال اأبو زرعة 
الدم�سقي : مل يكن بالعراق وال بال�سام وال باحلجاز وال مب�سر وال بخرا�سان يف زمان ابن ذكوان 
اأقراأ عندي منه ،وقال الوليد بن عتبة الدم�سقي : ما بالعراق اأقراأ من ابن ذكوان ،وقال ابن ذكوان 
: اأقمت على الك�سائي �سبعة اأ�سهر وقراأت عليه القراآن غري مرة ،قال ابن اجلزري :وقفت على ما 

يدل اأن الك�سائي دخل ال�سام و اأقراأ بجامع دم�سق .تويف �سنة 242هـ. )22( 
ه�سام بن عمار )ت 245هـ( : اأبو الوليد ال�سلمي ، �سيخ اأهل دم�سق ومفتيهم وخطيبهم ومقرئهم 
وحمدثهم .اأخذ القراآن عر�سا عن عراك بن خالد واأيوب بن متيم و�سويد بن عبد العزيز والوليد 
بن م�سلم و�سدقة بن خالد ومدرك بن اأبي �سعد وعمر بن عبد الواحد، وروى احلروف عن عتبة بن 

حماد ومعلى بن دحية عن نافع .

21- قال الذهبي: واأنا ا�ستبعد ذلك .
22- معرفة القراء)198/1( وغاية النهاية )404/1( وتهذيب التهذيب )140/5(
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اأبو عبيد القا�سم بن �سالم واأحمد بن يزيد احللواين ،واآخرون كر  وروى عنه  روى القراءة عنه 
،وقال  به  باأ�س  ال  الن�سائي:  وقال   ، معني  ابن  وثقة  االأربعة،  ال�سنن  واأ�سحاب  البخاري  احلديث 
الدار قطني : �سدق كبري املحل ،وقال اأبو على االأ�سبهاين املقرئ : ملا تويف اأيوب بن متيم رجعت 
االإمامة يف القراءة اإىل ابن ذكوان وه�سام ،وكان ه�سام م�سهورا بالنقل والف�ساحة والعلم والرواية 
القراءات واحلديث .تويف  اإليه يف  النا�س  والراأي فارحتل  العقل  ال�سن و�سحة  والدراية، رزق كرب 

�سنة 245هـ. )23( 
عبد الرحمن بن اإبراهيم بن عمرو بن ميمون )ت 245هـ( : اأبو �سعيد الدم�سقي امل�سهور بدحيم 
احلافظ قا�سي فل�سطني .روى القراءة عن الوليد بن م�سلم ،وروى القراءة عنه عبد اهلل بن حممد 
بن ه�سام الزعفراين ، وقد اأ�سند االأهوازي اأنه قراأ على الغ�سائري على الزعفراين على دحيم على 

الوليد بن م�سلم ودحيم .
روى عنه البخاري وغريه ،قال اأبو داود : حجة مل يكن يف زمنه مثله . تويف �سنة 245هـ. )24( 

هارون بن مو�سى)ت 292هـ(: اأبو عبد اهلل التغلبي االأخف�س الدم�سقي ،مقرئ م�سدر ثقة نحوي ، 
�سيخ القراء بدم�سق ، يعرف باأخف�س باب اجلابية .

اأخذ القراءة عر�سًا و�سماعًا عن ابن ذكوان ، واأخذ احلروف عن ه�سام بن عمار، وقراأ باختيار اأبي 
عبيد القا�سم بن �سالم على اأبي حممد البي�ساين  عنه .

قراأ عليه خلق كثري ورحل اإليه الطلبة من االأقطار الإتقانه وتبحره ،منهم جعفر بن اأبي داود واإبراهيم 
بن عبد الرزاق واأبو احل�سن بن �سنبوذ ،واآخرون .

قال الذهبي :وكان ثقة معمرًا ،وقال اأبو علي االأ�سبهاين : كان من اأهل الف�سل ،�سنف كتبا كثرية 
يف القراءات والعربية ، واإليه رجعت االإمامة يف قراءة ابن ذكوان . )25( 

�سالح بن زياد اأبو �سعيب ال�سو�سي )ت 261هـ(: اأبو �سعيب ال�سو�سي الرقي .مقرئ �سابط حمرر 
ثقة .

اأخذ القراءة عر�سًا و�سماعًا عن اأبي حممد اليزيدي وهو من اأجل اأ�سحابه ، اأخذ عنه القراءة ابنه 
اأبو املع�سوم حممد ومو�سى بن جرير النحوي واأبو احلارث الطر�سو�سي الرقي واأحمد بن حف�س 

امل�سي�سي واأحمد بن �سعيب الن�سائي واآخرون ، قال اأبو حامت : �سدوق .

23- غاية النهاية )361/1(
24- غاية النهاية )361/1(

25- معرفة القراء)247/1( وغاية النهاية )347/2( وطبقات املف�سرين للداودي )347/2( و�سذرات الذهب 
.)209/2(

روى القراءة عن عمران بن عثمان وعن الك�سائي قراءته ، وروى عنه قراءة احلم�سيني عي�سى بن 
املنذر و حممد بن امل�سفى ويزيد بن قرة .تويف �سنة 203هـ.

 الوليد بن عتبة االأ�سجعي )ت240هـ(:
اأبو العبا�س الدم�سقي املقرئ ،مقرئ حاذق معروف �سابط . قراأ على اأيوب بن متيم ،وروى القراءة 

عن الوليد بن م�سلم وبقية بن الوليد .
روى عنه القراءة اأحمد بن ن�سر بن �ساكر ونعيم بن كثري وعبد اهلل بن حممد بن ها�سم الزعفراين، 

وروى عنه احلروف اأحمد بن يزيد احللواين والف�سل بن االأنطاكي .
قال اأبو زرعة الدم�سقي : كان القراء يف دم�سق يحكمون القراءة ال�سامية العثمانية وي�سبطونها : 
ه�سام وابن ذكوان والوليد بن عتبة .وقال البخاري: هو معروف احلديث ، وقال حممد بن عوف: 

هو اأوثق من �سفوان بن �سالح . تويف �سنة 240 هـ.
عبد اهلل بن اأحمد )ابن ذكوان ()ت 242هـ(: عبد اهلل بن اأحمد بن ب�سري بن ذكوان،

واإمام  بال�سام  االإقراء  �سيخ   ، الثقة  الراوي  ال�سهري  االأ�ستاذ  ،االإمام  الدم�سقي  القر�سي  اأبوحممد 
جامع دم�سق. 

وقراأ على   ، بدم�سق  بالقراءة  القيام  الذي خلفه يف  وهو  بن متيم  اأيوب  القراءة عر�سًا عن  اأخذ 
الك�سائي حني قدم ال�سام . )21( 

وروى احلروف �سماعا عن اإ�سحاق بن امل�سيبي عن نافع، قراأ عليه هارون بن مو�سى االأخف�س وحممد 
بن مو�سى ال�سوري وحممد بن قا�سم االإ�سكندراين واأحمد بن يو�سف التغلبي ،واآخرون.

األف كتاب ) اأق�سام القراآن وجوابها وما يجب على قارئ القراآن عند حركة ل�سانه ) قال اأبو زرعة 
الدم�سقي : مل يكن بالعراق وال بال�سام وال باحلجاز وال مب�سر وال بخرا�سان يف زمان ابن ذكوان 
اأقراأ عندي منه ،وقال الوليد بن عتبة الدم�سقي : ما بالعراق اأقراأ من ابن ذكوان ،وقال ابن ذكوان 
: اأقمت على الك�سائي �سبعة اأ�سهر وقراأت عليه القراآن غري مرة ،قال ابن اجلزري :وقفت على ما 

يدل اأن الك�سائي دخل ال�سام و اأقراأ بجامع دم�سق .تويف �سنة 242هـ. )22( 
ه�سام بن عمار )ت 245هـ( : اأبو الوليد ال�سلمي ، �سيخ اأهل دم�سق ومفتيهم وخطيبهم ومقرئهم 
وحمدثهم .اأخذ القراآن عر�سا عن عراك بن خالد واأيوب بن متيم و�سويد بن عبد العزيز والوليد 
بن م�سلم و�سدقة بن خالد ومدرك بن اأبي �سعد وعمر بن عبد الواحد، وروى احلروف عن عتبة بن 

حماد ومعلى بن دحية عن نافع .

21- قال الذهبي: واأنا ا�ستبعد ذلك .
22- معرفة القراء)198/1( وغاية النهاية )404/1( وتهذيب التهذيب )140/5(
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4-عبد املنعم بن عبيد اهلل )ابن غلبون()ت 389هـ(: اأبو الطيب احللبي ، نزيل م�سر واملتوفى 
فيها ، اأ�ستاذ ماهر كبري كامل حمرر �سابط ثقة خري �سالح ، ولد بحلب �سنة 309هـ وانتقل اإىل 

م�سر ف�سكنها ، واألف كتابه )االإر�ساد( يف القراءات ال�سبع . تويف �سنة 389هـ. )29( 
،نزيل  �سهري  ،اإمام كبري ومقرئ  االأنطاكي  بن علي )ت 380هـ(:اأبو طاهر  بن احل�سن  5-حممد 
م�سر،اأخذ القراءة عر�سا عن اإبراهيم بن عبد الرزاق، وروى القراءة عنه عر�سا علي بن داود 
الداراين، و�سماعا اأبو الطيب بن غلبون وفار�س اأحمد وعبيد اهلل بن م�سلمة املكتب ،وعر�س عليه 
اأبو العبا�س بن نفي�س واأبو علي الرهاوي وعلي بن حممد اجلناين. تويف قبل �سنة 380هـ.له كتاب يف 

القراءات الثمانية ،كما ي�سري اإليه كالم الذهبي . )30( 
كتاب  ،موؤلف  الني�سابوري  ثم  االأ�سبهاين  بكر  اأبو  مهران )ت 381هـــ(:  بن  بن احل�سني  6-اأحمد 
)الغاية يف القراءات الع�سر( وكتاب )مذهب حمزة يف الهمز والوقف )وكتاب( طبقات القراء( 

وكتاب ) املدات( وكتاب) اال�ستعاذة بحججها( وكتاب )ال�سامل( .
وهو �سابط حمقق ثقة �سالح جماب الدعوة.

قراأ بدم�سق على ابن االأخرم ، وببغداد على اأبي احل�سني اأحمد بن بويان وحماد بن اأحمد واأبي بكر 
النقا�س واأبي عي�سى بكار وعلي بن حممد بن خليع وهبة اهلل بن جعفر واحل�سن بن داود النقار وحممد 

بن احل�سن بن مق�سم واإ�سماعيل بن �سعيب ،واآخرين ، وقراأ عليه جماعة . تويف �سنة 381هـ. )31( 
7-طاهر بن عبد املنعم بن عبيد اهلل بن غلبون )ت 399هـ(:

اأبو احل�سن احللبي نزيل م�سر ، اأ�ستاذ عارف وثقة �سابط وحجة حمرر ، �سيخ الداين ، وموؤلف 
)التذكرة يف القراءات الثمان (. اأخذ القراءات عن والده وبرع يف هذا الفن ،وكان من كبار املقرئني 
يف ع�سره يف الديار امل�سرية ، قال عنه الداين : مل نر يف وقته مثله يف فهمه وعلمه مع ف�سله و�سدق 

لهجته ، كتبنا عنه كثريا .تويف مب�سر �سنة 399هـ. )32( 

القرن الهجري اخلام�س

كان يف القرن الهجري اخلام�س بع�س الن�ساط يف بالد ال�سام اأبرزهم اأبو احل�سن الداراين الذي 
انتهت اإليه الرئا�سة يف قراءة ال�ساميني .

وكذلك اأبو علي االأهوازي ، �سيخ القراء يف ع�سره و�ساحب املوؤلفات ، والذي ا�ستوطن دم�سق وقراأ 

29-  معرفة القراء)345/1( وغاية النهاية )118/2(
30-  معرفة القراء )355/1( وغاية النهاية )470/1( والن�سر )79/1(

31- معرفة القراء)347/1( وغاية النهاية )49/1(
32- معرفة القراء)379/1( وغاية النهاية )5/2(

القرن الهجري الرابع

لبع�سهم  وكان   ، القراءات  علميا يف جمال  ن�ساطا  الرابع  الهجري  القرن  ال�سام يف  بالد  �سهدت 
موؤلفات مميزة يف علم القراءات .

ومنهم من كان من اأهلها وا�ستقر فيها ، مثل: اأبو احل�سن االأنطاكي ،اإبراهيم بن عبد الرزاق مقرئ 
، وكذا ابن االأخرم  اأبي احل�سن االأنطاكي  اأخذ عن  واأبو طاهر االأنطاكي الذي   ، ال�سام يف زمانه 

الدم�سقي حممد بن الن�سر �ساحب هارون بن مو�سى .
ومنهم من اأهل ال�سام الذين رحلوا اإىل م�سر فاأ�سبحوا من كبار املقرئني يف الديار امل�سرية ، مثل 
باأبي  ، وابنه طاهر املعروف  اأبي الطيب احللبي، عبد املنعم بن عبيد اهلل امل�سهور بابن غلبون   :

احل�سن احللبي ، ولهما موؤلفات مميزة يف القراءات .
ومنهم من نزلوا بها ،مثل ابن خالويه ، احل�سني بن اأحمد وهو اإمام م�سهور اأخذ القراءات عن ابن 
جماهد . وكذلك ابن مهران ، اأحمد بن احل�سني االأ�سبهاين ، موؤلف كتاب )الغاية يف القراءات 

الع�سر( والذي قراأ يف دم�سق على ابن االأخرم .واإليك نبذة عن تراجمهم
اإبراهيم بن عبد الرزاق )ت 338هـ(: اأبو احل�سن االأنطاكي اأ�ستاذ م�سهور ثقة كبري ،وهو مقرئ 
ال�سام يف زمانه معرفة واإ�سنادًا ،اأخذ القراءة عر�سًا و�سماعًا عن طائفة كبار ،كهارون بن مو�سى 
الثمان  القراءات  كتابًا  يف  و�سنف   ، واآخرون  غلبون  وابن  املطوعي  عليه  .وقراأ  واآخرين  االأخف�س 

وتويف �سنة 338هـ. )26( 
حممد بن الن�سر )ت 341هـ( : اأبو احل�سن بن االأخرم الدم�سقي �ساحب هارون بن مو�سى، وقد 
قراأ عليه وعلى اآخرين ،انتهت اإليه رئا�سة االإقراء بال�سام ،ملا قدم بغداد ح�سر جمل�س ابن جماهد 
فقال الأ�سحابه : هذا �ساحب االأخف�س الدم�سقي فاقروؤوا عليه. رحل النا�س اإليه ،وكان عارفا بعلل 

القراءات ب�سريا بالتف�سري والعربية . تويف �سنة )341هـ(. )27( 
تويف  وقد  نزيل حلب   ، اللغوي  النحوي  اهلل  اأبو عبد  بن خالويه )ت 370هـــ(:  اأحمد  بن  احل�سني 
فيها �سنة 370هـ ، وهو اإمام م�سهور اأخذ القراءات عن ابن جماهد ، واأخذ عنه احل�سني بن على 

الرهاوي ،له م�سنفات كثرية منها:
-البديع يف القراآن الكرمي .

-وكتاب جمدول يف القراءات ،األفه لع�سد الدولة . )28( 
26-  معرفة القراء)287/1( وغاية النهاية )16/1(

27- معرفة القراء)247/1( وغاية النهاية )347/2( وطبقات املف�سرين للدوادي )347/2(و�سذرات الذهب 
)209/2(

28- غاية النهاية )237/1( ومعجم املوؤلفني)602/1(
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4-عبد املنعم بن عبيد اهلل )ابن غلبون()ت 389هـ(: اأبو الطيب احللبي ، نزيل م�سر واملتوفى 
فيها ، اأ�ستاذ ماهر كبري كامل حمرر �سابط ثقة خري �سالح ، ولد بحلب �سنة 309هـ وانتقل اإىل 

م�سر ف�سكنها ، واألف كتابه )االإر�ساد( يف القراءات ال�سبع . تويف �سنة 389هـ. )29( 
،نزيل  �سهري  ،اإمام كبري ومقرئ  االأنطاكي  بن علي )ت 380هـ(:اأبو طاهر  بن احل�سن  5-حممد 
م�سر،اأخذ القراءة عر�سا عن اإبراهيم بن عبد الرزاق، وروى القراءة عنه عر�سا علي بن داود 
الداراين، و�سماعا اأبو الطيب بن غلبون وفار�س اأحمد وعبيد اهلل بن م�سلمة املكتب ،وعر�س عليه 
اأبو العبا�س بن نفي�س واأبو علي الرهاوي وعلي بن حممد اجلناين. تويف قبل �سنة 380هـ.له كتاب يف 

القراءات الثمانية ،كما ي�سري اإليه كالم الذهبي . )30( 
كتاب  ،موؤلف  الني�سابوري  ثم  االأ�سبهاين  بكر  اأبو  مهران )ت 381هـــ(:  بن  بن احل�سني  6-اأحمد 
)الغاية يف القراءات الع�سر( وكتاب )مذهب حمزة يف الهمز والوقف )وكتاب( طبقات القراء( 

وكتاب ) املدات( وكتاب) اال�ستعاذة بحججها( وكتاب )ال�سامل( .
وهو �سابط حمقق ثقة �سالح جماب الدعوة.

قراأ بدم�سق على ابن االأخرم ، وببغداد على اأبي احل�سني اأحمد بن بويان وحماد بن اأحمد واأبي بكر 
النقا�س واأبي عي�سى بكار وعلي بن حممد بن خليع وهبة اهلل بن جعفر واحل�سن بن داود النقار وحممد 

بن احل�سن بن مق�سم واإ�سماعيل بن �سعيب ،واآخرين ، وقراأ عليه جماعة . تويف �سنة 381هـ. )31( 
7-طاهر بن عبد املنعم بن عبيد اهلل بن غلبون )ت 399هـ(:

اأبو احل�سن احللبي نزيل م�سر ، اأ�ستاذ عارف وثقة �سابط وحجة حمرر ، �سيخ الداين ، وموؤلف 
)التذكرة يف القراءات الثمان (. اأخذ القراءات عن والده وبرع يف هذا الفن ،وكان من كبار املقرئني 
يف ع�سره يف الديار امل�سرية ، قال عنه الداين : مل نر يف وقته مثله يف فهمه وعلمه مع ف�سله و�سدق 

لهجته ، كتبنا عنه كثريا .تويف مب�سر �سنة 399هـ. )32( 

القرن الهجري اخلام�س

كان يف القرن الهجري اخلام�س بع�س الن�ساط يف بالد ال�سام اأبرزهم اأبو احل�سن الداراين الذي 
انتهت اإليه الرئا�سة يف قراءة ال�ساميني .

وكذلك اأبو علي االأهوازي ، �سيخ القراء يف ع�سره و�ساحب املوؤلفات ، والذي ا�ستوطن دم�سق وقراأ 

29-  معرفة القراء)345/1( وغاية النهاية )118/2(
30-  معرفة القراء )355/1( وغاية النهاية )470/1( والن�سر )79/1(

31- معرفة القراء)347/1( وغاية النهاية )49/1(
32- معرفة القراء)379/1( وغاية النهاية )5/2(

القرن الهجري الرابع

لبع�سهم  وكان   ، القراءات  علميا يف جمال  ن�ساطا  الرابع  الهجري  القرن  ال�سام يف  بالد  �سهدت 
موؤلفات مميزة يف علم القراءات .

ومنهم من كان من اأهلها وا�ستقر فيها ، مثل: اأبو احل�سن االأنطاكي ،اإبراهيم بن عبد الرزاق مقرئ 
، وكذا ابن االأخرم  اأبي احل�سن االأنطاكي  اأخذ عن  واأبو طاهر االأنطاكي الذي   ، ال�سام يف زمانه 

الدم�سقي حممد بن الن�سر �ساحب هارون بن مو�سى .
ومنهم من اأهل ال�سام الذين رحلوا اإىل م�سر فاأ�سبحوا من كبار املقرئني يف الديار امل�سرية ، مثل 
باأبي  ، وابنه طاهر املعروف  اأبي الطيب احللبي، عبد املنعم بن عبيد اهلل امل�سهور بابن غلبون   :

احل�سن احللبي ، ولهما موؤلفات مميزة يف القراءات .
ومنهم من نزلوا بها ،مثل ابن خالويه ، احل�سني بن اأحمد وهو اإمام م�سهور اأخذ القراءات عن ابن 
جماهد . وكذلك ابن مهران ، اأحمد بن احل�سني االأ�سبهاين ، موؤلف كتاب )الغاية يف القراءات 

الع�سر( والذي قراأ يف دم�سق على ابن االأخرم .واإليك نبذة عن تراجمهم
اإبراهيم بن عبد الرزاق )ت 338هـ(: اأبو احل�سن االأنطاكي اأ�ستاذ م�سهور ثقة كبري ،وهو مقرئ 
ال�سام يف زمانه معرفة واإ�سنادًا ،اأخذ القراءة عر�سًا و�سماعًا عن طائفة كبار ،كهارون بن مو�سى 
الثمان  القراءات  كتابًا  يف  و�سنف   ، واآخرون  غلبون  وابن  املطوعي  عليه  .وقراأ  واآخرين  االأخف�س 

وتويف �سنة 338هـ. )26( 
حممد بن الن�سر )ت 341هـ( : اأبو احل�سن بن االأخرم الدم�سقي �ساحب هارون بن مو�سى، وقد 
قراأ عليه وعلى اآخرين ،انتهت اإليه رئا�سة االإقراء بال�سام ،ملا قدم بغداد ح�سر جمل�س ابن جماهد 
فقال الأ�سحابه : هذا �ساحب االأخف�س الدم�سقي فاقروؤوا عليه. رحل النا�س اإليه ،وكان عارفا بعلل 

القراءات ب�سريا بالتف�سري والعربية . تويف �سنة )341هـ(. )27( 
تويف  وقد  نزيل حلب   ، اللغوي  النحوي  اهلل  اأبو عبد  بن خالويه )ت 370هـــ(:  اأحمد  بن  احل�سني 
فيها �سنة 370هـ ، وهو اإمام م�سهور اأخذ القراءات عن ابن جماهد ، واأخذ عنه احل�سني بن على 

الرهاوي ،له م�سنفات كثرية منها:
-البديع يف القراآن الكرمي .

-وكتاب جمدول يف القراءات ،األفه لع�سد الدولة . )28( 
26-  معرفة القراء)287/1( وغاية النهاية )16/1(

27- معرفة القراء)247/1( وغاية النهاية )347/2( وطبقات املف�سرين للدوادي )347/2(و�سذرات الذهب 
)209/2(

28- غاية النهاية )237/1( ومعجم املوؤلفني)602/1(
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املعروف  االأ�ستاذ  املقرئ  الوا�سطي  468هـــ(:  )ت  الهرا�س  غالم  علي  اأبو  القا�سم  بن  5-احل�سن 
بغالم الهرا�س �سيخ العراق يف القراءة وم�سندها .ولد �سنة 374هـ، ورحل يف القراءات �سرقا وغربا 
ناحية  كل  اإليه من  النا�س  ورحل  واأقــام مب�سر  وعمي،  �ساخ  ثم  واحدة  بعني  ،كان  الكبار  ،واأدرك 
،وكان قد ت�سدر لالإقراء بدم�سق مدة ،قال ابن خريون : كان غالم الهرا�س مقرئا غري اأنه خلط يف 
�سيء من القراءات وادعى اإ�سنادا يف �سيء ال حقيقة له وروى عجائب ،وقال ابن اجلزري : ولبع�س 

البغداديني فيه كالم ،وعندي اأنه ثقة رمبا يهم .تويف �سنة 468هـ .
قال الذهبي : وجميع كتاب )الكفاية( يف القراءات الع�سر الأبي العز القالن�سي من تالوة اأبي العز 

عليه، وذكر ابن اجلزري اأن ما يف )الكفاية واالر�ساد( من قراءة القالن�سي عليه . )37( 
6-اأحمد بن عبد اهلل بن علي اأبو الربكات البغدادي )ت 492هـ(: نزيل دم�سق ، ثقة حاذق جمود، 

اأقراأ النا�س القراءات وراأ�س فيها ، و�سنف يف القراءات. )38(

القرن الهجري ال�صاد�س 

الظاهر اأن القرن الهجري ال�ساد�س من اأقل القرون ن�ساطًا يف جمال القراءات القراآنية، فلم يذكر 
التعليم  على  االأمر  واقت�سر  القراءات  علم  التاأليف يف  علميًا يف جمال  ن�ساطًا  الرتاجم  اأ�سحاب 

التقليدي ، قيا�سًا بالقرون ال�سابقة والالحقة . ومن هوؤالء القراء:
1-�سبيع بن امل�سلم )ت 508هـ(: اأبو الوح�س ال�سرير املعروف بابن قرياط . قراأ القراءات على اأبي 
علي االأهوازي و ر�ساأ بن نظيف ، وقراأ عليه جماعة ، انتهت اإليه امل�سيخة يف القراءة بدم�سق . تويف 

�سنة 508هـ.)39(
2-هبة اهلل بن اأحمد )ت 536هـ(: اأبو حممد البغدادي الدم�سقي . قراأ بالقراءات الع�سر ، وقراأ بحرف ابن 

عامر على �سبيع بن امل�سلم ، ت�سدر لالإقراء ، وكان اإمام جامع دم�سق ، ثقة حمقق . تويف �سنة 536هـ. )40(
دم�سق  اأهل  مفتي   ، املا�سح  بابن  املعروف  الكالبي  القا�سم  اأبو  بن احل�سن )ت 562هـــ(:  3-علي 
يف  الوجيز  بكتاب  يحدث  وكــان   ، االأمــوي  باجلامع  حلقة  له  وكانت   ، الــقــراءات  قــراأ   . ومقرئهم 

القراءات الثمانية الأبي علي االأهوازي. تويف �سنة 562هـ . )41(
قدم   ، القراءات  اإمامًا يف  ،كان  العراقي  العبا�س  اأبو  588هـــ(:  الفقيه )ت  احل�سني  بن  4-اأحمد 

37- معرفة القراء)453/1(
38- معرفة القراء)453/1(

39- معرفة القراء)462/1( وغاية النهاية )301/1( وتاريخ دم�سق )139/20(
40- معرفة القراء)487/1( وغاية النهاية )349/2(

41- معرفة القراء)421/2( وغاية النهاية )530/1( والنجوم الزاهرة )375/5(

عليه كثريون. اإ�سافة لقراء اآخرين كان لهم دور يف االإقراء.واإليك اأبرزهم :
1-فار�س بن اأحمد بن مو�سى )ت 401هـ(: اأبو الفتح احلم�سي ال�سرير نزيل م�سر ،االأ�ستاذ الكبري 
ال�سابط الثقة ، ولد بحم�س �سنة 333هـ ، قال عنه اأبو عمرو الداين : مل األق مثله يف حفظه و�سبطه 
، كان حافظًا �سابطًا ح�سن التاأدية فهمًا بعلم �سناعته وات�ساع روايته مع ظهور ن�سكه وف�سله و�سدق 

لهجته ، له كتاب )املن�سا يف القراءات الثمان ) تويف مب�سر �سنة 401هـ. )33( 
بالروايات على  القراآن  ، قراأ  القطان  الداراين  القطان )ت 402هـ(:اأبو احل�سن  2-علي بن داود 
طائفة منهم اأبو احل�سن بن االأخرم الدم�سقي ، وقراأ عليه جماعة منهم ر�ساأ بن نظيف واأبو علي 

االأهوازي .
كان ثقة و انتهت اإليه الرئا�سة يف قراءة ال�ساميني. تويف �سنة 402هـ. )34( 

3-ر�ساأ بن نظيف )ت 444هـ(: اأبو احل�سن الدم�سقي ، قراأ القراآن على جماعة منهم اأبو احل�سن 
الداراين ورحل يف طلب العلم فاأخذ عن �سيوخ م�سر وبغداد، وروى عنه جماعة .
كان ثقة ماأمونًا انتهت اإليه الرئا�سة يف قراءة ابن عامر . تويف �سنة 444هـ . )35( 

4-احل�سن بن علي،اأبو علي االأهوازي )ت 446هـ(: �ساحب املوؤلفات و�سيخ القراء يف ع�سره واأعلى 
من بقي يف الدنيا اإ�سنادا ،اإمام كبري حمدث.

ولد �سنة 362 هـ باالأهواز ، وقراأ بها وبتلك البالد على �سيوخ الع�سر ، ثم قدم دم�سق �سنة 391هـ. 
فا�ستوطنها ، واأكر من ال�سيوخ والروايات ،فتكلم البع�س فيه من قبل ذلك .

وانت�سب للكالم يف االإمام اأبي احل�سن االأ�سعري ،فبالغ االأ�سعرية يف احلط عليه مع اأنه اإمام جليل 
القدر اأ�ستاذ يف الفن ، ولكنه ال يخلو من اأغاليط و�سهو ، وكرة ال�سره اأوقع النا�س يف الكالم فيه 
، قال الذهبي: وله م�سنف يف ال�سفات اأورد فيها اأحاديث مو�سوعة فتكلم فيها االأ�سعريون لذلك 
، والأنه كان ينال من اأبي احل�سن ويذمه،قال ابن ع�ساكر: كان يقول بالظاهر ويتم�سك باالأحاديث 

ال�سعيفة التي تقوي راأيه .
لكن ذلك ال ينايف قبول قراءته ، فقد قال الذهبي : وقد تلقى القراء رواياته بالقبول ، وكان يقرئ 
بدم�سق من بعد �سنة اأربعمائة وذلك يف حياة بع�س �سيوخه .تويف �سنة 446هـ ، �سنف عدة كتب يف 

القراءات منها )الوجيز(و(املوجز( . )36( 

33- معرفة القراء)366/1( وغاية النهاية )541/1(و�سذرات الذهب )164/3(
34- معرفة القراء)401/1( وغاية النهاية )284/1( و�سذرات الذهب )271/3(

35- معرفة القراء)402/1( وغاية النهاية )220/1(
36- معرفة القراء)427/1( وغاية النهاية )228/1(
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املعروف  االأ�ستاذ  املقرئ  الوا�سطي  468هـــ(:  )ت  الهرا�س  غالم  علي  اأبو  القا�سم  بن  5-احل�سن 
بغالم الهرا�س �سيخ العراق يف القراءة وم�سندها .ولد �سنة 374هـ، ورحل يف القراءات �سرقا وغربا 
ناحية  كل  اإليه من  النا�س  ورحل  واأقــام مب�سر  وعمي،  �ساخ  ثم  واحدة  بعني  ،كان  الكبار  ،واأدرك 
،وكان قد ت�سدر لالإقراء بدم�سق مدة ،قال ابن خريون : كان غالم الهرا�س مقرئا غري اأنه خلط يف 
�سيء من القراءات وادعى اإ�سنادا يف �سيء ال حقيقة له وروى عجائب ،وقال ابن اجلزري : ولبع�س 

البغداديني فيه كالم ،وعندي اأنه ثقة رمبا يهم .تويف �سنة 468هـ .
قال الذهبي : وجميع كتاب )الكفاية( يف القراءات الع�سر الأبي العز القالن�سي من تالوة اأبي العز 

عليه، وذكر ابن اجلزري اأن ما يف )الكفاية واالر�ساد( من قراءة القالن�سي عليه . )37( 
6-اأحمد بن عبد اهلل بن علي اأبو الربكات البغدادي )ت 492هـ(: نزيل دم�سق ، ثقة حاذق جمود، 

اأقراأ النا�س القراءات وراأ�س فيها ، و�سنف يف القراءات. )38(

القرن الهجري ال�صاد�س 

الظاهر اأن القرن الهجري ال�ساد�س من اأقل القرون ن�ساطًا يف جمال القراءات القراآنية، فلم يذكر 
التعليم  على  االأمر  واقت�سر  القراءات  علم  التاأليف يف  علميًا يف جمال  ن�ساطًا  الرتاجم  اأ�سحاب 

التقليدي ، قيا�سًا بالقرون ال�سابقة والالحقة . ومن هوؤالء القراء:
1-�سبيع بن امل�سلم )ت 508هـ(: اأبو الوح�س ال�سرير املعروف بابن قرياط . قراأ القراءات على اأبي 
علي االأهوازي و ر�ساأ بن نظيف ، وقراأ عليه جماعة ، انتهت اإليه امل�سيخة يف القراءة بدم�سق . تويف 

�سنة 508هـ.)39(
2-هبة اهلل بن اأحمد )ت 536هـ(: اأبو حممد البغدادي الدم�سقي . قراأ بالقراءات الع�سر ، وقراأ بحرف ابن 

عامر على �سبيع بن امل�سلم ، ت�سدر لالإقراء ، وكان اإمام جامع دم�سق ، ثقة حمقق . تويف �سنة 536هـ. )40(
دم�سق  اأهل  مفتي   ، املا�سح  بابن  املعروف  الكالبي  القا�سم  اأبو  بن احل�سن )ت 562هـــ(:  3-علي 
يف  الوجيز  بكتاب  يحدث  وكــان   ، االأمــوي  باجلامع  حلقة  له  وكانت   ، الــقــراءات  قــراأ   . ومقرئهم 

القراءات الثمانية الأبي علي االأهوازي. تويف �سنة 562هـ . )41(
قدم   ، القراءات  اإمامًا يف  ،كان  العراقي  العبا�س  اأبو  588هـــ(:  الفقيه )ت  احل�سني  بن  4-اأحمد 

37- معرفة القراء)453/1(
38- معرفة القراء)453/1(

39- معرفة القراء)462/1( وغاية النهاية )301/1( وتاريخ دم�سق )139/20(
40- معرفة القراء)487/1( وغاية النهاية )349/2(

41- معرفة القراء)421/2( وغاية النهاية )530/1( والنجوم الزاهرة )375/5(

عليه كثريون. اإ�سافة لقراء اآخرين كان لهم دور يف االإقراء.واإليك اأبرزهم :
1-فار�س بن اأحمد بن مو�سى )ت 401هـ(: اأبو الفتح احلم�سي ال�سرير نزيل م�سر ،االأ�ستاذ الكبري 
ال�سابط الثقة ، ولد بحم�س �سنة 333هـ ، قال عنه اأبو عمرو الداين : مل األق مثله يف حفظه و�سبطه 
، كان حافظًا �سابطًا ح�سن التاأدية فهمًا بعلم �سناعته وات�ساع روايته مع ظهور ن�سكه وف�سله و�سدق 

لهجته ، له كتاب )املن�سا يف القراءات الثمان ) تويف مب�سر �سنة 401هـ. )33( 
بالروايات على  القراآن  ، قراأ  القطان  الداراين  القطان )ت 402هـ(:اأبو احل�سن  2-علي بن داود 
طائفة منهم اأبو احل�سن بن االأخرم الدم�سقي ، وقراأ عليه جماعة منهم ر�ساأ بن نظيف واأبو علي 

االأهوازي .
كان ثقة و انتهت اإليه الرئا�سة يف قراءة ال�ساميني. تويف �سنة 402هـ. )34( 

3-ر�ساأ بن نظيف )ت 444هـ(: اأبو احل�سن الدم�سقي ، قراأ القراآن على جماعة منهم اأبو احل�سن 
الداراين ورحل يف طلب العلم فاأخذ عن �سيوخ م�سر وبغداد، وروى عنه جماعة .
كان ثقة ماأمونًا انتهت اإليه الرئا�سة يف قراءة ابن عامر . تويف �سنة 444هـ . )35( 

4-احل�سن بن علي،اأبو علي االأهوازي )ت 446هـ(: �ساحب املوؤلفات و�سيخ القراء يف ع�سره واأعلى 
من بقي يف الدنيا اإ�سنادا ،اإمام كبري حمدث.

ولد �سنة 362 هـ باالأهواز ، وقراأ بها وبتلك البالد على �سيوخ الع�سر ، ثم قدم دم�سق �سنة 391هـ. 
فا�ستوطنها ، واأكر من ال�سيوخ والروايات ،فتكلم البع�س فيه من قبل ذلك .

وانت�سب للكالم يف االإمام اأبي احل�سن االأ�سعري ،فبالغ االأ�سعرية يف احلط عليه مع اأنه اإمام جليل 
القدر اأ�ستاذ يف الفن ، ولكنه ال يخلو من اأغاليط و�سهو ، وكرة ال�سره اأوقع النا�س يف الكالم فيه 
، قال الذهبي: وله م�سنف يف ال�سفات اأورد فيها اأحاديث مو�سوعة فتكلم فيها االأ�سعريون لذلك 
، والأنه كان ينال من اأبي احل�سن ويذمه،قال ابن ع�ساكر: كان يقول بالظاهر ويتم�سك باالأحاديث 

ال�سعيفة التي تقوي راأيه .
لكن ذلك ال ينايف قبول قراءته ، فقد قال الذهبي : وقد تلقى القراء رواياته بالقبول ، وكان يقرئ 
بدم�سق من بعد �سنة اأربعمائة وذلك يف حياة بع�س �سيوخه .تويف �سنة 446هـ ، �سنف عدة كتب يف 

القراءات منها )الوجيز(و(املوجز( . )36( 

33- معرفة القراء)366/1( وغاية النهاية )541/1(و�سذرات الذهب )164/3(
34- معرفة القراء)401/1( وغاية النهاية )284/1( و�سذرات الذهب )271/3(

35- معرفة القراء)402/1( وغاية النهاية )220/1(
36- معرفة القراء)427/1( وغاية النهاية )228/1(
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وبراعته يف التف�سري و اإحكامه ل�سروب االأدب وف�ساحته بال�سعر  وطول باعه يف النر ، مع الدين 
واملروءة والتوا�سع واطراح التكلف وح�سن االأخالق.

وقد ق�سده الطلبة من االآفاق وازدحموا عليه وتناف�سوا يف االأخذ منه ، حتى قال الذهبي يف )تاريخ 
االإ�سالم(: قراأ عليه خلق كثري ... وال اأعلم اأحدًا من القراء يف الدنيا اأكر اأ�سحابًا منه . يروى اأنه 
كان يقراأ عليه اثنان اأو ثالثة دفعة واحدة يف اأماكن خمتلفة من القراآن و هو يرد على اجلميع ،كما 
روى ذلك عنه ابن خلكان يف )وفيات االأعيان ) فقال : راأيته مرارًا راكبًا بهيمة اإىل اجلبل وحوله 
اثنان وثالثة يقروؤون عليه دفعة واحدة يف اأماكن من القراآن خمتلفة وهو يرد على اجلميع .وقد علق 
الذهبي قائال : ما اأعلم اأحدًا من املقرئني ترخ�س يف اإقراء اثنني ف�ساعدًا اإال ال�سيخ علم الدين 
تعاىل ما جعل لرجل من  فاإن اهلل   ، الفعل �سيء  الرواية على هذا  النف�س من �سحة حتمل  ، ويف 
قلبني يف جوفه ، وال ريب يف  اأن ذلك اأي�سا خالف ال�سنة ،الأن اهلل تعاىل يقول ) واإذا قرئ القراآن 

فا�ستمعوا له واأن�ستوا ) االأعراف 204 (.

ثم ذكر الذهبي اأن القراءة بهذه ال�سورة فيها مفا�سد وهي : 
زوال بهجة القراآن عند ال�سامعني.

اأن كل واحد ي�سو�س على االآخر.
اأن القارئ منهم ال يجوز له اأن يقول : قراأت القراآن كله على ال�سيخ وهو ي�سمع ويعي ما اأتلوه عليه ، 
كماال ي�سوغ لل�سيخ اأن يقول لكل فرد منهم : قراأ علي فالن القراآن جميعه واأنا اأ�سمع قراءته . لكن 
ابن اجلزري علق على كالم الذهبي بقوله : قلت : بل يف النف�س مما قاله الذهبي �سيء ،اأمل ي�سمع 

وهو يرد على اجلميع ؟ مع اأن ال�سخاوي ال ن�سك يف واليته )44(.

م�صنفاته كثرية منها:

-�سرح ال�ساطبية �سماه )فتح الو�سيد يف �سرح الق�سيد( فهو اأول من �سرحها ، بل هو واهلل اأعلم 
�سبب �سهرتها يف االآفاق، واإليه اأ�سار ال�ساطبي بقوله : يقي�س اهلل لها فتى ي�سرحها.

كتاب  بها  نظم  لل�ساطبي  منظومة  والعقيلة   ( العقلية  �سرح  اإىل  )الو�سيلة  و�سماه  الرائية  -�سرح 
)املقنع( للداين وهو يف ر�سم امل�سحف.

-جمال القراء وكمال االإقراء فيه عدة م�سنفات ، وهو من اأجل الكتب.
 -عمدة املفيد يف معرفة لفظ التجويد .

-عمدة املفيد يف معرفة التجويد)منظومة( .
44- غاية النهاية )570/1(

دم�سق و�سكنها واأقراأ بها ب�سعًا وثالثني �سنة . تويف �سنة 588هـ. )42(
5-اأحمد بن علي )ت 596هـ(: اأبو جعفر ال�سنكي القرطبي ،ا�ستوطن دم�سق وت�سدر لالإقراء فيها 

، متبحر يف علم القراءات ، ولي�س له م�سنفات فيها . تويف �سنة )596هـ(. )43(

القرن الهجري ال�صابع 

بعد وجود ال�ساطبي الذي ا�ستقر يف م�سر ظهر ن�ساط وا�سح يف القراءات يف كل من م�سر ودم�سق 
التي  واألف ق�سيدته   ، وقراأ عليه خلق كثري   ، الذي ت�سدر لالإقراء  ال�ساطبي  اأ�سبابه  اأهم  ولعل   ،

اأ�سبحت املرجع االأول يف القراءات و�سار طالب العلم ياأ خذونها عنه ، وبداأ العلماء ب�سرحها .

ففي دم�سق كان العالمة علي بن حممد اأبو احل�سن علم الدين ال�سخاوي )ت 643هـ ( الذي ن�ساأ يف 
م�سر وقراأ على ال�ساطبي ثم رحل اإىل دم�سق ، وا�ستقر فيها و�سار �سيخ م�سايخ االإقراء يف دم�سق 
،وهو اآية عجيبة يف التعليم والتاأليف ، ال �سيما كتابه( جمال القراء وكمال االإقراء ) . واأخذ عليه 
اأنه كان يقراأ عليه اثنان اأو ثالثة دفعة واحدة يف اأماكن خمتلفة من القراآن ، فريد على اجلميع . 
ويف دم�سق اأي�سًا املنتجب بن اأبي العز )ت 643هـ( وكان كما عرب عنه الذهبي : �سوقه كا�سد مع 
وجود ال�سخاوي ، وقد �سرح ال�ساطبية �سرحًا بعيدًا عن التحقيق ، الأنه مل يقراأ على ناظمها وال على 
من قراأ عليه ، وكان �سيخ االإقراء بالرتبة الزجنيلية بدم�سق . وفيها عبد ال�سالم بن عبداهلل جمد 
الدين بن تيمية )ت بعد 652هـ( وهو جد االإمام احلجة ابن تيمية )احلفيد( ، انتهت اإليه رئا�سة 
العلم يف  زمانه وفيها اأي�سًا االإمام العالمة احلجة عبد الرحمن بن اإ�سماعيل اأبو �سامة املقد�سي 
)ت 665هـ( وقد قراأ القراءات على ال�سخاوي ، وكان اأوحد زمانه . وخلف اأبي �سامة يف م�سيخة 
االإقراء باالأ�سرفية حممد بن اإ�سرائيل اأبو عبد اهلل ال�سلمي )ت 671هـ( وقد �سنف يف القراءات 
. ويف دم�سق اأي�سًا كان عبد ال�سالم بن علي بن �سيد النا�س )ت 671هـ ( الذي �سار �سيخ م�سايخ 

االإقراء بدم�سق .واإليك نبذة عن تراجمهم :

اأبو  الدين  العالمة علم  االإمام   : ال�سخاوي )ت 632هـ(  الدين  اأبو احل�سن علم   ، علي بن حممد 
احل�سن الهمداين ال�سخاوي ،املقرئ املف�سر النحوي اللغوي ال�سافعي ، �سيخ م�سايخ االإقراء بدم�سق 
. ولد �سنة 558هـ اأو 559هـ يف )�سخا( مب�سر ، ثم رحل اإىل دم�سق واأخذ القراءات عن ال�ساطبي 
وغريه واأقراأ النا�س اأكر من اأربعني �سنة بجامع دم�سق ،فقراأ عليه خلق كثري بالروايات ،وكان اإمامًا 
للغة  واإتقانه  باالأ�سول  ومعرفته  ال�سافعي  ب�سره مبذهب  مع  ونحويًا عالمة  ومقرئًا حمققًا  كامال 

42- معرفة القراء)487/1( وغاية النهاية )349/2(
43- غاية النهاية )205/2( والنجوم الزاهرة )158/6(
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وبراعته يف التف�سري و اإحكامه ل�سروب االأدب وف�ساحته بال�سعر  وطول باعه يف النر ، مع الدين 
واملروءة والتوا�سع واطراح التكلف وح�سن االأخالق.

وقد ق�سده الطلبة من االآفاق وازدحموا عليه وتناف�سوا يف االأخذ منه ، حتى قال الذهبي يف )تاريخ 
االإ�سالم(: قراأ عليه خلق كثري ... وال اأعلم اأحدًا من القراء يف الدنيا اأكر اأ�سحابًا منه . يروى اأنه 
كان يقراأ عليه اثنان اأو ثالثة دفعة واحدة يف اأماكن خمتلفة من القراآن و هو يرد على اجلميع ،كما 
روى ذلك عنه ابن خلكان يف )وفيات االأعيان ) فقال : راأيته مرارًا راكبًا بهيمة اإىل اجلبل وحوله 
اثنان وثالثة يقروؤون عليه دفعة واحدة يف اأماكن من القراآن خمتلفة وهو يرد على اجلميع .وقد علق 
الذهبي قائال : ما اأعلم اأحدًا من املقرئني ترخ�س يف اإقراء اثنني ف�ساعدًا اإال ال�سيخ علم الدين 
تعاىل ما جعل لرجل من  فاإن اهلل   ، الفعل �سيء  الرواية على هذا  النف�س من �سحة حتمل  ، ويف 
قلبني يف جوفه ، وال ريب يف  اأن ذلك اأي�سا خالف ال�سنة ،الأن اهلل تعاىل يقول ) واإذا قرئ القراآن 

فا�ستمعوا له واأن�ستوا ) االأعراف 204 (.

ثم ذكر الذهبي اأن القراءة بهذه ال�سورة فيها مفا�سد وهي : 
زوال بهجة القراآن عند ال�سامعني.

اأن كل واحد ي�سو�س على االآخر.
اأن القارئ منهم ال يجوز له اأن يقول : قراأت القراآن كله على ال�سيخ وهو ي�سمع ويعي ما اأتلوه عليه ، 
كماال ي�سوغ لل�سيخ اأن يقول لكل فرد منهم : قراأ علي فالن القراآن جميعه واأنا اأ�سمع قراءته . لكن 
ابن اجلزري علق على كالم الذهبي بقوله : قلت : بل يف النف�س مما قاله الذهبي �سيء ،اأمل ي�سمع 

وهو يرد على اجلميع ؟ مع اأن ال�سخاوي ال ن�سك يف واليته )44(.

م�صنفاته كثرية منها:

-�سرح ال�ساطبية �سماه )فتح الو�سيد يف �سرح الق�سيد( فهو اأول من �سرحها ، بل هو واهلل اأعلم 
�سبب �سهرتها يف االآفاق، واإليه اأ�سار ال�ساطبي بقوله : يقي�س اهلل لها فتى ي�سرحها.

كتاب  بها  نظم  لل�ساطبي  منظومة  والعقيلة   ( العقلية  �سرح  اإىل  )الو�سيلة  و�سماه  الرائية  -�سرح 
)املقنع( للداين وهو يف ر�سم امل�سحف.

-جمال القراء وكمال االإقراء فيه عدة م�سنفات ، وهو من اأجل الكتب.
 -عمدة املفيد يف معرفة لفظ التجويد .

-عمدة املفيد يف معرفة التجويد)منظومة( .
44- غاية النهاية )570/1(

دم�سق و�سكنها واأقراأ بها ب�سعًا وثالثني �سنة . تويف �سنة 588هـ. )42(
5-اأحمد بن علي )ت 596هـ(: اأبو جعفر ال�سنكي القرطبي ،ا�ستوطن دم�سق وت�سدر لالإقراء فيها 

، متبحر يف علم القراءات ، ولي�س له م�سنفات فيها . تويف �سنة )596هـ(. )43(

القرن الهجري ال�صابع 

بعد وجود ال�ساطبي الذي ا�ستقر يف م�سر ظهر ن�ساط وا�سح يف القراءات يف كل من م�سر ودم�سق 
التي  واألف ق�سيدته   ، وقراأ عليه خلق كثري   ، الذي ت�سدر لالإقراء  ال�ساطبي  اأ�سبابه  اأهم  ولعل   ،

اأ�سبحت املرجع االأول يف القراءات و�سار طالب العلم ياأ خذونها عنه ، وبداأ العلماء ب�سرحها .

ففي دم�سق كان العالمة علي بن حممد اأبو احل�سن علم الدين ال�سخاوي )ت 643هـ ( الذي ن�ساأ يف 
م�سر وقراأ على ال�ساطبي ثم رحل اإىل دم�سق ، وا�ستقر فيها و�سار �سيخ م�سايخ االإقراء يف دم�سق 
،وهو اآية عجيبة يف التعليم والتاأليف ، ال �سيما كتابه( جمال القراء وكمال االإقراء ) . واأخذ عليه 
اأنه كان يقراأ عليه اثنان اأو ثالثة دفعة واحدة يف اأماكن خمتلفة من القراآن ، فريد على اجلميع . 
ويف دم�سق اأي�سًا املنتجب بن اأبي العز )ت 643هـ( وكان كما عرب عنه الذهبي : �سوقه كا�سد مع 
وجود ال�سخاوي ، وقد �سرح ال�ساطبية �سرحًا بعيدًا عن التحقيق ، الأنه مل يقراأ على ناظمها وال على 
من قراأ عليه ، وكان �سيخ االإقراء بالرتبة الزجنيلية بدم�سق . وفيها عبد ال�سالم بن عبداهلل جمد 
الدين بن تيمية )ت بعد 652هـ( وهو جد االإمام احلجة ابن تيمية )احلفيد( ، انتهت اإليه رئا�سة 
العلم يف  زمانه وفيها اأي�سًا االإمام العالمة احلجة عبد الرحمن بن اإ�سماعيل اأبو �سامة املقد�سي 
)ت 665هـ( وقد قراأ القراءات على ال�سخاوي ، وكان اأوحد زمانه . وخلف اأبي �سامة يف م�سيخة 
االإقراء باالأ�سرفية حممد بن اإ�سرائيل اأبو عبد اهلل ال�سلمي )ت 671هـ( وقد �سنف يف القراءات 
. ويف دم�سق اأي�سًا كان عبد ال�سالم بن علي بن �سيد النا�س )ت 671هـ ( الذي �سار �سيخ م�سايخ 

االإقراء بدم�سق .واإليك نبذة عن تراجمهم :

اأبو  الدين  العالمة علم  االإمام   : ال�سخاوي )ت 632هـ(  الدين  اأبو احل�سن علم   ، علي بن حممد 
احل�سن الهمداين ال�سخاوي ،املقرئ املف�سر النحوي اللغوي ال�سافعي ، �سيخ م�سايخ االإقراء بدم�سق 
. ولد �سنة 558هـ اأو 559هـ يف )�سخا( مب�سر ، ثم رحل اإىل دم�سق واأخذ القراءات عن ال�ساطبي 
وغريه واأقراأ النا�س اأكر من اأربعني �سنة بجامع دم�سق ،فقراأ عليه خلق كثري بالروايات ،وكان اإمامًا 
للغة  واإتقانه  باالأ�سول  ومعرفته  ال�سافعي  ب�سره مبذهب  مع  ونحويًا عالمة  ومقرئًا حمققًا  كامال 

42- معرفة القراء)487/1( وغاية النهاية )349/2(
43- غاية النهاية )205/2( والنجوم الزاهرة )158/6(
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5-حممد بن اإ�سرائيل بن اأبي بكر )ت 671هـ(: اأبو عبد اهلل ال�سلمي الدم�سقي املعروف بالق�ساع ، 
اأ�ستاذ كبري عارف حمرر ناقل حمقق اعتنى بهذا العلم اأمت عناية ، ورحل اإىل م�سر فاأخذ القراءات 
، وويل م�سيخة االإقراء بالرتبة االأ�سرفية بعد اأبي �سامة ،وكان �سابا ذكيا �ساحلا متوا�سعا . تويف 

�سنة 671هـ عن عمر يبلغ خم�سا وثالثني عاما.
�سنف كتاب )املغني ) و )اال�ستب�سار( يف القراءات ،قال ابن اجلزري : وحرر فيها االإ�سناد والطرق 

وظهرت فيها اأ�ستاذيته، راأيتهما عند �سيخنا اأبي املعايل بن اللبان بخطه . )49(
6-عبد ال�سالم بن علي ، ابن �سيد النا�س )ت 681هـ(: اأبو حممد املالكي الزواوي ، �سيخ م�سايخ االإقراء 
القراءات  ، ولد �سنة 589هـ ،قدم م�سر وهو �ساب وقراأ  اإمام بارع �سالح حمقق فقيه ثقة   ، بدم�سق 
على ال�سخاوي، وبا�سر م�سيخة االإقراء الكربى بالرتبة ال�ساحلية بعد اأبي الفتح مع وجود اأبي �سامة ، 
وانتهت اإليه رئا�سة االإقراء بال�سام ، وهو اأول من ويل ق�ساء املالكية بدم�سق . تويف �سنة 681هـ ، األف 

كتابًا يف عدد االآي وكتاب )التنبيهات على معرفة مايخفى من الوقوفات(. )50(
7-يو�سف بن جامع بن اأبي الربكات )ت 682هـ(: اأبو اإ�سحاق القف�سي البغدادي ، اأ�ستاذ كبري موؤلف 
حمقق عامل ، ولد �سنة 606هـ فقراأ القراءات ، وقدم دم�سق وم�سر ولقي الكبار ، وكان راأ�سًا يف القراءات 

عارفا باللغة والنحو ، وكان ال يتقدمه اأحد يف زمانه يف االإقراء . تويف �سنة 682هـ ببغداد.
قال الذهبي: حدثني احلافظ علم الدين اأن اأبا اإ�سحاق القف�سي قدم دم�سق يف الكهولة وقراأ ختمة 

لل�سبعة يف نحو ثمانية اأيام اأو اأكر على جده علم الدين القا�سم بن اأحمد .

وقد األف اأبو اإ�سحاق كتاب )ال�سايف يف القراءات الع�سر ) و )التاأييد( و(النهاية( قال ابن اجلزري 
: وراأيت كتابه )ال�سايف( وهو يدل على عمله الكثري يف هذا العلم . )51(

النكزواي  حممد  اأبــو  الدين  معني  683هــــ(:  )ت  القا�سي  اهلل   عبد  بن  حممد  بن  اهلل  8-عبد 
االإ�سكندري ،مقرئ كامل م�سدر عارف ، ولد باالإ�سكندرية �سنة 614هـ وقراأ بها ومب�سر ،وقراأ على 
ال�سخاوي بدم�سق وت�سدر للقراءة واأفاد، وتخرج به جماعة .تويف �سنة 683هـ قال ابن اجلزري : 

األف كتابه(ال�سامل يف القراءات ال�سبع ال باأ�س به (. )52(

49- معرفة القراء)699/2( وغاية النهاية )100/2(
50- معرفة القراء)676/2( وغاية النهاية )386/1(
51- معرفة القراء)683/2( وغاية النهاية )394/2(
52- معرفة القراء)682/2( وغاية النهاية )452/1(

-تف�سري القراآن ، و�سل به اإىل �سورة الكهف يف اأربعة اأ�سفار ، ومن وقف عليه علم مقدار هذا الرجل 
،ففيه من النكت والدقائق واللطائف ما مل يكن يف غريه.45

2-عبد ال�سالم بن عبد اهلل جمد الدين بن تيمية )ت652هـ(: جمد الدين اأبو الربكات بن تيمية 
، احلراين احلنبلي ، جد االإمام احلجة تقي الدين بن تيمية ، اإمام عامل عالمة ولد حوايل 590هـ 
،ورحل اإىل بغداد فقراأ القراءات بكتاب )املبهج ) لعبد اهلل بن علي �سبط اخلياط على عبد الواحد 
بن �سلطان ،واأخذ النحو عن اأبي البقاء العكربي ، وانتهت اإليه رئا�سة العلم يف زمانه ، وكان اآية يف 
الذكاء اأعجوبة يف املناظرة غاية يف �سرد االأحاديث وحفظ مذاهب ال�سلف واإيرادها متقنًا للتف�سري 
والقراءات . من اأهم موؤلفاته كتابه )املنتقى ) يف اأحاديث االأحكام الذي �سرحه ال�سوكاين يف )نيل 

االأوطار ) وله م�سنف يف االأ�سول و�سرح الهداية .تويف �سنة 652هـ ،له اأرجوزة يف القراءات. )46(
3-القا�سم بن اأحمد بن املوفق)ت 661هـ(: علم الدين اأبو حممد اللورقي املر�سي ال�سافعي ، االإمام 
العلم املقرئ النحوي االأ�سويل . ولد �سنة 575هـ قراأ بالروايات قبل �سنة 600هـ ثم قدم م�سر ثم 
دم�سق ثم بغداد ، فاأخذ القراءات والعربية وبرع يف العربية وعلم الكالم والفل�سفة قراأ عليه جماعة 

. تويف �سنة 661هـ له �سرح لل�ساطبية. )47(
4-عبدالرحمن بن اإ�سماعيل اأبو �سامة املقد�سي )ت665هـ(: االإمام العالمة احلجة احلافظ ، ولد 
�سنة 599ه وقراأ القراآن �سغريًا واأكمل القراءات على �سيخه ال�سخاوي �سنة 616هـ وكان اأوحد زمانه 
. �سنف الكثري يف اأنواع من العلوم ، وكان مع كرة علومه وف�سائله متوا�سعًا مطرح التكلف ، �سمي 

اأبو �سامة الأنه كان فوق حاجبه االأي�سر �سامة .
ويل م�سيخة احلديث الكربى باالأ�سرفية ، وم�سيخة االإقراء بالرتبة االأ�سرفية ، وق�سد م�سيخة االإقراء 
باأم ال�سالح فلم حت�سل له ، و�سبب ذلك اأن �سرط واقفها اأن تكون امل�سيخة الأقراأ اأهل البلد ، فذكر 
اأبو الفتح االأن�ساري واأبو �سامة املقد�سي فتكلموا من يكون احلاكم بني الرجلني ، فوقع التعيني  لها 
على االإمام القا�سم بن اأحمد اأبو حممد اللورقي ، فامتحن كل واحد منهما ، فقال يف حق اأبي �سامة : 
هذا اإمام وقال يف حق اأبي الفتح: هذا رجل يعرف القراءات كما ينبغي، وكان لويل االأمر ميل اإىل اأبي 

الفتح فقال : ما غر�سنا اإال من يعرف القراءات كما ينبغي . تويف اأبو �سامة �سنة 665هـ .
والأبي �سامة �سرح لل�ساطبية مطول ومل يكمله ثم اخت�سره وهو ال�سرح امل�سهور ، وله كتاب مفردات 

القراء وله )املر�سد الوجيز اإىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز(. )48(
45- غاية النهاية )570/1( ومعجم املوؤلفني )511/2( 

46- معرفة القراء)670/2( وغاية النهاية )385/1(
47- معرفة القراء)660/1(

48- معرفة القراء)673/2( وغاية النهاية )365/1(
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5-حممد بن اإ�سرائيل بن اأبي بكر )ت 671هـ(: اأبو عبد اهلل ال�سلمي الدم�سقي املعروف بالق�ساع ، 
اأ�ستاذ كبري عارف حمرر ناقل حمقق اعتنى بهذا العلم اأمت عناية ، ورحل اإىل م�سر فاأخذ القراءات 
، وويل م�سيخة االإقراء بالرتبة االأ�سرفية بعد اأبي �سامة ،وكان �سابا ذكيا �ساحلا متوا�سعا . تويف 

�سنة 671هـ عن عمر يبلغ خم�سا وثالثني عاما.
�سنف كتاب )املغني ) و )اال�ستب�سار( يف القراءات ،قال ابن اجلزري : وحرر فيها االإ�سناد والطرق 

وظهرت فيها اأ�ستاذيته، راأيتهما عند �سيخنا اأبي املعايل بن اللبان بخطه . )49(
6-عبد ال�سالم بن علي ، ابن �سيد النا�س )ت 681هـ(: اأبو حممد املالكي الزواوي ، �سيخ م�سايخ االإقراء 
القراءات  ، ولد �سنة 589هـ ،قدم م�سر وهو �ساب وقراأ  اإمام بارع �سالح حمقق فقيه ثقة   ، بدم�سق 
على ال�سخاوي، وبا�سر م�سيخة االإقراء الكربى بالرتبة ال�ساحلية بعد اأبي الفتح مع وجود اأبي �سامة ، 
وانتهت اإليه رئا�سة االإقراء بال�سام ، وهو اأول من ويل ق�ساء املالكية بدم�سق . تويف �سنة 681هـ ، األف 

كتابًا يف عدد االآي وكتاب )التنبيهات على معرفة مايخفى من الوقوفات(. )50(
7-يو�سف بن جامع بن اأبي الربكات )ت 682هـ(: اأبو اإ�سحاق القف�سي البغدادي ، اأ�ستاذ كبري موؤلف 
حمقق عامل ، ولد �سنة 606هـ فقراأ القراءات ، وقدم دم�سق وم�سر ولقي الكبار ، وكان راأ�سًا يف القراءات 

عارفا باللغة والنحو ، وكان ال يتقدمه اأحد يف زمانه يف االإقراء . تويف �سنة 682هـ ببغداد.
قال الذهبي: حدثني احلافظ علم الدين اأن اأبا اإ�سحاق القف�سي قدم دم�سق يف الكهولة وقراأ ختمة 

لل�سبعة يف نحو ثمانية اأيام اأو اأكر على جده علم الدين القا�سم بن اأحمد .

وقد األف اأبو اإ�سحاق كتاب )ال�سايف يف القراءات الع�سر ) و )التاأييد( و(النهاية( قال ابن اجلزري 
: وراأيت كتابه )ال�سايف( وهو يدل على عمله الكثري يف هذا العلم . )51(

النكزواي  حممد  اأبــو  الدين  معني  683هــــ(:  )ت  القا�سي  اهلل   عبد  بن  حممد  بن  اهلل  8-عبد 
االإ�سكندري ،مقرئ كامل م�سدر عارف ، ولد باالإ�سكندرية �سنة 614هـ وقراأ بها ومب�سر ،وقراأ على 
ال�سخاوي بدم�سق وت�سدر للقراءة واأفاد، وتخرج به جماعة .تويف �سنة 683هـ قال ابن اجلزري : 

األف كتابه(ال�سامل يف القراءات ال�سبع ال باأ�س به (. )52(

49- معرفة القراء)699/2( وغاية النهاية )100/2(
50- معرفة القراء)676/2( وغاية النهاية )386/1(
51- معرفة القراء)683/2( وغاية النهاية )394/2(
52- معرفة القراء)682/2( وغاية النهاية )452/1(

-تف�سري القراآن ، و�سل به اإىل �سورة الكهف يف اأربعة اأ�سفار ، ومن وقف عليه علم مقدار هذا الرجل 
،ففيه من النكت والدقائق واللطائف ما مل يكن يف غريه.45

2-عبد ال�سالم بن عبد اهلل جمد الدين بن تيمية )ت652هـ(: جمد الدين اأبو الربكات بن تيمية 
، احلراين احلنبلي ، جد االإمام احلجة تقي الدين بن تيمية ، اإمام عامل عالمة ولد حوايل 590هـ 
،ورحل اإىل بغداد فقراأ القراءات بكتاب )املبهج ) لعبد اهلل بن علي �سبط اخلياط على عبد الواحد 
بن �سلطان ،واأخذ النحو عن اأبي البقاء العكربي ، وانتهت اإليه رئا�سة العلم يف زمانه ، وكان اآية يف 
الذكاء اأعجوبة يف املناظرة غاية يف �سرد االأحاديث وحفظ مذاهب ال�سلف واإيرادها متقنًا للتف�سري 
والقراءات . من اأهم موؤلفاته كتابه )املنتقى ) يف اأحاديث االأحكام الذي �سرحه ال�سوكاين يف )نيل 

االأوطار ) وله م�سنف يف االأ�سول و�سرح الهداية .تويف �سنة 652هـ ،له اأرجوزة يف القراءات. )46(
3-القا�سم بن اأحمد بن املوفق)ت 661هـ(: علم الدين اأبو حممد اللورقي املر�سي ال�سافعي ، االإمام 
العلم املقرئ النحوي االأ�سويل . ولد �سنة 575هـ قراأ بالروايات قبل �سنة 600هـ ثم قدم م�سر ثم 
دم�سق ثم بغداد ، فاأخذ القراءات والعربية وبرع يف العربية وعلم الكالم والفل�سفة قراأ عليه جماعة 

. تويف �سنة 661هـ له �سرح لل�ساطبية. )47(
4-عبدالرحمن بن اإ�سماعيل اأبو �سامة املقد�سي )ت665هـ(: االإمام العالمة احلجة احلافظ ، ولد 
�سنة 599ه وقراأ القراآن �سغريًا واأكمل القراءات على �سيخه ال�سخاوي �سنة 616هـ وكان اأوحد زمانه 
. �سنف الكثري يف اأنواع من العلوم ، وكان مع كرة علومه وف�سائله متوا�سعًا مطرح التكلف ، �سمي 

اأبو �سامة الأنه كان فوق حاجبه االأي�سر �سامة .
ويل م�سيخة احلديث الكربى باالأ�سرفية ، وم�سيخة االإقراء بالرتبة االأ�سرفية ، وق�سد م�سيخة االإقراء 
باأم ال�سالح فلم حت�سل له ، و�سبب ذلك اأن �سرط واقفها اأن تكون امل�سيخة الأقراأ اأهل البلد ، فذكر 
اأبو الفتح االأن�ساري واأبو �سامة املقد�سي فتكلموا من يكون احلاكم بني الرجلني ، فوقع التعيني  لها 
على االإمام القا�سم بن اأحمد اأبو حممد اللورقي ، فامتحن كل واحد منهما ، فقال يف حق اأبي �سامة : 
هذا اإمام وقال يف حق اأبي الفتح: هذا رجل يعرف القراءات كما ينبغي، وكان لويل االأمر ميل اإىل اأبي 

الفتح فقال : ما غر�سنا اإال من يعرف القراءات كما ينبغي . تويف اأبو �سامة �سنة 665هـ .
والأبي �سامة �سرح لل�ساطبية مطول ومل يكمله ثم اخت�سره وهو ال�سرح امل�سهور ، وله كتاب مفردات 

القراء وله )املر�سد الوجيز اإىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز(. )48(
45- غاية النهاية )570/1( ومعجم املوؤلفني )511/2( 

46- معرفة القراء)670/2( وغاية النهاية )385/1(
47- معرفة القراء)660/1(

48- معرفة القراء)673/2( وغاية النهاية )365/1(
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العارف املحقق الثقة امل�سهور �سيخ العراق يف زمانه ، ولد �سنة 671 هـ وقراأ بالكثري على ال�سيوخ بوا�سط 
ثم دم�سق ثم م�سر ، وقراأ عليه كثريون ، وكان دينًا خريًا �ساحلًا �سابطًا اعتنى بهذا ال�ساأن اأمت عناية 
وقراأ مبا مل يقراأ به غريه يف زمانه ، فلو قرئ عليه مبا قراأ اأو على �ساحبه ال�سيخ علي الديواين الوا�سطي 

الت�سلت اأكر الكتب املنقطعة ،ولكن ق�سور الهمم اأوجب العدم . تويف ببغداد �سنة 740 هـ .
األف كتاب ) الكنز يف القراءات الع�سر( جمع فيه لل�سبعة بني ال�ساطبيه واالإر�ساد ، ثم نظمه يف كتاب 
�سماه )الكفاية( على طريق ال�ساطبية ، وكان قد نظم قبل ذلك كتاب االإر�ساد و�سماه )رو�سة االأزهار( 
وله غري ذلك من نظم ونر ، وقد ذكر ابن اجلزري يف كتاب )الن�سر( عن كتاب )الكنز( فقال: وهو 

كتاب ح�سن يف بابه جمع فيه بني االإر�ساد للقالن�سي و(التي�سري( للداين وزاده  فوائد )55(.
حممد ابن اأحمد بن ب�سخان )743هـ(: بدر الدين اأبو عبد اهلل الدم�سقي االإمام االأ�ستاذ البارع ، 
�سيخ م�سايخ االإقراء بال�سام . ولد �سنة 668هـ و�سمع احلديث وعني بالقراءات ، فقراأ ال�سبع و�سرح 
اأبي �سامة لل�ساطبية . وحج غري مرة و�سافر مل�سر �سنة 700 هـ ب�سبب الغزو ، ثم عاد لدم�سق بعد 
�ست �سنوات و ت�سدر لالإقراء والنحو ، وق�سده القراء و امل�ستغلون ، وظهرت ف�سائله وبهرت معارفه 

وبعد �سيته . تويف �سنة 743هـ.
وقد ح�سلت له م�ساألة يف اإقرائه ، وهي اأنه اأقراأ الأبي عمرو باإدغام )واحلمري لرتكبوها( النحل: 
8 ( ، وراآه �سائغًا يف العربية ، والتزم اإخراجه من الق�سيد –اأي ال�ساطبية_ قال ابن اجلزري 
: فلو عزاه اإىل كتاب غري ال�ساطبية وراأى روايته منه لكان قريبًا ، و�سمم على ذلك مع اعرتافه 
باأنه مل يقراأ به ، وقال : اأنا قد اأذن يل اأن اأقراأ مبا يف الق�سيد وهذا يخرج منها . فقام اإليه ال�سيخ 
جمد الدين التون�سي وهو اإذ ذاك �سيخ االإقراء بدم�سق وال�سيخ كمال الدين بن الزملكاين وغريهما 
،فطلبه قا�سي الق�ساة بح�سورهم وراجعوه وباحثوه فلم ينته ،فمنعه احلاكم من االإقراء به واأمره 
مبوافقة اجلمهور، فتاأمل وامتنع من االإقراء جملة ولبث مدة ، ثم اإنه اأم مب�سجد اأبي الدرداء بقلعة 
دم�سق فكان النا�س يق�سدونه ل�سماع تالوته ، ثم ت�سدر لالإقراء باجلامع االأموي ، ورجع عما اأخذ 
عليه فازدحم عليه النا�س وق�سده القراء . ثم توىل امل�سيخة الكربى برتبة اأم ال�سالح بعد ال�سيخ 
اأعلم اأهل البلد بالقراءات عمال ب�سرط الواقف  التون�سي، وقد وليها من غري طلب منه بل لكونه 
،وكان دينًا ح�سن الهيئة نزيهًا ال يرتدد اإىل اأحد وال يطلب وظيفة وال جهة ،وكان اإذا غاب كتب ذلك 

على نف�سه ، فاإذا اأتاه املعلوم )الراتب( قطع منه بقدر ما غاب .
كتب �سرحًا لل�ساطبية فو�سل فيه اإىل اأثناء باب الهمز ، وهو �سرح متكلف للت�سنيف ، وكاأنه كان من العلماء 
الذين ي�سعب عليهم الت�سنيف . وله موؤلف يف وقف حمزة وه�سام وقع له فيه بع�س الوهم ،وله )التذكرة يف 

55- غاية النهاية )429/1( والن�سر )94/1(

القرن الهجري الثامن

�سهد القرن الثامن يف بالد ال�سام وجود بع�س االأعالم الذين األفوا يف القراءات وعلومها .فكان فيها: 
هبة اهلل عبد الرحمن �سرف الدين اأبو القا�سم البارزي احلموي )ت 743هـ( فقد األف كتاب )ال�سرعة 
ال�ساطبية  و�سرح   ، فر�س  بال  اأ�سوال  جعلها  فاإنه   ، اإليها  ي�سبق  مل  طريق  على   ( ال�سبعة  القراءات  يف 
اهلل  عبد  اأبو  الدين  بدر  ب�سخان  بن  اأحمد  بن  حممد  دم�سق  ويف   . للداين  التي�سري  كتاب  واخت�سر   ،
الدم�سقي )ت 743هـ( كتب �سرحا لل�ساطبية و�سل فيه اإىل اأثناء باب الهمزة ، وهو �سرح متكلف ، وكاأنه 
كان ممن ي�سعب عليه الت�سنيف ،وهو يرى اأن االألف اإذا وقعت بعد حرف مفخم فاإنها تفخم تبعًا ملا 
قبلها ، وقد كتب ر�سالة يف ذلك ، ورد على من اأنكره . وفيها اأي�سًا االإمام احلافظ الذهبي حممد بن 
اأحمد بن عثمان اأبو عبد اهلل الذهبي )ت 748( الذي عني بالقراءات من �سغره، وقراأ كثريًا من كتب 
القراءات ال�سبع والع�سر ، اإال اإنه ترك ذلك وا�ستغل باحلديث واأ�سماء رجاله ،وقد األف كتابه النفي�س ) 
معرفة القراء الكبار( الذي رتبه على الطبقات فجعلها ثماين ع�سرة طبقة. واإليك نبذة عن تراجم اأبرز 
القراء علي بن عمر بن اإبراهيم الكتاين )730 هـ(: اأبو احل�سن القيجاطي ، اأ�ستاذ ماهر كامل حمقق 
،ولد �سنة 650هـ ،قراأ القراءات ببلدة قيجاطة وغرناطة ودم�سق وغريها ، و�سفه اأبو عبد اهلل اخلطيب 
والفقه  القراءات  وعلم  �سنة 712هـ  بغرناطة  اأقام   ، وتفننًا  وتوا�سعًا  وتخلقًا  علمًا  زمانه  اأوحد   : فقال 

والعربية واالأدب وويل اخلطابة وق�سده النا�س واأخذ منه القريب والبعيد . تويف بغرناطة �سنة 730هـ.
وزن  يف  النظم  حمكمة  ق�سيدة  وهــي  الق�سيدة(  حلافظ  املفيدة  )التكملة  كتاب  موؤلفاته  من 
ال�ساطبية وروريها ، نظم فيها مازاد على ال�ساطبية من )التب�سرة( ملكي و(الكايف( البن �سريح و 

)الوجيز( لالأهوازي)53(  .
هبة اهلل بن عبد الرحيم )ت 738هـ(:�سرف الدين اأبو القا�سم بن البازري احلموي ،قا�سي حماة ومفتي 
ال�سام و�سيخ االإ�سالم و�ساحب الت�سانيف ،ولد �سنة 645هـ ،قراأ القراءات وبرع يف الفقه وغريه وتقدم 

يف الف�سائل وانفرد باالإمامة مع الدين وال�سيانة والتوا�سع وحمبة ال�ساحلني .تويف �سنة 738هـ .
األف كتاب )ال�سرعة يف قراءات ال�سبعة ) على طريق مل ي�سبق اإليها فاإنه جعلها اأ�سوال بال فر�س ،و�سرح 
م�سنفات  ،وله  )التي�سري(  كتاب  ،واخت�سر  ال�ساطبية(  البارزية يف حل  الفريدة   ( و�سماه  ال�ساطبية  

اأخرى يف التف�سري واحلديث والفقه والعرو�س )54(.
االأ�ستاذ   ، الوا�سطي  حممد  اأبو  الدين  جنم   ، اهلل  هبة  الوجيه)740هـ(:  بن  املوؤمن  عبد  بن  اهلل  عبد 

53- غاية النهاية )557/1( والن�سر )97/1( وذكر بن اجلزري يف الن�سر اأن وفاته 723هـ، بينما ذكر يف غاية 
النهاية اأن وفاته 730هـ

54- غاية النهاية )351/2(
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العارف املحقق الثقة امل�سهور �سيخ العراق يف زمانه ، ولد �سنة 671 هـ وقراأ بالكثري على ال�سيوخ بوا�سط 
ثم دم�سق ثم م�سر ، وقراأ عليه كثريون ، وكان دينًا خريًا �ساحلًا �سابطًا اعتنى بهذا ال�ساأن اأمت عناية 
وقراأ مبا مل يقراأ به غريه يف زمانه ، فلو قرئ عليه مبا قراأ اأو على �ساحبه ال�سيخ علي الديواين الوا�سطي 

الت�سلت اأكر الكتب املنقطعة ،ولكن ق�سور الهمم اأوجب العدم . تويف ببغداد �سنة 740 هـ .
األف كتاب ) الكنز يف القراءات الع�سر( جمع فيه لل�سبعة بني ال�ساطبيه واالإر�ساد ، ثم نظمه يف كتاب 
�سماه )الكفاية( على طريق ال�ساطبية ، وكان قد نظم قبل ذلك كتاب االإر�ساد و�سماه )رو�سة االأزهار( 
وله غري ذلك من نظم ونر ، وقد ذكر ابن اجلزري يف كتاب )الن�سر( عن كتاب )الكنز( فقال: وهو 

كتاب ح�سن يف بابه جمع فيه بني االإر�ساد للقالن�سي و(التي�سري( للداين وزاده  فوائد )55(.
حممد ابن اأحمد بن ب�سخان )743هـ(: بدر الدين اأبو عبد اهلل الدم�سقي االإمام االأ�ستاذ البارع ، 
�سيخ م�سايخ االإقراء بال�سام . ولد �سنة 668هـ و�سمع احلديث وعني بالقراءات ، فقراأ ال�سبع و�سرح 
اأبي �سامة لل�ساطبية . وحج غري مرة و�سافر مل�سر �سنة 700 هـ ب�سبب الغزو ، ثم عاد لدم�سق بعد 
�ست �سنوات و ت�سدر لالإقراء والنحو ، وق�سده القراء و امل�ستغلون ، وظهرت ف�سائله وبهرت معارفه 

وبعد �سيته . تويف �سنة 743هـ.
وقد ح�سلت له م�ساألة يف اإقرائه ، وهي اأنه اأقراأ الأبي عمرو باإدغام )واحلمري لرتكبوها( النحل: 
8 ( ، وراآه �سائغًا يف العربية ، والتزم اإخراجه من الق�سيد –اأي ال�ساطبية_ قال ابن اجلزري 
: فلو عزاه اإىل كتاب غري ال�ساطبية وراأى روايته منه لكان قريبًا ، و�سمم على ذلك مع اعرتافه 
باأنه مل يقراأ به ، وقال : اأنا قد اأذن يل اأن اأقراأ مبا يف الق�سيد وهذا يخرج منها . فقام اإليه ال�سيخ 
جمد الدين التون�سي وهو اإذ ذاك �سيخ االإقراء بدم�سق وال�سيخ كمال الدين بن الزملكاين وغريهما 
،فطلبه قا�سي الق�ساة بح�سورهم وراجعوه وباحثوه فلم ينته ،فمنعه احلاكم من االإقراء به واأمره 
مبوافقة اجلمهور، فتاأمل وامتنع من االإقراء جملة ولبث مدة ، ثم اإنه اأم مب�سجد اأبي الدرداء بقلعة 
دم�سق فكان النا�س يق�سدونه ل�سماع تالوته ، ثم ت�سدر لالإقراء باجلامع االأموي ، ورجع عما اأخذ 
عليه فازدحم عليه النا�س وق�سده القراء . ثم توىل امل�سيخة الكربى برتبة اأم ال�سالح بعد ال�سيخ 
اأعلم اأهل البلد بالقراءات عمال ب�سرط الواقف  التون�سي، وقد وليها من غري طلب منه بل لكونه 
،وكان دينًا ح�سن الهيئة نزيهًا ال يرتدد اإىل اأحد وال يطلب وظيفة وال جهة ،وكان اإذا غاب كتب ذلك 

على نف�سه ، فاإذا اأتاه املعلوم )الراتب( قطع منه بقدر ما غاب .
كتب �سرحًا لل�ساطبية فو�سل فيه اإىل اأثناء باب الهمز ، وهو �سرح متكلف للت�سنيف ، وكاأنه كان من العلماء 
الذين ي�سعب عليهم الت�سنيف . وله موؤلف يف وقف حمزة وه�سام وقع له فيه بع�س الوهم ،وله )التذكرة يف 

55- غاية النهاية )429/1( والن�سر )94/1(

القرن الهجري الثامن

�سهد القرن الثامن يف بالد ال�سام وجود بع�س االأعالم الذين األفوا يف القراءات وعلومها .فكان فيها: 
هبة اهلل عبد الرحمن �سرف الدين اأبو القا�سم البارزي احلموي )ت 743هـ( فقد األف كتاب )ال�سرعة 
ال�ساطبية  و�سرح   ، فر�س  بال  اأ�سوال  جعلها  فاإنه   ، اإليها  ي�سبق  مل  طريق  على   ( ال�سبعة  القراءات  يف 
اهلل  عبد  اأبو  الدين  بدر  ب�سخان  بن  اأحمد  بن  حممد  دم�سق  ويف   . للداين  التي�سري  كتاب  واخت�سر   ،
الدم�سقي )ت 743هـ( كتب �سرحا لل�ساطبية و�سل فيه اإىل اأثناء باب الهمزة ، وهو �سرح متكلف ، وكاأنه 
كان ممن ي�سعب عليه الت�سنيف ،وهو يرى اأن االألف اإذا وقعت بعد حرف مفخم فاإنها تفخم تبعًا ملا 
قبلها ، وقد كتب ر�سالة يف ذلك ، ورد على من اأنكره . وفيها اأي�سًا االإمام احلافظ الذهبي حممد بن 
اأحمد بن عثمان اأبو عبد اهلل الذهبي )ت 748( الذي عني بالقراءات من �سغره، وقراأ كثريًا من كتب 
القراءات ال�سبع والع�سر ، اإال اإنه ترك ذلك وا�ستغل باحلديث واأ�سماء رجاله ،وقد األف كتابه النفي�س ) 
معرفة القراء الكبار( الذي رتبه على الطبقات فجعلها ثماين ع�سرة طبقة. واإليك نبذة عن تراجم اأبرز 
القراء علي بن عمر بن اإبراهيم الكتاين )730 هـ(: اأبو احل�سن القيجاطي ، اأ�ستاذ ماهر كامل حمقق 
،ولد �سنة 650هـ ،قراأ القراءات ببلدة قيجاطة وغرناطة ودم�سق وغريها ، و�سفه اأبو عبد اهلل اخلطيب 
والفقه  القراءات  وعلم  �سنة 712هـ  بغرناطة  اأقام   ، وتفننًا  وتوا�سعًا  وتخلقًا  علمًا  زمانه  اأوحد   : فقال 

والعربية واالأدب وويل اخلطابة وق�سده النا�س واأخذ منه القريب والبعيد . تويف بغرناطة �سنة 730هـ.
وزن  يف  النظم  حمكمة  ق�سيدة  وهــي  الق�سيدة(  حلافظ  املفيدة  )التكملة  كتاب  موؤلفاته  من 
ال�ساطبية وروريها ، نظم فيها مازاد على ال�ساطبية من )التب�سرة( ملكي و(الكايف( البن �سريح و 

)الوجيز( لالأهوازي)53(  .
هبة اهلل بن عبد الرحيم )ت 738هـ(:�سرف الدين اأبو القا�سم بن البازري احلموي ،قا�سي حماة ومفتي 
ال�سام و�سيخ االإ�سالم و�ساحب الت�سانيف ،ولد �سنة 645هـ ،قراأ القراءات وبرع يف الفقه وغريه وتقدم 

يف الف�سائل وانفرد باالإمامة مع الدين وال�سيانة والتوا�سع وحمبة ال�ساحلني .تويف �سنة 738هـ .
األف كتاب )ال�سرعة يف قراءات ال�سبعة ) على طريق مل ي�سبق اإليها فاإنه جعلها اأ�سوال بال فر�س ،و�سرح 
،وله م�سنفات  )التي�سري(  كتاب  ،واخت�سر  ال�ساطبية(  البارزية يف حل  الفريدة   ( و�سماه  ال�ساطبية  

اأخرى يف التف�سري واحلديث والفقه والعرو�س )54(.
االأ�ستاذ   ، الوا�سطي  اأبو حممد  الدين  ، جنم  اهلل  هبة  الوجيه)740هـ(:  بن  املوؤمن  عبد  بن  اهلل  عبد 

53- غاية النهاية )557/1( والن�سر )97/1( وذكر بن اجلزري يف الن�سر اأن وفاته 723هـ، بينما ذكر يف غاية 
النهاية اأن وفاته 730هـ

54- غاية النهاية )351/2(
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عبد  الوهاب بن اأحمد بن وهبان الدم�سقي )ت 768هـ(: اأمني الدين اأبو حممد ، فقيه مقرئ اأديب 
عامل بالعربية ، ويل ق�ساء حماة وا�ستمر فيه اإىل اأن تويف �سنة 768هـ.

من موؤلفاته يف القراءات )ك�سف االأ�ستار فيما اختاره البزار( و(نظم درر اجلال( )61(.
اأحمد بن عمر بن حممد بن اأبي الر�سا احلموي )ت 791هـ(: يلقب ب�سهاب الدين،عامل بالفقه والتف�سري 

والقراءات وله يف القراءات )القواعد واالإ�سارات يف اأ�سول القراءات ) تويف �سنة 791هـ )62(.

القرن الهجري التا�صع 

ظهر يف بالد ال�سام اأبرز علماء هذا القرن العالمة املحقق ابن اجلزري )ت 833هـ( الذي يعترب اأبرز 
اأ�ساتذة القراءات وخامتة املحققني على مدى تاريخ هذا العلم ، وقد األف يف خمتلف علوم القراءات 
وحقق حتقيقات رائعة يف هذا الفن ،واأبرز موؤلفاته كتابه القيم )الن�سر يف القراءات الع�سر( الذي يعترب 
مو�سوعة مهمة يف هذا املو�سوع حيث رجع اإىل اأكر كتب  القراءات وبني اأ�سانيدها وطرقها،م�ستق�سيًا 
وحمققًا يف جميع ما كتب يف هذا املو�سوع ،ثم اخت�سر هذا الكتاب بكتاب اآخر �سماه )تقريب الن�سر( 
ونظمه يف منظومة �سماها )طيبة الن�سر يف القراءات الع�سر( ،وكان قد رفد كتاب )التي�سري( للداين 
القراءات  يف  كتابًا  فيه  فجعل  للع�سر  املكملة  الثالث   ال�سبع-بالقراءات  القراءات  كتب  اأ�سح  -وهو 
الع�سر �سماه(حتبري التي�سري يف القراءات الع�سر ) ،واأفرد القراءات الثالث املكلمة للع�سر مبنظومة 
�سماها ) الدرة امل�سيئة يف القراءات الثالث  املكلمة للع�سر ) ودافع عن القراءات الثالث هذه مبينا 
�سحتها وتواترها واعتمادها عند القراء يف جميع الع�سور قبل ابن جماهد وبعده يف كتابه ) منجد 
املقرئني ) ،وحقق يف تراجم القراء والذي �سماه )غاية النهاية يف طبقات القراء( ،وهذا باالإ�سافة 
اإىل موؤلفاته الكثرية يف العلوم ال�سرعية االأخرى، اإ�سافة ملا كتبه يف علم التجويد من منظومة �سميت 

)املقدمة اجلزرية( وت�سمى )املقدمة فيما على قارئ القراآن اأن يعلمه(. واليك موجز ترجمته :
ولد   ، الدين  �سم�س  اخلري  اأبــو  833هـــ(:  ال�سريازي)ت  ثم  الدم�سقي  اجلــزري  حممد  بن  حممد 

بدم�سق �سنة 751هـ .
ن�ساأ ابن اجلزري يف دم�سق فاأتقن حفظ القراآن وهو ابن اأربع ع�سرة �سنة ، ثم تلقى علوم القراءات 
عن جهابذة ع�سره ، واأذن له باالإفتاء ، و�سار اإمامًا يف القراءات بال منازع حتى لقب بحق اإمام 
املقرئني ، لذا ورد يف و�سفه اأنه : االإمام احلجة الثبت املدقق فريد الع�سر واإمام االأئمة وفخر االأمة 
، �سند املقرئني والقراء وراأ�س املحققني الف�سالء وعمدة اأهل االأداء ، ترجمان القراآن واحلديث ، 

61- معجم املوؤلفني )340/2(.
62- امل�سدر ال�سابق )218/1(.

الرد على من رد تفخيم االألف واأنكره( قال ابن اجلزري: راأيته بخطه يف كرا�س ي�سري اإىل اأن االألف التي تقع 
بعد حرف التفخيم اإمنا تكون مفخمة تبعا ملاقبلها غري مرققه ، خالفًا ملا ن�س على الرتقيق)56(.

علي بن اأبي حممد بن اأبي �سعد )ت 734هـ(: اأبو احل�سن الوا�سطي املعروف بالديواين اأ�ستاذ ماهر 
حمقق ، �سيخ قراء وا�سط ، ولد �سنة 663هـ وقدم دم�سق واخلليل فقراأ القراءات ثم عاد اإىل بلده 

فانفرد بها . تويف �سنة 743هـ .
نظم كتاب االإر�ساد يف ق�سيدة المية  يف وزن ال�ساطيبة �سماها ) جمع االأ�سول يف م�سهور املنقول( 
وجمع زوائد االإر�ساد والتي�سري يف ق�سيدة �سماها )رو�سة القرير يف اخللف بني االإر�ساد والتي�سري 
) وذكر ابن اجلزري يف )الن�سر( اأنه قراأهما على ال�سيوا�سي الذي قراأهما على ناظمهما املذكور 

بوا�سط )57( .
حممد بن اأحمد بن عثمان ، اأبو عبد اهلل الذهبي )ت 748هـ(: االإمام احلافظ ،اأ�ستاذ ثقة كبري ، 
ولد �سنة 673هـ . عني بالقراءات من �سغره ورحل اإىل بعلبك واالإ�سكندرية لطلب القراءات، وقراأ 
كثريًا من كتب القراءات ال�سبع والع�سر ، وكتب كثريًا واألف وجمع ، وكان قد ترك القراءات وا�ستغل 

باحلديث واأ�سماء رجاله فبلغت �سيوخه يف احلديث األفًا .تويف �سنة 748هـ بدم�سق)58(.
األف يف رجال القراءات كتابًا اأ�سماه ) معرفة القراء الكبار على الطبقات واالأع�سار( .

عبد اهلل بن اأيدغدي بن عبد اهلل ال�سم�سي )ت 769هـ(: يعرف بابن اجلندي ، وهو �سيخ م�سايخ 
القراء مب�سر اأ�ستاذ كامل ناقل ثقة موؤلف ، ولد �سنة 669هـ بدم�سق، وقراأ بالقراءات ال�سبع والع�سر 

. تويف بالقاهرة �سنة 769هـ.
األف �سرحًا على ال�ساطيبة يت�سمن اإي�ساح �سرح اجلعربي ، واألف كتاب )الب�ستان( يف القراءات 

الثالث ع�سر )59(.
اأحمد بن يو�سف بن مالك ، اأبو جعفر الرعيني الغرناطي )ت 779هـ(: اإمام نحوي ، وهو من �سيوخ 
ابن اجلزري ، قدم القاهرة واأخذ عن اأبي حيان االأندل�سي ثم قدم دم�سق ثم بعلبك ثم اأقام بحلب 

وتويف فيها �سنة 779هـ )60(. له كتاب )حتفة االأقران فيما قرئ بالتثليث  من حروف القراآن(.

56- معرفة القراء )744/2( وغاية النهاية )57/2(
57-غاية النهاية )580/1( والن�سر )95/1(

58-غاية النهاية )71/2(.
59- امل�سدر ال�سابق )180/1(

60- امل�سدر ال�سابق )151/1(.

 



95 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء94 www.iqraaforum.com

عبد  الوهاب بن اأحمد بن وهبان الدم�سقي )ت 768هـ(: اأمني الدين اأبو حممد ، فقيه مقرئ اأديب 
عامل بالعربية ، ويل ق�ساء حماة وا�ستمر فيه اإىل اأن تويف �سنة 768هـ.

من موؤلفاته يف القراءات )ك�سف االأ�ستار فيما اختاره البزار( و(نظم درر اجلال( )61(.
اأحمد بن عمر بن حممد بن اأبي الر�سا احلموي )ت 791هـ(: يلقب ب�سهاب الدين،عامل بالفقه والتف�سري 

والقراءات وله يف القراءات )القواعد واالإ�سارات يف اأ�سول القراءات ) تويف �سنة 791هـ )62(.

القرن الهجري التا�صع 

ظهر يف بالد ال�سام اأبرز علماء هذا القرن العالمة املحقق ابن اجلزري )ت 833هـ( الذي يعترب اأبرز 
اأ�ساتذة القراءات وخامتة املحققني على مدى تاريخ هذا العلم ، وقد األف يف خمتلف علوم القراءات 
وحقق حتقيقات رائعة يف هذا الفن ،واأبرز موؤلفاته كتابه القيم )الن�سر يف القراءات الع�سر( الذي يعترب 
مو�سوعة مهمة يف هذا املو�سوع حيث رجع اإىل اأكر كتب  القراءات وبني اأ�سانيدها وطرقها،م�ستق�سيًا 
وحمققًا يف جميع ما كتب يف هذا املو�سوع ،ثم اخت�سر هذا الكتاب بكتاب اآخر �سماه )تقريب الن�سر( 
ونظمه يف منظومة �سماها )طيبة الن�سر يف القراءات الع�سر( ،وكان قد رفد كتاب )التي�سري( للداين 
القراءات  يف  كتابًا  فيه  فجعل  للع�سر  املكملة  الثالث   ال�سبع-بالقراءات  القراءات  كتب  اأ�سح  -وهو 
الع�سر �سماه(حتبري التي�سري يف القراءات الع�سر ) ،واأفرد القراءات الثالث املكلمة للع�سر مبنظومة 
�سماها ) الدرة امل�سيئة يف القراءات الثالث  املكلمة للع�سر ) ودافع عن القراءات الثالث هذه مبينا 
�سحتها وتواترها واعتمادها عند القراء يف جميع الع�سور قبل ابن جماهد وبعده يف كتابه ) منجد 
املقرئني ) ،وحقق يف تراجم القراء والذي �سماه )غاية النهاية يف طبقات القراء( ،وهذا باالإ�سافة 
اإىل موؤلفاته الكثرية يف العلوم ال�سرعية االأخرى، اإ�سافة ملا كتبه يف علم التجويد من منظومة �سميت 

)املقدمة اجلزرية( وت�سمى )املقدمة فيما على قارئ القراآن اأن يعلمه(. واليك موجز ترجمته :
ولد   ، الدين  �سم�س  اخلري  اأبــو  833هـــ(:  ال�سريازي)ت  ثم  الدم�سقي  اجلــزري  حممد  بن  حممد 

بدم�سق �سنة 751هـ .
ن�ساأ ابن اجلزري يف دم�سق فاأتقن حفظ القراآن وهو ابن اأربع ع�سرة �سنة ، ثم تلقى علوم القراءات 
عن جهابذة ع�سره ، واأذن له باالإفتاء ، و�سار اإمامًا يف القراءات بال منازع حتى لقب بحق اإمام 
املقرئني ، لذا ورد يف و�سفه اأنه : االإمام احلجة الثبت املدقق فريد الع�سر واإمام االأئمة وفخر االأمة 
، �سند املقرئني والقراء وراأ�س املحققني الف�سالء وعمدة اأهل االأداء ، ترجمان القراآن واحلديث ، 

61- معجم املوؤلفني )340/2(.
62- امل�سدر ال�سابق )218/1(.

الرد على من رد تفخيم االألف واأنكره( قال ابن اجلزري: راأيته بخطه يف كرا�س ي�سري اإىل اأن االألف التي تقع 
بعد حرف التفخيم اإمنا تكون مفخمة تبعا ملاقبلها غري مرققه ، خالفًا ملا ن�س على الرتقيق)56(.

علي بن اأبي حممد بن اأبي �سعد )ت 734هـ(: اأبو احل�سن الوا�سطي املعروف بالديواين اأ�ستاذ ماهر 
حمقق ، �سيخ قراء وا�سط ، ولد �سنة 663هـ وقدم دم�سق واخلليل فقراأ القراءات ثم عاد اإىل بلده 

فانفرد بها . تويف �سنة 743هـ .
نظم كتاب االإر�ساد يف ق�سيدة المية  يف وزن ال�ساطيبة �سماها ) جمع االأ�سول يف م�سهور املنقول( 
وجمع زوائد االإر�ساد والتي�سري يف ق�سيدة �سماها )رو�سة القرير يف اخللف بني االإر�ساد والتي�سري 
) وذكر ابن اجلزري يف )الن�سر( اأنه قراأهما على ال�سيوا�سي الذي قراأهما على ناظمهما املذكور 

بوا�سط )57( .
حممد بن اأحمد بن عثمان ، اأبو عبد اهلل الذهبي )ت 748هـ(: االإمام احلافظ ،اأ�ستاذ ثقة كبري ، 
ولد �سنة 673هـ . عني بالقراءات من �سغره ورحل اإىل بعلبك واالإ�سكندرية لطلب القراءات، وقراأ 
كثريًا من كتب القراءات ال�سبع والع�سر ، وكتب كثريًا واألف وجمع ، وكان قد ترك القراءات وا�ستغل 

باحلديث واأ�سماء رجاله فبلغت �سيوخه يف احلديث األفًا .تويف �سنة 748هـ بدم�سق)58(.
األف يف رجال القراءات كتابًا اأ�سماه ) معرفة القراء الكبار على الطبقات واالأع�سار( .

عبد اهلل بن اأيدغدي بن عبد اهلل ال�سم�سي )ت 769هـ(: يعرف بابن اجلندي ، وهو �سيخ م�سايخ 
القراء مب�سر اأ�ستاذ كامل ناقل ثقة موؤلف ، ولد �سنة 669هـ بدم�سق، وقراأ بالقراءات ال�سبع والع�سر 

. تويف بالقاهرة �سنة 769هـ.
األف �سرحًا على ال�ساطيبة يت�سمن اإي�ساح �سرح اجلعربي ، واألف كتاب )الب�ستان( يف القراءات 

الثالث ع�سر )59(.
اأحمد بن يو�سف بن مالك ، اأبو جعفر الرعيني الغرناطي )ت 779هـ(: اإمام نحوي ، وهو من �سيوخ 
ابن اجلزري ، قدم القاهرة واأخذ عن اأبي حيان االأندل�سي ثم قدم دم�سق ثم بعلبك ثم اأقام بحلب 

وتويف فيها �سنة 779هـ )60(. له كتاب )حتفة االأقران فيما قرئ بالتثليث  من حروف القراآن(.

56- معرفة القراء )744/2( وغاية النهاية )57/2(
57-غاية النهاية )580/1( والن�سر )95/1(

58-غاية النهاية )71/2(.
59- امل�سدر ال�سابق )180/1(

60- امل�سدر ال�سابق )151/1(.
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 القرن الهجري الثاين ع�صر :

اجلبوري  �سلطان   : العلماء  ــرز  اأب ومــن   ، الــقــراءات  جمــال  يف  العلمي  الن�ساط  بع�س  فيه  وكــان 
.67 وكذلك  ال�سبع  القراءات  التكبري �سنة املكبني ( وكتاب يف  )ت1138هـــ( وله )القول املبني يف 

اإبراهيم بن عبا�س ال�سافعي الدم�سقي )ت1186هـ( �سيخ القراء واملجودين بدم�سق .68
القرن الهجري الرابع ع�صر :

 وقد وجد فيه بع�س علماء القراءات وكان لهم �سيء من التميز ،مثل : اأحمد بن حممد احللواين 
)ت1307هـ ( �سيخ القراء بدم�سق ، وله م�سنفات :- املنحة ال�سنية ،- اللطائف البهية وهما يف 
.69 وفيها عالمة ال�سام عبدالعزيز عيون  التجويد - وله نظم يف بع�س القواعد من فن القراءات 

ال�سود )ت1399هـ( وله ر�سالة يف التجويد 70 .
القرن الهجري اخلام�س ع�صر :

وكان فيه �سيخ قراء دم�سق ح�سني خطاب )ت1408هـ( وله م�سنفات منها :- اإحتاف حرز االأماين برواية 
اال�سبهاين ،- ر�سالة البيان يف ر�سم القراآن .71 وكذلك العالمة حممد كرمي راجح .وغريهما كثري.

املبحث الثاين 

جهود قراء بالد ال�صام يف القراءات وعلومها

اأوًل : القراءات التي انت�صرت يف بالد ال�صام

القراآن  قراءة  يعلمونهم  ال�سام  اإىل  ال�سحابة  من  ثالثة  عنه  اهلل  ر�سي  اخلطاب  بن  عمر  اأر�سل  ملا 
الكرمي ، وهم : معاذ بن جبل وعبادة بن ال�سامت واأبا الدرداء ، فقدموا حم�س ، وكانوا بها حتى اإذا 
ر�سوا من النا�س اأقام بها عبادة بن ال�سامت ، وخرج اأبو الدرداء اإىل دم�سق ، ومعاذ اإىل فل�سطني ، 
اأما معاذ فمات يف طاعون عموا�س بالغور من اأر�س االأردن �سنة )18هـ( ، واأما عبادة ف�سار بعد ذلك 

اإىل فل�سطني ومات بها �سنة )34هـ( ، واأما اأبو الدرداء يزل يف دم�سق حتى تويف بها �سنة )32هـ( . 

67- امل�سدر ال�سابق )774/1(
68- �سلك الدرر يف اأعيان القرن الثاين ع�سر للمرادي )240/2(

69- حلية الب�سر يف تاريخ القرن الثالث ع�سر للبيطار )254-253/1(
70- هداية القارئ للمر�سفي �سـ664 وعلم القراءات نبيل حممد اإبراهيم �سـ259

71- علم القراءات لنبيل حممد اإبراهيم �سـ 261-260

�ساحب الت�سانيف الذي مل ي�سبق اإىل مثلها ومل ين�سج على منوالها ، بلغ الذورة يف علوم التجويد 
والقراآن حتى �سار فيها االإمام الذي ال يدرك �ساأوه وال ي�سق غباره.

وقد رحل اإىل كثري من البلدان لتعلم القراءات وتعليمها ، فرحل اإىل م�سر واملدينة املنورة والب�سرة 
وبالد ما وراء النهر و�سمرقند وخرا�سان واأ�سبهان و�سرياز واليمن.

وقد اأخذ علوم ال�سريعة ب�سكل عام وعلم القراءات ب�سكل خا�س عن عدد كبري من االأئمة االأعالم 
يف ال�سام وم�سر واحلجاز ، وقد ذكر ابن اجلزري يف )غاية النهاية ) اأكر من اأربعني �سيخًا اأخذ 
عنهم علم القراءات وقراأ عليهم كتبا كثرية يف ذلك ،كما قراأ عليه عدد  كبري من طلبة العلم الذين 
قروؤوا عليه بالقراءات املفردة و اجلمع ،فكان كلما حل ببلد ي�سارع اإليه طالب العلم لياأخذوا عنه.

القراءات  يتعلق بعلم  اأكرها   ، الكتب يف علوم متنوعة  األف جمموعة كبرية من  اأما موؤلفاته فقد 
، وقد األف يف احلديث ورجاله وال�سري والرتاجم والتاريخ والبالغة والنحو ، كما اأكر من النظم 
يف العلوم املختلفة ، وا�ستهر عدد من كتبه وتداولها النا�س يف اأيامه ، كالن�سر يف القراءات الع�سر 
وحتبري التي�سري  يف القراءات الع�سر، وطيبة الن�سر يف القراءات الع�سر ، وهي منظومة ، والدرة 

امل�سية يف القراءات الثالث املر�سية ، وهي منظومة ، وغريها.
وقد بلغت كتبه حوايل �سبعة و�سبعني كتابا،ويف علم القراءات والتجويد بلغت �ستة وع�سرون كتابًا 

.تويف رحمه اهلل يف �سرياز �سنة 833هـ )63(. 

القراء بعد ابن اجلزري 

القرن الهجري العا�صر :

وجد يف هذا القرن عدد من العلماء كان لهم بع�س الن�ساط العلمي ،منهم : حممد بن يحيى التاذيف  
احللبي )ت963هــ( والذي األف �سرحًا ملقدمة ابن اجلزري يف التجويد . 64 وكذا اأحمد بن اأحمد 
الطيبي )ت979هـ( وله م�سنفات منها :-بلوغ االأماين يف قراءة ور�س من طريق اال�سبهاين ،-مذهب 

حمزة يف حتقيق الهمزة ،-املفيد يف التجويد، -التنوير فيما زاده الن�سر على احلرز والتي�سري65.
القرن الهجري احلادي ع�صر :

وكان فيه علي بن حممد بن النا�سر الدين الطرابل�سي الدم�سقي )ت1032هـ( وله م�سنفات منها :
-االألغاز العالئية ، - املقدمة العالئية يف جتويد التالوة القراآنية .66

63- غاية النهاية )247/2( وحتبري التي�سري يف القراءات الع�سر، املقدمة �س32-28.
64- معجم املوؤلفني )272/3( وفهر�س خمطوطات مكتبة اجلامع الكبري ب�سنعاء )65/1(

65- معجم املوؤلفني )93/1(
66- امل�سدر ال�سابق )528/2(

 



97 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء96 www.iqraaforum.com

 القرن الهجري الثاين ع�صر :

اجلبوري  �سلطان   : العلماء  ــرز  اأب ومــن   ، الــقــراءات  جمــال  يف  العلمي  الن�ساط  بع�س  فيه  وكــان 
.67 وكذلك  ال�سبع  القراءات  التكبري �سنة املكبني ( وكتاب يف  )ت1138هـــ( وله )القول املبني يف 

اإبراهيم بن عبا�س ال�سافعي الدم�سقي )ت1186هـ( �سيخ القراء واملجودين بدم�سق .68
القرن الهجري الرابع ع�صر :

 وقد وجد فيه بع�س علماء القراءات وكان لهم �سيء من التميز ،مثل : اأحمد بن حممد احللواين 
)ت1307هـ ( �سيخ القراء بدم�سق ، وله م�سنفات :- املنحة ال�سنية ،- اللطائف البهية وهما يف 
.69 وفيها عالمة ال�سام عبدالعزيز عيون  التجويد - وله نظم يف بع�س القواعد من فن القراءات 

ال�سود )ت1399هـ( وله ر�سالة يف التجويد 70 .
القرن الهجري اخلام�س ع�صر :

وكان فيه �سيخ قراء دم�سق ح�سني خطاب )ت1408هـ( وله م�سنفات منها :- اإحتاف حرز االأماين برواية 
اال�سبهاين ،- ر�سالة البيان يف ر�سم القراآن .71 وكذلك العالمة حممد كرمي راجح .وغريهما كثري.

املبحث الثاين 

جهود قراء بالد ال�صام يف القراءات وعلومها

اأوًل : القراءات التي انت�صرت يف بالد ال�صام

القراآن  قراءة  يعلمونهم  ال�سام  اإىل  ال�سحابة  من  ثالثة  عنه  اهلل  ر�سي  اخلطاب  بن  عمر  اأر�سل  ملا 
الكرمي ، وهم : معاذ بن جبل وعبادة بن ال�سامت واأبا الدرداء ، فقدموا حم�س ، وكانوا بها حتى اإذا 
ر�سوا من النا�س اأقام بها عبادة بن ال�سامت ، وخرج اأبو الدرداء اإىل دم�سق ، ومعاذ اإىل فل�سطني ، 
اأما معاذ فمات يف طاعون عموا�س بالغور من اأر�س االأردن �سنة )18هـ( ، واأما عبادة ف�سار بعد ذلك 

اإىل فل�سطني ومات بها �سنة )34هـ( ، واأما اأبو الدرداء يزل يف دم�سق حتى تويف بها �سنة )32هـ( . 

67- امل�سدر ال�سابق )774/1(
68- �سلك الدرر يف اأعيان القرن الثاين ع�سر للمرادي )240/2(

69- حلية الب�سر يف تاريخ القرن الثالث ع�سر للبيطار )254-253/1(
70- هداية القارئ للمر�سفي �سـ664 وعلم القراءات نبيل حممد اإبراهيم �سـ259

71- علم القراءات لنبيل حممد اإبراهيم �سـ 261-260

�ساحب الت�سانيف الذي مل ي�سبق اإىل مثلها ومل ين�سج على منوالها ، بلغ الذورة يف علوم التجويد 
والقراآن حتى �سار فيها االإمام الذي ال يدرك �ساأوه وال ي�سق غباره.

وقد رحل اإىل كثري من البلدان لتعلم القراءات وتعليمها ، فرحل اإىل م�سر واملدينة املنورة والب�سرة 
وبالد ما وراء النهر و�سمرقند وخرا�سان واأ�سبهان و�سرياز واليمن.

وقد اأخذ علوم ال�سريعة ب�سكل عام وعلم القراءات ب�سكل خا�س عن عدد كبري من االأئمة االأعالم 
يف ال�سام وم�سر واحلجاز ، وقد ذكر ابن اجلزري يف )غاية النهاية ) اأكر من اأربعني �سيخًا اأخذ 
عنهم علم القراءات وقراأ عليهم كتبا كثرية يف ذلك ،كما قراأ عليه عدد  كبري من طلبة العلم الذين 
قروؤوا عليه بالقراءات املفردة و اجلمع ،فكان كلما حل ببلد ي�سارع اإليه طالب العلم لياأخذوا عنه.

القراءات  يتعلق بعلم  اأكرها   ، الكتب يف علوم متنوعة  األف جمموعة كبرية من  اأما موؤلفاته فقد 
، وقد األف يف احلديث ورجاله وال�سري والرتاجم والتاريخ والبالغة والنحو ، كما اأكر من النظم 
يف العلوم املختلفة ، وا�ستهر عدد من كتبه وتداولها النا�س يف اأيامه ، كالن�سر يف القراءات الع�سر 
وحتبري التي�سري  يف القراءات الع�سر، وطيبة الن�سر يف القراءات الع�سر ، وهي منظومة ، والدرة 

امل�سية يف القراءات الثالث املر�سية ، وهي منظومة ، وغريها.
وقد بلغت كتبه حوايل �سبعة و�سبعني كتابا،ويف علم القراءات والتجويد بلغت �ستة وع�سرون كتابًا 

.تويف رحمه اهلل يف �سرياز �سنة 833هـ )63(. 

القراء بعد ابن اجلزري 

القرن الهجري العا�صر :

وجد يف هذا القرن عدد من العلماء كان لهم بع�س الن�ساط العلمي ،منهم : حممد بن يحيى التاذيف  
احللبي )ت963هــ( والذي األف �سرحًا ملقدمة ابن اجلزري يف التجويد . 64 وكذا اأحمد بن اأحمد 
الطيبي )ت979هـ( وله م�سنفات منها :-بلوغ االأماين يف قراءة ور�س من طريق اال�سبهاين ،-مذهب 

حمزة يف حتقيق الهمزة ،-املفيد يف التجويد، -التنوير فيما زاده الن�سر على احلرز والتي�سري65.
القرن الهجري احلادي ع�صر :

وكان فيه علي بن حممد بن النا�سر الدين الطرابل�سي الدم�سقي )ت1032هـ( وله م�سنفات منها :
-االألغاز العالئية ، - املقدمة العالئية يف جتويد التالوة القراآنية .66

63- غاية النهاية )247/2( وحتبري التي�سري يف القراءات الع�سر، املقدمة �س32-28.
64- معجم املوؤلفني )272/3( وفهر�س خمطوطات مكتبة اجلامع الكبري ب�سنعاء )65/1(

65- معجم املوؤلفني )93/1(
66- امل�سدر ال�سابق )528/2(
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اأما قراءة اأبي الدرداء فهي قراءة اآحاد . قال اأبو حيان : والثابت يف م�ساحف االأم�سار واملتواتر 
اآحاد خمالف  واالأنثى( نقل  واالأنثى ) وما ثبت يف احلديث من قراءة )والذكر  الذكر  )وما خلق 

لل�سواد فال يعد قراآنًا( )75(  
 لذلك اأ�سبحت قراءة ابن عامر التي �سبطت مبا يتفق مع الن�سخة العثمانية هي االأ�سل يف القراءة 
ال�سامية ، كما توفر لها من التالميذ الذين حملوها من بعده . اأما حرف اأبي الدرداء فقد بقي من 
يرويه،واعتربه القراء من ال�سواذ ملخالفته الر�سم العثماين ، اإال اأنه قد ا�ستمر بع�سهم يرويه مع 
ال�سغرى  الدرداء  اأم  ال�سامية،فهذه  القراءة  االأ�سل يف  �سارت هي  التي  عامر  ابن  قراءة  انت�سار 
التي اأخذت عن زوجها اأبي الدرداء اأخذ عنها اإبراهيم بن اأبي عبلة الذي روى حروفًا يف القراءات  

واختيار خالف فيه العامة ، كما ذكر ابن اجلزري )76(  .
اأما قراءة معاذ بن جبل التي اأخذها عنه بع�س اأهل حم�س ، فرواها عنه عبداهلل بن قي�س ، وكان 
له اختيار يف القراءة، وقد روى اأي�سًا عن عمر بن اخلطاب . وروى عنه يزيد بن قطيب ال�سكوين 
االنت�سار  من  لها  يتوفر  مل  القراءة  هذه  ولعل    )77( اإليه  ين�سب  القراءة  يف  اختيار  وله   ، ال�سامي 
وبقيت تروى على اأنها حروف مثل بقية القراءات ال�ساذة .وقد بقيت قراءة ابن عامر هي االأ�سل 
يف القراءة والتعليم حتى قريب من �سنة خم�سمائة للهجرة ، قال ابن اجلزري : وال زال اأهل ال�سام 
قاطبة على قراءة ابن عامر تالوة و�سالة وتلقينا اإىل قريب اخلم�سمائة . واأول من لقن الأبي عمرو 

فيما قيل : ابن طاوو�س )78( 

75- تف�سري البحر املحيط )477/8( 
وقد حملت قراءة اأبي الدرداء على اأن ذلك كان قراآنًا ثم ن�سخ ، فقد نقل النووي قول املازري : ولعل هذا وقع من 
بع�سهم قبل اأن يبلغهم م�سحف عثمان املجمع عليه املحذوف منه كل من�سوخ ، واأما بعد ظهور م�سحف عثمان ، 

فال يظن منهم اأنه خالف فيه . 
واأما ابن م�سعود فرويت عنه روايات كثرية منها ما لي�س بثابت عند اأهل النقل، وما ثبت منها خمالفًا ملا قلناه 

فهو حممول على اأنه لي�س بقراآن ... )�سرح النووي على م�سلم 349/6( . 
وذكر ابن حجر ذلك فقال : ولعل هذا مما ن�سخت تالوته ، ومل يبلغ الن�سخ اأبا الدرداء ومن ذكر معه . والعجب 

من نقل احلفاظ من الكوفيني هذه القراءة عن علقمة وعن ابن م�سعود واإليهما تنتهي القراءة بالكوفة – ثم 
مل يقراأ بها اأحد منهم . وكذا اأهل ال�سام حملوا القراءة عن اأبي الدرداء ، ومل يقراأ اأحد منهم بهذا . فهذا مما 

يقوي اأن التالوة قد ن�سخت )فتح الباري 707/8( .
76- غاية النهاية )13/1( 

77- امل�سدر ال�سابق )382/2( . 
78- امل�سدر ال�سابق ) 423/1( . 

 ومن ال�سحابة الذين تعلم منهم اأهل ال�سام واثلة بن االأ�سقع الذي �سهد فتح دم�سق و�سكن بالقرب 
منها ثم حتول اإىل بيت املقد�س . 

الزمن  ،ال�ستقراره يف دم�سق مدة من  الدرداء  اأبو  القراءات هو  ال�سامية يف  املدر�سة  رائد  اأن  اإال 
وتفرغه لتعليم اأهلها قراءة القراآن واجتماع عدد كبري يف حلقاته التي ق�سمها اإىل حلقات وجعلها 

ع�سرة ع�سرة ، وعلى كل ع�سرة عريفًا يعلمون قراءة القراآن حتت اإ�سرافه . 
ومن اأبرز تالميذ اأبي الدرداء عبداهلل بن عامر اأحد القراء ال�سبعة الذي كان عريفًا الإحدى حلقاته 
وخلفه يف ت�سدره لتعليم قراءة القراآن الكرمي .كما قراأ ابن عامر على ال�سحابي ف�سالة بن عبيد 

الذي �سهد فتح ال�سام و�سكنها . 
اإال اأن الذي اأثر  يف قراءة ابن عامر هو قراءاته على املغرية بن اأبي �سهاب املخزومي الذي اأر�سله عثمان 
مع الن�سخة التي اأر�سلها اإىل ال�سام ، وكان املغرية قد قراأ على عثمان ،وقد تلقى اأهل ال�سام امل�سحف 
ال�سامي وقراءة ابن عامر بها بالقبول ، فذكر ابن ع�ساكر اأنه ملا قدم كتاب عثمان اإىل اأهل ال�سام يف 

القراءة قالوا : �سمعنا واأطعنا ، وما اختلف يف ذلك اثنان ، وانتهوا اإىل ما اأجمعت عليه االأمة . )72(  
 وقد وقع بع�س التوقف يف �ساأن بع�س القراءات املر�سومة يف امل�سحف العثماين من اأبي الدرداء 
حني و�سل امل�سحف اإىل دم�سق ، فعن علقمة اأنه قدم ال�سام فجل�س اإىل اأبي الدرداء ، فقال له اأبو 
الدرداء : ممن اأنت ؟ قال : من اأهل الكوفة . قال : كيف �سمعت عبداهلل يقراأ : ) والليل اإذا يغ�سى( 
؟ قال علقمة : ) والذكر واالأنثى( فقال اأبو الدرداء  اأ�سهد اأين �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم يقراأ هكذا . وهوؤالء يريدوين على اأين اأقروؤها )خلق الذكر واالأنثى( واهلل ال اأتابعهم )73(  
ال�سام، وعلى راأ�سهم ابن عامر الذي اعتمد  اأهل  اأبي الدرداء مل يكن عند  التوقف من  لكن هذا 
على هذا امل�سحف ال�سامي م�سحوبًا بقراءة املغرية عن عثمان . وكذلك اأهل ال�سام الذين اأحكموا 
قراءاتهم و�سبطوها على قراءة ابن عامر ، فذكر ابن اجلزري عن اأبي زرعة الرازي:كان القراء 
بدم�سق يحكمون القراءة ال�سامية العثمانية وي�سبطونها : ه�سام وابن ذكوان والوليد بن عتبة )74(  

72- تاريخ دم�سق )319/1( .
73- البخاري )4944( وم�سلم يف �سالة امل�سافرين رقم )282( 

وقول اأبي الدرداء : واهلل ال اأتابعهم ورد ذلك عند البخاري برقم )4944( وعند م�سلم بلفظ : فال اأتابعهم . اأما 
عند الن�سائي يف التف�سري برقم )696( فقال : �سمعتها هكذا من ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  . 

كما وردت العبارة عند البخاري باألفاظ خمتلفة ، فرواها برقم )3742( وذكر قوله : واهلل لقد اأقراأنيها ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من فيه اإىل يف . وذكر العبارة البخاري اأي�سًا برقم )3743( بلفظ : ما زال بي هوؤالء 

حتى كادوا ي�ستنزلونني عن �سيء �سمعته من ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم .
اأما عبارة : واهلل ال اأتابعهم ، فذكر حمقق البخاري اأن ن�سخة العيني : واأنا ال اأتابعهم . 

74- غاية النهاية )360/2( . 
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اأما قراءة اأبي الدرداء فهي قراءة اآحاد . قال اأبو حيان : والثابت يف م�ساحف االأم�سار واملتواتر 
اآحاد خمالف  واالأنثى( نقل  واالأنثى ) وما ثبت يف احلديث من قراءة )والذكر  الذكر  )وما خلق 

لل�سواد فال يعد قراآنًا( )75(  
 لذلك اأ�سبحت قراءة ابن عامر التي �سبطت مبا يتفق مع الن�سخة العثمانية هي االأ�سل يف القراءة 
ال�سامية ، كما توفر لها من التالميذ الذين حملوها من بعده . اأما حرف اأبي الدرداء فقد بقي من 
يرويه،واعتربه القراء من ال�سواذ ملخالفته الر�سم العثماين ، اإال اأنه قد ا�ستمر بع�سهم يرويه مع 
ال�سغرى  الدرداء  اأم  ال�سامية،فهذه  القراءة  االأ�سل يف  �سارت هي  التي  عامر  ابن  قراءة  انت�سار 
التي اأخذت عن زوجها اأبي الدرداء اأخذ عنها اإبراهيم بن اأبي عبلة الذي روى حروفًا يف القراءات  

واختيار خالف فيه العامة ، كما ذكر ابن اجلزري )76(  .
اأما قراءة معاذ بن جبل التي اأخذها عنه بع�س اأهل حم�س ، فرواها عنه عبداهلل بن قي�س ، وكان 
له اختيار يف القراءة، وقد روى اأي�سًا عن عمر بن اخلطاب . وروى عنه يزيد بن قطيب ال�سكوين 
االنت�سار  من  لها  يتوفر  مل  القراءة  هذه  ولعل    )77( اإليه  ين�سب  القراءة  يف  اختيار  وله   ، ال�سامي 
وبقيت تروى على اأنها حروف مثل بقية القراءات ال�ساذة .وقد بقيت قراءة ابن عامر هي االأ�سل 
يف القراءة والتعليم حتى قريب من �سنة خم�سمائة للهجرة ، قال ابن اجلزري : وال زال اأهل ال�سام 
قاطبة على قراءة ابن عامر تالوة و�سالة وتلقينا اإىل قريب اخلم�سمائة . واأول من لقن الأبي عمرو 

فيما قيل : ابن طاوو�س )78( 

75- تف�سري البحر املحيط )477/8( 
وقد حملت قراءة اأبي الدرداء على اأن ذلك كان قراآنًا ثم ن�سخ ، فقد نقل النووي قول املازري : ولعل هذا وقع من 
بع�سهم قبل اأن يبلغهم م�سحف عثمان املجمع عليه املحذوف منه كل من�سوخ ، واأما بعد ظهور م�سحف عثمان ، 

فال يظن منهم اأنه خالف فيه . 
واأما ابن م�سعود فرويت عنه روايات كثرية منها ما لي�س بثابت عند اأهل النقل، وما ثبت منها خمالفًا ملا قلناه 

فهو حممول على اأنه لي�س بقراآن ... )�سرح النووي على م�سلم 349/6( . 
وذكر ابن حجر ذلك فقال : ولعل هذا مما ن�سخت تالوته ، ومل يبلغ الن�سخ اأبا الدرداء ومن ذكر معه . والعجب 

من نقل احلفاظ من الكوفيني هذه القراءة عن علقمة وعن ابن م�سعود واإليهما تنتهي القراءة بالكوفة – ثم 
مل يقراأ بها اأحد منهم . وكذا اأهل ال�سام حملوا القراءة عن اأبي الدرداء ، ومل يقراأ اأحد منهم بهذا . فهذا مما 

يقوي اأن التالوة قد ن�سخت )فتح الباري 707/8( .
76- غاية النهاية )13/1( 

77- امل�سدر ال�سابق )382/2( . 
78- امل�سدر ال�سابق ) 423/1( . 

 ومن ال�سحابة الذين تعلم منهم اأهل ال�سام واثلة بن االأ�سقع الذي �سهد فتح دم�سق و�سكن بالقرب 
منها ثم حتول اإىل بيت املقد�س . 

الزمن  ،ال�ستقراره يف دم�سق مدة من  الدرداء  اأبو  القراءات هو  ال�سامية يف  املدر�سة  رائد  اأن  اإال 
وتفرغه لتعليم اأهلها قراءة القراآن واجتماع عدد كبري يف حلقاته التي ق�سمها اإىل حلقات وجعلها 

ع�سرة ع�سرة ، وعلى كل ع�سرة عريفًا يعلمون قراءة القراآن حتت اإ�سرافه . 
ومن اأبرز تالميذ اأبي الدرداء عبداهلل بن عامر اأحد القراء ال�سبعة الذي كان عريفًا الإحدى حلقاته 
وخلفه يف ت�سدره لتعليم قراءة القراآن الكرمي .كما قراأ ابن عامر على ال�سحابي ف�سالة بن عبيد 

الذي �سهد فتح ال�سام و�سكنها . 
اإال اأن الذي اأثر  يف قراءة ابن عامر هو قراءاته على املغرية بن اأبي �سهاب املخزومي الذي اأر�سله عثمان 
مع الن�سخة التي اأر�سلها اإىل ال�سام ، وكان املغرية قد قراأ على عثمان ،وقد تلقى اأهل ال�سام امل�سحف 
ال�سامي وقراءة ابن عامر بها بالقبول ، فذكر ابن ع�ساكر اأنه ملا قدم كتاب عثمان اإىل اأهل ال�سام يف 

القراءة قالوا : �سمعنا واأطعنا ، وما اختلف يف ذلك اثنان ، وانتهوا اإىل ما اأجمعت عليه االأمة . )72(  
 وقد وقع بع�س التوقف يف �ساأن بع�س القراءات املر�سومة يف امل�سحف العثماين من اأبي الدرداء 
حني و�سل امل�سحف اإىل دم�سق ، فعن علقمة اأنه قدم ال�سام فجل�س اإىل اأبي الدرداء ، فقال له اأبو 
الدرداء : ممن اأنت ؟ قال : من اأهل الكوفة . قال : كيف �سمعت عبداهلل يقراأ : ) والليل اإذا يغ�سى( 
؟ قال علقمة : ) والذكر واالأنثى( فقال اأبو الدرداء  اأ�سهد اأين �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم يقراأ هكذا . وهوؤالء يريدوين على اأين اأقروؤها )خلق الذكر واالأنثى( واهلل ال اأتابعهم )73(  
ال�سام، وعلى راأ�سهم ابن عامر الذي اعتمد  اأهل  اأبي الدرداء مل يكن عند  التوقف من  لكن هذا 
على هذا امل�سحف ال�سامي م�سحوبًا بقراءة املغرية عن عثمان . وكذلك اأهل ال�سام الذين اأحكموا 
قراءاتهم و�سبطوها على قراءة ابن عامر ، فذكر ابن اجلزري عن اأبي زرعة الرازي:كان القراء 
بدم�سق يحكمون القراءة ال�سامية العثمانية وي�سبطونها : ه�سام وابن ذكوان والوليد بن عتبة )74(  

72- تاريخ دم�سق )319/1( .
73- البخاري )4944( وم�سلم يف �سالة امل�سافرين رقم )282( 

وقول اأبي الدرداء : واهلل ال اأتابعهم ورد ذلك عند البخاري برقم )4944( وعند م�سلم بلفظ : فال اأتابعهم . اأما 
عند الن�سائي يف التف�سري برقم )696( فقال : �سمعتها هكذا من ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  . 

كما وردت العبارة عند البخاري باألفاظ خمتلفة ، فرواها برقم )3742( وذكر قوله : واهلل لقد اأقراأنيها ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من فيه اإىل يف . وذكر العبارة البخاري اأي�سًا برقم )3743( بلفظ : ما زال بي هوؤالء 

حتى كادوا ي�ستنزلونني عن �سيء �سمعته من ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم .
اأما عبارة : واهلل ال اأتابعهم ، فذكر حمقق البخاري اأن ن�سخة العيني : واأنا ال اأتابعهم . 

74- غاية النهاية )360/2( . 
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كرمي راجح وال�سيخ اأمين �سويد، وغريهم كثري . 
العلمي  االإنتاج  بعر�س  �ساأكتفي  وعلومها  القراءات  يف  ال�سامية  للمدر�سة  العلمي  االنتاج   : ثانيًا 

الأهلها،دون من �سكنها واأقراأ بها،لالخت�سار :
عبداهلل بن اأحمد ، ابن ذكوان )ت 242هـ( له : 

اق�سام القراآن وجوابها وما يجب على قارئ القراآن عند حركة ل�سانه . 
هارون بن مو�سى ، االأخف�س الدم�سقي )ت 292 هـ( �سنف كتبًا يف القراءات . 

اإبراهيم بن عبدالزراق اأبو احل�سن االأنطاكي ) 338هـ( له كتاب الثمان .
عبداملنعم بن عبداهلل ، ابن غلبون )ت 389هـ( له كتاب االإر�ساد يف القراءات ال�سبع .

حممد بن احل�سن ، اأبو طاهر االأنطاكي )380 هـ( له كتاب يف القراءات الثمانية .

طاهر بن عبداملنعم ، ابن غلبون )399هـ( له )التذكرة يف القراءات الثمان( . 
فار�س بن اأحمد ، ابو حممد احلم�سي )ت 401هـ( له )املن�سا يف القراءات الثمان( . 
عبدال�سالم بن عبداهلل ، جمدالدين بن تيمية ، )ت 652هـ( له اأرجوزة يف القراءات.

القا�سم بن اإ�سماعيل ، اأبو حممد اللورقي )ت661هـ ( له �سرح ال�ساطبية .
عبدالرحمن بن اإ�سماعيل ، اأبو �سامة املقد�سي )ت 665هـ( له : 

�صرح لل�صاطبية

مفردات القراء

حممد بن اإ�سرائيل ، اأبو عبداهلل ، املعروف بالق�ساع )ت 671هـ( له : 

•املغني.

•اال�ستب�سار .

عبدال�سالم بن علي ،ابن �سيد النا�س )ت681هـ( له :

•التنبيهات على معرفة ما يخفى من الوقوفات .

•كتاب يف عدد االآي .

هبة اهلل بن عبدالرحيم ، اأبو القا�سم بن البارزي )ت738هـ( له :

واإذا كانت قراءة ابن عامر هي االأ�سل يف بالد ال�سام ، لكن ال يعني اأنهم مل يتعلموا غريها . 
فهذا يحيى بن احلارث الذماري الذي اأخذ عن ابن عامر وخلفه يف الت�سدر لالإقراء ، فقد قراأ 
اأ�سهر رواة ابن عامر قراأ على  )79( وابن ذكوان  نافع وله اختيار خالف فيه ابن عامر  اأي�سًا على 
 )81( نافع  حروف  وروى  عامر  ابن  قراءة  اأخذ  عمار  بن  وه�سام  نافع)80(  حرف  وروى  الك�سائي 
عبيد  اأبي  باختيار  وقراأ   ، عامر  ابن  قراءة  اأخذ  الدم�سقي  باالأخف�س  املعروف  مو�سى  بن  وهارون 

القا�سم بن �سالم )82( .
اأبو علي االأهــوازي )ت 446هـ( �سيخ القراء يف  واأقــراأ فيها زمنًا  اأبرز من �سكن دم�سق  وكان من 
ع�سره واأعلى من بقي يف الدنيا اإ�سنادًا .)83( وكذلك اأبو علي غالم الهوا�س )ت 468هـ( الذي رحل 

�سرقًا وغربًا وت�سدر لالإقراء مدة بدم�سق ، ورحل النا�س اإليه من كل ناحية )84(  .
وكذلك اأبو احل�سن ال�سخاوي )ت 623هـ( اأخذ القراءات عن ال�ساطبي وغريه وا�ستقر بدم�سق وقد 

اأ�سبح فيها �سيخ م�سايخ االإقراء ،وقراأ عليه خلق كثري بالروايات )85( .
 ، باأنه فريد ع�سره  ثم كان خامتة املحققني العالمة ابن اجلزري )ت 833هـ( الذي ورد و�سفه 
وراأ�س املحققني ، وعمدة اأهل االأداء ، وقد رحل اإىل كثري من البلدان متعلمًا ومعلمًا لعلم القراءات 

. )86(

وغريهم كثري جدًا ياأخذون القراءات بالروايات املختلفة. ومن اأواخر قراء الديار ال�سامية العالمة 
عبدالعزيز عيون ال�سود )ت 1399هـ( الذي اأخذ القراءات االأربع ع�سرة عن علماء م�سر واحلجاز 
واأبرزهم ال�سيخ علي بن حممد ال�سباع ،واأخذ عنه القراءات خلق كثري . وكذلك العالمة ح�سني 

خطاب )1408هـ( الذي ا�ستمر يقرئ القراءات ال�سبع والع�سر حتى وفاته )87( . 
وال تزال املدر�سة ال�سامية تزخر بالكثري ممن يت�سدر لالإقراء ، ومن اأبرز املعا�سرين ال�سيخ حممد 

79- غاية النهاية )367/2( 
80- معرفة القراء )198/1( .
81- غاية النهاية )356/2( . 
82- غاية النهاية )347/2( . 

83- معرفة القراء )402/1( وغاية النهاية )220/1( 
84- معرفة القراء )427/1( وغاية النهاية )228/1( .  

85- غاية النهاية )570/1( 
86- غاية النهاية )247/2( .

87- علم القراءات لنبيل حممداإبراهيم �س 260 – 262
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كرمي راجح وال�سيخ اأمين �سويد، وغريهم كثري . 
العلمي  االإنتاج  بعر�س  �ساأكتفي  وعلومها  القراءات  يف  ال�سامية  للمدر�سة  العلمي  االنتاج   : ثانيًا 

الأهلها،دون من �سكنها واأقراأ بها،لالخت�سار :
عبداهلل بن اأحمد ، ابن ذكوان )ت 242هـ( له : 

اق�سام القراآن وجوابها وما يجب على قارئ القراآن عند حركة ل�سانه . 
هارون بن مو�سى ، االأخف�س الدم�سقي )ت 292 هـ( �سنف كتبًا يف القراءات . 

اإبراهيم بن عبدالزراق اأبو احل�سن االأنطاكي ) 338هـ( له كتاب الثمان .
عبداملنعم بن عبداهلل ، ابن غلبون )ت 389هـ( له كتاب االإر�ساد يف القراءات ال�سبع .

حممد بن احل�سن ، اأبو طاهر االأنطاكي )380 هـ( له كتاب يف القراءات الثمانية .

طاهر بن عبداملنعم ، ابن غلبون )399هـ( له )التذكرة يف القراءات الثمان( . 
فار�س بن اأحمد ، ابو حممد احلم�سي )ت 401هـ( له )املن�سا يف القراءات الثمان( . 
عبدال�سالم بن عبداهلل ، جمدالدين بن تيمية ، )ت 652هـ( له اأرجوزة يف القراءات.

القا�سم بن اإ�سماعيل ، اأبو حممد اللورقي )ت661هـ ( له �سرح ال�ساطبية .
عبدالرحمن بن اإ�سماعيل ، اأبو �سامة املقد�سي )ت 665هـ( له : 

�صرح لل�صاطبية

مفردات القراء

حممد بن اإ�سرائيل ، اأبو عبداهلل ، املعروف بالق�ساع )ت 671هـ( له : 

•املغني.

•اال�ستب�سار .

عبدال�سالم بن علي ،ابن �سيد النا�س )ت681هـ( له :

•التنبيهات على معرفة ما يخفى من الوقوفات .

•كتاب يف عدد االآي .

هبة اهلل بن عبدالرحيم ، اأبو القا�سم بن البارزي )ت738هـ( له :

واإذا كانت قراءة ابن عامر هي االأ�سل يف بالد ال�سام ، لكن ال يعني اأنهم مل يتعلموا غريها . 
فهذا يحيى بن احلارث الذماري الذي اأخذ عن ابن عامر وخلفه يف الت�سدر لالإقراء ، فقد قراأ 
اأ�سهر رواة ابن عامر قراأ على  )79( وابن ذكوان  نافع وله اختيار خالف فيه ابن عامر  اأي�سًا على 
 )81( نافع  حروف  وروى  عامر  ابن  قراءة  اأخذ  عمار  بن  وه�سام  نافع)80(  حرف  وروى  الك�سائي 
عبيد  اأبي  باختيار  وقراأ   ، عامر  ابن  قراءة  اأخذ  الدم�سقي  باالأخف�س  املعروف  مو�سى  بن  وهارون 

القا�سم بن �سالم )82( .
اأبو علي االأهــوازي )ت 446هـ( �سيخ القراء يف  واأقــراأ فيها زمنًا  اأبرز من �سكن دم�سق  وكان من 
ع�سره واأعلى من بقي يف الدنيا اإ�سنادًا .)83( وكذلك اأبو علي غالم الهوا�س )ت 468هـ( الذي رحل 

�سرقًا وغربًا وت�سدر لالإقراء مدة بدم�سق ، ورحل النا�س اإليه من كل ناحية )84(  .
وكذلك اأبو احل�سن ال�سخاوي )ت 623هـ( اأخذ القراءات عن ال�ساطبي وغريه وا�ستقر بدم�سق وقد 

اأ�سبح فيها �سيخ م�سايخ االإقراء ،وقراأ عليه خلق كثري بالروايات )85( .
 ، باأنه فريد ع�سره  ثم كان خامتة املحققني العالمة ابن اجلزري )ت 833هـ( الذي ورد و�سفه 
وراأ�س املحققني ، وعمدة اأهل االأداء ، وقد رحل اإىل كثري من البلدان متعلمًا ومعلمًا لعلم القراءات 

. )86(

وغريهم كثري جدًا ياأخذون القراءات بالروايات املختلفة. ومن اأواخر قراء الديار ال�سامية العالمة 
عبدالعزيز عيون ال�سود )ت 1399هـ( الذي اأخذ القراءات االأربع ع�سرة عن علماء م�سر واحلجاز 
واأبرزهم ال�سيخ علي بن حممد ال�سباع ،واأخذ عنه القراءات خلق كثري . وكذلك العالمة ح�سني 

خطاب )1408هـ( الذي ا�ستمر يقرئ القراءات ال�سبع والع�سر حتى وفاته )87( . 
وال تزال املدر�سة ال�سامية تزخر بالكثري ممن يت�سدر لالإقراء ، ومن اأبرز املعا�سرين ال�سيخ حممد 

79- غاية النهاية )367/2( 
80- معرفة القراء )198/1( .
81- غاية النهاية )356/2( . 
82- غاية النهاية )347/2( . 

83- معرفة القراء )402/1( وغاية النهاية )220/1( 
84- معرفة القراء )427/1( وغاية النهاية )228/1( .  

85- غاية النهاية )570/1( 
86- غاية النهاية )247/2( .

87- علم القراءات لنبيل حممداإبراهيم �س 260 – 262
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•اأ�سول القراءات .

•اإعانة املهرة يف زيادة الع�سرة ، وي�سمى اأي�سًا )هداية املهرة ( و )غاية املهرة ( .

•االعرتا�س املبدي يف مواجهة التاج الكندي .

•االإعالم يف اأحكام االإدغام ، �سرح يف اأرجوزة اأحمد املقرئ .

•األغاز ابن اجلرزي ، وهي همزية يف القراءات .

•حتبري التي�سري يف القراءات الع�سر  .

•حتفة االإخوان يف اخللف بني ال�ساطبية والعنوان .

•التذكار يف رواية اأبان العطار )منظومة( .

•تقريب الن�سر يف القراءات الع�سر ، وهو خمت�سر كتاب الن�سر .

•التقييد يف اخللف بني ال�ساطبية والتجريد .

•التمهيد يف علم التجويد  .

•التوجيهات يف اأ�سول القراءات .

•جامع االأ�سانيد يف القراءات ، ذكر فيه اأ�سانيده يف القراءات .

•الدرة امل�سيئة يف قراءات االأئمة الثالثة املر�سية )منظومة( يف 241 بيتًا ، فرغ من تاأليفها 823هـ.

•ر�سالة يف الوقف على الهمزة حلمزة وه�سام .

•طيبة الن�سر يف القراءات الع�سر ، منظومة األفية ، نظمها يف عام 799هـ  .

•العقد الثمني يف األغاز القراءات ، وي�سمى اأي�سًا )العقد الثمني يف األغاز القراآن املبني( وهو �سرح 
ملنظومته يف االألغاز .

•كفاية االأملعي يف اآية )َوِقيَل َيا اأَْر�ُس اْبَلِعي ( هود :44(  وهي يف القراءات املختلفة لالآية )44( من 

•الفريدة البارزية يف حل ال�ساطبية .

•خمت�سر كتاب التي�سري للداين .

حممد بن اأحمد بن ب�سخان ، اأبو عبداهلل الدم�سقي )ت734هـ ( له :

•�سرح لل�ساطبية ،مل يكمله .

•وقف حمزة وه�سام .

•التذكري يف الرد على من رد تفخيم االألف واأنكره .

الطبقات  على  الكبار  القراء  )معرفة  له  )ت748هــــ(  الذهبي  عبداهلل  اأبــو   ، اأحمد  بن  •حممد 
واالإع�سار(

عبداهلل ابن اأيدغدي ، املعروف بابن اجلندي )ت769هـ( له :

•الب�ستان يف القرءات الثالثة ع�سر .

•�سرح لل�ساطبية .

•عبدالوهاب بن اأحمد بن وهبان الدم�سقي )ت768هـ( له : 

•ك�سف االأ�ستار فيما اختار البزار .

•نظم درر اجلالء .

•اأحمد بن عمر، ابن اأبي الر�سا احلموي )ت791هـ ( له )القواعد واالإ�سارات يف اأ�سول القراءات(

•حممد بن حممد ،ابن اجلزري )ت833هـ( له م�سنفات كثرية يف القراءات:

•اإحتاف املهرة يف تتمة الع�سرة 

م�ساألة يف  اأربعني  على  بيتًا حتتوي  واأربعني  واحد  وهي المية يف   ، القراءات  م�ساألة يف  •االأربعون 
•مع�سالت القراءات .
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•التنوير فيما زاده الن�سر على احلرز والتي�سري .

علي بن حممد الطرابل�سي )ت1032هـ( له :

•االألغاز العالئية   ، وهي منظومة يف حل بع�س امل�سكالت يف القراءات الع�سر .

•املقدمة العالئية يف جتويد التالوة القراآنية .

�سلطان بن نا�سر اجلبوري )ت1138هـ( له : 

•كتاب يف القراءات ال�سبع .

•القول املبني يف التكبري �سنة املكبني .

اأحمد بن حممد احللواين )ت1307هـ ( له :

•نظم يف بع�س القواعد من فن القراءات .

•املنحة ال�سنية ،وهي ر�سالة يف التجويد .

•اللطائف البهية ،وهي �سرح للمنحة ال�سنية .

ال�ساكنة  امليم  اإخفاء  النف�س املطمئنة يف كيفية  له ر�سالة  ال�سود )ت1399هـ(  •عبدالعزيز عيون 
بغنة .

•ح�سني خطاب )ت 1408هـ( له :

•اإحتاف حرز االأماين برواية االأ�سبهاين .

•ر�سالة البيان يف ر�سم القراآن .

�سورة هود .

•املقدمة اجلرزية ، وت�سمى املقدمة فيما على قارئ القراآن اأن يعلمه ،وهي اأرجوزة من مائة وع�سرة 
اأبيات يف التجويد .

•منجد املقرئني ومر�سد الطالبني ، ر�سالة يف �سبعة اأبواب عن القراءات واالأحرف ال�سبعة .

•الن�سر يف القراءات الع�سر .

•نهاية الربرة فيما زاد على الع�سرة ، منظومة يف قراءة ابن حمي�سن واالأعم�س واحل�سن الب�سري .

•هداية الربرة يف تتمة الع�سرة ، منظومة .

•هداية املهرة يف ذكر االأئمة الع�سرة امل�ستهرة .

االهتداء اإىل معرفة الوقف واالبتداء .

•ذيل طبقات القراء الذهبي .

رجال  اأ�سماء  يف  النهاية  غاية  وي�سمى   ، ال�سغرية  الطبقات  اأو  القراء  طبقات  يف  النهاية  •غاية 
القراءات اأويل الرواية والدراية .

•نهاية الدرايات يف اأ�سماء رجال القراءات ، اأو الطبقات الكبرية .

املختلفة يف  الروايات  تناقل  الرجز عن  بيتًا من  الرواية )منظومة( يف 370  •الهداية اىل معامل 
القراءات بني طبقات القراء 

•حممد بن يحيى التاذيف احللبي )ت963هـ( له )الفوائد ال�سرية يف �سرح املقدمة اجلزرية( .

اأحمد بن اأحمد الطيبي الدم�سقي )ت979هـ( له م�سنفات منها :

•بلوغ االأماين يف قراءة ور�س من طريق االأ�سبهاين .

•مذهب حمزة يف حتقيق الهمزة ، وهي منظومة .

•املفيد يف التجويد .
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ـــــــ-1991م،دار  1411ه االأوىل  البخاري،الطبعة  اإ�سماعيل  بــن  البخاري،حممد  14-�سحيح 
الفكر،بريوت.

15-�سحيح م�سلم،م�سلم بن احلجاج،الطبعة االأوىل 1994م،دار اخلري دم�سق.

16-الطبقات الكربى،حممد بن �سعدالب�سري،دار �سادر ،بريوت.

17-طبقات املف�سرين،حممدبن علي بن اأحمد الداودي،الطبعة االأوىل 1403هـ دار الكتب العربية، 
بريوت.

التوبة  مكتبة  االأوىل،1421هــــ  اإ�سماعيل،الطبعة  ّال  اإبراهيم  حممد  بن  القراءات،نبيل  18-علم 
،الريا�س.

دار  1351هـــ،  االأوىل  اجلزري،الطبعة  بن  حممد  بن  القراء،حممد  طبقات  يف  النهاية  19-غاية 
الكتب العلمية،بريوت.

  20-فتح الباري �سرح �سحيح البخاري،اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين،دار الفكر،بريوت.

حاكمي،الطبعة  حمزة  مهران،حتقيق  بن  احل�سني  بن  الع�سر،اأحمد  القراءات  يف  21-املب�سوط 
الثانية1988م،موؤ�س�سة علوم القرّان ،بريوت.

22-امل�ستدرك على ال�سحيحني،اأبو عبد اهلل احلاكم الني�سابوري،دار املعرفة ،

بريوت.

23-امل�سند،اأحمد بن حنبل،الطبعة الثانية 1414هـ،دار اإحياء الرتاث العربي،بريوت.

24-معجم املوؤلفني،عمر ر�سا كحالة،الطبعة االأوىل 1414هـ موؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت.

ب�سارعواد  الذهبي،حتقيق  اأحمد  بن  واالأع�سار،حممد  الطبقات  على  الكبار  القراء  25-معرفة 
املعروف،الطبعة االأوىل 1404ه،موؤ�س�سة الر�سالة،بريوت.

فهر�س امل�صادر 

1-االإ�سابة يف متييز ال�سحابة،اأحمد بن علي، ابن حجر الع�سقالين،مكتبة الكليات االأزهرية.

2-االأعالم، خري الدين الزركلي ،الطبعة ال�سابعة 1986م،دار العلم للماليني بريوت.

3-تاريخ دم�سق ،علي بن احل�سن،ابن ع�ساكر الدم�سقي،

4-حتبري التي�سري يف قراءات االأئمة الع�سرة،حممد بن حممد بن اجلزري، الطبعة االأوىل 1404  هـ 
،دار الكتب العلمية ،بريوت.

وعلي  املوجود  عبد  عادل  االأندل�سي،حتقيق  حيان  يو�سف،اأبو  بن  املحيط،حممد  البحر  5-تف�سري 
معو�س، الطبعة االأوىل 1413هـ،دار الكتب الغلمية ،بريوت.

اجلليمي،الطبعة  و�سيد  ال�سافعي  �سربي  الن�سائي،حتقيق  �سعيب  بن  ،اأحمد  الن�سائي  6-تف�سري 
االأوىل 1410هـ ،مكتبة ال�سنة ، القاهرة .

،دائــرة  هـ   1325 االأوىل  الع�سقالين،الطبعة  حجر  ،ابــن  علي  بن  ،اأحــمــد  التهذيب  تهذيب   -7
املعارف،الهند .

االأوىل  االأ�سفهاين،الطبعة  نعيم  اهلل،اأبــو  عبد  بن  االأ�سفياء،اأحمد  وطبقات  االأولــيــاء  حلية   -8
1932م،مكتبة اخلاجني ، القاهرة.

البيطار  بهجة  حممد  البيطار،حتقيق  الــرزاق  ع�سر،عبد  الثالث  القرن  تاريخ  يف  الب�سر  9-حلية 
،جممع اللغة العربية،1380هـ ،دم�سق.

10-�سلك الدرر يف اأعيان القرن الثاين ع�سر،حممد خليل املرادي،مكتبة املثنى ،بغداد.

11-�سنن الرتمذي،حممد بن عي�سى الرتمذي،الطبعة االأوىل 1415 هـ-1995م، دار اإحياء الرتاث 
العربي، بريوت.

12-�سذرات الذهب يف اأخبارمن ذهب ،عبد احلي بن العماد احلنبلي،دار امل�سرية،بريوت.

13-�سرح النووي على م�سلم ،حميي الدين النووي،الطبعة الثانية 1995م ،دار املعرفة،بريوت.
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،دار الكتب العلمية ،بريوت.

وعلي  املوجود  عبد  عادل  االأندل�سي،حتقيق  حيان  يو�سف،اأبو  بن  املحيط،حممد  البحر  5-تف�سري 
معو�س، الطبعة االأوىل 1413هـ،دار الكتب الغلمية ،بريوت.

اجلليمي،الطبعة  و�سيد  ال�سافعي  �سربي  الن�سائي،حتقيق  �سعيب  بن  ،اأحمد  الن�سائي  6-تف�سري 
االأوىل 1410هـ ،مكتبة ال�سنة ، القاهرة .

،دائــرة  هـ   1325 االأوىل  الع�سقالين،الطبعة  حجر  ،ابــن  علي  بن  ،اأحــمــد  التهذيب  تهذيب   -7
املعارف،الهند .

االأوىل  االأ�سفهاين،الطبعة  نعيم  اهلل،اأبــو  عبد  بن  االأ�سفياء،اأحمد  وطبقات  االأولــيــاء  حلية   -8
1932م،مكتبة اخلاجني ، القاهرة.

البيطار  بهجة  حممد  البيطار،حتقيق  الــرزاق  ع�سر،عبد  الثالث  القرن  تاريخ  يف  الب�سر  9-حلية 
،جممع اللغة العربية،1380هـ ،دم�سق.

10-�سلك الدرر يف اأعيان القرن الثاين ع�سر،حممد خليل املرادي،مكتبة املثنى ،بغداد.

11-�سنن الرتمذي،حممد بن عي�سى الرتمذي،الطبعة االأوىل 1415 هـ-1995م، دار اإحياء الرتاث 
العربي، بريوت.

12-�سذرات الذهب يف اأخبارمن ذهب ،عبد احلي بن العماد احلنبلي،دار امل�سرية،بريوت.

13-�سرح النووي على م�سلم ،حميي الدين النووي،الطبعة الثانية 1995م ،دار املعرفة،بريوت.
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المدرسة الشامية

في إقراء القرآن الكريم وتجويده
المدرسة الدبسية أنموذجًا

اإعــــداد

ال�صــــيـخ الدكـتــــــور / حمــمد مطـــيع الـحافــــظ الدم�صــــــقي

26-النجوم الزاهرة يف تاريخ م�سر والقاهرة،ابن تغري بردي،دار الكتب امل�سرية،القاهرة.

27-الن�سر يف القراءات الع�سر،حممد بن حممد بن اجلزري،دار الكتب العلمية،بريوت.

28-هداية القارئ اإىل جتويد كالم البارئ،عبد الفتاح عجمي املر�سفي،الطبعة االأوىل 1402هـ، 
ال�سعودية.
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المدرسة الشامية

في إقراء القرآن الكريم وتجويده
المدرسة الدبسية أنموذجًا

اإعــــداد

ال�صــــيـخ الدكـتــــــور / حمــمد مطـــيع الـحافــــظ الدم�صــــــقي

26-النجوم الزاهرة يف تاريخ م�سر والقاهرة،ابن تغري بردي،دار الكتب امل�سرية،القاهرة.

27-الن�سر يف القراءات الع�سر،حممد بن حممد بن اجلزري،دار الكتب العلمية،بريوت.

28-هداية القارئ اإىل جتويد كالم البارئ،عبد الفتاح عجمي املر�سفي،الطبعة االأوىل 1402هـ، 
ال�سعودية.
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ويبدو اأن حلقات تعليم القراآن ازدادت وات�سعت ات�ساعًا كبريًا، فقد روى م�سلم بن ِم�ْسَكم قال: قال 
يل اأبو الدرداء: اعدد من يقراأ عندي القراآن، فعددتهم األفًا و�ستمائة ونيفًا، وكان لكل ع�سرة منهم 
الــدرداء ر�سي  اأبي  اإىل  الرجل منهم حتول  اأحكم  واإذا  قائمًا،  عليهم  يكون  الــدرداء  واأبو  مقرئ، 
اهلل عنه، وكان اأبو الدرداء يبتدئ يف كل غداة، اإذا انفتل من ال�سالة، فيقراأ جزءًا من القراآن، 
واأ�سحابه حمدقون به، ي�ستمعون األفاظه، فاإذا فرغ من قراءته جل�س كل رجل منهم يف مو�سعه، 

واأخذ على الع�سرة الذين اأ�سيفوا اإليه)5(.
ونبغ على اأبي الدرداء من طالبه كثريون، من اأ�سهرهم عبد اهلل بن عامر اليح�سبي، وزوجه اأم 
من  القراء  اأ�سهر  ومن  معدان.  بن  وخالد  �سعد،  بن  ورا�سد  �سعد،  بن  وخليد  ال�سغرى،  الــدرداء 
فقد  هـ(   62 )ت  اخلوالين  م�سلم  اأبو  بدم�سق:  والتعليم  القراءة  يف  اأثر  لهم  كان  الذين  التابعني 
كان قارئ دم�سق، واأبو اإدري�س اخلوالين )ت 80 هـ( الذي كانت له حلقات مب�سجد دم�سق لدرا�سة 

القراآن.
اأبي الدرداء خلفه عبد اهلل بن عامر الذي كان ي�سمى )االإمام( لعلمه بقراءته وقيامه  بعد وفاة 
بها وبحثه عنها، وكان جمل�سه من اجلامع االأموي املو�سع املعروف بالرو�سة وفيه كان يجل�س ابن 
ذكوان. قراأ عليه جماعة من التابعني وتابعي التابعني وعّدهم البع�س فاأو�سلهم �ستة واأربعني اإمامًا 
يف القراءة. وكان ابن عامر رحمه اهلل تعاىل ياأخذ على اأ�سحابه بالتحقيق والرتتيل والتمكني تارة، 

وتارة ياأخذ عليهم بني الت�سديد والت�سهيل واحلدر مع مراعاة الرتتيل.
ومن م�ساهري من روى القراءة عنه عر�سًا: يحيى بن احلارث الذماري، واأخوه عبد الرحمن بن 

عامر، وربيعة بن يزيد، وجعفر بن ربيعة)6(...
اأجمع  وقد  قوتها،  على  دليل  اأعظم  وهذا  واجلزيرة،  ال�سام  اأهُل  قراءته  وعلى  جماهد:  ابن  قال 
اآخر وقٍت قبوَلها وتالوتها وال�سالة بها مع �سدة موؤاخذتهم يف  اإىل  االأول  ال�سدر  العلم من  اأهل 

الي�سري)7(.
قال االإمام ابن اجلزري: وال زال اأهل ال�سام قاطبة على قراءة ابن عامر تالوة و�سالة وتلقينًا اإىل 
قريب اخلم�سمائة، ثم انت�سرت يف بالد ال�سام قراءة اأبي عمرو بن العالء، واأول من لقن الأبي عمرو 

فيما قيل ابن طاو�س.
5- تاريخ دم�سق البن ع�ساكر )315/1(، غاية النهاية )607/1(.

6- اأحا�سن االأخبار )105(، غاية النهاية )424/1(.
7- غاية النهاية )424/1(.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذي اأعّز االأمة بالقراآن، وبّينه على ل�سان ر�سوله حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، و�سّخر من 
ال�سحابة من قام باأدائه قراءة وتبليغًا وفقهًا وتعليمًا، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد الذي 
وُح االأَِمني 193 َعلى َقلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن  ُها َلَتنِزيُل َربِّ العاملِني 192 َنَزَل ِبِه الرُّ قال اهلل �سبحانه له { َواإِنَّ

ِبينًا 195})1(. املُنِذِريَن 194 ِبِل�َساٍن َعَرِبّيًامُّ
َلُها  ـــا  َواإِنَّ كَر  الذِّ لَنا  َنزَّ َنحُن  ــا  {اإِنَّ ال�ساعة  قيام  اإىل  نزوله  منذ  الكرمي  القراآن  اهلل  حفظ  ولقد 
بتجويده  وُحفظ  ال�سبعة،  باأحرفه  ُحفظ  ولكن  فقط،  بحروفه  ُيحفظ  مل  اإنه  ثم  اِفُظون})2(.  حلَ
عن  ال�سحابة  ذلك  َنقل  باالأل�سن.  وجتويدًا  تالوًة  امل�ساحف،  ويف  ال�سدور  يف  وُحفظ  وقراءاته، 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ونقلوه اإىل االأم�سار التي فتحوها. ثم نقله التابعون جيال بعد جيل، 

حتى و�سل اإلينا حمفوظًا بحفظ اهلل واحلمد هلل.

الن�صاأة التاريخية والت�صل�صل:

اأبي �سفيان ر�سي اهلل عنه اإىل حاجة اأهل ال�سام  بعد فتح بالد ال�سام تنبه اأمري دم�سق يزيد بن 
اإىل من يعّلمهم ويقرئهم القراآن، فاأر�سل اإىل عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه يطلب منه اأن ير�سل 
اإىل ال�سام بع�س ال�سحابة من حفظة القراآن. فاأر�سل اإليه ثالثة فقدموا حم�س اأوال وهم عبادة بن 

ال�سامت الذي اأقام بحم�س، وخرج اأبو الدرداء اإىل دم�سق ومعاذ اإىل فل�سطني)3(.
حمراب  يف  ال�سرقي  اجلانب  يف  م�سجدها  يف  وجل�س  دم�سق  عنه  اهلل  ر�سي  ــدرداء  ال اأبــو  ودخــل 

ال�سحابة حيث كان ال�سحابة يعّلمون النا�س.
دم�سق،  جامع  يف  الغداة  �سلى  اإذا  عنه  اهلل  ر�سي  الــدرداء  اأبــو  كان  العزيز:  عبد  بن  �سويد  قال 
اجتمع النا�س للقراءة عليه، فكان يجعلهم ع�سرة ع�سرة، ويجعل على كل ع�سرة عريفًا ويقف هو يف 
املحراب، يرمقهم بب�سره، فاإذا غلط اأحدهم رجع اإىل عريفه، فاإذا  غلط عريفهم رجع اإىل اأبي 
الدرداء ي�ساأله عن ذلك، وكان عبد اهلل بن عامر عريفًا على ع�سرة، فلما مات اأبو الدرداء خلفه 

ابن عامر)4(.

1- ال�سعراء )195-192/26(.
2- احلجر )9/15(.

3- خمت�سر تاريخ دم�سق البن منظور )19/20(.
4- معرفة القراء الكبار )41/1(، غاية النهاية )606/1(.
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ويبدو اأن حلقات تعليم القراآن ازدادت وات�سعت ات�ساعًا كبريًا، فقد روى م�سلم بن ِم�ْسَكم قال: قال 
يل اأبو الدرداء: اعدد من يقراأ عندي القراآن، فعددتهم األفًا و�ستمائة ونيفًا، وكان لكل ع�سرة منهم 
الــدرداء ر�سي  اأبي  اإىل  الرجل منهم حتول  اأحكم  واإذا  قائمًا،  عليهم  يكون  الــدرداء  واأبو  مقرئ، 
اهلل عنه، وكان اأبو الدرداء يبتدئ يف كل غداة، اإذا انفتل من ال�سالة، فيقراأ جزءًا من القراآن، 
واأ�سحابه حمدقون به، ي�ستمعون األفاظه، فاإذا فرغ من قراءته جل�س كل رجل منهم يف مو�سعه، 

واأخذ على الع�سرة الذين اأ�سيفوا اإليه)5(.
ونبغ على اأبي الدرداء من طالبه كثريون، من اأ�سهرهم عبد اهلل بن عامر اليح�سبي، وزوجه اأم 
من  القراء  اأ�سهر  ومن  معدان.  بن  وخالد  �سعد،  بن  ورا�سد  �سعد،  بن  وخليد  ال�سغرى،  الــدرداء 
فقد  هـ(   62 )ت  اخلوالين  م�سلم  اأبو  بدم�سق:  والتعليم  القراءة  يف  اأثر  لهم  كان  الذين  التابعني 
كان قارئ دم�سق، واأبو اإدري�س اخلوالين )ت 80 هـ( الذي كانت له حلقات مب�سجد دم�سق لدرا�سة 

القراآن.
اأبي الدرداء خلفه عبد اهلل بن عامر الذي كان ي�سمى )االإمام( لعلمه بقراءته وقيامه  بعد وفاة 
بها وبحثه عنها، وكان جمل�سه من اجلامع االأموي املو�سع املعروف بالرو�سة وفيه كان يجل�س ابن 
ذكوان. قراأ عليه جماعة من التابعني وتابعي التابعني وعّدهم البع�س فاأو�سلهم �ستة واأربعني اإمامًا 
يف القراءة. وكان ابن عامر رحمه اهلل تعاىل ياأخذ على اأ�سحابه بالتحقيق والرتتيل والتمكني تارة، 

وتارة ياأخذ عليهم بني الت�سديد والت�سهيل واحلدر مع مراعاة الرتتيل.
ومن م�ساهري من روى القراءة عنه عر�سًا: يحيى بن احلارث الذماري، واأخوه عبد الرحمن بن 

عامر، وربيعة بن يزيد، وجعفر بن ربيعة)6(...
اأجمع  وقد  قوتها،  على  دليل  اأعظم  وهذا  واجلزيرة،  ال�سام  اأهُل  قراءته  وعلى  جماهد:  ابن  قال 
اآخر وقٍت قبوَلها وتالوتها وال�سالة بها مع �سدة موؤاخذتهم يف  اإىل  االأول  ال�سدر  العلم من  اأهل 

الي�سري)7(.
قال االإمام ابن اجلزري: وال زال اأهل ال�سام قاطبة على قراءة ابن عامر تالوة و�سالة وتلقينًا اإىل 
قريب اخلم�سمائة، ثم انت�سرت يف بالد ال�سام قراءة اأبي عمرو بن العالء، واأول من لقن الأبي عمرو 

فيما قيل ابن طاو�س.
5- تاريخ دم�سق البن ع�ساكر )315/1(، غاية النهاية )607/1(.

6- اأحا�سن االأخبار )105(، غاية النهاية )424/1(.
7- غاية النهاية )424/1(.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذي اأعّز االأمة بالقراآن، وبّينه على ل�سان ر�سوله حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، و�سّخر من 
ال�سحابة من قام باأدائه قراءة وتبليغًا وفقهًا وتعليمًا، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد الذي 
وُح االأَِمني 193 َعلى َقلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن  ُها َلَتنِزيُل َربِّ العاملِني 192 َنَزَل ِبِه الرُّ قال اهلل �سبحانه له { َواإِنَّ

ِبينًا 195})1(. املُنِذِريَن 194 ِبِل�َساٍن َعَرِبّيًامُّ
َلُها  ـــا  َواإِنَّ كَر  الذِّ لَنا  َنزَّ َنحُن  ــا  {اإِنَّ ال�ساعة  قيام  اإىل  نزوله  منذ  الكرمي  القراآن  اهلل  حفظ  ولقد 
بتجويده  وُحفظ  ال�سبعة،  باأحرفه  ُحفظ  ولكن  فقط،  بحروفه  ُيحفظ  مل  اإنه  ثم  اِفُظون})2(.  حلَ
عن  ال�سحابة  ذلك  َنقل  باالأل�سن.  وجتويدًا  تالوًة  امل�ساحف،  ويف  ال�سدور  يف  وُحفظ  وقراءاته، 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ونقلوه اإىل االأم�سار التي فتحوها. ثم نقله التابعون جيال بعد جيل، 

حتى و�سل اإلينا حمفوظًا بحفظ اهلل واحلمد هلل.

الن�صاأة التاريخية والت�صل�صل:

اأبي �سفيان ر�سي اهلل عنه اإىل حاجة اأهل ال�سام  بعد فتح بالد ال�سام تنبه اأمري دم�سق يزيد بن 
اإىل من يعّلمهم ويقرئهم القراآن، فاأر�سل اإىل عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه يطلب منه اأن ير�سل 
اإىل ال�سام بع�س ال�سحابة من حفظة القراآن. فاأر�سل اإليه ثالثة فقدموا حم�س اأوال وهم عبادة بن 

ال�سامت الذي اأقام بحم�س، وخرج اأبو الدرداء اإىل دم�سق ومعاذ اإىل فل�سطني)3(.
حمراب  يف  ال�سرقي  اجلانب  يف  م�سجدها  يف  وجل�س  دم�سق  عنه  اهلل  ر�سي  ــدرداء  ال اأبــو  ودخــل 

ال�سحابة حيث كان ال�سحابة يعّلمون النا�س.
دم�سق،  جامع  يف  الغداة  �سلى  اإذا  عنه  اهلل  ر�سي  الــدرداء  اأبــو  كان  العزيز:  عبد  بن  �سويد  قال 
اجتمع النا�س للقراءة عليه، فكان يجعلهم ع�سرة ع�سرة، ويجعل على كل ع�سرة عريفًا ويقف هو يف 
املحراب، يرمقهم بب�سره، فاإذا غلط اأحدهم رجع اإىل عريفه، فاإذا  غلط عريفهم رجع اإىل اأبي 
الدرداء ي�ساأله عن ذلك، وكان عبد اهلل بن عامر عريفًا على ع�سرة، فلما مات اأبو الدرداء خلفه 

ابن عامر)4(.

1- ال�سعراء )195-192/26(.
2- احلجر )9/15(.

3- خمت�سر تاريخ دم�سق البن منظور )19/20(.
4- معرفة القراء الكبار )41/1(، غاية النهاية )606/1(.
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قراءة اأبي عمرو بن العالء. فقد ذكر ابن اجلزري اأن �سبيع بن امل�سّلم املتوفى �سنة 508 هـ وهو الذي 
اأ�سهر قراءة اأبي عمرو تلقينًا يف اجلامع االأموي. 

ويف القرن ال�سابع الهجري ا�ستمر عطاء الدم�سقيني يف علوم القراآن وخا�سة القراءات، بل زادت 
عنايتهم بذلك حتى قال االإمام النووي )ت 676 هـ(: ) وراأيت اأهل بلدنا دم�سق – حماها اهلل تعاىل 
و�سانها و�سائر بالد االإ�سالم – مكرين من االعتناء بتالوة القراآن العزيز تعلمًا وتعليمًا وعر�سًا 
ودرا�سة يف جماعة وفرادى، جمتهدين يف ذلك بالليايل واالأيام – زادهم اهلل حر�سًا عليه وعلى 

جميع اأنواع الطاعات مريدين وجه اهلل ذي اجلالل واالإكرام ()8(.
ويالحظ يف هذا القرن اعتماد املقرئني ق�سيدة االإمام ال�ساطبي ) حرز االأماين ( يف تعليم القراءات 
ال�سبع وذلك بوا�سطة عدد من تالميذ االإمام ال�ساطبي الذين وردوا دم�سق، ومن اأ�سهرهم االإمام 
ثم  ال�سبع،  القراءات  اأ�سا�سية حلفظ  قاعدة  واتخاذها  هـ(،   643 ال�سخاوي )ت  علي  الدين  علم 
واملنتجب  ال�سخاوي  االإمــام  منهم  بدم�سق  املقرئني  م�ساهري  من  عدد  يد  على  ل�سرحها  الت�سدي 

الهمداين واأبو �سامة املقد�سي.
اأ�س�س  كان راأ�س القراء بدم�سق يف هذا القرن االإمام ال�سخاوي وعنه اأخذ القراء، وهو بذلك قد 

منهجًا خا�سًا وطريقة خا�سة يف تعليم القراءات وحفظها.
واأ�سبح للقراء م�سيخة باملدر�سة ال�ساحلية ) تربة اأم ال�سالح ( ومن �سرط �سيخها اأن يكون اأعلم 
القراء بدم�سق، واأول من توالها االإمام ال�سخاوي ومن اأجله ُبنيت. ويف هذا القرن ُبنيت مدار�س 

اأخرى الإقراء القراآن. منها تربة امللك االأ�سرف، واملدر�سة العادلية، واملدر�سة الوجيهية والعمرية.
واأما يف القرن الثامن فكانت للقراء مميزات كثرية. منها اأن ) ال�ساطبية ( هي املعتمدة يف حفظ 
القراءات ال�سبع، وظهر التبادل يف التلقي بني دم�سق واال�سكندرية واخلليل والقد�س، والرحلُة بني 

هذه املدن ظاهرة.
املقاد�سة  من  الن�سوة  وبع�س  الــربزايل  الدين  علم  بنت  فاطمة  مثل  احلافظات  من  ن�سوة  وبرزت 
الوجيهية،  واملدر�سة  ال�سنجارية  املدر�سة  منها:  للقراآن  جديدة  دور  وبنيت  دم�سق،  �سكنوا  الذين 
والتنكزية وال�سبابية، وبنيت بع�س الرتب لالأمراء واالأعيان وكان فيها تعليم القراآن الكرمي مثل: 
الرتبة االأفريدونية والرتبة االأ�سرفية، وبنى االإمام ابن اجلزري دارًا للقراآن على نفقته يف اأواخر 

هذا القرن.
 وما زال ميعاد ابن عامر يف اجلامع االأموي قائمًا مما يدل على اأن بع�س قراء دم�سق بقي ملتزمًا 

 )8( التبيان يف اآداب حملة القراآن )23(.

بوا�سطة  ولكن  ذكــوان  بن  اهلل  وعبد  عّمار  بن  ه�سام  م�سهوران:  قارئان  قراءته  برواية  وا�ستهر 
اأ�سحابه. وبعد ابن عامر توىل يحيى بن احلارث الذماري م�سيخة االإقراء، ثم توىل اأيوب بن متيم 

من بعده.
عبد  م�سهر  اأبو  منهم  والعلم  االأداء  اأتقنوا  كبار  قراء  بدم�سق  الهجري  الثالث  القرن  يف  وا�ستهر 
االأعلى الغ�ساين، وعبد اهلل بن ذكوان �سيخ قراء ع�سره، وه�سام بن عمار، والوليد بن عتبة هم 
الذين اأحكموا و�سبطوا القراءة ال�سامية العثمانية اأي قراءة ابن عامر. اأما هارون االأخف�س فقد 

رحل اإليه الطلبة من االأقطار الإتقانه وتبحره.
ويف هذه الفرتة ظهرت بدم�سق بع�س التاآليف يف علوم القراآن منها: كتاب ) اأق�سام القراآن وجوابها، 
وما يجب على قارئ القراآن عند حركة ل�سانه ( البن ذكوان. وكتاب ) قراءة ابن عامر بالعلل ( 

لهارون االأخف�س.
اأما يف القرن الرابع الهجري فا�ستمرت قراءة ابن عامر هي ال�سائدة بدم�سق. واأخذ بع�س القراء 
بدم�سق عن بع�س الواردين اإليها من االآفاق فقد نقل عبد اهلل بن ديزويه قراءة الك�سائي، وغالم 
ال�سباك الذي نقل قراءة اأبي عمرو بن العالء وقراءة ابن كثري، و�سالح البغدادي الذي نقل قراءة 
اأبي عمرو اأي�سًا. ويف هذا القرن نبغ عدد من القراء ات�سفوا باالإتقان وال�سهرة يف العامل االإ�سالمي: 
كان ابن االأخرم تلميذ هارون االأخف�س. وكان ابن االأخرم ي�ستخدم االإ�سارات بيده وفمه اإ�سارة اإىل 
اأحكام التجويد وحركات الكلمات، وكانت �سهرته كبرية فمن اأراد االأخذ عن ابن االأخرم ال بد له 

من التبكري قبل الفجر.
ويف القرن اخلام�س الهجري ازداد التو�سع يف درا�سة القراءات على يد الواردين اإىل دم�سق مثل: 
احل�سني الرهاوي واأبي علي االأهوازي وابن طاو�س البغدادي وغريهم، وما تزال قراءة ابن عامر 

هي القراءة املعتمدة بدم�سق عند اخلا�سة والعامة.
اأجرًا وال هدية. والإتقان قراء  ال�سابقة من الزهاد ال يتقا�سون  وكان القراء جميعهم يف الفرتات 

دم�سق وعلو اإ�سنادهم جعل الكثريين يفدون اإىل دم�سق للتلقي عن قرائها.
ويف هذا القرن اأن�ساأ ر�ساأ بن نظيف املقرئ الدم�سقي )ت 440 هـ( دارًا موقوفة على القراء، وهي 
اأول مدر�سة اأن�سئت بدم�سق لقراءة القراآن وتعليمه ورواية القراءات اأن�ساأها يف حدود االأربعمائة. 
القرن  هذا  ويف  بدم�سق.  والقراءات  القراآن  تعليم  يف  االأ�سا�سي  املركز  هو  االأمــوي  اجلامع  وبقي 

ظهرت عدة موؤلفات يف القراءات على يد الرهاوي وابن ال�سباغ واالأهوازي.
ويف القرن ال�ساد�س الهجري ما زالت قراءة ابن عامر هي ال�سائدة غري اأن عددًا من القراء اعتمدوا 
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قراءة اأبي عمرو بن العالء. فقد ذكر ابن اجلزري اأن �سبيع بن امل�سّلم املتوفى �سنة 508 هـ وهو الذي 
اأ�سهر قراءة اأبي عمرو تلقينًا يف اجلامع االأموي. 

ويف القرن ال�سابع الهجري ا�ستمر عطاء الدم�سقيني يف علوم القراآن وخا�سة القراءات، بل زادت 
عنايتهم بذلك حتى قال االإمام النووي )ت 676 هـ(: ) وراأيت اأهل بلدنا دم�سق – حماها اهلل تعاىل 
و�سانها و�سائر بالد االإ�سالم – مكرين من االعتناء بتالوة القراآن العزيز تعلمًا وتعليمًا وعر�سًا 
ودرا�سة يف جماعة وفرادى، جمتهدين يف ذلك بالليايل واالأيام – زادهم اهلل حر�سًا عليه وعلى 

جميع اأنواع الطاعات مريدين وجه اهلل ذي اجلالل واالإكرام ()8(.
ويالحظ يف هذا القرن اعتماد املقرئني ق�سيدة االإمام ال�ساطبي ) حرز االأماين ( يف تعليم القراءات 
ال�سبع وذلك بوا�سطة عدد من تالميذ االإمام ال�ساطبي الذين وردوا دم�سق، ومن اأ�سهرهم االإمام 
ثم  ال�سبع،  القراءات  اأ�سا�سية حلفظ  قاعدة  واتخاذها  هـ(،   643 ال�سخاوي )ت  علي  الدين  علم 
واملنتجب  ال�سخاوي  االإمــام  منهم  بدم�سق  املقرئني  م�ساهري  من  عدد  يد  على  ل�سرحها  الت�سدي 

الهمداين واأبو �سامة املقد�سي.
اأ�س�س  كان راأ�س القراء بدم�سق يف هذا القرن االإمام ال�سخاوي وعنه اأخذ القراء، وهو بذلك قد 

منهجًا خا�سًا وطريقة خا�سة يف تعليم القراءات وحفظها.
واأ�سبح للقراء م�سيخة باملدر�سة ال�ساحلية ) تربة اأم ال�سالح ( ومن �سرط �سيخها اأن يكون اأعلم 
القراء بدم�سق، واأول من توالها االإمام ال�سخاوي ومن اأجله ُبنيت. ويف هذا القرن ُبنيت مدار�س 

اأخرى الإقراء القراآن. منها تربة امللك االأ�سرف، واملدر�سة العادلية، واملدر�سة الوجيهية والعمرية.
واأما يف القرن الثامن فكانت للقراء مميزات كثرية. منها اأن ) ال�ساطبية ( هي املعتمدة يف حفظ 
القراءات ال�سبع، وظهر التبادل يف التلقي بني دم�سق واال�سكندرية واخلليل والقد�س، والرحلُة بني 

هذه املدن ظاهرة.
املقاد�سة  من  الن�سوة  وبع�س  الــربزايل  الدين  علم  بنت  فاطمة  مثل  احلافظات  من  ن�سوة  وبرزت 
الوجيهية،  واملدر�سة  ال�سنجارية  املدر�سة  منها:  للقراآن  جديدة  دور  وبنيت  دم�سق،  �سكنوا  الذين 
والتنكزية وال�سبابية، وبنيت بع�س الرتب لالأمراء واالأعيان وكان فيها تعليم القراآن الكرمي مثل: 
الرتبة االأفريدونية والرتبة االأ�سرفية، وبنى االإمام ابن اجلزري دارًا للقراآن على نفقته يف اأواخر 

هذا القرن.
 وما زال ميعاد ابن عامر يف اجلامع االأموي قائمًا مما يدل على اأن بع�س قراء دم�سق بقي ملتزمًا 

 )8( التبيان يف اآداب حملة القراآن )23(.

بوا�سطة  ولكن  ذكــوان  بن  اهلل  وعبد  عّمار  بن  ه�سام  م�سهوران:  قارئان  قراءته  برواية  وا�ستهر 
اأ�سحابه. وبعد ابن عامر توىل يحيى بن احلارث الذماري م�سيخة االإقراء، ثم توىل اأيوب بن متيم 

من بعده.
عبد  م�سهر  اأبو  منهم  والعلم  االأداء  اأتقنوا  كبار  قراء  بدم�سق  الهجري  الثالث  القرن  يف  وا�ستهر 
االأعلى الغ�ساين، وعبد اهلل بن ذكوان �سيخ قراء ع�سره، وه�سام بن عمار، والوليد بن عتبة هم 
الذين اأحكموا و�سبطوا القراءة ال�سامية العثمانية اأي قراءة ابن عامر. اأما هارون االأخف�س فقد 

رحل اإليه الطلبة من االأقطار الإتقانه وتبحره.
ويف هذه الفرتة ظهرت بدم�سق بع�س التاآليف يف علوم القراآن منها: كتاب ) اأق�سام القراآن وجوابها، 
وما يجب على قارئ القراآن عند حركة ل�سانه ( البن ذكوان. وكتاب ) قراءة ابن عامر بالعلل ( 

لهارون االأخف�س.
اأما يف القرن الرابع الهجري فا�ستمرت قراءة ابن عامر هي ال�سائدة بدم�سق. واأخذ بع�س القراء 
بدم�سق عن بع�س الواردين اإليها من االآفاق فقد نقل عبد اهلل بن ديزويه قراءة الك�سائي، وغالم 
ال�سباك الذي نقل قراءة اأبي عمرو بن العالء وقراءة ابن كثري، و�سالح البغدادي الذي نقل قراءة 
اأبي عمرو اأي�سًا. ويف هذا القرن نبغ عدد من القراء ات�سفوا باالإتقان وال�سهرة يف العامل االإ�سالمي: 
كان ابن االأخرم تلميذ هارون االأخف�س. وكان ابن االأخرم ي�ستخدم االإ�سارات بيده وفمه اإ�سارة اإىل 
اأحكام التجويد وحركات الكلمات، وكانت �سهرته كبرية فمن اأراد االأخذ عن ابن االأخرم ال بد له 

من التبكري قبل الفجر.
ويف القرن اخلام�س الهجري ازداد التو�سع يف درا�سة القراءات على يد الواردين اإىل دم�سق مثل: 
احل�سني الرهاوي واأبي علي االأهوازي وابن طاو�س البغدادي وغريهم، وما تزال قراءة ابن عامر 

هي القراءة املعتمدة بدم�سق عند اخلا�سة والعامة.
اأجرًا وال هدية. والإتقان قراء  ال�سابقة من الزهاد ال يتقا�سون  وكان القراء جميعهم يف الفرتات 

دم�سق وعلو اإ�سنادهم جعل الكثريين يفدون اإىل دم�سق للتلقي عن قرائها.
ويف هذا القرن اأن�ساأ ر�ساأ بن نظيف املقرئ الدم�سقي )ت 440 هـ( دارًا موقوفة على القراء، وهي 
اأول مدر�سة اأن�سئت بدم�سق لقراءة القراآن وتعليمه ورواية القراءات اأن�ساأها يف حدود االأربعمائة. 
القرن  هذا  ويف  بدم�سق.  والقراءات  القراآن  تعليم  يف  االأ�سا�سي  املركز  هو  االأمــوي  اجلامع  وبقي 

ظهرت عدة موؤلفات يف القراءات على يد الرهاوي وابن ال�سباغ واالأهوازي.
ويف القرن ال�ساد�س الهجري ما زالت قراءة ابن عامر هي ال�سائدة غري اأن عددًا من القراء اعتمدوا 
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علم  بتجديد  احللوانية  املدر�سة  بداأت  ع�سر  الرابع  القرن  وبداية  ع�سر  الثالث  القرن  نهاية  ويف 
ابن  االإمام  انقطاع بعد عهد  ال�سام عامة ودم�سق خا�سة بعد طول عهد و�سبه  القراءات يف بالد 
اجلزري اإىل اأن اأحيا هذا العلم �سيُخ القراء ال�سيخ اأحمد بن حممد علي احللواين الرفاعي الكبري، 

و�ساأحتدث عن ثالث مدار�س كان لها االأثر يف ن�سر القراءات بدم�سق : 
1- املدر�سة احللوانية

2- مدر�سة املنجد
3- املدر�سة الدب�سية

و�ساأوجز يف املدر�ستني االأوليتني واأتو�سع يف الثالثة مو�سوع بحثنا.

املدر�صة احللوانية:

واالإقــراء، و�سيد هذه  والتجويد  القراءات  ن�سر  العظيم يف  واالأثر  الكبري  الف�سل  لها  هذه املدر�سة 
املدر�سة وموؤ�س�س جمدها: 

العالمة ال�سيخ اأحمد بن حممد علي بن حممد الرفاعي ال�سهري باحللواين ال�سافعي: ولد بدم�سق 
�سنة 1228 هـ، وحفظ القراآن الكرمي برواية حف�س على ال�سيخ را�سي، ثم اأقبل على طلب العلم 
اإىل مكة امل�سرفة فاأقام بها  باحلديث والعربية والفقه فاأجازه �سيوخه. ويف �سنة 1253 هـ ارحتل 
اأربع �سنني وتلقى القراءات ال�سبع على ال�سيخ املحقق ال�سيد اأحمد املرزوقي. فقراأ عليه ختمة برواية 
حف�س وختمة بالقراءات ال�سبع من طريق ) ال�ساطبية (،  وختمة بالقراءات الع�سر من طريق ) 
ال�ساطبية ( و) الدرة (،  وختمة للع�سرة اأي�سًا من طريق ) الطيبة (، كل ذلك مع التجويد وال�سبط 
واالإتقان، وملا عاد اإىل دم�سق �سنة 1257 هـ ت�سدر لالإقراء والتعليم، فا�ستهر ذكره وعم نفعه ثم 
ُطلب يف �سنة 1265 هـ باإحلاح اإىل مكة املكرمة ليقوم باالإقراء مكان �سيخه املرزوقي املتوفى �سنة 
الإقراء  فيها  لي�ستقر  اإىل دم�سق  هـ حيث رجع  �سنة 1277  اإىل  وبقي مبكة  الطلب  فلبى  هـ،   1262
القراءات والعلم، وقد اأحيا اهلل به هذا العلم، فكان فريد ع�سره فيه. له عدة موؤلفات منها ) املنحة 
ال�سنية ( و�سرحها ) اللطائف البهية)9( ( و ) منظومة يف رواية  ور�س ( و�سرحها. تويف رحمه اهلل 

�سنة 1307 هـ بدم�سق.
اأخذ القراءات عنه:

- ولده: ال�سيخ حممد �سليم احللواين )ت 1356 هـ(، وهو الذي خلفه يف م�سيخة االإقراء

9- طبعت بدم�سق بدار االأوزاعي بتحقيق د. حممد مطيع احلافظ �سنة 1427 هـ / 2006 م.

بقراءة ابن عامر رغم �سيوع قراءة اأبي عمرو بن العالء و�سيوع ) ال�ساطبية (. وا�ستهرت دم�سق يف 
هذا القرن بعلو اإ�سنادها يف القراءة وعرفت بدقة اأدائها مما جعل الكثريين يرحلون اإليها لالأخذ 

عن م�سايخها. 
ويف القرن التا�سع نبغ يف دم�سق االإمام ابن اجلزري �ساحب الف�سل يف ن�سر القراءات الع�سر معتمدًا 
على ق�سيدته ) الطيبة (، اإ�سافة اإىل ) ال�ساطبية (، وقد ا�ستطاع بالربهان والتحقيق اأن يثبت 
تواتر القراءات الع�سر، واأن ين�سرها، وقد األف كثريًا من امل�سنفات املعتمدة يف القراءات ككتاب 
) الن�سر يف القراءات الع�سر ( و ) منجد املقرئني ( وانح�سرت لدى ابن اجلزري اأعلى الروايات 
اأ�سانيد  فاإن  ولذا  وغريهما،  ودم�سق  م�سر  يف  ع�سره  قراء  كبار  عن  تلقاها  واأ�سحها  واالأ�سانيد 
قراء العامل االإ�سالمي يف القراءات تلتقي عنده. وُيعدُّ ابن اجلزري اأكرب واأعظم نا�سر للقراءات يف 
ع�سره وما بعده، الأن تالميذه ال يح�سون كرة يف االأقطار �سرقًا وغربًا. ويف هذا القرن بنيت عدة 

دور للقراآن بدم�سق كدار القراآن اخلي�سرية، ودار القراآن الدالمية.
ويف القرن العا�سر ما زالت ) ال�ساطبية ( هي االأ�سا�س يف تلقي القراءات ومعها ) الطيبة ( البن 
اجلزري. ويتميز هذا القرن بوجود اأ�سرة تعتني بالقراءات من االأجداد اإىل االأحفاد كاأ�سرة الطيبي 

التي قيل فيها: حطَّ علم القراءات ركابه يف بيت الطيبي. 
والعلماء  فالق�ساة  العثمانية،  للخالفة  تابعة  اأ�سبحت  واحلجاز  وم�سر  ال�سام  بالد  الأن  ونظرًا 
واملفتون منهم الواردون اإىل دم�سق كانوا يتلون رواية حف�س عن عا�سم، فبداأت هذه الرواية تنت�سر 
اأن اهتمام  اأبي عمرو بن العالء. ويالحظ  اإىل قراءة عبد اهلل بن عامر، وقراءة  اإ�سافة  بدم�سق 
كان  يقل عما  املتخ�س�سني  القراء  املدار�س جعل  ببناء  قيامهم  والت�سوف وعدم  بالفقه  االأتراك 
عليه يف القرون املا�سية، اإ�سافة  اإىل الهجوم الترتي بقيادة تيمورلنك يف �سنة 803 هـ على دم�سق 

وتدمري مدار�سها واأوقافها.
ويف القرن احلادي ع�سر بدا االخت�سا�س بالقراءات نادرًا، وحدث التو�سع بالفقه واالأ�سول واملنطق 

وغريها على ح�ساب علوم القراآن.
وبقيت رواية حف�س عن عا�سم هي ال�سائدة يف دم�سق، غري اأن بع�س القراء من العلماء كانت لهم 
عناية خا�سة بقراءة ابن عامر واأبي عمرو، يالحظ ذلك اأن بع�س امل�ساحف املكتوبة يف هذا القرن 

تلتزم تلك القراءتني، واملكتبُة الظاهرية حتتفظ بعدد منها.
ويف القرن الثاين ع�سر جند ندرة املقرئني و�سيوخ القراء، واملتخ�س�سني بعلوم القراآن عامة. وبقيت 

رواية حف�س عن عا�سم هي ال�سائدة.
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علم  بتجديد  احللوانية  املدر�سة  بداأت  ع�سر  الرابع  القرن  وبداية  ع�سر  الثالث  القرن  نهاية  ويف 
ابن  االإمام  انقطاع بعد عهد  ال�سام عامة ودم�سق خا�سة بعد طول عهد و�سبه  القراءات يف بالد 
اجلزري اإىل اأن اأحيا هذا العلم �سيُخ القراء ال�سيخ اأحمد بن حممد علي احللواين الرفاعي الكبري، 

و�ساأحتدث عن ثالث مدار�س كان لها االأثر يف ن�سر القراءات بدم�سق : 
1- املدر�سة احللوانية

2- مدر�سة املنجد
3- املدر�سة الدب�سية

و�ساأوجز يف املدر�ستني االأوليتني واأتو�سع يف الثالثة مو�سوع بحثنا.

املدر�صة احللوانية:

واالإقــراء، و�سيد هذه  والتجويد  القراءات  ن�سر  العظيم يف  واالأثر  الكبري  الف�سل  لها  هذه املدر�سة 
املدر�سة وموؤ�س�س جمدها: 

العالمة ال�سيخ اأحمد بن حممد علي بن حممد الرفاعي ال�سهري باحللواين ال�سافعي: ولد بدم�سق 
�سنة 1228 هـ، وحفظ القراآن الكرمي برواية حف�س على ال�سيخ را�سي، ثم اأقبل على طلب العلم 
اإىل مكة امل�سرفة فاأقام بها  باحلديث والعربية والفقه فاأجازه �سيوخه. ويف �سنة 1253 هـ ارحتل 
اأربع �سنني وتلقى القراءات ال�سبع على ال�سيخ املحقق ال�سيد اأحمد املرزوقي. فقراأ عليه ختمة برواية 
حف�س وختمة بالقراءات ال�سبع من طريق ) ال�ساطبية (،  وختمة بالقراءات الع�سر من طريق ) 
ال�ساطبية ( و) الدرة (،  وختمة للع�سرة اأي�سًا من طريق ) الطيبة (، كل ذلك مع التجويد وال�سبط 
واالإتقان، وملا عاد اإىل دم�سق �سنة 1257 هـ ت�سدر لالإقراء والتعليم، فا�ستهر ذكره وعم نفعه ثم 
ُطلب يف �سنة 1265 هـ باإحلاح اإىل مكة املكرمة ليقوم باالإقراء مكان �سيخه املرزوقي املتوفى �سنة 
الإقراء  فيها  لي�ستقر  اإىل دم�سق  هـ حيث رجع  �سنة 1277  اإىل  وبقي مبكة  الطلب  فلبى  هـ،   1262
القراءات والعلم، وقد اأحيا اهلل به هذا العلم، فكان فريد ع�سره فيه. له عدة موؤلفات منها ) املنحة 
ال�سنية ( و�سرحها ) اللطائف البهية)9( ( و ) منظومة يف رواية  ور�س ( و�سرحها. تويف رحمه اهلل 

�سنة 1307 هـ بدم�سق.
اأخذ القراءات عنه:

- ولده: ال�سيخ حممد �سليم احللواين )ت 1356 هـ(، وهو الذي خلفه يف م�سيخة االإقراء

9- طبعت بدم�سق بدار االأوزاعي بتحقيق د. حممد مطيع احلافظ �سنة 1427 هـ / 2006 م.

بقراءة ابن عامر رغم �سيوع قراءة اأبي عمرو بن العالء و�سيوع ) ال�ساطبية (. وا�ستهرت دم�سق يف 
هذا القرن بعلو اإ�سنادها يف القراءة وعرفت بدقة اأدائها مما جعل الكثريين يرحلون اإليها لالأخذ 

عن م�سايخها. 
ويف القرن التا�سع نبغ يف دم�سق االإمام ابن اجلزري �ساحب الف�سل يف ن�سر القراءات الع�سر معتمدًا 
على ق�سيدته ) الطيبة (، اإ�سافة اإىل ) ال�ساطبية (، وقد ا�ستطاع بالربهان والتحقيق اأن يثبت 
تواتر القراءات الع�سر، واأن ين�سرها، وقد األف كثريًا من امل�سنفات املعتمدة يف القراءات ككتاب 
) الن�سر يف القراءات الع�سر ( و ) منجد املقرئني ( وانح�سرت لدى ابن اجلزري اأعلى الروايات 
اأ�سانيد  فاإن  ولذا  وغريهما،  ودم�سق  م�سر  يف  ع�سره  قراء  كبار  عن  تلقاها  واأ�سحها  واالأ�سانيد 
قراء العامل االإ�سالمي يف القراءات تلتقي عنده. وُيعدُّ ابن اجلزري اأكرب واأعظم نا�سر للقراءات يف 
ع�سره وما بعده، الأن تالميذه ال يح�سون كرة يف االأقطار �سرقًا وغربًا. ويف هذا القرن بنيت عدة 

دور للقراآن بدم�سق كدار القراآن اخلي�سرية، ودار القراآن الدالمية.
ويف القرن العا�سر ما زالت ) ال�ساطبية ( هي االأ�سا�س يف تلقي القراءات ومعها ) الطيبة ( البن 
اجلزري. ويتميز هذا القرن بوجود اأ�سرة تعتني بالقراءات من االأجداد اإىل االأحفاد كاأ�سرة الطيبي 

التي قيل فيها: حطَّ علم القراءات ركابه يف بيت الطيبي. 
والعلماء  فالق�ساة  العثمانية،  للخالفة  تابعة  اأ�سبحت  واحلجاز  وم�سر  ال�سام  بالد  الأن  ونظرًا 
واملفتون منهم الواردون اإىل دم�سق كانوا يتلون رواية حف�س عن عا�سم، فبداأت هذه الرواية تنت�سر 
اأن اهتمام  اأبي عمرو بن العالء. ويالحظ  اإىل قراءة عبد اهلل بن عامر، وقراءة  اإ�سافة  بدم�سق 
كان  يقل عما  املتخ�س�سني  القراء  املدار�س جعل  ببناء  قيامهم  والت�سوف وعدم  بالفقه  االأتراك 
عليه يف القرون املا�سية، اإ�سافة  اإىل الهجوم الترتي بقيادة تيمورلنك يف �سنة 803 هـ على دم�سق 

وتدمري مدار�سها واأوقافها.
ويف القرن احلادي ع�سر بدا االخت�سا�س بالقراءات نادرًا، وحدث التو�سع بالفقه واالأ�سول واملنطق 

وغريها على ح�ساب علوم القراآن.
وبقيت رواية حف�س عن عا�سم هي ال�سائدة يف دم�سق، غري اأن بع�س القراء من العلماء كانت لهم 
عناية خا�سة بقراءة ابن عامر واأبي عمرو، يالحظ ذلك اأن بع�س امل�ساحف املكتوبة يف هذا القرن 

تلتزم تلك القراءتني، واملكتبُة الظاهرية حتتفظ بعدد منها.
ويف القرن الثاين ع�سر جند ندرة املقرئني و�سيوخ القراء، واملتخ�س�سني بعلوم القراآن عامة. وبقيت 

رواية حف�س عن عا�سم هي ال�سائدة.
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وحفظ عليه ) ال�ساطبية (:
- ال�سيخ ح�سني بن ر�سا خطاب املتوفى �سنة 1408 هـ

- ال�سيخ كرمي راجح حفظه اهلل تعاىل
ثم توىل بعده م�سيخة القراء ال�سيخ اأحمد ابن ال�سيخ حممد �سليم احللواين )احلفيد( املتوفى �سنة 
1384 هـ. جمع عليه القراءات عدد من القراء من طريق ) ال�ساطبية ( و ) الدرة (،  من اأ�سهرهم:

- ال�سيخ ح�سني خطاب املتوفى �سنة 1408 هـ �سيخ القراء
- ال�سيخ كرمي راجح حفظه اهلل تعاىل

ثم توىل بعده م�سيخة القراء ال�سيخ الطبيب حممد �سعيد ابن ال�سيخ حممد �سليم احللواين املتوفى 
�سنة 1389 هـ. اأخذ عنه:

- ال�سيخ عبد الرزاق احللبي فبداأ حفظ ) ال�ساطبية ( ثم اأمت اجلمع على ال�سيخ ح�سني خطاب
- ال�سيخ �سليمان الزبيبي، حفظ عليه القراآن برواية حف�س

ثم توىل بعده م�سيخة االإقراء ال�سيخ ح�سني خطاب املتوفى �سنة 1408 هـ، ثم توالها من بعده ال�سيخ 
كرمي راجح حفظه اهلل تعاىل)11(.

مدر�صة ال�صيخ عبد اهلل املنجد:

بداأت هذه املدر�سة بال�سيخ عبد اهلل بن �سليم املنجد )ت 1359 هـ(، بداأ املنجد قراءة القراآن على 
ال�سيخ اأحمد احللواين الكبري، ثم انتقل اإىل ال�سيخ عبد الرحيم دب�س وزيت ليتابع عليه فحفظ عليه 
القراآن مع التجويد واالإتقان، ثم عاد اإىل �سيخه احللواين فتابع عليه. ثم تردد اإىل املقرئ ال�سيخ ح�سني 
مو�سى امل�سري املتوفى �سنة 1327 هـ، وكان �سيخ القراء بالقراءات الع�سر الكربى )الطيبة(، فاأخذ 

املنجد عنه القراءات مب�سمن )الطيبة( وفرغ منها �سنة 1314 هـ.
ال�سيخ املنجد �سيخ القراء بعد �سيخه ال�سيخ ح�سني مو�سى بهذا الطريق ) الطيبة  اأ�سبح  وبذلك 
(. قراأ عليه كثريون من اأ�سهرهم ال�سيخ توفيق البابا املتوفى ببريوت، ومن تالميذه ال�سيخ ح�سني 

ع�سريان رحمه اهلل تعاىل.
ومن اأ�سهرهم اأي�سًا: ال�سيخ عبد القادر قويدر العربيلي املتوفى �سنة 1369 هـ.  جمع على ال�سيخ عبد 
القادر قويدر القراءات بطريق ) الطيبة ( عدد من القراء من اأ�سهرهم: ال�سيخ يا�سني جويجاتي، وال�سيخ 
وال�سيخ  وال�سيخ جنيب خياطة احللبي،  القراء،  �سيخ  راجح  وال�سيخ كرمي  القراء،  �سيخ  ح�سني خطاب 

11- للتو�سع يف تراجمهم يرجع اإىل تاريخ علماء دم�سق، ودور القراآن بدم�سق، والقراءات وكبار القراء بدم�سق 
ملحمد مطيع احلافظ.

- ال�سيخ عبد الغني بن ح�سن البيطاراملتوفى �سنة 1315 هـ
- ال�سيخ حممد بن حممد علي الطيبي املتوفى �سنة 1317 هـ

- ال�سيخ حممد اأبو ال�سفا املالكي املتوفى 1325 هـ
- ال�سيخ عبد اهلل احلموي املتوفى �سنة 1330 هـ

- ال�سيخ اأحمد بن خالد دهمان املتوفى �سنة 1345 هـ
- ال�سيخ حممد بن حممد املبارك احل�سني املتوفى �سنة 1345 هـ

- ال�سيخ حممد القطب املتوفى �سنة 1346 هـ
- ال�سيخ عبد اهلل املنجد املتوفى �سنة 1359 هـ

- ال�سيخ م�سطفى االأبر�س
- ال�سيخ �سعيد العلبي املتوفى �سنة 1349 هـ

- حممود بن اإبراهيم الكيزاوي
- ال�سيخ علي بن م�سطفى �سبانو

- ال�سيخ حممد املجذوب
وهوؤالء قراأوا عليه اجلمع من طريق ) ال�ساطبية ( و) الدرة (. وحفظ عليه براوية حف�س:

- ال�سيخ جمال الدين القا�سمي ت 1332 هـ
- ال�سيخ عبد الرحيم دب�س وزيت املتوفى �سنة 1345 هـ

- ال�سيخ جنيب كيوان املتوفى 1352 هـ
- ال�سيخ بكري ابن ال�سيخ حامد العطار املتوفى �سنة 1320 هـ)10(

وحدثني ف�سيلة ال�سيخ كرمي راجح حفظه اهلل اأن ال�سيخ احللواين الكبري قد تلقى القراءات من طريق 
) ال�ساطبية ( و ) الدرة ( ومن طريق ) الطيبة ( اأي�سًا، اإال اأنه مل يقرئ اأحدًا من طريق ) الطيبة (.
ثم توىل بعده م�سيخة القراء ولده ال�سيخ حممد �سليم احللواين املتوفى �سنة 1363 هـ، اأخذ عنه 
القراءات ولده ال�سيخ اأحمد املتوفى �سنة 1384 هـ، وال�سيخ بكري الطرابي�سي املتوفى �سنة 1433 
هـ، وال�سيخ عبد العزيز عيون ال�سود املتوفى �سنة 1399 هـ، وال�سيخ يا�سني اجلويجاتي املتوفى �سنة 

1384 هـ، وال�سيخ ر�سا القباين املتوفى �سنة 1384 هـ.وحفظ عليه برواية حف�س:
- ولده الطبيب حممد �سعيد احللواين املتوفى �سنة 1389 هـ

- ولده االآخر عبد الرحمن احللواين املتوفى �سنة 1384 هـ
- ال�سيخ عبد الوهاب دب�س وزيت احلافظ املتوفى �سنة 1389 هـ

10- للتو�سع يف تراجم تالميذه، ُيرجع اإىل كتاب تاريخ علماء دم�سق باأجزائه الثالثة.
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وحفظ عليه ) ال�ساطبية (:
- ال�سيخ ح�سني بن ر�سا خطاب املتوفى �سنة 1408 هـ

- ال�سيخ كرمي راجح حفظه اهلل تعاىل
ثم توىل بعده م�سيخة القراء ال�سيخ اأحمد ابن ال�سيخ حممد �سليم احللواين )احلفيد( املتوفى �سنة 
1384 هـ. جمع عليه القراءات عدد من القراء من طريق ) ال�ساطبية ( و ) الدرة (،  من اأ�سهرهم:

- ال�سيخ ح�سني خطاب املتوفى �سنة 1408 هـ �سيخ القراء
- ال�سيخ كرمي راجح حفظه اهلل تعاىل

ثم توىل بعده م�سيخة القراء ال�سيخ الطبيب حممد �سعيد ابن ال�سيخ حممد �سليم احللواين املتوفى 
�سنة 1389 هـ. اأخذ عنه:

- ال�سيخ عبد الرزاق احللبي فبداأ حفظ ) ال�ساطبية ( ثم اأمت اجلمع على ال�سيخ ح�سني خطاب
- ال�سيخ �سليمان الزبيبي، حفظ عليه القراآن برواية حف�س

ثم توىل بعده م�سيخة االإقراء ال�سيخ ح�سني خطاب املتوفى �سنة 1408 هـ، ثم توالها من بعده ال�سيخ 
كرمي راجح حفظه اهلل تعاىل)11(.

مدر�صة ال�صيخ عبد اهلل املنجد:

بداأت هذه املدر�سة بال�سيخ عبد اهلل بن �سليم املنجد )ت 1359 هـ(، بداأ املنجد قراءة القراآن على 
ال�سيخ اأحمد احللواين الكبري، ثم انتقل اإىل ال�سيخ عبد الرحيم دب�س وزيت ليتابع عليه فحفظ عليه 
القراآن مع التجويد واالإتقان، ثم عاد اإىل �سيخه احللواين فتابع عليه. ثم تردد اإىل املقرئ ال�سيخ ح�سني 
مو�سى امل�سري املتوفى �سنة 1327 هـ، وكان �سيخ القراء بالقراءات الع�سر الكربى )الطيبة(، فاأخذ 

املنجد عنه القراءات مب�سمن )الطيبة( وفرغ منها �سنة 1314 هـ.
ال�سيخ املنجد �سيخ القراء بعد �سيخه ال�سيخ ح�سني مو�سى بهذا الطريق ) الطيبة  اأ�سبح  وبذلك 
(. قراأ عليه كثريون من اأ�سهرهم ال�سيخ توفيق البابا املتوفى ببريوت، ومن تالميذه ال�سيخ ح�سني 

ع�سريان رحمه اهلل تعاىل.
ومن اأ�سهرهم اأي�سًا: ال�سيخ عبد القادر قويدر العربيلي املتوفى �سنة 1369 هـ.  جمع على ال�سيخ عبد 
القادر قويدر القراءات بطريق ) الطيبة ( عدد من القراء من اأ�سهرهم: ال�سيخ يا�سني جويجاتي، وال�سيخ 
وال�سيخ  وال�سيخ جنيب خياطة احللبي،  القراء،  �سيخ  راجح  وال�سيخ كرمي  القراء،  �سيخ  ح�سني خطاب 

11- للتو�سع يف تراجمهم يرجع اإىل تاريخ علماء دم�سق، ودور القراآن بدم�سق، والقراءات وكبار القراء بدم�سق 
ملحمد مطيع احلافظ.

- ال�سيخ عبد الغني بن ح�سن البيطاراملتوفى �سنة 1315 هـ
- ال�سيخ حممد بن حممد علي الطيبي املتوفى �سنة 1317 هـ

- ال�سيخ حممد اأبو ال�سفا املالكي املتوفى 1325 هـ
- ال�سيخ عبد اهلل احلموي املتوفى �سنة 1330 هـ

- ال�سيخ اأحمد بن خالد دهمان املتوفى �سنة 1345 هـ
- ال�سيخ حممد بن حممد املبارك احل�سني املتوفى �سنة 1345 هـ

- ال�سيخ حممد القطب املتوفى �سنة 1346 هـ
- ال�سيخ عبد اهلل املنجد املتوفى �سنة 1359 هـ

- ال�سيخ م�سطفى االأبر�س
- ال�سيخ �سعيد العلبي املتوفى �سنة 1349 هـ

- حممود بن اإبراهيم الكيزاوي
- ال�سيخ علي بن م�سطفى �سبانو

- ال�سيخ حممد املجذوب
وهوؤالء قراأوا عليه اجلمع من طريق ) ال�ساطبية ( و) الدرة (. وحفظ عليه براوية حف�س:

- ال�سيخ جمال الدين القا�سمي ت 1332 هـ
- ال�سيخ عبد الرحيم دب�س وزيت املتوفى �سنة 1345 هـ

- ال�سيخ جنيب كيوان املتوفى 1352 هـ
- ال�سيخ بكري ابن ال�سيخ حامد العطار املتوفى �سنة 1320 هـ)10(

وحدثني ف�سيلة ال�سيخ كرمي راجح حفظه اهلل اأن ال�سيخ احللواين الكبري قد تلقى القراءات من طريق 
) ال�ساطبية ( و ) الدرة ( ومن طريق ) الطيبة ( اأي�سًا، اإال اأنه مل يقرئ اأحدًا من طريق ) الطيبة (.
ثم توىل بعده م�سيخة القراء ولده ال�سيخ حممد �سليم احللواين املتوفى �سنة 1363 هـ، اأخذ عنه 
القراءات ولده ال�سيخ اأحمد املتوفى �سنة 1384 هـ، وال�سيخ بكري الطرابي�سي املتوفى �سنة 1433 
هـ، وال�سيخ عبد العزيز عيون ال�سود املتوفى �سنة 1399 هـ، وال�سيخ يا�سني اجلويجاتي املتوفى �سنة 

1384 هـ، وال�سيخ ر�سا القباين املتوفى �سنة 1384 هـ.وحفظ عليه برواية حف�س:
- ولده الطبيب حممد �سعيد احللواين املتوفى �سنة 1389 هـ

- ولده االآخر عبد الرحمن احللواين املتوفى �سنة 1384 هـ
- ال�سيخ عبد الوهاب دب�س وزيت احلافظ املتوفى �سنة 1389 هـ

10- للتو�سع يف تراجم تالميذه، ُيرجع اإىل كتاب تاريخ علماء دم�سق باأجزائه الثالثة.
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اجليالين. ولد بدم�سق بحي العقيبة، وح�سر درو�س ال�سيخ بكري العطار �سيخ احلديث والتف�سري. 
حفظه  فاأح�سن  امل�سري،  �سحادة  ال�سيخ  املقرئ  ال�سالح  ال�سيخ  على  الكرمي  القراآن  حفظ  وبداأ 

وتالوته واأداءه عليه، مع مراعاة الوقف واملخارج.
وبعد انتهائه من اخلتم عليه، بداأ ختمة على �سيخ قراء بالد ال�سام ال�سيخ اأحمد احللواين )الكبري(. 
ورغم اإتقان املرتجم لالأداء واملخارج، فقد بقي يف قراءة الفاحتة مع جتويدها عند �سيخه احللواين 
اأ�سبوعني متوا�سلني يوميًا، ثم بداأ ب�سورة البقرة فقراأ عليه �سفحتني خالل اأربعني يومًا بعد فجر كل 
ر ما يتلوه على �سيخه  يوم، ثم تابع القراءة عليه كل يوم ن�سف حزب)14(، وكان من عادته اأن يح�سِّ
وي�سبط اأماكن الوقف كيال يحوج �سيخه اأن ي�سري اإليه عند احلاجة اإىل الوقف املنا�سب ال�سحيح 
) وكان من عادة ال�سيخ اأنه ي�سري اإىل الوقف عند قراءة القارئ عليه وذلك بال�سرب اخلفيف على 

فخذه اأي فخذ ال�سيخ (.
فيقراأ  جميئه،  بح�سب  كال  الطالب  ُيقرئ  اأن  اهلل  رحمه  الكبري  احللواين  ال�سيخ  عادة  من  وكان 
ال�سابق اأوال - على عادة االإمام ال�ساطبي - من اأتى اأوال فليقراأ اأوال – ورمبا جاء املرتجم متاأخرًا 

مه زمالوؤه على اأنف�سهم لي�سمعوا ح�سن قراءته وجودة خمارجه. على غري عادته – قدَّ
ر�سخت قدمه يف احلفظ والوقف واالبتداء. اأخذ على نف�سه اأن يقراأ ن�سف القراآن الكرمي، وكان ال 

يخطئ البتة، ورمبا قراأ اأكر من ذلك يف اليوم الواحد.
كانت له مع كبار قراء دم�سق جل�سات منتظمة اأ�سبوعية، يقراأ كل واحد منهم ربع حزب من القراآن، 
املنجد،  وال�سيخ عبد اهلل  �سليم احللواين،  ال�سيخ حممد  وكان يح�سر يف هذه اجلل�سات كل من: 
االأ�ستاذ  قال  املالكي.  ال�سفا  اأبو  حممد  وال�سيخ  القطب،  حممد  وال�سيخ  دهمان،  اأحمد  وال�سيخ 
حممد كرد علي يف خطط ال�سام )74/4(: ومن املتفردين بالقراءات يف ال�سام ال�سيخ حممد �سليم 
احللواين، وال�سيخ عبد اهلل املنجد، وال�سيخ اأحمد دهمان، وال�سيخ ر�سا احلديدي، وال�سيخ حممد 

القطب، وال�سيخ عبد الرحيم دب�س وزيت وغريهم.
قال عنه ال�سيخ ها�سم اخلطيب: ) نابغة القراء، فريد االأداء (، وكان قارئ القراآن يف افتتاح در�س 
ال�سيخ حممد الطيب بعد الذكر. �سافر اإىل م�سر واجتمع بقرائها وحفاظها، وقراأ يف حولية االإمام 
اآخر.  اإىل  القراءة  تنتقل  ثم  ربعًا  قارئ  كل  يقراأ  اأن  القراء  وكان من عادة  ال�سافعي يف م�سجده. 
اآخر ثم يف ربع ثالث، الإعجاب �سيخ احللقة  ولكن عندما قراأ ح�سته تركوه يتابع القراءة يف ربع 

14- نهج القراء على تق�سيم القراآن ثالثني جزءًا، وي�سم كل جزء حزبني، واحلزب اأربعة اأرباع.

البريوتي،  ال�سالح، وال�سيخ �سعبان بن علي �سوقي، وال�سيخ ح�سن دم�سقية  فوزي املنري، وال�سيخ ب�سري 
وال�سيخ عبد العزيز عيون ال�سود اأمني فتوى حم�س، وال�سيخ �سايف حيدر، وال�سيخ �سهيل الربي)12(.

بدم�سق  القراءات  لعلم  جتديدية  تاأ�سي�سية  نه�سة  واملنجد  احللواين  مدر�سة  اإن  القول:  ون�ستطيع 
تبعتها نه�سات كثرية �سملت م�ساجد دم�سق كلها، ولكل نه�سة منها منهج ومدر�سة ولها خ�سائ�سها 
ومميزاتها. وتراأ�س كل نه�سة مقرئ فا�سل وهم: العالمة املقرئ ال�سيخ عبد الوهاب دب�س وزيت 
حميي  احل�سن  اأبو  املقرئ  وال�سيخ  الديرعطاين،  فائز  حممود  املقرئ  ال�سيخ  والعالمة  احلافظ، 
الدين الكردي، وال�سيخ املقرئ ح�سني خطاب، وال�سيخ املقرئ يا�سني اجلويجاتي، وال�سيخ املقرئ 
حممد �سكر، وال�سيخ املقرئ عبد الرزاق احللبي، وال�سيخ املقرئ ب�سري ال�سالح، وال�سيخ املقرئ عز 
اأن ال  املقرئ كرمي راجح، ويجب  وال�سيخ  الطرابي�سي،  املقرئ بكري  وال�سيخ  العرق�سو�سي،  الدين 
نن�سى النه�سة الن�سائية بدم�سق، وهي ت�سمل الدعوة والتعليم وحفظ القراآن، فقد حفظ عدد كبري 

من الن�سوة الداعيات القراآن الكرمي والقراءات و�سحيح البخاري وغريه)13(.

املدر�صة الدب�صية:

اأ�سرة دم�سقية  واأفرادها من  الأنها مو�سوع بحثنا،  التف�سيل  ب�سيء من  املدر�سة  نتحدث عن هذه 
ا�ستهرت  بالعلم،  ثم  اأوال  بالتجارة  ا�ستغلت  واخلري.  واال�ستقامة  بال�سرف  معروفة  عريقة  قدمية 
بدب�س وزيت نظرًا لقيام عدد كبري من اأفرادها بهذه التجارة، ثم ا�ستهرت باحلافظ لكرة حفاظ 
والزهد  العربية،  وعلوم  احلنفي،  الفقه  ذلك  اإىل  اإ�سافة  االأ�سرة  وقد جمعت هذه  فيهم،  القراآن 
والتوا�سع. وبزغ جنم ال�سيخ عبد الوهاب فكان فقيه بالد ال�سام واملرجع االأول بالفقه احلنفي وكان 
مقرئ دم�سق مع الزهد والتقوى والورع. ونبغ من هذه االأ�سرة عدد من القراء املتقنني املجودين. 
فقد كان اأداء القراآن وخمارج احلروف وال�سفات �سمة خا�سة يف هذه االأ�سرة حتى �سمي هذا االأداء 

وهذه ال�سمة وو�سفت بالدب�سية.
وتت�سمن هذه الدرا�سة ترجمة اأعالمها وخ�سائ�س كل َعَلم منهم، من حيث علُمه عامة، وقراءُته 

للقراآن خا�سة. نبداأ اأوال مبوؤ�س�س هذه املدر�سة وهو جدهم االأعلى:
ال�سيخ عبد الرحيم دب�س وزيت )1268 - 1345 هـ / 1851 – 1926 م(:

هو القارئ املتقن، اأحد املتفردين يف االأداء بدم�سق. عبد الرحيم بن عبد اهلل بن عبد القادر دب�س 
وزيت  وكان يطلق عليه احلافظ عبد الرحيم حلفظه املتميز، ينتهي ن�سبه اإىل ال�سيخ عبد القادر 

12- تاريخ العلماء دم�سق )389/3(.
13- للتو�سع يف تراجم الن�ساء الدم�سقيات احلافظات انظر كتاب اأعالم الن�ساء الدم�سقيات ملوؤلف هذا البحث.
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اجليالين. ولد بدم�سق بحي العقيبة، وح�سر درو�س ال�سيخ بكري العطار �سيخ احلديث والتف�سري. 
حفظه  فاأح�سن  امل�سري،  �سحادة  ال�سيخ  املقرئ  ال�سالح  ال�سيخ  على  الكرمي  القراآن  حفظ  وبداأ 

وتالوته واأداءه عليه، مع مراعاة الوقف واملخارج.
وبعد انتهائه من اخلتم عليه، بداأ ختمة على �سيخ قراء بالد ال�سام ال�سيخ اأحمد احللواين )الكبري(. 
ورغم اإتقان املرتجم لالأداء واملخارج، فقد بقي يف قراءة الفاحتة مع جتويدها عند �سيخه احللواين 
اأ�سبوعني متوا�سلني يوميًا، ثم بداأ ب�سورة البقرة فقراأ عليه �سفحتني خالل اأربعني يومًا بعد فجر كل 
ر ما يتلوه على �سيخه  يوم، ثم تابع القراءة عليه كل يوم ن�سف حزب)14(، وكان من عادته اأن يح�سِّ
وي�سبط اأماكن الوقف كيال يحوج �سيخه اأن ي�سري اإليه عند احلاجة اإىل الوقف املنا�سب ال�سحيح 
) وكان من عادة ال�سيخ اأنه ي�سري اإىل الوقف عند قراءة القارئ عليه وذلك بال�سرب اخلفيف على 

فخذه اأي فخذ ال�سيخ (.
فيقراأ  جميئه،  بح�سب  كال  الطالب  ُيقرئ  اأن  اهلل  رحمه  الكبري  احللواين  ال�سيخ  عادة  من  وكان 
ال�سابق اأوال - على عادة االإمام ال�ساطبي - من اأتى اأوال فليقراأ اأوال – ورمبا جاء املرتجم متاأخرًا 

مه زمالوؤه على اأنف�سهم لي�سمعوا ح�سن قراءته وجودة خمارجه. على غري عادته – قدَّ
ر�سخت قدمه يف احلفظ والوقف واالبتداء. اأخذ على نف�سه اأن يقراأ ن�سف القراآن الكرمي، وكان ال 

يخطئ البتة، ورمبا قراأ اأكر من ذلك يف اليوم الواحد.
كانت له مع كبار قراء دم�سق جل�سات منتظمة اأ�سبوعية، يقراأ كل واحد منهم ربع حزب من القراآن، 
املنجد،  وال�سيخ عبد اهلل  �سليم احللواين،  ال�سيخ حممد  وكان يح�سر يف هذه اجلل�سات كل من: 
االأ�ستاذ  قال  املالكي.  ال�سفا  اأبو  حممد  وال�سيخ  القطب،  حممد  وال�سيخ  دهمان،  اأحمد  وال�سيخ 
حممد كرد علي يف خطط ال�سام )74/4(: ومن املتفردين بالقراءات يف ال�سام ال�سيخ حممد �سليم 
احللواين، وال�سيخ عبد اهلل املنجد، وال�سيخ اأحمد دهمان، وال�سيخ ر�سا احلديدي، وال�سيخ حممد 

القطب، وال�سيخ عبد الرحيم دب�س وزيت وغريهم.
قال عنه ال�سيخ ها�سم اخلطيب: ) نابغة القراء، فريد االأداء (، وكان قارئ القراآن يف افتتاح در�س 
ال�سيخ حممد الطيب بعد الذكر. �سافر اإىل م�سر واجتمع بقرائها وحفاظها، وقراأ يف حولية االإمام 
اآخر.  اإىل  القراءة  تنتقل  ثم  ربعًا  قارئ  كل  يقراأ  اأن  القراء  وكان من عادة  ال�سافعي يف م�سجده. 
اآخر ثم يف ربع ثالث، الإعجاب �سيخ احللقة  ولكن عندما قراأ ح�سته تركوه يتابع القراءة يف ربع 

14- نهج القراء على تق�سيم القراآن ثالثني جزءًا، وي�سم كل جزء حزبني، واحلزب اأربعة اأرباع.

البريوتي،  ال�سالح، وال�سيخ �سعبان بن علي �سوقي، وال�سيخ ح�سن دم�سقية  فوزي املنري، وال�سيخ ب�سري 
وال�سيخ عبد العزيز عيون ال�سود اأمني فتوى حم�س، وال�سيخ �سايف حيدر، وال�سيخ �سهيل الربي)12(.

بدم�سق  القراءات  لعلم  جتديدية  تاأ�سي�سية  نه�سة  واملنجد  احللواين  مدر�سة  اإن  القول:  ون�ستطيع 
تبعتها نه�سات كثرية �سملت م�ساجد دم�سق كلها، ولكل نه�سة منها منهج ومدر�سة ولها خ�سائ�سها 
ومميزاتها. وتراأ�س كل نه�سة مقرئ فا�سل وهم: العالمة املقرئ ال�سيخ عبد الوهاب دب�س وزيت 
حميي  احل�سن  اأبو  املقرئ  وال�سيخ  الديرعطاين،  فائز  حممود  املقرئ  ال�سيخ  والعالمة  احلافظ، 
الدين الكردي، وال�سيخ املقرئ ح�سني خطاب، وال�سيخ املقرئ يا�سني اجلويجاتي، وال�سيخ املقرئ 
حممد �سكر، وال�سيخ املقرئ عبد الرزاق احللبي، وال�سيخ املقرئ ب�سري ال�سالح، وال�سيخ املقرئ عز 
اأن ال  املقرئ كرمي راجح، ويجب  وال�سيخ  الطرابي�سي،  املقرئ بكري  وال�سيخ  العرق�سو�سي،  الدين 
نن�سى النه�سة الن�سائية بدم�سق، وهي ت�سمل الدعوة والتعليم وحفظ القراآن، فقد حفظ عدد كبري 

من الن�سوة الداعيات القراآن الكرمي والقراءات و�سحيح البخاري وغريه)13(.

املدر�صة الدب�صية:

اأ�سرة دم�سقية  واأفرادها من  الأنها مو�سوع بحثنا،  التف�سيل  ب�سيء من  املدر�سة  نتحدث عن هذه 
ا�ستهرت  بالعلم،  ثم  اأوال  بالتجارة  ا�ستغلت  واخلري.  واال�ستقامة  بال�سرف  معروفة  عريقة  قدمية 
بدب�س وزيت نظرًا لقيام عدد كبري من اأفرادها بهذه التجارة، ثم ا�ستهرت باحلافظ لكرة حفاظ 
والزهد  العربية،  وعلوم  احلنفي،  الفقه  ذلك  اإىل  اإ�سافة  االأ�سرة  وقد جمعت هذه  فيهم،  القراآن 
والتوا�سع. وبزغ جنم ال�سيخ عبد الوهاب فكان فقيه بالد ال�سام واملرجع االأول بالفقه احلنفي وكان 
مقرئ دم�سق مع الزهد والتقوى والورع. ونبغ من هذه االأ�سرة عدد من القراء املتقنني املجودين. 
فقد كان اأداء القراآن وخمارج احلروف وال�سفات �سمة خا�سة يف هذه االأ�سرة حتى �سمي هذا االأداء 

وهذه ال�سمة وو�سفت بالدب�سية.
وتت�سمن هذه الدرا�سة ترجمة اأعالمها وخ�سائ�س كل َعَلم منهم، من حيث علُمه عامة، وقراءُته 

للقراآن خا�سة. نبداأ اأوال مبوؤ�س�س هذه املدر�سة وهو جدهم االأعلى:
ال�سيخ عبد الرحيم دب�س وزيت )1268 - 1345 هـ / 1851 – 1926 م(:

هو القارئ املتقن، اأحد املتفردين يف االأداء بدم�سق. عبد الرحيم بن عبد اهلل بن عبد القادر دب�س 
وزيت  وكان يطلق عليه احلافظ عبد الرحيم حلفظه املتميز، ينتهي ن�سبه اإىل ال�سيخ عبد القادر 

12- تاريخ العلماء دم�سق )389/3(.
13- للتو�سع يف تراجم الن�ساء الدم�سقيات احلافظات انظر كتاب اأعالم الن�ساء الدم�سقيات ملوؤلف هذا البحث.
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له �سمة خا�سة يف قراءته وجتويده وخمارجه و�سفات حروفه )16(.
ال�سيخ عبد الوهاب احلافظ ال�سهري بدب�س وزيت )1311 - 1389 هـ / 1892 – 1969 م(:

فقيه بالد ال�سام ومقرئ دم�سق، العامل الزاهد الورع عبد الوهاب احلافظ ابن ال�سيخ عبد الرحيم 
ابن عبد اهلل بن عبد القادر بن عبد الوهاب دب�س وزيت. ولد بدم�سق يف حي العقيبة �سنة 1311 
هـ، وحفظ القراآن الكرمي على والده يف الثانية ع�سرة من عمره يف ع�سرة اأ�سهر، وحج مع والده يف 
القراء، حتى جّوده  ال�سيخ حممد �سليم احللواين �سيخ  القراآن على  اأعاد حفظ  ال�سنة نف�سها، ثم 

و�سبط القراءة واأتقن املخارج.
ثم �سعى يف طلب الفقه والتف�سري والعربية واحلديث ال�سريف، فاأخذ ذلك عن ال�سيخ حممود يا�سني 
وال�سيخ اأحمد اجلوبري وال�سيخ اأمني �سويد، وال�سيخ حممود العطار، وال�سيخ م�سطفى الطنطاوي، 
والزم درو�س ال�سيخ بدر الدين احل�سني، واأخذ اأي�سًا عن ال�سيخ عبد القادر االإ�سكندراين، وال�سيخ 

عبد الرحمن الربهاين وال�سيخ عي�سى الكردي.
وكان اأعظم �سيوخه اأثرًا وبه تخّرج ال�سيخ حممد عطا الك�سم مفتي الديار ال�سامية، والزمه ما يزيد 

على ثالثني �سنة، ومل يرتك در�سه اإال ليلة زفافه.
اإتقان، وخا�سة خمارج احلروف، وكانت له نكهة خا�سة،  اأتقن حفظ القراآن الكرمي وجتويده اأي 
اأ�سبحت �سمًة له ُعرفت بالقراءة الدب�سية، بل �سار كالمه كّله جمّودًا بدون تكّلف باللغة الف�سحى، 
ل�سدة ما اأخذ على نف�سه بال�سبط، فاأكربه العلماء وقدروا له قراءته، ولذلك رغب اإليه ال�سيخ حممد 
علي الدقر اأن يكون جتويد القراآن وحتفيظه وتالوته خمت�سًا به يف معاهد اجلمعية الغراء. فقام 
بتحفيظ الطلبة االأجزاء اخلم�سة االأخرية من القراآن مع التجويد املتقن، وكان �سديدًا يف در�سه 
الفقه احلنفي بكافة مراحل  اإىل تدري�س  اإ�سافة  ولكن لي�س قا�سيًا، در�سه كله علم وجد وتوجيه، 

الدرا�سة يف هذه املعاهد.
كانت له جمال�س مع والده ملدار�سة القراآن الكرمي ي�ستمع كل منهما لالآخر حتى اإنهما كانا يقراآن 
اأي�سًا يف الطريق فيغتنمان الوقت بذلك، وكذلك يف طريق احلج، وعندما كان �سابًا مع والده �سارا 
مرة اإىل م�سافة طويلة م�سيًا على االأقدام ومن �سدة التعب نام ال�سيخ عبد الوهاب وهو ما�س وتالوته 

م�ستمرة فينتبه والده لذلك فينبهه.

16- نقوالت �سفهية عن ابن املرتجم ال�سيخ عبد الوهاب دب�س وزيت. اأمالها على كاتب هذا البحث حممد مطيع 
احلافظ يف جل�سات كثرية، ونقوالت اأخرى عن حفيد املرتجم ال�سيخ حممد زهري.

واحلا�سرين من القراء بقراءته، عندها �ساأله ال�سيخ: هل اأنت �سيخ قراء ال�سام، قال: بل اأنا اأ�سغر 
تلميذ لدى �سيخ القراء احللواين، فاأكرمه ال�سيخ وقّربه.

يف �سفره هذا يتاجر اأي�سًا ما بني ال�سام واحلجاز. وحدثني عمي ال�سيخ عبد الوهاب رحمه اهلل: اأن 
هذا ال�سفر كان على الراحلة وكان ال�سفر اإىل املدينة املنورة ي�ستغرق اأربعني يومًا ذهابًا، واأربعني يومًا 
اإيابًا، واأنه اأي ال�سيخ عبد الوهاب قد رافقه يف اإحدى هذه احلجات بعد حفظه للقراآن مبا�سرة على 

والده، وكان له من العمر اثنا ع�سر عامًا. فكانا يف الطريق يتناوبان القراءة، فقراآ ختمات كثرية.
اأمَّ يف جامع التوبة يف �سالة الرتاويح كل يوم جزءًا – ورمبا تفّرد بهذا االأمر يف هذا اجلامع يف تلك 

الفرتة، على قلة من ينهج هذا النهج يف اجلوامع االأخرى مثل اجلامع االأموي.
كما توىل االإمامة باملدر�سة املوؤيدية ) جامع �سوق الهال القدمي (. ودّر�س القراآن الكرمي وجتويده يف 
املدر�سة الكاملية التي كان يديرها ال�سيخ حممد كامل الق�ساب رئي�س جمعية العلماء، وكان يدّر�س 

اأي�سًا معه �سيخ القراء ال�سيخ حممد �سليم احللواين.
مر�س يومًا واحدًا،ويف هذا اليوم تال اأربعة ع�سر جزءًا مناوبة بينه وبني ابنه ال�سيخ عبد الوهاب 
فتويف  املر�س  عليه  وا�ستد  هـ،   1345 �سفر   16 االأربعاء  يوم  هذا  وكان  النحل.  �سورة  اإىل  وو�سال 
اأحداث  ب�سبب  املغرب  بعد �سالة  التوبة  وتكفينه، و�سلي عليه بجامع  بتجهيزه  واأُ�سرع  الع�سر  بعد 
مبقربة  ودفن  ومفاجئًا،  متتاليًا  والفرن�سيني  املجاهدين  الثوار  بني  القتال  فكان  ال�سورية،  الثورة 

الدحداح.  
تالميذه كثريون منهم: ال�سيخ حممد اأبو اخلري امليداين رئي�س رابطة العلماء بال�سام، وال�سيخ عبد 
واإمام  العلماء،  رئي�س جمعية  الق�ساب  كامل  وال�سيخ   ،) الطيبة  بطريق)  القراء  �سيخ  املنجد  اهلل 
جامع التوبة، وابنه اأبو احل�سن اأحمد القارئ املتقن، وال�سيخ ها�سم اخلطيب، خطيب اجلامع االأموي 
العامل  اخلطيب،  العزيز  عبد  وال�سيخ  بدم�سق،  امل�سهورة  العلمية  النه�سة  �ساحب  الفا�سل  العامل 
الفا�سل املدر�س باجلامع االأموي: حفظ عليه وواظب عنده يف جامع التوبة ويف بيته اأكر من �سنتني، 
ال�سيخ حممد  وال�سيخ عبد الرحمن اخلطيب، اخلطيب امل�سهور باجلامع االأموي، والعامل الفا�سل 
كفر بطناين، وال�سيخ الفا�سل ر�سدي العظمة، وال�سيخ كامل الدقر، وال�سيخ ر�سا امل�سوتي ابن الزاهد 
وال�سيخ حممود  القابوين،  وال�سيخ عبد احلميد  االآوي،  الكرمي  عبد  وال�سيخ  �سليم،  ال�سيخ  امل�سهور 

العقاد، وابنه ال�سيخ عبد الوهاب دب�س وزيت )احلافظ( ، واأكر هوؤالء حفظوا عليه واأتقنوا)15(.
وبهذا يتبني لنا اأن موؤ�س�س هذه املدر�سة ال�سيخ عبد الرحيم كان قارئًا مقرئًا متقنًا متمكنًا زاهدًا، 

15- تراجمهم يف تاريخ علماء دم�سق.
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له �سمة خا�سة يف قراءته وجتويده وخمارجه و�سفات حروفه )16(.
ال�سيخ عبد الوهاب احلافظ ال�سهري بدب�س وزيت )1311 - 1389 هـ / 1892 – 1969 م(:

فقيه بالد ال�سام ومقرئ دم�سق، العامل الزاهد الورع عبد الوهاب احلافظ ابن ال�سيخ عبد الرحيم 
ابن عبد اهلل بن عبد القادر بن عبد الوهاب دب�س وزيت. ولد بدم�سق يف حي العقيبة �سنة 1311 
هـ، وحفظ القراآن الكرمي على والده يف الثانية ع�سرة من عمره يف ع�سرة اأ�سهر، وحج مع والده يف 
القراء، حتى جّوده  ال�سيخ حممد �سليم احللواين �سيخ  القراآن على  اأعاد حفظ  ال�سنة نف�سها، ثم 

و�سبط القراءة واأتقن املخارج.
ثم �سعى يف طلب الفقه والتف�سري والعربية واحلديث ال�سريف، فاأخذ ذلك عن ال�سيخ حممود يا�سني 
وال�سيخ اأحمد اجلوبري وال�سيخ اأمني �سويد، وال�سيخ حممود العطار، وال�سيخ م�سطفى الطنطاوي، 
والزم درو�س ال�سيخ بدر الدين احل�سني، واأخذ اأي�سًا عن ال�سيخ عبد القادر االإ�سكندراين، وال�سيخ 

عبد الرحمن الربهاين وال�سيخ عي�سى الكردي.
وكان اأعظم �سيوخه اأثرًا وبه تخّرج ال�سيخ حممد عطا الك�سم مفتي الديار ال�سامية، والزمه ما يزيد 

على ثالثني �سنة، ومل يرتك در�سه اإال ليلة زفافه.
اإتقان، وخا�سة خمارج احلروف، وكانت له نكهة خا�سة،  اأتقن حفظ القراآن الكرمي وجتويده اأي 
اأ�سبحت �سمًة له ُعرفت بالقراءة الدب�سية، بل �سار كالمه كّله جمّودًا بدون تكّلف باللغة الف�سحى، 
ل�سدة ما اأخذ على نف�سه بال�سبط، فاأكربه العلماء وقدروا له قراءته، ولذلك رغب اإليه ال�سيخ حممد 
علي الدقر اأن يكون جتويد القراآن وحتفيظه وتالوته خمت�سًا به يف معاهد اجلمعية الغراء. فقام 
بتحفيظ الطلبة االأجزاء اخلم�سة االأخرية من القراآن مع التجويد املتقن، وكان �سديدًا يف در�سه 
الفقه احلنفي بكافة مراحل  اإىل تدري�س  اإ�سافة  ولكن لي�س قا�سيًا، در�سه كله علم وجد وتوجيه، 

الدرا�سة يف هذه املعاهد.
كانت له جمال�س مع والده ملدار�سة القراآن الكرمي ي�ستمع كل منهما لالآخر حتى اإنهما كانا يقراآن 
اأي�سًا يف الطريق فيغتنمان الوقت بذلك، وكذلك يف طريق احلج، وعندما كان �سابًا مع والده �سارا 
مرة اإىل م�سافة طويلة م�سيًا على االأقدام ومن �سدة التعب نام ال�سيخ عبد الوهاب وهو ما�س وتالوته 

م�ستمرة فينتبه والده لذلك فينبهه.

16- نقوالت �سفهية عن ابن املرتجم ال�سيخ عبد الوهاب دب�س وزيت. اأمالها على كاتب هذا البحث حممد مطيع 
احلافظ يف جل�سات كثرية، ونقوالت اأخرى عن حفيد املرتجم ال�سيخ حممد زهري.

واحلا�سرين من القراء بقراءته، عندها �ساأله ال�سيخ: هل اأنت �سيخ قراء ال�سام، قال: بل اأنا اأ�سغر 
تلميذ لدى �سيخ القراء احللواين، فاأكرمه ال�سيخ وقّربه.

يف �سفره هذا يتاجر اأي�سًا ما بني ال�سام واحلجاز. وحدثني عمي ال�سيخ عبد الوهاب رحمه اهلل: اأن 
هذا ال�سفر كان على الراحلة وكان ال�سفر اإىل املدينة املنورة ي�ستغرق اأربعني يومًا ذهابًا، واأربعني يومًا 
اإيابًا، واأنه اأي ال�سيخ عبد الوهاب قد رافقه يف اإحدى هذه احلجات بعد حفظه للقراآن مبا�سرة على 

والده، وكان له من العمر اثنا ع�سر عامًا. فكانا يف الطريق يتناوبان القراءة، فقراآ ختمات كثرية.
اأمَّ يف جامع التوبة يف �سالة الرتاويح كل يوم جزءًا – ورمبا تفّرد بهذا االأمر يف هذا اجلامع يف تلك 

الفرتة، على قلة من ينهج هذا النهج يف اجلوامع االأخرى مثل اجلامع االأموي.
كما توىل االإمامة باملدر�سة املوؤيدية ) جامع �سوق الهال القدمي (. ودّر�س القراآن الكرمي وجتويده يف 
املدر�سة الكاملية التي كان يديرها ال�سيخ حممد كامل الق�ساب رئي�س جمعية العلماء، وكان يدّر�س 

اأي�سًا معه �سيخ القراء ال�سيخ حممد �سليم احللواين.
مر�س يومًا واحدًا،ويف هذا اليوم تال اأربعة ع�سر جزءًا مناوبة بينه وبني ابنه ال�سيخ عبد الوهاب 
فتويف  املر�س  عليه  وا�ستد  هـ،   1345 �سفر   16 االأربعاء  يوم  هذا  وكان  النحل.  �سورة  اإىل  وو�سال 
اأحداث  ب�سبب  املغرب  بعد �سالة  التوبة  وتكفينه، و�سلي عليه بجامع  بتجهيزه  واأُ�سرع  الع�سر  بعد 
مبقربة  ودفن  ومفاجئًا،  متتاليًا  والفرن�سيني  املجاهدين  الثوار  بني  القتال  فكان  ال�سورية،  الثورة 

الدحداح.  
تالميذه كثريون منهم: ال�سيخ حممد اأبو اخلري امليداين رئي�س رابطة العلماء بال�سام، وال�سيخ عبد 
واإمام  العلماء،  رئي�س جمعية  الق�ساب  كامل  وال�سيخ   ،) الطيبة  بطريق)  القراء  �سيخ  املنجد  اهلل 
جامع التوبة، وابنه اأبو احل�سن اأحمد القارئ املتقن، وال�سيخ ها�سم اخلطيب، خطيب اجلامع االأموي 
العامل  اخلطيب،  العزيز  عبد  وال�سيخ  بدم�سق،  امل�سهورة  العلمية  النه�سة  �ساحب  الفا�سل  العامل 
الفا�سل املدر�س باجلامع االأموي: حفظ عليه وواظب عنده يف جامع التوبة ويف بيته اأكر من �سنتني، 
ال�سيخ حممد  وال�سيخ عبد الرحمن اخلطيب، اخلطيب امل�سهور باجلامع االأموي، والعامل الفا�سل 
كفر بطناين، وال�سيخ الفا�سل ر�سدي العظمة، وال�سيخ كامل الدقر، وال�سيخ ر�سا امل�سوتي ابن الزاهد 
وال�سيخ حممود  القابوين،  وال�سيخ عبد احلميد  االآوي،  الكرمي  عبد  وال�سيخ  �سليم،  ال�سيخ  امل�سهور 

العقاد، وابنه ال�سيخ عبد الوهاب دب�س وزيت )احلافظ( ، واأكر هوؤالء حفظوا عليه واأتقنوا)15(.
وبهذا يتبني لنا اأن موؤ�س�س هذه املدر�سة ال�سيخ عبد الرحيم كان قارئًا مقرئًا متقنًا متمكنًا زاهدًا، 

15- تراجمهم يف تاريخ علماء دم�سق.
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ما تكون اإىل قراءة ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم من حيث التجويد واملخارج و�سفات احلروف.
2- كان ير�سد طالبه اإىل الوقف واالبتداء، وخا�سة الوقف القبيح.

3- كان يطلب من طالبه -اإذا قراأوا اآية فيها ذكر ما يعتقده امل�سركون واأهل الكتاب يف اهلل تعاىل- 
ُ َوَلدًا ( فاإذا انتهى من ذلك يطلب منهم رفع ال�سوت  َخَذ اهللَّ اأن يخف�سوا اأ�سواتهم مثل ) َوَقاُلوْا اتَّ

بقوة: ) �ُسبحاَنُها (، واأمثال ذلك. 
4- كان ينبه اإىل اإثبات ياء املتكلم اأو حذفها لكي ميّكن الطالب الياء، مثل ) َواخ�َسوين ( يف �سورة 

البقرة ) َواخ�َسوِن ( يف �سورة املائدة.
َلي�ُسوْا   ( مثل  وانتهائها  وابتدائها  ـــاع  االأرب تق�سيم  يف  راأي  لــه  الــقــراء  بع�س  اأن  اإىل  ينبه   -5 

�َسَواء ( فبع�سهم يجعلها نهاية للربع والبع�س يجعلها بداية للربع.
املذهب  يقلد  اآية �سجدة  وتليت  قراآن  اأو جمل�س  فاإذا كان يف جمع  ال�سيخ مذهبه حنفيًا،  6- كان 
ال�سافعي بقول )�سبحان اهلل واحلمد هلل وال اإله اإال اهلل واهلل اأكرب( ثالث مرات، ثم يقول ا�سجدوها 

يف البيت.

كانت له درو�س خا�سة وعامة يف الفقه احلنفي واحلديث والتف�سري والعربية يف اجلامع االأموي، 
وجامع التوبة، وم�سجد �سرك�س، وعدة م�ساجد بدم�سق، ويف بيته. وكانت درو�سه اخلا�سة يف هذه 
العلوم تبداأ بافتتاح ال�سيخ للدر�س بالب�سملة واحلمدلة وال�سالة على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، 
ثم يطلب من معيد الدر�س القراءة وكانت االإعادة مناوبة بني الطلبة، وهنا ي�ساأُل ال�سيُخ املعيَد عن 
الطلبة احل�سوِر حت�سري  يطلب من  اأن  وكان من عادته  ال�سمائر،  واإعادة  الكلمات  بع�س  اإعراب 
الدر�س قبل املجيء ثم مراجعته بعد ذلك، واإذا اكت�سف اأن معيد الدر�س مل يح�سر ينبهه تنبيهًا 
�سديدًا اإىل ذلك، ثم ي�سرح ال�سيخ فقرة فقرة من البحث الذي و�سلوا اإليه �سرحًا دقيقًا ممزوجًا 
من  اأكر  اأو  واحــدًا  ي�ساأل  ذلك  بعد  ثم  حمببًا.  الدر�س  ليكون  باملو�سوع  املتعلقة  االأخبار  ببع�س 
املالزمني للدر�س اأن ي�سرح ما فهمه، ثم ينتقل اإىل اآخر، فاإذا اطماأن اإىل فهم احلا�سرين انتقل 
روا الدر�س خوفًا من اأن  اإىل عبارة اأخرى، وبهذه الطريقة يكون اجلميع يقظني متنبهني قد ح�سّ
اأو الغفلة عن الدر�س، وبهذه الطريقة تتمكن  اإما عدم التح�سري للدر�س  ي�ساألهم ال�سيخ فيكت�سف 

املادة العلمية يف ذهن الطالب حفظًا وفهمًا.
اأين اكت�سبه وفيما   كان رحمه اهلل عفيفًا متوا�سعًا ورعًا زاهدًا يحا�سب نف�سه على كل قر�س من 
فيه  ما  اإىل  ين�سرف  واأخالقهم،  ال�سالح  ال�سلف  ب�سرية  الكرمية  ال�سيخ  اأخالق  تذكرنا  اأنفقه. 

واإذا انفرد بنف�سه يف البيت اأو يف طريقه اإىل امل�سجد اأو اإىل املعهد ال�سرعي كان دائم التالوة، وكان 
ورده اليومي خم�سة اأجزاء من القراآن، وهذا ما ذكره يل ولده ال�سيخ حممد زهري حفظه اهلل.

وكان يغتنم االأوقات كلها يف اخلري والتعليم، فكان يف الطريق اإذا كان معه تلميذه عّلمه وا�ستمع له 
حمفوظاته، وهذا ما فعله معي رحمه اهلل تعاىل فكنت اأُ�سمعه يف بيته ويف غرفته اخلا�سة بجامع 

التوبة ويف الطريق، وقد تلقيت منه ر�سالة ) هداية الرحمن يف جتويد القراآن ( يف الطريق.
الكرمي  القراآن  عليه  قد حفظ  وا�سف اخلطيب  ال�سيخ  تلميذه  اأن  فقد حدثني رحمه اهلل  وكذلك 
عندما كانا مدر�َسني يف املدر�سة التجارية، فكان ي�ستمع اإليه يف الفر�س بني الدرو�س، ثم اأعاد عليه 

احلفظ مرة ثانية عندما حجا معًا.
اأ�سبوعي م�ساء كل اثنني مع اإخوانه الذين حفظوا عليه ومنهم ال�سيخ عبد ال�ستار  كان له جمل�س 
من  قدم  اإذا  اجلل�سة  يح�سر  وا�سف  ال�سيخ  اأخوه  وكان  اخلطيب،  احلميد  عبد  وال�سيد  الدوجي، 
بريوت حيث كان مدر�سًا يف مدار�س جمعية املقا�سد اخلريية، وال�سيخ حمزة املفتي، وال�سهيد احلاج 
مظهر تللو، فكان هوؤالء يتلون جزءًا كامال مدار�سة، ثم يتلو احلا�سرون من املالزمني لهذه اجلل�سة 

- وهم من غري احلفاظ - �سفحة مع مراعاة التجويد واملخارج.
ثم �سارك ف�سيلُة ال�سيخ حممد �سكر يف هذه اجلل�سة، واأ�سبح من املقربني لل�سيخ، وبعد وفاة ال�سيخ 
عبد الوهاب توىل االإ�سراف على هذه اجلل�سة، ثم من بعده توالها ال�سيخ �سامر الن�س تلميذ ال�سيخ 

حممد �سكر و�سهره حفظه اهلل.
الطوا�سي  اأديب  بيتي احلاج  اأخرى قدمية م�ساء كل خمي�س يف  الوهاب جل�سة  لل�سيخ عبد  وكانت 
وال�سيخ  ال�سيخ حممد زهري حفظه اهلل  ال�سيخ وهما  ولدا  واحلاج فوزي احلوا�سلي ويح�سر فيها 

عبد الرحيم رحمه اهلل ومعهم ابن اأخيه حممد مطيع واأوالد الطوا�سي واحلوا�سلي واأ�سهرتهما.
وكانت طريقته يف حتفيظ القراآن وجتويده اأن يبداأ الطالب ب�سورة الفاحتة وي�ستمر معه كل يوم حتى 
يتقنها، رمبا ي�ستغرق ذلك اأ�سبوعًا او اأ�سبوعني اأو اأكر، ثم يبداأ معه بال�سور ال�سغرية من �سورة 
، ثم يبداأ من اأول البقرة ربعًا ربعًا، واإذا اأخطاأ يف احلفظ اأكر من  النا�س اإىل اأن ينتهي بجزء عمَّ

ثالثة اأخطاء تقريبًا طلب منه االإعادة يف اجلل�سة القادمة.

ومن خ�صائ�صه ومميزاته يف التالوة اإ�صافة ملا ذكرنا:

1- الطالوة والنداوة والنفحة اخلا�سة التي َتّلذ لها االأ�سماع، وتن�سرح لها ال�سدور. والذي ي�ستمع 
اإىل قراءته ي�سعر متامًا باأنه يف رو�سة ربانية وجتليات روحانية. ورمبا تكون هذه القراءة هي اأقرب 
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ما تكون اإىل قراءة ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم من حيث التجويد واملخارج و�سفات احلروف.
2- كان ير�سد طالبه اإىل الوقف واالبتداء، وخا�سة الوقف القبيح.

3- كان يطلب من طالبه -اإذا قراأوا اآية فيها ذكر ما يعتقده امل�سركون واأهل الكتاب يف اهلل تعاىل- 
ُ َوَلدًا ( فاإذا انتهى من ذلك يطلب منهم رفع ال�سوت  َخَذ اهللَّ اأن يخف�سوا اأ�سواتهم مثل ) َوَقاُلوْا اتَّ

بقوة: ) �ُسبحاَنُها (، واأمثال ذلك. 
4- كان ينبه اإىل اإثبات ياء املتكلم اأو حذفها لكي ميّكن الطالب الياء، مثل ) َواخ�َسوين ( يف �سورة 

البقرة ) َواخ�َسوِن ( يف �سورة املائدة.
َلي�ُسوْا   ( مثل  وانتهائها  وابتدائها  ـــاع  االأرب تق�سيم  يف  راأي  لــه  الــقــراء  بع�س  اأن  اإىل  ينبه   -5 

�َسَواء ( فبع�سهم يجعلها نهاية للربع والبع�س يجعلها بداية للربع.
املذهب  يقلد  اآية �سجدة  وتليت  قراآن  اأو جمل�س  فاإذا كان يف جمع  ال�سيخ مذهبه حنفيًا،  6- كان 
ال�سافعي بقول )�سبحان اهلل واحلمد هلل وال اإله اإال اهلل واهلل اأكرب( ثالث مرات، ثم يقول ا�سجدوها 

يف البيت.

كانت له درو�س خا�سة وعامة يف الفقه احلنفي واحلديث والتف�سري والعربية يف اجلامع االأموي، 
وجامع التوبة، وم�سجد �سرك�س، وعدة م�ساجد بدم�سق، ويف بيته. وكانت درو�سه اخلا�سة يف هذه 
العلوم تبداأ بافتتاح ال�سيخ للدر�س بالب�سملة واحلمدلة وال�سالة على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، 
ثم يطلب من معيد الدر�س القراءة وكانت االإعادة مناوبة بني الطلبة، وهنا ي�ساأُل ال�سيُخ املعيَد عن 
الطلبة احل�سوِر حت�سري  يطلب من  اأن  وكان من عادته  ال�سمائر،  واإعادة  الكلمات  بع�س  اإعراب 
الدر�س قبل املجيء ثم مراجعته بعد ذلك، واإذا اكت�سف اأن معيد الدر�س مل يح�سر ينبهه تنبيهًا 
�سديدًا اإىل ذلك، ثم ي�سرح ال�سيخ فقرة فقرة من البحث الذي و�سلوا اإليه �سرحًا دقيقًا ممزوجًا 
من  اأكر  اأو  واحــدًا  ي�ساأل  ذلك  بعد  ثم  حمببًا.  الدر�س  ليكون  باملو�سوع  املتعلقة  االأخبار  ببع�س 
املالزمني للدر�س اأن ي�سرح ما فهمه، ثم ينتقل اإىل اآخر، فاإذا اطماأن اإىل فهم احلا�سرين انتقل 
روا الدر�س خوفًا من اأن  اإىل عبارة اأخرى، وبهذه الطريقة يكون اجلميع يقظني متنبهني قد ح�سّ
اأو الغفلة عن الدر�س، وبهذه الطريقة تتمكن  اإما عدم التح�سري للدر�س  ي�ساألهم ال�سيخ فيكت�سف 

املادة العلمية يف ذهن الطالب حفظًا وفهمًا.
اأين اكت�سبه وفيما   كان رحمه اهلل عفيفًا متوا�سعًا ورعًا زاهدًا يحا�سب نف�سه على كل قر�س من 
فيه  ما  اإىل  ين�سرف  واأخالقهم،  ال�سالح  ال�سلف  ب�سرية  الكرمية  ال�سيخ  اأخالق  تذكرنا  اأنفقه. 

واإذا انفرد بنف�سه يف البيت اأو يف طريقه اإىل امل�سجد اأو اإىل املعهد ال�سرعي كان دائم التالوة، وكان 
ورده اليومي خم�سة اأجزاء من القراآن، وهذا ما ذكره يل ولده ال�سيخ حممد زهري حفظه اهلل.

وكان يغتنم االأوقات كلها يف اخلري والتعليم، فكان يف الطريق اإذا كان معه تلميذه عّلمه وا�ستمع له 
حمفوظاته، وهذا ما فعله معي رحمه اهلل تعاىل فكنت اأُ�سمعه يف بيته ويف غرفته اخلا�سة بجامع 

التوبة ويف الطريق، وقد تلقيت منه ر�سالة ) هداية الرحمن يف جتويد القراآن ( يف الطريق.
الكرمي  القراآن  عليه  قد حفظ  وا�سف اخلطيب  ال�سيخ  تلميذه  اأن  فقد حدثني رحمه اهلل  وكذلك 
عندما كانا مدر�َسني يف املدر�سة التجارية، فكان ي�ستمع اإليه يف الفر�س بني الدرو�س، ثم اأعاد عليه 

احلفظ مرة ثانية عندما حجا معًا.
اأ�سبوعي م�ساء كل اثنني مع اإخوانه الذين حفظوا عليه ومنهم ال�سيخ عبد ال�ستار  كان له جمل�س 
من  قدم  اإذا  اجلل�سة  يح�سر  وا�سف  ال�سيخ  اأخوه  وكان  اخلطيب،  احلميد  عبد  وال�سيد  الدوجي، 
بريوت حيث كان مدر�سًا يف مدار�س جمعية املقا�سد اخلريية، وال�سيخ حمزة املفتي، وال�سهيد احلاج 
مظهر تللو، فكان هوؤالء يتلون جزءًا كامال مدار�سة، ثم يتلو احلا�سرون من املالزمني لهذه اجلل�سة 

- وهم من غري احلفاظ - �سفحة مع مراعاة التجويد واملخارج.
ثم �سارك ف�سيلُة ال�سيخ حممد �سكر يف هذه اجلل�سة، واأ�سبح من املقربني لل�سيخ، وبعد وفاة ال�سيخ 
عبد الوهاب توىل االإ�سراف على هذه اجلل�سة، ثم من بعده توالها ال�سيخ �سامر الن�س تلميذ ال�سيخ 

حممد �سكر و�سهره حفظه اهلل.
الطوا�سي  اأديب  بيتي احلاج  اأخرى قدمية م�ساء كل خمي�س يف  الوهاب جل�سة  لل�سيخ عبد  وكانت 
وال�سيخ  ال�سيخ حممد زهري حفظه اهلل  ال�سيخ وهما  ولدا  واحلاج فوزي احلوا�سلي ويح�سر فيها 

عبد الرحيم رحمه اهلل ومعهم ابن اأخيه حممد مطيع واأوالد الطوا�سي واحلوا�سلي واأ�سهرتهما.
وكانت طريقته يف حتفيظ القراآن وجتويده اأن يبداأ الطالب ب�سورة الفاحتة وي�ستمر معه كل يوم حتى 
يتقنها، رمبا ي�ستغرق ذلك اأ�سبوعًا او اأ�سبوعني اأو اأكر، ثم يبداأ معه بال�سور ال�سغرية من �سورة 
، ثم يبداأ من اأول البقرة ربعًا ربعًا، واإذا اأخطاأ يف احلفظ اأكر من  النا�س اإىل اأن ينتهي بجزء عمَّ

ثالثة اأخطاء تقريبًا طلب منه االإعادة يف اجلل�سة القادمة.

ومن خ�صائ�صه ومميزاته يف التالوة اإ�صافة ملا ذكرنا:

1- الطالوة والنداوة والنفحة اخلا�سة التي َتّلذ لها االأ�سماع، وتن�سرح لها ال�سدور. والذي ي�ستمع 
اإىل قراءته ي�سعر متامًا باأنه يف رو�سة ربانية وجتليات روحانية. ورمبا تكون هذه القراءة هي اأقرب 
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- ال�سيخ اأنور حبالتي رحمه اهلل: حفظ عليه القراآن واأتقنه، واأعاده اأكر من مرة، وح�سر درو�سه 
يف الفقه وغريه، واأّم بجامع الثناء مبنطقة العدوي ب�سالة الفجر.

- ال�سيخ حممد اخلالدي حفظه اهلل تعاىل: حفظ عليه القراآن واأتقنه والزمه يف درو�سه اخلا�سة 
يف الفقه وغريه.

- ال�سيخ عبد الغني ال�سالحي رحمه اهلل: حفظ عليه القراآن واأتقنه، واأّم بجامع الفردو�س.
- ال�سيخ العالمة حممد ه�سام الربهاين: حفظ عليه اأكر من 22 جزءًا من القراآن وبعد وفاة ال�سيخ 

اأمته منفردًا.
- ال�سيخ قا�سم بن اأحمد هبة رحمه اهلل تعاىل: حفظ القراآن عليه واأتقنه يف جامع �سرك�س حيث 
كان ال�سيخ عبد الوهاب اإمامًا وخطيبًا فيه، ومتيز بحفظه ومتكنه فيه مع ال�سبط، وكان مداومًا 
على التالوة على طريقة �سيخه ال�سيخ عبد الوهاب كل يوم خم�سة اأجزاء، فكان كما حدثني ابن 
عمي ال�سيخ حممد زهري: اأنه التزم بذلك متابعة ل�سيخه، فكان م�ساًء اإذا غلبه النعا�س و�سع اإبريقًا 

من املاء يغ�سل وجهه ليتابع القراءة.
- ال�سيخ اأنور بن اأحمد هبة: كان كاأخيه يف حفظه ومتكنه، حفظ القراآن على ال�سيخ يف جامع �سرك�س.

- ال�سيخ م�سطفى احلم�سي  رحمه اهلل تعاىل: حفظ اأكر القراآن على ال�سيخ، ثم تابع مع ال�سيخ 
عدنان �سيخ احلدادين.

- احلاج ال�سهيد مظهر تللو: حفظ القراآن عليه واأتقنه ومتكن باحلفظ، وكان مالزمًا جلل�سة القراآن 
مع ال�سيخ يوم االإثنني، ولدرو�سه اخلا�سة يف الفقه احلنفي والعربية.

- ال�سيخ حمزة املفتي: حفظ عليه القراآن واأتقنه، وكان مالزمًا جلل�سة القراآن مع ال�سيخ يوم االإثنني.
- ال�سيد عبد احلميد اخلطيب: حفظ عليه القراآن واأتقنه، وكان مالزمًا جلل�سة القراآن مع ال�سيخ 

يوم االإثنني.
- اأخوه ال�سيخ وا�سف اخلطيب: حفظ عليه القراآن يف املدر�سة التجارية خالل الُفَر�س بني الدرو�س 

يف ت�سعة اأ�سهر واأعاده يف حجه معه.
- ال�سيخ عبد الرحمن بن �سادق الدقر: حفظ عليه القراآن واأتقنه.

- القا�سي حممد ال�سماع
- ال�سيخ �سفوح القتابي
- ال�سيخ فوزي القتابي

اخلري، ال ي�سمح مبجل�سه بالغيبة والنميمة، وهو يف ذاته �سورة كرمية للعلماء العاملني الربانيني 
الذين زهدوا يف كل �سيء اإر�ساء هلل تعاىل، ويف �سبيل عزة العلم والعلماء.

 مل يقبل هدية من طالب مقابل تعليمه، وعندما انتهى ال�سيخ عدنان �سيخ احلدادين من حفظه 
قّدم له مع ال�سيخ ه�سام الربهاين هدية )تنكة من ال�سمن( واأو�سالها اإىل بيت ال�سيخ دون علمه، 
فطلبهما وقال: اإما اأن تاأخذوا ثمنها اأو اأردها لكم، واأ�سر على ذلك، وعندها اأ�سبحا اأمام االأمر 

الواقع فاأخذا الثمن.
 األف عددًا من الكتب منها ) هداية الرحمن يف جتويد القراآن ( طبعت مرات كثرية وباآخر طبعات 
ال�سالة  يف  ر�سائل  عدة  على  واأ�سرف   ) ال�ساحلني  ريا�س  على  حا�سية   ( وله  للم�ساحف،  عدة 

وال�سوم والزكاة واحلج واملعامالت. 
كانت عليه ن�سرة القراء، واأبهة العلماء، ونورانية االأولياء. تويف رحمه اهلل بعد ظهر يوم االأربعاء 
)10 رم�سان 1389 هـ / 19 ت�سرين الثاين 1969 م( بعد مر�س اأقعده يف البيت عدة اأيام. مات 
رحمه اهلل متمتعًا بحوا�سه كلها حفظها اهلل له يف الكرب، كما حفظها يف ال�سغر. ففي يوم وفاته بعد 
اأن �سلى الفجر بداأ بتالوة القراآن وكان قد و�سل يف ختمته االأخرية للقراآن اإىل �سورة القيامة فتابع 
القراءة، ثم �سعر ب�سدة املر�س، فتال �سورة الرعد، ثم رجع يتلو ق�سار ال�سور حتى فا�ست روحه اإىل 

بارئها، وختم حياته ول�ساُنه رطب بذكر اهلل وتالوة القراآن. 
 و�سلي عليه بعد ظهر يوم اخلمي�س باجلامع االأموي، وكانت جنازته حافلة ودفن مبقربة الدحداح 

)الفرادي�س( يف قرب والده. وكان حممد مطيع هو الذي اأحلده يف قربه ووجهه اإىل القبلة.
اأ�سهر تالميذه الذين قراأوا عليه القراآن الكرمي:

- ال�سيخ اأحمد ن�سيب املحاميد
- ال�سيخ عبد الغني الدقر

- ال�سيخ عدنان �سيخ احلدادين حفظه اهلل تعاىل: حفظ عليه القراآن وجوده واأمته �سنة 1956م، 
و�سلى به اإمامًا يف �سالة الرتاويح بجامع التوبة، كما ح�سر عليه درو�سه يف الفقه احلنفي والتف�سري 

وغريهما، و�ساأفرد له ترجمة خا�سة.
الطبية،  بالتحاليل  املتخ�س�س  امل�سهور،  املجمعي  الطبيب  اخلــيــاط:  هيثم  حممد  الدكتور   -
وامل�سطلحات الطبية. حفظ عليه القراآن واأتقنه يف اأربعة اأ�سهر. اأ�سمعه كل يوم ربعًا من القراآن، 
حتى يف اأيام امتحانه يف كلية الطب عندما كان طالبًا فيها. وقراأ عليه اأي�سًا الفقه احلنفي يف عدة 

كتب يف غرفته بجامع التوبة ويف بيته.
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- ال�سيخ اأنور حبالتي رحمه اهلل: حفظ عليه القراآن واأتقنه، واأعاده اأكر من مرة، وح�سر درو�سه 
يف الفقه وغريه، واأّم بجامع الثناء مبنطقة العدوي ب�سالة الفجر.

- ال�سيخ حممد اخلالدي حفظه اهلل تعاىل: حفظ عليه القراآن واأتقنه والزمه يف درو�سه اخلا�سة 
يف الفقه وغريه.

- ال�سيخ عبد الغني ال�سالحي رحمه اهلل: حفظ عليه القراآن واأتقنه، واأّم بجامع الفردو�س.
- ال�سيخ العالمة حممد ه�سام الربهاين: حفظ عليه اأكر من 22 جزءًا من القراآن وبعد وفاة ال�سيخ 

اأمته منفردًا.
- ال�سيخ قا�سم بن اأحمد هبة رحمه اهلل تعاىل: حفظ القراآن عليه واأتقنه يف جامع �سرك�س حيث 
كان ال�سيخ عبد الوهاب اإمامًا وخطيبًا فيه، ومتيز بحفظه ومتكنه فيه مع ال�سبط، وكان مداومًا 
على التالوة على طريقة �سيخه ال�سيخ عبد الوهاب كل يوم خم�سة اأجزاء، فكان كما حدثني ابن 
عمي ال�سيخ حممد زهري: اأنه التزم بذلك متابعة ل�سيخه، فكان م�ساًء اإذا غلبه النعا�س و�سع اإبريقًا 

من املاء يغ�سل وجهه ليتابع القراءة.
- ال�سيخ اأنور بن اأحمد هبة: كان كاأخيه يف حفظه ومتكنه، حفظ القراآن على ال�سيخ يف جامع �سرك�س.

- ال�سيخ م�سطفى احلم�سي  رحمه اهلل تعاىل: حفظ اأكر القراآن على ال�سيخ، ثم تابع مع ال�سيخ 
عدنان �سيخ احلدادين.

- احلاج ال�سهيد مظهر تللو: حفظ القراآن عليه واأتقنه ومتكن باحلفظ، وكان مالزمًا جلل�سة القراآن 
مع ال�سيخ يوم االإثنني، ولدرو�سه اخلا�سة يف الفقه احلنفي والعربية.

- ال�سيخ حمزة املفتي: حفظ عليه القراآن واأتقنه، وكان مالزمًا جلل�سة القراآن مع ال�سيخ يوم االإثنني.
- ال�سيد عبد احلميد اخلطيب: حفظ عليه القراآن واأتقنه، وكان مالزمًا جلل�سة القراآن مع ال�سيخ 

يوم االإثنني.
- اأخوه ال�سيخ وا�سف اخلطيب: حفظ عليه القراآن يف املدر�سة التجارية خالل الُفَر�س بني الدرو�س 

يف ت�سعة اأ�سهر واأعاده يف حجه معه.
- ال�سيخ عبد الرحمن بن �سادق الدقر: حفظ عليه القراآن واأتقنه.

- القا�سي حممد ال�سماع
- ال�سيخ �سفوح القتابي
- ال�سيخ فوزي القتابي

اخلري، ال ي�سمح مبجل�سه بالغيبة والنميمة، وهو يف ذاته �سورة كرمية للعلماء العاملني الربانيني 
الذين زهدوا يف كل �سيء اإر�ساء هلل تعاىل، ويف �سبيل عزة العلم والعلماء.

 مل يقبل هدية من طالب مقابل تعليمه، وعندما انتهى ال�سيخ عدنان �سيخ احلدادين من حفظه 
قّدم له مع ال�سيخ ه�سام الربهاين هدية )تنكة من ال�سمن( واأو�سالها اإىل بيت ال�سيخ دون علمه، 
فطلبهما وقال: اإما اأن تاأخذوا ثمنها اأو اأردها لكم، واأ�سر على ذلك، وعندها اأ�سبحا اأمام االأمر 

الواقع فاأخذا الثمن.
 األف عددًا من الكتب منها ) هداية الرحمن يف جتويد القراآن ( طبعت مرات كثرية وباآخر طبعات 
ال�سالة  يف  ر�سائل  عدة  على  واأ�سرف   ) ال�ساحلني  ريا�س  على  حا�سية   ( وله  للم�ساحف،  عدة 

وال�سوم والزكاة واحلج واملعامالت. 
كانت عليه ن�سرة القراء، واأبهة العلماء، ونورانية االأولياء. تويف رحمه اهلل بعد ظهر يوم االأربعاء 
)10 رم�سان 1389 هـ / 19 ت�سرين الثاين 1969 م( بعد مر�س اأقعده يف البيت عدة اأيام. مات 
رحمه اهلل متمتعًا بحوا�سه كلها حفظها اهلل له يف الكرب، كما حفظها يف ال�سغر. ففي يوم وفاته بعد 
اأن �سلى الفجر بداأ بتالوة القراآن وكان قد و�سل يف ختمته االأخرية للقراآن اإىل �سورة القيامة فتابع 
القراءة، ثم �سعر ب�سدة املر�س، فتال �سورة الرعد، ثم رجع يتلو ق�سار ال�سور حتى فا�ست روحه اإىل 

بارئها، وختم حياته ول�ساُنه رطب بذكر اهلل وتالوة القراآن. 
 و�سلي عليه بعد ظهر يوم اخلمي�س باجلامع االأموي، وكانت جنازته حافلة ودفن مبقربة الدحداح 

)الفرادي�س( يف قرب والده. وكان حممد مطيع هو الذي اأحلده يف قربه ووجهه اإىل القبلة.
اأ�سهر تالميذه الذين قراأوا عليه القراآن الكرمي:

- ال�سيخ اأحمد ن�سيب املحاميد
- ال�سيخ عبد الغني الدقر

- ال�سيخ عدنان �سيخ احلدادين حفظه اهلل تعاىل: حفظ عليه القراآن وجوده واأمته �سنة 1956م، 
و�سلى به اإمامًا يف �سالة الرتاويح بجامع التوبة، كما ح�سر عليه درو�سه يف الفقه احلنفي والتف�سري 

وغريهما، و�ساأفرد له ترجمة خا�سة.
الطبية،  بالتحاليل  املتخ�س�س  امل�سهور،  املجمعي  الطبيب  اخلــيــاط:  هيثم  حممد  الدكتور   -
وامل�سطلحات الطبية. حفظ عليه القراآن واأتقنه يف اأربعة اأ�سهر. اأ�سمعه كل يوم ربعًا من القراآن، 
حتى يف اأيام امتحانه يف كلية الطب عندما كان طالبًا فيها. وقراأ عليه اأي�سًا الفقه احلنفي يف عدة 

كتب يف غرفته بجامع التوبة ويف بيته.
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عدنان بن حممد �صبحي بن حممد علي �صيخ احلدادين:

عامل فا�سل، حافظ مقرئ، ولد بدم�سق يف 23 حمرم 1350 هـ املوافق 1931/06/10 م يف حي 
�سوق �ساروجة )دميجية(.

ون�ساأ يف اأ�سرة جتارية يحب اأفرادها العلماء، فن�ساأ على تقوى و�سالح. ودخل املدار�س الر�سمية، 
اإ�سافة اإىل عمله يف جتارة احلديد، والتحق بحلقات  وحاز على ال�سهادة االإعدادية، وطلب العلم 
جامع التوبة �سنة 1952 م فاأخذ عن ال�سيخ حممد �سعيد الربهاين الفقه والتف�سري واحلديث يف 
درو�سه ال�سباحية وامل�سائية، وحفظ القراآن الكرمي على ال�سيخ عبد الوهاب دب�س وزيت احلافظ يف 

مدة �سنتني وانتهى �سنة 1956 م. وقد متيز بح�سن اأدائه وجتويده وخمارجه.
يقول حممد مطيع: وقد ح�سرت حفل ختمه للقراآن يف بيته بجمع مبارك �سم �سيخه ال�سيخ عبد 

الوهاب وال�سيخ حممد �سعيد الربهاين وعدد من اأهل العلم، واإخوانه الطلبة من طلبة ال�سيخني.
للميداين،  الكتاب  �سرح  يف  اللباب  كتاب  يف  احلنفي  الفقه  الوهاب  عبد  ال�سيخ  على  قراأ  وكذلك 

واالختيار للمو�سلي، والهدية العالئية لعالء الدين عابدين، والدرو�س النحوية.
واأخذ احلديث ال�سريف عن ال�سيخ اأبي اخلري امليداين يف �سحيح م�سلم يف بيت ال�سيخ، واأخذ النحو 

والبالغة والتف�سري عن ال�سيخ اأحمد ن�سيب املحاميد.
اأمَّ يف جامع التوبة ب�سالة الرتاويح، ثم اخت�سَّ باجلزء ب�سالة الرتاويح، وخطب نيابة عن �سيخه 

ال�سيخ عبد الوهاب بجامع �سرك�س، وعمل نائبًا لرئي�س جمعية العقيبة اخلريية.
خمارجه،  وح�سن  الدرو�س،  على  الدوؤوبة  ومثابرته  وهدوئه  وزهده  وكرمه  وتقواه  بتوا�سعه  متيز   
عبد  ال�سيخ  �سيخه  اأجــازه  وقد  به،  وتخرجوا  والزمــوه  طالبه  اأحبه  فقد  لذا  احلفظ.  من  ومتكنه 

5 �سعبان 1368 هـ

ـــل ـــس ـــاالأ� ـــن ك ـــحـــدي ـــل ـــــــاب امل  فــــــوق رق
�سل �ــســئــت  اإن  الــعــلــمــا  يف  ف�سله   عــن 
الــكــ�ــســل وال  بــــل  الــــكــــالل  ـــرف  ـــع ي  ال 
ــل ــس ــــب مــــن مــــزيــــج �ـــســـمـــن وعــ�  اأطــــي
انغ�سل جــ�ــســمــه  الــ�ــســحــة  ــوى  ــس �  ممـــا 

   وعــــــابــــــد الــــــوهــــــاب بــــــني الـــعـــلـــمـــا
ـــى لـــقـــد �ــســمــا ـــق ـــًا وت ـــه ـــق    حـــفـــظـــًا وف
ــقــه ـــــــراآن دومـــــــــــًا خــل ـــــــق    تـــــــــالوة ال
ــــــــت عــــنــــدنــــا لـــبـــاقـــة ـــس وزي ـــ� ـــس ـــ�    دب
دائـــمـــًا يـــكـــون  اأن  واأرجـــــــــو     اأدعـــــــو 

- ال�سيخ نزار فرا�س
- ال�سيخ حممد زهري حفظه اهلل ولد ال�سيخ: حفظ عليه كثريًا من اأجزاء القراآن واأتقن التجويد 
مرتني  عليه  وتاله  عليه  القراآن  وحفظ  �سكر  حممد  ال�سيخ  مع  تابع  والده  وفاة  بعد  ثم  واملخارج، 

واأجازه، وح�سر درو�س والده يف الفقه والعربية.
القراآن، وح�سر  اأجــزاء من  والــده عدة  على  ال�سيخ رحمه اهلل: حفظ  ولد  الرحيم  ال�سيخ عبد   -

درو�سه العامة واخلا�سة يف القراآن والفقه، ثم تابع بعد وفاة والده مع ال�سيخ حممد �سكر واأجازه.
- حممد مطيع ابن اأخي ال�سيخ: بداأ ح�سور درو�س عمه منذ الثانية ع�سرة من عمره يف العربية، 
ثم بداأ بحفظ القراآن وجتويده عليه بدءًا بالفاحتة وجزء عم، ثم من البقرة حتى اجلزء احلادي 
ع�سر، ثم تابع مع ال�سيخ ح�سني خطاب ثم مع ال�سيخ حممد �سكر، وعندما �سافر حممد مطيع اإىل 
دبي تابع احلفظ منفردًا فاأجازه ال�سيخ كرمي راجح وال�سيخ التهامي الراجي. وح�سر حممد مطيع 

درو�س عمه يف الفقه احلنفي والعربية والتف�سري وغريها من العلوم وتخّرج به.
القراآن وح�سروا درو�سه يف  اأجزاء من  الوهاب عدد كبري من الطلبة  ال�سيخ عبد  كما حفظ على 
الفقه احلنفي وغريه، منهم: ال�سيخ حميي الدين الدركزيل، احلاج اإبراهيم �سقري، احلاج موفق 
تقي الدين، وال�سيخ يحيى قبيطري، واحلاج حممد عربي �سكر، واحلاج عبد القادر �سكر، واحلاج 
�سفيق �سكر، واحلاج اأحمد اأرنبة، واحلاج حممود اأرنبة، واحلاج يا�سني اأرنبة، وال�سيخ ب�سري الباري، 
الفتح حممد  اأبو  والدكتور  وال�سيخ علي احل�سيني،  الطباع،  وال�سيخ موفق  الباري،  يا�سني  وال�سيخ 
اخلطيب، وال�سيخ حممد ال�سابوين، وال�سيد راتب ال�سالح، واالأ�ستاذ يا�سني العقاد، وال�سيد اأحمد 
البغدادي، واالأ�ستاذ عبد الرحمن املهايني، واالأ�ستاذ عدنان �سامل، واالأ�ستاذ عبد الوهاب �سامل، 
الزعبي،  واالأ�ستاذ حممد  الطباع،  اأحمد  واالأ�ستاذ  الطباع،  واالأ�ستاذ فاروق  وال�سهيد نذير �سامل، 
اأبو لبادة، وال�سيخ ب�سري القهوجي، وال�سيخ عمر ال�سباغ، واالأ�ستاذ  وال�سيخ عبد العزيز الرفاعي 
حممد الدقر، واالأ�ستاذ مطاع الطرابي�سي، وال�سيخ ر�سا قهوجي، واالأ�ستاذ فوزي النابل�سي، واالأ�ستاذ 
وال�سيخ  زرزور،  والدكتور عدنان  كيايل،  وال�سيخ عمر  العاين،  اأ�سعد  وال�سيخ  الطباع،  راتب  اأحمد 

حممد اأبو الفرج ال�سالحي، وال�سيخ حممد اأديب مو�سلي، واالأ�ستاذ منذر الدقر وغريهم)17(.
مدحه عدد من ال�سعراء منهم االأ�ستاذ �سعيد مراد رحمه اهلل فقال:

17  نقوالت �سفهية عن املرتجم �سجلها حممد مطيع احلافظ، يف جل�سات كثرية.
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عدنان بن حممد �صبحي بن حممد علي �صيخ احلدادين:

عامل فا�سل، حافظ مقرئ، ولد بدم�سق يف 23 حمرم 1350 هـ املوافق 1931/06/10 م يف حي 
�سوق �ساروجة )دميجية(.

ون�ساأ يف اأ�سرة جتارية يحب اأفرادها العلماء، فن�ساأ على تقوى و�سالح. ودخل املدار�س الر�سمية، 
اإ�سافة اإىل عمله يف جتارة احلديد، والتحق بحلقات  وحاز على ال�سهادة االإعدادية، وطلب العلم 
جامع التوبة �سنة 1952 م فاأخذ عن ال�سيخ حممد �سعيد الربهاين الفقه والتف�سري واحلديث يف 
درو�سه ال�سباحية وامل�سائية، وحفظ القراآن الكرمي على ال�سيخ عبد الوهاب دب�س وزيت احلافظ يف 

مدة �سنتني وانتهى �سنة 1956 م. وقد متيز بح�سن اأدائه وجتويده وخمارجه.
يقول حممد مطيع: وقد ح�سرت حفل ختمه للقراآن يف بيته بجمع مبارك �سم �سيخه ال�سيخ عبد 

الوهاب وال�سيخ حممد �سعيد الربهاين وعدد من اأهل العلم، واإخوانه الطلبة من طلبة ال�سيخني.
للميداين،  الكتاب  �سرح  يف  اللباب  كتاب  يف  احلنفي  الفقه  الوهاب  عبد  ال�سيخ  على  قراأ  وكذلك 

واالختيار للمو�سلي، والهدية العالئية لعالء الدين عابدين، والدرو�س النحوية.
واأخذ احلديث ال�سريف عن ال�سيخ اأبي اخلري امليداين يف �سحيح م�سلم يف بيت ال�سيخ، واأخذ النحو 

والبالغة والتف�سري عن ال�سيخ اأحمد ن�سيب املحاميد.
اأمَّ يف جامع التوبة ب�سالة الرتاويح، ثم اخت�سَّ باجلزء ب�سالة الرتاويح، وخطب نيابة عن �سيخه 

ال�سيخ عبد الوهاب بجامع �سرك�س، وعمل نائبًا لرئي�س جمعية العقيبة اخلريية.
خمارجه،  وح�سن  الدرو�س،  على  الدوؤوبة  ومثابرته  وهدوئه  وزهده  وكرمه  وتقواه  بتوا�سعه  متيز   
عبد  ال�سيخ  �سيخه  اأجــازه  وقد  به،  وتخرجوا  والزمــوه  طالبه  اأحبه  فقد  لذا  احلفظ.  من  ومتكنه 

5 �سعبان 1368 هـ

ـــل ـــس ـــاالأ� ـــن ك ـــحـــدي ـــل ـــــــاب امل  فــــــوق رق
�سل �ــســئــت  اإن  الــعــلــمــا  يف  ف�سله   عــن 
الــكــ�ــســل وال  بــــل  الــــكــــالل  ـــرف  ـــع ي  ال 
ــل ــس ــــب مــــن مــــزيــــج �ـــســـمـــن وعــ�  اأطــــي
انغ�سل جــ�ــســمــه  الــ�ــســحــة  ــوى  ــس �  ممـــا 

   وعــــــابــــــد الــــــوهــــــاب بــــــني الـــعـــلـــمـــا
ـــى لـــقـــد �ــســمــا ـــق ـــًا وت ـــه ـــق    حـــفـــظـــًا وف
ــقــه ـــــــراآن دومـــــــــــًا خــل ـــــــق    تـــــــــالوة ال
ــــــــت عــــنــــدنــــا لـــبـــاقـــة ـــس وزي ـــ� ـــس ـــ�    دب
دائـــمـــًا يـــكـــون  اأن  واأرجـــــــــو     اأدعـــــــو 

- ال�سيخ نزار فرا�س
- ال�سيخ حممد زهري حفظه اهلل ولد ال�سيخ: حفظ عليه كثريًا من اأجزاء القراآن واأتقن التجويد 
مرتني  عليه  وتاله  عليه  القراآن  وحفظ  �سكر  حممد  ال�سيخ  مع  تابع  والده  وفاة  بعد  ثم  واملخارج، 

واأجازه، وح�سر درو�س والده يف الفقه والعربية.
القراآن، وح�سر  اأجــزاء من  والــده عدة  على  ال�سيخ رحمه اهلل: حفظ  ولد  الرحيم  ال�سيخ عبد   -

درو�سه العامة واخلا�سة يف القراآن والفقه، ثم تابع بعد وفاة والده مع ال�سيخ حممد �سكر واأجازه.
- حممد مطيع ابن اأخي ال�سيخ: بداأ ح�سور درو�س عمه منذ الثانية ع�سرة من عمره يف العربية، 
ثم بداأ بحفظ القراآن وجتويده عليه بدءًا بالفاحتة وجزء عم، ثم من البقرة حتى اجلزء احلادي 
ع�سر، ثم تابع مع ال�سيخ ح�سني خطاب ثم مع ال�سيخ حممد �سكر، وعندما �سافر حممد مطيع اإىل 
دبي تابع احلفظ منفردًا فاأجازه ال�سيخ كرمي راجح وال�سيخ التهامي الراجي. وح�سر حممد مطيع 

درو�س عمه يف الفقه احلنفي والعربية والتف�سري وغريها من العلوم وتخّرج به.
القراآن وح�سروا درو�سه يف  اأجزاء من  الوهاب عدد كبري من الطلبة  ال�سيخ عبد  كما حفظ على 
الفقه احلنفي وغريه، منهم: ال�سيخ حميي الدين الدركزيل، احلاج اإبراهيم �سقري، احلاج موفق 
تقي الدين، وال�سيخ يحيى قبيطري، واحلاج حممد عربي �سكر، واحلاج عبد القادر �سكر، واحلاج 
�سفيق �سكر، واحلاج اأحمد اأرنبة، واحلاج حممود اأرنبة، واحلاج يا�سني اأرنبة، وال�سيخ ب�سري الباري، 
الفتح حممد  اأبو  والدكتور  وال�سيخ علي احل�سيني،  الطباع،  وال�سيخ موفق  الباري،  يا�سني  وال�سيخ 
اخلطيب، وال�سيخ حممد ال�سابوين، وال�سيد راتب ال�سالح، واالأ�ستاذ يا�سني العقاد، وال�سيد اأحمد 
البغدادي، واالأ�ستاذ عبد الرحمن املهايني، واالأ�ستاذ عدنان �سامل، واالأ�ستاذ عبد الوهاب �سامل، 
الزعبي،  واالأ�ستاذ حممد  الطباع،  اأحمد  واالأ�ستاذ  الطباع،  واالأ�ستاذ فاروق  وال�سهيد نذير �سامل، 
اأبو لبادة، وال�سيخ ب�سري القهوجي، وال�سيخ عمر ال�سباغ، واالأ�ستاذ  وال�سيخ عبد العزيز الرفاعي 
حممد الدقر، واالأ�ستاذ مطاع الطرابي�سي، وال�سيخ ر�سا قهوجي، واالأ�ستاذ فوزي النابل�سي، واالأ�ستاذ 
وال�سيخ  زرزور،  والدكتور عدنان  كيايل،  وال�سيخ عمر  العاين،  اأ�سعد  وال�سيخ  الطباع،  راتب  اأحمد 

حممد اأبو الفرج ال�سالحي، وال�سيخ حممد اأديب مو�سلي، واالأ�ستاذ منذر الدقر وغريهم)17(.
مدحه عدد من ال�سعراء منهم االأ�ستاذ �سعيد مراد رحمه اهلل فقال:

17  نقوالت �سفهية عن املرتجم �سجلها حممد مطيع احلافظ، يف جل�سات كثرية.
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1427/02/272006/03/24احلاج حممد بن ح�سني املبي�س03
1427/02/272006/03/24احلاج حممد علي بن طاهر احل�سيني04
1427/02/032006/08/24حممد جهاد بن حممد عادل رم�سان05
1428/04/142007/05/01حممد لوؤي بن حممد فوؤاد ق�سيباتي06
1428/04/142007/05/01اأحمد بن حممد الديبو07
1428/04/142007/05/01عماد بن اأحمد احلامد08
1428/08/092007/08/22و�سيم بن حمزة االأوبري09
1428/08/092007/08/22خالد بن حممد مجال بكريايت10
1428/08/092007/08/22يارس بن زياد مدينة11
1429/02/232008/03/01حممدسعيد بن حممد شيخ نجيب12
1429/11/082008/11/06حممد أنس بن فايز الكرش13
1430/03/272009/03/23أمحد صالح14
1430/03/272009/03/23عبد اهلل بن خالد احلمود15
1430/03/272009/03/23اليامن بن حممد مصطفى حيدر16
1430/08/082009/07/30رضوان بن سمري الشامع17
1430/08/082009/07/30حممد وائل بن باسل اجلزمايت18
1430/08/292009/08/09عدنان بن عبد الرزاق احلموي19
1431/10/062010/09/15أمحد بن مفلح عليان20
1431/10/142010/09/23عادل بن يارس شبيب21
1432/07/232011/06/24احلاج قدري تاج الدين22
1433/05/242012/04/15احلاج حممود بن شاهر توتونجي23
1433/12/012012/10/20أنس بن عدنان خرض24
1434/05/052013/03/17أمحد بن حممد مصطفى حيدر25
1434/05/092013/03/21حممد محدي بن حممد ماهر امليداين26

حررت يف 16 مجادى األوىل 1434 هـ املوافق 28 آذار 2013 م

ال�سيخ  اإمنا حررت بعد اعتماد  اإجازاتهم  باأ�سماء املجازين وتاريخ �سدور  القائمة  مالحظة: هذه 
اأكرهم يف احلفظ متقدم  كرمي راجح ل�سهادة االإجازة التي طبعت �سنة 2006 م، وتاريخ انتهاء 
على تاريخ حترير االإجازة. علمًا باأن ال�سيخ عدنان �سيخ احلدادين بداأ بالتحفيظ بعد ختمه للحفظ 

الوهاب باالإقراء �سفهيًا، فاأقراأ منذ عام 1956 م حتى تاريخه وحفظ عليه كثريون واأمتوا احلفظ، 
وبع�سهم االآخر مل يتم، وما زال واحلمد هلل يف عطائه واإقرائه.

يعطوا  ال  اأن  االإقــراء  �سيوخ  عادة  اأن من  اهلل  رحمه  الوهاب  عبد  ال�سيخ  ذكر يل عمي  مالحظة: 
ال�سيخ  اآل احللواين، ولذلك فاإن �سيخه  القراءات، وهكذا كان �ساأن  اإال ملن جمع  االإجازة املكتوبة 

حممد �سليم احللواين مل يجزه كتابة، واإمنا اأجازه باالإقراء م�سافهة. 
وبعد اأن قامت نه�سة مباركة بحفظ القراآن الكرمي بجامع زيد بن ثابت واأ�سرف عليها ال�سيخ عبد 
الكرمي الرفاعي وال�سيخ اأبو احل�سن حميي الدين الكردي رحمهما اهلل، قّدموا لكل من حفظ على 
ال�سيخ اأبي احل�سن اإجازة مطبوعة موقعة من ال�سيخني. وعندما �سئل عمي عن ذلك اأجاب باأنه عمل 

طيب وفيه ت�سجيع للحفظ.
وقامت اأي�سًا يف جامع التوبة نه�سة مباركة حلفظ القراآن الكرمي كان امل�سرف عليها عمي ال�سيخ 
عبد الوهاب الذي تخرج به عدد كبري من احلفاظ اأثروا عملية االإقراء والتحفيظ لي�س يف جامع 
التوبة فح�سب، بل يف دم�سق، واأثره يف جامع التوبة كبري حيث كانت وما زالت زواياه �ساهدة على 

منهجه يف القراءة وب�ِسمته اخلا�سة به.
احلفظة  واأ�سبح  احلدادين،  �سيخ  عدنان  ال�سيخ  االأمــر  بهذا  قام  الوهاب  عبد  ال�سيخ  وفاة  وبعد 
الوهاب  عبد  ال�سيخ  من  ال�سفهية  االإجــازة  على  بناًء  مطبوعة  اإجازة  ف�سنعوا  باالإجازة،  يرغبون 
لل�سيخ عدنان، و�سهد على اإجازته منه ال�سيخ حممد زهري ابن ال�سيخ عبد الوهاب وحممد مطيع 
مت هذه االإجازة  ابن اأخ ال�سيخ و�سّدق على ذلك �سيخ القراء ال�سيخ كرمي راجح حفظه اهلل، فقدِّ

لكل من حفظ على ال�سيخ عدنان.
يقول حممد مطيع: وقد اأكرمني اهلل و�سرفني بالتلقي على ال�سيخ عدنان فحفظت عليه جزء عّم 

و�سبعة اأجزاء من االأول. ثم اأعدت احلفظ على عمي رحمه اهلل من البداية.

ملحق قائمة باأ�سماء املجازين من االأ�ستاذ ال�سيخ عدنان �سيخ احلدادين حفظه اهلل تعاىل

تاريخ �سدور االإجازةاال�سمالرقم
ميالديهجري

1427/02/272006/03/24احلاج �سعيد بن عبد الرزاق احلموي01
1427/02/272006/03/24احلاج حممد ب�سري بن يا�سني القاوقجي02
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1427/02/272006/03/24احلاج حممد بن ح�سني املبي�س03
1427/02/272006/03/24احلاج حممد علي بن طاهر احل�سيني04
1427/02/032006/08/24حممد جهاد بن حممد عادل رم�سان05
1428/04/142007/05/01حممد لوؤي بن حممد فوؤاد ق�سيباتي06
1428/04/142007/05/01اأحمد بن حممد الديبو07
1428/04/142007/05/01عماد بن اأحمد احلامد08
1428/08/092007/08/22و�سيم بن حمزة االأوبري09
1428/08/092007/08/22خالد بن حممد مجال بكريايت10
1428/08/092007/08/22يارس بن زياد مدينة11
1429/02/232008/03/01حممدسعيد بن حممد شيخ نجيب12
1429/11/082008/11/06حممد أنس بن فايز الكرش13
1430/03/272009/03/23أمحد صالح14
1430/03/272009/03/23عبد اهلل بن خالد احلمود15
1430/03/272009/03/23اليامن بن حممد مصطفى حيدر16
1430/08/082009/07/30رضوان بن سمري الشامع17
1430/08/082009/07/30حممد وائل بن باسل اجلزمايت18
1430/08/292009/08/09عدنان بن عبد الرزاق احلموي19
1431/10/062010/09/15أمحد بن مفلح عليان20
1431/10/142010/09/23عادل بن يارس شبيب21
1432/07/232011/06/24احلاج قدري تاج الدين22
1433/05/242012/04/15احلاج حممود بن شاهر توتونجي23
1433/12/012012/10/20أنس بن عدنان خرض24
1434/05/052013/03/17أمحد بن حممد مصطفى حيدر25
1434/05/092013/03/21حممد محدي بن حممد ماهر امليداين26

حررت يف 16 مجادى األوىل 1434 هـ املوافق 28 آذار 2013 م

ال�سيخ  اإمنا حررت بعد اعتماد  اإجازاتهم  باأ�سماء املجازين وتاريخ �سدور  القائمة  مالحظة: هذه 
اأكرهم يف احلفظ متقدم  كرمي راجح ل�سهادة االإجازة التي طبعت �سنة 2006 م، وتاريخ انتهاء 
على تاريخ حترير االإجازة. علمًا باأن ال�سيخ عدنان �سيخ احلدادين بداأ بالتحفيظ بعد ختمه للحفظ 

الوهاب باالإقراء �سفهيًا، فاأقراأ منذ عام 1956 م حتى تاريخه وحفظ عليه كثريون واأمتوا احلفظ، 
وبع�سهم االآخر مل يتم، وما زال واحلمد هلل يف عطائه واإقرائه.

يعطوا  ال  اأن  االإقــراء  �سيوخ  عادة  اأن من  اهلل  رحمه  الوهاب  عبد  ال�سيخ  ذكر يل عمي  مالحظة: 
ال�سيخ  اآل احللواين، ولذلك فاإن �سيخه  القراءات، وهكذا كان �ساأن  اإال ملن جمع  االإجازة املكتوبة 

حممد �سليم احللواين مل يجزه كتابة، واإمنا اأجازه باالإقراء م�سافهة. 
وبعد اأن قامت نه�سة مباركة بحفظ القراآن الكرمي بجامع زيد بن ثابت واأ�سرف عليها ال�سيخ عبد 
الكرمي الرفاعي وال�سيخ اأبو احل�سن حميي الدين الكردي رحمهما اهلل، قّدموا لكل من حفظ على 
ال�سيخ اأبي احل�سن اإجازة مطبوعة موقعة من ال�سيخني. وعندما �سئل عمي عن ذلك اأجاب باأنه عمل 

طيب وفيه ت�سجيع للحفظ.
وقامت اأي�سًا يف جامع التوبة نه�سة مباركة حلفظ القراآن الكرمي كان امل�سرف عليها عمي ال�سيخ 
عبد الوهاب الذي تخرج به عدد كبري من احلفاظ اأثروا عملية االإقراء والتحفيظ لي�س يف جامع 
التوبة فح�سب، بل يف دم�سق، واأثره يف جامع التوبة كبري حيث كانت وما زالت زواياه �ساهدة على 

منهجه يف القراءة وب�ِسمته اخلا�سة به.
احلفظة  واأ�سبح  احلدادين،  �سيخ  عدنان  ال�سيخ  االأمــر  بهذا  قام  الوهاب  عبد  ال�سيخ  وفاة  وبعد 
الوهاب  عبد  ال�سيخ  من  ال�سفهية  االإجــازة  على  بناًء  مطبوعة  اإجازة  ف�سنعوا  باالإجازة،  يرغبون 
لل�سيخ عدنان، و�سهد على اإجازته منه ال�سيخ حممد زهري ابن ال�سيخ عبد الوهاب وحممد مطيع 
مت هذه االإجازة  ابن اأخ ال�سيخ و�سّدق على ذلك �سيخ القراء ال�سيخ كرمي راجح حفظه اهلل، فقدِّ

لكل من حفظ على ال�سيخ عدنان.
يقول حممد مطيع: وقد اأكرمني اهلل و�سرفني بالتلقي على ال�سيخ عدنان فحفظت عليه جزء عّم 

و�سبعة اأجزاء من االأول. ثم اأعدت احلفظ على عمي رحمه اهلل من البداية.

ملحق قائمة باأ�سماء املجازين من االأ�ستاذ ال�سيخ عدنان �سيخ احلدادين حفظه اهلل تعاىل

تاريخ �سدور االإجازةاال�سمالرقم
ميالديهجري

1427/02/272006/03/24احلاج �سعيد بن عبد الرزاق احلموي01
1427/02/272006/03/24احلاج حممد ب�سري بن يا�سني القاوقجي02
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راأى املرتجم والده يف املنام قبل وفاته باأ�سبوعني فقال له: اقراأ فقراأ عليه �سورة التوبة، قال: فقراأتها 
كاملة، وكاأين اأقراأ الفاحتة.

البيت وا�ستمر يف عمله حتى  الكلية، ولكن مر�سه مل يقعده يف  اأو تزيد يف  مر�س قبل وفاته ب�سنة 
عبد  بجامع  عليه  و�سلي  م   2011/08/15 املوافق  هـ   1432 رم�سان   15 االإثنني  يوم  تويف  وفاته. 

الرحمن ابن ال�سديق، ودفن مبقربة الدحداح قريبًا من والده )20(.
حممد مطيع بن حممد وا�سل احلافظ )1359 هـ / 1940 م(: 

ابن اأخ ال�سيخ عبد الوهاب. دكتوراه يف الدرا�سات االإ�سالمية والعربية، متخ�س�س بالرتاث االإ�سالمي.
ن�ساأ يتيمًا هو واإخوته برعاية عمه ال�سيخ عبد الوهاب بعد وفاة والده �سنة 1952 م، ودخل املدار�س 

حتى تخرج.
طلب العلم مبكرًا على عمه بعد وفاة والده مبا�سرة، فقراأ عليه الدرو�س النحوية ثم قطر الندى. 
والتحق بحلقات جامع التوبة القراآنية والفقهية. فبداأ حفظ القراآن على عمه، فاأخذ التجويد عنه يف 
بيته ويف الطريق وذلك من خالل ر�سالة ) هداية الرحمن يف جتويد القراآن ( لل�سيخ عبد الوهاب 
وحفظ عليه جزء عم، ثم اأخذ عن ال�سيخ عدنان �سيخ احلدادين فحفظ عليه اأي�سًا جزء عم و�سبعة 
اأجزاء من االأول، ثم عاد اإىل عمه فبداأ من بداية البقرة حتى االأنفال، ثم تابع على ال�سيخ حممد 
�سكر بعد وفاة عمه، وبعد �سفره اإىل دبي تابع احلفظ منفردًا، ويف اأثناء ذلك حفظ عليه الدكتور 
الطبيب �سالح الدين احلداد القراآن كامال، ثم بداآ معًا املدار�سة يف تالوة القراآن حفظًا، وو�سال 
حتى تاريخه اإىل �سورة )ق( واحلمد هلل، وهي جل�سة اأ�سبوعية �سباحية م�ستمرة منذ اأكر من ع�سر 

�سنوات.
له جل�سة اأ�سبوعية لتعليم القراآن وجتويده مع تف�سري لبع�س االآيات، وتعليم مل�سائل فقهية، وهي م�ستمرة 

منذ ع�سر �سنوات تقريبًا يف دبي حتى تاريخه، وهي ت�سم طلبة للعلم واأطباء ومهند�سني وجتارًا...
اأخذ عن عمه الفقه احلنفي فقراأ عليه عدة كتب، كذلك يف النحو،والتف�سري، واأ�سول الفقه، والزمه 
ره بب�سائر كثرية علمية وعملية  مالزمة تامة وخدمه واأجازه، وكان ال�سيخ يكرمه ويقربه ويحبه وب�سَّ

حتققت بعد وفاة ال�سيخ رحمه اهلل.
واأجــازه،  واالأدب  والبالغة  والنحو  ال�سريف  احلديث  امليداين  اخلري  اأبي  ال�سيخ  عن  اأي�سًا  واأخذ 
واأخذ عن ال�سيخ حممد �سعيد الربهاين الفقه واحلديث والتف�سري، واأخذ عن ال�سيخ اأحمد ن�سيب 

املحاميد النحو والبالغة واأجازه، واأخذ عن ال�سيخ اإبراهيم اليعقوبي اأ�سول الفقه واأجازه.
20- مذكرات املوؤلف.

1956 م  باإذن من ال�سيخ عبد الوهاب، ومن هوؤالء احلفظة من انتقل اإىل رحمة اهلل قبل حترير 
االإجازة املطبوعة مثل ال�سيد املقدم حممد اجلراح)18(.

حممد زهري ابن ال�صيخ عبد الوهاب احلافظ:

حافظ للقراآن الكرمي، متقن، �ساحب �سوت �سجي. فا�سل �سالح متوا�سع �سيديل.
والده، والزمه منذ �سغره، وح�سر درو�سه  بيت  ون�ساأ يف  هـ  �سنة 1354  العقيبة  بدم�سق بحي  ولد 

اخلا�سة والعامة. فاأتقن علم التجويد واملخارج عليه، وحفظ عليه عدة اأجزاء.
وكان مالزمًا جلل�سات قراءة القراآن امل�سائية يف بيتي احلاجني: اأديب الطوا�سي وفوزي احلوا�سلي. 

وح�سر درو�س والده يف النحووالفقه احلنفي.
اأمَّ يف جامع العمري بحي العقيبة )ال�سمانة( وت�سّلم خطابة جامع �سرك�س بعد وفاة والده، وما زال 

خطيبًا فيه حتى تاريخه واحلمد هلل.
بعد وفاة والده تابع حفظ القراآن على ال�سيخ حممد �سكر فحفظه ثم اأعاد القراءة عليه مرة ثانية 
متقنًا للتجويد وخمارج احلروف على طريقة والده يف التمكني يف التالوة واإعطاء احلروف حقها 
التالوة  على  مثابر  وهو  املحببة،  والنغمة  ال�سجي  ال�سوت  مع  احلفظ  يف  ومتكن  خمارجها.  من 

املتوا�سلة.
ا�ستغل ب�سيدليته يف اجل�سر االأبي�س يف خدمة املر�سى واملحتاجني، وهو حمب للعزلة، متوا�سع، 

حمب للمطالعة والتوا�سل مع اأرحامه واأ�سدقائه حفظه اهلل تعاىل )19(.
عبد الرحيم ابن ال�سيخ عبد الوهاب احلافظ )1357 – 1432 هـ / 1938 – 2011 م(:

حافظ للقراآن متقن، �سيديل، فا�سل �سالح تقي متوا�سع. ن�ساأ برعاية والديه يف بيت علم واإقراء 
وزهد. كان مالزمًا لوالده، اأتقن علم التجويد عليه، وحفظ عدة اأجزاء عليه اأي�سًا.

الطوا�سي  اأديب  بيتي احلاجني:  والده يف  باإ�سراف  امل�سائية  القراآن  قراءة  وكان مالزمًا جلل�سات 
و�سهره فوزي احلوا�سلي، وبع�سًا من درو�س والده يف الفقه وغريه.

بقراءة  �سبيهة  تالوته  كانت  �سكر.  ال�سيخ حممد  الكرمي على  القراآن  تابع حفظ  والده  وفاة  وبعد 
والده ونغمته. كان متوا�سعًا يحب العزلة، كرميًا، عطوفًا على الفقراء وامل�ساكني وخا�سة االأرحام، 

حمبوبًا من اجلميع، مالزمًا لعمله يف خدمة النا�س ب�سيدليته يف املزة.

18-مذكرات موؤلف البحث وعدة مقابالت �سخ�سية مع املرتجم له، اآخرها بدم�سق �سيف عام 2009 م.
19- مذكرات املوؤلف وات�ساالت هاتفية مع املرتجم له، اآخرها ات�سال من دبي اإىل دم�سق يف 15 �سعبان 1434 هـ.
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راأى املرتجم والده يف املنام قبل وفاته باأ�سبوعني فقال له: اقراأ فقراأ عليه �سورة التوبة، قال: فقراأتها 
كاملة، وكاأين اأقراأ الفاحتة.

البيت وا�ستمر يف عمله حتى  الكلية، ولكن مر�سه مل يقعده يف  اأو تزيد يف  مر�س قبل وفاته ب�سنة 
عبد  بجامع  عليه  و�سلي  م   2011/08/15 املوافق  هـ   1432 رم�سان   15 االإثنني  يوم  تويف  وفاته. 

الرحمن ابن ال�سديق، ودفن مبقربة الدحداح قريبًا من والده )20(.
حممد مطيع بن حممد وا�سل احلافظ )1359 هـ / 1940 م(: 

ابن اأخ ال�سيخ عبد الوهاب. دكتوراه يف الدرا�سات االإ�سالمية والعربية، متخ�س�س بالرتاث االإ�سالمي.
ن�ساأ يتيمًا هو واإخوته برعاية عمه ال�سيخ عبد الوهاب بعد وفاة والده �سنة 1952 م، ودخل املدار�س 

حتى تخرج.
طلب العلم مبكرًا على عمه بعد وفاة والده مبا�سرة، فقراأ عليه الدرو�س النحوية ثم قطر الندى. 
والتحق بحلقات جامع التوبة القراآنية والفقهية. فبداأ حفظ القراآن على عمه، فاأخذ التجويد عنه يف 
بيته ويف الطريق وذلك من خالل ر�سالة ) هداية الرحمن يف جتويد القراآن ( لل�سيخ عبد الوهاب 
وحفظ عليه جزء عم، ثم اأخذ عن ال�سيخ عدنان �سيخ احلدادين فحفظ عليه اأي�سًا جزء عم و�سبعة 
اأجزاء من االأول، ثم عاد اإىل عمه فبداأ من بداية البقرة حتى االأنفال، ثم تابع على ال�سيخ حممد 
�سكر بعد وفاة عمه، وبعد �سفره اإىل دبي تابع احلفظ منفردًا، ويف اأثناء ذلك حفظ عليه الدكتور 
الطبيب �سالح الدين احلداد القراآن كامال، ثم بداآ معًا املدار�سة يف تالوة القراآن حفظًا، وو�سال 
حتى تاريخه اإىل �سورة )ق( واحلمد هلل، وهي جل�سة اأ�سبوعية �سباحية م�ستمرة منذ اأكر من ع�سر 

�سنوات.
له جل�سة اأ�سبوعية لتعليم القراآن وجتويده مع تف�سري لبع�س االآيات، وتعليم مل�سائل فقهية، وهي م�ستمرة 

منذ ع�سر �سنوات تقريبًا يف دبي حتى تاريخه، وهي ت�سم طلبة للعلم واأطباء ومهند�سني وجتارًا...
اأخذ عن عمه الفقه احلنفي فقراأ عليه عدة كتب، كذلك يف النحو،والتف�سري، واأ�سول الفقه، والزمه 
ره بب�سائر كثرية علمية وعملية  مالزمة تامة وخدمه واأجازه، وكان ال�سيخ يكرمه ويقربه ويحبه وب�سَّ

حتققت بعد وفاة ال�سيخ رحمه اهلل.
واأجــازه،  واالأدب  والبالغة  والنحو  ال�سريف  احلديث  امليداين  اخلري  اأبي  ال�سيخ  عن  اأي�سًا  واأخذ 
واأخذ عن ال�سيخ حممد �سعيد الربهاين الفقه واحلديث والتف�سري، واأخذ عن ال�سيخ اأحمد ن�سيب 

املحاميد النحو والبالغة واأجازه، واأخذ عن ال�سيخ اإبراهيم اليعقوبي اأ�سول الفقه واأجازه.
20- مذكرات املوؤلف.

1956 م  باإذن من ال�سيخ عبد الوهاب، ومن هوؤالء احلفظة من انتقل اإىل رحمة اهلل قبل حترير 
االإجازة املطبوعة مثل ال�سيد املقدم حممد اجلراح)18(.

حممد زهري ابن ال�صيخ عبد الوهاب احلافظ:

حافظ للقراآن الكرمي، متقن، �ساحب �سوت �سجي. فا�سل �سالح متوا�سع �سيديل.
والده، والزمه منذ �سغره، وح�سر درو�سه  بيت  ون�ساأ يف  هـ  �سنة 1354  العقيبة  بدم�سق بحي  ولد 

اخلا�سة والعامة. فاأتقن علم التجويد واملخارج عليه، وحفظ عليه عدة اأجزاء.
وكان مالزمًا جلل�سات قراءة القراآن امل�سائية يف بيتي احلاجني: اأديب الطوا�سي وفوزي احلوا�سلي. 

وح�سر درو�س والده يف النحووالفقه احلنفي.
اأمَّ يف جامع العمري بحي العقيبة )ال�سمانة( وت�سّلم خطابة جامع �سرك�س بعد وفاة والده، وما زال 

خطيبًا فيه حتى تاريخه واحلمد هلل.
بعد وفاة والده تابع حفظ القراآن على ال�سيخ حممد �سكر فحفظه ثم اأعاد القراءة عليه مرة ثانية 
متقنًا للتجويد وخمارج احلروف على طريقة والده يف التمكني يف التالوة واإعطاء احلروف حقها 
التالوة  على  مثابر  وهو  املحببة،  والنغمة  ال�سجي  ال�سوت  مع  احلفظ  يف  ومتكن  خمارجها.  من 

املتوا�سلة.
ا�ستغل ب�سيدليته يف اجل�سر االأبي�س يف خدمة املر�سى واملحتاجني، وهو حمب للعزلة، متوا�سع، 

حمب للمطالعة والتوا�سل مع اأرحامه واأ�سدقائه حفظه اهلل تعاىل )19(.
عبد الرحيم ابن ال�سيخ عبد الوهاب احلافظ )1357 – 1432 هـ / 1938 – 2011 م(:

حافظ للقراآن متقن، �سيديل، فا�سل �سالح تقي متوا�سع. ن�ساأ برعاية والديه يف بيت علم واإقراء 
وزهد. كان مالزمًا لوالده، اأتقن علم التجويد عليه، وحفظ عدة اأجزاء عليه اأي�سًا.

الطوا�سي  اأديب  بيتي احلاجني:  والده يف  باإ�سراف  امل�سائية  القراآن  قراءة  وكان مالزمًا جلل�سات 
و�سهره فوزي احلوا�سلي، وبع�سًا من درو�س والده يف الفقه وغريه.

بقراءة  �سبيهة  تالوته  كانت  �سكر.  ال�سيخ حممد  الكرمي على  القراآن  تابع حفظ  والده  وفاة  وبعد 
والده ونغمته. كان متوا�سعًا يحب العزلة، كرميًا، عطوفًا على الفقراء وامل�ساكني وخا�سة االأرحام، 

حمبوبًا من اجلميع، مالزمًا لعمله يف خدمة النا�س ب�سيدليته يف املزة.

18-مذكرات موؤلف البحث وعدة مقابالت �سخ�سية مع املرتجم له، اآخرها بدم�سق �سيف عام 2009 م.
19- مذكرات املوؤلف وات�ساالت هاتفية مع املرتجم له، اآخرها ات�سال من دبي اإىل دم�سق يف 15 �سعبان 1434 هـ.

 



133 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء132 www.iqraaforum.com

حفظ القراءات ال�سبع، ويف القرن التا�سع انت�سرت ) الطيبة ( البن اجلزري اإ�سافة لل�ساطبية والدرة.
- اأن�سئت اأول دار للقراآن بنهاية القرن الرابع، ثم تعددت هذه الدور وقامت بدور متميز يف تعليم 
القراآن والقراءات. وقد متيز الواقفون لها بالتقوى واجلهود العظيمة يف التحفيظ ون�سر القراءات، 

وكان ذلك احت�سابًا لوجه اهلل تعاىل.
- زهد �سيوخ القراء وعدم تقا�سيهم االأجر اأو الهدية.

- ال�سبط واالإتقان و�سبط املخارج وال�سفات، وهذه ميزة متيزت بها دم�سق، فا�ستهرت يف الع�سور 
االإقراء.  اإىل م�سايخ  ن�سبة  ال�سكرية...  واملدر�سة  الدب�سية،  واملدر�سة  املتاأخرة: مدر�سة احللواين، 

واأ�سبحت قراءة الطلبة على م�سايخهم تتميز باالأداء ونداوة ال�سوت وعذوبته.
- انت�سرت االإجازة باالأ�سانيد العالية بدءًا من عبد اهلل بن عامر وابن اجلزري واحللواين واملنجد... 

وكانت تعطى جلامع القراءات، ثم اأعطيت ملن يحفظ القراآن برواية حف�س ت�سجيعًا.

الطبقات من  �سملت جميع  واإمنا  العلم،  املتخ�س�سني من طلبة  على  القراآن  يقت�سر حفظ  - مل 
رجاال  القراآن  اأفرادها  يحفظ  كثرية  اأ�سر  واأ�سبحت  ومهند�س،  وطبيب  وعامل  وتاجر  علم  طالب 

ون�ساء.

وكتب حممد مطيع احلافظ غفر اهلل له ولوالديه والأ�سياخه
�ساكرًا هلل على اإنعامه وف�سله، �سائال اهلل التوفيق واالإخال�س

واحلمد هلل رب العاملني
و�سلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني

دبي يف 16 �سعبان 1434 هـ املوافق 2013/06/25 م

اللغة  جممع  مكتبة  بــاإدارة  عمله  اإىل  اإ�سافة  املخطوطات  وحتقيق  التاأليف  يف  مطيع  حممد  عمل 
العربية بدم�سق، واإدارة مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي، ثم رئا�سة ق�سم وجلنة طباعة 

م�سحف ال�سيخ مكتوم الذي �سدر عام 1423 هـ، وما زال قائمًا بهذا العمل.
وقد ن�سر ما يقارب املائة كتاب ما بني تاأليف وحتقيق. ونكتفي هنا بذكر ما يتعلق بالقراآن وعلومه:

- ال�سوابط واالإ�سارات الأجزاء علم القراءات الإبراهيم البقاعي )ت 885 هـ( – طبع بدم�سق بدار 
الفكر )1416 هـ / 1996 م(

- بغية املريد امللخ�س يف معرفة االإتقان والتجويد لعبد الكرمي االإ�سكندراين – طبع بدبي بدائرة 
االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية )1417 هـ / 1996 م(

- اللطائف البهية �سرح املنحة ال�سنية للعالمة اأحمد احللواين الكبري – طبع بدم�سق بدار االأوزاعي 
)1427 هـ / 2006 م(

- فتح املجيد يف علم التجويد تاأليف حممد اأبي ال�سفا املالكي – طبع بدم�سق بدار الب�سائر )1428 
هـ / 2007 م(

- االإمام �سم�س الدين ابن اجلزري: موؤلفاته وم�سادر ترجمته )تاأليف( – طبع بدبي مبركز جمعة 
املاجد للثقافة والرتاث )1414 هـ / 1994 م(

- �سيخ القراء االإمام ابن اجلزري )تاأليف( – طبع بدم�سق بدار الفكر )1416 هـ / 1995 م(
- القراءات وكبار القراء بدم�سق )ر�سالة دكتوراه( طبع بدم�سق بدار الفكر )1423 هـ / 2003 م(

- �سهر رم�سان الذي اأنزل فيه القراآن )تاأليف( – طبع بدبي بدائرة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية 
)1425 هـ / 2004 م(

- رم�سان �سهر القراآن )تاأليف( - طبع بدبي بدائرة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية )1427 هـ / 2006 م(
- دور القراآن الكرمي بدم�سق )تاأليف( – طبع بدم�سق بدار البريوتي )1430 هـ / 2009 م(

اإ�سافة اإىل اإ�سرافه على عدد من طبعات كتاب ) هداية الرحمن يف جتويد القراآن ( لعمه ال�سيخ 
عبد الوهاب رحمه اهلل. ويف �سريته الذاتية بيان ملوؤلفاته عامة وحتقيقاته الرتاثية.

�صمات وخ�صائ�س املدر�صة ال�صامية:

- بداأت هذه املدر�سة بال�سحابي اجلليل اأبي الدرداء ر�سي اهلل عنه، ثم من بعده باالإمام عبد اهلل ابن 
عامر اأحد القراء ال�سبعة، وا�ستمرت قراءته مب�سق حتى القرن اخلام�س. ثم انت�سرت قراءة اأبي عمرو 
بن العالء، مع ا�ستمرار قراءة ابن عامر بع�س ال�سيء. ويف القرن ال�سابع انت�سرت ) ال�ساطبية ( يف 
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حفظ القراءات ال�سبع، ويف القرن التا�سع انت�سرت ) الطيبة ( البن اجلزري اإ�سافة لل�ساطبية والدرة.
- اأن�سئت اأول دار للقراآن بنهاية القرن الرابع، ثم تعددت هذه الدور وقامت بدور متميز يف تعليم 
القراآن والقراءات. وقد متيز الواقفون لها بالتقوى واجلهود العظيمة يف التحفيظ ون�سر القراءات، 

وكان ذلك احت�سابًا لوجه اهلل تعاىل.
- زهد �سيوخ القراء وعدم تقا�سيهم االأجر اأو الهدية.

- ال�سبط واالإتقان و�سبط املخارج وال�سفات، وهذه ميزة متيزت بها دم�سق، فا�ستهرت يف الع�سور 
االإقراء.  اإىل م�سايخ  ن�سبة  ال�سكرية...  واملدر�سة  الدب�سية،  واملدر�سة  املتاأخرة: مدر�سة احللواين، 

واأ�سبحت قراءة الطلبة على م�سايخهم تتميز باالأداء ونداوة ال�سوت وعذوبته.
- انت�سرت االإجازة باالأ�سانيد العالية بدءًا من عبد اهلل بن عامر وابن اجلزري واحللواين واملنجد... 

وكانت تعطى جلامع القراءات، ثم اأعطيت ملن يحفظ القراآن برواية حف�س ت�سجيعًا.

الطبقات من  �سملت جميع  واإمنا  العلم،  املتخ�س�سني من طلبة  على  القراآن  يقت�سر حفظ  - مل 
رجاال  القراآن  اأفرادها  يحفظ  كثرية  اأ�سر  واأ�سبحت  ومهند�س،  وطبيب  وعامل  وتاجر  علم  طالب 

ون�ساء.

وكتب حممد مطيع احلافظ غفر اهلل له ولوالديه والأ�سياخه
�ساكرًا هلل على اإنعامه وف�سله، �سائال اهلل التوفيق واالإخال�س

واحلمد هلل رب العاملني
و�سلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني

دبي يف 16 �سعبان 1434 هـ املوافق 2013/06/25 م

اللغة  جممع  مكتبة  بــاإدارة  عمله  اإىل  اإ�سافة  املخطوطات  وحتقيق  التاأليف  يف  مطيع  حممد  عمل 
العربية بدم�سق، واإدارة مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي، ثم رئا�سة ق�سم وجلنة طباعة 

م�سحف ال�سيخ مكتوم الذي �سدر عام 1423 هـ، وما زال قائمًا بهذا العمل.
وقد ن�سر ما يقارب املائة كتاب ما بني تاأليف وحتقيق. ونكتفي هنا بذكر ما يتعلق بالقراآن وعلومه:

- ال�سوابط واالإ�سارات الأجزاء علم القراءات الإبراهيم البقاعي )ت 885 هـ( – طبع بدم�سق بدار 
الفكر )1416 هـ / 1996 م(

- بغية املريد امللخ�س يف معرفة االإتقان والتجويد لعبد الكرمي االإ�سكندراين – طبع بدبي بدائرة 
االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية )1417 هـ / 1996 م(

- اللطائف البهية �سرح املنحة ال�سنية للعالمة اأحمد احللواين الكبري – طبع بدم�سق بدار االأوزاعي 
)1427 هـ / 2006 م(

- فتح املجيد يف علم التجويد تاأليف حممد اأبي ال�سفا املالكي – طبع بدم�سق بدار الب�سائر )1428 
هـ / 2007 م(

- االإمام �سم�س الدين ابن اجلزري: موؤلفاته وم�سادر ترجمته )تاأليف( – طبع بدبي مبركز جمعة 
املاجد للثقافة والرتاث )1414 هـ / 1994 م(

- �سيخ القراء االإمام ابن اجلزري )تاأليف( – طبع بدم�سق بدار الفكر )1416 هـ / 1995 م(
- القراءات وكبار القراء بدم�سق )ر�سالة دكتوراه( طبع بدم�سق بدار الفكر )1423 هـ / 2003 م(

- �سهر رم�سان الذي اأنزل فيه القراآن )تاأليف( – طبع بدبي بدائرة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية 
)1425 هـ / 2004 م(

- رم�سان �سهر القراآن )تاأليف( - طبع بدبي بدائرة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية )1427 هـ / 2006 م(
- دور القراآن الكرمي بدم�سق )تاأليف( – طبع بدم�سق بدار البريوتي )1430 هـ / 2009 م(

اإ�سافة اإىل اإ�سرافه على عدد من طبعات كتاب ) هداية الرحمن يف جتويد القراآن ( لعمه ال�سيخ 
عبد الوهاب رحمه اهلل. ويف �سريته الذاتية بيان ملوؤلفاته عامة وحتقيقاته الرتاثية.

�صمات وخ�صائ�س املدر�صة ال�صامية:

- بداأت هذه املدر�سة بال�سحابي اجلليل اأبي الدرداء ر�سي اهلل عنه، ثم من بعده باالإمام عبد اهلل ابن 
عامر اأحد القراء ال�سبعة، وا�ستمرت قراءته مب�سق حتى القرن اخلام�س. ثم انت�سرت قراءة اأبي عمرو 
بن العالء، مع ا�ستمرار قراءة ابن عامر بع�س ال�سيء. ويف القرن ال�سابع انت�سرت ) ال�ساطبية ( يف 
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المدرسة الشامية في اإلقراء

اإعــــداد

الـدكـتــــور/ حمـــمد عـ�صــــام بـن مفــــلـح القــــــ�صاة

امل�صادر واملراجع

1- تاريخ دم�سق – احلافظ ابن ع�ساكر – بريوت دار الفكر

2- تاريخ علماء دم�سق يف القرن الرابع ع�سر الهجري )1-3( - حممد مطيع احلافظ ونزار اأباظة 
م هـ/1991-1986   1412  - هـ   1406 الفكر  دار  – دم�سق 

3- خطط ال�سام – حممد كردعلي – بريوت دار العلم للماليني
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اال�ســــم:

»حممد ع�سام« مفلح م�سطفى الق�ساة.                                       

 امليالد:

االأردن 1959/8/29م  اجلن�سية: اأردين                         
 العنوان احلالـي  : االأردن – عّمان – جامعة العلوم االإ�سالمية العاملية / املعهد العايل للقراءات 

القراآنية
 هاتف خلوي : 00962797646222- 00962772358014

E.mail: esamkoda50@hotmail.com    isamquda@gmail.com
املوؤهالت العلمية :

الدرا�صة الأوىل: 

الثانوية العاّمة / عام 1978، مدر�سة عجلون الثانوية.

البكالوريو�س  :

1.اجلامعة االإ�سالمية باملدينة املنورة – كلية القراآن الكرمي والعلوم االإ�سالمية .
2.التقدير : ممتـاز 
3.ال�سنة  : 1983 .

املاج�صتري : 

1.اجلامعة االأردنية – كلية الدرا�سات العليا  – ق�سم اأ�سول الدين /�سعبة التف�سري .
2.التقدير  : جيد جدا   .

3.ال�سنة   : 1987  .
4.عنوان االأطروحة : كتاب مراتب االأ�سول وغرائب الف�سول لعلم الدين ال�سخاوي ؛ درا�سة وحتقيق 

؛ وهو يف القراءات .

الدكـتوراه:    

1.جامعة القران الكرمي والعلوم االإ�سالمية – ال�سودان
كلية الدرا�سات العليا والبحث العلمي /   تخ�س�س التف�سري وعلوم القران والقراءات . 

السيرة الذاتية
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، االأحكام  اآيات  · تف�سري 
القراآن الكرمي،  · اإعجاز 

وال�سنة، القراآن  علوم  اإىل  · مدخل 
 ، القراآن  · علوم 

· مدخل اإىل علوم القراآن ، 
. 3، 2 ،1  ، الثالثة  مب�ستوياتها  والتجويد  التالوة  · اأحكام 

اجلامعة. لطلبة  اإجباري  م�ساق   ، االإ�سالمية  · الثقافة 
االإ�سراف على الر�سائل اجلامعية: 

ال�سارقة  التف�سري ، بجامعة  اأ�سول الدين/ تخ�س�س  1. االإ�سراف على ر�سالة ماج�ستري يف ق�سم 
بعنوان: )رواية ور�س وحف�س درا�سة مقارنة مع التوجيه( . 

ال�سارقة  التف�سري ، بجامعة  اأ�سول الدين/ تخ�س�س  2. االإ�سراف على ر�سالة ماج�ستري يف ق�سم 
بعنوان: ) َعْود ال�سمري واأثره يف اختالف املف�سرين (.

ال�سارقة  التف�سري ، بجامعة  اأ�سول الدين/ تخ�س�س  3. االإ�سراف على ر�سالة ماج�ستري يف ق�سم 
بعنوان: )قراءة االإمام خلف العا�سر مقارنة برواية خلف عن حمزة(. 

4. االإ�سراف على العديد من بحوث التخرج يف التف�سري وعلوم القراآن، يف مرحلة البكالوريو�س/ 
كلية ال�سريعة. 

ال�صت�صارات ال�صرعّية :   

1. م�ست�سار �سرعي يف املحاكم ال�سرعية / دائرة قا�سي الق�ساة 2000-1996.
2. م�ست�سار ل�سركة اأنظمة التعليم املتقدمة )TaliLaser(؛لتعليم القران الكرمي/ اأبوظبي. 

3. م�ست�سار يف حتكيم بحوث وحدة علوم القراآن الكرمي بجائزة دبي الدولية.
4. حتكيم البحوث العلمية يف املجالت العلمية الأكر من كلية �سريعة وجامعة.

اجلوائز احلا�سل عليهـــا :        
1. جائزة ماليزيا حلفظ القران الكرمي وجتويده .

2. و�سام اال�ستقالل االأردين من الدرجة االأوىل على اجلهود املبذولة يف امل�ساركة باللجنة العلمية 
التي اأ�سرفت على تدقيق وطباعة امل�سحف الها�سمي / وزارة االأوقاف االأردنية.  

يف  املبذولة  اجلهود  على  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  �سمو  من  تقدير  �سهادة   .3
حتكيم م�سابقة القران الكرمي مبوؤ�س�سة القران وال�سنة بال�سارقة. 

ت�سحيح  برنامج  عن   ، 1432هـــ  لعام  الكرمي  القراآن  لتعليم  تلفزيوين  برنامج  اأف�سل  جائزة   .4

2.التقدير : ممتـاز .                 3.  ال�سنة  : 2000 .
4.عنوان االأطروحة : كتاب االنت�سار للقران البن الباقالين ؛ درا�سة وحتقيق .

وهو يف علوم القران والقراءات والتف�سري والدفاع عن القران ورد �سبه امللحدين،  مطبوع ، ط/ دار 
ابن حزم ودار الفتح عمان.      

التدرج الوظيفي واخلربة التدري�صية:      

االأوقاف  وزارة   / االإ�سالمية  العلوم  كلية  الكرمي يف  القران  وعلوم  والقراءات  التجويد  1. مدر�س 
االأردنية من عام 1986-1984 .

عام  منذ  االأردنية  باجلامعة  االإ�سالمي  الثقايف  املركز  يف  والتجويد  التالوة  ومدر�س  م�سرف   .2
. 1987 -1983

3. مدر�س التف�سري وعلوم القراآن والتجويد يف كليات ال�سريعة يف بع�س اجلامعات االأردنية، واأخ�س 
بالذكر: كلية ال�سريعة واملركز الثقايف االإ�سالمي باجلامعة االأردنية، وذلك من عام 1987 – 2000 .

4. ا�ستاذ م�ساعد يف التف�سري وعلوم القران / كلية الدرا�سات االإ�سالمية والعربية / دبي.
جامعة   - االإ�سالمية  والدرا�سات  ال�سريعة  كلية   / القراآن  وعلوم  التف�سري  يف  م�ساعد  ا�ستاذ   .5

ال�سارقة ؛ منذ عام 2001- 2011 .
6. اأ�ستاذ م�سارك يف التف�سري وعلوم القراآن والقراءات ، 2011.

7. حما�سر يف القراءات وعلوم القراآن ، جامعة العلوم االإ�سالمية العاملية / املعهد العايل للقراءات 
والدرا�سات القراآنية.

امل�ساقات التي در�ستها �سمن التخ�س�س:
عليا. درا�سات   / والقراءات  القراآن  علوم  يف  · درا�سات 

يف التلقي وامل�سافهة واالإجازة القراآنية/ لطلبة الدكتوراة. · مباحث 
املاج�ستري  لطلبة   / القراآنية  · القراءات 

االآي. وعد  و�سبطه  امل�سحف  · ر�سم 
من ال�ساطبية والدرة/ 3و4و5و6 . الع�سر  القراءات  · فر�س 

القراآنية. القراءات  · توجيه 
نافع ب�سرح النظم اجلامع لقراءة االإمام نافع. االإمام  · قراءة 

 ، املف�سرين  · مناهج 
· التف�سري التحليلي ، 
املو�سوعي · التف�سري 
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/ جامعة ال�سارقة، ورقة عمل.
7. امل�ساركة يف ندوة اجلهود املبذولة يف خدمة ال�سنة النبوية يف القرن الرابع ع�سر الهجري

8. امل�ساركة يف ندوة الق�ساء ال�سرعي / جامعة ال�سارقة؛ مقرر جل�سة .
9. امل�ساركة يف موؤمتر احلوار مع االآخر / جامعة ال�سارقة، ورقة عمل .

10. امل�ساركة يف موؤمتر الهيئة العاملية لتحفيظ القراآن الرابع.
11. امل�ساركة يف موؤمتر الهيئة العاملية االأول للتعليم القراآين.

12. امل�ساركة يف موؤمتر امل�سحف ال�سريف واأثره يف احل�سارة االإن�سانية/ جامعة العلوم االإ�سالمية 
العاملية / املعهد العايل للقراءات والدرا�سات القراآنية/ عمان.

ج( الكتب والتقارير والدرا�سات:
1. كتاب الوا�سح يف اأحكام التالوة والتجويد – كتاب منهجي لتدري�س مادة التالوة والتجويد يف 

كليات ال�سريعة يف اأكر من جامعة.
2. كتاب االنت�سار للقران البن الباقالين ؛ درا�سة وحتقيق، ر�سالة الدكتوراه_ مطبوع _ .

3. كتاب– املزهر يف �سرح ال�ساطبية والدرة، يف القراءات الع�سر -  باال�سرتاك.  
4. كتاب: املنري يف اأحكام التجويد ، باال�سرتاك.

5. كتاب: مو�سوعة التف�سري املو�سوعي ل�سور القراآن الكرمي؛ موؤلف م�سارك
 - الدين  اأ�سول  كلية  القراءات/  يف  البكالوريو�س  درجة  ملنح  درا�سية  خطة  و�سع  جلنة  ع�سو   .6

جامعة البلقاء – االأردن .
7. ع�سو جلنة املناهج لتخ�س�س دبلوم القراءات/جائزة دبي الدولية للقران الكرمي.

8. ع�سو جمموعة بحوث الكتاب وال�سنة بجامعة ال�سارقة .
وال�سنة/جامعة  الكتاب  بحوث  جمموعة  يف  العلمي  للن�سر  التدقيق  جلنة  يف  م�سارك  ع�سو   .9
ال�سارقة؛ حيث مت اإ�سدار كتاب الزيادة واالإح�سان يف علوم القراآن البن عقيلة، يف ع�سر جملدات ، 
وكتاب جامع البيان يف القراءات الأبي عمرو الداين، يف اأربعة جملدات، وكتاب الهداية لبلوغ النهاية 
يف تف�سري القراآن الكرمي ملكي بن اأبي طالب يف ثالثة ع�سر جملدا . ومو�سوعة التف�سري املو�سوعي 

تاأليفا.

  امل�صابقات الدولية واملحلية :  

1. م�سابقة القران الكرمي جتويدا وحفظا االأردن – حملية - /1976 .
2. م�سابقة ماليزيا الدولية للقران الكرمي /1976 .

التالوة، قناة املجد الف�سائية، من الهيئة العاملية لتحفيظ القراآن الكرمي مبكة املكرمة.  

  الإجازات والدورات:  

1.االإجازة بال�سند املت�سل بحفظ القران الكرمي، على رواية حف�س عن عا�سم .
والر�سم  القراآن  علوم  و�سائر   ، والدرة  ال�ساطبية  الع�سر من طريق  بالقراءات  العالية  2.االإجــازة 

وال�سبط وعد االآي، )كلية القراآن الكرمي والدرا�سات االإ�سالمية باملدينة املنورة( .
3. االإجازة بالقراءات الع�سر من طريق ال�ساطبية والدرة.

اللغة االإجنليزية، قواعد  اأ�ساليب التدري�س اجلّيد، ويف  4. دورات ق�سرية يف الفقه واأ�سوله، ويف 
يف  ودورة  االختبار(  واإح�سائيات  اجليدة  االأ�سئلة  )موا�سفات  بعنوان:  عمل  وور�سة  وحمادثة، 
 )blackboard( ا�ستخدامات الكمبيوتر، واالإنرتنت وا�ستخداماته، وور�سة عمل تدريبية على برنامج

.)ICDL( للتوا�سل مع الطلبة يف اجلامعة، االإجازة الدولية يف الكمبيوتر
 البحوث والكتب واالإ�سهامات العلمية : 

اأ( االأبحاث املن�سورة يف املجالت العلمية املحكمة:    
1. بحث هاء الكناية يف مذاهب القراء الع�سرة/ من�سور. 

2. بحث  اأ�سرار االأحكام التجويدية وعللها / من�سور . 
3. بحث  الفا�سلة القراآنية بني البيان واالإيقاع، من�سور. 

4. بحث االإخفاء ودالالته لدى القراء، من�سور يف جملة درا�سات/ اجلامعة االأردنية. باال�سرتاك مع 
الدكتور اأحمد الق�ساة. 

5. بحث حكم الهمزة يف وقف االإمام حمزة والراوي ه�سام عن ابن عامر – قراءات - من�سور يف 
جملة جامعة ال�سارقة، للعلوم ال�سرعية واالإن�سانية . 

ب( امل�ساركة يف املوؤمترات العلمية :
1. موؤمتر العمل القراآين االأول /االأردن، ورقة عمل.

2. موؤمتر البنوك االإ�سالمية وامل�ستجدات الفقهية املعا�سرة / االأردن
3.  موؤمتر الندوة العاملية لل�سباب االإ�سالمي / االأردن، 

4. امل�ساركة يف اأعمال ندوة مقت�سيات الدعوة يف �سوء املعطيات املعا�سرة / جامعة ال�سارقة / كلية 
ال�سريعة، ورقة عمل .

5. امل�ساركة يف موؤمتر االحت�سام وال�سلوك العام / جامعة ال�سارقة / ورقة عمل .
6. امل�ساركة يف ندوة اجلهود املبذولة يف خدمة القران الكرمي وعلومه يف القرن الرابع ع�سر الهجري 
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/ جامعة ال�سارقة، ورقة عمل.
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1. بحث هاء الكناية يف مذاهب القراء الع�سرة/ من�سور. 

2. بحث  اأ�سرار االأحكام التجويدية وعللها / من�سور . 
3. بحث  الفا�سلة القراآنية بني البيان واالإيقاع، من�سور. 

4. بحث االإخفاء ودالالته لدى القراء، من�سور يف جملة درا�سات/ اجلامعة االأردنية. باال�سرتاك مع 
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ب( امل�ساركة يف املوؤمترات العلمية :
1. موؤمتر العمل القراآين االأول /االأردن، ورقة عمل.

2. موؤمتر البنوك االإ�سالمية وامل�ستجدات الفقهية املعا�سرة / االأردن
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5. امل�ساركة يف موؤمتر االحت�سام وال�سلوك العام / جامعة ال�سارقة / ورقة عمل .
6. امل�ساركة يف ندوة اجلهود املبذولة يف خدمة القران الكرمي وعلومه يف القرن الرابع ع�سر الهجري 

 



143 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء142 www.iqraaforum.com

اإجناز اخلتمة االأوىل 600 حلقة. والبدء بختمة ثانية على روايتي ور�س وحف�س.
14. تقدمي برنامج : )�سرح ال�ساطبية (/ قناة املجد العلمية. 150 حلقة مت فيها �سرح املنظومة 

ال�ساطبية كاملة. بال�سوت وال�سورة والتطبيق العملي للقراءات ال�سبع.
15. تقدمي برنامج: ) �سرح الدرة يف القراءات الثالث( قناة املجد العلمية، وما زال م�ستمرا.    

3. م�سابقة امللك عبد العزيز الدولية للقران الكرمي حفظا وجتويدا وتف�سريا �سنة /1985 .
4. م�سابقة دبي الدولية للقران الكرمي / الدورة الثانية – رئي�س جلنة التحكيم .
5. م�سابقة دبي الدولية للقران الكرمي /الدورة الرابعة – ع�سو جلنة التحكيم  .

6. م�سابقة ال�سارقة للقران الكرمي، موؤ�س�سة القران وال�سنة بال�سارقة/ رئي�س جلنة التحكيم.
7. م�سابقة را�سد املعال للثقافة والقران الكرمي/ الأكر من دورة / رئي�س جلنة التحكيم .

8. م�سابقة راأ�س اخليمة للقران الكرمي / الأكر من دورة / رئي�س جلنة التحكيم.
9. ع�سو جلنة حتكيم م�سابقة واعت�سموا االعاملية حلفظ القراآن الكرمي/ ليبيا الدورة الرابعة.

10. رئي�س جلنة حتكيم م�سابقة واعت�سموا العاملية حلفظ القراآن الكرمي/ليبيا الدورة ال�ساد�سة.
11. م�سابقة عمادة �سوؤون الطالب بجامعة ال�سارقة للقراآن الكرمي/ الأكر من دورة .

12. امل�ساركة يف جلان حتكيم امل�سابقات املحلية للقران الكرمي يف االأردن  .

اللجان العلمية واجلمعيات اخلريية

1. رئي�س جلنة رابطة احلفاظ واملجازين / االأردن 
2. ع�سو جلنة التالوة والتجويد املركزية / االأردن 

3. ع�سو جلنة تدقيق امل�ساحف / وزارة االأوقاف االأردنية .
4. ع�سو اللجنة العلمية لطباعة امل�سحف الها�سمي / وزارة االأوقاف االأردنية .

5. ع�سو املجل�س العلمي ملعهد القراءات القراآنية / جمعية املحافظة على القراآن .
6. ع�سو جلنة طلبة ال�سعوب االإ�سالمية / اجلامعة االأردنية – لعدة فرتات .   

الإ�صهام يف خدمة املجتمع :   

7. عقد دورات تدريبية لتالوة القران الكرمي، جمعية عباد الرحمن الثقافية /االأردن  .
8. تدريب الطالب على ا�ستخدامات اأجهزة تايل ليزر يف تعليم القران الكرمي وحفظه . 

9. منح جمموعة من الطلبة والطالبات يف االأردن وخارجها من البالد االإ�سالمية االإجازة يف اإقراء 
القران الكرمي باأكر من رواية من طريق ال�ساطبية والدّرة .

10. االإ�سراف على طلبة ال�سعوب االإ�سالمية الدار�سني للعلوم ال�سرعية يف االأردن ؛ من خالل جمعية 
عباد الرحمن اخلريية يف االأردن ، ومتابعة �سوؤونهم .

11. تدري�س التالوة والتجويد ب�سكل دورات تدريبية متخ�س�سة يف امل�ساجد.
12. امل�ساركة يف الربامج التلفزيونية – بث مبا�سر- يف املحطات الف�سائية .

13. اإعداد وتقدمي برنامج ) ت�سحيح التالوة ( / قناة املجد الف�سائية، الأكر من ع�سر �سنوات، مت 
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4. ع�سو اللجنة العلمية لطباعة امل�سحف الها�سمي / وزارة االأوقاف االأردنية .
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هذا وقد جاءت هذه الورقة مبقدمة ومتهيد وف�سلني وخامتة على النحو االآتي:

املقدمة ؛ وفيها عر�س ملا �ستتناوله الورقة.

متهيد ؛ حول القراءة واالإقراء وال�سند

الف�صل الأول: مراحل االإقراء يف بالد ال�سام ، وفيه ثالثة مباحث:

املبحث الأول: االإقراء يف مراحله االأوىل حتى تدوين القراءات.

املبحث الثاين: االإقراء يف مرحلة ما بعد تدوين القراءات.

املبحث الثالث: االإقراء يف الع�سر احلديث.

الف�صل الثاين: م�ساهري القراء واأ�سهر املوؤلفات يف القراءات القراآنية يف بالد ال�سام، وفيه مبحثان:

املبحث الأول: م�ساهري القراء يف املدر�سة ال�سامية عرب الع�سور.

املبحث الثاين: اأ�سهر املوؤلفات يف القراءات يف املدر�سة ال�سامية.

مقدمة         

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على خامت النبيني واإمام املر�سلني، نبينا حممد وعلى اآله 
و�سحابته اأجمعني ، ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين ... اأما بعد:

فاإن تعلم القراآن الكرمي وتعليمه �سرف عظيم منحه اهلل - �سبحانه وتعاىل-  من �ساء من عباده، 
َطَفْيَنا ِمْن  ووظف له من ا�سطفى من اأوليائه، فقال يف حمكم كتابه:{ ُثمَّ اأَْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن ا�سْ
ِعَباِدَنا }فاطر،  ويف بيان هذه املنزلة العالية ال�سامقة قال ملسو هيلع هللا ىلص: )خريكم من تعلم القراآن وعلمه(1، 
ومن هنا كان القائم على هذا ال�سرف العظيم اأ�سرف االأمة واأكملها واأعالها منزلة، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: ) 
اأ�سراف اأمتي حملة القراآن( 2، فهنيئا ملن ا�سطفاه اهلل لهذا ال�سرف الرفيع، واختاره لهذا الهدف 
العايل واحل�سن املنيع، فكانوا امل�سلحني يف زمن كر فيه اأهل الزيغ والف�ساد، وكانوا امل�ستم�سكني 
كني غريُهم باأهدابه، احلري�سني على من �سواهم اأن ينهجوا  يف زمن التحلل وال�سياع، وكانوا املم�سِّ
نهجهم ويحملوا االأمانة من بعدهم، فا�ستحقوا الثناء من ربهم واالإطراء من خالقهم، فاأثنى عليهم 
ِلِحني} االأعراف. يُع اأَْجَر املُ�سْ ا ال ُن�سِ الَة اإِنَّ ُكوَن ِباْلِكَتاِب َواأََقاُموا ال�سَّ �سِّ �سبحانه بقوله: { الَِّذيَن ميَ

وياأتي هذا امللتقى املبارك ليوؤكد هذه املعاين العظيمة لقوم نذروا حياتهم للقراآن، وخلَّ�سوا اأنف�سهم 
اإليه، وبذلوا جهودا عظيمة يف �سبيله تعلما وتعليما، فا�ستحقوا التكرمي يف ملتقى مبارك يقوم على 
تنظيمه هذا الكر�سي املبارك كر�سي تعليم القراآن الكرمي بجامعة امللك �سعود يف اململكة العربية 

ال�سعودية، فجزى اهلل القائمني عليه خري اجلزاء واأجزل لهم املثوبة والعطاء.

املا�سي  بذلك  يربطهم  اإمنا  القراآن  ومعلموا  ما�سيه،  ينفك عن  ال  القراآن  تعليم  كان حا�سر  وملا 
رباط وثيق ال ينقطع، و�سند متني ال ينفك، اقت�سى احلال اأن تدر�س تلك املدار�س يف اأ�سقاع العامل 
ِبُع من �سلفه املبارك،  االإ�سالمي منذ بداياتها االأوىل؛ ليفيد احلا�سر من ما�سيه ويتعلم اخللف املتَّ

ويدرك املعلمون ما بذله االأولون من جهود اأو�سلت القراآن لنا غ�سا طريا كما نزل.

ويف هذه الورقة �ساأعر�س لتاريخ تعليم القراآن يف بالد ال�سام، واجلهود التي بذلت يف تلك الديار ، 
تعلًما وتعليمًا، قراءة واإقراًء ،كما �سيكون احلديث حول نخبة العلماء الذين قام عليهم االإقراء يف 

تلك البقاع على مر الع�سور، واهلل املوفق

1 رواه البخاري 801/6 ، 
2 رواه الطرباين يف الكبري/521/21 ، والبيهقي يف �سعب االإميان .
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1 رواه البخاري 801/6 ، 
2 رواه الطرباين يف الكبري/521/21 ، والبيهقي يف �سعب االإميان .

 



147 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء146 www.iqraaforum.com

علو اأ�سانيد املدر�سة ال�سامية يف القراءات الع�سر ال�سغرى والكربى، حيث كان القراء االأول من جلة 
اأ�سحاب النبي ، من الطبقة االأوىل، والثانية.

وال تخرج عنها بحال من  املدر�سة احلجازية  اإىل  ومعلميها  باأ�سانيدها  تعود  ال�سامية  املدر�سة  اأن 
واملدار�س  ال�سامية  املدر�سة  اأ�سا�س  هي  فاحلجاز   ، ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  االأول  معلمها  كان  حيث  االأحــوال؛ 

االأخرى.
اأن اأ�سانيد القراءات الع�سر الكربى ال بد اأن تلتقي باملدر�سة ال�سامية يف اأ�سانيد ابن اجلزري -رحمه 
اهلل- ،وكذلك الع�سر ال�سغرى؛ فغالب اأ�سانيدها تلتقي عند ابن اجلزري -رحمه اهلل-وخ�سو�سًا 

يف بالد امل�سرق االإ�سالمي.
• اأ�سانيد املدر�سة ال�سامية يندر فيها ال�سذوذ واخلروج عن قواعد القراءة املقبولة ال�سحيحة كما 

هو احلال اأحيانا يف بع�س املدار�س االأخرى.

الـخـامتـــــــة

بداأ تعلم القراآن الكرمي وتعليمه يف بالد ال�سام منذ فجر االإ�سالم االأول،  وكان ذلك حني فتحت 
جيو�س امل�سلمني تلك البقاع يف عهد اخلليفة الفاروق عمر بن اخلطاب - ر�سي اهلل عنه - ؛ حني 
القراآن،  ال�سام  اأهل  يعلم  معلمًا  املوؤمنني  اأمري  �سفيان من  اأبي  بن  يزيد  اآنذاك  دم�سق  وايل  طلب 
فاأر�سل اإليهم اخلليفة عمر ثالثًة من ال�سحابة هم: ) معاذ بن جبل االأن�ساري؛ وكان معلمًا الأهل 
فل�سطني ، واأبو الدرداء معلمًا الأهل دم�سق ، وعبادة بن ال�سامت معلمًا الأهل حم�س(، وكانوا - 
ر�سي اهلل عنهم - مبثابة الرعيل االأول حيث تاأ�س�ست بف�سل جهودهم ما عرف م�ستقبال باملدر�سة 

ال�سامية يف االإقراء ، وانت�سرت يف تلك االأثناء قراءة اأبي الدرداء ر�سي اهلل عنه- يف بالد ال�سام.
اأهل  اإىل  اأر�سل م�سحفًا  عنه-   اهلل  –ر�سي  عثمان  بن  عثمان  امل�ساحف يف عهد  كان جمع  وملا 
ال�سام وبعث به مع املغرية بن اأبي �سهاب املخزومي –ر�سي اهلل عنه- ملقنًا للنا�س القراآن مب�سمن 
يوافق  ويتعلمونه مبا  القراآن  يعلمون  امل�سلمون  فاأقبل   ، لهم مب�سمنه  ومعلما   ، العثماين  امل�سحف 
م�سحف عثمان ، وازدهرت القراءة حتى بلغ عدد الطالب يف حلقات اأبي الدرداء ما يقارب االألف 

و�ستمائة طالب، وكان من اأبرزهم عبد اهلل بن عامر ال�سامي اأحد القراء ال�سبعة 3. 
ال  واأعمالها  الفراتية  اجلزيرة  حتى  ال�سام  بالد  و�سائر  بدم�سق  النا�س  )كان  اجلــزري:  ابن  قال 
ياأخذون اإال بقراءة ابن عامر ، وما زال االأمر كذلك اإىل حدود اخلم�سمائة ، واأول من لقن الأبي 

عمرو فيما قيل ابن طاوو�س (4 
وبعد ذلك مال النا�س اإىل قراءة اأبي عمرو وانت�سرت بينهم حتى جاء العثمانيون وفر�سوا قراءة 
حف�س عن عا�سم، مبا وفروه للنا�س من طبعات للم�سحف بهذه الرواية، وال زالت حتى االآن هي 

القراءة الغالبة.
وازدهرت مدار�س االإقراء بال�سام حتى القرن العا�سر الهجري كما �سيمر معنا، ثم مرت مبرحلة قلَّ 
فيها القراء لفرتة من الزمن ، وبداأت بعد زمن تنتع�س من جديد، وما تزال يف انتعا�س اإىل يومنا 

هذا وهلل احلمد. 
ولعل اأبرز مالمح املدر�سة ال�سامية يف االإقراء تتلخ�س يف االأمور االآتية:

اعتماد القراءة والتلقي على امل�سافهة عن ال�سيوخ اأ�سا�سًا، فكانت هي االأ�سلوب املعتمد ، دون التلقي 
عن ال�سحفيني الذين مل ياأخذوا القراآن والعلم م�سافهة.

3 انظر تاريخ دم�سق البن ع�ساكر 1/308
4 غاية النهاية البن اجلزري 
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واملدار�س  ال�سامية  املدر�سة  اأ�سا�س  هي  فاحلجاز   ، ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  االأول  معلمها  كان  حيث  االأحــوال؛ 

االأخرى.
اأن اأ�سانيد القراءات الع�سر الكربى ال بد اأن تلتقي باملدر�سة ال�سامية يف اأ�سانيد ابن اجلزري -رحمه 
اهلل- ،وكذلك الع�سر ال�سغرى؛ فغالب اأ�سانيدها تلتقي عند ابن اجلزري -رحمه اهلل-وخ�سو�سًا 

يف بالد امل�سرق االإ�سالمي.
• اأ�سانيد املدر�سة ال�سامية يندر فيها ال�سذوذ واخلروج عن قواعد القراءة املقبولة ال�سحيحة كما 

هو احلال اأحيانا يف بع�س املدار�س االأخرى.

الـخـامتـــــــة

بداأ تعلم القراآن الكرمي وتعليمه يف بالد ال�سام منذ فجر االإ�سالم االأول،  وكان ذلك حني فتحت 
جيو�س امل�سلمني تلك البقاع يف عهد اخلليفة الفاروق عمر بن اخلطاب - ر�سي اهلل عنه - ؛ حني 
القراآن،  ال�سام  اأهل  يعلم  معلمًا  املوؤمنني  اأمري  �سفيان من  اأبي  بن  يزيد  اآنذاك  دم�سق  وايل  طلب 
فاأر�سل اإليهم اخلليفة عمر ثالثًة من ال�سحابة هم: ) معاذ بن جبل االأن�ساري؛ وكان معلمًا الأهل 
فل�سطني ، واأبو الدرداء معلمًا الأهل دم�سق ، وعبادة بن ال�سامت معلمًا الأهل حم�س(، وكانوا - 
ر�سي اهلل عنهم - مبثابة الرعيل االأول حيث تاأ�س�ست بف�سل جهودهم ما عرف م�ستقبال باملدر�سة 

ال�سامية يف االإقراء ، وانت�سرت يف تلك االأثناء قراءة اأبي الدرداء ر�سي اهلل عنه- يف بالد ال�سام.
اأهل  اإىل  اأر�سل م�سحفًا  عنه-   اهلل  –ر�سي  عثمان  بن  عثمان  امل�ساحف يف عهد  كان جمع  وملا 
ال�سام وبعث به مع املغرية بن اأبي �سهاب املخزومي –ر�سي اهلل عنه- ملقنًا للنا�س القراآن مب�سمن 
يوافق  ويتعلمونه مبا  القراآن  يعلمون  امل�سلمون  فاأقبل   ، لهم مب�سمنه  ومعلما   ، العثماين  امل�سحف 
م�سحف عثمان ، وازدهرت القراءة حتى بلغ عدد الطالب يف حلقات اأبي الدرداء ما يقارب االألف 

و�ستمائة طالب، وكان من اأبرزهم عبد اهلل بن عامر ال�سامي اأحد القراء ال�سبعة 3. 
ال  واأعمالها  الفراتية  اجلزيرة  حتى  ال�سام  بالد  و�سائر  بدم�سق  النا�س  )كان  اجلــزري:  ابن  قال 
ياأخذون اإال بقراءة ابن عامر ، وما زال االأمر كذلك اإىل حدود اخلم�سمائة ، واأول من لقن الأبي 

عمرو فيما قيل ابن طاوو�س (4 
وبعد ذلك مال النا�س اإىل قراءة اأبي عمرو وانت�سرت بينهم حتى جاء العثمانيون وفر�سوا قراءة 
حف�س عن عا�سم، مبا وفروه للنا�س من طبعات للم�سحف بهذه الرواية، وال زالت حتى االآن هي 

القراءة الغالبة.
وازدهرت مدار�س االإقراء بال�سام حتى القرن العا�سر الهجري كما �سيمر معنا، ثم مرت مبرحلة قلَّ 
فيها القراء لفرتة من الزمن ، وبداأت بعد زمن تنتع�س من جديد، وما تزال يف انتعا�س اإىل يومنا 

هذا وهلل احلمد. 
ولعل اأبرز مالمح املدر�سة ال�سامية يف االإقراء تتلخ�س يف االأمور االآتية:

اعتماد القراءة والتلقي على امل�سافهة عن ال�سيوخ اأ�سا�سًا، فكانت هي االأ�سلوب املعتمد ، دون التلقي 
عن ال�سحفيني الذين مل ياأخذوا القراآن والعلم م�سافهة.

3 انظر تاريخ دم�سق البن ع�ساكر 1/308
4 غاية النهاية البن اجلزري 
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املبحث الأول

 الإقراء يف مراحله الأوىل حتى تدوين القراءات

كما مر �سابقا فاإن االإقراء يف بالد ال�سام قدمي قدم االإ�سالم فيها حيث قام على ثلة من ال�سحابة 
ر�سوان اهلل عليهم، فكان تاأ�سي�سًا ملدر�سة عظيمة يف االإقراء، ويعد اأبو الدرداء ر�سي اهلل عنه �سيخ 
املقرئني يف ال�سام حيث بداأ التعليم يف م�سجدها الكبري وتبعه املعلمون، وكان من اأ�سهر تالميذه 
اأحد القراء ال�سبعة امل�سهورين، وكان معلمو القراآن وقتها يق�سمون تالميذهم  عبد اهلل بن عامر 
ع�سرات يجعلون على كل ع�سرة عريفًا ، وكان ال�سيخ يقراأ لهم عددًا من االآيات اأو �سورًة من ال�سور 
�ساأل  العريف  اأخطاأ  فاإذا   ، �ساأل عريفه  اأحدهم  اأخطاأ  فاإذا  �سمعوا ويحفظون عنه  يعيدون ما  ثم 

ال�سيخ، وكانت حلقة ابن عامر ت�سم اأربعمئة عريف اأي مبا يقارب االأربعة اآالف طالب. 
، وكان  ال�سيخ ليجيزه  اإىل  اأهال قدمه  العريف فاإن وجده  التلميذ من حفظه ميتحنه  انتهاء  وبعد 

بع�س التالميذ يتابع القراءة واالإعادة مرات على ال�سيخ لينال �سرف االإقراء مثله فيما بعد.
وقد توىل كثري من القراء االإمامة مب�ساجد ال�سام والق�ساء فيها مثل اأبي الدرداء وف�سالة بن عبيد، 
واأبي اإدري�س اخلوالين ، وعبد اهلل بن عامر ، وغريهم كثري، مما كان له االأثر البالغ يف تعليم النا�س 

القراآن واأوجه قراءته.
وكان لبع�س القراء امل�سهورين اأكر من �سيخ، وكان بع�سهم يكتفي ب�سيخ واحد يوقن اأن قراءته اأف�سح 
واأ�سح فيلزم روايته ويتم�سك بها وهوؤالء هم الكرة ،وبع�سهم كانوا يخالفون قراءة �سيوخهم، ليتلقوا 
بن  يحيى  مثل  رواية خا�سة،  لهم  فكانت  قراءاتهم،  بطت  و�سُ اأ�سانيدهم  عن غريهم ممن �سحت 

احلارث الذماري.
ومما يالحظ يف هذه الفرتة اإقبال بع�س الن�ساء على حفظ القراآن وحتفيظه، كاأم الدرداء ال�سغرى 

التي تلقت القراآن عن زوجها وعلمته كثريا من التابعني.
ومن ملحوظ القراءة يف هذه الفرتة انت�سار ما يعرف لدى ال�ساميني بقراءة ال�ُسُبع وهي عبارة عن 
قراءة جماعية يكررون وراء قارئهم بعد �سالة الفجر جمموعة من االآيات بق�سد التلقي وال�سبط 
ليكونوا اأقرب لقراءة ال�سيخ واأكر اأخذا واإتقانا لها، وهو ما ي�سبه طريقة التعليم بالتلقني هذه االأيام. 
وقد ظهرت يف هذه املرحلة بدايات التاأليف يف علم القراءات القراآنية، ف�سنف العالمة املقرئ يحيى بن 
احلارث الذماري كتاب هجاء امل�ساحف، وكتابًا يف عدد اآي القراآن الكرمي، و�سنف هارون االأخف�س عددًا 
من الكتب يف القراءات مل ت�سلنا اأ�سماوؤها جميعًا ، واإمنا و�سلنا عنوان كتاب واحد هو: )قراءة ابن عامر 

بالعلل(5.

5 انظر: القي�سي / بحث املدر�سة ال�سامية .

الف�صل الأول 

مراحل الإقراء يف بالد ال�صام

املبحث الأول

الإقراء يف مراحله الأوىل حتى تدوين القراءات.

املبحث الثاين

 الإقراء يف مرحلة ما بعد تدوين القراءات

املبحث الثالث

 الإقراء يف الع�صر الـحـديث
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املبحث الأول

 الإقراء يف مراحله الأوىل حتى تدوين القراءات

كما مر �سابقا فاإن االإقراء يف بالد ال�سام قدمي قدم االإ�سالم فيها حيث قام على ثلة من ال�سحابة 
ر�سوان اهلل عليهم، فكان تاأ�سي�سًا ملدر�سة عظيمة يف االإقراء، ويعد اأبو الدرداء ر�سي اهلل عنه �سيخ 
املقرئني يف ال�سام حيث بداأ التعليم يف م�سجدها الكبري وتبعه املعلمون، وكان من اأ�سهر تالميذه 
اأحد القراء ال�سبعة امل�سهورين، وكان معلمو القراآن وقتها يق�سمون تالميذهم  عبد اهلل بن عامر 
ع�سرات يجعلون على كل ع�سرة عريفًا ، وكان ال�سيخ يقراأ لهم عددًا من االآيات اأو �سورًة من ال�سور 
�ساأل  العريف  اأخطاأ  فاإذا   ، �ساأل عريفه  اأحدهم  اأخطاأ  فاإذا  �سمعوا ويحفظون عنه  يعيدون ما  ثم 

ال�سيخ، وكانت حلقة ابن عامر ت�سم اأربعمئة عريف اأي مبا يقارب االأربعة اآالف طالب. 
، وكان  ال�سيخ ليجيزه  اإىل  اأهال قدمه  العريف فاإن وجده  التلميذ من حفظه ميتحنه  انتهاء  وبعد 

بع�س التالميذ يتابع القراءة واالإعادة مرات على ال�سيخ لينال �سرف االإقراء مثله فيما بعد.
وقد توىل كثري من القراء االإمامة مب�ساجد ال�سام والق�ساء فيها مثل اأبي الدرداء وف�سالة بن عبيد، 
واأبي اإدري�س اخلوالين ، وعبد اهلل بن عامر ، وغريهم كثري، مما كان له االأثر البالغ يف تعليم النا�س 

القراآن واأوجه قراءته.
وكان لبع�س القراء امل�سهورين اأكر من �سيخ، وكان بع�سهم يكتفي ب�سيخ واحد يوقن اأن قراءته اأف�سح 
واأ�سح فيلزم روايته ويتم�سك بها وهوؤالء هم الكرة ،وبع�سهم كانوا يخالفون قراءة �سيوخهم، ليتلقوا 
بن  يحيى  مثل  رواية خا�سة،  لهم  فكانت  قراءاتهم،  بطت  و�سُ اأ�سانيدهم  عن غريهم ممن �سحت 

احلارث الذماري.
ومما يالحظ يف هذه الفرتة اإقبال بع�س الن�ساء على حفظ القراآن وحتفيظه، كاأم الدرداء ال�سغرى 

التي تلقت القراآن عن زوجها وعلمته كثريا من التابعني.
ومن ملحوظ القراءة يف هذه الفرتة انت�سار ما يعرف لدى ال�ساميني بقراءة ال�ُسُبع وهي عبارة عن 
قراءة جماعية يكررون وراء قارئهم بعد �سالة الفجر جمموعة من االآيات بق�سد التلقي وال�سبط 
ليكونوا اأقرب لقراءة ال�سيخ واأكر اأخذا واإتقانا لها، وهو ما ي�سبه طريقة التعليم بالتلقني هذه االأيام. 
وقد ظهرت يف هذه املرحلة بدايات التاأليف يف علم القراءات القراآنية، ف�سنف العالمة املقرئ يحيى بن 
احلارث الذماري كتاب هجاء امل�ساحف، وكتابًا يف عدد اآي القراآن الكرمي، و�سنف هارون االأخف�س عددًا 
من الكتب يف القراءات مل ت�سلنا اأ�سماوؤها جميعًا ، واإمنا و�سلنا عنوان كتاب واحد هو: )قراءة ابن عامر 

بالعلل(5.

5 انظر: القي�سي / بحث املدر�سة ال�سامية .

الف�صل الأول 

مراحل الإقراء يف بالد ال�صام

املبحث الأول

الإقراء يف مراحله الأوىل حتى تدوين القراءات.

املبحث الثاين

 الإقراء يف مرحلة ما بعد تدوين القراءات

املبحث الثالث

 الإقراء يف الع�صر الـحـديث
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املبحث الثاين

الإقراء يف مرحلة ما بعد تدوين القراءات

البالد  يف  باالنت�سار  عامر  ابن  قــراءة  غري  القراءات  بــداأت  االإقــراء  مراحل  من  املرحلة  هذه  يف 
من  ال�سام  ياأتي  من  انت�سارها  يف  ال�سبب  وكان  القراء،  من  وغريه  املدين  نافع  كقراءة  ال�سامية، 
القرنني اخلام�س وال�ساد�س  االإ�سالمية، كما امتازت هذه املرحلة وخا�سة يف  البالد  خارجها من 
الهدية من  اأو  االأجر  تقا�سي  الزهد وعدم  اأن  كما  القراءات،  التاأليف يف علوم  بغزارة  الهجريني 
التالميذ هي من الظواهر التي ميزت القراء يف هذه الفرتة، فانت�سرت القراءة ح�سبة هلل تعاىل ، 

خا�سة يف بداياتها االأوىل واحلال هذا كان كما احلال يف املرحلة ال�سابقة.
وطالبهم  القراء  على  موقوفة  الكرمي  للقراآن  دار  اأول  ظهور  املرحلة  هذه  لبدايات  يذكر  ومما 
وكان ذلك يف نهاية القرن الرابع الهجري وبداية القرن اخلام�س، اأن�ساأها ر�ساأ بن نظيف املقرئ 
الدم�سقي6، وهي �سمايل املدر�سة ال�سمي�ساطية7 �سمايل م�سجد دم�سق، وتكاد تكون هذه املدر�سة من 

اأوائل املدار�س يف العامل االإ�سالمي يف تعليم القراآن والقراءات.
ويف م�ستهل القرن ال�ساد�س الهجري بداأ اعتماد القراء لقراءة اأبي عمرو بن العالء وذلك بالتلقني 
عن املقرئني، ويف ال�سالة، والتالوة عند اخلا�سة والعامة، باالإ�سافة لقراءة ابن عامر ال�سامي، 
ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل قلة القراء الدم�سقيني وازدياد النازلني بدم�سق الذين نقلوا ولقنوا النا�س 
قراءة اأبي عمرو باجلامع االأموي حتى انت�سرت، اأ�سف اإىل ذلك اأن عددا من قراء االأندل�س �سكنوا 

بالد ال�سام ونزلوا دم�سق ، واتخذ بع�سهم من دم�سق �سكنًا لهم.
وا�سع حتى  ب�سكل  والقراءات  انت�سار احلفاظ  البالد  وال�سابع يف هذه  ال�ساد�س  للقرن  ومما يذكر 
اإن مقرئًا واحدًا كان يحفظ عليه ما يزيد عن األف نف�س ، كما نبغ عدد كبري من م�ساهري املقرئني 
ق�سيدة  املقرئون  واعتمد  املقد�سي،  �سامة  واأبي  ال�سخاوي  الدين  علم  تلميذه  و  ال�ساطبي  اأمثال 
الهجري،  ال�سابع  القرن  ال�سبع؛ خا�سة يف  القراءات  تعليم  يف  االأمــاين(  )حرز  ال�ساطبي  االإمــام 
وكان انت�سارها على يد عدد من تالميذ االإمام ال�ساطبي الذين وردوا دم�سق، ومن اأ�سهرهم االإمام 

6 ر�ساأ بن نظيف بن ما�ساء اهلل اأبو احل�سن املقرئ، اأ�سله من املعرة، و�سكن دم�سق، قراأ على اأب احل�سن الداراين 
بحرف ابن عامر، ومن تالميذه اأبو علي االأهوازي املقرئ، تويف �سنة 444 هـ . انظر تاريخ دم�سق البن ع�ساكر ، 

حرف الراء/ مو�سوعة احلديث.
7 جاء يف املو�سوعة العاملية – ويكيبيديا- : املدر�سة ال�سمي�ساطية كانت دارا الأبي القا�سم علي بن حممد ال�سلمي 

ال�سمي�ساطي، وتقع �سمايل اجلامع االأموي.

ومما ينبغي االإ�سارة اإليه اأن قراءة ابن عامر كانت هي القراءة املعتمدة يف البالد ال�سامية يف هذه 
الفرتة، مع اأن بع�س القراء كان يتلقى قراءات اأخرى، لكن انت�سار االإقراء بروايتي ه�سام بن عمار 

وابن ذكوان عن ابن عامر جعلهما الروايتني املقروء بهما لدى عامة القراء.

وات�سف القراء يف هذه املرحلة من مراحل االإقراء باإتقان االأداء والعلم الغزير، حتى رحل اإليهم 
العلماء:  هوؤالء  ومن  القراءات،  عليهم  ليتلقوا  االإ�سالمي  العامل  بالد  كافة  من  العلم  هذا  طالب 
اأمام  جريئة  مواقف  وله  املرحلة  هذه  قراء  اأ�سهر  من  كان  حيث  الغ�ساين  االأعلى  عبد  م�سهر  اأبو 
اخللفاء وخا�سة يف ق�سية خلق القراآن ، ومنهم عبد اهلل بن ذكوان �سيخ قراء ع�سره من تتلمذ 
البن عامر ال�سامي وكان اأحد راويي قراءته مع ه�سام، و�سفه اأبو زرعة باأنه مل يكن اأقراأ منه يف 
البالد االإ�سالمية قاطبة ،ومنهم هارون االأخف�س �سالف الذكر فقد رحل اإليه طلبة هذا العلم من 
�سائر االأقطار ل�سبطه واإتقانه. كما جند عالمة هذا الفن اأبا عبيد القا�سم بن �سالم البغدادي مع 
جاللة قدره وعلو مقامه بالعلم والقراءات ياأخذ القراءة عن اأبي م�سهر الغ�ساين وعن ه�سام ابن 

عمار ال�سلمي الدم�سقيني.
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املبحث الثاين

الإقراء يف مرحلة ما بعد تدوين القراءات

البالد  يف  باالنت�سار  عامر  ابن  قــراءة  غري  القراءات  بــداأت  االإقــراء  مراحل  من  املرحلة  هذه  يف 
من  ال�سام  ياأتي  من  انت�سارها  يف  ال�سبب  وكان  القراء،  من  وغريه  املدين  نافع  كقراءة  ال�سامية، 
القرنني اخلام�س وال�ساد�س  االإ�سالمية، كما امتازت هذه املرحلة وخا�سة يف  البالد  خارجها من 
الهدية من  اأو  االأجر  تقا�سي  الزهد وعدم  اأن  كما  القراءات،  التاأليف يف علوم  بغزارة  الهجريني 
التالميذ هي من الظواهر التي ميزت القراء يف هذه الفرتة، فانت�سرت القراءة ح�سبة هلل تعاىل ، 

خا�سة يف بداياتها االأوىل واحلال هذا كان كما احلال يف املرحلة ال�سابقة.
وطالبهم  القراء  على  موقوفة  الكرمي  للقراآن  دار  اأول  ظهور  املرحلة  هذه  لبدايات  يذكر  ومما 
وكان ذلك يف نهاية القرن الرابع الهجري وبداية القرن اخلام�س، اأن�ساأها ر�ساأ بن نظيف املقرئ 
الدم�سقي6، وهي �سمايل املدر�سة ال�سمي�ساطية7 �سمايل م�سجد دم�سق، وتكاد تكون هذه املدر�سة من 

اأوائل املدار�س يف العامل االإ�سالمي يف تعليم القراآن والقراءات.
ويف م�ستهل القرن ال�ساد�س الهجري بداأ اعتماد القراء لقراءة اأبي عمرو بن العالء وذلك بالتلقني 
عن املقرئني، ويف ال�سالة، والتالوة عند اخلا�سة والعامة، باالإ�سافة لقراءة ابن عامر ال�سامي، 
ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل قلة القراء الدم�سقيني وازدياد النازلني بدم�سق الذين نقلوا ولقنوا النا�س 
قراءة اأبي عمرو باجلامع االأموي حتى انت�سرت، اأ�سف اإىل ذلك اأن عددا من قراء االأندل�س �سكنوا 
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وكان انت�سارها على يد عدد من تالميذ االإمام ال�ساطبي الذين وردوا دم�سق، ومن اأ�سهرهم االإمام 
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بحرف ابن عامر، ومن تالميذه اأبو علي االأهوازي املقرئ، تويف �سنة 444 هـ . انظر تاريخ دم�سق البن ع�ساكر ، 

حرف الراء/ مو�سوعة احلديث.
7 جاء يف املو�سوعة العاملية – ويكيبيديا- : املدر�سة ال�سمي�ساطية كانت دارا الأبي القا�سم علي بن حممد ال�سلمي 

ال�سمي�ساطي، وتقع �سمايل اجلامع االأموي.
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وابن ذكوان عن ابن عامر جعلهما الروايتني املقروء بهما لدى عامة القراء.

وات�سف القراء يف هذه املرحلة من مراحل االإقراء باإتقان االأداء والعلم الغزير، حتى رحل اإليهم 
العلماء:  هوؤالء  ومن  القراءات،  عليهم  ليتلقوا  االإ�سالمي  العامل  بالد  كافة  من  العلم  هذا  طالب 
اأمام  جريئة  مواقف  وله  املرحلة  هذه  قراء  اأ�سهر  من  كان  حيث  الغ�ساين  االأعلى  عبد  م�سهر  اأبو 
اخللفاء وخا�سة يف ق�سية خلق القراآن ، ومنهم عبد اهلل بن ذكوان �سيخ قراء ع�سره من تتلمذ 
البن عامر ال�سامي وكان اأحد راويي قراءته مع ه�سام، و�سفه اأبو زرعة باأنه مل يكن اأقراأ منه يف 
البالد االإ�سالمية قاطبة ،ومنهم هارون االأخف�س �سالف الذكر فقد رحل اإليه طلبة هذا العلم من 
�سائر االأقطار ل�سبطه واإتقانه. كما جند عالمة هذا الفن اأبا عبيد القا�سم بن �سالم البغدادي مع 
جاللة قدره وعلو مقامه بالعلم والقراءات ياأخذ القراءة عن اأبي م�سهر الغ�ساين وعن ه�سام ابن 

عمار ال�سلمي الدم�سقيني.
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مقرًا لها. واأ�سبحت رواية حف�س هي ال�سائدة قراءًة وتلقينًا و�سالًة ،وظهور امل�سنفات املتعددة 
يف هذه الرواية.

كما اأن النا�س يف هذه الفرتة كانت تتجه اإىل الديار امل�سرية لتلقي القراءات فيها ومن ثم العودة 
اإىل ال�سام لتعليم اأهلها مما اآذن بانطالقة جديدة للقراءة واالإقراء يف بالد ال�سام يف القرن الرابع 

ع�سر واخلام�س ع�سر الهجريني وهو ما �سنتحدث عنه يف الف�سل املبحث الثالث بحول اهلل تعاىل.

املبحث الثالث

الإقراء يف الع�صر احلديث يف املدر�صة ال�صامية

مع نهاية القرن الثالث ع�سر وبداية القرن الرابع ع�سر الهجري بداأ علم القراءات يزداد ن�ساطه من 
جديد وعاد ظهوره على يد عدد من القراء ، واأ�سبح االإقراء بالطريقني الع�سر الكربى وال�سغرى 
اأن كانت القراءة من )طيبة الن�سر( غري معروفة يف دم�سق ،واختفت فيها مدة طويلة، كما  بعد 
نلحظ ظاهرة اإيجابية يف هذا الع�سر الذهبي املتميز لهذه املدر�سة املباركة اأال وهي اعتناء قراء 
دم�سق يف هذا القرن بتاأليف عدد كبري من كتب التجويد والقراءات ون�سرها مما اأفاد طلبة علم 
اأكرب االأثر يف تاأ�سيل عدد من م�سائله خا�سة فيما يتعلق بتحريرات القراءات  القراءات وكان له 
واأوجه اخلالف �سواء كان ذلك تاأليفا اأم حتقيقا ملا كان قد اأُِلف من قبل من كثري من علماء هذا 
العلم وموؤ�سلي م�سائله وحمرري حروفه واأحكامه كما �سنلحظ ذلك يف مبحث املوؤلفات يف هذا الفن 

مما يلي هذا الباب.

علماء هذا  لها  ت�سدى  التي  الدعاوى  القرن ظهور عدد من  لهذا  دم�سق  املهمة يف  املظاهر  ومن 
الع�سر ومن هذه الدعاوى دعوى عدم وجوب علم التجويد �سرعيًا ودعوى جواز كتابة امل�سحف 
بالر�سم احلديث وترك االلتزام بالر�سم العثماين، وغري ذلك مما فنده العلماء ووقفوا له باملر�ساد 

واأعادوا االأمر اإىل ما كان عليه مما اأفتى العلماء بوجود التزامه والعمل به.

علم الدين ال�سخاوي تلميذ ال�ساطبي و�سارح ق�سيدته، مما جعل القراء يتخذون ال�ساطبية قاعدة 
اأ�سا�سية حلفظ القراءات ال�سبع مع �سرحها على يد عدد من م�ساهري املقرئني بدم�سق.

اجلامع  كان  اأن  بعد  لها  مقرًا  ال�سالح(  اأم  )تربة  ال�ساحلية  املدر�سة  القراء  م�سيخة  واتخذت 
واأول من  بدم�سق،  القراء  اأعلم  يكون  اأن  ال�ساحلية  املدر�سة  �سيخ  و�سرطوا يف   ، املقر  االأموي هو 

توالها االإمام ال�سخاوي ومن اأجله بنيت.
ويف هذا الع�سر مت بناء مدار�س جديدة حفظ فيها القراآن عدد كبري من طلبة العلم منها تربة 

امللك االأ�سرف، واملدر�سة العادلية الكربى، واملدر�سة الوجيهية  ،والعمرية وغريها.
واأما القرن الثامن والتا�سع الهجريان فقد �سهدا نه�سة علمية يف جمال االإقراء فا�ستهرت دم�سق 
اإليها  يرحلون  الكثريين  اأدائها مما جعل  بدقة  القراءة وعرفت  اإ�سنادها يف  بعلو  الع�سر  يف هذا 
ي�سدرها  التي  التولية  كتب  خالل  من  القراء  مب�سيخة  االهتمام  كان  كما  م�سايخها،  عن  لالأخذ 
ال�سنجارية  املدر�سة  منها  للقراآن،  جديدة  دور  وبنيت  بال�ساحلية،  القراء  �سيخ  بتعيني  ال�سلطان 
،وقام اإىل جانب ذلك عدد من دور القراآن بتعليم القراآن واحلديث كالتنكزية وال�سبابية والدالمية 
واخلي�سرية ،وبنى االإمام ابن اجلزري مدر�سة يف هذه الفرتة ووىل عليها تلميذه علي اليزدي ، ويف 
القرن التا�سع األف ابن اجلزري الطيبة التي �سملت القراءات الع�سر الكربى وانت�سرت بني النا�س، 

وانح�سرت غالب اأ�سانيد القراءات واأعالها يف العامل االإ�سالمي يف هذا العامل النحرير.
ويف القرن العا�سر واحلادي ع�سر الهجري جند اأن ال�ساطبية هي االأ�سا�س يف تلقي القراءات، وجند 
معها عند بع�س القراء )الطيبة( البن اجلزري، فقد اأ�سبح لها طالبها وحمبوها ، اإال اأن الرحلة يف 
طلب القراءات يف هذا الع�سر انتقلت اإىل م�سر طلبًا لعلو االإ�سناد بالقراءات، خا�سة واأن اهتمام 
االأتراك بالفقه والت�سوف وعدم قيامهم ببناء املدار�س جعل عدد القراء املتخ�س�سني يقل يف بالد 
ال�سام عما كان عليه يف القرون املا�سية. كما اأن االخت�سا�س بالقراءات يف هذا القرن اأ�سبح نادرًا 

يف الديار ال�سامية لالأ�سف.
وانت�سرت رواية حف�س بن �سليمان عن عا�سم بن اأبي النجود الكويف يف هذه الفرتة نظرًا الأن بالد 
ال�سام وم�سر واحلجاز اأ�سبحت تابعة للخالفة العثمانية ورواية حف�س هي املعتمدة يف امل�ساجد 
يجمع  من  ومنهم  واأبــي عمرو،  عامر  ابن  بقراءة  يعتني  من  القراء  من  بقي  اأنه  اإال   ، العلم  ودور 

بالع�سرة الكربى وال�سغرى.
اأما يف القرن الثاين ع�سر والثالث ع�سر الهجريني فكان اعتماد القراء فيهما على اجلزرية وامليدانية 
يف التجويد ،وال�ساطبية والطيبة يف القراءات. مع قلة املقرئني املخت�سني و�سيوخ االإقراء ،وعودة 
م�سيخة القراء اإىل اجلامع االأموي فلم تعد تتخذ املدر�سة ال�ساحلية )تربة اأم ال�سالح( اأو غريها 
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مقرًا لها. واأ�سبحت رواية حف�س هي ال�سائدة قراءًة وتلقينًا و�سالًة ،وظهور امل�سنفات املتعددة 
يف هذه الرواية.

كما اأن النا�س يف هذه الفرتة كانت تتجه اإىل الديار امل�سرية لتلقي القراءات فيها ومن ثم العودة 
اإىل ال�سام لتعليم اأهلها مما اآذن بانطالقة جديدة للقراءة واالإقراء يف بالد ال�سام يف القرن الرابع 

ع�سر واخلام�س ع�سر الهجريني وهو ما �سنتحدث عنه يف الف�سل املبحث الثالث بحول اهلل تعاىل.

املبحث الثالث

الإقراء يف الع�صر احلديث يف املدر�صة ال�صامية

مع نهاية القرن الثالث ع�سر وبداية القرن الرابع ع�سر الهجري بداأ علم القراءات يزداد ن�ساطه من 
جديد وعاد ظهوره على يد عدد من القراء ، واأ�سبح االإقراء بالطريقني الع�سر الكربى وال�سغرى 
اأن كانت القراءة من )طيبة الن�سر( غري معروفة يف دم�سق ،واختفت فيها مدة طويلة، كما  بعد 
نلحظ ظاهرة اإيجابية يف هذا الع�سر الذهبي املتميز لهذه املدر�سة املباركة اأال وهي اعتناء قراء 
دم�سق يف هذا القرن بتاأليف عدد كبري من كتب التجويد والقراءات ون�سرها مما اأفاد طلبة علم 
اأكرب االأثر يف تاأ�سيل عدد من م�سائله خا�سة فيما يتعلق بتحريرات القراءات  القراءات وكان له 
واأوجه اخلالف �سواء كان ذلك تاأليفا اأم حتقيقا ملا كان قد اأُِلف من قبل من كثري من علماء هذا 
العلم وموؤ�سلي م�سائله وحمرري حروفه واأحكامه كما �سنلحظ ذلك يف مبحث املوؤلفات يف هذا الفن 

مما يلي هذا الباب.

علماء هذا  لها  ت�سدى  التي  الدعاوى  القرن ظهور عدد من  لهذا  دم�سق  املهمة يف  املظاهر  ومن 
الع�سر ومن هذه الدعاوى دعوى عدم وجوب علم التجويد �سرعيًا ودعوى جواز كتابة امل�سحف 
بالر�سم احلديث وترك االلتزام بالر�سم العثماين، وغري ذلك مما فنده العلماء ووقفوا له باملر�ساد 

واأعادوا االأمر اإىل ما كان عليه مما اأفتى العلماء بوجود التزامه والعمل به.

علم الدين ال�سخاوي تلميذ ال�ساطبي و�سارح ق�سيدته، مما جعل القراء يتخذون ال�ساطبية قاعدة 
اأ�سا�سية حلفظ القراءات ال�سبع مع �سرحها على يد عدد من م�ساهري املقرئني بدم�سق.

اجلامع  كان  اأن  بعد  لها  مقرًا  ال�سالح(  اأم  )تربة  ال�ساحلية  املدر�سة  القراء  م�سيخة  واتخذت 
واأول من  بدم�سق،  القراء  اأعلم  يكون  اأن  ال�ساحلية  املدر�سة  �سيخ  و�سرطوا يف   ، املقر  االأموي هو 
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بالع�سرة الكربى وال�سغرى.
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م�سيخة القراء اإىل اجلامع االأموي فلم تعد تتخذ املدر�سة ال�ساحلية )تربة اأم ال�سالح( اأو غريها 
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املبحث الأول

م�صاهري القراء يف املدر�صة ال�صاميةعرب الع�صور

مما ال �سك فيه اأن املدر�سة ال�سامية كانت على مر الع�سور غنية جدا بعلماء كبار اأ�سلوا �سوابط 
االإقراء فيها وحملوا اأمانة التبليغ لهذا الكتاب اخلالد مبا ورد من وجوه القراءات جمعا واإفرادا، 
منذ ع�سر ال�سحابة االأول اإىل يومنا هذا، ويف هذا املبحث �ساأتناول م�ساهري القراء الذين كان 
لهم االأثر البالغ واجلهد العظيم يف تعليم القراآن الكرمي يف املدر�سة ال�سامية؛ خمت�سرا �سريهم 
على النواحي االإقرائية والتعليمية تاركا حياتهم ال�سخ�سية للرجع لها يف مظانها من كتب ال�سري 
حتى يكون البحث باحلجم املراد يف هذا امللتقى املبارك، كما اأتناول �سري العلماء الذين لهم اجلهود 
املباركة يف هذا اجلانب ممن ق�سوا يف هذا الع�سر تاركا احلديث عن �سرية من هم اأحياء ليتكلموا 

عن اأنف�سهم يف هذا امللتقى وباهلل تعاىل التوفيق.

اأول: �صيوخ املدر�صة ال�صامية من ال�صحابة:

جمعوا  الذين  واأحد  االأمة  هذه  حكيم  اخلزرجي:  الأن�صاري  الدرداء  اأبو  زيد  بن  عومير 

القراآن حفظًا على عهد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بال خالف، ويل ق�ساء دم�سق وهو اأول قا�س 
اأكرب  كانت  دم�سق  م�سجد  يف  وحلقته  املقرئني  �سيخ  عنه-  اهلل  -ر�سي  الــدرداء  اأبو  ويعد  وليها، 
احللقات ، وقد �سارك عدد من ال�سحابة اأبا الدرداء يف تعليم القراآن، منهم ف�سالة بن عبيد ووائلة 

بن االأ�سقع -ر�سي اهلل عنهم، و�سبق احلديث عن جهوده يف بداية هذا البحث.

تالمذته: عر�س عليه عبد اهلل بن عامر اليح�سبي فيما قطع به الداين ورويناه عن اجلماعة 

اأي�سا خليد بن �سعد ورا�سد بن �سعد وخالد بن  وزوجه اأم الدرداء ال�سغرى وعر�س عليه القراآن 
معدان. 

وفاته: �سنة اثنتني وثالثني ومل يخلف بعده بال�سام مثله.

املغرية بن اأبي �صهاب عبد اهلل بن عمرو بن املغرية بن ربيعة بن عمرو بن خمزوم اأبو 

ها�صم املخزومي ال�صامي.

�صيوخه: اأخذ القراءة عر�سا عن عثمان بن عفان.

تالمذته: اأخذ القراءة عنه عر�سًا عبد اهلل بن عامر، عن يزيد بن مالك اأنه قال: )كنا جلو�سا 

عند عبد اهلل بن عامر يف جماعة من حّفاظ القراآن فُذِكر املغرية بن اأبي �سهاب املخزومي فنيل 
اأنا قراأت على املغرية وكان ممن قراأ  اأو قال: فغ�ّس منه فقال عبد اهلل بن عامر عند ذلك:  منه 

الف�صل الثاين

م�صاهري القراء واأ�صهر املوؤلفات يف القراءات القراآنية يف بالد ال�صام  

وفيه مبحثان:

املبحث الأول: م�صاهري القراء يف املدر�صة ال�صامية عرب الع�صور

املبحث الثاين: اأ�صهر املوؤلفات يف القراءات يف املدر�صة ال�صامية
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عبادة بن ال�صامت :

ليلة  النقباء  اأحد  الوليد،  اأبو  االأن�ساري،  اخلزرجي  اأ�سرم  بن  قي�س  بن  ال�سامت  بن  عبادة 
العقبة ومن اأعيان البدريني، �سهد امل�ساهد كلها، قال الذهبي: �سكن بيت املقد�س، حّدث عنه 
اأبو اأمامة الباهلي، واأن�س واأبو م�سلم اخلوالين وغريهم، قال حممد بن كعب: جمع القراآن يف 
زمن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص خم�سة من االأن�سار، .. وعد منهم عبادة، قال: فلما كان عمر كتب يزيد بن اأبي 
�سفيان اإليه : اإن اأهل ال�سام كثري وقد احتاجوا اإىل من يعلمهم القراآن ويفقههم، فخرج الثالثة 
اإىل ال�سام ، وفيهم عبادة، فقال: ابدوؤوا بحم�س فاإذا ر�سيتم منهم فليخرج واحد اإىل دم�سق 

واآخر اإىل فل�سطني.10

�سكن عبادة فل�سطني واأقراأ بها حتى تويف يف اأر�س الرملة �سنة اأربع وثالثني وعمره اثنتان و�سبعون 
�سنة، وقيل اإن قربه ببيت املقد�س.

ثانيا: �صيوخ املدر�صة من تالميذ ال�صحابة:

عمران  بن  اهلل  عبد  بن  عامر  بن  ربيعة  بن  متيم  بن  يزيد  بن  عامر  بن  اهلل  عبد 

اليح�صبي

ب�سم ال�ساد وك�سرها ن�سبة اإىل يح�سب بن دهمان بن عامر بن حمري بن �سباأ بن ي�سجب بن يعرب 
بن قحطان بن عابر وهو هود عليه ال�سالم ،واأ�سهر ما ورد يف كنيته اأنه اأبو عمران اإمام اأهل ال�سام 
يف القراءة والذي انتهت اإليه م�سيخة االإقراء بها ،كان ابن عامر اإماًما عاملًا ثقة فيما اأتاه حافًظا 
ملا رواه متقنا ملا وعاه عارًفا فهمًا قيمًا فيما جاء به �سادًقا فيما نقله من اأفا�سل امل�سلمني وخيار 
التابعني واأجلة الراوين ال يتهم يف دينه وال ي�سك يف يقينه وال يرتاب يف اأمانته وال يطعن عليه يف 
روايته �سحيح نقله ف�سيح قوله عاٍل قدره م�سيٌب يف اأمره م�سهوٌر يف علمه مرجوٌع اإىل فهمه ومل 
اإدري�س  اأبي  اإليه االأثر ومل يقل قوال يخالف فيه اخلرب، ويل الق�ساء بدم�سق بعد  يتعد فيما ذهب 
بن  قال يحيى  ناظًرا على عمارته حتى فرغ  كان  الذي  بدم�سق وهو  اإمام اجلامع  وكان  اخلوالين 
احلارث:( وكان رئي�س اجلامع ال يرى فيه بدعة اإال غريها(،قال خالد بن يزيد �سمعت عبد اهلل 
بن عامر اليح�سبي يقول:( ولدت �سنة ثمان من الهجرة يف البلقا ب�سيعة يقال لها رحاب وقب�س 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ويل �سنتان وذلك قبل فتح دم�سق وانقطعت اإىل دم�سق بعد فتحها 

ويل ت�سع �سنني(.

10  �سري اأعالم النالء ترجمة رقم: 7562  �س7112

على عثمان(، واأما قول ابن جرير الطربي:( زعم بع�سهم اأن ابن عامر قراأ على املغرية عن عثمان 
وهذا غري معروف؛ الأنا ال نعلم اأحدا ادعى اأنه قراأ على عثمان...(فرد عليه ابن اجلزري بقوله:( 
فانظر اإىل هذا القول ال�ساقط من مثل هذا االإمام الكبري، ال جرم كان االإمام ال�ساطبي يحذر من 
قول ابن جرير هذا، قال ال�سخاوي: وهذا قول ظاهر ال�سقوط فقوله: ال نعلم اأحدا قراأ على عثمان 
غري �سحيح؛ فاإن اأبا عبد الرحمن ال�سلمي قراأ عليه وروى اأنه علمه القراآن، وقراأ اأي�سا على عثمان 
اأبو االأ�سود الدوؤيل وروى االأعم�س عن يحيى بن وّثاب عن زر عن عثمان ثم ال ميتنع اأن يكون عثمان 
اأقراأ املغرية وحده لرغبة املغرية يف ذلك اإليه اأو اأراد عثمان اأن يخ�سه، وقال اأبو عبد اهلل بل يجوز 
اأن يكون قراأ على عثمان جماعة القراآن لكنهم ما انت�سبوا لالإقراء وقد كان يقراأ القراآن يف ركعة، 
وهذا يدل على �سربه على كرة التالوة فما املانع من اأن يعر�س عليه القراآن غري واحد يف املدة 
الي�سرية، وقوله: يف عراك جمهول، فلي�س ذا ب�سيء بل هو م�سهور، قراأ عليه الربيع بن تغلب اأي�سا 
و�سمع منه جماعة وقال الدارقطني: ال باأ�س به قلت: وقد روى عن عراك عبد اهلل بن ذكوان وحممد 

بن وهب بن عطية(.
وفاته: مات املغرية �سنة اإحدى وت�سعني وله ت�سعون �سنة.8

معاذ بن جبل الأن�صاري:

هو معاذ بن جبل بن عمرو بن اأو�س بن عائذ بن عدي اخلزرجي االأن�ساري، اأ�سلم وله ثمان ع�سرة 
االأ�سود  واأبو  اأمامة  واأبو  واأن�س  وابن عبا�س وجابر  ابن عمر  والعقبة، وروى عنه  �سنة، و�سهد بدرا 
الدوؤيل وم�سروق واآخرون، قال عبد ال�سمد: نزل حم�س وكان طويال ح�سنا جميال، روى قتادة عن 
اأن�س قال: جمع القراآن على عهد ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأربعة كلهم من االأن�سار : اأبي بن كعب وزيد ومعاذ 
بن جبل واأبو زيد اأحد عمومتي، وقال ملسو هيلع هللا ىلص : ) خذوا القراآن من اأربعة: من ابن م�سعود، واأبّي، ومعاذ 
بن جبل، و�سامل موىل اأبي حذيفة(، وعن جماهد: ) ملا فتح ر�سول اهلل مكة ا�ستخلف عليها عتاب 
بن اأ�سيد ي�سلي بهم، وخلَّف معاذا يقرئهم ويفقههم(، وروى الذهبي يف ال�سري ب�سنده عن اأبي �سلمة 
اخلوالين قال: دخلت م�سجد حم�س فاإذا فيه نحو من ثالثني كهال من ال�سحابة، فاإذا فيهم �ساب 
اأكحل العينني براق الثنايا �ساكت، فاإذا امرتى القوم اأقبلوا اإليه ف�ساألوه، فقلت من هذا؟ قيل معاذ 
بن جبل فوقعت حمبته يف قلبي. تويف يف االأردن من بالد ال�سام وعمره ثالث وثالثون عاما �سنة �سبع 

ع�سرة للهجرة اأو ثماين ع�سرة.9

8 )ج2،�س603-503(.
9 �سري اأعالم النبالء للذهبي ترجمة رقم: 8516 �س 3783 .
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عبادة بن ال�صامت :

ليلة  النقباء  اأحد  الوليد،  اأبو  االأن�ساري،  اخلزرجي  اأ�سرم  بن  قي�س  بن  ال�سامت  بن  عبادة 
العقبة ومن اأعيان البدريني، �سهد امل�ساهد كلها، قال الذهبي: �سكن بيت املقد�س، حّدث عنه 
اأبو اأمامة الباهلي، واأن�س واأبو م�سلم اخلوالين وغريهم، قال حممد بن كعب: جمع القراآن يف 
زمن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص خم�سة من االأن�سار، .. وعد منهم عبادة، قال: فلما كان عمر كتب يزيد بن اأبي 
�سفيان اإليه : اإن اأهل ال�سام كثري وقد احتاجوا اإىل من يعلمهم القراآن ويفقههم، فخرج الثالثة 
اإىل ال�سام ، وفيهم عبادة، فقال: ابدوؤوا بحم�س فاإذا ر�سيتم منهم فليخرج واحد اإىل دم�سق 

واآخر اإىل فل�سطني.10

�سكن عبادة فل�سطني واأقراأ بها حتى تويف يف اأر�س الرملة �سنة اأربع وثالثني وعمره اثنتان و�سبعون 
�سنة، وقيل اإن قربه ببيت املقد�س.

ثانيا: �صيوخ املدر�صة من تالميذ ال�صحابة:

عمران  بن  اهلل  عبد  بن  عامر  بن  ربيعة  بن  متيم  بن  يزيد  بن  عامر  بن  اهلل  عبد 

اليح�صبي

ب�سم ال�ساد وك�سرها ن�سبة اإىل يح�سب بن دهمان بن عامر بن حمري بن �سباأ بن ي�سجب بن يعرب 
بن قحطان بن عابر وهو هود عليه ال�سالم ،واأ�سهر ما ورد يف كنيته اأنه اأبو عمران اإمام اأهل ال�سام 
يف القراءة والذي انتهت اإليه م�سيخة االإقراء بها ،كان ابن عامر اإماًما عاملًا ثقة فيما اأتاه حافًظا 
ملا رواه متقنا ملا وعاه عارًفا فهمًا قيمًا فيما جاء به �سادًقا فيما نقله من اأفا�سل امل�سلمني وخيار 
التابعني واأجلة الراوين ال يتهم يف دينه وال ي�سك يف يقينه وال يرتاب يف اأمانته وال يطعن عليه يف 
روايته �سحيح نقله ف�سيح قوله عاٍل قدره م�سيٌب يف اأمره م�سهوٌر يف علمه مرجوٌع اإىل فهمه ومل 
اإدري�س  اأبي  اإليه االأثر ومل يقل قوال يخالف فيه اخلرب، ويل الق�ساء بدم�سق بعد  يتعد فيما ذهب 
بن  قال يحيى  ناظًرا على عمارته حتى فرغ  كان  الذي  بدم�سق وهو  اإمام اجلامع  وكان  اخلوالين 
احلارث:( وكان رئي�س اجلامع ال يرى فيه بدعة اإال غريها(،قال خالد بن يزيد �سمعت عبد اهلل 
بن عامر اليح�سبي يقول:( ولدت �سنة ثمان من الهجرة يف البلقا ب�سيعة يقال لها رحاب وقب�س 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ويل �سنتان وذلك قبل فتح دم�سق وانقطعت اإىل دم�سق بعد فتحها 

ويل ت�سع �سنني(.

10  �سري اأعالم النالء ترجمة رقم: 7562  �س7112

على عثمان(، واأما قول ابن جرير الطربي:( زعم بع�سهم اأن ابن عامر قراأ على املغرية عن عثمان 
وهذا غري معروف؛ الأنا ال نعلم اأحدا ادعى اأنه قراأ على عثمان...(فرد عليه ابن اجلزري بقوله:( 
فانظر اإىل هذا القول ال�ساقط من مثل هذا االإمام الكبري، ال جرم كان االإمام ال�ساطبي يحذر من 
قول ابن جرير هذا، قال ال�سخاوي: وهذا قول ظاهر ال�سقوط فقوله: ال نعلم اأحدا قراأ على عثمان 
غري �سحيح؛ فاإن اأبا عبد الرحمن ال�سلمي قراأ عليه وروى اأنه علمه القراآن، وقراأ اأي�سا على عثمان 
اأبو االأ�سود الدوؤيل وروى االأعم�س عن يحيى بن وّثاب عن زر عن عثمان ثم ال ميتنع اأن يكون عثمان 
اأقراأ املغرية وحده لرغبة املغرية يف ذلك اإليه اأو اأراد عثمان اأن يخ�سه، وقال اأبو عبد اهلل بل يجوز 
اأن يكون قراأ على عثمان جماعة القراآن لكنهم ما انت�سبوا لالإقراء وقد كان يقراأ القراآن يف ركعة، 
وهذا يدل على �سربه على كرة التالوة فما املانع من اأن يعر�س عليه القراآن غري واحد يف املدة 
الي�سرية، وقوله: يف عراك جمهول، فلي�س ذا ب�سيء بل هو م�سهور، قراأ عليه الربيع بن تغلب اأي�سا 
و�سمع منه جماعة وقال الدارقطني: ال باأ�س به قلت: وقد روى عن عراك عبد اهلل بن ذكوان وحممد 

بن وهب بن عطية(.
وفاته: مات املغرية �سنة اإحدى وت�سعني وله ت�سعون �سنة.8

معاذ بن جبل الأن�صاري:

هو معاذ بن جبل بن عمرو بن اأو�س بن عائذ بن عدي اخلزرجي االأن�ساري، اأ�سلم وله ثمان ع�سرة 
االأ�سود  واأبو  اأمامة  واأبو  واأن�س  وابن عبا�س وجابر  ابن عمر  والعقبة، وروى عنه  �سنة، و�سهد بدرا 
الدوؤيل وم�سروق واآخرون، قال عبد ال�سمد: نزل حم�س وكان طويال ح�سنا جميال، روى قتادة عن 
اأن�س قال: جمع القراآن على عهد ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأربعة كلهم من االأن�سار : اأبي بن كعب وزيد ومعاذ 
بن جبل واأبو زيد اأحد عمومتي، وقال ملسو هيلع هللا ىلص : ) خذوا القراآن من اأربعة: من ابن م�سعود، واأبّي، ومعاذ 
بن جبل، و�سامل موىل اأبي حذيفة(، وعن جماهد: ) ملا فتح ر�سول اهلل مكة ا�ستخلف عليها عتاب 
بن اأ�سيد ي�سلي بهم، وخلَّف معاذا يقرئهم ويفقههم(، وروى الذهبي يف ال�سري ب�سنده عن اأبي �سلمة 
اخلوالين قال: دخلت م�سجد حم�س فاإذا فيه نحو من ثالثني كهال من ال�سحابة، فاإذا فيهم �ساب 
اأكحل العينني براق الثنايا �ساكت، فاإذا امرتى القوم اأقبلوا اإليه ف�ساألوه، فقلت من هذا؟ قيل معاذ 
بن جبل فوقعت حمبته يف قلبي. تويف يف االأردن من بالد ال�سام وعمره ثالث وثالثون عاما �سنة �سبع 

ع�سرة للهجرة اأو ثماين ع�سرة.9

8 )ج2،�س603-503(.
9 �سري اأعالم النبالء للذهبي ترجمة رقم: 8516 �س 3783 .
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بن الوليد ،و�سدقة بن عبد اهلل ،والوليد بن م�سلم ،و اأيوب بن متيم ،وعراك بن خالد ،واأيوب بن 
مدرك ،ومدرك بن �سعد ،وحدث عنه االأوزاعي ،و�سدقة بن خالد، وله اختيار يف القراءة خالف فيه 

ابن عامر رواه �ساحب كتاب الكامل.

موؤلفاته: )هجاء امل�ساحف( و )عدد اآي القراآن(. 

وفاته: مات �سنة خم�س واأربعني ومائة وله ت�سعون �سنة.11

ثالثا : من جاء بعد التابعني من �صيوخ املدر�صة ال�صامية حتى الع�صر احلا�صر:

املدر�سة ال�سامية فيها من العلماء ما ال نقدر على اإح�سائه يف هذه العجالة، وقد حتدث عن جلتهم 
وكبارهم االإمام الذهبي يف كتاب الطبقات واالإمام ابن اجلزري، كما حتدث عن كثري منهم ابن 
ع�ساكر يف كتابه تاريخ دم�سق، و�ساأورد هنا من كل ع�سر من ا�ستهر بالقراءة واالإقراء اإ�سافة ملا 
ال�سيوخ وهم  يدل على غريهم من  ما  ترجماتهم  و�ساأورد يف  �ستى  القراآنية مبوؤلفات  املكتبة  اأثرى 
كثري؛ وذلك من خالل احلديث عن ال�سيوخ والتالميذ لكل اأترجم له منهم، منبها بذلك على اجلم 
الغفري من هذه النخبة املباركة من ال�سيوخ الذين خدموا هذه املدر�سة املباركة على مر الع�سور، 
مكتفيا من الع�سر احلديث على اأ�سهرهم ممن توفوا تاركا احلديث عمن هو موجود متعنا اهلل بهم.

اأيوب بن متيم بن �صليمان بن اأيوب اأبو �صليمان التميمي الدم�صقي 

وهو عامل بالقراءة واالإقراء، �سابط م�سهور، ولد يف اأول �سنة ع�سرين ومائة.

�صيوخه: قراأ على يحيى بن احلارث الذماري وهو الذي خلفه بالقيام يف القراءة بدم�سق.

تالمذته: قراأ عليه عبد اهلل بن ذكوان ،وروى القراءة عنه ه�سام وعر�سًا اأي�سا ،وعبد احلميد 

بن بكار ،والوليد بن عتبة ،واأبو م�سهر عبد االأعلى بن م�سهر الغ�ساين، قال ابن ذكوان قلت له: اأنت 
تقراأ بقراءة يحيى بن احلارث؟ قال:( نعم اأقراأ بحروفها كلها اإال قوله )جبال( يف ي�س فاإنه رفع 

اجليم واأنا اأك�سرها(.

وفاته: تويف �سنة ثمان وت�سعني ومائة ،وقال القا�سي اأ�سد بن احل�سني �سنة ت�سع ع�سرة ومائتني يف 

اأيام املعت�سم وله ت�سع وت�سعون �سنة و�سهران12.

11ال�سابق 863-763/2 .
12الغاية، ج1،�س271

اأبي �سهاب �ساحب عثمان بن  الدرداء ،وعن املغرية بن  اأبي  ا عن  القراءة عر�سً اأخذ  �صيوخه: 

عفان قال ابن اجلزري:( وقد ورد يف اإ�سناده ت�سعة اأقوال اأ�سحها: اأنه قراأ على املغرية ،  الثاين: 
اأنه قراأ على اأبي الدرداء وهو غري بعيد فقد اأثبته احلافظ اأبو عمرو الداين ، الثالث: اأنه قراأ على 
ف�سالة بن عبيد وهو جيد ، الرابع: �سمع قراءة عثمان وهو حمتمل ،اخلام�س: اأنه قراأ عليه بع�س 
القراآن وميكن ، ال�ساد�س: اأنه قراأ على واثلة بن االأ�سقع وال ميتنع ، ال�سابع: اأنه قراأ على عثمان جميع 
القراآن على معاذ وهو واٍه، واأما من قال اإنه ال يدري على من قراأ فاإن ذلك قول �ساقط اأقل من اأن 
ينتدب للرد عليه، وقد ا�ستبعد اأبو عبد اهلل احلافظ قراءته على اأبي الدرداء وال اأعلم ال�ستبعاده 
الداين  اأبو عمرو  دون غريه احلافظ  واعتمده  االأئمة  واحد من  به غري  وقد قطع  �سيما  وال  وجها 
وناهيك به، واأما طعن ابن جرير فيه فهو مما عد من �سقطات ابن جرير حتى قال ال�سخاوي: قال 
يل �سيخنا اأبو القا�سم ال�ساطبي: اإياك وطعن الطربي على ابن عامر، واأما قول اأبي طاهر بن اأبي 
ها�سم يف ذلك فال يلتفت اإليه وما نقل عن ابن جماهد يف ذلك فغري �سحيح(. وقد ثبت �سماعه من 
جماعة من ال�سحابة منهم )معاوية بن اأبي �سفيان ،والنعمان بن ب�سري ،وواثلة بن االأ�سقع ،وف�سالة 

بن عبيد(.

ا يحيى بن عامر ،وربيعة بن يزيد ،وجعفر بن ربيعة ،واإ�سماعيل  تالمذته: روى القراءة عنه عر�سً

بن عبيد اهلل بن اأبي املهاجر ،و�سعيد بن عبد العزيز ،وخالد بن يزيد بن �سبيح املري ،ويزيد بن 
اأبي مالك.

وفاته:تويف بدم�سق يوم عا�سوراء �سنة ثمان ع�سرة ومائة.

يحيى بن احلارث بن عمرو بن يحيى بن �سليمان بن احلارث الغ�ساين الذماري ثم الدم�سقي اأبو 
عمرو ويقال: اأبو عمر ويقال: اأبو عليم ، اإمام اجلامع االأموي و�سيخ القراءة بدم�سق بعد ابن عامر 
كان عاملًا بالقراءة يف دهره بدم�سق ويعّد من التابعني ،وكان يقف خلف االأئمة ال ي�ستطيع اأن يوؤّم 

من الكرب كان يرد عليهم اإذا غفلوا ،وثقه ابن معني واأبو حامت.

�صيوخه: لقي واثلة بن االأ�سقع وروى عنه وقراأ عليه كما �سياأتي ،واأخذ القراءة عر�سًا عن  عبد 

اهلل بن عامر وهو الذي خلفه يف القيام بها يف ال�سام ،وعلى نافع بن اأبي نعيم ،وروى عن �سعيد بن 
امل�سيب ،و�سامل بن عبد اهلل ،واأبي االأ�سعث ال�سنعاين.

تالمذته:روى عنه القراءة عر�سًا �سعيد بن عبد العزيز وهو من اأ�سحاب ابن عامر وثور بن يزيد 

،و�سويد بن عبد العزيز ،وه�سام بن الغازي ،ويحيى بن حمزة ،وحممد بن �سعيب بن �سابور ،وهبة 
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بن الوليد ،و�سدقة بن عبد اهلل ،والوليد بن م�سلم ،و اأيوب بن متيم ،وعراك بن خالد ،واأيوب بن 
مدرك ،ومدرك بن �سعد ،وحدث عنه االأوزاعي ،و�سدقة بن خالد، وله اختيار يف القراءة خالف فيه 

ابن عامر رواه �ساحب كتاب الكامل.

موؤلفاته: )هجاء امل�ساحف( و )عدد اآي القراآن(. 

وفاته: مات �سنة خم�س واأربعني ومائة وله ت�سعون �سنة.11

ثالثا : من جاء بعد التابعني من �صيوخ املدر�صة ال�صامية حتى الع�صر احلا�صر:

املدر�سة ال�سامية فيها من العلماء ما ال نقدر على اإح�سائه يف هذه العجالة، وقد حتدث عن جلتهم 
وكبارهم االإمام الذهبي يف كتاب الطبقات واالإمام ابن اجلزري، كما حتدث عن كثري منهم ابن 
ع�ساكر يف كتابه تاريخ دم�سق، و�ساأورد هنا من كل ع�سر من ا�ستهر بالقراءة واالإقراء اإ�سافة ملا 
ال�سيوخ وهم  يدل على غريهم من  ما  ترجماتهم  و�ساأورد يف  �ستى  القراآنية مبوؤلفات  املكتبة  اأثرى 
كثري؛ وذلك من خالل احلديث عن ال�سيوخ والتالميذ لكل اأترجم له منهم، منبها بذلك على اجلم 
الغفري من هذه النخبة املباركة من ال�سيوخ الذين خدموا هذه املدر�سة املباركة على مر الع�سور، 
مكتفيا من الع�سر احلديث على اأ�سهرهم ممن توفوا تاركا احلديث عمن هو موجود متعنا اهلل بهم.

اأيوب بن متيم بن �صليمان بن اأيوب اأبو �صليمان التميمي الدم�صقي 

وهو عامل بالقراءة واالإقراء، �سابط م�سهور، ولد يف اأول �سنة ع�سرين ومائة.

�صيوخه: قراأ على يحيى بن احلارث الذماري وهو الذي خلفه بالقيام يف القراءة بدم�سق.

تالمذته: قراأ عليه عبد اهلل بن ذكوان ،وروى القراءة عنه ه�سام وعر�سًا اأي�سا ،وعبد احلميد 

بن بكار ،والوليد بن عتبة ،واأبو م�سهر عبد االأعلى بن م�سهر الغ�ساين، قال ابن ذكوان قلت له: اأنت 
تقراأ بقراءة يحيى بن احلارث؟ قال:( نعم اأقراأ بحروفها كلها اإال قوله )جبال( يف ي�س فاإنه رفع 

اجليم واأنا اأك�سرها(.

وفاته: تويف �سنة ثمان وت�سعني ومائة ،وقال القا�سي اأ�سد بن احل�سني �سنة ت�سع ع�سرة ومائتني يف 

اأيام املعت�سم وله ت�سع وت�سعون �سنة و�سهران12.

11ال�سابق 863-763/2 .
12الغاية، ج1،�س271

اأبي �سهاب �ساحب عثمان بن  الدرداء ،وعن املغرية بن  اأبي  ا عن  القراءة عر�سً اأخذ  �صيوخه: 

عفان قال ابن اجلزري:( وقد ورد يف اإ�سناده ت�سعة اأقوال اأ�سحها: اأنه قراأ على املغرية ،  الثاين: 
اأنه قراأ على اأبي الدرداء وهو غري بعيد فقد اأثبته احلافظ اأبو عمرو الداين ، الثالث: اأنه قراأ على 
ف�سالة بن عبيد وهو جيد ، الرابع: �سمع قراءة عثمان وهو حمتمل ،اخلام�س: اأنه قراأ عليه بع�س 
القراآن وميكن ، ال�ساد�س: اأنه قراأ على واثلة بن االأ�سقع وال ميتنع ، ال�سابع: اأنه قراأ على عثمان جميع 
القراآن على معاذ وهو واٍه، واأما من قال اإنه ال يدري على من قراأ فاإن ذلك قول �ساقط اأقل من اأن 
ينتدب للرد عليه، وقد ا�ستبعد اأبو عبد اهلل احلافظ قراءته على اأبي الدرداء وال اأعلم ال�ستبعاده 
الداين  اأبو عمرو  دون غريه احلافظ  واعتمده  االأئمة  واحد من  به غري  وقد قطع  �سيما  وال  وجها 
وناهيك به، واأما طعن ابن جرير فيه فهو مما عد من �سقطات ابن جرير حتى قال ال�سخاوي: قال 
يل �سيخنا اأبو القا�سم ال�ساطبي: اإياك وطعن الطربي على ابن عامر، واأما قول اأبي طاهر بن اأبي 
ها�سم يف ذلك فال يلتفت اإليه وما نقل عن ابن جماهد يف ذلك فغري �سحيح(. وقد ثبت �سماعه من 
جماعة من ال�سحابة منهم )معاوية بن اأبي �سفيان ،والنعمان بن ب�سري ،وواثلة بن االأ�سقع ،وف�سالة 

بن عبيد(.

ا يحيى بن عامر ،وربيعة بن يزيد ،وجعفر بن ربيعة ،واإ�سماعيل  تالمذته: روى القراءة عنه عر�سً

بن عبيد اهلل بن اأبي املهاجر ،و�سعيد بن عبد العزيز ،وخالد بن يزيد بن �سبيح املري ،ويزيد بن 
اأبي مالك.

وفاته:تويف بدم�سق يوم عا�سوراء �سنة ثمان ع�سرة ومائة.

يحيى بن احلارث بن عمرو بن يحيى بن �سليمان بن احلارث الغ�ساين الذماري ثم الدم�سقي اأبو 
عمرو ويقال: اأبو عمر ويقال: اأبو عليم ، اإمام اجلامع االأموي و�سيخ القراءة بدم�سق بعد ابن عامر 
كان عاملًا بالقراءة يف دهره بدم�سق ويعّد من التابعني ،وكان يقف خلف االأئمة ال ي�ستطيع اأن يوؤّم 

من الكرب كان يرد عليهم اإذا غفلوا ،وثقه ابن معني واأبو حامت.

�صيوخه: لقي واثلة بن االأ�سقع وروى عنه وقراأ عليه كما �سياأتي ،واأخذ القراءة عر�سًا عن  عبد 

اهلل بن عامر وهو الذي خلفه يف القيام بها يف ال�سام ،وعلى نافع بن اأبي نعيم ،وروى عن �سعيد بن 
امل�سيب ،و�سامل بن عبد اهلل ،واأبي االأ�سعث ال�سنعاين.

تالمذته:روى عنه القراءة عر�سًا �سعيد بن عبد العزيز وهو من اأ�سحاب ابن عامر وثور بن يزيد 

،و�سويد بن عبد العزيز ،وه�سام بن الغازي ،ويحيى بن حمزة ،وحممد بن �سعيب بن �سابور ،وهبة 
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ولدته: ولد �سنة ثالث وخم�سني ومائة.

العزيز  عبد  بن  �سويد  ،و  خالد  بن  ،وعــراك  متيم  بن  اأيــوب  عن  عر�سا  القراءة  �صيوخه:اأخذ 

،والوليد بن م�سلم ،و�سدقة بن خالد ،ومدرك بن اأبي �سعد ،وعمر بن عبد الواحد، وروى احلروف 
عن عتبة بن حماد ،وعن اأبي دحية معلى بن دحية عن نافع، وروى عن مالك بن اأن�س و�سفيان بن 

عيينة والدراوردي وم�سلم بن خالد الزجني وخلق، وروى عن ابن لهيعة باالإجازة.

،واأحمد  �سنة  اأربعني  بنحو  وفاته  قبل  �سالم  بن  القا�سم  عبيد  اأبو  عنه  القراءة  روى  تالمذته: 

بن يزيد احللواين ،واأحمد بن اأن�س ،و اإبراهيم بن دحيم ،واإ�سحاق بن اأبي ح�سان ،واإ�سماعيل بن 
احلوير�س ،واأبو حممد اأحمد بن حممد البي�ساين ،واأحمد بن مامويه ،وحممد بن حممد الباغندي 
،واأحمد بن املعلى ،واإبراهيم بن عباد ،واأحمد بن حممد بن بكر البكراوي ،وومو�سى بن جمهور 
،وحممد بن �سرح ،واأحمد بن حممد بن البطر ،والعبا�س بن الف�سل ،واأحمد بن الن�سر ،واإ�سحاق 
بن داود ،واأحمد بن يحيى اجلارود ،وعبد اهلل بن حممد الفرهاداين ،وحممد بن حممد اليامي 
،وحممد بن اإ�سحاق ال�سغاين ،واإبراهيم بن يو�سف ،واأبو زرعة عبد الرحمن بن عمر ،واحل�سن بن 
علي العمري ،واأبو عبد اهلل بن اخل�سيب ،وهارون بن مو�سى االأخف�س ،وعبد ال�سمد بن عبد اهلل 
بن عبد ال�سمد ،وجعفر بن حممد بن الهيثم فيما ذكره االأهوازي وفيه نظر بل ال ي�سح،وروى عنه 
الوليد بن م�سلم ،وحممد بن �سعيب وهما من �سيوخه ،والبخاري يف �سحيحه ،واأبو داود ،والن�سائي 

،وابن ماجه يف �سننهم ،وحّدث الرتمذي عن رجل عنه. 
وفاته: مات �سنة خم�س واأربعني ومائتني وقيل: �سنة اأربع واأربعني.13

هارون بن مو�صى بن �صريك اأبو عبد اهلل التغلبي الأخف�س الدم�صقي، 

مقرئ م�سدر ثقة نحوي �سيخ القّراء بدم�سق، يعرف باأخف�س باب اجلابية.
قال الذهبي: وكان ثقة معمًرا، وقال اأبو علي االأ�سبهاين: كان من اأهل الف�سل، واإليه رجعت االإمامة 

يف قراءة ابن ذكوان.
�سيوخه: اأخذ القراءة عر�سًا و�سماعًا عن ابن ذكوان ،واأخذ احلروف عن ه�سام ،وقراأ باختيار اأبي 

عبيد القا�سم بن �سالم على اأبي حممد البي�ساين عنه.
تالمذته: روى القراءة عنه حممد بن ن�سري بن جعفر بن اأبي حمزة وهو اأكرب اأ�سحابه ،واإبراهيم 

13)ج2،�س653-453(.

• عبد اهلل بن اأحمد بن ب�سر ويقال ب�سري بن ذكوان بن عمرو بن ح�سان بن داود بن ح�سنون بن �سعد 
بن غالب بن فهر بن مالك بن الن�سر اأبو عمرو واأبو حممد القر�سي الفهري الدم�سقي 

زرعة  اأبــو  قال  دم�سق،  جامع  واإمــام  بال�سام  االإقــراء  �سيخ  الثقة  الــراوي  ال�سهري  االأ�ستاذ  االإمــام 
الدم�سقي:( مل يكن بالعراق وال باحلجاز وال بال�سام وال مب�سر وال بخرا�سان يف زمان ابن ذكوان 

اأقراأ عندي منه(، وقال الوليد بن عتبة الدم�سقي:) ما بالعراق اأقراأ من ابن ذكوان(.

ولدته: ولد يوم عا�سوراء �سنة ثالث و�سبعني ومائة.

ا عن اأيوب بن متيم وهو الذي خلفه يف القيام بالقراءة بدم�سق ،وقراأ  �سيوخه: اأخذ القراءة عر�سً
عليه  وقــراأت  اأ�سهر  �سبعة  الك�سائي  اأقمت على  ذكــوان:)  ابن  قال  ال�سام  قدم  الك�سائي حني  على 

القراآن غري مرة( ،وروى احلروف �سماًعا عن اإ�سحاق بن امل�سيبي عن نافع.

تالمذته:روى القراءة عنه ابنه اأحمد ،واأحمد بن اأن�س ،واأحمد بن املعلي ،واأحمد بن حممد بن 

مامويه ،واأحمد بن يو�سف التغلبي ،واأحمد بن حممد ويقال حممد بن اأحمد بن حممد البي�ساين 
، واأحمد بن ن�سر بن �ساكر بن اأبي رجاء ،واإ�سحاق بن داود ،واإ�سماعيل بن اجلوير�س ،واحل�سني 
بن اإ�سحاق ،وجعفر بن حممد بن كرار ،و�سهل بن عبد اهلل بن الفرخان الزاهد ،واأبو زرعة عبد 
الرحمن بن عمرو الدم�سقي ،وعبد اهلل بن عي�سى االأ�سفهاين ،وعبد اهلل بن خملد الرازي ،وعثمان 
القا�سم  بن  ،وحممد  الرتمذي  اإ�سماعيل  بن  ،وحممد  اجلنيد  بن  احل�سن  بن  ،وعلي  خــرزاد  بن 
االإ�سكندراين ،وحممد بن مو�سى ال�سوري ،وم�سر بن حممد ال�سبي ،ومو�سى بن مو�سى اخلتلي 

،وهارون بن مو�سى االأخف�س.

من م�صنفاته: األف كتاب )اأق�سام القراآن وجوابها وما يجب على قارئ القراآن عند حركة ل�سانه(.

وفاته:تويف يوم االثنني لليلتني بقيتا من �سوال وقيل ل�سبع خلون منه �سنة اثنتني واأربعني ومائتني 

،وقد غلط من قال �سنة ثالث واأربعني.

اأهل  اإمام  الدم�سقي،  ال�سلمي وقيل: الظفري  الوليد  اأبو  • ه�سام بن عمار بن ن�سري بن مي�سرة، 
دم�سق وخطيبهم ومقرئهم وحمدثهم ومفتيهم ، ملا تويف اأيوب بن متيم رجعت االإمامة يف القراءة 
اإىل رجلني ابن ذكوان وه�سام، قال: وكان ه�سام م�سهورا بالنقل والف�ساحة والعلم والرواية والدراية 

رزق كرب ال�سن و�سحة العقل والراأي، فارحتل النا�س اإليه يف القراءات واحلديث.
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ولدته: ولد �سنة ثالث وخم�سني ومائة.

العزيز  عبد  بن  �سويد  ،و  خالد  بن  ،وعــراك  متيم  بن  اأيــوب  عن  عر�سا  القراءة  �صيوخه:اأخذ 

،والوليد بن م�سلم ،و�سدقة بن خالد ،ومدرك بن اأبي �سعد ،وعمر بن عبد الواحد، وروى احلروف 
عن عتبة بن حماد ،وعن اأبي دحية معلى بن دحية عن نافع، وروى عن مالك بن اأن�س و�سفيان بن 

عيينة والدراوردي وم�سلم بن خالد الزجني وخلق، وروى عن ابن لهيعة باالإجازة.

،واأحمد  �سنة  اأربعني  بنحو  وفاته  قبل  �سالم  بن  القا�سم  عبيد  اأبو  عنه  القراءة  روى  تالمذته: 

بن يزيد احللواين ،واأحمد بن اأن�س ،و اإبراهيم بن دحيم ،واإ�سحاق بن اأبي ح�سان ،واإ�سماعيل بن 
احلوير�س ،واأبو حممد اأحمد بن حممد البي�ساين ،واأحمد بن مامويه ،وحممد بن حممد الباغندي 
،واأحمد بن املعلى ،واإبراهيم بن عباد ،واأحمد بن حممد بن بكر البكراوي ،وومو�سى بن جمهور 
،وحممد بن �سرح ،واأحمد بن حممد بن البطر ،والعبا�س بن الف�سل ،واأحمد بن الن�سر ،واإ�سحاق 
بن داود ،واأحمد بن يحيى اجلارود ،وعبد اهلل بن حممد الفرهاداين ،وحممد بن حممد اليامي 
،وحممد بن اإ�سحاق ال�سغاين ،واإبراهيم بن يو�سف ،واأبو زرعة عبد الرحمن بن عمر ،واحل�سن بن 
علي العمري ،واأبو عبد اهلل بن اخل�سيب ،وهارون بن مو�سى االأخف�س ،وعبد ال�سمد بن عبد اهلل 
بن عبد ال�سمد ،وجعفر بن حممد بن الهيثم فيما ذكره االأهوازي وفيه نظر بل ال ي�سح،وروى عنه 
الوليد بن م�سلم ،وحممد بن �سعيب وهما من �سيوخه ،والبخاري يف �سحيحه ،واأبو داود ،والن�سائي 

،وابن ماجه يف �سننهم ،وحّدث الرتمذي عن رجل عنه. 
وفاته: مات �سنة خم�س واأربعني ومائتني وقيل: �سنة اأربع واأربعني.13

هارون بن مو�صى بن �صريك اأبو عبد اهلل التغلبي الأخف�س الدم�صقي، 

مقرئ م�سدر ثقة نحوي �سيخ القّراء بدم�سق، يعرف باأخف�س باب اجلابية.
قال الذهبي: وكان ثقة معمًرا، وقال اأبو علي االأ�سبهاين: كان من اأهل الف�سل، واإليه رجعت االإمامة 

يف قراءة ابن ذكوان.
�سيوخه: اأخذ القراءة عر�سًا و�سماعًا عن ابن ذكوان ،واأخذ احلروف عن ه�سام ،وقراأ باختيار اأبي 

عبيد القا�سم بن �سالم على اأبي حممد البي�ساين عنه.
تالمذته: روى القراءة عنه حممد بن ن�سري بن جعفر بن اأبي حمزة وهو اأكرب اأ�سحابه ،واإبراهيم 

13)ج2،�س653-453(.

• عبد اهلل بن اأحمد بن ب�سر ويقال ب�سري بن ذكوان بن عمرو بن ح�سان بن داود بن ح�سنون بن �سعد 
بن غالب بن فهر بن مالك بن الن�سر اأبو عمرو واأبو حممد القر�سي الفهري الدم�سقي 

زرعة  اأبــو  قال  دم�سق،  جامع  واإمــام  بال�سام  االإقــراء  �سيخ  الثقة  الــراوي  ال�سهري  االأ�ستاذ  االإمــام 
الدم�سقي:( مل يكن بالعراق وال باحلجاز وال بال�سام وال مب�سر وال بخرا�سان يف زمان ابن ذكوان 

اأقراأ عندي منه(، وقال الوليد بن عتبة الدم�سقي:) ما بالعراق اأقراأ من ابن ذكوان(.

ولدته: ولد يوم عا�سوراء �سنة ثالث و�سبعني ومائة.

ا عن اأيوب بن متيم وهو الذي خلفه يف القيام بالقراءة بدم�سق ،وقراأ  �سيوخه: اأخذ القراءة عر�سً
عليه  وقــراأت  اأ�سهر  �سبعة  الك�سائي  اأقمت على  ذكــوان:)  ابن  قال  ال�سام  قدم  الك�سائي حني  على 

القراآن غري مرة( ،وروى احلروف �سماًعا عن اإ�سحاق بن امل�سيبي عن نافع.

تالمذته:روى القراءة عنه ابنه اأحمد ،واأحمد بن اأن�س ،واأحمد بن املعلي ،واأحمد بن حممد بن 

مامويه ،واأحمد بن يو�سف التغلبي ،واأحمد بن حممد ويقال حممد بن اأحمد بن حممد البي�ساين 
، واأحمد بن ن�سر بن �ساكر بن اأبي رجاء ،واإ�سحاق بن داود ،واإ�سماعيل بن اجلوير�س ،واحل�سني 
بن اإ�سحاق ،وجعفر بن حممد بن كرار ،و�سهل بن عبد اهلل بن الفرخان الزاهد ،واأبو زرعة عبد 
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،وهارون بن مو�سى االأخف�س.
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بن حجر  ال�سنبوذي ،وحممد  اأحمد  بن  برهام ،وحممد  بن  ،واملظفر  املطرز  الربيع  بن  ،و�سالمة 
،وحممد بن اأحمد ال�سلمي اجلبني ،وعبد الواحد بن عبد القادر �سيخ الهذيل ذكر اأنه قراأ عليه.

وفاته: تويف �سنة اإحدى واأربعني وثالثمائة وقيل: �سنة اثنتني واأربعني بدم�سق..15

علي بن داود بن عبد اهلل اأبو احل�صن الداراين 

ابن  واتقاًنا يف رواية  األق مثله حذًقا  اإمام مقرئ �سابط متقن حمرر زاهد ثقة، قال ر�ساء:( مل 
عامر( ،وقال الداين:) كان ثقًة �سابطًا متق�سًفا(، قلت: وهو الذي كان اإمام داريا فلما مات اإمام 
اجلامع االأموي طلبه اأهل دم�سق ليكون اإمامهم ، وقال الكتاين:( كان ثقة انتهت اإليه الريا�سة يف 

قراءة ال�ساميني وم�سى على �سداد( وكان يذهب مذهب اأبي احل�سن االأ�سعري.

�صيوخه: قراأ على �سالح بن اإدري�س ،واأحمد بن عثمان بن ال�سباك ،واأبي احل�سن بن االأخرم وهو 

اآخر اأ�سحابه، وعلى حممد بن القا�سم بن حمرز ،وحممد بن جعفر اخلزاعي.

تالمذته: قراأ عليه االأهوازي ،وتاج االأئمة اأحمد بن علي ،واأحمد بن حممد االأ�سبهاين ،ور�ساء 

بن  اأحمد  بن  الرحمن  ،وعبد  القنطري  حممد  بن  ،واأحمد  الربعي  احل�سن  بن  ،وعلي  نظيف  بن 
احل�سن الرازي ،واأبو عبد اهلل الكارزيني. 

وفاته: مات يف جمادى االأوىل �سنة اثنتني واأربعمائة وهو يف ع�سر الت�سعني بها16.

•ر�صا بن نظيف بن ما �صاء اهلل اأبو احل�صن الدم�صقي ثقة حاذق
اأ�ستاذ يف قراءة ابن عامر، وله دار موقوفة على القراء اإىل جانب ال�سمي�ساطية بدم�سق، قال ابن 

اجلزري:( وكان حمدًثا مقرًئا قراأ مب�سر وال�سام والعراق(. 
ولدته:قال الذهبي:( ولد يف حدود ال�سبعني وثالثمائة(. 

�صيوخه: قراأ على علي بن داود الداراين ،وحممد بن اأحمد اجلبني. 

تالمذته: روى القراءة عنه اأبو الوح�س �سبيع بن قرياط.

وفاته:مات يف املحرم �سنة اأربع واأربعني واأربعمائة بدم�سق17.

15ال�سابق )ج2،�س172-072(.
16 ال�سابق )ج1،�س245-145(.

17 ال�سابق )ج1،�س482(.

بن عبد الرزاق ،واإ�سماعيل بن عبد اهلل الفار�سي ،وجعفر بن حمدان بن اأبي داود ،واحل�سن بن 
حبيب ،واحل�سن بن عبد امللك ،واحل�سني بن حممد بن علي بن عتاب ،و�سالمة بن هارون ،وعبد 
ال�ّسفر  بن  بن احل�سني  ،وعلي  املّري  الوليد  بن  اأحمد بن حممد  بن  ،وعلي  البلخي  اأحمد  بن  اهلل 
،وحممد بن اأحمد بن مر�سد ،وحممد بن اأحمد بن �سنبوذ ،وحممد بن االأخرم ،وحممد بن �سليمان 
البعلبكي ،وحممد بن احل�سن النقا�س ،وحممد بن مو�سى ال�سوري ،ومو�سى بن عبد الرحمن ،وهبة 

اهلل بن جعفر ،واحل�سني بن حممد البريوتي.

وروى عن اأبي م�سهر ،و�سالمة بن �سليمان املدايني.

تالمذته:روى عنه اأبو القا�سم الطرباين وراأى اأبا عبيد بدم�سق و�ساأله م�ساألة يف اللغة. 

�سّنف كتبا كثرية يف القراءات والعربية 
وفاته:تويف �سنة اثنتني وت�سعني14.

الدم�سقي  الربعي،  اأبو عمرو  ويقال:  اأبو احل�سن  بن ح�سان،  بن احلر  مّر  بن  الن�سر  بن  •حممد 
املعروف بابن االأخرم  

اإليه وكان  النا�س  القا�سم بن ع�ساكر احلافظ: طال عمره وارحتل  اأبو  بال�سام، قال  االإقراء  �سيخ 
،وقال  ال�ساأن  كبري  االأخــالق،  ح�سن  متوا�سعا  والعربية،  بالتف�سري  ب�سريا  القراءات،  بعلل  عارفا 
ال�سنبوذي: قراأت على ابن االأخرم فما وجدت �سيًخا اأح�سن منه معرفة بالقراءات وال اأحفظ، ومع 
ذلك يحفظ تف�سريا كثريا ومعاين وقال يل: اإن االأخف�س لقنني القراآن، قال احلافظ اأبو عبد اهلل: 

انتهت اإليه رئا�سة االإقراء بال�سام وكانت له حلقة عظيمة وتالميذ جلة.

ولدته: ولد �سنة �ستني ومائتني بقينية خارج دم�سق.

�صيوخه: اأخذ القراءة عر�سًا عن هارون االأخف�س وهو من جلة اأ�سحابه واأ�سبطهم، وعن جعفر 

بن اأحمد بن كزاز5 ،واأحمد بن ن�سر بن �ساكر.

تالمذته: روى القراءة عنه عر�سًا اأحمد بن عبد العزيز بن بدهن ،واأحمد بن ن�سر ال�سذائي 

علية  بن  اهلل  ،وعبد  اإدري�س  بن  ،و�سالح  االأهــوازي  �سيخ  ،واأحمد  مهران  بن  بن احل�سني  ،واأحمد 
،وعلي بن حممد بن ب�سر ،وعلي بن زهري ،وعلي بن داود الداراين ،وحممد بن اخلليل االأخف�س 

14)ج2،�س743(.
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14)ج2،�س743(.
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طربزد  ،وابن  اهلل  عبد  بن  ،وحنبل  ع�ساكر  بن  القا�سم  من  ،و�سمع  �سماًعا  املوؤلف  عن  البغدادي 
وغريهم.

بعده  االإقــراء  �سيخ  االأن�ساري  علي  بن  حممد  الفتح  اأبو  ال�سبع  بالقراءات  عليه  قراأ  تالمذته: 

بالرتبة ال�ساحلية ،واحلافظ العالمة اأبو �سامة ،والقا�سي عبد ال�سالم الزواوي ،والر�سدي اأبو بكر 
بن اأبي الدر ،والتقي يعقوب اجلربايدي ،واإبراهيم بن داود الفا�سلي ،وجعفر بن دبوقا احلراين 
،وحممد بن عبد العزيز الدمياطي ،والنظام حممد التربيزي ،وال�سهاب حممد بن مزهر ،واجلمال 
عبد الواحد بن كثري النقيب ،والر�سيد اإ�سماعيل بن املعلم ،وحممد بن قامياز ،والزين عي�سى بن 
علي احللبي ،وال�سياء االأ�سعري ،والذين مل يكملوا القراءات ال�سبع اخلطيب �سرف الدين اأحمد بن 
اإبراهيم الفزاري قراأ عليه لنافع وعا�سم واأبي عمرو و�سمع ال�ساطبية عليه ،واإبراهيم بن احل�سن 
املخرمي قراأ عليه ختمة ،واأحمد بن مروان البعلبكي ختمة و�سمع ال�ساطبية ،واحل�سن بن اخلالل 
اإ�سماعيل بن مكتوم ،واأبو املحا�سن بن اخلرقي ،واأحمد بن حممود  قراأ عليه و�سمع منه ،وكذلك 
القالن�سي ،وروى عنه باالإجازة عبد ال�سمد بن اأبي اجلي�س �سيخ بغداد ،واآخر من بقي ممن قراأ 

عليه الر�سيد اإ�سماعيل بن املعلم ،واآخر من بقي ممن �سمع عليه اإبراهيم بن علي بن الن�سري.

م�صنفاته: األف من الكتب �سرح ال�ساطبية و�سماه )فتح الو�سيد( فهو اأول من �سرحها بل هو واهلل 

اأعلم �سبب �سهرتها يف االآفاق واإليه اأ�سار ال�ساطبي بقوله: يقي�س اهلل لها فتى ي�سرحها. 

و�سرح الرائية و�سماها )الو�سيلة اإىل �سرح العقلية( 

،وله كتاب )جمال القراء وكمال االإقراء( وهو من اأجل الكتب ، وكتاب )املف�سل يف �سرح املف�سل( 
وهو كتاب نفي�س، وكتاب التف�سري و�سل فيه اإىل الكهف، وكتاب )منري الدياجي يف تف�سري االأحاجي(،  
وكتاب )الق�سائد ال�سبعة يف مدح �سيد اخللق حممد �سلى اهلل عليه و�سلم( �سرحه ال�سيخ اأبو �سامة،  

وكتاب )املفاخرة بني دم�سق والقاهرة(.

وفاته: تويف ثاين ع�سر جمادى االآخرة يعني �سنة ثالث واأربعني و�ستمائة بالرتبة ال�ساحلية. 

عبد ال�صالم بن علي بن عمر بن �صيد النا�س اأبو حممد املالكي الزواوي

االإقــراء الكربى  ،وبا�سر م�سيخة  بارع �سالح حمقق فقيه ثقة  اإمام  االإقــراء بدم�سق   �سيخ م�سايخ 
بالرتبة ال�ساحلية بعد اأبي الفتح مع وجود اأبي �سامة فانتهت اإليه رئا�سة االإقراء بال�سام ،وهو اأول 
من ويل ق�ساء املالكية بدم�سق ملا �سارت الق�ساة اأربعة على كره منه فبا�سره ت�سع �سنني فلما مات 

رفيقه القا�سي احلنفي ابن عطاء عزل نف�سه.

�صبيع بن امل�صلم بن علي بن هارون اأبو الوح�س املعروف بابن قرياط

�سيخ دم�سق كان �سريًرا ثقًة كبريا ،وكان يقرئ النا�س تلقينًا وروايًة من امل�سبح اإىل قريب الظهر 
باجلامع االأموي واأقعد وكان يحمل اإىل اجلامع ،قال ابن اجلزري:(واأظنه هو الذي اأ�سهر قراءة اأبي 

عمرو تلقينا بدم�سق بعدما كانوا يتلقنون البن عامر واهلل اأعلم(.

ولدته: ولد �سنة ت�سع ع�سرة واأربعمائة. 

�صيوخه: قراأ على اأبي علي احل�سن بن علي االأهوازي ،ور�سا بن نظيف. 

اإ�سماعيل بن علي بن بركات الغ�ساين �سيخ عبد الوهاب بن برغ�س ،وروى  تالمذته: قراأ عليه 

القراءات عنه اخل�سر بن �سبل احلارثي ،وعلي بن احل�سن الكالبي. 
وفاته: تويف يف �سعبان �سنة ثمان وخم�سمائة.18

علي بن حممد بن عبد ال�صمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب بن عطا�س

االإمام العالمة علم الدين اأبو احل�سن الهمداين ال�سخاوي املقرئ املف�سرالنحوي اللغوي ال�سافعي 
بالقراءات وعللها  اإماًما عالمة حمقًقا مقرًئا جموًدا ب�سريا  االإقراء بدم�سق، وكان  �سيخ م�سايخ 
اإماًما يف النحو واللغة والتف�سري واالأدب اأتقن هذه العلوم اتقاًنا بليًغا ولي�س يف ع�سره من يلحقه 
فيها وكان عاملًا بكثري من العلوم غري ذلك مفتيًا اأ�سولًيا مناظًرا وكان مع ذلك دينا خريا متوا�سًعا 
مطرح التكلف حلو املحا�سرة ح�سن النادرة حاد القريحة من اأذكياء بني اآدم وافر احلرمة كبري 
القدر حمبًبا اإىل النا�س لي�س له �سغل اإال العلم واالإفادة اأقراأ النا�س نيًفا واأربعني �سنة بجامع دم�سق 
البلد  اأهل  اأعلم  يكون  اأن  ال�سيخ  على  �سرطها  جعل  وب�سببه  بنيت  والأجله  ال�سالح  اأم  برتبة  ،ثم 
اأبو  احلافظ  قال  عنه،  االأخذ  وتناف�سوا يف  عليه  وازدحموا  االآفاق  من  الطلبة  فق�سده  بالقراءات 
عبد اهلل يف تاريخ اال�سالم:( قراأ عليه خلق كثري اإىل الغاية وال اأعلم اأحًدا من القراء يف الدنيا اأكر 

اأ�سحابا منه(.
ولدته: ولد �سنة ثمان اأو ت�سع وخم�سني وخم�سمائة ب�سخا يف م�سر. 

رحالته و�صيوخه: �سمع باإ�سكندرية من ال�سلفي ،واأبي طاهر بن عوف ،ومب�سر من ع�ساكر بن 

علي ،والبو�سريي ،وابن يا�سني غريهم ، قراأ القراءات بالديار امل�سرية على ويل اهلل اأبي القا�سم 
اليمن الكندي، واأخذ عنه النحو  اأبي  اإىل دم�سق فقراأ القراءات الكثرية على  ال�ساطبي ،ثم رحل 
واللغة واالأدب ،وروى كتاب امل�سابيح الأبي الكرم ال�سهرزوري بقراءته عن داود بن اأحمد بن حممد 

18 ال�سابق )ج1،�س103(.
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طربزد  ،وابن  اهلل  عبد  بن  ،وحنبل  ع�ساكر  بن  القا�سم  من  ،و�سمع  �سماًعا  املوؤلف  عن  البغدادي 
وغريهم.

بعده  االإقــراء  �سيخ  االأن�ساري  علي  بن  حممد  الفتح  اأبو  ال�سبع  بالقراءات  عليه  قراأ  تالمذته: 

بالرتبة ال�ساحلية ،واحلافظ العالمة اأبو �سامة ،والقا�سي عبد ال�سالم الزواوي ،والر�سدي اأبو بكر 
بن اأبي الدر ،والتقي يعقوب اجلربايدي ،واإبراهيم بن داود الفا�سلي ،وجعفر بن دبوقا احلراين 
،وحممد بن عبد العزيز الدمياطي ،والنظام حممد التربيزي ،وال�سهاب حممد بن مزهر ،واجلمال 
عبد الواحد بن كثري النقيب ،والر�سيد اإ�سماعيل بن املعلم ،وحممد بن قامياز ،والزين عي�سى بن 
علي احللبي ،وال�سياء االأ�سعري ،والذين مل يكملوا القراءات ال�سبع اخلطيب �سرف الدين اأحمد بن 
اإبراهيم الفزاري قراأ عليه لنافع وعا�سم واأبي عمرو و�سمع ال�ساطبية عليه ،واإبراهيم بن احل�سن 
املخرمي قراأ عليه ختمة ،واأحمد بن مروان البعلبكي ختمة و�سمع ال�ساطبية ،واحل�سن بن اخلالل 
اإ�سماعيل بن مكتوم ،واأبو املحا�سن بن اخلرقي ،واأحمد بن حممود  قراأ عليه و�سمع منه ،وكذلك 
القالن�سي ،وروى عنه باالإجازة عبد ال�سمد بن اأبي اجلي�س �سيخ بغداد ،واآخر من بقي ممن قراأ 

عليه الر�سيد اإ�سماعيل بن املعلم ،واآخر من بقي ممن �سمع عليه اإبراهيم بن علي بن الن�سري.

م�صنفاته: األف من الكتب �سرح ال�ساطبية و�سماه )فتح الو�سيد( فهو اأول من �سرحها بل هو واهلل 

اأعلم �سبب �سهرتها يف االآفاق واإليه اأ�سار ال�ساطبي بقوله: يقي�س اهلل لها فتى ي�سرحها. 

و�سرح الرائية و�سماها )الو�سيلة اإىل �سرح العقلية( 

،وله كتاب )جمال القراء وكمال االإقراء( وهو من اأجل الكتب ، وكتاب )املف�سل يف �سرح املف�سل( 
وهو كتاب نفي�س، وكتاب التف�سري و�سل فيه اإىل الكهف، وكتاب )منري الدياجي يف تف�سري االأحاجي(،  
وكتاب )الق�سائد ال�سبعة يف مدح �سيد اخللق حممد �سلى اهلل عليه و�سلم( �سرحه ال�سيخ اأبو �سامة،  

وكتاب )املفاخرة بني دم�سق والقاهرة(.

وفاته: تويف ثاين ع�سر جمادى االآخرة يعني �سنة ثالث واأربعني و�ستمائة بالرتبة ال�ساحلية. 

عبد ال�صالم بن علي بن عمر بن �صيد النا�س اأبو حممد املالكي الزواوي

االإقــراء الكربى  ،وبا�سر م�سيخة  بارع �سالح حمقق فقيه ثقة  اإمام  االإقــراء بدم�سق   �سيخ م�سايخ 
بالرتبة ال�ساحلية بعد اأبي الفتح مع وجود اأبي �سامة فانتهت اإليه رئا�سة االإقراء بال�سام ،وهو اأول 
من ويل ق�ساء املالكية بدم�سق ملا �سارت الق�ساة اأربعة على كره منه فبا�سره ت�سع �سنني فلما مات 

رفيقه القا�سي احلنفي ابن عطاء عزل نف�سه.

�صبيع بن امل�صلم بن علي بن هارون اأبو الوح�س املعروف بابن قرياط

�سيخ دم�سق كان �سريًرا ثقًة كبريا ،وكان يقرئ النا�س تلقينًا وروايًة من امل�سبح اإىل قريب الظهر 
باجلامع االأموي واأقعد وكان يحمل اإىل اجلامع ،قال ابن اجلزري:(واأظنه هو الذي اأ�سهر قراءة اأبي 

عمرو تلقينا بدم�سق بعدما كانوا يتلقنون البن عامر واهلل اأعلم(.

ولدته: ولد �سنة ت�سع ع�سرة واأربعمائة. 

�صيوخه: قراأ على اأبي علي احل�سن بن علي االأهوازي ،ور�سا بن نظيف. 

اإ�سماعيل بن علي بن بركات الغ�ساين �سيخ عبد الوهاب بن برغ�س ،وروى  تالمذته: قراأ عليه 

القراءات عنه اخل�سر بن �سبل احلارثي ،وعلي بن احل�سن الكالبي. 
وفاته: تويف يف �سعبان �سنة ثمان وخم�سمائة.18

علي بن حممد بن عبد ال�صمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب بن عطا�س

االإمام العالمة علم الدين اأبو احل�سن الهمداين ال�سخاوي املقرئ املف�سرالنحوي اللغوي ال�سافعي 
بالقراءات وعللها  اإماًما عالمة حمقًقا مقرًئا جموًدا ب�سريا  االإقراء بدم�سق، وكان  �سيخ م�سايخ 
اإماًما يف النحو واللغة والتف�سري واالأدب اأتقن هذه العلوم اتقاًنا بليًغا ولي�س يف ع�سره من يلحقه 
فيها وكان عاملًا بكثري من العلوم غري ذلك مفتيًا اأ�سولًيا مناظًرا وكان مع ذلك دينا خريا متوا�سًعا 
مطرح التكلف حلو املحا�سرة ح�سن النادرة حاد القريحة من اأذكياء بني اآدم وافر احلرمة كبري 
القدر حمبًبا اإىل النا�س لي�س له �سغل اإال العلم واالإفادة اأقراأ النا�س نيًفا واأربعني �سنة بجامع دم�سق 
البلد  اأهل  اأعلم  يكون  اأن  ال�سيخ  على  �سرطها  جعل  وب�سببه  بنيت  والأجله  ال�سالح  اأم  برتبة  ،ثم 
اأبو  احلافظ  قال  عنه،  االأخذ  وتناف�سوا يف  عليه  وازدحموا  االآفاق  من  الطلبة  فق�سده  بالقراءات 
عبد اهلل يف تاريخ اال�سالم:( قراأ عليه خلق كثري اإىل الغاية وال اأعلم اأحًدا من القراء يف الدنيا اأكر 

اأ�سحابا منه(.
ولدته: ولد �سنة ثمان اأو ت�سع وخم�سني وخم�سمائة ب�سخا يف م�سر. 

رحالته و�صيوخه: �سمع باإ�سكندرية من ال�سلفي ،واأبي طاهر بن عوف ،ومب�سر من ع�ساكر بن 

علي ،والبو�سريي ،وابن يا�سني غريهم ، قراأ القراءات بالديار امل�سرية على ويل اهلل اأبي القا�سم 
اليمن الكندي، واأخذ عنه النحو  اأبي  اإىل دم�سق فقراأ القراءات الكثرية على  ال�ساطبي ،ثم رحل 
واللغة واالأدب ،وروى كتاب امل�سابيح الأبي الكرم ال�سهرزوري بقراءته عن داود بن اأحمد بن حممد 

18 ال�سابق )ج1،�س103(.

 



167 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء166 www.iqraaforum.com

حممد بن اأحمد بن عثمان بن قيماز اأبو عبد اهلل الذهبي احلافظ 

اأ�ستاذ ثقة كبري، له جهوده يف التعليم والتاأليف يف �ستى العلوم، وباالأخ�س يف الرجال

ولدته:ولد �سنة ثالث و�سبعني و�ستمائة.

عني بالقراءات من �سغره فقراأ على الفا�سلي فمات قبل اأن يكمل اجلمع  رحالته و�صيوخه: 

املوفق  فقراأ جمعًا على  بعلبك  اإىل  ،ورحل  الدمياطي  العلم طلحة  باجلمع على  ،فقراأ ختمة  عليه 
القراءات،  ال�سواف بع�س  االإ�سكندرية فقراأ على �سنحون ،وعلى يحيى بن  اإىل  الن�سيبي ،ورحل 

وهما اآخر من بقي من اأ�سحاب ال�سفراوي وقراأ كثريًا من كتب القراءات يف ال�سبع والع�سر.

تالمذته: ومل يقراأ عليه اأحد القراءات كاملة بل ال�سيخ ال�سهاب اأحمد بن اإبراهيم املنبجي الطحان قراأ 

عليه القراآن جميعه بقراءة اأبي عمرو والبقرة جمعًا، وروى عنه احلروف اإبراهيم بن اأحمد ال�سامي ،وحممد 
بن اأحمد بن اللبان وجماعة ،و�سمع منه ال�ساطبية يحيى بن اأبي بكر البوين وحدث بها عنه يف اليمن.

م�صنفاته:كتب كثريا واألف وجمع واأح�سن يف تاأليف )معرفة القراء الكبار على الطبقات واالأع�سار(.

وفاته: اأ�سر باآخره وكان قد ترك القراءات وا�ستغل باحلديث واأ�سماء رجاله، فبلغت �سيوخه يف 
احلديث وغريه األفًا، تويف يف ذي القعدة �سنة ثمان واأربعني و�سبعمائة بدم�سق.21

العبا�س  اأبو  يو�صف  بن  حممد  بن  بدر  بن  فزارة  بن  �صليمان  بن  احل�صني  بن  اأحمد 

احلنفي 

قا�سي الق�ساة بدم�سق اإمام كبري ثقة �سالح ،قال عنه ابن اجلزري:) وكان اأجل من قراأت عليه 
ت�سدر لالإقراء باملقدمية والزجنيلية �سنة اأربع ع�سرة ومل يزل يقرئ حتى تويف(.

ولدته: ولد �سنة اأحدى وت�سعني و�ستمائة. 

�صيوخه: قراأ على اأبيه ،واأبي بكر بن قا�سم التون�سي ،وحممد بن ن�سري امل�سري ،وقراأ ال�ساطبية 

على حممد بن يعقوب بن بدران اجلرايدي ،وروى لنا القراءات اإجازة عن اأحمد بن هبة اهلل بن 
ع�ساكر ،واأحمد بن اإبراهيم الفزاري.

تالمذته: قراأ عليه ن�سر بن اأبي بكر البابي ،وحممد بن م�سلم بن اخلراط ،واأحمد بن يو�سف 

21 ال�سابق )ج2،�س17(.

ولدته: ولد �سنة ت�سع وثمانني وخم�سمائة اأو قبلها بباجة 

رحالته و�صيوخه: وفد م�سر وهو �ساب فقراأ باالإ�سكندرية على اأبي القا�سم بن عي�سى بالرايات 

،ومب�سر بالعنوان والتب�سرة على اأبي العز حممد بن عبد اخلالق ،ثم قدم دم�سق �سنة �سبع ع�سرة 
و�ستمائة فقراأ القراءات على �سيخها اأبي احل�سن ال�سخاوي 

تالمذته: قراأ عليه اإبراهيم بن فالح االإ�سكندري ،وال�سيخ احل�سني بن يو�سف الكفري ،والتقي 

بن  اأحمد  ال�سهاب  ،واأكر عنه  اأحمد اجلزان  ،وال�سيخ  امل�سري  ،وال�سيخ حممد  املو�سلي  بكر  اأبو 
النحا�س احلنفي ،والزين بيا�س املزي ،وحممد بن عبد العزيز البياين. 

م�صنفاته:األف كتاًبا يف عدد االآي ،وكتاب )التنبيهات على معرفة ما يخفى من الوقوفات(. 

وفاته: تويف يف �سهر رجب �سنة اإحدى وثمانني و�ستمائة عن اثنتني وت�سعني �سنة اأو اأكر.19

اهلل   عبد  اأبــو  الإمــام  يو�صف  بن  حممد  بن  بدر  بن  فــزارة  بن  �صليمان  بن  احل�صني 

الدم�صقي احلنفي القا�صي ،

ويل تدري�س الطرخانية وم�سيخة الزجنبيلية ثم م�سيخة املقدمية، قال الذهبي:( وكان من �سغره 
على طريقة حميدة وقد عمر واأ�سن وق�سده القراء لعلو اإ�سناده وذكره للقراءات(. وقد عمر واأ�سن 

وق�سده القراء لعلو اإ�سناده وذكره للقراءات.
ولدته: ولد �سنة �سبع وثالثني و�ستمائة.

رحالته و�صيوخه: قدم دم�سق بعد اخلم�سني فحفظ القراآن والفقه وقراأ بالروايات على القا�سم 

بن اأحمد اللورقي ،وعبد ال�سالم الزواوي ،وال�سيخ اأبي �سامة. 
اأبو العبا�س اأحمد وهو اآخر اأ�سحابه موًتا ،وال�سهاب اأحمد بن  قراأ عليه ابنه �سيخنا  تالمذته: 

الكردي  اإبراهيم  بن  اإ�سماعيل  ،والعماد  الديري  �سكر  ،وابن  املبي�س  بن  ،ويو�سف  البعلبكي  بلبان 
،وحممد بن الب�سال ،وال�سيف اأبو بكر احلريري ،والبهاء حممد بن علي بن اإمام امل�سهد ،وال�سم�س 
املغربي  بن  ،واإبراهيم  الغزي  �سامل  بن  �سليمان  ،وال�سيخ  الزجنيلي  النقيب  اإبراهيم  بن  حممد 
،وحممد بن علي بن ال�سقا ،وحممد بن عبد العزيز احلنبلي ال�سويف ال�ساحلي ،و�سالح بن ح�سن 

احلداد ،وحممد بن اأحمد بن اأبي بكر احلريري. 
وفاته: اأ�سر اآخر عمره ولزم منزله حتى تويف يف جمادى االأوىل �سنة ت�سع ع�سرة و�سبعمائة.20

19 )ج1،�س783-683(.
20 ال�سابق )ج2،�س142(.
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حممد بن اأحمد بن عثمان بن قيماز اأبو عبد اهلل الذهبي احلافظ 

اأ�ستاذ ثقة كبري، له جهوده يف التعليم والتاأليف يف �ستى العلوم، وباالأخ�س يف الرجال

ولدته:ولد �سنة ثالث و�سبعني و�ستمائة.

عني بالقراءات من �سغره فقراأ على الفا�سلي فمات قبل اأن يكمل اجلمع  رحالته و�صيوخه: 

املوفق  فقراأ جمعًا على  بعلبك  اإىل  ،ورحل  الدمياطي  العلم طلحة  باجلمع على  ،فقراأ ختمة  عليه 
القراءات،  ال�سواف بع�س  االإ�سكندرية فقراأ على �سنحون ،وعلى يحيى بن  اإىل  الن�سيبي ،ورحل 

وهما اآخر من بقي من اأ�سحاب ال�سفراوي وقراأ كثريًا من كتب القراءات يف ال�سبع والع�سر.

تالمذته: ومل يقراأ عليه اأحد القراءات كاملة بل ال�سيخ ال�سهاب اأحمد بن اإبراهيم املنبجي الطحان قراأ 

عليه القراآن جميعه بقراءة اأبي عمرو والبقرة جمعًا، وروى عنه احلروف اإبراهيم بن اأحمد ال�سامي ،وحممد 
بن اأحمد بن اللبان وجماعة ،و�سمع منه ال�ساطبية يحيى بن اأبي بكر البوين وحدث بها عنه يف اليمن.

م�صنفاته:كتب كثريا واألف وجمع واأح�سن يف تاأليف )معرفة القراء الكبار على الطبقات واالأع�سار(.

وفاته: اأ�سر باآخره وكان قد ترك القراءات وا�ستغل باحلديث واأ�سماء رجاله، فبلغت �سيوخه يف 
احلديث وغريه األفًا، تويف يف ذي القعدة �سنة ثمان واأربعني و�سبعمائة بدم�سق.21

العبا�س  اأبو  يو�صف  بن  حممد  بن  بدر  بن  فزارة  بن  �صليمان  بن  احل�صني  بن  اأحمد 

احلنفي 

قا�سي الق�ساة بدم�سق اإمام كبري ثقة �سالح ،قال عنه ابن اجلزري:) وكان اأجل من قراأت عليه 
ت�سدر لالإقراء باملقدمية والزجنيلية �سنة اأربع ع�سرة ومل يزل يقرئ حتى تويف(.

ولدته: ولد �سنة اأحدى وت�سعني و�ستمائة. 

�صيوخه: قراأ على اأبيه ،واأبي بكر بن قا�سم التون�سي ،وحممد بن ن�سري امل�سري ،وقراأ ال�ساطبية 

على حممد بن يعقوب بن بدران اجلرايدي ،وروى لنا القراءات اإجازة عن اأحمد بن هبة اهلل بن 
ع�ساكر ،واأحمد بن اإبراهيم الفزاري.

تالمذته: قراأ عليه ن�سر بن اأبي بكر البابي ،وحممد بن م�سلم بن اخلراط ،واأحمد بن يو�سف 

21 ال�سابق )ج2،�س17(.

ولدته: ولد �سنة ت�سع وثمانني وخم�سمائة اأو قبلها بباجة 

رحالته و�صيوخه: وفد م�سر وهو �ساب فقراأ باالإ�سكندرية على اأبي القا�سم بن عي�سى بالرايات 

،ومب�سر بالعنوان والتب�سرة على اأبي العز حممد بن عبد اخلالق ،ثم قدم دم�سق �سنة �سبع ع�سرة 
و�ستمائة فقراأ القراءات على �سيخها اأبي احل�سن ال�سخاوي 

تالمذته: قراأ عليه اإبراهيم بن فالح االإ�سكندري ،وال�سيخ احل�سني بن يو�سف الكفري ،والتقي 

بن  اأحمد  ال�سهاب  ،واأكر عنه  اأحمد اجلزان  ،وال�سيخ  امل�سري  ،وال�سيخ حممد  املو�سلي  بكر  اأبو 
النحا�س احلنفي ،والزين بيا�س املزي ،وحممد بن عبد العزيز البياين. 

م�صنفاته:األف كتاًبا يف عدد االآي ،وكتاب )التنبيهات على معرفة ما يخفى من الوقوفات(. 

وفاته: تويف يف �سهر رجب �سنة اإحدى وثمانني و�ستمائة عن اثنتني وت�سعني �سنة اأو اأكر.19

اهلل   عبد  اأبــو  الإمــام  يو�صف  بن  حممد  بن  بدر  بن  فــزارة  بن  �صليمان  بن  احل�صني 

الدم�صقي احلنفي القا�صي ،

ويل تدري�س الطرخانية وم�سيخة الزجنبيلية ثم م�سيخة املقدمية، قال الذهبي:( وكان من �سغره 
على طريقة حميدة وقد عمر واأ�سن وق�سده القراء لعلو اإ�سناده وذكره للقراءات(. وقد عمر واأ�سن 

وق�سده القراء لعلو اإ�سناده وذكره للقراءات.
ولدته: ولد �سنة �سبع وثالثني و�ستمائة.

رحالته و�صيوخه: قدم دم�سق بعد اخلم�سني فحفظ القراآن والفقه وقراأ بالروايات على القا�سم 

بن اأحمد اللورقي ،وعبد ال�سالم الزواوي ،وال�سيخ اأبي �سامة. 
اأبو العبا�س اأحمد وهو اآخر اأ�سحابه موًتا ،وال�سهاب اأحمد بن  قراأ عليه ابنه �سيخنا  تالمذته: 

الكردي  اإبراهيم  بن  اإ�سماعيل  ،والعماد  الديري  �سكر  ،وابن  املبي�س  بن  ،ويو�سف  البعلبكي  بلبان 
،وحممد بن الب�سال ،وال�سيف اأبو بكر احلريري ،والبهاء حممد بن علي بن اإمام امل�سهد ،وال�سم�س 
املغربي  بن  ،واإبراهيم  الغزي  �سامل  بن  �سليمان  ،وال�سيخ  الزجنيلي  النقيب  اإبراهيم  بن  حممد 
،وحممد بن علي بن ال�سقا ،وحممد بن عبد العزيز احلنبلي ال�سويف ال�ساحلي ،و�سالح بن ح�سن 

احلداد ،وحممد بن اأحمد بن اأبي بكر احلريري. 
وفاته: اأ�سر اآخر عمره ولزم منزله حتى تويف يف جمادى االأوىل �سنة ت�سع ع�سرة و�سبعمائة.20

19 )ج1،�س783-683(.
20 ال�سابق )ج2،�س142(.
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وقراأ على غري هوؤالء القراءات ومل يكمل، واأجازه واأذن له باالإفتاء �سيخ االإ�سالم اأبو الفداء اإ�سماعيل بن 
كثري �سنة اأربع و�سبعني، وكذلك اأذن له ال�سيخ �سياء الدين �سنة ثمان و�سبعني ،وكذلك �سيخ االإ�سالم 
البلقيني �سنة خم�س وثمانني ،وجل�س لالإقراء حتت الن�سر من اجلامع االأموي �سنني، وويل م�سيخة االإقراء 
الكربى برتبة اأم ال�سالح بعد وفاة اأبي حممد عبد الوهاب بن ال�سالر ، ثم دخل الروم ملا ناله من الظلم 
من اأخذ ماله بالديار امل�سرية �سنة ثمان وت�سعني و�سبعمائة فنزل مبدينة بر�سة دار امللك بايزيد بن 
عثمان ، ثم كانت الفتنة التمرية بالروم يف اأول �سنة خم�س وثمامنائة فاأخذه اأمري متر من الروم وحمله اإىل 
بالد ما وراء النهر فاأنزله مبدينة ك�س ، وملا تويف اأمري متر يف �سعبان �سنة �سبع وثمامنائة، خرج من تلك 
البالد فو�سل اإىل بالد خرا�سان ودخل مدينة هراة، ثم و�سل راجعا اإىل مدينة يزد، ، ثم دخل اأ�سبهان ، 
ثم رحل اإىل �سرياز يف رم�سان �سنة ثمان وثمامنائة فاأم�سكه بها �سلطانها ،، ثم األزمه �ساحبها بري حممد 
بالق�ساء بها ومبمالكها وما اأ�سيف اإليها كرها فبقي فيها مدة وتغريت عليه امللوك ومن اأخذها ال ميكنه 
من اخلروج منها حتى فتح اهلل تعاىل عليه فخرج منها متوجها اإىل الب�سرة ،ثم و�سل اإىل قرية عنيزة 
 من جند ،ثم رحل اإىل املدينة ومكة يف �سنة ثالث وع�سرين وجاورهما مدة ثم عاد اإىل �سرياز وتويف بها.
تالمذته:قراأ عليه القراءات جماعة كثريون فممن كمل عليه القراءات الع�سر بال�سام وم�سر ابنه اأبو بكر 
اأحمد ،وال�سيخ حممود بن احل�سني بن �سليمان ال�سريازي ،وال�سيخ اأبو بكر بن م�سبح احلموي ،وال�سيخ 
احلجازي  اأحمد  بن  حممود  بن  اأحمد  ،وال�سيخ  البيهقي  احل�سن  بن  قطب  بن  اهلل  عبد  الدين  جنيب 
ال�سرير ،واملحب حممد بن اأحمد بن الهامي ،وال�سيخ اخلطيب موؤمن بن علي بن حممد الرومي ،وال�سيخ 
،وال�سيخ علي بن  ال�ساحلي  اأحمد  بن  اإبراهيم  بن  ،وال�سيخ علي  يو�سف احلب�سي  اأحمد بن  بن  يو�سف 
ح�سني بن علي اليزدي ،وال�سيخ مو�سى الكردي ،وال�سيخ علي بن حممد بن علي بن نفي�س ،واأحمد بن 
علي بن اإبراهيم الرماين، وعندما رحل اإىل الروم اأكمل عليه القراءات الع�سر بها ال�سيخ عو�س ،وال�سيخ 
اأحمد ابن ال�سيخ رجب ،وعلي با�سا ،واالإمام �سفر �ساه ،والولدان ال�ساحلان حممد  �سليمان ،وال�سيخ 
جمعًا  عليه  قراأ  ،وممن  ب�سلم�س  بن  �سعيد  اأبو  ،وال�سيخ  اهلل  عبد  بن  اإليا�س  الدين  فخر  ابنا  وحممود 
للع�سرة ومل يكمل ولده اأبو الفتح حممد ،واأبو القا�سم علي بن حممد بن حمزة احل�سيني ،وال�سيخ اأبو عبد 
اهلل حممد بن حممد بن ميمون البلوي االأندل�سي و�سل اإىل اآخر االأحزاب، وال�سيخ �سدقة بن ح�سني بن 
�سالمة ال�سرير و�سل اإىل اآخر التوبة ،وال�سيخ اأحمد بن ح�سني ال�سيوا�سي و�سل اإىل اآخر �سباأ، واخلطيب 
املح�سن  عبد  ،وال�سيخ  التربيزي  الدين حممد  اأمني  ،وال�سيخ  اآل عمران  اآخر  اإىل  اهلل  عبد  بن  يعقوب 
اأحمد  ،وال�سيخ  وال�سيخ علي بن قنان  التربيزي،  اأحمد بن حممد  وال�سيخ عبد احلميد بن   ، التربيزي 
الربمي ال�سرير ،وال�سيخ مو�سى بن اأحمد بن اإ�سحاق ال�سهبي ،وال�سيخ علي املهتار ،وحافظ الدين ، وقراأ 
،واحلافظ  الك�سي  بايزيد  ،واحلافظ  الرومي  بن طلة  القادر  وب�سمرقند جماعة منهم عبد  بك�س  عليه 

البانيا�سي ،وال�سريف حممد بن الوكيل ،و�سعبان بن علي احلنفي ،وعمر ابن �سيخنا اأبي املعايل بن 
اللبان ،وحممد بن حممد بن ميمون البلوي اآخر من قراأ عليه ،وقراأ عليه ابن اجلزري جميع القراآن 

جمًعا بالقراءات ال�سبع 

وفاته: تويف يف ليلة االأحد تا�سع ع�سر �سفر �سنة ت�سع و�سبعني و�سبعمائة بدم�سق .

حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يو�صف بن اجلزري ويكنى اأبا اخلري 

االإمام العالمة ، خامتة املحققني، �ساحب الت�سانيف يف القراءات وغريها، موؤ�سل الفنون وحمرر املتون.

ولدته: ولد فيما حققه من لفظ والده يف ليلة ال�سبت اخلام�س والع�سرين من �سهر رم�سان �سنة 

اأربع و�ستني و�سلى به �سنة خم�س ، وويل  اإحدى وخم�سني و�سبعمائة بدم�سق. وحفظ القراآن �سنة 
ق�ساء ال�سام �سنة ثالث وت�سعني و�سبعمائة.

رحالته و�سيوخه: اأجازه خال جده حممد بن اإ�سماعيل اخلباز و�سمع منه فيما اأخربه والده ومل يقف 
على ذلك، و�سمع احلديث من جماعة من اأ�سحاب الفخر بن البخاري وغريهم ،واأفرد القراءات 
اإبراهيم بن الطحان ،وال�سيخ  اأحمد بن  اأبي حممد عبد الوهاب بن ال�سالر ،وال�سيخ  ال�سيخ  على 
اأحمد بن رجب ،وجمع لل�سبعة على ال�سيخ املجود اإبراهيم احلموي ،ثم جمع القراءات على ال�سيخ 
اأبي املعايل بن اللبان ، وحج يف هذه ال�سنة فقراأ مب�سمن الكايف والتي�سري على ال�سيخ اأبي عبد اهلل 
حممد بن �سالح اخلطيب واالإمام باملدينة ال�سريفة ثم رحل اإىل الديار امل�سرية يف �سنة ت�سع فجمع
 القراءات لالثني ع�سر مب�سمن كتب على ال�سيخ اأبي بكر عبد اهلل بن اجلندي ،ولل�سبعة مب�سمن العنوان 
والتي�سري وال�ساطبية على العالمة اأبي عبد اهلل حممد بن ال�سائغ ،وال�سيخ اأبي حممد عبد الرحمن بن 
البغدادي ،ثم رجع اإىل دم�سق ورحل رحلة ثانية ،فجمع ثانيا على ابن ال�سائغ للع�سرة مب�سمن الكتب 
الثالثة املذكورة ومب�سمن امل�ستنري والتذكرة واالإر�سادين والتجريد، وعلى ابن البغدادي لالأئمة الثالثة 
ع�سر وهم الع�سرة امل�سهورة وابن حمي�سن واالأعم�س واحل�سن الب�سري مب�سمن الكتب التي تال بها املذكور 
على �سيخه ال�سائغ وغريه، و�سمع احلديث ممن بقي من اأ�سحاب الدمياطي واالأبرقوهي، واأخذ الفقه 
عن ال�سيخ عبد الرحيم االإ�سنوي وغريه ،و�سمع احلديث من غريهم ،ثم عاد اإىل دم�سق فجمع القراءات 
ال�سبع يف ختمة على القا�سي اأبي يو�سف اأحمد بن احل�سني الكفري احلنفي، ثم رحل اإىل الديار امل�سرية 
وقراأ بها االأ�سول واملعاين والبيان على ال�سيخ �سياء الدين �سعد اهلل القزويني واأخذ عن غريه ،ورحل اإىل 
االإ�سكندرية ف�سمع من اأ�سحاب ابن عبد ال�سالم ،وابن ن�سر وغريهم ،وقراأ مب�سمن االإعالن وغريه على 
ال�سيخ عبد الوهاب القروي، و�سمع من هوؤالء ال�سيوخ وغريهم كثريا من كتب القراءات بال�سماع واالإجازة، 
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وقراأ على غري هوؤالء القراءات ومل يكمل، واأجازه واأذن له باالإفتاء �سيخ االإ�سالم اأبو الفداء اإ�سماعيل بن 
كثري �سنة اأربع و�سبعني، وكذلك اأذن له ال�سيخ �سياء الدين �سنة ثمان و�سبعني ،وكذلك �سيخ االإ�سالم 
البلقيني �سنة خم�س وثمانني ،وجل�س لالإقراء حتت الن�سر من اجلامع االأموي �سنني، وويل م�سيخة االإقراء 
الكربى برتبة اأم ال�سالح بعد وفاة اأبي حممد عبد الوهاب بن ال�سالر ، ثم دخل الروم ملا ناله من الظلم 
من اأخذ ماله بالديار امل�سرية �سنة ثمان وت�سعني و�سبعمائة فنزل مبدينة بر�سة دار امللك بايزيد بن 
عثمان ، ثم كانت الفتنة التمرية بالروم يف اأول �سنة خم�س وثمامنائة فاأخذه اأمري متر من الروم وحمله اإىل 
بالد ما وراء النهر فاأنزله مبدينة ك�س ، وملا تويف اأمري متر يف �سعبان �سنة �سبع وثمامنائة، خرج من تلك 
البالد فو�سل اإىل بالد خرا�سان ودخل مدينة هراة، ثم و�سل راجعا اإىل مدينة يزد، ، ثم دخل اأ�سبهان ، 
ثم رحل اإىل �سرياز يف رم�سان �سنة ثمان وثمامنائة فاأم�سكه بها �سلطانها ،، ثم األزمه �ساحبها بري حممد 
بالق�ساء بها ومبمالكها وما اأ�سيف اإليها كرها فبقي فيها مدة وتغريت عليه امللوك ومن اأخذها ال ميكنه 
من اخلروج منها حتى فتح اهلل تعاىل عليه فخرج منها متوجها اإىل الب�سرة ،ثم و�سل اإىل قرية عنيزة 
 من جند ،ثم رحل اإىل املدينة ومكة يف �سنة ثالث وع�سرين وجاورهما مدة ثم عاد اإىل �سرياز وتويف بها.
تالمذته:قراأ عليه القراءات جماعة كثريون فممن كمل عليه القراءات الع�سر بال�سام وم�سر ابنه اأبو بكر 
اأحمد ،وال�سيخ حممود بن احل�سني بن �سليمان ال�سريازي ،وال�سيخ اأبو بكر بن م�سبح احلموي ،وال�سيخ 
احلجازي  اأحمد  بن  حممود  بن  اأحمد  ،وال�سيخ  البيهقي  احل�سن  بن  قطب  بن  اهلل  عبد  الدين  جنيب 
ال�سرير ،واملحب حممد بن اأحمد بن الهامي ،وال�سيخ اخلطيب موؤمن بن علي بن حممد الرومي ،وال�سيخ 
،وال�سيخ علي بن  ال�ساحلي  اأحمد  بن  اإبراهيم  بن  ،وال�سيخ علي  يو�سف احلب�سي  اأحمد بن  بن  يو�سف 
ح�سني بن علي اليزدي ،وال�سيخ مو�سى الكردي ،وال�سيخ علي بن حممد بن علي بن نفي�س ،واأحمد بن 
علي بن اإبراهيم الرماين، وعندما رحل اإىل الروم اأكمل عليه القراءات الع�سر بها ال�سيخ عو�س ،وال�سيخ 
اأحمد ابن ال�سيخ رجب ،وعلي با�سا ،واالإمام �سفر �ساه ،والولدان ال�ساحلان حممد  �سليمان ،وال�سيخ 
جمعًا  عليه  قراأ  ،وممن  ب�سلم�س  بن  �سعيد  اأبو  ،وال�سيخ  اهلل  عبد  بن  اإليا�س  الدين  فخر  ابنا  وحممود 
للع�سرة ومل يكمل ولده اأبو الفتح حممد ،واأبو القا�سم علي بن حممد بن حمزة احل�سيني ،وال�سيخ اأبو عبد 
اهلل حممد بن حممد بن ميمون البلوي االأندل�سي و�سل اإىل اآخر االأحزاب، وال�سيخ �سدقة بن ح�سني بن 
�سالمة ال�سرير و�سل اإىل اآخر التوبة ،وال�سيخ اأحمد بن ح�سني ال�سيوا�سي و�سل اإىل اآخر �سباأ، واخلطيب 
املح�سن  عبد  ،وال�سيخ  التربيزي  الدين حممد  اأمني  ،وال�سيخ  اآل عمران  اآخر  اإىل  اهلل  عبد  بن  يعقوب 
اأحمد  ،وال�سيخ  وال�سيخ علي بن قنان  التربيزي،  اأحمد بن حممد  وال�سيخ عبد احلميد بن   ، التربيزي 
الربمي ال�سرير ،وال�سيخ مو�سى بن اأحمد بن اإ�سحاق ال�سهبي ،وال�سيخ علي املهتار ،وحافظ الدين ، وقراأ 
،واحلافظ  الك�سي  بايزيد  ،واحلافظ  الرومي  بن طلة  القادر  وب�سمرقند جماعة منهم عبد  بك�س  عليه 

البانيا�سي ،وال�سريف حممد بن الوكيل ،و�سعبان بن علي احلنفي ،وعمر ابن �سيخنا اأبي املعايل بن 
اللبان ،وحممد بن حممد بن ميمون البلوي اآخر من قراأ عليه ،وقراأ عليه ابن اجلزري جميع القراآن 

جمًعا بالقراءات ال�سبع 

وفاته: تويف يف ليلة االأحد تا�سع ع�سر �سفر �سنة ت�سع و�سبعني و�سبعمائة بدم�سق .

حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يو�صف بن اجلزري ويكنى اأبا اخلري 

االإمام العالمة ، خامتة املحققني، �ساحب الت�سانيف يف القراءات وغريها، موؤ�سل الفنون وحمرر املتون.

ولدته: ولد فيما حققه من لفظ والده يف ليلة ال�سبت اخلام�س والع�سرين من �سهر رم�سان �سنة 

اأربع و�ستني و�سلى به �سنة خم�س ، وويل  اإحدى وخم�سني و�سبعمائة بدم�سق. وحفظ القراآن �سنة 
ق�ساء ال�سام �سنة ثالث وت�سعني و�سبعمائة.

رحالته و�سيوخه: اأجازه خال جده حممد بن اإ�سماعيل اخلباز و�سمع منه فيما اأخربه والده ومل يقف 
على ذلك، و�سمع احلديث من جماعة من اأ�سحاب الفخر بن البخاري وغريهم ،واأفرد القراءات 
اإبراهيم بن الطحان ،وال�سيخ  اأحمد بن  اأبي حممد عبد الوهاب بن ال�سالر ،وال�سيخ  ال�سيخ  على 
اأحمد بن رجب ،وجمع لل�سبعة على ال�سيخ املجود اإبراهيم احلموي ،ثم جمع القراءات على ال�سيخ 
اأبي املعايل بن اللبان ، وحج يف هذه ال�سنة فقراأ مب�سمن الكايف والتي�سري على ال�سيخ اأبي عبد اهلل 
حممد بن �سالح اخلطيب واالإمام باملدينة ال�سريفة ثم رحل اإىل الديار امل�سرية يف �سنة ت�سع فجمع
 القراءات لالثني ع�سر مب�سمن كتب على ال�سيخ اأبي بكر عبد اهلل بن اجلندي ،ولل�سبعة مب�سمن العنوان 
والتي�سري وال�ساطبية على العالمة اأبي عبد اهلل حممد بن ال�سائغ ،وال�سيخ اأبي حممد عبد الرحمن بن 
البغدادي ،ثم رجع اإىل دم�سق ورحل رحلة ثانية ،فجمع ثانيا على ابن ال�سائغ للع�سرة مب�سمن الكتب 
الثالثة املذكورة ومب�سمن امل�ستنري والتذكرة واالإر�سادين والتجريد، وعلى ابن البغدادي لالأئمة الثالثة 
ع�سر وهم الع�سرة امل�سهورة وابن حمي�سن واالأعم�س واحل�سن الب�سري مب�سمن الكتب التي تال بها املذكور 
على �سيخه ال�سائغ وغريه، و�سمع احلديث ممن بقي من اأ�سحاب الدمياطي واالأبرقوهي، واأخذ الفقه 
عن ال�سيخ عبد الرحيم االإ�سنوي وغريه ،و�سمع احلديث من غريهم ،ثم عاد اإىل دم�سق فجمع القراءات 
ال�سبع يف ختمة على القا�سي اأبي يو�سف اأحمد بن احل�سني الكفري احلنفي، ثم رحل اإىل الديار امل�سرية 
وقراأ بها االأ�سول واملعاين والبيان على ال�سيخ �سياء الدين �سعد اهلل القزويني واأخذ عن غريه ،ورحل اإىل 
االإ�سكندرية ف�سمع من اأ�سحاب ابن عبد ال�سالم ،وابن ن�سر وغريهم ،وقراأ مب�سمن االإعالن وغريه على 
ال�سيخ عبد الوهاب القروي، و�سمع من هوؤالء ال�سيوخ وغريهم كثريا من كتب القراءات بال�سماع واالإجازة، 

 



171 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء170 www.iqraaforum.com

تالمذته:اأخذ عنه االأبدوين ،والقابوين ،وولده ،وال�سيخ اأحمد العيثاوي ،وال�سيخ اأحمد الوفائي. 

، واألف اخلطب النافعة .
موؤلفاته: منها )خمت�سر منا�سك ابن جماعة يف املذاهب االأربعة( ،ومنها تف�سري )كفاية املحتاج 

ال�سنية، على االألفية واملفيد( يف التجويد  الواجبة على املعتمر واحلاج( ،ومنها )الزوائد  للدماء 
ور�س من طريق  قراءة  االأماين يف  ،و)بلوغ  وال�سالم(  االإحرام  تكبرية  التام(، و)يف  ،و)االإي�ساح 
اإليه ال�سافعي يف تقليد اأبي حنيفة( ،و)ال�سكر املر�سو�س يف  االأ�سبهاين( ،و)�سحيفة فيما يحتاج 

تاريخ �سيخه ال�سيخ مغو�س( وغري ذلك.

وفاته: يوم االأربعاء ثامن ع�سر ذي القعدة احلرام �سنة ت�سع و�سبعني وت�سعمائة رحمه اهلل تعاىل 

ور�سي عنه22. 

علي بن حممد، عالء الدين بن نا�صر الدين الطرابل�صي الدم�صقي احلنفي

 �سيخ االإقراء بدم�سق واإمام اجلامع االأموي كان عالمة يف القراءات والفرائ�س واحل�ساب والفقه 
والكوجانية وال�سبابة  واليون�سية  الدولعية  نباهته ،وويل تدري�س  اآثار كثرية تدل على  وله  وغريها 

وتدري�س بقعة باجلامع االأموي وكان اإمام احلنفية به.
والدته:كانت بدم�سق يف �سبيحة نهار اجلمعة م�ستهل �سوال �سنة خم�سني وت�سعمائة.

�صيوخه: قراأ القراآن على والده ،وال�سهاب الطيبي الكبري ،وال�سيخ عبد الوهاب احلنفي ،وال�سيخ 

�سهاب الدين االأيدوين ال�سافعي ،وال�سهاب الفلوجي ،وجمع القراءات ال�سبع ثم الع�سر على امل�سايخ 
املذكورين. 

)املقدمة  ،ولــه  االأنهر(  �سكب  �سماه  االأبحر  ملتقى  فرائ�س  على  )�سرحه  اأ�سهرها  موؤلفاته: 

الع�سر  القراءات  يف  امل�سكالت  ببع�س  تتعلق  اأ�سئلة  ،ونظم  القراآنية(  التالوة  جتويد  يف  العالئية 
�سماها )االألغاز العالئية( وعدة اأبياتها مائة و�ستة وع�سرون بيتًا ومل يجب عنها اأحد اإىل االآن.

وفاته: تويف �سباح يوم اجلمعة ثالث ع�سر جمادى الثانية �سنة اثنتني وثالثني واألف.

اإبراهيم بن عبا�س بن علي ال�صافعي الدم�صقي 

�سيخ القراء واملجودين بدم�سق الفا�سل املقري احلافظ الكامل الفر�سي الفلكي ال�سالح التقي كان 
له حمبة ملن يقراأ عليه مع رقة الطبع ودماثة االأخالق ولذيذ الع�سرة واأما القراءات فاإنه كان بها 

اإمامًا مل يوجد له نظري يف االأقطار ال�سامية 
22االأعالم )ج1،�س19( ،الكواكب ال�سائرة باأعيان املائة العا�سرة:)ج1،�س214(.

اأكمل منهم  للع�سرة جماعة  قراأ عليه  يكملوا، ويف مدينة هراة  بها وجماعة مل  القراءات  �سيخ  حممود 
مدينة  ،ويف  الهروي  افتخار  بابن  ال�سهري  بن حممد  بن حممد  بن حممد  الدين حممد  االإمــام جمال 
ثم  يكملوا،  مل  وجماعة  البغدادي  الدباغ  بن  حممد  الدين  �سم�س  منهم  جماعة  للع�سرة  عليه  قراأ  يزد 
دخل اأ�سبهان فقراأ عليه بها جماعة اأي�سا ومل يكملوا ،ويف �سرياز قراأ عليه بها جماعة كثريون للع�سرة 
الدين  وجنم  االأ�سبهاين  الرحيم  عبد  الدين  واإمــام  امل�سبحي  حيدر  بن  حممد  ال�سيد  منهم  جمع،  يف 
اخلالل واأبو بكر بن اجلنحي ،ويف الب�سرة قراأ عليه املقرئ الفا�سل املربز اأبو احل�سن طاهر بن عزيز 
،ون�سري عن  لقتيبة  �سرع يف ختمة  ،ثم  والن�سر  الطيبة  بالع�سر مب�سمن  عليه ختمة  االأ�سبهاين فجمع 
الك�سائي ،وعر�س املوىل معني الدين ختمة بقراءة اأبي جعفر ختمها باملدينة ثم ختمة البن كثري ختمها 
مبكة وكان يقراأ عليه يف اأثناء الطريق قراءة عا�سم فاأمتها وحفظ اأكر الطيبة ،ويف اإقامته باملدينة، قراأ 

عليه �سيخ احلرم الطوا�سي.
م�صنفاته: 

يف  الن�سر  كتاب:  راأ�سها  وعلى  الفن  هذا  تاأ�سيل  يف  البالغ  االأثــر  لها  كان  كتبا  القراءات  يف  األف 
القراءات الع�سر، و�سناأتي عل بيان م�سنفاته يف املبحث التايل .

كما األف  يف التف�سري واحلديث والفقه والعربية .
وفاته: تويف رحمه اهلل �سحوة اجلمعة خلم�س خلون من اأول الربيعني �سنة ثالث وثالثني وثمامنائة 

مبدينة �سرياز، ودفن بدار القراآن التي اأن�ساأها.

اأحمد بن اأحمد بن بدر، �صهاب الدين الطيبي ال�صافعي 

ال�سيخ االإمام العالمة �سيخ االإ�سالم،املقري الفقيه النحوي العابد النا�سك ،در�س باالأموي ب�سعًا 
وثالثني �سنة وويل االإمامة عن ال�سيخ تقي الدين القاري، وكان يقراأ امليعاد باجلامع املذكور مدة 
بالرباط  ثم  االأ�سرفية،  احلديث  بدار  ودر�ــس  واثنني،  جمعة،  يوم  كل  يف  اأ�سهر  الثالثة  يف  طويلة 

النا�سري، ثم بالعادلية ال�سغرى، وخطب باجلامع مدة ي�سرية.

مولده: �سحى نهار االأحد �سابع ذي احلجة، ختام �سنة ع�سر وت�سعمائة.

�صيوخه: اأخذ عن ال�سيخ �سم�س الدين الكفر�سو�سي،وال�سيد كمال الدين بن حمزة ،وال�سيخ تقي 

الدين البالطن�سي ،والزم ال�سيخ تقي الدين القاري وبه انتفع ،وقراأ على �سيخ االإ�سالم الوالد يف 
االآجرومية وح�سر در�سه ،واأخذ احلديث وم�سنفات ابن اجلزري عن ال�سيخ كرمي الدين بن عمر 

حممد بن علي بن اإبراهيم اجلعربي ،واأخذ عن ال�سيخ العالمة املفنن مغو�س املغربي.
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تالمذته:اأخذ عنه االأبدوين ،والقابوين ،وولده ،وال�سيخ اأحمد العيثاوي ،وال�سيخ اأحمد الوفائي. 

، واألف اخلطب النافعة .
موؤلفاته: منها )خمت�سر منا�سك ابن جماعة يف املذاهب االأربعة( ،ومنها تف�سري )كفاية املحتاج 

ال�سنية، على االألفية واملفيد( يف التجويد  الواجبة على املعتمر واحلاج( ،ومنها )الزوائد  للدماء 
ور�س من طريق  قراءة  االأماين يف  ،و)بلوغ  وال�سالم(  االإحرام  تكبرية  التام(، و)يف  ،و)االإي�ساح 
اإليه ال�سافعي يف تقليد اأبي حنيفة( ،و)ال�سكر املر�سو�س يف  االأ�سبهاين( ،و)�سحيفة فيما يحتاج 

تاريخ �سيخه ال�سيخ مغو�س( وغري ذلك.

وفاته: يوم االأربعاء ثامن ع�سر ذي القعدة احلرام �سنة ت�سع و�سبعني وت�سعمائة رحمه اهلل تعاىل 

ور�سي عنه22. 

علي بن حممد، عالء الدين بن نا�صر الدين الطرابل�صي الدم�صقي احلنفي

 �سيخ االإقراء بدم�سق واإمام اجلامع االأموي كان عالمة يف القراءات والفرائ�س واحل�ساب والفقه 
والكوجانية وال�سبابة  واليون�سية  الدولعية  نباهته ،وويل تدري�س  اآثار كثرية تدل على  وله  وغريها 

وتدري�س بقعة باجلامع االأموي وكان اإمام احلنفية به.
والدته:كانت بدم�سق يف �سبيحة نهار اجلمعة م�ستهل �سوال �سنة خم�سني وت�سعمائة.

�صيوخه: قراأ القراآن على والده ،وال�سهاب الطيبي الكبري ،وال�سيخ عبد الوهاب احلنفي ،وال�سيخ 

�سهاب الدين االأيدوين ال�سافعي ،وال�سهاب الفلوجي ،وجمع القراءات ال�سبع ثم الع�سر على امل�سايخ 
املذكورين. 

)املقدمة  ،ولــه  االأنهر(  �سكب  �سماه  االأبحر  ملتقى  فرائ�س  على  )�سرحه  اأ�سهرها  موؤلفاته: 

الع�سر  القراءات  يف  امل�سكالت  ببع�س  تتعلق  اأ�سئلة  ،ونظم  القراآنية(  التالوة  جتويد  يف  العالئية 
�سماها )االألغاز العالئية( وعدة اأبياتها مائة و�ستة وع�سرون بيتًا ومل يجب عنها اأحد اإىل االآن.

وفاته: تويف �سباح يوم اجلمعة ثالث ع�سر جمادى الثانية �سنة اثنتني وثالثني واألف.

اإبراهيم بن عبا�س بن علي ال�صافعي الدم�صقي 

�سيخ القراء واملجودين بدم�سق الفا�سل املقري احلافظ الكامل الفر�سي الفلكي ال�سالح التقي كان 
له حمبة ملن يقراأ عليه مع رقة الطبع ودماثة االأخالق ولذيذ الع�سرة واأما القراءات فاإنه كان بها 

اإمامًا مل يوجد له نظري يف االأقطار ال�سامية 
22االأعالم )ج1،�س19( ،الكواكب ال�سائرة باأعيان املائة العا�سرة:)ج1،�س214(.

اأكمل منهم  للع�سرة جماعة  قراأ عليه  يكملوا، ويف مدينة هراة  بها وجماعة مل  القراءات  �سيخ  حممود 
مدينة  ،ويف  الهروي  افتخار  بابن  ال�سهري  بن حممد  بن حممد  بن حممد  الدين حممد  االإمــام جمال 
ثم  يكملوا،  مل  وجماعة  البغدادي  الدباغ  بن  حممد  الدين  �سم�س  منهم  جماعة  للع�سرة  عليه  قراأ  يزد 
دخل اأ�سبهان فقراأ عليه بها جماعة اأي�سا ومل يكملوا ،ويف �سرياز قراأ عليه بها جماعة كثريون للع�سرة 
الدين  وجنم  االأ�سبهاين  الرحيم  عبد  الدين  واإمــام  امل�سبحي  حيدر  بن  حممد  ال�سيد  منهم  جمع،  يف 
اخلالل واأبو بكر بن اجلنحي ،ويف الب�سرة قراأ عليه املقرئ الفا�سل املربز اأبو احل�سن طاهر بن عزيز 
،ون�سري عن  لقتيبة  �سرع يف ختمة  ،ثم  والن�سر  الطيبة  بالع�سر مب�سمن  عليه ختمة  االأ�سبهاين فجمع 
الك�سائي ،وعر�س املوىل معني الدين ختمة بقراءة اأبي جعفر ختمها باملدينة ثم ختمة البن كثري ختمها 
مبكة وكان يقراأ عليه يف اأثناء الطريق قراءة عا�سم فاأمتها وحفظ اأكر الطيبة ،ويف اإقامته باملدينة، قراأ 

عليه �سيخ احلرم الطوا�سي.
م�صنفاته: 

يف  الن�سر  كتاب:  راأ�سها  وعلى  الفن  هذا  تاأ�سيل  يف  البالغ  االأثــر  لها  كان  كتبا  القراءات  يف  األف 
القراءات الع�سر، و�سناأتي عل بيان م�سنفاته يف املبحث التايل .

كما األف  يف التف�سري واحلديث والفقه والعربية .
وفاته: تويف رحمه اهلل �سحوة اجلمعة خلم�س خلون من اأول الربيعني �سنة ثالث وثالثني وثمامنائة 

مبدينة �سرياز، ودفن بدار القراآن التي اأن�ساأها.

اأحمد بن اأحمد بن بدر، �صهاب الدين الطيبي ال�صافعي 

ال�سيخ االإمام العالمة �سيخ االإ�سالم،املقري الفقيه النحوي العابد النا�سك ،در�س باالأموي ب�سعًا 
وثالثني �سنة وويل االإمامة عن ال�سيخ تقي الدين القاري، وكان يقراأ امليعاد باجلامع املذكور مدة 
بالرباط  ثم  االأ�سرفية،  احلديث  بدار  ودر�ــس  واثنني،  جمعة،  يوم  كل  يف  اأ�سهر  الثالثة  يف  طويلة 

النا�سري، ثم بالعادلية ال�سغرى، وخطب باجلامع مدة ي�سرية.

مولده: �سحى نهار االأحد �سابع ذي احلجة، ختام �سنة ع�سر وت�سعمائة.

�صيوخه: اأخذ عن ال�سيخ �سم�س الدين الكفر�سو�سي،وال�سيد كمال الدين بن حمزة ،وال�سيخ تقي 

الدين البالطن�سي ،والزم ال�سيخ تقي الدين القاري وبه انتفع ،وقراأ على �سيخ االإ�سالم الوالد يف 
االآجرومية وح�سر در�سه ،واأخذ احلديث وم�سنفات ابن اجلزري عن ال�سيخ كرمي الدين بن عمر 

حممد بن علي بن اإبراهيم اجلعربي ،واأخذ عن ال�سيخ العالمة املفنن مغو�س املغربي.
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ث ال�سيخ عبد الغفار  ر املحدِّ ر ال�سيخ حممد علي عيون ال�سود ،وعمه العالمة املف�سِّ والده الفقيه املف�سِّ
عبد  ،وال�سيخ  الرئي�س  طاهر  ال�سيخ  ،والعالمة  اخلوجة  القادر  عبد  ال�سيخ  ،والعالمة  ال�سود  عيون 
اجلليل مراد ،والعالمة الفقيه ال�سيخ حممد زاهد االأتا�سي ،والعالمة اأني�س بن خالد كالليب ،وال�سيخ 
حممد اليا�سني ، وعبد ال�سالم ب�سمار ال�سافعي ،والعالمة ال�سيخ اأحمد بن عمر �سايف ،املقرئ �سليمان 
الفار�سي كوري امل�سري رحمه اهلل تعاىل ،و�سيخ قراء دم�سق حممد �سليم احللواين ،واملقرئ اجلامع 
اأحمد بن حامد احل�سيني التيجي امل�سري،و�سيخ  عبد القادر قويدر العربيلي ،و�سيخ قراء احلجاز 

اع ،وال�سيخ امل�سند املقرئ ُنعيم بن اأحمد النُّعيمي اجلزائري.  قراء م�سر علي بن حممد ال�سبَّ

تالميذه:

ال�سيخ  ف�سيلة  الدرة  طريق  من  الثالث  والقراءات  ال�ساطبية  طريق  من  ال�سبع  بالقراءات  اأجاز   
اء حماة، واأجاز املحدث النعيمي  عبد الغفار الدروبي، وتلقى عنه ال�سيخ �سعيد العبد اهلل �سيخ قرَّ
اجلزائري بالقراءات االأربع ع�سرة مب�سمن ال�ساطبية والدرة والطيبة والفوائد املعتربة، وقراأ عليه 
ال�سيخ حمي الدين الكردي ختمة كاملة لور�س من طريق االأ�سبهاين من طريق الطيبة ،وقراأ عليه 

عبي احلم�سي ،وال�سيخ الدكتور اأمين ر�سدي �سويد الدم�سقي. ال�سيخ متيم الزُّ

موؤلفاته:

الــقــراءات(  يف  ،و)اجلـــداول  ال�ساعة(  يــدي  بني  ة  الغيبيَّ واحلـــوادث  االأمـــور  من  )الكوائن  األــف 
،ومنظومة )القول االأ�سدق يف ما خالف فيه االأ�سبهاين االأزرق( ،ومنظومة )تلخي�س �سريح الن�س 
ة(  بغنَّ ال�ساكنة  امليم  اإخفاء  ،و)النف�س املطمئنة يف كيفية  املختلفة فيها عن حف�س(  الكلمات  يف 
حنيفة  اأبي  االإمام  مذهب  على  احلج  ،و)فقه  بالغرام(  ومعادلتها  ة  ال�سرعيَّ واالأوزان  ،و)املكاييل 

،و)جمموعة من االأدعية واالأذكار(.

وفاته: تويف ليلة 13 من �سفر 1399هـ بحم�س رحمه اهلل تعاىل.25 

العالمة ال�صيخ ح�صني خطاب امليداين الدم�صقي

منحه اهلل ف�ساحة الل�سان وح�سن البيان، فكان من اخلطباء البارزين منذ نعومة اأظفاره ،وكانت له 
جمال�س علمية يف بيته ويف م�سجد )منجك( ،وعينه القراء �سيخًا لهم بعد وفاة �سيخ القراء حممد 

�سعيد احللواين.

ع�سر  الرابع  القرن  دم�سق يف  علماء  تاريخ  عن  �سوريا  علماء  رابطة  من  منقول  الداالتي  ال�سيخ حممود  موقع   25
الهجري.

ولدته: ولد �سنة ع�سرة ومائة واألف واهلل اأعلم. 

ال�سيخ  القراءات عن  ،واأخذ  اأ�سياخه  اأجل  وهو  به  واعتنى  اأقراأه  ال�سيد ذيب احلافظ  �صيوخه: 

م�سطفى املعروف بالعم امل�سري ،واأخذ القراءات اأي�سًا عن املنري الدم�سقي ،واأخذ طريق اخللونية 
عن ال�سيخ االأ�ستاذ حممد بن عي�سى الكناين ال�ساحلي

وفاته: كانت وفاته ليلة الثالثاء رابع حمرم �سنة �ست وثمانني ومائة بعد االألف رحمه اهلل تعاىل23.

ال�صيخ ال�صيد اأحمد بن ال�صيد علي بن ال�صيد حممد ال�صهري باحللواين 

ال�سيخ االإمام، املحقق و�سيخ القراء يف دم�سق ال�سام. 

ولدته: ولد يف دم�سق �سنة األف ومائتني وثمان وع�سرين.

ال�سيخ را�سي، ثم در�س  ال�سريف عن ظهر قلب من طريق حف�س على  القراآن  �صيوخه: حفظ 

على ال�سيخ عبد الرحمن ابن ال�سيخ حممد الكزبري ،وال�سيخ حامد العطار،وال�سيخ �سعيد احللبي 
امل�سري  اأحمد  ال�سيخ  عن  اأخذ  مكة  ،ويف  اللطيف  عبد  ،وال�سيخ  الطيبي  الرحمن  عبد  ،وال�سيخ 
القراءات  وقراأ  ال�ساطبية،  عليه  ،ثم حفظ  عليه ختمة من طريق حف�س  فقراأ  الب�سري  املرزوقي 
ال�سبع من طريقها ،ثم حفظ الدرة، واأمت القراءات الع�سر من طريق ال�ساطبية والدرة، ثم حفظ 
الع�سرة  للقراء  عليه ختمة من طريقها  وقراأ  بن اجلزري،  ال�سيخ حممد  الفن  ل�سيخ هذا  الطيبة 

واأجازه بها. 

فن  قواعد من  بع�س  نظم يف  وله   ، البهية(  )اللطائف  �سماها  التجويد  ر�سالة يف  له  موؤلفاته: 

القراءات. 

وفاته: تويف رحمه اهلل �سنة األف وثالثمائة و�سبع رحمه اهلل24. 

ال�صيخ اأبو عبد الرحمن عبد العزيز بن ال�صيخ حممد علي عيون ال�صود احلم�صي

اء؛ عالمة حم�س وعاملها؛  ث اللغوي؛ اأمني االإفتاء و�سيخ القرَّ ر الفقيه املحدِّ العالمة املقرئ املف�سِّ
ة زمانه. فريد ع�سره ودرَّ

ولدته: ولد يف مدينة حم�س ليلة اخلمي�س يف الثامن من �سهر جمادى االأوىل عام 1335هـ �سيوخه: 

23 �سلك الدرر يف اأعيان القرن احلادي ع�سر: )ج1،�س6(.
24 االأعالم: )ج1،�س247( ،حلية الب�سر يف تاريخ القرن الثالث ع�سر: )ج1،�س119-118(.
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ث ال�سيخ عبد الغفار  ر املحدِّ ر ال�سيخ حممد علي عيون ال�سود ،وعمه العالمة املف�سِّ والده الفقيه املف�سِّ
عبد  ،وال�سيخ  الرئي�س  طاهر  ال�سيخ  ،والعالمة  اخلوجة  القادر  عبد  ال�سيخ  ،والعالمة  ال�سود  عيون 
اجلليل مراد ،والعالمة الفقيه ال�سيخ حممد زاهد االأتا�سي ،والعالمة اأني�س بن خالد كالليب ،وال�سيخ 
حممد اليا�سني ، وعبد ال�سالم ب�سمار ال�سافعي ،والعالمة ال�سيخ اأحمد بن عمر �سايف ،املقرئ �سليمان 
الفار�سي كوري امل�سري رحمه اهلل تعاىل ،و�سيخ قراء دم�سق حممد �سليم احللواين ،واملقرئ اجلامع 
اأحمد بن حامد احل�سيني التيجي امل�سري،و�سيخ  عبد القادر قويدر العربيلي ،و�سيخ قراء احلجاز 

اع ،وال�سيخ امل�سند املقرئ ُنعيم بن اأحمد النُّعيمي اجلزائري.  قراء م�سر علي بن حممد ال�سبَّ

تالميذه:

ال�سيخ  ف�سيلة  الدرة  طريق  من  الثالث  والقراءات  ال�ساطبية  طريق  من  ال�سبع  بالقراءات  اأجاز   
اء حماة، واأجاز املحدث النعيمي  عبد الغفار الدروبي، وتلقى عنه ال�سيخ �سعيد العبد اهلل �سيخ قرَّ
اجلزائري بالقراءات االأربع ع�سرة مب�سمن ال�ساطبية والدرة والطيبة والفوائد املعتربة، وقراأ عليه 
ال�سيخ حمي الدين الكردي ختمة كاملة لور�س من طريق االأ�سبهاين من طريق الطيبة ،وقراأ عليه 

عبي احلم�سي ،وال�سيخ الدكتور اأمين ر�سدي �سويد الدم�سقي. ال�سيخ متيم الزُّ

موؤلفاته:

الــقــراءات(  يف  ،و)اجلـــداول  ال�ساعة(  يــدي  بني  ة  الغيبيَّ واحلـــوادث  االأمـــور  من  )الكوائن  األــف 
،ومنظومة )القول االأ�سدق يف ما خالف فيه االأ�سبهاين االأزرق( ،ومنظومة )تلخي�س �سريح الن�س 
ة(  بغنَّ ال�ساكنة  امليم  اإخفاء  ،و)النف�س املطمئنة يف كيفية  املختلفة فيها عن حف�س(  الكلمات  يف 
حنيفة  اأبي  االإمام  مذهب  على  احلج  ،و)فقه  بالغرام(  ومعادلتها  ة  ال�سرعيَّ واالأوزان  ،و)املكاييل 

،و)جمموعة من االأدعية واالأذكار(.

وفاته: تويف ليلة 13 من �سفر 1399هـ بحم�س رحمه اهلل تعاىل.25 

العالمة ال�صيخ ح�صني خطاب امليداين الدم�صقي

منحه اهلل ف�ساحة الل�سان وح�سن البيان، فكان من اخلطباء البارزين منذ نعومة اأظفاره ،وكانت له 
جمال�س علمية يف بيته ويف م�سجد )منجك( ،وعينه القراء �سيخًا لهم بعد وفاة �سيخ القراء حممد 

�سعيد احللواين.

ع�سر  الرابع  القرن  دم�سق يف  علماء  تاريخ  عن  �سوريا  علماء  رابطة  من  منقول  الداالتي  ال�سيخ حممود  موقع   25
الهجري.

ولدته: ولد �سنة ع�سرة ومائة واألف واهلل اأعلم. 

ال�سيخ  القراءات عن  ،واأخذ  اأ�سياخه  اأجل  وهو  به  واعتنى  اأقراأه  ال�سيد ذيب احلافظ  �صيوخه: 

م�سطفى املعروف بالعم امل�سري ،واأخذ القراءات اأي�سًا عن املنري الدم�سقي ،واأخذ طريق اخللونية 
عن ال�سيخ االأ�ستاذ حممد بن عي�سى الكناين ال�ساحلي

وفاته: كانت وفاته ليلة الثالثاء رابع حمرم �سنة �ست وثمانني ومائة بعد االألف رحمه اهلل تعاىل23.

ال�صيخ ال�صيد اأحمد بن ال�صيد علي بن ال�صيد حممد ال�صهري باحللواين 

ال�سيخ االإمام، املحقق و�سيخ القراء يف دم�سق ال�سام. 

ولدته: ولد يف دم�سق �سنة األف ومائتني وثمان وع�سرين.

ال�سيخ را�سي، ثم در�س  ال�سريف عن ظهر قلب من طريق حف�س على  القراآن  �صيوخه: حفظ 

على ال�سيخ عبد الرحمن ابن ال�سيخ حممد الكزبري ،وال�سيخ حامد العطار،وال�سيخ �سعيد احللبي 
امل�سري  اأحمد  ال�سيخ  عن  اأخذ  مكة  ،ويف  اللطيف  عبد  ،وال�سيخ  الطيبي  الرحمن  عبد  ،وال�سيخ 
القراءات  وقراأ  ال�ساطبية،  عليه  ،ثم حفظ  عليه ختمة من طريق حف�س  فقراأ  الب�سري  املرزوقي 
ال�سبع من طريقها ،ثم حفظ الدرة، واأمت القراءات الع�سر من طريق ال�ساطبية والدرة، ثم حفظ 
الع�سرة  للقراء  عليه ختمة من طريقها  وقراأ  بن اجلزري،  ال�سيخ حممد  الفن  ل�سيخ هذا  الطيبة 

واأجازه بها. 

فن  قواعد من  بع�س  نظم يف  وله   ، البهية(  )اللطائف  �سماها  التجويد  ر�سالة يف  له  موؤلفاته: 

القراءات. 

وفاته: تويف رحمه اهلل �سنة األف وثالثمائة و�سبع رحمه اهلل24. 

ال�صيخ اأبو عبد الرحمن عبد العزيز بن ال�صيخ حممد علي عيون ال�صود احلم�صي

اء؛ عالمة حم�س وعاملها؛  ث اللغوي؛ اأمني االإفتاء و�سيخ القرَّ ر الفقيه املحدِّ العالمة املقرئ املف�سِّ
ة زمانه. فريد ع�سره ودرَّ

ولدته: ولد يف مدينة حم�س ليلة اخلمي�س يف الثامن من �سهر جمادى االأوىل عام 1335هـ �سيوخه: 

23 �سلك الدرر يف اأعيان القرن احلادي ع�سر: )ج1،�س6(.
24 االأعالم: )ج1،�س247( ،حلية الب�سر يف تاريخ القرن الثالث ع�سر: )ج1،�س119-118(.
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4.ال�سيخ عبد الرحيم بن عبد اهلل دب�س وزيت املقرئ املتقن ، ت 1345 .
5.ال�سيخ حممود فائز الديرعطاين املقرئ الب�سري ت 1385 .

6.ال�سيخ املقرئ حممد خريو يا�سني ت يف حدود 1399
7.ال�سيخ املقرئ االأردين �سعيد �سمور ت يف جدود 1403

8.ال�سيخ املقرئ الب�سري �سعيد العنبتاوي ت يف حدود 1412
9.ال�سيخ �سعيد العبد اهلل احلموي الب�سري نزيل مكة املكرمة ت 14

01.ال�سيخ املقرئ بكري الطرابي�سي، �سيخ القراء واأعلى اأهل االأر�س اإ�سنادا يف ع�سره ت 1432.
وغري هوؤالء من ال�سادة القراء رحمهم اهلل تعاىل.

املبحث الثاين

اأ�صهر املوؤلفات يف القراءات القراآنية يف املدر�صة ال�صامية

اأين  اأزعم  ال�سامية وال  االأجيال يف املدر�سة  توارثتها  التي  املوؤلفات  الأ�سهر  اأعر�س  يف هذا املبحث 
قادر على اإح�سائها لكرتها ولكن ح�سبي اأن اأ�سري اإىل اأهمها على مر الع�سور مرتبا لها ح�سب وفاة 

موؤلفيها ابتداًء من ع�سر التاأليف اإىل الع�سر احلا�سر:

كتاب اأق�سام القراآن وجوابها وما يجب على قارئ القراآن عند حركة ل�سانه تاأليف: االإمام عبداهلل 
بن اأحمد بن ب�سر ت )242هـ(.

كتاب )القراءات( لالإمام حممد بن اأحمد الداجوين ت)324هـ(.
القراآن  )البديع يف  ،و  وعللها(  ال�سبع  القراءات  )اإعراب  ،و  ال�سبع(  القراءات  كتاب )احلجة يف 
،و )خمت�سر يف  واملمدود(  ،و )املق�سور  العزيز(  القراآن  �سورة من  )اإعراب ثالثني  ،و  الكرمي( 

�سواذ القراآن(، وجميعها لالإمام احل�سني بن اأحمد بن خالويه ت)370هـ(.
كتاب )الوجيز( الأبي علي احل�سن االأهوازي ت)446هـ(.

كتاب فتح الو�سيد يف حل األفاظ الق�سيد لعلم الدين ال�سخاوي، ت)643( ، وهو اأول من �سرحها.
كتاب الو�سيلة اإىل �سرح العقلية ، وهو �سرح عقيلة اأتراب الق�سائد يف الر�سم، لل�سخاوي كذلك.

كتاب )جمال القراء وكمال االإقراء( وهو من اأجل كتب ال�سخاوي.

ولدته:

 ُولد ال�سيخ يف دم�سق عام 1918م .

الديرعطاين  فائز  حممود  ال�سيخ  على  ال�سغرى  بالع�سر  وقــراأه  الكرمي  القراآن  حفظ  �سيوخه: 
،وات�سل ب�سيخ القراء حممد �سليم احللواين وحفظ ال�ساطبية متهيدًا جلمع القراءات اإال اأن وفاة 
ال�سيخ حممد حالت دون ذلك ،فات�سل بولده ال�سيخ اأحمد احللواين احلفيد وجمع عليه القراءات 
الع�سر من طريق ال�ساطبية والدرة ،ثم ات�سل بال�سيخ عبد القادر قويدر العربيلي وجمع عليه الع�سر 

الكربى من طريق طيبة الن�سر.

تالمذته:

من اأخ�س تالميذه ال�سيخ عبد الرزاق احللبي الدم�سقي، فقد تلقى عليه القراءات الع�سر من طريق 
ال�ساطبية والدرة، كما تلقى عليه القراءات ال�سبع من طريق ال�ساطبية وحدها كل من ال�سيخ ح�سني 
احلجريي ،وال�سيخ حممد اخلجا الدم�سقي ،ومل يقراأ عليه جمعًا بالكربى اأحد من الرجال، اأما من 
تلقى عنه التجويد، وت�سحيح التالوة فخلق كثري، وقد اأخربين �سيخنا ال�سيخ هود بن ال�سيخ علي 
ال�سلمان �سيخنا يف االإقراء على رواية حف�س عن عا�سم اأنه تلقى عليه اأحكام التجويد اأثناء مرحلة 

الطلب يف دم�سق ال�سام.

موؤلفاته:

 األف العالمة ح�سني خطاب عدة م�سنفات يف القراءات.
وفاته: تويف يوم12 من �سوال �سنة ثمان واأربعمائة واألف من الهجرة.26

ومن كبار القراء يف هذه الفرتة اأكتفي بذكرهم مع تاريخ وفاتهم.27

1.ال�سيخ املقرئ حممد اأمني بن عمر ال�سهري بابن عابدين ، ت 1252.
2.ال�سيخ اأحمد بن �سعيد املنري احل�سيني املقرئ ت 1333 .

3.ال�سيخ اأحمد بن حممد علي احللواين الرفاعي، �سيخ قراء دم�سق ت 1337 .

26 مو�سوعة ويكبيديا
27 انظر كتاب تاريخ علماء دم�سق يف القرن الرابع ع�سر الهجري، وكتاب حتفيظ القراآن يف بالد ال�سام د عالء 

الدين احلموي �س22 

 



175 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء174 www.iqraaforum.com

4.ال�سيخ عبد الرحيم بن عبد اهلل دب�س وزيت املقرئ املتقن ، ت 1345 .
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اأ�صهر املوؤلفات يف القراءات القراآنية يف املدر�صة ال�صامية
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الـخامتـــة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلني وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني ونبي الرحمة للعاملني 
وبعد:

فهذا ما يت�سع له املقام يف احلديث عن تاريخ املدر�سة ال�سامية يف االإقراء ومميزاتها وقد خل�ست 
الدرا�سة اإىل النتائج التالية:

وفل�سطني  ال�سورية  املدن  و�سائر  االإقراء يف دم�سق وحم�س  ت�سمل  االإقراء  ال�سامية يف  1.املدر�سة 
و�سرق االأردن.

2.املدر�سة ال�سامية من اأقدم مدار�س االإقراء بعد مدر�سة احلجاز ومنها ا�ستمدت عراقتها وعليها 
قامت اأوىل حلقاتها.

3.املدر�سة ال�سامية غنية بعلمائها وقرائها وموؤلفاتها، مما كان له االأثر البالغ يف النه�سة القراآنية 
على م�ستوى العامل االإ�سالمي يف القدمي واحلديث .

4.اأ�سانيد املدر�سة ال�سامية تلتقي باأ�سانيد غريها من مدار�س االإقراء مما يوؤكد التوا�سل املتني بني 
القراء يف �ستى البالد االإ�سالمية وما كانوا عليه من الرحلة يف طلب القراءات واالأ�سانيد.

ومما يو�صي به الباحث:

1.�سرورة التوا�سل الدائم بني القراء يف العامل االإ�سالمي ومتتني العالقات بينهما.

2.التاأكيد على اأهمية مثل هذا اللقاء املبارك و�سرورة اأن ينبثق عنه جلنة عليا على م�ستوى العامل 
لالإ�سراف على االإقراء واالإجازات.

علماء  من  اأنتجته  وما  االإقــراء  مدار�س  يف  للبحث  العليا  الدرا�سات  جمال  يف  الباحثني  3.توجيه 
وموؤلفات مباركة والعمل على حتقيقها واإخراجها ليفيد منها طلبة العلم

التوفيق  للجميع  تعاىل  ون�ساأله  املبارك  امللتقى  هذا  على  للقائمني  والتقدير  ال�سكر  فكل  واأخــريا 
وال�سداد واحلمد هلل رب العاملني. 

وله كتاب )املف�سل يف �سرح املف�سل( وهو كتاب نفي�س لل�سخاوي اأي�سا. وقد �سرع يف كتاب التف�سري 
و�سل فيه اإىل �سورة الكهف.

كتاب )منري الدياجي يف تف�سري االأحاجي( لل�سخاوي كذلك.
وقد  لل�سخاوي،  و�سلم(،  عليه  اهلل  �سلى  حممد  اخللق  �سيد  مدح  يف  ال�سبعة  )الق�سائد  كتاب   •

�سرحه ال�سيخ اأبو �سامة.
• كتاب )املفاخرة بني دم�سق والقاهرة(، وهو كذلك لل�سخاوي.

• كتاب )�سرح ال�ساطبية وخمت�سره( ،و )املر�سد الوجيز( لالإمام اأبي �سامة املقد�سي ت)665هـ(.
• كتاب )ال�سرعة يف القراءات ال�سبعة( ل�سرف الدين هبة اهلل بن عبد الرحيم البارزي ت)738هـ(. 

• كتاب معرفة القراء الكبار على الطبقات واالأع�سار لالإمام الذهبي ت)748(
• كتاب )كافية القارئ يف فنون املقارئ يف القراءات( لعبد االأحد بن حممد احلراين اأبو املحا�سن 

ت)803هـ(.
•كتب العالمة املحقق االإمام حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري ومن اأبرزها:

العلم  القراءات ال غنى لطالب  بالغة يف علم  ، وهو كتاب حجة  الع�سر  القراءات  الن�سر يف  كتاب 
و  الع�سر(  القراءات  التي�سري يف  اأي�سا: )حتبري  وله  الن�سر(  كتابه )تقريب  ثم اخت�سره يف  عنه، 
)تاريخ القراء وطبقاتهم( خمت�سًرا من اأ�سله،  وملا اأخذه اأمري متر اإىل ما وراء النهر األف )�سرح 
امل�سابيح( ، كما األف )غاية النهاية يف طبقات القراء(، ، واألف )التمهيد يف علم التجويد(، وله 
)منجد املقرئني( ؛ وهو من اأوائل ما األف ، كما األف كتابا يف اأحكام الوقف �سماه: )االهتداء يف 

الوقف واالبتداء(.
يف  الن�سر  طيبة  منظومة   : اأهمها  من  والتجويد  القراءات  يف  املنظومات  من  جمموعة  األف  كما 
حتبري  ت�سمنه  ح�سبما  املر�سية،  الثالث  القراءات  يف  امل�سية  )الــدرة  ونظم   ، الع�سر  القراءات 
التي�سري، ونظم )غاية املهرة يف الزيادة على الع�سرة( قدميًا، ،و)اجلوهرة يف النحو( و)املقدمة 

فيما على قارئ القراآن اأن يعلمه( وغري ذلك يف فنون �ستى.
كتاب )الزبدة يف القراءة( لعبد اهلل بن عبد الرحمن الكلي�سي احللبي ت)1303هـ(.
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وله كتاب )املف�سل يف �سرح املف�سل( وهو كتاب نفي�س لل�سخاوي اأي�سا. وقد �سرع يف كتاب التف�سري 
و�سل فيه اإىل �سورة الكهف.

كتاب )منري الدياجي يف تف�سري االأحاجي( لل�سخاوي كذلك.
وقد  لل�سخاوي،  و�سلم(،  عليه  اهلل  �سلى  حممد  اخللق  �سيد  مدح  يف  ال�سبعة  )الق�سائد  كتاب   •

�سرحه ال�سيخ اأبو �سامة.
• كتاب )املفاخرة بني دم�سق والقاهرة(، وهو كذلك لل�سخاوي.

• كتاب )�سرح ال�ساطبية وخمت�سره( ،و )املر�سد الوجيز( لالإمام اأبي �سامة املقد�سي ت)665هـ(.
• كتاب )ال�سرعة يف القراءات ال�سبعة( ل�سرف الدين هبة اهلل بن عبد الرحيم البارزي ت)738هـ(. 

• كتاب معرفة القراء الكبار على الطبقات واالأع�سار لالإمام الذهبي ت)748(
• كتاب )كافية القارئ يف فنون املقارئ يف القراءات( لعبد االأحد بن حممد احلراين اأبو املحا�سن 

ت)803هـ(.
•كتب العالمة املحقق االإمام حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري ومن اأبرزها:

العلم  القراءات ال غنى لطالب  بالغة يف علم  ، وهو كتاب حجة  الع�سر  القراءات  الن�سر يف  كتاب 
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الوقف واالبتداء(.
يف  الن�سر  طيبة  منظومة   : اأهمها  من  والتجويد  القراءات  يف  املنظومات  من  جمموعة  األف  كما 
حتبري  ت�سمنه  ح�سبما  املر�سية،  الثالث  القراءات  يف  امل�سية  )الــدرة  ونظم   ، الع�سر  القراءات 
التي�سري، ونظم )غاية املهرة يف الزيادة على الع�سرة( قدميًا، ،و)اجلوهرة يف النحو( و)املقدمة 

فيما على قارئ القراآن اأن يعلمه( وغري ذلك يف فنون �ستى.
كتاب )الزبدة يف القراءة( لعبد اهلل بن عبد الرحمن الكلي�سي احللبي ت)1303هـ(.
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ترجمة القرّاء

من آل الحلواني رحمهم اهلل

وترجمة الشيخ عبد القادر قويدر رحمه اهلل

اإعــــــداد

حمــــــــمـد كـــريــــــــم راجــــــح

املراجع

1.االأعالم للزركلي
2.تاريخ مدينة دم�سق البن ع�ساكر

3.حتفيظ القراآن الكرمي يف بالد ال�سام د عالء الدين احلموي
4.حلية الب�سر يف تاريخ القرن الثالث ع�سر:

5.ال�سال�سل الذهبية باالأ�سانيد الن�سرية د اأمين ر�سدي �سويد.
6.�سلك الدرر يف اأعيان القرن احلادي ع�سر

7.�سنن الرتمذي
8.�سري اأعالم النبالء للذهبي

9.�سعب االإميان للبيهقي
01.�سحيح البخاري

11.�سحيح م�سلم
21.طبقات القراء لالإمام الذهبي

31.غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري
41.الكواكب ال�سائرة باأعيان املائة العا�سرة:

51.موقع ال�سيخ حممود الداالتي منقول من رابطة علماء �سوريا عن تاريخ علماء دم�سق يف القرن 
الرابع ع�سر الهجري.

61.مو�سوعة ويكيبيديا العاملية على النت.
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هو ف�صيلة ال�صيخ القارئ املقرئ املف�صر الفقيه اللغوي الأديب الأريب حممد كرِيّ 

بن �صعيد بن كري راجح

ال�سام. دم�سق  من  كيلو  خم�سني  من  يقرب  ما  تبعد  قرية  وهــي  َحـــَور،  َكْفر  مــن:  ال�سيخ    اأ�سل 
والدته واأبواه واإخوته:

والــده  اأمــا  �ساحلني،  اأبــويــن  مــن  1926م  املــوافــق  1344هــــ  �سنة  ال�سام  دم�سق  يف  ال�سيخ  ولــد 
ـــامـــًا ميــار�ــس مهنة اجلــــزارة،  يــكــتــب، وكـــان حلّ يــقــراأ وال  ــًا ال  ــي اأم -رحــمــه اهلل- فــكــان رجـــال 
بنت  حفيظة   : فهي  اهلل-  رحمها   - والــدتــه  اأمـــا   ، والتعفف  الــ�ــســالح  مــن  جــانــب  على  وكـــان 
وقد  الــ�ــســغــار،  واملــبــتــدئــات  للمبتدئني  الــقــراآن  تــقــّرئ  �ساحلة  امــــراأة  وكــانــت   ، �سميا  ح�سن 
 كــانــت حتفظ الــقــراآن الــكــرمي تــقــريــًبــا. وقــد كــانــت مــن الــ�ــســالح والــتــقــوى على جــانــب كبري.

وقد كان اأكرب اأوالد اأبويه، وله من االإخوة اأربعة: اثنان �سقيقان، واثنان من اأمه.
التجارة  ميتهن  واأحمد  �سنه،  لكرب  تركها  وقد  كاأبيه،  اجلزارة  ميتهن  علي  هما:  اأبيه  من  فاأخواه 
زرزور. ونـــوري  زرزور،  كامل  حممد  فهما:  اأمــه  مــن  اأخـــواه  واأمـــا  احلياة.   قيد  على   وكالهما 
 واإمنا قلت: اأخواه من اأّمه، الأن اأّمه كانت متزوجة برجل قبل زواجها باأبيه ولذلك هما اأكرب منه.
ــام واأ�ــســل  ــس ــ� ـــروف مـــن بــــالد ال ـــع ـــدان احلــــي امل ـــي ـــــده يف حـــي امل ـــامـــة وال وقــــد كــــان حمـــل اإق
ــه وتــعــلــيــمــه: ــاأت ــس ــ� ــــه مـــن الـــ�ـــســـاحـــة. ن ــــدت ــة الـــقـــاعـــة، ووال  والــــــده مـــن مـــكـــان يــ�ــســمــى مبــحــل
اخلط  وُتعلم  القراآن،  ُتقرئ  كتاتيب  اأّيامه  يف  كان  حيث  مبكرة  �سن  منذ  بالتعليم  �سيخنا  التحق 
بدائية. طريقة  على  وذلــك  والق�سمة(  وال�سرب  والطرح  )اجلمع  االأربعة  واالأعــمــال   واالإمـــالء، 
عمره  يتجاوز  مل  حيث  اأ�سلفت-  -كما  اأظــفــاره  نعومة  منذ  الكتاتيب  بهذه  التحاقه  كــان  وقــد 
اآنذاك خم�س �سنوات، وقد بقي فيها ما يقرب من ثالث �سنوات، ثم تخرج فيها كما يقول: على 
 م�سطلحهم عاملًا ، يعرف يقراأ ويكتب ويح�سب. وقد كان االأ�ساتذة يف غاية من ال�سّدة يف الكتاتيب.
ــــــوهــــــم كــــمــــا يـــــذكـــــر الــــ�ــــســــيــــخ: يــــا�ــــســــني الــــــــــــــــزرزور، وابــــنــــه  ــــــس � ـــــــن الــــــذيــــــن دَرّ وم
ـــــــو را�ـــــســـــد الـــلـــبـــنـــي. ـــخ اأب ـــي ـــس ـــ� ــــان، وال ــــَبّ ــــ�ــــس ـــخ اأديـــــــــب ال ـــي ـــس ـــ�  حمـــمـــد الـــــــــــــزرزور، وال
دخل  �سنوات،  ثمان  عمره  وكــان  الكتاتيب  مرحلة  من  انتهى  اأن  وبعد  االأبــنــاء:  وقاية  مدر�سة 
الكبري  االإ�سالحي  الداعية  ال�سيخ  اأن�ساأها  مدر�سة  وهي  الغراء(  للجمعية  االأبناء  )وقاية  مدر�سة 
فقط  �سنة  �سيخنا  فيها  وبقي  )ت1362هــــ(  اهلل-  -رحمه  الدقر  علي  ال�سيخ   : م�سايخنا  �سيخ 
الطالب،  اإىل ظلم  اأحيانًا  ت�سل  والتي  اأ�ساتذتها  و�سرامة  ل�سّدة  نظرًا  ، حيث خرج منها مبكرًا، 

السيرة الذاتية
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ــام واأ�ــســل  ــس ــ� ـــروف مـــن بــــالد ال ـــع ـــدان احلــــي امل ـــي ـــــده يف حـــي امل ـــامـــة وال وقــــد كــــان حمـــل اإق
ــه وتــعــلــيــمــه: ــاأت ــس ــ� ــــه مـــن الـــ�ـــســـاحـــة. ن ــــدت ــة الـــقـــاعـــة، ووال  والــــــده مـــن مـــكـــان يــ�ــســمــى مبــحــل
اخلط  وُتعلم  القراآن،  ُتقرئ  كتاتيب  اأّيامه  يف  كان  حيث  مبكرة  �سن  منذ  بالتعليم  �سيخنا  التحق 
بدائية. طريقة  على  وذلــك  والق�سمة(  وال�سرب  والطرح  )اجلمع  االأربعة  واالأعــمــال   واالإمـــالء، 
عمره  يتجاوز  مل  حيث  اأ�سلفت-  -كما  اأظــفــاره  نعومة  منذ  الكتاتيب  بهذه  التحاقه  كــان  وقــد 
اآنذاك خم�س �سنوات، وقد بقي فيها ما يقرب من ثالث �سنوات، ثم تخرج فيها كما يقول: على 
 م�سطلحهم عاملًا ، يعرف يقراأ ويكتب ويح�سب. وقد كان االأ�ساتذة يف غاية من ال�سّدة يف الكتاتيب.
ــــــوهــــــم كــــمــــا يـــــذكـــــر الــــ�ــــســــيــــخ: يــــا�ــــســــني الــــــــــــــــزرزور، وابــــنــــه  ــــــس � ـــــــن الــــــذيــــــن دَرّ وم
ـــــــو را�ـــــســـــد الـــلـــبـــنـــي. ـــخ اأب ـــي ـــس ـــ� ــــان، وال ــــَبّ ــــ�ــــس ـــخ اأديـــــــــب ال ـــي ـــس ـــ�  حمـــمـــد الـــــــــــــزرزور، وال
دخل  �سنوات،  ثمان  عمره  وكــان  الكتاتيب  مرحلة  من  انتهى  اأن  وبعد  االأبــنــاء:  وقاية  مدر�سة 
الكبري  االإ�سالحي  الداعية  ال�سيخ  اأن�ساأها  مدر�سة  وهي  الغراء(  للجمعية  االأبناء  )وقاية  مدر�سة 
فقط  �سنة  �سيخنا  فيها  وبقي  )ت1362هــــ(  اهلل-  -رحمه  الدقر  علي  ال�سيخ   : م�سايخنا  �سيخ 
الطالب،  اإىل ظلم  اأحيانًا  ت�سل  والتي  اأ�ساتذتها  و�سرامة  ل�سّدة  نظرًا  ، حيث خرج منها مبكرًا، 

السيرة الذاتية
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ال�سيخ اأحمد �سليم قراأ القراآن كامال بالقراءات الع�سر ال�سغرى مّرة اأخرى يف ختمة كاملة على 
 ال�سيخ ال�سالح املقرئ حممود فائز الديرعطاين )ت1384هـ( -رحمه اهلل- واأمتها عليه واأجازه بها.
عبده  ب�سيخ  امل�سهور  قويدر  القادر  عبد  ال�سيخ  على  القراءة  يف  خّطاب  ح�سني  �سيخه  مرافقته 
احللواين  �سليم  اأحمد  ال�سيخ  و  احللواين  �سليم  حممد  ال�سيخ  اإىل  قبل  من  رافقه  كما   �سمادية 
قراءته  اأثناء  يف  اهلل-  -رحمه  اب  خَطّ ح�سني  �سيخه  ُيرافق  كان  بل  هنا،  �سيخنا  هّمة  تقف  مل 
اإىل قرية عربني جلمع القراءات الع�سر الكربى من طريق  على �سيخيه الع�سر ال�سغرى، يرافقه 
ب�سيخ �سمادية، حيث  املعروف  القادر قويدر -رحمه اهلل-  املقرئ عبد  ال�سيخ  الن�سر، على  طّيبة 
اأمتها عليه يف ُمّدة وجيزة، وقرية )عربني( يف غوطة دم�سق على بعد ع�سرة كيلو منها، ومل تكن 
للو�سول  )الــرتام(،  ي�ستخدمان  ال�سيخان  كان  لذا  مي�ّسرة،  �سهلة  الفرتة  تلك  يف  النقل  و�سائل 
لالإقراء: وت�سدره  القراءات  يف  اإجازته  اأقدامهما!  على  مي�سيان  االأحيان  من  كثري  ويف   لل�سيخ، 
الع�سر  القراءات  اأتقن  جميعًا  نها  ومب�سَمّ والطّيبة،  والــدّرة  م-  تقَدّ -كما  ال�ساطبية  ال�سيخ  حفظ 
ر لالإقراء وهو يف هذه ال�سن املبكرة جمازًا من  ال�سغرى والكربى، ملا يتجاوز عمره ثالثني �سنة، وت�سَدّ
اأ�سياخه، ناهيك عن متكنه يف العلوم االأخرى من تف�سري، ونحو، وبالغة، وفقه، حيث تفقه يف املذهب 
ر ال�سيخ ح�سن حبّنكة راأ�س  ال�سافعي على عدد من العلماء رمبا يغني عن االإطالة من تعدادهم ت�سُدّ
 القائمة الأّنهم كانوا من طالبه – رحمه اهلل -، حيث كان رحمه اهلل من كبار ال�سافعية يف ع�سره. 
ُيــتــّم درا�ــســتــه  اأن  ــة  املــيــالدي اأثـــنـــاء اخلــمــ�ــســيــنــات  لل�سيخ  عــــَنّ  الــنــظــامــيــة:  ــه  ــت ــس مــتــابــعــة درا�
ال�سريعة  كلية  دخـــل  ثــم  واأمتــهــمــا،  ال�سرعيتني  والــثــانــويــة  بـــاالإعـــداديـــة،  فالتحق  النظامية 
اأي�سًا. ونــالــه  دم�سق  جامعة  يف  الــرتبــوي  التاأهيل  دبــلــوم  الرتبية  كلية  دخــل  ثــم  منها،   وتــخــرج 
التحاقه  ثم  الدرا�سة،  عن  ال�سيخ  انقطاع  من  العجب:  ووجــه  عالية،  وهمة  عجيب،  اأمــر  وهــذا 
وبعد  الفنون،  اأنـــواع  �سّتى  العلماء  كبار  على  ودرا�سته  العلمية  حبّنكة  ح�سن  ال�سيخ  مبدر�سة 
اأو  كلل  دون  املــراحــل،  جلميع  وجتـــاوزه  �سّنه،  كرب  على  النظامية  املــدار�ــس  دخوله  هــذا  اإتقانه 
دم�سق: م�ساجد  من  عدد  يف  اإمامته  للقليل.  اإال  يتفق  ال  هذا  وكل  كّليتني،  من  وتخرجه  بل   ملل، 
احل�سني  جامع  يف  ُي�سّلي  قبلها  وكــان  دم�سق،  م�ساجد  اأحــد  يف  اإمامًا  ُعــنيّ  ال�سيخ  تخّرج  وبعد 
ــذا قد  ــنــاء ه اأث ـــريات، وكـــان يف  ل ــالث  يــتــجــاوز ث ال�سيخ ن�سيب املــجــذوب مبــرتــب ال  نــائــبــًا عــن 
مــرتا،  خم�سني  م�ساحته  تــتــجــاوز  ال  قبو  يف  معهم  يعي�س  االأوالد،  مــن  ثــالثــة  لــه  و�ــســار  تـــزوج 
اإىل  واأطــفــالــه،  زوجــتــه  ُيطعم  مــا  يجد  وال  والــيــومــان  الــيــوم  ميــر  فقد  الفقر،  مــن  حالة  ويــعــاين 
اأمـــوره. تتي�سر  اأن  اإىل  الطعام  مــن  اأراد  مــا  ُيقر�سه  فكان  �ساحلًا  �سمانًا  لــه  اهلل  ر  �سَخّ  اأن 

االأكرب يف  االعتماد  كان  اإذ  هــوادة!(  الطالب دون  ي�سربون  ال�سيخ: )  يقول  فيها -كما  فاملعلمون 
احلد  االأحيان-  من  كثري  -يف  يتجاوز  ولكّنه  املربح،  ال�سرب  على  الطالب  تعليم  يف  الفرتة  تلك 
املعقول، فلذلك اآثر �سيخنا اخلروج من هذه املدر�سة بعد اأن جتاوز التا�سعة من عمره. وقد كانت 
باأ�سلوب �سعيف. ال�سيخ- مدر�سة نظامية يغلب فيها تعليم الدين ولكن   هذه املدر�سة -كما يقول 
حفظه لكتاب اهلل و�سلته بال�سيخ ح�سني خّطاب: اأخذ �سيخنا يف حفظ القراآن على طريقة �سحائف، 
وكان يحفظ القراآن وحده، ومن تلقاء نف�سه، وكان يحفظ مرة، ويرتكه اأخرى، اإىل اأن �ساقه القدر 
ال�سيخ ح�سني خطاب )ت1408هـــ( -رحمه  ف�سيلة  اإمامه وخطيبه  كان  القاعة، حيث  اإىل جامع 
الكرمي. القراآن  حفظ  عليه  واأمتّ  والزمــه،  به  فاَتّ�سل  بعد،  فيما  دم�سق  قــراء  �سيخ  وهو   اهلل-، 
كما حفظ عليه األفية ابن مالك يف النحو، ونهاية التدريب للعمريطي وهو نظم ملنت الغاية والتقريب 
ع�سرة. والرابعة  ع�سرة  الثالثة  بني  �سيخنا  وعمر  كل هذا  �سجاع.  اأبي  لالإمام  ال�سافعي  الفقه   يف 
بقراءة  بــداأ  عندما  ال�سيخ  اأّن  العجائب  ومــن  و�سهر،  �سنة  يف  الكرمي  الــقــراآن  حفظ  ال�سيخ  اأمت 
حالة  وهذه  امل�سحف،  اإىل  رجوع  دون  قلب  ظهر  عن  قــراأه  ختمه  يوم  تلي  الذي  اليوم  يف  القراآن 
املّيداين: حبّنكة  ح�سن  بال�سيخ  �سلته  ال�سيخ.  �سن  مثل  يف  كان  ملن  ال�سّيما  النادر  يف  اإال  تقع   ال 
فاأخذه  اه  حمَيّ يف  مرت�سمة  والذكاء  النجابة  اأمــارات  اهلل-  -رحمه  خّطاب  ح�سني  ال�سيخ  �س  تفَرّ
ال�سيخ ح�سن  به  ف�ُسّر  املّيداين )1369هـــ( -رحمه اهلل- وعر�سه عليه،  ال�سيخ ح�سن حبّنكة  اإىل 
�سرورًا بالغًا، واحتواه يف مدر�سته التابعة جلمعية التوجيه االإ�سالمي والتي اأ�س�سها -رحمه اهلل-، 
فانقطع �سيخنا اإىل تعلم العلم يف مدر�سة ال�سيخ ح�سن حبّنكة،منذ �سنة )1940( والزمه مالزمة 
اه اهلل -جّل وعال-.وهو زميل وقرين ف�سيلة ال�سيخ عبد الّرحمن حبّنكة املّيداين  ة اإىل اأن توَفّ تاَمّ
الع�سر: القراءات  اإتقانه  اأنت �سقيق روحي.  االإمام، وكان يقول كل منهما لالآخر:   يف معهد والده 
التحق �سيخنا بال�سيخ ح�سن حبّنكة -رحمه اهلل- وتفّرغ للعلم متامًا، واأمت حفظ القراآن الكرمي، ثم 
تطّلع اإىل اإتقانه بالقراءات الع�سر باأمر من ال�سيخ ح�سن - رحمه اهلل تعاىل -، فحفظ ال�ساطبية 
يف مدة وجيزة حيث كان يحفظ كل يوم ع�سرة اأبيات، فاأمتها يف اأ�سهر ي�سرية، ثم قراأها كاملة على 
ال�سيخ حممد �سليم احللواين -رحمه اهلل- وهو �سيخ القراء يف دم�سق اآنذاك، قراأها عليه عن ظهر 
ن ال�ساطبية،  قلب فاأجازه بها، ثم اجتهت هّمة ال�سيخ اإىل اأن يقراأ القراآن بالقراءات ال�سبع مب�سَمّ
اء دم�سق ال�سيخ حممد �سليم احللواين بعد اأن  ة على �سيخ قَرّ ن الدَرّ وهكذا بالقراءات الثالث مب�سَمّ
قراأ عليه املنت عن ظهر قلب واأجازه به، اإال اأّن املنية اخرتمت ال�سيخ حممد �سليم، فخلفه ابنه العبقري 
ال�سابط املتقن ال�سيخ اأحمد �سليم )ت1384هـ( -رحمه اهلل- فجمع عليه �سيخنا القراءات الع�سر 
ال�سغرى )من طريقي ال�ساطبية والدّرة( واأمتها عليه يف ُمّدة وجيزة، وزيادة يف توثيق ما قراأ على 
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ال�سيخ اأحمد �سليم قراأ القراآن كامال بالقراءات الع�سر ال�سغرى مّرة اأخرى يف ختمة كاملة على 
 ال�سيخ ال�سالح املقرئ حممود فائز الديرعطاين )ت1384هـ( -رحمه اهلل- واأمتها عليه واأجازه بها.
عبده  ب�سيخ  امل�سهور  قويدر  القادر  عبد  ال�سيخ  على  القراءة  يف  خّطاب  ح�سني  �سيخه  مرافقته 
احللواين  �سليم  اأحمد  ال�سيخ  و  احللواين  �سليم  حممد  ال�سيخ  اإىل  قبل  من  رافقه  كما   �سمادية 
قراءته  اأثناء  يف  اهلل-  -رحمه  اب  خَطّ ح�سني  �سيخه  ُيرافق  كان  بل  هنا،  �سيخنا  هّمة  تقف  مل 
اإىل قرية عربني جلمع القراءات الع�سر الكربى من طريق  على �سيخيه الع�سر ال�سغرى، يرافقه 
ب�سيخ �سمادية، حيث  املعروف  القادر قويدر -رحمه اهلل-  املقرئ عبد  ال�سيخ  الن�سر، على  طّيبة 
اأمتها عليه يف ُمّدة وجيزة، وقرية )عربني( يف غوطة دم�سق على بعد ع�سرة كيلو منها، ومل تكن 
للو�سول  )الــرتام(،  ي�ستخدمان  ال�سيخان  كان  لذا  مي�ّسرة،  �سهلة  الفرتة  تلك  يف  النقل  و�سائل 
لالإقراء: وت�سدره  القراءات  يف  اإجازته  اأقدامهما!  على  مي�سيان  االأحيان  من  كثري  ويف   لل�سيخ، 
الع�سر  القراءات  اأتقن  جميعًا  نها  ومب�سَمّ والطّيبة،  والــدّرة  م-  تقَدّ -كما  ال�ساطبية  ال�سيخ  حفظ 
ر لالإقراء وهو يف هذه ال�سن املبكرة جمازًا من  ال�سغرى والكربى، ملا يتجاوز عمره ثالثني �سنة، وت�سَدّ
اأ�سياخه، ناهيك عن متكنه يف العلوم االأخرى من تف�سري، ونحو، وبالغة، وفقه، حيث تفقه يف املذهب 
ر ال�سيخ ح�سن حبّنكة راأ�س  ال�سافعي على عدد من العلماء رمبا يغني عن االإطالة من تعدادهم ت�سُدّ
 القائمة الأّنهم كانوا من طالبه – رحمه اهلل -، حيث كان رحمه اهلل من كبار ال�سافعية يف ع�سره. 
ُيــتــّم درا�ــســتــه  اأن  ــة  املــيــالدي اأثـــنـــاء اخلــمــ�ــســيــنــات  لل�سيخ  عــــَنّ  الــنــظــامــيــة:  ــه  ــت ــس مــتــابــعــة درا�
ال�سريعة  كلية  دخـــل  ثــم  واأمتــهــمــا،  ال�سرعيتني  والــثــانــويــة  بـــاالإعـــداديـــة،  فالتحق  النظامية 
اأي�سًا. ونــالــه  دم�سق  جامعة  يف  الــرتبــوي  التاأهيل  دبــلــوم  الرتبية  كلية  دخــل  ثــم  منها،   وتــخــرج 
التحاقه  ثم  الدرا�سة،  عن  ال�سيخ  انقطاع  من  العجب:  ووجــه  عالية،  وهمة  عجيب،  اأمــر  وهــذا 
وبعد  الفنون،  اأنـــواع  �سّتى  العلماء  كبار  على  ودرا�سته  العلمية  حبّنكة  ح�سن  ال�سيخ  مبدر�سة 
اأو  كلل  دون  املــراحــل،  جلميع  وجتـــاوزه  �سّنه،  كرب  على  النظامية  املــدار�ــس  دخوله  هــذا  اإتقانه 
دم�سق: م�ساجد  من  عدد  يف  اإمامته  للقليل.  اإال  يتفق  ال  هذا  وكل  كّليتني،  من  وتخرجه  بل   ملل، 
احل�سني  جامع  يف  ُي�سّلي  قبلها  وكــان  دم�سق،  م�ساجد  اأحــد  يف  اإمامًا  ُعــنيّ  ال�سيخ  تخّرج  وبعد 
ــذا قد  ــنــاء ه اأث ـــريات، وكـــان يف  ل ــالث  يــتــجــاوز ث ال�سيخ ن�سيب املــجــذوب مبــرتــب ال  نــائــبــًا عــن 
مــرتا،  خم�سني  م�ساحته  تــتــجــاوز  ال  قبو  يف  معهم  يعي�س  االأوالد،  مــن  ثــالثــة  لــه  و�ــســار  تـــزوج 
اإىل  واأطــفــالــه،  زوجــتــه  ُيطعم  مــا  يجد  وال  والــيــومــان  الــيــوم  ميــر  فقد  الفقر،  مــن  حالة  ويــعــاين 
اأمـــوره. تتي�سر  اأن  اإىل  الطعام  مــن  اأراد  مــا  ُيقر�سه  فكان  �ساحلًا  �سمانًا  لــه  اهلل  ر  �سَخّ  اأن 

االأكرب يف  االعتماد  كان  اإذ  هــوادة!(  الطالب دون  ي�سربون  ال�سيخ: )  يقول  فيها -كما  فاملعلمون 
احلد  االأحيان-  من  كثري  -يف  يتجاوز  ولكّنه  املربح،  ال�سرب  على  الطالب  تعليم  يف  الفرتة  تلك 
املعقول، فلذلك اآثر �سيخنا اخلروج من هذه املدر�سة بعد اأن جتاوز التا�سعة من عمره. وقد كانت 
باأ�سلوب �سعيف. ال�سيخ- مدر�سة نظامية يغلب فيها تعليم الدين ولكن   هذه املدر�سة -كما يقول 
حفظه لكتاب اهلل و�سلته بال�سيخ ح�سني خّطاب: اأخذ �سيخنا يف حفظ القراآن على طريقة �سحائف، 
وكان يحفظ القراآن وحده، ومن تلقاء نف�سه، وكان يحفظ مرة، ويرتكه اأخرى، اإىل اأن �ساقه القدر 
ال�سيخ ح�سني خطاب )ت1408هـــ( -رحمه  ف�سيلة  اإمامه وخطيبه  كان  القاعة، حيث  اإىل جامع 
الكرمي. القراآن  حفظ  عليه  واأمتّ  والزمــه،  به  فاَتّ�سل  بعد،  فيما  دم�سق  قــراء  �سيخ  وهو   اهلل-، 
كما حفظ عليه األفية ابن مالك يف النحو، ونهاية التدريب للعمريطي وهو نظم ملنت الغاية والتقريب 
ع�سرة. والرابعة  ع�سرة  الثالثة  بني  �سيخنا  وعمر  كل هذا  �سجاع.  اأبي  لالإمام  ال�سافعي  الفقه   يف 
بقراءة  بــداأ  عندما  ال�سيخ  اأّن  العجائب  ومــن  و�سهر،  �سنة  يف  الكرمي  الــقــراآن  حفظ  ال�سيخ  اأمت 
حالة  وهذه  امل�سحف،  اإىل  رجوع  دون  قلب  ظهر  عن  قــراأه  ختمه  يوم  تلي  الذي  اليوم  يف  القراآن 
املّيداين: حبّنكة  ح�سن  بال�سيخ  �سلته  ال�سيخ.  �سن  مثل  يف  كان  ملن  ال�سّيما  النادر  يف  اإال  تقع   ال 
فاأخذه  اه  حمَيّ يف  مرت�سمة  والذكاء  النجابة  اأمــارات  اهلل-  -رحمه  خّطاب  ح�سني  ال�سيخ  �س  تفَرّ
ال�سيخ ح�سن  به  ف�ُسّر  املّيداين )1369هـــ( -رحمه اهلل- وعر�سه عليه،  ال�سيخ ح�سن حبّنكة  اإىل 
�سرورًا بالغًا، واحتواه يف مدر�سته التابعة جلمعية التوجيه االإ�سالمي والتي اأ�س�سها -رحمه اهلل-، 
فانقطع �سيخنا اإىل تعلم العلم يف مدر�سة ال�سيخ ح�سن حبّنكة،منذ �سنة )1940( والزمه مالزمة 
اه اهلل -جّل وعال-.وهو زميل وقرين ف�سيلة ال�سيخ عبد الّرحمن حبّنكة املّيداين  ة اإىل اأن توَفّ تاَمّ
الع�سر: القراءات  اإتقانه  اأنت �سقيق روحي.  االإمام، وكان يقول كل منهما لالآخر:   يف معهد والده 
التحق �سيخنا بال�سيخ ح�سن حبّنكة -رحمه اهلل- وتفّرغ للعلم متامًا، واأمت حفظ القراآن الكرمي، ثم 
تطّلع اإىل اإتقانه بالقراءات الع�سر باأمر من ال�سيخ ح�سن - رحمه اهلل تعاىل -، فحفظ ال�ساطبية 
يف مدة وجيزة حيث كان يحفظ كل يوم ع�سرة اأبيات، فاأمتها يف اأ�سهر ي�سرية، ثم قراأها كاملة على 
ال�سيخ حممد �سليم احللواين -رحمه اهلل- وهو �سيخ القراء يف دم�سق اآنذاك، قراأها عليه عن ظهر 
ن ال�ساطبية،  قلب فاأجازه بها، ثم اجتهت هّمة ال�سيخ اإىل اأن يقراأ القراآن بالقراءات ال�سبع مب�سَمّ
اء دم�سق ال�سيخ حممد �سليم احللواين بعد اأن  ة على �سيخ قَرّ ن الدَرّ وهكذا بالقراءات الثالث مب�سَمّ
قراأ عليه املنت عن ظهر قلب واأجازه به، اإال اأّن املنية اخرتمت ال�سيخ حممد �سليم، فخلفه ابنه العبقري 
ال�سابط املتقن ال�سيخ اأحمد �سليم )ت1384هـ( -رحمه اهلل- فجمع عليه �سيخنا القراءات الع�سر 
ال�سغرى )من طريقي ال�ساطبية والدّرة( واأمتها عليه يف ُمّدة وجيزة، وزيادة يف توثيق ما قراأ على 
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ــخ حمـــمـــد كـــــرمي راجــــــح -حـــفـــظـــه اهلل- هــــو �ــســيــخ  ــي ــس ــ� ــخ قـــــــّراء دمـــ�ـــســـق: فــ�ــســيــلــة ال ــي ــس �
ــل، جـــاءتـــه م�سيخة  ــي ــق، ولــعــل هــــذا هـــو االأهـــــم يف تــرجــمــة هــــذا الـــعـــامل اجلــل ــس ــ� ـــــّراء دم ق
ــث ُزّفـــــت اإلـــيـــه بــاإجــمــاع مـــن اأقـــــران الــ�ــســيــخ، بـــل بع�سهم اأكــــرب مــنــه �ــســنــاً. اء، ،حــي ــــقــــَرّ  ال
عام  يف  وذلــك  اهلل-  -رحمه  خّطاب  ح�سني  ال�سيخ  موت  بعد  دم�سق  قــّراء  مب�سيخة  له  ُبويع  فقد 
يف  نع�سه  يف  م�سجًى  يزال  ال  خّطاب  ح�سني  وال�سيخ  بالنا�س،  مكتظٌّ  اأمّية  بني  وم�سجد  1408هـــ، 
احللبي  الــرّزاق  عبد  ال�سيخ  اأمّية  بني  م�سجد  �سيخ  العامل  ال�سالح  ال�سيخ  فاأعلن  امل�سجد،  قبلة 
اهلل-،  -رحمه  خّطاب  ح�سني  لل�سيخ  خلفًا  دم�سق  لقّراء  �سيخًا  راجح  مي  كِرّ حممد  ال�سيخ  مبايعة 
اإعالن  الكردي. وبعد  اأبو احل�سن  القّراء ومنهم املقرئ ال�سالح  ا�ست�سار فيها  اأن  اأعلن ذلك بعد 
اء، ووافقت على ذلك وزارة االأوقاف  ال�سيخ عبد الرّزاق احللبي ذلك اأقّر اجلميع من علماء، وقَرّ
 بقرار من الوزير اآنذاك. وال يزال ف�سيلته �سيخًا لقّراء دم�سق - اأطال اهلل يف عمره على طاعته .- 
 اأ�سرة ال�سيخ الن�سبية: اأما اأ�سرة ال�سيخ فمنها ما هي مرتبطة به ن�سبًا، واأكرها املرتبطة به علميًا.
 فاأ�سرته املرتبطة به ن�سبًا مكونة من ت�سعة من االأوالد: �ستة اأبناء، وثالث بنات من زوجته االأوىل.
فله: حمّمد �سعيد، وحمّمد اأديب، وحمّمد جمال يقر�س ال�سعر وُيجيده، وحمّمد اأ�سامة، وحمّيي الّدين، 
 وعماد. وبناته: ب�سرى، وهند، وغادة ، وكّلهم متزوجون . وقد اأخذ اأوالده عنه اجلّد واال�ستقامة.
يف  اأو  امل�ساجد  يف  �سواء  املئات  �ـــس  دَرّ فقد  العلمية،  ال�سيخ  اأ�ــســرة  واأمــا  العلمية:  ال�سيخ  اأ�ــســرة 
الكربى،  اأو  ال�سغرى  الع�سر  بالقراءات  القراآن  عليه  قراأ  من  اأبرزهم  ولعل  بيته،  يف  اأو  املدار�س 
لكرتهم  وذلــك  كامل،  �سجل  يف  اأ�سماءهم  جمع  يتي�سر  لعله  كثري،  وهــم  منها  �سيًئا  اأفــرد  اأو 
عبد  ال�سيخ  االأ�ستاذ  اجلامع  املتقن  الــقــارئ  تلميذه  العمل  بهذا  ويقوم  بهم،  االإحــاطــة  والأجــل 
. راجــح«  كــرميّ  ال�سيخ  وتالميذ  اأ�سانيد  يف  الفائح  كتابه:” العطر  يف  ال�سومايل  ح�سني  بن   اهلل 
ــس، واالإقـــــــراء،  ــ� ــدري ــت ــال ــيــخ ال يــــزال مــ�ــســتــغــال ب ــس ــ� نــ�ــســاطــاتــه الــعــلــمــيــة واالجــتــمــاعــيــة: وال
الــوقــت. مــن  القليل  يف  اإال  ــراحــة  ال اإىل  يخلد  يــكــاد  وال  هــذا  كــل  على  مـــوزع  ووقــتــه   والــفــتــوى، 
واملـــــنـــــا�ـــــســـــبـــــات  احلـــــــــفـــــــــالت،  مـــــــن  ـــــري  ـــــث ك يف  الـــــــوعـــــــظ  يف  يــــــ�ــــــســــــارك  ـــــث  حـــــي
ـــــه، ويـــنـــ�ـــســـتـــون اإلـــيـــه. ــون ل ــمــع ــت ــس ــ� ـــس ي ـــا� ـــن ـــــه قـــبـــول عــظــيــم عـــنـــد ال ـــة، ول ـــمـــاعـــي  االجـــت
ورمبــــا  الئــــــم،  ـــومـــة  ل اهلل  يــخــ�ــســى يف  ال  احلــــــق،  �ـــســـريـــح يف  وهـــــو  و�ـــســـمـــائـــلـــه:  ــــه  اأخــــالق
ـــــرون املــــجــــامــــالت عـــلـــى احلــــق. ـــــوؤث ـــس ممــــن ي ـــا� ـــن  اأتـــعـــبـــتـــه �ـــســـراحـــتـــه مــــع كـــثـــري مــــن ال
لـــلـــنـــا�ـــس. اأبــــــــــدًا  يــــــده  ـــومـــة اأظــــــفــــــاره ، ال ميـــــد  ـــع ـــذ ن ـــزه مـــتـــعـــفـــف مـــن ـــن ـــخ مـــت ـــي ـــس ـــ�  وال
ــنــني يف قــ�ــســاء  ـــفـــقـــراء واملـــحـــتـــاجـــني، يــ�ــســعــى عــنــد املــحــ�ــس ــفــقــة عــلــى ال ــ�ــس وهــــو كــثــري ال
حــوائــجــهــم، وفـــك اإعــ�ــســارهــم ال�ــســيــمــا طــلــبــة الــعــلــم، ومل ُتــنــ�ــســه الــنــعــمــة الــتــي مــــَنّ اهلل بها 

ي�سرية،  فرتة  اإمامه  عن  كنائب  امل�سجد  هذا  يف  بقي  وامل�ساجد:  املدار�س  من  عدد  يف  تدري�سه 
املدر�سة  يف  مــدر�ــســًا  ور�سحه  ـــول،  دّل حممود  الــدكــتــور  االآن  وهــو  طــالبــه  اأحــد  بعدها  جــاءه  ثــّم 
فدخل  اخلا�سة،  لظروفه  التالية  ال�سنة  يف  تركها  ولكّنه  املــاّديــة،  حالته  فتح�سنت  املح�سنية، 
ال�سام،  ب�سرى  يف  املت�سابقني  جميع  على  االأول  فكان  اختبار  له  وعقد  الفتوى  تدري�س  م�سابقة 
بعدها  عـــنيّ  ثــم  كــبــري،  ــب  مــرَتّ على  وح�سل  الــ�ــســام،  ب�سرى  منطقة  يف  دينيًا  مــدّر�ــســًا  فــُعــنيّ 
والتدري�س. واخلــطــابــة  االإمــامــة  بــني  بعدها  ال�سيخ  تنّقل   ، حـــوران  يف  اإزرع  منطقة  يف   مفتيًا 
يلقي  ه  ُمفَوّ خطيب  هو  اإذ  عاليًة،  ر�سينًة  وعبارًة  بليغًا،  اأ�سلوبًا  اأوتــي  ال�سيخ  فــاإّن  اخلطابة  اأّمــا 
همومهم. يزيل  مــا  عليهم  وُيلقي  النا�س،  ُم�سكالت  ُخطبه  يف  ُيعالج  قلب،  ظهر  عــن   خطبه 
اجلامعة  الــكــبــرية  وجــوامــعــهــا  دم�سق  م�ساجد  مــن  ــدد  ع يف  اجلمعة  خطابة  يف  ال�سيخ  تنّقل 
وهو  ومــواعــظــه،  علومه  مــن  واالنــتــفــاع  للخطيب  اال�ستماع  يف  رغــبــة   ، بامل�سّلني  تــغــ�ــسُّ  الــتــي 
حبنكة. �سادق  ال�سيخ  العالمة  �سيخه  و�سقيق  ل�سيخه  خلفًا  ح�سن  ال�سيخ  جامع  خطيب   االآن 
ـــك مــنــذ بــدايــة  ــه مــا بــني املـــدار�ـــس واملــ�ــســاجــد وبــيــتــه ، وذل ــس ــه ُيــلــقــي درو� واأمــــا الــتــدريــ�ــس فــاإن
)التف�سري(  التخ�س�س  ق�سم  يف  ــي،  ــالم ــس االإ� الــفــتــح  معهد  يف  يــدّر�ــس  حــيــث  للعلم،  طلبه 
ــان، والــفــقــه املـــقـــارن، والــتــجــويــد، كــمــا يـــدّر�ـــس يف دائــــرة الــفــتــوى،  الــبــحــر املــحــيــط الأبـــي حــي
ــارن. ــق ــد كــفــتــارو الــتــجــويــد، والــتــفــ�ــســري، والــفــقــه امل ــم ــع الــ�ــســيــخ اأح ــّم ــًا يف جم ــ�ــس  ويـــدّر�ـــس اأي
ــه  اأّن كما  الــثــالثــاء.  ــوم  ي احل�سن  جــامــع  يف  التف�سري  در�ـــس  فله  قــائــمــة،  امل�ساجد  يف  ــه  ــس ودرو�
والفقه  واحلــديــث  التف�سري،  يف  الكتب  من  عــددًا  الفجر  بعد  يوميًا  املن�سور  جامع  يف  يــدّر�ــس 
اخلمي�س. يــوم  التف�سري  يف  در�ــس  املغرب  بعد  فيه  ولــه  وغــريهــا.  والرقائق  واملــواعــظ   وال�سرية، 
القرطبي،  تف�سري  املن�سور:  جامع  يف  ال�سيخ  �سها  دَرّ التي  الكتب  ومن  ال�سيخ:  �سها  دَرّ التي  الكتب 
م�سلم  و�ــســرح  ال�سافعي،  الفقه  يف  االأنــ�ــســاري  زكــريــا  لل�سيخ  التحرير  �سرح  على  وال�سرقاوي 
و�سبل  للقا�سمي،  وخمت�سره  للغزايل،  الدين  علوم  واإحياء  لل�سيوطي،  الــراوي  وتدريب  للنووي، 
م�ستظرف  فن  كل  يف  وامل�ستطرف  ال�سافعي،  مذهب  على  املنهجي  والفقه  لل�سنعاين،  ال�سالم 
وغريها. للزخم�سري  الك�ّساف  وتف�سري  االأن�ساري  زكريا  لل�سيخ  �سرحه  و  املنهج  و   لالإب�سيهي 
البخاري  �سحيح  يف  در�ـــس  اجلمعة  �سباح  يف  فله  العلم،  درو�ـــس  مــن  يخلو  ال  ال�سيخ  ومــنــزل 
الــقــراآن  العلم  طلبة  بيته  ويف  املن�سور  جــامــع  يف  ُيــقــرئ  ـــه  اأّن كما  العلم،  طلبة  كــبــار  يح�سره 
الع�سر. للقراءات  املتقنني  تالميذه  مع  بيته  يف  الــقــراءات  مدار�سة  يف  حلقة  ولــه   بــالــقــراءات، 
كــثــري من  ـــيـــة يف  الـــدول ــــراآن  ــــق ال ــقــات  ــاب ــس مــ� كـــثـــرية يف حتــكــيــم  مـــ�ـــســـاركـــات  ـــه  ل اأن  كــمــا 
الـــــدويل. ــوى  ــت ــس املــ� ــى  مــــوؤمتــــرات عــــدة عــل اإىل مــ�ــســاركــتــه يف  اإ�ـــســـافـــة   ، ــة  ــي ــعــرب ال  الـــــدول 
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ــخ حمـــمـــد كـــــرمي راجــــــح -حـــفـــظـــه اهلل- هــــو �ــســيــخ  ــي ــس ــ� ــخ قـــــــّراء دمـــ�ـــســـق: فــ�ــســيــلــة ال ــي ــس �
ــل، جـــاءتـــه م�سيخة  ــي ــق، ولــعــل هــــذا هـــو االأهـــــم يف تــرجــمــة هــــذا الـــعـــامل اجلــل ــس ــ� ـــــّراء دم ق
ــث ُزّفـــــت اإلـــيـــه بــاإجــمــاع مـــن اأقـــــران الــ�ــســيــخ، بـــل بع�سهم اأكــــرب مــنــه �ــســنــاً. اء، ،حــي ــــقــــَرّ  ال
عام  يف  وذلــك  اهلل-  -رحمه  خّطاب  ح�سني  ال�سيخ  موت  بعد  دم�سق  قــّراء  مب�سيخة  له  ُبويع  فقد 
يف  نع�سه  يف  م�سجًى  يزال  ال  خّطاب  ح�سني  وال�سيخ  بالنا�س،  مكتظٌّ  اأمّية  بني  وم�سجد  1408هـــ، 
احللبي  الــرّزاق  عبد  ال�سيخ  اأمّية  بني  م�سجد  �سيخ  العامل  ال�سالح  ال�سيخ  فاأعلن  امل�سجد،  قبلة 
اهلل-،  -رحمه  خّطاب  ح�سني  لل�سيخ  خلفًا  دم�سق  لقّراء  �سيخًا  راجح  مي  كِرّ حممد  ال�سيخ  مبايعة 
اإعالن  الكردي. وبعد  اأبو احل�سن  القّراء ومنهم املقرئ ال�سالح  ا�ست�سار فيها  اأن  اأعلن ذلك بعد 
اء، ووافقت على ذلك وزارة االأوقاف  ال�سيخ عبد الرّزاق احللبي ذلك اأقّر اجلميع من علماء، وقَرّ
 بقرار من الوزير اآنذاك. وال يزال ف�سيلته �سيخًا لقّراء دم�سق - اأطال اهلل يف عمره على طاعته .- 
 اأ�سرة ال�سيخ الن�سبية: اأما اأ�سرة ال�سيخ فمنها ما هي مرتبطة به ن�سبًا، واأكرها املرتبطة به علميًا.
 فاأ�سرته املرتبطة به ن�سبًا مكونة من ت�سعة من االأوالد: �ستة اأبناء، وثالث بنات من زوجته االأوىل.
فله: حمّمد �سعيد، وحمّمد اأديب، وحمّمد جمال يقر�س ال�سعر وُيجيده، وحمّمد اأ�سامة، وحمّيي الّدين، 
 وعماد. وبناته: ب�سرى، وهند، وغادة ، وكّلهم متزوجون . وقد اأخذ اأوالده عنه اجلّد واال�ستقامة.
يف  اأو  امل�ساجد  يف  �سواء  املئات  �ـــس  دَرّ فقد  العلمية،  ال�سيخ  اأ�ــســرة  واأمــا  العلمية:  ال�سيخ  اأ�ــســرة 
الكربى،  اأو  ال�سغرى  الع�سر  بالقراءات  القراآن  عليه  قراأ  من  اأبرزهم  ولعل  بيته،  يف  اأو  املدار�س 
لكرتهم  وذلــك  كامل،  �سجل  يف  اأ�سماءهم  جمع  يتي�سر  لعله  كثري،  وهــم  منها  �سيًئا  اأفــرد  اأو 
عبد  ال�سيخ  االأ�ستاذ  اجلامع  املتقن  الــقــارئ  تلميذه  العمل  بهذا  ويقوم  بهم،  االإحــاطــة  والأجــل 
. راجــح«  كــرميّ  ال�سيخ  وتالميذ  اأ�سانيد  يف  الفائح  كتابه:” العطر  يف  ال�سومايل  ح�سني  بن   اهلل 
ــس، واالإقـــــــراء،  ــ� ــدري ــت ــال ــيــخ ال يــــزال مــ�ــســتــغــال ب ــس ــ� نــ�ــســاطــاتــه الــعــلــمــيــة واالجــتــمــاعــيــة: وال
الــوقــت. مــن  القليل  يف  اإال  ــراحــة  ال اإىل  يخلد  يــكــاد  وال  هــذا  كــل  على  مـــوزع  ووقــتــه   والــفــتــوى، 
واملـــــنـــــا�ـــــســـــبـــــات  احلـــــــــفـــــــــالت،  مـــــــن  ـــــري  ـــــث ك يف  الـــــــوعـــــــظ  يف  يــــــ�ــــــســــــارك  ـــــث  حـــــي
ـــــه، ويـــنـــ�ـــســـتـــون اإلـــيـــه. ــون ل ــمــع ــت ــس ــ� ـــس ي ـــا� ـــن ـــــه قـــبـــول عــظــيــم عـــنـــد ال ـــة، ول ـــمـــاعـــي  االجـــت
ورمبــــا  الئــــــم،  ـــومـــة  ل اهلل  يــخــ�ــســى يف  ال  احلــــــق،  �ـــســـريـــح يف  وهـــــو  و�ـــســـمـــائـــلـــه:  ــــه  اأخــــالق
ـــــرون املــــجــــامــــالت عـــلـــى احلــــق. ـــــوؤث ـــس ممــــن ي ـــا� ـــن  اأتـــعـــبـــتـــه �ـــســـراحـــتـــه مــــع كـــثـــري مــــن ال
لـــلـــنـــا�ـــس. اأبــــــــــدًا  يــــــده  ـــومـــة اأظــــــفــــــاره ، ال ميـــــد  ـــع ـــذ ن ـــزه مـــتـــعـــفـــف مـــن ـــن ـــخ مـــت ـــي ـــس ـــ�  وال
ــنــني يف قــ�ــســاء  ـــفـــقـــراء واملـــحـــتـــاجـــني، يــ�ــســعــى عــنــد املــحــ�ــس ــفــقــة عــلــى ال ــ�ــس وهــــو كــثــري ال
حــوائــجــهــم، وفـــك اإعــ�ــســارهــم ال�ــســيــمــا طــلــبــة الــعــلــم، ومل ُتــنــ�ــســه الــنــعــمــة الــتــي مــــَنّ اهلل بها 

ي�سرية،  فرتة  اإمامه  عن  كنائب  امل�سجد  هذا  يف  بقي  وامل�ساجد:  املدار�س  من  عدد  يف  تدري�سه 
املدر�سة  يف  مــدر�ــســًا  ور�سحه  ـــول،  دّل حممود  الــدكــتــور  االآن  وهــو  طــالبــه  اأحــد  بعدها  جــاءه  ثــّم 
فدخل  اخلا�سة،  لظروفه  التالية  ال�سنة  يف  تركها  ولكّنه  املــاّديــة،  حالته  فتح�سنت  املح�سنية، 
ال�سام،  ب�سرى  يف  املت�سابقني  جميع  على  االأول  فكان  اختبار  له  وعقد  الفتوى  تدري�س  م�سابقة 
بعدها  عـــنيّ  ثــم  كــبــري،  ــب  مــرَتّ على  وح�سل  الــ�ــســام،  ب�سرى  منطقة  يف  دينيًا  مــدّر�ــســًا  فــُعــنيّ 
والتدري�س. واخلــطــابــة  االإمــامــة  بــني  بعدها  ال�سيخ  تنّقل   ، حـــوران  يف  اإزرع  منطقة  يف   مفتيًا 
يلقي  ه  ُمفَوّ خطيب  هو  اإذ  عاليًة،  ر�سينًة  وعبارًة  بليغًا،  اأ�سلوبًا  اأوتــي  ال�سيخ  فــاإّن  اخلطابة  اأّمــا 
همومهم. يزيل  مــا  عليهم  وُيلقي  النا�س،  ُم�سكالت  ُخطبه  يف  ُيعالج  قلب،  ظهر  عــن   خطبه 
اجلامعة  الــكــبــرية  وجــوامــعــهــا  دم�سق  م�ساجد  مــن  ــدد  ع يف  اجلمعة  خطابة  يف  ال�سيخ  تنّقل 
وهو  ومــواعــظــه،  علومه  مــن  واالنــتــفــاع  للخطيب  اال�ستماع  يف  رغــبــة   ، بامل�سّلني  تــغــ�ــسُّ  الــتــي 
حبنكة. �سادق  ال�سيخ  العالمة  �سيخه  و�سقيق  ل�سيخه  خلفًا  ح�سن  ال�سيخ  جامع  خطيب   االآن 
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و�سبل  للقا�سمي،  وخمت�سره  للغزايل،  الدين  علوم  واإحياء  لل�سيوطي،  الــراوي  وتدريب  للنووي، 
م�ستظرف  فن  كل  يف  وامل�ستطرف  ال�سافعي،  مذهب  على  املنهجي  والفقه  لل�سنعاين،  ال�سالم 
وغريها. للزخم�سري  الك�ّساف  وتف�سري  االأن�ساري  زكريا  لل�سيخ  �سرحه  و  املنهج  و   لالإب�سيهي 
البخاري  �سحيح  يف  در�ـــس  اجلمعة  �سباح  يف  فله  العلم،  درو�ـــس  مــن  يخلو  ال  ال�سيخ  ومــنــزل 
الــقــراآن  العلم  طلبة  بيته  ويف  املن�سور  جــامــع  يف  ُيــقــرئ  ـــه  اأّن كما  العلم،  طلبة  كــبــار  يح�سره 
الع�سر. للقراءات  املتقنني  تالميذه  مع  بيته  يف  الــقــراءات  مدار�سة  يف  حلقة  ولــه   بــالــقــراءات، 
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 1307 - 1228
ولد ال�سيخ اأحمد احللواين اجلد يف دم�سق عام 1228 هجرية ون�ساأ يف حجر والديه ، وحفظ القراآن 
الكرمي برواية حف�س على ال�سيخ را�سي ، ثم اأقبل على طلب العلم فقراأ على ال�سيخ عبد الرحمن 
الكزبري ، ف�سمع عليه �سحيحي البخاري وم�سلم مرارًا ، و�سمع منه االأربعني العجلونية ، وكتب له 
بخطه اإجازة ، وقراأ احلديث على ال�سيخ حامد العطار ، وقراأ مغني اللبيب البن ه�سام ، كما قراأ 
غريه من الكتب النحوية على ال�سيخ �سعيد احللبي ، وكان ُمعيدًا يف در�سه ، وقراأ الفقه ال�سافعي 
على ال�سيخ عبد الرحمن الطيبي يف عدد من الكتب ، واأجازه بالتدري�س هوؤالء العلماء االأربعة ، كما 
قراأ بع�سًا من ال�سرف والبيان على مفتي بريوت ال�سيخ عبد اللطيف بن فتح اهلل . قال رحمه اهلل 
يف كتابه اللطائف البهية : )ارحتلت اإىل مكة امل�سرفة زادها اهلل �سرفًا اإىل يوم الدين ، واأقمت فيها 
اأربع �سنني ، وتلقيت القراآن العظيم على �سيخي خامتة املحققني ال�سيخ اأحمد املرزوقي ، فقراأت 
ال�سبع من طريق ال�ساطبية ، وختمة بالقراءات  عليه ختمة على رواية حف�س ،وختمة بالقراءات 
رة ، وختمة للع�سرة اأي�سًا من طريق الطيبة . وكل ذلك مع التجويد  الع�سر من طريق ال�ساطبية والدُّ
وال�سبط واالإتقان جزاه اهلل عني اأح�سن اجلزاء( . وملا عاد اإىل دم�سق 1257 هجري ت�سدر لالإقراء 
والتعليم ، فا�ستهر ذكره وعم نفعه . ويف �سنة 1265 ُطلب باإحلاح اإىل مكة املكرمة ليقوم باالإقراء 
مكان ا�ستاذه املرزوقي بعد اأن توفاه اهلل فلبى الطلب ، وبقي مبكة اإىل 1277 حيث رجع اإىل دم�سق 

لي�ستقر فيها الإقراء القراءات والعلوم . وقد اأحيا اهلل به هذا العلم ، فكان فريد ع�سره فيه .
كان رحمه اهلل ح�سن املفاكهة ، لطيف املحا�سرة ، كثري املالزمة لبيته ، ال يخرج اإال ل�سرورة ، يوؤن�س 
اجللي�س ، عليه خ�سوع ال�سكينة ، غالب اأوقاته يف قراءة القراآن الكرمي ، يغلب عليه الزهد وال�سالح 

، كان حمببًا ُمربيًا نا�سحًا .
وقع بينه وبني بع�س علماء ع�سره نزاع كبري يف اأن التجويد واجب �سرعًا اأو �سناعة ؟ فكان رحمه اهلل 

يعتمد اأن التجويد واجب �سرعي ، ويحاورهم يف اأدلة ذلك ، واحلق اأنه واجب �سرعًا ملن قدر عليه .
نظم اأرجوزة يف التجويد �سماها )املنحة  ال�ّسنّية (، ثم �سرحها �سرحا لطيفًا، و�سماه ) اللطائف 

البهية ( ، وله منظومة يف �سفات احلروف يقول فيها :
منفـتــح وم�ســمت كــذا نـقـل         الهمز جمهور �سديد م�ســتفل 

منفــتح ومذلــق قلــقل و�ســـل والباء جمهور �ســديد م�ستفل 
منفتح وم�سمت خذ وا�ستغل  والتاء مهمو�س �سديد م�ستفل 

وهكذا اإىل اآخر حروف الهجاء .

ــذل  وب والــ�ــســوؤال عــنــهــم،  ــقــراء،  ــف ال اأحـــــوال  تتبع  ُتــنــ�ــســه- مــن  ــربه -مل  بــالئــه و�ــس بــعــد  عليه 
�سفاعة. لــه  ـــردون  ي وال  الــتــام  الــقــبــول  الــتــجــار  عند  ولــه  مل�ساعدتهم،  الــتــجــار  عند   ال�سفاعة 
والعافية. بال�سحة  اهلل  متعه  والــعــمــرة  احلــج  بــني  يتابع   – تــعــاىل  اهلل  حفظه   – يـــزال   وال 

ال�سيخ  ــه  ــال ق ــعــر((، هـــذا مـــا  ــ�ــس يــ�ــســتــهــويــنــي كــال ــيء  ــس � لـــه: ))ال  لــلــ�ــســعــر وكــتــابــتــه  حمــبــتــه 
ال�سعراء  اأمـــري  قلبه  اإىل  الــ�ــســعــراء  اأحــــِبّ  ومــن  التلفزيونية.   لــقــاءاتــه  اأحـــد  يف  راجـــح  كــرمي 
ـــان يــحــبــهــا قــ�ــســيــدة: ــي ك ــت ـــن اأكــــر قــ�ــســائــده ال ــًا جـــمـــًا، وم ـــان يــحــبــه حــب ــوقــي، ك  اأحـــمـــد �ــس
رعاكم ذو اجلالل بني دم�سق ..... وعز ال�سـرق اأوله دم�سُق فهو يقراأ كتب ال�سعر، وكان قد قدم 
لديوان ال�ساعر م�سطفى عكرمة، وهو يعتربه �سديقًا، ويلتقي معه – ح�سب قوله – يف 3 اأمور هي: 
العاطفة اجليا�سة نحو االإ�سالم التي يحملها ال�سيخ كرمي يف خطابته ويحملها ال�ساعر م�سطفى يف 
 �سعره. ويلتقي معه يف خفة الدم والروح التي ميتاز بها ال�سيخ كرمي. وكذلك يف حبه الكبري لالأدب.
ر ملا ُخِلَق له، ولكن له �سذرات وم�ساركات، فقد  مل تتجه همة ال�سيخ اإىل التاأليف الن�سغاله بالتعليم، وكٌلّ ُمَي�َسّ
ر اهلل اإخراجه.  اخت�سر تف�سريي القرطبي وابن كثري، كما اخت�سر �سرح م�سلم للنووي، وله �سعر رائق ي�َسّ
حها،  كما هو م�ست�سار موؤمتن من قبل كثري من طالب العلم، حيث يعر�سون عليه موؤلفاتهم لي�سِحّ

ظها موؤلفاته:  اأو يراجعها، اأو ُي�سلحها، اأو ُيقِرّ

- خمت�سر تف�سري ابن كثري،

- خمت�سر تف�سري القرطبي،

- اأو�سح البيان يف �سرح مفردات وجمل القراآن ، 

- قب�س من القراآن الكرمي 

ال�سيخ حممد كرمي راجح االآن خطيب جامع احل�سن يف امليدان، وهو �سيخ قراء ال�سام حتى االآن، 
اأمد اهلل لنا يف عمره ونفعنا بعلمه، وحفظه لالأمة االإ�سالمية بخري.
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ال�سبط واالإتقان فال يح�سون ، منهم �سيخنا ال�سيخ حممد �سليم اللبني ، وال�سيخ اأحمد عبد املجيد 
، وال�سيخ يا�سني اجلويجاتي  .

تويف رحمه اهلل يف بيته بحي التوبة يف 29 ربيع االأول �سنة 1363 هجري ، ودفن برتبة الدحداح على 
والده .

ال�صيخ اأحمد احللواين احلفيد

1321 - 1384 هـ

�سيخ القراء العامل االأديب ال�ساعر الذكي االأملعّي رحمه اهلل تعاىل ولد بدم�سق ون�ساأ يف حجر والديه 
، وحفظ القراآن الكرمي على والده حممد �سليم �سيخ القراء اأثناء درا�سته االإبتدائية .

كامل  ال�سيخ  اأن�ساأها  -التي  الها�سمية  الكاملية  املدر�سة  يف  الع�سرية  العلوم  مع  الفقه  علم  اأخذ 
الق�ساب رئي�س جمعية علماء دم�سق - ونال فيها ال�سهادة العالية ، ثم التحق بجامعة بريوت اإال اأنه 

مل يكمل درا�سته فيها نظرًا لظروف احلرب واالحتالل االإنكليزي فعاد اإىل دم�سق .

ان�سرف بعدها اإىل مالزمة اأبيه حيث اأخذ عنه القراءات الع�سر .

وبعد وفاة والده اأ�سندت اإليه م�سيخة القراء عام 1363 هجري 

وقد هناأته بها اآنذاك بق�سيدة تبلغ االأربعني بيتًا ، وقد كنت اأجمع عليه القراءات الع�سر . وهذه 
بع�س اأبياتها 

كاأنني من جنان اخلـلد اأجنيها  هلل ليــــــلــة اأنــــ�س بت اأق�ســـــــيــها 

حتى اأتت اآية التنزيل تطــــريها  كاأنها ليــلة القـــدر التي �ســـــرفت 

من احلــيـاة واأو�سـاب تعانيــــها جاءت تبا�سريها نف�سي على كمد 

اإليه م�ســــيــخة القـــراء يوؤويـهــا فمنذ نبئت اأن ال�سيخ قد رفـعـــت  

هذي ال�سعود تبدت يف تباهيها زالت همومي وناداين الفوؤاد اأفق 

فبيـــتكم حــــــرم مازال يــوؤويـها جاءتك م�سيخة القراء ال عجـــب  

ج تالميذ كثريين ، اأتقنوا عليه احلفظ وال�سبط واجلمع بالروايات ، واأن�ساأ طبقة من العلماء ،  َخرَّ
من اأبرزهم ابنه وخليفته من بعده يف م�سيخة القراء ال�سيخ حممد �سعيد احللواين ، وامل�سايخ عبد 
الرحيم دب�س وزيت ،وحممد القطب ،واأحمد دهمان ، حيث اأخذوا عنه القراءات الع�سر ، كما قراأ 
عليه عالمة ال�سام جمال الدين القا�سمي برواية حف�س ، و�سمع منه امليدانية يف التجويد ، و�سرح 
اجلزرية لزكريا االأن�ساري ، و�سرح خالد االأزهري ، وقد �سرح القا�سمي امليدانية وعر�سها عليه 
وقابلها معه ، فا�ستح�سنها وقرظها . ومل ُيقرئ الطيبة اأحدًا اإال البنه حممد �سليم ، وعاجلته املنية 
قبل اإمتامها كما حدثني بذلك حفيده �سيخنا ال�سيخ اأحمد احللواين احلفيد . تويف رحمه اهلل ع�سر 

االأحد 26 من جمادى االآخرة �سنة 1307 هجري .           

ال�صيخ حممد �صليم احللواين البن

1285 -1363هـ

هو ال�سيخ حممد �سليم بن اأحمد بن حممد علي بن علي احللواين الرفاعي احل�سيني ال�سافعي ولد 
بدم�سق �سنة 1385 هجري . ن�ساأ يف حجر والديه ، وحفظ القراآن الكرمي يف العا�سرة من عمره ، 
واأمت جمع القراءات الع�سر يف الرابعة ع�سرة من عمره ، وقراأ ختمات كثرية على والده جمعًا واإفرادًا 
وم�سرتكًا مع غريه . وملا بلغ اخلام�سة ع�سرة كان قد اأتقن القراءات ، وحفظ ال�ساطبية والدرة ، 
وتلقى العلوم العقلية والنقلية عن علماء ع�سره ، وروى احلديث عن فريق من العلماء الدم�سقيني 
كال�سيخ �سليم العطار ، وال�سيخ بكري العطار ، وال�سيخ عمر العطار ، واأجازه كبار ال�سيوخ منهم 
مفتي دم�سق ال�سيخ حممود احلمزاوي ، ومفتي دم�سق ال�سيخ حممد املنيني ، وال�سيخ اأحمد املنريِّ 

�سافعي زمانه .
بداأ باالإقراء باإذن والده وهو يف الثانية ع�سرة ، وملا تويف والده �سيخ القراء خلفه يف امل�سيخة �سنة 
1307 ون�سر هذا العلم وعلمه لكافة الطبقات ، وتخرج عليه كثري من املقرئني واجلامعني ، كما قراأ 

عليه جم غفري برواية حف�س .

اأقراأ يف املدر�سة الكاملية ، ويف جامع التوبة و�سواهما من املدار�س وامل�ساجد ويف بيته حتى مل يبق 
لديه وقت يتفرغ فيه لنف�سه ، وظل كذلك حتى توفاه اهلل . وكنت و�سيخي ال�سيخ ح�سني خطاب قد 

اأدركناه يف اآخر حياته ، وحفظنا عليه ال�ساطبية فقط .

من اأ�سهر الذين جمعوا عليه القراءات مب�سمن ال�ساطبية والدرة ال�سيخ بكري الطرابي�سي ، وال�سيخ 
عبد العزيز عيون ال�سود ، وال�سيخ ر�سا بن دروي�س القباين ، واأما الذين قروؤا عليه برواية واحدة مع 
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اإذ االجتاه بالن�سبة   ، 1384 هجري فقام بها خري قيام بعزم وجد على ما كان يجد من عراقيل 
للم�سوؤولني علماين ، - وح�سبك واأرجو اأن تق�سي على هذا االإحلاد هذه الثورة ال�سعبية التي فجرها 

ربُّ العاملني ، فهو حار�سها وهو نا�سرها .

وتوىل اإمامة الفجر يف جامع التوبة بعد وفاة ال�سيخ حممود فائز الدير عطاين .

كان متخلقًا باأخالق اأهل العلم من اأناة و�سرب معينًا للفقراء ،موؤان�سًا لالأ�سحاب ، حم�سنًا للنا�س ، 
وكان مع �سريكه الدكتور فائز املط ي�ستقبالن طالب العلم جمانًا ، ويوؤديان مبالغ طائلة للمدار�س 

ال�سرعية . 

- رحمهما اهلل تعاىل . 

تويف رحمه اهلل تعاىل يف 11 ربيع االأول عام 1389 هجري ودفن مبقربة الدحداح .

واإن من يعرف هذا العائلة االأملعية العبقرية املوهوبة انتهت دون اأن تنجب خلفًا ، الأن منهم من مل 
يتزوج ، ومنهم من تزوج ومل ينجب .

رحمهم اهلل رحمة وا�سعة .

ال�صيخ عبد القادر قويدر

قارئ مقرئ جامع فقيه �سافعي

1318 - 1369 هـ

هو عبد القادر بن اأحمد �سليم قويدر ال�سافعي ال�سهري بالعربيلي ،واملعروف بال�سيخ عبدو �سمادية 
ولد يف قرية عربيل من غوطة دم�سق عام 1318 هجري ، تويف اأبوه وملا يبلغ ال�ساد�سة من عمره ، 
فكفلته والدته ،وكانت هي واأخته الكربى تعلمان بنات القرية القراآن ، فحفظ عليهما القراآن الكرمي 
على �سغره ، وكان يقول : ) ال اأعلم متى حفظت ( ثم دخل املدر�سة فتلقى مبادئ العلوم كما اأخذ 
عن خاله حممد عبدو احلربي . جمع الطيبة على ال�سيخ عبد اهلل املنجد واأجازه ، وقد اأحبه ال�سيخ 
عبد اهلل املنجد ورعاه رعاية االآباء لالأبناء ، وكذلك اأجازه ال�سيخ حممد علي ال�سباع �سيخ القراء 

يف م�سر عن طريق �سيخه املنجد مكاتبة .
وبداأ باالإقراء يف بيته بعربيل وكان مرجعًا الأهلها والقرى املجاورة لها يف الغوطة ، وبعد وفاة خاله 

قراأ عليه القراآن كثري من اأبرزهم : �سيخنا ال�سيخ ح�سني خطاب ، - والعبد الفقري كرمي راجح ، 
وقد جمعنا عليه مع ال�سبط واالإتقان ، كما قراأنا ثانية الع�سر على �سديقه وزميله ال�سيخ حممد 
فائز الدير عطاين ) رحمهم اهلل تعاىل( ا�ستغل بالتدري�س يف داره حيث كانت عامرة بالطالب ، 
وكان ي�سعى اإىل اإن�ساء مدر�سة خا�سة بتعليم القراآن الكرمي ، ولكن حال ظلم امل�سوؤولني دون ذلك .

كان �ساعرًا موهوبًا يقول ال�سعر مرجتال وغري مرجتل ، وله �سعر يداعب فيه �سديقه ال�سيخ علي 
العمار من األطف ال�سعر واأحاله – واأرجو اأن يظهر هذا ال�سعر للوجود ، ولو بعد حني – فاإنه غرة 

يف جبني ال�سعر العربي ، ولعله مل ُي�سبق ملثله .

وقد بلغه اأن طه ح�سني قال :

ال�سيخ واحلاخام والق�سي�س   ثالثــة رابعـهـــــم اإبليــ�س 

فاأر�سل ال�سيخ اإليه البيت التايل :

طه ح�سـني والعمى والكــــفر ثالثة فيها الردى والنكر 

تويف فجاأة يف جمل�س �سم �سيخنا املهيب ال�سيخ ح�سن حبنكة امليداين ، وال�سيخ ح�سني خطاب ، 
واأخاه الدكتور �سعيد احللواين ،يف 18 �سعبان 1384 هجري ودفن مبقربة الدحداح – رحمه اهلل 

تعاىل .  

  ال�صيخ الطبيب حممد �صعيد احللواين

1330 - 1389 هـ

هو حممد �سعيد بن حممد �سليم بن اأحمد بن حممد علي بن حممد احللواين ، ولد بدم�سق ون�ساأ يف 
حجر والديه ، كان تعليمه يف املدار�س النظامية حيث قراأ علومًا �ستى من فقه ولغة وعلوم ع�سرية 
يف  الطب  بكلية  التحق  الثانوية  ال�سهادة  على  ح�سل  اأن  وبعد   ، الكرمي  للقراآن  حفظه  جانب  اإىل 
اجلامعة ال�سورية فتخرج فيها �سنة 1356 هجري ، وكان اأثناء درا�سته اجلامعية يتلقى القراءات 
الع�سر على والده ال�سيخ حممد �سليم ، وما اأكر ما كان يقراأ مع ال�سيخ حممود فائز الدير عطاين 

القارئ املقرئ العلم الذي قلما يحكيه اآخر يف حفظه واإتقانه .

وبعد وفاة اأخيه �سيخ القراء اأحمد احلفيد عهد اإليه مب�سيخة القراء يف العا�سر من رم�سان �سنة 
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ت�سلم االإمامة واخلطابة يف جامع القرية الكبري مكان خاله .
ذاع �سيته يف املدن ال�سورية فق�سده الطالب من كل حدب و�سوب ، واأخذ عنه القراءات عديدون 
وقد ح�سلوا على �سهرة وا�سعة ، منهم ال�سيخ يا�سني اجلويجاتي ، وال�سيخ جنيب خياطة احللبي 
�سوقي   �سعبان علي  وال�سيخ   ، ال�سالح  ب�سري  وال�سيخ   ، املنري  فوزي  وال�سيخ   ، ال  ال  بنجيب  امل�سهور 
 ، وال�سيخ ح�سني خطاب   ، ال�سود  عيون  العزيز  عبد  وال�سيخ   ، البريوتي  دم�سقية  وال�سيخ ح�سن   ،
والفقري اإىل اهلل كرمي راجح ، وغريهم كثري . بلغ عدد حفظة القراآن الكرمي يف قرية عربيل يف 

زمنه اأكر من ثمانني حافظًا .
كان عاملًا عامال دوؤوبًا على قراءة القراآن وحتفيظه ، وكان له يف قرية عربيل وما حولها من القرى 
مكانة عظيمة واحرتام فائق ، يحّل م�ساكل اأهلها حتى يف البيع وال�سراء ،وكان بيته حمط االأنظار 
، وكان ن�سيطًا يف االأمور االجتماعية ، وكان حربًا على الفرن�سيني اأيام االحتالل .اأ�سيب اآخر عمره 

بت�سمم يف الدم فعا�س اأ�سهرًا ووافته املنية عام 1369 هجري .
رحمه اهلل تعاىل .

رحمهم اهلل جميعاً وجمعنا معهم حتت لواء �سيد املر�سلني حممديف جنات اخللد .
واآخر دعوانا اأن احلمد هلل ربِّ العاملني و�سلى اهلل على النبي االأمي وعلى اآله و�سحبه اأجمعني .

من شيوخ اإلقراء في األردن

في القرن الرابع عشر الهجري

اإعداد

ال�صتاذ الـدكـتــــور/ اأحـــمد خالد �صـــــكري

الـدكـتــــور/ اأحـــــمد الرقـــــب
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الأ�صتاذ الدكتور:

 اأحمد خالد يو�سف �سكري

مكان الولدة: عّمان – االأردن            تاريخ الولدة: 1960 م                اجلن�صية: اأردين    

العمل احلايل: مدير املركز الثقايف االإ�سالمي، وع�سو هيئة التدري�س يف ق�سم اأ�سول الدين، كلية 

ال�سريعة، اجلامعة االأردنية.
التخ�ص�ص العام: علوم القراآن والتف�سري.   التخ�ص�ص الدقيق: القراءات    

الرتبة العلمية:

اأ�ستاذ من 2005/5/4.
جامعة  الريموك،  جامعة  االأردنية،  اجلامعة  فيها:  عملت  التي  اجلامعات  اأ-  التدري�سية:  اخلربة 

االإمارات العربية املتحدة.
ب- اجلامعات التي دّر�ست فيها مواد )حما�سر غري متفرغ(: جامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة 

الزيتونة االأردنية اخلا�سة، وجامعة العلوم االإ�سالمية.
اخلربات االإدارية:

• مدير املركز الثقايف االإ�سالمي يف اجلامعة االأردنية من 2010/9/26 اإىل االآن.
رئي�س ق�سم اأ�سول الدين يف اجلامعة االأردنية لعامني درا�سيني.   •

م�ساعد عميد كلية ال�سريعة يف اجلامعة االأردنية لعامني درا�سيني.  •
ع�سوية اللجان واملجال�س واجلمعيات العلمية:

االإ�سالمي  العامل  لرابطة  التابعة  الكرمي  القراآن  لتحفيظ  العاملية  للهيئة  العلمي  املجل�س  ع�سو   •
بجدة، منذ 2007. 

• ع�سو الهيئة اال�ست�سارية ملجلة معهد االإمام ال�ساطبي يف جدة، وملجلة احلكمة يف لندن، وملجلة 
كنوز املعرفة يف العراق، وملجلة اآفاق علمية يف اجلزائر،وهي جمالت علمية حمكمة.

السيرة الذاتية
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رئي�س ق�سم اأ�سول الدين يف اجلامعة االأردنية لعامني درا�سيني.   •

م�ساعد عميد كلية ال�سريعة يف اجلامعة االأردنية لعامني درا�سيني.  •
ع�سوية اللجان واملجال�س واجلمعيات العلمية:

االإ�سالمي  العامل  لرابطة  التابعة  الكرمي  القراآن  لتحفيظ  العاملية  للهيئة  العلمي  املجل�س  ع�سو   •
بجدة، منذ 2007. 

• ع�سو الهيئة اال�ست�سارية ملجلة معهد االإمام ال�ساطبي يف جدة، وملجلة احلكمة يف لندن، وملجلة 
كنوز املعرفة يف العراق، وملجلة اآفاق علمية يف اجلزائر،وهي جمالت علمية حمكمة.

السيرة الذاتية

 



197 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء196 www.iqraaforum.com

8- مظاهر التميز يف حياة االإمام ابن اجلزري )ندوة، عّمان، 2012(.
9- املي�ّسر يف علم عّد االآي )كتاب حمّكم، جدة، 2012، وبع�سه يف موؤمتر، نواك�سوط، 2011(.

10- عالمات ال�سبط يف امل�سحف ال�سريف )موؤمتر، عّمان، 2011(.
11- من جهود االأمة يف القراءات القراآنية )حمّكم يف موؤمتر، املغرب، 2011(. 

12- اأهداف النه�سة ومنطلقاتها )موؤمتر، عّمان، 2010(.
13- تعليم التجويد با�ستخدام احلا�سوب )قر�س c.d، باال�سرتاك، عّمان، 2009(.

املتحدة،  العربية  االإمارات  )موؤمتر،  وعربها  اأحداثها  طه  �سورة  يف  ال�سامري  ق�سة   -14
2009، وجملة اآفاق الثقافة والرتاث، دبي، 2008(.

15- اأخطاء واختالفات يف تالوة وتعليم القراآن الكرمي )بحث يف ملتقى، جدة، 2008(.
16- حكم االلتزام بقواعد ر�سم امل�سحف و�سبطه )بحث حمّكم،االإمارات، 2008(.

17- ن�سائم ال�سوق )كتاب، باال�سرتاك، عّمان، 2007(.
18- مظاهر االإبداع والتجديد يف تف�سري الزخم�سري )موؤمتر، تركمن�ستان، 2007(.

19- اأبو حيان االأندل�سي ومنهجه يف تف�سريه البحر املحيط ويف اإيراد القراءات فيه )كتاب، 
وهو جزء من ر�سالة املاج�ستري، عّمان، 2007(.

20- اآداب اأهل القراآن مع القراآن واأهله )كتاب، عّمان، 2007(.
21- الرتجيح والتعليل لر�سم و�سبط بع�س كلمات التنزيل )بحث حمّكم، ُجّدة، 2007(.

- يف القراءات القراآنية )كتاب فيه خم�سة بحوث �سبق ن�سرها، عّمان، 2006(.
باال�سرتاك،  حمّكم،  )بحث  وم�سادره  الكرمي  القراآن  اآيات  نزول  بتاريخ  العلم  اأهمية   -22
اآيات القراآن  اأو�سع بعنوان: علم تاريخ نزول  عّمان، 2006، وكتاب، عّمان، 2007، وب�سورة 

الكرمي و�سوره، 2002(.
ماليزيا،  )موؤمتر،  التف�سري  على  بها  واال�ستعانة  القراءات  ذكر  يف  املف�سرين  مناهج   -23
وموؤمتر،   ،2008 املغرب،  ندوة،  االآيات،  معنى  لفهم  بالقراءات  اال�ستعانة  وبعنوان:   ،2006

تركيا، 2012(. 
24- االآيات املكية خ�سائ�سها واأ�ساليبها واأثرها يف النفو�س )بحث حمّكم يف ندوة، ال�سعودية، 

.)2005

• ع�سو اللجنة الوطنية للتوجيه واالإ�سراف على تاأليف مناهج الرتبية االإ�سالمية يف االأردن.
• ع�سو اللجنة العلمية ملراجعة وتدقيق م�سحف اآل البيت، وامل�سحف الها�سمي، وم�سحف مملكة 

البحرين.
منذ  االإ�سالمية،  واملقد�سات  وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  يف  ال�سريف  امل�سحف  تدقيق  جلنة  ع�سو   •

.2004
• ع�سو جلنة التحكيم يف امل�سابقة الها�سمية الدولية الثانية ع�سرة حلفظ القراآن الكرمي وجتويده 

وتف�سريه، التي تقيمها وزارة االأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات االإ�سالمية يف االأردن، 2004م.
• ع�سو جلنة و�سع م�سروع خطة درا�سية ملنح البكالوريو�س يف القراءات، جامعة البلقاء التطبيقية، 

االأردن، 1999.
• نائب رئي�س جمعية املحافظة على القراآن الكرمي يف االأردن )حاليا، و�سابقا 3 اأعوام( واالأمني 

العام لها )4 اأعوام( ورئي�س عدة جلان فيها على فرتات، وم�ست�سار اجلمعية منذ عام 1992.
االأو�سمة واجلوائز العلمية:

1- و�سام اال�ستقالل االأردين من الدرجة الثالثة، 2000م.
2- جائزة عبد احلميد �سومان للباحثني العرب ال�سبان لعام 2005م.

الإنتاج العلمي: 

1- تف�سري جزء تبارك، �سمن م�سروع التف�سري املعا�سر / املدينة املنورة، قيد الطباعة.
2- الرتغيب يف تعلم القراآن وتعليمه يف االأحاديث النبوية )موؤمتر، البحرين، 2013(.

التكنولوجية  امل�ستجدات  با�ستخدام  الكرمي  القراآن  لتعليم  والتقنية  العلمية  ال�سوابط   -3
)ملتقى،عّمان، اال�سي�سكو، 2012(.

)موؤمتر،  االإ�سالمية  العربية  الدرا�سات  االإ�سالمي يف  العامل  التعاون يف  اآفاق وجماالت   -4
كازاخ�ستان، 2012(.

5- واقع خطبة اجلمعة واأخطاء اخلطباء )موؤمتر، عّمان، 2012(.
وعلومه  الكرمي  القراآن  تعليم  يف  ودوره  االأردنية  اجلامعة  يف  االإ�سالمي  الثقايف  املركز   -6

)موؤمتر يف تركيا، 2012(.
7- ا�ستخدام االألوان يف امل�ساحف قدميا وحديثا )بحث حمّكم، جدة، 2012(.
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8- مظاهر التميز يف حياة االإمام ابن اجلزري )ندوة، عّمان، 2012(.
9- املي�ّسر يف علم عّد االآي )كتاب حمّكم، جدة، 2012، وبع�سه يف موؤمتر، نواك�سوط، 2011(.

10- عالمات ال�سبط يف امل�سحف ال�سريف )موؤمتر، عّمان، 2011(.
11- من جهود االأمة يف القراءات القراآنية )حمّكم يف موؤمتر، املغرب، 2011(. 

12- اأهداف النه�سة ومنطلقاتها )موؤمتر، عّمان، 2010(.
13- تعليم التجويد با�ستخدام احلا�سوب )قر�س c.d، باال�سرتاك، عّمان، 2009(.

املتحدة،  العربية  االإمارات  )موؤمتر،  وعربها  اأحداثها  طه  �سورة  يف  ال�سامري  ق�سة   -14
2009، وجملة اآفاق الثقافة والرتاث، دبي، 2008(.

15- اأخطاء واختالفات يف تالوة وتعليم القراآن الكرمي )بحث يف ملتقى، جدة، 2008(.
16- حكم االلتزام بقواعد ر�سم امل�سحف و�سبطه )بحث حمّكم،االإمارات، 2008(.

17- ن�سائم ال�سوق )كتاب، باال�سرتاك، عّمان، 2007(.
18- مظاهر االإبداع والتجديد يف تف�سري الزخم�سري )موؤمتر، تركمن�ستان، 2007(.

19- اأبو حيان االأندل�سي ومنهجه يف تف�سريه البحر املحيط ويف اإيراد القراءات فيه )كتاب، 
وهو جزء من ر�سالة املاج�ستري، عّمان، 2007(.

20- اآداب اأهل القراآن مع القراآن واأهله )كتاب، عّمان، 2007(.
21- الرتجيح والتعليل لر�سم و�سبط بع�س كلمات التنزيل )بحث حمّكم، ُجّدة، 2007(.

- يف القراءات القراآنية )كتاب فيه خم�سة بحوث �سبق ن�سرها، عّمان، 2006(.
باال�سرتاك،  حمّكم،  )بحث  وم�سادره  الكرمي  القراآن  اآيات  نزول  بتاريخ  العلم  اأهمية   -22
اآيات القراآن  اأو�سع بعنوان: علم تاريخ نزول  عّمان، 2006، وكتاب، عّمان، 2007، وب�سورة 

الكرمي و�سوره، 2002(.
ماليزيا،  )موؤمتر،  التف�سري  على  بها  واال�ستعانة  القراءات  ذكر  يف  املف�سرين  مناهج   -23
وموؤمتر،   ،2008 املغرب،  ندوة،  االآيات،  معنى  لفهم  بالقراءات  اال�ستعانة  وبعنوان:   ،2006

تركيا، 2012(. 
24- االآيات املكية خ�سائ�سها واأ�ساليبها واأثرها يف النفو�س )بحث حمّكم يف ندوة، ال�سعودية، 

.)2005

• ع�سو اللجنة الوطنية للتوجيه واالإ�سراف على تاأليف مناهج الرتبية االإ�سالمية يف االأردن.
• ع�سو اللجنة العلمية ملراجعة وتدقيق م�سحف اآل البيت، وامل�سحف الها�سمي، وم�سحف مملكة 

البحرين.
منذ  االإ�سالمية،  واملقد�سات  وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  يف  ال�سريف  امل�سحف  تدقيق  جلنة  ع�سو   •

.2004
• ع�سو جلنة التحكيم يف امل�سابقة الها�سمية الدولية الثانية ع�سرة حلفظ القراآن الكرمي وجتويده 

وتف�سريه، التي تقيمها وزارة االأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات االإ�سالمية يف االأردن، 2004م.
• ع�سو جلنة و�سع م�سروع خطة درا�سية ملنح البكالوريو�س يف القراءات، جامعة البلقاء التطبيقية، 

االأردن، 1999.
• نائب رئي�س جمعية املحافظة على القراآن الكرمي يف االأردن )حاليا، و�سابقا 3 اأعوام( واالأمني 

العام لها )4 اأعوام( ورئي�س عدة جلان فيها على فرتات، وم�ست�سار اجلمعية منذ عام 1992.
االأو�سمة واجلوائز العلمية:

1- و�سام اال�ستقالل االأردين من الدرجة الثالثة، 2000م.
2- جائزة عبد احلميد �سومان للباحثني العرب ال�سبان لعام 2005م.

الإنتاج العلمي: 

1- تف�سري جزء تبارك، �سمن م�سروع التف�سري املعا�سر / املدينة املنورة، قيد الطباعة.
2- الرتغيب يف تعلم القراآن وتعليمه يف االأحاديث النبوية )موؤمتر، البحرين، 2013(.

التكنولوجية  امل�ستجدات  با�ستخدام  الكرمي  القراآن  لتعليم  والتقنية  العلمية  ال�سوابط   -3
)ملتقى،عّمان، اال�سي�سكو، 2012(.

)موؤمتر،  االإ�سالمية  العربية  الدرا�سات  االإ�سالمي يف  العامل  التعاون يف  اآفاق وجماالت   -4
كازاخ�ستان، 2012(.

5- واقع خطبة اجلمعة واأخطاء اخلطباء )موؤمتر، عّمان، 2012(.
وعلومه  الكرمي  القراآن  تعليم  يف  ودوره  االأردنية  اجلامعة  يف  االإ�سالمي  الثقايف  املركز   -6

)موؤمتر يف تركيا، 2012(.
7- ا�ستخدام االألوان يف امل�ساحف قدميا وحديثا )بحث حمّكم، جدة، 2012(.
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وندوة بعنوان: ال�سيوطي والقراءات، االأردن، 1993(.
41- االإعجاز النف�سي معناه واأدلته وموقعه بني وجوه االإعجاز )حمّكم، قدم يف موؤمتر، غزة، 

 .)2000
42- الفريد يف علم التجويد )و�سيلة تعليمية مع قر�س c.d، باال�سرتاك، عّمان، 2000(.

43- �سبهات على مواقف خلالد بن الوليد ورّدها، منذ اإ�سالمه حتى نهاية حروب الردة ) 
حمّكم، قدم يف نـدوة، �سوريا، 1999(. 

موؤمتر،  يف  قدم  )حمّكم،  النور  ر�سائل  خالل  من  الكرمي  القراآن  يف  التكرار  حكمة   -44
تركيا، 1998(. 

45- عدد مرات �سق �سدر ر�سول اهلل r  )بحث حمّكم، عّمان، 1998(.
46- علوم القراآن والتف�سري يف ر�سائل النور )قدم يف حلقة بحث، عّمان، 1997(.

47- اآراء اأرثر جفري يف جمع القراآن الكرمي )بحث حمّكم، باال�سرتاك، عّمان، 1997(.
48- قراءة االإمام نافع من روايتي قالون وور�س من طريق ال�ساطبية )كتاب، عّمان، 1996(.

49- تعليم ال�سالة )فيلم فيديو، عّمان، 1996(.
50- الثقافة االإ�سالمية »لالأطفال« )كتاب، باال�سرتاك، عّمان، 1995(.

51- اآراء النور�سي يف وجوه اإعجاز القراآن الكرمي )بحث حمّكم، موؤمتر، تركيا، 1995(. 

اأن�صطة متنوعة:

اأ- يف جمال القراآن الكرمي:
1-  احل�سول على االإجازة يف التجويد ويف احلفظ برواية حف�س عن عا�سم من ال�ساطبية)ال�سيخ 

عبد الفتاح املر�سفي(، ومن الطيبة )الدكتور اأحمد الق�ساة(. 
2- اإجازة عدد من حفظة القراآن الكرمي بقراءته واإقرائه، بعد اال�ستماع اإىل تالوة القراآن الكرمي 

كامال حفظًا عن ظهر قلب منهم، وبلغ عدد من اأجزتهم نحو ع�سرين حافظًا وحافظًة.
3- متثيل االأردن يف م�سابقة القراآن الكرمي الدولية، كواالملبور، ماليزيا، عام 1979م.

4- تدقيق م�ساحف بناء على تكليف من جهات متعددة، وقد بلغ عددها نحو مئة وثالثني م�سحفا، 
معظمها برواية حف�س عن عا�سم، ومنها م�ساحف بروايات اأخرى.

ب- يف املجال العلمي:
1- االإ�سراف على الر�سائل العلمية اجلامعية لطلبة الدرا�سات العليا ومناق�ستها، )بلغ عددها نحو 

�سوريا،  وكتاب،   ،2007 عّمان،  حمّكم،  )بحث  نقدية  درا�سة  العددي  االإعجاز  مقولة   -25
العددي  االإعجاز  فكرة  مع  وقفات  بعنوان:  موؤمتر  ويف   ،2007 االإمارات،  ندوة،  ويف   ،2008

واملوؤلفات فيه، االأردن، 2005(.
26- التف�سري املنهجي )كتاب حمّكم، باال�سرتاك، عّمان، 2005(.

باال�سرتاك، عّمان، 2004،  قراآنية، )بحث حمّكم،  درا�سة  الب�سملة  املقال يف  حتقيق   -27
وكتاب، عّمان، 2007(.

- بحوث يف االإعجاز والتف�سري يف ر�سائل النور )كتاب فيه اأربعة بحوث �سبق ن�سرها، القاهرة، 
.)2004

عّمان،  باال�سرتاك،  باملعنى )بحث حمكم،  القراآن  قراءة  اأجاز  على من  االأ�سنى  الرد   -28
.)2004

29- الوقف مبا يوافق ر�سم امل�سحف تقديرًا )بحث حمّكم، عمان، 2004(.
 ،2006 االأردن،  )موؤمتر،  تطويرها  وو�سائل  االأردن  يف  الكرمي  القراآن  حتفيظ  طرق   -30

وملتقى، جدة، 2004(.
31- جمعية املحافظة على القراآن الكرمي يف االأردن بني الواقع والطموح )بحث يف موؤمتر، 

باال�سرتاك، االإمارات، 2003(.
خليل  بن  حممد  بكر  الأبي  ع�سرة  االأربع  القراءات  يف  الكنوز  ومفتاح  الرموز  اإي�ساح   -32

القباقبي، درا�سة وحتقيق )كتاب، وهو ر�سالة الدكتوراه، عّمان، 2003(.
33- اإعانة املريد حلفظ القراآن املجيد )كتاب،باال�سرتاك، عّمان، 2002(.

34- حما�سرات يف الثقافة االإ�سالمية )كتاب، باال�سرتاك، 2002، وقدم بع�سه يف موؤمتر، 
االأردن، 2000(.

35- املزهر يف �سرح ال�ساطبية والدرة )كتاب حمّكم،باال�سرتاك، عّمان، 2001(.
36- املنري يف اأحكام التجويد )كتاب حمّكم،باال�سرتاك، عّمان، 2001(.

37- مقدمات يف علم القراءات )كتاب حمّكم،باال�سرتاك، عّمان، 2001(.
حمّكم،  )بحث  القراآنية  القراءات  على  للحكم  �سالحها  ومدى  النحوية  القاعدة   -38

باال�سرتاك، عّمان، 2001(.
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السيرة الذاتية

معلــومات �صخ�صيـــة :

الإ�صم : د. اأحمد �صليمان عو�س الرقب

اجلن�صية : االأردنيـة

مكان وتاريخ امليالد : عمان – 1970/3/8

احلالة الجتماعية : متزوج

املوؤهــالت العلميــة :

بكالوريو�س �سريعة – اأ�سول الدين / اجلامعة االأردنية / 1988
ماج�ستري �سريعة – التف�سري وعلوم القراآن / اجلامعة االأردنية / 1996

دكتوراه �سريعة – التف�سري وعلوم القراآن جامعة القراآن الكرمي / ال�سودان / 2002
دبلوم يف اأ�ساليب تدري�س الرتبية االإ�سالمية / 1996

دبلوم يف االإ�سراف والتدريب ملعلمي الرتبية االإ�سالمية / 1998
اإجازة يف التجويد / وزارة االأوقاف االأردنية / 1987

الــدورات :

دورة يف اأ�ساليب التدري�س اجلامعي
دورة يف اأ�ساليب االإح�ساء 
دورة يف احلا�سوب ال�ساملة

ICDL دورة

جامعة العلوم التطبيقية / 2005
جامعة العلوم التطبيقية / 2005
جامعة العلوم التطبيقية / 2006
جامعة العلوم التطبيقية / 2007

اخلبــرات الوظيفيـة والتعليميــة :

1992 – 1994 : معلم يف املدار�س العمرية – عمان 
1994 – 1996 : معلم يف مدار�س وكالة الغوث – عمان
1996 – 1998 : مدر�س يف كلية تدريب عمان – عمان

1998 – 2005  : مدر�س يف كلية العلوم الرتبوية اجلامعية وكالة الغوث / االأردن
1998 – 2005 : م�سرف تربوي يف مدار�س وكالة الغوث / االأردن

1999 : اأ�ستاذ م�ساعد كلية تعليم البنات / ال�سعودية
2004 – 2005 : تدري�س ف�سل درا�سي يف كل من اجلامعة االأردنية، جامعة االإ�سراء، جامعة الزرقاء االأهلية

2005 : اأ�ستاذ م�ساعد يف جامعة العلوم التطبيقية وحتى االآن

100 ر�سالة، منها 25 اإ�سراف(، يف �سبع جامعات.
حتكيم البحوث للمجالت العلمية )بلغ عددها نحو 95(.  –2

3- فح�س االإنتاج العلمي لغايات الرتقية لعدد من اأع�ساء هيئة التدري�س يف عدة جامعات.  
4- مراجعة الكتب وتقدميها بناء على طلب من موؤلفيها اأو نا�سريها )بلغ عددها نحو 30(.

ج- يف جمال الدعوة واالإعالم:
1- امل�ساركة يف ندوات وبرامج تلفزيونية، يف عّدة قنوات ف�سائية. 

2- امل�ساركة يف برامج اإذاعية لعدة اإذاعات، ون�سر مقاالت يف �سحف وجمالت متنوعة.
م�سر،  اإندوني�سيا،  اإيطاليا،  )اأملانيا،  علمية،  اأو  دعوية  برامج  �سمن  الدول  من  عدد  زيارة   -3

الكويت، البحرين، الواليات املتحدة االأمريكية(.
د_ الدورات وور�س العمل: ح�سور وتقدمي العديد منها يف اجلامعة االأردنية، وجامعة االإمارات، 

وجامعة الريموك، وجمعية املحافظة على القراآن الكرمي.
9- العـنـوان: كلية ال�سريعة – اجلامعة االأردنية، ت 5355000 )009626( فاك�س جمعية املحافظة 

4628336 اأو:فاك�س املركز الثقايف االإ�سالمي 5300566.
�سندوق الربيد 925894 الرمز الربيدي 11190 عّمان – االأردن.

رقم هاتف املنزل   0096265234689     الهاتف اخللوي   00962798513487  
   aa.ss.111@hotmail.com    :الربيد االإلكرتوين

تاريخ اآخر حتديث 2013/6/10
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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد واآله و�سحبه اأجمعني، وبعد.

فاإن فكرة عقد ملتقى لكبار القراء فكرة رائعة، تنطوي على خري كثري ملا يف هذا اللقاء من فوائد 
كثرية ف�سال عما �سيقدم فيه من معلومات قيمة للباحثني من االأقطار املتعددة، وقد اأح�سن القائمون 
على اأمر امللتقى حني و�سفوا هذا اللقاء باالأول ليتبعه ثان وثالث وما تي�سر من اللقاءات باإذن اهلل 
تعاىل، كما اأح�سنوا يف اختيار حماوره حيث تتناول حماوره مدار�س االإقراء يف العامل االإ�سالمي، 

و�سري القراء يف القرن الرابع ع�سر الهجري.

وقد ارتاأينا اأن جنعل بحثنا املقدم اإىل امللتقى مندرجا �سمن املحورين، حيث �سنعر�س فيه �سري 
وكتبنا يف  احل�سنيني،  بني  قد جمعنا  بهذا  فنكون  التعليم  ملناهج  فيه  �سنعر�س  كما  القراء  اأ�سهر 
املحورين، وقد ارتاأينا تق�سيم البحث اإىل ثالثة مباحث، يت�سمن االأول منها التعريف باالأردن، وملحة 
تاريخية عن علم القراءات فيه، ويت�سمن املبحث الثاين التعريف بعدد من اأ�سهر علماء القراءات 
يف االأردن يف القرن الرابع ع�سر، ويت�سمن املبحث الثالث التعريف مبنهجهم يف التعليم واالإقراء، 

وت�سجيل امللحوظات املتعلقة بذلك.

واهلل ن�ساأل اأن نكون قد وفقنا يف بحثنا هذا، واأن يجزي القائمني على االإعداد والتنفيذ واملتابعة 
لهذا املوؤمتر خري اجلزاء، واهلل املوفق.

الباحثان عّمان يف  1434/8/15هـ - 2013/6/24م

موؤمترات وندوات وم�صاركات :

موؤمتر نحو جيل قراآين / عمان – االأردن / 8 / 2007 م
موؤمتر تدري�س العلوم ال�سرعية / ميالنو – ايطاليا / 4 / 2008 م

امللتقى الرتبوي / نحو اأ�سرة م�سرقة / 11 / 2007 م / االأردن – عمان / مدار�س الرواد
دورة العلوم ال�سرعية / كلية املجتمع االإ�سالمي / االأردن – الزرقاء / 1 – 5 / 2008 م 

حتكيم جمموعة من االأبحاث ملوؤمتر / فهم القراآن �سوابط واآفاق املزمع عقده يف االأردن – عمان 
/ 1-4 / 8 / 2008 م 

ملتقى االإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي / االأردن – عمان / 5 / 2008 م 

املوؤلفــات والأبحــاث :

مت ن�سر جزء كبري من ر�سالة الدكتوراه يف كتاب مطبوع 2005
مت ن�سر جزء كبري من ر�سالة املاج�ستري يف كتاب مطبوع 2007

قب�سات قراآنية من�سور 2007
قطر الندى من �سمائل احلبيب امل�سطفى قيد الن�سر هذا العام اإن �ساء اهلل 2007

�سورة االأنعام ف�سائل وفرائد وفوائد قيد الطباعة والن�سر
�سورة النور ف�سائل وفرائد وفوائد قيد الطباعة والن�سر

رد االأباطيل واالفرتاءات عن ق�س�س االأنبياء يف �سورة �س – بحث من�سور يف جملة درا�سات / اجلامعة 
االأردنية م�ستخل�س من ر�سالة املاج�ستري باإ�سراف االأ�ستاذ الدكتور اأحمد �سكري

مقدمة كتاب من�سور ريا�س االأن�س يف اأ�سول تزكية النف�س لل�سيخ ابراهيم العلي رحمه اهلل / من�سور عام 2005 م
حما�سرات يف الثقافة االإ�سالمية / جمع وتن�سيق د. اأحمد الرقب / بحث خمطوط

مفهوم االإعجاز عند القا�سي عيا�س درا�سة ونقد / بحث خمطوط
درا�سة يف موا�سع �سجدات التالوة يف القراآن الكرمي بحث خمطوط قيد الن�سر

عبق ال�سمائل املحمدية / كتاب مطبوع قيد الن�سر 2008 م
اأول الغيث يف تف�سري �سورة الفاحتة واجلزء االأول من �سورة البقرة / كتاب مطبوع 2008 م ومن�سور مراجعة 

د. اأحمد الرقب
اآيات املرياث يف القراآن الكرمي / درا�سة بيانية / بحث مطبوع ي�سري يف اإجراءات التحكيم/ جملة درا�سات 

ا�سالمية / جامعة اآل البيت 2008/5 م
مفهوم االإعجاز عند القا�سي عيا�س درا�سة ونقد / بحث مطبوع ي�سري يف اجراءات التحكيم 2008/5 م
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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد واآله و�سحبه اأجمعني، وبعد.

فاإن فكرة عقد ملتقى لكبار القراء فكرة رائعة، تنطوي على خري كثري ملا يف هذا اللقاء من فوائد 
كثرية ف�سال عما �سيقدم فيه من معلومات قيمة للباحثني من االأقطار املتعددة، وقد اأح�سن القائمون 
على اأمر امللتقى حني و�سفوا هذا اللقاء باالأول ليتبعه ثان وثالث وما تي�سر من اللقاءات باإذن اهلل 
تعاىل، كما اأح�سنوا يف اختيار حماوره حيث تتناول حماوره مدار�س االإقراء يف العامل االإ�سالمي، 

و�سري القراء يف القرن الرابع ع�سر الهجري.

وقد ارتاأينا اأن جنعل بحثنا املقدم اإىل امللتقى مندرجا �سمن املحورين، حيث �سنعر�س فيه �سري 
وكتبنا يف  احل�سنيني،  بني  قد جمعنا  بهذا  فنكون  التعليم  ملناهج  فيه  �سنعر�س  كما  القراء  اأ�سهر 
املحورين، وقد ارتاأينا تق�سيم البحث اإىل ثالثة مباحث، يت�سمن االأول منها التعريف باالأردن، وملحة 
تاريخية عن علم القراءات فيه، ويت�سمن املبحث الثاين التعريف بعدد من اأ�سهر علماء القراءات 
يف االأردن يف القرن الرابع ع�سر، ويت�سمن املبحث الثالث التعريف مبنهجهم يف التعليم واالإقراء، 

وت�سجيل امللحوظات املتعلقة بذلك.

واهلل ن�ساأل اأن نكون قد وفقنا يف بحثنا هذا، واأن يجزي القائمني على االإعداد والتنفيذ واملتابعة 
لهذا املوؤمتر خري اجلزاء، واهلل املوفق.

الباحثان عّمان يف  1434/8/15هـ - 2013/6/24م

موؤمترات وندوات وم�صاركات :

موؤمتر نحو جيل قراآين / عمان – االأردن / 8 / 2007 م
موؤمتر تدري�س العلوم ال�سرعية / ميالنو – ايطاليا / 4 / 2008 م

امللتقى الرتبوي / نحو اأ�سرة م�سرقة / 11 / 2007 م / االأردن – عمان / مدار�س الرواد
دورة العلوم ال�سرعية / كلية املجتمع االإ�سالمي / االأردن – الزرقاء / 1 – 5 / 2008 م 

حتكيم جمموعة من االأبحاث ملوؤمتر / فهم القراآن �سوابط واآفاق املزمع عقده يف االأردن – عمان 
/ 1-4 / 8 / 2008 م 

ملتقى االإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي / االأردن – عمان / 5 / 2008 م 

املوؤلفــات والأبحــاث :

مت ن�سر جزء كبري من ر�سالة الدكتوراه يف كتاب مطبوع 2005
مت ن�سر جزء كبري من ر�سالة املاج�ستري يف كتاب مطبوع 2007

قب�سات قراآنية من�سور 2007
قطر الندى من �سمائل احلبيب امل�سطفى قيد الن�سر هذا العام اإن �ساء اهلل 2007

�سورة االأنعام ف�سائل وفرائد وفوائد قيد الطباعة والن�سر
�سورة النور ف�سائل وفرائد وفوائد قيد الطباعة والن�سر

رد االأباطيل واالفرتاءات عن ق�س�س االأنبياء يف �سورة �س – بحث من�سور يف جملة درا�سات / اجلامعة 
االأردنية م�ستخل�س من ر�سالة املاج�ستري باإ�سراف االأ�ستاذ الدكتور اأحمد �سكري

مقدمة كتاب من�سور ريا�س االأن�س يف اأ�سول تزكية النف�س لل�سيخ ابراهيم العلي رحمه اهلل / من�سور عام 2005 م
حما�سرات يف الثقافة االإ�سالمية / جمع وتن�سيق د. اأحمد الرقب / بحث خمطوط

مفهوم االإعجاز عند القا�سي عيا�س درا�سة ونقد / بحث خمطوط
درا�سة يف موا�سع �سجدات التالوة يف القراآن الكرمي بحث خمطوط قيد الن�سر

عبق ال�سمائل املحمدية / كتاب مطبوع قيد الن�سر 2008 م
اأول الغيث يف تف�سري �سورة الفاحتة واجلزء االأول من �سورة البقرة / كتاب مطبوع 2008 م ومن�سور مراجعة 

د. اأحمد الرقب
اآيات املرياث يف القراآن الكرمي / درا�سة بيانية / بحث مطبوع ي�سري يف اإجراءات التحكيم/ جملة درا�سات 

ا�سالمية / جامعة اآل البيت 2008/5 م
مفهوم االإعجاز عند القا�سي عيا�س درا�سة ونقد / بحث مطبوع ي�سري يف اجراءات التحكيم 2008/5 م
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وتعّد معركة موؤتة التي وقعت بجوار الكرك يف جنوب االأردن يف ال�سنة الثامنة من الهجرة بداية 
دخول االإ�سالم هذه البالد، حيث وجه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم جي�سا قوامه ثالثة اآالف مقاتل، 
املدينة  اإىل  والعودة  الرتاجع  امل�سلمني على  اأجربت جي�س  التي واجهتهم  الروم  اأعداد  ولكن كرة 
حقنا للدماء بخطة ذكية من خالد بن الوليد الذي توىل قيادة اجلي�س بعد ا�ست�سهاد قادته الثالثة5.
واأثناء غزوة تبوك يف العام التا�سع من الهجرة وفد عدد من قبائل جنوب االأردن اإىل النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم للم�ساحلة واأداء اجلزية، ووفد عدد من قبائل االأردن بعد ذلك اإىل املدينة يف عام 

الوفود معلنة اإ�سالمها6.
وقبل وفاة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأمر بتجهيز جي�س ي�سري اإىل بالد ال�سام بقيادة اأ�سامة بن زيد، 
وتاأخر حترك اجلي�س ب�سبب مر�س النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ووفاته، وكان من اأوائل اأعمال اخلليفة 

الرا�سد اأبي بكر ال�سديق اإنفاذ جي�س اأ�سامة الذي و�سل اإىل بالد ال�سام ومل يلق مقاومة وعاد.
وبعد انتهاء اأبي بكر من قتال املرتدين جّهز اأربعة جيو�س لفتح بالد ال�سام بقيادة: عمرو بن العا�س 
ويزيد بن اأبي �سفيان، و�سرحبيل بن ح�سنة، واأبي عبيدة عامر بن اجلراح، وحدد لكل منهم وجهته، 
اأر�س االأردن بدءا من جنوبها فو�سطها  وح�سلت عدة معارك بني هذه اجليو�س وبني الروم على 
ال�سام  املعارك املهمة يف فتح بالد  اأبي �سفيان، ومن  ف�سمالها، وكان فتح عّمان على يد يزيد بن 
على  املعارك  هذه  اأ�سهر  وكان  االأردن،  غور  يف  فحل  ومعركة  فل�سطني،  جنوبي  اأجنادين  معركة 
االإطالق معركة الريموك التي وقعت �سنة 15 هجرية، واأدى االنت�سار ال�ساحق للم�سلمني فيها اإىل 

ب�سط نفوذهم و�سيطرتهم على معظم بالد ال�سام، وكانت متهيدا لفتح باقيها بحمد اهلل تعاىل7.

الفرع الثالث: الأهمية ال�صرتاتيجية لالأردن:

 يحتل االأردن اأهمية ا�سرتاتيجية مميزة، نظرا ملوقعه املتو�سط يف العامل العربي، حيث ي�سكل حلقة 
ال�سمال  يف  وتركيا  ال�سام  بالد  بني  اجلنوبية  الو�سل  حلقة  ي�سكل  كما  واملغرب،  امل�سرق  بني  و�سل 
واجلزيرة العربية يف اجلنوب، كما يعّد طريقا جتاريا يربط اأوربا بدول اخلليج، وازدادت هذه االأهمية 

5  لالطالع على تفا�سيل معركة موؤتة ينظر ال�سرية النبوية البن ه�سام 12-7/4.
6  املغازي للواقدي 1301/3، وتاريخ دم�سق البن ع�ساكر 311/1.

7  تاريخ االأردن منذ الفتح االإ�سالمي حتى نهاية القرن الرابع الهجري، د. حممد خري�سات، جلنة تاريخ 
االأردن، املجمع امللكي لبحوث احل�سارة االإ�سالمية، ط 2991م، �س 01-72، وطرق حتفيظ القراآن الكرمي يف 
االأردن وو�سائل تطويرها، د. اأحمد �سكري، بحث مقدم يف امللتقى العلمي االأول للهيئة العاملية لتحفيظ القراآن 

الكرمي، جدة، 5241هـ، �س 4-1.

املبحث الأول

التعريف بالأردن وملحة تاريخية عن علم القراءات فيه

املطلب الأول

التعريف بالأردن واأهميته

الفرع الأول: املعنى اللغوي واملوقع اجلغرايف:

جبل  من  ينبع  الذي  للنهر  ا�سم  النون:  وت�سديد  الدال  و�سم  الراء  و�سكون  الهمزة  ب�سم  االأردن 
ال�سيخ جنوبي لبنان وي�سب يف البحر امليت، و�سميت املنطقة ال�سرقية املجاورة لهذا النهر با�سمه، 
وت�سكل اجلزء اجلنوبي ال�سرقي من بالد ال�سام، ويحدها من ال�سمال �سوريا، ومن ال�سرق العراق 

وال�سعودية، ومن اجلنوب ال�سعودية، ومن الغرب فل�سطني.

واالأردن كلمة اإغريقية معناها املنحدر اأو ال�سحيق، وتبلغ م�ساحة االأردن نحو ت�سعني األف كيلو مرت 
مربعا1، وعدد �سكانه حاليا يتجاوز �ستة ماليني2، وي�سكل امل�سلمون الغالبية الكربى من ال�سكان.

الفرع الثاين: دخول الإ�صالم اإىل الأردن:

�سافر ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل بالد ال�سام يف رحالته مع قوافل اأهل مكة للتجارة، وكان 
اأول هذه الرحالت برفقة عمه اأبي طالب وهو �ساب، ثم �سافر متاجرا باأموال خديجة، وكان اأهل 
مكة يعرفون منطقة االأردن، ففي الرواية اأنهم قالوا عن اجلنان التي ب�سر بها النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم: )اإن حممدا يعدنا بجنان كجنان االأردن(3 وهذا يدل على اأنها كانت يف تلك االأيام مزدهرة 
بالنبات والثمرات، وبعد الهجرة و�سلح احلديبية بعث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ر�سال اإىل قادة 

املنطقة، وكان منهم احلارث بن عمري االأزدي الذي قتل يف منطقة الطفيلة جنوب االأردن4.
1  وطني االأردن، يحيى اخلوالدة، �سل�سلة التثقيف ال�سبابي، املجل�س االأعلى لل�سباب، االأردن، ط االأوىل، 

2002م.
2  يف موقع دائرة االإح�ساءات العامة يف االأردن يبلغ عدد ال�سكان املقدر بتاريخ 3102/6/51 )632،254،6(  

.)dos.gov.jo ُينظر املوقع(
3  ال�سرية النبوية البن كثري 032/2.

4  حما�سرات يف تاريخ االأردن وح�سارته، د. حممد خري�سات ورفاقه، موؤ�س�سة حمادة، اإربد، ط االأوىل، 2000م.
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وتعّد معركة موؤتة التي وقعت بجوار الكرك يف جنوب االأردن يف ال�سنة الثامنة من الهجرة بداية 
دخول االإ�سالم هذه البالد، حيث وجه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم جي�سا قوامه ثالثة اآالف مقاتل، 
املدينة  اإىل  والعودة  الرتاجع  امل�سلمني على  اأجربت جي�س  التي واجهتهم  الروم  اأعداد  ولكن كرة 
حقنا للدماء بخطة ذكية من خالد بن الوليد الذي توىل قيادة اجلي�س بعد ا�ست�سهاد قادته الثالثة5.
واأثناء غزوة تبوك يف العام التا�سع من الهجرة وفد عدد من قبائل جنوب االأردن اإىل النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم للم�ساحلة واأداء اجلزية، ووفد عدد من قبائل االأردن بعد ذلك اإىل املدينة يف عام 

الوفود معلنة اإ�سالمها6.
وقبل وفاة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأمر بتجهيز جي�س ي�سري اإىل بالد ال�سام بقيادة اأ�سامة بن زيد، 
وتاأخر حترك اجلي�س ب�سبب مر�س النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ووفاته، وكان من اأوائل اأعمال اخلليفة 

الرا�سد اأبي بكر ال�سديق اإنفاذ جي�س اأ�سامة الذي و�سل اإىل بالد ال�سام ومل يلق مقاومة وعاد.
وبعد انتهاء اأبي بكر من قتال املرتدين جّهز اأربعة جيو�س لفتح بالد ال�سام بقيادة: عمرو بن العا�س 
ويزيد بن اأبي �سفيان، و�سرحبيل بن ح�سنة، واأبي عبيدة عامر بن اجلراح، وحدد لكل منهم وجهته، 
اأر�س االأردن بدءا من جنوبها فو�سطها  وح�سلت عدة معارك بني هذه اجليو�س وبني الروم على 
ال�سام  املعارك املهمة يف فتح بالد  اأبي �سفيان، ومن  ف�سمالها، وكان فتح عّمان على يد يزيد بن 
على  املعارك  هذه  اأ�سهر  وكان  االأردن،  غور  يف  فحل  ومعركة  فل�سطني،  جنوبي  اأجنادين  معركة 
االإطالق معركة الريموك التي وقعت �سنة 15 هجرية، واأدى االنت�سار ال�ساحق للم�سلمني فيها اإىل 

ب�سط نفوذهم و�سيطرتهم على معظم بالد ال�سام، وكانت متهيدا لفتح باقيها بحمد اهلل تعاىل7.

الفرع الثالث: الأهمية ال�صرتاتيجية لالأردن:

 يحتل االأردن اأهمية ا�سرتاتيجية مميزة، نظرا ملوقعه املتو�سط يف العامل العربي، حيث ي�سكل حلقة 
ال�سمال  يف  وتركيا  ال�سام  بالد  بني  اجلنوبية  الو�سل  حلقة  ي�سكل  كما  واملغرب،  امل�سرق  بني  و�سل 
واجلزيرة العربية يف اجلنوب، كما يعّد طريقا جتاريا يربط اأوربا بدول اخلليج، وازدادت هذه االأهمية 

5  لالطالع على تفا�سيل معركة موؤتة ينظر ال�سرية النبوية البن ه�سام 12-7/4.
6  املغازي للواقدي 1301/3، وتاريخ دم�سق البن ع�ساكر 311/1.

7  تاريخ االأردن منذ الفتح االإ�سالمي حتى نهاية القرن الرابع الهجري، د. حممد خري�سات، جلنة تاريخ 
االأردن، املجمع امللكي لبحوث احل�سارة االإ�سالمية، ط 2991م، �س 01-72، وطرق حتفيظ القراآن الكرمي يف 
االأردن وو�سائل تطويرها، د. اأحمد �سكري، بحث مقدم يف امللتقى العلمي االأول للهيئة العاملية لتحفيظ القراآن 

الكرمي، جدة، 5241هـ، �س 4-1.

املبحث الأول

التعريف بالأردن وملحة تاريخية عن علم القراءات فيه

املطلب الأول

التعريف بالأردن واأهميته

الفرع الأول: املعنى اللغوي واملوقع اجلغرايف:

جبل  من  ينبع  الذي  للنهر  ا�سم  النون:  وت�سديد  الدال  و�سم  الراء  و�سكون  الهمزة  ب�سم  االأردن 
ال�سيخ جنوبي لبنان وي�سب يف البحر امليت، و�سميت املنطقة ال�سرقية املجاورة لهذا النهر با�سمه، 
وت�سكل اجلزء اجلنوبي ال�سرقي من بالد ال�سام، ويحدها من ال�سمال �سوريا، ومن ال�سرق العراق 

وال�سعودية، ومن اجلنوب ال�سعودية، ومن الغرب فل�سطني.

واالأردن كلمة اإغريقية معناها املنحدر اأو ال�سحيق، وتبلغ م�ساحة االأردن نحو ت�سعني األف كيلو مرت 
مربعا1، وعدد �سكانه حاليا يتجاوز �ستة ماليني2، وي�سكل امل�سلمون الغالبية الكربى من ال�سكان.

الفرع الثاين: دخول الإ�صالم اإىل الأردن:

�سافر ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل بالد ال�سام يف رحالته مع قوافل اأهل مكة للتجارة، وكان 
اأول هذه الرحالت برفقة عمه اأبي طالب وهو �ساب، ثم �سافر متاجرا باأموال خديجة، وكان اأهل 
مكة يعرفون منطقة االأردن، ففي الرواية اأنهم قالوا عن اجلنان التي ب�سر بها النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم: )اإن حممدا يعدنا بجنان كجنان االأردن(3 وهذا يدل على اأنها كانت يف تلك االأيام مزدهرة 
بالنبات والثمرات، وبعد الهجرة و�سلح احلديبية بعث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ر�سال اإىل قادة 

املنطقة، وكان منهم احلارث بن عمري االأزدي الذي قتل يف منطقة الطفيلة جنوب االأردن4.
1  وطني االأردن، يحيى اخلوالدة، �سل�سلة التثقيف ال�سبابي، املجل�س االأعلى لل�سباب، االأردن، ط االأوىل، 

2002م.
2  يف موقع دائرة االإح�ساءات العامة يف االأردن يبلغ عدد ال�سكان املقدر بتاريخ 3102/6/51 )632،254،6(  

.)dos.gov.jo ُينظر املوقع(
3  ال�سرية النبوية البن كثري 032/2.

4  حما�سرات يف تاريخ االأردن وح�سارته، د. حممد خري�سات ورفاقه، موؤ�س�سة حمادة، اإربد، ط االأوىل، 2000م.
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املفرق يف �سمال االأردن11، وهارون بن مو�سى االأخف�س، وابن االأخرم حممد بن الن�سر الربعي )ت 
القراء يف ع�سره  كبار  اأحد  يعد  وكان  بن علي )ت 446هـ(  اأبو علي احل�سن  واالأهوازي  341هـ( 
وكان قد ا�ستوطن دم�سق، وعلي بن احل�سن الدم�سقي �سيخ ابن ع�ساكر، وعلم الدين ال�سخاوي )ت 
643هـ( تلميذ ال�ساطبي واأول �سراح ال�ساطبية، واأبو �سامة الدم�سقي املقد�سي، واجلعربي اإبراهيم 
بن عمر )ت 732هـ( اأحد كبار علماء ع�سره يف القراءات والر�سم وعّد االآي وغريها من العلوم، 

واالإمام الفذ الكبري ابن اجلزري )ت 833هـ( �سم�س القراء وحمقق علم القراءات، وغريهم12.
واإذا انتقلنا اإىل اأوائل القرن الرابع ع�سر الهجري، فقد ال ت�سعفنا املراجع املتوفرة مع قلتها على 
تكوين �سورة وا�سحة املعامل حلال تعليم القراآن الكرمي والقراءات، فقد كانت حالة من التخلف 
اجلوع  من  النا�س  ويعاين  االإ�سالمي،  العامل  معظم  على  ت�سيطر  لال�ستعمار  واخل�سوع  والرتاجع 
اأو معظمهم عن االعتناء بدرا�سة القراآن وتعلمه،  والقلة و�سعوبات احلياة مبا يوؤدي اإىل �سرفهم 
وكان من يتقن القراءة والكتابة فيهم عدد حمدود جدا، وقّل طلبة العلم فيهم13، حتى بداأت تظهر 
دعاة  من  عدد  وظهور  ومقاومته،  اال�ستعمار  رف�س  معاملها:  من  الر�سد  اإىل  وعودة  �سحوة  بوادر 

اخلري واالإ�سالح، وهكذا بداأ التحول يف واقع النا�س بخطى بطيئة اإال اأنها كانت ثابتة واثقة.
وكان من اأهم واأبرز جوانب هذه النه�سة يف العامل االإ�سالمي العودة اإىل كتاب اهلل تعلما وتالوة 
وحفظا، ومن ذلك قيام موؤ�س�سات وجامعات وكليات واأق�سام ومعاهد وجمعيات لتعليم القراآن الكرمي يف 
عدد من بلدان العامل االإ�سالمي، كال�سعودية وم�سر وال�سودان واملغرب وتركيا وغريها من الدول امل�سلمة.
ومن مظاهر هذه النه�سة الدعوة يف هذه االأيام اإىل االعتناء بطرق التعليم وتطوير الدرا�سات القراآنية، 
�سعود، وقدم  امللك  الكرمي وعلومه يف جامعة  القراآن  الغر�س موؤمتر دويل نظمه كر�سي  لهذا  وقد عقد 
واالعتناء  القراآنية  القراءات  تدري�س  تطوير  مو�سوع  يف  تبحث  التي  القيمة  البحوث  من  عدد  للموؤمتر 

بالطرق احلديثة له14. 

11  غاية النهاية البن اجلزري 643/1، ومقدمات يف علم القراءات، د. اأحمد الق�ساة ود. اأحمد �سكري ود. 
حممد من�سور، �س 79.

12 تاريخ القراءات يف امل�سرق واملغرب، د. حممد املختار ولد اّباه، �س 963-024، والقراءات وكبار القراء 
بدم�سق من القرن االأول الهجري حتى الع�سر احلا�سر، د. حممد مطيع احلافظ، �س 89.

13  القراءات وكبار القراء يف دم�سق من القرن االأول الهجري حتى الع�سر احلا�سر، د. حممد مطيع احلافظ، 
�س 102 و812 و372، ومن جهود االأمة يف قراءات القراآن الكرمي، د. اأحمد �سكري )من�سور �سمن بحوث موؤمتر 

جهود االأمة يف خدمة القراآن الكرمي وعلومه(، �س 251.
14  من هذه البحوث: اأ�س�س تطوير تعليم القراءات القراآنية، د. كوثر بنت حممد ر�سا ال�سريف، وتطبيق 

مع اكت�ساف النفط يف اجلزيرة والعراق حيث مدت اأنابيب النفط من منابعها اإىل املوانئ من خالله.
فيه ح�سارات  قامت  البعيد، حيث  املا�سي  من  اأجمادا  �سفحاته  بني  ي�سم  عريق  تاريخ  ولالأردن 
من  قليل  غري  عدد  اأج�ساد  ترابه  ويحت�سن  االإ�سالمية،  واحل�سارة  االأنباط  كح�سارة  متعددة 
ال�سحابة الكرام الذين �ساركوا يف معارك الفتح، كما كان م�سرحا لكثري من االأحداث الكربى على 

مدار التاريخ8.

املطلب الثاين

ملحة تاريخية عن علم القراءات يف الأردن

بداأ تعلم القراآن وتعليمه يف االأردن متزامنا مع الفتح االإ�سالمي له، فقد كان الفاحتون امل�سلمون يف 
غاية احلر�س على تعليم اأبناء البالد املفتوحة �سعائر الدين، ويف مقدمتها القراآن الكرمي، وكانت 

حركة التعليم تنمو وتزدهر، اأو تذوي وت�سعف ح�سب اأحوال االأمة واأو�ساعها.
ويف القرن الهجري االأول كانت حركة التعلم والتعليم ت�سهد ن�ساطا وا�سحا، وقد ورد يف كتب التاريخ 
ال�سحابي  اأقام  فقد  عموما:  ال�سام  بالد  يف  القراآن  تعليم  حركة  على  ال�سوء  يلقي  ما  والرتاجم 
اأهلها حيث كان يعقد جل�سات  اأثر كبري يف  اأبو الدرداء ر�سي اهلل عنه يف دم�سق وكان له  اجلليل 
انتقلت  ملا  ثم  اأهلها،  يعلمون  ال�سام  بالد  يف  ال�سحابة  من  اآخر  عدد  واأقام  امل�سجد،  يف  التعليم 
عا�سمة اخلالفة االإ�سالمية اإىل دم�سق اعتنى اخللفاء بتعليم القراآن، فكر اأهل القراآن وتدار�س 
النا�س القراآن يف امل�ساجد، وانت�سرت طريقة اأبي الدرداء يف التعليم بتوزيع املتعلمني اإىل حلقات يف 
كل حلقة ع�سرة ولهم عريف ي�سوبهم ويعلمهم ويرجع اإىل �سيخه فيما ي�سكل عليه، ومن يتقن من 

الطلبة يف احللقات يرتقى لي�سبح عريفا9. 

ومن كبار علماء القراءة من اأهل بالد ال�صام يف الع�صور املتتالية:

ف�سالة بن عبيد االأن�ساري، وواثلة بن االأ�سقع، وهما من ال�سحابة، واملغرية بن �سهاب املخزومي، 
وال�سحاك بن عبدالرحمن بن عزرب االأ�سعري االأردين )ت105 هـ( الذي كان اأمريا على دم�سق10، 
وابن عامر اأحد القراء الع�سرة امل�سهورين الذي كان مولده يف رحاب، وهي حاليا بلدة �سغرية بجوار 

8  املدخل اإىل تاريخ االأردن وح�سارته، د. عبداملجيد ال�سناق، ط الثانية، 0002م، 34-14.
9  غاية النهاية البن اجلزري 606/1 والقراءات القراآنية يف بالد ال�سام د. ح�سني عطوان، �س 06-31.

10  البداية والنهاية البن كثري 061/9، وتهذيب التهذيب البن حجر 664/4، والقراءات القراآنية يف بالد ال�سام �س 
.03
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املفرق يف �سمال االأردن11، وهارون بن مو�سى االأخف�س، وابن االأخرم حممد بن الن�سر الربعي )ت 
القراء يف ع�سره  كبار  اأحد  يعد  وكان  بن علي )ت 446هـ(  اأبو علي احل�سن  واالأهوازي  341هـ( 
وكان قد ا�ستوطن دم�سق، وعلي بن احل�سن الدم�سقي �سيخ ابن ع�ساكر، وعلم الدين ال�سخاوي )ت 
643هـ( تلميذ ال�ساطبي واأول �سراح ال�ساطبية، واأبو �سامة الدم�سقي املقد�سي، واجلعربي اإبراهيم 
بن عمر )ت 732هـ( اأحد كبار علماء ع�سره يف القراءات والر�سم وعّد االآي وغريها من العلوم، 

واالإمام الفذ الكبري ابن اجلزري )ت 833هـ( �سم�س القراء وحمقق علم القراءات، وغريهم12.
واإذا انتقلنا اإىل اأوائل القرن الرابع ع�سر الهجري، فقد ال ت�سعفنا املراجع املتوفرة مع قلتها على 
تكوين �سورة وا�سحة املعامل حلال تعليم القراآن الكرمي والقراءات، فقد كانت حالة من التخلف 
اجلوع  من  النا�س  ويعاين  االإ�سالمي،  العامل  معظم  على  ت�سيطر  لال�ستعمار  واخل�سوع  والرتاجع 
اأو معظمهم عن االعتناء بدرا�سة القراآن وتعلمه،  والقلة و�سعوبات احلياة مبا يوؤدي اإىل �سرفهم 
وكان من يتقن القراءة والكتابة فيهم عدد حمدود جدا، وقّل طلبة العلم فيهم13، حتى بداأت تظهر 
دعاة  من  عدد  وظهور  ومقاومته،  اال�ستعمار  رف�س  معاملها:  من  الر�سد  اإىل  وعودة  �سحوة  بوادر 

اخلري واالإ�سالح، وهكذا بداأ التحول يف واقع النا�س بخطى بطيئة اإال اأنها كانت ثابتة واثقة.
وكان من اأهم واأبرز جوانب هذه النه�سة يف العامل االإ�سالمي العودة اإىل كتاب اهلل تعلما وتالوة 
وحفظا، ومن ذلك قيام موؤ�س�سات وجامعات وكليات واأق�سام ومعاهد وجمعيات لتعليم القراآن الكرمي يف 
عدد من بلدان العامل االإ�سالمي، كال�سعودية وم�سر وال�سودان واملغرب وتركيا وغريها من الدول امل�سلمة.
ومن مظاهر هذه النه�سة الدعوة يف هذه االأيام اإىل االعتناء بطرق التعليم وتطوير الدرا�سات القراآنية، 
�سعود، وقدم  امللك  الكرمي وعلومه يف جامعة  القراآن  الغر�س موؤمتر دويل نظمه كر�سي  لهذا  وقد عقد 
واالعتناء  القراآنية  القراءات  تدري�س  تطوير  مو�سوع  يف  تبحث  التي  القيمة  البحوث  من  عدد  للموؤمتر 

بالطرق احلديثة له14. 

11  غاية النهاية البن اجلزري 643/1، ومقدمات يف علم القراءات، د. اأحمد الق�ساة ود. اأحمد �سكري ود. 
حممد من�سور، �س 79.

12 تاريخ القراءات يف امل�سرق واملغرب، د. حممد املختار ولد اّباه، �س 963-024، والقراءات وكبار القراء 
بدم�سق من القرن االأول الهجري حتى الع�سر احلا�سر، د. حممد مطيع احلافظ، �س 89.

13  القراءات وكبار القراء يف دم�سق من القرن االأول الهجري حتى الع�سر احلا�سر، د. حممد مطيع احلافظ، 
�س 102 و812 و372، ومن جهود االأمة يف قراءات القراآن الكرمي، د. اأحمد �سكري )من�سور �سمن بحوث موؤمتر 

جهود االأمة يف خدمة القراآن الكرمي وعلومه(، �س 251.
14  من هذه البحوث: اأ�س�س تطوير تعليم القراءات القراآنية، د. كوثر بنت حممد ر�سا ال�سريف، وتطبيق 

مع اكت�ساف النفط يف اجلزيرة والعراق حيث مدت اأنابيب النفط من منابعها اإىل املوانئ من خالله.
فيه ح�سارات  قامت  البعيد، حيث  املا�سي  من  اأجمادا  �سفحاته  بني  ي�سم  عريق  تاريخ  ولالأردن 
من  قليل  غري  عدد  اأج�ساد  ترابه  ويحت�سن  االإ�سالمية،  واحل�سارة  االأنباط  كح�سارة  متعددة 
ال�سحابة الكرام الذين �ساركوا يف معارك الفتح، كما كان م�سرحا لكثري من االأحداث الكربى على 

مدار التاريخ8.

املطلب الثاين

ملحة تاريخية عن علم القراءات يف الأردن

بداأ تعلم القراآن وتعليمه يف االأردن متزامنا مع الفتح االإ�سالمي له، فقد كان الفاحتون امل�سلمون يف 
غاية احلر�س على تعليم اأبناء البالد املفتوحة �سعائر الدين، ويف مقدمتها القراآن الكرمي، وكانت 

حركة التعليم تنمو وتزدهر، اأو تذوي وت�سعف ح�سب اأحوال االأمة واأو�ساعها.
ويف القرن الهجري االأول كانت حركة التعلم والتعليم ت�سهد ن�ساطا وا�سحا، وقد ورد يف كتب التاريخ 
ال�سحابي  اأقام  فقد  عموما:  ال�سام  بالد  يف  القراآن  تعليم  حركة  على  ال�سوء  يلقي  ما  والرتاجم 
اأهلها حيث كان يعقد جل�سات  اأثر كبري يف  اأبو الدرداء ر�سي اهلل عنه يف دم�سق وكان له  اجلليل 
انتقلت  ملا  ثم  اأهلها،  يعلمون  ال�سام  بالد  يف  ال�سحابة  من  اآخر  عدد  واأقام  امل�سجد،  يف  التعليم 
عا�سمة اخلالفة االإ�سالمية اإىل دم�سق اعتنى اخللفاء بتعليم القراآن، فكر اأهل القراآن وتدار�س 
النا�س القراآن يف امل�ساجد، وانت�سرت طريقة اأبي الدرداء يف التعليم بتوزيع املتعلمني اإىل حلقات يف 
كل حلقة ع�سرة ولهم عريف ي�سوبهم ويعلمهم ويرجع اإىل �سيخه فيما ي�سكل عليه، ومن يتقن من 

الطلبة يف احللقات يرتقى لي�سبح عريفا9. 

ومن كبار علماء القراءة من اأهل بالد ال�صام يف الع�صور املتتالية:

ف�سالة بن عبيد االأن�ساري، وواثلة بن االأ�سقع، وهما من ال�سحابة، واملغرية بن �سهاب املخزومي، 
وال�سحاك بن عبدالرحمن بن عزرب االأ�سعري االأردين )ت105 هـ( الذي كان اأمريا على دم�سق10، 
وابن عامر اأحد القراء الع�سرة امل�سهورين الذي كان مولده يف رحاب، وهي حاليا بلدة �سغرية بجوار 

8  املدخل اإىل تاريخ االأردن وح�سارته، د. عبداملجيد ال�سناق، ط الثانية، 0002م، 34-14.
9  غاية النهاية البن اجلزري 606/1 والقراءات القراآنية يف بالد ال�سام د. ح�سني عطوان، �س 06-31.

10  البداية والنهاية البن كثري 061/9، وتهذيب التهذيب البن حجر 664/4، والقراءات القراآنية يف بالد ال�سام �س 
.03
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ت�سهده الدول االإ�سالمية من اإقبال كبري على تعلم القراآن وقراءاته وحفظه18. 
واأ�سبح هذا االإقبال الذي عّم اأقطار االإ�سالم ظاهرة تلفت النظر وت�سرتعي االنتباه حتى ا�ستحق هذا 

الع�سر اأن يو�سف بع�سر النه�سة يف تعليم القراآن 19، اأو الع�سر الذهبي للقراآن20.

املبحث الثاين

من �صيوخ الإقراء يف الأردن

تبني لنا مما �سبق اأن انت�سار علم القراءات يف الن�سف الثاين اأو يف اأواخر القرن الرابع ع�سر اأدى اإىل 
ظهور عدد من كبار علماء القراءات يف خمتلف دول االإ�سالم، وكان لالأردن ن�سيب من هذه الظاهرة، 
يتنا�سب مع حمدودية املوارد وامل�ساحة وعدد ال�سكان، ومع الوقت ازداد وكر معلمو كتاب اهلل ومتعلموه 
الرابع  باأوجه قراءاته املتعددة، وملا كان هذا البحث خم�س�سا للحديث عن �سيوخ االإقراء يف القرن 

ع�سر ف�سنقت�سر على ذكرهم فقط، دون اال�ستطراد بذكر من ال ينطبق عليهم العنوان21.
�سيوخ  بني  كبرية  مكانة  من  به  متتع  ملا  بالتف�سيل  اهلل  رحمه  العنبتاوي  �سعيد  ال�سيخ  و�سنخ�س 

االإقراء يف االأردن ولكرة تالميذه املجازين بالقراءات.

18- بلغ عدد احلا�سلني على االإجازة بالقراءات الع�سر اأو ببع�سها نحو 1000 �سخ�س، وبلغ عدد املحازين 
برواية حف�س نحو 9000 �سخ�س، وبلغ عدد احلفاظ نحو 4000 �سخ�س، ح�سب اإح�سائية جمعية املحافظة 

على القراآن الكرمي املثبتة يف ن�سراتها.
19- طرق حتفيظ القراآن الكرمي يف االأردن وو�سائل تطويرها، د. اأحمد �سكري، �س 5و6، وواقع العمل القراآين 

يف االأردن املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل، اإ�سراف: عمر ال�سبيحي، �س 15-9.
20- حفظ القراآن الكرمي عرب الع�سور كما اأنزل مقروءا ومكتوبا، د. اأمين �سويد، بحث مقدم يف موؤمتر املنهج 
النبوي يف تعليم القراآن الكرمي، البحرين، �س 323، وتلقي القراآن الكرمي عرب الع�سور، د.اأمين �سويد، �س 16.

21-  قد يح�سل تداخل بني بع�س االأ�سماء يف هذا البحث ويف البحث الذي يقدم عن فل�سطني اأو عن بالد 
ال�سام اأو عن م�سر ب�سبب تغيري مكان االإقامة اأو تعدد ال�سيوخ، ولذا راعينا يف التعريف بهوؤالء العلماء الرتكيز 

على ما يتعلق باالأردن من جوانب حياتهم.

ومل يكن ن�سيب االأردن من هذه النه�سة يف اأوائلها كبريا، فقد كان يقب�س من هنا وهناك، وياأخذ من 
جريانه يف فل�سطني و�سوريا والعراق واحلجاز وم�سر وغريها، فظهر يف اأوائل القرن الرابع ع�سر عدد من 
العلماء يعلمون النا�س اأحكام التالوة ويوجهونهم اإىل احلفظ ب�سكل �سخ�سي وجهد فردي، وكانت اأعداد 
يوما  الدر�س  اإىل  اأحدهم  التعلم متوا�سعة، وحالتهم معه متذبذبة متاأرجحة، فقد يح�سر  املقبلني على 
اأ�سماء بع�س معلمي القراآن بني طلبة العلم واملهتمني، واأقبل  اأياما، ويف تلك الفرتة ظهرت  ويغيب عنه 
عليهم الطلبة والراغبون يف التعلم، واأ�سبح لبع�سهم حلقات للتدري�س وجمال�س لالإقراء15، وكان التعليم 
كله اأو جله وقتها متوجها الأحكام التالوة وفق رواية حف�س، فلم يكن علم القراءات منت�سرا بني املعلمني 

وطلبتهم.
ومع الوقت اتخذ تعليم القراآن �سكال منظما، حيث قامت موؤ�س�سات تعنى بتعليم القراآن الكرمي، 
املحافظة على  االإ�سالمي، وجمعية  املركز  امل�ساجد، وجمعية  �سوؤون  لرعاية  املركزية  اللجنة  مثل: 
القراآن الكرمي، وافتتحت دور للقراآن يف امل�ساجد الكربى يف العا�سمة عّمان وبع�س املدن، برعاية 
ومتابعة وزارة االأوقاف، و�سهد تعليم القراآن الكرمي واإقرائه وقراءاته قفزة هائلة واإقباال عظيما، 
حيث كر عدد احلفاظ واملجازين واملجازات، وانت�سر علم القراءات ب�سكل وا�سع، من خالل االإجازة 
وخريجي الكليات واملعاهد املتخ�س�سة، وتعددت اجلهات التي تعلمه بعد اأن كانت مقت�سرة على 
دبلوم القراءات يف املركز الثقايف االإ�سالمي يف اجلامعة االأردنية، حيث اأن�سئ معهد القراءات يف 
جمعية املحافظة على القراآن الكرمي، ويحظى املعهد باملتابعة واالإ�سراف من الهيئة العاملية لتحفيظ 
القراآن الكرمي، واملعهد العايل للقراءات يف جامعة العلوم االإ�سالمية العاملية ومينح البكالوريو�س 
واملاج�ستري والدكتوراه، كما كرت املوؤلفات يف علم القراءات16، وتنوعت اأوجه االعتناء به، وتعددت 
ما  االأردن  وواكب  به17،  يتعلق  وما  القراءات  علم  يف  تبحث  التي  واملوؤمترات  االإلكرتونية  واملواقع 

اجلودة يف تعليم القراءات الع�سر، د. اأحمد �سليماين، ودور اجلهات القراآنية املتخ�س�سة يف تطوير خدمة كتب 
علوم القراآن علم القراءات منوذجا، ليو�سف الردادي، وغريها، وهي من�سورة �سمن بحوث املوؤمتر. 

15- واقع العمل القراآين يف االأردن املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل، اإ�سراف: عمر ال�سبيحي، ورقة عمل مقدمة 
اإىل املو�سم القراآين الثالث يف مدينة الكرك يف االأردن يف 1434هـ، 2013م، �س 8-2.

16- منها على �سبيل املثال: موؤلفات ال�سيخ اإبراهيم الداية يف معظم الروايات، وموؤلفات حممد عبداهلل عبده 
يف عدة روايات، وموؤلفات توفيق �سمرة يف الروايات، وموؤلفات للدكتور ف�سل ح�سن عبا�س، والإبراهيم اجلرمي، 

والأحمد الق�ساة والأحمد �سكري وملحمد خالد من�سور وغريهم.
17- من هذه اجلهود: اأ�سدرت وزارة االأوقاف م�سحف اآل البيت وامل�سحف الها�سمي، واعتنى توفيق �سمرة باإ�سدار 
للقراءات  العايل  املعهد  وعقد  قارئيها،  على  للتي�سري  االألوان  وبا�ستخدام  الع�سر  بالقراءات  م�سبوطة  م�ساحف 
عن  وندوة  قراآنية  موؤمترات  عدة  الكرمي  القراآن  على  املحافظة  جمعية  ونظمت  ال�سريف،  امل�سحف  عن  موؤمترا 
االإمام ابن اجلزري، ونّظم املركز الثقايف االإ�سالمي يف اجلامعة االأردنية ندوة عن امل�ساحف وم�سريتها التاريخية.
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ت�سهده الدول االإ�سالمية من اإقبال كبري على تعلم القراآن وقراءاته وحفظه18. 
واأ�سبح هذا االإقبال الذي عّم اأقطار االإ�سالم ظاهرة تلفت النظر وت�سرتعي االنتباه حتى ا�ستحق هذا 

الع�سر اأن يو�سف بع�سر النه�سة يف تعليم القراآن 19، اأو الع�سر الذهبي للقراآن20.

املبحث الثاين

من �صيوخ الإقراء يف الأردن

تبني لنا مما �سبق اأن انت�سار علم القراءات يف الن�سف الثاين اأو يف اأواخر القرن الرابع ع�سر اأدى اإىل 
ظهور عدد من كبار علماء القراءات يف خمتلف دول االإ�سالم، وكان لالأردن ن�سيب من هذه الظاهرة، 
يتنا�سب مع حمدودية املوارد وامل�ساحة وعدد ال�سكان، ومع الوقت ازداد وكر معلمو كتاب اهلل ومتعلموه 
الرابع  باأوجه قراءاته املتعددة، وملا كان هذا البحث خم�س�سا للحديث عن �سيوخ االإقراء يف القرن 

ع�سر ف�سنقت�سر على ذكرهم فقط، دون اال�ستطراد بذكر من ال ينطبق عليهم العنوان21.
�سيوخ  بني  كبرية  مكانة  من  به  متتع  ملا  بالتف�سيل  اهلل  رحمه  العنبتاوي  �سعيد  ال�سيخ  و�سنخ�س 

االإقراء يف االأردن ولكرة تالميذه املجازين بالقراءات.

18- بلغ عدد احلا�سلني على االإجازة بالقراءات الع�سر اأو ببع�سها نحو 1000 �سخ�س، وبلغ عدد املحازين 
برواية حف�س نحو 9000 �سخ�س، وبلغ عدد احلفاظ نحو 4000 �سخ�س، ح�سب اإح�سائية جمعية املحافظة 

على القراآن الكرمي املثبتة يف ن�سراتها.
19- طرق حتفيظ القراآن الكرمي يف االأردن وو�سائل تطويرها، د. اأحمد �سكري، �س 5و6، وواقع العمل القراآين 

يف االأردن املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل، اإ�سراف: عمر ال�سبيحي، �س 15-9.
20- حفظ القراآن الكرمي عرب الع�سور كما اأنزل مقروءا ومكتوبا، د. اأمين �سويد، بحث مقدم يف موؤمتر املنهج 
النبوي يف تعليم القراآن الكرمي، البحرين، �س 323، وتلقي القراآن الكرمي عرب الع�سور، د.اأمين �سويد، �س 16.

21-  قد يح�سل تداخل بني بع�س االأ�سماء يف هذا البحث ويف البحث الذي يقدم عن فل�سطني اأو عن بالد 
ال�سام اأو عن م�سر ب�سبب تغيري مكان االإقامة اأو تعدد ال�سيوخ، ولذا راعينا يف التعريف بهوؤالء العلماء الرتكيز 

على ما يتعلق باالأردن من جوانب حياتهم.

ومل يكن ن�سيب االأردن من هذه النه�سة يف اأوائلها كبريا، فقد كان يقب�س من هنا وهناك، وياأخذ من 
جريانه يف فل�سطني و�سوريا والعراق واحلجاز وم�سر وغريها، فظهر يف اأوائل القرن الرابع ع�سر عدد من 
العلماء يعلمون النا�س اأحكام التالوة ويوجهونهم اإىل احلفظ ب�سكل �سخ�سي وجهد فردي، وكانت اأعداد 
يوما  الدر�س  اإىل  اأحدهم  التعلم متوا�سعة، وحالتهم معه متذبذبة متاأرجحة، فقد يح�سر  املقبلني على 
اأ�سماء بع�س معلمي القراآن بني طلبة العلم واملهتمني، واأقبل  اأياما، ويف تلك الفرتة ظهرت  ويغيب عنه 
عليهم الطلبة والراغبون يف التعلم، واأ�سبح لبع�سهم حلقات للتدري�س وجمال�س لالإقراء15، وكان التعليم 
كله اأو جله وقتها متوجها الأحكام التالوة وفق رواية حف�س، فلم يكن علم القراءات منت�سرا بني املعلمني 

وطلبتهم.
ومع الوقت اتخذ تعليم القراآن �سكال منظما، حيث قامت موؤ�س�سات تعنى بتعليم القراآن الكرمي، 
املحافظة على  االإ�سالمي، وجمعية  املركز  امل�ساجد، وجمعية  �سوؤون  لرعاية  املركزية  اللجنة  مثل: 
القراآن الكرمي، وافتتحت دور للقراآن يف امل�ساجد الكربى يف العا�سمة عّمان وبع�س املدن، برعاية 
ومتابعة وزارة االأوقاف، و�سهد تعليم القراآن الكرمي واإقرائه وقراءاته قفزة هائلة واإقباال عظيما، 
حيث كر عدد احلفاظ واملجازين واملجازات، وانت�سر علم القراءات ب�سكل وا�سع، من خالل االإجازة 
وخريجي الكليات واملعاهد املتخ�س�سة، وتعددت اجلهات التي تعلمه بعد اأن كانت مقت�سرة على 
دبلوم القراءات يف املركز الثقايف االإ�سالمي يف اجلامعة االأردنية، حيث اأن�سئ معهد القراءات يف 
جمعية املحافظة على القراآن الكرمي، ويحظى املعهد باملتابعة واالإ�سراف من الهيئة العاملية لتحفيظ 
القراآن الكرمي، واملعهد العايل للقراءات يف جامعة العلوم االإ�سالمية العاملية ومينح البكالوريو�س 
واملاج�ستري والدكتوراه، كما كرت املوؤلفات يف علم القراءات16، وتنوعت اأوجه االعتناء به، وتعددت 
ما  االأردن  وواكب  به17،  يتعلق  وما  القراءات  علم  يف  تبحث  التي  واملوؤمترات  االإلكرتونية  واملواقع 

اجلودة يف تعليم القراءات الع�سر، د. اأحمد �سليماين، ودور اجلهات القراآنية املتخ�س�سة يف تطوير خدمة كتب 
علوم القراآن علم القراءات منوذجا، ليو�سف الردادي، وغريها، وهي من�سورة �سمن بحوث املوؤمتر. 

15- واقع العمل القراآين يف االأردن املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل، اإ�سراف: عمر ال�سبيحي، ورقة عمل مقدمة 
اإىل املو�سم القراآين الثالث يف مدينة الكرك يف االأردن يف 1434هـ، 2013م، �س 8-2.

16- منها على �سبيل املثال: موؤلفات ال�سيخ اإبراهيم الداية يف معظم الروايات، وموؤلفات حممد عبداهلل عبده 
يف عدة روايات، وموؤلفات توفيق �سمرة يف الروايات، وموؤلفات للدكتور ف�سل ح�سن عبا�س، والإبراهيم اجلرمي، 

والأحمد الق�ساة والأحمد �سكري وملحمد خالد من�سور وغريهم.
17- من هذه اجلهود: اأ�سدرت وزارة االأوقاف م�سحف اآل البيت وامل�سحف الها�سمي، واعتنى توفيق �سمرة باإ�سدار 
للقراءات  العايل  املعهد  وعقد  قارئيها،  على  للتي�سري  االألوان  وبا�ستخدام  الع�سر  بالقراءات  م�سبوطة  م�ساحف 
عن  وندوة  قراآنية  موؤمترات  عدة  الكرمي  القراآن  على  املحافظة  جمعية  ونظمت  ال�سريف،  امل�سحف  عن  موؤمترا 
االإمام ابن اجلزري، ونّظم املركز الثقايف االإ�سالمي يف اجلامعة االأردنية ندوة عن امل�ساحف وم�سريتها التاريخية.
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كما التقى ال�سيخ يف م�سر اأثناء قراءته على ال�سيخ الرهاوي بال�سيخ عامر بن ال�سيد عثمان وال�سيخ 
عثمان �سليمان مراد، لكنه مل يقراأ عليهما.

القارىء اجلامع حممد بن   : امل�سايخ يف دم�سق منهم  ال�سيخ رحمه اهلل مبجموعة من  التقى  كما 
اأحمد ال�سطل اليافاوي، وال�سيخ داود النابل�سي، وال�سيخ احللبي. 

ويف بريوت التقى ال�سيخ �سعيد بال�سيخ توفيق خالد رحمه اهلل مفتى لبنان �سابقا، الذي عرف قيمة 
ال�سيخ  على  حينها  وتعرف  واإماما  موؤذنا  امل�ساجد  اأحد  يف  بريوت  يف  ووظفه  مثواه  فاأكرم  ال�سيخ 
املقرىء حممد �سالح الدين كبارة من طرابل�س، وال�سيخ عبد الروؤوف الكته، ومن توفيق اهلل لل�سيخ 
اأنه التقى مرة اأخرى ب�سيخه الرهاوي يف بريوت، فقراأ عليه قراءة االإمام نافع من طريق ال�ساطبية 

على ما جاء يف منظومتي ال�سيخ املتويل وال�سيخ ال�سباع واأجازه بها. 
3- رحالته: اأ. رحلته يف طلب العلم اإىل م�سر: كان ال�سيخ رحمه اهلل بالرغم مما ابتلي به من فقد 
اإذ اأخذ بن�سيحة ال�سيخ من�سور الدمنهوري وال�سيخ حممود ها�سم  حبيبتيه �ساحب همة عجيبة 
فتوجه من فوره اىل م�سر لكنه وجد معاناة يف خط �سريه اإىل القاهرة ، فتنقل من القد�س اإىل 
اخلليل ومنها اإىل غزة فخان يون�س التي انطلق منها عرب القطار اىل م�سر ولكن –ومع االأ�سف- 
اأنزل من القطار يف رفح الأنه ال يحمل جواز �سفر ، فهياأ اهلل �سبحانه له رجال م�سريا �سريرا خبريا 
بالطريق اإىل م�سر ف�سافرا معا اإىل القاهرة م�سيا على االأقدام من رفح اإىل القنطرة وهي م�سافة 
تقدر ِبـ 142 كم، وكانت الرحلة م�سيًا مبحاذاة ال�سكة احلديدية للقطار وتعر�سا يف اأثناء �سريهما 
لعدد من املخاطر ولكن اهلل �سلم حتى و�سال اإىل القنطرة خالل اأربعة ع�سر يوما حتوطهما عناية 
1361هـ،  عام  القاهرة  و�سال  حتى  العبارة  ي�سمى  ما  يف  البحر  ركبا  ثم   ، ورعايته  �سبحانه  اهلل 

1942م، ومكث ال�سيخ �سعيد فيها اأربع �سنوات حتى 1365هـ -1947م.
القراءات  يف  االإجازة  على  باحل�سول  مراده  ال�سيخ  حقق  اأن  بعد  وبريوت:  دم�سق  اىل  رحلته  ب. 
الع�سر �سافر من القاهرة اإىل دم�سق حيث عمل فيها قارئا للقران ولكن مكثه مل يطل فيها اإذ رحل 
منها اإىل بريوت بعد �سهرين، ومكث فيها ثمانية وع�سرين عاما من �سنة 1366هـ-1395هـ املوافق 

1947م-1975م.
يف  وُعني  عمان  اإىل  بريوت  من  ال�سيخ  رحل  1975م  1395هـ-  �سنة  يف  االردن:  يف  ا�ستقراره   . ج 
وزارة االأوقاف مفت�سا على دور القراآن الكرمي يف عمان، وبعد ذلك عني اإماما مل�سجد عبد اهلل بن 
اأم مكتوم يف الر�سيفة من عام 1395-1418هـ وفق 1975م- 1997م واأن�ساأ يف امل�سجد دارا لتعليم 

القران الكرمي.
4- دور امل�سجد يف حياة ال�سيخ �سعيد: اإن للم�سجد دورا مهما جدا يف اإيجاد االجواء املنا�سبة حلفظ 

املطلب الأول

التعريف بال�صيخ �صعيد العنبتاوي

الفرع الأول: التعريف به:
ا�سمه: �سعيد بن اأحمد بن علي ال عد�س العنبتاوي، ن�سبة اىل قرية عنبتا التابعة ملدينة جنني يف 

فل�سطني.
ولد يف قرية احلدثة وهي من قرى مدينة طربيا بفل�سطني يف عام1345هـ/ 1927م ويف اخلام�سة 

من عمره ابتلي ال�سيخ بفقد ب�سره.
ن�ساأته والعوامل التي �ساهمت يف بناء �سخ�سيته: تهياأت بف�سل من اهلل ونعمة جملة من العوامل 
االإيجابية كان لها الدور الكبري يف �سياغة ال�سخ�سية العلمية والقراآنية لل�سيخ �سعيد رحمه اهلل، 

اأجملها فيما يلي:
1-البيت ال�سالح واملربي الناجح:

ن�ساأ رحمه اهلل يف بيت علم ودين حيث كان والده ال�سيخ اأحمد من خيار العلماء الذين تخرجوا من 
املدر�سة ال�سرعية االأحمدية يف مدينة عكا. 

ويبدو اأن والد ال�سيخ ملح يف ولده �سعيد خمايل الذكاء والفطنة فاأواله عناية خا�سة وبالذات بعد اأن 
فقد ب�سره، فكلف �سقيقه االأكرب مب�ساعدته يف حفظ القران الكرمي حتى اأمت حفظه كامال يف �سن 

التا�سعة من عمره.
االأيتام  مدر�سة  يف  و�سجله  القد�س  اإىل  ا�سطحبه  اإذ  �سعيد  ولده  مع  م�سواره  املربي  الوالد  واأكمل 
واللغة االجنليزية  واجلغرافيا  كالتاريخ  العلوم  فيها جملة من  فتعلم  املكفوفني،  ق�سم  االإ�سالمية، 
وغريها من املباحث، كما تعلم ال�سيخ يف املدر�سة نف�سها القراءة والكتابة بلغة بريل للمكفوفني وبقي 

ال�سيخ يف املدر�سة اإىل ال�سف ال�ساد�س، ويف هذه الفرتة تويف والده رحمه اهلل.
ومل  موؤذنا  فعمل  االأق�سى  امل�سجد  يف  العمل  �سرف  �سعيد  ال�سيخ  نال  والقراء:  بالعلماء  لقاوؤه   -2
من�سور  ال�سيخ  االق�سى  امل�سجد  اىل  ح�سر  رم�سان  �سهر  ويف  عمره،  من  ع�سرة  الرابعة  يتجاوز 
ال�سامي الدمنهوري  وال�سيخ حممود حممود ها�سم من م�سر، فالتقى بهما وقراأ عليهما، فما كان 

منهما اإال اأن بذال الن�سيحة له ب�سرورة ال�سفر اإىل م�سر لتعلم القراآن والقراءات.
النبي بن عبد  ال�سيخ حممد بن عبد رب  والتقى فيها �سنة 1361هـ، 1942م  القاهرة  اإىل  فرحل 
اللطيف الرهاوي )ت 1380هـ، 1961م( فقراأ عليه القراءات الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر 
بالقراءات  بعد ذلك  اأجازه  ثم  فيها  ال�سيخ  االإجازة من  ونال �سرف  و�سرحا  البن اجلرزي حفظا 

الع�سر ال�سغرى.
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كما التقى ال�سيخ يف م�سر اأثناء قراءته على ال�سيخ الرهاوي بال�سيخ عامر بن ال�سيد عثمان وال�سيخ 
عثمان �سليمان مراد، لكنه مل يقراأ عليهما.

القارىء اجلامع حممد بن   : امل�سايخ يف دم�سق منهم  ال�سيخ رحمه اهلل مبجموعة من  التقى  كما 
اأحمد ال�سطل اليافاوي، وال�سيخ داود النابل�سي، وال�سيخ احللبي. 

ويف بريوت التقى ال�سيخ �سعيد بال�سيخ توفيق خالد رحمه اهلل مفتى لبنان �سابقا، الذي عرف قيمة 
ال�سيخ  على  حينها  وتعرف  واإماما  موؤذنا  امل�ساجد  اأحد  يف  بريوت  يف  ووظفه  مثواه  فاأكرم  ال�سيخ 
املقرىء حممد �سالح الدين كبارة من طرابل�س، وال�سيخ عبد الروؤوف الكته، ومن توفيق اهلل لل�سيخ 
اأنه التقى مرة اأخرى ب�سيخه الرهاوي يف بريوت، فقراأ عليه قراءة االإمام نافع من طريق ال�ساطبية 

على ما جاء يف منظومتي ال�سيخ املتويل وال�سيخ ال�سباع واأجازه بها. 
3- رحالته: اأ. رحلته يف طلب العلم اإىل م�سر: كان ال�سيخ رحمه اهلل بالرغم مما ابتلي به من فقد 
اإذ اأخذ بن�سيحة ال�سيخ من�سور الدمنهوري وال�سيخ حممود ها�سم  حبيبتيه �ساحب همة عجيبة 
فتوجه من فوره اىل م�سر لكنه وجد معاناة يف خط �سريه اإىل القاهرة ، فتنقل من القد�س اإىل 
اخلليل ومنها اإىل غزة فخان يون�س التي انطلق منها عرب القطار اىل م�سر ولكن –ومع االأ�سف- 
اأنزل من القطار يف رفح الأنه ال يحمل جواز �سفر ، فهياأ اهلل �سبحانه له رجال م�سريا �سريرا خبريا 
بالطريق اإىل م�سر ف�سافرا معا اإىل القاهرة م�سيا على االأقدام من رفح اإىل القنطرة وهي م�سافة 
تقدر ِبـ 142 كم، وكانت الرحلة م�سيًا مبحاذاة ال�سكة احلديدية للقطار وتعر�سا يف اأثناء �سريهما 
لعدد من املخاطر ولكن اهلل �سلم حتى و�سال اإىل القنطرة خالل اأربعة ع�سر يوما حتوطهما عناية 
1361هـ،  عام  القاهرة  و�سال  حتى  العبارة  ي�سمى  ما  يف  البحر  ركبا  ثم   ، ورعايته  �سبحانه  اهلل 

1942م، ومكث ال�سيخ �سعيد فيها اأربع �سنوات حتى 1365هـ -1947م.
القراءات  يف  االإجازة  على  باحل�سول  مراده  ال�سيخ  حقق  اأن  بعد  وبريوت:  دم�سق  اىل  رحلته  ب. 
الع�سر �سافر من القاهرة اإىل دم�سق حيث عمل فيها قارئا للقران ولكن مكثه مل يطل فيها اإذ رحل 
منها اإىل بريوت بعد �سهرين، ومكث فيها ثمانية وع�سرين عاما من �سنة 1366هـ-1395هـ املوافق 

1947م-1975م.
يف  وُعني  عمان  اإىل  بريوت  من  ال�سيخ  رحل  1975م  1395هـ-  �سنة  يف  االردن:  يف  ا�ستقراره   . ج 
وزارة االأوقاف مفت�سا على دور القراآن الكرمي يف عمان، وبعد ذلك عني اإماما مل�سجد عبد اهلل بن 
اأم مكتوم يف الر�سيفة من عام 1395-1418هـ وفق 1975م- 1997م واأن�ساأ يف امل�سجد دارا لتعليم 

القران الكرمي.
4- دور امل�سجد يف حياة ال�سيخ �سعيد: اإن للم�سجد دورا مهما جدا يف اإيجاد االجواء املنا�سبة حلفظ 

املطلب الأول

التعريف بال�صيخ �صعيد العنبتاوي

الفرع الأول: التعريف به:
ا�سمه: �سعيد بن اأحمد بن علي ال عد�س العنبتاوي، ن�سبة اىل قرية عنبتا التابعة ملدينة جنني يف 

فل�سطني.
ولد يف قرية احلدثة وهي من قرى مدينة طربيا بفل�سطني يف عام1345هـ/ 1927م ويف اخلام�سة 

من عمره ابتلي ال�سيخ بفقد ب�سره.
ن�ساأته والعوامل التي �ساهمت يف بناء �سخ�سيته: تهياأت بف�سل من اهلل ونعمة جملة من العوامل 
االإيجابية كان لها الدور الكبري يف �سياغة ال�سخ�سية العلمية والقراآنية لل�سيخ �سعيد رحمه اهلل، 

اأجملها فيما يلي:
1-البيت ال�سالح واملربي الناجح:

ن�ساأ رحمه اهلل يف بيت علم ودين حيث كان والده ال�سيخ اأحمد من خيار العلماء الذين تخرجوا من 
املدر�سة ال�سرعية االأحمدية يف مدينة عكا. 

ويبدو اأن والد ال�سيخ ملح يف ولده �سعيد خمايل الذكاء والفطنة فاأواله عناية خا�سة وبالذات بعد اأن 
فقد ب�سره، فكلف �سقيقه االأكرب مب�ساعدته يف حفظ القران الكرمي حتى اأمت حفظه كامال يف �سن 

التا�سعة من عمره.
االأيتام  مدر�سة  يف  و�سجله  القد�س  اإىل  ا�سطحبه  اإذ  �سعيد  ولده  مع  م�سواره  املربي  الوالد  واأكمل 
واللغة االجنليزية  واجلغرافيا  كالتاريخ  العلوم  فيها جملة من  فتعلم  املكفوفني،  ق�سم  االإ�سالمية، 
وغريها من املباحث، كما تعلم ال�سيخ يف املدر�سة نف�سها القراءة والكتابة بلغة بريل للمكفوفني وبقي 

ال�سيخ يف املدر�سة اإىل ال�سف ال�ساد�س، ويف هذه الفرتة تويف والده رحمه اهلل.
ومل  موؤذنا  فعمل  االأق�سى  امل�سجد  يف  العمل  �سرف  �سعيد  ال�سيخ  نال  والقراء:  بالعلماء  لقاوؤه   -2
من�سور  ال�سيخ  االق�سى  امل�سجد  اىل  ح�سر  رم�سان  �سهر  ويف  عمره،  من  ع�سرة  الرابعة  يتجاوز 
ال�سامي الدمنهوري  وال�سيخ حممود حممود ها�سم من م�سر، فالتقى بهما وقراأ عليهما، فما كان 

منهما اإال اأن بذال الن�سيحة له ب�سرورة ال�سفر اإىل م�سر لتعلم القراآن والقراءات.
النبي بن عبد  ال�سيخ حممد بن عبد رب  والتقى فيها �سنة 1361هـ، 1942م  القاهرة  اإىل  فرحل 
اللطيف الرهاوي )ت 1380هـ، 1961م( فقراأ عليه القراءات الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر 
بالقراءات  بعد ذلك  اأجازه  ثم  فيها  ال�سيخ  االإجازة من  ونال �سرف  و�سرحا  البن اجلرزي حفظا 

الع�سر ال�سغرى.
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يف بريوت واالأردن.                                              
ث عنه اأحد طلبته يف عمان اأنه كان يجل�س من بعد الفجر اإىل ما بعد الع�ساء ب�ساعتني للقراءة  وُيحدِّ
واالإقراء، وكان ي�سرتيح بعد الظهر �ساعة ينام فيها، وكان �سديد احلر�س على �سالة وقيام الليل،      
وكان دائم املتابعة لُطالبه يقوم على تدري�سهم وتفهيمهم، �سبورا ال ميلُّ من التدري�س والت�سميع.                                                                                 
على عرفات ختم  وقف  وملا  ليلة،  القراآن يف  فختم  �سنًة  اأنه حجَّ  قال: حدثني  تالمذته  اأحد  ذكر 

القراآن كذلك، وحدثني اأنه ختم القراآن اآالف املرات23.
3- االإخال�س:

كان ال�سيخ �سديَد الِعناية بت�سديد نيته وجتريدها من الرياء وال�سمعة وحب ال�سهرة والظهور، فقد 
راجعه اأحد طالبه مرة قائال اأريد اأن اأكتب ر�سالة عن �سريتك ليعرفك النا�س، وينتفعوا بعلمك، 

فاأبى واأخذ يبكي، ويتمثل قول ال�ساطبي رحمه اهلل تعاىل24: 
اأعذين من الت�ســميع قـوال ومفعال وناديت اللهــم ياخــــــري �ســــامــع 

اأجرين فال اأجري بجـور فاأخطال اإليك يدي منك االأيادي متـــدها 

واإن عرت فــهو االأمــــون حتــــمال اأميــــن واأمــنا لالأمــني ب�ســـرهــــا 

اإىل  اأولها  من  �سعيد  ال�سيخ  حياة  يف  واملحن  االبتالءات  كرت  واملحن:  االبتالء  على  ال�سرب   -4
كان  قال:  منه،  املقربني  اأحد تالمذته  اأوجزه  ما  الربانيني، من ذلك  العلماء  �ساأن  وهذا  اآِخرها، 
الب�سر فعو�سه �سبحانه  ابتاله ربه بفقد  ابتلي ف�سرب،  والتوا�سع،  والعلم  الزهد  اإماما يف  ال�سيخ 
حدة يف الب�سرية ونورا يف الوجه والقلب، وابتلي يف اآخر اأيامه بفقد �ساقه اإال اأنه �سبق الكل وجاء 
ًا وفخرًا و�سرفًا، واأُ�سيب ال�سيخ مبر�س ال�سكري  اأوال، وابتلي ب�سيق العي�س فاأغناه اهلل عزَّ وجل عزَّ

يف حدود �سنة 1407هـ - 1987م، وا�ستد به حتى اأدى اإىل برت �ساقه �سنة1410هـ-1990م. 
وكان ال�سيخ اأبي�س الب�سرة، م�ستديَر الوجه، وهبه املوىل �ُسبحانه جماال يف وجهه و�سمته، وكان ق�سري 
ومن خالطه  ه  اأحبَّ راآه  من  كرميًا،  متوا�سعًا  نا  ليِّ رحيما  ودعابة،  نكتة  �ساحب  العمامة،  يلب�س  القامة 
ري وال�سيخ املن�ساوي رحمهما  ًا جميال قريبًا ِمن �سوت ال�سيخ احل�سَ اأجلَّه، وكان ال�سيخ  ميتلك �سوتّا نديَّ

اهلل تعاىل، واإذا �سمعت القراآن منه راأيت اأنه َيخ�سى اهلل تعاىل، وكاأن القراآن ينزل غ�سا طريا.         

23  العبارات اجللية يف �سرح الق�سيدة الغرامية يف اأو�ساف االأحاديث النبوية، وليد بن �سامل، دار االإميان، 
االإ�سكندرية، �س 02-71.

24  حرز االأماين ووجه التهاين )ال�ساطبية( االأبيات17-37، �س 8 بتحقيق د. اأمين �سويد، دار نور املكتبات، جدة.

القراآن الكرمي وتثبيته وتعليمه وكان هذا باديا من اأول االمر يف حياة ال�سيخ �سعيد ، فوالده كان اإماما 
وواعظا وخطيبا يف اأحد م�ساجد مدينة عكا وانتقل ب�سبب الظروف ال�سيا�سية اإبان تلك الفرتة من 
م�سجد اإىل م�سجد وال ريب اأن ال�سيخ �سعيد عا�س تلك االأجواء والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه .
االأ�سباط  باب  مئذنة  على  االأق�سى  امل�سجد  يف  موؤذنا  عمل  اأنه  بامل�سجد  ال�سيخ  �سلة  وثق  ومما 

ال�سمالية ومل يتجاوز الرابعة ع�سرة من عمره.
وعندما التحق ال�سيخ باالزهر و�سكن رواق ال�سام وكان �سيخ الرواق ال�سيخ عي�سى منون رحمه اهلل، 
وعكف  الداخلي،  ال�سكن  يف  ومكانا  خبز،  ورغيفي  ال�سهر  يف  قر�سا  �ستني  �سعيد  لل�سيخ  خ�س�س 
ال�سيخ يف هذه الفرتة على ح�سور حلقات العلم يف اجلامع االأزهر من ال�سباح حتى الظهر، وكان 
يف  �سعيد  ال�سيخ  ودر�س  املغرب،  بعد  ما  اإىل  عليه  ليقراأ  الرهاوي  ال�سيخ  اإىل  الع�سر  بعد  يذهب 

حلقات االأزهر متون العربية والفقه مثل االألفية واالآجرومية وغريهما من العلوم ال�سرعية. 
ويف رحلته اإىل دم�سق بالرغم من ق�سرها عمل قارئا للقراآن يف اأحد م�ساجدها ومن ثم عمل يف 

اأحد م�ساجد بريوت موؤذنا واإماما ومدر�سا للقراآن الكرمي اأكر من ع�سرين �سنة.
اأم مكتوم يف  بن  الكرمي يف م�سجد عبد اهلل  للقراآن  اإماما ومدر�سا  بال�سيخ  املقام  ا�ستقر  واأخريا 

الر�سيفة حيث توافد للقراءة عليه طلبة العلم من كل مكان22.
ال�سيخ  به  اأبرز ما متيز  اأ�ستخل�س  اأن  اأ�ستطيع  الثاين:�سفاته ومعامل �سخ�سيته: مما �سبق  الفرع 

رحمه اهلل من �سفات ح�سنة وطباع كرمية، هي:
1- الذكاء وقوة احلافظة: يكفي يف الداللة على ذلك اأنه حفظ القراآن كامال يف �سن التا�سعة من 
راأ�سه ،  القراآن ِخيط يف  اآية يف احلفظ وقوة الذاكرة وكاأن  اأنه كان  ث عنه تالمذته  عمره، ويحدِّ

واأُ�سرب يف قلبه. 
كما متيز ال�سيخ بحفظ املتون، فقد حفظ اأكر من ع�سرة اآالف بيت من ال�سعر، ومن ذلك حفظه 

الألفية ابن مالك، والطيبة البن اجلزري.         
2- الهمة العالية واجللد وال�سرب واملثابرة: يبدو هذا جليا يف حياة ال�سيخ ومن ذلك:

كرة رحالته يف طلب العلم بالرغم مما ابتلي به من فقده لب�سره يف �سنٍّ مبكرة من عمره، ومنها 
رحلته من القد�س اإىل القاهرة وما كابده من وعثاء ال�سفر فيها وقطعه م�سافة اأكر من 140 كم 

�سريًا على االأقدام.
ُمكثه ال�ساعات الطوال يف الدرا�سة وطلب العلم وهو يف اجلامع االأزهر ويف مقام التدري�س واالإقراء 

22  مقال يف جملة الفرقان، العدد 52 مقال عن ال�سيخ �سعيد العنبتاوي بقلم اإبراهيم عبد العزيز اجلوري�سي، 
www.qeaatacademy.com  س 92-13، ومقال لل�سيخ نادر العنبتاوي يعرف فيه بال�سيخ على موقع القراءات�
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يف بريوت واالأردن.                                              
ث عنه اأحد طلبته يف عمان اأنه كان يجل�س من بعد الفجر اإىل ما بعد الع�ساء ب�ساعتني للقراءة  وُيحدِّ
واالإقراء، وكان ي�سرتيح بعد الظهر �ساعة ينام فيها، وكان �سديد احلر�س على �سالة وقيام الليل،      
وكان دائم املتابعة لُطالبه يقوم على تدري�سهم وتفهيمهم، �سبورا ال ميلُّ من التدري�س والت�سميع.                                                                                 
على عرفات ختم  وقف  وملا  ليلة،  القراآن يف  فختم  �سنًة  اأنه حجَّ  قال: حدثني  تالمذته  اأحد  ذكر 

القراآن كذلك، وحدثني اأنه ختم القراآن اآالف املرات23.
3- االإخال�س:

كان ال�سيخ �سديَد الِعناية بت�سديد نيته وجتريدها من الرياء وال�سمعة وحب ال�سهرة والظهور، فقد 
راجعه اأحد طالبه مرة قائال اأريد اأن اأكتب ر�سالة عن �سريتك ليعرفك النا�س، وينتفعوا بعلمك، 

فاأبى واأخذ يبكي، ويتمثل قول ال�ساطبي رحمه اهلل تعاىل24: 
اأعذين من الت�ســميع قـوال ومفعال وناديت اللهــم ياخــــــري �ســــامــع 

اأجرين فال اأجري بجـور فاأخطال اإليك يدي منك االأيادي متـــدها 

واإن عرت فــهو االأمــــون حتــــمال اأميــــن واأمــنا لالأمــني ب�ســـرهــــا 

اإىل  اأولها  من  �سعيد  ال�سيخ  حياة  يف  واملحن  االبتالءات  كرت  واملحن:  االبتالء  على  ال�سرب   -4
كان  قال:  منه،  املقربني  اأحد تالمذته  اأوجزه  ما  الربانيني، من ذلك  العلماء  �ساأن  وهذا  اآِخرها، 
الب�سر فعو�سه �سبحانه  ابتاله ربه بفقد  ابتلي ف�سرب،  والتوا�سع،  والعلم  الزهد  اإماما يف  ال�سيخ 
حدة يف الب�سرية ونورا يف الوجه والقلب، وابتلي يف اآخر اأيامه بفقد �ساقه اإال اأنه �سبق الكل وجاء 
ًا وفخرًا و�سرفًا، واأُ�سيب ال�سيخ مبر�س ال�سكري  اأوال، وابتلي ب�سيق العي�س فاأغناه اهلل عزَّ وجل عزَّ

يف حدود �سنة 1407هـ - 1987م، وا�ستد به حتى اأدى اإىل برت �ساقه �سنة1410هـ-1990م. 
وكان ال�سيخ اأبي�س الب�سرة، م�ستديَر الوجه، وهبه املوىل �ُسبحانه جماال يف وجهه و�سمته، وكان ق�سري 
ومن خالطه  ه  اأحبَّ راآه  من  كرميًا،  متوا�سعًا  نا  ليِّ رحيما  ودعابة،  نكتة  �ساحب  العمامة،  يلب�س  القامة 
ري وال�سيخ املن�ساوي رحمهما  ًا جميال قريبًا ِمن �سوت ال�سيخ احل�سَ اأجلَّه، وكان ال�سيخ  ميتلك �سوتّا نديَّ

اهلل تعاىل، واإذا �سمعت القراآن منه راأيت اأنه َيخ�سى اهلل تعاىل، وكاأن القراآن ينزل غ�سا طريا.         

23  العبارات اجللية يف �سرح الق�سيدة الغرامية يف اأو�ساف االأحاديث النبوية، وليد بن �سامل، دار االإميان، 
االإ�سكندرية، �س 02-71.

24  حرز االأماين ووجه التهاين )ال�ساطبية( االأبيات17-37، �س 8 بتحقيق د. اأمين �سويد، دار نور املكتبات، جدة.

القراآن الكرمي وتثبيته وتعليمه وكان هذا باديا من اأول االمر يف حياة ال�سيخ �سعيد ، فوالده كان اإماما 
وواعظا وخطيبا يف اأحد م�ساجد مدينة عكا وانتقل ب�سبب الظروف ال�سيا�سية اإبان تلك الفرتة من 
م�سجد اإىل م�سجد وال ريب اأن ال�سيخ �سعيد عا�س تلك االأجواء والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه .
االأ�سباط  باب  مئذنة  على  االأق�سى  امل�سجد  يف  موؤذنا  عمل  اأنه  بامل�سجد  ال�سيخ  �سلة  وثق  ومما 

ال�سمالية ومل يتجاوز الرابعة ع�سرة من عمره.
وعندما التحق ال�سيخ باالزهر و�سكن رواق ال�سام وكان �سيخ الرواق ال�سيخ عي�سى منون رحمه اهلل، 
وعكف  الداخلي،  ال�سكن  يف  ومكانا  خبز،  ورغيفي  ال�سهر  يف  قر�سا  �ستني  �سعيد  لل�سيخ  خ�س�س 
ال�سيخ يف هذه الفرتة على ح�سور حلقات العلم يف اجلامع االأزهر من ال�سباح حتى الظهر، وكان 
يف  �سعيد  ال�سيخ  ودر�س  املغرب،  بعد  ما  اإىل  عليه  ليقراأ  الرهاوي  ال�سيخ  اإىل  الع�سر  بعد  يذهب 

حلقات االأزهر متون العربية والفقه مثل االألفية واالآجرومية وغريهما من العلوم ال�سرعية. 
ويف رحلته اإىل دم�سق بالرغم من ق�سرها عمل قارئا للقراآن يف اأحد م�ساجدها ومن ثم عمل يف 

اأحد م�ساجد بريوت موؤذنا واإماما ومدر�سا للقراآن الكرمي اأكر من ع�سرين �سنة.
اأم مكتوم يف  بن  الكرمي يف م�سجد عبد اهلل  للقراآن  اإماما ومدر�سا  بال�سيخ  املقام  ا�ستقر  واأخريا 

الر�سيفة حيث توافد للقراءة عليه طلبة العلم من كل مكان22.
ال�سيخ  به  اأبرز ما متيز  اأ�ستخل�س  اأن  اأ�ستطيع  الثاين:�سفاته ومعامل �سخ�سيته: مما �سبق  الفرع 

رحمه اهلل من �سفات ح�سنة وطباع كرمية، هي:
1- الذكاء وقوة احلافظة: يكفي يف الداللة على ذلك اأنه حفظ القراآن كامال يف �سن التا�سعة من 
راأ�سه ،  القراآن ِخيط يف  اآية يف احلفظ وقوة الذاكرة وكاأن  اأنه كان  ث عنه تالمذته  عمره، ويحدِّ

واأُ�سرب يف قلبه. 
كما متيز ال�سيخ بحفظ املتون، فقد حفظ اأكر من ع�سرة اآالف بيت من ال�سعر، ومن ذلك حفظه 

الألفية ابن مالك، والطيبة البن اجلزري.         
2- الهمة العالية واجللد وال�سرب واملثابرة: يبدو هذا جليا يف حياة ال�سيخ ومن ذلك:

كرة رحالته يف طلب العلم بالرغم مما ابتلي به من فقده لب�سره يف �سنٍّ مبكرة من عمره، ومنها 
رحلته من القد�س اإىل القاهرة وما كابده من وعثاء ال�سفر فيها وقطعه م�سافة اأكر من 140 كم 

�سريًا على االأقدام.
ُمكثه ال�ساعات الطوال يف الدرا�سة وطلب العلم وهو يف اجلامع االأزهر ويف مقام التدري�س واالإقراء 

22  مقال يف جملة الفرقان، العدد 52 مقال عن ال�سيخ �سعيد العنبتاوي بقلم اإبراهيم عبد العزيز اجلوري�سي، 
www.qeaatacademy.com  س 92-13، ومقال لل�سيخ نادر العنبتاوي يعرف فيه بال�سيخ على موقع القراءات�
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ال�سيخ اإبراهيم حممد خليل رمانة: ولد يف مدينة اللد بفل�سطني �سنة 1345هـ، 1927م، وبداأ بحفظ 
القراآن �سغريا، وتلقى القراءة عن ال�سيخ ح�سني اأبو �سنينة26 برواية حف�س، ثم بالقراءات ال�سبع 
احللواين  اأحمد  ال�سيخ  على  وقراأ  القراءات،  مبعهد  والتحق  م�سر  اإىل  رحل  ثم  ال�ساطبية،  من 
�سيخ قراء ال�سام، وعلى ال�سيخ حممد البحريي رواية ور�س، وتلقى على ال�سيخ حممد يون�س عبد 
احلق املدر�س يف معهد القراءات مب�سر القراءات الع�سر، وتخرج من معهد القراءات مب�سر �سنة 
 25 وعمره  االأق�سى  امل�سجد  يف  الكرمي  القراآن  دّر�س  حيث  بالتدري�س  عمل  ثم  1957م،  1376هـ، 
�سنة، وكان يقراأ يف اإذاعة فل�سطني يف الرملة، واأقام يف الكويت مدة 39 �سنة عمل خاللها باالإمامة 

والتدري�س والتالوة يف االإذاعة والتلفزيون،
وكان له لقاءات عديدة مع كبار القراء امل�سهورين يف العامل االإ�سالمي مثل عبد البا�سط واحل�سري 
املركز  التدري�س يف  وبداأ  االأردن  لالإقامة يف  انتقل  املن�ساوي، ويف عام 1409هـ 1989م  واالأخوين 
التالوة،  يف  ومتقدمة  متهيدية  دورات  تعقد  كانت  حيث  االأردنية،  اجلامعة  يف  االإ�سالمي  الثقايف 
ودّر�س يف دبلوم القراءات يف اجلامعة االأردنية، و�سّجل تالوات يف االإذاعة، وكان ع�سو �سرف يف 
جمعية املحافظة على القراآن الكرمي، وع�سو جلنة تدقيق امل�سحف وجلنة دور القراآن الكرمي يف 

وزارة االأوقاف، وتويف رحمه اهلل �سحى يوم اخلمي�س 1420/5/1هـ، املوافق 1999/8/12م27.
فل�سطني عام 1322هـ،  �سيلة احلارثية من قرى جنني يف  ولد يف قرية  االأحمد:  قا�سم  ال�سيخ طاهر 
1902م، تعلم يف االأزهر، وكان يقرئ مبنزله يف مدينة القد�س حتى عام 1367هـ 1948م، ثم انتقل اإىل 
عّمان وعمل مدر�سا للتالوة والتجويد يف دار القراآن الكرمي يف امل�سجد احل�سيني الكبري يف عّمان، بدءا 
من 1966/11/1م، اإىل اأن تويف يف 1979/8/30م28، وقد الزمته نحو اأربع �سنوات29، وكان رحمه 
اهلل طويل القائمة متيل ب�سرته اإىل البيا�س، كفيف الب�سر، يتمتع باأداء جميل، وكان يجل�س لالإقراء 

�ست �ساعات يوميا وياأتيه الراغبون بالقراءة عليه، وكان يحتفظ ب�سجل يدون فيه اأ�سماء املجازين.

26  كان �سيخ القراء مبدينة اخلليل، ولد فيها �سنة 4031هـ 7881م، قراأ القراءات على حممد ح�سن الفحام 
امل�سري وتويف عام 7831هـ 7691م، ومن تالميذه: �سفيق عمر غيث، ومنور اأحمد ادعي�س، وحممد ر�ساد 

ال�سريف )من مقال عنه يف جملة الفرقان، العدد 72، �س 62، بقلم اإبراهيم اجلوري�سي(.
27  من مقابلة معه ن�سرتها �سحيفة الو�سط، االأردن، العدد االأول، 7991م، �س3، ومقال عنه يف جملة الفرقان 

االأردنية بعنوان "ال�سيخ اإبراهيم رمانة عامل فقدناه" العدد االأول، �س 81.
28  حتديد تاريخ تعيينه يف امل�سجد احل�سيني ووفاته، ماأخوذ من وثيقة �سادرة عن وزارة االأوقاف يف االأردن 

تفيد ذلك، وهي �سادرة بتاريخ 1891/3/5 وعندي �سورة عنها.
29   ختمت عليه خاللها ثالث ختمات واأجازين بتاريخ 1/�سفر/8931هـ 01/كانون ثاين/8791. 

الفرع الثالث: تـالمــيذه:

  ُيلحظ يف تالميذ ال�سيخ التنوع والكرة، ما بني الكبار وال�سغار والذكور واالإناث، فقد تخرج على 
يديه املئات من اأولئك جميعا، ففي لبنان قراأ على ال�سيخ اأُنا�س كثريون، اأجاز منهم الكثري برواية 
حف�س، اأما يف االأردن فاأجاز ال�سيخ املئات برواية حف�س، وبرواية ور�س، اأو بغريها من الروايات 
املفردة، وببع�س القراءات، كما قراأ على ال�سيخ القراءات الع�سر الُكربى من طريق الطيبة كثري من 
طلبة العلم، كما حفظ القراآن على يديه كثريون، وال يت�سع املقام لتعداد هوؤالء جميعا، و�سياأتي ذكر 

بع�سهم يف املطلب الثاين.   

الفرع الرابع: م�صنفاته:

كان غالب هّم ال�سيخ تخريج ثلة من القراء وطلبة العلم كما راأينا ذلك �سابقا، وبالتايل ال جند له 
يف جمال التاأليف والت�سنيف اإال م�سنفا واحدا �سماه ) حلية القراء يف فن التجويد واالأداء )  وهو 
منظومة طويلة نظمها عام1990م -1410هـ، و�سمنها اأبياتا من املقدمة اجلزرية وحتفة االأطفال 
وال�سل�سبيل ال�سايف، وقد �سرحها اأحد تالمذته يف كتاٍب �َسماه ) زينة االأداء �سرح حلية القراء ) وهو 

مطبوٌع يف دار الفرقان، يف عّمان، االأردن.                                           

الفرع اخلام�س: وفاته رحمه اهلل تعاىل:

يوم  وذلك  الفجر  قبل �سالة  الكرمي  القراآن  بورده من  الليل  قيام  اأن �سلى  بعد  ُتويف رحمه اهلل   
يف  الع�سر  �سالة  بعد  عليه  لَِّي  و�سُ /1998م،   7/23 املوافق  1419هـ   / االأول  اخلمي�س29/ربيع 
م�سجد عبد اهلل بن اأم مكتوم، وح�سر جنازته خلق كثري، ودفن يف املقربة االإ�سالمية يف الر�سيفة، 

بجوار مدينة الزرقاء يف االأردن، رحم اهلل ال�سيخ رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جّناته25.

املطلب الثاين

التعر يف بعدد من �صيوخ الإقراء يف الأردن

يف هذا املطلب �سيتم التعريف بعدد من �سيوخ القراء ممن تي�سر لنا الوقوف عليه من اأ�سمائهم، 
و�سنقت�سر يف احلديث على من تويف منهم لعدم اكتمال املعلومات املتعلقة باالأحياء، وما �سنذكره 
من معلومات ي�سكل خطوة وبداية جلمع املعلومات عن هوؤالء العلماء الكبار، الذين مل يعطوا حقهم 

من االعتناء واالهتمام، ولعل اهلل �سبحانه يي�سر ذلك لنا اأو ملن يقوم به.

25  مقال عن ال�سيخ يف  جملة الفرقان العدد 52، �س 92-13، ومقال عنه على النت لنادر العنبتاوي يف موقع  
.www.qeaatacademy.com
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ال�سيخ اإبراهيم حممد خليل رمانة: ولد يف مدينة اللد بفل�سطني �سنة 1345هـ، 1927م، وبداأ بحفظ 
القراآن �سغريا، وتلقى القراءة عن ال�سيخ ح�سني اأبو �سنينة26 برواية حف�س، ثم بالقراءات ال�سبع 
احللواين  اأحمد  ال�سيخ  على  وقراأ  القراءات،  مبعهد  والتحق  م�سر  اإىل  رحل  ثم  ال�ساطبية،  من 
�سيخ قراء ال�سام، وعلى ال�سيخ حممد البحريي رواية ور�س، وتلقى على ال�سيخ حممد يون�س عبد 
احلق املدر�س يف معهد القراءات مب�سر القراءات الع�سر، وتخرج من معهد القراءات مب�سر �سنة 
 25 وعمره  االأق�سى  امل�سجد  يف  الكرمي  القراآن  دّر�س  حيث  بالتدري�س  عمل  ثم  1957م،  1376هـ، 
�سنة، وكان يقراأ يف اإذاعة فل�سطني يف الرملة، واأقام يف الكويت مدة 39 �سنة عمل خاللها باالإمامة 

والتدري�س والتالوة يف االإذاعة والتلفزيون،
وكان له لقاءات عديدة مع كبار القراء امل�سهورين يف العامل االإ�سالمي مثل عبد البا�سط واحل�سري 
املركز  التدري�س يف  وبداأ  االأردن  لالإقامة يف  انتقل  املن�ساوي، ويف عام 1409هـ 1989م  واالأخوين 
التالوة،  يف  ومتقدمة  متهيدية  دورات  تعقد  كانت  حيث  االأردنية،  اجلامعة  يف  االإ�سالمي  الثقايف 
ودّر�س يف دبلوم القراءات يف اجلامعة االأردنية، و�سّجل تالوات يف االإذاعة، وكان ع�سو �سرف يف 
جمعية املحافظة على القراآن الكرمي، وع�سو جلنة تدقيق امل�سحف وجلنة دور القراآن الكرمي يف 

وزارة االأوقاف، وتويف رحمه اهلل �سحى يوم اخلمي�س 1420/5/1هـ، املوافق 1999/8/12م27.
فل�سطني عام 1322هـ،  �سيلة احلارثية من قرى جنني يف  ولد يف قرية  االأحمد:  قا�سم  ال�سيخ طاهر 
1902م، تعلم يف االأزهر، وكان يقرئ مبنزله يف مدينة القد�س حتى عام 1367هـ 1948م، ثم انتقل اإىل 
عّمان وعمل مدر�سا للتالوة والتجويد يف دار القراآن الكرمي يف امل�سجد احل�سيني الكبري يف عّمان، بدءا 
من 1966/11/1م، اإىل اأن تويف يف 1979/8/30م28، وقد الزمته نحو اأربع �سنوات29، وكان رحمه 
اهلل طويل القائمة متيل ب�سرته اإىل البيا�س، كفيف الب�سر، يتمتع باأداء جميل، وكان يجل�س لالإقراء 

�ست �ساعات يوميا وياأتيه الراغبون بالقراءة عليه، وكان يحتفظ ب�سجل يدون فيه اأ�سماء املجازين.

26  كان �سيخ القراء مبدينة اخلليل، ولد فيها �سنة 4031هـ 7881م، قراأ القراءات على حممد ح�سن الفحام 
امل�سري وتويف عام 7831هـ 7691م، ومن تالميذه: �سفيق عمر غيث، ومنور اأحمد ادعي�س، وحممد ر�ساد 

ال�سريف )من مقال عنه يف جملة الفرقان، العدد 72، �س 62، بقلم اإبراهيم اجلوري�سي(.
27  من مقابلة معه ن�سرتها �سحيفة الو�سط، االأردن، العدد االأول، 7991م، �س3، ومقال عنه يف جملة الفرقان 

االأردنية بعنوان "ال�سيخ اإبراهيم رمانة عامل فقدناه" العدد االأول، �س 81.
28  حتديد تاريخ تعيينه يف امل�سجد احل�سيني ووفاته، ماأخوذ من وثيقة �سادرة عن وزارة االأوقاف يف االأردن 

تفيد ذلك، وهي �سادرة بتاريخ 1891/3/5 وعندي �سورة عنها.
29   ختمت عليه خاللها ثالث ختمات واأجازين بتاريخ 1/�سفر/8931هـ 01/كانون ثاين/8791. 

الفرع الثالث: تـالمــيذه:

  ُيلحظ يف تالميذ ال�سيخ التنوع والكرة، ما بني الكبار وال�سغار والذكور واالإناث، فقد تخرج على 
يديه املئات من اأولئك جميعا، ففي لبنان قراأ على ال�سيخ اأُنا�س كثريون، اأجاز منهم الكثري برواية 
حف�س، اأما يف االأردن فاأجاز ال�سيخ املئات برواية حف�س، وبرواية ور�س، اأو بغريها من الروايات 
املفردة، وببع�س القراءات، كما قراأ على ال�سيخ القراءات الع�سر الُكربى من طريق الطيبة كثري من 
طلبة العلم، كما حفظ القراآن على يديه كثريون، وال يت�سع املقام لتعداد هوؤالء جميعا، و�سياأتي ذكر 

بع�سهم يف املطلب الثاين.   

الفرع الرابع: م�صنفاته:

كان غالب هّم ال�سيخ تخريج ثلة من القراء وطلبة العلم كما راأينا ذلك �سابقا، وبالتايل ال جند له 
يف جمال التاأليف والت�سنيف اإال م�سنفا واحدا �سماه ) حلية القراء يف فن التجويد واالأداء )  وهو 
منظومة طويلة نظمها عام1990م -1410هـ، و�سمنها اأبياتا من املقدمة اجلزرية وحتفة االأطفال 
وال�سل�سبيل ال�سايف، وقد �سرحها اأحد تالمذته يف كتاٍب �َسماه ) زينة االأداء �سرح حلية القراء ) وهو 

مطبوٌع يف دار الفرقان، يف عّمان، االأردن.                                           

الفرع اخلام�س: وفاته رحمه اهلل تعاىل:

يوم  وذلك  الفجر  قبل �سالة  الكرمي  القراآن  بورده من  الليل  قيام  اأن �سلى  بعد  ُتويف رحمه اهلل   
يف  الع�سر  �سالة  بعد  عليه  لَِّي  و�سُ /1998م،   7/23 املوافق  1419هـ   / االأول  اخلمي�س29/ربيع 
م�سجد عبد اهلل بن اأم مكتوم، وح�سر جنازته خلق كثري، ودفن يف املقربة االإ�سالمية يف الر�سيفة، 

بجوار مدينة الزرقاء يف االأردن، رحم اهلل ال�سيخ رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جّناته25.

املطلب الثاين

التعر يف بعدد من �صيوخ الإقراء يف الأردن

يف هذا املطلب �سيتم التعريف بعدد من �سيوخ القراء ممن تي�سر لنا الوقوف عليه من اأ�سمائهم، 
و�سنقت�سر يف احلديث على من تويف منهم لعدم اكتمال املعلومات املتعلقة باالأحياء، وما �سنذكره 
من معلومات ي�سكل خطوة وبداية جلمع املعلومات عن هوؤالء العلماء الكبار، الذين مل يعطوا حقهم 

من االعتناء واالهتمام، ولعل اهلل �سبحانه يي�سر ذلك لنا اأو ملن يقوم به.

25  مقال عن ال�سيخ يف  جملة الفرقان العدد 52، �س 92-13، ومقال عنه على النت لنادر العنبتاوي يف موقع  
.www.qeaatacademy.com
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يتوفى وكان يقرئ خاللها القراآن لتالمذته35.

عنهم،  تف�سيلية  معلومات  على  اأو  اأ�سمائهم،  على  االطالع  لنا  يتي�سر  مل  عدد  هوؤالء  غري  ويوجد 
ثم كر بحمد اهلل تعاىل يف هذه االأيام املجازون واملجازات ب�سكل الفت للنظر، واأ�سبحت االإجازة 
مرغوبة ومطلوبة على نطاق وا�سع، وكان لتالميذ هوؤالء ال�سيوخ دور يف تعليم ما تعلموه، كما تخرج 
عدد من الطلبة يف كلية القراآن الكرمي يف املدينة النبوية، واأكمل عدد منهم يف اجلامعة نف�سها حتى 
ح�سلوا على درجة الدكتوراه ومنهم من اأكمل الدرا�سة يف جامعة القراآن الكرمي يف ال�سودان اأو يف 

غريها، وهذا كله من مظاهر االعتناء بعلم القراءات واالإقبال عليه.
واملق�سد من  االأحياء،  االإقراء، معظمهم من  �سيوخ  اأ�سماء جمموعة من  ت�سم  قائمة  يلي  ما  ويف 
�سرد االأ�سماء التمثيل ال احل�سر، ولذا اكتفينا باالأ�سهر، مع اعرتافنا ب�سعوبة االإحاطة باجلميع 
ولي�س مق�سدا لنا، ومل نراع اأولوية ما يف ترتيب االأ�سماء، ومل نذكر اأ�سماء املجازات من الن�ساء مع 

كرتهن وزيادة عددهن على الرجال.
حممد ر�ساد ال�سريف: ولد يف مدينة اخلليل �سنة 1341هـ 1923م، قراأ على �سيخه ح�سني اأبو �سنينة 
روايتي حف�س وور�س، وعّلم القراآن �سنوات طويلة فكر تالميذه وقد جتد بينهم اجلد واالأب واالبن، 
وله ت�سجيالت كثرية، ويتمتع باأداء متميز ي�سبه كثريا اأداء ال�سيخ حممد رفعت، وقراأ واأقراأ بامل�سجد 

االأق�سى36.

حممد اأبو �سو�سة: ولد يف نابل�س عام 1346هـ 1928م، تعلم يف االأزهر، ومن �سيوخه فيه: عثمان 
مراد وعامر عثمان وعلي �سليمان، عمل �سنوات طويلة يف تعليم القراآن، وله ت�سجيالت كثرية37.

اأحد م�ساجدها، ودّر�س  اإمام  الر�سيفة بجوار عّمان، وكان  ح�سني الزهريي: كان يقيم يف مدينة 
التالوة واالأحكام لعدد كبري.

ح�سني �سامل البطاح: من اللد كان اإمام م�سجد يف عّمان، وله تالوات م�سجلة يف عدة اإذاعات.
جودت �سربي �سطارة:من تالميذه زيدان العقرباوي، وكان يقرئ يف م�ساجد عّمان، وتويف نحو �سنة 

1431هـ 2010م كما اأفادين تلميذه.
حممود اإدري�س: حممود بن عبد القادر بن اإدري�س عكا�سة، ولد يف مدينة اللد بفل�سطني �سنة 1357هـ 

35   مقال بعنوان "مع ال�سادقني" بقلم تلميذه عبد اهلل اأبو �سنينة، من�سور يف 1102م.
36   من مقابلة معه من�سورة يف الفرقان، العدد 22، �س 03-82.
37  من مقابلة معه من�سورة يف الفرقان، العدد 02، �س 53-33.

ال�سيخ �سعيد ح�سن �سمور: ولد يف مدينة طولكرم بفل�سطني �سنة 1337هـ، 1917م ، تعلم يف االأزهر 
وقراأ على ال�سيخ عثمان مراد ختمتني برواية حف�س وح�سل منه على االإجازة بال�سند وكان تاريخ 
منح االإجازة 1357/8/20هـ املوافق 1937م كما هو مثبت فيها30، وله �سرح منظومة ال�سل�سبيل 
يف  م�ساجد  لعدة  اإماما  وعمل  مراد،  �سليمان  عثمان  ل�سيخه  الوايف،  التجويد  علم  يف  ال�سايف 

عّمان،ودّر�س التالوة يف اجلامعة االأردنية، وتويف رحمه اهلل �سنة 1400هـ 1980م.
عبد الودود اأحمد الزراري: ولد يف يافا بفل�سطني �سنة 1332هـ 1914م ودر�س يف االأزهر، قراأ على 
باجلامعة  ال�سريعة  كلية  التالوة يف  مادة  تدري�س  وتوىل  الع�سر31،  القراءات  عثمان  عامر  ال�سيخ 
االأردنية عدة �سنوات، وله كتاب يف التجويد عنوانه: )مدخل اإىل علم التجويد(، وذكر عنه تلميذه 
حممود اإدري�س اأنه اأقام يف مدينة الزرقاء يف االأردن بدءا من �سنة 1380هـ 1961م، واأنه الزمه نحو 
25 �سنة، واأّكد اأن ال�سيخ جماز بالقراءات الع�سر من ال�سيخ عامر عثمان32، واأ�سار ال�سيخ الزراري 
يف موا�سع من كتابه اإىل اأنه يقراأ بالقراءات واإن مل ي�سرح بذلك33 وال مبن اأجازه فيها، تويف رحمه 

اهلل �سنة 1407هـ 1987م.
ويلحظ القارئ يف كتاب ال�سيخ الزراري ما كان يتمتع به من همة كبرية، وحر�س عظيم على االأمة 
التعمق  اإىل  دعا  كما  به،  والعمل  بالقراآن  التم�سك  اإىل  فيها  يدعو  التي  العبارات  فيه  كرت  وقد 
يف درا�سة اأحكام التجويد والتو�سع يف بحث جزئياته ودقائقه، فهو كتاب قيم وله منزلة بني كتب 

التجويد34.

ال�سيخ ممدوح زكي حممود اأبو ال�سامات: ولد يف دم�سق عام 1339هـ 1921م، وكان اأخو جده �سيخا 
لل�سلطان عبد احلميد، قراأ على ال�سيخ �سعيد �سمور وال�سيخ طاهر قا�سم، ودّر�س التالوة واالأحكام 
ل�سنوات طويلة قاربت اخلم�سني �سنة يف م�ساجد عديدة منها م�سجد الكلية العلمية االإ�سالمية يف 
اأن  عّمان، وكان يف غاية التوا�سع والرّقة، وعظيم ال�سلة بكتاب اهلل تعاىل، دخل يف غيبوبة قبل 

30   اأثبت حمقق ال�سل�سبيل ال�سايف وهو اأحمد ح�سني علي ن�س االإجازة يف اآخر الكتاب، �س 371-391، وهو من 
تالميذ ال�سيخ �سعيد وح�سل على االإجازة منه يف 0931هـ املوافق 0791م. 

31   اأّكد هذه املعلومة يل ال�سيخ �سعيد العنبتاوي يف لقاء معه، واأن م�سدره فيها ر�سالة �سخ�سية له من ال�سيخ 
عامر عثمان.

32   من مقابلة مع ال�سيخ حممود اإدري�س يف جملة الفرقان، العدد 23، �س 92.
33   مدخل اإىل علم التجويد، �س 422 و522.

34   مدخل اإىل علم التجويد، �س 62-6.
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يتوفى وكان يقرئ خاللها القراآن لتالمذته35.

عنهم،  تف�سيلية  معلومات  على  اأو  اأ�سمائهم،  على  االطالع  لنا  يتي�سر  مل  عدد  هوؤالء  غري  ويوجد 
ثم كر بحمد اهلل تعاىل يف هذه االأيام املجازون واملجازات ب�سكل الفت للنظر، واأ�سبحت االإجازة 
مرغوبة ومطلوبة على نطاق وا�سع، وكان لتالميذ هوؤالء ال�سيوخ دور يف تعليم ما تعلموه، كما تخرج 
عدد من الطلبة يف كلية القراآن الكرمي يف املدينة النبوية، واأكمل عدد منهم يف اجلامعة نف�سها حتى 
ح�سلوا على درجة الدكتوراه ومنهم من اأكمل الدرا�سة يف جامعة القراآن الكرمي يف ال�سودان اأو يف 

غريها، وهذا كله من مظاهر االعتناء بعلم القراءات واالإقبال عليه.
واملق�سد من  االأحياء،  االإقراء، معظمهم من  �سيوخ  اأ�سماء جمموعة من  ت�سم  قائمة  يلي  ما  ويف 
�سرد االأ�سماء التمثيل ال احل�سر، ولذا اكتفينا باالأ�سهر، مع اعرتافنا ب�سعوبة االإحاطة باجلميع 
ولي�س مق�سدا لنا، ومل نراع اأولوية ما يف ترتيب االأ�سماء، ومل نذكر اأ�سماء املجازات من الن�ساء مع 

كرتهن وزيادة عددهن على الرجال.
حممد ر�ساد ال�سريف: ولد يف مدينة اخلليل �سنة 1341هـ 1923م، قراأ على �سيخه ح�سني اأبو �سنينة 
روايتي حف�س وور�س، وعّلم القراآن �سنوات طويلة فكر تالميذه وقد جتد بينهم اجلد واالأب واالبن، 
وله ت�سجيالت كثرية، ويتمتع باأداء متميز ي�سبه كثريا اأداء ال�سيخ حممد رفعت، وقراأ واأقراأ بامل�سجد 

االأق�سى36.

حممد اأبو �سو�سة: ولد يف نابل�س عام 1346هـ 1928م، تعلم يف االأزهر، ومن �سيوخه فيه: عثمان 
مراد وعامر عثمان وعلي �سليمان، عمل �سنوات طويلة يف تعليم القراآن، وله ت�سجيالت كثرية37.

اأحد م�ساجدها، ودّر�س  اإمام  الر�سيفة بجوار عّمان، وكان  ح�سني الزهريي: كان يقيم يف مدينة 
التالوة واالأحكام لعدد كبري.

ح�سني �سامل البطاح: من اللد كان اإمام م�سجد يف عّمان، وله تالوات م�سجلة يف عدة اإذاعات.
جودت �سربي �سطارة:من تالميذه زيدان العقرباوي، وكان يقرئ يف م�ساجد عّمان، وتويف نحو �سنة 

1431هـ 2010م كما اأفادين تلميذه.
حممود اإدري�س: حممود بن عبد القادر بن اإدري�س عكا�سة، ولد يف مدينة اللد بفل�سطني �سنة 1357هـ 

35   مقال بعنوان "مع ال�سادقني" بقلم تلميذه عبد اهلل اأبو �سنينة، من�سور يف 1102م.
36   من مقابلة معه من�سورة يف الفرقان، العدد 22، �س 03-82.
37  من مقابلة معه من�سورة يف الفرقان، العدد 02، �س 53-33.

ال�سيخ �سعيد ح�سن �سمور: ولد يف مدينة طولكرم بفل�سطني �سنة 1337هـ، 1917م ، تعلم يف االأزهر 
وقراأ على ال�سيخ عثمان مراد ختمتني برواية حف�س وح�سل منه على االإجازة بال�سند وكان تاريخ 
منح االإجازة 1357/8/20هـ املوافق 1937م كما هو مثبت فيها30، وله �سرح منظومة ال�سل�سبيل 
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عّمان،ودّر�س التالوة يف اجلامعة االأردنية، وتويف رحمه اهلل �سنة 1400هـ 1980م.
عبد الودود اأحمد الزراري: ولد يف يافا بفل�سطني �سنة 1332هـ 1914م ودر�س يف االأزهر، قراأ على 
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30   اأثبت حمقق ال�سل�سبيل ال�سايف وهو اأحمد ح�سني علي ن�س االإجازة يف اآخر الكتاب، �س 371-391، وهو من 
تالميذ ال�سيخ �سعيد وح�سل على االإجازة منه يف 0931هـ املوافق 0791م. 

31   اأّكد هذه املعلومة يل ال�سيخ �سعيد العنبتاوي يف لقاء معه، واأن م�سدره فيها ر�سالة �سخ�سية له من ال�سيخ 
عامر عثمان.

32   من مقابلة مع ال�سيخ حممود اإدري�س يف جملة الفرقان، العدد 23، �س 92.
33   مدخل اإىل علم التجويد، �س 422 و522.

34   مدخل اإىل علم التجويد، �س 62-6.
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م�سهور العودات: جماز بالع�سر من العنبتاوي.
عبد الرحمن اأبو �سالح: عمل بتدري�س التجويد �سنوات واأجاز كثريين.

و�سفت ال�سيخ اأحمد: جماز بالقراءات الع�سر، وله كثري من الطلبة.
علي العمري: عمل بتدري�س التجويد �سنوات طويلة.

علي ح�سني جرب: عمل بتدري�س التجويد �سنوات طويلة، وله كتاب فيه.
اإبراهيم الداية: جماز وله عدة موؤلفات.

توفيق �سمرة: جماز وله عدة موؤلفات واجتهد يف اإ�سدار امل�ساحف بالروايات املتعددة.
نادر العنبتاوي: من تالميذ ال�سيخ �سعيد العنبتاوي، وله جهود يف تعليم القراآن.

عمر خليل يو�سف: جماز وعمل بتدري�س التجويد �سنوات طويلة.
د. عمر يو�سف حماد: جماز وله موؤلفات.

وتوجد اأ�سماء اأخرى كثرية من ال�سيوخ والزمالء واالأبناء ورفاق الدرب منهم: اأع�ساء جلنة التالوة 
يف جمعية املحافظة على القراآن الكرمي، واأع�ساء هيئات التدري�س يف كليات ال�سريعة، ويف وزارة 
يتقبل  واأن  اخلري  اجلميع  يجزي  اأن  تعاىل  اهلل  ن�ساأل  واجلهات،  املوؤ�س�سات  من  وغريها  االأوقاف 

منهم، واأن يزيد يف اأعدادهم، واأن يكون اجلميع من حملة لواء احلق وراية القراآن.

املبحث الثالث

منهج تعليم القراآن والقراءات

بعد اأن عرفنا جمموعة من اأعالم علماء االأردن يف القراءات، ينبغي اأن ننتقل بعد ذلك اإىل البحث 
يف منهجهم يف تعليم القراآن الكرمي وقد ال جند �سيئا مميزا فيه، فهم كاإخوانهم من علماء االأمة 
يلتزمون باملنهج العام يف التعليم، ولكن ت�ستوقفنا بع�س االأمور نوردها يف نقاط معظمها يتعلق مبا 

ذكره ال�سيخ �سعيد العنبتاوي يف منظومته من معلومات انفرد بها.
النقطة االأوىل: حول ا�سرتاط احلفظ ملنح االإجازة، وهي من امل�سائل املختلف فيها قدميا وحديثا، 
توؤكد ذلك،  الن�سو�س عنهم  كثري من  يفهم من  ما  وهو  ا�سرتاط احلفظ،  املقرئني على  ومعظم 
)واالعتماد  قال:  تيمية حيث  ابن  االإ�سالم  �سيخ  عليه  ن�س  له، وممن  موؤكدا  عليه  بع�سهم  ون�س 
ِبيِّ  النَّ َعن  باحلديث  لكالمه  وا�ست�سهد  امل�ساحف(39،  القلوب ال على  القراآن على حفظ  نقل  يف 

39   جمموع فتاوى �سيخ االإ�سالم ابن تيمية 004/31.

1938م، قراأ على ال�سيخ عبد الودود الزراري، وال�سيخ �سعيد �سمور، وتالميذه كثريون، وله درو�س 
م�سجلة يف تعليم التجويد38.

الدكتور حممد مو�سى ن�سر: خريج كلية القراآن الكرمي يف املدينة النبوية، وله عدة موؤلفات.
الدكتور اأحمد حممد مفلح الق�ساة: خريج كلية القرباآن الكرمي يف املدينة النبوية، وله عدة موؤلفات.

الدكتور حممد ع�سام الق�ساة: خريج كلية القراآن الكرمي باملدينة النبوية، وله عدة موؤلفات.
الدكتور حممد خالد من�سور: جماز من ال�سيخ متيم الزعبي، وله عدة موؤلفات، وجهود طيبة يف 

تعليم القراآن بالو�سائل احلديثة.
الدكتور حامت جالل التميمي: جماز بالع�سرة من العنبتاوي، وله عدة موؤلفات.

الدكتور حازم �سعيد حيدر جماز بالقراءات الع�سر من ال�سيخ اأحمد عبد العزيز الزيات.
اإبراهيم ال�ساحلي: عمل بتدري�س القراآن الكرمي �سنوات طويلة، وله ت�سجيالت كثرية.

كامل الالال: من املجودين وله ت�سجيالت كثرية.
ح�سني عبد الرحيم: من املجودين املجيدين وله ت�سجيالت.

زيدان حممود �سالمة العقرباوي: من �سيوخه جودت �سربي �سطارة، وعبدال�سالم حبو�س امل�سري
اأبو �سالح عبد الرحمن حممد �سالح احلياري: جماز بالقراءات الع�سر من العنبتاوي وغريه.

الدكتور عبداهلل ال�سمايلة: جماز بالع�سرة الكربى من ال�سيخ العنبتاوي.
عبدالرحمن جربيل: جماز الع�سرة من ال�سيخ النحا�س، وله عدة موؤلفات.

عبد الرحمن اأبو غليون: جماز بالع�سرة، وعمل بتعليم القراآن �سنوات.
مو�سى املالح: جماز بالع�سرة الكربى من العنبتاوي.

حممود اأحمد مروح م�سطفى: جماز بعدة روايات من العنبتاوي، وله �سرح منظومة )حلية القراء(.
عبداهلل اأبو حمفوظ جماز بالع�سرة الكربى من العنبتاوي.

فايز حمد اإ�سماعيل املرايات جماز بالقراءات الع�سر.
�سنوات  القراآن  تعليم  وعمل يف  يا�سني،  ال�سيخ حممد خريو  من  الق�ساة: جماز  �سلمان  علي  هود 

وانتفع منه كثريون.
الدكتور اإبراهيم اجلرمي: جماز بالقراءات الع�سر، وله عدة موؤلفات.

38  من مقابلة معه من�سورة يف الفرقان، العدد 23، �س 82-03، اأجراها معه اإبراهيم اجلوري�سي.
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الدكتور اأحمد حممد مفلح الق�ساة: خريج كلية القرباآن الكرمي يف املدينة النبوية، وله عدة موؤلفات.

الدكتور حممد ع�سام الق�ساة: خريج كلية القراآن الكرمي باملدينة النبوية، وله عدة موؤلفات.
الدكتور حممد خالد من�سور: جماز من ال�سيخ متيم الزعبي، وله عدة موؤلفات، وجهود طيبة يف 

تعليم القراآن بالو�سائل احلديثة.
الدكتور حامت جالل التميمي: جماز بالع�سرة من العنبتاوي، وله عدة موؤلفات.

الدكتور حازم �سعيد حيدر جماز بالقراءات الع�سر من ال�سيخ اأحمد عبد العزيز الزيات.
اإبراهيم ال�ساحلي: عمل بتدري�س القراآن الكرمي �سنوات طويلة، وله ت�سجيالت كثرية.

كامل الالال: من املجودين وله ت�سجيالت كثرية.
ح�سني عبد الرحيم: من املجودين املجيدين وله ت�سجيالت.

زيدان حممود �سالمة العقرباوي: من �سيوخه جودت �سربي �سطارة، وعبدال�سالم حبو�س امل�سري
اأبو �سالح عبد الرحمن حممد �سالح احلياري: جماز بالقراءات الع�سر من العنبتاوي وغريه.

الدكتور عبداهلل ال�سمايلة: جماز بالع�سرة الكربى من ال�سيخ العنبتاوي.
عبدالرحمن جربيل: جماز الع�سرة من ال�سيخ النحا�س، وله عدة موؤلفات.

عبد الرحمن اأبو غليون: جماز بالع�سرة، وعمل بتعليم القراآن �سنوات.
مو�سى املالح: جماز بالع�سرة الكربى من العنبتاوي.

حممود اأحمد مروح م�سطفى: جماز بعدة روايات من العنبتاوي، وله �سرح منظومة )حلية القراء(.
عبداهلل اأبو حمفوظ جماز بالع�سرة الكربى من العنبتاوي.

فايز حمد اإ�سماعيل املرايات جماز بالقراءات الع�سر.
�سنوات  القراآن  تعليم  وعمل يف  يا�سني،  ال�سيخ حممد خريو  من  الق�ساة: جماز  �سلمان  علي  هود 

وانتفع منه كثريون.
الدكتور اإبراهيم اجلرمي: جماز بالقراءات الع�سر، وله عدة موؤلفات.

38  من مقابلة معه من�سورة يف الفرقان، العدد 23، �س 82-03، اأجراها معه اإبراهيم اجلوري�سي.

 



221 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء220 www.iqraaforum.com

وكان ال�سيخ �سعيد العنبتاوي ممن ال ي�سرتط احلفظ من طالبه، فقد اأقراأ عددا كبريا من تالميذه 
القراءات الع�سر اأو بع�سها نظرا من امل�سحف، ولعل دافعه لذلك الرغبة يف ن�سر هذا العلم على 
اأن احلفاظ كانوا قليلني، وقد �سار على هذه الطريقة كذلك عدد من  اأكرب نطاق ممكن، خا�سة 
ال�سيوخ املقرئني يف االأردن فلم ي�سرتطوا احلفظ من طالبهم، وكانت اإجازاتهم يف الغالب مقت�سرة 

على رواية حف�س عن عا�سم. 
النقطة الثانية: حول مقدار الغنة حيث انفرد ال�سيخ بالن�س على حتديد مقدار الغنة بحركتني اإىل 

ثالث حركات حيث قال يف منظومته47:
مقدارها تغن حركتني     اإىل ثالثة دون مني

وقال �سارحه: )ومل اأجد اأحدا من العلماء قدميا اأو حديثا يقول بغري احلركتني(48، وهو املتعارف 
عليه عند علماء التجويد49.

النقطة الثالثة: يف اإطالق جواز اإ�سباع املت�سل وقفا حيث قال يف منظومته50، وهذان البيتان مما 
اقتب�سه من ال�سيخ عثمان مراد:

يف كلـمـة وذا مبتـ�ســـل يعـــد فواجـب اإن جــاء همز بعــد مد 

وخذهما اإذا وقفت وا�ستطل وامدده اأربعا وخم�سا اإن ت�سل 

ومن املعلوم اأن االإ�سباع حال الوقف يف ما كانت الهمزة فيه متطرفة يف املد املت�سل نحو )ي�ساء( 
و)�ساء( و)من ال�سماء(51.

املداخالت على الندوة قول الدكتور ال�سيد حممد ال�ساداتي اأنه اأول مرة ي�سمع عن االإجازة من امل�سحف، واأنها 
بتاأكيد  االأوراق  على  املعقبني  من  عدد  ن�ّس  كما  الفائدة،  عدمية  ت�سبح  العمر  الدكتور  و�سعها  التي  بال�سروط 

ا�سرتاط احلفظ لالإجازة.
47  حلية القراء �س 22.

48  زينة االأداء �سرح حلية القراء ملحمود اأحمد مروح م�سطفى، �س 88.
49  هداية القاري 081/1، واملنري يف اأحكام التجويد، �س 38.

50  حلية القراء، �س 92، وال�سل�سبيل ال�سايف، �س 84.
51  املنري يف اأحكام التجويد، اإعداد جلنة التالوة يف جمعية املحافظة على القراآن الكرمي، االأردن، �س 221، 

ط 22.

ي َقاَل يل اأَْن ُقْم يف ُقَرْي�ٍس َفاأَْنِذْرُهْم. َفُقْلت: اأَْي َربِّ اإًذا َيْثَلُغوا  ُه َقاَل: )اإنَّ َربِّ ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم اأَنَّ لَّى اهللَّ �سَ
َراأْ�ِسي - اأَْي َي�ْسَدُخوا - َفَقاَل: اإينِّ ُمْبَتِليك َوُمْبَتٍل ِبك َوُمْنِزٌل َعَلْيك ِكَتاًبا ال َيْغ�ِسُلُه املَاُء َتْقَروؤُُه َناِئًما 
َفاأَْخربَ  اأُْنِفْق َعَلْيك(40  َواأَْنِفْق  اك  اأََطاَعك َمْن َع�سَ ْن  َوَقاِتْل مبَ ِمْثَلْيِهْم  اأَْبَعْث  َفاْبَعْث ُجْنًدا  ويقظانا 
ِتِه:  ِحيَفٍة ُتْغ�َسُل ِباملَاِء؛ َبْل َيْقَروؤُُه يف ُكلِّ َحاٍل َكَما َجاَء يف َنْعِت اأُمَّ اأَنَّ ِكَتاَبُه ال َيْحَتاُج يف ِحْفِظِه اإىل �سَ
ُدوِرِهم(41 ِبِخالِف اأَْهِل اْلِكَتاِب الَِّذيَن ال َيْحَفُظوَنُه اإالَّ يف اْلُكُتِب َوال َيْقَرُءوَنُه ُكلَُّه اإالَّ  )اأََناِجيُلُهْم يف �سُ

َنَظًرا ال َعْن َظْهِر َقْلٍب.
ونقل عبارة ابن تيمية يف االعتماد يف نقل القراآن على حفظ القلوب ال على امل�ساحف م�ستح�سنا 
لها وم�ست�سهدا بها ال�سيخ عبد الفتاح املر�سفي42، وكذلك ال�سيخ عبدالودود الزراري حيث نقلها 
ون�س كذلك على ا�سرتاط احلفظ ملريد تعلم القراءات، واأنه امتنع من اإجازة جماعة ب�سبب عدم 
حفظهم، واأنهم يف مقابل هذا ال�سرط اتهموه بكتمان العلم43، وممن ن�س على ا�سرتاط احلفظ 
العمل يف  الدكتور اأمين �سويد حيث ذكر من �سروط االإجازة: احلفظ غيبا44، وهو ما جرى عليه 

كثري من االإجازات املتداولة. 

وقد راأى جواز منح االإجازة دون حفظ جماعة، منهم االإمام ال�سيوطي حيث قال يف االإتقان: )واأما 
القراءة من احلفظ فالظاهر اأنها لي�ست ب�سرط، بل تكفي ولو من امل�سحف(45، وا�سرتط بع�س من 
اأجاز منح االإجازة بالنظر من امل�سحف �سروطا، ذكرها الدكتور حممد بن فوزان العمر وهي: عدم 
قدرة الطالب على حفظ القراآن الكرمي، اإتقان الطالب و�سبطه، الن�س يف االإجازة على اأنه اأجيز 

بقراءته من امل�سحف، منع املجاز بهذه الطريقة من اإجازة غريه فهي مبثابة االإجازة اخلا�سة46.

40   رواه م�سلم برقم 5682 بلفظ قريب من املثبت، وهو مروي يف عدد من دواوين ال�سنة.
41  رواه الطرباين يف املعجم الكبري برقم 64001.

42  هداية القاري اإىل جتويد كالم الباري 992/1، وكان ال�سيخ ملتزما بهذا ال�سرط، وكان يوؤخر كل طالب 
غري حافظ يطلب االإجازة منه اإىل اأن يتم احلفظ، ومنها حوادث ح�سلت بح�سوري.

43  مدخل اإىل علم التجويد، �س 522.
44   تلقي القراآن الكرمي عرب الع�سور، �س 03، وبحث: حفظ القراآن الكرمي عرب الع�سور كما اأنزل مقروءًا 

ومكتوبًا، املقدم يف موؤمتر املنهج النبوي يف تعليم القراآن، �س 323.
45  االإتقان لل�سيوطي 864/1 ط موؤ�س�سة النداء.

46   ندوة اإجازات قراءة القراآن الكرمي، التي نظمتها اجلمعية العلمية ال�سعودية للقراآن الكرمي وعلومه، بتاريخ 
يف  ورد  وقد  ال�سروط،  هذه  على  فيها  ن�س  ورقة  العمر  فوزان  بن  حممد  الدكتور  فيها  وقدم  4241/01/22هـ 
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وكان ال�سيخ �سعيد العنبتاوي ممن ال ي�سرتط احلفظ من طالبه، فقد اأقراأ عددا كبريا من تالميذه 
القراءات الع�سر اأو بع�سها نظرا من امل�سحف، ولعل دافعه لذلك الرغبة يف ن�سر هذا العلم على 
اأن احلفاظ كانوا قليلني، وقد �سار على هذه الطريقة كذلك عدد من  اأكرب نطاق ممكن، خا�سة 
ال�سيوخ املقرئني يف االأردن فلم ي�سرتطوا احلفظ من طالبهم، وكانت اإجازاتهم يف الغالب مقت�سرة 

على رواية حف�س عن عا�سم. 
النقطة الثانية: حول مقدار الغنة حيث انفرد ال�سيخ بالن�س على حتديد مقدار الغنة بحركتني اإىل 

ثالث حركات حيث قال يف منظومته47:
مقدارها تغن حركتني     اإىل ثالثة دون مني

وقال �سارحه: )ومل اأجد اأحدا من العلماء قدميا اأو حديثا يقول بغري احلركتني(48، وهو املتعارف 
عليه عند علماء التجويد49.

النقطة الثالثة: يف اإطالق جواز اإ�سباع املت�سل وقفا حيث قال يف منظومته50، وهذان البيتان مما 
اقتب�سه من ال�سيخ عثمان مراد:

يف كلـمـة وذا مبتـ�ســـل يعـــد فواجـب اإن جــاء همز بعــد مد 

وخذهما اإذا وقفت وا�ستطل وامدده اأربعا وخم�سا اإن ت�سل 

ومن املعلوم اأن االإ�سباع حال الوقف يف ما كانت الهمزة فيه متطرفة يف املد املت�سل نحو )ي�ساء( 
و)�ساء( و)من ال�سماء(51.

املداخالت على الندوة قول الدكتور ال�سيد حممد ال�ساداتي اأنه اأول مرة ي�سمع عن االإجازة من امل�سحف، واأنها 
بتاأكيد  االأوراق  على  املعقبني  من  عدد  ن�ّس  كما  الفائدة،  عدمية  ت�سبح  العمر  الدكتور  و�سعها  التي  بال�سروط 

ا�سرتاط احلفظ لالإجازة.
47  حلية القراء �س 22.

48  زينة االأداء �سرح حلية القراء ملحمود اأحمد مروح م�سطفى، �س 88.
49  هداية القاري 081/1، واملنري يف اأحكام التجويد، �س 38.

50  حلية القراء، �س 92، وال�سل�سبيل ال�سايف، �س 84.
51  املنري يف اأحكام التجويد، اإعداد جلنة التالوة يف جمعية املحافظة على القراآن الكرمي، االأردن، �س 221، 

ط 22.

ي َقاَل يل اأَْن ُقْم يف ُقَرْي�ٍس َفاأَْنِذْرُهْم. َفُقْلت: اأَْي َربِّ اإًذا َيْثَلُغوا  ُه َقاَل: )اإنَّ َربِّ ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم اأَنَّ لَّى اهللَّ �سَ
َراأْ�ِسي - اأَْي َي�ْسَدُخوا - َفَقاَل: اإينِّ ُمْبَتِليك َوُمْبَتٍل ِبك َوُمْنِزٌل َعَلْيك ِكَتاًبا ال َيْغ�ِسُلُه املَاُء َتْقَروؤُُه َناِئًما 
َفاأَْخربَ  اأُْنِفْق َعَلْيك(40  َواأَْنِفْق  اك  اأََطاَعك َمْن َع�سَ ْن  َوَقاِتْل مبَ ِمْثَلْيِهْم  اأَْبَعْث  َفاْبَعْث ُجْنًدا  ويقظانا 
ِتِه:  ِحيَفٍة ُتْغ�َسُل ِباملَاِء؛ َبْل َيْقَروؤُُه يف ُكلِّ َحاٍل َكَما َجاَء يف َنْعِت اأُمَّ اأَنَّ ِكَتاَبُه ال َيْحَتاُج يف ِحْفِظِه اإىل �سَ
ُدوِرِهم(41 ِبِخالِف اأَْهِل اْلِكَتاِب الَِّذيَن ال َيْحَفُظوَنُه اإالَّ يف اْلُكُتِب َوال َيْقَرُءوَنُه ُكلَُّه اإالَّ  )اأََناِجيُلُهْم يف �سُ

َنَظًرا ال َعْن َظْهِر َقْلٍب.
ونقل عبارة ابن تيمية يف االعتماد يف نقل القراآن على حفظ القلوب ال على امل�ساحف م�ستح�سنا 
لها وم�ست�سهدا بها ال�سيخ عبد الفتاح املر�سفي42، وكذلك ال�سيخ عبدالودود الزراري حيث نقلها 
ون�س كذلك على ا�سرتاط احلفظ ملريد تعلم القراءات، واأنه امتنع من اإجازة جماعة ب�سبب عدم 
حفظهم، واأنهم يف مقابل هذا ال�سرط اتهموه بكتمان العلم43، وممن ن�س على ا�سرتاط احلفظ 
العمل يف  الدكتور اأمين �سويد حيث ذكر من �سروط االإجازة: احلفظ غيبا44، وهو ما جرى عليه 

كثري من االإجازات املتداولة. 

وقد راأى جواز منح االإجازة دون حفظ جماعة، منهم االإمام ال�سيوطي حيث قال يف االإتقان: )واأما 
القراءة من احلفظ فالظاهر اأنها لي�ست ب�سرط، بل تكفي ولو من امل�سحف(45، وا�سرتط بع�س من 
اأجاز منح االإجازة بالنظر من امل�سحف �سروطا، ذكرها الدكتور حممد بن فوزان العمر وهي: عدم 
قدرة الطالب على حفظ القراآن الكرمي، اإتقان الطالب و�سبطه، الن�س يف االإجازة على اأنه اأجيز 

بقراءته من امل�سحف، منع املجاز بهذه الطريقة من اإجازة غريه فهي مبثابة االإجازة اخلا�سة46.

40   رواه م�سلم برقم 5682 بلفظ قريب من املثبت، وهو مروي يف عدد من دواوين ال�سنة.
41  رواه الطرباين يف املعجم الكبري برقم 64001.

42  هداية القاري اإىل جتويد كالم الباري 992/1، وكان ال�سيخ ملتزما بهذا ال�سرط، وكان يوؤخر كل طالب 
غري حافظ يطلب االإجازة منه اإىل اأن يتم احلفظ، ومنها حوادث ح�سلت بح�سوري.

43  مدخل اإىل علم التجويد، �س 522.
44   تلقي القراآن الكرمي عرب الع�سور، �س 03، وبحث: حفظ القراآن الكرمي عرب الع�سور كما اأنزل مقروءًا 

ومكتوبًا، املقدم يف موؤمتر املنهج النبوي يف تعليم القراآن، �س 323.
45  االإتقان لل�سيوطي 864/1 ط موؤ�س�سة النداء.

46   ندوة اإجازات قراءة القراآن الكرمي، التي نظمتها اجلمعية العلمية ال�سعودية للقراآن الكرمي وعلومه، بتاريخ 
يف  ورد  وقد  ال�سروط،  هذه  على  فيها  ن�س  ورقة  العمر  فوزان  بن  حممد  الدكتور  فيها  وقدم  4241/01/22هـ 
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الهجري الرابع ع�سر والتعريف بهم ومبنهجهم يف االإقراء، وقد ظهر لنا من خالله وجود عدد من 
العلماء يف القراءات يف االأردن واعتناوؤهم بن�سر هذا العلم اجلليل، واإن ما نراه يف هذه االأيام من 

اإقبال ورغبة وتزاحم على هذا العلم ثمرة من ثمار جهودهم. 

كما تبني لنا من خالل البحث اأن لالأردن وجودا ظاهرا يف النه�سة املعا�سرة يف تعلم القراآن وتعليمه 
وخا�سة علم القراءات. 

وال نزعم االإحاطة باملو�سوع من جميع جوانبه، ولكنه خطوة يف هذا الطريق، فما يزال هذا املو�سوع 
بحاجة اإىل تو�سع وتعمق، وقد اكتفينا فيه بالنزر الي�سري نظرا ل�سيق الوقت و�سح امل�سادر، وما يزال 
املجال وا�سعا للكتابة فيه بالتف�سيل والتتبع الدقيق، ولعله يتي�سر لنا اأو الأحد طلبة العلم النابهني، 

واحلمد هلل رب العاملني.

النقطة الرابعة: يف كيفية اأداء القلقلة، حيث قال يف منظومته52:

والبـاء واجلـيـــــم لكـــ�ســر ميــــال فالقاف والطاء ل�ســم قلـــــقال 

واحر�س على مقلقل حرف ي�سّد والدال معهــــما بحكــم قد ورد 

ومعنى البيتني اأن القاف والطاء يقربان يف القلقلة نحو ال�سم، ويقرب باقي حروف القلقلة وهي 
القاف  اأن حريف  القلقلة  التفريق عنده بني حروف  و�سبب هذا  الك�سر،  والدال نحو  والباء  اجليم 
القلقلة  باقي حروف  الك�سر  ينا�سب  بينما  ال�سم،  نحو  التقريب  ينا�سبهما  ا�ستعالء  والطاء حرفا 

ال�ستفالها، كما يفهم من تعليق ال�سارح53.

وهذا التفريق يف كيفية اأداء القلقلة بني حروفها لي�س م�ستهرا يف كتب التجويد، وُجلُّ كتب التجويد 
تذكر يف كيفية اأداء القلقلة وجهني هما: نحو الفتح مطلقا، اأو ح�سب ما قبل احلرف املقلقل54، ويرى 
عدد من علماء التجويد عدم جواز هذا التعبري بتقريب احلرف املقلقل نحو احلركة، واالكتفاء يف 

و�سفه باأنه ا�سطراب احلرف يف  خمرجه55.

النقطة اخلام�سة: عدم ذكر جواز ال�سكت يف مو�سع احلاقة )ماليه هلك(، مع اأنه مذكور يف اأحد 
عليه  ا�ستدرك  وقد  ماليه56،  واخللف  فيه:  قال  ال�سايف، حيث  ال�سل�سبيل  وهو  االأ�سا�سية  مراجعه 

ال�سارح ذلك وذكر جواز الوجهني فيه57.

من نتائج البحث

القرن  االأردن يف  القراءات يف  علماء  من  اإظهار جهود عدد  تعاىل  اهلل  بحمد  البحث  هذا  مت يف 
52  حلية القراء، �س 35 و45.

53  زينة االأداء، �س 012.
54  هداية القاري 78/1، واأحكام قراءة القراآن للح�سري، �س 201، واملنري يف اأحكام التجويد، 08 ويف 

هام�سه ذكر بع�س االأقوال البعيدة يف كيفية اأداء القلقلة.
55  حروف القلقلة بني القدامى واملحدثني، فرغلي �سيد عرباوي 58-19، والتجويد امل�سور د. اأمين �سويد 581 

و291، وحلية التالوة، د. رحاب �سققي 931.
56  ال�سل�سبيل ال�سايف، �س 98.

57  زينة االأداء، �س 522، اأما جواز ال�سكت بني االأنفال والتوبة فقد ذكره الناظم يف مو�سعه.
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مدرسة اإلقراء الفلسطينية

في القرن الرابع عشر الهجري

اإعـــــداد

الـدكـتــــور / حـاتــــم جـــالل التـمـيـــــمي
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املجلد  لها«،  العلِم  ومدى مطابقِة هذا  القراآن دالالُتها  اآي  عدِّ  املرويُة يف  واالآثاُر  »االأحاديُث 
)38(، العدد 1، اأيار 2011م.

م من�سور يف جملة البحوث والدرا�سات القراآنية/ جممع امللك فهد لطباعة . 1 كَّ بحث علمي حمَ
امل�سحف ال�سريف، وهو بعنوان: »الر�سم العثماين من خالل تف�سري الطربي عر�س ونقد«، 

العدد الثامن، 1431هـ.
وهو . 2 الكويت،  جامعة  االإ�سالمية/  والدرا�سات  ال�سريعة  جملة  يف  من�سور  م  كَّ حمَ علمي  بحث 

بعنوان: »ح�ساب اجلمل يف كتب التف�سري«، املجلد 26، العدد  87،  دي�سمرب 2011م.
م من�سور يف جملة معهد االإمام ال�ساطبي، وهو بعنوان: »ال�سكت يف القراءات . 3 كَّ بحث علمي حمَ

تقي  د.  مع  باال�سرتاك  1433هـ.  �سوال   ،13 العدد  وتوجيهاته«.  واأحكامه،  اأنواعه،  القراآنية 
الدين التميمي.

م مقبول للن�سر يف املجلة االأردنية للدرا�سات االإ�سالمية/ جامعة اآل البيت، . 4 كَّ بحث علمي حمَ
وهو بعنوان: »عالقة الوقف واالبتداء يف القراآن الكرمي باأركان االإميان«.

م مقبول للن�سر يف جملة اجلامعة االإ�سالمية/ باملدينة املنورة، وهو بعنوان: . 5 كَّ بحث علمي حمَ
»احلمل على النظائر يف الر�سم العثماين ودوره يف الرتجيح«.

القراآنية/ . 6 الدرا�سات  جملة  من  ع�سر  الثالث  العدد  يف  من�سور  مقبول  م  كَّ حمَ علمي  بحث 
اجلمعية العلمية ال�سعودية )تبيان(، وهو بعنوان: »تراث الفراء يف ر�سم امل�سحف ال�سريف 

من خالل كتابه)معاين القراآن(«.
بحث علمي حمكم مقبول للن�سر يف جملة معهد االإمام ال�ساطبي، وهو بعنوان: »االأوجه املقدمة . 7

يف االأداء للثالثة القراء«، باال�سرتاك مع د. تقي الدين التميمي.
ت�سحيح واإعادة طبع كتاب )هداية املريد اإىل رواية اأبي �سعيد(، لل�سيخ علي حممد ال�سباع.. 3
حتقيق وتعليق على كتاب )تذكرة االإخوان باأحكام رواية االإمام حف�س بن �سليمان( لل�سيخ علّي . 4

ال�سباع. حتت الطبع و�سي�سدر قريبًا اإن �ساء اهلل تعاىل.

االإ�سراف على عدد من ر�سائل املاج�ستري يف جامعة القد�س، ومنها:. 5
نظرية االإعجاز العددي يف القراآن الكرمي درا�سة حتليلية، اإعداد الطالبة: ليندا تركي ال�سليبي.. 6
�سورة ي�س درا�سة بيانية حتليلية، اإعداد الطالبة: عايدة ال�سرباتي.. 7
التنا�سب يف �سورة البقرة، اإعداد الطالب: طارق حميدة.. 8

اال�سم: حامت   عبد الرحيم   عبد الكرمي   جالل التميمي

تاريخ امليالد 1387هـ  - 1967م

مكان الولدة: مدينة اخلليل / فل�سطني

املوؤهالت العلمية

• بكالوريو�س يف الدعوة واأ�سول الدين، من كلية الدعوة واأ�سول الدين / جامعة العلوم االإ�سالمية 
العاملية/ عمان – االأردن. وذلك يف عام: 1415هـ - 1995م. بتقدير: امتياز )%92(.

ال�سريعة يف اجلامعة االأردنية / عمان – االأردن.  القراآن، من كلية  التف�سري وعلوم  • ماج�ستري يف 
وذلك يف عام: 1417هـ - 1997م. بتقدير: جيد جّدًا )3.67 من 4(.

عام:  يف  وذلك   . م�سر  القاهرة-  �سم�س/  عني  جامعة  من  االإ�سالمية  الدرا�سات  يف  دكتوراة   •
1423هـ - 2003م. بتقدير: مرتبة ال�سرف االأوىل.

بالقراءات الع�سر الكربى )من طريق طيبة الن�سر(. م�سندة  • اإجازة 
الرتبة االأكادميية:

اأ�ستاذ م�سارك.

التخ�س�س الدقيق
التف�سري وعلوم القراآن، باالإ�سافة اإىل القراءات.

الوظيفة احلالية
ع�سو هيئة التدري�س يف كلية القراآن والدرا�سات االإ�سالمية / جامعة القد�س – اأبو دي�س.

من�سق برنامج ماج�ستري اأ�سول الدين / جامعة القد�س. 

الإنتاج العلمي والأبحاث

جملة . 1 يف  من�سور  والقراءات(،  التجويد  اأحكام  يف  والعار�س  )االأ�سل  بعنوان  م  حمكَّ بحث 
اجلامعة االإ�سالمية- غزة، يف املجلد 15 العدد الثاين 2007م.

م من�سور يف جملة درا�سات لل�سريعة والقانون/ اجلامعة االأردنية، وهو بعنوان . 2 كَّ بحث علمي حمَ

السيرة الذاتية
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ت�سحيح واإعادة طبع كتاب )هداية املريد اإىل رواية اأبي �سعيد(، لل�سيخ علي حممد ال�سباع.. 3
حتقيق وتعليق على كتاب )تذكرة االإخوان باأحكام رواية االإمام حف�س بن �سليمان( لل�سيخ علّي . 4

ال�سباع. حتت الطبع و�سي�سدر قريبًا اإن �ساء اهلل تعاىل.

االإ�سراف على عدد من ر�سائل املاج�ستري يف جامعة القد�س، ومنها:. 5
نظرية االإعجاز العددي يف القراآن الكرمي درا�سة حتليلية، اإعداد الطالبة: ليندا تركي ال�سليبي.. 6
�سورة ي�س درا�سة بيانية حتليلية، اإعداد الطالبة: عايدة ال�سرباتي.. 7
التنا�سب يف �سورة البقرة، اإعداد الطالب: طارق حميدة.. 8

اال�سم: حامت   عبد الرحيم   عبد الكرمي   جالل التميمي

تاريخ امليالد 1387هـ  - 1967م

مكان الولدة: مدينة اخلليل / فل�سطني

املوؤهالت العلمية

• بكالوريو�س يف الدعوة واأ�سول الدين، من كلية الدعوة واأ�سول الدين / جامعة العلوم االإ�سالمية 
العاملية/ عمان – االأردن. وذلك يف عام: 1415هـ - 1995م. بتقدير: امتياز )%92(.

ال�سريعة يف اجلامعة االأردنية / عمان – االأردن.  القراآن، من كلية  التف�سري وعلوم  • ماج�ستري يف 
وذلك يف عام: 1417هـ - 1997م. بتقدير: جيد جّدًا )3.67 من 4(.

عام:  يف  وذلك   . م�سر  القاهرة-  �سم�س/  عني  جامعة  من  االإ�سالمية  الدرا�سات  يف  دكتوراة   •
1423هـ - 2003م. بتقدير: مرتبة ال�سرف االأوىل.

بالقراءات الع�سر الكربى )من طريق طيبة الن�سر(. م�سندة  • اإجازة 
الرتبة االأكادميية:

اأ�ستاذ م�سارك.

التخ�س�س الدقيق
التف�سري وعلوم القراآن، باالإ�سافة اإىل القراءات.

الوظيفة احلالية
ع�سو هيئة التدري�س يف كلية القراآن والدرا�سات االإ�سالمية / جامعة القد�س – اأبو دي�س.

من�سق برنامج ماج�ستري اأ�سول الدين / جامعة القد�س. 

الإنتاج العلمي والأبحاث

جملة . 1 يف  من�سور  والقراءات(،  التجويد  اأحكام  يف  والعار�س  )االأ�سل  بعنوان  م  حمكَّ بحث 
اجلامعة االإ�سالمية- غزة، يف املجلد 15 العدد الثاين 2007م.

م من�سور يف جملة درا�سات لل�سريعة والقانون/ اجلامعة االأردنية، وهو بعنوان . 2 كَّ بحث علمي حمَ

السيرة الذاتية
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اخلربات

االأكادميي  العام  بداية  من  القد�س.  جامعة  االإ�سالمية/  والدرا�سات  القراآن  دائرة  رئي�س   •
2007/2006 ، وحتى نهاية العام االأكادميي 2008/2007.

العام 1997م  القد�س. منذ  جامعة  االإ�سالمية/  والدرا�سات  القراآن  كلية  يف  متفرغ  حما�سر   •
واإىل االآن.

للدرا�سات العليا )الدكتوراة( يف جامعة العلوم االإ�سالمية العاملية باالأردن،  متفرغ  • حما�سر غري 
العام االأكادميي 2013/2012.

بني عامي: 1997-2000م. اخلليل.  جامعة  ال�سريعة/  كلية  يف  متفرغ  غري  • حما�سر 
الدين/ عمان . بني عامي: 1995-1997م. واأ�سول  الدعوة  كلية  يف  متفرغ  غري  • حما�سر 

ال�سهادات بوزارة التعليم العايل بدولة فل�سطني. ملعادلة  العليا  اللجنة  • ع�سو 
التابعة لوزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية يف دولة فل�سطني. امل�سحف  تدقيق  جلنة  • رئي�س 

تدقيق امل�سحف ال�سريف التابعة لدائرة قا�سي الق�ساة يف فل�سطني. جلنة  • ع�سو 
حتكيم امل�سابقات

• رئي�س جلنة التحكيم يف م�سابقة االأق�سى الدولية حلفظ القراآن الكرمي وتالوته وجتويده، التي 
عقدت يف الفرتة 17-22 رم�سان 1433هـ.

والرابعة  الثالثة  الكرمي:  القراآن  حلفظ  املحلية  االأق�سى  م�سابقات  يف  حتكيم  جلان  رئي�س   •
واخلام�سة وال�سابعة، التي جتريها كل عام وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية يف فل�سطني كل عام.

الدولية  امل�سابقة  لتحكيم  فل�سطني  بدولة  الدينية  وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  عن  منتدب  ع�سو   •
حلفظ القراآن الكرمي يف تون�س عام 1248هـ - 2007م.

روؤى عقائدية يف �سورة غافر، اإعداد الطالب: اإبراهيم الذويب.. 9
االإ�سارات الرتبوية يف ق�سة �سيدنا اإبراهيم عليه ال�سالم، اإعداد الطالبة: فايزة �سيام.. 10
اخلوف يف الق�س�س القراآين، اإعداد الطالب: عبد القادر املطري.. 11
الرعاية ال�سحية يف االإ�سالم، اإعداد الطالبة: �سيما ادكيدك. . 12
ق�سايا فقهية معا�سرة يف تف�سري املنار، اإعداد الطالبة: �سرين ال�سعيدي. . 13
الطالبة: �سمرية . 14 اإعداد  وال�سنة،  الكتاب  والتبذير درا�سة فقهية معا�سرة يف �سوء  االإ�سراف 

العموري. 
مناق�سة عدد من ر�سائل املاج�ستري يف جامعة القد�س، وجامعة النجاح، ومنها:. 15
النظم القراآين يف ق�سة اآدم عليه ال�سالم، اإعداد الطالب: جمال البا�سا.. 16
النظم القراآين يف لفظ اجلاللة يف القراآن الكرمي ، اإعداد الطالب: حممد عبد ربه الفقيه.. 17
اال�ستغفار يف القراآن الكرمي ، اإعداد الطالب: حامت رجا عودة.. 18
احلياة الربزخية يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية، اإعداد الطالب: �سادي ب�سكار.. 19
اأ�سول الزكاة وال�سدقات يف القراآن الكرمي، اإعداد الطالب: ماهر طنبوز.. 20
واقع مراكز حتفيظ القراآن الكرمي يف �سمال ال�سفة الغربية، اإعداد الطالبة: ختام غرابة.. 21
حقوق املراأة املتوفى عنها زوجها وواجب املجتمع جتاهها، اإعداد الطالبة: حلوة �سبح.. 22

الندوات واملوؤمترات

امل�ساركة بورقة بحثية بعنوان: »عوائق احلوار االإ�سالمي و�سبل تذليلها« يف املوؤمتر العلمي العا�سر . 1
الكتاب  �سوء  االإ�سالمي يف  االإ�سالمي  »احلوار  بعنوان:  االأهلية،  ال�سريعة يف جامعة جر�س  لكلية 

وال�سنة«. يف العام 2008م.
امل�ساركة بورقة بحثية بعنوان: »عالمات الوقف واالبتداء: التاريخ والتطور والدالالت« يف املوؤمتر . 2

بعنوان:  باالأردن،  العاملية  االإ�سالمية  العلوم  جامعة  يف  للقراءات  العايل  للمعهد  االأول  العلمي 
»امل�سحف ال�سريف ومكانته يف احل�سارة االإ�سالمية«. يف الفرتة 2011/12/15-12.

العلمية« مبنا�سبة مرور . 3 الدين اجلعربي وجهوده  برهان  »االإمام  ندوة:  بحثية يف  بورقة  امل�ساركة 
�سبعمائة �سنة على وفاته، التي اأقامها اآل اجلعربي يف مدينة اخلليل يف �سهر رم�سان عام 1432 هـ.

امل�ساركة بورقة بحثية يف ندوة »االإمام ابن اجلزري �سم�س القراء« التي عقدتها جمعية املحافظة . 4
على القراآن الكرمي باالأردن يوم 1433/5/29هـ املوافق 2012/4/21م

 



229 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء228 www.iqraaforum.com

اخلربات

االأكادميي  العام  بداية  من  القد�س.  جامعة  االإ�سالمية/  والدرا�سات  القراآن  دائرة  رئي�س   •
2007/2006 ، وحتى نهاية العام االأكادميي 2008/2007.

العام 1997م  القد�س. منذ  جامعة  االإ�سالمية/  والدرا�سات  القراآن  كلية  يف  متفرغ  حما�سر   •
واإىل االآن.

للدرا�سات العليا )الدكتوراة( يف جامعة العلوم االإ�سالمية العاملية باالأردن،  متفرغ  • حما�سر غري 
العام االأكادميي 2013/2012.

بني عامي: 1997-2000م. اخلليل.  جامعة  ال�سريعة/  كلية  يف  متفرغ  غري  • حما�سر 
الدين/ عمان . بني عامي: 1995-1997م. واأ�سول  الدعوة  كلية  يف  متفرغ  غري  • حما�سر 

ال�سهادات بوزارة التعليم العايل بدولة فل�سطني. ملعادلة  العليا  اللجنة  • ع�سو 
التابعة لوزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية يف دولة فل�سطني. امل�سحف  تدقيق  جلنة  • رئي�س 

تدقيق امل�سحف ال�سريف التابعة لدائرة قا�سي الق�ساة يف فل�سطني. جلنة  • ع�سو 
حتكيم امل�سابقات

• رئي�س جلنة التحكيم يف م�سابقة االأق�سى الدولية حلفظ القراآن الكرمي وتالوته وجتويده، التي 
عقدت يف الفرتة 17-22 رم�سان 1433هـ.

والرابعة  الثالثة  الكرمي:  القراآن  حلفظ  املحلية  االأق�سى  م�سابقات  يف  حتكيم  جلان  رئي�س   •
واخلام�سة وال�سابعة، التي جتريها كل عام وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية يف فل�سطني كل عام.

الدولية  امل�سابقة  لتحكيم  فل�سطني  بدولة  الدينية  وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  عن  منتدب  ع�سو   •
حلفظ القراآن الكرمي يف تون�س عام 1248هـ - 2007م.

روؤى عقائدية يف �سورة غافر، اإعداد الطالب: اإبراهيم الذويب.. 9
االإ�سارات الرتبوية يف ق�سة �سيدنا اإبراهيم عليه ال�سالم، اإعداد الطالبة: فايزة �سيام.. 10
اخلوف يف الق�س�س القراآين، اإعداد الطالب: عبد القادر املطري.. 11
الرعاية ال�سحية يف االإ�سالم، اإعداد الطالبة: �سيما ادكيدك. . 12
ق�سايا فقهية معا�سرة يف تف�سري املنار، اإعداد الطالبة: �سرين ال�سعيدي. . 13
الطالبة: �سمرية . 14 اإعداد  وال�سنة،  الكتاب  والتبذير درا�سة فقهية معا�سرة يف �سوء  االإ�سراف 

العموري. 
مناق�سة عدد من ر�سائل املاج�ستري يف جامعة القد�س، وجامعة النجاح، ومنها:. 15
النظم القراآين يف ق�سة اآدم عليه ال�سالم، اإعداد الطالب: جمال البا�سا.. 16
النظم القراآين يف لفظ اجلاللة يف القراآن الكرمي ، اإعداد الطالب: حممد عبد ربه الفقيه.. 17
اال�ستغفار يف القراآن الكرمي ، اإعداد الطالب: حامت رجا عودة.. 18
احلياة الربزخية يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية، اإعداد الطالب: �سادي ب�سكار.. 19
اأ�سول الزكاة وال�سدقات يف القراآن الكرمي، اإعداد الطالب: ماهر طنبوز.. 20
واقع مراكز حتفيظ القراآن الكرمي يف �سمال ال�سفة الغربية، اإعداد الطالبة: ختام غرابة.. 21
حقوق املراأة املتوفى عنها زوجها وواجب املجتمع جتاهها، اإعداد الطالبة: حلوة �سبح.. 22

الندوات واملوؤمترات

امل�ساركة بورقة بحثية بعنوان: »عوائق احلوار االإ�سالمي و�سبل تذليلها« يف املوؤمتر العلمي العا�سر . 1
الكتاب  �سوء  االإ�سالمي يف  االإ�سالمي  »احلوار  بعنوان:  االأهلية،  ال�سريعة يف جامعة جر�س  لكلية 

وال�سنة«. يف العام 2008م.
امل�ساركة بورقة بحثية بعنوان: »عالمات الوقف واالبتداء: التاريخ والتطور والدالالت« يف املوؤمتر . 2

بعنوان:  باالأردن،  العاملية  االإ�سالمية  العلوم  جامعة  يف  للقراءات  العايل  للمعهد  االأول  العلمي 
»امل�سحف ال�سريف ومكانته يف احل�سارة االإ�سالمية«. يف الفرتة 2011/12/15-12.

العلمية« مبنا�سبة مرور . 3 الدين اجلعربي وجهوده  برهان  »االإمام  ندوة:  بحثية يف  بورقة  امل�ساركة 
�سبعمائة �سنة على وفاته، التي اأقامها اآل اجلعربي يف مدينة اخلليل يف �سهر رم�سان عام 1432 هـ.

امل�ساركة بورقة بحثية يف ندوة »االإمام ابن اجلزري �سم�س القراء« التي عقدتها جمعية املحافظة . 4
على القراآن الكرمي باالأردن يوم 1433/5/29هـ املوافق 2012/4/21م
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التاريخ/ هـاالإجازةاال�سم

22/ربيع الثاين/1431 حف�س من طريق ال�ساطبيةَهَناء َفْوِزي َرَباْيَعة

َيام ِةَفاِيَزة اأَْحَمَد  �سِ اِطِبيَّ 28/جمادى االأوىل/1431ور�ٍس ِمْن َطِريِق ال�سَّ

ين الِح الدِّ د ُمَباَرك �سَ مَّ 2/رجب/1431 حف�س من طريق ال�ساطبيةحمَ

اِوي َفاء َعْبد املُْغِني اْلَغزَّ 3/ربيع االآخر/1432 حف�س من طريق ال�ساطبية�سَ

20/ ربيع االآخر/ 1434ال�سبعة من ال�ساطبيةداود بن نبيه قراعني

التاريخ/ هـاالإجازةاال�سم

7/جمادى االآخرة/1414حف�س من طريق ال�ساطبيةجمدي �سليمان ال�ساللدة

 8/�سفر/1415قالون من طريق ال�ساطبيةجمدي �سليمان ال�ساللدة

 2/جمادى االأوىل/1415حف�س من طريق ال�ساطبيةعمر يو�سف حماد

27 /ربيع الثاين/ 1418ال�سبعة من طريق ال�ساطبيةعمر يو�سف حماد

ام َطْهُبوب ِب ِع�سَ يِّ 27/ربيع االأول/1421ال�سبعة من طريق ال�ساطبيةالطَّ

ام َطْهُبوب يِّب ِع�سَ 23/�سعبان/1422الثالث من طريق الدرةالطَّ

ام َطْهُبوب ْفَوان ْبِن ِع�سَ 4/رجب/1425حف�س من طريق امل�سباح�سَ

َيام 29/ �سعبان /1425حف�س من طريق ال�ساطبيةَفاِيَزة اأَْحَمَد  �سِ

ُبو �سِنيَنة ة اإِ�ْسَماِعيَل اأَ 2/ حمرم /1427حف�س من طريق ال�ساطبية�ُسْكِريَّ

اِمي يِن ال�سَّ يي الدِّ 28/جمادى االأوىل/1427حف�س من طريق ال�ساطبيةاأََماين حمْ

اِفِظ َم�ْسَوِدي 22/رجب/1427 حف�س من طريق ال�ساطبيةَناِئَلة َعْبد احلَ

ِ اأَ�ْسَعد 30/ربيع االأول/1428 حف�س من طريق ال�ساطبيةَحَنان اأَْحَمد َعْبِد َعَطا اهللَّ

ِكيِم اأَُبو َرَجب 29/ربيع الثاين/1428 حف�س من طريق ال�ساطبيةَمَنار َحامت َعْبِد احلَ

2/ذي القعدة/1428 ال�سبعة من طريق ال�ساطبيةَزْيَنب ُح�َسام َداُوَد ُجُبور
َطَفى َعْبد املُْح�ِسِن  َفاء ُم�سْ �سَ

27/ربيع االأول/1429 حف�س من طريق ال�ساطبيةاْلَه�ْسَلُمون

وز د َخِليٍل اأَُبو َرمُّ مَّ 5/جمادى االأوىل/1429 حف�س من طريق ال�ساطبيةَعْدَنان حمَ

ُجوج ٍد احلُ مِّ ُمود فريج حمَ 10/جمادى االآخرة/1429حف�س من طريق ال�ساطبيةحمْ

ِةَعاِطف َرا�ِسد َعْبِد اهلل �ُسـنُّْقُرط اِطِبيَّ و�ِسيِّ ِمْن َطِريِق ال�سَّ 1/ �سعبان/1429ال�سُّ

ِة َعاِطف َرا�ِسد َعْبِد اهلل �ُسـنُّْقُرط ْو�سَ َحْف�سٍ ِمْن َطِريَقِي الرَّ
َباح 21/ذي القعدة/1429واملِ�سْ

1/جمادى االأوىل/1430 الثالث من طريق الدرةَزْيَنب ُح�َسام َداُوَد ُجُبور

الإجـــــازات والأ�صــــانـيـد 
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التاريخ/ هـاالإجازةاال�سم
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التاريخ/ هـاالإجازةاال�سم
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َطَفى َعْبد املُْح�ِسِن  َفاء ُم�سْ �سَ

27/ربيع االأول/1429 حف�س من طريق ال�ساطبيةاْلَه�ْسَلُمون
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ُجوج ٍد احلُ مِّ ُمود فريج حمَ 10/جمادى االآخرة/1429حف�س من طريق ال�ساطبيةحمْ
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اأهـــــداف البحــــث

يهدُف هذا البحُث اإىل: 

ت�سليط ال�سوء على اجلانِب التاريخيِّ ملدر�سِة االإقراِء اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة )الن�ساأة والت�سل�سل(. 
التعرف على اأبرِز �سيوِخ هذه املدر�سِة.

الوقوف على اأهمِّ ال�سماِت واخل�سائ�سِ لهذِه املدر�سِة.

اأهمية الدرا�صة: 

ُة هذِه الدرا�سِة يف:  يَّ ُز اأَهمِّ َتربُ
ِة اأولوا االإح�ساِن.  اِظ كتاِب اهلل تعاىل، وهْم اأ�سراُف االأمَّ اأنها تتعلق ِبُحفَّ

ُف ِبِهْم وِبُجُهوِدِهْم. ُز ُجُهوَدهم، وُتَعرِّ اأنها تن�سر ما كاد يندثر من �ِسريِ بع�ِس �سيوِخ االإقراِء، وُتربِ
اِء الَيْوِم. اِء االأم�ِس وُقرَّ ابِط التاريخيِّ بني ُقرَّ ُل املا�سَي باحلا�سِر، وَتْك�ِسُف عن الرتَّ اأنها َت�سِ

م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها:
–يف العامل  ُهم  َع�َسَر و�ِسريَ اِبَع  الرَّ اِء يف القرِن الهجريِّ  اأن تراجَم القرَّ تكمن م�سكلة الدرا�سة يف 
اللَّْب�ِس والغمو�س، وال بد لهذا  َها �سيٌء من  َيُلفُّ  - ، ويف فل�سطني ب�سكٍل خا�سٍّ االإ�سالميِّ ب�سكٍل عامٍّ

اِلِهُم االأيام.  َر ِبَجِميِل ِخ�سَ الغمو�س، وذاك اللب�س من اإزالة؛ كي يظهر �سياوؤُهم يف االأنام، وَتَتَعطَّ
�ُس يف هذه الدرا�سة اأن جتيَب عِن االأ�سئلِة االآتيِة:  وُيْفرتَ

ما هي اأبرز املحطات التاريخية ملدر�سة االإقراء اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة؟ 
اِبَع َع�َسَر؟ من اأبرز �سيوخ هذه املدر�سة يف القرن الهجري الرَّ

ما هي اأهم �سمات هذه املدر�سة وخ�سائ�سها؟

حدود الدرا�صة: 

ُد هذه الدرا�سُة باحلدود االآتية:  َتَتَحدَّ
احلدود الزمانية: 

اِبَع َع�َسَر الهجريِّ )1300- 1399 ه(. يتحدد هذا البحث زمانيًا بالقرن الرَّ
احلدود املكانية: 

ُه غربًا البحُر االأبي�ُس  ، وَيُحدُّ ُه �َسْرقًا االأردنُّ ، وَيُحدُّ يتحدد هذا البحث مكانيًا بالُقْطِر الفل�سطينيِّ
املتو�سُط، ويحده �سماال �سوريا ولبنان، ويحده جنوبًا �سبه جزيرة �سيناء. وبهذا التحديد فهو ي�ستمل 

مقدمة 

احلمد هلل الذي اأنزل على عبده الكتاب ومل يجعل له عوجًا، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد 
القراآن  الذين حفظوا  الكرام  اللهمَّ عن �سحابته  وار�س  َوَفَرجًا،  للعاملني هدايًة  اأر�سله اهلل  الذي 

وبلغوه للنا�س فكانوا اأئمة و�ُسُرجًا. 
وبعد... فاإن اهلل تعاىل قد تكفل بحفظ اْلُقْراآن اْلَكِرمي فقال يف حمكم التنزيل: {َواإِْن َطاِئَفَتاِن ِمَن 
ِتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء اإِىل  ْحَداُهَما َعَلى االأُْخَرى َفَقاِتُلوا الَّ ْن َبَغْت اإِ ِلُحوا َبْيَنُهَما َفاإِ املُوؤِْمِنني اْقَتَتُلوا َفاأَ�سْ
َ ُيِحبُّ املُْق�ِسِطني }احلجر: 9. َوَوْعُد  ْق�ِسُطوا اإِنَّ اهللَّ ِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َواأَ ِ َفاإِْن َفاَءْت َفاأَ�سْ اأَْمِر اهللَّ
ْدٌق َوَعْدٌل؛ فقد َحِفَظ كتابه من اأيِّ تبديٍل واأيِّ حتريٍف، َوَحِفَظُه من اأيدي العابثني على  اهلل حقٌّ َو�سِ
مرِّ الزمان، وكرِّ االأعوام وال�سنني. و�سيبقى اْلُقْراآن اْلَكِرمي حمفوظًا اإىل اأن يرث اهلل االأر�َس َوَمْن 

َعَلْيَها. 
يف  يحفظه  من  ــذاِذ  االأف العلماِء  من  له  اأَ  َهيَّ اأْن  الكرمي  كتاَبه  بها  اهلل  حفظ  التي  االأ�سباِب  ومن 
ُوا االأمانَة التي  ًا طرّيًا، فاأو�سلوه اإىل من َبْعَدُهْم، َوَحَملوه اإليهم، َواأَدَّ ال�سدور، ويوؤديه كما تلقاه غ�سّ
، الذي قال:  لوها. فكانوا بحقٍّ �سمو�سًا واأقمارًا وجنومًا ُيْهَتدى بهم، ويرحم اهلل االإماَم ال�ساطبيَّ ُحمِّ

ًة *** َلَنا َنَقُلوا الُقَراآَن َعْذبًا َو�َسْل�َسال)1( ا اأَِئمَّ اِت َعنَّ ريَ َجَزى اهلل ِباخلَ
ِة امل�سلمِة اأن تعرَف لهوؤالء العلماء ف�سَلُهْم، وُتِقرَّ َلهم بجميِلهم، واأن ُتْعِطَيُهْم من  فكان حريًا باالأمَّ

التوقري والتقدير ما يليق مبقامهم. 
مبقاِمِهُم  تليق  ترجمًة  اِظِه  وُحفَّ الكرمي  القراآِن  حلملِة  والرتجمِة  الكتابِة  من  بدَّ  ال  كان  هنا  ومن 
ال�سامي، ومكانهم العايل الرفيع. ومهما َتُكِن االأ�سباُب وراَء عدِم الرتجمِة لهم فاإن ذلك تق�سري 
ُف با�سمه،  ِهْم، واإْهماٌل لعظيِم ف�سِلِهْم. فاأقلُّ القليِل اأن ُتْكَتَب ترجمٌة موجزٌة لكلٍّ منهم؛ ُتَعرِّ يف َحقِّ

وزمانه، وف�سله، ومنزلته، و�سيوخه، وتالمذته. 
اإىل  واإقراِئه يف جامعِة امللِك �سعوٍد  القراآِن الكرمي  ال�سبُب الذي حدا بكر�سيِّ تعليِم  ولعل هذا هو 
تنظيِم هذا اللقاِء املبارِك، واالجتماِع الفريِد )امللتقى االأول لكبار قراء العامل االإ�سالمي مدار�س 
واأعالم(؛ وفاًء وعرفانًا لل�سادة القراء بف�سلهم، وحفظًا وتدوينًا ل�سريهم، وقد كانت م�ساركتي يف 

اِبَع َع�َسَر.  هذا املوؤمتر حول مدر�سة االإقراء اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة يف القرن الهجري الرَّ
َق اخلري على اأيديهم،  واأ�ساأل اهلل تعاىل اأن يجزَي القائمني على هذا املُوؤمتر خري اجلزاِء، واأن ُيَحقِّ

اِظ القراآِن الكرمي. واأن يبارَك جهوَدهم يف حفِظ �ِسريِ االأئمِة االأعالِم ُحفَّ
)( ال�ساطبية �س: 2، البيت )20(.  1
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ما هي اأهم �سمات هذه املدر�سة وخ�سائ�سها؟

حدود الدرا�صة: 

ُد هذه الدرا�سُة باحلدود االآتية:  َتَتَحدَّ
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مقدمة 

احلمد هلل الذي اأنزل على عبده الكتاب ومل يجعل له عوجًا، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد 
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تنظيِم هذا اللقاِء املبارِك، واالجتماِع الفريِد )امللتقى االأول لكبار قراء العامل االإ�سالمي مدار�س 
واأعالم(؛ وفاًء وعرفانًا لل�سادة القراء بف�سلهم، وحفظًا وتدوينًا ل�سريهم، وقد كانت م�ساركتي يف 

اِبَع َع�َسَر.  هذا املوؤمتر حول مدر�سة االإقراء اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة يف القرن الهجري الرَّ
َق اخلري على اأيديهم،  واأ�ساأل اهلل تعاىل اأن يجزَي القائمني على هذا املُوؤمتر خري اجلزاِء، واأن ُيَحقِّ

اِظ القراآِن الكرمي. واأن يبارَك جهوَدهم يف حفِظ �ِسريِ االأئمِة االأعالِم ُحفَّ
)( ال�ساطبية �س: 2، البيت )20(.  1
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خطة البحث

جاء هذا البحث يف مقدمة، ومتهيد، وف�سلني، وخامتٍة، على النحو االآتي: 
املقدمة، وفيها ا�ستعرا�س اأدبيات البحث.

التمهيد، وفيه تلخي�ٌس الأبرز معامل مدر�سة االإقراء اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة عرب التاريخ.
اِبَع َع�َسَر. الف�سل االأول: اأبرز �سيوخ مدر�سة االإقراء اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة يف القرن الهجري الرَّ

الف�سل الثاين: �سمات مدر�سة االإقراء اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة وخ�سائ�سها.
اخلامتة وفيها اأهمُّ نتائِج البحِث، وذكر بع�س التو�سيات.

على كلٍّ من: ال�سفة الغربية، وفل�سطني التي احتلت عام )1366ه- 1948م(، وقطاع غزة. فهذه 
كلُّها اأر�ُس فل�سطني.

ة واملدر�سة االأردنية؛  �ُسُن االإ�سارُة هنا اإىل وجود تداخل قوي جدًا بني مدر�سة االإقراء اْلِفِل�ْسِطيِنيَّ وحتْ
، وعليه فاإننا يف هذا البحث �سوف نذكر ما يتعلق  حيث اإن كثريًا من ال�سيوخ لهم ُتَعلٌُّق باملَْدَر�َسَتنيِ
بحياة القراء اْلِفِل�ْسِطيِنيِّني �سمن الفرتة التي عا�سوها يف فل�سطني، ونرتك ما يتعلق بفرتة وجودهم 

يف االأردن لبحث اإخوتنا يف االأردن.

منهجية البحث

ِة مناهَج وهي:  يقوم هذا البحث على ِعدَّ
َع�َسَر  اِبَع  الرَّ القرن  يف  فل�سطني  يف  القراء  اأعالم  �سري  بتتبع  يتعلق  فيما  وذلك  التاريخي؛  املنهج 

الهجري. 
منهج حتليل امل�سمون، وهو اأحد اأ�سكال املنهج الو�سفي، وذلك فيما يتعلق بتحليل بع�س االأحداث، 

واملواقف. 
اِبَع َع�َسَر و�سوال اإىل  املنهج اال�ستقرائي؛ وذلك فيما يتعلق با�ستقراء مناهج املقرئني يف القرن الرَّ

معامل منهج املدر�سة اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة يف االإقراء.

اخلطوات الإجرائية للبحث 

اِبَع َع�َسَر من  1 – جمع ما ميكن الو�سل اإليه من املعلومات عن القراء الفل�سطينيني يف القرن الرَّ
خالل كتب الرتاجم، اأو املجالت، اأو �سبكة املعلومات.

2 – اإجراء مقابالٍت �سخ�سيٍة مع من ال يزالون على قيد احلياة من القراء. 
3 – اإجراء مقابالت مع ورثة القراء الذين توفاهم اهلل، اأو مع تالميذهم.

4 – جمع ما اأمكن من الوثائق ذات ال�سلة؛ كاحل�سول على �سور من اإجازات اأولئك القراء وما 
اأ�سبه ذلك.

5 – اجلمع بني تلك املعلومات والتن�سيق بينها.
6 – الو�سول اإىل منهج املدر�سة اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة يف االإقراء من خالل ما جتمع لدينا من املعلومات.

7 – ترتيب القراء كان بح�سب �سنة الوفاة، فاإن كانوا اأحياًء فاالأكرب �ِسّنًا.
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ا ببيت املقد�س يف قبة ال�سخرة من امل�سجد االأق�سى)5(. مبكة، واأعاد عليه بع�سً
. قدم دم�سق فاأقام  يُّ احلِ اأبو العبا�س، اأحمد بن حممد بن عبد الويل بن جبارة، املقد�سيُّ ثم ال�سَّ

بها مدة بال�ساحلية، ثم حتول اإىل القد�س ال�سريف، وتويف بها �سنة )728ه()6(.
عبد ال�سمد بن حممد بن اأبي عمران، اأبو حممد، الهمذاين املقد�سي، الذي اأخذ القراءة عن عبيٍد 

وعمٍرو ابني ال�سباح، تويف �سنة )294ه( بقرية عينون من بيت املقد�س)7(.
وغريهم كثري وكثري، يطول املقام با�ستعرا�سهم.

االأخرى  هي  كانت  فقد  ال�سالم؛  عليه  اإبراهيم  اهلل  خليل  بلُد  ة  اْلِفِل�ْسِطيِنيَّ االإقــراء  حوا�سر  ومن 
حا�سرة من حوا�سر القراءات ومراكز اإ�سعاع نورها، وقد ارتبط ا�سمها على مر الزمان –بحكم 
قربها املكاين- با�سم القد�س، وكان من ياأتون لزيارة القد�س ياأتون لزيارتها. وهي تقع اإىل اجلنوب 

من مدينة القد�س، وتبعد عنها حوايل ثالثني كيلو مرتًا.
ومن اأعالم املقرئني بها: علي بن حممد بن علي بن بركات، اأبو احل�سن، االأن�ساري امل�سري، يعرف 

بـ»البديع«. تلميذ الكمال ال�سرير. ويل م�سيخة اخلليل عليه ال�سالم. تويف �سنة )686ه()8(.
ة العالمة : اإبراهيم بن عمر بن اإبراهيم بن خليل بن اأبي  ومن اأبرز معامل مدر�سة االإقراء اْلِفِل�ْسِطيِنيَّ
. َويلَ م�سيخَة اخلليِل بعد عليِّ بن حممد البديع، املتقدم ذكره  َبَعيُّ اجلعربيُّ العبا�س، اأبو حممد، الرَّ
اآنفًا. وممن قروؤوا عليه القراءات الع�سر: اأبو بكر بن اجلندي، واأبو املعايل بن اللبان، وهما من �سيوخ 
، وال�سيخ عمر بن حمزة العدوي �سيخ �سفد، واأحمد بن نحلة �سبط ال�سلعو�س.  َزِريَّ احلافظ ابن اجلَ

وغريهم كثري. ا�ستوطن بلد اخلليل عليه ال�سالة وال�سالم، حتى تويف بها �سنة )732ه()9(.
ومن معامل مدر�سة االإقراء اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة مدينة »الرملة«، وهي تقع اإىل ال�سمال الغربيِّ من مدينة 

القد�س، وتبعد عنها حوايل اأربعني كليو مرتًا.
ومن ال�سيوخ البارزين الذين عا�سوا بها االإمام اأحمد بن �سعيب الن�سائي احلافظ الكبري، الذي روى 

القراءة عن اأبي �سعيب ال�سو�سي، اأحد رواة اأبي عمرو الب�سري. تويف بالرملة �سنة )303ه()10(.
ومنهم: اأحمد بن �سالح بن عمر بن اإ�سحاق اأبو بكر البغدادي، نزيل الرملة. قراأ على احل�سن بن 

5 غاية النهاية 1/ 115، رتبي )531(.

6 غاية النهاية 1/ 122، رتبي )565(.
7 غاية النهاية 1/ 391، رتبي )1666(.
8 غاية النهاية 1/ 573، رتبي )2327(.

9 غاية النهاية 1/ 21، رتبي )84(.
10 غاية النهاية 1/ 61، رتبي )264(.

متهيد 

مدر�صة الإقراء الفل�صطينية عرب التاريخ

املقد�س  بيت  عقدها  ووا�سطة  ُتها  وُدرَّ الوحي.  ومهبط  الر�ساالت،  مهد  املباركة،  االأر�س  فل�سطني 
َراِم اإِىل املَ�ْسِجِد  الذي باركه اهلل وبارك ما حوله {�ُسْبَحاَن الَِّذي اأَ�ْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيال ِمَن املَ�ْسِجِد احلَ
ريُ} االإ�سراء: 1، وا�سطفى اهلل  ِميُع اْلَب�سِ ه ُهَو ال�سَّ اإِنَّ اآََياِتَنا  َيُه ِمْن  ى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِ االأَْق�سَ
ْيَناُه َوُلوًطا اإِىل االأَْر�ِس  تعاىل اإليها خريَته من خلقه؛ اإبراهيَم اخلليَل عليه ال�سالة وال�سالم {َوجنَّ
ِتي َباَرْكَنا ِفيَها ِلْلَعاملِيَناالأنبياء}: 71. ويف هذا يقول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: »�َسَتُكوُن ِهْجَرٌة  الَّ

ْلَزُمُهْم ُمَهاَجَر اإِْبَراِهيَم«)2(.  َبْعَد ِهْجَرٍة، َفِخَياُر اأَْهِل االأَْر�ِس اأَ
ولقد حظيت هذه االأر�س املباركة على مر الع�سور بكوكبة مباركة من �سيوخ االإقراء االأفذاذ، وكان 
كثري منهم �سيوخ االأر�س يف زمانهم، واإليهم ارحتل النا�س من اأقا�سي البلدان واالأ�سقاع، وكانت 

ب�سمات وا�سحة يف علم القراءات.
وتت�سل هذه ال�سل�سلة املباركة ب�سحابة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فقد كان بال�سام اأبو الدرداء 
ر�سي اهلل عنه )ت 32ه(، وَخَلَفُه يف القراءة من بعده تلميذه ابن عامٍر ال�ساميُّ )ت 118ه(. وجاء 
، املعروف بـ»الداجوين الكبري« )ت 324ه(، وتوالت �سل�سلة  من بعده تلميذ تالميذه اأبو بكر الرمليُّ

االإقراء اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة جيال بعد جيل، وزمانًا بعد زمان، حتى و�سلت اإىل يومنا هذا.
نور  منها  ينبثق  مناراٍت  وغدت  َوَتاأَلََّقْت،  القراءاِت  علِم  يف  اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة  والبلداُت  املدُن  ومتيزت 

القراءات القراآنية.  
َج َبها الكثريون من علماء  ًة، َتَخرَّ ونبداأ بحا�سرة احلوا�سر: القد�س املقد�سة؛ فقد كانت حمطًة هامَّ

القراءات، وارحتل اإليها النا�س لالأخذ عن �سيوخ االإقراء فيها، ومن اأبرزهم: 
حممد بن علي بن اأحمد بن مثبت، و�سفه ابن اجلزري بقوله: )�سيخ القد�س()3(. 

اأحمد بن حممد بن اأحمد بن حممد بن احل�سني احلنبلي القد�سي، املعروف بابن املهند�س)4(.
اأبو العبا�س اأحمد بن حممد بن زكريا الن�سوي، قراأ عليه االإمام ال�سهري اأبو الف�سل الرازيُّ القراآن 
اِم برقم: )2482(. واأحمد يف امل�سند 198/2، برقم )6871(،  2 اأخرجه اأبو داود يف �سننه، يف كتاب اجلهاد، باب: يف �ُسْكَنى ال�سَّ
�س  م�سنده  يف  الطيال�سي  واأخرجه  وم�سلم.  البخاري  �سرط  على  الذهبي:  وقال   )8558( برقم   ،556  /4 امل�ستدرك  يف  واحلاكم 
302، برقم )2293(. والطرباين يف االأو�سط 7/ 41، برقم: )6791(. ويف الكبري 621/14، برقم )14542(. وهو حديث �سحيح 

ب�سواهده كما قال االألباين يف ال�سحيحة  7/ 614. 
3 غاية النهاية 1/ 32.

4 غاية النهاية 1/ 103، رتبي )475(.

 



237 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء236 www.iqraaforum.com

ا ببيت املقد�س يف قبة ال�سخرة من امل�سجد االأق�سى)5(. مبكة، واأعاد عليه بع�سً
. قدم دم�سق فاأقام  يُّ احلِ اأبو العبا�س، اأحمد بن حممد بن عبد الويل بن جبارة، املقد�سيُّ ثم ال�سَّ

بها مدة بال�ساحلية، ثم حتول اإىل القد�س ال�سريف، وتويف بها �سنة )728ه()6(.
عبد ال�سمد بن حممد بن اأبي عمران، اأبو حممد، الهمذاين املقد�سي، الذي اأخذ القراءة عن عبيٍد 

وعمٍرو ابني ال�سباح، تويف �سنة )294ه( بقرية عينون من بيت املقد�س)7(.
وغريهم كثري وكثري، يطول املقام با�ستعرا�سهم.

االأخرى  هي  كانت  فقد  ال�سالم؛  عليه  اإبراهيم  اهلل  خليل  بلُد  ة  اْلِفِل�ْسِطيِنيَّ االإقــراء  حوا�سر  ومن 
حا�سرة من حوا�سر القراءات ومراكز اإ�سعاع نورها، وقد ارتبط ا�سمها على مر الزمان –بحكم 
قربها املكاين- با�سم القد�س، وكان من ياأتون لزيارة القد�س ياأتون لزيارتها. وهي تقع اإىل اجلنوب 

من مدينة القد�س، وتبعد عنها حوايل ثالثني كيلو مرتًا.
ومن اأعالم املقرئني بها: علي بن حممد بن علي بن بركات، اأبو احل�سن، االأن�ساري امل�سري، يعرف 

بـ»البديع«. تلميذ الكمال ال�سرير. ويل م�سيخة اخلليل عليه ال�سالم. تويف �سنة )686ه()8(.
ة العالمة : اإبراهيم بن عمر بن اإبراهيم بن خليل بن اأبي  ومن اأبرز معامل مدر�سة االإقراء اْلِفِل�ْسِطيِنيَّ
. َويلَ م�سيخَة اخلليِل بعد عليِّ بن حممد البديع، املتقدم ذكره  َبَعيُّ اجلعربيُّ العبا�س، اأبو حممد، الرَّ
اآنفًا. وممن قروؤوا عليه القراءات الع�سر: اأبو بكر بن اجلندي، واأبو املعايل بن اللبان، وهما من �سيوخ 
، وال�سيخ عمر بن حمزة العدوي �سيخ �سفد، واأحمد بن نحلة �سبط ال�سلعو�س.  َزِريَّ احلافظ ابن اجلَ

وغريهم كثري. ا�ستوطن بلد اخلليل عليه ال�سالة وال�سالم، حتى تويف بها �سنة )732ه()9(.
ومن معامل مدر�سة االإقراء اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة مدينة »الرملة«، وهي تقع اإىل ال�سمال الغربيِّ من مدينة 

القد�س، وتبعد عنها حوايل اأربعني كليو مرتًا.
ومن ال�سيوخ البارزين الذين عا�سوا بها االإمام اأحمد بن �سعيب الن�سائي احلافظ الكبري، الذي روى 

القراءة عن اأبي �سعيب ال�سو�سي، اأحد رواة اأبي عمرو الب�سري. تويف بالرملة �سنة )303ه()10(.
ومنهم: اأحمد بن �سالح بن عمر بن اإ�سحاق اأبو بكر البغدادي، نزيل الرملة. قراأ على احل�سن بن 

5 غاية النهاية 1/ 115، رتبي )531(.

6 غاية النهاية 1/ 122، رتبي )565(.
7 غاية النهاية 1/ 391، رتبي )1666(.
8 غاية النهاية 1/ 573، رتبي )2327(.

9 غاية النهاية 1/ 21، رتبي )84(.
10 غاية النهاية 1/ 61، رتبي )264(.

متهيد 

مدر�صة الإقراء الفل�صطينية عرب التاريخ

املقد�س  بيت  عقدها  ووا�سطة  ُتها  وُدرَّ الوحي.  ومهبط  الر�ساالت،  مهد  املباركة،  االأر�س  فل�سطني 
َراِم اإِىل املَ�ْسِجِد  الذي باركه اهلل وبارك ما حوله {�ُسْبَحاَن الَِّذي اأَ�ْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيال ِمَن املَ�ْسِجِد احلَ
ريُ} االإ�سراء: 1، وا�سطفى اهلل  ِميُع اْلَب�سِ ه ُهَو ال�سَّ اإِنَّ اآََياِتَنا  َيُه ِمْن  ى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِ االأَْق�سَ
ْيَناُه َوُلوًطا اإِىل االأَْر�ِس  تعاىل اإليها خريَته من خلقه؛ اإبراهيَم اخلليَل عليه ال�سالة وال�سالم {َوجنَّ
ِتي َباَرْكَنا ِفيَها ِلْلَعاملِيَناالأنبياء}: 71. ويف هذا يقول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: »�َسَتُكوُن ِهْجَرٌة  الَّ

ْلَزُمُهْم ُمَهاَجَر اإِْبَراِهيَم«)2(.  َبْعَد ِهْجَرٍة، َفِخَياُر اأَْهِل االأَْر�ِس اأَ
ولقد حظيت هذه االأر�س املباركة على مر الع�سور بكوكبة مباركة من �سيوخ االإقراء االأفذاذ، وكان 
كثري منهم �سيوخ االأر�س يف زمانهم، واإليهم ارحتل النا�س من اأقا�سي البلدان واالأ�سقاع، وكانت 

ب�سمات وا�سحة يف علم القراءات.
وتت�سل هذه ال�سل�سلة املباركة ب�سحابة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فقد كان بال�سام اأبو الدرداء 
ر�سي اهلل عنه )ت 32ه(، وَخَلَفُه يف القراءة من بعده تلميذه ابن عامٍر ال�ساميُّ )ت 118ه(. وجاء 
، املعروف بـ»الداجوين الكبري« )ت 324ه(، وتوالت �سل�سلة  من بعده تلميذ تالميذه اأبو بكر الرمليُّ

االإقراء اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة جيال بعد جيل، وزمانًا بعد زمان، حتى و�سلت اإىل يومنا هذا.
نور  منها  ينبثق  مناراٍت  وغدت  َوَتاأَلََّقْت،  القراءاِت  علِم  يف  اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة  والبلداُت  املدُن  ومتيزت 

القراءات القراآنية.  
َج َبها الكثريون من علماء  ًة، َتَخرَّ ونبداأ بحا�سرة احلوا�سر: القد�س املقد�سة؛ فقد كانت حمطًة هامَّ

القراءات، وارحتل اإليها النا�س لالأخذ عن �سيوخ االإقراء فيها، ومن اأبرزهم: 
حممد بن علي بن اأحمد بن مثبت، و�سفه ابن اجلزري بقوله: )�سيخ القد�س()3(. 

اأحمد بن حممد بن اأحمد بن حممد بن احل�سني احلنبلي القد�سي، املعروف بابن املهند�س)4(.
اأبو العبا�س اأحمد بن حممد بن زكريا الن�سوي، قراأ عليه االإمام ال�سهري اأبو الف�سل الرازيُّ القراآن 
اِم برقم: )2482(. واأحمد يف امل�سند 198/2، برقم )6871(،  2 اأخرجه اأبو داود يف �سننه، يف كتاب اجلهاد، باب: يف �ُسْكَنى ال�سَّ
�س  م�سنده  يف  الطيال�سي  واأخرجه  وم�سلم.  البخاري  �سرط  على  الذهبي:  وقال   )8558( برقم   ،556  /4 امل�ستدرك  يف  واحلاكم 
302، برقم )2293(. والطرباين يف االأو�سط 7/ 41، برقم: )6791(. ويف الكبري 621/14، برقم )14542(. وهو حديث �سحيح 

ب�سواهده كما قال االألباين يف ال�سحيحة  7/ 614. 
3 غاية النهاية 1/ 32.

4 غاية النهاية 1/ 103، رتبي )475(.
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َفد«: عمر بن حمزة بن يون�س بن حمزة بن عبا�س، اأبو  ومن م�سايخ االإقراء الذين ا�ستهروا مبدينة »�سَ
حف�س، العدوي االإربلي االأ�سل، �سيخ �سفد ومرتلها ومقريها وحمدثها. تويف بها �سنة )782ه()18(.

بن  بن حممد  اأحمد  بن  الفذَّ حممد  العامل  اأجنبت  التي  »َقْلِقيْلَية«  مدينة  اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة  املدن  ومن 
مفلح، جنم الدين، القلقيلي. ولد بقلقيلية، ثم انتقل اإىل القد�س �سغريًا، وتعلم بها ثم انتقل اإىل 

القاهرة. تويف  بعد )902 ه()19(.

18 غاية النهاية 1/ 591، رتبي )2400(.
19 ال�سوء الالمع 7/ 42. االأعالم 5/ 335.

واأبي  بكر بن جماهد،  واأبي  التمار،  بن هارون  ال�سواف، وحممد  بن احل�سني  احلباب، واحل�سن 
احل�سن بن املنادي، واأبي احل�سن بن �سنبوذ. وقراأ عليه عبد الباقي بن احل�سن، وعبد املنعم بن 

غلبون، وغريهم. تويف بالرملة بعد �سنة )350ه()11(.
وممن نزل بالرملة واأقراأ بها اإمام قراءة اأهل ال�سام اأحمد بن حممد بن بالل، اأبو احل�سن البغدادي، 

وهو �سيخ اأبي الطيب عبد املنعم بن غلبون)12(.
املعروف  الرملي،  عمر  بن  اأحمد  بن  حممد  بكر  اأبــو  العلُم  ــاُم  االإم الرملة  مدينة  اأعــالم  اأبــرز  ومن 
بـ»الداجوين الكبري«، اأخذ القراءة عر�سًا و�سماعًا عن االأخف�س بن هارون، وحممد بن مو�سى ال�سوري،  
وغريهما. وروى القراءة عنه عر�سًا و�سماعًا العبا�س بن حممد الرملي، املعروف بالداجوين ال�سغري، 

واأحمد بن ن�سر ال�سذائي، واأحمد العجلي، وغريهم كثري. تويف �سنة )324ه()13(.
واحت�سنت  االإقــراِء،  البارُز يف  لها ح�سوُرها  كان  فقد  »غزة ها�سم«؛  ة  اْلِفِل�ْسِطيِنيَّ ومن احلوا�سر 
اعَة، �سيخ غزة، قراأ لل�سبعة على ال�سيخ اأحمد  جماعًة من القراء البارزين، منهم: اإبراهيم بن ُزقَّ
)816ه(  �سنة  تويف  الغزي،  ويون�س  احلكري،  �سليمان  بن  حممد  القا�سي  وعلى  بغزة،  الفالح 

بغزة)14(.
ومنهم: اأحمد الفالح، �سيخ غزة، قراأ القراءات على العماد اإ�سماعيل الكردي ملا كان قا�سي غزة، 

وغريه، تويف �سنة )770ه()15(.
ومنهم: اإ�سماعيل بن اإبراهيم الكردي ال�سافعي، قراأ على عدة م�سايخ منهم ال�سايغ امل�سري، ثم 
ويل م�سيخة االإقراء الكربى بالرتبة العادلية، ثم ق�ساء غزة. قراأ عليه ابن اللبان، واأحمد الفالح 

�سيخ غزة. تويف �سنة )743ه()16(.
ومنهم: يون�س بن عبد اهلل بن يو�سف الغزي، �سيخ غزة، راآه ابن اجلزري باجلامع اجلاويل بغزة. 
اَعَة، وولده عبد الرحمن بن يون�س. تويف  قراأ عليه جماعة من اأهل غزة منهم: ال�سيخ اإبراهيم بن ُزقَّ

بغزة �سنة )778ه()17(.

11 غاية النهاية 1/ 62، رتبي )266(.
12 غاية النهاية 1/ 108، رتبي )498(.
13 غاية النهاية 2/ 77، رتبي )2765(.

14 غاية النهاية 1/ 15، رتبي )53(.
15 غاية النهاية 1/ 153، رتبي )715(.
16 غاية النهاية 1/ 160، رتبي )744(.

17 غاية النهاية 2/ 407، رتبي )3950(.
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َفد«: عمر بن حمزة بن يون�س بن حمزة بن عبا�س، اأبو  ومن م�سايخ االإقراء الذين ا�ستهروا مبدينة »�سَ
حف�س، العدوي االإربلي االأ�سل، �سيخ �سفد ومرتلها ومقريها وحمدثها. تويف بها �سنة )782ه()18(.

بن  بن حممد  اأحمد  بن  الفذَّ حممد  العامل  اأجنبت  التي  »َقْلِقيْلَية«  مدينة  اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة  املدن  ومن 
مفلح، جنم الدين، القلقيلي. ولد بقلقيلية، ثم انتقل اإىل القد�س �سغريًا، وتعلم بها ثم انتقل اإىل 

القاهرة. تويف  بعد )902 ه()19(.

18 غاية النهاية 1/ 591، رتبي )2400(.
19 ال�سوء الالمع 7/ 42. االأعالم 5/ 335.

واأبي  بكر بن جماهد،  واأبي  التمار،  بن هارون  ال�سواف، وحممد  بن احل�سني  احلباب، واحل�سن 
احل�سن بن املنادي، واأبي احل�سن بن �سنبوذ. وقراأ عليه عبد الباقي بن احل�سن، وعبد املنعم بن 

غلبون، وغريهم. تويف بالرملة بعد �سنة )350ه()11(.
وممن نزل بالرملة واأقراأ بها اإمام قراءة اأهل ال�سام اأحمد بن حممد بن بالل، اأبو احل�سن البغدادي، 

وهو �سيخ اأبي الطيب عبد املنعم بن غلبون)12(.
املعروف  الرملي،  عمر  بن  اأحمد  بن  حممد  بكر  اأبــو  العلُم  ــاُم  االإم الرملة  مدينة  اأعــالم  اأبــرز  ومن 
بـ»الداجوين الكبري«، اأخذ القراءة عر�سًا و�سماعًا عن االأخف�س بن هارون، وحممد بن مو�سى ال�سوري،  
وغريهما. وروى القراءة عنه عر�سًا و�سماعًا العبا�س بن حممد الرملي، املعروف بالداجوين ال�سغري، 

واأحمد بن ن�سر ال�سذائي، واأحمد العجلي، وغريهم كثري. تويف �سنة )324ه()13(.
واحت�سنت  االإقــراِء،  البارُز يف  لها ح�سوُرها  كان  فقد  »غزة ها�سم«؛  ة  اْلِفِل�ْسِطيِنيَّ ومن احلوا�سر 
اعَة، �سيخ غزة، قراأ لل�سبعة على ال�سيخ اأحمد  جماعًة من القراء البارزين، منهم: اإبراهيم بن ُزقَّ
)816ه(  �سنة  تويف  الغزي،  ويون�س  احلكري،  �سليمان  بن  حممد  القا�سي  وعلى  بغزة،  الفالح 

بغزة)14(.
ومنهم: اأحمد الفالح، �سيخ غزة، قراأ القراءات على العماد اإ�سماعيل الكردي ملا كان قا�سي غزة، 

وغريه، تويف �سنة )770ه()15(.
ومنهم: اإ�سماعيل بن اإبراهيم الكردي ال�سافعي، قراأ على عدة م�سايخ منهم ال�سايغ امل�سري، ثم 
ويل م�سيخة االإقراء الكربى بالرتبة العادلية، ثم ق�ساء غزة. قراأ عليه ابن اللبان، واأحمد الفالح 

�سيخ غزة. تويف �سنة )743ه()16(.
ومنهم: يون�س بن عبد اهلل بن يو�سف الغزي، �سيخ غزة، راآه ابن اجلزري باجلامع اجلاويل بغزة. 
اَعَة، وولده عبد الرحمن بن يون�س. تويف  قراأ عليه جماعة من اأهل غزة منهم: ال�سيخ اإبراهيم بن ُزقَّ

بغزة �سنة )778ه()17(.

11 غاية النهاية 1/ 62، رتبي )266(.
12 غاية النهاية 1/ 108، رتبي )498(.
13 غاية النهاية 2/ 77، رتبي )2765(.

14 غاية النهاية 1/ 15، رتبي )53(.
15 غاية النهاية 1/ 153، رتبي )715(.
16 غاية النهاية 1/ 160، رتبي )744(.

17 غاية النهاية 2/ 407، رتبي )3950(.
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توطئة:

اِبَع َع�َسَر م�سرحًا الأحداٍث ج�ساٍم �َسِهَدْتَها بالُد  كانت منطقُة فل�سطني يف فرتِة القرِن اْلِهْجِريِّ الرَّ
بالِد  من  كثري  على  َت�َسلََّط  َقْد  ًة  كافَّ باأ�سكاِلِه  اال�ستعماُر  كان  فقد  اْلِبالِد؛  من  جاَوَرَها  وما  ال�ساِم 
َوَرَزَحــْت حتت نريه البالُد فرتاٍت طويلًة. وكان لفل�سطني ن�سيٌب وافٌر من ذلك َفاَق ما  امل�سلمني، 

َناَلْتُه غريها ِمَن البالِد، كما ال يخفى على اأحٍد. 
َياِة؛ من �سيا�سٍة، وعلٍم، واقت�ساٍد، وغري ذلَك.  ِة َمَناِحي احلَ ولقد كان لهذا االأمِر تاأثري بالٌغ على كافَّ
وكان من االآثاِر ال�سيئِة لال�ستعماِر �سيا�سُة التَّْجِهيِل الَِّتي َماَر�َسَها باأ�سكاٍل واأ�ساليَب �َستَّى، مما اأدى 
ْهِل، حتى كانت مدٌن وبلداٌت باأكملها ال يكاُد ُيوَجُد فيها �سخ�ٌس اأو  اإىل تراجِع الُعُلوِم، وطغياِن اجلَ

�سخ�ساِن فقط يعرفان القراءَة واْلِكَتاَبَة.
َكاِم،  َد من ينه�ُس من و�سط الرُّ ْعِب ِجّدًا اأن جتِ ِد فاإن من ال�سَّ وِّ من التَّْجِهيِل املَُتَعمَّ مِّ َهَذا اجلَ ويف ِخ�سَ

ويقُف طودًا �ساخمًا، رافعًا لواء العلم، ومنا�سال يف �سبيل اإحيائه ون�سره. 
ْوا َهَذا اْلِعْلَم يف َخاِرِجَها، َوَعاُدوا َحاِمِلني  �ْسَبِة ِل�ُسُيوِخ االإقراِء يف فل�سطني؛ َتَلقَّ وَهَكذا كان احلاُل بالنِّ
ْبُع اأو  ُد فيها َمْن َيْعَلُم َما التَّْجِويُد، ف�سال عن اأن َيْعَلَم َما الِقَراَءاُت ال�سَّ ِلَواَءُه، اإىل ِبالٍد ال َتَكاُد جتِ
يَّ�َس لهذا العلِم َمْن َي�ْسَتِلُم  اْلَع�ْسُر، وما اْلَفْرُق َبنيَ َهِذِه َوِتْلَك. ولكنَّ َرْحَمَة اهلل تعاىل وا�سعٌة؛ فقد َقَ

اِر. َق َوْعُد اهلل يف ِحْفِظ ِكَتاِبِه على مرِّ االأَْزَماِن َواالأَْع�سَ اَيَة، ويوا�سل رفعها خفاقًة؛ ِلَيَتَحقَّ الرَّ
اِعَف لهوؤالِء االأعالِم الربرِة اأجوَرُهْم؛ جزاًء ملَا الَقْوُه من �سعاٍب  َواإِينِّ الأَْحت�سُب َعَلى اهلل تعاىل اأن ُي�سَ
ا�ْسَتَكاُنوا.  َوال  الُنوا  َوال  َقَعُدوا،  َما  َهوؤُالِء  َم�َساِيَخَنا  َوَلِكنَّ  ُهْم،  َغريَ اْلَكِثرييَن  اأَْقَعَدِت  جمٍة،  وم�ساقَّ 
ريَ  َوال�سَّ َطِريِقِهْم،  َعَلى  اال�ْسِتَقاَمَة  َواْرُزْقَنا  ني.  احلِ ال�سَّ ِعَباَدَك  ِزي  َما جتْ َخريَ  ا  َعنَّ اْجِزِهْم  اللَُّهمَّ 
لَّ اللَُّهمَّ َو�َسلِّْم َوَباِرْك َعَلى  َعَلى اآَثاِرِهْم؛ كي ُنَبلَِّغ هذِه االأماَنَة اْلَعِظيَمَة، اإِنََّك على َما َت�َساُء قديٌر. َو�سَ

ْحِبِه اأَْجَمِعني. ٍد َوَعَلى اآِلِه َو�سَ مَّ ِدَنا حمَ �َسيِّ
ِة، مع ترجمٍة موجزٍة لكلٍّ منهم،  ياِر اْلِفِل�ْسِطيِنيَّ ِل عر�ٌس الأَْبَرِز �ُسُيوِخ االإِْقَراِء يف الدِّ ويف هذا اْلَف�سْ

وقد بلغت عدتهم ثالثَة َع�َسَر �سيخًا، ياأتي ا�ستعرا�سهم عرب املباحث االآتية.

الف�صل الأول

اأبرز �صيوخ الإقراء يف فل�صطني 

يف القرن الرابع ع�صر الهجري

وفيه ثالثَة ع�سَر مبحثًا: 

. ِريُّ املبحث االأول: ال�سيخ ح�سني اأبو ا�ْسنينة اخلليليُّ املِ�سْ
. املبحث الثاين: ال�سيخ �سفيق غيث اخلليليُّ

. َراِريُّ اليايفُّ املبحث الثالث: ال�سيخ عبد الودود الزَّ
. املبحث الرابع: ال�سيخ �سعيد العنبتاويُّ

اِويُّ اَنة اللِّدَّ املبحث اخلام�س: ال�سيخ اإبراهيُم ُرمَّ
. املبحث ال�ساد�س: ال�سيخ َحْمِدي ْمُدوخ الغزيُّ اليايفُّ

. املبحث ال�سابع: ال�سيخ منور اْدِعي�س اخلليليُّ
. املبحث الثامن: ال�سيخ حممد �سعيد َمْلَح�س النابل�سيُّ
. ِريُف اخلليليُّ املبحث التا�سع: ال�سيخ حممد ر�ساد ال�سَّ

. املبحث العا�سر: ال�سيخ رحاب َطْهُبوب االأمويُّ اخلليليُّ
. املبحث احلادي ع�سر: ال�سيخ ع�سام َطْهُبوب االأمويُّ اخلليليُّ

. املبحث الثاين ع�سر: ال�سيخ خ�سر �ِسْدر االأيوبيُّ
. املبحث الثالث ع�سر: ال�سيخ حممود راجي زكارنة اجلِنيِنيُّ
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توطئة:

اِبَع َع�َسَر م�سرحًا الأحداٍث ج�ساٍم �َسِهَدْتَها بالُد  كانت منطقُة فل�سطني يف فرتِة القرِن اْلِهْجِريِّ الرَّ
بالِد  من  كثري  على  َت�َسلََّط  َقْد  ًة  كافَّ باأ�سكاِلِه  اال�ستعماُر  كان  فقد  اْلِبالِد؛  من  جاَوَرَها  وما  ال�ساِم 
َوَرَزَحــْت حتت نريه البالُد فرتاٍت طويلًة. وكان لفل�سطني ن�سيٌب وافٌر من ذلك َفاَق ما  امل�سلمني، 

َناَلْتُه غريها ِمَن البالِد، كما ال يخفى على اأحٍد. 
َياِة؛ من �سيا�سٍة، وعلٍم، واقت�ساٍد، وغري ذلَك.  ِة َمَناِحي احلَ ولقد كان لهذا االأمِر تاأثري بالٌغ على كافَّ
وكان من االآثاِر ال�سيئِة لال�ستعماِر �سيا�سُة التَّْجِهيِل الَِّتي َماَر�َسَها باأ�سكاٍل واأ�ساليَب �َستَّى، مما اأدى 
ْهِل، حتى كانت مدٌن وبلداٌت باأكملها ال يكاُد ُيوَجُد فيها �سخ�ٌس اأو  اإىل تراجِع الُعُلوِم، وطغياِن اجلَ

�سخ�ساِن فقط يعرفان القراءَة واْلِكَتاَبَة.
َكاِم،  َد من ينه�ُس من و�سط الرُّ ْعِب ِجّدًا اأن جتِ ِد فاإن من ال�سَّ وِّ من التَّْجِهيِل املَُتَعمَّ مِّ َهَذا اجلَ ويف ِخ�سَ

ويقُف طودًا �ساخمًا، رافعًا لواء العلم، ومنا�سال يف �سبيل اإحيائه ون�سره. 
ْوا َهَذا اْلِعْلَم يف َخاِرِجَها، َوَعاُدوا َحاِمِلني  �ْسَبِة ِل�ُسُيوِخ االإقراِء يف فل�سطني؛ َتَلقَّ وَهَكذا كان احلاُل بالنِّ
ْبُع اأو  ُد فيها َمْن َيْعَلُم َما التَّْجِويُد، ف�سال عن اأن َيْعَلَم َما الِقَراَءاُت ال�سَّ ِلَواَءُه، اإىل ِبالٍد ال َتَكاُد جتِ
يَّ�َس لهذا العلِم َمْن َي�ْسَتِلُم  اْلَع�ْسُر، وما اْلَفْرُق َبنيَ َهِذِه َوِتْلَك. ولكنَّ َرْحَمَة اهلل تعاىل وا�سعٌة؛ فقد َقَ

اِر. َق َوْعُد اهلل يف ِحْفِظ ِكَتاِبِه على مرِّ االأَْزَماِن َواالأَْع�سَ اَيَة، ويوا�سل رفعها خفاقًة؛ ِلَيَتَحقَّ الرَّ
اِعَف لهوؤالِء االأعالِم الربرِة اأجوَرُهْم؛ جزاًء ملَا الَقْوُه من �سعاٍب  َواإينِّ الأَْحت�سُب َعَلى اهلل تعاىل اأن ُي�سَ
ا�ْسَتَكاُنوا.  َوال  الُنوا  َوال  َقَعُدوا،  َما  َهوؤُالِء  َم�َساِيَخَنا  َوَلِكنَّ  ُهْم،  َغريَ اْلَكِثرييَن  اأَْقَعَدِت  جمٍة،  وم�ساقَّ 
ريَ  َوال�سَّ َطِريِقِهْم،  َعَلى  اال�ْسِتَقاَمَة  َواْرُزْقَنا  ني.  احلِ ال�سَّ ِعَباَدَك  ِزي  َما جتْ َخريَ  ا  َعنَّ اْجِزِهْم  اللَُّهمَّ 
لَّ اللَُّهمَّ َو�َسلِّْم َوَباِرْك َعَلى  َعَلى اآَثاِرِهْم؛ كي ُنَبلَِّغ هذِه االأماَنَة اْلَعِظيَمَة، اإِنََّك على َما َت�َساُء قديٌر. َو�سَ

ْحِبِه اأَْجَمِعني. ٍد َوَعَلى اآِلِه َو�سَ مَّ ِدَنا حمَ �َسيِّ
ِة، مع ترجمٍة موجزٍة لكلٍّ منهم،  ياِر اْلِفِل�ْسِطيِنيَّ ِل عر�ٌس الأَْبَرِز �ُسُيوِخ االإِْقَراِء يف الدِّ ويف هذا اْلَف�سْ

وقد بلغت عدتهم ثالثَة َع�َسَر �سيخًا، ياأتي ا�ستعرا�سهم عرب املباحث االآتية.

الف�صل الأول

اأبرز �صيوخ الإقراء يف فل�صطني 

يف القرن الرابع ع�صر الهجري

وفيه ثالثَة ع�سَر مبحثًا: 

. ِريُّ املبحث االأول: ال�سيخ ح�سني اأبو ا�ْسنينة اخلليليُّ املِ�سْ
. املبحث الثاين: ال�سيخ �سفيق غيث اخلليليُّ

. َراِريُّ اليايفُّ املبحث الثالث: ال�سيخ عبد الودود الزَّ
. املبحث الرابع: ال�سيخ �سعيد العنبتاويُّ

اِويُّ اَنة اللِّدَّ املبحث اخلام�س: ال�سيخ اإبراهيُم ُرمَّ
. املبحث ال�ساد�س: ال�سيخ َحْمِدي ْمُدوخ الغزيُّ اليايفُّ

. املبحث ال�سابع: ال�سيخ منور اْدِعي�س اخلليليُّ
. املبحث الثامن: ال�سيخ حممد �سعيد َمْلَح�س النابل�سيُّ
. ِريُف اخلليليُّ املبحث التا�سع: ال�سيخ حممد ر�ساد ال�سَّ

. املبحث العا�سر: ال�سيخ رحاب َطْهُبوب االأمويُّ اخلليليُّ
. املبحث احلادي ع�سر: ال�سيخ ع�سام َطْهُبوب االأمويُّ اخلليليُّ

. املبحث الثاين ع�سر: ال�سيخ خ�سر �ِسْدر االأيوبيُّ
. املبحث الثالث ع�سر: ال�سيخ حممود راجي زكارنة اجلِنيِنيُّ
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يوم اجلمعة 16/حمرم/1333ه، املوافق 4/كانون االأول )دي�سمرب(/ 1914م.
وقد بلغ ال�سيُخ ح�سني اأبو ا�سنينة منزلًة علميًة مرموقًة؛ فقد كان ال�سيُخ رحمه اهلل حافظًا لكثري 
من املتون العلمية؛ كال�ساطبية، والدّرة امل�سية، ومورد الظماآن، واالألفية يف النحو، عارفًا بالعربية، 

وغري ذلك من العلوم. 
ان اإقامته يف القاهرة عددًا من م�ساهري القراء فيها اآنذاك، وقد �سهدوا له  اإبَّ وقد عا�سر ال�سيُخ 
بالرباعة وعلو الكعب يف العلم. وكان من بينهم ال�سيخ علّي حممود، وقد كانت تربط ال�سيَخ علّيًا 
َزٌة جدًا، وكان بينهما تزاوٌر متبادٌل. وحدث يومًا اأن ال�سيخ علي حممود  يَّ بال�سيِخ ح�سني عالقٌة ممَ
الَِّذي  َعِن  َلَيْفِتُنوَنَك  َكاُدوا  ْن  {َواإِ تعاىل:  قوله  فقراأ   ، عامٍّ االإ�سراء يف جمل�س  �سورة  من  يقراأ  كان 
َخُذوَك َخِليال}،  ُه} االإ�سراء: 73، ووقف، ثم اأعاد فقال: { َواإًِذا التَّ َي َعَلْيَنا َغريَ اأَْوَحْيَنا اإَِلْيَك ِلَتْفرتِ
وكان ال�سيخ ح�سني حا�سرًا ذلك املجل�س، فهم�س يف اأذن َمْن بجانبه اأن ال�سيخ قد اأخطاأ يف هذا 
البدء. ثم اإن ال�سيَخ علّيًا َلقَي ال�سيَخ ُح�َسْينًا بعدها باأيام فعاتبه قائال: "كيف ترتكني اأخطئ مثل 

هذا اخلطاإ اأمام النا�ِس وال ت�سححني؟!". 
ومما يذكر يف هذا املقام اأن تلميذه ال�سيخ منور ادعي�س –وكان �سريرًا- ملا اأراد حفظ الدرة وجد 
�سعوبًة يف ذلك؛ لعدم وجود من يقروؤها له قراءًة متقنًة، ف�سكا ذلك اإىل ال�سيِخ ح�سني فقال له: 

ُظَكَها. فذهب اإليه فحفظه اإياها كاأح�سن ما يكون. تعاىل عندي واأنا اأَُحفِّ
َث ال�سيخ منور اأي�سًا اأنه كثريًا ما كان ي�سمع ال�سيخ ُح�َسْينًا ُيْن�ِسُد اأبياتًا يف الر�سم والتحريرات  وَحدَّ

وغري ذلك. من غري الكتب امل�سهورة املتداولة.
والتي يزيد  للديريني،  التف�سري  األفية  اأنه كان يحفظ  ال�سريف  ال�سيخ حممد ر�ساد  تلميذه  ث  وحدَّ

عدد اأبياتها على ثالثة اآالف بيت.
وو�سفه ال�سيخ ال�سريف بقوله: اأحد اأئمة القراآن يف العامل االإ�سالمي، واأنه كان عاملًا كبريًا فّذًا، غري 

اأن الظروف التي عا�سها مل ت�ساعده على بلورة موهبته وظهورها)20(.
لل�ساطبية  �سرحًا  راأْت عيني  وال  �سمعُت،  وال  قراأُت،  ما  قال:  رمانة  اإبراهيُم  ال�سيُخ  تلميُذه  َث  َوَحدَّ

اأف�سل من �سرح ال�سيخ ح�سني اأبو ا�سنينة رحمه اهلل.
ِة َنَظِر ال�سيخ ح�سني يف م�سائل التجويد اأنَّه دخل على اثنني من  َث ال�سيُخ اإبراهيُم اأي�سًا عن دقَّ َوَحدَّ
َياين  ْحَمِة َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ لِّ ِمَن الرَّ تالميذه وهما يتجادالن حول: َواْخِف�ْس َلُهَما َجَناَح الذُّ

20 من مقال لل�سيخ حممد ر�ساد ال�سريف بعنوان: »دمعة على ال�سيخ منور ادعي�س مقرئ احلرم االإبراهيمي«. �سحيفة الد�ستور 
االأردنية ، العدد رقم 145646 :  ال�سبت 1429/3/20ه ، املوافق 26 /2008/4م.

املبحث الأول: ال�صيخ ح�صني اأبو ا�ْصنينة اخلليليُّ امل�صريُّ

هو ال�سيخ ُح�َسنيُ ْبُن َعِليِّ ْبِن َعْبِد املُْح�ِسِن اأبو ا�سنينة. وعائلة »اأبو ا�سنينة« عائلٌة عريقٌة من العائالت 
التي ت�سكن مدينة اخلليل منذ مئات ال�سنني. وهي من اأكرب العائالت يف املدينة. 
ُوِلَد ال�سيخ يف مدينة خليل اهلل اإبراهيم عليه ال�سالم، عام )1304ه- 1887م(.

اال، ثم جاء اإىل اخلليل وتزوج، فرزقه  كان والده ي�سكن يف العا�سمة امل�سرية القاهرة، ويعمل فيها َبقَّ
اُه ح�سينًا، وبعد ميالده باأربعني يومًا ارحتلِت العائلُة اإىل القاهرة من  اهلل هذا املولوَد املبارَك، و�َسمَّ

جديٍد، فعا�س ال�سيخ ح�سني �سدَر حياِتِه فيها. 
ى اإىل فقدانه نعمة الب�سر. َر�ٍس اأدَّ وعندما بلغ من العمر �سنًة ون�سَف ال�سنة اأُ�سيَب مبَ

ومكث ال�سيخ يف م�سر اإىل �سنة )1342ه- 1924م(، ثم رجع اإىل موطنه االأ�سليِّ مدينة اخلليل. 
َرًة فيه؛ فظلَّ كثري منها م�ساحبًا له حتى وفاته.  َة َبِقَيْت ُموؤَثِّ ريَّ ولكنَّ اللَّْهَجَة املِ�سْ

اِلَثَة من عمره ا�سطحبه  بداأت عالمات النبوغ تظهر على ال�سيخ ح�سني منذ وقت مبكر، وملَّا َبَلَغ الثَّ
، وكانت »الكتاتيب« اإذ ذاك منت�سرًة يف م�سَر انت�سارًا كبريًا.  والُده اإىل ُكتَّاب ال�سيِخ اإبراهيَم املغرِبيِّ
وبداأ يف َتَعلُِّم القراآِن الكرمي وحفظه. ثم تويف ال�سيخ اإبراهيم بعد ذلك، وكان ال�سيخ ح�سني قد حفظ 

الكثري من اأجزاء اْلُقْراآِن اْلَكِرمي عنده. 
ثم اأَمتَّ ال�سيُخ ح�سني حفظه لْلُقْراآن اْلَكِرمي كامال وهو ابن ت�سع �سنني. وكان ِحْفُظُه متينًا، وقراءُته 
با- بعدد من  َلًة متقنًة، ومما ي�سجل يف هذا املقام اأنه اجتمع يومًا –وهو ال يزال يف �سنِّ ال�سِّ ُمَرتَّ
ا، فطلب منهم اأن يقراأ معهم، فرف�سوا طلبه؛ نظرًا ل�سغر �سنه،  اِء م�سَر يقروؤون يف منا�سبٍة مَّ ُقرَّ
ويلزم  الِقَراَءَة،  اأحُدُهُم  يبداأ  اأن  عادتهم  من  وكان  يختربوه،  اأن  فــاأرادوا  طلبه،  على  اأ�سرَّ  ولكنه 
واإال  اأنهم حافظون متقنون،  ُعلم  فاإن فعلوا ذلك  القراءَة من حيُث يقف هو،  ُيْكِمُلوا  اأن  بعَده  َمْن 
النا�س حفظه، ويقفوا عند مكان مما ي�سعب  ي�سهل على  اأن يقروؤوا من مكان مما  فال، فاتفقوا 
ور اإليه قراأ فاأجاد، واأتقن اإتقانًا عجيبًا،  على النا�س حفظه ليقراأه ال�سيخ ح�سني، فحينما و�سل الدَّ

جعلهم ُيْثُنوَن عليه ثناًء عاطرًا.
املُْقِرِئ حممد بن ح�سن الفحام )كان حيًا 1333 ه(،  ال�سيخ  اإىل  ال�سيخ ح�سني  وبعد ذلك ذهب 
من  بها  فاأجازه  ال�سغرى،  الع�سر  القراءات  طريقيهما  من  وقراأ  َة،  رَّ والــدُّ ال�ساطبيَة  عليه  وحفظ 
ال�سيخ ح�سن بن  اإبراهيم بن �سعد بن علي )كان حيًا 1304 ه(، وهو  قراءته على �سيخه املقرئ 
حممد بدير اجلري�سي الكبري، وهو عن ال�سيخني: اأحمد الدري املالكي ال�سهري بالتهامي، وال�سيخ 
حممد بن اأحمد املتويل )ت 1313 ه(، ب�سنده اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.  وكان ذلك يف 
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يوم اجلمعة 16/حمرم/1333ه، املوافق 4/كانون االأول )دي�سمرب(/ 1914م.
وقد بلغ ال�سيُخ ح�سني اأبو ا�سنينة منزلًة علميًة مرموقًة؛ فقد كان ال�سيُخ رحمه اهلل حافظًا لكثري 
من املتون العلمية؛ كال�ساطبية، والدّرة امل�سية، ومورد الظماآن، واالألفية يف النحو، عارفًا بالعربية، 

وغري ذلك من العلوم. 
ان اإقامته يف القاهرة عددًا من م�ساهري القراء فيها اآنذاك، وقد �سهدوا له  اإبَّ وقد عا�سر ال�سيُخ 
بالرباعة وعلو الكعب يف العلم. وكان من بينهم ال�سيخ علّي حممود، وقد كانت تربط ال�سيَخ علّيًا 
َزٌة جدًا، وكان بينهما تزاوٌر متبادٌل. وحدث يومًا اأن ال�سيخ علي حممود  يَّ بال�سيِخ ح�سني عالقٌة ممَ
الَِّذي  َعِن  َلَيْفِتُنوَنَك  َكاُدوا  ْن  {َواإِ تعاىل:  قوله  فقراأ   ، عامٍّ االإ�سراء يف جمل�س  �سورة  من  يقراأ  كان 
َخُذوَك َخِليال}،  ُه} االإ�سراء: 73، ووقف، ثم اأعاد فقال: { َواإًِذا التَّ َي َعَلْيَنا َغريَ اأَْوَحْيَنا اإَِلْيَك ِلَتْفرتِ
وكان ال�سيخ ح�سني حا�سرًا ذلك املجل�س، فهم�س يف اأذن َمْن بجانبه اأن ال�سيخ قد اأخطاأ يف هذا 
البدء. ثم اإن ال�سيَخ علّيًا َلقَي ال�سيَخ ُح�َسْينًا بعدها باأيام فعاتبه قائال: "كيف ترتكني اأخطئ مثل 

هذا اخلطاإ اأمام النا�ِس وال ت�سححني؟!". 
ومما يذكر يف هذا املقام اأن تلميذه ال�سيخ منور ادعي�س –وكان �سريرًا- ملا اأراد حفظ الدرة وجد 
�سعوبًة يف ذلك؛ لعدم وجود من يقروؤها له قراءًة متقنًة، ف�سكا ذلك اإىل ال�سيِخ ح�سني فقال له: 

ُظَكَها. فذهب اإليه فحفظه اإياها كاأح�سن ما يكون. تعاىل عندي واأنا اأَُحفِّ
َث ال�سيخ منور اأي�سًا اأنه كثريًا ما كان ي�سمع ال�سيخ ُح�َسْينًا ُيْن�ِسُد اأبياتًا يف الر�سم والتحريرات  وَحدَّ

وغري ذلك. من غري الكتب امل�سهورة املتداولة.
والتي يزيد  للديريني،  التف�سري  األفية  اأنه كان يحفظ  ال�سريف  ال�سيخ حممد ر�ساد  تلميذه  ث  وحدَّ

عدد اأبياتها على ثالثة اآالف بيت.
وو�سفه ال�سيخ ال�سريف بقوله: اأحد اأئمة القراآن يف العامل االإ�سالمي، واأنه كان عاملًا كبريًا فّذًا، غري 

اأن الظروف التي عا�سها مل ت�ساعده على بلورة موهبته وظهورها)20(.
لل�ساطبية  �سرحًا  راأْت عيني  وال  �سمعُت،  وال  قراأُت،  ما  قال:  رمانة  اإبراهيُم  ال�سيُخ  تلميُذه  َث  َوَحدَّ

اأف�سل من �سرح ال�سيخ ح�سني اأبو ا�سنينة رحمه اهلل.
ِة َنَظِر ال�سيخ ح�سني يف م�سائل التجويد اأنَّه دخل على اثنني من  َث ال�سيُخ اإبراهيُم اأي�سًا عن دقَّ َوَحدَّ
َياين  ْحَمِة َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ لِّ ِمَن الرَّ تالميذه وهما يتجادالن حول: َواْخِف�ْس َلُهَما َجَناَح الذُّ

20 من مقال لل�سيخ حممد ر�ساد ال�سريف بعنوان: »دمعة على ال�سيخ منور ادعي�س مقرئ احلرم االإبراهيمي«. �سحيفة الد�ستور 
االأردنية ، العدد رقم 145646 :  ال�سبت 1429/3/20ه ، املوافق 26 /2008/4م.

املبحث الأول: ال�صيخ ح�صني اأبو ا�ْصنينة اخلليليُّ امل�صريُّ

هو ال�سيخ ُح�َسنيُ ْبُن َعِليِّ ْبِن َعْبِد املُْح�ِسِن اأبو ا�سنينة. وعائلة »اأبو ا�سنينة« عائلٌة عريقٌة من العائالت 
التي ت�سكن مدينة اخلليل منذ مئات ال�سنني. وهي من اأكرب العائالت يف املدينة. 
ُوِلَد ال�سيخ يف مدينة خليل اهلل اإبراهيم عليه ال�سالم، عام )1304ه- 1887م(.

اال، ثم جاء اإىل اخلليل وتزوج، فرزقه  كان والده ي�سكن يف العا�سمة امل�سرية القاهرة، ويعمل فيها َبقَّ
اُه ح�سينًا، وبعد ميالده باأربعني يومًا ارحتلِت العائلُة اإىل القاهرة من  اهلل هذا املولوَد املبارَك، و�َسمَّ

جديٍد، فعا�س ال�سيخ ح�سني �سدَر حياِتِه فيها. 
ى اإىل فقدانه نعمة الب�سر. َر�ٍس اأدَّ وعندما بلغ من العمر �سنًة ون�سَف ال�سنة اأُ�سيَب مبَ

ومكث ال�سيخ يف م�سر اإىل �سنة )1342ه- 1924م(، ثم رجع اإىل موطنه االأ�سليِّ مدينة اخلليل. 
َرًة فيه؛ فظلَّ كثري منها م�ساحبًا له حتى وفاته.  َة َبِقَيْت ُموؤَثِّ ريَّ ولكنَّ اللَّْهَجَة املِ�سْ

اِلَثَة من عمره ا�سطحبه  بداأت عالمات النبوغ تظهر على ال�سيخ ح�سني منذ وقت مبكر، وملَّا َبَلَغ الثَّ
، وكانت »الكتاتيب« اإذ ذاك منت�سرًة يف م�سَر انت�سارًا كبريًا.  والُده اإىل ُكتَّاب ال�سيِخ اإبراهيَم املغرِبيِّ
وبداأ يف َتَعلُِّم القراآِن الكرمي وحفظه. ثم تويف ال�سيخ اإبراهيم بعد ذلك، وكان ال�سيخ ح�سني قد حفظ 

الكثري من اأجزاء اْلُقْراآِن اْلَكِرمي عنده. 
ثم اأَمتَّ ال�سيُخ ح�سني حفظه لْلُقْراآن اْلَكِرمي كامال وهو ابن ت�سع �سنني. وكان ِحْفُظُه متينًا، وقراءُته 
با- بعدد من  َلًة متقنًة، ومما ي�سجل يف هذا املقام اأنه اجتمع يومًا –وهو ال يزال يف �سنِّ ال�سِّ ُمَرتَّ
ا، فطلب منهم اأن يقراأ معهم، فرف�سوا طلبه؛ نظرًا ل�سغر �سنه،  اِء م�سَر يقروؤون يف منا�سبٍة مَّ ُقرَّ
ويلزم  الِقَراَءَة،  اأحُدُهُم  يبداأ  اأن  عادتهم  من  وكان  يختربوه،  اأن  فــاأرادوا  طلبه،  على  اأ�سرَّ  ولكنه 
واإال  اأنهم حافظون متقنون،  ُعلم  فاإن فعلوا ذلك  القراءَة من حيُث يقف هو،  ُيْكِمُلوا  اأن  بعَده  َمْن 
النا�س حفظه، ويقفوا عند مكان مما ي�سعب  ي�سهل على  اأن يقروؤوا من مكان مما  فال، فاتفقوا 
ور اإليه قراأ فاأجاد، واأتقن اإتقانًا عجيبًا،  على النا�س حفظه ليقراأه ال�سيخ ح�سني، فحينما و�سل الدَّ

جعلهم ُيْثُنوَن عليه ثناًء عاطرًا.
املُْقِرِئ حممد بن ح�سن الفحام )كان حيًا 1333 ه(،  ال�سيخ  اإىل  ال�سيخ ح�سني  وبعد ذلك ذهب 
من  بها  فاأجازه  ال�سغرى،  الع�سر  القراءات  طريقيهما  من  وقراأ  َة،  رَّ والــدُّ ال�ساطبيَة  عليه  وحفظ 
ال�سيخ ح�سن بن  اإبراهيم بن �سعد بن علي )كان حيًا 1304 ه(، وهو  قراءته على �سيخه املقرئ 
حممد بدير اجلري�سي الكبري، وهو عن ال�سيخني: اأحمد الدري املالكي ال�سهري بالتهامي، وال�سيخ 
حممد بن اأحمد املتويل )ت 1313 ه(، ب�سنده اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.  وكان ذلك يف 
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)21(

املبحث الثاين: ال�صيخ �صفيق غيث اخلليليُّ

 . هو ال�سيخ �سفيق بن عمر بن حممود غيث اخلليليُّ
ولد ال�سيخ عام )1341ه- 1923م( من اأبوين فقريين. وعندما بلغ ال�سهر الثاين من عمره اأ�سيب 

مبر�س يف عينيه، اأدى اإىل فقدانه نعمة الب�سر.
اأمت ال�سيخ �سفيق حفظ اْلُقْراآن اْلَكِرمي كامال يف �سنِّ اخلام�سة ع�سرة. ثم حفظ ال�ساطبية على يد 
ال�سيخ ح�سني اأبو ا�سنينة، واأتقن حفظها. وقراأ مب�سمنها القراءات ال�سبع على ال�سيخ ح�سني واأجازه 
بها، ثم حفظ الدرة وقراأ القراءات الثالث مب�سمنها. وتاريخ هاتني االإجازة غري معلوم عندنا االآن 
على وجه الدقة، وبوجه التقريب فاإنه يرتاوح بني عامْي )1370- 1380ه(؛ وذلك اأنه كان وال�سيخ 

منور ادعي�س االآتي ذكره الحقًا قد قراآ على ال�سيخ ح�سني يف وقت واحٍد.
وكان ال�سيخ �سفيق عاملًا باللغة العربية، متقنًا لها اإتقانًا تامًا. 

ٍز يف تالوة اْلُقْراآن اْلَكِرمي، فعنيِّ قارئًا يف امل�سجد االإبراهيمي ال�سريف. َوَظلَّ  وكان يتمتع ب�سوٍت مميِّ
كذلك اإىل حني وفاته.

و�سفه ال�سيخ حممد ر�ساد ال�سريف –وهو قرينه يف االأخذ عن ال�سيخ ح�سني اأبو ا�سنينة- باأنه كان 
عاملًا كبريًا فّذًا، غري اأن الظروف التي عا�سها مل ت�ساعده على بلورة موهبته وظهورها)22(.

وكان يختم القراآن كل ثالثِة اأياٍم.
تتلمذ لل�سيخ �سفيق غيث عدٌد كبري من التالميذ، وقد اأجاز عددًا منهم بالقراءة واالإقراء برواية 
. واأبرز هوؤالء التالميذ: ال�سيخان: رحاب  حف�سٍ عن عا�سم فقط، ومل يجز اأحدًا بغري رواية حف�سٍ
وع�سام ابنا عمران َطْهُبوب، وال�سيخ خ�سر �سدر. و�سياأتي احلديُث عن كلٍّ منهم يف مو�سعه من 

البحث اإن �ساء اهلل. 
تويف ال�سيخ �سفيق غيث �سنة )1400ه- 1980م(. رحمه اهلل تعاىل رحمًة وا�سعًة.

21 امل�سدر الرئي�س يف توثيق هذه املعلومات من خالل ما كتبه جنله احلاج عبد الوهاب غيث حفظه اهلل.
22 من مقال لل�سيخ حممد ر�ساد ال�سريف بعنوان: »دمعة على ال�سيخ منور ادعي�س مقرئ احلرم االإبراهيمي«. �سحيفة الد�ستور 

االأردنية ، العدد رقم 145646 :  ال�سبت 1429/3/20ه ، املوافق 26 /2008/4م.

"كالكما على �سواب".  املتقاربني، فقال:  اأم  املتجان�سني  اإدغام  االإ�سراء: 24 هل هي من  ِغريا  �سَ
ا على راأِي �سيبويه )ت 180ه( فهي اإدغام متقاربني؛ الأن خمرج الالم  فا�ستغربا اإجابته فقال: "اأَمَّ
اِء )ت 207ه( فهي اإدغام متجان�سني؛ حيث اإن خمرج  عنده غري خمرج الراء، واأما على راأي اْلَفرَّ

الالم والراء عنده واحٌد". 
ِفِه بال�سيِخ ح�سني  اَنة –وكان ي�سكن يف مدينة بيت حلم- عن بداية َتَعرُّ َث ال�سيُخ اإبراهيُم ُرمَّ َوَحدَّ
ياأتي اإىل اخلليل ويتعلم القراءات على يدِّ ال�سيخ ح�سني، فقال ال�سيُخ  اأ�سار عليه باأن  اأن �سخ�سًا 
اإبراهيُم: �ساآتي واأقابله، فاإن وجدته عاملًا اأكملُت عليه، واإال فال. قال: فلما قابلته وجدته بحرًا يف 

اْلِعْلِم.
اأما بالن�سبة للتاأليف فال ُيعلم اأن ال�سيخ رحمه اهلل ا�ستغل يف التاأليف والت�سنيف.

َغ لتعليم اْلُقْراآن اْلَكِرمي يف  وعقب عودة ال�سيخ اإىل موطنه االأ�سليِّ مدينِة اخلليِل عام )1342ه( َتَفرَّ
َ يف امل�سجد االإبراهيمي ال�سريف قارئًا لل�سورة.  اإحدى مدار�سها، ثم ُعنيِّ

وقد عمل ال�سيخ رحمه اهلل يف االأربعينات واخلم�سينات قارئًا يف م�سلحة االإذاعة اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة يف 
اأذيعت يف  ت�سجيالٌت  االإذاعتني  وله يف  رام اهلل،  الها�سمية يف  االأردنية  االإذاعة  دار  القد�س، ويف 

وقتها، وال ُيعلم عنها �سيٌء االآن.
وجل�س ال�سيخ ح�سني اأبو ا�سنينة لالإقراء والتدري�س يف امل�سجد االإبراهيمي اإىل اأن وافاه االأجل، وقراأ 

عليه خلٌق كثريون. 
تويف ال�سيخ ح�سني اأبو ا�سنينة يف مدينة اخلليل، وُدفن فيها يف يوم االإثنني 1387/3/5ه، املوافق 
1967/6/12م عن عمر يناهز الثمانني عامًا. رحم اهلل ال�سيخ رحمًة وا�سعًة، واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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)21(

املبحث الثاين: ال�صيخ �صفيق غيث اخلليليُّ

 . هو ال�سيخ �سفيق بن عمر بن حممود غيث اخلليليُّ
ولد ال�سيخ عام )1341ه- 1923م( من اأبوين فقريين. وعندما بلغ ال�سهر الثاين من عمره اأ�سيب 

مبر�س يف عينيه، اأدى اإىل فقدانه نعمة الب�سر.
اأمت ال�سيخ �سفيق حفظ اْلُقْراآن اْلَكِرمي كامال يف �سنِّ اخلام�سة ع�سرة. ثم حفظ ال�ساطبية على يد 
ال�سيخ ح�سني اأبو ا�سنينة، واأتقن حفظها. وقراأ مب�سمنها القراءات ال�سبع على ال�سيخ ح�سني واأجازه 
بها، ثم حفظ الدرة وقراأ القراءات الثالث مب�سمنها. وتاريخ هاتني االإجازة غري معلوم عندنا االآن 
على وجه الدقة، وبوجه التقريب فاإنه يرتاوح بني عامْي )1370- 1380ه(؛ وذلك اأنه كان وال�سيخ 

منور ادعي�س االآتي ذكره الحقًا قد قراآ على ال�سيخ ح�سني يف وقت واحٍد.
وكان ال�سيخ �سفيق عاملًا باللغة العربية، متقنًا لها اإتقانًا تامًا. 

ٍز يف تالوة اْلُقْراآن اْلَكِرمي، فعنيِّ قارئًا يف امل�سجد االإبراهيمي ال�سريف. َوَظلَّ  وكان يتمتع ب�سوٍت مميِّ
كذلك اإىل حني وفاته.

و�سفه ال�سيخ حممد ر�ساد ال�سريف –وهو قرينه يف االأخذ عن ال�سيخ ح�سني اأبو ا�سنينة- باأنه كان 
عاملًا كبريًا فّذًا، غري اأن الظروف التي عا�سها مل ت�ساعده على بلورة موهبته وظهورها)22(.

وكان يختم القراآن كل ثالثِة اأياٍم.
تتلمذ لل�سيخ �سفيق غيث عدٌد كبري من التالميذ، وقد اأجاز عددًا منهم بالقراءة واالإقراء برواية 
. واأبرز هوؤالء التالميذ: ال�سيخان: رحاب  حف�سٍ عن عا�سم فقط، ومل يجز اأحدًا بغري رواية حف�سٍ
وع�سام ابنا عمران َطْهُبوب، وال�سيخ خ�سر �سدر. و�سياأتي احلديُث عن كلٍّ منهم يف مو�سعه من 

البحث اإن �ساء اهلل. 
تويف ال�سيخ �سفيق غيث �سنة )1400ه- 1980م(. رحمه اهلل تعاىل رحمًة وا�سعًة.

21 امل�سدر الرئي�س يف توثيق هذه املعلومات من خالل ما كتبه جنله احلاج عبد الوهاب غيث حفظه اهلل.
22 من مقال لل�سيخ حممد ر�ساد ال�سريف بعنوان: »دمعة على ال�سيخ منور ادعي�س مقرئ احلرم االإبراهيمي«. �سحيفة الد�ستور 

االأردنية ، العدد رقم 145646 :  ال�سبت 1429/3/20ه ، املوافق 26 /2008/4م.

"كالكما على �سواب".  املتقاربني، فقال:  اأم  املتجان�سني  اإدغام  االإ�سراء: 24 هل هي من  ِغريا  �سَ
ا على راأِي �سيبويه )ت 180ه( فهي اإدغام متقاربني؛ الأن خمرج الالم  فا�ستغربا اإجابته فقال: "اأَمَّ
اِء )ت 207ه( فهي اإدغام متجان�سني؛ حيث اإن خمرج  عنده غري خمرج الراء، واأما على راأي اْلَفرَّ

الالم والراء عنده واحٌد". 
ِفِه بال�سيِخ ح�سني  اَنة –وكان ي�سكن يف مدينة بيت حلم- عن بداية َتَعرُّ َث ال�سيُخ اإبراهيُم ُرمَّ َوَحدَّ
ياأتي اإىل اخلليل ويتعلم القراءات على يدِّ ال�سيخ ح�سني، فقال ال�سيُخ  اأ�سار عليه باأن  اأن �سخ�سًا 
اإبراهيُم: �ساآتي واأقابله، فاإن وجدته عاملًا اأكملُت عليه، واإال فال. قال: فلما قابلته وجدته بحرًا يف 

اْلِعْلِم.
اأما بالن�سبة للتاأليف فال ُيعلم اأن ال�سيخ رحمه اهلل ا�ستغل يف التاأليف والت�سنيف.

َغ لتعليم اْلُقْراآن اْلَكِرمي يف  وعقب عودة ال�سيخ اإىل موطنه االأ�سليِّ مدينِة اخلليِل عام )1342ه( َتَفرَّ
َ يف امل�سجد االإبراهيمي ال�سريف قارئًا لل�سورة.  اإحدى مدار�سها، ثم ُعنيِّ

وقد عمل ال�سيخ رحمه اهلل يف االأربعينات واخلم�سينات قارئًا يف م�سلحة االإذاعة اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة يف 
اأذيعت يف  ت�سجيالٌت  االإذاعتني  وله يف  رام اهلل،  الها�سمية يف  االأردنية  االإذاعة  دار  القد�س، ويف 

وقتها، وال ُيعلم عنها �سيٌء االآن.
وجل�س ال�سيخ ح�سني اأبو ا�سنينة لالإقراء والتدري�س يف امل�سجد االإبراهيمي اإىل اأن وافاه االأجل، وقراأ 

عليه خلٌق كثريون. 
تويف ال�سيخ ح�سني اأبو ا�سنينة يف مدينة اخلليل، وُدفن فيها يف يوم االإثنني 1387/3/5ه، املوافق 
1967/6/12م عن عمر يناهز الثمانني عامًا. رحم اهلل ال�سيخ رحمًة وا�سعًة، واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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)24( املبحث الرابع: ال�صيخ �صعيٌد الَعَنْبَتاِويُّ

، ن�سبًة اإىل قرية »َعَنْبَتا« من اأعمال  هو ال�سيخ اأبو اأحمَد �سعيُد ْبُن اأْحَمَد ْبِن َعِليٍّ اآل َعَد�ٍس الَعَنْبَتاِويُّ
مدينة »طولكرم« بفل�سطني.

ولد يف قرية »احلَدَثة«، وهي من قرى مدينة »طربيا« بفل�سطني، عام )1345 ه- 1927 م(. َفَقَد 
اِم�َسِة من عمره، ولكن عو�سه اهلل بب�سرية االإميان. َرُه وهو يف �سنِّ اخلَ َب�سَ

ن�ساأ ال�سيُخ يف بيِت علٍم وديٍن؛ فقد كان والده ال�سيخ اأحمد من العلماء الذين تخرجوا من املدر�سة 
ٌة توازي االأزهر يف م�سر يف تلك الفرتة، وكان والده  االأحمدية يف مدينة »عكا«، وهي مدر�سٌة �سرعيَّ
ِة، وكان متنقال من َبَلٍد اإىل َبَلٍد حتى ا�ستقر يف قرية »احلدثة«. اإمامًا وموظفًا لدى احلكومِة الُعْثَماِنيَّ
َرُه لقي من والده عنايًة خا�سًة؛ فبداأ بتحفيظه اْلُقْراآن اْلَكِرمي، َوَكلََّف االأخ  وبعد فقداِن ال�سيِخ َب�سَ
اْلُقْراآن  اأمتَّ حفظ  للحفظ، حتى  املطلوبَة  له احل�سَة  ويقراأ  َظُه  ُيَحفِّ اأن  ل�سعيد -عبد اهلل-  االأكرب 
اْلَكِرمي كامال، واأمت معه اأخوه عبد اهلل كذلك، وكان ذلك يف عام )1354ه- 1936م(، وكان عمر 

ال�سيخ �سعيد اإذ ذاك ت�سع �سنني.
ِة، التي كان فيها  َلُه مبدر�سة داِر االأيتاِم االإ�سالميَّ ويف ذات العام ا�سطحبه والده اإىل الُقْد�ِس، َو�َسجَّ
. ثم  ق�سٌم خا�سُّ باملكفوفني، فتعلم ال�سيخ �سعيد يف تلك املدر�سة حتى ال�سفِّ ال�ساد�ِس االبتدائيِّ
عام  ذلك يف  وكان  ِة،  ال�سماليَّ االأ�سباِط  باِب  مئذنِة  على  ى  االأَْق�سَ املَ�ْسِجِد  نًا يف  موؤذِّ ال�سيخ  َف  ُوظِّ

)1359ه-1941م(.
ويف ذات العام التقى ال�سيُخ �سعيٌد ال�سيخني: من�سور ال�سامي الدمنهوري، وحممود حممود ها�سم، 
اإىل  يذهب  اأن  ف�سجعاه  رم�سان،  �سهر  يف  االأق�سى  امل�سجد  يف  للقراءة  م�سر  من  ح�سرا  اللذين 
تخللها م�سريُة  اإىل م�سر،  ٍة م�سنيٍة  �ساقَّ ال�سيخ يف رحلٍة  ف�سافر  والقراءات.  القراآن  لتعلم  م�سر 
اأَْرَبَعَة َع�َسَر َيْومًا على االأقدام، وهو �سريٌر ال يب�سر الطريق!! حتى و�سل القاهرَة، وكان ذلك عام 

)1360ه- 1942م(.
ثم دخل ال�سيخ �سعيٌد االأَْزَهَر َو�َسَكَن ُرواق ال�سام، وكان يح�سر حلقات العلم من ال�سباح اإىل الظهر 
َهاِويِّ  الرَّ اللَِّطيِف  َعْبِد  ْبِن  ِبيِّ  النَّ َربِّ  َعْبِد  ْبِن  ِد  مَّ حمَ �َسْيِخِه  اإىل  َيْذَهُب  الع�سر  وبعد  االأزهر،  يف 
)ت1380ه()25( ليقراأ عليه اإىل ما بعد املغرب، وبعد ذلك يرجع اإىل رواق ال�سام يف االأزهر. وخالل 

24 امل�سدر الرئي�س للرتجمة حواٌر اأجريته اأنا والدكتور اإبراهيم اجلوري�سي مع ال�سيخ عام )1416هـ- 1996م(. 
25 وقراأ ال�سيخ الرهاويُّ على ال�سيخ ح�سن بن ح�سن دم�سقية  البريوتي )ت 1412ه(، وهو عن �سيخه حممد �سليم احللواين )ت 

1363ه(، وهو عن والده العالمة اأحمد احللواين الكبري )ت 1307ه(، ب�سنده اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.

)23( املبحث الثالث: ال�صيخ عبد الودود الزراريُّ اليايفُّ

. َراِريُّ اليايفُّ االأزهريُّ هو ال�سيخ املقرئ عبد الودود بن اأحمد الزَّ
ولد يف مدينة »يافا« بفل�سطني عام )1332ه- 1914م(، وفيها در�س املرحلة االبتدائية. 

اأَمتَّ حفظه لْلُقْراآن اْلَكِرمي يف الثانيَة ع�سرَة من عمره على يد م�سايخه يف »يافا«، ويف مرحلة �سبابه 
ا«، ويقراأ اْلُقْراآن اْلَكِرمي يف اإذاعة ال�سرق االأدنى. كان يوؤذن يف م�سجد اجلّزار مبدينة »عكَّ

ويف �سنة )1352ه- 1934م( ذهب ال�سيخ اإىل م�سر الإكمال درا�سته، على الرغم من قلة ذات اليد. 
واأقام يف م�سر قرابة ثماين ع�سرة �سنة، حتى العام )1371ه- 1952م(، ويف هذه االأثناء التحق 
مبعهد القراءات واأخذ عن عدة م�سايخ، اأ�سهرهم �سيخه عامر بن ال�سيد عثمان؛ اأخذ عنه القراءات 
الع�سر ال�سغرى من طريقي ال�ساطبية والدرة، ووافق اخلتم يوم االإثنني 1367/1/25ه، املوافق 
1367/2/9ه  يف  ال�سمنودي  �سحاته  اإبراهيم  ال�سيخ  قبل  من  ذلك  بعد  وامتحن  1947/12/8م. 
املوافق 1947/12/22م. وباالإ�سافة اإىل علم القراءات فقد َدَر�َس ال�سيُخ الزراريُّ يف االأزهر علوم 
وكان  ذلك.  وغري  والنحوية  الفقهية  املتون  من  الكثري  وحفظ  ال�سرعية،  والعلوم  العربية  اللغة، 

تخرجه يف االأزهر ال�سريف عام )1371ه- 1952م( حامال ال�سهادة العليا يف ال�سريعة.
وبعد اإنهائه درا�َسَتُه َرَجَع ال�سيخ اإىل االأردن، ومل يرجع اإىل بلدته »يافا«؛ الأنها �سقطت عام )1366ه- 

1948م( يف يد االحتالل االإ�سرائيلي. 
ويف االأردن اأمتَّ م�سريته مع اْلُقْراآن اْلَكِرمي تعليمًا واإجازًة وقراءًة. اإىل اأن انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل 

عام )1408ه- 1987م(. رحمه اهلل رحمًة وا�سعًة.

23  نقال عن ترجمة كتبها د. اإبراهيم اجلوري�سي على �سبكة االإنرتنت على الرابط: 
www.gawthany.com/vb/showthread.php?t=2148
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)24( املبحث الرابع: ال�صيخ �صعيٌد الَعَنْبَتاِويُّ

، ن�سبًة اإىل قرية »َعَنْبَتا« من اأعمال  هو ال�سيخ اأبو اأحمَد �سعيُد ْبُن اأْحَمَد ْبِن َعِليٍّ اآل َعَد�ٍس الَعَنْبَتاِويُّ
مدينة »طولكرم« بفل�سطني.

ولد يف قرية »احلَدَثة«، وهي من قرى مدينة »طربيا« بفل�سطني، عام )1345 ه- 1927 م(. َفَقَد 
اِم�َسِة من عمره، ولكن عو�سه اهلل بب�سرية االإميان. َرُه وهو يف �سنِّ اخلَ َب�سَ

ن�ساأ ال�سيُخ يف بيِت علٍم وديٍن؛ فقد كان والده ال�سيخ اأحمد من العلماء الذين تخرجوا من املدر�سة 
ٌة توازي االأزهر يف م�سر يف تلك الفرتة، وكان والده  االأحمدية يف مدينة »عكا«، وهي مدر�سٌة �سرعيَّ
ِة، وكان متنقال من َبَلٍد اإىل َبَلٍد حتى ا�ستقر يف قرية »احلدثة«. اإمامًا وموظفًا لدى احلكومِة الُعْثَماِنيَّ
َرُه لقي من والده عنايًة خا�سًة؛ فبداأ بتحفيظه اْلُقْراآن اْلَكِرمي، َوَكلََّف االأخ  وبعد فقداِن ال�سيِخ َب�سَ
اْلُقْراآن  اأمتَّ حفظ  للحفظ، حتى  املطلوبَة  له احل�سَة  ويقراأ  َظُه  ُيَحفِّ اأن  ل�سعيد -عبد اهلل-  االأكرب 
اْلَكِرمي كامال، واأمت معه اأخوه عبد اهلل كذلك، وكان ذلك يف عام )1354ه- 1936م(، وكان عمر 

ال�سيخ �سعيد اإذ ذاك ت�سع �سنني.
ِة، التي كان فيها  َلُه مبدر�سة داِر االأيتاِم االإ�سالميَّ ويف ذات العام ا�سطحبه والده اإىل الُقْد�ِس، َو�َسجَّ
. ثم  ق�سٌم خا�سُّ باملكفوفني، فتعلم ال�سيخ �سعيد يف تلك املدر�سة حتى ال�سفِّ ال�ساد�ِس االبتدائيِّ
عام  ذلك يف  وكان  ِة،  ال�سماليَّ االأ�سباِط  باِب  مئذنِة  على  ى  االأَْق�سَ املَ�ْسِجِد  نًا يف  موؤذِّ ال�سيخ  َف  ُوظِّ

)1359ه-1941م(.
ويف ذات العام التقى ال�سيُخ �سعيٌد ال�سيخني: من�سور ال�سامي الدمنهوري، وحممود حممود ها�سم، 
اإىل  يذهب  اأن  ف�سجعاه  رم�سان،  �سهر  يف  االأق�سى  امل�سجد  يف  للقراءة  من م�سر  اللذين ح�سرا 
تخللها م�سريُة  اإىل م�سر،  ٍة م�سنيٍة  �ساقَّ ال�سيخ يف رحلٍة  ف�سافر  والقراءات.  القراآن  لتعلم  م�سر 
اأَْرَبَعَة َع�َسَر َيْومًا على االأقدام، وهو �سريٌر ال يب�سر الطريق!! حتى و�سل القاهرَة، وكان ذلك عام 

)1360ه- 1942م(.
ثم دخل ال�سيخ �سعيٌد االأَْزَهَر َو�َسَكَن ُرواق ال�سام، وكان يح�سر حلقات العلم من ال�سباح اإىل الظهر 
َهاِويِّ  الرَّ اللَِّطيِف  َعْبِد  ْبِن  ِبيِّ  النَّ َربِّ  َعْبِد  ْبِن  ِد  مَّ حمَ �َسْيِخِه  اإىل  َيْذَهُب  الع�سر  وبعد  االأزهر،  يف 
)ت1380ه()25( ليقراأ عليه اإىل ما بعد املغرب، وبعد ذلك يرجع اإىل رواق ال�سام يف االأزهر. وخالل 

24 امل�سدر الرئي�س للرتجمة حواٌر اأجريته اأنا والدكتور اإبراهيم اجلوري�سي مع ال�سيخ عام )1416هـ- 1996م(. 
25 وقراأ ال�سيخ الرهاويُّ على ال�سيخ ح�سن بن ح�سن دم�سقية  البريوتي )ت 1412ه(، وهو عن �سيخه حممد �سليم احللواين )ت 

1363ه(، وهو عن والده العالمة اأحمد احللواين الكبري )ت 1307ه(، ب�سنده اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.

)23( املبحث الثالث: ال�صيخ عبد الودود الزراريُّ اليايفُّ

. َراِريُّ اليايفُّ االأزهريُّ هو ال�سيخ املقرئ عبد الودود بن اأحمد الزَّ
ولد يف مدينة »يافا« بفل�سطني عام )1332ه- 1914م(، وفيها در�س املرحلة االبتدائية. 

اأَمتَّ حفظه لْلُقْراآن اْلَكِرمي يف الثانيَة ع�سرَة من عمره على يد م�سايخه يف »يافا«، ويف مرحلة �سبابه 
ا«، ويقراأ اْلُقْراآن اْلَكِرمي يف اإذاعة ال�سرق االأدنى. كان يوؤذن يف م�سجد اجلّزار مبدينة »عكَّ

ويف �سنة )1352ه- 1934م( ذهب ال�سيخ اإىل م�سر الإكمال درا�سته، على الرغم من قلة ذات اليد. 
واأقام يف م�سر قرابة ثماين ع�سرة �سنة، حتى العام )1371ه- 1952م(، ويف هذه االأثناء التحق 
مبعهد القراءات واأخذ عن عدة م�سايخ، اأ�سهرهم �سيخه عامر بن ال�سيد عثمان؛ اأخذ عنه القراءات 
الع�سر ال�سغرى من طريقي ال�ساطبية والدرة، ووافق اخلتم يوم االإثنني 1367/1/25ه، املوافق 
1367/2/9ه  يف  ال�سمنودي  �سحاته  اإبراهيم  ال�سيخ  قبل  من  ذلك  بعد  وامتحن  1947/12/8م. 
املوافق 1947/12/22م. وباالإ�سافة اإىل علم القراءات فقد َدَر�َس ال�سيُخ الزراريُّ يف االأزهر علوم 
وكان  ذلك.  وغري  والنحوية  الفقهية  املتون  من  الكثري  وحفظ  ال�سرعية،  والعلوم  العربية  اللغة، 

تخرجه يف االأزهر ال�سريف عام )1371ه- 1952م( حامال ال�سهادة العليا يف ال�سريعة.
وبعد اإنهائه درا�َسَتُه َرَجَع ال�سيخ اإىل االأردن، ومل يرجع اإىل بلدته »يافا«؛ الأنها �سقطت عام )1366ه- 

1948م( يف يد االحتالل االإ�سرائيلي. 
ويف االأردن اأمتَّ م�سريته مع اْلُقْراآن اْلَكِرمي تعليمًا واإجازًة وقراءًة. اإىل اأن انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل 

عام )1408ه- 1987م(. رحمه اهلل رحمًة وا�سعًة.

23  نقال عن ترجمة كتبها د. اإبراهيم اجلوري�سي على �سبكة االإنرتنت على الرابط: 
www.gawthany.com/vb/showthread.php?t=2148
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)26( املبحث اخلام�س: ال�صيخ اإبراهيم رمانة اللداويُّ

 . اِويُّ ِد ْبِن َخِليل رمانة اللِّدَّ مَّ هو ال�سيُخ اإبراهيُم ْبُن حمَ
ولد ال�سيخ عام )1345ه- 1927م( مبدينة اللُّدِّ بفل�سطني. وهي تقع اإىل ال�سمال الغربيِّ من مدينة 

القد�س، وتبعد عنها حوايل اأربعني كيلو مرتًا.
عام  االإ�سرائيليِّ  االحتالل  حتت  مدينته  وقعت  وملا  مبكرٍة.  �سن  يف  اْلــَكــِرمي  اْلــُقــْراآن  بحفظ  بــداأ 

)1366ه- 1948م( َنَزَح مع اأ�سرته اإىل مدينة بيت حلم، ف�سكنوا هنالك. 
كان  اخلليلي، حيث  ا�سنينة  اأبو  ال�سيخ ح�سني  منهم:  ال�سيوخ؛  َعَدٍد من  على  الكرمي  القراآَن  تلقى 
ال�سيخ اإبراهيم ياأتي من مدينة بيت حلم اإىل مدينة اخلليل املجاورة ويقراأ عليه القراءات ال�سبع. 
اأحمد  ال�سيخ  ومنهم  الع�سر.  القراءات  عليه  قراأ  الذي  احلق،  عبد  يون�س  حممد  ال�سيخ  ومنهم: 

احللواين، وال�سيخ حممد البحريي. 
َواْلَتَحَق ال�سيُخ اإبراهيُم مبعهد القراءات مب�سر، وتخرج فيه عام )1376ه- 1957م(. وكان من 
اأدبه مع �سيوخه اأنه اأر�سل ر�سالة اإىل �سيخه ح�سني اأبو ا�سنينة عام )1375ه- 1956م( ي�ست�سريه 

فيها بااللتحاق مبعهد القراءات مب�سر. 
اإذاعة  يف  اْلَكِرمي  اْلُقْراآن  وقراأ  املبارك.  االأق�سى  امل�سجد  يف  اْلَكِرمي  لْلُقْراآن  مدر�سًا  ال�سيخ  عمل 
فل�سطني. ثم ارحتل اإىل الكويت، واأقام فيها ت�سعًا وثالثني �سنًة، يدر�س يف مدار�سها وجامعاتها، 

ويقراأ يف االإذاعة والتلفاز، ويعد الربامج القراآنية. 
عام )1420ه-  تويف  اأن  اإىل  فيها  وعا�س   ، االأردنِّ اإىل  عام )1409ه- 1989م(  ال�سيخ  انتقل  ثم 

1999م(. عليه رحمات اهلل الوا�سعة.

26 امل�سدر الرئي�س لتوثيق املعلومات املذكورة هنا هو: جملة الفرقان العدد )1(، ت�سرين االأول 1999م. �سحيفة الو�سط االأردنية، 
1997م. وبع�س املقابالت ال�سخ�سية. 

ختم  1946م(   -1942( 1364ه(   -1360( عام  من  م�سَر  يف  �سعيٌد  ال�سيُخ  َمَكَثَها  �سنواٍت  اأربع 
اْلَع�ْسَر الكربى من طريق طيبة الن�سر البن اجلزري  ال�سيُخ �سعيٌد على �سيخه الرهاويِّ القراءاِت 

حفظًا و�سرحًا، واأجازه بذلك.
ودر�س ال�سيخ �سعيد يف حلقات االأزهر متوَن العربية؛ كاالألفية واالآجرومية، َوَدَر�َس الفقَه، واحلديَث، 

وغري ذلك من العلوم ال�سرعية.
ثم رجع ال�سيخ اإىل بلدته »َعَنْبَتا« بفل�سطني، لكْن مل يطب له املقام فيها، فرحل اإىل القد�س فلم 
ان اإىل دم�سق، ومكث فيها �سهرين فقط، ثم  ان، ومن عمَّ تتي�سر له وظيفٌة فيها، فخرج منها اإىل عمَّ
رحل اإىل بريوت، التي عنيِّ يف اأحد امل�ساجد موؤذنًا واإمامًا وقارئًا لل�سورة يف يوم اجلمعة، ومدر�سًا 
، فقراأ عليه قراءة ال�سيخ �سعيد قراءَة  َهاويُّ لْلُقْراآن اْلَكِرمي. ويف فرتة وجوده يف لبنان زاره �سيُخُه الرَّ
ّباع واأجازه  االإماِم نافٍع من طريِق ال�ساطبية، على ما جاء يف منظومتي ال�سيخ املتويل وال�سيخ ال�سّ
بها. واأقام ال�سيخ يف بريوت ثمانيًة وع�سرين عامًا؛ حتى عام )1395ه- 1975م(، ثم رحل بعدها 

اإىل االأردن وا�ستقر بها اإىل اأن تويف عام )1419ه- 1998م(.
ِن  مَّ �سَ ومن نعمة اهلل على كتاب هذه االأ�سطِر اأنه قراأ على ال�سيِخ �سعيٍد القراءاِت الع�سَر الكربى مبُ
طيبة الن�سر، واأجازه ِبها يف عام )1414ه- 1994م(، وكان اأول من ُيِجيُزُه ال�سيُخ  بالقراءاِت الع�سِر 
جمتمعًة، وهلل احلمد واملنة. ثم تتابع الطالب عليه ينهلون من بحر علمه، وتف�سيل ذلك يف البحث 

املخ�س�س للمدر�سة االأردنية. 
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ويقراأ يف االإذاعة والتلفاز، ويعد الربامج القراآنية. 
عام )1420ه-  تويف  اأن  اإىل  فيها  وعا�س   ، االأردنِّ اإىل  عام )1409ه- 1989م(  ال�سيخ  انتقل  ثم 

1999م(. عليه رحمات اهلل الوا�سعة.

26 امل�سدر الرئي�س لتوثيق املعلومات املذكورة هنا هو: جملة الفرقان العدد )1(، ت�سرين االأول 1999م. �سحيفة الو�سط االأردنية، 
1997م. وبع�س املقابالت ال�سخ�سية. 

ختم  1946م(   -1942( 1364ه(   -1360( عام  من  م�سَر  يف  �سعيٌد  ال�سيُخ  َمَكَثَها  �سنواٍت  اأربع 
اْلَع�ْسَر الكربى من طريق طيبة الن�سر البن اجلزري  ال�سيُخ �سعيٌد على �سيخه الرهاويِّ القراءاِت 

حفظًا و�سرحًا، واأجازه بذلك.
ودر�س ال�سيخ �سعيد يف حلقات االأزهر متوَن العربية؛ كاالألفية واالآجرومية، َوَدَر�َس الفقَه، واحلديَث، 

وغري ذلك من العلوم ال�سرعية.
ثم رجع ال�سيخ اإىل بلدته »َعَنْبَتا« بفل�سطني، لكْن مل يطب له املقام فيها، فرحل اإىل القد�س فلم 
ان اإىل دم�سق، ومكث فيها �سهرين فقط، ثم  ان، ومن عمَّ تتي�سر له وظيفٌة فيها، فخرج منها اإىل عمَّ
رحل اإىل بريوت، التي عنيِّ يف اأحد امل�ساجد موؤذنًا واإمامًا وقارئًا لل�سورة يف يوم اجلمعة، ومدر�سًا 
، فقراأ عليه قراءة ال�سيخ �سعيد قراءَة  َهاويُّ لْلُقْراآن اْلَكِرمي. ويف فرتة وجوده يف لبنان زاره �سيُخُه الرَّ
ّباع واأجازه  االإماِم نافٍع من طريِق ال�ساطبية، على ما جاء يف منظومتي ال�سيخ املتويل وال�سيخ ال�سّ
بها. واأقام ال�سيخ يف بريوت ثمانيًة وع�سرين عامًا؛ حتى عام )1395ه- 1975م(، ثم رحل بعدها 

اإىل االأردن وا�ستقر بها اإىل اأن تويف عام )1419ه- 1998م(.
ِن  مَّ �سَ ومن نعمة اهلل على كتاب هذه االأ�سطِر اأنه قراأ على ال�سيِخ �سعيٍد القراءاِت الع�سَر الكربى مبُ
طيبة الن�سر، واأجازه ِبها يف عام )1414ه- 1994م(، وكان اأول من ُيِجيُزُه ال�سيُخ  بالقراءاِت الع�سِر 
جمتمعًة، وهلل احلمد واملنة. ثم تتابع الطالب عليه ينهلون من بحر علمه، وتف�سيل ذلك يف البحث 

املخ�س�س للمدر�سة االأردنية. 
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�َس اأي�سًا يف جامعة  من اأوائل من عمل يف اجلامعة االإ�سالمية ومن و�سع منهج اْلُقْراآن اْلَكِرمي، وَدرَّ
االأزهر بغزة.

وعقب جميء ال�سلطة اْخِتري �َسْيخًا للمقارئ اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة، وبقي يف هذا املركز حتى وفاته. 
والتوحيد،  اللغة،  بعلم  اإملــام  لديه  كان  فقد  ال�سيخ  فيه  برع  الذي  القراءات  علم  اإىل  وباالإ�سافة 
اأ�سعاٌر كثريٌة، وكان  ُه لل�سعر، وقد نظمه يف اأكَر من منا�سبٍة، وكانت له  وال�سرية، وُعِرَف عنه ُحبَّ

�سوته ندّيًا جميال يف اإلقاء ال�سعر.
التجويد«، وذلك يف  واأ�سول  القراآن  املفيد يف معرفة  التجويد �سماه »املخت�سر  األف كتابًا يف علم 
عام )1394ه- 1974م( وطبعته للمرة االأوىل دار االأيتام االإ�سالمية ال�سناعية بالقد�س. وطبعت 
الطبعة الثانية منه عام )1401ه- 1981م( يف مطابع من�سور بغزة، والطبعة الثالثة مبطبعة دار 

العلوم بغزة.
ال يعرف لل�سيخ تالميذ اأجازهم بقراءة اْلُقْراآن اْلَكِرمي، واأما تالميذه الذين قروؤوا عليه يف امل�ساجد 

واملدار�س واجلامعات فاأكر من اأن يح�سوا. 
وبعد حياة حافلة بالعلم وبركة اْلُقْراآن اْلَكِرمي انتقل ال�سيخ حمدي مدوخ اإىل رحمة اهلل تعاىل، عام 

)1421ه-  2000 م(.

)27( املبحث الـ�صاد�س: ال�صيخ َحْمِدي ْمُدوخ الغزيُّ اليايفُّ

)1342ه-  عام  غزة  مدينة  يف  ولد   . اليايفُّ الغزيُّ  ْمــُدوخ  َحاِمٍد  ْبِن  �َسِعيِد  ْبُن  حمدي  ال�سيُخ  هو 
1924م(، وبعد مولده انتقلت عائلته اإىل مدينة »يافا« ب�سبب ظروف العمل وهو ابن خم�س �سنوات، 
وتلقى درا�سته االأوىل يف مدينة »يافا«، وفيها ختم اْلُقْراآن اْلَكِرمي وهو ابن ع�سر �سنني، واحتفلت به 

ُموال على َظْهِر َجَمٍل. مدينة »يافا«، وطاف به �سكاُنَها حمْ
عن  والدفاع  اجلهاد  يف  اٌل  فعَّ دوٌر  مدوخ  حمدي  لل�سيخ  كان  1948م(  )1366ه-  �سنة  حرب  يف 
ومكث يف  َغــَزَة.  اإىل  عائلته  التي هاجرت  الوقت  لبنان، يف  اإىل  وبعد ذلك هاجر  »يافا«.  مدينته 
َمِن يف  الزَّ فيها فرتًة ق�سريًة من  ومكث  �سوريا،  اإىل  توجه  منها  توجه  ثم  اأيام فقط،  لبنان عدة 
ِمِه  ِة ل�سيا�سِة احلكومِة ال�سوريِة َوَتَزعُّ ؛ ملََواِقِفِه املَُناِه�سَ عنابر الفرن�سني، َوُنِفَي بعد ذلك اإىل االأردنِّ
عام )1373ه- 1954م(  العراق  اإىل  ال�سيخ  انتقل  �سوريا  وبعد  هناك.  الفل�سطينيني  للمهاجرين 
ومكث فيها عامني، ثم عاد اإىل وطنه فل�سطني عام 1956م بعد نباأ ا�ست�سهاد اأخيه حامد، يف اأثناِء 

ق�سٍف اإ�سرائيليٍّ على َغَزَة بقذائِف املورتر.
قراأ ال�سيخ القراآن الكرمي والقراءات على عدة �سيوخ؛ منهم: 

ال�سيخ حممد املعظماين ال�سمان )ت بعد عام 1952م()28(، قراأ عليه ال�سيخ حمدي القراءات ال�سبع 
اَن ُوُجوِدِه يف ِدَم�ْسَق. واأجازه بها عام )1370ه- 1951م(. من طريق ال�ساطبية اإِبَّ

ال�سيخ عبد القادر اخلطيب، �سيخ قراء بغداد، قراأ عليه ال�سيخ حمدي القراءات ال�سبع من طريق 
اِء َبْغَداَد امل�ساهري. َع عليها بع�ُس ُقرَّ ٍة َوقَّ يَّ اَن وجوده يف بغداد، واأجازه بها ب�سهادٍة َخطِّ ال�ساطبية اإِبَّ

االإ�سالمية، وعمل واعظًا ومفتيًا  العلمية  الكلية  االأردن مدر�سًا يف  ال�سيخ يف فرتة وجوده يف  عمل 
ملدينة َمَعان وما جاورها.

ويف �سوريا كان لل�سيخ �سلٌة وثيقٌة مب�سيخة املقارئ ال�سورية، وُعنيِّ اإمامًا وخطيبًا يف منطقة عني يربد. 
�سرعيًا.  ماأذونًا  اأي�سًا  وعمل  خ�سرة،  اأبو  مل�سجد  وخطيبًا  اإمامًا   َ ُعنيِّ فل�سطني  اإىل  عودته  بعد  و 
وعمل اأي�سًا مفت�سًا ملراكز القراآن التابعة لدائرة االأوقاف. ويف عام )1381ه- 1962م( ُعنيِّ اإمامًا 

وخطيبًا مل�سجد الن�سر، وبقي كذلك حتى حلظة وفاته.
ويف عام )1390ه-1970م( عمل اأ�ستاذًا لْلُقْراآن اْلَكِرمي يف االأزهر ال�سريف )املعهد الديني(، وكان 

27 �سبطناه من اأهل َبَلِدِه باإ�سكان امليم، و�سم الدال خمففًة.
28 وقراأ ال�سيخ ال�سمان على ال�سيخ حممد �سليم احللواين )ت 1363ه(، وهو عن والده العالمة اأحمد احللواين الكبري )ت 

1307ه(، ب�سنده اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
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�َس اأي�سًا يف جامعة  من اأوائل من عمل يف اجلامعة االإ�سالمية ومن و�سع منهج اْلُقْراآن اْلَكِرمي، وَدرَّ
االأزهر بغزة.

وعقب جميء ال�سلطة اْخِتري �َسْيخًا للمقارئ اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة، وبقي يف هذا املركز حتى وفاته. 
والتوحيد،  اللغة،  بعلم  اإملــام  لديه  كان  فقد  ال�سيخ  فيه  برع  الذي  القراءات  علم  اإىل  وباالإ�سافة 
اأ�سعاٌر كثريٌة، وكان  ُه لل�سعر، وقد نظمه يف اأكَر من منا�سبٍة، وكانت له  وال�سرية، وُعِرَف عنه ُحبَّ

�سوته ندّيًا جميال يف اإلقاء ال�سعر.
التجويد«، وذلك يف  واأ�سول  القراآن  املفيد يف معرفة  التجويد �سماه »املخت�سر  األف كتابًا يف علم 
عام )1394ه- 1974م( وطبعته للمرة االأوىل دار االأيتام االإ�سالمية ال�سناعية بالقد�س. وطبعت 
الطبعة الثانية منه عام )1401ه- 1981م( يف مطابع من�سور بغزة، والطبعة الثالثة مبطبعة دار 

العلوم بغزة.
ال يعرف لل�سيخ تالميذ اأجازهم بقراءة اْلُقْراآن اْلَكِرمي، واأما تالميذه الذين قروؤوا عليه يف امل�ساجد 

واملدار�س واجلامعات فاأكر من اأن يح�سوا. 
وبعد حياة حافلة بالعلم وبركة اْلُقْراآن اْلَكِرمي انتقل ال�سيخ حمدي مدوخ اإىل رحمة اهلل تعاىل، عام 

)1421ه-  2000 م(.

)27( املبحث الـ�صاد�س: ال�صيخ َحْمِدي ْمُدوخ الغزيُّ اليايفُّ

)1342ه-  عام  غزة  مدينة  يف  ولد   . اليايفُّ الغزيُّ  ْمــُدوخ  َحاِمٍد  ْبِن  �َسِعيِد  ْبُن  حمدي  ال�سيُخ  هو 
1924م(، وبعد مولده انتقلت عائلته اإىل مدينة »يافا« ب�سبب ظروف العمل وهو ابن خم�س �سنوات، 
وتلقى درا�سته االأوىل يف مدينة »يافا«، وفيها ختم اْلُقْراآن اْلَكِرمي وهو ابن ع�سر �سنني، واحتفلت به 

ُموال على َظْهِر َجَمٍل. مدينة »يافا«، وطاف به �سكاُنَها حمْ
عن  والدفاع  اجلهاد  يف  اٌل  فعَّ دوٌر  مدوخ  حمدي  لل�سيخ  كان  1948م(  )1366ه-  �سنة  حرب  يف 
ومكث يف  َغــَزَة.  اإىل  عائلته  التي هاجرت  الوقت  لبنان، يف  اإىل  وبعد ذلك هاجر  »يافا«.  مدينته 
َمِن يف  الزَّ فيها فرتًة ق�سريًة من  ومكث  �سوريا،  اإىل  توجه  منها  توجه  ثم  اأيام فقط،  لبنان عدة 
ِمِه  ِة ل�سيا�سِة احلكومِة ال�سوريِة َوَتَزعُّ ؛ ملََواِقِفِه املَُناِه�سَ عنابر الفرن�سني، َوُنِفَي بعد ذلك اإىل االأردنِّ
عام )1373ه- 1954م(  العراق  اإىل  ال�سيخ  انتقل  �سوريا  وبعد  هناك.  الفل�سطينيني  للمهاجرين 
ومكث فيها عامني، ثم عاد اإىل وطنه فل�سطني عام 1956م بعد نباأ ا�ست�سهاد اأخيه حامد، يف اأثناِء 

ق�سٍف اإ�سرائيليٍّ على َغَزَة بقذائِف املورتر.
قراأ ال�سيخ القراآن الكرمي والقراءات على عدة �سيوخ؛ منهم: 

ال�سيخ حممد املعظماين ال�سمان )ت بعد عام 1952م()28(، قراأ عليه ال�سيخ حمدي القراءات ال�سبع 
اَن ُوُجوِدِه يف ِدَم�ْسَق. واأجازه بها عام )1370ه- 1951م(. من طريق ال�ساطبية اإِبَّ

ال�سيخ عبد القادر اخلطيب، �سيخ قراء بغداد، قراأ عليه ال�سيخ حمدي القراءات ال�سبع من طريق 
اِء َبْغَداَد امل�ساهري. َع عليها بع�ُس ُقرَّ ٍة َوقَّ يَّ اَن وجوده يف بغداد، واأجازه بها ب�سهادٍة َخطِّ ال�ساطبية اإِبَّ

االإ�سالمية، وعمل واعظًا ومفتيًا  العلمية  الكلية  االأردن مدر�سًا يف  ال�سيخ يف فرتة وجوده يف  عمل 
ملدينة َمَعان وما جاورها.

ويف �سوريا كان لل�سيخ �سلٌة وثيقٌة مب�سيخة املقارئ ال�سورية، وُعنيِّ اإمامًا وخطيبًا يف منطقة عني يربد. 
�سرعيًا.  ماأذونًا  اأي�سًا  وعمل  خ�سرة،  اأبو  مل�سجد  وخطيبًا  اإمامًا   َ ُعنيِّ فل�سطني  اإىل  عودته  بعد  و 
وعمل اأي�سًا مفت�سًا ملراكز القراآن التابعة لدائرة االأوقاف. ويف عام )1381ه- 1962م( ُعنيِّ اإمامًا 

وخطيبًا مل�سجد الن�سر، وبقي كذلك حتى حلظة وفاته.
ويف عام )1390ه-1970م( عمل اأ�ستاذًا لْلُقْراآن اْلَكِرمي يف االأزهر ال�سريف )املعهد الديني(، وكان 

27 �سبطناه من اأهل َبَلِدِه باإ�سكان امليم، و�سم الدال خمففًة.
28 وقراأ ال�سيخ ال�سمان على ال�سيخ حممد �سليم احللواين )ت 1363ه(، وهو عن والده العالمة اأحمد احللواين الكبري )ت 

1307ه(، ب�سنده اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
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وكان ال�سيخ منور فائق املهارة يف تف�سري االأحالم، ومل يكن يف مدينة اخلليل وال يف ما حولها من 
يفوقه يف ذلك.

امل�سجد  يف  اْلَكِرمي  اْلــُقــْراآن  قــراءة  وظيفته  وكانت  االأوقــاف،  وزارة  يف  راتبًا  موظفًا  ال�سيخ  عمل 
االإبراهيمي ال�سريف يف يوم اجلمعة خا�سًة، ويف بقية االأيام عامة؛ حيث كان يقراأ ما يتي�سر من 

اْلُقْراآن اْلَكِرمي قبل اإقامة �سالة الظهر يف كل يوم، وبعد انتهاء من �سالة الع�سر كذلك.
العام )1394ه-  افتتاحها يف  عند  اخلليل  مدينة  اْلَكِرمي يف  اْلُقْراآن  دار  ال�سيخ مدر�سًا يف  وعمل 

�ُسوَن اأحكام التجويد فيها واأتقنهم. 1974م(، وكان واحدًا ِمْن اأبرز َمْن ُيَدرِّ
طريق  من  عا�سٍم  عن  حف�سٍ  برواية  اإقرائه  جميع  وكــان  النا�س،  من  كثريًا  منور  ال�سيخ  ــراأ  واأق

ال�ساطبية، ومل يقرئ اأحدًا بغري رواية حف�س. واأبرز الذين اأجازهم برواية حف�س: 
الكفراوي،  عي�سى  الفاخوري،  غالب  القوا�سمة،  ال�سميع  عبد  اله�سلمون،  املح�سن  عبد  م�سطفى 
عي�سى الديك، �سالح الرازم، كامل عرفه، انت�سار غيث، �سمرية اله�سلمون، رجاء ال�سريف، نافذة 

ال�سرباتي، خولة حممد ح�سني �ساور، جناح عمرو.
امل�ست�سفيات يف مدينة اخلليل؛ جراء  اأحد  اإىل  ال�سيخ اجلليل  اأدخل  وفاته  واحٍد من  اأ�سبوٍع  وقبل 
ًا عن ذلك  َعاملًا مبا يدور حوله، معربِّ ُتْذِهْب وعَيه، وظل  اإ�سابته بجلطٍة دماغيٍة حادٍة، لكنها مل 
االأحد  يوم  �سباح  الطاهرة  روحــه  فا�ست  اأن  اإىل  حياته،  من  االأخــري  اليوم  حتى  يــده،  باإ�سارات 

)1429/3/15ه، املوافق 2008/3/23م(.
رحمه اهلل رحمًة وا�سعًة، واأ�سكنه ف�سيح جناته.

املبحث ال�صابع: ال�صيخ منور اْدِعي�س اخلليليُّ

اإىل  ن�سبًة  واحل�سينيُّ  بـ»ُعْرُنو�س«.  امللقب   . اخلليليُّ احل�سينيُّ  ادعي�س  اأحمد  بن  ِمْنِوُر  ال�سيخ  هو 
احل�َسني بن عليٍّ ر�سي اهلل عنهما.

ولد ال�سيخ عام )1341ه- 1923م( يف مدينة اخلليل، الأ�سرٍة ُعِرَف عنها التديُّن وااللتزاُم.
وعندما بلغ من العمر �سبعة اأ�سهر فقد ب�سره. وا�ست�سهد والُده يف عام )1366ه- 1948م(. 

يقول عنه جنله »َحْمِدي«: كان والدي متابعًا لالأمور ال�سيا�سية والثقافية والدينية من خالل املذياع، 
وعلى الرغم من كونه �سريرًا فقد كان يتقن لعبة ال�سطرجن، ويتقن لغة برايل قراءًة وكتابًة، وكان 
�سريع احلفظ، فطنًا، يعرف كل �سخ�س عن طريق م�سافحتهم بيده دون التعرف على اأ�سمائهم، 

وكانت دائرة عالقته االجتماعية وا�سعًة جدًا.
ِة اأمرا�ٍس، وكان يقطع م�سافة  اأيَّ وقد عا�س ال�سيُخ ب�سحٍة جيدٍة طوال حياته، ومل يكن يعاين من 

�ستة كيلومرتات م�سيًا على قدميه يوميًا، من بيته اإىل امل�سجد االإبراهيمي ال�سريف، ذهاًبا واإيابًا. 
مل يكن فقد الب�سر عائقًا اأمام ال�سيخ منور من حفظ اْلُقْراآن اْلَكِرمي؛ فقد اأمتَّ حفظه كامال ومل 

يتجاوز الثالثة ع�سرة من عمره.
بها  واأجازه  ال�سبع مب�سمنها،  القراءات  وقراأ  ا�سنينة،  اأبو  ال�سيخ ح�سني  ال�ساطبية على  ثم حفظ 

ال�سيخ عام )1378ه- 1957م(.
ال�سيخ  الثالث على  القراءات  الدرة، وقراأ مب�سمنها  القراءات؛ فحفظ  وا�سل طريقه يف علم  ثم 

ح�سني اأي�سًا، واأجازه بها عام )1382ه- 1962م(.
َر له َمنتَ طيبة الن�سر، وقال اإنه يريد  اِرِه اأن ُيْح�سِ وبعد اأن جاوز ال�سبعني من عمره طلب من بع�س ُزوَّ

اأن يحفظها، و�سرع  يف حفظها، فحفظ منها نحو مائتْي بيٍت.
ٍة جدًا من اإتقان اللغة العربية، ويحب التحدث بالُف�سحى، ويكره  وكان ال�سيخ منوٌر على درجٍة عاليَّ

اللحن، وي�سوب �ساحبه يف �سرعٍة فائقٍة، وكان يحفظ األفية ابن مالك.
وو�سفه ال�سيخ حممد ر�ساد ال�سريف –وهو قرينه يف االأخذ عن ال�سيخ ح�سني اأبو ا�سنينة- باأنه كان 
عاملًا كبريًا فّذًا، غري اأن الظروف التي عا�سها مل ت�ساعده على بلورة موهبته وظهورها، واأنه كان 
َث  اإذا حدَّ اأحد ميلك  واأنه مل يكن  واإخوانه،  واأ�سدقائه  مميزًا يف ُخلقه، وحديثه، ووفائه الأحبائه 

ِتِه)29(. ال�سيَخ منورًا، اأو ما�ساه، اأو عامله، اإال اأن يحبه؛ ل�سفائه، و�سالمة ِعَباَرِتِه، َو�َسالمِة َطِويَّ

)( من مقال لل�سيخ حممد ر�ساد ال�سريف بعنوان: »دمعة على ال�سيخ منور ادعي�س مقرئ احلرم االإبراهيمي«.   29
�سحيفة الد�ستور االأردنية ، العدد رقم 145646 :  ال�سبت 1429/3/20ه ، املوافق 26 /2008/4م.
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وكان ال�سيخ منور فائق املهارة يف تف�سري االأحالم، ومل يكن يف مدينة اخلليل وال يف ما حولها من 
يفوقه يف ذلك.

امل�سجد  يف  اْلَكِرمي  اْلــُقــْراآن  قــراءة  وظيفته  وكانت  االأوقــاف،  وزارة  يف  راتبًا  موظفًا  ال�سيخ  عمل 
االإبراهيمي ال�سريف يف يوم اجلمعة خا�سًة، ويف بقية االأيام عامة؛ حيث كان يقراأ ما يتي�سر من 

اْلُقْراآن اْلَكِرمي قبل اإقامة �سالة الظهر يف كل يوم، وبعد انتهاء من �سالة الع�سر كذلك.
العام )1394ه-  افتتاحها يف  عند  اخلليل  مدينة  اْلَكِرمي يف  اْلُقْراآن  دار  ال�سيخ مدر�سًا يف  وعمل 

�ُسوَن اأحكام التجويد فيها واأتقنهم. 1974م(، وكان واحدًا ِمْن اأبرز َمْن ُيَدرِّ
طريق  من  عا�سٍم  عن  حف�سٍ  برواية  اإقرائه  جميع  وكــان  النا�س،  من  كثريًا  منور  ال�سيخ  ــراأ  واأق

ال�ساطبية، ومل يقرئ اأحدًا بغري رواية حف�س. واأبرز الذين اأجازهم برواية حف�س: 
الكفراوي،  عي�سى  الفاخوري،  غالب  القوا�سمة،  ال�سميع  عبد  اله�سلمون،  املح�سن  عبد  م�سطفى 
عي�سى الديك، �سالح الرازم، كامل عرفه، انت�سار غيث، �سمرية اله�سلمون، رجاء ال�سريف، نافذة 

ال�سرباتي، خولة حممد ح�سني �ساور، جناح عمرو.
امل�ست�سفيات يف مدينة اخلليل؛ جراء  اأحد  اإىل  ال�سيخ اجلليل  اأدخل  وفاته  واحٍد من  اأ�سبوٍع  وقبل 
ًا عن ذلك  َعاملًا مبا يدور حوله، معربِّ ُتْذِهْب وعَيه، وظل  اإ�سابته بجلطٍة دماغيٍة حادٍة، لكنها مل 
االأحد  يوم  �سباح  الطاهرة  روحــه  فا�ست  اأن  اإىل  حياته،  من  االأخــري  اليوم  حتى  يــده،  باإ�سارات 

)1429/3/15ه، املوافق 2008/3/23م(.
رحمه اهلل رحمًة وا�سعًة، واأ�سكنه ف�سيح جناته.

املبحث ال�صابع: ال�صيخ منور اْدِعي�س اخلليليُّ

اإىل  ن�سبًة  واحل�سينيُّ  بـ»ُعْرُنو�س«.  امللقب   . اخلليليُّ احل�سينيُّ  ادعي�س  اأحمد  بن  ِمْنِوُر  ال�سيخ  هو 
احل�َسني بن عليٍّ ر�سي اهلل عنهما.

ولد ال�سيخ عام )1341ه- 1923م( يف مدينة اخلليل، الأ�سرٍة ُعِرَف عنها التديُّن وااللتزاُم.
وعندما بلغ من العمر �سبعة اأ�سهر فقد ب�سره. وا�ست�سهد والُده يف عام )1366ه- 1948م(. 

يقول عنه جنله »َحْمِدي«: كان والدي متابعًا لالأمور ال�سيا�سية والثقافية والدينية من خالل املذياع، 
وعلى الرغم من كونه �سريرًا فقد كان يتقن لعبة ال�سطرجن، ويتقن لغة برايل قراءًة وكتابًة، وكان 
�سريع احلفظ، فطنًا، يعرف كل �سخ�س عن طريق م�سافحتهم بيده دون التعرف على اأ�سمائهم، 

وكانت دائرة عالقته االجتماعية وا�سعًة جدًا.
ِة اأمرا�ٍس، وكان يقطع م�سافة  اأيَّ وقد عا�س ال�سيُخ ب�سحٍة جيدٍة طوال حياته، ومل يكن يعاين من 

�ستة كيلومرتات م�سيًا على قدميه يوميًا، من بيته اإىل امل�سجد االإبراهيمي ال�سريف، ذهاًبا واإيابًا. 
مل يكن فقد الب�سر عائقًا اأمام ال�سيخ منور من حفظ اْلُقْراآن اْلَكِرمي؛ فقد اأمتَّ حفظه كامال ومل 

يتجاوز الثالثة ع�سرة من عمره.
بها  واأجازه  ال�سبع مب�سمنها،  القراءات  وقراأ  ا�سنينة،  اأبو  ال�سيخ ح�سني  ال�ساطبية على  ثم حفظ 

ال�سيخ عام )1378ه- 1957م(.
ال�سيخ  الثالث على  القراءات  الدرة، وقراأ مب�سمنها  القراءات؛ فحفظ  وا�سل طريقه يف علم  ثم 

ح�سني اأي�سًا، واأجازه بها عام )1382ه- 1962م(.
َر له َمنتَ طيبة الن�سر، وقال اإنه يريد  اِرِه اأن ُيْح�سِ وبعد اأن جاوز ال�سبعني من عمره طلب من بع�س ُزوَّ

اأن يحفظها، و�سرع  يف حفظها، فحفظ منها نحو مائتْي بيٍت.
ٍة جدًا من اإتقان اللغة العربية، ويحب التحدث بالُف�سحى، ويكره  وكان ال�سيخ منوٌر على درجٍة عاليَّ

اللحن، وي�سوب �ساحبه يف �سرعٍة فائقٍة، وكان يحفظ األفية ابن مالك.
وو�سفه ال�سيخ حممد ر�ساد ال�سريف –وهو قرينه يف االأخذ عن ال�سيخ ح�سني اأبو ا�سنينة- باأنه كان 
عاملًا كبريًا فّذًا، غري اأن الظروف التي عا�سها مل ت�ساعده على بلورة موهبته وظهورها، واأنه كان 
َث  اإذا حدَّ اأحد ميلك  واأنه مل يكن  واإخوانه،  واأ�سدقائه  مميزًا يف ُخلقه، وحديثه، ووفائه الأحبائه 

ِتِه)29(. ال�سيَخ منورًا، اأو ما�ساه، اأو عامله، اإال اأن يحبه؛ ل�سفائه، و�سالمة ِعَباَرِتِه، َو�َسالمِة َطِويَّ

)( من مقال لل�سيخ حممد ر�ساد ال�سريف بعنوان: »دمعة على ال�سيخ منور ادعي�س مقرئ احلرم االإبراهيمي«.   29
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)31(

املبحث التا�صع:  ال�صيخ حممد ر�صاد ال�صريف اخلليليُّ

اإىل  ن�سبه  ي�سل   . اخلليليُّ ال�سريف  الرحمن  عبد  بن  ال�سالم  عبد  ر�ساد" بن  "حممد  ال�سيخ  هو 
احل�سني بن علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنهما. 

املُْخَتِلَفِة.  مبراِحِلِه  املدر�سيَّ  تعليَمه  تلقى  وفيها  1923م(  )1341ه-  عام  اخلليل  مدينة  يف  ال�سيخ  ولد 
وعا�س فيها حتى العام )1422ه- 2002م(، ثم انتقل اإىل العي�س يف االأردن، وهو موجود هنالك اإىل االآن.
حفظ ال�سيخ ال�سريف اْلُقْراآن اْلَكِرمي وقراأه على �سيخ القراء يف فل�سطني ال�سيخ ح�سني اأبو ا�سنينة 
اأجازه  ِبها عام )1362ه- 1941م(. ثم  َجــاَزُه  َواأَ ِة،  اِطِبيَّ ٍم من طريِق ال�سَّ برواية حف�سٍ َعْن َعا�سِ

برواية ور�س عن نافع عام )1381ه- 1962م(.
، ومقرُئ امل�سجِد االأق�سى املبارِك،  اِء القراآِن الكرمي يف العاملِ االإ�سالميِّ وال�سيُخ هو اأحُد م�ساهري ُقرَّ

وامل�سجِد االإبراهيميِّ يف اخلليِل. 
ٌز يف تدري�س اللغة  يَّ عمل ال�سيُخ مدر�سًا للغة العربية يف مدار�س مدينة اخلليل، وكان له اأ�سلوٌب ممَ
ًا يف تدري�س اللغة العربية لل�سفوف املدر�سية، ال تزال بع�س  العربية فاق به اأقرانه، واألف كتابًا خا�سّ
ال�سيخ يدر�س  اإىل ذلك فقد كان  وباالإ�سافة  يومنا هذا.  اإىل  التدري�س  تعتمده مقررًا يف  املدار�س 

اأحكام جتويد القراآن. 
َغ ِب�َسْكٍل َكاِمٍل لقراءِة القراآِن الكرمي.  َقاُعِد َتَفرَّ ثم ملَّا اأُِحيَل ال�سيُخ اإىل التَّ

 . ل عدة ت�سجيالٍت يف االإذاعة االأردنية والتلفزيون االأردينِّ �سجَّ
اأن�ساأ ال�سيُخ بقراٍر من مديريِة االأوقاِف دارًا للقراآِن الكرمي مبدينِة اخلليِل عام )1394ه- 1974م(، 
اِظ واملتقنني)32(، وال يزال هذه ال�سرح �ساخمًا اإىل يومنا هذا يخرج  وقد تخرج بها الكثري من احلفَّ

�سنويًا مئات من الطالب والطالبات املجودين لكتاب اهلل تعاىل.
�َس اْلُقْراآن اْلَكِرمي والتجويد يف كلية ال�سريعة بجامعة اخلليل عند افتتاحها عام )11394ه- 1974م(.   َدرَّ
تاأثر ال�سيخ ال�سريف يف قراءته بقراءة القارئ امل�سري ال�سهري حممد رفعت، ومل يح�سل بينهما 
لقاٌء، غري اأن ال�سيخ حممد رفعت ملا ا�ستمع اإىل قراءة ال�سيخ ال�سريف َعربَ االإذاعِة اأر�سل له بر�سالة 

عام )1363ه- 1944م( معتربًا اإياه مبثابة »حممد رفعت« الثاين. 
العام  يف  وذلك  القد�س،  مدينة  يف  اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة  االإذاعــة  يف  اْلَكِرمي  اْلُقْراآن  ال�سريف  ال�سيخ  قراأ 
31 امل�سدر الرئي�س لتوثيق املعلومات املذكورة هنا هو: جملة الفرقان العدد )22(، جمادى االآخرة 1423ه، اأيلول 2002م. وموقع 

ويكبيديا املو�سوعة احلرة. وبع�س املقابالت ال�سخ�سية. 
32 من مقال لل�سيخ حممد ر�ساد ال�سريف بعنوان: »دمعة على ال�سيخ منور ادعي�س مقرئ احلرم االإبراهيمي«. �سحيفة الد�ستور االأردنية ، العدد رقم 145646 

:  ال�سبت 1429/3/20ه ، املوافق 26 /2008/4م.

)30( املبحث الثامن: ال�صيخ حممد �صعيد ملح�س النابل�صيُّ

1922م،  عام  بفل�سطني  »نابل�س«  مدينة  يف  ولد  هو ال�سيخ "حممد �سعيد" "حممد علي" ملح�س. 
ون�ساأ يتيم االأب برعاية اأمه واإخوته الكبار.

باغ« مبدينة »حيفا«؛ حيث كان مركز عمل اإخوته الكبار،  در�س املرحلة االبتدائية يف مدر�سة »ال�سّ
الثاين  ال�سفِّ  يف  لتفوقه  تكرميًا  املدر�سِة؛  مديُر  له  َمُه  َقدَّ َحٍف  �سْ مبُ االآن  حتى  يحتفظ  يزال  وال 

. االبتدائيِّ
قا�سيٍة،  نابل�س، �سمن ظروٍف  اإىل  للعودة  العائلة  ا�سطرت  �سنة )1366ه- 1948م(  وبعد حرب 

. وفيها اأكمل تعليَمه املدر�سيَّ
بداأ يف تعلم اأحكام التجويد على بع�س �سيوخ مدينة نابل�س اآنذاك، ثم را�َسَل ال�سيخ حممود خليل 
اأ�سماه )ر�سالة يف  التجويد  بًا يف  كتيِّ األف  ثم  ال�سهري عدة مرا�سالت،  امل�سري  القارئ  احل�سريَّ 
 ، اأحكام جتويد القراآن على رواية حف�س بن �سليمان( ، واأر�سل منها ن�سخًة اإىل ال�سيِخ احل�سريِّ
َظَها له بتقريٍظ بليٍغ، وهو مطبوٌع مع هذه الر�سالة التي طبعت مراتٍ كثريًة، وال تزال متداولة  َفَقرَّ

اإىل يومنا هذا . 
 . وعمل ال�سيخ اأي�سًا اإمامًا للم�سجد احلنبليِّ

�َس ال�سيُخ التجويَد يف مدينة »باقة الغربية«، ويف )كلية ال�سريعة االإ�سالمية( املوجودة هنالك  َوَدرَّ
على مدار ع�سرين عامًا، وبقي كذلك اإىل منعه املحتلون االإ�سرائيليون من دخول هذه املدينة عام 

)1407ه- 1987م(. 
الثانوية  املدر�سة  ويف  »قلقيلية«،  مدينة  يف  ال�سريعة(،  )كلية  يف  اأي�سا  التجويد  ال�سيخ  ــس  ودّر�

االإ�سالمية، بنابل�س، اإ�سافة اإىل الدورات التي اعتمدتها دائرة االأوقاف. 
ُر اهلل  َوَي�سَّ الكرمي،  للقراآِن  اإذاعٍة  باإن�ساِء  الكرمي  القراآِن  املباركَة يف خدمِة  ُجُهوَدُه  ال�سيُخ  َج  َتوَّ ثم 

االأمَر فافتتحت عام )1418ه- 1998م(. 
ًة هي: )مدير  ِة االأَ�ْسَبُق الدكتوُر )يو�سف جمعة �سالمة( رتبًة فخريَّ َمَنَحُه وزيُر االأوقاِف اْلِفِل�ْسِطيِنيَّ

عام قراء �سمال فل�سطني(، يف َحْفٍل َمِهيٍب كان الوزيُر على راأ�سه.
وال يزال ال�سيخ على قيد احلياة، ن�ساأل اهلل تعاىل اأن يبارك يف عمره، واأن ميتعه مبوفور ال�سحة 

والعافية.

30 هذه الرتجمة مقتطفة من ترجمة مطولة كتبها ابنه »اأ�سامة« بتاريخ: 1434/8/7ه، وفق 6/16/ 2013م.
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)31(

املبحث التا�صع:  ال�صيخ حممد ر�صاد ال�صريف اخلليليُّ

اإىل  ن�سبه  ي�سل   . اخلليليُّ ال�سريف  الرحمن  عبد  بن  ال�سالم  عبد  ر�ساد" بن  "حممد  ال�سيخ  هو 
احل�سني بن علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنهما. 

املُْخَتِلَفِة.  مبراِحِلِه  املدر�سيَّ  تعليَمه  تلقى  وفيها  1923م(  )1341ه-  عام  اخلليل  مدينة  يف  ال�سيخ  ولد 
وعا�س فيها حتى العام )1422ه- 2002م(، ثم انتقل اإىل العي�س يف االأردن، وهو موجود هنالك اإىل االآن.
حفظ ال�سيخ ال�سريف اْلُقْراآن اْلَكِرمي وقراأه على �سيخ القراء يف فل�سطني ال�سيخ ح�سني اأبو ا�سنينة 
اأجازه  ِبها عام )1362ه- 1941م(. ثم  َجــاَزُه  َواأَ ِة،  اِطِبيَّ ٍم من طريِق ال�سَّ برواية حف�سٍ َعْن َعا�سِ

برواية ور�س عن نافع عام )1381ه- 1962م(.
، ومقرُئ امل�سجِد االأق�سى املبارِك،  اِء القراآِن الكرمي يف العاملِ االإ�سالميِّ وال�سيُخ هو اأحُد م�ساهري ُقرَّ

وامل�سجِد االإبراهيميِّ يف اخلليِل. 
ٌز يف تدري�س اللغة  يَّ عمل ال�سيُخ مدر�سًا للغة العربية يف مدار�س مدينة اخلليل، وكان له اأ�سلوٌب ممَ
ًا يف تدري�س اللغة العربية لل�سفوف املدر�سية، ال تزال بع�س  العربية فاق به اأقرانه، واألف كتابًا خا�سّ
ال�سيخ يدر�س  اإىل ذلك فقد كان  وباالإ�سافة  يومنا هذا.  اإىل  التدري�س  تعتمده مقررًا يف  املدار�س 

اأحكام جتويد القراآن. 
َغ ِب�َسْكٍل َكاِمٍل لقراءِة القراآِن الكرمي.  َقاُعِد َتَفرَّ ثم ملَّا اأُِحيَل ال�سيُخ اإىل التَّ

 . ل عدة ت�سجيالٍت يف االإذاعة االأردنية والتلفزيون االأردينِّ �سجَّ
اأن�ساأ ال�سيُخ بقراٍر من مديريِة االأوقاِف دارًا للقراآِن الكرمي مبدينِة اخلليِل عام )1394ه- 1974م(، 
اِظ واملتقنني)32(، وال يزال هذه ال�سرح �ساخمًا اإىل يومنا هذا يخرج  وقد تخرج بها الكثري من احلفَّ

�سنويًا مئات من الطالب والطالبات املجودين لكتاب اهلل تعاىل.
�َس اْلُقْراآن اْلَكِرمي والتجويد يف كلية ال�سريعة بجامعة اخلليل عند افتتاحها عام )11394ه- 1974م(.   َدرَّ
تاأثر ال�سيخ ال�سريف يف قراءته بقراءة القارئ امل�سري ال�سهري حممد رفعت، ومل يح�سل بينهما 
لقاٌء، غري اأن ال�سيخ حممد رفعت ملا ا�ستمع اإىل قراءة ال�سيخ ال�سريف َعربَ االإذاعِة اأر�سل له بر�سالة 

عام )1363ه- 1944م( معتربًا اإياه مبثابة »حممد رفعت« الثاين. 
العام  يف  وذلك  القد�س،  مدينة  يف  اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة  االإذاعــة  يف  اْلَكِرمي  اْلُقْراآن  ال�سريف  ال�سيخ  قراأ 
31 امل�سدر الرئي�س لتوثيق املعلومات املذكورة هنا هو: جملة الفرقان العدد )22(، جمادى االآخرة 1423ه، اأيلول 2002م. وموقع 

ويكبيديا املو�سوعة احلرة. وبع�س املقابالت ال�سخ�سية. 
32 من مقال لل�سيخ حممد ر�ساد ال�سريف بعنوان: »دمعة على ال�سيخ منور ادعي�س مقرئ احلرم االإبراهيمي«. �سحيفة الد�ستور االأردنية ، العدد رقم 145646 

:  ال�سبت 1429/3/20ه ، املوافق 26 /2008/4م.

)30( املبحث الثامن: ال�صيخ حممد �صعيد ملح�س النابل�صيُّ

1922م،  عام  بفل�سطني  »نابل�س«  مدينة  يف  ولد  هو ال�سيخ "حممد �سعيد" "حممد علي" ملح�س. 
ون�ساأ يتيم االأب برعاية اأمه واإخوته الكبار.

باغ« مبدينة »حيفا«؛ حيث كان مركز عمل اإخوته الكبار،  در�س املرحلة االبتدائية يف مدر�سة »ال�سّ
الثاين  ال�سفِّ  يف  لتفوقه  تكرميًا  املدر�سِة؛  مديُر  له  َمُه  َقدَّ َحٍف  �سْ مبُ االآن  حتى  يحتفظ  يزال  وال 

. االبتدائيِّ
قا�سيٍة،  نابل�س، �سمن ظروٍف  اإىل  للعودة  العائلة  ا�سطرت  �سنة )1366ه- 1948م(  وبعد حرب 

. وفيها اأكمل تعليَمه املدر�سيَّ
بداأ يف تعلم اأحكام التجويد على بع�س �سيوخ مدينة نابل�س اآنذاك، ثم را�َسَل ال�سيخ حممود خليل 
اأ�سماه )ر�سالة يف  التجويد  بًا يف  كتيِّ األف  ثم  ال�سهري عدة مرا�سالت،  امل�سري  القارئ  احل�سريَّ 
 ، اأحكام جتويد القراآن على رواية حف�س بن �سليمان( ، واأر�سل منها ن�سخًة اإىل ال�سيِخ احل�سريِّ
َظَها له بتقريٍظ بليٍغ، وهو مطبوٌع مع هذه الر�سالة التي طبعت مراتٍ كثريًة، وال تزال متداولة  َفَقرَّ

اإىل يومنا هذا . 
 . وعمل ال�سيخ اأي�سًا اإمامًا للم�سجد احلنبليِّ

�َس ال�سيُخ التجويَد يف مدينة »باقة الغربية«، ويف )كلية ال�سريعة االإ�سالمية( املوجودة هنالك  َوَدرَّ
على مدار ع�سرين عامًا، وبقي كذلك اإىل منعه املحتلون االإ�سرائيليون من دخول هذه املدينة عام 

)1407ه- 1987م(. 
الثانوية  املدر�سة  ويف  »قلقيلية«،  مدينة  يف  ال�سريعة(،  )كلية  يف  اأي�سا  التجويد  ال�سيخ  ــس  ودّر�

االإ�سالمية، بنابل�س، اإ�سافة اإىل الدورات التي اعتمدتها دائرة االأوقاف. 
ُر اهلل  َوَي�سَّ الكرمي،  للقراآِن  اإذاعٍة  باإن�ساِء  الكرمي  القراآِن  املباركَة يف خدمِة  ُجُهوَدُه  ال�سيُخ  َج  َتوَّ ثم 

االأمَر فافتتحت عام )1418ه- 1998م(. 
ًة هي: )مدير  ِة االأَ�ْسَبُق الدكتوُر )يو�سف جمعة �سالمة( رتبًة فخريَّ َمَنَحُه وزيُر االأوقاِف اْلِفِل�ْسِطيِنيَّ

عام قراء �سمال فل�سطني(، يف َحْفٍل َمِهيٍب كان الوزيُر على راأ�سه.
وال يزال ال�سيخ على قيد احلياة، ن�ساأل اهلل تعاىل اأن يبارك يف عمره، واأن ميتعه مبوفور ال�سحة 

والعافية.

30 هذه الرتجمة مقتطفة من ترجمة مطولة كتبها ابنه »اأ�سامة« بتاريخ: 1434/8/7ه، وفق 6/16/ 2013م.
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عبد الغني يعقوب احلموري، جمدي اأ�سامه اأحمرو، عا�سم ح�سن اله�سلمون، منال ال�سويكي، فاتنة 
حممد �سادق التكروري، اأمل جمال عبد النا�سر ال�سرباتي، لينا حممد غالب احلموري. 

وال يزال ال�سيخ يقرُئ ويجيُز اإىل االآن، ن�ساأل اهلل تعاىل اأن يبارك يف عمره، واأن ميد يف ف�سحته، واأن 
ميتعه مبوفور ال�سحة والعافية، اللهم اآمني. 

)34(

املبحث احلادي ع�صر: ال�صيخ ع�صام بن عمران َطْهُبوب اخلليليُّ

. وهو �سقيق ال�سيخ رحاب املذكور  هو ال�سيخ اأبو الطيب، ع�سام بن عمران، َطْهُبوب االأَُمِويُّ اخلليليُّ
اآنفًا.

ولد ال�سيخ ع�ساٌم عام )1351ه، املوافق 1933م(.
وقد تلقى ال�سيخ تعليمه املدر�سي مبراحله املختلفة يف مدار�س مدينة اخلليل. 

ثم ح�سل على �سهادة دار املعلمني، وكان تخ�س�سه يف الرتبية االإ�سالمية، واللغة العربية.
ثم عمل ال�سيخ مدر�سًا يف املدار�س التابعة لوزارة الرتبية والتعليم، من العام )1371ه- 1952م( 

وحتى العام )1408ه- 1988م(، واأحيل بعدها اإىل التقاعد.
وكان ال�سيخ قد �سرع يف حفظ اْلُقْراآن اْلَكِرمي عام )1386ه- 1966م( ثم توقف ب�سبب الظروف 
ة، واأقبل من جديد على اْلُقْراآن اْلَكِرمي؛ فاأمتَّ حفظه كامال مدققًا وجمودًا  ال�سيا�سية. ثم جدد الهمَّ
ال�سيخ �سفيق غيث، فاأجازه برواية حف�س عن  يف عام )1393ه- 1973م(، وقراأه لالإجازة على 

عا�سم من طريق ال�ساطبية قراءًة واإقراًء يف ذلك العام نف�سه.
اْلُقْراآن  الذين قروؤوا عليه  التالميذ  به كثري من  الطيب وتخرج  اأبي  ال�سيخ  بارك اهلل جهود  ولقد 

اْلَكِرمي برواية حف�س عن عا�سم واأجازهم مبا يجوز له بها قراءًة واإقراًء، ومنهم: 
عبد  م�سطفى  الدين  تقي  التميمي،  جالل  الرحيم  عبد  حامت  �سفوان،  وولده  زياد،  الطيب  ولده 
اإدري�س  يو�سف  الــدويــك،  فايز  اإ�سماعيل  قفي�سة،  مــروان  بــدر،  اأمــني  حممد  اأ�ــســرف  البا�سط، 
ال�سر�سور، جواد عبد املح�سن م�سطفى اله�سلمون، �سحر طاهر املحت�سب، نهيل �سكري اجلنيدي، 

تهاين ريا�س ح�سن عابدين، هناء اأبو ا�سنينة، عفاف حممد �سليم اجلاعوين. 
وال يزال ال�سيخ يقرُئ ويجيُز اإىل االآن، ن�ساأل اهلل تعاىل اأن يبارك يف عمره، واأن ميد يف ف�سحته، واأن 

ميتعه مبوفور ال�سحة والعافية، اللهم اآمني.

34 اأفدناه من املرتجم له بطلب منا. ومن بع�س املقابالت واملواقف مع املرتجم له.

)1360ه- 1941م(. وُعنيِّ قارئًا للم�سجد االأق�سى يف عام )1386ه- 1966م(، وكان يقراأ فيه 
جمعة بعد جمعة؛ الأنه كان اأي�سًا يقراأ يف امل�سجد االإبراهيمي يف اخلليل.

وال ُيعلُم لل�سيخ تالميذ جمازون، اأما تالميذه الذين اأفادوا منه، وقروؤوا عليه فاأكر من اأن يح�سوا، 
قروؤوا عليه يف دار اْلُقْراآن اْلَكِرمي وغريها. 

وال يزال ال�سيخ على قيد احلياة، ن�ساأل اهلل تعاىل اأن يبارك يف عمره، واأن ميتعه مبوفور ال�سحة 
والعافية.

)33(

املبحث العا�صر: ال�صيخ رحاب بن عمران َطْهُبوب اخلليليُّ

. ينتهي ن�سبه اإىل بني اأمية.  هو ال�سيخ اأبو ر�سوان، رحاب بن عمران، َطْهُبوب االأَُمِويُّ اخلليليُّ
اإليها الكثريون  ولد ال�سيخ رحاٌب عام )1350ه- 1932م( وهو من اأ�سرٍة عريقٍة مرموقٍة، ينتمي 

ممن تبووؤوا املنا�سب الرفيعة يف مدينة اخلليل وغريها.
وقد تلقى ال�سيخ تعليمه املدر�سي مبراحله املختلفة يف مدار�س مدينة اخلليل. 

ثم ح�سل على �سهادة دار املعلمني، يف تخ�س�س الرتبية االإ�سالمية، واللغة العربية. وعمل مدر�سًا 
يف املدار�س التابعة لوزارة الرتبية والتعليم، واملدار�س التابعة لوكالة الغوث من العام )1371ه- 

1952م( وحتى العام )1408ه- 1988م(، واأحيل بعدها اإىل التقاعد.
على  وقــراأه  1974م(،  )1394ه-  عام  دًا  ـــوَّ َوجمَ قًا  ُمَدقَّ كامال  اْلَكِرمي  اْلــُقــْراآن  حفظ  ال�سيخ  اأمتَّ 
ال�سيخ �سفيق غيث برواية حف�س عن عا�سم من طريق ال�ساطبية، فاأجازه بالقراءة واالإقراء عام 

)1395ه- 1975م(. 
َة ختم اْلُقْراآن  ُل من اأحيا �ُسنَّ ُهَما اأَوَّ ومما ي�سجل لل�سيخ رحاب و�سقيقه ال�سيخ ع�سام االآتي ذكُره اأَنَّ
اْلَكِرمي كامال يف الرتاويح –يف فل�سطني- يف �سهر رم�سان؛ فقد كانت هذه ال�سنة مهجورًة فيها، 
وال ُيْعَمُل بها يف �سيٍء من م�ساجدها، فبادرا اإىل ذلك يف عام )1396ه(، فاجتمع اإليهما كثري من 
النا�س الذين كانوا ياأتون من مناطق بعيدٍة لل�سالة خلفهما. ثم حذا حذوهما الكثري من امل�ساجد 

االأخرى، وانت�سرت هذه ال�سنة اإىل املدن والبلدات االأخرى. 
اْلُقْراآن  اأبي ر�سوان وتخرج به كثري من التالميذ الذين قروؤوا عليه  ولقد بارك اهلل جهود ال�سيخ 

اْلَكِرمي برواية حف�س عن عا�سم واأجازهم مبا يجوز له بها قراءًة واإقراًء، ومنهم: 
َطْهُبوب، حممد  َطْهُبوب، �سفوان ع�سام  التميمي، الطيب زياد ع�سام  الرحيم جالل  حامت عبد 
ماهر يو�سف بدر، اإبراهيم حممد طه اأبو يدان، عزام �سدقي الكركي، رائد عبد احلميد م�سك، 

33 اأفدناه من املرتجم له بطلب منا. ومن بع�س املقابالت واملواقف مع املرتجم له.
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عبد الغني يعقوب احلموري، جمدي اأ�سامه اأحمرو، عا�سم ح�سن اله�سلمون، منال ال�سويكي، فاتنة 
حممد �سادق التكروري، اأمل جمال عبد النا�سر ال�سرباتي، لينا حممد غالب احلموري. 

وال يزال ال�سيخ يقرُئ ويجيُز اإىل االآن، ن�ساأل اهلل تعاىل اأن يبارك يف عمره، واأن ميد يف ف�سحته، واأن 
ميتعه مبوفور ال�سحة والعافية، اللهم اآمني. 

)34(

املبحث احلادي ع�صر: ال�صيخ ع�صام بن عمران َطْهُبوب اخلليليُّ

. وهو �سقيق ال�سيخ رحاب املذكور  هو ال�سيخ اأبو الطيب، ع�سام بن عمران، َطْهُبوب االأَُمِويُّ اخلليليُّ
اآنفًا.

ولد ال�سيخ ع�ساٌم عام )1351ه، املوافق 1933م(.
وقد تلقى ال�سيخ تعليمه املدر�سي مبراحله املختلفة يف مدار�س مدينة اخلليل. 

ثم ح�سل على �سهادة دار املعلمني، وكان تخ�س�سه يف الرتبية االإ�سالمية، واللغة العربية.
ثم عمل ال�سيخ مدر�سًا يف املدار�س التابعة لوزارة الرتبية والتعليم، من العام )1371ه- 1952م( 

وحتى العام )1408ه- 1988م(، واأحيل بعدها اإىل التقاعد.
وكان ال�سيخ قد �سرع يف حفظ اْلُقْراآن اْلَكِرمي عام )1386ه- 1966م( ثم توقف ب�سبب الظروف 
ة، واأقبل من جديد على اْلُقْراآن اْلَكِرمي؛ فاأمتَّ حفظه كامال مدققًا وجمودًا  ال�سيا�سية. ثم جدد الهمَّ
ال�سيخ �سفيق غيث، فاأجازه برواية حف�س عن  يف عام )1393ه- 1973م(، وقراأه لالإجازة على 

عا�سم من طريق ال�ساطبية قراءًة واإقراًء يف ذلك العام نف�سه.
اْلُقْراآن  الذين قروؤوا عليه  التالميذ  به كثري من  الطيب وتخرج  اأبي  ال�سيخ  بارك اهلل جهود  ولقد 

اْلَكِرمي برواية حف�س عن عا�سم واأجازهم مبا يجوز له بها قراءًة واإقراًء، ومنهم: 
عبد  م�سطفى  الدين  تقي  التميمي،  جالل  الرحيم  عبد  حامت  �سفوان،  وولده  زياد،  الطيب  ولده 
اإدري�س  يو�سف  الــدويــك،  فايز  اإ�سماعيل  قفي�سة،  مــروان  بــدر،  اأمــني  حممد  اأ�ــســرف  البا�سط، 
ال�سر�سور، جواد عبد املح�سن م�سطفى اله�سلمون، �سحر طاهر املحت�سب، نهيل �سكري اجلنيدي، 

تهاين ريا�س ح�سن عابدين، هناء اأبو ا�سنينة، عفاف حممد �سليم اجلاعوين. 
وال يزال ال�سيخ يقرُئ ويجيُز اإىل االآن، ن�ساأل اهلل تعاىل اأن يبارك يف عمره، واأن ميد يف ف�سحته، واأن 

ميتعه مبوفور ال�سحة والعافية، اللهم اآمني.

34 اأفدناه من املرتجم له بطلب منا. ومن بع�س املقابالت واملواقف مع املرتجم له.

)1360ه- 1941م(. وُعنيِّ قارئًا للم�سجد االأق�سى يف عام )1386ه- 1966م(، وكان يقراأ فيه 
جمعة بعد جمعة؛ الأنه كان اأي�سًا يقراأ يف امل�سجد االإبراهيمي يف اخلليل.

وال ُيعلُم لل�سيخ تالميذ جمازون، اأما تالميذه الذين اأفادوا منه، وقروؤوا عليه فاأكر من اأن يح�سوا، 
قروؤوا عليه يف دار اْلُقْراآن اْلَكِرمي وغريها. 

وال يزال ال�سيخ على قيد احلياة، ن�ساأل اهلل تعاىل اأن يبارك يف عمره، واأن ميتعه مبوفور ال�سحة 
والعافية.

)33(

املبحث العا�صر: ال�صيخ رحاب بن عمران َطْهُبوب اخلليليُّ

. ينتهي ن�سبه اإىل بني اأمية.  هو ال�سيخ اأبو ر�سوان، رحاب بن عمران، َطْهُبوب االأَُمِويُّ اخلليليُّ
اإليها الكثريون  ولد ال�سيخ رحاٌب عام )1350ه- 1932م( وهو من اأ�سرٍة عريقٍة مرموقٍة، ينتمي 

ممن تبووؤوا املنا�سب الرفيعة يف مدينة اخلليل وغريها.
وقد تلقى ال�سيخ تعليمه املدر�سي مبراحله املختلفة يف مدار�س مدينة اخلليل. 

ثم ح�سل على �سهادة دار املعلمني، يف تخ�س�س الرتبية االإ�سالمية، واللغة العربية. وعمل مدر�سًا 
يف املدار�س التابعة لوزارة الرتبية والتعليم، واملدار�س التابعة لوكالة الغوث من العام )1371ه- 

1952م( وحتى العام )1408ه- 1988م(، واأحيل بعدها اإىل التقاعد.
على  وقــراأه  1974م(،  )1394ه-  عام  دًا  ـــوَّ َوجمَ قًا  ُمَدقَّ كامال  اْلَكِرمي  اْلــُقــْراآن  حفظ  ال�سيخ  اأمتَّ 
ال�سيخ �سفيق غيث برواية حف�س عن عا�سم من طريق ال�ساطبية، فاأجازه بالقراءة واالإقراء عام 

)1395ه- 1975م(. 
َة ختم اْلُقْراآن  ُل من اأحيا �ُسنَّ ُهَما اأَوَّ ومما ي�سجل لل�سيخ رحاب و�سقيقه ال�سيخ ع�سام االآتي ذكُره اأَنَّ
اْلَكِرمي كامال يف الرتاويح –يف فل�سطني- يف �سهر رم�سان؛ فقد كانت هذه ال�سنة مهجورًة فيها، 
وال ُيْعَمُل بها يف �سيٍء من م�ساجدها، فبادرا اإىل ذلك يف عام )1396ه(، فاجتمع اإليهما كثري من 
النا�س الذين كانوا ياأتون من مناطق بعيدٍة لل�سالة خلفهما. ثم حذا حذوهما الكثري من امل�ساجد 

االأخرى، وانت�سرت هذه ال�سنة اإىل املدن والبلدات االأخرى. 
اْلُقْراآن  اأبي ر�سوان وتخرج به كثري من التالميذ الذين قروؤوا عليه  ولقد بارك اهلل جهود ال�سيخ 

اْلَكِرمي برواية حف�س عن عا�سم واأجازهم مبا يجوز له بها قراءًة واإقراًء، ومنهم: 
َطْهُبوب، حممد  َطْهُبوب، �سفوان ع�سام  التميمي، الطيب زياد ع�سام  الرحيم جالل  حامت عبد 
ماهر يو�سف بدر، اإبراهيم حممد طه اأبو يدان، عزام �سدقي الكركي، رائد عبد احلميد م�سك، 

33 اأفدناه من املرتجم له بطلب منا. ومن بع�س املقابالت واملواقف مع املرتجم له.
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دائرُة  جتريه  الذي  النهائيِّ  االمتحان  يف  التجويد  طلبة  متتحن  كانت  التي  املركزية  االمتحانات 
االأوقاِف يف كلِّ عاٍم.

واأَلََّف ال�سيخ كتيبًا يف التجويد �سماه »اجلميل يف فنِّ الرتتيل«، وقد طبع الكتاب اأكر من مرة، وهو 
معروٌف ومتداوٌل، ولل�سيخ اأي�سًا موقع اإلكرتوينٌّ يتوا�سل من خالله مع طالبه ومع الراغبني يف تعلم 

اأحكام التجويد. 
ومع كرة الطلبة الذين در�سوا على ال�سيخ وقروؤوا عليه غري انه مل ُيِجْز اأحدًا منهم اإجازة م�سندًة. 
وال يزال ال�سيخ اإمامًا يف »امل�سجد ال�سغري« مبدينة جنني، يوؤم امل�سلني، ويدر�س التجويد، ن�ساأل اهلل 

تعاىل اأن يبارك يف عمره، واأن ميتعه مبوفور ال�سحة والعافية.

الف�صل الثاين

�صمات مدر�صة الإقراء الفل�صطينية وخ�صائ�صها

ة واأبرز روادها ميكننا اأن نخل�س اإىل  من خالل اال�ستعرا�س التاريخي ملدر�سة االإقراء اْلِفِل�ْسِطيِنيَّ
اأبرز �سمات هذه املدر�سة وخ�سائ�سها، التي جنملها يف االآتي: 

اِبَع َع�َسَر، على الرغم من �سخامة  كان علم القراءات يف فل�سطني حّيًا وحا�سرًا يف القرن الهجري الرَّ
االأحداث ال�سيا�سية التي اأثرت على املنطقة؛ من �سقوط للدولة العثمانية، و�سيطرة االإجنليز على 
فل�سطني، ثم �سقوط الق�سم االأول منها حتت قب�سة االحتالل االإ�سرائيلي الغا�سم �سنة )1948م( 
ثم �سقوط بقيتها �سنة )1967م(. وكل ذلك مل مينع قراءها االأفذاذ من موا�سلة طريقهم، واأداء 

ُلوَها. االأمانة التي ُحمِّ
اِبَع  على الرغم من القلة الن�سبية لعدد القراء املجازين املوجودين يف فل�سطني يف القرن الهجري الرَّ

َع�َسَر اإال اأنهم متيزوا باإتقان علم القراءات والتجويد، وكانوا اأمثلة للنجابة العلمية والتميز.
توزعت مدر�سة االإقراء اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة على مدٍن وبلداٍت كثريٍة، ومل تنح�سر يف مدينٍة اأو بلدٍة واحدٍة. 

ويف هذا داللة على مدى اهتمام فل�سطني واأهلها بعلم القراءات.
يِل يف تعليم القراءات؛ ويتجلى ذلك يف القراءة غيبًا عن ظهِر قلٍب، ولي�س  ْهِج االأَ�سِ ريُ على النَّ ال�سَّ
نظرًا يف امل�سحف، �سواٌء يف ذلك رواية حف�سٍ وال�سبع والع�سر. واأما القراءة نظرًا من امل�سحف 
َفُيْعَطى املجاز بها اإجازًة يف القراءة فقط دون االإقراء. وجتلى ذلك اأي�سًا يف ا�سرتاط حفظ املتون، 
ولو لرواية واحدة، فال بدَّ من حفظ منت، واأما رواية حف�سٍ فاختلفت مناهجهم يف ذلك ؛ بني حفظ 
اجلزرية وعدم حفظها. وال يخفى اأن حفظ املتون من اأهم ما يك�سب الطالب املجاز قوًة يف تلقيه، 

)35( املبحث الثاين ع�صر: ال�صيخ خ�صر �ِصْدر الأيوبيُّ

اإىل االأيوبيني  ، ينتهي ن�سبه  �ِسْدر االأيوبيُّ اخلليليُّ ال�سيخ خ�سر بن عبد احلي بن عبد املعطي  هو 
الذين فتحوا بيت املقد�س برفقة ال�سلطان �سالح الدين. 

تعليمه  واأنهى  وترعرع،  ن�ساأ  وفيها  عام )1358ه- 1940م(،  اخلليل  مدينة  ال�سيخ خ�سر يف  ولد 
املدر�سيَّ يف مدار�سها. 

ال�سيخ �سفيق غيث ختمًة  اْلَكِرمي عام )1389ه- 1969م(، ثم قراأ على  اْلُقْراآن  ال�سيخ حفظ  اأمتَّ 
برواية حف�سٍ عن عا�سم، واأجيز بها عام )1391ه– 1971م(.

عمل مدر�سًا للرتبية االإ�سالمية يف مدار�س الرتبية والتعليم بفل�سطني، مبتدئًا مبدينة »نابل�س« عام 
)1379ه- 1960م(، ومنتهيًا مبدينته »اخلليل«؛ واأحيل اإىل التقاعد عام )1413ه-1993م(. ثم 

تفرغ بعدها الإقراء اْلُقْراآن اْلَكِرمي يف امل�ساجد وغريها.
ومن تالميذه الذين قروؤوا عليه واأجازهم بالقراءة واالإقراء: ال�سيخ عاطف �ُسنُّْقُرط، وال�سيخ �سالٌح 

. �سريف" االأَْدَهِميُّ "حممد 
وال يزال ال�سيخ حّيًا، ن�ساأل اهلل تعاىل اأن يبارك يف عمره، واأن ميتعه مبوفور ال�سحة والعافية.

)36(

املبحث الثالث ع�صر: ال�صيخ حممود راجي زكارنة اجلنينيُّ

هو ال�سيخ حممود بن راجي زكانة، من مدينة »ِجنني« -بك�سر اجليم- يف �سمال ال�سفة الغربية، 
وتبعد عن القد�س حوايل ثمانني كليومرتًا. 

ولد ال�سيخ حممود عام )1367هـ- 1949م( وفيها تلقى تعليمه املدر�سيَّ مبراحله املختلفة.
وبعد اإنهائه الثانوية العامة يف عام توجه ال�سيخ اإىل دم�سق، ودر�س يف »جامعة دم�سق«، وفيها تلقى 
ال�سيخ  اْلَكِرمي يف دم�سق على  اْلُقْراآن  ال�سيخ  . ويف عام )1393هـ- 1973م( قراأ  تعليمه اجلامعيَّ
اأحمد عبد املجيد ال�ساعاِتيِّ الدوماينِّ برواية حف�سٍ عن عا�سٍم من طريق ال�ساطبية، واأجازه بها 

يف العام نف�سه.
ثم عاد ال�سيُخ اإىل بلده »جنني« وعني اإمامًا وخطيبًا يف امل�ساجد التابعة لدائرة االأوقاف يف مدينة 

جنني وما جاورها من املدن؛ كمدينة طولكرم، ومدينة نابل�س، وغريهما. 
ودر�س ال�سيخ اأحكام التجويد يف دار اْلُقْراآن اْلَكِرمي التابعة لدائرة االأوقاف، وكان ع�سوًا يف جلنة 

35 اأفدناه من املرتجم له من ات�سال هاتفي به.

36 اأفدناه من املرتجم له من ات�سال هاتفي به.
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دائرُة  جتريه  الذي  النهائيِّ  االمتحان  يف  التجويد  طلبة  متتحن  كانت  التي  املركزية  االمتحانات 
االأوقاِف يف كلِّ عاٍم.

واأَلََّف ال�سيخ كتيبًا يف التجويد �سماه »اجلميل يف فنِّ الرتتيل«، وقد طبع الكتاب اأكر من مرة، وهو 
معروٌف ومتداوٌل، ولل�سيخ اأي�سًا موقع اإلكرتوينٌّ يتوا�سل من خالله مع طالبه ومع الراغبني يف تعلم 

اأحكام التجويد. 
ومع كرة الطلبة الذين در�سوا على ال�سيخ وقروؤوا عليه غري انه مل ُيِجْز اأحدًا منهم اإجازة م�سندًة. 
وال يزال ال�سيخ اإمامًا يف »امل�سجد ال�سغري« مبدينة جنني، يوؤم امل�سلني، ويدر�س التجويد، ن�ساأل اهلل 

تعاىل اأن يبارك يف عمره، واأن ميتعه مبوفور ال�سحة والعافية.

الف�صل الثاين

�صمات مدر�صة الإقراء الفل�صطينية وخ�صائ�صها

ة واأبرز روادها ميكننا اأن نخل�س اإىل  من خالل اال�ستعرا�س التاريخي ملدر�سة االإقراء اْلِفِل�ْسِطيِنيَّ
اأبرز �سمات هذه املدر�سة وخ�سائ�سها، التي جنملها يف االآتي: 

اِبَع َع�َسَر، على الرغم من �سخامة  كان علم القراءات يف فل�سطني حّيًا وحا�سرًا يف القرن الهجري الرَّ
االأحداث ال�سيا�سية التي اأثرت على املنطقة؛ من �سقوط للدولة العثمانية، و�سيطرة االإجنليز على 
فل�سطني، ثم �سقوط الق�سم االأول منها حتت قب�سة االحتالل االإ�سرائيلي الغا�سم �سنة )1948م( 
ثم �سقوط بقيتها �سنة )1967م(. وكل ذلك مل مينع قراءها االأفذاذ من موا�سلة طريقهم، واأداء 

ُلوَها. االأمانة التي ُحمِّ
اِبَع  على الرغم من القلة الن�سبية لعدد القراء املجازين املوجودين يف فل�سطني يف القرن الهجري الرَّ

َع�َسَر اإال اأنهم متيزوا باإتقان علم القراءات والتجويد، وكانوا اأمثلة للنجابة العلمية والتميز.
توزعت مدر�سة االإقراء اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة على مدٍن وبلداٍت كثريٍة، ومل تنح�سر يف مدينٍة اأو بلدٍة واحدٍة. 

ويف هذا داللة على مدى اهتمام فل�سطني واأهلها بعلم القراءات.
يِل يف تعليم القراءات؛ ويتجلى ذلك يف القراءة غيبًا عن ظهِر قلٍب، ولي�س  ْهِج االأَ�سِ ريُ على النَّ ال�سَّ
نظرًا يف امل�سحف، �سواٌء يف ذلك رواية حف�سٍ وال�سبع والع�سر. واأما القراءة نظرًا من امل�سحف 
َفُيْعَطى املجاز بها اإجازًة يف القراءة فقط دون االإقراء. وجتلى ذلك اأي�سًا يف ا�سرتاط حفظ املتون، 
ولو لرواية واحدة، فال بدَّ من حفظ منت، واأما رواية حف�سٍ فاختلفت مناهجهم يف ذلك ؛ بني حفظ 
اجلزرية وعدم حفظها. وال يخفى اأن حفظ املتون من اأهم ما يك�سب الطالب املجاز قوًة يف تلقيه، 

)35( املبحث الثاين ع�صر: ال�صيخ خ�صر �ِصْدر الأيوبيُّ

اإىل االأيوبيني  ، ينتهي ن�سبه  �ِسْدر االأيوبيُّ اخلليليُّ ال�سيخ خ�سر بن عبد احلي بن عبد املعطي  هو 
الذين فتحوا بيت املقد�س برفقة ال�سلطان �سالح الدين. 

تعليمه  واأنهى  وترعرع،  ن�ساأ  وفيها  عام )1358ه- 1940م(،  اخلليل  مدينة  ال�سيخ خ�سر يف  ولد 
املدر�سيَّ يف مدار�سها. 

ال�سيخ �سفيق غيث ختمًة  اْلَكِرمي عام )1389ه- 1969م(، ثم قراأ على  اْلُقْراآن  ال�سيخ حفظ  اأمتَّ 
برواية حف�سٍ عن عا�سم، واأجيز بها عام )1391ه– 1971م(.

عمل مدر�سًا للرتبية االإ�سالمية يف مدار�س الرتبية والتعليم بفل�سطني، مبتدئًا مبدينة »نابل�س« عام 
)1379ه- 1960م(، ومنتهيًا مبدينته »اخلليل«؛ واأحيل اإىل التقاعد عام )1413ه-1993م(. ثم 

تفرغ بعدها الإقراء اْلُقْراآن اْلَكِرمي يف امل�ساجد وغريها.
ومن تالميذه الذين قروؤوا عليه واأجازهم بالقراءة واالإقراء: ال�سيخ عاطف �ُسنُّْقُرط، وال�سيخ �سالٌح 

. �سريف" االأَْدَهِميُّ "حممد 
وال يزال ال�سيخ حّيًا، ن�ساأل اهلل تعاىل اأن يبارك يف عمره، واأن ميتعه مبوفور ال�سحة والعافية.

)36(

املبحث الثالث ع�صر: ال�صيخ حممود راجي زكارنة اجلنينيُّ

هو ال�سيخ حممود بن راجي زكانة، من مدينة »ِجنني« -بك�سر اجليم- يف �سمال ال�سفة الغربية، 
وتبعد عن القد�س حوايل ثمانني كليومرتًا. 

ولد ال�سيخ حممود عام )1367هـ- 1949م( وفيها تلقى تعليمه املدر�سيَّ مبراحله املختلفة.
وبعد اإنهائه الثانوية العامة يف عام توجه ال�سيخ اإىل دم�سق، ودر�س يف »جامعة دم�سق«، وفيها تلقى 
ال�سيخ  اْلَكِرمي يف دم�سق على  اْلُقْراآن  ال�سيخ  . ويف عام )1393هـ- 1973م( قراأ  تعليمه اجلامعيَّ
اأحمد عبد املجيد ال�ساعاِتيِّ الدوماينِّ برواية حف�سٍ عن عا�سٍم من طريق ال�ساطبية، واأجازه بها 

يف العام نف�سه.
ثم عاد ال�سيُخ اإىل بلده »جنني« وعني اإمامًا وخطيبًا يف امل�ساجد التابعة لدائرة االأوقاف يف مدينة 

جنني وما جاورها من املدن؛ كمدينة طولكرم، ومدينة نابل�س، وغريهما. 
ودر�س ال�سيخ اأحكام التجويد يف دار اْلُقْراآن اْلَكِرمي التابعة لدائرة االأوقاف، وكان ع�سوًا يف جلنة 

35 اأفدناه من املرتجم له من ات�سال هاتفي به.

36 اأفدناه من املرتجم له من ات�سال هاتفي به.
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اخلامتة

احلمد هلل بنعمته تتم ال�ساحلات، احلمد هلل الذي ي�سر كتابة هذه البحث، واأعان على جتلية بع�س 
�سري علمائنا االأفذاذ رحمة اهلل عليهم جميعًا. 

وقد جرت العادة اأن ي�سجل الباحثون يف ختام اأبحاثهم اأهمَّ النتائج التي يتو�سلون اإليها من خالل 
البحث، ونظرًا لوجود تداخل وا�سٍح بني النتائج وال�سمات واخل�سائ�س فاإنَّ الباحَث يكتفي مبا ُذِكَر 

َتاِئِج. يف الف�سل الثاين؛ ففيه ُغْنَية ٌَوِكَفاَيٌة عن اإعادِة ِذْكِر النَّ
واأما اأهم التو�سيات فهي : 

 ، َمَع جميُع بحوِث هذا املوؤمتِر وُتطبَع يف كتاٍب واحٍد يوزع على جميع اأرجاء العامل االإ�سالميِّ اأن جتْ
على  النا�س  ويطلع  اخلري،  وينت�سر  النفع،  ليعمَّ  وذلك  فح�سب؛  املوؤمتر  يف  امل�ساركني  على  ولي�س 

مدار�س القراءات، وتراجم القراء.
َق اإىل جميع الهيئات واملوؤ�س�سات القائمة على تعليم القراآن الكرمي واإقرائه ب�سرورة عمل  اأن ُيربَ
»اأر�سيف« فيه ترجمة لكلِّ املجازين وحفاظ القراآن الكرمي؛ وذلك ت�سهيال للوقوف على تراجمهم 

عند احلاجة اإليها؛ فبمرور ال�سنني قد ُتطوى �ِسريُ بع�ِس القراِء واحلفاِظ، وهذا ما ال نر�ساه.
َن كلُّ دولٍة من الدول م�سدر رزق ي�سمن مل�سايخ االإقراء؛ ي�سمن لهم عي�سًا كرميًا،  �سرورة اأن ُتوؤَمِّ
فهوؤالء  الكرمي.  القراآن  اإقــراء  عن  وت�سغلهم  مبثلهم،  تليق  ال  وظائف  يف  اال�ستغال  عن  وي�سونهم 

ُب �سياَنُتَها. القراُء كنوٌز جتِ

و�سلى اهلل و�سلم وبارك على عبده ونبيه حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

ومتانًة يف علمه. بخالف من يقراأ بدون حفظ املتون؛ فاإنه يكون دون ذلك مبراحل.
االإجازة املكتوبة دون االإجازة ال�سفوية، فكان داأب �سيوخ املدر�سة اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة حترير اإجازة مكتوبة 

للطالب عند فراغه من القراءة. 
ٌة بها؛ فاالأ�سانيد بها تعود اإما اإىل م�سر، واإما اإىل دم�سق وما حولها.  لي�س لفل�سطني اأ�سانيد خا�سَّ

واحلفاظ  القراء  من  فكثري  فل�سطني؛  حــدود  خــارج  ة  اْلِفِل�ْسِطيِنيَّ ــراء  االإق مدر�سة  رقعة  امتداد 
واملجودين انتقلوا اإىل بلدان العامل االإ�سالمي وا�ستقروا فيها، وكانت لهم ب�سمات وا�سحة حيثما 

َحلُّوا. 
عِت اجلهود العلمية للمدر�سة اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة بني االإقراء والتجويد والتحفيظ والتاأليف والت�سجيالت  َتَنوَّ

ال�سوتية، وهذا اأعطاها متانًة وعمقًا يف ال�سكل وامل�سمون.
الفرديُّ  االإقــراء  فيها  ُوجد  فقد  اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة؛  االإقــراء  ملدر�سة  املوؤ�س�سيُّ  والعطاُء  الفرديُّ  العطاُء 
الذي يقوم على كاهل امل�سايخ الكرام الذين يقرئون اْلُقْراآن اْلَكِرمي احت�سابًا لوجه اهلل الكرمي، من 
خالل جهود فردية مباركة اأثمرت واأينعت. ووجد فيها اأي�سًا االإقراء املوؤ�س�سي الذي متثل يف اإن�ساء 
التجويد  تدر�س  التي  واملعاهد  االأوقاف، ومن خالل اجلامعات  لوزارة  التابعة  اْلَكِرمي  اْلُقْراآن  دوِر 

والقراءات.
ال�سغرى،  الع�سر  والــقــراءات  الكربى،  الع�سر  الــقــراءات  بني  االآونــة  هــذه  يف  االإجـــازات  تنوعت 
العه- من اأجيز  والقراءات ال�سبع، واالإفراد بقراءٍة اأو روايٍة. ومل يوجد –ح�سب علم الباحث واطِّ

. بالقراءات االأربع ال�سواذِّ
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اخلامتة

احلمد هلل بنعمته تتم ال�ساحلات، احلمد هلل الذي ي�سر كتابة هذه البحث، واأعان على جتلية بع�س 
�سري علمائنا االأفذاذ رحمة اهلل عليهم جميعًا. 

وقد جرت العادة اأن ي�سجل الباحثون يف ختام اأبحاثهم اأهمَّ النتائج التي يتو�سلون اإليها من خالل 
البحث، ونظرًا لوجود تداخل وا�سٍح بني النتائج وال�سمات واخل�سائ�س فاإنَّ الباحَث يكتفي مبا ُذِكَر 

َتاِئِج. يف الف�سل الثاين؛ ففيه ُغْنَية ٌَوِكَفاَيٌة عن اإعادِة ِذْكِر النَّ
واأما اأهم التو�سيات فهي : 

 ، َمَع جميُع بحوِث هذا املوؤمتِر وُتطبَع يف كتاٍب واحٍد يوزع على جميع اأرجاء العامل االإ�سالميِّ اأن جتْ
على  النا�س  ويطلع  اخلري،  وينت�سر  النفع،  ليعمَّ  وذلك  فح�سب؛  املوؤمتر  يف  امل�ساركني  على  ولي�س 

مدار�س القراءات، وتراجم القراء.
َق اإىل جميع الهيئات واملوؤ�س�سات القائمة على تعليم القراآن الكرمي واإقرائه ب�سرورة عمل  اأن ُيربَ
»اأر�سيف« فيه ترجمة لكلِّ املجازين وحفاظ القراآن الكرمي؛ وذلك ت�سهيال للوقوف على تراجمهم 

عند احلاجة اإليها؛ فبمرور ال�سنني قد ُتطوى �ِسريُ بع�ِس القراِء واحلفاِظ، وهذا ما ال نر�ساه.
َن كلُّ دولٍة من الدول م�سدر رزق ي�سمن مل�سايخ االإقراء؛ ي�سمن لهم عي�سًا كرميًا،  �سرورة اأن ُتوؤَمِّ
فهوؤالء  الكرمي.  القراآن  اإقــراء  عن  وت�سغلهم  مبثلهم،  تليق  ال  وظائف  يف  اال�ستغال  عن  وي�سونهم 

ُب �سياَنُتَها. القراُء كنوٌز جتِ

و�سلى اهلل و�سلم وبارك على عبده ونبيه حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

ومتانًة يف علمه. بخالف من يقراأ بدون حفظ املتون؛ فاإنه يكون دون ذلك مبراحل.
االإجازة املكتوبة دون االإجازة ال�سفوية، فكان داأب �سيوخ املدر�سة اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة حترير اإجازة مكتوبة 

للطالب عند فراغه من القراءة. 
ٌة بها؛ فاالأ�سانيد بها تعود اإما اإىل م�سر، واإما اإىل دم�سق وما حولها.  لي�س لفل�سطني اأ�سانيد خا�سَّ

واحلفاظ  القراء  من  فكثري  فل�سطني؛  حــدود  خــارج  ة  اْلِفِل�ْسِطيِنيَّ ــراء  االإق مدر�سة  رقعة  امتداد 
واملجودين انتقلوا اإىل بلدان العامل االإ�سالمي وا�ستقروا فيها، وكانت لهم ب�سمات وا�سحة حيثما 

َحلُّوا. 
عِت اجلهود العلمية للمدر�سة اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة بني االإقراء والتجويد والتحفيظ والتاأليف والت�سجيالت  َتَنوَّ

ال�سوتية، وهذا اأعطاها متانًة وعمقًا يف ال�سكل وامل�سمون.
الفرديُّ  االإقــراء  فيها  ُوجد  فقد  اْلِفِل�ْسِطيِنيَّة؛  االإقــراء  ملدر�سة  املوؤ�س�سيُّ  والعطاُء  الفرديُّ  العطاُء 
الذي يقوم على كاهل امل�سايخ الكرام الذين يقرئون اْلُقْراآن اْلَكِرمي احت�سابًا لوجه اهلل الكرمي، من 
خالل جهود فردية مباركة اأثمرت واأينعت. ووجد فيها اأي�سًا االإقراء املوؤ�س�سي الذي متثل يف اإن�ساء 
التجويد  تدر�س  التي  واملعاهد  االأوقاف، ومن خالل اجلامعات  لوزارة  التابعة  اْلَكِرمي  اْلُقْراآن  دوِر 

والقراءات.
ال�سغرى،  الع�سر  والــقــراءات  الكربى،  الع�سر  الــقــراءات  بني  االآونــة  هــذه  يف  االإجـــازات  تنوعت 
العه- من اأجيز  والقراءات ال�سبع، واالإفراد بقراءٍة اأو روايٍة. ومل يوجد –ح�سب علم الباحث واطِّ

. بالقراءات االأربع ال�سواذِّ
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مدرسة اإلقراء في تركيا وأهمّ سماتها 
وشيوخها

األنشطة األولى لعلم القراءات عند العثمانيين

وقدوم ابن الجزري إلى األناضول

الـدكـتــــور/ م�صطفى اآتيال اأْقَدِمري
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مدرسة اإلقراء في تركيا وأهمّ سماتها 
وشيوخها

األنشطة األولى لعلم القراءات عند العثمانيين

وقدوم ابن الجزري إلى األناضول

الـدكـتــــور/ م�صطفى اآتيال اأْقَدِمري
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د. م�سطفى اآتيال اأْقَدِمري
كلية االإلهيات بجامعة َمْرَمَره باإ�ستانبول

ع�سو هيئة التدري�س بق�سم القراآن الكرمي والقراءات

ولد يف اإ�ستانبول 1962.
1980- تخّرج من ثانوية فاحت لالأئمة واخلطباء باإ�ستانبول.

االأ�ستاذ  العربي من  ودر�س اخلط  الدرا�سية.  �سنواته  الكرمي خالل فرتة  للقراآن  اأكمل حفظه  قد 
املرحوم حامد االآمدي واالأ�ستاذ ح�سن �سلبي ودر�س اأي�سا فن اأَْبُرو من فنون الزخارف االإ�سالمية 

من االأ�ستاذ املرحوم م�سطفى دوزكومنان.
-1986تخرج من كلية القراآن الكرمي والدرا�سات االإ�سالمية.

على  املدة  هذه  خالل  وقراأ  اجلامعة.  من  تخرجه  بعد  �سنوات  ثالث  ملدة  املنورة  املدينة  يف  اأقام 
ال�سيخ املرحوم عبد الفتاح املر�سفي الذى كان اأ�ستاذه يف الكلية. قراأ عليه رواية حف�س عن عا�سم، 
والقراءات ال�سبع من طريق ال�ساطبية. وُتوظف خاللها اأي�سا اإماما يف امل�سجد البخاري الواقع على 

�سارع اأبي ذر رحمه اهلل بقرب احلرم النبوي ال�سريف ملدة �سنتني. 
يف  َمْرَمَره  بجامعة  االإلهيات  بكلية  التف�سري  ق�سم  يف  املاج�سرت  يف  وُقبل  بلده.  اإىل  -1989عاد   

اإ�ستانبول.
اآي  عد  يف  البيان  جامع  وكتابه  الداين  عمرو  "اأبو  بعنوان  �سنة   املاج�سرت  ر�سالته  1992-اأكمل 

القراآن".
وُعني معيدا بكلية االإلهيات يف ق�سم القراآن الكرمي والقراءات يف نف�س العام.

واأقام  الدكتوراه  ر�سالته  العلمية حول  البحوث  الإكمال  اإىل م�سر  ِقبل اجلامعة  اأُر�سل من   1994-
فيها ملدة ت�سعة اأ�سهر. وتعرف هناك على م�سايخ القراء واملقرئني وقراأ على بع�س منهم. عر�س 
على ال�سيخ اأحمد املع�سراوي منت الطيبة. وعر�س على ال�سيخ عبد الرازق البكري متون التجويد. 
ومنت  حف�س  برواية  القراآن  بع�س  حبة  خليل  رزق  ال�سيخ  امل�سرية  املقاري  رئي�س  على  وعر�س 
الطيبة. وعر�س على ال�سيخ قا�سم الدجوي منت الطيبة وختم �سورة البقرة بالقراءات الع�سر من 

طريق الطيبة.

السيرة الذاتية
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ال توجد معلومات قطعية فيما يتعلق باالآثار االأوىل لعلم القراءات يف االأرا�سي العثمانية. وح�سب 
ال�سيخ موؤمن بن علي بن حممد  القراءات هو درو�س  لعلم  ن�ساط  اأول  فاإن  املراجع  ما وجدناه يف 
الرومي )799/ 1397( خطيب جامع هدى فنديكار يف بور�سا.1 وقدم هذا العامل اإىل دم�سق عام 

)1381/783( ودر�س القراءات الع�سر على ابن اجلزري )1429/833( واأخذ اإجازة منه.2 
و�سبب قدوم ابن اجلزري اإىل االأنا�سول3 هو ت�سلمه ر�سالة دعوة بالقدوم اإىل االأنا�سول من يلدرمي 
بايزيد )1403/805( �سخ�سيًا، وقد حكم الدولة العثمانية ما بني تاريخ )1388-1401م(، وهو 

االبن االأكرب للملك العثماين مراد االأول.4 
عند و�سوله كتاب دعوة من ال�سلطان كان ابن اجلزري وقتها مقيمًا يف م�سر. ويف �سهر جمادى 
االآخر عام )1395/797( غادر م�سر وو�سل اإىل االإ�سكندرية.  ثم غادرها متجهًا نحو اأنطاكيا5 
عن طريق البحر وو�سلها يف مطلع �سهر رجب من نف�س العام.6 ويبني اأ�ستاذنا الذي �سد الرحال 
متجهًا نحو بور�سا اأنه مر مبدينة اأنطاليا اإحدى املدن الرومية التابعة لل�سلطان بايزيد وهنا األف 

كتابه خمت�سر تاريخ الذهبي.7
وال�سيخ الذي تتلّمذ وقراأ عنده �سابقًا ونقل علم القراءات اإىل بور�سا ويف نف�س الوقت قام بتعريف 
اأ�سبح دليل ابن اجلزري  يلديرم بايزيد بابن اجلزري هو اخلطيب موؤمن بن علي الرومي الذي 
بايزيد فقد خرج من بور�سا ال�ستقبال ابن اجلزري خارج املدينة ويتلقاه  اأما يلدرمي  يف بور�سا. 

بالتقدير واالحرتام.8 

.Yüksel, Ali Osman, İbn Cezeî ve Tayyibetü›n-Neş, İstanbul 1996, s. 195 -1
2- ابن اجلزري، جامع االأ�سانيد، 16 اأ-ب.

3-  االأنا�سول تقال لالأرا�سي الواقعة يف القارة االأ�سيوية من تركيا اليوم.
.Yüksel, İbn Cezeî ve Tayyibetü›n-Neş, s. 161 -4

5- اأنطاكيا كانت والية يف تلك احلقبة، وتقع اليوم يف جنوب تركيا وهي مركز والية هاتاي.
6- ابن اجلزري، جامع االأ�سانيد، 17 اأ.

.Yüksel, İbn Cezeî ve Tayyibetü›n-Neş, s. 161 -7

.Yüksel, İbn Cezeî ve Tayyibetü›n-Neş, s. 163 -8

1999- اأكمل ر�سالته الدكتوراه بجامعة َمْرَمَره يف اإ�ستانبول بعنوان "حتقيق كتاب زبدة العرفان يف 
القراءات الع�سر من طريق ال�ساطبية والدرة لل�سيخ حامد بن عبد الفتاح الباُلِو�سي".

طريق  من  الع�سر  بالقراءات  الكرمي  للقراآن  كاملة  ختمة  اإ�ستانبول  يف  القراء  م�سايخ  على  قراأ 
ال�ساطبية والدرة والطيبة.

وا�سرتك حمّكما يف عدة م�سابقات حملية للقراآن الكرمي يف تركيا ويف هوالندا.
وا�سرتك اأي�سا يف جائزة دبي للقراآن الكرمي لدورتـها اخلام�سة كع�سو هيئة التحكيم ممثال تركيا.

2002- بداأ العمل يف جامعة روتردام االإ�سالمية مديرا مبعهد القراءات ومدّر�سا بق�سم التف�سري 
بكلية الدرا�سات االإ�سالمية. وعمل من�سقا لدول االأوروبية جلائزة دبي للقراآن الكرمي.

2005- ا�ستلم اإدارة مركز الفنون اأي�سا. وا�سرتك يف معار�س فنية وثقافية يف بع�س الدول االأوروبية 
واالأمريكا اجلنوبية.

2012-عاد اإىل جامعة مرمره يف اإ�ستانبول كع�سو هيئة التدري�س بق�سم القراءات كاأ�ستاذ م�سارك.
يجيد لغات العربية واالإجنيليزية والهوالندية. متزّوج، وله بنت وولدين.

اأعماله العلمية

ر�سالة املاج�سرت بعنوان "اأبو عمرو الداين وكتابه جامع البيان يف عد اآي القراآن" يف معهد العلوم 
االإجتماعية بجامعة َمْرَمَره يف اإ�ستانبول.

ر�سالة الدكتوراه بعنوان "حتقيق كتاب زبدة العرفان يف القراءات الع�سر من طريق ال�ساطبية والدرة 
لل�سيخ حامد بن عبد الفتاح الباُلِوي" يف معهد العلوم االإجتماعية بجامعة َمْرَمَره يف اإ�ستانبول.

"وقف  قبل  من  ُنّظمت  العلمي  موؤمتر  يف  الغيبي" )قّدمه  القراآن  "اإعجاز  بعنوان  اآكادميي  بحث 
بحوث االإ�سالمية" باإ�ستانبول يف عام 2000(.

حتكيم حول بحث بعنوان "مزايا اختالفات القراءات ودرا�ستها من حيث التنوع" )قدمه يف نف�س 
املوؤمتر املذكور(.

وم�سالكها".  وطرقها  القراءات  علم  تعليم  تاريخ  على  العامة  "النظرة  بعنوان  بحث  حتكيم حول 
)قدمه يف يف نف�س املوؤمتر اأي�سا املقام يف عام 2001(.

�سل�سلة الكتب لتعليم القراآن الكرمي )باللغة الرتكية واالإنكيليزية والهوالندية(.
2012/ اإ�ستانبول
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اجلزري: ) جماعة كبرية يف بور�سا قراأوا علّي وحفظوا )الطيبة(.14
3. وكما اأفاد اخلطيب موؤمن بن علي الرومي، اأن ابن اجلزري كتب منظومته( نهاية الربرة فيما 
زاد على الع�سرة( يف منزله. وهناك عدة اآراء يف تاريخ تاأليف هذه املنظومة.15 وبالرغم من وجود 
هذا االختالف، فاإن تاريخ تاأليفها مذكور يف نهاية الكتاب ح�سب ما اأفاده املوؤلف وفق )احل�ساب 

االأبجدي(، فاإن التاريخ ال�سحيح هو 798 هجري.16
بعد هزمية يلدرمي بايزيد يف معركته مع تيمور يف اأنقرة عام  1402/805 غادر تيمور وا�سطحب 
ابن اجلزري معه بهدف اال�ستفادة من هذا العامل يف بالده. وهكذا يكون قد انتهى مرحلة بقاء ابن 

اجلزري يف االأنا�سول التي دامت �سبع �سنوات.17
وكان الف�سل الكبري يف تطوير ون�سر علم القراءات يف االأنا�سول يف عهد ابن اجلزري وبعده يعود 

الأبنائه وطالبه الذين ن�ساأوا عنده وتعلموا منه.

دار القراء:

املكان الذي كان يتم فيه تعليم القراآن وحتفيظه قبل العهد العثماين اأي يف عهد ال�سالجقة وَقَرماْن 
ري وكان يعرف با�سم دار احلفاظ18، ويف العهد العثماين مت تاأ�سي�سه وت�سميته با�سم -دار  اأُوُغوالَّ
القراء-، واأ�سبحت دار القراء مدر�سة اخت�سا�سية تعني يف مراحلها االأوىل تعليم العلوم الالزمة 
لتالوة القراآن ب�سكل جيد كتعليم خمارج احلروف وعلم القراءات. وكما كانت قبل العهد العثماين 
اأ�سبح موظفو ال�سوؤون الدينية يتعلمون يف هذه املوؤ�س�سات.19 وكان قد مت افتتاح اأول دار للقراء يف 
الكبري يف بور�سا.20 وكان  بايزيد بالقرب من اجلامع  ال�سلطان يلدرمي  العثمانيني من قبل  عهد 

يعرف وجود ثالث دور للقراء يف بور�سا حتى اأواخر القرن ال�ساد�س ع�سر.21  

14- ابن اجلزري، جامع االأ�سانيد، 18اأ.
15- انظر، كاتب جلبي، ك�سف الظنون عن اأ�سماء الكتب والفنون، اإ�ستانبول 1971، 2، 1323.
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 Kaaçam, İsmail, Ku’an-ı Keim’in Nüzûlü ve Kıaatı, İstanbul 1974, s. 244; Baltacı, -19
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21-  اأولياء جلبي، �سياحت نامة، اإ�ستانبول، 1314، 1، 371.

اأن�صطة ابن اجلزري العلمية يف بور�صا:

للجامع  املجاور  القراء9  دار  بايزيد  يلدرمي  ال�سلطان  افتتح  بور�سا  اإىل  اجلــزري  ابن  قدوم  بعد 
الكبري للخدمة وو�سعها يف ت�سرفه وخ�س�س له راتبًا مرتفعًا وخم�س�سات اإ�سافية وبذلك هياأ له 
ال�سروط املنا�سبة لن�سر علومه. وبهذا يكون قد مت تاأ�سي�س اأول دار للقراء عند العثمانيني.10 وهذا 

يعني اأن تدري�س علم القراءات قد بداأ ر�سميًا بعد 96 عامًا تقريبًا من تاأ�سي�س الدولة العثمانية.
قام  ابن اجلزري  فاإن  اأ�سلفنا ذكره  كما  بور�سا   الرومي يف  علي  بن  موؤمن  نعد اخلطيب  واإن مل 
بتعليم القراءات للكثري من الطلبة واأجازهم فيها. وكان من بني الطالب الذي دّر�سهم اأبناء يلدرمي 
ح ابن اجلزري هذه النقطة قائال: )عندما كنت اأدّر�س اأ�سرى حرب ِنيْغ ُبوُلو علوم  بايزيد.11 ويو�سّ
القراآن يف بور�سة، كّلفني ال�سلطان يلدرمي بايزيد بتعليم وتربية اأبنائه مو�سى وم�سطفى وحممد، 
وكانوا ياأتون يوميًا اإىل منزيل ويتلقون الدرو�س. وكان م�سطفى ومو�سى قد تعلما العربية والنحو 
كما تعلما الفقه وبع�س العلوم الدينية. وباالأخ�س اللغة العربية فقد ارتقيا اإىل م�ستوى يتحدثون 

فيها العربية اأف�سل من اأبنائي الذين هم من اأ�سول عربية(.12
ويف فرتة وجود ابن اجلزري يف بور�سا واإىل جانب اأن�سطته التدري�سية قام بتاأليف كتب قّيمة يف علم 

القراءات. وهذه الكتب هي:
1.  )الن�سر يف القراءات الع�سر(:

ابن اجلزري الذي �سارك امللك يف اجلهاد مع الدولة العثمانية، وبعد االنت�سار يف معركة )ِنيْغ ُبوُلو( 
وفور عودته اإىل بور�سا بداأ بتاأليف هذا الكتاب يف �سهر ربيع االأول من �سنة 799 هجرية، وانتهى 

منه خالل فرتة وجيزة كت�سعة اأ�سهر فقط اأي يف �سهر ذي احلجة.13

2. )طيبة الن�صر يف القراءات الع�صر( 

    انتهى من كتابة هذه املنظومة التي تتاألف من األف بيت يف نف�س العام اأي يف عام 799 هجري 
ابن  ويقول  واالأنا�سول.  بور�سا  من  كانوا  )الطيبة(  حفاظ  اأول  اأن  هنا  القول  وميكن  بور�سا،  يف 
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اجلزري: ) جماعة كبرية يف بور�سا قراأوا علّي وحفظوا )الطيبة(.14
3. وكما اأفاد اخلطيب موؤمن بن علي الرومي، اأن ابن اجلزري كتب منظومته( نهاية الربرة فيما 
زاد على الع�سرة( يف منزله. وهناك عدة اآراء يف تاريخ تاأليف هذه املنظومة.15 وبالرغم من وجود 
هذا االختالف، فاإن تاريخ تاأليفها مذكور يف نهاية الكتاب ح�سب ما اأفاده املوؤلف وفق )احل�ساب 

االأبجدي(، فاإن التاريخ ال�سحيح هو 798 هجري.16
بعد هزمية يلدرمي بايزيد يف معركته مع تيمور يف اأنقرة عام  1402/805 غادر تيمور وا�سطحب 
ابن اجلزري معه بهدف اال�ستفادة من هذا العامل يف بالده. وهكذا يكون قد انتهى مرحلة بقاء ابن 

اجلزري يف االأنا�سول التي دامت �سبع �سنوات.17
وكان الف�سل الكبري يف تطوير ون�سر علم القراءات يف االأنا�سول يف عهد ابن اجلزري وبعده يعود 

الأبنائه وطالبه الذين ن�ساأوا عنده وتعلموا منه.

دار القراء:

املكان الذي كان يتم فيه تعليم القراآن وحتفيظه قبل العهد العثماين اأي يف عهد ال�سالجقة وَقَرماْن 
ري وكان يعرف با�سم دار احلفاظ18، ويف العهد العثماين مت تاأ�سي�سه وت�سميته با�سم -دار  اأُوُغوالَّ
القراء-، واأ�سبحت دار القراء مدر�سة اخت�سا�سية تعني يف مراحلها االأوىل تعليم العلوم الالزمة 
لتالوة القراآن ب�سكل جيد كتعليم خمارج احلروف وعلم القراءات. وكما كانت قبل العهد العثماين 
اأ�سبح موظفو ال�سوؤون الدينية يتعلمون يف هذه املوؤ�س�سات.19 وكان قد مت افتتاح اأول دار للقراء يف 
الكبري يف بور�سا.20 وكان  بايزيد بالقرب من اجلامع  ال�سلطان يلدرمي  العثمانيني من قبل  عهد 

يعرف وجود ثالث دور للقراء يف بور�سا حتى اأواخر القرن ال�ساد�س ع�سر.21  

14- ابن اجلزري، جامع االأ�سانيد، 18اأ.
15- انظر، كاتب جلبي، ك�سف الظنون عن اأ�سماء الكتب والفنون، اإ�ستانبول 1971، 2، 1323.
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21-  اأولياء جلبي، �سياحت نامة، اإ�ستانبول، 1314، 1، 371.

اأن�صطة ابن اجلزري العلمية يف بور�صا:

للجامع  املجاور  القراء9  دار  بايزيد  يلدرمي  ال�سلطان  افتتح  بور�سا  اإىل  اجلــزري  ابن  قدوم  بعد 
الكبري للخدمة وو�سعها يف ت�سرفه وخ�س�س له راتبًا مرتفعًا وخم�س�سات اإ�سافية وبذلك هياأ له 
ال�سروط املنا�سبة لن�سر علومه. وبهذا يكون قد مت تاأ�سي�س اأول دار للقراء عند العثمانيني.10 وهذا 

يعني اأن تدري�س علم القراءات قد بداأ ر�سميًا بعد 96 عامًا تقريبًا من تاأ�سي�س الدولة العثمانية.
قام  ابن اجلزري  فاإن  اأ�سلفنا ذكره  كما  بور�سا   الرومي يف  علي  بن  موؤمن  نعد اخلطيب  واإن مل 
بتعليم القراءات للكثري من الطلبة واأجازهم فيها. وكان من بني الطالب الذي دّر�سهم اأبناء يلدرمي 
ح ابن اجلزري هذه النقطة قائال: )عندما كنت اأدّر�س اأ�سرى حرب ِنيْغ ُبوُلو علوم  بايزيد.11 ويو�سّ
القراآن يف بور�سة، كّلفني ال�سلطان يلدرمي بايزيد بتعليم وتربية اأبنائه مو�سى وم�سطفى وحممد، 
وكانوا ياأتون يوميًا اإىل منزيل ويتلقون الدرو�س. وكان م�سطفى ومو�سى قد تعلما العربية والنحو 
كما تعلما الفقه وبع�س العلوم الدينية. وباالأخ�س اللغة العربية فقد ارتقيا اإىل م�ستوى يتحدثون 

فيها العربية اأف�سل من اأبنائي الذين هم من اأ�سول عربية(.12
ويف فرتة وجود ابن اجلزري يف بور�سا واإىل جانب اأن�سطته التدري�سية قام بتاأليف كتب قّيمة يف علم 

القراءات. وهذه الكتب هي:
1.  )الن�سر يف القراءات الع�سر(:

ابن اجلزري الذي �سارك امللك يف اجلهاد مع الدولة العثمانية، وبعد االنت�سار يف معركة )ِنيْغ ُبوُلو( 
وفور عودته اإىل بور�سا بداأ بتاأليف هذا الكتاب يف �سهر ربيع االأول من �سنة 799 هجرية، وانتهى 

منه خالل فرتة وجيزة كت�سعة اأ�سهر فقط اأي يف �سهر ذي احلجة.13

2. )طيبة الن�صر يف القراءات الع�صر( 

    انتهى من كتابة هذه املنظومة التي تتاألف من األف بيت يف نف�س العام اأي يف عام 799 هجري 
ابن  ويقول  واالأنا�سول.  بور�سا  من  كانوا  )الطيبة(  حفاظ  اأول  اأن  هنا  القول  وميكن  بور�سا،  يف 
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اأ�سهر دور القراء، دار ال�سلطان �سليمان، وُخ�ْسَرْو َكْتُهدى، ومدر�سة حممود با�سا، و�َسعدي جلبي، 
اإ�ستانبول ميكن عد دور  واأي�سًا يف  البو�سنوي، ودار قراء مفتي زاده.26  با�سا  واإمام زاده، حممد 
القراء منها؛ الوالدة َعتيْك، ومال كوراين، وم�سطفى اآغا، وِجريِجري، ودار قراء خوجة �سعد الدين 

اأفندي، وهي من دور القراء املهمة يف اإ�ستانبول.
وعلي  با�سا،  اهلل  وعبد  الثاين،  بايزيد  دار  اأما�سيا؛  ويف  اإ�ستانبول،  خارج  املهمة  القراء  دور  ومن 

جلبي، ونوح بيك، و�سلطان خاتون، ويف اأِدْرنة؛ دار �سليمية، ودار قراء �سيخ زادة يف ترية.27
�س يف دار القراء ب�سكل اأ�سا�سي علم القراءات ودرو�س التجويد. وكان ُيّتبع كتاب املقدمة  وكان ُيدرَّ
لل�ساطبي  الالمية  الق�سيدة  فُيّتبع  القراءات  يف  اأما  التجويد.  درو�س  يف  اجلزري  البن  اجلزرية 
اإن�ساوؤها يف ترية من قبل ال�سلطان  )1193/590(.28 وكان ُيطلب يف وقفية دار القراء التي يتم 
�سليمان القانوين )1520-1566( با�سم ولده �سيخ زاده �سليم تدري�س القراءات ال�سبع والتف�سري 
وعلوم احلديث. ويطلب متابعة موؤلفات االإمام ال�ساطبي وابن اجلزري ككتب درا�سية. وُيقرتح عدد 
اأيام الدرا�سة باأربعة اأيام يف االأ�سبوع. ومن هذا املنطلق ُيفهم منه كان ُيعطى درو�س تطبيقية يف 
العلوم الدينية املتعلقة باالعتقاد والعمل اإىل جانب العلوم االأخرى بهدف اإعداد رجال الدين للعمل 

يف خدمة امل�ساجد.29
وينقل اأولياء جلبي اأنه كان يحفظ  القراآن الكرمي يف دار القراء يف اجلامع الكبري يف والية طوقات 
ويدر�س تف�سري ابن كثري ويعلم القراآن الكرمي بالقراءات ال�سبع عام 1066. وي�سيف اأنه توجد ثالث 

دور للقراء يف اأنطاكيا يتم فيها تعليم القراآن الكرمي بالقراءات ال�سبع والع�سر والتقريب.30
منهج  ويعتمد  للقراء.  �سيخًا  الدين  رجال  اإعــداد  يتوىل  الذي  القراء  دار  راأ�ــس  على  يوجد  وكان 

التدري�س على اأ�سلوب التطبيق والتكرار املكثف للدرو�س.31
�سيخ  تعداد مزايا  َنْو�َسهرييل( املرتخة )1720/1134( وعند  با�سا   اإبراهيم  ويف وقفية )دامات 
القراء  �سيخ  وتعيني  ).....ن�سُب  الرتتيب:  هذا  على  يكون  اأن  لديها  من�سبه  يتوىل  الذي  القراء 
ومقرئ كامل االأداء، �سريطَة اإتقاِن قواعِد علم جتويد القراآن الكرمي، وقوانني فن ترتيل الفرقان 

26-  اأولياء جلبي، �سياحة نامه، 1، 242-241.
.Baltacı, Osmanlı Medeselei, s. 605-611 -27
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.Baltacı, Osmanlı Medeselei, s. 611; Yüksel, İbn Cezeî ve Tayyibetü›n-Neş, s. 164 -29

.Akın, (Osmanlı’da Din Göevlisi), KSÜ İlahiyat Fakültesi Degisi, sy. 8 s. 76 -30
.Baltacı, Osmanlı Medeselei, s. 24 -31

واأ�سبحت املدار�س التي تقدم التعليم االأ�سا�سي جزءًا من نظام التعليم عند العثمانيني وت�سمى هذه 
املدار�س ب( مدر�سة ال�سبيان( ، عند بلوغ الطفل عمر 4-5 �سنوات كان ير�سل اإىل مكان بالقرب 
من امل�ساجد اأو املدار�س وي�سمى )مكتب( اأو )معّلم خانه( ليبا�سر بنهل العلوم هناك. ويف مدار�س 
ال�سبيان التي كانت تقدم العلوم االأ�سا�سية حيث يحتل القراآن الكرمي مكانه يف مقدمة الدرو�س 
التي تقّدمها، كما تدر�س الكتابة والعلوم الدينية وقواعد اللغة العربية )ال�سرف والنحو( وتاريخ 
الذي  اأو  ال�سبيان  مدر�سة  يتمم  الذي  والطالب  احل�ساب.22   وعلوم  )االأدب(  واالأخالق  االأديان 
يكمل تعلم العلوم االأ�سا�سية ينتقل اإىل دار القراء ذات امل�ستوى الدنيا ليكمل احلفظ ثم ينتقل اإىل 
دار القراء ذات م�ستوى اأعلى درجة وي�ستمر هنا ليتعلم فيها علم القراءات. ويتم اإعداد املوّظفني 
خلدمة امل�ساجد من قراء وموؤذنني واإمام ووعاظ يف هذه املدار�س.23 ومن املعروف اأن هذا النوع 

من املدار�س يوجد لها ق�سم داخلي مبيتي.24
وبعد دار القراء يف بور�سا اأ�سبحت اإ�ستانبول مركزًا للعلم بعد فتحها بفرتة ق�سرية. حيث افتتح 
املال ُكوراين عام )1487/893( الذي كان مدر�سًا لل�سلطان حممد الفاحت، اأول دار للقراء يف هذه 
العثمانيني  ال�سالطني  عادات  من  اأ�سبحت  حتى  للقراء  دور  بفتح  بعد  فيما  غريه  واأعقبه  املدينة 
)�سيخ  عنوان  ومنح  الــدور  هذه  يف  للعمل  موظفني  وتعيني  خمتلفة  مناطق  يف  للقراء  دور  افتتاح 
القراء( لعلماء القراءات البارزين، وتاأ�سي�س اأوقاف وتعيني خم�س�سات بغر�س خدمة هذه الدور. 
لهذا  التدري�س  ا�ستمرار  يظهر  االأنا�سول  مناطق  افتتاحها يف خمتلف  التي مت  القراء  دور  وهكذا 

العلم مب�ستوى عال.
ونرى اأنه مت افتتاح 55 دارا يف اإ�ستانبول و7 يف بور�سا و3 يف ِتراْبظون و8 يف اأما�سيا و16 دارا للقراء 

يف ديار بكر، وافتتاح العديد من دور القراء يف خمتلف املناطق لتقدمي العلوم للطالب.25
وباالأخ�س يف اإ�ستانبول فنى بالقرب من كل جامع تابع لل�سلطان اأو لوزير اأو لكبري دولة جانبه دارا 
اأولياء جلبي فاإن من  اأن هنالك دور قراء خا�سة. وح�سب مايبينه  للقراء. وباالإ�سافة لذلك نرى 

 Akın, Ahmet, (Osmanlı’da Din Göevlisinin Konumu Üzeine Değelendimele -22
 (Busa Önegi)), Kahamanmaaş Sütçü İmam Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Degisi,

.sy. 8 (2006), s. 75
.Kazıcı, Ziya, Osmanlı’da Eğitim Öğetim, İstanbul, 2004, s. 131 -23

 Yüksel, İbn Cezeî ve Tayyibetü›n-Neş, s. 163; Tetik, Kıaat İlminin Talimi, s. 162; -24
.Kazıcı, Ziya, Anahatlaıyla İslâm Eğitim Taihi, İstanbul 1995, s. 91

  ,Akakuş, ecep, İslâm’da Ku›ân Öğetimi ve eîsü’l-Kuâ’ Gönenli Mehmed Efendi -25
.İstanbul 1991, s. 76-77
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اأ�سهر دور القراء، دار ال�سلطان �سليمان، وُخ�ْسَرْو َكْتُهدى، ومدر�سة حممود با�سا، و�َسعدي جلبي، 
اإ�ستانبول ميكن عد دور  واأي�سًا يف  البو�سنوي، ودار قراء مفتي زاده.26  با�سا  واإمام زاده، حممد 
القراء منها؛ الوالدة َعتيْك، ومال كوراين، وم�سطفى اآغا، وِجريِجري، ودار قراء خوجة �سعد الدين 

اأفندي، وهي من دور القراء املهمة يف اإ�ستانبول.
وعلي  با�سا،  اهلل  وعبد  الثاين،  بايزيد  دار  اأما�سيا؛  ويف  اإ�ستانبول،  خارج  املهمة  القراء  دور  ومن 

جلبي، ونوح بيك، و�سلطان خاتون، ويف اأِدْرنة؛ دار �سليمية، ودار قراء �سيخ زادة يف ترية.27
�س يف دار القراء ب�سكل اأ�سا�سي علم القراءات ودرو�س التجويد. وكان ُيّتبع كتاب املقدمة  وكان ُيدرَّ
لل�ساطبي  الالمية  الق�سيدة  فُيّتبع  القراءات  يف  اأما  التجويد.  درو�س  يف  اجلزري  البن  اجلزرية 
اإن�ساوؤها يف ترية من قبل ال�سلطان  )1193/590(.28 وكان ُيطلب يف وقفية دار القراء التي يتم 
�سليمان القانوين )1520-1566( با�سم ولده �سيخ زاده �سليم تدري�س القراءات ال�سبع والتف�سري 
وعلوم احلديث. ويطلب متابعة موؤلفات االإمام ال�ساطبي وابن اجلزري ككتب درا�سية. وُيقرتح عدد 
اأيام الدرا�سة باأربعة اأيام يف االأ�سبوع. ومن هذا املنطلق ُيفهم منه كان ُيعطى درو�س تطبيقية يف 
العلوم الدينية املتعلقة باالعتقاد والعمل اإىل جانب العلوم االأخرى بهدف اإعداد رجال الدين للعمل 

يف خدمة امل�ساجد.29
وينقل اأولياء جلبي اأنه كان يحفظ  القراآن الكرمي يف دار القراء يف اجلامع الكبري يف والية طوقات 
ويدر�س تف�سري ابن كثري ويعلم القراآن الكرمي بالقراءات ال�سبع عام 1066. وي�سيف اأنه توجد ثالث 

دور للقراء يف اأنطاكيا يتم فيها تعليم القراآن الكرمي بالقراءات ال�سبع والع�سر والتقريب.30
منهج  ويعتمد  للقراء.  �سيخًا  الدين  رجال  اإعــداد  يتوىل  الذي  القراء  دار  راأ�ــس  على  يوجد  وكان 

التدري�س على اأ�سلوب التطبيق والتكرار املكثف للدرو�س.31
�سيخ  تعداد مزايا  َنْو�َسهرييل( املرتخة )1720/1134( وعند  با�سا   اإبراهيم  ويف وقفية )دامات 
القراء  �سيخ  وتعيني  ).....ن�سُب  الرتتيب:  هذا  على  يكون  اأن  لديها  من�سبه  يتوىل  الذي  القراء 
ومقرئ كامل االأداء، �سريطَة اإتقاِن قواعِد علم جتويد القراآن الكرمي، وقوانني فن ترتيل الفرقان 

26-  اأولياء جلبي، �سياحة نامه، 1، 242-241.
.Baltacı, Osmanlı Medeselei, s. 605-611 -27

.Kazıcı, İslam Eğitim Taihi, s. 92; Yüksel, İbn Cezeî ve Tayyibetü›n-Neş, s. 164 -28
.Baltacı, Osmanlı Medeselei, s. 611; Yüksel, İbn Cezeî ve Tayyibetü›n-Neş, s. 164 -29

.Akın, (Osmanlı’da Din Göevlisi), KSÜ İlahiyat Fakültesi Degisi, sy. 8 s. 76 -30
.Baltacı, Osmanlı Medeselei, s. 24 -31

واأ�سبحت املدار�س التي تقدم التعليم االأ�سا�سي جزءًا من نظام التعليم عند العثمانيني وت�سمى هذه 
املدار�س ب( مدر�سة ال�سبيان( ، عند بلوغ الطفل عمر 4-5 �سنوات كان ير�سل اإىل مكان بالقرب 
من امل�ساجد اأو املدار�س وي�سمى )مكتب( اأو )معّلم خانه( ليبا�سر بنهل العلوم هناك. ويف مدار�س 
ال�سبيان التي كانت تقدم العلوم االأ�سا�سية حيث يحتل القراآن الكرمي مكانه يف مقدمة الدرو�س 
التي تقّدمها، كما تدر�س الكتابة والعلوم الدينية وقواعد اللغة العربية )ال�سرف والنحو( وتاريخ 
الذي  اأو  ال�سبيان  مدر�سة  يتمم  الذي  والطالب  احل�ساب.22   وعلوم  )االأدب(  واالأخالق  االأديان 
يكمل تعلم العلوم االأ�سا�سية ينتقل اإىل دار القراء ذات امل�ستوى الدنيا ليكمل احلفظ ثم ينتقل اإىل 
دار القراء ذات م�ستوى اأعلى درجة وي�ستمر هنا ليتعلم فيها علم القراءات. ويتم اإعداد املوّظفني 
خلدمة امل�ساجد من قراء وموؤذنني واإمام ووعاظ يف هذه املدار�س.23 ومن املعروف اأن هذا النوع 

من املدار�س يوجد لها ق�سم داخلي مبيتي.24
وبعد دار القراء يف بور�سا اأ�سبحت اإ�ستانبول مركزًا للعلم بعد فتحها بفرتة ق�سرية. حيث افتتح 
املال ُكوراين عام )1487/893( الذي كان مدر�سًا لل�سلطان حممد الفاحت، اأول دار للقراء يف هذه 
العثمانيني  ال�سالطني  عادات  من  اأ�سبحت  حتى  للقراء  دور  بفتح  بعد  فيما  غريه  واأعقبه  املدينة 
)�سيخ  عنوان  ومنح  الــدور  هذه  يف  للعمل  موظفني  وتعيني  خمتلفة  مناطق  يف  للقراء  دور  افتتاح 
القراء( لعلماء القراءات البارزين، وتاأ�سي�س اأوقاف وتعيني خم�س�سات بغر�س خدمة هذه الدور. 
لهذا  التدري�س  ا�ستمرار  يظهر  االأنا�سول  مناطق  افتتاحها يف خمتلف  التي مت  القراء  دور  وهكذا 

العلم مب�ستوى عال.
ونرى اأنه مت افتتاح 55 دارا يف اإ�ستانبول و7 يف بور�سا و3 يف ِتراْبظون و8 يف اأما�سيا و16 دارا للقراء 

يف ديار بكر، وافتتاح العديد من دور القراء يف خمتلف املناطق لتقدمي العلوم للطالب.25
وباالأخ�س يف اإ�ستانبول فنى بالقرب من كل جامع تابع لل�سلطان اأو لوزير اأو لكبري دولة جانبه دارا 
اأولياء جلبي فاإن من  اأن هنالك دور قراء خا�سة. وح�سب مايبينه  للقراء. وباالإ�سافة لذلك نرى 

 Akın, Ahmet, (Osmanlı’da Din Göevlisinin Konumu Üzeine Değelendimele -22
 (Busa Önegi)), Kahamanmaaş Sütçü İmam Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Degisi,

.sy. 8 (2006), s. 75
.Kazıcı, Ziya, Osmanlı’da Eğitim Öğetim, İstanbul, 2004, s. 131 -23

 Yüksel, İbn Cezeî ve Tayyibetü›n-Neş, s. 163; Tetik, Kıaat İlminin Talimi, s. 162; -24
.Kazıcı, Ziya, Anahatlaıyla İslâm Eğitim Taihi, İstanbul 1995, s. 91

  ,Akakuş, ecep, İslâm’da Ku›ân Öğetimi ve eîsü’l-Kuâ’ Gönenli Mehmed Efendi -25
.İstanbul 1991, s. 76-77
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الدين، وتزوج ابنته. واأ�سمع ا�سمه يف علم القراءات مثل والد زوجته، وقد دعاه ال�سلطان �سليمان 
وُقّلو حممد با�سا )987/ 1579(36 بهذه املهمة. من م�سر اإىل اإ�ستانبول وكلف �سُ

ومل يتم العثور يف ال�سجالت على تاريخ قطعي لقدوم اأحمد امل�سريي اإىل اإ�ستانبول. وهذه الدعوة 
وُقّلو وزيرًا واأبو ال�سعود اأفندي )1574/982(  التي متت يف فرتة كان ال�سلطان القانوين ملكا و�سُ
االأعوام )1565/1550(.38 وقد  له بني  الدعوة قد وجهت  اأن تكون  �سيخًا لالإ�سالم.37 ويحتمل 

وُقّلو اإمامًا جلامع ال�سلطان اأيوب ثم كّلفه بالتدري�س يف دار القراء التابعة للجامع. عّينه �سُ
التابعة جلامع ال�سلطان  وُقّلو يف الدار  اأحمد امل�سريي بدار قراء �سُ وتعليم القراءات الذي بداأ به 
اأيوب، مع مرور الزمن بات يذكر با�سم )طريق اإ�ستانبول(39 وتويف امل�سريي يف عام 1597 ودفن 

وُقّلو( الكائن بالقرب من هذه الدار للقراء.40 يف حديقة )�سريح �سُ

وميكننا ذكر بع�س اأهم القراء الذين تتلمذوا على يديه:  

ال�سعودية، 1982، �س 717(.
36- �سوقوّلو  حممد با�سا )1505-1579( هو رجل دولة عثماين من جذور كرواتية، بقي يف من�سب "ال�سدر 
االأعظم" لل�سلطنة العثمانية ملدة 14 عاما و�سهر و17 يوما يف عهد ال�سلطان �سليمان القانوين، و�سليم الثاين، 

ومراد الثالث. ولكونه طويل القامة يذكر اأي�سًا بلقب "طويل".

 .Vişegad الِفية( التابعة لق�ساء ولد عام 1505 يف قرية Sokoloviçi )يعني "اأبناء ال�سقر" يف اللغات ال�ِسّ
 Bayo مت اإح�ساره اإىل ق�سر اأِدْرنة بح�سب نظام اجلمع والرتبية يف عام 1519 يف �سن الطفولة، وكان ا�سمه

Sokoloviç، ون�ساأ بالرتبية الرتكية واالإ�سالمية و�ُسمي با�سم حممد. ثم اأر�سل اإىل اإ�ستانبول، وتوىل عدة 
وظائف يف ق�سم اأْنَدرون بق�سر )توب قابي(. ويف عام 1546 ُعني اإىل رئا�سة القوات البحرية )اأمريال(. َترّفع 

اإىل مقام وزير عام 1549 ليتوىل من�سب )umeli Beylebeyi"، ويف عام 1553 اأر�سله ال�سلطان �سليمان 
القانوين علي راأ�س جي�س "روم ايلي" اإىل االأنا�سول. ومت تعيني �سوقّلو ك�سدر اأعظم عام 1565 وتويف بعملية 

 Uzunçaşılı, İ. Hakkı, Büyük Osmanlı Taihi, c. 3, Ankaa اغتيال عام 1579. )انظر كتاب
1978.)، وهو مدفون يف ال�سريح بالقرب من املدر�سة امل�سماة با�سمه بجانب جامع اأيوب فى اإ�ستانبول. 

 Akgündüz, Ahmet, (Ebussuûd Efendi),( .1545 37  اأ�سبح اأبو ال�سعود اأفندي �سيخًا لالإ�سالم عام
 ).DİA, 10, 365

38  انظر الهام�س املتعلق )ب�سوقلو(.
39 �سيتم تقدمي املعلومات يف هذا املو�سوع يف االأق�سام الالحقة.

40 حممد اأمني اأفندي،  ذخر االأريب، ورقة 5ب.

العظيم، وطرِق روايات م�سايخ القراء، واأن يعّلم ويوؤدي خدمته يف االأيام املعتادة..(32
وكما نالحظ باأن دور القراء كانت موؤ�س�سات جمّهزة لتعليم خمتلف العلوم لرجال الدين وموظفي 

ال�سوؤون الدينية يف تلك احلقبة الزمنية.
وا�ستمرت هذه املوؤ�س�سات باحلفاظ على كيانها اإىل اأن اأُلغيت املدار�س وتغري نظام التعليم يف تركيا. 
وي�ستمر تعليم وتدري�س القراآن الكرمي يف يومنا هذا يف اجلوامع وامل�ساجد ومعاهد حتفيظ القراآن 

الكرمي وثانويات االأئمة واخلطباء وكليات االإلهيات.33
القراء الذين يعود لهم ف�سل انت�سار علم القراءات يف االأنا�سول

مت تقوية الكادر العلمي لدور القراء باهتمام ورعاية خا�سة من امللوك العثمانيني. وبعد ابن اجلزري 
كان يتم دعوة علماء الع�سر املعروفني اإىل مركز ال�سلطنة العثمانية وتهيئة الظروف وتخ�سي�س 

االإمكانات الالزمة الإعداد وتدري�س الطالب.
الطبالوي  الــديــن  نا�سر  كــان  الــفــرتة  هــذه  يف   34:)1597/1006( امل�سري  ــريي  املــ�ــسْ اأحــمــد 
نا�سر  يدي  على  امل�سري  اأحمد  وتتلمذ  م�سر،  يف  القراءات  علماء  كبار  من   35)1588/966(

.Akın, (Osmanlı’da Din Göevlisi), KSÜ İlahiyat Fakültesi Degisi sy. 8 s. 76 -32
 Çetin, Abduahman, (Ku›an Öğetim Taihi ve Öğetim Kuumlaı), Uludağ -33

.Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Degisi, sy. 1, 1986, s. 95
34-املخطوطة املوجودة وامل�سجلة يف مكتبة ال�سليمانبة، اإبراهيم اأفندي رقم 11 ملوؤلفها حممد اأمني اأفندي 

حتت عنوان )ذخر االأريب يف اإي�ساح اجلمع بالتقريب(، توجد مالحظة مكتوبة يف احلا�سية اجلانبية للورقة 
رقم 5اأ  )امل�سري بفتح امليم والياء بينهما �سني مهملة �ساكنة، قرية معمورة من اأعمال م�سر، منه( ويف الن�س 

مت ت�سكيل كلمة امل�سري كما وردت يف احلا�سية اجلانبية.
35- ا�سم هذا ال�سخ�س هو عبد اهلل حممد بن �سامل بن علي نا�سر الدين الطبالوي. وكان ذو دراية عالية بالعلوم 
االإ�سالمية وُينقل اأنه كان يلقي الدرو�س للطالب غيبًا. تويف عام 1558/966 بعد عمر مديد قارب القرن تقريبًا. 
وح�سل على علم القراءات عن زكريا االأن�ساري )1519/926(. و من بني اأ�سهر طالبه الذين در�سوا عنده يف 
هذا امل�سمار هو �سحاذة اليمني )بعد 1562/970( واأحمد امل�سريي. ومن اأهم موؤلفاته �سرحني لكتاب"البهجة 
املوؤلَّفة من خم�سة   ال�سافعي  الفقه  ال�سعرية يف  املنظومة  الوردي )749/ 1348(،  لعمر بن مظفر بن  الوردية( 

اآالف بيت، وبداية القاريء يف ختم �سحيح البخاري ومر�سدة امل�ستغلني يف اأحكام النون ال�ساكنة والتنوين. 
)حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، 5ب، االإ�سالمبويل اأبو احل�سن م�سطفى بن احل�سن بن يعقوب، )ذكر 

تراجم ال�سيوخ، ومناقبهم(، ورقة رقم 64اأ- 64ب، مر�سد الطلبة اإىل معرف الطرق الطيبة،  مكتبة حاجي 
�سليم اآغا، اأُو�ْسكودار رقم 29؛ كحالة، عمر ر�سا، معجم املوؤلفني تراجم م�سّنف الكتب العربية، بريوت، بدون 
تاريخ، 10، 17؛ املر�سفي، عبد الفتاح ال�سيد عجمي، هداية القارىء اإىل جتويد كالم البارىء، اململكة العربية 
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الدين، وتزوج ابنته. واأ�سمع ا�سمه يف علم القراءات مثل والد زوجته، وقد دعاه ال�سلطان �سليمان 
وُقّلو حممد با�سا )987/ 1579(36 بهذه املهمة. من م�سر اإىل اإ�ستانبول وكلف �سُ

ومل يتم العثور يف ال�سجالت على تاريخ قطعي لقدوم اأحمد امل�سريي اإىل اإ�ستانبول. وهذه الدعوة 
وُقّلو وزيرًا واأبو ال�سعود اأفندي )1574/982(  التي متت يف فرتة كان ال�سلطان القانوين ملكا و�سُ
االأعوام )1565/1550(.38 وقد  له بني  الدعوة قد وجهت  اأن تكون  �سيخًا لالإ�سالم.37 ويحتمل 

وُقّلو اإمامًا جلامع ال�سلطان اأيوب ثم كّلفه بالتدري�س يف دار القراء التابعة للجامع. عّينه �سُ
التابعة جلامع ال�سلطان  وُقّلو يف الدار  اأحمد امل�سريي بدار قراء �سُ وتعليم القراءات الذي بداأ به 
اأيوب، مع مرور الزمن بات يذكر با�سم )طريق اإ�ستانبول(39 وتويف امل�سريي يف عام 1597 ودفن 

وُقّلو( الكائن بالقرب من هذه الدار للقراء.40 يف حديقة )�سريح �سُ

وميكننا ذكر بع�س اأهم القراء الذين تتلمذوا على يديه:  

ال�سعودية، 1982، �س 717(.
36- �سوقوّلو  حممد با�سا )1505-1579( هو رجل دولة عثماين من جذور كرواتية، بقي يف من�سب "ال�سدر 
االأعظم" لل�سلطنة العثمانية ملدة 14 عاما و�سهر و17 يوما يف عهد ال�سلطان �سليمان القانوين، و�سليم الثاين، 

ومراد الثالث. ولكونه طويل القامة يذكر اأي�سًا بلقب "طويل".

 .Vişegad الِفية( التابعة لق�ساء ولد عام 1505 يف قرية Sokoloviçi )يعني "اأبناء ال�سقر" يف اللغات ال�ِسّ
 Bayo مت اإح�ساره اإىل ق�سر اأِدْرنة بح�سب نظام اجلمع والرتبية يف عام 1519 يف �سن الطفولة، وكان ا�سمه

Sokoloviç، ون�ساأ بالرتبية الرتكية واالإ�سالمية و�ُسمي با�سم حممد. ثم اأر�سل اإىل اإ�ستانبول، وتوىل عدة 
وظائف يف ق�سم اأْنَدرون بق�سر )توب قابي(. ويف عام 1546 ُعني اإىل رئا�سة القوات البحرية )اأمريال(. َترّفع 

اإىل مقام وزير عام 1549 ليتوىل من�سب )umeli Beylebeyi"، ويف عام 1553 اأر�سله ال�سلطان �سليمان 
القانوين علي راأ�س جي�س "روم ايلي" اإىل االأنا�سول. ومت تعيني �سوقّلو ك�سدر اأعظم عام 1565 وتويف بعملية 

 Uzunçaşılı, İ. Hakkı, Büyük Osmanlı Taihi, c. 3, Ankaa اغتيال عام 1579. )انظر كتاب
1978.)، وهو مدفون يف ال�سريح بالقرب من املدر�سة امل�سماة با�سمه بجانب جامع اأيوب فى اإ�ستانبول. 

 Akgündüz, Ahmet, (Ebussuûd Efendi),( .1545 37  اأ�سبح اأبو ال�سعود اأفندي �سيخًا لالإ�سالم عام
 ).DİA, 10, 365

38  انظر الهام�س املتعلق )ب�سوقلو(.
39 �سيتم تقدمي املعلومات يف هذا املو�سوع يف االأق�سام الالحقة.

40 حممد اأمني اأفندي،  ذخر االأريب، ورقة 5ب.

العظيم، وطرِق روايات م�سايخ القراء، واأن يعّلم ويوؤدي خدمته يف االأيام املعتادة..(32
وكما نالحظ باأن دور القراء كانت موؤ�س�سات جمّهزة لتعليم خمتلف العلوم لرجال الدين وموظفي 

ال�سوؤون الدينية يف تلك احلقبة الزمنية.
وا�ستمرت هذه املوؤ�س�سات باحلفاظ على كيانها اإىل اأن اأُلغيت املدار�س وتغري نظام التعليم يف تركيا. 
وي�ستمر تعليم وتدري�س القراآن الكرمي يف يومنا هذا يف اجلوامع وامل�ساجد ومعاهد حتفيظ القراآن 

الكرمي وثانويات االأئمة واخلطباء وكليات االإلهيات.33
القراء الذين يعود لهم ف�سل انت�سار علم القراءات يف االأنا�سول

مت تقوية الكادر العلمي لدور القراء باهتمام ورعاية خا�سة من امللوك العثمانيني. وبعد ابن اجلزري 
كان يتم دعوة علماء الع�سر املعروفني اإىل مركز ال�سلطنة العثمانية وتهيئة الظروف وتخ�سي�س 

االإمكانات الالزمة الإعداد وتدري�س الطالب.
الطبالوي  الــديــن  نا�سر  كــان  الــفــرتة  هــذه  يف   34:)1597/1006( امل�سري  ــريي  املــ�ــسْ اأحــمــد 
نا�سر  يدي  على  امل�سري  اأحمد  وتتلمذ  م�سر،  يف  القراءات  علماء  كبار  من   35)1588/966(

.Akın, (Osmanlı’da Din Göevlisi), KSÜ İlahiyat Fakültesi Degisi sy. 8 s. 76 -32
 Çetin, Abduahman, (Ku›an Öğetim Taihi ve Öğetim Kuumlaı), Uludağ -33

.Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Degisi, sy. 1, 1986, s. 95
34-املخطوطة املوجودة وامل�سجلة يف مكتبة ال�سليمانبة، اإبراهيم اأفندي رقم 11 ملوؤلفها حممد اأمني اأفندي 

حتت عنوان )ذخر االأريب يف اإي�ساح اجلمع بالتقريب(، توجد مالحظة مكتوبة يف احلا�سية اجلانبية للورقة 
رقم 5اأ  )امل�سري بفتح امليم والياء بينهما �سني مهملة �ساكنة، قرية معمورة من اأعمال م�سر، منه( ويف الن�س 

مت ت�سكيل كلمة امل�سري كما وردت يف احلا�سية اجلانبية.
35- ا�سم هذا ال�سخ�س هو عبد اهلل حممد بن �سامل بن علي نا�سر الدين الطبالوي. وكان ذو دراية عالية بالعلوم 
االإ�سالمية وُينقل اأنه كان يلقي الدرو�س للطالب غيبًا. تويف عام 1558/966 بعد عمر مديد قارب القرن تقريبًا. 
وح�سل على علم القراءات عن زكريا االأن�ساري )1519/926(. و من بني اأ�سهر طالبه الذين در�سوا عنده يف 
هذا امل�سمار هو �سحاذة اليمني )بعد 1562/970( واأحمد امل�سريي. ومن اأهم موؤلفاته �سرحني لكتاب"البهجة 
املوؤلَّفة من خم�سة   ال�سافعي  الفقه  ال�سعرية يف  املنظومة  الوردي )749/ 1348(،  لعمر بن مظفر بن  الوردية( 

اآالف بيت، وبداية القاريء يف ختم �سحيح البخاري ومر�سدة امل�ستغلني يف اأحكام النون ال�ساكنة والتنوين. 
)حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، 5ب، االإ�سالمبويل اأبو احل�سن م�سطفى بن احل�سن بن يعقوب، )ذكر 

تراجم ال�سيوخ، ومناقبهم(، ورقة رقم 64اأ- 64ب، مر�سد الطلبة اإىل معرف الطرق الطيبة،  مكتبة حاجي 
�سليم اآغا، اأُو�ْسكودار رقم 29؛ كحالة، عمر ر�سا، معجم املوؤلفني تراجم م�سّنف الكتب العربية، بريوت، بدون 
تاريخ، 10، 17؛ املر�سفي، عبد الفتاح ال�سيد عجمي، هداية القارىء اإىل جتويد كالم البارىء، اململكة العربية 
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 .50 Çembelitaş ليبا�سر عمله كرئي�س للقراء ومدر�س يف دار حديث )كوبرولو( املوجود يف
وتويف يف اأُ�ْسكودار 1721/1134 عن عمر يناهز ت�سعني عامًا. ومن اأهم اآثاره:

حترير الطرق و الروايات من طريق طيبة الن�سر يف القراءات الع�سر. 
رد االإحلاد يف النطق بال�ساد.

حل جممالت الطيبة )كتب يف عام 1695/1107 كمنظومة �سعرية موؤلفة من 1097 بيت(.
ر�سالة م�ساألة )االآن(.

الفرائ�س الوفية مامل حتوه االألفية )نحو(.
اأرجوزة الن�سرية يف االألفاظ املوؤنثة ال�سماعية.51

ومن اأهم االأ�سخا�س الذين تلقوا الدرو�س عنه: 
1-  عبد اهلل بن حممد بن يو�سف بن عبد الرحمن االأما�سي )يو�سف اأفندي زاده، عبد اهلل حلمي 

اأفندي( )1753/1167(52 
2- ح�سن اأفندي )اإمام جامع خوجة با�سا و�سارح َقره با�س(53

3- كوْبروىل زاده فا�سل اأحمد با�سا )1735/1148(54 

مناطق  خمتلف  من  القادمني  النا�س  من  لكثري  ودّر�سوها  القراءات  عّلموا  الذين  العلماء  وهوؤالء 
االأنا�سول والبلقان واأّلفوا كتبا قيمة، جعلوا من حياتهم الفرتة )االأكر بركة يف �ساحة علم القراءات 

.2010, s. 71

 Yüksel, Ulûmü’l-Ku’ân Kaynaklaından İbnü’l-Cezeî ve 6-8؛  �س  اخلالن،  عمدة  اأفندي،  اأمني  حممد    50
.Tayyibesi, İstanbul 1993, s. 20-22

51  املن�سوري، علي بن �سليمان بن عبد اهلل، ر�سائل جمموعة، مكتبة حاجي �سليم اآغا،  ُا�سكودار، رقم 5، ورقة 
253اأ-339ب، نف�س املرجع، رقم 626، ورقة 1ب-24ب؛ املن�سوري، اإجازة يف القراءات ال�سبع والع�سر والتقريب، 
مكتبة ال�سليمانية، ق�سم )ر�سيد اأفندي(، ورقة 95ب؛ حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 7-8؛   الزركلي، 
بريوت  وامل�ست�سرقني،   وامل�ستعربني  العرب  من  والن�ساء  الرجال  الأ�سهر  الرتاجم  قامو�س  االأعالم  الدين،  خري 
 Tobay, Ahmet, Yûsuf Efendizâde Abdullah Hilmi ve Hadis Şehciliğindeki Yei (doktoa tezi, 1970، 5، 104؛

.1991) Mamaa Ünivesitesi, s. 39-40

52  يوي�سف اأفندي زاده، عبد اهلل  بن حممد بن يو�سف االأما�سي، حل اإ�سكاالت الطيبة، مكتية حاجي �سليم اآغا، 
 Busalı Mehmet Tahi Efendi, Osmanlı Müelliflei, İstanbul, اأُو�سكودار، رقم 5، ق�سم االإجازة، 39، ورقة 422ب؛

.ty., I, 471-473, 361; Tobay, Yûsuf Efendizâde, 23-71
.Busalı Mehmet Tahi Efendi, Osmanlı Müelliflei, I, 400  53

 Busalı( .54 قراأ كوْبروىل زاده فا�سل اأحمد با�سا عن اأحمد بن عمر االأ�سقاطي وعن اأحمد بن اأحمد البقري
).Mehmet Tahi Efendi, Osmanlı Müelliflei, I, 263

1. حممد بن جعفر االأما�سي )اأولياء حممد اأفندي( )1044/ 1634(41 الذي عمل اإمامًا يف جامع 
ال�سلطان اأحمد، وهو اأول من ُعني ر�سميًا رئي�سًا للقراء.42

2. حممد بن اأحمد العويف )1640-1050(.43
3. حممد بن عثمان )�سيخ املدر�سني حممد اأفندي( ) 1054/ 1644(.44

4. حممد الببائي )اإمام جامع ال�سليمانية(.45
5. اإبراهيم اأفندي )خطيب اأيا �سوفيا(.46

6. علي االأعرج.47
علي املن�سوري )1721/1134(: هو عامل القراءات الكبري علي بن �سليمان بن عبد اهلل املن�سوري. 
املزاحي  �سلطان  اأ�ستاذه  على  القراءات  علم  قراأ  القاهرة.  من  بالقرب  املن�سورة  منطقة  ولد يف 
)1644/1075( بجميع طرقه. ودر�س اأي�سا عند ال�سيخني املغربيني املعروفني با�سم حممد الكبري 
وحممد ال�سغري وهما من طالب هذا االأ�ستاذ الكبري اأي�سًا. وفيما بعد نال االإجازة يف كل الطرق 

من علي بن نور الدين ال�سربامل�سي )1676/1087( وحممد البقري )1692/1104(.48
علي  على  تعّرف  م�سر  يف  واليًا   )1691/1137( با�سا  م�سطفى  فا�سل  كــوْبــرويل  كــان  عندما 
اإ�ستانبول  اإىل  وقدم  اإ�ستانبول.  اإىل  دعاه  اأعظم  �سدر  �سار  وعندما  املن�سوري )1721/1134(. 
مركز اخلالفة اال�سالمية عام )1677/1088(، وكان قد مت تعيينه اأوال �سيخًا للقراء يف دار قراء 
)كوْبرولو زاده اأحمد با�سا( يف َبْلِغراد49 )1679/1090(. ويف عام 1688/1100 عاد اإىل اإ�ستانبول 

41 يوي�سف اأفندي زاده، عبد اهلل بن حممد بن يو�سف االأما�سي، حل اإ�سكاالت الطيبة، مكتية حاجي �سليم اآغا، 
اأُو�سكودار، رقم5، ورقة 393ب؛ االإ�سالمبويل، مر�سد، ورقة 60ب-63ب؛ حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب ، 

ورقة 5ب.
42  حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب ، ورقة 5ب.

43  احلفظي، حممد عارف بن اإبراهيم، املجمع يف القراءات االأربع، ورقة 1ب، مكتبة بيازيد، ق�سم بيازيد، 
رقم 175؛ االإ�سالمبويل، مر�سد، ورقة 63ب؛ كحالة، معجم املوؤلفني، 8، 306.

44  االإ�سالمبويل، مر�سد، ورقة 60ب-63ب.
45  االإ�سالمبويل، مر�سد، ورقة 60ب-63ب؛ حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 6.

46  االإ�سالمبويل، مر�سد، ورقة 63ب.
47 االإ�سالمبويل، مر�سد، ورقة 61ب-63ب

48 املر�سفي، عبد الفتاح ال�سيد عجمي، هداية القارىء اإىل جتويد كالم البارىء، املدينة املنورة 1982، 2، 679-678.
 Topçu, Sultan Muat, (Köpülüzade Fazıl Ahmet Paşa’nın Bâni Kişiliği), Kaadeniz Degi, sy. 8, Adahan  49
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 .50 Çembelitaş ليبا�سر عمله كرئي�س للقراء ومدر�س يف دار حديث )كوبرولو( املوجود يف
وتويف يف اأُ�ْسكودار 1721/1134 عن عمر يناهز ت�سعني عامًا. ومن اأهم اآثاره:

حترير الطرق و الروايات من طريق طيبة الن�سر يف القراءات الع�سر. 
رد االإحلاد يف النطق بال�ساد.

حل جممالت الطيبة )كتب يف عام 1695/1107 كمنظومة �سعرية موؤلفة من 1097 بيت(.
ر�سالة م�ساألة )االآن(.

الفرائ�س الوفية مامل حتوه االألفية )نحو(.
اأرجوزة الن�سرية يف االألفاظ املوؤنثة ال�سماعية.51

ومن اأهم االأ�سخا�س الذين تلقوا الدرو�س عنه: 
1-  عبد اهلل بن حممد بن يو�سف بن عبد الرحمن االأما�سي )يو�سف اأفندي زاده، عبد اهلل حلمي 

اأفندي( )1753/1167(52 
2- ح�سن اأفندي )اإمام جامع خوجة با�سا و�سارح َقره با�س(53

3- كوْبروىل زاده فا�سل اأحمد با�سا )1735/1148(54 

مناطق  خمتلف  من  القادمني  النا�س  من  لكثري  ودّر�سوها  القراءات  عّلموا  الذين  العلماء  وهوؤالء 
االأنا�سول والبلقان واأّلفوا كتبا قيمة، جعلوا من حياتهم الفرتة )االأكر بركة يف �ساحة علم القراءات 
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يعقوب  بــن  احل�سن  بــن  م�سطفى  احل�سن  ــو  اأب الطيبة،  الــطــرق  معرفة  اإىل  الطلبة  مر�سد   .3
االإ�سالمبويل، )القرن 12 الهجري(.

4. عمدة العرفان، م�سطفى بن عبد الرحمن االإزمريي )1742/1155(.
5. بدائع الربهان، كتاب اآخر لنف�س املوؤلف.

6. ح�سن القاريء يف اختالف املقارئ، كتاب اآخر لنف�س املوؤلف.
7. االئتالف يف وجوه االختالف، يو�سف اأفندي زاده.

8. حل اإ�سكاالت الطيبة، كتاب اآخر لنف�س املوؤلف.
9. متقن الرواية، كّتاين زاده حممد النعيمي )1755/1169(.

10.  زبدة العرفان فى وجوه القراآن، حامد بن عبد الفتاح البالوي )القرن 12 الهجري(.
11. عمدة اخلالن فى اإي�ساح زبدة العرفان، حممد اأمني اأفندي )1858/1275(.

12.  مر�سد الطلبة اإىل اإي�ساح وجوه بع�س االآيات القراآنية من طرق الطيبة، اأحمد الر�سدي )يو�سف 
اإمام زاده( )القرن 13 الهجري(.

الطرق وامل�صالك اخلا�صة ببالدنا يف تعليم وتدري�س علم القراءات:

اأحمد امل�سريي وعلي املن�سوري اللذان قِدما اإىل اإ�ستانبول وبني قدومهما فارق قرن تقريبًا اأ�سبحا 
راِئَدي املدر�ستني امل�سهورتني املتبعتني يف بالدنا من حيث تطبيق الطرق ال�سبعة والع�سرة والتقريب. 
ت�سل�سل  هو  املدر�ستني  بني  االختالف  وجه  فــاإن  م�سرتكة  الطرق  لهذه  املرجعية  املوؤلفات  وكــون 
اإ�ستانبول وم�سر وخا�سة يف  االأولويات بينهما. يف كل من هاتني الطريقني اللتني ُتعَرفان بطريق 
تطبيقات طريق التقريب، ظهر م�سلكني خمتلفني عن بع�س فى ترتيب االأوجه واأخذها وتركها.59 

طريق اإ�صتانبول:

اإن املراجع الذي مت اتخاذه اأ�سا�سًا يف التدري�س الذي انطلق من دار قراء �سوقّلو يف اأيوب والذي 
با�سر به اأحمد امل�ْسريي كونه تلميذ نا�سر الدين الطبالوي، وكان ترتيب املراجع وح�سب االأوليات 

كما يلي:

1. التي�سري يف القراءات ال�سبع، الأبي عمرو الداين )1052/444(.

59 حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 214اأ.

عند العثمانيني(. وح�سب قناعتنا فاإن فرتة الربكة واحليوية التي ا�ستمرت حتى نهاية القرن 19، 
حتولت بعد هذه املرحلة اإىل مرحلة اجلمود واخلمول كما هو احلال يف باقي العلوم املدر�سية.

مناهج تعليم وتدري�س علم القراءات يف بالدنا:

منهج الفرتة الكال�صيكية:

كان يتم حت�سيل علم القراءات يف املدار�س املتخ�س�سة التي ت�سمى بدار القراء حتى اإلغاء هذه 
املدار�س يف تركيا. والطالب يف هذه املدار�س كان يكمل احلفظ اأوال ثم يبداأ بتعلم علم القراءات 

والتجويد.55
اأنه من ال�سروري تعّلم  واملتخ�س�سون يف علم القراءات، وقبل البدء بتعلم القراءات كانوا يرون 
علوم اللغة العربية مب�ستوى جيد، وتعّلم بع�س العلوم امل�سبقة وعلى راأ�سها حفظ القراآن الكرمي.56 

واملراحل االأوىل من دار القراء كانت تقوم بتاأدية هذه الوظيفة.
كانت املناهج الدرا�سية لعلم القراءات يف مدار�س دار القراء هي ق�سيدة حرز االأماين لل�ساطبي 
واملتعلق بعلم القراءات ال�سبع، وطيبة ابن اجلزري املتعلق بالقراءات الع�سر اأي�سًا57  والدرة امل�سيئة 
البن اجلزري املتعلقة بالقراءات الثالث كذلك، وهذه املوؤلفات الثالثة التي كان يتم تدري�سها مع 
�سرحها، وغالبًا كان يتم حتفيظها للطالب.58 وهذا يبني اأن اأ�سلوب الفرتة الكال�سيكية ال يختلف 

عن االأ�سلوب املتداول يف �سورية وم�سر وباقي الدول العربية والذي ي�ستمر تطبيقه منذ القدم.
 13 والقرن   11 القرن  بني   ما  هي  بالدنا  عا�ستها  التي  الــقــراءات  علم  يف  عطاًء  الفرتات  اأكــر 
كمراجع  �سبق  فيما  ذكرها  مت  التي  املراجع  ُتّتَخذ  بحيث  قّيمة  موؤلفات  ظهور  فيها  ومت  الهجري. 
�سكل  اإ�ستانبول وجت�ّسدت على  القرن 11 يف  اأواخر  بداأت من  التي  املرحلة  اأ�سا�سية،  وخا�سة يف 
طرق وم�سالك مت اإدراجها يف حمتويات الكتب املوؤلفة فيما بعد هذه املرحلة. ويظهر يف اأغلب هذه 

املوؤلفات تطوير اأ�ساليب التعليم.
1. في�س االإتقان يف وجوه القراآن، حمد اهلل بن خري الدين اأفندي )القرن 10 الهجري(.

2. اجلواهر املكللة ملن رام الطرق املكملة، حممد بن اأحمد العويف )1640/1050(.
.Çetin, Abduahman, Ku’ân Okuma Esaslaı, Busa 1997, s. 22-23  55

56  ال�سفاق�سي، ويل اهلل �سيدي علي النوري، غيث النفع يف القراءات ال�سبع، م�سر 1954، 19-23؛  حممد 
اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 41ب-45اأ.

.Baltacı, Osmanlı Medeselei, s. 23-24  57
58  حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 42اأ.
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.Çetin, Abduahman, Ku’ân Okuma Esaslaı, Busa 1997, s. 22-23  55

56  ال�سفاق�سي، ويل اهلل �سيدي علي النوري، غيث النفع يف القراءات ال�سبع، م�سر 1954، 19-23؛  حممد 
اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 41ب-45اأ.

.Baltacı, Osmanlı Medeselei, s. 23-24  57
58  حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 42اأ.
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العزمية ال الرخ�سة(.
وقد اأخذ باملرتبتني واملراتب االأربع يف ال�سبعة والع�سرة، واأخذ باملراتب االأربع فقط يف التقريب(.64 
وفى م�سلك االئتالف، مت اتخاذ كتب )طيبة الن�سر( و(تقريب الن�سر( البن اجلزري مرجعًا اأ�سا�سيا 

يف القراءات )الع�سر الكربى(.
ويف اأنظمة الدرو�س التي ت�سم الطرق، ولكون التفا�سيل تظهر االختالفات والفروقات، فاإن حت�سري 

وتقدمي الدر�س يتطلب وقتًا ودقة اأكر. وهذا هو �سبب ت�سميتها )مبدر�سة العزمية(.65  
يو�سف اأفندي زاده هو لي�س اأول حلقة بعد اأحمد امل�سريي، بل انتقل اإىل يو�سف بن عبد الرحمن وهو 
جد يو�سف اأفندي زاده عن طريق اأولياء حممد اأفندي الذي مت قبوله ر�سميًا اأول رئي�س للقراء. ومن 
ثم اإىل والده حممد بن يو�سف، ومنه اإليه اأي مت انتقاله اإىل يو�سف اأفندي زاده. وهكذا يظهر م�سلك 

االئتالف من طريق اإ�ستانبول كحلقة رابعة بعد اأحمد امل�سريي �ساحب هذا الطريق.   
ب( امل�سلك ال�سويف: ورائد هذا امل�سلك هو َق�ْسَطه ُموُنوىل اأحمد ال�سويف اأفندي )1758/1172(. 
وقراأ على حممد بن م�سطفى بن رم�سان )بعد عام 1143( اإمام جامع ال�سلطان اأحمد، املعروف 
الق�سطنطيني.  اهلل  عبد  بن  م�سطفى  بن  �سعبان  عن  فاأخذ  جلبي  االإمــام  اأما  جلبي.66  باالإمام 
اأي  ال�سخ�س  لهذا  الثالثة  امل�سايخ  اأحد  امل�سريي، هو  اأحمد  قراأ على  الذي  اأفندي  واأولياء حممد 
اأفندي  اأحمد ال�سويف  اأي�سًا بني �ساحب هذا امل�سلك  اأفندي. ولذلك يوجد ثالث حلقات  ل�سعبان 

وبني �ساحب الطريق اأحمد امل�سريي.67
ال�سبعة  يف  االأربــع  واملراتب  باملرتبتني  واأخــذ  اإ�ستانبول.  طريق  عن  مل�سلكه  الرخ�سة  جهة  ورّجــح 

والع�سرة والتقريب.68 

املكتبات  يف  توجد  لكن  اأفندي.  ال�سويف  اأحمد  م�سلك  ترجيحات  يبني  كتاب  على  العثور  يتم  ومل 
العامة واخلا�سة ُكرا�سات مدّونة فيها ترتيب وجوه القراءات على �سكل خمطط ويوجد عليها بع�س 
املالحظات والتنبيهات التي ُتَوّفر �سهولة التنفيذ يف هذا امل�سلك كما هو احلال يف امل�سالك االأخرى. 
وح�سب ما دّونه حممد اأمني اأفندي باأنه ال توجد مدّونة متكاملة ومكتوبة عن اأ�سول وترجيحات هذا 

64-  حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 8.
65- حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 8.

66-  حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 520.
.Busalı, Osmanlı Müelliflei, I, 448 67-  حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 8؛

68-  حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 9؛ حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 214اأ.

2. حتبري التي�سري البن اجلزري متمم القراءات ال�سبع اإىل الع�سر كمرجعني اأ�سا�سيني، باالإ�سافة 
اإىل؛ 

3. واإىل جانب هذه املراجع يتم الرجوع اإىل مراجع من الدرجة الثانية مثل حرز االأماين لالإمام 
ال�ساطبي )1193/590( والدرة امل�سيئة اأي�سًا البن اجلزري.

الكربى(  )الع�سر  نظام  مع  �سان  ُيدرَّ كانا  اللذان  اجلــزري  البن  الن�سر  وتقريب  الطيبة  كتب   .4
للقراءات الع�سر مع طرقها مرجعا لذلك.60

عام  وبعد  امل�سريي،  اأحمد  بريادة  التي�سري(  )طريق  القدم  منذ  عنها  يقال  التي  الطريقة  وهذه 
)بطريق  ت�سمى  اأ�سبحت  الزمن  مــرور  ومع  اإ�سالمبول(،  )طريق  ت�سمى  �سارت  للهجرة   1000

اإ�ستانبول(.61

م�صالك طرق اإ�صتانبول:

يف  وترجيحاتها  املختلفة  باختياراتها  تتميز  التي  امل�سالك  من  بع�س  اأن  عام،  ب�سكل  القول  ميكن 
ترتيب االأوجه، قد عزمت اأداء االأوجه املرتتبة على ما جاءت من الطرق يف املراجع بقدر ما اأمكن. 
واأما البع�س االآخر من امل�سالك اكتفى باأداء ما كان اأداوؤه واالإتيان به واجبا فقط، الأن االإتيان بجميع 
االأوجه مبا فيها االأوجه التي جاءت من الطرق لي�س بواجب، وذهبوا اإىل )االكتفاء بالرخ�سة(.62
واإن كان هناك عدد من الكتب التي حتتوي على اأ�س�س تطبيق هذه امل�سالك اإال اأن الُكرا�سات التي 
اأهمية  بو�سوح  تظهر  امل�سالك  ملن�سوبي  الدرو�س  وتقرير  ال�سفهية،  املناظرات  تدوين  من  ت�سكلت 

ترجيحات كل م�سلك على انفراد.
اإ�ستانبول  اأفندي زاده، الذي يبني اأ�سول طريق  اأ( م�سلك االئتالف: رائد هذا امل�سلك هو يو�سف 
ح�سب ترجيحاته يف كتابه )االئتالف يف وجوه االختالف(، و�سلك م�سلك العزمية وهي اأداء االأوجه 
املرتتبة على ما جاءت من الطرق يف املراجع بقدر ما اأمكن. ومع مرور الزمن اأ�سبح هذا امل�سلك 
معروفا با�سم كتابه.63 وهكذا يقول يو�سف اأفندي زاده يف مقدمة كتابه: )يف م�سلكنا نحن ُرجحت 

60 حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 6.
61-  حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 8-6.
62- حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 9-8.
63- حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 214اأ.
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العزمية ال الرخ�سة(.
وقد اأخذ باملرتبتني واملراتب االأربع يف ال�سبعة والع�سرة، واأخذ باملراتب االأربع فقط يف التقريب(.64 
وفى م�سلك االئتالف، مت اتخاذ كتب )طيبة الن�سر( و(تقريب الن�سر( البن اجلزري مرجعًا اأ�سا�سيا 

يف القراءات )الع�سر الكربى(.
ويف اأنظمة الدرو�س التي ت�سم الطرق، ولكون التفا�سيل تظهر االختالفات والفروقات، فاإن حت�سري 

وتقدمي الدر�س يتطلب وقتًا ودقة اأكر. وهذا هو �سبب ت�سميتها )مبدر�سة العزمية(.65  
يو�سف اأفندي زاده هو لي�س اأول حلقة بعد اأحمد امل�سريي، بل انتقل اإىل يو�سف بن عبد الرحمن وهو 
جد يو�سف اأفندي زاده عن طريق اأولياء حممد اأفندي الذي مت قبوله ر�سميًا اأول رئي�س للقراء. ومن 
ثم اإىل والده حممد بن يو�سف، ومنه اإليه اأي مت انتقاله اإىل يو�سف اأفندي زاده. وهكذا يظهر م�سلك 

االئتالف من طريق اإ�ستانبول كحلقة رابعة بعد اأحمد امل�سريي �ساحب هذا الطريق.   
ب( امل�سلك ال�سويف: ورائد هذا امل�سلك هو َق�ْسَطه ُموُنوىل اأحمد ال�سويف اأفندي )1758/1172(. 
وقراأ على حممد بن م�سطفى بن رم�سان )بعد عام 1143( اإمام جامع ال�سلطان اأحمد، املعروف 
الق�سطنطيني.  اهلل  عبد  بن  م�سطفى  بن  �سعبان  عن  فاأخذ  جلبي  االإمــام  اأما  جلبي.66  باالإمام 
اأي  ال�سخ�س  لهذا  الثالثة  امل�سايخ  اأحد  امل�سريي، هو  اأحمد  قراأ على  الذي  اأفندي  واأولياء حممد 
اأفندي  اأحمد ال�سويف  اأي�سًا بني �ساحب هذا امل�سلك  اأفندي. ولذلك يوجد ثالث حلقات  ل�سعبان 

وبني �ساحب الطريق اأحمد امل�سريي.67
ال�سبعة  يف  االأربــع  واملراتب  باملرتبتني  واأخــذ  اإ�ستانبول.  طريق  عن  مل�سلكه  الرخ�سة  جهة  ورّجــح 

والع�سرة والتقريب.68 

املكتبات  يف  توجد  لكن  اأفندي.  ال�سويف  اأحمد  م�سلك  ترجيحات  يبني  كتاب  على  العثور  يتم  ومل 
العامة واخلا�سة ُكرا�سات مدّونة فيها ترتيب وجوه القراءات على �سكل خمطط ويوجد عليها بع�س 
املالحظات والتنبيهات التي ُتَوّفر �سهولة التنفيذ يف هذا امل�سلك كما هو احلال يف امل�سالك االأخرى. 
وح�سب ما دّونه حممد اأمني اأفندي باأنه ال توجد مدّونة متكاملة ومكتوبة عن اأ�سول وترجيحات هذا 

64-  حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 8.
65- حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 8.

66-  حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 520.
.Busalı, Osmanlı Müelliflei, I, 448 67-  حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 8؛

68-  حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 9؛ حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 214اأ.

2. حتبري التي�سري البن اجلزري متمم القراءات ال�سبع اإىل الع�سر كمرجعني اأ�سا�سيني، باالإ�سافة 
اإىل؛ 

3. واإىل جانب هذه املراجع يتم الرجوع اإىل مراجع من الدرجة الثانية مثل حرز االأماين لالإمام 
ال�ساطبي )1193/590( والدرة امل�سيئة اأي�سًا البن اجلزري.

الكربى(  )الع�سر  نظام  مع  �سان  ُيدرَّ كانا  اللذان  اجلــزري  البن  الن�سر  وتقريب  الطيبة  كتب   .4
للقراءات الع�سر مع طرقها مرجعا لذلك.60

عام  وبعد  امل�سريي،  اأحمد  بريادة  التي�سري(  )طريق  القدم  منذ  عنها  يقال  التي  الطريقة  وهذه 
)بطريق  ت�سمى  اأ�سبحت  الزمن  مــرور  ومع  اإ�سالمبول(،  )طريق  ت�سمى  �سارت  للهجرة   1000

اإ�ستانبول(.61

م�صالك طرق اإ�صتانبول:

يف  وترجيحاتها  املختلفة  باختياراتها  تتميز  التي  امل�سالك  من  بع�س  اأن  عام،  ب�سكل  القول  ميكن 
ترتيب االأوجه، قد عزمت اأداء االأوجه املرتتبة على ما جاءت من الطرق يف املراجع بقدر ما اأمكن. 
واأما البع�س االآخر من امل�سالك اكتفى باأداء ما كان اأداوؤه واالإتيان به واجبا فقط، الأن االإتيان بجميع 
االأوجه مبا فيها االأوجه التي جاءت من الطرق لي�س بواجب، وذهبوا اإىل )االكتفاء بالرخ�سة(.62
واإن كان هناك عدد من الكتب التي حتتوي على اأ�س�س تطبيق هذه امل�سالك اإال اأن الُكرا�سات التي 
اأهمية  بو�سوح  تظهر  امل�سالك  ملن�سوبي  الدرو�س  وتقرير  ال�سفهية،  املناظرات  تدوين  من  ت�سكلت 

ترجيحات كل م�سلك على انفراد.
اإ�ستانبول  اأفندي زاده، الذي يبني اأ�سول طريق  اأ( م�سلك االئتالف: رائد هذا امل�سلك هو يو�سف 
ح�سب ترجيحاته يف كتابه )االئتالف يف وجوه االختالف(، و�سلك م�سلك العزمية وهي اأداء االأوجه 
املرتتبة على ما جاءت من الطرق يف املراجع بقدر ما اأمكن. ومع مرور الزمن اأ�سبح هذا امل�سلك 
معروفا با�سم كتابه.63 وهكذا يقول يو�سف اأفندي زاده يف مقدمة كتابه: )يف م�سلكنا نحن ُرجحت 

60 حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 6.
61-  حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 8-6.
62- حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 9-8.
63- حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 214اأ.
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)Çembelitaş( كرئي�س للقراء على )الطريق امل�سرية(. 
 حلقات ال�سل�سلة التي امتدت اإىل ال�سيخ علي املن�سوري عن طريق �سحاذة اليمني عن نا�سر الدين 

الطبالوي ميكن اأن نظهرها على النحو االآتي:72  
نا�سر الدين الطبالوي )1558/966(

 اأحمد امل�سريي  )1597/1006(
 �سحاذة اليمني )1580/987(   

�سيف الدين الف�سايل )1611/1020(
اأحمد بن اأحمد بن عبد احلق ال�سنباطي)1591/999(

عبد الرحمن اليمني )1641/1050(
علي بن نور الدين ال�سربامل�سي )1676/1087(

�سلطان املزاحي )1664/1075(
 حممد البقاري )1692/1104(

 علي املن�سوري     )1721/1134( 
نا�سر  العالمة  فــاإن  اجلــزري،  ابن  عند  ال�سل�سلة  يف  �ستتحدان  اللتان  وم�سر  اإ�ستانبول  طريق 

الطبالوي يكون بهذا حلقة اللقيا االأوىل.

اإن العالمة علي املن�سوري �سار الرائد يف تكوين ومتكني طريق م�سر يف بلدنا حيث دّر�س الكثري 
من الطالب واأّلف العديد من الكتب والر�سائل حتى �سار من علماء )اأهل الرتجيح(.73

املراجع االأ�سا�سية التي اعتمد عليها علي املن�سوري يف طريق م�سر وت�سل�سلها ح�سب اأهميتها كما يلي : 
1-  كتاب حرز االأماين لالإمام ال�ساطبي وامل�سهور بال�ساطبية. 

2-  كتاب الدرة امل�سيئة البن اجلزري. 
للداين  التي�سري  لكتاب  الثانية  الدرجة  يف  يراجع  اللزوم  عند  كان  املرجعني  هذين  جانب  واإىل    -3

والتحبري البن اجلزري. 

72- املر�سفي، هداية القاري، 2، 678-679؛ اإجازة، م�سطفى اأتيال اأقدمري، �س 9، 2001.
73- حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 8-7. 

امل�سلك.
مالحظات  امل�سلك  من�سوبي  بع�س  دون  وقــد  �سفهيًا،  منقولة  املعلومات  هــذه  فــاإن  عــام  وب�سكل   
لالحتفاظ بها الأنف�سهم. ومن الالفت لالنتباه كما هو ظاهر يف هذه املدّونات، اأنه مت النقل اأحيانًا 
عن )بداية الربهان( مل�سطفى بن عبد الرحمن االإزمريي )1742/1155(،69 واأحيانًا عن ر�سالة 

)حترير الطرق( لعلي املن�سوري، واأحيانًا عن )اجلواهر املكللة( للعويف.70
طريق م�صر:

اأثناء تدري�س ال�سيخ اأحمد امل�سريي يف اإ�سطنبول كان التلميذ االأخر لل�سيخ نا�سر الدين الطبالوي 
والذي كان ُيلّقب ب�سيخ القراء يف م�سر، �سحاذة اليمني )بعد 1562/970( ُيْلقي درو�سا هناك. 
واإن هذا العامل الذي زاع �ِسيطه اإىل خارج م�سر اأي�سا كان ُيدّر�س ح�سب اأ�سول الطريق امل�سهورة 
بال�ساطبية اأي )احلرز االأماين(. ويف االأ�سل كانت ُتطّبق يف م�سر وحواليها من َقبل ب�سكل منت�سر. 
اإن هذه االأ�سول ذات املن�ساأ امل�سري، ح�سب ما ُن�سب اإىل ُرواته وَمراجعه ووجود �ساحته، فاإنه كان 
يذكر بطريق املغاربة كذلك.71 لكن هذه الطريق وباعتبار اأنها �سارت مدر�سة متَمركزة يف املنطقة 

فقد اأ�سبحت ت�سمى يف كل مكان ُتدّر�س فيه بالطريق امل�سرية. 
اإ�ستانبول، ويف عام 1677/1088  دعا كوْبروىل فا�سل م�سطفى با�سا ال�سيخ علي املن�سوري اإىل 
يف  الكائن  كوْبروىل(  احلديث  )دار  يف  بالتدري�س  العمل  يف  وبــداأ  الدعوة  لهذه  ال�سيخ  ا�ستجاب 

69  ميكن اإدراج هذه املوؤلفات بني املوؤلفات القيمة مل�سطفى بن عبد الرحمن بن حممد االأزمريي اأحد اأ�سهر 
العلماء العثمانيني يف القراءات للقرن الهجري 12.

- عمدة العرفان يف وجوه القراآن.
- بدائع الربهان على عمدة العرفان )يقول املوؤلف يف �سرحه؛ اأنه ي�سري اإىل النواحي املبهمة والناق�سة يف كتب 
يو�سف اأفندي زاده وعلي املن�سوري املكتوبة حول )طريق الطيبة(. واألف كتابه بهدف �سد احلاجة املطلوبة يف 

هذا املو�سوع(.
- حترير الن�سر من طريق الع�سر.

- تقريب ح�سول املقا�سد يف تخريج ما يف الن�سر من الفوائد.
- اإحتاف الربرة مبا �سكت عنه الع�سرة.

- ح�سن القارئ يف اختالف املقاريء
) كحالة، معجم املوؤلفني، 12، 259-260؛ املر�سفى، هداية القارئ، 739، 764-763(.

70-  حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 214ب.
71-  حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 213ب، 214اأ. 
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)Çembelitaş( كرئي�س للقراء على )الطريق امل�سرية(. 
 حلقات ال�سل�سلة التي امتدت اإىل ال�سيخ علي املن�سوري عن طريق �سحاذة اليمني عن نا�سر الدين 

الطبالوي ميكن اأن نظهرها على النحو االآتي:72  
نا�سر الدين الطبالوي )1558/966(

 اأحمد امل�سريي  )1597/1006(
 �سحاذة اليمني )1580/987(   

�سيف الدين الف�سايل )1611/1020(
اأحمد بن اأحمد بن عبد احلق ال�سنباطي)1591/999(

عبد الرحمن اليمني )1641/1050(
علي بن نور الدين ال�سربامل�سي )1676/1087(

�سلطان املزاحي )1664/1075(
 حممد البقاري )1692/1104(

 علي املن�سوري     )1721/1134( 
نا�سر  العالمة  فــاإن  اجلــزري،  ابن  عند  ال�سل�سلة  يف  �ستتحدان  اللتان  وم�سر  اإ�ستانبول  طريق 

الطبالوي يكون بهذا حلقة اللقيا االأوىل.

اإن العالمة علي املن�سوري �سار الرائد يف تكوين ومتكني طريق م�سر يف بلدنا حيث دّر�س الكثري 
من الطالب واأّلف العديد من الكتب والر�سائل حتى �سار من علماء )اأهل الرتجيح(.73

املراجع االأ�سا�سية التي اعتمد عليها علي املن�سوري يف طريق م�سر وت�سل�سلها ح�سب اأهميتها كما يلي : 
1-  كتاب حرز االأماين لالإمام ال�ساطبي وامل�سهور بال�ساطبية. 

2-  كتاب الدرة امل�سيئة البن اجلزري. 
للداين  التي�سري  لكتاب  الثانية  الدرجة  يف  يراجع  اللزوم  عند  كان  املرجعني  هذين  جانب  واإىل    -3

والتحبري البن اجلزري. 

72- املر�سفي، هداية القاري، 2، 678-679؛ اإجازة، م�سطفى اأتيال اأقدمري، �س 9، 2001.
73- حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 8-7. 

امل�سلك.
مالحظات  امل�سلك  من�سوبي  بع�س  دون  وقــد  �سفهيًا،  منقولة  املعلومات  هــذه  فــاإن  عــام  وب�سكل   
لالحتفاظ بها الأنف�سهم. ومن الالفت لالنتباه كما هو ظاهر يف هذه املدّونات، اأنه مت النقل اأحيانًا 
عن )بداية الربهان( مل�سطفى بن عبد الرحمن االإزمريي )1742/1155(،69 واأحيانًا عن ر�سالة 

)حترير الطرق( لعلي املن�سوري، واأحيانًا عن )اجلواهر املكللة( للعويف.70
طريق م�صر:

اأثناء تدري�س ال�سيخ اأحمد امل�سريي يف اإ�سطنبول كان التلميذ االأخر لل�سيخ نا�سر الدين الطبالوي 
والذي كان ُيلّقب ب�سيخ القراء يف م�سر، �سحاذة اليمني )بعد 1562/970( ُيْلقي درو�سا هناك. 
واإن هذا العامل الذي زاع �ِسيطه اإىل خارج م�سر اأي�سا كان ُيدّر�س ح�سب اأ�سول الطريق امل�سهورة 
بال�ساطبية اأي )احلرز االأماين(. ويف االأ�سل كانت ُتطّبق يف م�سر وحواليها من َقبل ب�سكل منت�سر. 
اإن هذه االأ�سول ذات املن�ساأ امل�سري، ح�سب ما ُن�سب اإىل ُرواته وَمراجعه ووجود �ساحته، فاإنه كان 
يذكر بطريق املغاربة كذلك.71 لكن هذه الطريق وباعتبار اأنها �سارت مدر�سة متَمركزة يف املنطقة 

فقد اأ�سبحت ت�سمى يف كل مكان ُتدّر�س فيه بالطريق امل�سرية. 
اإ�ستانبول، ويف عام 1677/1088  دعا كوْبروىل فا�سل م�سطفى با�سا ال�سيخ علي املن�سوري اإىل 
يف  الكائن  كوْبروىل(  احلديث  )دار  يف  بالتدري�س  العمل  يف  وبــداأ  الدعوة  لهذه  ال�سيخ  ا�ستجاب 

69  ميكن اإدراج هذه املوؤلفات بني املوؤلفات القيمة مل�سطفى بن عبد الرحمن بن حممد االأزمريي اأحد اأ�سهر 
العلماء العثمانيني يف القراءات للقرن الهجري 12.

- عمدة العرفان يف وجوه القراآن.
- بدائع الربهان على عمدة العرفان )يقول املوؤلف يف �سرحه؛ اأنه ي�سري اإىل النواحي املبهمة والناق�سة يف كتب 
يو�سف اأفندي زاده وعلي املن�سوري املكتوبة حول )طريق الطيبة(. واألف كتابه بهدف �سد احلاجة املطلوبة يف 

هذا املو�سوع(.
- حترير الن�سر من طريق الع�سر.

- تقريب ح�سول املقا�سد يف تخريج ما يف الن�سر من الفوائد.
- اإحتاف الربرة مبا �سكت عنه الع�سرة.

- ح�سن القارئ يف اختالف املقاريء
) كحالة، معجم املوؤلفني، 12، 259-260؛ املر�سفى، هداية القارئ، 739، 764-763(.

70-  حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 214ب.
71-  حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 213ب، 214اأ. 
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)1794/1209(.80 وقد رجح وجهة الرخ�سة يف تطبيق طريق م�سر.
وقد اأخذ باملرتبتني واملراتب االأربع يف ال�سبعة والع�سرة والتقريب.

وهو حفيد علي املن�سوري �ساحب طريق م�سر الذي هو مرتبط فيه، حيث مل يتم العثور على اأي 
موؤلف له.

الطلبة  مر�سد  كتاب  اأن  اخلالن،  عمدة  كتاب  موؤلف   )1858/1275( اأفندي  اأمني  حممد  ويذكر 
ليو�سف اإمام زاده اأحمد ر�سدي اأفندي )1817/1233( هو اأهم مرجع لهذا امل�سلك بدون نقا�س.81 
ونف�س املوؤلف اأي�سًا وعندما يتحدث عن م�سلك عطاء اهلل ي�سري كثريًا اإىل مرجعية ق�سيدة  )خمتار 
تعد من  اأن  اأنها يجب  وي�سري على  و�سرحها  االإقــراء( ملحمد عارف احلفظي )1822/1238(82 
عارف  مدّر�ِس  مدّر�ُس  الوقت  نف�س  يف  اأفندي  اهلل  عبد  اأن  واحلــال  امل�سلك.83  هذا  مراجع  بني 

80  حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 214اأ، 215ب.
81- حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 214ب.

82  حممد عارف بن اإبراهيم احلفظي، قراأ عن حاجي ح�سن اأفندي من رجال طريق م�سر وبعد وفاته قراأ 
على اأ�ستاذه اإبراهيم اأفندي، واأهم موؤلفاته:

- ق�سيدة خمتار االإقراء )مكتبة بايزيد احلكومية، ق�سم بايزيد، رقم 117(.
- مغني القراء يف �سرح خمتار االإقراء )نف�س املكتبة والق�سم، رقم 117(.

- االإظهار يف طرق االأئمة االأخيار )نف�س املكتبة والق�سم، رقم 177(. 
- املجمع يف القراءات االأربع )نف�س املكتبة والق�سم، رقم 175(.

- ترتيب جديد لتقريب ح�سول املقا�سد مع زيادة الفوائد )نف�س املكتبة والق�سم، رقم 178(.
- تذكرة املقرئني بالطرق الثمانني )نف�س املكتبة والق�سم، رقم 176(.

 Busalı Mehmed Tahi, Osmanlı Müelliflei,  I, احلفظي، )مقدمة(، املجمع، ورقة 3ب-4اأ؛(
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83- حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س. 36-35.

ن�سخة موؤلف لكتاب خمتار االإقراء موجود يف مكتبة ال�سليمانية، ق�سم فاحت، رقم 71. وبناء عليه:

الكتاب الذي مت تاأليفه على االأخذ باملرتبتني فى املدود، حتت عنوان مر�سد الطلبة اإىل اإي�ساح وجوه بع�س 
اآيات القراآنية من طريق الطيبة من قبل اأحمد الر�سدي امل�سهور بيو�سف اإمام زاده وح�سب ما اأفاد موؤلفه: )مت 

اال�ستفادة يف حت�سري الكتاب من ر�سالة حترير الطرق لعلي املن�سوري، واالئتالف ليو�سف اأفندي زاده، ومن 

ي�ستعمل  كان  اإ�ستانبول  طريق  يف  احلال  هو  كما  فاإنه  الن�سر  وتقريب  الطيبة  اجلزري  ابن  كتب   -4
كمرجع يف نظام التقريب والذي ي�سمى بالع�سر الكربى.74 

اأحمد بن عمر االأ�سقاطي الذي عا�س فى عهد العالمة علي املن�سوري، كان من اأهم اأعالم الع�سر 
)1746/1159(، وكان من مدر�سة طريق م�سر اأي�سا، قد األقى االأ�سواء على م�سائل طريق م�سر يف 

كتابه امل�سمى ب )ر�سالة االأجوبة يف م�سكالت القراءة(.75

م�صالك طريق م�صر:

اأ( م�سلك املتقن: رائد هذا امل�سلك حممد بن م�سطفى النعيمي اأفندي )1755/1169( وامل�سهور ب(
َكّتاين زاده(، اأو�سح يف كتابه امل�سمى مبتقن الرواية يف علوم القراءة والدراية76 باأن مبداأ العزمية 

اأ�سا�س الأ�سول م�سلكه من طريق م�سر، ومع مرور الزمن فقد ا�ستهر م�سلكه با�سم هذا املوؤلَّف. 
االأربع  وباملراتب  والتقريب  والع�سرة  ال�سبعة  فى  كاالأ�سا�س  باملرتبتني  اأخذ  املد،  مراتب  وبالن�سبة 
اأحيانا.77 اإن اأ�سحاب هذا امل�سلك قد ثبت مراجعتهم لر�سالة حترير الطرق لعلي املن�سوري يف 
واأما يف بع�س امل�سائل االأخرى فقد اعتمدوا على كتاب بدائع الربهان لالإزمريي.  تطبيق االأوجه 
خمتلفتني  وجهتني  اإىل  عدة  موا�سيع  يف  امل�سلك  لهذا  ينت�سبون  الذين  امل�سايخ  اجتاه  ُروؤي  ولقد 

وخا�سة كما يف مو�سوع مقادير املد يف املرتبتني.78 
واأما �سل�سلة االرتباط التي متتد من كّتاين زاده اإىل علي املن�سوري فهي كما يلي:79 

علي املن�سوري)1721/1134(   
ح�سني بن ح�سني بن مراد االأر�سرومي )؟( 

  كتاين زاده حممد بن م�سطفى النعيمي اأفندي ) 1755/1169(
اأفــنــدي  ــن احلــ�ــســني  ب الــنــجــيــب  عــطــاء اهلل  هــو  املــ�ــســلــك  هـــذا  ورائــــد  عــطــاء اهلل:  ب( م�سلك 

74- حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 7.
75- احلفظي، حممد عارف بن اإبراهيم، )ذكر �سند املوؤلف(، املجمع فى القراءات االأربع، مكتبة بايزيد، ق�سم 

بايزيد، رقم175.
.Süleymaniye Ktp. Bağdatlı Bl. N. 21 -76

77-  كّتاين زاده، )املقدمة(، متقن، ورقة 7اأ.
78- حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 214ب.

 Busalı Mehmed Tahi, Osmanlı Müelliflei, 1, 79- حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 214ب؛
.331
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)1794/1209(.80 وقد رجح وجهة الرخ�سة يف تطبيق طريق م�سر.
وقد اأخذ باملرتبتني واملراتب االأربع يف ال�سبعة والع�سرة والتقريب.

وهو حفيد علي املن�سوري �ساحب طريق م�سر الذي هو مرتبط فيه، حيث مل يتم العثور على اأي 
موؤلف له.

الطلبة  مر�سد  كتاب  اأن  اخلالن،  عمدة  كتاب  موؤلف   )1858/1275( اأفندي  اأمني  حممد  ويذكر 
ليو�سف اإمام زاده اأحمد ر�سدي اأفندي )1817/1233( هو اأهم مرجع لهذا امل�سلك بدون نقا�س.81 
ونف�س املوؤلف اأي�سًا وعندما يتحدث عن م�سلك عطاء اهلل ي�سري كثريًا اإىل مرجعية ق�سيدة  )خمتار 
تعد من  اأن  اأنها يجب  وي�سري على  و�سرحها  االإقــراء( ملحمد عارف احلفظي )1822/1238(82 
عارف  مدّر�ِس  مدّر�ُس  الوقت  نف�س  يف  اأفندي  اهلل  عبد  اأن  واحلــال  امل�سلك.83  هذا  مراجع  بني 

80  حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 214اأ، 215ب.
81- حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 214ب.

82  حممد عارف بن اإبراهيم احلفظي، قراأ عن حاجي ح�سن اأفندي من رجال طريق م�سر وبعد وفاته قراأ 
على اأ�ستاذه اإبراهيم اأفندي، واأهم موؤلفاته:

- ق�سيدة خمتار االإقراء )مكتبة بايزيد احلكومية، ق�سم بايزيد، رقم 117(.
- مغني القراء يف �سرح خمتار االإقراء )نف�س املكتبة والق�سم، رقم 117(.

- االإظهار يف طرق االأئمة االأخيار )نف�س املكتبة والق�سم، رقم 177(. 
- املجمع يف القراءات االأربع )نف�س املكتبة والق�سم، رقم 175(.

- ترتيب جديد لتقريب ح�سول املقا�سد مع زيادة الفوائد )نف�س املكتبة والق�سم، رقم 178(.
- تذكرة املقرئني بالطرق الثمانني )نف�س املكتبة والق�سم، رقم 176(.

 Busalı Mehmed Tahi, Osmanlı Müelliflei,  I, احلفظي، )مقدمة(، املجمع، ورقة 3ب-4اأ؛(
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83- حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س. 36-35.

ن�سخة موؤلف لكتاب خمتار االإقراء موجود يف مكتبة ال�سليمانية، ق�سم فاحت، رقم 71. وبناء عليه:

الكتاب الذي مت تاأليفه على االأخذ باملرتبتني فى املدود، حتت عنوان مر�سد الطلبة اإىل اإي�ساح وجوه بع�س 
اآيات القراآنية من طريق الطيبة من قبل اأحمد الر�سدي امل�سهور بيو�سف اإمام زاده وح�سب ما اأفاد موؤلفه: )مت 

اال�ستفادة يف حت�سري الكتاب من ر�سالة حترير الطرق لعلي املن�سوري، واالئتالف ليو�سف اأفندي زاده، ومن 

ي�ستعمل  كان  اإ�ستانبول  طريق  يف  احلال  هو  كما  فاإنه  الن�سر  وتقريب  الطيبة  اجلزري  ابن  كتب   -4
كمرجع يف نظام التقريب والذي ي�سمى بالع�سر الكربى.74 

اأحمد بن عمر االأ�سقاطي الذي عا�س فى عهد العالمة علي املن�سوري، كان من اأهم اأعالم الع�سر 
)1746/1159(، وكان من مدر�سة طريق م�سر اأي�سا، قد األقى االأ�سواء على م�سائل طريق م�سر يف 

كتابه امل�سمى ب )ر�سالة االأجوبة يف م�سكالت القراءة(.75

م�صالك طريق م�صر:

اأ( م�سلك املتقن: رائد هذا امل�سلك حممد بن م�سطفى النعيمي اأفندي )1755/1169( وامل�سهور ب(
َكّتاين زاده(، اأو�سح يف كتابه امل�سمى مبتقن الرواية يف علوم القراءة والدراية76 باأن مبداأ العزمية 

اأ�سا�س الأ�سول م�سلكه من طريق م�سر، ومع مرور الزمن فقد ا�ستهر م�سلكه با�سم هذا املوؤلَّف. 
االأربع  وباملراتب  والتقريب  والع�سرة  ال�سبعة  فى  كاالأ�سا�س  باملرتبتني  اأخذ  املد،  مراتب  وبالن�سبة 
اأحيانا.77 اإن اأ�سحاب هذا امل�سلك قد ثبت مراجعتهم لر�سالة حترير الطرق لعلي املن�سوري يف 
واأما يف بع�س امل�سائل االأخرى فقد اعتمدوا على كتاب بدائع الربهان لالإزمريي.  تطبيق االأوجه 
خمتلفتني  وجهتني  اإىل  عدة  موا�سيع  يف  امل�سلك  لهذا  ينت�سبون  الذين  امل�سايخ  اجتاه  ُروؤي  ولقد 

وخا�سة كما يف مو�سوع مقادير املد يف املرتبتني.78 
واأما �سل�سلة االرتباط التي متتد من كّتاين زاده اإىل علي املن�سوري فهي كما يلي:79 

علي املن�سوري)1721/1134(   
ح�سني بن ح�سني بن مراد االأر�سرومي )؟( 

  كتاين زاده حممد بن م�سطفى النعيمي اأفندي ) 1755/1169(
اأفــنــدي  ــن احلــ�ــســني  ب الــنــجــيــب  عــطــاء اهلل  هــو  املــ�ــســلــك  هـــذا  ورائــــد  عــطــاء اهلل:  ب( م�سلك 

74- حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 7.
75- احلفظي، حممد عارف بن اإبراهيم، )ذكر �سند املوؤلف(، املجمع فى القراءات االأربع، مكتبة بايزيد، ق�سم 

بايزيد، رقم175.
.Süleymaniye Ktp. Bağdatlı Bl. N. 21 -76

77-  كّتاين زاده، )املقدمة(، متقن، ورقة 7اأ.
78- حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 214ب.

 Busalı Mehmed Tahi, Osmanlı Müelliflei, 1, 79- حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 214ب؛
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ال�سند اإىل ابن اجلزري.87 ون�ساهد هذا االأمر بني من�سوبي )امل�سالك( اأي�سا مبعنى اأن من�سوبي 
امل�سالك الذين ُذكر اأ�سماوؤهم اأعاله قد قروؤوا عن بع�سهم. وهكذا ظل من�سوبوا امل�سلك مرتبطني 
باأ�سول املدر�سة يف التعليم. لكن مل يجعلوها م�ساألة تع�سب، فقد بذلوا اجلهد يف م�ساألة القراءة 
تربكًا باأ�سحاب )ال�سند العايل( ب�سكل خا�س. ميكننا تقدمي مثال لذلك، وهو قراءة يو�سف اأفندي 
يف  م�سر  طريق  رائد  املن�سوري  علي  على  اإ�ستانبول،  طريق  من  االئتالف  م�سلك  �ساحب  زاده 

اإ�سطنبول.88

بع�س ميزات م�صالك وطرق اإ�صتانبول وم�صر:

اإن مراتب املد هي اإحدى املوا�سيع التي تظهر الرتجيحات املختلفة للطرق وامل�سالك. ونالحظ يف 
هذا املو�سوع وجود تطبيقني، يتم التعبري عنهما بعبارتي )مرتبتني( و(اأربع مراتب(.

املرتبتني:

االأخذ بالتو�سط والطول فقط كمراتب املد الذي ي�ساف على الق�سر.

املراتب الأربع:

اأما املراتب االأربع هي االأخذ مبرتبة اإ�سافية بني الق�سر والتو�سط والطول، وُتعرب عنها بامل�سطلحات 
التالية:  فويق الق�سر، والتو�سط، وفويق التو�سط، والطول.89

مقادير املدود املاأخوذة يف املرتبتني للم�سالك:90

87  حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 8-7.
88  يو�سف اأفندي زاده، عبد اهلل بن حممد بن يو�سف االأما�سي، حل اإ�سكاالت الطيبة، مكتبة حاجي �سليم اآغا، 
 Busalı Mehmet Tahi Efendi, Osmanlı Müelliflei, رقم 5، ق�سم االإجازة، ورقة 422ب؛ ،Üsküda

.71-23 ,İstanbul, ty., I, 471-473, 361; Tobay, Yûsuf Efendizâde
89  البنا، اأحمد بن حممد، اإحتاف ف�سالء الب�سر بالقراءات االأربع ع�سر، حتقيق: �سعبان حممد اإ�سماعيل، 

بريوت 1987، 1، 159-158.
90  االأرقام التي تبني مقادير املدود اأعطيت باملقادير امل�ستخدمة يف بالدنا ب(مقدار االألف(. )حممد اأمني 

اأفندي، عمدة اخلالن، �س 8-9؛ حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 236ب.(

احلفظي.84
امل�سري  القراءات  القا�سي )1981/1402( عامل  الفتاح  األفه عبد  الذي  الزاهرة  البدور  وكتاب 
االأ�سول  ت�سابه  اأن  اإال  امل�سلك  هذا  متثيل  تاأليفه  �سبب  يكن  مل  واإن  القريبة،  املا�سية  الفرتة  يف 

والرتجيحات ميكن اأن نعتربه مرجعا من مراجع نف�س املدر�سة.
ومع مرور الزمن انت�سر هذا امل�سلك يف بالدنا، واأ�سبح يف و�سع ميثل الطريق امل�سري.85 

وامتداد �سل�سة ارتباط عطاء اهلل اأفندي بعلي املن�سوري يكون كالتايل:86
علي املن�سوري )1721/1134(

 اإمام خوجا با�سا ح�سن بن م�سطفى اأفندي اإمام دولكار زاده حممد اأفندي 
عطاء اهلل اأفندي )1794/1209(      

اإىل  املن�سوب  اإ�ستانبول و(م�سلك عطاء اهلل(  اإىل طريق  املن�سوب  ال�سويف(  يتم متابعة )امل�سلك 
الطريق امل�سري فقط يف تدري�س وتعليم علم القراءات يف بالدنا حتى يومنا هذا. واإذا اأمعّنا النظر 

نرى باأن امل�سلكني املذكورين كان اجتاههما نحو ا�ستعمال  )الرخ�سة(. وهذا ما يلفت االنتباه.
بع�س  راجعوا  باأنهم  نرى  اأننا  اإال  م�سلك،  كل  اأ�سول  على  حتتوي  التي  املراجع  بع�س  ذكر  مت  ولو 

املراجع ب�سكل م�سرتك معا.
بع�س العلماء املن�سوبني اإىل طريق اإ�ستانبول عند ذهابهم اإىل احلج كانوا يقروؤون الطريق امل�سري 
ب�سل�سلة  القدم. وبالتايل فكال الطريقني يرتبطان  العلماء منذ  اأي�سا تربكًا به. وهذه هي عادات 

بدائع الربهان مل�سطفى بن عبد الرحمن االأزمريي ولكن مت اتخاذ ر�سالة علي املن�سوري اأ�سا�سًا يف ذلك، مع 
بع�س االإ�سافات عليه  ليتم تو�سيح وجوه طريق الطيبة(

وح�سل املوؤلف على اإجازة من حاجي زاده حممد اأفندي عام 1771/1185. ويوجد حا�سية ليو�سف اإمام زادة 
اأحمد الر�سدي موؤلف كتاب مر�سد الطلبة من �سمن احلوا�سي اجلانبية لن�سخة كتاب زبدة العرفان املوجودة 
يف القاهرة. ونقل ذلك امل�ستن�سخ حافظ اأمني بن علي اأي�سًا، وا�ستعمل كلمة )مرحوم( عند ذكر ا�سم اأحمد 
الر�سدي يف اآخر احلا�سية من ال�سفحة  32اأ. ومل نتمكن من الو�سول اإىل معلومات حول تاريخ وفات اأحمد 

الر�سدي، وميكن اأن ن�ستنتج باأنه تويف قبل ا�ستن�ساخ هذه الن�سخة التي ن�سخت عام 1817/1233.)البالوي، 
حامد بن عبد الفتاح، زبدة العرفان يف وجوه القراآن، ن�سخة القاهرة، دار الكتب، ق�سم )قراءات طلعت(، رقم 

101(، ورقة 32؛ الر�سدي، )ذكر �سند املوؤلف(، مر�سد الطلبة، 1ب-2اأ(.
84-  حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 439.

85-  حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 214ب.

86-  حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 214ب.
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ال�سند اإىل ابن اجلزري.87 ون�ساهد هذا االأمر بني من�سوبي )امل�سالك( اأي�سا مبعنى اأن من�سوبي 
امل�سالك الذين ُذكر اأ�سماوؤهم اأعاله قد قروؤوا عن بع�سهم. وهكذا ظل من�سوبوا امل�سلك مرتبطني 
باأ�سول املدر�سة يف التعليم. لكن مل يجعلوها م�ساألة تع�سب، فقد بذلوا اجلهد يف م�ساألة القراءة 
تربكًا باأ�سحاب )ال�سند العايل( ب�سكل خا�س. ميكننا تقدمي مثال لذلك، وهو قراءة يو�سف اأفندي 
يف  م�سر  طريق  رائد  املن�سوري  علي  على  اإ�ستانبول،  طريق  من  االئتالف  م�سلك  �ساحب  زاده 

اإ�سطنبول.88

بع�س ميزات م�صالك وطرق اإ�صتانبول وم�صر:

اإن مراتب املد هي اإحدى املوا�سيع التي تظهر الرتجيحات املختلفة للطرق وامل�سالك. ونالحظ يف 
هذا املو�سوع وجود تطبيقني، يتم التعبري عنهما بعبارتي )مرتبتني( و(اأربع مراتب(.

املرتبتني:

االأخذ بالتو�سط والطول فقط كمراتب املد الذي ي�ساف على الق�سر.

املراتب الأربع:

اأما املراتب االأربع هي االأخذ مبرتبة اإ�سافية بني الق�سر والتو�سط والطول، وُتعرب عنها بامل�سطلحات 
التالية:  فويق الق�سر، والتو�سط، وفويق التو�سط، والطول.89

مقادير املدود املاأخوذة يف املرتبتني للم�سالك:90

87  حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 8-7.
88  يو�سف اأفندي زاده، عبد اهلل بن حممد بن يو�سف االأما�سي، حل اإ�سكاالت الطيبة، مكتبة حاجي �سليم اآغا، 
 Busalı Mehmet Tahi Efendi, Osmanlı Müelliflei, رقم 5، ق�سم االإجازة، ورقة 422ب؛ ،Üsküda

.71-23 ,İstanbul, ty., I, 471-473, 361; Tobay, Yûsuf Efendizâde
89  البنا، اأحمد بن حممد، اإحتاف ف�سالء الب�سر بالقراءات االأربع ع�سر، حتقيق: �سعبان حممد اإ�سماعيل، 

بريوت 1987، 1، 159-158.
90  االأرقام التي تبني مقادير املدود اأعطيت باملقادير امل�ستخدمة يف بالدنا ب(مقدار االألف(. )حممد اأمني 

اأفندي، عمدة اخلالن، �س 8-9؛ حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 236ب.(

احلفظي.84
امل�سري  القراءات  القا�سي )1981/1402( عامل  الفتاح  األفه عبد  الذي  الزاهرة  البدور  وكتاب 
االأ�سول  ت�سابه  اأن  اإال  امل�سلك  هذا  متثيل  تاأليفه  �سبب  يكن  مل  واإن  القريبة،  املا�سية  الفرتة  يف 

والرتجيحات ميكن اأن نعتربه مرجعا من مراجع نف�س املدر�سة.
ومع مرور الزمن انت�سر هذا امل�سلك يف بالدنا، واأ�سبح يف و�سع ميثل الطريق امل�سري.85 

وامتداد �سل�سة ارتباط عطاء اهلل اأفندي بعلي املن�سوري يكون كالتايل:86
علي املن�سوري )1721/1134(

 اإمام خوجا با�سا ح�سن بن م�سطفى اأفندي اإمام دولكار زاده حممد اأفندي 
عطاء اهلل اأفندي )1794/1209(      

اإىل  املن�سوب  اإ�ستانبول و(م�سلك عطاء اهلل(  اإىل طريق  املن�سوب  ال�سويف(  يتم متابعة )امل�سلك 
الطريق امل�سري فقط يف تدري�س وتعليم علم القراءات يف بالدنا حتى يومنا هذا. واإذا اأمعّنا النظر 

نرى باأن امل�سلكني املذكورين كان اجتاههما نحو ا�ستعمال  )الرخ�سة(. وهذا ما يلفت االنتباه.
بع�س  راجعوا  باأنهم  نرى  اأننا  اإال  م�سلك،  كل  اأ�سول  على  حتتوي  التي  املراجع  بع�س  ذكر  مت  ولو 

املراجع ب�سكل م�سرتك معا.
بع�س العلماء املن�سوبني اإىل طريق اإ�ستانبول عند ذهابهم اإىل احلج كانوا يقروؤون الطريق امل�سري 
ب�سل�سلة  القدم. وبالتايل فكال الطريقني يرتبطان  العلماء منذ  اأي�سا تربكًا به. وهذه هي عادات 

بدائع الربهان مل�سطفى بن عبد الرحمن االأزمريي ولكن مت اتخاذ ر�سالة علي املن�سوري اأ�سا�سًا يف ذلك، مع 
بع�س االإ�سافات عليه  ليتم تو�سيح وجوه طريق الطيبة(

وح�سل املوؤلف على اإجازة من حاجي زاده حممد اأفندي عام 1771/1185. ويوجد حا�سية ليو�سف اإمام زادة 
اأحمد الر�سدي موؤلف كتاب مر�سد الطلبة من �سمن احلوا�سي اجلانبية لن�سخة كتاب زبدة العرفان املوجودة 
يف القاهرة. ونقل ذلك امل�ستن�سخ حافظ اأمني بن علي اأي�سًا، وا�ستعمل كلمة )مرحوم( عند ذكر ا�سم اأحمد 
الر�سدي يف اآخر احلا�سية من ال�سفحة  32اأ. ومل نتمكن من الو�سول اإىل معلومات حول تاريخ وفات اأحمد 

الر�سدي، وميكن اأن ن�ستنتج باأنه تويف قبل ا�ستن�ساخ هذه الن�سخة التي ن�سخت عام 1817/1233.)البالوي، 
حامد بن عبد الفتاح، زبدة العرفان يف وجوه القراآن، ن�سخة القاهرة، دار الكتب، ق�سم )قراءات طلعت(، رقم 

101(، ورقة 32؛ الر�سدي، )ذكر �سند املوؤلف(، مر�سد الطلبة، 1ب-2اأ(.
84-  حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 439.

85-  حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 214ب.

86-  حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 214ب.
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عند اجتماع املنف�سل مع ميم اجلمع
اِرِهْم ِغ�َساَوٌة( لقالون مثل )َوَعَلى اأْب�سَ

الق�سر مع ال�سلة فقط

املد مع االإ�سكان فقط

الق�سر مع االإ�سكان وال�سلة

املد مع االإ�سكان وال�سلة
واجتماع ميم اجلمع مع املنف�سل له
اِبَعُهْم يف اآَذاِنِهْم( مثل )َيْجَعُلوَن اأ�سَ

�سلة امليم بالق�سر فقط

اإ�سكانـها باملد فقط

اإ�سكان امليم مع الق�سر واملد

 �سلتها مع الق�سر واملد
ق�سر - تو�سط – طولطول - تو�سط - ق�سرمد البدل لور�س مثل )اآَمَن(

تو�سط – طولطول - تو�سطحرف اللني قبل الهمزة له مثل )�َسْوَاَة(

)الهمزة املنكرة( ال�ساكن املف�سول 
َلف مثل )َمْن اآَمَن(   قبل الهمزة خلَ

�سكت - حتقيق
حتقيق - �سكت

نقل - حتقيق - �سكت �سكت - حتقيق - نقلمثله وقفا له نحو )َعَذاٌب َاِليٌم # (  

نقل - حتقيقحتقيق - نقلومثله اأي�سا خلالد
الم التعريف وقفا حلمزة مثل

نقل - �سكت�سكت - نقل  )يف االأْر�ِس( 

 

تطبيقات املرحلة الأخرية لتعليم وتدري�س علم القراءات يف بالدنا:  

اإن الطرق امل�ستخدمة يف املرحلة الكال�سيكية يف تطبيقات ال�سبع والع�سر والتقريب مت ا�ستخدامها 
يف بالدنا حتى الفرتات االأخرية. فمحمد اأمني اأفندي موؤلف كتاب عمدة اخلالن يقول يف كتابه ذخر 
االأريب حول مفردات علم القراءات يف دار القراء: )مت تدري�س ق�سيدة حرز االأماين لل�ساطبي مع  
الطيبة البن اجلزري93 حول القراءات الع�سر، والدرة  البن اجلزري اأي�سا حول القراءات الثالث 
ُتَتّمم القراءات ال�سبع اإىل الع�سر مع �سروحها، وهذه املوؤلفات الثالثة قد مت حتفيظها عامة  التي 
املتون  من  القراءات  علم  تدري�س  فيتم  هذا  يومنا  يف  اأما  �سعرية(.94  منظمة  �سكل  على  لكونها 

املذكورة على يد عدد قليل من املدر�سني.

حاجة  فهناك  التقريب  طريق  يف  وخا�سة  والع�سر،  التقريب  طرق  يف  املحتويات  حجم  حول  اأما 
لتكثيف اجلهود واالنتباه الزائد من اأجل ترتيب الوجوه، وبتاأثري ال�سروط والزمن مت بحث طرق عدة  

.Baltacı, Osmanlı Medeselei, s. 23-24  93
94  حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 42اأ.

طولتو�سطامل�سالك
35م�سلك االئتالف
35م�سلك ال�سويف
23م�سلك املتقن

35م�سلك عطاء اهلل

مقادير املدود املاأخوذة يف املراتب االأربع للم�سالك:91

الطولفويق التو�سطالتو�سطفويق الق�سرامل�سالك
2345م�سلك االئتالف
2345م�سلك ال�سويف
1.522.53م�سلك املتقن

2345م�سلك عطاء اهلل

بع�س امل�سائل املتعلقة باالأ�سول:92

نالحظ  وجود ترجيحات خمتلفة للم�سالك يف غري مراتب املد اأي�سا. ونقدم بع�س االأمثلة على ذلك 
فيما يلي:

طريق اإ�ستانبولحمل اخلالف
)يف املراتب االأربع(1

طريق م�سر
)يف املرتبتني ويف املراتب االأربع(

تقدمي وجوه القطعتقدمي وجوه الو�سلعند االبتداء باال�ستعاذة والب�سملة

تقدمي وجوه القطعتقدمي وجوه الو�سلبني ال�سورتني مع الب�سملة
بني ال�سورتني 

)لالآخذين بالو�سل وال�سكت مع ترك 
�سكت – و�سلو�سل - �سكتالب�سملة(

اإ�سكان – �سلة�سلة – اإ�سكانميم اجلمع لقالون مثل )َلُهْم(

91  حممد اأمني اأفندي، عمدة اخلالن، �س 8-9؛ حممد اأمني اأفندي، ذخر االأريب، ورقة 236اأ-ب.
92  مت جمعها من باب االأ�سول  من كتاب زبدة العرفان و�سرحه عمدة اخلالن.
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اأفندي زاده. وقد يكون لهذا ال�سبب اأن املوؤلف مع اإ�سارته لطريق اإ�ستانبول وطريق م�سر يف بع�س 
املواقع من كتابه، قد ا�ستعمل ترجيحاته ل�سالح طريق االئتالف الذي ينتمي اإليها باعتبار ال�سند. 

ويجب اأن ال نن�سى باأن كل امل�سالك مل تظهر حتى تاريخ تاأليف الكتاب عام 1760/1173. 

وخمتلفة. و�سبب �سعف وتراجع التعليم االأ�سا�سي لعلم القراءات يف بالدنا ناجت عن عدم تعّلم اللغة 
االأ�سا�سية،  للمراجع  الن�سو�س  حتفيظ  اإهمال  اإىل  ذلك  اأدى  وبالتايل  املطلوب  بامل�ستوى  العربية 
وياأتي  وال�سهل.  واملت�ساهل  املت�سامح  التعليم  اأ�ساليب وطرق  اأ�سا�س  اأعدت  التي  العوامل  وهذه من 
ب�سكل  الوجوه  ت�سل�سل  تعر�س  التي  الكرا�سات  فهذه  الكرا�سة(  )اأ�سلوب  االأ�ساليب  راأ�س هذه  على 
ر�سم تخطيطي، نادرًا ما يتم اإعدادها وت�سل�سلها من قبل الطالب، وغالبًا يتم الت�سوير بالفوتوكوبي 
َعناء  ودون  ب�سهولة  تاأمينها  يتم  حيث  للمدّر�س،  ومعرو�سة  َقبل  من  رة  واملح�سّ املوجودة  للنُّ�َسخ 

للطالب، وبالقراءة من هذه الكرا�سات يتم اخلتم وُتنال به اإجازة القراءات. 
رة للكرا�سات ح�سب طريقِة واأ�سلوِب كل طريق وم�سلك ويتم امل�ساَدقة عليها  وتوجد اأعمال حم�سّ

ها على املدّر�س اأو االأ�ستاذ.  بعد عر�سِ
يف  االأول  االأ�سا�س  ت�سكل  التي  ال�سبعة(  )طريق  مرحلة  اإهمال  وهي  لالنتباه  الفتة  اأخــرى  ناحية 
تعليم وتدري�س علم القراءات، و�سار التعليم يبداأ بتعّلم )طريق الع�سرة(، وح�سب ما نعتقد فاإن 
قلة اال�ستفادة من املراجع العربية هي اإحدى العوامل املوؤِثّرة يف ذلك. والعامل الثاين هو تدري�س 
البالوي با�سم زبدة العرفان حيث  ِقبل عبد الفتاح  ومتابعة الكتاب املوؤلف عام 1760/1171 من 
كتابته  مت  العرفان  زبدة  وكتاب  هذا.  يومنا  اإىل  ومتابعته  بتدري�سه  وا�سُتِمر  �سهل  باأ�سلوب  اأخذ 
ال�ساطبي  لالإمام  االأماين  حرز  كتاب  املوؤلف  واتخذ  ال�سغرى(.  )الع�سر  با�سم  املعروف  بالنظام 
اأ�سا�سا له، و�سرح امل�سائل  ال�سبع والدرة امل�سيئة البن اجلزري يف القراءات الثالث  يف القراءات 
املتعلقة بالقراءات الع�سر باأ�سلوبه اخلا�س دون التطرق للطرق املتفرعة. ومن بعده مت كتابة �سرح 
اأفندي، وهذا ما �ساعد تداول كتاب زبدة  لهذا الكتاب با�سم عمدة اخلالن من قبل حممد اأمني 

العرفان على نطاق اأو�سع. 
 وقد ا�ستمر االإقبال عل هذين الكتابني اللذين َيعك�سان ترجيحات الطرق وامل�سالك حتى يومنا هذا، 
ويتم اال�ستفادة منهما وما زاال يحفظان على مكانتهما من قبل اأرباب علم القراءات كاأول مرجع 

لهم.95
اختلف  فقد  امل�سالك  اأ�سول  اإىل  عك�سه  حيث  من  العرفان  زبدة  كتاب  حول  خمتلفة  اآراء  وهناك 
اإىل اأي اأ�سل م�سلك ينحو، وح�سب ما يبنه املوؤلف يف بحث التكبري من ن�سخة الكتاب املوجودة يف 
�سه حممد اأمني اأفندي التوقادي قد قراأ على يو�سف  ه املوؤلف، فاإن مدرِّ تريه،96 )اإزمري( الذي خطَّ

.Kaaçam, Ku’ân-ı Keîm’in Nüzûlü ve Kıaatı, s. 275  95
96  تريه، مكتبة جنيب با�سا، ق�سم Diğe Vakıfla، رقم 52، ورقة 96ب.
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.Kaaçam, Ku’ân-ı Keîm’in Nüzûlü ve Kıaatı, s. 275  95
96  تريه، مكتبة جنيب با�سا، ق�سم Diğe Vakıfla، رقم 52، ورقة 96ب.
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اال�ســـــــم  : اأ . د / �سامي عبد الفتاح عبد العزيز هالل       

مكان وتاريخ امليالد : القليوبية 1960م 

احلالـة الجتماعية  : متزوج

عــدد الأبنــاء  : 4 اأبناء 

العنــــــوان  : م�سر القليوبية ـ بنها 

الهواتف : منزل : 013/3235034     جوال : 01111239905      فاك�س 040/3328511 

 املوؤهالت العلمية واأماكن التخرج  :

املوؤهـــــــــــــــــــــــــــــل العــــام مكــــان التخـــــــــــــرج
لي�سان�س كلية القراآن الكرمي  1985م اجلامعة االإ�سالمية ـ املدينة املنورة 

ماج�ستري اأ�سول الدين ـ القاهرة  1990م جامعة االأزهر ـ اأ�سول الدين
دكتوراه يف تف�سري وعلوم القراآن 1994م جامعة االأزهر 

اأ�ستاذ م�ساعد بكلية القراآن الكرمي  2000م كلية القراآن ـ جامعة االأزهر
اأ�ستاذ يف تف�سري علوم القراآن والقراءات 2005م كلية القراآن الكرمي ـ جامعة االأزهر

االإجازة يف القراءات الع�سر من ال�سيخني ـ عبد الرافع ر�سوان ـ 
وال�سيخ عبد الفتاح املر�سفى

      
  الأعمال التي قام ويقوم بها :

اأعمـــــــال �سابقـــــــــة  اأعمـــــال حــــاليــــــــــــة 

الدعوة واالإعالم الديني باالأزهر عميد  كلية القراآن الكرمي بجامعة االأزهر

مراجعة امل�سحف ال�سريف مبجمع امللك فهد وكيل كلية القراآن الكرمي بجامعة االأزهر

التدري�س باملعاهد العلمية  التدري�س مبرحلة الدرا�سات العليا واللي�سان�س 
للقراءات وعلومها 

االإ�سراف على الر�سائل العلمية ومناق�ستها 

التحكيم يف امل�سابقات الدولية للقراآن الكرمي 

            

السيرة الذاتية
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من اأ�سرار الت�سمني يف القراآن الكرمي علوم القراآن الكرمي
االإعجاز البياين يف القراآن الكرمي علوم القراآن الكرمي

الرتادف يف القراآن الكرمي بن املثبتني والنافني علوم القراآن الكرمي
مو�سوع احلذف اللغوي يف القراآن الكرمي علوم القراآن الكرمي
درا�سة املت�سابه اللفظي يف القراآن الكرمي علوم القراآن الكرمي

ملحات اإعجازية يف القراآن الكرمي ) يف ر�سم امل�سحف ( علوم القراآن الكرمي
التلقي وامل�سافهِة علوم القراآن الكرمي

االأمن النف�سي يف القراآن الكرمي علوم القراآن الكرمي
االإعجاز العلمي يف اإجناب الذرية علوم القراآن الكرمي

خربة م�سر بلد االأزهر يف جمال تطوير مناهج تعليم القراآن 
الكرمي وطرائق تدري�س علومه يف اجلمعيات اخلريية والتعليم 

غري النظامي
علوم القراآن الكرمي

املوؤمترات التي �صارك فيها 

امل�سابقة التاريخ
اململكة العربية ال�سعودية  م�سابقة املاهر بالقراآن الكرمي – 

الهيئة العاملية بجدة من 3 – 11 رم�سان

اململكة العربية ال�سعودية االجتماع الثالث ع�سر للهيئة العاملية 
لتحفيظ القراآن 3 اأيام من 17 / 8 / 2012

اململكة العربية ال�سعودية  املوؤمتر العاملي االأول لتعليم القراآن 
بجدة 5 / 6  حتى 7 / 6 / 2010 م

الكويت – امللتقى العلمي الرابع للهيئة العاملية لتحفيظ القراآن 27 – 28 نوفمرب 2007 

تركيا - موؤمتر االإعجاز يف تركيا 2011

املغرب - موؤمتر االأ�سا�سكو  2012

امللتقى الرتبوي االأول للهيئة العاملية لتحفيظ القراآن الكرمي  يناير 2012 

امللتقى الرتبوي الثاين  للهيئة العاملية لتحفيظ القراآن الكرمي  يناير 2013 

وزارة االأوقاف القطرية – القاء حما�سرة لالأئمة والدعاة  فرباير 2013 

 اخلربات والدورات :
نـوع اخلـــربة اأو الــــدورة مكـــــــــانها املــدة

اإلقاء املحا�سرات الدينية  يف مراكز ال�سباب واجلامعات  ممتدة
االأحاديث االإذاعية  يف اإذاعة القراآن الكرمي ممتدة

مقاالت �سحافية يف جريدة االأهرام ممتدة
التحكيم يف امل�سابقات القراآنية على م�ستوى اجلامعات واملراكز العلمية  ممتدة
اإجازة القراءات ال�سبع والع�سر املدينة املنورة على يد ال�سيخ / عبد الفتاح عجمي املر�سفى 

/ عبد الرافع ر�سوان 
التحكيم يف ترقية االأ�ساتذة  يف الكويت واالإمارات وال�سعودية 

           
 م�صايخ وعلماء تلقى على اأيديهم العلم :

جميعهم اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية القراآن ـ وجلنة امل�سحف مبجمع امللك فهد . 
ف�سيلة ال�سيخ / عبد الفتاح عجمي املر�سفى  

ف�سيلة ال�سيخ / عبد الرافع ر�سوان   
ف�سيلة الدكتور / حممود �سبوية البدوي

ف�سيلة ال�سيخ / حممود عبد اخلالق جادو  
ف�سيلة ال�سيخ / عبد احلليم ال�سيد خاطر 

موؤلفات علمية قام بتاأليفها اأو حتقيقها :

العـــــــــنوان املجـــــــــــــــــال
حتقيق اجلزء االأول من �سرح النويرى  القراءات القراآنية

ا�ستدراكات اأبى �سامة على ال�ساطبية    القراءات يف جزاأين والثالث مازال حتت االإعداد 
القراءات توقيفية ال اجتهادية    القراءات

دفع املطاع عن قراءات االأمام ابن عامر القراءات
القراءات ال�ساذة درا�سة لن�ساأتها ومعايريها القراءات

االنت�سار لقراءة االأمام حمزة القراءات
ر�سم امل�سحف بني التوقيف واالجتهاد  موؤلفات عديدة يف علوم القراآن الكرمي 

تف�سري �سورة احل�سر تف�سري حتليلي 
تف�سري �سورة فاطر تف�سري حتليلي 
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َلِقي َواملُ�َساَفَهِة )7(. ُة االإِْقَراِء ِبالتَّ َق �ُسنَّ ا ُيَواِفُق هذا امل�سحَف؛ َوِلَتَتَحقَّ ا�َس مبَ اِبِطني؛ ِلُيْقِرَئ النَّ اأَ�ْسَهِر ال�سَّ
َها، َفا�ْسَتَهَر ِباملِديَنِة: ُعْرَوُة َو�َسِعيُد ْبُن  اِر َوَغريِ ْم�سَ َعَلى اإِْثِر َهَذا َظَهَرْت َمَداِر�ُس االإِْقَراِء يف َهِذِه االأَ

ُهْم. ِب، َوُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َوَعَطاُء ْبُن َي�َساٍر، َوُم�ْسِلُم ْبُن َجْنَدٍب، َوَغريُ املُ�َسيِّ
ُهْم. اِهٌد، َوِعْكِرَمُة، َواْبُن اأَِبي ُمَلْيَكَة، َوَغريُ ، َوَعَطاُء ْبُن اأَِبي َرَباٍح، َوَطاُوو�ٌس، َوجمَ َة: ُعَبْيُد ْبُن ُعَمريٍ كَّ َوا�ْسَتَهَر مبَ
�ْسَوُد، َوَم�ْسُروٌق، َوَعْمُرو ْبُن �ُسَرْحِبيٍل، َواحلاِرُث ْبُن َقْي�ٍس، َو�َسِعيُد ْبُن  َوا�َسَتَهَر ِباْلُكوَفِة: َعْلَقَمُة، َواالأَ

ُهْم. ، َوَغريُ َلِميُّ ْحَمِن ال�سُّ ، َواأَُبو َعْبِد الرَّ ْعِبيُّ ، َوال�سَّ ْخِعيُّ ، َوالنَّ ُجَبريٍ
ٍم، َوَيْحَيى ْبُن َيْعَمٍر، َواحل�َسُن  ُر ْبُن َعا�سِ ، َواأَُبو َرَجاٍء، َوَن�سْ اِحيُّ يَّ َرِة: اأَُبو اْلَعاِلَيِة الرَّ َوا�ْسَتَهَر ِباْلَب�سْ

ُهْم. ، َواْبُن �ِسرييَن، َوَقَتاَدُة، َوَغريُ ِريُّ اْلَب�سْ
اِحُب  اِحُب ُعْثَماَن ، َوَخِليَفُة ْبُن �َسْعٍد، �سَ ، �سِ اِم: املُِغريُة ْبُن اأَِبي �ِسَهاٍب املْخُزوِميُّ َوا�ْسَتَهَر ِبال�سَّ

ُهَما)8(. ْرَداَء ، َوَغريُ اأَِبي الدَّ
َها ِمَن اْلِبْعَثِة  ِل �ُسَعاٍع ُيالِم�ُس اأَْر�سَ ُة يف االإقراِء، حيُث َبَزَغ ُنوُرَها َمَع اأَوَّ ِريَّ َوِتَباًعا َظَهَرِت املْدَر�َسُة امل�سْ
ِة اْهَتمَّ اأَْهُلَها ِباْلُقْراآِن اْلَكِرمي َتْعِليًما َوَتَعلًُّما  ِريَّ َياِر امل�سْ ِة املَُباَرَكِة، َفَقْبَل ُدُخوِل االإ�سالِم الدِّ ِديَّ املَُحمَّ
ِبُع ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل )ت 18هـ( t اأََتَعلَُّم ِمْنُه  : )ُكْنُت اأَتَّ ِريُّ ًبا، اإِْذ َقاَل َنا�ِسَرُة ْبُن �َسِميِّ اْلَيْزينُّ امل�سْ َوَتاأَدُّ

ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اإِىل اْلَيَمِن(اهـ)9(. اْلُقْراآَن ِحني َبَعَثُه النَّ
َر، اإِالَّ َمَع اْلَفْتِح االإِ�ْسالِميِّ لها َعَلى َيِد  ْغِم ِمْن َهَذا ال َن�ْسَتِطيُع اجلْزَم ِبُدُخوِل اْلُقْراآِن اْلَكِرمي ِم�سْ َوَعَلى الرَّ
اِجِح ِمْن اأَْقَواِل اأَْهِل اْلِعْلِم)10(. َحابيِّ اجلِليِل َعْمِرو ْبِن اْلَعا�ِس  �َسَنَة: ِع�ْسَريَن ِمَن الِهْجَرِة َعَلى الرَّ ال�سَّ
َدِة، َفَتَتْلَمَذ َعَلْيِهْم  ُدوِرِهُم اْلُقْراآَن اْلَكَرمي ِبَقَراَءاِتِه املَُتَعدِّ َحاَبُة يف �سُ َويف َهَذا اْلَفْتِح املَُباَرِك َحَمَل ال�سَّ
ْرَداَء ، َوَعْمُرو ْبُن  ُدَنا اأَُبو الدَّ َة. َوِمْن اأَ�ْسَهِرِهْم: �َسيِّ نَّ َن، َواأََخُذوا َعْنُهْم اْلُقْراآَن َوال�سُّ ِريَّ ُجْمُهوُر امل�سْ
 ، َوَعْبُد اهلل ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعا�ِس ، َوَعْبُد اهلل ْبُن ُعَمَر ، ا�ٍس اْلَعا�ِس ، َوَعْبُد اهلل ْبُن َعبَّ
 ، َُّوُزَهريُ ْبُن َقْي�ٍس اْلَبَلِوي ، اَلُة ْبُن ُعَبْيٍد اِمِت ، َوُعْقَبُة ْبُن َعاِمٍر ، َوَف�سَ َوُعَباَدَة ْبُن ال�سَّ

ُهْم)11(. َواأَُبو َرْيَحاَنَة ، َوَغريُ

7- ينظر: القراءات القراآنية لعبد احلليم قابة، �س 56- 57.
8- ينظر: مباحث يف علوم القراآن ملناع القطان، �س 162 - 163.

9- ينظر: تاريخ ابن يون�س 491/1.
10- ينظر: تاريخ الطربي 104/4، والبداية والنهاية 107/7، والنجوم الزاهرة البن تغري 20/1.

11- ينظر: در ال�سحابة فيمن دخل م�سر من ال�سحابة لل�سيوطي 81/1.

ْفَوِة اهلل ِمْن ِعَباِدِه، َوِخريِة اهلل  اِن االأَْكَمالِن َعَلى �سَ الُم االأَمتَّ الُة َوال�سَّ احلْمُد هلل َربِّ العاملني، َوال�سَّ
ْحِبِه اأَْجَمِعني، َوَبْعُد: ٍد َوَعَلى اآِلِه َو�سَ مَّ ِدَنا حمَ ِمْن َخْلِقِه، �َسيِّ

ِبيُّ ÷  ِة، اإِْذ َقاَل النَّ ِديَّ ِة املًَحمَّ ْحُرٍف؛ َتْي�ِسريا َعَلى َهِذِه االأُمَّ َفَقْد اأُْنِزَل اْلُقْراآُن اْلَكِرمي َعَلى �َسْبَعِة اأَ
َر ِمْنُه(اهـ)1(. : "اإِنَّ َهَذا اْلُقْراآَن اأُْنِزَل َعَلى �َسْبَعِة اأَْحُرٍف، َفاْقَروؤُوا َما َتَي�سَّ

َك َواإِْن ملْ َتْفَعْل  �ُسوُل َبلِّْغ َما اأُْنِزَل اإَِلْيَك ِمْن َربِّ ُه ملسو هيلع هللا ىلص ِبَتْبِليِغِه َقاِئال: )َيا اأَيَُّها الرَّ ُثمَّ اأََمَر اهلل َعزَّ َوَجلَّ َنِبيَّ
َ ال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن (املائدة: 67(. ا�ِس اإِنَّ اهللَّ ُمَك ِمَن النَّ ُ َيْع�سِ َفَما َبلَّْغَت ِر�َساَلَتُه َواهللَّ

ُكْم  ِه، َوَحثًّا َعَلى َتْعِليِمِه، َوَتْرِغيًبا يف َتْبِليِغِه، َحْيُث َقاَل: "َخريُ َحاَبُه؛ ا�ْسِتَجاَبًة الأَْمِر َربِّ َفَعلََّمُه ملسو هيلع هللا ىلص اأَ�سْ
َمْن َتَعلََّم اْلُقْراآَن َوَعلََّمُه(اهـ)2(.

َنا َعَلْيِه(اهـ)3(. َوَعْن اأَِبي اأَُماَمَة t َقاَل: )اأََمَرَنا َر�ُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِبَتْعِليِم اْلُقْراآِن َوَحثَّ
َحاِبِه، َواأََمَر ِباالأَْخِذ ِمْنُهْم، َفَقاَل: "ُخُذوا اْلُقْراآَن ِمْن اأَْرَبٍع: َعْبِد اهلل  ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلصَنَفًرا ِمْن اأَ�سْ َ النَّ َوَقْد َعنيَّ

َبيُّ ْبُن َكْعٍب(اهـ)4(. ْبِن َم�ْسُعوٍد، َو�َسامل َمْوىل اأَِبي ُحَذْيَفَة، َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َواأُ
الأَْمِر  ا�ْسِتَجاَبًة  والقراءاِت؛  القراآَن  ا�َس  النَّ ُيْقِرُئوَن  االآفاِق  يف  ُهْم  َوَغريُ َحاَبُة  ال�سَّ هوؤالِء  اْنَت�َسَر  ُثمَّ 
ْبُن َكْعٍب  َواأَُبيُّ   ، اأَِبي َطاِلٍب  ْبُن  َوَعِليُّ   ، اَن  ْبُن َعفَّ ُدَنا ُعْثَماُن  ملسو هيلع هللا ىلص  َفا�ْسَتَهَر ِمْنُهْم: �َسيِّ ِبيِّ  النَّ

. ْرَداِء ُبو الدَّ �ْسَعِريُّ ، َواأَ ، َوَزْيُد ْبُن َثاِبٍت ، َوَعْبُد اهلل ْبُن َم�ْسُعوٍد ، اأَُبو ُمو�َسى االأَ
ِبيِّ  ُهْم َحِفُظوا اْلُقْراآَن يف َزَمِن النَّ ِذيَن َبَلَغَنا اأَنَّ َهِبيُّ )ت748هـ( رحمه اهلل: )َفَهوؤُالِء الَّ َقاَل االإَِماُم الذَّ
ا، َوَعَلْيِهم َداَرِت االأ�سانيُد بالقراءاِت الع�سِر، َوَقْد َجَمَع اْلُقْراآَن  ملسو هيلع هللا ىلص، َواأََخَذ َعْنُهم َمْن َبْعَدُهم َعْر�سً
َحاَبِة، َكُمَعاٍذ، َواأَِبي َزْيٍد، َو�َسامل َمْوىل اأَِبي ُحَذْيَفَة، َوَعْبِد اهلل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعا�ِس،  ُهْم ِمَن ال�سَّ َغريُ

ْل ِبَنا ِقَراَءُتُهْم(اهـ)5(.  َوُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َوَلِكْن مل َتتَّ�سِ
بِن  ال�سديِق وعمَر  بكٍر  اأبي  ِدَنا  �َسيِّ ِباإِْر�َساِل  اْلَكِرمي  اْلُقْراآِن  َن�ْسِر  َجِليًّا يف  َحاَبِة  ال�سَّ َدْوُر  َظَهَر  َوَقْد 

اِم واْلِعَراِق)6(.  اخلطاِب القراَء اإىل بالِد ال�سَّ
ْر�َسَلُه اإىل االأم�ساِر َقاِرًئا ِمْن  َحٍف اأَ اَن، َحْيُث َبَعَث َمَع ُكلِّ ُم�سْ ِدَنا ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ ِنيَع �َسيِّ ىل َذِلَك �سَ ْف اإِ اأَ�سِ

1- رواه البخاري، حديث رقم: )7111(، وم�سلم، حديث رقم: )818(.
2- رواه البخاري، حديث رقم: )5027(.

3- رواه الطرباين كما يف جممه الزوائد 167/7، والدارمي، حديث رقم: )3307(.
4- رواه البخاري، حديث رقم: )3548(.

5- ينظر: معرفة القراء الكبار 125/1 - 126.
6- ينظر: طبقات ابن �سعد 356/2، و�سري اأعالم النبالء 344/2.
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َلِقي َواملُ�َساَفَهِة )7(. ُة االإِْقَراِء ِبالتَّ َق �ُسنَّ ا ُيَواِفُق هذا امل�سحَف؛ َوِلَتَتَحقَّ ا�َس مبَ اِبِطني؛ ِلُيْقِرَئ النَّ اأَ�ْسَهِر ال�سَّ
َها، َفا�ْسَتَهَر ِباملِديَنِة: ُعْرَوُة َو�َسِعيُد ْبُن  اِر َوَغريِ ْم�سَ َعَلى اإِْثِر َهَذا َظَهَرْت َمَداِر�ُس االإِْقَراِء يف َهِذِه االأَ

ُهْم. ِب، َوُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َوَعَطاُء ْبُن َي�َساٍر، َوُم�ْسِلُم ْبُن َجْنَدٍب، َوَغريُ املُ�َسيِّ
ُهْم. اِهٌد، َوِعْكِرَمُة، َواْبُن اأَِبي ُمَلْيَكَة، َوَغريُ ، َوَعَطاُء ْبُن اأَِبي َرَباٍح، َوَطاُوو�ٌس، َوجمَ َة: ُعَبْيُد ْبُن ُعَمريٍ كَّ َوا�ْسَتَهَر مبَ
�ْسَوُد، َوَم�ْسُروٌق، َوَعْمُرو ْبُن �ُسَرْحِبيٍل، َواحلاِرُث ْبُن َقْي�ٍس، َو�َسِعيُد ْبُن  َوا�َسَتَهَر ِباْلُكوَفِة: َعْلَقَمُة، َواالأَ

ُهْم. ، َوَغريُ َلِميُّ ْحَمِن ال�سُّ ، َواأَُبو َعْبِد الرَّ ْعِبيُّ ، َوال�سَّ ْخِعيُّ ، َوالنَّ ُجَبريٍ
ٍم، َوَيْحَيى ْبُن َيْعَمٍر، َواحل�َسُن  ُر ْبُن َعا�سِ ، َواأَُبو َرَجاٍء، َوَن�سْ اِحيُّ يَّ َرِة: اأَُبو اْلَعاِلَيِة الرَّ َوا�ْسَتَهَر ِباْلَب�سْ

ُهْم. ، َواْبُن �ِسرييَن، َوَقَتاَدُة، َوَغريُ ِريُّ اْلَب�سْ
اِحُب  اِحُب ُعْثَماَن ، َوَخِليَفُة ْبُن �َسْعٍد، �سَ ، �سِ اِم: املُِغريُة ْبُن اأَِبي �ِسَهاٍب املْخُزوِميُّ َوا�ْسَتَهَر ِبال�سَّ

ُهَما)8(. ْرَداَء ، َوَغريُ اأَِبي الدَّ
َها ِمَن اْلِبْعَثِة  ِل �ُسَعاٍع ُيالِم�ُس اأَْر�سَ ُة يف االإقراِء، حيُث َبَزَغ ُنوُرَها َمَع اأَوَّ ِريَّ َوِتَباًعا َظَهَرِت املْدَر�َسُة امل�سْ
ِة اْهَتمَّ اأَْهُلَها ِباْلُقْراآِن اْلَكِرمي َتْعِليًما َوَتَعلًُّما  ِريَّ َياِر امل�سْ ِة املَُباَرَكِة، َفَقْبَل ُدُخوِل االإ�سالِم الدِّ ِديَّ املَُحمَّ
ِبُع ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل )ت 18هـ( t اأََتَعلَُّم ِمْنُه  : )ُكْنُت اأَتَّ ِريُّ ًبا، اإِْذ َقاَل َنا�ِسَرُة ْبُن �َسِميِّ اْلَيْزينُّ امل�سْ َوَتاأَدُّ

ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اإِىل اْلَيَمِن(اهـ)9(. اْلُقْراآَن ِحني َبَعَثُه النَّ
َر، اإِالَّ َمَع اْلَفْتِح االإِ�ْسالِميِّ لها َعَلى َيِد  ْغِم ِمْن َهَذا ال َن�ْسَتِطيُع اجلْزَم ِبُدُخوِل اْلُقْراآِن اْلَكِرمي ِم�سْ َوَعَلى الرَّ
اِجِح ِمْن اأَْقَواِل اأَْهِل اْلِعْلِم)10(. َحابيِّ اجلِليِل َعْمِرو ْبِن اْلَعا�ِس  �َسَنَة: ِع�ْسَريَن ِمَن الِهْجَرِة َعَلى الرَّ ال�سَّ
َدِة، َفَتَتْلَمَذ َعَلْيِهْم  ُدوِرِهُم اْلُقْراآَن اْلَكَرمي ِبَقَراَءاِتِه املَُتَعدِّ َحاَبُة يف �سُ َويف َهَذا اْلَفْتِح املَُباَرِك َحَمَل ال�سَّ
ْرَداَء ، َوَعْمُرو ْبُن  ُدَنا اأَُبو الدَّ َة. َوِمْن اأَ�ْسَهِرِهْم: �َسيِّ نَّ َن، َواأََخُذوا َعْنُهْم اْلُقْراآَن َوال�سُّ ِريَّ ُجْمُهوُر امل�سْ
 ، َوَعْبُد اهلل ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعا�ِس ، َوَعْبُد اهلل ْبُن ُعَمَر ، ا�ٍس اْلَعا�ِس ، َوَعْبُد اهلل ْبُن َعبَّ
 ، َُّوُزَهريُ ْبُن َقْي�ٍس اْلَبَلِوي ، اَلُة ْبُن ُعَبْيٍد اِمِت ، َوُعْقَبُة ْبُن َعاِمٍر ، َوَف�سَ َوُعَباَدَة ْبُن ال�سَّ

ُهْم)11(. َواأَُبو َرْيَحاَنَة ، َوَغريُ

7- ينظر: القراءات القراآنية لعبد احلليم قابة، �س 56- 57.
8- ينظر: مباحث يف علوم القراآن ملناع القطان، �س 162 - 163.

9- ينظر: تاريخ ابن يون�س 491/1.
10- ينظر: تاريخ الطربي 104/4، والبداية والنهاية 107/7، والنجوم الزاهرة البن تغري 20/1.

11- ينظر: در ال�سحابة فيمن دخل م�سر من ال�سحابة لل�سيوطي 81/1.

ْفَوِة اهلل ِمْن ِعَباِدِه، َوِخريِة اهلل  اِن االأَْكَمالِن َعَلى �سَ الُم االأَمتَّ الُة َوال�سَّ احلْمُد هلل َربِّ العاملني، َوال�سَّ
ْحِبِه اأَْجَمِعني، َوَبْعُد: ٍد َوَعَلى اآِلِه َو�سَ مَّ ِدَنا حمَ ِمْن َخْلِقِه، �َسيِّ

ِبيُّ ÷  ِة، اإِْذ َقاَل النَّ ِديَّ ِة املًَحمَّ ْحُرٍف؛ َتْي�ِسريا َعَلى َهِذِه االأُمَّ َفَقْد اأُْنِزَل اْلُقْراآُن اْلَكِرمي َعَلى �َسْبَعِة اأَ
َر ِمْنُه(اهـ)1(. : "اإِنَّ َهَذا اْلُقْراآَن اأُْنِزَل َعَلى �َسْبَعِة اأَْحُرٍف، َفاْقَروؤُوا َما َتَي�سَّ

َك َواإِْن ملْ َتْفَعْل  �ُسوُل َبلِّْغ َما اأُْنِزَل اإَِلْيَك ِمْن َربِّ ُه ملسو هيلع هللا ىلص ِبَتْبِليِغِه َقاِئال: )َيا اأَيَُّها الرَّ ُثمَّ اأََمَر اهلل َعزَّ َوَجلَّ َنِبيَّ
َ ال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن (املائدة: 67(. ا�ِس اإِنَّ اهللَّ ُمَك ِمَن النَّ ُ َيْع�سِ َفَما َبلَّْغَت ِر�َساَلَتُه َواهللَّ

ُكْم  ِه، َوَحثًّا َعَلى َتْعِليِمِه، َوَتْرِغيًبا يف َتْبِليِغِه، َحْيُث َقاَل: "َخريُ َحاَبُه؛ ا�ْسِتَجاَبًة الأَْمِر َربِّ َفَعلََّمُه ملسو هيلع هللا ىلص اأَ�سْ
َمْن َتَعلََّم اْلُقْراآَن َوَعلََّمُه(اهـ)2(.

َنا َعَلْيِه(اهـ)3(. َوَعْن اأَِبي اأَُماَمَة t َقاَل: )اأََمَرَنا َر�ُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِبَتْعِليِم اْلُقْراآِن َوَحثَّ
َحاِبِه، َواأََمَر ِباالأَْخِذ ِمْنُهْم، َفَقاَل: "ُخُذوا اْلُقْراآَن ِمْن اأَْرَبٍع: َعْبِد اهلل  ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلصَنَفًرا ِمْن اأَ�سْ َ النَّ َوَقْد َعنيَّ

َبيُّ ْبُن َكْعٍب(اهـ)4(. ْبِن َم�ْسُعوٍد، َو�َسامل َمْوىل اأَِبي ُحَذْيَفَة، َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َواأُ
الأَْمِر  ا�ْسِتَجاَبًة  والقراءاِت؛  القراآَن  ا�َس  النَّ ُيْقِرُئوَن  االآفاِق  يف  ُهْم  َوَغريُ َحاَبُة  ال�سَّ هوؤالِء  اْنَت�َسَر  ُثمَّ 
ْبُن َكْعٍب  َواأَُبيُّ   ، اأَِبي َطاِلٍب  ْبُن  َوَعِليُّ   ، اَن  ْبُن َعفَّ ُدَنا ُعْثَماُن  ملسو هيلع هللا ىلص  َفا�ْسَتَهَر ِمْنُهْم: �َسيِّ ِبيِّ  النَّ

. ْرَداِء ُبو الدَّ �ْسَعِريُّ ، َواأَ ، َوَزْيُد ْبُن َثاِبٍت ، َوَعْبُد اهلل ْبُن َم�ْسُعوٍد ، اأَُبو ُمو�َسى االأَ
ِبيِّ  ُهْم َحِفُظوا اْلُقْراآَن يف َزَمِن النَّ ِذيَن َبَلَغَنا اأَنَّ َهِبيُّ )ت748هـ( رحمه اهلل: )َفَهوؤُالِء الَّ َقاَل االإَِماُم الذَّ
ا، َوَعَلْيِهم َداَرِت االأ�سانيُد بالقراءاِت الع�سِر، َوَقْد َجَمَع اْلُقْراآَن  ملسو هيلع هللا ىلص، َواأََخَذ َعْنُهم َمْن َبْعَدُهم َعْر�سً
َحاَبِة، َكُمَعاٍذ، َواأَِبي َزْيٍد، َو�َسامل َمْوىل اأَِبي ُحَذْيَفَة، َوَعْبِد اهلل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعا�ِس،  ُهْم ِمَن ال�سَّ َغريُ

ْل ِبَنا ِقَراَءُتُهْم(اهـ)5(.  َوُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َوَلِكْن مل َتتَّ�سِ
بِن  ال�سديِق وعمَر  بكٍر  اأبي  ِدَنا  �َسيِّ ِباإِْر�َساِل  اْلَكِرمي  اْلُقْراآِن  َن�ْسِر  َجِليًّا يف  َحاَبِة  ال�سَّ َدْوُر  َظَهَر  َوَقْد 

اِم واْلِعَراِق)6(.  اخلطاِب القراَء اإىل بالِد ال�سَّ
ْر�َسَلُه اإىل االأم�ساِر َقاِرًئا ِمْن  َحٍف اأَ اَن، َحْيُث َبَعَث َمَع ُكلِّ ُم�سْ ِدَنا ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ ِنيَع �َسيِّ ىل َذِلَك �سَ ْف اإِ اأَ�سِ

1- رواه البخاري، حديث رقم: )7111(، وم�سلم، حديث رقم: )818(.
2- رواه البخاري، حديث رقم: )5027(.

3- رواه الطرباين كما يف جممه الزوائد 167/7، والدارمي، حديث رقم: )3307(.
4- رواه البخاري، حديث رقم: )3548(.

5- ينظر: معرفة القراء الكبار 125/1 - 126.
6- ينظر: طبقات ابن �سعد 356/2، و�سري اأعالم النبالء 344/2.
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ْبِن  َعْمِرو  َجاِمِع  َحَلَقاٌت يف  َتُقوُم  َتَزاُل  َوال  َكاَنْت  االأَْزَهــِر  ُة يف  َرا�ِسيَّ الدِّ ِت احلَلَقاُت  َبــَداأَ َوِحني 
ِة)19(. يِنيَّ اْلَعا�ِس، َويف َجاِمِع اْبِن ُطوُلون، اإِىل َجاِنِب امل�َساِجِد اجلاِمَعِة الدِّ

، َبْعَد اأَْن َرَحَل َجَماَعٌة ِمن  َح اْلُعَلَماُء ِباأَنَّ اْلِقَراَءاِت مل َتْدُخِل االأَْنَدُل�س اإِالَّ يف اْلَقْرِن اخلاِم�ِس الِهْجِريِّ رَّ َوَقْد �سَ
َلَمْنِكيُّ  ٍد الطَّ مَّ َخُذوا َعْن ُعَلَماِئَها اْلِقَراَءاِت)20(، َوِمْنُهْم: اأَُبو ُعَمَر اأَْحَمُد ْبُن حمَ َر، َفاأَ اِء االأَْنَدُل�ِس اإِىل ِم�سْ ُقرَّ
َر)21(. ِم�سْ ًة  َخا�سَّ امل�ْسِرِق؛  اإِىل  ِرْحَلٌة  َلُه  َكاَنْت  الَِّذي  َع�ْسَرَة -  االإِْحَدى  اْلِقَراَءاِت  ِة يف  ْو�سَ الرَّ اِحُب  – �سَ
ُثمَّ   ، اْلَفاِطِميِّ احلْكِم  بعد  َر  ِم�سْ اأر�ِس  على  قامت  التي  ُة  اْلِعْلِميَّ ُة  ْه�سَ النَّ وٍح  ِبُو�سُ َتْظَهُر  َهَذا  َوِمْن 

َيا�ِسيُّ َبْعَد ذلك يف عدِم ثباِت نه�سِة امل�سريني يف ِعْلِم اْلِقَراَءاِت)22(. َقلُُّب ال�سِّ �َساَهم التَّ
ْبُن  ُد  مَّ ْبِن َمْيُموٍن اجليِزيُّ )ت301هـ()23(، َوحمَ ْبُن �َسِعيِد  ُد  مَّ ِة: حمَ َر يف هذه املُدَّ َوِمْن �ُسُيوِخ ِم�سْ
ِرِه  َع�سْ َر يف  ِم�سْ اأَْهِل  ُم�ْسِنُد  ْدَفــِويُّ  االأُ اأَْحَمَد  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  ُد  مَّ اْلَواِعُظ )ت340هـــ()24(، َوحمَ ِحْب�ٍس 
ِريُّ )ت389هـ()26(، َواأَُبو اْلَعبا�ِس  ِب َعْبُد املُْنِعِم ْبُن ُغْلُبوَن احلَلِبيُّ ُثمَّ امل�سْ يِّ )ت388هـ()25(، َواأَُبو الطَّ
اأَْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبِن َها�ِسٍم )ت445هـ()27(، َويف جامِع َعْمِرو ْبِن اْلَعا�ِس اأَْقَراأَ القراءاِت املقرُئ الكبري 
اِريُّ )ت455هـ()28(، ومن كباِر القراِء يف اأََواِخِر القرِن  اإِ�ْسَماِعيُل ْبُن َخَلِف ْبِن �َسِعيٍد اأَُبو َطاِهٍر االأَْن�سَ

اِب)29(. ِريُّ املعروُف ِباْبِن اخل�سَّ : َيْحَيى ْبُن َعِليِّ ْبِن َفَرٍج اأَُبو احل�َسِن امل�سْ اخلام�ِس الهجريِّ
اأنظاُر  َهْت  َ َواجتَّ اْلُقْراآِن والقراءاِت،  اأ�سانيِد  َعاَمِة يف  الزَّ اِحَبَة  ُر �سَ اْلِهْجِريِّ كانت ِم�سْ اِد�ِس  ال�سَّ اْلَقْرِن  َويف 
اِم  ْحَمِن اْبُن َعِتيِق ْبِن َخَلٍف املعروُف ِباْبِن اْلَفحَّ العامل ِلالأَْخِذ َعْن اأَْهِلَها، َوِمْن اأ�سهر قراِء هذا القرِن: َعْبُد الرَّ
َهِبيُّ )ت748هـ(: )َواأَْعَلى َما َتَلْوُت ِكَتاَب اهلل ِمْن َطِريِقِه( َكْنَدِريُّ )ت516هـ(، والذي قال عنه االإماُم الذَّ ال�سَّ

اهـ)30(.
19- ينظر: تاريخ املدار�س يف م�سر مقال للدكتور اأمين فوؤاد �سيد، �س 52.
20- ينظر: االإمام املتوىل وجهوده يف القراءات للدكتور الدو�سري، �س 52.

21- ينظر: علم القراءات ن�ساأته واأطواره للدكتور نبيل حممد اإبراهيم، �س 304.
22- ينظر: التعليم يف م�سر يف الع�سر الفاطمي االأول للدكتور خطاب عظيم، �س  11.

23- ينظر: تاريخ ابن يون�س 448/1.
24- ينظر: ال�سابق 189/2.

25- ينظر: معرفة القراء الكبار 675/2، وغاية النهاية 198/2.

26- ينظر: معرفة القراء الكبار 677/2، وغاية النهاية 470/1.
27- ينظر: معرفة القراء الكبار 671/2، وغاية النهاية 89/1.

28- ينظر: معرفة القراء الكبار 805/2، وح�سن املحا�سرة 235/1.
29- ينظر: معرفة القراء الكبار 910/2.

30- ينظر: تاريخ ابن يون�س 491/1.

ْوُر االأَْكربُ َواحلظَّ االأَْوَفُر يف َن�ْسِر اْلُقْراآِن اْلَكِرمي َوُعُلوِم  َوَلَقْد َكاَن ِلْلَم�ْسِجِد اْلَعِتيِق يف َهِذِه املْرَحَلِة الدَّ
َبَنْوا  ُثمَّ  ِبَناِئِه،  َعَلى  َقاُموا  َحاَبِة  ال�سَّ ِمَن  َثَماِنني  اأَنَّ  َواِريخ  التَّ َحاِب  اأَ�سْ َبْع�ُس  َذَكَر  َوَقْد  ِة)12(.  نَّ ال�سُّ

َرَة)13(. َة املَُطهَّ نَّ َر ُيَعلُِّموَنُهُم اْلُقْراآَن اْلَكِرمي َوال�سُّ ِدَياَرُهْم َحْوَلُه، َوَعا�ُسوا َبنيَ اإِْخَواِنِهم ِمْن اأَْهِل ِم�سْ
اِحَف  َم�سَ َواأَنَّ  التَّاِبِعني،  َوِكَباِر  َحاَبِة  ال�سَّ اأَْفَواِه  ِمْن  َكاَن  َلِقَي  التَّ اأَنَّ  املْرَحَلِة:  َهِذِه  �ِسَماِت  اأََهمِّ  َوِمْن 

َحِف اْلُعْثَماينِّ الذي اأُْجِمَع َعَلْيَه َبْعَد َذِلَك. اِلَفًة َر�ْسَم املُ�سْ ِهْم َكاَنْت خمَ َبْع�سِ
اِئَها  يُتَها، َحتَّى اإِنَّ َبْع�َس ُقرَّ َويف اْلَقْرِن الثَّاين ِمَن الِهْجَرِة َن�َسَطْت َمَداِر�ُس االإِْقَراِء َعَلى َيِد التَّاِبِعني َوَذاَع �سِ
ِريِّ )ت115هـ( َوالَِّذي  ِعيِنيِّ امل�سْ ِة، َكاأَِبي �َسِعيِد ْبِن َهاَعاَن ْبِن ُعَمريٍ الرَّ ِريَّ اْمَتدَّ اأََثُرُه َخاِرَج اْلِبالِد امل�سْ

ُه ِمَن القراِء والفقهاِء)14(، َواإِ�ْسَماِعيَل ْبِن ُعَبيِد اهلل ْبِن اأَِبي املَُهاِجِر )ت131هـ()15(. اتُِّفَق َعَلى اأَنَّ
َرِة، َحْيُث َخَرَج َعَدٌد ِمْن َم�َساِهري  ْدَر�َسِة املِديَنِة املَُنوَّ ِريِّني مبَ ثُُّر امل�سْ َوِمْن اأََهمِّ �ِسَماِت َهَذا اْلَقْرِن: َتاأَ
ِريَّني ِلْلِقَراَءِة َعَلى اإَِماِم َداِر الِهْجَرِة َناَفِع ْبِن اأَِبي ُرَوميٍ املَدينِّ )ت169هـ(، َوِمْن َهوؤُالِء: اللَّْيُث ْبُن  امل�سْ
 ، ِريُّ �َسْعٍد، َوَعْبُد اهلل ْبُن َوْهٍب، َوُعْثَماُن ْبُن �َسِعيٍد امل�ْسُهوُر ِبَوْر�ٍس )ت197هـ(، َوُمَعلَّى ْبُن َدْحَيَة امل�سْ

َوِزَياُد ْبُن ُيوُن�َس، َو�ِسْقالُب ْبُن �ُسَنْيَنَة، َواأَ�ْسُهُب ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز)16(.
َوَكاَن  ِريَّني،  ِرَواَيُة امل�سْ ُعَفْت  َو�سَ َقلَّْت  الِهْجَرِة  ِمَن  اِبِع  الرَّ اْلَقْرِن  ِف  ُمْنَت�سَ َواإِىل  الثَّاِلث  اْلَقْرِن  َوِمَن 
َعَلْيِه  َفاأَْقَبَل  اْلَعامل،  ُدَوِل  ِمْن  اْلَعِديِد  اإِىل  اأََثُرَها  اْمَتدَّ  َحْيُث  َناِفٍع،  َوْر�ٍس َعن  ِلِرَواَيِة  االأَْكربُ  االْنِت�َساُر 
 ، ِريُّ ِبي َطْيَبَة امل�سْ اِلٍح، َوَداُوُد ْبُن اأَ ْوٍب َيْنُقُلوَن ِرَواَيَتُه، َوِمْنُهْم: اأَْحَمُد ْبُن �سَ ا�ُس ِمْن ُكلِّ َحَدٍب َو�سَ النَّ
ْحَمِن، َوُيوُن�ُس ْبُن  َمِد ْبُن َعْبِد الرَّ ، َوَعْبُد ال�سَّ يُّ ي�سِ ، َوَعاِمُر ْبُن �َسِعيٍد امل�سِّ َواأَُبو َم�ْسُعوٍد االأَ�ْسَوُد املَدينُّ

ُهْم)17(. ْزَرُق، َوَغريُ ، َوُيو�ُسُف ْبُن َعْمِرو ْبِن َي�َساٍر االأَ ِريُّ َعْبِد االأََعَلى امل�سْ
ُة  ِريَّ املِ�سْ املْدَر�َسُة  َن�َسَطِت  اْلِهْجِريِّ  اخلاِم�ِس  اْلَقْرِن  اأََواِخِر  اإِىل  اِبِع  الرَّ اْلَقْرِن  ِف  ُمْنَت�سَ َوِمْن 
اُم ِحني  ِقليِّ َح�َسَنٌة َباِقَيٌة ال ُتْنِكُرَها االأَيَّ ِعْنَدَما َتَوىلَّ اْلَفاِطِميُّوَن احلْكَم، َوَقْد َكاَن جلْوَهٍر ال�سِّ
َوَثالِثِماَئِة)18(،  َو�ِستِّني  اإِْحَدى  �َسَنَة  اَن  َرَم�سَ �َساِبِع  ِبَناِئِه يف  ِنَهاَيُة  َوَكاَنْت  االأَْزَهَر،  َبَنى اجلاِمَع 

12- ينظر: اخلطط املقريزية 246/2، وتاريخ التعليم يف ع�سر حممد علي الأحمد عزت، �س 4.
13- ينظر: �سبح االأع�سى383/3.

14- ينظر: تاريخ ابن يون�س 89/1، والقراءات باأفريقيا، �س 139 .
15- ينظر: تاريخ ابن يون�س 37/2.

16- ينظر: غاية النهاية البن اجلزري 330/2.
17- ينظر: �سري اأعالم النبالء للذهبي 295/9، و�سذرات الذهب البن العماد 349/1 .

18- ينظر: ح�سن املحا�سرة 154/2، وتاريخ املدار�س يف م�سر مقال للدكتورة �سيدة كا�سف، �س 25 .

 



301 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء300 www.iqraaforum.com

ْبِن  َعْمِرو  َجاِمِع  َحَلَقاٌت يف  َتُقوُم  َتَزاُل  َوال  َكاَنْت  االأَْزَهــِر  ُة يف  َرا�ِسيَّ الدِّ ِت احلَلَقاُت  َبــَداأَ َوِحني 
ِة)19(. يِنيَّ اْلَعا�ِس، َويف َجاِمِع اْبِن ُطوُلون، اإىل َجاِنِب امل�َساِجِد اجلاِمَعِة الدِّ

، َبْعَد اأَْن َرَحَل َجَماَعٌة ِمن  َح اْلُعَلَماُء ِباأَنَّ اْلِقَراَءاِت مل َتْدُخِل االأَْنَدُل�س اإِالَّ يف اْلَقْرِن اخلاِم�ِس الِهْجِريِّ رَّ َوَقْد �سَ
َلَمْنِكيُّ  ٍد الطَّ مَّ َخُذوا َعْن ُعَلَماِئَها اْلِقَراَءاِت)20(، َوِمْنُهْم: اأَُبو ُعَمَر اأَْحَمُد ْبُن حمَ َر، َفاأَ اِء االأَْنَدُل�ِس اإِىل ِم�سْ ُقرَّ
َر)21(. ِم�سْ ًة  َخا�سَّ امل�ْسِرِق؛  اإِىل  ِرْحَلٌة  َلُه  َكاَنْت  الَِّذي  َع�ْسَرَة -  االإِْحَدى  اْلِقَراَءاِت  ِة يف  ْو�سَ الرَّ اِحُب  – �سَ
ُثمَّ   ، اْلَفاِطِميِّ احلْكِم  بعد  َر  ِم�سْ اأر�ِس  على  قامت  التي  ُة  اْلِعْلِميَّ ُة  ْه�سَ النَّ وٍح  ِبُو�سُ َتْظَهُر  َهَذا  َوِمْن 

َيا�ِسيُّ َبْعَد ذلك يف عدِم ثباِت نه�سِة امل�سريني يف ِعْلِم اْلِقَراَءاِت)22(. َقلُُّب ال�سِّ �َساَهم التَّ
ْبُن  ُد  مَّ ْبِن َمْيُموٍن اجليِزيُّ )ت301هـ()23(، َوحمَ ْبُن �َسِعيِد  ُد  مَّ ِة: حمَ َر يف هذه املُدَّ َوِمْن �ُسُيوِخ ِم�سْ
ِرِه  َع�سْ َر يف  ِم�سْ اأَْهِل  ُم�ْسِنُد  ْدَفــِويُّ  االأُ اأَْحَمَد  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  ُد  مَّ اْلَواِعُظ )ت340هـــ()24(، َوحمَ ِحْب�ٍس 
ِريُّ )ت389هـ()26(، َواأَُبو اْلَعبا�ِس  ِب َعْبُد املُْنِعِم ْبُن ُغْلُبوَن احلَلِبيُّ ُثمَّ امل�سْ يِّ )ت388هـ()25(، َواأَُبو الطَّ
اأَْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبِن َها�ِسٍم )ت445هـ()27(، َويف جامِع َعْمِرو ْبِن اْلَعا�ِس اأَْقَراأَ القراءاِت املقرُئ الكبري 
اِريُّ )ت455هـ()28(، ومن كباِر القراِء يف اأََواِخِر القرِن  اإِ�ْسَماِعيُل ْبُن َخَلِف ْبِن �َسِعيٍد اأَُبو َطاِهٍر االأَْن�سَ

اِب)29(. ِريُّ املعروُف ِباْبِن اخل�سَّ : َيْحَيى ْبُن َعِليِّ ْبِن َفَرٍج اأَُبو احل�َسِن امل�سْ اخلام�ِس الهجريِّ
اأنظاُر  َهْت  َ َواجتَّ اْلُقْراآِن والقراءاِت،  اأ�سانيِد  َعاَمِة يف  الزَّ اِحَبَة  ُر �سَ اْلِهْجِريِّ كانت ِم�سْ اِد�ِس  ال�سَّ اْلَقْرِن  َويف 
اِم  ْحَمِن اْبُن َعِتيِق ْبِن َخَلٍف املعروُف ِباْبِن اْلَفحَّ العامل ِلالأَْخِذ َعْن اأَْهِلَها، َوِمْن اأ�سهر قراِء هذا القرِن: َعْبُد الرَّ
َهِبيُّ )ت748هـ(: )َواأَْعَلى َما َتَلْوُت ِكَتاَب اهلل ِمْن َطِريِقِه( َكْنَدِريُّ )ت516هـ(، والذي قال عنه االإماُم الذَّ ال�سَّ

اهـ)30(.
19- ينظر: تاريخ املدار�س يف م�سر مقال للدكتور اأمين فوؤاد �سيد، �س 52.
20- ينظر: االإمام املتوىل وجهوده يف القراءات للدكتور الدو�سري، �س 52.

21- ينظر: علم القراءات ن�ساأته واأطواره للدكتور نبيل حممد اإبراهيم، �س 304.
22- ينظر: التعليم يف م�سر يف الع�سر الفاطمي االأول للدكتور خطاب عظيم، �س  11.

23- ينظر: تاريخ ابن يون�س 448/1.
24- ينظر: ال�سابق 189/2.

25- ينظر: معرفة القراء الكبار 675/2، وغاية النهاية 198/2.

26- ينظر: معرفة القراء الكبار 677/2، وغاية النهاية 470/1.
27- ينظر: معرفة القراء الكبار 671/2، وغاية النهاية 89/1.

28- ينظر: معرفة القراء الكبار 805/2، وح�سن املحا�سرة 235/1.
29- ينظر: معرفة القراء الكبار 910/2.

30- ينظر: تاريخ ابن يون�س 491/1.

ْوُر االأَْكربُ َواحلظَّ االأَْوَفُر يف َن�ْسِر اْلُقْراآِن اْلَكِرمي َوُعُلوِم  َوَلَقْد َكاَن ِلْلَم�ْسِجِد اْلَعِتيِق يف َهِذِه املْرَحَلِة الدَّ
َبَنْوا  ُثمَّ  ِبَناِئِه،  َعَلى  َقاُموا  َحاَبِة  ال�سَّ ِمَن  َثَماِنني  اأَنَّ  َواِريخ  التَّ َحاِب  اأَ�سْ َبْع�ُس  َذَكَر  َوَقْد  ِة)12(.  نَّ ال�سُّ

َرَة)13(. َة املَُطهَّ نَّ َر ُيَعلُِّموَنُهُم اْلُقْراآَن اْلَكِرمي َوال�سُّ ِدَياَرُهْم َحْوَلُه، َوَعا�ُسوا َبنيَ اإِْخَواِنِهم ِمْن اأَْهِل ِم�سْ
اِحَف  َم�سَ َواأَنَّ  التَّاِبِعني،  َوِكَباِر  َحاَبِة  ال�سَّ اأَْفَواِه  ِمْن  َكاَن  َلِقَي  التَّ اأَنَّ  املْرَحَلِة:  َهِذِه  �ِسَماِت  اأََهمِّ  َوِمْن 

َحِف اْلُعْثَماينِّ الذي اأُْجِمَع َعَلْيَه َبْعَد َذِلَك. اِلَفًة َر�ْسَم املُ�سْ ِهْم َكاَنْت خمَ َبْع�سِ
اِئَها  يُتَها، َحتَّى اإِنَّ َبْع�َس ُقرَّ َويف اْلَقْرِن الثَّاين ِمَن الِهْجَرِة َن�َسَطْت َمَداِر�ُس االإِْقَراِء َعَلى َيِد التَّاِبِعني َوَذاَع �سِ
ِريِّ )ت115هـ( َوالَِّذي  ِعيِنيِّ امل�سْ ِة، َكاأَِبي �َسِعيِد ْبِن َهاَعاَن ْبِن ُعَمريٍ الرَّ ِريَّ اْمَتدَّ اأََثُرُه َخاِرَج اْلِبالِد امل�سْ

ُه ِمَن القراِء والفقهاِء)14(، َواإِ�ْسَماِعيَل ْبِن ُعَبيِد اهلل ْبِن اأَِبي املَُهاِجِر )ت131هـ()15(. اتُِّفَق َعَلى اأَنَّ
َرِة، َحْيُث َخَرَج َعَدٌد ِمْن َم�َساِهري  ْدَر�َسِة املِديَنِة املَُنوَّ ِريِّني مبَ ثُُّر امل�سْ َوِمْن اأََهمِّ �ِسَماِت َهَذا اْلَقْرِن: َتاأَ
ِريَّني ِلْلِقَراَءِة َعَلى اإَِماِم َداِر الِهْجَرِة َناَفِع ْبِن اأَِبي ُرَوميٍ املَدينِّ )ت169هـ(، َوِمْن َهوؤُالِء: اللَّْيُث ْبُن  امل�سْ
 ، ِريُّ �َسْعٍد، َوَعْبُد اهلل ْبُن َوْهٍب، َوُعْثَماُن ْبُن �َسِعيٍد امل�ْسُهوُر ِبَوْر�ٍس )ت197هـ(، َوُمَعلَّى ْبُن َدْحَيَة امل�سْ

َوِزَياُد ْبُن ُيوُن�َس، َو�ِسْقالُب ْبُن �ُسَنْيَنَة، َواأَ�ْسُهُب ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز)16(.
َوَكاَن  ِريَّني،  ِرَواَيُة امل�سْ ُعَفْت  َو�سَ َقلَّْت  الِهْجَرِة  ِمَن  اِبِع  الرَّ اْلَقْرِن  ِف  ُمْنَت�سَ َواإِىل  الثَّاِلث  اْلَقْرِن  َوِمَن 
َعَلْيِه  َفاأَْقَبَل  اْلَعامل،  ُدَوِل  ِمْن  اْلَعِديِد  اإِىل  اأََثُرَها  اْمَتدَّ  َحْيُث  َناِفٍع،  َوْر�ٍس َعن  ِلِرَواَيِة  االأَْكربُ  االْنِت�َساُر 
 ، ِريُّ ِبي َطْيَبَة امل�سْ اِلٍح، َوَداُوُد ْبُن اأَ ْوٍب َيْنُقُلوَن ِرَواَيَتُه، َوِمْنُهْم: اأَْحَمُد ْبُن �سَ ا�ُس ِمْن ُكلِّ َحَدٍب َو�سَ النَّ
ْحَمِن، َوُيوُن�ُس ْبُن  َمِد ْبُن َعْبِد الرَّ ، َوَعْبُد ال�سَّ يُّ ي�سِ ، َوَعاِمُر ْبُن �َسِعيٍد امل�سِّ َواأَُبو َم�ْسُعوٍد االأَ�ْسَوُد املَدينُّ

ُهْم)17(. ْزَرُق، َوَغريُ ، َوُيو�ُسُف ْبُن َعْمِرو ْبِن َي�َساٍر االأَ ِريُّ َعْبِد االأََعَلى امل�سْ
ُة  ِريَّ املِ�سْ املْدَر�َسُة  َن�َسَطِت  اْلِهْجِريِّ  اخلاِم�ِس  اْلَقْرِن  اأََواِخِر  اإِىل  اِبِع  الرَّ اْلَقْرِن  ِف  ُمْنَت�سَ َوِمْن 
اُم ِحني  ِقليِّ َح�َسَنٌة َباِقَيٌة ال ُتْنِكُرَها االأَيَّ ِعْنَدَما َتَوىلَّ اْلَفاِطِميُّوَن احلْكَم، َوَقْد َكاَن جلْوَهٍر ال�سِّ
َوَثالِثِماَئِة)18(،  َو�ِستِّني  اإِْحَدى  �َسَنَة  اَن  َرَم�سَ �َساِبِع  ِبَناِئِه يف  ِنَهاَيُة  َوَكاَنْت  االأَْزَهَر،  َبَنى اجلاِمَع 

12- ينظر: اخلطط املقريزية 246/2، وتاريخ التعليم يف ع�سر حممد علي الأحمد عزت، �س 4.
13- ينظر: �سبح االأع�سى383/3.

14- ينظر: تاريخ ابن يون�س 89/1، والقراءات باأفريقيا، �س 139 .
15- ينظر: تاريخ ابن يون�س 37/2.

16- ينظر: غاية النهاية البن اجلزري 330/2.
17- ينظر: �سري اأعالم النبالء للذهبي 295/9، و�سذرات الذهب البن العماد 349/1 .

18- ينظر: ح�سن املحا�سرة 154/2، وتاريخ املدار�س يف م�سر مقال للدكتورة �سيدة كا�سف، �س 25 .
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ْعَظُم يف َتْرِك َكِثري ِمَن اْلِقَراَءاِت، َواهلل َتَعاىل َيْحَفُظ َما َبِقي(اهـ)38(. َبُب االأَ َوَباٌب اأُْغِلَق، َوُهَو ال�سَّ
َكْيِنيُّ  اِريُّ ال�سُّ ِد ْبِن اأَْحَمَد االأَْن�سَ مَّ ا ْبُن حمَ ِة: �َسْيُخ االإِ�ْسالِم َزَكِريَّ َر يف َهِذِه املُدَّ َوِمْن اأَ�ْسَهِر �ُسُيوِخ ِم�سْ
َمْنُهوِريُّ  ِد ْبِن َعْبِد اهلل احل�َسْيِنيُّ املْغِرِبيُّ ُثمَّ الدَّ مَّ اْلَقاِهِريُّ )ت926هـ()39(، َواالإَِماُم َعْبُد اهلل ْبُن حمَ
ْيُخ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر ْبِن اأَْحَمَد امليِهيُّ املنويفُّ )ت1024هـ( ْبالِويِّ )ت1027هـ()40(، وال�سَّ املعروُف ِبالطَّ

ُهْم. اِحيُّ )ت1075هـ()42(، َوَغريُ ْيُخ �ُسْلَطاُن ْبُن اأَْحَمَد املزَّ )41(، َوال�سَّ

امل�سريني  اإىل  اْنَتَهْت  قِد  االإقــراِء  ِرَئا�َسَة  باأن  القول  ميكُن  احلا�سر  َوْقِتَنا  َوَحتَّى  ِة  املُــدَّ َهِذه  َوَبْعَد 
يف  َو�َساِئُلُهْم  َعْت  َوَتَنوَّ اأَ�َساِنيُدُهْم،  َوَعَلْت  اإِْبَداَعاُتُهْم،  َدْت  َوَتَعدَّ َفاُتُهْم،  لَّ ُموؤَ ْت  َكــُرَ فقد  َوْحَدُهْم، 

املحافظِة على القراآِن الكرمي.   
االأَْزَهِريُّ  املاِلِكيُّ  اْلُعَبْيِديُّ  َبَدِويٍّ  ْبُن  اإِْبَراِهيُم  اِء  اْلُقرَّ �َسْيُخ  ِة:  املُدَّ َر يف هذه  ِم�سْ �ُسُيوِخ  اأَ�ْسَهِر  َوِمْن 
بعد: 1237هـــ()44(،  ِب�َسْلُموَنَة )تويف  املْعُروُف  ٍد  مَّ ْبُن حمَ اأَْحَمُد  ْيُخ  َوال�سَّ بعد: 1233هـــ()43(،  )تويف 
اأَْحَمَد  ْبُن  ُد  مَّ َمُة حمَ َواْلَعالَّ بعد: 1296هـ()45(،  َهاِميِّ )تويف  ِبالتِّ املْعُروُف  ٍد  مَّ ْبُن حمَ اأَْحَمُد  ْيُخ  َوال�سَّ
اْلَفتَّاِح  َعْبُد  ْيُخ  َوال�سَّ اُع )ت 1380هـــ()47(،  بَّ ال�سَّ َعِليٌّ  ْيُخ  َوال�سَّ ِباملَُتَوىلَّ )ت1313هـــ()46(،  املْعُروُف 
)ت  اُت  يَّ الزَّ اأَْحَمُد  ْيُخ  َوال�سَّ 1408هـــ()49(،  )ت  ُعْثَماُن  َعاِمٌر  ْيُخ  َوال�سَّ 1403هـــ()48(،  )ت  ي  اْلَقا�سِ

ْوَن. َواهلل َتَعاىل اأَْعَلُم. ُهم َخْلٌق َكِثري ال ُيْح�سَ 1403هـ()50(، َوَغريُ
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41- ينظر: معجم املوؤلفني 157/7.
42- ينظر: معجم املوؤلفني 157/7.
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ْيُخ َعْبُد اْلَكِرمي ْبُن احل�َسِن ْبِن املُْح�ِسِن  َر: ال�سَّ �سْ َوِمَن امل�َساِهري الَِّذين َكاَن لُهْم اأََثٌر يف ِعْلِم اْلِقَراَءاِت مبِ
ِريُّ )ت516هـ()31(. اِء اأَُبو َعِلي امل�سْ اِحُب ِكَتاِب املُ�ْسَتِنري يف القراءاِت اْلَع�ْسِر- �َسْيُخ اْلُقرَّ ْبِن �ُسَواٍر – �سَ
ِه، َفُبِنَيِت امل�َساِجُد َواملَداِر�ُس،  الِطني االأَيُّوِبيِّني اأَْدَواٌر َباِرَزٌة يف االْهِتَماِم بهذا املجاِل َوَغريِ َوَكاَن ِلل�سَّ
َنْف�َسَها َعَلى  ْت  َوَفَر�سَ َر،  َتاأَلََّقْت يف �َسَماِء ِم�سْ اْلَباِرَزُة التي  اُت  يَّ ْخ�سِ َوَظَهَرِت ال�سَّ َفاُت،  ِت املُوؤَلَّ َوَكُرَ

ِة ُكلَِّها)32(. اْلِبالِد االإِ�ْسالِميَّ
ِعيِنيِّ  الرَّ اِطِبيِّ  ال�سَّ ِه  ِفريَّ ْبِن  اْلَقا�ِسِم  اهلل  َويلِّ  ِبُقُدوِم  ِريِّني  امل�سْ َعَلى  ُة  االإِِلَهيَّ َفَحاُت  النَّ َحلَِّت  َوَقْد 
َر  دَّ َها ِمْن ِبالِد اْلَعامل، َحْيُث َت�سَ َر َوَغريِ �سْ َثِر يف ِعْلِم اْلِقَراَءاِت مبِ )ت590هـ(، اإِْذ َكاَن َلُه اأَْكرب االأَ

ِة َزَمًنا َطِويال)33(. ِليَّ االإقراَء باملدر�سِة الَفا�سِ
ِعيِديُّ  َر ِلالإِْقَراِء يف هذه املدر�سِة: ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر ْبِن احلاِجِب ال�سِّ دَّ ٍة َت�سَ دَّ اِطِبيِّ مبُ َوَبْعَد االإَِماِم ال�سَّ
ِريُر  ُد ْبُن احل�َسِن اأَُبو َعْبِد اهلل االأَْرَبليُّ ال�سَّ مَّ ا َجَل�َس لالإقراِء يف هذِه املدر�سِة: حمَ )ت646هـ()34(، َواأَْي�سً
َر االإقراَء  دَّ َمْيِديُّ )ت718هـ()36(، َوَكَذِلَك َت�سَ ٍد َراِفِع ْبِن َهْجَر�ٍس ال�سُّ مَّ )ت700هـ()35(، َوَتِبَعُه: اأَُبو حمَ

ِريِف )ت804هـ()37(.      َهِبيُّ اإَِماُم اجلاِمِع االأَْزَهِر ال�سَّ ْحَمِن اْلَفْخُر الذَّ ِبَها االإماُم ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد الرَّ
، َواإِْن َكاَن  ُم اْلِعْلِميُّ يف قراءاِت القراآِن الكرمي َحتَّى اأواخِر اْلَقْرِن التَّا�ِسِع الهجريِّ َوا�ْسَتَمرَّ ُعُلوُّ االإِ�ْسَناِد َوالتََّقدُّ
ًة ال َمِثيَل لها، ومل جتد م�سُر َوْقَتَها بلًدا ُيَناِف�ُسَها يف القراءِة واالإقراِء. اِبُع َوالثَّاِمُن َقْد �َسِهَد َنْه�سَ اْلَقْرُن ال�سَّ
َر ويف غريها ِمن بالِد العامل  َوِمَن اْلَقْرِن اْلَعا�ِسِر َوَحتَّى اأََواِخِر الثَّاين َع�َسَر اْلِهْجِريِّ َنَدَرْت يف ِم�سْ
العنايُة بالقراءِة واالإقراِء واالْهِتَماِم بعلماِء القراءاِت، ومع ذلك َفاإِنَّ ِبَلَدَنا م�سَر هي االأَْح�َسُن َحاال 
َل عنده ِعْلٌم َيِقيِنيٌّ ِباأَنَّ اأ�سانيَد  َظَر يف اأ�سانيِد القراِء َح�سَ َق النَّ َها يف َهَذا املَجاِل، َوَمْن َدقَّ ِمْن َغريِ

َر. ِة َتُدوُر يف الغالِب االأََعمِّ على رجاِل ِم�سْ القراءاِت يف تلك املُدَّ
اْلِقَراَءاِت،  ُكُتِب  اأَ�َساِنيَد  َنَظَر  )َوَمــْن  )ت833هـــ(:  اجلــَزِريِّ  اْبِن  احلافِظ  َقْوُل  ذلك  ة  حَّ �سِ ُد  َوُيوؤَكِّ
ْحَنا، َوَهَذا ِعْلٌم اأُْهِمَل،  حَّ َنا َو�سَ ْحَنا َواْعَتربْ َنا َوَنقَّ َواِة ِعْلمًا - َعَرَف َقْدَر َما �َسربْ اِجِم الرُّ َواأََحاَط ِبرتَ

31- ينظر: معرفة القراء الكبار 926/2.
32- ينظر: تاريخ املدار�س مب�سر، �س 143.

33- ينظر: معرفة القراء الكبار 1110/3.
34- ينظر: غاية النهاية 58/1.

35- ينظر: معرفة القراء الكبار 1459/3، وغاية النهاية 127/2.

36- ينظر: معرفة القراء الكبار 1509/3، وغاية النهاية 282/1.
37- ينظر: غاية النهاية 506/1، وال�سوء الالمع 130/5.
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ْعَظُم يف َتْرِك َكِثري ِمَن اْلِقَراَءاِت، َواهلل َتَعاىل َيْحَفُظ َما َبِقي(اهـ)38(. َبُب االأَ َوَباٌب اأُْغِلَق، َوُهَو ال�سَّ
َكْيِنيُّ  اِريُّ ال�سُّ ِد ْبِن اأَْحَمَد االأَْن�سَ مَّ ا ْبُن حمَ ِة: �َسْيُخ االإِ�ْسالِم َزَكِريَّ َر يف َهِذِه املُدَّ َوِمْن اأَ�ْسَهِر �ُسُيوِخ ِم�سْ
َمْنُهوِريُّ  ِد ْبِن َعْبِد اهلل احل�َسْيِنيُّ املْغِرِبيُّ ُثمَّ الدَّ مَّ اْلَقاِهِريُّ )ت926هـ()39(، َواالإَِماُم َعْبُد اهلل ْبُن حمَ
ْيُخ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر ْبِن اأَْحَمَد امليِهيُّ املنويفُّ )ت1024هـ( ْبالِويِّ )ت1027هـ()40(، وال�سَّ املعروُف ِبالطَّ

ُهْم. اِحيُّ )ت1075هـ()42(، َوَغريُ ْيُخ �ُسْلَطاُن ْبُن اأَْحَمَد املزَّ )41(، َوال�سَّ

امل�سريني  اإىل  اْنَتَهْت  قِد  االإقــراِء  ِرَئا�َسَة  باأن  القول  ميكُن  احلا�سر  َوْقِتَنا  َوَحتَّى  ِة  املُــدَّ َهِذه  َوَبْعَد 
يف  َو�َساِئُلُهْم  َعْت  َوَتَنوَّ اأَ�َساِنيُدُهْم،  َوَعَلْت  اإِْبَداَعاُتُهْم،  َدْت  َوَتَعدَّ َفاُتُهْم،  لَّ ُموؤَ ْت  َكــُرَ فقد  َوْحَدُهْم، 

املحافظِة على القراآِن الكرمي.   
االأَْزَهِريُّ  املاِلِكيُّ  اْلُعَبْيِديُّ  َبَدِويٍّ  ْبُن  اإِْبَراِهيُم  اِء  اْلُقرَّ �َسْيُخ  ِة:  املُدَّ َر يف هذه  ِم�سْ �ُسُيوِخ  اأَ�ْسَهِر  َوِمْن 
بعد: 1237هـــ()44(،  ِب�َسْلُموَنَة )تويف  املْعُروُف  ٍد  مَّ ْبُن حمَ اأَْحَمُد  ْيُخ  َوال�سَّ بعد: 1233هـــ()43(،  )تويف 
اأَْحَمَد  ْبُن  ُد  مَّ َمُة حمَ َواْلَعالَّ بعد: 1296هـ()45(،  َهاِميِّ )تويف  ِبالتِّ املْعُروُف  ٍد  مَّ ْبُن حمَ اأَْحَمُد  ْيُخ  َوال�سَّ
اْلَفتَّاِح  َعْبُد  ْيُخ  َوال�سَّ اُع )ت 1380هـــ()47(،  بَّ ال�سَّ َعِليٌّ  ْيُخ  َوال�سَّ ِباملَُتَوىلَّ )ت1313هـــ()46(،  املْعُروُف 
)ت  اُت  يَّ الزَّ اأَْحَمُد  ْيُخ  َوال�سَّ 1408هـــ()49(،  )ت  ُعْثَماُن  َعاِمٌر  ْيُخ  َوال�سَّ 1403هـــ()48(،  )ت  ي  اْلَقا�سِ

ْوَن. َواهلل َتَعاىل اأَْعَلُم. ُهم َخْلٌق َكِثري ال ُيْح�سَ 1403هـ()50(، َوَغريُ
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ْيُخ َعْبُد اْلَكِرمي ْبُن احل�َسِن ْبِن املُْح�ِسِن  َر: ال�سَّ �سْ َوِمَن امل�َساِهري الَِّذين َكاَن لُهْم اأََثٌر يف ِعْلِم اْلِقَراَءاِت مبِ
ِريُّ )ت516هـ()31(. اِء اأَُبو َعِلي امل�سْ اِحُب ِكَتاِب املُ�ْسَتِنري يف القراءاِت اْلَع�ْسِر- �َسْيُخ اْلُقرَّ ْبِن �ُسَواٍر – �سَ
ِه، َفُبِنَيِت امل�َساِجُد َواملَداِر�ُس،  الِطني االأَيُّوِبيِّني اأَْدَواٌر َباِرَزٌة يف االْهِتَماِم بهذا املجاِل َوَغريِ َوَكاَن ِلل�سَّ
َنْف�َسَها َعَلى  ْت  َوَفَر�سَ َر،  َتاأَلََّقْت يف �َسَماِء ِم�سْ اْلَباِرَزُة التي  اُت  يَّ ْخ�سِ َوَظَهَرِت ال�سَّ َفاُت،  ِت املُوؤَلَّ َوَكُرَ

ِة ُكلَِّها)32(. اْلِبالِد االإِ�ْسالِميَّ
ِعيِنيِّ  الرَّ اِطِبيِّ  ال�سَّ ِه  ِفريَّ ْبِن  اْلَقا�ِسِم  اهلل  َويلِّ  ِبُقُدوِم  ِريِّني  امل�سْ َعَلى  ُة  االإِِلَهيَّ َفَحاُت  النَّ َحلَِّت  َوَقْد 
َر  دَّ َها ِمْن ِبالِد اْلَعامل، َحْيُث َت�سَ َر َوَغريِ �سْ َثِر يف ِعْلِم اْلِقَراَءاِت مبِ )ت590هـ(، اإِْذ َكاَن َلُه اأَْكرب االأَ

ِة َزَمًنا َطِويال)33(. ِليَّ االإقراَء باملدر�سِة الَفا�سِ
ِعيِديُّ  َر ِلالإِْقَراِء يف هذه املدر�سِة: ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر ْبِن احلاِجِب ال�سِّ دَّ ٍة َت�سَ دَّ اِطِبيِّ مبُ َوَبْعَد االإَِماِم ال�سَّ
ِريُر  ُد ْبُن احل�َسِن اأَُبو َعْبِد اهلل االأَْرَبليُّ ال�سَّ مَّ ا َجَل�َس لالإقراِء يف هذِه املدر�سِة: حمَ )ت646هـ()34(، َواأَْي�سً
َر االإقراَء  دَّ َمْيِديُّ )ت718هـ()36(، َوَكَذِلَك َت�سَ ٍد َراِفِع ْبِن َهْجَر�ٍس ال�سُّ مَّ )ت700هـ()35(، َوَتِبَعُه: اأَُبو حمَ

ِريِف )ت804هـ()37(.      َهِبيُّ اإَِماُم اجلاِمِع االأَْزَهِر ال�سَّ ْحَمِن اْلَفْخُر الذَّ ِبَها االإماُم ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد الرَّ
، َواإِْن َكاَن  ُم اْلِعْلِميُّ يف قراءاِت القراآِن الكرمي َحتَّى اأواخِر اْلَقْرِن التَّا�ِسِع الهجريِّ َوا�ْسَتَمرَّ ُعُلوُّ االإِ�ْسَناِد َوالتََّقدُّ
ًة ال َمِثيَل لها، ومل جتد م�سُر َوْقَتَها بلًدا ُيَناِف�ُسَها يف القراءِة واالإقراِء. اِبُع َوالثَّاِمُن َقْد �َسِهَد َنْه�سَ اْلَقْرُن ال�سَّ
َر ويف غريها ِمن بالِد العامل  َوِمَن اْلَقْرِن اْلَعا�ِسِر َوَحتَّى اأََواِخِر الثَّاين َع�َسَر اْلِهْجِريِّ َنَدَرْت يف ِم�سْ
العنايُة بالقراءِة واالإقراِء واالْهِتَماِم بعلماِء القراءاِت، ومع ذلك َفاإِنَّ ِبَلَدَنا م�سَر هي االأَْح�َسُن َحاال 
َل عنده ِعْلٌم َيِقيِنيٌّ ِباأَنَّ اأ�سانيَد  َظَر يف اأ�سانيِد القراِء َح�سَ َق النَّ َها يف َهَذا املَجاِل، َوَمْن َدقَّ ِمْن َغريِ

َر. ِة َتُدوُر يف الغالِب االأََعمِّ على رجاِل ِم�سْ القراءاِت يف تلك املُدَّ
اْلِقَراَءاِت،  ُكُتِب  اأَ�َساِنيَد  َنَظَر  )َوَمــْن  )ت833هـــ(:  اجلــَزِريِّ  اْبِن  احلافِظ  َقْوُل  ذلك  ة  حَّ �سِ ُد  َوُيوؤَكِّ
ْحَنا، َوَهَذا ِعْلٌم اأُْهِمَل،  حَّ َنا َو�سَ ْحَنا َواْعَتربْ َنا َوَنقَّ َواِة ِعْلمًا - َعَرَف َقْدَر َما �َسربْ اِجِم الرُّ َواأََحاَط ِبرتَ

31- ينظر: معرفة القراء الكبار 926/2.
32- ينظر: تاريخ املدار�س مب�سر، �س 143.

33- ينظر: معرفة القراء الكبار 1110/3.
34- ينظر: غاية النهاية 58/1.

35- ينظر: معرفة القراء الكبار 1459/3، وغاية النهاية 127/2.

36- ينظر: معرفة القراء الكبار 1509/3، وغاية النهاية 282/1.
37- ينظر: غاية النهاية 506/1، وال�سوء الالمع 130/5.
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ترجمة العـالمـة المحقق

إبراهيم بن علي السـمنودي 

اإعــــداد

عبــــدالـرافــــــع ر�صـــــوان ال�صـــرقــاوي
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ترجمة العـالمـة المحقق

إبراهيم بن علي السـمنودي 

اإعــــداد

عبــــدالـرافــــــع ر�صـــــوان ال�صـــرقــاوي
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اأهل العلم والنظر، كما قراأت القراءات الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر اأي�سًا –كما �سياأتي- 
على ال�سيخ/ حنفي بن اإبراهيم ال�سقا امل�سري ال�سافعي، املتوفى �سنة اإحدى وثمانني وثال ثمائة 

واألف من الهجرة النبوية، عن اثنتني وثمانني �سنة.
�صيوخه: 

على  النحو  فتلقيت  قال:  حيث  والعربية،  ال�سرعية  العلوم  حت�سيل  يف  بداأت  ثم  �سيخنا:  يقول 
على  الفقة  وتلقيت  العزيزي(،  بـ)  ال�سهري  احل�سني  حممد  وال�سيخ/  القط،  متوىل  �سيد  ال�سيخ/ 
ال�سيخ/ حممد اأبي رزق �سيخ العلماء، وتلقيت منت الكايف يف علمي العرو�س والقوايف على ال�سيخ/ 

عبدالرحيم عبدالرحمن احليدري اأيام كان يف ُكلية اللغة العربية.
ففي احلقيقة تفرغ �سيخنا لتلقي العلم على اأيدي هوؤالء االأعالم واأمثالهم، ممن اأخل�سوا يف اأداء 
واجبهم، فاأفادوا، واأجادوا، وقدموا مناذج رائعة يحتذى بها، وكان �سيخنا يف طليعة هوؤالء الذين 
ا�ستفادوا من �سيوخهم، وحر�سوا على ن�سر هذا العلم كامال غري منقو�س حتى اآتى اأُكله باإذن ربه، 

و�سدق القائل: 
واإذا راأيت مـن الهـالل نـموه          اأيقنت اأن �سـيكون بدرًا كامـال

جزى اهلل �سيخنا خري اجلزاء، واأجزل له اأوفى العطاء.
حياته العملية واملنا�سب التى توالها:

اأما حياته العملية، فقـد �سـافر من بلـده �سـمنود، واأقـام يف القاهـرة، وعمره ثـمانية وع�سرون عامـًا، 
و�ساء اهلل اأن تعلـن وزارة االأوقاف امل�سـرية عن م�سـابقة الختيـار م�سـايخ للمقـارئ امل�سرية، فتقـدم 

لها، وح�سـر امتحاناتها، وكتب اهلل له التوفيق والنجـاح،
ُذو   ُ َواهللَّ َي�َساُء  َمْن  ُيوؤِْتيِه   ِ اهللَّ ُل  َف�سْ {َذِلَك  تعـاىل:  قال  بالقاهـرة،  املقـارئ  الإحدى  �سـيخًا  وعني   
ِل اْلَعِظيِم} ،وكان هذا �سـنة اأربع واأربعـني وت�سـعمائة واألف ميـالدية، واأدى ال�سـيخ واجبه يف  اْلَف�سْ
�سـنة  وبعدما مرت  املقـارئ،  �سـيوخ  ا�سـمه بني  وانت�سـر  وذاع �سيته،  لها،  �سـيخًا  التي ُعني  مقراأته 
على عمله بـم�سـيخة املقـارئ اأعلن االأزهر ال�سـريف عن م�سـابقة يف القـراءات، والتجـويد، والر�سـم 
العربيـة  اللغـة  لكلية  التـابع  القـراءات  ق�سـم  للتدريـ�س يف  االآي،  امل�سحـف وعد  العثماين، و�سبـط 
امل�سـابقة، ومما  الفائزين يف هذه  اأول  وكان  امتحانهـا،  اإليها، وح�سـر  فتقدم  ال�سـريف،  باالأزهـر 
جتدر االإ�سـارة اإليه اأن رئيـ�س جلنة االمتحان كان هو العـالمة ال�سيخ/ علي بن حممـد ال�سباع، �سـيخ 
املقارئ امل�سـرية اآنذاك الذي اأعجـب ب�سـيخنا، فاأ�سـار عليه بحفـظ منت ) فتح الكرمي يف حترير 
اأوجه القراآن العظيم ( ومنت ) عزو الطرق ( وكالهما لالإمام املتويل، كما اأ�سـار عليه بحفـظ منت 
) طيبة الن�سر يف القراءات الع�سر( لالإمام ابن اجلزري، فا�سـتجاب �سيخنا لهذا التوجيـه االأبوي، 

ا�صـمه ون�صـبه:

اإمام القراءاة، و�سيخ  التميمي،  اإبراهيم بن علي بن علي بن �سحاثة  ال�سيخ/  هو العالمة املحقق 
القراء واالإقراء بالديار امل�سرية، ين�سب اإىل جده اخلام�س، حممد االأمني بن اأحمد بن حامد بن 
حممود بن عبداملجيد بن متيم، النازح من بالد ال�سام اإىل قرية من �سواحي القاهرة، ت�سمى االآن 
بني متيم، ن�سـبة اإليه، وتويف ودفن بها وهـو بن حممد ال�سادق بن اإ�سـماعيل بن �سـليمان بن يو�سـف 
اأحد  بن عبدالكرمي بن حممد الطيب الدم�سقي ابن عبدالرحمن بن عبداهلل بن عامر ال�سامي، 

القراء ال�سبعة امل�سهورين، اإمام دم�سق ومقرئها وقا�سيها.
مولده :

م�سر  بجمـهـورية  الغربية،  مبحافظة  اإليها  ينت�سـب  التي  وهي  �سـمنود،  مبدينة  له  املرتجم  ولد 
العربية، يوم االأحد احلادي والع�سرين من �سـهر �سعبان، �سـنة ثالث وثالثني وثالثمائة واألف من 

الهجرة النبوية، املوافق اخلام�س من يوليو �سنة خم�س ع�سرة وت�سعمائة واألف من امليالد.
ز يف علوم التجويد والقراءات، والر�سم العثماين، و�سبط امل�سحف  عامل، فا�سل، �سالح، وِرع، مبـَرّ
ال�سريف، وعد االآي، وله يف هذه العلوم موؤلفات قيمة، ما بني منظوم ومنثور، تدل على قوة عار�سته، 

وتوقد قريحته، ور�سوخ قدمه يف هذه العلوم.

ن�صاأته العلمية:

التحق �سيخنا وهو يف �سن ال�ساد�سة من عمره مبكتب ال�سيخ/ علي قانون. لتحفيظ القراآن الكرمي 
ببلدته )�سـمنود(، وظل فيه اأربع �سنوات حتى حفظ القراآن الكرمي كله، وهو ابن ع�سر �سنني، ويف 
هذا يقول �سيخنا متحدثًا: بعدما حفظت القراآن الكرمي التحقت باأ�ستاذي ال�سيخ/ حممد ال�سيد 
اأبي حالوة، وقراأت عليه خم�س ختمات،كل ختمة اأقدم ل�سيخي رياال من ف�سة، وعندما قراأت اخلتمة 
ال�ساد�سة مع التجويد مل ياأخذ مني �سيئًا، وعند ذلك توفيت اأمي، واأنا ابن اثني ع�سر عامًا، واأ�سار 
اأن اأحفظ ال�ساطبية، فحفظتها يف �سنة، وقراأتها يف �سنة اأخرى  اأبو حالوة،  علي �سيخي/ حممـد 
باأ�ستاذي ال�سيخ/ �سيد بن عبدالعزيز بن عبداجلواد العالمي، وقراأت  جمانًا، بعد ذلك ات�سلت 
عليه القراءات الثالث مب�سمن منت الدرة لالإمام/ حممد بن حممد بن حممد اجلزري، ثم حفظت 
منت منحة )مويل الرب( فيما زاده كتاب الن�سر يف القراءات الع�سر على ال�ساطبية والدرة، للعالمة 
ال�سيخ/ حممد هاليل االإبياري، جمع فيه الطرق التي زادها الن�سر والطيبة للقراء الع�سرة ورواتهم 
على مالهم يف ال�ساطبية والدرة، كما حفظت منت )هبة املنان يف م�سكالت اأوجه القراآن( للطباخ، 
وقراأت عليه ختمة بذلك واأجازين اإجازة �سحيحة، بعبارة مقبولة �سريحة، ب�سرطها املعترب، عند 
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اأهل العلم والنظر، كما قراأت القراءات الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر اأي�سًا –كما �سياأتي- 
على ال�سيخ/ حنفي بن اإبراهيم ال�سقا امل�سري ال�سافعي، املتوفى �سنة اإحدى وثمانني وثال ثمائة 

واألف من الهجرة النبوية، عن اثنتني وثمانني �سنة.
�صيوخه: 

على  النحو  فتلقيت  قال:  حيث  والعربية،  ال�سرعية  العلوم  حت�سيل  يف  بداأت  ثم  �سيخنا:  يقول 
على  الفقة  وتلقيت  العزيزي(،  بـ)  ال�سهري  احل�سني  حممد  وال�سيخ/  القط،  متوىل  �سيد  ال�سيخ/ 
ال�سيخ/ حممد اأبي رزق �سيخ العلماء، وتلقيت منت الكايف يف علمي العرو�س والقوايف على ال�سيخ/ 

عبدالرحيم عبدالرحمن احليدري اأيام كان يف ُكلية اللغة العربية.
ففي احلقيقة تفرغ �سيخنا لتلقي العلم على اأيدي هوؤالء االأعالم واأمثالهم، ممن اأخل�سوا يف اأداء 
واجبهم، فاأفادوا، واأجادوا، وقدموا مناذج رائعة يحتذى بها، وكان �سيخنا يف طليعة هوؤالء الذين 
ا�ستفادوا من �سيوخهم، وحر�سوا على ن�سر هذا العلم كامال غري منقو�س حتى اآتى اأُكله باإذن ربه، 

و�سدق القائل: 
واإذا راأيت مـن الهـالل نـموه          اأيقنت اأن �سـيكون بدرًا كامـال

جزى اهلل �سيخنا خري اجلزاء، واأجزل له اأوفى العطاء.
حياته العملية واملنا�سب التى توالها:

اأما حياته العملية، فقـد �سـافر من بلـده �سـمنود، واأقـام يف القاهـرة، وعمره ثـمانية وع�سرون عامـًا، 
و�ساء اهلل اأن تعلـن وزارة االأوقاف امل�سـرية عن م�سـابقة الختيـار م�سـايخ للمقـارئ امل�سرية، فتقـدم 

لها، وح�سـر امتحاناتها، وكتب اهلل له التوفيق والنجـاح،
ُذو   ُ َواهللَّ َي�َساُء  َمْن  ُيوؤِْتيِه   ِ اهللَّ ُل  َف�سْ {َذِلَك  تعـاىل:  قال  بالقاهـرة،  املقـارئ  الإحدى  �سـيخًا  وعني   
ِل اْلَعِظيِم} ،وكان هذا �سـنة اأربع واأربعـني وت�سـعمائة واألف ميـالدية، واأدى ال�سـيخ واجبه يف  اْلَف�سْ
�سـنة  وبعدما مرت  املقـارئ،  �سـيوخ  ا�سـمه بني  وانت�سـر  وذاع �سيته،  لها،  �سـيخًا  التي ُعني  مقراأته 
على عمله بـم�سـيخة املقـارئ اأعلن االأزهر ال�سـريف عن م�سـابقة يف القـراءات، والتجـويد، والر�سـم 
العربيـة  اللغـة  لكلية  التـابع  القـراءات  ق�سـم  للتدريـ�س يف  االآي،  امل�سحـف وعد  العثماين، و�سبـط 
امل�سـابقة، ومما  الفائزين يف هذه  اأول  وكان  امتحانهـا،  اإليها، وح�سـر  فتقدم  ال�سـريف،  باالأزهـر 
جتدر االإ�سـارة اإليه اأن رئيـ�س جلنة االمتحان كان هو العـالمة ال�سيخ/ علي بن حممـد ال�سباع، �سـيخ 
املقارئ امل�سـرية اآنذاك الذي اأعجـب ب�سـيخنا، فاأ�سـار عليه بحفـظ منت ) فتح الكرمي يف حترير 
اأوجه القراآن العظيم ( ومنت ) عزو الطرق ( وكالهما لالإمام املتويل، كما اأ�سـار عليه بحفـظ منت 
) طيبة الن�سر يف القراءات الع�سر( لالإمام ابن اجلزري، فا�سـتجاب �سيخنا لهذا التوجيـه االأبوي، 

ا�صـمه ون�صـبه:

اإمام القراءاة، و�سيخ  التميمي،  اإبراهيم بن علي بن علي بن �سحاثة  ال�سيخ/  هو العالمة املحقق 
القراء واالإقراء بالديار امل�سرية، ين�سب اإىل جده اخلام�س، حممد االأمني بن اأحمد بن حامد بن 
حممود بن عبداملجيد بن متيم، النازح من بالد ال�سام اإىل قرية من �سواحي القاهرة، ت�سمى االآن 
بني متيم، ن�سـبة اإليه، وتويف ودفن بها وهـو بن حممد ال�سادق بن اإ�سـماعيل بن �سـليمان بن يو�سـف 
اأحد  بن عبدالكرمي بن حممد الطيب الدم�سقي ابن عبدالرحمن بن عبداهلل بن عامر ال�سامي، 

القراء ال�سبعة امل�سهورين، اإمام دم�سق ومقرئها وقا�سيها.
مولده :

م�سر  بجمـهـورية  الغربية،  مبحافظة  اإليها  ينت�سـب  التي  وهي  �سـمنود،  مبدينة  له  املرتجم  ولد 
العربية، يوم االأحد احلادي والع�سرين من �سـهر �سعبان، �سـنة ثالث وثالثني وثالثمائة واألف من 

الهجرة النبوية، املوافق اخلام�س من يوليو �سنة خم�س ع�سرة وت�سعمائة واألف من امليالد.
ز يف علوم التجويد والقراءات، والر�سم العثماين، و�سبط امل�سحف  عامل، فا�سل، �سالح، وِرع، مبـَرّ
ال�سريف، وعد االآي، وله يف هذه العلوم موؤلفات قيمة، ما بني منظوم ومنثور، تدل على قوة عار�سته، 

وتوقد قريحته، ور�سوخ قدمه يف هذه العلوم.

ن�صاأته العلمية:

التحق �سيخنا وهو يف �سن ال�ساد�سة من عمره مبكتب ال�سيخ/ علي قانون. لتحفيظ القراآن الكرمي 
ببلدته )�سـمنود(، وظل فيه اأربع �سنوات حتى حفظ القراآن الكرمي كله، وهو ابن ع�سر �سنني، ويف 
هذا يقول �سيخنا متحدثًا: بعدما حفظت القراآن الكرمي التحقت باأ�ستاذي ال�سيخ/ حممد ال�سيد 
اأبي حالوة، وقراأت عليه خم�س ختمات،كل ختمة اأقدم ل�سيخي رياال من ف�سة، وعندما قراأت اخلتمة 
ال�ساد�سة مع التجويد مل ياأخذ مني �سيئًا، وعند ذلك توفيت اأمي، واأنا ابن اثني ع�سر عامًا، واأ�سار 
اأن اأحفظ ال�ساطبية، فحفظتها يف �سنة، وقراأتها يف �سنة اأخرى  اأبو حالوة،  علي �سيخي/ حممـد 
باأ�ستاذي ال�سيخ/ �سيد بن عبدالعزيز بن عبداجلواد العالمي، وقراأت  جمانًا، بعد ذلك ات�سلت 
عليه القراءات الثالث مب�سمن منت الدرة لالإمام/ حممد بن حممد بن حممد اجلزري، ثم حفظت 
منت منحة )مويل الرب( فيما زاده كتاب الن�سر يف القراءات الع�سر على ال�ساطبية والدرة، للعالمة 
ال�سيخ/ حممد هاليل االإبياري، جمع فيه الطرق التي زادها الن�سر والطيبة للقراء الع�سرة ورواتهم 
على مالهم يف ال�ساطبية والدرة، كما حفظت منت )هبة املنان يف م�سكالت اأوجه القراآن( للطباخ، 
وقراأت عليه ختمة بذلك واأجازين اإجازة �سحيحة، بعبارة مقبولة �سريحة، ب�سرطها املعترب، عند 
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الزلـت معـــقـد اآمـــــــالــى ومــوئلـهــــــا    مارف حتـــت جنـاح الـدوح اأملــود
ما دمـت ت�سـمو وتعلو يف الهـدى اأبدا    وتاُج عـــــزك بالقــــراآن معــــــــقــود
فـاإن حييــــت فلن اأن�ســـــى لكم منــنـا    وكيف ين�سـى جميَل الرو�س غّريُد
واإن ق�سـيـــت فر�ســــمي قــــائل لُكــــُم   اأيـن البـــالبــل يا�ســــبـاع والعـــــــود

 
القراءات  ال�سـمنودي مدر�سـا بق�سـم  اأيام قليلة حتى �سدر قرار االأزهر بتعيني �سيخنا  اإال  وماهي 
للمتقدمني،  اأجريت  التي  امل�سـابقة  يف  جناحه  بعد  ال�سريف،  باالأزهر  العربية  االغة  لكلية  التابع 
واأ�سبح يف طليعة الذين يقومون بالتدري�س يف هذا الق�سـم، بل ممن ي�سار اإليهم بالبنان، ويف هذه 
الفرتة قدم للمكتبة االإ�سالمية نظمه االأول املو�سـوم بـ) الآلئ البيان يف جتويد القراآن ( والذي نال 
اإعجاب م�سيخة االإ�سـراف على ق�سـم القراءات فقررت تدري�سـه بالق�سـم ملدة عامني، ثم طلبت من 
 ( واأخرج  الطلب،  لهذا  �سيخنا  فا�ستجاب  فهمه  الطالب  على  لي�سهل  تلخي�سه،  ذلك  بعد  املوؤلف 
تلخي�س الآلئ البيان يف جتويد القراآن ( ثم ُعر�س هذا امللخ�س اجلديد على م�سيخة االأزهر ليقرر 
الفائدة منه جميع الطالب، فقررت امل�سيخة تدري�سه يف جميع  على جميع املعاهد الدينية، لتعم 

املعاهد الدينية بناء على املنهج ال�سادر �سنة 1954م، 
ثم ُعني �سيخنا ع�سوا بلجنة االإ�سراف على ت�سجيل امل�ساحف املرتلة مل�ساهري القراء مب�سر. 

معرفتي ب�صيخنا:

القراآن  البيان يف جتويد  الآلئ  االأول )  كتابه  بعدما �سدر  باأ�ستاذنا معرفة حقيقية  بداأت معرفتي 
(، وكنت وقتها طالبا يف ال�سنة االأوىل باملرحلة االأوىل بق�سم القراءات، وكان الكتاب مقررا على 
طالب اإجازة التجويد، اأي ال�سنة التي جتاوزناها، عام 1949/1948م، والكتاب مت اعتماده كتابا 
مقررا عام 1950/1949م، فاطلعت على الكتاب، فاأعجبني تبويبه وما ت�سمنه من معلومات، فاأنا 
الذي �سبق يل حفظ منت اجلزرية و�سرحه، وحفظ منت ال�ساطبية و�سرحه، وقراأت القراآن الكرمي 
بالقراءات ال�سبع عر�سا ودرا�سة توقفت عند بع�س ما جاء يف كتاب ) الآلئ البيان يف جتويد القراآن 
( ومل اأ�ستطع فهمه فبادرت ب�سراء هذا املنت وحفظته، ثم حاولت االت�سال باملوؤلف وال�سوؤال عما 
خفي علي فهمه، ف�ساألني �سيخنا عن ا�سمي وعن ال�سنة التي اأدر�س فيها فاأجبته، فقال يل: الكتاب 
غري مقرر عليك فِلَم ُت�سيع وقتك يف قراءته ؟ قلت له اأنا اأحفظ اجلزرية، واأحفظ ال�ساطبية، وقراأت 
اأبواب  بع�س  ا�ستيعاُب  علىَّ  �سُعب  قد  اأنه  اإال  القراءات  ق�سم  قبل دخويل  ال�سبع مرتني  القراءات 
الالآلئ، ف�ساألني مرة ثانية هل �ستحفظه ؟ قلت ل�سيخنا نعم ا�سرتيته، وحفظته حفظًا جيدًا، وقراأت 

معتمـدا على ربه �سـبحانه وتعـاىل، طالبًا منه العـون والتوفيـق، وَحِفـظ هذه املتـون يف مدة وجيزة، 
على الرغـم من كثـرة اأبياتها، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات.

واأ�سبـح لف�سيـلة ال�سـيخ/ علي حممـد ال�سـباع، مكانة عظيمة عند �سـيخنا ال�سـمنودي فكثريا ما كان 
يذكره بخـري، ويثني عليه ثناء عاطـرا، ويعرف له ف�سـله، وكان �سيخنـا العـالمة ال�سباع يبـادله هذا 
ال�سـعور، حتى اأنه كان اإذا انتهى من تاأليف كتاب يعر�سـه على �سـيخنا ال�سـمنودي ليثمنه، وذلك 
لثقته الكبرية يف قدرة �سـيخنا العلميـة، بل كان ينزل على راأي �سـيخنا وياأخذ به، وال عجب، فهـوؤالء 

جيل االأئمـة، هـدفه البحث عن احلـق، والتم�سـك به، واإعالء �سـاأنه. 
–جلت  من هنا كان للعـالمة ال�سبـاع قدر كبري عند �سـيخنا، فهـو �ساحب اأف�سـال عليه بعد اهلل 
قدرته- وماآثر ال تن�سـى، وتوجيهات خال�سة لوجـه اهلل �سـبحانه، االأمر الذي دفع �سـيخنا اإىل اأن 

ي�سري اإىل هذا كله يف هـذه االأبيات قائال 
 اأين البــــــــالبل يا�ســبـاع والعـــــــــود    لتعزف احلـــب اإن احلـــب منـ�سـود
اإن ي�ســـعد احلـب يف الدنيـا اأخا ثقة     فاإننـــي بك يف الداريــن م�ســــــعود
فذلك احلـــب يف الدنيــــا روى اأملـي    بفيـ�س جودك حتى اأورق العــــــــود
وذلك احلـب يف االأخـرى �سي�سعدين    بظــــل ربــــي وظـــــــل اهلل مـمــــدود
واأ�ســـــعد احلـــب ماقد فـاز �سـاحبـه    باحل�ســنيني وهذا فيــــك موجـــــود
ول�ســـُت وحـدى حمبا يف الهدى لكم    فالـــــروح نادى ولبـــــاه االأىل نـودوا
اأعطــــــاك ربـك يا �ســـبـاع منــــــزلـة    هيهـات مل يرقــــهـا اإال االأماجـيــــد
اختــــــارك اهلل للقـــــــراآن يف زمــــــن    فــنُّ القــراءات فيـه اليـــــوم موءود
نف�ســـت عنــــه غبـــار الواأد حمت�سـبا    ي�ســـــــد اأزرك تاأيــيـــــد وت�ســـــــديـد
فاأ�سبــحـت م�سـر لالأقطـــار �ســيدة    وللقــــراءات حتمـــــــــيد ومتجــــيـــد
اأما املقــارُئ فهــــي اليـــوم مفــــخـرة    وللم�ســـايـخ منـــك العـــز واجلـــــود
عـــها باالأمــــ�س تهــــديـــد من بعــدما عبثت اأيـدي الزمـان بهـا    حيـنا وروَّ
يا�ساحب الف�سـل واالإف�سـال معذرة    ناء الق�سيد مبا اأوليـــــت واجليــــد
اأوليتـــني نعـــمـا �ســــــاق الثنـــاء بهــا    ورْحُت اأ�ســدو فخانتـــني التغاريـــد
قربتنـي منـك يف عطـــف ويف َحـدب    وحاطني منك ت�ســـــــديد وتع�سـيـد
ْت �ســــمنود وذلك الـقــُـرُب يامــــــوالي اأمنيـــــتي    طــوَل احلـــــياة ولَوَعـــزَّ
ــــق اهلل مــا اأرجــــــوه مـن اأمـــل    وحبــــــــذا اأمــــــل وايف بــه العــــــيــد فحـقَّ
جـاء الب�ســـري غـداة العيـــد يف فــرح    فقالت النا�س اإبراهيــــم جمــــدود
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الزلـت معـــقـد اآمـــــــالــى ومــوئلـهــــــا    مارف حتـــت جنـاح الـدوح اأملــود
ما دمـت ت�سـمو وتعلو يف الهـدى اأبدا    وتاُج عـــــزك بالقــــراآن معــــــــقــود
فـاإن حييــــت فلن اأن�ســـــى لكم منــنـا    وكيف ين�سـى جميَل الرو�س غّريُد
واإن ق�سـيـــت فر�ســــمي قــــائل لُكــــُم   اأيـن البـــالبــل يا�ســــبـاع والعـــــــود

 
القراءات  ال�سـمنودي مدر�سـا بق�سـم  اأيام قليلة حتى �سدر قرار االأزهر بتعيني �سيخنا  اإال  وماهي 
للمتقدمني،  اأجريت  التي  امل�سـابقة  يف  جناحه  بعد  ال�سريف،  باالأزهر  العربية  االغة  لكلية  التابع 
واأ�سبح يف طليعة الذين يقومون بالتدري�س يف هذا الق�سـم، بل ممن ي�سار اإليهم بالبنان، ويف هذه 
الفرتة قدم للمكتبة االإ�سالمية نظمه االأول املو�سـوم بـ) الآلئ البيان يف جتويد القراآن ( والذي نال 
اإعجاب م�سيخة االإ�سـراف على ق�سـم القراءات فقررت تدري�سـه بالق�سـم ملدة عامني، ثم طلبت من 
 ( واأخرج  الطلب،  لهذا  �سيخنا  فا�ستجاب  فهمه  الطالب  على  لي�سهل  تلخي�سه،  ذلك  بعد  املوؤلف 
تلخي�س الآلئ البيان يف جتويد القراآن ( ثم ُعر�س هذا امللخ�س اجلديد على م�سيخة االأزهر ليقرر 
الفائدة منه جميع الطالب، فقررت امل�سيخة تدري�سه يف جميع  على جميع املعاهد الدينية، لتعم 

املعاهد الدينية بناء على املنهج ال�سادر �سنة 1954م، 
ثم ُعني �سيخنا ع�سوا بلجنة االإ�سراف على ت�سجيل امل�ساحف املرتلة مل�ساهري القراء مب�سر. 

معرفتي ب�صيخنا:

القراآن  البيان يف جتويد  الآلئ  االأول )  كتابه  بعدما �سدر  باأ�ستاذنا معرفة حقيقية  بداأت معرفتي 
(، وكنت وقتها طالبا يف ال�سنة االأوىل باملرحلة االأوىل بق�سم القراءات، وكان الكتاب مقررا على 
طالب اإجازة التجويد، اأي ال�سنة التي جتاوزناها، عام 1949/1948م، والكتاب مت اعتماده كتابا 
مقررا عام 1950/1949م، فاطلعت على الكتاب، فاأعجبني تبويبه وما ت�سمنه من معلومات، فاأنا 
الذي �سبق يل حفظ منت اجلزرية و�سرحه، وحفظ منت ال�ساطبية و�سرحه، وقراأت القراآن الكرمي 
بالقراءات ال�سبع عر�سا ودرا�سة توقفت عند بع�س ما جاء يف كتاب ) الآلئ البيان يف جتويد القراآن 
( ومل اأ�ستطع فهمه فبادرت ب�سراء هذا املنت وحفظته، ثم حاولت االت�سال باملوؤلف وال�سوؤال عما 
خفي علي فهمه، ف�ساألني �سيخنا عن ا�سمي وعن ال�سنة التي اأدر�س فيها فاأجبته، فقال يل: الكتاب 
غري مقرر عليك فِلَم ُت�سيع وقتك يف قراءته ؟ قلت له اأنا اأحفظ اجلزرية، واأحفظ ال�ساطبية، وقراأت 
اأبواب  بع�س  ا�ستيعاُب  علىَّ  �سُعب  قد  اأنه  اإال  القراءات  ق�سم  قبل دخويل  ال�سبع مرتني  القراءات 
الالآلئ، ف�ساألني مرة ثانية هل �ستحفظه ؟ قلت ل�سيخنا نعم ا�سرتيته، وحفظته حفظًا جيدًا، وقراأت 

معتمـدا على ربه �سـبحانه وتعـاىل، طالبًا منه العـون والتوفيـق، وَحِفـظ هذه املتـون يف مدة وجيزة، 
على الرغـم من كثـرة اأبياتها، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات.

واأ�سبـح لف�سيـلة ال�سـيخ/ علي حممـد ال�سـباع، مكانة عظيمة عند �سـيخنا ال�سـمنودي فكثريا ما كان 
يذكره بخـري، ويثني عليه ثناء عاطـرا، ويعرف له ف�سـله، وكان �سيخنـا العـالمة ال�سباع يبـادله هذا 
ال�سـعور، حتى اأنه كان اإذا انتهى من تاأليف كتاب يعر�سـه على �سـيخنا ال�سـمنودي ليثمنه، وذلك 
لثقته الكبرية يف قدرة �سـيخنا العلميـة، بل كان ينزل على راأي �سـيخنا وياأخذ به، وال عجب، فهـوؤالء 

جيل االأئمـة، هـدفه البحث عن احلـق، والتم�سـك به، واإعالء �سـاأنه. 
–جلت  من هنا كان للعـالمة ال�سبـاع قدر كبري عند �سـيخنا، فهـو �ساحب اأف�سـال عليه بعد اهلل 
قدرته- وماآثر ال تن�سـى، وتوجيهات خال�سة لوجـه اهلل �سـبحانه، االأمر الذي دفع �سـيخنا اإىل اأن 

ي�سري اإىل هذا كله يف هـذه االأبيات قائال 
 اأين البــــــــالبل يا�ســبـاع والعـــــــــود    لتعزف احلـــب اإن احلـــب منـ�سـود
اإن ي�ســـعد احلـب يف الدنيـا اأخا ثقة     فاإننـــي بك يف الداريــن م�ســــــعود
فذلك احلـــب يف الدنيــــا روى اأملـي    بفيـ�س جودك حتى اأورق العــــــــود
وذلك احلـب يف االأخـرى �سي�سعدين    بظــــل ربــــي وظـــــــل اهلل مـمــــدود
واأ�ســـــعد احلـــب ماقد فـاز �سـاحبـه    باحل�ســنيني وهذا فيــــك موجـــــود
ول�ســـُت وحـدى حمبا يف الهدى لكم    فالـــــروح نادى ولبـــــاه االأىل نـودوا
اأعطــــــاك ربـك يا �ســـبـاع منــــــزلـة    هيهـات مل يرقــــهـا اإال االأماجـيــــد
اختــــــارك اهلل للقـــــــراآن يف زمــــــن    فــنُّ القــراءات فيـه اليـــــوم موءود
نف�ســـت عنــــه غبـــار الواأد حمت�سـبا    ي�ســـــــد اأزرك تاأيــيـــــد وت�ســـــــديـد
فاأ�سبــحـت م�سـر لالأقطـــار �ســيدة    وللقــــراءات حتمـــــــــيد ومتجــــيـــد
اأما املقــارُئ فهــــي اليـــوم مفــــخـرة    وللم�ســـايـخ منـــك العـــز واجلـــــود
عـــها باالأمــــ�س تهــــديـــد من بعــدما عبثت اأيـدي الزمـان بهـا    حيـنا وروَّ
يا�ساحب الف�سـل واالإف�سـال معذرة    ناء الق�سيد مبا اأوليـــــت واجليــــد
اأوليتـــني نعـــمـا �ســــــاق الثنـــاء بهــا    ورْحُت اأ�ســدو فخانتـــني التغاريـــد
قربتنـي منـك يف عطـــف ويف َحـدب    وحاطني منك ت�ســـــــديد وتع�سـيـد
ْت �ســــمنود وذلك الـقــُـرُب يامــــــوالي اأمنيـــــتي    طــوَل احلـــــياة ولَوَعـــزَّ
ــــق اهلل مــا اأرجــــــوه مـن اأمـــل    وحبــــــــذا اأمــــــل وايف بــه العــــــيــد فحـقَّ
جـاء الب�ســـري غـداة العيـــد يف فــرح    فقالت النا�س اإبراهيــــم جمــــدود
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ويف النهاية اتفق اجلميع على الكتاب بعد ماعدلت فيه االأقوال التي كانت مثار خالف بني العلماء، 
وهداأ الطالب، ودر�سنا الكتاب، وانتفعنا به، واحلمد هلل رب العاملني. 

اإىل  االأزهرية، وعدت  باملعاهد  العمل  اإىل  انتدابي  باإلغاء  الوزاري  القرار  ويف عام 1962م. �سدر 
وعملت  بالقاهرة،  ال�سـريف  باالأزهر  العربية  اللغة  لكلية  التابع  القراءات  بق�سم  االأ�سلي  عملي 
بن  بن علي  بن علي  اإبراهيم  ال�سـيخ/  اأ�سـتاذي  مع  القراءات  بق�سـم تخ�س�س  للقراءات  مدر�سـًا 
�سـحاثة ال�سـمنودي، واحلمد هلل دّر�سـت بال�سـنة الثانية من ق�سـم التخ�س�س باأمر اأ�ستاذي ف�سيلة 
ال�سيخ/ عبداملح�سن �سليمان �سطا، امل�سرف على ق�سم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر 
اأو�ساين باالهتمام بالتحريرات، والعناية باالطالب، وكانت فرحتي غامـرة عندما  اآنذاك، الذى 

وجدت القراءات تدر�س بالتحـريرات، والكل حري�س على النهو�س باأبنائه الطالب.
القراءات يف  معاهد  تعددت  بتحريراتها حتى  تدر�س  الكربى  الع�سر  القراءات  مادة  وهكذا ظلت 
عرف  وملا  القراءات،  معاهد  بع�س  يف  بالتحريرات  االهتمام  فقّل  ومراكزها،  م�سـر  حمافظـات 
اأ�ستاذنا ال�سيخ عبدالفتاح القا�سي هبوط امل�ستواى يف بع�س املعاهد اأثناء زياراته التفتي�سية، حيث 
كان يعمل مفت�سا للعلوم ال�سرعية والعربية والقراءات باملعاهد االأزهرية، كتب راأيه بهذا اخل�سو�س 
داعي  وال  و�سروحها،  الن�سر  الكربي مبنظومة طيبة  الع�سر  القراءات  تدري�س  يكتفى يف  اأن  مبينا 
لدرا�سة التحريرات، وهذا لي�س عدوال عن التحريرات يف نظر �سيخنا الذي ظل يرعى التحريرات، 
ويهتم بها اأكر من خم�س ع�سرة �سنة، واإمنا هذا راأى فر�سه الواقع املتمثل يف ندرة املتمكنني من 

حتريرات طيبة الن�سر يف القراءات الع�سر.
 و�ساء اهلل اأن انتقل من العمل بق�سـم القراءات اإىل العمل باملعهـد االأزهري ب�سـبني الكوم -الأمور 
واعتباره معهدا م�سـتقال  العربيـة  اللغـة  كلية  القراءات عن  ق�سـم  بعدما مت ف�سل  اأُ�َسـرية- وذلك 

تابعًا الإدارة املعاهد االأزهرية.

الإقراء وما ترتب عليه من متاعب للمرتجم له:

يف هذه الفرتة تعر�س �سيخنا ال�سـمنودي ملتاعب ب�سبب االإقراء دبَّرها له ُح�سـَّاده، واأرادوا اإق�ساءه 
عن ال�سـاحة القراآنية، ويح�سرين يف هذا قول ال�سـاعر:-

ح�سـدوا الفتى اإذ مل ينالوا �سـعيه           فالقـوم اأعـداء له وخ�سـوم
ُكُر  ُكُروَن َوميْ وا�ستعلت الفتنة، ولكن �سـرعان ما طفئت الفتنة، وهداأت العا�سفـة، قال تعاىل    : { َوميْ
ُ َخريُ املَاِكِريَن} فاهلل �سبحانه   العليم ببواطن االأمور دافع عن ال�سـيخ، وك�سـف احلقيقة،  ُ َواهللَّ اهللَّ
اٍن َكُفوٍر} فلم ينل خ�سومه منه  َ ال ُيِحبُّ ُكلَّ َخوَّ ِذيَن اآََمُنوا اإِنَّ اهللَّ َ ُيَداِفُع َعِن الَّ قال تعاىل: { اإِنَّ اهللَّ

له بع�س اأبوابه، ف�ُسر �سرورًا بالغا، واأجابني عن اأ�سئلتي، ثم قال يل: ا�ساأل عن كل �سئ، وكان اإذا 
قابلني يف الطريق بادرين بال�سوؤال هل عندك �سئ تريد اأن ت�ساأل عنه؟ وتوطدت العالقة بيني وبني 
اأ�ستاذي، الذي ال اأملك له اإال الدعاء واالحرتام، والتقدير، واالإخال�س، والوفاء، واأ�سبحُت اأ�ساأله 
عن كل �سئ ي�سعب علي فهمه يف القراءات وعلومها، ويجيبني بنف�س طيبة، وروح هادئة، وال ميل 
قط من اأ�سئلتي املتكررة، وملا انتهيت من اإكمال الدرا�سـة يف املرحلة االأوىل �سـاء اهلل –جلت قدرته- 
اأن اأح�سر عليه القراءات الع�سر الكربى مبرحلة تخ�س�س القراءات، ثم قراأت عليه خارج ق�سـم 
القراءات، القراءات العـ�سر الكربى مرة اأخرى، وبعد ما اأمتمت القراءات الع�سر الكربى اأجازين 
واحلمد هلل رب العاملني، ومل اأنقطع بعد ذلك عن زيارته، فكنت اأزوره دائما يف بلده �سـمنود، وملا 
كتب اهلل يل العمل يف مدينة ر�سـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  مدر�سا بكلية القراآن الكرمي والدرا�سات االإ�سالمية 
باجلامعة االإ�سالمية، ُكنت اأتعهده بالزيارة كل عام، واأفرد له وقتًا خا�سًا به، اأعر�س عليه فيه بع�س 
امل�سائل العلمية، التي تظهر يل اأثناء قراءتي وعملي يف الكلية، وكان يجيبني عن كل �سئ، ويرجع 

اإىل املراجع اأحيانًا، وهذا هو داأبه وتلك هي طريقته. 
اأذكر اأنه عندما كان يدر�سنا القراءات الع�سر الكربى بتحريراتها، كان يجهد نف�سه، ويتعب كثريًا 
يف حترير اأوجه االختالف، يف درو�س القراءات ويف يوم من االأيام فاجاأنا باأن ما حررناه يف الدر�س 
املا�سي غري �سحيح، فاحذفوه، وال�سواب هو كذا وكذا، واأخذ ميلي علينا اجلديد املعتمد يف املو�سوع، 
وكان يو�سينا دائمًا باأن نكون مع احلق، وال نحيد عنه، وكان يقول لكل طالب منا ) اإذا ما اأخطاأت يف 
تقرير م�ساأله علمية وتبني لك وجه ال�سواب يف غري ما قلت فارجع اإىل ال�سواب، واعرتف باخلطاأ، 
واأر�س ربك، واطرح و�ساو�س النف�س وال�سيطان، عند ذلك �ستكرب يف نظر طالبك، ويثقون بعلمك، 
واإذا �سئلت عن �سئ واأنت ال تعلمه فقل مب�سيئة اهلل �ساأحتقق من اجلواب واآتيكم به ( فمن �سيخنا 

تعلمنا العلم والعمل.

جمـُْع كلمة مدر�صي القراءات على كتاب تنقيح فتح الكري:

القراءات  اأ�ساتذة  من  اأ�ستاذ  كل  كان  القراءات  تخ�س�س  بق�سم  االأوىل  ال�سنة  يف  طالبا  كنت  عندما 
يدر�س باجتهاده اخلا�س، فمنهم امل�سدد واملتو�سع، ومنهم امل�سدد واملقارب، اإال اأن ف�سيلة اأ�ستاذي ال�سيخ 
ال�سيد  ال�سيخ، عامر  الف�سيلة  اأ�سحاب  االأ�ساتذة  اأمر  القراءات  ق�سم  امل�سرف على  القا�سي  عبدالفتاح 
�سحاثة  بن  علي  بن  علي  بن  اإبراهيم  وال�سيخ  الزيات،  حممد  عبدالعزيزاأحمد  اأحمد  وال�سيخ  عثمان، 
ال�سمنودي، بقراءة كتاب تنقيح فتح الكرمي يف حترير اأوجه القراآن العظيم، واالتفاق على مافيه ال�سواب 

والتي�سري على الطالب، واإذا كان هناك حكم غري متفق عليه فيعدل ح�سب االأدلة ال�سحيحة.
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ويف النهاية اتفق اجلميع على الكتاب بعد ماعدلت فيه االأقوال التي كانت مثار خالف بني العلماء، 
وهداأ الطالب، ودر�سنا الكتاب، وانتفعنا به، واحلمد هلل رب العاملني. 

اإىل  االأزهرية، وعدت  باملعاهد  العمل  اإىل  انتدابي  باإلغاء  الوزاري  القرار  ويف عام 1962م. �سدر 
وعملت  بالقاهرة،  ال�سـريف  باالأزهر  العربية  اللغة  لكلية  التابع  القراءات  بق�سم  االأ�سلي  عملي 
بن  بن علي  بن علي  اإبراهيم  ال�سـيخ/  اأ�سـتاذي  مع  القراءات  بق�سـم تخ�س�س  للقراءات  مدر�سـًا 
�سـحاثة ال�سـمنودي، واحلمد هلل دّر�سـت بال�سـنة الثانية من ق�سـم التخ�س�س باأمر اأ�ستاذي ف�سيلة 
ال�سيخ/ عبداملح�سن �سليمان �سطا، امل�سرف على ق�سم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر 
اأو�ساين باالهتمام بالتحريرات، والعناية باالطالب، وكانت فرحتي غامـرة عندما  اآنذاك، الذى 

وجدت القراءات تدر�س بالتحـريرات، والكل حري�س على النهو�س باأبنائه الطالب.
القراءات يف  معاهد  تعددت  بتحريراتها حتى  تدر�س  الكربى  الع�سر  القراءات  مادة  وهكذا ظلت 
عرف  وملا  القراءات،  معاهد  بع�س  يف  بالتحريرات  االهتمام  فقّل  ومراكزها،  م�سـر  حمافظـات 
اأ�ستاذنا ال�سيخ عبدالفتاح القا�سي هبوط امل�ستواى يف بع�س املعاهد اأثناء زياراته التفتي�سية، حيث 
كان يعمل مفت�سا للعلوم ال�سرعية والعربية والقراءات باملعاهد االأزهرية، كتب راأيه بهذا اخل�سو�س 
داعي  وال  و�سروحها،  الن�سر  الكربي مبنظومة طيبة  الع�سر  القراءات  تدري�س  يكتفى يف  اأن  مبينا 
لدرا�سة التحريرات، وهذا لي�س عدوال عن التحريرات يف نظر �سيخنا الذي ظل يرعى التحريرات، 
ويهتم بها اأكر من خم�س ع�سرة �سنة، واإمنا هذا راأى فر�سه الواقع املتمثل يف ندرة املتمكنني من 

حتريرات طيبة الن�سر يف القراءات الع�سر.
 و�ساء اهلل اأن انتقل من العمل بق�سـم القراءات اإىل العمل باملعهـد االأزهري ب�سـبني الكوم -الأمور 
واعتباره معهدا م�سـتقال  العربيـة  اللغـة  كلية  القراءات عن  ق�سـم  بعدما مت ف�سل  اأُ�َسـرية- وذلك 

تابعًا الإدارة املعاهد االأزهرية.

الإقراء وما ترتب عليه من متاعب للمرتجم له:

يف هذه الفرتة تعر�س �سيخنا ال�سـمنودي ملتاعب ب�سبب االإقراء دبَّرها له ُح�سـَّاده، واأرادوا اإق�ساءه 
عن ال�سـاحة القراآنية، ويح�سرين يف هذا قول ال�سـاعر:-

ح�سـدوا الفتى اإذ مل ينالوا �سـعيه           فالقـوم اأعـداء له وخ�سـوم
ُكُر  ُكُروَن َوميْ وا�ستعلت الفتنة، ولكن �سـرعان ما طفئت الفتنة، وهداأت العا�سفـة، قال تعاىل    : { َوميْ
ُ َخريُ املَاِكِريَن} فاهلل �سبحانه   العليم ببواطن االأمور دافع عن ال�سـيخ، وك�سـف احلقيقة،  ُ َواهللَّ اهللَّ
اٍن َكُفوٍر} فلم ينل خ�سومه منه  َ ال ُيِحبُّ ُكلَّ َخوَّ ِذيَن اآََمُنوا اإِنَّ اهللَّ َ ُيَداِفُع َعِن الَّ قال تعاىل: { اإِنَّ اهللَّ

له بع�س اأبوابه، ف�ُسر �سرورًا بالغا، واأجابني عن اأ�سئلتي، ثم قال يل: ا�ساأل عن كل �سئ، وكان اإذا 
قابلني يف الطريق بادرين بال�سوؤال هل عندك �سئ تريد اأن ت�ساأل عنه؟ وتوطدت العالقة بيني وبني 
اأ�ستاذي، الذي ال اأملك له اإال الدعاء واالحرتام، والتقدير، واالإخال�س، والوفاء، واأ�سبحُت اأ�ساأله 
عن كل �سئ ي�سعب علي فهمه يف القراءات وعلومها، ويجيبني بنف�س طيبة، وروح هادئة، وال ميل 
قط من اأ�سئلتي املتكررة، وملا انتهيت من اإكمال الدرا�سـة يف املرحلة االأوىل �سـاء اهلل –جلت قدرته- 
اأن اأح�سر عليه القراءات الع�سر الكربى مبرحلة تخ�س�س القراءات، ثم قراأت عليه خارج ق�سـم 
القراءات، القراءات العـ�سر الكربى مرة اأخرى، وبعد ما اأمتمت القراءات الع�سر الكربى اأجازين 
واحلمد هلل رب العاملني، ومل اأنقطع بعد ذلك عن زيارته، فكنت اأزوره دائما يف بلده �سـمنود، وملا 
كتب اهلل يل العمل يف مدينة ر�سـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  مدر�سا بكلية القراآن الكرمي والدرا�سات االإ�سالمية 
باجلامعة االإ�سالمية، ُكنت اأتعهده بالزيارة كل عام، واأفرد له وقتًا خا�سًا به، اأعر�س عليه فيه بع�س 
امل�سائل العلمية، التي تظهر يل اأثناء قراءتي وعملي يف الكلية، وكان يجيبني عن كل �سئ، ويرجع 

اإىل املراجع اأحيانًا، وهذا هو داأبه وتلك هي طريقته. 
اأذكر اأنه عندما كان يدر�سنا القراءات الع�سر الكربى بتحريراتها، كان يجهد نف�سه، ويتعب كثريًا 
يف حترير اأوجه االختالف، يف درو�س القراءات ويف يوم من االأيام فاجاأنا باأن ما حررناه يف الدر�س 
املا�سي غري �سحيح، فاحذفوه، وال�سواب هو كذا وكذا، واأخذ ميلي علينا اجلديد املعتمد يف املو�سوع، 
وكان يو�سينا دائمًا باأن نكون مع احلق، وال نحيد عنه، وكان يقول لكل طالب منا ) اإذا ما اأخطاأت يف 
تقرير م�ساأله علمية وتبني لك وجه ال�سواب يف غري ما قلت فارجع اإىل ال�سواب، واعرتف باخلطاأ، 
واأر�س ربك، واطرح و�ساو�س النف�س وال�سيطان، عند ذلك �ستكرب يف نظر طالبك، ويثقون بعلمك، 
واإذا �سئلت عن �سئ واأنت ال تعلمه فقل مب�سيئة اهلل �ساأحتقق من اجلواب واآتيكم به ( فمن �سيخنا 

تعلمنا العلم والعمل.

جمـُْع كلمة مدر�صي القراءات على كتاب تنقيح فتح الكري:

القراءات  اأ�ساتذة  من  اأ�ستاذ  كل  كان  القراءات  تخ�س�س  بق�سم  االأوىل  ال�سنة  يف  طالبا  كنت  عندما 
يدر�س باجتهاده اخلا�س، فمنهم امل�سدد واملتو�سع، ومنهم امل�سدد واملقارب، اإال اأن ف�سيلة اأ�ستاذي ال�سيخ 
ال�سيد  ال�سيخ، عامر  الف�سيلة  اأ�سحاب  االأ�ساتذة  اأمر  القراءات  ق�سم  امل�سرف على  القا�سي  عبدالفتاح 
�سحاثة  بن  علي  بن  علي  بن  اإبراهيم  وال�سيخ  الزيات،  حممد  عبدالعزيزاأحمد  اأحمد  وال�سيخ  عثمان، 
ال�سمنودي، بقراءة كتاب تنقيح فتح الكرمي يف حترير اأوجه القراآن العظيم، واالتفاق على مافيه ال�سواب 

والتي�سري على الطالب، واإذا كان هناك حكم غري متفق عليه فيعدل ح�سب االأدلة ال�سحيحة.
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فعــنـد اهلل مـوفــــوُر العـــــطـاء ومهـمـا �سـاع عنـــد العبــد اأجــٌر  
لعهـِدِ كـان يف زمـن ال�ســـفـاء  ولكــــني رجـــوت ال�ســفـح عنــــه 

موؤلفاته: 

ا�سـتمر �سيخنا – يرحمه اهلل- يف خدمة القراآن الكرمي تاأليفا ونظما واإقراء، ال يتوقف عطاوؤه فكان 
كالنهر املتدفق، فقدم للقراء واملقرئني م�سنفات غاية يف االإجادة ونهاية يف االإفادة، منها:- 

1- الآلئ البيان يف جتويد القراآن.
2- تلخي�س الآلئ البيان يف جتويد القراآن.

3- ريا�سة الل�سان �سرح تلخي�س الآلئ البيان يف جتويد القراآن.
4- اإحتاف ال�سحبة برواية �سعبة.

5- دواعي امل�سرة يف االأوجه الع�سرية املحررة من طريقي ال�ساطبية والدرة.
6- حل الع�سري من اأوجه التكبري.
7- حتقيق طرق ابن كثري و�سعبة.

8- بهجة اللحاظ مبا حلف�س من رو�سة احلفاظ.
9- املوجز املفيد يف علم التجويد.

10- املعتمد يف مراتب املد.
11- الكواكب العوايل يف ال�سند العايل.

12- حتقيق املقام فيما حلمزة على ال�سكت العام.
13- با�سم الثغر مبا حلف�س على الق�سر.

14- اآية الع�سر يف خالفات حف�س من طريق طيبة الن�سر.
15- اأن�سودة الع�سر فيما حلف�س على الق�سر.
16- اأمنية الولهان يف �سكت حف�س بن �سلمان.

17- اأماين الطلبة يف خلف حف�س من طريق الطيبة.
18- ر�سالة فيما حلف�س على ال�سكت العام من الطيبة من طريق الكامل.

19- املح�سى لعد اآي احلم�سى.
20- احل�سر ال�سامل خلواتيم الفوا�سل.

21- مر�سد االأعزة اإىل خالفات االإمام حمزة.
22- مر�سد االإخوان اإىل طريق حف�س بن �سليمان.

�سـيئا اأكر من نقله من القاهرة اإىل بلده )�سمنود(، وُرّقي اإىل وظيفة مدر�س اأول مبعهد �سمنود 
اإىل  ثم  الكربى،  باملحلة  الوزيري-  الف�سل  اأبي   - لقراء مقراأة م�سجد  �سـيخًا  نقل  كما  االأزهري، 
�سـمنود مق�سدًا الأهل  بيته يف  واأ�سبح  واأكر،  اأكر  ال�سيخ  بلده )�سمنود(، و�سطع جنم  مقراأة يف 
القراآن، الذين يريدون اال�سـتزادة من علم القراءات، ومل يخل جمل�سه - واحلمد هلل-  من طلبة 

العلم الذين يطلبون القراءة عليه، لي�سححوا قراءتهم، وي�سلوا اأ�سانيدهم به. 

وقفة مع �صيخنا يف معاناته: 

ظل �سـيخنا – كعـادته – اأثناء املتاعب التي جرهـا عليـه االإقراء، واثقـًا بربه، معتـمدًا عليه �سـبحانه 
متما�سـكًا، ي�سـاأله وحده ك�سـف ال�سـر، وال ي�سـكو همـه اإال اإىل اهلل، وكان ينّفـ�س عن نف�سـه اأحيـانًا 
باأبيـات ينظمهـا، يحـكي فيها حالـه، اأذكـر من هذه التاأمـالت اأبياتا عنـون لها بـ )ب�سـوء اجلزاء( 

جاء فيها:
�ســـــغوفــًا باملحـبـــة والهــــنــاء �سـنيــنًا قد ق�سـيت معــي خليـال 
مـواثيـــق ال�ســـــداقة واللـقـاء ولـمـا اأن�ســــت الـدنـيــــا وغــــــّرت 
لـديك وما عهــدتك ذا جفــاء تغـــــريت املحــــامد وال�ســــجايـــا 
وكنـــــَت اأعــــــــــزَّ اإخـــــال�س وُود  فكيف اأراك م�سـلوَب الوافـاِء
ر يل �ســـفائي وُتبطـن ما يكـَدّ وكيف اأرى بوجهك �سفو دهري 
وال مبــــدى املـــــودة واالإخـــــاء ومل تف بينـنـا بالعــــهـد و�ســـــال 
ْلــُت عهــــــدك بالـتــــنـاء وال بدَّ مييـنـا ما جفــــوتك مـن فـــوؤادي  
اإليه ول�ســــُت اأدرى يف اخلفـاء ولكـــــن للــــذي مازلــــت متـــ�سي  
وبينـك يف الغيـــاب ويف اللقاء اأمل تـك ترتبـط بال�ســـدق بيني 
وال خـــــٌل يـــــــدوم بـال وفـــــــاء فـال حـب يـــــدوم بغــــري �ســــدق 
وتـر�ســـى اأن تكــــــون بال والء اأتر�ســـــى اأن تكــــون اأخـا عقـوق 
واآثــر اأن يــــــــراك بـال عنـــــاء ل�ســـيـخ قـد تفــــانى فيــــك حــبــا 
ُل يف ال�سـباح ويف امل�سـاء ُيـرتَّ وهـــل تنــ�ســــى لـه قـــــراآن ليــــــلِِ 
وفــــاًء لـلمـــــــروءة والـرجـــــاء ومل يـبــــخـل عليــــك باأي حـكــــم 
وتقـــــرئ هـــــــــوؤالء وهــــــــوؤالء وكيـــف بك العـقــوق واأنت تقـــرا 
اأنا�ســــًا ما رَعـــْوا حــقَّ الوفــاء عجـيــب اأن يفيــــد كتـــاب ربــــي 
فيـا هلل مـن �ســـــــوء اجلـــــزاء اأكـان جـــزاوؤه يف الـــُوَدّ جـــــحـدا 
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فعــنـد اهلل مـوفــــوُر العـــــطـاء ومهـمـا �سـاع عنـــد العبــد اأجــٌر  
لعهـِدِ كـان يف زمـن ال�ســـفـاء  ولكــــني رجـــوت ال�ســفـح عنــــه 

موؤلفاته: 

ا�سـتمر �سيخنا – يرحمه اهلل- يف خدمة القراآن الكرمي تاأليفا ونظما واإقراء، ال يتوقف عطاوؤه فكان 
كالنهر املتدفق، فقدم للقراء واملقرئني م�سنفات غاية يف االإجادة ونهاية يف االإفادة، منها:- 

1- الآلئ البيان يف جتويد القراآن.
2- تلخي�س الآلئ البيان يف جتويد القراآن.

3- ريا�سة الل�سان �سرح تلخي�س الآلئ البيان يف جتويد القراآن.
4- اإحتاف ال�سحبة برواية �سعبة.

5- دواعي امل�سرة يف االأوجه الع�سرية املحررة من طريقي ال�ساطبية والدرة.
6- حل الع�سري من اأوجه التكبري.
7- حتقيق طرق ابن كثري و�سعبة.

8- بهجة اللحاظ مبا حلف�س من رو�سة احلفاظ.
9- املوجز املفيد يف علم التجويد.

10- املعتمد يف مراتب املد.
11- الكواكب العوايل يف ال�سند العايل.

12- حتقيق املقام فيما حلمزة على ال�سكت العام.
13- با�سم الثغر مبا حلف�س على الق�سر.

14- اآية الع�سر يف خالفات حف�س من طريق طيبة الن�سر.
15- اأن�سودة الع�سر فيما حلف�س على الق�سر.
16- اأمنية الولهان يف �سكت حف�س بن �سلمان.

17- اأماين الطلبة يف خلف حف�س من طريق الطيبة.
18- ر�سالة فيما حلف�س على ال�سكت العام من الطيبة من طريق الكامل.

19- املح�سى لعد اآي احلم�سى.
20- احل�سر ال�سامل خلواتيم الفوا�سل.

21- مر�سد االأعزة اإىل خالفات االإمام حمزة.
22- مر�سد االإخوان اإىل طريق حف�س بن �سليمان.

�سـيئا اأكر من نقله من القاهرة اإىل بلده )�سمنود(، وُرّقي اإىل وظيفة مدر�س اأول مبعهد �سمنود 
اإىل  ثم  الكربى،  باملحلة  الوزيري-  الف�سل  اأبي   - لقراء مقراأة م�سجد  �سـيخًا  نقل  كما  االأزهري، 
�سـمنود مق�سدًا الأهل  بيته يف  واأ�سبح  واأكر،  اأكر  ال�سيخ  بلده )�سمنود(، و�سطع جنم  مقراأة يف 
القراآن، الذين يريدون اال�سـتزادة من علم القراءات، ومل يخل جمل�سه - واحلمد هلل-  من طلبة 

العلم الذين يطلبون القراءة عليه، لي�سححوا قراءتهم، وي�سلوا اأ�سانيدهم به. 

وقفة مع �صيخنا يف معاناته: 

ظل �سـيخنا – كعـادته – اأثناء املتاعب التي جرهـا عليـه االإقراء، واثقـًا بربه، معتـمدًا عليه �سـبحانه 
متما�سـكًا، ي�سـاأله وحده ك�سـف ال�سـر، وال ي�سـكو همـه اإال اإىل اهلل، وكان ينّفـ�س عن نف�سـه اأحيـانًا 
باأبيـات ينظمهـا، يحـكي فيها حالـه، اأذكـر من هذه التاأمـالت اأبياتا عنـون لها بـ )ب�سـوء اجلزاء( 

جاء فيها:
�ســـــغوفــًا باملحـبـــة والهــــنــاء �سـنيــنًا قد ق�سـيت معــي خليـال 
مـواثيـــق ال�ســـــداقة واللـقـاء ولـمـا اأن�ســــت الـدنـيــــا وغــــــّرت 
لـديك وما عهــدتك ذا جفــاء تغـــــريت املحــــامد وال�ســــجايـــا 
وكنـــــَت اأعــــــــــزَّ اإخـــــال�س وُود  فكيف اأراك م�سـلوَب الوافـاِء
ر يل �ســـفائي وُتبطـن ما يكـَدّ وكيف اأرى بوجهك �سفو دهري 
وال مبــــدى املـــــودة واالإخـــــاء ومل تف بينـنـا بالعــــهـد و�ســـــال 
ْلــُت عهــــــدك بالـتــــنـاء وال بدَّ مييـنـا ما جفــــوتك مـن فـــوؤادي  
اإليه ول�ســــُت اأدرى يف اخلفـاء ولكـــــن للــــذي مازلــــت متـــ�سي  
وبينـك يف الغيـــاب ويف اللقاء اأمل تـك ترتبـط بال�ســـدق بيني 
وال خـــــٌل يـــــــدوم بـال وفـــــــاء فـال حـب يـــــدوم بغــــري �ســــدق 
وتـر�ســـى اأن تكــــــون بال والء اأتر�ســـــى اأن تكــــون اأخـا عقـوق 
واآثــر اأن يــــــــراك بـال عنـــــاء ل�ســـيـخ قـد تفــــانى فيــــك حــبــا 
ُل يف ال�سـباح ويف امل�سـاء ُيـرتَّ وهـــل تنــ�ســــى لـه قـــــراآن ليــــــلِِ 
وفــــاًء لـلمـــــــروءة والـرجـــــاء ومل يـبــــخـل عليــــك باأي حـكــــم 
وتقـــــرئ هـــــــــوؤالء وهــــــــوؤالء وكيـــف بك العـقــوق واأنت تقـــرا 
اأنا�ســــًا ما رَعـــْوا حــقَّ الوفــاء عجـيــب اأن يفيــــد كتـــاب ربــــي 
فيـا هلل مـن �ســـــــوء اجلـــــزاء اأكـان جـــزاوؤه يف الـــُوَدّ جـــــحـدا 
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والذي قراأ عليه يف معهد القراءات، وخارج املعهـد يف بيته حتى اأمت عليه القراءات الع�سـر الكربى 
واأجازه بها.

5.ال�سيخ الدكتور/ حممود بن �سيبويه بن اأحمد البدوي، رئي�س ق�سم القراءت بكلية القراآن الكرمي 
والدرا�سات االإ�سالمية باجلامعة االإ�سالمية باملدينة املنورة، وع�سو جلنة مراجعة م�سحف املدينة 
النبوية مبجمع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، والذي قراأ عليه القراءات الع�سر الكربى من 

طريق طيبة الن�سر، بق�سم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر ال�سريف.
6.ال�سيخ/ حممود بن عبداخلالق جادو، ع�سو جلنة مراجعة م�سحف املدينة النبوية مبجمع امللك 
فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، والذي قراأ عليه القراءات الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر،  

بق�سم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر ال�سريف.
7.ال�سيخ/ عبدالرافع ر�سوان علي ال�سرقاوي، ع�سو جلنة مراجعة م�سحف املدينة النبوية مبجمع 
امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، ومدر�س القراءات باحلرم النبوي ال�سريف، والذي قراأ عليه 
القراءات الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر، بق�سم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر 
ال�سريف، كما قراأ عليه خارج الق�سم ختمة كاملة، وملا اأمت القراءة بالقراءات الع�سر الكربى من 

طريق طيبة الن�سر اأجازه بها.
8.ال�سيخ/ عبدالعظيم حممد اإبراهيم اخلياط، املدر�س بق�سم القراءات التابع لكلية اللغة العربية 
باالأزهر ال�سريف، وع�سو جلنة مراجعة م�سحف ال�سودان املطبوع وفق رواية الدوري عن اأبي عمرو 
الب�سري، والذي قراأ عليه القراءات الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر بق�سم القراءات التابع 

لكلية اللغة العربية باالأزهر ال�سريف.
رواية  وفق  املطبوع  ال�سودان  م�سحف  مراجعة  جلنة  ع�سو  النمر،  عبدالعال  عثمان  9.ال�سيخ/ 
الدوري عن اأبي عمرو الب�سري، والذي قراأ عليه القراءات الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر 

بق�سم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر ال�سريف.
10.ال�سيخ/ عبدالروؤوف حممد مرعي، املدر�س باالأزهر ال�سريف، والذي قراأ عليه القراءات الع�سر 

الكربى من طريق طيبة الن�سر بق�سم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر ال�سريف.
11.ال�سيخ/ حممود اأمني طنطاوي، رئي�س جلنة مراجعة امل�ساحف باالأزهر ال�سريف �سابقا، حيث 

قراأ عليه بق�سم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر ال�سريف. 
القراءات  قراأ عليه  �سابقًا، حيث  بالقاهرة  القراءات  قابل ن�سر، عميد معهد  12.ال�سيخ/ عطية 
الع�سر الكربى بق�سـم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر ال�سريف، وخارج الق�سم املذكور 

واأجازه.

23- هداية االأخيار اإىل قراءة االإمام خلف البزار.
24- موازين االأداء يف التجويد والوقف واالبتداء.

25- ك�سف الغوام�س يف حترير العوار�س.
26- �سياء الفجر فيما حلف�س اأبي عمرو.

27- منظومة البدر املنري.
28- منظومة الدر النظيم يف حترير اأوجه القراآن العظيم.

29- قواعد التحرير امل�سـمى )) تنقيح فتح الكرمي يف حترير اأوجه القراآن العظيم (( باال�سرتاك 
مع ال�سيخني اجلليلني:

ال�سيخ/ عامر ال�سـيد عثمان، �سـيخ عمـوم املقارئ امل�سرية - يرحمه اهلل-.
وال�سيخ/ اأحمد عبدالعزيز بن اأحمد حممد الزيات - يرحمه اهلل-.

30- التحفة ال�سمنودية يف جتويد الكلمات القراآنية.
31- النجم الزاهر يف قراءة ابن عامر.

32- املناهل امل�ستعذبة يف طرق االأئـمة الع�سرة. 
33-  الوجوه الن�سرة يف القراءات االأربع ع�سرة.

تالمذته:

اأما تالمذته الذين قراأو عليه وفق رواية من الروايات، اأوقراءة من القراءات، وح�سلوا على اأ�سانيد 
منه فكثريون، اأذكر منهم:-

املقارئ امل�سرية �سابقًا، وع�سو جلنة مراجعة امل�ساحف  1.ال�سيخ/ رزق خليل حبة، �سيخ عموم 
باالأزهر ال�سريف، فقد قراأ عليه القراءات الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر، بق�سم القراءات 

التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر ال�سريف.
اإبراهيم �سامل، املدر�س بق�سم القراءات باالأزهر ال�سريف، وع�سو  2.ال�سيخ/ عبدالروؤوف حممد 
جلنة مراجعة امل�ساحف باالأزهر �سابقًا، فقد قراأ عليه القراءات الع�سر الكربى من طريق طيبة 

الن�سر، بق�سم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر ال�سريف.
3.ال�سيخ/ حممود حافظ برانق، رئي�س جلنة مراجعة امل�ساحف باالأزهر ال�سريف، فقد قراأ عليه 
القراءات الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر، بق�سم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر 

ال�سريف.
4.ال�سيخ/ عبداحلكيم عبداللطيف عبداهلل �سليمان، املوجه مبعاهد القراءات باالأزهر ال�سريف، 
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والذي قراأ عليه يف معهد القراءات، وخارج املعهـد يف بيته حتى اأمت عليه القراءات الع�سـر الكربى 
واأجازه بها.

5.ال�سيخ الدكتور/ حممود بن �سيبويه بن اأحمد البدوي، رئي�س ق�سم القراءت بكلية القراآن الكرمي 
والدرا�سات االإ�سالمية باجلامعة االإ�سالمية باملدينة املنورة، وع�سو جلنة مراجعة م�سحف املدينة 
النبوية مبجمع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، والذي قراأ عليه القراءات الع�سر الكربى من 

طريق طيبة الن�سر، بق�سم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر ال�سريف.
6.ال�سيخ/ حممود بن عبداخلالق جادو، ع�سو جلنة مراجعة م�سحف املدينة النبوية مبجمع امللك 
فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، والذي قراأ عليه القراءات الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر،  

بق�سم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر ال�سريف.
7.ال�سيخ/ عبدالرافع ر�سوان علي ال�سرقاوي، ع�سو جلنة مراجعة م�سحف املدينة النبوية مبجمع 
امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، ومدر�س القراءات باحلرم النبوي ال�سريف، والذي قراأ عليه 
القراءات الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر، بق�سم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر 
ال�سريف، كما قراأ عليه خارج الق�سم ختمة كاملة، وملا اأمت القراءة بالقراءات الع�سر الكربى من 

طريق طيبة الن�سر اأجازه بها.
8.ال�سيخ/ عبدالعظيم حممد اإبراهيم اخلياط، املدر�س بق�سم القراءات التابع لكلية اللغة العربية 
باالأزهر ال�سريف، وع�سو جلنة مراجعة م�سحف ال�سودان املطبوع وفق رواية الدوري عن اأبي عمرو 
الب�سري، والذي قراأ عليه القراءات الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر بق�سم القراءات التابع 

لكلية اللغة العربية باالأزهر ال�سريف.
رواية  وفق  املطبوع  ال�سودان  م�سحف  مراجعة  جلنة  ع�سو  النمر،  عبدالعال  عثمان  9.ال�سيخ/ 
الدوري عن اأبي عمرو الب�سري، والذي قراأ عليه القراءات الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر 

بق�سم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر ال�سريف.
10.ال�سيخ/ عبدالروؤوف حممد مرعي، املدر�س باالأزهر ال�سريف، والذي قراأ عليه القراءات الع�سر 

الكربى من طريق طيبة الن�سر بق�سم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر ال�سريف.
11.ال�سيخ/ حممود اأمني طنطاوي، رئي�س جلنة مراجعة امل�ساحف باالأزهر ال�سريف �سابقا، حيث 

قراأ عليه بق�سم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر ال�سريف. 
القراءات  قراأ عليه  �سابقًا، حيث  بالقاهرة  القراءات  قابل ن�سر، عميد معهد  12.ال�سيخ/ عطية 
الع�سر الكربى بق�سـم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر ال�سريف، وخارج الق�سم املذكور 

واأجازه.

23- هداية االأخيار اإىل قراءة االإمام خلف البزار.
24- موازين االأداء يف التجويد والوقف واالبتداء.

25- ك�سف الغوام�س يف حترير العوار�س.
26- �سياء الفجر فيما حلف�س اأبي عمرو.

27- منظومة البدر املنري.
28- منظومة الدر النظيم يف حترير اأوجه القراآن العظيم.

29- قواعد التحرير امل�سـمى )) تنقيح فتح الكرمي يف حترير اأوجه القراآن العظيم (( باال�سرتاك 
مع ال�سيخني اجلليلني:

ال�سيخ/ عامر ال�سـيد عثمان، �سـيخ عمـوم املقارئ امل�سرية - يرحمه اهلل-.
وال�سيخ/ اأحمد عبدالعزيز بن اأحمد حممد الزيات - يرحمه اهلل-.

30- التحفة ال�سمنودية يف جتويد الكلمات القراآنية.
31- النجم الزاهر يف قراءة ابن عامر.

32- املناهل امل�ستعذبة يف طرق االأئـمة الع�سرة. 
33-  الوجوه الن�سرة يف القراءات االأربع ع�سرة.

تالمذته:

اأما تالمذته الذين قراأو عليه وفق رواية من الروايات، اأوقراءة من القراءات، وح�سلوا على اأ�سانيد 
منه فكثريون، اأذكر منهم:-

املقارئ امل�سرية �سابقًا، وع�سو جلنة مراجعة امل�ساحف  1.ال�سيخ/ رزق خليل حبة، �سيخ عموم 
باالأزهر ال�سريف، فقد قراأ عليه القراءات الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر، بق�سم القراءات 

التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر ال�سريف.
اإبراهيم �سامل، املدر�س بق�سم القراءات باالأزهر ال�سريف، وع�سو  2.ال�سيخ/ عبدالروؤوف حممد 
جلنة مراجعة امل�ساحف باالأزهر �سابقًا، فقد قراأ عليه القراءات الع�سر الكربى من طريق طيبة 

الن�سر، بق�سم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر ال�سريف.
3.ال�سيخ/ حممود حافظ برانق، رئي�س جلنة مراجعة امل�ساحف باالأزهر ال�سريف، فقد قراأ عليه 
القراءات الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر، بق�سم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر 

ال�سريف.
4.ال�سيخ/ عبداحلكيم عبداللطيف عبداهلل �سليمان، املوجه مبعاهد القراءات باالأزهر ال�سريف، 
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على ال�سـيخ/ �سـامل النبتيتي حمرر الطيبة، وقال ال�سـيخ/ اإبراهيم �سـعيد، قراأت بها على ال�سـيخ/ 
يو�سف بن عجور، قال: قراأت بها على ال�سـيخني ال�سيخ/ عبداملنعم البنداري، وال�سـيخ/ علي �سقر 
اجلوهري، قال البنداري: قراأت بها على ال�سـيخ/ �سليمان ال�سهداوي، وقال ال�سـهداوي واجلوهري: 
قراأت على  امليهى  ال�سيخ/ م�سطفي  وقال  امليهى حمرر طيبة،  ال�سـيخ/ م�سطفي  بها على  قراأنا 
ال�سـيخني: والدي نور الدين على بن عمربن اأحمد بن عمر بن ناجي بن قي�س، وعلى ال�سـيخ/ �سـامل 
ال�سـيخ/  وهو على  املحلى،  اإ�سـماعيل  ال�سـيخ/  بها على  قـراأت  امليهي:  ال�سـيخ/ على  قال  النبيتي، 
اأحـمد الر�سـيدي اخلياط، وال�سـيخ/ حممد بن ح�سـن املنري ال�سـمنودي، وقال ال�سيـخ النبيتي: قراأت 

على ال�سـيد على بن ح�سـن البدري.
وقال ال�سـقا: قراأت بها على ال�سيخ/ خليل بن حممد ال�سهري بغنيم واجلنايني، قال اجلنايني قراأت 
املتويل  وقال  الطيبة،  باملتويل حمـرر  ال�سهري  اأحمد  بن  ال�سيخ/ حممد  املحققني  على خامتة  بها 
قراأت بها على ال�سـيخ/ اأحمد الدري ال�سهري بـ )التهامي(، قال: قراأت بها على ال�سيخ/ اأحمد بن 

حممد �سـلمونه، قال: قراأت بها على ال�سـيخ/ اإبراهيم بن بدوي بن اأحمد العبيدي حمرر الطيبة.
ال�سعبدي  العالء علي بن حم�سـن  اأبو  ال�سيخ/  �سيوخ، هم  اأربعة  بها على  قراأت  ال�سـمنودي:  قال 
املعروف بـ )الرميلي( وال�سيخ/ اأحمد الر�سيدي، وال�سـيخ/ حممد العبا�سـي ال�سهري بـ )العطار(، 
وال�سيخ/ م�سطفى بن عبدالرحمن بن حممد املنمني االأزمريي حمرر الطيبة، قال الرميلي: قراأت 
اأحمد  ال�سـيخ/   على  بها  قراأت  الر�سيدي:  وقال  البقري،  اإ�سـماعيل  بن  حممد  ال�سيخ/  على  بها 
بها على  العطـار: قراأت  ال�سـماح(، وقال  بـ )اأبي  املعروف  البقري  اأحمد بن رجب ابن حممد  بن 
اأحمد بن �سالمة بن  �سـيوخي الثالثة: حممد البقري، وعلي بن علي ال�سـربامل�سـي، و�سـلطان بن 
اإ�سـماعيل املزاحي، وقال االأزمريي: قراأت بها على ثالثة: ال�سـيخ/ اأحمد حجـازي، وال�سـيخ/ اأبي 
حممـد عبـداهلل حلمي بن حممد بن يو�سف بن عبداملنان ال�سهري با�سـم جده يو�سـف افندى زاده 
 " االأتراك  بلغة  الهاء- ومعناه  والراء و�سكون  القاف  – بفتح  اأحمد قره  وال�سيخ/  الطيبة،  حمرر 

اأ�سود " ال�سهري بـ )اأزمري(.
قال ال�سيخ/ حجازي: قراأت بها على ال�سـيخ/ علي بن �سـليمان بن عبداهلل املنـ�سوري حمرر الطيبة، 
االأفندي  وقال  واملزاحي،  وال�سربامل�سـي،  البقري،  حممد  ثالثة:  على  بها  قراأت  املن�سـوري:  قال 
ال�سيخ حممد:  قال  يو�سف،  بن  ال�سيخ/ حممـد  والدي  وعلى  الثالثة،  هوؤالء  على  بها  قراأت  زاده: 
قراأت بها على والدي يو�سـف، على تلميذ والدي ال�سيخ/ حممد ال�سهـري بـ )اإمام جامع ن�ساجني(، 
قال الن�ساجني ويو�سـف: قراأنا بها على ال�سـيخ/حممد بن جعفر ال�سهري بـ )اأوليا اأفندي(، وقال 
بها  قراأت  الق�سـطنطيني  وقال  الق�سـطنطيني،  عمر  ال�سيخ/  على  بها  قراأت  قره:  اأحمد  ال�سيخ/ 

باجلامعة  االإ�سالمية  والدرا�سات  الكرمي  القراآن  بكلية  االأ�ستاذ  املر�سفي،  13.ال�سيخ/ عبدالفتاح 
االإ�سالمية باملدينة املنورة، حيث قراأ عليه القراءات الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر بق�سم 

القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر ال�سريف.
14.ال�سيخ/ حمدى الرفاعي عجوة-حفظه اهلل-.

15.ال�سيخ/ حممد عبدالدامي خمي�س، ع�سو جلنة مراجعة امل�ساحف باالأزهر ال�سريف، حيث قراأ 
العربية  اللغة  لكلية  التابع  القراءات  بق�سم  الن�سر  الكربى من طريق طيبة  الع�سر  القراءات  عليه 

باالأزهر ال�سريف.
16.ال�سيخ/ حممد متيم الزعبي، ع�سو جلنة مراجعة م�سحف املدينة النبوية مبجمع امللك فهد 
التحقيقات  �ساحب  ال�سريف،  النبوي  باحلرم  القراءات  ومدر�س  ال�سريف،  امل�سحف  لطباعة 

املفيدة، والذي قراأ عليه القراءات الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر.
17. ال�سيخ الدكتور/ اأمين ر�سدي �سويد، �ساحب التحقيقات العديدة، والذي قراأ عليه القراءات 

الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر.
18.ال�سيخ الطبيب/ حممد حممد احللو ال�سمنودي. 

وعلومها،  القراءات  يف  املتخ�س�س  اجلاراهلل،  �سليمان  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور/  19.ال�سيخ 
�ساحب االأ�سانيد العديدة، واملتخ�س�س اأي�سًا يف العلوم الطبية، والذي قراأ عليه واأجازه بالقراءات 

الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر.
ورئي�س  امل�ساجد،  يف  القراآن  رعاية  م�سروع  مدير  املزروعي،  يو�سف  اإبراهيم  يا�سر  20.الدكتور/ 

جلنة مراجعة امل�ساحف بدولة الكويت. 
بالقراآن  ونفعنا جميعًا  �سيخنا  اأعمال  قليل من كثري، جعل اهلل كل ذلك يف �سحائف  وما ذكرناه 

الكرمي، ووفقنا للعمل مبا فيه اإنه اأكرم م�سئول واأعظم جميب.

الإ�صـناد الذي اأدى اإىل �صيخنا املرتجم له القراءات الع�صر من طريق طيبة الن�صر: 

يقول �سـيخنا ال�سـمنودي: قراأت القراءات الع�سـر من طريق طيبة الن�سر على ال�سـيخني اجلليلني، 
ال�سـيخ/ ال�سـيد بن عبدالعزيز بن عبداجلواد العالمي، وال�سيخ/ حنفي بن اإبراهيم ال�سـقا، قال 
بن  اإبراهيم  ال�سـيخ/  وعلى  اأبي حامت،  ال�سيخ/ عزب  ال�سـيخني،  بها على  قراأت  العالمي:  ال�سـيد 
ال�سـيخ/ حممود  بها على  ال�سـيخ/ عزب قراأت  البنوي، وقال  القاري  ب�سـعيد  امللقب  اأحمد  ال�سـيد 
ال�سـيخ/ علي  بها على  ال�سرباملي، قال: قراأت  املزين  ال�سـيخ/ حممد  بها على  النمر قال: قراأت 
�سلبي القدومي الرازقي، قال: قراأت بها على ال�سـيخ/ م�سطفى املقري الطلياوي، قال: قراأت بها 
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على ال�سـيخ/ �سـامل النبتيتي حمرر الطيبة، وقال ال�سـيخ/ اإبراهيم �سـعيد، قراأت بها على ال�سـيخ/ 
يو�سف بن عجور، قال: قراأت بها على ال�سـيخني ال�سيخ/ عبداملنعم البنداري، وال�سـيخ/ علي �سقر 
اجلوهري، قال البنداري: قراأت بها على ال�سـيخ/ �سليمان ال�سهداوي، وقال ال�سـهداوي واجلوهري: 
قراأت على  امليهى  ال�سيخ/ م�سطفي  وقال  امليهى حمرر طيبة،  ال�سـيخ/ م�سطفي  بها على  قراأنا 
ال�سـيخني: والدي نور الدين على بن عمربن اأحمد بن عمر بن ناجي بن قي�س، وعلى ال�سـيخ/ �سـامل 
ال�سـيخ/  وهو على  املحلى،  اإ�سـماعيل  ال�سـيخ/  بها على  قـراأت  امليهي:  ال�سـيخ/ على  قال  النبيتي، 
اأحـمد الر�سـيدي اخلياط، وال�سـيخ/ حممد بن ح�سـن املنري ال�سـمنودي، وقال ال�سيـخ النبيتي: قراأت 

على ال�سـيد على بن ح�سـن البدري.
وقال ال�سـقا: قراأت بها على ال�سيخ/ خليل بن حممد ال�سهري بغنيم واجلنايني، قال اجلنايني قراأت 
املتويل  وقال  الطيبة،  باملتويل حمـرر  ال�سهري  اأحمد  بن  ال�سيخ/ حممد  املحققني  على خامتة  بها 
قراأت بها على ال�سـيخ/ اأحمد الدري ال�سهري بـ )التهامي(، قال: قراأت بها على ال�سيخ/ اأحمد بن 

حممد �سـلمونه، قال: قراأت بها على ال�سـيخ/ اإبراهيم بن بدوي بن اأحمد العبيدي حمرر الطيبة.
ال�سعبدي  العالء علي بن حم�سـن  اأبو  ال�سيخ/  �سيوخ، هم  اأربعة  بها على  قراأت  ال�سـمنودي:  قال 
املعروف بـ )الرميلي( وال�سيخ/ اأحمد الر�سيدي، وال�سـيخ/ حممد العبا�سـي ال�سهري بـ )العطار(، 
وال�سيخ/ م�سطفى بن عبدالرحمن بن حممد املنمني االأزمريي حمرر الطيبة، قال الرميلي: قراأت 
اأحمد  ال�سـيخ/   على  بها  قراأت  الر�سيدي:  وقال  البقري،  اإ�سـماعيل  بن  حممد  ال�سيخ/  على  بها 
بها على  العطـار: قراأت  ال�سـماح(، وقال  بـ )اأبي  املعروف  البقري  اأحمد بن رجب ابن حممد  بن 
اأحمد بن �سالمة بن  �سـيوخي الثالثة: حممد البقري، وعلي بن علي ال�سـربامل�سـي، و�سـلطان بن 
اإ�سـماعيل املزاحي، وقال االأزمريي: قراأت بها على ثالثة: ال�سـيخ/ اأحمد حجـازي، وال�سـيخ/ اأبي 
حممـد عبـداهلل حلمي بن حممد بن يو�سف بن عبداملنان ال�سهري با�سـم جده يو�سـف افندى زاده 
 " االأتراك  بلغة  الهاء- ومعناه  والراء و�سكون  القاف  – بفتح  اأحمد قره  وال�سيخ/  الطيبة،  حمرر 

اأ�سود " ال�سهري بـ )اأزمري(.
قال ال�سيخ/ حجازي: قراأت بها على ال�سـيخ/ علي بن �سـليمان بن عبداهلل املنـ�سوري حمرر الطيبة، 
االأفندي  وقال  واملزاحي،  وال�سربامل�سـي،  البقري،  حممد  ثالثة:  على  بها  قراأت  املن�سـوري:  قال 
ال�سيخ حممد:  قال  يو�سف،  بن  ال�سيخ/ حممـد  والدي  وعلى  الثالثة،  هوؤالء  على  بها  قراأت  زاده: 
قراأت بها على والدي يو�سـف، على تلميذ والدي ال�سيخ/ حممد ال�سهـري بـ )اإمام جامع ن�ساجني(، 
قال الن�ساجني ويو�سـف: قراأنا بها على ال�سـيخ/حممد بن جعفر ال�سهري بـ )اأوليا اأفندي(، وقال 
بها  قراأت  الق�سـطنطيني  وقال  الق�سـطنطيني،  عمر  ال�سيخ/  على  بها  قراأت  قره:  اأحمد  ال�سيخ/ 

باجلامعة  االإ�سالمية  والدرا�سات  الكرمي  القراآن  بكلية  االأ�ستاذ  املر�سفي،  13.ال�سيخ/ عبدالفتاح 
االإ�سالمية باملدينة املنورة، حيث قراأ عليه القراءات الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر بق�سم 

القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر ال�سريف.
14.ال�سيخ/ حمدى الرفاعي عجوة-حفظه اهلل-.

15.ال�سيخ/ حممد عبدالدامي خمي�س، ع�سو جلنة مراجعة امل�ساحف باالأزهر ال�سريف، حيث قراأ 
العربية  اللغة  لكلية  التابع  القراءات  بق�سم  الن�سر  الكربى من طريق طيبة  الع�سر  القراءات  عليه 

باالأزهر ال�سريف.
16.ال�سيخ/ حممد متيم الزعبي، ع�سو جلنة مراجعة م�سحف املدينة النبوية مبجمع امللك فهد 
التحقيقات  �ساحب  ال�سريف،  النبوي  باحلرم  القراءات  ومدر�س  ال�سريف،  امل�سحف  لطباعة 

املفيدة، والذي قراأ عليه القراءات الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر.
17. ال�سيخ الدكتور/ اأمين ر�سدي �سويد، �ساحب التحقيقات العديدة، والذي قراأ عليه القراءات 

الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر.
18.ال�سيخ الطبيب/ حممد حممد احللو ال�سمنودي. 

وعلومها،  القراءات  يف  املتخ�س�س  اجلاراهلل،  �سليمان  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور/  19.ال�سيخ 
�ساحب االأ�سانيد العديدة، واملتخ�س�س اأي�سًا يف العلوم الطبية، والذي قراأ عليه واأجازه بالقراءات 

الع�سر الكربى من طريق طيبة الن�سر.
ورئي�س  امل�ساجد،  يف  القراآن  رعاية  م�سروع  مدير  املزروعي،  يو�سف  اإبراهيم  يا�سر  20.الدكتور/ 

جلنة مراجعة امل�ساحف بدولة الكويت. 
بالقراآن  ونفعنا جميعًا  �سيخنا  اأعمال  قليل من كثري، جعل اهلل كل ذلك يف �سحائف  وما ذكرناه 

الكرمي، ووفقنا للعمل مبا فيه اإنه اأكرم م�سئول واأعظم جميب.

الإ�صـناد الذي اأدى اإىل �صيخنا املرتجم له القراءات الع�صر من طريق طيبة الن�صر: 

يقول �سـيخنا ال�سـمنودي: قراأت القراءات الع�سـر من طريق طيبة الن�سر على ال�سـيخني اجلليلني، 
ال�سـيخ/ ال�سـيد بن عبدالعزيز بن عبداجلواد العالمي، وال�سيخ/ حنفي بن اإبراهيم ال�سـقا، قال 
بن  اإبراهيم  ال�سـيخ/  وعلى  اأبي حامت،  ال�سيخ/ عزب  ال�سـيخني،  بها على  قراأت  العالمي:  ال�سـيد 
ال�سـيخ/ حممود  بها على  ال�سـيخ/ عزب قراأت  البنوي، وقال  القاري  ب�سـعيد  امللقب  اأحمد  ال�سـيد 
ال�سـيخ/ علي  بها على  ال�سرباملي، قال: قراأت  املزين  ال�سـيخ/ حممد  بها على  النمر قال: قراأت 
�سلبي القدومي الرازقي، قال: قراأت بها على ال�سـيخ/ م�سطفى املقري الطلياوي، قال: قراأت بها 
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قراأنا بها على �سيخ االإ�سالم زكريا بن حممد بن اأحمد بن زكريا االأن�ساري، وقال �سيخ االإ�سالم/ 
زكريا بن حممد: قراأت بها على خم�سة م�سايخ/ ال�سهاب اأحمد بن اأ�سد االأميوطي، والربهان اأحمد 
بن اأبي بكر بن يو�سف القلقيلي، والزين ر�سوان بن حممد بن يو�سف الن�سريي العقبي، ونور الدين 
على بن حممد بن �سالح املخزومي البلبي�سي، والزين طاهر بن حممد بن علي بن حممد بن علي 
�سيخ  ابن  يو�سف  اجلمال  قاله  كما  والدرة-  الطيبة  �سارح  النويري  غري  – وهو  املالكي  النويري 
والبلبي�سي  والعقبي  والقلقيلي  االأميوطي  ال�سيوخ  وقال  بدائعه،  االأزمريي يف  وكما ذكره  االإ�سالم، 
والنويري: قراأنا بها على اإمام القراء واملقرئني املحقق احلافظ/ حممد بن حممد بن حممد بن 
علي بن يو�سف اجلزري موؤلف الطيبة والن�سر والتحبري املتويف �سنة 833ه، -َبّل اهلل ثراه بالرحمة 
والر�سوان واأ�سكنه اأعلى فرادي�س اجلنان- وهو اأي ابن اجلزري باأ�سانيده املب�سوطة يف ن�سره، اإىل 

اأئمة القراءات الع�سر اإىل ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

وفاة املرتجم له:

املوافق  النبوية،  الهجرة  من  واألف  واأربعمائة  وع�سـرين  ت�سـع  �سـنة  رم�سان  من  ال�سـابع  اليوم  يف 
ال�سـابع من �سـبتمرب �سـنة ثمان واألفني من امليالد.

تويف املرتجـم له بعد حيـاة حافلة بالعطاء، اأقـراأ فيها، وَعّلم، واأّلـف، ونَظم، وذّلل الع�سّي، وقّرب 
الق�سّي.

رحم اهلل �سيخنا وجزاه عن القراآن الكرمي خري ما يجزى به عباده املخل�سني، وجمعنا واإياه يف 
م�سـتقر رحمته مع النبيني وال�سديقني وال�سهداء وال�ساحلني.  

و�سلى اهلل و�سـلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

بن جعفر  ال�سيخ/ حممد  على  بها  قراأت  ابن م�سطفى  وقال  بن م�سطفى،  ال�سـيخ/�سعبان  على 
زاده،  واالأفندي  االأجهوري،  �ستة:  بها على  قراأت  البدري:  ال�سيد  وقال  اأفندي(،  )اأوليا  بـ  ال�سهري 
وحمفوظ،  الطيبة،  حمرر  االإ�سقاطي  اأحمد  ال�سعود  واأبي  االإ�سكندري،  املقرى  اأحمد  واالأحمدين 
وحممد االأزبكاوي، وقال العزيزي قراأت بها على االأجهوري حمرر الطيبة، قال االأجهوري: قراأت 
بها على �سـبعة م�سـايخ/ عبداهلل ال�سماظي، واالأفندي زاده، وكانت قراءتي عليه بقلعة م�سر وقت 
قدومه اإليها قا�سد احلج �سنة 1151ه واأحمد اال�سقاطي، والبقري، وعبده ال�سجاعى، واالأزبكارى، 
ابن  االإ�سالم  ب�سيخ  �سندهم  املت�سل  باملغرب  م�سيختي  على  بها  قراأت  ال�سماظي:  قال  وحمفوظ، 
بها على  االأفندي زاده قراأت  الداين، وقال  باأبي عمرو  املت�سل �سنده  الهبطي  اأبي جمعة عبداهلل 
م�سيختي االأربعة ال�سالف ذكرهم، وقال االإ�سكندري واالإ�سقاطي: قراأنا بها على ال�سيخ/ اأبي ال�سعود 
بن اأبي النور الدمياطي، قال الدمياطي قراأت بها على ال�سيخ/ �سم�س الدين املنويف، وقال املنويف: 
قراأت بها على ال�سيخني/ �سهاب الدين اأحمد بن حممد بن اأحمد بن حممد بن عبدالغني ال�سهري 
بـ )البنا الدمياطي( وعلى ال�سـيخ/ علي بن اإبراهيم الر�سـيدي املعروف بـ )اخلياط(، قال ال�سهاب 
البنا: قراأت بها على ال�سربامل�سي واملزاحي، وقال ال�سجاعي: قراأت بها على اأبي ال�سماح البقري، 
وقال حمفوظ: قراأت بها على الرميلي، وقال اأبو ال�سماح واالأزبكاوي: قراأنا بها على ال�سيخ/ حممد 
البقري، وقال ال�سيخ/ حممد البقري واخلياط وال�سربامل�سي: قراأنا بها على الزين عبدالرحمن 

اليمني.
وقال ال�سربامل�سـي: قراأت بها على املزاحـي كما يف اإعجـام االأعـالم، وقال املزاحـي: قراأت بها على 
ال�سيخ/ اأبي الفتوح �سـيف الدين بن عطاء اهلل الف�سايل: وقال الف�سايل: قـراأت بهـا على ال�سيخ/ 
بها على ثالثة  اليمني قراأت  التحرير، وقال عبدالرحمن  اأول من و�سع علم  اليمني وهو  �سحاذة 
ِبَك  َوِجْئَنا  ِب�َسِهيٍد  ٍة  اأُمَّ ُكلِّ  ِمْن  ِجْئَنا  اإَِذا  تعاىل:)َفَكْيَف  قوله  اإىل  اليمني،  �سحاذة  والدي  م�سايخ/ 
َعَلى َهوؤُالِء �َسِهيًدا( الن�ساء اآية )41( فلما مات والدي ا�ستاأنفت ختمة على تلميذ والدي اأحمد بن 
عبداحلق ال�سنباطي، وعلى النور علي بن حممد بن خليل بن اإبراهيم بن مو�سى بن غامن املقد�سي 
بن  يو�سف  الدين  وجمال  اليمني  �سحاذة  على  بها  قراأت  ال�سنباطي:  وقال  االأن�ساري اخلزرجي، 
اإبراهيم  بن  اأبي اجلود حممد  واملحب  ال�سنباطي،  بها على  قراأت  ابن غامن  وقال  االإ�سالم،  �سيخ 

ال�سمدي�سي، وقال ال�سمدي�سي وال�سنباطي قراأنا بها على ال�سهاب اأحمد بن اأ�سد االأميوطي.
وقال �سحاذة اليمني: قراأت بها على ال�سيخ/ اأبي الن�سر حممد بن �سامل الطبالوي، وابن م�سطفى 
والن�ساجني، ويو�سف جد االأفندي زاده، وقال االأوليا اأفندي: قراأت بها على ال�سيخ/ اأحمد امل�سريي 
امل�سري، وقال امل�سريي: قراأت بها على حممد بن �سامل الطبالوي، وقال الطبالوي واجلمال يو�سف: 
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قراأنا بها على �سيخ االإ�سالم زكريا بن حممد بن اأحمد بن زكريا االأن�ساري، وقال �سيخ االإ�سالم/ 
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وحممد االأزبكاوي، وقال العزيزي قراأت بها على االأجهوري حمرر الطيبة، قال االأجهوري: قراأت 
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بـ )البنا الدمياطي( وعلى ال�سـيخ/ علي بن اإبراهيم الر�سـيدي املعروف بـ )اخلياط(، قال ال�سهاب 
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اليمني.
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َعَلى َهوؤُالِء �َسِهيًدا( الن�ساء اآية )41( فلما مات والدي ا�ستاأنفت ختمة على تلميذ والدي اأحمد بن 
عبداحلق ال�سنباطي، وعلى النور علي بن حممد بن خليل بن اإبراهيم بن مو�سى بن غامن املقد�سي 
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ال�سمدي�سي، وقال ال�سمدي�سي وال�سنباطي قراأنا بها على ال�سهاب اأحمد بن اأ�سد االأميوطي.
وقال �سحاذة اليمني: قراأت بها على ال�سيخ/ اأبي الن�سر حممد بن �سامل الطبالوي، وابن م�سطفى 
والن�ساجني، ويو�سف جد االأفندي زاده، وقال االأوليا اأفندي: قراأت بها على ال�سيخ/ اأحمد امل�سريي 
امل�سري، وقال امل�سريي: قراأت بها على حممد بن �سامل الطبالوي، وقال الطبالوي واجلمال يو�سف: 
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عبد اهلل بن حممد بن �سليمان اجلارهلل ، من فرع االأ�ساعدة من قبيلة عتيبة، ولد يف مدينة الزلفي 
يف 1389/7/1، م�ستهل رجب الفرد، عام ت�سعة وثمانني وثالثمائة واألف من الهجرة ال�سريفة.

اأوال بحلقة م�سجد ال�سحيباين يف  اإلتحق منذ �سغره باحللقات القراآنية يف امل�ساجد، حيث التحق 
بن  االأمري متعب  التحفيظ يف م�سجد  اإىل حلقة  انتقل  ثم  الريا�س،  بُغَميته يف مدينة  املرقب  حي 

عبدالعزيز بحي امللز، حيث اأكمل حفظ القراآن الكرمي وعمره اإحدى ع�سر عاما.
الزم والده وقراأ عليه القراآن الكرمي كامال نظًرا من امل�سحف، وكان والده حري�سا على تن�سئته 

وتربيته تربية قراآنية كما فعل مع �سائر اإخواته.
املدينة  علماء  على  القراآن  وعر�س  القراءة  لتلقي  املنورة  املدينة  اإىل  رحلته  بداأ  1406هـ  عام  يف 
كالعطلة  املدر�سية  االإجــازات  فر�س  يتحني  كان  حيث  1414هـــ  �سنة  اإىل  كذلك  وا�ستمر  وقرائها 

ال�سيفية وعطلة الربيع وعطل العيدين للرحلة والقراءة.
در�س املرحلة االإبتدائية واملتو�سطة والثانوية يف مدار�س مدينة الريا�س ثم التحق بعد تخرجه من 
الثانوية العامة بكلية الطب الب�سري بجامعة امللك �سعود وتخرج منها عام 1416هـ، التحق للعمل 
طبيبا مب�ست�سفى القوات امل�سلحة يف مدينة الريا�س، ثم انتقل للعمل طبيبا مب�ست�سفى االأمري �سلطان 
للقوات امل�سلحة باملدينة املنورة، التحق  بعد ذلك يف برنامج الدرا�سات العليا لتخ�س�س طب االأ�سر 
واملجتمع حيث ح�سل على درجة الزمالة ال�سعودية اإ�سافة اإىل الزمالة العربية يف التخ�س�س عام 
والزمالة  العربية  للزمالة  العليا  الدرا�سات  برامج  ا�ست�س�ساريا ومدربا يف  1422هـ،ثم عني طبيبا 

ال�سعودية التابعة للهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية.
بن  االإمام حممد  بجامعة  الدين  اأ�سول  بكلية  –منت�سبا-  التحق  فقد  الطبية  درا�سته  وتزامنا مع 
�سعود االإ�سالمية حيث ح�سل على �سهادة البكالوريو�س من ق�سم القراآن وعلومه بتقدير ممتاز مع 
الرتتيب االأول على الطالب املنتظمني واملنت�سبني وذلك عام 1421هـ، التحق بكلية القراآن الكرمي 
املاج�ستري يف ق�سم  املنورة دار�سًا يف مرحلة  باملدينة  االإ�سالمية  االإ�سالمية باجلامعة  والدرا�سات 
االأوىل،  ال�سرف  مرتبة  مع  بتقدير ممتاز  املاج�ستري  درجة  على  ح�سل  الكلية حيث  يف  القراءات 
ثم  الع�سرة _درا�سة وحتقيق_(،  ن�سر  عنه  �سكت  ما  يف  الــربرة  )اإحتــاف  مو�سوع  يف  وذلك 
ح�سل على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة ال�سرف االأوىل والتو�سية بطبع الر�سالة، وكان 

عنوان البحث "غنية الطلبة ب�سرح الطيبة" ملحمد حمفوظ الرتم�سي- حتقيق ودرا�سة-.
ال�سيخ  درو�ــس  خ�سو�سًا  الريا�س  مدينة  يف  والعلماء  امل�سايخ  بع�س  درو�ــس  ح�سور  عل  واظــب 

السيرة الذاتية
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ال�سعودية التابعة للهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية.
بن  االإمام حممد  بجامعة  الدين  اأ�سول  بكلية  –منت�سبا-  التحق  فقد  الطبية  درا�سته  وتزامنا مع 
�سعود االإ�سالمية حيث ح�سل على �سهادة البكالوريو�س من ق�سم القراآن وعلومه بتقدير ممتاز مع 
الرتتيب االأول على الطالب املنتظمني واملنت�سبني وذلك عام 1421هـ، التحق بكلية القراآن الكرمي 
املاج�ستري يف ق�سم  املنورة دار�سًا يف مرحلة  باملدينة  االإ�سالمية  االإ�سالمية باجلامعة  والدرا�سات 
االأوىل،  ال�سرف  مرتبة  مع  بتقدير ممتاز  املاج�ستري  درجة  على  الكلية حيث ح�سل  القراءات يف 
ثم  _درا�سة وحتقيق_(،  الع�سرة  ن�سر  عنه  �سكت  ما  الــربرة يف  )اإحتــاف  مو�سوع  وذلك يف 
ح�سل على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة ال�سرف االأوىل والتو�سية بطبع الر�سالة، وكان 

عنوان البحث "غنية الطلبة ب�سرح الطيبة" ملحمد حمفوظ الرتم�سي- حتقيق ودرا�سة-.
ال�سيخ  درو�ــس  خ�سو�سًا  الريا�س  مدينة  يف  والعلماء  امل�سايخ  بع�س  درو�ــس  ح�سور  عل  واظــب 

السيرة الذاتية
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�صيوخه:

والده/ حممد بن �سليمان اجلارهلل وقد اخذ عليه وتلقى عنه القراءة والكتابة واالآداب واالأخالق، 
وعر�س عليه القراآن كامال نظرا من امل�سحف.

ال�سيخ/ حممد نور، حفظ عليه بع�س القراآن الكرمي.
ال�سيخ/ اأحمد بن جربيل �سي�سي، وقد اأمت عليه حفظ القراآن الكرمي.

ال�سيخ اأحمد عبدالعزيز الزيات-رحمه اهلل تعاىل-، قراأ عليه القراآن الكرمي كامال مرتني : اخلتمة 
االأوىل عام 1410هـ بقراءة حف�س عن عا�سم من طيبة الن�سر من رو�سة ابن املعدل، ثم قراأ عليه 

ختمة اأخرى برواية حف�س عن عا�سم من طريق ال�ساطبية. 
الكرمي  القراآن  عليه  قراأ  النبوي،  بامل�سجد  القراء  �سيخ  القيم  علي  بن  االأخ�سر  اإبراهيم  ال�سيخ/ 
– الن�سر  : اخلتمة االأوىل عام 1410هـ وذلك بقراءة حف�س عن عا�سم من طريق طيبة  مرتني 
رو�سة ابن املعدل- وملدة �ست �سنوات ، ثم قراأ عليه ختمة اأخرى بالقراءات الع�سر ال�سغرى من 
طريق ال�ساطبية والدرة وملدة �سبع �سنوات وكان اأول طالب ياأخذ عنه القراءات، الزمه فرتة طويلة ، 
وقراأ عليه واليزال يف التف�سري، واإعجاز القراآن، والوقف واالبتداء، وقراأ عليه منت املقدمة اجلزرية 

و�سرحها ل�سيخ االإ�سالم اأبي زكريا االأن�ساري.
اإمام وخطيب امل�سجد النبوي، وقراأ عليه القراآن الكرمي  ال�سيخ/ علي بن عبدالرحمن احلذيفي، 
: اخلتمة االأوىل عام 1410هـــ، بقراءة حف�س عن عا�سم على ق�سر املنف�سل من  ثالث ختمات 
طيبة الن�سر من رو�سة ابن املعدل، ثم ختمة ثانية بالقراءات ال�سبع من طريق ال�ساطبية من كتاب 
الدرة  طريق  من  الثالث  بالقراءات  ثالثة  ختمة  ثم  لل�سفاق�سي،  ال�سبع  القراءات  يف  النفع  غيث 
امل�سّية، وعر�س عليه منظومات ال�ساطبية والدرة حفظا وا�ستخراجا للقراءات منها، واأجازه بجميع 

ما�سبق.
مبجمع  للتالوات  اال�ستماع  وجلنة  العلمية  اللجنة  ع�سو  ال�سرقاوي،  ر�سوان  الرافع  عبد  ال�سيخ/ 
من  ال�سغرى  الع�سر  بالقراءات  كاملة  ختمة  عليه  وقراأ  ال�سريف،  امل�سحف  لطباعة  فهد  املللك 
طريق ال�ساطبية والدرة بتحريرات ال�سيخ اإبراهيم ال�سمنودي، وقد �سجل اخلتمة ت�سجيال �سوتيا 
من اولها اإىل اأخرها، وكان يعر�س على ال�سيخ امل�سائل والتحريرات امل�سكلة ويجيب عليها ال�سيخ 

ت�سجيال وكتابة. 
ال�سيخ/ عبد احلكيم بن عبد ال�سالم خاطر ع�سو اللجنة العلمية وجلنة اال�ستماع للتالوات مبجمع 
االأوىل بقراءة  : اخلتمة  الكرمي مرتني  القراآن  ال�سريف، وقراأ عليه  املللك فهد لطباعة امل�سحف 

عبدالعزيز بن باز -رجمه اهلل تعاىل- يف اجلامع الكبري يف الريا�س، ودرو�س ال�سيخ عبداهلل بن 
جربين، ودرو�س ال�سيخ عبد اهلل بن غديان _رحمه اهلل_، وال�سيخ �سالح الفوزان، وغريهم، 
ثم باملدينة املنورة كدرو�س ال�سيخ املحدث عبداملح�سن العباد، وال�سيخ عبد اهلل الغنيمان، واملحدث 

عمر فالته، وذلك يف امل�سجد النبوي.
توىل االإمامة واخلطابة يف مدينة الريا�س، و�سلى بالنا�س خارج اململكة العربية ال�سعودية ل�سنوات 

عديدة اإمامًا يف �سالة القيام والرتاويح.
و�سارك يف تقدمي دورات �سرعية خارج اململكة وداخلها. 

خالل اإقامته باملدينة املنورة عر�س القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر على كبار قرائها ومقرئيها، 
ثم ارحتل اإىل م�سر وال�سام للقراءة على كبار املقرئني فيهما، ويقوم حاليًا باإقراء القراآن لطالبه 

وطالبيه.
وامل�ستوى  امل�ستوى املحلى  التي تقام على  القراآنية املختلفة  امل�سابقات  �سارك _مت�سابقًا_ يف 
التف�سري( يف  مع  كامال  )القراآن  االأول  الفرع  االأول يف  املركز  على  عام 1413هـــ  الــدويل، ح�سل 
املركز  على  عام 1413هـ  كما ح�سل  اململكة،  م�ستوى  على  عبدالعزيز  بن  �سلمان  االأمري  م�سابقة 
االأول يف الفرع االأول يف م�سابقة امللك عبدالعزيز الدولية حلفظ القراآن الكرمي وجتويده وتف�سريه 

مبكة املكرمة.
 يعمل مدر�سًا للقراآن والقراءات والتجويد بامل�سجد النبوي.

�سارك يف حتكيم العديد من امل�سابقات القراآنية املحلية والدولية مثل:
م�سابقة االأمري �سلطان الدولية للع�سكريني وذلك يف دورات خمتلفة.

امل�سابقة املحلية للقوات امل�سلحة بوزارة الدفاع باململكة العربية ال�سعودية.
وال�سنة  الكرمي  القراآن  حلفظ  والبا�سفيك  اآ�سيان  لدول  العزيز  عبد  بن  �سلطان  االأمــري  م�سابقة 

النبوية.
م�سابقة االأمري نايف بن عبد العزيز حلفظ القراآن الكرمي للقطاعات االأمنية لدورات متعددة.

م�سابقة االأمري �سلمان بن عبدالعزيز املحلية حلفظ القراآن الكرمي.
م�سابقة جائزة دبي الدولية حلفظ القراآن الكرمي بدولة االإمارات.

امل�سابقة الها�سمية الدولية حلفظ القراآن الكرمي باالأردن.  
م�سابقة �سيد جنيد عامل حلفظ القراآن الكرمي بالبحرين وذلك يف دورتني متتايتني.

ـــــرمي. ـــــك ال ــــــــراآن  ــــــــق ال بــــروكــــ�ــــســــل حلــــفــــظ  ــــــي يف  ــــــالم ــــــس ــــــز االإ� ــــــرك امل  مــــ�ــــســــابــــقــــة 
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�صيوخه:

والده/ حممد بن �سليمان اجلارهلل وقد اخذ عليه وتلقى عنه القراءة والكتابة واالآداب واالأخالق، 
وعر�س عليه القراآن كامال نظرا من امل�سحف.

ال�سيخ/ حممد نور، حفظ عليه بع�س القراآن الكرمي.
ال�سيخ/ اأحمد بن جربيل �سي�سي، وقد اأمت عليه حفظ القراآن الكرمي.

ال�سيخ اأحمد عبدالعزيز الزيات-رحمه اهلل تعاىل-، قراأ عليه القراآن الكرمي كامال مرتني : اخلتمة 
االأوىل عام 1410هـ بقراءة حف�س عن عا�سم من طيبة الن�سر من رو�سة ابن املعدل، ثم قراأ عليه 

ختمة اأخرى برواية حف�س عن عا�سم من طريق ال�ساطبية. 
الكرمي  القراآن  عليه  قراأ  النبوي،  بامل�سجد  القراء  �سيخ  القيم  علي  بن  االأخ�سر  اإبراهيم  ال�سيخ/ 
– الن�سر  : اخلتمة االأوىل عام 1410هـ وذلك بقراءة حف�س عن عا�سم من طريق طيبة  مرتني 
رو�سة ابن املعدل- وملدة �ست �سنوات ، ثم قراأ عليه ختمة اأخرى بالقراءات الع�سر ال�سغرى من 
طريق ال�ساطبية والدرة وملدة �سبع �سنوات وكان اأول طالب ياأخذ عنه القراءات، الزمه فرتة طويلة ، 
وقراأ عليه واليزال يف التف�سري، واإعجاز القراآن، والوقف واالبتداء، وقراأ عليه منت املقدمة اجلزرية 

و�سرحها ل�سيخ االإ�سالم اأبي زكريا االأن�ساري.
اإمام وخطيب امل�سجد النبوي، وقراأ عليه القراآن الكرمي  ال�سيخ/ علي بن عبدالرحمن احلذيفي، 
: اخلتمة االأوىل عام 1410هـــ، بقراءة حف�س عن عا�سم على ق�سر املنف�سل من  ثالث ختمات 
طيبة الن�سر من رو�سة ابن املعدل، ثم ختمة ثانية بالقراءات ال�سبع من طريق ال�ساطبية من كتاب 
الدرة  طريق  من  الثالث  بالقراءات  ثالثة  ختمة  ثم  لل�سفاق�سي،  ال�سبع  القراءات  يف  النفع  غيث 
امل�سّية، وعر�س عليه منظومات ال�ساطبية والدرة حفظا وا�ستخراجا للقراءات منها، واأجازه بجميع 

ما�سبق.
مبجمع  للتالوات  اال�ستماع  وجلنة  العلمية  اللجنة  ع�سو  ال�سرقاوي،  ر�سوان  الرافع  عبد  ال�سيخ/ 
من  ال�سغرى  الع�سر  بالقراءات  كاملة  ختمة  عليه  وقراأ  ال�سريف،  امل�سحف  لطباعة  فهد  املللك 
طريق ال�ساطبية والدرة بتحريرات ال�سيخ اإبراهيم ال�سمنودي، وقد �سجل اخلتمة ت�سجيال �سوتيا 
من اولها اإىل اأخرها، وكان يعر�س على ال�سيخ امل�سائل والتحريرات امل�سكلة ويجيب عليها ال�سيخ 

ت�سجيال وكتابة. 
ال�سيخ/ عبد احلكيم بن عبد ال�سالم خاطر ع�سو اللجنة العلمية وجلنة اال�ستماع للتالوات مبجمع 
االأوىل بقراءة  : اخلتمة  الكرمي مرتني  القراآن  ال�سريف، وقراأ عليه  املللك فهد لطباعة امل�سحف 

عبدالعزيز بن باز -رجمه اهلل تعاىل- يف اجلامع الكبري يف الريا�س، ودرو�س ال�سيخ عبداهلل بن 
جربين، ودرو�س ال�سيخ عبد اهلل بن غديان _رحمه اهلل_، وال�سيخ �سالح الفوزان، وغريهم، 
ثم باملدينة املنورة كدرو�س ال�سيخ املحدث عبداملح�سن العباد، وال�سيخ عبد اهلل الغنيمان، واملحدث 

عمر فالته، وذلك يف امل�سجد النبوي.
توىل االإمامة واخلطابة يف مدينة الريا�س، و�سلى بالنا�س خارج اململكة العربية ال�سعودية ل�سنوات 

عديدة اإمامًا يف �سالة القيام والرتاويح.
و�سارك يف تقدمي دورات �سرعية خارج اململكة وداخلها. 

خالل اإقامته باملدينة املنورة عر�س القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر على كبار قرائها ومقرئيها، 
ثم ارحتل اإىل م�سر وال�سام للقراءة على كبار املقرئني فيهما، ويقوم حاليًا باإقراء القراآن لطالبه 

وطالبيه.
وامل�ستوى  امل�ستوى املحلى  التي تقام على  القراآنية املختلفة  امل�سابقات  �سارك _مت�سابقًا_ يف 
التف�سري( يف  مع  كامال  )القراآن  االأول  الفرع  االأول يف  املركز  على  عام 1413هـــ  الــدويل، ح�سل 
املركز  على  عام 1413هـ  كما ح�سل  اململكة،  م�ستوى  على  عبدالعزيز  بن  �سلمان  االأمري  م�سابقة 
االأول يف الفرع االأول يف م�سابقة امللك عبدالعزيز الدولية حلفظ القراآن الكرمي وجتويده وتف�سريه 

مبكة املكرمة.
 يعمل مدر�سًا للقراآن والقراءات والتجويد بامل�سجد النبوي.

�سارك يف حتكيم العديد من امل�سابقات القراآنية املحلية والدولية مثل:
م�سابقة االأمري �سلطان الدولية للع�سكريني وذلك يف دورات خمتلفة.

امل�سابقة املحلية للقوات امل�سلحة بوزارة الدفاع باململكة العربية ال�سعودية.
وال�سنة  الكرمي  القراآن  حلفظ  والبا�سفيك  اآ�سيان  لدول  العزيز  عبد  بن  �سلطان  االأمــري  م�سابقة 

النبوية.
م�سابقة االأمري نايف بن عبد العزيز حلفظ القراآن الكرمي للقطاعات االأمنية لدورات متعددة.

م�سابقة االأمري �سلمان بن عبدالعزيز املحلية حلفظ القراآن الكرمي.
م�سابقة جائزة دبي الدولية حلفظ القراآن الكرمي بدولة االإمارات.

امل�سابقة الها�سمية الدولية حلفظ القراآن الكرمي باالأردن.  
م�سابقة �سيد جنيد عامل حلفظ القراآن الكرمي بالبحرين وذلك يف دورتني متتايتني.

ـــــرمي. ـــــك ال ــــــــراآن  ــــــــق ال بــــروكــــ�ــــســــل حلــــفــــظ  ــــــي يف  ــــــالم ــــــس ــــــز االإ� ــــــرك امل  مــــ�ــــســــابــــقــــة 
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ال�سمنودي يف االأيام وال�سنوات االأخرية،اأكر من �سبع �سنوات وهو يوا�سل احل�سور اإليه وقراأ عليه 
بكل القراءات واالأربع الزائدة ومعظم املنظومات وهو من تالميذ ال�سيخ املقربني اإىل قلبه وي�ساأل 

عنه با�ستمرار(
ال�سيخ/ بكري بن عبداملجيد الطرابي�سي _رحمه اهلل_،�ساحب االإ�سناد العايل يف القراءات 
ال�سبع من طريق ال�ساطبية، وقراأ عليه ختمة كاملة واأجازه بقراءة االأئمة نافع وابن عامر وعا�سم 
من طريق ال�ساطبية، ثم قراأ عليه بع�س القراآن بالقراءات الع�سر ال�سغرى من طريق ال�ساطبية 
والدرة واختربه يف موا�سع متفرقة من القراآن واأجازه بالقراءات الع�سر ال�سغرى قراءة واإقراء، 
كما اأجازه برواية حف�س عن عا�سم على ق�سر املنف�سل من الطيبة من طريق رو�سة ابن املعدل 

باإجازة ال�سيخ ح�سني خطاب له.
ال�سيخ/ حممد متيم الزعبي، ع�سو اللجنة العلمية وجلنة اال�ستماع للت�سجيالت القراآنية مبجمع 
الع�سر  بالقراءات  كاملة  ختمة  الكرمي  القراآن  عليه  وقراأ  ال�سريف،  امل�سحف  لطباعة  فهد  امللك 
وال�سمنودي  الزيات  الثالثة  لل�سيوخ  الكرمي  الن�سر بتحريرات تنقيح فتح  الكربى من طريق طيبة 
ال�سمنودي  اإبراهيم  ال�سيخ  وحتريرات  امل�سري،  جابر  لل�سيخ  التحرير  وقواعد  عثمان،  وعامر 
ومنظومات  العوايل،  الع�سر  القراءات  يف  املتعايل  فتح  كتابه  واليزال  عليه  قراأ  كما  الطيبة،  على 
ال�ساطبية والدرة وطيبة الن�سر واملقدمة اجلزرية، و�سروحات طيبة الن�سر مثل كتاب غنية الطلبة 
ب�سرح الطيبة للرتم�سي، و�سرح ال�سيخ حممد املنري ال�سمنودي، واأجازه بالقراءات الع�سر ال�سغرى 

مب�سمن قرائته عليه بالقراءات الع�سر الكربى.
ال�سيخ اأبي عبد اهلل منري بن حممد املظفر التون�سي.

ال�سيخ اأبي معاذ حممد بن ال�سريف ال�سحابّي؛ �سيخ قراء املغرب.
        تلقى عن جماعة من امل�سائخ اأثنا درا�سته اجلامعية ومرحلة الدرا�سات العليا منهم :

االأ�ستاذ الدكتور اإبراهيم بن �سعيد الدو�سري.
ال�سيخ عبدالعزيز الراجحي.

الدكتور �سليمان بن حممد اجلاراهلل
االأ�ستاذ الدكتور علي بن �سليمان العبيد.

االأ�ستاذ الدكتور اأخمد مبارك املغربي.
االأ�ستاذ الدكتور حكمت ب�سري يا�سني.

الدكتور حممد حممد خمي�س.

الع�سر  بالقراءات  اأخــرى  ختمة  ثم  املعدل.  ابن  رو�سة  من  الطيبة  طريق  من  عا�سم  عن  حف�س 
ال�سغرى من طريق ال�ساطبية والدرة.

ال�سامية، وقراأ عليه ختمة برواية حف�س  بالديار  القراء  ال�سيخ/ حممد كرمي �سعيد راجح، �سيخ 
الن�سر من رو�سة ابن املعدل، ثم قرا عليه بع�سا من القراآن الكرمي  عن عا�سم من طريق طيبة 
قراأ عليه  ثم  ال�سغرى،  الع�سر  بالقراءات  واأجازه  الباقي  واختربه يف  ال�سغرى  الع�سر  بالقراءات 
حتريرات  مب�سمن  الن�سر  طيبة  طريق  من  الكربى  الع�سر  بالقراءات  والبقرة  الفاحتة  �سورتي 
الع�سر الكربى قراءة  بالقراءات  واأجازه  االأزمريي يف بدائع الربهان، وذلك يف رحالت متعددة، 
واإقراء، وقراأ عليه متون ال�ساطبية والدرة وطيبة الن�سر بالقراءات الع�سر واأر�سده اإىل مافيها من 
�سرح  –واليزال-  عليه  وقراأ  مكتوبة،  اإجازة  مب�سمنها  وباالإقراء  بها  واأجازه  والتحريرات  املعاين 

املنري ال�سمنودي على طيبة الن�سر امل�سمى )�سطعات ملعات �سياء الفجر(.
ال�سيخ/ الزاهد واالإمام العابد اأبو احل�سن حمي الدين الكردي _رحمه اهلل_، �سيخ مقارئ زيد 
بن ثابت بدم�سق ال�سام، اأفاد منه كثريا من �سمته وزهده ووعظه، خا�سة يف باب الزهد والرقائق، 
قراأ عليه القراآن العظيم كامال مرتني وذلك يف رحالت متعددة ومتكررة اإىل ال�سام على مدى اأربع 
اأخرى بالقراءات  ال�ساطبية، ثم ختمة  : اخلتمة االأوىل بقراءة عا�سم براوييه من طريق  �سنوات 
الع�سر ال�سغرى من طريق ال�ساطبية والدرة ، كما قراأ عليه منت املقدمة اجلزرية كامال و�سمع منه 

�سرحها ثم اأجازه بها.
   11-  ال�سيخ/ اإبراهيم بن علي ال�سمنودي _رحمه اهلل_ خامتة املدققني و�سيخ املقرئني يف 
هذا الزمان، قراأ عليه ختمة برواية حف�س عن عا�سم على ق�سر املنف�سل من طريق طيبة الن�سر، 
ثم قراأ عليه بع�سا من القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر ال�سغرى واختربه يف الباقي، وقراأ عليه 
بع�سا من القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر الكربى واأجازه بالباقي، كما قراأ عليه متون ال�ساطبية 
والدرة وطيبة الن�سر من اأولها اإىل اآخرها قراأة متاأنية واأر�سده اإىل ما فيها من املعاين والتحريرات 
اإجازة معتربة، وقراأ عليه منظوماته يف علم  القراءات مب�سمنها  اأجازه بهذه املتون وبقراءة  وقد 
القراءات وحتريراتها من اأولها اإىل اآخرها املخطوط منها واملطبوع، وقراأ عليه منت الفوائد املعتربة 
يف القراءات ال�ساذة من اأوله اإىل اأخره فاأجازه به وبالقراءات االأربع ال�ساذة مب�سمنه على ما هو 

معلوم عند اأهل الفن.
وقد اأجازه بكل ما �سبق ذكره اإجازات متعددة �سفهية وخطية مكتوبة وخمتومة بخامت ال�سيخ وختمه.
قال االأ�ستاذ اأ�سامة بن اإبراهيم ال�سمنودي )الدكتور عبد اهلل اجلاراهلل هو اأكر من ح�سر لل�سيخ 
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ال�سمنودي يف االأيام وال�سنوات االأخرية،اأكر من �سبع �سنوات وهو يوا�سل احل�سور اإليه وقراأ عليه 
بكل القراءات واالأربع الزائدة ومعظم املنظومات وهو من تالميذ ال�سيخ املقربني اإىل قلبه وي�ساأل 

عنه با�ستمرار(
ال�سيخ/ بكري بن عبداملجيد الطرابي�سي _رحمه اهلل_،�ساحب االإ�سناد العايل يف القراءات 
ال�سبع من طريق ال�ساطبية، وقراأ عليه ختمة كاملة واأجازه بقراءة االأئمة نافع وابن عامر وعا�سم 
من طريق ال�ساطبية، ثم قراأ عليه بع�س القراآن بالقراءات الع�سر ال�سغرى من طريق ال�ساطبية 
والدرة واختربه يف موا�سع متفرقة من القراآن واأجازه بالقراءات الع�سر ال�سغرى قراءة واإقراء، 
كما اأجازه برواية حف�س عن عا�سم على ق�سر املنف�سل من الطيبة من طريق رو�سة ابن املعدل 

باإجازة ال�سيخ ح�سني خطاب له.
ال�سيخ/ حممد متيم الزعبي، ع�سو اللجنة العلمية وجلنة اال�ستماع للت�سجيالت القراآنية مبجمع 
الع�سر  بالقراءات  كاملة  ختمة  الكرمي  القراآن  عليه  وقراأ  ال�سريف،  امل�سحف  لطباعة  فهد  امللك 
وال�سمنودي  الزيات  الثالثة  لل�سيوخ  الكرمي  الن�سر بتحريرات تنقيح فتح  الكربى من طريق طيبة 
ال�سمنودي  اإبراهيم  ال�سيخ  وحتريرات  امل�سري،  جابر  لل�سيخ  التحرير  وقواعد  عثمان،  وعامر 
ومنظومات  العوايل،  الع�سر  القراءات  يف  املتعايل  فتح  كتابه  واليزال  عليه  قراأ  كما  الطيبة،  على 
ال�ساطبية والدرة وطيبة الن�سر واملقدمة اجلزرية، و�سروحات طيبة الن�سر مثل كتاب غنية الطلبة 
ب�سرح الطيبة للرتم�سي، و�سرح ال�سيخ حممد املنري ال�سمنودي، واأجازه بالقراءات الع�سر ال�سغرى 

مب�سمن قرائته عليه بالقراءات الع�سر الكربى.
ال�سيخ اأبي عبد اهلل منري بن حممد املظفر التون�سي.

ال�سيخ اأبي معاذ حممد بن ال�سريف ال�سحابّي؛ �سيخ قراء املغرب.
        تلقى عن جماعة من امل�سائخ اأثنا درا�سته اجلامعية ومرحلة الدرا�سات العليا منهم :

االأ�ستاذ الدكتور اإبراهيم بن �سعيد الدو�سري.
ال�سيخ عبدالعزيز الراجحي.

الدكتور �سليمان بن حممد اجلاراهلل
االأ�ستاذ الدكتور علي بن �سليمان العبيد.

االأ�ستاذ الدكتور اأخمد مبارك املغربي.
االأ�ستاذ الدكتور حكمت ب�سري يا�سني.

الدكتور حممد حممد خمي�س.

الع�سر  بالقراءات  اأخــرى  ختمة  ثم  املعدل.  ابن  رو�سة  من  الطيبة  طريق  من  عا�سم  عن  حف�س 
ال�سغرى من طريق ال�ساطبية والدرة.

ال�سامية، وقراأ عليه ختمة برواية حف�س  بالديار  القراء  ال�سيخ/ حممد كرمي �سعيد راجح، �سيخ 
الن�سر من رو�سة ابن املعدل، ثم قرا عليه بع�سا من القراآن الكرمي  عن عا�سم من طريق طيبة 
قراأ عليه  ثم  ال�سغرى،  الع�سر  بالقراءات  واأجازه  الباقي  واختربه يف  ال�سغرى  الع�سر  بالقراءات 
حتريرات  مب�سمن  الن�سر  طيبة  طريق  من  الكربى  الع�سر  بالقراءات  والبقرة  الفاحتة  �سورتي 
الع�سر الكربى قراءة  بالقراءات  واأجازه  االأزمريي يف بدائع الربهان، وذلك يف رحالت متعددة، 
واإقراء، وقراأ عليه متون ال�ساطبية والدرة وطيبة الن�سر بالقراءات الع�سر واأر�سده اإىل مافيها من 
�سرح  –واليزال-  عليه  وقراأ  مكتوبة،  اإجازة  مب�سمنها  وباالإقراء  بها  واأجازه  والتحريرات  املعاين 

املنري ال�سمنودي على طيبة الن�سر امل�سمى )�سطعات ملعات �سياء الفجر(.
ال�سيخ/ الزاهد واالإمام العابد اأبو احل�سن حمي الدين الكردي _رحمه اهلل_، �سيخ مقارئ زيد 
بن ثابت بدم�سق ال�سام، اأفاد منه كثريا من �سمته وزهده ووعظه، خا�سة يف باب الزهد والرقائق، 
قراأ عليه القراآن العظيم كامال مرتني وذلك يف رحالت متعددة ومتكررة اإىل ال�سام على مدى اأربع 
اأخرى بالقراءات  ال�ساطبية، ثم ختمة  : اخلتمة االأوىل بقراءة عا�سم براوييه من طريق  �سنوات 
الع�سر ال�سغرى من طريق ال�ساطبية والدرة ، كما قراأ عليه منت املقدمة اجلزرية كامال و�سمع منه 

�سرحها ثم اأجازه بها.
   11-  ال�سيخ/ اإبراهيم بن علي ال�سمنودي _رحمه اهلل_ خامتة املدققني و�سيخ املقرئني يف 
هذا الزمان، قراأ عليه ختمة برواية حف�س عن عا�سم على ق�سر املنف�سل من طريق طيبة الن�سر، 
ثم قراأ عليه بع�سا من القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر ال�سغرى واختربه يف الباقي، وقراأ عليه 
بع�سا من القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر الكربى واأجازه بالباقي، كما قراأ عليه متون ال�ساطبية 
والدرة وطيبة الن�سر من اأولها اإىل اآخرها قراأة متاأنية واأر�سده اإىل ما فيها من املعاين والتحريرات 
اإجازة معتربة، وقراأ عليه منظوماته يف علم  القراءات مب�سمنها  اأجازه بهذه املتون وبقراءة  وقد 
القراءات وحتريراتها من اأولها اإىل اآخرها املخطوط منها واملطبوع، وقراأ عليه منت الفوائد املعتربة 
يف القراءات ال�ساذة من اأوله اإىل اأخره فاأجازه به وبالقراءات االأربع ال�ساذة مب�سمنه على ما هو 

معلوم عند اأهل الفن.
وقد اأجازه بكل ما �سبق ذكره اإجازات متعددة �سفهية وخطية مكتوبة وخمتومة بخامت ال�سيخ وختمه.
قال االأ�ستاذ اأ�سامة بن اإبراهيم ال�سمنودي )الدكتور عبد اهلل اجلاراهلل هو اأكر من ح�سر لل�سيخ 
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نبيل حممد اإكرام احلق الربيطاين
هود �ستانفورد االأمريكي
اأ�سامة فاروق البلجيكي

اأحمد عمار الليبي
نور الدين الليبي

م�سعب الليبي
نعيم جينا من جنوب اأفريقيا

حممد نعيم من جنوب اأفريقيا
كلهم يقرئون عليه برواية حف�س من طريق ال�ساطبية اأو الطيبة

تركي بن عبداهلل ال�سبيعي.
وقراأ عليه بالقراءات الع�سر ال�سغرى من طريق ال�ساطبية والدرة. 

عبد احلميد الغول الليبي
قراأ عليه بروايات �سعبة وحف�س وقالون.

م�ساركاته
ع�سو جمل�س اإدارة اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي مبنطقة املدينة املنورة.

ع�سو جمل�س اإدارة دار الفرقان اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي باملدينة املنورة.
رئي�س جمل�س اإدارة املركز اخلريي للقراآن وعلومه باملدينة املنورة.

ع�سو مكتب اإجادة لدرا�سات واال�ست�سارات القراآنية بجامعة اأم القرى مبكة املكرمة.

ع�سو الهيئة اال�ست�سارية لكر�سي اإقراء القراآن الكرمي بجامعة امللك �سعود بالريا�س.
املن�سق العام مل�سروع االأمري عبد العزيز بن ماجد لالإقراء بامل�سجد النبوي )وهو عبارة عن م�سروع 

�سراكة بني اجلامعة االإ�سالمية ووكالة الرئا�سة العامة للم�سجد النبوي(.
ع�سو اللجنة العلمية لالإ�سراف على احللق القراآنية بال�سجد النبوي

ع�سو جمل�س اإدارة جمعية اأطباء طيبة الطبية لالأعمال التطوعية.
ع�سو اللجنة الطبية مبوؤ�س�سة الوقف االإ�سالمي.

موؤلفاته
اإحتاف الربرة فيما �سكت عنه ن�سر الع�سرة )درا�سة وحتقيق(.

االأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز العبيد.
االأ�ستاذ الدكتور حممد �سيدي االأمني ال�سنقيطي.

ال�سيخ  عمار بن احمد الدو.
الدكتور عبداهلل بن حممد االأمني ال�سنقيطي.

االأ�ستاذ الدكتور اإبراهيم الهوميل.
الدكتور عبداملح�سن الع�سكر.

                تالميذه
عبد املجيد حممد العجالن

د.اأحمد �سالح الهر�سي
د.ح�سام  زيد الفالح

يا�سر را�سد الدو�سري
قا�سم الدوي�س

عبداهلل املو�سى
حممد الينبعاوي
حمدان ال�سمري

االأمني عبدالرحمن ال�سحيباين
حممد خليل الرحمن

عبد اهلل بن عبد العزيز ال�سحيباين
اأحمد العبد الكرمي

طارق اللحيدان
حف�س عبدالقيوم ال�سحيباين

حممد عبداهلل اجلارهلل
نورة عبداهلل اجلارهلل

عبد العزيز عبد اهلل اجلار اهلل
فاطمة عبد العزيز الدعف�س

اجلوهرة العبدالكرمي

 



329 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء328 www.iqraaforum.com

نبيل حممد اإكرام احلق الربيطاين
هود �ستانفورد االأمريكي
اأ�سامة فاروق البلجيكي

اأحمد عمار الليبي
نور الدين الليبي

م�سعب الليبي
نعيم جينا من جنوب اأفريقيا

حممد نعيم من جنوب اأفريقيا
كلهم يقرئون عليه برواية حف�س من طريق ال�ساطبية اأو الطيبة

تركي بن عبداهلل ال�سبيعي.
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لقد كان مل�سر يف القراءة واالإقراء تاريخًا عري�سًا واأيامًا زاهية وجمدًا تليدًا مل يكن لغريها من 
وح�سن  ودراية  رواية  واالإقــراء،  القراءة  عر�س  على  قراوؤها  فرتبع  امل�سلمني،  وديار  االإ�سالم  بالد 
�سوت، حتى �سارت الديار امل�سرية _بتوفيق اهلل تعاىل_ ثم ب�سببهم حمطَّ االأنظار، ومق�سًدا 
والعالمة  ال�سيخ اجلليل  والنخب  ال�سادة  هوؤالء  راأ�س  ياأتي على  والطالبني،  العلم  لرحالت طالب 
الكبري، واحلجة املعترب، ركن القراءات الباذخ، وعلمها �سامخ، من جمع بني حترير الرواية، وكرة 
احلفظ، وجمع الطرق، ودقة ال�سبط، وح�سن االإتقان، حجة يف ر�سم امل�سحف، وع�سو يف جلان 
اختيار القراء واملقرئني، من تعجب من ت�سلُّعه يف علوم القراءات والتجويد والتحريرات، وَمِكَنِتِه يف 
يه الدّقة وال�سواب يف حتقيق  فنونها، وداريته برتاث هذا العلم ال�سريف خمطوطه ومطبوعه، وحترِّ
من  ومَعارفه،  حيا�سه  عن  وذوده  ودرايــة،  رواية  العظيم  القراآن  على  وغريته  ونقلها،  الن�سو�س 
عرف ب�سمّو البيان، وحالوة الل�سان، وطالوة التعبري، كما عرف بفكاهته وموؤان�سته، وا�ستح�ساره 
لل�سواهد واالأمثال، وح�سن تاأّتيه يف ر�سفها، من جمع بني ال�سبط واالإجادة يف يف الرواية والدراية، 
اللذيِن قلما تتفق االإجادة فيهما معًا اإال لالأقلني من اخللَّ�س املتقنني، له حلقات اإقراء مل يعرف 
الوزير والطبيب واملهند�س وال�سابط واملحامي والتاجر واحلَريف،  تاريخ االإقراء لها مثيال؛ ت�سم 
والفتى ال�سغري، وال�ساب اليافع، وال�سيخ الفاين، يتحلقون حول ال�سيخ، يقروؤون وي�سحح قراءتهم، 
عيونهم م�سدودة اإىل �سفتيه، ي�سرب على ال�سعيف حتى يقوى، ويرفق باملتعر حتى ي�ستقيم، ال ي�ساأم 
وال ميل، يف حياته ومماته وتعليمه وتدري�سه عظة وعربة، الذي اأجمع كل من لقاه على زهده وورعه 
و�سالحه وتقواه، يعجز البيان عن مدحه وبيان ف�سله، اإنه اأكر القراء الكبار اإقراًء للنا�س، وات�ساال 
واملحافظة  القراءات  االأ�سانيد يف علم  ن�سر  ب�سرف  اأكرمهم اهلل  الذين  وتاأثريًا فيهم، ومن  بهم، 
عليها يف الع�سر احلديث، واأحد العلماء احلجج االأربعة الكبار الذين تعا�سروا فنفع اهلل بهم البالد 
والعباد؛ �سيخ عموم املقارئ امل�سرية يف زمانه وبعد زمانه؛ ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان، _رحمه 

اهلل_.

مولده ون�صاأته و�صريته

اأ�سرته بقرية  ُولد ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان _رحمه اهلل_، يف بلده وم�سقط راأ�سه وم�ستقر 
)مالم�س( مركز منيا القمح من اأعمال حمافظة ال�سرقية، يف 16 مايو �سنة 1900م، وحفظ القراآن 
الكرمي مبكتب ال�سيخ عطية �سالمة، واأمته ومل يتجاوز التا�سعة من عمره، ثم يف عام 1911م ذهب 
اإىل بلدة الّتلني مركز )منيا القمح( بالقرب من قرية مالم�س، حيث اأخذ علم التجويد وقراأ برواية 

العالمة اإبراهيم ال�سمنودي �سريته وجهوده يف علم القراءات.
غنية الطلبة ب�سرح الطيبة لل�سيخ حممد حمفوظ الرتم�سي )حتقيق ودرا�سة(.

التحريرات املهمة جلامع ال�ساطبية والدرة بتحريرات ال�سيخ اإبراهيم ال�سمنودي.
�سطعات ملعات �سياء الفجر يف �سرح طيبة الن�سر لل�سيخ حممد املنري ال�سمنودي )درا�سة وحتقيق(.
منت طيبة الن�سر �سبط ومراجعة _وفق �سبط ال�سيخ املنري ال�سمنودي يف �سرحه_ )حتقيق 

ودرا�سة(.
منت طيبة الن�سر _َوفق �سبط ال�سيخ مو�سى جار اهلل الرو�سي يف �سرحه_)حتقيق ودرا�سة(. 

 منت طيبة الن�سر _َوفق �سبط ال�سيخ عبد الفتاح القا�سي_ )حتقيق ودرا�سة(. 
)حتقيق  القا�سي_،  الفتاح  عبد  ال�سيخ  _ب�سبط  الثالث  الــقــراءات  يف  امل�سية  الــدرة  منت 

ودرا�سة(.
القراءات القراآنية واأثرها يف االأحكام الفقهية.

قراء الع�سر �سري وعرب )جمموعة �سري عن كبار القراء يف العامل االإ�سالمي تن�سر يف جملة �سياء(.
وال يزال يقرئ ويعلم، تقبل اهلل منه عمله، وجعله خال�سا لوجهه الكرمي، اإنه �سميع قريب جميب.
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ال�سيخ علي �سبيع، وهو  اأجل تالميذ  ال�سيخ عامر بعد ذلك يف قراءة ختمة جديدة على  ثم �سرع 
اأجل عاملني معا�سرين؛ هما  ال�سيخ همام قطب، ال�سيخ املبجل واالإمام املعترب، الذي خرج لالأمة 
ال�سيخ عبد الفتاح بن عبد الغني القا�سي، وال�سيخ عامر ال�سيد عثمان، قراأ ال�سيخ عامر على ال�سيخ 
وجوه  من  وجه  اأكمل  على  الطيبة  الكربى، من طريق  الع�سر  بالقراءات  كاملة  همام قطب ختمة 

التحرير واالإتقان.
ر و�سلم له االأ�سياخ و�سهد له االأقران،  ثم بعد اأن ر�سخ ال�سيخ الكبري يف هذا العلم ال�سريف، وت�سدَّ
كان  ما  مع  والتدري�س،  لالإقراء  �سنة 1935م،  االأزهــر  باجلامع  لنف�سه حلقة  اتخذ  ودرايــة،  رواية 
عليه من االنكباب على خمطوطات القراءات باملكتبة االأزهرية ودار الكتب امل�سرية قراءة ون�سخًا، 
فظهر نبوغه ولفت االأنظار اإليه، فات�سل به ال�سيخ علي حممد ال�سباع �سيخ املقارئ امل�سرية يومئذ، 

وا�ستعان به يف حتقيقات القراءات الع�سر ومراجعة امل�ساحف وتدقيقها.
لقد كان عامر ال�سيد عثمان جبال را�سيًا من جبال العلم، وطودًا �ساخمًا يف املعرفة والفهم، يهابه 
الطالب، ويخ�سى مناظرته العلماء، قال ال�سيخ االأخ�سر ما راأيت ال�سيخ عامر يومًا اإال وهو حمل 

حفاوة االأقران والتالميذ، يتناف�سون على تقبيل راأ�سه ويديه، اإجالال له وهيبة جلالل علمه. 
ولو �سئت اأن اأم�سي يف مدح ال�سيخ االإمام مل�سيت وملا و�سعتني هذه العجالة، فما كان عامر ال�سيد 

عثمان رجال عاديًّا من عامة الرجال والعلماء، ولكنه اأّمة يف رجل ورجل يف اأمة:
 وقالوا  االإماُم  ق�سى  نحَبُه      و�سيحُة َمن قد نعاُه َعلـَْت
فقلُت فما واحـٌد قد م�ســـى   ولكـنـــــّه اأّمـــٌَة قـــــد َخَلـــت

�س فاأوفى، وعرف فاأغنى، وكان _رحمه اهلل_ كما قال االأول : لقد جمع فاأوعى، ودرَّ

اُب اآفاِق ُملّقٌن  ملَهٌم  فيما   يحاوُلُه        جمٌّ خواطُرُه جوَّ

بناته واأولده

ُوِلَد لل�سيخ عامر _رحمه اهلل_ اأربعًا وع�سرين مولودًا، خم�سة اأحمال منها كانت توائم، ومل 
ي�سلم من هوؤالء املواليد اإال �ستة؛ وهم : لطفي، وكان قارئًا معروفًا باملركز االإ�سالمي يف فرن�سا، 
واملحامي اإبراهيم، وزينب وفاطمة وعملتا ناظرتان يف التعليم العام، وهدى والتي كانت تعمل يف 
ق�سم ال�سحافة مبجل�س ال�سعب، وعايدة، اأما ابنته عايدة فقد ماتت يف حياته، وعمرها )24( �سنة، 
وبعد وفاة ال�سيخ ماتت ابنته زينب، وابنه لطفي، وبقي من اأبنائه االآن؛ فاطمة وعمرها )80( �سنة، 

حف�س عن عا�سم على االأ�ستاذ اجلليل ال�سيخ اإبراهيم مو�سى بكر البنا�سي _ من كباراملقرئني 
يف بلده_، ثم عر�س عليه بعد ذلك القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر من طريقي ال�ساطبية والدرة 
واإجازه بها، وبرواية حف�س من قبل، ثم اأر�سله والده اإىل امل�سجد االأحمدي بطنطا، وتلقى القراآن 

عودي. بقراءة االإمام نافع املدين، من فم عامل القراءات ال�سيخ ال�سُّ
قارئًا مرموقًا مبحافظة  يكون  الأن  له  اأهَّ ال�سوت  ُح�سن  ال�سيخ عامر يف �سباه حظًا من  اأوتى  لقد 
ال�سرقية، يقراأ يف الليايل واملنا�سبات، وهو طريق جالب للرزق الوا�سع وال�سهرة امل�ستفي�سة، ولكنه 

عزف ووىل وجهه �سطر القاهرة، حيث االأزهر ال�سريف، واأئمة القراءة واالإقراء.
ولهذا كانت رحلته اإىل القاهرة املنيفة، حيث اأخذ يف القراءة والتَّلقي وامل�سافهة والعر�س وال�سماع، 
على  والدرة  ال�ساطبية  طريق  من  ال�سغرى  الع�سر  القراءات  فتلقى  واملقرئني،  امل�سايخ  كبار  على 

ال�سيخ حممد غنيم، وهو على ال�سيخ ح�سن اجلري�سي الكبري.
ثم كانت قراءته وتلمذته على ال�سيخ علي �سبيع، وهو من كبارعلماء االأزهر املت�سدرين، والعلماء 
العاملني، ُعرف بالزهد والعبادة والتن�سك، وكانت له دعوة م�ستجابة، كان �سليل بيت علم ودين، 
كما كان مت�سفًا بالتقوى مبعناها الوا�سع وال�سامل، ُعرف عنه التهجد و�سالة الليل وما اأدراك ما 
�سالة الليل، وكانت لل�سيخ عامر مع �سيخه علي �سبيع ق�سة حمبة وا�سطفاء؛ وذلك اأن ال�سيخ عامر 
يف اأول اأمره كان موظفًا ب�سيطًا؛ وملا اأراد اهلل به خريًا، �سخر له ال�سيخ الكبري علي �سبيع، والذي 
تلميذه_ :  ومعاناة  حال  على  لع  اطَّ _وقد  له  يقول  وكان  والتعليم،  باالإقراء  عليه  واأنعم  تبناه 
ا�سرب يا عامر ف�سيجعل اهلل لك �ساأنًا، حتى كان ما كان من اأمره؛ فطار يف االأم�سار خربه، ورفع 
اهلل يف العاملني ذكره، واأعلى بالقراآن بني اخللق منزلته، حتى قال �سيخنا االأخ�سر : ولقد راأيت 
رئي�س وزراء م�سر؛ د.حجازي، ُيْلِب�ُس ال�سيخ عامر حذائه وهو خارج ب�سحبته من باب املجيدي يف 

امل�سجد النبوي.
قراأ ال�سيخ عامر القراءات الع�سر الكربى على ال�سيخ علي عبد الرحمن �سبيع من اأول القراآن اإىل 
قوله تعاىل يف �سورة هود: )وقال اركبوا فيها(، ثم اإن ال�سيخ علي �سبيع اأر�سل خلف تلميذه وحبيبه 
ال�سيخ عامر من يقول له: �سوف نبداأ بعد ثالثة اأيام، فقال له ال�سيخ عامر: كيف �سنبداأ بعد ثالثة 
اأيام يا�سيدي ونحن قد و�سلنا اإىل قوله تعاىل: )وقال اركبوا فيها(؟، فقال له ال�سيخ العارف النقي 
الدكتور  قال  الكالم،  هذا  من  اأيام  ثالثة  بعد  �سبيع  علي  ال�سيخ  تويف  ثم  تعرف،  ح  بعدين  التقي: 
الطناحي: كان �سيخنا عامر اإذا ذكر هذه الق�سة اغرورقت عيناه بالدموع، ويقول: فكان معنى كالم 

ال�سيخ علي اأن اأيام االأخرة بالن�سبة له �ستبداأ بعد ثالثة اأيام، وتويف ال�سيخ علي �سبيع عام 1927هـ.
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ال�سيخ علي �سبيع، وهو  اأجل تالميذ  ال�سيخ عامر بعد ذلك يف قراءة ختمة جديدة على  ثم �سرع 
اأجل عاملني معا�سرين؛ هما  ال�سيخ همام قطب، ال�سيخ املبجل واالإمام املعترب، الذي خرج لالأمة 
ال�سيخ عبد الفتاح بن عبد الغني القا�سي، وال�سيخ عامر ال�سيد عثمان، قراأ ال�سيخ عامر على ال�سيخ 
وجوه  من  وجه  اأكمل  على  الطيبة  الكربى، من طريق  الع�سر  بالقراءات  كاملة  همام قطب ختمة 

التحرير واالإتقان.
ر و�سلم له االأ�سياخ و�سهد له االأقران،  ثم بعد اأن ر�سخ ال�سيخ الكبري يف هذا العلم ال�سريف، وت�سدَّ
كان  ما  مع  والتدري�س،  لالإقراء  �سنة 1935م،  االأزهــر  باجلامع  لنف�سه حلقة  اتخذ  ودرايــة،  رواية 
عليه من االنكباب على خمطوطات القراءات باملكتبة االأزهرية ودار الكتب امل�سرية قراءة ون�سخًا، 
فظهر نبوغه ولفت االأنظار اإليه، فات�سل به ال�سيخ علي حممد ال�سباع �سيخ املقارئ امل�سرية يومئذ، 

وا�ستعان به يف حتقيقات القراءات الع�سر ومراجعة امل�ساحف وتدقيقها.
لقد كان عامر ال�سيد عثمان جبال را�سيًا من جبال العلم، وطودًا �ساخمًا يف املعرفة والفهم، يهابه 
الطالب، ويخ�سى مناظرته العلماء، قال ال�سيخ االأخ�سر ما راأيت ال�سيخ عامر يومًا اإال وهو حمل 

حفاوة االأقران والتالميذ، يتناف�سون على تقبيل راأ�سه ويديه، اإجالال له وهيبة جلالل علمه. 
ولو �سئت اأن اأم�سي يف مدح ال�سيخ االإمام مل�سيت وملا و�سعتني هذه العجالة، فما كان عامر ال�سيد 

عثمان رجال عاديًّا من عامة الرجال والعلماء، ولكنه اأّمة يف رجل ورجل يف اأمة:
 وقالوا  االإماُم  ق�سى  نحَبُه      و�سيحُة َمن قد نعاُه َعلـَْت
فقلُت فما واحـٌد قد م�ســـى   ولكـنـــــّه اأّمـــٌَة قـــــد َخَلـــت

�س فاأوفى، وعرف فاأغنى، وكان _رحمه اهلل_ كما قال االأول : لقد جمع فاأوعى، ودرَّ

اُب اآفاِق ُملّقٌن  ملَهٌم  فيما   يحاوُلُه        جمٌّ خواطُرُه جوَّ

بناته واأولده

ُوِلَد لل�سيخ عامر _رحمه اهلل_ اأربعًا وع�سرين مولودًا، خم�سة اأحمال منها كانت توائم، ومل 
ي�سلم من هوؤالء املواليد اإال �ستة؛ وهم : لطفي، وكان قارئًا معروفًا باملركز االإ�سالمي يف فرن�سا، 
واملحامي اإبراهيم، وزينب وفاطمة وعملتا ناظرتان يف التعليم العام، وهدى والتي كانت تعمل يف 
ق�سم ال�سحافة مبجل�س ال�سعب، وعايدة، اأما ابنته عايدة فقد ماتت يف حياته، وعمرها )24( �سنة، 
وبعد وفاة ال�سيخ ماتت ابنته زينب، وابنه لطفي، وبقي من اأبنائه االآن؛ فاطمة وعمرها )80( �سنة، 

حف�س عن عا�سم على االأ�ستاذ اجلليل ال�سيخ اإبراهيم مو�سى بكر البنا�سي _ من كباراملقرئني 
يف بلده_، ثم عر�س عليه بعد ذلك القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر من طريقي ال�ساطبية والدرة 
واإجازه بها، وبرواية حف�س من قبل، ثم اأر�سله والده اإىل امل�سجد االأحمدي بطنطا، وتلقى القراآن 

عودي. بقراءة االإمام نافع املدين، من فم عامل القراءات ال�سيخ ال�سُّ
قارئًا مرموقًا مبحافظة  يكون  الأن  له  اأهَّ ال�سوت  ُح�سن  ال�سيخ عامر يف �سباه حظًا من  اأوتى  لقد 
ال�سرقية، يقراأ يف الليايل واملنا�سبات، وهو طريق جالب للرزق الوا�سع وال�سهرة امل�ستفي�سة، ولكنه 

عزف ووىل وجهه �سطر القاهرة، حيث االأزهر ال�سريف، واأئمة القراءة واالإقراء.
ولهذا كانت رحلته اإىل القاهرة املنيفة، حيث اأخذ يف القراءة والتَّلقي وامل�سافهة والعر�س وال�سماع، 
على  والدرة  ال�ساطبية  من طريق  ال�سغرى  الع�سر  القراءات  فتلقى  واملقرئني،  امل�سايخ  كبار  على 

ال�سيخ حممد غنيم، وهو على ال�سيخ ح�سن اجلري�سي الكبري.
ثم كانت قراءته وتلمذته على ال�سيخ علي �سبيع، وهو من كبارعلماء االأزهر املت�سدرين، والعلماء 
العاملني، ُعرف بالزهد والعبادة والتن�سك، وكانت له دعوة م�ستجابة، كان �سليل بيت علم ودين، 
كما كان مت�سفًا بالتقوى مبعناها الوا�سع وال�سامل، ُعرف عنه التهجد و�سالة الليل وما اأدراك ما 
�سالة الليل، وكانت لل�سيخ عامر مع �سيخه علي �سبيع ق�سة حمبة وا�سطفاء؛ وذلك اأن ال�سيخ عامر 
يف اأول اأمره كان موظفًا ب�سيطًا؛ وملا اأراد اهلل به خريًا، �سخر له ال�سيخ الكبري علي �سبيع، والذي 
تلميذه_ :  ومعاناة  حال  على  لع  اطَّ _وقد  له  يقول  وكان  والتعليم،  باالإقراء  عليه  واأنعم  تبناه 
ا�سرب يا عامر ف�سيجعل اهلل لك �ساأنًا، حتى كان ما كان من اأمره؛ فطار يف االأم�سار خربه، ورفع 
اهلل يف العاملني ذكره، واأعلى بالقراآن بني اخللق منزلته، حتى قال �سيخنا االأخ�سر : ولقد راأيت 
رئي�س وزراء م�سر؛ د.حجازي، ُيْلِب�ُس ال�سيخ عامر حذائه وهو خارج ب�سحبته من باب املجيدي يف 

امل�سجد النبوي.
قراأ ال�سيخ عامر القراءات الع�سر الكربى على ال�سيخ علي عبد الرحمن �سبيع من اأول القراآن اإىل 
قوله تعاىل يف �سورة هود: )وقال اركبوا فيها(، ثم اإن ال�سيخ علي �سبيع اأر�سل خلف تلميذه وحبيبه 
ال�سيخ عامر من يقول له: �سوف نبداأ بعد ثالثة اأيام، فقال له ال�سيخ عامر: كيف �سنبداأ بعد ثالثة 
اأيام يا�سيدي ونحن قد و�سلنا اإىل قوله تعاىل: )وقال اركبوا فيها(؟، فقال له ال�سيخ العارف النقي 
الدكتور  قال  الكالم،  هذا  من  اأيام  ثالثة  بعد  �سبيع  علي  ال�سيخ  تويف  ثم  تعرف،  ح  بعدين  التقي: 
الطناحي: كان �سيخنا عامر اإذا ذكر هذه الق�سة اغرورقت عيناه بالدموع، ويقول: فكان معنى كالم 

ال�سيخ علي اأن اأيام االأخرة بالن�سبة له �ستبداأ بعد ثالثة اأيام، وتويف ال�سيخ علي �سبيع عام 1927هـ.
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وال�سيخ عبدال�سالم �سامل، وغريهم، وقد �سارك ال�سيخ عامر باحل�سور وقراأ برواية ال�سو�سي قراءة 
خا�سعة ماتعة _حدثني بتفا�سيلها ال�سيخ الكبري حممد كرمي راجح حفظه اهلل_، واأما الرحلة 
الثانية فكانت لدولة ماليزيا بدعوة من ملكها، واأما الرحلة الثالثة فكانت للمدينة املنورة بدعوة 
العزيز  عبد  ال�سيخ  قال  ال�سريف،  امل�سحف  لطباعة  فهد  امللك  القائمني على جممع  واإحلاح من 
القاري : وكان وكيل وزارة احلج واالأوقاف _يف ذلك الوقت_ قد طلب مني اأن اأر�سح عاملًا كبريًا 
ليكون يف جلنة مراجعة امل�سحف يف جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف _وكان ذلك يف 
اأول تاأ�سي�سه_، فذكرت لهم ال�سيخ عامر عثمان، واأعطيتهم عنوان بيته وو�سائل االت�سال به، قال 
: فذهب فريق من ال�سركة امل�سغلة للمجمع؛ الأجل اأن يتفاو�سوا مع ال�سيخ عامر، ويوقعوا معه العقد، 
لهم  ففتح  للدخول،  فا�ستاأذنوا  متوا�سعًا جدًا،  بيتًا  بعد جهد جهيد، وجدوا  بيته  اإىل  و�سلوا  فلما 
ال�سيخ عامر الباب، و�سلموا عليه، ثم �ساألوه قائلني : عاوزين ف�سيلة �سيخ عموم املقارئ امل�سرية 
ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان، فقال لهم : انا ال�سيخ عامر، تف�سلوا !! فجاملوه وجل�سوا معه �سيئا من 
وقالوا  راأوه،  ما  بكل  املدينة غري م�سدقني  اإىل  اأدراجهم  وعادوا  ا�ستاأذنوا من�سرفني،  ثم  الوقت 
لوكيل الوزارة : لقد راأينا رجال كبريًا يف ال�سن، ب�سيط يف كل تفا�سيله، ونرى اأن يبحث عن عامل 
ن�سيط يكون قادرًا على القيام باالأعمال املوكلة األيه، قال ال�سيخ القاري: فا�ستدعاين وكيل الوازرة 
اأكرب عامل متخ�س�س يف مراجعة  لكم  الذي اقرتحته  ال�سيخ  : هذا  لهم  واأخربين باخلرب، فقلت 
امل�ساحف وتدقيقها، وجمرد وجود ا�سمه يف اللجنة مك�سب علمّي كبري، فكيف لو ح�سر بنف�سه، 
ابه كثري، عندها ذهبت جلنة اأخرى، حيث طلبوا منه اأن  ادركوه قبل اأن ُيحال بينكم وبينه، فاإن خطَّ
ياأتي للمدينة النبوية يف رحلة علمية ملدة خم�سة ع�سر يومًا، فوافق وا�سرتط مرافقة ابنه اإبراهيم 
وتعظيم  اإىل ق�سة حمبة  ولتتحول  �سنني،  اأربع  اإىل  يومًا  اأن متتد اخلم�سة ع�سر  وي�ساء اهلل  معه، 

وجوار، وكان يف املدينة مناخه وا�ستقراره وختام م�سريته العطرة وم�سك ختامه.  

اأعماله واملهام التي تولها

1- ع�سوية جلنة اختيار القراء يف االإذاعتني املرئية وامل�سموعة بجمهورية م�سر العربية، حيث اإن 
م�سر اأن�ساأت _غري م�سبوقة_، اإذاعة القراآن الكرمي 1963م، وقدمت من خاللها امل�ساحف 
املرتلة فكان ال�سيخ عامر من اللجنة التي اأ�سرفت على الن�سخة االأوىل من هذه الت�سجيالت لهذا 
امل�سروع العظيم، الذي حفظ لنا اأ�سوات القراء العظام، كال�سيخ حممود خليل احل�سري، وم�سطفى 

اإ�سماعيل، وحممد �سديق املن�ساوي، وعبد البا�سط عبد ال�سمد، _رحمهم اهلل اأجمعني_.

وهدى وعمرها )62( �سنة، واإبراهيم عامر ال�سيد عثمان، ويبلغ من العمر )70( �سنة، وقد الزم 
والده يف املدينة النبوية منذ قدومه اإليها، ثم مكث بعد وفاة والده خم�سة ع�سر عامًا يعمل �سكرتريًا 
للجنة العلمية مبجمع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، يقول عن تلك الفرتة : لقد كانت اأعظم 
واأغلى اأيام حياتي، وعلمت اأن خدمتي لوالدي يف �سنواته االأخرية باملدينة النبوية كانت باب رزق 

وهداية و�سالح ال يقدر بقيمة وال ثمن.

برناجمه اليومي

يبداأ ال�سيخ عامر يومه احلافل قبل �سالة الفجر ب�ساعة، في�ستفتح بالتهجد و�سالة الليل، ثم يخرج 
ل�سالة الفجر جماعة يف امل�سجد، ثم يخرج من بيته يف حي ال�سيدة زينب اإىل اجلامع االأزهر م�سيًا 
على االأقدام، ويكون يف نزوله وم�سيه ذلك م�سحوبًا ببع�س طالب العلم الذين ي�ستغلون هذا الوقت 
بالقراءة وال�سوؤال والبحث واال�ستف�سار، ثم يخرج ال�سيخ اجلليل من جامع االأزهر متجهًا اإىل دار 
_رحمه  كان  واملخطوطات،  الكتب  ن�سخ  اأجل  من  وذلك  واالأوراق  املقامل  ومعه  امل�سرية  الكتب 
اهلل_ اإذا احتاج اإىل كتاب بحث عنه يف املكتبات فاإن وجده ا�سرتاه، واإن كان خمطوطًا ال يباع فاإنه 
يخطه بيده من اأوله اإىل خامتته، ال يكلُّ وال ميل، وقد حثني ابنه اإبراهيم _وكذا ال�سيخ اإبراهيم 
بعد  ثم  ببنانه،  ال�سيخ عامر _رحمه اهلل_  كثرية خطها  كتب  على  وقفوا  اأنهم  االأخ�سر_، 
انتهائه من دار الكتب امل�سرية، يركب )الرتام( القطار راجعًا اإىل منزله يف 3 حارة فوؤاد، واملتفرع 
من �سارع �سالمة، يف حي ال�سيدة زينب، وذلك قريب من �سالة الع�سر، وكان ال ياأكل يف اليوم اإال 
مقرئًا  اأو  مفت�سًا  للمقارئ  بعد ذلك  ينتقل  ثم  الع�سر،  بعد  واالأخــرى  الفجر،  بعد  واحدة  وجبتان، 
ومعلمًا، ثم يعود اإىل بيته بعد �سالة الع�ساء، ويغلق عليه باب منزله، فال ي�ستقبل اأحدًا بعد �سالة 
الع�ساء، اإمنا هو النوم واال�ستعداد ليوم جديد، وله مغرب كل يوم اأحد _يف منزله_، در�س يف 

بع�س كتب العلم؛ كاإحياء علوم الدين للغزايل، واملوطاأ، واحلكمة البن عطاء اهلل، ويف التف�سري. 

رحالته

فكانت  االأوىل  الرحلة  اأمــا  م�سر_،  _خــارج  رحــالت  بعدة  عثمان  ال�سيد  عامر  ال�سيخ  قام 
جلمهورية لبنان، وكانت حل�سور حفل اأقامته دار االإيتام االإ�سالمية مبنا�سبة يوبيلها الذهبي، وكان 
ذلك يف م�ساء اخلمي�س 22/�سفر/1392هـ املوافق 1972/4/6م ، وقد ح�سر هذا احلفل وقراأ فيه 
القراء،  الكبري حممد كرمي راجح _�سيخ  االإ�سالمي، منهم �سيخنا  العامل  نخبة من كبار قراء 
كبارة،  الدين  �سالح  حممد  وال�سيخ  دم�سقية،  ح�سن  وال�سيخ  ال�سمد،  عبد  عبدالبا�سط  وال�سيخ 
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وال�سيخ عبدال�سالم �سامل، وغريهم، وقد �سارك ال�سيخ عامر باحل�سور وقراأ برواية ال�سو�سي قراءة 
خا�سعة ماتعة _حدثني بتفا�سيلها ال�سيخ الكبري حممد كرمي راجح حفظه اهلل_، واأما الرحلة 
الثانية فكانت لدولة ماليزيا بدعوة من ملكها، واأما الرحلة الثالثة فكانت للمدينة املنورة بدعوة 
العزيز  عبد  ال�سيخ  قال  ال�سريف،  امل�سحف  لطباعة  فهد  امللك  القائمني على جممع  واإحلاح من 
القاري : وكان وكيل وزارة احلج واالأوقاف _يف ذلك الوقت_ قد طلب مني اأن اأر�سح عاملًا كبريًا 
ليكون يف جلنة مراجعة امل�سحف يف جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف _وكان ذلك يف 
اأول تاأ�سي�سه_، فذكرت لهم ال�سيخ عامر عثمان، واأعطيتهم عنوان بيته وو�سائل االت�سال به، قال 
: فذهب فريق من ال�سركة امل�سغلة للمجمع؛ الأجل اأن يتفاو�سوا مع ال�سيخ عامر، ويوقعوا معه العقد، 
لهم  ففتح  للدخول،  فا�ستاأذنوا  متوا�سعًا جدًا،  بيتًا  بعد جهد جهيد، وجدوا  بيته  اإىل  و�سلوا  فلما 
ال�سيخ عامر الباب، و�سلموا عليه، ثم �ساألوه قائلني : عاوزين ف�سيلة �سيخ عموم املقارئ امل�سرية 
ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان، فقال لهم : انا ال�سيخ عامر، تف�سلوا !! فجاملوه وجل�سوا معه �سيئا من 
وقالوا  راأوه،  ما  بكل  املدينة غري م�سدقني  اإىل  اأدراجهم  وعادوا  ا�ستاأذنوا من�سرفني،  ثم  الوقت 
لوكيل الوزارة : لقد راأينا رجال كبريًا يف ال�سن، ب�سيط يف كل تفا�سيله، ونرى اأن يبحث عن عامل 
ن�سيط يكون قادرًا على القيام باالأعمال املوكلة األيه، قال ال�سيخ القاري: فا�ستدعاين وكيل الوازرة 
اأكرب عامل متخ�س�س يف مراجعة  لكم  الذي اقرتحته  ال�سيخ  : هذا  لهم  واأخربين باخلرب، فقلت 
امل�ساحف وتدقيقها، وجمرد وجود ا�سمه يف اللجنة مك�سب علمّي كبري، فكيف لو ح�سر بنف�سه، 
ابه كثري، عندها ذهبت جلنة اأخرى، حيث طلبوا منه اأن  ادركوه قبل اأن ُيحال بينكم وبينه، فاإن خطَّ
ياأتي للمدينة النبوية يف رحلة علمية ملدة خم�سة ع�سر يومًا، فوافق وا�سرتط مرافقة ابنه اإبراهيم 
وتعظيم  اإىل ق�سة حمبة  ولتتحول  �سنني،  اأربع  اإىل  يومًا  اأن متتد اخلم�سة ع�سر  وي�ساء اهلل  معه، 

وجوار، وكان يف املدينة مناخه وا�ستقراره وختام م�سريته العطرة وم�سك ختامه.  

اأعماله واملهام التي تولها

1- ع�سوية جلنة اختيار القراء يف االإذاعتني املرئية وامل�سموعة بجمهورية م�سر العربية، حيث اإن 
م�سر اأن�ساأت _غري م�سبوقة_، اإذاعة القراآن الكرمي 1963م، وقدمت من خاللها امل�ساحف 
املرتلة فكان ال�سيخ عامر من اللجنة التي اأ�سرفت على الن�سخة االأوىل من هذه الت�سجيالت لهذا 
امل�سروع العظيم، الذي حفظ لنا اأ�سوات القراء العظام، كال�سيخ حممود خليل احل�سري، وم�سطفى 

اإ�سماعيل، وحممد �سديق املن�ساوي، وعبد البا�سط عبد ال�سمد، _رحمهم اهلل اأجمعني_.

وهدى وعمرها )62( �سنة، واإبراهيم عامر ال�سيد عثمان، ويبلغ من العمر )70( �سنة، وقد الزم 
والده يف املدينة النبوية منذ قدومه اإليها، ثم مكث بعد وفاة والده خم�سة ع�سر عامًا يعمل �سكرتريًا 
للجنة العلمية مبجمع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، يقول عن تلك الفرتة : لقد كانت اأعظم 
واأغلى اأيام حياتي، وعلمت اأن خدمتي لوالدي يف �سنواته االأخرية باملدينة النبوية كانت باب رزق 

وهداية و�سالح ال يقدر بقيمة وال ثمن.

برناجمه اليومي

يبداأ ال�سيخ عامر يومه احلافل قبل �سالة الفجر ب�ساعة، في�ستفتح بالتهجد و�سالة الليل، ثم يخرج 
ل�سالة الفجر جماعة يف امل�سجد، ثم يخرج من بيته يف حي ال�سيدة زينب اإىل اجلامع االأزهر م�سيًا 
على االأقدام، ويكون يف نزوله وم�سيه ذلك م�سحوبًا ببع�س طالب العلم الذين ي�ستغلون هذا الوقت 
بالقراءة وال�سوؤال والبحث واال�ستف�سار، ثم يخرج ال�سيخ اجلليل من جامع االأزهر متجهًا اإىل دار 
_رحمه  كان  واملخطوطات،  الكتب  ن�سخ  اأجل  من  وذلك  واالأوراق  املقامل  ومعه  امل�سرية  الكتب 
اهلل_ اإذا احتاج اإىل كتاب بحث عنه يف املكتبات فاإن وجده ا�سرتاه، واإن كان خمطوطًا ال يباع فاإنه 
يخطه بيده من اأوله اإىل خامتته، ال يكلُّ وال ميل، وقد حثني ابنه اإبراهيم _وكذا ال�سيخ اإبراهيم 
بعد  ثم  ببنانه،  ال�سيخ عامر _رحمه اهلل_  كثرية خطها  كتب  على  وقفوا  اأنهم  االأخ�سر_، 
انتهائه من دار الكتب امل�سرية، يركب )الرتام( القطار راجعًا اإىل منزله يف 3 حارة فوؤاد، واملتفرع 
من �سارع �سالمة، يف حي ال�سيدة زينب، وذلك قريب من �سالة الع�سر، وكان ال ياأكل يف اليوم اإال 
مقرئًا  اأو  مفت�سًا  للمقارئ  بعد ذلك  ينتقل  ثم  الع�سر،  بعد  واالأخــرى  الفجر،  بعد  واحدة  وجبتان، 
ومعلمًا، ثم يعود اإىل بيته بعد �سالة الع�ساء، ويغلق عليه باب منزله، فال ي�ستقبل اأحدًا بعد �سالة 
الع�ساء، اإمنا هو النوم واال�ستعداد ليوم جديد، وله مغرب كل يوم اأحد _يف منزله_، در�س يف 

بع�س كتب العلم؛ كاإحياء علوم الدين للغزايل، واملوطاأ، واحلكمة البن عطاء اهلل، ويف التف�سري. 

رحالته

فكانت  االأوىل  الرحلة  اأمــا  م�سر_،  _خــارج  رحــالت  بعدة  عثمان  ال�سيد  عامر  ال�سيخ  قام 
جلمهورية لبنان، وكانت حل�سور حفل اأقامته دار االإيتام االإ�سالمية مبنا�سبة يوبيلها الذهبي، وكان 
ذلك يف م�ساء اخلمي�س 22/�سفر/1392هـ املوافق 1972/4/6م ، وقد ح�سر هذا احلفل وقراأ فيه 
القراء،  الكبري حممد كرمي راجح _�سيخ  االإ�سالمي، منهم �سيخنا  العامل  نخبة من كبار قراء 
كبارة،  الدين  �سالح  حممد  وال�سيخ  دم�سقية،  ح�سن  وال�سيخ  ال�سمد،  عبد  عبدالبا�سط  وال�سيخ 
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خليل احل�سري وال�سيخ حممود على البنا وال�سيخ عبد البا�سط عبد ال�سمد وال�سيخ حممد �سديق 
املن�ساوي وال�سيخ م�سطفى اإ�سماعيل. 

فهد  امللك  الت�سجيالت يف جممع  ال�سريف وجلنة  امل�سحف  لطباعة  العلمية  اللجنة  11- ع�سوية 
فيها،  العلماء  وكبري  اللجنة  �سيد  وكان  اآنذاك 84 عامًا،  وكان عمره  ال�سريف،  امل�سحف  لطباعة 
وذلك للفرتة من 1984-1988م، وكانت م�ساركته يف اأعمال تلك اللجنة م�ساركة فاعلة موؤثرة، لقد 
كان _رحمه اهلل_ عاملًا من الطراز الغايل النفي�س، اإذا تكلم �سار كالمه حجة على احلا�سرين، 
قال ال�سيخ القاري_وكان رئي�س اللجنة اآنذاك_: ولقد اأدركته _اأي ال�سيخ عامر_ يف جلنة 
امل�سحف ال�سريف يف جممع امللك فهد، يختلف اأع�ساء اللجنة من اأهل العربية واأهل التف�سري واأهل 
القراءات، ثم بعد اأن ينتهوا من املداوالت، يتكلم ال�سيخ عامر يف امل�ساألة فيح�سم االأمر، وير�سى 
براأيه اجلميع، وقد �سمعت اأ�ستاذ العربية الكبري ع�سو جلنة امل�سحف الدكتور ال�سناوي _اأكر 

من مرة_ وهو يقول  اإزاي الكالم دا ما خطر�س على بالنا؟.  

موؤلفاته

ا�ستغل ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان باالإقراء ليال ونهارًا �سرًا وجهارًا، حتى كان وقته كله يف االإقراء، 
اإنه  القراآن وعلمه(، وحيث  تعلم  كله حديث عثمان ر�سي اهلل عنه )خريكم من  متمثال يف ذلك 
كان كذلك، فاإنه مل يجد مت�سعًا للتاأليف والت�سنيف، ومع ذلك فقد ترك بع�س املوؤلفات التي تدل 
مبنطوقها ومفهومها على املخزون العلمي الكبري يف جانب الدراية مع ما ت�سدر به يف جانب الرواية. 
1- فتح القدير �سرح تنقيح التحرير، وهو كتاب نفي�س يف بيان حتريرات طيبة الن�سر يف القراءات 

الع�سر.
و�سعبة(، وهو  ابن كثري  ال�سمنودي يف )حترير طرق  اإبراهيم �سحاثة  العالمة  2- �سرح منظومة 
باأ�سًا من  واأهله، فلم ير  العلم  ال�سيخ عامر وجترده يف خدمة  تاأليف رائق ماتع، يدل على عظمة 
اأقرانه  اأحد  تاأليف  اأنه من  للقراآن_ مع  اأن يف ذلك خدمة  اأن ي�سرح هذه املنظومة _ما دام 

ومعا�سريه.
اها : اإمالء ما  3- كيف يتلى القراآن الكرمي، وهي ر�سالة خمت�سرة يف جتويد القراآن الكرمي، �سمَّ
منَّ به الرحمن على عبده عامر بن ال�سيد عثمان يف اأحكام تالوة القراآن، وقد ُطبعت عدة طبعات 
اأوالها عام 1389هـ مبطبعة التعاون بالقاهرة، وكانت عبارة عن جمموعة من الدرو�س التي اأمالها 
على اأحد تالميذه الذين كانوا يح�سرون مقجال�س اإقرائه، وهو الطبيب اجلراح؛ ح�سني حجازي، 

2- م�سيخة مقراأة االإمام ال�سافعى، وذلك �سنة 1947م.
3- التفتي�س مب�سيخة عموم املقارئ امل�سرية، وكان مواظبًا على التفتي�س بكل دقة وانتظام، حتى 
اإنه يخرج من ال�ساعة ال�سابعة �سباحًا ليدور على املقاري، مفت�سًا ومعلمًا ومربيًا، بال كلل وال ملل، 
الكبري  ال�سيخ  له مع  القراآن ومقارئه وقرائه، وكان  الذود عن حيا�س  تلك  م�ستح�سرًا يف جوالته 
اأبو  اأبو احل�سن ملح وطرائف، حدثني الدكتور عمرو ابن ال�سيخ اأحمد م�سطفى  اأحمد م�سطفى 
احل�سن قائال : اأخذت الوالد ذات مرة اإىل املقراأة التي ُيْقِرُئ فيها وهو �سيخها، فو�سلنا متاأخرين 
اإىل املقراأة، واإذا بال�سيخ عامر ال�سيد عثمان قد و�سل قبلنا اإىل املقراأة، حيث كان يف جولة تفتي�سية، 
فلما تقابل الوالد مع ال�سيخ عامر، قال له ال�سيخ عامر : يا�سيخ اأحمد اأنا ل�سه ح كتبك غياب !! فقال 
له ال�سيخ اأحمد م�سطفى : يا �سيدنا ال�سيخ دانا كاتبك غياب منذ اأكر من �سهر _؛ يعني بذلك 
اأن ال�سيخ عامر مل ياأت للتفتي�س منذ �سهر_،. لقد كان ال�سيخ عامر _رحمه اهلل_ يطوف 
هذه املقاري ما�سيًا اأو راكبًا للموا�سالت العامة، ويرف�س ب�سدة اأن يركب اأي �سيارات خا�سة �سواء 

لتالميذه اأو من �سيارات الدولة.
4- وكالة م�سيخة عموم املقارئ امل�سرية.

5- م�سيخة عموم املقارئ امل�سرية، �سنة 1980م، وا�ستمر �سيخًا لها حتى انتقل اإىل جممع امللك 
فهد باملدينة النبوية.

وال�سمريل،  احللبي  مبطابع  طبعت  التي  امل�ساحف  من  كثري  ومراجعة  ت�سحيح  يف  امل�ساركة   -6
واملطبعة امللكية يف عهد امللك فوؤاد وفاروق رحمهما اهلل تعاىل، فقد كان ال�سيخ عامر رحمه اهلل 
حجة يف ر�سم امل�سحف، مع دقة �سبط و�سعة علم، وكان ذلك �سببًا الأن ينال ثقة �سيخ عموم املقارئ 
امل�سرية يف وقته ال�سيخ حممد علي ال�سباع، والذي كان ي�ستعني بال�سيخ عامر يف حتقيق امل�ساحف 
ودرا�ساتها، كما كان نبوغه يف الر�سم وت�سحيح امل�ساحف ومراجعتها �سببًا يف ا�ستقطابه للمدينة 

النبوية وجممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف.
7- ع�سوية املجل�س االأعلى لل�سوؤون االإ�سالمية، حيث اأ�سند اإليه حتقيق العديد من كتب الرتاث.

8- ع�سوية جلان التحكيم حلفظ القراآن الكرمي.
9- التدري�س يف معهد القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر ال�سريف، �سنة 1943م، حيث 
ال�سيخ عامر على راأ�س الكوكبة االأوىل من اأ�ساتذة معهد القراءات بكلية اللغة العربية عند اإن�سائه 

�سنة 1943م. 
10- االأ�سراف على ت�سجيل امل�ساحف املرتلة واملجودة يف االإذاعة لكبار القراء اأمثال ال�سيخ حممود 
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خليل احل�سري وال�سيخ حممود على البنا وال�سيخ عبد البا�سط عبد ال�سمد وال�سيخ حممد �سديق 
املن�ساوي وال�سيخ م�سطفى اإ�سماعيل. 

فهد  امللك  الت�سجيالت يف جممع  ال�سريف وجلنة  امل�سحف  لطباعة  العلمية  اللجنة  11- ع�سوية 
فيها،  العلماء  وكبري  اللجنة  �سيد  وكان  اآنذاك 84 عامًا،  وكان عمره  ال�سريف،  امل�سحف  لطباعة 
وذلك للفرتة من 1984-1988م، وكانت م�ساركته يف اأعمال تلك اللجنة م�ساركة فاعلة موؤثرة، لقد 
كان _رحمه اهلل_ عاملًا من الطراز الغايل النفي�س، اإذا تكلم �سار كالمه حجة على احلا�سرين، 
قال ال�سيخ القاري_وكان رئي�س اللجنة اآنذاك_: ولقد اأدركته _اأي ال�سيخ عامر_ يف جلنة 
امل�سحف ال�سريف يف جممع امللك فهد، يختلف اأع�ساء اللجنة من اأهل العربية واأهل التف�سري واأهل 
القراءات، ثم بعد اأن ينتهوا من املداوالت، يتكلم ال�سيخ عامر يف امل�ساألة فيح�سم االأمر، وير�سى 
براأيه اجلميع، وقد �سمعت اأ�ستاذ العربية الكبري ع�سو جلنة امل�سحف الدكتور ال�سناوي _اأكر 

من مرة_ وهو يقول  اإزاي الكالم دا ما خطر�س على بالنا؟.  

موؤلفاته

ا�ستغل ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان باالإقراء ليال ونهارًا �سرًا وجهارًا، حتى كان وقته كله يف االإقراء، 
اإنه  القراآن وعلمه(، وحيث  تعلم  كله حديث عثمان ر�سي اهلل عنه )خريكم من  متمثال يف ذلك 
كان كذلك، فاإنه مل يجد مت�سعًا للتاأليف والت�سنيف، ومع ذلك فقد ترك بع�س املوؤلفات التي تدل 
مبنطوقها ومفهومها على املخزون العلمي الكبري يف جانب الدراية مع ما ت�سدر به يف جانب الرواية. 
1- فتح القدير �سرح تنقيح التحرير، وهو كتاب نفي�س يف بيان حتريرات طيبة الن�سر يف القراءات 

الع�سر.
و�سعبة(، وهو  ابن كثري  ال�سمنودي يف )حترير طرق  اإبراهيم �سحاثة  العالمة  2- �سرح منظومة 
باأ�سًا من  واأهله، فلم ير  العلم  ال�سيخ عامر وجترده يف خدمة  تاأليف رائق ماتع، يدل على عظمة 
اأقرانه  اأحد  تاأليف  اأنه من  للقراآن_ مع  اأن يف ذلك خدمة  اأن ي�سرح هذه املنظومة _ما دام 

ومعا�سريه.
اها : اإمالء ما  3- كيف يتلى القراآن الكرمي، وهي ر�سالة خمت�سرة يف جتويد القراآن الكرمي، �سمَّ
منَّ به الرحمن على عبده عامر بن ال�سيد عثمان يف اأحكام تالوة القراآن، وقد ُطبعت عدة طبعات 
اأوالها عام 1389هـ مبطبعة التعاون بالقاهرة، وكانت عبارة عن جمموعة من الدرو�س التي اأمالها 
على اأحد تالميذه الذين كانوا يح�سرون مقجال�س اإقرائه، وهو الطبيب اجلراح؛ ح�سني حجازي، 

2- م�سيخة مقراأة االإمام ال�سافعى، وذلك �سنة 1947م.
3- التفتي�س مب�سيخة عموم املقارئ امل�سرية، وكان مواظبًا على التفتي�س بكل دقة وانتظام، حتى 
اإنه يخرج من ال�ساعة ال�سابعة �سباحًا ليدور على املقاري، مفت�سًا ومعلمًا ومربيًا، بال كلل وال ملل، 
الكبري  ال�سيخ  له مع  القراآن ومقارئه وقرائه، وكان  الذود عن حيا�س  تلك  م�ستح�سرًا يف جوالته 
اأبو  اأبو احل�سن ملح وطرائف، حدثني الدكتور عمرو ابن ال�سيخ اأحمد م�سطفى  اأحمد م�سطفى 
احل�سن قائال : اأخذت الوالد ذات مرة اإىل املقراأة التي ُيْقِرُئ فيها وهو �سيخها، فو�سلنا متاأخرين 
اإىل املقراأة، واإذا بال�سيخ عامر ال�سيد عثمان قد و�سل قبلنا اإىل املقراأة، حيث كان يف جولة تفتي�سية، 
فلما تقابل الوالد مع ال�سيخ عامر، قال له ال�سيخ عامر : يا�سيخ اأحمد اأنا ل�سه ح كتبك غياب !! فقال 
له ال�سيخ اأحمد م�سطفى : يا �سيدنا ال�سيخ دانا كاتبك غياب منذ اأكر من �سهر _؛ يعني بذلك 
اأن ال�سيخ عامر مل ياأت للتفتي�س منذ �سهر_،. لقد كان ال�سيخ عامر _رحمه اهلل_ يطوف 
هذه املقاري ما�سيًا اأو راكبًا للموا�سالت العامة، ويرف�س ب�سدة اأن يركب اأي �سيارات خا�سة �سواء 

لتالميذه اأو من �سيارات الدولة.
4- وكالة م�سيخة عموم املقارئ امل�سرية.

5- م�سيخة عموم املقارئ امل�سرية، �سنة 1980م، وا�ستمر �سيخًا لها حتى انتقل اإىل جممع امللك 
فهد باملدينة النبوية.

وال�سمريل،  احللبي  مبطابع  طبعت  التي  امل�ساحف  من  كثري  ومراجعة  ت�سحيح  يف  امل�ساركة   -6
واملطبعة امللكية يف عهد امللك فوؤاد وفاروق رحمهما اهلل تعاىل، فقد كان ال�سيخ عامر رحمه اهلل 
حجة يف ر�سم امل�سحف، مع دقة �سبط و�سعة علم، وكان ذلك �سببًا الأن ينال ثقة �سيخ عموم املقارئ 
امل�سرية يف وقته ال�سيخ حممد علي ال�سباع، والذي كان ي�ستعني بال�سيخ عامر يف حتقيق امل�ساحف 
ودرا�ساتها، كما كان نبوغه يف الر�سم وت�سحيح امل�ساحف ومراجعتها �سببًا يف ا�ستقطابه للمدينة 

النبوية وجممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف.
7- ع�سوية املجل�س االأعلى لل�سوؤون االإ�سالمية، حيث اأ�سند اإليه حتقيق العديد من كتب الرتاث.

8- ع�سوية جلان التحكيم حلفظ القراآن الكرمي.
9- التدري�س يف معهد القراءات التابع لكلية اللغة العربية باالأزهر ال�سريف، �سنة 1943م، حيث 
ال�سيخ عامر على راأ�س الكوكبة االأوىل من اأ�ساتذة معهد القراءات بكلية اللغة العربية عند اإن�سائه 

�سنة 1943م. 
10- االأ�سراف على ت�سجيل امل�ساحف املرتلة واملجودة يف االإذاعة لكبار القراء اأمثال ال�سيخ حممود 
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القراء الكبار يف كل الديار اأن االإقراء هو جنة الدنيا وراحتها ومنتهى ال�سعادة فيها، كيف ال يكون 
ذلك كذلك، واأهل االإقراء هم خري النا�س بالن�سح ال�سحيح ال�سريح.

اأ�سندت  وقد  ال�سافعّي،  االإمام  واالإقراء هي مقراأة  للتدري�س  فيها  التي جل�س  املقارئ  اأ�سهر  كانت 
اإليه م�سيختها عام 1947م، وقد كان عدد الذين يح�سرونها من القراء الر�سميني اأو املعتمدين من 
وزارة االأوقاف امل�سرية حمدودًا جدًا بجانب خمتلف طوائف النا�س التي كانت حت�سر تلك املقراأة 
وغريها من املقارئ، لقد �سهدت مقراأة االإمام ال�سافعي اأكرب واأعظم جتمع ملدار�سة القراآن الكرمي 
وجتويده، ودليل �سدق ذلك ت�سكيلة تالميذ تلك املقراأة وطالبها، ولقد حدثني ال�سيخ عبدالعزيز 
املحدث  ال�سيخ  مبعيته  كان  وقد   ،_ م�ساهدها  من  بع�سًا  يل  وو�سف  املقراأة  تلك  عن  القارئ 
عمر فالته_، فكان و�سفه لها ينبئ عن عظمة تلك املقراأة وعظمة ا�ستاذها، وفخامة منهجها 
وطريقتها، لقد كانت هذه املقراأة العريقة مزدحمة مبختلف طوائف النا�س واأفراد املجتمع، فكان 
يرتادها الطبيب واملهند�س وال�سابط واملحامي واملوظف والتاجر واحلَريف والفتى ال�سغري وال�ساب 
اليافع وال�سيخ الفاين، من خمتلف االأعمار وخمتلف املهن، يتحلقون حول �سيخهم اجلليل؛ يقراأون 
ح، عيونهم م�سدودة اإىل �سفتيه، وهو يرو�سهم على النطق ال�سحيح، ي�سرب على ال�سعيف  حِّ وُي�سَ
حتى يقوى، ويرفق باملتعر حتى ي�ستقيم، ال ي�ساأم وال ميل. قال الدكتور الطناحي _رحمه اهلل_ 
: وال زلت اأذكره _رحمه اهلل_ وهو يرو�س بع�س اإخواننا على ترقيق الالم من قوله تعاىل : 
)رب اإنهن اأ�سللن كثريا(، وكان َع�ِسرًا على هذا االأخ اأن يرقق الالم بعد ال�ساد، فكان �سيخنا يقراأ 
اأمامه )اأ�سللن(، على مقطعني هكذا : )اأَ�ْس( )َلْلَن(، ويكرر املقطعني منفردين، ثم يقراأهما معًا 
حتى يخل�س له الرتقيق املراد، وكذلك ال زلت اأذكره وهو يرو�سنا على اخلروج من التفخيم اإىل 
الرتقيق وبالعك�س، يف قوله تعاىل : )وال ي�سفعون اإال ملن ارت�سى(، فاأنت هنا تفخم الراء واإن كان 
قبلها ك�سر؛ الأنه ك�سٌر عار�س للتخل�س من التقاء ال�ساكنني، ثم ترقق التاء وتعود اإىل تفخيم ال�ساد، 
وهكذا كنت تق�سي العجب واأنت تنظر اإىل حركة فكيه و�سفتيه، وجريان ل�سانه يف اإعطاء كل حرف 
الهم�س، واجلهر، والغنة، واالإظهار، واالإخفاء واالإقالب، والفك، واالإدغام،  : من  حقه وم�ستحقه 
وغري ذلك من دقائق ال�سوتيات مما ال ت�ستطيع معامل ال�سوتيات اأن تنقله بدقة اإىل الطالب؛ الأن 
هذا العلم _علم االأداء_ قائم على التلقي وامل�سافهة، ولو كان يل من االأمر �سيء الأتيت ب�سيخ 
من علماء القراءات يف كل ق�سم من اأق�سام اللغة العربية بجامعاتنا ليعمل على تدريب الطلبة على 
االأداء ال�سحيح والنطق ال�سليم، بجانب معامل االأ�سوات احلديثة، وهوؤالء امل�سايخ _الغالبة_ 

_رحمه اهلل تعاىل_.
4- �سبط وت�سحيح نظم )مورد الظماآن يف ر�سم القراآن للخراز(، وقد ُطبع عام 1365هـ، مبطبعة 

اال�ستقامة بالقاهرة. 
ُطبع عام 1365هـ،  وقد  الظماآن البن عا�سر(،  بتكملة مورد  وت�سحيح نظم )االإعــالن  5- �سبط 

مبطبعة اال�ستقامة بالقاهرة.
6- حتقيق اجلزء االأول من كتاب )لطائف االإ�سارات(، وقد �سدر هذا التحقيق عن املجل�س االأعلى 

لل�سوؤون االإ�سالمية بالقاهرة عام 1392هـ.
7- تنقيح فتح الكرمي يف حترير اأوجه القراآن العظيم، باال�سرتاك مع ال�سيخني اجلليلني؛ اإبراهيم 
ح  �سحاثة ال�سمنودي، وال�سيخ اأحمد عبد العزيز الزيات، _رحمهما اهلل تعاىل_، وهو نظم منقَّ

من منظومة فتح الكرمي يف حترير اأوجه القراآن العظيم، للعالمة املتوىل _رحمه اهلل_.
8- ر�سالة يف رواية روي�س عن يعقوب احل�سرمي من غاية ابن مهران، ذكرها ال�سيخ املر�سفي يف 

هداية القاري، ومل يذكر تاريخ ن�سرها وطباعتها.
جماهد،  البن  )ال�سبعة(،  كتاب  حتقيق  يف  �سيف  �سوقي  الكبري  العالمة  عامر  ال�سيخ  �سارك   -9
الذي ن�سرته دار املعارف مب�سر اأول مرة �سنة 1392هـ، وكان عمل ال�سيخ عامر هو مراجعة االآيات 
هجاء  عن  الر�سم  علماء  رواه  ملا  واملطابقة  امل�سبوطة،  امل�سرية  امل�ساحف  هجاء  على  الكرمية 

امل�ساحف التي بعث بها عثمان ر�سي اهلل عنه اإىل االأم�سار االإ�سالمية.

جمال�س اإقرائه وتدري�صه

لعل من اأبقى اأثار ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان واأثقلها يف موازينه واأميز اأعماله واأرجاها عند مليكه 
_باإذن اهلل_  ما كان من تلك املقارئ التي كان يجل�س فيها جلو�سًا عامًا للنا�س، كل النا�س 
_مع اأنه كان على درجة عالية من امل�سيخة والت�سدر_ ، وقد �سغلت هذه املقارئ اأيامه كلها، 
واإقراء  املقارئ،  اإقــراء يف  فله جمال�س  عليه،  للقراءة  النا�س  ازدحم  االإقــراء حتى  وكان ال يرتك 
اأنه كان  العزمية والوليمة وغري ذلك، حتى  واإقراء يف  اأخرى يف الطريق،  اإقراء  البيت، وجمال�س 
يقرئ يف وقت انتظاره وانتقاله من مكان اإىل مكان، اإنه ما حل يف مكان اإال وحل معه االإقراء، حتى 
�سار االإقراء عنوانًا له  ودليال عليه، اإنها ر�سالة عظيمة املعنى عميقة االأثر اإىل كل املتخ�س�سني 
الذين �ُسغلوا عن االإقراء مبختلف االأ�سغال، واإىل كل امل�ستغلني بالقراآن در�سًا وتدري�سًا من الذين 
اأنعم اهلل عليهم بال�سبط واالإتقان وجودة االأداء اأن يخل�سوا يف االإقراء، لقد اأجمع كل من لقيته من 
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القراء الكبار يف كل الديار اأن االإقراء هو جنة الدنيا وراحتها ومنتهى ال�سعادة فيها، كيف ال يكون 
ذلك كذلك، واأهل االإقراء هم خري النا�س بالن�سح ال�سحيح ال�سريح.

اأ�سندت  وقد  ال�سافعّي،  االإمام  واالإقراء هي مقراأة  للتدري�س  فيها  التي جل�س  املقارئ  اأ�سهر  كانت 
اإليه م�سيختها عام 1947م، وقد كان عدد الذين يح�سرونها من القراء الر�سميني اأو املعتمدين من 
وزارة االأوقاف امل�سرية حمدودًا جدًا بجانب خمتلف طوائف النا�س التي كانت حت�سر تلك املقراأة 
وغريها من املقارئ، لقد �سهدت مقراأة االإمام ال�سافعي اأكرب واأعظم جتمع ملدار�سة القراآن الكرمي 
وجتويده، ودليل �سدق ذلك ت�سكيلة تالميذ تلك املقراأة وطالبها، ولقد حدثني ال�سيخ عبدالعزيز 
املحدث  ال�سيخ  مبعيته  كان  وقد   ،_ م�ساهدها  من  بع�سًا  يل  وو�سف  املقراأة  تلك  عن  القارئ 
عمر فالته_، فكان و�سفه لها ينبئ عن عظمة تلك املقراأة وعظمة ا�ستاذها، وفخامة منهجها 
وطريقتها، لقد كانت هذه املقراأة العريقة مزدحمة مبختلف طوائف النا�س واأفراد املجتمع، فكان 
يرتادها الطبيب واملهند�س وال�سابط واملحامي واملوظف والتاجر واحلَريف والفتى ال�سغري وال�ساب 
اليافع وال�سيخ الفاين، من خمتلف االأعمار وخمتلف املهن، يتحلقون حول �سيخهم اجلليل؛ يقراأون 
ح، عيونهم م�سدودة اإىل �سفتيه، وهو يرو�سهم على النطق ال�سحيح، ي�سرب على ال�سعيف  حِّ وُي�سَ
حتى يقوى، ويرفق باملتعر حتى ي�ستقيم، ال ي�ساأم وال ميل. قال الدكتور الطناحي _رحمه اهلل_ 
: وال زلت اأذكره _رحمه اهلل_ وهو يرو�س بع�س اإخواننا على ترقيق الالم من قوله تعاىل : 
)رب اإنهن اأ�سللن كثريا(، وكان َع�ِسرًا على هذا االأخ اأن يرقق الالم بعد ال�ساد، فكان �سيخنا يقراأ 
اأمامه )اأ�سللن(، على مقطعني هكذا : )اأَ�ْس( )َلْلَن(، ويكرر املقطعني منفردين، ثم يقراأهما معًا 
حتى يخل�س له الرتقيق املراد، وكذلك ال زلت اأذكره وهو يرو�سنا على اخلروج من التفخيم اإىل 
الرتقيق وبالعك�س، يف قوله تعاىل : )وال ي�سفعون اإال ملن ارت�سى(، فاأنت هنا تفخم الراء واإن كان 
قبلها ك�سر؛ الأنه ك�سٌر عار�س للتخل�س من التقاء ال�ساكنني، ثم ترقق التاء وتعود اإىل تفخيم ال�ساد، 
وهكذا كنت تق�سي العجب واأنت تنظر اإىل حركة فكيه و�سفتيه، وجريان ل�سانه يف اإعطاء كل حرف 
الهم�س، واجلهر، والغنة، واالإظهار، واالإخفاء واالإقالب، والفك، واالإدغام،  : من  حقه وم�ستحقه 
وغري ذلك من دقائق ال�سوتيات مما ال ت�ستطيع معامل ال�سوتيات اأن تنقله بدقة اإىل الطالب؛ الأن 
هذا العلم _علم االأداء_ قائم على التلقي وامل�سافهة، ولو كان يل من االأمر �سيء الأتيت ب�سيخ 
من علماء القراءات يف كل ق�سم من اأق�سام اللغة العربية بجامعاتنا ليعمل على تدريب الطلبة على 
االأداء ال�سحيح والنطق ال�سليم، بجانب معامل االأ�سوات احلديثة، وهوؤالء امل�سايخ _الغالبة_ 

_رحمه اهلل تعاىل_.
4- �سبط وت�سحيح نظم )مورد الظماآن يف ر�سم القراآن للخراز(، وقد ُطبع عام 1365هـ، مبطبعة 

اال�ستقامة بالقاهرة. 
ُطبع عام 1365هـ،  وقد  الظماآن البن عا�سر(،  بتكملة مورد  وت�سحيح نظم )االإعــالن  5- �سبط 

مبطبعة اال�ستقامة بالقاهرة.
6- حتقيق اجلزء االأول من كتاب )لطائف االإ�سارات(، وقد �سدر هذا التحقيق عن املجل�س االأعلى 

لل�سوؤون االإ�سالمية بالقاهرة عام 1392هـ.
7- تنقيح فتح الكرمي يف حترير اأوجه القراآن العظيم، باال�سرتاك مع ال�سيخني اجلليلني؛ اإبراهيم 
ح  �سحاثة ال�سمنودي، وال�سيخ اأحمد عبد العزيز الزيات، _رحمهما اهلل تعاىل_، وهو نظم منقَّ

من منظومة فتح الكرمي يف حترير اأوجه القراآن العظيم، للعالمة املتوىل _رحمه اهلل_.
8- ر�سالة يف رواية روي�س عن يعقوب احل�سرمي من غاية ابن مهران، ذكرها ال�سيخ املر�سفي يف 

هداية القاري، ومل يذكر تاريخ ن�سرها وطباعتها.
البن جماهد،  )ال�سبعة(،  كتاب  �سيف يف حتقيق  �سوقي  الكبري  العالمة  عامر  ال�سيخ  �سارك   -9
الذي ن�سرته دار املعارف مب�سر اأول مرة �سنة 1392هـ، وكان عمل ال�سيخ عامر هو مراجعة االآيات 
هجاء  عن  الر�سم  علماء  رواه  ملا  واملطابقة  امل�سبوطة،  امل�سرية  امل�ساحف  هجاء  على  الكرمية 

امل�ساحف التي بعث بها عثمان ر�سي اهلل عنه اإىل االأم�سار االإ�سالمية.

جمال�س اإقرائه وتدري�صه

لعل من اأبقى اأثار ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان واأثقلها يف موازينه واأميز اأعماله واأرجاها عند مليكه 
_باإذن اهلل_  ما كان من تلك املقارئ التي كان يجل�س فيها جلو�سًا عامًا للنا�س، كل النا�س 
_مع اأنه كان على درجة عالية من امل�سيخة والت�سدر_ ، وقد �سغلت هذه املقارئ اأيامه كلها، 
واإقراء  املقارئ،  اإقــراء يف  فله جمال�س  عليه،  للقراءة  النا�س  ازدحم  االإقــراء حتى  وكان ال يرتك 
اأنه كان  العزمية والوليمة وغري ذلك، حتى  واإقراء يف  اأخرى يف الطريق،  اإقراء  البيت، وجمال�س 
يقرئ يف وقت انتظاره وانتقاله من مكان اإىل مكان، اإنه ما حل يف مكان اإال وحل معه االإقراء، حتى 
�سار االإقراء عنوانًا له  ودليال عليه، اإنها ر�سالة عظيمة املعنى عميقة االأثر اإىل كل املتخ�س�سني 
الذين �ُسغلوا عن االإقراء مبختلف االأ�سغال، واإىل كل امل�ستغلني بالقراآن در�سًا وتدري�سًا من الذين 
اأنعم اهلل عليهم بال�سبط واالإتقان وجودة االأداء اأن يخل�سوا يف االإقراء، لقد اأجمع كل من لقيته من 
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القرى مبكة املكرمة، ويف غريها. لقد كان الطناحي يعرف باأنه جندي العربية وحار�سها، والذائد 
عن حيا�سها ذود من ملك اأدوات العلم والبحث واملناظرة، فقد كان حجة يف فنون العربية واآدابها، 
حافظًا للقراآن الكرمي، عارفًا وجوه قراءاته، ذكيًا �سريَع اللمحة، مطلعًا على كتب الرتاث، متمكنًا 
من حتقيقها، كما ُعرف ب�سدة انت�ساره لرتاث هذه االأمة، واالعتداد به، اطالع العارف مبظانه، 
املطلع على كنوزه، املتمكن من اأدوات النظر فيه، ونقده وتقوميه، كما متيز الطناحي بعلمه الغزير 
عبد  ر�ساد  حممد  الكبريين:  املخطوطات  عاملَِي  على  ذلك  يف  وتتلمذ  العربية،  املخطوطات  عن 
املطلب، وفوؤاد ال�سيد، كما تتلمذ العالمة الطناحي على عالمة العربية ال�سيخ حممود حممد �ساكر، 
والتقدير  لديه من احلب  وفاز  اأكرم مو�سع،  قلبه يف  �سنة، حتى حل من  حيث ق�سى معه ثالثني 
اأخريًا  ثم  الطائع،  واجلواب  الرفيع  القدر  �ساحب  لديه  وكان  االأوفــر،  والن�سيب  االأغلب  بال�سهم 
ال�سيد عثمان، ولقد كتب الطناحي عن �سيخه  لل�سيخ عامر  ما كان من تلمذته وقراءته و�سحبته 
_ال�سيخ عامر_ مقالة طويلة تكتب مباء الذهب، ذكر فيها كثريًا من م�ساعره، وم�ساهداته، 
اأن  فخرًا  عامر  ال�سيخ  اأبح�سب  اأدري  ول�ست  عليه،  وقراءته  عامر،  ال�سيخ  على  تلمذته  خالل  من 
َترُقَم فيه يراعة الطناحي هذه الكلمات، اأم بح�سب الدكتور الطناحي �سرفًا اأن َيُخطَّ يف �سيخه هذه 
ال�سطور، فكال الرجلني اإمام يف فنه كبري، لقد كان الطناحي وفيًا مع اأ�سياخه واأ�ساتذته ومعلميه 
وفاء نادرًا ال يعرف يف هذا الزمان، فكان يكتب يف �سريهم، ويربز حما�سنهم، ويذب عنهم عندما 
يتجراأ عليهم اأحد يف حياتهم وبعد مماتهم، اأنه �سورة نادرة من �سور الوفاء، لقد كان مع اأ�سياخه 
وفيًا حتى ا�ستكى منه الوفاء، قال �سيخه الكبري االأ�ستاذ اأبي فهر حممود حممد �ساكر وا�سفًا ذلك 
مل  دخله  من  الذي  التاريخ  باب  يف  النادر  الطناحى  حممود  وفاء  اأدخلنى  )لقد  العجيب:  الوفاء 
يخرج منه(، تويف العالمة حممود الطناحي يف ال�ساد�س من ذي احلجة عام 1419هـ، ولقد  رثاه 
كبار علماء العربية واأ�سيادها، قال االأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحيم ع�سيالن: )لقد لقى 
ويذود عن حيا�سها فقد عا�س  الباليا  يدفع عنه  العربية  اللغة  ثغر  ربه وهو مرابط يف  الطناحى 
ماج  وقد  العربى  الفكر  حميط  يف  �سابحا  العربية  الثقافية  احلياة  بحر  يف  منغم�سا  حياته  طيلة 
كالهما يف عمره الق�سري الكثري العطاء باآالف االأفكار واالأحداث التي اأدىل فيها بدلوه فكان عادال 
اليجور من�سفا اليحيف وكان ميزان هذه العدالة ومعيار ذلك االإن�ساف يتمثل يف عوده الدائب اإىل 
ق�سية اللغة العربية وحرا�ستها والذود عن حيا�سها والرباط يف ثغورها((، وقال االأ�ستاذ الدكتور 
حممد �سليم العوا: )الطناحى هو خال�سة ال�سلف الكرمي من اأعيان املحققني و�سيوخ اللغة واالأدب 
الذي حفظ  العظيم  ال�سلف  ووارث علم  االأ�سيل  العربى  الرتاث  الروى من جبابرة  النبع  و�ساللة 

لن ياأخذوا من االأجر اأكر مما ت�ستهلكه هذه املعامل من طاقة وكهرباء، بل اإين اأذهب اإىل اأبعد 
ي : وهو اأن ُيعنيَّ �سيخ من هوؤالء القراء م�سرفًا خارجيًا مع امل�سرف االأكادميي لكل  من هذا يف التمنِّ

ر�سالة علمية )ماج�ستري اأو دكتوراه(، تت�سل بعلم القراءات من قريب اأو بعيد.
وي�سرت�سل العالمة الطناحي قائال : ومن تفنن ال�سيخ عامر عثمان يف جمال االأداء ال�سوتي : اأنه 
عذابي  كان  )فكيف  تعاىل:  قوله  من  الــراء  على  الوقف  يف  لطيفة  دقيقة  تفرقة  اإىل  ياأخذنا  كان 
ونذر(، وقوله عز وجل : )كذبت ثمود بالنذر(، فالراء يف االآية االأوىل يجوز الوقف عليها برتقيق 
الأن  املحذوفة؛  االأ�سافة  ياء  اإىل  اإ�سارة  الرتقيق  االأداء_، وهذا  املقدم يف  الوجه  الراء _وهو 
اأ�سلها : )ونُذري(، وهي قراءة ور�س عن نافع، اأما الراء يف االآية الثانية، فيوقف عليها بالتفخيم 

اخلال�س؛ الأنها جمع نذير.
مل تكن مقراأة االإمام ال�سافعي هي املكان الوحيد الذي يجل�س فيه ال�سيخ عامر لالإقراء، فقد كان يف 
برنامج اإقرائه عجبًا من العجب، حيث اإنه يبداأ يومه عقب �سالة الفجر باالإقراء مب�سجد ال�سيدة 
زينب، حيث كان ي�سكن قريبًا من هناك، وكان يقرئ يوم ال�سبت يف مقراأة م�سجد النق�سبندي قريبًا 
من م�ست�سفى اأحمد ماهر، بالقرب من باب اخللق، وكان ُيقرئ يومي االإثنني والثالثاء يف اجلمعية 
التعاونية للبرتول ب�سارع الق�سر العيني، وكان يقرئ يوم االإربعاء مب�سجد يف منزل احلناوي بجاردن 
�ستي، وتفرع من هذه املقاري مقارئ لتالميذ ال�سيخ وطالبه، لقد اأ�ساء ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان 

القاهرة كلها بنور القراآن ومقارئه. 

طـــــالبــه وتـالمـيــــذه

اأثرا  ال�سيخ  ياأتي عليهم ح�سر وال يعدهم عدد، لقد ترك فيهم  واأما تالميذه ومن قراأ عليه فال 
كبريًا ال يزول مع تقادم العهد ومرور ال�سنني، وكان ت�سكيل تالميذ ال�سيخ عامر معربًا عن اأحوال 
تلك املقارئ التي كان ُيْقِرئ ويعلم فيها، وهاهنا اأذكر _باخت�سار_ مناذج م�سيئة من اأولئك 
التالميذ ال�سادة العلماء، الذين �سرفوا بلقيا ال�سيخ عامر وقراأوا عليه واأ�سندوا اإليه، ول�ست ب�سدد 

ح�سرهم اأو االإحاطة بهم فلي�س هذا مكانه، وممن قراأ عليه واأفاد منه :

1- من اأجلة تالميذه االأوفياء االأنقياء االأ�ستاذ الدكتور حممود حممد الطناحي، املولود عام 1353 
من هجرة امل�سطفى، �سلى اهلل عليه و�سلم، مبحافظة املنوفية يف م�سر، تقلب يف منا�سَب اأكادمييٍة 
كثرية، منها عمله اأ�ستاذًا بكلية الدرا�سات العربية ،واأ�ستاذًا م�ساركًا بكلية اللغة العربية بجامعة اأم 
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القرى مبكة املكرمة، ويف غريها. لقد كان الطناحي يعرف باأنه جندي العربية وحار�سها، والذائد 
عن حيا�سها ذود من ملك اأدوات العلم والبحث واملناظرة، فقد كان حجة يف فنون العربية واآدابها، 
حافظًا للقراآن الكرمي، عارفًا وجوه قراءاته، ذكيًا �سريَع اللمحة، مطلعًا على كتب الرتاث، متمكنًا 
من حتقيقها، كما ُعرف ب�سدة انت�ساره لرتاث هذه االأمة، واالعتداد به، اطالع العارف مبظانه، 
املطلع على كنوزه، املتمكن من اأدوات النظر فيه، ونقده وتقوميه، كما متيز الطناحي بعلمه الغزير 
عبد  ر�ساد  حممد  الكبريين:  املخطوطات  عاملَِي  على  ذلك  يف  وتتلمذ  العربية،  املخطوطات  عن 
املطلب، وفوؤاد ال�سيد، كما تتلمذ العالمة الطناحي على عالمة العربية ال�سيخ حممود حممد �ساكر، 
والتقدير  لديه من احلب  وفاز  اأكرم مو�سع،  قلبه يف  �سنة، حتى حل من  حيث ق�سى معه ثالثني 
اأخريًا  ثم  الطائع،  واجلواب  الرفيع  القدر  �ساحب  لديه  وكان  االأوفــر،  والن�سيب  االأغلب  بال�سهم 
ال�سيد عثمان، ولقد كتب الطناحي عن �سيخه  لل�سيخ عامر  ما كان من تلمذته وقراءته و�سحبته 
_ال�سيخ عامر_ مقالة طويلة تكتب مباء الذهب، ذكر فيها كثريًا من م�ساعره، وم�ساهداته، 
اأن  فخرًا  عامر  ال�سيخ  اأبح�سب  اأدري  ول�ست  عليه،  وقراءته  عامر،  ال�سيخ  على  تلمذته  خالل  من 
َترُقَم فيه يراعة الطناحي هذه الكلمات، اأم بح�سب الدكتور الطناحي �سرفًا اأن َيُخطَّ يف �سيخه هذه 
ال�سطور، فكال الرجلني اإمام يف فنه كبري، لقد كان الطناحي وفيًا مع اأ�سياخه واأ�ساتذته ومعلميه 
وفاء نادرًا ال يعرف يف هذا الزمان، فكان يكتب يف �سريهم، ويربز حما�سنهم، ويذب عنهم عندما 
يتجراأ عليهم اأحد يف حياتهم وبعد مماتهم، اأنه �سورة نادرة من �سور الوفاء، لقد كان مع اأ�سياخه 
وفيًا حتى ا�ستكى منه الوفاء، قال �سيخه الكبري االأ�ستاذ اأبي فهر حممود حممد �ساكر وا�سفًا ذلك 
مل  دخله  من  الذي  التاريخ  باب  يف  النادر  الطناحى  حممود  وفاء  اأدخلنى  )لقد  العجيب:  الوفاء 
يخرج منه(، تويف العالمة حممود الطناحي يف ال�ساد�س من ذي احلجة عام 1419هـ، ولقد  رثاه 
كبار علماء العربية واأ�سيادها، قال االأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحيم ع�سيالن: )لقد لقى 
ويذود عن حيا�سها فقد عا�س  الباليا  يدفع عنه  العربية  اللغة  ثغر  ربه وهو مرابط يف  الطناحى 
ماج  وقد  العربى  الفكر  حميط  يف  �سابحا  العربية  الثقافية  احلياة  بحر  يف  منغم�سا  حياته  طيلة 
كالهما يف عمره الق�سري الكثري العطاء باآالف االأفكار واالأحداث التي اأدىل فيها بدلوه فكان عادال 
اليجور من�سفا اليحيف وكان ميزان هذه العدالة ومعيار ذلك االإن�ساف يتمثل يف عوده الدائب اإىل 
ق�سية اللغة العربية وحرا�ستها والذود عن حيا�سها والرباط يف ثغورها((، وقال االأ�ستاذ الدكتور 
حممد �سليم العوا: )الطناحى هو خال�سة ال�سلف الكرمي من اأعيان املحققني و�سيوخ اللغة واالأدب 
الذي حفظ  العظيم  ال�سلف  ووارث علم  االأ�سيل  العربى  الرتاث  الروى من جبابرة  النبع  و�ساللة 

لن ياأخذوا من االأجر اأكر مما ت�ستهلكه هذه املعامل من طاقة وكهرباء، بل اإين اأذهب اإىل اأبعد 
ي : وهو اأن ُيعنيَّ �سيخ من هوؤالء القراء م�سرفًا خارجيًا مع امل�سرف االأكادميي لكل  من هذا يف التمنِّ

ر�سالة علمية )ماج�ستري اأو دكتوراه(، تت�سل بعلم القراءات من قريب اأو بعيد.
وي�سرت�سل العالمة الطناحي قائال : ومن تفنن ال�سيخ عامر عثمان يف جمال االأداء ال�سوتي : اأنه 
عذابي  كان  )فكيف  تعاىل:  قوله  من  الــراء  على  الوقف  يف  لطيفة  دقيقة  تفرقة  اإىل  ياأخذنا  كان 
ونذر(، وقوله عز وجل : )كذبت ثمود بالنذر(، فالراء يف االآية االأوىل يجوز الوقف عليها برتقيق 
الأن  املحذوفة؛  االأ�سافة  ياء  اإىل  اإ�سارة  الرتقيق  االأداء_، وهذا  املقدم يف  الوجه  الراء _وهو 
اأ�سلها : )ونُذري(، وهي قراءة ور�س عن نافع، اأما الراء يف االآية الثانية، فيوقف عليها بالتفخيم 

اخلال�س؛ الأنها جمع نذير.
مل تكن مقراأة االإمام ال�سافعي هي املكان الوحيد الذي يجل�س فيه ال�سيخ عامر لالإقراء، فقد كان يف 
برنامج اإقرائه عجبًا من العجب، حيث اإنه يبداأ يومه عقب �سالة الفجر باالإقراء مب�سجد ال�سيدة 
زينب، حيث كان ي�سكن قريبًا من هناك، وكان يقرئ يوم ال�سبت يف مقراأة م�سجد النق�سبندي قريبًا 
من م�ست�سفى اأحمد ماهر، بالقرب من باب اخللق، وكان ُيقرئ يومي االإثنني والثالثاء يف اجلمعية 
التعاونية للبرتول ب�سارع الق�سر العيني، وكان يقرئ يوم االإربعاء مب�سجد يف منزل احلناوي بجاردن 
�ستي، وتفرع من هذه املقاري مقارئ لتالميذ ال�سيخ وطالبه، لقد اأ�ساء ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان 

القاهرة كلها بنور القراآن ومقارئه. 

طـــــالبــه وتـالمـيــــذه

اأثرا  ال�سيخ  ياأتي عليهم ح�سر وال يعدهم عدد، لقد ترك فيهم  واأما تالميذه ومن قراأ عليه فال 
كبريًا ال يزول مع تقادم العهد ومرور ال�سنني، وكان ت�سكيل تالميذ ال�سيخ عامر معربًا عن اأحوال 
تلك املقارئ التي كان ُيْقِرئ ويعلم فيها، وهاهنا اأذكر _باخت�سار_ مناذج م�سيئة من اأولئك 
التالميذ ال�سادة العلماء، الذين �سرفوا بلقيا ال�سيخ عامر وقراأوا عليه واأ�سندوا اإليه، ول�ست ب�سدد 

ح�سرهم اأو االإحاطة بهم فلي�س هذا مكانه، وممن قراأ عليه واأفاد منه :

1- من اأجلة تالميذه االأوفياء االأنقياء االأ�ستاذ الدكتور حممود حممد الطناحي، املولود عام 1353 
من هجرة امل�سطفى، �سلى اهلل عليه و�سلم، مبحافظة املنوفية يف م�سر، تقلب يف منا�سَب اأكادمييٍة 
كثرية، منها عمله اأ�ستاذًا بكلية الدرا�سات العربية ،واأ�ستاذًا م�ساركًا بكلية اللغة العربية بجامعة اأم 
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املنية1978م  وافته  وامل�سايخ.  القراء  ل ختمة بقراءة حف�س، ودقق عليه فيها جلنة من كبار  �سجَّ
عقب عودته من رحلة تالوة يف دمياط قراأ فيها يف افتتاح م�سجد البحر، وكان ال�سيخ عبدالفتاح 

القا�سي ي�سميه: مقرئ القطر امل�سري.
4- ال�سيخ حممود بن ال�سيد بن علي بن خليل احل�سري من كبار القراء امل�سريني، كان ي�سمى )اأول 
املرتلني( و)القارئ الرحالة( واأ�سلم بقراءته كثريون. عني مفت�ًسا للمقارئ امل�سرية، ثم وكيال لها 
اإىل اأن توىل م�سيخة املقارئ امل�سرية عام 1960م، �سجل م�سحًفا بالروايات االأربع: حف�س وقالون 
وور�س والدوري عن اأبي عمرو الب�سري. من م�سايخه: ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان، وال�سيخ اإبراهيم 
ال�سمنودي. متّيز مبحافظته على قواعد القراءة واالأداء، له موؤلفات كثرية منها: معامل االهتداء 
يف الوقف واالبتداء، ورحالتي يف االإ�سالم، وقراءة ور�س عن نافع املدين، وال�سبيل املي�سر يف قراءة 

االإمام اأبي جعفر، ومع القراآن الكرمي، وغريها مات عام 1401هـ _رحمه اهلل_.
امل�سريني،  القراء  م�ساهري  وكبار  االأعــالم  من  ال�سمد؛  عبد  حممد  بن  البا�سط  عبد  ال�سيخ   -5
قدم من مدينة )قنا( يف اأقا�سي ال�سعيد، مل ينل ق�سًطا من التعليم، فلم يلحقه والده باملدر�سة 
االبتدائية؛ رغبة منه يف اأْن يعمل مزارًعا يف احلقل اإىل جانب حفظ القراآن الكرمي، وحفظ القراآن 
وهو يف العا�سرة من عمره. جعل اهلل له يف االأمة ر�سًى وقبوال، قراأ يف امل�ساجد الثالثة: امل�سجد 
احلرام، وامل�سجد النبوي، وامل�سجد االأق�سى، يو�سف باأنه مبدع القراءة، عني نائًبا لعموم م�سيخة 
املقارئ �سنة 1982م.�سجل عدة ختمات، منها ختمة لالإذاعة امل�سرية برواية حف�س عن عا�سم 
من طريق ال�ساطبية حتت اإ�سراف كبار امل�سايخ.عا�س عمًرا يناهز الثانية وال�ستني عاًما، وتويف عام 

1988م، بعد معاناة مع مر�س ال�سكر والكلى والكبد، رحمه اهلل رحمة وا�سعة.
6- ال�سيخ عبد العزيز بن حممد علي عيون ال�سود، املقرئ النحرير، وامل�سند الكبري، بقية العلماء 
والعبد  ال�سالح  ال�سيخ  واملقرئني،  القراء  وامل�سريني، ورحلة  ال�ساميني  اأ�سانيد  املحققني، وملتقى 
الزاهد، اأجمعت القلوب على حبه وتعظيمه وتوقريه، عليه توا�سع و�سكينة ووقار، تعلم وتتلمذ على 
و�سيخ قرائها، وكبري  اإليه مرتبة عليا ومقام رفيع، مفتى حم�س،  واالإ�سناد  القراءة عليه  الكبار، 
يف  ومات  1335هـــ،  عام  االأوىل  جمادى  من  الثامن  اخلمي�س  يوم  ولد  علمائها،  و�سيد  �سلحائها، 
حم�س يوم الثالث ع�سر من �سفر  عام 1399هـ وهو �ساجد ي�سلي يف قيام الليل _رحمه اهلل 

تعاىل_. 
القراءة  يف  لبنان  �سيخ  1921م،  عام  املولود  طرابل�س  يف  كبارة  الدين  �سالح  حممد  ال�سيخ   -7
واالإقراء، حيث قراأ على ال�سيخ عامر بالقراءات ال�سبع من طريق ال�ساطبية، ثم قراأ عليه بالقراءات 

لل�سان العربى عبق القدامى يف قوارير ع�سرية وبقية ماترك االأ�سمعى واملربد وابن االأثري مو�سوال 
باالأخوين اأحمد وحممود �ساكر وعبد ال�سالم هارون ولكننا على الرغم من هذا فاإننا مل نفد منه 
االإفادة املرجوة فهو مدر�سة قائمة بذاتها يف حتقيق الرتاث ومل نفد منه ع�سوا مبجمع اللغة العربية 
وكثريون من اأع�سائه لي�سوا يف قامته وبرحيله املفاجئ التاعت اأفئدة كان وجوده يذكرها بنق�سها 
وترك حمبوه وهم اأكباد وارية وعيون باكية واأ�سالع �سادية فاأى علم رفع برحيلك يا طناحى ؟!!(، 
وقال االأ�ستاذ الدكتور عبده الراجحي: )حني نبكى الطناحى فاإننا نبكى مدر�سة كاملة ذات اأ�سول 
التي  ال�ساكرية  املدر�سة  والتحقيق  والديانة  وال�سيانة  االأ�سالة  مدر�سة  ومناهج  وقواعد  و�سوابط 
على عظم فجيعتها فيه مل تقرب يوم وفاته ولكنها قربت يوم وفاة حممود الطناحى الذي كان بحق 
وارث هذه املدر�سة وحامل لوائها((، وقال االأ�ستاذ الدكتور �سليمان بن اإبراهيم العايد )اإن موت 
الطناحى واعظ �سديد احل�سور قوى الداللة ف�سيح العبارة بارع احلجة �سائب االأ�سارة الأنه موت 
للفرح والبهجة واالأمل واحلياة والأنه يذكرنا يف الوقت نف�سه بحياة ملئت علما واأمال وبهجة وفرحا 
بحياة رائعة عا�سها الطناحى ممار�سا فيها اإن�سانيته بعجرها وبجرها فقد كان اأمنوذجا اإن�سانيا 
وا�سحا يف عطائه ومنعه وفى كل جوانبه االإن�سانية(، رحمه اهلل رحمة وا�سعة وبرد عليه م�سجعه 

ونور قربه.
2- وممن قراأ واأفاد من ال�سيخ عامر؛ ال�سيخ رزق خليل حبة؛ �سيخ عموم املقائ امل�سرية االأ�سبق، 
ثم  بالقاهرة،  القراءات  مبعهد  مدر�ًسا  وعمل  العربية.  اللغة  بكلية  القراءات  ق�سم  يف  تخ�س�س 
مفت�ًسا على م�ستوى اجلمهورية، كما عمل ع�سًوا بلجنة االختبارات باالإذاعة امل�سرية، و�سارك يف 
حممود  ال�سيخ  اأمثال:  امل�سريني،  القراء  كبار  باأ�سوات  املرتلة  امل�ساحف  ت�سجيل  على  االإ�سراف 
وال�سيخ  ال�سمد،  عبد  عبدالبا�سط  وال�سيخ  املن�ساوي،  �سديق  حممد  وال�سيخ  احل�سري،  خليل 
علي حجاج ال�سوي�سي، وال�سيخ حممد حممود الطبالوي، وال�سيخ اأحمد نعينع، وال�سيخ عبدالفتاح 
ال�سع�ساعي، وغريهم، كما انتدب للمغرب لالإ�سراف على ت�سجيل م�سحف برواية ور�س عن نافع 
لل�سيخ عبدالبا�سط عبدال�سمد. ُعني �سيًخا لبع�س املقارئ بالقاهرة، و�سارك يف تدقيق العديد من 
امل�ساحف يف العامل االإ�سالمي ومراجعتها، و�سارك يف حتكيم العديد من امل�سابقات القراآنية يف 

العامل االإ�سالمي، وكان اآخُر من�سب تواله �سيَخ عموم املقارئ امل�سرية.
3- ال�سيخ م�سطفى اإ�سماعيل من كبار القراء امل�سريني الذين متيزوا بح�سن ال�سوت واالأداء، طبق 
�سيته االآفاق، تتلمذ على يد ال�سيخ حممود ح�سي�س �سيخ املحفظني يف امل�سجد االأحمدي، وهو القارئ 
املقدم عند �سيخنا اإبراهيم ال�سمنودي وال�سيخ عبدالفتاح القا�سي، وال�سيخ عامر ال�سيد عثمان، 
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املنية1978م  وافته  وامل�سايخ.  القراء  ل ختمة بقراءة حف�س، ودقق عليه فيها جلنة من كبار  �سجَّ
عقب عودته من رحلة تالوة يف دمياط قراأ فيها يف افتتاح م�سجد البحر، وكان ال�سيخ عبدالفتاح 

القا�سي ي�سميه: مقرئ القطر امل�سري.
4- ال�سيخ حممود بن ال�سيد بن علي بن خليل احل�سري من كبار القراء امل�سريني، كان ي�سمى )اأول 
املرتلني( و)القارئ الرحالة( واأ�سلم بقراءته كثريون. عني مفت�ًسا للمقارئ امل�سرية، ثم وكيال لها 
اإىل اأن توىل م�سيخة املقارئ امل�سرية عام 1960م، �سجل م�سحًفا بالروايات االأربع: حف�س وقالون 
وور�س والدوري عن اأبي عمرو الب�سري. من م�سايخه: ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان، وال�سيخ اإبراهيم 
ال�سمنودي. متّيز مبحافظته على قواعد القراءة واالأداء، له موؤلفات كثرية منها: معامل االهتداء 
يف الوقف واالبتداء، ورحالتي يف االإ�سالم، وقراءة ور�س عن نافع املدين، وال�سبيل املي�سر يف قراءة 

االإمام اأبي جعفر، ومع القراآن الكرمي، وغريها مات عام 1401هـ _رحمه اهلل_.
امل�سريني،  القراء  م�ساهري  وكبار  االأعــالم  من  ال�سمد؛  عبد  بن حممد  البا�سط  عبد  ال�سيخ   -5
قدم من مدينة )قنا( يف اأقا�سي ال�سعيد، مل ينل ق�سًطا من التعليم، فلم يلحقه والده باملدر�سة 
االبتدائية؛ رغبة منه يف اأْن يعمل مزارًعا يف احلقل اإىل جانب حفظ القراآن الكرمي، وحفظ القراآن 
وهو يف العا�سرة من عمره. جعل اهلل له يف االأمة ر�سًى وقبوال، قراأ يف امل�ساجد الثالثة: امل�سجد 
احلرام، وامل�سجد النبوي، وامل�سجد االأق�سى، يو�سف باأنه مبدع القراءة، عني نائًبا لعموم م�سيخة 
املقارئ �سنة 1982م.�سجل عدة ختمات، منها ختمة لالإذاعة امل�سرية برواية حف�س عن عا�سم 
من طريق ال�ساطبية حتت اإ�سراف كبار امل�سايخ.عا�س عمًرا يناهز الثانية وال�ستني عاًما، وتويف عام 

1988م، بعد معاناة مع مر�س ال�سكر والكلى والكبد، رحمه اهلل رحمة وا�سعة.
6- ال�سيخ عبد العزيز بن حممد علي عيون ال�سود، املقرئ النحرير، وامل�سند الكبري، بقية العلماء 
والعبد  ال�سالح  ال�سيخ  واملقرئني،  القراء  وامل�سريني، ورحلة  ال�ساميني  اأ�سانيد  املحققني، وملتقى 
الزاهد، اأجمعت القلوب على حبه وتعظيمه وتوقريه، عليه توا�سع و�سكينة ووقار، تعلم وتتلمذ على 
و�سيخ قرائها، وكبري  اإليه مرتبة عليا ومقام رفيع، مفتى حم�س،  واالإ�سناد  القراءة عليه  الكبار، 
يف  ومات  1335هـــ،  عام  االأوىل  جمادى  من  الثامن  اخلمي�س  يوم  ولد  علمائها،  و�سيد  �سلحائها، 
حم�س يوم الثالث ع�سر من �سفر  عام 1399هـ وهو �ساجد ي�سلي يف قيام الليل _رحمه اهلل 

تعاىل_. 
القراءة  يف  لبنان  �سيخ  1921م،  عام  املولود  طرابل�س  يف  كبارة  الدين  �سالح  حممد  ال�سيخ   -7
واالإقراء، حيث قراأ على ال�سيخ عامر بالقراءات ال�سبع من طريق ال�ساطبية، ثم قراأ عليه بالقراءات 

لل�سان العربى عبق القدامى يف قوارير ع�سرية وبقية ماترك االأ�سمعى واملربد وابن االأثري مو�سوال 
باالأخوين اأحمد وحممود �ساكر وعبد ال�سالم هارون ولكننا على الرغم من هذا فاإننا مل نفد منه 
االإفادة املرجوة فهو مدر�سة قائمة بذاتها يف حتقيق الرتاث ومل نفد منه ع�سوا مبجمع اللغة العربية 
وكثريون من اأع�سائه لي�سوا يف قامته وبرحيله املفاجئ التاعت اأفئدة كان وجوده يذكرها بنق�سها 
وترك حمبوه وهم اأكباد وارية وعيون باكية واأ�سالع �سادية فاأى علم رفع برحيلك يا طناحى ؟!!(، 
وقال االأ�ستاذ الدكتور عبده الراجحي: )حني نبكى الطناحى فاإننا نبكى مدر�سة كاملة ذات اأ�سول 
التي  ال�ساكرية  املدر�سة  والتحقيق  والديانة  وال�سيانة  االأ�سالة  مدر�سة  ومناهج  وقواعد  و�سوابط 
على عظم فجيعتها فيه مل تقرب يوم وفاته ولكنها قربت يوم وفاة حممود الطناحى الذي كان بحق 
وارث هذه املدر�سة وحامل لوائها((، وقال االأ�ستاذ الدكتور �سليمان بن اإبراهيم العايد )اإن موت 
الطناحى واعظ �سديد احل�سور قوى الداللة ف�سيح العبارة بارع احلجة �سائب االأ�سارة الأنه موت 
للفرح والبهجة واالأمل واحلياة والأنه يذكرنا يف الوقت نف�سه بحياة ملئت علما واأمال وبهجة وفرحا 
بحياة رائعة عا�سها الطناحى ممار�سا فيها اإن�سانيته بعجرها وبجرها فقد كان اأمنوذجا اإن�سانيا 
وا�سحا يف عطائه ومنعه وفى كل جوانبه االإن�سانية(، رحمه اهلل رحمة وا�سعة وبرد عليه م�سجعه 

ونور قربه.
2- وممن قراأ واأفاد من ال�سيخ عامر؛ ال�سيخ رزق خليل حبة؛ �سيخ عموم املقائ امل�سرية االأ�سبق، 
ثم  بالقاهرة،  القراءات  مبعهد  مدر�ًسا  وعمل  العربية.  اللغة  بكلية  القراءات  ق�سم  يف  تخ�س�س 
مفت�ًسا على م�ستوى اجلمهورية، كما عمل ع�سًوا بلجنة االختبارات باالإذاعة امل�سرية، و�سارك يف 
حممود  ال�سيخ  اأمثال:  امل�سريني،  القراء  كبار  باأ�سوات  املرتلة  امل�ساحف  ت�سجيل  على  االإ�سراف 
وال�سيخ  ال�سمد،  عبد  عبدالبا�سط  وال�سيخ  املن�ساوي،  �سديق  حممد  وال�سيخ  احل�سري،  خليل 
علي حجاج ال�سوي�سي، وال�سيخ حممد حممود الطبالوي، وال�سيخ اأحمد نعينع، وال�سيخ عبدالفتاح 
ال�سع�ساعي، وغريهم، كما انتدب للمغرب لالإ�سراف على ت�سجيل م�سحف برواية ور�س عن نافع 
لل�سيخ عبدالبا�سط عبدال�سمد. ُعني �سيًخا لبع�س املقارئ بالقاهرة، و�سارك يف تدقيق العديد من 
امل�ساحف يف العامل االإ�سالمي ومراجعتها، و�سارك يف حتكيم العديد من امل�سابقات القراآنية يف 

العامل االإ�سالمي، وكان اآخُر من�سب تواله �سيَخ عموم املقارئ امل�سرية.
3- ال�سيخ م�سطفى اإ�سماعيل من كبار القراء امل�سريني الذين متيزوا بح�سن ال�سوت واالأداء، طبق 
�سيته االآفاق، تتلمذ على يد ال�سيخ حممود ح�سي�س �سيخ املحفظني يف امل�سجد االأحمدي، وهو القارئ 
املقدم عند �سيخنا اإبراهيم ال�سمنودي وال�سيخ عبدالفتاح القا�سي، وال�سيخ عامر ال�سيد عثمان، 
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بقيع الغرقد باملدينة النبوية، _رحمه اهلل رحمة وا�سعة_.
12- اللواء الدكتور اأحمد عطية طلبه، وقراأ عليه _بن�سيحة من �سيخه يا�سني ر�سدي الذي قال 
ر�سدي  يا�سني  ال�سيخ  وكان  فافعل_،  ال�سيد عثمان  ال�سيخ عامر  تقراأ على  اأن  ا�ستطعت  ان  له: 
يقول : كان �سيخي يقول يل : اإذا مات عامر فال عامر بعده، وتتلمذ الدكتور اأحمد طلبه على ال�سيخ 
معظم  عليه  قراأ  ثم  عا�سم،   برواية حف�س عن   : عليه ختمتني  وقراأ  �سنوات عديدة،  ملدة  عامر 
القراآن برواية ابن كثري، وظل تلميذًا مقربًا من ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان ويقراأ عليه اإىل قبل وفاته 

بخم�سة ع�سر يومًا.
13- ال�سيخ علي بن عبد الرحمن احلذيفي، اإمام وخطيب امل�سجد النبوي ورئي�س اللجنة العلمية 
مبجمع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف واالأ�ستاذ بق�سم القراءات باجلامعة االإ�سالمية، وقد 
اأجازه برواية حف�س من طريق ال�ساطبية، ثم قراأ عليه بع�سًا من �سورة البقرة بالقراءات ال�سبع من 
طريق ال�ساطبية، وكان ال�سيخ احلذيفي ياأتي بعد �سالة الع�ساء لدر�س القراءات، وقد انفرد ال�سيخ 
الكبري علي احلذيفي من بني كل امل�سايخ الذين �سجلوا ختمات يف املجمع بقراءته ختمة كاملة مع 

ل ختمة اأخرى بح�سور اأع�ساء اللجنة االأخرين.  ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان منفردًا، ثم �سجَّ
14- ال�سيخ اإبراهيم االأخ�سر بن علي القيم، �سيخ القراء بامل�سجد النبوي، حيث كان يتغامن فر�سة 
وجوده يف موا�سم احلج والعمرة، فقراأ عليه مرات كثرية ويف جمال�س متعددة بالقراءات املختلفة؛ 
كرواية حف�س وقراءة حمزة والك�سائي وغريها ، كما ح�سر ال�سيخ عامر _وكان ع�سوًا يف جلنة 
الت�سجيالت ال�سوتية_ ت�سجيل ت�سعة اأجزاء من امل�سحف امل�سجل يف جممع امللك فهد لطباعة 
بينًا،  ظاهرًا  االأخ�سر  اإبراهيم  تلميذه  يف  العلمي  عامر  ال�سيخ  اأثر  كان  لقد  ال�سريف،  امل�سحف 
يدركه من يعرف ال�سيخ عامر ومنهجه يف القراءة واالإقراء، حدثني ال�سيخ االأخ�سر قائال : ملَّا طلبت 
من ال�سيخ القا�سي القراءة، طلب مني اأن ي�سمع �سيئا من قراءتي، فلما انتهيت من القراءة، قال يل 
: على من قراأت فقلت له : قراأت على ال�سيخ ح�سن ال�ساعر، فقال ال هذه لي�ست حروف موالنا ال�سيخ 
ح�سن ال�ساعر، قلت له وقراأت على ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان، فقال نعم هذه حروف العامل الكبري 
والعالمة النحرير عامر ال�سيد عثمان. كان ال�سيخ اإبراهيم االأخ�سر يت�سرف بخدمة ال�سيخ عامر 
وق�ساء حوائجه ، كما كان ال�سيخ عامر يكتب له بع�س ما كان يحتاجه من الكتب من مكتبة  عارف 
حكمت باملدينة املنورة، طلب منه �سيخنا االأخ�سر وقتا للقراءة، فاأجابه قائال : ال اأجد لك وقتا اإال 
قبل الفجر ب�ساعتني، لقد كان بني ال�سيخ االأخ�سر وال�سيخ عامر مودة وحمبة ال تو�سف، وكان ف�سل 

ال�سيخ عامر على تلميذه اإبراهيم االأخ�سر عظيما.

الع�سر ال�سغرى من طريق ال�ساطبية والدرة، تويف عام 1420هـ، _رحمه اهلل_.
اأحمد البدوي، العامل الكبري واملقرئ املدقق وال�سيخ الدكتور،  8- الدكتور حممود بن �سيبويه بن 
تلقى القراءات عن كبار امل�سايخ والعلماء، عرف بعلو همته وب�سبطه للعلوم وخمتلف الفنون، كل 
من لقيه عرف ف�سله واأثنى عليه، حتى تواتر ثناء العلماء واالأقران والطالب على غزارة علمه و�سدة 
ا�ستح�ساره وحفظه، كان من العلماء الكبار الذين �ساركوا يف تاأ�سي�س ق�سم القراءات بكلية القراآن 
الكرمي، ثم توىل رئا�سة الق�سم واإدارته ملدة ثالث دورات متتالية، كما كان ع�سوا باللجنة العلمية 
لطباعة وت�سجيالت امل�سحف ال�سريف مبجمع امللك فهد، ولد يوم اجلمعة اخلام�س من رم�سان 
لعام 1349هـ، وتويف ودفن يف بقيع الغرقد يف املدينة النبوية م�ساء يوم االأحد الثامن والع�سرين من 

�سعبان لعام 1415هـ.
الكبار  االأ�ساتذة  اأوائل  ولد �سنة 1351هـ، من  ال�سرقاوي،  الرافع بن علي ر�سوان  ال�سيخ عبد   -9
�سوا اجليل االأول من طالب كلية القران باجلامعة االإ�سالمية، مناق�سًة واإ�سرافا  الذين اأفادوا ودرَّ
الذين �ساركوا يف ع�سوية  العلماء  اأوائل  اأنه من  العلمية، وتدري�سًا للطالب وتعليمًا، كما  للر�سائل 
اللجنة العلمية ملراجعة امل�ساحف املقروءة وامل�سموعة مبجمع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف’ 
قام على مراجعة وتدقيق اأكر من �ستة ع�سر م�سحفا مقروًءا وم�سموعًا بالروايات املختلفة، عامل 
اأهل  من  بقي  من  اأخر  واملقرئني،  والعلماء  امل�سايخ  كبار  على  تتلمذ  االأداء،  يف  واأ�ستاذ  بالعربية، 
الطبقة االأوىل من علماء القراءات، له جمال�س اإقراء يف امل�سجد النبوي يفد اإليها الطالب من كل 

مكان.
10- ال�سيخ حممود عبد اخلالق جادوا؛ االأ�ستاذ اجلليل، �ساحب املناقب واملاآثر واخللق اجلميل، 
القراءات  بق�سم  واالأ�ستاذ  ال�سريف،  امل�سحف  لطباعة  فهد  امللك  مبجمع  العلمية  اللجنة  ع�سو 
باجلامعة االإ�سالمية، ا�ستغل بالتحقيق والتاأليف، كما ا�ستغل بالقراءة واالإقراء، ولد عام 1930م، 
ومات يف قاعة االنتظار يف مطار القاهرة وهو يف طريق عودته للمدينة عام 1418هـ، _رحمه 

اهلل تعاىل_. 
11- ال�سيخ حممد ال�سادق قمحاوي، العامل املتمكن، واالأ�ستاذ البارع، نزيه النف�س، با�سم الوجه، 
التجويد  علم  يف  بالعمل  ا�ستهار  مع  والفنون،  العلوم  خمتلف  يف  العلمي  واملخزون  االطــالع  وافر 
املتخ�س�سة  اللجان  من  عدد  ع�سوية  يف  �سارك  والتحرير،  بالعلم  غنية  موؤلفات  له  والقراءات، 
التنفل والعبادة وال�سالة، ولد  مراجعة امل�ساحف وتدقيقها داخل م�سر وخارجها، ُعرف بكرة 
عام 1927م، ومات عام 1984م، بعد �سالة الع�ساء وهو قائم ي�سلي يف امل�سجد النبوي، وُدفن يف 
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بقيع الغرقد باملدينة النبوية، _رحمه اهلل رحمة وا�سعة_.
12- اللواء الدكتور اأحمد عطية طلبه، وقراأ عليه _بن�سيحة من �سيخه يا�سني ر�سدي الذي قال 
ر�سدي  يا�سني  ال�سيخ  وكان  فافعل_،  ال�سيد عثمان  ال�سيخ عامر  تقراأ على  اأن  ا�ستطعت  ان  له: 
يقول : كان �سيخي يقول يل : اإذا مات عامر فال عامر بعده، وتتلمذ الدكتور اأحمد طلبه على ال�سيخ 
معظم  عليه  قراأ  ثم  عا�سم،   برواية حف�س عن   : عليه ختمتني  وقراأ  �سنوات عديدة،  ملدة  عامر 
القراآن برواية ابن كثري، وظل تلميذًا مقربًا من ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان ويقراأ عليه اإىل قبل وفاته 

بخم�سة ع�سر يومًا.
13- ال�سيخ علي بن عبد الرحمن احلذيفي، اإمام وخطيب امل�سجد النبوي ورئي�س اللجنة العلمية 
مبجمع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف واالأ�ستاذ بق�سم القراءات باجلامعة االإ�سالمية، وقد 
اأجازه برواية حف�س من طريق ال�ساطبية، ثم قراأ عليه بع�سًا من �سورة البقرة بالقراءات ال�سبع من 
طريق ال�ساطبية، وكان ال�سيخ احلذيفي ياأتي بعد �سالة الع�ساء لدر�س القراءات، وقد انفرد ال�سيخ 
الكبري علي احلذيفي من بني كل امل�سايخ الذين �سجلوا ختمات يف املجمع بقراءته ختمة كاملة مع 

ل ختمة اأخرى بح�سور اأع�ساء اللجنة االأخرين.  ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان منفردًا، ثم �سجَّ
14- ال�سيخ اإبراهيم االأخ�سر بن علي القيم، �سيخ القراء بامل�سجد النبوي، حيث كان يتغامن فر�سة 
وجوده يف موا�سم احلج والعمرة، فقراأ عليه مرات كثرية ويف جمال�س متعددة بالقراءات املختلفة؛ 
كرواية حف�س وقراءة حمزة والك�سائي وغريها ، كما ح�سر ال�سيخ عامر _وكان ع�سوًا يف جلنة 
الت�سجيالت ال�سوتية_ ت�سجيل ت�سعة اأجزاء من امل�سحف امل�سجل يف جممع امللك فهد لطباعة 
بينًا،  ظاهرًا  االأخ�سر  اإبراهيم  تلميذه  يف  العلمي  عامر  ال�سيخ  اأثر  كان  لقد  ال�سريف،  امل�سحف 
يدركه من يعرف ال�سيخ عامر ومنهجه يف القراءة واالإقراء، حدثني ال�سيخ االأخ�سر قائال : ملَّا طلبت 
من ال�سيخ القا�سي القراءة، طلب مني اأن ي�سمع �سيئا من قراءتي، فلما انتهيت من القراءة، قال يل 
: على من قراأت فقلت له : قراأت على ال�سيخ ح�سن ال�ساعر، فقال ال هذه لي�ست حروف موالنا ال�سيخ 
ح�سن ال�ساعر، قلت له وقراأت على ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان، فقال نعم هذه حروف العامل الكبري 
والعالمة النحرير عامر ال�سيد عثمان. كان ال�سيخ اإبراهيم االأخ�سر يت�سرف بخدمة ال�سيخ عامر 
وق�ساء حوائجه ، كما كان ال�سيخ عامر يكتب له بع�س ما كان يحتاجه من الكتب من مكتبة  عارف 
حكمت باملدينة املنورة، طلب منه �سيخنا االأخ�سر وقتا للقراءة، فاأجابه قائال : ال اأجد لك وقتا اإال 
قبل الفجر ب�ساعتني، لقد كان بني ال�سيخ االأخ�سر وال�سيخ عامر مودة وحمبة ال تو�سف، وكان ف�سل 

ال�سيخ عامر على تلميذه اإبراهيم االأخ�سر عظيما.

الع�سر ال�سغرى من طريق ال�ساطبية والدرة، تويف عام 1420هـ، _رحمه اهلل_.
اأحمد البدوي، العامل الكبري واملقرئ املدقق وال�سيخ الدكتور،  8- الدكتور حممود بن �سيبويه بن 
تلقى القراءات عن كبار امل�سايخ والعلماء، عرف بعلو همته وب�سبطه للعلوم وخمتلف الفنون، كل 
من لقيه عرف ف�سله واأثنى عليه، حتى تواتر ثناء العلماء واالأقران والطالب على غزارة علمه و�سدة 
ا�ستح�ساره وحفظه، كان من العلماء الكبار الذين �ساركوا يف تاأ�سي�س ق�سم القراءات بكلية القراآن 
الكرمي، ثم توىل رئا�سة الق�سم واإدارته ملدة ثالث دورات متتالية، كما كان ع�سوا باللجنة العلمية 
لطباعة وت�سجيالت امل�سحف ال�سريف مبجمع امللك فهد، ولد يوم اجلمعة اخلام�س من رم�سان 
لعام 1349هـ، وتويف ودفن يف بقيع الغرقد يف املدينة النبوية م�ساء يوم االأحد الثامن والع�سرين من 

�سعبان لعام 1415هـ.
الكبار  االأ�ساتذة  اأوائل  ولد �سنة 1351هـ، من  ال�سرقاوي،  الرافع بن علي ر�سوان  ال�سيخ عبد   -9
�سوا اجليل االأول من طالب كلية القران باجلامعة االإ�سالمية، مناق�سًة واإ�سرافا  الذين اأفادوا ودرَّ
الذين �ساركوا يف ع�سوية  العلماء  اأوائل  اأنه من  العلمية، وتدري�سًا للطالب وتعليمًا، كما  للر�سائل 
اللجنة العلمية ملراجعة امل�ساحف املقروءة وامل�سموعة مبجمع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف’ 
قام على مراجعة وتدقيق اأكر من �ستة ع�سر م�سحفا مقروًءا وم�سموعًا بالروايات املختلفة، عامل 
اأهل  من  بقي  من  اأخر  واملقرئني،  والعلماء  امل�سايخ  كبار  على  تتلمذ  االأداء،  يف  واأ�ستاذ  بالعربية، 
الطبقة االأوىل من علماء القراءات، له جمال�س اإقراء يف امل�سجد النبوي يفد اإليها الطالب من كل 

مكان.
10- ال�سيخ حممود عبد اخلالق جادوا؛ االأ�ستاذ اجلليل، �ساحب املناقب واملاآثر واخللق اجلميل، 
القراءات  بق�سم  واالأ�ستاذ  ال�سريف،  امل�سحف  لطباعة  فهد  امللك  مبجمع  العلمية  اللجنة  ع�سو 
باجلامعة االإ�سالمية، ا�ستغل بالتحقيق والتاأليف، كما ا�ستغل بالقراءة واالإقراء، ولد عام 1930م، 
ومات يف قاعة االنتظار يف مطار القاهرة وهو يف طريق عودته للمدينة عام 1418هـ، _رحمه 

اهلل تعاىل_. 
11- ال�سيخ حممد ال�سادق قمحاوي، العامل املتمكن، واالأ�ستاذ البارع، نزيه النف�س، با�سم الوجه، 
التجويد  علم  يف  بالعمل  ا�ستهار  مع  والفنون،  العلوم  خمتلف  يف  العلمي  واملخزون  االطــالع  وافر 
املتخ�س�سة  اللجان  من  عدد  ع�سوية  يف  �سارك  والتحرير،  بالعلم  غنية  موؤلفات  له  والقراءات، 
التنفل والعبادة وال�سالة، ولد  مراجعة امل�ساحف وتدقيقها داخل م�سر وخارجها، ُعرف بكرة 
عام 1927م، ومات عام 1984م، بعد �سالة الع�ساء وهو قائم ي�سلي يف امل�سجد النبوي، وُدفن يف 
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عام 1374هـ، التحق بكلية اللغة العربية بجامعة االأزهر وتخرج فيها، وح�سل على اإجازة التجويد 
من معهد القراءات بالقاهرة، كما ح�سل على درجتي املاج�ستري والدكتوراه من جامعة اأم القرى، 
له م�ساركات كثرية خدمة للقراآن واأهل القراآن. تلقى القراءات عن عدد من كبار امل�سايخ واملقرئني، 
له موؤلفات عديدة، وبرامج ف�سائية، ورحالت كثرية لالإقراء والتدري�س يف عدد من بالد امل�سلمني. 
له جمال�س اإقراء معمورة بالطالب والطالبني، كما له اإ�سهامات كثرية يف القنوات الف�سائية خدمة 

للقراآن واأهله، تقبل اهلل منه البذل والعطاء.
19- وممن قراأ عليه العالمة املقرئ االأ�سويل الفقيه الدكتور حممد جميل بن مبارك، من بالد 
اأكادير،  العلمي يف  املجل�س  رئي�س  وي�سغل من�سب  و�سو�س عامة،  اأكادير  �سيوخ  اأ�سهر  املغرب، من 
اأ�ستاذ مربز للتعليم العايل يف كلية ال�سريعة يف اأيت ملول، ح�سل على الدكتوراه من كلية دار العلوم 
الفقه االإ�سالمي والقانون  بالكتابة يف  بالتوثيق واالإثبات  اأطروحته املو�سومة  القاهرة عن  بجامعة 
الو�سعي، ونال قبل ذلك درجة املاج�ستري بعنوان : نظرية ال�سرورة ال�سرعية حدودها و�سوابطها، 
له  امل�ساجد،  واأئمة  العلم  لطلبة  اأ�سبوعية  وله مقراأة  اأكادير،  واالإفتاء يف مدينة  التدري�س  ميار�س 
املر�سى  مل�ساعدة  ال�سفاء  جمعية  اإن�ساء  على  عمل  حيث  وم�ساعدتهم،  النا�س  نفع  يف  قيمة  جهود 

املحتاجني، يزينه توا�سع جم، وخلق عال، واأدب رفيع.
20- وقراأ عليه بع�س الوزراء منهم : الدكتور اإبراهيم بدران وزير ال�سحة، و�ساأفرده برتجمة خا�سة 
دين وزير  وذلك وفاء ملا قام به من الرب والوفاء ل�سيخه عامر عثمان، واالأ�ستاذ اإبراهيم �سامل حمَمّ

ال�سناعة مب�سر.

21- واملهند�س �سليمان عبد احلي وزير النقل واملوا�سالت مب�سر.
ووزير  الــوزراء  رئي�س  ونائب  العليا  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  النور،  اأبو  املح�سن  عبد  وال�سيد    -22
قالدة  وحامل  االأ�سبق  �سويف  بني  وحمافظ  املحلية  االإدارة  ووزير  االأرا�سي  وا�ست�سالح  الزراعة 

اجلمهورية.
23- والوزير توفيق عبد الفتاح الوزير االأ�سبق لل�سوؤون االجتماعية والعمل والتموين.

24- االأ�ستاذ ح�سن ح�سان مدير �سركة االأهرامات بقطاع اجلمعيات اال�ستهالكية مب�سر.
25- ف�سيلة ال�سيخ �سليمان اإمام ال�سغري من خرية علماء االأزهر املخل�سني، قراأ عليه القراءات 

الثالث املتممة للقراءات الع�سر من طريق الدرة.
26- ال�سيخ كامل يو�سف البهتيمي القاريء امل�سهور بالقاهرة.

15- االأ�ستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري؛ اأمام وخطيب م�سجد قباء _�سابقًا_ 
ورئي�س اللجنة العلمية لطباعة امل�سحف ال�سريف _�سابقًا_، توىل عمادة كلية القراآن الكرمي 
االأعالم  ا�ستقطاب  �سببًا يف  كان  كثريًا، حيث  يديه خريًا  فاأجرى اهلل على  االإ�سالمية،  باجلامعة 
الفتاح  عبد  وال�سيخ  عثمان،  ال�سيد  عامر  وال�سيخ  الزيات،  _كال�سيخ  الفخام  واالأئمة  الكبار 
القا�سي_ الذين نفع اهلل بهم البالد والعباد، كما �سارك يف و�سع مناهج الكلية وتاأ�سي�سها يف 
اأول مراحلها، وكان له ال�سبق يف امل�ساركة يف اإقرار م�سحف املدينة النبوية يف طبعته االأوىل، وذلك 
من خالل رئا�سته للجنة العلمية لطباعة امل�سحف ال�سريف مبجمع امللك فهد لطباعة امل�سحف، 
خطيب مفوه ومتكلم متمكن، وعامل باآثار املدينة ومواقعها، ميلك ثروة هائلة ور�سيدًا �سخمًا من 
العلم  لطالب  يبذلها  اأ�سبوعية  درو�س  له  النبوية،  للمدينة  املعا�سر  العلمي  التاريخ  املعلومات عن 

وطالبيه، تقبل اهلل منه �سابقته وبذله يف خدمة القراآن واأهله.  
القراءات  معهد  يف  وتخرج  1359هـــ،  عام  ولد  اإ�سماعيل  حممد  �سعبان  الدكتور  االأ�ستاذ   -16
العربية  اللغة  ق�سم  يف  وتخرج  والــقــراءات،  بالقراآن  التخ�س�س  �سهادة  على  وح�سل  بالقاهرة، 
والدرا�سات االإ�سالمية، ثم ح�سل على �سهادة املاج�ستري والدكتوراه يف اأ�سول الفقه، وتدّرج يف ال�سلم 
االأكادميي حتى ح�سل على درجة االأ�ستاذية. عمل اأ�ستاًذا يف كلية الدرا�سات االإ�سالمية والعربية 
بجامعة االأزهر، ثم رئي�ًسا لق�سم ال�سريعة ووكيال لكلية الدرا�سات االإ�سالمية والعربية، تنّقل للعمل 
اأ�ستاًذا بني العديد من اجلامعات بالدول االإ�سالمية. يعمل اأ�ستاذًا للقراءات بق�سم الكتاب وال�سنة 
بكلية الدعوة واأ�سول الدين بجامعة اأم القرى، واختري ع�سًوا بلجنة مراجعة امل�ساحف باالأزهر، 
وجلنة مو�سوعة الفقه االإ�سالمي باملجل�س االأعلى لل�سوؤون االإ�سالمية، له موؤلفات كثرية جاوزت اأربعة 

واأربعني موؤلًَّفا.
17- ال�سيخ حممد متيم بن م�سطفى عا�سم الزعبي، ولد عام 1951هـ،  ال�سيخ املحقق واملقرئ 
املدقق، طاملا َخربَ هذا العلم ال�سريف بتفا�سيله ودقائقه، وطاملا مار�س كتبه وعلماءه، ع�سو اللجنة 
العلمية ملراجعة امل�ساحف املكتوبة وامل�سموعة مبجمع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، كما هو 
ع�سو رئي�سي يف جلان مراجعة امل�ساحف يف اأنحاء العامل االإ�سالمي، له تاأليف وت�سنيف ال ي�ستغني 
عنه كل طالب لهذا العلم ال�سريف، تتلمذ على كبار القراء واملقرئني وهو يف بداية عمره وريعان 
�سبابه، مما اأعطاه فر�سة نادرة لتلقي هذا العلم ال�سريف على اأ�سوله وقواعده من رواد هذا العلم 

الكبار، له جمال�س اإقراء يف امل�سجد النبوي يت�سارع اإليها الطالب من كل البالد.
18- الدكتور اأمين بن ر�سدي بن حممد اأمني �سويد ال�سيخ الدكتور، واالأ�ستاذ الكبري، ولد يف دم�سق 
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عام 1374هـ، التحق بكلية اللغة العربية بجامعة االأزهر وتخرج فيها، وح�سل على اإجازة التجويد 
من معهد القراءات بالقاهرة، كما ح�سل على درجتي املاج�ستري والدكتوراه من جامعة اأم القرى، 
له م�ساركات كثرية خدمة للقراآن واأهل القراآن. تلقى القراءات عن عدد من كبار امل�سايخ واملقرئني، 
له موؤلفات عديدة، وبرامج ف�سائية، ورحالت كثرية لالإقراء والتدري�س يف عدد من بالد امل�سلمني. 
له جمال�س اإقراء معمورة بالطالب والطالبني، كما له اإ�سهامات كثرية يف القنوات الف�سائية خدمة 

للقراآن واأهله، تقبل اهلل منه البذل والعطاء.
19- وممن قراأ عليه العالمة املقرئ االأ�سويل الفقيه الدكتور حممد جميل بن مبارك، من بالد 
اأكادير،  العلمي يف  املجل�س  رئي�س  وي�سغل من�سب  و�سو�س عامة،  اأكادير  �سيوخ  اأ�سهر  املغرب، من 
اأ�ستاذ مربز للتعليم العايل يف كلية ال�سريعة يف اأيت ملول، ح�سل على الدكتوراه من كلية دار العلوم 
الفقه االإ�سالمي والقانون  بالكتابة يف  بالتوثيق واالإثبات  اأطروحته املو�سومة  القاهرة عن  بجامعة 
الو�سعي، ونال قبل ذلك درجة املاج�ستري بعنوان : نظرية ال�سرورة ال�سرعية حدودها و�سوابطها، 
له  امل�ساجد،  واأئمة  العلم  لطلبة  اأ�سبوعية  وله مقراأة  اأكادير،  واالإفتاء يف مدينة  التدري�س  ميار�س 
املر�سى  مل�ساعدة  ال�سفاء  جمعية  اإن�ساء  على  عمل  حيث  وم�ساعدتهم،  النا�س  نفع  يف  قيمة  جهود 

املحتاجني، يزينه توا�سع جم، وخلق عال، واأدب رفيع.
20- وقراأ عليه بع�س الوزراء منهم : الدكتور اإبراهيم بدران وزير ال�سحة، و�ساأفرده برتجمة خا�سة 
دين وزير  وذلك وفاء ملا قام به من الرب والوفاء ل�سيخه عامر عثمان، واالأ�ستاذ اإبراهيم �سامل حمَمّ

ال�سناعة مب�سر.

21- واملهند�س �سليمان عبد احلي وزير النقل واملوا�سالت مب�سر.
ووزير  الــوزراء  رئي�س  ونائب  العليا  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  النور،  اأبو  املح�سن  عبد  وال�سيد    -22
قالدة  وحامل  االأ�سبق  �سويف  بني  وحمافظ  املحلية  االإدارة  ووزير  االأرا�سي  وا�ست�سالح  الزراعة 

اجلمهورية.
23- والوزير توفيق عبد الفتاح الوزير االأ�سبق لل�سوؤون االجتماعية والعمل والتموين.

24- االأ�ستاذ ح�سن ح�سان مدير �سركة االأهرامات بقطاع اجلمعيات اال�ستهالكية مب�سر.
25- ف�سيلة ال�سيخ �سليمان اإمام ال�سغري من خرية علماء االأزهر املخل�سني، قراأ عليه القراءات 

الثالث املتممة للقراءات الع�سر من طريق الدرة.
26- ال�سيخ كامل يو�سف البهتيمي القاريء امل�سهور بالقاهرة.

15- االأ�ستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري؛ اأمام وخطيب م�سجد قباء _�سابقًا_ 
ورئي�س اللجنة العلمية لطباعة امل�سحف ال�سريف _�سابقًا_، توىل عمادة كلية القراآن الكرمي 
االأعالم  ا�ستقطاب  �سببًا يف  كان  كثريًا، حيث  يديه خريًا  فاأجرى اهلل على  االإ�سالمية،  باجلامعة 
الفتاح  عبد  وال�سيخ  عثمان،  ال�سيد  عامر  وال�سيخ  الزيات،  _كال�سيخ  الفخام  واالأئمة  الكبار 
القا�سي_ الذين نفع اهلل بهم البالد والعباد، كما �سارك يف و�سع مناهج الكلية وتاأ�سي�سها يف 
اأول مراحلها، وكان له ال�سبق يف امل�ساركة يف اإقرار م�سحف املدينة النبوية يف طبعته االأوىل، وذلك 
من خالل رئا�سته للجنة العلمية لطباعة امل�سحف ال�سريف مبجمع امللك فهد لطباعة امل�سحف، 
خطيب مفوه ومتكلم متمكن، وعامل باآثار املدينة ومواقعها، ميلك ثروة هائلة ور�سيدًا �سخمًا من 
العلم  لطالب  يبذلها  اأ�سبوعية  درو�س  له  النبوية،  للمدينة  املعا�سر  العلمي  التاريخ  املعلومات عن 

وطالبيه، تقبل اهلل منه �سابقته وبذله يف خدمة القراآن واأهله.  
القراءات  معهد  يف  وتخرج  1359هـــ،  عام  ولد  اإ�سماعيل  حممد  �سعبان  الدكتور  االأ�ستاذ   -16
العربية  اللغة  ق�سم  يف  وتخرج  والــقــراءات،  بالقراآن  التخ�س�س  �سهادة  على  وح�سل  بالقاهرة، 
والدرا�سات االإ�سالمية، ثم ح�سل على �سهادة املاج�ستري والدكتوراه يف اأ�سول الفقه، وتدّرج يف ال�سلم 
االأكادميي حتى ح�سل على درجة االأ�ستاذية. عمل اأ�ستاًذا يف كلية الدرا�سات االإ�سالمية والعربية 
بجامعة االأزهر، ثم رئي�ًسا لق�سم ال�سريعة ووكيال لكلية الدرا�سات االإ�سالمية والعربية، تنّقل للعمل 
اأ�ستاًذا بني العديد من اجلامعات بالدول االإ�سالمية. يعمل اأ�ستاذًا للقراءات بق�سم الكتاب وال�سنة 
بكلية الدعوة واأ�سول الدين بجامعة اأم القرى، واختري ع�سًوا بلجنة مراجعة امل�ساحف باالأزهر، 
وجلنة مو�سوعة الفقه االإ�سالمي باملجل�س االأعلى لل�سوؤون االإ�سالمية، له موؤلفات كثرية جاوزت اأربعة 

واأربعني موؤلًَّفا.
17- ال�سيخ حممد متيم بن م�سطفى عا�سم الزعبي، ولد عام 1951هـ،  ال�سيخ املحقق واملقرئ 
املدقق، طاملا َخربَ هذا العلم ال�سريف بتفا�سيله ودقائقه، وطاملا مار�س كتبه وعلماءه، ع�سو اللجنة 
العلمية ملراجعة امل�ساحف املكتوبة وامل�سموعة مبجمع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، كما هو 
ع�سو رئي�سي يف جلان مراجعة امل�ساحف يف اأنحاء العامل االإ�سالمي، له تاأليف وت�سنيف ال ي�ستغني 
عنه كل طالب لهذا العلم ال�سريف، تتلمذ على كبار القراء واملقرئني وهو يف بداية عمره وريعان 
�سبابه، مما اأعطاه فر�سة نادرة لتلقي هذا العلم ال�سريف على اأ�سوله وقواعده من رواد هذا العلم 

الكبار، له جمال�س اإقراء يف امل�سجد النبوي يت�سارع اإليها الطالب من كل البالد.
18- الدكتور اأمين بن ر�سدي بن حممد اأمني �سويد ال�سيخ الدكتور، واالأ�ستاذ الكبري، ولد يف دم�سق 
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جعلت على غالف كتاِبها �سورة لل�سيخ م�سطفى اإ�سماعيل وهو م�ستغرق يف التالوة وقد و�سع كفه 
مرات  عامر  لل�سيخ  ح�سورها  تكرر  وقد  اال�ستغراق،  كل  االأداء  يف  م�ستغرقًا  وجهه،  �سفحة  على 
التلقني والتدري�س واالإقراء.  القراآن من �سوته، و�سمعت منه منهجه وطريقته يف  كثرية، و�سمعت 
وتقع هذه الدرا�سة _التي قامت بها هذه املراأة_ يف جزءين يبحث االأول منهما يف املثل االأعلي 
وامل�سادر املكتوبة يف هذا املجال _فن قراءة القراآن_، اأما الف�سول االأربعة فتقدم يف الف�سل 
االأول : مادة عن القراآن الكرمي نف�سه، واالأحكام املنظمة لقراءته ال�سحيحة )التجويد(، وامل�سائل 
اخلالفية  والق�سايا  الفنية،  وامل�سطلحات  ال�سماع،  جدل  ودالالت  البحث،  ب�ساط  علي  املطروحة 
الف�سول  وتقدم  امل�سلم.  املجتمع  يف  دوره  وطبيعة  القراآن  معني  وفق  املثالية  القراءة  حتدد  التي 
الثالثة التالية املمار�سة احلالية لقراءة القراآن يف م�سر من خالل معطيات م�ستقاة من اأن�سطة يف 
املجال العملي، كاملقابالت ال�سخ�سية التي قامت بها املوؤلفة، وم�ساركتها فيها، ومالحظاتها لها، 
العليا وحقائق قراءة القراآن الكرمي،  وتتناول هذه الف�سول الطرق التي يج�سد بها ال�سوت املثل 
واالأحكام املنظمة لقراءته اجلميلة )جماليات القراءة)، وكيف تتم املحافظة علي املثل االأعلي يف 
اأقوي اخل�سائ�س املميزة للعرف  التطبيق، وعلي دينامياكية االإح�سا�س واال�ستجابة التي هي من 
للحديث،  خمتلفة  مو�سوعات  علي  ب�سدة  يركز  للدرا�سة  ق�سم  كل  اأن  من  الرغم  وعلي  امل�سري، 
والتطبيق. االأعلي  املثل  بني  ما  اإيل  وباالإ�سارة  متوا�سل،  بحوار  متكامل  لكنها  امل�سدر،   ومــواد 
تاأتي من عمل ميداين ملدة عام  الدرا�سة،  بهذه  امل�سدر اخلا�سة  اإن معظم مادة   : املوؤلفة  وتقول 
كامل، اأجري يف القاهرة، م�سر، وب�سبب تنوع االأجواء الكثرية التي تتم قراءة القراآن فيها، واالأدوار 
املختلفة التي قمت بها يف اأثناء بحثي، انهمكت يف جمموعة من االأن�سطة. وقد ا�ستقبلت يف كل هذه 
االأدوار باحلما�سة وتقدمي العون، واأذكر هذا مت�سائلة باحلتم : كيف اأنا امراأة غري م�سلمة، وغري 
م�سرية، ا�ستطعت اإجراء هذا البحث، وكوين اأجنبية حررين من عبء ما يتوقع المراأة م�سرية، 
علي  االأول  املقام  يف  ُقِبْلُت  وقد  ف�سولهم،  جدته  وتثري  اهتمامي،  مبجال  م�سرورين  النا�س  وكان 
لذلك  العليا  االأ�سا�سية  الدينية  للمثل  واحرتامي  الكرمي،  القراآن  قراءة  جتاه  نياتي  �سدق  اأ�سا�س 
الرتاث، وتقديري الوجداين للمعني نف�سه، وكان االهتمام املواكب للم�سروع وا�سحا يف الكيفية التي 
وتوايل عرو�س تقدمي  االإعالم،  وبو�سائل  ال�سفهية،  بالكلمة  واإيجابية  ب�سرعة  اأخباره  بها  انت�سرت 

امل�ساعدة يل من كل اأنحاء م�سر.
واإن العجب ليذهب بك كل مذهب حني ترى هذه املراأة االأمريكية الغري م�سلمة تتناول هذا املو�سوع 
حيث  املتناهي،  واحلر�س  الكبرية  الروح  بهذه  امل�سلم_  خ�سو�سيات  اأخ�س  من  هو  _الذي 

27- ال�سيخ كرامة اهلل البخاري من املدينة املنورة قراأ عليه  بع�س االأجزاء بالقراءات الع�سر من 
طريقي ال�ساطبية والدرة.

28- الدكتور عو�س عبد املطلب اأ�ستاذ اجلراحة بجامعة االأزهر كلية الطب قراأ القراءات ال�سبع 
من ال�ساطبية.

29- الدكتور حممد يو�سف طبيب االأمرا�س النف�سية بكلية الطب بطنطا.
30- حممد لطفي عامر ال�سيد عثمان، وهو ابن ال�سيخ، وقراأ عليه القراآن الكرمي بالقراءات ال�سبع 

من ال�ساطبية.
31- ومن تالميذه الذين اليعرفهم النا�س لكن اهلل يعرفهم وتعرفهم مقارئهم، الدكتور �سادق، 
�سفاء  ل�سوته  وكان  ال�سيخ اجلليل،  ال�سبع عن  القراءات  تلقى  وقد  االأطفال،  يعمل يف طب  وكان 
وخ�سوع ياأخذان مبجامع القلوب، وكان يقرئ يف منطقة احللمية بالقرب من القلعة، واحلاج ح�سني 
وهو يعمل يف جتارة املالب�س، وقد الزم ال�سيخ كثريًا، واالأ�ستاذ عبد العزيز العناين، قال الطناحي: 

وهو موؤرخ للمو�سيقى العربية،ال جتد له يف بابه نظريًا.
ال�سيخ عبدالروؤوف حممد  باالأزهر:  القراءات  ق�سم تخ�س�س  قراأ عليه _اأي�سًا_ يف  وكان ممن 
القراءات يف  اأ�ستاذ  واخلياط  عبداهلل اجلوهري،  وال�سيخ  �سامل،  عبدالروؤوف حممد  وال�سيخ  مرعي، 
ر، مقرئ الريا�س و�سيخ االإقراء فيها، وقد الزمه كثريا وقراأ عليه،  ال�سودان، وال�سيخ حممود عمر �سَكّ
النحا�س، والذي رثى �سيخه بق�سيدة ع�سماء،  وال�سيخ اجلليل واملقرئ الكبري علي بن حممد توفيق 
واإبراهيم �سالح احل�سيني النيجري، وال�سيخ حممد في�سل الدروبي، وال�سيخ عبدالغفار الدروبي _

احلفيد_، وال�سيخ اأحمد اإ�سماعيل ال�سنديوين، واالأ�ستاذ الدكتور حممد �سامل حمي�سن،  وغريهم.
ومل يكن اإقراء ال�سيخ عامر مقت�سرًا على الرجال، بل تتلمذ عليه كثري من الن�ساء؛ منهن : ال�سيدة 
�سميحة اأيوب، وال�سيدة املحامية ال�سهرية مفيدة عبد الرحمن، وقد كانت هذه ال�سيدة الفا�سلة من 
خادمات القراآن املخل�سات، وال جرم يف ذلك حني تعلم اأن اأباها ميلك مطبعة خ�س�سها لطباعة 

امل�سحف ال�سريف.
وممن اأفاد منه وتتلمذ عليه من الن�ساء : ال�سيدة كري�ستينا نل�سون _وهي امراأة غري م�سلمة_ 
متخ�س�سة يف الدرا�سات العربية، وقد ح�سرت من والية كالفورنيا لتدر�س القراآن بطريقة �سليمة 
جمودة، وقد  األفت عام 1986م كتابًا بعنوان: )فن تالوة القراآن(، وهو كتاب متوافر يف االأ�سواق 
باللغة االإجنليزية، ُطيع يف مطبعة جامعة تك�سا�س باأمريكا، ويقع يف )241( �سفحة، وهذا الكتاب 
اأن  املوافقات  ح�سن  ومن  اخلطري،  املهم  املو�سوع  هذا  �سلب  يف  كتبت  دكتوراة  ر�سالة  عن  عبارة 
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جعلت على غالف كتاِبها �سورة لل�سيخ م�سطفى اإ�سماعيل وهو م�ستغرق يف التالوة وقد و�سع كفه 
مرات  عامر  لل�سيخ  ح�سورها  تكرر  وقد  اال�ستغراق،  كل  االأداء  يف  م�ستغرقًا  وجهه،  �سفحة  على 
التلقني والتدري�س واالإقراء.  القراآن من �سوته، و�سمعت منه منهجه وطريقته يف  كثرية، و�سمعت 
وتقع هذه الدرا�سة _التي قامت بها هذه املراأة_ يف جزءين يبحث االأول منهما يف املثل االأعلي 
وامل�سادر املكتوبة يف هذا املجال _فن قراءة القراآن_، اأما الف�سول االأربعة فتقدم يف الف�سل 
االأول : مادة عن القراآن الكرمي نف�سه، واالأحكام املنظمة لقراءته ال�سحيحة )التجويد(، وامل�سائل 
اخلالفية  والق�سايا  الفنية،  وامل�سطلحات  ال�سماع،  جدل  ودالالت  البحث،  ب�ساط  علي  املطروحة 
الف�سول  وتقدم  امل�سلم.  املجتمع  يف  دوره  وطبيعة  القراآن  معني  وفق  املثالية  القراءة  حتدد  التي 
الثالثة التالية املمار�سة احلالية لقراءة القراآن يف م�سر من خالل معطيات م�ستقاة من اأن�سطة يف 
املجال العملي، كاملقابالت ال�سخ�سية التي قامت بها املوؤلفة، وم�ساركتها فيها، ومالحظاتها لها، 
العليا وحقائق قراءة القراآن الكرمي،  وتتناول هذه الف�سول الطرق التي يج�سد بها ال�سوت املثل 
واالأحكام املنظمة لقراءته اجلميلة )جماليات القراءة)، وكيف تتم املحافظة علي املثل االأعلي يف 
اأقوي اخل�سائ�س املميزة للعرف  التطبيق، وعلي دينامياكية االإح�سا�س واال�ستجابة التي هي من 
للحديث،  خمتلفة  مو�سوعات  علي  ب�سدة  يركز  للدرا�سة  ق�سم  كل  اأن  من  الرغم  وعلي  امل�سري، 
والتطبيق. االأعلي  املثل  بني  ما  اإيل  وباالإ�سارة  متوا�سل،  بحوار  متكامل  لكنها  امل�سدر،   ومــواد 
تاأتي من عمل ميداين ملدة عام  الدرا�سة،  بهذه  امل�سدر اخلا�سة  اإن معظم مادة   : املوؤلفة  وتقول 
كامل، اأجري يف القاهرة، م�سر، وب�سبب تنوع االأجواء الكثرية التي تتم قراءة القراآن فيها، واالأدوار 
املختلفة التي قمت بها يف اأثناء بحثي، انهمكت يف جمموعة من االأن�سطة. وقد ا�ستقبلت يف كل هذه 
االأدوار باحلما�سة وتقدمي العون، واأذكر هذا مت�سائلة باحلتم : كيف اأنا امراأة غري م�سلمة، وغري 
م�سرية، ا�ستطعت اإجراء هذا البحث، وكوين اأجنبية حررين من عبء ما يتوقع المراأة م�سرية، 
علي  االأول  املقام  يف  ُقِبْلُت  وقد  ف�سولهم،  جدته  وتثري  اهتمامي،  مبجال  م�سرورين  النا�س  وكان 
لذلك  العليا  االأ�سا�سية  الدينية  للمثل  واحرتامي  الكرمي،  القراآن  قراءة  جتاه  نياتي  �سدق  اأ�سا�س 
الرتاث، وتقديري الوجداين للمعني نف�سه، وكان االهتمام املواكب للم�سروع وا�سحا يف الكيفية التي 
وتوايل عرو�س تقدمي  االإعالم،  وبو�سائل  ال�سفهية،  بالكلمة  واإيجابية  ب�سرعة  اأخباره  بها  انت�سرت 

امل�ساعدة يل من كل اأنحاء م�سر.
واإن العجب ليذهب بك كل مذهب حني ترى هذه املراأة االأمريكية الغري م�سلمة تتناول هذا املو�سوع 
حيث  املتناهي،  واحلر�س  الكبرية  الروح  بهذه  امل�سلم_  خ�سو�سيات  اأخ�س  من  هو  _الذي 

27- ال�سيخ كرامة اهلل البخاري من املدينة املنورة قراأ عليه  بع�س االأجزاء بالقراءات الع�سر من 
طريقي ال�ساطبية والدرة.

28- الدكتور عو�س عبد املطلب اأ�ستاذ اجلراحة بجامعة االأزهر كلية الطب قراأ القراءات ال�سبع 
من ال�ساطبية.

29- الدكتور حممد يو�سف طبيب االأمرا�س النف�سية بكلية الطب بطنطا.
30- حممد لطفي عامر ال�سيد عثمان، وهو ابن ال�سيخ، وقراأ عليه القراآن الكرمي بالقراءات ال�سبع 

من ال�ساطبية.
31- ومن تالميذه الذين اليعرفهم النا�س لكن اهلل يعرفهم وتعرفهم مقارئهم، الدكتور �سادق، 
�سفاء  ل�سوته  وكان  ال�سيخ اجلليل،  ال�سبع عن  القراءات  تلقى  وقد  االأطفال،  يعمل يف طب  وكان 
وخ�سوع ياأخذان مبجامع القلوب، وكان يقرئ يف منطقة احللمية بالقرب من القلعة، واحلاج ح�سني 
وهو يعمل يف جتارة املالب�س، وقد الزم ال�سيخ كثريًا، واالأ�ستاذ عبد العزيز العناين، قال الطناحي: 

وهو موؤرخ للمو�سيقى العربية،ال جتد له يف بابه نظريًا.
ال�سيخ عبدالروؤوف حممد  باالأزهر:  القراءات  ق�سم تخ�س�س  قراأ عليه _اأي�سًا_ يف  وكان ممن 
القراءات يف  اأ�ستاذ  واخلياط  عبداهلل اجلوهري،  وال�سيخ  �سامل،  عبدالروؤوف حممد  وال�سيخ  مرعي، 
ر، مقرئ الريا�س و�سيخ االإقراء فيها، وقد الزمه كثريا وقراأ عليه،  ال�سودان، وال�سيخ حممود عمر �سَكّ
النحا�س، والذي رثى �سيخه بق�سيدة ع�سماء،  وال�سيخ اجلليل واملقرئ الكبري علي بن حممد توفيق 
واإبراهيم �سالح احل�سيني النيجري، وال�سيخ حممد في�سل الدروبي، وال�سيخ عبدالغفار الدروبي _

احلفيد_، وال�سيخ اأحمد اإ�سماعيل ال�سنديوين، واالأ�ستاذ الدكتور حممد �سامل حمي�سن،  وغريهم.
ومل يكن اإقراء ال�سيخ عامر مقت�سرًا على الرجال، بل تتلمذ عليه كثري من الن�ساء؛ منهن : ال�سيدة 
�سميحة اأيوب، وال�سيدة املحامية ال�سهرية مفيدة عبد الرحمن، وقد كانت هذه ال�سيدة الفا�سلة من 
خادمات القراآن املخل�سات، وال جرم يف ذلك حني تعلم اأن اأباها ميلك مطبعة خ�س�سها لطباعة 

امل�سحف ال�سريف.
وممن اأفاد منه وتتلمذ عليه من الن�ساء : ال�سيدة كري�ستينا نل�سون _وهي امراأة غري م�سلمة_ 
متخ�س�سة يف الدرا�سات العربية، وقد ح�سرت من والية كالفورنيا لتدر�س القراآن بطريقة �سليمة 
جمودة، وقد  األفت عام 1986م كتابًا بعنوان: )فن تالوة القراآن(، وهو كتاب متوافر يف االأ�سواق 
باللغة االإجنليزية، ُطيع يف مطبعة جامعة تك�سا�س باأمريكا، ويقع يف )241( �سفحة، وهذا الكتاب 
اأن  املوافقات  ح�سن  ومن  اخلطري،  املهم  املو�سوع  هذا  �سلب  يف  كتبت  دكتوراة  ر�سالة  عن  عبارة 
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لقيته من تالميذ ال�سيخ عامر ومعا�سريه. كان الدكتور اإبراهيم بدران وزيرًا لل�سحة يف عهد حممد 
اأنور ال�سادات، وكان يتعاهد ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان بالزيارة وال�سالم، كما كان ياأتيه اأ�سبوعيا 
ليقراأ ويتتلمذ على يديه، وذلك يف بيت ال�سيخ عامر يف حي ال�سيدة زينب، وملا اأ�سيب ال�سيخ عامر 
بجرح يف رجله _اأثناء رحلته للحج عام 1980م_، حيث دا�س على اأ�سابع رجله اأحد احلجاج 
االأقارقة، وتطور اجلرح اإىل اأن ا�سطر معه اإىل برت اأحد اأ�سابع قدميه )االأ�سبع الثاين قبل اال�سبع 
الكبري(، واحتاج مع مر�سه وجرحه اإىل من يخدمه خدمة متوا�سلة، وحيث اإن زوجته قد انتقلت 
اإىل رحمة اهلل فاإنه انتقل اإىل بيت ابنه اإبراهيم يف م�سر اجلديدة، ليقوم بخدمته ورعايته، وكان 
هناك طبيبًا جراحًا ا�سم )عو�س( يقوم بتغيري جرح ال�سيخ ومعاينته يوميًا، جاء االأ�ستاذ الدكتور 
الوزير اإبراهيم بدران _على العادة_ اإىل بيت ال�سيخ عامر للزيارة والقراءة، ثم طرق البال 
م�ستاأذنًا يف الدخول فلم يرد عليه اأحد، فان�سرف متمثال بذلك اآداب الطلب واحرتام االأ�سياخ _
مع ما هو فيه من املن�سب والوزارة_، ثم رجع مرة اأخرى لزيارة ال�سيخ فلم يجد اأحدًا يف البيت، 
فان�سغل قلبه على �سيخه وحبيبه ال�سيخ عامر، ف�سار _بنف�سه_ يبحث عن خرب ال�سيخ الكبري، 
فات�سل بابنة ال�سيخ )هدى( و�ساألها : اأين �سيدنا ال�سيخ عامر؟ فقالت اإنه اأ�سيب بجرح يف رجله، 
الوزير_  اإبراهيم ليقوم برعايته وخدمته، فطلب منها _معايل  ابنه  االإقامة مع  اإىل  واحتاج 
رقم ابن ال�سيخ عامر _اإبراهيم_، ثم ات�سل معايل الوزير باإبراهيم عامر و�ساأله عن ال�سيخ 
اإبراهيم : فقدم ال�سيد الوزير،  اأ�سابه، فاأخربه باخلرب، فقال اإين �ساأتي فورًا، قال  عامر وما ذا 
ثم دخل بيتنا املتوا�سع، و�سلم على والدي، وهو يبكي ويقبل راأ�سه ويديه، ويقول لوالدي : كيف ال 
تت�سل بي وتخربين عن جرحك وم�سابك وت�سرفني بخدمتك ورعايتك، قال اإبراهيم عامر : ثم 
�ساأل الوزير عن طبيبه الذي يعاجله فقلت له اإنه د.عو�س، فقال الدكتور بدران اإذهب بنا للدكتور 
عو�س، فذهبنا �سويًا، ثم طرقت الباب فخرج لنا الطبيب عو�س، ف�سعق مما راأى !!! معايل وزير 
ال�سحة واقف على بابه؟ ما االأمر، وما اخلطب، فاأ�سابه الروع والقلق، ثم قال د.عو�س : ُهوَّ فيه 
ن عليك، لقد علمت اأنك تقوم على رعاية ال�سيخ  اإيه يا معايل الوزير، فقال له الدكتور بدران : هوِّ
اجلليل عامر ال�سيد عثمان فجئت بنف�سي الأ�سكرك واأحيي فيك خدمتك الأهل القراآن واأ�سياخهم، 
كما اأين جئت اإليك الأ�ستاأذنك باأن ت�سمح يل باأن اأت�سرف بعالج ال�سيخ وخدمته، واأنت على اأجرك 
باإذن اهلل. قلُت : اأي م�ستوى من االأخالق هذا الذي ميار�سه الوزير اإبراهيم بدران، واأي م�ستوى من 
احرتام املهنة وتقدير الزمالة ومراعاة احلقوق وحفظها هذا الذي يقوم به معايل الوزير العجيب، 

كان _حفظه اهلل_ مثاال عمليًا ملا يجب اأن تكون عليه اأخالقيات الطبيب امل�سلم.

قدمت اإىل م�سر واأقامت فيها عامًا كامال تنتقل من مكان اإىل مكان ومن مقراأة اإىل اأخرى، بينما 
املراأة  اإىل  االأثــر  عظيمة  ر�سالة  اإنها  ون�سائهم،  امل�سلمني  بنات  من  كثري  ذلك  من  اأقل  عن  يعجز 

امل�سلمة اأن تعتني غاية العناية بهذا القراآن العظيم، حفظًا وتعلمًا وعمال.
ولل�سيخ عامر عثمان �سكل اآخر من التالميذ والطالب، قال العالمة الطناحي _رحمه اهلل_: 
اأخر مباركًا، غري الت�سنيف واالإقراء، وهو هذا العون الظاهر  اأثر  لقد كان ل�سيخنا ال�سيخ عامر 
لدرا�ساتهم  ميدانًا  القراءات  علم  من  اتخذوا  الذين  واجلامعيني  الباحثني  من  لنفر  مه  قدَّ الذي 
ال�سوتية والتاريخية؛ منهم االأ�ساتذة عبد الفتاح اإ�سماعيل �سلبي؛ من املوؤلفني املوؤرخني للمو�سيقا 
الذين  املبتدئني  املعيدين  الدين اجلندي، وعبد ال�سبور �ساهني، وكثري من  واأحمد علم  العربية، 

كانوا يختلفون اإليه لتجلية غام�س، اأو ك�سف مبهم، من هذا العلم الذي هو علم العربية بحق. 
قال الطناحي : وعلى اجلملة فتالميذ ال�سيخ واملنتفعون بعلمه ال ُيح�سون كرة، من داخل م�سر 
اإليه،  اأبناء الدول العربية واالإ�سالمية بل ومن امل�ست�سرقني ياأتون  اأرى كثريًا من  وخارجها، وكنت 
ويجل�سون يف حلقته، وياليتني اأح�سيتهم عددًا، وقيدت اأ�سماءهم واأعمارهم، اإحياًء ل�سنن قدمية يف 

تراثنا التاريخي من ذكر الواردين وال�ساردين على البالد، واملرحتلني اإىل ال�سيوخ. 
لقد كان ال�سيخ عامر عثمان �سموليًا يف اإقرائه ومقارئه حتى قال عنه ال�سيخ القا�سي: اإن ال�سيخ 
عامر مل يبق اأن يقرئ اإال امل�سيحيني، وذلك ملا راأى من كرة اإقرائه وتنوع م�سارب القارئني عليه، 

واملتتلمذين على يديه. 

معايل الوزير اإبراهيم بدران املثل الأعلى يف ال�صمو والتوا�صع والوفاء

والوجهاء  الــوزراء  من  جماعة  اآنفًا_  ذكرت  _كما  عثمان  ال�سيد  عامر  ال�سيخ  على  وتتلمذ  قراأ 
والروؤ�ساء، وياأتي على راأ�س هوؤالء جميعًا الرجل التقي النقي معايل الوزير باأخالقه االأمري بربه وتوا�سعه 
اإبراهيم بدران، رائد الطب، ووزير ال�سحة االأ�سهر بني وزراء �سحة م�سر على مر  ووفائه الدكتور 
خاللها  قدم  عاما،   20 من  الأكر  القاهرة  جامعة  الطب  كلية  فى  بالتدري�س  عمل  احلديث،  التاريخ 
جتربة �سديدة العلمية واملهنية ا�ستطاع اأن يرتبط بعالقة حمبة واحرتام قوية بطالبه وتالمذته، ثم 
عني وزيرا لل�سحة عام 1976 يف عهد حممد اأنور ال�سادات، لكنه مل ي�ستطع حتمل م�سئولية الوزارة 
اإعفاءه من من�سبه، ويقول بدران عن هذه الفرتة )كنت اذا راأيت  الأكر من عامني، ليطلب بعدها 

طفال �ساحبًا اأو مري�سًا ملقى فى الطريق اأ�سعر اأننى اإن مل اأ�سعفه، لن ير�س اهلل عنى(.
وكان الدكتور اإبراهيم بدران من اأبرا النا�س بال�سيخ عامر ال�سيد عثمان، اأجمع على ذلك كل من 
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لقيته من تالميذ ال�سيخ عامر ومعا�سريه. كان الدكتور اإبراهيم بدران وزيرًا لل�سحة يف عهد حممد 
اأنور ال�سادات، وكان يتعاهد ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان بالزيارة وال�سالم، كما كان ياأتيه اأ�سبوعيا 
ليقراأ ويتتلمذ على يديه، وذلك يف بيت ال�سيخ عامر يف حي ال�سيدة زينب، وملا اأ�سيب ال�سيخ عامر 
بجرح يف رجله _اأثناء رحلته للحج عام 1980م_، حيث دا�س على اأ�سابع رجله اأحد احلجاج 
االأقارقة، وتطور اجلرح اإىل اأن ا�سطر معه اإىل برت اأحد اأ�سابع قدميه )االأ�سبع الثاين قبل اال�سبع 
الكبري(، واحتاج مع مر�سه وجرحه اإىل من يخدمه خدمة متوا�سلة، وحيث اإن زوجته قد انتقلت 
اإىل رحمة اهلل فاإنه انتقل اإىل بيت ابنه اإبراهيم يف م�سر اجلديدة، ليقوم بخدمته ورعايته، وكان 
هناك طبيبًا جراحًا ا�سم )عو�س( يقوم بتغيري جرح ال�سيخ ومعاينته يوميًا، جاء االأ�ستاذ الدكتور 
الوزير اإبراهيم بدران _على العادة_ اإىل بيت ال�سيخ عامر للزيارة والقراءة، ثم طرق البال 
م�ستاأذنًا يف الدخول فلم يرد عليه اأحد، فان�سرف متمثال بذلك اآداب الطلب واحرتام االأ�سياخ _
مع ما هو فيه من املن�سب والوزارة_، ثم رجع مرة اأخرى لزيارة ال�سيخ فلم يجد اأحدًا يف البيت، 
فان�سغل قلبه على �سيخه وحبيبه ال�سيخ عامر، ف�سار _بنف�سه_ يبحث عن خرب ال�سيخ الكبري، 
فات�سل بابنة ال�سيخ )هدى( و�ساألها : اأين �سيدنا ال�سيخ عامر؟ فقالت اإنه اأ�سيب بجرح يف رجله، 
الوزير_  اإبراهيم ليقوم برعايته وخدمته، فطلب منها _معايل  ابنه  االإقامة مع  اإىل  واحتاج 
رقم ابن ال�سيخ عامر _اإبراهيم_، ثم ات�سل معايل الوزير باإبراهيم عامر و�ساأله عن ال�سيخ 
اإبراهيم : فقدم ال�سيد الوزير،  اأ�سابه، فاأخربه باخلرب، فقال اإين �ساأتي فورًا، قال  عامر وما ذا 
ثم دخل بيتنا املتوا�سع، و�سلم على والدي، وهو يبكي ويقبل راأ�سه ويديه، ويقول لوالدي : كيف ال 
تت�سل بي وتخربين عن جرحك وم�سابك وت�سرفني بخدمتك ورعايتك، قال اإبراهيم عامر : ثم 
�ساأل الوزير عن طبيبه الذي يعاجله فقلت له اإنه د.عو�س، فقال الدكتور بدران اإذهب بنا للدكتور 
عو�س، فذهبنا �سويًا، ثم طرقت الباب فخرج لنا الطبيب عو�س، ف�سعق مما راأى !!! معايل وزير 
ال�سحة واقف على بابه؟ ما االأمر، وما اخلطب، فاأ�سابه الروع والقلق، ثم قال د.عو�س : ُهوَّ فيه 
ن عليك، لقد علمت اأنك تقوم على رعاية ال�سيخ  اإيه يا معايل الوزير، فقال له الدكتور بدران : هوِّ
اجلليل عامر ال�سيد عثمان فجئت بنف�سي الأ�سكرك واأحيي فيك خدمتك الأهل القراآن واأ�سياخهم، 
كما اأين جئت اإليك الأ�ستاأذنك باأن ت�سمح يل باأن اأت�سرف بعالج ال�سيخ وخدمته، واأنت على اأجرك 
باإذن اهلل. قلُت : اأي م�ستوى من االأخالق هذا الذي ميار�سه الوزير اإبراهيم بدران، واأي م�ستوى من 
احرتام املهنة وتقدير الزمالة ومراعاة احلقوق وحفظها هذا الذي يقوم به معايل الوزير العجيب، 

كان _حفظه اهلل_ مثاال عمليًا ملا يجب اأن تكون عليه اأخالقيات الطبيب امل�سلم.

قدمت اإىل م�سر واأقامت فيها عامًا كامال تنتقل من مكان اإىل مكان ومن مقراأة اإىل اأخرى، بينما 
املراأة  اإىل  االأثــر  عظيمة  ر�سالة  اإنها  ون�سائهم،  امل�سلمني  بنات  من  كثري  ذلك  من  اأقل  عن  يعجز 

امل�سلمة اأن تعتني غاية العناية بهذا القراآن العظيم، حفظًا وتعلمًا وعمال.
ولل�سيخ عامر عثمان �سكل اآخر من التالميذ والطالب، قال العالمة الطناحي _رحمه اهلل_: 
اأخر مباركًا، غري الت�سنيف واالإقراء، وهو هذا العون الظاهر  اأثر  لقد كان ل�سيخنا ال�سيخ عامر 
لدرا�ساتهم  ميدانًا  القراءات  علم  من  اتخذوا  الذين  واجلامعيني  الباحثني  من  لنفر  مه  قدَّ الذي 
ال�سوتية والتاريخية؛ منهم االأ�ساتذة عبد الفتاح اإ�سماعيل �سلبي؛ من املوؤلفني املوؤرخني للمو�سيقا 
الذين  املبتدئني  املعيدين  الدين اجلندي، وعبد ال�سبور �ساهني، وكثري من  واأحمد علم  العربية، 

كانوا يختلفون اإليه لتجلية غام�س، اأو ك�سف مبهم، من هذا العلم الذي هو علم العربية بحق. 
قال الطناحي : وعلى اجلملة فتالميذ ال�سيخ واملنتفعون بعلمه ال ُيح�سون كرة، من داخل م�سر 
اإليه،  اأبناء الدول العربية واالإ�سالمية بل ومن امل�ست�سرقني ياأتون  اأرى كثريًا من  وخارجها، وكنت 
ويجل�سون يف حلقته، وياليتني اأح�سيتهم عددًا، وقيدت اأ�سماءهم واأعمارهم، اإحياًء ل�سنن قدمية يف 

تراثنا التاريخي من ذكر الواردين وال�ساردين على البالد، واملرحتلني اإىل ال�سيوخ. 
لقد كان ال�سيخ عامر عثمان �سموليًا يف اإقرائه ومقارئه حتى قال عنه ال�سيخ القا�سي: اإن ال�سيخ 
عامر مل يبق اأن يقرئ اإال امل�سيحيني، وذلك ملا راأى من كرة اإقرائه وتنوع م�سارب القارئني عليه، 

واملتتلمذين على يديه. 

معايل الوزير اإبراهيم بدران املثل الأعلى يف ال�صمو والتوا�صع والوفاء

والوجهاء  الــوزراء  من  جماعة  اآنفًا_  ذكرت  _كما  عثمان  ال�سيد  عامر  ال�سيخ  على  وتتلمذ  قراأ 
والروؤ�ساء، وياأتي على راأ�س هوؤالء جميعًا الرجل التقي النقي معايل الوزير باأخالقه االأمري بربه وتوا�سعه 
اإبراهيم بدران، رائد الطب، ووزير ال�سحة االأ�سهر بني وزراء �سحة م�سر على مر  ووفائه الدكتور 
خاللها  قدم  عاما،   20 من  الأكر  القاهرة  جامعة  الطب  كلية  فى  بالتدري�س  عمل  احلديث،  التاريخ 
جتربة �سديدة العلمية واملهنية ا�ستطاع اأن يرتبط بعالقة حمبة واحرتام قوية بطالبه وتالمذته، ثم 
عني وزيرا لل�سحة عام 1976 يف عهد حممد اأنور ال�سادات، لكنه مل ي�ستطع حتمل م�سئولية الوزارة 
اإعفاءه من من�سبه، ويقول بدران عن هذه الفرتة )كنت اذا راأيت  الأكر من عامني، ليطلب بعدها 

طفال �ساحبًا اأو مري�سًا ملقى فى الطريق اأ�سعر اأننى اإن مل اأ�سعفه، لن ير�س اهلل عنى(.
وكان الدكتور اإبراهيم بدران من اأبرا النا�س بال�سيخ عامر ال�سيد عثمان، اأجمع على ذلك كل من 
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وال زال يبكي _مع مرور اأكر من خم�س وع�سرين �سنة على وفاة ال�سيخ عامر_ حني يذكر ا�سم 
ال�سيخ عامر، لقد جمعهما حب اهلل وحب كتابه، واأ�ساأل اهلل اأن يجعلهما _ونحن معهما_ يف 

ظل عر�سه يوم ال ظل اإال ظله.

ُمُثٌل من منهجه واختياراته

1- كان لدى ال�سيخ املقري عامر ال�سيد عثمان ح�سٌّ دقيق جدًا يف تقييم االأ�سوات واحلكم عليها، 
وكانت له معرفة باهرة مبخارج احلروف و�سفاتها، حتى �سار منهجه وحروفه يف االإقراء معلومة 
م�ستهرة عند كبار القراء واملقرئني، ولذلك فاإنه كان يحدث اأثرًا كبريًا يف كل من يقراأ اأو يتتلمذ 
على يديه، قال ال�سيخ االأخ�سر : ملا بداأت القراءة على ال�سيخ عبد الفتاح القا�سي يف اأول جمل�س 
من جمال�س الدر�س، قال يل اأنت قراأت على مني؟ قلت له قراأت على ال�سيخ ح�سن ال�ساعر، فقال 
يل ال�سيخ القا�سي : دي م�س حروف �سيدنا ح�سن ال�ساعر، دي حروف العامل الكبري وال�سيد اجلليل 

عامر ال�سيد عثمان، فهل قراأت عليه : قلت نعم، وقراأت عليه مرات كثرية. 
2- ومن اختياراته ومنهجه االإقراء مبا يطلق عليه يف م�سطلح علم اللغة احلديث بـ)النرب(، وهو 
النظام املقطعي يف قراءة الكلمة، فقد كان ال�سيخ عامر من املعتنني بهذه امل�ساألة بل اإنه _كما 
قال الطناحي- اآية فيه، قال الطناحي : وقد �ساألته عنه يومًا، فقال يل : اإن القراء مل يذكروا هذا 
امل�سطلح، ولكنه بهذه ال�سفة ميكن اأن ي�سمى )التخلي�س(، اأي: تخلي�س مقطع من مقطع، وها اأنا 
ذا اأ�سع هذا امل�سطلح اأمام علماء اللغة املُْحَدِثني لريوا فيه راأيهم، ولعلهم يحلونه حمل النرب، وقد 
�سمعت لهذا التخلي�س من ال�سيخ اأمثلة كثرية جدًا؛ اأذكر منها قوله تعاىل : )ف�سقى لهما ثم توىل 
(، وقوله تعاىل : )فق�ست قلوبهم(، وقوله عز وجل : )ف�ساء لهم يوم القيامة حمال(، فاأنت  اإىل الظلِّ
لو �سغطت غلى الفاء يف االآية االأوىل فاإنه تكون من الف�سق ال من ال�سقي، واإن مل ت�سغط على الفاء 
يف االآية الثانية فاإنها تكون من )الفق�س( ال من )الق�سوة(، اأما يف االآية الثالثة فال بد من تخلي�س 
)�ساء( من كلمة )لهم(، حتى يكون املعنى من ال�سوء ال من امل�ساءلة، لو خطفتها خطفة واحدة، 
هكذا كان يعلمنا ال�سيخ الكبري، االأمثلة كثرية ال اأح�سيها عددًا، ويف ذلك للطالب مع ال�سيخ املحقق 
مواقف طريفة كانت يف حقيقتها تربية وتعليم، ومن ذلك اأن اأحد الطالب قراأ اأمام ال�سيخ قوله 
تعلى : )فلهم اأجر غري ممنون(، خطفة واحدة �ساغطًا على الفاء، بحيث �سارت الكلمة كاأنها فعل 
َرَبُهْم، فقال له ال�سيخ معلمًا : )َمَفَلُهْم�س(، يريد اأن يقول  ما�س م�سند اإىل �سمري اجلماعة، مثل : �سَ

_رحمه اهلل_ : اإنه لي�س فعال هنا واقعًا عليهم، واإن هذه البنية من مقطعني؛ )ف( )لهم(. 

 كان الوزير اإبراهيم بدران ميلك م�ست�سفًى فخمًا وجمهزًا باأحدث التجهيزات، فاأمر بنقل ال�سيخ 
غ له اأح�سن جناح يف امل�ست�سفى، وجعل لهذا اجلناح بابًا يفتح على  الكبري عامر اإىل م�ست�سفاه، وفرَّ
ال�سارع، ليكون اأي�سر لدخول زوار ال�سيخ وطالبه، وحتول اجلناح اإىل مقراأة يقراأ فيها الطالب، كما 
يقراأ فيها االأطباء وجهاز التمري�س، حتى كاد امل�ست�سفى اأن يتحول اإىل م�سجد اأو كلية �سرعية من 
كرة الواردين من اأهل العلم والف�سل والطالبني واملقرئني، وحيث اإن ال�سيخ عامر قد ماتت زوجته 
وال خادم له يخدمه ويرعاه مع مر�سه فاإن الوزير اإبراهيم  بدران طلب من ال�سيخ اأن يبقى وقته كله 
يف اجلناح املعد له، لينال الرعاية الكاملة، فظل ال�سيخ مقيمًا يف هذا اجلناح يف امل�ست�سفى �سنوات 
عدة )1980-1984م(، يذهب لعمله يف م�سيخة املقارئ يوميًا ثم يرجع اإىل جناحه، اأقام الدكتور 
بدران على ال�سيخ عامر من يخدمه، ويتوىلَّ اأمره، وخ�س�س له �سيارة حتمله اإىل حيث ي�ساء متى 

�ساء وكيف �ساء، ومل يخرج من امل�ست�سفى اإال اإىل جممع امللك فهد باملدينة النبوية.
لقد كان وجود ال�سيخ عامريف امل�ست�سفى �سببًا يف زيادة اإيرادات امل�ست�سفى، وزيادة دخله، اأ�سعافًا 
: لقد ت�سرفتم با�ست�سافة وخدمة �سيخ املقرئني ال�سيخ  م�ساعفة، فقد �ساألت معايل الوزير قائالً 
عامر ال�سيد عثمان لديكم يف امل�ست�سفى، فاأرجوكم جوابي بكل �سراحة، ماذا عن فاتورة العالج 
ومدى تاأثري ذلك على ميزانية امل�ست�سفى، فقل يل اأوال : اأنا مل ا�ست�سف ال�سيخ بل هو الذي �سرفني 
واأجاب دعوتي وا�ست�سافني، فاأرجوك مت�سح هذه العبارة، ثم اأجاب بعد اإحلاح واإ�سرار مني قائال 
: لقد زاد دخل امل�ست�سفى ب�سكل ال يخطر على البال، قلُت : ولقد راأيت ذلك بنف�سي _ويف زيارات 
عديدة_، راأيت من �سدة الزحام على العالج يف امل�ست�سفى كاأنه يقدم اخلدمة العالجية باملجان، 

وال اأظنه اإال من بركات القراآن واأهل القراآن، وللوزير املبجل الويف عند ربه اجلزاء االأوفى.
اإن هذا املوقف الكبري من معايل الوزير فيه درو�س عملية ودعوة للمح�سنني والباذلني _كل يف 
فاإن  واإهمالهم،  ن�سيانهم  وعدم  واإكرامهم،  واأ�سياخهم  القراآن  باأهل  العناية  اإىل  تخ�س�سه_ 

العناية بهم والبذل واالإنفاق يف ذلك كله ربح وفوز وفخار وادخار.
ونعلم من هذا املوقف العجيب _وغريه من املواقف الكثرية_ اأن ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان مل 
يكن يوما من االأيام وال حلظة من اللحظات ي�ستخدم القراآن يف ق�ساء حوائجه _رمبا مع �سدة 
حاجته يف بع�س املواقف_؛ الأنه كان يقول بل�سان حاله وف�سيح مقاله؛ اإن القراآن الكرمي يجب اأن 

يبقى يف مكانه العايل الرفيع، اإنه كالم رب العاملني الذي لي�س له وال عنه عو�س. 
 ولقد زرت هذا ال�سرح ال�سامخ الدكتور اإبراهيم بدران يف حمرابه وم�ست�سفاه، فراأيت عجبًا، راأيت 
رجال مليئًا بالنور والطماأنينة وال�سكينة والروحانية، راأيت �سيخًا بلغ الت�سعني من عمره اأو قارب، 
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وال زال يبكي _مع مرور اأكر من خم�س وع�سرين �سنة على وفاة ال�سيخ عامر_ حني يذكر ا�سم 
ال�سيخ عامر، لقد جمعهما حب اهلل وحب كتابه، واأ�ساأل اهلل اأن يجعلهما _ونحن معهما_ يف 

ظل عر�سه يوم ال ظل اإال ظله.

ُمُثٌل من منهجه واختياراته

1- كان لدى ال�سيخ املقري عامر ال�سيد عثمان ح�سٌّ دقيق جدًا يف تقييم االأ�سوات واحلكم عليها، 
وكانت له معرفة باهرة مبخارج احلروف و�سفاتها، حتى �سار منهجه وحروفه يف االإقراء معلومة 
م�ستهرة عند كبار القراء واملقرئني، ولذلك فاإنه كان يحدث اأثرًا كبريًا يف كل من يقراأ اأو يتتلمذ 
على يديه، قال ال�سيخ االأخ�سر : ملا بداأت القراءة على ال�سيخ عبد الفتاح القا�سي يف اأول جمل�س 
من جمال�س الدر�س، قال يل اأنت قراأت على مني؟ قلت له قراأت على ال�سيخ ح�سن ال�ساعر، فقال 
يل ال�سيخ القا�سي : دي م�س حروف �سيدنا ح�سن ال�ساعر، دي حروف العامل الكبري وال�سيد اجلليل 

عامر ال�سيد عثمان، فهل قراأت عليه : قلت نعم، وقراأت عليه مرات كثرية. 
2- ومن اختياراته ومنهجه االإقراء مبا يطلق عليه يف م�سطلح علم اللغة احلديث بـ)النرب(، وهو 
النظام املقطعي يف قراءة الكلمة، فقد كان ال�سيخ عامر من املعتنني بهذه امل�ساألة بل اإنه _كما 
قال الطناحي- اآية فيه، قال الطناحي : وقد �ساألته عنه يومًا، فقال يل : اإن القراء مل يذكروا هذا 
امل�سطلح، ولكنه بهذه ال�سفة ميكن اأن ي�سمى )التخلي�س(، اأي: تخلي�س مقطع من مقطع، وها اأنا 
ذا اأ�سع هذا امل�سطلح اأمام علماء اللغة املُْحَدِثني لريوا فيه راأيهم، ولعلهم يحلونه حمل النرب، وقد 
�سمعت لهذا التخلي�س من ال�سيخ اأمثلة كثرية جدًا؛ اأذكر منها قوله تعاىل : )ف�سقى لهما ثم توىل 
(، وقوله تعاىل : )فق�ست قلوبهم(، وقوله عز وجل : )ف�ساء لهم يوم القيامة حمال(، فاأنت  اإىل الظلِّ
لو �سغطت غلى الفاء يف االآية االأوىل فاإنه تكون من الف�سق ال من ال�سقي، واإن مل ت�سغط على الفاء 
يف االآية الثانية فاإنها تكون من )الفق�س( ال من )الق�سوة(، اأما يف االآية الثالثة فال بد من تخلي�س 
)�ساء( من كلمة )لهم(، حتى يكون املعنى من ال�سوء ال من امل�ساءلة، لو خطفتها خطفة واحدة، 
هكذا كان يعلمنا ال�سيخ الكبري، االأمثلة كثرية ال اأح�سيها عددًا، ويف ذلك للطالب مع ال�سيخ املحقق 
مواقف طريفة كانت يف حقيقتها تربية وتعليم، ومن ذلك اأن اأحد الطالب قراأ اأمام ال�سيخ قوله 
تعلى : )فلهم اأجر غري ممنون(، خطفة واحدة �ساغطًا على الفاء، بحيث �سارت الكلمة كاأنها فعل 
َرَبُهْم، فقال له ال�سيخ معلمًا : )َمَفَلُهْم�س(، يريد اأن يقول  ما�س م�سند اإىل �سمري اجلماعة، مثل : �سَ

_رحمه اهلل_ : اإنه لي�س فعال هنا واقعًا عليهم، واإن هذه البنية من مقطعني؛ )ف( )لهم(. 

 كان الوزير اإبراهيم بدران ميلك م�ست�سفًى فخمًا وجمهزًا باأحدث التجهيزات، فاأمر بنقل ال�سيخ 
غ له اأح�سن جناح يف امل�ست�سفى، وجعل لهذا اجلناح بابًا يفتح على  الكبري عامر اإىل م�ست�سفاه، وفرَّ
ال�سارع، ليكون اأي�سر لدخول زوار ال�سيخ وطالبه، وحتول اجلناح اإىل مقراأة يقراأ فيها الطالب، كما 
يقراأ فيها االأطباء وجهاز التمري�س، حتى كاد امل�ست�سفى اأن يتحول اإىل م�سجد اأو كلية �سرعية من 
كرة الواردين من اأهل العلم والف�سل والطالبني واملقرئني، وحيث اإن ال�سيخ عامر قد ماتت زوجته 
وال خادم له يخدمه ويرعاه مع مر�سه فاإن الوزير اإبراهيم  بدران طلب من ال�سيخ اأن يبقى وقته كله 
يف اجلناح املعد له، لينال الرعاية الكاملة، فظل ال�سيخ مقيمًا يف هذا اجلناح يف امل�ست�سفى �سنوات 
عدة )1980-1984م(، يذهب لعمله يف م�سيخة املقارئ يوميًا ثم يرجع اإىل جناحه، اأقام الدكتور 
بدران على ال�سيخ عامر من يخدمه، ويتوىلَّ اأمره، وخ�س�س له �سيارة حتمله اإىل حيث ي�ساء متى 

�ساء وكيف �ساء، ومل يخرج من امل�ست�سفى اإال اإىل جممع امللك فهد باملدينة النبوية.
لقد كان وجود ال�سيخ عامريف امل�ست�سفى �سببًا يف زيادة اإيرادات امل�ست�سفى، وزيادة دخله، اأ�سعافًا 
: لقد ت�سرفتم با�ست�سافة وخدمة �سيخ املقرئني ال�سيخ  م�ساعفة، فقد �ساألت معايل الوزير قائالً 
عامر ال�سيد عثمان لديكم يف امل�ست�سفى، فاأرجوكم جوابي بكل �سراحة، ماذا عن فاتورة العالج 
ومدى تاأثري ذلك على ميزانية امل�ست�سفى، فقل يل اأوال : اأنا مل ا�ست�سف ال�سيخ بل هو الذي �سرفني 
واأجاب دعوتي وا�ست�سافني، فاأرجوك مت�سح هذه العبارة، ثم اأجاب بعد اإحلاح واإ�سرار مني قائال 
: لقد زاد دخل امل�ست�سفى ب�سكل ال يخطر على البال، قلُت : ولقد راأيت ذلك بنف�سي _ويف زيارات 
عديدة_، راأيت من �سدة الزحام على العالج يف امل�ست�سفى كاأنه يقدم اخلدمة العالجية باملجان، 

وال اأظنه اإال من بركات القراآن واأهل القراآن، وللوزير املبجل الويف عند ربه اجلزاء االأوفى.
اإن هذا املوقف الكبري من معايل الوزير فيه درو�س عملية ودعوة للمح�سنني والباذلني _كل يف 
فاإن  واإهمالهم،  ن�سيانهم  وعدم  واإكرامهم،  واأ�سياخهم  القراآن  باأهل  العناية  اإىل  تخ�س�سه_ 

العناية بهم والبذل واالإنفاق يف ذلك كله ربح وفوز وفخار وادخار.
ونعلم من هذا املوقف العجيب _وغريه من املواقف الكثرية_ اأن ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان مل 
يكن يوما من االأيام وال حلظة من اللحظات ي�ستخدم القراآن يف ق�ساء حوائجه _رمبا مع �سدة 
حاجته يف بع�س املواقف_؛ الأنه كان يقول بل�سان حاله وف�سيح مقاله؛ اإن القراآن الكرمي يجب اأن 

يبقى يف مكانه العايل الرفيع، اإنه كالم رب العاملني الذي لي�س له وال عنه عو�س. 
 ولقد زرت هذا ال�سرح ال�سامخ الدكتور اإبراهيم بدران يف حمرابه وم�ست�سفاه، فراأيت عجبًا، راأيت 
رجال مليئًا بالنور والطماأنينة وال�سكينة والروحانية، راأيت �سيخًا بلغ الت�سعني من عمره اأو قارب، 
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والتقعر يف اأخراج احلروف وذلك يف ر�سالة لطيفة بعنوان )بيان َزَغل العلم(، عر�س فيها الذهبي 
الأخطاء اأهل العلم.

5- ومن اختياراته يف علم الوقف واالبتداء؛ اأن الوقوف على راأ�س االآي �سنة ال ينبغي تركها، حتى 
ولو تعلق املعنى باالآية التي بعدها، وكان يت�سدد يف ذلك كثريًا، قال العالمة الطناحي : وما اأكر ما 
علمنا هذا االإمام الكبري.  قلُت : _فذكرين منهجه يف هذه امل�ساألة مبنهج �سيخنا الكبري ال�سيخ 
االآي هي  راأ�س  الوقوف على   : لنا دائما  يقول  والذي  النبوي  امل�سجد  �سيخ قراء  االأخ�سر  اإبراهيم 
اإىل  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، كما ثبت ذلك عنه يف احلديث ال�سحيح، فال نتجاوزها  قراءة 
اجتهادات املوؤلفني وبع�س املقرئني_. وقد كانت لدى ال�سيخ عامر عناية ودراية باأوقاف امل�سحف 
ا�ْسُتْقِطَب ملجمع  اإنه  ال�سريف، كيف وقد كان م�سحح امل�ساحف ومراجعها ورئي�س جلانها، حتى 
امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف الأجل اأن يقوم مبراجعة امل�سحف يف طبعته االأوىل. لقد كان 
د الوقوف ومراعاتها، وكان ينكر  _رحمه اهلل_ ياأخذ على بع�س كبار القراء تهاونهم يف تعهَّ

عليهم ذلك وي�سارحهم، وكان يغ�سبون من تلك ال�سراحة وذلك ال�ستدراك.
قال الطناحي _ممثال ملذهب ال�سيخ عامر يف مذهبه يف الوقف على روؤو�س االآي_ : )وهاهنا 
مثال لذلك فاإن كانت االآية التالية مقول قول يف االآية االأوىل، وكان البدء مبقول القول هذا مما يوهم 
اأن يكون اإقرارًا من القارئ ولي�س من املحكي عنه، وقف على راأ�س االآية االأوىل اتباعًا لل�سنة، ثم 
ي�ستاأنف االآية الثانية تاليًا الفعل ال�سابق يف االآية االأوىل، مثال ذلك قوله تعاىل يف �سورة ال�سافات: 
عامر  ال�سيخ  بح�سب مذهب  فيتلوها  لكاذبون(  واإنهم  اهلل  ولد   ... ليقولون  اإفكهم  من  اإنهم  )اأال 
هكذا: )اإال اإنهم من اإفكهم ليقولون. ليقولون ولد اهلل واإنهم لكاذبون(، قلُت: ويوافق ال�سيخ عامر 

يف مذهبه يف هذه امل�ساألة ال�سيخ القا�سي ويقول مبثل قوله.
وهكذا فقد عرف عن ال�سيخ عامر عنايته ال�سديدة وح�سا�سيته الفائقة يف مو�سوع اأوقاف القراآن، 
فكان يرى اأنه ال يجوز الوقف اإال حيث ي�سح الوقف، واإن كان الوقف ا�سطراريًا فليكن وقفًا بذوق، 
فمثال كان ياأخذ على ال�سيخ حممد رفعت اأنه يقف يف غري حمل الوقف، وقد ا�ستدرك عليه يف ذلك 
موا�سع كثرية، منها وقوفه على قوله تعاىل من �سورة الكهف )فانطلقا( وهي لي�ست حمل وقف، 

ووقوفه على يف �سورة طه على قوله تعاىل )ثم جئت على قدر( ثم ي�ستاأنف قارئًا : )يا مو�سى(.
وال �سك اأن تعاهد الوقف يف القراءة وتتبعها دليل على جودة القراءة وال�سبط واالإتقان، ن�سَّ على 
ذلك االأئمة يف كتبهم، بل وجعلوها �سرطًا لل�سهادة واالإجازة، كما ذكر ذلك االإمام ابن اجلزري يف 
الن�سر حيث قال : ))و�سح _بل تواتر عندنا_ تعلمه _اأي الوقف واالبتداء_ واالعتناء به 

اأو يف حكم  اأو بانفتاح ال�سفتني يف امليم عند �سكونها لدى الباء  3- ومن اختياراته قوله بالفرجة 
االإقالب عند حرف الباء، وت�سديده يف ذلك، حتى اإنه ُاتُِّهَم باخرتاعها وبانفراده بالقول بها، ولي�س 
ذلك كذلك، فاإن من عرف منهج ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان يف القراءة و�سريته العطرة يف االإقراء، 
والتي ذكرُت طرفًا منها، علم اأن ال�سيخ ال ميكن اأن ياأتي مبا مل يقراأ به على م�سايخه واأ�ساتذته، 
ف�سال عن اإن القول بالفرجة لي�س مما انفرد به ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان، بل اإنه اختيار جمع غفري 
من العلماء وال�سادة املقرئني، �سمعت ذلك منهم، وقراأت به عليهم، وحفظته عنهم كتابة وت�سجيال 
م�سورًا،  كال�سيخ اأحمد عبد العزيز الزيات _رحمه اهلل_، وال�سيخ اإبراهيم �سحاثة ال�سمنودي 
_رحمه اهلل_، وال�سيخ عبد الرافع ر�سوان، وال�سيخ عبد احلكيم خاطر، وهو مذهب ال�سيخ 
م�سايخ  من  عليه  قراأت  من  هو مذهب  كما  تالمذته وطالبه،  عنه  نقله  كما  اهلل،  رحمه  القا�سي 
املدينة النبوية؛ ك�سيخ القراء بامل�سجد النبوي ال�سيخ اإبراهيم بن االأخ�سر بن علي القيم، وال�سيخ 
علي بن عبد الرحمن احلذيفي، وال�سيخ املحقق حممد متيم الزعبي، وكذا هو مذهب من لقيته 
باالإطباق  القراءة  ا  واأمَّ التون�سي، وغريهم،  املظفر  اأبي عبداهلل منري  كال�سيخ  املغاربة  اأ�سياخ  من 
فهو مذهب من قراأت عليه من كبار م�سايخ ال�سام _وعليه اإجماعهم_؛ كال�سيخ اأبي احل�سن 
الكردي _رحمه اهلل_، و�سيخ القراء بالديار ال�سامية ال�سيخ حممد كرمي راجح ، وال�سيخ بكري 
بن عبد املجيد الطرابي�سي، وغريهم، ول�ست هنا ب�سدد ترجيح اأحد القولني على االأخر، ولكني 
ب�سدد الذب عن ال�سيخ اجلليل عامر ال�سيد عثمان وما كان من اتهامه باالنفراد بالقول بالفرجة 
واخرتاعه لها، وهو من هذا االتهام براء، ويف راأي اأن امل�ساألة حتتمل القولني، وكٌل يقراأ كما َتَعلََّم 

َوُعلِّْم من دون اعرتا�س على االآخر اأو ت�سعيف ملذهبه اأو قدح فيه.     
االأداء وح�سن  املبالغة يف حتقيق  اأنه يرى عدم  واالإقــراء؛  القراءة  4- ومن اختياراته ومذهبه يف 
التجويد، فمع حر�سه _رحمه اهلل_ على كمال االأداء، اإال اأنه يعيب على بع�س املقرئني املبالغة 
يف ذلك واالإفراط فيه، ويراه لونًا من التنطع وال�سق�سقة، قلُت: وهو يف هذا متبع ل�سنن من قبله 
من االأئمة واأعالم القراء، حيث ُنِقَل عنهم عبارات ومقاالت حتذر من الغلو واالعتداء يف االأداء: 
 فقد روى عن حمزة _رحمه اهلل_ اأنه كان يقول ملن يبالغ يف املد : وحتقيق الهمز )ال تفعل،
اأن ما فوق البيا�س فهو بر�س، وما كان فوق اجلعود فهو قطط، وما كان فوق القراءة  اأما علمت 
فلي�س بقراءة(، وقال ابن اجلزري يف الن�سر : )فلي�س الَتجويد بتم�سيغ الِل�سان، وال ِبتقعري الفم، 
ِبتقطيع املد، وال ِبتطِنني الغَنات، َوال  ِبتعويج الفك، وال ِبرتعيد ال�سوت، والمبطيط ال�سد، وال  وال 
َرَمِة الراءات(، وذكر الطناحي: اأن االإمام الذهبي اأخذ على قراء زمانه مبالغتهم يف التجويد  ِبَح�سْ
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والتقعر يف اأخراج احلروف وذلك يف ر�سالة لطيفة بعنوان )بيان َزَغل العلم(، عر�س فيها الذهبي 
الأخطاء اأهل العلم.

5- ومن اختياراته يف علم الوقف واالبتداء؛ اأن الوقوف على راأ�س االآي �سنة ال ينبغي تركها، حتى 
ولو تعلق املعنى باالآية التي بعدها، وكان يت�سدد يف ذلك كثريًا، قال العالمة الطناحي : وما اأكر ما 
علمنا هذا االإمام الكبري.  قلُت : _فذكرين منهجه يف هذه امل�ساألة مبنهج �سيخنا الكبري ال�سيخ 
االآي هي  راأ�س  الوقوف على   : لنا دائما  يقول  والذي  النبوي  امل�سجد  �سيخ قراء  االأخ�سر  اإبراهيم 
اإىل  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، كما ثبت ذلك عنه يف احلديث ال�سحيح، فال نتجاوزها  قراءة 
اجتهادات املوؤلفني وبع�س املقرئني_. وقد كانت لدى ال�سيخ عامر عناية ودراية باأوقاف امل�سحف 
ا�ْسُتْقِطَب ملجمع  اإنه  ال�سريف، كيف وقد كان م�سحح امل�ساحف ومراجعها ورئي�س جلانها، حتى 
امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف الأجل اأن يقوم مبراجعة امل�سحف يف طبعته االأوىل. لقد كان 
د الوقوف ومراعاتها، وكان ينكر  _رحمه اهلل_ ياأخذ على بع�س كبار القراء تهاونهم يف تعهَّ

عليهم ذلك وي�سارحهم، وكان يغ�سبون من تلك ال�سراحة وذلك ال�ستدراك.
قال الطناحي _ممثال ملذهب ال�سيخ عامر يف مذهبه يف الوقف على روؤو�س االآي_ : )وهاهنا 
مثال لذلك فاإن كانت االآية التالية مقول قول يف االآية االأوىل، وكان البدء مبقول القول هذا مما يوهم 
اأن يكون اإقرارًا من القارئ ولي�س من املحكي عنه، وقف على راأ�س االآية االأوىل اتباعًا لل�سنة، ثم 
ي�ستاأنف االآية الثانية تاليًا الفعل ال�سابق يف االآية االأوىل، مثال ذلك قوله تعاىل يف �سورة ال�سافات: 
عامر  ال�سيخ  بح�سب مذهب  فيتلوها  لكاذبون(  واإنهم  اهلل  ولد   ... ليقولون  اإفكهم  من  اإنهم  )اأال 
هكذا: )اإال اإنهم من اإفكهم ليقولون. ليقولون ولد اهلل واإنهم لكاذبون(، قلُت: ويوافق ال�سيخ عامر 

يف مذهبه يف هذه امل�ساألة ال�سيخ القا�سي ويقول مبثل قوله.
وهكذا فقد عرف عن ال�سيخ عامر عنايته ال�سديدة وح�سا�سيته الفائقة يف مو�سوع اأوقاف القراآن، 
فكان يرى اأنه ال يجوز الوقف اإال حيث ي�سح الوقف، واإن كان الوقف ا�سطراريًا فليكن وقفًا بذوق، 
فمثال كان ياأخذ على ال�سيخ حممد رفعت اأنه يقف يف غري حمل الوقف، وقد ا�ستدرك عليه يف ذلك 
موا�سع كثرية، منها وقوفه على قوله تعاىل من �سورة الكهف )فانطلقا( وهي لي�ست حمل وقف، 

ووقوفه على يف �سورة طه على قوله تعاىل )ثم جئت على قدر( ثم ي�ستاأنف قارئًا : )يا مو�سى(.
وال �سك اأن تعاهد الوقف يف القراءة وتتبعها دليل على جودة القراءة وال�سبط واالإتقان، ن�سَّ على 
ذلك االأئمة يف كتبهم، بل وجعلوها �سرطًا لل�سهادة واالإجازة، كما ذكر ذلك االإمام ابن اجلزري يف 
الن�سر حيث قال : ))و�سح _بل تواتر عندنا_ تعلمه _اأي الوقف واالبتداء_ واالعتناء به 

اأو يف حكم  اأو بانفتاح ال�سفتني يف امليم عند �سكونها لدى الباء  3- ومن اختياراته قوله بالفرجة 
االإقالب عند حرف الباء، وت�سديده يف ذلك، حتى اإنه ُاتُِّهَم باخرتاعها وبانفراده بالقول بها، ولي�س 
ذلك كذلك، فاإن من عرف منهج ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان يف القراءة و�سريته العطرة يف االإقراء، 
والتي ذكرُت طرفًا منها، علم اأن ال�سيخ ال ميكن اأن ياأتي مبا مل يقراأ به على م�سايخه واأ�ساتذته، 
ف�سال عن اإن القول بالفرجة لي�س مما انفرد به ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان، بل اإنه اختيار جمع غفري 
من العلماء وال�سادة املقرئني، �سمعت ذلك منهم، وقراأت به عليهم، وحفظته عنهم كتابة وت�سجيال 
م�سورًا،  كال�سيخ اأحمد عبد العزيز الزيات _رحمه اهلل_، وال�سيخ اإبراهيم �سحاثة ال�سمنودي 
_رحمه اهلل_، وال�سيخ عبد الرافع ر�سوان، وال�سيخ عبد احلكيم خاطر، وهو مذهب ال�سيخ 
م�سايخ  من  عليه  قراأت  من  هو مذهب  كما  تالمذته وطالبه،  عنه  نقله  كما  اهلل،  رحمه  القا�سي 
املدينة النبوية؛ ك�سيخ القراء بامل�سجد النبوي ال�سيخ اإبراهيم بن االأخ�سر بن علي القيم، وال�سيخ 
علي بن عبد الرحمن احلذيفي، وال�سيخ املحقق حممد متيم الزعبي، وكذا هو مذهب من لقيته 
باالإطباق  القراءة  ا  واأمَّ التون�سي، وغريهم،  املظفر  اأبي عبداهلل منري  كال�سيخ  املغاربة  اأ�سياخ  من 
فهو مذهب من قراأت عليه من كبار م�سايخ ال�سام _وعليه اإجماعهم_؛ كال�سيخ اأبي احل�سن 
الكردي _رحمه اهلل_، و�سيخ القراء بالديار ال�سامية ال�سيخ حممد كرمي راجح ، وال�سيخ بكري 
بن عبد املجيد الطرابي�سي، وغريهم، ول�ست هنا ب�سدد ترجيح اأحد القولني على االأخر، ولكني 
ب�سدد الذب عن ال�سيخ اجلليل عامر ال�سيد عثمان وما كان من اتهامه باالنفراد بالقول بالفرجة 
واخرتاعه لها، وهو من هذا االتهام براء، ويف راأي اأن امل�ساألة حتتمل القولني، وكٌل يقراأ كما َتَعلََّم 

َوُعلِّْم من دون اعرتا�س على االآخر اأو ت�سعيف ملذهبه اأو قدح فيه.     
االأداء وح�سن  املبالغة يف حتقيق  اأنه يرى عدم  واالإقــراء؛  القراءة  4- ومن اختياراته ومذهبه يف 
التجويد، فمع حر�سه _رحمه اهلل_ على كمال االأداء، اإال اأنه يعيب على بع�س املقرئني املبالغة 
يف ذلك واالإفراط فيه، ويراه لونًا من التنطع وال�سق�سقة، قلُت: وهو يف هذا متبع ل�سنن من قبله 
من االأئمة واأعالم القراء، حيث ُنِقَل عنهم عبارات ومقاالت حتذر من الغلو واالعتداء يف االأداء: 
 فقد روى عن حمزة _رحمه اهلل_ اأنه كان يقول ملن يبالغ يف املد : وحتقيق الهمز )ال تفعل،
اأن ما فوق البيا�س فهو بر�س، وما كان فوق اجلعود فهو قطط، وما كان فوق القراءة  اأما علمت 
فلي�س بقراءة(، وقال ابن اجلزري يف الن�سر : )فلي�س الَتجويد بتم�سيغ الِل�سان، وال ِبتقعري الفم، 
ِبتقطيع املد، وال ِبتطِنني الغَنات، َوال  ِبتعويج الفك، وال ِبرتعيد ال�سوت، والمبطيط ال�سد، وال  وال 
َرَمِة الراءات(، وذكر الطناحي: اأن االإمام الذهبي اأخذ على قراء زمانه مبالغتهم يف التجويد  ِبَح�سْ
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اأ�سهر، ومل ينقطع عن حج بيت اهلل احلرام منذ عام  اإنه يعتمر كل ثالثة  العمرة والعمرة، حتى 
1948م حتى عام 1980م، قال ال�سيخ القاري : لقد اأدركنا هوؤالء العلماء الكبار؛ اأحمد الزيات ، 
وعامر ال�سيد عثمان، وعبد الفتاح القا�سي، فراأينا فيهم ما نح�سب اأنهم من اأهل الدعوات املجابة، 

فكانوا يقولون لنا : ال يدعون عليك القا�سي ال جادًا وال مازحًا.
5- ومن مناقبه ما عرف به من الرحمة والكرم يف العطاء، حتى اإنه كان ينفق على اأخيه وي�سرف 
له راتبًا �سهريًا، قال اإبراهيم عامر : كان والدي ياأمرين باإي�سال م�سروف �سهري لعمي الأنه كان 
فقريا حمدود الدخل، وكان دائمًا يقول يل : ابعثوا للمتويل، ُهوَّ اأنت بعثت الفلو�س للمتويل _يعني 
اأخاه_، وكان يقول يل ال تخرب عمك بذلك، وكان عمي يظن اأن هذا املال هو راتب �سهري م�ستحق 
له، وملا مات الوالد وانقطع الراتب اكت�سف عمي اأن ذلك املال هو من مال اأخيه، واأخربين ال�سيخ 
املحقق حممد متيم الزعبي قا ئال : كان ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان اإذا جاء وقت ا�ستالم الراتب 
تالميذه  م�ساعدة  يف  الب�سيط  راتبه  ينفق  كان  واأنــه  املالليم،  هذه  لن�ستلم  بنا  اذهب   : يل  يقول 
اإبرهيم يف ذلك فريد عليه  اإنه قد ال يبقى له من راتبه �سي،  ورمبا كلمه ابنه  واملحتاجني، حتى 

قائال : املال مال اهلل.

6- ومن مناقبه حمبته ال�سادقة وتعظيمه لطابة الطيبة، كان كثريًا ما يبكي مع نف�سه ويقول: هل 
اأ�ستحق اأن اأكون يف هذا املقام؛ يعني ما تف�سل اهلل عليه به من االإقامة باملدينة النبوية، و�سرف 
اجلوار واملجاورة، ومل يرجع اإىل م�سر منذ اأن قدم اإليها عام 1980م، اإىل اأن انتقل اإىل رحمة اهلل 
وكان اإذا طلب منه ابنه اإبراهيم اأن يزور م�سر ولو اأيامًا معدودات، يرف�س طلبه، ويتمثل احلديث 
التعظيم لذلك اجلوار  البكاء وذلك  يعلمون((، وما هذا  لو كانوا  لهم  ال�سريف: ))واملدينة خري 

الطاهر وتلك النف�س املتوا�سعة اإال دليل ال�سدق واملحبة والقبول باإذن اهلل.
ال�سهري  راتبه  كان  �سيئًا،  الدنيا  له  تعني  تكن  فلم  الدنيا،  وزهده يف هذه  ورعه  مناقبه  ومن   -7
جنيهان، ثم زاد اإىل خم�سة جنيهات، قال الدكتور اإبراهيم بدران _وكان وقتها وزيرا لل�سحة_ 
كنا يف اجتماع جمل�س الوزراء، ويف فرتة ا�سرتاحة �ساألت وزير االأوقاف _ال�سيخ حممد متويل 
ال�سيد  يعرف عامر  ال  وهل هناك من  قال  ال�سيد عثمان،  ال�سيخ عامر  تعرف  ال�سعراوي_ هل 
عثمان ! ثم اأردف قائال : اإنه _اأي ال�سيخ عامر_ قراآن الب�س جبة ! فقلت له : هل تعلم كم 
راتب هذا القراآن اللي الب�س جبة؟ قال ال، فقلت : اأن راتبه خم�سة جنيهات _واأ�سرت بيدي ومل 
اأتكلم بها_، فو�سع ال�سيخ متويل ال�سعراوي يده على راأ�سه، وقال اإنا هلل واإنا اإليه راجعون، واهلل 

من ال�سلف؛ كاأبي جعفر، ونافع، ويعقوب، واأبي عمرو، وعا�سم، وغريهم، وكان اأئمتنا يوقفوننا عند 
كل حرف، وي�سريون اإلينا فيه باالأ�سابع، �سنة اأخذوها كذلك عن �سيوخهم االأولني، ومن ثم ا�سرتط 

كثري من اخللف على املجيز اأن ال يجيز اأحًدا اإال بعد معرفته الوقف واالبتداء((.

�صفاته ومناقبه

1- من مناقبه؛ �سفاء القلب، ونظافة الظاهر والباطن، طاملا �سمعت �سيخنا الكبري اأبي حممد علي 
بن عبد الرحمن احلذيفي اإمام امل�سجد النبوي يرتحم عليه، ويثني يف ذلك كثريًا عليه، وميجد هذا 
اجلانب من �سخ�سية ال�سيخ عامر، قال اإمام وخطيب امل�سجد النبوي مرة : لقد كان ال�سيخ عامر 
رحمه اهلل �سايف القلب، طاهر ال�سر وال�سريرة، لقد كان يحمل بني جنباته قلب طفل يف براءته 
و�سفاءه وحب اخلري لعباد اهلل وحر�سه على نفع النا�س، وحدثني ابنه اإبرهيم : اأن ال�سبخ عامر 
اأتكلم يف ال�سارق واأ�سبه  اإبراهيم: فاأخذت  �ُسرقت منه بع�س النقود يف ق�سة غريبة عجيبة، قال 

واألومه، فقال يل والدي: وما اأدراك فلعله حمتاج لهذا املال الذي �سرقه !!!.
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  حديث  ذلك  يف  متمثال  اأوالده،  واأم  لزوجته  وفائه  مناقبه؛  ومن   -2
اأزمتها ومر�سها وحمنتها  )خريكم خريكم الأهله، واأنا خريكم الأهلي(، وما موقفه معها يف �سدة 
_مع ما هو عليه من امل�سيخة والت�سدر واالن�سغال_ اإال دليل على ذلك احلب والوفاء، قال ابنه 
اإبراهيم : لقد كان والدي وفيًا مع والدتي يف اأيام �سحتها كما هو يف اأيام حمنتها، فقد كان يرعاها 
يف اأيام مر�سها رعاية الوالد لولده، ويجمع لها االأطباء من كل التخ�س�سات، وكنت كثريًا ما �سمعته 

يدعو لها يف �سالته ويذكرها بخري.
3- ومن مناقبه ما كان منه من املواقف الرتبوية التي كان يربي عليها ابناءه وتالميذه،، قال ابنه 
وبينما هو منهمك يف  النبوي،  بامل�سجد  لالإقراء  الدر�س  والدي جال�سًا يف جمل�س  كان   : اإبراهيم 
ال�سماع واالإٌقراء، اإذا ب�سخ�س _يبدو عليه اآثار الفقر وامل�سغبة_ يقرتب منه وي�سلم عليه، ثم 
ي�سع يف يد والدي رياالن، ثم ذهب، فقلت لوالدي : ملاذا مل تردها عليه؟ قال ال ..!! ال حترجه، ثم 

متنعه من ال�سدقة مرة اأخرى، خذا هذان الرياالن وت�سدق بهما على اأحد الفقرء.
4- ومن مناقبه �سالحه وخ�سيته على نف�سه، و�سدة خوفه من اهلل، وطول �سالته وعبادته، فمما 
ا�ستهر عنه _حتى �سارت عالمة عليه_ كرة �سالته وتنفله وعبادته، حتى قال ال�سيخ القا�سي 
: دانا ال اأعرف عامر اإال م�سليًا اأو متنفال، وكان كثريًا ما يعتذر عن ال�سالة بالنا�س اإمامًا، ويقول 
: اأنا ال اأ�ستطيع حتمل م�سوؤولية نف�سي، فكيف اأحتمل م�سوؤولية واأمانة عباد اهلل، وكان يوا�سل بني 
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اأ�سهر، ومل ينقطع عن حج بيت اهلل احلرام منذ عام  اإنه يعتمر كل ثالثة  العمرة والعمرة، حتى 
1948م حتى عام 1980م، قال ال�سيخ القاري : لقد اأدركنا هوؤالء العلماء الكبار؛ اأحمد الزيات ، 
وعامر ال�سيد عثمان، وعبد الفتاح القا�سي، فراأينا فيهم ما نح�سب اأنهم من اأهل الدعوات املجابة، 

فكانوا يقولون لنا : ال يدعون عليك القا�سي ال جادًا وال مازحًا.
5- ومن مناقبه ما عرف به من الرحمة والكرم يف العطاء، حتى اإنه كان ينفق على اأخيه وي�سرف 
له راتبًا �سهريًا، قال اإبراهيم عامر : كان والدي ياأمرين باإي�سال م�سروف �سهري لعمي الأنه كان 
فقريا حمدود الدخل، وكان دائمًا يقول يل : ابعثوا للمتويل، ُهوَّ اأنت بعثت الفلو�س للمتويل _يعني 
اأخاه_، وكان يقول يل ال تخرب عمك بذلك، وكان عمي يظن اأن هذا املال هو راتب �سهري م�ستحق 
له، وملا مات الوالد وانقطع الراتب اكت�سف عمي اأن ذلك املال هو من مال اأخيه، واأخربين ال�سيخ 
املحقق حممد متيم الزعبي قا ئال : كان ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان اإذا جاء وقت ا�ستالم الراتب 
تالميذه  م�ساعدة  يف  الب�سيط  راتبه  ينفق  كان  واأنــه  املالليم،  هذه  لن�ستلم  بنا  اذهب   : يل  يقول 
اإبرهيم يف ذلك فريد عليه  اإنه قد ال يبقى له من راتبه �سي،  ورمبا كلمه ابنه  واملحتاجني، حتى 

قائال : املال مال اهلل.

6- ومن مناقبه حمبته ال�سادقة وتعظيمه لطابة الطيبة، كان كثريًا ما يبكي مع نف�سه ويقول: هل 
اأ�ستحق اأن اأكون يف هذا املقام؛ يعني ما تف�سل اهلل عليه به من االإقامة باملدينة النبوية، و�سرف 
اجلوار واملجاورة، ومل يرجع اإىل م�سر منذ اأن قدم اإليها عام 1980م، اإىل اأن انتقل اإىل رحمة اهلل 
وكان اإذا طلب منه ابنه اإبراهيم اأن يزور م�سر ولو اأيامًا معدودات، يرف�س طلبه، ويتمثل احلديث 
التعظيم لذلك اجلوار  البكاء وذلك  يعلمون((، وما هذا  لو كانوا  لهم  ال�سريف: ))واملدينة خري 

الطاهر وتلك النف�س املتوا�سعة اإال دليل ال�سدق واملحبة والقبول باإذن اهلل.
ال�سهري  راتبه  كان  �سيئًا،  الدنيا  له  تعني  تكن  فلم  الدنيا،  وزهده يف هذه  ورعه  مناقبه  ومن   -7
جنيهان، ثم زاد اإىل خم�سة جنيهات، قال الدكتور اإبراهيم بدران _وكان وقتها وزيرا لل�سحة_ 
كنا يف اجتماع جمل�س الوزراء، ويف فرتة ا�سرتاحة �ساألت وزير االأوقاف _ال�سيخ حممد متويل 
ال�سيد  يعرف عامر  ال  وهل هناك من  قال  ال�سيد عثمان،  ال�سيخ عامر  تعرف  ال�سعراوي_ هل 
عثمان ! ثم اأردف قائال : اإنه _اأي ال�سيخ عامر_ قراآن الب�س جبة ! فقلت له : هل تعلم كم 
راتب هذا القراآن اللي الب�س جبة؟ قال ال، فقلت : اأن راتبه خم�سة جنيهات _واأ�سرت بيدي ومل 
اأتكلم بها_، فو�سع ال�سيخ متويل ال�سعراوي يده على راأ�سه، وقال اإنا هلل واإنا اإليه راجعون، واهلل 

من ال�سلف؛ كاأبي جعفر، ونافع، ويعقوب، واأبي عمرو، وعا�سم، وغريهم، وكان اأئمتنا يوقفوننا عند 
كل حرف، وي�سريون اإلينا فيه باالأ�سابع، �سنة اأخذوها كذلك عن �سيوخهم االأولني، ومن ثم ا�سرتط 

كثري من اخللف على املجيز اأن ال يجيز اأحًدا اإال بعد معرفته الوقف واالبتداء((.

�صفاته ومناقبه

1- من مناقبه؛ �سفاء القلب، ونظافة الظاهر والباطن، طاملا �سمعت �سيخنا الكبري اأبي حممد علي 
بن عبد الرحمن احلذيفي اإمام امل�سجد النبوي يرتحم عليه، ويثني يف ذلك كثريًا عليه، وميجد هذا 
اجلانب من �سخ�سية ال�سيخ عامر، قال اإمام وخطيب امل�سجد النبوي مرة : لقد كان ال�سيخ عامر 
رحمه اهلل �سايف القلب، طاهر ال�سر وال�سريرة، لقد كان يحمل بني جنباته قلب طفل يف براءته 
و�سفاءه وحب اخلري لعباد اهلل وحر�سه على نفع النا�س، وحدثني ابنه اإبرهيم : اأن ال�سبخ عامر 
اأتكلم يف ال�سارق واأ�سبه  اإبراهيم: فاأخذت  �ُسرقت منه بع�س النقود يف ق�سة غريبة عجيبة، قال 

واألومه، فقال يل والدي: وما اأدراك فلعله حمتاج لهذا املال الذي �سرقه !!!.
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  حديث  ذلك  يف  متمثال  اأوالده،  واأم  لزوجته  وفائه  مناقبه؛  ومن   -2
اأزمتها ومر�سها وحمنتها  )خريكم خريكم الأهله، واأنا خريكم الأهلي(، وما موقفه معها يف �سدة 
_مع ما هو عليه من امل�سيخة والت�سدر واالن�سغال_ اإال دليل على ذلك احلب والوفاء، قال ابنه 
اإبراهيم : لقد كان والدي وفيًا مع والدتي يف اأيام �سحتها كما هو يف اأيام حمنتها، فقد كان يرعاها 
يف اأيام مر�سها رعاية الوالد لولده، ويجمع لها االأطباء من كل التخ�س�سات، وكنت كثريًا ما �سمعته 

يدعو لها يف �سالته ويذكرها بخري.
3- ومن مناقبه ما كان منه من املواقف الرتبوية التي كان يربي عليها ابناءه وتالميذه،، قال ابنه 
وبينما هو منهمك يف  النبوي،  بامل�سجد  لالإقراء  الدر�س  والدي جال�سًا يف جمل�س  كان   : اإبراهيم 
ال�سماع واالإٌقراء، اإذا ب�سخ�س _يبدو عليه اآثار الفقر وامل�سغبة_ يقرتب منه وي�سلم عليه، ثم 
ي�سع يف يد والدي رياالن، ثم ذهب، فقلت لوالدي : ملاذا مل تردها عليه؟ قال ال ..!! ال حترجه، ثم 

متنعه من ال�سدقة مرة اأخرى، خذا هذان الرياالن وت�سدق بهما على اأحد الفقرء.
4- ومن مناقبه �سالحه وخ�سيته على نف�سه، و�سدة خوفه من اهلل، وطول �سالته وعبادته، فمما 
ا�ستهر عنه _حتى �سارت عالمة عليه_ كرة �سالته وتنفله وعبادته، حتى قال ال�سيخ القا�سي 
: دانا ال اأعرف عامر اإال م�سليًا اأو متنفال، وكان كثريًا ما يعتذر عن ال�سالة بالنا�س اإمامًا، ويقول 
: اأنا ال اأ�ستطيع حتمل م�سوؤولية نف�سي، فكيف اأحتمل م�سوؤولية واأمانة عباد اهلل، وكان يوا�سل بني 
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الوظيفة؛ الأنه يرى اأن مقام القراآن الكرمي يف اأعلى املقامات، ويف�سل ال�سجن على اأن يبقى القراآن 
الكرمي يف مقامه الرفيع، واآخرين _من اأولئك االأخيار_ ال نعلمهم اهلل يعلمهم، كان لهم مع 
الدنيا �ساأن عجيب؛ فلم تكن تعني لهم �سيئا، فاإذا ما وقع �سيء من تلك الدنيا يف يد اأحد من اأولئك 
النخب الطاهرة فاإنهم ي�سبحون يف �سيق �سديد؛ ال يدرون ما يفعلون بها، فال تهداأ نفو�سهم حتى 
يتخل�سون منها، لقد طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، وعلموا اأنها لي�ست حلي وطنا، وكاأين بهم نادوا 
ي غرينا، األنا تعر�ست؟ اأم اإلينا ت�سوَّفت؟ هيهات هيهات! قد  هذه الدنيا ب�سوت قائلني: يا دنيا غرِّ
اك ثالثًا ال رجعة فيها، فعمرك ق�سري، وخطرك حقري، اآه من قلة الزاد، وبعد ال�سفر، ووح�سة  باينَّ
الطريق. واإذا كان احلديث ال�سريف ينادي: )من �سغله القراآن عن ذكري اأعطيته اأف�سل ما اأعطي 
ال�سائلني(، فما ظنك مبن �سغله القراآن عن طلب الدنيا وحت�سيلها؟ لقد كان اأولئك االأخيار هم 
والقراآن يف واد والنا�س يف واد اأخر، ولهذا فقد كانت �سريهم وخواتيمهم تدل على �سدقهم يف ذلك 
الزهد العجيب ويف ذلك االإعرا�س عن الدنيا؛ ف�سارت حياتهم بالقراآن، ومتعتهم يف خدمة كالم 
الرحمن؛ فمات ال�سيخ عامر بعد اأن قراأ ختمة كاملة من القراآن الكرمي، ومات ال�سيخ القا�سي بعد 
اأن قام الليل، واأدى �سالة الفجر، ومات ال�سيخ املر�سفي وهو يف جمل�س اإقرائه حيث كان القارئ 
يقراأ قوله تعاىل: )اإن الذين يخ�سون ربهم بالغيب لهم مغفرة واأجر كبري(، ومات ال�سيخ اأبو احل�سن 
الكردي بعد اأن دخل يف غيبوبة ملدة اأ�سبوع ي�سحو منها ما بني فرتة واأخرى فاإذا �سحا اأخذ يتلو 
مرة  الغيبوبة  يف  يدخل  حتى  املــرات  مئات  م�سفقون(  ربهم  عذاب  من  )والذين  تعاىل:  اهلل  قول 
اأخرى، وهكذا ا�ستمرت حاله يردد اآيات القراآن حتى توفاه اهلل، وابتلي اأبو عبد اهلل منري بن املظفر 
التون�سي بالء �سديدًا وُعذب واعتقل و�سجن زمنًا طويال، وهو هو مل يتغري _بف�سل اهلل_ اأو 
يتبدل، وبارك اهلل له يف ذريته واأبنائه، واأما �سيخ احلرم النبوي واإمامه اأبي حممد علي بن عبد 
باخلرب  ينبوك عن زهده وعظيم �سدقه  به  والعارفني  وتالميذه  ف�سل جل�سائه  الرحمن احلذيفي 
اليقني، واأما ال�سيخ الكبري عبد الرافع ر�سوان ف�سريته عجب من عجب، واأما تلميذه الزاهد �سيد 
ال�سني _رحمه اهلل_ فقد اأكرمه اهلل يف حياته وعند احت�ساره وبعد مماته فحقق له كل مراده، 
غفر  كالمه،  حفظ  يف  اأعمارهم  واأفنوا  كتابه،  بخدمة  فا�ستغلوا  ربهم؛  اأر�سوا  حني  اأ�سعدهم  ما 
اهلل لالأحياء منهم ومتع بهم على طاعته، واأما االأموات فعطر اهلل قبورًا وارتهم، ونور اهلل اأجداثًا 

�سمتهم، وجعلهم يف القبور _بقراآنهم_ فرحني، ومبغفرة اهلل ور�سوانه م�سرورين. 
8- ومن مناقبه �سدته يف قول احلق،  ومت�سكه به، فال يوار اأو يداهن بل ي�سدع باحلق ال يخاف لومة 
الئم، خ�سو�سًا اإذا تعلق االأمر بكتاب اهلل عز وجل، كان ينطق باحلق يف اأحرج املواقف، وق�سته 

اإين مق�سر مع هذا ال�سيخ اجلليل راأ�س اأهل القراآن، واأخ�سى اأن مي�سني العقاب بهذا التق�سري، ثم 
اأمر بزيادة راتبه اإىل اأعلى حد ي�سمح به النظام، ف�سار راتبه 40-50جنيه �سهريًا، وقد كان ال�سيخ 
متويل ال�سعراوي ممن يدمن زيارة ال�سيخ عامر ويتعاهده بذلك ومل يح�سل وال مرة واحدة اأن طلب 
ال�سيخ عامر من ال�سعراوي زيادة الراتب اأو اأن ي�سرف له اأي م�ستحقات اأو امتيازات، وال كلمه يف 
ذلك البتة، وذهب ال�سيخ عامر مرة لي�ستلم معا�سه من البنك، وبعد اأن ا�ستلم الدراهم، لقيه اأحد 
الل�سو�س فقال له يا�سيدنا ال�سيخ يوجد خطاأ يف عد الفلو�س، فاأعطنيها الأتاأكد من عدها، فاأعطاه 
الدراهم، واإذا به يهرب �سارقًا لها، وتاركا ال�سيخ الكبري مذهوال من هذا امل�سهد امل�سني، فلم يكن 
من ال�سيخ عامر اإال اأن قال : ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل، ومل يزد على ذلك. وبعد االنتهاء من مراجعة 
امل�سحف ال�سريف مبجمع امللك فهد باملدينة النبوية، قدم القائمون على املجمع مكافاآت ب�سيكني 
منف�سلني للم�سايخ اأع�ساء اللجنة : قال ابراهيم عامر : مل يكن والدي يعلم عن هذين ال�سيكني 
�سيئًا، وال ا�ستلم منها مليمًا واحدًا، قلُت: وما ذلك اإال الأنه من اجليل الرا�سد الذي و�سع الدنيا يف 
يده ومل ي�سعها يف قلبه، ولذلك مل تكن هذه االأموال حمل حر�س وال تطلع اأو حفاوة عنده. وِمْثُلُه 
_يف االإعرا�س عن الدنيا واالإقبال على القراآن بكل جهد ممكن_ كان ال�سيخ املر�سفي، ومن 
األف  اأنه مت �سرف مكافاأة مقدارها خم�سني  املر�سفي_؛  العجيبة يف �سريته _اأي  الق�س�س 
ريال بعد االنتهاء من مراجعة م�سحف املدينة النبوية، فلما و�سله ال�سيك وقراأ املبلغ الذي فيه؛ 
فاإذا هو )خم�سون األف ريال(، ف�ساأل ال�سيخ عبد العزيز القاري: هل جميع هذا املبلغ ملك يل، فقال 
اإنه مل يدخل ح�سابي مثل هذا املبلغ من قبل،  ال�سيخ القاري: نعم، ثم قال _املر�سفي_:  له 
ومثل ال�سيخني القا�سي واملر�سفي ال�سيخ الكبري الزاهد العابد اأبي احل�سن الكردي تاأتيه الدنيا من 
ي غريي، واأما ال�سيخ عبد الرافع ر�سوان  كل النواحي وهو يناديها بل�سان حاله ومقاله: يا دنيا غرِّ
�سوؤونه،  وب�ساطته يف م�سكنه وجميع  وبذله  الدنيا يف �سيء، وذلك ظاهر يف عفته  تعنيه هذه  فال 
العقار _واأنا حا�سر يف جمل�سه_ ويعر�س  ال�سيخ احلذيفي يدخل عليه رجل من جتار  وهذا 
الزاهد  ال�سيخ  وهذا  الدنيا،  هذه  عن  رغبة  منه  يعتذر  ولكنه  املائة،  يف  مائة  رابحة  �سراكة  عليه 
واملقرئ العابد �سيد ال �سني؛ �سارك يف حتكيم م�سابقة دبي للقراآن الكرمي، وبعد انتهاء امل�سابقة 
اأعطي مكافاأة قدرها خم�سون األف ريال، فاأخذها ثم �سرفها �سدقة يف �سبيل اهلل، مع �سدة حاجته 
تعظيم  له مواقف عجيبة يف  التون�سي؛  املظفر  املنري بن حممد  اأبي عبد اهلل  ال�سيخ  للمال، وهذا 
القراآن الكرمي وتقدميه حتى على �سالمة النف�س وراحة اجل�سد؛ فكان يخري بني ال�سجن والت�سليم 
تلك  فريف�س  خمرجا_،  له  _لتكون  للقراآن  مدر�س  بوظيفة  اخلروج  وبني  الظاملة  لل�سلطات 
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الوظيفة؛ الأنه يرى اأن مقام القراآن الكرمي يف اأعلى املقامات، ويف�سل ال�سجن على اأن يبقى القراآن 
الكرمي يف مقامه الرفيع، واآخرين _من اأولئك االأخيار_ ال نعلمهم اهلل يعلمهم، كان لهم مع 
الدنيا �ساأن عجيب؛ فلم تكن تعني لهم �سيئا، فاإذا ما وقع �سيء من تلك الدنيا يف يد اأحد من اأولئك 
النخب الطاهرة فاإنهم ي�سبحون يف �سيق �سديد؛ ال يدرون ما يفعلون بها، فال تهداأ نفو�سهم حتى 
يتخل�سون منها، لقد طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، وعلموا اأنها لي�ست حلي وطنا، وكاأين بهم نادوا 
ي غرينا، األنا تعر�ست؟ اأم اإلينا ت�سوَّفت؟ هيهات هيهات! قد  هذه الدنيا ب�سوت قائلني: يا دنيا غرِّ
اك ثالثًا ال رجعة فيها، فعمرك ق�سري، وخطرك حقري، اآه من قلة الزاد، وبعد ال�سفر، ووح�سة  باينَّ
الطريق. واإذا كان احلديث ال�سريف ينادي: )من �سغله القراآن عن ذكري اأعطيته اأف�سل ما اأعطي 
ال�سائلني(، فما ظنك مبن �سغله القراآن عن طلب الدنيا وحت�سيلها؟ لقد كان اأولئك االأخيار هم 
والقراآن يف واد والنا�س يف واد اأخر، ولهذا فقد كانت �سريهم وخواتيمهم تدل على �سدقهم يف ذلك 
الزهد العجيب ويف ذلك االإعرا�س عن الدنيا؛ ف�سارت حياتهم بالقراآن، ومتعتهم يف خدمة كالم 
الرحمن؛ فمات ال�سيخ عامر بعد اأن قراأ ختمة كاملة من القراآن الكرمي، ومات ال�سيخ القا�سي بعد 
اأن قام الليل، واأدى �سالة الفجر، ومات ال�سيخ املر�سفي وهو يف جمل�س اإقرائه حيث كان القارئ 
يقراأ قوله تعاىل: )اإن الذين يخ�سون ربهم بالغيب لهم مغفرة واأجر كبري(، ومات ال�سيخ اأبو احل�سن 
الكردي بعد اأن دخل يف غيبوبة ملدة اأ�سبوع ي�سحو منها ما بني فرتة واأخرى فاإذا �سحا اأخذ يتلو 
مرة  الغيبوبة  يف  يدخل  حتى  املــرات  مئات  م�سفقون(  ربهم  عذاب  من  )والذين  تعاىل:  اهلل  قول 
اأخرى، وهكذا ا�ستمرت حاله يردد اآيات القراآن حتى توفاه اهلل، وابتلي اأبو عبد اهلل منري بن املظفر 
التون�سي بالء �سديدًا وُعذب واعتقل و�سجن زمنًا طويال، وهو هو مل يتغري _بف�سل اهلل_ اأو 
يتبدل، وبارك اهلل له يف ذريته واأبنائه، واأما �سيخ احلرم النبوي واإمامه اأبي حممد علي بن عبد 
باخلرب  ينبوك عن زهده وعظيم �سدقه  به  والعارفني  وتالميذه  ف�سل جل�سائه  الرحمن احلذيفي 
اليقني، واأما ال�سيخ الكبري عبد الرافع ر�سوان ف�سريته عجب من عجب، واأما تلميذه الزاهد �سيد 
ال�سني _رحمه اهلل_ فقد اأكرمه اهلل يف حياته وعند احت�ساره وبعد مماته فحقق له كل مراده، 
غفر  كالمه،  حفظ  يف  اأعمارهم  واأفنوا  كتابه،  بخدمة  فا�ستغلوا  ربهم؛  اأر�سوا  حني  اأ�سعدهم  ما 
اهلل لالأحياء منهم ومتع بهم على طاعته، واأما االأموات فعطر اهلل قبورًا وارتهم، ونور اهلل اأجداثًا 

�سمتهم، وجعلهم يف القبور _بقراآنهم_ فرحني، ومبغفرة اهلل ور�سوانه م�سرورين. 
8- ومن مناقبه �سدته يف قول احلق،  ومت�سكه به، فال يوار اأو يداهن بل ي�سدع باحلق ال يخاف لومة 
الئم، خ�سو�سًا اإذا تعلق االأمر بكتاب اهلل عز وجل، كان ينطق باحلق يف اأحرج املواقف، وق�سته 

اإين مق�سر مع هذا ال�سيخ اجلليل راأ�س اأهل القراآن، واأخ�سى اأن مي�سني العقاب بهذا التق�سري، ثم 
اأمر بزيادة راتبه اإىل اأعلى حد ي�سمح به النظام، ف�سار راتبه 40-50جنيه �سهريًا، وقد كان ال�سيخ 
متويل ال�سعراوي ممن يدمن زيارة ال�سيخ عامر ويتعاهده بذلك ومل يح�سل وال مرة واحدة اأن طلب 
ال�سيخ عامر من ال�سعراوي زيادة الراتب اأو اأن ي�سرف له اأي م�ستحقات اأو امتيازات، وال كلمه يف 
ذلك البتة، وذهب ال�سيخ عامر مرة لي�ستلم معا�سه من البنك، وبعد اأن ا�ستلم الدراهم، لقيه اأحد 
الل�سو�س فقال له يا�سيدنا ال�سيخ يوجد خطاأ يف عد الفلو�س، فاأعطنيها الأتاأكد من عدها، فاأعطاه 
الدراهم، واإذا به يهرب �سارقًا لها، وتاركا ال�سيخ الكبري مذهوال من هذا امل�سهد امل�سني، فلم يكن 
من ال�سيخ عامر اإال اأن قال : ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل، ومل يزد على ذلك. وبعد االنتهاء من مراجعة 
امل�سحف ال�سريف مبجمع امللك فهد باملدينة النبوية، قدم القائمون على املجمع مكافاآت ب�سيكني 
منف�سلني للم�سايخ اأع�ساء اللجنة : قال ابراهيم عامر : مل يكن والدي يعلم عن هذين ال�سيكني 
�سيئًا، وال ا�ستلم منها مليمًا واحدًا، قلُت: وما ذلك اإال الأنه من اجليل الرا�سد الذي و�سع الدنيا يف 
يده ومل ي�سعها يف قلبه، ولذلك مل تكن هذه االأموال حمل حر�س وال تطلع اأو حفاوة عنده. وِمْثُلُه 
_يف االإعرا�س عن الدنيا واالإقبال على القراآن بكل جهد ممكن_ كان ال�سيخ املر�سفي، ومن 
األف  اأنه مت �سرف مكافاأة مقدارها خم�سني  املر�سفي_؛  العجيبة يف �سريته _اأي  الق�س�س 
ريال بعد االنتهاء من مراجعة م�سحف املدينة النبوية، فلما و�سله ال�سيك وقراأ املبلغ الذي فيه؛ 
فاإذا هو )خم�سون األف ريال(، ف�ساأل ال�سيخ عبد العزيز القاري: هل جميع هذا املبلغ ملك يل، فقال 
اإنه مل يدخل ح�سابي مثل هذا املبلغ من قبل،  ال�سيخ القاري: نعم، ثم قال _املر�سفي_:  له 
ومثل ال�سيخني القا�سي واملر�سفي ال�سيخ الكبري الزاهد العابد اأبي احل�سن الكردي تاأتيه الدنيا من 
ي غريي، واأما ال�سيخ عبد الرافع ر�سوان  كل النواحي وهو يناديها بل�سان حاله ومقاله: يا دنيا غرِّ
�سوؤونه،  وب�ساطته يف م�سكنه وجميع  وبذله  الدنيا يف �سيء، وذلك ظاهر يف عفته  تعنيه هذه  فال 
العقار _واأنا حا�سر يف جمل�سه_ ويعر�س  ال�سيخ احلذيفي يدخل عليه رجل من جتار  وهذا 
الزاهد  ال�سيخ  وهذا  الدنيا،  هذه  عن  رغبة  منه  يعتذر  ولكنه  املائة،  يف  مائة  رابحة  �سراكة  عليه 
واملقرئ العابد �سيد ال �سني؛ �سارك يف حتكيم م�سابقة دبي للقراآن الكرمي، وبعد انتهاء امل�سابقة 
اأعطي مكافاأة قدرها خم�سون األف ريال، فاأخذها ثم �سرفها �سدقة يف �سبيل اهلل، مع �سدة حاجته 
تعظيم  له مواقف عجيبة يف  التون�سي؛  املظفر  املنري بن حممد  اأبي عبد اهلل  ال�سيخ  للمال، وهذا 
القراآن الكرمي وتقدميه حتى على �سالمة النف�س وراحة اجل�سد؛ فكان يخري بني ال�سجن والت�سليم 
تلك  فريف�س  خمرجا_،  له  _لتكون  للقراآن  مدر�س  بوظيفة  اخلروج  وبني  الظاملة  لل�سلطات 
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قائال : ده اأكرب عامل يف الدنيا !، فقلت له اأريد منكم �سفاعة عنده ، قال ال باأ�س اأفعل اإن�ساء اهلل،  
اذهب اإليه، وقل له: ال�سيخ عامر موجود يف املدينة ويريد مقابلتكم يف احلرم، قال ال�سيخ االأخ�سر: 
فذهبت اإىل ال�سيخ القا�سي واأخربته برغبة ال�سيخ عامر، فقال: نذهب اإليه اإن�ساء اهلل، قال: فجئنا 
ويتنفل وكان معتكفًا يف  قائم ي�سلى  ال�سيخ عامر  فاإذا  املحدد من احلرم،  املكان  املوعد يف  على 
رم�سان، وانتظرناه حتى فرغ من �سالته، قال االأخ�سر : وبعد اأن ان�سرف ال�سيخ عامر من �سالته 
�سلم ال�سيخ القا�سي عليه �سالما حارا واأخذ يقبل يديه ويدعوا له وحتدثا كثريا، وبعد اأن ودعه قال 

له ال�سيخ عامر: اإن هذا اإبراهيم االأخ�سر ابني، �سمه اإليك ! واأفرغ ما يف �سدرك يف �سدره !
الوزير  الدكتور  رواه  ما  املقرئني،  نفو�س  يف  عامر  ال�سيخ  مقام  على  تدل  التي  املواقف  تلك  ومن 
اإبراهيم بدران حيث قال : ملا اأردت افتتاح امل�ست�سفى الذي اأن�ساأته، رتبنا الإقامة حفل فتتاح ندعو 
اإليه اأجلة العلماء والوزراء وكبار امل�سوؤلني يف تلك الفرتة، ودعوت املقرئ ال�سهري �ساحب ال�سوت 
املالئكي اجلميل، ال�سيخ عبدالبا�سط عبد ال�سمد، وذلك ليقراأ يف افتتاح احلفل، فوافق م�سكورًا، 
وقبل احلفل بيوم اأو يومني علم ال�سيخ عبدالبا�سط اأن ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان �سيكون على راأ�س 
احلا�سرين يف احلفل، فات�سل بي يعتذر عن القراءة يف احلفل، قلت له مالك ياموالنا؟ فقال يل 
!! ال ميكن ذلك،  اتبدهل  اأنت عاوزين  ال�سيد عثمان!!!  الكبري عامر  ال�سيخ  بح�سرة  اأقراأ  كيف   :
فحاولت اإقناعه، فلم اأُْفلح، فات�سلت بال�سيخ عامر وقلت له الق�سة، ثم رجوته اأن يتدخل يف ذلك، 
فكانت �سفاعته ح�سنة كافية، ومت احلفل وقراأ ال�سيخ عبدالبا�سط، واأ�سعد اجلميع بكالم الرحمن.

وحدثني ال�سيخ اإبراهيم االأخ�سر قائال : بينما كنت ومعي زميلي ال�سيخ كرامة اهلل خمدوم نتنفل 
بال�سالة يف امل�سجد النبوي، وكنا نقراأ بقراءة ابن عامر، وكان الزمان يف �سهر رم�سان، وبينما 
نحن نقراأ الفاحتة قراأنا : وال ال�سالني، فاإذا ب�سوت ال�سيخ عامر يقول اآمني، حيث دخل امل�سجد 
قال  وال�سالة_،  للتنفل  باإدمانه  م�سهورا  _وكان  ويتنفل  ي�سلي  معنا  فدخل  نتنفل،  ووجدنا 

ف�ُسقط يف اأيدينا، وارتبكنا، وكان موقفًا ال ين�سى.
واأما مقامه عند عامة امل�سلمني فيعجب من و�سفه الوا�سف، قال ال�سيخ عبد العزيز القاري : طلب 
ال�سيخ عامر،  نزور  اأن  القاهرة_  املحدث عمر فالته _وكان موجودًا يف  ال�سيخ  مني ف�سيلة 
فقلت له لعل املنا�سب اأن نزوره يف مقراأة االإمام ال�سافعي، فقال هذا ح�سن فذهبنا اإىل املقراأة يوم 
ملتفون  بالع�سرات  والنا�س  االإقراء،  فرغ من  وقد  املقراأة  ال�سيخ يف  واأدركنا  الع�سر،  بعد  اجلمعة 
النحيل  والقدر  ال�سن  الكبري  ال�سيخ  يدي  يقبل  ثم  ال�سالم  يريد  كلٌّ  و�سيبًا_  _�سبابًا  حوله 
هذا  املَِلْك،  واهلل  هذا   : قائال  املتاأثر  ب�سوت  فالته  عمر  ال�سيخ  بي  هتف  عندها  والقوة،  اجل�سم 

مع اأحد وزراء االأوقاف ال�سابقني معلومة م�سهورة؛ حيث تقدم اأحد القراء الختبار م�سابقات قراء 
القراآن لبعثات �سهر رم�سان، وكان ال�سيخ عامر اأحد اأع�ساء اللجنة الرئي�سيني، وطلب اإليه الوزير 
التالوة خمتاال بنف�سه، غري  القاري يتالعب يف طرق  القاري يف االختبار، وكان هذا  اإجناح هذا 
اأن متثل م�سر يف  يليق  القراآن، وال  اأنت ال حتفظ   : ال�سيخ عامر  له  الكرمي، فقال  للقراآن  حافظ 
امل�سابقت  رائــدًا يف جلان  �سعارًا  يتمثل  كان رحمه اهلل  لقد  ر�سوبه،  واأ�سر على  بلد،   اأو  اأي قطر 
ابنه لطفي يف  تر�سيب  اأن ق�سته يف  كما  اأنــزل،  كما  القراآن  يقراأ  اأن  اإن اهلل يحب  وهو  القراآنية؛ 
اختبار االإذاعة معروفة م�سهورة. لقد كان ال�سيخ عامر عثمان �سيفًا بتارًا حازمًا �سارمًا يف غربلة 
االأ�سوات واإجادتها، ومل يكن يقبل امليوعة اأو جتاوز االأ�سول يف القراءة واالأداء، وطاملا ا�ستكى منه 
القراء _وله يف ذلك ق�سة عجيبة مع ال�سيخ عبد البا�سط عبد ال�سمد ذكرتها يف مو�سع اآخر 
من هذه املقالة_، حتى اإن بع�س القراء رموه بالتع�سف والت�سدد، و�سغطوا عليه بو�سائل �ستى، 
ولكنه مل يلن ومل ي�سعف، لقد كان القراآن بالن�سبة لل�سيخ عامر كالم اهلل العظيم الذي ال جتوز فيه 
املجاملة وال املداهنة اأو التجاوز مع كائن من كان، وكذلك كان يفعل يف جلنة اختيار القراء الذين 
تر�سلهم وزارة االأوقاف امل�سرية اإىل البلدان العربية واالإ�سالمية، وقد حورب يف جلنة اختيار القراء 
باالإذاعة امل�سرية، وُطلب اق�ساوؤه اأكر من مرة، وكان الذي يقف وراءه مدافعًا ومنافحًا؛ ال�ساعر 
الفحل حممود ح�سن اإ�سماعيل حيث كان يعمل م�ست�سارًا ثقافيًا باالإذاعة امل�سرية _رحمهما اهلل 

تعاىل_.
9- ومن مناقبه ما عرف عنه من الوفاء الأ�سياخه ومعلميه بل وحتى تالميذه، فكان اأحد اأ�سياخه 
ينزل هو  فاإنه  للقاهرة  ال�سرقية  نزل من حمافظة  اإذا  القلب،  الب�سر ب�سري  بكر، كفيف  وا�سمه 
وزجته عند ال�سيخ عامر، فكان يحتفي به اأ�سد ما يكون االحتفاء، ويفرغ له غرفة نومه، ويعد طعامًا 
خا�سًا له يف كل زيارة يزور فيها ال�سيخ، قال اإبراهيم عامر: وكان والدي يرتك �سيخه ياأكل لوحده، 
حتى اإذا فرغ من االأكل اأكلنا بعده، كما اأنه يعظم تالميذه ويجلهم، قال ال�سيخ اإبراهيم االأخ�سر : 
كلما نزل ال�سيخ عامر اإىل املدينة، ال اأ�سعر اإال وهو واقف على باب بيتي حامال هدية بيده، فاأ�سعر 

معه باخلجل مع الوقار والتعظيم.
10- ومن مناقبه ما جعل اهلل له من الهيبة والتعظيم واالإجالل يف نفو�س كبار امل�سايخ واملقرئني، 
مع ما كان له من املكانة والتعظيم يف قلوب النا�س، قال ال�سيخ االأخ�سر: ذهبت اإىل ال�سيخ عامر 
اإىل  قدم  قد  القا�سي  ال�سيخ  اإن  له:  فقلت  املنورة،  للمدينة  زيارة  قد قدم يف  وكان  ال�سيد عثمان 
املدينة اأ�ستاذًا يف اجلامعة االإ�سالمية فهل تقرتح علي اأن اأقراأ عليه ؟ قال الزم تقراأ عليه ! ثم اأردف 
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قائال : ده اأكرب عامل يف الدنيا !، فقلت له اأريد منكم �سفاعة عنده ، قال ال باأ�س اأفعل اإن�ساء اهلل،  
اذهب اإليه، وقل له: ال�سيخ عامر موجود يف املدينة ويريد مقابلتكم يف احلرم، قال ال�سيخ االأخ�سر: 
فذهبت اإىل ال�سيخ القا�سي واأخربته برغبة ال�سيخ عامر، فقال: نذهب اإليه اإن�ساء اهلل، قال: فجئنا 
ويتنفل وكان معتكفًا يف  قائم ي�سلى  ال�سيخ عامر  فاإذا  املحدد من احلرم،  املكان  املوعد يف  على 
رم�سان، وانتظرناه حتى فرغ من �سالته، قال االأخ�سر : وبعد اأن ان�سرف ال�سيخ عامر من �سالته 
�سلم ال�سيخ القا�سي عليه �سالما حارا واأخذ يقبل يديه ويدعوا له وحتدثا كثريا، وبعد اأن ودعه قال 

له ال�سيخ عامر: اإن هذا اإبراهيم االأخ�سر ابني، �سمه اإليك ! واأفرغ ما يف �سدرك يف �سدره !
الوزير  الدكتور  رواه  ما  املقرئني،  نفو�س  يف  عامر  ال�سيخ  مقام  على  تدل  التي  املواقف  تلك  ومن 
اإبراهيم بدران حيث قال : ملا اأردت افتتاح امل�ست�سفى الذي اأن�ساأته، رتبنا الإقامة حفل فتتاح ندعو 
اإليه اأجلة العلماء والوزراء وكبار امل�سوؤلني يف تلك الفرتة، ودعوت املقرئ ال�سهري �ساحب ال�سوت 
املالئكي اجلميل، ال�سيخ عبدالبا�سط عبد ال�سمد، وذلك ليقراأ يف افتتاح احلفل، فوافق م�سكورًا، 
وقبل احلفل بيوم اأو يومني علم ال�سيخ عبدالبا�سط اأن ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان �سيكون على راأ�س 
احلا�سرين يف احلفل، فات�سل بي يعتذر عن القراءة يف احلفل، قلت له مالك ياموالنا؟ فقال يل 
!! ال ميكن ذلك،  اتبدهل  اأنت عاوزين  ال�سيد عثمان!!!  الكبري عامر  ال�سيخ  بح�سرة  اأقراأ  كيف   :
فحاولت اإقناعه، فلم اأُْفلح، فات�سلت بال�سيخ عامر وقلت له الق�سة، ثم رجوته اأن يتدخل يف ذلك، 
فكانت �سفاعته ح�سنة كافية، ومت احلفل وقراأ ال�سيخ عبدالبا�سط، واأ�سعد اجلميع بكالم الرحمن.

وحدثني ال�سيخ اإبراهيم االأخ�سر قائال : بينما كنت ومعي زميلي ال�سيخ كرامة اهلل خمدوم نتنفل 
بال�سالة يف امل�سجد النبوي، وكنا نقراأ بقراءة ابن عامر، وكان الزمان يف �سهر رم�سان، وبينما 
نحن نقراأ الفاحتة قراأنا : وال ال�سالني، فاإذا ب�سوت ال�سيخ عامر يقول اآمني، حيث دخل امل�سجد 
قال  وال�سالة_،  للتنفل  باإدمانه  م�سهورا  _وكان  ويتنفل  ي�سلي  معنا  فدخل  نتنفل،  ووجدنا 

ف�ُسقط يف اأيدينا، وارتبكنا، وكان موقفًا ال ين�سى.
واأما مقامه عند عامة امل�سلمني فيعجب من و�سفه الوا�سف، قال ال�سيخ عبد العزيز القاري : طلب 
ال�سيخ عامر،  نزور  اأن  القاهرة_  املحدث عمر فالته _وكان موجودًا يف  ال�سيخ  مني ف�سيلة 
فقلت له لعل املنا�سب اأن نزوره يف مقراأة االإمام ال�سافعي، فقال هذا ح�سن فذهبنا اإىل املقراأة يوم 
ملتفون  بالع�سرات  والنا�س  االإقراء،  فرغ من  وقد  املقراأة  ال�سيخ يف  واأدركنا  الع�سر،  بعد  اجلمعة 
النحيل  والقدر  ال�سن  الكبري  ال�سيخ  يدي  يقبل  ثم  ال�سالم  يريد  كلٌّ  و�سيبًا_  _�سبابًا  حوله 
هذا  املَِلْك،  واهلل  هذا   : قائال  املتاأثر  ب�سوت  فالته  عمر  ال�سيخ  بي  هتف  عندها  والقوة،  اجل�سم 

مع اأحد وزراء االأوقاف ال�سابقني معلومة م�سهورة؛ حيث تقدم اأحد القراء الختبار م�سابقات قراء 
القراآن لبعثات �سهر رم�سان، وكان ال�سيخ عامر اأحد اأع�ساء اللجنة الرئي�سيني، وطلب اإليه الوزير 
التالوة خمتاال بنف�سه، غري  القاري يتالعب يف طرق  القاري يف االختبار، وكان هذا  اإجناح هذا 
اأن متثل م�سر يف  يليق  القراآن، وال  اأنت ال حتفظ   : ال�سيخ عامر  له  الكرمي، فقال  للقراآن  حافظ 
امل�سابقت  رائــدًا يف جلان  �سعارًا  يتمثل  كان رحمه اهلل  لقد  ر�سوبه،  واأ�سر على  بلد،   اأو  اأي قطر 
ابنه لطفي يف  تر�سيب  اأن ق�سته يف  كما  اأنــزل،  كما  القراآن  يقراأ  اأن  اإن اهلل يحب  وهو  القراآنية؛ 
اختبار االإذاعة معروفة م�سهورة. لقد كان ال�سيخ عامر عثمان �سيفًا بتارًا حازمًا �سارمًا يف غربلة 
االأ�سوات واإجادتها، ومل يكن يقبل امليوعة اأو جتاوز االأ�سول يف القراءة واالأداء، وطاملا ا�ستكى منه 
القراء _وله يف ذلك ق�سة عجيبة مع ال�سيخ عبد البا�سط عبد ال�سمد ذكرتها يف مو�سع اآخر 
من هذه املقالة_، حتى اإن بع�س القراء رموه بالتع�سف والت�سدد، و�سغطوا عليه بو�سائل �ستى، 
ولكنه مل يلن ومل ي�سعف، لقد كان القراآن بالن�سبة لل�سيخ عامر كالم اهلل العظيم الذي ال جتوز فيه 
املجاملة وال املداهنة اأو التجاوز مع كائن من كان، وكذلك كان يفعل يف جلنة اختيار القراء الذين 
تر�سلهم وزارة االأوقاف امل�سرية اإىل البلدان العربية واالإ�سالمية، وقد حورب يف جلنة اختيار القراء 
باالإذاعة امل�سرية، وُطلب اق�ساوؤه اأكر من مرة، وكان الذي يقف وراءه مدافعًا ومنافحًا؛ ال�ساعر 
الفحل حممود ح�سن اإ�سماعيل حيث كان يعمل م�ست�سارًا ثقافيًا باالإذاعة امل�سرية _رحمهما اهلل 

تعاىل_.
9- ومن مناقبه ما عرف عنه من الوفاء الأ�سياخه ومعلميه بل وحتى تالميذه، فكان اأحد اأ�سياخه 
ينزل هو  فاإنه  للقاهرة  ال�سرقية  نزل من حمافظة  اإذا  القلب،  الب�سر ب�سري  بكر، كفيف  وا�سمه 
وزجته عند ال�سيخ عامر، فكان يحتفي به اأ�سد ما يكون االحتفاء، ويفرغ له غرفة نومه، ويعد طعامًا 
خا�سًا له يف كل زيارة يزور فيها ال�سيخ، قال اإبراهيم عامر: وكان والدي يرتك �سيخه ياأكل لوحده، 
حتى اإذا فرغ من االأكل اأكلنا بعده، كما اأنه يعظم تالميذه ويجلهم، قال ال�سيخ اإبراهيم االأخ�سر : 
كلما نزل ال�سيخ عامر اإىل املدينة، ال اأ�سعر اإال وهو واقف على باب بيتي حامال هدية بيده، فاأ�سعر 

معه باخلجل مع الوقار والتعظيم.
10- ومن مناقبه ما جعل اهلل له من الهيبة والتعظيم واالإجالل يف نفو�س كبار امل�سايخ واملقرئني، 
مع ما كان له من املكانة والتعظيم يف قلوب النا�س، قال ال�سيخ االأخ�سر: ذهبت اإىل ال�سيخ عامر 
اإىل  قدم  قد  القا�سي  ال�سيخ  اإن  له:  فقلت  املنورة،  للمدينة  زيارة  قد قدم يف  وكان  ال�سيد عثمان 
املدينة اأ�ستاذًا يف اجلامعة االإ�سالمية فهل تقرتح علي اأن اأقراأ عليه ؟ قال الزم تقراأ عليه ! ثم اأردف 
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عبا�س t  اأنَّ ر�سول اهلل _�سلى اهلل تعاىل عليه واآله و�سلم_ قال: ))اإن اأحق ما اأخذمت عليه 
اأجرًا كتاب اهلل((؛ الأنَّ هوؤالء املتاجرون باالإجازات واالإقراء اإمنا يكون اإقرائهم بتلك الكيفية على 
ح�ساب ال�سبط والتحقيق واالإتقان، فتجد الطالب عندهم يختم ختمة القراءات الع�سر ال�سغرى 
اأو الكربى يف اأزمان ال يقدر عليها حتى القراء ال�سابطون املتقنون، فاإذا ما اأراد طالب من الطالب 
ممن يقراأ على هوؤالء املقرئني اأن ياأتي باخلتمة على وجهها من ا�ستيفاء االأوجه وحترير امل�سائل 
ا�ستعجلوه ومل يوافقوه، هذا مع مغالة عجيبة يف اأثمان اخلتمات باأنواعها، وتزيد هذه االأثمان مع 
اإذا مات االأقران، ف�سار هوؤالء املقرئني  مرور الوقت وازدحام الطالب، كما تزيد _كثريًا_ 
بقراآنهم متاأكلني، وال حول وال قوة اإال باهلل العظيم، كما ظهر قوم من الطالب الذين لي�س لهم هم 
اإتقان، ويدفعون على ذلك ومن اأجل  اأو  اإال تتبع االإجازات واالأ�سانيد من غري متحي�س وال �سبط 
ذلك االأموال الكثرية، مقابل احل�سول على ما يريدون يف اأيام معدودات، واإنَّ لنا ولهم يف �سرية 
االإمام الرباين _اأي ابن اجلزري رحمه اهلل_ اأ�سوة ح�سنة، فاإنَّ كثريًا من رحالته، بل جميع 
رحالته، كانت بق�سد تعليم القراآن ون�سر ال�سنة، حتى اأعياه التعب، وتقدم به العمر، فلم يقدر على 
الرحلة يف ذلك والأجل ذلك، وهو ما عربَّ عنه يف كتابه لبع�س تالميذه وقد قعدت بهم الهمة من اأن 
يلحقوا به ويكملوا معه امل�سرية، وهو مقيم يف مكان  قريب منهم؛ قال _رحمه اهلل تعاىل_: 
اأنَّ بيننا وبينكم يا مع�سر القراء هذه امل�سافة القريبة وال يكون لكم همة اأن  ))واأعجب من ذلك 
يرحل اأحد منكم فياأخذ القراءات بهذا التحقيق، واإين الأق�سم باهلل _تعاىل_ اأين لو متكنت 
اأعلم  ال  الذي  العزيز،  ال�سريف  العلم  هذا  عني  ليوؤخذ  غريكم  واإىل  اإليكم  خلرجت  اخلروج  من 
اأحدًا اليوم على وجه االأر�س يعرفه اإالَّ من قراأ علّي((، وملا َقِدم على امللك بايزيد يف مدينة بور�سة 
اأكرمه امللك غاية االإكرام، حتى قال ابن اجلزري عنه: ))فبالغ يف االإنعام واالإح�سان، والتم�س مني 
االإقامة بدار ملكه، ورتب فوق الكفاية((، فكان جوابه _رحمه اهلل_ جواب العلماء املخل�سني 
املعر�سني عن الدنيا، املقبلني على االآخرة؛ حيث قال: ))فقلت له: اإين مل اأجئ اإال الأح�سر الغزاة، 
وينتفع بي من ينتفع؛ ممن ال يقدر على الرحلة، واأعود((، فهو يف ذلك كله _من االإقراء والرحلة 
الن�سر:  كتاب  مقدمة  يف  قال  حتى  اجلزيل،  واالأجــر  اهلل  من  الثواب  اإال  يريد  ال  والت�سنيف_ 
))واأين الأرجو عليه من اهلل _تعاىل_ عظيم االأجر، وجزيل الثواب يوم احل�سر، واأن يجعله 
لوجهه الكرمي من خال�س االأعمال، واأن ال يجعل حظ تعبي ون�سبي فيه اأن يقال((، وهكذا كانت 

حال ال�سيخ الكبري عامر ال�سيد عثمان كما هي حال اإخوانه من العلماء املخل�سني. 
12- ومن مناقبه اإخال�سه وجلده وم�سابرته يف مراجعة الكتب وقراءة املخطوطات ومراجعتها، 

ال�سلطان !!، فجاوبته قائال ومثنيًا: ال طمعًا يف دنيا، وال خوفًا من بط�س. وبعد اأن فرغ النا�س من 
ال�سالم عليه، تقدمنا اإىل مكانه و�سلمنا عليه، ف�ساألنا هل معكم �سيارة ؟ قلت نعم، فقلنا فاذهب 
بنا لندرك املقراأة الثانية، وكانت يف حي املهند�سني _وهو مكان بعيد جدا عن املقراأة االأوىل_، 
ولكنا بف�سل اهلل و�سلنا يف الوقت املحدد، والنا�س ينتظرونه عند تلك املقراأة بالع�سرات، ثم قدمني 
ال�سيخ الإمامة النا�س يف ال�سالة، فقال يل ال�سيع عمرر فالته : يالها من �سهادة غالية عزيزة، ثم 
التف حوله الطالب وجل�سنا معهم، ن�ستمع للقراآن، وكان ال�سيخ عامر قد اأ�سيب يف �سوته بحيث 
ال يكاد يبني النطق اإال بَجْهٍد وم�سقة، لكنه اإذا نطق بالقراآن يكون �سكال اآخر يف ف�ساحة النطق 
وجمال ال�سوت، ومل نكن نعلم عن تلك احلالة �سيء،  فالحظنا يف هذه املقراأة، اأن �سوت ال�سيخ 
املبحوح جدا، قبل جمل�س االإقراء، ينطلق بال تكلف وال عناء يف جمل�س االإقراء، فقال يل ال�سيخ عمر 
فالته : اأ�سف هذه الكرامة اإىل كتاب تكتبه عن كرامات القراء، ال �سك اأن هذه احلال من كرامات 

اهلل لهذا ال�سيد الكبري؛ عامر ال�سيد عثمان.
11- ومن مناقبه اأنه مل يكن يرجو من اإقرائه وخدمته للقراآن جزاًء وال �سكورًا اإال من اهلل العظيم، 
فقد ق�سى حياته نا�سكًا متبتال يف نور القراآن الكرمي، مل يتخذ القراآن حرفة يرتبح من ورائها، وال 
وظيفة ي�سرتزق منها، بل اتخذه دينًا يدعو اإليه، وعبادة يتقرب اإىل اهلل بخدمته والذب عن حيا�سه 
واملقرئني،  العلماء  �سادة  من  واالأ�سفياء  االأنقياء  من  اأ�سالفه  �سرية  كانت  وهكذا  عليه،  والغرية 
ما  : ))الأنــه كان _رحمه اهلل_ كثريًا  ابن اجلزري  �سيخه  النويري متحدثًا عن  االإمــام  قال 
اأن يجتمع به؛  نه الزمان  كِّ ي�سرب البالد �سرقًا وغربًا وميينًا و�سماال ق�سدًا لالجتماع مبن مل ميَ
ليكون له ن�سيٌب من دعائهم اأجمعني((، وهل يريد اأهل القراآن املخل�سون من رحلتهم واإجازاتهم 
اإال ر�سا اهلل تعاىل مع دعوة �ساحلة _من قلب موؤمن_ تلقى  اإقرائهم  وت�سنيفهم وجمال�س 
�ساعة اإجابة في�سعدون بها يف الدنيا واالآخرة، اأقول هذا ويف احللق غ�سة، ويف القلب ح�سرة، من 
ى بتجارة االإقراء واالإجازات، فانت�سر و�ساع، وت�سابق اإىل  تغري الزمان حتى ظهر ما ميكن اأن ُي�َسمَّ
حت�سيله الطالب وذاع، فقد ظهر قوم من املقرئني _وبع�سهم من املت�سدرين_ يتناف�سون يف 
اأثمان االإجازات واالإقراء، فمنهم من جعل ثمنًا للختمة الواحدة لراٍو واحد، وثمنًا خلتمة القراءات 
ا ختمة القراءات الع�سر الكربى فال ت�سل  ال�سبع، وثمنًا اآخر خلتمة القراءات الع�سر ال�سغرى،  واأمَّ
عن اأثمانها عندهم، بل اإن بع�سًا منهم يجعل ثمنًا لكل جزء من اأجزاء القراآن ي�ستلمه بعد نهاية 
قراءة ذلك اجلزء، ومنهم من جعل ثمنًا لل�ساعة الواحدة من �ساعات االإقراء، وال يقول قائل اإن 
هذا من اأخذ االأجرة على اإقراء القراآن، وي�ستدل باحلديث ال�سحيح عند البخاري وغريه عن ابن 
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عبا�س t  اأنَّ ر�سول اهلل _�سلى اهلل تعاىل عليه واآله و�سلم_ قال: ))اإن اأحق ما اأخذمت عليه 
اأجرًا كتاب اهلل((؛ الأنَّ هوؤالء املتاجرون باالإجازات واالإقراء اإمنا يكون اإقرائهم بتلك الكيفية على 
ح�ساب ال�سبط والتحقيق واالإتقان، فتجد الطالب عندهم يختم ختمة القراءات الع�سر ال�سغرى 
اأو الكربى يف اأزمان ال يقدر عليها حتى القراء ال�سابطون املتقنون، فاإذا ما اأراد طالب من الطالب 
ممن يقراأ على هوؤالء املقرئني اأن ياأتي باخلتمة على وجهها من ا�ستيفاء االأوجه وحترير امل�سائل 
ا�ستعجلوه ومل يوافقوه، هذا مع مغالة عجيبة يف اأثمان اخلتمات باأنواعها، وتزيد هذه االأثمان مع 
اإذا مات االأقران، ف�سار هوؤالء املقرئني  مرور الوقت وازدحام الطالب، كما تزيد _كثريًا_ 
بقراآنهم متاأكلني، وال حول وال قوة اإال باهلل العظيم، كما ظهر قوم من الطالب الذين لي�س لهم هم 
اإتقان، ويدفعون على ذلك ومن اأجل  اأو  اإال تتبع االإجازات واالأ�سانيد من غري متحي�س وال �سبط 
ذلك االأموال الكثرية، مقابل احل�سول على ما يريدون يف اأيام معدودات، واإنَّ لنا ولهم يف �سرية 
االإمام الرباين _اأي ابن اجلزري رحمه اهلل_ اأ�سوة ح�سنة، فاإنَّ كثريًا من رحالته، بل جميع 
رحالته، كانت بق�سد تعليم القراآن ون�سر ال�سنة، حتى اأعياه التعب، وتقدم به العمر، فلم يقدر على 
الرحلة يف ذلك والأجل ذلك، وهو ما عربَّ عنه يف كتابه لبع�س تالميذه وقد قعدت بهم الهمة من اأن 
يلحقوا به ويكملوا معه امل�سرية، وهو مقيم يف مكان  قريب منهم؛ قال _رحمه اهلل تعاىل_: 
اأنَّ بيننا وبينكم يا مع�سر القراء هذه امل�سافة القريبة وال يكون لكم همة اأن  ))واأعجب من ذلك 
يرحل اأحد منكم فياأخذ القراءات بهذا التحقيق، واإين الأق�سم باهلل _تعاىل_ اأين لو متكنت 
اأعلم  ال  الذي  العزيز،  ال�سريف  العلم  هذا  عني  ليوؤخذ  غريكم  واإىل  اإليكم  خلرجت  اخلروج  من 
اأحدًا اليوم على وجه االأر�س يعرفه اإالَّ من قراأ علّي((، وملا َقِدم على امللك بايزيد يف مدينة بور�سة 
اأكرمه امللك غاية االإكرام، حتى قال ابن اجلزري عنه: ))فبالغ يف االإنعام واالإح�سان، والتم�س مني 
االإقامة بدار ملكه، ورتب فوق الكفاية((، فكان جوابه _رحمه اهلل_ جواب العلماء املخل�سني 
املعر�سني عن الدنيا، املقبلني على االآخرة؛ حيث قال: ))فقلت له: اإين مل اأجئ اإال الأح�سر الغزاة، 
وينتفع بي من ينتفع؛ ممن ال يقدر على الرحلة، واأعود((، فهو يف ذلك كله _من االإقراء والرحلة 
الن�سر:  كتاب  مقدمة  يف  قال  حتى  اجلزيل،  واالأجــر  اهلل  من  الثواب  اإال  يريد  ال  والت�سنيف_ 
))واأين الأرجو عليه من اهلل _تعاىل_ عظيم االأجر، وجزيل الثواب يوم احل�سر، واأن يجعله 
لوجهه الكرمي من خال�س االأعمال، واأن ال يجعل حظ تعبي ون�سبي فيه اأن يقال((، وهكذا كانت 

حال ال�سيخ الكبري عامر ال�سيد عثمان كما هي حال اإخوانه من العلماء املخل�سني. 
12- ومن مناقبه اإخال�سه وجلده وم�سابرته يف مراجعة الكتب وقراءة املخطوطات ومراجعتها، 

ال�سلطان !!، فجاوبته قائال ومثنيًا: ال طمعًا يف دنيا، وال خوفًا من بط�س. وبعد اأن فرغ النا�س من 
ال�سالم عليه، تقدمنا اإىل مكانه و�سلمنا عليه، ف�ساألنا هل معكم �سيارة ؟ قلت نعم، فقلنا فاذهب 
بنا لندرك املقراأة الثانية، وكانت يف حي املهند�سني _وهو مكان بعيد جدا عن املقراأة االأوىل_، 
ولكنا بف�سل اهلل و�سلنا يف الوقت املحدد، والنا�س ينتظرونه عند تلك املقراأة بالع�سرات، ثم قدمني 
ال�سيخ الإمامة النا�س يف ال�سالة، فقال يل ال�سيع عمرر فالته : يالها من �سهادة غالية عزيزة، ثم 
التف حوله الطالب وجل�سنا معهم، ن�ستمع للقراآن، وكان ال�سيخ عامر قد اأ�سيب يف �سوته بحيث 
ال يكاد يبني النطق اإال بَجْهٍد وم�سقة، لكنه اإذا نطق بالقراآن يكون �سكال اآخر يف ف�ساحة النطق 
وجمال ال�سوت، ومل نكن نعلم عن تلك احلالة �سيء،  فالحظنا يف هذه املقراأة، اأن �سوت ال�سيخ 
املبحوح جدا، قبل جمل�س االإقراء، ينطلق بال تكلف وال عناء يف جمل�س االإقراء، فقال يل ال�سيخ عمر 
فالته : اأ�سف هذه الكرامة اإىل كتاب تكتبه عن كرامات القراء، ال �سك اأن هذه احلال من كرامات 

اهلل لهذا ال�سيد الكبري؛ عامر ال�سيد عثمان.
11- ومن مناقبه اأنه مل يكن يرجو من اإقرائه وخدمته للقراآن جزاًء وال �سكورًا اإال من اهلل العظيم، 
فقد ق�سى حياته نا�سكًا متبتال يف نور القراآن الكرمي، مل يتخذ القراآن حرفة يرتبح من ورائها، وال 
وظيفة ي�سرتزق منها، بل اتخذه دينًا يدعو اإليه، وعبادة يتقرب اإىل اهلل بخدمته والذب عن حيا�سه 
واملقرئني،  العلماء  �سادة  من  واالأ�سفياء  االأنقياء  من  اأ�سالفه  �سرية  كانت  وهكذا  عليه،  والغرية 
ما  : ))الأنــه كان _رحمه اهلل_ كثريًا  ابن اجلزري  �سيخه  النويري متحدثًا عن  االإمــام  قال 
اأن يجتمع به؛  نه الزمان  كِّ ي�سرب البالد �سرقًا وغربًا وميينًا و�سماال ق�سدًا لالجتماع مبن مل ميَ
ليكون له ن�سيٌب من دعائهم اأجمعني((، وهل يريد اأهل القراآن املخل�سون من رحلتهم واإجازاتهم 
اإال ر�سا اهلل تعاىل مع دعوة �ساحلة _من قلب موؤمن_ تلقى  اإقرائهم  وت�سنيفهم وجمال�س 
�ساعة اإجابة في�سعدون بها يف الدنيا واالآخرة، اأقول هذا ويف احللق غ�سة، ويف القلب ح�سرة، من 
ى بتجارة االإقراء واالإجازات، فانت�سر و�ساع، وت�سابق اإىل  تغري الزمان حتى ظهر ما ميكن اأن ُي�َسمَّ
حت�سيله الطالب وذاع، فقد ظهر قوم من املقرئني _وبع�سهم من املت�سدرين_ يتناف�سون يف 
اأثمان االإجازات واالإقراء، فمنهم من جعل ثمنًا للختمة الواحدة لراٍو واحد، وثمنًا خلتمة القراءات 
ا ختمة القراءات الع�سر الكربى فال ت�سل  ال�سبع، وثمنًا اآخر خلتمة القراءات الع�سر ال�سغرى،  واأمَّ
عن اأثمانها عندهم، بل اإن بع�سًا منهم يجعل ثمنًا لكل جزء من اأجزاء القراآن ي�ستلمه بعد نهاية 
قراءة ذلك اجلزء، ومنهم من جعل ثمنًا لل�ساعة الواحدة من �ساعات االإقراء، وال يقول قائل اإن 
هذا من اأخذ االأجرة على اإقراء القراآن، وي�ستدل باحلديث ال�سحيح عند البخاري وغريه عن ابن 
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حتى اإذا فرغنا من زيارته و�سيافته، ودعناه ونحن نقول ب�سوت واحد، ما اأعجبها وما اأكرمها من 
�سيافة، حني تكون ال�سيافة علمًا نادرًا مع علٍم كبري من �سادة القراء وِفَخام العلماء، قلُت : وكان 
من ثمرة هذا االإخال�س واجللد وامل�سابرة يف التلمذة والطلب ومراجعة الكتب وقراءة املخطوطات، 
مة كبري؛ عرفته االأمة عاملًا متمكنًا من اأ�سول القراءات وطرقها  اأن اأنعم اهلل على الـاأمة بعامل وعالَّ
و�سبطها،  امل�ساحف  ت�سحيح  يف  ومرجعًا  القراآن،  علوم  يف  حجة  االأمة  عرفته  كما  ال�سحيحة، 
متم�سكًا بال�سنة وال�سند واآثار ال�سلف ال�سالح، ال يحيد عن طريقتهم يف التلقي والتعليم والطلب، 
ُعرف بالداأب والبحث يف املراجع يف اأمهات كتب الفقهاء والنحويني، كما ُعرف بالعناية بتوجيهات 
ال  التي  الع�سر  هذا  يف  االأوىل  الطبقة  اأهل  من  اإنه  والفاذ،  ال�ساذ  من  املتواتر  ومتييز  القراءات 

اَرُع يف توجيه القراءات و�سيوخها ورواياتها وحتريراتها واأ�سانيدها. ُت�سَ
13- ومن مناقبه ما عرف به من الدعابة والطرفة مبا ال يخرجه عن الهيبة واجلالل، فمن ذلك 
_م�ستفهمًا  له  قال  والتجويد  االأداء  يف  اجلادة  غري  على  قراءة  الطالب  اأحد  قراأ  اإذا  كان  اأنه 
م�ستنكرًا_ اأنت جودت القراآن يف اأملانيا؟. وكان مرة يف جلنة من جلان االختبار والتقييم للقراء، 
وقد ُعرف ال�سيخ بال�سدة وعدم الت�ساهل يف كل ما يتعلق بكتاب اهلل تعاىل، وكان الطالب يهابونه 
ويخ�سون اللجان التي يكون فيها عامر ال�سيد عثمان ع�سوًا من اأع�سائها، خرج ال�سيخ من اللجنة 
حلاجة له ثم يعود، وبينما الطالب يتحدثون فيما بينهم عن م�سايخ اللجنة واأ�سمائهم، �ساأل اأحد 
ال�سيد عثمان، فقال  ال�سيخ عامر  اللجنة فذكرهم له وعدَّ منهم  اأع�ساء  اآخر عن  الطالب طالبًا 
الطالب ال�سائل _م�ستفهمًا_ ومني عامر ده؟ ف�سادف اأن ال�سيخ عامر وهو عائد اإىل اللجنة 
ي�سمع هذا اال�ستفهام من الطالب، فاإذا به يربت على كتف الطالب ال�سائل قائال له _جوابًا على 
�سوؤاله_ : )هو اأنت ما تعرف�س عامر، عامر عثمان ... ذلك الذي يخوف اهلل به عباده(، وقراأ 
اأحد الطالب اأمام برواية خلف عن حمزة ومل يكن �سابطًا الأحكام الرواية فقال له ال�سبخ اجلليل : 

)قوم يا �سيخ، دانا كنت باح�سبك خلف احلبايب(.  

اأ�صانيده

ن�سخ  على  _وح�سلت  عليها  اطلعت  التي  االإجــازات  يف  واملوجود  واملتوافر  امل�سهور  اإ�سناده  اأما 
م�سورة منها_؛ فاإنه ي�سند من طريقني؛ اإ�سناد من طريق ال�سيخ حممد غنيم، وهو عن ال�سيخ 
ري التهامّي، وهو عن ال�سيخ حممد بن  ح�سن اجلري�سي الكبري، وهو على العالمة املقرئ اأحمد الدُّ
اأحمد املعروف بـ)�سلمونة(، وهو عن �سيخه ال�سيد اإبراهيم العبيدي، وهو عن ال�سيخ عبد الرحمن 

فقد كان يق�سي ال�ساعات الطوال يف البحث يف الكتب واملخطوطات والتنقيب والتاأليف، و�ساعات 
اأخرى يف ن�سخ هذه املخطوطات وكتابة الكتب، وكانت �سريته تلك يف البحث والقراءة هي  طوال 
ال�سرارة التي جعلت العالمة الطناحي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بال�سيخ عامر، ويحر�س على �سحبته 
واالإفادة منه، والقراءة عليه، قال العالمة الطناحي: عرفته _يعني ال�سيخ عامر_ منذ ع�سرين 
ل�سهاب  القراءات(  علم  يف  االإ�سارات  )لطائف  كتاب  حتقيق  يف  العمل  بداأ  حني  وفاته  قبل  عامًا 
الدين الق�سطالين باال�سرتاك مع الدكتور عبدال�سبور �ساهني، وكان ال�سيخ يرتدد على دار الكتب 
ني فيه،، وقال العامل  ين اإليه، ورغبَّ امل�سرية ومعهد املخطوطات _وكنت يومئذ اأعمل به_ ف�سدَّ
الكبري وال�سيخ اجلليل عبد العزيز القاري: لقد كان ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان من نوادر العلماء 
اأن  اأردت  ولو  والتاأليف،  التحقيق  كان خمل�سًا يف  كما  التعليم  كان خمل�سًا يف  الذين عرفناهم، 
اأ�سرد ما عاينته ووقفت عليه بنف�سي، ملا كفانا الوقت وال و�سعنا املقام، ومن تلك املواقف الكبرية، ما 
وقفت عليه اأنا ومعي نخبة من العلماء االأجالء، حيث قمنا بزيارة القاهرة يف جلنة م�سكلة للتعاقد 
امل�سرية  املقارئ  عموم  �سيخ  ف�سيلة  راأ�سهم  على  وكان  االإ�سالمية،  للجامعة  العلماء  وا�ستقطاب 
ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان، وكانت اللجنة م�سكلة من ال�سيخ عبداهلل الفوزان؛ نائب رئي�س اجلامعة، 
والدكتور حممد الوائلي وكيل اجلامعة _يف وقتها_، وقمنا بزيارة ال�سيخ عامر، وكان الطريق 
زينب،  ال�سيدة  حي  يف  �سالمة  حي  يف  �سكنه  اإىل  و�سلنا  وال�سعاب، حتى  بامل�سقة  مليء  بيته  اإىل 
وكان ال�سقة التي ي�سكن فيها يف و�سط حي �سعبي والعمارة قدمية ال�سكل وامل�سمون، عندها توقف 
: نعم �سيخ عموم املقارئ امل�سرية ي�سكن يف  : ال�سيخ عامر ي�سكن هنا، قلت لهم  ال�سيخان وقاال 
ا بالدخول عليه فاإذن لنا، وكانت الكهرب مقطوعة عن منزل  هذا ال�سكن املتوا�سع جدًا، ثم ا�ستاأذنَّ
ال�سيخ، فدخلنا على ال�سيخ عامر وهو جال�س يف غرفة من غرف ال�سقة الب�سيطة، جال�س و�سط كومة 
املخطوطات،  بع�س  ويقابل  يراجع  وهو  خافت،  و�سوء  �سمعات  وبجانبه  واملخطوطات،  الكتب  من 
ف�سلمنا عليه، وجل�سنا ننظر يف حاله واأحواله، فقال لنا ما في�س حد ي�سيفنا، ولكن اأ�سيفكم مبا هو 
اأعظم واأكرم، ثم �سلم كل واحد منا خمطوطة من املخطوطات التي بني يديه، وجل�سنا نقابل معه 
ما هو ب�سدده، قال ال�سيخ القاري: وكان من عادته عند قراءة الكتب ومقابلة املخطوطات اأن يعتني 
بذلك عناية �سديدة، بحيث ي�سع اإ�سبعه على كل كلمة يتهاجاها كاأنه ي�سحح م�سحفًا، وما ذلك 
اإال من غاية حر�سه و�سديد ن�سحه لكل ما يتعلق بكتاب اهلل _رواية ودراية_، قلُت: ويف �سنيعه 
يخفى،  ال  ما  ودرايــة_  _روايــة  ال�سريف  العلم  بهذا  م�ستغل  لكل  والرتبية  الدرو�س  من  ذلك 
خ�سو�سًا مع انت�سار حب الدنيا والت�ساهل وقلة ال�سبط يف االإقراء والتاأليف، قال ال�سيخ القاري : 
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حتى اإذا فرغنا من زيارته و�سيافته، ودعناه ونحن نقول ب�سوت واحد، ما اأعجبها وما اأكرمها من 
�سيافة، حني تكون ال�سيافة علمًا نادرًا مع علٍم كبري من �سادة القراء وِفَخام العلماء، قلُت : وكان 
من ثمرة هذا االإخال�س واجللد وامل�سابرة يف التلمذة والطلب ومراجعة الكتب وقراءة املخطوطات، 
مة كبري؛ عرفته االأمة عاملًا متمكنًا من اأ�سول القراءات وطرقها  اأن اأنعم اهلل على الـاأمة بعامل وعالَّ
و�سبطها،  امل�ساحف  ت�سحيح  يف  ومرجعًا  القراآن،  علوم  يف  حجة  االأمة  عرفته  كما  ال�سحيحة، 
متم�سكًا بال�سنة وال�سند واآثار ال�سلف ال�سالح، ال يحيد عن طريقتهم يف التلقي والتعليم والطلب، 
ُعرف بالداأب والبحث يف املراجع يف اأمهات كتب الفقهاء والنحويني، كما ُعرف بالعناية بتوجيهات 
ال  التي  الع�سر  هذا  يف  االأوىل  الطبقة  اأهل  من  اإنه  والفاذ،  ال�ساذ  من  املتواتر  ومتييز  القراءات 

اَرُع يف توجيه القراءات و�سيوخها ورواياتها وحتريراتها واأ�سانيدها. ُت�سَ
13- ومن مناقبه ما عرف به من الدعابة والطرفة مبا ال يخرجه عن الهيبة واجلالل، فمن ذلك 
_م�ستفهمًا  له  قال  والتجويد  االأداء  يف  اجلادة  غري  على  قراءة  الطالب  اأحد  قراأ  اإذا  كان  اأنه 
م�ستنكرًا_ اأنت جودت القراآن يف اأملانيا؟. وكان مرة يف جلنة من جلان االختبار والتقييم للقراء، 
وقد ُعرف ال�سيخ بال�سدة وعدم الت�ساهل يف كل ما يتعلق بكتاب اهلل تعاىل، وكان الطالب يهابونه 
ويخ�سون اللجان التي يكون فيها عامر ال�سيد عثمان ع�سوًا من اأع�سائها، خرج ال�سيخ من اللجنة 
حلاجة له ثم يعود، وبينما الطالب يتحدثون فيما بينهم عن م�سايخ اللجنة واأ�سمائهم، �ساأل اأحد 
ال�سيد عثمان، فقال  ال�سيخ عامر  اللجنة فذكرهم له وعدَّ منهم  اأع�ساء  اآخر عن  الطالب طالبًا 
الطالب ال�سائل _م�ستفهمًا_ ومني عامر ده؟ ف�سادف اأن ال�سيخ عامر وهو عائد اإىل اللجنة 
ي�سمع هذا اال�ستفهام من الطالب، فاإذا به يربت على كتف الطالب ال�سائل قائال له _جوابًا على 
�سوؤاله_ : )هو اأنت ما تعرف�س عامر، عامر عثمان ... ذلك الذي يخوف اهلل به عباده(، وقراأ 
اأحد الطالب اأمام برواية خلف عن حمزة ومل يكن �سابطًا الأحكام الرواية فقال له ال�سبخ اجلليل : 

)قوم يا �سيخ، دانا كنت باح�سبك خلف احلبايب(.  

اأ�صانيده

ن�سخ  على  _وح�سلت  عليها  اطلعت  التي  االإجــازات  يف  واملوجود  واملتوافر  امل�سهور  اإ�سناده  اأما 
م�سورة منها_؛ فاإنه ي�سند من طريقني؛ اإ�سناد من طريق ال�سيخ حممد غنيم، وهو عن ال�سيخ 
ري التهامّي، وهو عن ال�سيخ حممد بن  ح�سن اجلري�سي الكبري، وهو على العالمة املقرئ اأحمد الدُّ
اأحمد املعروف بـ)�سلمونة(، وهو عن �سيخه ال�سيد اإبراهيم العبيدي، وهو عن ال�سيخ عبد الرحمن 

فقد كان يق�سي ال�ساعات الطوال يف البحث يف الكتب واملخطوطات والتنقيب والتاأليف، و�ساعات 
اأخرى يف ن�سخ هذه املخطوطات وكتابة الكتب، وكانت �سريته تلك يف البحث والقراءة هي  طوال 
ال�سرارة التي جعلت العالمة الطناحي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بال�سيخ عامر، ويحر�س على �سحبته 
واالإفادة منه، والقراءة عليه، قال العالمة الطناحي: عرفته _يعني ال�سيخ عامر_ منذ ع�سرين 
ل�سهاب  القراءات(  علم  يف  االإ�سارات  )لطائف  كتاب  حتقيق  يف  العمل  بداأ  حني  وفاته  قبل  عامًا 
الدين الق�سطالين باال�سرتاك مع الدكتور عبدال�سبور �ساهني، وكان ال�سيخ يرتدد على دار الكتب 
ني فيه،، وقال العامل  ين اإليه، ورغبَّ امل�سرية ومعهد املخطوطات _وكنت يومئذ اأعمل به_ ف�سدَّ
الكبري وال�سيخ اجلليل عبد العزيز القاري: لقد كان ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان من نوادر العلماء 
اأن  اأردت  ولو  والتاأليف،  التحقيق  كان خمل�سًا يف  كما  التعليم  كان خمل�سًا يف  الذين عرفناهم، 
اأ�سرد ما عاينته ووقفت عليه بنف�سي، ملا كفانا الوقت وال و�سعنا املقام، ومن تلك املواقف الكبرية، ما 
وقفت عليه اأنا ومعي نخبة من العلماء االأجالء، حيث قمنا بزيارة القاهرة يف جلنة م�سكلة للتعاقد 
امل�سرية  املقارئ  عموم  �سيخ  ف�سيلة  راأ�سهم  على  وكان  االإ�سالمية،  للجامعة  العلماء  وا�ستقطاب 
ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان، وكانت اللجنة م�سكلة من ال�سيخ عبداهلل الفوزان؛ نائب رئي�س اجلامعة، 
والدكتور حممد الوائلي وكيل اجلامعة _يف وقتها_، وقمنا بزيارة ال�سيخ عامر، وكان الطريق 
زينب،  ال�سيدة  �سالمة يف حي  �سكنه يف حي  اإىل  و�سلنا  وال�سعاب، حتى  بامل�سقة  مليء  بيته  اإىل 
وكان ال�سقة التي ي�سكن فيها يف و�سط حي �سعبي والعمارة قدمية ال�سكل وامل�سمون، عندها توقف 
: نعم �سيخ عموم املقارئ امل�سرية ي�سكن يف  : ال�سيخ عامر ي�سكن هنا، قلت لهم  ال�سيخان وقاال 
ا بالدخول عليه فاإذن لنا، وكانت الكهرب مقطوعة عن منزل  هذا ال�سكن املتوا�سع جدًا، ثم ا�ستاأذنَّ
ال�سيخ، فدخلنا على ال�سيخ عامر وهو جال�س يف غرفة من غرف ال�سقة الب�سيطة، جال�س و�سط كومة 
املخطوطات،  بع�س  ويقابل  يراجع  وهو  و�سوء خافت،  �سمعات  وبجانبه  واملخطوطات،  الكتب  من 
ف�سلمنا عليه، وجل�سنا ننظر يف حاله واأحواله، فقال لنا ما في�س حد ي�سيفنا، ولكن اأ�سيفكم مبا هو 
اأعظم واأكرم، ثم �سلم كل واحد منا خمطوطة من املخطوطات التي بني يديه، وجل�سنا نقابل معه 
ما هو ب�سدده، قال ال�سيخ القاري: وكان من عادته عند قراءة الكتب ومقابلة املخطوطات اأن يعتني 
بذلك عناية �سديدة، بحيث ي�سع اإ�سبعه على كل كلمة يتهاجاها كاأنه ي�سحح م�سحفًا، وما ذلك 
اإال من غاية حر�سه و�سديد ن�سحه لكل ما يتعلق بكتاب اهلل _رواية ودراية_، قلُت: ويف �سنيعه 
يخفى،  ال  ما  ودرايــة_  ال�سريف _روايــة  العلم  بهذا  م�ستغل  لكل  والرتبية  الدرو�س  من  ذلك 
خ�سو�سًا مع انت�سار حب الدنيا والت�ساهل وقلة ال�سبط يف االإقراء والتاأليف، قال ال�سيخ القاري : 
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اإىل �صيد القراء؛ ال�صالل الهادر والبحر الزاخر

د اهلل م�صجعه عامر ال�صيد عثمان برَّ

�سالوا لتجويد الُقراِن وجالوا للعلـــــم واالإقــــراء قـــام رجـــــالُ 
حـتـى اأتتـهـــم باملـنـــى اآجــــاُل خدموا كتــاب اهلل دون توقــــــف 
حاكاهـمو من بعدهــم اأمثــاُل كانــــوا مثـــاال كاخليـــال وقلـــــما 
�سحُب العزائم والبلوُغ حمـاُل كانوا جباال ق�سرت من دونهـــم 
عمـٌق وما من غائ�سٍ يحـــتاُل كانــوا بحـــارا والكـنــــوَز يلفــــــها 
علـــما ي�ســــري تلفـــه اأ�ســـــماُل وال�سيخ عامر كان من اأخيارهم 

مذ كان طـفال واحلـيــاة ن�ســـاُل الفـــقر كـــان رفيــقــه يف عيـ�ســــه 
َّاُل واخلتـــم كان لهديهــــــم حــمــ يف البدء يحمل لالأنام معا�ســـهم 
ول�سوَف تذكـُر خــريُه االأجيــــــاُل يف احلالتني الـخري يحـمُل دائمــا 
ــــــــــاًل فلـــقــد تيـــــقــن اأنــــــُه رحَّ قد اأ�سقط الدنيــا ومل يعــــباأ بـهــا 
�ســــيئا وكان ملْع�ســــٍر قد زالـــــــوا ما كان يفقه من اأمـور معــا�ســــها 
متـالطــٌم حفـــــْت بــه اأهـــــــــواُل لكـنــــه يف العـلــــم بحــــٌر زاخــــــرٌ 
فــــرتاه حــــني ت�ســـــــاوؤل ينــــهاُل يف كل علم قـد تنـــاهـــى وانتــهـى 
ر�ســــــم وحتــريــــراتــه تخــــــتـاُل هو حجة يف ال�سبط واالإتقـان يف 
كل الفئات وحـولهــــــم اجــــــالُل جنبا اإلــى جنـــب حتـــلق حـــولــــه 
وجــــوارهــــــم فـــــــاٍن لـه اآمــــــاُل هــذا وزيـــر والفـــقــــــري جــــــواره 
اُل وال�ســـــيخ يف تعليــمــــــهم مــــوَّ كل يريـــد االزديـــاد مـن الهــــدى 
حــتى يبلغـــــهم ملا قــــد �ســــــالوا �ســــرب ورفــــــٌق واملهابــــة حــــــوله 

االأجهوري، وهو عن ال�سيخ اأحمد البقري، وهو عن �سيخ قراء م�سر ال�سيخ حممد قا�سم البقري، 
وهو عن ال�سيخ عبد الرحمن اليمني، وهو عن ال�سيخ اأحمد عبد احلق ال�سنباطي، وهو عن ال�سيخ 
�سحاذة اليمني، وهو عن ال�سيخ نا�سر الدين الطبالوي، وهو عن �سيخ االإ�سالم زكريا االأن�ساري، 
وهو عن �سيخ �سيوخ وقته: اأبي النعيم ر�سوان العقبي، وهو عن احلافظ �سيخ القراء وخامتة املحققني 

ال�سيخ ابن حممد بن حممد بن يو�سف اجلزري.
اجلري�سي  ح�سن  ال�سيخ  عن  �سبيع،  علي  ال�سيخ  عن  قطب،  همام  ال�سيخ  طريق  من  اآخر  واإ�سناد 
الكبري، عن ال�سيخ حممد املتويل، عن ال�سيخ اأحمد الدري التهامي، وهو ب�سنده املذكور اآنفًا، ومن 
اللطائف اأن ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان وال�سيخ عبدالفتاح عبد الغني القا�سي اأخوان يف ال�سند من 

هذا الطريق.

مدحه والثناء عليه

يكفي يف مدحه وفخامته والثناء عليه ما �سبق ذكره من تالميذه الِفخام، ومناقبه وموؤلفاته، واملهام 
التي توالها، فلي�س اأحد يناف�سه يف ذلك بل وال يقاربه اأو يدانيه. 

قال تلميذه االأ�ستاذ الكبري واالأديب االأملعي د.حممود الطناحي _وا�سفًا تلمذته على ال�سيخ عامر 
، ومتثلت فيه وبه االأو�ساف  عثمان_: لقد وقفت منه _من ال�سيخ عامر_ على علم غزير جمٍّ
واأحــوال  االأمــة  بتاريخ  عنده  علم  ال  من  ويظنها  والطبقات،  الرتاجم  كتب  يف  تاأتي  التي  ال�سافية 
الرجال من املبالغات والتهاويل التي التي يغ�سُّ بها تاريخنا .... زعموا، نعم راأيت يف هذا ال�سيخ 
اجلليل كثريًا مما كنت اأقراأه يف طبقات القراء واملحدثني والفقهاء واالأدباء، من �سعة الرواية، ودقة 

ال�سبط، وحترير الرواية، وُح�سن االإتقان.
واإليك بع�سًا من نب�س القلب وخواطر الفوائد يف مدح ال�سيخ اجلليل والثناء عليه باجلميل)1(، جزاء 
ما تف�سل به على االأمة باأوىل ما ت�سرف اإليه الهمة من خدمة القراآن الكرمي رواية وتاأليفا واإقراء، 

وله عند ربه اجلزاء االأوفى :

1- وذلك يف ق�سيدة رتئقة فا�ست بها قريحة �ساعر القراء ومقرئ ال�سعراء؛ اأبي م�سعب عبد 
النا�سر ال�سريف.
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اإىل �صيد القراء؛ ال�صالل الهادر والبحر الزاخر

د اهلل م�صجعه عامر ال�صيد عثمان برَّ

�سالوا لتجويد الُقراِن وجالوا للعلـــــم واالإقــــراء قـــام رجـــــالُ 
حـتـى اأتتـهـــم باملـنـــى اآجــــاُل خدموا كتــاب اهلل دون توقــــــف 
حاكاهـمو من بعدهــم اأمثــاُل كانــــوا مثـــاال كاخليـــال وقلـــــما 
�سحُب العزائم والبلوُغ حمـاُل كانوا جباال ق�سرت من دونهـــم 
عمـٌق وما من غائ�سٍ يحـــتاُل كانــوا بحـــارا والكـنــــوَز يلفــــــها 
علـــما ي�ســــري تلفـــه اأ�ســـــماُل وال�سيخ عامر كان من اأخيارهم 

مذ كان طـفال واحلـيــاة ن�ســـاُل الفـــقر كـــان رفيــقــه يف عيـ�ســــه 
َّاُل واخلتـــم كان لهديهــــــم حــمــ يف البدء يحمل لالأنام معا�ســـهم 
ول�سوَف تذكـُر خــريُه االأجيــــــاُل يف احلالتني الـخري يحـمُل دائمــا 
ــــــــــاًل فلـــقــد تيـــــقــن اأنــــــُه رحَّ قد اأ�سقط الدنيــا ومل يعــــباأ بـهــا 
�ســــيئا وكان ملْع�ســــٍر قد زالـــــــوا ما كان يفقه من اأمـور معــا�ســــها 
متـالطــٌم حفـــــْت بــه اأهـــــــــواُل لكـنــــه يف العـلــــم بحــــٌر زاخــــــرٌ 
فــــرتاه حــــني ت�ســـــــاوؤل ينــــهاُل يف كل علم قـد تنـــاهـــى وانتــهـى 
ر�ســــــم وحتــريــــراتــه تخــــــتـاُل هو حجة يف ال�سبط واالإتقـان يف 
كل الفئات وحـولهــــــم اجــــــالُل جنبا اإلــى جنـــب حتـــلق حـــولــــه 
وجــــوارهــــــم فـــــــاٍن لـه اآمــــــاُل هــذا وزيـــر والفـــقــــــري جــــــواره 
اُل وال�ســـــيخ يف تعليــمــــــهم مــــوَّ كل يريـــد االزديـــاد مـن الهــــدى 
حــتى يبلغـــــهم ملا قــــد �ســــــالوا �ســــرب ورفــــــٌق واملهابــــة حــــــوله 

االأجهوري، وهو عن ال�سيخ اأحمد البقري، وهو عن �سيخ قراء م�سر ال�سيخ حممد قا�سم البقري، 
وهو عن ال�سيخ عبد الرحمن اليمني، وهو عن ال�سيخ اأحمد عبد احلق ال�سنباطي، وهو عن ال�سيخ 
�سحاذة اليمني، وهو عن ال�سيخ نا�سر الدين الطبالوي، وهو عن �سيخ االإ�سالم زكريا االأن�ساري، 
وهو عن �سيخ �سيوخ وقته: اأبي النعيم ر�سوان العقبي، وهو عن احلافظ �سيخ القراء وخامتة املحققني 

ال�سيخ ابن حممد بن حممد بن يو�سف اجلزري.
اجلري�سي  ح�سن  ال�سيخ  عن  �سبيع،  علي  ال�سيخ  عن  قطب،  همام  ال�سيخ  طريق  من  اآخر  واإ�سناد 
الكبري، عن ال�سيخ حممد املتويل، عن ال�سيخ اأحمد الدري التهامي، وهو ب�سنده املذكور اآنفًا، ومن 
اللطائف اأن ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان وال�سيخ عبدالفتاح عبد الغني القا�سي اأخوان يف ال�سند من 

هذا الطريق.

مدحه والثناء عليه

يكفي يف مدحه وفخامته والثناء عليه ما �سبق ذكره من تالميذه الِفخام، ومناقبه وموؤلفاته، واملهام 
التي توالها، فلي�س اأحد يناف�سه يف ذلك بل وال يقاربه اأو يدانيه. 

قال تلميذه االأ�ستاذ الكبري واالأديب االأملعي د.حممود الطناحي _وا�سفًا تلمذته على ال�سيخ عامر 
، ومتثلت فيه وبه االأو�ساف  عثمان_: لقد وقفت منه _من ال�سيخ عامر_ على علم غزير جمٍّ
واأحــوال  االأمــة  بتاريخ  عنده  علم  ال  من  ويظنها  والطبقات،  الرتاجم  كتب  يف  تاأتي  التي  ال�سافية 
الرجال من املبالغات والتهاويل التي التي يغ�سُّ بها تاريخنا .... زعموا، نعم راأيت يف هذا ال�سيخ 
اجلليل كثريًا مما كنت اأقراأه يف طبقات القراء واملحدثني والفقهاء واالأدباء، من �سعة الرواية، ودقة 

ال�سبط، وحترير الرواية، وُح�سن االإتقان.
واإليك بع�سًا من نب�س القلب وخواطر الفوائد يف مدح ال�سيخ اجلليل والثناء عليه باجلميل)1(، جزاء 
ما تف�سل به على االأمة باأوىل ما ت�سرف اإليه الهمة من خدمة القراآن الكرمي رواية وتاأليفا واإقراء، 

وله عند ربه اجلزاء االأوفى :

1- وذلك يف ق�سيدة رتئقة فا�ست بها قريحة �ساعر القراء ومقرئ ال�سعراء؛ اأبي م�سعب عبد 
النا�سر ال�سريف.
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يفرت عن القراءة طوال يومه وليلته، كلما اأردت اأن اأحتدث اإليه اأ�سار اإيل اأن ا�سكت، فاأ�سكت، واإذا 
ى وجهه باللحاف ووا�سل القراءة، وكان طوال هذه  اأكرت من االإحلاح عليه اأن ال يرهق نف�سه غطَّ
االأيام ال�ستة اإذا �سمع االأذان فز قلبه وكربَّ يف �سره ثم اأخذ ي�ستعد للو�سوء مع اأنه ال يقدر حتى على 
التيمم، _اإنه الثبات الذي ال يكون اإال لعباد اهلل ال�ساحلني الذين تعرفوا على اهلل يف ال�سراء، 
و�سُلحت اأحوالهم وقت ال�سحة والرخاء، فينزل اهلل عليهم الثبات وقت ال�سدة وال�سراء_، هكذا 
كانت حاله، حتى اإذا كان اليوم ال�ساد�س من دخوله للم�ست�سفى �سكت عن القراءة، فعلمت اأنه يقراأ 
اخلتمة االأخرية قبل وفاته، ثم اأخذت حاله بعد ذلك تزداد �سوءا حتى كانت وفاته يف ال�ساد�س من 
�سوال من عام 1408هـ،، املوافق اخلام�س ع�سر من مايو لعام 1984م، ليلة اجلمعة اأو �سباحها يف 
املدينة املنورة،  اأخذ اأبنائه بتح�سري اجلنازة واإنهاء م�ستلزمات الدفن، مل يخربوا اأحدًا من تالميذه 
اأو حمبيه، طلبِت ال�سرطة جواز ال�سيخ لت�سليم جثمانه الطاهر اإىل اأبنائه والت�سريح بدفنه، غري اأن 
جوازه مل يكن متوافرًا لظروف عطلة عيد الفطر، حيث كان جوازه حمفوظ لدى جهة عمله؛ جممع 
امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، يقول ابنه اإبراهيم : قلت لرئي�س ال�سرطة ال يوجد معنا جواز 
االآن لكنَّ له جواز اآخر؛ ففتحت م�سحفا كان مو�سوعًا على طاولة رئي�س ال�سرطة واأ�سرت اإىل ا�سم 
اأبي وقلت له: هل تقراأ هذا اال�سم من ف�سلك؟ فقراأ ال�سرطيُّ ب�سوته : عامر ال�سيد عثمان �سيخ 
اإال ي�سفع له عمله يف هذا امل�سحف   !!! اأنه هو �ساحب اجلنازة  عموم املقارئ امل�سرية، فقلت له 
لت�سمحوا باإنهاء اإجراءات دفنه على اأن اأح�سر لكم جوازه يوم ال�سبت، قال: فبكى رئي�س ال�سرطة 
وقال: بل ي�سفع له وزيادة، وندعو له بالرحمة واملغفرة والر�سوان، ثم قاموا �سراعًا بتجهيزه والدفع 
بجنازته اإىل امل�سجد النبوي وذلك بعد �سالة اجلمعة، قال �سيخنا االأخ�سر : وبينما املوؤذن يقيم 
ال�سالة اإذا باإبراهيم _ابن ال�سيخ عامر_ يبكي فقلت له ما يبكيك ؟ فقال تويف الوالد وهذه 
جنازته ! فغ�سبنا غ�سبا �سديدا، وقلت له كيف ميوت ال�سيخ الكبري وال نعلم عن موته اأو جنازته ؟ ثم 
هم�ست يف اأذن ال�سيخ ابن �سالح باأن ال�سيخ عامر قد انتقل اإىل رحمة اهلل و�سيقدم لل�سالة عليه، 
اإمام  فاأخذ ي�سرتجع ويحوقل وي�ستغفر له. لقد اختاره اهلل اإىل جواره، واأم النا�س بال�سالة عليه 
وخطيب امل�سجد النبوي ورئي�س املحاكم باملدينة املنورة ال�سيخ عبد العزيز بن �سالح، وخرجت له 
جنازة مهيبة، قال ابنه ابراهيم: لدرجة اأين مل امتكن من جمرد مل�س اجلنازة من �سدة الزحام، 
خادما  عثمان  ال�سيد  عامر  ال�سيخ  عا�س  مر�سيًا،  اهلل  باإذن  را�سيًا  البقيع  مبقربة  الفقيد  ودفن 
للقراآن الكرمي بكل وجه ممكن، وهو مع هذا ال ميلك من متاع الدنيا �سيئا، مات احلافظ املحرر 
َم لل�سالة عليه، وهكذا هم اأهل القراآن ال�سادقني، حتى ي�ستوفوا  ومل يعرف عن موته اأحد حتى ُقدِّ

وحديثـه يف ذاك ليــــــ�س يطــــاُل قد كان يف التعليـــم اآيــة ع�ســـره 
وترحلـــت لعلــــومــــــه االأبطــــــاُل ُرِزَق ال�سماحة والب�سا�َسة والهدى 
حـتى اأتـاه ال�ســــــادة االأقــــــــــياُل وك�سـاه مــن حــلل الوقـــــار اإلـهــــه 
نعــال ويف اأفعـــــالــهم اجـــــــــالُل يتــــوددون اإليـــــــه يف اإلبــــا�ســــــــه 
قد ُفّتــــَِحت يف دربـــِه االأقـــــــفاُل هي دعوة ال�سيخ ال�سـبـيــع لعـلـــها 
وتدور يف اأفالكــــــك االأجيــــــــاُل ا�سرب ُبَنيَّ ف�ســوف تغــدو عــــاملـــا 
فالأنَت جـوهــــرة بها اأخـــــــــــتاُل وتكوُن ذا �ساأٍن كبـــــيـر فاجتـــــهدْ 
فهي املثـــاُل وكـــم يعــــزُّ ِمـــــــثاُل ما كان اأحوجـنا لعاطـــر �ســــــرية 
فغدت ت�ســدق قوَلها االأفـعــــــاُل عـــقـل الُقـــَران بقـلبــــه ول�ســــانـهِ 
بل فاق م�سكا واحلـياة �ســـــجاُل وختامه قد كـــان م�ســكا اأذفــــرا 
يـا رب وهــــــــورفــيــــــــــقـــه واالآُل �ســـــفع به القـــراآن فهــو حبيــــبه 
واجعل له الفردو�س دار ُمقامـــةٍ  وا�ســق العـــظام برحــــمة تنثاُل
يامـــن لـــه تتـــوجـــــــــه االآمـــــــاُل واأدم �سالتك بال�سالم م�سمخا 
ومعـلــــما بِقُـــــرَانـــــِه يخـــــــــتــاُل تغ�ســى النبــيَّ واآلــهَ و�ســـحـابــــهَ 

وفاته

قال ابنه اإبراهيم : �سام والدي �سهر رم�سان من عام )1408هـ(، وكنا نلح عليه اأن يفطر ملر�سه 
وتعبه، ولكنه كان يرف�س رف�سًا قاطعًا، حتى كان اآخر يوم من رم�سان، وبعد االإفطار، طلب الدخول 
اإىل دورة املياه، حيث ا�ستفرغ ا�ستفراغًا �سديدًا، ثم اأ�سابته دوخة ونزول يف ال�سغط مع هبوط يف 
القلب _مع اأمرا�س اأخرى �سابقة_ احتاج معه اأن يدخل م�ست�سفى )االأن�سار( باملدينة املنورة، 
وقد لبث يف امل�ست�سفى �ستة اأيام، وهو يف كامل وعيه وفكره، وكان طوال مدة اإقامته يف امل�ست�سفى 
ال ياأكل وال ي�سرب، واإمنا يتغذى عن طريق الوريد، وكان م�سغوال بقراءة القراآن يف �سره وجهره ال 
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يفرت عن القراءة طوال يومه وليلته، كلما اأردت اأن اأحتدث اإليه اأ�سار اإيل اأن ا�سكت، فاأ�سكت، واإذا 
ى وجهه باللحاف ووا�سل القراءة، وكان طوال هذه  اأكرت من االإحلاح عليه اأن ال يرهق نف�سه غطَّ
االأيام ال�ستة اإذا �سمع االأذان فز قلبه وكربَّ يف �سره ثم اأخذ ي�ستعد للو�سوء مع اأنه ال يقدر حتى على 
التيمم، _اإنه الثبات الذي ال يكون اإال لعباد اهلل ال�ساحلني الذين تعرفوا على اهلل يف ال�سراء، 
و�سُلحت اأحوالهم وقت ال�سحة والرخاء، فينزل اهلل عليهم الثبات وقت ال�سدة وال�سراء_، هكذا 
كانت حاله، حتى اإذا كان اليوم ال�ساد�س من دخوله للم�ست�سفى �سكت عن القراءة، فعلمت اأنه يقراأ 
اخلتمة االأخرية قبل وفاته، ثم اأخذت حاله بعد ذلك تزداد �سوءا حتى كانت وفاته يف ال�ساد�س من 
�سوال من عام 1408هـ،، املوافق اخلام�س ع�سر من مايو لعام 1984م، ليلة اجلمعة اأو �سباحها يف 
املدينة املنورة،  اأخذ اأبنائه بتح�سري اجلنازة واإنهاء م�ستلزمات الدفن، مل يخربوا اأحدًا من تالميذه 
اأو حمبيه، طلبِت ال�سرطة جواز ال�سيخ لت�سليم جثمانه الطاهر اإىل اأبنائه والت�سريح بدفنه، غري اأن 
جوازه مل يكن متوافرًا لظروف عطلة عيد الفطر، حيث كان جوازه حمفوظ لدى جهة عمله؛ جممع 
امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، يقول ابنه اإبراهيم : قلت لرئي�س ال�سرطة ال يوجد معنا جواز 
االآن لكنَّ له جواز اآخر؛ ففتحت م�سحفا كان مو�سوعًا على طاولة رئي�س ال�سرطة واأ�سرت اإىل ا�سم 
اأبي وقلت له: هل تقراأ هذا اال�سم من ف�سلك؟ فقراأ ال�سرطيُّ ب�سوته : عامر ال�سيد عثمان �سيخ 
اإال ي�سفع له عمله يف هذا امل�سحف   !!! اأنه هو �ساحب اجلنازة  عموم املقارئ امل�سرية، فقلت له 
لت�سمحوا باإنهاء اإجراءات دفنه على اأن اأح�سر لكم جوازه يوم ال�سبت، قال: فبكى رئي�س ال�سرطة 
وقال: بل ي�سفع له وزيادة، وندعو له بالرحمة واملغفرة والر�سوان، ثم قاموا �سراعًا بتجهيزه والدفع 
بجنازته اإىل امل�سجد النبوي وذلك بعد �سالة اجلمعة، قال �سيخنا االأخ�سر : وبينما املوؤذن يقيم 
ال�سالة اإذا باإبراهيم _ابن ال�سيخ عامر_ يبكي فقلت له ما يبكيك ؟ فقال تويف الوالد وهذه 
جنازته ! فغ�سبنا غ�سبا �سديدا، وقلت له كيف ميوت ال�سيخ الكبري وال نعلم عن موته اأو جنازته ؟ ثم 
هم�ست يف اأذن ال�سيخ ابن �سالح باأن ال�سيخ عامر قد انتقل اإىل رحمة اهلل و�سيقدم لل�سالة عليه، 
اإمام  فاأخذ ي�سرتجع ويحوقل وي�ستغفر له. لقد اختاره اهلل اإىل جواره، واأم النا�س بال�سالة عليه 
وخطيب امل�سجد النبوي ورئي�س املحاكم باملدينة املنورة ال�سيخ عبد العزيز بن �سالح، وخرجت له 
جنازة مهيبة، قال ابنه ابراهيم: لدرجة اأين مل امتكن من جمرد مل�س اجلنازة من �سدة الزحام، 
خادما  عثمان  ال�سيد  عامر  ال�سيخ  عا�س  مر�سيًا،  اهلل  باإذن  را�سيًا  البقيع  مبقربة  الفقيد  ودفن 
للقراآن الكرمي بكل وجه ممكن، وهو مع هذا ال ميلك من متاع الدنيا �سيئا، مات احلافظ املحرر 
َم لل�سالة عليه، وهكذا هم اأهل القراآن ال�سادقني، حتى ي�ستوفوا  ومل يعرف عن موته اأحد حتى ُقدِّ

وحديثـه يف ذاك ليــــــ�س يطــــاُل قد كان يف التعليـــم اآيــة ع�ســـره 
وترحلـــت لعلــــومــــــه االأبطــــــاُل ُرِزَق ال�سماحة والب�سا�َسة والهدى 
حـتى اأتـاه ال�ســــــادة االأقــــــــــياُل وك�سـاه مــن حــلل الوقـــــار اإلـهــــه 
نعــال ويف اأفعـــــالــهم اجـــــــــالُل يتــــوددون اإليـــــــه يف اإلبــــا�ســــــــه 
قد ُفّتــــَِحت يف دربـــِه االأقـــــــفاُل هي دعوة ال�سيخ ال�سـبـيــع لعـلـــها 
وتدور يف اأفالكــــــك االأجيــــــــاُل ا�سرب ُبَنيَّ ف�ســوف تغــدو عــــاملـــا 
فالأنَت جـوهــــرة بها اأخـــــــــــتاُل وتكوُن ذا �ساأٍن كبـــــيـر فاجتـــــهدْ 
فهي املثـــاُل وكـــم يعــــزُّ ِمـــــــثاُل ما كان اأحوجـنا لعاطـــر �ســــــرية 
فغدت ت�ســدق قوَلها االأفـعــــــاُل عـــقـل الُقـــَران بقـلبــــه ول�ســــانـهِ 
بل فاق م�سكا واحلـياة �ســـــجاُل وختامه قد كـــان م�ســكا اأذفــــرا 
يـا رب وهــــــــورفــيــــــــــقـــه واالآُل �ســـــفع به القـــراآن فهــو حبيــــبه 
واجعل له الفردو�س دار ُمقامـــةٍ  وا�ســق العـــظام برحــــمة تنثاُل
يامـــن لـــه تتـــوجـــــــــه االآمـــــــاُل واأدم �سالتك بال�سالم م�سمخا 
ومعـلــــما بِقُـــــرَانـــــِه يخـــــــــتــاُل تغ�ســى النبــيَّ واآلــهَ و�ســـحـابــــهَ 

وفاته

قال ابنه اإبراهيم : �سام والدي �سهر رم�سان من عام )1408هـ(، وكنا نلح عليه اأن يفطر ملر�سه 
وتعبه، ولكنه كان يرف�س رف�سًا قاطعًا، حتى كان اآخر يوم من رم�سان، وبعد االإفطار، طلب الدخول 
اإىل دورة املياه، حيث ا�ستفرغ ا�ستفراغًا �سديدًا، ثم اأ�سابته دوخة ونزول يف ال�سغط مع هبوط يف 
القلب _مع اأمرا�س اأخرى �سابقة_ احتاج معه اأن يدخل م�ست�سفى )االأن�سار( باملدينة املنورة، 
وقد لبث يف امل�ست�سفى �ستة اأيام، وهو يف كامل وعيه وفكره، وكان طوال مدة اإقامته يف امل�ست�سفى 
ال ياأكل وال ي�سرب، واإمنا يتغذى عن طريق الوريد، وكان م�سغوال بقراءة القراآن يف �سره وجهره ال 
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ا. وفهومها، نا�سرًا لكنوزها وذخائرها، فرحمة اهلل عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيَّ

الدرا�صات املهمة ال�صابقة التي تناولت ترجمة ال�صيخ عامر ال�صيد عثمان
1- كتاب هداية القاري اإىل جتويد كالم الباري؛ لل�سيخ عبد الفتاح ال�سيد عجمي املر�سفي _رحمه 
اهلل_؛ وهي ترجمة خمت�سرة اأخذها املوؤلف من اإمالء ال�سيخ عامر عليه يف 12 من ربيع االأنور من 
عام 1403هـ، حني كان يف زيارة للمدينة النبوية، وكانت _وال زالت_ م�سدرًا مهما من م�سادر 

ترجمة ال�سيخ القا�سي، اعتمد عليها كل من كتب يف ترجمة ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان بعد ذلك.
ال�سيد عثمان؛ وهي مقالة  لل�سيخ عامر  القراآن مب�سر وفيه ترجمة  اإقراء  2- مقالة قيمة بعنوان: 
علمية ُن�سرت يف جملة الهالل، عام 1993م، بقلم تلميذه االأ�ستاذ الدكتور حممود حممد الطناحي 
_رحمه اهلل_، وهو من اأ�سمل ما كتب عن �سرية ال�سيخ القا�سي، حتى �سار كل من يكتب عن 

ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان اأو يرتجم له ال بد اأن يرجع لتلك الرتجمة.

�صكر ووفاء وتقدير

كانت هذه الرتجمة لهذا العلم الكبري نتاج جهد ووقت كثري ت�سمن رحالت علمية اإىل مواقع وبلدان 
له فيها بقية من اآثار؛ فكانت رحالت متكررة اإىل م�سر بلد االأزهر وم�سنع العلماء، وزيارات اإىل 
بع�س املعاهد واجلامعات، مع زيارات اإىل بع�س جريان ال�سيخ عامر وحمبيه، وزيارات اإىل بع�س 
املرجعيات العلمية املعتربة من االأ�سياخ االأجالء الذين عا�سرو ال�سيخ عامر اأو تتلمذوا ودر�سوا على 
يديه، وَتَتبٌُّع للدرا�سات ال�سابقة والالحقة التي ُكتبت عن ال�سيخ الكبري، فال�سكر والتقدير والعرفان 
_ومن اهلل تعاىل االأجر والثواب_ ملحبي ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان وتالميذه االأوفياء، والذين 
الدكتور  البار  الوزير  راأ�سهم:  ال�سيخ اجلليل، وعلى  واالإفادة واحلديث عن  الكتابة  مل يرتددوا يف 
اإبراهيم بدران، و�سيخ القراء بامل�سجد النبوي ال�سيخ اإبراهيم بن االأخ�سر القيم، واإمام امل�سجد 
القاري،  العزيز  عبد  الدكتور  واالأ�ستاذ  احلذيفي،  الرحمن  عبد  بن  علي  ال�سيخ  ال�سريف  النبوي 
ال�سيد  ابراهيم عامر  اأحمد طلبة، واملحامي  الدكتور  واللواء  الرافع ر�سوان،  الكبري عبد  وال�سيخ 

عثمان والذي كان م�سدرا مهما يف ترجمة والده، حيث اأمدنا مبادة علمية وم�سورة، وغريهم. 

وختامًا: فاإنَّ هذا اجلهد واأمثاله مما �سرعت فيه من بيان ل�سري هوؤالء الرواد، وبيان ف�سلهم، وذكر 
مناقبهم، والتنويه مبا لهم من االأعمال اجلليلة واالأيادي البي�ساء؛ هو مما اأتقرب به اإىل اهلل عز 

اأجورهم كاملة عند موالهم الكرمي، مات ال�سيخ االإمام الذي غالب املحَن و�سارع ال�سدائد، فلم تلن 
له _من اأجل القراآن العظيم_ قناة، ومل يخفت له �سوت، ومل يرتع�س يف يده قلم، حتى جاءه 
القاهر الذي ال ُيغلب، فاأيُّ �سوٍت جملجٍل �سكت، واأيُّ �سالٍل هادٍر توقف، واأيُّ نبٍع عذب غا�س، واأّي 

نبٍت ُمزهٍر �سّوح، واأيُّ ركٍن جليل �ساخ، واأيُّ فار�س فاتك ترجل؟(        

قال ال�سيخ علي توفيق النحا�س راثيًا �سيخه الكبري :

ًا ملْ َيـْر�َس اإال َحِبيــَْبـْه َيا ُمـِحـَبّ َراَوَدْتــَك املُنــَْى َفاآَوْتـَك ِطيـْـــِبهْ 
َماَء َنِحْيَبْه اأ�ْسَمـَع االأْر�َس وال�َسّ َباَت َيْنَعـــــاَك كـُُلّ َقـــا�ٍس َوَداٍن 
يـــَْبْه ْقـــَوْى ُم�سِ َبـالًء ِمْن �َسـِرّ اأَ ـا�ِس    َفْقُد َعالَمـٍة اأَ�َسـُدّ َعَلى الَنّ
ِفْيـَك اآَيـاٌت ِل�َســـاِمِعْيــــَك َعِجيـَْبْه ــلــَّْت  َعـاِمــَر الَقْلِب ِبالُقـــــَراِن جتَ

َخَلــّْى َعــــْن ُكِلّ َلغـــٍْو َوِغْيــــَبْه َقـد َتّ ى  ـْوُتَك َيْر�سَ َما ِلَغـــريِ الُقَراِن �سَ

َوَتـَغاَلـــى َمـــَع اْزِدَيــــــاٍد َوِرْيــَبـــــــْه ُقْل ملــَْن ُيْقـــِرُئ اْلُقـــــَراَن ِباأَْجـــــرٍ 

َواْرَت�ســـَى اهلل َح�ســَْبـُه َوَحـ�ِسـْيـَبْه َما اْبَتَغى �َسْيُخَنا َعِن اْلِعْلِم اأَْجَراً 

ِغْيَبْه وِر الَرّ �َسْمَت �َسْيٍخ ِمَن اْلُع�سُ ـُع َيْحـــــِكيْ  ْهــُد َوالَتَّوا�سُ َداأُْبـُه الُزّ

ُجــْوُم الَقِرْيبـــَْه َقْد اأََحـاَطْت ِبِه الُنّ ِلـــ�ِس اْلِعْلـــِم َبـــْدَراً  َوَتـــَراُه يفْ جمْ

ْيـــــبـَْه اأَْم َوِزْيـــــٌر، ُكٌل َيُحـــــْوُز َن�سِ َي�ْســـَتــِوْي ِعنــــَْدُه اأََجـــاَء َفقــــــِْيـٌر  

ْنَت َطِبيـــَبْه َجــاَء َي�ْســــُكْو َفُكْنــَت اأَ َكـــْم �َسقـــِْيـٍم يفْ َقْلِبــــِه �ســــََهَواتٌ 

َك َفَعـَلّمــَْتـــــُه َوُكْنـــــَت ُمـجـِيــــــْبـَـْه ــْن ِمْن َطاِلـــٍب َجــاَء َيـْدُعـــْو   َوَكاأَِيّ

ـِن َمَنـاٌر َهــــَدْى �َســـَباَبًا َو�ســِْيــــَبْه �ســـََنْيـ   َبْيُتـُه يفْ ِجـــَواِر اأُْخــــِت احلَ

ِبيــــَْبْه َغـْيـَر ُكتــٍْب َكاَنْت لـَُه َكالـــَرّ ملْ َيُكـْن ِفْيـــِه ِمْن اأََثــــاٍث َوِرْيــــ�ٍس 

ـِد اإَِمـاَمـًا ُيَرَجـــّى ِلكـُِلّ َع�ســــِْيــَبْه ـــَمِع اْلَفـــــْهـ   ًا َتـــَراُه يفْ جمْ َواأَِخـريَ

ـــــَجـاِز َمِغـيـــْبـَْه َر اهلل يفْ احلِ َقــــَدّ ُكْنـــَت ِلْلِعْلِم يفْ اْلِكَنــــاَنِة جنــــَْماً 

اأ�سرارها  يف  حاذقًا  لبيانها،  متذوقًا  الــقــراءات،  باأ�سرار  عليمًا  رجــال  برحيله  االأمــة  فقدت  لقد 
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ا. وفهومها، نا�سرًا لكنوزها وذخائرها، فرحمة اهلل عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيَّ

الدرا�صات املهمة ال�صابقة التي تناولت ترجمة ال�صيخ عامر ال�صيد عثمان
1- كتاب هداية القاري اإىل جتويد كالم الباري؛ لل�سيخ عبد الفتاح ال�سيد عجمي املر�سفي _رحمه 
اهلل_؛ وهي ترجمة خمت�سرة اأخذها املوؤلف من اإمالء ال�سيخ عامر عليه يف 12 من ربيع االأنور من 
عام 1403هـ، حني كان يف زيارة للمدينة النبوية، وكانت _وال زالت_ م�سدرًا مهما من م�سادر 

ترجمة ال�سيخ القا�سي، اعتمد عليها كل من كتب يف ترجمة ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان بعد ذلك.
ال�سيد عثمان؛ وهي مقالة  لل�سيخ عامر  القراآن مب�سر وفيه ترجمة  اإقراء  2- مقالة قيمة بعنوان: 
علمية ُن�سرت يف جملة الهالل، عام 1993م، بقلم تلميذه االأ�ستاذ الدكتور حممود حممد الطناحي 
_رحمه اهلل_، وهو من اأ�سمل ما كتب عن �سرية ال�سيخ القا�سي، حتى �سار كل من يكتب عن 

ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان اأو يرتجم له ال بد اأن يرجع لتلك الرتجمة.

�صكر ووفاء وتقدير

كانت هذه الرتجمة لهذا العلم الكبري نتاج جهد ووقت كثري ت�سمن رحالت علمية اإىل مواقع وبلدان 
له فيها بقية من اآثار؛ فكانت رحالت متكررة اإىل م�سر بلد االأزهر وم�سنع العلماء، وزيارات اإىل 
بع�س املعاهد واجلامعات، مع زيارات اإىل بع�س جريان ال�سيخ عامر وحمبيه، وزيارات اإىل بع�س 
املرجعيات العلمية املعتربة من االأ�سياخ االأجالء الذين عا�سرو ال�سيخ عامر اأو تتلمذوا ودر�سوا على 
يديه، وَتَتبٌُّع للدرا�سات ال�سابقة والالحقة التي ُكتبت عن ال�سيخ الكبري، فال�سكر والتقدير والعرفان 
_ومن اهلل تعاىل االأجر والثواب_ ملحبي ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان وتالميذه االأوفياء، والذين 
الدكتور  البار  الوزير  راأ�سهم:  ال�سيخ اجلليل، وعلى  واالإفادة واحلديث عن  الكتابة  مل يرتددوا يف 
اإبراهيم بدران، و�سيخ القراء بامل�سجد النبوي ال�سيخ اإبراهيم بن االأخ�سر القيم، واإمام امل�سجد 
القاري،  العزيز  عبد  الدكتور  واالأ�ستاذ  احلذيفي،  الرحمن  عبد  بن  علي  ال�سيخ  ال�سريف  النبوي 
ال�سيد  ابراهيم عامر  اأحمد طلبة، واملحامي  الدكتور  واللواء  الرافع ر�سوان،  الكبري عبد  وال�سيخ 

عثمان والذي كان م�سدرا مهما يف ترجمة والده، حيث اأمدنا مبادة علمية وم�سورة، وغريهم. 

وختامًا: فاإنَّ هذا اجلهد واأمثاله مما �سرعت فيه من بيان ل�سري هوؤالء الرواد، وبيان ف�سلهم، وذكر 
مناقبهم، والتنويه مبا لهم من االأعمال اجلليلة واالأيادي البي�ساء؛ هو مما اأتقرب به اإىل اهلل عز 

اأجورهم كاملة عند موالهم الكرمي، مات ال�سيخ االإمام الذي غالب املحَن و�سارع ال�سدائد، فلم تلن 
له _من اأجل القراآن العظيم_ قناة، ومل يخفت له �سوت، ومل يرتع�س يف يده قلم، حتى جاءه 
القاهر الذي ال ُيغلب، فاأيُّ �سوٍت جملجٍل �سكت، واأيُّ �سالٍل هادٍر توقف، واأيُّ نبٍع عذب غا�س، واأّي 

نبٍت ُمزهٍر �سّوح، واأيُّ ركٍن جليل �ساخ، واأيُّ فار�س فاتك ترجل؟(        

قال ال�سيخ علي توفيق النحا�س راثيًا �سيخه الكبري :

ًا ملْ َيـْر�َس اإال َحِبيــَْبـْه َيا ُمـِحـَبّ َراَوَدْتــَك املُنــَْى َفاآَوْتـَك ِطيـْـــِبهْ 
َماَء َنِحْيَبْه اأ�ْسَمـَع االأْر�َس وال�َسّ َباَت َيْنَعـــــاَك كـُُلّ َقـــا�ٍس َوَداٍن 
يـــَْبْه ْقـــَوْى ُم�سِ َبـالًء ِمْن �َسـِرّ اأَ ـا�ِس    َفْقُد َعالَمـٍة اأَ�َسـُدّ َعَلى الَنّ
ِفْيـَك اآَيـاٌت ِل�َســـاِمِعْيــــَك َعِجيـَْبْه ــلــَّْت  َعـاِمــَر الَقْلِب ِبالُقـــــَراِن جتَ

َخَلــّْى َعــــْن ُكِلّ َلغـــٍْو َوِغْيــــَبْه َقـد َتّ ى  ـْوُتَك َيْر�سَ َما ِلَغـــريِ الُقَراِن �سَ

َوَتـَغاَلـــى َمـــَع اْزِدَيــــــاٍد َوِرْيــَبـــــــْه ُقْل ملــَْن ُيْقـــِرُئ اْلُقـــــَراَن ِباأَْجـــــرٍ 

َواْرَت�ســـَى اهلل َح�ســَْبـُه َوَحـ�ِسـْيـَبْه َما اْبَتَغى �َسْيُخَنا َعِن اْلِعْلِم اأَْجَراً 

ِغْيَبْه وِر الَرّ �َسْمَت �َسْيٍخ ِمَن اْلُع�سُ ـُع َيْحـــــِكيْ  ْهــُد َوالَتَّوا�سُ َداأُْبـُه الُزّ

ُجــْوُم الَقِرْيبـــَْه َقْد اأََحـاَطْت ِبِه الُنّ ِلـــ�ِس اْلِعْلـــِم َبـــْدَراً  َوَتـــَراُه يفْ جمْ

ْيـــــبـَْه اأَْم َوِزْيـــــٌر، ُكٌل َيُحـــــْوُز َن�سِ َي�ْســـَتــِوْي ِعنــــَْدُه اأََجـــاَء َفقــــــِْيـٌر  

ْنَت َطِبيـــَبْه َجــاَء َي�ْســــُكْو َفُكْنــَت اأَ َكـــْم �َسقـــِْيـٍم يفْ َقْلِبــــِه �ســــََهَواتٌ 

َك َفَعـَلّمــَْتـــــُه َوُكْنـــــَت ُمـجـِيــــــْبـَـْه ــْن ِمْن َطاِلـــٍب َجــاَء َيـْدُعـــْو   َوَكاأَِيّ

ـِن َمَنـاٌر َهــــَدْى �َســـَباَبًا َو�ســِْيــــَبْه �ســـََنْيـ   َبْيُتـُه يفْ ِجـــَواِر اأُْخــــِت احلَ

ِبيــــَْبْه َغـْيـَر ُكتــٍْب َكاَنْت لـَُه َكالـــَرّ ملْ َيُكـْن ِفْيـــِه ِمْن اأََثــــاٍث َوِرْيــــ�ٍس 

ـِد اإَِمـاَمـًا ُيَرَجـــّى ِلكـُِلّ َع�ســــِْيــَبْه ـــَمِع اْلَفـــــْهـ   ًا َتـــَراُه يفْ جمْ َواأَِخـريَ

ـــــَجـاِز َمِغـيـــْبـَْه َر اهلل يفْ احلِ َقــــَدّ ُكْنـــَت ِلْلِعْلِم يفْ اْلِكَنــــاَنِة جنــــَْماً 

اأ�سرارها  يف  حاذقًا  لبيانها،  متذوقًا  الــقــراءات،  باأ�سرار  عليمًا  رجــال  برحيله  االأمــة  فقدت  لقد 
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وجل؛ وذلك الإيقاظ الهمم وحفزها، وتزويد املتخ�س�سني ب�سيء من جتاربهم،واإطالع النا�سئة على 
هذه القدوة امل�سيئة ليم�سوا يف طريقها وي�سلكوا دروبها، واإين عازم -باإذن اهلل تعاىل- على اإخراج 
�سريته العطرة يف كتاب م�ستقل، فال زال فيها الكثري من النفائ�س والفرائد والعرب، فما كان من 
�سواب فمن اهلل وحده، وما كان من خطاأ وخطل فمن نف�سي وال�سيطان، واهلل يتوالنا جميعًا بحفظه 

ورعايته، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
قبسات نورانية

من مدرسة اإلقراء المصرية
حول مالمحها في القرن الرابع عشر الهجري

اإعــــداد

ال�صيد اأحمد عبد الرحيم
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اال�سم: ال�سيد اأحمد عبد الرحيم ال�سيد.

تاريخ امليالد: 1372/1/12ه، 1952/10/2م.

العنوان: �س ال�سياحة، من �س 15 مايو، م�سطرد، �سربا اخليمة، القليوبية.

الهاتف: حممول: )01007619492( - منزل: )0244748919(.

a.a.abd.alraheem@gmail.com :الربيد الإلكرتوين

ال�سفحة اخلا�سة مبوقع )facebook( با�سم: )ال�سيخ ال�سيد اأحمد عبد الرحيم(.

املوؤهالت العلمية يف جمال القراآن:

1- �سهادة اإجازة التجويد برواية حف�س من “معهد قراءات �سربا االأزهري”.
2- �سهادة عالية القراءات يف القراءات الع�سر من طريق ال�ساطبية والدرة من املعهد نف�سه.
3- �سهادة تخ�س�س القراءات يف القراءات الع�سر من طريق طيبة الن�سر من املعهد نف�سه.

4- اإجازة م�سندة يف القراءات الع�سر من طريق الطيبة من ال�سيخ عبد الرزاق البكري، رحمه اهلل.
ح�سنني  ال�سيخ  من  والطيبة  والدرة  ال�ساطبية  طريق  من  الع�سر  القراءات  يف  م�سندة  اإجازة   -5

اإبراهيم جربيل.
اهلل  عبد  �سعيد  ال�سيخ  من  والدرة  ال�ساطبية  طريق  من  الع�سر  القراءات  يف  م�سندة  اإجازة   -6

احلموي مبكة املكرمة، رحمه اهلل.
ال�سيخ  ومنهم  وخارجها،  م�سر  داخل  ال�سيوخ  بع�س  على  القراآن  من  متفرقة  موا�سع  عر�س   -7
ال�سمنودي، وال�سيخ حممود  اإبراهيم  اأحمد عبد العزيز الزيات، وال�سيخ رزق خليل حبة، وال�سيخ 

برانق، وال�سيخ اأحمد بن اإدري�س، رحمة اهلل عليهم.

اخلربات العملية:

1- تدري�س القراءات وعلوم القراآن للمرحلة الثانوية بوزارة الرتبية والتعليم بال�سعودية.
2- تدريب معلمي املراحل الثالث على تدري�س القراآن الكرمي باجلهة ذاتها.

3- تدريب امل�سرفني الرتبويني بق�سمي التوعية والرتبية االإ�سالمية على التجويد باجلهة ذاتها.
4- تدري�س القراءات من خالل الدائرة املغلقة لطالبات ومعلمات املرحلة الثانوية باجلهة ذاتها.

5- تدري�س القراآن والقراءات باجلمعية اخلريية يف مدينة بي�سة بال�سعودية.

السيرة الذاتية
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احلموي مبكة املكرمة، رحمه اهلل.
ال�سيخ  ومنهم  وخارجها،  م�سر  داخل  ال�سيوخ  بع�س  على  القراآن  من  متفرقة  موا�سع  عر�س   -7
ال�سمنودي، وال�سيخ حممود  اإبراهيم  اأحمد عبد العزيز الزيات، وال�سيخ رزق خليل حبة، وال�سيخ 

برانق، وال�سيخ اأحمد بن اإدري�س، رحمة اهلل عليهم.

اخلربات العملية:

1- تدري�س القراءات وعلوم القراآن للمرحلة الثانوية بوزارة الرتبية والتعليم بال�سعودية.
2- تدريب معلمي املراحل الثالث على تدري�س القراآن الكرمي باجلهة ذاتها.

3- تدريب امل�سرفني الرتبويني بق�سمي التوعية والرتبية االإ�سالمية على التجويد باجلهة ذاتها.
4- تدري�س القراءات من خالل الدائرة املغلقة لطالبات ومعلمات املرحلة الثانوية باجلهة ذاتها.

5- تدري�س القراآن والقراءات باجلمعية اخلريية يف مدينة بي�سة بال�سعودية.

السيرة الذاتية
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6- اال�سرتاك يف حتكيم م�سابقات القراآن الكرمي يف بع�س اجلهات الر�سمية بال�سعودية.
وكانت مدة التدري�س بال�سعودية 15 عاًما، انتهت بتقدمي ا�ستقالتي.

7- �سيخ مقراأة جامع الفاروق باملعادي �سابقا.
8- �سيخ مقراأة جامع ال�سيخ بخيت بحلمية الزيتون �سابقا.

9- �سيخ مقراأة اجلامع االأزهر �سابقا.
10- مدر�س التجويد مبركز احل�سري للثقافة االإ�سالمية �سابقا.

11- ع�سو جلنة مراجعة امل�سحف ال�سريف مبجمع البحوث االإ�سالمية �سابقا.
12- مدر�س التجويد مبركز الثقافة االإ�سالمية مب�سجد النور بالعبا�سية حاليا.

13- مدر�س التجويد مبركز تدريب الدعاة مب�سجد النور بالعبا�سية حاليا.
14- �سيخ مقراأة م�سجد النور بالعبا�سية حاليا.

15- �سيخ مقراأة م�سجد اخللفاء الرا�سدين مب�سر اجلديدة حاليا.
16- اأقوم حاليا ب�سرح منت ال�ساطبية، واملقدمة اجلزرية، باجلامع االأزهر، كما اأقوم برتجمة اأئمة 

القراءات ورواتهم؛ باجلامع نف�سه.

الإنتاج العلمي:

املطبوعة: · الكتب 
1- كتاب “احللقات امل�سيئات من �سل�سلة اأ�سانيد القراءات”، جملدان، طبع بال�سعودية طبعة واحدة.

2- كتيب “االأقوال اجللية يف ال�ساد الظائية وال�ساد الطائية”، طبع بال�سعودية وم�سر.
3- كتاب “رد الكالم وال�سبهات عن قراءة من املتواترات”، طبع بال�سعودية وم�سر.

4- كتاب “اأ�سانيد القراء الع�سرة ورواتهم الربرة”، طبع بال�سعودية طبعتني، ومب�سر طبعة واحدة.
5- كتاب “فتنة االأ�سانيد واالإجازات القراآنية.. يف الرد على واحد ممن دل�س فيهما من املعا�سرين”، 

طبع بدار ال�سحابة للرتاث بطنطا.
6- لوحة “�سفات حروف الهجاء”، لوحة تعليمية، طبعت بال�سعودية.

·كتب �ستظهر قريبا اإن �ساء اهلل:
“فتنة العلو يف االأ�سانيد القراآنية”، درا�سة موثقة يف الك�سف عن حقيقة العلو ال�سائع بني  1- كتاب 

القراء واملقرئني.
اأ�سانيد القراءات« طبعة مزيدة منقحة مع  “احللقات امل�سئيات من �سل�سلة  اإعادة طبع كتاب   -2

اإ�سافات علمية جديدة.

املحا�صرات والدرو�س:

1- )14 حما�سرة( يف “�سرح منت حتفة االأطفال” باجلامع االأزهر، مت االنتهاء منها.
2- )98 حما�سرة( يف “�سرح ال�ساطبية املطول” باجلامع االأزهر، وال تزال قيد ال�سرح.

3- )60 حما�سرة( يف “�سرح ال�ساطبية املخت�سر، مع توجيه القراءات” باجلامع االأزهر، وال تزال 
قيد ال�سرح.

4- )7 حما�سرات( يف “�سرح املقدمة اجلزرية” باجلامع االأزهر، وال تزال قيد ال�سرح.
5- )12 حما�سرة( يف “تراجم اأئمة القراءات ورواتهم” باجلامع االأزهر، وال تزال قيد الرتجمة.
وجميع هذه املحا�سرات متوفرة بقناة )AzharTv( مبوقع )youtube(، عدا ال�سرح املطول لل�ساطبية.

واهلل من وراء الق�سد..
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القراءات ورواتهم؛ باجلامع نف�سه.

الإنتاج العلمي:

املطبوعة: · الكتب 
1- كتاب “احللقات امل�سيئات من �سل�سلة اأ�سانيد القراءات”، جملدان، طبع بال�سعودية طبعة واحدة.

2- كتيب “االأقوال اجللية يف ال�ساد الظائية وال�ساد الطائية”، طبع بال�سعودية وم�سر.
3- كتاب “رد الكالم وال�سبهات عن قراءة من املتواترات”، طبع بال�سعودية وم�سر.

4- كتاب “اأ�سانيد القراء الع�سرة ورواتهم الربرة”، طبع بال�سعودية طبعتني، ومب�سر طبعة واحدة.
5- كتاب “فتنة االأ�سانيد واالإجازات القراآنية.. يف الرد على واحد ممن دل�س فيهما من املعا�سرين”، 

طبع بدار ال�سحابة للرتاث بطنطا.
6- لوحة “�سفات حروف الهجاء”، لوحة تعليمية، طبعت بال�سعودية.

·كتب �ستظهر قريبا اإن �ساء اهلل:
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اإ�سافات علمية جديدة.

املحا�صرات والدرو�س:

1- )14 حما�سرة( يف “�سرح منت حتفة االأطفال” باجلامع االأزهر، مت االنتهاء منها.
2- )98 حما�سرة( يف “�سرح ال�ساطبية املطول” باجلامع االأزهر، وال تزال قيد ال�سرح.
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5- )12 حما�سرة( يف “تراجم اأئمة القراءات ورواتهم” باجلامع االأزهر، وال تزال قيد الرتجمة.
وجميع هذه املحا�سرات متوفرة بقناة )AzharTv( مبوقع )youtube(، عدا ال�سرح املطول لل�ساطبية.
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اآله  احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على خامت االأنبياء واملر�سلني، �سيدنا حممد وعلى 
و�سحبه والتابعني لهم باإح�سان اإىل يوم الدين.

اأما بعد..
فاإن امللتقى االأول لكبار القراء يف العــــالــــــم االإ�سالمي.. مـــدار�س واأعــــالم، املنــعـــقد يف الفــــرتة 
مــــن 1-1435/1/3هـ، املوافق 4-2013/11/6م، يف رحاب جامعة امللك �سعود مبدينة الريا�س، 

ا من جوانب خدمة القراآن الكرمي، وحفظه. ليعك�س جانًبا مهمًّ
واإنه ل�سرف عظيم اأن اأ�سارك القائمني عليه وامل�ساركني فيه جهَدهم هذا ببحث عن مدر�سة االإقراء 

امل�سرية.

وقد �صمنت هذا البحث ثالثة مباحث:

املبحث االأول: اجلانب التاريخي لن�ساأة وت�سل�سل مدر�سة االإقراء امل�سرية.
املبحث الثاين: اأبرز اأ�ساتذة االإقراء يف القرن الرابع ع�سر الهجري.

املبحث الثالث: اأهم خ�سائ�س مدر�سة اإقراء القرن الرابع ع�سر الهجري.
فاأرجو من اهلل تعاىل يف هذه العجالة الك�سف واالإر�ساد اإىل اأويل الف�سل من حملة الكتاب.

واهلل من وراء الق�سد، والهادي اإىل �سواء ال�سبيل.
 ال�سيد اأحمد عبد الرحيم

مدر�س قراءات باجلامع االأزهر
و�سيخ مقراأتي م�سجدي النور واخللفاء الرا�سدين بالقاهرة
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ا من جوانب خدمة القراآن الكرمي، وحفظه. ليعك�س جانًبا مهمًّ
واإنه ل�سرف عظيم اأن اأ�سارك القائمني عليه وامل�ساركني فيه جهَدهم هذا ببحث عن مدر�سة االإقراء 

امل�سرية.

وقد �صمنت هذا البحث ثالثة مباحث:

املبحث االأول: اجلانب التاريخي لن�ساأة وت�سل�سل مدر�سة االإقراء امل�سرية.
املبحث الثاين: اأبرز اأ�ساتذة االإقراء يف القرن الرابع ع�سر الهجري.

املبحث الثالث: اأهم خ�سائ�س مدر�سة اإقراء القرن الرابع ع�سر الهجري.
فاأرجو من اهلل تعاىل يف هذه العجالة الك�سف واالإر�ساد اإىل اأويل الف�سل من حملة الكتاب.

واهلل من وراء الق�سد، والهادي اإىل �سواء ال�سبيل.
 ال�سيد اأحمد عبد الرحيم

مدر�س قراءات باجلامع االأزهر
و�سيخ مقراأتي م�سجدي النور واخللفاء الرا�سدين بالقاهرة
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اإليه منتهى اأ�سانيد القراءات ال�سبع دراية ورواية يف غالب اأ�سانيد الدنيا.
وقد اعتمد االإمام الداين يف نقله القراءات روايًة على �سيوخ ثالثة، جميعهم م�سريون، وهم: حممد 

الكاتب)10(، واأحمد اجليزي)11(، وعبد الرحمن التجيبي)12(.
وفار�س  غــلــبــون)13(،  بــن  طاهر  وهــم:  اأربــعــة،  �سيوخ  على  ـــًة  دراي لــلــقــراءات  نقله  يف  واعتمد 
احلم�سي)14(، وخلف اخلاقاين)15(، وعبد العزيز بن خوا�ستي)16(، جميعهم م�سريون، عدا 

عبد العزيز بن خوا�ستي.
فعلى هذا كان اعتماد الداين على مدر�سة االإقراء امل�سرية غالًبا.

ثم توالت االأزمنة والقراءات يف نه�سة م�ستمرة مب�سر اإىل اأن جاء ع�سر االإمام احلجة الذي حفظ 
اهلل مبنظوماته غالب القراءات وعلومها االإمام ال�ساطبي)17(، فاتخذ من م�سر موطًنا وم�سدًرا 

الإ�سعاع اأنوار علمه على وجه الب�سيطة.
وجميع االأ�سانيد املوؤدية اإىل االإمام ال�ساطبي واملعتمد عليها يف طرق االأ�سانيد تنتهي اإىل تلميذه علي 

بن �سجاع امل�سري، املعروف ب�سهر ال�ساطبي)18(.

النهاية  غاية  القراء 953/1،  )معرفة  993هـ.  تويف  امل�سري،  الكاتب  م�سلم  اأبو  علي  بن  اأحمد  بن  حممد   10
.)37/2

الذهبي  لالإمام  االإ�سالم  )تاريخ  993هـ.  تويف  امل�سري،  اجليزي  اهلل  عبد  اأبو  عمر  بن  حممد  بن  اأحمد   11
463/72-383، غاية النهاية 621/1(.

12  عبد الرحمن بن عمر بن حممد اأبو حممد التجيبي امل�سري، تويف 614هـ. )�سري االأعالم 313/71، غاية 
النهاية 673/1(.

13 طاهر بن عبد املنعم بن عبيد اهلل بن غلبون احللبي ثم امل�سري، تويف 399هـ. )معرفة القراء 
369/1، غاية النهاية 339/1(.

القراء  )معرفة  402هـ.  تويف  امل�سري،  ثم  احلم�سي  الفتح  اأبو  مو�سى  بن  اأحمد  بن  فار�س   14
379/1، غاية النهاية 5/2(.

غاية   ،363/1 القراء  )معرفة  204هـ.  تويف  امل�سري،  اخلاقاين  القا�سم  اأبو  حممد  بن  اإبراهيم  بن  خلف   15
النهاية 172/1(.

16 عبد العزيز بن جعفر بن حممد بن خوا�ستي الفار�سي، تويف 314هـ. )معرفة القراء 473/1، غاية النهاية 293/1(.
اأبو حممد، االإمام ال�ساطبي، تويف 095هـ. )معرفة القراء 375/2، غاية النهاية  17القا�سم بن فريه بن خلف 

.)02/2
18علي بن �سجاع بن �سامل كمال الدين اأبو احل�سن امل�سري، تويف 166هـ. )معرفة القراء 756/2، غاية النهاية 

املبحث الأول

اجلانب التاريخي لن�صاأة وت�صل�صل مدر�صة الإقراء امل�صرية

نبذة موجزة عن ن�صاأة مدر�صة الإقراء امل�صرية:

ومن  اإليها مبهام ج�سيمة،  وعهد  كثرية،  بخ�سائ�س  واخت�سها  على م�سر،  تعاىل  اهلل  امنت  لقد 
اأعظم هذه اخل�سائ�س واأعالها رفعة وقدًرا؛ مهمة احلفظ واملحافظة على القراآن الكرمي، املعجزة 

الباقية واخلالدة ل�سيد االأنبياء واملر�سلني، عليه اأف�سل ال�سالة واأمت الت�سليم.
اأنها يف الغالب ال  واملتتبع للطرق املعتمد عليها يف نقل القراآن الكرمي عرب القرون والع�سور يجد 
تخرج عن االآفاق امل�سرية؛ �سواء اأكانت عن عامل م�سري االأ�سل، اأم غريه، قدميا كان اأو حديثا، 
اأ�سانيد القراءات املنت�سرة يف اأنحاء االأر�س، وهذه نعمة ت�ستوجب  ويظهر هذا وا�سحا من خالل 

ال�سكر هلل تعاىل، كما اأنها ت�ستوجب ا�ست�سعار عظم هذه امل�سئولية وج�سامتها.
ومن اأوائل مدار�س االإقراء مب�سر مدر�سة مدينة االإ�سكندرية �سنة 105هـ، وقد قامت على يد التابعي 
املقرئ املحدث اللغوي اأبي داود عبد الرحمن بن هرمز االأعرج املدين)1( �سيخ االإمام نافع)2(، وكان 

هذا يف اأيام والية حممد بن عبد امللك)3(، يف خالفة اأخيه ه�سام)4(.
ثم جاءت بعد ذلك املدر�سة التي كان غالب �سيوخها من تالمذة االإمام نافع.

من  نافع،  االإمــام  عن  القراءات  نقل  ممن  م�سر  علماء  من  �سيًخا  ع�سر  خم�سة  على  وقفت  وقد 
اأبرزهم: ور�س)5( و�سقالب)6( ومعلى)7( وعبد اهلل الفهري)8(.

ثم ات�سعت دوائر االإقراء مب�سر جيال بعد جيل، اإىل اأن جاء ع�سر االإمام اأبي عمرو الداين)9( الذي 

1 اأخذ القراءات عن عبد اهلل بن عبا�س، واأبي هريرة- ر�سي اهلل عنهما- وعبد اهلل بن عيا�س املخزومي، وتويف 
باالإ�سكندرية 711هـ. )معرفة القراء لالإمام الذهبي 77/1، �سري االأعالم لالإمام الذهبي 96/5، غاية النهاية 

لالإمام ابن اجلزري 183/1(. 
2  نافع بن عبد الرحمن بن اأبي نعيم، االإمام املعروف، اأحد االأئمة ال�سبعة، تويف 961هـ. )معرفة القراء 701/1، 

غاية النهاية 033/2(.
3 حممد بن عبد امللك بن مروان بن احلكم االأموي، تويف 231هـ. )تاريخ االإ�سالم 792/5(.

4 ه�سام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم االأموي، تويف 521هـ. )�سري االأعالم 935/4(.
5 عثمان بن �سعيد بن عبد اهلل امل�سري املعروف بور�س، الراوي الثاين عن االإمام نافع، تويف 791هـ. )معرفة 

القراء 251/1، غاية النهاية 205/1(.
النهاية  القراء 061/1، غاية  تويف 191هـ. )معرفة  نافع،  اأخذ عن  امل�سري،  �سعيد  اأبو  �ُسَنْيَنة  بن  �سقالب    6

.)803/1
7 معلى بن دحية بن قي�س اأبو دحية امل�سري، اأخذ عن نافع. )معرفة القراء 061/1، غاية النهاية 403/2(.

8 عبد اهلل بن وهب بن م�سلم اأبو حممد الفهري امل�سري، اأخذ عن نافع، وتويف 791هـ. )غاية النهاية 364/1(.

9 عثمان بن �سعيد بن عثمان الداين، االإمام احلجة، تويف 444هـ. )معرفة القراء 604/1، غاية النهاية 305/1(.
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اإليه منتهى اأ�سانيد القراءات ال�سبع دراية ورواية يف غالب اأ�سانيد الدنيا.
وقد اعتمد االإمام الداين يف نقله القراءات روايًة على �سيوخ ثالثة، جميعهم م�سريون، وهم: حممد 

الكاتب)10(، واأحمد اجليزي)11(، وعبد الرحمن التجيبي)12(.
وفار�س  غــلــبــون)13(،  بــن  طاهر  وهــم:  اأربــعــة،  �سيوخ  على  ـــًة  دراي لــلــقــراءات  نقله  يف  واعتمد 
احلم�سي)14(، وخلف اخلاقاين)15(، وعبد العزيز بن خوا�ستي)16(، جميعهم م�سريون، عدا 

عبد العزيز بن خوا�ستي.
فعلى هذا كان اعتماد الداين على مدر�سة االإقراء امل�سرية غالًبا.

ثم توالت االأزمنة والقراءات يف نه�سة م�ستمرة مب�سر اإىل اأن جاء ع�سر االإمام احلجة الذي حفظ 
اهلل مبنظوماته غالب القراءات وعلومها االإمام ال�ساطبي)17(، فاتخذ من م�سر موطًنا وم�سدًرا 

الإ�سعاع اأنوار علمه على وجه الب�سيطة.
وجميع االأ�سانيد املوؤدية اإىل االإمام ال�ساطبي واملعتمد عليها يف طرق االأ�سانيد تنتهي اإىل تلميذه علي 

بن �سجاع امل�سري، املعروف ب�سهر ال�ساطبي)18(.

النهاية  غاية  القراء 953/1،  )معرفة  993هـ.  تويف  امل�سري،  الكاتب  م�سلم  اأبو  علي  بن  اأحمد  بن  حممد   10
.)37/2

الذهبي  لالإمام  االإ�سالم  )تاريخ  993هـ.  تويف  امل�سري،  اجليزي  اهلل  عبد  اأبو  عمر  بن  حممد  بن  اأحمد   11
463/72-383، غاية النهاية 621/1(.

12  عبد الرحمن بن عمر بن حممد اأبو حممد التجيبي امل�سري، تويف 614هـ. )�سري االأعالم 313/71، غاية 
النهاية 673/1(.

13 طاهر بن عبد املنعم بن عبيد اهلل بن غلبون احللبي ثم امل�سري، تويف 399هـ. )معرفة القراء 
369/1، غاية النهاية 339/1(.

القراء  )معرفة  402هـ.  تويف  امل�سري،  ثم  احلم�سي  الفتح  اأبو  مو�سى  بن  اأحمد  بن  فار�س   14
379/1، غاية النهاية 5/2(.

غاية   ،363/1 القراء  )معرفة  204هـ.  تويف  امل�سري،  اخلاقاين  القا�سم  اأبو  حممد  بن  اإبراهيم  بن  خلف   15
النهاية 172/1(.

16 عبد العزيز بن جعفر بن حممد بن خوا�ستي الفار�سي، تويف 314هـ. )معرفة القراء 473/1، غاية النهاية 293/1(.
اأبو حممد، االإمام ال�ساطبي، تويف 095هـ. )معرفة القراء 375/2، غاية النهاية  17القا�سم بن فريه بن خلف 

.)02/2
18علي بن �سجاع بن �سامل كمال الدين اأبو احل�سن امل�سري، تويف 166هـ. )معرفة القراء 756/2، غاية النهاية 

املبحث الأول

اجلانب التاريخي لن�صاأة وت�صل�صل مدر�صة الإقراء امل�صرية

نبذة موجزة عن ن�صاأة مدر�صة الإقراء امل�صرية:

ومن  اإليها مبهام ج�سيمة،  وعهد  كثرية،  بخ�سائ�س  واخت�سها  على م�سر،  تعاىل  اهلل  امنت  لقد 
اأعظم هذه اخل�سائ�س واأعالها رفعة وقدًرا؛ مهمة احلفظ واملحافظة على القراآن الكرمي، املعجزة 

الباقية واخلالدة ل�سيد االأنبياء واملر�سلني، عليه اأف�سل ال�سالة واأمت الت�سليم.
اأنها يف الغالب ال  واملتتبع للطرق املعتمد عليها يف نقل القراآن الكرمي عرب القرون والع�سور يجد 
تخرج عن االآفاق امل�سرية؛ �سواء اأكانت عن عامل م�سري االأ�سل، اأم غريه، قدميا كان اأو حديثا، 
اأ�سانيد القراءات املنت�سرة يف اأنحاء االأر�س، وهذه نعمة ت�ستوجب  ويظهر هذا وا�سحا من خالل 

ال�سكر هلل تعاىل، كما اأنها ت�ستوجب ا�ست�سعار عظم هذه امل�سئولية وج�سامتها.
ومن اأوائل مدار�س االإقراء مب�سر مدر�سة مدينة االإ�سكندرية �سنة 105هـ، وقد قامت على يد التابعي 
املقرئ املحدث اللغوي اأبي داود عبد الرحمن بن هرمز االأعرج املدين)1( �سيخ االإمام نافع)2(، وكان 

هذا يف اأيام والية حممد بن عبد امللك)3(، يف خالفة اأخيه ه�سام)4(.
ثم جاءت بعد ذلك املدر�سة التي كان غالب �سيوخها من تالمذة االإمام نافع.

من  نافع،  االإمــام  عن  القراءات  نقل  ممن  م�سر  علماء  من  �سيًخا  ع�سر  خم�سة  على  وقفت  وقد 
اأبرزهم: ور�س)5( و�سقالب)6( ومعلى)7( وعبد اهلل الفهري)8(.

ثم ات�سعت دوائر االإقراء مب�سر جيال بعد جيل، اإىل اأن جاء ع�سر االإمام اأبي عمرو الداين)9( الذي 

1 اأخذ القراءات عن عبد اهلل بن عبا�س، واأبي هريرة- ر�سي اهلل عنهما- وعبد اهلل بن عيا�س املخزومي، وتويف 
باالإ�سكندرية 711هـ. )معرفة القراء لالإمام الذهبي 77/1، �سري االأعالم لالإمام الذهبي 96/5، غاية النهاية 

لالإمام ابن اجلزري 183/1(. 
2  نافع بن عبد الرحمن بن اأبي نعيم، االإمام املعروف، اأحد االأئمة ال�سبعة، تويف 961هـ. )معرفة القراء 701/1، 

غاية النهاية 033/2(.
3 حممد بن عبد امللك بن مروان بن احلكم االأموي، تويف 231هـ. )تاريخ االإ�سالم 792/5(.

4 ه�سام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم االأموي، تويف 521هـ. )�سري االأعالم 935/4(.
5 عثمان بن �سعيد بن عبد اهلل امل�سري املعروف بور�س، الراوي الثاين عن االإمام نافع، تويف 791هـ. )معرفة 

القراء 251/1، غاية النهاية 205/1(.
النهاية  القراء 061/1، غاية  تويف 191هـ. )معرفة  نافع،  اأخذ عن  امل�سري،  �سعيد  اأبو  �ُسَنْيَنة  بن  �سقالب    6

.)803/1
7 معلى بن دحية بن قي�س اأبو دحية امل�سري، اأخذ عن نافع. )معرفة القراء 061/1، غاية النهاية 403/2(.

8 عبد اهلل بن وهب بن م�سلم اأبو حممد الفهري امل�سري، اأخذ عن نافع، وتويف 791هـ. )غاية النهاية 364/1(.

9 عثمان بن �سعيد بن عثمان الداين، االإمام احلجة، تويف 444هـ. )معرفة القراء 604/1، غاية النهاية 305/1(.
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فهذه اإطاللة �سريعة على اأهم معامل ن�ساأة مدر�سة االإقراء امل�سرية التي ا�ستمرت يف عطائها حتى 
اليوم، والتي خرجت من عباءتها مدر�سة القرن الرابع ع�سر الهجري.

مدر�صة القرن الرابع ع�صر الهجري مب�صر:

تعد مدر�سة القرن الرابع ع�سر حلقة من �سل�سلة ممتدة عرب الع�سور قدمية الن�ساأة، ولي�ست وليدة 
القرن الرابع ع�سر، وذلك بناء على ما �سبق ذكره.

ويعد القرن الرابع ع�سر الهجري من اأزهى ع�سور االإقراء يف م�سر، فقد قام بهذا الِعلم اأ�ساتذة 
اإليهم ريا�سة االإقراء يف العامل االإ�سالمي باال�ستحقاق، فكانت مدر�سة هذا القرن  اأجالء، انتهت 
اأن  باالأخ�س؛  القرن  هذا  مدر�سة  نه�سة  اأ�سباب  من  وكان  الواردين،  ومنهل  املحققني،  مرجعية 
ربوع م�سر،  م�ستوى  االإقراء على  باإن�ساء جمال�س  وذلك  النه�سة،  لهذه  والتمهيد  االإعداد  �سبقها 

امل�سماة االآن باملقاريء.
كان هذا حينما توىل م�سر احلاكم العثماين حممد علي با�سا الكبري، فقد اأ�سدر اأمره �سنة 1835م 
– 1250هـ، بتنفيذ اأعمال اخلري امل�سروطة يف االأوقاف التي �سارت حتت نظارته بتنفيذ خم�س�سٍ 

لبع�س املقاريء.
وا�ستمر هذا االأمر يف ازدياد حتى بلغ عدد القراء �سنة 1932م - 1351هـ، حوايل ثالثة اآالف قارئ، 
اأ�سباب  كما بلغ عدد املقارئ يف ذلك التاريخ مائة وثماين ع�سرة مقراأة)26(، مما جعله �سبًبا من 

ازدهار املدر�سة االإقرائية يف القرن الرابع ع�سر الهجري.
وكانت املدر�سة امل�سرية يف هذا القرن متنوعة ومتفرعة، وميكن القول باأنها كانت عدة مدار�س ومل 
تكن مدر�سة واحدة، فكانت كل مدر�سة منها منف�سلة عن االأخرى يف طرق اأ�سانيدها، واأدى هذا 
بدوره اإىل تنوع االأداء يف املدر�سة امل�سرية ب�سفة عامة من خالل تعدد طرق النقل والنقلة، نحو: 

االختالف يف كيفية اجلمع، واالأخذ بالتحريرات وتركها، وغري ذلك.
وقد انت�سرت هذه املدار�س يف اأنحاء القطر امل�سري، ومل ترتكز يف جــهـة واحــدة، فكان هــذا مــن 

اأ�سباب انت�سار القراءات وا�ستهارها يف ربوع م�سر.ـ
وقد ا�ستهر من هذه املدار�س ثالث: املدر�سة القاهرية، واملدر�سة االأحمدية، واملدر�سة االأ�سيوطية.

اأوال: املدر�سة القاهرية: كان مركز هذه املدر�سة مدينة القاهرة، وميكن ت�سميتها: املدر�سة االأزهرية، 

26 اأفادين بهذه املعلومات ف�سيلة ال�سيخ حممد عبد الباري، مدير عام �سئون القراآن الكرمي �سابًقا، من �سجالت 
املقارئ، وكان هذا منذ فرتة بعيدة اأثناء اإعدادي لكتاب )احللقات امل�سيئات(، ومل يكن ذلك العمل يف حاجة لها 

فاحتفظت بها حتى جاءت احلاجة اإليها االآن، بارك اهلل يف عمر ال�سيخ وجزاه خريا على هذه املعلومة.

ثم تتواىل الع�سور مع اإقبال طالب القراءات على اأئمة االإقراء امل�سريني من جميع اأنحاء املعمورة، 
اإىل اأن جاء ع�سر االإمام ابن اجلزري)19(.

ومل يخرج ابن اجلزري عن املدر�سة امل�سرية يف نقله درايًة اإال يف ثالث روايات فقط من الع�سرين 
رواية، فيما ذكره بنف�سه يف )التحبري()20(.

وكانت املدر�سة امل�سرية يف ع�سر ابن اجلزري زاخرة باالأ�ساتذة االأئمة ممن تقدمه، �سواء اأكانوا من 
�سيوخه اأو ممن هم يف درجتهم ومن اأقرانه. وقد وقفت على حوايل ع�سرين �سيًخا ممن تقدمه)21(، 

وثالثة ع�سر �سيًخا من اأقرانه)22(، جميعهم من اأ�ساتذة املدر�سة امل�سرية يف ذلك الع�سر.
ثم اجتهت بعد ذلك اأ�سانيد القراءات على وجه االأر�س اإىل املدر�سة امل�سرية، ومل يخرج عن طرق 
يعود هذا  ثم  املغاربة)23(،  بع�س طرق  واحد من  اإال طريق  اأعلم  فيما  الع�سور  امل�سريني يف هذه 
الطريق اإىل امل�سريني يف القرن اخلام�س الهجري اإىل اأحمد بن نفي�س امل�سري)24(، و�سيخه عبد 

اهلل ال�سامري)25( كذلك.

.)445/1
ال�سوء  النهاية 742/2،  تويف 338هـ. )غاية  ابن اجلزري،  اأبو اخلري  بن حممد احلافظ  بن حممد  19حممد 

الالمع لالإمام �سم�س الدين ال�سخاوي 552/9(.
كان من طريق  )التحبري(  كتاب  الع�سرين تالوة يف  الرواة  اإىل  اأ�سانيده  ابن اجلزري من  االإمام  ما ذكره   20
�سيخني م�سريني، وهما: تقي الدين حممد بن اأحمد ال�سائغ، واأثري الدين حممد بن يو�سف اأبي حيان، ومل يخرج 
عن طريق امل�سريني اإال يف رواية ه�سام وابن ذكوان و�سعبة. راجع كتاب )حتبري التي�سري( من �سـ22 اإىل �سـ93.

21راجع كتاب )احللقات امل�سيئات( من �سـ104 اإىل �سـ524، احللقة 61 .
22 راجع امل�سدر ال�سابق من �سـ483 اإىل 793، احللقة 71 التي فيها ابن اجلزري واأقرانه.

23 هذا الطريق ي�سل اإىل حممد بن اأحمد بن غازي الذي هو يف طبقة زكريا االأن�ساري، ثم يتخطى ابن اجلزري 
ال�سهري  الغرناطي  باإ�سماعيل بن يحيى  ال�ساطبي  الذي هو يف طبقته، ثم يتخطى  الفاليل  باأحمد بن عبد اهلل 
بالعطار، ثم يتخطى الداين باأبي مع�سر عبد الكرمي الطربي عن ابن نفي�س ومن عنده يتفرع االإ�سناد اإىل االأئمة 

ال�سبعة ورواتهم االأربعة ع�سر، راجع هذا الطريق يف )احللقات امل�سيئات( بدًءا من 853/1.
24 اأحمد بن �سعيد بن اأحمد اأبو العبا�س، املعروف بابن نفي�س امل�سري، تويف 354هـ. )معرفة القراء 614/1، غاية 

النهاية 65/1(.
النهاية  غاية  القراء 723/1،  تويف 683هـ. )معرفة  امل�سري،  ال�سامري  بن ح�سنون  بن احل�سني  عبد اهلل   25
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فهذه اإطاللة �سريعة على اأهم معامل ن�ساأة مدر�سة االإقراء امل�سرية التي ا�ستمرت يف عطائها حتى 
اليوم، والتي خرجت من عباءتها مدر�سة القرن الرابع ع�سر الهجري.

مدر�صة القرن الرابع ع�صر الهجري مب�صر:

تعد مدر�سة القرن الرابع ع�سر حلقة من �سل�سلة ممتدة عرب الع�سور قدمية الن�ساأة، ولي�ست وليدة 
القرن الرابع ع�سر، وذلك بناء على ما �سبق ذكره.

ويعد القرن الرابع ع�سر الهجري من اأزهى ع�سور االإقراء يف م�سر، فقد قام بهذا الِعلم اأ�ساتذة 
اإليهم ريا�سة االإقراء يف العامل االإ�سالمي باال�ستحقاق، فكانت مدر�سة هذا القرن  اأجالء، انتهت 
اأن  باالأخ�س؛  القرن  هذا  مدر�سة  نه�سة  اأ�سباب  من  وكان  الواردين،  ومنهل  املحققني،  مرجعية 
ربوع م�سر،  م�ستوى  االإقراء على  باإن�ساء جمال�س  وذلك  النه�سة،  لهذه  والتمهيد  االإعداد  �سبقها 

امل�سماة االآن باملقاريء.
كان هذا حينما توىل م�سر احلاكم العثماين حممد علي با�سا الكبري، فقد اأ�سدر اأمره �سنة 1835م 
– 1250هـ، بتنفيذ اأعمال اخلري امل�سروطة يف االأوقاف التي �سارت حتت نظارته بتنفيذ خم�س�سٍ 

لبع�س املقاريء.
وا�ستمر هذا االأمر يف ازدياد حتى بلغ عدد القراء �سنة 1932م - 1351هـ، حوايل ثالثة اآالف قارئ، 
اأ�سباب  كما بلغ عدد املقارئ يف ذلك التاريخ مائة وثماين ع�سرة مقراأة)26(، مما جعله �سبًبا من 

ازدهار املدر�سة االإقرائية يف القرن الرابع ع�سر الهجري.
وكانت املدر�سة امل�سرية يف هذا القرن متنوعة ومتفرعة، وميكن القول باأنها كانت عدة مدار�س ومل 
تكن مدر�سة واحدة، فكانت كل مدر�سة منها منف�سلة عن االأخرى يف طرق اأ�سانيدها، واأدى هذا 
بدوره اإىل تنوع االأداء يف املدر�سة امل�سرية ب�سفة عامة من خالل تعدد طرق النقل والنقلة، نحو: 

االختالف يف كيفية اجلمع، واالأخذ بالتحريرات وتركها، وغري ذلك.
وقد انت�سرت هذه املدار�س يف اأنحاء القطر امل�سري، ومل ترتكز يف جــهـة واحــدة، فكان هــذا مــن 

اأ�سباب انت�سار القراءات وا�ستهارها يف ربوع م�سر.ـ
وقد ا�ستهر من هذه املدار�س ثالث: املدر�سة القاهرية، واملدر�سة االأحمدية، واملدر�سة االأ�سيوطية.

اأوال: املدر�سة القاهرية: كان مركز هذه املدر�سة مدينة القاهرة، وميكن ت�سميتها: املدر�سة االأزهرية، 

26 اأفادين بهذه املعلومات ف�سيلة ال�سيخ حممد عبد الباري، مدير عام �سئون القراآن الكرمي �سابًقا، من �سجالت 
املقارئ، وكان هذا منذ فرتة بعيدة اأثناء اإعدادي لكتاب )احللقات امل�سيئات(، ومل يكن ذلك العمل يف حاجة لها 

فاحتفظت بها حتى جاءت احلاجة اإليها االآن، بارك اهلل يف عمر ال�سيخ وجزاه خريا على هذه املعلومة.

ثم تتواىل الع�سور مع اإقبال طالب القراءات على اأئمة االإقراء امل�سريني من جميع اأنحاء املعمورة، 
اإىل اأن جاء ع�سر االإمام ابن اجلزري)19(.

ومل يخرج ابن اجلزري عن املدر�سة امل�سرية يف نقله درايًة اإال يف ثالث روايات فقط من الع�سرين 
رواية، فيما ذكره بنف�سه يف )التحبري()20(.

وكانت املدر�سة امل�سرية يف ع�سر ابن اجلزري زاخرة باالأ�ساتذة االأئمة ممن تقدمه، �سواء اأكانوا من 
�سيوخه اأو ممن هم يف درجتهم ومن اأقرانه. وقد وقفت على حوايل ع�سرين �سيًخا ممن تقدمه)21(، 

وثالثة ع�سر �سيًخا من اأقرانه)22(، جميعهم من اأ�ساتذة املدر�سة امل�سرية يف ذلك الع�سر.
ثم اجتهت بعد ذلك اأ�سانيد القراءات على وجه االأر�س اإىل املدر�سة امل�سرية، ومل يخرج عن طرق 
يعود هذا  ثم  املغاربة)23(،  بع�س طرق  واحد من  اإال طريق  اأعلم  فيما  الع�سور  امل�سريني يف هذه 
الطريق اإىل امل�سريني يف القرن اخلام�س الهجري اإىل اأحمد بن نفي�س امل�سري)24(، و�سيخه عبد 

اهلل ال�سامري)25( كذلك.

.)445/1
ال�سوء  النهاية 742/2،  تويف 338هـ. )غاية  ابن اجلزري،  اأبو اخلري  بن حممد احلافظ  بن حممد  19حممد 

الالمع لالإمام �سم�س الدين ال�سخاوي 552/9(.
كان من طريق  )التحبري(  كتاب  الع�سرين تالوة يف  الرواة  اإىل  اأ�سانيده  ابن اجلزري من  االإمام  ما ذكره   20
�سيخني م�سريني، وهما: تقي الدين حممد بن اأحمد ال�سائغ، واأثري الدين حممد بن يو�سف اأبي حيان، ومل يخرج 
عن طريق امل�سريني اإال يف رواية ه�سام وابن ذكوان و�سعبة. راجع كتاب )حتبري التي�سري( من �سـ22 اإىل �سـ93.

21راجع كتاب )احللقات امل�سيئات( من �سـ104 اإىل �سـ524، احللقة 61 .
22 راجع امل�سدر ال�سابق من �سـ483 اإىل 793، احللقة 71 التي فيها ابن اجلزري واأقرانه.

23 هذا الطريق ي�سل اإىل حممد بن اأحمد بن غازي الذي هو يف طبقة زكريا االأن�ساري، ثم يتخطى ابن اجلزري 
ال�سهري  الغرناطي  باإ�سماعيل بن يحيى  ال�ساطبي  الذي هو يف طبقته، ثم يتخطى  الفاليل  باأحمد بن عبد اهلل 
بالعطار، ثم يتخطى الداين باأبي مع�سر عبد الكرمي الطربي عن ابن نفي�س ومن عنده يتفرع االإ�سناد اإىل االأئمة 

ال�سبعة ورواتهم االأربعة ع�سر، راجع هذا الطريق يف )احللقات امل�سيئات( بدًءا من 853/1.
24 اأحمد بن �سعيد بن اأحمد اأبو العبا�س، املعروف بابن نفي�س امل�سري، تويف 354هـ. )معرفة القراء 614/1، غاية 

النهاية 65/1(.
النهاية  غاية  القراء 723/1،  تويف 683هـ. )معرفة  امل�سري،  ال�سامري  بن ح�سنون  بن احل�سني  عبد اهلل   25
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اجلنايني)35(،  وخليل  الــبــاب)34(،  فتح  وخليفة  املــاجــري)33(،  وح�سني  الــديــن)32(،  �سرف  وح�سني 
ــار)37(، وعــبــد الــفــتــاح هــنــيــدي)38(، وحممد  ــع ــس ــ� ــي)36(، وعــبــد الــرحــمــن ال ــالت ــخــل  ور�ـــســـوان امل

البنا)39(، وحممد مكي.
االإمام  الهجري بعد  الرابع ع�سر  القرن  االأزهرية يف  الثانية من املدر�سة  وتعترب هذه هي الطبقة 

املتويل. ومن هذه الطبقة اجلري�سي ومكي اللذان يعدان يف درجة املتويل واإن تخطياه يف ال�سند.
فجميع ما ينتهي اإىل االإمام املتويل من االأ�سانيد من خالل هذه الطبقة، اأو اإىل اجلري�سي ومكي عنه 

اأو بتخطيه، يرجع اإىل املدر�سة القاهرية يف القرن الرابع ع�سر الهجري.
ثانًيا: املدر�سة االأحمدية: كان مركز هذه املدر�سة مدينة طنطا)40(، وا�ستهرت ت�سميتها باملدر�سة 

االأحمدية، الرتباطها باجلامع االأحمدي)41(، وهذا اال�سم هو اختيار علمائها كما �سياأتي.

)32(ح�سني مو�سى �سرف الدين االأزهري، تويف 7231هـ. )االأعالم ال�سرقية لزكي حممد 714/1، علماء دم�سق 
ملحمد احلافظ ونزار اأباظة 035/1، االإمام املتويل �سـ321(.

)33(ح�سني حنفي ح�سني املاجري. )االإمام املتويل �سـ131، ويل عليه حتقيق، راجع احللقات امل�سيئات اأحد 
موؤلفاتي 321-221/1(.

)34(خليفة بن فتح الباب بن حممد احلناوي. )فهر�س املكتبة االأزهرية 411/1، االإمام املتويل �سـ131، وهو 
ممن وقفت على تواريخهم. راجع  الهام�س )1( من هذه ال�سفحة.

املوؤلفني  معجم   ،323/2 الزركلي  الدين  خلري  )االأعالم  7431هـ.  تويف  اجلنايني،  غنيم  حممد  )35(خليل 
986/1، االإمام املتويل �سـ321(.

)36(ر�سوان بن حممد بن �سليمان، املعروف باملخلالتي، تويف 1131هـ. )اأعالم الزركلي 72/3، معجم املوؤلفني 
127/1، االإمام املتويل �سـ521(.

)37( عبد الرحمن بن ح�سني اخلطيب ال�سعار، تويف بعد 8331هـ. )االإمام املتويل �سـ131(. وقفت على وفيات 
بع�س اأبنائه، وال يزال قيد البحث.

)38(عبد الفتاح بن هنيدي بن اأبي املجد، تويف 0731هـ. �سياأتي املزيد عنه.
)39(حممد بن عبد الرحمن البنا الدمياطي، تويف 2921هـ. )اأعالم الزركلي 991/6، فهر�س دار الكتب 1/ 

201، االإمام املتويل �سـ821(.
40 اأ�سهر مدن حمافظة الغربية، متو�سطة امل�سافة تقريًبا بني القاهرة واالإ�سكندرية من جهة الطريق الزراعي.

41  وذلك لوجود �سريح ال�سيخ اأحمد البدوي امل�سهور بال�سيد البدوي يف هذا امل�سجد.

الرتباطها باجلامع االأزهر، واإن كان معظم علماء م�سر اأزهريني.
كرة  ب�سبب  وانت�ساًرا،  ا�ستهاًرا  والعامل  م�سر  يف  االإقراء  مدار�س  اأو�سع  من  املدر�سة  هذه  وكانت 

�سيوخها، وكرة الوافدين اإىل االأزهر ال�سريف من طلبة العلم.
 وقد اعتمدت هذه املدر�سة يف ن�ساأتها على اأ�ستاذ ع�سره ال�سيخ حممد بن اأحمد املتويل)27(، وعاونه فيها 
مـكي  مـحمـد  وال�ســيــخ  الكبري)28(،  الـجـري�سي  ح�سن  ال�سيخ   : مثل  تالمذته،  من  املتقدمني  بع�س 

ن�سر)29(، وال�سيخ  ح�سن احل�سيني)30(.
ويعد اجلري�سي ومكي من اأقران املتويل يف النقل والتلقي.

وكانت كرة الناقلني عن االإمام املتويل �سبًبا يف ا�ستهار هذه املدر�سة من بني املدار�س امل�سرية يف 
القرن الرابع ع�سر، ف�سال عن متيز املوقع، و�سرف املجاورة باالأزهر ال�سريف.

ثم تفرعت هذه املدر�سة وامتدت من خالل تالمذة االإمام املتويل، وهم: ح�سن اجلري�سي الكبري، 
وح�سن احل�سيني، وح�سن الكتبي)31(، 

27 حممد بن اأحمد ال�سهري باملتويل، تويف 3131هـ، يف �سرية هذا االإمام كتاب قيم با�سم االإمام املتويل، للدكتور 
اإبراهيم الدو�سري.

ح�سن بن حممد املعروف باجلري�سي الكبري. هذا ال�سيخ ممن مل تظهر لهم تواريخ حمددة، وبتوفيق اهلل   28
تو�سلت اإىل تواريخه هو وعدد اآخر من القراء يف �سجالت الوفيات املحفوظة يف اجلهات الر�سمية. واأنتظر موافقة 
اجلهات املخت�سة على ن�سر هذه املعلومات، وذلك حلظر ن�سر ما يخرج من هذه اجلهات من معلومات اإال بعد 
املوافقة االأمنية. فكل من ياأتي يف هذا البحث ممن هم يف هذا احلال �ساأ�سري عندهم بالرجوع اإىل هذا الهام�س.

املكي  ال�ستار  لعبد  املتعايل  الوهاب  امللك  )في�س  0131هـ.  بعد  تويف  اجلري�سي،  ن�سر  بن  مكي  بن  حممد   29
اإي�ساح املكنون الإ�سماعيل با�سا 296/2، االإمام املتويل للدكتور  �سـ2181، معجم املوؤلفني لعمر كحالة 337/3، 

اإبراهيم الدو�سري �سـ031(.
30 ح�سن بن خلف احل�سيني العدوي. )�سجرة النور لل�سريف حممد خملوف �سـ114، االإمام املتويل �سـ811، وهو 

ممن وقفت على تواريخهم. راجع الهام�س )1( من هذه ال�سفحة.
31 ح�سن بن يحيى الكتبي، املعروف ب�سهر املتويل. )االإمام املتويل �سـ031، وقفت على وفيات بع�س اأبنائه يف 

اجلهات الر�سمية، وما زلت اأبحث عنه(.
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اجلنايني)35(،  وخليل  الــبــاب)34(،  فتح  وخليفة  املــاجــري)33(،  وح�سني  الــديــن)32(،  �سرف  وح�سني 
ــار)37(، وعــبــد الــفــتــاح هــنــيــدي)38(، وحممد  ــع ــس ــ� ــي)36(، وعــبــد الــرحــمــن ال ــالت ــخــل  ور�ـــســـوان امل

البنا)39(، وحممد مكي.
االإمام  الهجري بعد  الرابع ع�سر  القرن  االأزهرية يف  الثانية من املدر�سة  وتعترب هذه هي الطبقة 

املتويل. ومن هذه الطبقة اجلري�سي ومكي اللذان يعدان يف درجة املتويل واإن تخطياه يف ال�سند.
فجميع ما ينتهي اإىل االإمام املتويل من االأ�سانيد من خالل هذه الطبقة، اأو اإىل اجلري�سي ومكي عنه 

اأو بتخطيه، يرجع اإىل املدر�سة القاهرية يف القرن الرابع ع�سر الهجري.
ثانًيا: املدر�سة االأحمدية: كان مركز هذه املدر�سة مدينة طنطا)40(، وا�ستهرت ت�سميتها باملدر�سة 

االأحمدية، الرتباطها باجلامع االأحمدي)41(، وهذا اال�سم هو اختيار علمائها كما �سياأتي.

)32(ح�سني مو�سى �سرف الدين االأزهري، تويف 7231هـ. )االأعالم ال�سرقية لزكي حممد 714/1، علماء دم�سق 
ملحمد احلافظ ونزار اأباظة 035/1، االإمام املتويل �سـ321(.
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املوؤلفني  معجم   ،323/2 الزركلي  الدين  خلري  )االأعالم  7431هـ.  تويف  اجلنايني،  غنيم  حممد  )35(خليل 
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كرة  ب�سبب  وانت�ساًرا،  ا�ستهاًرا  والعامل  م�سر  يف  االإقراء  مدار�س  اأو�سع  من  املدر�سة  هذه  وكانت 

�سيوخها، وكرة الوافدين اإىل االأزهر ال�سريف من طلبة العلم.
 وقد اعتمدت هذه املدر�سة يف ن�ساأتها على اأ�ستاذ ع�سره ال�سيخ حممد بن اأحمد املتويل)27(، وعاونه فيها 
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اإبراهيم الدو�سري.
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عبد  وهم:  �سابق،  حممد  ال�سيخ  تالميذ  اأ�سهر  هم  ثالثة  �سيوخ  خالل  من  املدر�سة  هذه  وامتدت 
العزيز علي كحيل)52(، وح�سن حممد الكراك)53(، واأحمد حامد التيجي)54(.

فكان منطلق هذه املدر�سة من حمافظة اأ�سيوط؛ حيث اإن جميع هوؤالء ال�سيوخ من حمافظة اأ�سيوط؛ 
فال�سيخ حممد �سابق وال�سيخ عبد العزيز كحيل وال�سيخ اأحمد التيجي، من مدينة )اأبو تيج()55( اأحد 

مراكز حمافظة اأ�سيوط، وال�سيخ ح�سن الكراك من مدينة )اأ�سيوط( نف�سها.
فجذور هذه املدر�سة يف حمافظة اأ�سيوط، حتى واإن كان ال�سيخ حممد �سابق قد انتقل اإىل مدينة 

االإ�سكندرية وا�ستقر بها، وكذلك تلميذه عبد العزيز كحيل.
فكل ما ينتهي اإىل ال�سيخ حممد �سابق من اأ�سانيد القراءات يف م�سر وبع�س اأ�سانيد مكة املكرمة 

واملدينة املنورة اأ�سله املدر�سة االأ�سيوطية يف بداية القرن الرابع ع�سر الهجري.

وبعد، فهذه ملحات �سديدة االخت�سار عن ن�ساأة وت�سل�سل مدر�سة االإقراء امل�سرية، واأهم معاملها.

املبحث الثاين

اأبرز �صيوخ مدر�صة الإقراء امل�صرية يف القرن الرابع ع�صر الهجري

ذكرت فيما �سبق اأن القرن الرابع ع�سر الهجري كان من اأزهى ع�سور االإقراء يف م�سر، وما كان 
اأنف�سهم لرفعة �ساأن هذا العلم، فرفع اهلل �ساأنهم، فاأ�ساءوا  اأئمة، نذروا  اأ�ساتذة  اإال بجهود  ذلك 
االأئمة بعد ف�سل اهلل  الدنيا ولي�س م�سر فح�سب، فكانت املدر�سة امل�سرية -بف�سل هوؤالء  اأنحاء 

تعاىل- منارة لالأمة االإ�سالمية باأ�سرها يف هذا التخ�س�س.
حممد  علي  ال�سيخ  وهو  القرن  ذلك  يف  القراءات  اأئمة  اأحــَد   )56( ال�سمنوديُّ العالمُة  مدح  وقد 

العلو قريًبا باإذن اهلل تعاىل.
52 عبد العزيز علي كحيل االأ�سيوطي ثم االإ�سكندري. ممن اأ�سرت اإليهم يف الهام�س 1 �سـ6.

53 ح�سن حممد بيومي ال�سهري بالكراك، تويف 0431هـ. خرجت بياناته يف كتاب فتنة االأ�سانيد �سـ87، ومل ت�سبق 
له تواريخ.

اأهل احلجاز  امل�سري �سـ13،  املكي، تويف 8631هـ. )الدليل  ثم  االأ�سيوطي  التيجي  الرازق  اأحمد حامد عبد   54
حل�سن قزاز �سـ333(.

55 تبعد عن مدينة اأ�سيوط 82 كم جنوًبا.
56 اإبراهيم علي علي ال�سمنودي، يف �سريته كتاب قيم بعنوان )العالمة اإبراهيم علي ال�سمنودي( للدكتور عبد 

وقد اعتمدت هذه املدر�سة يف ن�ساأتها على عدد من اأ�ساتذة االإقراء يف مطلع القرن، من اأ�سهرهم: 
ال�سيخ يو�سف حممد عجور)42(، وال�سيخ اأحمد م�سطفى مراد املرحومي)43(.

وامتدت �سل�سلة هذه املدر�سة اإىل االآن من خالل تالميذ هذين ال�سيخني، فكان من تالميذ ال�سيخ 
يو�سف عجور: ابنه ال�سيخ اأحمد عجور)44( وال�سيخ اإبراهيم �سعد املالكي)45(، وال�سيخ حممود �ساهني 

العنو�سي)46(، وال�سيخ اإبراهيم متويل الطبالوي)47(.
وكان من اأ�سهر تالميذ ال�سيخ اأحمد م�سطفى املرحومي: ال�سيخ اإبراهيم اأحمد �سالم)48(.

ثم كان امتداد وت�سل�سل هذه املدر�سة معتمًدا يف الغالب على هوؤالء اخلم�سة: اأحمد عجور، واإبراهيم 
�سعد، وحممود العنو�سي، واإبراهيم الطبالوي، واإبراهيم �سالم. وتعترب هذه الطبقة الثانية للمدر�سة 
االأحمدية يف القرن الرابع ع�سر الهجري، بعد ال�سيخني: يو�سف عجور، واأحمد م�سطفى املرحومي.

وهذه املدر�سة لها طرق يف االأ�سانيد تختلف بها عن طرق املدر�سة القاهرية.
ثالًثا: املدر�سة االأ�سيوطية)49(: قامت هذه املدر�سة يف بداية القرن الرابع ع�سر الهجري على عاتق 

عامل جليل من اأ�ساتذة االإقراء مب�سر هو ال�سيخ: اأبو املجد حممد �سابق)50(.
وهذا اال�سم البارز يف مدر�سة االإقراء امل�سرية، يكاد اأن ميحى ب�سبب ظاهرة علو االأ�سانيد وفتنته)51(.

42 يو�سف حممد عجور الكبري، وهو ممن اأ�سرت اإليهم يف الهام�س 1 �سـ6، وما خرج يف تواريخه غري موافق ملا 
يف م�ستنداته.

43 اأحمد م�سطفى مراد املرحومي املنويف، ممن اأ�سرت اإليهم يف الهام�س 1 �س6.
44 اأحمد يو�سف حممد عجور ال�سغري، ممن اأ�سرت اإليهم يف الهام�س 1 �سـ6. 

45 اإبراهيم �سعد حممود املكي، تويف 6131هـ. )خمت�سر ن�سر النور لعبد اهلل مرداد �سـ35، الدليل امل�سري الأبي 
بكر العلوي املكي �سـ591(.

46  حممود �ساهني اأبو م�سطفى العنو�سي املنويف. قيد البحث عن تواريخه.
47 اإبراهيم متويل الطبالوي، �سدرت عنه اإجازة يف 3731هـ.

48  اإبراهيم اأحمد �سالم املطيعي الطنطاوي، �سياأتي املزيد عنه.
49 مدينة اأ�سيوط هي عا�سمة حمافظة اأ�سيوط، تبعد عن القاهرة حوايل 083 كم جنوًبا.

50 حممد �سابق اأبو املجد االأ�سيوطي ثم االإ�سكندري، تويف 2131هـ. تو�سلت اإىل اأحد اأحفاده وهو االأ�ستاذ وجيه 
املواردي، �سعًيا لك�سف املزيد من �سريته باإذن اهلل تعاىل.

51 فقد ا�ستبدل طالب علو االأ�سانيد طريق هذا ال�سيخ لنزوله بطريق اآخر علوه مبهر، و�ستظهر لهم حقيقة هذا 
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ثالًثا: املدر�سة االأ�سيوطية)49(: قامت هذه املدر�سة يف بداية القرن الرابع ع�سر الهجري على عاتق 

عامل جليل من اأ�ساتذة االإقراء مب�سر هو ال�سيخ: اأبو املجد حممد �سابق)50(.
وهذا اال�سم البارز يف مدر�سة االإقراء امل�سرية، يكاد اأن ميحى ب�سبب ظاهرة علو االأ�سانيد وفتنته)51(.

42 يو�سف حممد عجور الكبري، وهو ممن اأ�سرت اإليهم يف الهام�س 1 �سـ6، وما خرج يف تواريخه غري موافق ملا 
يف م�ستنداته.

43 اأحمد م�سطفى مراد املرحومي املنويف، ممن اأ�سرت اإليهم يف الهام�س 1 �س6.
44 اأحمد يو�سف حممد عجور ال�سغري، ممن اأ�سرت اإليهم يف الهام�س 1 �سـ6. 

45 اإبراهيم �سعد حممود املكي، تويف 6131هـ. )خمت�سر ن�سر النور لعبد اهلل مرداد �سـ35، الدليل امل�سري الأبي 
بكر العلوي املكي �سـ591(.

46  حممود �ساهني اأبو م�سطفى العنو�سي املنويف. قيد البحث عن تواريخه.
47 اإبراهيم متويل الطبالوي، �سدرت عنه اإجازة يف 3731هـ.

48  اإبراهيم اأحمد �سالم املطيعي الطنطاوي، �سياأتي املزيد عنه.
49 مدينة اأ�سيوط هي عا�سمة حمافظة اأ�سيوط، تبعد عن القاهرة حوايل 083 كم جنوًبا.

50 حممد �سابق اأبو املجد االأ�سيوطي ثم االإ�سكندري، تويف 2131هـ. تو�سلت اإىل اأحد اأحفاده وهو االأ�ستاذ وجيه 
املواردي، �سعًيا لك�سف املزيد من �سريته باإذن اهلل تعاىل.

51 فقد ا�ستبدل طالب علو االأ�سانيد طريق هذا ال�سيخ لنزوله بطريق اآخر علوه مبهر، و�ستظهر لهم حقيقة هذا 

 



389 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء388 www.iqraaforum.com

2- اأن يكون ممن نقل عنه عدد من التالميذ.
3- اأن يكون ممن يف االأ�سانيد امل�ستهرة واملمتدة اإىل هذا الع�سر.

وقد ا�ستقر اختياري على ثالثة �سيوخ من املدار�س الثالث ممن توفرت فيهم هذه املعايري، وهم 
على النحو التايل:

ال�سيخ االأول: عبد الفتاح بن هنيدي بن اأبي املجد اأبو حممد االأزهري)58(
هذا ال�سيخ من املدر�سة االأزهرية، اأي القاهرية، وهو اأحد تالميذ االإمام املتويل.

وجاء اختياري لهذا ال�سيخ من بني تالميذ ال�سيخ املتويل لتوفر املعايري ال�سابقة اإىل جانب االآتي:
1-  اأنه عّمر حتى كان اآخر تالميذ ال�سيخ املتويل وفاًة، على امل�سهور.

2- اأنه كان من كبار رجال الوعظ واالإر�ساد باالأزهر ال�سريف.
فقد بارك اهلل يف عمر هذا العامل اجلليل وكان اآخر تالميذ االإمام املتويل وفاة، على امل�سهور حتى 
االآن؛ حيث اإنه عا�س بعد وفاة �سيخه املتويل حوايل �سبًعا وخم�سني �سنة، لذا كان طريقه من اأعلى 

الطرق املوؤدية اإىل االإمام املتويل يف االأ�سانيد القراآنية.
وقد ثبت عنه النقل مع متيز االأداء يف جميع القراءات �سبعية اأو ع�سرية، وغالب من نقل عنه �ساروا 

اأعالًما من بعده ُيقتدى بهم يف هذا الفن.
 ويكفي القول عن هذا ال�سيخ باأنه كان �ساحب �سنة، وكـــان -رحمه اهلل- ممن يدعون اإىل الطريق 

القومي.
ال�سيخني: اجلنايني واحلــداد، يف  الذي وقع بني  بّناء يف اخلالف  لل�سيخ هنيدي دور علمي   وكان 
حكم جمع القراءات)59(، وقد و�سلت امل�سادة بينهما ذروتها ب�سبب هذا االأمر، فاأخرج ال�سيخ هنيدي  

�سيدات رجب  ال�سيدة  بناته  الإحدى  كان من حفيدته  االإمام  اإليه من معلومات عن هذا  تو�سلت  ما  معظم   58
اهلل  وباإذن  عمره،  اأواخر  يف  خدمته  على  تقوم  وكانت  �سنة،  ع�سرة  ثمان  حوايل  جدها  عا�سرت  وقد  �سحاته، 

�سيخرج املزيد عنه قريًبا يف اأعمال قادمة.
59 من�ساأ هذا النزاع �سوؤال يف حكم جمع القراءات، ورد من مدينة �سوهاج يف 0431/7/6هـ اإىل ال�سيخ حممد علي 
احل�سيني اأبو بكر احلداد ب�سفته �سيخ عموم املقارئ امل�سرية، فاأفتى بعدم اجلواز، فاعرت�س على هذه الفتوى 
الـمتوىل،  املتقدم ذكره من تالميذ  الـجنايني،  ال�سيخ خليل حممد غنيم  راأ�سهم  القراءات على  اأئمة  عدد من 
االجتماع يف  وكـان هذا  اجتماع حل�سم هذا اخلالف،  بعقد  واأمر  االأزهر  �سيخ  تدخل  بينهما حتى  االأمر  وتطور 
0431/11/4هـ، وقد ح�سره عدد من علماء القراءات وغريهم. ومل يخرج هذا اللقاء بنتيجة، بل ازدادت نار 
ا فيه االأدلة على جواز هذه امل�ساألة  اخلالف ا�ستعاال، واأّلف ال�سيخ اجلنايني كتابه )هدية القّراء واملقرئني( عار�سً
بالرد على هذا  ال�سيخ حممد احلداد  اأبو بكر بن  الفتوى. ثم قام  والتلميح على عدم �سحة هذه  الت�سريح  مع 

ال�سباع)57(، قائال: 
ّباع  مـنِزلـًة االأَمـاِجيــُد اأعطــاَك  ربُّك  يا  �سَ اإال  َيْرقهــا  هيهـاَت مل   

 َفــنُّ الــقـراءاِت فيـــه اليــوَم مــــوءوُد اْختــاَرَك  اهلل  للقــراآِن  فـي  َزمٍن 
مـُحَت�ِسًبا  الواأِد  ُغباَر  عنُه  نـَف�سَت   َي�ســدُّ  اأْزرَك  تــــاأييـــٌد  وت�ســــديــــُد 
�َسيدًة  لالأقـطاِر  مـ�سُر  فاأَ�سبَحت  َتــــحميــٌد  وتـمجيــُد   وللِقـــراءاِت  

واملربزون من اأئمة هذا ال�ساأن يف ذلك القرن اأكر من اأن ي�ستوعبهم مثل هذا البحث، اأو اأ�سعافه؛ 
لكرة عددهم، وب�سط �ِسريهم العطرة، وجهودهم املتفانية يف خدمة كتاب اهلل املجيد.

ومراعاة لالإيجاز املطلوب يف هذا البحث، �سنطوف حول ب�ساتني هذه املدر�سة اخلالدة ن�ستن�سق 
ا من ن�سائمها العطرة. بع�سً

فاأقول وباهلل التوفيق:
كان علماء القراءات يف م�سر يف ذلك القرن وغريه على ق�سمني:

ومل  وقراءاته  القراآن  بتعليم  اأي:  فقط،  باالإقراء  ا�ستهروا  الذين  وهم  املقرئون:  االأول-  الق�سم 
ي�ستهروا بغري هذا، وهذا ما تعنيه كلمة )مقرئ( اأي: معلم لغريه، واإن مل يكن ح�سن ال�سوت.

بغريها،  ي�ستهروا  ومل  بالتالوة،  اأي  فقط،  بالقراءة  ا�ستهروا  الذين  وهم  القّراء:  الثاين-  الق�سم 
وهذا ما تعنيه كلمة )قارئ( وهذا ي�سرتط يف اأدائه ح�سن ال�سوت.

وجمعت طائفة اأخرى بني احل�سنيني: االإقراء، وح�سن ال�سوت.
وقد اجتمعت هذه االأنواع يف ذلك القرن وتوافرت بكرة، و�سناأخذ عليها مناذج باإيجاز واخت�سار �سديد.

مناذج من م�صايخ الإقراء يف املدر�صة امل�صرية:

و�سعت بني يدي حوايل ثمانني من اأئمة االإقراء جميعهم من املربزين يف ذلك القرن، و�ساألت اهلل 
تعاىل اأن يهديني وير�سدين الختيار من اأتناوله منهم، واأّنى يكون االختيار بني درر اأخيار.

وبعد وقــت وطــول تفكري، راأيت اأن اأتخطى املوؤ�ســ�ســني للمدار�س الثــالث ل�ســهرتهم وذيوع �ساأنهم؛ 
وا�سًعا معايري ثالثًة لالختيار، وهي:

1- اأن ال يكون �سبق تناوله بالبحث والدرا�سة فيما وقفت عليه.

اهلل حممد اجلار اهلل.
57 علي حممد ح�سن ال�سباع، هو ممن اأ�سرت اإليهم يف الهام�س 1 �سـ6، وما خرج من تواريخه يف جميع امل�سادر 

غري موافق ملا هو يف امل�ستندات الر�سمية، حتى ما ذكرته اأنا يف احللقات امل�سيئات 311/1 .
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2- اأن يكون ممن نقل عنه عدد من التالميذ.
3- اأن يكون ممن يف االأ�سانيد امل�ستهرة واملمتدة اإىل هذا الع�سر.

وقد ا�ستقر اختياري على ثالثة �سيوخ من املدار�س الثالث ممن توفرت فيهم هذه املعايري، وهم 
على النحو التايل:

ال�سيخ االأول: عبد الفتاح بن هنيدي بن اأبي املجد اأبو حممد االأزهري)58(
هذا ال�سيخ من املدر�سة االأزهرية، اأي القاهرية، وهو اأحد تالميذ االإمام املتويل.

وجاء اختياري لهذا ال�سيخ من بني تالميذ ال�سيخ املتويل لتوفر املعايري ال�سابقة اإىل جانب االآتي:
1-  اأنه عّمر حتى كان اآخر تالميذ ال�سيخ املتويل وفاًة، على امل�سهور.

2- اأنه كان من كبار رجال الوعظ واالإر�ساد باالأزهر ال�سريف.
فقد بارك اهلل يف عمر هذا العامل اجلليل وكان اآخر تالميذ االإمام املتويل وفاة، على امل�سهور حتى 
االآن؛ حيث اإنه عا�س بعد وفاة �سيخه املتويل حوايل �سبًعا وخم�سني �سنة، لذا كان طريقه من اأعلى 

الطرق املوؤدية اإىل االإمام املتويل يف االأ�سانيد القراآنية.
وقد ثبت عنه النقل مع متيز االأداء يف جميع القراءات �سبعية اأو ع�سرية، وغالب من نقل عنه �ساروا 

اأعالًما من بعده ُيقتدى بهم يف هذا الفن.
 ويكفي القول عن هذا ال�سيخ باأنه كان �ساحب �سنة، وكـــان -رحمه اهلل- ممن يدعون اإىل الطريق 

القومي.
ال�سيخني: اجلنايني واحلــداد، يف  الذي وقع بني  بّناء يف اخلالف  لل�سيخ هنيدي دور علمي   وكان 
حكم جمع القراءات)59(، وقد و�سلت امل�سادة بينهما ذروتها ب�سبب هذا االأمر، فاأخرج ال�سيخ هنيدي  

�سيدات رجب  ال�سيدة  بناته  الإحدى  كان من حفيدته  االإمام  اإليه من معلومات عن هذا  تو�سلت  ما  معظم   58
اهلل  وباإذن  عمره،  اأواخر  يف  خدمته  على  تقوم  وكانت  �سنة،  ع�سرة  ثمان  حوايل  جدها  عا�سرت  وقد  �سحاته، 

�سيخرج املزيد عنه قريًبا يف اأعمال قادمة.
59 من�ساأ هذا النزاع �سوؤال يف حكم جمع القراءات، ورد من مدينة �سوهاج يف 0431/7/6هـ اإىل ال�سيخ حممد علي 
احل�سيني اأبو بكر احلداد ب�سفته �سيخ عموم املقارئ امل�سرية، فاأفتى بعدم اجلواز، فاعرت�س على هذه الفتوى 
الـمتوىل،  املتقدم ذكره من تالميذ  الـجنايني،  ال�سيخ خليل حممد غنيم  راأ�سهم  القراءات على  اأئمة  عدد من 
االجتماع يف  وكـان هذا  اجتماع حل�سم هذا اخلالف،  بعقد  واأمر  االأزهر  �سيخ  تدخل  بينهما حتى  االأمر  وتطور 
0431/11/4هـ، وقد ح�سره عدد من علماء القراءات وغريهم. ومل يخرج هذا اللقاء بنتيجة، بل ازدادت نار 
ا فيه االأدلة على جواز هذه امل�ساألة  اخلالف ا�ستعاال، واأّلف ال�سيخ اجلنايني كتابه )هدية القّراء واملقرئني( عار�سً
بالرد على هذا  ال�سيخ حممد احلداد  اأبو بكر بن  الفتوى. ثم قام  والتلميح على عدم �سحة هذه  الت�سريح  مع 

ال�سباع)57(، قائال: 
ّباع  مـنِزلـًة االأَمـاِجيــُد اأعطــاَك  ربُّك  يا  �سَ اإال  َيْرقهــا  هيهـاَت مل   

 َفــنُّ الــقـراءاِت فيـــه اليــوَم مــــوءوُد اْختــاَرَك  اهلل  للقــراآِن  فـي  َزمٍن 
مـُحَت�ِسًبا  الواأِد  ُغباَر  عنُه  نـَف�سَت   َي�ســدُّ  اأْزرَك  تــــاأييـــٌد  وت�ســــديــــُد 
�َسيدًة  لالأقـطاِر  مـ�سُر  فاأَ�سبَحت  َتــــحميــٌد  وتـمجيــُد   وللِقـــراءاِت  

واملربزون من اأئمة هذا ال�ساأن يف ذلك القرن اأكر من اأن ي�ستوعبهم مثل هذا البحث، اأو اأ�سعافه؛ 
لكرة عددهم، وب�سط �ِسريهم العطرة، وجهودهم املتفانية يف خدمة كتاب اهلل املجيد.

ومراعاة لالإيجاز املطلوب يف هذا البحث، �سنطوف حول ب�ساتني هذه املدر�سة اخلالدة ن�ستن�سق 
ا من ن�سائمها العطرة. بع�سً

فاأقول وباهلل التوفيق:
كان علماء القراءات يف م�سر يف ذلك القرن وغريه على ق�سمني:

ومل  وقراءاته  القراآن  بتعليم  اأي:  فقط،  باالإقراء  ا�ستهروا  الذين  وهم  املقرئون:  االأول-  الق�سم 
ي�ستهروا بغري هذا، وهذا ما تعنيه كلمة )مقرئ( اأي: معلم لغريه، واإن مل يكن ح�سن ال�سوت.

بغريها،  ي�ستهروا  ومل  بالتالوة،  اأي  فقط،  بالقراءة  ا�ستهروا  الذين  وهم  القّراء:  الثاين-  الق�سم 
وهذا ما تعنيه كلمة )قارئ( وهذا ي�سرتط يف اأدائه ح�سن ال�سوت.

وجمعت طائفة اأخرى بني احل�سنيني: االإقراء، وح�سن ال�سوت.
وقد اجتمعت هذه االأنواع يف ذلك القرن وتوافرت بكرة، و�سناأخذ عليها مناذج باإيجاز واخت�سار �سديد.

مناذج من م�صايخ الإقراء يف املدر�صة امل�صرية:

و�سعت بني يدي حوايل ثمانني من اأئمة االإقراء جميعهم من املربزين يف ذلك القرن، و�ساألت اهلل 
تعاىل اأن يهديني وير�سدين الختيار من اأتناوله منهم، واأّنى يكون االختيار بني درر اأخيار.

وبعد وقــت وطــول تفكري، راأيت اأن اأتخطى املوؤ�ســ�ســني للمدار�س الثــالث ل�ســهرتهم وذيوع �ساأنهم؛ 
وا�سًعا معايري ثالثًة لالختيار، وهي:

1- اأن ال يكون �سبق تناوله بالبحث والدرا�سة فيما وقفت عليه.

اهلل حممد اجلار اهلل.
57 علي حممد ح�سن ال�سباع، هو ممن اأ�سرت اإليهم يف الهام�س 1 �سـ6، وما خرج من تواريخه يف جميع امل�سادر 

غري موافق ملا هو يف امل�ستندات الر�سمية، حتى ما ذكرته اأنا يف احللقات امل�سيئات 311/1 .
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2-ال�سيخ ندا علي ندا.
3-ال�سيخ حممد عكا�سة ح�سنني.

4-ال�سيخ حممد عطية حممود.
5-ال�سيخ �سيد حممد �سالمة.

6-ال�سيخ حممد عيد اجلرزاوي.
7-ال�سيخ م�سطفى حممد م�سعود.

8-ال�سيخ اأحمد عبد العزيز الزيات.
9-ال�سيخة فاطمة علي اخلويل.

وهذا العدد يعترب قطرة من غيث بالن�سبة ملن حتمل القراءات عن ال�سيخ هنيدي، فقد بلغني اأنه 
اأخذ عنه املئات من طلبة هذا الفن.

واعًظا  ا  اأي�سً كان  فلقد  التخ�س�س؛  اأ�ستاًذا من جهابذة هذا  كان  ال�سيخ هنيدي  اأن  وعالوة على 
بارًعا يف فن اخلطابة، فقد وقفت على بع�س خطبه املنربية التي كتبها بخط يده تربهن على اأنه 
كان مو�سوعة علمية، ف�سال عن القدرة الفائقة يف اختيار املو�سوعات، وترتيب العبارات باأ�سلوب 
بديع يجذب االنتباه، ويحرك القلوب، ولديَّ �سور منها لعل اهلل يي�سر خروج بع�سها يف اأعمال قادمة 

باإذن اهلل تعاىل.
االأ�ستاذ  اأحدهم منظومة يف رثائه، وهو  العامل اجلليل بني علماء ع�سره، نظم  ولعلو منزلة هذا 
ال�سيخ علي حوا�س، اأحد علماء االأزهر ال�سريف، �ساأقت�سر منها على خم�سة اأبيات ملزيد من التعرف 

على قدر ال�سيخ هنيدي بني اأهل ع�سره.
قال ال�سيخ حوا�س يف مطلع هذا الرثاء:

النحـــريــُر  العـــــالـُم   التقـــيُّ   ــي  عــهــِدِهمـــات   ـــــراآٍن  �ــســـــمــْت  فـــ ــلــوِم  ق  بــعـــ
بنبوغــِِه كلهـــم   امل�ســــــايِخ   ــِم  تـــــجــويــٍد  وحــ�ــســِن  اأداِئــــِه�ــســيــُخ    فـــــي  عــل
ــدِرِه ـــ ــعــَت ق ــعــُت حــــــــاز رفـــ ـــاالأخـــِذ  عـــن  حـــرب  الـــزمـــاِن بعلِمِهوالــ�ــســيــُخ رفـــ  ب

ِبـــِه  نـــالــوا   عــلمـــَُه   جميعـــًا   بكمــالـهورثــوا   ــدا   ب قــد   وفخـــًرا   �سرفــًا    
ع�سرهم  يف  فاأ�سبحوا  الــ�ــســيــوَخ  ـــى  ب�سوئــِِهَربَّ ُي�ست�سـاُء   ونــــوًرا   ُحججـًا    

فهذه اإطاللة �سديدة االخت�سار على بدر من بدور مدر�سة االإقراء االأزهرية القاهرية، ال يعرف عنه 
اإال ا�سمه فقط بني اأهل هذه ال�سنعة يف هذا الزمان، يف حني اأنه كان حجة من حجج ع�سره، واآية 
من اآيات دهره، لذا رفع اهلل ذكره، واأعلى �ساأنه باأن جاء ا�سمه يف طرق االأ�سانيد امل�ستقيمة التي ال 

اعوجاج فيها وال كالم، فلعله كان باإخال�س نيته و�سالمة �سريرته.

ر�سالة جامعة نافعة يف هذا ال�ســدد �سـمــاها )االأدلة الــعقــلــية يف حــكم جـــمع الــقراءات النقلية(، 
قال يف  مقدمتها:

)احلمد هلل الذي اأعز اأهل القراآن بعزته، وا�سطفاهم خلدمته، اأحمده على ما اأوىل، واأ�سكره وهو 
القراءات، ف�سهلت قراءته بجميع  بوجوه  القراآن  اأُنزل عليه  واأ�سلم على من  واأ�سلي  املوىل،  الويل 

اللغات، �سلى اهلل عليه وعلى اآله، ما قراأ قارئ كتاب اهلل وعمل ملاآله.
اأما بعد: فاإنه وقع النزاع بني ف�سالء املقرئني يف القرن الرابع ع�سر، �سنة اأربع واأربعني، يف حكم 
اجلمع من حيث احلظر واالإباحة، فبع�سهم حظر، وبع�سهم اأباح ونظر، وا�ستدل كلٌّ بكالم ال يطابق 
مو�سع النزاع من النقول، اإذ بع�سها يف اخللط وبع�سها فيما اإذا قراأ برواية راٍو مقبول، وبع�سها يف 
�سنية اال�ستيفا، مما هو خارج عن مو�سع النزاع اأو يعد �سعيفا، حتى انتقل من انتقل من التوقري 
اإىل االحتقار، باأهل اهلل وخا�سته امل�سطفني االأخيار.. وملا كنت خادم هذه الطائفة، وراأيت �سل�سلة 
الرد لي�س لها انقطاع، والنقول التي نقلت والعلل ال حت�سم النزاع، ولي�س هناك ن�س للو�سول، اإىل 
ما يحرم اجلمع اأو يبيحه من كالم اهلل والر�سول، وكانت امل�ساألة دينية عملية، اأتيت مبا عّن يل من 

االأدلة العقلية، فهي الق�سطا�س امل�ستقيم يف هذا املقام، ع�سى اأن يكون �سواًبا، وال�سالم.
فاأقول واأنا حمب هذه الطائفة امل�سطفاة، ال�سائر متوكال على اهلل، عبد الفتاح بن هنيدي بن اأبي 

املجد، غفر اهلل له وللم�سلمني ومن انت�سر للحق وجد()60(. اهـ.
واملتاأمل يف هذه العبارات وما فيها من ح�سن الديباجة ور�سانة االأ�سلوب؛ يدرك من فحواها قدر 
هذا العامل اجلليل، ولوال �سيق املقام لذكرت املزيد من هذه الر�سالة وما جاء فيها من اال�ستدالالت 

واال�ستنباطات التي تدلل على �سعة دائرة معارفه يف هذا الفن.
وقد اأخذ القراءات عن ال�سيخ هنيدي عدد كبري، وقفت على بع�سهم)61(، وهم:

1-ال�سيخ حممد حممود رفعت.
لل�سيخ اجلنايني، ثم قام  اأورد فيه بع�س عبارات التجريح  البينات يف حكم جمع القراءات(  يف كتابه )االآيات 
اجلنايني بالرد على هذا يف كتابه )الربهان الوقاد يف الرد على ابن احلداد(، وكان لكل منهما اأن�ساره وموؤيدوه، 
واأن يرحمهم  اأن يعفو عنا وعنهم  اأ�ساأل اهلل  ال�سيخ الهنيدي منهم،  وتوقف عدد من االأئمة بني الفريقني، كان 

برحمته الوا�سعة.
 61 �سفحاتها  عدد  �سـ2.  النقلية(  القراءات  جمع  حكم  يف  العقلية  )االأدلة  امل�سماة  هنيدي  ال�سيخ  ر�سالة   60

�سفحة، طبعة �سنة 4431هـ، مبطبعة اجلندي، �س زين العابدين، بحي ال�سيدة زينب بالقاهرة.
61 جميع هذا العدد اأخربتني به ال�سيدة �سيدات حفيدة ال�سيخ، وح�سرت قراءة بع�سهم عليه، وقد بحثت عن 

غري املعروفني من هذا العدد حتى تو�سلت اإىل بياناتهم بتوفيق اهلل تعاىل، و�ستخرج قريبا باإذنه تعاىل.
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2-ال�سيخ ندا علي ندا.
3-ال�سيخ حممد عكا�سة ح�سنني.

4-ال�سيخ حممد عطية حممود.
5-ال�سيخ �سيد حممد �سالمة.

6-ال�سيخ حممد عيد اجلرزاوي.
7-ال�سيخ م�سطفى حممد م�سعود.

8-ال�سيخ اأحمد عبد العزيز الزيات.
9-ال�سيخة فاطمة علي اخلويل.

وهذا العدد يعترب قطرة من غيث بالن�سبة ملن حتمل القراءات عن ال�سيخ هنيدي، فقد بلغني اأنه 
اأخذ عنه املئات من طلبة هذا الفن.

واعًظا  ا  اأي�سً كان  فلقد  التخ�س�س؛  اأ�ستاًذا من جهابذة هذا  كان  ال�سيخ هنيدي  اأن  وعالوة على 
بارًعا يف فن اخلطابة، فقد وقفت على بع�س خطبه املنربية التي كتبها بخط يده تربهن على اأنه 
كان مو�سوعة علمية، ف�سال عن القدرة الفائقة يف اختيار املو�سوعات، وترتيب العبارات باأ�سلوب 
بديع يجذب االنتباه، ويحرك القلوب، ولديَّ �سور منها لعل اهلل يي�سر خروج بع�سها يف اأعمال قادمة 

باإذن اهلل تعاىل.
االأ�ستاذ  اأحدهم منظومة يف رثائه، وهو  العامل اجلليل بني علماء ع�سره، نظم  ولعلو منزلة هذا 
ال�سيخ علي حوا�س، اأحد علماء االأزهر ال�سريف، �ساأقت�سر منها على خم�سة اأبيات ملزيد من التعرف 

على قدر ال�سيخ هنيدي بني اأهل ع�سره.
قال ال�سيخ حوا�س يف مطلع هذا الرثاء:

النحـــريــُر  العـــــالـُم   التقـــيُّ   ــي  عــهــِدِهمـــات   ـــــراآٍن  �ــســـــمــْت  فـــ ــلــوِم  ق  بــعـــ
بنبوغــِِه كلهـــم   امل�ســــــايِخ   ــِم  تـــــجــويــٍد  وحــ�ــســِن  اأداِئــــِه�ــســيــُخ    فـــــي  عــل
ــدِرِه ـــ ــعــَت ق ــعــُت حــــــــاز رفـــ ـــاالأخـــِذ  عـــن  حـــرب  الـــزمـــاِن بعلِمِهوالــ�ــســيــُخ رفـــ  ب

ِبـــِه  نـــالــوا   عــلمـــَُه   جميعـــًا   بكمــالـهورثــوا   ــدا   ب قــد   وفخـــًرا   �سرفــًا    
ع�سرهم  يف  فاأ�سبحوا  الــ�ــســيــوَخ  ـــى  ب�سوئــِِهَربَّ ُي�ست�سـاُء   ونــــوًرا   ُحججـًا    

فهذه اإطاللة �سديدة االخت�سار على بدر من بدور مدر�سة االإقراء االأزهرية القاهرية، ال يعرف عنه 
اإال ا�سمه فقط بني اأهل هذه ال�سنعة يف هذا الزمان، يف حني اأنه كان حجة من حجج ع�سره، واآية 
من اآيات دهره، لذا رفع اهلل ذكره، واأعلى �ساأنه باأن جاء ا�سمه يف طرق االأ�سانيد امل�ستقيمة التي ال 

اعوجاج فيها وال كالم، فلعله كان باإخال�س نيته و�سالمة �سريرته.

ر�سالة جامعة نافعة يف هذا ال�ســدد �سـمــاها )االأدلة الــعقــلــية يف حــكم جـــمع الــقراءات النقلية(، 
قال يف  مقدمتها:

)احلمد هلل الذي اأعز اأهل القراآن بعزته، وا�سطفاهم خلدمته، اأحمده على ما اأوىل، واأ�سكره وهو 
القراءات، ف�سهلت قراءته بجميع  بوجوه  القراآن  اأُنزل عليه  واأ�سلم على من  واأ�سلي  املوىل،  الويل 

اللغات، �سلى اهلل عليه وعلى اآله، ما قراأ قارئ كتاب اهلل وعمل ملاآله.
اأما بعد: فاإنه وقع النزاع بني ف�سالء املقرئني يف القرن الرابع ع�سر، �سنة اأربع واأربعني، يف حكم 
اجلمع من حيث احلظر واالإباحة، فبع�سهم حظر، وبع�سهم اأباح ونظر، وا�ستدل كلٌّ بكالم ال يطابق 
مو�سع النزاع من النقول، اإذ بع�سها يف اخللط وبع�سها فيما اإذا قراأ برواية راٍو مقبول، وبع�سها يف 
�سنية اال�ستيفا، مما هو خارج عن مو�سع النزاع اأو يعد �سعيفا، حتى انتقل من انتقل من التوقري 
اإىل االحتقار، باأهل اهلل وخا�سته امل�سطفني االأخيار.. وملا كنت خادم هذه الطائفة، وراأيت �سل�سلة 
الرد لي�س لها انقطاع، والنقول التي نقلت والعلل ال حت�سم النزاع، ولي�س هناك ن�س للو�سول، اإىل 
ما يحرم اجلمع اأو يبيحه من كالم اهلل والر�سول، وكانت امل�ساألة دينية عملية، اأتيت مبا عّن يل من 

االأدلة العقلية، فهي الق�سطا�س امل�ستقيم يف هذا املقام، ع�سى اأن يكون �سواًبا، وال�سالم.
فاأقول واأنا حمب هذه الطائفة امل�سطفاة، ال�سائر متوكال على اهلل، عبد الفتاح بن هنيدي بن اأبي 

املجد، غفر اهلل له وللم�سلمني ومن انت�سر للحق وجد()60(. اهـ.
واملتاأمل يف هذه العبارات وما فيها من ح�سن الديباجة ور�سانة االأ�سلوب؛ يدرك من فحواها قدر 
هذا العامل اجلليل، ولوال �سيق املقام لذكرت املزيد من هذه الر�سالة وما جاء فيها من اال�ستدالالت 

واال�ستنباطات التي تدلل على �سعة دائرة معارفه يف هذا الفن.
وقد اأخذ القراءات عن ال�سيخ هنيدي عدد كبري، وقفت على بع�سهم)61(، وهم:

1-ال�سيخ حممد حممود رفعت.
لل�سيخ اجلنايني، ثم قام  اأورد فيه بع�س عبارات التجريح  البينات يف حكم جمع القراءات(  يف كتابه )االآيات 
اجلنايني بالرد على هذا يف كتابه )الربهان الوقاد يف الرد على ابن احلداد(، وكان لكل منهما اأن�ساره وموؤيدوه، 
واأن يرحمهم  اأن يعفو عنا وعنهم  اأ�ساأل اهلل  ال�سيخ الهنيدي منهم،  وتوقف عدد من االأئمة بني الفريقني، كان 

برحمته الوا�سعة.
 61 �سفحاتها  عدد  �سـ2.  النقلية(  القراءات  جمع  حكم  يف  العقلية  )االأدلة  امل�سماة  هنيدي  ال�سيخ  ر�سالة   60

�سفحة، طبعة �سنة 4431هـ، مبطبعة اجلندي، �س زين العابدين، بحي ال�سيدة زينب بالقاهرة.
61 جميع هذا العدد اأخربتني به ال�سيدة �سيدات حفيدة ال�سيخ، وح�سرت قراءة بع�سهم عليه، وقد بحثت عن 

غري املعروفني من هذا العدد حتى تو�سلت اإىل بياناتهم بتوفيق اهلل تعاىل، و�ستخرج قريبا باإذنه تعاىل.
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- ال�سيخ اأحمد علي علي مرعي)64(
كان رئي�ًسا للجنة مراجعة امل�سحف ال�سريف، واأ�ستاًذا من اأ�ساتذة القراءات.

- ال�سيخ م�سطفى حممد املر�سي اإبراهيم اإ�سماعيل، املعروف مب�سطفى اإ�سماعيل
اأحد القراء املبدعني يف االأداء، حتى اإن ال�سيخ ال�سباع �سيخ عموم املقارئ امل�سرية قال يف تقييمه: 
ا وجزًرا  )اإنه كوكب خا�س منفرد بني قراء ع�سره، مبناخه وحميطاته وعبقه وت�ساري�س �سوته مدًّ
وجواًبا، ومتكنه من اأحكام القراءات ال�سبع، وطول باعه يف االحتفاظ مبوهبة التاألق واحل�سور مهما 

طال زمن التالوة �ساعات و�ساعات()65(.
م�سطفى  ال�سيخ  تقييم  على  اأ�سرفت  التي  اللجنة  �سمن  القا�سي  وال�سيخ  ال�سباع  ال�سيخ  وكان 

اإ�سماعيل عند دخوله االإذاعة امل�سرية.
وتويف -رحمه اهلل- �سنة 1399هـ.

- ال�سيخ حممود اأحمد عبد احلكم
كان من القراء امل�سهورين املعتمدين يف االإذاعة، قال ال�سيخ اأبو العينني �سعي�سع �سيخ القراء: )كان 
ال�سيخ عبد احلكم ملتزًما بح�سن التالوة، واأعني االأداء القراآين ال�سليم، وال �سك اأنه كان مدر�سة 

قائمة بذاتها يف دولة التالوة، مل يقلد من �سبقوه من عظماء القراء بني الرعيل االأول()66(.
وت�سجيالت ال�سيخ عبد احلكم تبث وتذاع من خالل اإذاعة القراآن الكرمي امل�سرية وو�سائل االإعالم 

االأخرى.
وتويف -رحمه اهلل- �سنة 1402هـ.

- ال�سيخ حممود خليل احل�سري)67(
ال�سيخ احل�سري غني عن التعريف بت�سجيالته املنت�سرة يف اأنحاء الدنيا بعدد من الروايات، من 

خالل و�سائل االإعالم واالأ�سرطة واالإ�سطوانات.
ولكن ما جتدر االإ�سارة اإليه هنا اأن هذا ال�سيخ كان ممن يجمع بني القراءة واالإقراء والتاأليف.

يف  اعتماده  قبل  1948م،  �سنة  طنطا  مبدينة  املتعال  عبد  ال�سيخ  م�سجد  ملقراأة  �سيًخا  ُعني  فقد 
للجنة  املقارئ امل�سرية �سنة 1960 م، ثم عني رئي�ًسا  لعموم  �سيًخا  االإذاعــة �سنة 1955 م، وُعني 

64 اأحمد علي علي مرعي اأبو احل�سن املنويف ثم القاهري، تويف 1141هـ. )احللقات امل�سيئات 78/1(.
65 راجع: )عباقرة التالوة ل�سكري القا�سي �سـ08(.

66 راجع: )عباقرة التالوة �سـ39(.
67 راجع: )عباقرة التالوة �سـ101، احللقات امل�سيئات 98/1(.

وقد اأخربتني حفيدته اأنه مل ينفك عن القراآن وذكر اهلل تعاىل اإىل اأن ُقب�س، وكان ح�سن الع�سرة، 
رفيع االأدب، �سديد العفة، �سريف النف�س، وكان �ساحب �سرب واحتمال.

لالإ�سالم  قّدمه  ما  على  اجلــزاء  خري  وجــزاه  وا�سعة،  رحمة  هنيدي  الفتاح  عبد  ال�سيخ  اهلل  رحم 
وامل�سلمني، وجمعنا به يف اأعلى اجلنان، اآمني.

ال�صيخ الثاين: ال�صيخ اإبراهيم اأحمد �صالم املطيعي)62(

هذا ال�سيخ من املدر�سة االأحمدية التي �سبق االإ�سارة اإىل اأن مركزها كان يف مدينة طنطا.
فاإىل جانب املعايري ال�سابقة كان من اأ�سباب اختياري لهذا ال�سيخ من بني �سيوخ املدر�سة االأحمدية، اأنه 
كان من اأ�سهر املقرئني بهذه املدر�سة يف قوة االأداء، ومتكنه الذي اأبهر جميع اأهل هذه ال�سنعة يف زمانه، 

حتى اإنه ب�سببه بالغ بع�سهم وقال العبارة امل�سهورة: )ال قراآن اإال من اأحمدي، وال علم اإال من اأزهري(.
فخرجت هذه العبارة ب�سبب براعة ال�سيخ اإبراهيم �سالم يف هذا الفن.

كان مولد ال�سيخ اإبراهيم �سالم يف قرية املطيعة مبحافظة اأ�سيوط من �سعيد م�سر، ون�ساأ يف قرية 
كفر خ�سر مركز طنطا، ثم انتقل اإىل مدينة طنطا، واأكمل تعليمه باملعاهد االأزهرية هناك.

وقد �سبقت االإ�سارة اإىل اأنه اأخذ القراءات عن ال�سيخ اأحمد م�سطفى مراد املرحومي، وينتهي �سند 
ال�سيخ اأحمد املرحومي اإىل ال�سيخ علي امليهي.

فقد اأخذ ال�سيخ اأحمد املرحومي عن ال�سيخ علي ح�سن اأبي �سبانة املرحومي، واأخذ ال�سيخ اأبو �سبانة 
عن ال�سيخ علي �سقر اجلوهري املرحومي، واأخذ ال�سيخ اجلوهري عن ال�سيخ م�سطفى علي امليهي، 
معروفة،  امليهي  علي  ال�سيخ  اأ�سانيد  وطرق  امليهي،  علي  ال�سيخ  والده  عن  م�سطفى  ال�سيخ  واأخذ 

وغالب اأ�سانيد املدر�سة االأحمدية ترجع اإليه.
ومع قوة طريق امليهي واأ�سالته يف االأ�سانيد، اإال اأنه مل ي�ستهر بني الطلبة لنزوله يف درجة االأ�سانيد؛ 

فالطلب االآن على علو ال�سند ولي�س على علو االأداء!
املهم، فقد رحل اإىل ال�سيخ اإبراهيم كثري من مريدي التمكن من هذا التخ�س�س، لذا فقد تخرج 

به االأماجد من اأكابر القراء واملقرئني، ومن اأ�سهر من اأخذ عنه:
- ال�سيخ حممد �سليمان �سالح)63(

كان اأحد اأع�ساء جلنة مراجعة امل�سحف، وموؤ�س�س معهد القراءات بال�سودان، ورئي�س ق�سم �سئون 
القراآن باأم درمان.

62 اأفادين ببع�س املعلومات االآتية حفيده االأ�ستاذ اإبراهيم اأبو املكارم اإبراهيم �سالم، بارك اهلل فيه.
63 اأفادين باأخذه عن ال�سيخ: االأ�ستاذ اإبراهيم حفيد ال�سيخ، ومل اأقف له على تواريخ، وهو قيد البحث.
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- ال�سيخ اأحمد علي علي مرعي)64(
كان رئي�ًسا للجنة مراجعة امل�سحف ال�سريف، واأ�ستاًذا من اأ�ساتذة القراءات.

- ال�سيخ م�سطفى حممد املر�سي اإبراهيم اإ�سماعيل، املعروف مب�سطفى اإ�سماعيل
اأحد القراء املبدعني يف االأداء، حتى اإن ال�سيخ ال�سباع �سيخ عموم املقارئ امل�سرية قال يف تقييمه: 
ا وجزًرا  )اإنه كوكب خا�س منفرد بني قراء ع�سره، مبناخه وحميطاته وعبقه وت�ساري�س �سوته مدًّ
وجواًبا، ومتكنه من اأحكام القراءات ال�سبع، وطول باعه يف االحتفاظ مبوهبة التاألق واحل�سور مهما 

طال زمن التالوة �ساعات و�ساعات()65(.
م�سطفى  ال�سيخ  تقييم  على  اأ�سرفت  التي  اللجنة  �سمن  القا�سي  وال�سيخ  ال�سباع  ال�سيخ  وكان 

اإ�سماعيل عند دخوله االإذاعة امل�سرية.
وتويف -رحمه اهلل- �سنة 1399هـ.

- ال�سيخ حممود اأحمد عبد احلكم
كان من القراء امل�سهورين املعتمدين يف االإذاعة، قال ال�سيخ اأبو العينني �سعي�سع �سيخ القراء: )كان 
ال�سيخ عبد احلكم ملتزًما بح�سن التالوة، واأعني االأداء القراآين ال�سليم، وال �سك اأنه كان مدر�سة 

قائمة بذاتها يف دولة التالوة، مل يقلد من �سبقوه من عظماء القراء بني الرعيل االأول()66(.
وت�سجيالت ال�سيخ عبد احلكم تبث وتذاع من خالل اإذاعة القراآن الكرمي امل�سرية وو�سائل االإعالم 

االأخرى.
وتويف -رحمه اهلل- �سنة 1402هـ.

- ال�سيخ حممود خليل احل�سري)67(
ال�سيخ احل�سري غني عن التعريف بت�سجيالته املنت�سرة يف اأنحاء الدنيا بعدد من الروايات، من 

خالل و�سائل االإعالم واالأ�سرطة واالإ�سطوانات.
ولكن ما جتدر االإ�سارة اإليه هنا اأن هذا ال�سيخ كان ممن يجمع بني القراءة واالإقراء والتاأليف.

يف  اعتماده  قبل  1948م،  �سنة  طنطا  مبدينة  املتعال  عبد  ال�سيخ  م�سجد  ملقراأة  �سيًخا  ُعني  فقد 
للجنة  املقارئ امل�سرية �سنة 1960 م، ثم عني رئي�ًسا  لعموم  �سيًخا  االإذاعــة �سنة 1955 م، وُعني 

64 اأحمد علي علي مرعي اأبو احل�سن املنويف ثم القاهري، تويف 1141هـ. )احللقات امل�سيئات 78/1(.
65 راجع: )عباقرة التالوة ل�سكري القا�سي �سـ08(.

66 راجع: )عباقرة التالوة �سـ39(.
67 راجع: )عباقرة التالوة �سـ101، احللقات امل�سيئات 98/1(.

وقد اأخربتني حفيدته اأنه مل ينفك عن القراآن وذكر اهلل تعاىل اإىل اأن ُقب�س، وكان ح�سن الع�سرة، 
رفيع االأدب، �سديد العفة، �سريف النف�س، وكان �ساحب �سرب واحتمال.

لالإ�سالم  قّدمه  ما  على  اجلــزاء  خري  وجــزاه  وا�سعة،  رحمة  هنيدي  الفتاح  عبد  ال�سيخ  اهلل  رحم 
وامل�سلمني، وجمعنا به يف اأعلى اجلنان، اآمني.

ال�صيخ الثاين: ال�صيخ اإبراهيم اأحمد �صالم املطيعي)62(

هذا ال�سيخ من املدر�سة االأحمدية التي �سبق االإ�سارة اإىل اأن مركزها كان يف مدينة طنطا.
فاإىل جانب املعايري ال�سابقة كان من اأ�سباب اختياري لهذا ال�سيخ من بني �سيوخ املدر�سة االأحمدية، اأنه 
كان من اأ�سهر املقرئني بهذه املدر�سة يف قوة االأداء، ومتكنه الذي اأبهر جميع اأهل هذه ال�سنعة يف زمانه، 

حتى اإنه ب�سببه بالغ بع�سهم وقال العبارة امل�سهورة: )ال قراآن اإال من اأحمدي، وال علم اإال من اأزهري(.
فخرجت هذه العبارة ب�سبب براعة ال�سيخ اإبراهيم �سالم يف هذا الفن.

كان مولد ال�سيخ اإبراهيم �سالم يف قرية املطيعة مبحافظة اأ�سيوط من �سعيد م�سر، ون�ساأ يف قرية 
كفر خ�سر مركز طنطا، ثم انتقل اإىل مدينة طنطا، واأكمل تعليمه باملعاهد االأزهرية هناك.

وقد �سبقت االإ�سارة اإىل اأنه اأخذ القراءات عن ال�سيخ اأحمد م�سطفى مراد املرحومي، وينتهي �سند 
ال�سيخ اأحمد املرحومي اإىل ال�سيخ علي امليهي.

فقد اأخذ ال�سيخ اأحمد املرحومي عن ال�سيخ علي ح�سن اأبي �سبانة املرحومي، واأخذ ال�سيخ اأبو �سبانة 
عن ال�سيخ علي �سقر اجلوهري املرحومي، واأخذ ال�سيخ اجلوهري عن ال�سيخ م�سطفى علي امليهي، 
معروفة،  امليهي  علي  ال�سيخ  اأ�سانيد  وطرق  امليهي،  علي  ال�سيخ  والده  عن  م�سطفى  ال�سيخ  واأخذ 

وغالب اأ�سانيد املدر�سة االأحمدية ترجع اإليه.
ومع قوة طريق امليهي واأ�سالته يف االأ�سانيد، اإال اأنه مل ي�ستهر بني الطلبة لنزوله يف درجة االأ�سانيد؛ 

فالطلب االآن على علو ال�سند ولي�س على علو االأداء!
املهم، فقد رحل اإىل ال�سيخ اإبراهيم كثري من مريدي التمكن من هذا التخ�س�س، لذا فقد تخرج 

به االأماجد من اأكابر القراء واملقرئني، ومن اأ�سهر من اأخذ عنه:
- ال�سيخ حممد �سليمان �سالح)63(

كان اأحد اأع�ساء جلنة مراجعة امل�سحف، وموؤ�س�س معهد القراءات بال�سودان، ورئي�س ق�سم �سئون 
القراآن باأم درمان.

62 اأفادين ببع�س املعلومات االآتية حفيده االأ�ستاذ اإبراهيم اأبو املكارم اإبراهيم �سالم، بارك اهلل فيه.
63 اأفادين باأخذه عن ال�سيخ: االأ�ستاذ اإبراهيم حفيد ال�سيخ، ومل اأقف له على تواريخ، وهو قيد البحث.
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ومن اأ�سهر من اأخذ عن الكراك:
- ال�سيخ عبد املجيد حممد علي �سليم)70(

هذا ال�سيخ يعد من اأ�سهر طرق ال�سيخ الكراك يف االأ�سانيد، مع اأنه تويف قبل �سيخه الكراك بحوايل 
خم�س �سنوات، وجاءت �سهرته ب�سبب كرة االآخذين عنه من غالب حمافظات �سعيد م�سر.

تويف -رحمه اهلل- �سنة 1336هـ.
- ال�سيخ ح�سن اإبراهيم ال�ساعر)71(

تلقى القراءات على ال�سيخ الكراك اأثناء اإقامته يف اأ�سيوط، ثم انتقل اإىل القاهرة الإكمال تعليمه 
باالأزهر ال�سريف، ثم �سرفه اهلل تعاىل باأن يكون �سيًخا ملقراأة م�سجد ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه 
و�سلم. �سدر له االإذن بهذا يف 1941/3/10م - 1360/2/12هـ، ومت االلتحاق يف 1941/6/1م - 

1360/5/7هـ. وقد تويف -رحمه اهلل- �سنة  1400هـ.
- ال�سيخ حممود عثمان فراج جاد الكرمي الريفي)72(

هذا ال�سيخ من قرية ا�سمها )ريفة( تابعة الأ�سيوط، اأجاز اأحد تالميذه يف القراءات ال�سبع، وو�سف 
القراء  واأ�ستاذي �سم�س االأ�سرار، وجنم  �سيخه يف هذه االإجازة بقوله: )كما ا�سرتط علي �سيخي 

االأخيار، هادي االأمة، وحميي ال�سنة، ال�سيخ ح�سن بن حممد بيومي امل�سهور بالكراك(.
تويف -رحمه اهلل- �سنة 1365هـ.

- ال�سيخ حممود حممد خميمر �سليمان ال�سهري بال�سيخ خبوط)73(
اإىل  املدن  اأقرب  املدينة من  وتعترب هذه  �سوهاج،  التابعة ملحافظة  ال�سيخ من مدينة )طما(  هذا 

مدينة اأ�سيوط.
اأخذ ال�سيخ خبوط القراءات عن ال�سيخ عبد املجيد املتقدم تلميذ الكراك واأخذ عن الكراك نف�سه، 

جاء هذا يف بع�س اإجازاته لتالميذه.
وكان ال�سيخ خبوط من كبار علماء حمافظة �سوهاج، ومن كبار رجال الوعظ واالإر�ساد بها.

تويف -رحمه اهلل- �سنة 1397هـ.

70 ذكرُت مولده ووفاته يف كتابي )فتنة االأ�سانيد �سـ87(، وكان هذا اأول ظهور لتواريخه.
املوؤلفني ملحمد خري  معجم  تكملة  ملحمد خري 721/1،  الزركلي  اأعالم  تتمة  �سـ6،  امل�سرية  املقارئ  �سجل   71

�سـ041، اأهل احلجاز �سـ653، اأعالم من اأر�س النبوة لل�سريف اأن�س كتبي 78/2، احللقات امل�سيئات 17/1 .
72 راجع: )فتنة االأ�سانيد �سـ06(، ومل تذكر له قبل ذلك تواريخ.

73 راجع: )فتنة االأ�سانيد �سـ27(، وكان هذا اأول ظهور لتواريخه.

مراجعة امل�ساحف.
وله حوايل ثالثة ع�سر موؤلًفا يف التجويد والروايات والقراءات، وجهوده يف خدمة القراآن الكرمي 

عديدة.
تويف -رحمه اهلل- �سنة 1401هـ.

- حممود علي البنا)68(
اأحد اأبرز القراء، ا�ستهر من خالل ت�سجيالته للقراآن الكرمي، ومن اأ�سهرها امل�سحف املرتل الذي 

يبث عرب اأثري اإذاعة القراآن الكرمي.
مت اعتماده يف االإذاعة فور تقدمه ودون تردد، جلودة اأدائه وح�سن �سوته، وكان ذلك �سنة 1948م، 

وعمره اثنان وع�سرون عاما، رحمة اهلل على اجلميع.
تويف -رحمه اهلل- �سنة 1405هـ.

واأحد  االأحمدية،  املدر�سة  اأ�ساتذة  اأحد  �سالم،  اأحمد  اإبراهيم  ال�سيخ  نتاج  بع�س  هذا  فاإن  وبعد، 
جهابذة مدر�سة االإقراء امل�سرية، وعلى الرغم من هذا فقد طم�س ذكره ب�سبب التهافت على علو 
العلي  باهلل  اإال  قوة  وال  حول  وال  املتخ�س�سني،  من  اخلا�سة  خا�سة  اإال  يعرفه  يعد  فلم  االأ�سانيد، 

العظيم!
ال�سيخ الثالث: ال�سيخ ح�سن حممد بيومي ال�سهري بالكراك)69(

هذا ال�سيخ من املدر�سة اجلنوبية التي �سبقت االإ�سارة اإىل اأن اأ�سلها كان يف مدينة اأ�سيوط.
هو اأحد تالميذ ال�سيخ حممد �سابق الثالثة: هو، وال�سيخ عبد العزيز كحيل، وال�سيخ اأحمد حامد 

التيجي.
و�سبب اختياري له من بني الثالثة هو توافر املعايري ال�سابقة، اإىل جانب اأنه الوحيد من بني الثالثة 
الذي ا�ستقر يف اجلنوب، وعليه دارت غالب اأ�سانيد �سعيد م�سر، واأنه مل يعتمد يف نقله على غري 

ال�سيخ حممد �سابق الذي هو اأ�سل وم�سدر اأ�سانيد اجلنوب.
كان ال�سيخ الكراك هو �سيخ االإقراء والقراء يف جنوب م�سر يف ع�سره بال مناف�س، فقد انت�سر علم 
القراءات اإىل غالب املناطق اجلنوبية على يد هذا العامل اجلليل، من خالل م�سجد االإمام جالل 

الدين ال�سيوطي، الذي اتخذ منه مدر�سة لالإقراء باجلنوب.
وتويف -رحمه اهلل- عام 1340هـ.

68 راجع: )عباقرة التالوة �سـ141(.
69 �سبقت االإ�سارة اإليه يف الهام�س 6 �سـ 8.
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ومن اأ�سهر من اأخذ عن الكراك:
- ال�سيخ عبد املجيد حممد علي �سليم)70(

هذا ال�سيخ يعد من اأ�سهر طرق ال�سيخ الكراك يف االأ�سانيد، مع اأنه تويف قبل �سيخه الكراك بحوايل 
خم�س �سنوات، وجاءت �سهرته ب�سبب كرة االآخذين عنه من غالب حمافظات �سعيد م�سر.

تويف -رحمه اهلل- �سنة 1336هـ.
- ال�سيخ ح�سن اإبراهيم ال�ساعر)71(

تلقى القراءات على ال�سيخ الكراك اأثناء اإقامته يف اأ�سيوط، ثم انتقل اإىل القاهرة الإكمال تعليمه 
باالأزهر ال�سريف، ثم �سرفه اهلل تعاىل باأن يكون �سيًخا ملقراأة م�سجد ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه 
و�سلم. �سدر له االإذن بهذا يف 1941/3/10م - 1360/2/12هـ، ومت االلتحاق يف 1941/6/1م - 

1360/5/7هـ. وقد تويف -رحمه اهلل- �سنة  1400هـ.
- ال�سيخ حممود عثمان فراج جاد الكرمي الريفي)72(

هذا ال�سيخ من قرية ا�سمها )ريفة( تابعة الأ�سيوط، اأجاز اأحد تالميذه يف القراءات ال�سبع، وو�سف 
القراء  واأ�ستاذي �سم�س االأ�سرار، وجنم  �سيخه يف هذه االإجازة بقوله: )كما ا�سرتط علي �سيخي 

االأخيار، هادي االأمة، وحميي ال�سنة، ال�سيخ ح�سن بن حممد بيومي امل�سهور بالكراك(.
تويف -رحمه اهلل- �سنة 1365هـ.

- ال�سيخ حممود حممد خميمر �سليمان ال�سهري بال�سيخ خبوط)73(
اإىل  املدن  اأقرب  املدينة من  وتعترب هذه  �سوهاج،  التابعة ملحافظة  ال�سيخ من مدينة )طما(  هذا 

مدينة اأ�سيوط.
اأخذ ال�سيخ خبوط القراءات عن ال�سيخ عبد املجيد املتقدم تلميذ الكراك واأخذ عن الكراك نف�سه، 

جاء هذا يف بع�س اإجازاته لتالميذه.
وكان ال�سيخ خبوط من كبار علماء حمافظة �سوهاج، ومن كبار رجال الوعظ واالإر�ساد بها.

تويف -رحمه اهلل- �سنة 1397هـ.

70 ذكرُت مولده ووفاته يف كتابي )فتنة االأ�سانيد �سـ87(، وكان هذا اأول ظهور لتواريخه.
املوؤلفني ملحمد خري  معجم  تكملة  ملحمد خري 721/1،  الزركلي  اأعالم  تتمة  �سـ6،  امل�سرية  املقارئ  �سجل   71

�سـ041، اأهل احلجاز �سـ653، اأعالم من اأر�س النبوة لل�سريف اأن�س كتبي 78/2، احللقات امل�سيئات 17/1 .
72 راجع: )فتنة االأ�سانيد �سـ06(، ومل تذكر له قبل ذلك تواريخ.

73 راجع: )فتنة االأ�سانيد �سـ27(، وكان هذا اأول ظهور لتواريخه.

مراجعة امل�ساحف.
وله حوايل ثالثة ع�سر موؤلًفا يف التجويد والروايات والقراءات، وجهوده يف خدمة القراآن الكرمي 

عديدة.
تويف -رحمه اهلل- �سنة 1401هـ.

- حممود علي البنا)68(
اأحد اأبرز القراء، ا�ستهر من خالل ت�سجيالته للقراآن الكرمي، ومن اأ�سهرها امل�سحف املرتل الذي 

يبث عرب اأثري اإذاعة القراآن الكرمي.
مت اعتماده يف االإذاعة فور تقدمه ودون تردد، جلودة اأدائه وح�سن �سوته، وكان ذلك �سنة 1948م، 

وعمره اثنان وع�سرون عاما، رحمة اهلل على اجلميع.
تويف -رحمه اهلل- �سنة 1405هـ.

واأحد  االأحمدية،  املدر�سة  اأ�ساتذة  اأحد  �سالم،  اأحمد  اإبراهيم  ال�سيخ  نتاج  بع�س  هذا  فاإن  وبعد، 
جهابذة مدر�سة االإقراء امل�سرية، وعلى الرغم من هذا فقد طم�س ذكره ب�سبب التهافت على علو 
العلي  باهلل  اإال  قوة  وال  حول  وال  املتخ�س�سني،  من  اخلا�سة  خا�سة  اإال  يعرفه  يعد  فلم  االأ�سانيد، 

العظيم!
ال�سيخ الثالث: ال�سيخ ح�سن حممد بيومي ال�سهري بالكراك)69(

هذا ال�سيخ من املدر�سة اجلنوبية التي �سبقت االإ�سارة اإىل اأن اأ�سلها كان يف مدينة اأ�سيوط.
هو اأحد تالميذ ال�سيخ حممد �سابق الثالثة: هو، وال�سيخ عبد العزيز كحيل، وال�سيخ اأحمد حامد 

التيجي.
و�سبب اختياري له من بني الثالثة هو توافر املعايري ال�سابقة، اإىل جانب اأنه الوحيد من بني الثالثة 
الذي ا�ستقر يف اجلنوب، وعليه دارت غالب اأ�سانيد �سعيد م�سر، واأنه مل يعتمد يف نقله على غري 

ال�سيخ حممد �سابق الذي هو اأ�سل وم�سدر اأ�سانيد اجلنوب.
كان ال�سيخ الكراك هو �سيخ االإقراء والقراء يف جنوب م�سر يف ع�سره بال مناف�س، فقد انت�سر علم 
القراءات اإىل غالب املناطق اجلنوبية على يد هذا العامل اجلليل، من خالل م�سجد االإمام جالل 

الدين ال�سيوطي، الذي اتخذ منه مدر�سة لالإقراء باجلنوب.
وتويف -رحمه اهلل- عام 1340هـ.

68 راجع: )عباقرة التالوة �سـ141(.
69 �سبقت االإ�سارة اإليه يف الهام�س 6 �سـ 8.
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الرحمن، حممد حممد البيومي املنياوي، غنيم حممد غنيم، ح�سن اجلري�سي ال�سغري، ي�س اأحمد 
حممد  حممد  الدمنهوري،  عيا�سة  اأبــو  البيومي  حممد  الباجوري،  من�سور  م�سطفى  اخلياري، 
الطبالوي،  متويل  اإبراهيم  العنو�سي،  �ساهني  حممود  عجور،  يو�سف  اأحمد  الطنطاوي،  العناين 

اإبراهيم اأحمد �سالم، عبد العزيز علي كحيل، ح�سن حممد الكراك، اأحمد حامد التيجي.

الطبقة الثالثة:

ا عن بع�س �سيوخها،  ا من تالميذ الطبقة ال�سابقة، وورد فيها من اأخذ اأي�سً تعترب هذه الطبقة اأي�سً
وكان من اأ�سهر �سيوخ هذه الطبقة: حممد علي احل�سيني احلداد، علي حممد ال�سباع، ح�سن اأحمد 
رفاعي الهواري، حنفي اإبراهيم ال�سقا، يعقوب خليل اجلنايني، عبد احلفيظ م�سلح الديروطي، 
بالبدوي،  ال�سهري  علي  حممد  الزاهر،  قطب  همام  االإبياين،  حممود  حممد  الغوري،  اأحمد  �سيد 
امللواين،  م�سطفى  حممد  اجلــواد،  عبد  العزيز  عبد  ال�سيد  اجلــرجــاوي،  م�سطفى  ح�سن  علي 
القو�سي،  خليفة  ح�سن  حممد  حالوة،  اأبو  عبده  اإمام  م�سطفى  االإبنا�سي،  بكر  مر�سي  اإبراهيم 
دروي�س م�سطفى احلريري، اأحمد عبد العزيز الزيات، عامر ال�سيد عثمان، عبد العزيز م�سطفى 
ال�سحار، م�سطفى حممود العنو�سي، حامد علي الغندور، اأحمد علي علي مرعي، عبد املجيد حممد 
�سليم، ح�سن اإبراهيم ال�ساعر، حممود عثمان الريفي، حممود حممد خميمر، ح�سن علي اليداك، 

مكي ح�سني اخلطيب ال�سطبي، حممد عبد الرحمن اخلليجي، نفي�سة اأبو العال االإ�سكندرانية.
ويعد ال�سيخ عبد الفتاح القا�سي وال�سيخ اإبراهيم �سحاثة ال�سمنودي من اأعالم هذه الطبقة، وعدم 
�سيوخه يف  اأحد  لوجود  اإال  ال�سيخ عامر عثمان  فيها، وما ذكرت  �سيوخهما  لوجود جميع  ذكرهما 

الطبقة ال�سابقة.
وبعد، فهذا ما ح�سرين يف هذه العجالة من م�ساهري املدار�س الثالث يف هذه الطبقات الثالث، 
ا ملن اأراد اال�ستق�ساء، فاإذا كان عدد  ولي�س هذا على �سبيل احل�سر والق�سر بل غريهم كثري جدًّ
املقارئ يف عام 1351ه قد بلغ 118 مقراأة، وعدد القراء حوايل 3000 قارئ)76(، فقد و�سل عدد 
املقارئ يف اآخر اإح�سائية من عدة اأعوام 1855 مقراأة، وعدد القراء 20344 قارًئا، وعدد م�سايخ 

املقارئ 422 �سيًخا)77(.

76 �سبقت االإ�سارة اإىل م�سدر هذه املعلومة يف الهام�س )1( �سـ 5.
77 اأفادين بهذه االإح�سائية ف�سيلة الدكتور اأمين ال�سيمي مدير عام �سئون القراآن الكرمي حاليًّا. ونظًرا ل�سدة 
ا بالن�سبة لعدد املقارئ؛  ال�سوابط وال�سروط التي يجب توافرها يف �سيخ املقراأة جند اأن عدد ال�سيوخ قليل جدًّ
فيجب يف �سيخ املقراأة اأن يكون متقًنا �سابًطا للقراءات الع�سر، ويتم اختباره مبعرفة جلنة مكونة من كبار اأ�ساتذة 

القراءات، وعلى راأ�سهم �سيخ عموم املقارئ يف ع�سره.

- ال�سيخ ح�سن علي ح�سن اليداك)74(
كان من املالزمني لل�سيخ الكراك واأخذ عنه، وله اأ�ســانيد منــتــ�سرة يف اجلــنوب. تويف، رحمه اهلل، 

�سنة 1385هـ.
- مكي ح�سني مكي اخلطيب ال�سطبي)75(

جاء اأن هذا ال�سيخ اأخذ الع�سر ال�سغرى من ال�ســـــيخ الكراك، واأجاز بها ال�ســيخ مـــ�سطفى ح�سن 
حممد الع�سيلي العدوي.

وبعد، فهذه نبذة �سريعة عن �سيخ من �سيوخ املدر�سة اجلنوبية امل�سرية وبع�س تالميذه، ويعترب هذا 
ال�سيخ اآخر ال�سيوخ الثالثة الذين اكتفيت بذكرهم من مدار�س االإقراء الثالثة مب�سر.

وقــــد اأ�سلــــفت �سبـــب اقتــ�ســـاري على ثــالـــثة فـــقط، و�ســـــبب تخ�سي�س هوؤالء الثــالثة بـعينهم، 
واإال فغريهم كثري، �سواء كانوا من املربزين اأو غريهم.

واإذا كانت االأ�سانيد املتداولة بني طالب القراءات قد اأبرزت واأ�سهرت عدًدا حمدوًدا من مقرئي 
القرن الرابع ع�سر الهجري، فهذا ال يعني االقت�سار عليهم اأو اأنه ال وجود لغريهم يف هذا القرن، 
اأنحاء القطر امل�سري عامرة وزاخرة بال�سيوخ الذين كانوا يت�سدرون  بل كانت املقارئ يف جميع 

ا. لالإقراء بالقراءات ال�سبع والع�سر، واالأربع ال�سواذ اأي�سً

مدر�سة  م�سيخة  من  فقط  طبقات  ثالث  ت�سل�سل  اإىل  �سريعة  اإ�سارة  اأ�سري  املبحث  هذا  نهاية  ويف 
االإقراء امل�سرية على امتداد القرن ممن �سبق ذكرهم ومن غريهم.

الطبقة الأوىل:

تعترب هذه الطبقة هي اأ�سا�س مدر�سة القرن الرابع ع�سر الهجري، وكان من اأ�سهر اأعالمها: حممد 
اأحمد  عجور،  حممد  يو�سف  ن�سر،  مكي  حممد  الكبري،  اجلري�سي  حممد  ح�سن  املتويل،  اأحمد 

م�سطفى مراد املرحومي، حممد �سابق االإ�سكندري، حممود عامر ال�سبيني.

الطبقة الثانية:

تعترب هذه الطبقة من تالميذ الطبقة ال�سابقة، وكان من اأ�سهر �سيوخها: ح�سن خلف احل�سيني، 
ح�سني مو�سى �سرف الدين نزيل ال�سام، ح�سن يحيى الكتبي، عبد الرحمن ح�سني ال�سعار، خليفة 
فتح الباب احلناوي، ح�سني حنفي ح�سني املاجري، خليل حممد غنيم اجلنايني، عبد الفتاح بن 
�سبيع عبد  املكرمة، علي  نزيل مكة  �سعد  اإبراهيم  االإبياري،  املجد، حممد حممد  اأبي  بن  هنيدي 

74 راجع هام�س: )فتنة االأ�سانيد �سـ36(، وهو ممن مل ت�سبق لهم تواريخ.
75 موجود يف بع�س اأ�سانيد اجلنوب، وهو قيد البحث هو وتلميذه م�سطفى الع�سيلي.
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الرحمن، حممد حممد البيومي املنياوي، غنيم حممد غنيم، ح�سن اجلري�سي ال�سغري، ي�س اأحمد 
حممد  حممد  الدمنهوري،  عيا�سة  اأبــو  البيومي  حممد  الباجوري،  من�سور  م�سطفى  اخلياري، 
الطبالوي،  متويل  اإبراهيم  العنو�سي،  �ساهني  حممود  عجور،  يو�سف  اأحمد  الطنطاوي،  العناين 

اإبراهيم اأحمد �سالم، عبد العزيز علي كحيل، ح�سن حممد الكراك، اأحمد حامد التيجي.

الطبقة الثالثة:

ا عن بع�س �سيوخها،  ا من تالميذ الطبقة ال�سابقة، وورد فيها من اأخذ اأي�سً تعترب هذه الطبقة اأي�سً
وكان من اأ�سهر �سيوخ هذه الطبقة: حممد علي احل�سيني احلداد، علي حممد ال�سباع، ح�سن اأحمد 
رفاعي الهواري، حنفي اإبراهيم ال�سقا، يعقوب خليل اجلنايني، عبد احلفيظ م�سلح الديروطي، 
بالبدوي،  ال�سهري  علي  حممد  الزاهر،  قطب  همام  االإبياين،  حممود  حممد  الغوري،  اأحمد  �سيد 
امللواين،  م�سطفى  حممد  اجلــواد،  عبد  العزيز  عبد  ال�سيد  اجلــرجــاوي،  م�سطفى  ح�سن  علي 
القو�سي،  خليفة  ح�سن  حممد  حالوة،  اأبو  عبده  اإمام  م�سطفى  االإبنا�سي،  بكر  مر�سي  اإبراهيم 
دروي�س م�سطفى احلريري، اأحمد عبد العزيز الزيات، عامر ال�سيد عثمان، عبد العزيز م�سطفى 
ال�سحار، م�سطفى حممود العنو�سي، حامد علي الغندور، اأحمد علي علي مرعي، عبد املجيد حممد 
�سليم، ح�سن اإبراهيم ال�ساعر، حممود عثمان الريفي، حممود حممد خميمر، ح�سن علي اليداك، 

مكي ح�سني اخلطيب ال�سطبي، حممد عبد الرحمن اخلليجي، نفي�سة اأبو العال االإ�سكندرانية.
ويعد ال�سيخ عبد الفتاح القا�سي وال�سيخ اإبراهيم �سحاثة ال�سمنودي من اأعالم هذه الطبقة، وعدم 
�سيوخه يف  اأحد  لوجود  اإال  ال�سيخ عامر عثمان  فيها، وما ذكرت  �سيوخهما  لوجود جميع  ذكرهما 

الطبقة ال�سابقة.
وبعد، فهذا ما ح�سرين يف هذه العجالة من م�ساهري املدار�س الثالث يف هذه الطبقات الثالث، 
ا ملن اأراد اال�ستق�ساء، فاإذا كان عدد  ولي�س هذا على �سبيل احل�سر والق�سر بل غريهم كثري جدًّ
املقارئ يف عام 1351ه قد بلغ 118 مقراأة، وعدد القراء حوايل 3000 قارئ)76(، فقد و�سل عدد 
املقارئ يف اآخر اإح�سائية من عدة اأعوام 1855 مقراأة، وعدد القراء 20344 قارًئا، وعدد م�سايخ 

املقارئ 422 �سيًخا)77(.

76 �سبقت االإ�سارة اإىل م�سدر هذه املعلومة يف الهام�س )1( �سـ 5.
77 اأفادين بهذه االإح�سائية ف�سيلة الدكتور اأمين ال�سيمي مدير عام �سئون القراآن الكرمي حاليًّا. ونظًرا ل�سدة 
ا بالن�سبة لعدد املقارئ؛  ال�سوابط وال�سروط التي يجب توافرها يف �سيخ املقراأة جند اأن عدد ال�سيوخ قليل جدًّ
فيجب يف �سيخ املقراأة اأن يكون متقًنا �سابًطا للقراءات الع�سر، ويتم اختباره مبعرفة جلنة مكونة من كبار اأ�ساتذة 

القراءات، وعلى راأ�سهم �سيخ عموم املقارئ يف ع�سره.

- ال�سيخ ح�سن علي ح�سن اليداك)74(
كان من املالزمني لل�سيخ الكراك واأخذ عنه، وله اأ�ســانيد منــتــ�سرة يف اجلــنوب. تويف، رحمه اهلل، 

�سنة 1385هـ.
- مكي ح�سني مكي اخلطيب ال�سطبي)75(

جاء اأن هذا ال�سيخ اأخذ الع�سر ال�سغرى من ال�ســـــيخ الكراك، واأجاز بها ال�ســيخ مـــ�سطفى ح�سن 
حممد الع�سيلي العدوي.

وبعد، فهذه نبذة �سريعة عن �سيخ من �سيوخ املدر�سة اجلنوبية امل�سرية وبع�س تالميذه، ويعترب هذا 
ال�سيخ اآخر ال�سيوخ الثالثة الذين اكتفيت بذكرهم من مدار�س االإقراء الثالثة مب�سر.

وقــــد اأ�سلــــفت �سبـــب اقتــ�ســـاري على ثــالـــثة فـــقط، و�ســـــبب تخ�سي�س هوؤالء الثــالثة بـعينهم، 
واإال فغريهم كثري، �سواء كانوا من املربزين اأو غريهم.

واإذا كانت االأ�سانيد املتداولة بني طالب القراءات قد اأبرزت واأ�سهرت عدًدا حمدوًدا من مقرئي 
القرن الرابع ع�سر الهجري، فهذا ال يعني االقت�سار عليهم اأو اأنه ال وجود لغريهم يف هذا القرن، 
اأنحاء القطر امل�سري عامرة وزاخرة بال�سيوخ الذين كانوا يت�سدرون  بل كانت املقارئ يف جميع 

ا. لالإقراء بالقراءات ال�سبع والع�سر، واالأربع ال�سواذ اأي�سً

مدر�سة  م�سيخة  من  فقط  طبقات  ثالث  ت�سل�سل  اإىل  �سريعة  اإ�سارة  اأ�سري  املبحث  هذا  نهاية  ويف 
االإقراء امل�سرية على امتداد القرن ممن �سبق ذكرهم ومن غريهم.

الطبقة الأوىل:

تعترب هذه الطبقة هي اأ�سا�س مدر�سة القرن الرابع ع�سر الهجري، وكان من اأ�سهر اأعالمها: حممد 
اأحمد  عجور،  حممد  يو�سف  ن�سر،  مكي  حممد  الكبري،  اجلري�سي  حممد  ح�سن  املتويل،  اأحمد 

م�سطفى مراد املرحومي، حممد �سابق االإ�سكندري، حممود عامر ال�سبيني.

الطبقة الثانية:

تعترب هذه الطبقة من تالميذ الطبقة ال�سابقة، وكان من اأ�سهر �سيوخها: ح�سن خلف احل�سيني، 
ح�سني مو�سى �سرف الدين نزيل ال�سام، ح�سن يحيى الكتبي، عبد الرحمن ح�سني ال�سعار، خليفة 
فتح الباب احلناوي، ح�سني حنفي ح�سني املاجري، خليل حممد غنيم اجلنايني، عبد الفتاح بن 
�سبيع عبد  املكرمة، علي  نزيل مكة  �سعد  اإبراهيم  االإبياري،  املجد، حممد حممد  اأبي  بن  هنيدي 

74 راجع هام�س: )فتنة االأ�سانيد �سـ36(، وهو ممن مل ت�سبق لهم تواريخ.
75 موجود يف بع�س اأ�سانيد اجلنوب، وهو قيد البحث هو وتلميذه م�سطفى الع�سيلي.
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فقد برز يف م�سر يف القرن الرابع ع�سر الهجري عدد من القراء اأذهلوا الدنيا باأدائهم وتالوتهم 
للقراآن الكرمي، حتى �ساروا �سبًبا يف دخول كثري من غري امل�سلمني يف االإ�سالم.

فمن هوؤالء القراء من و�سلتنا اأ�سواتهم من خالل الت�سجيالت، ومنهم من مل ت�سلنا اأ�سواتهم)80(، 
اإما ب�سبب وجودهم قبل افتتاح االإذاعة، واإما ب�سبب اإعرا�سهم عن االإذاعة، الأنهم يرون اأن قراءة 

القراآن الكرمي يف املقاهي واحلوانيت من خالل االإذاعة اأمر اليليق بقد�سية كالم اهلل تعاىل)81(.
وممن و�سلتنا اأ�سواتهم من اأ�ساتذة التالوة القارئ اخلا�سع التقي ال�سيخ حممد رفعت)82(، رحمة اهلل عليه.
قال ال�سيخ رزق خليل حبة)83(: )فاخل�سوع يف �سوت ال�سيخ رفعت هو ع�سب تالوته، و�سر تاأثريها 

يف القلوب()84(.
وقال ال�سيخ اأبو العينني �سعي�سع)85(: )ال�سيخ رفعت مل ياأت قبله وال بعده من يرتل ترتيله، الإميانه 

باهلل وخ�سوعه واإح�سا�سه()86(.
وقال االأ�ستاذ �سياء الدين بيرب�س)87(: )كان للخ�سوع يف �سوت ال�سيخ رفعت �سدى عميق، فكاأنه 
غري  �سدر  يف  م�سراعيه  على  الباب  ويفتح  اأخــرى،  مرة  امل�سلم  �سدر  يف  االإ�سالم  اكت�ساف  يعيد 

امل�سلم، وحتى من ال يعرف العربية()88(.
و�سبق اأن ال�سيخ رفعت اأحد تالميذ ال�سيخ عبد الفتاح هنيدي املتقدم ذكره.

وغري ال�سيخ رفعت ع�سرات ممن زينوا القراآن الكرمي باأ�سواتهم الندية لعموم امل�سلمني يف اأنحاء 
الدنيا، وما كان ذلك اإال بف�سل مدر�سة االإقراء امل�سرية بعد ف�سل اهلل تعاىل.

80  يتحاكى التاريخ بكثري ممن مل ت�سلنا اأ�سواتهم مثل ال�سيخ اأحمد اأحمد ندا، وال�سيخ حممد �سالمة �سامل، 
�سـ94-73-51،  التالوة  )عباقرة  وغريهم.  االأعاجيب،  �سريهم  يف  ورد  فقد  ال�سيفي،  حممد  حممد  وال�سيخ 

وغريها(.
81  ومما يذكر يف هذا ال�سدد اأن االأ�ستاذ �سعيد لطفي مدير االإذاعة اآنذاك كان يحمل معه فتوى من ال�سيخ 
م�سطفى املراغي، �سيخ االأزهر يف وقته، الإقناع ال�سيوخ املعر�سني عن القراءة يف االإذاعة لهذا ال�سبب. )عباقرة 

التالوة �سـ24(.
التالوة �سـ52،  الفتاح هنيدي. )عباقرة  ال�سيخ عبد  �سيخه  وفاة  قبل  تويف 9631هـ،  82 حممد حممود رفعت، 

اأعالم الزركلي 19/7(.
83 رزق خليل اإبراهيم خليل حبة، �سيخ عموم املقارئ امل�سرية االأ�سبق، رحمة اهلل عليه.

84 عباقرة التالوة �سـ72 .
85 اأبو العينني اأبو �سعي�سع اأبو العينني اإبراهيم، �سيخ قراء م�سر االأ�سبق، رحمه اهلل. )عباقرة التالوة �سـ521(.

86 عباقرة التالوة �سـ82 .
87 كاتب �سحفي واإذاعي م�سهور يف وقته، رحمه اهلل.

88  عباقرة التالوة �سـ82 .

وبتوفيق اهلل تعاىل ما زالت مدر�سة االإقراء امل�سرية زاخرة وعامرة باالأ�ساتذة االأعالم.

املبحث الثالث

بع�س خ�صائ�س ومميزات املدر�صة امل�صرية

اخت�ست مدر�سة االإقراء امل�سرية بخ�سائ�س عديدة عرب القرون، وكانت اجلوانب التالية من اأهم 
خ�سائ�سها ومميزاتها يف القرن الرابع ع�سر الهجري:

اأوًل: جانب املحافظة على جودة النقل الأدائي:

يرى بع�س املتقدمني واملتاأخرين من اأئمة هذا الفن جواز نقل القراآن الكرمي رواية، واملتتبع ل�سري 
اأ�ساتذة املدر�سة امل�سرية منذ مطلع القرن يجد اأن غالبهم اأو جميعهم مل يعتمد يف نقله اإال على 
العر�س واالأداء فيما يراد نقله من قراءات القراآن الكرمي، فكان هذا �سبًبا يف جودة االأداء واالإتقان 

عند جميع اأ�ساتذة املدر�سة امل�سرية.
لذا كان طالب هذا العلم ياأتون من اأنحاء االأقطار االإ�سالمية اإىل م�سر بق�سد التلقي واالأخذ عن 
من  كان  كما  واالإتقان،  والتو�سع  اال�ستزادة  �ساأنهم  كان  الذين  املتخ�س�سني  ف�سال عن  �سيوخها، 
ال�سيخ عبد العزيز عيون ال�سود)78(، وغريه من اأ�ساتذة هذا الفن يف البالد االإ�سالمية. وهذا اأمر 

من الو�سوح مبكان فال يحتاج اإىل اإطالة الكالم فيه.

:
)79(

ثانًيا: جانب التغني وتزيني التالوة

كان من اأهم خ�سائ�س مدر�سة االإقراء امل�سرية يف القرن الرابع ع�سر الهجري اأنها قدمت لالأمة 
االإ�سالمية القراآن الكرمي من خالل اأ�سوات حترك امل�ساعر وتخطف القلوب، وكاأنها جت�سد معاين 

القراآن الكرمي جت�سيًدا، وما كان ذلك اإال من نتاج مدر�سة االإقراء.

وميكن القول باأنه قد متخ�س عن مدر�سة االإقراء مدر�سة اأخرى وهي مدر�سة التالوة.

78 عبد العزيز حممد علي عيون ال�سود احلم�سي، تويف 9931هـ، من اأ�ساتذة القراءات بال�سام، رحل من ال�سام 
ا عن ال�سيخ اأحمد حامد التيجي، عالوة على �سيوخه بال�سام.  لالأخذ عن ال�سيخ علي حممد ال�سباع، واأخذ اأي�سً

راجع: )تاريخ علماء دم�سق 249/2، ذيل اأعالم الزركلي الأحمد العالونة �سـ321(.
79 عن اأبي هريرة، ر�سي اهلل عنه، قال: قال ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم: )لي�س منا من مل يتغنَّ بالقراآن(. 

)اأخرجه البخاري يف �سحيحه، واأحمد يف م�سنده(. 

وعن الرباء بن عازب ر�سي اهلل عنه، قال: قال ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم: )زينوا القراآن باأ�سواتكم(. 
)اأخرجه اأحمد يف م�سنده وابن ماجه واأبو داود والن�سائي يف �سننهم و�سححه االألباين(.
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فقد برز يف م�سر يف القرن الرابع ع�سر الهجري عدد من القراء اأذهلوا الدنيا باأدائهم وتالوتهم 
للقراآن الكرمي، حتى �ساروا �سبًبا يف دخول كثري من غري امل�سلمني يف االإ�سالم.

فمن هوؤالء القراء من و�سلتنا اأ�سواتهم من خالل الت�سجيالت، ومنهم من مل ت�سلنا اأ�سواتهم)80(، 
اإما ب�سبب وجودهم قبل افتتاح االإذاعة، واإما ب�سبب اإعرا�سهم عن االإذاعة، الأنهم يرون اأن قراءة 

القراآن الكرمي يف املقاهي واحلوانيت من خالل االإذاعة اأمر اليليق بقد�سية كالم اهلل تعاىل)81(.
وممن و�سلتنا اأ�سواتهم من اأ�ساتذة التالوة القارئ اخلا�سع التقي ال�سيخ حممد رفعت)82(، رحمة اهلل عليه.
قال ال�سيخ رزق خليل حبة)83(: )فاخل�سوع يف �سوت ال�سيخ رفعت هو ع�سب تالوته، و�سر تاأثريها 

يف القلوب()84(.
وقال ال�سيخ اأبو العينني �سعي�سع)85(: )ال�سيخ رفعت مل ياأت قبله وال بعده من يرتل ترتيله، الإميانه 

باهلل وخ�سوعه واإح�سا�سه()86(.
وقال االأ�ستاذ �سياء الدين بيرب�س)87(: )كان للخ�سوع يف �سوت ال�سيخ رفعت �سدى عميق، فكاأنه 
غري  �سدر  يف  م�سراعيه  على  الباب  ويفتح  اأخــرى،  مرة  امل�سلم  �سدر  يف  االإ�سالم  اكت�ساف  يعيد 

امل�سلم، وحتى من ال يعرف العربية()88(.
و�سبق اأن ال�سيخ رفعت اأحد تالميذ ال�سيخ عبد الفتاح هنيدي املتقدم ذكره.

وغري ال�سيخ رفعت ع�سرات ممن زينوا القراآن الكرمي باأ�سواتهم الندية لعموم امل�سلمني يف اأنحاء 
الدنيا، وما كان ذلك اإال بف�سل مدر�سة االإقراء امل�سرية بعد ف�سل اهلل تعاىل.

80  يتحاكى التاريخ بكثري ممن مل ت�سلنا اأ�سواتهم مثل ال�سيخ اأحمد اأحمد ندا، وال�سيخ حممد �سالمة �سامل، 
�سـ94-73-51،  التالوة  )عباقرة  وغريهم.  االأعاجيب،  �سريهم  يف  ورد  فقد  ال�سيفي،  حممد  حممد  وال�سيخ 

وغريها(.
81  ومما يذكر يف هذا ال�سدد اأن االأ�ستاذ �سعيد لطفي مدير االإذاعة اآنذاك كان يحمل معه فتوى من ال�سيخ 
م�سطفى املراغي، �سيخ االأزهر يف وقته، الإقناع ال�سيوخ املعر�سني عن القراءة يف االإذاعة لهذا ال�سبب. )عباقرة 

التالوة �سـ24(.
التالوة �سـ52،  الفتاح هنيدي. )عباقرة  ال�سيخ عبد  �سيخه  وفاة  قبل  تويف 9631هـ،  82 حممد حممود رفعت، 

اأعالم الزركلي 19/7(.
83 رزق خليل اإبراهيم خليل حبة، �سيخ عموم املقارئ امل�سرية االأ�سبق، رحمة اهلل عليه.

84 عباقرة التالوة �سـ72 .
85 اأبو العينني اأبو �سعي�سع اأبو العينني اإبراهيم، �سيخ قراء م�سر االأ�سبق، رحمه اهلل. )عباقرة التالوة �سـ521(.

86 عباقرة التالوة �سـ82 .
87 كاتب �سحفي واإذاعي م�سهور يف وقته، رحمه اهلل.

88  عباقرة التالوة �سـ82 .

وبتوفيق اهلل تعاىل ما زالت مدر�سة االإقراء امل�سرية زاخرة وعامرة باالأ�ساتذة االأعالم.

املبحث الثالث

بع�س خ�صائ�س ومميزات املدر�صة امل�صرية

اخت�ست مدر�سة االإقراء امل�سرية بخ�سائ�س عديدة عرب القرون، وكانت اجلوانب التالية من اأهم 
خ�سائ�سها ومميزاتها يف القرن الرابع ع�سر الهجري:

اأوًل: جانب املحافظة على جودة النقل الأدائي:

يرى بع�س املتقدمني واملتاأخرين من اأئمة هذا الفن جواز نقل القراآن الكرمي رواية، واملتتبع ل�سري 
اأ�ساتذة املدر�سة امل�سرية منذ مطلع القرن يجد اأن غالبهم اأو جميعهم مل يعتمد يف نقله اإال على 
العر�س واالأداء فيما يراد نقله من قراءات القراآن الكرمي، فكان هذا �سبًبا يف جودة االأداء واالإتقان 

عند جميع اأ�ساتذة املدر�سة امل�سرية.
لذا كان طالب هذا العلم ياأتون من اأنحاء االأقطار االإ�سالمية اإىل م�سر بق�سد التلقي واالأخذ عن 
من  كان  كما  واالإتقان،  والتو�سع  اال�ستزادة  �ساأنهم  كان  الذين  املتخ�س�سني  ف�سال عن  �سيوخها، 
ال�سيخ عبد العزيز عيون ال�سود)78(، وغريه من اأ�ساتذة هذا الفن يف البالد االإ�سالمية. وهذا اأمر 

من الو�سوح مبكان فال يحتاج اإىل اإطالة الكالم فيه.

:
)79(

ثانًيا: جانب التغني وتزيني التالوة

كان من اأهم خ�سائ�س مدر�سة االإقراء امل�سرية يف القرن الرابع ع�سر الهجري اأنها قدمت لالأمة 
االإ�سالمية القراآن الكرمي من خالل اأ�سوات حترك امل�ساعر وتخطف القلوب، وكاأنها جت�سد معاين 

القراآن الكرمي جت�سيًدا، وما كان ذلك اإال من نتاج مدر�سة االإقراء.

وميكن القول باأنه قد متخ�س عن مدر�سة االإقراء مدر�سة اأخرى وهي مدر�سة التالوة.

78 عبد العزيز حممد علي عيون ال�سود احلم�سي، تويف 9931هـ، من اأ�ساتذة القراءات بال�سام، رحل من ال�سام 
ا عن ال�سيخ اأحمد حامد التيجي، عالوة على �سيوخه بال�سام.  لالأخذ عن ال�سيخ علي حممد ال�سباع، واأخذ اأي�سً

راجع: )تاريخ علماء دم�سق 249/2، ذيل اأعالم الزركلي الأحمد العالونة �سـ321(.
79 عن اأبي هريرة، ر�سي اهلل عنه، قال: قال ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم: )لي�س منا من مل يتغنَّ بالقراآن(. 

)اأخرجه البخاري يف �سحيحه، واأحمد يف م�سنده(. 

وعن الرباء بن عازب ر�سي اهلل عنه، قال: قال ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم: )زينوا القراآن باأ�سواتكم(. 
)اأخرجه اأحمد يف م�سنده وابن ماجه واأبو داود والن�سائي يف �سننهم و�سححه االألباين(.
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عن  القراءات  تلقى  فقد  االأحمدية؛  واملدر�سة  القاهرية  املدر�سة  تالميذ  من  كان  منهما:  فــاالأول 
ال�سيخ ح�سن اجلري�سي الكبري من املدر�سة القاهرية، وعن ال�سيخ حممد حممد االإبياري)93(، من 

املدر�سة االأحمدية.
والثاين منهما: اأخذ القراءات عن ال�سيخ ح�سن حممد بيومي ال�سهري بالكراك، اأحد �سيوخ املدر�سة 

اجلنوبية االأ�سيوطية، وتقدمت االإ�سارة اإىل هذا.
فمن خالل ال�سيخ يا�سني اخلياري وال�سيخ ح�سن ال�ساعر كان امتداد مدر�سة االإقراء امل�سرية يف 

القرن الرابع ع�سر الهجري اإىل مدينة ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم.
بالد ال�سام: كان لبالد ال�سام ن�سيب من النفع واال�ستفادة من مدر�سة القرن الرابع ع�سر كما كان 
قبل ذلك. فقد امتد نفع املدر�سة امل�سرية اإىل بالد ال�سام يف بداية القرن الرابع ع�سر الهجري من 
خالل ال�سيخ ح�سني مو�سى �سرف الدين االأزهري، اأحد تالميذ االإمام حممد املتويل، وتقدم ذكره، 

وا�ستفاد منه عدد من اأ�ساتذة االإقراء يف ال�سام، من بينهم ال�سيخ عبد اهلل �سليم املنجد)94(.
ا من علماء ال�سام، ال�سيخ عبد العزيز عيون ال�سود،  وكان ممن ا�ستفاد من املدر�سة امل�سرية اأي�سً

و�سبقت االإ�سارة اإىل هذا.
فهذه اأمثلة �سريعة من االأقطار االإ�سالمية التي امتد اإليها نفع مدر�سة االإقراء امل�سرية يف القرن 
الرابع ع�سر الهجري، وغريها كثري مثل الهند والباك�ستان)95(، وهذا اأمر غري خاف على املحققني 

93 هو يف االأ�سانيد االأحمدية اأخذ عن اأحمد بن م�سعود االإبياري، عن علي �سقر اجلوهري املرحومي، عن 
ا عن ح�سن اجلري�سي  م�سطفى بن عمر امليهي، عن والده، اإىل اآخر هذا الطريق، واأخذ حممد االإبياري اأي�سً

الكبري.
94 عبد اهلل بن �سليم بن عبد اهلل اأبو احل�سن املنجد الدم�سقي، املتوفى 9531هـ، من اأ�ساتذة االإقراء بال�سام. 

)تاريخ علماء دم�سق 925/1، معجم املوؤلفني 542/2(.

95 تعتمد الهند يف غالب اأ�سانيدها على ال�سيخ عبد اهلل بن حممد ب�سري خان، املتوفى 7331هـ، وتقدم ذكره 

يف الهام�س من تالميذ ال�سيخ اإبراهيم �سعد امل�سري املكي. وتعتمد الباك�ستان يف غالب اأ�سانيدها على ال�سيخ 

عبد الرحمن بن حممد ب�سري خان، املتوفى 0531هـ، عن اأخيه عبد اهلل، عن اإبراهيم �سعد. )جملة االأحكام 

ال�سرعية �سـ26، ح�سن املحا�سرات الأبي احل�سن اأعظمي 212/1، �سوانح اإمام القراء لفيو�س الرحمن 

�سـ572(.

وجتدر االإ�سارة هنا اإىل اأن مدر�سة االإقراء امل�سرية دخلت الهند قبل هذا بزمن، كان هذا �سنة 0501هـ، على 

ثالًثا: جانب التو�صع اجلغرايف:

عالوة على �سمول مدر�سة االإقراء امل�سرية جلميع اأنحاء القطر امل�سري فاإنها تخطت هذا وات�سعت 
دوائرها، وامتد نفعها اإىل بع�س االأقطار االإ�سالمية االأخرى، ومن هذه االأقطار على �سبيل املثال:

مكة املكرمة: كان يف مكة املكرمة �سيخان من �سيوخ مدر�سة االإقراء امل�سرية، ا�ستهرا باالإقراء يف 
بلد اهلل احلرام، وهما: ال�سيخ اإبراهيم �سعد حممود)89(، وال�سيخ اأحمد حامد التيجي)90(.

جمع االأول منهما بني فني املدر�سة القاهرية واملدر�سة االأحمدية؛ فقد اأخذ عن ال�سيخ اجلري�سي الكبري 
من املدر�سة االأزهرية القاهرية، وال�سيخ يو�سف حممد عجور من املدر�سة االأحمدية، وقد تقدم ذكرهما.
اأما الثاين فقد جمع بني فني املدر�سة االأ�سيوطية اجلنوبية والــمدر�سة القاهرية؛ فـــــقد اأخــــذ عن 
ال�سيخ حممد �سابق االإ�سكندري الذي هو اأ�سل املدر�سة اجلـــنوبية، وعن تلميذه ال�سيخ عبد العزيز 

علي كحيل، وتقدم ذكرهما.
واأخذ عن ال�سيخ علي حممد ال�سباع، اأحد �سيوخ واأعالم املدر�سة االأزهرية القاهرية، كما تقدم ذكره.
فمن خالل ال�ســيخني: اإبراهيم �سعد واأحمد التيجي كان امتداد مدر�سة االإقراء امل�سرية اإىل مـكـة 

املكرمة يف القرن الرابع ع�سر الهجري)91(.
ا من مدر�سة االإقراء امل�سرية ت�سدرا االإقراء بها  املدينة املنورة: كان يف املدينة املنورة �سيخان اأي�سً
وعم نفعهما، وهما: ال�سيخ يا�سني اأحمد م�سطفى اخلياري املن�سوري)92(، وال�سيخ ح�سن اإبراهيم 

ال�ساعر.

89 ممن اأخذ عنه مبكة املكرمة من ال�سيوخ: اأحمد عبد اهلل حممد املخلالتي، وعبد اهلل حممد ب�سري خان، وعبد 
اهلل اإبراهيم ال�سناري، وغريهم. )خمت�سر ن�سر النور �سـ35، جملة االأحكام ال�سرعية للقا�سي اأحمد ب�سري خان 

�سـ26، الدليل امل�سري �سـ34-491-591، اأهل احلجاز �سـ043-543، احللقات امل�سيئات 041-311-18-37/1(.
90   ممن اأخذ عنه مبكة املكرمة من ال�سيوخ: عبد اهلل ال�سناري، والقا�سي اأبو بكر اأحمد العلوي، وعبد الفتاح القاري 

عبد الرحيم اخلوقندي. )الدليل امل�سري �سـ13، اأهل احلجاز �سـ333-043، احللقات امل�سيئات 431-501-18-08/1(.
ا يف القرن الثالث ع�سر الهجري عدد من �سيوخ مدر�سة االإقراء امل�سرية مثل: ال�سيخ م�سطفى  91 وكان اأي�سً

اأبو ن�سب، املتوفى 8621هـ، وال�سيخ عبد رب الر�سول، املتوفى �سنة 3921هـ، وال�سيخ علي احللو ال�سمنودي، 
املتوفى 5921هـ، وغريهم. )خمت�سر ن�سر النور �سـ572-553، في�س امللك الوهاب املتعايل �سـ4081، اأعالم 

املكيني لعبد اهلل املعلمي 098/2(.
92 تويف ال�سيخ يا�سني 4431هـ، وممن اأخذ عنه باملدينة املنورة ابنه ال�سيخ اأحمد، املتوفى 0831هـ، وال�سيخ عبد 

احلي عبد الرحمن اأبو خ�سري، املتوفى 0831هـ، وغريهما. )اأعالم الزركلي 662/1، اأهل احلجاز �سـ853، 
اأعالم من اأر�س النبوة 93/1-14، 021/2، احللقات امل�سيئات 821-97-87/1(.
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عن  القراءات  تلقى  فقد  االأحمدية؛  واملدر�سة  القاهرية  املدر�سة  تالميذ  من  كان  منهما:  فــاالأول 
ال�سيخ ح�سن اجلري�سي الكبري من املدر�سة القاهرية، وعن ال�سيخ حممد حممد االإبياري)93(، من 

املدر�سة االأحمدية.
والثاين منهما: اأخذ القراءات عن ال�سيخ ح�سن حممد بيومي ال�سهري بالكراك، اأحد �سيوخ املدر�سة 

اجلنوبية االأ�سيوطية، وتقدمت االإ�سارة اإىل هذا.
فمن خالل ال�سيخ يا�سني اخلياري وال�سيخ ح�سن ال�ساعر كان امتداد مدر�سة االإقراء امل�سرية يف 

القرن الرابع ع�سر الهجري اإىل مدينة ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم.
بالد ال�سام: كان لبالد ال�سام ن�سيب من النفع واال�ستفادة من مدر�سة القرن الرابع ع�سر كما كان 
قبل ذلك. فقد امتد نفع املدر�سة امل�سرية اإىل بالد ال�سام يف بداية القرن الرابع ع�سر الهجري من 
خالل ال�سيخ ح�سني مو�سى �سرف الدين االأزهري، اأحد تالميذ االإمام حممد املتويل، وتقدم ذكره، 

وا�ستفاد منه عدد من اأ�ساتذة االإقراء يف ال�سام، من بينهم ال�سيخ عبد اهلل �سليم املنجد)94(.
ا من علماء ال�سام، ال�سيخ عبد العزيز عيون ال�سود،  وكان ممن ا�ستفاد من املدر�سة امل�سرية اأي�سً

و�سبقت االإ�سارة اإىل هذا.
فهذه اأمثلة �سريعة من االأقطار االإ�سالمية التي امتد اإليها نفع مدر�سة االإقراء امل�سرية يف القرن 
الرابع ع�سر الهجري، وغريها كثري مثل الهند والباك�ستان)95(، وهذا اأمر غري خاف على املحققني 

93 هو يف االأ�سانيد االأحمدية اأخذ عن اأحمد بن م�سعود االإبياري، عن علي �سقر اجلوهري املرحومي، عن 
ا عن ح�سن اجلري�سي  م�سطفى بن عمر امليهي، عن والده، اإىل اآخر هذا الطريق، واأخذ حممد االإبياري اأي�سً

الكبري.
94 عبد اهلل بن �سليم بن عبد اهلل اأبو احل�سن املنجد الدم�سقي، املتوفى 9531هـ، من اأ�ساتذة االإقراء بال�سام. 

)تاريخ علماء دم�سق 925/1، معجم املوؤلفني 542/2(.

95 تعتمد الهند يف غالب اأ�سانيدها على ال�سيخ عبد اهلل بن حممد ب�سري خان، املتوفى 7331هـ، وتقدم ذكره 

يف الهام�س من تالميذ ال�سيخ اإبراهيم �سعد امل�سري املكي. وتعتمد الباك�ستان يف غالب اأ�سانيدها على ال�سيخ 

عبد الرحمن بن حممد ب�سري خان، املتوفى 0531هـ، عن اأخيه عبد اهلل، عن اإبراهيم �سعد. )جملة االأحكام 

ال�سرعية �سـ26، ح�سن املحا�سرات الأبي احل�سن اأعظمي 212/1، �سوانح اإمام القراء لفيو�س الرحمن 

�سـ572(.

وجتدر االإ�سارة هنا اإىل اأن مدر�سة االإقراء امل�سرية دخلت الهند قبل هذا بزمن، كان هذا �سنة 0501هـ، على 

ثالًثا: جانب التو�صع اجلغرايف:

عالوة على �سمول مدر�سة االإقراء امل�سرية جلميع اأنحاء القطر امل�سري فاإنها تخطت هذا وات�سعت 
دوائرها، وامتد نفعها اإىل بع�س االأقطار االإ�سالمية االأخرى، ومن هذه االأقطار على �سبيل املثال:

مكة املكرمة: كان يف مكة املكرمة �سيخان من �سيوخ مدر�سة االإقراء امل�سرية، ا�ستهرا باالإقراء يف 
بلد اهلل احلرام، وهما: ال�سيخ اإبراهيم �سعد حممود)89(، وال�سيخ اأحمد حامد التيجي)90(.

جمع االأول منهما بني فني املدر�سة القاهرية واملدر�سة االأحمدية؛ فقد اأخذ عن ال�سيخ اجلري�سي الكبري 
من املدر�سة االأزهرية القاهرية، وال�سيخ يو�سف حممد عجور من املدر�سة االأحمدية، وقد تقدم ذكرهما.
اأما الثاين فقد جمع بني فني املدر�سة االأ�سيوطية اجلنوبية والــمدر�سة القاهرية؛ فـــــقد اأخــــذ عن 
ال�سيخ حممد �سابق االإ�سكندري الذي هو اأ�سل املدر�سة اجلـــنوبية، وعن تلميذه ال�سيخ عبد العزيز 

علي كحيل، وتقدم ذكرهما.
واأخذ عن ال�سيخ علي حممد ال�سباع، اأحد �سيوخ واأعالم املدر�سة االأزهرية القاهرية، كما تقدم ذكره.
فمن خالل ال�ســيخني: اإبراهيم �سعد واأحمد التيجي كان امتداد مدر�سة االإقراء امل�سرية اإىل مـكـة 

املكرمة يف القرن الرابع ع�سر الهجري)91(.
ا من مدر�سة االإقراء امل�سرية ت�سدرا االإقراء بها  املدينة املنورة: كان يف املدينة املنورة �سيخان اأي�سً
وعم نفعهما، وهما: ال�سيخ يا�سني اأحمد م�سطفى اخلياري املن�سوري)92(، وال�سيخ ح�سن اإبراهيم 

ال�ساعر.

89 ممن اأخذ عنه مبكة املكرمة من ال�سيوخ: اأحمد عبد اهلل حممد املخلالتي، وعبد اهلل حممد ب�سري خان، وعبد 
اهلل اإبراهيم ال�سناري، وغريهم. )خمت�سر ن�سر النور �سـ35، جملة االأحكام ال�سرعية للقا�سي اأحمد ب�سري خان 

�سـ26، الدليل امل�سري �سـ34-491-591، اأهل احلجاز �سـ043-543، احللقات امل�سيئات 041-311-18-37/1(.
90   ممن اأخذ عنه مبكة املكرمة من ال�سيوخ: عبد اهلل ال�سناري، والقا�سي اأبو بكر اأحمد العلوي، وعبد الفتاح القاري 

عبد الرحيم اخلوقندي. )الدليل امل�سري �سـ13، اأهل احلجاز �سـ333-043، احللقات امل�سيئات 431-501-18-08/1(.
ا يف القرن الثالث ع�سر الهجري عدد من �سيوخ مدر�سة االإقراء امل�سرية مثل: ال�سيخ م�سطفى  91 وكان اأي�سً

اأبو ن�سب، املتوفى 8621هـ، وال�سيخ عبد رب الر�سول، املتوفى �سنة 3921هـ، وال�سيخ علي احللو ال�سمنودي، 
املتوفى 5921هـ، وغريهم. )خمت�سر ن�سر النور �سـ572-553، في�س امللك الوهاب املتعايل �سـ4081، اأعالم 

املكيني لعبد اهلل املعلمي 098/2(.
92 تويف ال�سيخ يا�سني 4431هـ، وممن اأخذ عنه باملدينة املنورة ابنه ال�سيخ اأحمد، املتوفى 0831هـ، وال�سيخ عبد 

احلي عبد الرحمن اأبو خ�سري، املتوفى 0831هـ، وغريهما. )اأعالم الزركلي 662/1، اأهل احلجاز �سـ853، 
اأعالم من اأر�س النبوة 93/1-14، 021/2، احللقات امل�سيئات 821-97-87/1(.
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ا علم اآخر من اأعالم مدر�سة االإقراء امل�سرية يف القرن الرابع ع�سر وهو  ثم نال هذا ال�سرف اأي�سً
ال�سيخ حممد بن علي اأبو بكر احلداد، �سيخ االإقراء بالديار امل�سرية يف ع�سره.

واأعماله  االأول،  فوؤاد  امللك  له  املغفور  ال�سياق ذاته: )ثم كان من ح�سنات  القا�سي يف  ال�سيخ  قال 
املربورة امل�سكورة اأن اأمر بطبع امل�سحف على نفقته اخلا�سة، بالعنايه الفائقة به، فكونت جلنة من 
اأ�ساطني العلم، ونوابغ االأدب، وعلى راأ�سهم املغفور له العالمة ال�سيخ حممد علي خلف احل�سيني 
احلداد، �سيخ املقارئ امل�سرية ال�سابق، لال�سطالع بهذه املهمة اخلطرية ال�ساقة، فقاموا، اأح�سن 
الر�سم  قواعد  ح�سب  كله  القراآن  فكتبوا  واأكمله،  وجه  اأمت  على  اإليهم  اأ�سند  مبا  جزاءهم،  اهلل 

العثماين، و�سبطوه ال�سبط التام على ما ذهب اإليه املحققون من العلماء()99(.
�سفحات  اأن�سع  يف  نور  من  باأحرف  ي�سجل  تعاىل-  اهلل  -بــاإذن  مربور  و�سعي  م�سكور  جهد  فهذا 

التاريخ ملدر�سة االإقراء امل�سرية يف القرن الرابع ع�سر الهجري، رحمة اهلل عليهم جميًعا.

خام�ًصا: جانب املحافظة على النقل النظري:

كان الأئمة املدر�سة امل�سرية يف القرن الرابع ع�سر الهجري الدور الفاعل والفعال يف النقل النظري 
لكل ما يتعلق بالقراآن الكرمي من جهة قراءاته ور�سمه وفوا�سله وجتويده، وهذا من خالل املوؤلفات 

النافعة واملتعددة يف كل فرع من هذه االأفرع.
 فقد ظهر قدر كبري من املوؤلفات يف هذا القرن لعدد من االأ�ساتذة، فلم يرتكوا باًبا من اأبواب هذا 

العلم اإال وكانت لهم فيه �سولة وجولة، بالتاأليف اأو النظم اأو التحقيق.
لل�سيخ  خم�سني  من  يقرب  ما  منها  الــقــرن)100(،  هذا  لعلماء  موؤلف  مائتي  حوايل  على  وقفت  وقد 
القا�سي  الفتاح  وعبد  ال�سباع،  علي  لل�سيخني:  خم�سني  ومنها  تالميذه،  من  وعدد  املتويل  حممد 

وحدهما)101(، والباقي موزع على حوايل ع�سرين �سيًخا من اأئمة هذا الفن.
ومن هذه املوؤلفات ما هو مقرر على طالب املعاهد والكليات االأزهرية، وبخا�سة معاهد القراءات. 
فكان الغالب من اأ�ساتذة هذه املدر�سة قد جمع بني الدرا�سة االأدائية من خالل التطبيق العملي لهذا 

العلم، وبني الدرا�سة النظرية من خالل بذل املوؤلفات التي عم نفعها االأمة االإ�سالمية.

100 امل�سدر ال�سابق �سـ25.
101 اجتهدت يف جمع غالب موؤلفات من ترجمت لهم يف كتاب )احللقات امل�سيئات(، وموؤلفات علماء القرن 
الرابع ع�سر م�سريني وغريهم حم�سورة يف احللقات: 33-23-13-03، بدًءا من ال�سفحة 17 اإىل 171 من 

املجلد االأول.
102 وقفت على 13 موؤلًفا لل�سيخ ال�سباع، و91 لل�سيخ القا�سي. )احللقات امل�سيئات 511-411-48-38/1(.

واملتابعني ملدار�س االإقراء يف العامل االإ�سالمي، وهذه ميزة وخا�سية حت�سب ملدر�سة االإقراء امل�سرية 
يف القرن الرابع ع�سر الهجري.

رابًعا: جانب املحافظة على الر�صم العثماين:

امل�سحف  طبع  اإىل  ال�سبق  �سرف  الهجري  ع�سر  الرابع  القرن  يف  امل�سرية  االإقــراء  ملدر�سة  كان 
ال�سريف وفق قواعد الر�سم العثماين، يف حني اأن طبعه قبل ذلك كان يعتمد على الر�سم االإمالئي.

وقــد نـال هذا ال�سـرف الـعظيم اأحـد اأئـمة املـدر�سة القـاهرية االأزهـرية وهـو ال�سيخ رـ�سوان حممد
�سليمان املعروف باملخلالتي،)96( رحمة اهلل عليه.

قال ال�سيخ القا�سي)97( -رحمه اهلل- يف �سياق الكالم عن مراحل كتابة امل�سحف ال�سريف: )... 
بل كانت تعتمد يف ر�سمه على قواعد االإمالء املحدثة، اللهم اإال يف النزر الي�سري من الكلمات كانت 

تكتب على قواعد الر�سم العثماين.
ظلت امل�ساحف هكذا زمًنا غري ق�سري حتى قي�س اهلل لها علًما من اأعالم القراآن، فرجع بها اإىل 
قواعد الر�سم العثماين وهو االأ�ستاذ العالمة املحقق املغفور له ال�سيخ ر�سوان بن حممد ال�سهري 
باملخلالتي، �ساحب املوؤلفات املفيدة اجلامعة، فكتب م�سحًفا جليل ال�ساأن عظيم اخلطر، ُعني فيه 
بكتابة الكلمات على قواعد الر�سم العثماين، كما ُعني فيه ببيان عدد اآي كل �سورة يف اأولها على 

مذهب علماء العدد امل�سهورين(.
ثم قال: )فقد طبع هذا امل�سحف يف املطبعة البهية ل�ساحبها ال�سيخ حممد اأبي زيد، �سنة ثمان 
وثالثمائة واألف هجرية 1308هـ، وكان هذا امل�سحف هو املتداول بني اأهل العلم والقراء، واملعول 

عليه عندهم واملقدم دون �سائر امل�ساحف()98(.

يد ال�سيخ عبد اخلالق املنويف االأزهري اأحد تالميذ ال�سيخ حممد البقري، دخل ال�سيخ عبد اخلالق الهند يف هذا 
التاريخ، وا�ستقر يف مدينة دلهي، واأخذ عنه عدد من علماء الهند، منهم: ال�سيخ عبد الغفور الدهلوي، وال�سيخ 

غالم حممد الكجراتي، وال�سيخ غالم م�سطفى التهاني�سري. )نزهة اخلواطر لل�سريف عبد احلي احل�سيني 
747/2، تذكرة قاريان هند لعماد القّراء مرزا 871/1، ح�سن املحا�سرات �سـ981(.

96 ر�سوان حممد �سليمان املخلالتي، املتوفى 1131هـ، تقدم ذكره، من تالميذ االإمام حممد املتويل.

97 عبد الفتاح عبد الغني حممد القا�سي، املتوفى 3041هـ، علم من اأعالم مدر�سة االإقراء امل�سرية.
98  تاريخ امل�سحف ال�سريف �سـ15، 25 .
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ا علم اآخر من اأعالم مدر�سة االإقراء امل�سرية يف القرن الرابع ع�سر وهو  ثم نال هذا ال�سرف اأي�سً
ال�سيخ حممد بن علي اأبو بكر احلداد، �سيخ االإقراء بالديار امل�سرية يف ع�سره.

واأعماله  االأول،  فوؤاد  امللك  له  املغفور  ال�سياق ذاته: )ثم كان من ح�سنات  القا�سي يف  ال�سيخ  قال 
املربورة امل�سكورة اأن اأمر بطبع امل�سحف على نفقته اخلا�سة، بالعنايه الفائقة به، فكونت جلنة من 
اأ�ساطني العلم، ونوابغ االأدب، وعلى راأ�سهم املغفور له العالمة ال�سيخ حممد علي خلف احل�سيني 
احلداد، �سيخ املقارئ امل�سرية ال�سابق، لال�سطالع بهذه املهمة اخلطرية ال�ساقة، فقاموا، اأح�سن 
الر�سم  قواعد  ح�سب  كله  القراآن  فكتبوا  واأكمله،  وجه  اأمت  على  اإليهم  اأ�سند  مبا  جزاءهم،  اهلل 

العثماين، و�سبطوه ال�سبط التام على ما ذهب اإليه املحققون من العلماء()99(.
�سفحات  اأن�سع  يف  نور  من  باأحرف  ي�سجل  تعاىل-  اهلل  -بــاإذن  مربور  و�سعي  م�سكور  جهد  فهذا 

التاريخ ملدر�سة االإقراء امل�سرية يف القرن الرابع ع�سر الهجري، رحمة اهلل عليهم جميًعا.

خام�ًصا: جانب املحافظة على النقل النظري:

كان الأئمة املدر�سة امل�سرية يف القرن الرابع ع�سر الهجري الدور الفاعل والفعال يف النقل النظري 
لكل ما يتعلق بالقراآن الكرمي من جهة قراءاته ور�سمه وفوا�سله وجتويده، وهذا من خالل املوؤلفات 

النافعة واملتعددة يف كل فرع من هذه االأفرع.
 فقد ظهر قدر كبري من املوؤلفات يف هذا القرن لعدد من االأ�ساتذة، فلم يرتكوا باًبا من اأبواب هذا 

العلم اإال وكانت لهم فيه �سولة وجولة، بالتاأليف اأو النظم اأو التحقيق.
لل�سيخ  خم�سني  من  يقرب  ما  منها  الــقــرن)100(،  هذا  لعلماء  موؤلف  مائتي  حوايل  على  وقفت  وقد 
القا�سي  الفتاح  وعبد  ال�سباع،  علي  لل�سيخني:  خم�سني  ومنها  تالميذه،  من  وعدد  املتويل  حممد 

وحدهما)101(، والباقي موزع على حوايل ع�سرين �سيًخا من اأئمة هذا الفن.
ومن هذه املوؤلفات ما هو مقرر على طالب املعاهد والكليات االأزهرية، وبخا�سة معاهد القراءات. 
فكان الغالب من اأ�ساتذة هذه املدر�سة قد جمع بني الدرا�سة االأدائية من خالل التطبيق العملي لهذا 

العلم، وبني الدرا�سة النظرية من خالل بذل املوؤلفات التي عم نفعها االأمة االإ�سالمية.

100 امل�سدر ال�سابق �سـ25.
101 اجتهدت يف جمع غالب موؤلفات من ترجمت لهم يف كتاب )احللقات امل�سيئات(، وموؤلفات علماء القرن 
الرابع ع�سر م�سريني وغريهم حم�سورة يف احللقات: 33-23-13-03، بدًءا من ال�سفحة 17 اإىل 171 من 

املجلد االأول.
102 وقفت على 13 موؤلًفا لل�سيخ ال�سباع، و91 لل�سيخ القا�سي. )احللقات امل�سيئات 511-411-48-38/1(.

واملتابعني ملدار�س االإقراء يف العامل االإ�سالمي، وهذه ميزة وخا�سية حت�سب ملدر�سة االإقراء امل�سرية 
يف القرن الرابع ع�سر الهجري.

رابًعا: جانب املحافظة على الر�صم العثماين:

امل�سحف  طبع  اإىل  ال�سبق  �سرف  الهجري  ع�سر  الرابع  القرن  يف  امل�سرية  االإقــراء  ملدر�سة  كان 
ال�سريف وفق قواعد الر�سم العثماين، يف حني اأن طبعه قبل ذلك كان يعتمد على الر�سم االإمالئي.

وقــد نـال هذا ال�سـرف الـعظيم اأحـد اأئـمة املـدر�سة القـاهرية االأزهـرية وهـو ال�سيخ رـ�سوان حممد
�سليمان املعروف باملخلالتي،)96( رحمة اهلل عليه.

قال ال�سيخ القا�سي)97( -رحمه اهلل- يف �سياق الكالم عن مراحل كتابة امل�سحف ال�سريف: )... 
بل كانت تعتمد يف ر�سمه على قواعد االإمالء املحدثة، اللهم اإال يف النزر الي�سري من الكلمات كانت 

تكتب على قواعد الر�سم العثماين.
ظلت امل�ساحف هكذا زمًنا غري ق�سري حتى قي�س اهلل لها علًما من اأعالم القراآن، فرجع بها اإىل 
قواعد الر�سم العثماين وهو االأ�ستاذ العالمة املحقق املغفور له ال�سيخ ر�سوان بن حممد ال�سهري 
باملخلالتي، �ساحب املوؤلفات املفيدة اجلامعة، فكتب م�سحًفا جليل ال�ساأن عظيم اخلطر، ُعني فيه 
بكتابة الكلمات على قواعد الر�سم العثماين، كما ُعني فيه ببيان عدد اآي كل �سورة يف اأولها على 

مذهب علماء العدد امل�سهورين(.
ثم قال: )فقد طبع هذا امل�سحف يف املطبعة البهية ل�ساحبها ال�سيخ حممد اأبي زيد، �سنة ثمان 
وثالثمائة واألف هجرية 1308هـ، وكان هذا امل�سحف هو املتداول بني اأهل العلم والقراء، واملعول 

عليه عندهم واملقدم دون �سائر امل�ساحف()98(.

يد ال�سيخ عبد اخلالق املنويف االأزهري اأحد تالميذ ال�سيخ حممد البقري، دخل ال�سيخ عبد اخلالق الهند يف هذا 
التاريخ، وا�ستقر يف مدينة دلهي، واأخذ عنه عدد من علماء الهند، منهم: ال�سيخ عبد الغفور الدهلوي، وال�سيخ 

غالم حممد الكجراتي، وال�سيخ غالم م�سطفى التهاني�سري. )نزهة اخلواطر لل�سريف عبد احلي احل�سيني 
747/2، تذكرة قاريان هند لعماد القّراء مرزا 871/1، ح�سن املحا�سرات �سـ981(.

96 ر�سوان حممد �سليمان املخلالتي، املتوفى 1131هـ، تقدم ذكره، من تالميذ االإمام حممد املتويل.

97 عبد الفتاح عبد الغني حممد القا�سي، املتوفى 3041هـ، علم من اأعالم مدر�سة االإقراء امل�سرية.
98  تاريخ امل�سحف ال�سريف �سـ15، 25 .
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ال�سهداوي)110(، وهكذا.
ويوجد غري هذه الطرق طرق اأخرى لكل مدر�سة من املدار�س الثالث ولكن هذا على �سبيل االخت�سار 

الأن طرق االأ�سانيد امل�سرية متفرعة ومت�سبعة يطول الكالم فيها.
ويف تعدد الطرق فوائد كثرية، من اأهمها فائدتان:

االأوىل - اكت�ساب اخلربة وتنوع الفائدة، ويكون ذلك مما نقله كل ناقل من طريقه، وال �سك يف تنوع 
االأداء بني كل طريق واآخر، وعدم االتفاق على طريقة واحدة يف االأداء.

الثانية - خ�سية االنقطاع اأو التدلي�س، وذلك اأن الطريق الواحد وارد وقوعه باالنقطاع اأو التدلي�س 
يف اأي مرحلة من مراحل �سل�سلته؛ الأن التحقيق ما�ٍس ومل يتوقف على خمتلف الع�سور.

وذلك كالذي اقت�سر على �سيخ واحد ومل ياأخذ عن غريه، ثم ظهر يف طريق �سند هذا ال�سيخ عور 
بانقطاع اأو تدلي�س، ففي هذه احلالة يقع هذا ال�سيخ مع كل من اأخذ عنه.

لذا كان من متيزات مدر�سة االإقراء امل�سرية اأنها مل تعتمد على طريق واحد يف اأ�سانيدها للقراءات.

�صابًعا: جانب املحافظة على اأ�صانيد القراءات:

كان ملدر�سة االإقراء امل�سرية يف القرن الرابع ع�سر دور مهم يف املحافظة على اأ�سانيد القراءات 
التا�سع انخف�س االإقبال على االأ�سانيد وقل  اأ�سابها من فتور لعدة قرون، فمن بعد القرن  بعد ما 
االهتمام بها، فكان غالب اأئمة هذا العلم يهتمون بجوانب درايته وال يعولون على جوانب روايته- اأي 

اأ�سانيده- اإال القليل من اأئمة هذا ال�ساأن يف العامل االإ�سالمي.
ومع هذا جند اأن اأ�ساتذة املدر�سة امل�سرية مل يغفلوا هذ اجلانب مع اهتمامهم بجانب الدراية.

فهذا االإمام املتويل ي�سدر االإجازات امل�سندة لبع�س تالميذه)111(، وكذلك بع�س اأقران االإمام 
تالميذهم  وكذلك  الثالث،  املدار�س  اأئمة  من  وغريه  ن�سر)112(  مكي  حممد  كاالإمام  املتويل 
وتالميذ تالميذهم، فكانت هذه االإجازات هي االأوعية التي حتفظ لالأمة االإ�سالمية هذه اخلا�سية 

التي اخت�ست بها اأمة النبي حممد، �سلى اهلل عليه و�سلم.
باأحد  يت�سل  اأكرها  اأن  يجد  االإ�سالمي  العامل  م�ستوى  القراءات على  اأ�سانيد  املدقق يف  واملحقق 
اأ�سانيد مدر�سة االإقراء امل�سرية يف القرن الرابع ع�سر الهجري، كما كان ذلك يف القرون املتقدمة، 

111 موجود يف االأ�سانيد، وهو قيد البحث.
211 من هذه االإجازات اإجازته لل�سيخ خليفة فتح الباب احلناوي. حمفوظة يف )مركز امللك في�سل برقم 

.)53-43
113 من اإجازاته اإجازة لل�سيخ عبد املتعال حممد. حمفوظة يف )مكتبة جامعة امللك �سعود برقم 1732(.

وبهذا اجلهد الوفري تقدمت ومتيزت مدر�سة االإقراء امل�سرية يف القرن الرابع ع�سر الهجري. 

�صاد�ًصا: جانب التعدد يف الطرق:

اأنها مل تعتمد وتتوقف على طريق واحد  القرن؛  ات�سمت بها مدر�سة هذا  التي  التميزات  كان من 
من طرق االأ�سانيد يف نقلها للقراءات، بل تعددت طرقها ونقلها، ويظهر هذا من خالل تتبع طرق 

االأ�سانيد للمدار�س الثالثة التي ت�سمل عموم املدر�سة امل�سرية.
�سيخه  عن  املتويل،  اأحمد  حممد  ال�سيخ  على  غالبا  نقلها  يف  تعتمد  القاهرية  االأزهرية  فاملدر�سة 

اأحمد التهامي)102(، عن �سيخه اأحمد �سلمونة)103(، عن �سيخه اإبراهيم العبيدي)104(، وهكذا.
 واملدر�سة االأحمدية تعتمد يف نقلها غالبا على ال�سيخ يو�سف حممد عجور، عن �سيخه علي �سقر

اجلوهري)105(، عن �سيخه م�سطفى علي امليهي)106(، عن والده ال�سيخ علي امليهي)107(، وهكذا.
ذكره،  املتقدم  االإ�سكندري،  �سابق  حممد  ال�سيخ  على  غالبا  نقلها  يف  تعتمد  االأ�سيوطية  واملدر�سة 
عن �سيخه خليل عامر املطوب�سي)108(، عن �سيخه علي اإبراهيم ال�سمنودي)109(، عن �سيخه �سليمان 

103 اأحمد بن حممد الدري التهامي امل�سري االأزهري، تويف بعد 9621هـ. )املكتبة االأزهرية 85-75/1، 
االإمام املتويل �سـ101، احللقات امل�سيئات 391/1(.

104 اأحمد بن حممد �سلمونة امل�سري االأزهري، تويف بعد 4521هـ. ) فهر�س دار الكتب امل�سرية 13/1، عقد 
الدرر لل�سيخ اإبراهيم النجدي �سـ75، فهر�س الفهار�س ملحمد عبد احلي الكتاين 354/1، جمموعة الر�سائل 

النجدية لبع�س علماء جند 32/2، احللقات امل�سيئات 112/1(.
105 اإبراهيم العبيدي امل�سري االأزهري، علم م�سهور يف االأ�سانيد. )فهر�س املكتبة االأزهرية 56/1، عقد الدرر 

�سـ75، الدرر ال�سنية لل�سيخ عبد الرحمن النجدي �سـ16، رو�سة الناظرين لل�سيخ حممد القا�سي 102/1، 
جمموعة الر�سائل النجدية 32/2، احللقات امل�سيئات 522/1(.

106 موجود يف اأ�سانيد املدر�سة االأحمدية، وهو قيد البحث.
107 م�سطفى بن علي بن عمر بن اأحمد امليهي املنويف امل�سري، تويف بعد 9221هـ. )املكتبة االأزهرية 

.)881/1
108 علي بن عمر بن اأحمد بن عمر امليهي املنويف امل�سري، املتوفى 4021هـ. )تاريخ اجلربتي 962/2، املكتبة 

االأزهرية 911/1، اأعالم الزركلي 613/4(.
109 موجود يف اأ�سانيد املدر�سة اجلنوبية، وهو قيد البحث.

110 يل بن اإبراهيم بن م�سطفى ال�سمنودي، املتوفى 5921هـ. )خمت�سر ن�سر النور �سـ553(.
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ال�سهداوي)110(، وهكذا.
ويوجد غري هذه الطرق طرق اأخرى لكل مدر�سة من املدار�س الثالث ولكن هذا على �سبيل االخت�سار 

الأن طرق االأ�سانيد امل�سرية متفرعة ومت�سبعة يطول الكالم فيها.
ويف تعدد الطرق فوائد كثرية، من اأهمها فائدتان:

االأوىل - اكت�ساب اخلربة وتنوع الفائدة، ويكون ذلك مما نقله كل ناقل من طريقه، وال �سك يف تنوع 
االأداء بني كل طريق واآخر، وعدم االتفاق على طريقة واحدة يف االأداء.

الثانية - خ�سية االنقطاع اأو التدلي�س، وذلك اأن الطريق الواحد وارد وقوعه باالنقطاع اأو التدلي�س 
يف اأي مرحلة من مراحل �سل�سلته؛ الأن التحقيق ما�ٍس ومل يتوقف على خمتلف الع�سور.

وذلك كالذي اقت�سر على �سيخ واحد ومل ياأخذ عن غريه، ثم ظهر يف طريق �سند هذا ال�سيخ عور 
بانقطاع اأو تدلي�س، ففي هذه احلالة يقع هذا ال�سيخ مع كل من اأخذ عنه.

لذا كان من متيزات مدر�سة االإقراء امل�سرية اأنها مل تعتمد على طريق واحد يف اأ�سانيدها للقراءات.

�صابًعا: جانب املحافظة على اأ�صانيد القراءات:

كان ملدر�سة االإقراء امل�سرية يف القرن الرابع ع�سر دور مهم يف املحافظة على اأ�سانيد القراءات 
التا�سع انخف�س االإقبال على االأ�سانيد وقل  اأ�سابها من فتور لعدة قرون، فمن بعد القرن  بعد ما 
االهتمام بها، فكان غالب اأئمة هذا العلم يهتمون بجوانب درايته وال يعولون على جوانب روايته- اأي 

اأ�سانيده- اإال القليل من اأئمة هذا ال�ساأن يف العامل االإ�سالمي.
ومع هذا جند اأن اأ�ساتذة املدر�سة امل�سرية مل يغفلوا هذ اجلانب مع اهتمامهم بجانب الدراية.

فهذا االإمام املتويل ي�سدر االإجازات امل�سندة لبع�س تالميذه)111(، وكذلك بع�س اأقران االإمام 
تالميذهم  وكذلك  الثالث،  املدار�س  اأئمة  من  وغريه  ن�سر)112(  مكي  حممد  كاالإمام  املتويل 
وتالميذ تالميذهم، فكانت هذه االإجازات هي االأوعية التي حتفظ لالأمة االإ�سالمية هذه اخلا�سية 

التي اخت�ست بها اأمة النبي حممد، �سلى اهلل عليه و�سلم.
باأحد  يت�سل  اأكرها  اأن  يجد  االإ�سالمي  العامل  م�ستوى  القراءات على  اأ�سانيد  املدقق يف  واملحقق 
اأ�سانيد مدر�سة االإقراء امل�سرية يف القرن الرابع ع�سر الهجري، كما كان ذلك يف القرون املتقدمة، 

111 موجود يف االأ�سانيد، وهو قيد البحث.
211 من هذه االإجازات اإجازته لل�سيخ خليفة فتح الباب احلناوي. حمفوظة يف )مركز امللك في�سل برقم 

.)53-43
113 من اإجازاته اإجازة لل�سيخ عبد املتعال حممد. حمفوظة يف )مكتبة جامعة امللك �سعود برقم 1732(.

وبهذا اجلهد الوفري تقدمت ومتيزت مدر�سة االإقراء امل�سرية يف القرن الرابع ع�سر الهجري. 

�صاد�ًصا: جانب التعدد يف الطرق:

اأنها مل تعتمد وتتوقف على طريق واحد  القرن؛  ات�سمت بها مدر�سة هذا  التي  التميزات  كان من 
من طرق االأ�سانيد يف نقلها للقراءات، بل تعددت طرقها ونقلها، ويظهر هذا من خالل تتبع طرق 

االأ�سانيد للمدار�س الثالثة التي ت�سمل عموم املدر�سة امل�سرية.
�سيخه  عن  املتويل،  اأحمد  حممد  ال�سيخ  على  غالبا  نقلها  يف  تعتمد  القاهرية  االأزهرية  فاملدر�سة 

اأحمد التهامي)102(، عن �سيخه اأحمد �سلمونة)103(، عن �سيخه اإبراهيم العبيدي)104(، وهكذا.
 واملدر�سة االأحمدية تعتمد يف نقلها غالبا على ال�سيخ يو�سف حممد عجور، عن �سيخه علي �سقر

اجلوهري)105(، عن �سيخه م�سطفى علي امليهي)106(، عن والده ال�سيخ علي امليهي)107(، وهكذا.
ذكره،  املتقدم  االإ�سكندري،  �سابق  حممد  ال�سيخ  على  غالبا  نقلها  يف  تعتمد  االأ�سيوطية  واملدر�سة 
عن �سيخه خليل عامر املطوب�سي)108(، عن �سيخه علي اإبراهيم ال�سمنودي)109(، عن �سيخه �سليمان 

103 اأحمد بن حممد الدري التهامي امل�سري االأزهري، تويف بعد 9621هـ. )املكتبة االأزهرية 85-75/1، 
االإمام املتويل �سـ101، احللقات امل�سيئات 391/1(.

104 اأحمد بن حممد �سلمونة امل�سري االأزهري، تويف بعد 4521هـ. ) فهر�س دار الكتب امل�سرية 13/1، عقد 
الدرر لل�سيخ اإبراهيم النجدي �سـ75، فهر�س الفهار�س ملحمد عبد احلي الكتاين 354/1، جمموعة الر�سائل 

النجدية لبع�س علماء جند 32/2، احللقات امل�سيئات 112/1(.
105 اإبراهيم العبيدي امل�سري االأزهري، علم م�سهور يف االأ�سانيد. )فهر�س املكتبة االأزهرية 56/1، عقد الدرر 

�سـ75، الدرر ال�سنية لل�سيخ عبد الرحمن النجدي �سـ16، رو�سة الناظرين لل�سيخ حممد القا�سي 102/1، 
جمموعة الر�سائل النجدية 32/2، احللقات امل�سيئات 522/1(.

106 موجود يف اأ�سانيد املدر�سة االأحمدية، وهو قيد البحث.
107 م�سطفى بن علي بن عمر بن اأحمد امليهي املنويف امل�سري، تويف بعد 9221هـ. )املكتبة االأزهرية 

.)881/1
108 علي بن عمر بن اأحمد بن عمر امليهي املنويف امل�سري، املتوفى 4021هـ. )تاريخ اجلربتي 962/2، املكتبة 

االأزهرية 911/1، اأعالم الزركلي 613/4(.
109 موجود يف اأ�سانيد املدر�سة اجلنوبية، وهو قيد البحث.

110 يل بن اإبراهيم بن م�سطفى ال�سمنودي، املتوفى 5921هـ. )خمت�سر ن�سر النور �سـ553(.
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امل�صادر واملراجع

1( )االأدلة العقلية يف حكم جمع القراءات النقلية(، لل�سيخ عبد الفتاح هنيدي. مطبعة اجلندي، 1344 هـ.

فرباير  ع�سرة،  الثانية  الطبعة  بــريوت،  للماليني،  العلم  دار  الزركلي.  الدين  خلري  )االأعــالم(،   )2
1997م.

3( )االإعالم مبن يف تاريخ الهند من االأعالم(، امل�سمى )نزهة اخلواطر( لل�سريف عبد احلي بن فخر 
الدين احل�سيني. دار ابن حزم، بريوت، لبنان، الطبعة االأوىل 1420 هـ - 1999م.

4( )اأعالم املكيني من القرن التا�سع اإىل القرن الرابع ع�سر الهجري( لل�سيخ عبد اهلل عبد الرحمن 
املعلمي. موؤ�س�سة الفرقان للرتاث االإ�سالمي، الطبعة االأوىل 1421 هـ - 2000 م.

5( )االأعالم ال�سرقية يف املائة الرابعة ع�سرة الهجرية(، لزكي حممد جماهد. دار الغرب االإ�سالمي، 
الطبعة الثانية، 1994 م.

جدة،  والن�سر،  للطباعة  البالد  دار  الكتبي.  يعقوب  اأن�س  لل�سريف  النبوة(،  اأر�ــس  من  )اأعــالم   )6
ال�سعودية، الطبعة االأوىل، 1414 هـ - 1993 م.

والتوزيع  للن�سر  الر�سد  مكتبة  الدو�سري.  حمد  بن  �سعيد  بن  اإبراهيم  للدكتور  املتويل(،  )االإمــام   )7
باململكة العربية ال�سعودية، الطبعة االأوىل، 1420هـ - 1999 م.

8( )اأهل احلجاز بعبقهم التاريخي(، حل�سن عبد احلي قزاز. مطابع موؤ�س�سة املدينة لل�سحافة، جدة، 
الطبعة االأوىل 1415 هـ - 1994 م.

9( )اإي�ساح املكنون يف الذيل على ك�سف الظنون(، الإ�سماعيل با�سا بن حممد اأمني الباباين البغدادي. 
طبعة مكتبة املثنى، بغداد.

10( )تاريخ االإ�سالم ووفيات امل�ساهري واالأعالم(، ل�سم�س الدين الذهبي. حتقيق: الدكتور عمر عبد 
ال�سالم تدمري. دار الكتاب العربي، بريوت، لبنان، الطبعة االأوىل، 1415 هـ - 1994 م.

11( )تاريخ عجائب االآثار يف الرتاجم واالأخبار(، لعبد الرحمن اجلربتي. دار اجليل، بريوت، الطبعة 
الثانية 1978 م.

12( )تاريخ علماء دم�سق يف القرن الرابع ع�سر الهجري(، ملحمد مطيع احلافظ، ونزار اأباظة. دار 

وقد اأ�سرت اإىل ذلك يف املبحث االأول.
ول�سيق املقام وقيود البحث اأقت�سر على هذه اجلوانب ال�سبعة من اأهم ال�سمات واخل�سائ�س التي 

ات�سمت واخت�ست بها مدر�سة االإقراء امل�سرية يف القرن الرابع ع�سر الهجري.
واأقول: اإن احلديث عن مدر�سة االإقراء امل�سرية يف هذا القرن الزاهر الزاخر، فوق اأن ينفرد به 
�سخ�س واحد اأو �سخ�سان، وفوق اأن ت�ستوعبه مثل هذه ال�سفحات، وال اأ�سعاف اأ�سعافها، فهذا اأمر 
يحتاج اإىل فريق عمل متكامل حتى يربزوا ال�سورة الالئقة مع جالل قدر هذه املدر�سة التي تعد 

عاملية ولي�ست حملية لعموم نفعها اأنحاء الدنيا.
وبعد، فما هذا الذي قدمته عن مدر�سة االإقراء امل�سرية يف القرن الرابع ع�سر الهجري اإال ملحة 

خاطفة، وعجالة موجزة، واإ�سارة �سريعة اإىل هذه املدر�سة العامرة.
اأ�ساأل اهلل تعاىل بجالل قدره وعظيم �سلطانه، اأن ينري عليهم قبورهم اأجمعني، واأن يجمعنا بهم يف 
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25( )�سري اأعالم النبالء(، ل�سم�س الدين الذهبي. موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة الثانية 1412 هـ.

26( )�سجرة النور الزكية يف طبقات املالكية(، لل�سريف حممد بن حممد خملوف التون�سي. دار الفكر 
للطباعة والن�سر والتوزيع.

27( )ال�سوء الالمع الأهل القرن التا�سع(، ل�سم�س الدين ال�سخاوي. دار الكتاب االإ�سالمي، القاهرة.

28( )عباقرة التالوة يف القرن الع�سرين(، ل�سكري القا�سي. طبع بجريدة اجلمهورية.

29( )عقد الدرر يف ما وقع يف جند من احلوادث يف اآخر القرن الثالث ع�سر واأول القرن الرابع ع�سر(، 
لل�سيخ اإبراهيم بن �سالح بن عي�سى النجدي احلنبلي. وزراة املعارف ال�سعودية، الطبعة الثالثة، 1394 

هـ.

اخلاجني،  مكتبة  برجي�سرتا�سر.  ج  حتقيق:  اجلزري.  البن  القراء(،  طبقات  يف  النهاية  )غاية   )30
م�سر، الطبعة االأوىل، 1351هـ - 1930 م.

31( )فتنة االأ�سانيد واالإجازات القراآنية(، لل�سيد اأحمد عبد الرحيم. دار ال�سحابة للرتاث بطنطا، 
1432 هـ - 2011 م.

بن  حممد  االإقبال  الأبي  وامل�سل�سالت(،  وامل�سيخات  املعاجم  ومعجم  واالأثبات  الفهار�س  )فهر�س   )32
احلي بن عبد الكبري الكتاين الفا�سي. حتقيق: د. اإح�سان عبا�س. دار الغرب االإ�سالمي، بريوت، الطبعة 

الثانية، 1402 هـ - 1982 م.
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34( )فهر�س خمطوطات م�سطلح احلديث( لفوؤاد �سيد. مطبعة دار الكتب امل�سرية، 1375 هـ - 1956 
م.

35( )في�س امللك الوهاب املتعايل باأنباء اأوائل القرن الثالث ع�سر والتوايل(، لل�سيخ اأبي الفي�س عبد 
ال�ستار عبد الوهاب املكي. حتقيق الدكتور عبد امللك عبد اهلل دهي�س.

36( )جملة االأحكام ال�سرعية(، للقا�سي اأحمد بن عبد اهلل بن ب�سري خان. مطبوعات ثمامة، الطبعة 
االأوىل، 1401 هـ - 1981 م.

الريا�س،  العا�سمة،  دار  جند.  علماء  من  ملجموعة  النجدية(،  وامل�سائل  الر�سائل  )جمموعة   )37

الفكر للطباعة والن�سر، دم�سق، الطبعة االأوىل، 1406 هـ - 1986 م.

13( )تاريخ امل�سحف ال�سريف(، لل�سيخ عبد الفتاح القا�سي. طبع على نفقة االإدارة العامة للمعاهد 
االأزهرية، 1395هـ - 1975م.

14( )تتمة اأعالم الزركلي(، ملحمد خري رم�سان يو�سف. دار ابن حزم، بريوت، الطبعة االأوىل، 1418 
هـ - 1998م.

15( )حتبري التي�سري(، البن اجلزري. حتقيق: عبد الفتاح القا�سي، وحممد ال�سادق قمحاوي. دار 
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القراء مرزا ب�سم اهلل بك )باللغة االأورديــة(. مكتبة مري حممد،  16( )تذكرة قاريان هند(، لعماد 
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�سوت القراآن، بديو باند.
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23( )رو�سة الناظرين عن ماآثر علماء جند وحوادث ال�سنني(، ملحمد بن عثمان بن �سالح بن عثمان. 
مطبعة احللبي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1403 هـ - 1983 م.

24( )�سوانح اإمام القراء(، للحافظ الدكتور فيو�س الرحمن. مركز الكتاب، الهور، باك�ستان، 1983م.
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المدرسة السودانية

في القرن الرّابع عشر الهجري

اإعــــداد

الدكتـــــور/  اإدريـــ�س علـــي الأمـــني

ال�سعودية، الطبعة االأوىل، 1349 هـ )الن�سرة الثالثة(.

38( )املخت�سر من كتاب ن�سر النور والزهر يف تراجم اأفا�سل مكة من القرن العا�سر اإىل القرن الرابع 
ع�سر(، لل�سيخ عبد اهلل مرداد اأبو اخلري، قا�سي مكة. حتقيق: حممد �سعيد العمودي واأحمد علي. عامل 

املعرفة للن�سر والتوزيع، جدة، الطبعة الثانية، 1406 هـ - 1986 م.

39( )معجم املوؤلفني(، لعمر ر�سا كحالة. موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة االأوىل، 1414 هـ - 1993م.

عواد  ب�سار  حتقيق:  الذهبي.  الدين  ل�سم�س  واالأع�سار(،  الطبقات  على  الكبار  القراء  )معرفة   )40
 - هـ   1404 االأوىل،  الطبعة  الر�سالة،  موؤ�س�سة  عبا�س.  مهدي  و�سالح  االأرنـــاءوط،  و�سعيب  معروف، 

1984م.

الباباين  اأمني  با�سا بن حممد  الإ�سماعيل  امل�سنفني(،  واآثار  املوؤلفني  اأ�سماء  العارفني يف  41( )هدية 
البغدادي. طبعة مكتبة املثنى، بغداد.
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ال�سعودية، الطبعة االأوىل، 1349 هـ )الن�سرة الثالثة(.

38( )املخت�سر من كتاب ن�سر النور والزهر يف تراجم اأفا�سل مكة من القرن العا�سر اإىل القرن الرابع 
ع�سر(، لل�سيخ عبد اهلل مرداد اأبو اخلري، قا�سي مكة. حتقيق: حممد �سعيد العمودي واأحمد علي. عامل 

املعرفة للن�سر والتوزيع، جدة، الطبعة الثانية، 1406 هـ - 1986 م.

39( )معجم املوؤلفني(، لعمر ر�سا كحالة. موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة االأوىل، 1414 هـ - 1993م.

عواد  ب�سار  حتقيق:  الذهبي.  الدين  ل�سم�س  واالأع�سار(،  الطبقات  على  الكبار  القراء  )معرفة   )40
 - هـ   1404 االأوىل،  الطبعة  الر�سالة،  موؤ�س�سة  عبا�س.  مهدي  و�سالح  االأرنـــاءوط،  و�سعيب  معروف، 

1984م.

الباباين  اأمني  با�سا بن حممد  الإ�سماعيل  امل�سنفني(،  واآثار  املوؤلفني  اأ�سماء  العارفني يف  41( )هدية 
البغدادي. طبعة مكتبة املثنى، بغداد.
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د. اإدري�س علي الأمني

•  اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم القراءات كلية الدعوة واأ�سول الدين جامعة اأم القرى – مكة املكرمة.

•  حفظ القراآن برواية الدوري عن اأبي عمرو الب�سري. 

•  اأول ال�سهادة االأهلية قراءات عام 1983م.

•  حا�سل على درجة البكالوريو�س يف القراءات وعلومها بتقدير ممتاز، واملاج�ستري يف القراءات 
وعلومها  بتقدير ممتاز، والدكتوراة يف القراءات وعلومها بتقدير ممتاز، من جامعة القران الكرمي 

والعلوم االإ�سالمية بال�سودان. 

•  حائز على اإجازة و�سند يف القراءات الع�سر من طريقي ال�ساطبية والدرة امل�سيَّة. 

•  حائز على اجلائزة االأوىل يف مهرجان القران الكرمي على م�ستوى ال�سودان عام 1981م.

•  توىل رئا�سة ق�سم القراءات وعلوم القراآن بكلية القراآن الكرمي باجلامعة املذكورة.

•  توىل اإدارة حترير جملة كلية القران الكرمي باجلامعة املذكورة.

•  ع�سو اللجنة الفنية ملراقبة طباعة امل�سحف ال�سريف التابعة لرئا�سة اجلمهورية.

•  حمكم يف مهرجانات القراآن الكرمي بال�سودان.

•  اإمام وخطيب م�سجد اأبي بكر  ال�سديق باأم درمان.

•  له العديد من البحوث العلمية املن�سورة املحكمة.

•  �سارك يف العديد من املوؤمترات العلمية والتعليمية.

ملخ�س البحث

السيرة الذاتية
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اأو االأهلية اأو اخلا�سة.

على  احل�سول  يف  اخلريجني  كافة  على  االأولوية  البكالريو�س  �سهادة  على  احلا�سل  وللحافظ 
الكرمي  القراآن  اإىل جامعة  الكرمي  القراآن  كلية  ،وطور  القراءات  معاهد  عدد  زاد  كما  الوظيفة.  
والعلوم االإ�سالمية، واأن�ساأ كلية القراآن الكرمي بوالية اجلزيرة ،ثم طورها اإىل جامعة القراآن الكرمي 
حفاظ  عليها  ليتناف�س  الدولية  اخلرطوم  جائزة  با�سم  عاملية  جائزة  اأن�ساأ  كما  العلوم،  وتاأ�سيل 

القراآن من خمتلف دول العامل.

ال�سيخ حممد  البدوي  ال�سيخ  بينهم  ومن  فهم كر  ال�سودانية )اخللوة(  املدر�سة  �سيوخ  اأبرز  واأما 
بيتاي، واخلليفة ح�سب  الد�سي�س، وال�سيخ علي  اأبو �سالح، وال�سيخ علي �سالح حمد ح�سن  االأمني 

الر�سول حممد بدر.

اأما �سمات وخ�سائ�س املدر�سة ال�سودانية )اخللوة( فهي كثرية ومن بني تلك ال�سمات واخل�سائ�س 
متيزها با�ستخدام البيئة املحلية يف و�سائلها واأدواتها كاللوح والقلم واحلرب واجلري واالإ�ساءة، كما 

�سهلت تعليم القراءة والكتابة للطالب امل�ستجد.

ومتيز �سيوخها وخريجوها  بكتابة امل�ساحف ح�سب الرواية التي تقراأ بها كل خلوة يف وقت مل تكن 
فيه املطابع متوافرة.

ومتيز خريجوها بحفظ منظومة الدنفا�سي التي ت�سهل املت�سابة اللفظي والر�سم العثماين.

وانفردت اخللوات بنظام قبول تقبل من خالله كل االأعمار ويف كل االأوقات ومهما كرت االأعداد 
لينفق الطالب على  الزراعية  امل�ساريع  اأن�ساأت  ومهما طال مكث بع�س الطالب يف اخللوات، كما 

اأنف�سهم وليتعلموا حرفة الزراعة موزعني العمل اليومي بدقة حتى اليتاأثر برنامج احلفظ.

ويف جمال احلفظ والتح�سيل راعت قدرات كل طالب فاأعطته من الواجب اليومي ح�سب قدرته، 
وحددت ال�سقف االأعلى يف احلفظ الأ�سحاب القدرات الكبرية طلبا لالإتقان والتجويد.

واحرتمت الوقت ووظفته فلم تعط االإجازات اإالعند ال�سرورات ووقوع املدلهمات.

لقد دخل القراآن ال�صودان يف القرن الأول الهجري من ثالث جهات :

ال�سرق، وال�سمال، وال�سمال الغربي، ومنذ ذلك التاريخ انت�سر يف اأنحاء البالد املختلفة، واأ�سهم يف 
هذا االنت�سار بعد توفيق اهلل تعايل تلك اخلطة التي ر�سمها ال�سيوخ والتزم بها اخلريجون بعدم فتح 
املدار�س القراآنية بالقرب من بع�سها حتي يعم القراآن جميع اأ�سقاع البالد؛ فتوغل ال�سيوخ وتفرقوا 
يف الواليات فاأ�س�سوا املدار�س القراآنية التي تعرف يف ال�سودان باخللوات جمع خلوة، وهي �سغري 

وكربي، فال�سغري الأبناء احلي اأو القرية ومثلها احللقات واملراكز ودور املوؤمنات.
،و�سكن  لل�سالة  جامع  وم�سجد  للحفظ،  الطالب  فيها  يجتمع  كبرية  بناية  من  تتكون  والكربي 

واإعا�سة للطالب الوافدين، وت�سمي م�سيدا كذلك.
وقد انت�سرت اخللوات الكربي يف كل واليات ال�سودان ف�سادت رواية الدوري عن اأبي عمرو، وور�س 
عن نافع، وحف�س عن عا�سم، ولكن التناف�س على اأ�سده بني واليات اخلرطوم، واجلزيرة، و�سمال 

كردفان، وك�سال، لوجود خلوات كبرية بهذه الواليات ت�سم اآالف الطالب.
ويف القرن الرابع ع�سر الهجري اأن�ساأت خلوات كثرية من بينها خلوات اخلليفة عبداهلل التعاي�سي 

باأم درمان،كما اأن�ساأ بع�س ال�سيوخ والوجهاء خم�سني خلوة يف املدينة املذكورة.
ومل يقت�سر اإن�ساء اخللوات يف هذا القرن على مدينة اأم درمان العا�سمة الوطنية للدولة املهدية 

وحدها بل �سمل كل مدن وقري ال�سودان.
ح�سن  حمد  �سالح  علي  ال�سيخ  خلوة  اأ�سهرها  اخللوات  تلك  من  كبري  ن�سيب  الرحل  للبدو  وكان 

الد�سي�س الذي ظل يرحل مع قومه يف ثالث رحالت يف ال�سنة فحفظ علي يديه جمع غفري.
ومن اخللوات الكبرية خلوة ال�سيخ حممد اأحمد اأبو عزة يف والية �سمال كردفان، وقد خرجت االآف 

من احلفاظ، وبها االآن مايقارب ال�ستة اآالف من الطالب.
اأتبعتها بفروع يف كل واليات  ال�سيخ  علي بيتاي خلوة كربي  اأن�ساأ  ويف والية ك�سال ب�سرق ال�سودان 
ال�سودان، وباخللوة االأم االآن ثمانية اآالف طالب، ومايقارب هذا العدد من الطالبات الالآئي يتقن 

علم الفرا ئ�س باالإ�سافة اإىل حفظ القراآن.
االإلتحاق  من  واأعفتهم  الكبرية  املرتبات  لهم  و�سرفت  القراآن  ب�سيوخ  املهدية  الدولة  اهتمت  وقد 

باجلي�س اإميانا بدورهم العظيم.
وكذلك حكومة الرئي�س جعفر حممد منريي الذي اأن�ساأ م�سابقة �سنوية ت�سجيعا للحفاظ كما اأن�ساأ 

معاهد القراءات وكلية للقراآن الكرمي باأم درمان.
يف  املختلفة  الدولة  مبرافق  القراآن  حافظ  تعيني  بينها  من  قرارات  اأ�سدر  فقد  الب�سري  عمر  الرئي�س  اأما 
الدرجة الوظيفية اجلامعية،كما اأعفي حافظ القراآن من الر�سوم الدرا�سية اإذا قبل باجلامعات احلكومية 
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عن نافع، وحف�س عن عا�سم، ولكن التناف�س على اأ�سده بني واليات اخلرطوم، واجلزيرة، و�سمال 

كردفان، وك�سال، لوجود خلوات كبرية بهذه الواليات ت�سم اآالف الطالب.
ويف القرن الرابع ع�سر الهجري اأن�ساأت خلوات كثرية من بينها خلوات اخلليفة عبداهلل التعاي�سي 

باأم درمان،كما اأن�ساأ بع�س ال�سيوخ والوجهاء خم�سني خلوة يف املدينة املذكورة.
ومل يقت�سر اإن�ساء اخللوات يف هذا القرن على مدينة اأم درمان العا�سمة الوطنية للدولة املهدية 
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املبحث الأول

 اجلانب التاريخي )الّن�صاأة والّت�صل�صل(

لقد دخل العرب امل�سلمون ال�سودان من البوابة ال�سمالية )م�سر( والبوابة ال�سرقية )البحر االأحمر 
وباب املندب ) والبوابة ال�سمالية الغربية ) املغرب العربي الكبري ) ثم اندفعوا لقلب البالدوتوزعوا 
فيها كما تدل على ذلك الروايات ال�سحيحة)1( وكان ذلك يف خالفة عثمان بن عفان ر�سي اهلل 
عنه، ووالية عبد اهلل بن �سعد بن اأبي ال�سرح ر�سي اهلل عنه على م�سر الذي اأبرم اإتفاقية مع ملك 

النوبة )َقَلْيدُرْث( ق�ست بدخول امل�سلمني بالد النوبة اأيا كانت �سفة الداخل.)2( 
القادمني اجلدد وعن طريق  يتكاثرون على طريق  امل�سلمون  القراآن وظل  الفقهاء وحفاظ  فدخل 

التزاوج بني الذكور العرب واالإناث الن�سرانيات)3(.
ومرت االأيام واأ�سلم جميع �سكان البالد واآل احلكم اإليهم فاأن�ساأت املدار�س القراآنية واأ�س�ست على 
منهجية مدرو�سة وعمل منظم ولوائح معروفة ليعم اخلري جميع اأر�س ال�سودان املرتامي االأطراف. 

فالروايات املتواترة تقول:
اأال تتالقى خلواتهم واأن ال   )اإن امل�سايخ الكبار كانوا ي�سرتطون على احلفاظ واخلريجني اجلدد 
ينزل اأحدهم مكانًا فيه خلوة وبهذه الو�سيلة انت�سرت خلوات القراآن حتى عمت جميع بقاع ال�سودان 

املاأهولةبال�سكان()4(. 
فقامت خلوات كبرية ا�ستمرت قرونًا مثل خلوة الُغَرْيَبِة وخلوة اأم �سوًابان وخلوة ود اأبي �سالح وخلوة 

اأوالد جابر وخلوات الغب�س وغريها.)5( 
واأهل ال�سودان ي�سمون املدار�س القراآنية )خلوات( جمع )َخْلوة)6( 

1  انظر: الطيب حممد الطيب : امل�سيد: �س 751 هيئة اخلرطوم لل�سحافة والن�سر .
2  انظر: البيلي : د.اأحمد حممد  اإ�سماعيل: القراآن يف ال�سودان منذ فجر االإ�سالم وحتى اليوم �س 811 جملة 

كلية القراآن الكرمي بال�سودان : العدد االأول ذو احلجة 7241هـ _ دي�سمرب 6002م.
3  انظر: امل�سدر نف�سه �س 911 .

4  انظر: امل�سدر ال�سابق �س 331.
5  انظر:امل�سدر نف�سه �س 381 و �س 582 و�س 562.

6  لقد جرى تعبري العامة يف البيئة ال�سودانية على جمع َخْلوة َخالَوي وَخالِوي وال�سحيح "َخَلَواْت؛ الأنها جمع 
َخْلَوة على وزن َفْعَلة مثل َفْلَوة َفَلَوات وقد نبه على هذا اخلطاأ االأ�ستاذ الدكتور اأحمد حممد اإ�سماعيل البيلي يف 

املقدمة

الة وال�ّسالم على اأ�سرف املر�سلني نبّينا وحبيبنا حمّمد  احلمد هلل رب العاملني ، وبه ن�ستعني وال�سّ
وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. اأما بعد:

بتنظيمه  واأ�سدى معروفًا  اأح�سن �سنعًا  �سعود قد  امللك  واإقرانه بجامعة  القراآن  تعليم  فاإن كر�سي 
ورعايته.

) امللتقى الأول لكبار قراء  العامل الإ�صالمي(

) مدار�س واأعالم(

املدر�سة  عن  بحث  كتابة  بتكليفي  كذلك  له  الرعاية،وال�ّسكر  وهذه  التّنظيم  هذا  على  له  فال�ّسكر 
ال�ّسودانية،وقد حّدد الكر�سي عنا�سر البحث عن هذه املدر�سة قي ثالثة عنا�سر.

عن  بالكتابة  ت�ّسرفت  الرائدة،كما  اجلامعة  هذه  يف  املبارك  الكر�سي  لهذا  بالكتابة  ت�ّسرفت  وقد 
املدر�سة ال�سودانية العريقة رائدة الّتعليم يف بالد ال�ّسودان،و�ساحبة اليد الطوىل والقدح املعلى يف 
�سياغة وجدان ال�ّسودانيني وتزكية نفو�سهم واإعدادهم وتاأهيلهم حلمل االأمانة وا�ست�سعار امل�سوؤولية 

من خالل القراآن الكرمي . فمن خالل هذه املدر�سة تعّلموا تعليمًا فريدًا مع �سعف االإمكانيات.

وتربوا تربية متّميزة مع قّلة الو�سائل. فهي حمل احرتام ومكان تقدير من ال�ّسودانيني حتى امتد.

�سريتهم  فح�سنت  خلريجيها  املهمة  االإدارية  الوظائف  اإ�سناد  اإىل  التقدير  وذلك  االإحرتام  هذا 
عملهم  واأتقن  غايتهم  لو�سوح  خريهم  وتعدد  مق�سدهم  لنبل  عطاوؤهم  وكر  �سريرتهم،  حل�سن 

حل�سن اإعدادهم.

واخلطة املنهجية لهذا البحث تتكون من مقّدمه وثالث مباحث وخامته:
املبحث االأول: اجلانب التاريخي ) الّن�ساأة والّت�سل�سل (

املبحث الثاين: اأبرز �سيوخ هذه املدر�سة.
املبحث الثالث  �سمات وخ�سائ�س هذه املدر�سة.

*فاهلل اأ�ساأل اأن يبارك يف االأعمار واالأعمال، ويحفظ البالد والعباد 
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اأال تتالقى خلواتهم واأن ال   )اإن امل�سايخ الكبار كانوا ي�سرتطون على احلفاظ واخلريجني اجلدد 
ينزل اأحدهم مكانًا فيه خلوة وبهذه الو�سيلة انت�سرت خلوات القراآن حتى عمت جميع بقاع ال�سودان 

املاأهولةبال�سكان()4(. 
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املقدمة
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دليل على �سحة عزمه واإنقطاعه للدر�س والتح�سيل( )10( 
واخللوات كربى و�سغرى:

فال�سغرى تكون الأبناء احلي الواحد من التالميذ وقد يكون يف احلي الواحد اأكر من خلوة كخلوات 
اأحياء اأم درمان كما �سياأتي .

 وقل اأن تخلو قرية من قرى ال�سودان من وجود خلوة �سغرى .
بني  جمعهم  واإمكانية  اأهلهم  من  الطالب  بقرب  القرية  اأو  احلي  يف  ال�سغريات  اخللوات  وتتميز 
ودور  واملراكز  احللقات  ومثلها  عليهم  باالإنفاق  االلتزام  وعدم  النظامية  والدرا�سة  القراآن  حفظ 

املوؤمنات التي ت�ستهدف الن�ساء من طالبات وموظفات وربات بيوت )11( 
والكربى البد اأن تتوافر فيها ثالثة اأ�سياء :

مكان  وبداخلها  للحفظ  الطالب  فيها  يجتمع  )اجلامعة(  اأو  )القراآنية(  ت�سمى  كبرية  1.بناية 
خم�س�س لو�سع االألواح.
2.م�سجد جامع لل�سالة.

3.�سكن واإعا�سة للطالب الوافدين من خارج القرية اأو املدينة التي بها اخللوة . 
فاإذا اجتمعت هذه الثالثة �سميت خلوة كربى وت�سمى م�سيدًا  كذلك )12( 

وكلمة )امل�سيد( تعني امل�سجد بقلب اجليم ياء، ومن العرب من ال يزال ينطقها كذلك )13( 
ومما ي�ساعد على قلب اجليم ياء اأن خمرجهما واحد حيث اأن خمرج )اجليم وال�سني والياء( هو 
و�سط الل�سان بينه وبني احلنك االأعلى، وت�سمى هذه احلروف �سجرية ؛ الأنها تخرج من ال�سجر وهي 

عند اخلليل خمرج الفم وعند غريه جممع اللحيني )14( 
 قال االإمام ابن اجلزري يف مقدمة طيبته :

ني َيا اُد ِمْن َحاَفِتِه اإِْذ َولَيا )1( 6.اأَ�سَفُل َواْلَو�َسُط فجيم ال�سَّ  َوال�سَّ

توافدوا عليهم يف وقت  الذين  امل�سايخ  اأفواه  ال�سودان من  اأهل  تلقفها  اأن كلمة )امل�سيد(  والغالب 

10  الطيب :امل�سيد: �س 297 م�سدر �سابق.
11  انظر الزاكي : �سبل وتطوير املوؤ�س�سات القراآنية يف ال�سودان :�س 61 م�سدر �سابق.

12  الطيب : امل�سيد :�س73م�سدر �سابق.
13   انظر: االإمام :اخللوة: �س15 م�سدر �سابق.

14   انظر: ابن اجلزري : اأحمد بن حممد املعروف بابن الناظم : �سرح طيبه الن�سر يف القراءات الع�سر 
116/1 حتقيق �سعبان حممد اإ�سماعيل املكتبة الفي�سلية.

ًا اأو َخالء، واأَْخَلى : اإذا مل يكن فيه اأحد وال �سئ فيه وهو خال، وخال ال�سئ  فاخللوة : من َخال َيْخُلو ُخلوَّ
مبعنى فرغ، ومنه: اأخل اأمرك واأخل باأمرك، اأي تفرد به وتفرغ له، ومنه: ا�ستخالء 

امل�سجد وت�ستخلى به، اأي ت�ستخل به وتنفرد ، وخلى على ال�سئ اقت�سر عليه )7( 
وخال اإليه . اجتمع معه يف خلوة )8(.

وقد اأخذ �سيوخ ال�سودان هذه املعاين و�سموا بها مدار�س حتفيظ القراآن الأن �سيخ اخللوة يختلى فيها 
بتالميذه الذين يعلمهم القراآن كتابة و قراءة وحفظًا وهو يف اأثناء ذلك يختلى بهم عمن �سواهم )9( 

فهي ت�سمية حملية خال�سة خا�سة باأهل ال�سودان .
واأماكن بع�س اخللوات يدل على هذه الت�سمية؛ الأن كثريًا من امل�سايخ ترك املدن وذهب لالأرياف 
ليختلى بطالبه ويعلمهم القراآن واإن كان النا�س قد حلقوا بتلك اخللوات و�سكنوا حولها حبًا للقراآن 
واأهله فكانت حمورًا لقيام كثري من القرى واملدن فنمت وعمرت و�سميت باأ�سماء �سيوخ تلك اخللوات 
وقبلهم كانت بيئة طاردة كما فعل ال�سيخ حممد اأبو �سالح الذي تنقل يف كثري من مناطق الريف 
وان�ساأ خلوات اإىل اأن ا�ستقر به املقام يف مكان اخللوة احلايل )خلوة ود اأبي �سالح( الذي يبعد عن 
اأم درمان اأكر من مائة كيلومرت تقريبًا مع �سعوبة احلركة والتنقل ووعورة املكان و�سظف العي�س يف 
تلك االأيام ولكن عزم الرجال واآالمهم وحملهم هم االأمة واآمالهم يف متكني القراآن ويقينهم فيما 
عند اهلل كانت العوامل االأ�سا�سية يف تغيري وجه املنطقة التي �سارت حا�سرة للخدمات التعليمية 

وال�سحية وغريها ف�سارت حا�سرة بعد اأن كانت نائية  وكل ذلك جاء تبعًا لنور القراآن وهدايته .

) ويرى امل�سايخ اأن الطالب املجتهد يحر�س على الو�سول اإىل هذه االأماكن البعيدة ،وجميئه هنا 

اأرجوزته امل�سماة "الذائعة يف االأخطاء ال�سائعة" م�سريًا اإىل ت�سحيح هذا اجلمع بقوله :

 وال َتُقْل يف َخْلوة َخالِوي َتقي�ُسَها جهال على َفَتاِوي

 َفاإنَّ يف الْقَاُمو�ِس َلفُظ َفْتوي
 وال َتُقل يف َجْمِعها َخالَوي َتقي�ُسَها جهال على َفَتاَوي

 َولَي�َس يف الْقاُمو�ِس َلفُظ َخْلوى

انظر: االإمام : اأ.د.اأحمد علي : اخللوة والعودة احللوة: �س 14 دار ال�سداد للطباعة ، والزاكي : د. ماأمون عبد 
الرحمن : �سبل تطوير املوؤ�س�سات القراآنية يف ال�سودان جملة ب�سائر �س50 دار ب�سائر للطباعة والن�سر.

7  ابن منظور : حممد بن مكرم االن�ساري اخلزرجي : ل�سان العرب 137/14-143الطبعة  االأوىل دار الفكر 
بريوت.

8  الرازي : حممد بن اأبي بكر : خمتار ال�سحاح :�س 145 دار العلم للجميع بريوت لبنان.
9  البيلي  : القراآن يف ال�سودان :�س 119 م�سدر �سابق
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دليل على �سحة عزمه واإنقطاعه للدر�س والتح�سيل( )10( 
واخللوات كربى و�سغرى:

فال�سغرى تكون الأبناء احلي الواحد من التالميذ وقد يكون يف احلي الواحد اأكر من خلوة كخلوات 
اأحياء اأم درمان كما �سياأتي .

 وقل اأن تخلو قرية من قرى ال�سودان من وجود خلوة �سغرى .
بني  جمعهم  واإمكانية  اأهلهم  من  الطالب  بقرب  القرية  اأو  احلي  يف  ال�سغريات  اخللوات  وتتميز 
ودور  واملراكز  احللقات  ومثلها  عليهم  باالإنفاق  االلتزام  وعدم  النظامية  والدرا�سة  القراآن  حفظ 

املوؤمنات التي ت�ستهدف الن�ساء من طالبات وموظفات وربات بيوت )11( 
والكربى البد اأن تتوافر فيها ثالثة اأ�سياء :

مكان  وبداخلها  للحفظ  الطالب  فيها  يجتمع  )اجلامعة(  اأو  )القراآنية(  ت�سمى  كبرية  1.بناية 
خم�س�س لو�سع االألواح.
2.م�سجد جامع لل�سالة.

3.�سكن واإعا�سة للطالب الوافدين من خارج القرية اأو املدينة التي بها اخللوة . 
فاإذا اجتمعت هذه الثالثة �سميت خلوة كربى وت�سمى م�سيدًا  كذلك )12( 

وكلمة )امل�سيد( تعني امل�سجد بقلب اجليم ياء، ومن العرب من ال يزال ينطقها كذلك )13( 
ومما ي�ساعد على قلب اجليم ياء اأن خمرجهما واحد حيث اأن خمرج )اجليم وال�سني والياء( هو 
و�سط الل�سان بينه وبني احلنك االأعلى، وت�سمى هذه احلروف �سجرية ؛ الأنها تخرج من ال�سجر وهي 

عند اخلليل خمرج الفم وعند غريه جممع اللحيني )14( 
 قال االإمام ابن اجلزري يف مقدمة طيبته :

ني َيا اُد ِمْن َحاَفِتِه اإِْذ َولَيا )1( 6.اأَ�سَفُل َواْلَو�َسُط فجيم ال�سَّ  َوال�سَّ

توافدوا عليهم يف وقت  الذين  امل�سايخ  اأفواه  ال�سودان من  اأهل  تلقفها  اأن كلمة )امل�سيد(  والغالب 

10  الطيب :امل�سيد: �س 297 م�سدر �سابق.
11  انظر الزاكي : �سبل وتطوير املوؤ�س�سات القراآنية يف ال�سودان :�س 61 م�سدر �سابق.

12  الطيب : امل�سيد :�س73م�سدر �سابق.
13   انظر: االإمام :اخللوة: �س15 م�سدر �سابق.

14   انظر: ابن اجلزري : اأحمد بن حممد املعروف بابن الناظم : �سرح طيبه الن�سر يف القراءات الع�سر 
116/1 حتقيق �سعبان حممد اإ�سماعيل املكتبة الفي�سلية.

ًا اأو َخالء، واأَْخَلى : اإذا مل يكن فيه اأحد وال �سئ فيه وهو خال، وخال ال�سئ  فاخللوة : من َخال َيْخُلو ُخلوَّ
مبعنى فرغ، ومنه: اأخل اأمرك واأخل باأمرك، اأي تفرد به وتفرغ له، ومنه: ا�ستخالء 

امل�سجد وت�ستخلى به، اأي ت�ستخل به وتنفرد ، وخلى على ال�سئ اقت�سر عليه )7( 
وخال اإليه . اجتمع معه يف خلوة )8(.

وقد اأخذ �سيوخ ال�سودان هذه املعاين و�سموا بها مدار�س حتفيظ القراآن الأن �سيخ اخللوة يختلى فيها 
بتالميذه الذين يعلمهم القراآن كتابة و قراءة وحفظًا وهو يف اأثناء ذلك يختلى بهم عمن �سواهم )9( 

فهي ت�سمية حملية خال�سة خا�سة باأهل ال�سودان .
واأماكن بع�س اخللوات يدل على هذه الت�سمية؛ الأن كثريًا من امل�سايخ ترك املدن وذهب لالأرياف 
ليختلى بطالبه ويعلمهم القراآن واإن كان النا�س قد حلقوا بتلك اخللوات و�سكنوا حولها حبًا للقراآن 
واأهله فكانت حمورًا لقيام كثري من القرى واملدن فنمت وعمرت و�سميت باأ�سماء �سيوخ تلك اخللوات 
وقبلهم كانت بيئة طاردة كما فعل ال�سيخ حممد اأبو �سالح الذي تنقل يف كثري من مناطق الريف 
وان�ساأ خلوات اإىل اأن ا�ستقر به املقام يف مكان اخللوة احلايل )خلوة ود اأبي �سالح( الذي يبعد عن 
اأم درمان اأكر من مائة كيلومرت تقريبًا مع �سعوبة احلركة والتنقل ووعورة املكان و�سظف العي�س يف 
تلك االأيام ولكن عزم الرجال واآالمهم وحملهم هم االأمة واآمالهم يف متكني القراآن ويقينهم فيما 
عند اهلل كانت العوامل االأ�سا�سية يف تغيري وجه املنطقة التي �سارت حا�سرة للخدمات التعليمية 

وال�سحية وغريها ف�سارت حا�سرة بعد اأن كانت نائية  وكل ذلك جاء تبعًا لنور القراآن وهدايته .

) ويرى امل�سايخ اأن الطالب املجتهد يحر�س على الو�سول اإىل هذه االأماكن البعيدة ،وجميئه هنا 

اأرجوزته امل�سماة "الذائعة يف االأخطاء ال�سائعة" م�سريًا اإىل ت�سحيح هذا اجلمع بقوله :

 وال َتُقْل يف َخْلوة َخالِوي َتقي�ُسَها جهال على َفَتاِوي

 َفاإنَّ يف الْقَاُمو�ِس َلفُظ َفْتوي
 وال َتُقل يف َجْمِعها َخالَوي َتقي�ُسَها جهال على َفَتاَوي

 َولَي�َس يف الْقاُمو�ِس َلفُظ َخْلوى

انظر: االإمام : اأ.د.اأحمد علي : اخللوة والعودة احللوة: �س 14 دار ال�سداد للطباعة ، والزاكي : د. ماأمون عبد 
الرحمن : �سبل تطوير املوؤ�س�سات القراآنية يف ال�سودان جملة ب�سائر �س50 دار ب�سائر للطباعة والن�سر.

7  ابن منظور : حممد بن مكرم االن�ساري اخلزرجي : ل�سان العرب 137/14-143الطبعة  االأوىل دار الفكر 
بريوت.

8  الرازي : حممد بن اأبي بكر : خمتار ال�سحاح :�س 145 دار العلم للجميع بريوت لبنان.
9  البيلي  : القراآن يف ال�سودان :�س 119 م�سدر �سابق
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مل تكن كبرية كما هي االآن.
وظلت قائمة حتى1940م ومنها ما هو قائم حتى االآن وقل اأن جتد اإن�سانًا فوق االأربعني مل يدر�س 

فيها.)20( 
وحفظ فيها كثري من االأعالم كال�سيخ حممد املبارك عبد اهلل)21( الذي يذكر تلك االأباطح والربي 

فيقول:
َبي والرُّ َبــاِطــَح  االأَ اأَن�َس  ال  اأَن�َس   َواإْن 
َجــَنــبــاِتــــــــِه َويف  ِمـــْنـــُه  َكـــَثـــٍب   َعــَلــى 
ــًة ــُه ُعــْمــِري ِطــالبــًا َوِخــْدَم  َنـــَذْرُت َل
ــَرًة ـــ ــْك ــّيــًا َوُب ـــُه َوْقــِتــي َعــ�ــسِ ـــُت ـــَزْم  َواأَْل

�َساِحُلْه يِل  النِّ �َساِحَل  ُيـــَداين  ــرًا   َوِجــ�ــسْ
َدالِئـــُلـــْه ـــْت  َجـــلَّ ـــاَب اهلل  ـــَت ِك  َحــِفــْظــُت 
اِيُلْه خمَ ــُت  َوُحــقَّ ِمــْنــُه  َبا  ال�سِّ ــى  ــاأَْزَه  َف
اِئُلْه)2( ْت اأَ�سَ َحى ِمْنُه َوَعزَّ  َفَطاَب ال�سُّ

وكانت الدولة املهدية تعنى عناية فائقة باخللوات و�سيوخها وت�سرف لهم املرتبات الكبرية وتعفيهم 
من االلتحاق باجلي�س اإميانًا بدورهم العظيم )22( 

ومل يكن قيام اخللوات يف ذلك القرن حكرا علي مدينة اأم درمان وحدها بل عم كل مدن وقري 
ال�سودان وكان للبدو الرحل ن�سيب كبري من تلك اخللوات، خا�سة اأن هذا القرن ابتليت فيه االأمة 
بتدني�س اأر�سها من قبل االحتالل االإجنليزي البغي�س الذي حارب اخللوات وحرم حفاظ القراآن 

من التعيني يف الدوائر احلكومية )23( فهب اأهل ال�سودان واأقاموا اخللوات حفاظا علي دينهم .
اأبرز �سيوخ البدو الرحل وكان ن�ساطه حوايل  )و يعد ال�سيخ علي �سالح حمد ح�سن الد�سي�س من 

1335هـ ببادية البطانة الد�سي�ساب املغاربة التابعة لعمودية العمدة فج النور ح�سن()24(.
20  انظر  الطيب :امل�سيد: �س276م�سدر �سابق.

21   مدير اإدارة التعليم الديني واأحد علماء ال�سودان الكبار له كتاب "مع التعليم الديني يف ال�سودان" تويف باأم 
درمان يوم اجلمعة 1990/3/9م ومما قاله يف رثائه االأ�ستاذ الدكتور اأحمد حممد اإ�سماعيل البيلي:

 كان الف�سيلَة ليلُه ونهـارُه
َرت اأَْرَجاوؤُُه َعرب املكان َفُعطِّ

اِبه ْغ�سَ م ُجْرَت يف اإِ  اأر�سيتُه اأَ
َماُن َعَلْيِه َيْوَم ِغَياِبِه َوَبَكي الزَّ

انظر:االإمام:اخللوة:�س125م�سدر �سابق.
22  انظر الطيب :امل�سيد: �س 280م�سدر �سابق والبيلي : القراآن يف ال�سودان منذ فجر االإ�سالم وحتى اليوم 

�س 120 م�سدر �سابق .
23   انظر: امل�سدر نف�سه �س 120.

24 اأنظر الطيب :امل�سيد: �س 308م�سدر �سابق.

مبكر من احلجاز و اليمن وم�سر واملغرب واأ�س�سوا امل�ساجد فنطقوها امل�سايد. )15( 
عمرو  اأبي  عن  الدوري  رواية  فانت�سرت  ال�سودان  واليات  كل  يف  الكربى  اخللوات  انت�سرت  وقد 
الب�سري، ورواية ور�س عن نافع، ورواية حف�س عن عا�سم، وتعترب رواية الدوري االأويل يف ال�سودان 
دارفور  غرب  والية  عدا  ال�سودان  واليات  كل  يف  �سائدة  وهي  واحلفاظ،  اخللوات  عدد  حيث  من 
فغالب  وك�سال  االأحمر  البحر  واليتي  وعدا  نافع،  عن  ور�س  رواية  فيهما  فت�سود  ال�سمالية  والوالية 
اخللوات فيهما تدر�س برواية حف�س عن عا�سم. ولكن التناف�س على اأ�سده بني واليات اخلرطوم 
واجلزيرة و�سمال كردفان وك�سال يف عدد اخللوات ومن ثمَّ تخرج الطالب؛ الأن هذه الواليات بها 
خلوات ت�سم االآالف؛ فمثال والية اخلرطوم بها خلوة ود اأبي �سالح، ووالية اجلزيرة بها خلوة ود 

الفادين، ووالية �سمال كردفان بها خلوة اأبي عزة، ووالية ك�سال بها خلوة علي بيتاي.
اأن�ساأت يف القرن الرابع ع�سر الهجري فقد بداأها اخلليفة عبد اهلل بن حممد  التي  اأما اخللوات 

التعاي�سي باإن�ساء خلوات يف م�سجده مبدينة اأم درمان العا�سمة الوطنية للدولة املهدية فقد ثبت:
)يف يوم االأربعاء اأول حمرم �سنة 1303هـ وبح�سرة اخللفاء واالأمراء بدء قراءة القراآن باأربعة اآالف 

وخم�سمائة لوح()16(.
الدرا�سة  فا�سطربت  االإجنليزي  الغزو  اأن جاء  اإىل  الكثريون  بها  اخللوات وحفظ  تلك  وا�ستمرت 

وتقل�ست لنيف و�ستني حلقة درا�سية تالوة وحفظًا )17(. 
قائدها  تخرج  التي  االإ�سالمية  املهدية  الدولة  من  الباقي  االإرث   ظلت  ذلك  من  بالرغم  ولكنها 

وخلفاوؤه واملجاهدون والفر�سان فيها، )18(. 
وظل تاأثريها بالغًا يف �سكان اأم درمان حتى �سارع ال�سيوخ والوجهاء االأخيار اإىل اإن�ساء خلوات باأحياء 
تلك املدينة ففتحوا يف حي ود نوباوي �سبع خلوات، وحي الهجرة خم�س، ومثله حي املوردة، وحي بيت 
املال اأربع، ومثله حي اأبي روف، وحي ود اأرو ثالث، ومثله حي الركابية، وحي �سوق ال�سجرة، وحي 
القلعة اثنتني، وحلقة واحدة يف كل من حي �سارع كرري، وحي البو�سطة، وحي ال�سهداء، وحي ال�سوق 
�سمال، وحي ال�سوق الكبري، واجلامع الكبري، وحي �سوق االأربعاء، وحي ريد، وحي الع�سا�سري، وحي 
املكي،  وحي اأبي كدوك ،وحي العبا�سية، وحي ود البنا.)19( لي�سل العدد اإيل خم�سني خلوة يف مدينة 

15   انظر: الطيب :امل�سيد :�س 73 م�سدر �سابق .
16  عدد االألواح يدل على عدد الطالب ؛ الأن كل طالب ي�سرف له لوح معد من خ�سب االأ�سجار ليكتب عليه.

17   انظر الطيب : امل�سيد: �س 276 م�سدر �سابق.
18  انظر امل�سدر ال�سابق �س 279.

19  انظر امل�سدر نف�سه وال�سفحة نف�سها.
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مل تكن كبرية كما هي االآن.
وظلت قائمة حتى1940م ومنها ما هو قائم حتى االآن وقل اأن جتد اإن�سانًا فوق االأربعني مل يدر�س 

فيها.)20( 
وحفظ فيها كثري من االأعالم كال�سيخ حممد املبارك عبد اهلل)21( الذي يذكر تلك االأباطح والربي 

فيقول:
َبي والرُّ َبــاِطــَح  االأَ اأَن�َس  ال  اأَن�َس   َواإْن 
َجــَنــبــاِتــــــــِه َويف  ِمـــْنـــُه  َكـــَثـــٍب   َعــَلــى 
ــًة ــُه ُعــْمــِري ِطــالبــًا َوِخــْدَم  َنـــَذْرُت َل
ــَرًة ـــ ــْك ــّيــًا َوُب ـــُه َوْقــِتــي َعــ�ــسِ ـــُت ـــَزْم  َواأَْل

�َساِحُلْه يِل  النِّ �َساِحَل  ُيـــَداين  ــرًا   َوِجــ�ــسْ
َدالِئـــُلـــْه ـــْت  َجـــلَّ ـــاَب اهلل  ـــَت ِك  َحــِفــْظــُت 
اِيُلْه خمَ ــُت  َوُحــقَّ ِمــْنــُه  َبا  ال�سِّ ــى  ــاأَْزَه  َف
اِئُلْه)2( ْت اأَ�سَ َحى ِمْنُه َوَعزَّ  َفَطاَب ال�سُّ

وكانت الدولة املهدية تعنى عناية فائقة باخللوات و�سيوخها وت�سرف لهم املرتبات الكبرية وتعفيهم 
من االلتحاق باجلي�س اإميانًا بدورهم العظيم )22( 

ومل يكن قيام اخللوات يف ذلك القرن حكرا علي مدينة اأم درمان وحدها بل عم كل مدن وقري 
ال�سودان وكان للبدو الرحل ن�سيب كبري من تلك اخللوات، خا�سة اأن هذا القرن ابتليت فيه االأمة 
بتدني�س اأر�سها من قبل االحتالل االإجنليزي البغي�س الذي حارب اخللوات وحرم حفاظ القراآن 

من التعيني يف الدوائر احلكومية )23( فهب اأهل ال�سودان واأقاموا اخللوات حفاظا علي دينهم .
اأبرز �سيوخ البدو الرحل وكان ن�ساطه حوايل  )و يعد ال�سيخ علي �سالح حمد ح�سن الد�سي�س من 

1335هـ ببادية البطانة الد�سي�ساب املغاربة التابعة لعمودية العمدة فج النور ح�سن()24(.
20  انظر  الطيب :امل�سيد: �س276م�سدر �سابق.

21   مدير اإدارة التعليم الديني واأحد علماء ال�سودان الكبار له كتاب "مع التعليم الديني يف ال�سودان" تويف باأم 
درمان يوم اجلمعة 1990/3/9م ومما قاله يف رثائه االأ�ستاذ الدكتور اأحمد حممد اإ�سماعيل البيلي:

 كان الف�سيلَة ليلُه ونهـارُه
َرت اأَْرَجاوؤُُه َعرب املكان َفُعطِّ

اِبه ْغ�سَ م ُجْرَت يف اإِ  اأر�سيتُه اأَ
َماُن َعَلْيِه َيْوَم ِغَياِبِه َوَبَكي الزَّ

انظر:االإمام:اخللوة:�س125م�سدر �سابق.
22  انظر الطيب :امل�سيد: �س 280م�سدر �سابق والبيلي : القراآن يف ال�سودان منذ فجر االإ�سالم وحتى اليوم 

�س 120 م�سدر �سابق .
23   انظر: امل�سدر نف�سه �س 120.

24 اأنظر الطيب :امل�سيد: �س 308م�سدر �سابق.

مبكر من احلجاز و اليمن وم�سر واملغرب واأ�س�سوا امل�ساجد فنطقوها امل�سايد. )15( 
عمرو  اأبي  عن  الدوري  رواية  فانت�سرت  ال�سودان  واليات  كل  يف  الكربى  اخللوات  انت�سرت  وقد 
الب�سري، ورواية ور�س عن نافع، ورواية حف�س عن عا�سم، وتعترب رواية الدوري االأويل يف ال�سودان 
دارفور  غرب  والية  عدا  ال�سودان  واليات  كل  يف  �سائدة  وهي  واحلفاظ،  اخللوات  عدد  حيث  من 
فغالب  وك�سال  االأحمر  البحر  واليتي  وعدا  نافع،  عن  ور�س  رواية  فيهما  فت�سود  ال�سمالية  والوالية 
اخللوات فيهما تدر�س برواية حف�س عن عا�سم. ولكن التناف�س على اأ�سده بني واليات اخلرطوم 
واجلزيرة و�سمال كردفان وك�سال يف عدد اخللوات ومن ثمَّ تخرج الطالب؛ الأن هذه الواليات بها 
خلوات ت�سم االآالف؛ فمثال والية اخلرطوم بها خلوة ود اأبي �سالح، ووالية اجلزيرة بها خلوة ود 

الفادين، ووالية �سمال كردفان بها خلوة اأبي عزة، ووالية ك�سال بها خلوة علي بيتاي.
اأن�ساأت يف القرن الرابع ع�سر الهجري فقد بداأها اخلليفة عبد اهلل بن حممد  التي  اأما اخللوات 

التعاي�سي باإن�ساء خلوات يف م�سجده مبدينة اأم درمان العا�سمة الوطنية للدولة املهدية فقد ثبت:
)يف يوم االأربعاء اأول حمرم �سنة 1303هـ وبح�سرة اخللفاء واالأمراء بدء قراءة القراآن باأربعة اآالف 

وخم�سمائة لوح()16(.
الدرا�سة  فا�سطربت  االإجنليزي  الغزو  اأن جاء  اإىل  الكثريون  بها  اخللوات وحفظ  تلك  وا�ستمرت 

وتقل�ست لنيف و�ستني حلقة درا�سية تالوة وحفظًا )17(. 
قائدها  تخرج  التي  االإ�سالمية  املهدية  الدولة  من  الباقي  االإرث   ظلت  ذلك  من  بالرغم  ولكنها 

وخلفاوؤه واملجاهدون والفر�سان فيها، )18(. 
وظل تاأثريها بالغًا يف �سكان اأم درمان حتى �سارع ال�سيوخ والوجهاء االأخيار اإىل اإن�ساء خلوات باأحياء 
تلك املدينة ففتحوا يف حي ود نوباوي �سبع خلوات، وحي الهجرة خم�س، ومثله حي املوردة، وحي بيت 
املال اأربع، ومثله حي اأبي روف، وحي ود اأرو ثالث، ومثله حي الركابية، وحي �سوق ال�سجرة، وحي 
القلعة اثنتني، وحلقة واحدة يف كل من حي �سارع كرري، وحي البو�سطة، وحي ال�سهداء، وحي ال�سوق 
�سمال، وحي ال�سوق الكبري، واجلامع الكبري، وحي �سوق االأربعاء، وحي ريد، وحي الع�سا�سري، وحي 
املكي،  وحي اأبي كدوك ،وحي العبا�سية، وحي ود البنا.)19( لي�سل العدد اإيل خم�سني خلوة يف مدينة 

15   انظر: الطيب :امل�سيد :�س 73 م�سدر �سابق .
16  عدد االألواح يدل على عدد الطالب ؛ الأن كل طالب ي�سرف له لوح معد من خ�سب االأ�سجار ليكتب عليه.

17   انظر الطيب : امل�سيد: �س 276 م�سدر �سابق.
18  انظر امل�سدر ال�سابق �س 279.

19  انظر امل�سدر نف�سه وال�سفحة نف�سها.
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ويف ق�سم الن�ساء ما يقارب الثمانية اآالف طالبة من منطقة هم�سكوريب يتناف�سن يف حفظ القراآن 
ويتميز ق�سم الن�ساء يف هذه اخللوة باالإ�سافة اإيل حفظ القراآن مبعرفة علم الفرائ�س معرفة تامة، 
هذا العلم الذي اأمر الر�سول �سلي اهلل عليه و�سلم بتعلمه وتعليمه وبني اأنه ن�سف العلم وهو اأول علم 

ينتزع ،فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلي اهلل عليه و�سلم.
)تعلموا الفرائ�س وعلموها النا�س فاإنها ن�سف العلم وهو ين�سي وهو اأول �سيء ينتزع من اأمتي( رواه 

ابن ماجه.)29( 
فهذه اخللوة ذات الفروع املنت�سرة يف كل اأنحاء ال�سودان منذ تاأ�سي�سها واإيل االآن خرجت االآالف من 
الرجال والن�ساء من الكبار وال�سغار بروايتي اأبي عمر الدوري عن اأبي عمرو الب�سري ،وحف�س عن 
عا�سم الكويف، ومل يقل ن�ساطها  طيلة تلك الفرتات منذ1342هـ اإيل يومنا هذا عام 1434هـ حتى 
عندما اعتقل موؤ�س�سها ثم نفي اإيل حلفا القدمية ب�سمال ال�سودان ملدة �سنتني من1954م-1956م 
اأيام االإجنليز )30(. وحتفظ عليه لالأ�سف من 1956م-1960م يف اخلرطوم اأيام االأحزاب ويف بداية 
يف  املباركة  امل�سرية  فوا�سل  عاد  والنفي  االعتقال  فرتة  وبعد   )31(. عبود  اإبراهيم  الفريق  حكومة 
افتتاح الفروع يف مناطق ال�سودان املختلفة. ويف بداية ال�سبعينات من القرن امليالدي املا�سي زار 
كتابه  يف  بيتاي  علي  ال�سيخ  يقول  كما  وخلوتها  هم�سكوريب  منطقة  منريي  حممد  جعفر  الرئي�س 

)الهداية اإيل الطريق امل�ستقيم(
)ومن الزيارات اخلالدة التي لها وقع طيب يف نف�سي ويف نفو�س املواطنني جميعا مبنطقة هم�سكوريب 
وما جاورها تلك الزيارة التي قام بها ال�سيد الرئي�س القائد جعفر حممد منريي متفقدا فيها اأحوال 
القراآن  باأماكن  اهتمامه  على  وا�سحة  داللة  دلت  والتي  الكرمي  القراآن  تدري�س  واأماكن  املواطنني 
وامل�ساجد ودلت علي �سدق اإميانه وقوة دينه و�سدة مت�سكه برفع �ساأن الدين وقد كانت فاحتة خري 

للمنطقة فجزاه اهلل عنا خري اجلزاء ووفقه ل�سالح االأعمال(. )32( 
يوم  يف  اهلل  توفاه  اأن  اإيل  بيتاي  علي  ال�سيخ  بقيادة  املبارك  العمل  هذا  ا�ستمر  وهكذا 
اأن  اإيل  )33( فخلفه علي اخللوة �سقيقه ال�سيخ طاهر بيتاي فوا�سل العطاء  االربعاء1978/9/1م. 

29   ابن ماجة: حممد بن يزيد :�سنن ابن ماجه ج2 �س908 كتاب الفرائ�س، باب احلث علي تعلم الفرائ�س. 
دار اإحياء الكتب العربية في�سل عي�سي البابي احللبي، حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي.

30   انظر: بيتاي: الهداية: �س20م�سدر �سابق.
31   انظر: امل�سدر نف�سه وال�سفحة نف�سها

32   انظر: امل�سدر نف�سه �س 80.4
33   انظر: امل�سدر نف�سه �س84، والطيب: امل�سيد �س 267 م�سدر �سابق.

اأطراف والية اخلرطوم، ووالية اجلزيرة، ووالية الق�سارف،  اأهله  فال�سيخ علي يرحل ويجوب مع 
رت، ال�سيف. ووالية ك�سال، ووالية نهر النيل )25( يف ثالث رحالت يف ال�سنة ت�سمي: اخلريف، الدَّ

اأ. اخلريف: الذي يبداأ مع تبا�سري الغيث يف نوء يعرف بالذراع يف ال�سابع من �سهر يوليو من ال�سنة 
اأن ي�ستوي في�سربون خيامهم ملدة ثالثة  امليالدية فينبت الكالأ فيتبعونه مع ما�سيتهم لرتعاه اإىل 

اأ�سهر اأو تزيد.
رت وهي ت�سمية حملية، ما بني اخلريف وال�ستاء حيث تن�سج الثمار وقد يطول اأو يق�سر علي  ب. الدِّ

ح�سب تقلبات الرياح .
االآبار  علي  حل  الرَّ البدو  مي�سيها  التي  الفرتة  مر  الدَّ كلمة  وتعني  مر  الدَّ رحلة  ت�سّمى  يف  ال�سّ ج. 

واملناهل الّثابتة كاحلفري واالأ�ساة.)26( 
وحفظ يف هذه اخللوة من اأ�سرة واحدة حاج علي االأمني �سالح، واإبراهيم االأمني �سالح، وعبد اهلل 
االأمني �سالح، واإبراهيم حاج علي االأمني �سالح. وبعد رحيل ال�سيخ علي خلفه عليها اأحد طالبه وهو 

اإبراهيم حاج علي املذكور اآنفا ولكن قل ن�ساطها االآن .
ومن اخللوات الكبرية التي اأ�س�ست يف القرن الرابع ع�سر الهجري خلوة ال�سيخ حممد اأحمد اأبو عزة 
يف والية �سمال كردفان فقد اأ�س�سها ال�سيخ املذكور عام 1366هـ وقد خرجت االآالف من الطالب 
والزالت وبها االآن ما يقارب ال�ستة اآالف طالب وي�سرف عليها ال�سيخ املوؤ�س�س نف�سه ن�ساأل اهلل اأن 

يحفظه ويبارك يف اأيامه.
ومن اخللوات التي اأن�ساأت يف القرن الرابع ع�سر الهجري، وظل عطاوؤها باقيا اإيل يومنا هذا خلوة 
ال�سيخ علي بيتاي بهم�سكوريب والية ك�سال ب�سرق ال�سودان فهذه اخللوة اأن�ساأها ال�سيخ علي بيتاي 

عام 1342هـ املوافق 1951م)27( و�سرعان ما انت�سرت بفروعها يف قرى املنطقة ثم تخطتها اإيل 

ما ورائها فظهر �سووؤها يف �سرق ال�سودان بوالياته الثالث ك�سال، والبحر االأحمر، والق�سارف، ثم 
عم �سياوؤها وغمر كل اأنحاء ال�سودان)28(.

ثمانية  االآن  الرجال  ق�سم  وكبارا ففي  والن�ساء �سغارا  الرجال  بق�سمي  بهم�سكوريب  االأم  وتتميز اخللوة 
اآالف طالب من خمتلف اأنحاء ال�سودان ومن عدة دول كاإريرتيا واأثيوبيا واأوغندا واأفريقيا الو�سطي وت�ساد. 

25  هذه الواليات تطل علي اأر�س البطانة من جميع اجلهات .
26   اأنظر امل�سدر ال�سابق �س 307.

27   انظر: الطيب: امل�سيد : �س265 مرجع �سابق وبيتاي ال�سيخ علي :الهداية اإيل الطريق امل�ستقيم �س63.
28   املرجع نف�سه و ال�سفحة نف�سها.
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ويف ق�سم الن�ساء ما يقارب الثمانية اآالف طالبة من منطقة هم�سكوريب يتناف�سن يف حفظ القراآن 
ويتميز ق�سم الن�ساء يف هذه اخللوة باالإ�سافة اإيل حفظ القراآن مبعرفة علم الفرائ�س معرفة تامة، 
هذا العلم الذي اأمر الر�سول �سلي اهلل عليه و�سلم بتعلمه وتعليمه وبني اأنه ن�سف العلم وهو اأول علم 

ينتزع ،فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلي اهلل عليه و�سلم.
)تعلموا الفرائ�س وعلموها النا�س فاإنها ن�سف العلم وهو ين�سي وهو اأول �سيء ينتزع من اأمتي( رواه 

ابن ماجه.)29( 
فهذه اخللوة ذات الفروع املنت�سرة يف كل اأنحاء ال�سودان منذ تاأ�سي�سها واإيل االآن خرجت االآالف من 
الرجال والن�ساء من الكبار وال�سغار بروايتي اأبي عمر الدوري عن اأبي عمرو الب�سري ،وحف�س عن 
عا�سم الكويف، ومل يقل ن�ساطها  طيلة تلك الفرتات منذ1342هـ اإيل يومنا هذا عام 1434هـ حتى 
عندما اعتقل موؤ�س�سها ثم نفي اإيل حلفا القدمية ب�سمال ال�سودان ملدة �سنتني من1954م-1956م 
اأيام االإجنليز )30(. وحتفظ عليه لالأ�سف من 1956م-1960م يف اخلرطوم اأيام االأحزاب ويف بداية 
يف  املباركة  امل�سرية  فوا�سل  عاد  والنفي  االعتقال  فرتة  وبعد   )31(. عبود  اإبراهيم  الفريق  حكومة 
افتتاح الفروع يف مناطق ال�سودان املختلفة. ويف بداية ال�سبعينات من القرن امليالدي املا�سي زار 
كتابه  يف  بيتاي  علي  ال�سيخ  يقول  كما  وخلوتها  هم�سكوريب  منطقة  منريي  حممد  جعفر  الرئي�س 

)الهداية اإيل الطريق امل�ستقيم(
)ومن الزيارات اخلالدة التي لها وقع طيب يف نف�سي ويف نفو�س املواطنني جميعا مبنطقة هم�سكوريب 
وما جاورها تلك الزيارة التي قام بها ال�سيد الرئي�س القائد جعفر حممد منريي متفقدا فيها اأحوال 
القراآن  باأماكن  اهتمامه  على  وا�سحة  داللة  دلت  والتي  الكرمي  القراآن  تدري�س  واأماكن  املواطنني 
وامل�ساجد ودلت علي �سدق اإميانه وقوة دينه و�سدة مت�سكه برفع �ساأن الدين وقد كانت فاحتة خري 

للمنطقة فجزاه اهلل عنا خري اجلزاء ووفقه ل�سالح االأعمال(. )32( 
يوم  يف  اهلل  توفاه  اأن  اإيل  بيتاي  علي  ال�سيخ  بقيادة  املبارك  العمل  هذا  ا�ستمر  وهكذا 
اأن  اإيل  )33( فخلفه علي اخللوة �سقيقه ال�سيخ طاهر بيتاي فوا�سل العطاء  االربعاء1978/9/1م. 

29   ابن ماجة: حممد بن يزيد :�سنن ابن ماجه ج2 �س908 كتاب الفرائ�س، باب احلث علي تعلم الفرائ�س. 
دار اإحياء الكتب العربية في�سل عي�سي البابي احللبي، حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي.

30   انظر: بيتاي: الهداية: �س20م�سدر �سابق.
31   انظر: امل�سدر نف�سه وال�سفحة نف�سها

32   انظر: امل�سدر نف�سه �س 80.4
33   انظر: امل�سدر نف�سه �س84، والطيب: امل�سيد �س 267 م�سدر �سابق.

اأطراف والية اخلرطوم، ووالية اجلزيرة، ووالية الق�سارف،  اأهله  فال�سيخ علي يرحل ويجوب مع 
رت، ال�سيف. ووالية ك�سال، ووالية نهر النيل )25( يف ثالث رحالت يف ال�سنة ت�سمي: اخلريف، الدَّ

اأ. اخلريف: الذي يبداأ مع تبا�سري الغيث يف نوء يعرف بالذراع يف ال�سابع من �سهر يوليو من ال�سنة 
اأن ي�ستوي في�سربون خيامهم ملدة ثالثة  امليالدية فينبت الكالأ فيتبعونه مع ما�سيتهم لرتعاه اإىل 

اأ�سهر اأو تزيد.
رت وهي ت�سمية حملية، ما بني اخلريف وال�ستاء حيث تن�سج الثمار وقد يطول اأو يق�سر علي  ب. الدِّ

ح�سب تقلبات الرياح .
االآبار  علي  حل  الرَّ البدو  التي مي�سيها  الفرتة  مر  الدَّ كلمة  وتعني  مر  الدَّ رحلة  ت�سّمى  يف  ال�سّ ج. 

واملناهل الّثابتة كاحلفري واالأ�ساة.)26( 
وحفظ يف هذه اخللوة من اأ�سرة واحدة حاج علي االأمني �سالح، واإبراهيم االأمني �سالح، وعبد اهلل 
االأمني �سالح، واإبراهيم حاج علي االأمني �سالح. وبعد رحيل ال�سيخ علي خلفه عليها اأحد طالبه وهو 

اإبراهيم حاج علي املذكور اآنفا ولكن قل ن�ساطها االآن .
ومن اخللوات الكبرية التي اأ�س�ست يف القرن الرابع ع�سر الهجري خلوة ال�سيخ حممد اأحمد اأبو عزة 
يف والية �سمال كردفان فقد اأ�س�سها ال�سيخ املذكور عام 1366هـ وقد خرجت االآالف من الطالب 
والزالت وبها االآن ما يقارب ال�ستة اآالف طالب وي�سرف عليها ال�سيخ املوؤ�س�س نف�سه ن�ساأل اهلل اأن 

يحفظه ويبارك يف اأيامه.
ومن اخللوات التي اأن�ساأت يف القرن الرابع ع�سر الهجري، وظل عطاوؤها باقيا اإيل يومنا هذا خلوة 
ال�سيخ علي بيتاي بهم�سكوريب والية ك�سال ب�سرق ال�سودان فهذه اخللوة اأن�ساأها ال�سيخ علي بيتاي 

عام 1342هـ املوافق 1951م)27( و�سرعان ما انت�سرت بفروعها يف قرى املنطقة ثم تخطتها اإيل 

ما ورائها فظهر �سووؤها يف �سرق ال�سودان بوالياته الثالث ك�سال، والبحر االأحمر، والق�سارف، ثم 
عم �سياوؤها وغمر كل اأنحاء ال�سودان)28(.

ثمانية  االآن  الرجال  ق�سم  وكبارا ففي  والن�ساء �سغارا  الرجال  بق�سمي  بهم�سكوريب  االأم  وتتميز اخللوة 
اآالف طالب من خمتلف اأنحاء ال�سودان ومن عدة دول كاإريرتيا واأثيوبيا واأوغندا واأفريقيا الو�سطي وت�ساد. 

25  هذه الواليات تطل علي اأر�س البطانة من جميع اجلهات .
26   اأنظر امل�سدر ال�سابق �س 307.

27   انظر: الطيب: امل�سيد : �س265 مرجع �سابق وبيتاي ال�سيخ علي :الهداية اإيل الطريق امل�ستقيم �س63.
28   املرجع نف�سه و ال�سفحة نف�سها.
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املبحث الثاين

اأبرز �صيوخ هذه املدر�صة

اإن هذه املدار�س )اخللوات( التي عمت كل اأرجاء ال�سودان قام باإن�سائها واملحافظة عليها ورعايتها 
املباركة يف خدمة  اأعمارهم  اأفنوا  بارزون  كلهم  اأعالم كر  كرام  �سيوخ  ا�ستمرارها  علي  وال�سعي 
كتاب اهلل و�ساأذكر اأربعة منهم علي �سبيل املثال ال احل�سر اآمال اأن يكون ما ذكر ينوب عن مامل 

يذكر وذلك لطبيعة هذا البحث.

ال�صيخ البدوي ال�صيخ حممد الأمني اأبو �صالح:

ولد عام 1930م وحفظ القراآن وهو فتى غ�س االإهاب واأخذ العلم علي �سيوخ ال�سودان الكبار متنقال 
بني اأم درمان حيث ال�سيخ جمذوب مدثر احلجاز ،وال�سيخ يو�سف اإبراهيم النور ،والريحانة حيث 
ال�سيخ عبد النور ،وم�سيد ود عي�سي علي جمموعة من العلماء ،ونهل من علمهم الكثري فكان حربا 
يف علوم ال�سريعة،)36( ثم عاد اإيل خلوته )ود اأبي �سالح، �سرق اخلرطوم وجل�س يقرئ القراآن قرابة  
�ستني عاما متحمال اأعباء معي�سة وك�ساء واإيواء اآالف من الطالب من مناطق ال�سودان املختلفة ومن 
دول اأفريقية جماورة ي�سرف على امل�ساريع الزراعية التي حتيط مبنطقة اخللوة يزرعها مع طالبه 
يف ف�سل اخلريف ليعود ريعها عليهم وعلى �سيوف اخللوة وعلي الفقراء من قري كثرية تقرب اأو 
برنامج  يتاأثر  ال  اإدارية حمكمة حتى  الطالب بخطة  الزراعة على  اأعباء  تبعد عن اخللوة موزعا 
احلفظ الذي يبداأ من ال�ساعة الرابعة �سباحا اإيل ال�ساعة العا�سرة م�ساء تتخلله فرتات قليلة الأداء 
ال�سلوات والقيلولة وتناول الطعام يف كل اأيام االأ�سبوع عدا اخلمي�س واجلمعة ي�ساعده يف احلفظ 
م�ساعده االأمين ال�سيخ حممد علي اخلليفة الذي ظل يقرئ القراآن اأكر من اأربعني �سنة واإيل االآن 
مع م�ساعدة الطالب املتقدمني( عرفاء جمع عريف( فكل طالب متقدم يف احلفظ ي�سرف علي 
جمموعة من الطالب امل�ستجدين وقد راعي يف نظام التوزيع التوافق والتقارب والتجان�س حلالة 
وبع�سهم من  وبع�سهم من مناطق زراعية  الطالب االجتماعية فبع�سهم قدم من مناطق رعوية 
اإيل قراءة كل  بال�سماع  يتعهد  ال�سيخ  به؛ الأن  اأن يق�سر عريف فيما كلف  ال�سودان)37( وقل  خارج 

36   انظر: االأمني: د. اإدري�س علي: االإمالة ال�سغرى لدوري اأبي عمرو �س 371جملة كلية القراآن الكرمي 
بال�سودان: العدد االأول ذو احلجة1427هـ دي�سمرب2006م، مطبعة جامعة القراآن الكرمي والعلوم االإ�سالمية 

ال�سودان.
37  انظر: الطيب: امل�سيد : �س60 م�سدر �سابق.

رحل يف  عام1983م فخلفه ال�سيخ �سليمان علي بيتاي ابن ال�سيخ املوؤ�س�س فظل ي�سرف عليها اإيل 
االآن ا�ساأل اهلل اأن ميد يف عمره.

ويف خالفة ال�سيخ �سليمان جاءت حكومة الرئي�س عمر ح�سن اأحمد الب�سري فاأولت هذه اخللوة كغريها 
التاأمني ال�سحي،  اإعا�سة الطالب، واإدخالهم حتت مظلة  من اخللوات اهتمامها البالغ فاأ�سهمت يف 

وعينت من يتخرج من احلفاظ مبرافق الدولة املختلفة بالدرجة الوظيفية اجلامعية)34( .
كما اأعفت حافظ القراآن من الر�سوم الدرا�سية اإذا قبل باجلامعات احلكومية، اأو االأهلية، اأو اخلا�سة.
اأما حافظ القراآن الذي يح�سل علي �سهادة البكالوريو�س فاإنه ياأخذ االأولية علي كافة اخلريجني يف 
الوظائف العامة املتاحة لكل خريج مثل وظائف �سباط القوات امل�سلحة و�سباط ال�سرطة والقوات 

النظامية االأخرى. 
باأم  الكرمي  للقراآن  القراءات وكلية  اأن�ساأ عددا من معاهد  الرئي�س جعفر حممد منريي قد  وكان 
اإيل جامعة  الكرمي  القراآن  كلية  القراءات وطور  الب�سري فزاد عدد معاهد  الرئي�س  درمان، فجاء 
القراآن الكرمي والعلوم االإ�سالمية، واأن�ساأ كلية اأخري للقراآن الكرمي بوالية اجلزيرة طورت الحقا 
اإيل جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم بالوالية املذكورة؛ ليوا�سل حافظ القراآن تعليمه اجلامعي 

وفوق اجلامعي. 
كما اأن�ساأ الرئي�س جعفر حممد منريي مهرجانا �سنويا للم�سابقة يف حفظ القراآن عام 1974م لتقام 
امل�سابقات باملحليات يف الواليات ثم ت�سعد كل والية االأول والثاين والثالث للمناف�سة علي م�ستوي 
اجلمهورية يف اخلرطوم لتنتهي الت�سفية النهائية بها وتعطي جوائز كبرية للع�سرة االأوائل وا�ستمر 
هذا املهرجان اإيل يومنا هذا مع تعديل يف يومه اخلتامي ليكون كل عام بوالية من واليات ال�سودان 

حتى حتتفل بهذا احلدث الكبري وال�سرف العظيم.)35( 
واأن�ساأ الرئي�س الب�سري جائزة عاملية للقراآن الكرمي با�سم جائزة اخلرطوم الدولية ليتناف�س عليها 

حفاظ القراآن من خمتلف دول العامل. 
فما ذكرته هنا من اخللوات قليل من كثري وقطر من في�س فهو علي �سبيل املثال ال احل�سر وذلك  

لطبيعة هذا البحث.

34   انظر: االإمام: اخللوة  �س123 م�سدر �سابق ،والبيلي: القراآن يف ال�سودان منذ فجر االإ�سالم حتى اليوم 
�س125م�سدر �سابق.

35   انظر: امل�سدر نف�سه وال�سفحة نف�سها
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املبحث الثاين

اأبرز �صيوخ هذه املدر�صة

اإن هذه املدار�س )اخللوات( التي عمت كل اأرجاء ال�سودان قام باإن�سائها واملحافظة عليها ورعايتها 
املباركة يف خدمة  اأعمارهم  اأفنوا  بارزون  كلهم  اأعالم كر  كرام  �سيوخ  ا�ستمرارها  علي  وال�سعي 
كتاب اهلل و�ساأذكر اأربعة منهم علي �سبيل املثال ال احل�سر اآمال اأن يكون ما ذكر ينوب عن مامل 

يذكر وذلك لطبيعة هذا البحث.

ال�صيخ البدوي ال�صيخ حممد الأمني اأبو �صالح:

ولد عام 1930م وحفظ القراآن وهو فتى غ�س االإهاب واأخذ العلم علي �سيوخ ال�سودان الكبار متنقال 
بني اأم درمان حيث ال�سيخ جمذوب مدثر احلجاز ،وال�سيخ يو�سف اإبراهيم النور ،والريحانة حيث 
ال�سيخ عبد النور ،وم�سيد ود عي�سي علي جمموعة من العلماء ،ونهل من علمهم الكثري فكان حربا 
يف علوم ال�سريعة،)36( ثم عاد اإيل خلوته )ود اأبي �سالح، �سرق اخلرطوم وجل�س يقرئ القراآن قرابة  
�ستني عاما متحمال اأعباء معي�سة وك�ساء واإيواء اآالف من الطالب من مناطق ال�سودان املختلفة ومن 
دول اأفريقية جماورة ي�سرف على امل�ساريع الزراعية التي حتيط مبنطقة اخللوة يزرعها مع طالبه 
يف ف�سل اخلريف ليعود ريعها عليهم وعلى �سيوف اخللوة وعلي الفقراء من قري كثرية تقرب اأو 
برنامج  يتاأثر  ال  اإدارية حمكمة حتى  الطالب بخطة  الزراعة على  اأعباء  تبعد عن اخللوة موزعا 
احلفظ الذي يبداأ من ال�ساعة الرابعة �سباحا اإيل ال�ساعة العا�سرة م�ساء تتخلله فرتات قليلة الأداء 
ال�سلوات والقيلولة وتناول الطعام يف كل اأيام االأ�سبوع عدا اخلمي�س واجلمعة ي�ساعده يف احلفظ 
م�ساعده االأمين ال�سيخ حممد علي اخلليفة الذي ظل يقرئ القراآن اأكر من اأربعني �سنة واإيل االآن 
مع م�ساعدة الطالب املتقدمني( عرفاء جمع عريف( فكل طالب متقدم يف احلفظ ي�سرف علي 
جمموعة من الطالب امل�ستجدين وقد راعي يف نظام التوزيع التوافق والتقارب والتجان�س حلالة 
وبع�سهم من  وبع�سهم من مناطق زراعية  الطالب االجتماعية فبع�سهم قدم من مناطق رعوية 
اإيل قراءة كل  بال�سماع  يتعهد  ال�سيخ  به؛ الأن  اأن يق�سر عريف فيما كلف  ال�سودان)37( وقل  خارج 

36   انظر: االأمني: د. اإدري�س علي: االإمالة ال�سغرى لدوري اأبي عمرو �س 371جملة كلية القراآن الكرمي 
بال�سودان: العدد االأول ذو احلجة1427هـ دي�سمرب2006م، مطبعة جامعة القراآن الكرمي والعلوم االإ�سالمية 

ال�سودان.
37  انظر: الطيب: امل�سيد : �س60 م�سدر �سابق.
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وعينت من يتخرج من احلفاظ مبرافق الدولة املختلفة بالدرجة الوظيفية اجلامعية)34( .
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القراآن الكرمي والعلوم االإ�سالمية، واأن�ساأ كلية اأخري للقراآن الكرمي بوالية اجلزيرة طورت الحقا 
اإيل جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم بالوالية املذكورة؛ ليوا�سل حافظ القراآن تعليمه اجلامعي 

وفوق اجلامعي. 
كما اأن�ساأ الرئي�س جعفر حممد منريي مهرجانا �سنويا للم�سابقة يف حفظ القراآن عام 1974م لتقام 
امل�سابقات باملحليات يف الواليات ثم ت�سعد كل والية االأول والثاين والثالث للمناف�سة علي م�ستوي 
اجلمهورية يف اخلرطوم لتنتهي الت�سفية النهائية بها وتعطي جوائز كبرية للع�سرة االأوائل وا�ستمر 
هذا املهرجان اإيل يومنا هذا مع تعديل يف يومه اخلتامي ليكون كل عام بوالية من واليات ال�سودان 

حتى حتتفل بهذا احلدث الكبري وال�سرف العظيم.)35( 
واأن�ساأ الرئي�س الب�سري جائزة عاملية للقراآن الكرمي با�سم جائزة اخلرطوم الدولية ليتناف�س عليها 

حفاظ القراآن من خمتلف دول العامل. 
فما ذكرته هنا من اخللوات قليل من كثري وقطر من في�س فهو علي �سبيل املثال ال احل�سر وذلك  

لطبيعة هذا البحث.

34   انظر: االإمام: اخللوة  �س123 م�سدر �سابق ،والبيلي: القراآن يف ال�سودان منذ فجر االإ�سالم حتى اليوم 
�س125م�سدر �سابق.

35   انظر: امل�سدر نف�سه وال�سفحة نف�سها
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ومثل:

َتْدُعوَنَنا  يف  �سـُوَرِة  اخللـِيــِل اإَِنَنا  يف  ُهــــــوٍد  اجلِلــيـــــلِ 
ومثل:

اِرَياِت الّثاين يف ُزْخُرٍف َوالذَّ ِكيُم اّلَعِليُم يف اّلُقـــْراآِن      َ احلّ
ومثل:

يف ُنوِنَنا  َوَقْبُل  يف  َاْليْقــِطني َفاأَْقبــََل ِبالَفــاِء ُخـْذ َتْبِييـِِني 
وهكذا اأ�سهم ال�سيخ بهذا اجلهد املبارك يف متليك الطالب للم�ساحف يف وقت مل تكن فيه امل�ساحف 
متوافرة كاليوم بعد قيام جممع امللك فهد للم�سحف ال�سريف باملدينة املنورة، وم�سحف اإفريقيا 
يوزع  الواحد  نافع، وكان امل�سحف  اأبي عمرو وور�س عن  الدوري عن  روايتي  باخلرطوم، خا�سة  
علي كثري من الطالب ال�سيما واأن طريقة اإفراد اأوراقه ي�ساعد علي ذلك وكذلك تفاوت م�ستويات 
الطالب فهم يف �سور خمتلفة ح�سب الطريقة يف اخللوة التي تعترب كل طالب ف�سل قائم بذاته. 
وكان الكثري من ال�سيوخ يقومون بكتابة امل�ساحف مثل: ال�سيخ اآدم احلالوي بوالية اجلزيرة الذي 
كتب اأكر من مائة م�سحف وكان متقنا خطاطًا بارعًا)40( والعرف ال�سائد يف اخللوات اأن الطالب 

اخلريج �ساحب اخلط اجليد يكلف بكتابة م�سحف واإهدائه للخلوة التي حفظ بها.)41( 
وظل ال�سيخ يوا�سل ن�ساطه وعطاءه اإيل اأن رحل اإيل رحمة مواله يف العام 1968م.

ال�صيخ علي بيتاي:

ولد يف يوم االأربعاء 1930/9/21م مبنطقة هم�سكوريب والية ك�سال يف �سرق ال�سودان)42( ويف عام 
1342هـاملوافق 1951م اأن�ساأ اخللوة االأويل يف املنطقة املذكورة ثم توايل على يديه اإن�ساء اخللوات 
الوعظ  الإلقاء  يطلبونه  النا�س  ،وكان  خلوة  بها  واأن�ساأ  اإال  مبكان  يحل  ومل  ال�سودان،  اأنحاء  كل  يف 

والتوجيه فيو�سيهم ب�سبعة اأ�سياء:

1.التوبة الن�سوح .

40   انظر: عبد اهلل: اأ.د علي العو�س:  ر�سم القراآن الكرمي يف امل�ساحف ال�سودانية: �س  76جملة كلية القراآن 
الكرمي العدد االأول م�سدر �سابق.

41   انظر: الطيب: امل�سيد �س60م�سدر �سابق.
42  انظر: بيتاي: الهداية اإيل الطريق امل�ستقيم: �س17 م�سدر �سابق.

اأعداد كبرية من  ال�سيخ  يد  اال�ستماع؛ فحفظ على  ن�سب ذلك  تفاوت  اإيل عريف مع  اأوكله  طالب 
الطالب منهم من التحق باملعاهد العلمية ومعاهد القراءات ومنهم من التحق بامل�ساق االأكادميي 
العام والكل قد حاز اأرفع الدرجات العلمية من اجلامعات ال�سودانية وغريها يف تخ�س�سات خمتلفة 

فاأ�سهموا يف خدمة املجتمع .
اأما اآخر االأ�سبوع يومي اخلمي�س واجلمعة فيجامل النا�س يف اأفراحهم واأتراحهم متفقدا الأحوالهم، 
م�ساعدا يف حل م�ساكلهم وما ي�سجر بينهم من نزاعات وخ�سومات حكما عدال يجد القبول من 
وال�سرب على  النا�س  اإيل خمالطة عامة  ورعاية طالبه  للقراآن  .وظل هكذا من حتفيظ  جميعهم 

اأذاهم اإيل اأن توفاه اهلل يف يوم االأربعاء 1427/10/26هـ املوافق 2007/11/7م.

ال�صيخ علي �صالح حمد ح�صن الد�صي�س :

اإنفاق  اأخوه حاج االأمني �سالح واأنفق عليها  اأن�ساها  �سيخ اخللوة املتجولة يف منطقة البطانة التي 
بال�سودان  اخللوات  اأف�سل  اأنها  عنها  قيل  زوارها حتى  واأحتف  واأكرم طالبها  الفقر  يخ�س  ال  من 
حتفيظ  اإيل  باالإ�سافة  علي  فال�سيخ  ماله)38(  من  عليها  واأنفق  جماله  علي  حملها  �ساحبها  ؛الأن 
القراآن ،كان فقيها يرجع اإليه يف الفتاوى، وطبيبا يعالج بالقراآن ،ووا�سطة خري ملا �سجر بني القوم 

،و�ساحب كلمة ين�ساع اإليها عندما ين�سب اخلالف بينهم)39(.
كما كان يخط امل�ساحف، ويحتفي بكتابتها معطرا املكان بالبخور والعطور مربزا جاللة القراآن 
يلتزمون  جعلهم  مما  بالبطانة  قومه  يف  البالغ  االأثر  لهذا  كان  وقد  النفو�س،  يف  وهيبته  وجماله 
علي  ال�سودان  يف  يطلق  تعبري  وهو  االآية  بقوة  عرفت  وم�ساحفه  وتعاملهم،  �سلوكهم  يف  ال�سريعة 
يقوي حفظ  للمت�سابه مبا  االإح�سائي  الرجز  وبع�س  واحلرفان  الفردة  فيه  يذكر  الذي  امل�سحف 

الطالب ومييز اإتقانه
 مثل:

يف املَاِئَدِة َواْقَتـَرَبِت اْلَبِعيـَدِة اأْعُيَنـــُهْم ِباْلَفْتـــِح َلْن اأًِزيــدَ 
ومثل:

يِق َمَع َتْنِزيِل دِّ يف �ُسوَرِة ال�سِّ ِب َيا َخِلِيلي  َوَفاِطرًا ِبالنَّ�سْ

38   قال هذه العبارة اخلليفة ح�سب الر�سول ود بدر اأحد امل�سلحني الكبار يف ال�سودان والعبارة متداولة 
معروفة عند اأهل �سرق النيل والبطانة.

39   انظر:الطيب:امل�سيد:�س308 م�سدر �سابق.

 



427 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء426 www.iqraaforum.com

ومثل:

َتْدُعوَنَنا  يف  �سـُوَرِة  اخللـِيــِل اإَِنَنا  يف  ُهــــــوٍد  اجلِلــيـــــلِ 
ومثل:

اِرَياِت الّثاين يف ُزْخُرٍف َوالذَّ ِكيُم اّلَعِليُم يف اّلُقـــْراآِن      َ احلّ
ومثل:

يف ُنوِنَنا  َوَقْبُل  يف  َاْليْقــِطني َفاأَْقبــََل ِبالَفــاِء ُخـْذ َتْبِييـِِني 
وهكذا اأ�سهم ال�سيخ بهذا اجلهد املبارك يف متليك الطالب للم�ساحف يف وقت مل تكن فيه امل�ساحف 
متوافرة كاليوم بعد قيام جممع امللك فهد للم�سحف ال�سريف باملدينة املنورة، وم�سحف اإفريقيا 
يوزع  الواحد  نافع، وكان امل�سحف  اأبي عمرو وور�س عن  الدوري عن  روايتي  باخلرطوم، خا�سة  
علي كثري من الطالب ال�سيما واأن طريقة اإفراد اأوراقه ي�ساعد علي ذلك وكذلك تفاوت م�ستويات 
الطالب فهم يف �سور خمتلفة ح�سب الطريقة يف اخللوة التي تعترب كل طالب ف�سل قائم بذاته. 
وكان الكثري من ال�سيوخ يقومون بكتابة امل�ساحف مثل: ال�سيخ اآدم احلالوي بوالية اجلزيرة الذي 
كتب اأكر من مائة م�سحف وكان متقنا خطاطًا بارعًا)40( والعرف ال�سائد يف اخللوات اأن الطالب 

اخلريج �ساحب اخلط اجليد يكلف بكتابة م�سحف واإهدائه للخلوة التي حفظ بها.)41( 
وظل ال�سيخ يوا�سل ن�ساطه وعطاءه اإيل اأن رحل اإيل رحمة مواله يف العام 1968م.

ال�صيخ علي بيتاي:

ولد يف يوم االأربعاء 1930/9/21م مبنطقة هم�سكوريب والية ك�سال يف �سرق ال�سودان)42( ويف عام 
1342هـاملوافق 1951م اأن�ساأ اخللوة االأويل يف املنطقة املذكورة ثم توايل على يديه اإن�ساء اخللوات 
الوعظ  الإلقاء  يطلبونه  النا�س  ،وكان  خلوة  بها  واأن�ساأ  اإال  مبكان  يحل  ومل  ال�سودان،  اأنحاء  كل  يف 

والتوجيه فيو�سيهم ب�سبعة اأ�سياء:

1.التوبة الن�سوح .

40   انظر: عبد اهلل: اأ.د علي العو�س:  ر�سم القراآن الكرمي يف امل�ساحف ال�سودانية: �س  76جملة كلية القراآن 
الكرمي العدد االأول م�سدر �سابق.

41   انظر: الطيب: امل�سيد �س60م�سدر �سابق.
42  انظر: بيتاي: الهداية اإيل الطريق امل�ستقيم: �س17 م�سدر �سابق.

اأعداد كبرية من  ال�سيخ  يد  اال�ستماع؛ فحفظ على  ن�سب ذلك  تفاوت  اإيل عريف مع  اأوكله  طالب 
الطالب منهم من التحق باملعاهد العلمية ومعاهد القراءات ومنهم من التحق بامل�ساق االأكادميي 
العام والكل قد حاز اأرفع الدرجات العلمية من اجلامعات ال�سودانية وغريها يف تخ�س�سات خمتلفة 

فاأ�سهموا يف خدمة املجتمع .
اأما اآخر االأ�سبوع يومي اخلمي�س واجلمعة فيجامل النا�س يف اأفراحهم واأتراحهم متفقدا الأحوالهم، 
م�ساعدا يف حل م�ساكلهم وما ي�سجر بينهم من نزاعات وخ�سومات حكما عدال يجد القبول من 
وال�سرب على  النا�س  اإيل خمالطة عامة  ورعاية طالبه  للقراآن  .وظل هكذا من حتفيظ  جميعهم 

اأذاهم اإيل اأن توفاه اهلل يف يوم االأربعاء 1427/10/26هـ املوافق 2007/11/7م.

ال�صيخ علي �صالح حمد ح�صن الد�صي�س :

اإنفاق  اأخوه حاج االأمني �سالح واأنفق عليها  اأن�ساها  �سيخ اخللوة املتجولة يف منطقة البطانة التي 
بال�سودان  اخللوات  اأف�سل  اأنها  عنها  قيل  زوارها حتى  واأحتف  واأكرم طالبها  الفقر  يخ�س  ال  من 
حتفيظ  اإيل  باالإ�سافة  علي  فال�سيخ  ماله)38(  من  عليها  واأنفق  جماله  علي  حملها  �ساحبها  ؛الأن 
القراآن ،كان فقيها يرجع اإليه يف الفتاوى، وطبيبا يعالج بالقراآن ،ووا�سطة خري ملا �سجر بني القوم 

،و�ساحب كلمة ين�ساع اإليها عندما ين�سب اخلالف بينهم)39(.
كما كان يخط امل�ساحف، ويحتفي بكتابتها معطرا املكان بالبخور والعطور مربزا جاللة القراآن 
يلتزمون  جعلهم  مما  بالبطانة  قومه  يف  البالغ  االأثر  لهذا  كان  وقد  النفو�س،  يف  وهيبته  وجماله 
علي  ال�سودان  يف  يطلق  تعبري  وهو  االآية  بقوة  عرفت  وم�ساحفه  وتعاملهم،  �سلوكهم  يف  ال�سريعة 
يقوي حفظ  للمت�سابه مبا  االإح�سائي  الرجز  وبع�س  واحلرفان  الفردة  فيه  يذكر  الذي  امل�سحف 

الطالب ومييز اإتقانه
 مثل:

يف املَاِئَدِة َواْقَتـَرَبِت اْلَبِعيـَدِة اأْعُيَنـــُهْم ِباْلَفْتـــِح َلْن اأًِزيــدَ 
ومثل:

يِق َمَع َتْنِزيِل دِّ يف �ُسوَرِة ال�سِّ ِب َيا َخِلِيلي  َوَفاِطرًا ِبالنَّ�سْ

38   قال هذه العبارة اخلليفة ح�سب الر�سول ود بدر اأحد امل�سلحني الكبار يف ال�سودان والعبارة متداولة 
معروفة عند اأهل �سرق النيل والبطانة.

39   انظر:الطيب:امل�سيد:�س308 م�سدر �سابق.
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القراآن ومن التخلف اإىل العلم . 

وقد كان موفقا يف ندائه لكل امل�سلحني ملعاونته يف هذا اجلهد الكبري قائال:

ت�سعوا معي لال�ستفادة من هذه  اأن  االإ�سالم  والعاملون خلري  ال�سلحاء  و  العلماء  اأيها  )اأنا�سدكم 
الر�سول  القراآن وال�سري علي �سنة  الب�سرية املهياأة لقبول االإر�ساد والتوجيه والتنوير بنور  النفو�س 
�سلي اهلل عليه و�سلم بهذا اأحمل اإخواين العلماء م�سوؤولية ذلك اأنا�سدكم باهلل اأيها العلماء اأن تقبلوا 

علي توجيه اإخوانكم()47( .

ثم  القراءات  مبعاهد  والتحقوا  الطالب  من  هائلة  اأعداد  القراآن  وحفظ  اجلهود  تلك  فاأثمرت 
اجلامعات االإ�سالمية بال�سودان واململكة العربية ال�سعودية وم�سر وهم االآن حملة درجات عليا من 

تلك اجلامعات)48( 

يوم  يف  م�سرفا  رحيال  رحل  الذي  املبارك  ال�سيخ  لذلك  املباركة  اجلهود  تلك  اأثمرت  وهكذا 
 )49(.1978/9/18

اخلليفة ح�صب الر�صول حممد بدر:

كان اأحد خلفاء ال�سيخ حممد بدر �ساحب اخللوة الذائعة ال�سيت )اأم �سوًا بان( ويعد من اأمهر 
قادة التدري�س فقد اآلت اإليه اخلالفة من عام 1322هـ-1349هـ )50(  وقد اأحدث حتوال هائال يف 
اإبراهيم النور �سيخ علماء ال�سودان كما  اخللوة فحفظ عليه كثري من االأعالم مثل ال�سيخ يو�سف 
عرف باجلهاد فقد كان اأحد القواد يف املعركة امل�سهورة بني اأهل املنطقة وبني اجلي�س االإجنليزي 

الغا�سم يف موقعة الكرنو�س يف �سبتمرب 1884م)51( 
وانت�سر فيها اخلليفة وجي�سه انت�سارا باهرا وكانت قا�سمة الظهر للجي�س االإجنليزي؛ الأنها مهدت 

لفتح اخلرطوم. 
وللخليفة ح�سب الر�سول كثريا من املاآثر مما جعل ال�سعراء يكتبون فيه ال�سعر ومنه هذه الق�سيدة)52( 

47   انظر: امل�سدر ال�سابق �س269وبيتاي :ال�سيخ علي :الهداية اإىل الطريق امل�ستقيم: �س56 م�سدر �سابق.
 48 - انظر امل�سدر ال�سابق �س269.

49- انظر امل�سدر نف�سه �س267.
50- انظر: الطيب: امل�سيد: �س 291م�سدر �سابق.

51- انظر امل�سدر نف�سه �س 295.
52- ال�ساعر اإدري�س جماع انظر امل�سدر نف�سه �س 296.

2.�سالة اجلماعة ولو اثنني.

3.ا�ستقرار البدو الرحل.

4.قراءة القراآن الكرمي �سيبا و�سبابا رجاال ون�ساء مع معرفة اأمور دينهم .

5.الت�سامح فيما ح�سل بينهم يف املا�سي .

6.عدم التفرقة بني امل�سلمني .

7.معرفة طرق املعي�سة لك�سب الرزق احلالل واالعتماد علي النف�س ومعرفة الع�سر وقوانينه وعدم 
اال�سطدام مع ال�سلطة.)43( 

لقد اأحدث ال�سيخ علي بيتاي حتوال هائال يف حياة و�سلوك اأهل هذه املنطقة فاأقام جمتمع القراآن 
فجمعهم بعد فرقة وعلمهم بعد جهل .

يقول االأ�ستاذ الطيب حممد الطيب:)44( 
اأمامهم  النا�س  و�ساهد  واالإ�سالحية  القراآنية  فيها احلياة  وازدهرت  اإىل هم�سكوريب  ال�سيخ  عاد 
جمتمعا خاليا من اجلرمية الأنه نبذ ما يقود اإيل اجلرمية من �سرقة وخمر وزنا وقمار وكل ما يقود 
فتوقف  والتبغ   كال�سجاير  فيه  املتعارفة  املحرمات  فاأقلع جمتمعها عن  وال�سحة  املال  اإتالف  اإىل 
التجار عن ا�ستجالبهما وبيعها يف حوانيتهم وخلت �سوارع هم�سكوريب من ال�سرطي واخلفري ؛الأن 
اإن�سانها اأ�سبح رقيبا على نف�سه وبعيدا عن اجلرمية. )45( وكان جهاد علي بيتاي قائما علي تعليم 
القراآن وحول مائدة القراآن ب�سط دعوته االإ�سالحية وا�ستطاع اأن يجل�س األد القبائل خ�سومة مع 
به  يتم�سك  مما  الكثري  ميحو  واأن  وثارات  اأحقاد  من  القبائل  بني  ما  يزيل  واأن  باالأم�س  اأعدائهم 
املجتمع من اختالفات يف اجلن�س والل�سان واللون.)46( وا�ستطاع ال�سيخ بخلواته املنت�سرة يف املنطقة 
اأن ينقل اأهلها من الرحيل اإىل اال�ستقرار ومن الهمجية اإىل احل�سارة ومن ظالم االأمية اإىل نور 

43   انظر امل�سدر ال�سابق �س76.
44   الطيب حممد الطيب :باحث �سوداين له جمموعة موؤلفات منها :كتاب امل�سيد ،وجمموعة برامج تلفزيونية 

منها :�سور �سعبية.
45   انظر: الطيب: امل�سيد: �س 266م�سدر �سابق.
46   انظر: الطيب: امل�سيد: �س 267م�سدر �سابق.
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القراآن ومن التخلف اإىل العلم . 

وقد كان موفقا يف ندائه لكل امل�سلحني ملعاونته يف هذا اجلهد الكبري قائال:

ت�سعوا معي لال�ستفادة من هذه  اأن  االإ�سالم  والعاملون خلري  ال�سلحاء  و  العلماء  اأيها  )اأنا�سدكم 
الر�سول  القراآن وال�سري علي �سنة  الب�سرية املهياأة لقبول االإر�ساد والتوجيه والتنوير بنور  النفو�س 
�سلي اهلل عليه و�سلم بهذا اأحمل اإخواين العلماء م�سوؤولية ذلك اأنا�سدكم باهلل اأيها العلماء اأن تقبلوا 

علي توجيه اإخوانكم()47( .

ثم  القراءات  مبعاهد  والتحقوا  الطالب  من  هائلة  اأعداد  القراآن  وحفظ  اجلهود  تلك  فاأثمرت 
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يوم  يف  م�سرفا  رحيال  رحل  الذي  املبارك  ال�سيخ  لذلك  املباركة  اجلهود  تلك  اأثمرت  وهكذا 
 )49(.1978/9/18

اخلليفة ح�صب الر�صول حممد بدر:
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وانت�سر فيها اخلليفة وجي�سه انت�سارا باهرا وكانت قا�سمة الظهر للجي�س االإجنليزي؛ الأنها مهدت 

لفتح اخلرطوم. 
وللخليفة ح�سب الر�سول كثريا من املاآثر مما جعل ال�سعراء يكتبون فيه ال�سعر ومنه هذه الق�سيدة)52( 

47   انظر: امل�سدر ال�سابق �س269وبيتاي :ال�سيخ علي :الهداية اإىل الطريق امل�ستقيم: �س56 م�سدر �سابق.
 48 - انظر امل�سدر ال�سابق �س269.

49- انظر امل�سدر نف�سه �س267.
50- انظر: الطيب: امل�سيد: �س 291م�سدر �سابق.

51- انظر امل�سدر نف�سه �س 295.
52- ال�ساعر اإدري�س جماع انظر امل�سدر نف�سه �س 296.
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3.ا�ستقرار البدو الرحل.
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القراآن وحول مائدة القراآن ب�سط دعوته االإ�سالحية وا�ستطاع اأن يجل�س األد القبائل خ�سومة مع 
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منها :�سور �سعبية.
45   انظر: الطيب: امل�سيد: �س 266م�سدر �سابق.
46   انظر: الطيب: امل�سيد: �س 267م�سدر �سابق.
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الو�صائل والأدوات:

املحيطة  البيئة  من  كلها  االأدوات  وهذه   ، الّتعليم  يف  حمددة  واأدوات  و�سائل  على  اخللوة  حتر�س 
باخللوة، فنجد اللوح الذي يكتب عليه من خ�سب االأ�سجار املتوافرة كالهجليج واحلراز واالإندراب 

وغريها)54(.
 واحلرب الذي يكتب به وي�سمونه )العمار ) مكوناته ال�سمغ العربي امل�سحوق م�سافا اإليه ال�سواد 
العالق بحافات القدور فيخلطونه باملاء، فيجعلونه دوائر �سغرية يف حجم الهللة ويعر�سونه للهواء 
وال�سم�س ليجف، ثم ي�سعونه يف علب �سغرية ت�سمى )الدواة ) اأو )الدواية ) ت�سنع من الفخار اأو 

القرع اأو القزاز.)55( 
ومميزاته �سهولة اإزالته عند غ�سل اللوح، وغري �سام، وغري م�سر ب�سحة الطالب.)56( 

والقلم ي�ستخدم من �سيقان الذرة، اأو البو�س اأو الثمام.)57( 

ويوجد حو�س ملحي االألواح بارتفاع مرت من االأر�س يكرب اأو ي�سغر ح�سب عدد الطالب وكرب اخللوة، 
ويعتنون به عناية كبرية فال يطوؤه اأحد وال ت�سله �سائمة ويتوقون له الطهارة �سيانة ملا كان مكتوبا 

علي االألواح من اآيات الذكر احلكيم.)58( 

فاإذا حمي اللوح م�سح باجلري االأبي�س وهو متوافر يف املناطق التي بها تر�سب جريي وحول االآبار 
واحلفائر)59( ويف و�سط دائرة عري�سة توجد نار الثقابة)60( فقبل دخول الكهرباء يجلب الطالب 
احلطب من الغابات فيما ي�سمى بالفزعة ليوقدوا نار الثقابة للقراءة على �سوئها ولغر�س التدفئة 

يف ال�ستاء.

54- انظر :الطيب : امل�سيد :�س87م�سدر �سابق .
55- انظر :امل�سدر نف�سه �س93 .

56- انظر: الزاكي : �سبل تطوير املوؤ�س�سات  القراآنية يف ال�سودان: �س56م�سدر �سابق.
57- انظر: امل�سدر ال�سابق �س90 واالإمام: اخللوة �س22 م�سدر �سابق.

58- انظر امل�سدر ال�سابق �س93.
59- انظر: الطيب: امل�سيد: �س91 م�سدر �سابق.

60- ينطقها اأهل ال�سودان بالتاء وهي بالثاء ثقبت النار اتقدت، واأثقبها اأوقدها وثقبها تثقيبًا اأذكاها و�سهاب 
"ثاقب" اأي م�سيء والثقوب ما ت�سعل به النار من ُدقاق العيدان، انظر الرازي: خمتار ال�سحاح �س70 م�سدر 

�سابق.

املبحث الثالث

�صمات وخ�صائ�س هذه املدر�صة

لقد متيزت املدر�سة )اخللوة( ال�ُسودانية ب�سمات كثرية وخ�سائ�س عديدة مثل: 

واإعا�ستهم،  الطالب،  ورعاية  الدرا�سي،  واليوم  واالأ�ساليب،  واالأدوات،  والو�سائل،  القبول،  نظام 
واإجازاتهم، وحفظ الرجز لت�سهيل املت�سابه اللفظي، ومعرفة الر�سم من حذف، واإثبات، وف�سل، 

وو�سل.)53( 

نظام القبول:

ال يوجد يف اخللوة حتديد عمر حمدد اأو يوم معني لاللتحاق بها فهي تقبل ال�سغري والكبري ويف كل 
اأيام ال�سنة كما ال تعرف حدا لعدد امللتحقني بها ومدة بقائهم فيها . 

53-انظر: االإمام : اخللوة والعودة احللوة: �س54م�سدر �سابق

َجى الدُّ �َســِهر  َعـاِبدًا   َيا 
اْبـُن االأََكـاِرم  اأَنَت الَكِرمي 

َغاَة الطُّ َهـَزم  َمـْن  اْبـَن   َيا 
َجْحَفٍل َمَواِقــَع  ــْرُت  ـــ  َذَك
َبُنـوُه اأَ�ْسـَعلَها  ـْرِق   ِبال�سَّ
اْلَكاِفِريَن اْلُعـَداَة   َدَحـُروا 
ــاَرًا ـــ ـــــَعــْلــَت ِلــْلــقـــــَراآِن َن  اأَ�ــسْ

ُر َجـــــْهـــــَلــهـــُــْم ـــاٌر ُتــــَبــــدِّ ــــ  َن
َيخ بًا مَن ال�سَّ  َوَجَمْعَت ُطالَّ
َخا�ِسعًا ُت  َتْن�سُ  َوَجَل�ْسـَت 
َحاَجـٍة ــِب  َطــاِل َبـْيـَن  ــا   َم

ــَنــاِم ــا�ــُس َغــْرَقــى يف املَ  َوالــنَّ
ــــــاِم ـــــُن االإَم َواالإَِمـــــــــــــاُم اْب

ـــــــاِم  ـــ�ـــسَ ـــِه َواحلِ ــــ ــر َرّب ـــِّ ــ�ــسِ ِب
ــَنــاَهــا يف الــْغــَمـــــاِم  َيــْعــُلــو �ــسَ
ــاِم  ـــ ــَق يـــَن ِبـــــــال �ــسِ ِ  ُمـــَكـــــــربِّ

ــاِم ـــ ــ�ــسَ ُي ال  ِديـــــِن  ــــِل  ـــــ  الأَْج
ــَراِم الــ�ــسِّ َعـــــِن  ــفُّ  ـــ ــُك َت  ال 
ِبالّظـالِم اأَ�َسـَبُه  ــُل  ــْه  َواجلَ
ـــالِم ــــ ـــُغ اْل اإىل   اْلــَكــَبــــــــري 
اْزِدَحــاِم يف  َحْوَلَك  ا�ُس  َيْرُجـَو َنَداَك  َوُم�ْسَتَهاِم)3( َوالنَّ
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الو�صائل والأدوات:
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باخللوة، فنجد اللوح الذي يكتب عليه من خ�سب االأ�سجار املتوافرة كالهجليج واحلراز واالإندراب 

وغريها)54(.
 واحلرب الذي يكتب به وي�سمونه )العمار ) مكوناته ال�سمغ العربي امل�سحوق م�سافا اإليه ال�سواد 
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وال�سم�س ليجف، ثم ي�سعونه يف علب �سغرية ت�سمى )الدواة ) اأو )الدواية ) ت�سنع من الفخار اأو 

القرع اأو القزاز.)55( 
ومميزاته �سهولة اإزالته عند غ�سل اللوح، وغري �سام، وغري م�سر ب�سحة الطالب.)56( 

والقلم ي�ستخدم من �سيقان الذرة، اأو البو�س اأو الثمام.)57( 

ويوجد حو�س ملحي االألواح بارتفاع مرت من االأر�س يكرب اأو ي�سغر ح�سب عدد الطالب وكرب اخللوة، 
ويعتنون به عناية كبرية فال يطوؤه اأحد وال ت�سله �سائمة ويتوقون له الطهارة �سيانة ملا كان مكتوبا 

علي االألواح من اآيات الذكر احلكيم.)58( 

فاإذا حمي اللوح م�سح باجلري االأبي�س وهو متوافر يف املناطق التي بها تر�سب جريي وحول االآبار 
واحلفائر)59( ويف و�سط دائرة عري�سة توجد نار الثقابة)60( فقبل دخول الكهرباء يجلب الطالب 
احلطب من الغابات فيما ي�سمى بالفزعة ليوقدوا نار الثقابة للقراءة على �سوئها ولغر�س التدفئة 

يف ال�ستاء.

54- انظر :الطيب : امل�سيد :�س87م�سدر �سابق .
55- انظر :امل�سدر نف�سه �س93 .

56- انظر: الزاكي : �سبل تطوير املوؤ�س�سات  القراآنية يف ال�سودان: �س56م�سدر �سابق.
57- انظر: امل�سدر ال�سابق �س90 واالإمام: اخللوة �س22 م�سدر �سابق.

58- انظر امل�سدر ال�سابق �س93.
59- انظر: الطيب: امل�سيد: �س91 م�سدر �سابق.

60- ينطقها اأهل ال�سودان بالتاء وهي بالثاء ثقبت النار اتقدت، واأثقبها اأوقدها وثقبها تثقيبًا اأذكاها و�سهاب 
"ثاقب" اأي م�سيء والثقوب ما ت�سعل به النار من ُدقاق العيدان، انظر الرازي: خمتار ال�سحاح �س70 م�سدر 

�سابق.

املبحث الثالث

�صمات وخ�صائ�س هذه املدر�صة

لقد متيزت املدر�سة )اخللوة( ال�ُسودانية ب�سمات كثرية وخ�سائ�س عديدة مثل: 

واإعا�ستهم،  الطالب،  ورعاية  الدرا�سي،  واليوم  واالأ�ساليب،  واالأدوات،  والو�سائل،  القبول،  نظام 
واإجازاتهم، وحفظ الرجز لت�سهيل املت�سابه اللفظي، ومعرفة الر�سم من حذف، واإثبات، وف�سل، 

وو�سل.)53( 

نظام القبول:

ال يوجد يف اخللوة حتديد عمر حمدد اأو يوم معني لاللتحاق بها فهي تقبل ال�سغري والكبري ويف كل 
اأيام ال�سنة كما ال تعرف حدا لعدد امللتحقني بها ومدة بقائهم فيها . 

53-انظر: االإمام : اخللوة والعودة احللوة: �س54م�سدر �سابق

َجى الدُّ �َســِهر  َعـاِبدًا   َيا 
اْبـُن االأََكـاِرم  اأَنَت الَكِرمي 

َغاَة الطُّ َهـَزم  َمـْن  اْبـَن   َيا 
َجْحَفٍل َمَواِقــَع  ــْرُت  ـــ  َذَك
َبُنـوُه اأَ�ْسـَعلَها  ـْرِق   ِبال�سَّ
اْلَكاِفِريَن اْلُعـَداَة   َدَحـُروا 
ــاَرًا ـــ ـــــَعــْلــَت ِلــْلــقـــــَراآِن َن  اأَ�ــسْ

ُر َجـــــْهـــــَلــهـــُــْم ـــاٌر ُتــــَبــــدِّ ــــ  َن
َيخ بًا مَن ال�سَّ  َوَجَمْعَت ُطالَّ
َخا�ِسعًا ُت  َتْن�سُ  َوَجَل�ْسـَت 
َحاَجـٍة ــِب  َطــاِل َبـْيـَن  ــا   َم

ــَنــاِم ــا�ــُس َغــْرَقــى يف املَ  َوالــنَّ
ــــــاِم ـــــُن االإَم َواالإَِمـــــــــــــاُم اْب

ـــــــاِم  ـــ�ـــسَ ـــِه َواحلِ ــــ ــر َرّب ـــِّ ــ�ــسِ ِب
ــَنــاَهــا يف الــْغــَمـــــاِم  َيــْعــُلــو �ــسَ
ــاِم  ـــ ــَق يـــَن ِبـــــــال �ــسِ ِ  ُمـــَكـــــــربِّ

ــاِم ـــ ــ�ــسَ ُي ال  ِديـــــِن  ــــِل  ـــــ  الأَْج
ــَراِم الــ�ــسِّ َعـــــِن  ــفُّ  ـــ ــُك َت  ال 
ِبالّظـالِم اأَ�َسـَبُه  ــُل  ــْه  َواجلَ
ـــالِم ــــ ـــُغ اْل اإىل   اْلــَكــَبــــــــري 
اْزِدَحــاِم يف  َحْوَلَك  ا�ُس  َيْرُجـَو َنَداَك  َوُم�ْسَتَهاِم)3( َوالنَّ
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وفق  وكتابتها  �سحتها  من  ليتاأكد  ال�سيخ  ي�سححها  الكتابة  من  فراغه  وبعد  اللوح،  على  ويكتبها 
الر�سم العثماين.

وي�ستمر الطالب من الّنا�س ثم الفلق ثم االإخال�س  ف�ساعدا فاإذا اأتقن عملية الرمية ) الكتابة ) 
ومهر يف القراءة حدد له ال�سيخ املقدار اليومي للحفظ ح�سب قدراته ونقله من العريف اإىل ال�سيخ 

االأ�سا�س.
واملقادير املحددة للحفظ اليومي هي كالتايل :

وبة : وهي ت�سمية حملية وهي ن�سف الثّمن وهذا هو املقدار الأ�سحاب القدرات املحدودة. 1.اخلرُّ

2.الثمن: وهو ن�سف الربع.

3. املقرة: هي ت�سمية حملية )ثمنان( اأي ربع احلزب.

4.الثلث: وهو ثالثة اأثمان وهو الأ�سحاب القدرات العالية وال ي�سمح باأكر من ذلك طلبا لالإتقان.

اليوم الدرا�صي:

اأيام الدرا�سة خم�سة اأيام تبداأ من ال�سبت وتنتهي باالأربعاء، وتوزع احل�س�س اليومية كالتايل:

فيها  ويقراأ  ب�ساعتني  الفجر  قبل  فالكبرية  وكبرية،  وهي �سغرية  ت�سمية حملية  وهي  غ�سية:  1.الدُّ
الطالب املقدار الذي يكتبه يف �سباح ذلك اليوم.

وال�سغرية بعد الفجر اإىل �سروق ال�سم�س وي�سمع فيها الطالب على ال�ّسيخ املقدار الذي يكتبه يف 
�سباح ذلك اليوم.

الّذي  املقدار  الّطالب  يكتب  وفيها  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة  اإىل  ال�سم�س  �سروق  ة: من  حويَّ 2.ال�سَّ
ن�سف  وهي  اجلديدة  الدرا�سة  يقراأ  كما  قلم.  ت�سحيح  ال�ّسيخ  له  وي�سححه  التايل  اليوم  ي�سمعه 

جزء؛ الأن املحفوظ اجلديد اأ�سد تفلتًا من املحفوظ القدمي.

ية: من �سالة الظهر اإىل �سالة الع�سر: وفيها يقراأ الّطالب من الّلوح نظرًا املقدار الّذي  هرَّ 3.الظُّ
ي�سمعه اليوم على ال�سيخ لي�سحح له االأخطاء اللفظية وير�سده اإىل الوقف واالبتداء.

4.الع�سّرية: من �سالة الع�سر اإىل قبيل املغرب وفيه يقراأ الّطالب نظرًا املقدار الذي يكتبه اليوم 
فيحفظه  واالبتداء  الوقف  معرفة  اإىل  وير�سده  الّلفظية  االأخطاء  له  لي�سحح  ال�ّسيخ  على  الّتايل 

 الأ�صاليب  املتبعة يف احلفظ :

تتبع اخللوة نظام املدر�س الواحد الذي ي�سرف على عدد كبري من الطالب قد يبلغ املئات وي�ساعده 
)العرفاء جمع عريف ) فيقبل الّطالب اجلديد ويحول اإىل اأحدهم فيكون له مبثابة ال�ّسيخ االأول 
في�سرف له لوحًا �سغريا ويكتب عليه بنواة التمر وياأمره اأن مير عليه بالقلم كما ياأمره اأن يكتب تلك 

احلروف ب�سبابته على الرمل واحلروف هي :

املرحلة الأوىل :

اأ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز �س �س �س �س ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ال ي 

املرحلة الثانية :

َب ِب ُب ْب َت ِت ُت ْت َث ِث ُث ْث اإىل اآخر هذه احلروف التي تنتهي بالياء َي ِي ُي ْي 

املرحلة الثالثة :

بَّ بِّ بُّ ْب تَّ تِّ تُّ ْت ثَّ ثِّ ثُّ ْث اإىل اآخر هذه احلروف التي تنتهي بالياء يَّ يِّ يُّ ْي

املرحلة الرابعة :

بًا ٍب ٌب ْب تًا ٍت ٌت ْت ثًا ٍث ٌث ْث اإىل اآخر هذه احلروف التي تنتهي بالياء يًا ٍي ٌي ْي 

املرحلة اخلام�صة : 

َبا ِبي ُبوا  َتا تِى تُوا َثا ِثي ُثوا  اإىل اآخر هذه احلروف التي تنتهي بالياء َيا َيي ُيوا 

فينهي هذه احلروف حفظا وكتابة متعرفا على احلركات وال�سكون والت�سديد والتنوين وحروف املد 
يف خم�سة اأيام يكون بعد ذلك قابال للرمية )االإمالء ) فتكتب له �سورة الفاحتة يف اللوح يف اإطار 
رافة يف اخللوة ع�سر تبداأ بالفاحتة وتنتهي بالبقرة  ال�سَّ رافة )و�سور  مزخرف جميل ي�سمى )ال�سَّ
�سعودًا وتعني االإحتفال بالطالب الذي ت�سرف بو�سوله اإىل تلك ال�سورة ، فاإذا كان الطالب من اأهل 
القرية التي بها اخللوة ياأتي بال�ساي واللقيمات التي تعمل من دقيق القمح ليطعم زمالءه وكل من 

رافات اإال البقرة فيذبح �ساة . يرتاد اخللوة وهكذا يف كل ال�سَّ
فيتهّجاها  االآيات  الطالب  على  ال�سيخ  اإن ميالأ  وهي  بالرمية  النا�س  �سورة  كتابة  الطالب  يبداأ  ثم 
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وفق  وكتابتها  �سحتها  من  ليتاأكد  ال�سيخ  ي�سححها  الكتابة  من  فراغه  وبعد  اللوح،  على  ويكتبها 
الر�سم العثماين.

وي�ستمر الطالب من الّنا�س ثم الفلق ثم االإخال�س  ف�ساعدا فاإذا اأتقن عملية الرمية ) الكتابة ) 
ومهر يف القراءة حدد له ال�سيخ املقدار اليومي للحفظ ح�سب قدراته ونقله من العريف اإىل ال�سيخ 

االأ�سا�س.
واملقادير املحددة للحفظ اليومي هي كالتايل :

وبة : وهي ت�سمية حملية وهي ن�سف الثّمن وهذا هو املقدار الأ�سحاب القدرات املحدودة. 1.اخلرُّ

2.الثمن: وهو ن�سف الربع.

3. املقرة: هي ت�سمية حملية )ثمنان( اأي ربع احلزب.

4.الثلث: وهو ثالثة اأثمان وهو الأ�سحاب القدرات العالية وال ي�سمح باأكر من ذلك طلبا لالإتقان.

اليوم الدرا�صي:

اأيام الدرا�سة خم�سة اأيام تبداأ من ال�سبت وتنتهي باالأربعاء، وتوزع احل�س�س اليومية كالتايل:

فيها  ويقراأ  ب�ساعتني  الفجر  قبل  فالكبرية  وكبرية،  وهي �سغرية  ت�سمية حملية  وهي  غ�سية:  1.الدُّ
الطالب املقدار الذي يكتبه يف �سباح ذلك اليوم.

وال�سغرية بعد الفجر اإىل �سروق ال�سم�س وي�سمع فيها الطالب على ال�ّسيخ املقدار الذي يكتبه يف 
�سباح ذلك اليوم.

الّذي  املقدار  الّطالب  يكتب  وفيها  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة  اإىل  ال�سم�س  �سروق  ة: من  حويَّ 2.ال�سَّ
ن�سف  وهي  اجلديدة  الدرا�سة  يقراأ  كما  قلم.  ت�سحيح  ال�ّسيخ  له  وي�سححه  التايل  اليوم  ي�سمعه 

جزء؛ الأن املحفوظ اجلديد اأ�سد تفلتًا من املحفوظ القدمي.

ية: من �سالة الظهر اإىل �سالة الع�سر: وفيها يقراأ الّطالب من الّلوح نظرًا املقدار الّذي  هرَّ 3.الظُّ
ي�سمعه اليوم على ال�سيخ لي�سحح له االأخطاء اللفظية وير�سده اإىل الوقف واالبتداء.

4.الع�سّرية: من �سالة الع�سر اإىل قبيل املغرب وفيه يقراأ الّطالب نظرًا املقدار الذي يكتبه اليوم 
فيحفظه  واالبتداء  الوقف  معرفة  اإىل  وير�سده  الّلفظية  االأخطاء  له  لي�سحح  ال�ّسيخ  على  الّتايل 

 الأ�صاليب  املتبعة يف احلفظ :

تتبع اخللوة نظام املدر�س الواحد الذي ي�سرف على عدد كبري من الطالب قد يبلغ املئات وي�ساعده 
)العرفاء جمع عريف ) فيقبل الّطالب اجلديد ويحول اإىل اأحدهم فيكون له مبثابة ال�ّسيخ االأول 
في�سرف له لوحًا �سغريا ويكتب عليه بنواة التمر وياأمره اأن مير عليه بالقلم كما ياأمره اأن يكتب تلك 

احلروف ب�سبابته على الرمل واحلروف هي :

املرحلة الأوىل :

اأ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز �س �س �س �س ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ال ي 

املرحلة الثانية :

َب ِب ُب ْب َت ِت ُت ْت َث ِث ُث ْث اإىل اآخر هذه احلروف التي تنتهي بالياء َي ِي ُي ْي 

املرحلة الثالثة :

بَّ بِّ بُّ ْب تَّ تِّ تُّ ْت ثَّ ثِّ ثُّ ْث اإىل اآخر هذه احلروف التي تنتهي بالياء يَّ يِّ يُّ ْي

املرحلة الرابعة :

بًا ٍب ٌب ْب تًا ٍت ٌت ْت ثًا ٍث ٌث ْث اإىل اآخر هذه احلروف التي تنتهي بالياء يًا ٍي ٌي ْي 

املرحلة اخلام�صة : 

َبا ِبي ُبوا  َتا تِى تُوا َثا ِثي ُثوا  اإىل اآخر هذه احلروف التي تنتهي بالياء َيا َيي ُيوا 

فينهي هذه احلروف حفظا وكتابة متعرفا على احلركات وال�سكون والت�سديد والتنوين وحروف املد 
يف خم�سة اأيام يكون بعد ذلك قابال للرمية )االإمالء ) فتكتب له �سورة الفاحتة يف اللوح يف اإطار 
رافة يف اخللوة ع�سر تبداأ بالفاحتة وتنتهي بالبقرة  ال�سَّ رافة )و�سور  مزخرف جميل ي�سمى )ال�سَّ
�سعودًا وتعني االإحتفال بالطالب الذي ت�سرف بو�سوله اإىل تلك ال�سورة ، فاإذا كان الطالب من اأهل 
القرية التي بها اخللوة ياأتي بال�ساي واللقيمات التي تعمل من دقيق القمح ليطعم زمالءه وكل من 

رافات اإال البقرة فيذبح �ساة . يرتاد اخللوة وهكذا يف كل ال�سَّ
فيتهّجاها  االآيات  الطالب  على  ال�سيخ  اإن ميالأ  وهي  بالرمية  النا�س  �سورة  كتابة  الطالب  يبداأ  ثم 
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رعاية الطالب واإعا�صتهم :

اأ�س�س ال�سيوخ  بجانب اخللوات امل�ساريع الزراعية فمثال ال�سيخ املوؤ�س�س خللوة ود اأبي �سالح  لقد 
اأن�ساأ اأربعة م�ساريع زراعية يقوم بفالحتها هو وطالبه يف خطة غاية يف الرتتيب والنظام فيزرعونها 
ويح�سدونها دون اأن يتاأثر برنامج احلفظ فهم قوة متجهة فاعلة ال ير�سون اأن يكونوا عالة على 

غريهم بل هم اأ�سحاب عطاء واإنفاق كيف واملوىل قد و�سف اأهل القران بذلك فقال تعايل: 

واأنفقوا مما رزقهم �سرا وعالنية يرجون جتارة لن  واأقاموا ال�سالة  )اإن الذين يتلون كتاب اهلل 
تبور(.)63(

ولكن املجتمع الذي اأعجبه �سنيع ال�سيوخ ي�سهم ب�سكل اأو باآخر، وكذلك احلكومات الوطنية مل تكن 
مبعزل عن االإ�سهام وامل�ساركة.

الإجازات:

اأما االإجازات فهي يومان يف  ) العطالت ( ويطلق عليها يف ال�سودان ) البطاالت ( جمع بطالة، 
االأ�سبوع اخلمي�س واجلمعة وع�سرون يوما يف عيد الفطر ومثلها يف عيد االأ�سحى وال تعرف اخللوات 
غري هذه االإجازات اإال اإذا وقع حدث يهم املجتمع كفي�سان النيل.)64( اأو اأحد روافده اأوداهم اجلراد 
الزرع اأو ح�سل عجز يف االأيدي العاملة اأو نادي مناد اجلهاد فعند ذلك جتدهم يف طليعة جمتمعهم 
الذي يبادلونه الود بالود واحلب باحلب فيقومون باأعمال الّرّدميات وطرد اجلراد وح�ساد البالد)65( 

والت�سدي  للعدو الغا�سم كما ح�سل اأيام الغزو االجنليزي.)66( 

حفظ الرجز لت�صهيل املت�صابه اللفظي:

ومما متيزت به اخللوات بال�سودان حفظ طالبها اأرجوزة ت�سهل املت�سابه اللفظي فقد األف ال�سيخ 
يف  اأبيات  واأربعة  اأربعمائة  من  تتاألف  منظومة  الهجري  العا�سر  القرن  يف  عا�س  الذي  الدنفا�سي 

63- �سورة فاطر االآية 29 .
64- انظر: الطيب : امل�سيد: �س111م�سدر �سابق.

65- انظر :امل�سدر نف�سه �س 112.
66- انظر: امل�سدر نف�سه �س295.

ويكتبه على لوحه من حفظه يف اليوم التايل:

ية)61( من �سالة املغرب اإىل �سالة الع�ساء وفيها ) العر�سة ) وهي ت�سميع مقدار اليوم على  5. املغربَّ
ال�ّسيخ عن ظهر قلب في�سمع الّطالب وقوفا.

الع�ساء. وفيه يراجع الطالب ما حفظوه فيدورون يف دائرة عري�سة  ُبع: وهو �ساعتان بعد  ال�سُّ  .6
تتو�سطها الثقابة ويدور ال�سيخ عك�سهم ليقوم مبراقبتهم وتوجيههم.

وقراءة ال�سبع اإما فردية واإما ثنائية والثنائية)62(  ت�سمى املدار�سة فيبداأ اأحدهم بالّثمن االأول من 
القراآن ويقراأ الثاين الّثمن الّثاين اإىل اأن يختما ثم يعودان فيبداأ الثاين بالثمن االأول واالأول يقراأ 
الثاين وفوائد هذه املدار�سة كثرية منها اال�ستدراك على بع�س وك�سف االأخطاء كما فيها التناف�س 

بني االأقران خا�سة  اإذا كان اأحدهم اأحفظ من االآخر. 

اأوائل   اأق�سام �سّموها )اأ�سباعا( وقد ا�سطلحوا على تقييد  وقد وزعوا مراجعة القراآن على �سبعة 
االأ�سباع بقولهم )َفِمي ِب�َسْوٍق ) الفاء الفاحتة، امليم املائدة الياء يون�س الباء بنو اإ�سرائيل )االإ�سراء( 

ال�سني )ال�سعراء(، الواو )وال�سافات( والقاف(ق(. 

يتم فيها اختبار الطالب يف احلفظ ويف  ال�سبع  نهاية  بعد  �ساعة  االأربعاء ت�ساف ن�سف  يوم  ويف 
الر�سم العثماين.

وت�سحيح  كتابته  وت�سحيح  احلفظ  من  اللوح  وكتابة  وت�سميعها  املطالعة  ت�سحيح  التكرير  وبهذا 
وينقل  الطالب  يتقن  العثماين  والر�سم  املحفوظ  يف  واالمتحان  وال�سبع  العر�سة  وت�سميع  القراءة 

القران عذبا م�سل�سال باأ�سواته ور�سمه و�سبطه .

فاإذا حفظ الطالب القراآن واأتقنه ي�سمع على ال�سيخ من الفاحتة اإىل النا�س مبا يعرف بالتن�سيت 
وهو اأن يقراأ الطالب وين�ست ال�سيخ يف وقت حمدد اأحيانا ال يتجاوز الثالثة اأيام ثم يجاز فاإذا  كان 
ح�سن اخلط كّلف بكتابة م�سحف واإهدائه للخلوة ولكن االآن مع ظهور وتوافر امل�ساحف املطبوعة 

اأ�سقط هذا التكليف. واإذا كان الطالب من اأ�سرة مي�سورة  يذبح ثورا اأو بعريا.

61- انظر :الطيب: امل�سيد: �س 101 م�سدر �سابق.
62- انظر :الزاكي: �سبل تطوير املوؤ�س�سات القراآنية يف ال�سودان : �س59 م�سدر �سابق .
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رعاية الطالب واإعا�صتهم :

اأ�س�س ال�سيوخ  بجانب اخللوات امل�ساريع الزراعية فمثال ال�سيخ املوؤ�س�س خللوة ود اأبي �سالح  لقد 
اأن�ساأ اأربعة م�ساريع زراعية يقوم بفالحتها هو وطالبه يف خطة غاية يف الرتتيب والنظام فيزرعونها 
ويح�سدونها دون اأن يتاأثر برنامج احلفظ فهم قوة متجهة فاعلة ال ير�سون اأن يكونوا عالة على 

غريهم بل هم اأ�سحاب عطاء واإنفاق كيف واملوىل قد و�سف اأهل القران بذلك فقال تعايل: 

واأنفقوا مما رزقهم �سرا وعالنية يرجون جتارة لن  واأقاموا ال�سالة  )اإن الذين يتلون كتاب اهلل 
تبور(.)63(

ولكن املجتمع الذي اأعجبه �سنيع ال�سيوخ ي�سهم ب�سكل اأو باآخر، وكذلك احلكومات الوطنية مل تكن 
مبعزل عن االإ�سهام وامل�ساركة.

الإجازات:

اأما االإجازات فهي يومان يف  ) العطالت ( ويطلق عليها يف ال�سودان ) البطاالت ( جمع بطالة، 
االأ�سبوع اخلمي�س واجلمعة وع�سرون يوما يف عيد الفطر ومثلها يف عيد االأ�سحى وال تعرف اخللوات 
غري هذه االإجازات اإال اإذا وقع حدث يهم املجتمع كفي�سان النيل.)64( اأو اأحد روافده اأوداهم اجلراد 
الزرع اأو ح�سل عجز يف االأيدي العاملة اأو نادي مناد اجلهاد فعند ذلك جتدهم يف طليعة جمتمعهم 
الذي يبادلونه الود بالود واحلب باحلب فيقومون باأعمال الّرّدميات وطرد اجلراد وح�ساد البالد)65( 

والت�سدي  للعدو الغا�سم كما ح�سل اأيام الغزو االجنليزي.)66( 

حفظ الرجز لت�صهيل املت�صابه اللفظي:

ومما متيزت به اخللوات بال�سودان حفظ طالبها اأرجوزة ت�سهل املت�سابه اللفظي فقد األف ال�سيخ 
يف  اأبيات  واأربعة  اأربعمائة  من  تتاألف  منظومة  الهجري  العا�سر  القرن  يف  عا�س  الذي  الدنفا�سي 

63- �سورة فاطر االآية 29 .
64- انظر: الطيب : امل�سيد: �س111م�سدر �سابق.

65- انظر :امل�سدر نف�سه �س 112.
66- انظر: امل�سدر نف�سه �س295.

ويكتبه على لوحه من حفظه يف اليوم التايل:

ية)61( من �سالة املغرب اإىل �سالة الع�ساء وفيها ) العر�سة ) وهي ت�سميع مقدار اليوم على  5. املغربَّ
ال�ّسيخ عن ظهر قلب في�سمع الّطالب وقوفا.

الع�ساء. وفيه يراجع الطالب ما حفظوه فيدورون يف دائرة عري�سة  ُبع: وهو �ساعتان بعد  ال�سُّ  .6
تتو�سطها الثقابة ويدور ال�سيخ عك�سهم ليقوم مبراقبتهم وتوجيههم.

وقراءة ال�سبع اإما فردية واإما ثنائية والثنائية)62(  ت�سمى املدار�سة فيبداأ اأحدهم بالّثمن االأول من 
القراآن ويقراأ الثاين الّثمن الّثاين اإىل اأن يختما ثم يعودان فيبداأ الثاين بالثمن االأول واالأول يقراأ 
الثاين وفوائد هذه املدار�سة كثرية منها اال�ستدراك على بع�س وك�سف االأخطاء كما فيها التناف�س 

بني االأقران خا�سة  اإذا كان اأحدهم اأحفظ من االآخر. 

اأوائل   اأق�سام �سّموها )اأ�سباعا( وقد ا�سطلحوا على تقييد  وقد وزعوا مراجعة القراآن على �سبعة 
االأ�سباع بقولهم )َفِمي ِب�َسْوٍق ) الفاء الفاحتة، امليم املائدة الياء يون�س الباء بنو اإ�سرائيل )االإ�سراء( 

ال�سني )ال�سعراء(، الواو )وال�سافات( والقاف(ق(. 

يتم فيها اختبار الطالب يف احلفظ ويف  ال�سبع  نهاية  بعد  �ساعة  االأربعاء ت�ساف ن�سف  يوم  ويف 
الر�سم العثماين.

وت�سحيح  كتابته  وت�سحيح  احلفظ  من  اللوح  وكتابة  وت�سميعها  املطالعة  ت�سحيح  التكرير  وبهذا 
وينقل  الطالب  يتقن  العثماين  والر�سم  املحفوظ  يف  واالمتحان  وال�سبع  العر�سة  وت�سميع  القراءة 

القران عذبا م�سل�سال باأ�سواته ور�سمه و�سبطه .

فاإذا حفظ الطالب القراآن واأتقنه ي�سمع على ال�سيخ من الفاحتة اإىل النا�س مبا يعرف بالتن�سيت 
وهو اأن يقراأ الطالب وين�ست ال�سيخ يف وقت حمدد اأحيانا ال يتجاوز الثالثة اأيام ثم يجاز فاإذا  كان 
ح�سن اخلط كّلف بكتابة م�سحف واإهدائه للخلوة ولكن االآن مع ظهور وتوافر امل�ساحف املطبوعة 

اأ�سقط هذا التكليف. واإذا كان الطالب من اأ�سرة مي�سورة  يذبح ثورا اأو بعريا.

61- انظر :الطيب: امل�سيد: �س 101 م�سدر �سابق.
62- انظر :الزاكي: �سبل تطوير املوؤ�س�سات القراآنية يف ال�سودان : �س59 م�سدر �سابق .
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وهذه بع�س االأمثلة للر�سم :

قال يف ر�سم املالأ بالواو:

اإذن ما عدا هذه الثالثة ير�سم باالألف )املالأ(.

وقال يف ر�سم )نبوؤ( بالواو:

فكل )نباأ( ر�سم بالواو اإال الذي يف �سورة التوبة فاإنه باالألف .

وقال يف املف�سول يف )َواأَنَّ َما(:

فما عداهما مو�سول.

وقال يف املف�سول يف )واإْن َما(:

وهكذا متيزت اخللوات يف ال�سودان  بحفظ تلك املنظومة التي ت�ساعد يف ت�سهيل املت�سابه مما يقوي 
احلفظ، ور�سم امل�سحف من حذف واإثبات وف�سل ووقف وغري ذلك.

َخْم�َسْة اأََتـــْتـــَك  َقـــْد  َعــِلــيــٌم  َحــِكــيــٌم   .6 
ـــــاِم االأَْنـــــَعــــــ ــــوَرِة  ـــــ �ــــسُ يف  ــــٌة  ـــــ ــــالَث  َث
ـــاِن ــــ ـــَي ـــَب ِبـــاْل ـــــْجـــــِر  احلِ يف  ــــــٌع  ـــــــ َوَراِب

 

ــْة ــتَّ �ــسِ ـــــنَّ  ُه ــــــاَل  َق ـــــْن  َم ـــَمـــْع  ـــ�ـــسْ َت  ال 
ــــــــــــاِم االآَث ِمــــــــَن  اهلل  ــــَمـــــــــَنــــا  ــــَلّ  �ــــسَ
ـــــاين)9( َت ــْمــِل َقـــْد اأَ ــٌس يف الــنَّ ــ� ــاِم  َوَخ

ــيــِلــي َيــاَخــِل ــــَواِو  ــــاْل ِب ــــوؤُا  ــــَل َبـــــاُب املْ  .7 
اْلـــــَفـــــــــــالِح ِل  اأَوَّ يف   َوَواِحـــــــــــــــٌد 

ـــْعـــِلـــيـــِل ِبـــالـــتَّ ـــِل  ـــْم ــــ ـــنَّ ال يف  ـــــٌة  ـــــالَث  َث
َحاِح)10( ال�سِّ اْلــُكــُتــِب  يف  اأََتـــي  ــَذا   َك

ـــــاَء َج َكـــــْيـــــَف  ـــــــَواِو  ـــــــاْل ِب ـــــوؤُ  ـــــَب َن  .8 
ــــُب ــــَت ــــْك ــــــــْد ُي ــــــــٍف َق ــــــــاأَِل ــــــــُه ِب ــــــــاإِنَّ  َف

َفـــــــاَء ـــْد  ــــ َق َتـــــْوَبـــــٍة  يف  ــــِذي  ـــــ الَّ  اإِالَّ 
املَــْذَهــُب )11( َعَلْيِه  َحّ  �سَ ــِذي  الَّ  َوْهــَو 

َحــــْرَفــــاِن ـــُطـــوَعـــٌة  ـــْق َم َمــــا  َواأَنَّ  ـــْع ُلـــْقـــَمـــاِن)12( 9.  ــــجِّ َم ـــوَرِة احلَ  يف �ـــسُ

اْلــُقــْراآِن يف  النُّوِن  ِبَقْطِع  َما  َواإِْن   .10 )13( ِباْلَبِياِن  ُخــْذُه  َفــْرٌد  ْعــِد  الــرَّ  يف 

املت�سابه اللفظي وبع�س الر�سم من حذف واإثبات وف�سل وو�سل وقد كتب اهلل لها القبول فال تخلو 
املنظومة عن ظهر قلب، كما ال يخلو م�سحف من  تلك  اإال وطالبها يحفظون  خلوة من اخللوات 
الذي  الطالب  اأن  الكثري منها على هام�سه، ومعروف يف اخللوات  اإال وكتب  امل�ساحف املخطوطة 

ي�سكل ويت�سابه عليه املت�سابه يقولون له:      عليك بالدنفا�سي     ياهوا�سي 

اأي عليك بحفظ منظومة الدنفا�سي لتحل ومتيز لك املت�سابه .

وهذه بع�س االأمثلة للمت�سابه يف بع�س األفاظه :

اإذا علمت )ما نزل( �سهل عليك )ما اأنزل( وال يحدث ت�سابه بينهما. 

فاإذا علمت هذه االأربعة �سهل عليك )من يف ال�سموات واالأر�س( وهي ت�سع  وال داعي لتقييدها.

اإذن غري هذه االأربع بالواو )اأومل( وال داعي لتقييدها. 

اإذن غري هذه الثالث )قبلهم من( بحذف من االأويل.

اإذن غري هذه الثالث )فاأجنيناه(.

ـــْة ــــ ــــ ـــالَث َث اإَِذْن  اهلل  َل   1.َمــــــــاَنــــــــزَّ
ــــاِل ــــَت ــــِق َواْل االأَْعــــــــــــــَراِف  ـــــوَرة  �ـــــسُ يف 

ـــْة ــــ ــــ ـــَوَراَث اْل ُجــْمــَلـــــِة  يف  َغــْيــــــــُرَهــا   ال 
ـــالِل)4( اجلَ ِذي  املَْعُبوِد  املِْلِك  ــوَرِة  َو�ــسُ

االأَْر�ــسِ يف  َوَمــن  َمَواِت  ال�سَّ يف  َمن   .2 
ــْمــِل ـــ ـــ الــنَّ ــــمَّ  ُث ــــجِّ  ـــــ َواحلَ ُيــوُنـــــ�ــَس   يف 

ـــــْوَم اْلــَعــْر�ــسِ ــــــْوَت َي  اأَْرَبــــَعــــٌة جنَ
ــْوَم اْلـــَهـــْوِل)5( ـــ ـــــَوَت َي ـــ ــــٍر جنْ  َوُزَم

ــريوا ــ�ــسِ َي "اأََفَلْم"  ِبـــَفـــاٍء  ــــــَراأ  َواْق  .3 
ـــــاِل ـــــَت ـــــِق ــــــوؤِْمـــــــــــــِن َواْل ـــــــُر املُ  َواآِخــــــــ

ــري َبــ�ــسِ َيــــا  ـــــــــجِّ  َواحلَ ـــَف  ُيـــو�ـــسُ  يف 
ِمـــَثـــاِل )6( َوال  َرْيــــٍب  َمـــا  َغــــريِ  ـــْن   ِم

َماِم ِبالتَّ َقْرٍن  ِمن  َقْبِلِهْم  ِمن  َواالأَْنـــــَعـــــاِم )7( 4.  ــِدة  ــْج ــسَّ ــ� َوال  يف �ــس 

ْيَناُه" "َفَنجَّ ـــْم  ـــَل ـــاْع َف ـــٌة  ــــ ـــالَث َث  .5 
ـــاُه ـــــال َتـــْنـــ�ـــسَ ــــَعــــَراِء َف  َواآِخـــــــــُر الــــ�ــــسُّ

ـــُاه ـــنَّ ـــَي َب ــــــاِء  ــــــَي ــــــِب َواالأَن ُيــــوُنــــ�ــــسَ   يف 
َمـــْعـــَنـــاُه)8( ــــَذا  َك ــُه  ــَت ــيــَق َحــِق  اأَْدِرْك 
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وهذه بع�س االأمثلة للر�سم :

قال يف ر�سم املالأ بالواو:

اإذن ما عدا هذه الثالثة ير�سم باالألف )املالأ(.

وقال يف ر�سم )نبوؤ( بالواو:

فكل )نباأ( ر�سم بالواو اإال الذي يف �سورة التوبة فاإنه باالألف .

وقال يف املف�سول يف )َواأَنَّ َما(:

فما عداهما مو�سول.

وقال يف املف�سول يف )واإْن َما(:

وهكذا متيزت اخللوات يف ال�سودان  بحفظ تلك املنظومة التي ت�ساعد يف ت�سهيل املت�سابه مما يقوي 
احلفظ، ور�سم امل�سحف من حذف واإثبات وف�سل ووقف وغري ذلك.

َخْم�َسْة اأََتـــْتـــَك  َقـــْد  َعــِلــيــٌم  َحــِكــيــٌم   .6 
ـــــاِم االأَْنـــــَعــــــ ــــوَرِة  ـــــ �ــــسُ يف  ــــٌة  ـــــ ــــالَث  َث
ـــاِن ــــ ـــَي ـــَب ِبـــاْل ـــــْجـــــِر  احلِ يف  ــــــٌع  ـــــــ َوَراِب

 

ــْة ــتَّ �ــسِ ـــــنَّ  ُه ــــــاَل  َق ـــــْن  َم ـــَمـــْع  ـــ�ـــسْ َت  ال 
ــــــــــــاِم االآَث ِمــــــــَن  اهلل  ــــَمـــــــــَنــــا  ــــَلّ  �ــــسَ
ـــــاين)9( َت ــْمــِل َقـــْد اأَ ــٌس يف الــنَّ ــ� ــاِم  َوَخ

ــيــِلــي َيــاَخــِل ــــَواِو  ــــاْل ِب ــــوؤُا  ــــَل َبـــــاُب املْ  .7 
اْلـــــَفـــــــــــالِح ِل  اأَوَّ يف   َوَواِحـــــــــــــــٌد 

ـــْعـــِلـــيـــِل ِبـــالـــتَّ ـــِل  ـــْم ــــ ـــنَّ ال يف  ـــــٌة  ـــــالَث  َث
َحاِح)10( ال�سِّ اْلــُكــُتــِب  يف  اأََتـــي  ــَذا   َك

ـــــاَء َج َكـــــْيـــــَف  ـــــــَواِو  ـــــــاْل ِب ـــــوؤُ  ـــــَب َن  .8 
ــــُب ــــَت ــــْك ــــــــْد ُي ــــــــٍف َق ــــــــاأَِل ــــــــُه ِب ــــــــاإِنَّ  َف

َفـــــــاَء ـــْد  ــــ َق َتـــــْوَبـــــٍة  يف  ــــِذي  ـــــ الَّ  اإِالَّ 
املَــْذَهــُب )11( َعَلْيِه  َحّ  �سَ ــِذي  الَّ  َوْهــَو 

َحــــْرَفــــاِن ـــُطـــوَعـــٌة  ـــْق َم َمــــا  َواأَنَّ  ـــْع ُلـــْقـــَمـــاِن)12( 9.  ــــجِّ َم ـــوَرِة احلَ  يف �ـــسُ

اْلــُقــْراآِن يف  النُّوِن  ِبَقْطِع  َما  َواإِْن   .10 )13( ِباْلَبِياِن  ُخــْذُه  َفــْرٌد  ْعــِد  الــرَّ  يف 

املت�سابه اللفظي وبع�س الر�سم من حذف واإثبات وف�سل وو�سل وقد كتب اهلل لها القبول فال تخلو 
املنظومة عن ظهر قلب، كما ال يخلو م�سحف من  تلك  اإال وطالبها يحفظون  خلوة من اخللوات 
الذي  الطالب  اأن  الكثري منها على هام�سه، ومعروف يف اخللوات  اإال وكتب  امل�ساحف املخطوطة 

ي�سكل ويت�سابه عليه املت�سابه يقولون له:      عليك بالدنفا�سي     ياهوا�سي 

اأي عليك بحفظ منظومة الدنفا�سي لتحل ومتيز لك املت�سابه .

وهذه بع�س االأمثلة للمت�سابه يف بع�س األفاظه :

اإذا علمت )ما نزل( �سهل عليك )ما اأنزل( وال يحدث ت�سابه بينهما. 

فاإذا علمت هذه االأربعة �سهل عليك )من يف ال�سموات واالأر�س( وهي ت�سع  وال داعي لتقييدها.

اإذن غري هذه االأربع بالواو )اأومل( وال داعي لتقييدها. 

اإذن غري هذه الثالث )قبلهم من( بحذف من االأويل.

اإذن غري هذه الثالث )فاأجنيناه(.

ـــْة ــــ ــــ ـــالَث َث اإَِذْن  اهلل  َل   1.َمــــــــاَنــــــــزَّ
ــــاِل ــــَت ــــِق َواْل االأَْعــــــــــــــَراِف  ـــــوَرة  �ـــــسُ يف 

ـــْة ــــ ــــ ـــَوَراَث اْل ُجــْمــَلـــــِة  يف  َغــْيــــــــُرَهــا   ال 
ـــالِل)4( اجلَ ِذي  املَْعُبوِد  املِْلِك  ــوَرِة  َو�ــسُ

االأَْر�ــسِ يف  َوَمــن  َمَواِت  ال�سَّ يف  َمن   .2 
ــْمــِل ـــ ـــ الــنَّ ــــمَّ  ُث ــــجِّ  ـــــ َواحلَ ُيــوُنـــــ�ــَس   يف 

ـــــْوَم اْلــَعــْر�ــسِ ــــــْوَت َي  اأَْرَبــــَعــــٌة جنَ
ــْوَم اْلـــَهـــْوِل)5( ـــ ـــــَوَت َي ـــ ــــٍر جنْ  َوُزَم

ــريوا ــ�ــسِ َي "اأََفَلْم"  ِبـــَفـــاٍء  ــــــَراأ  َواْق  .3 
ـــــاِل ـــــَت ـــــِق ــــــوؤِْمـــــــــــــِن َواْل ـــــــُر املُ  َواآِخــــــــ

ــري َبــ�ــسِ َيــــا  ـــــــــجِّ  َواحلَ ـــَف  ُيـــو�ـــسُ  يف 
ِمـــَثـــاِل )6( َوال  َرْيــــٍب  َمـــا  َغــــريِ  ـــْن   ِم

َماِم ِبالتَّ َقْرٍن  ِمن  َقْبِلِهْم  ِمن  َواالأَْنـــــَعـــــاِم )7( 4.  ــِدة  ــْج ــسَّ ــ� َوال  يف �ــس 

ْيَناُه" "َفَنجَّ ـــْم  ـــَل ـــاْع َف ـــٌة  ــــ ـــالَث َث  .5 
ـــاُه ـــــال َتـــْنـــ�ـــسَ ــــَعــــَراِء َف  َواآِخـــــــــُر الــــ�ــــسُّ

ـــُاه ـــنَّ ـــَي َب ــــــاِء  ــــــَي ــــــِب َواالأَن ُيــــوُنــــ�ــــسَ   يف 
َمـــْعـــَنـــاُه)8( ــــَذا  َك ــُه  ــَت ــيــَق َحــِق  اأَْدِرْك 
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امل�صادر واملراجع

1. القراآن الكرمي.

الع�سر  القراءات  الن�سر يف  �سرح طيبة  الناظم:  بابن  املعروف  اأحمد بن حممد  ابن اجلزري:   .2
حتقيق �سعبان حممد اإ�سماعيل، املكتبة الفي�سيلية .  

3. ابن اجلزري: حممد بن حممد بن يو�سف: طيبة الن�سر يف القراءات الع�سر مكتبة دار الهدى 
باملدينة املنورة، �سبطه و�سححه وراجعه حممد متيم الزعبي. 

البابي  العربية: في�سل عي�سى  الكتب  اإحياء  دار  ابن ماجة:  يزيد: �سنن  بن  ابن ماجة: حممد   .4
احللبي 

حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي.

5. ابن منظور: حممد بن مكرم االأن�ساري اخلزرجى: ل�سان العرب الطبعة االأوىل دار الفكر بريوت 

6. االإمام اأ. د. اأحمد على: اخللوة والعودة احللوة. دار ال�سداد للطباعة. 

7. االأمني: د. اإدري�س علي: االإمالة ال�سغرى لدوري اأبي عمرو :جملة كلية القراآن الكرمي العدد االأول 
مطبعة: جامعة القراآن الكرمي والعلوم االإ�سالمية ال�سودان.

كلية  حمله  اليوم  وحتى  االإ�سالم  فجر  منذ  ال�سودان  يف  القراآن  اإ�سماعيل:  اأحمد  اأ.د.  البيلى:   .8
القراآن الكرمي العدد االأول مطبعة: جامعة القراآن  الكرمي. 

9. الدنفا�سي: ال�سيخ: منظومة الدنفا�سي يف �سبط وعد اآي القراآن الكرمي مطبعة جامعة القراآن 
الكرمي والعلوم االإ�سالمية ال�سودان.

10. الرازي: حممد بن اأبي بكر خمتار ال�سحاح دار العلم للماليني بريوت لبنان.

11. الزاكي: د.ماأمون عبد الرحمن: جملة ب�سائر، دار ب�سائر للطباعة والن�سر ال�سودان اخلرطوم.

12. الطيب حممد الطيب: امل�سيد: هيئة اخلرطوم للطباعة والن�سر 

13. بيتاي: ال�سيخ علي: الهداية اإىل الطريق امل�ستقيم بدون طبعة.

اخلامتة

احلمد هلل جل يف عاله، وال�سالة وال�سالم على نبيه و م�سطفاه، وعلي اآله و�سحبه ومن وااله.

وبعد:

اأبرز هذا البحث دخول القراآن يف ال�سودان ،وانت�ساره يف كل ربوعه، وجهود ال�سيوخ يف ذلك  لقد 
االنت�سار من خالل تلك اخلطط التي و�سعوها واجلهود التي بذلوها وامل�ساق التي تكبدوها.

فاأقاموا اخللوات الكربى يف كل واليات ال�سودان وجاء اأبناوؤهم فحافظوا على قيامها وا�ستمرارها 
ورعايتها.

يقال يف  اأن  ا�ستحقوا  االأبناء حتى  بقائها  على  يحافظ  االآباء  اأن�ساأها  التي  اخللوات  وهكذا جميع 
اآبائهم وفيهم:

وركز البحث على القرن الرابع ع�سر الهجري الذي انت�سرت فيه اخللوات يف جميع اأر�س ال�سودان 
من مدن وقري، وبرز �سيوخ كرام يف اإن�سائها خا�سة اأن هذا القرن قد جثم فيه املحتل الغا�سم على 
اأن  اأولئك ال�سيوخ االأفا�سل  �سدر االأمة، واأعلن حربا �سعواء ال هوادة فيها على القراآن مما جعل 

يتنادوا معلنني قيام تلك اخللوات ليلتف املجتمع امل�سلم حولهم مباركًا وم�ساركًا.

ليوا�سل  املتخ�س�سة  واجلامعات  املعاهد  واأن�ساأت  ورعت  فدعمت  املحلية  احلكومات  جاءت  ثم 
احلفاظ تعليمهم العام والعايل.

ومناهجها،  واأدواتها،  وو�سائلها،  قبولها،  نظام  يف  ال�سودانية  اخللوة  متيز  البحث  هذا  اأبرز  كما 
واإجازاتها ورعايتها، واإعدادها للطالب ؛ليقودوا اأمتهم بالقراآن الذي عم خريه وانت�سر وفاح طيبه 
وعطر، فاهلل اأ�ساأل اأن يبارك يف كل من اأ�سهم، و�سارك، ودعم ،و�سلي اهلل و�سلم وبارك على حبيبنا 

ونبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.   

ـــهـــا االأبـــَنـــا ـــَوارَث ــــَن االآبـــــا َت ـــوٌد ِم ـــُه اْبَني ُع َلَها  َبُنوُهم  َلِكن  ــدَهــا  جمْ  َبــَنــْوا 
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المدرسة المغربية

في القراءات سمات وخصائص وأعالم وآثار

اإعــــداد

د. عبــــد الهــــادي حمـيـــتـو

14. عبد اهلل: اأ.د.على العو�س .ر�سم القراآن يف امل�ساحف ال�سودانية. جملة كلية القراآن الكرمي 
العدد االأول: مطابعة جامعة القراآن الكرمي والعلوم االإ�سالمية ال�سودان.

الع�سر: �س 35 مكتبة دار  القراءات  الن�سر يف  : طيبة  ابن اجلزري :حممد بن حممد  انظر:   -1
الهدى باملدينة املنورة �سبطه و�سححه وراجعه حممد متيم الزعبي .

2- انظر امل�سدر ال�سابق �س 126.

3- انظر امل�سدر ال�سابق �س296.

4- الدنفا�سي: ال�سيخ :منظومة الدنفا�سي  �س14مطبعة دار جامعة القراآن الكرمي ،مراجعة حممد 
حممد االأمني الغب�ساوي.

5- امل�سدر ال�سابق �س 15.

6- امل�سدر نف�سه �س 16.

7- امل�سدر نف�سه �س21.

8- امل�سدر نف�سه �س 33.

9- امل�سدر نف�سه �س 17.

10- امل�سدر نف�سه �س 24.

11- امل�سدر ال�سابق �س 25.

12- امل�سدر نف�سه �س 24.

13- امل�سدر نف�سه �س 44.
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4 ـ كتاب الدليل االأوفق اإىل رواية ور�س من طريق االأزرق ) باال�سرتاك ( . 
5 ـ معجم �سيوخ احلافظ اأبي عمرو الداين اإمام القراء باالأندل�س واملغرب .

6 ـ معجم موؤلفات احلافظ اأبي عمرو الداين اإمام القراء باالأندل�س واملغرب .
7 ـ اإ�سهام مالكية املغرب االأق�سى يف القراءات وعلوم القراآن وانعكا�س ذلك على الدر�س الفقهي .

8ـ  كتاب زعيم املدر�سة االأثرية يف القراءات و�سيخ قراء املغرب وامل�سرق اأبو القا�سم ال�ساطبي ) درا�سة 
عن ق�سيدته "حرز االأماين" يف القراءات واإ�سعاعها العلمي ( .

9 ـ الق�سيدة املالكية )الدالية( يف القراءات ال�سبع البن مالك االأندل�سي : درا�سة وحتقيق . ) حتت 
الطبع( .

10 ـ بحوث كثرية من�سورة يف املجالت والدوريات يف خمتلف املو�سوعات العلمية .
ي�سكركم وي�ساأل اهلل �سبحانه له ولكم والأمتنا ال�سالح والتمكني .

الهاتف :    املحمول : 0660331872   ـ  الثابت :     0524628869

عنوان املرا�صلة :

د .  عبد الهادي حميتو
حي �سعيدة 2 جمموعة 68 رقم 19

اآ�سفي ـ املغرب
           

ال�سيخ الدكتور عبد الهادي بن عبد اهلل حميتو ، من مواليد عام 1362 هـ / 1943 م، ب�سواحي 
مدينة ال�سويرة على ال�ساحل االأطل�سي جنوب مراك�س . حفظ القراآن الكرمي يف نحو العا�سرة من 
عمره على والده ، ثم بعثه مع اأخيه االأكرب اإىل �سيخ القراءات باجلهة حممد بن اإبراهيم الزغاري 
 ، التجويد  وقواعد  وال�سبط  الر�سم  واأخذ علوم   ، نافع  ور�س عن  رواية  ، فعر�س عليه  رحمه اهلل 
و�سمع منه املتون املتعلقة بها ، ثم تردد على م�سايخ اآخرين اإىل اأن قارب البلوغ ، فانتقل به والده اإىل 
حا�سرة مراك�س ليدر�س درا�سته االبتدائية والثانوية على علماء التعليم ال�سرعي االأ�سيل مبدر�سة 
ابن يو�سف التابعة جلامعة القرويني بفا�س . ثم انتظم يف الدرا�سات اجلامعية فقراأ اأوال يف كلية 
االآداب بفا�س ، ثم يف املدر�سة العليا لالأ�ساتذة بها ، وح�سل على دبلوم يف الرتبية وعلم النف�س ، 
ثم يف كلية اللغة العربية مبراك�س ، وح�سل منها على االإجازة يف الدرا�سات العربية ، ثم يف دار 
احلديث احل�سنية بالرباط ، فح�سل على �سهادتني يف الدرا�سات االإ�سالمية ح�سب نظامها القدمي 
وعلوم  االإ�سالمية  الدرا�سات  الدولة يف  دكتوراه  ثم على   ، منها  العليا  الدرا�سات  دبلوم  ثم على   ،

القراآن .
عمل ال�سيخ مدر�سا للمواد االإ�سالمية بنواحي مراك�س ، ثم يف مدينة اآ�سفي .

ولل�سيخ ن�ساط دائم ـ بحمد اهلل ـ يف التعليم والبحث والتاأليف واملحا�سرة ، وعالقات طيبة بطلبة 
جوائز  يف  التحكيم  يف  وي�سارك   ، وخارجه  املغرب  يف  وامل�سايخ  العلم  ودور  االإ�سالمية  الدرا�سات 
التجويد واحلفظ يف املغرب وم�سر وال�سعودية واالإمارات العربية والبحرين . وهو ع�سو يف اأمانة 
املجل�س التنفيذي للرابطة املحمدية للعلماء باملغرب ، ورئي�س جلنة مراجعة امل�سحف ال�سريف ، 
لوزارة  التابع  باملغرب  املحمدية  ال�سريف مبدينة  امل�سحف  ون�سر  املحمدي لطباعة  املركز  وع�سو 
االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية ، وع�سو جلنة جائزة حممد ال�ساد�س للكتاتيب القراآنية ، ورئي�س فرع 
العاملية  للهيئة  التاأ�سي�سي  املجل�س  وع�سو   ، باآ�سفي  دار احلديث احل�سنية  العلماء خريجي  جمعية 

لتحفيظ القراآن الكرمي بجدة التابع لرابطة العامل االإ�سالمي .
ولل�سيخ موؤلفات وبحوث علمية طبع منها :

1 ـ كتاب قراءة االإمام نافع عند املغاربة ، يف 7 جملدات .
2 ـ كتاب حياة الُكّتاب واأدبيات املح�سرة ، يف جملدين .

3 ـ كتاب اختالف القراءات واأثره يف التف�سري وا�ستنباط االأحكام .

السيرة الذاتية
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مدينة ال�سويرة على ال�ساحل االأطل�سي جنوب مراك�س . حفظ القراآن الكرمي يف نحو العا�سرة من 
عمره على والده ، ثم بعثه مع اأخيه االأكرب اإىل �سيخ القراءات باجلهة حممد بن اإبراهيم الزغاري 
 ، التجويد  وقواعد  وال�سبط  الر�سم  واأخذ علوم   ، نافع  ور�س عن  رواية  ، فعر�س عليه  رحمه اهلل 
و�سمع منه املتون املتعلقة بها ، ثم تردد على م�سايخ اآخرين اإىل اأن قارب البلوغ ، فانتقل به والده اإىل 
حا�سرة مراك�س ليدر�س درا�سته االبتدائية والثانوية على علماء التعليم ال�سرعي االأ�سيل مبدر�سة 
ابن يو�سف التابعة جلامعة القرويني بفا�س . ثم انتظم يف الدرا�سات اجلامعية فقراأ اأوال يف كلية 
االآداب بفا�س ، ثم يف املدر�سة العليا لالأ�ساتذة بها ، وح�سل على دبلوم يف الرتبية وعلم النف�س ، 
ثم يف كلية اللغة العربية مبراك�س ، وح�سل منها على االإجازة يف الدرا�سات العربية ، ثم يف دار 
احلديث احل�سنية بالرباط ، فح�سل على �سهادتني يف الدرا�سات االإ�سالمية ح�سب نظامها القدمي 
وعلوم  االإ�سالمية  الدرا�سات  الدولة يف  دكتوراه  ثم على   ، منها  العليا  الدرا�سات  دبلوم  ثم على   ،

القراآن .
عمل ال�سيخ مدر�سا للمواد االإ�سالمية بنواحي مراك�س ، ثم يف مدينة اآ�سفي .

ولل�سيخ ن�ساط دائم ـ بحمد اهلل ـ يف التعليم والبحث والتاأليف واملحا�سرة ، وعالقات طيبة بطلبة 
جوائز  يف  التحكيم  يف  وي�سارك   ، وخارجه  املغرب  يف  وامل�سايخ  العلم  ودور  االإ�سالمية  الدرا�سات 
التجويد واحلفظ يف املغرب وم�سر وال�سعودية واالإمارات العربية والبحرين . وهو ع�سو يف اأمانة 
املجل�س التنفيذي للرابطة املحمدية للعلماء باملغرب ، ورئي�س جلنة مراجعة امل�سحف ال�سريف ، 
لوزارة  التابع  باملغرب  املحمدية  ال�سريف مبدينة  امل�سحف  ون�سر  املحمدي لطباعة  املركز  وع�سو 
االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية ، وع�سو جلنة جائزة حممد ال�ساد�س للكتاتيب القراآنية ، ورئي�س فرع 
العاملية  للهيئة  التاأ�سي�سي  املجل�س  وع�سو   ، باآ�سفي  دار احلديث احل�سنية  العلماء خريجي  جمعية 

لتحفيظ القراآن الكرمي بجدة التابع لرابطة العامل االإ�سالمي .
ولل�سيخ موؤلفات وبحوث علمية طبع منها :

1 ـ كتاب قراءة االإمام نافع عند املغاربة ، يف 7 جملدات .
2 ـ كتاب حياة الُكّتاب واأدبيات املح�سرة ، يف جملدين .

3 ـ كتاب اختالف القراءات واأثره يف التف�سري وا�ستنباط االأحكام .

السيرة الذاتية
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يف تلك املدار�س االأدائية يف احلوا�سر املغربية يف القريوان اأوال وما كان يتبعها من البالد، ثم يف 
قرطبة ثانيا وما اإليها من بالد االأندل�س، ثم يف فا�س ومراك�س و�سبتة وتلم�سان وتون�س وغريها، مما 
ظل عرب القرون ميّد املنطقة باأعالم االأئمة وكبار رجال القراءة واالإقراء، و�سوف يكون يل – بعون 
اهلل – اإملام بالتعريف بكبار االأئمة املقرئني ومدار�سهم واأهم اآثارهم، و�سور من اإ�سعاعهم العلمي، 
مراعيا يف ذلك الرتتيب التاريخي لتطور تلك املدار�س اإىل اأواخر املائة ال�ساد�سة، حني انتقل مركز 
الثقل يف هذه املدار�س اإىل املغرب االأق�سى، وا�ستطاعت مدر�سة اأبي عمرو الداين اأن تهيمن على 
غريها من مدار�س االإقراء ب�سورة كا�سحة بلغ مداها اإىل جميع االأقطار املغربية، بل جتاوزها اإىل 
امل�سرق يف م�سر وال�سام واحلجاز، مما جند �سداه جليا يف م�سر عند االإمام ال�ساطبي يف املائة 
ال�ساد�سة، وعند احلافظ ابن اجلزري يف ال�سام يف اأواخر املائة الثامنة، و�سدر التا�سعة، وحتى يف 
بالد الهند عند العالمة االأركاتي الذي جنده يعنى يف ر�سوم امل�سحف ال�سريف بكتاب )املقنع يف 
املرجان(  وي�سميه )نر  كتابه يف جملدات  فيوؤلف  الداين  الأبي عمرو  امل�ساحف(  معرفة مر�سوم 
ي�ستعر�س فيه بالتف�سيل مادة )املقنع( بال�سرح والتمثيل، وكما اليزال هذا االأثر الذي ملدر�سة اأبي 
عمرو الداين يف غاية احل�سور واملتانة يف عامة علوم القراءات التي تقوم على )التي�سري( للداين 
و(حرز االأماين( لل�ساطبي و(الن�سر( للحافظ ابن اجلزري )وطيبة الن�سر’ له حتى اإن ابن اجلزري 
نف�سه يقول يف اأول الطيبة توا�سعا منه وعرفانا لقدر ال�ساطبي �سفري املدر�سة املغربية يف امل�سرق: 

َلت        حرز االأماين بل بها قد َكَملت وال اأقول اإنها قد َف�سَ

وقال ولده يف �سرحه لهذا البيت من )طيبة( والده:

الباب،  لهذا  الفاحت  واأنه  للمتقدم،  والف�سل  املتقدم  هو  ناظمها  اأن  االأماين  بحرز  كمالها  )ووجه 
واالآخذ من كل ف�سل باأ�سباب ومقرتح ذلك امل�سطلح، وما و�سل �ساحب هذه االأرجوزة – الطيبة – 
اإىل ما و�سل اإليه اإال بربكة ذلك الكتاب، وحفِظه له حال ال�سغر منذ كان يف الكتَّاب، ولواله مل ي�سل 
اإىل هذه الرتبة، ومل يكن له من هذا العلم ن�سيب وال حبة، فاهلل تعاىل يتغمده بالرحمة والغفران، 

ويبوئه يف الدار االآخرة اأعلى اجلنان( )�سرح طيبة الن�سر 25 – 26(.
غري اأن احلق اأحق اأن يقال، فاإنه ما من ف�سيلة اأو �سبق ميكن اأن يذكر للمدر�سة املغربية وينوه به 
وب�سفوفها فيه، اإال وهي مدينة فيه الأهل امل�سرق قدميا يف احلجاز وال�سام والعراق وم�سر وغريها، 
وما ذلك اإال لكون الفتح االإ�سالمي لبالد املغرب قد تاأخر زمنه بنحو مائة �سنة، ولكون العجمة كانت 
غالبة يف اأ�سلها على ال�سكان، كما ظلت كذلك غالبة لعدة قرون، حتى اقت�سى ذلك منهم التتلمذ 

و�سل القراآن الكرمي اإىل اجلهات املغربية حمفوظا يف ال�سدور، ومدونا يف ال�سطور، مع الفاحتني 
االأولني من ال�سحابة والتابعني ابتداء من خالفة ذي النورين اأمري املوؤمنني عثمان بن عفان  - ر�سي 
اهلل عنه – كما عرفت بالد املغرب وعا�سمتها القريوان قدميا ن�سخة من امل�سحف االإمام ظلت اإىل 
وقت متاأخر من املائة الهجرية الثانية ع�سرة حمفوظة عند اأمراء املغرب يتداولونها ويعتمدونها، 
اهلل  – رحمه  القر�سي  الفهري  نافع  بن  االأق�سى: عقبة  للمغرب  االأول  الفاحت  ا�سم  وكانت حتمل 
العثماين(  ن�سخة )امل�سحف  لها عن  العقباين( متييزا  با�سم )امل�سحف  تعرف  – ولذلك كانت 
االإمام الذي كانت منه اأي�سا ن�سخة جيء بها اإىل عبد الرحمن الداخل من ال�سام اإىل االأندل�س يف 
اأمية بها، وبقيت بها يف جامع قرطبة على عهد  تاأ�سي�سه الإمارة بني  الثانية غداة  منت�سف املائة 
املوحدين يف  اأمراء  املوؤمن بن علي من  نقلها عبد  اأن  اإىل  املرابطني،  واأيام حكم  الطوائف  ملوك 
اأواخر دولة بني  االأحوال يف  بها  باملغرب ثم تطورت  اإىل مدينة مراك�س  ال�ساد�سة  املائة  منت�سف 

مرين بفا�س اإىل اأن فقدت كما هو مذكور يف كتب التاريخ.
وكما كان لقراء املغرب منذ اأول الفتح ح�سور متميز يف االإقبال على القراآن تعلما وتعليما كما و�سف 
ذلك العالمة عبد الرحمن بن خلدون يف مقدمة تاريخه ال�سهرية التي ذكر فيها ما كان للمغاربة 
من اخل�سو�سية يف البدء لل�سبيان بتعليم القراآن قبل غريه من العلوم، حتى كان القراآن عندهم 

كما قال ابن خلدون اأ�سل التعليم وكانوا اأقوم على حفظه ور�سمه و�سبطه ممن �سواهم.
املقرئني عرب  االأئمة  وفرة  نبوغ خا�س جتلى يف  وعلومه  الكرمي  القراآن  املغربية يف  للمدر�سة  كان 
يف  خلفوه  الذي  النفي�س  الفخم  الــرتاث  ويف  رواياته،  طلب  يف  الرحلة  من  لهم  كان  وما  الع�سور 
االأ�سفار احلافلة من  به  ت�سهد  واملغرب،  امل�سرق  يزال �سداه يرتدد يف  ال  وعلومها مما  القراءات 
تاآليف اأمثال اأبي حممد مكي بن اأبي طالب القريواين، واأبي العبا�س املهدوي، واأبي عمرو الداين، 
به  تتحلى  وما  ال�ساطبي،  القا�سم  اأبي  و�ساحبه  اله�سامي،  جناح  بن  �سليمان  داود  اأبي  و�ساحبه 
مالحق امل�ساحف املطبوعة يف البالد االإ�سالمية من اعتماد مذاهبهم واختياراتهم وموؤلفاتهم يف 
القراءات والر�سم وال�سبط والوقف وعد االآي وغري ذلك، مما يدل على ما كان لهم من تفوق كبري، 

وتربيز منقطع النظري.
الكرام �سورا من هذا  اأقدم الأهل امل�سرق  – اأن  – بعون اهلل  امل�ساركة  اأحاول يف مو�سوع  و�سوف 
الن�ساط املغربي الزاخر، الذي متثل من خالله تربيز اأعمال هوؤالء االأئمة الكبار يف اأكر من جمال 
مواقعها  بح�سب  وتكاملت  مدار�سهم،  تنوعت  كيف  معي  املتتبع  ليعلم  القراءة،  علم  جماالت  من 
ومنازعها واختالف م�ساربها، وكيف انعك�س ذلك التنوع واالختالف يف قيام اجتاهات علمية وفنية 
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يف تلك املدار�س االأدائية يف احلوا�سر املغربية يف القريوان اأوال وما كان يتبعها من البالد، ثم يف 
قرطبة ثانيا وما اإليها من بالد االأندل�س، ثم يف فا�س ومراك�س و�سبتة وتلم�سان وتون�س وغريها، مما 
ظل عرب القرون ميّد املنطقة باأعالم االأئمة وكبار رجال القراءة واالإقراء، و�سوف يكون يل – بعون 
اهلل – اإملام بالتعريف بكبار االأئمة املقرئني ومدار�سهم واأهم اآثارهم، و�سور من اإ�سعاعهم العلمي، 
مراعيا يف ذلك الرتتيب التاريخي لتطور تلك املدار�س اإىل اأواخر املائة ال�ساد�سة، حني انتقل مركز 
الثقل يف هذه املدار�س اإىل املغرب االأق�سى، وا�ستطاعت مدر�سة اأبي عمرو الداين اأن تهيمن على 
غريها من مدار�س االإقراء ب�سورة كا�سحة بلغ مداها اإىل جميع االأقطار املغربية، بل جتاوزها اإىل 
امل�سرق يف م�سر وال�سام واحلجاز، مما جند �سداه جليا يف م�سر عند االإمام ال�ساطبي يف املائة 
ال�ساد�سة، وعند احلافظ ابن اجلزري يف ال�سام يف اأواخر املائة الثامنة، و�سدر التا�سعة، وحتى يف 
بالد الهند عند العالمة االأركاتي الذي جنده يعنى يف ر�سوم امل�سحف ال�سريف بكتاب )املقنع يف 
املرجان(  وي�سميه )نر  كتابه يف جملدات  فيوؤلف  الداين  الأبي عمرو  امل�ساحف(  معرفة مر�سوم 
ي�ستعر�س فيه بالتف�سيل مادة )املقنع( بال�سرح والتمثيل، وكما اليزال هذا االأثر الذي ملدر�سة اأبي 
عمرو الداين يف غاية احل�سور واملتانة يف عامة علوم القراءات التي تقوم على )التي�سري( للداين 
و(حرز االأماين( لل�ساطبي و(الن�سر( للحافظ ابن اجلزري )وطيبة الن�سر’ له حتى اإن ابن اجلزري 
نف�سه يقول يف اأول الطيبة توا�سعا منه وعرفانا لقدر ال�ساطبي �سفري املدر�سة املغربية يف امل�سرق: 

َلت        حرز االأماين بل بها قد َكَملت وال اأقول اإنها قد َف�سَ

وقال ولده يف �سرحه لهذا البيت من )طيبة( والده:

الباب،  لهذا  الفاحت  واأنه  للمتقدم،  والف�سل  املتقدم  هو  ناظمها  اأن  االأماين  بحرز  كمالها  )ووجه 
واالآخذ من كل ف�سل باأ�سباب ومقرتح ذلك امل�سطلح، وما و�سل �ساحب هذه االأرجوزة – الطيبة – 
اإىل ما و�سل اإليه اإال بربكة ذلك الكتاب، وحفِظه له حال ال�سغر منذ كان يف الكتَّاب، ولواله مل ي�سل 
اإىل هذه الرتبة، ومل يكن له من هذا العلم ن�سيب وال حبة، فاهلل تعاىل يتغمده بالرحمة والغفران، 

ويبوئه يف الدار االآخرة اأعلى اجلنان( )�سرح طيبة الن�سر 25 – 26(.
غري اأن احلق اأحق اأن يقال، فاإنه ما من ف�سيلة اأو �سبق ميكن اأن يذكر للمدر�سة املغربية وينوه به 
وب�سفوفها فيه، اإال وهي مدينة فيه الأهل امل�سرق قدميا يف احلجاز وال�سام والعراق وم�سر وغريها، 
وما ذلك اإال لكون الفتح االإ�سالمي لبالد املغرب قد تاأخر زمنه بنحو مائة �سنة، ولكون العجمة كانت 
غالبة يف اأ�سلها على ال�سكان، كما ظلت كذلك غالبة لعدة قرون، حتى اقت�سى ذلك منهم التتلمذ 

و�سل القراآن الكرمي اإىل اجلهات املغربية حمفوظا يف ال�سدور، ومدونا يف ال�سطور، مع الفاحتني 
االأولني من ال�سحابة والتابعني ابتداء من خالفة ذي النورين اأمري املوؤمنني عثمان بن عفان  - ر�سي 
اهلل عنه – كما عرفت بالد املغرب وعا�سمتها القريوان قدميا ن�سخة من امل�سحف االإمام ظلت اإىل 
وقت متاأخر من املائة الهجرية الثانية ع�سرة حمفوظة عند اأمراء املغرب يتداولونها ويعتمدونها، 
اهلل  – رحمه  القر�سي  الفهري  نافع  بن  االأق�سى: عقبة  للمغرب  االأول  الفاحت  ا�سم  وكانت حتمل 
العثماين(  ن�سخة )امل�سحف  لها عن  العقباين( متييزا  با�سم )امل�سحف  تعرف  – ولذلك كانت 
االإمام الذي كانت منه اأي�سا ن�سخة جيء بها اإىل عبد الرحمن الداخل من ال�سام اإىل االأندل�س يف 
اأمية بها، وبقيت بها يف جامع قرطبة على عهد  تاأ�سي�سه الإمارة بني  الثانية غداة  منت�سف املائة 
املوحدين يف  اأمراء  املوؤمن بن علي من  نقلها عبد  اأن  اإىل  املرابطني،  واأيام حكم  الطوائف  ملوك 
اأواخر دولة بني  االأحوال يف  بها  باملغرب ثم تطورت  اإىل مدينة مراك�س  ال�ساد�سة  املائة  منت�سف 

مرين بفا�س اإىل اأن فقدت كما هو مذكور يف كتب التاريخ.
وكما كان لقراء املغرب منذ اأول الفتح ح�سور متميز يف االإقبال على القراآن تعلما وتعليما كما و�سف 
ذلك العالمة عبد الرحمن بن خلدون يف مقدمة تاريخه ال�سهرية التي ذكر فيها ما كان للمغاربة 
من اخل�سو�سية يف البدء لل�سبيان بتعليم القراآن قبل غريه من العلوم، حتى كان القراآن عندهم 

كما قال ابن خلدون اأ�سل التعليم وكانوا اأقوم على حفظه ور�سمه و�سبطه ممن �سواهم.
املقرئني عرب  االأئمة  وفرة  نبوغ خا�س جتلى يف  وعلومه  الكرمي  القراآن  املغربية يف  للمدر�سة  كان 
يف  خلفوه  الذي  النفي�س  الفخم  الــرتاث  ويف  رواياته،  طلب  يف  الرحلة  من  لهم  كان  وما  الع�سور 
االأ�سفار احلافلة من  به  ت�سهد  واملغرب،  امل�سرق  يزال �سداه يرتدد يف  ال  وعلومها مما  القراءات 
تاآليف اأمثال اأبي حممد مكي بن اأبي طالب القريواين، واأبي العبا�س املهدوي، واأبي عمرو الداين، 
به  تتحلى  وما  ال�ساطبي،  القا�سم  اأبي  و�ساحبه  اله�سامي،  جناح  بن  �سليمان  داود  اأبي  و�ساحبه 
مالحق امل�ساحف املطبوعة يف البالد االإ�سالمية من اعتماد مذاهبهم واختياراتهم وموؤلفاتهم يف 
القراءات والر�سم وال�سبط والوقف وعد االآي وغري ذلك، مما يدل على ما كان لهم من تفوق كبري، 

وتربيز منقطع النظري.
الكرام �سورا من هذا  اأقدم الأهل امل�سرق  – اأن  – بعون اهلل  امل�ساركة  اأحاول يف مو�سوع  و�سوف 
الن�ساط املغربي الزاخر، الذي متثل من خالله تربيز اأعمال هوؤالء االأئمة الكبار يف اأكر من جمال 
مواقعها  بح�سب  وتكاملت  مدار�سهم،  تنوعت  كيف  معي  املتتبع  ليعلم  القراءة،  علم  جماالت  من 
ومنازعها واختالف م�ساربها، وكيف انعك�س ذلك التنوع واالختالف يف قيام اجتاهات علمية وفنية 
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املتون االأولية التي على كل طالب ان يكون ملما بها بعد االإملام بالقراآن الكرمي ليت�سلح بها يف تثبيت 
املعلومات وامل�ساعدة على ال�سبط وقوة اال�ستح�سار.

ذلك ما �سوف اأعر�س يف هذا العر�س املتوا�سع نبذا موجزة عنه بق�سد التعريف، ال بق�سد االإحاطة، 
الأنها متعذرة يف هذ الزمن الوجيز الذي يتاح عادة يف اإلقاء العرو�س، ومرادي مبا اأعر�سه جمرد 
التنبيه بالقليل على الكثري، اجتزاء مبا يتاأتى يف هذا امللتقى احلفيل )واهلل يقول باحلق، وهو يهدي 

ال�سبيل( وهو ح�سبنا ونعم الوكيل.

عبد الهادي بن عبد اهلل حميتو 

املغرب. – اآ�سفي- 

املذاهب  ويف  كلها،  ال�سريعة  علوم  ويف  وقراءاته،  القراآن  يف  بامل�سرق  االأم�سار  اأهل  على  الطويل 
الفقهية باأ�سرها، والدرا�سات االأدبية والنحوية، وظل اأبناء هذه االأقطار املغربية ي�سدون الرحال، 
وميعنون يف الطلب يف كل وجه، للقاء امل�سيخة ويكتبون خمتلف العلوم والفنون، حتى اإذا عادوا بها 
وغالبا يف رحلة احلج اإىل بيت اهلل احلرام – عكفوا عليها حفظا ودرا�سة وتدري�سا حتى يح�سلوا 

مادتها ثم يعودوا اإىل امل�سرق يف طلب املزيد.
اأيام  العلوم يتزايد، وخا�سة يف البالد االأندل�سية،  اإىل املزيد من هذه  ال�سعور باحلاجة  ولقد ظل 
ازدهار احلكم االإ�سالمي بها، اإىل اأن كان الكتاب النفي�س ككتاب )االأغاين( الأبي الفرج االأ�سفهاين 
االأموي بقرطبَة: احلَكم بن عبد  اإىل اخلليفة  ن�سخة منه  اأول  ويهدي  اإال  موؤلفه  يفرغ منه  مثال ال 

الرحمن النا�سر، وذلك قبل اأن ت�سيع ن�سخه يف العراق وبالد فار�س.
ولكن ال غ�سا�سة على اأهل املغرب يف اأن يكونوا قد اأقبلوا على النهل يف اأول االأمر من هذه امل�سارب 
ال�سافية يف امل�سرق، فاإن الدين كله قد اأكرمهم اهلل به من هذه االآفاق، على اأنهم قد اأتيح لهم ما 
النبوية كل ما كان عندهم،  اأهل املدينة  ياأخذوا عن  اأن  مل يتح لغريهم معهم، من احلر�س على 
ومن خالل ذلك اأتيح لهم اأن يحافظوا اإىل يومنا هذا على مذهب اأهل املدينة يف القراءة ور�سم 
امل�سحف االإمام، و�سبطه، وعد اآيه، وا�ستعمال االألوان املعينة يف كتابته وخطه، كما احتفظوا يف 
الوقت ذاته باملذهب الفقهي على وفق مذهب مالك بن اأن�س اإمام دار الهجرة، فلم ينتقلوا عنه اإىل 
�سواه، ويف الوقت نف�سه تاأتَّى لهم اأن ي�سهموا بق�سط كبري من خالل رحالتهم العلمية للقاء امل�سيخة، 
ون�ساِطهم العلمي يف التاأليف واالإقراء واإثراء البحث يف علوم الرواية، وعقد مباحث الفقه املقارن 
بني مذاهب القراء، وتوجيه م�سائل اخلالف، وحترير الروايات والطرق، وابتكار اأ�ساليب الرموز 
واخت�سارهم  واالأراجيز،  املنظومات  خالل  من  للطالب،  العلمية  املادة  وتقدمي  التعليم،  لتي�سري 
امل�سايخ،  العر�س على  العديدة يف  القراءات  رتبوه من طرق مي�سرة جلمع  االإقــراء مبا  للزمن يف 
والوقف  والتجويد  والعدد  وال�سبط  الر�سم  يف  وتقريبها  القواعد  لتقرير  �سرحوه  اأو  نظموه  وما 
واالبتداء ومت�سابه الر�سم والنظائر والت�سدير واخلالف الكبري بني االأئمة والر�سميات والرمزيات 
واحلطيات والوقفيات واحلذفيات واالأن�سا�س وجّر ال�سطر وغري ذلك، مما ميثل �سمات الثقافة 
عند  املوازية  الرة  الروة  هذه  من  به  امتازت  وما  فيها،  املغربية  املدر�سة  وخ�سائ�س  القرائية، 
وجتويدها  الروايات  اإتقان  يف  له  عدة  تكون  حتى  الكرمي،  القراآن  من  يحفظه  ملا  املغربي  القارئ 
األواح  ت�سحيح  اأثناء  اأو  العر�س  عند  اال�ستح�سار  اإىل  له عند حاجته  عونا  وتكون  اأدائها  وقواعد 
الطلبة وما حتتاج اإليه من اال�ستدالل، مما كان يعرف عندهم با�سم )الكراري�س( وهي جمموعة 
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املذاهب  ويف  كلها،  ال�سريعة  علوم  ويف  وقراءاته،  القراآن  يف  بامل�سرق  االأم�سار  اأهل  على  الطويل 
الفقهية باأ�سرها، والدرا�سات االأدبية والنحوية، وظل اأبناء هذه االأقطار املغربية ي�سدون الرحال، 
وميعنون يف الطلب يف كل وجه، للقاء امل�سيخة ويكتبون خمتلف العلوم والفنون، حتى اإذا عادوا بها 
وغالبا يف رحلة احلج اإىل بيت اهلل احلرام – عكفوا عليها حفظا ودرا�سة وتدري�سا حتى يح�سلوا 

مادتها ثم يعودوا اإىل امل�سرق يف طلب املزيد.
اأيام  العلوم يتزايد، وخا�سة يف البالد االأندل�سية،  اإىل املزيد من هذه  ال�سعور باحلاجة  ولقد ظل 
ازدهار احلكم االإ�سالمي بها، اإىل اأن كان الكتاب النفي�س ككتاب )االأغاين( الأبي الفرج االأ�سفهاين 
االأموي بقرطبَة: احلَكم بن عبد  اإىل اخلليفة  ن�سخة منه  اأول  ويهدي  اإال  موؤلفه  يفرغ منه  مثال ال 

الرحمن النا�سر، وذلك قبل اأن ت�سيع ن�سخه يف العراق وبالد فار�س.
ولكن ال غ�سا�سة على اأهل املغرب يف اأن يكونوا قد اأقبلوا على النهل يف اأول االأمر من هذه امل�سارب 
ال�سافية يف امل�سرق، فاإن الدين كله قد اأكرمهم اهلل به من هذه االآفاق، على اأنهم قد اأتيح لهم ما 
النبوية كل ما كان عندهم،  اأهل املدينة  ياأخذوا عن  اأن  مل يتح لغريهم معهم، من احلر�س على 
ومن خالل ذلك اأتيح لهم اأن يحافظوا اإىل يومنا هذا على مذهب اأهل املدينة يف القراءة ور�سم 
امل�سحف االإمام، و�سبطه، وعد اآيه، وا�ستعمال االألوان املعينة يف كتابته وخطه، كما احتفظوا يف 
الوقت ذاته باملذهب الفقهي على وفق مذهب مالك بن اأن�س اإمام دار الهجرة، فلم ينتقلوا عنه اإىل 
�سواه، ويف الوقت نف�سه تاأتَّى لهم اأن ي�سهموا بق�سط كبري من خالل رحالتهم العلمية للقاء امل�سيخة، 
ون�ساِطهم العلمي يف التاأليف واالإقراء واإثراء البحث يف علوم الرواية، وعقد مباحث الفقه املقارن 
بني مذاهب القراء، وتوجيه م�سائل اخلالف، وحترير الروايات والطرق، وابتكار اأ�ساليب الرموز 
واخت�سارهم  واالأراجيز،  املنظومات  خالل  من  للطالب،  العلمية  املادة  وتقدمي  التعليم،  لتي�سري 
امل�سايخ،  العر�س على  العديدة يف  القراءات  رتبوه من طرق مي�سرة جلمع  االإقــراء مبا  للزمن يف 
والوقف  والتجويد  والعدد  وال�سبط  الر�سم  يف  وتقريبها  القواعد  لتقرير  �سرحوه  اأو  نظموه  وما 
واالبتداء ومت�سابه الر�سم والنظائر والت�سدير واخلالف الكبري بني االأئمة والر�سميات والرمزيات 
واحلطيات والوقفيات واحلذفيات واالأن�سا�س وجّر ال�سطر وغري ذلك، مما ميثل �سمات الثقافة 
عند  املوازية  الرة  الروة  هذه  من  به  امتازت  وما  فيها،  املغربية  املدر�سة  وخ�سائ�س  القرائية، 
وجتويدها  الروايات  اإتقان  يف  له  عدة  تكون  حتى  الكرمي،  القراآن  من  يحفظه  ملا  املغربي  القارئ 
األواح  ت�سحيح  اأثناء  اأو  العر�س  عند  اال�ستح�سار  اإىل  له عند حاجته  عونا  وتكون  اأدائها  وقواعد 
الطلبة وما حتتاج اإليه من اال�ستدالل، مما كان يعرف عندهم با�سم )الكراري�س( وهي جمموعة 
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خصائص المدرسة الليبية في اإلقراء

اإعــــداد

الـدكـتــــور/ حممد عبدال�صالم ح�صن احل�صريي
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الر�سوان  دار  اإ�سالم  كلية  نظمته  الذي  االإ�سالمية  احل�سارة  موؤمتر  يف  بحثية  بورقة  م�سارك   -
مواجهة  يف  االإ�سالمية  احل�سارة  الورقة:  وعنوان  2008م  يناير   10-9 من  الفرتة  يف  مباليــزيا 

ح�سارة الغرب.
- م�سارك ببحث يف موؤمتر التف�سري املو�سـوعي للقراآن الكرمي ) واقع واآفاق ( الذي نظمـته كلية 
-11 من  الفرتة  يف  العربية  االإمــارات  بدولة  ال�سارقة  بجامعة  االإ�سالمية  والدرا�سات  ال�سريعة 
الكلية  القراآن  مقا�سد  البحث:  وعنوان  م،   2010/4/26-25 املوافق   -1431 االأوىل  جمادى   12

واأهميتها يف التف�سري املو�سوعي للمو�سوع القراآين.
- م�سارك ببحث يف موؤمتر الرتاث النبوي الثاين الذي نظمته كلية درا�سة القراآن وال�سنة بجامعة 

العلوم االإ�سالمية مباليزيا يف الفرتة 28-2010/7/29م وعنوان البحث:
 ) ا�ستجالء الو�سطية من اأحاديث ال�سنة النبوية (

- رئي�س حترير �سحيفة املعايل التي ت�سدر عن وكالة وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية املنطقة 
اجلنوبية

MOHMMED84117@YAHOO.COM : الربيد االلكرتوين
اجلوال: 00218925144311

 00218918424856

اال�سم : د. حممد عبد ال�سالم ح�سن احل�سريي
مكان وتاريخ امليالد : ليبيا - �سبها  3-1-1971م

جهة العمل : ع�سو هيئة التدري�س بجامعة �سبها – كلية االآداب - ليبيا.
اأ�سغل االآن وكيل م�ساعد وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية بليبيا

التخ�س�س: دكتوراه يف تف�سري القراآن الكرمي وعلومه. 
املوؤهالت العلمية وال�سرية الذاتية : 

- دكتوراه يف تف�سري القراآن الكرمي وعلومه من اجلامعة الوطنية املاليزية – ماليزيا - عام 2010م
- ماج�ستري يف الدرا�سات االإ�سالمية من جامعة �سبها - ليبيا - عام2002م.

- عملت مدر�سًا للقراآن الكرمي ببلدي ليبيا منذ العام 1987م وحتى عام 2005م
- ُر�ّسحُت يف العام 1989م للم�ساركة يف م�سابقة حفظ القراآن الكرمي على م�ستوى املغرب العربي 

باجلمهورية التون�سية، وحت�سلت على الرتتيب الثاين.
الدولية  امل�سابقة  للم�ساركة يف  العام 1994م  بليبيا يف  لالأوقاف  العامة  الهيئة  ِقبل  حُت من  ُر�سِّ  -
حلفظ القراآن الكرمي كامال مع التف�سري التي اأقيمت مبكة املكرمة، وحت�سلت على الرتتيب الثالث.
�سهر  ليايل  واإحياء  الدعوة  بليبيا يف جمال  العاملية  االإ�سالمية  الدعوة  ِقَبل جمعية  من  اأوفــدُت   -

رم�سان املبــارك على مدى ثالث �سنوات للدول االآتية: اأوغنـدا ، الفلبـني ، كنـدا.
حلفظ  العاملية  ليبيا  مب�سابقة  التحكيم  جلنة  لع�سوية  بليبيا  لالأوقاف  العامة  الهيئة  حتني  ر�سَّ  -

وجتويد القراآن الكرمي والتي اأجريت يف العامني 2004 -  2006 م
حُت من ِقبل الهيئة العامة لالأوقاف بليبيا لع�سوية جلنة التحكيم يف م�سابقات القراآن الكرمي  - ُر�سِّ

على م�ستوى ليبيا والتي اأجريت يف م�سراتة والزاوية.
على  الكرمي  القراآن  مدر�سي  اختيار  جلنة  لع�سوية  بليبيا  لالأوقاف  العامة  الهيئة  من  حُت  ُر�سِّ  -

م�ستوى مناطق اجلنوب لثالث �سنوات.
- ع�سو جلنة التحرير مبجلة جامعة �سبها بليبيا للعامني 2005- 2006م

- حتقيق ودرا�سة خمطوط ) تف�سري غرائب اآي التنـزيل لل�سيخ حممد بن اأبي بكر الرازي (
- قيد االإجناز، حتقيق خمطوط يف رواية قالون عن نافع املدين.

- اأمتمت ت�سجيل ختمة كاملة للقراآن الكرمي برواية قالون عن نافع بدولة ماليزيا يف العام 2010

السيرة الذاتية
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الف�سل الثاين: خ�سائ�س املدر�سة الليبية يف القراءات وطريقة التحفيظ

وفيه املبحثني التاليني: 

املبحث االأول: يف القراءات

املبحث الثاين:  يف طريقة التحفيظ

الف�سل االأول: خ�سائ�س املدر�سة الليبية يف الر�سم والوقف

املبحث االأول: الر�سم القراآين و خ�سائ�سه يف املدر�سة الليبية:

اأوال: تعريف الر�سم القراآين:

  املق�سود بالر�سم القراآين هو ر�سم الكلمات القراآنية من حيث نوعية حروف كل كلمة وردت يف 
القراآن الكرمي 

وعدد حروفها .

الر�سم يف اللغة : االأثر ، وقيل بقية االأثر 2 ، ويرادفه الكتابة والزبر وال�سطر ، واخلط3.

واأما يف اال�سطالح : فقد ق�سموه اإىل ق�سمني : ر�سم قيا�سي ور�سم ا�سطالحي .

 فالر�سم القيا�سي عرفوه باأنه : ت�سوير اللفظ بحروف هجائه ، بتقدير االبتداء به والوقف عليه 4  .

 اأما الر�سم اال�سطالحي ، فهو عندهم : علم تعرف به خمالفة الر�سم العثماين للر�سم القيا�سي .

امل�ساحف  لكن  نق�س،   وال  زيادة  غري  من  للمنطوق  متاما  مطابقا  يكون  اأن  املكتوب  يف  واالأ�سل 
العثمانية خالفت هذا االأ�سل  .    

وتنح�سر خمالفة الر�سم العثماين للر�سم القيا�سي يف �ست قواعد ، وهي :
2- ل�سان العرب ل�سان العرب البن منظور ، مادة " ر�سم " ، 12: 248 ، ط1 ، دار �سادر ، بريوت .

3-  �سمري الطالبني يف ر�سم و�سبط الكتاب املبني لعلي حممد ال�سباع ، �س 27 ، ط1 ، مطبعة امل�سهد احل�سيني
4-االإتقان لل�سيوطي ، 2 : 166 ، عامل الكتب ، بريوت   .

متهيد

احلمُد هلل الذي اأنزل على عبده الكتاب ومل يجعل له عوجًا، كتاٌب اأنزله اهلل تعاىل ليخرج الب�سرية 
من ظلمات اجلهل واجلاهلية اإىل نور الهداية واملعرفة، فكان ماأدبًة اإلهيًة اأنعم اهلل تعاىل بها على 
ل بها على خلقه لتكون زادهم يف مبدئهم ومعادهم، وال�سالة وال�سالم على النبي  عباده، وتف�سَّ
واقتفى  نهجهم  نهج  ومن  االأخيار،  واأ�سحابه  االأطهار  اآله  وعلى  �سيدنا حممد،  الكرمي  امل�سطفى 

اأثرهم اإىل يوم يرث اهلل االأر�س ومن عليها وهو خري الوارثني . 
وبعد

الكرمي  ر�سوله  قلب  على  تعاىل  اهلل  اأنزله  اأن  منذ  والتعظيم  بالعناية  تعاىل  اهلل  كتاب  حظي  فقد 
ملسو هيلع هللا ىلص فاأقبل عليه العلماء يبحثون يف جميع جوانبه، ويلتم�سون الهداية من اآياتـه،كٌل ح�سب تخ�س�سه 
وميوله، وكان تعلم القراآن واإقراءه من االأمور التي حر�س ال�سلف ال�سالح على االهتمام بها فبذلوا 
ِذيَن َيْتُلوَن ِكَتاَب  الغايل والنفي�س فتعلموا وعلموا راجني ف�سل اهلل وثوابه، يقول اهلل تعاىل: ) اإِنَّ الَّ
اأُُجوَرُهْم  َيُهْم  ِلُيَوفِّ َتُبوَر  َلْن  اَرًة  َيْرُجوَن جتَ ا َوَعالِنَيًة  َرَزْقَناُهْم �ِسرًّ ا  َواأَنَفُقوا ممَّ الَة  َواأََقاُموا ال�سَّ  ِ اهللَّ
ُه َغُفوٌر �َسُكوٌر (1،  ويقول الر�سول الكرمي: ) خريكم من تعلم القراآن وعلمه (. ِلِه اإِنَّ َوَيِزيَدُهْم ِمْن َف�سْ

واإن بلدنا ليبيا كغريه من البلدان التي حباها اهلل تعاىل باأنا�س اجتهدوا يف تعلم وتعليم كتاب اهلل 
تعاىل فاهتموا بتالوته وترتيله، و�سبطه ور�سمه ووقفه و�سائر علومه، واإنني يف هذه الورقة �ساأحاول 

اأن اأ�سلط ال�سوء حول ما ُبذل وُيبذل يف جمال االإقراء.

واقت�ست طبيعة املو�سوع اأن ُيدر�س بح�سب االآتي:

الف�سل االأول: خ�سائ�س املدر�سة الليبية يف الر�سم والوقف

وفيه املباحث االآتية:

املبحث االأول: الر�سم القراآين و خ�سائ�سه يف املدر�سة الليبية

املبحث الثاين: الوقف القراآين وخ�سائ�سه يف املدر�سة الليبية

1- �سورة فاطر، االآية 30-29 
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ما  اللذين جمعهما مع  التنزيل،  القا�سم جناح يف  اأبي  بن  �سليمان  داود  اأبي  ال�سيخ  ر�سم  الثانية: 
يف العقيلة لل�ساطبي االإمام اأبو عبد اهلل حممد بن حممد بن اإبراهيم االأموي ال�سهري باخلراز ) 
ت 718 هـ ( يف منظومته ال�سهرية امل�سمــاة )مورد الظماآن (9 زاد فيها على املقنع خالفا كثريا 
وعزاه لناقليه ومل ينقطع التاأليف والبحث يف هذا العلم ، فال تزال اجلهود تبذل يف هذا املجال على 

م�ستوى العامل االإ�سالمي .
وهذا الر�سم ال تو�سع له عالمات خم�س�سة للكلمات التي يوجد فيها حذف كما هو عند الداين، 

واإمنا يكون حذف االألف يف نف�س الكلمات بالطريقة املعتادة.
ونلفت اإىل اأمر مهم وهو اأن الكلمات التي خ�س�س الداين عالمة احلذف فيها بر�سم معني والبالغ 

عددها )136( هي حمذوفة عند ر�سم اخلراز اأي�سًا غري اأنه ير�سمها كما ير�سم بقية احلذف.
املبحث الثاين: الوقف القراآين وخ�سائ�سه يف املدر�سة الليبية:

اأوال: تعريف الوقف
الوقف: لغة: الكفُّ واملنع.

�ُس ِفيِه  َيَتَنفَّ ْوِت َعَلى اْلَكِلَمِة َزَمًنا  وا�سطالًحا: قال ابن اجلزري: ) َواْلَوْقُف : ِعَباَرٌة َعْن َقْطِع ال�سَّ
االإِْعــــَرا�ِس،  ِة  ِبِنيَّ ال  َقْبَلُه  ا  مبَ اأَْو  َعَلْيِه،  املَْوُقوَف  ْرَف  احلَ َيِلي  ا  مبَ ا  اإِمَّ اْلِقَراَءِة  ا�ْسِتْئَناِف  ِة  ِبِنيَّ َعاَدًة 
�ِس  َنفُّ َل َر�ْسًما، َوال ُبدَّ ِمَن التَّ ْو�َساِطَها، َوال َيــــاأِْتي يف َو�َسِط َكِلَمٍة، َوال ِفيَما اتَّ�سَ َوَياأِْتي يف ُرُءو�ِس االآِي َواأَ

َمَعُه.(10

اأق�صام الوقف:

ينق�سم الوقف يف ذاته اإىل اأربعة اأق�سام: 

الأول: الختياري

 ) وهو الذي يق�سده القارئ لذاته من غري �سرورة ملجئة للوقف.(

9- امل�سدر ال�سابق �س: ج.
10- الن�سر يف القراءات الع�سر، �سم�س الدين ابن اجلزري، حممد بن حممد، حتق: علي حممد ال�سباع، ن�سر: 

املطبعة التجــــــــــــــــارية الكربى

 ) ت�سوير دار الكتب العلميــــــــة ( 1: 240

احلذف ، والزيادة ، والهمز ، واالإبدال ، والو�سل والف�سل ، وما فيه قراءتان فكتب على اإحداهما   5.
ثانيًا: خ�سائ�س الر�سم القراآين يف املدر�سة الليبية

 متتاز املدر�سة الليبية يف ال�سبط القراآين مبزايا عدة نربزها يف االآتي:
اأوال: ا�ستهر الر�سم عند الليبيني بطريقتني:

االأوىل: ر�سم ال�سيخ اأبي عمرو بن �سعيد الداين ) ت 444 هـ ( الذي األف عدة موؤلفات من اأ�سهرها 
كتاب املقنع اأخذ بـــــــــه النا�س وعولوا عليه ، ونظمه اأبو القا�سم ال�ساطبي ) ت 590 هـ(  يف ق�سيدته 

امل�سهورة على روى الراء ، وولع النا�س بحفظها.
متوارثــــًا  وظـــــــــــــــل  الكرمي،  القراآن  طلبــــــــــــــة  بني  ومتداول  حاليًا  به  املعمول  هو  الر�سم  وهذا 
ليبيا )  وحمفوظـــــــًا يف ال�سدور، وموثقًا يف بع�س املخطوطات حتى ي�سر اهلل وُطِبع به م�سحف 
اجلماهريية ( �سابقًا، وال اأبالغ اإن قلت اإن اأكر من وفقهم اهلل تعاىل حلفظ كتابه يف ليبيا يتقنون 

ر�سم القراآن الكرمي بطريقة الداين. 
ولهذا الوجه من الر�سم بع�س ما مييزه عن غريه:

فمن ذلك اأنه اأقرب اإىل الر�سم القيا�سي فيما يتعلق باحلذف واالإثبات، جند ذلك وا�سحًا يف اأغلب 
مواطن احلذف واالإثبات يف القراآن الكرمي.

وما مييزه عن غريه اأي�سًا اأنه ا�سطلح ر�سم حذف االإ�سارة بطريقة خا�سة متيزه عن بقية احلذف 
با�ستبدال االألف املحذوف بخاء مقلوبًا اإىل فوق عو�سًا عن املحذوف، و�سمي ) باملخ�س�س ( ويوجد 
يف مائــــــــــــة و�ست وثالثني كلمة )136( ووجه ت�سميته بهذا اال�سم ماأخوذ من قول اأهل الر�سم: هذه 

ها اأبو عمرو الداين باحلذف. الكلمة اأو الكلمات خ�سَّ
واالأكــر كما يف  الغالب  اأخــرى متواترة يف  قــراءة  اإىل  اإما  النوع من احلذف  ي�سري هذا  الغالب  ويف 
اأو   ،) اإناثًا  اإال   (  : تعاىل  قوله  كما يف  �ساذة  قراءة  اإىل  ي�سري  اأو  تفادوهم7(  اأ�سارى  )يخادعون6  
يوجد هذا احلذف يف بع�س الكلمات م�سريًا اإىل انفرادها وعدم تكررها يف القراآن مثل ) ُترزقانه ( 

بيو�سف.8

5- انظــر تفـ�ســيل ذلــك فـي : الن�ســر فـي القــراءات العـ�ســر البن اجلـــزري ، اأ�ســرف على ت�سحـيحــه    
ومراجعتــه علي حممــد ال�سباع  ، 2 : 128 ، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع ، االإتقان ، 2 : 167 .

ِذيَن اآَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَن اإِالَّ اأَْنُف�َسُهْم َوَما َي�ْسُعُروَن ( �سورة البقرة، االآية 9 َ َوالَّ 6- قوله تعاىل: ) ُيَخاِدُعوَن اهللَّ
ٌم َعَلْيُكْم اإِْخَراُجُهْم ( �سورة البقرة، االآية 85 رَّ 7- قوله تعاىل: ) َواإِْن َياأُْتوُكْم اأُ�َساَرى ُتَفاُدوُهْم َوُهَو حمَ

8- تقرير جلنة اإعداد م�سحف ليبيا ) اجلماهريية ( �سابقًا، �س: و- ز الطبعة الثامنة 2003م
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ما  اللذين جمعهما مع  التنزيل،  القا�سم جناح يف  اأبي  بن  �سليمان  داود  اأبي  ال�سيخ  ر�سم  الثانية: 
يف العقيلة لل�ساطبي االإمام اأبو عبد اهلل حممد بن حممد بن اإبراهيم االأموي ال�سهري باخلراز ) 
ت 718 هـ ( يف منظومته ال�سهرية امل�سمــاة )مورد الظماآن (9 زاد فيها على املقنع خالفا كثريا 
وعزاه لناقليه ومل ينقطع التاأليف والبحث يف هذا العلم ، فال تزال اجلهود تبذل يف هذا املجال على 

م�ستوى العامل االإ�سالمي .
وهذا الر�سم ال تو�سع له عالمات خم�س�سة للكلمات التي يوجد فيها حذف كما هو عند الداين، 

واإمنا يكون حذف االألف يف نف�س الكلمات بالطريقة املعتادة.
ونلفت اإىل اأمر مهم وهو اأن الكلمات التي خ�س�س الداين عالمة احلذف فيها بر�سم معني والبالغ 

عددها )136( هي حمذوفة عند ر�سم اخلراز اأي�سًا غري اأنه ير�سمها كما ير�سم بقية احلذف.
املبحث الثاين: الوقف القراآين وخ�سائ�سه يف املدر�سة الليبية:

اأوال: تعريف الوقف
الوقف: لغة: الكفُّ واملنع.

�ُس ِفيِه  َيَتَنفَّ ْوِت َعَلى اْلَكِلَمِة َزَمًنا  وا�سطالًحا: قال ابن اجلزري: ) َواْلَوْقُف : ِعَباَرٌة َعْن َقْطِع ال�سَّ
االإِْعــــَرا�ِس،  ِة  ِبِنيَّ ال  َقْبَلُه  ا  مبَ اأَْو  َعَلْيِه،  املَْوُقوَف  ْرَف  احلَ َيِلي  ا  مبَ ا  اإِمَّ اْلِقَراَءِة  ا�ْسِتْئَناِف  ِة  ِبِنيَّ َعاَدًة 
�ِس  َنفُّ َل َر�ْسًما، َوال ُبدَّ ِمَن التَّ ْو�َساِطَها، َوال َيــــاأِْتي يف َو�َسِط َكِلَمٍة، َوال ِفيَما اتَّ�سَ َوَياأِْتي يف ُرُءو�ِس االآِي َواأَ

َمَعُه.(10

اأق�صام الوقف:

ينق�سم الوقف يف ذاته اإىل اأربعة اأق�سام: 

الأول: الختياري

 ) وهو الذي يق�سده القارئ لذاته من غري �سرورة ملجئة للوقف.(

9- امل�سدر ال�سابق �س: ج.
10- الن�سر يف القراءات الع�سر، �سم�س الدين ابن اجلزري، حممد بن حممد، حتق: علي حممد ال�سباع، ن�سر: 

املطبعة التجــــــــــــــــارية الكربى

 ) ت�سوير دار الكتب العلميــــــــة ( 1: 240

احلذف ، والزيادة ، والهمز ، واالإبدال ، والو�سل والف�سل ، وما فيه قراءتان فكتب على اإحداهما   5.
ثانيًا: خ�سائ�س الر�سم القراآين يف املدر�سة الليبية

 متتاز املدر�سة الليبية يف ال�سبط القراآين مبزايا عدة نربزها يف االآتي:
اأوال: ا�ستهر الر�سم عند الليبيني بطريقتني:

االأوىل: ر�سم ال�سيخ اأبي عمرو بن �سعيد الداين ) ت 444 هـ ( الذي األف عدة موؤلفات من اأ�سهرها 
كتاب املقنع اأخذ بـــــــــه النا�س وعولوا عليه ، ونظمه اأبو القا�سم ال�ساطبي ) ت 590 هـ(  يف ق�سيدته 

امل�سهورة على روى الراء ، وولع النا�س بحفظها.
متوارثــــًا  وظـــــــــــــــل  الكرمي،  القراآن  طلبــــــــــــــة  بني  ومتداول  حاليًا  به  املعمول  هو  الر�سم  وهذا 
ليبيا )  وحمفوظـــــــًا يف ال�سدور، وموثقًا يف بع�س املخطوطات حتى ي�سر اهلل وُطِبع به م�سحف 
اجلماهريية ( �سابقًا، وال اأبالغ اإن قلت اإن اأكر من وفقهم اهلل تعاىل حلفظ كتابه يف ليبيا يتقنون 

ر�سم القراآن الكرمي بطريقة الداين. 
ولهذا الوجه من الر�سم بع�س ما مييزه عن غريه:

فمن ذلك اأنه اأقرب اإىل الر�سم القيا�سي فيما يتعلق باحلذف واالإثبات، جند ذلك وا�سحًا يف اأغلب 
مواطن احلذف واالإثبات يف القراآن الكرمي.

وما مييزه عن غريه اأي�سًا اأنه ا�سطلح ر�سم حذف االإ�سارة بطريقة خا�سة متيزه عن بقية احلذف 
با�ستبدال االألف املحذوف بخاء مقلوبًا اإىل فوق عو�سًا عن املحذوف، و�سمي ) باملخ�س�س ( ويوجد 
يف مائــــــــــــة و�ست وثالثني كلمة )136( ووجه ت�سميته بهذا اال�سم ماأخوذ من قول اأهل الر�سم: هذه 

ها اأبو عمرو الداين باحلذف. الكلمة اأو الكلمات خ�سَّ
واالأكــر كما يف  الغالب  اأخــرى متواترة يف  قــراءة  اإىل  اإما  النوع من احلذف  ي�سري هذا  الغالب  ويف 
اأو   ،) اإناثًا  اإال   (  : تعاىل  قوله  كما يف  �ساذة  قراءة  اإىل  ي�سري  اأو  تفادوهم7(  اأ�سارى  )يخادعون6  
يوجد هذا احلذف يف بع�س الكلمات م�سريًا اإىل انفرادها وعدم تكررها يف القراآن مثل ) ُترزقانه ( 

بيو�سف.8

5- انظــر تفـ�ســيل ذلــك فـي : الن�ســر فـي القــراءات العـ�ســر البن اجلـــزري ، اأ�ســرف على ت�سحـيحــه    
ومراجعتــه علي حممــد ال�سباع  ، 2 : 128 ، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع ، االإتقان ، 2 : 167 .

ِذيَن اآَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَن اإِالَّ اأَْنُف�َسُهْم َوَما َي�ْسُعُروَن ( �سورة البقرة، االآية 9 َ َوالَّ 6- قوله تعاىل: ) ُيَخاِدُعوَن اهللَّ
ٌم َعَلْيُكْم اإِْخَراُجُهْم ( �سورة البقرة، االآية 85 رَّ 7- قوله تعاىل: ) َواإِْن َياأُْتوُكْم اأُ�َساَرى ُتَفاُدوُهْم َوُهَو حمَ

8- تقرير جلنة اإعداد م�سحف ليبيا ) اجلماهريية ( �سابقًا، �س: و- ز الطبعة الثامنة 2003م
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وهو الوقف على الكلمة التي فيها بع�س االأوجه من القراءات حني القراءة، بجمع الروايات فيقف 
عليها القارئ لي�ستويف ما فيها من االأوجه حال التلقي على ال�سيوخ.12

ثانيًا: خ�سائ�س الوقف القراآين يف املدر�سة الليبية
متيزت املدر�سة الليبية باعتمادها منذ القدم على وقوف العالمة اأبي عبداهلل حممد بن اأبي جمعة 
الهبطي ال�سماتي املغربي املولود �سنة 850هـــــ واملتوفى �سنة 930هــــــ ، وا�ستهر هذا الوقف حتى 

اأ�سبح �سمة وعالمة للمقرئني واملحفظني عند الليبيني خا�سة واأ�سبح يعرف بالوقف الهبطي.
واأفرد العالمة الهبطي لوقوفه كتابًا خا�سًا مب�سمى ) تقييد وقف القراآن الكرمي ( اقت�سر فيه على 
ذكر الكلمات التي يوقف عندها فقط، وي�سع اأمامها نقطة للداللة على اأن هذا هو مو�سع الوقف، 

ومثال ذلك: ) يوم الدين. ن�ستعني. ال�سالني. اأمل. ريب. ينفقون. من ربهم. املفلحون. (( وهكذا.
  ورتبها على ترتيب امل�سحف ال�سريف: الفاحتة. البقرة. اآل عمران... وهكذا.

وت�سعمائة  واأربعني  خم�سة  الباحثني  بع�س  جمعه  ما  على  كتابه  يف  املوجودة  الوقوف  جمموع  وبلغ 
وت�سعة اآالف وقفة.

 مميزات هذا الوقف: 

1- و�سع عالمة حرف ) �س ( تبيانًا الأماكن الوقوف.
2- اإفرادها وجمعها يف كتاب خا�س لكي ي�سهل حفظها اأو متييزها.

3- جمعها مرتبة ح�سب ترتيب ال�سور يف امل�سحف.
بع�س االنتقادات لهذا الوقف:

اأوال: عدم متييزه الأنواع الوقف من تام وكاف وح�سن، وغريه من اأنواع الوقف، وذلك بتخ�سي�سه 
نوع  القارئ يف معرفة  ي�ساعد  ال  اأن هذا  �سك  وال  ال�ساد فقط،  واحدة وهي حرف  لو�سع عالمة 

الوقف بحيث يف�سل اال�ستمرار يف القراءة اأو الوقوف، اأو له اخليار بني الوقف اأو اال�ستمرار.
عمل  وبني  الهبطي،  ال�سيخ  وقوف  بني  مقارنته  معر�س  يف  املعا�سرين  الباحثني  اأحد  يقول  ولهذا 
اللجان التي تفرق بني الوقف بو�سع عالمات تبني اأنواع الوقف، يقول: ) فلو قارنا بني �سنيع هوؤالء 

جميعًا و�سنيع ال�سيخ الهبطي لوجدنا منهاج الهبطي قا�سرًا عن منهج هوؤالء من عدة وجوه:

12-املرجع ال�سابق �س40

اأق�صامه: 
ذهب اأكر القراء ومنهم الداين وابن اجلزري اإىل اأنها اأربعة اأق�سام: 

الق�صم الأول: التام: وهو الذي يف�سل بني عبارتني ال عالقة الأحدهما باالأخرى ال يف اللفظ وال يف 
املعنى.

الق�صم الثاين: الكايف: وهو الذي يف�سل بني عبارتني ال تعلق بينهما يف اللفظ فُكلٌّ منهما جملة 
مفيدة يف لفظها.

�سياق  ويف  اللفظ  يف  منهما  كل  تت�سل  عبارتني  بني  يف�سل  الــذي  وهو  احل�سن:  الثالث:  الق�صم 
املو�سوع غري اأن اجلملة االأوىل مفيدة بنف�سها، اأما الثانية فهي غري مفيدة بنف�سها، وال يتم معناها 

اإال بالربط باجلملة االأوىل لوجود الرابط اللفظي.

الق�سم الرابع: القبيح: وهو الذي يف�ســــــــــل بني عبارتني ا�ستـــــد تعلقهما يف اللفظ واملعنى بحيث 
ن جملة مفيدة. اأن كل جملــــــــة منهما ال ت�ستطيع اأن ت�ستغني عن االأخرى وتكوِّ

الثاين ال�صطراري: 

وهو ما يعر�س للقارئ اأثناء قراءته ب�سبب �سروري ملجئة اإليه كالعطا�س و�سيق النف�س ونحو ذلك، 
و�سمي ا�سطراريًا 

الأن �سببه ال�سرورة واال�سطرار.11

الثالث االختباري:

 وهو اأن يقف القارئ على كلمة لي�ست حمال للوقف عادة يف مقام التعليم لبيان حكمها من حيث 
القطع والو�سل، واحلذف واالإثبات، ونحو ذلك.

الرابع االنتظاري:

11- الوقف واالبتداء و�سلتهما باملعنى يف القراآن الكرمي، اأ.د عبدالكرمي اإبراهيم عو�س، دار ال�سالم، م�سر، 
ط1، 1427هـ- 2006م. �س39
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وهو الوقف على الكلمة التي فيها بع�س االأوجه من القراءات حني القراءة، بجمع الروايات فيقف 
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و�سمي ا�سطراريًا 

الأن �سببه ال�سرورة واال�سطرار.11
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ورمبا يعود �سر ذيوعها وانت�سارها لالأ�سباب التالية:
1- ِقَدم تعلمها بني اأبناء هذا البلد، حتى قيل اإن هذه الرواية دخلت اإىل معظم اأرجــــــــــــاء البلــــــــــد 

يف اأواخر املائة الثالثة الهجرية.
قالون،  االإمام  برواية  لتالميذهم  تدري�سهم  يبدوؤون  القدمي واحلديث  البلد يف  2- معظم م�سائخ 

ومن ثمَّ اإذا اأتقن الطالب هذه الرواية ي�سمح له بتعلم الروايات االأخرى.
3- تعد قراءة االإمام نافع قراءة اأهل املدينة التي يف�سل الكثري اقتفاء اأثرهم يف تعلمها والقراءة 

بها حبًا لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم واأهل املدينة.
واأهله الذين يحفظونه برواية االإمام قالون، وذلك  ليبيا بالقراآن الكرمي  4- عناية والة االأمر يف 
باإجراء امل�سابقات القراآنية عرب ربوع البالد وخارجها، ومتيز الكثري منهم وحت�سلهم على تراتيَب 

متقدمة بف�سل اهلل تعاىل.
5- مما يعني على حفظ كتاب اهلل تعاىل واإتقان اأيَّ رواية الطباعة اجليدة للم�سحف، واإن اأغلب 

امل�ساحف املطبوعة يف ليبيا هي برواية قالون، ثم ور�س، ثم حف�س، وهكذا.... 
لهذه االأ�سباب وغريها انت�سرت رواية االإمام قالون يف هذا البلد، وتوارثها االآخرون عن ال�سابقني، 
وهذا من ف�سل اهلل بهذه االأمة كي حتفظ هذه الروايات، وتتوارثها االأجيال، فهذا البلد يهتم بهذه 
الرواية، وذاك البلد يهتم برواية اأخرى ويوليها اهتماما كبريا، والكل ي�سعى لن�سر كتاب اهلل تعاىل 

وتعليمه النا�س وحفظه واإتقانه. وتدبره.

املبحث الثاين: 

ْكِر َفَهْل ِمْن  ْرَنا اْلُقْراآَن ِللذِّ  خ�سائ�س املدر�سة الليبية يف طريقة التحفيظ قال اهلل تعاىل: )َوَلَقْد َي�سَّ
اِفُظوَن (17 ا َلُه حلَ ْكَر َواإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ ِكٍر (16 وقال  تعاىل: ) اإِنَّ ُمدَّ

ر اهلل تعاىل كتابه للذكر، وتعهد بحفظه، ومن و�سائل حفظه تثبيته يف ال�سدور وال�سطور، واإن   ي�سَّ
بلدنا ا�ستهر بطريقتني اثنتني يف كيفية حتفيظ كتاب اهلل تعاىل:

الطريقة االأوىل: طريقة االألواح
وهي طريقة قدمية متوارثة عن االآباء واالأجداد، وبالتجربة تاأكد اأن لها اأثرًا كبريًا يف تثبيت احلفظ 

وتر�سيخه، ناهيك عن تعلم اخلط العربي، واإجادته وحت�سينه.
16-�سورة القمر، االآية 17
17- �سورة احلجر، االآية 9

اأ( كونه منهاجًا مقت�سرًا على ا�ستعمال رمز واحد، والرمز الواحد ال يفيد ما تفيده الرموز املتعددة 
من بيان مراتب الوقف زيادة على تقييد اأماكنه.

وال يف خارجه  امل�سحف  داخل  ال يف  منه،  غايته  �ساحبه  يبني  فلم  عنه،  م�سكوتًا  رمزًا  كونه  ب( 
ح�سبما لدينا من اآثاره واإن كانت داللته وا�سحة على مكان الوقف.

ج(  كونه رمزًا مل يراع يف و�سعه الفرق بني معنى الوقف يف اأماكنه وبني معنى ال�سكت يف اأماكنه 
اأواخر ال�سور.

اأو عدم  ال�سيء الذي نتج عنه اعتبار و�سعه  االإلــزام  ء(  كونه رمزًا طراأ عليه بعد الهبطي �سفة 
و�سعه من �سميم ال�سبط القراآين يف عرف القراء املتاأخرين.13

ثانيًا:

 القت بع�س الوقفات التى اختارها ال�سيخ الهبطي اعرتا�سات من بع�س العلماء �سواء من الناحية 
اللغوية اأو البالغية، ونذكر على �سبيل املثال ال احل�سر: 

َما  َوَلُهْم  �ُسْبَحاَنُه  اْلَبَناِت   ِ هللَّ )َوَيْجَعُلوَن  تعـــاىل:  اهلل  قــــــول  يف  )�سبحانه(  كلمة  على  الوقوف 
َي�ْسَتُهوَن( 14

�ُسِل َوال َت�ْسَتْعِجل  ربَ اأُوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُّ ربْ َكَما �سَ اأو الوقوف على كلمة )لهم( يف قول اهلل تعاىل:)َفا�سْ
ُهْم َيْوَم َيَرْوَن َما ُيوَعُدوَن(15. َلُهْم َكاأَنَّ

الف�صل الثاين: خ�صائ�س املدر�صة الليبية يف القراءات وطريقة التحفيظ

املبحث الأول: يف القراءات

مما ال �سك فيه اأن القراءات ال�سبعة امل�سهورة حظيت باهتمام بالغ لدى قراء القراآن الكرمي، ولكن 
القراءة الوحيدة التي القت رواجًا وانت�سارًا يف ليبيا وحتى يومنا هذا هي قراءة االإمام نافع براوييه 
ر اهلل تعاىل لها اأن تكون اأكر انت�سارًا ،  ور�س وقالون، وال نبالغ اإذا قلنا اإن رواية االإمام قالون ي�سَّ

13  من كالم للدكتور: احل�سن بن اأحمد وكاك يف حتقيق ودرا�سة كتاب تقييد وقف القراآن الكرمي، حممد بن 
اأبي جمعة الهبطي، الطبعة االأوىل 1411هــ - 1991م �س 78

14   �سورة النحل، االآية 57
15   �سورة االأحقاف، االآية 35
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وال يف خارجه  امل�سحف  داخل  ال يف  منه،  غايته  �ساحبه  يبني  فلم  عنه،  م�سكوتًا  رمزًا  كونه  ب( 
ح�سبما لدينا من اآثاره واإن كانت داللته وا�سحة على مكان الوقف.

ج(  كونه رمزًا مل يراع يف و�سعه الفرق بني معنى الوقف يف اأماكنه وبني معنى ال�سكت يف اأماكنه 
اأواخر ال�سور.

اأو عدم  ال�سيء الذي نتج عنه اعتبار و�سعه  االإلــزام  ء(  كونه رمزًا طراأ عليه بعد الهبطي �سفة 
و�سعه من �سميم ال�سبط القراآين يف عرف القراء املتاأخرين.13

ثانيًا:

 القت بع�س الوقفات التى اختارها ال�سيخ الهبطي اعرتا�سات من بع�س العلماء �سواء من الناحية 
اللغوية اأو البالغية، ونذكر على �سبيل املثال ال احل�سر: 

َما  َوَلُهْم  �ُسْبَحاَنُه  اْلَبَناِت   ِ هللَّ )َوَيْجَعُلوَن  تعـــاىل:  اهلل  قــــــول  يف  )�سبحانه(  كلمة  على  الوقوف 
َي�ْسَتُهوَن( 14

�ُسِل َوال َت�ْسَتْعِجل  ربَ اأُوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُّ ربْ َكَما �سَ اأو الوقوف على كلمة )لهم( يف قول اهلل تعاىل:)َفا�سْ
ُهْم َيْوَم َيَرْوَن َما ُيوَعُدوَن(15. َلُهْم َكاأَنَّ

الف�صل الثاين: خ�صائ�س املدر�صة الليبية يف القراءات وطريقة التحفيظ

املبحث الأول: يف القراءات

مما ال �سك فيه اأن القراءات ال�سبعة امل�سهورة حظيت باهتمام بالغ لدى قراء القراآن الكرمي، ولكن 
القراءة الوحيدة التي القت رواجًا وانت�سارًا يف ليبيا وحتى يومنا هذا هي قراءة االإمام نافع براوييه 
ر اهلل تعاىل لها اأن تكون اأكر انت�سارًا ،  ور�س وقالون، وال نبالغ اإذا قلنا اإن رواية االإمام قالون ي�سَّ

13  من كالم للدكتور: احل�سن بن اأحمد وكاك يف حتقيق ودرا�سة كتاب تقييد وقف القراآن الكرمي، حممد بن 
اأبي جمعة الهبطي، الطبعة االأوىل 1411هــ - 1991م �س 78

14   �سورة النحل، االآية 57
15   �سورة االأحقاف، االآية 35
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املرحلة الثانية: 

وُت�سمى مرحلة اإمالء باحلرف، وفيها يرتك ال�سيخ الكتابة للطالب بعقب القلم على اللــــــوح، ويبداأ 
يف االإمالء عليه، مق�سمًا الكلمة اإىل حروف، لي�سهل على الطالب كتابتها.

املرحلة الثالثة: 

وهي اآخر املراحل، وفيها ي�ستطيع الطالب من �سيخه اأكرب قدر من الكلمات، ثم يقوم بكتابتها كتابة 
�سحيحة، من غري اأن يفرق له احلروف تفريقًا.

ما  اإذا  ويعاقبون تالميذهم  ال�سيوخ يحر�سون عليه،  كان  االإمالء،  يتخلل عملية  اآخر  �سيء  وثمة   
ما  �سيخه  من  اأخذ  اإذا  الطالب  اأن  و�سورتها  ي�سمونها،  كما   ) املالَّ  رد   ( عملية  وهو  فيه،  فرطوا 
اأماله، ردده عليه قبل اأن يكتبه، وذلك خوفًا من الوقوع يف الت�سحيف اأو التحريف ال�سمعيني، فاإذا 
فرغ الطالب من كتابة لوحه اأتى فاأعطاه لل�سيخ ليتاأكد من �سحة ما كتب، ثم يبا�سر عملية احلفظ، 

وذلك بتكرار املكتوب مرات ومرات، حتى يتمكن من ا�ستيعابه.20 
   واأما االأداة الثانية التي تلي اللوح يف االأهمية هو القلم وهو عبارة عن قطعة خ�سبية ُت�سنع من �سجر 
الق�ســـــــــــب ال يتجاوز طولها 15�سم، وعر�سها نحو �سنتمرت عادة، بحيث تدبب وُت�سق من مقدمتها.
َك الَِّذي َخَلَق َخَلَق االإِْن�َساَن  قال اهلل تعاىل: )ن َواْلَقَلِم َوَما َي�ْسُطُروَن (21 وقال اأي�سًا: )اْقَراأْ ِبا�ْسِم َربِّ

ِمْن َعَلٍق اْقَراأْ َوَربَُّك االأَْكَرُم الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم (22

والكتابة بالقلم التتم اإال اإذا ُوجد احلرب ، وي�سمى هذا املداد بالدواية ، وهي قنينة �سغرية يكون لها 
غطاء يو�سع فيها ذلك املداد وهو اأن يوؤتي بقطع من �سوف االأغنام فيدق ذلك ال�سوف ثم يحرق 
وُيدق، ثم ُي�سب عليه بع�س املاء، وُي�سمى ) ال�سمغ ( ثم يوؤتى بالقلم وُيغط�س يف ذلك املداد، وتتم 
الكتابة به ملالءمته للوح ول�سهولة م�سحه باملاء بعد اأن يكمل الطالب احلفظ والعر�س على �سيخه، 
والتتم عملية اإزالة الكتابة يف كل مكان احرتامًا حلروف القراآن، واإمنا يتم هذا يف حو�س �سغري فيه 
ماء نظيف يغ�سل فيه اللوح من الكتابة التي قام حفظها الطالب، وقام بعر�سها على ال�سيخ، وي�سمى 

اية (. هذا احلو�س ال�سغري اأو املكان بـــ) املحَّ

20-  الكتاتيب والزوايا واأعالم القراآن الكرمي، الندوة العلمية الرابعة 1999م. ليبيا ، الطبعة االأوىل 2009م. 
�س392- 394

21- �سورة القلم، االآية:  1
22-  �سورة العلق، االآية: 4-1

   واللوح: عبارة عن قطعة من اخل�سب ُت�سنع من االأ�سجار وت�سوى وتتعد اأحجامه واأ�سكاله بح�سب 
عمر القارئ ومقدرته يف احلفظ.

وقد ورد ذكر اللوح يف القراآن الكرمي باالإفراد واجلمع، قال اهلل تعاىل: 
ُب اأََخَذ االأَْلَواَح  ُفوٍظ18 ، وقال اهلل تعاىل:)َوملَّا �َسَكَت َعْن ُمو�َسى اْلَغ�سَ يٌد يف َلْوٍح حمْ )َبْل ُهَو ُقْراآٌن جمِ

ِهْم َيْرَهُبوَن(19 َويف ُن�ْسَخِتَها ُهًدى َوَرْحَمٌة ِللَِّذيَن ُهْم ِلَربِّ
   وهذا اللوح اأو االألواح تو�سع يف اأماكن خا�سة معلومة ا�سُطِلح على ت�سميتها بالكتاتيب، فالكتاتيب 
مفردها ) ُكتَّاب ( لفظ ا�سُتخدم للداللة على املكان الذي ينال فيه االأطفال امل�سلمون تعليمهم االأول 

�سواء مت هذا التعليم داخل امل�سجد اأم يف اأماكن م�ستقلة، اأو ملحقة بامل�سجد. 
ولهذه الطريقة مزايا عديدة، يقول اأحد الباحثني املعا�سرين وهو ي�سف لنا �سمات طريقة الكتاب 

عن غريها من الطرق:
 ) تختلف تركيبة الُكتَّاب عن تركيبة املدار�س احلديثة، فهو ال يحتوي على ف�سول درا�سية، ُيق�سم 
الطالب ح�سب اأ�سنانهم واأعمارهم، بل ُيق�سمون ح�سب تقدمهم يف قراءة القراآن الكرمي وحفظه، 
بينما من ي�سغره ب�سنة اأو اأكر قد اأكمل حفظ احلروف و�سدا �سيئًا من القراآن الكرمي، ورمبا جتد 
اآخر من اأترابه قد انتهى من حفظ القراآن كامال، ولكنهم مت�ساوون من حيث ال�سري على منهاج 

تعليمي موحد،
 فالطفل اإذا ما التحق بالكتاب تعاهده ال�سيخ اأو اأوكل اأمره اإىل اأحد الطالب املتقدمني يف القراءة 
واأتقنها خطًا  الطفل من حفظ احلروف،  انتهى  اإذا  ثم  كتابة وحفظًا،  الهجائية  ليتعلم احلروف 
دفعة  الكتابــــــــــة  اإتقان  الطفل من  يتمكن  وال  الكتابة،  بعملية  ليبداأ  لوحًا �سغريًا،  اأعطي  و�سبطًا 

واحدة، بل يتدرج يف ذلك ومير بثالث مراحل:

املرحلة الأوىل: 

�سيمة، و�سورتها اأن يكتب ال�سيخ بع�س اآيات بعقب القلم على ذلك اللوح ال�سغري،  وت�سمى مرحلة الرَّ
ثم ياأمر تالميذه باإمرار املداد عليه حتى ي�سبح كالمًا وا�سحًا مقروءًا، وي�ستمر هذا الفعـــل من 

ال�سيخ حتى يتمكن الطفل من اإم�ساك القلم، ويعتاد الكتابة،فُينقل اإىل املرحلة التالية لها.

18-�سورة الربوج، االآية: 22-21
19-�سورة االأعراف، االآية 154
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املرحلة الثانية: 

وُت�سمى مرحلة اإمالء باحلرف، وفيها يرتك ال�سيخ الكتابة للطالب بعقب القلم على اللــــــوح، ويبداأ 
يف االإمالء عليه، مق�سمًا الكلمة اإىل حروف، لي�سهل على الطالب كتابتها.

املرحلة الثالثة: 

وهي اآخر املراحل، وفيها ي�ستطيع الطالب من �سيخه اأكرب قدر من الكلمات، ثم يقوم بكتابتها كتابة 
�سحيحة، من غري اأن يفرق له احلروف تفريقًا.

ما  اإذا  ويعاقبون تالميذهم  ال�سيوخ يحر�سون عليه،  كان  االإمالء،  يتخلل عملية  اآخر  �سيء  وثمة   
ما  �سيخه  من  اأخذ  اإذا  الطالب  اأن  و�سورتها  ي�سمونها،  كما   ) املالَّ  رد   ( عملية  وهو  فيه،  فرطوا 
اأماله، ردده عليه قبل اأن يكتبه، وذلك خوفًا من الوقوع يف الت�سحيف اأو التحريف ال�سمعيني، فاإذا 
فرغ الطالب من كتابة لوحه اأتى فاأعطاه لل�سيخ ليتاأكد من �سحة ما كتب، ثم يبا�سر عملية احلفظ، 

وذلك بتكرار املكتوب مرات ومرات، حتى يتمكن من ا�ستيعابه.20 
   واأما االأداة الثانية التي تلي اللوح يف االأهمية هو القلم وهو عبارة عن قطعة خ�سبية ُت�سنع من �سجر 
الق�ســـــــــــب ال يتجاوز طولها 15�سم، وعر�سها نحو �سنتمرت عادة، بحيث تدبب وُت�سق من مقدمتها.
َك الَِّذي َخَلَق َخَلَق االإِْن�َساَن  قال اهلل تعاىل: )ن َواْلَقَلِم َوَما َي�ْسُطُروَن (21 وقال اأي�سًا: )اْقَراأْ ِبا�ْسِم َربِّ

ِمْن َعَلٍق اْقَراأْ َوَربَُّك االأَْكَرُم الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم (22

والكتابة بالقلم التتم اإال اإذا ُوجد احلرب ، وي�سمى هذا املداد بالدواية ، وهي قنينة �سغرية يكون لها 
غطاء يو�سع فيها ذلك املداد وهو اأن يوؤتي بقطع من �سوف االأغنام فيدق ذلك ال�سوف ثم يحرق 
وُيدق، ثم ُي�سب عليه بع�س املاء، وُي�سمى ) ال�سمغ ( ثم يوؤتى بالقلم وُيغط�س يف ذلك املداد، وتتم 
الكتابة به ملالءمته للوح ول�سهولة م�سحه باملاء بعد اأن يكمل الطالب احلفظ والعر�س على �سيخه، 
والتتم عملية اإزالة الكتابة يف كل مكان احرتامًا حلروف القراآن، واإمنا يتم هذا يف حو�س �سغري فيه 
ماء نظيف يغ�سل فيه اللوح من الكتابة التي قام حفظها الطالب، وقام بعر�سها على ال�سيخ، وي�سمى 

اية (. هذا احلو�س ال�سغري اأو املكان بـــ) املحَّ

20-  الكتاتيب والزوايا واأعالم القراآن الكرمي، الندوة العلمية الرابعة 1999م. ليبيا ، الطبعة االأوىل 2009م. 
�س392- 394

21- �سورة القلم، االآية:  1
22-  �سورة العلق، االآية: 4-1

   واللوح: عبارة عن قطعة من اخل�سب ُت�سنع من االأ�سجار وت�سوى وتتعد اأحجامه واأ�سكاله بح�سب 
عمر القارئ ومقدرته يف احلفظ.

وقد ورد ذكر اللوح يف القراآن الكرمي باالإفراد واجلمع، قال اهلل تعاىل: 
ُب اأََخَذ االأَْلَواَح  ُفوٍظ18 ، وقال اهلل تعاىل:)َوملَّا �َسَكَت َعْن ُمو�َسى اْلَغ�سَ يٌد يف َلْوٍح حمْ )َبْل ُهَو ُقْراآٌن جمِ

ِهْم َيْرَهُبوَن(19 َويف ُن�ْسَخِتَها ُهًدى َوَرْحَمٌة ِللَِّذيَن ُهْم ِلَربِّ
   وهذا اللوح اأو االألواح تو�سع يف اأماكن خا�سة معلومة ا�سُطِلح على ت�سميتها بالكتاتيب، فالكتاتيب 
مفردها ) ُكتَّاب ( لفظ ا�سُتخدم للداللة على املكان الذي ينال فيه االأطفال امل�سلمون تعليمهم االأول 

�سواء مت هذا التعليم داخل امل�سجد اأم يف اأماكن م�ستقلة، اأو ملحقة بامل�سجد. 
ولهذه الطريقة مزايا عديدة، يقول اأحد الباحثني املعا�سرين وهو ي�سف لنا �سمات طريقة الكتاب 

عن غريها من الطرق:
 ) تختلف تركيبة الُكتَّاب عن تركيبة املدار�س احلديثة، فهو ال يحتوي على ف�سول درا�سية، ُيق�سم 
الطالب ح�سب اأ�سنانهم واأعمارهم، بل ُيق�سمون ح�سب تقدمهم يف قراءة القراآن الكرمي وحفظه، 
بينما من ي�سغره ب�سنة اأو اأكر قد اأكمل حفظ احلروف و�سدا �سيئًا من القراآن الكرمي، ورمبا جتد 
اآخر من اأترابه قد انتهى من حفظ القراآن كامال، ولكنهم مت�ساوون من حيث ال�سري على منهاج 

تعليمي موحد،
 فالطفل اإذا ما التحق بالكتاب تعاهده ال�سيخ اأو اأوكل اأمره اإىل اأحد الطالب املتقدمني يف القراءة 
واأتقنها خطًا  الطفل من حفظ احلروف،  انتهى  اإذا  ثم  كتابة وحفظًا،  الهجائية  ليتعلم احلروف 
دفعة  الكتابــــــــــة  اإتقان  الطفل من  يتمكن  وال  الكتابة،  بعملية  ليبداأ  لوحًا �سغريًا،  اأعطي  و�سبطًا 

واحدة، بل يتدرج يف ذلك ومير بثالث مراحل:

املرحلة الأوىل: 

�سيمة، و�سورتها اأن يكتب ال�سيخ بع�س اآيات بعقب القلم على ذلك اللوح ال�سغري،  وت�سمى مرحلة الرَّ
ثم ياأمر تالميذه باإمرار املداد عليه حتى ي�سبح كالمًا وا�سحًا مقروءًا، وي�ستمر هذا الفعـــل من 

ال�سيخ حتى يتمكن الطفل من اإم�ساك القلم، ويعتاد الكتابة،فُينقل اإىل املرحلة التالية لها.

18-�سورة الربوج، االآية: 22-21
19-�سورة االأعراف، االآية 154
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اإلقراء في المدرسة المغربية

تاريخ وسمات

اإعــــداد

الــدكــتـــــور/خـالــــد حـــــ�صن اأبـو الـجــــــــود

م�صادر البحث:
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اال�ســــــم : خالد ح�سن اأبو اجلود

تاريــخ امليـــــالد: 1964/7/25

الوظيــــفة : موظف بهيئة قناة ال�سوي�س ، وقائم باخلطابة واالإمامة مب�سجد ال�سعراوي ببورفوؤاد 

منذ عام 1993 .

الـجن�صـــية : م�سري

العنــــــــوان : بور�سعيد ـ بورفوؤاد ـ م�ساكن احلزب الوطني ـ م�سجد ال�سعراوي ـ اإمام امل�سجد .

التليــفـون : 0020663417014 

حمـــــمول : 0020111279987

املوؤهـــالت الدرا�صـــيـة :

ـ لي�سان�س كلية اأ�سول الدين والدعوة جامعة االأزهر ـ ق�سم تف�سري ـ تقدير جيد جدا .
�سهادات معهد القراءات الثالث : حف�س ، وعالية القراءات ، وتخ�س�س القراءات .

دبلوم درا�سات اإ�سالمية من معهد الدرا�سات االإ�سالمية .
دبلوم حتقيق تراث من معهد املخطوطات العربية .

ماج�ستري يف التف�سري والقراءات من اجلامعة االأمريكية املفتوحة .
الدكتوراه يف التف�سري وعلوم القراآن من اجلامعة االأمريكية املفتوحة

ماج�ستري يف حتقيق الرتاث من جامعة الدول العربية .

الأ�صـــــانيـد:

ـ جماز بالقراءات الع�سر الكربى وال�سغرى.
رب  هلل  واحلمد  ومغاربة  م�سارقة  الكبار  احلديث  اأئمة  من  كثري  من  احلديثية  باالأ�سانيد  جماز 

العاملني .

الأعـــــمال املنـــ�صــورة :

السيرة الذاتية
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احلمد هلل رب العاملني، واأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �سريك له ويل املتقني، واأ�سهد اأن نبينا حممد 
�سلى اهلل عليه و�سلم قائد الغر املحجلني، وبعد.

مو�سوعنا االإقراء يف املدر�سة املغربية، هذه املدر�سة التي اأَْثرت الفكر االإن�ساين بالكثري من املوؤلفات 
النافعة يف جميع املجاالت، فقد اعتمد املغاربة مذهب االإمام مالك يف الفقه االإ�سالمي، ودافعوا عن 
واأ�سلوا اأ�سوله ووجهوا اأحكامه، واختاروا قراءة اإمام املدينة نافع بن عبد الرحمن، فحملوا لوائها يف 

العامل االإ�سالمي ومت�سكوا بها اإىل اليوم.
ـ  االأندل�س  وبالد  االآن  املغربية  اململكة  حتى  م�سر  بعد  ما  بها  ويق�سد  تطلق  لفظة  العربي  واملغرب 
ردها اهلل اإىل اأمة االإ�سالم ـ، وكان اأول من حمل قراءة نافع اإىل االأندل�س الغازي بن قي�س الذي حج 
ورجع اإىل االأندل�س مبوطاأ مالك وقراءة نافع، ويليه حممد بن خريون الذي رحل اإىل امل�سرق و�سمع 
من االأزرق قدم بقراءة نافع على اأهل اإفريقية، ثم األف الطلمنكي كتاب الرو�سة، وتتلمذ على يديه 
جمموعة كبرية من املقرئني، ثم جاء �سيخ هذا العلم بال منازع االإمام اأبي عمرو الداين )ت: 444هـ( 
)جامع  تاأليفه  من  وخرج  ودقق  وحرر  فاألف  الدراية،  ومعارف  الرواية  اأ�سانيد  لديه  جتمعت  الذي 
كتب  فخرجت  العلم  هذا  م�سائل  فحرروا  تالميذه  بعده  من  وجاء  وغريهما،  و)التي�سري(  البيان( 

القراءات الهامة التي يعتمد عليها النا�س اإىل اليوم )ال�ساطبية( و)الهادي( و)الهداية( وغريها.
ومن خالل هذه املدر�سة خرجت كتب عد االآي، ور�سم امل�سحف، ثم ازدهر علم القراءات بفروعه 
املختلفة يف املغرب، وخرج اأعالم يوؤ�س�سون منهج خا�س يف التعليم والتعلم منهم: اخلراز وابن بري 
الكبار  اليوم من خالل علمائها  اإىل  وال�سفاق�سي وغريهم، وظلت هذه املدر�سة تعطي  واملارغيني 
اأمثال الدكتور عبد الهادي حميتو والتهامي راجي وغريهم كثري، خا�سة يف ظل النه�سة القرائية 
القراءات  علم  بحفظ  القيام  لهم  اهلل  ي�سر  ودراية  رواية  القراءات  لعلم  �سباب حمب  اأيدي  على 

واملحافظة على �سماته املغربية اخلا�سة  .
ومن اأجل اإظهار معامل هذه املدر�سة، واأثرها على املدار�س االأخرى، ودورها يف حفظ قراءة نافع 
حتى اليوم، كان هذا البحث الذي يعترب حماولة �سعيفة حتاول اأن تغرتف من بحر خ�سم، ولكن 
عذري اأن هذه املدر�سة كتب فيها وعنها علماء اأفذاذ، وغر�سي هنا حماولة التعريف بها، واهلل من 

وراء الق�سد وهو يهدي ال�سبيل.
ومن اأجل حتقيق هذه الغاية ق�سمت البحث اإىل مقدمة وثالث ف�سول وخامتة: 

مقدمة:  بينت فيها  الغر�س من البحث، وخطة البحث.
والف�سل االأول: يبني اجلانب التاريخي من حيث اإظهار كيفية ن�ساأة هذه املدر�سة وت�سل�سل بنائها 

التاريخي. 

ـ الرو�س الن�سري للمتويل ر�سالة املاج�ستري طبع دار ال�سحابة للرتاث .
ـ رواية حف�س ملحمد ال�سيد دار ال�سحابة للرتاث .

ـ �سرح اجلزرية لل�سيخ عبد البا�سط ها�سم دار ال�سحابة للرتاث .
ـ حترير الن�سر لالأزمريي دار اأ�سواء ال�سلف ال�سعودية

ـ مفردة الفحام دار اأ�سواء ال�سلف ال�سعودية باال�سرتاك مع الدكتور اإيهاب فكري.
ـ العنوان يف القراءات ال�سبع دار اأ�سواء ال�سلف .

ـ حترير القراءات للمن�سوري، مكتبة اأوالد ال�سيخ .
ـ حتريرات العبيدي، مكتبة عباد الرحمن. 

ـ حتريرات اخلليجي، باال�سرتاك مع الدكتور اإيهاب فكري باملكتبة اأالإ�سالمية.
ـ الهادي يف القراءات ال�سبع، البن �سفيان، ابن حزم بريوت.

املبهج ل�سبط اخلياط ابن حزم بريوت.
ـ عد االآي البن عبد الكايف، مكتبة البخاري.

وحتــــــت الطـــــبـع الآن:

ـ مبهج االأ�سرار يف عد اآي القراآن للهمداين.
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الف�صل الأول

اجلانب التاريخي )الن�صاأة والت�صل�صل(

يف هذا الف�سل �سنذكر كيف دخل القراآن املغرب، ثم كيفة دخول القراءات املغرب، وكيف اختاروا 
قراءة نافع، وكيف مت�سكوا بهذه املدر�سة حتى اليوم وذلك ب�سورة خمت�سرة)1(: 

اأول قراءة انت�سرت يف اإفريقيا هي قراءة ابن عامر، على يد الدعاة الذين اأر�سلهم عمر بن عبد 
العزيز، وبخا�سة اإ�سماعيل بن عبد اهلل بن اأبي املهاجر، وكذلك اأول قراءة عرفتها االأندل�س هي 
قراءة ابن عامر ال�سامي، ب�سبب اأن اجلند ال�سامي الذي فتحها كان يقراأ بها، وكذلك انت�سر مذهب 
القدمي على  االأندل�س كانوا يف  اأهل  اأن  الطيب)2(: )واعلم  نفح  املقري يف  ال�سامي. قال  االأوزاعــي 
مذهب االأوزاعي واأهل ال�سام منذ اأول الفتح(، وقد ذكروا اأن �سع�سعة بن �سالم )ت 192 هـ( هو 
اأول من اأدخل فقه االأوزاعي اإىل االأندل�س)3(، وا�ستمر املغاربة واالأندل�سيون يقرءون القراآن الكرمي 

برواية ه�سام عن ابن عامر ما يزيد على القرن.
ثم يف املئة الثانية، انت�سرت يف القريوان قراءة حمزة على يد املقرئني القادمني من بغداد والكوفة 

مع الوالة العبا�سيني، )ومل يكن يقراأ لنافع اإالَّ خوا�س من النا�س()4(. 
وكان الغازي بن قي�س )ت 199هـ( الرائد االأول يف اإدخال قراءة نافع، يف حني اأنه اأي�سا اأول من 
اأدخل موطاأ مالك اإىل االأندل�س)5(، ثم انت�سرت يف االأندل�س واأق�سى املغرب رواية ور�س عن نافع، 
خا�سة مع انت�سار املذهب املالكي، قال االإمام الذهبي: )وملكان اأبي االأزهر ـ عبد ال�سمد العتقي، 

من اأ�سحاب مالك ـ اعتمد االأندل�سيون قراءة ور�س()6(.
ويذهب ابن الفر�سي اإىل اأن حممد بن خريون )306 هـ( هو الذي ا�ستبدل قراءة حمزة يف اإفريقيا 
بقراءة نافع، لكن اأثبت د. عبد الهادي حميتو اأن اال�ستبدال ح�سل قبل ذلك بكثري، قال: )ونخل�س 
هذا  واأن  الفر�سي،  ابن  حدده  الذي  الوقت  قبل  بافريقية  نافع  قراءة  انت�سار  تاأكيد  اإىل  هذا  من 

1- د من اأراد التو�سع فعليه بكتاب قراءة نافع عند املغاربة 681/1، القراء والقراءات باملغرب: 41. 
2 - نفع الطيب 581/2.

3- حجذوة املقتب�س: 442، 015. 
4- غاية النهاية 712/2.

5- غاية النهاية 2/2، ترتيب املدارك 411/3.
6- معرفة القراء 051/1.

اجلانب  هذا  يف  عرفت  وقد  املدر�سة،  هذه  �سيوخ  اأبــرز  خمت�سرة  ب�سورة  يبني  الثاين:  والف�سل 
باملدار�س املختلفة التي توالت على مدر�سة املغرب. 

�سماتها  لها  املغربية  املدر�سة  مثل  ومدر�سة  املدر�سة،  هذه  �سمات  عن  فكان  الثالث:  الف�سل  اأما 
اخلا�سة الكثرية التي جتعل الباحث يف هذه العجالة يف حرية من اأمره عن ماذا يكتب؟، غري اإين 
اأخريا قيدت �سبعة �سمات لهذه املدر�سة وهي الكتاب القراآين، والع�سر ال�سغري والكبري، واأ�سانيد 
املغاربة، واجلمع واالإرداف، واالأن�سا�س، والرمزيات، واأخريا الوقف الهبطي، واأ�سرت اإىل علمي 
العد والر�سم، ومل اأتكلم عنهما بتو�سع باعتبار اأن اأهل امل�سرق عيال يف هذه العلوم على اأهل املغرب، 
فالكتابة فيها م�ستفي�سة معلومة، وقد ذيلت االأبحاث ب�سور خمطوطة للتو�سيح وجداول عامة تبني 

الرموز.
وخامتة: بينت فيها نتائج البحث، وتو�سياته.

واإظهار �سمات هذه  البحث  ـ يف كتابة هذا  تعاىل  ـ  اأكــون قد وفقني اهلل  اأن  اأ�ساأل اهلل   .. واأخــريا 
املدر�سة ذات االأثر املهم يف علم القراءات عموما وعلوم القراآن خ�سو�سا، واهلل من وراء الق�سد 

وهو يهدي ال�سبيل.
وكتبه: خالد ح�سن اأبو اجلود
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الف�صل الثاين  

اأبرز �صيوخ هذه املدر�صة

و�سيكون حديثنا هنا خمت�سرا بل مقت�سرا على رموز هذه املدر�سة العريقة املوغلة يف القدم مع 
ذكر تالميذ كل مدر�سة ح�سب احلال حتى ن�سل اإىل الع�سر احلايل)11(:

املدر�سة االأوىل: مدر�سة االأقطاب:

ورائدا هذه املدر�سة اأبو عبد اهلل حممد بن عمر بن خريون)12(، وهو الذي ا�سل التحقيق يف االأداء 
عن ور�س، واألف اأ�سول االأداء، وحممد بن �سفيان)13(، الذي األف الهادي يف القراءات، واأ�سحابه 

اقراأوا احل�سري وابن بليمة واملهدوي.
مدر�صة التاأ�صي�س )الرواد(: 

ورواد هذه املدر�سة االإمام الداين ومكي بن اأبي طالب)14(، ومن اأقطابها االإمام احل�سري علي بن 
عبد الغني �ساحب احل�سرية)15(

 املدر�صة الأ�صولية: مدر�صة علي بن �صليمان 

وتعترب هذه املدر�سة بداية مدار�س التحليل والدرا�سات املقارنة، التي تنظر اإىل الرواية واحلفظ من 
جهة ثم تاأخذ يف املدار�سة والتحليل واختيار االأقوى يف الرواية وطرق االأداء، وكانت هذه املدر�سة 
بعد مدر�سة ابن الق�ساب  التي اأنارت الطريق لنه�سة �ساملة للقراءات املغربية يف القرن الثامن، 
اأبو احل�سن علي بن �سليمان بن اأحمد االأن�ساري)16(، نزيل فا�س امللقب ب�سيخ  ورائد املدر�سة هو: 
الرحمن احلارثي،  وعبد  وامل�سر�س،  الزبري،  بن  اأحمد  �سيوخه  هـ، من  �سنة 730  اجلماعة، مات 

وكان اأثره يف املدر�سة املغربية يف �سعبتني:
كتاب  على  فعكف  نافع،  بقراءة  اخلا�س  اجلمع  وهو  ال�سغري،  الع�سر  اأو  ال�سغري  اجلمع  �سعبة  ـ 

11- هذا الف�سل خمت�سر من قراءة نافع عند املغاربة للدكتور عبد الهادي حميتو، والقراء والقراءات ل�سعيد 
اعراب، وتاريخ القراءات ملحمد ولد اباه.

12- تاريخ القراءات: 981، ترتيب املدارك 313/4.
13- تاريخ القراءات: 091، غاية النهاية 594/1.

14- قراءة نافع الباب اخلا�س بالداين 4/7.
15- تاريخ القراءات يف امل�سرق: 032.

16- غاية النهاية 445/1، قراءة نافع 425/3.

االنت�سار قد كان يف زمن �سحنون، ورمبا يف العقود االأوىل من املئة الثالثة، ثم تزايد االإقبال عليها 
�سحنون  والية  عهد  على  وباالأخ�س  ل�ساحلها،  الق�سائية  ال�سلطة  من  بتدخل  اجلمهور  لدن  من 

للق�ساء �سنة 234 هـ()7(. 
ـ الفقه  ـ اإىل مذهب املدينة  ـ الفقه احلنفي وقراءة حمزة  ومت التحول االأغلبي من مذهب الكوفة 
املالكي وقراءة نافع ـ على يد �سحنون وتالمذته، ففي عهد ت�سدره ـ ما بني عودته من رحلته �سنة 
191 وبني وفاته �سنة 240هـ  ـ متت النقلة العظيمة يف افريقية واجلهات املغربية التابعة لها اإىل 

مذاهب اأهل املدينة، ومت و�سع االأ�س�س العتيدة لها باملنطقة.
مذهب  القدمي  يف  عليها  الغالب  كان  املغرب  من  وراءهــا  وما  افريقية  )اإن  عيا�س:  القا�سي  قال 
الفرات  بن  اأ�سد  وبعدهم  را�سد  بن  والبهلول  اأ�سر�س  وابن  زياد  بن  علي  دخل  اأن  اإىل  الكوفيني، 
وغريهم مبذهب مالك، فاأخذ به كثري من النا�س. ومل يزل يف�سو اإىل اأن جاء �سحنون )ت240هـ( 
فغلب يف اأيامه، وف�س حلق املخالفني()8(. وقال: )ذكر اأبو عمرو الداين يف كتابه )طبقات القراء 
واملقرئني( اأن ابن طالب ـ من اأ�سحاب �سحنون ـ اأيام ق�سائه، اأمر ابن برغوث املقرئ )272 هـ( 
بجامع القريوان، اأال يقرئ النا�س اإال بحرف نافع()9(. ثم اختار اأهل تون�س من قراءة نافع الرواية 
االأزرق  يو�سف  طريق  من  امل�سري،  ور�س  روايــة  املغرب  اأهل  واختار  قالون،  روايــة  وهي  املدنية، 

املدين)10(.

7- قراءة نافع 061/1.
8- ترتيب املدارك 52/1.

9- ترتيب املدارك 313/3.
10- تاريخ القراءات يف امل�سرق واملغرب: 781، القراءات والقراء باملغرب: 41.

 



471 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء470 www.iqraaforum.com

الف�صل الثاين  

اأبرز �صيوخ هذه املدر�صة

و�سيكون حديثنا هنا خمت�سرا بل مقت�سرا على رموز هذه املدر�سة العريقة املوغلة يف القدم مع 
ذكر تالميذ كل مدر�سة ح�سب احلال حتى ن�سل اإىل الع�سر احلايل)11(:

املدر�سة االأوىل: مدر�سة االأقطاب:

ورائدا هذه املدر�سة اأبو عبد اهلل حممد بن عمر بن خريون)12(، وهو الذي ا�سل التحقيق يف االأداء 
عن ور�س، واألف اأ�سول االأداء، وحممد بن �سفيان)13(، الذي األف الهادي يف القراءات، واأ�سحابه 

اقراأوا احل�سري وابن بليمة واملهدوي.
مدر�صة التاأ�صي�س )الرواد(: 

ورواد هذه املدر�سة االإمام الداين ومكي بن اأبي طالب)14(، ومن اأقطابها االإمام احل�سري علي بن 
عبد الغني �ساحب احل�سرية)15(

 املدر�صة الأ�صولية: مدر�صة علي بن �صليمان 

وتعترب هذه املدر�سة بداية مدار�س التحليل والدرا�سات املقارنة، التي تنظر اإىل الرواية واحلفظ من 
جهة ثم تاأخذ يف املدار�سة والتحليل واختيار االأقوى يف الرواية وطرق االأداء، وكانت هذه املدر�سة 
بعد مدر�سة ابن الق�ساب  التي اأنارت الطريق لنه�سة �ساملة للقراءات املغربية يف القرن الثامن، 
اأبو احل�سن علي بن �سليمان بن اأحمد االأن�ساري)16(، نزيل فا�س امللقب ب�سيخ  ورائد املدر�سة هو: 
الرحمن احلارثي،  وعبد  وامل�سر�س،  الزبري،  بن  اأحمد  �سيوخه  هـ، من  �سنة 730  اجلماعة، مات 

وكان اأثره يف املدر�سة املغربية يف �سعبتني:
كتاب  على  فعكف  نافع،  بقراءة  اخلا�س  اجلمع  وهو  ال�سغري،  الع�سر  اأو  ال�سغري  اجلمع  �سعبة  ـ 

11- هذا الف�سل خمت�سر من قراءة نافع عند املغاربة للدكتور عبد الهادي حميتو، والقراء والقراءات ل�سعيد 
اعراب، وتاريخ القراءات ملحمد ولد اباه.

12- تاريخ القراءات: 981، ترتيب املدارك 313/4.
13- تاريخ القراءات: 091، غاية النهاية 594/1.

14- قراءة نافع الباب اخلا�س بالداين 4/7.
15- تاريخ القراءات يف امل�سرق: 032.

16- غاية النهاية 445/1، قراءة نافع 425/3.

االنت�سار قد كان يف زمن �سحنون، ورمبا يف العقود االأوىل من املئة الثالثة، ثم تزايد االإقبال عليها 
�سحنون  والية  عهد  على  وباالأخ�س  ل�ساحلها،  الق�سائية  ال�سلطة  من  بتدخل  اجلمهور  لدن  من 

للق�ساء �سنة 234 هـ()7(. 
ـ الفقه  ـ اإىل مذهب املدينة  ـ الفقه احلنفي وقراءة حمزة  ومت التحول االأغلبي من مذهب الكوفة 
املالكي وقراءة نافع ـ على يد �سحنون وتالمذته، ففي عهد ت�سدره ـ ما بني عودته من رحلته �سنة 
191 وبني وفاته �سنة 240هـ  ـ متت النقلة العظيمة يف افريقية واجلهات املغربية التابعة لها اإىل 

مذاهب اأهل املدينة، ومت و�سع االأ�س�س العتيدة لها باملنطقة.
مذهب  القدمي  يف  عليها  الغالب  كان  املغرب  من  وراءهــا  وما  افريقية  )اإن  عيا�س:  القا�سي  قال 
الفرات  بن  اأ�سد  وبعدهم  را�سد  بن  والبهلول  اأ�سر�س  وابن  زياد  بن  علي  دخل  اأن  اإىل  الكوفيني، 
وغريهم مبذهب مالك، فاأخذ به كثري من النا�س. ومل يزل يف�سو اإىل اأن جاء �سحنون )ت240هـ( 
فغلب يف اأيامه، وف�س حلق املخالفني()8(. وقال: )ذكر اأبو عمرو الداين يف كتابه )طبقات القراء 
واملقرئني( اأن ابن طالب ـ من اأ�سحاب �سحنون ـ اأيام ق�سائه، اأمر ابن برغوث املقرئ )272 هـ( 
بجامع القريوان، اأال يقرئ النا�س اإال بحرف نافع()9(. ثم اختار اأهل تون�س من قراءة نافع الرواية 
االأزرق  يو�سف  طريق  من  امل�سري،  ور�س  روايــة  املغرب  اأهل  واختار  قالون،  روايــة  وهي  املدنية، 

املدين)10(.

7- قراءة نافع 061/1.
8- ترتيب املدارك 52/1.

9- ترتيب املدارك 313/3.
10- تاريخ القراءات يف امل�سرق واملغرب: 781، القراءات والقراء باملغرب: 41.
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الدرر، واالإمام الهبطي واأ�سول الوقف املغربي)21(، ومدر�سة ابن القا�سي �ساحب الفجر ال�ساطع، 
واألو العالء املنجرة والفا�سي)22(.

الف�صل الثالث  

�صمات وخ�صائ�س املدر�صة املغربية

�سنحاول اأن نذكر اأهم ال�سمات واخل�سائ�س وبني اأثار القوم اخلا�سة، وم�سطلحاتهم والتعريف 
بها، و�سيكون احلديث باخت�سار غري خمل عن الكتاب القراآين املغربي و�سماته، والع�سر ال�سغري 
والوقف  والر�سميات،  والرمزيات  واالأن�سا�س،  واالإرداف،  واجلمع  املغاربة،  واأ�سانيد  املغربي، 
الهبطي، وهي اأهم �سمات هذه املدر�سة واإال فهناك الر�سم القراآين وعلم العدد وهما من العلوم 

اخلا�سة باملدر�سة املغربية ومن اأ�سباب �سهرتها وانت�سارها. 

اأول: الكتاب القراآين )امل�صيد(:

الكتاب القراآين، هو النواة االأوىل للمدر�سة القراآنية، وهو بيت متوا�سع يت�سع لعدد من ال�سبيان، 
ي�سرف عليه معلم قارئ حافظ، يتخذ التعليم حرفة ومك�سبا، وكان االآباء ينتقون الأبنائهم خرية 
خا�س،  منهج  له  والكتاب  معلوم،  اأجر  على  ي�ساطرونهم  احل�سنة،  القدوة  لهم  ليكونوا  املعلمني، 

وبرنامج حمدد.

يف  املغرب  اأهل  فمذهب  �سديدة،  يه  العناية  وكانت  الكرمي،  القراآن  املنهج:  ذلك  مقررات  واأول 
التعليم: االقت�سار على حتفيظ القراآن، واأخذهم اأثناء املدار�سة بالر�سم وم�سائله، واختالف حملة 

القراآن فيه، ال يخلطون ذلك ب�سواه يف �سيء من جمال�س تعليمهم، وطريقتهم يف ذلك:
- يدخل ال�سبي الكتاب يف �سن اخلام�سة اأو بعدها بقليل.

- يبداأ بحفظ احلروف الهجائية، ثم يحفظ ال�سور الق�سار.
-  وطريقة احلفظ: 

• اأن يقراأ املعلم االآية واالآيتني، ثم يرددها الطالب حتى يحفظها.     
• يكون مع كل �سبي لوح يكتب فيه ما يريد اأن يحفظه.

• يراجع ال�سيخ املكتوب يف االألواح.

21- قراءة نافع عند املغاربة 2/4.
22- تاريخ القراءات: 055.

التعريف ونظمه ودققه، وخرج على يديه تالمذة تفننوا يف هذا الباب، وله يف هذا الباب منظومته 
التعريف والتي تقع يف 149 بيتا ذكرها دكتور حميتو يف كتابه كاملة.

رواه  الذي  الكبري  التجريد  كتابه  وكان  االأرداف،  ب�سناعة  يعرف  ما  وهو  الكبري:  اجلمع  �سعبة  ـ 
عنه اأ�سحابه، وكتابه ترتيب االأداء وبيان اجلمع يف االإقراء اأي�سا من اأهم الكتب التي توؤ�سل لهذه 

املدر�سة.  

ومن رجال هذه املدر�سة: اإبراهيم الت�سويل، واأحمد املكنا�سي، واأ�سهر تالمذة هذه املدر�سة اأحمد 
الزواوي �سيخ القراء باملغرب، و�ساحب اأ�سهر الطرق عن �سيخه.

املدر�صة الر�صمية )الأثرية(: مدر�صة ابن بري:

�ساحب هذه املدر�سة هو: علي بن حممد بن احل�سني ابن بري الرباطي)17(، ولد يف حدود �سنة 660 
هجرية، من �سيوخه اأبي الربيع بن حمدون، وعلي بن احل�سن، واأ�سهر اأعماله التي اأ�سلت ملدر�سته 
هي منظومة الدرر اللوامع التي اهتم بها املغاربة اأميا اهتمام فهم بني �سارح لها وخمت�سر، وميزة 
ال�سهرية يف هذه  الروايات  نافع فقط، واقت�ساره على  باأنها يف قراءة  هذه املكنظومة يف تفردها 
ور�س من هذا  برواية  عنايته اخلا�سة  دون غريهم،  املغاربة فقط  واعتماده طرق  القراءة فقط، 
الطريق، ا�ستقالليته ببع�س االختيارات التي تبني �سخ�سيته العلمية، وكان من اأثار هذه الق�سيدة 

ما اقامته من ن�ساط علمي متثل يف �سروح الق�سيدة واال�ستدراك عليها، واإ�سالحات لها.
مدر�صة املخت�صة بالطرق الع�صر النافعية:

وهي مدر�سة ال�سفار)18( ، ومدر�سة االإمام القي�سي  وهو حممد بن �سليمان القي�سي، مات �سنة 810 
هجرية)19(، وهو من تالمذة ال�سفار، ومن اأهم اآثاره ق�سيدة امليمونة يف نقط امل�ساحف، وتعترب 
ملتقى اختيارات اأئمة الر�سم وال�سبط، وغري ذلك من املوؤلفات يف القراءات والر�سم، وتبعه ميمون 
الفخار يف منظومته حتفة املنافع يف قراءة االإمام نافع، ثم اأبو زيد اجلاردي واأرجوزته النافع يف 

اأ�سل مقراأ نافع)20(.
واأرجوزته تف�سيل عقد  ابن غازي �سيخ اجلماعة بفا�س )ت: 919هـ(  العا�سر  القرن  ثم ظهر يف 

17- قراءة نافع 001/3.
18- قراءة نافع عند املغاربة 062/3.
19- قراءة نافع عند املغاربة 293/3.
20- قراءة نافع عند املغاربة 305/3.
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الدرر، واالإمام الهبطي واأ�سول الوقف املغربي)21(، ومدر�سة ابن القا�سي �ساحب الفجر ال�ساطع، 
واألو العالء املنجرة والفا�سي)22(.

الف�صل الثالث  

�صمات وخ�صائ�س املدر�صة املغربية

�سنحاول اأن نذكر اأهم ال�سمات واخل�سائ�س وبني اأثار القوم اخلا�سة، وم�سطلحاتهم والتعريف 
بها، و�سيكون احلديث باخت�سار غري خمل عن الكتاب القراآين املغربي و�سماته، والع�سر ال�سغري 
والوقف  والر�سميات،  والرمزيات  واالأن�سا�س،  واالإرداف،  واجلمع  املغاربة،  واأ�سانيد  املغربي، 
الهبطي، وهي اأهم �سمات هذه املدر�سة واإال فهناك الر�سم القراآين وعلم العدد وهما من العلوم 

اخلا�سة باملدر�سة املغربية ومن اأ�سباب �سهرتها وانت�سارها. 

اأول: الكتاب القراآين )امل�صيد(:

الكتاب القراآين، هو النواة االأوىل للمدر�سة القراآنية، وهو بيت متوا�سع يت�سع لعدد من ال�سبيان، 
ي�سرف عليه معلم قارئ حافظ، يتخذ التعليم حرفة ومك�سبا، وكان االآباء ينتقون الأبنائهم خرية 
خا�س،  منهج  له  والكتاب  معلوم،  اأجر  على  ي�ساطرونهم  احل�سنة،  القدوة  لهم  ليكونوا  املعلمني، 

وبرنامج حمدد.

يف  املغرب  اأهل  فمذهب  �سديدة،  يه  العناية  وكانت  الكرمي،  القراآن  املنهج:  ذلك  مقررات  واأول 
التعليم: االقت�سار على حتفيظ القراآن، واأخذهم اأثناء املدار�سة بالر�سم وم�سائله، واختالف حملة 

القراآن فيه، ال يخلطون ذلك ب�سواه يف �سيء من جمال�س تعليمهم، وطريقتهم يف ذلك:
- يدخل ال�سبي الكتاب يف �سن اخلام�سة اأو بعدها بقليل.

- يبداأ بحفظ احلروف الهجائية، ثم يحفظ ال�سور الق�سار.
-  وطريقة احلفظ: 

• اأن يقراأ املعلم االآية واالآيتني، ثم يرددها الطالب حتى يحفظها.     
• يكون مع كل �سبي لوح يكتب فيه ما يريد اأن يحفظه.

• يراجع ال�سيخ املكتوب يف االألواح.

21- قراءة نافع عند املغاربة 2/4.
22- تاريخ القراءات: 055.

التعريف ونظمه ودققه، وخرج على يديه تالمذة تفننوا يف هذا الباب، وله يف هذا الباب منظومته 
التعريف والتي تقع يف 149 بيتا ذكرها دكتور حميتو يف كتابه كاملة.

رواه  الذي  الكبري  التجريد  كتابه  وكان  االأرداف،  ب�سناعة  يعرف  ما  وهو  الكبري:  اجلمع  �سعبة  ـ 
عنه اأ�سحابه، وكتابه ترتيب االأداء وبيان اجلمع يف االإقراء اأي�سا من اأهم الكتب التي توؤ�سل لهذه 

املدر�سة.  

ومن رجال هذه املدر�سة: اإبراهيم الت�سويل، واأحمد املكنا�سي، واأ�سهر تالمذة هذه املدر�سة اأحمد 
الزواوي �سيخ القراء باملغرب، و�ساحب اأ�سهر الطرق عن �سيخه.

املدر�صة الر�صمية )الأثرية(: مدر�صة ابن بري:

�ساحب هذه املدر�سة هو: علي بن حممد بن احل�سني ابن بري الرباطي)17(، ولد يف حدود �سنة 660 
هجرية، من �سيوخه اأبي الربيع بن حمدون، وعلي بن احل�سن، واأ�سهر اأعماله التي اأ�سلت ملدر�سته 
هي منظومة الدرر اللوامع التي اهتم بها املغاربة اأميا اهتمام فهم بني �سارح لها وخمت�سر، وميزة 
ال�سهرية يف هذه  الروايات  نافع فقط، واقت�ساره على  باأنها يف قراءة  هذه املكنظومة يف تفردها 
ور�س من هذا  برواية  عنايته اخلا�سة  دون غريهم،  املغاربة فقط  واعتماده طرق  القراءة فقط، 
الطريق، ا�ستقالليته ببع�س االختيارات التي تبني �سخ�سيته العلمية، وكان من اأثار هذه الق�سيدة 

ما اقامته من ن�ساط علمي متثل يف �سروح الق�سيدة واال�ستدراك عليها، واإ�سالحات لها.
مدر�صة املخت�صة بالطرق الع�صر النافعية:

وهي مدر�سة ال�سفار)18( ، ومدر�سة االإمام القي�سي  وهو حممد بن �سليمان القي�سي، مات �سنة 810 
هجرية)19(، وهو من تالمذة ال�سفار، ومن اأهم اآثاره ق�سيدة امليمونة يف نقط امل�ساحف، وتعترب 
ملتقى اختيارات اأئمة الر�سم وال�سبط، وغري ذلك من املوؤلفات يف القراءات والر�سم، وتبعه ميمون 
الفخار يف منظومته حتفة املنافع يف قراءة االإمام نافع، ثم اأبو زيد اجلاردي واأرجوزته النافع يف 

اأ�سل مقراأ نافع)20(.
واأرجوزته تف�سيل عقد  ابن غازي �سيخ اجلماعة بفا�س )ت: 919هـ(  العا�سر  القرن  ثم ظهر يف 

17- قراءة نافع 001/3.
18- قراءة نافع عند املغاربة 062/3.
19- قراءة نافع عند املغاربة 293/3.
20- قراءة نافع عند املغاربة 305/3.
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وتف�سيل الرواة االأربعة عن نافع:

اأبو مو�سى)26(، ربيب االإمام نافع، وهو الذي لقبه قالون  الراوي االأول: عي�سى بن مينا )قالون( ، 
جلودة قراءته، مات باملدينة �سنة 250هـ،:

وعنه طرق كثرية ا�ستهر منها ثالثة هي: 

االأول: طريق حممد بن هارون املروزي، اأبو ن�سيط البغدادي)27(، مقرئ جليل �سابط م�سهور اأخذ 
القراءة عر�سا عن قالون، روى القراءة عنه اأبي ح�سان اأحمد بن حممد بن االأ�سعث، وعنه انت�سرت 

روايته عنه اأداء عن قالون، تويف 258 هـ.

على  قراأ  املجودين،  احلــذاق  كبار  من  احل�سن)28(،  اأبو  احللواين،  يزيد  بن  اأحمد  طريق  الثاين: 
قالون ختمتني، وخلف البزار، وه�سام، كان ثبتا يف رواية قالون وه�سام، وعنه اأخذ اأبو علي احل�سن 

اجلمال، واأبو عون الوا�سطي، تويف 250 هـ.

الثالث: طريق اإ�سماعيل بن اإ�سحاق القا�سي، اأبو اإ�سحاق االأزدي)29(، الفقيه االإمام الكبري روى عن 
قالون، عامل كبري وفقيه مالكي، تويف 282 هـ.

الراوي الثاين: عثمان بن �سعيد امل�سري )ور�س()30(، رحل اإىل نافع وقراأ عليه اأربع ختمات، واأخذ 
عنه خلق كثري، مات �سنة 197 هـ مب�سر، واأ�سحاب الطرق عنه:  

االأول: طريق اأبو يعقوب االأزرق: هو يو�سف بن عمرو بن ي�سار املدين ثم امل�سري)31(، لزم ور�سا مدة 
طويلة، واأتقن عليه االأداء، وجل�س لالإقراء، قراأ عليه اإ�سماعيل بن عبد اهلل النحا�س، ومو�سى بن 
�سهل، واأبو بكر بن �سيف، وغريهم، قال: قراأت على ور�س ع�سرين ختمة من حدر وحتقيق، تويف يف 

حدود االأربعني ومائتني.

26- انظر يف ترجمته: اأحا�سن االأخبار: 932، غاية النهاية 516/1.
27- معرفة القراء الكبار 222/1، غاية النهاية 372/2.
28- معرفة القراء الكبار 222/1، غاية النهاية 941/1.

29- تذكرة احلفاظ 526/1، غاية النهاية 261/1.
30- اأحا�سن االأخبار: 042، معرفة القراء الكبار 251/1، غاية النهاية 205/1. 

31- معرفة القراء الكبار 181/1، غاية النهاية 204/2.

• اإذا اأمت الطالب احلفظ حمى الذي مت حفظه ليكتب اللوح اجلديد، وهكذا يتدرج يف حفظ االآيات 
وال�سور حتى يختم اخلتمة.

ال�سلك  وتتكرر  وذكائه،  الطالب  ا�ستعداد  ح�سب  الن�سف  اأو  بالربع  )اآمل(  من  ال�سلكة  يبداأ   •
واخلتمات حتى يحفظ القراآن جيدا )ي�سفي لوحه(.

• يعلمهم املعلم اإعراب القراآن، ثم ال�سكل والهجاء، واخلط احل�سن، والتوقيف والرتتيل.
• يعلمهم ال�سيخ مقراأ نافع، والبداية برواية ور�س، ثم رواية قالون وي�سمون ذلك )التحني�س(، ثم 

قراءة ابن كثري )مكي(، ثم قراءة اأبي عمرو )�ساما(، ثم ال�سبع )حمزة(.
وبذلك يتخرج الطالب املجتهد وقد تعلم الع�سر ال�سغري ثم الكبري، ويكون قد امتاز يف ر�سم القراآن 

وعد االآي، وهذه مزية خا�سة للمدر�سة املغربية)23(.

ثانيا: الع�صر ال�صغري:

املق�سود بها عند املغاربة قراءة نافع ورواته االأربعة وطرقهم، وميكن اأن نف�سل ذلك كما يلي:
اأوال: االإمام �ساحب القراءة: وهو نافع بن عبد الرحمن بن اأبي نعيم املدين)24(، ولد �سنة 70 هـ، 
النبوي  بالنا�س يف امل�سجد  اأم  اأبو جعفر، و�سيبة بن ن�ساح،  التابعني منهم  واأخذ عنه �سبعني من 
نافع  االإمــام  قراءة  املنبهة  اأرجوزته  الداين يف  االإمــام  وقد ف�سل  هـ،  �سنة 169  �سنة، مات  �ستني 

وطرقها فقال)25(:
يف العلـــــم بالقراآن ال ينـــازع فال�سبعة القراء منهم نافع 
اأكــرم به من موطــن وم�سـهد اإمــام دار املجتــبى حمـــمد 
من تابعي ال�سحابة امل�سـاهر قـراأ بالـدار علــى االأكابـــــر 
ومثـلهـــم مـن علمــــاء طيــــبه يزيد وابـن هرمــز و�ســيـبه  

وبني رواة نافع:

ممن روى عن نافع اإ�سحاق  ومثــــلــه ثالثــــــة حـــــــذاق

ور�س وقـالــون واإ�ســــماعـيل  وكلـــهــم موؤمتــــن جلـــيــــل

23- القراء والقراءات باملغرب: 01 وما بعدها.
24- اأحا�سن االأخبار: 612، غاية النهاية 033/2، معرفة القراء الكبار 072/1.

25- االأرجوزة املنبهة: 511.
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وتف�سيل الرواة االأربعة عن نافع:

اأبو مو�سى)26(، ربيب االإمام نافع، وهو الذي لقبه قالون  الراوي االأول: عي�سى بن مينا )قالون( ، 
جلودة قراءته، مات باملدينة �سنة 250هـ،:

وعنه طرق كثرية ا�ستهر منها ثالثة هي: 

االأول: طريق حممد بن هارون املروزي، اأبو ن�سيط البغدادي)27(، مقرئ جليل �سابط م�سهور اأخذ 
القراءة عر�سا عن قالون، روى القراءة عنه اأبي ح�سان اأحمد بن حممد بن االأ�سعث، وعنه انت�سرت 

روايته عنه اأداء عن قالون، تويف 258 هـ.

على  قراأ  املجودين،  احلــذاق  كبار  من  احل�سن)28(،  اأبو  احللواين،  يزيد  بن  اأحمد  طريق  الثاين: 
قالون ختمتني، وخلف البزار، وه�سام، كان ثبتا يف رواية قالون وه�سام، وعنه اأخذ اأبو علي احل�سن 

اجلمال، واأبو عون الوا�سطي، تويف 250 هـ.

الثالث: طريق اإ�سماعيل بن اإ�سحاق القا�سي، اأبو اإ�سحاق االأزدي)29(، الفقيه االإمام الكبري روى عن 
قالون، عامل كبري وفقيه مالكي، تويف 282 هـ.

الراوي الثاين: عثمان بن �سعيد امل�سري )ور�س()30(، رحل اإىل نافع وقراأ عليه اأربع ختمات، واأخذ 
عنه خلق كثري، مات �سنة 197 هـ مب�سر، واأ�سحاب الطرق عنه:  

االأول: طريق اأبو يعقوب االأزرق: هو يو�سف بن عمرو بن ي�سار املدين ثم امل�سري)31(، لزم ور�سا مدة 
طويلة، واأتقن عليه االأداء، وجل�س لالإقراء، قراأ عليه اإ�سماعيل بن عبد اهلل النحا�س، ومو�سى بن 
�سهل، واأبو بكر بن �سيف، وغريهم، قال: قراأت على ور�س ع�سرين ختمة من حدر وحتقيق، تويف يف 

حدود االأربعني ومائتني.

26- انظر يف ترجمته: اأحا�سن االأخبار: 932، غاية النهاية 516/1.
27- معرفة القراء الكبار 222/1، غاية النهاية 372/2.
28- معرفة القراء الكبار 222/1، غاية النهاية 941/1.

29- تذكرة احلفاظ 526/1، غاية النهاية 261/1.
30- اأحا�سن االأخبار: 042، معرفة القراء الكبار 251/1، غاية النهاية 205/1. 

31- معرفة القراء الكبار 181/1، غاية النهاية 204/2.

• اإذا اأمت الطالب احلفظ حمى الذي مت حفظه ليكتب اللوح اجلديد، وهكذا يتدرج يف حفظ االآيات 
وال�سور حتى يختم اخلتمة.

ال�سلك  وتتكرر  وذكائه،  الطالب  ا�ستعداد  ح�سب  الن�سف  اأو  بالربع  )اآمل(  من  ال�سلكة  يبداأ   •
واخلتمات حتى يحفظ القراآن جيدا )ي�سفي لوحه(.

• يعلمهم املعلم اإعراب القراآن، ثم ال�سكل والهجاء، واخلط احل�سن، والتوقيف والرتتيل.
• يعلمهم ال�سيخ مقراأ نافع، والبداية برواية ور�س، ثم رواية قالون وي�سمون ذلك )التحني�س(، ثم 

قراءة ابن كثري )مكي(، ثم قراءة اأبي عمرو )�ساما(، ثم ال�سبع )حمزة(.
وبذلك يتخرج الطالب املجتهد وقد تعلم الع�سر ال�سغري ثم الكبري، ويكون قد امتاز يف ر�سم القراآن 

وعد االآي، وهذه مزية خا�سة للمدر�سة املغربية)23(.

ثانيا: الع�صر ال�صغري:

املق�سود بها عند املغاربة قراءة نافع ورواته االأربعة وطرقهم، وميكن اأن نف�سل ذلك كما يلي:
اأوال: االإمام �ساحب القراءة: وهو نافع بن عبد الرحمن بن اأبي نعيم املدين)24(، ولد �سنة 70 هـ، 
النبوي  بالنا�س يف امل�سجد  اأم  اأبو جعفر، و�سيبة بن ن�ساح،  التابعني منهم  واأخذ عنه �سبعني من 
نافع  االإمــام  قراءة  املنبهة  اأرجوزته  الداين يف  االإمــام  وقد ف�سل  هـ،  �سنة 169  �سنة، مات  �ستني 

وطرقها فقال)25(:
يف العلـــــم بالقراآن ال ينـــازع فال�سبعة القراء منهم نافع 
اأكــرم به من موطــن وم�سـهد اإمــام دار املجتــبى حمـــمد 
من تابعي ال�سحابة امل�سـاهر قـراأ بالـدار علــى االأكابـــــر 
ومثـلهـــم مـن علمــــاء طيــــبه يزيد وابـن هرمــز و�ســيـبه  

وبني رواة نافع:

ممن روى عن نافع اإ�سحاق  ومثــــلــه ثالثــــــة حـــــــذاق

ور�س وقـالــون واإ�ســــماعـيل  وكلـــهــم موؤمتــــن جلـــيــــل

23- القراء والقراءات باملغرب: 01 وما بعدها.
24- اأحا�سن االأخبار: 612، غاية النهاية 033/2، معرفة القراء الكبار 072/1.

25- االأرجوزة املنبهة: 511.
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بجميع ما عنده من القراءات، مات �سنة 303هـ.

الثاين: عبدالرحمن بن عبدو�س، اأبو الزعراء البغدادي)39(، مقرئ م�سهور، قال ابن جماهد: قراأت 
لنافع على اأبي الزعراء نحو ع�سرين ختمة.

الع�سرة عن نافع كما ذكرها االمام الداين يف تعريفه برواة االإمام نافع  الروايات والطرق  فهذه 
املدين، وقد نظم هذه الطرق االإمام ابن غازي املكنا�سي يف منظومة تف�سيل عقد الدرر، وكذلك 
والطرق  الرواة  نظم  وقد  الوهراين،  والمية  العامري،  والمية  ال�سفار،  المية  منظومة  يف  نظمت 
ال�سيخ حممد املهدي متجينو�س )املتوفى �سنة 1344هـ( يف التعريف باالإمام نافع و�سيوخه ورواته 

فقال:

طرقهـــــــم ع�ســـــرة بال نكـــــــــري    عندهم تعـرف بالع�سـر ال�سغري

فاالأ�سبهاين اأزرق عبدال�ســـــمد    ثـالثــــــة ور�ســـــــهـم بـال كـــــــمـد

والقــا�س واملـــروز واحللــــــــــــوان    طـــرق قـــالـــــــون بال بهــــــــــتـان

اإ�ســــــحاق عنــه جنـــــــله حمـــــمد    كذا ابن �سعدان الر�سي حممد

روى عن اإ�سمــــــاعبل جنل الفرح    كذا اأبو الزعــر انتهى بال تـــرح

ت�ســـــمن احلـرز عن التيـ�ســـــــــري    منــــها طــريقـــان بـال تعـــ�ســــري

طريق االزرق عن امل�س ري العلم   اأبو ن�سيط املروزي عن االأ�ســـم

ثالثا: اأ�صانيد املغاربة اإىل اأبي عمرو الداين:

اإن علم الرواية واالإ�سناد من العلوم ال�سرعية التي اهتم بها العلماء قدر اهتمامهم بعلوم الدراية، 
اأكرم اهلل هذه االأمة و�سرفها وف�سلها باالإ�سناد، فبه يت�سل ما�سيها بحا�سرها وي�سد بع�سه  وقد 

عرى بع�س كحبل متني ال ينف�سم على مر الع�سور وكر الدهور.
ا،  وقد تواطاأت جهود العلماء م�سارقة ومغاربة يف حفظ العلوم باأنواعها عموًما ويف القراآن خ�سو�سً
القراءات  اأئمة  ال�سالح  ل�سلف  بني  م�سهور  به  والعمل  القربات،  واأ�سنى  املهمات  اأهــم  من  فهو 

39- معرفة القراء الكبار 832/1، غاية النهاية 372/1.

الثاين: طريق عبدال�سمد بن عبدالرحمن بن القا�سم العتقي، اأبو االأزهر)32(، اأبوه �ساحب االمام 
مالك، قراأ على ور�س واعتمد االندل�سيون طريقه يف رواية ور�س، مات �سنة 231 هـ.

 الثالث: طريق االأ�سبهاين، هو اأبو بكر حممد بن عبد الرحيم)33(، �سيخ القراء يف زمانه، قراأ لور�س 
على عامر بن �ُسَعيد اجلري�سي، و�سليمان بن ابي الربيع اأخو الر�سديني، وعلى عبد الرحمن بن داود 

بن اأبي طيبة وعلى غريهم وقراأ هوؤالء على ور�س، مات �سنة 296هـ.

الراوي الثالث: اإ�سحاق بن حممد بن عبد الرحمن بن امل�سيب)34(، اإمام جليل، قيم يف قراءة االإمام 
�سمعك  نافع ففرغ  امل�سيبي عن  اذا حدثت عن  ال�سج�ستاين:  اأبو حامت  قال عنه  لها،  نافع �سابط 
مات  بالعربية،  واأفهمهم  لل�سنة  واأقراأهم  املدينة،  اأهل  بقراءة  واأعرفهم  النا�س  اأتقن  فاإنه  وقلبك 

�سنة 206هـ، وعنه طريقان: 

االأول: طريق حممد بن اإ�سحاق امل�سيبي)35(، ابن اإ�سحاق امل�سيبي كان من العلماء العاملني، �سابط 
ثقة، قال عنه م�سعب الزبريي: ال اأعلم يف قري�س كلها اأف�سل من امل�سيبي، مات �سنة 236هـ.

الثاين: حممد بن �سعدان النحوي الكويف، اأبو جعفر)36(، له اختيار يخالف فيه امل�سهور، وله م�سنفات 
يف العربية والقراآن، مات �سنة 231هـ.

بن  �سيبة  عن  القراءة  اأخذ  هـ،   130 �سنة  ولد  االأن�ساري)37(،  جعفر  بن  اإ�سماعيل  الرابع:  الراوي 
ن�ساح عر�سا، ثم عر�س على نافع وغريه، واأخذ القراءة عنه الك�سائي واأبي عبيد القا�سم بن �سالم 

واأبي عمرو الب�سري، كان رحمه ماأمونا ثقة، تويف �سنة 180 هـ، وعنه طريقان:

االأول: طريق اأحمد بن فرح بن جربيل)38(، اأبو جعفر البغدادي ال�سرير املف�سر، قراأ على الدوري 

32- معرفة القراء الكبار 281/1، غاية النهاية 983/1.
33- معرفة القراء الكبار 232/1، غاية النهاية 961/2. 

34- اأحا�سن االأخبار: 242، غاية النهاية 751/1. 
35- معرفة القراء الكبار 712/1، غاية النهاية 89/2.

36- معرفة القراء الكبار 712/1، غاية النهاية 341/2.

37- معرفة القراء الكبار 492/1، غاية النهاية 361/1.
38- معرفة القراء الكبار 832/1، غاية النهاية 59/1.

 



477 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء476 www.iqraaforum.com

بجميع ما عنده من القراءات، مات �سنة 303هـ.

الثاين: عبدالرحمن بن عبدو�س، اأبو الزعراء البغدادي)39(، مقرئ م�سهور، قال ابن جماهد: قراأت 
لنافع على اأبي الزعراء نحو ع�سرين ختمة.

الع�سرة عن نافع كما ذكرها االمام الداين يف تعريفه برواة االإمام نافع  الروايات والطرق  فهذه 
املدين، وقد نظم هذه الطرق االإمام ابن غازي املكنا�سي يف منظومة تف�سيل عقد الدرر، وكذلك 
والطرق  الرواة  نظم  وقد  الوهراين،  والمية  العامري،  والمية  ال�سفار،  المية  منظومة  يف  نظمت 
ال�سيخ حممد املهدي متجينو�س )املتوفى �سنة 1344هـ( يف التعريف باالإمام نافع و�سيوخه ورواته 

فقال:

طرقهـــــــم ع�ســـــرة بال نكـــــــــري    عندهم تعـرف بالع�سـر ال�سغري

فاالأ�سبهاين اأزرق عبدال�ســـــمد    ثـالثــــــة ور�ســـــــهـم بـال كـــــــمـد

والقــا�س واملـــروز واحللــــــــــــوان    طـــرق قـــالـــــــون بال بهــــــــــتـان

اإ�ســــــحاق عنــه جنـــــــله حمـــــمد    كذا ابن �سعدان الر�سي حممد

روى عن اإ�سمــــــاعبل جنل الفرح    كذا اأبو الزعــر انتهى بال تـــرح

ت�ســـــمن احلـرز عن التيـ�ســـــــــري    منــــها طــريقـــان بـال تعـــ�ســــري

طريق االزرق عن امل�س ري العلم   اأبو ن�سيط املروزي عن االأ�ســـم

ثالثا: اأ�صانيد املغاربة اإىل اأبي عمرو الداين:

اإن علم الرواية واالإ�سناد من العلوم ال�سرعية التي اهتم بها العلماء قدر اهتمامهم بعلوم الدراية، 
اأكرم اهلل هذه االأمة و�سرفها وف�سلها باالإ�سناد، فبه يت�سل ما�سيها بحا�سرها وي�سد بع�سه  وقد 

عرى بع�س كحبل متني ال ينف�سم على مر الع�سور وكر الدهور.
ا،  وقد تواطاأت جهود العلماء م�سارقة ومغاربة يف حفظ العلوم باأنواعها عموًما ويف القراآن خ�سو�سً
القراءات  اأئمة  ال�سالح  ل�سلف  بني  م�سهور  به  والعمل  القربات،  واأ�سنى  املهمات  اأهــم  من  فهو 

39- معرفة القراء الكبار 832/1، غاية النهاية 372/1.

الثاين: طريق عبدال�سمد بن عبدالرحمن بن القا�سم العتقي، اأبو االأزهر)32(، اأبوه �ساحب االمام 
مالك، قراأ على ور�س واعتمد االندل�سيون طريقه يف رواية ور�س، مات �سنة 231 هـ.

 الثالث: طريق االأ�سبهاين، هو اأبو بكر حممد بن عبد الرحيم)33(، �سيخ القراء يف زمانه، قراأ لور�س 
على عامر بن �ُسَعيد اجلري�سي، و�سليمان بن ابي الربيع اأخو الر�سديني، وعلى عبد الرحمن بن داود 

بن اأبي طيبة وعلى غريهم وقراأ هوؤالء على ور�س، مات �سنة 296هـ.

الراوي الثالث: اإ�سحاق بن حممد بن عبد الرحمن بن امل�سيب)34(، اإمام جليل، قيم يف قراءة االإمام 
�سمعك  نافع ففرغ  امل�سيبي عن  اذا حدثت عن  ال�سج�ستاين:  اأبو حامت  قال عنه  لها،  نافع �سابط 
مات  بالعربية،  واأفهمهم  لل�سنة  واأقراأهم  املدينة،  اأهل  بقراءة  واأعرفهم  النا�س  اأتقن  فاإنه  وقلبك 

�سنة 206هـ، وعنه طريقان: 

االأول: طريق حممد بن اإ�سحاق امل�سيبي)35(، ابن اإ�سحاق امل�سيبي كان من العلماء العاملني، �سابط 
ثقة، قال عنه م�سعب الزبريي: ال اأعلم يف قري�س كلها اأف�سل من امل�سيبي، مات �سنة 236هـ.

الثاين: حممد بن �سعدان النحوي الكويف، اأبو جعفر)36(، له اختيار يخالف فيه امل�سهور، وله م�سنفات 
يف العربية والقراآن، مات �سنة 231هـ.

بن  �سيبة  عن  القراءة  اأخذ  هـ،   130 �سنة  ولد  االأن�ساري)37(،  جعفر  بن  اإ�سماعيل  الرابع:  الراوي 
ن�ساح عر�سا، ثم عر�س على نافع وغريه، واأخذ القراءة عنه الك�سائي واأبي عبيد القا�سم بن �سالم 

واأبي عمرو الب�سري، كان رحمه ماأمونا ثقة، تويف �سنة 180 هـ، وعنه طريقان:

االأول: طريق اأحمد بن فرح بن جربيل)38(، اأبو جعفر البغدادي ال�سرير املف�سر، قراأ على الدوري 

32- معرفة القراء الكبار 281/1، غاية النهاية 983/1.
33- معرفة القراء الكبار 232/1، غاية النهاية 961/2. 

34- اأحا�سن االأخبار: 242، غاية النهاية 751/1. 
35- معرفة القراء الكبار 712/1، غاية النهاية 89/2.

36- معرفة القراء الكبار 712/1، غاية النهاية 341/2.

37- معرفة القراء الكبار 492/1، غاية النهاية 361/1.
38- معرفة القراء الكبار 832/1، غاية النهاية 59/1.
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احل�سن املقرئ، وقال قراأت على زيد بن علي الكويف وقال قراأت على اأحمد بن فرح، وقال: قراأت 
على الدوري، وقال قراأت على ا�سماعيل، وقال قراأت على نافع.

ثانيا: اإ�صناد رواية امل�صيبي عن نافع:

طريق ابنه حممد: قال الداين: حدثنا بها حممد بن اأحمد الكاتب، قال حدثنا اأحمد بن مو�سى 
قال: حدثنا حممد بن فرج، قال: حدثنا حممد بن اإ�سحاق امل�سيبي عن اأبيه عن نافع.

احل�سن،  بن  عبدالباقي  على  بها  قراأت  وقال:  اأحمد،  بن  فار�س  على  كله  القراآن  بها  قراأت  وقال 
بن  بكر حممد  اأبي  بها على  قــراأت  وقال  ببغداد،  املــروزي  اأحمد بن حممد  بها على  قــراأت  وقال 
يون�س املقرئ، وقال: قراأت بها على اإ�سماعيل بن يحيى بن عبد ربه، وقال قراأت بها على حممد بن 

اإ�سحاق، وقال: قراأت على اأبي، وقال قراأت على نافع.

طريق حممد بن �سعدان: قال الداين: حدثنا بها عبدالعزيز بن جعفر بن خوا�ستي امل�سري، قال: 
حدثنا اأبو طاهر بن اأبي ها�سم قال: حدثنا حممد بن عي�سى، وقال: حدثنا عبيد بن حممد املروزي، 

وقال: حدثنا حممد بن �سعدان، وقال: حدثنا اإ�سحاق امل�سيب عن نافع.

وقال الداين : قراأت بها القراآن كله على اأبي الفتح ال�سرير املقرئ، وقال قراأت بها على عبداهلل بن 
احل�سني، وقال: قراأت على اأبي بكر بن جماهد وعلى اأبي احل�سن علي بن م�ستور، وقاال: قراأنا على 
حممد بن اأحمد بن وا�سل، وقال: قراأت على ابن �سعدان، وقال: قراأت على امل�سيب، وقال قراأت 

على نافع.

ثالثا: اأ�صانيد رواية قالون اإىل الإمام الداين.

طريق اأبي ن�سيط: قال الداين: حدثنا بها اأبو حممد عبداهلل بن حممد، وقال: حدثنا عبيد اهلل بن 
اأحمد بن جعفر، قال اقراأين اأحمد بن حممد بن االأ�سعث قال: اأقراأين اأبو ن�سيط حممد بن هارون، 

قال: اأقراأين قالون، قال اأقراأين نافع.

وقال: قراأت بها القراآن كله على اأبي الفتح فار�س بن اأحمد وغريه، وقال يل فار�س: قراأت بها على 
عبدالباقي بن احل�سن املقرئ.

طريق احللواين: حدثنا بها اأبو م�سلم حممد بن اأحمد البغدادي، قال: حدثنا بها اأبو بكر بن جماهد 
قال: حدثنا احل�سن بن مهران اجلمال، قال حدثنا اأحمد بن يزيد احللواين عن قالون عن نافع.

واملحدثني. فالقراءة �سنة متبعة ونقل حم�س ال بد من اإثباتها وتواترها، وال طريق لذلك اإال باالإ�سناد.
لذا فاإن من اأهم العنا�سر التي يقوم عليها هذا العلم هو االهتمام بتمييز االأ�سانيد والطرق املو�سلة 
للقراءة، ومعرفة املتواتر منها من امل�سهور واالآحاد وال�ساذ، ومعرفة عدالة الرواة وثقتهم و�سبطهم.
ولقد اهتم املغاربة بهذا العلمـ  علم االإ�سنادـ  اأميا اهتمام خا�سة يف اأواخر املائة الرابعة ع�سر االإمام 
احلافظ اأبي عمرو الداين رحمه اهلل )ت 444هـ(، واالإمام مكي بن اأبي طالب القي�سي، واالإمام اأبي 
عمار املهدوي )ت 430هـ( واالإمام اأبي �سريح القا�سي، وغريهم من االأ�ساطني واالأقطاب الذين 
�سوا مدار�سه، فاأ�سبح لكل مدر�سة قطبها واجتاهها  اأر�سلوا دعائم هذا العلم وقعدوا قواعده واأ�سَّ
وجمهورها الذي ياأخذ مببادئها، وي�سري على نهجها يف القراءة والداء، وم�سوا على هذا الطريق 
وتاأ�س�ست  املدار�س  فاأن�سئت  ع�سر،  بعد  وع�سرا  جيل  بعد  جيال  و�سرحا،  وت�سنيفا  وتعليما  علما 
املراكز خدمة لعلوم القراآن عموما وعلم القراءات واالإ�سناد خ�سو�سا، بدءا من االإمام اأبي عمرو 
واأبي داود �سليمان  القيجاطي،  اأبي عبد اهلل  ال�ساطبي رحمه اهلل، واالإمام  باالإمام  الداين مرورا 
بن جناح )ت 731( واأبي عبد اهلل بن غازي )ت 887(، واأبي زيد ابن القا�سي )ت 1082( واأبي 
عبد اهلل حممد بن اإبراهيم املعروف باخلراز )ت 718(، وخامتة احلفاظ حممد بن عبد ال�سالم 
الفا�سي ) ت 121(، فهوؤالء االأقطاب وغريهم كان لهم الف�سل الكبري بعد اهلل تبارك وتعاىل يف 
حفظ القراآن الكرمي �سبًطا ور�سًما وقراءًة واإ�سناًدا. فبقي احلال على هذا االإ�سعاع اإىل اأن بداأت 
الهمم ت�سعف وتتقا�سر لي�س يف املغرب فقط بل يف �سائر بالد امل�سلمني، و�سعفت جهود كثري من 
العلماء فيما يخ�س �سناعة الفهار�س ومعاجم ال�سيوخ واالأثبات، ال�سيما بعد موت تالميذ حممد 
بن عبد ال�سالم الفا�سي رحمه اهلل، ومل يبق اإال العدد القليل ممن ي�سند القراءات، وهذه اأ�سانيد 

القراء الكبار اأوال، يتبعه اإ�سناد ال�سيخ حممد ال�سحابي كنموذج الأ�سانيد اأهل املغرب حديثا: 

اأول: اإ�صناد رواية اإ�صماعيل عن نافع:

طريق اأبي الزعراء: قال االمام الداين: حدثنا بها حممد بن اأحمد بن علي البغدادي، قراءة عليه 
بالف�سطاط، قال: حدثنا اأبو بكر بن جماهد، قال قراأت على اأبي الزعراء، وقال قراأت على اأبي عمر 

الدوري، وقال قراأت على اإ�سماعيل، وقال قراأت على نافع.

بن  عبداهلل  على  بها  قــراأت  وقال  املقرئ،  اأحمد  بن  فار�س  �سيخنا  على  كله  القرءان  بها  وقــراأت 
احل�سني البغدادي، وقال قراأت على ابن جماهد، وقال قراأت على اأبي الزعراء، وقال قراأت على 

الدوري، وقال قراأت على ا�سماعيل عن نافع.

طريق ابن فرح: قراأت بها القرءان كله على فار�س بن اأحمد، وقال قراأت بها على عبدالباقي بن 
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احل�سن املقرئ، وقال قراأت على زيد بن علي الكويف وقال قراأت على اأحمد بن فرح، وقال: قراأت 
على الدوري، وقال قراأت على ا�سماعيل، وقال قراأت على نافع.

ثانيا: اإ�صناد رواية امل�صيبي عن نافع:

طريق ابنه حممد: قال الداين: حدثنا بها حممد بن اأحمد الكاتب، قال حدثنا اأحمد بن مو�سى 
قال: حدثنا حممد بن فرج، قال: حدثنا حممد بن اإ�سحاق امل�سيبي عن اأبيه عن نافع.

احل�سن،  بن  عبدالباقي  على  بها  قراأت  وقال:  اأحمد،  بن  فار�س  على  كله  القراآن  بها  قراأت  وقال 
بن  بكر حممد  اأبي  بها على  قــراأت  وقال  ببغداد،  املــروزي  اأحمد بن حممد  بها على  قــراأت  وقال 
يون�س املقرئ، وقال: قراأت بها على اإ�سماعيل بن يحيى بن عبد ربه، وقال قراأت بها على حممد بن 

اإ�سحاق، وقال: قراأت على اأبي، وقال قراأت على نافع.

طريق حممد بن �سعدان: قال الداين: حدثنا بها عبدالعزيز بن جعفر بن خوا�ستي امل�سري، قال: 
حدثنا اأبو طاهر بن اأبي ها�سم قال: حدثنا حممد بن عي�سى، وقال: حدثنا عبيد بن حممد املروزي، 

وقال: حدثنا حممد بن �سعدان، وقال: حدثنا اإ�سحاق امل�سيب عن نافع.

وقال الداين : قراأت بها القراآن كله على اأبي الفتح ال�سرير املقرئ، وقال قراأت بها على عبداهلل بن 
احل�سني، وقال: قراأت على اأبي بكر بن جماهد وعلى اأبي احل�سن علي بن م�ستور، وقاال: قراأنا على 
حممد بن اأحمد بن وا�سل، وقال: قراأت على ابن �سعدان، وقال: قراأت على امل�سيب، وقال قراأت 

على نافع.

ثالثا: اأ�صانيد رواية قالون اإىل الإمام الداين.

طريق اأبي ن�سيط: قال الداين: حدثنا بها اأبو حممد عبداهلل بن حممد، وقال: حدثنا عبيد اهلل بن 
اأحمد بن جعفر، قال اقراأين اأحمد بن حممد بن االأ�سعث قال: اأقراأين اأبو ن�سيط حممد بن هارون، 

قال: اأقراأين قالون، قال اأقراأين نافع.

وقال: قراأت بها القراآن كله على اأبي الفتح فار�س بن اأحمد وغريه، وقال يل فار�س: قراأت بها على 
عبدالباقي بن احل�سن املقرئ.

طريق احللواين: حدثنا بها اأبو م�سلم حممد بن اأحمد البغدادي، قال: حدثنا بها اأبو بكر بن جماهد 
قال: حدثنا احل�سن بن مهران اجلمال، قال حدثنا اأحمد بن يزيد احللواين عن قالون عن نافع.

واملحدثني. فالقراءة �سنة متبعة ونقل حم�س ال بد من اإثباتها وتواترها، وال طريق لذلك اإال باالإ�سناد.
لذا فاإن من اأهم العنا�سر التي يقوم عليها هذا العلم هو االهتمام بتمييز االأ�سانيد والطرق املو�سلة 
للقراءة، ومعرفة املتواتر منها من امل�سهور واالآحاد وال�ساذ، ومعرفة عدالة الرواة وثقتهم و�سبطهم.
ولقد اهتم املغاربة بهذا العلمـ  علم االإ�سنادـ  اأميا اهتمام خا�سة يف اأواخر املائة الرابعة ع�سر االإمام 
احلافظ اأبي عمرو الداين رحمه اهلل )ت 444هـ(، واالإمام مكي بن اأبي طالب القي�سي، واالإمام اأبي 
عمار املهدوي )ت 430هـ( واالإمام اأبي �سريح القا�سي، وغريهم من االأ�ساطني واالأقطاب الذين 
�سوا مدار�سه، فاأ�سبح لكل مدر�سة قطبها واجتاهها  اأر�سلوا دعائم هذا العلم وقعدوا قواعده واأ�سَّ
وجمهورها الذي ياأخذ مببادئها، وي�سري على نهجها يف القراءة والداء، وم�سوا على هذا الطريق 
وتاأ�س�ست  املدار�س  فاأن�سئت  ع�سر،  بعد  وع�سرا  جيل  بعد  جيال  و�سرحا،  وت�سنيفا  وتعليما  علما 
املراكز خدمة لعلوم القراآن عموما وعلم القراءات واالإ�سناد خ�سو�سا، بدءا من االإمام اأبي عمرو 
واأبي داود �سليمان  القيجاطي،  اأبي عبد اهلل  ال�ساطبي رحمه اهلل، واالإمام  باالإمام  الداين مرورا 
بن جناح )ت 731( واأبي عبد اهلل بن غازي )ت 887(، واأبي زيد ابن القا�سي )ت 1082( واأبي 
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القراء الكبار اأوال، يتبعه اإ�سناد ال�سيخ حممد ال�سحابي كنموذج الأ�سانيد اأهل املغرب حديثا: 

اأول: اإ�صناد رواية اإ�صماعيل عن نافع:

طريق اأبي الزعراء: قال االمام الداين: حدثنا بها حممد بن اأحمد بن علي البغدادي، قراءة عليه 
بالف�سطاط، قال: حدثنا اأبو بكر بن جماهد، قال قراأت على اأبي الزعراء، وقال قراأت على اأبي عمر 
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واأخربين اأنه قراأ على موا�س بن �سهل وغريه عن يون�س بن عبد االأعلى عن داوود بن اأبي طيبة عن 
ور�س عن نافع.

خام�صا: اإ�صناد ال�صيخ حممد بن ال�صريف ال�صحابي:

وها اأنذا اأذكر �سند املغاربة املُ�سرق الذي ما زال يتالأالأ عرب الع�سور والدهور اإىل يومنا هذا خالًفا 
ملن قال بانقطاعه: 

وال�سيخ  ال�سو�سي  عابد  �سيخه احلاج  ال�سحابي عن  ال�سريف  بن  الفا�سل حممد  �سيخنا  بدًءا من 
عالل الع�سراوي، وهما عن ال�سيخ اإبراهيم املا�سي، عن ال�سيخ املهدي بن عبد القادر ال�سيظمي، 
عن ال�سيخ �سيدي حممد الزوين ) 1211 – 1311هـ(، عن اأبي عبد اهلل حممد التهامي االأوبريي 
اأبي  (، عن  الفا�سي )1130-1214هــــ  ال�سالم  عبد  بن  )ت 1246(، عن خامتة احلفاظ حممد 
زيد املنجرة )1111 – 1179هـ(، عن والده اأبي الوالء املنجرة )1076 – 1137هـ(، عن اأبي عبد 
 ( القا�سي  بن  زيد  اأبي  (، عن احلافظ  ال�سرغيني، )1104هـــ  الهواري  اهلل  بن عبد  اهلل حممد 
999 – 1082هـ(، عن اأبي زيد عبد الرحمان ال�سجلما�سي )960 – 1029هـ(، عن اأبي عبد اهلل 
ال�سريف املري )1018هـ(، عن اأبي القا�سم الدكايل ) 886 – 978هـ(، عن اأبي عبد اهلل حممد بن 
َغريَّ )803 – 887هـ(، عن  اأحمد غازي )841 – 919هـ(، عن اأبي عبد اهلل حممد بن احل�سن ال�سْ
اأبي العبا�س اأحمد الفاليل، عن اأبي عبد اهلل حممد الفخار، عن اأبي العبا�س اأحمد الزواري )ت 

749هـ(، عن اأبي احل�سن �سليمان القرطبي )650 – 730(.

وهنا يتفرع االإ�سناد اإىل ق�سمني: االأول اإىل االإمام الداين والثاين اإىل االإمام ابن نفي�س:

اأول: الإمام الداين: 

اأبي اإ�سحاق اإبراهيم الغافقي )641–716( عن اأبي بكر حممد م�سليون )ت 670( عن اأبي جعفر 
اأحمد بن علي بن عون احل�سار ) 530 – 609( عن االإمام اأبي احل�سن علي بن هذيل )470 – 
546( عن اأبي داود �سليمان بن جناح ) 413 – 496( عن احلافظ اأبي عمرو الداين )ت 444( 
عن خلف بن اإبراهيم اخلاقاين عن اأحمد بن اأ�سامة التجيبي عن اأبي عبد اهلل اإ�سماعيل النحا�س 
عن اأبي يعقوب يو�سف بن عمرو االأزرق عن اأبي �سعيد عثمان بن �سعيد ور�س عن اأبي رومي نافع بن 

عبد الرحمن املدين.

الثاين ابن نفي�س:

اأبي  البغدادي عن  الفتح فار�س عن عبداهلل بن احل�سني  اأبي  القراآن كله على �سيخنا  بها  وقراأت 
احل�سن بن �سنبوذ عن اجلمال عن احللواين عن قالون عن نافع.

وقراأ اأبو الفتح فار�س كذلك على عبدالباقي بن احل�سني على حممد بن عبد الرحمن املقرئ عن 
اأبي بكر اأحمد بن حماد الثقفي عن اجلمال، وقال: قراأت على احللواين عن قالون نافع .

وقراأ فار�س كذلك عبداهلل بن احل�سني على احل�سن بن �سالح وحممد بن حمدون عن علي اأبي عون 
الوا�سطي عن احللواين عن قالون عن نافع.

طريق القا�سي: قال الداين: حدثنا بها طاهر بن غلبون قراءة مني عليه عن اأبيه عن حممد عن 
ابن جماهد عن القا�سي عن قالون عن نافع.

وقراأ بها الداين على اأبي الفتح فار�س عن عبداهلل بن احل�سني عن اأبي بكر بن جماهد عن اإ�سماعيل 
عن قالون عن نافع.

رابعا: اأ�صانيد رواية ور�س عن نافع:

طريق االأزرق: قال الداين: حدثنا بها اأبو احل�سن طاهر بن غلبون قراءة مني عليه عن اإبراهيم بن 
حممد بن مروان عن اأبي بكر بن �سيف عن اأبي يعقوب االزرق عن ور�س عن نافع.

اإبراهيم بن حممد بن جعفر بن حمدان بن خاقان  وقراأت بها القراآن كله على �سيخنا خلف بن 
املقرئ بالف�سطاط عن اأبي جعفر اأحمد بن اأ�سامة واأبي بكر حممد بن اأبي الرجاء، وعلى غريهما، 
وقاال يل: قراأنا على اإ�سماعيل بن عبداهلل النحا�س الكبري، وقال: قراأت على اأبي يعقوب االأزرق عن 

ور�س عن نافع.
طريق عبدال�سمد: قال الداين: حدثنا بها اأحمد بن عمر بن اأحمد بن عمر القا�سي اجليزي قراءة 
مني عليه يف اجلامع العتيق مب�سر عن اأحمد بن جامع، قال: حدثنا بكر بن �سهل عن عبدال�سمد 

بن عبدالرحمن عن ور�س عن نافع.
وقراأت بها القراآن كله على فار�س بن اأحمد وعلى غريه، وقال يل فار�س: قراأت بها ثالث ختمات 
على اأبي حف�س عمر بن حممد احل�سرمي عن عبداملجيد بن م�سكني عن حممد بن �سعيد االأمناطي 

عن عبدال�سمد عن ور�س عن نافع.
طريق االأ�سبهاين: قراأت بها القراآن كله على فار�س بن اأحمد، وقال يل: قراأت بها على عبدالباقي 

بن احل�سني عن اأبي عبداهلل اإبراهيم بن عبدالعزيز الفار�سي عن اأبي بكر بن عبدالرحيم.
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واأخربين اأنه قراأ على موا�س بن �سهل وغريه عن يون�س بن عبد االأعلى عن داوود بن اأبي طيبة عن 
ور�س عن نافع.

خام�صا: اإ�صناد ال�صيخ حممد بن ال�صريف ال�صحابي:

وها اأنذا اأذكر �سند املغاربة املُ�سرق الذي ما زال يتالأالأ عرب الع�سور والدهور اإىل يومنا هذا خالًفا 
ملن قال بانقطاعه: 

وال�سيخ  ال�سو�سي  عابد  �سيخه احلاج  ال�سحابي عن  ال�سريف  بن  الفا�سل حممد  �سيخنا  بدًءا من 
عالل الع�سراوي، وهما عن ال�سيخ اإبراهيم املا�سي، عن ال�سيخ املهدي بن عبد القادر ال�سيظمي، 
عن ال�سيخ �سيدي حممد الزوين ) 1211 – 1311هـ(، عن اأبي عبد اهلل حممد التهامي االأوبريي 
اأبي  (، عن  الفا�سي )1130-1214هــــ  ال�سالم  عبد  بن  )ت 1246(، عن خامتة احلفاظ حممد 
زيد املنجرة )1111 – 1179هـ(، عن والده اأبي الوالء املنجرة )1076 – 1137هـ(، عن اأبي عبد 
 ( القا�سي  بن  زيد  اأبي  (، عن احلافظ  ال�سرغيني، )1104هـــ  الهواري  اهلل  بن عبد  اهلل حممد 
999 – 1082هـ(، عن اأبي زيد عبد الرحمان ال�سجلما�سي )960 – 1029هـ(، عن اأبي عبد اهلل 
ال�سريف املري )1018هـ(، عن اأبي القا�سم الدكايل ) 886 – 978هـ(، عن اأبي عبد اهلل حممد بن 
َغريَّ )803 – 887هـ(، عن  اأحمد غازي )841 – 919هـ(، عن اأبي عبد اهلل حممد بن احل�سن ال�سْ
اأبي العبا�س اأحمد الفاليل، عن اأبي عبد اهلل حممد الفخار، عن اأبي العبا�س اأحمد الزواري )ت 

749هـ(، عن اأبي احل�سن �سليمان القرطبي )650 – 730(.

وهنا يتفرع االإ�سناد اإىل ق�سمني: االأول اإىل االإمام الداين والثاين اإىل االإمام ابن نفي�س:

اأول: الإمام الداين: 

اأبي اإ�سحاق اإبراهيم الغافقي )641–716( عن اأبي بكر حممد م�سليون )ت 670( عن اأبي جعفر 
اأحمد بن علي بن عون احل�سار ) 530 – 609( عن االإمام اأبي احل�سن علي بن هذيل )470 – 
546( عن اأبي داود �سليمان بن جناح ) 413 – 496( عن احلافظ اأبي عمرو الداين )ت 444( 
عن خلف بن اإبراهيم اخلاقاين عن اأحمد بن اأ�سامة التجيبي عن اأبي عبد اهلل اإ�سماعيل النحا�س 
عن اأبي يعقوب يو�سف بن عمرو االأزرق عن اأبي �سعيد عثمان بن �سعيد ور�س عن اأبي رومي نافع بن 

عبد الرحمن املدين.

الثاين ابن نفي�س:

اأبي  البغدادي عن  الفتح فار�س عن عبداهلل بن احل�سني  اأبي  القراآن كله على �سيخنا  بها  وقراأت 
احل�سن بن �سنبوذ عن اجلمال عن احللواين عن قالون عن نافع.

وقراأ اأبو الفتح فار�س كذلك على عبدالباقي بن احل�سني على حممد بن عبد الرحمن املقرئ عن 
اأبي بكر اأحمد بن حماد الثقفي عن اجلمال، وقال: قراأت على احللواين عن قالون نافع .

وقراأ فار�س كذلك عبداهلل بن احل�سني على احل�سن بن �سالح وحممد بن حمدون عن علي اأبي عون 
الوا�سطي عن احللواين عن قالون عن نافع.

طريق القا�سي: قال الداين: حدثنا بها طاهر بن غلبون قراءة مني عليه عن اأبيه عن حممد عن 
ابن جماهد عن القا�سي عن قالون عن نافع.

وقراأ بها الداين على اأبي الفتح فار�س عن عبداهلل بن احل�سني عن اأبي بكر بن جماهد عن اإ�سماعيل 
عن قالون عن نافع.

رابعا: اأ�صانيد رواية ور�س عن نافع:

طريق االأزرق: قال الداين: حدثنا بها اأبو احل�سن طاهر بن غلبون قراءة مني عليه عن اإبراهيم بن 
حممد بن مروان عن اأبي بكر بن �سيف عن اأبي يعقوب االزرق عن ور�س عن نافع.

اإبراهيم بن حممد بن جعفر بن حمدان بن خاقان  وقراأت بها القراآن كله على �سيخنا خلف بن 
املقرئ بالف�سطاط عن اأبي جعفر اأحمد بن اأ�سامة واأبي بكر حممد بن اأبي الرجاء، وعلى غريهما، 
وقاال يل: قراأنا على اإ�سماعيل بن عبداهلل النحا�س الكبري، وقال: قراأت على اأبي يعقوب االأزرق عن 
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طريق عبدال�سمد: قال الداين: حدثنا بها اأحمد بن عمر بن اأحمد بن عمر القا�سي اجليزي قراءة 
مني عليه يف اجلامع العتيق مب�سر عن اأحمد بن جامع، قال: حدثنا بكر بن �سهل عن عبدال�سمد 

بن عبدالرحمن عن ور�س عن نافع.
وقراأت بها القراآن كله على فار�س بن اأحمد وعلى غريه، وقال يل فار�س: قراأت بها ثالث ختمات 
على اأبي حف�س عمر بن حممد احل�سرمي عن عبداملجيد بن م�سكني عن حممد بن �سعيد االأمناطي 

عن عبدال�سمد عن ور�س عن نافع.
طريق االأ�سبهاين: قراأت بها القراآن كله على فار�س بن اأحمد، وقال يل: قراأت بها على عبدالباقي 

بن احل�سني عن اأبي عبداهلل اإبراهيم بن عبدالعزيز الفار�سي عن اأبي بكر بن عبدالرحيم.
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املغاربة بالرتكيب احلريف والوقفي)41(.  

اجلمع عند املغاربة درجات: 

ـ اجلمع لنافع براوييه: ور�س وقالون، وي�سمى : قالون.
ـ جمع ملكي ونافع يف ختمة واحدة، وي�سمى: مكي.

ـ جمع للثالثة اأي: الأبي عمرو مع املكي ونافع، وي�سمى: �سما.
ـ جمع لل�سبعة وي�سمى: �سيدي حمزة.

ـ جمع للع�سر اأي احلرز والدرة، ثم جمع للع�سرين وهو مركب من ال�سابق، اأو معه الع�سر النافعية 
التي قد جتمع وحدها اأو تدخل مع ال�سابقة، ولكل مرحلة رمزية خا�سة بها كما �سياأتي)42(.

جمع القراءات اأو اجلمع واالإرداف

اأول: تعريف: جمع القراءات:

جمع القراءات: مركب اإ�سايف مكون من كلمتني: 
التاأليف  ويطلق على عدة معاٍن:  ال�سيء يجمعه جمًعا فهو م�سدر: جمع،  االأول: جمع: من جمع  ـ 

وال�سم، واجلماعة من النا�س، والعزم.
علم يعرف به كيفية نطق الكلمات القراآنية واختالفها معزو لناقله(  ـ الثاين القراءات: وهو 

اأن يجمع القارئ عدة قراءات ويردف بع�سها على بع�س يف ختمة واحدة(. وا�سطالحا: 
جمع القراءات ي�سمى اأي�سا عند املغاربة اجلمع واالإرداف.

ويقابلهما: اإفراد القراءات:
واالإفراد لغة التوحيد.

وا�سطالحا: )اأن يفرد القارئ رواية واحدة دون اأن يجمع اإليها رواية اأخرى(.
الردفة م�سطلح يعني: بداية اجلملة القراآنية التي يبتدئ بها القارئ وينتهي عند نهايتها ح�سب 
اآخذ عند  اإال يف منهج اجلمع، وهو  الهبطية، وال تدعى ردفة  اأي�سا  وت�سمى  املتبع  الهبطي  الوقف 

املغاربة بالرتكيب احلريف والوقفي)43(.  

41- الرمزيات: 4.
42- الرمزيات: 4. 
43- الرمزيات: 4.

اأبي جعفر اأحمد بن ابراهيم بن اأبي الوليد عن اإ�سماعيل العطار عن اأبي بكر حممد بن ح�سنون عن 
اأبي حممد عبد اهلل بن مكي القي�سي عن اأبي حممد عبد اهلل بن اأحمد بن العرجاء عن اأبي عدي 
عبد العزيز بن علي بن الفرج امل�سري عن اأبي العبا�س اأحمد بن �سعيد املعروف بابن نفي�س عن اأبي 

بكر بن �سيف التجيبي عن اأبي يعقوب يو�سف االأزرق عن اأبي �سعيد عثمان ور�س عن االإمام نافع. 

اأبو جعفر يزيد بن القعقاع، و�سيبة بن ن�ساح،  واالإمام نافع قراأ على �سبعني من التابعني اأهمهم 
و�سلم عن  اأبي بن كعب عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  وابن هرمز، عن عبد اهلل بن عبا�س عن 

جربيل عليه ال�سالم عن رب العزة جل جالله.

فوائد هذا الإ�صناد :

اأوال: االإ�سناد املت�سل باالإمام الداين واالإمام اأحمد بن نفي�س هما اإ�سنادان عزيزان ال يوجدان اإالَّ 
عند املغاربة.

ثانيا: هذان االإ�سنادان م�سل�سالن باملغاربة ال يتخللهما م�سرقي طيلة األف �سنة.
ثالثا: هذان االإ�سنادان ال ميران باالإمام احلافظ ابن اجلزري وال حتى االإمام ال�ساطبي، ويف هذا 

رد على من زعم من بع�س املعا�سرين اأنه ال يوجد اإ�سناد لي�س فيه ابن اجلزري.
رابعا: االإ�سناد اإىل ابن نفي�س لي�س فيه ابن اجلزري وال الداين وال ال�ساطبي، وهذا اأمر نادر تفرد 

به املغاربة، وهو ميزة عظيمة تدل على تنوع الطرق وكرتها.
خام�سا: اإن اأغلب رجال االإ�سناد املذكور اأ�سحاب مدار�س اأ�س�سوها ووقفت عليها االأوقاف، وكان لها 

دور بارز يف ن�سر القراءات يف ربوع املغرب واملحافظة على االإ�سناد)40(.

رابعا:  اجلمع والإرداف:

اإن جمع القراءات واإفرادها، اأو اجلمع واالإرداف، كما قال احلافظ ابن اجلزري رحمه اهلل: )باب 
بع�س  له  واأفــرد  القراءات  كتب  الفن حتدث عنه  النفع جليل اخلطر(، هذا  كثري  الفائدة  عظيم 

العلماء كتًبا وموؤلفات تهتم بهذا املو�سوع:

والردفة م�سطلح يعني بداية اجلملة القراآنية التي يبتدئ بها القارئ وينتهي عند نهايتها ح�سب 
اآخذ عند  اإال يف منهج اجلمع، وهو  الهبطية، وال تدعى ردفة  اأي�سا  وت�سمى  املتبع  الهبطي  الوقف 

40- انظر هذه االأ�سانيد موقع ال�سيخ حممد ال�سحابي على االإنرتنت، وموقع اأهل التف�سري .
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املغاربة بالرتكيب احلريف والوقفي)41(.  

اجلمع عند املغاربة درجات: 

ـ اجلمع لنافع براوييه: ور�س وقالون، وي�سمى : قالون.
ـ جمع ملكي ونافع يف ختمة واحدة، وي�سمى: مكي.

ـ جمع للثالثة اأي: الأبي عمرو مع املكي ونافع، وي�سمى: �سما.
ـ جمع لل�سبعة وي�سمى: �سيدي حمزة.

ـ جمع للع�سر اأي احلرز والدرة، ثم جمع للع�سرين وهو مركب من ال�سابق، اأو معه الع�سر النافعية 
التي قد جتمع وحدها اأو تدخل مع ال�سابقة، ولكل مرحلة رمزية خا�سة بها كما �سياأتي)42(.

جمع القراءات اأو اجلمع واالإرداف

اأول: تعريف: جمع القراءات:

جمع القراءات: مركب اإ�سايف مكون من كلمتني: 
التاأليف  ويطلق على عدة معاٍن:  ال�سيء يجمعه جمًعا فهو م�سدر: جمع،  االأول: جمع: من جمع  ـ 

وال�سم، واجلماعة من النا�س، والعزم.
علم يعرف به كيفية نطق الكلمات القراآنية واختالفها معزو لناقله(  ـ الثاين القراءات: وهو 

اأن يجمع القارئ عدة قراءات ويردف بع�سها على بع�س يف ختمة واحدة(. وا�سطالحا: 
جمع القراءات ي�سمى اأي�سا عند املغاربة اجلمع واالإرداف.

ويقابلهما: اإفراد القراءات:
واالإفراد لغة التوحيد.

وا�سطالحا: )اأن يفرد القارئ رواية واحدة دون اأن يجمع اإليها رواية اأخرى(.
الردفة م�سطلح يعني: بداية اجلملة القراآنية التي يبتدئ بها القارئ وينتهي عند نهايتها ح�سب 
اآخذ عند  اإال يف منهج اجلمع، وهو  الهبطية، وال تدعى ردفة  اأي�سا  وت�سمى  املتبع  الهبطي  الوقف 

املغاربة بالرتكيب احلريف والوقفي)43(.  

41- الرمزيات: 4.
42- الرمزيات: 4. 
43- الرمزيات: 4.

اأبي جعفر اأحمد بن ابراهيم بن اأبي الوليد عن اإ�سماعيل العطار عن اأبي بكر حممد بن ح�سنون عن 
اأبي حممد عبد اهلل بن مكي القي�سي عن اأبي حممد عبد اهلل بن اأحمد بن العرجاء عن اأبي عدي 
عبد العزيز بن علي بن الفرج امل�سري عن اأبي العبا�س اأحمد بن �سعيد املعروف بابن نفي�س عن اأبي 

بكر بن �سيف التجيبي عن اأبي يعقوب يو�سف االأزرق عن اأبي �سعيد عثمان ور�س عن االإمام نافع. 

اأبو جعفر يزيد بن القعقاع، و�سيبة بن ن�ساح،  واالإمام نافع قراأ على �سبعني من التابعني اأهمهم 
و�سلم عن  اأبي بن كعب عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  وابن هرمز، عن عبد اهلل بن عبا�س عن 

جربيل عليه ال�سالم عن رب العزة جل جالله.

فوائد هذا الإ�صناد :

اأوال: االإ�سناد املت�سل باالإمام الداين واالإمام اأحمد بن نفي�س هما اإ�سنادان عزيزان ال يوجدان اإالَّ 
عند املغاربة.

ثانيا: هذان االإ�سنادان م�سل�سالن باملغاربة ال يتخللهما م�سرقي طيلة األف �سنة.
ثالثا: هذان االإ�سنادان ال ميران باالإمام احلافظ ابن اجلزري وال حتى االإمام ال�ساطبي، ويف هذا 

رد على من زعم من بع�س املعا�سرين اأنه ال يوجد اإ�سناد لي�س فيه ابن اجلزري.
رابعا: االإ�سناد اإىل ابن نفي�س لي�س فيه ابن اجلزري وال الداين وال ال�ساطبي، وهذا اأمر نادر تفرد 

به املغاربة، وهو ميزة عظيمة تدل على تنوع الطرق وكرتها.
خام�سا: اإن اأغلب رجال االإ�سناد املذكور اأ�سحاب مدار�س اأ�س�سوها ووقفت عليها االأوقاف، وكان لها 

دور بارز يف ن�سر القراءات يف ربوع املغرب واملحافظة على االإ�سناد)40(.

رابعا:  اجلمع والإرداف:

اإن جمع القراءات واإفرادها، اأو اجلمع واالإرداف، كما قال احلافظ ابن اجلزري رحمه اهلل: )باب 
بع�س  له  واأفــرد  القراءات  كتب  الفن حتدث عنه  النفع جليل اخلطر(، هذا  كثري  الفائدة  عظيم 

العلماء كتًبا وموؤلفات تهتم بهذا املو�سوع:

والردفة م�سطلح يعني بداية اجلملة القراآنية التي يبتدئ بها القارئ وينتهي عند نهايتها ح�سب 
اآخذ عند  اإال يف منهج اجلمع، وهو  الهبطية، وال تدعى ردفة  اأي�سا  وت�سمى  املتبع  الهبطي  الوقف 

40- انظر هذه االأ�سانيد موقع ال�سيخ حممد ال�سحابي على االإنرتنت، وموقع اأهل التف�سري .
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ثالثا: �صروطه و�صوابطه:

والعلماء،  ال�سيوخ  على  به  يقرءون  النا�س  و�سار  بالقبول،  االأئمة  وتلقته  باجلمع  االأخذ  ا�ستهر  ملا 
اأبو احل�سن  العالمة  وال�سروط هو  ال�سوابط  تناول هذه  واأول من  وقيود،  له �سوابط  االأئمة  و�سع 
علي بن عمر القيجاطي املتوفى �سنة ) 730( وذلك يف ق�سيدته امل�سماة )التكملة املفيدة حلافظ 

الق�سيدة( و�سع فيها �سروطا للجمع، وميكن اأن نخت�سرها اإىل ثالثة �سروط:
اأوال: مراعاة الوقف، مبعنى اأن يلتزم القارئ اجلامع للقراءات بالوقوف الذي يقف عليها فيحافظ 
على  فيجب  احلــرام،  اأو  القبيح  املعنى  يوهم  ما  على  يقف  وال  ال�سحيحة  القرءانية  املعاين  على 
القارئ معرفة اأين يقف خالل االآية نف�سها، ولوتعلق االأمر بخالف للقارئ ياأتي به قبل متام االآية، 

وخا�سة اإذا كانت طويلة، وكيف يقف لكل قارئ يف نوبته)47(.
اإال مبا يجوز االبتداء به ابتداء ال يوهم  اأال يبتدئ القارئ اجلامع  ثانيا: مراعاة االبتداء، ومعناه 

معنى فا�سدا واأن يبتعد عن التكلف والتع�سف.
اأو  اأو رواية، وحكًما اآخر من قراءة  ثالثا: عدم الرتكيب، وذلك اأن ياأخذ القارئ حكًما من قراءة 
رواية ثانية، فيقراأ بهما يف اآن واحد، مثال ذلك قوله ـ تعاىل ـ  ))الذين يومنون بالغيب ويقيمون 
ال�سالة((( فيقراأ القارئ بالهمز يف ))يومنون(( بقالون مثال، وبتغليظ الالم يف ))ال�سالة(( 

لور�س فهذا خلط وتركيب بني الروايات وهو ال يجوز.
هذه ثالثة �سروط ذكرها االإمام القيحاطي يف كتابه)48(.

وزاد احلافظ �سرًطا رابًعا وهو ُح�سن االأداء: وهو اأن يلتزم القارئ بقواعد التجويد و�سوابط الرتتيل 
واأال ين�سغل باأوجه اجلمع عن االأداء اجليد.

وهناك �سروًطا اأخرى ت�سمى ب�سروط الكمال: وهي التدبر والتذكر، فال ينبغي اأن يكون القارئ هّمه 
ينوي  اأن  واأي�سا  القراءات وطرقها،  اأوجه  للمتمكنني من  اإال  يتاأتى  القراءات فقط، وهذا ال  اأوجه 

القارئ بتعداد االأوجه م�ساعفة الثواب واحل�سنات)49(.

رابعا: مراتب اجلمع وكيفياته:

ملا كان جمع القراءات من امل�سائل االجتهادية تعددت مراتبه وكيفياته وهي على اأربعة مراتب:
الكيفية االأوىل: اجلمع باحلرف ويطلق عليه اجلمع الكلمي، وبيان ذلك: اأن يبتدئ القارئ برواية 

47- الرمزيات: 5.
48- التكملة املفيدة: 971.
49- انظر الن�سر 051/2.

ثانيا : ن�صاأته واأطواره:

مل يكن معروًفا عند ال�سلف القراءة باجلمع واالإرداف بل كانوا يقرءون لكل راٍو ختمة ورمبا ختمات، 
وميكثون يف ذلك �سنوات.

قال احلافظ ابن اجلزري رحمه اهلل: وذلك لعظم هّمتهم وحر�سهم البالغ على ال�سبط واالإتقان وقد 
ختم العالمة اأبو احل�سن عبد الغني احل�سري القراءات ال�سبع برواياتها وطرقها على �سيخه اأبي البكر 
الق�سري يف ت�سعني ختمة، وذلك يف ع�سر �سنوات، وهذا يدل على الهمة العالية التي كانت عند هوؤالء 

ال�سلف رحمهم اهلل يف ال�سبط واالإتقان.
وقد ظل اإفراد القراءات والروايات هو املنهج ال�سائد عند املقرئني كافة، ثم تراجعت الهمم و�سعفت 
العزائم، فكان الطلبة يعزفون عن علم القراءات وذلك لطول الوقت يف اأخذها وتعلمها، فخ�سي االأئمة 
وانت�سر يف  واالإرداف، وظهر هذا  باجلمع  للطلبة  ي�سمحون  فبدءوا  االندرا�س  القراءات من  علم  على 
باالهوازي  ال�سهري  علي  بن  احل�سن  االإمــام  ع�سر  ويف  اخلام�س،  القرن  وبداية  الرابع  القرن  اأواخــر 
املتوفى 646هـ، واأبو القا�سم الهذيل املتوفى 465 هـ، واحلافظ اأبي عمرو الداين املتوفى 444هـ، على اأن 

الدرا�سات القراآنية مل تك�سف لنا اأول من ا�ستعمل اجلمع واالإرداف، 
وقال احلافظ ابن اجلزري: )وقد تتبعت تراجم القراء فلم اأعلم متى خرج اجلمع( اهـ. ثم ذكر اأن ابن 
مهران من االأئمة الذين اأقرءوا باجلمع، وابن مهران تويف 381 هـ، فيكون اجلمع بالقراءات قد بداأ يف 

اأواخر املائة الرابعة)44(.

وذكر االأ�ستاذ �سعيد اأعراب: )اأن املغاربة واالأندل�سيني هم اأول من ابتكروا طريقة اجلمع()45(، لكنه 
مل يذكر اإماما من االأئمة على جهة التعيني وهذا يحتاج اإىل بحث ودرا�سة، وكان للمغاربة لهم ق�سب 
ال�سبق يف هذا امليدان، فهذا احلافظ اأبي عمرو الداين رحمه اهلل كانت له الريادة يف هذا الباب، قال 
عبد الهادي احميتو: )وقد ن�سب غري واحد من العلماء ال�سبق اإىل ارتياد هذا االأ�سلوب من التي�سري 
واالخت�سار الأبي عمرو الداين، وحتدثوا عن ال�سروط التي ر�سمها للجمع، ثم تبعه االإمام ال�ساطبي 
رحمه اهلل فكان ي�سمح به بنوع من ال�سرامة، غري اأن هوؤالء االأئمة مل يكونوا ي�سمحون به اإال ملن اأفرد 
القراءات، واأتقن معرفة الطرق والروايات، وقراأ لكل قارئ ختمة على حدة، اللهم اإال اإذا كان القارئ 

متمكنا من القراءة والرواية واأخذها على �سيخ معترب فعندها ي�سمحون له باجلمع بلغة واحدة )46(.

44- منجد املقرئني: 02.
45- القراء والقراءات يف املغرب: 56.

46- قراءة نافع 412/1، الن�سر 841/2.
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ثالثا: �صروطه و�صوابطه:

والعلماء،  ال�سيوخ  على  به  يقرءون  النا�س  و�سار  بالقبول،  االأئمة  وتلقته  باجلمع  االأخذ  ا�ستهر  ملا 
اأبو احل�سن  العالمة  وال�سروط هو  ال�سوابط  تناول هذه  واأول من  وقيود،  له �سوابط  االأئمة  و�سع 
علي بن عمر القيجاطي املتوفى �سنة ) 730( وذلك يف ق�سيدته امل�سماة )التكملة املفيدة حلافظ 

الق�سيدة( و�سع فيها �سروطا للجمع، وميكن اأن نخت�سرها اإىل ثالثة �سروط:
اأوال: مراعاة الوقف، مبعنى اأن يلتزم القارئ اجلامع للقراءات بالوقوف الذي يقف عليها فيحافظ 
على  فيجب  احلــرام،  اأو  القبيح  املعنى  يوهم  ما  على  يقف  وال  ال�سحيحة  القرءانية  املعاين  على 
القارئ معرفة اأين يقف خالل االآية نف�سها، ولوتعلق االأمر بخالف للقارئ ياأتي به قبل متام االآية، 

وخا�سة اإذا كانت طويلة، وكيف يقف لكل قارئ يف نوبته)47(.
اإال مبا يجوز االبتداء به ابتداء ال يوهم  اأال يبتدئ القارئ اجلامع  ثانيا: مراعاة االبتداء، ومعناه 

معنى فا�سدا واأن يبتعد عن التكلف والتع�سف.
اأو  اأو رواية، وحكًما اآخر من قراءة  ثالثا: عدم الرتكيب، وذلك اأن ياأخذ القارئ حكًما من قراءة 
رواية ثانية، فيقراأ بهما يف اآن واحد، مثال ذلك قوله ـ تعاىل ـ  ))الذين يومنون بالغيب ويقيمون 
ال�سالة((( فيقراأ القارئ بالهمز يف ))يومنون(( بقالون مثال، وبتغليظ الالم يف ))ال�سالة(( 

لور�س فهذا خلط وتركيب بني الروايات وهو ال يجوز.
هذه ثالثة �سروط ذكرها االإمام القيحاطي يف كتابه)48(.

وزاد احلافظ �سرًطا رابًعا وهو ُح�سن االأداء: وهو اأن يلتزم القارئ بقواعد التجويد و�سوابط الرتتيل 
واأال ين�سغل باأوجه اجلمع عن االأداء اجليد.

وهناك �سروًطا اأخرى ت�سمى ب�سروط الكمال: وهي التدبر والتذكر، فال ينبغي اأن يكون القارئ هّمه 
ينوي  اأن  واأي�سا  القراءات وطرقها،  اأوجه  للمتمكنني من  اإال  يتاأتى  القراءات فقط، وهذا ال  اأوجه 

القارئ بتعداد االأوجه م�ساعفة الثواب واحل�سنات)49(.

رابعا: مراتب اجلمع وكيفياته:

ملا كان جمع القراءات من امل�سائل االجتهادية تعددت مراتبه وكيفياته وهي على اأربعة مراتب:
الكيفية االأوىل: اجلمع باحلرف ويطلق عليه اجلمع الكلمي، وبيان ذلك: اأن يبتدئ القارئ برواية 

47- الرمزيات: 5.
48- التكملة املفيدة: 971.
49- انظر الن�سر 051/2.

ثانيا : ن�صاأته واأطواره:

مل يكن معروًفا عند ال�سلف القراءة باجلمع واالإرداف بل كانوا يقرءون لكل راٍو ختمة ورمبا ختمات، 
وميكثون يف ذلك �سنوات.

قال احلافظ ابن اجلزري رحمه اهلل: وذلك لعظم هّمتهم وحر�سهم البالغ على ال�سبط واالإتقان وقد 
ختم العالمة اأبو احل�سن عبد الغني احل�سري القراءات ال�سبع برواياتها وطرقها على �سيخه اأبي البكر 
الق�سري يف ت�سعني ختمة، وذلك يف ع�سر �سنوات، وهذا يدل على الهمة العالية التي كانت عند هوؤالء 

ال�سلف رحمهم اهلل يف ال�سبط واالإتقان.
وقد ظل اإفراد القراءات والروايات هو املنهج ال�سائد عند املقرئني كافة، ثم تراجعت الهمم و�سعفت 
العزائم، فكان الطلبة يعزفون عن علم القراءات وذلك لطول الوقت يف اأخذها وتعلمها، فخ�سي االأئمة 
وانت�سر يف  واالإرداف، وظهر هذا  باجلمع  للطلبة  ي�سمحون  فبدءوا  االندرا�س  القراءات من  علم  على 
باالهوازي  ال�سهري  علي  بن  احل�سن  االإمــام  ع�سر  ويف  اخلام�س،  القرن  وبداية  الرابع  القرن  اأواخــر 
املتوفى 646هـ، واأبو القا�سم الهذيل املتوفى 465 هـ، واحلافظ اأبي عمرو الداين املتوفى 444هـ، على اأن 

الدرا�سات القراآنية مل تك�سف لنا اأول من ا�ستعمل اجلمع واالإرداف، 
وقال احلافظ ابن اجلزري: )وقد تتبعت تراجم القراء فلم اأعلم متى خرج اجلمع( اهـ. ثم ذكر اأن ابن 
مهران من االأئمة الذين اأقرءوا باجلمع، وابن مهران تويف 381 هـ، فيكون اجلمع بالقراءات قد بداأ يف 

اأواخر املائة الرابعة)44(.

وذكر االأ�ستاذ �سعيد اأعراب: )اأن املغاربة واالأندل�سيني هم اأول من ابتكروا طريقة اجلمع()45(، لكنه 
مل يذكر اإماما من االأئمة على جهة التعيني وهذا يحتاج اإىل بحث ودرا�سة، وكان للمغاربة لهم ق�سب 
ال�سبق يف هذا امليدان، فهذا احلافظ اأبي عمرو الداين رحمه اهلل كانت له الريادة يف هذا الباب، قال 
عبد الهادي احميتو: )وقد ن�سب غري واحد من العلماء ال�سبق اإىل ارتياد هذا االأ�سلوب من التي�سري 
واالخت�سار الأبي عمرو الداين، وحتدثوا عن ال�سروط التي ر�سمها للجمع، ثم تبعه االإمام ال�ساطبي 
رحمه اهلل فكان ي�سمح به بنوع من ال�سرامة، غري اأن هوؤالء االأئمة مل يكونوا ي�سمحون به اإال ملن اأفرد 
القراءات، واأتقن معرفة الطرق والروايات، وقراأ لكل قارئ ختمة على حدة، اللهم اإال اإذا كان القارئ 

متمكنا من القراءة والرواية واأخذها على �سيخ معترب فعندها ي�سمحون له باجلمع بلغة واحدة )46(.

44- منجد املقرئني: 02.
45- القراء والقراءات يف املغرب: 56.

46- قراءة نافع 412/1، الن�سر 841/2.
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وقد طورها املغاربة حيث يقراأ القارئ الردفة ناوًيا ت�سريك من يريد ت�سريكهم يف ختمة، وينطلق 
هكذا يف املوا�سع التي ال خلف فيها ل�سائر قرائه، وال يعيدها لواحد منهم لعدم احلاجة، وي�ستمر 
يف القراءة جاعال ن�سب عينيه موا�سع الوقف الهبطي املعهودة، ثم ي�ستاأنف ردفة اأخرى، حتى اإذا 

عر�س يف طريقه مو�سع خالف قرائي نظر اإىل :
ـ ترتيب اخلالفات الواردة يف الردفة.

ـ اأقرب اخلالفات اإىل نهاية الردفة.
ـ اأقرب القراء خلفا للمقروء له من القراء.

ـ �ساحب املرتبة الذي ي�سح عطف خالفه على من تقدمه.
ـ مكان العطف، اأمن احلرف ذاته، اأم البد من العودة اإىل مكان مقبول يحى ياأمن ف�ساد املعنى.

ـ كيفية الوقوف على احلرف، اأيقف عليه، اأم يقف بعده، ح�سب اخلالف يف اأحكام الو�سل والوقف 
بني القراء.

ـ  مراقبة اآخر االأوجه لت�سري القراءة على وترية واحدة.
وننتقل اإىل اأهم املوؤلفات يف هذا الباب.

خام�صا: اأ�صباب اجلمع:

اأجاز جمع اأكر من قراءة يف ختمة واحدة، وذلك لعدة اأمور:
اأوال: فتور الهمم و�سعف العزائم لدى القراء والطلبة يف القراءة باالإفراد لكل راو.

ثانيا: اخت�سار الوقت الذي ي�ستغرقه الطالب اأثناء القراءة باجلمع على ال�سيخ فلو اأفرد لكل قارئ 
ولكل راو ال ي�ستغرق زمنا طويال رمبا ع�سر �سنوات اأو اأكر، كما وقع للعالمة اأبو احل�سن احل�سري 
حيث قراأ على �سيخه القراءات ال�سبع باالإفراد لكل راو ت�سعني ختمة يف ظرف ع�سر �سنوات. قال 

رحمه اهلل: قراأت عليه ال�سبع ت�سعني ختمة، بداأت ابن ع�سر ثم اأكملت يف ع�سر.
ثالثا: كرة العار�سني على ال�سيخ واجتماعهم يف وقت واحد، وال ي�سع الوقت لكل احلا�سرين باالإفراد، 
احلا�سرين يف  لكل  املجال  واإف�ساح  للوقت،  اخت�سارا  اأكر  اأو  واحدة  القراءة يف ختمة  فيجمعون 

االأخذ عن ال�سيخ. 

االأ�سول والفر�س  القارئ متمكنا يف  اأن يكون  بالقراءات بعد  اأجازوا اجلمع  االأمور وغريها  فلهذه 
عارفا بالطرق والروايات.

من قدمه من الرواة، وال يقف اإالَّ على كلمة خمتلف فيها بني القراء، �سواء يف االأ�سول اأو الفر�س، 
في�ستوعب جميع االأوجه فيها ثم يقف عليها اإن كانت حمال للوقف، واإالَّ وا�سل القراءة باآخر وجه 
اأهل  عامة  وعليه  القيجاطي  واالإمــام  الداين  عمرو  اأبي  االإمــام  اإىل  تن�سب  الكيفية  وهذه  به،  قراأ 

املغرب، وال زالت اإىل اليوم تدر�س يف االألواح.
وردفة اجلامع باحلرف: اأن يقراأ حتى ي�سل اإىل مو�سع اخلالف، فياأتي لكل قارئ مب�ستحفه، ح�سب 

الرتاتيب امل�سار اإليها، وهذا اجلمع اأبعد اجلموع عن الرونق املقبول.
الكيفية الثانية: اجلمع بالوقف، وبيان ذلك اأن يبتدئ القارئ برواية من يقدمه من الرواة، ثم يقف 
على مو�سع يجوز فيه الوقف، ثم ياأتي بالراوي الذي يليه، وهكذا يفعل مع جميع الرواة والقراء اإالَّ 
من اندرجت قراءته اأو روايته مع قارئ اأوال وقبله فال ياأتي به، وهكذا يفعل حتى ي�ستوعب جميع 

االأوجه ويقف على نف�س املو�سع الذي وقف عليه اأوال، وهذه طريقة اأهل ال�سام.
فالذي يقراأ بالوقف ردفته من بداية اجلملة عقب وقف تام اأو كاف اإىل املكان الذي يح�سن عليه 

الوقف مع مراعاة املعاين وجمال القراآن)50(.
الكيفية الثالثة: اجلمع باالآي، واملطلوب فيه معرفة اأمور:

اأوال: معرفة العدد الذي ياأخذ به كل قارئ، فاالعتماد على عد واحد هو العد الكويف مثال، يوقع يف 
م�ساكل ترتبط باالإماالت، وعدم متام املعنى يف بعذ االآي املختلف فيها بني القراء مثل: ))لعلكم 

تتفكرون يف الدنيا واالآخرة(( التي متيز الب�سري عمن �سواه.
اأين يقف خالل االآية نف�سها، لو تعلق االأمر بخالف للقارئ ياأتي به قبل متام االآية،  ثانيا: معرفة 

وخا�سة اإذا كانت طويلة، وكيف يقف لكل قارئ فيها يف نوبته.
 .

)51(
ثالثا: معرفة الرتتيب امل�صلوك يف هذه احلالة، وهو الرتتيب التجان�صي

الكيفية الرابعة: وهي مركبة من املذهبني ال�سابقني، وهي من ابتكار احلافظ ابن اجلزري وبيانها 
ي�سوغ عليه  القراءة حتى يقف على مو�سع  ويوا�سل  برواية من يقدمه  القارئ  يبتدئ  اأن  كالتايل: 
الوقف فمن اندرج معه من القراء اأو الرواة فال يعيدهم، ومن مل يندرج يعيده، ويقدم اأقربهم خلًفا 
اإىل ما وقف عليه، وال يراعي ترتيب القراء، فاإن ت�ساووا يف اخللف والقرب يقدم االأ�سبق فاالأ�سبق، 
اإىل  امل�سرق، وال زالت  اأهل  الكيفية عليها  القراء، وهكذا يفعل حتى ينتهي، وهذه  ويراعي ترتيب 

اليوم يقرءون ويجمعون بها)52(. 
50- الرمزيات: 6.
51- الرمزيات: 6.

52- الن�سر 051/2.
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وقد طورها املغاربة حيث يقراأ القارئ الردفة ناوًيا ت�سريك من يريد ت�سريكهم يف ختمة، وينطلق 
هكذا يف املوا�سع التي ال خلف فيها ل�سائر قرائه، وال يعيدها لواحد منهم لعدم احلاجة، وي�ستمر 
يف القراءة جاعال ن�سب عينيه موا�سع الوقف الهبطي املعهودة، ثم ي�ستاأنف ردفة اأخرى، حتى اإذا 

عر�س يف طريقه مو�سع خالف قرائي نظر اإىل :
ـ ترتيب اخلالفات الواردة يف الردفة.

ـ اأقرب اخلالفات اإىل نهاية الردفة.
ـ اأقرب القراء خلفا للمقروء له من القراء.

ـ �ساحب املرتبة الذي ي�سح عطف خالفه على من تقدمه.
ـ مكان العطف، اأمن احلرف ذاته، اأم البد من العودة اإىل مكان مقبول يحى ياأمن ف�ساد املعنى.

ـ كيفية الوقوف على احلرف، اأيقف عليه، اأم يقف بعده، ح�سب اخلالف يف اأحكام الو�سل والوقف 
بني القراء.

ـ  مراقبة اآخر االأوجه لت�سري القراءة على وترية واحدة.
وننتقل اإىل اأهم املوؤلفات يف هذا الباب.

خام�صا: اأ�صباب اجلمع:

اأجاز جمع اأكر من قراءة يف ختمة واحدة، وذلك لعدة اأمور:
اأوال: فتور الهمم و�سعف العزائم لدى القراء والطلبة يف القراءة باالإفراد لكل راو.

ثانيا: اخت�سار الوقت الذي ي�ستغرقه الطالب اأثناء القراءة باجلمع على ال�سيخ فلو اأفرد لكل قارئ 
ولكل راو ال ي�ستغرق زمنا طويال رمبا ع�سر �سنوات اأو اأكر، كما وقع للعالمة اأبو احل�سن احل�سري 
حيث قراأ على �سيخه القراءات ال�سبع باالإفراد لكل راو ت�سعني ختمة يف ظرف ع�سر �سنوات. قال 

رحمه اهلل: قراأت عليه ال�سبع ت�سعني ختمة، بداأت ابن ع�سر ثم اأكملت يف ع�سر.
ثالثا: كرة العار�سني على ال�سيخ واجتماعهم يف وقت واحد، وال ي�سع الوقت لكل احلا�سرين باالإفراد، 
احلا�سرين يف  لكل  املجال  واإف�ساح  للوقت،  اخت�سارا  اأكر  اأو  واحدة  القراءة يف ختمة  فيجمعون 

االأخذ عن ال�سيخ. 

االأ�سول والفر�س  القارئ متمكنا يف  اأن يكون  بالقراءات بعد  اأجازوا اجلمع  االأمور وغريها  فلهذه 
عارفا بالطرق والروايات.

من قدمه من الرواة، وال يقف اإالَّ على كلمة خمتلف فيها بني القراء، �سواء يف االأ�سول اأو الفر�س، 
في�ستوعب جميع االأوجه فيها ثم يقف عليها اإن كانت حمال للوقف، واإالَّ وا�سل القراءة باآخر وجه 
اأهل  عامة  وعليه  القيجاطي  واالإمــام  الداين  عمرو  اأبي  االإمــام  اإىل  تن�سب  الكيفية  وهذه  به،  قراأ 

املغرب، وال زالت اإىل اليوم تدر�س يف االألواح.
وردفة اجلامع باحلرف: اأن يقراأ حتى ي�سل اإىل مو�سع اخلالف، فياأتي لكل قارئ مب�ستحفه، ح�سب 

الرتاتيب امل�سار اإليها، وهذا اجلمع اأبعد اجلموع عن الرونق املقبول.
الكيفية الثانية: اجلمع بالوقف، وبيان ذلك اأن يبتدئ القارئ برواية من يقدمه من الرواة، ثم يقف 
على مو�سع يجوز فيه الوقف، ثم ياأتي بالراوي الذي يليه، وهكذا يفعل مع جميع الرواة والقراء اإالَّ 
من اندرجت قراءته اأو روايته مع قارئ اأوال وقبله فال ياأتي به، وهكذا يفعل حتى ي�ستوعب جميع 

االأوجه ويقف على نف�س املو�سع الذي وقف عليه اأوال، وهذه طريقة اأهل ال�سام.
فالذي يقراأ بالوقف ردفته من بداية اجلملة عقب وقف تام اأو كاف اإىل املكان الذي يح�سن عليه 

الوقف مع مراعاة املعاين وجمال القراآن)50(.
الكيفية الثالثة: اجلمع باالآي، واملطلوب فيه معرفة اأمور:

اأوال: معرفة العدد الذي ياأخذ به كل قارئ، فاالعتماد على عد واحد هو العد الكويف مثال، يوقع يف 
م�ساكل ترتبط باالإماالت، وعدم متام املعنى يف بعذ االآي املختلف فيها بني القراء مثل: ))لعلكم 

تتفكرون يف الدنيا واالآخرة(( التي متيز الب�سري عمن �سواه.
اأين يقف خالل االآية نف�سها، لو تعلق االأمر بخالف للقارئ ياأتي به قبل متام االآية،  ثانيا: معرفة 

وخا�سة اإذا كانت طويلة، وكيف يقف لكل قارئ فيها يف نوبته.
 .

)51(
ثالثا: معرفة الرتتيب امل�صلوك يف هذه احلالة، وهو الرتتيب التجان�صي

الكيفية الرابعة: وهي مركبة من املذهبني ال�سابقني، وهي من ابتكار احلافظ ابن اجلزري وبيانها 
ي�سوغ عليه  القراءة حتى يقف على مو�سع  ويوا�سل  برواية من يقدمه  القارئ  يبتدئ  اأن  كالتايل: 
الوقف فمن اندرج معه من القراء اأو الرواة فال يعيدهم، ومن مل يندرج يعيده، ويقدم اأقربهم خلًفا 
اإىل ما وقف عليه، وال يراعي ترتيب القراء، فاإن ت�ساووا يف اخللف والقرب يقدم االأ�سبق فاالأ�سبق، 
اإىل  امل�سرق، وال زالت  اأهل  الكيفية عليها  القراء، وهكذا يفعل حتى ينتهي، وهذه  ويراعي ترتيب 

اليوم يقرءون ويجمعون بها)52(. 
50- الرمزيات: 6.
51- الرمزيات: 6.

52- الن�سر 051/2.
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ن�صا�س: مدخل لفهم الأ

ن�سا�س مثل: )معا( اأو )جيم( اأو )دال عددهم(، وهذا هو االأكر  ترتدد بع�س امل�سطلحات يف االأ
تداوال على األ�سنة الطلبة، والبد من معرفة االأرقام التي ترمز اإليها تلك الت�سميات وامل�سطلحات 
رقم  اإىل  ترمز  ولفظة )جيم(  اثنني،  رقم  اإىل  ترمز  فلفظة )معا(  ن�سا�س،  االأ اأردنا معرفة  اإذا 
ثالثة، ولفظة )دال( ترمز اإىل رقم اأربعة، واملق�سود بالدال هنا الدال املهملة، وهذا م�ستوحى من 

ْعَف�ٍس ُقِر�َسْت َثُخْذ َظْغ�ٍس. احلروف االأبجدية ح�سب ترتيبها: اأََبَجْد َهَوٍز ُحِطيٍّ َكَلْمٍن �سَ
ن�سا�س فهم للرتاث، وقراءتها ارتباط بتاريخ االأمة وا�ستك�ساف لذاكرتها وما�سيها لفهمه  وفهم االأ

وتوظيفه ل�سالح احلا�سر وامل�ستقبل.

ن�صا�س: تدوين الأ

اأي�سا  هي  بل  واحلفظ،  الذاكرة  طريق  عن  يتداول  بحيث  فقط،  �سفهيا  تراثا  لي�ست  ن�سا�س  االأ
علم معزز بالكتابة والتدوين، كما اأنها لي�ست م�سنفة يف خانة االأدب ال�سعبي بفنونه املختلفة من 
حكايات واألغاز اأو حتى ال�سعر الذي يغنى وين�سد دون اأن يعرف له قائل باخل�سو�س، بل هي تراث 

ديني باعتبار ما حتتوي عليه من األفاظ قراآنية. 
ولتو�سيح اأهميتها لدى القارئ الكرمي ناأخذ ن�سا من االأن�سا�س القراآنية كنموذج يقيد لنا لفظة 

)اأينما( التي وردت مت�سلة يف القراآن الكرمي حيث يقول الناظم:
اأَْيَنَما باالت�سال اأربٌع يف الذكر َل َوَيْنَتهِ  ما َنْن�َسْخ َفْلُيَقاِتْل َف�سَّ

االأرباع املوجودة  التي ذكرت فيها كلمة )اأينما( مت�سلة بذكر  االأربعة  املوا�سع  لنا  فالن�س يحدد 
فيها هذه الكلمة.

فمثال كلمة ))ما َنْن�َسْخ(( املق�سود بها ن�سف احلزب الثاين من �سورة البقرة وقد ورد فيه قوله 
( البقرة ـ 114(، اأما يف باقي املوا�سع فقد جاءت منف�سلة  ِ اإِنَّ اهللَّ تعاىل) َفاأَْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اهللَّ

َ َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر(البقرة ـ 147(. ُ َجِميًعا اإِنَّ اهللَّ كقوله تعاىل: )اأَْيَن َما َتُكوُنوا َياأِْت ِبُكُم اهللَّ
من هنا تظهر اأهمية الكتابة والتوثيق اإىل جانب احلفظ، وقد �سار حفظ القراآن الكرمي يف ال�سدور 
وتدوينه يف ال�سطور جنبا اإىل جنب منذ نزول اأول اآية على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل وقتنا 

احلا�سر، و�سيبقى اإن �ساء اهلل اإىل اأن يرث اهلل االأر�س ومن عليها.

ن�صا�س: الهدف من الأ

ن�سا�س يتمثل يف:  اإن الهدف العام من هذه االأ
على  احلفاظ  ثم  االإعجاز  موا�سع  طياته  يف  يحمل  الذي  العثماين  الر�سم  تواتر  على  املحافظة  ـ 

�صاد�صا: اأهم املوؤلفات يف جمع القراءات

القراءات من  اأي: �سرحت وو�سحت جمع  النظري،  العلمي  اعتنى باجلانب  بع�سها  املوؤلفات  هذه 
ناحية ن�ساأته واأطواره وجوازه ومنعه اأو بيان كيفياته ومراتبه وما اإىل ذلك وبع�سها اهتم باجلانب 

التطبيقي اأي العلمي، فتبني ما يف االآية من االأوجه اإجماال وبيان ما لكل راو على حدة، ومن ذلك:

ـ ترتيب االأداء وبيان اجلمع يف االإقراء: اأبو احل�سن علي بن �سليمان القرطبي املتوفى730.

املنجرة  بن حممد  اإدري�س  العالء  اأبو  للجامع:  واالأداء  االإرداف  اإتقان  وال�سامع يف  الناظر  نزهة  ـ 
املتوفى 1137.

ـ قانون اجلمع واالإرداف: اأبو عبد اهلل حممد بن القا�سم الزفري ال�سريفي احل�سني املتوفى1214.
املارغني  اأحمد  بن  اإبراهيم  العاملني.  رب  القراءات يف كالم  بيان حكم جمع  املقرئني يف  ـ حتفة 

التون�سي املتوفى 1349.
هذا واملوؤلفات يف الباب كثرية جدا ونكتفي بهذه الثلة من املوؤلفات واأكرها لعلماء مغاربة)53(.

خام�صا: الأن�صا�س:

واأن�سافه  اأحزابه  وعد  فيه،  املت�سابهة  الكلمات  وح�سر  و�سبطه  القراآن  بر�سم  املغاربة  اعتنى 
واأرباعه واأثمانه وكلماته وحروفه، وو�سعوا لذلك رموزا ت�ساعدهم على االحتفاظ به، كما ر�سمه 

َكَتَبة امل�سحف االإمام، واأجمعت عليه االأمة من ال�سبط وال�سكل، و�سموها باالأن�سا�س.

ن�صا�س: تعريف الأ

ن�سا�س: جمع: ن�س على وزن )اأفعال(. االأ
ا�سطالحا: عبارة عن قواعد منظومة، يف اأراجيز خمت�سرة اأو مطولة، ينظمها الفقهاء لتالمذتهم 

بطريقة عفوية.
اأو مفرد، وم�سطلح  اليومية على �سكل جمع  اال�ستعماالت  وهي كلمة مغربية جندها يف كثري من 
الكلمات  توؤطر  التي  القواعد  من  جمموعة  عن  للتعبري  املغرب  يف  القراءات  اأربــاب  بني  متداول 
الكلمات  ن�سا�س  االأ توؤطر هذه  اأدائها، كما  كيفية  اأو  اأو �سبطها  ر�سمها  القيا�س يف  اخلارجة عن 
املت�سابهة يف التقدمي والتاأخري واحلذف واالإثبات والزيادة واالإ�سافة، مع التن�سي�س على اأماكن 

وجودها يف القراآن الكرمي اإما بوا�سطة ال�سور اأو بوا�سطة االأحزاب واالأرباع واالأثمان.

53- القراء والقراءات : 56.
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ن�صا�س: مدخل لفهم الأ

ن�سا�س مثل: )معا( اأو )جيم( اأو )دال عددهم(، وهذا هو االأكر  ترتدد بع�س امل�سطلحات يف االأ
تداوال على األ�سنة الطلبة، والبد من معرفة االأرقام التي ترمز اإليها تلك الت�سميات وامل�سطلحات 
رقم  اإىل  ترمز  ولفظة )جيم(  اثنني،  رقم  اإىل  ترمز  فلفظة )معا(  ن�سا�س،  االأ اأردنا معرفة  اإذا 
ثالثة، ولفظة )دال( ترمز اإىل رقم اأربعة، واملق�سود بالدال هنا الدال املهملة، وهذا م�ستوحى من 

ْعَف�ٍس ُقِر�َسْت َثُخْذ َظْغ�ٍس. احلروف االأبجدية ح�سب ترتيبها: اأََبَجْد َهَوٍز ُحِطيٍّ َكَلْمٍن �سَ
ن�سا�س فهم للرتاث، وقراءتها ارتباط بتاريخ االأمة وا�ستك�ساف لذاكرتها وما�سيها لفهمه  وفهم االأ

وتوظيفه ل�سالح احلا�سر وامل�ستقبل.

ن�صا�س: تدوين الأ

اأي�سا  هي  بل  واحلفظ،  الذاكرة  طريق  عن  يتداول  بحيث  فقط،  �سفهيا  تراثا  لي�ست  ن�سا�س  االأ
علم معزز بالكتابة والتدوين، كما اأنها لي�ست م�سنفة يف خانة االأدب ال�سعبي بفنونه املختلفة من 
حكايات واألغاز اأو حتى ال�سعر الذي يغنى وين�سد دون اأن يعرف له قائل باخل�سو�س، بل هي تراث 

ديني باعتبار ما حتتوي عليه من األفاظ قراآنية. 
ولتو�سيح اأهميتها لدى القارئ الكرمي ناأخذ ن�سا من االأن�سا�س القراآنية كنموذج يقيد لنا لفظة 

)اأينما( التي وردت مت�سلة يف القراآن الكرمي حيث يقول الناظم:
اأَْيَنَما باالت�سال اأربٌع يف الذكر َل َوَيْنَتهِ  ما َنْن�َسْخ َفْلُيَقاِتْل َف�سَّ

االأرباع املوجودة  التي ذكرت فيها كلمة )اأينما( مت�سلة بذكر  االأربعة  املوا�سع  لنا  فالن�س يحدد 
فيها هذه الكلمة.

فمثال كلمة ))ما َنْن�َسْخ(( املق�سود بها ن�سف احلزب الثاين من �سورة البقرة وقد ورد فيه قوله 
( البقرة ـ 114(، اأما يف باقي املوا�سع فقد جاءت منف�سلة  ِ اإِنَّ اهللَّ تعاىل) َفاأَْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اهللَّ

َ َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر(البقرة ـ 147(. ُ َجِميًعا اإِنَّ اهللَّ كقوله تعاىل: )اأَْيَن َما َتُكوُنوا َياأِْت ِبُكُم اهللَّ
من هنا تظهر اأهمية الكتابة والتوثيق اإىل جانب احلفظ، وقد �سار حفظ القراآن الكرمي يف ال�سدور 
وتدوينه يف ال�سطور جنبا اإىل جنب منذ نزول اأول اآية على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل وقتنا 

احلا�سر، و�سيبقى اإن �ساء اهلل اإىل اأن يرث اهلل االأر�س ومن عليها.

ن�صا�س: الهدف من الأ

ن�سا�س يتمثل يف:  اإن الهدف العام من هذه االأ
على  احلفاظ  ثم  االإعجاز  موا�سع  طياته  يف  يحمل  الذي  العثماين  الر�سم  تواتر  على  املحافظة  ـ 

�صاد�صا: اأهم املوؤلفات يف جمع القراءات

القراءات من  اأي: �سرحت وو�سحت جمع  النظري،  العلمي  اعتنى باجلانب  بع�سها  املوؤلفات  هذه 
ناحية ن�ساأته واأطواره وجوازه ومنعه اأو بيان كيفياته ومراتبه وما اإىل ذلك وبع�سها اهتم باجلانب 

التطبيقي اأي العلمي، فتبني ما يف االآية من االأوجه اإجماال وبيان ما لكل راو على حدة، ومن ذلك:

ـ ترتيب االأداء وبيان اجلمع يف االإقراء: اأبو احل�سن علي بن �سليمان القرطبي املتوفى730.

املنجرة  بن حممد  اإدري�س  العالء  اأبو  للجامع:  واالأداء  االإرداف  اإتقان  وال�سامع يف  الناظر  نزهة  ـ 
املتوفى 1137.

ـ قانون اجلمع واالإرداف: اأبو عبد اهلل حممد بن القا�سم الزفري ال�سريفي احل�سني املتوفى1214.
املارغني  اأحمد  بن  اإبراهيم  العاملني.  رب  القراءات يف كالم  بيان حكم جمع  املقرئني يف  ـ حتفة 

التون�سي املتوفى 1349.
هذا واملوؤلفات يف الباب كثرية جدا ونكتفي بهذه الثلة من املوؤلفات واأكرها لعلماء مغاربة)53(.

خام�صا: الأن�صا�س:

واأن�سافه  اأحزابه  وعد  فيه،  املت�سابهة  الكلمات  وح�سر  و�سبطه  القراآن  بر�سم  املغاربة  اعتنى 
واأرباعه واأثمانه وكلماته وحروفه، وو�سعوا لذلك رموزا ت�ساعدهم على االحتفاظ به، كما ر�سمه 

َكَتَبة امل�سحف االإمام، واأجمعت عليه االأمة من ال�سبط وال�سكل، و�سموها باالأن�سا�س.

ن�صا�س: تعريف الأ

ن�سا�س: جمع: ن�س على وزن )اأفعال(. االأ
ا�سطالحا: عبارة عن قواعد منظومة، يف اأراجيز خمت�سرة اأو مطولة، ينظمها الفقهاء لتالمذتهم 

بطريقة عفوية.
اأو مفرد، وم�سطلح  اليومية على �سكل جمع  اال�ستعماالت  وهي كلمة مغربية جندها يف كثري من 
الكلمات  توؤطر  التي  القواعد  من  جمموعة  عن  للتعبري  املغرب  يف  القراءات  اأربــاب  بني  متداول 
الكلمات  ن�سا�س  االأ توؤطر هذه  اأدائها، كما  كيفية  اأو  اأو �سبطها  ر�سمها  القيا�س يف  اخلارجة عن 
املت�سابهة يف التقدمي والتاأخري واحلذف واالإثبات والزيادة واالإ�سافة، مع التن�سي�س على اأماكن 

وجودها يف القراآن الكرمي اإما بوا�سطة ال�سور اأو بوا�سطة االأحزاب واالأرباع واالأثمان.

53- القراء والقراءات : 56.
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فائدة الرمزيات:

اإعانة القارئ املبتدئ وتذكري املتمكن عند ال�سهو؛ حتى ال ياأتي مبحذور من حماذير عملية القراءات 
يف ختمة واحدة.

كما ذكرنا يف فقرة اجلمع واالإرداف اأنه مل يكن معروفا عند ال�سلف اجلمع بني الروايات يف ختمة 
اأبي طالب القي�سي )ت  واحدة حتى املائة اخلام�سة ع�سر االإمام الداين )ت 444هـ(، ومكي بن 
واأبو القا�سم الهذيل وغريهم، فظهر يف هذه احلقبة ما ي�سمى باجلمع واالإرداف، وذلك   ،)437
برز  الطريقة  واحــدة، وهذه  بع�س يف ختمة  بع�سها على  ويردف  قــراءات  القارئ عدة  باأن يجمع 
الذي   ، ال�ساطبي  االإمام  لها  واملوؤ�س�س  فيها  الرائد  وكان  كبري،  ب�سكل  واالأندل�سيون  املغاربة  فيها 
اأ�س�س قواعد هذا الفن، وابتكر رموزا للقراء مل ي�سبق اإليها من قبل تقريبا للفهم، واأحكاما للجمع، 

وتي�سريا للحفظ.
يقول رحمه اهلل يف ق�سيدته حرز االأماين ووجه التهاين:

ال ال اأَوَّ دليال على املنظوم اأَوَّ جعلُت اأبا جاٍد على كل قارئ 

فرمز بـ )اأبج( لنافع وراوييه، فاالألف للقارئ وهو نافع، والباء لقالون، واجليم لور�س، وهكذا مع 
باقي الرموز لكل القراء ال�سبعة منفردين، اأما اإذا اجتمعوا اأو اتفقوا على كلمة فرمز لهم ال�ساطبي 
رحمه اهلل بباقي احلروف االأبجدية وهي: ثحذ ظغ�س، اأما ذغا اتفق بع�س القراء يف القراءة فرمز 
لهم برموز اأخري مثل )�سحبة( للك�سائي وحمزة و�سعبة، وقد جمعت رموز ال�ساطبية يف اجلدول 

التايل ليت�سح املقال:

يكتمل  العن�سرين  وبهذين  عليهم،  اهلل  ر�سوان  ال�سالح  ال�سلف  عن  املنقولة  ال�سحيحة  القراءة 
حفظ القراآن الكرمي ر�سما ولفظا.

ـ تبيان كيفية ر�سم الكلمات ح�سب ورودها يف القراآن الكرمي.
ـ تثبيت االآيات املت�سابهة التي ي�سعب حفظها وتذكرها.

ـ تاأطري الكلمات املت�سابهة يف التقدمي والتاأخري واحلذف واالإثبات وال�سبط.
ـ تاأطري الكلمات اخلارجة عن القيا�س يف ر�سمها اأو �سبطها اأو كيفية اأدائها.

ـ جعل احلافظ لكتاب اهلل عز وجل يف مناأى عن الوقوع يف اخلطاأ اإن على م�ستوى الر�سم اأو االأداء.

م�صدر الأن�صا�س: 

اإن ق�ساء مدة طويلة يف امليدان التعليمي والرتبوي تك�سب �ساحبه مهارة تربوية ي�ستطيع بوا�سطتها 
الت�سرف يف املادة بكيفية ي�ستطيع معها القدرة على اال�ستنباط واال�ست�سهاد، فالفقيه الذي ق�سى 
منها  ي�ستفيد  بيداغوجية  و�سائل  اكت�سب  اأنه  ال�سك  التعليمي  امليدان  يف  �سنة  خم�سني  اأو  اأربعني 
الو�سول اإىل الهدف املن�سود باأقرب الطرق، فالفقيه حني ي�سحح األواح التالميذ املبتدئني والطلبة 
امل�سافرين قد يفاجاأ بخطاأ يف لوح اأحدهم فيقوم باإبراز ذلك اخلطاأ وت�سحيحه بقلم غليظ، ثم 
يقوم الفقيه با�ستعرا�س نظائر تلك الكلمة واالأماكن التي توجد فيها يف نظم ب�سيط قريب اإىل عقلية 
الطالب، وعادة ما يفتتح هذا النظم بالعبارة املتداولة بني الطلبة: )وهاك يا طالبا...( مبعنى خذ 

اأيها الطالب الو�سع ال�سحيح للكلمة التي اأخطاأت فيها مع نظائرها يف القراآن الكرمي)54(.
�صاد�صا: الرمزيات والر�صميات:

اأو باأي و�سيلة تفهم منها  اأو بعينه،  اأ�سار بيده  الرمزيات: جمع رمزية، ماأخوذة من مادة رمز اأي 
االإ�سارة بال لب�س.

اأو  القراء  يقدم من  الردفة)55(، ومن  بداية  اإىل  ت�سري  وا�سطالحا: )عبارة عن عالمات مو�سحة 
الرواة يف مرحلته، ومن يتم عطفه اأو اإردافه على �سابقه، واأين ينبغي اأن يقف(، اأو: )هي جمموعة 

من الرموز الدالة على القراء والرواة، وكذا االأحكام واالأوجه الواردة يف ختمة معينة( )56(. 

54 القراء والقراءات: 190.
55 اأي بداية اجلملة القراآنية التي يبتدئ بها القارئ وينتهي عند نهايتها ح�سب الوقف الهبطي املتبع، الرمزيات 

تراث من�سي: 4.
56 الرمزيات: 4.
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فائدة الرمزيات:
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االأول: ما ي�سمى بالرمزيات: وهي رموز ابتكرها االإمام ال�ساطبي يف تراكيب القراءات، يعني جمع 
القراءات، وهو ما ي�سمى باجلمع واالإرداف، ورموزها كالتايل: اأبج، دهز، حطي، وقد تقدمت.

وتنق�سم هذه الرمزيات اإىل ثالثة اأق�سام:
اأوال: رمزية لنافع وابن كثري، وهو امل�سار اإليهما )بحرمي( ن�سبة اإىل احلرمني )املكي واملدين( واأول 
ما يبتدئ به القارئ بعد احلفظ املتقن للقراآن برواية ور�س اإذا اأراد جمع القراءات اأن يبتدئ بنافع 

وابن كثري، ورمزهما: اأبج، دهز.
ثانيا: رمزية الأبي عمرو الب�سري، وهي امل�سماة بـ )�سما ( يعني نافع وابن كثري واأبو عمرو الب�سري، 

فالقارئ عند ختمه لـ )حرمي( ي�سيف يف اخلتمة الثانية اأبو عمرو الب�سري اأي )�سما(.
عنه  املعرب  )حمزة(  برمزية  وت�سمى  ال�سبع  القراءات  رمزية  وهي  ال�سبعة،  البدور  رمزية  ثالثا: 

بال�سيخ، وهي اخلتمة الثالثة للقارئ، فيجمع بذلك القراء ال�سبعة بروايتهم االأربع ع�سر.
 هذا بالن�سبة للقراءات ال�سبع، اأما اإذا اأراد القارئ اأن يكمل الع�سر في�سيف اإليهم ثالث قراءات يف 
از، يعقوب احل�سرمي  اخلتمة الرابعة، وهوؤالء القراء هم: اأبو جعفر براوييه، ابن وردان وابن َجمَّ

براوييه: روي�س وروح، خلف البزار براوييه: اإ�سحاق الوراق واإدري�س بن عبد الكرمي.
على  لهم  رمز  وقد  الــدرة،  نظمه  يف  اجلــزري  ابن  احلافظ  العالمة  الثالث  القراءات  نظم  وقد 
اأ�سولهم، فاأبو جعفر براوييه رمز له بـ )اأبج( ويعقوب براوييه بـ )حطي( وخلف براوييه بـ )ف�سق(، 
وهذه القراءات الع�سر ي�سمى عند املغاربة بالقراءات الع�سر الكربى، وقد انفرد املغاربة بالقراءات 
كالتايل: )جيت�س  ورموزهم  الع�سرة،  االأربع، وطرقهم  برواته  نافع  ال�سغرى، وهي قراءة  الع�سر 

مبحق �سود لفز( وحل هذه الرموز كالتايل:
ج: ور�س، ي: االأزرق، ت: عبد ال�سمد العتيقي، �س:  االأ�سبهاين.

ب: قالون، م: اأبو ن�سيط، ح: احللواين، ق: اإ�سماعيل القا�سي . 
�س: اإ�سحاق امل�سيبي، و: حممد بن اإ�سحاق، د: حممد بن �سعدان.

ل: اإ�سماعيل بن جعفر، ف: ابن فرح، ز: اأبو الزعراء.
واإذا اأراد القارئ اأن يقراأها فعليه اأن ياأخذها مب�سمن كتاب التعريف لالإمام الداين.

ثانيا: الر�سميات: وهي تعنى بالر�سم وال�سبط، وكيفية قراءة كل كلمة بالن�سبة للقراء، ولها رموز 
خا�سة من ابتكار االإمام ال�ساطبي رحمه اهلل، وهي )ثخذ ظغ�س(، وهذه رموز حرفية ملجموعة من 
القراء، ورموز كلمات وهي ) �سحبة – �سحاب- عم – �سما – حق ..( وقد تقدمت، وقد جتمع 

الرموز احلرفية مع الرموز الكلمية، ولفظ اأمثلة على ذلك:
ففي �سورة البقرة مثال يف اأولها كلمات خمتلف فيها بني القراء، فيكتبها الطالب وير�سمها يف اآخر 

اإذن فاالإمام ال�ساطبي رحمه اهلل هو اأول من ا�ستعمل هذه الرموز ليطابق بينها وبني اأ�سماء القراء 
ال�سبعة امل�سهورين والرواة عنهم، ومن ثم ق�سم العلماء والقراء هذه الرموز اإىل ق�سمني:
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مناذج من رمزيات الع�سر الكبري:
 

لوحته فيكتب )يكذبون( يو�سع عليها حرف )ث( ـ حرف الثاء ـ وهو للكوفيني، )يخدعون( يو�سع 
( ـ راء والم ـ   عليها حرف )ذ( ـ حرف الذال ـ وهو للكوفيني مع ال�سامي، )ِقْيل( يو�سع عليها )َرلَّ

يعني الك�سائي وه�سام يقراآن بها باالإ�سمام.
وهكذا اإىل اآخر القراآن.

اآخــره. اإىل  الــقــراآن  اأول  مــن  الــقــراء  بــني  فيها  املختلف  الكلمات  بكل  خا�سة  ر�سميات   فهناك 
واأ�سمل هذه الر�سميات )الهوارية( ن�سبة اإىل اأبي عبد اهلل الهواري)57(.

اأ�سكال الرمزيات:
يكتب املتعلم جزاأه اليومي، ثم ير�سم له ال�سيخ على اأ�سطر اللوح اأمرين:

االأول �سطر اأفقي ميتد على مدى النفذة ي�سبه العقلة، اأو يكتفي يف مرحلة الحقة اإىل نهاية الردفة 
لري�سم عليها عالمة االنتهاء)58(.

الواردة  والــرواة  القراءة  ال�سيخ حروف  يرتب  العالمة  اأو على ظهر  ال�سطر  فوق ذلك  اأن  الثاين: 
خالفاتهم ح�سب ترتيبهم يف قراءة الردفة.

وحتت اللوح ما يتي�سر لل�سيخ من اأن�سا�س متعلقة باملقروء اأو بع�سه مو�سولة بخطوط دقيقة اإىل 
مكان اخللف يف اللوح.

اأهمية الرمزيات:

ـ تتجلى قيمة هذه الرمزيات يف �سبط قراءة املتلقي الذي ال ي�ستطيع يف هذه املرحلة حتديد  موا�سع 
الوقف واالبتداء، وال ترتيب القراء ح�سب ما تقت�سيه قواعد اجلمع و�سروطه.

 �سهولة التلقي بوا�سطتها.

57  الرمزيات تراث ال ين�سى، الدكتور عطفاي اأبحاث موؤمتر القراءات باملغرب. 
58  الرمزيات : 1084.
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مناذج من رمزيات الع�سر ال�سغري:
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رمزية ال�سبع
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مناذج من رمزية حرمي:
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فقال: هو جتويد احلروف ومعرفة الوقوف، ولهذا كان ال�سلف ال�سالح ر�سوان اهلل عليهم يهتمون 
عند قراءتهم للقراآن مبراعاة الوقف واالبتداء، ويتناقلون م�سائله م�سافهة ويتعلمونه كما يتعلمون 

القراءة.

مذاهب القراء يف الوقف:

املعنى  بح�سب  واالبتداء  الوقف  ح�سن  يراعي  كان  فنافع  واالبتداء:  الوقف  يف  طريقة  قارئ  لكل 
وكذلك ال�سامي. 

واملكي كان يراعي الوقف على روؤو�س االآي، وال يعتمد وقفا على اأوا�سط االآي اإال يف ثالثة موا�سع: يف 
قوله تعاىل:) وما يعلم تاأويله اإال اهلل ( يف �سورة اآل عمران، و يف قوله تعاىل: ) وما ي�سعركم ( يف 
�سورة االأنعام، و يف قوله تعاىل : ) اإمنا يعلمه ب�سر ( يف �سورة النحل، ويقول : مل اأبال بعدها وقفت 

اأم مل اأقف. 

والب�سري اختلفت الرواية عنه فقيل: اإنه كان يعتمد الوقف على روؤو�س االآي، ويقول: هو اأحب اإيل، 
وقيل: اإنه كان يطلب ح�سن االبتداء.

اأما عا�سم والك�سائي فكانا يتحريان متام املعنى فيقفان عنده، ويلزم من هذا ح�سن االبتداء. 

واتفق الرواة عن حمزة اأنه كان يقف عند انقطاع النف�س، فالقراآن عنده ك�سورة واحدة، ولذا مل 
يعتمد على وقف معني، واآثر و�سل ال�سورة بال�سورة، اأما باقي القراء فكانوا يراعون ح�سن احلالني 

مع الوقف واالبتداء.

وهذا عند قراءة كل بانفراد، واأما مع جمعهم فالذي عليه �سيوخنا مراعاة ح�سن الوقف واالبتداء 
كنافع وهو مذهب جمهور القراء.

وهي  االأزرق،  طريق  من  ور�ــس  برواية  نافع  االإمــام  قــراءة  هي  املغاربة  لــدى  ال�سائدة  والــقــراءة 
عرفا-   - ي�سمح  وال  قراآنية،  باآية  االإ�ست�سهاد  عند  بها  ي�ست�سهد  التي  وهي  احلفظ،  يف  املقدمة 
بها، يتعلق  ما  وكــل  �سبطها  من  واالنتهاء  نافع  قــراءة  اإتقان  بعد  اإال  االأخــرى  الــقــراءات   بحفظ 
ــف، فــكــانــوا يــعــتــمــدون الــوقــف الــهــبــطــي، وقــبــل قــــراءة نــافــع كـــان املــغــاربــة  ــوق اأمـــا مــن حــيــث ال
ـــة ور�ـــس كما �سبق. ــن خـــريون بــقــراءة نــافــع مــن رواي ــروؤون بــقــراءة حــمــزة، حتى اأتــاهــم اب ــق  ي

�سابعا:  الوقف الهبطي:

هو اأبو عبد اهلل حممد بن اأبي جمعة الهبطي ال�سماتي وهو ممن اأخذ عن االإمام ابن غازي )ت 
919( ،وعنه قيد الوقف، ويعترب ال�سيخ الهبطي اأول وا�سع لوقف القراآن باملغرب، وقد تلقاه النا�س 

بالقبول وال يزال به العمل اإىل اليوم.

الهجري يف مد�سر اهباطة من قبيلة  التا�سع  القرن  الهبطي يف حدود منت�سف  اأبو عبد اهلل  ولد 
�سماتة اإحدى قبائل اجلبل ب�سمال املغرب، ولذا جاءت ن�سبته هكذا الهبطي ال�سماتي.

ده، ثم رحل اإىل مدينة  تعلم الهبطي على عادة اأبناء البادية يف الكتَّاب فحفظ القراآن الكرمي وجوَّ
فا�س حيث اأنهى درا�سته بها على يد �سيخه ابن غازي )ت 919(، تويف بفا�س �سنة 930 هـ ودفن يف 

رو�سة الزهريي بطالعة فا�س.

ومن اأهم الدرا�سات عن وقف االإمام الهبطي:

ـ تقييد وقف القراآن الكرمي للهبطي حتقيق احل�سن بن اأحمد وكاك.

ـ منحة الروؤوف املعطي ببيان �سعف وقف ال�سيخ الهبطي لعبد اهلل بن حممد بن ال�سديق.

ـ قراءة االإمام نافع عند املغاربة لعبد الهادي حميتو.

مطبوع  العابدين  حنفية  ابن  لل�سيخ  الكرمي  القراآن  اأوقــاف  يف  الهبطي  جمعة  اأبي  ابن  منهجية  ـ 
باجلزائر. 

تعريف الوقف واالبتداء:

وانتقلت عنه  تركته  اإذا  يقال: وقفت عن كذا وكذا  والقول،  الفعل  الكف عن  اللغة هو:  الوقف يف 
لغريه.

ا�ستئناف  بنية  عادة  فيه  يتنف�س  زمنا  الكلمة  اآخر  عن  ال�سوت  )قطع  هو:  القراء  ا�سطالح  ويف 
القراءة اإما مبا يلي احلرف املوقوف عليه اأو مبا قبله(.

اأن �سيدنا عليا كرم اهلل وجهه �سئل عن قوله تعاىل )ورتل القراآن ترتيال ( املزمل: 3(   وقد ورد 
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الوقف الهبطي:

ينق�سم الوقف الهبطي اإىل ثالثة اأق�سام:

ـ ق�سم وافق فيه الهبطي غريه كالداين وابن االأنباري وهو اأكر وقفه.

ـ ق�سم تركه ومل يعتمده لتجاذب الدليلني فيه، اأو لرتجيح اأدلة الو�سل عنده، اأو الأنه االأ�سل والوقف 
الطارئ.

ـ ق�سم انفرد به ومل يوافق اأحد ممن �سبقوه، والنا�س يف هذا بني موؤيد ومنتقد.

والوقف عنده على ثمان مراتب: تام، واأمت، وح�سن، واأح�سن، وكاف، واأكفى، وجائز، ومقبول.

تقييد الوقف الهبطي:

الوقف الهبطي لي�س من �سنع الهبطي، واإمنا من عمل بع�س تالميذه، ولذا ن�سخه خمتلفة من حيث 
الزيادة والنق�سان، وكذلك تقييد االأن�سا�س واالأن�ساف واالأرباع واملدين واملكي، وكاأن ال�سيخ كان 
ميلي على طلبته ويبني لهم اأماكن الوقوف، ويبني لهم وجه الوقف عليها، والطلبة يدونون كل ح�سب 

قدرته وا�ستعداده.

ن�سخ الوقف الهبطي:

للتقيد ن�سخ كثرية منها ن�سخة مبكتبة املدينة املنورة قيدها بع�س طلبة ال�سخ الهبطي، وقد كتبت 
حولها التعاليق واحلوا�سي، ويف اخلزانة احلمزاوية ن�سخة م�سححة كتبت بتطوان، وغري ذلك من 

الن�سخ)60(.

وبهذا يت�سح لنا اأن تقييد الهبطي يف الواقع لي�س اإال جمهودا فرديا، فيه من ال�سواب ما ال ي�سع 
اأحدا نكرانه، وفيه من االأخطاء ما ال ي�سلم منه اأحد من العلماء... ومن االإن�ساف اأن نعرتف باأن 
تقييد االإمام الهبطي -رغم ما قيل فيه وما لوحظ عليه، هو �ساهد على ما بذله �ساحبه من جهود 

طيبة يف خدمة القراآن الكرمي، وهو مل يق�سد بعمله اإال اخلري.

60 انظر يف الوقف  الهبطي: تقييد الوقف الهبطي للح�سن وكاك، القراء والقراءات: 186.

من طريق االأزرق، اختيار الوقف على حمل التمام، والتزام ال�سكتات  ومن اأ�سول هذه القراءة �سِ
املروية يف اأواخر ال�سور، وكذا التزام الوقفات والو�سالت التي لها عالقة بوجه القراءة.

تاريخ الوقف الهبطي:

البد من االإ�سارة اإىل اأن الع�سر الوطا�سي كان من اأزهى ع�سور املغرب يف علم القراءات، حيث 
اجتاه  اجتاهان:  لها  وكان  الوقف،  مدر�سة  ن�ساأت  وفيه  والبوادي،  احلوا�سر  يف  مدار�سه  تعددت 

نظري اجتهادي،  واجتاه �سني توقيفي: 

االجتاه االأول: وهو االجتاه النظري ميثله اأبو عبد اهلل حممد بن اأبي جمعة الهبطي.

االجتاه الثاين: وهو االجتاه ال�سني التوقيفي، وميثله اأبو عبد اهلل حممد بن نا�سر اجلعفري الزينبي 
املتوفى �سنة 1085 هـ)59(.

التناف�س  هذا  عن  نتج  وقد  بالزعامة،  االأخذ  يريد  منهما  كل  متناف�سني،  االجتاهان  هذان  وكان 
�سراع �سديد بني اأن�سار املذهبني.

اأنحاء  جل  على  متاما  الهبطي  مدر�سة  �سيطرت  حتى  للهجرة  ع�سر  احلادي  القرن  ينتهي  يكد  مل 
املغرب، بل �سملت هذه ال�سيطرة حوا�سر اجلزائر وتون�س اإىل حدود ليبيا �سرقا، وبهذا ندرك اأن 
ال�سهرة التي كتبت لوقف الهبطي مل تكن ناجتة عن كونه �سوابا كله، ولكنها كانت نتيجة �سواب جله.

اأ�سباب و�سع الوقف الهبطي:

ـ منها ما كان النا�س عليه من انحراف يف التالوة وخطاإ يف االأداء، يقفون على غري ما ينبغي الوقف 
عليه، وي�سلون ما ال يجوز و�سله، ورمبا و�سلوا اآية الرحمة باآية العذاب اأو العك�س، فيف�سد املعنى 

وي�سيع الذي من اأجله نزل هذا الكتاب املقد�س.
ـ قد ي�سطر اأحد القراء اإىل الوقف فال يدري كيف يقف؟، وال اأين؟، فراأى اأبو عبد اهلل الهبطي اأن 

ي�سع لهم هذا الوقف كمراحل ينزل امل�سافر بها، ويتجدد ن�ساطه من اأجلها.
حدد الهبطي املوا�سع التي يقف عليها القارئ، ثم ي�ستاأنف القراءة من بعد الكلمة املوقوف عليها 

اإىل املوا�سع التي يقف عليها ثانية، وهكذا اإىل اأن يقف وقوف انقطاع وينتهي من القراءة.

59  انظر: هذا الوقف واأ�سوله، القراء والقراءات باملغرب: 190.

 



507 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء506 www.iqraaforum.com

الوقف الهبطي:

ينق�سم الوقف الهبطي اإىل ثالثة اأق�سام:

ـ ق�سم وافق فيه الهبطي غريه كالداين وابن االأنباري وهو اأكر وقفه.

ـ ق�سم تركه ومل يعتمده لتجاذب الدليلني فيه، اأو لرتجيح اأدلة الو�سل عنده، اأو الأنه االأ�سل والوقف 
الطارئ.

ـ ق�سم انفرد به ومل يوافق اأحد ممن �سبقوه، والنا�س يف هذا بني موؤيد ومنتقد.

والوقف عنده على ثمان مراتب: تام، واأمت، وح�سن، واأح�سن، وكاف، واأكفى، وجائز، ومقبول.

تقييد الوقف الهبطي:

الوقف الهبطي لي�س من �سنع الهبطي، واإمنا من عمل بع�س تالميذه، ولذا ن�سخه خمتلفة من حيث 
الزيادة والنق�سان، وكذلك تقييد االأن�سا�س واالأن�ساف واالأرباع واملدين واملكي، وكاأن ال�سيخ كان 
ميلي على طلبته ويبني لهم اأماكن الوقوف، ويبني لهم وجه الوقف عليها، والطلبة يدونون كل ح�سب 

قدرته وا�ستعداده.

ن�سخ الوقف الهبطي:

للتقيد ن�سخ كثرية منها ن�سخة مبكتبة املدينة املنورة قيدها بع�س طلبة ال�سخ الهبطي، وقد كتبت 
حولها التعاليق واحلوا�سي، ويف اخلزانة احلمزاوية ن�سخة م�سححة كتبت بتطوان، وغري ذلك من 

الن�سخ)60(.

وبهذا يت�سح لنا اأن تقييد الهبطي يف الواقع لي�س اإال جمهودا فرديا، فيه من ال�سواب ما ال ي�سع 
اأحدا نكرانه، وفيه من االأخطاء ما ال ي�سلم منه اأحد من العلماء... ومن االإن�ساف اأن نعرتف باأن 
تقييد االإمام الهبطي -رغم ما قيل فيه وما لوحظ عليه، هو �ساهد على ما بذله �ساحبه من جهود 

طيبة يف خدمة القراآن الكرمي، وهو مل يق�سد بعمله اإال اخلري.

60 انظر يف الوقف  الهبطي: تقييد الوقف الهبطي للح�سن وكاك، القراء والقراءات: 186.

من طريق االأزرق، اختيار الوقف على حمل التمام، والتزام ال�سكتات  ومن اأ�سول هذه القراءة �سِ
املروية يف اأواخر ال�سور، وكذا التزام الوقفات والو�سالت التي لها عالقة بوجه القراءة.

تاريخ الوقف الهبطي:

البد من االإ�سارة اإىل اأن الع�سر الوطا�سي كان من اأزهى ع�سور املغرب يف علم القراءات، حيث 
اجتاه  اجتاهان:  لها  وكان  الوقف،  مدر�سة  ن�ساأت  وفيه  والبوادي،  احلوا�سر  يف  مدار�سه  تعددت 

نظري اجتهادي،  واجتاه �سني توقيفي: 

االجتاه االأول: وهو االجتاه النظري ميثله اأبو عبد اهلل حممد بن اأبي جمعة الهبطي.

االجتاه الثاين: وهو االجتاه ال�سني التوقيفي، وميثله اأبو عبد اهلل حممد بن نا�سر اجلعفري الزينبي 
املتوفى �سنة 1085 هـ)59(.

التناف�س  هذا  عن  نتج  وقد  بالزعامة،  االأخذ  يريد  منهما  كل  متناف�سني،  االجتاهان  هذان  وكان 
�سراع �سديد بني اأن�سار املذهبني.

اأنحاء  جل  على  متاما  الهبطي  مدر�سة  �سيطرت  حتى  للهجرة  ع�سر  احلادي  القرن  ينتهي  يكد  مل 
املغرب، بل �سملت هذه ال�سيطرة حوا�سر اجلزائر وتون�س اإىل حدود ليبيا �سرقا، وبهذا ندرك اأن 
ال�سهرة التي كتبت لوقف الهبطي مل تكن ناجتة عن كونه �سوابا كله، ولكنها كانت نتيجة �سواب جله.

اأ�سباب و�سع الوقف الهبطي:

ـ منها ما كان النا�س عليه من انحراف يف التالوة وخطاإ يف االأداء، يقفون على غري ما ينبغي الوقف 
عليه، وي�سلون ما ال يجوز و�سله، ورمبا و�سلوا اآية الرحمة باآية العذاب اأو العك�س، فيف�سد املعنى 

وي�سيع الذي من اأجله نزل هذا الكتاب املقد�س.
ـ قد ي�سطر اأحد القراء اإىل الوقف فال يدري كيف يقف؟، وال اأين؟، فراأى اأبو عبد اهلل الهبطي اأن 

ي�سع لهم هذا الوقف كمراحل ينزل امل�سافر بها، ويتجدد ن�ساطه من اأجلها.
حدد الهبطي املوا�سع التي يقف عليها القارئ، ثم ي�ستاأنف القراءة من بعد الكلمة املوقوف عليها 

اإىل املوا�سع التي يقف عليها ثانية، وهكذا اإىل اأن يقف وقوف انقطاع وينتهي من القراءة.

59  انظر: هذا الوقف واأ�سوله، القراء والقراءات باملغرب: 190.

 



509 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء508 www.iqraaforum.com

يف  الكبار  العلماء  تراجم  جمع  هدفها  الكرمي  املحفل  هذا  من  منبثقة  علمية  جلنة  اإن�ساء  رابعا: 
مو�سوعة علمية كربى، تظهر بها االأ�سانيد والدرا�سات حولها.

خام�سا: اإن�ساء جلنة علمية هدفها عمل مو�سوعة قرائية �ساملة بها التحريرات والتوجيهات والعد 
والر�سم وبيان ال�ساذ من املتواتر وغري ذلك.

واأخريا ....

اأرجو اأن اأكون قد وفقت يف عر�سي املخت�سر للمدر�سة املغربية و�سماتها، واهلل من وراء الق�سد وهو 
يهدي ال�سبيل.  

خامتة البحث: 

ن�ستطيع اأن نخل�س من هذها البحث بهذه النتائج:

اأوال: املدر�سة املغربية من اأكرب مدار�س القراءات القراآنية من اأهم �سماتها اأنها حافظت على قراءة 
نافع من االندثار اأو اأن تكون قراءة ثانوية، واإمنا جعلت قراءة نافع ت�سامي قراءة حف�س يف حر�س 

النا�س عليها .

باملدر�سة  وارتبط  املغرب،  اإىل  االإ�سالم  دخول  قدم  وقدمي  عريق  باملغرب  القراءت  تاريخ  ثانيا: 
املدنية فالفقه فقه االإمام مالك، والقراآن وفق قراءة نافع قارئ املدينة. 

والر�سومات  والرمزيات  ال�سغري  الع�سر  مثل  بها  ارتبطت  خ�سو�سيات  املغربية  للمدر�سة  ثالثا: 
واالأن�سا�س، وكل ذلك عرفنا به واحلمد هلل.

رابعا: للمدر�سة املغربية علوم قراآنية امتازت بها عن غريها مثل علوم عد االآي ور�سم امل�سحف، 
والوقف الهبطي.

خام�سا: هناك نه�سة علمية يف املدر�سة املغربية االآن حتاول اأن تعيد القدمي وحترر م�سائله وتبني 
خباياه ن�ساأل اهلل لها اأن ت�ستمر وحتقق املاأمول منها.

تو�سيات البحث

اأوال: طباعة كتاب قراءة نافع عند املغاربة للدكتور حميتو طباعة جيدة جديدة ب�سف جديد، مع 
اإ�سافة باقي تاريخ هذه املدر�سة العظيمة حتى اليوم، مع اإ�سافة فهار�س علمية دقيقة للكتاب تبني 

ما فيه من كنوز.

واملدر�سة  العراقية  واملدر�سة  امل�سرية  املدر�سة  مثل  امل�سرق  يف  العلمية  املدار�س  باقي  على  ثانيا: 
ال�سامية واملدر�سة الهندية واملدر�سة الرتكية واملدر�سة املكية واملدر�سة املدنية واملدر�سة اليمنية اأن 

تقوم بدرا�سات مثل هذه الدرا�سة العلمية العميقة املو�سعة.

اخلزائن  يف  املوجود  العلمي  الرتاث  حتقيق  هدفها  وم�سرقية  مغربية   : علمية  جلان  اإن�ساء  ثالثا: 
وخا�سة خزائن املغرب التي بها من الكنوز املفقودة اأو التي يظن اأنها مفقودة الكثري والكثري.
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وخا�سة خزائن املغرب التي بها من الكنوز املفقودة اأو التي يظن اأنها مفقودة الكثري والكثري.
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فهر�س املو�صوعات

5 الف�سل االأول: اجلانب التاريخي )الن�ساأة والت�سل�سل( 
8 الف�سل الثاين : اأبرز �سيوخ هذه املدر�سة: 

8 املدر�سة االأوىل: مدر�سة االأقطاب: 
8 مدر�سة التاأ�سي�س )الرواد(: 

8 املدر�سة االأ�سولية: مدر�سة علي بن �سليمان 
9 املدر�سة الر�سمية )االأثرية(: مدر�سة ابن بري: 

10 مدر�سة املخت�سة بالطرق الع�سر النافعية: 
11 الف�سل الثالث: �سمات وخ�سائ�س املدر�سة املغربية: 

11 اأوال: الكتاب القراآين )امل�سيد(: 
12 ثانيا: الع�سر ال�سغري: 

16 ثالثا: اأ�سانيد املغاربة اإىل اأبي عمرو الداين: 
17 اأوال: اإ�سناد رواية اإ�سماعيل عن نافع: 
18 ثانيا: اإ�سناد رواية امل�سيبي عن نافع: 

19 ثالثا: اأ�سانيد رواية قالون اإىل االإمام الداين. 
20 رابعا: اأ�سانيد رواية ور�س عن نافع: 

21 خام�سا: اإ�سناد ال�سيخ حممد بن ال�سريف ال�سحابي: 
22 فوائد هذا االإ�سناد 

23 رابعا:  اجلمع واالإرداف: 
30 خام�سا: االأن�سا�س: 

33 �ساد�سا: الرمزيات والر�سميات: 
48 �سابعا:  الوقف االأهبطي 

53 خامتة البحث: 
54 تو�سيات البحث 
55 مراجع البحث 

فهر�س املو�سوعات 

مراجع البحث

ـ قراءة نافع عند املغاربة، عبد الهادي حميتو، وزارة االأوقاف املغربية.

ـ تاريخ القراءات يف امل�سرق واملغرب، حممد املختار ولد اباه، من�سورات املنظمة االإ�سالمية للرتبية.

ـ القراء والقراءت باملغرب، �سعيد اعراب، دار الغرب االإ�سالمي.

ـ الرمزيات تراث من�سي، حممد علي عطفاي، بحوث موؤمتر القراءات القراآنية االأول باملغرب.

ـ موقع �سعيب الدكايل على ال�سبكة العنكبوتية.

ـ ملتقى اأهل التف�سري على ال�سبكة العنكبوتية.

ـ موقع وزارة االأوقاف املغربية على ال�سبكة العنكبوتية.   
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 ترجمة ابن الـحفاف

اإعــــداد

الـدكـتــــور/عبــد الهـــــادي لعــــــقاب
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املقـدمـــــــة
احلمد هلل الذي جعل القراآن مناط البيان، وجعله مرتقى لبلوغ العال والر�سوان، وعّد من ا�ستغل به 
وتعّلمه وعّلمه من خرية بريته، بل من اأهله وخا�سته، واأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل وحد ال �سريك له جعل 
بلوغ  اإىل  وال�سناء، وجعل طريقهم طريقا  والرفعة  التوفيق  االأنبياء، وحباهم بهداية  العلماء ورثة 
مر�ساته، و�سبيال للخلود يف جناته، واأ�سهد اأن حممدا عبده ور�سوله اأف�سل االأنبياء، و�سيد العلماء، 
واإمام الفقهاء، واأخ�سى االأتقياء، من اأكرمه ربه فا�سطفاه لر�سالته، واجتباه خلّلته، وحباه مبحبته، 
�سلى اهلل و�سلم وبارك عليه وعلى اآله و�سحبه ومن دعا بدعوته، وا�سنت ب�سنته اإىل يوم الدين، ما 

اأفل جنم بعد طلعته، وبعد: 
االأمة  هذه  به  اأكــرم  ين�سد،  وجمدا  ُيطلب،  �سرفا  العظيم  القراآن  جعل  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  فاإن 
فاأنقذها به من ال�سالل، واأنالها به جزيل العطاء والنوال، اإنه املوعظة البليغة، والرحمة العظيمة، 
ُكْم  ا�ُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّ اأَيَُّها النَّ والهدى املبني، وال�سفاء النافع، يقول املوىل �سبحانه:َيا 

ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة ِلْلُموؤِْمِنني)1(. َو�ِسَفاٌء ملَا يف ال�سُّ
َن  ِل اْلُقْراآَ ـ، واأمره بتالوته وترتيله فقال: )اأَْو ِزْد َعَلْيِه َوَرتِّ ـ �سلى اهلل عليه و�سلمـ  اأنزله على اأكرم ر�سلهـ 
ــ اإىل �سحابته الكرام لفظا ومبنى، ولّقنهم  َتْرِتيال(2(، فنقله ر�سول اهلل ــ �سلى اهلل عليه و�سلم 
اإياه علما ومعنى، فكانوا خري وعاة لعلمه، واآمَن نقلٍة ملتنه، وكانوا اأبرز �سمة من �سمات حفظه اإذ 
اِفُظوَن()3(. فر�سي اهلل عنهم واأر�ساهم اأجمعني.  ا َلُه حلَ ْكَر َواإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ يقول �سبحانه: )اإِنَّ
ثم توارثه قوم بعدهم ُعرفوا بحثيث العناية، ودقة الرواية، وعظيم العدالة والوالية، �سغلوا اأعمارهم 
بتعليمه، و�سرفوا اأوقاتهم يف ترتيله وترنيمه، فكانوا بدورا زواهر، واأئمة بواهر، اأبى اهلل اأن يتلى 

القراآن اإال من طريقهم اإىل يوم معاده، وذلك ف�سل اهلل يوؤتيه من ي�ساء من عباده. 
�سناها  وتفرق  البوادي واحلوا�سر،  وانت�سرت يف  الغوابر،  الع�سور  املباركة عرب  ال�سل�سلة  وامتدت 
اإفريقية  اأر�س  يف  الفاحتني  اأقدام  وطئت  اأن  فكان  وه�سبا،  �سهال  �سداها  وات�سل  وغربا،  �سرقا 
والقريوان، حاملني لواء الهدى واالإميان، وكان منهم قراء اأكفاء، وعلماء اأوفياء ، وعباد اأ�سفياء، 
تاأثموا بنقل القراآن، وال�سنة والبيان، فكان لهم تالميذ وفرة، ومريدون ال يح�سون كرة، ودخلت 

1 يون�س االآية: 57.
2 املزمل االآية: 4.
3 احلجر االآية: 9.

ال�صم واللقب: عبد الهادي لعقاب. 

من مواليد �سنة 1975م، باجلزائر العا�سمة.

امل�صار التعليمي:

ح�سل على اللي�سان�س من كلية القراآن الكرمي باجلامعة االإ�سالمية باملدينة املنورة �سنة 2003م.
ح�سل على املاج�ستري يف تخ�س�س اللغة والدرا�سات القراآنية �سنة 2009م بكلية العلوم االإ�سالمية 

بجامعة اجلزائر.
�سجل يف ق�سم الدكتواره، وهو يف ال�سنة الثانية.

امل�صار الَعَملي:

عمل اإماما اأ�ستاذا يف اأحد م�ساجد والية بومردا�س �سنة 2008م.
يعمل اإماما اأ�ستاذا يف م�سجد الفرقان، �ساطوناف، االأبيار، منذ 2009م. 

يدّر�س بالتعاقد يف كلية العلوم االإ�سالمية بجامعة اجلزائر منذ العام الدرا�سي: 2007/2006.
ع�سو يف جلنة ت�سحيح امل�ساحف املكتوبة وال�سمعية بوزارة ال�سوؤون الدينية واالأوقاف باجلزائر.

ع�سو يف جلان التحكيم يف امل�سابقات القراآنية املحلية والدولية، وقد عمل حمكما دوليا يف م�سابقة 
امللك عبد العزيز الدولية التي تقيمها اململكة العربية ال�سعودية كل �سنة، وذلك �سنة 1430هـ.
ع�سو يف جلنة التحكيم يف امل�سابقة القراآنية التلفزيونية "فر�سان القراآن"، ثم "تاج القراآن".

ح�سل على تكرمي مبا�سر من فخامة رئي�س اجلمهورية.
قّدم برناماجا لتعليم تالوة القراآن الكرمي على املبا�سر يف االإذاعة اجلزائرية، القناة االأوىل،  من 

�سنة: 2007م اإىل 2012م.
امل�صار الِعلمي:

�سارك يف موؤمترات دولية كموؤمتر االإي�س�سكو الذي انعقد يف اجلزائر �سنة 2010م، وموؤمتر تطوير 
الدرا�سات القراآنية الذي انعقد بجامعة امللك �سعود بالريا�س �سنة 2013م، و�سجل للم�ساركة يف 

موؤمترات وندوات دولية اأخرى، كما �سارك يف ندوات وملتقيات عديدة داخل اجلزائر.
�سدر له طباعًة حتقيق كتاب "التقريب واحلر�س يف قراءة نافع" البن املرابط البلن�سي. 

له اأبحاث عديدة قيد الن�سر.

السيرة الذاتية
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خطة البحث

متهيد: اأذكر فيه اهتمام علماء اجلزائر بالقراءات على مر الع�سور.
املبحث االأول: اأحوال فرتة ابن احلفاف.

احلالة ال�سيا�سية.
احلالية االجتماعية.

احلالة العلمية الثقافية.
املبحث الثاين: ترجمة ابن احلفاف.

 ا�سمه ون�سبه.
 مولده ون�ساأته.

 �سيوخه وتالميذه.

 ثناء العلماء عليه.
 حال ابن احلفاف بعد الغزو الفرن�سي للجزائر.

 تراثه وتاآليفه.
 وفاته.

 خامتة.
واهلل وحده الكفيل بالتوفيق، واجلدير باالإجابة والرتفيق، فبه �سبحانه وتعاىل الثقُة املطلقة، وعليه 

االعتماد االأوفى، والتوكل االأكمل، وال حول وال قوة اإال باهلل العلي العظيم.

وبجاية،  القريوان،  كحا�سرة  علمية  حوا�سر  وتاأ�س�ست  واالأندل�س،  املغرب  اإىل  املتواترة  القراءات 
وقلعة بني حماد، وتلم�سان، وفا�س، ومراك�س، والعدوة االأندل�سية مبدنها الكثرية، وتاأ�س�ست مدار�س 
لها اأ�س�سها ومناهجها، يف القراءات والتجويد والر�سم وال�سبط و�سائر علوم القراآن، وبرز علماء 
يكّل الل�سان عن ذكرهم، ويعيى القلم عن رقمهم، واألفت املوؤلفات اجلليلة، ودونت املراجع الف�سيلة، 

والكل ي�سعى يف خدمة كتاب اهلل، املو�سل اإىل ر�سا اهلل �سبحانه.
اأر�سها،  الهدى والقراآن على  اأن �سّع نور  ومل تغب اجلزائر عن هذا اخلري يف طيلة عهدها، منذ 
رغم توا�سل النكبات عليها، وانق�سامها اإىل دويالت، وطمع االأوربيني فيها من اإ�سبان وفرن�سيني، 
وا�ستعمار الفرن�سيني لها يف مدة طويلة معتربة. فنبغ فيها علماء عرفوا بالعناية بالقراآن، و�سيانة 
وتدري�سا  رواية  املتواترة  بالقراءات  واالهتمام  والل�سان،  بالقلم  ذلك  كان  �سواء  بالبيان،  الكالم 
والذي  �سنة 1306هـــ،  املتوفى  الرحمن بن احلفاف اجلزائري  املقرئ علي بن عبد  االإمام  اأمثال 
اأ�سعى يف مداخلتي هاته تعريف املتخ�س�سني به، واإزاحة ال�ستار عن مكنون �سخ�سيته، واهلل املوفق 

ملا فيه اخلري وال�سواب.
وجعلت بحثي هذا ي�سري على منط هذه اخلطة:
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عرب  املتوا�سل  االهتمام  هذا  عن  مناأى  يف  وال�سبط  والر�سم  والتجويد  القراءات  علم  يكن  ومل 
الع�سور، فكانت الرواية مت�سلة، واالأ�سانيد منت�سرة يف القراءات املتواترة مب�سمن املتون امل�سهورة 
ووهــران  زواوة  ومعاهد  بجاية،  كحا�سرة  اآنــذاك،  امل�ستهرة  العلمية  احلوا�سر  يف  الطالب  بني 
وتلم�سان، التي كانت قبلة الطالب النا�سئني الراغبني يف تعلم الرتتيل، وجمع القراءات، واحلذق 
يف ر�سم القراآن و�سبطه، القادمني من �ستى املناطق من داخل اجلزائر وخارجها كتون�س واملغرب 

االأق�سى وحتى من االأندل�س.
اليلويل  الرحمن  عبد  �سيدي  زاوية  على  القائمني  اأن  بالقراءات  اجلزائر  اأهل  اهتمام  �سدة  ومن 
�س فيها »الفقه واأ�سوله بحجة اأن هذا العلم ميكن اأن ي�سّكل مناف�سًا  يف اأعايل زواوة َمنعوا اأن ُيدرَّ

خطريًا على ح�ساب حفظ القراآن الكرمي والروايات«)5(.
ومل ي�ستهر علماء اجلزائر بالتاأليف يف علم القراءات، بل كان ان�سبابهم وغاية اهتمامهم تلقني 
والعناية مبر�سوم  التي جتمعها،  املتون  دا م�سندا، واالهتمام بقراءاته وحفظ  الكرمي جموَّ القراآن 

لة حلفظه. اخلط و�سبطه ونظم املتون امل�سهِّ
غري اأنه وجد منهم من فتح اهلل عليه بالتاأليف فرتك تراثا زاخرا ما زلنا اإىل يوم النا�س هذا ننهل 
اأنه مل  اإال  وَنظموا،  اأّلفوا  اأنهم  تراجمهم  ُذكر يف  منهم  واآَخرين  ونفيد من جمموعه.  معينه،  من 
ي�سلنا من ذلك �سيء، وع�سى اهلل �سبحانه ــ يف قابل دهرنا ــ اأن ي�سعفنا باإيجاد اأحدها اأو بع�سها.

و�ساأذكر بع�س علمائنا الذين خلدتهم كتبهم، واأبقت ذكرهم بني املتخ�س�سني، كاأمثال: 
- االإمام املقرئ اأبي القا�سم يو�سف بن ُجبارة الهذيل الَب�ْسَكري)6(، املتوفى �سنة 465 هـ، �ساحب 
»املقرىء  الذهبي:  االإمــام  عنه  قال  عليها،  الزائدة  واالأربعني  الع�سر  القراءات  يف  الكامل  كتاب 
اجلّوال اأحد من طّوف الدنيا يف طلب القراءات«)7(. وقال عنه االإمام ابن اجلزري: »فال اأعلم 

اأحدًا يف هذه االأمة رحل يف القراءات رحلَته وال لقي من لقي من ال�سيوخ«)8(.
_ واالإمام املقرئ حممد بن عبد اهلل بن عبد اجلليل التََّن�ِسي)9(  )ت يف حدود 899هـ(، �ساحب 

5  زاوية �سيدي عبد الرحمن اليلويل، حممد ميمون، �س: 41.
6 ن�سبة اإىل "َب�ْسَكَرة" بلدة تقع يف اجلنوب اجلزائري، وهي تعّد بوابة ال�سحراء، وُتعَرف بجودة 

مترها.
7 معرفة القراء الكبار )429/1(.

8 غاية النهاية )454/1(.
9 ن�سبة اإىل "َتَن�س" بلدة تقع على �ساحل اجلزائر، غرب مدينة اجلزائر، تبعد عنها قرابة 

التمهيد

املغرب  بلدان  يتو�سط  فهو  موقعها،  من  نفا�ستها  اكت�ست  جغرافية  رقعة  اجلزائريُّ  القطر  يحتلُّ 
العربي، وتت�سل حدوده جنوبا لت�سيف اإىل جنباته امل�ساحة العظيمة لل�سحراء الكربى، هذه النعمة 
العظيمة جعلت بالد اجلزائر حمطة مرور لكل من يريد اجتياز بالد املغرب قادما من امل�سرق اإىل 
املغرب االأق�سى اأو التعدية اإىل العدوة االأندل�سية اإبان �سطوع �سم�سها. وهذه النعمة التي اأنعم اهلل 
بها على اجلزائر، قد ثّناها باأخرى قد اأحاطها بها، وهي زخارة مواردها، وكرة خرياتها، وتنوع 
مناخها، ما اأطمع فيها االأجنبي الكافر، مبتنوع جن�سياته، وخمتلف اآلياته، فاأجلب على اأهلها بخيله 
ورجله، و�سامهم �سوء العذاب، ي�ستعبد اأحرارهم، وي�ستنفذ طاقاتهم، وذلك على فرتات متوا�سلة 

من التاريخ.
عرف  فقد  الأهله،  وموئال  للعلم،  حملة  الفاحتني  طالئع  ثراها  وطئت  اأن  منذ  اجلزائر  وكانت 
اجلزائريون باالعتناء بالعلوم ال�سرعية بكل تخ�س�ساتها، فربز يف الفقه واأ�سوله من اأعلى منار 
املذهب املالكي وقعد اأ�سوله، و�سذب م�سائله، واأفتى يف نوازله، اأمثال: االإمام احلافظ الفقيه اأبي 
الكثرية.  التاآليف  باحلفيد )ت 842هـ(، �ساحب  املعروف  التلم�ساين  بن مرزوق  عبد اهلل حممد 
واالإمام اأبي العبا�س اأحمد بن يحيى الون�سري�سي )ت 914هـ( �ساحب املو�سوعة الفقهية ال�سخمة 

املغرب”. “املعيار 
وظهر يف احلديث من حفظ امل�سانيد و�سرح ال�سحاح واجلوامع اأمثال: احلافظ �سم�س الدين حممد 
بن اأحمد بن اأبي بن مرزوق التلم�ساين املعروف باجلد، �ساحب �سرح على �سحيح البخاري، وكذلك 
االإمام احلافظ حممد بن يو�سف بن عمر بن �سعيب اأبو عبد اهلل ال�سنو�سي املتوفى �سنة 895 هـ، 

�ساحب ال�سروح على م�سلم والبخاري.
 وطلع جنم علماء اآخرين بزوا غريهم يف فنون اللغة العربية على غرار االإمام يحيى بن عبد املعطي 

الزواوي )ت 628 هـ( �ساحب االألفية يف النحو الذي قال فيها ابن مالك:
وهو ب�سبق حائز تف�سيال     م�ستوجب ثنائي اجلميال.     

وا�ستهر اآخرون بالتف�سري وبالتاأليف فيه مثل االإمام املف�سر العابد اأبي زيد عبد الرحمن بن حممد 
بن خملوف الثعالبي )ت 875هـ(، �ساحب تف�سري القراآن الكرمي املو�سوم بـ “اجلواهر احل�سان يف 

تف�سري القراآن”)4(.

4 طبع عدة مرات اأقدمها �سنة 1327هـ يف املطبعة الثعالبية بالعا�سمة اجلزائرية.
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اأنه مل  اإال  وَنظموا،  اأّلفوا  اأنهم  تراجمهم  ُذكر يف  منهم  واآَخرين  ونفيد من جمموعه.  معينه،  من 
ي�سلنا من ذلك �سيء، وع�سى اهلل �سبحانه ــ يف قابل دهرنا ــ اأن ي�سعفنا باإيجاد اأحدها اأو بع�سها.

و�ساأذكر بع�س علمائنا الذين خلدتهم كتبهم، واأبقت ذكرهم بني املتخ�س�سني، كاأمثال: 
- االإمام املقرئ اأبي القا�سم يو�سف بن ُجبارة الهذيل الَب�ْسَكري)6(، املتوفى �سنة 465 هـ، �ساحب 
»املقرىء  الذهبي:  االإمــام  عنه  قال  عليها،  الزائدة  واالأربعني  الع�سر  القراءات  يف  الكامل  كتاب 
اجلّوال اأحد من طّوف الدنيا يف طلب القراءات«)7(. وقال عنه االإمام ابن اجلزري: »فال اأعلم 

اأحدًا يف هذه االأمة رحل يف القراءات رحلَته وال لقي من لقي من ال�سيوخ«)8(.
_ واالإمام املقرئ حممد بن عبد اهلل بن عبد اجلليل التََّن�ِسي)9(  )ت يف حدود 899هـ(، �ساحب 

5  زاوية �سيدي عبد الرحمن اليلويل، حممد ميمون، �س: 41.
6 ن�سبة اإىل "َب�ْسَكَرة" بلدة تقع يف اجلنوب اجلزائري، وهي تعّد بوابة ال�سحراء، وُتعَرف بجودة 

مترها.
7 معرفة القراء الكبار )429/1(.

8 غاية النهاية )454/1(.
9 ن�سبة اإىل "َتَن�س" بلدة تقع على �ساحل اجلزائر، غرب مدينة اجلزائر، تبعد عنها قرابة 

التمهيد

املغرب  بلدان  يتو�سط  فهو  موقعها،  من  نفا�ستها  اكت�ست  جغرافية  رقعة  اجلزائريُّ  القطر  يحتلُّ 
العربي، وتت�سل حدوده جنوبا لت�سيف اإىل جنباته امل�ساحة العظيمة لل�سحراء الكربى، هذه النعمة 
العظيمة جعلت بالد اجلزائر حمطة مرور لكل من يريد اجتياز بالد املغرب قادما من امل�سرق اإىل 
املغرب االأق�سى اأو التعدية اإىل العدوة االأندل�سية اإبان �سطوع �سم�سها. وهذه النعمة التي اأنعم اهلل 
بها على اجلزائر، قد ثّناها باأخرى قد اأحاطها بها، وهي زخارة مواردها، وكرة خرياتها، وتنوع 
مناخها، ما اأطمع فيها االأجنبي الكافر، مبتنوع جن�سياته، وخمتلف اآلياته، فاأجلب على اأهلها بخيله 
ورجله، و�سامهم �سوء العذاب، ي�ستعبد اأحرارهم، وي�ستنفذ طاقاتهم، وذلك على فرتات متوا�سلة 

من التاريخ.
عرف  فقد  الأهله،  وموئال  للعلم،  حملة  الفاحتني  طالئع  ثراها  وطئت  اأن  منذ  اجلزائر  وكانت 
اجلزائريون باالعتناء بالعلوم ال�سرعية بكل تخ�س�ساتها، فربز يف الفقه واأ�سوله من اأعلى منار 
املذهب املالكي وقعد اأ�سوله، و�سذب م�سائله، واأفتى يف نوازله، اأمثال: االإمام احلافظ الفقيه اأبي 
الكثرية.  التاآليف  باحلفيد )ت 842هـ(، �ساحب  املعروف  التلم�ساين  بن مرزوق  عبد اهلل حممد 
واالإمام اأبي العبا�س اأحمد بن يحيى الون�سري�سي )ت 914هـ( �ساحب املو�سوعة الفقهية ال�سخمة 

املغرب”. “املعيار 
وظهر يف احلديث من حفظ امل�سانيد و�سرح ال�سحاح واجلوامع اأمثال: احلافظ �سم�س الدين حممد 
بن اأحمد بن اأبي بن مرزوق التلم�ساين املعروف باجلد، �ساحب �سرح على �سحيح البخاري، وكذلك 
االإمام احلافظ حممد بن يو�سف بن عمر بن �سعيب اأبو عبد اهلل ال�سنو�سي املتوفى �سنة 895 هـ، 

�ساحب ال�سروح على م�سلم والبخاري.
 وطلع جنم علماء اآخرين بزوا غريهم يف فنون اللغة العربية على غرار االإمام يحيى بن عبد املعطي 

الزواوي )ت 628 هـ( �ساحب االألفية يف النحو الذي قال فيها ابن مالك:
وهو ب�سبق حائز تف�سيال     م�ستوجب ثنائي اجلميال.     

وا�ستهر اآخرون بالتف�سري وبالتاأليف فيه مثل االإمام املف�سر العابد اأبي زيد عبد الرحمن بن حممد 
بن خملوف الثعالبي )ت 875هـ(، �ساحب تف�سري القراآن الكرمي املو�سوم بـ “اجلواهر احل�سان يف 

تف�سري القراآن”)4(.

4 طبع عدة مرات اأقدمها �سنة 1327هـ يف املطبعة الثعالبية بالعا�سمة اجلزائرية.
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من بط�س ال�سليبيني احلاقدين. فلما ا�ستدت احلملة ال�سليبية على اأهل املغرب هّب العثمانيون يف 
جندتهم، وكان نتيجة ذلك اأن دخلت اجلزائر حتت احلماية العثمانية، ثم اأ�سبحت اإيالة )والية( 
الغزو  نكبة  اأ�سابتها  اأن  اإىل  العثمانيني  وبقيت اجلزائر حتت حكم  العايل.  الباب  قانون  يحكمها 

الفرن�سي �سنة 1830م.
وكان املجتمع اجلزائري اآنذاك مكونا من:

الرتكية،  بلغتها  تتم�سك  بال�سعب،  تختلط  ال  مغلقة  منعزلة  طائفة  وكانوا  احلاكمني:  االأتــراك  ــ 
من  بيد  وكانت حتكم  امتيازات خا�سة.  ولها  ق�سائي خا�س،  لنظام  وتخ�سع  ومبذهبها احلنفي، 
حديد، فلم يكن اأحد من ال�سكان االأ�سليني يتبواأ من�سبا يف احلكم، بل كان االأمر خموال لالأتراك 

فقط. 
ــ الكراغلة: وهم اأبناء االأتراك من اأمهات جزائريات، وهم طائفة مميزة عن باقي طوائف املجتمع 
اجلزائري يف املكانة، اإال اأنها دون مكانة االأتراك احلاكمني. ومتييز هذه الطائفة عن االأتراك يف 

املرتبة َلداللة على اأن االأتراك ا�ستاأثروا باحلكم وجعلوه خال�سا لهم يتداولونه فيما بينهم.
ومن  اجلزائر،  مدينة  اأهل  من  متكونون  وهم  للجزائر،  االأ�سليون  ال�سكان  وهم  احل�سر:  �سكان 
املهاجرين  ومن  االأخرى،  الداخلية  املدن  من  الوافدين  ومن  املتاخمة حل�سون اجلزائر،  القبائل 

من االأندل�س. وقد عرف احل�سر باحلرفة وال�سناعة والزراعة، فهم كانوا دعامة اقت�ساد البلد.
من  ومنهم  العثمانيني،  جميء  قبل  للجزائر  م�ستوطنة  كانت  التي  اليهودية  اجلالية  وهم  اليهود: 
وتكلموا  اجلزائري  باملجتمع  اندجموا  قد  وكانوا  امل�سلوبة،  االأندل�س  من  فارا  اجلزائر  اإىل  هاجر 

بدارجته ومار�سوا عاداته وتقاليده.
االأ�سرى امل�سيحيني: وهم اأقلية من اأ�سرى احلروب مع االأوربيني ا�سُتقدموا للعمل يف امل�سانع وق�سور 

البا�سوات والدايات )13(. 
احلالة ال�صيا�صية: 

– 1830م( ا�سطرابا كبريا يف حالتها  اأواخر العهد العثماين )ما بني 1800  عرفت اجلزائر يف 
 ، الدوائر  بها  وترتب�س  لها  تكيد  فكانت  فيها،  اال�ستعمارية  القوات  طمع  اإىل  اأدى  ما  ال�سيا�سية، 

13 ينظر يف بيان ذلك بالتف�سيل: تاريخ اجلزائر الثقايف للدكتور بلقا�سم �سعد اهلل )33/1 
فما بعدها(، تاريخ اجلزائر العام لل�سيخ عبد الرحمن اجلياليل )14/3 فما بعدها(، ومذكرة 
لي�سان�س "احلياة الثقافية واالجتماعية يف اأواخر العهد العثماين يف اجلزائر" من اإعداد: اآمال 

�سارين )2009/2008(.

كتاب »الطراز يف �سرح �سبط اخلراز«، الذي قال عنه االإمام الون�سري�سي �ساحب املعيار: »الفقيه 
احلافظ التاريخي االأديب ال�ساعر«)10(.

- االإمام املقرئ اأحمد بن ثابت التلم�ساين )ت 1152هـ( �ساحب »الر�سالة الغراء يف ترتيب وجوه 
القراء«)11(.

- االإمام املقرئ حممد بن اأبي القا�سم البوجليلي )ت 1316هـ( �ساحب كتاب »التب�سرة يف قراءة 
الع�سرة«)12(.

املتعال يف  ــ �ساحب كتاب »منة  ــ رحمه اهلل  ال�سيخ علي بن احلّفاف  ونختم ذكر هوؤالء بالعالمة 
تكميل اال�ستدالل«، الذي نحن ب�سدد الرتجمة له.

الفرتة التي عا�سها االإمام ابن احلّفاف رحمه اهلل:
ـ حلقة ات�سال بني عهدين بارزين يف تاريخ اجلزائر: عهد  ـ رحمه اهللـ  تعدُّ فرتة االإمام ابن احلّفافـ 
التواجد العثماين الذي امتد من �سنة 1518هـ اإىل 1830م، وعهد اال�ستعمار الفرن�سي الذي نكبت 

به اجلزائر من �سنة 1830هـ اإىل �سنة 1962م.
تواجد  فرتة  فعا�س  وفتّوته،  �سبابه  اأعّز  يف  وهو  للجزائر  الفرن�سيني  غزو  نكبة  االإمــام  اأدرك  وقد 
العثمانيني يف اجلزائر من حني والدته اإىل اجتيازه �سنَّ الثالثني تقريبا، وق�سى كهولته و�سيخوخته 
اجتماعيا  اجلزائر  اأحــوال  ذكر  اإىل  و�سنتطرق  اجلزائر،  يف  الفرن�سيني  تواجد  اأثناء  مماته  اإىل 

وثقافيا و�سيا�سيا واقت�ساديا يف نهاية العهد العثماين يف اجلزائر.

احلالة الجتماعية:

حل العثمانيون يف اجلزائر �سنة 1518م بعد ا�ستجابة لنداء احلماية الذي اأطلقه �سكان اجلزائر 
العثماين  االأ�سطول  اإ�سبانيا والربتغال، وكانت �سفن  العدوان ال�سليبي الذي متّثله  جّراء هجمات 
اآنذاك جتوب عر�س البحر االأبي�س املتو�سط يف اإنقاذ م�سلمي االأندل�س الهاربني اإىل العدوة املغربية 

150كم.
10 ينظر ق�سم الدرا�سة من حتقيق كتاب الطراز للدكتور: اأحمد حممد �سر�سال.

11 حققها يا�سني مب�سي�س يف ر�سالة علمية لنيل �سهادة املاج�ستري يف جامعة اجلزائر �سنة 
2008م.

12 حققها ح�سني وعليلي يف ر�سالة علمية لنيل �سهادة املاج�ستري يف جامعة اجلزائر �سنة 2008م.
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من بط�س ال�سليبيني احلاقدين. فلما ا�ستدت احلملة ال�سليبية على اأهل املغرب هّب العثمانيون يف 
جندتهم، وكان نتيجة ذلك اأن دخلت اجلزائر حتت احلماية العثمانية، ثم اأ�سبحت اإيالة )والية( 
الغزو  نكبة  اأ�سابتها  اأن  اإىل  العثمانيني  وبقيت اجلزائر حتت حكم  العايل.  الباب  قانون  يحكمها 

الفرن�سي �سنة 1830م.
وكان املجتمع اجلزائري اآنذاك مكونا من:

الرتكية،  بلغتها  تتم�سك  بال�سعب،  تختلط  ال  مغلقة  منعزلة  طائفة  وكانوا  احلاكمني:  االأتــراك  ــ 
من  بيد  وكانت حتكم  امتيازات خا�سة.  ولها  ق�سائي خا�س،  لنظام  وتخ�سع  ومبذهبها احلنفي، 
حديد، فلم يكن اأحد من ال�سكان االأ�سليني يتبواأ من�سبا يف احلكم، بل كان االأمر خموال لالأتراك 

فقط. 
ــ الكراغلة: وهم اأبناء االأتراك من اأمهات جزائريات، وهم طائفة مميزة عن باقي طوائف املجتمع 
اجلزائري يف املكانة، اإال اأنها دون مكانة االأتراك احلاكمني. ومتييز هذه الطائفة عن االأتراك يف 

املرتبة َلداللة على اأن االأتراك ا�ستاأثروا باحلكم وجعلوه خال�سا لهم يتداولونه فيما بينهم.
ومن  اجلزائر،  مدينة  اأهل  من  متكونون  وهم  للجزائر،  االأ�سليون  ال�سكان  وهم  احل�سر:  �سكان 
املهاجرين  ومن  االأخرى،  الداخلية  املدن  من  الوافدين  ومن  املتاخمة حل�سون اجلزائر،  القبائل 

من االأندل�س. وقد عرف احل�سر باحلرفة وال�سناعة والزراعة، فهم كانوا دعامة اقت�ساد البلد.
من  ومنهم  العثمانيني،  جميء  قبل  للجزائر  م�ستوطنة  كانت  التي  اليهودية  اجلالية  وهم  اليهود: 
وتكلموا  اجلزائري  باملجتمع  اندجموا  قد  وكانوا  امل�سلوبة،  االأندل�س  من  فارا  اجلزائر  اإىل  هاجر 

بدارجته ومار�سوا عاداته وتقاليده.
االأ�سرى امل�سيحيني: وهم اأقلية من اأ�سرى احلروب مع االأوربيني ا�سُتقدموا للعمل يف امل�سانع وق�سور 

البا�سوات والدايات )13(. 
احلالة ال�صيا�صية: 

– 1830م( ا�سطرابا كبريا يف حالتها  اأواخر العهد العثماين )ما بني 1800  عرفت اجلزائر يف 
 ، الدوائر  بها  وترتب�س  لها  تكيد  فكانت  فيها،  اال�ستعمارية  القوات  طمع  اإىل  اأدى  ما  ال�سيا�سية، 

13 ينظر يف بيان ذلك بالتف�سيل: تاريخ اجلزائر الثقايف للدكتور بلقا�سم �سعد اهلل )33/1 
فما بعدها(، تاريخ اجلزائر العام لل�سيخ عبد الرحمن اجلياليل )14/3 فما بعدها(، ومذكرة 
لي�سان�س "احلياة الثقافية واالجتماعية يف اأواخر العهد العثماين يف اجلزائر" من اإعداد: اآمال 

�سارين )2009/2008(.

كتاب »الطراز يف �سرح �سبط اخلراز«، الذي قال عنه االإمام الون�سري�سي �ساحب املعيار: »الفقيه 
احلافظ التاريخي االأديب ال�ساعر«)10(.

- االإمام املقرئ اأحمد بن ثابت التلم�ساين )ت 1152هـ( �ساحب »الر�سالة الغراء يف ترتيب وجوه 
القراء«)11(.

- االإمام املقرئ حممد بن اأبي القا�سم البوجليلي )ت 1316هـ( �ساحب كتاب »التب�سرة يف قراءة 
الع�سرة«)12(.

املتعال يف  ــ �ساحب كتاب »منة  ــ رحمه اهلل  ال�سيخ علي بن احلّفاف  ونختم ذكر هوؤالء بالعالمة 
تكميل اال�ستدالل«، الذي نحن ب�سدد الرتجمة له.

الفرتة التي عا�سها االإمام ابن احلّفاف رحمه اهلل:
ـ حلقة ات�سال بني عهدين بارزين يف تاريخ اجلزائر: عهد  ـ رحمه اهللـ  تعدُّ فرتة االإمام ابن احلّفافـ 
التواجد العثماين الذي امتد من �سنة 1518هـ اإىل 1830م، وعهد اال�ستعمار الفرن�سي الذي نكبت 

به اجلزائر من �سنة 1830هـ اإىل �سنة 1962م.
تواجد  فرتة  فعا�س  وفتّوته،  �سبابه  اأعّز  يف  وهو  للجزائر  الفرن�سيني  غزو  نكبة  االإمــام  اأدرك  وقد 
العثمانيني يف اجلزائر من حني والدته اإىل اجتيازه �سنَّ الثالثني تقريبا، وق�سى كهولته و�سيخوخته 
اجتماعيا  اجلزائر  اأحــوال  ذكر  اإىل  و�سنتطرق  اجلزائر،  يف  الفرن�سيني  تواجد  اأثناء  مماته  اإىل 

وثقافيا و�سيا�سيا واقت�ساديا يف نهاية العهد العثماين يف اجلزائر.

احلالة الجتماعية:

حل العثمانيون يف اجلزائر �سنة 1518م بعد ا�ستجابة لنداء احلماية الذي اأطلقه �سكان اجلزائر 
العثماين  االأ�سطول  اإ�سبانيا والربتغال، وكانت �سفن  العدوان ال�سليبي الذي متّثله  جّراء هجمات 
اآنذاك جتوب عر�س البحر االأبي�س املتو�سط يف اإنقاذ م�سلمي االأندل�س الهاربني اإىل العدوة املغربية 

150كم.
10 ينظر ق�سم الدرا�سة من حتقيق كتاب الطراز للدكتور: اأحمد حممد �سر�سال.

11 حققها يا�سني مب�سي�س يف ر�سالة علمية لنيل �سهادة املاج�ستري يف جامعة اجلزائر �سنة 
2008م.

12 حققها ح�سني وعليلي يف ر�سالة علمية لنيل �سهادة املاج�ستري يف جامعة اجلزائر �سنة 2008م.
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احلالة العلمية الثقافية:

امل�ساجد والزوايا واملدار�س والكتاتيب، فلم يكن هنالك  تتمثل يف  العلم يف اجلزائر  كانت معاقل 
جامعات باملفهوم احلديث، اإال اأن التدري�س كان يف امل�ساجد والزوايا يتم مب�ستوى يرقى  اإىل م�ستوى 

اجلامعات، فتدر�س فيه الفنون، ويعلم فيها خمتلف العلوم، �سرعية كانت اأو غريها.
وكانت امل�ساجد تبنى بكرة وافرة يف مدينة اجلزائر، وقد ا�سرتك اجلزائريون واالأتراك يف بنائها، 
فكان يف اجلزائر وحدها 14 م�سجدا حنفيا و92 م�سجدا مالكيا، وكانت تقام لها االأوقاف الكثرية 
ل�سيانتها واالهتمام بها، وكانت االأوقاف ت�سمل العقارات واالأرا�سي الزراعية والب�ساتني والعيون 
هذه  على  فرن�سا  ا�ستولت  وقد  عليه،  ُوقفت  ملن  توجه  ثرة  اأمــواال  تدر  وكانت  ذلك،  وغري  واالآبــار 
االأوقاف وا�ست�سدرت م�سادرها، ومنعت امل�ستحقني لها من احل�سول عليها ظلما وعدوانا )17(.

وكانت الزوايا تقام يف املدن الداخلية واالأرياف، وكانت معقال من معاقل العلم، وكانت الزاوية تبنى 
على اأ�سا�س تعبدي �سويف، مبعنى اأن يقدم اأحد م�سائخ الطرق ال�سوفية املنت�سرة اآنذاك كالطريقة 
الرحمانية وال�ساذلية وغريها باإقامة مكان يختلي فيه للتعبد ويكون من العلماء، فيق�سده الطلبة 
واملريدون الأخذ العلم عنه ويرابطون يف ذلك املكان ق�سد التمكن من العلم والعبادة. وقد لعبت 
الزوايا والرباطات دورا مهما يف اإذكاء روح اجلهاد يف قلب االأمة، فقد القى الفرن�سيون مواجهة 

�سديدة يف االأرياف وا�سطدمت باأبناء الرباطات الذين �سربوا اأروع املثل يف اجلهاد واال�ستب�سال. 
اأما املدار�س فهي دور للتعليم اأقيمت لتعليم اخلط واحل�ساب والهند�سة والفلك وغريها من العلوم 
املدنية، وقد اأح�سيت عدد املدار�س اإبان غزو الفرن�سيني فبلغت 100 مدر�سة، وكانت ن�سبة االأمية 

قد تدنت عن 5 يف املائة.
اأما الكتاتيب فهي املنطلق العلمي الذي يق�سده ال�سغار لتعلم القراآن الكرمي وترتيله، وقد كانت 
تبنى بكرة يف االأرياف واملدن، وكانت تقام منف�سلة عن امل�سجد حتى يحافظ على نظافة امل�سجد 
ومبادئ  اخلط  ح�سن  ويعلمون  الكرمي  القراآن  االأطفال  يلقن  بــاأن  فيها  املناهج  وكانت  ووقــاره، 

احل�ساب.
تقلد  وقد  الدولة،  تعينه  له مفت  وكان  لقرون عدة،  املنت�سر يف اجلزائر  املالكي هو  املذهب  وكان 
اآخر حياته. وكان  للمالكية يف  االإفتاء  ــ من�سب  بيانه  ــ كما �سياأتي  االإمام ابن احلفاف  مرتجمنا 
االأتراك والكراغلة يتمذهبون باملذهب احلنفي، وكان املفتي احلنفي يلقب باملفتي االأكرب وب�سيخ 

االإ�سالم، وكان له نفوذ كبري وحظوة عند احلاكم.
17 يف بداية املجلد اخلام�س من تاريخ اجلزائر الثقايف للدكتور �صعد اهلل درا�صة وافية مف�صلة 

عن م�صاجد مدينة اجلزائر وتعدادها، وذكر القليل الذي اأبقاه امل�صتعمر الفرن�صي منها.

الدايات)14(  وتوايل  االنقالبات،  وكرة  احلكم،  جهاز  ا�ستقرار  بعدم  الفرتة  هذه  متيزت  وقد 
على الكر�سي، وكرت الفنت واال�سطرابات، وعم الف�ساد االإداري، واال�ستبداد ال�سيا�سي، والظلم 
االجتماعي، و�سار املن�سب ال�سيا�سي يباع وي�سرتى وال تراعى فيه الكفاءة والدراية. وكان االأهايل 
اجلزائريون يكّنون �سغينة وحقدا وحبا لالنتقام من حكامهم االأتراك الذين مل يرعوا فيهم العدل 
واالإن�ساف، بل كانوا يفر�سون عليهم املكو�س وال�سرائب التي اأثقلت كواهلهم، واأوغلت حقدهم. 
اأن حملوا  باحلكام  اأدى  ما  ت�سديد �سرائبهم  االأهايل من  امتنع  اأن  بع�س احلاالت  وقد حدث يف 
البالد  اأهملوا م�سالح  الذين  االأهايل يف حكامهم  ثقة  ن�سوب  نتج عنها  تاأدبية  حمالت ع�سكرية 

واأفقروا العباد وان�سب اهتمامهم بال�سلطة.
وكانت االأمم االأوربية يف الوقت ذاته ت�سعد اإىل اأوج جمدها من التطور وال�سناعة، وكان االأ�سطول 
العثماين ــ الذي كان مهابا يف عهد من العهود ــ عر�سة للدمار اال�ستنزاف لفرط احلروب التي كان 
يخو�سها يف عر�س البحار ، فكان العثمانيون ي�ستنجدون باالأ�سطول اجلزائري الذي اأظهر باأ�سه 
ال�سديد بقباطنته وريا�سه، ما اأدى اإىل �سعف االأ�سطول اجلزائري الذي مل ُيتمكن من جتديده بفعل 
نافارين  وكانت معركة  البالد،  اأنحاء  التي ظهرت يف  القبلية  والتمردات  الداخلية،  اال�سطرابات 
�سنة1827م قبالة �سواحل اليونان قا�سمة لظهر البحرية اجلزائرية، اإذ انهزم االأ�سطول العثماين 

مدّعما باالأ�سطول اجلزائري يف معركة بحرية عنيفة يف مواجهة االأمم االأوربية املتحالفة)15(.
وقد كان لليهود املتمركزين يف مدينة اجلزائر دور يف اإذكاء التوتر بني ال�سكان االأ�سليني واالأتراك، 
فقد كان يتحكمون يف التجارة وروؤو�س االأموال، وكان ذلك �سببا يف ح�سول اأزمات اقت�سادية حادة 
يف البالد مع تواطاأ من بع�س احلكام. وكان من جراء حتكم اليهود بالنظام االقت�سادي، وقربهم 
وفقها على  الفرن�سية حت�سل  للدولة  امتيازات  باإعطاء  اأن قاموا  االأخرية،  الفرتات  الداي يف  من 
قرو�س من املوارد الغذائية لتلبي حاجات جيو�سها التي كانت جتوب البحار، وتخرتق االآفاق بحثا 
عن اأر�س ت�ستعمرها وت�ستدر خرياتها. وثقلت الديون اجلزائرية على فرن�سا، ومل تكن فرن�سا تنوي 
ت�سديدا، وكان نتيجة ذلك اأن توترت العالقات بني الداي وامللك الفرن�سي، و�سلت حدتها اإىل اأن 
طرد الداي القن�سل الفرن�سي من ق�سره م�سريا له مبروحته. واعتربت فرن�سا هذا الفعل مهينا 

وم�سينا، واتخذته �سببا حلملتها العامة لغزو اجلزائر �سنة 1830م)16(. 

14 الداي هو حاكم اجلزائر يعني باالنتخاب بني الروؤ�ساء الع�سكريني باإذن من ال�سلطان، وله 
ا�ستقاللية تامة يف ت�سيري �سوؤون الدولة، تاريخ اجلزائر العام )189/3(.

15 تاريخ اجلزائر العام )344/3(.

16 املرجع ال�صابق )346/3، 370(.
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احلالة العلمية الثقافية:

امل�ساجد والزوايا واملدار�س والكتاتيب، فلم يكن هنالك  تتمثل يف  العلم يف اجلزائر  كانت معاقل 
جامعات باملفهوم احلديث، اإال اأن التدري�س كان يف امل�ساجد والزوايا يتم مب�ستوى يرقى  اإىل م�ستوى 

اجلامعات، فتدر�س فيه الفنون، ويعلم فيها خمتلف العلوم، �سرعية كانت اأو غريها.
وكانت امل�ساجد تبنى بكرة وافرة يف مدينة اجلزائر، وقد ا�سرتك اجلزائريون واالأتراك يف بنائها، 
فكان يف اجلزائر وحدها 14 م�سجدا حنفيا و92 م�سجدا مالكيا، وكانت تقام لها االأوقاف الكثرية 
ل�سيانتها واالهتمام بها، وكانت االأوقاف ت�سمل العقارات واالأرا�سي الزراعية والب�ساتني والعيون 
هذه  على  فرن�سا  ا�ستولت  وقد  عليه،  ُوقفت  ملن  توجه  ثرة  اأمــواال  تدر  وكانت  ذلك،  وغري  واالآبــار 
االأوقاف وا�ست�سدرت م�سادرها، ومنعت امل�ستحقني لها من احل�سول عليها ظلما وعدوانا )17(.

وكانت الزوايا تقام يف املدن الداخلية واالأرياف، وكانت معقال من معاقل العلم، وكانت الزاوية تبنى 
على اأ�سا�س تعبدي �سويف، مبعنى اأن يقدم اأحد م�سائخ الطرق ال�سوفية املنت�سرة اآنذاك كالطريقة 
الرحمانية وال�ساذلية وغريها باإقامة مكان يختلي فيه للتعبد ويكون من العلماء، فيق�سده الطلبة 
واملريدون الأخذ العلم عنه ويرابطون يف ذلك املكان ق�سد التمكن من العلم والعبادة. وقد لعبت 
الزوايا والرباطات دورا مهما يف اإذكاء روح اجلهاد يف قلب االأمة، فقد القى الفرن�سيون مواجهة 

�سديدة يف االأرياف وا�سطدمت باأبناء الرباطات الذين �سربوا اأروع املثل يف اجلهاد واال�ستب�سال. 
اأما املدار�س فهي دور للتعليم اأقيمت لتعليم اخلط واحل�ساب والهند�سة والفلك وغريها من العلوم 
املدنية، وقد اأح�سيت عدد املدار�س اإبان غزو الفرن�سيني فبلغت 100 مدر�سة، وكانت ن�سبة االأمية 

قد تدنت عن 5 يف املائة.
اأما الكتاتيب فهي املنطلق العلمي الذي يق�سده ال�سغار لتعلم القراآن الكرمي وترتيله، وقد كانت 
تبنى بكرة يف االأرياف واملدن، وكانت تقام منف�سلة عن امل�سجد حتى يحافظ على نظافة امل�سجد 
ومبادئ  اخلط  ح�سن  ويعلمون  الكرمي  القراآن  االأطفال  يلقن  بــاأن  فيها  املناهج  وكانت  ووقــاره، 

احل�ساب.
تقلد  وقد  الدولة،  تعينه  له مفت  وكان  لقرون عدة،  املنت�سر يف اجلزائر  املالكي هو  املذهب  وكان 
اآخر حياته. وكان  للمالكية يف  االإفتاء  ــ من�سب  بيانه  ــ كما �سياأتي  االإمام ابن احلفاف  مرتجمنا 
االأتراك والكراغلة يتمذهبون باملذهب احلنفي، وكان املفتي احلنفي يلقب باملفتي االأكرب وب�سيخ 

االإ�سالم، وكان له نفوذ كبري وحظوة عند احلاكم.
17 يف بداية املجلد اخلام�س من تاريخ اجلزائر الثقايف للدكتور �صعد اهلل درا�صة وافية مف�صلة 

عن م�صاجد مدينة اجلزائر وتعدادها، وذكر القليل الذي اأبقاه امل�صتعمر الفرن�صي منها.

الدايات)14(  وتوايل  االنقالبات،  وكرة  احلكم،  جهاز  ا�ستقرار  بعدم  الفرتة  هذه  متيزت  وقد 
على الكر�سي، وكرت الفنت واال�سطرابات، وعم الف�ساد االإداري، واال�ستبداد ال�سيا�سي، والظلم 
االجتماعي، و�سار املن�سب ال�سيا�سي يباع وي�سرتى وال تراعى فيه الكفاءة والدراية. وكان االأهايل 
اجلزائريون يكّنون �سغينة وحقدا وحبا لالنتقام من حكامهم االأتراك الذين مل يرعوا فيهم العدل 
واالإن�ساف، بل كانوا يفر�سون عليهم املكو�س وال�سرائب التي اأثقلت كواهلهم، واأوغلت حقدهم. 
اأن حملوا  باحلكام  اأدى  ما  ت�سديد �سرائبهم  االأهايل من  امتنع  اأن  بع�س احلاالت  وقد حدث يف 
البالد  اأهملوا م�سالح  الذين  االأهايل يف حكامهم  ثقة  ن�سوب  نتج عنها  تاأدبية  حمالت ع�سكرية 

واأفقروا العباد وان�سب اهتمامهم بال�سلطة.
وكانت االأمم االأوربية يف الوقت ذاته ت�سعد اإىل اأوج جمدها من التطور وال�سناعة، وكان االأ�سطول 
العثماين ــ الذي كان مهابا يف عهد من العهود ــ عر�سة للدمار اال�ستنزاف لفرط احلروب التي كان 
يخو�سها يف عر�س البحار ، فكان العثمانيون ي�ستنجدون باالأ�سطول اجلزائري الذي اأظهر باأ�سه 
ال�سديد بقباطنته وريا�سه، ما اأدى اإىل �سعف االأ�سطول اجلزائري الذي مل ُيتمكن من جتديده بفعل 
نافارين  وكانت معركة  البالد،  اأنحاء  التي ظهرت يف  القبلية  والتمردات  الداخلية،  اال�سطرابات 
�سنة1827م قبالة �سواحل اليونان قا�سمة لظهر البحرية اجلزائرية، اإذ انهزم االأ�سطول العثماين 

مدّعما باالأ�سطول اجلزائري يف معركة بحرية عنيفة يف مواجهة االأمم االأوربية املتحالفة)15(.
وقد كان لليهود املتمركزين يف مدينة اجلزائر دور يف اإذكاء التوتر بني ال�سكان االأ�سليني واالأتراك، 
فقد كان يتحكمون يف التجارة وروؤو�س االأموال، وكان ذلك �سببا يف ح�سول اأزمات اقت�سادية حادة 
يف البالد مع تواطاأ من بع�س احلكام. وكان من جراء حتكم اليهود بالنظام االقت�سادي، وقربهم 
وفقها على  الفرن�سية حت�سل  للدولة  امتيازات  باإعطاء  اأن قاموا  االأخرية،  الفرتات  الداي يف  من 
قرو�س من املوارد الغذائية لتلبي حاجات جيو�سها التي كانت جتوب البحار، وتخرتق االآفاق بحثا 
عن اأر�س ت�ستعمرها وت�ستدر خرياتها. وثقلت الديون اجلزائرية على فرن�سا، ومل تكن فرن�سا تنوي 
ت�سديدا، وكان نتيجة ذلك اأن توترت العالقات بني الداي وامللك الفرن�سي، و�سلت حدتها اإىل اأن 
طرد الداي القن�سل الفرن�سي من ق�سره م�سريا له مبروحته. واعتربت فرن�سا هذا الفعل مهينا 

وم�سينا، واتخذته �سببا حلملتها العامة لغزو اجلزائر �سنة 1830م)16(. 

14 الداي هو حاكم اجلزائر يعني باالنتخاب بني الروؤ�ساء الع�سكريني باإذن من ال�سلطان، وله 
ا�ستقاللية تامة يف ت�سيري �سوؤون الدولة، تاريخ اجلزائر العام )189/3(.

15 تاريخ اجلزائر العام )344/3(.

16 املرجع ال�صابق )346/3، 370(.
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وكان اأجداده من اأهل العلم والفتوى يف اجلزائر منذ عهود طويلة)23(. 
اأقدم م�ساجد مدينة اجلزائر،  اإماما خطيبا بجامع �سيدي رم�سان العتيق، وهو  كان جده حممد 

ويقع يف الق�سبة العليا، وكان ا�سم العتيق ال يطلق اإال على اأقدم م�سجد يف البلدة)24(.
اإذ كان من  اأبو را�س النا�سري يف رحلته لالإمام حممد ابن احلّفاف جّد علي،  وقد ترجم املوؤرخ 
بالد  اإىل  ذاهب  1204هـــ  �سنة  اجلزائر  مدينة  على  مروره  عند  بهم  اجتمع  الذين  العلماء  جملة 
اإذ قال عنه: »ولقيت باجلزائر فقيهها ومفتيها وخطيبها وا�سع الرحاب واالأكتاف حممد  امل�سرق 

ابن احلفاف«.
كما ترجمه معا�سره حممد العربي بن م�سباح اليعالوي يف تاأليفه القيم: تو�سيح طراز اخلياطة 
ب�سمائل �سيخ �سالطة فقال: العامل العالمة البحر الفهامة ذي اخلط الرائق واالأدب الفائق ال�سيد 

حممد ابن احلفاف اجلزائري«.
وقد خلفه يف خطة االإمامة بجامع �سيدي رم�سان العتيق بعد وفاته ولده عبد الرحمن، فبقي بها 

نحو الثالثني �سنة اإماما خطيبا)25(. 
وقد كان االإمام عبد الرحمن من املعتنني باحلديث رواية ودراية، وقد اأجازه يف احلديث العالمة 

احلافظ اأحمد بن عمار، وكان يح�سر جمال�س البخاري بالعا�سمة دراية ورواية)26(. 
واحلّفاف يف الدارجة اجلزائرية مبعنى »احلالق«، وله اأ�سل يف اللغة العربية، جاء يف تاج العرو�س:

ا: اأََخَذ منها«)27(. ها َحفًّ »ويف املحكم : حفَّ الّلحَيَة، َيِحفُّ
مولده ون�صاأته:

مل ت�سر امل�سادر اإىل تاريخ والدة مرتجمنا، اإال اأنه عندما تويف �سنة 1307ه/1890م، �ُسجل يف دفرت 
الوفيات باأنه بلغ من العمر حني وفاته ت�سعني �سنة، وكانت االإدارة الفرن�سية يف تلك الفرتة ت�سجل 
بالتاريخ االإفرجني ال�سم�سي، فيكون توقع �سنة والدته يف حدود 1800م، وتقريبا �سنة 1214هـ)28(.

ن�ساأ االإمام علي ابن احلّفاف يف مدينة اجلزائر وحفظ القراآن يف م�سجد �سيدي رم�سان، واأخذ 

23 تاريخ اجلزائر الثقايف )08/3(.
24املجموعة الكاملة لأعمال ال�صيخ املهدي البوعبديل، جمع: عبد الرحمن دويب )56/1(.

25 املرجع ال�صابق.
26 تاريخ اجلزائر الثقايف )53/2(.

27 تاج العرو�س مادة: ح ف ف )74/32(.
28 املجموعة الكاملة لأعمال ال�صيخ املهدي البوعبديل )66/1(.

وقد �ساعت ثقافة الن�سخ والكتابة قبل جميء العثمانيني ويف اأثناء عهدهم، ومتيز الن�ساخ بجودة 
خطهم، و�سرعة كتاباتهم، واإتقان �سناعة الورق والكاغد، واملهارة يف العمل، وال�سحة يف النقل.

وكان اجلزائريون يكتبون باخلط االأندل�سي الذي حتول اإىل ما ي�سمى باملغربي اليوم ، كما كانوا 
يكتبون باخلط العثماين الذي انت�سر بحلول اخلطاطني االأتراك  يف اجلزائر، وكتابتهم لالأحكام 

ال�سلطانية واملواثيق بذلك اخلط)18(.
اأما الكتابة والتاأليف فكان حظ اجلزائريني منها خ�سيبا، فال جتد عاملا اإال وله �سروحا اأو حوا�سي 
على منت، اأو تقييدا، اأو موؤلفا خا�س يف عدة علوم تت�سدرها العلوم ال�سرعية، ومن اأ�سهر املوؤلفني 
يف ذلك الع�سر: االإمام اأبو را�س النا�سري، واالإمام املقري �ساحب »نفح الطيب«، وابن حمادو�س، 

وحمدان خوجة وغريهم كثري)19(. 
)20(

املبحث الثاين: ترجمة الإمام ابن احلّفاف رحمه اهلل

ا�صمه ون�صبه: 

هو االإمام املقرئ اخلطيب الفقيه املفتي اأبو احل�سن)21( علي بن عبد الرحمن بن حممد بن احلّفاف 
اجلزائري، ن�سبة اإىل مدينة اجلزائر العا�سمة اأين ولد ون�ساأ ومات ودفن.

ذكر تلميذه القا�سي اأحمد املجاهد اأبو طالب قا�سي مدينة م�ستغامن  اأن ن�سبه ح�سني، فهو �سريف 
الن�سب)22(. 

18 حما�صرات يف تاريخ اجلزائر احلديث للدكتور بلقا�صم �صعد اهلل )�س: 092، 192(.
19 تاريخ اجلزائر الثقايف )03/8(، احلياة الثقافية يف اجلزائر خالل العهد العثماين لإ�صماعيل 

مريو�س )�س: 51(.
20 جمعت هذه الرتجمة من مراجع عدة وهي: تاريخ اجلزائر الثقايف )03/7(، املجموعة 

الكاملة لأعمال ال�صيخ املهدي البوعبديل، جمع: عبد الرحمن دويب )56/1(، اأبحاث واآراء يف 
تاريخ اجلزائر للدكتور بلقا�صم �صعد اهلل )511/3(، تعريف اخللف مبو�صول ال�صلف لأبي القا�صم 

احلفناوي الدي�صي )�س: 062(، �صفوة العتبار مب�صتودع الأم�صار لبريم اخلام�س التون�صي 
)61/4(، معجم اأعالم اجلزائر لعادل نويه�س )12/1(، معجم املوؤلفني لعمر ر�صا كحالة 

)021/7(، هدية العارفني )314/1(، اإي�صاح املكنون )765/4(.
21 كناه باأبي احل�صن ال�صيخ امل�صند عبد احلي الكتاين احل�صني يف فهر�س الفهار�س )221/1(.

: مدينة تقع غرب  22 املجموعة الكاملة لأعمال ال�صيخ املهدي البوعبديل )66/1(، وُم�ْصَتَغانمِ
مدينة اجلزائر، تبعد عنها ما يزيد عن 003كم.
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وكان اأجداده من اأهل العلم والفتوى يف اجلزائر منذ عهود طويلة)23(. 
اأقدم م�ساجد مدينة اجلزائر،  اإماما خطيبا بجامع �سيدي رم�سان العتيق، وهو  كان جده حممد 

ويقع يف الق�سبة العليا، وكان ا�سم العتيق ال يطلق اإال على اأقدم م�سجد يف البلدة)24(.
اإذ كان من  اأبو را�س النا�سري يف رحلته لالإمام حممد ابن احلّفاف جّد علي،  وقد ترجم املوؤرخ 
بالد  اإىل  ذاهب  1204هـــ  �سنة  اجلزائر  مدينة  على  مروره  عند  بهم  اجتمع  الذين  العلماء  جملة 
اإذ قال عنه: »ولقيت باجلزائر فقيهها ومفتيها وخطيبها وا�سع الرحاب واالأكتاف حممد  امل�سرق 

ابن احلفاف«.
كما ترجمه معا�سره حممد العربي بن م�سباح اليعالوي يف تاأليفه القيم: تو�سيح طراز اخلياطة 
ب�سمائل �سيخ �سالطة فقال: العامل العالمة البحر الفهامة ذي اخلط الرائق واالأدب الفائق ال�سيد 

حممد ابن احلفاف اجلزائري«.
وقد خلفه يف خطة االإمامة بجامع �سيدي رم�سان العتيق بعد وفاته ولده عبد الرحمن، فبقي بها 

نحو الثالثني �سنة اإماما خطيبا)25(. 
وقد كان االإمام عبد الرحمن من املعتنني باحلديث رواية ودراية، وقد اأجازه يف احلديث العالمة 

احلافظ اأحمد بن عمار، وكان يح�سر جمال�س البخاري بالعا�سمة دراية ورواية)26(. 
واحلّفاف يف الدارجة اجلزائرية مبعنى »احلالق«، وله اأ�سل يف اللغة العربية، جاء يف تاج العرو�س:

ا: اأََخَذ منها«)27(. ها َحفًّ »ويف املحكم : حفَّ الّلحَيَة، َيِحفُّ
مولده ون�صاأته:

مل ت�سر امل�سادر اإىل تاريخ والدة مرتجمنا، اإال اأنه عندما تويف �سنة 1307ه/1890م، �ُسجل يف دفرت 
الوفيات باأنه بلغ من العمر حني وفاته ت�سعني �سنة، وكانت االإدارة الفرن�سية يف تلك الفرتة ت�سجل 
بالتاريخ االإفرجني ال�سم�سي، فيكون توقع �سنة والدته يف حدود 1800م، وتقريبا �سنة 1214هـ)28(.

ن�ساأ االإمام علي ابن احلّفاف يف مدينة اجلزائر وحفظ القراآن يف م�سجد �سيدي رم�سان، واأخذ 

23 تاريخ اجلزائر الثقايف )08/3(.
24املجموعة الكاملة لأعمال ال�صيخ املهدي البوعبديل، جمع: عبد الرحمن دويب )56/1(.

25 املرجع ال�صابق.
26 تاريخ اجلزائر الثقايف )53/2(.

27 تاج العرو�س مادة: ح ف ف )74/32(.
28 املجموعة الكاملة لأعمال ال�صيخ املهدي البوعبديل )66/1(.

وقد �ساعت ثقافة الن�سخ والكتابة قبل جميء العثمانيني ويف اأثناء عهدهم، ومتيز الن�ساخ بجودة 
خطهم، و�سرعة كتاباتهم، واإتقان �سناعة الورق والكاغد، واملهارة يف العمل، وال�سحة يف النقل.

وكان اجلزائريون يكتبون باخلط االأندل�سي الذي حتول اإىل ما ي�سمى باملغربي اليوم ، كما كانوا 
يكتبون باخلط العثماين الذي انت�سر بحلول اخلطاطني االأتراك  يف اجلزائر، وكتابتهم لالأحكام 

ال�سلطانية واملواثيق بذلك اخلط)18(.
اأما الكتابة والتاأليف فكان حظ اجلزائريني منها خ�سيبا، فال جتد عاملا اإال وله �سروحا اأو حوا�سي 
على منت، اأو تقييدا، اأو موؤلفا خا�س يف عدة علوم تت�سدرها العلوم ال�سرعية، ومن اأ�سهر املوؤلفني 
يف ذلك الع�سر: االإمام اأبو را�س النا�سري، واالإمام املقري �ساحب »نفح الطيب«، وابن حمادو�س، 

وحمدان خوجة وغريهم كثري)19(. 
)20(

املبحث الثاين: ترجمة الإمام ابن احلّفاف رحمه اهلل

ا�صمه ون�صبه: 

هو االإمام املقرئ اخلطيب الفقيه املفتي اأبو احل�سن)21( علي بن عبد الرحمن بن حممد بن احلّفاف 
اجلزائري، ن�سبة اإىل مدينة اجلزائر العا�سمة اأين ولد ون�ساأ ومات ودفن.

ذكر تلميذه القا�سي اأحمد املجاهد اأبو طالب قا�سي مدينة م�ستغامن  اأن ن�سبه ح�سني، فهو �سريف 
الن�سب)22(. 

18 حما�صرات يف تاريخ اجلزائر احلديث للدكتور بلقا�صم �صعد اهلل )�س: 092، 192(.
19 تاريخ اجلزائر الثقايف )03/8(، احلياة الثقافية يف اجلزائر خالل العهد العثماين لإ�صماعيل 

مريو�س )�س: 51(.
20 جمعت هذه الرتجمة من مراجع عدة وهي: تاريخ اجلزائر الثقايف )03/7(، املجموعة 

الكاملة لأعمال ال�صيخ املهدي البوعبديل، جمع: عبد الرحمن دويب )56/1(، اأبحاث واآراء يف 
تاريخ اجلزائر للدكتور بلقا�صم �صعد اهلل )511/3(، تعريف اخللف مبو�صول ال�صلف لأبي القا�صم 

احلفناوي الدي�صي )�س: 062(، �صفوة العتبار مب�صتودع الأم�صار لبريم اخلام�س التون�صي 
)61/4(، معجم اأعالم اجلزائر لعادل نويه�س )12/1(، معجم املوؤلفني لعمر ر�صا كحالة 

)021/7(، هدية العارفني )314/1(، اإي�صاح املكنون )765/4(.
21 كناه باأبي احل�صن ال�صيخ امل�صند عبد احلي الكتاين احل�صني يف فهر�س الفهار�س )221/1(.

: مدينة تقع غرب  22 املجموعة الكاملة لأعمال ال�صيخ املهدي البوعبديل )66/1(، وُم�ْصَتَغانمِ
مدينة اجلزائر، تبعد عنها ما يزيد عن 003كم.
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القا�سي علي بن عبد الرحمن مفتي مدينة وهران وقا�سيها، اأجازه يف مروياته)34(.
 القا�سي �سعيب بُن علي اجلليلي قا�سي مدينة تلم�سان، اأجازه يف مروياته)35(. 

املّكي بن م�سطفى بن عزوز الربجي، اأجازه خا�سة ويف كل مروياته عامة. وكان ذلك قبل يوم واحد 
من وفاة ال�سيخ ابن احلّفاف ــ رحمه اهلل ــ)36(.

ال�سيخ اأبو القا�سم حممد بن اأبي القا�سم احلفناوي الدي�سي �ساحب كتاب »تعريف اخللف برجال 
ال�سلف«)37(، اأجازه يف جميع مروياته.

ثناء العلماء عليه:

و�سفه ال�سيخ بريم اخلام�س التون�سي يف �سفوة االعتبار ــ وذلك ملا زار اجلزائر �سنة )/1878م( ــ 
قائال: »ومن االأخيار الذين اجتمعت بهم، ومنحوين ف�سائل اأخالقهم، النحرير العامل ال�سيخ علي 
ابن احلفاف املفتي املالكي بقاعدة اجلزائر ... وله ف�سائل كاملة وتقوى، و�سكينة واطالع، وال�سعة 

يف الفقه واحلديث«)38(. 
اجلزائر  »حمدث  قائال:  الفهار�س  فهر�س  يف  الكتاين  احلي  عبد  امل�سند  املحدث  العالمة  وذكره 

وم�سندها املفتي اأبي احل�سن علّي بن عبد الرحمن بن احلّفاف«)39(.
املحّدث  الواعظ  الثقة  اخلري  العامل  االإمــام  »هو  قائال:  املجاهد  اأحمد  طالب  اأبو  تلميذه  وو�سفه 

املقرئ املتم�سك امل�سارك املتفنن«)40(.
وو�سفه ال�سيخ اأبو القا�سم احلفناوي فقال: »الفقيه املف�ّسر، املحّدث النحوي، ال�سويف العامل التقّي، 
خامتة علماء وقته يف مدينة اجلزائر، �سيدي احلاج علي بن احلّفاف مفتي ال�سادة املالكية بها«)41(.

34 تاريخ اجلزائر الثقايف )76/7(.
35 املرجع ال�صابق.

36 املرجع ال�صابق )16/7(، تعريف اخللف )�س: 062(، قال احلفناوي بعد ذكره لهذا: "فاأجازه 
ويف الغد �صمعنا بوفاته، ف�صبحان القدير على جمع من ي�صاء مبن �صاء متى �صاء".

37 املرجع ال�صابق.

38 �صفوة العتبار )61/4(.
39 فهر�س الفهار�س )221/1(.

40 الأعمال الكاملة للبوعبديل )66/1(.
41 تعريف اخللف للحفناوي )�س: 432(.

مبادئ العلوم على والده االإمام عبد الرحمن وعلى العلماء يف ع�سره يف اجلامع الكبري، ومل يعرف 
ملتحقا  اجلزائر  مدينة  من  خرج  اأنه  ثبت  واإمنــا  للعلم،  طلبا  اجلزائر  مدينة  من  خرج  اأنه  عنه 

مبع�سكر االأمري عبدالقادر اجلزائري غرب اجلزائر، واأنه رحل اإىل امل�سرق للحج.
�صيوخه:

- اأخذ الفقه والنحو عن والده االإمام اخلطيب عبد الرحمن ابن احلّفاف.
- واأخذ علم القراءات يف �سغره عن االإمام اأبي التقى املقرئ اخلطيب املفتي احلنفي اأحمد ابن 

الكاهية واأجازه يف ذلك رواية ودراية.
- واأخذ الفقه والنحو واملنطق واملعاين عن االإمام اخلطيب واالأ�ستاذ الكبري خطيب اجلامع الكبري 

حممد بن ال�ساهد.
القا�سي  االإمام مالك حممد بن عواد  راية مذهب  رافع  املحقق  ال�سيخ  اأي�سا على  الفقه  واأخذ   -

باجلزائر.
- واأخذ الفقه واالأ�سول وم�سطلح احلديث عن ال�سيخ املفتي االأديب املحّدث خطيب اجلامع الكبري، 

ومفتي املالكية يف ع�سره م�سطفى بن الكبابطي.
- وح�سر جمال�س االإمام العامل العالمة املفتي ال�سيخ علي بن املنجالتي)29(.

ـــ واأجازه االإمام املحدث امل�سند ال�سيخ حممد ال�سالح الر�سوي ال�سمرقندي البخاري )ت 1263هـ( 
يف كل مروياته يف احلديث ملا حل باجلزائر زائرا �سنة 1261هـ)30(.

ــ وقد �سرح االإمام ابن احلفاف لبريم التون�سي اأنه اأخذ عن ال�سيخ اإبراهيم الرياحي التون�سي )ت 
1216هـ( )31(.

تالميذه:

ال�سيخ اأبو طالب اأحمد املجاهد قا�سي م�ستغامن، اأخذ عنه الفقه والتجويد)32(.
ال�سيخ قّدور بن علي بن مهدي البليدي اأخذ عنه ختمة يف القراءات ال�سبع)33(. 

29 �صردهم جملة تلميذه اأبو طالب اأحمد املجاهد، املجموعة الكاملة لأعمال ال�صيخ املهدي 
البوعبديل )66/1(.

30 تاريخ اجلزائر الثقايف )76/7(.
31 تعريف اخللف )�س: 062(، و�صفوة العتبار )61/4(.

32 �صعد اهلل )101/7(، الأعمال الكاملة للبوعبديل )66/1(.
33 الأعمال الكاملة للبوعبديل )931/5(.
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القا�سي علي بن عبد الرحمن مفتي مدينة وهران وقا�سيها، اأجازه يف مروياته)34(.
 القا�سي �سعيب بُن علي اجلليلي قا�سي مدينة تلم�سان، اأجازه يف مروياته)35(. 

املّكي بن م�سطفى بن عزوز الربجي، اأجازه خا�سة ويف كل مروياته عامة. وكان ذلك قبل يوم واحد 
من وفاة ال�سيخ ابن احلّفاف ــ رحمه اهلل ــ)36(.

ال�سيخ اأبو القا�سم حممد بن اأبي القا�سم احلفناوي الدي�سي �ساحب كتاب »تعريف اخللف برجال 
ال�سلف«)37(، اأجازه يف جميع مروياته.

ثناء العلماء عليه:

و�سفه ال�سيخ بريم اخلام�س التون�سي يف �سفوة االعتبار ــ وذلك ملا زار اجلزائر �سنة )/1878م( ــ 
قائال: »ومن االأخيار الذين اجتمعت بهم، ومنحوين ف�سائل اأخالقهم، النحرير العامل ال�سيخ علي 
ابن احلفاف املفتي املالكي بقاعدة اجلزائر ... وله ف�سائل كاملة وتقوى، و�سكينة واطالع، وال�سعة 

يف الفقه واحلديث«)38(. 
اجلزائر  »حمدث  قائال:  الفهار�س  فهر�س  يف  الكتاين  احلي  عبد  امل�سند  املحدث  العالمة  وذكره 

وم�سندها املفتي اأبي احل�سن علّي بن عبد الرحمن بن احلّفاف«)39(.
املحّدث  الواعظ  الثقة  اخلري  العامل  االإمــام  »هو  قائال:  املجاهد  اأحمد  طالب  اأبو  تلميذه  وو�سفه 

املقرئ املتم�سك امل�سارك املتفنن«)40(.
وو�سفه ال�سيخ اأبو القا�سم احلفناوي فقال: »الفقيه املف�ّسر، املحّدث النحوي، ال�سويف العامل التقّي، 
خامتة علماء وقته يف مدينة اجلزائر، �سيدي احلاج علي بن احلّفاف مفتي ال�سادة املالكية بها«)41(.

34 تاريخ اجلزائر الثقايف )76/7(.
35 املرجع ال�صابق.

36 املرجع ال�صابق )16/7(، تعريف اخللف )�س: 062(، قال احلفناوي بعد ذكره لهذا: "فاأجازه 
ويف الغد �صمعنا بوفاته، ف�صبحان القدير على جمع من ي�صاء مبن �صاء متى �صاء".

37 املرجع ال�صابق.

38 �صفوة العتبار )61/4(.
39 فهر�س الفهار�س )221/1(.

40 الأعمال الكاملة للبوعبديل )66/1(.
41 تعريف اخللف للحفناوي )�س: 432(.

مبادئ العلوم على والده االإمام عبد الرحمن وعلى العلماء يف ع�سره يف اجلامع الكبري، ومل يعرف 
ملتحقا  اجلزائر  مدينة  من  خرج  اأنه  ثبت  واإمنــا  للعلم،  طلبا  اجلزائر  مدينة  من  خرج  اأنه  عنه 

مبع�سكر االأمري عبدالقادر اجلزائري غرب اجلزائر، واأنه رحل اإىل امل�سرق للحج.
�صيوخه:

- اأخذ الفقه والنحو عن والده االإمام اخلطيب عبد الرحمن ابن احلّفاف.
- واأخذ علم القراءات يف �سغره عن االإمام اأبي التقى املقرئ اخلطيب املفتي احلنفي اأحمد ابن 

الكاهية واأجازه يف ذلك رواية ودراية.
- واأخذ الفقه والنحو واملنطق واملعاين عن االإمام اخلطيب واالأ�ستاذ الكبري خطيب اجلامع الكبري 

حممد بن ال�ساهد.
القا�سي  االإمام مالك حممد بن عواد  راية مذهب  رافع  املحقق  ال�سيخ  اأي�سا على  الفقه  واأخذ   -

باجلزائر.
- واأخذ الفقه واالأ�سول وم�سطلح احلديث عن ال�سيخ املفتي االأديب املحّدث خطيب اجلامع الكبري، 

ومفتي املالكية يف ع�سره م�سطفى بن الكبابطي.
- وح�سر جمال�س االإمام العامل العالمة املفتي ال�سيخ علي بن املنجالتي)29(.

ـــ واأجازه االإمام املحدث امل�سند ال�سيخ حممد ال�سالح الر�سوي ال�سمرقندي البخاري )ت 1263هـ( 
يف كل مروياته يف احلديث ملا حل باجلزائر زائرا �سنة 1261هـ)30(.

ــ وقد �سرح االإمام ابن احلفاف لبريم التون�سي اأنه اأخذ عن ال�سيخ اإبراهيم الرياحي التون�سي )ت 
1216هـ( )31(.

تالميذه:

ال�سيخ اأبو طالب اأحمد املجاهد قا�سي م�ستغامن، اأخذ عنه الفقه والتجويد)32(.
ال�سيخ قّدور بن علي بن مهدي البليدي اأخذ عنه ختمة يف القراءات ال�سبع)33(. 

29 �صردهم جملة تلميذه اأبو طالب اأحمد املجاهد، املجموعة الكاملة لأعمال ال�صيخ املهدي 
البوعبديل )66/1(.

30 تاريخ اجلزائر الثقايف )76/7(.
31 تعريف اخللف )�س: 062(، و�صفوة العتبار )61/4(.

32 �صعد اهلل )101/7(، الأعمال الكاملة للبوعبديل )66/1(.
33 الأعمال الكاملة للبوعبديل )931/5(.
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غريه من املعارف العربية”.
وذكر ال�سيخ بريم اخلام�س التون�سي اأن ال�سيخ علي ابن احلفاف اأخربه اأن بالعا�سمة اأربعة م�ساجد 
للخطبة فقط: اجلامع الكبري، واجلامع اجلديد، وجامع �سيدي رم�سان، وجامع �سفري، وهي كل ما 

بقي من م�ساجد العا�سمة املائة، اإ�سافة اإىل جامع �سيدي عبد الرحمن الثعالبي)45(.
والعلم يف  التدري�س  اأمر  اإليه  اآل  ما  واملدر�س  املفتي  وهو  ال�ساهد   ابن  االإمــام  بكى اخلطيب  وقد 

الع�سرية االأوىل من االحتالل فقال:
اأموت وما تدري البواكي بق�ستي  وكيف يطيب العي�س واالأن�س يف الكفر
فياعني جودي بالدموع �سماحة          ويا حزن �سيد يف الفوؤاد وال ت�سر 

ولثم در�س العلم واجلهل ع�سع�س   ونادى بتعطيل العلوم عن الن�سر)46(. 
كان االإمام علي ابن احلفاف معاي�سا لهذا كله وهو يف عز �سبابه وفتوته، فخرج مع من خرج انتظارا 
للفرج وجالء العدو، وان�سم اإىل حركة االأمري عبد القادر يف مليانة، وواله والية ديوان االإن�ساء)47(. 
فما كان من الفرن�سيني اإال اأن �سادروا اأمالكه واأمالك اأ�سرته، ومنها اأمالك اأخِته زوجِة قّدرو بن 

رويلة)48(.
الهجرة،  م�سروعية  حول  امل�ستعمر  دخول  غداة  اجلزائريني  العلماء  بني  كبري  خالف  حدث  وقد 
فاأفتى بع�سهم مثل قّدور بن رويلة وعلي بن احلّفاف ب�سرورة الهجرة من اجلزائر ما دام العدو قد 
تغلب عليها، واأفتى اآخرون ب�سرورة البقاء حمافظة على الدين وتعليم العامة ما دام العدو قد ترك 
امل�سلمني يتعبدون ويقيمون �سعائرهم الدينية، ومن هوؤالء م�سطفى الكبابطي وحممد بن ال�ساهد. 
راية  التجمع حتت  اإيجاب  اإمنا م�سدره  الع�سر  الهجرة بني علماء ذلك  ن�ساأ حول  الذي  واجلدل 
االأمري ورف�س احلكم الفرن�سي وتوحيد ال�سف، ولي�س املق�سود منه مغادرة القطر اجلزائري اإىل 
بالد اأخرى. وقد ا�ستجاب لنداء االأمري عبد القادر عدد من اأعيان وعلماء اجلزائر، هاجروا اإىل 
حكمه وال �سيما من مدينة اجلزائر العا�سمة، ومن هوؤالء قدور بن رويلة و�سهره علي بن احلفاف 
الذي ت�سدد يف حكمه على من اأراد البقاء اإىل حد اأن رماهم بالكفر. وحدثت بني ابن ال�ساهد وابن 

45 املرجع ال�صابق )46/3(.

46 املرجع ال�صابق )27/3(.
47 معجم اأعالم اجلزائر لنويه�س )221/1(.

48 وهو اأحد العلماء املفتني وال�صعراء املجيدين، واأحد كّتاب الأمري عبد القادر وخوا�صه، اأبحاث 
واآراء يف تاريخ اجلزائر احلديث، بلقا�صم �صعد اهلل )05/3(.

حال ابن احلفاف بعد الغزو الفرن�صي للجزائر:

نكبت اجلزائر بالغزو الفرن�سي ي�ستبيح اأر�سها، وي�ستدر خرياتها، ويقتل اأبناءها، ويعطل طاقاتها، 
وكان ذلك �سنة 1246هـــ/1830م. وكان دخول فرن�سا للجزائر نتيجة حماوالت متتالية الإ�سعاف 
االأتراك احلاكمني �سيا�سيا وحربيا. واهتبل الفرن�سيون فر�سة �سعف االأ�سطول البحري اجلزائري، 

وا�سطراب البالد داخليا لينق�ّس على اجلزائر فري�سة ثمينة.
لقد كان حقد الفرن�سيني على االإ�سالم عظيما، فال زالت واقعة بالط ال�سهداء �سنة 114هـ/732م، 
لهم  فيتولد  احلاقدين  ال�سليبيني  اأذهان  يف  ترت�سم  فرن�سا،  و�سهول  مروج  اإىل  امل�سلمني  وو�سول 
حب لالنتقام دفني. فكان غزو اجلزائر اإعادة اعتبار للم�سيحية ــ على حد زعمهم ــ، ووقفا للزحف 

االإ�سالمي يف العامل)42(. 
دخلت فرن�سا اإىل اجلزائر وكان يف مدينة اجلزائر وحدها اأكر من 100 م�سجد ما بني جامع تقام 
فيه اجلمع واالأعياد، وم�ساجد تقام فيها ال�سلوات الفري�سة، واأكر من 100 مدر�سة، وكثري من 
االأوقاف واالأحبا�س. فلما ا�ستتب لها االأمر بعد توقيع وثيقة اال�ست�سالم غري امل�سروط قامت بهدم 
اأكر امل�ساجد، اأو حتويلها اإىل ا�سطبالت خليول جي�سها، اأو خمازن لعتادها، اأو مراقد جلنودها. 
واأدى هذا كله اإىل تعطيل حركة العلم، وتوقيف اأهله، وهجرة االأكرين من اجلزائر خوفا من بط�س 

الغزاة)43(.
امل�ساجد  وتعليم  الزوايا  وتعليم  القراآين،  التعليم  على  الق�ساء  اال�ستعمارية  االإدارة  هدف  »كان 
التقليدي، ثم تكوين جيل مزدوج يف الظاهر ولكن ت�سيطر عليه الفرن�سية باعتبارها اللغة الر�سمية 
ولغة ال�سيادة والعلم، اأي تخريج جيل ال يعرف من العربية اإال ما يعرفه عنها بع�س امل�ست�سرقني«)44(.

»وقد ا�ستب�سر األفريد بيل بتدهور حركة التعليم االأ�سلي )العربي االإ�سالمي( يف زوايا اإقليم وهران 
كالنحو  العلوم  تعلم  كانت  التي  الزوايا  من  العديد  ذكر  اأنه ميكنه  فقال  الع�سرين،  القرن  بحلول 
واالأدب والتوحيد والفقه باالإ�سافة اإىل حتفيظ القراآن، ولكنه الحظ �سنة 1325هـ/1908م اأن هذا 
النوع من الزوايا اأخذ ي�سمحل ويختفي ومل يبق اإال النوع الذي ال يعلم اإال القراآن، اأي اأن الزوايا 
اأ�سبحت جمرد كتاتيب، وقال اأنه ميكنه اأن يذكر مناذج على تلك الزوايا التي كانت تعلم العلوم 
املذكورة ثم اختفت وتغريت، ومل يبق منها اإال عدد قليل جدا، وهي يف تناق�س يومي. ثم ا�ستدرك 
قائال بالعك�س اإنه ال يوجد ح�سب معلوماته كّتاب قراآين قد و�سع تعليمه لكي ي�سمل اأي�سا الفقه اأو 

42 تاريخ اجلزائر العام )773/3(.

43تاريخ اجلزائر الثقايف )07/3(.
44 تاريخ اجلزائر الثقايف )423/3(.
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غريه من املعارف العربية”.
وذكر ال�سيخ بريم اخلام�س التون�سي اأن ال�سيخ علي ابن احلفاف اأخربه اأن بالعا�سمة اأربعة م�ساجد 
للخطبة فقط: اجلامع الكبري، واجلامع اجلديد، وجامع �سيدي رم�سان، وجامع �سفري، وهي كل ما 

بقي من م�ساجد العا�سمة املائة، اإ�سافة اإىل جامع �سيدي عبد الرحمن الثعالبي)45(.
والعلم يف  التدري�س  اأمر  اإليه  اآل  ما  واملدر�س  املفتي  وهو  ال�ساهد   ابن  االإمــام  بكى اخلطيب  وقد 

الع�سرية االأوىل من االحتالل فقال:
اأموت وما تدري البواكي بق�ستي  وكيف يطيب العي�س واالأن�س يف الكفر
فياعني جودي بالدموع �سماحة          ويا حزن �سيد يف الفوؤاد وال ت�سر 

ولثم در�س العلم واجلهل ع�سع�س   ونادى بتعطيل العلوم عن الن�سر)46(. 
كان االإمام علي ابن احلفاف معاي�سا لهذا كله وهو يف عز �سبابه وفتوته، فخرج مع من خرج انتظارا 
للفرج وجالء العدو، وان�سم اإىل حركة االأمري عبد القادر يف مليانة، وواله والية ديوان االإن�ساء)47(. 
فما كان من الفرن�سيني اإال اأن �سادروا اأمالكه واأمالك اأ�سرته، ومنها اأمالك اأخِته زوجِة قّدرو بن 

رويلة)48(.
الهجرة،  م�سروعية  حول  امل�ستعمر  دخول  غداة  اجلزائريني  العلماء  بني  كبري  خالف  حدث  وقد 
فاأفتى بع�سهم مثل قّدور بن رويلة وعلي بن احلّفاف ب�سرورة الهجرة من اجلزائر ما دام العدو قد 
تغلب عليها، واأفتى اآخرون ب�سرورة البقاء حمافظة على الدين وتعليم العامة ما دام العدو قد ترك 
امل�سلمني يتعبدون ويقيمون �سعائرهم الدينية، ومن هوؤالء م�سطفى الكبابطي وحممد بن ال�ساهد. 
راية  التجمع حتت  اإيجاب  اإمنا م�سدره  الع�سر  الهجرة بني علماء ذلك  ن�ساأ حول  الذي  واجلدل 
االأمري ورف�س احلكم الفرن�سي وتوحيد ال�سف، ولي�س املق�سود منه مغادرة القطر اجلزائري اإىل 
بالد اأخرى. وقد ا�ستجاب لنداء االأمري عبد القادر عدد من اأعيان وعلماء اجلزائر، هاجروا اإىل 
حكمه وال �سيما من مدينة اجلزائر العا�سمة، ومن هوؤالء قدور بن رويلة و�سهره علي بن احلفاف 
الذي ت�سدد يف حكمه على من اأراد البقاء اإىل حد اأن رماهم بالكفر. وحدثت بني ابن ال�ساهد وابن 

45 املرجع ال�صابق )46/3(.

46 املرجع ال�صابق )27/3(.
47 معجم اأعالم اجلزائر لنويه�س )221/1(.

48 وهو اأحد العلماء املفتني وال�صعراء املجيدين، واأحد كّتاب الأمري عبد القادر وخوا�صه، اأبحاث 
واآراء يف تاريخ اجلزائر احلديث، بلقا�صم �صعد اهلل )05/3(.

حال ابن احلفاف بعد الغزو الفرن�صي للجزائر:

نكبت اجلزائر بالغزو الفرن�سي ي�ستبيح اأر�سها، وي�ستدر خرياتها، ويقتل اأبناءها، ويعطل طاقاتها، 
وكان ذلك �سنة 1246هـــ/1830م. وكان دخول فرن�سا للجزائر نتيجة حماوالت متتالية الإ�سعاف 
االأتراك احلاكمني �سيا�سيا وحربيا. واهتبل الفرن�سيون فر�سة �سعف االأ�سطول البحري اجلزائري، 

وا�سطراب البالد داخليا لينق�ّس على اجلزائر فري�سة ثمينة.
لقد كان حقد الفرن�سيني على االإ�سالم عظيما، فال زالت واقعة بالط ال�سهداء �سنة 114هـ/732م، 
لهم  فيتولد  احلاقدين  ال�سليبيني  اأذهان  يف  ترت�سم  فرن�سا،  و�سهول  مروج  اإىل  امل�سلمني  وو�سول 
حب لالنتقام دفني. فكان غزو اجلزائر اإعادة اعتبار للم�سيحية ــ على حد زعمهم ــ، ووقفا للزحف 

االإ�سالمي يف العامل)42(. 
دخلت فرن�سا اإىل اجلزائر وكان يف مدينة اجلزائر وحدها اأكر من 100 م�سجد ما بني جامع تقام 
فيه اجلمع واالأعياد، وم�ساجد تقام فيها ال�سلوات الفري�سة، واأكر من 100 مدر�سة، وكثري من 
االأوقاف واالأحبا�س. فلما ا�ستتب لها االأمر بعد توقيع وثيقة اال�ست�سالم غري امل�سروط قامت بهدم 
اأكر امل�ساجد، اأو حتويلها اإىل ا�سطبالت خليول جي�سها، اأو خمازن لعتادها، اأو مراقد جلنودها. 
واأدى هذا كله اإىل تعطيل حركة العلم، وتوقيف اأهله، وهجرة االأكرين من اجلزائر خوفا من بط�س 

الغزاة)43(.
امل�ساجد  وتعليم  الزوايا  وتعليم  القراآين،  التعليم  على  الق�ساء  اال�ستعمارية  االإدارة  هدف  »كان 
التقليدي، ثم تكوين جيل مزدوج يف الظاهر ولكن ت�سيطر عليه الفرن�سية باعتبارها اللغة الر�سمية 
ولغة ال�سيادة والعلم، اأي تخريج جيل ال يعرف من العربية اإال ما يعرفه عنها بع�س امل�ست�سرقني«)44(.

»وقد ا�ستب�سر األفريد بيل بتدهور حركة التعليم االأ�سلي )العربي االإ�سالمي( يف زوايا اإقليم وهران 
كالنحو  العلوم  تعلم  كانت  التي  الزوايا  من  العديد  ذكر  اأنه ميكنه  فقال  الع�سرين،  القرن  بحلول 
واالأدب والتوحيد والفقه باالإ�سافة اإىل حتفيظ القراآن، ولكنه الحظ �سنة 1325هـ/1908م اأن هذا 
النوع من الزوايا اأخذ ي�سمحل ويختفي ومل يبق اإال النوع الذي ال يعلم اإال القراآن، اأي اأن الزوايا 
اأ�سبحت جمرد كتاتيب، وقال اأنه ميكنه اأن يذكر مناذج على تلك الزوايا التي كانت تعلم العلوم 
املذكورة ثم اختفت وتغريت، ومل يبق منها اإال عدد قليل جدا، وهي يف تناق�س يومي. ثم ا�ستدرك 
قائال بالعك�س اإنه ال يوجد ح�سب معلوماته كّتاب قراآين قد و�سع تعليمه لكي ي�سمل اأي�سا الفقه اأو 

42 تاريخ اجلزائر العام )773/3(.

43تاريخ اجلزائر الثقايف )07/3(.
44 تاريخ اجلزائر الثقايف )423/3(.
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بالو�سول اإىل احلرم ال�سريف و اتفق االجتماع بالعالمة ال�سيخ �سيدي دحالن مفتي ال�سادة ال�سافعية 
واأجنز الكالم على الب�سملة...”. وكان تاريخ هذه الر�سالة يف 26 جمادى الثانية  1286هـ.

باالأزهر  املالكي  املذهب  اإمام  عّلي�س  ال�سيخ  املو�سوع  يف  كتبها  ر�سالة  على  برد  الر�سالة  هذه  وذّيل   
انت�سر فيها ملذهب ال�سيخ دحالن، واإىل ذلك اأ�سار االإمام علي ابن احلفاف بقوله: “وذيلت )الدقائق 
املف�سلة يف حترير اآية الب�سملة( مبا ورد علّي من بع�س ف�سالء م�سر وهو العالمة ال�سيخ حممد عّلي�س 

الذي ا�ستدل بكالم ال�سيخ االأمري املنقول من تاأليفه )�سوء ال�سموع على �سرح املجموع(” )53(.
توىل االإمام ابُن احلفاف ــ رحمه اهلل ــ من�سب الفتوى للمالكية والتدري�س يف اجلامع الكبري، ولي�س 
بني اأيدينا ما ي�سري اإىل تاريخ توّليه هذا املن�سب، ويبدو اأن ذلك كان اإثر وفاة ال�سيخ اْحَمْيدة الَعّمايل 
�سنة 1289هـ/1873م، وكانت فرتة حالكة ال�سواد من تاريخ اجلزائر متثلت يف ا�سطهاد العلماء ومنع 
فكرة  احلّفاف  ابَن  االإمام  تراود  كانت  لذلك  والوطنية.  الدينية  الهوية  طم�س  على  والعمل  التعليم، 
الهجرة من اجلزائر اإىل امل�سرق، مع ما تبقى لديه من روا�سب املقاومة التي ان�سم اإليها يف �سبابه، 
وثورة  واملقراين 1287هـــ/1871م  ال�سيخ احلداد  ثورة  اإثر  و�سمع  مبا حدث ملواطنيه على  راأى  فقد 
ال�سيخ بوعمامة 1298هـ/1881م، و�ساهد غطر�سة امل�ستعمرين يف عهد اجلمهورية الثالثة التي كان من 
قوانينها االأمر بتجني�س اليهود اجلن�سية الفرن�سية ت�سهيال الأمورهم، واإهانة الق�ساء االإ�سالمي باإلغاء 

�سالحيات املحاكم االإ�سالمية اإال يف االأحوال ال�سخ�سية، ونحو ذلك من  اأنواع االإذالل والغطر�سة. 
وقد التقى االإمام ابن احلّفاف ــ رحمه اهلل ــ بالرّحالة ال�سيخ حممد َبريم اخلام�س التون�سي �سنة 
ـ وكان بريم رحالة جّواَب اآفاق يعرف العامل االإ�سالمي واالأوربي، وهو �ساحب كتاب “�سفوة  1878مـ 
االعتبار مب�ستودع االأقطار واالأم�سار”ـ ـ،  واأظهر  له تربمه من البقاء حتت نري اال�ستعباد واأنه قد 
عزم على الهجرة، فن�سح له ال�سيخ َبريم بالبقاء الأن يف بقائه خدمة للعامة الذين �سينتفعون من 
درو�سه يف الفقه والتوحيد وعلوم القراءات والتجويد، وقد اأخربه ال�سيخ بريم ــ وكان �سادقا ــ باأن 
اأمثاله قليلون يف القطر، واأن بقائه اأنفع للعامة وله عند اهلل من خروجه براأ�سه تاركا االأمة خالية 
بال  العامة  تبقى  وبذلك  اأي�سا،  تقليده  على  الغري  يحمل  قد  خروجه  اأن  اإىل  باالإ�سافة  مثله،  عن 

معلمني للدين، وتندثر الديانة االإ�سالمية من العامة بالتدرج)54(.

53 ينظر يف هذا: املحا�صرة التي األقاها ال�صيخ البوعبديل يف ملتقى الفكر الإ�صالمي �صنة 4891 

)161/1(، وتاريخ اجلزائر الثقايف )73/7(.
54 تاريخ اجلزائر الثقايف )82/3، 83(، و�صفوة العتبار )16/4(.

احلفاف مناق�سات كتابية و�سلت اإىل حد الرتا�سق بالتهم)49(.
وعند وقوع زمالة)50( االأمري يف قب�سة الفرن�سيني �سنة 1258هـ/1843م وت�سرد العائالت التي كانت 
فيها رجع علي بن احلّفاف اإىل مدينة اجلزائر ليجد نف�سه يف حالة بوؤ�س وفاقة �سديدة، فهو عاطل 
ــ مبعاداة الفرن�سيني واالن�سمام اإىل  ــ يف الوقت ذاته  عن العمل، واأمالكه م�سادرة، وكان متهما 
عدوهم، وقد كتب عدة ر�سائل تربيرية لل�سلطات الفرن�سية. ثم انتهى بامل�سوؤولني الفرن�سيني القول 
ف، في�ستفاد منه ما دام على حرمانه لك�سب ثقة  باأن الرجل معاٍد لهم ال حمالة، وهو رجل عامل مثقَّ

اأحبابه وموؤّيديه.
وح�سور  حــّزاب)51(  وظيفة  يعطَيه  اأن  القديري  م�سطفى  وهو  للمفتي  حينذاك  الفرن�سيون  فاأذن 
باجلامع الكبري ليعي�س منها، واأظهروا له العفو والتغا�سي وكان ذلك �سنة 1260هـ/1845م. وكان 
ابن احلّفاف يطالب مب�سجد �سيدي رم�سان الذي كانت اأ�سرته تتواله منذ عقود م�ست، ولكن تواله 
الفرن�سية  ال�سلطات  ابن احلفاف من اجلزائر، فا�ستجابت  اإثر خروج  امل�سي�سني  ال�سيخ قدور بن 
لطلبه فعينته �سنة 1263هـ/1848 م وكيال جلامع �سيدي رم�سان، ويف �سنة 1275هـ/1859م عينوه 

مفتيا يف  البليدة)52(.
بينهم  بعلمائها، ودارت  املكرمة  والتقى يف مكة  ابن احلفاف،  االإمام  ويف �سنة 1283هـــ/1860م حّج 
نقا�سات و�سجاالت علمية. وكان ممن التقاه وناق�سه مفتي ال�سافعية اآنذاك ال�سيخ الفقيه اأحمد بن زيني 
دحالن )ت 1304هـــ/1886م(، ودار بينهمـا نقا�س يف حكـم قـراءة الب�سملة يف الفاحتة يف ال�سالة، 
وبعد رجوعه األف ر�سالة يف املو�سـوع �سماهـا: “الدقائـق املف�سلة يف حترير اآية الب�سملة«، هذه فقرات 
منها: “احلمد هلل الذي فتح اأقفال قلوب العلماء بدقائق االأنظار، وادخر لالأواخر منهم دقائق رقائق 
االأفكار، واأمد اجلميع بنور منبع االأنوار...  اإىل اأن قال ... وبعُد: فاإنه ملا مّن اهلل على العبد احلقري، 

49 تاريخ اجلزائر الثقايف )853/6( و)863/4(، الأعمال الكاملة للبوعبديل )17/1(، 
وحما�صرة لل�صيخ البوعبديل يف ملتقى الفكر الإ�صالمي �صنة 4891م )061/1(. 

50 الزمالة هي العا�صمة املتنقلة لالأمري عبد القادر رحمه اهلل.
51 هو قراءة حزب من القراآن جماعة يف امل�صجد قبل �صالة الفري�صة، وكان الذي يديرها ي�صمى 
حّزابا، وهي عادة توارثها النا�س و�صارت من �صميم خ�صائ�س املجتمع املغربي اأجمع، وقد كتب 

عن تاريخها وم�صروعيتها الدكتور الباحث عبد الهادي حميتو يف ر�صالة لطيفة. 
وم�صطفى القديري هو مفتي املالكية يف اجلزائر، عينته ال�صلطات الفرن�صية �صنة 3481م بعد اأن 

نفت الإمام م�صطفى ابن الكبابطي لرف�صه ال�صماح لق�س من الق�ص�س تعليم الأطفال يف اجلامع 
الكبري. تاريخ اجلزائر الثقايف )242/8(.

52 تاريخ اجلزائر الثقايف )85/3(، )194/4(.
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بالو�سول اإىل احلرم ال�سريف و اتفق االجتماع بالعالمة ال�سيخ �سيدي دحالن مفتي ال�سادة ال�سافعية 
واأجنز الكالم على الب�سملة...”. وكان تاريخ هذه الر�سالة يف 26 جمادى الثانية  1286هـ.

باالأزهر  املالكي  املذهب  اإمام  عّلي�س  ال�سيخ  املو�سوع  يف  كتبها  ر�سالة  على  برد  الر�سالة  هذه  وذّيل   
انت�سر فيها ملذهب ال�سيخ دحالن، واإىل ذلك اأ�سار االإمام علي ابن احلفاف بقوله: “وذيلت )الدقائق 
املف�سلة يف حترير اآية الب�سملة( مبا ورد علّي من بع�س ف�سالء م�سر وهو العالمة ال�سيخ حممد عّلي�س 

الذي ا�ستدل بكالم ال�سيخ االأمري املنقول من تاأليفه )�سوء ال�سموع على �سرح املجموع(” )53(.
توىل االإمام ابُن احلفاف ــ رحمه اهلل ــ من�سب الفتوى للمالكية والتدري�س يف اجلامع الكبري، ولي�س 
بني اأيدينا ما ي�سري اإىل تاريخ توّليه هذا املن�سب، ويبدو اأن ذلك كان اإثر وفاة ال�سيخ اْحَمْيدة الَعّمايل 
�سنة 1289هـ/1873م، وكانت فرتة حالكة ال�سواد من تاريخ اجلزائر متثلت يف ا�سطهاد العلماء ومنع 
فكرة  احلّفاف  ابَن  االإمام  تراود  كانت  لذلك  والوطنية.  الدينية  الهوية  طم�س  على  والعمل  التعليم، 
الهجرة من اجلزائر اإىل امل�سرق، مع ما تبقى لديه من روا�سب املقاومة التي ان�سم اإليها يف �سبابه، 
وثورة  واملقراين 1287هـــ/1871م  ال�سيخ احلداد  ثورة  اإثر  و�سمع  مبا حدث ملواطنيه على  راأى  فقد 
ال�سيخ بوعمامة 1298هـ/1881م، و�ساهد غطر�سة امل�ستعمرين يف عهد اجلمهورية الثالثة التي كان من 
قوانينها االأمر بتجني�س اليهود اجلن�سية الفرن�سية ت�سهيال الأمورهم، واإهانة الق�ساء االإ�سالمي باإلغاء 

�سالحيات املحاكم االإ�سالمية اإال يف االأحوال ال�سخ�سية، ونحو ذلك من  اأنواع االإذالل والغطر�سة. 
وقد التقى االإمام ابن احلّفاف ــ رحمه اهلل ــ بالرّحالة ال�سيخ حممد َبريم اخلام�س التون�سي �سنة 
ـ وكان بريم رحالة جّواَب اآفاق يعرف العامل االإ�سالمي واالأوربي، وهو �ساحب كتاب “�سفوة  1878مـ 
االعتبار مب�ستودع االأقطار واالأم�سار”ـ ـ،  واأظهر  له تربمه من البقاء حتت نري اال�ستعباد واأنه قد 
عزم على الهجرة، فن�سح له ال�سيخ َبريم بالبقاء الأن يف بقائه خدمة للعامة الذين �سينتفعون من 
درو�سه يف الفقه والتوحيد وعلوم القراءات والتجويد، وقد اأخربه ال�سيخ بريم ــ وكان �سادقا ــ باأن 
اأمثاله قليلون يف القطر، واأن بقائه اأنفع للعامة وله عند اهلل من خروجه براأ�سه تاركا االأمة خالية 
بال  العامة  تبقى  وبذلك  اأي�سا،  تقليده  على  الغري  يحمل  قد  خروجه  اأن  اإىل  باالإ�سافة  مثله،  عن 

معلمني للدين، وتندثر الديانة االإ�سالمية من العامة بالتدرج)54(.

53 ينظر يف هذا: املحا�صرة التي األقاها ال�صيخ البوعبديل يف ملتقى الفكر الإ�صالمي �صنة 4891 

)161/1(، وتاريخ اجلزائر الثقايف )73/7(.
54 تاريخ اجلزائر الثقايف )82/3، 83(، و�صفوة العتبار )16/4(.

احلفاف مناق�سات كتابية و�سلت اإىل حد الرتا�سق بالتهم)49(.
وعند وقوع زمالة)50( االأمري يف قب�سة الفرن�سيني �سنة 1258هـ/1843م وت�سرد العائالت التي كانت 
فيها رجع علي بن احلّفاف اإىل مدينة اجلزائر ليجد نف�سه يف حالة بوؤ�س وفاقة �سديدة، فهو عاطل 
ــ مبعاداة الفرن�سيني واالن�سمام اإىل  ــ يف الوقت ذاته  عن العمل، واأمالكه م�سادرة، وكان متهما 
عدوهم، وقد كتب عدة ر�سائل تربيرية لل�سلطات الفرن�سية. ثم انتهى بامل�سوؤولني الفرن�سيني القول 
ف، في�ستفاد منه ما دام على حرمانه لك�سب ثقة  باأن الرجل معاٍد لهم ال حمالة، وهو رجل عامل مثقَّ

اأحبابه وموؤّيديه.
وح�سور  حــّزاب)51(  وظيفة  يعطَيه  اأن  القديري  م�سطفى  وهو  للمفتي  حينذاك  الفرن�سيون  فاأذن 
باجلامع الكبري ليعي�س منها، واأظهروا له العفو والتغا�سي وكان ذلك �سنة 1260هـ/1845م. وكان 
ابن احلّفاف يطالب مب�سجد �سيدي رم�سان الذي كانت اأ�سرته تتواله منذ عقود م�ست، ولكن تواله 
الفرن�سية  ال�سلطات  ابن احلفاف من اجلزائر، فا�ستجابت  اإثر خروج  امل�سي�سني  ال�سيخ قدور بن 
لطلبه فعينته �سنة 1263هـ/1848 م وكيال جلامع �سيدي رم�سان، ويف �سنة 1275هـ/1859م عينوه 

مفتيا يف  البليدة)52(.
بينهم  بعلمائها، ودارت  املكرمة  والتقى يف مكة  ابن احلفاف،  االإمام  ويف �سنة 1283هـــ/1860م حّج 
نقا�سات و�سجاالت علمية. وكان ممن التقاه وناق�سه مفتي ال�سافعية اآنذاك ال�سيخ الفقيه اأحمد بن زيني 
دحالن )ت 1304هـــ/1886م(، ودار بينهمـا نقا�س يف حكـم قـراءة الب�سملة يف الفاحتة يف ال�سالة، 
وبعد رجوعه األف ر�سالة يف املو�سـوع �سماهـا: “الدقائـق املف�سلة يف حترير اآية الب�سملة«، هذه فقرات 
منها: “احلمد هلل الذي فتح اأقفال قلوب العلماء بدقائق االأنظار، وادخر لالأواخر منهم دقائق رقائق 
االأفكار، واأمد اجلميع بنور منبع االأنوار...  اإىل اأن قال ... وبعُد: فاإنه ملا مّن اهلل على العبد احلقري، 

49 تاريخ اجلزائر الثقايف )853/6( و)863/4(، الأعمال الكاملة للبوعبديل )17/1(، 
وحما�صرة لل�صيخ البوعبديل يف ملتقى الفكر الإ�صالمي �صنة 4891م )061/1(. 

50 الزمالة هي العا�صمة املتنقلة لالأمري عبد القادر رحمه اهلل.
51 هو قراءة حزب من القراآن جماعة يف امل�صجد قبل �صالة الفري�صة، وكان الذي يديرها ي�صمى 
حّزابا، وهي عادة توارثها النا�س و�صارت من �صميم خ�صائ�س املجتمع املغربي اأجمع، وقد كتب 

عن تاريخها وم�صروعيتها الدكتور الباحث عبد الهادي حميتو يف ر�صالة لطيفة. 
وم�صطفى القديري هو مفتي املالكية يف اجلزائر، عينته ال�صلطات الفرن�صية �صنة 3481م بعد اأن 

نفت الإمام م�صطفى ابن الكبابطي لرف�صه ال�صماح لق�س من الق�ص�س تعليم الأطفال يف اجلامع 
الكبري. تاريخ اجلزائر الثقايف )242/8(.

52 تاريخ اجلزائر الثقايف )85/3(، )194/4(.
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الب�سملة يف ال�سالة، وقد مر الكالم عنها.
يف تكميل اال�ستدالل”: وهو كتاب كبري، عمد فيه االإمام ابن احلّفاف اإىل �سرح كتاب  املتعال  “منة 
غيث النفع باال�ستدالل على كل مو�سع من موا�سع االأ�سول والفر�س بكالم ال�ساطبي من ق�سيدته 
ـ: “ترك علي بن احلفاف  ـ رحمه اهللـ  “حرز االأماين ووجه التهاين”. قال ال�سيخ املهدي البوعبديلـ 
تاأليفا �سخما قيما يف القراءات �سماه “منة املتعال يف تكميل اال�ستالل” تناقله املقرئون والطالب، 

وواظب مدة حياته على تدري�سه، ا�ستهل تاأليفه املذكور بقوله:
وال�سالم  وال�سالة  وفهم خطابه،  بخدمته  علينا  ل  وتف�سّ كتابه،  بتالوة  �سّرفنا  الذي  )احلمد هلل 
االأمتان االأكمالن على �سيدنا حممد اأف�سل من بّلغ الكتاب، واأ�سرف من ُبعث بف�سل اخلطاب، وعلى 

اآله وذريته واالأ�سحاب، وبعد:
بابن  املعروف  حممد  بن  الرحمن  عبد  بن  علي  والتق�سري،  بالعجز  املعرتف  الفقري،  العبد  فيقول 
احلفاف اجلزائري اأ�سال ومن�ساأ: ملا كان “غيث النفع” لل�سيخ �سيدي علي النوري خاليا من اال�ستدالل 
بكالم االإمام اأبي القا�سم ال�ساطبي، وكان “اإن�ساد ال�سريد” لل�سيخ �سيدي حممد بن غازي مقت�سرًا 
على �سوال الق�سيد، اأردت اأن اأجعل تاأليفا م�ستمال على متام اال�ستدالل مبا يف املحل مع زيادة ما 
امليدان، مرتكبا طريقة  ل�ست من فر�سان  باأين  االإخــوان، معرتفا  لنفع  ي�سره اهلل، قا�سدًا وجه اهلل 
و�سميته  للكبري  وبالكاف  ال�سغري،  لالإدغام  وبال�ساد  لالإمالة،  بالالم  م�سريًا  النوري،  علي  �سيدي 

واهلل اأ�ساأل اأن ينفع به كما نفع باأ�سله اإنه �سميع جميب(. اال�ستدالل”،  تكميل  يف  املتعال  “منة 
 وقال يف ختامه: )قد مت كتاب منة املتعال يف تكميل اال�ستدالل يف القراءات ال�سبع علي يدي كاتبه وموؤلفه 
املعرتف بذنبه وبتق�سريه وبعجزه، عبد ربه علي بن عبد الرحمن بن حممد بن حممد املدعو احلّفاف، 
اجلزائري اأ�سال ومن�ساأَ، كان اهلل له وللم�سلمني. وذلك بتاريخ اليوم الثامن من جمادى االأوىل �سنة 
 ت�سعة وثمانني ومائتني واألف من هجرة من له املجد وال�سرف �سلى اهلل تعاىل وعلى اآله و�سلم ت�سلميا(.
اأما تاأليفه املذكور فهو يحتوي على 467 �سفحة، كل �سفحة حتتوي على 27 �سطرًا، وكل �سطر ي�سمل 

14 كلمة)60(. 
واأخربين  املفقود،  عداد  يف  يزال  ال  اأنه  اإال  نظرا،  وو�سفه  عليه  وقف  قد  البوعبديل  ال�سيخ  اأن  ويبدو 
االأ�ستاذ عبد الرحمن دويب اجلامع الأعمال ال�سيخ املهدي البوعبديل اأنه نّقب يف مكتبة ال�سيخ رفا رفا، 
وزاوية زاوية، وقراأ اأوراقه ورقة ورقة فلم يجده. وال زلنا ب�سدد البحث عنه الإخراجه باإذن اهلل �سبحانه.

وممن ذكر هذا الكتاب ون�سبه لل�سيخ ابن احلفاف رحمه اهلل:
60 انظر يف الكالم عن الكتاب: حما�صرة ال�صيخ البوعبديل يف ملتقى الفكر الإ�صالمي )161/1، 

261(، تاريخ اجلزائر الثقايف )28/3، 38(.

جهوده يف التعليم واآثاره العلمية:

الكبري، وهو من�سب  للمالكية يف اجلامع  االإفتاء  ــ من�سب  ــ رحمه اهلل  ابن احلفاف  االإمام  تقّلد 
بح�سن  معروفا  االإمــام  كان  وقد  اجلمعة،  خطبة  اإىل  باالإ�سافة  اجلامع،  يف  بالتدري�س  له  ي�سمح 
للتجويد  وتعليم  وفقه وحديث  نحو  الفنون من  يدر�س  فكان رحمه اهلل  بها)55(.  م�ستهرا  اخلطابة 

واإقراء للقراآن بالقراءات ال�سبع من طريق ال�ساطبية، وكان يجيز يف البخاري.
ثابت  بن  اأحمد  ال�سيخ  على  مير  احلنفي  الكاهية  بن  اأحمد  �سيخه  عن  الــقــراءات  يف  �سنده  وكــان 
التلم�ساين )ت1158هـ ( عن �سيخه املقرئ حممد بن علي املعروف بابن توزينت العبادي التلم�ساين 
)ت1118هـ(، عن �سيخه املقرئ اأبي عبد اهلل حممد بن علي العبادي املعروف بابن العطار، عن �سيخه 
اإمام اجلماعة بح�سرة تلم�سان ال�سيخ ال�سنو�سي املقرئ، عن ال�سيخ االأ�ستاذ املحرر  االأ�ستاذ املقرئ 
املقرئ بح�سرة اجلامع االأزهر من الديار امل�سرية اأبي ال�سياء �سلطان املّزاحي رحم اهلل اجلميع)56(.
 وبالن�سبة لرواية احلديث يذكر الدكتور بلقا�سم �سعد اهلل اأن حممد بن اأبي �سنب قّدم درا�سة �سنة 
اإىل  البخاري  �سحيح  �سند  انتقال  مو�سوع  فيها  وتناول  باجلزائر،  امل�ست�سرقني  موؤمتر  اإىل  1905م 
اجلزائريني وبقائهم على روايته واالإ�سناد له عقودا، وقد كان لالإ�سناد رجاله، ومنهم اأحمد بن عّمار، 
والكبابطي،  العّنابي  ابن  اإىل م�سر مثل  انتقل بع�سهم  الذين عا�سروا االحتالل، وقد  وتالميذه هم 

وبقي اآخرون اأمثال م�سطفى احلرار وعبد الرحمن بن احلّفاف والد املفتي علي بن احلّفاف.
 وذكر عبد احلي الكتاين اأن اأحمد بن حممد بوقندورة الذي كان من علماء الع�سر وتوىل الفتوى 
احلنفية واأ�سبح من املعّمرين الن�ساك، كان يروي احلديث عن علّي بن احلفاف عن اأبيه عن جده 

عن اأحمد بن عمار. وقد اأخذ الكتاين عن بوقندورة هذا)57(.
وقد اأجاز ال�سيخ علي بن احلفاف كثريا من املعا�سرين يف مروياته كاحلفناوي �ساحب كتاب »تعريف 

اخللف«، واملكي بن  عزوز، والقا�سي �سعيب بن علي اجلليلي وغريهم وقد ذكرناهم يف تالميذه)58(.
عداد  يف  تعد  اأنها  اإال  واأ�سعارا  وموؤلفات  تقاييد  لديه  اأن  اهلل  �سعد  الدكتور  ذكر  فقد  اآثــاره  اأما   

املفقود)59(، وذكر الباحثون موؤلَفني اثنني لالإمام: 
قراءة  م�ساألة  يف  دحالن  ال�سيخ  املفتي  على  فيها  رد  الب�سملة«:  اآية  حترير  يف  املف�سلة  »الدقائـق 

55 تاريخ اجلزائر الثقايف )111/8(.
56 الأعمال الكاملة للبوعبديل.

57 تاريخ اجلزائر الثقايف )09/3(، فهر�س الفهار�س )221/1(.
58 تعريف اخللف للحفناوي )�س 062(.

59تاريخ اجلزائر الثقايف )28/3، 38(.
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الب�سملة يف ال�سالة، وقد مر الكالم عنها.
يف تكميل اال�ستدالل”: وهو كتاب كبري، عمد فيه االإمام ابن احلّفاف اإىل �سرح كتاب  املتعال  “منة 
غيث النفع باال�ستدالل على كل مو�سع من موا�سع االأ�سول والفر�س بكالم ال�ساطبي من ق�سيدته 
ـ: “ترك علي بن احلفاف  ـ رحمه اهللـ  “حرز االأماين ووجه التهاين”. قال ال�سيخ املهدي البوعبديلـ 
تاأليفا �سخما قيما يف القراءات �سماه “منة املتعال يف تكميل اال�ستالل” تناقله املقرئون والطالب، 

وواظب مدة حياته على تدري�سه، ا�ستهل تاأليفه املذكور بقوله:
وال�سالم  وال�سالة  وفهم خطابه،  بخدمته  علينا  ل  وتف�سّ كتابه،  بتالوة  �سّرفنا  الذي  )احلمد هلل 
االأمتان االأكمالن على �سيدنا حممد اأف�سل من بّلغ الكتاب، واأ�سرف من ُبعث بف�سل اخلطاب، وعلى 

اآله وذريته واالأ�سحاب، وبعد:
بابن  املعروف  حممد  بن  الرحمن  عبد  بن  علي  والتق�سري،  بالعجز  املعرتف  الفقري،  العبد  فيقول 
احلفاف اجلزائري اأ�سال ومن�ساأ: ملا كان “غيث النفع” لل�سيخ �سيدي علي النوري خاليا من اال�ستدالل 
بكالم االإمام اأبي القا�سم ال�ساطبي، وكان “اإن�ساد ال�سريد” لل�سيخ �سيدي حممد بن غازي مقت�سرًا 
على �سوال الق�سيد، اأردت اأن اأجعل تاأليفا م�ستمال على متام اال�ستدالل مبا يف املحل مع زيادة ما 
امليدان، مرتكبا طريقة  ل�ست من فر�سان  باأين  االإخــوان، معرتفا  لنفع  ي�سره اهلل، قا�سدًا وجه اهلل 
و�سميته  للكبري  وبالكاف  ال�سغري،  لالإدغام  وبال�ساد  لالإمالة،  بالالم  م�سريًا  النوري،  علي  �سيدي 

واهلل اأ�ساأل اأن ينفع به كما نفع باأ�سله اإنه �سميع جميب(. اال�ستدالل”،  تكميل  يف  املتعال  “منة 
 وقال يف ختامه: )قد مت كتاب منة املتعال يف تكميل اال�ستدالل يف القراءات ال�سبع علي يدي كاتبه وموؤلفه 
املعرتف بذنبه وبتق�سريه وبعجزه، عبد ربه علي بن عبد الرحمن بن حممد بن حممد املدعو احلّفاف، 
اجلزائري اأ�سال ومن�ساأَ، كان اهلل له وللم�سلمني. وذلك بتاريخ اليوم الثامن من جمادى االأوىل �سنة 
 ت�سعة وثمانني ومائتني واألف من هجرة من له املجد وال�سرف �سلى اهلل تعاىل وعلى اآله و�سلم ت�سلميا(.
اأما تاأليفه املذكور فهو يحتوي على 467 �سفحة، كل �سفحة حتتوي على 27 �سطرًا، وكل �سطر ي�سمل 

14 كلمة)60(. 
واأخربين  املفقود،  عداد  يف  يزال  ال  اأنه  اإال  نظرا،  وو�سفه  عليه  وقف  قد  البوعبديل  ال�سيخ  اأن  ويبدو 
االأ�ستاذ عبد الرحمن دويب اجلامع الأعمال ال�سيخ املهدي البوعبديل اأنه نّقب يف مكتبة ال�سيخ رفا رفا، 
وزاوية زاوية، وقراأ اأوراقه ورقة ورقة فلم يجده. وال زلنا ب�سدد البحث عنه الإخراجه باإذن اهلل �سبحانه.

وممن ذكر هذا الكتاب ون�سبه لل�سيخ ابن احلفاف رحمه اهلل:
60 انظر يف الكالم عن الكتاب: حما�صرة ال�صيخ البوعبديل يف ملتقى الفكر الإ�صالمي )161/1، 

261(، تاريخ اجلزائر الثقايف )28/3، 38(.

جهوده يف التعليم واآثاره العلمية:

الكبري، وهو من�سب  للمالكية يف اجلامع  االإفتاء  ــ من�سب  ــ رحمه اهلل  ابن احلفاف  االإمام  تقّلد 
بح�سن  معروفا  االإمــام  كان  وقد  اجلمعة،  خطبة  اإىل  باالإ�سافة  اجلامع،  يف  بالتدري�س  له  ي�سمح 
للتجويد  وتعليم  وفقه وحديث  نحو  الفنون من  يدر�س  فكان رحمه اهلل  بها)55(.  م�ستهرا  اخلطابة 

واإقراء للقراآن بالقراءات ال�سبع من طريق ال�ساطبية، وكان يجيز يف البخاري.
ثابت  بن  اأحمد  ال�سيخ  على  مير  احلنفي  الكاهية  بن  اأحمد  �سيخه  عن  الــقــراءات  يف  �سنده  وكــان 
التلم�ساين )ت1158هـ ( عن �سيخه املقرئ حممد بن علي املعروف بابن توزينت العبادي التلم�ساين 
)ت1118هـ(، عن �سيخه املقرئ اأبي عبد اهلل حممد بن علي العبادي املعروف بابن العطار، عن �سيخه 
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57 تاريخ اجلزائر الثقايف )09/3(، فهر�س الفهار�س )221/1(.
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خامتة

تعد درا�سة الرتاجم وال�سري للعلماء الغابرين من اأجنع الطرق ل�سحذ الهمة، وتقوية العزمية، ومد 
ليعّرف  البحث  هذا  فجاء  والتلقي.  التعليم  طرق  يف  مغايرين  جيلني  بني  العلمي  التوا�سل  ج�سور 
الباحثني بعَلم من اأعالم الغرب االإ�سالمي، ق�سى حياته متعلما ومعلما، واألف كتابا كبريا يف علم 
القراءات كان الطلبة ي�ستفيدون منه يف حياته وبعد موته، وال ندري هل �سلم من بلية ال�سياع، اأم 

ق�سى اهلل ب�سياعه كما ق�سى ب�سياع كثري من الرتاث االإ�سالمي حكمة منه �سبحانه.
واأردت يف هذا البحث اأن اأعرف الباحثني بامل�ساركة اجلزائرية يف التاأليف يف علم القراءات، فمع 
ما اأ�سيبت به اجلزائر من غزو لال�ستعمار الظامل الغا�سم، ومع حماوالته امل�ستميتة لطم�س الهوية 
الدينية والوطنية يف قلوب النا�س، فاإنه كان رجال اأفذاذ نذروا اأنف�سهم حلماية الدين واللغة والهوية 

واأحيوا هذه الثوابت يف نفو�س اأبناء االأمة، فاأثبتوا بها وجودهم، وعززوا بها انتمائهم.
اأ�ساأل اهلل الكرمي مبنه اأن يرحم علمائنا وم�سائخنا، واأن يجزيهم عنا خري اجلزاء واأوفره، اإنه نعم 

املوىل ونعم الن�سري.
و�سلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

اأ�سماء  يف  العارفني  هدية  كتابه  يف  )ت1399هـــ(  البغدادي  الباباين  با�سا  اأمني  حممد  بن  اإ�سماعيل 
د احلّفاف املالكي اجلزائري املُْفتي  مَّ املوؤلفني واآثار امل�سنفني، اإذ يقول: »علي بن عبد الرحمن بن حمَ
بع”)61(.  ة املتعال يف َتْكِميل اال�ْسِتْدالل يف القرااآت ال�سَّ ى �سنة 1307 �سبع وثالثمائة والف. َلُه منَّ بَها املَُتوفَّ
“منة املتعال فى تكميل اال�ستدالل(،  اإي�ساح املكنون يف الذيل على ك�سف الظنون:  وقال يف كتابه 
لل�سيخ علي بن عبد الرحمن بن حممد احلّفاف اجلزائري املفتي املالكي املتوفى �سنة 1307 �سبع 

وثالثمائة واألف، جمع بني غيث النفع واإن�ساد ال�سريد فجاء كتابا نفي�سًا”)62(.
وذكره عمر ر�سا كحالة يف معجم املوؤلفني فقال: »علي بن عبد الرحمن بن حممد ابن احلفاف 
املالكي اجلزائري. فقيه، مقرئ. ويل االإفتاء باجلزائر. من اآثاره: )منة املتعال يف تكميل اال�ستدالل( 

يف القراءات ال�سبع«)63(. 
وذكره عادل نويه�س يف معجم اأعالم اجلزائر فقال: “من اآثاره )منة املتعال يف تكميل اال�ستدالل( 

يف القراءات ال�سبع”)64(. 
وفاته:

بعد عمر طويل حافل باالأحداث، وعامر بالعطاء العلمي، تويف ال�سيخ االإمام اأبو احل�سن علي بن عبد 
الرحمن بن حممد ابن احلفاف ــ رحمه اهلل ــ �سبيحة يوم ال�سبت �سنة 1307هـ/1889م، عن عمر 

يناهز ت�سعني عاما)65(. 
1307هـ،  عام  �سباحا  ال�سبت  يوم  احلفاف  ابن  االإمام  وفاة  »وكانت  احلفناوي:  القا�سم  اأبو  قال 
وكنت يف ع�سية يوم اجلمعة ق�سدته مع عالمة املغربني االأدنى واالأو�سط ال�سيخ املكي بن م�سطفى 
بن عزوز فزرناه وطلب منه ال�سيخ االإجازة يف البخاري خ�سو�سا ويف غريه على ما اأظن عموما، 

فاأجازه، ويف الغد �سمعنا بوفاته، ف�سبحان القدير على جمع من ي�ساء مبن ي�ساء متى �ساء«)66(. 

61 هدية العارفني )877/1(.

62 اإي�صاح املكنون )765/4(.

63معجم املوؤلفني )021/7(.

64 معجم اأعالم اجلزائر )121/1(.

65 ذكر ذلك ال�صيخ البوعبديل، الأعمال الكاملة )66/1(.

66 تعريف اخللف للحفناوي )�س: 062(.
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يتحّرى ال�ّسبَع يف الذكِر احلكيم اأتقَن ال�ّسـبَع املثاين ومــ�سـى 

فجـــــزاُه اهلل حـّنـــاِت الّنعـــيــــــم داأًَبا حـتى غـــدا �ســيـًخا بـــها 

َِّة القــــراآن باخلــــيـر العمـــيـم اأمـ وجزى اأ�ســــياَخه عنــه وعــن 

ُحــلَل االإميـــاِن وال�ّســعِد املقــيــــم وك�سا اجلومرَد من األطـاِفــه 

اأكرم املا�ساِت يف العقِد الّنظــيم واذكِر ال�سيخ املوّفى �ساحلا 

الُه ما �ســاءْت بهـا تلك الّنجـــوم       و�سـَل املو�سـَل بال�سـّبِع فلـــو 

وهــَن العــــزُم وال كـــــلَّ الّنــديـــم  نادَم القــــراآَن �سـبــعـني فمــا  

   فجزى اهلل م�سايخنا العلماء خري اجلزاء على ما قّدموه من خدمٍة جليلة لكتاب اهلل تعاىل، وخَلف 
االأّمة من اأمثاِلهم خريا، اآمني.

   هذا، ومن املعلوم لدى طلبة العلم اأّن اأربعًة من القّراء ال�سبعة من العراق، بل اإّن �سّتًة من القّراء 
الع�سرة من العراق، واإليك ذكَر القّراء الع�سرة كلَّهم، ُمْعلًما على العراقّيني منهم باللون االأحمر:

1. اأبو ُرومي نافع بن عبد الرحمن بن اأبي نعيم املدين)ت169هـ(، واأخذ عنه مبا�سرًة راويان:
اأ. قالون: اأبو مو�سى عي�سى بن ميناء بن وردان الّزرقّي املدين )ت220هـ(.

ب. ور�س: اأبو �سعيد عثمان بن �سعيد امل�سرّي امللّقب ور�ًسا )ت197هـ(.
2. اأبو معبد عبد اهلل بن كثري الدارّي املكّي )ت120هـ(، واأخذ عنه بو�سائط راويان:

اأ. البّزّي: اأبو احل�َسن اأحمد بن حممد بن عبد اهلل بن اأبي بزة البّزّي املكّي )ت250هـ(.
ب. ُقنبل: اأبو عَمر حمّمد بن عبد الرحمن بن حمّمد املكّي  امللقب قنبال، )ت291هـ(.

راويان  عنه  واأخذ  )ت154هـ(،  الّنحوّي  الب�سرّي  املازين  عّمار  بن  العالء  بن  زّيان  عمرو  اأبو   .3
بوا�سطة يحيى بن املبارك اليزيدّي البغدادّي )ت202هـ(، وهما:

اأ. الدورّي: اأبو عَمر حف�س بن عَمر بن عبد العزيز الدورّي البغدادّي النحوّي )ت246هـ(.
ب. ال�ّسو�سّي: اأبو �سعيب �سالح بن زياد بن عبد اهلل ال�سو�سّي )ت261هـ(.

4. اأبو عمران عبد اهلل بن عامر بن يزيد اليح�سبّي )ت 118هـ( واأخذ عنه بو�سائط راويان:
اأ. ه�سام: اأبو الوليد ه�سام بن عّمار بن ن�سري القا�سي الّدم�سقّي )ت245هـ(.

ب. ابن ذكوان: اأبو عمرو عبد اهلل بن اأحمد بن ب�سري بن ذكوان الّدم�سقّي )242هـ(.
5. اأبو بكر عا�سم بن اأبي النجود بهدلة الكويف )ت127هـ(، واأخذ عنه مبا�سرًة راويان:

ب�صم اهلل الّرحمن الّرحيم

مة: مقـدَّ

الة وال�ّسالم على خري ر�سله     احلمُد هلل على جزيل اآالئه، وال�سكُر له على عظيم نعمائه، وال�سّ
واأ�سفيائه، نبّينا حمّمٍد وعلى اآله و�سحبه واأقربائه، ومن دعا بدعوته اإىل يوِم لقائه.

   اأّما بعُد: فال يخفى على كّل ذي لبٍّ عظيُم اأهمّية كتاب اهلل تعاىل القراآن الكرمي لدى كّل اأحد، فهو 
راط امل�ستقيم، وهو الذي ال تزيغ به  النور املبني، وهو حبل اهلل املتني، وهو الذكر احلكيم، وهو ال�سّ

االأهواء، وال ي�سبع منه العلماء.
الح على اإقراِئه ومدار�سِته طيلَة حياتهم، فعن �َسعِد بن ُعبيدة، عن      ولذا عكف �سلُفنا ال�سّ
لمّي، عن اأمري املوؤمنني عثمان ، عن النبّي ملسو هيلع هللا ىلص  �سيخ القّراء يف ع�سره اأبي عبد الرحمن ال�سُّ
 ، قال:) خريكم َمن تعلََّم القراآَن وعلَّمه(، قال �سعد: واأقراأ اأبو عبد الّرحمن يف اإمرة عثمان

حتى كان احلّجاج قال: وذاك الذي اأقعدين مقعدي هذا1.
    وقد �سار على نهِجهم �سادتنا العلماء، وم�سايخنا القّراء، فجادت نفو�سهم باأعّز اأوقاِتهم، فبذلوها 

رخي�سًة يف خدمة كتاِب اهلل تعاىل اإقراًء وتعليًما، ومدار�سًة وتف�سريا وتفهيًما.
البقرّي  اإ�سماعيل  بن  قا�سم  بن  حمّمد  االإكرام  اأبو  املحّقق  االإمام  م�سايخنا  �سيخ  فهذا      
امل�سرّي)ت1111هـ( الزم االإقراء والتدري�س اأكر من �سّتني �سنة يف �سحن اجلامع االأزهر مب�سر 
مكاَن اأ�ستاذه اليمنّي بعَد وفاته -�سنة 1050هـ-، فاأقبل عليه الطالب من كّل حدٍب و�سوب، لياأخذوا 

عنه �سائر العلوم2.
    وكذلك احلال عنَد كثري من م�سايخنا االأجالء، و�سادتنا القّراء، ومنهم �سيخنا املبّجل نتيجة 
القّراء ال�سيخ املقرئ حمّمد �سالح اجلوادّي املو�سلّي3، اإذ جل�س لالإقراء والتدري�س اأكر من �سبعني 
اأخذي  فيها  اأّرخ  ميمّية  ق�سيدٍة  يف  الفخرّي  ُح�سني  املوؤّرخ  ال�ّساعر  االأ�ستاذ  فيه  قال  حّتى  �سنة، 
لالإجازة بالقراءات ال�سبع من لدن بدر القّراء ال�سيخ عبد الفّتاح اجلومرد -تلميذ ال�سيخ حمّمد 

�سالح اجلوادّي-، قال:

1  اأخرجه البخارّي يف �سحيحه برقم:) 7205(.
2  القواعد املقّررة والفوائد املحّررة: 95.

3  �ستاأتي ترجمته كاملًة يف املبحث الثاين من هذا البحث.
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يتحّرى ال�ّسبَع يف الذكِر احلكيم اأتقَن ال�ّسـبَع املثاين ومــ�سـى 

فجـــــزاُه اهلل حـّنـــاِت الّنعـــيــــــم داأًَبا حـتى غـــدا �ســيـًخا بـــها 

َِّة القــــراآن باخلــــيـر العمـــيـم اأمـ وجزى اأ�ســــياَخه عنــه وعــن 

ُحــلَل االإميـــاِن وال�ّســعِد املقــيــــم وك�سا اجلومرَد من األطـاِفــه 

اأكرم املا�ساِت يف العقِد الّنظــيم واذكِر ال�سيخ املوّفى �ساحلا 

الُه ما �ســاءْت بهـا تلك الّنجـــوم       و�سـَل املو�سـَل بال�سـّبِع فلـــو 

وهــَن العــــزُم وال كـــــلَّ الّنــديـــم  نادَم القــــراآَن �سـبــعـني فمــا  

   فجزى اهلل م�سايخنا العلماء خري اجلزاء على ما قّدموه من خدمٍة جليلة لكتاب اهلل تعاىل، وخَلف 
االأّمة من اأمثاِلهم خريا، اآمني.

   هذا، ومن املعلوم لدى طلبة العلم اأّن اأربعًة من القّراء ال�سبعة من العراق، بل اإّن �سّتًة من القّراء 
الع�سرة من العراق، واإليك ذكَر القّراء الع�سرة كلَّهم، ُمْعلًما على العراقّيني منهم باللون االأحمر:

1. اأبو ُرومي نافع بن عبد الرحمن بن اأبي نعيم املدين)ت169هـ(، واأخذ عنه مبا�سرًة راويان:
اأ. قالون: اأبو مو�سى عي�سى بن ميناء بن وردان الّزرقّي املدين )ت220هـ(.

ب. ور�س: اأبو �سعيد عثمان بن �سعيد امل�سرّي امللّقب ور�ًسا )ت197هـ(.
2. اأبو معبد عبد اهلل بن كثري الدارّي املكّي )ت120هـ(، واأخذ عنه بو�سائط راويان:

اأ. البّزّي: اأبو احل�َسن اأحمد بن حممد بن عبد اهلل بن اأبي بزة البّزّي املكّي )ت250هـ(.
ب. ُقنبل: اأبو عَمر حمّمد بن عبد الرحمن بن حمّمد املكّي  امللقب قنبال، )ت291هـ(.

راويان  عنه  واأخذ  )ت154هـ(،  الّنحوّي  الب�سرّي  املازين  عّمار  بن  العالء  بن  زّيان  عمرو  اأبو   .3
بوا�سطة يحيى بن املبارك اليزيدّي البغدادّي )ت202هـ(، وهما:

اأ. الدورّي: اأبو عَمر حف�س بن عَمر بن عبد العزيز الدورّي البغدادّي النحوّي )ت246هـ(.
ب. ال�ّسو�سّي: اأبو �سعيب �سالح بن زياد بن عبد اهلل ال�سو�سّي )ت261هـ(.

4. اأبو عمران عبد اهلل بن عامر بن يزيد اليح�سبّي )ت 118هـ( واأخذ عنه بو�سائط راويان:
اأ. ه�سام: اأبو الوليد ه�سام بن عّمار بن ن�سري القا�سي الّدم�سقّي )ت245هـ(.

ب. ابن ذكوان: اأبو عمرو عبد اهلل بن اأحمد بن ب�سري بن ذكوان الّدم�سقّي )242هـ(.
5. اأبو بكر عا�سم بن اأبي النجود بهدلة الكويف )ت127هـ(، واأخذ عنه مبا�سرًة راويان:

ب�صم اهلل الّرحمن الّرحيم

مة: مقـدَّ

الة وال�ّسالم على خري ر�سله     احلمُد هلل على جزيل اآالئه، وال�سكُر له على عظيم نعمائه، وال�سّ
واأ�سفيائه، نبّينا حمّمٍد وعلى اآله و�سحبه واأقربائه، ومن دعا بدعوته اإىل يوِم لقائه.

   اأّما بعُد: فال يخفى على كّل ذي لبٍّ عظيُم اأهمّية كتاب اهلل تعاىل القراآن الكرمي لدى كّل اأحد، فهو 
راط امل�ستقيم، وهو الذي ال تزيغ به  النور املبني، وهو حبل اهلل املتني، وهو الذكر احلكيم، وهو ال�سّ

االأهواء، وال ي�سبع منه العلماء.
الح على اإقراِئه ومدار�سِته طيلَة حياتهم، فعن �َسعِد بن ُعبيدة، عن      ولذا عكف �سلُفنا ال�سّ
لمّي، عن اأمري املوؤمنني عثمان ، عن النبّي ملسو هيلع هللا ىلص  �سيخ القّراء يف ع�سره اأبي عبد الرحمن ال�سُّ
 ، قال:) خريكم َمن تعلََّم القراآَن وعلَّمه(، قال �سعد: واأقراأ اأبو عبد الّرحمن يف اإمرة عثمان

حتى كان احلّجاج قال: وذاك الذي اأقعدين مقعدي هذا1.
    وقد �سار على نهِجهم �سادتنا العلماء، وم�سايخنا القّراء، فجادت نفو�سهم باأعّز اأوقاِتهم، فبذلوها 

رخي�سًة يف خدمة كتاِب اهلل تعاىل اإقراًء وتعليًما، ومدار�سًة وتف�سريا وتفهيًما.
البقرّي  اإ�سماعيل  بن  قا�سم  بن  حمّمد  االإكرام  اأبو  املحّقق  االإمام  م�سايخنا  �سيخ  فهذا      
امل�سرّي)ت1111هـ( الزم االإقراء والتدري�س اأكر من �سّتني �سنة يف �سحن اجلامع االأزهر مب�سر 
مكاَن اأ�ستاذه اليمنّي بعَد وفاته -�سنة 1050هـ-، فاأقبل عليه الطالب من كّل حدٍب و�سوب، لياأخذوا 

عنه �سائر العلوم2.
    وكذلك احلال عنَد كثري من م�سايخنا االأجالء، و�سادتنا القّراء، ومنهم �سيخنا املبّجل نتيجة 
القّراء ال�سيخ املقرئ حمّمد �سالح اجلوادّي املو�سلّي3، اإذ جل�س لالإقراء والتدري�س اأكر من �سبعني 
اأخذي  فيها  اأّرخ  ميمّية  ق�سيدٍة  يف  الفخرّي  ُح�سني  املوؤّرخ  ال�ّساعر  االأ�ستاذ  فيه  قال  حّتى  �سنة، 
لالإجازة بالقراءات ال�سبع من لدن بدر القّراء ال�سيخ عبد الفّتاح اجلومرد -تلميذ ال�سيخ حمّمد 

�سالح اجلوادّي-، قال:

1  اأخرجه البخارّي يف �سحيحه برقم:) 7205(.
2  القواعد املقّررة والفوائد املحّررة: 95.

3  �ستاأتي ترجمته كاملًة يف املبحث الثاين من هذا البحث.
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ِل: اِء املَْو�صِ املبحث الأّول: اإ�ْصناُد ُقرَّ

واملبحث الّثاين:مرجع املو�سل يف االإقراء ال�سيخ العالمة حمّمد �سالح اجلوادّي )نتيجة القّراء(:
)َبْدُر  املو�سلّي  العّبا�سّي  اجلوَمْرد  �سيت  حمّمد  بن  عبدالفّتاح  العالمة  الّثالث:ال�سيخ  واملبحث 

الُقّراء(:
واملبحث الّرابع: اأ�سهر م�سايخ االإقراء يف املو�سل يف الع�سر احلا�سر:

و�سّلى اهلل و�سّلَم وبارَك على نبّينا حمّمٍد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، واحلمُد هلل رّب العاملني.

موئل القّراء اإبراهيم بن فا�صل بن حمّمد امل�صهداين

مقرئ القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر املتواترة من طرق ال�ّساطبّية والّدّرة والطّيبة  

 :
ِل احلدباء )6( اِء املَْو�صِ املبحث الأّول: اإ�ْصناُد ُقرَّ

اأحد  اأنه  اأهّمها:  عديدة،  الأ�سباٍب  اهلل،  بكتاب  عنايتهم  العلوم  من  علٍم  يف  امل�سلمون  يعنت  مل 
امل�سدرين الّت�سريعّيني )الكتاب وال�سنة( يف حياتهم ملعاجلة م�ساكلهم ورعاية م�ساحلهم يف الدنيا 

ويف االآخرة.
 ومن هذه العلوم )كيفية قراءته( كما و�سل اإىل امل�سلمني من فم اأكرم اخللق واأعلمهم ر�سول اهلل 
ل عليه من البارئ عز وجل عن طريق الوحي �سيدنا جربيل . واإّن قراءة القراآن يف  ملسو هيلع هللا ىلصاملنـزَّ
نقلها عن النبّي ملسو هيلع هللا ىلصال تقّل اأهميًة يف �سوابطها عن رواية احلديث النبوّي ال�سريف )رواية ودراية(. 
فالقراءة تتعلَّق بكيفية النطق املتعددة واملحددة بالوقت نف�سه وذلك من حيث الدراية، اأّما من حيث 

الرواية فيتعّلق االأمر بالرجال الذين نقلوها عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

املطلب الأّول: ظهور االأ�سل الفنّي لعلم القراءات القراآنية يف العراق:
 انت�سر تعليم القراآن والقراءات القراآنّية عند ظهور اأعالم القّراء يف عهد الدولة االأموّية يف مدينة 

الب�سرة، من اأمثال:
1. االإمام اأبي عمرو بن العالء )68ـ 154هـ(، وهو اأحد القّراء ال�سبعة.

2. االإمام عمران بن ُحَدير )ت 149هـ(.  
   فاأخذ عنهما القا�سي اأبو الف�سل العّبا�س بن الف�سل بن عمرو الواقفّي الب�سرّي املو�سلّي )105هـ 

اأ. �سعبة: اأبو بكر �سعبة بن عّيا�س بن �سامل الكويف )ت193هـ(.
ب. حف�س: اأبو عَمر حف�س بن �سليمان بن املغرية الكويف )ت180هـ(.

6. اأبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفر�سي التيمّي، )ت156هـ(، واأخذ عنه راويان 
بوا�سطة اأبي عي�سى �ُسَليم بن عي�سى بن �ُسليم الكويف )ت188هـ(، وهما:

اأ. خَلف: اأبو حمّمد خَلف بن ه�سام البّزار البغدادّي )ت229هـ(.
ب. خالد: اأبو عي�سى خالد بن خالد ال�سرييف الكويف )ت220هـ(.

7. الك�سائّي:اأبو احل�َسن علّي بن حمزة الكويف الّنحوّي )ت189هـ(،واأخذ عنه مبا�سرًة راويان:
اأ. اأبو احلارث: اأبو احلارث الليث بن خالد البغدادّي )ت240هـ(.

ب. الّدورّي: اأبو عَمر حف�س الدورّي )ت246هـ(، وقد �سبق ذكره اآنًفا4.
واأّما القّراء الثالثة املكّملون للقّراء الع�سرة فهم:

1. اأبو جعفر: اأبو جعفر يزيد بن القعقاع املدين )ت130هـ(، واأخذ عنه مبا�سرًة راويان:
اأ. ابن وردان: اأبو احلارث عي�سى بن وردان املدين )ت160هـ(.

ب. ابن جّماز: اأبو الربيع �سليمان بن م�سلم بن جّماز املدين )ت170هـ(.
عنه  واأخذ  )ت205هـ(،  الب�سرّي  احل�سرمّي  زيد  بن  اإ�سحاق  بن  يعقوب  حمّمد  اأبو  يعقوب:   .2

مبا�سرًة راويان:
اأ. ُرَوي�س: اأبو عبد اهلل حمّمد بن املتوكل اللوؤلوؤّي الب�سرّي )ت238هـ(.
ب. َرْوح: اأبو احل�سن َروح بن عبد املوؤمن الب�سرّي النحوّي )ت234هـ(.

3.  خَلف: اأبو حممد خَلف بن ه�سام البغدادّي، )ت229هـ(، وقد تقّدم ذكره يف راويي حمزة، واأخذ 
عنه مبا�سرًة راويان:

اأ. اإ�سحاق: اأبو يعقوب اإ�سحاق بن اإبراهيم بن عثمان املروزّي ثم البغدادّي)ت286هـ(.
ب. اإدري�س: اأبو احل�سن اإدري�س بن عبد الكرمي البغدادّي احلّداد )ت292هـ(5.

فهوؤالء هُم القّراء الع�سرة اأئّمة االأم�سار اخلم�سة: مّكة واملدينة والكوفة والب�سرة وال�ّسام، وقد اأحبَّ 
امل�ساهمة يف هذا البحث املتوا�سع معي زميلي االأ�ستاذ ق�سي ح�سني اآل فرج، وبع�ُس طلبتي الذين 
اأ�سمائهم،  ذكر  اإىل  بالهام�س  و�ساأ�سري  مبا�سر،  غري  اأو  مبا�سر  بطريٍق  القراءات  علَم  عني  تلّقوا 

جزاهُم اهلل خريا ووّفقهم ملا يحبُّه وير�ساه، اآمني.
وقد جاء هذا البحُث بحمد اهلل تعاىل يف اأربعة مباحث، ا�ستملت على مطالب، وهي:

4 القواعد املقّررة والفوائد املحّررة: 23، وما بعَدها، ومباحث يف علوم القراآن: 281.
5 امل�ستنري يف القراءات الع�سر 783/1، ومباحث يف علوم القراآن: 581.
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ِل: اِء املَْو�صِ املبحث الأّول: اإ�ْصناُد ُقرَّ

واملبحث الّثاين:مرجع املو�سل يف االإقراء ال�سيخ العالمة حمّمد �سالح اجلوادّي )نتيجة القّراء(:
)َبْدُر  املو�سلّي  العّبا�سّي  اجلوَمْرد  �سيت  حمّمد  بن  عبدالفّتاح  العالمة  الّثالث:ال�سيخ  واملبحث 

الُقّراء(:
واملبحث الّرابع: اأ�سهر م�سايخ االإقراء يف املو�سل يف الع�سر احلا�سر:

و�سّلى اهلل و�سّلَم وبارَك على نبّينا حمّمٍد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، واحلمُد هلل رّب العاملني.

موئل القّراء اإبراهيم بن فا�صل بن حمّمد امل�صهداين

مقرئ القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر املتواترة من طرق ال�ّساطبّية والّدّرة والطّيبة  

 :
ِل احلدباء )6( اِء املَْو�صِ املبحث الأّول: اإ�ْصناُد ُقرَّ

اأحد  اأنه  اأهّمها:  عديدة،  الأ�سباٍب  اهلل،  بكتاب  عنايتهم  العلوم  من  علٍم  يف  امل�سلمون  يعنت  مل 
امل�سدرين الّت�سريعّيني )الكتاب وال�سنة( يف حياتهم ملعاجلة م�ساكلهم ورعاية م�ساحلهم يف الدنيا 

ويف االآخرة.
 ومن هذه العلوم )كيفية قراءته( كما و�سل اإىل امل�سلمني من فم اأكرم اخللق واأعلمهم ر�سول اهلل 
ل عليه من البارئ عز وجل عن طريق الوحي �سيدنا جربيل . واإّن قراءة القراآن يف  ملسو هيلع هللا ىلصاملنـزَّ
نقلها عن النبّي ملسو هيلع هللا ىلصال تقّل اأهميًة يف �سوابطها عن رواية احلديث النبوّي ال�سريف )رواية ودراية(. 
فالقراءة تتعلَّق بكيفية النطق املتعددة واملحددة بالوقت نف�سه وذلك من حيث الدراية، اأّما من حيث 

الرواية فيتعّلق االأمر بالرجال الذين نقلوها عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

املطلب الأّول: ظهور االأ�سل الفنّي لعلم القراءات القراآنية يف العراق:
 انت�سر تعليم القراآن والقراءات القراآنّية عند ظهور اأعالم القّراء يف عهد الدولة االأموّية يف مدينة 

الب�سرة، من اأمثال:
1. االإمام اأبي عمرو بن العالء )68ـ 154هـ(، وهو اأحد القّراء ال�سبعة.

2. االإمام عمران بن ُحَدير )ت 149هـ(.  
   فاأخذ عنهما القا�سي اأبو الف�سل العّبا�س بن الف�سل بن عمرو الواقفّي الب�سرّي املو�سلّي )105هـ 

اأ. �سعبة: اأبو بكر �سعبة بن عّيا�س بن �سامل الكويف )ت193هـ(.
ب. حف�س: اأبو عَمر حف�س بن �سليمان بن املغرية الكويف )ت180هـ(.

6. اأبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفر�سي التيمّي، )ت156هـ(، واأخذ عنه راويان 
بوا�سطة اأبي عي�سى �ُسَليم بن عي�سى بن �ُسليم الكويف )ت188هـ(، وهما:

اأ. خَلف: اأبو حمّمد خَلف بن ه�سام البّزار البغدادّي )ت229هـ(.
ب. خالد: اأبو عي�سى خالد بن خالد ال�سرييف الكويف )ت220هـ(.

7. الك�سائّي:اأبو احل�َسن علّي بن حمزة الكويف الّنحوّي )ت189هـ(،واأخذ عنه مبا�سرًة راويان:
اأ. اأبو احلارث: اأبو احلارث الليث بن خالد البغدادّي )ت240هـ(.

ب. الّدورّي: اأبو عَمر حف�س الدورّي )ت246هـ(، وقد �سبق ذكره اآنًفا4.
واأّما القّراء الثالثة املكّملون للقّراء الع�سرة فهم:

1. اأبو جعفر: اأبو جعفر يزيد بن القعقاع املدين )ت130هـ(، واأخذ عنه مبا�سرًة راويان:
اأ. ابن وردان: اأبو احلارث عي�سى بن وردان املدين )ت160هـ(.

ب. ابن جّماز: اأبو الربيع �سليمان بن م�سلم بن جّماز املدين )ت170هـ(.
عنه  واأخذ  )ت205هـ(،  الب�سرّي  احل�سرمّي  زيد  بن  اإ�سحاق  بن  يعقوب  حمّمد  اأبو  يعقوب:   .2

مبا�سرًة راويان:
اأ. ُرَوي�س: اأبو عبد اهلل حمّمد بن املتوكل اللوؤلوؤّي الب�سرّي )ت238هـ(.
ب. َرْوح: اأبو احل�سن َروح بن عبد املوؤمن الب�سرّي النحوّي )ت234هـ(.

3.  خَلف: اأبو حممد خَلف بن ه�سام البغدادّي، )ت229هـ(، وقد تقّدم ذكره يف راويي حمزة، واأخذ 
عنه مبا�سرًة راويان:

اأ. اإ�سحاق: اأبو يعقوب اإ�سحاق بن اإبراهيم بن عثمان املروزّي ثم البغدادّي)ت286هـ(.
ب. اإدري�س: اأبو احل�سن اإدري�س بن عبد الكرمي البغدادّي احلّداد )ت292هـ(5.

فهوؤالء هُم القّراء الع�سرة اأئّمة االأم�سار اخلم�سة: مّكة واملدينة والكوفة والب�سرة وال�ّسام، وقد اأحبَّ 
امل�ساهمة يف هذا البحث املتوا�سع معي زميلي االأ�ستاذ ق�سي ح�سني اآل فرج، وبع�ُس طلبتي الذين 
اأ�سمائهم،  ذكر  اإىل  بالهام�س  و�ساأ�سري  مبا�سر،  غري  اأو  مبا�سر  بطريٍق  القراءات  علَم  عني  تلّقوا 

جزاهُم اهلل خريا ووّفقهم ملا يحبُّه وير�ساه، اآمني.
وقد جاء هذا البحُث بحمد اهلل تعاىل يف اأربعة مباحث، ا�ستملت على مطالب، وهي:

4 القواعد املقّررة والفوائد املحّررة: 23، وما بعَدها، ومباحث يف علوم القراآن: 281.
5 امل�ستنري يف القراءات الع�سر 783/1، ومباحث يف علوم القراآن: 581.
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وقد اأخذ عنه: حمّمد بن اأحمد بن اللبَّان)ت776هـ(، واأبو بكر بن اأيدغدي بن اجلندّي )ت769هـ(.
وقد اأخذ عنهما: اأبو اخلري حمّمد ابن اجلزري املعروف )833هـ(8.

وقد اأخذ عنه: جماعة كثريون، واأبرزهم:
1. اأبو النعيم ر�سوان بن حمّمد الُعقبّي )ت852هـ(.

2. اأبو العّبا�س اأحمد بن اأبي بكر الَقلقيلّي )ت857هـ(.
3. طاهر بن حمّمد النويرّي)ت856هـ(.

اِفِعّي )ت848هـ(. ا�ِسِرّي املقرئ ال�سَّ 4. ُعْثَمان بن عَمر بن اأبي بكر النَّ
وقد اأخذ عنهم وعن غريهم: اأبو يحيى زكرّيا بن حمّمد بن اأحمد االأن�سارّي )ت926هـ(.

وقد اأخذ عنه: نا�سر الدين حمّمد بن �سامل الطبالوّي )ت966هـ(.
ا�ِسِرّي: عمر اليمنّي ال�سّوايف )ت؟هـ(. وقد اأخذ عن ُعْثَمان النَّ

وقد اأخذ عنه: مال علّي الهروّي القارّي  )ت1014هـ(.
وقد اأخذ عنه: زين الّدين عبد الرحمن �ِسحاذة اليمنّي امل�سرّي)ت1050هـ(.

وقد اأخذ عنه: ع�سرة منهم: حممد بن قا�سم البقرّي امل�سرّي )ت1111هـ(.
ا9. وقد اأخذ عنه: حمّمد اأبو املواهب الدم�سقّي )ت1126هـ(، واأخذ اأبو املواهب عن اأبيه اأي�سً

وقد اأخذ عن اأبي املواهب: �سلطان بن نا�سر اجلبورّي املو�سلي )ت1138هـ(، كما اأخذ عن عمر بن 
ح�سني اجلبورّي، وعن خليل اخلطيب.

وقد اأخذ عنه: عبد الغفور بن عبد اهلل الّرَبْتكي )ت1158هـ(، كما اأخذ عن اإبراهيم بن م�سطفى   
ا. ابن عبا�س املو�سلّي البغدادي )ت1159هـ( الذي اأخذ عن خليل اخلطيب اأي�سً

وقد اأخذ عنه: �سعد الدين بن اأحمد املو�سلّي )ت1188هـ(.
ا. وقد اأخذ عنه ابراهيم بن م�سطفى اأي�سً

وقد اأخذ عنه: حمّمد اأمني بن �سعد الدين املو�سلّي )ت1216هـ(.
وقد اأخذ عنه: حمّمد اأمني احلافظ بن املال عبيدة البكري املو�سلّي )ت1280هـ(.

وقد اأخذ عنه ثالثة:
االإجازة  تاريخ  ال�سمدّي،  الرحيم  وعبد  اللطيف  عبد  عنه:  واأخذ  املو�سلّي.  مراد  بن  اأحمد  اأ. 

)1277هـ(.
ب. حممد بن اأحمد الب�سريّي )ت1266هـ(.

8 ال�ّسال�سل الذهبّية باالأ�سانيد الّن�سرّية: 551، وما بعدها، 863.
9 القواعد املقّررة والفوائد املحّررة: 06، وما بعدها.

ـ186هـ( عندما كّلفه اخلليفة هارون الر�سيد مبن�سب الق�ساء يف املو�سل6. 
وكذا االأمر مع املقريء النحوّي م�سلمة بن عبد اهلل بن �سعد بن حمارب الفهرّي )ت 182هـ( والذي 

قدم املو�سل عام 145هـ، ومل يعلم عنه اأّي ن�ساط يف جمال القراءات7. 
ولكل ما ورد فاإن القراءة يف ابتداء اأمرها ظهرت على يد القا�سي الواقفّي.

املطلب الثاين: اإ�سناد قراء املو�سل اإىل ال�سحابة:
حابة الذين اأخذوا عن النبّي ملسو هيلع هللا ىلص: ومن ال�سّ

1. علّي بن اأبي طالب الها�سمّي القر�سّي)ت40هـ(.
2. اأبّي بن كعب )ت22هـ(.
3. زيد بن ثابت)ت45هـ(.

4. عبد اهلل بن م�سعود )ت32هـ(.
5. عثمان بن عفان )ت35هـ(.

وقد اأخذ عنهم: 
اأبو عبد الرحمن عبد اهلل بن حبيب ال�سلمّي ال�سرير )ت74هـ(.

وقد اأخذ عنهما: اأبو بكر عا�سم بن اأبي النجود بهدلة الكويف )ت127هـ(.
وقد اأخذ عنه جماعٌة، ومن اأبرزهم: اأبو عَمر حف�س بن �سليمان الكويف )ت180هـ(.

وقد اأخذ عنه: اأبو حمّمد ُعبيد بن ال�سباح الكويف )ت235هـ(.
وقد اأخذ عنه: اأبو العبا�س اأحمد بن �سهل االأ�سناين )307هـ(.

وقد اأخذ عنه: اأبو احل�سن علّي بن حمّمد بن �سالح الها�سمّي الب�سرّي )368هـ(.
وقد اأخذ عنه: اأبو احل�سن طاهر بن غلبون املقرئ )ت399هـ(.

وقد اأخذ عنه: اأبو َعْمرو عثمان بن �سعيد الداين )ت444هـ(.
وقد اأخذ عنه: اأبو داود �سليمان بن جناح االأموّي )496هـ(.

وقد اأخذ عنه: اأبو احل�سن علّي بن هذيل البلن�سّي )564هـ(.
ه ال�ساطبّي )ت590هـ(. وقد اأخذ عنه: اأبو القا�سم القا�سم بن ِفريُّ

وقد اأخذ عنه: الَكمال ال�سرير علّي بن �سجاع العبا�سي )�سهر ال�ساطبي( )ت661هـ(.
ائغ )ت725هـ(. وقد اأخذ عنه: اأبو عبد اهلل حمّمد بن اأحمد بن عبد اخلالق بن ال�سّ

قراء  وتراجم   ،406  ،353/1 القراء  طبقات  يف  الّنهاية  وغاية   ،69/1 الكبار  القّراء  معرفة   6
القراءات القراآنّية يف املو�سل: متهيد، ث.

7 غاية الّنهاية يف طبقات القراء 892/2 وتراجم قراء القراءات القراآنّية يف املو�سل: متهيد، ث.
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وقد اأخذ عنه: حمّمد بن اأحمد بن اللبَّان)ت776هـ(، واأبو بكر بن اأيدغدي بن اجلندّي )ت769هـ(.
وقد اأخذ عنهما: اأبو اخلري حمّمد ابن اجلزري املعروف )833هـ(8.

وقد اأخذ عنه: جماعة كثريون، واأبرزهم:
1. اأبو النعيم ر�سوان بن حمّمد الُعقبّي )ت852هـ(.

2. اأبو العّبا�س اأحمد بن اأبي بكر الَقلقيلّي )ت857هـ(.
3. طاهر بن حمّمد النويرّي)ت856هـ(.

اِفِعّي )ت848هـ(. ا�ِسِرّي املقرئ ال�سَّ 4. ُعْثَمان بن عَمر بن اأبي بكر النَّ
وقد اأخذ عنهم وعن غريهم: اأبو يحيى زكرّيا بن حمّمد بن اأحمد االأن�سارّي )ت926هـ(.

وقد اأخذ عنه: نا�سر الدين حمّمد بن �سامل الطبالوّي )ت966هـ(.
ا�ِسِرّي: عمر اليمنّي ال�سّوايف )ت؟هـ(. وقد اأخذ عن ُعْثَمان النَّ

وقد اأخذ عنه: مال علّي الهروّي القارّي  )ت1014هـ(.
وقد اأخذ عنه: زين الّدين عبد الرحمن �ِسحاذة اليمنّي امل�سرّي)ت1050هـ(.

وقد اأخذ عنه: ع�سرة منهم: حممد بن قا�سم البقرّي امل�سرّي )ت1111هـ(.
ا9. وقد اأخذ عنه: حمّمد اأبو املواهب الدم�سقّي )ت1126هـ(، واأخذ اأبو املواهب عن اأبيه اأي�سً

وقد اأخذ عن اأبي املواهب: �سلطان بن نا�سر اجلبورّي املو�سلي )ت1138هـ(، كما اأخذ عن عمر بن 
ح�سني اجلبورّي، وعن خليل اخلطيب.

وقد اأخذ عنه: عبد الغفور بن عبد اهلل الّرَبْتكي )ت1158هـ(، كما اأخذ عن اإبراهيم بن م�سطفى   
ا. ابن عبا�س املو�سلّي البغدادي )ت1159هـ( الذي اأخذ عن خليل اخلطيب اأي�سً

وقد اأخذ عنه: �سعد الدين بن اأحمد املو�سلّي )ت1188هـ(.
ا. وقد اأخذ عنه ابراهيم بن م�سطفى اأي�سً

وقد اأخذ عنه: حمّمد اأمني بن �سعد الدين املو�سلّي )ت1216هـ(.
وقد اأخذ عنه: حمّمد اأمني احلافظ بن املال عبيدة البكري املو�سلّي )ت1280هـ(.

وقد اأخذ عنه ثالثة:
االإجازة  تاريخ  ال�سمدّي،  الرحيم  وعبد  اللطيف  عبد  عنه:  واأخذ  املو�سلّي.  مراد  بن  اأحمد  اأ. 

)1277هـ(.
ب. حممد بن اأحمد الب�سريّي )ت1266هـ(.

8 ال�ّسال�سل الذهبّية باالأ�سانيد الّن�سرّية: 551، وما بعدها، 863.
9 القواعد املقّررة والفوائد املحّررة: 06، وما بعدها.

ـ186هـ( عندما كّلفه اخلليفة هارون الر�سيد مبن�سب الق�ساء يف املو�سل6. 
وكذا االأمر مع املقريء النحوّي م�سلمة بن عبد اهلل بن �سعد بن حمارب الفهرّي )ت 182هـ( والذي 

قدم املو�سل عام 145هـ، ومل يعلم عنه اأّي ن�ساط يف جمال القراءات7. 
ولكل ما ورد فاإن القراءة يف ابتداء اأمرها ظهرت على يد القا�سي الواقفّي.

املطلب الثاين: اإ�سناد قراء املو�سل اإىل ال�سحابة:
حابة الذين اأخذوا عن النبّي ملسو هيلع هللا ىلص: ومن ال�سّ

1. علّي بن اأبي طالب الها�سمّي القر�سّي)ت40هـ(.
2. اأبّي بن كعب )ت22هـ(.
3. زيد بن ثابت)ت45هـ(.

4. عبد اهلل بن م�سعود )ت32هـ(.
5. عثمان بن عفان )ت35هـ(.

وقد اأخذ عنهم: 
اأبو عبد الرحمن عبد اهلل بن حبيب ال�سلمّي ال�سرير )ت74هـ(.

وقد اأخذ عنهما: اأبو بكر عا�سم بن اأبي النجود بهدلة الكويف )ت127هـ(.
وقد اأخذ عنه جماعٌة، ومن اأبرزهم: اأبو عَمر حف�س بن �سليمان الكويف )ت180هـ(.

وقد اأخذ عنه: اأبو حمّمد ُعبيد بن ال�سباح الكويف )ت235هـ(.
وقد اأخذ عنه: اأبو العبا�س اأحمد بن �سهل االأ�سناين )307هـ(.

وقد اأخذ عنه: اأبو احل�سن علّي بن حمّمد بن �سالح الها�سمّي الب�سرّي )368هـ(.
وقد اأخذ عنه: اأبو احل�سن طاهر بن غلبون املقرئ )ت399هـ(.

وقد اأخذ عنه: اأبو َعْمرو عثمان بن �سعيد الداين )ت444هـ(.
وقد اأخذ عنه: اأبو داود �سليمان بن جناح االأموّي )496هـ(.

وقد اأخذ عنه: اأبو احل�سن علّي بن هذيل البلن�سّي )564هـ(.
ه ال�ساطبّي )ت590هـ(. وقد اأخذ عنه: اأبو القا�سم القا�سم بن ِفريُّ

وقد اأخذ عنه: الَكمال ال�سرير علّي بن �سجاع العبا�سي )�سهر ال�ساطبي( )ت661هـ(.
ائغ )ت725هـ(. وقد اأخذ عنه: اأبو عبد اهلل حمّمد بن اأحمد بن عبد اخلالق بن ال�سّ

قراء  وتراجم   ،406  ،353/1 القراء  طبقات  يف  الّنهاية  وغاية   ،69/1 الكبار  القّراء  معرفة   6
القراءات القراآنّية يف املو�سل: متهيد، ث.

7 غاية الّنهاية يف طبقات القراء 892/2 وتراجم قراء القراءات القراآنّية يف املو�سل: متهيد، ث.
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�سل�سلة  �سريزاد  ال�سيخ  اأعاد  وبذلك  عّجور،  يو�سف  بال�سيخ  �سنده  يت�سل  الذي  امل�سريني  االإقراء 
القراءات امل�سرّية اإىل اأ�سانيد املو�سلّيني بعد انقطاع قارب املائة عام13. 

املبحث الّثاين14: 

مرجع املو�سل يف االإقراء ال�سيخ العالمة حمّمد �سالح اجلوادّي )نتيجة القّراء(15:

•  اإجازة ال�سيخ �سريزاد الكويف بالقراءات الثالث املتّممة للع�سر لتلميذه و�سيخه ال�سيخ اإبراهيم 
بن فا�سل امل�سهداين: ق4.

• �ساهم يف كتابة هذا املبحث تلميذي ال�سيخ برهان القّراء اأبو ر�سوان غامن اأحمد مهدّي الطائّي، 
جزاه اهلل خريا، علًما اأّنه قراأ القراءاِت 

ال�سبَع من طريق ال�ساطبّية علّي، ثّم اأكمَل على تلميذي غيث القّراء ال�سيخ حمّمد نوري حمّمد زكّي 
امل�سهداين، ونال االإجازَة بها منه �سنة: 

)8141هـ(، وقراأ القراءات الّثالث من طريق الدّرة البن اجلزرّي على �سيخه �سراج القّراء ال�سيخ عبد 
اللطيف بن خليل ال�سويف، ونال 

االإجازَة بها منه يف الثالَث ع�سَر من �سهر ذي القعدة �سنة:)1241هـ(.                                 
    ثّم قراأ القراءات الع�سر الكربى من طريق طّيبة الن�سر البن اجلزرّي على �سيخه �سراج القّراء ال�سيخ 

عبد اللطيف بن خليل ال�سويف،  
ونال االإجازَة بها منه �سنة:)6241هـ(.

•  امل�سادر يف ترجمة ال�سيخ اجلوادّي قليلة للغاية، واإليَك ذكَر ما وقفُت عليه منها:
- اإجازة بالقراءات ال�ّسبع من قبل ال�سيخ املجيز بدر القّراء عبد الفّتاح حمّمد �سيت اجلومرد اإىل 

تلميذه ال�سيخ موئل القّراء اإبراهيم فا�سل امل�سهداين: 4.
- االإمداد �سرح منظومة االإ�سناد: 55.

- تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:081، وما بعدها.
- �سفحات مطوّية عن االإقراء يف املو�سل وال�سيخ عبد الفتاح اجلومرد: 51.

- مو�سوعة اأعالم املو�سل يف القرن الع�سرين:284، وما بعدها.
- مو�سوعة علماء املو�سل421/1، وما بعدها.

- هوام�س يف رحاب امل�سحف: 661، وما بعدها.
- لقاء مبا�سر مَع جنل ال�سيخ حمّمد �سالح اجلوادّي: االأ�ستاذ حممود بن حمّمد �سالح اجلوادّي.

. www.allafblogspotcom.blogspot.com:مدونة الدكتور اإبراهيم العالف، موقع -
.www.quaanw.alhamuntada.com:موقع جمعية قراء نينوى -

ج. يحيى بن احلاّج حمّمد ال�سهري )للوه( )ت1322هـ(. 
واأخَذ عنه: حمّمد �سيت بن عبد اهلل اجلومرد )ت1323هـ(.

)1377هـ(،      اجلوادّي  افندي  واأحمد  )ت1338هـ(،  اخلطيب  اإ�سماعيل  ثالثة:  عنه  اأخذ  وقد 
وحمّمد نور الدين بن احلاّج خ�سر احلّبار )ت1336هـ(. 

وقد اأخذ عن اجلوادي: اثنا ع�سَر طالًبا جمازًا، منهم: �سيخ القراء حمّمد �سالح اأفندي اجلوادّي10.    
وهنا يل وقفة اأذكر فيها عطاء ال�سيخني اجلوادّيني:

وهي: اأن اجلوادّي االأول )اأحمد اأفندي( اأخذ عنه اأحَد ع�سَر تلميذًا مل ت�ستمّر �سل�سلته اإال من ال�سيخ 
توفيق ال�سمدّي وابن عمومته ال�سيخ اجلليل اجلوادّي الثاين )حمّمد �سالح اأفندي(، الذي بلغ عدد 
تالميذه من املجازين )ح�سرًا( باأكر من قراءة:)46 تلميذًا(، بلغ عدد املجازين منهم من غري 

العرب اثناع�سَر تلميذًا اأفغانّيًا، وجاوّيًا واحدًا11. 
وا�ستمّرت �سل�سلة اإجازته يف كلٍّ من امل�سايخ املوا�سلة الثالثة: عبد الفّتاح بن حمّمد �سيت اجلومرد، 

وعبد الوّهاب بن نوري الفخرّي، وعبد اللطيف بن خليل ال�سويف.
اأّما عن تالميذه من غري العرب فلم ي�سلنا �سيئًا عن ن�ساطاِتهم يف القراءات �سوى ما ذكر ما تبني 
اأّن اأحدهم -وهو ال�سيخ )حممد نظري كل( عام 1999- قد اأن�ساأ مع اأبنائه الع�سرة مدر�سة لتعليم 

القراآن يف اأفغان�ستان مبدينة مريان�ساه.

   اأّما اإجازة ال�سيخ حمّمد �سالح اجلوادّي يف القراءات الع�سر الكربى فهي عن ال�سيخ املال عثمان 
الأّن  امل�سرّية،  بال�ّسل�سلة  ارتبطت  االإجازة  وهذه  )ت1341هـ(،  املو�سلّي  فتحّي  بن  اهلل  عبد  بن 
ر امل�سرّي )يو�سف بن حممود  املال عثمان اأجيز بالقراءات الع�سر من م�سر على يد ال�سيخ املعمَّ
ور( )1175هـ ـ 1310هـ(، وهو -اأي: املال عثمان- اأجاَز  اخلروقي ال�سافعي( ال�سهري بـ(يو�سف عجُّ
ال�سيخ حمّمد �سالح اجلوادّي املو�سلي فقط، علمًا اّن ال�سيخ عّجور قد قراأ على امل�سايخ امل�سريني: 

)عبد املنعم البندارّي وعلي �سقر اجلوهرّي(12.  
اأّن ال�سيخ �سريزاد عبد الرحمن طاهر الكويف الذي يت�سل �سنده  وكان من ح�سن القدر والتوفيق 
ب�سيخ القراء حمّمد �سالح اجلوادّي من جهة ال�سيخ عبد اللطيف ال�سويف قد اأجيز من اأحد �سيوخ 

10  اإجازة يف القراءات ال�سبع من لدن بدر القّراء ال�سيخ املقرئ عبد الفّتاح اجلومرد اإىل تلميذه 
ال�سيخ اإبراهيم بن فا�سل بن حمّمد امل�سهداين: 3، وما بعدها.  

11  تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل: 481، وما بعدها، ومو�سوعة اأعالم املو�سل: 484.
12 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل: 281.
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�سل�سلة  �سريزاد  ال�سيخ  اأعاد  وبذلك  عّجور،  يو�سف  بال�سيخ  �سنده  يت�سل  الذي  امل�سريني  االإقراء 
القراءات امل�سرّية اإىل اأ�سانيد املو�سلّيني بعد انقطاع قارب املائة عام13. 

املبحث الّثاين14: 

مرجع املو�سل يف االإقراء ال�سيخ العالمة حمّمد �سالح اجلوادّي )نتيجة القّراء(15:

•  اإجازة ال�سيخ �سريزاد الكويف بالقراءات الثالث املتّممة للع�سر لتلميذه و�سيخه ال�سيخ اإبراهيم 
بن فا�سل امل�سهداين: ق4.

• �ساهم يف كتابة هذا املبحث تلميذي ال�سيخ برهان القّراء اأبو ر�سوان غامن اأحمد مهدّي الطائّي، 
جزاه اهلل خريا، علًما اأّنه قراأ القراءاِت 

ال�سبَع من طريق ال�ساطبّية علّي، ثّم اأكمَل على تلميذي غيث القّراء ال�سيخ حمّمد نوري حمّمد زكّي 
امل�سهداين، ونال االإجازَة بها منه �سنة: 

)8141هـ(، وقراأ القراءات الّثالث من طريق الدّرة البن اجلزرّي على �سيخه �سراج القّراء ال�سيخ عبد 
اللطيف بن خليل ال�سويف، ونال 

االإجازَة بها منه يف الثالَث ع�سَر من �سهر ذي القعدة �سنة:)1241هـ(.                                 
    ثّم قراأ القراءات الع�سر الكربى من طريق طّيبة الن�سر البن اجلزرّي على �سيخه �سراج القّراء ال�سيخ 

عبد اللطيف بن خليل ال�سويف،  
ونال االإجازَة بها منه �سنة:)6241هـ(.

•  امل�سادر يف ترجمة ال�سيخ اجلوادّي قليلة للغاية، واإليَك ذكَر ما وقفُت عليه منها:
- اإجازة بالقراءات ال�ّسبع من قبل ال�سيخ املجيز بدر القّراء عبد الفّتاح حمّمد �سيت اجلومرد اإىل 

تلميذه ال�سيخ موئل القّراء اإبراهيم فا�سل امل�سهداين: 4.
- االإمداد �سرح منظومة االإ�سناد: 55.

- تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:081، وما بعدها.
- �سفحات مطوّية عن االإقراء يف املو�سل وال�سيخ عبد الفتاح اجلومرد: 51.

- مو�سوعة اأعالم املو�سل يف القرن الع�سرين:284، وما بعدها.
- مو�سوعة علماء املو�سل421/1، وما بعدها.

- هوام�س يف رحاب امل�سحف: 661، وما بعدها.
- لقاء مبا�سر مَع جنل ال�سيخ حمّمد �سالح اجلوادّي: االأ�ستاذ حممود بن حمّمد �سالح اجلوادّي.

. www.allafblogspotcom.blogspot.com:مدونة الدكتور اإبراهيم العالف، موقع -
.www.quaanw.alhamuntada.com:موقع جمعية قراء نينوى -

ج. يحيى بن احلاّج حمّمد ال�سهري )للوه( )ت1322هـ(. 
واأخَذ عنه: حمّمد �سيت بن عبد اهلل اجلومرد )ت1323هـ(.

)1377هـ(،      اجلوادّي  افندي  واأحمد  )ت1338هـ(،  اخلطيب  اإ�سماعيل  ثالثة:  عنه  اأخذ  وقد 
وحمّمد نور الدين بن احلاّج خ�سر احلّبار )ت1336هـ(. 

وقد اأخذ عن اجلوادي: اثنا ع�سَر طالًبا جمازًا، منهم: �سيخ القراء حمّمد �سالح اأفندي اجلوادّي10.    
وهنا يل وقفة اأذكر فيها عطاء ال�سيخني اجلوادّيني:

وهي: اأن اجلوادّي االأول )اأحمد اأفندي( اأخذ عنه اأحَد ع�سَر تلميذًا مل ت�ستمّر �سل�سلته اإال من ال�سيخ 
توفيق ال�سمدّي وابن عمومته ال�سيخ اجلليل اجلوادّي الثاين )حمّمد �سالح اأفندي(، الذي بلغ عدد 
تالميذه من املجازين )ح�سرًا( باأكر من قراءة:)46 تلميذًا(، بلغ عدد املجازين منهم من غري 

العرب اثناع�سَر تلميذًا اأفغانّيًا، وجاوّيًا واحدًا11. 
وا�ستمّرت �سل�سلة اإجازته يف كلٍّ من امل�سايخ املوا�سلة الثالثة: عبد الفّتاح بن حمّمد �سيت اجلومرد، 

وعبد الوّهاب بن نوري الفخرّي، وعبد اللطيف بن خليل ال�سويف.
اأّما عن تالميذه من غري العرب فلم ي�سلنا �سيئًا عن ن�ساطاِتهم يف القراءات �سوى ما ذكر ما تبني 
اأّن اأحدهم -وهو ال�سيخ )حممد نظري كل( عام 1999- قد اأن�ساأ مع اأبنائه الع�سرة مدر�سة لتعليم 

القراآن يف اأفغان�ستان مبدينة مريان�ساه.

   اأّما اإجازة ال�سيخ حمّمد �سالح اجلوادّي يف القراءات الع�سر الكربى فهي عن ال�سيخ املال عثمان 
الأّن  امل�سرّية،  بال�ّسل�سلة  ارتبطت  االإجازة  وهذه  )ت1341هـ(،  املو�سلّي  فتحّي  بن  اهلل  عبد  بن 
ر امل�سرّي )يو�سف بن حممود  املال عثمان اأجيز بالقراءات الع�سر من م�سر على يد ال�سيخ املعمَّ
ور( )1175هـ ـ 1310هـ(، وهو -اأي: املال عثمان- اأجاَز  اخلروقي ال�سافعي( ال�سهري بـ(يو�سف عجُّ
ال�سيخ حمّمد �سالح اجلوادّي املو�سلي فقط، علمًا اّن ال�سيخ عّجور قد قراأ على امل�سايخ امل�سريني: 

)عبد املنعم البندارّي وعلي �سقر اجلوهرّي(12.  
اأّن ال�سيخ �سريزاد عبد الرحمن طاهر الكويف الذي يت�سل �سنده  وكان من ح�سن القدر والتوفيق 
ب�سيخ القراء حمّمد �سالح اجلوادّي من جهة ال�سيخ عبد اللطيف ال�سويف قد اأجيز من اأحد �سيوخ 

10  اإجازة يف القراءات ال�سبع من لدن بدر القّراء ال�سيخ املقرئ عبد الفّتاح اجلومرد اإىل تلميذه 
ال�سيخ اإبراهيم بن فا�سل بن حمّمد امل�سهداين: 3، وما بعدها.  

11  تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل: 481، وما بعدها، ومو�سوعة اأعالم املو�سل: 484.
12 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل: 281.
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وعائلة اآل اجلوادّي من االأ�سر العلمّية التي ذاع �سيتها يف مدينة املو�سل، وعرف رجالها بالف�سل 
علمًا واأدبًا و�سعرًا ومكانًة يف �سابق العهد واإىل حدِّ اليوم23. 

اأ�صـرُته:

تزّوج ال�سيخ اجلوادّي رحمه اهلل بزوجتني: االأوىل ا�سمها: فّطو�س بنت حمّمد بن حممود الّر�سواين، 
وُرزق منها  العلّي بك،  اأحمد  بنت  ا�سمها: �سبيحة  والّثانية  كّلهم ماتوا �سغاًرا،  باأوالد  ورزق منها 

بذرّية طّيبة ع�سرة اأوالد: اأربعة بنني و�سّت بنات، واإليك ذكَر اأ�سماء البنني والبنات:

1. عبد املنعم بن حمّمد �سالح اجلوادّي.
2. اأحمد بن حمّمد �سالح اجلوادّي.

3. حممود بن حمّمد �سالح اجلوادّي.
4. اإ�سماعيل بن حمّمد �سالح اجلوادّي.

5. �سفّية بنت حمّمد �سالح اجلوادّي.
6. هناء بنت حمّمد �سالح اجلوادّي.
7. زكّية بنت حمّمد �سالح اجلوادّي.

8. عاتكة بنت حمّمد �سالح اجلوادّي.
9. �ساهرة بنت حمّمد �سالح اجلوادّي.

10. رواء بنت حمّمد �سالح اجلوادّي24.

املطلب الثاين: اإ�صناد قراء املو�صل اإىل ال�صحابة:

حابة الذين اأخذوا عن النبّي ملسو هيلع هللا ىلص: ومن ال�سّ
علّي بن اأبي طالب الها�سمّي القر�سّي)ت40هـ(.

اأبّي بن كعب )ت22هـ(.

20   مو�سوعة علماء املو�سل421/1.
21 ح�سلُت على هذه املعلومات عن اأ�سرة ال�سيخ اجلوادّي عن طريق لقاء مبا�سر مَع جنل ال�سيخ 

حمّمد �سالح اجلوادّي: االأ�ستاذ حممود بن حمّمد �سالح اجلوادّي حفظه اهلل.   

)ولد �سنة 1302هـ، وتويف �سنة 1393هـ(  
مة  يف �سّتة  وميكن لنا اأن نتكّلم عن ال�سيخ العالمة حمّمد بن �سالح اجلوادّي -من بعد هذه املقدَّ

مطالب، وهي على النحو االآتي:

املطلب الأّول: ا�صـُمه وَن�َصُبه وُكنيُته، وَلقُبه وِن�صبُته:

ذكَر اأهل الرتاجم: اأّن ال�سيخ اجلوادّي هو حمّمد �سالح بن ال�سيخ احلافظ اإ�سماعيل بن احلافظ 
عبد القادر بن حمّمد بن ِجرجي�س بن يون�س بن عبد اجلواد اجلوادّي احل�سنّي املو�سلّي ال�سافعّي.

ويلّقُب ال�سيخ بـ(اجلوادّي( ن�سبًة اإىل اأحِد اأجداِده عبد اجلواد كما يظهُر من ن�سبه16.
ويلّقُب بـ(احل�سنّي( ن�سبًة اإىل احل�َسن ال�ّسبط t ابن علّي بن اأبي طالب، اإذ هو من ن�سله17.
ويلّقُب بـ(املو�سلّي(، الأّنه ولَد يف املو�سل احلدباء، ون�ساأ بها، وماَت فيها، فينت�سُب اإليها18.

ولّقبه �سيُخه اأحمد اجلوادّي يوَم اإجازته بالقراءات ال�ّسبع بـ(نتيجة القّراء(19.
ولّقبه اأ�سياخه يوَم اإجازته بالعلوم ال�سرعّية بـ(�سراج الّدين، وحمّب الّدين(20. 

املطلب الثاين: ِوالدُته، وَن�ساأُته وجمَمُل حياِته، واأ�سرُته:

ِولدُتـه:

اأي: يف  املو�سل احلدباء،  واأ�سرٍة متدّينة، يف  بيٍت �سالح  �سنة:)1302هـ( يف  ال�سيخ اجلوادّي  ولد 
�سنة:)1884م(، وذكر بع�سهم: اأّنه ولد �سنة:)1888م(21، واالأّول اأ�سّح.

َن�صاأُته وجمَمُل حياِته:

ن�ساأ ال�سيُخ اجلواديُّ يتيًما، اإذ تويف والُده وكان عمره اآنذاك خم�َس �سنوات ، فرتّبى برعاية والدته 
وعناية ابن عّمه وقريبه الأمه ال�سيخ عثمان اأفندي الر�سواين )ت1310هـ(22.

13 مو�سوعة علماء املو�سل421/1.
14 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:181.
15 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:181.
16 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:181.

ومو�سوعة  املو�سل421/1،  ومو�سوعة علماء  املو�سل:181،  القراآنّية يف  القراءات  قّراء  تراجم   17
اأعالم املو�سل:284، وما بعدها.

18   تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:181، ومو�سوعة علماء املو�سل421/1.
19  تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:181.
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وعائلة اآل اجلوادّي من االأ�سر العلمّية التي ذاع �سيتها يف مدينة املو�سل، وعرف رجالها بالف�سل 
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 وقد اأخذ عنه: زين الّدين عبد الرحمن �ِسحاذة اليمنّي امل�سرّي)ت1050هـ(.
 وقد اأخذ عنه: ع�سرة منهم: حممد بن قا�سم البقرّي امل�سرّي )ت1111هـ(.

ا26.  وقد اأخذ عنه: حمّمد اأبو املواهب الدم�سقّي )ت1126هـ(، واأخذ اأبو املواهب عن اأبيه اأي�سً
 وقد اأخذ عن اأبي املواهب: �سلطان بن نا�سر اجلبورّي املو�سلي )ت1138هـ(، كما اأخذ عن عمر بن 

ح�سني اجلبورّي، وعن خليل اخلطيب.
   وقد اأخذ عنه: عبد الغفور بن عبد اهلل الّرَبْتكي )ت1158هـ(، كما اأخذ عن اإبراهيم بن م�سطفى   

ا. ابن عبا�س املو�سلّي البغدادي )ت1159هـ( الذي اأخذ عن خليل اخلطيب اأي�سً
 وقد اأخذ عنه: �سعد الدين بن اأحمد املو�سلّي )ت1188هـ(.

ا.  وقد اأخذ عنه ابراهيم بن م�سطفى اأي�سً
 وقد اأخذ عنه: حمّمد اأمني بن �سعد الدين املو�سلّي )ت1216هـ(.

وقد اأخذ عنه: حمّمد اأمني احلافظ بن املال عبيدة البكري املو�سلّي )ت1280هـ(.
وقد اأخذ عنه ثالثة:

اأحمد بن مراد املو�سلّي. واأخذ عنه: عبد اللطيف وعبد الرحيم ال�سمدّي، تاريخ االإجازة )1277هـ(.
حممد بن اأحمد الب�سريّي )ت1266هـ(.

يحيى بن احلاّج حمّمد ال�سهري )للوه( )ت1322هـ(. 
واأخَذ عنه: حمّمد �سيت بن عبد اهلل اجلومرد )ت1323هـ(.

)1377هـ(،      اجلوادّي  افندي  واأحمد  )ت1338هـ(،  اخلطيب  اإ�سماعيل  ثالثة:  عنه  اأخذ  وقد 
وحمّمد نور الدين بن احلاّج خ�سر احلّبار )ت1336هـ(. 

وقد اأخذ عن اجلوادي: اثنا ع�سَر طالًبا جمازًا، منهم: �سيخ القراء حمّمد �سالح اأفندي اجلوادّي27.    
وهنا يل وقفة اأذكر فيها عطاء ال�سيخني اجلوادّيني:

وهي: اأن اجلوادّي االأول )اأحمد اأفندي( اأخذ عنه اأحَد ع�سَر تلميذًا مل ت�ستمّر �سل�سلته اإال من ال�سيخ 
توفيق ال�سمدّي وابن عمومته ال�سيخ اجلليل اجلوادّي الثاين )حمّمد �سالح اأفندي(، الذي بلغ عدد 
تالميذه من املجازين )ح�سرًا( باأكر من قراءة:)46 تلميذًا(، بلغ عدد املجازين منهم من غري 

العرب اثنا ع�سَر تلميذًا اأفغانّيًا، وجاوّيًا واحدًا28. 

26  القواعد املقّررة والفوائد املحّررة: 60، وما بعدها.
27  اإجازة يف القراءات ال�سبع من لدن بدر القّراء ال�سيخ املقرئ عبد الفّتاح اجلومرد اإىل تلميذه ال�سيخ اإبراهيم بن فا�سل بن 

حمّمد امل�سهداين: 3، وما بعدها.  
28  تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل: 184، وما بعدها، ومو�سوعة اأعالم املو�سل: 484.

زيد بن ثابت)ت45هـ(.
عبد اهلل بن م�سعود )ت32هـ(.

عثمان بن عفان )ت35هـ(.
وقد اأخذ عنهم: 

   اأبو عبد الرحمن عبد اهلل بن حبيب ال�سلمّي ال�سرير )ت74هـ(.
   وقد اأخذ عنهما: اأبو بكر عا�سم بن اأبي النجود بهدلة الكويف )ت127هـ(.

   وقد اأخذ عنه جماعٌة، ومن اأبرزهم: اأبو عَمر حف�س بن �سليمان الكويف )ت180هـ(.
   وقد اأخذ عنه: اأبو حمّمد ُعبيد بن ال�سباح الكويف )ت235هـ(.
   وقد اأخذ عنه: اأبو العبا�س اأحمد بن �سهل االأ�سناين )307هـ(.

   وقد اأخذ عنه: اأبو احل�سن علّي بن حمّمد بن �سالح الها�سمّي الب�سرّي )368هـ(.
   وقد اأخذ عنه: اأبو احل�سن طاهر بن غلبون املقرئ )ت399هـ(.

   وقد اأخذ عنه: اأبو َعْمرو عثمان بن �سعيد الداين )ت444هـ(.
   وقد اأخذ عنه: اأبو داود �سليمان بن جناح االأموّي )496هـ(.

   وقد اأخذ عنه: اأبو احل�سن علّي بن هذيل البلن�سّي )564هـ(.
ه ال�ساطبّي )ت590هـ(.    وقد اأخذ عنه: اأبو القا�سم القا�سم بن ِفريُّ

   وقد اأخذ عنه: الَكمال ال�سرير علّي بن �سجاع العبا�سي )�سهر ال�ساطبي( )ت661هـ(.
ائغ )ت725هـ(.    وقد اأخذ عنه: اأبو عبد اهلل حمّمد بن اأحمد بن عبد اخلالق بن ال�سّ

   وقد اأخذ عنه: حمّمد بن اأحمد بن اللبَّان)ت776هـ(، واأبو بكر بن اأيدغدي بن اجلندّي )ت769هـ(.
   وقد اأخذ عنهما: اأبو اخلري حمّمد ابن اجلزري املعروف )833هـ(25.

   وقد اأخذ عنه: جماعة كثريون، واأبرزهم:
اأبو النعيم ر�سوان بن حمّمد الُعقبّي )ت852هـ(.

اأبو العّبا�س اأحمد بن اأبي بكر الَقلقيلّي )ت857هـ(.
طاهر بن حمّمد النويرّي)ت856هـ(.

اِفِعّي )ت848هـ(. ا�ِسِرّي املقرئ ال�سَّ ُعْثَمان بن عَمر بن اأبي بكر النَّ
وقد اأخذ عنهم وعن غريهم: اأبو يحيى زكرّيا بن حمّمد بن اأحمد االأن�سارّي )ت926هـ(.

   وقد اأخذ عنه: نا�سر الدين حمّمد بن �سامل الطبالوّي )ت966هـ(.
ا�ِسِرّي: عمر اليمنّي ال�سّوايف )ت؟هـ(.    وقد اأخذ عن ُعْثَمان النَّ

   وقد اأخذ عنه: مال علّي الهروّي القارّي  )ت1014هـ(.
25  ال�ّسال�سل الذهبّية باالأ�سانيد الّن�سرّية: 155، وما بعدها، 368.

 



549 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء548 www.iqraaforum.com

 وقد اأخذ عنه: زين الّدين عبد الرحمن �ِسحاذة اليمنّي امل�سرّي)ت1050هـ(.
 وقد اأخذ عنه: ع�سرة منهم: حممد بن قا�سم البقرّي امل�سرّي )ت1111هـ(.

ا26.  وقد اأخذ عنه: حمّمد اأبو املواهب الدم�سقّي )ت1126هـ(، واأخذ اأبو املواهب عن اأبيه اأي�سً
 وقد اأخذ عن اأبي املواهب: �سلطان بن نا�سر اجلبورّي املو�سلي )ت1138هـ(، كما اأخذ عن عمر بن 

ح�سني اجلبورّي، وعن خليل اخلطيب.
   وقد اأخذ عنه: عبد الغفور بن عبد اهلل الّرَبْتكي )ت1158هـ(، كما اأخذ عن اإبراهيم بن م�سطفى   

ا. ابن عبا�س املو�سلّي البغدادي )ت1159هـ( الذي اأخذ عن خليل اخلطيب اأي�سً
 وقد اأخذ عنه: �سعد الدين بن اأحمد املو�سلّي )ت1188هـ(.

ا.  وقد اأخذ عنه ابراهيم بن م�سطفى اأي�سً
 وقد اأخذ عنه: حمّمد اأمني بن �سعد الدين املو�سلّي )ت1216هـ(.

وقد اأخذ عنه: حمّمد اأمني احلافظ بن املال عبيدة البكري املو�سلّي )ت1280هـ(.
وقد اأخذ عنه ثالثة:

اأحمد بن مراد املو�سلّي. واأخذ عنه: عبد اللطيف وعبد الرحيم ال�سمدّي، تاريخ االإجازة )1277هـ(.
حممد بن اأحمد الب�سريّي )ت1266هـ(.

يحيى بن احلاّج حمّمد ال�سهري )للوه( )ت1322هـ(. 
واأخَذ عنه: حمّمد �سيت بن عبد اهلل اجلومرد )ت1323هـ(.

)1377هـ(،      اجلوادّي  افندي  واأحمد  )ت1338هـ(،  اخلطيب  اإ�سماعيل  ثالثة:  عنه  اأخذ  وقد 
وحمّمد نور الدين بن احلاّج خ�سر احلّبار )ت1336هـ(. 

وقد اأخذ عن اجلوادي: اثنا ع�سَر طالًبا جمازًا، منهم: �سيخ القراء حمّمد �سالح اأفندي اجلوادّي27.    
وهنا يل وقفة اأذكر فيها عطاء ال�سيخني اجلوادّيني:

وهي: اأن اجلوادّي االأول )اأحمد اأفندي( اأخذ عنه اأحَد ع�سَر تلميذًا مل ت�ستمّر �سل�سلته اإال من ال�سيخ 
توفيق ال�سمدّي وابن عمومته ال�سيخ اجلليل اجلوادّي الثاين )حمّمد �سالح اأفندي(، الذي بلغ عدد 
تالميذه من املجازين )ح�سرًا( باأكر من قراءة:)46 تلميذًا(، بلغ عدد املجازين منهم من غري 

العرب اثنا ع�سَر تلميذًا اأفغانّيًا، وجاوّيًا واحدًا28. 

26  القواعد املقّررة والفوائد املحّررة: 60، وما بعدها.
27  اإجازة يف القراءات ال�سبع من لدن بدر القّراء ال�سيخ املقرئ عبد الفّتاح اجلومرد اإىل تلميذه ال�سيخ اإبراهيم بن فا�سل بن 

حمّمد امل�سهداين: 3، وما بعدها.  
28  تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل: 184، وما بعدها، ومو�سوعة اأعالم املو�سل: 484.

زيد بن ثابت)ت45هـ(.
عبد اهلل بن م�سعود )ت32هـ(.

عثمان بن عفان )ت35هـ(.
وقد اأخذ عنهم: 

   اأبو عبد الرحمن عبد اهلل بن حبيب ال�سلمّي ال�سرير )ت74هـ(.
   وقد اأخذ عنهما: اأبو بكر عا�سم بن اأبي النجود بهدلة الكويف )ت127هـ(.

   وقد اأخذ عنه جماعٌة، ومن اأبرزهم: اأبو عَمر حف�س بن �سليمان الكويف )ت180هـ(.
   وقد اأخذ عنه: اأبو حمّمد ُعبيد بن ال�سباح الكويف )ت235هـ(.
   وقد اأخذ عنه: اأبو العبا�س اأحمد بن �سهل االأ�سناين )307هـ(.

   وقد اأخذ عنه: اأبو احل�سن علّي بن حمّمد بن �سالح الها�سمّي الب�سرّي )368هـ(.
   وقد اأخذ عنه: اأبو احل�سن طاهر بن غلبون املقرئ )ت399هـ(.

   وقد اأخذ عنه: اأبو َعْمرو عثمان بن �سعيد الداين )ت444هـ(.
   وقد اأخذ عنه: اأبو داود �سليمان بن جناح االأموّي )496هـ(.

   وقد اأخذ عنه: اأبو احل�سن علّي بن هذيل البلن�سّي )564هـ(.
ه ال�ساطبّي )ت590هـ(.    وقد اأخذ عنه: اأبو القا�سم القا�سم بن ِفريُّ

   وقد اأخذ عنه: الَكمال ال�سرير علّي بن �سجاع العبا�سي )�سهر ال�ساطبي( )ت661هـ(.
ائغ )ت725هـ(.    وقد اأخذ عنه: اأبو عبد اهلل حمّمد بن اأحمد بن عبد اخلالق بن ال�سّ

   وقد اأخذ عنه: حمّمد بن اأحمد بن اللبَّان)ت776هـ(، واأبو بكر بن اأيدغدي بن اجلندّي )ت769هـ(.
   وقد اأخذ عنهما: اأبو اخلري حمّمد ابن اجلزري املعروف )833هـ(25.

   وقد اأخذ عنه: جماعة كثريون، واأبرزهم:
اأبو النعيم ر�سوان بن حمّمد الُعقبّي )ت852هـ(.

اأبو العّبا�س اأحمد بن اأبي بكر الَقلقيلّي )ت857هـ(.
طاهر بن حمّمد النويرّي)ت856هـ(.

اِفِعّي )ت848هـ(. ا�ِسِرّي املقرئ ال�سَّ ُعْثَمان بن عَمر بن اأبي بكر النَّ
وقد اأخذ عنهم وعن غريهم: اأبو يحيى زكرّيا بن حمّمد بن اأحمد االأن�سارّي )ت926هـ(.

   وقد اأخذ عنه: نا�سر الدين حمّمد بن �سامل الطبالوّي )ت966هـ(.
ا�ِسِرّي: عمر اليمنّي ال�سّوايف )ت؟هـ(.    وقد اأخذ عن ُعْثَمان النَّ

   وقد اأخذ عنه: مال علّي الهروّي القارّي  )ت1014هـ(.
25  ال�ّسال�سل الذهبّية باالأ�سانيد الّن�سرّية: 155، وما بعدها، 368.
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10. عمل حمافظًا ملكتبات جامع البا�سا ، والرابعّية ، ومرمي خاتون.
11. عمل ع�سوًا يف املجل�س العلمّي باملو�سل.

12. عمل خبريًا ق�سائيًا يف املحكمة ال�سرعّية باملو�سل.
13. اأخريا انتهى به احلال اإمامًا ومدّر�سًا للقراءات القراآنّية بجامع العَقبة31. 

املطلب الرابع: �صيوُخـه واأ�صاتذُته: 

 بداأت حياة ال�سيخ حمّمد �سالح اجلوادّي العلمية منذ �سغره، حيث كان بيُت والده بيَت علم وتقوى، 
اأن تر�سل  فاأُر�سل اإىل كتاتيب جامع )�سوق احلنطة( على عادة العوائل الفا�سلة امل�سهورة بالعلم 
اأبناءها لتعّلم القران الكرمي ، واخلط ، واحل�ساب، واإليك ذكَر اأبرز �سيوخه مرّتبني على احلروف 

الهجائّية:
1.ال�سيخ العالمة املقرئ اأحمد عبد الوّهاب بن ح�َسن اجلوادّي،)ت1377هـ(32، فقراأ عليه علَمي 

التجويد والقراءات ال�ّسبع، واأجازه بها �سنة:)1328هـ(، ولّقبه بـ(بنتيجة القّراء(.
باالإجازة  واأجازه  واحلديث،  كالّتف�سري،  ال�سرعّية  العلوَم  اجلوادّي  اأحمد  �سيخه  على  قراأ  وكذلك 

الِعلمية �سنة:)1335هـ(، ولّقبه بـ(حمّب الّدين(33.
2.  ال�سيخ عبد الواحد بن ح�َسن احلّبار، )ت1327هـ(، قراأ عليه يف بدء طلبه للعلم يف �سغره بجامع 

)�سوق احلنطة(34.
3. ال�سيخ عثمان الّر�سواين )ت1310هـ(، وقد قراأ عليه بعد اأن اأ�ستدَّ عوده وازداد حّبه للعلم35.

13411هـ- 4
1922م(36، فقد تلّقى بعدها ال�سيخ اجلوادّي القراءات الع�سر الكربى عليه، واأجازه بها �سنة:)1331هـ(، 

22 مو�سوعة اأعالم املو�سل يف القرن الع�سرين:384.   
القرن  يف  املو�سل  اأعالم  ومو�سوعة  املو�سل:771،961،  يف  القراآنّية  القراءات  قّراء  تراجم   23

الع�سرين:71، 81.  
• تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:281، ومو�سوعة اأعالم املو�سل يف القرن الع�سرين:284، 

وما بعدها.
• تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:181، ومو�سوعة علماء املو�سل421/1، وما بعدها.

• تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:181، ومو�سوعة علماء املو�سل421/1.
• االأعالم 902/4،  وتراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:261، وما بعدها.

وا�ستمّرت �سل�سلة اإجازته يف كلٍّ من امل�سايخ املوا�سلة الثالثة: عبد الفّتاح بن حمّمد �سيت اجلومرد، 
وعبد الوّهاب بن نوري الفخرّي، وعبد اللطيف بن خليل ال�سويف.

اأّما عن تالميذه من غري العرب فلم ي�سلنا �سيئًا عن ن�ساطاِتهم يف القراءات �سوى ما ذكر ما تبني 
اأّن اأحدهم -وهو ال�سيخ )حممد نظري كل( عام 1999- قد اأن�ساأ مع اأبنائه الع�سرة مدر�سة لتعليم 

القراآن يف اأفغان�ستان مبدينة مريان�ساه.
   اأّما اإجازة ال�سيخ حمّمد �سالح اجلوادّي يف القراءات الع�سر الكربى فهي عن ال�سيخ املال عثمان 
الأّن  امل�سرّية،  بال�ّسل�سلة  ارتبطت  االإجازة  وهذه  )ت1341هـ(،  املو�سلّي  فتحّي  بن  اهلل  عبد  بن 
ر امل�سرّي )يو�سف بن حممود  املال عثمان اأجيز بالقراءات الع�سر من م�سر على يد ال�سيخ املعمَّ
ور" )1175هـ ـ 1310هـ(، وهو -اأي: املال عثمان- اأجاَز  اخلروقي ال�سافعي( ال�سهري بـ"يو�سف عجُّ
ال�سيخ حمّمد �سالح اجلوادّي املو�سلي فقط، علمًا اّن ال�سيخ عّجور قد قراأ على امل�سايخ امل�سريني: 

)عبد املنعم البندارّي وعلي �سقر اجلوهرّي(29.  
    وكان من ح�سن القدر والتوفيق اأّن ال�سيخ �سريزاد عبد الرحمن طاهر الكويف الذي يت�سل �سنده 
ب�سيخ القراء حمّمد �سالح اجلوادّي من جهة ال�سيخ عبد اللطيف ال�سويف قد اأجيز من اأحد �سيوخ 
�سل�سلة  �سريزاد  ال�سيخ  اأعاد  وبذلك  عّجور،  يو�سف  بال�سيخ  �سنده  يت�سل  الذي  امل�سريني  االإقراء 

القراءات امل�سرّية اإىل اأ�سانيد املو�سلّيني بعد انقطاع قارب املائة عام30. 

املطلب الثالث: عَمُله ووظائُفه:

عمل ال�سيخ اجلوادّي يف وظائَف �سريفة، واأنيطت اإليه مهامٌّ جليلة، اإليك ذكرها:
 . 1. عمل خطيبًا وواعظًا ومدّر�سًا للقراءات،ورئي�سًا للمحفل والقراء يف جامع النبّي يون�س

. 2. عمل خطيبًا وواعظًا ومدّر�سًا للقراءات ورئي�سًا للمحفل والقراء يف جامع النبّي جرجي�س
3. عمل خطيبًا جلامع النعمانّية. 

4. عمل مدّر�سًا يف اإعدادية االإر�ساد الدينّية.
5. عمل مدّر�سًا يف متو�سطة الفي�سلّية الدينّية.
6. عمل مدّر�سًا يف جامع ح�سني با�سا اجلليلّي.

7. عمل مدّر�سًا يف مدر�سة جامع الرابعّية.
8. عمل مدّر�سًا يف مدر�سة اجلامع النورّي الكبري. 

9. عمل مدّر�سًا يف املعهد االإ�سالمّي.

29  تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل: 182.
30  اإجازة ال�سيخ �سريزاد الكويف بالقراءات الثالث املتّممة للع�سر لتلميذه و�سيخه ال�سيخ اإبراهيم بن فا�سل امل�سهداين: ق4.
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10. عمل حمافظًا ملكتبات جامع البا�سا ، والرابعّية ، ومرمي خاتون.
11. عمل ع�سوًا يف املجل�س العلمّي باملو�سل.

12. عمل خبريًا ق�سائيًا يف املحكمة ال�سرعّية باملو�سل.
13. اأخريا انتهى به احلال اإمامًا ومدّر�سًا للقراءات القراآنّية بجامع العَقبة31. 

املطلب الرابع: �صيوُخـه واأ�صاتذُته: 

 بداأت حياة ال�سيخ حمّمد �سالح اجلوادّي العلمية منذ �سغره، حيث كان بيُت والده بيَت علم وتقوى، 
اأن تر�سل  فاأُر�سل اإىل كتاتيب جامع )�سوق احلنطة( على عادة العوائل الفا�سلة امل�سهورة بالعلم 
اأبناءها لتعّلم القران الكرمي ، واخلط ، واحل�ساب، واإليك ذكَر اأبرز �سيوخه مرّتبني على احلروف 

الهجائّية:
1.ال�سيخ العالمة املقرئ اأحمد عبد الوّهاب بن ح�َسن اجلوادّي،)ت1377هـ(32، فقراأ عليه علَمي 

التجويد والقراءات ال�ّسبع، واأجازه بها �سنة:)1328هـ(، ولّقبه بـ(بنتيجة القّراء(.
باالإجازة  واأجازه  واحلديث،  كالّتف�سري،  ال�سرعّية  العلوَم  اجلوادّي  اأحمد  �سيخه  على  قراأ  وكذلك 

الِعلمية �سنة:)1335هـ(، ولّقبه بـ(حمّب الّدين(33.
2.  ال�سيخ عبد الواحد بن ح�َسن احلّبار، )ت1327هـ(، قراأ عليه يف بدء طلبه للعلم يف �سغره بجامع 

)�سوق احلنطة(34.
3. ال�سيخ عثمان الّر�سواين )ت1310هـ(، وقد قراأ عليه بعد اأن اأ�ستدَّ عوده وازداد حّبه للعلم35.

13411هـ- 4
1922م(36، فقد تلّقى بعدها ال�سيخ اجلوادّي القراءات الع�سر الكربى عليه، واأجازه بها �سنة:)1331هـ(، 

22 مو�سوعة اأعالم املو�سل يف القرن الع�سرين:384.   
القرن  يف  املو�سل  اأعالم  ومو�سوعة  املو�سل:771،961،  يف  القراآنّية  القراءات  قّراء  تراجم   23

الع�سرين:71، 81.  
• تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:281، ومو�سوعة اأعالم املو�سل يف القرن الع�سرين:284، 

وما بعدها.
• تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:181، ومو�سوعة علماء املو�سل421/1، وما بعدها.

• تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:181، ومو�سوعة علماء املو�سل421/1.
• االأعالم 902/4،  وتراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:261، وما بعدها.

وا�ستمّرت �سل�سلة اإجازته يف كلٍّ من امل�سايخ املوا�سلة الثالثة: عبد الفّتاح بن حمّمد �سيت اجلومرد، 
وعبد الوّهاب بن نوري الفخرّي، وعبد اللطيف بن خليل ال�سويف.

اأّما عن تالميذه من غري العرب فلم ي�سلنا �سيئًا عن ن�ساطاِتهم يف القراءات �سوى ما ذكر ما تبني 
اأّن اأحدهم -وهو ال�سيخ )حممد نظري كل( عام 1999- قد اأن�ساأ مع اأبنائه الع�سرة مدر�سة لتعليم 

القراآن يف اأفغان�ستان مبدينة مريان�ساه.
   اأّما اإجازة ال�سيخ حمّمد �سالح اجلوادّي يف القراءات الع�سر الكربى فهي عن ال�سيخ املال عثمان 
الأّن  امل�سرّية،  بال�ّسل�سلة  ارتبطت  االإجازة  وهذه  )ت1341هـ(،  املو�سلّي  فتحّي  بن  اهلل  عبد  بن 
ر امل�سرّي )يو�سف بن حممود  املال عثمان اأجيز بالقراءات الع�سر من م�سر على يد ال�سيخ املعمَّ
ور" )1175هـ ـ 1310هـ(، وهو -اأي: املال عثمان- اأجاَز  اخلروقي ال�سافعي( ال�سهري بـ"يو�سف عجُّ
ال�سيخ حمّمد �سالح اجلوادّي املو�سلي فقط، علمًا اّن ال�سيخ عّجور قد قراأ على امل�سايخ امل�سريني: 

)عبد املنعم البندارّي وعلي �سقر اجلوهرّي(29.  
    وكان من ح�سن القدر والتوفيق اأّن ال�سيخ �سريزاد عبد الرحمن طاهر الكويف الذي يت�سل �سنده 
ب�سيخ القراء حمّمد �سالح اجلوادّي من جهة ال�سيخ عبد اللطيف ال�سويف قد اأجيز من اأحد �سيوخ 
�سل�سلة  �سريزاد  ال�سيخ  اأعاد  وبذلك  عّجور،  يو�سف  بال�سيخ  �سنده  يت�سل  الذي  امل�سريني  االإقراء 

القراءات امل�سرّية اإىل اأ�سانيد املو�سلّيني بعد انقطاع قارب املائة عام30. 

املطلب الثالث: عَمُله ووظائُفه:

عمل ال�سيخ اجلوادّي يف وظائَف �سريفة، واأنيطت اإليه مهامٌّ جليلة، اإليك ذكرها:
 . 1. عمل خطيبًا وواعظًا ومدّر�سًا للقراءات،ورئي�سًا للمحفل والقراء يف جامع النبّي يون�س

. 2. عمل خطيبًا وواعظًا ومدّر�سًا للقراءات ورئي�سًا للمحفل والقراء يف جامع النبّي جرجي�س
3. عمل خطيبًا جلامع النعمانّية. 

4. عمل مدّر�سًا يف اإعدادية االإر�ساد الدينّية.
5. عمل مدّر�سًا يف متو�سطة الفي�سلّية الدينّية.
6. عمل مدّر�سًا يف جامع ح�سني با�سا اجلليلّي.

7. عمل مدّر�سًا يف مدر�سة جامع الرابعّية.
8. عمل مدّر�سًا يف مدر�سة اجلامع النورّي الكبري. 

9. عمل مدّر�سًا يف املعهد االإ�سالمّي.

29  تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل: 182.
30  اإجازة ال�سيخ �سريزاد الكويف بالقراءات الثالث املتّممة للع�سر لتلميذه و�سيخه ال�سيخ اإبراهيم بن فا�سل امل�سهداين: ق4.
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ال�سيخ العالمة املقرئ حممد رفعت ) رحمه اهلل (، وال�سيخ املقرئ عبد الفّتاح ال�سع�ساعّي ) رحمه 
اهلل (، فقد كانا من طبقته42. 

تالمذُتـه:

على  داأب  والقراءاتية،  والنقلّية،  العقلّية،  العلوم  اإجازات يف  ال�سيخ اجلوادّي عدة  نال  اأن  بعد     
القراآن بتجويده )برواية حف�س والقراءات ال�سبع ثّم القراءات الع�سر(، و�سار �سيَخ قّراء ع�سره، 
واأُ�سندت اإليه م�سيخُة االإقراء يف املو�سل احلدباء، واإليه تنتهي اأ�سانيد القّراء يف املو�سل وغريها 
يف ع�سرنا هذا، ومل يدع وقتًا اإال اهتبله باالإقراء والتعليم، ولكنه مل ُيجز اأحدًا يف القراءات الثالث 

املتّممة للع�سر، وقد تخّرج على يديه كبار علماء التجويد والقراءات ال�ّسبع، وهم: 

اأّوًل: تالمذته الذين اأجازهم ال�صيخ اجلوادّي بالقراءات: 

ذكر االأ�ستاذ ق�سّي ح�سني اآل فرج جمًعا من الطالب نهلوا من معني علم ال�سيخ اجلوادّي، واأجازهم 
بالقراءات ال�سبع43، واإليك ذكرهم مرّتبني على ح�سب قدِم اإجازاتهم:

به بدر القراء، �سنة:)1339هـ(. 1. ال�سيخ عبد الفتاح اجلومرد، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع ولقَّ
2. ال�سيخ نعمة اهلل الّنعمة، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1339هـ(.

3. ال�سيخ عبد املجيد علّي الكركوكلّي، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1340 هـ(.
4. ال�سيخ حمّمد توفيق زين العابدين االأعرجّي، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1344هـ(.

5. ال�سيخ عبد اهلل يحيى عبد اهلل امللّقب بـ(بالق�سري(،اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1344هـ(.
6. ال�سيخ �سريف عبد اهلل احلاّج زكر جلبّي، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1345هـ(.

7. ال�سيخ ر�سيد حمّمد نوري، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1346هـ(.
8. ال�سيخ عبد اهلل حمّمد نوري، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1346هـ(.

9. ال�سيخ حمّمد �سعيد �سيدا اجلزرّي، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1346هـ(.
10. ال�سيخ حمّمد اأمني عبد احلكيم ، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1346هـ(.

�سنة:  ال�ّسبع  بالقراءات  اأجازه  الّنق�سبندّي،  ر�سيد  �سيخ  اآل  ح�سني  بن  �سالح  حمّمد  ال�سيخ   .11
)1346هـ(.

12. وال�سيخ اإبراهيم حّقي اآل �سيخ ر�سيد الّنق�سبندّي ،اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة 1346 هـ.
13. ال�سيخ عبد احلميد اإ�سماعيل اأغا بن حممد النائب، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1347هـ(.

24   تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:381.
القرن  يف  املو�سل  اأعالم  مو�سوعة  وينظر:  املو�سل:481،  يف  القراآنّية  القراءات  قّراء  تراجم   25

الع�سرين:484.

ويختتم �سيخه االإجازة بهذه االأبيات اجلميلة موؤّرخًا االإجازة بقوِله37:  

بــمـا رويــتـــــُه واإنــــي رابــــــُح اأجزُت للع�سرِة عبدًا �ساحلا 
اأجيز بالع�سرة �سفٌح �سـالُح موائُد الّذكـر له قـد اأّرخــت: 

21+ 1003+178+129= 1331هـ
5. ال�سيخ حمّمد اأفندي الّر�سواين )ت1357هـ-1938م( فقراأ عليه العلوم العقلّية والنقلّية واأجازه 

�سنة:)1330هـ(، ولّقبه بـ)ب�سراج الدين(38.
6. ال�سيخ حممد اأفندي الفيل اأخذ عنه علم املنطق39.

7. ال�سيخ حممد الفخرّي امللّقب بـ)اأمني الفتوى(، وقد اأخذ عنه علم الفرائ�س40.
8. ال�سيخ حمّمد �سيت اجلومرد )ت1343هـ(، اأخذ عنه علوم اللغة، ومبادئ البقرّية41.

املطلب اخلام�س: مدر�صُته وتالمذُته:

مدر�صُتـه:

واالإقراء  القراءة  يف  القراآنّية  املدار�س  من  غريها  عن  املو�سلّية  اجلوادّي  ال�سيخ  مدر�سة  متّيزت 
وهي  العلمّية  الناحية  ي�سمُل  وهذا  للقارئ،  الدقيق  االإعداد  على  توؤّكد  كانت  فقد  كثرية،  مبيزاٍت 
والوقوف  الّروايات،  اأوجه  تخريج  الكبري يف  واالهتمام  والقراءات،  الّتجويد  علَمي  �س يف  التخ�سّ
على اأ�سرارها، والتمكن منها اأداًء وروايًة، ومعاجلًة للحن اجللّي واللحن اخلفّي، والعناية مبخارج 
احلروف و�سفاتها، واإعطاء كّل اآيٍة ما ينا�سبها من النربات ال�سوتّية، في�ستب�سر عندما يتلو اآياِت 

الب�سائر، ويخ�سع خائفًا من اهلل تعاىل حينما يقراأ اآيات االإنذار، وغري ذلك. 
دًة مرّتلًة حمّققًة مرّتبًة، بكّل ما تعنيه هذه  فكان اجلوادّي )رحمه اهلل ( ُيقرئ التالميذ قراءًة جموَّ
اأو حلنًا  اأو �سفًة، حلنًا جلّيًا  ال�سيخ له خمرجًا  التلميذ وي�سّحح  فَيقراأ  االأداء،  اأهل  الكلمات عند 
خفّيًا، ويالحظ ت�سوير املعنى املطلوب اأداًء، فهنا ا�ستفهام، وهنا نفي، وهنا دعاء ..... الخ ،كما 
كان لل�سيخ اجلوادّي ) رحمه اهلل ( عالقة بال�سيوخ املقرئني يف جمهورّية م�سر العربية، ومنهم 

•   تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:281، وما بعدها.
•   مو�سوعة علماء املو�سل521/1.

•   مو�سوعة اأعالم املو�سل يف القرن الع�سرين:284. 
•   مو�سوعة علماء املو�سل421/1.

•   تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:281.
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ال�سيخ العالمة املقرئ حممد رفعت ) رحمه اهلل (، وال�سيخ املقرئ عبد الفّتاح ال�سع�ساعّي ) رحمه 
اهلل (، فقد كانا من طبقته42. 

تالمذُتـه:

على  داأب  والقراءاتية،  والنقلّية،  العقلّية،  العلوم  اإجازات يف  ال�سيخ اجلوادّي عدة  نال  اأن  بعد     
القراآن بتجويده )برواية حف�س والقراءات ال�سبع ثّم القراءات الع�سر(، و�سار �سيَخ قّراء ع�سره، 
واأُ�سندت اإليه م�سيخُة االإقراء يف املو�سل احلدباء، واإليه تنتهي اأ�سانيد القّراء يف املو�سل وغريها 
يف ع�سرنا هذا، ومل يدع وقتًا اإال اهتبله باالإقراء والتعليم، ولكنه مل ُيجز اأحدًا يف القراءات الثالث 

املتّممة للع�سر، وقد تخّرج على يديه كبار علماء التجويد والقراءات ال�ّسبع، وهم: 

اأّوًل: تالمذته الذين اأجازهم ال�صيخ اجلوادّي بالقراءات: 

ذكر االأ�ستاذ ق�سّي ح�سني اآل فرج جمًعا من الطالب نهلوا من معني علم ال�سيخ اجلوادّي، واأجازهم 
بالقراءات ال�سبع43، واإليك ذكرهم مرّتبني على ح�سب قدِم اإجازاتهم:

به بدر القراء، �سنة:)1339هـ(. 1. ال�سيخ عبد الفتاح اجلومرد، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع ولقَّ
2. ال�سيخ نعمة اهلل الّنعمة، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1339هـ(.

3. ال�سيخ عبد املجيد علّي الكركوكلّي، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1340 هـ(.
4. ال�سيخ حمّمد توفيق زين العابدين االأعرجّي، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1344هـ(.

5. ال�سيخ عبد اهلل يحيى عبد اهلل امللّقب بـ(بالق�سري(،اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1344هـ(.
6. ال�سيخ �سريف عبد اهلل احلاّج زكر جلبّي، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1345هـ(.

7. ال�سيخ ر�سيد حمّمد نوري، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1346هـ(.
8. ال�سيخ عبد اهلل حمّمد نوري، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1346هـ(.

9. ال�سيخ حمّمد �سعيد �سيدا اجلزرّي، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1346هـ(.
10. ال�سيخ حمّمد اأمني عبد احلكيم ، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1346هـ(.

�سنة:  ال�ّسبع  بالقراءات  اأجازه  الّنق�سبندّي،  ر�سيد  �سيخ  اآل  ح�سني  بن  �سالح  حمّمد  ال�سيخ   .11
)1346هـ(.

12. وال�سيخ اإبراهيم حّقي اآل �سيخ ر�سيد الّنق�سبندّي ،اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة 1346 هـ.
13. ال�سيخ عبد احلميد اإ�سماعيل اأغا بن حممد النائب، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1347هـ(.

24   تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:381.
القرن  يف  املو�سل  اأعالم  مو�سوعة  وينظر:  املو�سل:481،  يف  القراآنّية  القراءات  قّراء  تراجم   25

الع�سرين:484.

ويختتم �سيخه االإجازة بهذه االأبيات اجلميلة موؤّرخًا االإجازة بقوِله37:  

بــمـا رويــتـــــُه واإنــــي رابــــــُح اأجزُت للع�سرِة عبدًا �ساحلا 
اأجيز بالع�سرة �سفٌح �سـالُح موائُد الّذكـر له قـد اأّرخــت: 

21+ 1003+178+129= 1331هـ
5. ال�سيخ حمّمد اأفندي الّر�سواين )ت1357هـ-1938م( فقراأ عليه العلوم العقلّية والنقلّية واأجازه 

�سنة:)1330هـ(، ولّقبه بـ)ب�سراج الدين(38.
6. ال�سيخ حممد اأفندي الفيل اأخذ عنه علم املنطق39.

7. ال�سيخ حممد الفخرّي امللّقب بـ)اأمني الفتوى(، وقد اأخذ عنه علم الفرائ�س40.
8. ال�سيخ حمّمد �سيت اجلومرد )ت1343هـ(، اأخذ عنه علوم اللغة، ومبادئ البقرّية41.

املطلب اخلام�س: مدر�صُته وتالمذُته:

مدر�صُتـه:

واالإقراء  القراءة  يف  القراآنّية  املدار�س  من  غريها  عن  املو�سلّية  اجلوادّي  ال�سيخ  مدر�سة  متّيزت 
وهي  العلمّية  الناحية  ي�سمُل  وهذا  للقارئ،  الدقيق  االإعداد  على  توؤّكد  كانت  فقد  كثرية،  مبيزاٍت 
والوقوف  الّروايات،  اأوجه  تخريج  الكبري يف  واالهتمام  والقراءات،  الّتجويد  علَمي  �س يف  التخ�سّ
على اأ�سرارها، والتمكن منها اأداًء وروايًة، ومعاجلًة للحن اجللّي واللحن اخلفّي، والعناية مبخارج 
احلروف و�سفاتها، واإعطاء كّل اآيٍة ما ينا�سبها من النربات ال�سوتّية، في�ستب�سر عندما يتلو اآياِت 

الب�سائر، ويخ�سع خائفًا من اهلل تعاىل حينما يقراأ اآيات االإنذار، وغري ذلك. 
دًة مرّتلًة حمّققًة مرّتبًة، بكّل ما تعنيه هذه  فكان اجلوادّي )رحمه اهلل ( ُيقرئ التالميذ قراءًة جموَّ
اأو حلنًا  اأو �سفًة، حلنًا جلّيًا  ال�سيخ له خمرجًا  التلميذ وي�سّحح  فَيقراأ  االأداء،  اأهل  الكلمات عند 
خفّيًا، ويالحظ ت�سوير املعنى املطلوب اأداًء، فهنا ا�ستفهام، وهنا نفي، وهنا دعاء ..... الخ ،كما 
كان لل�سيخ اجلوادّي ) رحمه اهلل ( عالقة بال�سيوخ املقرئني يف جمهورّية م�سر العربية، ومنهم 

•   تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:281، وما بعدها.
•   مو�سوعة علماء املو�سل521/1.

•   مو�سوعة اأعالم املو�سل يف القرن الع�سرين:284. 
•   مو�سوعة علماء املو�سل421/1.

•   تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:281.
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3. حممد نور اهلل اجلزرّي.
4. حممد فائق الدبوين.

5. حممد طاهر الربيفكاين.
6. حازم �سيت عَمر خّطاب الطائّي.

7. علّي اأحمد �سمام.
8. �سابر يابه االأربيلّي.
9. يحيى عزيز النجار.

10. عبد العزيز حمّمد االأفغاين.
11. ممدوح �سيد حم�سن الربيفكاين.

12. عبد االأول اأمري علي االأفغاين.
13. عبد الواحد يار حممد االأفغاين.

14. ح�سني علي حمفوظ.
15. اأحمد حميدي الداغ�ستاين.

16. اأحمد �سيد اأمني.
17. يون�س احلريرّي.

18. عبد الرزاق عبد الرحمن م�سطفى.
19. اأحمد حممود خ�سر.

20. علّي حامد الراوّي الذي منحه اأجازة �سفهية قبيل وفاته46.       

املطلب ال�ّصاد�س: ثناُء العلماء عليه، ووفاُتـه: 

ثناُء العلماء عليه: 

اأثنى العلماء وال�سعراء على ال�سيخ اجلوادّي ثناًء ح�سًنا، ومنهم �سيوُخه حني اإجازته منهم، ومــــــن 
اأولئكم العلماء:

1. قال فيه �سيُخه اأحمد اجلوادّي يف اإجازته اإّياه بالقراءات ال�ّسبع من طريق ال�ّساطبّية:)اإّن ال�ساّب 
التقّي واخلال�س الزكّي، والكوكب الدّرّي واالأديب االأريب االأملعّي فاَق اأقرانه بذكائه، وحاز فوَق ما 
نالوه بكرِة هّمته وعنائه، وذاق من �سعيه واعتنائه، الولد االأ�سعد، واالأملعّي االأوحد، والعَلم الفرد، 
الح، والذكّي الزكّي والّتقّي النقّي النا�سح، امل�ستفيد من في�س امللك العليم الهادي،  الّنجيب ال�سّ

ولكّن املنّية ل�سيخه حالت دون اإكماله للقراءات ال�سبع عليه، فاأكمل لدى تلميذ �سيخه: ال�سيخ بدر 
القّراء عبد الفّتاح اجلومرد، كما �سياأتي يف ترجمة اجلومرد.

29 بداأ ال�سيخ علّي الراوّي -من بعد ختمته على اجلوادّي برواية حف�س- بالقراءات ال�سبع على 
ال�سيخ يون�س الطائي، كما �سياأتي الحًقا.

14. ال�سيخ اأيوب ح�سني ح�سن، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1348هـ(.
15. ال�سيخ يون�س حمّمد احلاّج ح�سني احلريرّي، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1350هـ(.

16. ال�سيخ حممد اأمني بن �سريف الرم�ساين، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع ولقبه بـ) �سراج القّراء(، �سنة: 
)1354هـ(.

17. ال�سيخ عبد الهادي م�سطفى الدباغ، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1354هـ(.
18. ال�سيخ عبد الرّزاق عبد الّرحمن م�سطفى، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1354هـ(.

اب، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1362هـ(. 19. ال�سيخ اإ�سماعيل عبد املجيد حمّمد الق�سّ
20. ال�سيخ اأ�سعد عبد اجلّبار الكبي�سّي، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1367هـ(.

21. ال�سيخ عبد اللطيف ال�سويف، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1380هـ(.
22. ال�سيخ �سامل عبد الرزاق الطائّي، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1380هـ(.

23. ال�سيخ القا�سي عبد الوّهاب الفخري، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1386هـ(. 
ثّم ذكر جماعًة اآخرين من طالبه من بالد االأفغان والهند وجاوة، وهم44: 

24. ال�سيخ عمر الدين بن �سم�س الدين، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1333هـ(. 
25. ال�سيخ بونخان بن نورخان، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1337هـ(. 

26. ال�سيخ حمّمد تاج الدين بن حمّمد احلورّي،  اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1337هـ(.
27. ال�سيخ فداء الدين البحرينّي الهندّي االأفغاين املعروف بـ(القارئ املو�سلّي(، اأجازه بالقراءات 

ال�ّسبع �سنة:)1340هـ(.  
28. ال�سيخ ح�سني يو�سف ال�سومطرّي، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1340هـ(.

29. ال�سيخ اأغا جان بن نورخان، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1347هـ(.
30. ال�سيخ حمّمد رحيم بن كّل نظري، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1348هـ(.

31.ال�سيخ جنم القّراء االأفغاين اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:) 1348هـ(.
32. ال�سيخ اإ�سماعيل بن عبد ال�ّسالم بن عبد الّرحمن الهندّي، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1352هـ(.  

33.ال�سيخ حمّمد كرمي القندهارّي، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1352هـ(.
34. ال�سيخ عطاء اهلل حمّمد ظريف، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1355هـ(.

35. ال�سيخ عبد الّرحيم غزايل حمزة، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1355هـ(.
36. ال�سيخ حمّمد اأ�سرف االأفغاين، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1355هـ(.

37. ال�سيخ عبد اهلل بن حمّمد �سويف القندهارّي، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1355هـ(.
ثانيا: تالمذته الذين اأجازهم برواية حف�س عن عا�سم فح�سب: 

1. اأحمد حممد �سالح اجلوادّي.
2. يون�س اإبراهيم الطائّي، )ت1424هـ(45.

26  تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:581.
28 بداأ ال�سيخ يون�س -من بعد اأخذه لالإجازة برواية حف�س- بالقراءات ال�سبع على �سيخه اجلوادّي، 
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3. حممد نور اهلل اجلزرّي.
4. حممد فائق الدبوين.

5. حممد طاهر الربيفكاين.
6. حازم �سيت عَمر خّطاب الطائّي.

7. علّي اأحمد �سمام.
8. �سابر يابه االأربيلّي.
9. يحيى عزيز النجار.

10. عبد العزيز حمّمد االأفغاين.
11. ممدوح �سيد حم�سن الربيفكاين.

12. عبد االأول اأمري علي االأفغاين.
13. عبد الواحد يار حممد االأفغاين.

14. ح�سني علي حمفوظ.
15. اأحمد حميدي الداغ�ستاين.

16. اأحمد �سيد اأمني.
17. يون�س احلريرّي.

18. عبد الرزاق عبد الرحمن م�سطفى.
19. اأحمد حممود خ�سر.

20. علّي حامد الراوّي الذي منحه اأجازة �سفهية قبيل وفاته46.       

املطلب ال�ّصاد�س: ثناُء العلماء عليه، ووفاُتـه: 

ثناُء العلماء عليه: 

اأثنى العلماء وال�سعراء على ال�سيخ اجلوادّي ثناًء ح�سًنا، ومنهم �سيوُخه حني اإجازته منهم، ومــــــن 
اأولئكم العلماء:

1. قال فيه �سيُخه اأحمد اجلوادّي يف اإجازته اإّياه بالقراءات ال�ّسبع من طريق ال�ّساطبّية:)اإّن ال�ساّب 
التقّي واخلال�س الزكّي، والكوكب الدّرّي واالأديب االأريب االأملعّي فاَق اأقرانه بذكائه، وحاز فوَق ما 
نالوه بكرِة هّمته وعنائه، وذاق من �سعيه واعتنائه، الولد االأ�سعد، واالأملعّي االأوحد، والعَلم الفرد، 
الح، والذكّي الزكّي والّتقّي النقّي النا�سح، امل�ستفيد من في�س امللك العليم الهادي،  الّنجيب ال�سّ

ولكّن املنّية ل�سيخه حالت دون اإكماله للقراءات ال�سبع عليه، فاأكمل لدى تلميذ �سيخه: ال�سيخ بدر 
القّراء عبد الفّتاح اجلومرد، كما �سياأتي يف ترجمة اجلومرد.

29 بداأ ال�سيخ علّي الراوّي -من بعد ختمته على اجلوادّي برواية حف�س- بالقراءات ال�سبع على 
ال�سيخ يون�س الطائي، كما �سياأتي الحًقا.

14. ال�سيخ اأيوب ح�سني ح�سن، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1348هـ(.
15. ال�سيخ يون�س حمّمد احلاّج ح�سني احلريرّي، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1350هـ(.

16. ال�سيخ حممد اأمني بن �سريف الرم�ساين، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع ولقبه بـ) �سراج القّراء(، �سنة: 
)1354هـ(.

17. ال�سيخ عبد الهادي م�سطفى الدباغ، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1354هـ(.
18. ال�سيخ عبد الرّزاق عبد الّرحمن م�سطفى، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1354هـ(.

اب، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1362هـ(. 19. ال�سيخ اإ�سماعيل عبد املجيد حمّمد الق�سّ
20. ال�سيخ اأ�سعد عبد اجلّبار الكبي�سّي، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1367هـ(.

21. ال�سيخ عبد اللطيف ال�سويف، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1380هـ(.
22. ال�سيخ �سامل عبد الرزاق الطائّي، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1380هـ(.

23. ال�سيخ القا�سي عبد الوّهاب الفخري، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1386هـ(. 
ثّم ذكر جماعًة اآخرين من طالبه من بالد االأفغان والهند وجاوة، وهم44: 

24. ال�سيخ عمر الدين بن �سم�س الدين، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1333هـ(. 
25. ال�سيخ بونخان بن نورخان، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1337هـ(. 

26. ال�سيخ حمّمد تاج الدين بن حمّمد احلورّي،  اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1337هـ(.
27. ال�سيخ فداء الدين البحرينّي الهندّي االأفغاين املعروف بـ(القارئ املو�سلّي(، اأجازه بالقراءات 

ال�ّسبع �سنة:)1340هـ(.  
28. ال�سيخ ح�سني يو�سف ال�سومطرّي، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1340هـ(.

29. ال�سيخ اأغا جان بن نورخان، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1347هـ(.
30. ال�سيخ حمّمد رحيم بن كّل نظري، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1348هـ(.

31.ال�سيخ جنم القّراء االأفغاين اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:) 1348هـ(.
32. ال�سيخ اإ�سماعيل بن عبد ال�ّسالم بن عبد الّرحمن الهندّي، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1352هـ(.  

33.ال�سيخ حمّمد كرمي القندهارّي، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1352هـ(.
34. ال�سيخ عطاء اهلل حمّمد ظريف، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1355هـ(.

35. ال�سيخ عبد الّرحيم غزايل حمزة، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1355هـ(.
36. ال�سيخ حمّمد اأ�سرف االأفغاين، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1355هـ(.

37. ال�سيخ عبد اهلل بن حمّمد �سويف القندهارّي، اأجازه بالقراءات ال�ّسبع �سنة:)1355هـ(.
ثانيا: تالمذته الذين اأجازهم برواية حف�س عن عا�سم فح�سب: 

1. اأحمد حممد �سالح اجلوادّي.
2. يون�س اإبراهيم الطائّي، )ت1424هـ(45.

26  تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:581.
28 بداأ ال�سيخ يون�س -من بعد اأخذه لالإجازة برواية حف�س- بالقراءات ال�سبع على �سيخه اجلوادّي، 
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تنفيذًا لو�سّيته، و�سار النا�س يف جنازته يتقدمهم العلماء وممثلو االأ�سناف املهنية واملثقفني، كما 
العالمة  وال�سيخ  النعمة،  عمر  العالمة  ال�سيخ  نه  واأبَّ االأخرى،  املدن  من  وفود  الت�سييع  يف  �ساركت 
ذنون غزال، ورثاه ال�سيخ الدكتور اأكرم عبدالوهاب اآل مال يو�سف املو�سلي بق�سيدة اأرخها بالبيت 

التايل: 

ُمرَّ الق�سائد عند فقدك اأّرخت:      تـرثي عـزاءك �سالُح اجلّوادي 

1110+99+    129+ 55=  املجموع:  1393    

املبحث الّثالث: 

ال�سيخ العالمة عبدالفّتاح بن حمّمد �سيت بن عبداهلل اجلوَمْرد العّبا�سّي املو�سلّي )َبـْدُر الـُقّراء( 
50: )ولد �سنة 1320هـ، وتويف �سنة 1404هـ(  

• امل�سادر يف ترجمة ال�سيخ اجلومرد قليلة جّدا، على ح�سب ما هو معروف يف تراجم املتاأخرين، 
واإليَك ذكَر ما وقفُت عليه منها:

•  اإجازة بحديث االأ�سودين التمر واملاء من قبل ال�سيخ املجيز بدر القّراء عبد الفّتاح حمّمد �سيت 
اجلومرد اإىل تلميذه ال�سيخ موئل القّراء اإبراهيم فا�سل امل�سهداين: 3.

•  اإجازة بالقراءات ال�ّسبع من قبل ال�سيخ املجيز بدر القّراء عبد الفّتاح حمّمد �سيت اجلومرد اإىل 
تلميذه ال�سيخ موئل القّراء اإبراهيم فا�سل امل�سهداين: 4.

33 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:861.

34 فهر�س خمطوطات مكتبة االأوقاف العاّمة يف املو�سل 422/7.
35  مو�سوعة اأعالم املو�سل يف القرن الع�سرين:113.

36 مو�سوعة علماء املو�سل261/1، وما بعدها.
37  هوام�س يف رحاب امل�سحف:771.

38  لقاء مبا�سر مَع جنل ال�سيخ عبد الفّتاح اجلومرد: االأ�ستاذ الدكتور عامر عبد الفّتاح اجلومرد.

ووّفقه  بيده،  اهلل  اأخذ  اجلوادّي،  اإ�سماعيل  ال�سيخ  بن  اأفندي  �سالح  حمّمد  ال�سيخ  القّراء  نتيجة 
ملر�ساته، ويختتم االإجازة بهذه االأبيات:  

ــِل ـــ ـــ ـــ ــبــه لــلــمــوؤّم ــًا قــل ــث ـــجـــاأ    وغــــوثــــًا مــغــي ـــَت مـــل ــــ ــَة االآمــــــــاِل ال زل ــب ــع  اأيـــــا ك
االأمــاثــِل وفخر  بل  ذخــرا  زلــت  وال  �سـاعدًا    املفاخـــــــر   اأوج  يف   وجمــــــدك 
وحمفـِل نــاد  كــّل  يف  افتخروا  بها  بلــــــــدٍة   الأعــــــيان  عينًا  تـــــــزل  مل   كمـــا 
مع�سِل حل  يف  املاأمول  ح�سل  لقد  العطــــا       معــدن  يا  منك  التفات   بح�سن 
ــدٍر بـــاأفـــق الــ�ــســعــد زاٍه مــكــمــِل ـــ ــب ـــــا       ك ـــــن  اأمـــامـــك بــــاالإجــــالل والـــعـــز ورب

�سوال 1328هـ يف مدر�سة يحيى با�سا اجلليلّي(47.    

اجلوادّي  لتلميذه  اإجازته  يف  املو�سلّي)ت1341هـ(،  املولوّي  عثمان  املال  العالمة  ال�سيخ  وقال   .2
لزيارة  االأقدار  �ساقتني  فلّما  بعد  اأّما  �سنة:)1331هـ(:)  الن�سر  طّيبة  طريق  من  الع�سر  بالقراءات 
فراأيتهم  باأنحائها،  املثول  بعد  بقرائها  ت�سّرفت  االأمل،  ذلك  لبلوغ  االأجل  واأ�سعدين  والديار،  اأوطاين 
حمبني على روايتهم طريق ال�سبعة من طريَقي ال�ساطبية والتي�سري، ومل يكن اأحٌد منهم قد اأخذ بطرق 
الّن�سر والتحبري، فراأيت من اأ�سّدهم اإقدامًا، واأجّدهم عزمًا والتزامًا: ال�ساّب املنيب اخلا�سع، الورع 
الح  النجيب اخلا�سع، من �سمل �سالح حاله ا�سمه، ف�سار عليه ا�سمه وو�سمه، اأال وهو �سمي حمّمد ال�سّ
بن ال�ساحلني اأبًا وجّدًا، اأتاين فقراأ علّي من طريق الن�سر مع التحبري، فراأيته واهلل قد رّوى بقواعد 
القراآن عني فوؤاده، اإذ رجحها على مائه وزاده، والأجلي اأنا ال اأمنع اخلري اأهله، اأوردته من اأعذب طريق 

الع�سرة نهله، مميزًا اإياه مبا رويته من وجوهها امل�سفرة عن الكرام الربرة.  املولوّي عثمان دده(48. 
3. وقال عنه االأ�ستاذ الدكتور عمر حمّمد الطالب:) ن�ساأ يف بيئٍة حمّبٍة للعلم والعلماء، فاأحبَّ العلَم 

والعلماء، ومل يَدع عَلًما من االأعالم اإال واأخَذ عنه، واأخَذ عن �سيوخ ع�سره املربزين(49.

وفاُتـه: 

بعد هذه الرحلة املليئة بالعطاء فا�ست روحه الطاهرة اإىل بارئها �سباح يوم اخلمي�س ال�ساد�َس ع�سَر 
من ربيع االأول �سنَة:)1393 هـ(، املوافق للّتا�سَع ع�سَر من ني�سان �سنَة:)1973م( عن عمر ناهز 85 
عامًا ق�ساها ما بني طالب علم ومعّلم، وُحمل جثمانه الطاهر على االأعناق من داره اإىل اجلامع 
لَي عليه بعد �سالة الع�سر واأّمهم بال�سالة تلميذه ال�سيخ عبد الوّهاب الفخرّي  الكبري النورّي، و�سُ

30  مو�سوعة اأعالم املو�سل يف القرن الع�سرين:384.
31  مو�سوعة اأعالم املو�سل يف القرن الع�سرين:384، 484.

32   مو�سوعة اأعالم املو�سل يف القرن الع�سرين:284.
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تنفيذًا لو�سّيته، و�سار النا�س يف جنازته يتقدمهم العلماء وممثلو االأ�سناف املهنية واملثقفني، كما 
العالمة  وال�سيخ  النعمة،  عمر  العالمة  ال�سيخ  نه  واأبَّ االأخرى،  املدن  من  وفود  الت�سييع  يف  �ساركت 
ذنون غزال، ورثاه ال�سيخ الدكتور اأكرم عبدالوهاب اآل مال يو�سف املو�سلي بق�سيدة اأرخها بالبيت 

التايل: 

ُمرَّ الق�سائد عند فقدك اأّرخت:      تـرثي عـزاءك �سالُح اجلّوادي 

1110+99+    129+ 55=  املجموع:  1393    

املبحث الّثالث: 

ال�سيخ العالمة عبدالفّتاح بن حمّمد �سيت بن عبداهلل اجلوَمْرد العّبا�سّي املو�سلّي )َبـْدُر الـُقّراء( 
50: )ولد �سنة 1320هـ، وتويف �سنة 1404هـ(  

• امل�سادر يف ترجمة ال�سيخ اجلومرد قليلة جّدا، على ح�سب ما هو معروف يف تراجم املتاأخرين، 
واإليَك ذكَر ما وقفُت عليه منها:

•  اإجازة بحديث االأ�سودين التمر واملاء من قبل ال�سيخ املجيز بدر القّراء عبد الفّتاح حمّمد �سيت 
اجلومرد اإىل تلميذه ال�سيخ موئل القّراء اإبراهيم فا�سل امل�سهداين: 3.

•  اإجازة بالقراءات ال�ّسبع من قبل ال�سيخ املجيز بدر القّراء عبد الفّتاح حمّمد �سيت اجلومرد اإىل 
تلميذه ال�سيخ موئل القّراء اإبراهيم فا�سل امل�سهداين: 4.

33 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:861.

34 فهر�س خمطوطات مكتبة االأوقاف العاّمة يف املو�سل 422/7.
35  مو�سوعة اأعالم املو�سل يف القرن الع�سرين:113.

36 مو�سوعة علماء املو�سل261/1، وما بعدها.
37  هوام�س يف رحاب امل�سحف:771.

38  لقاء مبا�سر مَع جنل ال�سيخ عبد الفّتاح اجلومرد: االأ�ستاذ الدكتور عامر عبد الفّتاح اجلومرد.

ووّفقه  بيده،  اهلل  اأخذ  اجلوادّي،  اإ�سماعيل  ال�سيخ  بن  اأفندي  �سالح  حمّمد  ال�سيخ  القّراء  نتيجة 
ملر�ساته، ويختتم االإجازة بهذه االأبيات:  

ــِل ـــ ـــ ـــ ــبــه لــلــمــوؤّم ــًا قــل ــث ـــجـــاأ    وغــــوثــــًا مــغــي ـــَت مـــل ــــ ــَة االآمــــــــاِل ال زل ــب ــع  اأيـــــا ك
االأمــاثــِل وفخر  بل  ذخــرا  زلــت  وال  �سـاعدًا    املفاخـــــــر   اأوج  يف   وجمــــــدك 
وحمفـِل نــاد  كــّل  يف  افتخروا  بها  بلــــــــدٍة   الأعــــــيان  عينًا  تـــــــزل  مل   كمـــا 
مع�سِل حل  يف  املاأمول  ح�سل  لقد  العطــــا       معــدن  يا  منك  التفات   بح�سن 
ــدٍر بـــاأفـــق الــ�ــســعــد زاٍه مــكــمــِل ـــ ــب ـــــا       ك ـــــن  اأمـــامـــك بــــاالإجــــالل والـــعـــز ورب

�سوال 1328هـ يف مدر�سة يحيى با�سا اجلليلّي(47.    

اجلوادّي  لتلميذه  اإجازته  يف  املو�سلّي)ت1341هـ(،  املولوّي  عثمان  املال  العالمة  ال�سيخ  وقال   .2
لزيارة  االأقدار  �ساقتني  فلّما  بعد  اأّما  �سنة:)1331هـ(:)  الن�سر  طّيبة  طريق  من  الع�سر  بالقراءات 
فراأيتهم  باأنحائها،  املثول  بعد  بقرائها  ت�سّرفت  االأمل،  ذلك  لبلوغ  االأجل  واأ�سعدين  والديار،  اأوطاين 
حمبني على روايتهم طريق ال�سبعة من طريَقي ال�ساطبية والتي�سري، ومل يكن اأحٌد منهم قد اأخذ بطرق 
الّن�سر والتحبري، فراأيت من اأ�سّدهم اإقدامًا، واأجّدهم عزمًا والتزامًا: ال�ساّب املنيب اخلا�سع، الورع 
الح  النجيب اخلا�سع، من �سمل �سالح حاله ا�سمه، ف�سار عليه ا�سمه وو�سمه، اأال وهو �سمي حمّمد ال�سّ
بن ال�ساحلني اأبًا وجّدًا، اأتاين فقراأ علّي من طريق الن�سر مع التحبري، فراأيته واهلل قد رّوى بقواعد 
القراآن عني فوؤاده، اإذ رجحها على مائه وزاده، والأجلي اأنا ال اأمنع اخلري اأهله، اأوردته من اأعذب طريق 

الع�سرة نهله، مميزًا اإياه مبا رويته من وجوهها امل�سفرة عن الكرام الربرة.  املولوّي عثمان دده(48. 
3. وقال عنه االأ�ستاذ الدكتور عمر حمّمد الطالب:) ن�ساأ يف بيئٍة حمّبٍة للعلم والعلماء، فاأحبَّ العلَم 

والعلماء، ومل يَدع عَلًما من االأعالم اإال واأخَذ عنه، واأخَذ عن �سيوخ ع�سره املربزين(49.

وفاُتـه: 

بعد هذه الرحلة املليئة بالعطاء فا�ست روحه الطاهرة اإىل بارئها �سباح يوم اخلمي�س ال�ساد�َس ع�سَر 
من ربيع االأول �سنَة:)1393 هـ(، املوافق للّتا�سَع ع�سَر من ني�سان �سنَة:)1973م( عن عمر ناهز 85 
عامًا ق�ساها ما بني طالب علم ومعّلم، وُحمل جثمانه الطاهر على االأعناق من داره اإىل اجلامع 
لَي عليه بعد �سالة الع�سر واأّمهم بال�سالة تلميذه ال�سيخ عبد الوّهاب الفخرّي  الكبري النورّي، و�سُ

30  مو�سوعة اأعالم املو�سل يف القرن الع�سرين:384.
31  مو�سوعة اأعالم املو�سل يف القرن الع�سرين:384، 484.

32   مو�سوعة اأعالم املو�سل يف القرن الع�سرين:284.
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اأّول القراآن اإىل اآخر �سورة الن�ساء بتقدمي نافع، ثّم ابن كثري، ثّم اأبي  ال�ّساطبّي بـ(�سما(58، من 
ا. عمٍرو، ثّم اأفرد لكلٍّ من  ابن عامر وعا�سم وحمزة والك�سائّي على اجلزء االأّول اأي�سً

    ثّم بداأ مبا يعرف بـ(اجلمع الكبري( جلميع هوؤالء القّراء ال�سبعة من اأّول القراآن اإىل �سورة الّنا�س مع 
اأوجه التكبري والّتحميد والّتهليل، ومتت اخلتمة املباركة �سنة 1336هـ، ولّقبه �سيخه بـ(بدر القّراء(59.

وقد اأقيم حفل االإجازة �سنة 1339هـ مبدر�سة ال�سيخ الّر�سواين، واأّرَخ االإجازة ال�ساعر مال �سريف 
املو�سلّي بق�سيدة لطيفة، مطلعها:

اأال خلِّني ال اأ�سمُع اللوَم من الِح      �سباًحا طيوُر ال�ّسعِد غّنْت باأفراِح

    ويقوُل يف اآخِرها موؤّرًخا60:

ل�سبِع قــراءاٍت ربيٌع موؤّرٌخ:       لـقد اأدرَك الـُقراآَن عبٌد لفّتاِح

134+225+382+76+ 519=1336هـ.
اأ�سعار  الّنحو، والعديد من  العلمّية كاألفّية ابن مالك يف  وقد حفظ ال�سيخ كذلك كثريا من املتون 
العرب والّتاريخ االإ�سالمّي، ودر�َس كثريا من العلوم على م�سايخ ف�سالء، وعلماء نبالء، �سناأتي اإىل 

ذكرهم يف م�سايخه61.

اأ�صـرُته:

اإبراهيم حديد )ت 1413هـ-1992م(،  بنت  �سّديقة  بال�سّيدة  الفّتاح اجلومرد  ال�سيخ عبد  تزّوج 
وُرزق منها بذرّية طّيبة: ثالثة من الذكور وخم�سٌة من االإناث، واإليك ذكَر اأ�سمائهم:

1. عبُد ال�سّتار بن عبد الفّتاح اجلومرد. 
2. د.عامر بن عبد الفّتاح اجلومرد.

3. ن�سري بن عبد الفّتاح اجلومرد.
46  حرز االأماين ووجه التهاين: 6، البيت: 35.

47   تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:861، ومو�سوعة علماء املو�سل261/1، وما بعدها. 
48   تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:961، ومو�سوعة علماء املو�سل461/1، 561.

49   تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:961، 071.

وميكن لنا اأن نتكّلم عن ال�صيخ عبد الفّتاح اجلوَمْرد يف �صّتة مطالب، وهي على النحو 

الآتي:

املطلب الأّول: ا�صـُمه وَن�َصُبه وُكنيُته، وَلقُبه وِن�صبُته:

ذكَر اأهل الرتاجم: اأّن ال�سيخ اجلومرد هو: اأبو عبد ال�سّتار عبد الفّتاح بن حمّمد �سيت بن عبد اهلل 
بن عبد القادر بن �سالح بن ُجوَمْرد بن �سالح بن علّي هّمام العّبا�سّي املو�سلّي51.

ويلّقُب ال�سيخ بـ)اجلوَمرد( ن�سبًة اإىل اأحِد اأجداِده كما يظهُر من ن�سبه52.
ويلّقُب بـ)العّبا�سّي( ن�سبًة اإىل العّبا�س  عّم النبّي ملسو هيلع هللا ىلص، اإذ هو من ن�سله53.

ويلّقُب بـ)املو�سلّي(، الأّنه ولَد يف املو�سل احلدباء، ون�ساأ بها، وماَت فيها، فينت�سُب اإليها54.
ولّقبه �سيُخه اجلوادّي يوَم اإجازته بالقراءات ال�ّسبع بـ)بدر القّراء(55. 

املطلب الثاين: ِولدُته، وَن�صاأُته وجمَمُل حياِته، واأ�صرُته:

ِولدُتـه:
الكرمي، يف حمّلة حو�س  للقراآن  واإقراٍء  بيت علٍم وف�سٍل  �سنة:)1320هـ( يف  ال�سيخ اجلومرد  ولد 

اخلان باملو�سل احلدباء، اأي: يف �سنة:)1902م(56.
َن�صاأُته وجمَمُل حياِته:

در�س يف مدر�سة �سم�س املعارف، واأخَذ مبادئ قراءة القراآن والّتجويد على اأبيه ال�سيخ حمّمد �سيت 
اجلومرد، ثّم انتقَل اإىل �سيخ االإقراء يف املو�سل احلدباء نتيجة القّراء ال�سيخ حمّمد �سالح اجلوادّي 
املو�سلّي، فاأفرَد عليه الأبي عمٍرو وابن كثري ونافع على اجلزء االأّول من القراآن الكرمي، على ترتيب 
االإمام اأبي االإكرام حمّمد بن قا�سم بن اإ�سماعيل البقرّي امل�سرّي -)ت1111هـ(- على ما قّرره 
الذين رمَز لهم  الثالثة  ثّم جمع لهوؤالء  القواعد املقّررة والفوائد املحّررة(57،  القّيم:)  يف كتابه 

39 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:661، 861، . 
40  مو�سوعة علماء املو�سل261/1، وما بعدها.

41  تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:071-861.
42   تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:071-861.

43  تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:861.
44   تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:861، ومو�سوعة علماء املو�سل261/1.

45  القواعد املقّررة والفوائد املحّررة: 852، وما بعدها.
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اأّول القراآن اإىل اآخر �سورة الن�ساء بتقدمي نافع، ثّم ابن كثري، ثّم اأبي  ال�ّساطبّي بـ(�سما(58، من 
ا. عمٍرو، ثّم اأفرد لكلٍّ من  ابن عامر وعا�سم وحمزة والك�سائّي على اجلزء االأّول اأي�سً

    ثّم بداأ مبا يعرف بـ(اجلمع الكبري( جلميع هوؤالء القّراء ال�سبعة من اأّول القراآن اإىل �سورة الّنا�س مع 
اأوجه التكبري والّتحميد والّتهليل، ومتت اخلتمة املباركة �سنة 1336هـ، ولّقبه �سيخه بـ(بدر القّراء(59.

وقد اأقيم حفل االإجازة �سنة 1339هـ مبدر�سة ال�سيخ الّر�سواين، واأّرَخ االإجازة ال�ساعر مال �سريف 
املو�سلّي بق�سيدة لطيفة، مطلعها:

اأال خلِّني ال اأ�سمُع اللوَم من الِح      �سباًحا طيوُر ال�ّسعِد غّنْت باأفراِح

    ويقوُل يف اآخِرها موؤّرًخا60:

ل�سبِع قــراءاٍت ربيٌع موؤّرٌخ:       لـقد اأدرَك الـُقراآَن عبٌد لفّتاِح

134+225+382+76+ 519=1336هـ.
اأ�سعار  الّنحو، والعديد من  العلمّية كاألفّية ابن مالك يف  وقد حفظ ال�سيخ كذلك كثريا من املتون 
العرب والّتاريخ االإ�سالمّي، ودر�َس كثريا من العلوم على م�سايخ ف�سالء، وعلماء نبالء، �سناأتي اإىل 

ذكرهم يف م�سايخه61.

اأ�صـرُته:

اإبراهيم حديد )ت 1413هـ-1992م(،  بنت  �سّديقة  بال�سّيدة  الفّتاح اجلومرد  ال�سيخ عبد  تزّوج 
وُرزق منها بذرّية طّيبة: ثالثة من الذكور وخم�سٌة من االإناث، واإليك ذكَر اأ�سمائهم:

1. عبُد ال�سّتار بن عبد الفّتاح اجلومرد. 
2. د.عامر بن عبد الفّتاح اجلومرد.

3. ن�سري بن عبد الفّتاح اجلومرد.
46  حرز االأماين ووجه التهاين: 6، البيت: 35.

47   تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:861، ومو�سوعة علماء املو�سل261/1، وما بعدها. 
48   تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:961، ومو�سوعة علماء املو�سل461/1، 561.

49   تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:961، 071.

وميكن لنا اأن نتكّلم عن ال�صيخ عبد الفّتاح اجلوَمْرد يف �صّتة مطالب، وهي على النحو 

الآتي:

املطلب الأّول: ا�صـُمه وَن�َصُبه وُكنيُته، وَلقُبه وِن�صبُته:

ذكَر اأهل الرتاجم: اأّن ال�سيخ اجلومرد هو: اأبو عبد ال�سّتار عبد الفّتاح بن حمّمد �سيت بن عبد اهلل 
بن عبد القادر بن �سالح بن ُجوَمْرد بن �سالح بن علّي هّمام العّبا�سّي املو�سلّي51.

ويلّقُب ال�سيخ بـ)اجلوَمرد( ن�سبًة اإىل اأحِد اأجداِده كما يظهُر من ن�سبه52.
ويلّقُب بـ)العّبا�سّي( ن�سبًة اإىل العّبا�س  عّم النبّي ملسو هيلع هللا ىلص، اإذ هو من ن�سله53.

ويلّقُب بـ)املو�سلّي(، الأّنه ولَد يف املو�سل احلدباء، ون�ساأ بها، وماَت فيها، فينت�سُب اإليها54.
ولّقبه �سيُخه اجلوادّي يوَم اإجازته بالقراءات ال�ّسبع بـ)بدر القّراء(55. 

املطلب الثاين: ِولدُته، وَن�صاأُته وجمَمُل حياِته، واأ�صرُته:

ِولدُتـه:
الكرمي، يف حمّلة حو�س  للقراآن  واإقراٍء  بيت علٍم وف�سٍل  �سنة:)1320هـ( يف  ال�سيخ اجلومرد  ولد 

اخلان باملو�سل احلدباء، اأي: يف �سنة:)1902م(56.
َن�صاأُته وجمَمُل حياِته:

در�س يف مدر�سة �سم�س املعارف، واأخَذ مبادئ قراءة القراآن والّتجويد على اأبيه ال�سيخ حمّمد �سيت 
اجلومرد، ثّم انتقَل اإىل �سيخ االإقراء يف املو�سل احلدباء نتيجة القّراء ال�سيخ حمّمد �سالح اجلوادّي 
املو�سلّي، فاأفرَد عليه الأبي عمٍرو وابن كثري ونافع على اجلزء االأّول من القراآن الكرمي، على ترتيب 
االإمام اأبي االإكرام حمّمد بن قا�سم بن اإ�سماعيل البقرّي امل�سرّي -)ت1111هـ(- على ما قّرره 
الذين رمَز لهم  الثالثة  ثّم جمع لهوؤالء  القواعد املقّررة والفوائد املحّررة(57،  القّيم:)  يف كتابه 

39 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:661، 861، . 
40  مو�سوعة علماء املو�سل261/1، وما بعدها.

41  تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:071-861.
42   تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:071-861.

43  تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:861.
44   تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:861، ومو�سوعة علماء املو�سل261/1.

45  القواعد املقّررة والفوائد املحّررة: 852، وما بعدها.
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ويف، )ت 1341هـ(67. 4. ال�سيخ القا�سي حمّمد بن اأحمد بن ح�سن ال�سّ
5. نتيجة القّراء ال�سيخ املفِرئ حمّمد �سالح بن اإ�سماعيل بن عبد القادر اجلوادّي،)ت1393هـ(68. 
6. ال�سيخ حمّمد بن عبد اهلل الّر�سواين، وقد اأجازه بحديث االأ�سودين التمر واملاء يف �سهر جمادى 

االأوىل �سنة 1339هـ، )ت1357هـ-1938م(69.

املطلب اخلام�س: مدر�صُته وتالمذُته:

القّراء  نتيجة  ومعّلمه  �سيخه  ملدر�سة  امتداًدا  اجلومرد  الفّتاح  عبد  املقرئ  ال�سيخ  مدر�سة  تعترب 
ف�سالء،  وم�سايخ  اأجالء،  طالًبا  بعده  من  لنا  خلََّف  وقد  املو�سلّي،  اجلوادّي  �سالح  حمّمد  ال�سيخ 
وُمقرئني اأْكَفاء، فازدهرْت بهم املو�سل احلدباء من جميع جهاِتها، وتعّطرْت مبدار�ِسهم يف اأحيائها 

وجنباتها.
املجموعة  حي  يف  داره  يف  يقرُئهم  كان  العلم،  طلبة  من  جمموعٌة  اجلومرد  ال�سيخ  على  قراأ  وقد 
الّثقافّية ) حّي الّنكال(، ولكّنه مل  يِجز منهم اإال اأربعًة فقط بعَد اأن اأكملوا عليه جمَع القراءاِت 

ال�ّسبع، واإليك ذكَرهم على ح�سب قدم اإجازِتهم:
1. موئل القّراء ال�سيخ اإبراهيم بن فا�سل بن حمّمد امل�سهداين، )ولد �سنة 1362هـ(، وح�سل على 
االإجازة من ال�سيخ اجلومرد بالقراءات ال�سبع يف االأّول من �سهر ربيع الّثاين من �سنة:)1396هـ(70.
ا ال�سيخ �سريزاد عبد الّرحمن طاهر  ثّم قراأ ال�سيخ اإبراهيم امل�سهداين على تلميذه بدر القّراء اأي�سً
العا�سر،  ويعقوب وخَلف  اأبي جعفر  اأي: قراءة  الع�سر،  للقراءات  املتّممة  الّثالث  القراءات  الكويف 
واأجيز منه يف اخلام�س من �سهر �سفر �سنة )1424هـ(، وذلك الأّن ال�سيخ �سريزاد رحل اإىل اليمن، 
اإ�سماعيل عبد  ال�سيخ املقرئ  تلميذ  الّرازق حمّمد عمارة  ال�سيخ عبد  الثالث على  القراءات  وقراأ 

العال71.

56  مو�سوعة علماء املو�سل47/1، وما بعدها.
القرن  يف  املو�سل  اأعالم  ومو�سوعة  املو�سل:481،  يف  القراآنّية  القراءات  قّراء  تراجم   57

الع�سرين:284، 384.
59  اإجازة بحديث االأ�سودين التمر واملاء:3، ومو�سوعة علماء املو�سل64/1، وفهر�س خمطوطات 

املو�سل 422/7.
60 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:491.

70  اإجازة بالقراءات الثالث )اأبي جعفر ويعقوب وخلف العا�سر( من قبل ال�سيخ املجيز بدر القّراء 
�سريزاد عبد الّرحمن طاهر اإىل �سيخه وتلميذه ال�سيخ موئل القّراء اإبراهيم فا�سل امل�سهداين: 6.  

4. متا�سر بنت عبد الفّتاح اجلومرد.
5. باحثة بنت عبد الفّتاح اجلومرد.
6. رحاب بنت عبد الفّتاح اجلومرد.
7. ريا�س بنت عبد الفّتاح اجلومرد.

8. د.اإنعام بنت عبد الفّتاح اجلومرد62.

املطلب الثالث: تـجارته :

واالأبقار  للخيول  تاجًرا  اإذ كان  وياأكُل من عمله،  بالّتجارة  يعمُل  الفّتاح اجلومرد  ال�سيخ عبد  كان 
كاآبائه واأجداده، يبتغي الّرزَق من اهلل تعاىل بهذه املهنة ال�سريفة، ويتاأ�ّسى باأف�سل اخللق االأنبياء 
، َقاَل: )َما اأََكَل اأََحٌد َطَعاًما  ِ الة وال�ّسالم63، فَعِن املْقَداِم ، َعْن َر�ُسوِل اهللَّ واملر�سلني عليهم ال�سّ
الُم، َكاَن َياأُْكُل ِمْن َعَمِل َيِدِه(64.  ِ َداُوَد َعَلْيِه ال�سَّ ا ِمْن اأَْن َياأُْكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه، َواإِنَّ َنِبيَّ اهللَّ ، َخريً َقطُّ

املطلب الّرابع: �صيوُخـه واأ�صاتذُته: 

اأخذ ال�ّسيخ اجلومرد علومه عن جمٍع كبري من علماء ع�سره وانت�سَب اإليهم، واإليك ذكًرا
واملنطق،  والفقه،  واحلديث،  والّتف�سري،  والقراءات،  التجويد،  عنهم  اأخذ  الذين  م�سايخه  الأبرز 

رف، مرّتبني على ح�سب احلروف الهجائّية: وعلوم اللغة والنحو وال�سّ
1. ال�سيخ اأحمد بن عبد الوّهاب بن ح�سن اجلوادّي، )ت1377هـ(65.

2. ال�سيخ اأبو حمّمد عبد اهلل الّر�سواين.
3. ال�سيخ القا�سي عثمان بن حمّمد الديَوجّي، )ت 1360هـ-1941م(66.

50 اأفدُت جميَع الكالم عن اأ�سرة ال�سيخ من لقاٍء بنجله الفا�سل الدكتور عامر اجلومرد، حفظه 
اهلل ورعاه.

52 مو�سوعة اأعالم املو�سل يف القرن الع�سرين:113، ومو�سوعة علماء املو�سل461/1. 
53 اأخرجه البخارّي يف �سحيحه 75/3، برقم:) 2702(.

القرن  يف  املو�سل  اأعالم  ومو�سوعة  املو�سل:771،961،  يف  القراآنّية  القراءات  قّراء  تراجم   54
الع�سرين:71، 81.

55 مو�سوعة علماء املو�سل48/1، وما بعدها، ومو�سوعة اأعالم املو�سل يف القرن الع�سرين:843، 943.
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ويف، )ت 1341هـ(67. 4. ال�سيخ القا�سي حمّمد بن اأحمد بن ح�سن ال�سّ
5. نتيجة القّراء ال�سيخ املفِرئ حمّمد �سالح بن اإ�سماعيل بن عبد القادر اجلوادّي،)ت1393هـ(68. 
6. ال�سيخ حمّمد بن عبد اهلل الّر�سواين، وقد اأجازه بحديث االأ�سودين التمر واملاء يف �سهر جمادى 

االأوىل �سنة 1339هـ، )ت1357هـ-1938م(69.

املطلب اخلام�س: مدر�صُته وتالمذُته:

القّراء  نتيجة  ومعّلمه  �سيخه  ملدر�سة  امتداًدا  اجلومرد  الفّتاح  عبد  املقرئ  ال�سيخ  مدر�سة  تعترب 
ف�سالء،  وم�سايخ  اأجالء،  طالًبا  بعده  من  لنا  خلََّف  وقد  املو�سلّي،  اجلوادّي  �سالح  حمّمد  ال�سيخ 
وُمقرئني اأْكَفاء، فازدهرْت بهم املو�سل احلدباء من جميع جهاِتها، وتعّطرْت مبدار�ِسهم يف اأحيائها 

وجنباتها.
املجموعة  حي  يف  داره  يف  يقرُئهم  كان  العلم،  طلبة  من  جمموعٌة  اجلومرد  ال�سيخ  على  قراأ  وقد 
الّثقافّية ) حّي الّنكال(، ولكّنه مل  يِجز منهم اإال اأربعًة فقط بعَد اأن اأكملوا عليه جمَع القراءاِت 

ال�ّسبع، واإليك ذكَرهم على ح�سب قدم اإجازِتهم:
1. موئل القّراء ال�سيخ اإبراهيم بن فا�سل بن حمّمد امل�سهداين، )ولد �سنة 1362هـ(، وح�سل على 
االإجازة من ال�سيخ اجلومرد بالقراءات ال�سبع يف االأّول من �سهر ربيع الّثاين من �سنة:)1396هـ(70.
ا ال�سيخ �سريزاد عبد الّرحمن طاهر  ثّم قراأ ال�سيخ اإبراهيم امل�سهداين على تلميذه بدر القّراء اأي�سً
العا�سر،  ويعقوب وخَلف  اأبي جعفر  اأي: قراءة  الع�سر،  للقراءات  املتّممة  الّثالث  القراءات  الكويف 
واأجيز منه يف اخلام�س من �سهر �سفر �سنة )1424هـ(، وذلك الأّن ال�سيخ �سريزاد رحل اإىل اليمن، 
اإ�سماعيل عبد  ال�سيخ املقرئ  تلميذ  الّرازق حمّمد عمارة  ال�سيخ عبد  الثالث على  القراءات  وقراأ 

العال71.

56  مو�سوعة علماء املو�سل47/1، وما بعدها.
القرن  يف  املو�سل  اأعالم  ومو�سوعة  املو�سل:481،  يف  القراآنّية  القراءات  قّراء  تراجم   57

الع�سرين:284، 384.
59  اإجازة بحديث االأ�سودين التمر واملاء:3، ومو�سوعة علماء املو�سل64/1، وفهر�س خمطوطات 

املو�سل 422/7.
60 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:491.

70  اإجازة بالقراءات الثالث )اأبي جعفر ويعقوب وخلف العا�سر( من قبل ال�سيخ املجيز بدر القّراء 
�سريزاد عبد الّرحمن طاهر اإىل �سيخه وتلميذه ال�سيخ موئل القّراء اإبراهيم فا�سل امل�سهداين: 6.  

4. متا�سر بنت عبد الفّتاح اجلومرد.
5. باحثة بنت عبد الفّتاح اجلومرد.
6. رحاب بنت عبد الفّتاح اجلومرد.
7. ريا�س بنت عبد الفّتاح اجلومرد.

8. د.اإنعام بنت عبد الفّتاح اجلومرد62.

املطلب الثالث: تـجارته :

واالأبقار  للخيول  تاجًرا  اإذ كان  وياأكُل من عمله،  بالّتجارة  يعمُل  الفّتاح اجلومرد  ال�سيخ عبد  كان 
كاآبائه واأجداده، يبتغي الّرزَق من اهلل تعاىل بهذه املهنة ال�سريفة، ويتاأ�ّسى باأف�سل اخللق االأنبياء 
، َقاَل: )َما اأََكَل اأََحٌد َطَعاًما  ِ الة وال�ّسالم63، فَعِن املْقَداِم ، َعْن َر�ُسوِل اهللَّ واملر�سلني عليهم ال�سّ
الُم، َكاَن َياأُْكُل ِمْن َعَمِل َيِدِه(64.  ِ َداُوَد َعَلْيِه ال�سَّ ا ِمْن اأَْن َياأُْكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه، َواإِنَّ َنِبيَّ اهللَّ ، َخريً َقطُّ

املطلب الّرابع: �صيوُخـه واأ�صاتذُته: 

اأخذ ال�ّسيخ اجلومرد علومه عن جمٍع كبري من علماء ع�سره وانت�سَب اإليهم، واإليك ذكًرا
واملنطق،  والفقه،  واحلديث،  والّتف�سري،  والقراءات،  التجويد،  عنهم  اأخذ  الذين  م�سايخه  الأبرز 

رف، مرّتبني على ح�سب احلروف الهجائّية: وعلوم اللغة والنحو وال�سّ
1. ال�سيخ اأحمد بن عبد الوّهاب بن ح�سن اجلوادّي، )ت1377هـ(65.

2. ال�سيخ اأبو حمّمد عبد اهلل الّر�سواين.
3. ال�سيخ القا�سي عثمان بن حمّمد الديَوجّي، )ت 1360هـ-1941م(66.

50 اأفدُت جميَع الكالم عن اأ�سرة ال�سيخ من لقاٍء بنجله الفا�سل الدكتور عامر اجلومرد، حفظه 
اهلل ورعاه.

52 مو�سوعة اأعالم املو�سل يف القرن الع�سرين:113، ومو�سوعة علماء املو�سل461/1. 
53 اأخرجه البخارّي يف �سحيحه 75/3، برقم:) 2702(.

القرن  يف  املو�سل  اأعالم  ومو�سوعة  املو�سل:771،961،  يف  القراآنّية  القراءات  قّراء  تراجم   54
الع�سرين:71، 81.

55 مو�سوعة علماء املو�سل48/1، وما بعدها، ومو�سوعة اأعالم املو�سل يف القرن الع�سرين:843، 943.
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ثّم قراأ ال�سيخ �سمري احلمداين على اأخيه ال�سيخ وليد القراءات الّثالث املتّممة للقراءات الع�سر، 
واأجيز منه بتاريخ 28 من �سهر حمّرم �سنة )1421هـ(.

الكربى من طريق طّيبة  الع�سر  القراءات  وليد  ال�سيخ  اأخيه  �سمري احلمداين على  ال�سيخ  قراأ  ثّم 
الن�سر، واأجيز منه �سنة 26 من �سهر رجب )1426هـ(78.

املطلب ال�ّصاد�س: ثناُء العلماء عليه، ووفاُتـه:

ثناُء العلماء عليه:

اأثنى العلماء وال�سعراء على ال�سيخ عبد الفّتاح اجلومرد بالثناء احل�سن اجلميل، واإليك ذكَر ق�سٍم 
من اأقوالِهم:

قال ال�ساعر مال �سريف املو�سلّي يف يوم اإجازة ال�سيخ اجلومرد من ال�سيخ اجلوادّي:

اأرى حمفَل القــّراء كلٌّ تـجمـــّعوا    مبدر�سة الّر�سواِن يف خري اإنـجاِح

اأتى �سالُح اجلّواُد من جوِده منا      باأح�سِن تلميٍذ على االإثِر يا �ساِح

فاأجل�َسه كال�ّسمـــ�ِس بني بدوِرهـا    وقــال له: اقراأ لتنعـــ�َس اأرواحــــــي

وفاُتـه:

 يف ال�ّسابع والع�سرين من �سهر رجب من �سنة:)1404هـ( ارتفعت روُح هذا العَلم املعطاء اإىل بارئها 
رافع ال�ّسماء، ودفن مبقربة املن�سور يف املو�سل.

وقد اأّرَخ وفاَته تلميذه ال�سيخ اإبراهيم بن فا�سل امل�سهداين باأبيات قال فيها79:

ـــــــــــْه واأراَد ال�ســـــــــيـــُخ ربَّ رحَل اجلومـــرُد عّنا 

فـا�ســــــال بعــــــَد مغـبـــــــّة يلة االإ�ســراِء جاءْت 

اأفدُت الكالم عن قراءة ال�سيخ �سمري على �سقيقه ال�سيخ وليد للقراءات الثالث، ومن ثّم للقراءات الع�سر   77
الكربى من لقاٍء خا�ّس به، حفظه اهلل ورعاه.

78  ديوان اأ�سعار ال�سيخ اإبراهيم فا�سل امل�سهداين:)خمطوط(: 551.

ثّم قراأ ال�سيخ امل�سهداين على تلميِذ تلميِذه ال�سيخ حمّمد بن ح�سني بن عبد اهلل الّطائّي البغدادّي 
القراءات الع�سر الكربى من طريق طّيبة الن�سر، واأجيز منه يف 28 من �سهر جمادى االآخرة �سنة 
ال�سرقاوّي  الّطاروطّي  خليل  بن  حم�سن  ال�سيخ  على  قراأ  الطائّي  ال�سيخ  الأّن  وذلك  )1427هـ(، 
امل�سرّي رحمه اهلل، )ت1430هـ(، وهو تلميذ ال�سيخني ال�سيخ عبد املق�سود الّنجار وال�سيخ اأحمد 

بن حممود الطنب العك�س72.

�سنة  وتويف   ، 1362هـ  �سنة  )ولد  الّطائّي،  ذّنون  بن  اإبراهيم  بن  يوُن�س  ال�سيخ  القّراء  �سياء   .2
الثالَث ع�سَر من �سهر  ال�سبع يف  بالقراءات  ال�سيخ اجلومرد  االإجازة من  1424هـ(، وح�سل على 

رجب من �سنة:)1396هـ(73.

3. نور القّراء ال�سيخ وليد �سامل مال ذنون احلمداين، ) ولد �سنة 1370هـ(، وح�سل على االإجازة 
من ال�سيخ اجلومرد بالقراءات ال�سبع يف ال�ساد�َس ع�سَر من �سهر رجب من �سنة:)1396هـ(74.  

ثّم قراأ ال�سيخ وليد احلمداين على تلميذه منهل القّراء ال�سيخ خالد عزيز الكوراين القراءات الّثالث 
القراءات  قراأ  الكوراين  ال�سيخ  الأّن  وذلك  �سنة )1420هـ(،  منه  واأجيز  الع�سر،  للقراءات  املتّممة 

الثالث على ال�سيخ عبد اللطيف ال�سويف، وهو عن ال�سيخ �سريزاد75.

ثّم قراأ ال�سيخ وليد احلمداين على ال�سيخ عبد اللطيف ال�سويف القراءات الع�سر الكربى من طريق 
طّيبة الن�سر، واأجيز منه �سنة )1426هـ(، وهو عن ال�سيخ حمّمد بن ح�سني بن عبد اهلل الّطائّي 

البغدادّي76.
4. جنم القّراء ال�سيخ �سمري �سامل مال ذنون احلمداين، ) ولد �سنة 1371هـ(، وح�سل على االإجازة 

من ال�سيخ اجلومرد بالقراءات ال�سبع يف ال�ساد�َس ع�سَر من �سهر رجب من �سنة:)1396هـ(77.  

71  اإجازة بالقراءات الع�سر الكربى من طريق طّيبة الن�سر من قبل ال�سيخ املجيز بدر حمّمد بن 
ح�سني الطائّي اإىل �سيخه وتلميذه ال�سيخ موئل القّراء اإبراهيم فا�سل امل�سهداين.

72 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:481.

73 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:791.

74 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:822.
75  تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:191.

76 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:891.
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ثّم قراأ ال�سيخ �سمري احلمداين على اأخيه ال�سيخ وليد القراءات الّثالث املتّممة للقراءات الع�سر، 
واأجيز منه بتاريخ 28 من �سهر حمّرم �سنة )1421هـ(.

الكربى من طريق طّيبة  الع�سر  القراءات  وليد  ال�سيخ  اأخيه  �سمري احلمداين على  ال�سيخ  قراأ  ثّم 
الن�سر، واأجيز منه �سنة 26 من �سهر رجب )1426هـ(78.

املطلب ال�ّصاد�س: ثناُء العلماء عليه، ووفاُتـه:

ثناُء العلماء عليه:

اأثنى العلماء وال�سعراء على ال�سيخ عبد الفّتاح اجلومرد بالثناء احل�سن اجلميل، واإليك ذكَر ق�سٍم 
من اأقوالِهم:

قال ال�ساعر مال �سريف املو�سلّي يف يوم اإجازة ال�سيخ اجلومرد من ال�سيخ اجلوادّي:

اأرى حمفَل القــّراء كلٌّ تـجمـــّعوا    مبدر�سة الّر�سواِن يف خري اإنـجاِح

اأتى �سالُح اجلّواُد من جوِده منا      باأح�سِن تلميٍذ على االإثِر يا �ساِح

فاأجل�َسه كال�ّسمـــ�ِس بني بدوِرهـا    وقــال له: اقراأ لتنعـــ�َس اأرواحــــــي

وفاُتـه:

 يف ال�ّسابع والع�سرين من �سهر رجب من �سنة:)1404هـ( ارتفعت روُح هذا العَلم املعطاء اإىل بارئها 
رافع ال�ّسماء، ودفن مبقربة املن�سور يف املو�سل.

وقد اأّرَخ وفاَته تلميذه ال�سيخ اإبراهيم بن فا�سل امل�سهداين باأبيات قال فيها79:

ـــــــــــْه واأراَد ال�ســـــــــيـــُخ ربَّ رحَل اجلومـــرُد عّنا 

فـا�ســــــال بعــــــَد مغـبـــــــّة يلة االإ�ســراِء جاءْت 

اأفدُت الكالم عن قراءة ال�سيخ �سمري على �سقيقه ال�سيخ وليد للقراءات الثالث، ومن ثّم للقراءات الع�سر   77
الكربى من لقاٍء خا�ّس به، حفظه اهلل ورعاه.

78  ديوان اأ�سعار ال�سيخ اإبراهيم فا�سل امل�سهداين:)خمطوط(: 551.

ثّم قراأ ال�سيخ امل�سهداين على تلميِذ تلميِذه ال�سيخ حمّمد بن ح�سني بن عبد اهلل الّطائّي البغدادّي 
القراءات الع�سر الكربى من طريق طّيبة الن�سر، واأجيز منه يف 28 من �سهر جمادى االآخرة �سنة 
ال�سرقاوّي  الّطاروطّي  خليل  بن  حم�سن  ال�سيخ  على  قراأ  الطائّي  ال�سيخ  الأّن  وذلك  )1427هـ(، 
امل�سرّي رحمه اهلل، )ت1430هـ(، وهو تلميذ ال�سيخني ال�سيخ عبد املق�سود الّنجار وال�سيخ اأحمد 

بن حممود الطنب العك�س72.

�سنة  وتويف   ، 1362هـ  �سنة  )ولد  الّطائّي،  ذّنون  بن  اإبراهيم  بن  يوُن�س  ال�سيخ  القّراء  �سياء   .2
الثالَث ع�سَر من �سهر  ال�سبع يف  بالقراءات  ال�سيخ اجلومرد  االإجازة من  1424هـ(، وح�سل على 

رجب من �سنة:)1396هـ(73.

3. نور القّراء ال�سيخ وليد �سامل مال ذنون احلمداين، ) ولد �سنة 1370هـ(، وح�سل على االإجازة 
من ال�سيخ اجلومرد بالقراءات ال�سبع يف ال�ساد�َس ع�سَر من �سهر رجب من �سنة:)1396هـ(74.  

ثّم قراأ ال�سيخ وليد احلمداين على تلميذه منهل القّراء ال�سيخ خالد عزيز الكوراين القراءات الّثالث 
القراءات  قراأ  الكوراين  ال�سيخ  الأّن  وذلك  �سنة )1420هـ(،  منه  واأجيز  الع�سر،  للقراءات  املتّممة 

الثالث على ال�سيخ عبد اللطيف ال�سويف، وهو عن ال�سيخ �سريزاد75.

ثّم قراأ ال�سيخ وليد احلمداين على ال�سيخ عبد اللطيف ال�سويف القراءات الع�سر الكربى من طريق 
طّيبة الن�سر، واأجيز منه �سنة )1426هـ(، وهو عن ال�سيخ حمّمد بن ح�سني بن عبد اهلل الّطائّي 

البغدادّي76.
4. جنم القّراء ال�سيخ �سمري �سامل مال ذنون احلمداين، ) ولد �سنة 1371هـ(، وح�سل على االإجازة 

من ال�سيخ اجلومرد بالقراءات ال�سبع يف ال�ساد�َس ع�سَر من �سهر رجب من �سنة:)1396هـ(77.  

71  اإجازة بالقراءات الع�سر الكربى من طريق طّيبة الن�سر من قبل ال�سيخ املجيز بدر حمّمد بن 
ح�سني الطائّي اإىل �سيخه وتلميذه ال�سيخ موئل القّراء اإبراهيم فا�سل امل�سهداين.

72 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:481.

73 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:791.

74 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:822.
75  تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:191.

76 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:891.
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ولد يف املو�سل �سنة:) 1363هـ( يف حملة ال�سفاء، وقراأ على ال�سيخ حمّمد �سالح اجلوادّي يف جامع 
الرابعّية رواية حف�س، ثم اأخذ رواية حف�س والقراءات ال�سبع على ال�سيخ يون�س اإبراهيم الطائّي 
االأول �سنة:)1403هـ(، وقد تويف رحمه اهلل يف  الثاين ع�سر من �سهر ربيع  واأجازه يف  رحمه اهلل 

الرابع من حمّرم احلرام �سنة:)1433هـ(82. 

3. ال�سيخ منار القّراء: خليل بن اإبراهيم بن داود بن حممد ال�سكرجّي احلمداين: 
ولد يف املو�سل �سنة:)1363هـ( يف حملة النبي جرجي�س باملو�سل، وابتداأ بالقراءة برواية حف�س 
حف�س  رواية  اأكمل  ثم  �سنة:)1388هـ(،  الرابعّية  جامع  يف  اجلوادّي  �سالح  حمّمد  ال�سيخ  على 
على  منه  وح�سل  الطائّي،  اإبراهيم  يون�س  ال�سيخ  اجلوادّي  ال�سيخ  تلميذ  على  ال�سبع  والقراءات 

االإجازةبالقراءات ال�سبع  �سنة:)1403هـ(83. 

4. ال�سيخ منري بن ب�سري بن حمادي البارودي الطائّي: 

جامع  يف  حف�س  رواية  اجلوادّي  �سالح  حمّمد  ال�سيخ  على  قراأ  �سنة:)1363هـ(،  املو�سل  يف  ولد 
الرابعّية، ثم اأكملها والقراءات ال�سبع بعَد وفاة اجلوادّي على ال�سيخ �سمري �سامل مال ذنون، واأجازه 

بها �سنة:)1410هـ(84. 

5. ال�سيخ معَتمد القّراء نايف بن �سامل بن عبد اهلل اآل مال توحي الرفاعّي: 

ولد يف املو�سل �سنة: :)1365هـ( يف حملة امل�ساهدة، قراأ على ال�سيخ القا�سي عبد الوّهاب الفخرّي 
احلّجة  ذي  �سهر  من  والع�سرين  الثاين  يف  اخلمي�س  يوم  واأجازه  ال�سبع،  والقراءات  حف�س  رواية 

�سنَة:)1419هـ(85.

6. ال�سيخ غيث القّراء حمّمد نوري بن حمّمد زكّي بن طه امل�سهداين: 

ولد يف املو�سل �سنة:) 1369هـ( يف حملة امل�ساهدة باملو�سل، وقراأ علّي رواية حف�س عن عا�سم، ثّم 
اأخَذ علّي القراءاِت ال�ّسبع الزمني فيها زمنا طويال حتى اأجيز بها �سنة:) 1407هـ(86.

79 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:102، وما بعدها.
80 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:412، وما بعدها.

81 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل: 991.
82 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:132، وما بعدها.
83  تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:602، وما بعدها.

كـوثــــِر املخــــــتاِر �ســــــربة عّلُه ي�ســــــــرُب مـــن 

ه خــــري ما َيجـــــزي حمـــبَّ فجـــــزاُه اهلل عـنــّي 

واجــــــــعِل القـــراآَن درَبــــه ربِّ فاجعْله قريــــًرا 

�ســــــــــلِِّم اللــــــهـمَّ قـلـبــــــَه واكِفه �ســرَّ قــــــــبورٍ 

قـد ق�سى اجلومرُد نحَبه وا�ساأِل الّتاريَخ يــاألُ 

41+  104+910+284+65= 1404هـ

فرحَم اهلل ال�سيَخ عبد الفّتاح اجلومرد يوَم ولَد، ويوَم ماَت، ويوَم يبعُث حيًّا، وخلَف االأّمَة من بعِده 
خريا.

 :
80

املبحث الّرابع

اأ�صهر م�صايخ الإقراء يف املو�صل يف الع�صر احلا�صر:

     اأخَذ علَم القراءات يف الع�سر احلا�سر عن م�سايخ االإقراء جماعٌة كثريون، اإليَك ذكَر اأبرزهم 
ممن مل يرد ذكره فيما �سبق:

1. ال�سيخ اأي�سر القّراء حازم بن �سيت بن عمر بن خطاب الطائّي: 

�سالح  حمّمد  ال�سيخ  على  قراأ  باملو�سل،  ال�سرجخانة  حملة  يف  �سنة:)1361هـ(  املو�سل  يف  ولد 
اجلوادي يف فرتة ال�ستينات من القرن امليالدّي املا�سي، واأجازه برواية حف�س �سنة:)1390هـ(، 
وا�ستمرَّ مع ال�سيخ اجلوادّي يف القراءات، ولكنه مل يكملها لوفاة �سيخه رحمه اهلل، ثم اأكملها على 

ال�سيخ اإبراهيم امل�سهداين، واأجيز يف ال�سابع والع�سرين من رجب �سنة:)1410هـ(81.

2. ال�سيخ ياقوت القّراء علّي بن حامد بن عبد املجيد بن �سليمان الراوّي: 

79 �ساهم يف كتابة هذا املبحث تلميذ تلميذي ال�سيخ ذاكر احل�ساوّي، جزاه اهلل خريا، علًما اأّنه قراأ القراءاِت 
ال�سبَع من طريق ال�ساطبّية  على تلميذي غيث القّراء، ونال االإجازَة بها منه �سنة:)5241هـ(.  

78 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل: 022، وما بعدها.
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ولد يف املو�سل �سنة:) 1363هـ( يف حملة ال�سفاء، وقراأ على ال�سيخ حمّمد �سالح اجلوادّي يف جامع 
الرابعّية رواية حف�س، ثم اأخذ رواية حف�س والقراءات ال�سبع على ال�سيخ يون�س اإبراهيم الطائّي 
االأول �سنة:)1403هـ(، وقد تويف رحمه اهلل يف  الثاين ع�سر من �سهر ربيع  واأجازه يف  رحمه اهلل 

الرابع من حمّرم احلرام �سنة:)1433هـ(82. 

3. ال�سيخ منار القّراء: خليل بن اإبراهيم بن داود بن حممد ال�سكرجّي احلمداين: 
ولد يف املو�سل �سنة:)1363هـ( يف حملة النبي جرجي�س باملو�سل، وابتداأ بالقراءة برواية حف�س 
حف�س  رواية  اأكمل  ثم  �سنة:)1388هـ(،  الرابعّية  جامع  يف  اجلوادّي  �سالح  حمّمد  ال�سيخ  على 
على  منه  وح�سل  الطائّي،  اإبراهيم  يون�س  ال�سيخ  اجلوادّي  ال�سيخ  تلميذ  على  ال�سبع  والقراءات 

االإجازةبالقراءات ال�سبع  �سنة:)1403هـ(83. 

4. ال�سيخ منري بن ب�سري بن حمادي البارودي الطائّي: 

جامع  يف  حف�س  رواية  اجلوادّي  �سالح  حمّمد  ال�سيخ  على  قراأ  �سنة:)1363هـ(،  املو�سل  يف  ولد 
الرابعّية، ثم اأكملها والقراءات ال�سبع بعَد وفاة اجلوادّي على ال�سيخ �سمري �سامل مال ذنون، واأجازه 

بها �سنة:)1410هـ(84. 

5. ال�سيخ معَتمد القّراء نايف بن �سامل بن عبد اهلل اآل مال توحي الرفاعّي: 

ولد يف املو�سل �سنة: :)1365هـ( يف حملة امل�ساهدة، قراأ على ال�سيخ القا�سي عبد الوّهاب الفخرّي 
احلّجة  ذي  �سهر  من  والع�سرين  الثاين  يف  اخلمي�س  يوم  واأجازه  ال�سبع،  والقراءات  رواية حف�س 

�سنَة:)1419هـ(85.

6. ال�سيخ غيث القّراء حمّمد نوري بن حمّمد زكّي بن طه امل�سهداين: 

ولد يف املو�سل �سنة:) 1369هـ( يف حملة امل�ساهدة باملو�سل، وقراأ علّي رواية حف�س عن عا�سم، ثّم 
اأخَذ علّي القراءاِت ال�ّسبع الزمني فيها زمنا طويال حتى اأجيز بها �سنة:) 1407هـ(86.

79 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:102، وما بعدها.
80 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:412، وما بعدها.

81 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل: 991.
82 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:132، وما بعدها.

83  تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:602، وما بعدها.

كـوثــــِر املخــــــتاِر �ســــــربة عّلُه ي�ســــــــرُب مـــن 

ه خــــري ما َيجـــــزي حمـــبَّ فجـــــزاُه اهلل عـنــّي 

واجــــــــعِل القـــراآَن درَبــــه ربِّ فاجعْله قريــــًرا 

�ســــــــــلِِّم اللــــــهـمَّ قـلـبــــــَه واكِفه �ســرَّ قــــــــبورٍ 

قـد ق�سى اجلومرُد نحَبه وا�ساأِل الّتاريَخ يــاألُ 

41+  104+910+284+65= 1404هـ

فرحَم اهلل ال�سيَخ عبد الفّتاح اجلومرد يوَم ولَد، ويوَم ماَت، ويوَم يبعُث حيًّا، وخلَف االأّمَة من بعِده 
خريا.

 :
80

املبحث الّرابع

اأ�صهر م�صايخ الإقراء يف املو�صل يف الع�صر احلا�صر:

     اأخَذ علَم القراءات يف الع�سر احلا�سر عن م�سايخ االإقراء جماعٌة كثريون، اإليَك ذكَر اأبرزهم 
ممن مل يرد ذكره فيما �سبق:

1. ال�سيخ اأي�سر القّراء حازم بن �سيت بن عمر بن خطاب الطائّي: 

�سالح  حمّمد  ال�سيخ  على  قراأ  باملو�سل،  ال�سرجخانة  حملة  يف  �سنة:)1361هـ(  املو�سل  يف  ولد 
اجلوادي يف فرتة ال�ستينات من القرن امليالدّي املا�سي، واأجازه برواية حف�س �سنة:)1390هـ(، 
وا�ستمرَّ مع ال�سيخ اجلوادّي يف القراءات، ولكنه مل يكملها لوفاة �سيخه رحمه اهلل، ثم اأكملها على 

ال�سيخ اإبراهيم امل�سهداين، واأجيز يف ال�سابع والع�سرين من رجب �سنة:)1410هـ(81.

2. ال�سيخ ياقوت القّراء علّي بن حامد بن عبد املجيد بن �سليمان الراوّي: 

79 �ساهم يف كتابة هذا املبحث تلميذ تلميذي ال�سيخ ذاكر احل�ساوّي، جزاه اهلل خريا، علًما اأّنه قراأ القراءاِت 
ال�سبَع من طريق ال�ساطبّية  على تلميذي غيث القّراء، ونال االإجازَة بها منه �سنة:)5241هـ(.  

78 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل: 022، وما بعدها.
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امل�صادر واملراجع:

1. اإجازة بالقراءات الثالث )اأبي جعفر ويعقوب وخلف العا�سر( من قبل ال�سيخ املجيز بدر القّراء 
امل�سهداين،  فا�سل  اإبراهيم  القّراء  موئل  ال�سيخ  وتلميذه  �سيخه  اإىل  الّرحمن طاهر  �سريزاد عبد 

ن�سخة خمطوطة بحوزتي.

2. اإجازة بالقراءات ال�ّسبع من قبل ال�سيخ املجيز بدر القّراء عبد الفّتاح حمّمد �سيت اجلومرد اإىل 
تلميذه ال�سيخ موئل القّراء اإبراهيم فا�سل امل�سهداين، ن�سخة خمطوطة بحوزتي.

3. اإجازة بالقراءات الع�سر الكربى من طريق طّيبة الن�سر من قبل ال�سيخ املجيز بدر حمّمد بن 
ح�سني الطائّي اإىل �سيخه وتلميذه ال�سيخ موئل القّراء اإبراهيم فا�سل امل�سهداين، ن�سخة خمطوطة 

بحوزتي.

4. اإجازة بحديث االأ�سودين التمر واملاء من قبل ال�سيخ املجيز بدر القّراء عبد الفّتاح حمّمد �سيت 
اجلومرد اإىل تلميذه ال�سيخ موئل القّراء اإبراهيم فا�سل امل�سهداين، ن�سخة خمطوطة بحوزتي.

5.  االأعالم: خري الدين الزركلّي )1396هـ(: دار العلم للماليني، ط15، �سنة 2002م.

6.  االإمداد �سرح منظومة االإ�سناد: د.اأكرم عبد الوهاب: مديرية دار الكتب للطباعة والن�سر جامعة 
املو�سل، ودار ابن االأثري للطباعة والن�سر جامعة املو�سل ، �سنة 2005م.

7. تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل: ق�سّي ح�سني اآل فَرج: طبع املو�سل، �سنة 1425هـ.

ْه بن خَلف ال�ّساطبّي )ت590هـ(: حتقيق  8. حرز االأماين ووجه التهاين: اأبو حمّمد القا�سم بن فريُّ
�سنة  ط1،  بجّدة،  املكتبات  نور  دار  �سويد:  ر�سدي  اأمين  الدكتور  العالمة  املقرئ  ال�سيخ  و�سبط 

1429هـ.

9.  ديوان اأ�سعار ال�سيخ اإبراهيم فا�سل امل�سهداين: ن�سخة خمطوطة بحوزتي.

املكتبات  نور  دار  �سويد:  ر�سدي  اأمين  الدكتور  ال�سيخ  الّن�سرّية:  باالأ�سانيد  الذهبّية  ال�ّسال�سل   .10
بجّدة، ط1، �سنة 1428هـ. 

11. �سحيح البخارّي: اأبو عبد اهلل حمّمد بن اإ�سماعيل البخارّي )ت256هـ(: حت حمّمد زهري بن 
نا�سر النا�سر: طبع دار طوق النجاة )م�سورة عن ال�سلطانية باإ�سافة ترقيم ترقيم حممد فوؤاد 

7. ال�سيخ الدكتور عبد ال�ستار بن فا�سل بن خ�سر بن جا�سم النعيمّي: 

ولد يف املو�سل �سنة:)1381هـ(، وبداأ برواية حف�س على احلافظ املال ذنون علو�س، ثم اأكمل على 
بالقراءات  بداأ عليه  برواية حف�س، ثم  االإجازة  الطائّي، وح�سل منه على  اإبراهيم  يون�س  ال�سيخ 
ال�سبع ولكنه مل يكملها لوفاة �سيخه الطائّي، ثم اأكملها على تلميذ �سيخه ال�سيخ علّي حامد الراوّي 

�سنة:)1424هـ(87.

8. ال�سيخ منهل القّراء خالد بن عزيز بن اإ�سماعيل الكوراين: 
ال�سبع على  القراءات  النعمانّية، قراأ رواية حف�س ثم    ولد يف املو�سل �سنة:)1385هـ( يف حملة 

ال�سيخ �سمري �سامل مال ذنون واأ جازه يف اخلام�س والع�سرين من رم�سان �سنة:)1413هـ(88. 
و�سّلى اهلل و�سلََّم وبارَك على نبّينا االأمني، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني اإىل يوِم الّدين، والـــــحمد هلل 

رّب العاملني.  

84   تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:402، وما بعدها.
85 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:722، وما بعدها.
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امل�صادر واملراجع:

1. اإجازة بالقراءات الثالث )اأبي جعفر ويعقوب وخلف العا�سر( من قبل ال�سيخ املجيز بدر القّراء 
امل�سهداين،  فا�سل  اإبراهيم  القّراء  موئل  ال�سيخ  وتلميذه  �سيخه  اإىل  الّرحمن طاهر  �سريزاد عبد 

ن�سخة خمطوطة بحوزتي.

2. اإجازة بالقراءات ال�ّسبع من قبل ال�سيخ املجيز بدر القّراء عبد الفّتاح حمّمد �سيت اجلومرد اإىل 
تلميذه ال�سيخ موئل القّراء اإبراهيم فا�سل امل�سهداين، ن�سخة خمطوطة بحوزتي.

3. اإجازة بالقراءات الع�سر الكربى من طريق طّيبة الن�سر من قبل ال�سيخ املجيز بدر حمّمد بن 
ح�سني الطائّي اإىل �سيخه وتلميذه ال�سيخ موئل القّراء اإبراهيم فا�سل امل�سهداين، ن�سخة خمطوطة 

بحوزتي.

4. اإجازة بحديث االأ�سودين التمر واملاء من قبل ال�سيخ املجيز بدر القّراء عبد الفّتاح حمّمد �سيت 
اجلومرد اإىل تلميذه ال�سيخ موئل القّراء اإبراهيم فا�سل امل�سهداين، ن�سخة خمطوطة بحوزتي.

5.  االأعالم: خري الدين الزركلّي )1396هـ(: دار العلم للماليني، ط15، �سنة 2002م.

6.  االإمداد �سرح منظومة االإ�سناد: د.اأكرم عبد الوهاب: مديرية دار الكتب للطباعة والن�سر جامعة 
املو�سل، ودار ابن االأثري للطباعة والن�سر جامعة املو�سل ، �سنة 2005م.

7. تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل: ق�سّي ح�سني اآل فَرج: طبع املو�سل، �سنة 1425هـ.

ْه بن خَلف ال�ّساطبّي )ت590هـ(: حتقيق  8. حرز االأماين ووجه التهاين: اأبو حمّمد القا�سم بن فريُّ
�سنة  ط1،  بجّدة،  املكتبات  نور  دار  �سويد:  ر�سدي  اأمين  الدكتور  العالمة  املقرئ  ال�سيخ  و�سبط 
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بجّدة، ط1، �سنة 1428هـ. 
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و�سّلى اهلل و�سلََّم وبارَك على نبّينا االأمني، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني اإىل يوِم الّدين، والـــــحمد هلل 

رّب العاملني.  

84   تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:402، وما بعدها.
85 تراجم قّراء القراءات القراآنّية يف املو�سل:722، وما بعدها.
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المدرسة الموصلية في إقراء القرآن الكريم

الشيخ يونس إبراهيم الطائي أنموذجا

اإعــــداد

د.عبدال�صتار فا�صل خ�صر النعيمي

عبد الباقي(، ط1، �سنة 1422هـ.
12. �سفحات مطوية عن االإقراء يف املو�سل وال�سيخ عبد الفتاح اجلومرد: د.عبد ال�ستار فا�سل، 

جملة الرباط العدد:)33(، �سنة 1428 هـ. 
13. غاية الّنهاية يف طبقات القراء: ج.برج�سرتا�سر: دار الكتب العلمية، ط2، 1400هـ.

14. فهر�س خمطوطات مكتبة االأوقاف العاّمة يف املو�سل: االأ�ستاذ �سامل عبد الرّزاق اأحمد: طبع 
وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينّية، ط2 �سنة 1403هـ.

البقرّي  اإ�سماعيل  بن  قا�سم  بن  حمّمد  املحّررة:االإمام  والفوائد  املقّررة  القواعد   .15
)ت1111هـ(:درا�سة وحتقيق د.حمّمد بن اإبراهيم بن فا�سل امل�سهداين:مكتبة الر�سد بالريا�س، 

ط1، �سنة 1426هـ.
16.   مباحث يف علوم القراآن: ال�سيخ مّناع بن خليل القطان )ت1420هـ(: مكتبة املعارف للن�سر 

والتوزيع بالريا�س، ط3، �سنة 1421هـ.
. www.allafblogspotcom.blogspot.com:17. مدونة الدكتور اإبراهيم العالف، موقع

البغدادّي  �سوار  بن  اهلل  عبيد  بن  علّي  بن  اأحمد  طاهر  اأبو  الع�سر:  القراءات  يف  امل�ستنري   .18
�سنة  ط1،  بدبي،  االإ�سالمية  للدرا�سات  البحوث  دار  الددو:  اأمني  د.عمار  حتقيق  )ت496هـ(: 

1426هـ.
19. معرفة القّراء الكبار: اأبو عبد اهلل حمّمد بن اأحمد بن عثمان بن َقامياز الذهبّي )ت748هـ(: 

دار الكتب العلمية، ط1، �سنة 1417 هـ.   
20. مو�سوعة اأعالم املو�سل يف القرن الع�سرين: الدكتور عمر حمّمد الطالب: طبع مركز درا�سات 

املو�سل، �سنة 1428هـ.
�سنة  كاردنيا،  مكتب  طبع  جرجي�س:  حمّمد  اجلّبار  عبد  االأ�ستاذ  املو�سل:  علماء  مو�سوعة   .21

1430هـ.
  .www.quaanw.alhamuntada.com:22. موقع جمعية قراء نينوى

23. هوام�س يف رحاب امل�سحف: االأ�ستاذ �سامل عبد الرّزاق اأحمد: طبع وزارة االأوقاف وال�سوؤون 
الدينّية �سنة 1413هـ.   
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اال�سم :  د.عبدال�ستار فا�سل خ�سر جا�سم  النعيمي .

�صنــة التولد: املو�سل 1961.

 ال�صهادات اجلامعية احلا�صل عليها واجلامعات املانحة وتواريخ املنح:

      بكالوريو�س / جامعة بغداد / 1984
      ماج�ستري/ جامعة بغداد / 1988

      دكتوراه / جامعة بغداد / 1997

التخ�ص�س العام والدقيق :

 العلوم االإ�سالمية / التف�سري وعلوم القراآن .

 اللقب احلايل وتاريخ احل�صول عليه :

 اأ�ستاذ م�ساعد يف 2000/8/5

الإجازات العلمية:

  اإجازة علمية عامة يف العلوم العقلية والنقلية من  ال�سيخ العالمة حممد يا�سني )رحمه اهلل( • 
مفتي املو�سل.

اإجازة علمية عامة يف العلوم العقلية والنقلية من ال�سيخ العالمة حممد علي اإليا�س العدواين • 
)رحمه اهلل(،

اإجازة برواية حف�س عن عا�سم من ال�سيخ العالمة يون�س اإبراهيم الطائي )رحمه اهلل(.• 
اإجازة بالقراءات ال�سبع من طريق ال�ساطبية والتي�سري من ال�سيخ العالمة علي حامد الراوي • 

)رحمه اهلل(.
املنا�سب التي �سغلها يف التعليم العايل �سابقا : وكيل رئي�س ق�سم اللغة العربية يف كلية االآداب • 

/جامعة املو�سل �سنة 2006.
املن�سب احلايل  : معاون عميد كلية االآداب/جامعة املو�سل لل�سوؤون العلمية والدرا�سات العليا • 

منذ 2006/7/27 وحلد االآن.

السيرة الذاتية
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اخلربات العلمية :

يف جامعة ذمار يف اليمن �سنة 2000. زائر  • اأ�ستاذ 
�سالحية التدري�س يف جامعة املو�سل. اختبار  جلنة  • ع�سو 

لكلية االآداب بجامعة املو�سل منذ �سنة 2006 وحلد االآن . العلمية  للموؤمترات  مقرر  اأو  • رئي�س 
وخربة علمية للع�سرات من ر�سائل الدرا�سات العليا ، والرتقيات العلمية والن�سر . • مناق�سة 

. املو�سل  جامعة  لطلبة  وحفظه  القراآن  لتالوة  االإبداعية  امل�سابقات  جلنة  • رئي�س 

  وكيل عميد كلية االآداب / جامعة املو�سل كذلك .• 
  d.alnuaymy@yahoo.com:الربيد االإلكرتوين

 املوؤلفات )الكتب والبحوث املن�سورة(:
1. ال�سحيح واحل�سن من اأحاديث ف�سائل ال�سور. 

2. القراءات عند مكي بن اأبي طالب القي�سي .
3. القراءات يف تف�سري الن�سفي. 

4. االإمام الغزايل مف�سرا .
5. نقد ابن كثري لالإ�سرائيليات يف تف�سريه .

6. جامع االأ�سول البن االأثري قراءة يف املنهج وامل�سمون.
7. التوجيه النحوي للقراءات يف كتاب معاين القراءات لالأزهري.

8. الوجوه والنظائر عند ابن عبا�س يف تف�سري الطربي جامع البيان.
9. االإعجاز البالغي يف الق�سة القراآنية .

البحوث غري املن�صورة:

1. عون القدير يف القراءات ال�سبع من طريق ال�ساطبية والتي�سري،وهو ت�سبيع كامل بخط يده 
يف حا�سية امل�سحف ال�سريف .

2. حتقيق كتاب بغية امل�ستفيد يف علم التجويد . 
3.قراءة يف فوائدمقدمة كتاب غيث النفع لل�سفاق�سي.

4.تعليل ابن عا�سور لوجوه االإعجاز.وغريها
الت�سكرات التي ح�سل عليها : 24كتاب �سكر :

 واحد منها من وزير التعليم العايل ، و�سبعة منها من رئي�س جامعة املو�سل ، واأربعة ع�سر كتاب 
�سكر من عمداء الكليات

عدد طلبة الدرا�صات العليا الذين اأ�صرف عليهم :

)15طالبا(
)9(ت�سعة طالب ماج�ستري .

 )6(�ستة طالب دكتوراه.
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ما يزيد على اخلم�سني �سنة ، ومنهم من ترك التدري�س ما يقرب من ثالثني �سنة و جل�س للتدري�س 
اأ�سبح  حتى  واالإتقان  ال�سبط  ح�ساب  على  االإجــازات  منح  ليت�ساهل يف  الطويل  االنقطاع  هذا  بعد 
املجازون منه اليكادون يح�سون كرة ، ومنهم من ان�سغل بالوظيفة ، يف حني اأن ال�سيخ يون�س ظل 
مالزما ل�سيخه اجلوادي اإىل اأن تويف وكان حمط اأنظار �سيخه اجلوادي ومو�سع عنايته واهتمامه 
، والزم بعد وفاته اأقدم تالمذة اجلوادي وهو ال�سيخ عبدالفتاح اجلومرد ، وا�ستمر يف االإقراء اإىل 

وفاته بحيث �سار مدر�سة متميزة عن غريها ، ووارث مدر�سة �سيخه اجلوادي بال منازع . 
  ويف هذا البحث نتناول مدر�سة ال�سيخ يون�س بن اإبراهيم الطائي  بعد علمي باأن باحثا غريي هو 
ال�سيخ اإبراهيم امل�سهداين �سيكتب عن مدر�سة ال�سيخ اجلوادي ، تلبية للدعوة الكرمية من كر�سي 
تعليم القراآن الكرمي واإقرائه بجامعة امللك �سعود يف )امللتقى االأول لكبار القراء يف العامل االإ�سالمي 

ـ مدار�س واأعالم(  .
    وي�ستمل البحث على هذه املقدمة ، وثالثة مباحث ح�سب العنا�سر التي حددها القائمون على هذا 
امللتقى املبارك ، فاملبحث االأول: يف ن�ساأة هذه املدر�سة وت�سل�سلها ، واملبحث الثاين: يف اأبرز �سيوخ 
هذه املدر�سة ، واملبحث الثالث : يف �سمات هذه املدر�سة وخ�سائ�سها ، وتعقب ذلك خامتة لبيان 

اأهم نتائج البحث .

املبحث الأول : الن�صاأة والت�صل�صل :

ن�ساأت هذه املدر�سة يف )جامع اليقظة االإ�سالمية( يف املو�سل ، على يد �سيخ هذه املدر�سة العالمة  
يون�س بن اإبراهيم بن ذنون بن �سليمان بن اإبراهيم احلامتي الطائي املو�سلي  )رحمه اهلل( الذي 
ولد يف مدينة املو�سل يف �سهر رم�سان املبارك)1361هـ -1942م( ، وقيل:)1362هـ -1943م( ، 
ودخل املدار�س الر�سمية وتدرج فيها حتى تخرج يف معهد اإعداد املعلمني �سمن الدورة االأوىل وعني 

معلما يف مديرية تربية املو�سل �سنة 1964م.
�سغف بالقراآن الكرمي منذ �سغره ، فكان يق�سي معظم اأيام العطل ال�سيفية يف الكتاتيب �ساأنه �ساأن 
الكثريين يف ذلك الوقت ، وتاأثربعمه احلاج خليل ذنون رحمه اهلل الذي طاملا ا�ستمع اإليه وهو يرتل 

اآيات الذكر احلكيم ب�سوته الرخيم يوميا ، وبداأ بتقليد من ي�سمع من القراء يف ذلك الوقت.

قراءته على �صيخه اجلوادي :

�سالح  حممد  العالمة  ال�سيخ  ف�سيلة  املو�سل  يف  القراء  ب�سيخ  ات�سل  1966م(  1385)ه  �سنة  ويف 
اجلوادي )رحمه اهلل( ، وبداأ القراءة عليه برواية حف�س عن عا�سم ، فلم�س فيه ال�سيخ اجلوادي 

مقدمة

املو�سل مدينة من العراق الذي �سم عددا من اأئمة القراءات ، وال�سيما عا�سم الذي �ساعت رواية 
حف�س عنه يف العامل االإ�سالمي ، وحمزة والك�سائي الذين ا�سطلح عليهم علماء القراءات ال�سبع 
اأن الكوفة والب�سرة  اأئمة القراءات ، ومعلوم  اأبو عمرو الب�سري ، وغريهم من  بالكوفيني ، وفيه 
اللتني كانتا تعرفان بالعراقني هما من االأم�سار التي اأر�سل اإليها �سيدنا عثمان( ر�سي اهلل عنه( 

ن�سخا من امل�ساحف التي ن�سخها والتي عرفت بامل�ساحف العثمانية .
اهتمام  املبارك  العلم  ينال هذا  اأن  ريب يف  القراءات فال  علم  املكانة يف  له هذه  العراق  كان  وملا 
العراقيني ، ومنهم اأهل املو�سل هذه املدينة العريقة التي افتتحت يف �سنة) 16هـ  -637م) يف عهد 
ومنها  االإ�سالمية  العلوم  ازدهار  فر�سة  لها  اأتاح  الذي  االأمر  عنه(  اهلل  )ر�سي  بن اخلطاب  عمر 
و�سفها  بحيث   ، و�سعة  ومكانة  �سهرة  الكربى  االإ�سالم  مدن  اإحدى  عدت  حتى  القراآنية  القراءات 
النظري ِكربا وعظما وكرة خلق  العظيمة  )وباأنها )قليلة  امل�سهورة  باأنها )املدينة  ياقوت احلموي 

و�سعة رقعة(، ومدينة لها هذه املكانة البد من اأن تكون حمط اأنظار العلماء وملتقى طلبة العلم .
لقد ازدهر علم القراءات يف املو�سل ، وتبواأت مكانة عالية يف االإقراء قدميا وحديثا ، وتناقل علماء 
املو�سل وقراوؤها القراءات القراآنية جيال عن جيل اإىل يومنا هذا ، ون�ساأت فيها مدار�س لالإقراء 

نالت اهتمام الكتاب والباحثني .
الطائي(  اإبراهيم  يون�س  ال�سيخ  )مدر�سة  االإقراء  يف  واملعا�سرة  احلديثة  املو�سلية  املدار�س  ومن 
ن�سبة اإىل من�سئها  ال�سيخ العالمة املدقق املحقق يون�س بن اإبراهيم الطائي املتوفى �سنة )1424هـ 
2003م(، الذي تعد مدر�سته امتدادا لـ )مدر�سة �سيخه العالمة حممد �سالح اجلوادي( املتوفى 
�سنة )1393هـ1973م( ؛ فقد كان ال�سيخ يون�س الوارث االأمني لها من بني تالمذة اجلوادي ملا عرف 
به من ال�سبط واالإتقان والتحقيق ، والورع الذي كان يحمله على عدم التفريط بهذا العلم اجلليل 
الذي قوامه التلقي الدقيق وامل�سافهة ، وهو من القلة الذين حافظوا على منهج ال�سيخ اجلوادي يف 
اإليها  ي�سار  �سيخه اجلوادي مدر�سة  وفاة  بعد  بحيث �سار   ، وا�ستمر من خاللهم عطاوؤه  التدري�س 
بالبنان، بعد اأن الزمه �سنوات عديدة وا�ستمر بعد وفاته بالقراءة واالإقراء يف هذا العلم الذي من 
اأهم اأركانه دربة الل�سان وكرة التكرار، وهذا ما متيزبه ال�سيخ يون�س على غريه من تالمذة ال�سيخ 
اجلوادي الذين منهم من ان�سغل بالتجارة واالأ�سفاربعد نيل االإجازة من ال�سيخ اجلوادي ، ومل يجل�س 
للتدري�س اإال بعد وفاة �سيخه اجلوادي ليحافظ على اإ�سناد املو�سل من االنقطاع بعد اأن ترك التدري�س 

 



575 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء574 www.iqraaforum.com

ما يزيد على اخلم�سني �سنة ، ومنهم من ترك التدري�س ما يقرب من ثالثني �سنة و جل�س للتدري�س 
اأ�سبح  حتى  واالإتقان  ال�سبط  ح�ساب  على  االإجــازات  منح  ليت�ساهل يف  الطويل  االنقطاع  هذا  بعد 
املجازون منه اليكادون يح�سون كرة ، ومنهم من ان�سغل بالوظيفة ، يف حني اأن ال�سيخ يون�س ظل 
مالزما ل�سيخه اجلوادي اإىل اأن تويف وكان حمط اأنظار �سيخه اجلوادي ومو�سع عنايته واهتمامه 
، والزم بعد وفاته اأقدم تالمذة اجلوادي وهو ال�سيخ عبدالفتاح اجلومرد ، وا�ستمر يف االإقراء اإىل 

وفاته بحيث �سار مدر�سة متميزة عن غريها ، ووارث مدر�سة �سيخه اجلوادي بال منازع . 
  ويف هذا البحث نتناول مدر�سة ال�سيخ يون�س بن اإبراهيم الطائي  بعد علمي باأن باحثا غريي هو 
ال�سيخ اإبراهيم امل�سهداين �سيكتب عن مدر�سة ال�سيخ اجلوادي ، تلبية للدعوة الكرمية من كر�سي 
تعليم القراآن الكرمي واإقرائه بجامعة امللك �سعود يف )امللتقى االأول لكبار القراء يف العامل االإ�سالمي 

ـ مدار�س واأعالم(  .
    وي�ستمل البحث على هذه املقدمة ، وثالثة مباحث ح�سب العنا�سر التي حددها القائمون على هذا 
امللتقى املبارك ، فاملبحث االأول: يف ن�ساأة هذه املدر�سة وت�سل�سلها ، واملبحث الثاين: يف اأبرز �سيوخ 
هذه املدر�سة ، واملبحث الثالث : يف �سمات هذه املدر�سة وخ�سائ�سها ، وتعقب ذلك خامتة لبيان 

اأهم نتائج البحث .

املبحث الأول : الن�صاأة والت�صل�صل :

ن�ساأت هذه املدر�سة يف )جامع اليقظة االإ�سالمية( يف املو�سل ، على يد �سيخ هذه املدر�سة العالمة  
يون�س بن اإبراهيم بن ذنون بن �سليمان بن اإبراهيم احلامتي الطائي املو�سلي  )رحمه اهلل( الذي 
ولد يف مدينة املو�سل يف �سهر رم�سان املبارك)1361هـ -1942م( ، وقيل:)1362هـ -1943م( ، 
ودخل املدار�س الر�سمية وتدرج فيها حتى تخرج يف معهد اإعداد املعلمني �سمن الدورة االأوىل وعني 

معلما يف مديرية تربية املو�سل �سنة 1964م.
�سغف بالقراآن الكرمي منذ �سغره ، فكان يق�سي معظم اأيام العطل ال�سيفية يف الكتاتيب �ساأنه �ساأن 
الكثريين يف ذلك الوقت ، وتاأثربعمه احلاج خليل ذنون رحمه اهلل الذي طاملا ا�ستمع اإليه وهو يرتل 

اآيات الذكر احلكيم ب�سوته الرخيم يوميا ، وبداأ بتقليد من ي�سمع من القراء يف ذلك الوقت.

قراءته على �صيخه اجلوادي :

�سالح  حممد  العالمة  ال�سيخ  ف�سيلة  املو�سل  يف  القراء  ب�سيخ  ات�سل  1966م(  1385)ه  �سنة  ويف 
اجلوادي )رحمه اهلل( ، وبداأ القراءة عليه برواية حف�س عن عا�سم ، فلم�س فيه ال�سيخ اجلوادي 

مقدمة

املو�سل مدينة من العراق الذي �سم عددا من اأئمة القراءات ، وال�سيما عا�سم الذي �ساعت رواية 
حف�س عنه يف العامل االإ�سالمي ، وحمزة والك�سائي الذين ا�سطلح عليهم علماء القراءات ال�سبع 
اأن الكوفة والب�سرة  اأئمة القراءات ، ومعلوم  اأبو عمرو الب�سري ، وغريهم من  بالكوفيني ، وفيه 
اللتني كانتا تعرفان بالعراقني هما من االأم�سار التي اأر�سل اإليها �سيدنا عثمان( ر�سي اهلل عنه( 

ن�سخا من امل�ساحف التي ن�سخها والتي عرفت بامل�ساحف العثمانية .
اهتمام  املبارك  العلم  ينال هذا  اأن  ريب يف  القراءات فال  علم  املكانة يف  له هذه  العراق  كان  وملا 
العراقيني ، ومنهم اأهل املو�سل هذه املدينة العريقة التي افتتحت يف �سنة) 16هـ  -637م) يف عهد 
ومنها  االإ�سالمية  العلوم  ازدهار  فر�سة  لها  اأتاح  الذي  االأمر  عنه(  اهلل  )ر�سي  بن اخلطاب  عمر 
و�سفها  بحيث   ، و�سعة  ومكانة  �سهرة  الكربى  االإ�سالم  مدن  اإحدى  عدت  حتى  القراآنية  القراءات 
النظري ِكربا وعظما وكرة خلق  العظيمة  )وباأنها )قليلة  امل�سهورة  باأنها )املدينة  ياقوت احلموي 

و�سعة رقعة(، ومدينة لها هذه املكانة البد من اأن تكون حمط اأنظار العلماء وملتقى طلبة العلم .
لقد ازدهر علم القراءات يف املو�سل ، وتبواأت مكانة عالية يف االإقراء قدميا وحديثا ، وتناقل علماء 
املو�سل وقراوؤها القراءات القراآنية جيال عن جيل اإىل يومنا هذا ، ون�ساأت فيها مدار�س لالإقراء 

نالت اهتمام الكتاب والباحثني .
الطائي(  اإبراهيم  يون�س  ال�سيخ  )مدر�سة  االإقراء  يف  واملعا�سرة  احلديثة  املو�سلية  املدار�س  ومن 
ن�سبة اإىل من�سئها  ال�سيخ العالمة املدقق املحقق يون�س بن اإبراهيم الطائي املتوفى �سنة )1424هـ 
2003م(، الذي تعد مدر�سته امتدادا لـ )مدر�سة �سيخه العالمة حممد �سالح اجلوادي( املتوفى 
�سنة )1393هـ1973م( ؛ فقد كان ال�سيخ يون�س الوارث االأمني لها من بني تالمذة اجلوادي ملا عرف 
به من ال�سبط واالإتقان والتحقيق ، والورع الذي كان يحمله على عدم التفريط بهذا العلم اجلليل 
الذي قوامه التلقي الدقيق وامل�سافهة ، وهو من القلة الذين حافظوا على منهج ال�سيخ اجلوادي يف 
اإليها  ي�سار  �سيخه اجلوادي مدر�سة  وفاة  بعد  بحيث �سار   ، وا�ستمر من خاللهم عطاوؤه  التدري�س 
بالبنان، بعد اأن الزمه �سنوات عديدة وا�ستمر بعد وفاته بالقراءة واالإقراء يف هذا العلم الذي من 
اأهم اأركانه دربة الل�سان وكرة التكرار، وهذا ما متيزبه ال�سيخ يون�س على غريه من تالمذة ال�سيخ 
اجلوادي الذين منهم من ان�سغل بالتجارة واالأ�سفاربعد نيل االإجازة من ال�سيخ اجلوادي ، ومل يجل�س 
للتدري�س اإال بعد وفاة �سيخه اجلوادي ليحافظ على اإ�سناد املو�سل من االنقطاع بعد اأن ترك التدري�س 
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: ) االأحد 23ذي احلجة  ال�سيخ اجلوادي فيقول  ال�سبع عند  بالقراءات  تاريخ بدئه  اأي�سا   ويذكر 
1389هـ 1-3-1970،ابتداأت بالقراءات ال�سبع لدى ف�سيلة العالمة ال�سيخ حممد �سالح اجلوادي 

�سيخ القراء حفظه اهلل ورعاه ، ن�ساأل اهلل التوفيق اإنه �سميع جميب( )3( .
 ويذكر تاريخ بدئه باجلمع الكبري فيقول : ) ال�سبت 26ربيع الثاين 1391هـ 19-6-1971م ال�ساعة 
ف�سيلة  لدي  العقبة  م�سجد  يف  الكبري  باجلمع  اهلل  بعون  ابتداأنا   ، غروبي  العا�سرة   ، 5،30م�ساء 

االأ�ستاذ القدوة ال�سيخ حممد �سالح اجلوادي( )4(  .
 ، : )اخلمي�س 17�سفر1393هـ 22-3-1973م  ال�سيخ اجلوادي فيقول  له عند  اآخر در�س   ويذكر 
م�ساء هذا اليوم وقبل املغرب بدقائق  كان اآخر در�س يل عند �سيخي وقدوتي ال�سيخ العالمة حممد 
�سالح اجلوادي ؛ اإذ انقطع بعدها عن التدري�س ، ومعروف اأنه خالل ال�سنوات الثالث املن�سرمة 
كان يعاين من مر�س يف القلب ، وقد و�سلت اإىل �سورة يون�س االآية 93على اجلمع الكبري يف القراءات 
ال�سبع ، وقد قراأ بعدي ال�سيد علي الــراوي)5( واآخر ما قراأ قوله تعاىل :( اأقبل وال تخف اإنك من 
اأذان املغرب . كان االأ�ستاذ خالل هذه املدة يعاين من مر�س يف القلب  االآمنني()6( ، وقد رفعُت 
)جلطة( ، واقت�سر تدري�سه علّي واالأخ علي ، وكانت درا�ستنا متقطعة وكلما �سمحت �سحته بذلك ، 

اإنه يوليني عناية خا�سة ويحوطني باهتمامه وف�سله( )7(.
االأول 1393هـ 4-16- االثنني 13ربيع   ( : ال�سيخ اجلوادي فيقول  ولقاء مع  له  زيارة  اآخر  ويذكر 
�سالح  حممد  ال�سيخ  االأ�ستاذ  مع  يل  ولقاء  زيــارة  اآخــر  كان  م�ساًء  الثالثاء  اليوم  هذا   ، 1973م 
اجلوادي ، كان من�سرحا واأطلعني على خمطوط لتف�سري اخلازن طلب مني اأن اأذهب به اإىل املجلد 

قريبا ، فرجوته اأن يوؤخر ذلك اإىل ال�سيف ، تبادلنا اأحاديث �ستى( )8( . 
وفاة �سيخه اجلوادي وماذكره عن هذا امل�ساب : 

يذكر ال�سيخ يون�س يف مذكراته وفاة �سيخه العالمة اجلوادي و�سعوره بهذا امل�ساب االأليم بعبارات 
موؤثرة تظهر عالقته ب�سيخه ومكانة كل منهما عند االآخر فيقول :

3-  مذكرات ال�سيخ يون�س : 23ذي احلجة 1389هـ 1-3-1970م.
4- مذكرات ال�سيخ يون�س: 26ربيع الثاين 1391هـ 19-6-1971م.

5- اأي ال�سيخ العالمة علي بن حامد الراوي )رحمه اهلل(.
6- �سورة الق�س�س االآية 

7- مذكرات ال�سيخ يون�س : 17�سفر1393هـ 22-3-1973م.
8- مذكرات ال�سيخ يون�س: االثنني 13ربيع االأول 1393هـ 16-4-1973م.

قابلية وا�ستعدادا لتحمل هذا العلم اجلليل ، فاأحاطه برعايته واهتمامه ، ف�سقل موهبته وتفتحت 
 ، ا�ستفادة عظيمة  توجيهاته  وا�ستفاد من  القراءة  ب�سيخه فالزمه يف جمل�س  تعلقا  وازداد  قابلياته 
وواظب على القراءة على �سيخه دون كلل اأوملل، حتى اأكمل ختمة كاملة للقراآن الكرمي برواية حف�س 
حتريريا  اجلوادي  �سيخه  فاأجازه  �سنة)1389هـ1970م(  وحتقيق  و�سبط  اتقان  قراءة  عا�سم  عن 

بالقراءة واالإقراء برواية حف�س عن عا�سم يف)23رم�سان 1391هـ( .
 ومل يفارق �سيخه اجلوادي بعد نيله االإجازة منه ؛ اإذ دعاه �سيخه املذكور اإىل اإكمال القراءات عليه 
ملا تو�سم فيه من القابلية واال�ستعداد ، فبداأ بتلقي القراءات ال�سبع يف)23 ذي احلجة 1389هـ( ، 
وقراأ عليه املراحل املقررة يف القراءات كاملة وبداأ باملرحلة االأخرية وهي اجلمع الكبري للقراء ال�سبعة 
يف )26 ربيع الثاين 1391هـ 19حزيران 1971م( من اأول �سورة الفاحتة ، وكانت توجيهات �سيخه 
ورعايته تلقى لديه جتاوبا واندفاعا لبلوغ املزيد من ال�سبط واالإتقان ، وقد اأ�سر �سيخه اجلوادي رغم 
مر�سه على ا�ستمراره يف القراءة حتى و�سل اإىل �سورة يون�س، فاخرتمت املنية هذا التوا�سل العلمي 
والروحي بوفاة �سيخه اجلوادي �سنة ) 1393هـ 1973م( بعد اأن الزمه ما يقرب من ثماين �سنوات 

وقراأ عليه قراءة اتقان وحتقيق قراءة مرتلة جمودة على ماعرف به ال�سيخ اجلوادي يف االإقراء)1(. 
ويذكر ال�سيخ يون�س قراءته على ال�سيخ اجلوادي فيقول يف مذكراته: )االأحد 2ذي احلجة 1389هـ 
االأ�ستاذ  ف�سيلة  لدى  جتويدا  الكرمي  القراآن  ختمي  وبركته  وتوفيقه  اهلل  بعون  مت   ، 8-2-1970م 
ال�سيخ حممد �سالح اجلوادي �سيخ القراء يف املو�سل حفظه اهلل واأدامه ذخرا للم�سلمني ، وذلك 
بعد ع�سر االأحد 2ذي احلجة 1389هـ ويف م�سجد العقبة ، ومما جتدر االإ�سارة اإليه اإىل اأن االبتداء 
بقراءة هداية امل�ستفيد جرى يف �سهر �سعبان ، واالبتداء يف التطبيق من اأول القراآن العظيم كان يف 
�سهرذي القعدة 1385�سباط 1966، يف مدر�سة جامع الرابعية ، وقد قراأت معظم القراآن يف نف�س 
املدر�سة ، اأما اخلتم وهو الن�سف االأخري من جزء عم فكان يف م�سجد العقبة ، وبعد اخلتم �سرب 
يل موعدا بعد العيد لالبتداء بالقراءات ال�سبع اإن �ساء اهلل تعاىل . اللهم ارحمنا بالقراآن العظيم ، 
واجعله لنا اإماما ونورا وهدى ورحمة ، ووفقنا لتالوته اآناء الليل واأطراف النهار ، واجعله لنا حجة 
، نرجو من  العليم  ال�سميع  اأنت  اإنك  وتقبل منا   ، والذكر احلكيم  باالآيات  ، واهدنا  العاملني  يارب 
اهلل جل �ساأنه اأن مين علينا مبنه وكرمه اإن �ساء اهلل االبتداء بالقراءات ال�سبع بعد عيد االأ�سحى 

املبارك ، و�سلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني ( )2(.

1- ترجمة ال�سيخ يون�س بخط يده.
2-  مذكرات ال�سيخ يون�س  :االأحد 2ذي احلجة1389هـ 8-3-1970م.
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: ) االأحد 23ذي احلجة  ال�سيخ اجلوادي فيقول  ال�سبع عند  بالقراءات  تاريخ بدئه  اأي�سا   ويذكر 
1389هـ 1-3-1970،ابتداأت بالقراءات ال�سبع لدى ف�سيلة العالمة ال�سيخ حممد �سالح اجلوادي 

�سيخ القراء حفظه اهلل ورعاه ، ن�ساأل اهلل التوفيق اإنه �سميع جميب( )3( .
 ويذكر تاريخ بدئه باجلمع الكبري فيقول : ) ال�سبت 26ربيع الثاين 1391هـ 19-6-1971م ال�ساعة 
ف�سيلة  لدي  العقبة  م�سجد  يف  الكبري  باجلمع  اهلل  بعون  ابتداأنا   ، غروبي  العا�سرة   ، 5،30م�ساء 

االأ�ستاذ القدوة ال�سيخ حممد �سالح اجلوادي( )4(  .
 ، : )اخلمي�س 17�سفر1393هـ 22-3-1973م  ال�سيخ اجلوادي فيقول  له عند  اآخر در�س   ويذكر 
م�ساء هذا اليوم وقبل املغرب بدقائق  كان اآخر در�س يل عند �سيخي وقدوتي ال�سيخ العالمة حممد 
�سالح اجلوادي ؛ اإذ انقطع بعدها عن التدري�س ، ومعروف اأنه خالل ال�سنوات الثالث املن�سرمة 
كان يعاين من مر�س يف القلب ، وقد و�سلت اإىل �سورة يون�س االآية 93على اجلمع الكبري يف القراءات 
ال�سبع ، وقد قراأ بعدي ال�سيد علي الــراوي)5( واآخر ما قراأ قوله تعاىل :( اأقبل وال تخف اإنك من 
اأذان املغرب . كان االأ�ستاذ خالل هذه املدة يعاين من مر�س يف القلب  االآمنني()6( ، وقد رفعُت 
)جلطة( ، واقت�سر تدري�سه علّي واالأخ علي ، وكانت درا�ستنا متقطعة وكلما �سمحت �سحته بذلك ، 

اإنه يوليني عناية خا�سة ويحوطني باهتمامه وف�سله( )7(.
االأول 1393هـ 4-16- االثنني 13ربيع   ( : ال�سيخ اجلوادي فيقول  ولقاء مع  له  زيارة  اآخر  ويذكر 
�سالح  حممد  ال�سيخ  االأ�ستاذ  مع  يل  ولقاء  زيــارة  اآخــر  كان  م�ساًء  الثالثاء  اليوم  هذا   ، 1973م 
اجلوادي ، كان من�سرحا واأطلعني على خمطوط لتف�سري اخلازن طلب مني اأن اأذهب به اإىل املجلد 

قريبا ، فرجوته اأن يوؤخر ذلك اإىل ال�سيف ، تبادلنا اأحاديث �ستى( )8( . 
وفاة �سيخه اجلوادي وماذكره عن هذا امل�ساب : 

يذكر ال�سيخ يون�س يف مذكراته وفاة �سيخه العالمة اجلوادي و�سعوره بهذا امل�ساب االأليم بعبارات 
موؤثرة تظهر عالقته ب�سيخه ومكانة كل منهما عند االآخر فيقول :

3-  مذكرات ال�سيخ يون�س : 23ذي احلجة 1389هـ 1-3-1970م.
4- مذكرات ال�سيخ يون�س: 26ربيع الثاين 1391هـ 19-6-1971م.

5- اأي ال�سيخ العالمة علي بن حامد الراوي )رحمه اهلل(.
6- �سورة الق�س�س االآية 

7- مذكرات ال�سيخ يون�س : 17�سفر1393هـ 22-3-1973م.
8- مذكرات ال�سيخ يون�س: االثنني 13ربيع االأول 1393هـ 16-4-1973م.

قابلية وا�ستعدادا لتحمل هذا العلم اجلليل ، فاأحاطه برعايته واهتمامه ، ف�سقل موهبته وتفتحت 
 ، ا�ستفادة عظيمة  توجيهاته  وا�ستفاد من  القراءة  ب�سيخه فالزمه يف جمل�س  تعلقا  وازداد  قابلياته 
وواظب على القراءة على �سيخه دون كلل اأوملل، حتى اأكمل ختمة كاملة للقراآن الكرمي برواية حف�س 
حتريريا  اجلوادي  �سيخه  فاأجازه  �سنة)1389هـ1970م(  وحتقيق  و�سبط  اتقان  قراءة  عا�سم  عن 

بالقراءة واالإقراء برواية حف�س عن عا�سم يف)23رم�سان 1391هـ( .
 ومل يفارق �سيخه اجلوادي بعد نيله االإجازة منه ؛ اإذ دعاه �سيخه املذكور اإىل اإكمال القراءات عليه 
ملا تو�سم فيه من القابلية واال�ستعداد ، فبداأ بتلقي القراءات ال�سبع يف)23 ذي احلجة 1389هـ( ، 
وقراأ عليه املراحل املقررة يف القراءات كاملة وبداأ باملرحلة االأخرية وهي اجلمع الكبري للقراء ال�سبعة 
يف )26 ربيع الثاين 1391هـ 19حزيران 1971م( من اأول �سورة الفاحتة ، وكانت توجيهات �سيخه 
ورعايته تلقى لديه جتاوبا واندفاعا لبلوغ املزيد من ال�سبط واالإتقان ، وقد اأ�سر �سيخه اجلوادي رغم 
مر�سه على ا�ستمراره يف القراءة حتى و�سل اإىل �سورة يون�س، فاخرتمت املنية هذا التوا�سل العلمي 
والروحي بوفاة �سيخه اجلوادي �سنة ) 1393هـ 1973م( بعد اأن الزمه ما يقرب من ثماين �سنوات 

وقراأ عليه قراءة اتقان وحتقيق قراءة مرتلة جمودة على ماعرف به ال�سيخ اجلوادي يف االإقراء)1(. 
ويذكر ال�سيخ يون�س قراءته على ال�سيخ اجلوادي فيقول يف مذكراته: )االأحد 2ذي احلجة 1389هـ 
االأ�ستاذ  ف�سيلة  لدى  جتويدا  الكرمي  القراآن  ختمي  وبركته  وتوفيقه  اهلل  بعون  مت   ، 8-2-1970م 
ال�سيخ حممد �سالح اجلوادي �سيخ القراء يف املو�سل حفظه اهلل واأدامه ذخرا للم�سلمني ، وذلك 
بعد ع�سر االأحد 2ذي احلجة 1389هـ ويف م�سجد العقبة ، ومما جتدر االإ�سارة اإليه اإىل اأن االبتداء 
بقراءة هداية امل�ستفيد جرى يف �سهر �سعبان ، واالبتداء يف التطبيق من اأول القراآن العظيم كان يف 
�سهرذي القعدة 1385�سباط 1966، يف مدر�سة جامع الرابعية ، وقد قراأت معظم القراآن يف نف�س 
املدر�سة ، اأما اخلتم وهو الن�سف االأخري من جزء عم فكان يف م�سجد العقبة ، وبعد اخلتم �سرب 
يل موعدا بعد العيد لالبتداء بالقراءات ال�سبع اإن �ساء اهلل تعاىل . اللهم ارحمنا بالقراآن العظيم ، 
واجعله لنا اإماما ونورا وهدى ورحمة ، ووفقنا لتالوته اآناء الليل واأطراف النهار ، واجعله لنا حجة 
، نرجو من  العليم  ال�سميع  اأنت  اإنك  وتقبل منا   ، والذكر احلكيم  باالآيات  ، واهدنا  العاملني  يارب 
اهلل جل �ساأنه اأن مين علينا مبنه وكرمه اإن �ساء اهلل االبتداء بالقراءات ال�سبع بعد عيد االأ�سحى 

املبارك ، و�سلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني ( )2(.

1- ترجمة ال�سيخ يون�س بخط يده.
2-  مذكرات ال�سيخ يون�س  :االأحد 2ذي احلجة1389هـ 8-3-1970م.
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يف موكب حزين يتقدمهم العلماء واالأ�ساتذة وطلبة العلم واملعاهد االإ�سالمية ووفد من علماء عقرة 
ودهوك حتى بلغ املوكب طوال كبريا كانت مقدمته يف باب �سنجار ونهايته يف منطقة خزرج تقريبا 
رغم عدم �سيوع النباأ . وقد بكاه كل من عرفه ، بكى فيه العامل الفا�سل الورع الزاهد ، بكى فيه 
االأخالق وال�سرب والت�سحية والف�سيلة ، وجماهدا يف �سبيل االإ�سالم املحب للجميع �سغريا وكبريا ، 
وكثريا ما كان يقف رحمه اهلل لل�سالم على طفل �سغري فريبت على راأ�سه، وكان االأطفال ي�سطفون 
لل�سالم عليه . وقد اأ�سر على اال�ستمرار يف تدري�سنا رغم حماوالتنا راأفة به ، ولكنه كان يقول : )اإن 
التقرئة هي حياتي( ، واإذا وافق اأن مل نقراأ يف يوم فاإنه كان كثري االأ�سف ، ويقول : اإنها خ�سارة .    
وقد ووري اجلدث الطاهر يف مقربة حي الثورة و�سط الدموع ، واأّبنه من العلماء عمر النعمة وذنون 
يون�س غزال وكذلك ال�سيد �سامل عبدالرزاق ، وقد جرت التعزية لذويه يف املقربة بناء على و�سيته 
ودون اإقامة جمل�س فاحتة . وقد ظهر التاأثر ال�سديد على اأوالده ، وخا�سة اأحمد وحممود واإ�سماعيل 
، واأ�سيبوا بنوبات من البكاء والذهول ، وقد رافقت اأحمد وحاولت جهدي التخفيف عنه بال جدوى .
  لقد دّر�س رحمه اهلل تعاىل مئات ال�سباب والرجال واأجاز الكثري من العلماء يف علوم القراءات التي 
ان�سرف اإليها كليا منذ بداية حياته التدري�سية ، وكان رحمه اهلل اأ�ستاذا للقراءات يف جامع النبي 
يون�س وخطيب اجلامع كذلك، واأ�ستاذ القراءات يف جامع النبي جرجي�س ومدر�س جامع الرابعية ، 

واإمام م�سجد العقبة ، ومدر�س جامع البا�سا واأمني مكتبته ، ومدر�سة الفي�سلية الدينية.
َيِنيه ، ويطلب مني  وكان وا�سع االطالع حمبا للعلم والكتب ، وكثريا ما كان يكتب بع�س مايعجبه لريِ

اأن اأنقل له اأخبار الكتب لعدم ا�ستطاعته النزول اإىل ال�سوق.
لقد عانى رحمه اهلل من وطاأة املر�س ، وكان يبدي جتلدا منقطع النظري ، وكان يخفي اآالمه حتى 
والنوادر  املو�سلية  العوائل  اأن�ساب  الكثري من  وا�سع االطالع يحفظ  ، وكان رحمه اهلل  اأوالده  على 

واحلوادث املو�سلية ويعتني بجمعها.
لقد كان يفر�س احرتامه على اجلميع حتى على الذين ال يعرفونه ، واأي قلم وقرطا�س يفي هذا 
ال�سيخ اجلليل حقه ! ، اإنه العامل اجلليل املخل�س اللمتوا�سع املبتعد عن اجلاه وحب ال�سهرة ، املحب 

للجميع ، الويف ال�سبور ال�سكور.
وبلغت خدمته يف   ، �سنة  اأكر من ع�سرين  لالأوقاف  العلمي  املجل�س  توىل ع�سوية  قد  اأنه  ومعلوم 
االأوقاف خم�سا و�ستني �سنة ، واآخر ما تقا�ساه من راتب مبايف ذلك غالء املعي�سة عن جميع وظائفه 
وقبل اإحالته على التقاعد هو �ستة واأربعني دينارا �سهريا ، وبعد اإحالته على التقاعد مل يح�سل على 

اأي راتب ؟!؟ ، ومل يخ�س�س له راتب بعد ذلك ؟!

)اخلمي�س 16ربيع االأول 1393هـ 19-4- 1973م ، يف �سحى هذا اليوم وحوايل ال�ساعة التا�سعة 
وحيد   ، العزيز  اهلل  كتاب  وخدمة  للعلم  حياته  اأوقــف  اأعالمها  من  علما  املو�سل  فقدت  �سباحا 
وقدوتي  و�سيخي  اأ�ستاذي  له  املغفور  هو  ذلكم   ، االإ�سالمية  البالد  اإىل  �سهرته  �سارت  من  ع�سره 
ف�سيلة ال�سيخ العالمة ال�سيد حممد �سالح اجلوادي �سيخ القراء يف املو�سل ، البل يف العراق. واإنها 
ال�سبع  القراءات  يف  ال�سبق  ق�سب  اأحــرز  الذي  العامل  هذا  فقد  يف  باملو�سل  حتل  عظمى  لفاجعة 
والع�سر ، وعمت �سهرته كافة االأرجاء ، وتخرج على يديه ع�سرات الع�سرات من املو�سل والعراق 
وتركيا وباك�ستان واأفغان�ستان والهند وغريها من االأقطار. لقد كر�س حياته ووقته خلدمة االإ�سالم 
اأوقف  وامل�سلمني ، وبفقده خ�سرت املو�سل خ�سارة ال تعو�س ، فقد كان املرجع واالأ�ستاذ القدير ، 
حياته لتعليم كتاب اهلل العزيز جتويدا وقراءات فروى به عني فوؤاده ، اإىل ورع وتقوى واأخالق عالية. 
وقد �سيع اجلثمان الطاهر ع�سر هذا اليوم اخلمي�س ، وقد نقل اإيل نباأ الوفاة ال�سيد علي الراوي 
، اإن قلمي يعجز عن و�سف م�ساعري ، فقد فقدت فيه االأ�ستاذ والوالد ، وكان رحمه اهلل يحوطني 
برعايته وف�سله العميم ، وكان يو�سي اأوالده بي فيقول : هذا اأخوكم .  كنت كثري الرتدد عليه يف 
داره عند انقطاعه عن م�سجد العقبة ، واآخر لقاء يل كان بعد املولد النبوي ، وكان رحمه اهلل يف 
هذا اللقاء من�سرحا وب�سحة جيدة ، واأطلعني على خمطوط نادر )معامل التنزيل( تف�سري اخلازن ، 
وطلب مني اأن اأطلع عليه ، ثم طلب مني اأن اأجلده فرجوته اأن نوؤخر ذلك اإىل ال�سيف ليكون التجليد 
جيدا ،  ثم مررت اإىل داره رحمه اهلل م�ستف�سرا عن �سحته يوم االأربعاء دون اأن اأدخل ثم ذهبت ، 
وما اأن علم بقدومي حتى اأر�سل ولده اإ�سماعيل يف طلبي، ولكن م�سيئة اهلل مل جتعل للقائنا ق�سمة 
حيث مل يعر علّي اإ�سماعيل. كان رحمه اهلل يحثني على االإ�سراع واال�ستزادة من القراءة عّله يكمل 
يل القراءات ولكن م�سيئة اهلل حالت دون ذلك . وكان رحمه اهلل قد اأجازين بقراءة حف�س عن 
عا�سم وبا�سرت بالقراءات ال�سبع يوم االأحد 23ذي احلجة 1389هـ 1-3-1970م ، وقد ا�ستمرت 
قراءتي عنده حتى �سهر قبل وفاته حيث و�سلت اإىل �سورة يون�س اآية 93جزء 11على اجلمع الكبري ، 
وقد الزمته رحمه اهلل طيلة ال�سنوات االأخرية ، وكان اأثناء انقطاعه عن القدوم اإىل امل�سجد المير 
يوم اأو اثنان اأو ثالثة دون اأن اأقوم بزيارته يف داره ، وكان رحمه اهلل ي�سر بي �سرورا عظيما ويطلب 
مني اأن اأمكث عنده زمنا اأطول ، ولكن حر�سي على �سحته كان كثريا ما يحول دون ذلك . وبعد 
اجلامع  اإىل  الطاهر  اجلثمان  ت�سييع  جرى  الع�سر  �سالة  وقبل   ، داره  اأمام  النا�س  جتمع  الظهر 
النوري الكبري حيث اأديت �سالة اجلنازة ، وقد اأم ال�سالة ال�سيخ عبد الوهاب الفخري بناء على 
و�سية الراحل ، وقد غ�س اجلامع على �سعته بامل�سلني ، وخرجت جموع امل�سيعني الذين بلغوا االآالف 
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يف موكب حزين يتقدمهم العلماء واالأ�ساتذة وطلبة العلم واملعاهد االإ�سالمية ووفد من علماء عقرة 
ودهوك حتى بلغ املوكب طوال كبريا كانت مقدمته يف باب �سنجار ونهايته يف منطقة خزرج تقريبا 
رغم عدم �سيوع النباأ . وقد بكاه كل من عرفه ، بكى فيه العامل الفا�سل الورع الزاهد ، بكى فيه 
االأخالق وال�سرب والت�سحية والف�سيلة ، وجماهدا يف �سبيل االإ�سالم املحب للجميع �سغريا وكبريا ، 
وكثريا ما كان يقف رحمه اهلل لل�سالم على طفل �سغري فريبت على راأ�سه، وكان االأطفال ي�سطفون 
لل�سالم عليه . وقد اأ�سر على اال�ستمرار يف تدري�سنا رغم حماوالتنا راأفة به ، ولكنه كان يقول : )اإن 
التقرئة هي حياتي( ، واإذا وافق اأن مل نقراأ يف يوم فاإنه كان كثري االأ�سف ، ويقول : اإنها خ�سارة .    
وقد ووري اجلدث الطاهر يف مقربة حي الثورة و�سط الدموع ، واأّبنه من العلماء عمر النعمة وذنون 
يون�س غزال وكذلك ال�سيد �سامل عبدالرزاق ، وقد جرت التعزية لذويه يف املقربة بناء على و�سيته 
ودون اإقامة جمل�س فاحتة . وقد ظهر التاأثر ال�سديد على اأوالده ، وخا�سة اأحمد وحممود واإ�سماعيل 
، واأ�سيبوا بنوبات من البكاء والذهول ، وقد رافقت اأحمد وحاولت جهدي التخفيف عنه بال جدوى .
  لقد دّر�س رحمه اهلل تعاىل مئات ال�سباب والرجال واأجاز الكثري من العلماء يف علوم القراءات التي 
ان�سرف اإليها كليا منذ بداية حياته التدري�سية ، وكان رحمه اهلل اأ�ستاذا للقراءات يف جامع النبي 
يون�س وخطيب اجلامع كذلك، واأ�ستاذ القراءات يف جامع النبي جرجي�س ومدر�س جامع الرابعية ، 

واإمام م�سجد العقبة ، ومدر�س جامع البا�سا واأمني مكتبته ، ومدر�سة الفي�سلية الدينية.
َيِنيه ، ويطلب مني  وكان وا�سع االطالع حمبا للعلم والكتب ، وكثريا ما كان يكتب بع�س مايعجبه لريِ

اأن اأنقل له اأخبار الكتب لعدم ا�ستطاعته النزول اإىل ال�سوق.
لقد عانى رحمه اهلل من وطاأة املر�س ، وكان يبدي جتلدا منقطع النظري ، وكان يخفي اآالمه حتى 
والنوادر  املو�سلية  العوائل  اأن�ساب  الكثري من  وا�سع االطالع يحفظ  ، وكان رحمه اهلل  اأوالده  على 

واحلوادث املو�سلية ويعتني بجمعها.
لقد كان يفر�س احرتامه على اجلميع حتى على الذين ال يعرفونه ، واأي قلم وقرطا�س يفي هذا 
ال�سيخ اجلليل حقه ! ، اإنه العامل اجلليل املخل�س اللمتوا�سع املبتعد عن اجلاه وحب ال�سهرة ، املحب 

للجميع ، الويف ال�سبور ال�سكور.
وبلغت خدمته يف   ، �سنة  اأكر من ع�سرين  لالأوقاف  العلمي  املجل�س  توىل ع�سوية  قد  اأنه  ومعلوم 
االأوقاف خم�سا و�ستني �سنة ، واآخر ما تقا�ساه من راتب مبايف ذلك غالء املعي�سة عن جميع وظائفه 
وقبل اإحالته على التقاعد هو �ستة واأربعني دينارا �سهريا ، وبعد اإحالته على التقاعد مل يح�سل على 

اأي راتب ؟!؟ ، ومل يخ�س�س له راتب بعد ذلك ؟!

)اخلمي�س 16ربيع االأول 1393هـ 19-4- 1973م ، يف �سحى هذا اليوم وحوايل ال�ساعة التا�سعة 
وحيد   ، العزيز  اهلل  كتاب  وخدمة  للعلم  حياته  اأوقــف  اأعالمها  من  علما  املو�سل  فقدت  �سباحا 
وقدوتي  و�سيخي  اأ�ستاذي  له  املغفور  هو  ذلكم   ، االإ�سالمية  البالد  اإىل  �سهرته  �سارت  من  ع�سره 
ف�سيلة ال�سيخ العالمة ال�سيد حممد �سالح اجلوادي �سيخ القراء يف املو�سل ، البل يف العراق. واإنها 
ال�سبع  القراءات  يف  ال�سبق  ق�سب  اأحــرز  الذي  العامل  هذا  فقد  يف  باملو�سل  حتل  عظمى  لفاجعة 
والع�سر ، وعمت �سهرته كافة االأرجاء ، وتخرج على يديه ع�سرات الع�سرات من املو�سل والعراق 
وتركيا وباك�ستان واأفغان�ستان والهند وغريها من االأقطار. لقد كر�س حياته ووقته خلدمة االإ�سالم 
اأوقف  وامل�سلمني ، وبفقده خ�سرت املو�سل خ�سارة ال تعو�س ، فقد كان املرجع واالأ�ستاذ القدير ، 
حياته لتعليم كتاب اهلل العزيز جتويدا وقراءات فروى به عني فوؤاده ، اإىل ورع وتقوى واأخالق عالية. 
وقد �سيع اجلثمان الطاهر ع�سر هذا اليوم اخلمي�س ، وقد نقل اإيل نباأ الوفاة ال�سيد علي الراوي 
، اإن قلمي يعجز عن و�سف م�ساعري ، فقد فقدت فيه االأ�ستاذ والوالد ، وكان رحمه اهلل يحوطني 
برعايته وف�سله العميم ، وكان يو�سي اأوالده بي فيقول : هذا اأخوكم .  كنت كثري الرتدد عليه يف 
داره عند انقطاعه عن م�سجد العقبة ، واآخر لقاء يل كان بعد املولد النبوي ، وكان رحمه اهلل يف 
هذا اللقاء من�سرحا وب�سحة جيدة ، واأطلعني على خمطوط نادر )معامل التنزيل( تف�سري اخلازن ، 
وطلب مني اأن اأطلع عليه ، ثم طلب مني اأن اأجلده فرجوته اأن نوؤخر ذلك اإىل ال�سيف ليكون التجليد 
جيدا ،  ثم مررت اإىل داره رحمه اهلل م�ستف�سرا عن �سحته يوم االأربعاء دون اأن اأدخل ثم ذهبت ، 
وما اأن علم بقدومي حتى اأر�سل ولده اإ�سماعيل يف طلبي، ولكن م�سيئة اهلل مل جتعل للقائنا ق�سمة 
حيث مل يعر علّي اإ�سماعيل. كان رحمه اهلل يحثني على االإ�سراع واال�ستزادة من القراءة عّله يكمل 
يل القراءات ولكن م�سيئة اهلل حالت دون ذلك . وكان رحمه اهلل قد اأجازين بقراءة حف�س عن 
عا�سم وبا�سرت بالقراءات ال�سبع يوم االأحد 23ذي احلجة 1389هـ 1-3-1970م ، وقد ا�ستمرت 
قراءتي عنده حتى �سهر قبل وفاته حيث و�سلت اإىل �سورة يون�س اآية 93جزء 11على اجلمع الكبري ، 
وقد الزمته رحمه اهلل طيلة ال�سنوات االأخرية ، وكان اأثناء انقطاعه عن القدوم اإىل امل�سجد المير 
يوم اأو اثنان اأو ثالثة دون اأن اأقوم بزيارته يف داره ، وكان رحمه اهلل ي�سر بي �سرورا عظيما ويطلب 
مني اأن اأمكث عنده زمنا اأطول ، ولكن حر�سي على �سحته كان كثريا ما يحول دون ذلك . وبعد 
اجلامع  اإىل  الطاهر  اجلثمان  ت�سييع  جرى  الع�سر  �سالة  وقبل   ، داره  اأمام  النا�س  جتمع  الظهر 
النوري الكبري حيث اأديت �سالة اجلنازة ، وقد اأم ال�سالة ال�سيخ عبد الوهاب الفخري بناء على 
و�سية الراحل ، وقد غ�س اجلامع على �سعته بامل�سلني ، وخرجت جموع امل�سيعني الذين بلغوا االآالف 
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بلهجة اأهل املو�سل : )يا اإبني اهلل يخّل�س رقبتك من نار جهنم كما خل�ست رقبتي ) وقال باأ�سلوب 
رقيق : ) يا اإبني لقد اعتديت عليك ، اأنت كان الزم تقراأ منذ زمن ) ، وهنا اأخربين عن �سبب اإر�ساله 
اإيل ، وقال ما معناه : لقد اأر�سلت اإيل يوما مع ال�سيد حم�سن ال�سبعاوي ت�ساألني هل هناك جمال الأن 
تقراأ علّي ؟ وعلمت اأنك قد قراأت على ال�سيخ حممد �سالح اجلوادي رحمه اهلل ما يقرب من ثماين 
�سنوات ، واأن اجلوادي قد اأحاطك بعنايته ، فقلت يف نف�سي : هذا �ساب رمبا الاأ�ستطيع التفاهم معه، 
وهكذا كان جوابي: لي�س لدي جمال ، ولكن االأخ �سمري �سامل راأى ال�سيخ اجلوادي يف املنام و�ساأله:اأين 
تقراأ؟ فقال:اأقراأ عند ال�سيخ اجلومرد ، فقال : ومن يقراأ معك ؟ قال : اأنا واأخي وليد وال�سيد اإبراهيم 
امل�سهداين ، فقال له ال�سيخ اجلوادي يف الروؤيا : ويقراأ معكم يون�س اإبراهيم ، فقال له : اليوجد معنا 
االأ�ستاذ �سمري �سامل وق�س  االأخ  اأعرفه ، فجاء  من يقراأ بهذا اال�سم ، ومل يكن الرجل يعرفني وال 

الروؤيا على ال�سيخ اجلومرد ، فقال : االآن وجبت ، واأر�سل يف طلبي ( )10(. 

 وهكذابداأ ال�سيخ يون�س باإكمال اجلمع الكبري لدى ف�سيلة االأ�ستاذ ال�سيخ عبدالفتاح اجلومرد رحمه 
اهلل يوم االأحد)11رجب 1395هـ املوافق 1975/7/20م (، ومتت اخلتمة على ال�سبعة ع�سريوم 
ال�سبت) 13رجب1396هـ املوافق 1976/7/10م( ، فاأجازه ال�سيخ اجلومرد بالقراءات ال�سبع من 
اأخرى يف  باإجازات  بعد  فيما  اأجــازه  كما   ،  ) القراء  )�سياء  بـ  ولقبه  والتي�سري،  ال�ساطبية  طريق 
اأذكار واأوراد ، وقد اأرخ اأحد ف�سالء املو�سل وهواالأ�ستاذ ح�سني الفخري )رحمه اهلل( هذه االإجازة 

بالقراءات بقوله:
واأجاز ال�سيخ اجلومرد معه ثالثة اآخرين بالقراءات ال�سبع وهم  : )موئل القراء(ال�سيخ اإبراهيم 
فا�سل حممد امل�سهداين ، و)جنم القراء( ال�سيخ �سمري �سامل مال ذنون ، و) نور القراء( ال�سيخ 
وليد �سامل مال ذنون ، والثالثة )حفظهم اهلل (مازالوا اأحياء عند كتابة هذا البحث ، ولكن ال�سيخ 
يون�س )رحمه اهلل (كان اأكرهم �سبطا واإتقانا الأنه نتاج �سيخه العالمة اجلوادي ، ولذا كان ال�سيخ 
اجلومرد يو�سي الثالثة باأن مرجعهم هو ال�سيخ يون�س ملا علمه ال�سيخ اجلومرد من �سبطه و�سدة 

اهتمام ال�سيخ اجلوادي به ، ولذا عد وارث مدر�سة اجلوادي بالمنازع .
�صيوخه يف غري القراءات :

 مل يكتف ال�سيخ يون�س بتلقي القراءات ، بل ميم وجهه نحو العلوم ال�سرعية  فدر�س الفقه والتف�سري 
وعلوم احلديث والعقيدة واملرياث واملنطق والبالغة والنحو وال�سرف وغريها على �سيوخ املو�سل 

10- �سفحات مطوية /4

واألهمنا  العزيز  فقيدنا  . رحم اهلل  اأحد  اأن ميالأه  الع�سري  فراغا كبريا من  ترك رحمه اهلل  لقد   
ال�سرب وال�سلوان على فراقه ، ون�ساأله تعاىل اأن يجزيه خري اجلزاء عنا وعن امل�سلمني ، وال حول 
وال قوة اإال باهلل العلي العظيم ( )9( . وبهذا الن�س تظهر مكانة ال�سيخ يون�س عند �سيخه اجلوادي 
، وقد ذكر ال�سيخ حممود جنل العالمة اجلوادي اأن والده اجلوادي كان يذكر اأن اثنني يت�سابهان 
يف كثري من ال�سفات وهما ال�سيخ حممد الر�سواين الذي كان مرجع العلماء ورئي�سهم يف املو�سل 

، وال�سيخ يون�س .  

قراءته على �صيخه عبدالفتاح اجلومرد :

بعد وفاة ال�سيخ اجلوادي التم�س ال�سيخ يون�س من اأقدم تالمذة اجلوادي وهو ال�سيخ عبدالفتاح بن 
�سيت اجلومرد )رحمه اهلل( املتوفى يف)27رجب1404هـ املوافق 28ني�سان 1984م( اأن يكمل عليه ما 
تبقى من ختمة اجلمع الكبري ولكن ال�سيخ اجلومرد اعتذر حتى م�ست �سنتان، وبعد ذلك اأر�سل اإليه 
ال�سيخ اجلومرد وطلبه ليكمل عليه بقية اخلتمة تلبية لتو�سية العالمة اجلوادي يف روؤيا مباركة راآها 
ال�سيخ �سمري �سامل املال ذنون ، ويروي ال�سيخ يون�س هذه الروؤيا وق�سة قراءته على �سيخه اجلومرد 
وملاذا اعتذر عن اإقرائه حتى م�ست �سنتان ثم اأر�سل اإليه ، فيقول: )اأول لقاء يل مع ال�سيخ اجلومرد 
وبناء على طلبه  الع�سرين من متوز 1975م  العا�سر من رجب 1395هـ  ال�سبت  يوم  كان  رحمه اهلل 
االأ�سبوعي  لقائها  العربي يف  الرتاث  فلقيني يف جمعية  امل�سهداين  اإبراهيم  ال�سيخ  اإيل  اأر�سل  ، فقد 
اآنذاك ، وقال : �ساآخذك اإىل �سخ�س حتبه ويحبك ، ومل يف�سح يل عن ا�سمه ، وهكذا كان اللقاء 
يوم ال�سبت يف داره رحمه اهلل يف املجموعة الثقافية ، وقد اأخربين ال�سيخ امل�سهداين يف الطريق اأننا 
ذاهبان اإىل ال�سيخ اجلومرد ، وا�ستقبلنا رحمه اهلل بحفاوة ، و�ساألني عن قراءتي لدى ال�سيخ حممد 
�سالح اجلوادي رحمه اهلل ، فاأخربته اأين بعد اإكمال اخلتمة على رواية حف�س بداأت بالقراءات ال�سبع 
وقطعت املراحل حتى و�سلت اإىل اأواخر �سورة يون�س على اجلمع الكبري، وطلب مني اأن اأقراأ اأمامه 
فقراأت ، فقال بعدها �سنبداأ من الغد اإن �ساء اهلل من اأول �سورة يون�س على اجلمع الكبري وحدد موعد 
احل�سور ، وداومت عنده طوال اأيام االأ�سبوع عدا يومي الثالثاء واجلمعة على عادة مدار�س املو�سل 
منذ القدم ، ولكنه كان ي�ستقبل بقية التالميذ يف هذين اليومني اأي�سا ، واأنهيت اخلتمة على اجلمع 
الكبري يف القراءات ال�سبع مع اأوجه التكبري بعد ع�سر يوم ال�سبت الثالث ع�سر من رجب 1396هـ/ 
العا�سر من متوز 1976م ، واإن اأن�َس فال اأن�سى يوم اخلتم ، لقد ترقرقت عيناه بالدموع الغزيرة وقال 

)9(.مذكرات ال�سيخ يون�س: 16ربيع االأول 1393هـ 19-4-1973م.
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بلهجة اأهل املو�سل : )يا اإبني اهلل يخّل�س رقبتك من نار جهنم كما خل�ست رقبتي ) وقال باأ�سلوب 
رقيق : ) يا اإبني لقد اعتديت عليك ، اأنت كان الزم تقراأ منذ زمن ) ، وهنا اأخربين عن �سبب اإر�ساله 
اإيل ، وقال ما معناه : لقد اأر�سلت اإيل يوما مع ال�سيد حم�سن ال�سبعاوي ت�ساألني هل هناك جمال الأن 
تقراأ علّي ؟ وعلمت اأنك قد قراأت على ال�سيخ حممد �سالح اجلوادي رحمه اهلل ما يقرب من ثماين 
�سنوات ، واأن اجلوادي قد اأحاطك بعنايته ، فقلت يف نف�سي : هذا �ساب رمبا الاأ�ستطيع التفاهم معه، 
وهكذا كان جوابي: لي�س لدي جمال ، ولكن االأخ �سمري �سامل راأى ال�سيخ اجلوادي يف املنام و�ساأله:اأين 
تقراأ؟ فقال:اأقراأ عند ال�سيخ اجلومرد ، فقال : ومن يقراأ معك ؟ قال : اأنا واأخي وليد وال�سيد اإبراهيم 
امل�سهداين ، فقال له ال�سيخ اجلوادي يف الروؤيا : ويقراأ معكم يون�س اإبراهيم ، فقال له : اليوجد معنا 
االأ�ستاذ �سمري �سامل وق�س  االأخ  اأعرفه ، فجاء  من يقراأ بهذا اال�سم ، ومل يكن الرجل يعرفني وال 

الروؤيا على ال�سيخ اجلومرد ، فقال : االآن وجبت ، واأر�سل يف طلبي ( )10(. 

 وهكذابداأ ال�سيخ يون�س باإكمال اجلمع الكبري لدى ف�سيلة االأ�ستاذ ال�سيخ عبدالفتاح اجلومرد رحمه 
اهلل يوم االأحد)11رجب 1395هـ املوافق 1975/7/20م (، ومتت اخلتمة على ال�سبعة ع�سريوم 
ال�سبت) 13رجب1396هـ املوافق 1976/7/10م( ، فاأجازه ال�سيخ اجلومرد بالقراءات ال�سبع من 
اأخرى يف  باإجازات  بعد  فيما  اأجــازه  كما   ،  ) القراء  )�سياء  بـ  ولقبه  والتي�سري،  ال�ساطبية  طريق 
اأذكار واأوراد ، وقد اأرخ اأحد ف�سالء املو�سل وهواالأ�ستاذ ح�سني الفخري )رحمه اهلل( هذه االإجازة 

بالقراءات بقوله:
واأجاز ال�سيخ اجلومرد معه ثالثة اآخرين بالقراءات ال�سبع وهم  : )موئل القراء(ال�سيخ اإبراهيم 
فا�سل حممد امل�سهداين ، و)جنم القراء( ال�سيخ �سمري �سامل مال ذنون ، و) نور القراء( ال�سيخ 
وليد �سامل مال ذنون ، والثالثة )حفظهم اهلل (مازالوا اأحياء عند كتابة هذا البحث ، ولكن ال�سيخ 
يون�س )رحمه اهلل (كان اأكرهم �سبطا واإتقانا الأنه نتاج �سيخه العالمة اجلوادي ، ولذا كان ال�سيخ 
اجلومرد يو�سي الثالثة باأن مرجعهم هو ال�سيخ يون�س ملا علمه ال�سيخ اجلومرد من �سبطه و�سدة 

اهتمام ال�سيخ اجلوادي به ، ولذا عد وارث مدر�سة اجلوادي بالمنازع .
�صيوخه يف غري القراءات :

 مل يكتف ال�سيخ يون�س بتلقي القراءات ، بل ميم وجهه نحو العلوم ال�سرعية  فدر�س الفقه والتف�سري 
وعلوم احلديث والعقيدة واملرياث واملنطق والبالغة والنحو وال�سرف وغريها على �سيوخ املو�سل 

10- �سفحات مطوية /4

واألهمنا  العزيز  فقيدنا  . رحم اهلل  اأحد  اأن ميالأه  الع�سري  فراغا كبريا من  ترك رحمه اهلل  لقد   
ال�سرب وال�سلوان على فراقه ، ون�ساأله تعاىل اأن يجزيه خري اجلزاء عنا وعن امل�سلمني ، وال حول 
وال قوة اإال باهلل العلي العظيم ( )9( . وبهذا الن�س تظهر مكانة ال�سيخ يون�س عند �سيخه اجلوادي 
، وقد ذكر ال�سيخ حممود جنل العالمة اجلوادي اأن والده اجلوادي كان يذكر اأن اثنني يت�سابهان 
يف كثري من ال�سفات وهما ال�سيخ حممد الر�سواين الذي كان مرجع العلماء ورئي�سهم يف املو�سل 

، وال�سيخ يون�س .  

قراءته على �صيخه عبدالفتاح اجلومرد :

بعد وفاة ال�سيخ اجلوادي التم�س ال�سيخ يون�س من اأقدم تالمذة اجلوادي وهو ال�سيخ عبدالفتاح بن 
�سيت اجلومرد )رحمه اهلل( املتوفى يف)27رجب1404هـ املوافق 28ني�سان 1984م( اأن يكمل عليه ما 
تبقى من ختمة اجلمع الكبري ولكن ال�سيخ اجلومرد اعتذر حتى م�ست �سنتان، وبعد ذلك اأر�سل اإليه 
ال�سيخ اجلومرد وطلبه ليكمل عليه بقية اخلتمة تلبية لتو�سية العالمة اجلوادي يف روؤيا مباركة راآها 
ال�سيخ �سمري �سامل املال ذنون ، ويروي ال�سيخ يون�س هذه الروؤيا وق�سة قراءته على �سيخه اجلومرد 
وملاذا اعتذر عن اإقرائه حتى م�ست �سنتان ثم اأر�سل اإليه ، فيقول: )اأول لقاء يل مع ال�سيخ اجلومرد 
وبناء على طلبه  الع�سرين من متوز 1975م  العا�سر من رجب 1395هـ  ال�سبت  يوم  كان  رحمه اهلل 
االأ�سبوعي  لقائها  العربي يف  الرتاث  فلقيني يف جمعية  امل�سهداين  اإبراهيم  ال�سيخ  اإيل  اأر�سل  ، فقد 
اآنذاك ، وقال : �ساآخذك اإىل �سخ�س حتبه ويحبك ، ومل يف�سح يل عن ا�سمه ، وهكذا كان اللقاء 
يوم ال�سبت يف داره رحمه اهلل يف املجموعة الثقافية ، وقد اأخربين ال�سيخ امل�سهداين يف الطريق اأننا 
ذاهبان اإىل ال�سيخ اجلومرد ، وا�ستقبلنا رحمه اهلل بحفاوة ، و�ساألني عن قراءتي لدى ال�سيخ حممد 
�سالح اجلوادي رحمه اهلل ، فاأخربته اأين بعد اإكمال اخلتمة على رواية حف�س بداأت بالقراءات ال�سبع 
وقطعت املراحل حتى و�سلت اإىل اأواخر �سورة يون�س على اجلمع الكبري، وطلب مني اأن اأقراأ اأمامه 
فقراأت ، فقال بعدها �سنبداأ من الغد اإن �ساء اهلل من اأول �سورة يون�س على اجلمع الكبري وحدد موعد 
احل�سور ، وداومت عنده طوال اأيام االأ�سبوع عدا يومي الثالثاء واجلمعة على عادة مدار�س املو�سل 
منذ القدم ، ولكنه كان ي�ستقبل بقية التالميذ يف هذين اليومني اأي�سا ، واأنهيت اخلتمة على اجلمع 
الكبري يف القراءات ال�سبع مع اأوجه التكبري بعد ع�سر يوم ال�سبت الثالث ع�سر من رجب 1396هـ/ 
العا�سر من متوز 1976م ، واإن اأن�َس فال اأن�سى يوم اخلتم ، لقد ترقرقت عيناه بالدموع الغزيرة وقال 

)9(.مذكرات ال�سيخ يون�س: 16ربيع االأول 1393هـ 19-4-1973م.
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ـــاك )اجلـــــــــــوادي( املــــبــــارك نــفــحــة ـــب ــــكــــل خــا�ــســعح ـــــراآن وال ـــــق تـــنـــاغـــي بـــهـــا ال

ـــى تـــبـــدو وتــعــلــو املــطــالــعوجــــومــــردنــــا )بــــــــدر( اأجــــــــاز بــ�ــســبــعــة ـــدج لــكــم يف ال

ــــراءات مــتــقــن ــــق ــــل ــــــــت )�ــــســــيــــاء( ل ــــــــــــاب الـــــهـــــدى مـــتـــوا�ـــســـعواأن كـــــــرمي الأرب

ــامــعفــــذي املـــو�ـــســـل احلــــدبــــاء تــبــكــيــك لــوعــة ــس ــــا قــــد وعـــتـــهـــا املــ� ــــس وتـــبـــكـــي درو�

ــــيــــل( بــ�ــســبــع ـــا( و)اخلــــل ـــي ـــــــزت )عـــل ــعاأج ــاب )وعــــــبــــــٌد  لـــ�ـــســـتـــاٍر( بــحــفــ�ــس مــت

ـــــه �ـــســـبـــعـــا بــــــــــدورا بــخــتــمــة ـــا ل ـــن ـــل ـــارعو�ـــس ـــس ـــ� ـــد م ـــي ـــف ـــت ـــس ـــ� بــــــــــداأمت بــــهــــا وامل
ــــــاد مــــوؤرخــــا: ـــدي ون ـــه )حـــلـــيـــم لــــه املــــــوىل ورا�ـــــــس و�ـــســـامـــع( فـــكـــن حـــافـــظـــا ع

 1424هـ

اإ�صناده يف القراءات :

 مر بنا اأن ال�سيخ يون�س اأخذ االإجازة برواية حف�س عن عا�سم من �سيخه العالمة )نتيجة القراء( 
الكبري من طريق  ال�سبع على اجلمع  القراءات  وتلقى عنه  حممد �سالح اجلــوادي) ت 1393هـــ( 
وبعد وفاته  يون�س اجلزء 11،  �سورة  االآية 93 من  اإىل  الفاحتة  �سورة  اأول  والتي�سري من  ال�ساطبية 
اأكمل اخلتمة على اجلمع الكبري عند ال�سيخ )بدر القراء(عبد الفتاح اجلومرد)ت 1404هـ( تلميذ 
اأخذ  وقد  والتي�سري،  ال�ساطبية  من طريق  ال�سبع  بالقراءات  االإجــازة  منه  ونال  اجلــوادي  العالمة 
القراء(  ماآل  وابن عمه )  �سيخه  الكرام ومنهم  العلم وحتمله عن م�سايخه  �سيخه اجلوادي هذا 
ال�سيخ  القراء(  �سيخه )�سراج  ، عن  اأحمد بن عبدالوهاب اجلوادي )ت1377هـــ(  ال�سيخ احلاج 
احلافظ  اأمــني  حممد  ال�سيخ  القراء(  )مــاآل  �سيخه  عن   ،  ) حممد)ت1322هـ  بن  اأفندي  يحيى 
ال�سيخ  بن  اأمني  حممد  ال�سيخ  �سيخه  عن  1280هـــ(،  )ت  عبيدة(  بـ)ابن  ال�سهري  عبدالقادر  بن 
�سعدالدين )ت1216هـ(،عن والده ال�سيخ �سعدالدين بن اأحمد املو�سلي )ت1188هـ(، عن �سيخه 
احلاج عبدالغفور بن ال�سيخ عبداهلل املدر�س بن ال�سيخ اأحمد الربتكي)ت1158هـ( ، وانحدر ال�سيخ 
�سعد الدين املذكور اإىل بغداد فاجتمع مع �سيخ �سيخه ال�سيخ اإبراهيم بن ال�سيخ م�سطفى املو�سلي 
)ت1159هـ( ،وكان اإماما يف جامع ال�سيخ عبدالقادر الكيالين رحمه اهلل فقراأ عليه الأجل التربك 
ونال منه االإجازة ، هذا واأخربه �سيخه املذكور احلاج عبدالغفور اأنه اأخذ هذا الفن عن اأئمة اأعالم 

ومنهم :ال�سيخ العالمة عثمان حممد اجلبوري .و ال�سيخ العالمة ذنون البدراين ، وال�سيخ العالمة 
حممد يا�سني مفتي املو�سل ونال منه االإجازة العلمية العامة بالعلوم العقلية والنقلية وال�سيخ العالمة 

علي ال�سمايل رحمهم اهلل ،واوال�سيخ العالمة م�سطفى البنجويني.

وظائفه :

 عمل معلما ثم م�سرفا اأول للرتبية االإ�سالمية يف مديرية تربية نينوى .واأقام و�سارك يف ع�سرات 
احللقات  مئات  و�سجل   ، نينوى  يف  ومدر�سيها  االإ�سالمية  الرتبية  ملعلمي  اأقيمت  التي  الــدورات 
التلفزيونية يف اأ�سول التالوة وتدري�س القراآن والتي بثت من تلفزيون بغداد يف الت�سعينات ، وتوىل 
ذي  �سهر  منذ  تعاىل  هلل  ح�سبة  داره  من  القريب  االإ�سالمية  اليقظة  جامع  يف  واخلطابة  االإمامة 
املو�سل  اأعالم  املو�سل مع نخبة من  ولقد كرمته جامعة   ، وفاته رحمه اهلل  احلجة 1403هـ حتى 

مبنا�سبة يوم العلم يوم االأحد 19رم�سان1418هـ املوافق 19كانون الثاين 1998م.

 وفاته :

 يف ليلة االثنني )9جمادى االأوىل 1424هـ املوافق 9حزيران 2003م(  ال�ساعة الثالثة �سباحا تويف 
من  الع�سر  �سالة  بعد  ت�سييعه  ومت  املر�س،  مع  معاناة  بعد  الطب  مدينة  م�ست�سفى  يف  بغداد  يف 
املو�سل ودفن يف مقربة مو�سل اجلديدة  االإ�سالمية يف  اليقظة  يوم االثنني و�سلي عليه يف جامع 
.    وبوفاته فقدت املو�سل خا�سة والعامل االإ�سالمي عامة �سيخا من �سيوخ القراءات قل نظريه من 
امل�سلمني  الوا�سعة وجزاه عن  حيث ال�سبط واالإتقان والدقة واالأمانة والورع ، رحمه اهلل برحمته 

خري اجلزاء.
 وقد رثاه تلميذه ال�سيخ العالمة علي بن حامد الراوي بق�سيدة اأرخ فيها لوفاته فقال :

ـــــّر الـــــزمـــــان الـــفـــواجـــع املواجعدهـــتـــنـــا عـــلـــى م لدينا  تــــــــــــــــهداأ  فلــــم  ودامـــت 

ـــل جــانــب ـــن ك ـــداعـــت لــنــا االأحــــــــزان م ـــارعت ـــس ـــ� فــــــــاأي ظــــــالم قـــــد كــ�ــســتــنــا امل

)يــونــ�ــســا( ـــقـــراءات  ال �سيخ  جــمــُعــنــا  ـــه املــــدامــــعبــكــى  ـــطـــت بـــ�ـــســـجـــو حــــزيــــن خـــال

ــوعــة ــــد( كــــم يف فــــراقــــك ل ــــم ـــــــا اأح ــا الـــ�ـــســـوادع)اأب ــن ــهــكــت ـــد اأن ــم ق ــدك ــى فــق ــل ع

ـــاملـــكـــرمـــات اجلـــوامـــعتــــعــــاهــــدت قــــــراآنــــــا ونــــا�ــــســــرت �ــســنــة ـــادت لـــكـــم ب ـــس ـــ� ف
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ـــاك )اجلـــــــــــوادي( املــــبــــارك نــفــحــة ـــب ــــكــــل خــا�ــســعح ـــــراآن وال ـــــق تـــنـــاغـــي بـــهـــا ال

ـــى تـــبـــدو وتــعــلــو املــطــالــعوجــــومــــردنــــا )بــــــــدر( اأجــــــــاز بــ�ــســبــعــة ـــدج لــكــم يف ال

ــــراءات مــتــقــن ــــق ــــل ــــــــت )�ــــســــيــــاء( ل ــــــــــــاب الـــــهـــــدى مـــتـــوا�ـــســـعواأن كـــــــرمي الأرب

ــامــعفــــذي املـــو�ـــســـل احلــــدبــــاء تــبــكــيــك لــوعــة ــس ــــا قــــد وعـــتـــهـــا املــ� ــــس وتـــبـــكـــي درو�

ــــيــــل( بــ�ــســبــع ـــا( و)اخلــــل ـــي ـــــــزت )عـــل ــعاأج ــاب )وعــــــبــــــٌد  لـــ�ـــســـتـــاٍر( بــحــفــ�ــس مــت

ـــــه �ـــســـبـــعـــا بــــــــــدورا بــخــتــمــة ـــا ل ـــن ـــل ـــارعو�ـــس ـــس ـــ� ـــد م ـــي ـــف ـــت ـــس ـــ� بــــــــــداأمت بــــهــــا وامل
ــــــاد مــــوؤرخــــا: ـــدي ون ـــه )حـــلـــيـــم لــــه املــــــوىل ورا�ـــــــس و�ـــســـامـــع( فـــكـــن حـــافـــظـــا ع

 1424هـ

اإ�صناده يف القراءات :

 مر بنا اأن ال�سيخ يون�س اأخذ االإجازة برواية حف�س عن عا�سم من �سيخه العالمة )نتيجة القراء( 
الكبري من طريق  ال�سبع على اجلمع  القراءات  وتلقى عنه  حممد �سالح اجلــوادي) ت 1393هـــ( 
وبعد وفاته  يون�س اجلزء 11،  �سورة  االآية 93 من  اإىل  الفاحتة  �سورة  اأول  والتي�سري من  ال�ساطبية 
اأكمل اخلتمة على اجلمع الكبري عند ال�سيخ )بدر القراء(عبد الفتاح اجلومرد)ت 1404هـ( تلميذ 
اأخذ  وقد  والتي�سري،  ال�ساطبية  طريق  من  ال�سبع  بالقراءات  االإجــازة  منه  ونال  اجلــوادي  العالمة 
القراء(  ماآل  وابن عمه )  �سيخه  الكرام ومنهم  العلم وحتمله عن م�سايخه  �سيخه اجلوادي هذا 
ال�سيخ  القراء(  �سيخه )�سراج  ، عن  اأحمد بن عبدالوهاب اجلوادي )ت1377هـــ(  ال�سيخ احلاج 
احلافظ  اأمــني  حممد  ال�سيخ  القراء(  )مــاآل  �سيخه  عن   ،  ) حممد)ت1322هـ  بن  اأفندي  يحيى 
ال�سيخ  بن  اأمني  حممد  ال�سيخ  �سيخه  عن  1280هـــ(،  )ت  عبيدة(  بـ)ابن  ال�سهري  عبدالقادر  بن 
�سعدالدين )ت1216هـ(،عن والده ال�سيخ �سعدالدين بن اأحمد املو�سلي )ت1188هـ(، عن �سيخه 
احلاج عبدالغفور بن ال�سيخ عبداهلل املدر�س بن ال�سيخ اأحمد الربتكي)ت1158هـ( ، وانحدر ال�سيخ 
�سعد الدين املذكور اإىل بغداد فاجتمع مع �سيخ �سيخه ال�سيخ اإبراهيم بن ال�سيخ م�سطفى املو�سلي 
)ت1159هـ( ،وكان اإماما يف جامع ال�سيخ عبدالقادر الكيالين رحمه اهلل فقراأ عليه الأجل التربك 
ونال منه االإجازة ، هذا واأخربه �سيخه املذكور احلاج عبدالغفور اأنه اأخذ هذا الفن عن اأئمة اأعالم 

ومنهم :ال�سيخ العالمة عثمان حممد اجلبوري .و ال�سيخ العالمة ذنون البدراين ، وال�سيخ العالمة 
حممد يا�سني مفتي املو�سل ونال منه االإجازة العلمية العامة بالعلوم العقلية والنقلية وال�سيخ العالمة 

علي ال�سمايل رحمهم اهلل ،واوال�سيخ العالمة م�سطفى البنجويني.

وظائفه :

 عمل معلما ثم م�سرفا اأول للرتبية االإ�سالمية يف مديرية تربية نينوى .واأقام و�سارك يف ع�سرات 
احللقات  مئات  و�سجل   ، نينوى  يف  ومدر�سيها  االإ�سالمية  الرتبية  ملعلمي  اأقيمت  التي  الــدورات 
التلفزيونية يف اأ�سول التالوة وتدري�س القراآن والتي بثت من تلفزيون بغداد يف الت�سعينات ، وتوىل 
ذي  �سهر  منذ  تعاىل  هلل  ح�سبة  داره  من  القريب  االإ�سالمية  اليقظة  جامع  يف  واخلطابة  االإمامة 
املو�سل  اأعالم  املو�سل مع نخبة من  ولقد كرمته جامعة   ، وفاته رحمه اهلل  احلجة 1403هـ حتى 

مبنا�سبة يوم العلم يوم االأحد 19رم�سان1418هـ املوافق 19كانون الثاين 1998م.

 وفاته :

 يف ليلة االثنني )9جمادى االأوىل 1424هـ املوافق 9حزيران 2003م(  ال�ساعة الثالثة �سباحا تويف 
من  الع�سر  �سالة  بعد  ت�سييعه  ومت  املر�س،  مع  معاناة  بعد  الطب  مدينة  م�ست�سفى  يف  بغداد  يف 
املو�سل ودفن يف مقربة مو�سل اجلديدة  االإ�سالمية يف  اليقظة  يوم االثنني و�سلي عليه يف جامع 
.    وبوفاته فقدت املو�سل خا�سة والعامل االإ�سالمي عامة �سيخا من �سيوخ القراءات قل نظريه من 
امل�سلمني  الوا�سعة وجزاه عن  حيث ال�سبط واالإتقان والدقة واالأمانة والورع ، رحمه اهلل برحمته 

خري اجلزاء.
 وقد رثاه تلميذه ال�سيخ العالمة علي بن حامد الراوي بق�سيدة اأرخ فيها لوفاته فقال :

ـــــّر الـــــزمـــــان الـــفـــواجـــع املواجعدهـــتـــنـــا عـــلـــى م لدينا  تــــــــــــــــهداأ  فلــــم  ودامـــت 

ـــل جــانــب ـــن ك ـــداعـــت لــنــا االأحــــــــزان م ـــارعت ـــس ـــ� فــــــــاأي ظــــــالم قـــــد كــ�ــســتــنــا امل

)يــونــ�ــســا( ـــقـــراءات  ال �سيخ  جــمــُعــنــا  ـــه املــــدامــــعبــكــى  ـــطـــت بـــ�ـــســـجـــو حــــزيــــن خـــال

ــوعــة ــــد( كــــم يف فــــراقــــك ل ــــم ـــــــا اأح ــا الـــ�ـــســـوادع)اأب ــن ــهــكــت ـــد اأن ــم ق ــدك ــى فــق ــل ع

ـــاملـــكـــرمـــات اجلـــوامـــعتــــعــــاهــــدت قــــــراآنــــــا ونــــا�ــــســــرت �ــســنــة ـــادت لـــكـــم ب ـــس ـــ� ف
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هوؤالء عن �سيخ االإقراء االأ�ستاذ حممد بن حممد اجلزري)ت833هـ( باأ�سانيده الثابتة يف ن�سره ، 
اأبي الفتح حممد بن اأحمد الع�سقالين ، عن التقي حممد بن اأحمد بن عبد  زاد اال�سكندري عن 
اأبي احل�سن علي بن �سجاع العبا�سي ال�سريري �سهر ال�ساطبي  اخلالق بن ال�سائغ ، عن الكمال 
،عن االإمام خلف اأبي القا�سم ال�ساطبي ، عن اأبي احل�سن حممد بن هذيل عن اأبي داود �سليمان بن 
جناح االأموي ، عن اأبي عمرو عثمان بن �سعيد الداين )ت444هـ(موؤلف التي�سري، واأ�سانيد الداين 

اإىل القراء ال�سبعة ومنهم اإىل الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم( معروفة.     

املبحث الثاين : اأبرز �صيوخ هذه املدر�صة :

جل�س ال�سيخ يون�س رحمه اهلل  لالإقراء برواية حف�س �سنة 1392هـ ثم اأقراأ القراءات ال�سبع بعد 
اإجازته فيها ، وقد قراأ عليه الكثريون ولكنه كان �سديد التحري يف منح االإجازة ففي الوقت الذي 
اأ�ساع غريه من تالمذة اجلوادي مالمح مدر�سة اجلوادي برتكهم الطويل للتدري�س وت�ساهلهم يف 
ال�سيخ  واالإتقان، جند  ال�سبط  على ح�ساب  املجازون اليح�سون كرة  اأ�سبح  بحيث  االإجازة  منح 
يون�س اأجاز ثالثة من تالمذته املعروفني بال�سبط واالإتقان الذين تر�سموا خطاه و�ساروا �سيوخا يف 

هذه املدر�سة اليون�سية املباركة ، وهم : 

1ـ ال�صيخ العالمة علي بن حامد الراوي :

  هو ال�سيخ العالمة علي بن حامد بن عبداملجيد بن �سليمان بن ال�سيخ اأحمد بن رجب بن عبدالقادر 
بن رجب الكبري الراوي الرفاعي املو�سلي )رحمه اهلل ( ، ولد يف املو�سل ليلة االثنني ) 25 �سعبان 
املو�سل،ثم  والثانوية يف مدار�س  واملتو�سطة  االبتدائية  الدرا�سة  .اأكمل  اآب 1944م(    14 1363هـ 
التحق مبعهد املعلمني وعني بعد تخرجه يف �سنة 1965م معلمًا يف ق�ساء)ال�سرقاط( ، ثم مدر�سًا 

للخط العربي مبعهد الفنون اجلميلة اإىل اأن اأحيل على التقاعد �سنة)1411هـ 1990م( .
بداأت م�سريته مع القراآن الكرمي متاأثرا بوالده الذي كان مدّر�سًا للتجويد ،واأدخله الكتاتيب وهوابن 
�ست �سنني يف جامع عبداهلل املكي )املكاوي( لدى )املال اإ�سماعيل بن م�سطفى اخلفاف( فحفظ 
ال�سيخ  العالمة )حممد �سالح اجلوادي( الذي كان  اإىل  انتقل  القراآن الكرمي ثم  عليه �سيئا من 
يثني على حالوة �سوته ، وتلقى عنه رواية حف�س عن عا�سم منذ �سنة 1968م حتى وفاة العالمة 
اجلوادي وكان اآخر ما قراأ عليه قوله تعاىل يف �سورة الق�س�س: )اأقبل والتخف اإنك من االآمنني( ، 
وقد كان ال�سيخ اجلوادي قد وّكله باإمامة امل�سلني يف م�سجده )العقبة( ب�سالة الرتاويح يف ال�سنتني 

واخلابوري   ، قبيلة  اجلبوري  نا�سر  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سيخه  حمال  واأعظمهم  قدرا  اأجلهم  ومن 
املو�سلي اأ�سال ، والبغدادي من�ساأ وم�سكنا )ت1138هـ(، وقد قراأ عليه القراآن فاأفرد لكل واحد من 
القراء ال�سبعة ماتي�سر له ، ثم جمع الأهل �سما البقرة واآل عمران والن�ساء ، ثم جمع لل�سبعة من 
اأول الفاحتة اإىل اأوائل اآل عمران ، ثم من طه اإىل اآخر القراآن املجيد قراءة جمودة مرتلة مرتبة 
وال�سيخ   ، املو�سلي  ال�سيخ م�سطفى  اإبراهيم بن  ال�سيخ  الوقت على �سيخه  الباقي ل�سيق  واأكمل   ،
اإبراهيم املذكور اأخذ القراءات ال�سبع بع�سها على �سيخ االإ�سالم ال�سيخ خليل اخلطيب)ت1136هـ(
يف جامع ال�سيخ عبدالقادر الكيالين )رحمه اهلل( ، وبع�سها على ال�سيخ �سلطان املذكور ، واأخذ 
ال�سيخ �سلطان اأوال عن ال�سيخ عمر بن ال�سيخ ح�سني اجلبوري )ت1101هـ(، وهو عن ال�سيخ ح�سن 
بن الهندي ، وهو عن ال�سيخ ح�سن بن من�سور امل�سري ، واأخذ ثانيا عن ال�سيخ خليل اخلطيب ، 
وهو عن احل�سنني املذكورين امل�سري فالهندي ، واأخذ ثالثا عن ال�سيخ اأبي املواهب ح�سره بدم�سق 
ال�سام ملا رحل اإليها ، وهو قد قراأ على والده ال�سيخ عبدالباقي احلنبلي الدم�سقي ، وعلى ال�سيخ 
�سلطان بن اأحمد املزاحي ، وعلى ال�سيخ حممد بن اإ�سماعيل البقري )ت1111هـ( ، وقد عمر فوق 
املئة بنحو خم�س ع�سرة �سنة ، وال�سيخ ح�سن امل�سري اأخذ عن ال�سيخ ال�سربامل�سي، وعن ال�سيخ 
الدين عبد الرحمن  ال�سيخ زين  ، كلهم عن  الر�سيدي  ال�سيخ علي اخلياط  ، وعن  البقري  حممد 
اليمني)ت1050هـ(، وكانت قراءة اخلياط الر�سيدي اأوال على ال�سيخ حممد ال�سهري باأخي نا�سر 
الدين ، وهو قد قراأ على ال�سيخ حممد الب�سريي بُقلبة ، وعلى ال�سيخ حممد االأنوري مبكة امل�سرفة 
ال�سيخ حممد  قراآ على  فقد  االأنــوري  وال�سيخ  الب�سريي  اأما   ، اليمني  ال�سيخ عبدالرحمن  وعلى   ،
وقراأ   ، ال�سريي  اأحمد  ال�سيخ  وعلى   ، الطبالوي  الن�سر  اأبي  ال�سيخ  وعلى   ، ال�سريري  النحريري 
الثالثة على ال�سيخ نا�سر الطبالوي والد ال�سيخ اأب الن�سر ، عن كرمي الدواخلي ، عن �سيخ االإ�سالم 
واأما   ، ال�سوايف  ال�سيخ عمر  اأي�سا على جده  االأنوري  ، وقراأ  القا�سي زكريا االأن�ساري)ت926هـ( 
ال�سيخ عبدالرحمن اليمني فقد اأخذ القراءة عن عدة م�سايخ منهم والده ال�سيخ �سحاذة اليمني 
الن�سر  اأبي  ال�سيخ  عن  كالهما   ، عبداحلق  بن  اأحمد  الدين  �سهاب  ال�سيخ  والده  تلميذ  ومنهم   ،
الطبالوي ، عن �سيخ االإ�سالم زكريا االأن�ساري ، ومنهم ال�سيخ علي بن غامن القد�سي احلنفي عن 
ال�سيخ عبداحلق ال�سنباطي عن ال�سيخ حممد بن اأ�سد عن ابن اجلزري ، ومنهم مال علي الهروي 
�ساحب التاآليف العديدة امل�سهور مبال علي القاري ، عن ال�سيخ عمر ال�سوايف ، عن النا�سري ، عن 
ابن اجلزري ، واأخذ القراءة القا�سي زكريا عن اأبي نعيم ر�سوان العقبي ، وعن ال�سهاب اأحمد بن 
واأخذ   ، املالكي  النويري  الزين طاهر بن حممد  ، وعلى  القلقيلي اال�سكندري  اأبي بكر بن يو�سف 
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هوؤالء عن �سيخ االإقراء االأ�ستاذ حممد بن حممد اجلزري)ت833هـ( باأ�سانيده الثابتة يف ن�سره ، 
اأبي الفتح حممد بن اأحمد الع�سقالين ، عن التقي حممد بن اأحمد بن عبد  زاد اال�سكندري عن 
اأبي احل�سن علي بن �سجاع العبا�سي ال�سريري �سهر ال�ساطبي  اخلالق بن ال�سائغ ، عن الكمال 
،عن االإمام خلف اأبي القا�سم ال�ساطبي ، عن اأبي احل�سن حممد بن هذيل عن اأبي داود �سليمان بن 
جناح االأموي ، عن اأبي عمرو عثمان بن �سعيد الداين )ت444هـ(موؤلف التي�سري، واأ�سانيد الداين 

اإىل القراء ال�سبعة ومنهم اإىل الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم( معروفة.     

املبحث الثاين : اأبرز �صيوخ هذه املدر�صة :

جل�س ال�سيخ يون�س رحمه اهلل  لالإقراء برواية حف�س �سنة 1392هـ ثم اأقراأ القراءات ال�سبع بعد 
اإجازته فيها ، وقد قراأ عليه الكثريون ولكنه كان �سديد التحري يف منح االإجازة ففي الوقت الذي 
اأ�ساع غريه من تالمذة اجلوادي مالمح مدر�سة اجلوادي برتكهم الطويل للتدري�س وت�ساهلهم يف 
ال�سيخ  واالإتقان، جند  ال�سبط  على ح�ساب  املجازون اليح�سون كرة  اأ�سبح  بحيث  االإجازة  منح 
يون�س اأجاز ثالثة من تالمذته املعروفني بال�سبط واالإتقان الذين تر�سموا خطاه و�ساروا �سيوخا يف 

هذه املدر�سة اليون�سية املباركة ، وهم : 

1ـ ال�صيخ العالمة علي بن حامد الراوي :

  هو ال�سيخ العالمة علي بن حامد بن عبداملجيد بن �سليمان بن ال�سيخ اأحمد بن رجب بن عبدالقادر 
بن رجب الكبري الراوي الرفاعي املو�سلي )رحمه اهلل ( ، ولد يف املو�سل ليلة االثنني ) 25 �سعبان 
املو�سل،ثم  والثانوية يف مدار�س  واملتو�سطة  االبتدائية  الدرا�سة  .اأكمل  اآب 1944م(    14 1363هـ 
التحق مبعهد املعلمني وعني بعد تخرجه يف �سنة 1965م معلمًا يف ق�ساء)ال�سرقاط( ، ثم مدر�سًا 

للخط العربي مبعهد الفنون اجلميلة اإىل اأن اأحيل على التقاعد �سنة)1411هـ 1990م( .
بداأت م�سريته مع القراآن الكرمي متاأثرا بوالده الذي كان مدّر�سًا للتجويد ،واأدخله الكتاتيب وهوابن 
�ست �سنني يف جامع عبداهلل املكي )املكاوي( لدى )املال اإ�سماعيل بن م�سطفى اخلفاف( فحفظ 
ال�سيخ  العالمة )حممد �سالح اجلوادي( الذي كان  اإىل  انتقل  القراآن الكرمي ثم  عليه �سيئا من 
يثني على حالوة �سوته ، وتلقى عنه رواية حف�س عن عا�سم منذ �سنة 1968م حتى وفاة العالمة 
اجلوادي وكان اآخر ما قراأ عليه قوله تعاىل يف �سورة الق�س�س: )اأقبل والتخف اإنك من االآمنني( ، 
وقد كان ال�سيخ اجلوادي قد وّكله باإمامة امل�سلني يف م�سجده )العقبة( ب�سالة الرتاويح يف ال�سنتني 

واخلابوري   ، قبيلة  اجلبوري  نا�سر  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سيخه  حمال  واأعظمهم  قدرا  اأجلهم  ومن 
املو�سلي اأ�سال ، والبغدادي من�ساأ وم�سكنا )ت1138هـ(، وقد قراأ عليه القراآن فاأفرد لكل واحد من 
القراء ال�سبعة ماتي�سر له ، ثم جمع الأهل �سما البقرة واآل عمران والن�ساء ، ثم جمع لل�سبعة من 
اأول الفاحتة اإىل اأوائل اآل عمران ، ثم من طه اإىل اآخر القراآن املجيد قراءة جمودة مرتلة مرتبة 
وال�سيخ   ، املو�سلي  ال�سيخ م�سطفى  اإبراهيم بن  ال�سيخ  الوقت على �سيخه  الباقي ل�سيق  واأكمل   ،
اإبراهيم املذكور اأخذ القراءات ال�سبع بع�سها على �سيخ االإ�سالم ال�سيخ خليل اخلطيب)ت1136هـ(
يف جامع ال�سيخ عبدالقادر الكيالين )رحمه اهلل( ، وبع�سها على ال�سيخ �سلطان املذكور ، واأخذ 
ال�سيخ �سلطان اأوال عن ال�سيخ عمر بن ال�سيخ ح�سني اجلبوري )ت1101هـ(، وهو عن ال�سيخ ح�سن 
بن الهندي ، وهو عن ال�سيخ ح�سن بن من�سور امل�سري ، واأخذ ثانيا عن ال�سيخ خليل اخلطيب ، 
وهو عن احل�سنني املذكورين امل�سري فالهندي ، واأخذ ثالثا عن ال�سيخ اأبي املواهب ح�سره بدم�سق 
ال�سام ملا رحل اإليها ، وهو قد قراأ على والده ال�سيخ عبدالباقي احلنبلي الدم�سقي ، وعلى ال�سيخ 
�سلطان بن اأحمد املزاحي ، وعلى ال�سيخ حممد بن اإ�سماعيل البقري )ت1111هـ( ، وقد عمر فوق 
املئة بنحو خم�س ع�سرة �سنة ، وال�سيخ ح�سن امل�سري اأخذ عن ال�سيخ ال�سربامل�سي، وعن ال�سيخ 
الدين عبد الرحمن  ال�سيخ زين  ، كلهم عن  الر�سيدي  ال�سيخ علي اخلياط  ، وعن  البقري  حممد 
اليمني)ت1050هـ(، وكانت قراءة اخلياط الر�سيدي اأوال على ال�سيخ حممد ال�سهري باأخي نا�سر 
الدين ، وهو قد قراأ على ال�سيخ حممد الب�سريي بُقلبة ، وعلى ال�سيخ حممد االأنوري مبكة امل�سرفة 
ال�سيخ حممد  قراآ على  فقد  االأنــوري  وال�سيخ  الب�سريي  اأما   ، اليمني  ال�سيخ عبدالرحمن  وعلى   ،
وقراأ   ، ال�سريي  اأحمد  ال�سيخ  وعلى   ، الطبالوي  الن�سر  اأبي  ال�سيخ  وعلى   ، ال�سريري  النحريري 
الثالثة على ال�سيخ نا�سر الطبالوي والد ال�سيخ اأب الن�سر ، عن كرمي الدواخلي ، عن �سيخ االإ�سالم 
واأما   ، ال�سوايف  ال�سيخ عمر  اأي�سا على جده  االأنوري  ، وقراأ  القا�سي زكريا االأن�ساري)ت926هـ( 
ال�سيخ عبدالرحمن اليمني فقد اأخذ القراءة عن عدة م�سايخ منهم والده ال�سيخ �سحاذة اليمني 
الن�سر  اأبي  ال�سيخ  عن  كالهما   ، عبداحلق  بن  اأحمد  الدين  �سهاب  ال�سيخ  والده  تلميذ  ومنهم   ،
الطبالوي ، عن �سيخ االإ�سالم زكريا االأن�ساري ، ومنهم ال�سيخ علي بن غامن القد�سي احلنفي عن 
ال�سيخ عبداحلق ال�سنباطي عن ال�سيخ حممد بن اأ�سد عن ابن اجلزري ، ومنهم مال علي الهروي 
�ساحب التاآليف العديدة امل�سهور مبال علي القاري ، عن ال�سيخ عمر ال�سوايف ، عن النا�سري ، عن 
ابن اجلزري ، واأخذ القراءة القا�سي زكريا عن اأبي نعيم ر�سوان العقبي ، وعن ال�سهاب اأحمد بن 
واأخذ   ، املالكي  النويري  الزين طاهر بن حممد  ، وعلى  القلقيلي اال�سكندري  اأبي بكر بن يو�سف 
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حممد العي�ساوي ولقبه )غيث القراء( ، وال�سيخ �سامر �سلطان حممد الكبي�سي ولقبه )درة القراء( 
، وال�سيخ حممود حممد عبدال�ستار اجلميلي ولقبه )تاج القراء( ، وال�سيخ كامل عبداحلافظ حممد 
الكبي�سي ولقبه )بدر القراء( ، وال�سيخ احمد مكي �سغري العي�ساوي ولقبه )جنم القراء( ، وال�سيخ 

ماأمون �سعبان خليل الراوي ولقبه )في�س القراء(.
 ثم عاد اإىل املو�سل فاأجازبالقراءات ال�سبع  ال�سيخ الدكتور عبدال�ستار فا�سل النعيمي �سنة 1424هـ ولقبه 
)اأمل القراء (، وال�سيخ �سهيل عبداهلل فا�سل النعيمي �سنة 1426هـ ولقبه )�سعد القراء (، وال�سيخ اأنور 
ح�سن فتحي البدراين �سنة 1427هـ ولقبه )درة القراء( ، وال�سيخ احمد علي جا�سم احل�سيني �سنة 1429هـ 
ولقبه )غوث القراء( ، وال�سيخ حممد خليل حممد الع�ساف �سنة 1429هـ ولقبه) نور القراء( ، وال�سيخ 
مقداد عبداهلل احمد العبادي ) بال�سبعة واملتممة( �سنة 1431هـ ولقبه )فخر القراء( ، وال�سيخ ريا�س 
احمد عبد احليايل �سنة 1431هـ ولقبه )جمد القراء( ، وال�سيخ حممد يا�سني يو�سف املوىل �سنة 1431هـ 
وال�سيخ   ، القراء(  )ثبت  ولقبه  1432هـ  �سنة  الطائي  اإبراهيم  يون�س  زيد  وال�سيخ   ، القراء(  ولقبه)زين 
اأجازهم  اآخرين  ، ف�سال عن  القراء(   ولقبه )خري  �سنة 1432هـــ  عثمان  املال  �سامل  الدكتور عبداملالك 

برواية حف�س.
 وله موؤلفات منها : كتاب دليل احلاج واملعتمر ، وحتقيق القواعد املقررة والفوائد املحّررة )ال�سهرية 
بالبقرية( يف اأُ�سول القراآء ال�سبعة ملوؤلفها ال�سيخ املتقن حممد بن قا�سم بن اإ�سماعيل البقرّي ت 
1111هـ ، وحتقيق كتاب العقوُد املجوهرُة والالآيلُء املبتكرة �سرح البقرية للعالمة ال�سيخ �سلطان 
بن نا�سر اجلبوري اخلابوري ت 1138هـ ، وله ديوان ي�سمل ق�سائد يف مدح النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم، واالأ�سماء احل�سنى،واملراثي ومنا�سبات اأخرى.
 توىل االإمامة واخلطابة داعيًا اىل اهلل اأكر من ثالثني �سنة، تنقل فيها بني جوامع عديدة،وخط 
االآيات واأ�سماءالكثري من اجلوامع وامل�ساجد وهي تقرب من 200 جامع وم�سجد ، وهو �ساعر امتاز 
بنظم التاريخ ال�سعري وقد اأرخ الأكر طالبه الذين اأجازهم.واأ�سرف على مركز اأم القرى الن�سوي 
يدر�س طالبات  وفاته)رحمه اهلل( فكان  الكرمي وعلومه، منذ عام2007م حلني  القران  لتحفيظ 

املركز: التجويد واحلديث والفقه واللغة العربية. 
لّي عليه يف  تويف )رحمه اهلل( يوم الثالثاء) 4 حمرم 1433هـ - 29 ت�سرين الثاين 2011م(، و�سُ
جامع )اليقظة االإ�سالمية(، و�سيعه اإىل مثواه جمع من علماء املو�سل و�سيوخها وتالميذه وح�سد 
كبري من اأهل املدنية ، ودفن مبقربة مو�سل اجلديدة ، بجوار �سيخه العالمة يون�س اإبراهيم الطائي  

االأخريتني قبيل وفاته ،ثم ات�سل ب�سيخه العالمة)يون�س اإبراهيم الطائي(فاأكمل عنده ختمة حف�س 
ثم اخذ عليه القراءات ال�سبع ، واأكمل اخلتمة ال�سريفة ليلة ذكرى املولد النبوي ال�سريف واأجازه يف 
12 ربيع االأول 1403 هـ 1983 م يف جامع اليقظة االإ�سالمية ولقبه )ياقوت القراء( وقد اأرخ هذه 

االإجازة االأ�ستاذ ح�سني قا�سم الفخري )رحمه اهلل( فقال : 
قلت اأرخ: رباه اأنت �سميع        هب عليًا ل�سان �سدق عليا

ثم تلقى القراءات القراآنية املتممة للع�سر على يد ال�سيخ حممد ح�سني الطائي البغدادي واأجازه من 
طريق ال�ساطبية والدرة يف 13/رم�سان/1429هـ.

ولل�سيخ اإجازة اأي�سًا برواية حف�س عن عا�سم من ال�سيخ �سامل عبد الرزاق الطائي، وال�سيخ حازم 
�سيت الطائي وكالهما ي�سندان عن اجلوادي.

عثمان  املال  العالمة  ال�سيخ  املو�سل،ومنهم  علماء  كبار  عن  والنقلية  العقلية  العلوم  اأي�سا  وتلقى 
والبالغة  العربية  اللغة  علم  عليه  ودر�ــس  كثريًا  به  وتاأثر  ولزمه،  اهلل(ف�سحبه  اجلبوري)رحمه 
البدراين)رحمه  العالمةذنون  ،وال�سيخ  وغريهًا  واملناظرة  واحلديث  والتف�سري  واملنطق  واملرياث 
اهلل( ، ومفتي املو�سل ال�سيخ العالمة حممد بن يا�سني بن عبداهلل ال�سنجاري)رحمه اهلل( فاأجازه 
باالإجازة العلمية يف ربيع االأول 1425 هـ 2004م ولقبه )بتاج الدين( واأجازه اأي�سا يف ال�سنةنف�سها 
مفتي العراق ف�سيلة العالمة ال�سيخ عبدالكرمي املدر�س)رحمه اهلل(. كما تلقى فن اخلط العربي  
ومن اأ�ساتذته فيه االأ�ستاذ ها�سم حممد اخلطاط البغدادي ت1973م،وال�سيخ حممد طاهر الكردي 
االآمدي  الكبري حامد  ،واالأ�ستاذ  العربي 1398هـ   االإجازة يف اخلط  ونال منه  املكي ت)1980م( 
املتوفى �سنة) 1982م( واأجازه يف اخلط العربي اي�سًا �سنة هـ 1398 هـ ، واخلطاط املو�سلي ال�سهري 
االأ�ستاذ  يو�سف ذنون املو�سلي واأجازه يف اخلط العربي اأي�سا �سنة 1398 هـ وله اإجازات اأخرى من 

�سيوخ املو�سل يف بع�س االأذكار واالأوراد.
عبدالغني  ال�سيخ  �سقيقه  ال�سبع  بالقراءات  اأجازهم  وممن  العلم   طلبة  من  الكثريون  عنه  تلقى 
الراوي �سنة 1409 هـ ولقبه بـ )فتح القراء( ، وال�سيخ �سادق حممد �سليم املزوري �سنة 1411هـ 

ولقبه بـ )َعَلم القراء(.
ثم طلب منه اأحد الف�سالء وهو )ال�سيخ خليل حممد الفيا�س( القدوم اإىل مدينة الفلوجة لتدري�س 
القراءات فيها ، فلبى طلبه واأجاز عددًا من طلبة العلم يف القراءات ال�سبع يف الفلوجة  �سنة 1417 
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حممد العي�ساوي ولقبه )غيث القراء( ، وال�سيخ �سامر �سلطان حممد الكبي�سي ولقبه )درة القراء( 
، وال�سيخ حممود حممد عبدال�ستار اجلميلي ولقبه )تاج القراء( ، وال�سيخ كامل عبداحلافظ حممد 
الكبي�سي ولقبه )بدر القراء( ، وال�سيخ احمد مكي �سغري العي�ساوي ولقبه )جنم القراء( ، وال�سيخ 

ماأمون �سعبان خليل الراوي ولقبه )في�س القراء(.
 ثم عاد اإىل املو�سل فاأجازبالقراءات ال�سبع  ال�سيخ الدكتور عبدال�ستار فا�سل النعيمي �سنة 1424هـ ولقبه 
)اأمل القراء (، وال�سيخ �سهيل عبداهلل فا�سل النعيمي �سنة 1426هـ ولقبه )�سعد القراء (، وال�سيخ اأنور 
ح�سن فتحي البدراين �سنة 1427هـ ولقبه )درة القراء( ، وال�سيخ احمد علي جا�سم احل�سيني �سنة 1429هـ 
ولقبه )غوث القراء( ، وال�سيخ حممد خليل حممد الع�ساف �سنة 1429هـ ولقبه) نور القراء( ، وال�سيخ 
مقداد عبداهلل احمد العبادي ) بال�سبعة واملتممة( �سنة 1431هـ ولقبه )فخر القراء( ، وال�سيخ ريا�س 
احمد عبد احليايل �سنة 1431هـ ولقبه )جمد القراء( ، وال�سيخ حممد يا�سني يو�سف املوىل �سنة 1431هـ 
وال�سيخ   ، القراء(  )ثبت  ولقبه  1432هـ  �سنة  الطائي  اإبراهيم  يون�س  زيد  وال�سيخ   ، القراء(  ولقبه)زين 
اأجازهم  اآخرين  ، ف�سال عن  القراء(   ولقبه )خري  �سنة 1432هـــ  عثمان  املال  �سامل  الدكتور عبداملالك 

برواية حف�س.
 وله موؤلفات منها : كتاب دليل احلاج واملعتمر ، وحتقيق القواعد املقررة والفوائد املحّررة )ال�سهرية 
بالبقرية( يف اأُ�سول القراآء ال�سبعة ملوؤلفها ال�سيخ املتقن حممد بن قا�سم بن اإ�سماعيل البقرّي ت 
1111هـ ، وحتقيق كتاب العقوُد املجوهرُة والالآيلُء املبتكرة �سرح البقرية للعالمة ال�سيخ �سلطان 
بن نا�سر اجلبوري اخلابوري ت 1138هـ ، وله ديوان ي�سمل ق�سائد يف مدح النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم، واالأ�سماء احل�سنى،واملراثي ومنا�سبات اأخرى.
 توىل االإمامة واخلطابة داعيًا اىل اهلل اأكر من ثالثني �سنة، تنقل فيها بني جوامع عديدة،وخط 
االآيات واأ�سماءالكثري من اجلوامع وامل�ساجد وهي تقرب من 200 جامع وم�سجد ، وهو �ساعر امتاز 
بنظم التاريخ ال�سعري وقد اأرخ الأكر طالبه الذين اأجازهم.واأ�سرف على مركز اأم القرى الن�سوي 
يدر�س طالبات  وفاته)رحمه اهلل( فكان  الكرمي وعلومه، منذ عام2007م حلني  القران  لتحفيظ 

املركز: التجويد واحلديث والفقه واللغة العربية. 
لّي عليه يف  تويف )رحمه اهلل( يوم الثالثاء) 4 حمرم 1433هـ - 29 ت�سرين الثاين 2011م(، و�سُ
جامع )اليقظة االإ�سالمية(، و�سيعه اإىل مثواه جمع من علماء املو�سل و�سيوخها وتالميذه وح�سد 
كبري من اأهل املدنية ، ودفن مبقربة مو�سل اجلديدة ، بجوار �سيخه العالمة يون�س اإبراهيم الطائي  

االأخريتني قبيل وفاته ،ثم ات�سل ب�سيخه العالمة)يون�س اإبراهيم الطائي(فاأكمل عنده ختمة حف�س 
ثم اخذ عليه القراءات ال�سبع ، واأكمل اخلتمة ال�سريفة ليلة ذكرى املولد النبوي ال�سريف واأجازه يف 
12 ربيع االأول 1403 هـ 1983 م يف جامع اليقظة االإ�سالمية ولقبه )ياقوت القراء( وقد اأرخ هذه 

االإجازة االأ�ستاذ ح�سني قا�سم الفخري )رحمه اهلل( فقال : 
قلت اأرخ: رباه اأنت �سميع        هب عليًا ل�سان �سدق عليا

ثم تلقى القراءات القراآنية املتممة للع�سر على يد ال�سيخ حممد ح�سني الطائي البغدادي واأجازه من 
طريق ال�ساطبية والدرة يف 13/رم�سان/1429هـ.

ولل�سيخ اإجازة اأي�سًا برواية حف�س عن عا�سم من ال�سيخ �سامل عبد الرزاق الطائي، وال�سيخ حازم 
�سيت الطائي وكالهما ي�سندان عن اجلوادي.

عثمان  املال  العالمة  ال�سيخ  املو�سل،ومنهم  علماء  كبار  عن  والنقلية  العقلية  العلوم  اأي�سا  وتلقى 
والبالغة  العربية  اللغة  علم  عليه  ودر�ــس  كثريًا  به  وتاأثر  ولزمه،  اهلل(ف�سحبه  اجلبوري)رحمه 
البدراين)رحمه  العالمةذنون  ،وال�سيخ  وغريهًا  واملناظرة  واحلديث  والتف�سري  واملنطق  واملرياث 
اهلل( ، ومفتي املو�سل ال�سيخ العالمة حممد بن يا�سني بن عبداهلل ال�سنجاري)رحمه اهلل( فاأجازه 
باالإجازة العلمية يف ربيع االأول 1425 هـ 2004م ولقبه )بتاج الدين( واأجازه اأي�سا يف ال�سنةنف�سها 
مفتي العراق ف�سيلة العالمة ال�سيخ عبدالكرمي املدر�س)رحمه اهلل(. كما تلقى فن اخلط العربي  
ومن اأ�ساتذته فيه االأ�ستاذ ها�سم حممد اخلطاط البغدادي ت1973م،وال�سيخ حممد طاهر الكردي 
االآمدي  الكبري حامد  ،واالأ�ستاذ  العربي 1398هـ   االإجازة يف اخلط  ونال منه  املكي ت)1980م( 
املتوفى �سنة) 1982م( واأجازه يف اخلط العربي اي�سًا �سنة هـ 1398 هـ ، واخلطاط املو�سلي ال�سهري 
االأ�ستاذ  يو�سف ذنون املو�سلي واأجازه يف اخلط العربي اأي�سا �سنة 1398 هـ وله اإجازات اأخرى من 

�سيوخ املو�سل يف بع�س االأذكار واالأوراد.
عبدالغني  ال�سيخ  �سقيقه  ال�سبع  بالقراءات  اأجازهم  وممن  العلم   طلبة  من  الكثريون  عنه  تلقى 
الراوي �سنة 1409 هـ ولقبه بـ )فتح القراء( ، وال�سيخ �سادق حممد �سليم املزوري �سنة 1411هـ 

ولقبه بـ )َعَلم القراء(.
ثم طلب منه اأحد الف�سالء وهو )ال�سيخ خليل حممد الفيا�س( القدوم اإىل مدينة الفلوجة لتدري�س 
القراءات فيها ، فلبى طلبه واأجاز عددًا من طلبة العلم يف القراءات ال�سبع يف الفلوجة  �سنة 1417 
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عـن التدري�س ب�سـبب مر�سه اإىل اأن توفـاه اهلل تعالــى �سبـاح يوم اخلمـي�س )16 ربيع االأول 1393 
تعالـى عن  وا�سعة وجزاه اهلل  تعالـى رحمة  املـوافـق 19ني�سـان 1973 ميالدي( رحمه اهلل  هجري 

اال�سالم وامل�سلمني خري اجلزاء. 
بعد هذا الفراغ الذي تركه ال�سيخ اجلوادي رحمه اهلل ات�سلت بال�سيخ �ساكر حممود اآل مـال خ�سـري 
رحمـه اهلل الذي كان اإمامًا وخطيبًا يف م�سجد مريـم خاتـون وقراأت عليه �سيئًا من علوم الفقه حيث 

كنت اقراأ يف هذا امل�سجد يف حمفل يوم اجلمعة.

قداأجيز  كان  الذي  اهلل  رحمه  الطائـي  اإبراهـيم  يون�س  الـحاج  �سـيخي  بف�سـيلة  ات�سـلت  بعدها 
بالقراءات ال�سبع من قبل ال�سيخ عبد الفتاح اجلومرد رحمه اهلل ، وبداأت بالقراءة عليه فاأكملت 
 ، ال�سـيخ حممد �سالح اجلوادي رحمه اهلل  بداأتها على  ختمة برواية حف�س عن عا�سم كنت قد 
اأيلول 1979  ثم قراأت عليه القراءات ال�سـبع اعتبارًا من �سهر �سوال )1399هجري املوافق ل�سهر 
ميالدي( قراءة حمققة جمودة مرتبة حتى اأكملت عليه ختمة كاملة على اجلمع الكبري فاأجازين 
ال�سيخ يون�س اإبراهيم الطائي رحمه اهلل فـي حمفل اأقيم فـي م�سجد اليقظـة االإ�سـالمية باملو�سل 
)منار  ولقبني  1983/8/8م(  ليوم  املوافق  هجرية   1403 �سنة  �سوال   29( االثنني  يوم  ع�سر 
الفا�سل ح�سني  االأ�ستاذ  املو�سل منهم  و�سيوخ  االأ�ساتذة  االإجازة عدد من  اأرخ هذه  وقد  القراء(. 

الفخري رحمه اهلل باأبيات قال فيها :
ولهـم اأنت فاأرخ : تـبع           ادخـلوها ب�سـالم اآمنني          )1403هجري(    

 وكذلك ال�سيخ اأكرم عبد الوهاب حيث قال :ـ

فقلت خليل اأرخ فاالإجازه         منـــار اأجود القراء رامـا راماراما )1403هجري(
وكذلك ال�سيخ اإبراهيم امل�سهداين قد اأرخها ق�سيدتني فقال :ــ

اأتــــى املــنـار خلـيــــــــل قــــم يا�سيـاآء فـاأرخ  
فمنـار القراء خليــلك            )1403هجري( اأ�سياء القراء فاأرخ  

وحلــداالآن  ال�سفار  م�سجد  يف  العلم  هذا  لتدري�س  جل�ست  ال�سبع  القراءات  يف  االإجــازة  نيلي  بعد 
الكثري  واليزال  منهم،  البع�س  واأجزت  العلم  الع�سرات من طالب هذا  علّي  قراأ  وقد  واحلمد هلل 
يتلقون هذا العلم يف م�ســـجد ال�سفار وم�ســـجد ال�سهداء الكبري وقد اأجزت  عددًامن الن�ساء برواية 

)رحمهما اهلل تعاىل( )11( ، وقد رثاه كاتب هذا البحث بق�سيدة اأرخ فيها لوفاته مطلعها:
يا�ساح قلبَي يف حزن واأكدار         ف�سـيخنا قــد غــدا يف ذمة البـــاري
لهفي عليه �سماء العلم باكية         فقد هوى جنمها والكوكب ال�ساري

و�ستاأتي بن�سها بعد قليل يف ترجمة الباحث.

   2ـ ال�سيخ خليل بن اإبراهيم ال�سكرجي ، 

املوافق  مواليد )1363 هجرية(  :)من  فقال  لنف�سه  ال�سكرجي  اإبراهيم  بن  ال�سيخ خليل  ترجم    
)1944 ميالدية( فـي مدينة املو�سل / حملةالنبي جرجي�س ، التحقت يف �سـغري بدور الكتاتيب عند 
امراأة يف حملة اجلامع الكبريت�سمى )املالية جميلة( حفظت عندها بع�سًا من �سور القراآن الكرمي 
و�سيئًا من مبادئالقراءة والكتابة ، بعـدها التحقـت باملدر�سـة االبتدائية ثم املتو�سـطة فاالإعداديـة 
ثـم يف معـهد اإعـداد املعلمني حيـث تخرجت �سنة )1385 هجري ــ 1965 ميالدي( وعينت معلمًا فـي 
منطـقة ناحـية زمار ، وا�ستغلت بالتعليم ملدة ثالث �سنوات تقريبًا ، بعدها نقـلت اإىل ديوان املديرية 
العامة للرتبية يف حمافظة نينوى �سنة )1968م( وعملت موظفًا يف ق�سم الذاتية حتى تاريخ اإحالتي 
الكرمي  للقراآن  حمبًا  �سـغري  ومنذ  كنت  ميالدي(.    1990  / هجري   1410( �سنة  التقاعد  على 
بالـذكــر  واأخـ�س  منهم  امل�سريـيــن  وبخا�ســــة  املقرئيـــن  مـن  ل�سماعه  �سغوفًا   ، بتالوته  مغرمًا   ،
ال�ســــيخ اأبـــو العينـــني �سـعـي�سـع وال�سـيخ م�سطفـى اإ�سـماعـيل وال�سـيخ حممـد رفـعت وال�سيـخ عبـد 
الفـتاح ال�سع�ساعي وكنت اأقلدهم يف التالوة ، وا�ستطعت واحلمـد هلل اأن اأحفظ معظم التالوات التي 
كنت ا�سمعها من هـوؤالء ال�سـيوخ وغريهـم وال زلت متم�سـكًا بحفـظها حلد االآن بف�سل اهلل تبارك 
امل�سريني  القراء  �سيوخ  لكثريمن  ونادرة  ت�سجيالت خمتلفة ومتنوعة  ولدّي مكتبة ت�سم   ، وتعاىل 
والعراقيني. ورغبة مني يف تعلم طرق وقواعد التجويد والتعرف واال�ستزادة من هذا العلم ات�سلت 
اأوائل �سنة  بف�سيلة ال�سيخ حممد �سالح اجلوادي رحمه اهلل �سيخ القراء واملقارئ يف العراق فـي 
)1388 هجري ــ 1968 ميالدي( حيث كنا من �سكنة حملة واحدة )حملة النـبي جرجـي�س( وكنت 
اأقراأ عليه اأوال فيم�سجدالرابعية ، وملا تقـدم به العمر وظـهرعليه العـجز انتـقـلت معه اإلـى م�ســجد 
العقبـة الواقع يف حملتنا وقراأت عليه ما يقارب ن�سـف القـراآن الكريــم برواية حفـ�س ، ثـم انقطع 

11-  ينظر :ملحات م�سرقة من حياة ال�سيخ العالمة علي حامد الراوي ، د.عبداملالك �سامل املال عثمان ، من�سور 
على موقع مركزاأم القرى الن�سوي. ، وتراجم  قراء القراءات القراآنية يف املو�سل ، ق�سي ح�سني اآل فرج :201- 

206.  �سيخنا علي حامد الراوي يف ذمة اهلل ، د. عبال�ستار فا�سل النعيمي : 24وما بعدها .
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عـن التدري�س ب�سـبب مر�سه اإىل اأن توفـاه اهلل تعالــى �سبـاح يوم اخلمـي�س )16 ربيع االأول 1393 
تعالـى عن  وا�سعة وجزاه اهلل  تعالـى رحمة  املـوافـق 19ني�سـان 1973 ميالدي( رحمه اهلل  هجري 

اال�سالم وامل�سلمني خري اجلزاء. 
بعد هذا الفراغ الذي تركه ال�سيخ اجلوادي رحمه اهلل ات�سلت بال�سيخ �ساكر حممود اآل مـال خ�سـري 
رحمـه اهلل الذي كان اإمامًا وخطيبًا يف م�سجد مريـم خاتـون وقراأت عليه �سيئًا من علوم الفقه حيث 

كنت اقراأ يف هذا امل�سجد يف حمفل يوم اجلمعة.

قداأجيز  كان  الذي  اهلل  رحمه  الطائـي  اإبراهـيم  يون�س  الـحاج  �سـيخي  بف�سـيلة  ات�سـلت  بعدها 
بالقراءات ال�سبع من قبل ال�سيخ عبد الفتاح اجلومرد رحمه اهلل ، وبداأت بالقراءة عليه فاأكملت 
 ، ال�سـيخ حممد �سالح اجلوادي رحمه اهلل  بداأتها على  ختمة برواية حف�س عن عا�سم كنت قد 
اأيلول 1979  ثم قراأت عليه القراءات ال�سـبع اعتبارًا من �سهر �سوال )1399هجري املوافق ل�سهر 
ميالدي( قراءة حمققة جمودة مرتبة حتى اأكملت عليه ختمة كاملة على اجلمع الكبري فاأجازين 
ال�سيخ يون�س اإبراهيم الطائي رحمه اهلل فـي حمفل اأقيم فـي م�سجد اليقظـة االإ�سـالمية باملو�سل 
)منار  ولقبني  1983/8/8م(  ليوم  املوافق  هجرية   1403 �سنة  �سوال   29( االثنني  يوم  ع�سر 
الفا�سل ح�سني  االأ�ستاذ  املو�سل منهم  و�سيوخ  االأ�ساتذة  االإجازة عدد من  اأرخ هذه  وقد  القراء(. 

الفخري رحمه اهلل باأبيات قال فيها :
ولهـم اأنت فاأرخ : تـبع           ادخـلوها ب�سـالم اآمنني          )1403هجري(    

 وكذلك ال�سيخ اأكرم عبد الوهاب حيث قال :ـ

فقلت خليل اأرخ فاالإجازه         منـــار اأجود القراء رامـا راماراما )1403هجري(
وكذلك ال�سيخ اإبراهيم امل�سهداين قد اأرخها ق�سيدتني فقال :ــ

اأتــــى املــنـار خلـيــــــــل قــــم يا�سيـاآء فـاأرخ  
فمنـار القراء خليــلك            )1403هجري( اأ�سياء القراء فاأرخ  

وحلــداالآن  ال�سفار  م�سجد  يف  العلم  هذا  لتدري�س  جل�ست  ال�سبع  القراءات  يف  االإجــازة  نيلي  بعد 
الكثري  واليزال  منهم،  البع�س  واأجزت  العلم  الع�سرات من طالب هذا  علّي  قراأ  وقد  واحلمد هلل 
يتلقون هذا العلم يف م�ســـجد ال�سفار وم�ســـجد ال�سهداء الكبري وقد اأجزت  عددًامن الن�ساء برواية 

)رحمهما اهلل تعاىل( )11( ، وقد رثاه كاتب هذا البحث بق�سيدة اأرخ فيها لوفاته مطلعها:
يا�ساح قلبَي يف حزن واأكدار         ف�سـيخنا قــد غــدا يف ذمة البـــاري
لهفي عليه �سماء العلم باكية         فقد هوى جنمها والكوكب ال�ساري

و�ستاأتي بن�سها بعد قليل يف ترجمة الباحث.

   2ـ ال�سيخ خليل بن اإبراهيم ال�سكرجي ، 

املوافق  مواليد )1363 هجرية(  :)من  فقال  لنف�سه  ال�سكرجي  اإبراهيم  بن  ال�سيخ خليل  ترجم    
)1944 ميالدية( فـي مدينة املو�سل / حملةالنبي جرجي�س ، التحقت يف �سـغري بدور الكتاتيب عند 
امراأة يف حملة اجلامع الكبريت�سمى )املالية جميلة( حفظت عندها بع�سًا من �سور القراآن الكرمي 
و�سيئًا من مبادئالقراءة والكتابة ، بعـدها التحقـت باملدر�سـة االبتدائية ثم املتو�سـطة فاالإعداديـة 
ثـم يف معـهد اإعـداد املعلمني حيـث تخرجت �سنة )1385 هجري ــ 1965 ميالدي( وعينت معلمًا فـي 
منطـقة ناحـية زمار ، وا�ستغلت بالتعليم ملدة ثالث �سنوات تقريبًا ، بعدها نقـلت اإىل ديوان املديرية 
العامة للرتبية يف حمافظة نينوى �سنة )1968م( وعملت موظفًا يف ق�سم الذاتية حتى تاريخ اإحالتي 
الكرمي  للقراآن  حمبًا  �سـغري  ومنذ  كنت  ميالدي(.    1990  / هجري   1410( �سنة  التقاعد  على 
بالـذكــر  واأخـ�س  منهم  امل�سريـيــن  وبخا�ســــة  املقرئيـــن  مـن  ل�سماعه  �سغوفًا   ، بتالوته  مغرمًا   ،
ال�ســــيخ اأبـــو العينـــني �سـعـي�سـع وال�سـيخ م�سطفـى اإ�سـماعـيل وال�سـيخ حممـد رفـعت وال�سيـخ عبـد 
الفـتاح ال�سع�ساعي وكنت اأقلدهم يف التالوة ، وا�ستطعت واحلمـد هلل اأن اأحفظ معظم التالوات التي 
كنت ا�سمعها من هـوؤالء ال�سـيوخ وغريهـم وال زلت متم�سـكًا بحفـظها حلد االآن بف�سل اهلل تبارك 
امل�سريني  القراء  �سيوخ  لكثريمن  ونادرة  ت�سجيالت خمتلفة ومتنوعة  ولدّي مكتبة ت�سم   ، وتعاىل 
والعراقيني. ورغبة مني يف تعلم طرق وقواعد التجويد والتعرف واال�ستزادة من هذا العلم ات�سلت 
اأوائل �سنة  بف�سيلة ال�سيخ حممد �سالح اجلوادي رحمه اهلل �سيخ القراء واملقارئ يف العراق فـي 
)1388 هجري ــ 1968 ميالدي( حيث كنا من �سكنة حملة واحدة )حملة النـبي جرجـي�س( وكنت 
اأقراأ عليه اأوال فيم�سجدالرابعية ، وملا تقـدم به العمر وظـهرعليه العـجز انتـقـلت معه اإلـى م�ســجد 
العقبـة الواقع يف حملتنا وقراأت عليه ما يقارب ن�سـف القـراآن الكريــم برواية حفـ�س ، ثـم انقطع 

11-  ينظر :ملحات م�سرقة من حياة ال�سيخ العالمة علي حامد الراوي ، د.عبداملالك �سامل املال عثمان ، من�سور 
على موقع مركزاأم القرى الن�سوي. ، وتراجم  قراء القراءات القراآنية يف املو�سل ، ق�سي ح�سني اآل فرج :201- 
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باملران والدر�س والتتبع حتى اأ�ساد به كل اأ�ساتذته العلماء االأجالء وكذلك من اأن�ست اإىل قراءاته 
ف�سال عن ت�سلعه بالعلوم ال�سرعية والعربية  التي هي جمال تخ�س�سه االأكادميي . و�سن�سعى ها 

هنا يف ت�سليط مزيد من ال�سوء على م�سريته يف العلم وتالوة القراآن الكرمي. 
هو ال�سيخ الدكتور عبد ال�ستار بن فا�سل بن خ�سر بن جا�سم بن حممد بن خ�سر النعيمي املو�سلي 
، امللقب بـ )اأمل القراء ، وزين الدين ، ونور الدين ( ، واملكنى بـ )اأبي زهراء ، واأبي اأحمد (، ولد 
يف مدينة املو�سل ، يوم اخلمي�س )24جمادى االأوىل 1381هـ/ 1961م( ، من اأ�سرة مو�سلية عربية 
ال�سادة( يف املو�سل  اأ�سل �سكنها حملة )حظرية  ، كان  بالعلم والتقوى وال�سالح  م�سلمة معروفة 
ومن تالمذة  املو�سل  علماء  كان من  ال�سيد جا�سم )رحمه اهلل(  بن  ال�سيخ خ�سر  الأبيه:  ، فجده 
ال�سيخ العالمة حممد الر�سواين ) رحمه اهلل( ، وال�سيخ العالمة عثمان الديوجي )رحمه اهلل(، 
ومدر�سا  ومفتيا  املو�سل،  �سواحي  اإحدى  يف  اإبراهيم  ال�سيخ  جامع  يف  وخطيبا  ،واإماما  وغريهما 

للعلوم ال�سرعية يف مدر�ستها املعروفة مبدر�سة ال�سيخ اإبراهيم ..
وجده الأمه: ال�سيد �سريف بن ال�سيد جا�سم ال�ساعاتي )رحمه اهلل( كان هو و�سقيقه االأ�سغر ال�سيد 
 ، املو�سل  واأ�سهرهم يف  ال�ساعاتيني  اأقدم  ال�ساعاتي )رحمه اهلل ( من  ال�سيد جا�سم  جاراهلل بن 
وكانا من اأهل التقوى وال�سالح ، وهما �سقيقا جده الأبيه ال�سيخ خ�سر) رحمه اهلل(، ووالده: ال�سيد 
فا�سل رجل �سالح وقور من اأهل العلم والزهد والتوا�سع ، ومو�سع ثناء النا�س واحرتامهم.ووالدته: 

امراأة �ساحلة كثرية ال�سيام والقيام،معروفة بالتوا�سع والزهد.
ن�ساأ يف هذه العائلة املباركة ، وظهرت عليه اأمارات النجابة والفطنة والذكاء منذ �سغره ، فاأنهى 
درا�سته االبتدائية و املتو�سطة واالإعدادية يف مدار�س املو�سل بتفوق، وبناء على رغبته ورغبة عائلته 
وم�سايخه التحق بكلية ال�سريعة يف جامعة بغداد وتخرج فيها �سنة)1404هـ / 1984م ( وكان االأول 
على الكلية ، ثم ح�سل على �سهادة املاج�ستري �سنة )1408هـ / 1988م ( ،وعلى �سهادة الدكتوراه 
يف ال�سريعة والعلوم االإ�سالمية �سنة)1417هـ / 1997م ( بتقدير ) امتياز( وكان مو�سع اعتزاز 
جميل  ها�سم  الدكتور  ال�سيخ  املعروف  املحدث  الفقيه  ف�سيلة   اأ�سهرهم  ومن  الكلية  يف  م�سايخه 

عبداهلل)حفظه اهلل(. 
   بداأت رحلته مع القراآن الكرمي طفال �سغريا ي�سغي اإىل والديه وهما يتلوان اآيات اهلل اآناء الليل 
واأطراف النهار فتاأثر بهما ، وتعلم ما يعرف بال�سواد من والده الذي اأخذ بيده اإىل م�سجد )احلاج 
عبد الرحمن ال�سمان( يف حملة باب البي�س ليتعلم علم التجويد على يد رجل مبارك هو احلاج 
عبد اهلل اجلرجي�س )رحمه اهلل( ، فقراأ عليه ) هداية امل�ستفيد( و�سيئا من القراآن الكرمي ، ثم 

حف�س يف م�سجد ال�سهداء الكبري.
هـذا وقد قراأت فـي عدة م�ساجد  فـي حمافل يوم اجلمعة ولفـرتات طويلة واأخ�س منها بالذكر 
ــ م�سجدبركة  البا�سا  ــ م�سجد  الدين  بهاء  ال�سفارــ م�سجد  ــ م�سجد  ) م�سجد مرمي خاتون 
الرحمن (. كما عملت خطيبًا يف كثري من م�ساجد املو�سل ب�سورة متقطعة عند حدوث �سواغر 

فيهاوال يزال بع�ساالأخوة اخلطباء يكلفونني باإلقاء اخلطبةعند تغيبهم عن م�ساجدهم. 
 لدّي عدة ت�سجيالت فـي تالوة القراآن الكرمي كنت قد �سجلتها ب�سوتي فـي تلفـزيون املو�سل وقد 

اأر�سـل البع�س منها اإىل تلفزيون بغـداد ، وكان اآخر ت�سـجيل يف رم�سان �سنة )1998م(. 
انتـخـبت ع�ســوًا  موؤ�ســ�سًا  فــي  الهيئة  االإداريــة  جلمعيــة القـراء  واملجوديــن العراقيـني / فـرع 
القراآن  امل�سـابقات فـي حفظ وتالوة  اإدارة وتـحكــيم  فــي  الهيـــــــــــئـة  وا�ســـــــرتكت مـع  نينـوى....  
الكرمي برواية حف�س والقراءات ال�سـبع التي كـنا نقيمها يف �سهر رم�سان املبارك ولعدة �سنوات 
يف م�سجد الرحمة . قمنا بتاأ�سي�س جمعية جديدة فـي مدينة املو�سـل با�سـم )جمعية قراء نينوى( 
وانتخبت نائبًا لرئي�سها ال�ســـيخ )اإبراهيم فا�سل امل�سهداين( وقد ان�سم اليها الكثري من ال�سيوخ 
اإقامة امل�ســابقات الف�ســــــلية وال�سنوية يف  والقراء يف املحافظة . وللجمعية عدة ن�ســــاطات منها 
املو�ســل  م�سـاجد  يف  ال�ســـــهرية  القراآنية  االأم�ســيات  اإقامة  وكذلك  الكرمي  القراآن  وتالوة  حفظ 
من  وللمزيد  الن�ساطات.  من  ذلك  وغري  القراآنية  القراءات  بعلوم  يتعلق  ما  بكل  النا�س  لتعريف 

املعلومات هناك موقع على االأنرتنيت حتت عنوان )جمعية قراء نينوى(. 
التــــــــــــــــربية  ملادة  ومدر�سًا  للبنني((  االأهلية  العراق  ))ثانوية  يف  االإداريــة  الهيئة  مع  اأعمل  حاليًا 

االإ�سالمية فيهــــــا . . .( )12( 
 

 3- ال�صيخ الدكتور عبدال�صتار بن فا�صل النعيمي :

وهو العبد الفقري كاتب هذا البحث ، وقد ترجم له االأ�ستاذ الدكتور ذنون يون�س الطائي مدير مركز 
علماء  اأحد  النعيمي  فا�سل  الدكتورعبدال�ستار  فقال:)ال�سيخ  املو�سل  جامعة  يف  املو�سل  درا�سات 
املو�سل ، ومن �سيوخ القراءات فيها،ومن اأ�ساتذة جامعة املو�سل ،وله اإمكانيات �سوتية متميزة يف 
تالوة القراآن الكرمي مقرونة بالتنغيم والتنوع ال�سوتي والتنقل بني االآيات وموا�سع الوقوف واالبتداء 
، فحني يتلو يخيم ال�سكون على املكان ويحيط به الوقار واخل�سوع وال�سكينة ، وهذه القدرات اكت�سبها 

12- ترجمة ال�سيخ خليل ال�سكرجي ، ال�سيخ خليل ال�سكرجي. 
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باملران والدر�س والتتبع حتى اأ�ساد به كل اأ�ساتذته العلماء االأجالء وكذلك من اأن�ست اإىل قراءاته 
ف�سال عن ت�سلعه بالعلوم ال�سرعية والعربية  التي هي جمال تخ�س�سه االأكادميي . و�سن�سعى ها 

هنا يف ت�سليط مزيد من ال�سوء على م�سريته يف العلم وتالوة القراآن الكرمي. 
هو ال�سيخ الدكتور عبد ال�ستار بن فا�سل بن خ�سر بن جا�سم بن حممد بن خ�سر النعيمي املو�سلي 
، امللقب بـ )اأمل القراء ، وزين الدين ، ونور الدين ( ، واملكنى بـ )اأبي زهراء ، واأبي اأحمد (، ولد 
يف مدينة املو�سل ، يوم اخلمي�س )24جمادى االأوىل 1381هـ/ 1961م( ، من اأ�سرة مو�سلية عربية 
ال�سادة( يف املو�سل  اأ�سل �سكنها حملة )حظرية  ، كان  بالعلم والتقوى وال�سالح  م�سلمة معروفة 
ومن تالمذة  املو�سل  علماء  كان من  ال�سيد جا�سم )رحمه اهلل(  بن  ال�سيخ خ�سر  الأبيه:  ، فجده 
ال�سيخ العالمة حممد الر�سواين ) رحمه اهلل( ، وال�سيخ العالمة عثمان الديوجي )رحمه اهلل(، 
ومدر�سا  ومفتيا  املو�سل،  �سواحي  اإحدى  يف  اإبراهيم  ال�سيخ  جامع  يف  وخطيبا  ،واإماما  وغريهما 

للعلوم ال�سرعية يف مدر�ستها املعروفة مبدر�سة ال�سيخ اإبراهيم ..
وجده الأمه: ال�سيد �سريف بن ال�سيد جا�سم ال�ساعاتي )رحمه اهلل( كان هو و�سقيقه االأ�سغر ال�سيد 
 ، املو�سل  واأ�سهرهم يف  ال�ساعاتيني  اأقدم  ال�ساعاتي )رحمه اهلل ( من  ال�سيد جا�سم  جاراهلل بن 
وكانا من اأهل التقوى وال�سالح ، وهما �سقيقا جده الأبيه ال�سيخ خ�سر) رحمه اهلل(، ووالده: ال�سيد 
فا�سل رجل �سالح وقور من اأهل العلم والزهد والتوا�سع ، ومو�سع ثناء النا�س واحرتامهم.ووالدته: 

امراأة �ساحلة كثرية ال�سيام والقيام،معروفة بالتوا�سع والزهد.
ن�ساأ يف هذه العائلة املباركة ، وظهرت عليه اأمارات النجابة والفطنة والذكاء منذ �سغره ، فاأنهى 
درا�سته االبتدائية و املتو�سطة واالإعدادية يف مدار�س املو�سل بتفوق، وبناء على رغبته ورغبة عائلته 
وم�سايخه التحق بكلية ال�سريعة يف جامعة بغداد وتخرج فيها �سنة)1404هـ / 1984م ( وكان االأول 
على الكلية ، ثم ح�سل على �سهادة املاج�ستري �سنة )1408هـ / 1988م ( ،وعلى �سهادة الدكتوراه 
يف ال�سريعة والعلوم االإ�سالمية �سنة)1417هـ / 1997م ( بتقدير ) امتياز( وكان مو�سع اعتزاز 
جميل  ها�سم  الدكتور  ال�سيخ  املعروف  املحدث  الفقيه  ف�سيلة   اأ�سهرهم  ومن  الكلية  يف  م�سايخه 

عبداهلل)حفظه اهلل(. 
   بداأت رحلته مع القراآن الكرمي طفال �سغريا ي�سغي اإىل والديه وهما يتلوان اآيات اهلل اآناء الليل 
واأطراف النهار فتاأثر بهما ، وتعلم ما يعرف بال�سواد من والده الذي اأخذ بيده اإىل م�سجد )احلاج 
عبد الرحمن ال�سمان( يف حملة باب البي�س ليتعلم علم التجويد على يد رجل مبارك هو احلاج 
عبد اهلل اجلرجي�س )رحمه اهلل( ، فقراأ عليه ) هداية امل�ستفيد( و�سيئا من القراآن الكرمي ، ثم 

حف�س يف م�سجد ال�سهداء الكبري.
هـذا وقد قراأت فـي عدة م�ساجد  فـي حمافل يوم اجلمعة ولفـرتات طويلة واأخ�س منها بالذكر 
ــ م�سجدبركة  البا�سا  ــ م�سجد  الدين  بهاء  ال�سفارــ م�سجد  ــ م�سجد  ) م�سجد مرمي خاتون 
الرحمن (. كما عملت خطيبًا يف كثري من م�ساجد املو�سل ب�سورة متقطعة عند حدوث �سواغر 

فيهاوال يزال بع�ساالأخوة اخلطباء يكلفونني باإلقاء اخلطبةعند تغيبهم عن م�ساجدهم. 
 لدّي عدة ت�سجيالت فـي تالوة القراآن الكرمي كنت قد �سجلتها ب�سوتي فـي تلفـزيون املو�سل وقد 

اأر�سـل البع�س منها اإىل تلفزيون بغـداد ، وكان اآخر ت�سـجيل يف رم�سان �سنة )1998م(. 
انتـخـبت ع�ســوًا  موؤ�ســ�سًا  فــي  الهيئة  االإداريــة  جلمعيــة القـراء  واملجوديــن العراقيـني / فـرع 
القراآن  امل�سـابقات فـي حفظ وتالوة  اإدارة وتـحكــيم  فــي  الهيـــــــــــئـة  وا�ســـــــرتكت مـع  نينـوى....  
الكرمي برواية حف�س والقراءات ال�سـبع التي كـنا نقيمها يف �سهر رم�سان املبارك ولعدة �سنوات 
يف م�سجد الرحمة . قمنا بتاأ�سي�س جمعية جديدة فـي مدينة املو�سـل با�سـم )جمعية قراء نينوى( 
وانتخبت نائبًا لرئي�سها ال�ســـيخ )اإبراهيم فا�سل امل�سهداين( وقد ان�سم اليها الكثري من ال�سيوخ 
اإقامة امل�ســابقات الف�ســــــلية وال�سنوية يف  والقراء يف املحافظة . وللجمعية عدة ن�ســــاطات منها 
املو�ســل  م�سـاجد  يف  ال�ســـــهرية  القراآنية  االأم�ســيات  اإقامة  وكذلك  الكرمي  القراآن  وتالوة  حفظ 
من  وللمزيد  الن�ساطات.  من  ذلك  وغري  القراآنية  القراءات  بعلوم  يتعلق  ما  بكل  النا�س  لتعريف 

املعلومات هناك موقع على االأنرتنيت حتت عنوان )جمعية قراء نينوى(. 
التــــــــــــــــربية  ملادة  ومدر�سًا  للبنني((  االأهلية  العراق  ))ثانوية  يف  االإداريــة  الهيئة  مع  اأعمل  حاليًا 

االإ�سالمية فيهــــــا . . .( )12( 
 

 3- ال�صيخ الدكتور عبدال�صتار بن فا�صل النعيمي :

وهو العبد الفقري كاتب هذا البحث ، وقد ترجم له االأ�ستاذ الدكتور ذنون يون�س الطائي مدير مركز 
علماء  اأحد  النعيمي  فا�سل  الدكتورعبدال�ستار  فقال:)ال�سيخ  املو�سل  جامعة  يف  املو�سل  درا�سات 
املو�سل ، ومن �سيوخ القراءات فيها،ومن اأ�ساتذة جامعة املو�سل ،وله اإمكانيات �سوتية متميزة يف 
تالوة القراآن الكرمي مقرونة بالتنغيم والتنوع ال�سوتي والتنقل بني االآيات وموا�سع الوقوف واالبتداء 
، فحني يتلو يخيم ال�سكون على املكان ويحيط به الوقار واخل�سوع وال�سكينة ، وهذه القدرات اكت�سبها 

12- ترجمة ال�سيخ خليل ال�سكرجي ، ال�سيخ خليل ال�سكرجي. 
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ال�سيخ  اإذ كان  ؛  النفع واالإر�سادات اجللية ، كما �سبع م�سحفا بخط يده  يون�س من طريقي غيث 
يون�س يلزم تلميذه بذلك ملا يف ذلك من فائدة كبرية يكت�سبها التلميذ من مراجعاته لعبارات العلماء 
وتدوين املعلومة بعد فهمها وما يتطلبه ذلك من �سرب واأناة ،وقد كان يعلق عليه ال�سيخ يون�س اأمله 
ويقول له : ) اأريد اأن اأجعلك ركنا يف القراءة يف هذه املدينة ، فال تكن من طالب االإجازات فاإن 
قراءتك هي اإجازة ( ، وقد اأثمر فيه هذا اجلهد الذي ي�سهد عليه ال�سبه الكبري بني قراءته وقراءة 
اإىل تالوتيهما ، والتزامه مبنهج �سيخه يف القراءة واالإقراء  �سيخه الذي يح�س به كل من ي�ستمع 
وقد اأجازه برواية حف�س عن عا�سم يف )9 ذي احلجة 1421هـ / 2001م ( باإجازته عن �سيخه 
حممد �سالح اجلوادي ) رحمه اهلل( ، فبينه وبني ال�سيخ اجلوادي برواية حف�س �سيخ واحد هو 
ال�سيخ يون�س فقط ،وهذه االإجازة برواية حف�س بهذا ال�سند مل مينحها ال�سيخ يون�س لغريه ؛اإذ اإن 
اإجازة ال�سيخ يون�س لل�سيخني اجلليلني علي حامد الراوي وخليل ال�سكرجي بالقراءات ال�سبع عن 
ال�سيخ عبدالفتاح اجلومرد عن ال�سيخ اجلوادي.وهو يعتز كثريا بهذه االإجازة وبقراءته على ال�سيخ 
ال�سيخ يون�س )رحمه اهلل( ال�سيخ اجلوادي، ولذا ترك فراق  يون�س وي�سفه باملحافظ على منهج 
اأثرا بالغا يف نف�سه،ملا وجد عنده من ال�سبط والتدقيق الذي مل يره عند غريه ، وراآه يف عامل الروؤيا 
اأكر من مرة مبا ي�سري اإىل اأن يكمل ختمة اجلمع الكبري على اأقدم تالمذة ال�سيخ يون�س) رحمه 
برعايته  االآخر  اأحاطه هو  الذي   ، الراوي)رحمه اهلل(  بن حامد  ال�سيخ علي  ، وهو ف�سيلة  اهلل( 
،وفتح له داره ، وتفرغ لتدري�سه �ساعات طويلة ، وقراأ عليه اجلمع الكبري من قوله تعاىل )تبارك 
اأوجه التكبري قراءة  الذي جعل يف ال�سماء بروجا ( من �سورة الفرقان اإىل اآخر �سورة النا�س مع 
اإتقان وحتقيق،فتمت اخلتمة املباركة يف ) الثالث ع�سر من �سعبان 1424هـ / 2003م (،فاأجازه 
بامل�ساعر  مليء  مهيب  حفل  يف  1424هـــ  املبارك  رم�سان  �سهر  ليايل  اإحدى  يف  ال�سبع  بالقراءات 
ولقبه   ، القراءات  و�سيوخ  العلماء  من  كبري  االإ�سالمية ح�سره جمع  اليقظة  والروحانية يف جامع 
)بـاأمل القراء( ؛الأنه كان حمط اآمال �سيوخه وال �سيما �سيخه يون�س ) رحمه اهلل( ، وقد اأرخ �سيخه 

علي الراوي هذه االإجازة املباركة باأبيات قال فيها:

�سيخــــا بــالــ�ــســبــع  مــفــاخــرا  اأمــــيــــنــــا خمــلــ�ــســـــا ولــــــه امــتــيـــــازاأجــــزت 
ــفــ�ــس عــلــت كـــرمـــا وفــــــــ�ــســـــــــــال ـــه ن ـــهـــا ركـــــــازل ــــ ـــوم ل ــــ ــــ ـــل ـــع تـــكـــلـــلـــهـــا ال
ــي ـــ ــان وحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــرق ـــل لــــلــــورى ف ـــرت ــــــــدا طــــرازي لــــه مــــــن) يــــونــــ�ــــس( اأب

انتقل اإىل ال�سيخ احلافظ املال ذنون بن حامد العلو�س ) رحمه اهلل ( املكنى )باأبي رفعت ، وباأبي 
الغرت( الذي كان من علماء املو�سل ومن تالمذة �سيخ القراءات ال�سيخ احلافظ عبد العزيز بن عبد 
احلميد اخلزرجي ال�سرير)رحمه اهلل( ، واإماما وخطيبا يف جامع الزيواين يف حملة باب البي�س 
، فقراأ عليه القراآن الكرمي من اأول �سورة الفاحتة اإىل اجلزء الثامن والع�سرين ، وتلقى عنه مبادئ 
واأحاطه  القريبة من اجلامع املذكور يف حملة )امليا�سة (،  العلوم يف جامع )الزيواين( ويف داره 
بالرعاية،وكان معجبا ب�سوته اجلميل وذكائه وقابليته على �سرعة التلقي واحلفظ ، وكان يتو�سم 
فيه م�ستقبال زاهرا يف العلم والقراءة ، وي�سرح بذلك يف جمال�سه ، ولكن ق�سى اهلل باأن يتوفى 
ال�سيخ ذنون يف)8 ربيع االأول 1399هـ / 1979م (،فتاأمل كثريا لفقد �سيخه الذي كان متعلقا به 

ويحبه كثريا،حتى اإنه عرب عن �سدة اأمله بقوله نظما يف ذلك الوقت املبكر من عمره:

فما لل�سيخ يرتكني فريـــدا�سروف الدهر اآذتني ببني
ق�سى نحبا وخالين وحيداويا اأ�سفى على َعَلٍم همام

اإبراهيم  بن  يون�س  ال�سيخ  ف�سيلة  املدقق  املحقق  ب�سيخه  ات�سل  /1980م(  )1400هـــ  �سنة  ويف 
اهلل(  اجلوادي)رحمه  �سالح  حممد  ال�سيخ  تالمذة  اأ�سهر  من  كان  اهلل(الــذي  الطائي)رحمه 
وال�سيخ عبدالفتاح اجلومرد )رحمه اهلل( ، واأكرهم �سبطا واإتقانا ، فاأحاطه هو االآخر بالعناية 
ال�سيخ  جمل�س  اإىل  واأخــذه   ، اجلليل  العلم  هذا  لتلقي  والقابلية  الذكاء  من  فيه  وجد  ملا  والرعاية 
عبد الفتاح اجلومرد)رحمه اهلل( فقراأ اأمامه اآيات من القراآن الكرمي فا�ستح�سن اأداءه وقابليته 
وجمال �سوته فاأو�سى ال�سيخ اجلومرد ال�سيخ يون�س)رحمه اهلل( باأن يخ�سه بعنايته ، فكان يقرئه 
يف جامع )اليقظة االإ�سالمية( ويف داره يف )املو�سل اجلديدة( قراءة اإتقان وحتقيق،ويخ�سه من 
بني زمالئه مبزيد من الوقت والعناية والتدقيق ، فاأمت عليه ختمة كاملة برواية حف�س عن عا�سم 
�سنة )1407هـ / 1987م ( ، فوجهه الإكمال القراءات ال�سبع ، وكان من منهج ال�سيخ يون�س اأن ال 
يقرئ القراءات ال�سبع اإال ملن يكون اأهال لتحملها بكل ما يتطلبه هذا التحمل من �سوابط ، وكان 
�سديد التحري يف منح االإجازة ، فقراأ عليه القراءات ال�سبع من طريق ال�ساطبية والتي�سري، وجمع 
للجمع الكبري من اأول �سورة الفاحتة اإىل قوله تعاىل:)وكان بني ذلك قواما ( االآية )67( من �سورة 
الثاين  ربيع  ، يف )9  يون�س)رحمه اهلل(  ال�سيخ  بوفاة  التوا�سل  املنية هذا  اإذ اخرتمت  ؛  الفرقان 
1424هـ / 2003م ( ، وقد �سجل عددا من درو�سه ت�سجيال �سوتيا ومنها مبحث )اآالآن( يف �سورة 
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ال�سيخ  اإذ كان  ؛  النفع واالإر�سادات اجللية ، كما �سبع م�سحفا بخط يده  يون�س من طريقي غيث 
يون�س يلزم تلميذه بذلك ملا يف ذلك من فائدة كبرية يكت�سبها التلميذ من مراجعاته لعبارات العلماء 
وتدوين املعلومة بعد فهمها وما يتطلبه ذلك من �سرب واأناة ،وقد كان يعلق عليه ال�سيخ يون�س اأمله 
ويقول له : ) اأريد اأن اأجعلك ركنا يف القراءة يف هذه املدينة ، فال تكن من طالب االإجازات فاإن 
قراءتك هي اإجازة ( ، وقد اأثمر فيه هذا اجلهد الذي ي�سهد عليه ال�سبه الكبري بني قراءته وقراءة 
اإىل تالوتيهما ، والتزامه مبنهج �سيخه يف القراءة واالإقراء  �سيخه الذي يح�س به كل من ي�ستمع 
وقد اأجازه برواية حف�س عن عا�سم يف )9 ذي احلجة 1421هـ / 2001م ( باإجازته عن �سيخه 
حممد �سالح اجلوادي ) رحمه اهلل( ، فبينه وبني ال�سيخ اجلوادي برواية حف�س �سيخ واحد هو 
ال�سيخ يون�س فقط ،وهذه االإجازة برواية حف�س بهذا ال�سند مل مينحها ال�سيخ يون�س لغريه ؛اإذ اإن 
اإجازة ال�سيخ يون�س لل�سيخني اجلليلني علي حامد الراوي وخليل ال�سكرجي بالقراءات ال�سبع عن 
ال�سيخ عبدالفتاح اجلومرد عن ال�سيخ اجلوادي.وهو يعتز كثريا بهذه االإجازة وبقراءته على ال�سيخ 
ال�سيخ يون�س )رحمه اهلل( ال�سيخ اجلوادي، ولذا ترك فراق  يون�س وي�سفه باملحافظ على منهج 
اأثرا بالغا يف نف�سه،ملا وجد عنده من ال�سبط والتدقيق الذي مل يره عند غريه ، وراآه يف عامل الروؤيا 
اأكر من مرة مبا ي�سري اإىل اأن يكمل ختمة اجلمع الكبري على اأقدم تالمذة ال�سيخ يون�س) رحمه 
برعايته  االآخر  اأحاطه هو  الذي   ، الراوي)رحمه اهلل(  بن حامد  ال�سيخ علي  ، وهو ف�سيلة  اهلل( 
،وفتح له داره ، وتفرغ لتدري�سه �ساعات طويلة ، وقراأ عليه اجلمع الكبري من قوله تعاىل )تبارك 
اأوجه التكبري قراءة  الذي جعل يف ال�سماء بروجا ( من �سورة الفرقان اإىل اآخر �سورة النا�س مع 
اإتقان وحتقيق،فتمت اخلتمة املباركة يف ) الثالث ع�سر من �سعبان 1424هـ / 2003م (،فاأجازه 
بامل�ساعر  مليء  مهيب  حفل  يف  1424هـــ  املبارك  رم�سان  �سهر  ليايل  اإحدى  يف  ال�سبع  بالقراءات 
ولقبه   ، القراءات  و�سيوخ  العلماء  من  كبري  االإ�سالمية ح�سره جمع  اليقظة  والروحانية يف جامع 
)بـاأمل القراء( ؛الأنه كان حمط اآمال �سيوخه وال �سيما �سيخه يون�س ) رحمه اهلل( ، وقد اأرخ �سيخه 

علي الراوي هذه االإجازة املباركة باأبيات قال فيها:

�سيخــــا بــالــ�ــســبــع  مــفــاخــرا  اأمــــيــــنــــا خمــلــ�ــســـــا ولــــــه امــتــيـــــازاأجــــزت 
ــفــ�ــس عــلــت كـــرمـــا وفــــــــ�ــســـــــــــال ـــه ن ـــهـــا ركـــــــازل ــــ ـــوم ل ــــ ــــ ـــل ـــع تـــكـــلـــلـــهـــا ال
ــي ـــ ــان وحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــرق ـــل لــــلــــورى ف ـــرت ــــــــدا طــــرازي لــــه مــــــن) يــــونــــ�ــــس( اأب

انتقل اإىل ال�سيخ احلافظ املال ذنون بن حامد العلو�س ) رحمه اهلل ( املكنى )باأبي رفعت ، وباأبي 
الغرت( الذي كان من علماء املو�سل ومن تالمذة �سيخ القراءات ال�سيخ احلافظ عبد العزيز بن عبد 
احلميد اخلزرجي ال�سرير)رحمه اهلل( ، واإماما وخطيبا يف جامع الزيواين يف حملة باب البي�س 
، فقراأ عليه القراآن الكرمي من اأول �سورة الفاحتة اإىل اجلزء الثامن والع�سرين ، وتلقى عنه مبادئ 
واأحاطه  القريبة من اجلامع املذكور يف حملة )امليا�سة (،  العلوم يف جامع )الزيواين( ويف داره 
بالرعاية،وكان معجبا ب�سوته اجلميل وذكائه وقابليته على �سرعة التلقي واحلفظ ، وكان يتو�سم 
فيه م�ستقبال زاهرا يف العلم والقراءة ، وي�سرح بذلك يف جمال�سه ، ولكن ق�سى اهلل باأن يتوفى 
ال�سيخ ذنون يف)8 ربيع االأول 1399هـ / 1979م (،فتاأمل كثريا لفقد �سيخه الذي كان متعلقا به 

ويحبه كثريا،حتى اإنه عرب عن �سدة اأمله بقوله نظما يف ذلك الوقت املبكر من عمره:

فما لل�سيخ يرتكني فريـــدا�سروف الدهر اآذتني ببني
ق�سى نحبا وخالين وحيداويا اأ�سفى على َعَلٍم همام

اإبراهيم  بن  يون�س  ال�سيخ  ف�سيلة  املدقق  املحقق  ب�سيخه  ات�سل  /1980م(  )1400هـــ  �سنة  ويف 
اهلل(  اجلوادي)رحمه  �سالح  حممد  ال�سيخ  تالمذة  اأ�سهر  من  كان  اهلل(الــذي  الطائي)رحمه 
وال�سيخ عبدالفتاح اجلومرد )رحمه اهلل( ، واأكرهم �سبطا واإتقانا ، فاأحاطه هو االآخر بالعناية 
ال�سيخ  جمل�س  اإىل  واأخــذه   ، اجلليل  العلم  هذا  لتلقي  والقابلية  الذكاء  من  فيه  وجد  ملا  والرعاية 
عبد الفتاح اجلومرد)رحمه اهلل( فقراأ اأمامه اآيات من القراآن الكرمي فا�ستح�سن اأداءه وقابليته 
وجمال �سوته فاأو�سى ال�سيخ اجلومرد ال�سيخ يون�س)رحمه اهلل( باأن يخ�سه بعنايته ، فكان يقرئه 
يف جامع )اليقظة االإ�سالمية( ويف داره يف )املو�سل اجلديدة( قراءة اإتقان وحتقيق،ويخ�سه من 
بني زمالئه مبزيد من الوقت والعناية والتدقيق ، فاأمت عليه ختمة كاملة برواية حف�س عن عا�سم 
�سنة )1407هـ / 1987م ( ، فوجهه الإكمال القراءات ال�سبع ، وكان من منهج ال�سيخ يون�س اأن ال 
يقرئ القراءات ال�سبع اإال ملن يكون اأهال لتحملها بكل ما يتطلبه هذا التحمل من �سوابط ، وكان 
�سديد التحري يف منح االإجازة ، فقراأ عليه القراءات ال�سبع من طريق ال�ساطبية والتي�سري، وجمع 
للجمع الكبري من اأول �سورة الفاحتة اإىل قوله تعاىل:)وكان بني ذلك قواما ( االآية )67( من �سورة 
الثاين  ربيع  ، يف )9  يون�س)رحمه اهلل(  ال�سيخ  بوفاة  التوا�سل  املنية هذا  اإذ اخرتمت  ؛  الفرقان 
1424هـ / 2003م ( ، وقد �سجل عددا من درو�سه ت�سجيال �سوتيا ومنها مبحث )اآالآن( يف �سورة 
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عبد اهلل النعمة عن ال�سيخ العالمة الر�سواين )رحمهم اهلل ( ،يوم ال�سبت )16رم�سان 1417هـ 
/ 1996م ( ،

) والثالثة ( من �سيخه العالمة مفتي املو�سل ال�سيخ حممد يا�سني ب�سنده عن ال�سيخ العالمة ب�سري 
ال�سيخ العالمة الر�سواين )رحمهم اهلل(، يوم  النعمة عن  ال�سيخ العالمة عبد اهلل  ال�سقال عن 

االثنني )29رجب 1425هـ / 2004م ( ولقبه بـ )نور الدين ( ، 
كما اأجازه ال�سيخ علي حامد الراوي)رحمه اهلل( بحديث االأ�سودين ودالئل اخلريات وعدد مـــــــــن 

االأذكارواالأوراد . 

وظائفه الأكادميية:

عني مدر�سا للعلوم ال�سرعية والعربية يف كلية االآداب بجامعة املو�سل �سنة ) 1409هـ / 1989م ( 
، ومن الكليات التي دّر�س فيها : كلية االآداب ، وكلية الرتبية ، وكلية الرتبية للبنات ، وكلية العلوم 
 ، االأعظم  االإمــام  وكلية   ، بغداد  بجامعة  االإ�سالمية  العلوم  وكلية   ، املو�سل  جامعة  يف  االإ�سالمية 
املو�سل  ،واأوفدته جامعة  املو�سل  الدينية يف  ومدر�سة احلدباء   ، املعرفة  وكلية   ، الرتبوية  والكلية 
�سنة)1420هـ / 2000م ( اإىل اليمن اأ�ستاذا زائرا فدّر�س يف كليتي االآداب والرتبية بجامعة ذمار 
اأن  للعلم  املثابر  الطلب  هذا  اأهله  ،وقد  اليمن  كثريا يف  طلبته  به  تاأثر  وقد   ، �سنعاء  القريبة من 
يدّر�س اأكر من علم ،فقد كّلف بتدري�س مواد علمية عديدة لطلبته كان جميدا فيها كلها وموؤثرا يف 
طلبته ، من )جتويد وتف�سري وعقيدة وفقه واأ�سول وحديث ومنطق ونحو وبالغة وغريها(، واأ�سرف 
وناق�س الع�سرات من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه ، واختري ع�سوا يف العديد من اللجان العلمية 
ويف الهيئة اال�ست�سارية ملجلة)الرتبية والعلم( التي ت�سدرها كلية الرتبية يف جامعة املو�سل ، وجملة 

كلية ال�سريعة التي ت�سدرها كلية ال�سريعة يف جامعة تكريت .
�سارك يف الكثري من املهرجانات وامل�سابقات القراآنية داخل العراق وخارجه ، منها املهرجان ال�سنوي 
الدويل ال�ساد�س لتالوة القراآن الكرمي وتف�سريه يف مكة املكرمة �سنة)1404هـ / 1984م(،واملهرجان 

ال�سنوي الدويل لتالوة القراآن وتف�سريه يف مدينة مدرا�س يف الهند �سنة )1407هـ / 1987م(.
املو�سل . لطلبة جامعة  وحفظه  الكرمي  القراآن  تالوة  م�سابقات  العديد من جلان حتكيم   وتراأ�س 

كتب العديد من البحوث واملقاالت املن�سورة ، ، ومن موؤلفاته:
1. عون القدير يف القراءات ال�سبع من طريق ال�ساطبية والتي�سري،وهو ت�سبيع كامل بخط يده يف 
حا�سية امل�سحف ال�سريف ،2. اأبو ال�سعود ومنهجه يف التف�سري، 3. القا�سي عبد اجلبارمف�سرا ،4. 

بــحــذق مــتــ�ــســف  )اجلــــومــــرد(  ـــازوذا  مـــعـــلـــمـــه )اجلـــــــــــــــوادي( املـــجــــ
تــبـــــــــــاهــت           ــان (  ــم ــث ــع ــا )ب ــن ــل ــفــ�ــســالء حــــازواومــو�ــس ـــا عــنــه مـــا ال اأخـــذن
ــــوا رتـــبـــــــــــة ولــــهـــــــــم مـــفـــازاولـــــئـــــك مـــعـــ�ـــســـر بـــلـــغـــوا املـــعـــايل ــــال ــــن ف
ــبــع ـــي �ـــســـــــعـــبـــان خمـــتـــتـــم بــ�ــســـ ـــف ـــازف ــــ ـــقـــة واملـــجــــ نـــتـــيـــجـــتـــه احلـــقـــيــــ
كـــــــرام  ) لـــقـــــــــــراء  اأمـــــــــال   ( ـــازفـــكـــن  ــــ فـــــاأنـــــت بـــو�ـــســـلـــهـــم اأ�ــــســـــــــد وب
ــدرهــم فـــفـــازوا( فـــيـــــــا عــــبـــــــــدًا لـــ�ـــســـــــتـــار الـــبـــــــرايـــا  اأوؤرخ:)فــــ�ــــســــل �ــس

1424   هـ         

وف�سال عن علم اجلويد والقراءات تلقى العلوم العقلية والنقلية املعروفة بعلوم االآلة والغاية على 
كبار علماء املو�سل ، ومنهم: 

1. ال�سيخ العالمة عثمان حممد اجلبوري )رحمه اهلل(.
2. وال�سيخ العالمة االأزهري حممد علي اإليا�س العدواين)رحمه اهلل(. 

3. وال�سيخ العالمة ذنون البدراين )رحمه اهلل(.
4. ومفتي املو�سل ال�سيخ العالمة حممد يا�سني )رحمه اهلل( .

5. وال�سيخ العالمة م�سطفى البنجويني .
6. وعالمة العراق ال�سيخ عبدالكرمي املدر�س )رحمه اهلل( الذي كان يراجعه يف اأثناء درا�سته يف 

كلية ال�سريعة ببغداد ويح�سر بع�س درو�سه .

اإجازاته العامة :

وبعد ع�سرين �سنة اأو تزيد من طلبه العلم كللت جهوده بنيله ثالث اإجازات عامة بالعلوم العقلية 
والنقلية  

) االأوىل ( من �سيخه العالمة حممد علي اليا�س العدواين ب�سنده عن ال�سيخ العالمة عبد الغفور 
القعدة  االثنني )9ذي  ليلة   ، الر�سواين )رحمهم اهلل(  اأفندي  العالمة حممد  ال�سيخ  احلبار عن 

1415هـ / 1994م ( ولقبه بـ )زين الدين ( .
) والثانية ( من �سيخه العدواين اأي�سا ب�سنده عن ال�سيخ العالمة ب�سري ال�سقال عن ال�سيخ العالمة 
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عبد اهلل النعمة عن ال�سيخ العالمة الر�سواين )رحمهم اهلل ( ،يوم ال�سبت )16رم�سان 1417هـ 
/ 1996م ( ،

) والثالثة ( من �سيخه العالمة مفتي املو�سل ال�سيخ حممد يا�سني ب�سنده عن ال�سيخ العالمة ب�سري 
ال�سيخ العالمة الر�سواين )رحمهم اهلل(، يوم  النعمة عن  ال�سيخ العالمة عبد اهلل  ال�سقال عن 

االثنني )29رجب 1425هـ / 2004م ( ولقبه بـ )نور الدين ( ، 
كما اأجازه ال�سيخ علي حامد الراوي)رحمه اهلل( بحديث االأ�سودين ودالئل اخلريات وعدد مـــــــــن 

االأذكارواالأوراد . 

وظائفه الأكادميية:

عني مدر�سا للعلوم ال�سرعية والعربية يف كلية االآداب بجامعة املو�سل �سنة ) 1409هـ / 1989م ( 
، ومن الكليات التي دّر�س فيها : كلية االآداب ، وكلية الرتبية ، وكلية الرتبية للبنات ، وكلية العلوم 
 ، االأعظم  االإمــام  وكلية   ، بغداد  بجامعة  االإ�سالمية  العلوم  وكلية   ، املو�سل  جامعة  يف  االإ�سالمية 
املو�سل  ،واأوفدته جامعة  املو�سل  الدينية يف  ومدر�سة احلدباء   ، املعرفة  وكلية   ، الرتبوية  والكلية 
�سنة)1420هـ / 2000م ( اإىل اليمن اأ�ستاذا زائرا فدّر�س يف كليتي االآداب والرتبية بجامعة ذمار 
اأن  للعلم  املثابر  الطلب  هذا  اأهله  ،وقد  اليمن  كثريا يف  طلبته  به  تاأثر  وقد   ، �سنعاء  القريبة من 
يدّر�س اأكر من علم ،فقد كّلف بتدري�س مواد علمية عديدة لطلبته كان جميدا فيها كلها وموؤثرا يف 
طلبته ، من )جتويد وتف�سري وعقيدة وفقه واأ�سول وحديث ومنطق ونحو وبالغة وغريها(، واأ�سرف 
وناق�س الع�سرات من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه ، واختري ع�سوا يف العديد من اللجان العلمية 
ويف الهيئة اال�ست�سارية ملجلة)الرتبية والعلم( التي ت�سدرها كلية الرتبية يف جامعة املو�سل ، وجملة 

كلية ال�سريعة التي ت�سدرها كلية ال�سريعة يف جامعة تكريت .
�سارك يف الكثري من املهرجانات وامل�سابقات القراآنية داخل العراق وخارجه ، منها املهرجان ال�سنوي 
الدويل ال�ساد�س لتالوة القراآن الكرمي وتف�سريه يف مكة املكرمة �سنة)1404هـ / 1984م(،واملهرجان 

ال�سنوي الدويل لتالوة القراآن وتف�سريه يف مدينة مدرا�س يف الهند �سنة )1407هـ / 1987م(.
املو�سل . لطلبة جامعة  وحفظه  الكرمي  القراآن  تالوة  م�سابقات  العديد من جلان حتكيم   وتراأ�س 

كتب العديد من البحوث واملقاالت املن�سورة ، ، ومن موؤلفاته:
1. عون القدير يف القراءات ال�سبع من طريق ال�ساطبية والتي�سري،وهو ت�سبيع كامل بخط يده يف 
حا�سية امل�سحف ال�سريف ،2. اأبو ال�سعود ومنهجه يف التف�سري، 3. القا�سي عبد اجلبارمف�سرا ،4. 

بــحــذق مــتــ�ــســف  )اجلــــومــــرد(  ـــازوذا  مـــعـــلـــمـــه )اجلـــــــــــــــوادي( املـــجــــ
تــبـــــــــــاهــت           ــان (  ــم ــث ــع ــا )ب ــن ــل ــفــ�ــســالء حــــازواومــو�ــس ـــا عــنــه مـــا ال اأخـــذن
ــــوا رتـــبـــــــــــة ولــــهـــــــــم مـــفـــازاولـــــئـــــك مـــعـــ�ـــســـر بـــلـــغـــوا املـــعـــايل ــــال ــــن ف
ــبــع ـــي �ـــســـــــعـــبـــان خمـــتـــتـــم بــ�ــســـ ـــف ـــازف ــــ ـــقـــة واملـــجــــ نـــتـــيـــجـــتـــه احلـــقـــيــــ
كـــــــرام  ) لـــقـــــــــــراء  اأمـــــــــال   ( ـــازفـــكـــن  ــــ فـــــاأنـــــت بـــو�ـــســـلـــهـــم اأ�ــــســـــــــد وب
ــدرهــم فـــفـــازوا( فـــيـــــــا عــــبـــــــــدًا لـــ�ـــســـــــتـــار الـــبـــــــرايـــا  اأوؤرخ:)فــــ�ــــســــل �ــس

1424   هـ         

وف�سال عن علم اجلويد والقراءات تلقى العلوم العقلية والنقلية املعروفة بعلوم االآلة والغاية على 
كبار علماء املو�سل ، ومنهم: 

1. ال�سيخ العالمة عثمان حممد اجلبوري )رحمه اهلل(.
2. وال�سيخ العالمة االأزهري حممد علي اإليا�س العدواين)رحمه اهلل(. 

3. وال�سيخ العالمة ذنون البدراين )رحمه اهلل(.
4. ومفتي املو�سل ال�سيخ العالمة حممد يا�سني )رحمه اهلل( .

5. وال�سيخ العالمة م�سطفى البنجويني .
6. وعالمة العراق ال�سيخ عبدالكرمي املدر�س )رحمه اهلل( الذي كان يراجعه يف اأثناء درا�سته يف 

كلية ال�سريعة ببغداد ويح�سر بع�س درو�سه .

اإجازاته العامة :

وبعد ع�سرين �سنة اأو تزيد من طلبه العلم كللت جهوده بنيله ثالث اإجازات عامة بالعلوم العقلية 
والنقلية  

) االأوىل ( من �سيخه العالمة حممد علي اليا�س العدواين ب�سنده عن ال�سيخ العالمة عبد الغفور 
القعدة  االثنني )9ذي  ليلة   ، الر�سواين )رحمهم اهلل(  اأفندي  العالمة حممد  ال�سيخ  احلبار عن 

1415هـ / 1994م ( ولقبه بـ )زين الدين ( .
) والثانية ( من �سيخه العدواين اأي�سا ب�سنده عن ال�سيخ العالمة ب�سري ال�سقال عن ال�سيخ العالمة 
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ــــذكــــارما بني اأ�سياخ علم قد �سموا وعلوا وت در�ــــــــس  ــــــر يف  ــــــاب االأك هـــــم 

ــــن نـــ�ـــســـل اأبـــــــرارُكــ�ــســيــتــمــا حـــّلـــة الــــقــــراآن زاهــيــة ــــادة م ــــس ـــمـــا � ـــت فـــاأن

اأ�ـــســـمـــاريا�سيخنا )يون�ٌس( هذا النزيل بكم لــتــقــ�ــســيــا بــــرزخــــا يف طـــيـــب 

ففقدكُم الــراوي  اأ�ستاذنا  ــٌر لــه والــكــوثــُر اجلــاري(م�سيت  اأرخـــت :)َقــ�ــسْ

1433هـ          

اأبــي  وجــامــع   ، البي�س  ــاب  ب يف  ــواين  ــزي ال جــامــع  منها   ، املو�سل  يف  عــدة  جــوامــع  يف  اخلطابة  تــوىل 
الفرقان  وجــامــع   ، اخل�سراء  حــي  يف  املهاجرين  وجــامــع   ، اجلــديــدة  املو�سل  يف  النجماوي  زعــيــان 
 . الــ�ــســالة  يف  الــرخــيــم  و�ــســوتــه  خطبه  ل�سماع  الــنــا�ــس  يــوؤمــه  مــوؤثــر  خطيب  وهــو   ، البعث  حــي   يف 

جل�س لتدري�س التجويد والقراءات والعلوم العقلية والنقلية يف جوامع عدة ، منها جامع املهاجرين وجامع 
العليم يف حي اخل�سراء ،وجامع الفرقان يف حي البعث، وجامع الويل وجامع اهلل اأكرب يف حي االإخاء .

  وتلقى عنه الكثريون من طلبة العلم ، واأجاز بالعلوم العقلية والنقلية كال من : 
1.  ال�سيخ اأمري حممد �سعيد املوىل يف 27رجب 1424هـ / 2003م ، 

2.ال�سيخ الطبيب الدكتور ليث يحيى اإبراهيم يف 12ربيع االأول 1426هـ / 2005م ، 
3.ال�سيخ يا�سني يو�سف حممد يف 27 رم�سان 1427هـ / 2006م ، 

4.ال�سيخ اأحمد حازم اخل�ساب يف 27رم�سان 1431هـ / 2010م ( ، 
واأجاز برواية حف�س عن عا�سم :

1-ال�سيخ يا�سني يو�سف حممد ،الذي اأمت ختمة برواية حف�س عند ال�سيخ يون�س )رحمه اهلل(، وكان 
قد اأذن له م�سافهة باالإقراء .

2-ال�سيد مهند حممد خري الدين الذي تلقى رواية حف�س عن ال�سيخ يون�س )رحمه اهلل( من اأول �سورة 
الفاحتة اإىل اأواخر �سورة مرمي، واأمت اخلتمة عند ال�سيخ  عبدال�ستارويقراأ عليه االآن القراءات ال�سبع. 
وما يزال ال�سيخ الدكتور عبدال�ستار فا�سل م�ستمرا يف اأداء هذه االأمانة ويدّر�س يف جامعة املو�سل 
ويف اأحد اجلوامع القريبة من داره ، ومن تالمذته املجدين الذين يقروؤن عليه االآن عند كتابة هذه 
الرتجمة )ولده اأحمد( الذي ي�سبهه يف ال�سوت والقراءة .  كما يدر�س عليه علوم االآلة والغاية عدد 

اأبي طالب القي�سي ،6.  ال�سحيح واحل�سن من اأحاديث ف�سائل ال�سور،5. القراءات عند مكي بن 
القراءات يف تف�سري الن�سفي،7. االإمام الغزايل مف�سرا ،8. نقد ابن كثري لالإ�سرائيليات ،9. بع�س 
اأحكام احلوالة يف الفقه االإ�سالمي ،10. حتقيق كتاب بغية امل�ستفيد يف علم التجويد ،11.قراءة يف 

فوائدمقدمة كتاب غيث النفع لل�سفاق�سي،12.تعليل ابن عا�سور لوجوه االإعجاز، وغريها.

نظم  ما  اآخر  ومن   ، من�سور  �سعر  وله   ، واملجالت  ال�سحف  يف  املن�سورة  املقاالت  من  العديد  وله 
ق�سيدة رثى فيها �سيخه علي حامد الراوي الذي دفن اإىل جوار �سيخه يون�س اإبراهيم الطائي واأرخ 

فيها لوفاته فقال:

ـــد غــــدا يف ذمــــة الـــبـــاري            يــا�ــســاح قــلــبــَي يف حـــزن واأكــــدار فــ�ــســيــخــنــا ق

باكية الــعــلــم  �ــســمــاء  عليه  الــ�ــســاريلهفي  والــكــوكــب  هـــوى جنمها  فــقــد 

دامــعــة ــعــني  وال ي�ستكي  ـــاروجــمــعــنــا  ـــّع �ـــس اخلــــــط  ــــدع يف  ــــب م لـــــقـــــارئ 

�سابغة االأف�سال  لك  اأيـــاد(  ــــرار)اأبــا  ــــاإ�ــــس ب اأو  بـــجـــهـــر  ــــت  ــــذل ب مبـــــا 

ـــــدراركم كنت �سلوتنا يف فقد )يون�س( اإذ ــــك بــــدمــــع �ــــســــال م ــــي نــــــــاأوي اإل

كرما �سّمنا  فــــوؤادا  لــديــك  ــــرارنلقى  ــ�ــس واأ�ــــس ومتــــــالأ الـــقـــلـــب مــــن فــي

جمعت �سبعة  يف  ختمتنا  اأو�ـــســـلـــت اإ�ـــســـنـــادنـــا يف �ــســلــك اأنـــــواراأكملت 

ــكــُم ربـــنـــا َروحـــــا ومــنــزلــة غــفــاريــجــزي االأجــــــــر  عـــظـــيـــم  رب  ظــــل  يف 

ــ�ــس( مـــن خـــٍل ومـــن جــارذا قربكم قد ق�سى حكم االإله به ــون ـــ)ي اأنـــعـــم ب

زاكية اهلل  يف  �سحبة  ع�ستما  ـــن االإخــــال�ــــس مــعــطــارقد  بــكــل مــعــنــى م

معا االإلــه  �سيف  اأم�سيتما  ــن بــــذا حــكــم الــقــ�ــســا جــارواليوم  ــدي يف مــرق

ــعــي مبــ�ــســمــارتــركــتــمــا زيــنــة الــدنــيــا وزخــرفــهــا ــق يف �ــس ــب ــس ــ� ــمــا ال ــت ــل ون
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ــــذكــــارما بني اأ�سياخ علم قد �سموا وعلوا وت در�ــــــــس  ــــــر يف  ــــــاب االأك هـــــم 

ــــن نـــ�ـــســـل اأبـــــــرارُكــ�ــســيــتــمــا حـــّلـــة الــــقــــراآن زاهــيــة ــــادة م ــــس ـــمـــا � ـــت فـــاأن

اأ�ـــســـمـــاريا�سيخنا )يون�ٌس( هذا النزيل بكم لــتــقــ�ــســيــا بــــرزخــــا يف طـــيـــب 

ففقدكُم الــراوي  اأ�ستاذنا  ــٌر لــه والــكــوثــُر اجلــاري(م�سيت  اأرخـــت :)َقــ�ــسْ

1433هـ          

اأبــي  وجــامــع   ، البي�س  ــاب  ب يف  ــواين  ــزي ال جــامــع  منها   ، املو�سل  يف  عــدة  جــوامــع  يف  اخلطابة  تــوىل 
الفرقان  وجــامــع   ، اخل�سراء  حــي  يف  املهاجرين  وجــامــع   ، اجلــديــدة  املو�سل  يف  النجماوي  زعــيــان 
 . الــ�ــســالة  يف  الــرخــيــم  و�ــســوتــه  خطبه  ل�سماع  الــنــا�ــس  يــوؤمــه  مــوؤثــر  خطيب  وهــو   ، البعث  حــي   يف 

جل�س لتدري�س التجويد والقراءات والعلوم العقلية والنقلية يف جوامع عدة ، منها جامع املهاجرين وجامع 
العليم يف حي اخل�سراء ،وجامع الفرقان يف حي البعث، وجامع الويل وجامع اهلل اأكرب يف حي االإخاء .

  وتلقى عنه الكثريون من طلبة العلم ، واأجاز بالعلوم العقلية والنقلية كال من : 
1.  ال�سيخ اأمري حممد �سعيد املوىل يف 27رجب 1424هـ / 2003م ، 

2.ال�سيخ الطبيب الدكتور ليث يحيى اإبراهيم يف 12ربيع االأول 1426هـ / 2005م ، 
3.ال�سيخ يا�سني يو�سف حممد يف 27 رم�سان 1427هـ / 2006م ، 

4.ال�سيخ اأحمد حازم اخل�ساب يف 27رم�سان 1431هـ / 2010م ( ، 
واأجاز برواية حف�س عن عا�سم :

1-ال�سيخ يا�سني يو�سف حممد ،الذي اأمت ختمة برواية حف�س عند ال�سيخ يون�س )رحمه اهلل(، وكان 
قد اأذن له م�سافهة باالإقراء .

2-ال�سيد مهند حممد خري الدين الذي تلقى رواية حف�س عن ال�سيخ يون�س )رحمه اهلل( من اأول �سورة 
الفاحتة اإىل اأواخر �سورة مرمي، واأمت اخلتمة عند ال�سيخ  عبدال�ستارويقراأ عليه االآن القراءات ال�سبع. 
وما يزال ال�سيخ الدكتور عبدال�ستار فا�سل م�ستمرا يف اأداء هذه االأمانة ويدّر�س يف جامعة املو�سل 
ويف اأحد اجلوامع القريبة من داره ، ومن تالمذته املجدين الذين يقروؤن عليه االآن عند كتابة هذه 
الرتجمة )ولده اأحمد( الذي ي�سبهه يف ال�سوت والقراءة .  كما يدر�س عليه علوم االآلة والغاية عدد 

اأبي طالب القي�سي ،6.  ال�سحيح واحل�سن من اأحاديث ف�سائل ال�سور،5. القراءات عند مكي بن 
القراءات يف تف�سري الن�سفي،7. االإمام الغزايل مف�سرا ،8. نقد ابن كثري لالإ�سرائيليات ،9. بع�س 
اأحكام احلوالة يف الفقه االإ�سالمي ،10. حتقيق كتاب بغية امل�ستفيد يف علم التجويد ،11.قراءة يف 

فوائدمقدمة كتاب غيث النفع لل�سفاق�سي،12.تعليل ابن عا�سور لوجوه االإعجاز، وغريها.

نظم  ما  اآخر  ومن   ، من�سور  �سعر  وله   ، واملجالت  ال�سحف  يف  املن�سورة  املقاالت  من  العديد  وله 
ق�سيدة رثى فيها �سيخه علي حامد الراوي الذي دفن اإىل جوار �سيخه يون�س اإبراهيم الطائي واأرخ 

فيها لوفاته فقال:

ـــد غــــدا يف ذمــــة الـــبـــاري            يــا�ــســاح قــلــبــَي يف حـــزن واأكــــدار فــ�ــســيــخــنــا ق

باكية الــعــلــم  �ــســمــاء  عليه  الــ�ــســاريلهفي  والــكــوكــب  هـــوى جنمها  فــقــد 

دامــعــة ــعــني  وال ي�ستكي  ـــاروجــمــعــنــا  ـــّع �ـــس اخلــــــط  ــــدع يف  ــــب م لـــــقـــــارئ 

�سابغة االأف�سال  لك  اأيـــاد(  ــــرار)اأبــا  ــــاإ�ــــس ب اأو  بـــجـــهـــر  ــــت  ــــذل ب مبـــــا 

ـــــدراركم كنت �سلوتنا يف فقد )يون�س( اإذ ــــك بــــدمــــع �ــــســــال م ــــي نــــــــاأوي اإل

كرما �سّمنا  فــــوؤادا  لــديــك  ــــرارنلقى  ــ�ــس واأ�ــــس ومتــــــالأ الـــقـــلـــب مــــن فــي

جمعت �سبعة  يف  ختمتنا  اأو�ـــســـلـــت اإ�ـــســـنـــادنـــا يف �ــســلــك اأنـــــواراأكملت 

ــكــُم ربـــنـــا َروحـــــا ومــنــزلــة غــفــاريــجــزي االأجــــــــر  عـــظـــيـــم  رب  ظــــل  يف 

ــ�ــس( مـــن خـــٍل ومـــن جــارذا قربكم قد ق�سى حكم االإله به ــون ـــ)ي اأنـــعـــم ب

زاكية اهلل  يف  �سحبة  ع�ستما  ـــن االإخــــال�ــــس مــعــطــارقد  بــكــل مــعــنــى م

معا االإلــه  �سيف  اأم�سيتما  ــن بــــذا حــكــم الــقــ�ــســا جــارواليوم  ــدي يف مــرق

ــعــي مبــ�ــســمــارتــركــتــمــا زيــنــة الــدنــيــا وزخــرفــهــا ــق يف �ــس ــب ــس ــ� ــمــا ال ــت ــل ون
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اأداء  منها  والتمكن   ، اأ�سرارها  والوقوف على  القراءات  التخ�س�س يف علم  العلمية وهي  الناحية 
الرتمن  وقواعد  و�سفاتها  والعناية مبخارج احلروف  واللحن اخلفي  للحن اجللي  ومعاجلة  ورواية 
 ، امل�ستقبل  القارئ يف  ي�ساعد  ما  بكل  االإملــام  االإعــداد  ي�سمل هذا  كما   ، العايل  االأداء  اإىل  و�سوال 
كاالإملام بقواعد اللغة والبالغة والفقه مبا يتنا�سب ولقب �سيخ الذي يجب اأن يحمله بجدارة؛ ولذا 
كان حفل االإجازة مبثابة اختبار نهائي للمجاز اأمام اجلمهور ليقفوا على مدى حت�سيله واإجادته 
ولكنه  الكبري  كاملة على اجلمع  وكاد يختم ختمة  القراءات  بعيدة يف  اأ�سواطا  ، وهناك من قطع 
مل ينل االإجازة ؛ الأن �سيخه اأخربه اأن ح�سن االأداء املطلوب غري موجود ، ال بل ختم القراآن على 
رواية حف�س على ال�سيخ اجلوادي الكثريون ولكنه مل يعطهم االإجازة . والطريقة املو�سلية يف اإقراء 
القراءات ت�سرتط اإتقان رواية حف�س وبلوغ درجة عالية فيها لكي يبداأ ال�سيخ مع التلميذ يف علم 
املالعثمان  اأن  اجلومرد  ال�سيخ  به  اأخربنا  ومما   ، ال�سوتية  القابلية  اأي�سا  وت�سرتط   ، القراءات 
املو�سلي كان يتفح�س حنجرة التلميذ ويختربها ، وهو من �سيوخ اجلوادي يف القراءات ، وهناك 

�سروط اأخرى كاال�ستقامة والتقوى( )14( .
 وي�سيف ال�سيخ يون�س قائال : )كان �سيوخ املو�سل ينظرون اإىل هذا العلم على اأنه اأمانة يجب اأن 
تنقل اإىل االأجيال على يد متقن �سابط ؛ الأن هذا العلم و�سل اإلينا عن طريق امل�سافهة من ر�سول 
اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( ، وكان ال�سيخ اجلوادي يقول : اإن القارئ الميكن اأن يكون يف �ستة اأ�سهر 

اأو يف �سنة اأو �سنتني ، بل يحتاج اإىل �سنوات طويلة لكي يكون قارئا ( )15(.
 وي�سف االأ�ستاذ �سامل عبدالرزاق طريقة ال�سيخ اجلوادي التي التزم بها ال�سيخ يون�س التزاما تاما 
قائال :) كان بطيئا يف تدري�سه ، ورغم البطء كان ي�سل اإىل الغاية املرجوة التي يريدها الأبنائه 
الطالب ول�سان حاله يقول : ) لئن كنا ن�سري �سري ال�سلحفاة يف درا�ستنا اإال اأننا ن�سبق االأرنب يف 
حت�سيلنا وعلمنا ) وهكذا كان ، فقد ا�ستطاع اأن يخرج علماء اأعالما يف القراءات ال�سبع هم من 
اأثناء درا�ستي عليه يف مدر�سة الرابعية  ذوي ال�ساأن واملكانة يف هذا التخ�س�س ، وكنت قلت فيه 
الكاتب ال  واإذا كان   ، ينظم  اإال حني  ال�سرور اخلال�س  ال�ساعر ال يجد  اإذا كان   (  : التالية  قولتي 
يجد ال�سرور اخلال�س اإال حني يكتب ، فاإن اأ�ستاذي اجلليل حممد �سالح اجلوادي اليجد ال�سرور 

اخلال�س امل�سبع باالإميان اإال حني يقراأ ويقرئ من يتلقى علمه عن عزم �سادق واإميان خال�س. 
 واإين مل اأعرف ومل اأ�سمع اأن �سيخا ا�ستطاع اأن ي�سيطر يف تالوته على جال�سه و�سامعيه �سيطرة 

14- �سفحات مطوية عن القراءة واالإقراء يف املو�سل : 5:4 و5.
15- �سفحات مطوية عن القراءة واالإقراء يف املو�سل : 5:5.

العلم والتعليم  العلماء يف  باأنه من املحافظني على منهج  من طلبته النجباء ، وعرف املرتجم له 
عقيدة وعمال و�سلوكا واملدققني يف التدري�س واالإقراء( )13(.

4- تالمذته الذين مل يجزهم:

واأما تالمذة ال�سيخ يون�س الذين الذين اأكملوا عليه ختمة كاملة برواية حف�س ومل يجزهم فهم :
 1ـ ال�سيخ جمال دحام داود ،2ـ ال�سيخ اأحمد اإ�سماعيل ، 3ـ ال�سيخ يا�سني يو�سف حممد، 4ـال�سيد رعد 

عبد ح�سن ، 5ـ ال�سيدعادل حميد،6 ـ ال�سيد حممود طه ، 7ـ ال�سيد لقمان مو�سى .

 املبحث الثالث: �صمات هذه املدر�صة وخ�صائ�صها : 

 لقد امتازت مدر�سة ال�سيخ يون�س رحمه اهلل ب�سمات املدر�سة املو�سلية االأ�سيلة وخ�سائ�سها التي 
تلقاها عن �سيخه اجلوادي رحمه اهلل ، وكان �سديد احلر�س على ال�سري عليها وااللتزام بها ، وكان 
يزرع يف تالمذته عظم اأمانة هذا العلم الذي قوامه امل�سافهة والرواية ، واأن اأي تفريط فيه قد يفتح 
اأن يكمل ختمة  القراءات  ت�سرتط لطالب  املدر�سة  ، وهذه  تعاىل  للحن يف تالوة كتاب اهلل  الباب 
كاملة حمققة مرتبة جمودة برواية حف�س عن عا�سم قراءة اإتقان وحتقيق، وبعد اأن يكمل الطالب 
هذه اخلتمة املباركة يختاره ال�سيخ ح�سب قابليته الإكمال القراءات ، فيقراأ اأ�سول القراء من كتاب 
)القواعد املقررة والفوائد املحررة ( للعالمة البقري ، يبداأ باأبي عمرو الب�سري فيفرد لكل راو من 
راوييه الدوري وال�سو�سي اجلزء االأول من القراآن الكرمي ثم يجمع لهما اجلزء نف�سه ، وهكذا يفعل 
مع ابن كثري وراوييه قنبل والبزي ، ثم نافع وراوييه قالون وور�س ، فاإذا انتهى من هوؤالء الثالثة 
يجمع للثالثة اجلمع ال�سغري �سورة البقرة و�سورة اآل عمران و�سورة الن�ساء ، وهم الذين رمز لهم 
االأول  ذكوان اجلزء  وابن  ه�سام  وهما  عامر  ابن  راووي  من  لكل  يفرد  ثم   ، �سما  باأهل  ال�ساطبي 
ثم يجمع لهما اجلزء نف�سه ، وكذا يفعل مع عا�سم وراوييه حف�س و�سعبة ، وحمزة وراوييه خلف 
وخالد ، والك�سائي وراوييه الدوري واأبي احلرث ، فاإذا انتهى من ذلك جمع للقراء ال�سبعة اجلمع 
الكبري من اأول �سورة الفاحتة اإىل اآخر �سورة النا�س قراءة حمققة جمودة تك�سب الطالب دربة عالية 
،وهو يف مرحلة اجلمع الكبري مكلف بكتابة ت�سبيع لدر�سه فاإذا ما اأكمل اخلتمة بال�سبع يكون قد 
اأكمل ت�سبيعا كامال للم�سحف ال�سريف م�ستفيدا فائدة كبرية من مراجعاته للكتب وتثبيت املعلومة 
يف حا�سية امل�سحف، وي�سف ال�سيخ يون�س )رحمه اهلل( الطريقة املو�سلية يف االإقراء التي التزم 
بها و�سار عليها فيقول :)الطريقة املو�سلية يف االإقراء توؤكد االإعداد الدقيق للقارئ ، وهذا ي�سمل 

13- ال�سيخ الدكتور عبدال�ستار فا�سل ورحلته مع تالوة القراآن الكرمي ، اأ .د . ذنون الطائي : 18 وما بعدها .  
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اأداء  منها  والتمكن   ، اأ�سرارها  والوقوف على  القراءات  التخ�س�س يف علم  العلمية وهي  الناحية 
الرتمن  وقواعد  و�سفاتها  والعناية مبخارج احلروف  واللحن اخلفي  للحن اجللي  ومعاجلة  ورواية 
 ، امل�ستقبل  القارئ يف  ي�ساعد  ما  بكل  االإملــام  االإعــداد  ي�سمل هذا  كما   ، العايل  االأداء  اإىل  و�سوال 
كاالإملام بقواعد اللغة والبالغة والفقه مبا يتنا�سب ولقب �سيخ الذي يجب اأن يحمله بجدارة؛ ولذا 
كان حفل االإجازة مبثابة اختبار نهائي للمجاز اأمام اجلمهور ليقفوا على مدى حت�سيله واإجادته 
ولكنه  الكبري  كاملة على اجلمع  وكاد يختم ختمة  القراءات  بعيدة يف  اأ�سواطا  ، وهناك من قطع 
مل ينل االإجازة ؛ الأن �سيخه اأخربه اأن ح�سن االأداء املطلوب غري موجود ، ال بل ختم القراآن على 
رواية حف�س على ال�سيخ اجلوادي الكثريون ولكنه مل يعطهم االإجازة . والطريقة املو�سلية يف اإقراء 
القراءات ت�سرتط اإتقان رواية حف�س وبلوغ درجة عالية فيها لكي يبداأ ال�سيخ مع التلميذ يف علم 
املالعثمان  اأن  اجلومرد  ال�سيخ  به  اأخربنا  ومما   ، ال�سوتية  القابلية  اأي�سا  وت�سرتط   ، القراءات 
املو�سلي كان يتفح�س حنجرة التلميذ ويختربها ، وهو من �سيوخ اجلوادي يف القراءات ، وهناك 

�سروط اأخرى كاال�ستقامة والتقوى( )14( .
 وي�سيف ال�سيخ يون�س قائال : )كان �سيوخ املو�سل ينظرون اإىل هذا العلم على اأنه اأمانة يجب اأن 
تنقل اإىل االأجيال على يد متقن �سابط ؛ الأن هذا العلم و�سل اإلينا عن طريق امل�سافهة من ر�سول 
اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( ، وكان ال�سيخ اجلوادي يقول : اإن القارئ الميكن اأن يكون يف �ستة اأ�سهر 

اأو يف �سنة اأو �سنتني ، بل يحتاج اإىل �سنوات طويلة لكي يكون قارئا ( )15(.
 وي�سف االأ�ستاذ �سامل عبدالرزاق طريقة ال�سيخ اجلوادي التي التزم بها ال�سيخ يون�س التزاما تاما 
قائال :) كان بطيئا يف تدري�سه ، ورغم البطء كان ي�سل اإىل الغاية املرجوة التي يريدها الأبنائه 
الطالب ول�سان حاله يقول : ) لئن كنا ن�سري �سري ال�سلحفاة يف درا�ستنا اإال اأننا ن�سبق االأرنب يف 
حت�سيلنا وعلمنا ) وهكذا كان ، فقد ا�ستطاع اأن يخرج علماء اأعالما يف القراءات ال�سبع هم من 
اأثناء درا�ستي عليه يف مدر�سة الرابعية  ذوي ال�ساأن واملكانة يف هذا التخ�س�س ، وكنت قلت فيه 
الكاتب ال  واإذا كان   ، ينظم  اإال حني  ال�سرور اخلال�س  ال�ساعر ال يجد  اإذا كان   (  : التالية  قولتي 
يجد ال�سرور اخلال�س اإال حني يكتب ، فاإن اأ�ستاذي اجلليل حممد �سالح اجلوادي اليجد ال�سرور 

اخلال�س امل�سبع باالإميان اإال حني يقراأ ويقرئ من يتلقى علمه عن عزم �سادق واإميان خال�س. 
 واإين مل اأعرف ومل اأ�سمع اأن �سيخا ا�ستطاع اأن ي�سيطر يف تالوته على جال�سه و�سامعيه �سيطرة 

14- �سفحات مطوية عن القراءة واالإقراء يف املو�سل : 5:4 و5.
15- �سفحات مطوية عن القراءة واالإقراء يف املو�سل : 5:5.

العلم والتعليم  العلماء يف  باأنه من املحافظني على منهج  من طلبته النجباء ، وعرف املرتجم له 
عقيدة وعمال و�سلوكا واملدققني يف التدري�س واالإقراء( )13(.

4- تالمذته الذين مل يجزهم:

واأما تالمذة ال�سيخ يون�س الذين الذين اأكملوا عليه ختمة كاملة برواية حف�س ومل يجزهم فهم :
 1ـ ال�سيخ جمال دحام داود ،2ـ ال�سيخ اأحمد اإ�سماعيل ، 3ـ ال�سيخ يا�سني يو�سف حممد، 4ـال�سيد رعد 

عبد ح�سن ، 5ـ ال�سيدعادل حميد،6 ـ ال�سيد حممود طه ، 7ـ ال�سيد لقمان مو�سى .

 املبحث الثالث: �صمات هذه املدر�صة وخ�صائ�صها : 

 لقد امتازت مدر�سة ال�سيخ يون�س رحمه اهلل ب�سمات املدر�سة املو�سلية االأ�سيلة وخ�سائ�سها التي 
تلقاها عن �سيخه اجلوادي رحمه اهلل ، وكان �سديد احلر�س على ال�سري عليها وااللتزام بها ، وكان 
يزرع يف تالمذته عظم اأمانة هذا العلم الذي قوامه امل�سافهة والرواية ، واأن اأي تفريط فيه قد يفتح 
اأن يكمل ختمة  القراءات  ت�سرتط لطالب  املدر�سة  ، وهذه  تعاىل  للحن يف تالوة كتاب اهلل  الباب 
كاملة حمققة مرتبة جمودة برواية حف�س عن عا�سم قراءة اإتقان وحتقيق، وبعد اأن يكمل الطالب 
هذه اخلتمة املباركة يختاره ال�سيخ ح�سب قابليته الإكمال القراءات ، فيقراأ اأ�سول القراء من كتاب 
)القواعد املقررة والفوائد املحررة ( للعالمة البقري ، يبداأ باأبي عمرو الب�سري فيفرد لكل راو من 
راوييه الدوري وال�سو�سي اجلزء االأول من القراآن الكرمي ثم يجمع لهما اجلزء نف�سه ، وهكذا يفعل 
مع ابن كثري وراوييه قنبل والبزي ، ثم نافع وراوييه قالون وور�س ، فاإذا انتهى من هوؤالء الثالثة 
يجمع للثالثة اجلمع ال�سغري �سورة البقرة و�سورة اآل عمران و�سورة الن�ساء ، وهم الذين رمز لهم 
االأول  ذكوان اجلزء  وابن  ه�سام  وهما  عامر  ابن  راووي  من  لكل  يفرد  ثم   ، �سما  باأهل  ال�ساطبي 
ثم يجمع لهما اجلزء نف�سه ، وكذا يفعل مع عا�سم وراوييه حف�س و�سعبة ، وحمزة وراوييه خلف 
وخالد ، والك�سائي وراوييه الدوري واأبي احلرث ، فاإذا انتهى من ذلك جمع للقراء ال�سبعة اجلمع 
الكبري من اأول �سورة الفاحتة اإىل اآخر �سورة النا�س قراءة حمققة جمودة تك�سب الطالب دربة عالية 
،وهو يف مرحلة اجلمع الكبري مكلف بكتابة ت�سبيع لدر�سه فاإذا ما اأكمل اخلتمة بال�سبع يكون قد 
اأكمل ت�سبيعا كامال للم�سحف ال�سريف م�ستفيدا فائدة كبرية من مراجعاته للكتب وتثبيت املعلومة 
يف حا�سية امل�سحف، وي�سف ال�سيخ يون�س )رحمه اهلل( الطريقة املو�سلية يف االإقراء التي التزم 
بها و�سار عليها فيقول :)الطريقة املو�سلية يف االإقراء توؤكد االإعداد الدقيق للقارئ ، وهذا ي�سمل 

13- ال�سيخ الدكتور عبدال�ستار فا�سل ورحلته مع تالوة القراآن الكرمي ، اأ .د . ذنون الطائي : 18 وما بعدها .  
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ال�سيخ يون�س يف مدر�سته مبنهج �سيخيه اجلوادي واجلومرد اللذين كان كثريا ماكان يحكي لطلبته 
عن منهجهم و�سريتهم وتعاملهم مع تالمذتهم ووفاء تالمذته لهم لريبي تالمذته على االأدب مع 
العلم ، ومن ذلك ما ذكره عن �سيخه اجلومرد فقال :) كان ي�سجع التلميذ على ت�سبيع م�سحف 
خا�س به ، والت�سبيع بحد ذاته عملية �سعبة و�ساقة حتتاج اإىل مراجعات وتدقيق قبل اإثبات املعلومة 
يف حا�سية امل�سحف ، وعندما يكمل الت�سبيع يكون التلميذ قد اكت�سب خربة ال تقدر بثمن من خالل 
التعامل مع امل�سادر والرجوع اإىل ال�سيخ ، ومل يبخل علينا )رحمه اهلل( بامل�سادر التي كانت لديه ، 
وبعد اأن يقطع التلميذ �سوطا كبريا يف اجلمع الكبري يبداأ بالقراءة على ال�سيخ �سرح ال�ساطبية ، بل 

اإنه در�س بع�س تالميذه الفقه احلنفي وقواعد العربية.
  ومن و�ساياه لتالميذه اآال يقروؤوا اإال بالرواية ال�سحيحة بعد التحقيق واملراجعة ، واأن ال يبذلوا 
هذا العلم اأال ملن يكون اأهال له ، وكان يردد :(التعطوا احلكمة غري اأهلها فتظلموها ، وال متنعوها 

اأهلها فتظلموهم( .
  �سجعنا )رحمه اهلل ( على اجللو�س لالإقراء ، وكان ي�ستف�سر عن عدد التالميذ ويو�سينا بذوي 
القابليات ويحثنا على رعايتهم وت�سجيعهم ، ويوم اأجزت ال�سيخ علي حامد الراوي وال�سيخ خليل 

اإبراهيم ال�سكرجي ا�سطحبتهما وقراآ اأمامه وكانت فرحته غامرة ال تو�سف . 
  وبعد اإجازتي منه )رحمه اهلل( بالقراءات ال�سبع �سنة 1396هـ كنت اأزوره كل يوم ثالثاء بانتظام 
تقريبا ، كما كنت اأزوره مع تالميذه ال�سيخ اإبراهيم فا�سل امل�سهداين وال�سيخ �سمري �سامل وال�سيخ 
اإبراهيم  خليل  وال�سيخ  الــراوي  حامد  علي  ال�سيخ  كثرية  اأحيان  يف  ي�سحبني  وكان   ، �سامل  وليد 
ال�سكرجي ، وممن ا�سطحبت معي الدكتور عبد ال�ستار فا�سل وال�سيد جمال دحام ، وكانت هذه 
، فيقراأ احلا�سرون وكنا  القراآن  اأ�سمع  اأن  :اأريد  يقول  ، وكان  الرقيقة  بامل�ساعر  اللقاءات عامرة 
اأن تقراأ على اجلمع  اأريد  اأو  اأن تقراأ على رواية كذا،  اأريد منك   : ، وقد يقول  ن�سجل بع�سا منها 
 ، اال�ستف�سارات  اأو  املالحظات  بع�س  يبدي  اأو  االإعجاب  بعبارات  يعلق  كان  االنتهاء  وبعد  الكبري، 
وممن كان يح�سر هذه املجال�س املرحوم جاراهلل ال�سيد جا�سم ال�ساعاتي واحلاج علي القوطجي 
، وكان اليخلو لقاء من قراءة في�ستاأن�س بح�سن االأداء ويطرب للرتمن املقرون باحلفاظ على قواعد 
التالوة . كان رحمه اهلل يتابع تالميذه بعد اإجازته لهم واأر�سلني اأكر من مرة حل�سور درو�سهم 
ال�سيد  اأي�سا وممن قراأ عليه  ، وكان يدر�س على رواية حف�س  ونقل �سورة عن طريقة تدري�سهم 
�سفيان التمر وال�سيخ حممد يا�سني وال�سيد جالل .  كان رحمه اهلل يف لقائي معه خا�سة يتحدث عن 
�سري علماء املو�سل ويحفظ الكثري من �سعر اأهلها ، وكم من مرة حتدث عن ال�سيخ حممد الر�سواين 

اأ�ستاذنا الكبري ، كنت اأالحظ  ال�سامعني لتالوته وكاأن على روؤو�سهم الطري وقد نقلوا اإىل عامل غري 
عاملهم ، عامل التقى والورع وال�سمو والتقوى والعبادة ، حقا اإنه قد اأعطي من العبقرية يف ترتيله ما 

مل يعط الأحد من معا�سريه ( )16( 
 واأخذ ال�سيخ يون�س هذه ال�سمات واخل�سائ�س اأي�سا عن ال�سيخ عبدالفتاح اجلومرد تلميذ العالمة 
ال�سيخ حممد �سالح اجلوادي يوما عن  ال�سيخ يون�س يف مذكراته :) وقد �ساألت  ، يقول  اجلوادي 
اأح�سن تالميذه يف القراءات فقال : عبدالفتاح اجلومرد . كان اأ�سلوب ال�سيخ اجلومرد يف التدري�س 
اأ�سلوبا تر�سم فيه طريقة �سيخه حممد �سالح اجلوادي ، فكان يقرئ التالميذ قراءة جمودة مرتلة 
حمققة مرتبة بكل ماتعنيه هذه الكلمات عند اأهل االأداء ، فيقراأ التلميذ وي�سحح ال�سيخ له خمرجا 
اأو �سفة ، حلنا جليا اأو حلنا خفيا ، ويالحظ ت�سوير املعنى املطلوب اأداء ، فهنا ا�ستفهام ، وهنا 

نفي ....اإلخ.
الرواة وجمعهم كان يطالب بتخريج  اإفراد  القراءات وعلى اجلمع ال�سغري والكبري وقبلهما   ويف 
كافة الوجوه والرتاكيب مع ال�سبط واالأداء العايل مهما تكررت هذه الوجوه من املرات من بداية 
القراآن حتى نهايته ، ويف هذا من التدريب ال�سوتي واالإتقان وتر�سيخ املعلومات ما يجعل التلميذ 
يحفظه عن ظهر قلب ، وكان يطالبنا بالرجوع اإىل كتب القراءات ومراجعة القواعد ، وي�ساعدنا يف 
الوقوف على املراد من العبارات ، ورمبا يجري اختبارات �سفوية لتالميذه منفردين اأو جمتمعني 
على �سكل مباراة علمية يف املفهوم الرتبوي ، و�سجعنا على ت�سجيل درو�س يف القراءات ، و�سجل لنا 
ب�سوته وخرج جميع الوجوه املقررة وعلى الرتتيب املتعارف عليه ،واأجريت معه وكذا بع�س اإخواين 

حوارا حول م�سائل يف القراءات وطالبنا باالحتفاظ بهذه الت�سجيالت واجلوع اإليها()17(  .
  ومن خ�سائ�س هذه املدر�سة اأنها تلزم الطالب كما ذكرنا بت�سبيع م�سحف كامل بخط يده باالعتماد 
على كتب القراءات املوثوقة ، وكان االعتماد الكبرييف االأ�سول على كتاب )القواعد املقررة والفوائد 
الفر�س على كتاب )غيث  ، ويف  البقري  للعالمة  ال�سبع  القراءات  بالبقرية يف  امل�سهور  املحررة ( 
النفع يف القراءات ال�سبع( للعالمة ال�سفاق�سي ف�سال عن ال�ساطبية و�سروحها ، مع اال�ستعانة يف 
وقف حمزة وه�سام على الهمزة بكتاب )البدور الزاهرة( للعالمة عبد الفتاح القا�سي ، وقد التزم 

16- حممد �سالح اجلوادي الر�سالة االإ�سالمية ع 64�س70و71.
17- �سفحات مطوية عن القراءة واالإقراء يف املو�سل : 5.

 



601 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء600 www.iqraaforum.com

ال�سيخ يون�س يف مدر�سته مبنهج �سيخيه اجلوادي واجلومرد اللذين كان كثريا ماكان يحكي لطلبته 
عن منهجهم و�سريتهم وتعاملهم مع تالمذتهم ووفاء تالمذته لهم لريبي تالمذته على االأدب مع 
العلم ، ومن ذلك ما ذكره عن �سيخه اجلومرد فقال :) كان ي�سجع التلميذ على ت�سبيع م�سحف 
خا�س به ، والت�سبيع بحد ذاته عملية �سعبة و�ساقة حتتاج اإىل مراجعات وتدقيق قبل اإثبات املعلومة 
يف حا�سية امل�سحف ، وعندما يكمل الت�سبيع يكون التلميذ قد اكت�سب خربة ال تقدر بثمن من خالل 
التعامل مع امل�سادر والرجوع اإىل ال�سيخ ، ومل يبخل علينا )رحمه اهلل( بامل�سادر التي كانت لديه ، 
وبعد اأن يقطع التلميذ �سوطا كبريا يف اجلمع الكبري يبداأ بالقراءة على ال�سيخ �سرح ال�ساطبية ، بل 

اإنه در�س بع�س تالميذه الفقه احلنفي وقواعد العربية.
  ومن و�ساياه لتالميذه اآال يقروؤوا اإال بالرواية ال�سحيحة بعد التحقيق واملراجعة ، واأن ال يبذلوا 
هذا العلم اأال ملن يكون اأهال له ، وكان يردد :(التعطوا احلكمة غري اأهلها فتظلموها ، وال متنعوها 

اأهلها فتظلموهم( .
  �سجعنا )رحمه اهلل ( على اجللو�س لالإقراء ، وكان ي�ستف�سر عن عدد التالميذ ويو�سينا بذوي 
القابليات ويحثنا على رعايتهم وت�سجيعهم ، ويوم اأجزت ال�سيخ علي حامد الراوي وال�سيخ خليل 

اإبراهيم ال�سكرجي ا�سطحبتهما وقراآ اأمامه وكانت فرحته غامرة ال تو�سف . 
  وبعد اإجازتي منه )رحمه اهلل( بالقراءات ال�سبع �سنة 1396هـ كنت اأزوره كل يوم ثالثاء بانتظام 
تقريبا ، كما كنت اأزوره مع تالميذه ال�سيخ اإبراهيم فا�سل امل�سهداين وال�سيخ �سمري �سامل وال�سيخ 
اإبراهيم  خليل  وال�سيخ  الــراوي  حامد  علي  ال�سيخ  كثرية  اأحيان  يف  ي�سحبني  وكان   ، �سامل  وليد 
ال�سكرجي ، وممن ا�سطحبت معي الدكتور عبد ال�ستار فا�سل وال�سيد جمال دحام ، وكانت هذه 
، فيقراأ احلا�سرون وكنا  القراآن  اأ�سمع  اأن  :اأريد  يقول  ، وكان  الرقيقة  بامل�ساعر  اللقاءات عامرة 
اأن تقراأ على اجلمع  اأريد  اأو  اأن تقراأ على رواية كذا،  اأريد منك   : ، وقد يقول  ن�سجل بع�سا منها 
 ، اال�ستف�سارات  اأو  املالحظات  بع�س  يبدي  اأو  االإعجاب  بعبارات  يعلق  كان  االنتهاء  وبعد  الكبري، 
وممن كان يح�سر هذه املجال�س املرحوم جاراهلل ال�سيد جا�سم ال�ساعاتي واحلاج علي القوطجي 
، وكان اليخلو لقاء من قراءة في�ستاأن�س بح�سن االأداء ويطرب للرتمن املقرون باحلفاظ على قواعد 
التالوة . كان رحمه اهلل يتابع تالميذه بعد اإجازته لهم واأر�سلني اأكر من مرة حل�سور درو�سهم 
ال�سيد  اأي�سا وممن قراأ عليه  ، وكان يدر�س على رواية حف�س  ونقل �سورة عن طريقة تدري�سهم 
�سفيان التمر وال�سيخ حممد يا�سني وال�سيد جالل .  كان رحمه اهلل يف لقائي معه خا�سة يتحدث عن 
�سري علماء املو�سل ويحفظ الكثري من �سعر اأهلها ، وكم من مرة حتدث عن ال�سيخ حممد الر�سواين 

اأ�ستاذنا الكبري ، كنت اأالحظ  ال�سامعني لتالوته وكاأن على روؤو�سهم الطري وقد نقلوا اإىل عامل غري 
عاملهم ، عامل التقى والورع وال�سمو والتقوى والعبادة ، حقا اإنه قد اأعطي من العبقرية يف ترتيله ما 

مل يعط الأحد من معا�سريه ( )16( 
 واأخذ ال�سيخ يون�س هذه ال�سمات واخل�سائ�س اأي�سا عن ال�سيخ عبدالفتاح اجلومرد تلميذ العالمة 
ال�سيخ حممد �سالح اجلوادي يوما عن  ال�سيخ يون�س يف مذكراته :) وقد �ساألت  ، يقول  اجلوادي 
اأح�سن تالميذه يف القراءات فقال : عبدالفتاح اجلومرد . كان اأ�سلوب ال�سيخ اجلومرد يف التدري�س 
اأ�سلوبا تر�سم فيه طريقة �سيخه حممد �سالح اجلوادي ، فكان يقرئ التالميذ قراءة جمودة مرتلة 
حمققة مرتبة بكل ماتعنيه هذه الكلمات عند اأهل االأداء ، فيقراأ التلميذ وي�سحح ال�سيخ له خمرجا 
اأو �سفة ، حلنا جليا اأو حلنا خفيا ، ويالحظ ت�سوير املعنى املطلوب اأداء ، فهنا ا�ستفهام ، وهنا 

نفي ....اإلخ.
الرواة وجمعهم كان يطالب بتخريج  اإفراد  القراءات وعلى اجلمع ال�سغري والكبري وقبلهما   ويف 
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16- حممد �سالح اجلوادي الر�سالة االإ�سالمية ع 64�س70و71.
17- �سفحات مطوية عن القراءة واالإقراء يف املو�سل : 5.
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خامتة

 وبعد هذه اجلولة املباركة يف رحاب املدر�سة املو�سلية احلديثة واملعا�سرة يف اإقراء القراآن الكرمي 
من خالل اأمنوذج من اأعالمها املتقنني ال�سابطني وهو ال�سيخ العالمة يون�س بن اإبراهيم الطائي 

)رحمه اهلل( هذه خامتة نوجز فيها اأهم نتائج البحث :

الذي �سم  العراق  وهي مدينة من   ، �سنة 16ه  فتحت  اأن  منذ  االإقــراء  مكانتها يف  لها  املو�سل  ـ    
،وفيه م�سران  وغريهم  الب�سري  واأبي عمرو  والك�سائي  وحزة  كعا�سم  القراءات  اأئمة  من  عددا 
من االأم�سار التي اأر�سل اإليها عثمان )ر�سي اهلل عنه( ن�سخا من امل�ساحف العثمانية وهما الكوفة 

والب�سرة .

 ـ  من املدار�س املو�سلية احلديثة واملعا�سرة مدر�سة ال�سيخ يون�س اإبراهيم الطائي ن�سبة اإىل من�سئها 
تعد  الذي  �سنة 1424ه  املتوفى  املو�سلي  الطائي  اإبراهيم  بن  يون�س  املحقق  املدقق  العالمة  ال�سيخ 
مدر�سته وارثة مدر�سة �سيخه العالمة حممد �سالح اجلوادي املتوفى �سنة 1393ه ملا عرف به ال�سيخ 
يون�س من ال�سبط واالإتقان و�سدة اهتمام �سيخه اجلوادي وعنايته به بعد اأن الزمه ما يقرب من 
ثماين �سنوات وا�ستمر يف القراءة واالإقراء بعد وفاة �سيخه اجلوادي و�سار على طريقته بدقة بخالف 
ما  االإقراء  وترك  واالأ�سفار  بالتجارة  ان�سغل  الذين منهم من  العالمة اجلوادي  غريه من تالمذة 
يزيد على اخلم�سني �سنة ومل يجل�س لالإقراء اإال بعد وفاة العالمة اجلوادي وكان ذلك على ح�ساب 
ال�سبط واالإتقان ، ومنهم من ترك االإقراء ما يقرب من ثالثني �سنة ثم جل�س لالإقراء ليمنح �سيال 
من االإجازات التي مل يعد باالإمكان ح�سرها بحيث غابت يف تلك االإجازات مالمح هذه املدر�سة 
املباركة االأ�سيلة ، ومنهم من ان�سغل بالوظيفة على ح�ساب ال�سبط، يف حني اأن ال�سيخ يون�س متيز 
عن غريه باال�ستمرارية وال�سبط واالإتقان واحلفاظ على �سمات هذه املدر�سة وخ�سائ�سها بحيث 

�سار ي�سار اإليه بالبنان ، ومتيزت مدر�سته على غريها .

      ـ  تعود �سل�سلة هذه املدر�سة واإ�سنادها اإىل العالمة اجلوادي الذي نال ال�سيخ يون�س منه االإجازة 
برواية حف�س عن عا�سم وقراأ عليه اجلمع الكبري يف القراءات ال�سبع من اأول الفاحتة اإىل �سورة 
ال�سيخ  العالمة اجلوادي وهو  اأقدم تالمذة  اأكمل اخلتمة على  العالمة اجلوادي  يون�س وبعد وفاة 
عبد الفتاح اجلومرد املتوفى �سنة 1404ه ونال منه االإجازة ، ويروي العالمة اجلوادي هذا العلم 
عن �سيخه وابن عمه العالمة اأحمد بن عبدالوهاب اجلوادي املتوفى �سنة 1377ه عن �سيخه العالمة 

رحمه اهلل واأخيه ال�سيخ عبداهلل الر�سواين رحمه اهلل ، وكان يكن احرتاما وتقديرا بالغني ل�سيخه 
حممد �سالح اجلوادي رحمه اهلل ، وكان يتحدث يف التاريخ واالأدب ويحب تراث املو�سل. 

الن�ساط  عالمات  عليه  تظهر  كانت  زياراتنا  اأثناء  ويف   ، عدة  �سنوات  له  الزيارات  هذه  ا�ستمرت 
بها مرارا،  الظاهرة وذكروه  اإىل هذه  اأهله  اللقاء مما لفت نظر  لهذا  وين�سرح �سدره  واحليوية، 
وذكر ذلك اأمامنا، وكان رحمه اهلل يقول: اأنتم اأوالدي بل اأكر الأنكم تنفعوين يف االآخرة اإن �ساء 

اهلل()18(. 
 وهكذا كان ال�سيخ يون�س اأي�سا يف مدر�سته املباركة فقد تر�سم خطا �سيخيه اجلوادي واجلومرد مع 
تالمذته، فكان يغر�س فيهم اأمانة العلم ، ويو�سيهم بعدم التفريط به وال�سيما علم التجويد والقراءات 

الذي يوؤخذ بامل�سافهة والتلقي ، واأن اأي ت�ساهل فيه �سيفتح الباب ل�سياع النطق ال�سحيح . 
كان يحكي لتالمذته كثريا عن �سرية م�سايخه ، ويزرع فيهم الوفاء واالإخال�س واالأمانة والــــــــــورع 

وحب ال�ساحلني 
    وقد �سجل ال�سيخ يون�س رحمه بع�سا من درو�س طلبته ، ومَن اهلل تعاىل على العبد الفقري كاتب 
هذا البحث اأن يوثق �سيئا من  اأ�سلوب هذه املدر�سة يف برنامج بعنوان )اأ�سرار التالوة ( يف ثالثني 

حلقة بثت من قناة �سما املو�سل الف�سائية لتكون اأمنوذجا لهذه املدر�سة املو�سلية االأ�سيلة.

18- �سفحات مطوية عن القراءة واالإقراء يف املو�سل : 5.
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والفقه مبا يتنا�سب ولقب �سيخ الذي يجب اأن يحمله بجدارة ، ولذا اهتمت هذه املدر�سة باالهتمام 
بال�سبط اأثر من اهتمامها بكرة االإجازات .

�سجل ال�سيخ يون�س رحمه بع�سا من درو�س طلبته ، كما كان يقدم بع�س الربامج يف تلفزيون العراق، 
ومَن اهلل تعاىل على العبد الفقري كاتب هذا البحث اأن يوثق �سيئا من  اأ�سلوب هذه املدر�سة يف برنامج 
بعنوان )اأ�سرار التالوة ( يف ثالثني حلقة بثت من قناة �سما املو�سل الف�سائية لتكون اأمنوذجا لهذه 
املدر�سة املو�سلية االأ�سيلة ، ن�سـاله تعاىل االإخال�س يف القول والعمل واأن يوفقنا جميعا والقائمني 

على هذا امللتقى املبارك خلدمة دينه واإعالء كلمته .. اآمني واحلمد هلل رب العاملني .  

يحيى بن حممد املتوفى �سنة 1322ه وهكذا حتى يت�سل ال�سند باأبي عمرو الداين املتوفى �سنة 444ه 
موؤلف كتاب التي�سري ، واأ�سانيد الداين اإىل القراء ال�سبعة ثم اإىل الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم ( 

معروفة . 

    ـ اأبرز �سيوخ هذه املدر�سة هم تالمذة ال�سيخ يون�س الذين اأجازهم وهم كل من ال�سيخ العالمة 
علي بن حامد الراوي املو�سلي املتوفى �سنة 1433ه ، وال�سيخ خليل بن اإبراهيم ال�سكرجي املو�سلي 

)حفظه اهلل( ، والعبد الفقري كاتب هذا البحث الدكتور عبدال�ستار فا�سل النعيمي املو�سلي .

    ـ امتازت مدر�سة ال�سيخ يون�س رحمه اهلل ب�سمات املدر�سة املو�سلية االأ�سيلة وخ�سائ�سها التي 
تلقاها عن �سيخه اجلوادي رحمه اهلل ، وكان �سديد احلر�س على ال�سري عليها وااللتزام بها ، وكان 
يزرع يف تالمذته عظم اأمانة هذا العلم الذي قوامه امل�سافهة والرواية ، واأن اأي تفريط فيه قد يفتح 
اأن يكمل ختمة  القراءات  ت�سرتط لطالب  املدر�سة  ، وهذه  تعاىل  للحن يف تالوة كتاب اهلل  الباب 
كاملة حمققة مرتبة جمودة برواية حف�س عن عا�سم قراءة اإتقان وحتقيق، وبعد اأن يكمل الطالب 
هذه اخلتمة املباركة يختاره ال�سيخ ح�سب قابليته الإكمال القراءات ، فيقراأ اأ�سول القراء من كتاب 
)القواعد املقررة والفوائد املحررة ( للعالمة البقري ، يبداأ باأبي عمرو الب�سري فيفرد لكل راو من 
راوييه الدوري وال�سو�سي اجلزء االأول من القراآن الكرمي ثم يجمع لهما اجلزء نف�سه ، وهكذا يفعل 
مع ابن كثري وراوييه قنبل والبزي ، ثم نافع وراوييه قالون وور�س ، فاإذا انتهى من هوؤالء الثالثة 
يجمع للثالثة اجلمع ال�سغري �سورة البقرة و�سورة اآل عمران و�سورة الن�ساء ، وهم الذين رمز لهم 
ال�ساطبي باأهل �سما ، ثم يفرد لكل من راووي ابن عامر وهما ه�سام وابن ذكوان اجلزء االأول ثم 
يجمع لهما اجلزء نف�سه ، وكذا يفعل مع عا�سم وراوييه حف�س و�سعبة ، وحمزة وراوييه خلف وخالد 
، والك�سائي وراوييه الدوري واأبي احلرث ، فاإذا انتهى من ذلك جمع للقراء ال�سبعة اجلمع الكبري 
من اأول �سورة الفاحتة اإىل اآخر �سورة النا�س قراءة حمققة جمودة تك�سب الطالب دربة عالية ،وهو 
يف مرحلة اجلمع الكبري مكلف بكتابة ت�سبيع لدر�سه فاإذا ما اأكمل اخلتمة بال�سبع يكون قد اأكمل 
ت�سبيعا كامال للم�سحف ال�سريف م�ستفيدا فائدة كبرية من مراجعاته للكتب وتثبيت املعلومة يف 
حا�سية امل�سحف، وتوؤكد هذه املدر�سة االإعداد الدقيق للقارئ ، وهذا ي�سمل الناحية العلمية وهي 
اأداء ورواية ومعاجلة للحن  اأ�سرارها ، والتمكن منها  التخ�س�س يف علم القراءات والوقوف على 
اجللي واللحن اخلفي والعناية مبخارج احلروف و�سفاتها وقواعد الرتمن و�سوال اإىل االأداء العايل ، 
كما ي�سمل هذا االإعداد االإملام بكل ما ي�ساعد القارئ يف امل�ستقبل ، كاالإملام بقواعد اللغة والبالغة 
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ال�سهيد للرتبية والتعليم  الفي�سي  الرباط ت�سدر عن موؤ�س�سة  للن�سر د.عبدال�ستار فا�سل ، جملة 
والثقافة االإ�سالمية ، املو�سل ، ال�سنة اخلام�سة ،العدد 33.

ـ الكامل يف التاريخ ، ابن االأثري اجلزري ، دار �سادر ، بريوت .

ـ ملحات م�سرقة من حياة ال�سيخ العالمة علي بن حامدالراوي ، د.عبداملالك �سامل املال عثمان ، 
من�سورة على موقع مركز اأم القرى الن�سوي لتحفيظ القراآن .

ـ حممد �سالح اجلوادي ، �سامل عبدالرزاق ،  الر�سالة االإ�سالمية ع 64�س70و71 ، وزارة االأوقاف 
وال�سوؤون الدينية ، اجلمهورية العراقية .

ـ مذكرات ال�سيخ يون�س بن اإبراهيم الطائي  خمطوط .

ـ معجم البلدان  ، ياقوت احلموي ، دار الكتاب العربي ، بريوت. د. ت.

ـ مو�سوعة املو�سل احل�سارية ، دار الكتب للطباعة والن�سر ، جامعة املو�سل ، ط1، 1412هـ 1992م.

امل�صادر واملراجع 

ـ اإجازة ال�سيخ علي حامد الراوي الراوي للدكتور عبدال�ستار فا�سل النعيمي يف القراءات ال�ســبع ، 
مكتوبة بخط ال�سيخ املجيز.

ـ اإجازة ال�سيخ يون�س اإبراهيم الطائي للدكتور عبدال�ستار فا�سل النعيمي برواية حف�س عن عا�سم 
، مكتوبة بخط ال�سيخ املجيز .

خرج   ، 794هـ  �سنة  املتوفى  الزرك�سي  عبداهلل  بن  حممد  بدرالدين   ، القراآن  علوم  يف  الربهان  ـ 
اأحاديثه وقدم له وعلق عليه :م�سطفى عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمبة ،بريوت –لبنان ، ط1 

، 1408هـ -1988م.

ـ تراجم قراء القراءات القراآنية يف املو�سل ، ق�سي ح�سني اآل فرج ، العراق ، املو�سل ، 1425هـ - 
2004م.

ـ ترجمة ال�سيخ خليل ال�سكرجي ، كتبها ال�سيخ خليل ال�سكرجي ، مطبوعة على الوورد.

ـ تو�سيح اأ�سول قواعد ال�سفع يف ن�سر علم القراءات ال�سبع ، عبداملجيد اخلطيب ، بغداد ، مطبعة 
االأزهر  ، 1394هـ - 1974م.

ـ �سفاء ال�سدور يف ذكر اأنواع قواعد �سيوخ قراء ال�سبعة البدور، عبداملجيد اخلطيب ، ط1، مطبعة 
اجلمهور ، املو�سل ، 1397هـ - 1977م. 

ـ ال�سيخ الدكتور عبدال�ستار فا�سل النعيمي ورحلته مع تالوة القراآن الكرمي ، اأ.د.ذنون الطائي ، 
جملة مو�سليات ، العدد 32 ،1431ه - 2010 م، ي�سدرها مركز درا�سات املو�سل يف جامعة املو�سل 

.

ـ �سيخنا علي حامد الراوي يف ذمة اهلل ، د. عبال�ستار فا�سل النعيمي : جملة مو�سليات ، العدد 38 
،1433ه - 2012 م، ي�سدرها مركز درا�سات املو�سل يف جامعة املو�سل .

اأعدها  اإبراهيم الطائي ،  ـ �سفحات مطوية عن القراءة واالإقراء يف املو�سل ، بقلم ال�سيخ يون�س 
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كبار مشائخ اإلقراء بالمدرسة الهندية

اإعــــداد

الـدكـتــــور/ املقرئ اأحمد ميان التهانوي فاروقي
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الباب الأول :  الأقاليم الهندية

املبحث الأول : الإقليم البنجابي:

    حينما انت�سر االإ�سالم يف �سبه القارة الهندية واأينما وجدت اجلماعة االإ�سالمية وجدت املدار�س 
القراآنية بعد فتح ال�سند يف �سنة 9هـ دخل امل�سلمون فوجا بعد فوج يف ال�سند وو�سلوا اإىل ملتان ومنذ 
العهد االأول عهد مدار�س امل�ساجد انت�سرت مدار�س القراآن والقراءات يف جميع االأقطار االإ�سالمية 
و�سار التناف�س العلمي ال�سريف دافعا لطالب تلك املدار�س اإىل التفوق واالإبداع العلمي يف جمال 

القراءات.

ال�صيخ املقرئ بهاءالدين زكريا ملتاين :

من اأبرز �سيوخ هذه املدر�سة البنجابية ف�سيلة ال�سيخ املقرئ بهاءالدين زكريا امللتاين. ُولد ال�سيخ 
زكريا يف ملتان �سنة 578هـ وا�سم والده وجيه الدين ابن كمال الدين ووالدته بي بي را�ستي بنت 
اإىل خرا�سان وبلخ  ح�سام الدين ترمذي حفظ القراآن الكرمي وهو ابن اثنا ع�سرة �سنة ثم �سافر 
وبغداد واملدينة املنورة ودر�س يف مدار�سهم واأخذ القراءات ال�سبعة املتواترة تويف �سيخ بهاءالدين 

666هـ . 

ومن امل�سائخ القراءات يف هذه الفرتة كثريون منهم ابنه ال�سيخ املقرئ �سدرالدين عارف ت684هـ 
بن ال�سيخ بهاءالدين زكريا امللتاين و�سهره ال�سيخ فخرالدين عراقي ت 687هـ ومنهم ال�سيخ ركن 
الدين اأبوالفتح ت684هـ بن �سدرالدين عارف ومنهم ال�سيخ املقرئ جالل الدين �سهروردي دخل 
يف ملتان ثم انتقل اإىل دلهي ثم �سكن يف بنغال. ومنهم ال�سيخ قا�سي حميدالدين ناغوري ت644هـ. 

املبحث الثاين :اإقليم دهلي واإجمري - خواجه معني الدين اجل�ستي :

اإن مدينة دهلي عا�سمة دولة الهند ، ومن اأبرز م�سائخ القراآن الكرمي بها  ال�سيخ خواجه معني الدين 
ج�ستي بن غياث الدين ح�سن �سنجري ولد ال�سيخ معني الدين يف مدينة �سنجر)اإيران(535هـ.  

هاروين  عثمان  ال�سيخ  اأ�ساتذته  ومن  )تركمان�ستان(  �سمرقند  يف  وعلومه  الكرمي  القراآن  ودر�س 
وال�سيخ جنم الدين كربي و�سيخ عبدالقادر جيالين وغريذلك واأخذ علوم القراآن والقراءات عن 
ال�سيخ عبدالواحد الغزنوي، وبعد تكميل العلوم الدينية رحل اإىل الهند وو�سل دهلي ثم �سافر 561هـ 
اإىل اإجمري وكان احلاكم فيها برتهوي راج فزاحم مع ال�سيخ بداية ولكن غلب ال�سيخ على امل�ساكل 

املقدمة

احلمد هلل وحده وال�صالة وال�صالم على من لنبي بعده ، وبعد:

فقد دخل امل�سلمون يف �سبه القارة الهندية من طريق البحر والرب من حيث التجار والزوار واملبلغني  
�سنة 15هـ يف زمن عثمان بن العا�س الثقفي ، ثم دخل امل�سلمون فاحتني يف ال�سند �سنة92 هـ مع 
حممد بن قا�سم وقد ذكر ب�سم اهلل بيك يف كتابه تذكرة قاريان هند: اإن مالك بن دينار واأ�سرته يف 
�سنة 180هـ بنى م�ساجد يف �سواحل الهند وقد ا�ستهر مالك بن دينار اأنه كان يدعوا اإىل االإ�سالم 
بقراءة القراآن الكرمي1 وهو يقراأ القراآن اأمام النا�س ثم يدعوهم اإىل االإ�سالم . واأثناء ذلك جاء اإىل 
�سبه القارة الهندية كثري من العلماء والقراء واختلطوا باأهل البالد وقد ا�ستفاد اأهل البالد منهم 
واأخذوا عنهم علم التجويد والقراءات ودر�سوا منهم اللغة العربية .  ثم امل�ستفيدون انت�سروا يف مدن 

�سبه القارة الهندية وعّلموا النا�س علم التجويد والقراءات.

 فينق�سم هذا البحث اإىل املدار�س الهندية من القرن ال�ساد�س الهجري اإىل القرن الثاين ع�سر ثم 
انق�سم القارة الهندية يف دولتني : باك�ستان والهند. فلذا القرن الثالث ع�سر والقرن الرابع ع�سر 
تنق�سم  املعاهد القراآنية اإىل املدار�س الباك�ستانية و املدار�س الهندية . فنذكر اأوال املدار�س الهندية 

من القرن ال�ساد�س اإىل القرن الثاين ع�سر ، على ح�سب االأقاليم الهندية املعروفة.

1 ب�سم اهلل بيك تذكرة قاريان هند �س78ج1
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الباب الأول :  الأقاليم الهندية

املبحث الأول : الإقليم البنجابي:

    حينما انت�سر االإ�سالم يف �سبه القارة الهندية واأينما وجدت اجلماعة االإ�سالمية وجدت املدار�س 
القراآنية بعد فتح ال�سند يف �سنة 9هـ دخل امل�سلمون فوجا بعد فوج يف ال�سند وو�سلوا اإىل ملتان ومنذ 
العهد االأول عهد مدار�س امل�ساجد انت�سرت مدار�س القراآن والقراءات يف جميع االأقطار االإ�سالمية 
و�سار التناف�س العلمي ال�سريف دافعا لطالب تلك املدار�س اإىل التفوق واالإبداع العلمي يف جمال 

القراءات.

ال�صيخ املقرئ بهاءالدين زكريا ملتاين :

من اأبرز �سيوخ هذه املدر�سة البنجابية ف�سيلة ال�سيخ املقرئ بهاءالدين زكريا امللتاين. ُولد ال�سيخ 
زكريا يف ملتان �سنة 578هـ وا�سم والده وجيه الدين ابن كمال الدين ووالدته بي بي را�ستي بنت 
اإىل خرا�سان وبلخ  ح�سام الدين ترمذي حفظ القراآن الكرمي وهو ابن اثنا ع�سرة �سنة ثم �سافر 
وبغداد واملدينة املنورة ودر�س يف مدار�سهم واأخذ القراءات ال�سبعة املتواترة تويف �سيخ بهاءالدين 

666هـ . 

ومن امل�سائخ القراءات يف هذه الفرتة كثريون منهم ابنه ال�سيخ املقرئ �سدرالدين عارف ت684هـ 
بن ال�سيخ بهاءالدين زكريا امللتاين و�سهره ال�سيخ فخرالدين عراقي ت 687هـ ومنهم ال�سيخ ركن 
الدين اأبوالفتح ت684هـ بن �سدرالدين عارف ومنهم ال�سيخ املقرئ جالل الدين �سهروردي دخل 
يف ملتان ثم انتقل اإىل دلهي ثم �سكن يف بنغال. ومنهم ال�سيخ قا�سي حميدالدين ناغوري ت644هـ. 

املبحث الثاين :اإقليم دهلي واإجمري - خواجه معني الدين اجل�ستي :

اإن مدينة دهلي عا�سمة دولة الهند ، ومن اأبرز م�سائخ القراآن الكرمي بها  ال�سيخ خواجه معني الدين 
ج�ستي بن غياث الدين ح�سن �سنجري ولد ال�سيخ معني الدين يف مدينة �سنجر)اإيران(535هـ.  

هاروين  عثمان  ال�سيخ  اأ�ساتذته  ومن  )تركمان�ستان(  �سمرقند  يف  وعلومه  الكرمي  القراآن  ودر�س 
وال�سيخ جنم الدين كربي و�سيخ عبدالقادر جيالين وغريذلك واأخذ علوم القراآن والقراءات عن 
ال�سيخ عبدالواحد الغزنوي، وبعد تكميل العلوم الدينية رحل اإىل الهند وو�سل دهلي ثم �سافر 561هـ 
اإىل اإجمري وكان احلاكم فيها برتهوي راج فزاحم مع ال�سيخ بداية ولكن غلب ال�سيخ على امل�ساكل 

املقدمة

احلمد هلل وحده وال�صالة وال�صالم على من لنبي بعده ، وبعد:

فقد دخل امل�سلمون يف �سبه القارة الهندية من طريق البحر والرب من حيث التجار والزوار واملبلغني  
�سنة 15هـ يف زمن عثمان بن العا�س الثقفي ، ثم دخل امل�سلمون فاحتني يف ال�سند �سنة92 هـ مع 
حممد بن قا�سم وقد ذكر ب�سم اهلل بيك يف كتابه تذكرة قاريان هند: اإن مالك بن دينار واأ�سرته يف 
�سنة 180هـ بنى م�ساجد يف �سواحل الهند وقد ا�ستهر مالك بن دينار اأنه كان يدعوا اإىل االإ�سالم 
بقراءة القراآن الكرمي1 وهو يقراأ القراآن اأمام النا�س ثم يدعوهم اإىل االإ�سالم . واأثناء ذلك جاء اإىل 
�سبه القارة الهندية كثري من العلماء والقراء واختلطوا باأهل البالد وقد ا�ستفاد اأهل البالد منهم 
واأخذوا عنهم علم التجويد والقراءات ودر�سوا منهم اللغة العربية .  ثم امل�ستفيدون انت�سروا يف مدن 

�سبه القارة الهندية وعّلموا النا�س علم التجويد والقراءات.

 فينق�سم هذا البحث اإىل املدار�س الهندية من القرن ال�ساد�س الهجري اإىل القرن الثاين ع�سر ثم 
انق�سم القارة الهندية يف دولتني : باك�ستان والهند. فلذا القرن الثالث ع�سر والقرن الرابع ع�سر 
تنق�سم  املعاهد القراآنية اإىل املدار�س الباك�ستانية و املدار�س الهندية . فنذكر اأوال املدار�س الهندية 

من القرن ال�ساد�س اإىل القرن الثاين ع�سر ، على ح�سب االأقاليم الهندية املعروفة.

1 ب�سم اهلل بيك تذكرة قاريان هند �س78ج1
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م�سائخ القراءات وياأمر تالمذته اأن ي�ستفيدوا عن املجودين وهو يحب املقرئني ويعزهم ومن اأ�سهر 
تالمذته ال�سيخ املقرئ عالء الدين نيلي وحفيده حافظ مو�سى كان يقراأ القراآن باأح�سن �سوت يف 
جمل�سه وكان عهده مملوًءا من القراء واملجودين ويف مدينة دهلي كرت القراء والعلماء يف عهده. 
منهم ال�سيخ �سيد ن�سريالدين جراغ دهلوي، خواجه كمال الدين قزويني، ال�سيخ ظهريالدين، تويف 

ال�سيخ نظام الدين 765هـ وعمره 92�سنة .

ح�صني  وال�صيخ  البلخي  �صم�س  مظفر  ال�صيخ   - بنغال  و  بهار  اإقليم  الثالث:   املبحث 

�صم�س البلخي :

ومن قراء البنغال والبهار اكرهم جاوؤا من بلخ قد ا�ستهر منهم مظفر �سم�س بلخي الذي ولد يف 
بلخ يف �سنة 713هـ وكان والده �سم�س الدين بلخي حاكم و�سلطان بلخ ودر�س مظفر �سم�س بلخي يف 
مدينة بلخ ثم انتقل حل�سول العلم اإىل املدر�سة فريوز �ساهي يف عا�سمة الهند دهلي وبعد تكميل 
العلم �سافر اإىل بهار وبايع على يد ال�سيخ خمدوم جهار بهاري و�سكن فيها زمن طويل ثم �سافر 
اأخيه ح�سني �سم�س بلخي ويف هذه  اأربع �سنوات وكان معه ابن  اإىل مكة املكرمة واأقام فيها  للحج 
ال�سنوات االأربعة اأخذهما القراءات ال�سبعة عن ال�سيخ �سم�س الدين خوارزمي يف حرم املحرتم وقراأ 
عليه ق�سيدة ال�ساطبية ثم قراأهما على ال�سيخ �سم�س الدين حلواين القراءات ال�سبعة الأن احللواين 

كان اإماًما يف القراءات ومعروفا يف حلب و �سام و م�سر واملدينة املنورة ومكة املكرمة . 3
ال�سفر  اأثناء  يف  ولكن  وعلومه  القراءات  تكميل  بعد  �سم�س  ح�سني  و  �سم�س  مظفر  �سيخ  رجع  ثم 
ح�سني  ال�سيخ  رجــع  دفنه  وبعد  ـــ  788ه �سم�س  مظفر  ال�سيخ  هنالك  تــويف  عــدن  يف  قليال  �سكن 
844هـ  �سم�س  ح�سن  وتويف  كثري  خلق  منه  وا�ستفاد  فيها  لالإقراء  وجل�س  وبنغال  بهار  اإىل   �سم�س 
اأ�سهر تالمذته ابنه ميار ح�سن الذي قراأ عليه القراءات ال�سبعة وهو كان مدر�سًا يف مدينة  ومن 
بهار تويف ميار ح�سن 855هـ ثم جل�س ابنه خمدوم �ساه الذي قراأ القراءات على جده ح�سني �سم�س 

وتويف خمدوم �ساه 891هـ .

املبحث الرابع : اإقليم كجرات وبرهان فور - ال�صيخ جالل الدين خمدوم جهانيار :

من اإقليم كجرات ا�ستهر ال�سيخ جالل الدين خمدوم جهانيار ابن ال�سيخ �سيد احمد كبري بخاري قراأ 
على والده ثم �سافر اإىل مكة املكرمة واأخذ علوم القراآن واحلديث عن �سيخ االإ�سالم عفيف الدين حفظ 
القراآن الكرمي بالتجويد والقراءات و�سكن يف مكة املكرمة �سنتني ثم رجع اإىل الهند و�سكن يف ملتان 
عند ال�سيخ ركن الدين �سهروردي وا�ستفاد منه ثم �سافر اإىل ترك�ستان عراق �سام خرا�سان م�سر ثم 

3 امداد �سابري في�سان رحمت مكرة املكرمة �س53

وبنا فيها م�ساجد ومدار�س للقراآن الكرمي وعلومه وا�ستهرمن اأبناء ال�سيخ معني الدين :  خواجه 
اأبو�سعيد ، خواجه فخر الدين ، وخواجه ح�سام الدين وكلهم علماء وقراء . وتويف ال�سيخ خواجه 

معني الدين �سنة 633هـ .2
ومن م�سائخ دهلي احلافظ القاريء خواجه قطب الدين بختياركاكي بن خواجه �سيد كمال الدين 
من فرغانة ترك�ستان ، ولد �سنة 582هـ يف ترك�ستان وقد قراأ القراآن الكرمي على ال�سيخ القا�سي 
حميد الدين ناكوري ثم رحل اإىل بغداد وجل�س مع امل�سائخ منهم ال�سيخ �سهاب الدين �سهروردي ، 
ال�سيخ اأوحد الدين كرماين و�سيخ حممود االأ�سفهاين ، وقد بايع على يد ال�سيخ معني الدين ج�ستي 
بها.  وتوطن  دلهي  اإىل  �سافر  ثم  ملتاين  زكريا  بهاءالدين  ال�سيخ  مع  وجل�س  ملتان  اإىل  �سافر  ثم 
وا�ستقبله احلاكم �سلطان �سم�س الدين ايلتم�س وعينه يف م�سجد اأعزالدين لتعلىم القراآن وعلومه 

و�سلطان ايلتم�س اأخذ عنه علوم القراآن واحلديث وبايعه على يد ال�سيخ قطب الدين. 
اأ�سهر تالمذته ال�سيخ  وقراأ على ال�سيخ قطب الدين بختيار كاكي كثري من االأمراء والعلماء ومن 

بدرالدين غزنوي وتويف ال�سيخ قطب الدين يف دهلي �سنة 634هـ.

ومن م�سائخ الهند ال�سيخ بابا فريد الدين كنج �سكر بن �سيخ �سليمان بن ال�سيخ �سعيب وجده �سيخ 
�سعيب مع اأهله جاء من كابل اإىل الهور. ولد بابافريدالدين 569هـ وقراأ القراآن الكرمي يف �سغره 
مع التجويد ثم �سافر اإىل بغداد ودر�س يف دارالعلوم بغدادعلى م�سائخ منهم ال�سيخ �سهاب الدين 
اإىل ملتان وجل�س مع  اأوحد الدين كرماين ثم رجع  الدين حموي وال�سيخ  �سهروردي وال�سيخ بهاء 
ال�سيخ بهاء الدين زكريا ملتاين ثم رحل اإىل دهلي وهناك �سيخه قطب الدين بختياركاكي فجل�س 
لالإقراء  فريد  ال�سيخ  فجل�س  اأجودهن  اإىل  يذهب  اأن  �سيخه  اأمر  ثم  منه  وا�ستفاد  دهلي  يف  معه 
والتدري�س يف اأجودهن وقراأ عليه كثريون فيها ومن اأ�سهر تالمذته ال�سيخ نظام الدين تويف ال�سيخ 

فريدالدين 666هـ اأو 667هـ .
بن خواجه  الهي  الدين حمبوب  نظام  ال�سيخ خواجه  املقرئ  واأجمري احلافظ  دهلي  م�سائخ  ومن 
احمد بن خواجه �سيد على بن �سيد احمد وجده �سيد على جاء من البخارا اإىل الهند و�سكن اأوال يف 
الهور ثم ارحتل اإىل بدايون و�سكن فيها وكان ال�سيخ نظام الدين �سغري ال�سن وتويف والده وتربي 
والدته يتيمًا وقد قراأ القراآن الكرمي وجتويده على ال�سيخ �سادي املقرئ ثم انتقل اإىل دهلي لتكميل 
العلوم احلديث والتف�سري واأخذ اإجازة احلديث عن ال�سيخ �سم�س امللك ويف �سنة 655هـ �سافر اإىل 
القراءات  الدين  فريد  �سيخ  على  قراأ  وقد  �سكر  كنج  الدين  فريد  ال�سيخ  يد  على  وبايع  اأجودهن 
والتجويد ومن عادته اأنه ي�ستمع تالوة القراآن عن القراء و املجودين وهو ي�سافر الأ�ستماع القراآن اإىل 

2 تذكرة قاريان هند �س811 ج1
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م�سائخ القراءات وياأمر تالمذته اأن ي�ستفيدوا عن املجودين وهو يحب املقرئني ويعزهم ومن اأ�سهر 
تالمذته ال�سيخ املقرئ عالء الدين نيلي وحفيده حافظ مو�سى كان يقراأ القراآن باأح�سن �سوت يف 
جمل�سه وكان عهده مملوًءا من القراء واملجودين ويف مدينة دهلي كرت القراء والعلماء يف عهده. 
منهم ال�سيخ �سيد ن�سريالدين جراغ دهلوي، خواجه كمال الدين قزويني، ال�سيخ ظهريالدين، تويف 

ال�سيخ نظام الدين 765هـ وعمره 92�سنة .

ح�صني  وال�صيخ  البلخي  �صم�س  مظفر  ال�صيخ   - بنغال  و  بهار  اإقليم  الثالث:   املبحث 

�صم�س البلخي :

ومن قراء البنغال والبهار اكرهم جاوؤا من بلخ قد ا�ستهر منهم مظفر �سم�س بلخي الذي ولد يف 
بلخ يف �سنة 713هـ وكان والده �سم�س الدين بلخي حاكم و�سلطان بلخ ودر�س مظفر �سم�س بلخي يف 
مدينة بلخ ثم انتقل حل�سول العلم اإىل املدر�سة فريوز �ساهي يف عا�سمة الهند دهلي وبعد تكميل 
العلم �سافر اإىل بهار وبايع على يد ال�سيخ خمدوم جهار بهاري و�سكن فيها زمن طويل ثم �سافر 
اأخيه ح�سني �سم�س بلخي ويف هذه  اأربع �سنوات وكان معه ابن  اإىل مكة املكرمة واأقام فيها  للحج 
ال�سنوات االأربعة اأخذهما القراءات ال�سبعة عن ال�سيخ �سم�س الدين خوارزمي يف حرم املحرتم وقراأ 
عليه ق�سيدة ال�ساطبية ثم قراأهما على ال�سيخ �سم�س الدين حلواين القراءات ال�سبعة الأن احللواين 

كان اإماًما يف القراءات ومعروفا يف حلب و �سام و م�سر واملدينة املنورة ومكة املكرمة . 3
ال�سفر  اأثناء  يف  ولكن  وعلومه  القراءات  تكميل  بعد  �سم�س  ح�سني  و  �سم�س  مظفر  �سيخ  رجع  ثم 
ح�سني  ال�سيخ  رجــع  دفنه  وبعد  ـــ  788ه �سم�س  مظفر  ال�سيخ  هنالك  تــويف  عــدن  يف  قليال  �سكن 
844هـ  �سم�س  ح�سن  وتويف  كثري  خلق  منه  وا�ستفاد  فيها  لالإقراء  وجل�س  وبنغال  بهار  اإىل   �سم�س 
اأ�سهر تالمذته ابنه ميار ح�سن الذي قراأ عليه القراءات ال�سبعة وهو كان مدر�سًا يف مدينة  ومن 
بهار تويف ميار ح�سن 855هـ ثم جل�س ابنه خمدوم �ساه الذي قراأ القراءات على جده ح�سني �سم�س 

وتويف خمدوم �ساه 891هـ .

املبحث الرابع : اإقليم كجرات وبرهان فور - ال�صيخ جالل الدين خمدوم جهانيار :

من اإقليم كجرات ا�ستهر ال�سيخ جالل الدين خمدوم جهانيار ابن ال�سيخ �سيد احمد كبري بخاري قراأ 
على والده ثم �سافر اإىل مكة املكرمة واأخذ علوم القراآن واحلديث عن �سيخ االإ�سالم عفيف الدين حفظ 
القراآن الكرمي بالتجويد والقراءات و�سكن يف مكة املكرمة �سنتني ثم رجع اإىل الهند و�سكن يف ملتان 
عند ال�سيخ ركن الدين �سهروردي وا�ستفاد منه ثم �سافر اإىل ترك�ستان عراق �سام خرا�سان م�سر ثم 

3 امداد �سابري في�سان رحمت مكرة املكرمة �س53

وبنا فيها م�ساجد ومدار�س للقراآن الكرمي وعلومه وا�ستهرمن اأبناء ال�سيخ معني الدين :  خواجه 
اأبو�سعيد ، خواجه فخر الدين ، وخواجه ح�سام الدين وكلهم علماء وقراء . وتويف ال�سيخ خواجه 

معني الدين �سنة 633هـ .2
ومن م�سائخ دهلي احلافظ القاريء خواجه قطب الدين بختياركاكي بن خواجه �سيد كمال الدين 
من فرغانة ترك�ستان ، ولد �سنة 582هـ يف ترك�ستان وقد قراأ القراآن الكرمي على ال�سيخ القا�سي 
حميد الدين ناكوري ثم رحل اإىل بغداد وجل�س مع امل�سائخ منهم ال�سيخ �سهاب الدين �سهروردي ، 
ال�سيخ اأوحد الدين كرماين و�سيخ حممود االأ�سفهاين ، وقد بايع على يد ال�سيخ معني الدين ج�ستي 
بها.  وتوطن  دلهي  اإىل  �سافر  ثم  ملتاين  زكريا  بهاءالدين  ال�سيخ  مع  وجل�س  ملتان  اإىل  �سافر  ثم 
وا�ستقبله احلاكم �سلطان �سم�س الدين ايلتم�س وعينه يف م�سجد اأعزالدين لتعلىم القراآن وعلومه 

و�سلطان ايلتم�س اأخذ عنه علوم القراآن واحلديث وبايعه على يد ال�سيخ قطب الدين. 
اأ�سهر تالمذته ال�سيخ  وقراأ على ال�سيخ قطب الدين بختيار كاكي كثري من االأمراء والعلماء ومن 

بدرالدين غزنوي وتويف ال�سيخ قطب الدين يف دهلي �سنة 634هـ.

ومن م�سائخ الهند ال�سيخ بابا فريد الدين كنج �سكر بن �سيخ �سليمان بن ال�سيخ �سعيب وجده �سيخ 
�سعيب مع اأهله جاء من كابل اإىل الهور. ولد بابافريدالدين 569هـ وقراأ القراآن الكرمي يف �سغره 
مع التجويد ثم �سافر اإىل بغداد ودر�س يف دارالعلوم بغدادعلى م�سائخ منهم ال�سيخ �سهاب الدين 
اإىل ملتان وجل�س مع  اأوحد الدين كرماين ثم رجع  الدين حموي وال�سيخ  �سهروردي وال�سيخ بهاء 
ال�سيخ بهاء الدين زكريا ملتاين ثم رحل اإىل دهلي وهناك �سيخه قطب الدين بختياركاكي فجل�س 
لالإقراء  فريد  ال�سيخ  فجل�س  اأجودهن  اإىل  يذهب  اأن  �سيخه  اأمر  ثم  منه  وا�ستفاد  دهلي  يف  معه 
والتدري�س يف اأجودهن وقراأ عليه كثريون فيها ومن اأ�سهر تالمذته ال�سيخ نظام الدين تويف ال�سيخ 

فريدالدين 666هـ اأو 667هـ .
بن خواجه  الهي  الدين حمبوب  نظام  ال�سيخ خواجه  املقرئ  واأجمري احلافظ  دهلي  م�سائخ  ومن 
احمد بن خواجه �سيد على بن �سيد احمد وجده �سيد على جاء من البخارا اإىل الهند و�سكن اأوال يف 
الهور ثم ارحتل اإىل بدايون و�سكن فيها وكان ال�سيخ نظام الدين �سغري ال�سن وتويف والده وتربي 
والدته يتيمًا وقد قراأ القراآن الكرمي وجتويده على ال�سيخ �سادي املقرئ ثم انتقل اإىل دهلي لتكميل 
العلوم احلديث والتف�سري واأخذ اإجازة احلديث عن ال�سيخ �سم�س امللك ويف �سنة 655هـ �سافر اإىل 
القراءات  الدين  فريد  �سيخ  على  قراأ  وقد  �سكر  كنج  الدين  فريد  ال�سيخ  يد  على  وبايع  اأجودهن 
والتجويد ومن عادته اأنه ي�ستمع تالوة القراآن عن القراء و املجودين وهو ي�سافر الأ�ستماع القراآن اإىل 

2 تذكرة قاريان هند �س811 ج1
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ومن اأولد ال�صيخ عبدالقادر كيالين املقريء اأمري �صيف الدين:

  ُولد �سنة 877هـ وقراأ عليه خلق كثري وقراأ عليه ولده �سيخ القراء اأمري نظام الدين قادري تويف 
اأمري �سيف الدين 969هـ ومنهم ال�سيخ القراء اأمرينظام الدين قادري بن املقرئ اأمري�سيف الدين 

كاكوري تويف �سيخ القراء اأمري نظام الدين 981هـ .

املبحث اخلام�س :اإقليم ال�صند:

قد كرت القراء يف اإقليم ال�سند وا�ستهر منهم القاري ال�سيخ طاهر حممد �سندهي تويف 1004ه 
واأخوه ال�سيخ قا�سم �سندهي تويف 981ه .

عليه  اأ  قر  �سوته حالوة وطالوة  ويف  لالإقراء  يجل�س  وكان  �سطاري،  اإبراهيم  ال�سيخ  القراء  �سيخ 
خلق كثري وقد الف تف�سري )جممع البحار( تويف �سيخ القراء ابراهيم �سطاري 991- ومنهم ال�سيخ 
اإبراهيم �سطاري  القاري حممد عارف �سطاري املولود ،933هـ قراأ التجويد ،القراأت على ال�سيخ 
 ، التجويد  عليها  قراأ  التي  را�ستي  بي  بي  بناته  ومن  اهلل  جند  عي�سي  ال�سيخ  تالمذته  اأ�سهر  ومن 

القراءات وجل�ست لالإقراء تويف ال�سيخ عارف 993هـ
ومنهم ال�سيخ املقريء طيب �سندهي بن ال�سيخ خمدوم هارون قراأ على والده وكان والده من علماء 
ال�سنده املعروف وقد ذكر �ساحب )تذكره االأولياء( اأ�سنده اأنه اأخذ علوم الدين عن عامل كبري يف 

اإ�سناده ال�سيخ خمدوم هارون تويف املقرئ طيب 1000هـ
يو�سف  �سيخ  بن  قا�سم  �سيخ  بن  عي�سي جنداهلل  ال�سيخ  املقريء  ال�سند  القراءات يف  م�سائخ  ومن 
املولود 962هـ قراء القراآن على ال�سيخ مال اإ�سماعيل وحفظ القراآن الكرمي وكان عمره ت�سع �سنوات 
وقراأ القراءات ال�سبع على ال�سيخ حكيم قاري حممد عثمان ثم اخذه اجازة يف القراءات عن ال�سيخ 

اإبراهيم وكتابه )تف�سري انوارالقراآن( تويف ال�سيخ عي�سي جنداهلل 1031هـ7
1080 فيها  وتويف  املنورة  املدينة  اإىل  هاجر  الذي  حمدث  حممد  فتح  بابا  قــاريء  ال�سيخ   ومنهم 
ومن ابنائه ال�سيخ القاري �سهاب الدين وال�سيخ القاري رحيم الدين كالهما قراأا على والده وجل�سا 
لالإ قراء ثم ذهب ال�سيخ �سهاب الدين اإىل �سيخ برهان الدين وكان اإماما يف م�سجده وتويف �سيخ 

�سهاب الدين 1095هـ8
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و�سل احلجاز و�سكن فيها �ستة �سنوات وحج فيها�ستة مرات ثم رجع اإىل دلهي بطريق ملتان وا�ستفاد 
اأ�سهرتالمذته ال�سيخ �سيد �سرف الدين م�سهدي  عن ال�سيخ خواجه ن�سريالدين چراغ دهلوي، ومن 

وال�سيخ �سراج الدين املقرئ وابنه ال�سيخ نا�سر الدين حممود تويف ال�سيخ جالل الدين 781هـ 4

وا�صتهر يف اإقليم كجرات ال�صيخ �صيد برهان الدين قطب عامل:

 ابن ال�سيخ �سيد نا�سر الدين حممود ولد 790هـ وتويف والده ال�سيخ نا�سر الدين حممود 800هـ 
وكان عمره ع�سر �سنوات وجاء بوالدته اإىل پنت وقراأ القراءات على ال�سيخ ركن الدين حفيد ال�سيخ 
فيها  و�سكن  اآباد  اأحمد  اإىل  �ساه كجرات  �سلطان مظفر  اأذهبه  ثم  �سكر يف پنت  كنج  الدين  فريد 
وجل�س لالإقراء يف م�سجده وكان يف زمن اأحمد اآباد مركز للقراءات والتجويد ولد ابنه ال�سيخ �سراج 
الدين �سيد حممد املعروف ب�ساه عامل 817هـ وقراأ �ساه عامل على والده قطب عامل القراءات ال�سبعة 
يف اأحمد اآباد وجل�س لالإقراء يف اأحمد اآباد ا�ستهر اأحمد اآباد يف زمنه مركز القراءات يف الهند تويف 
�ساه عامل 880 هـ وكان من تالمذته ال�سيخ �سيد �ساه بخاري الذي جل�س لالإقراء يف م�سجده وا�ستفاد 

منه خلق كثري تويف �سيد �ساه 893هـ 

وا�صتهر من برهان فور ال�صيخ املقريء عالء الدين على متقي:

 برهان فوري ابن ال�سيخ ح�سام الدين بن عبدامللك املتقي ولد ال�سيخ علي متقي 885هـ اأخذ علوم 
ال�سيخ حممد بن حممد  القراءات على  ال�سيخ ابن حجر مكي يف مكة املكرمة وقراأ  احلديث عن 
ال�سخاوي وجل�س لالإقراء يف مكة املكرمة و�سنف فيها مو�سوعة احلديث كنزل العمال يف ع�سرين 
�سنة وهو يكتب امل�سحف بيده تويف على متقي 975هـ5 ومن اأ�سهر تالمذته ال�سيخ عبدالوهاب متقي 

، ال�سيخ حممد طاهر قا�سي الق�ساة .

ال�صيخ احلافظ املقريء عبداحلق حمدث دهلوي:

 ولد يف 958هـ يف دهلي وا�ستفاد من ال�سيخ قا�سي عنايت وال�سيخ �سيد جمال الدين ابوح�سن مو�سي 
وال�سيخ مودود چ�ستي وخواجه باقي باهلل ومن معا�سره جمدد الف ثاين ويف 996هـ �سافر للحج 
و�سكن يف مكة ثالث �سنة وقراأ على ال�سيخ عبدالوهاب متقي و�سنف كتب كثرية منهم درة الفريد 

يف قواعد التجويد و�سرح اجلزرية تويف ال�سيخ عبداحلق حمدث دهلوي 1052هـ ودفن يف دهلي6. 

4 تذكره قاريان هند �س431 ج 1
5 في�سان رحمة �س83
6 في�سان رحمة �س93
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ومن اأولد ال�صيخ عبدالقادر كيالين املقريء اأمري �صيف الدين:

  ُولد �سنة 877هـ وقراأ عليه خلق كثري وقراأ عليه ولده �سيخ القراء اأمري نظام الدين قادري تويف 
اأمري �سيف الدين 969هـ ومنهم ال�سيخ القراء اأمرينظام الدين قادري بن املقرئ اأمري�سيف الدين 

كاكوري تويف �سيخ القراء اأمري نظام الدين 981هـ .

املبحث اخلام�س :اإقليم ال�صند:

قد كرت القراء يف اإقليم ال�سند وا�ستهر منهم القاري ال�سيخ طاهر حممد �سندهي تويف 1004ه 
واأخوه ال�سيخ قا�سم �سندهي تويف 981ه .

عليه  اأ  قر  �سوته حالوة وطالوة  ويف  لالإقراء  يجل�س  وكان  �سطاري،  اإبراهيم  ال�سيخ  القراء  �سيخ 
خلق كثري وقد الف تف�سري )جممع البحار( تويف �سيخ القراء ابراهيم �سطاري 991- ومنهم ال�سيخ 
اإبراهيم �سطاري  القاري حممد عارف �سطاري املولود ،933هـ قراأ التجويد ،القراأت على ال�سيخ 
 ، التجويد  عليها  قراأ  التي  را�ستي  بي  بي  بناته  ومن  اهلل  جند  عي�سي  ال�سيخ  تالمذته  اأ�سهر  ومن 

القراءات وجل�ست لالإقراء تويف ال�سيخ عارف 993هـ
ومنهم ال�سيخ املقريء طيب �سندهي بن ال�سيخ خمدوم هارون قراأ على والده وكان والده من علماء 
ال�سنده املعروف وقد ذكر �ساحب )تذكره االأولياء( اأ�سنده اأنه اأخذ علوم الدين عن عامل كبري يف 

اإ�سناده ال�سيخ خمدوم هارون تويف املقرئ طيب 1000هـ
يو�سف  �سيخ  بن  قا�سم  �سيخ  بن  عي�سي جنداهلل  ال�سيخ  املقريء  ال�سند  القراءات يف  م�سائخ  ومن 
املولود 962هـ قراء القراآن على ال�سيخ مال اإ�سماعيل وحفظ القراآن الكرمي وكان عمره ت�سع �سنوات 
وقراأ القراءات ال�سبع على ال�سيخ حكيم قاري حممد عثمان ثم اخذه اجازة يف القراءات عن ال�سيخ 

اإبراهيم وكتابه )تف�سري انوارالقراآن( تويف ال�سيخ عي�سي جنداهلل 1031هـ7
1080 فيها  وتويف  املنورة  املدينة  اإىل  هاجر  الذي  حمدث  حممد  فتح  بابا  قــاريء  ال�سيخ   ومنهم 
ومن ابنائه ال�سيخ القاري �سهاب الدين وال�سيخ القاري رحيم الدين كالهما قراأا على والده وجل�سا 
لالإ قراء ثم ذهب ال�سيخ �سهاب الدين اإىل �سيخ برهان الدين وكان اإماما يف م�سجده وتويف �سيخ 
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و�سل احلجاز و�سكن فيها �ستة �سنوات وحج فيها�ستة مرات ثم رجع اإىل دلهي بطريق ملتان وا�ستفاد 
اأ�سهرتالمذته ال�سيخ �سيد �سرف الدين م�سهدي  عن ال�سيخ خواجه ن�سريالدين چراغ دهلوي، ومن 

وال�سيخ �سراج الدين املقرئ وابنه ال�سيخ نا�سر الدين حممود تويف ال�سيخ جالل الدين 781هـ 4

وا�صتهر يف اإقليم كجرات ال�صيخ �صيد برهان الدين قطب عامل:

 ابن ال�سيخ �سيد نا�سر الدين حممود ولد 790هـ وتويف والده ال�سيخ نا�سر الدين حممود 800هـ 
وكان عمره ع�سر �سنوات وجاء بوالدته اإىل پنت وقراأ القراءات على ال�سيخ ركن الدين حفيد ال�سيخ 
فيها  و�سكن  اآباد  اأحمد  اإىل  �ساه كجرات  �سلطان مظفر  اأذهبه  ثم  �سكر يف پنت  كنج  الدين  فريد 
وجل�س لالإقراء يف م�سجده وكان يف زمن اأحمد اآباد مركز للقراءات والتجويد ولد ابنه ال�سيخ �سراج 
الدين �سيد حممد املعروف ب�ساه عامل 817هـ وقراأ �ساه عامل على والده قطب عامل القراءات ال�سبعة 
يف اأحمد اآباد وجل�س لالإقراء يف اأحمد اآباد ا�ستهر اأحمد اآباد يف زمنه مركز القراءات يف الهند تويف 
�ساه عامل 880 هـ وكان من تالمذته ال�سيخ �سيد �ساه بخاري الذي جل�س لالإقراء يف م�سجده وا�ستفاد 

منه خلق كثري تويف �سيد �ساه 893هـ 

وا�صتهر من برهان فور ال�صيخ املقريء عالء الدين على متقي:

 برهان فوري ابن ال�سيخ ح�سام الدين بن عبدامللك املتقي ولد ال�سيخ علي متقي 885هـ اأخذ علوم 
ال�سيخ حممد بن حممد  القراءات على  ال�سيخ ابن حجر مكي يف مكة املكرمة وقراأ  احلديث عن 
ال�سخاوي وجل�س لالإقراء يف مكة املكرمة و�سنف فيها مو�سوعة احلديث كنزل العمال يف ع�سرين 
�سنة وهو يكتب امل�سحف بيده تويف على متقي 975هـ5 ومن اأ�سهر تالمذته ال�سيخ عبدالوهاب متقي 

، ال�سيخ حممد طاهر قا�سي الق�ساة .

ال�صيخ احلافظ املقريء عبداحلق حمدث دهلوي:

 ولد يف 958هـ يف دهلي وا�ستفاد من ال�سيخ قا�سي عنايت وال�سيخ �سيد جمال الدين ابوح�سن مو�سي 
وال�سيخ مودود چ�ستي وخواجه باقي باهلل ومن معا�سره جمدد الف ثاين ويف 996هـ �سافر للحج 
و�سكن يف مكة ثالث �سنة وقراأ على ال�سيخ عبدالوهاب متقي و�سنف كتب كثرية منهم درة الفريد 

يف قواعد التجويد و�سرح اجلزرية تويف ال�سيخ عبداحلق حمدث دهلوي 1052هـ ودفن يف دهلي6. 

4 تذكره قاريان هند �س431 ج 1
5 في�سان رحمة �س83
6 في�سان رحمة �س93
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)2( القاريء احلافظ حممد فا�سل تهتهي 

)3( القاريء احلافظ غالم حممد غجراتي  

)4( القاريء احلافظ عبدامللك بن نواب حب�س خان 

)5(القاريء احلافظ غالم م�سطفى بن �سيخ حممد  

)6( ومن تالمذته احلافظ مرزا حممد بيك دهلوي 

)7( القاريء احلافظ عبدالر�سول دهلوي 

�سيخ القراء عبداخلالق املنويف االأزهري جل�س لالإقراء اإىل زمن ملك الهند �ساه حمي الدين حممد 
اورنك زيب املعروف به عامل كبري.

قراأ عليه علم كبريال�سيخ  والذي  القاري عبدالر�سول دهلوي  ال�سيخ  املنويف  ال�سيخ   ومن تالمذته 
ال�سيخ  تالمذة  من  بت  وباين  دهلي  يف  القراء  واأكر  ال�سبع-   القراءات  جانان  مظهرجان  مرزا 

املنويف .

نظام  بن  نا�سرالدين  بن  الدولة  �سرف  االأركاتي  ال�سيخ حممد غوث  القراءات  م�سائخ  اأبرز  ومن 
احمد  الدين  نظام  بن  لطف  قا�سي  بن  عبدالقادر  بن  املدر�سني  اإمــام  ح�سني  حممد  بن  الدين 
حمدث بن قا�سي ر�سي الدين ومن اأجداده خمدوم اإ�سحق الذي جاء من العرب وهو الذي من ولد 
اإ�سماعيل بن جعفر�سادق حممد غوث ولد يف حممد بوراركات وهو ذكي وقوي احلفظ واأخذ علوم 
الدين عن ال�سيخ بحر العلوم عبدالعلى فرنغي حملي ومن اأ�ساتذة حممد غوث اأركاتي ال�سيخ اأمني 

الدين بن �سيف الدين الذي قراأ يف لكنو رجع مدرا�س-

حممد غوث اأكاتي من اأكابر القراءات اأّلف ثمانية وع�سرين موؤلفًا ومن اأهم ت�سانيفه )نراملرجان 
يف ر�سم نظم القراآن( يف �سبع جملدات كبريه وكل جملد ت�ستمل على ااأثر من خم�س مائة �سفحة 
500 وهي مو�سوعة عظيمة يف ر�سم امل�سحف العثماين وقد فرغ من ت�سنيفه 1236 ه وذكر فيها 
اختالف القراءات الع�سرة مع توجيه ال�سريف والنحوي وقد طبع كتاب بعد مائة �سنة 1341ه ب�سبع 
جملدات من حيدردكن الهند على ح�ساب احلكومة والكتاب نادر جدا وعندي ن�سخة مطبوعة ويوجد 
منه ن�سخة يف مكتبة ماجد دبئ- حممد غوث االاأكاتي كان اأح�سن اخلط كتبه بيده �سبع م�ساحف 

املبحث ال�صاد�س: اإقليم دكن وغجرات:

اإقليم دكن ،غجرات ومن م�سافاتها احمد اآباد �سورت ،اأحمد نكر ،كولكنده ،بيجابور ،هي ال�سواحل الهنديه 
الغربية جاء ال�سيخ عبداهلل العيدرو�س ،من ح�سرموت اإىل الهند وهو الذي قراأ القراآن الكرمي وحفظه عن 
ال�سيخ عبد اهلل بن حممد باق�سرثم قراأ القراءات على ال�سيخ اأبي احل�سن اكيلري واأخذ علوم احلديث والفقه 
االإ�سالمي عن ال�سيخ �سهاب الدين اأحمد بن حجر الهيثمي وعبداهلل بن اأحمد الفاكهي، وجل�س لالإقراء يف 
اأحمد اآباد ثالثني �سنة 30 وتويف فيها 990 ثم جل�س لالإقراء ابنه ال�سيخ �سيد اأحمد تويف ال�سيخ اأحمد 1024 وثم 
ابنه ال�سيخ عبدالقادر العيدرو�س تويف عبد القادر يف اأحمد اآباد 1038هـ ومن م�سائخ دكن ال�سيخ املقرئ حبيب 
العيد رو�س وجل�س لال قراء يف اأحمد نكر ثم ذهب بيجافور وكان فيها حاكم اإبراهيم عادل �ساه الذي تاأثر عن 
املقرئ حبيب العيدرو�س ،قراأ عليه كتب الفن واالأدب وترك عقيدته االإمامية واختار عقائد اأهل ال�سنة واجلماعة 
 وبعد وفات احلاكم عادل �ساه ذهب ال�سيخ حبيب العيدرو�س اإىل دولت اآباد و�سكن فيها اإىل اأن تويف �سنة 1041

يف  مــاهــرًا  وكــان  ح�سرموت  تــرمي  مــن  جــاء  الــذي  عــرب  حممد  ي  املقر  ال�سيخ  بيجافور  م�سائخ  ومــن 
 القراءات والتجويد وقراأ عليه علي عادل �ساه ) القراءات ال�سبع تويف ال�سيخ املقرئ حممد عرب 1095هـ
ومن امل�سائخ احلافظ املقرئ ال�سيخ احمد �سرهند ي جمدد االألف الثانية ابن ال�سيخ خمدوم عبداالأ حد 
بن ال�سيخ زين العابدين املولود 971 حفظ القراآن يف �سغر �سنه عن والده واأخذ علوم احلديث عن ال�سيخ 
يعقوب ك�سمريي وقراأ القراءات على ال�سيخ قا�سي بهلول بد خ�ساين ثم جل�س لالإقراء مع والده وكان يف 
تالوته حالوة وطالوة تويف ال�سيخ احمد�سرهندي 1034ه وقراأ عليه خلق كثري ومن تالمذته ابنه احلافظ 

حممد �سعيد احلافظ القاري خواجه مع�سوم .9

املبحث ال�صابع : اإقليم اترپردي�س ، باين بت ودهلي وم�صافاتها:

من اأقاليم الهندية اتربردي�س لها دور كثري يف تعلىم القراآن والقراءات الع�سرة املتواتره، جاء يف 
عهد �سلطان �ساه جهان رجل فا�سل خريج اجلامعة اأزهر القاهرة يف �سنة 1150هـ من م�سر اإىل 
دهلي �سيخ القراء املقرئ عبداخلالق منويف تلميذ ال�سيخ �سم�س الدين حممد بن عمر بن اإ�سمعيل 
قا�سم البقري االأزهري وا�ستقبله �سلطان �ساه جهار وكرمه وجل�س لالإقراء حتت رعاية ملك �سلطان 
�ساه جهان وا�ستفاد منه م�سائخ القراءات واهل العلم واأخذ منه اإجازة القراءات القراء القدماء 

لتجديد االإ�سناد وكان يف عهده دهلي مركز لتعليم القراءات ومن اأ�سهر تالمذته : 

)1( القاريء احلافظ عبدالغفور دهلوي ت1120ه  

9 تذكره قاريان هند �س471ج1
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)2( القاريء احلافظ حممد فا�سل تهتهي 

)3( القاريء احلافظ غالم حممد غجراتي  

)4( القاريء احلافظ عبدامللك بن نواب حب�س خان 

)5(القاريء احلافظ غالم م�سطفى بن �سيخ حممد  

)6( ومن تالمذته احلافظ مرزا حممد بيك دهلوي 

)7( القاريء احلافظ عبدالر�سول دهلوي 

�سيخ القراء عبداخلالق املنويف االأزهري جل�س لالإقراء اإىل زمن ملك الهند �ساه حمي الدين حممد 
اورنك زيب املعروف به عامل كبري.

قراأ عليه علم كبريال�سيخ  والذي  القاري عبدالر�سول دهلوي  ال�سيخ  املنويف  ال�سيخ   ومن تالمذته 
ال�سيخ  تالمذة  من  بت  وباين  دهلي  يف  القراء  واأكر  ال�سبع-   القراءات  جانان  مظهرجان  مرزا 

املنويف .

نظام  بن  نا�سرالدين  بن  الدولة  �سرف  االأركاتي  ال�سيخ حممد غوث  القراءات  م�سائخ  اأبرز  ومن 
احمد  الدين  نظام  بن  لطف  قا�سي  بن  عبدالقادر  بن  املدر�سني  اإمــام  ح�سني  حممد  بن  الدين 
حمدث بن قا�سي ر�سي الدين ومن اأجداده خمدوم اإ�سحق الذي جاء من العرب وهو الذي من ولد 
اإ�سماعيل بن جعفر�سادق حممد غوث ولد يف حممد بوراركات وهو ذكي وقوي احلفظ واأخذ علوم 
الدين عن ال�سيخ بحر العلوم عبدالعلى فرنغي حملي ومن اأ�ساتذة حممد غوث اأركاتي ال�سيخ اأمني 

الدين بن �سيف الدين الذي قراأ يف لكنو رجع مدرا�س-

حممد غوث اأكاتي من اأكابر القراءات اأّلف ثمانية وع�سرين موؤلفًا ومن اأهم ت�سانيفه )نراملرجان 
يف ر�سم نظم القراآن( يف �سبع جملدات كبريه وكل جملد ت�ستمل على ااأثر من خم�س مائة �سفحة 
500 وهي مو�سوعة عظيمة يف ر�سم امل�سحف العثماين وقد فرغ من ت�سنيفه 1236 ه وذكر فيها 
اختالف القراءات الع�سرة مع توجيه ال�سريف والنحوي وقد طبع كتاب بعد مائة �سنة 1341ه ب�سبع 
جملدات من حيدردكن الهند على ح�ساب احلكومة والكتاب نادر جدا وعندي ن�سخة مطبوعة ويوجد 
منه ن�سخة يف مكتبة ماجد دبئ- حممد غوث االاأكاتي كان اأح�سن اخلط كتبه بيده �سبع م�ساحف 

املبحث ال�صاد�س: اإقليم دكن وغجرات:

اإقليم دكن ،غجرات ومن م�سافاتها احمد اآباد �سورت ،اأحمد نكر ،كولكنده ،بيجابور ،هي ال�سواحل الهنديه 
الغربية جاء ال�سيخ عبداهلل العيدرو�س ،من ح�سرموت اإىل الهند وهو الذي قراأ القراآن الكرمي وحفظه عن 
ال�سيخ عبد اهلل بن حممد باق�سرثم قراأ القراءات على ال�سيخ اأبي احل�سن اكيلري واأخذ علوم احلديث والفقه 
االإ�سالمي عن ال�سيخ �سهاب الدين اأحمد بن حجر الهيثمي وعبداهلل بن اأحمد الفاكهي، وجل�س لالإقراء يف 
اأحمد اآباد ثالثني �سنة 30 وتويف فيها 990 ثم جل�س لالإقراء ابنه ال�سيخ �سيد اأحمد تويف ال�سيخ اأحمد 1024 وثم 
ابنه ال�سيخ عبدالقادر العيدرو�س تويف عبد القادر يف اأحمد اآباد 1038هـ ومن م�سائخ دكن ال�سيخ املقرئ حبيب 
العيد رو�س وجل�س لال قراء يف اأحمد نكر ثم ذهب بيجافور وكان فيها حاكم اإبراهيم عادل �ساه الذي تاأثر عن 
املقرئ حبيب العيدرو�س ،قراأ عليه كتب الفن واالأدب وترك عقيدته االإمامية واختار عقائد اأهل ال�سنة واجلماعة 
 وبعد وفات احلاكم عادل �ساه ذهب ال�سيخ حبيب العيدرو�س اإىل دولت اآباد و�سكن فيها اإىل اأن تويف �سنة 1041

يف  مــاهــرًا  وكــان  ح�سرموت  تــرمي  مــن  جــاء  الــذي  عــرب  حممد  ي  املقر  ال�سيخ  بيجافور  م�سائخ  ومــن 
 القراءات والتجويد وقراأ عليه علي عادل �ساه ) القراءات ال�سبع تويف ال�سيخ املقرئ حممد عرب 1095هـ
ومن امل�سائخ احلافظ املقرئ ال�سيخ احمد �سرهند ي جمدد االألف الثانية ابن ال�سيخ خمدوم عبداالأ حد 
بن ال�سيخ زين العابدين املولود 971 حفظ القراآن يف �سغر �سنه عن والده واأخذ علوم احلديث عن ال�سيخ 
يعقوب ك�سمريي وقراأ القراءات على ال�سيخ قا�سي بهلول بد خ�ساين ثم جل�س لالإقراء مع والده وكان يف 
تالوته حالوة وطالوة تويف ال�سيخ احمد�سرهندي 1034ه وقراأ عليه خلق كثري ومن تالمذته ابنه احلافظ 

حممد �سعيد احلافظ القاري خواجه مع�سوم .9

املبحث ال�صابع : اإقليم اترپردي�س ، باين بت ودهلي وم�صافاتها:

من اأقاليم الهندية اتربردي�س لها دور كثري يف تعلىم القراآن والقراءات الع�سرة املتواتره، جاء يف 
عهد �سلطان �ساه جهان رجل فا�سل خريج اجلامعة اأزهر القاهرة يف �سنة 1150هـ من م�سر اإىل 
دهلي �سيخ القراء املقرئ عبداخلالق منويف تلميذ ال�سيخ �سم�س الدين حممد بن عمر بن اإ�سمعيل 
قا�سم البقري االأزهري وا�ستقبله �سلطان �ساه جهار وكرمه وجل�س لالإقراء حتت رعاية ملك �سلطان 
�ساه جهان وا�ستفاد منه م�سائخ القراءات واهل العلم واأخذ منه اإجازة القراءات القراء القدماء 

لتجديد االإ�سناد وكان يف عهده دهلي مركز لتعليم القراءات ومن اأ�سهر تالمذته : 

)1( القاريء احلافظ عبدالغفور دهلوي ت1120ه  

9 تذكره قاريان هند �س471ج1
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جتويد القراآن الكرمي وكان يخرج احلروف من خمارجها بدون اأي تكلف وكان اإمام الفن يف زمنه.

وعر�س عليه القراءات والقراآن الكرمي كثري من النا�س وا�ستفادوا منه فمنهم:

)1(ال�سيخ املقريء غوث على �ساه .

)2(ال�سيخ املقريء احلافظ مريد ح�سني .

)3(ال�سيخ املقريء ممتاز على15.
وتويف ال�سيخ املقريء عبيداهلل �سنة1260 للهجرة يف بوفال وكان عمره عندئِذ خم�س وثمانني �سنة16

ال�صيخ املقريء عبدالرحمن املحدث الأن�صاري :

ال�سيخ املقريء عبدالرحمن املحدث االأن�ساري ولد �سنة 1227 للهجرة،وكان والده ال�سيخ املقريء 
والده وعر�س  الكرمي من  القراآن  وهو �سغريال�سن17 وحفظ  والده  وتويف  �ساه حممد مقراأً كبريًا 
القراءات ال�سبع على ال�سيخ املقريء اإمام الدين واأخذ منه اإجازة بالقراءة، ودر�س علم احلديث 
من  الفقه  وعلم  االإ�سالمية  العلوم  على  وح�سل  اآبــادي  املحدث اجلالل  قلندر  ال�سيخ حممد  على 

ال�سيخ حممد قا�سم النانوتوي، وال�سيخ مملوك على النانوتوي وال�سيخ ر�سيدالدين18

ويف �سنة 1259 للهجرة �سافر اإىل مكة املكرمة الأداء احلج وبعد اأداء حلج قام هناك وا�ستفاد من 
ال�سيخ اأحمد على املحدث ال�سهارنفوري19

ويف �سنة 1260 للهجرة عاد اإىل �سبه القارة الهندية و�سكن يف باين بت ب�سعة اأيامهم ذهب اإىل باند 
ال�سيخ عبد احلكيم وبعد احل�سول  االإ�سالمية املختلفة على  العلوم  املو�سع( ودر�س هناك  )ا�سم 
على العلوم املختلفة بداء بتدري�س علم التجويد والقراءات وا�ستفاد منه اآالف من الطالب واأخذوا 

منه اإجازة بالقراءة ، فمنهم:

15 تذكرةقاريان هند:55
16 �سوانح فتحية:55
17 �سوانح فتحية؛86

18 تذكرة قاريان هند؛022
19 �سوانح فتحية؛86

و�سحاح �ستة وفتح الباري ب�سرح البخاري ومن م�ساحفه الذي علقه على حوا�سيه القراءات ال�سبع 
يوجد منه ن�سخة عند اأ�سرته عندال�سيخ مفتي حبيب اهلل10

تويف ال�سيخ حممد غوث 1238 ودفن قريبًا من مقربة بحر العالم . 

ال�صيخ املقرئ م�صلح الدين العبا�صي الها�صمي :

ُولد ال�سيخ املقريء م�سلح الدين العبا�سي �سنة1145 للهجرة يف باين بت11 وكان ال�سيخ املقريء 
الكرمي  القراآن  ونظري يف جتويد  مثل  له  يكن  ومل  بتي  الهجةباين  موؤ�س�س  العبا�سي  الدين  م�سلح 
وعر�س  املنورة  املدينة  اإىل  العبا�سي  الدين  م�سلح  املقريء  ال�سيخ  بت،وذهب  باين  يف  واالأداء 

القراءات ال�سبع والقراآن الكرمي على ال�سيخ املقريء عبيداهلل املدين12

وبعد احل�سول على القراء ت ال�سبع عاد ال�سيخ املقريء م�سلح الدين العبا�سي اإىل وطنه باين بت 
 وبداأ بتدري�س علم التجويد القراءات يف باين بت واأخذ عنه علم التجويد والقراءات كثري من النا�س،
وال�سيخ املقريء م�سلح الدين العبا�سي كان معروفًا بلقب)�سيخ القراء )يف مدينةباين بت،وتويف 

ال�سيخ املقريء م�سلح الدين �سنة1225للهجرة وكان عمره عند وفاته ثمانني �سنة13

تالمذته الكبار:

)1(ال�سيخ املقريء عبيداهلل املعروف بلقب )ال ال(ابن ال�سيخ املقريء م�سلح الدين

)2(ال�سيخ املقريء قادربخ�س الذي قام بدور هام يف تاريخ علم التجويد والقراءات يف �سبه القارة 
الهندية ال�سيخ املقرئ عبيداهلل بن م�سلح الدين العبا�سي ولد ال�سيخ املقرئ عبيداهلل املعرف بلقب 

)الال(�سنة1175 للهجرة يف مدينة باين بت14

املقريء  ال�سيخ  واأخذ  بتي  الهجة باين  العبا�سي موؤ�س�س  الدين  املقريء م�سلح  ال�سيخ  والده  وكان 
عبيداهلل علم التجويد ولقراء ت والعلوم الدينية عن والده وكان ال�سيخ املقرئ عبيداهلل ماهرًا يف 

10 قاريان هند ج1 �س091
11 �سوانح فتحية:45

12 تذكرةقاريان هند؛242
13 اي�سا

14 �سوانح فتحية:55
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جتويد القراآن الكرمي وكان يخرج احلروف من خمارجها بدون اأي تكلف وكان اإمام الفن يف زمنه.

وعر�س عليه القراءات والقراآن الكرمي كثري من النا�س وا�ستفادوا منه فمنهم:

)1(ال�سيخ املقريء غوث على �ساه .

)2(ال�سيخ املقريء احلافظ مريد ح�سني .

)3(ال�سيخ املقريء ممتاز على15.
وتويف ال�سيخ املقريء عبيداهلل �سنة1260 للهجرة يف بوفال وكان عمره عندئِذ خم�س وثمانني �سنة16

ال�صيخ املقريء عبدالرحمن املحدث الأن�صاري :

ال�سيخ املقريء عبدالرحمن املحدث االأن�ساري ولد �سنة 1227 للهجرة،وكان والده ال�سيخ املقريء 
والده وعر�س  الكرمي من  القراآن  وهو �سغريال�سن17 وحفظ  والده  وتويف  �ساه حممد مقراأً كبريًا 
القراءات ال�سبع على ال�سيخ املقريء اإمام الدين واأخذ منه اإجازة بالقراءة، ودر�س علم احلديث 
من  الفقه  وعلم  االإ�سالمية  العلوم  على  وح�سل  اآبــادي  املحدث اجلالل  قلندر  ال�سيخ حممد  على 

ال�سيخ حممد قا�سم النانوتوي، وال�سيخ مملوك على النانوتوي وال�سيخ ر�سيدالدين18

ويف �سنة 1259 للهجرة �سافر اإىل مكة املكرمة الأداء احلج وبعد اأداء حلج قام هناك وا�ستفاد من 
ال�سيخ اأحمد على املحدث ال�سهارنفوري19

ويف �سنة 1260 للهجرة عاد اإىل �سبه القارة الهندية و�سكن يف باين بت ب�سعة اأيامهم ذهب اإىل باند 
ال�سيخ عبد احلكيم وبعد احل�سول  االإ�سالمية املختلفة على  العلوم  املو�سع( ودر�س هناك  )ا�سم 
على العلوم املختلفة بداء بتدري�س علم التجويد والقراءات وا�ستفاد منه اآالف من الطالب واأخذوا 

منه اإجازة بالقراءة ، فمنهم:

15 تذكرةقاريان هند:55
16 �سوانح فتحية:55
17 �سوانح فتحية؛86

18 تذكرة قاريان هند؛022
19 �سوانح فتحية؛86

و�سحاح �ستة وفتح الباري ب�سرح البخاري ومن م�ساحفه الذي علقه على حوا�سيه القراءات ال�سبع 
يوجد منه ن�سخة عند اأ�سرته عندال�سيخ مفتي حبيب اهلل10

تويف ال�سيخ حممد غوث 1238 ودفن قريبًا من مقربة بحر العالم . 

ال�صيخ املقرئ م�صلح الدين العبا�صي الها�صمي :

ُولد ال�سيخ املقريء م�سلح الدين العبا�سي �سنة1145 للهجرة يف باين بت11 وكان ال�سيخ املقريء 
الكرمي  القراآن  ونظري يف جتويد  مثل  له  يكن  ومل  بتي  الهجةباين  موؤ�س�س  العبا�سي  الدين  م�سلح 
وعر�س  املنورة  املدينة  اإىل  العبا�سي  الدين  م�سلح  املقريء  ال�سيخ  بت،وذهب  باين  يف  واالأداء 

القراءات ال�سبع والقراآن الكرمي على ال�سيخ املقريء عبيداهلل املدين12

وبعد احل�سول على القراء ت ال�سبع عاد ال�سيخ املقريء م�سلح الدين العبا�سي اإىل وطنه باين بت 
 وبداأ بتدري�س علم التجويد القراءات يف باين بت واأخذ عنه علم التجويد والقراءات كثري من النا�س،
وال�سيخ املقريء م�سلح الدين العبا�سي كان معروفًا بلقب)�سيخ القراء )يف مدينةباين بت،وتويف 

ال�سيخ املقريء م�سلح الدين �سنة1225للهجرة وكان عمره عند وفاته ثمانني �سنة13

تالمذته الكبار:

)1(ال�سيخ املقريء عبيداهلل املعروف بلقب )ال ال(ابن ال�سيخ املقريء م�سلح الدين

)2(ال�سيخ املقريء قادربخ�س الذي قام بدور هام يف تاريخ علم التجويد والقراءات يف �سبه القارة 
الهندية ال�سيخ املقرئ عبيداهلل بن م�سلح الدين العبا�سي ولد ال�سيخ املقرئ عبيداهلل املعرف بلقب 

)الال(�سنة1175 للهجرة يف مدينة باين بت14

املقريء  ال�سيخ  واأخذ  بتي  الهجة باين  العبا�سي موؤ�س�س  الدين  املقريء م�سلح  ال�سيخ  والده  وكان 
عبيداهلل علم التجويد ولقراء ت والعلوم الدينية عن والده وكان ال�سيخ املقرئ عبيداهلل ماهرًا يف 

10 قاريان هند ج1 �س091
11 �سوانح فتحية:45

12 تذكرةقاريان هند؛242
13 اي�سا

14 �سوانح فتحية:55
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ويف �سنة 1318 للهجرة اأ�س�س املدر�سة الرحمانية يف مدينة باين بت با�سم والده22وكان والده يحبه 
حبًا �سديدًا وبعد وفاة والده فاز على نيابته وا�ستغل يف تدري�س علم التجويد ولقراءات،وا�ستفاد منه 
عامة امل�سلمني وطالب العلم وعر�سوا عليه القراآن الكرمي والقراءات واأخذوا منه اجازة بالقراءة.

وتويف ال�سيخ املقريء عبدال�سالم االأن�ساري يف التا�سع والع�سرين من �سهر ذي احلجة �سنة1334 
للهجرة23

ترجمه ال�صيخ املقرئ عبدالرحمن الأعمى :

ولد ال�سيخ املقريء عبدالرحمن االأعمى �سنة1265 للهجرة يف كرنال.وذهب اإىل مدينة باين بت يف 
ال�سغر وقراأ القراآن بروية االإمام حف�س على ال�سيخ املقريء جنيب اهلل ثم عر�س القراآن الكرمي 
الرحمن  عبد  املقريء  ال�سيخ  و�سافر  االمرت�سري.  �سردار  املقريء  ال�سيخ  على  ال�سبع  والقراءات 
عبدالرحمن  املقريء  ال�سيخ  وكان  العليا.  الدرا�سات  على  للح�سول  العرب  جزيرة  اإىل  االأعمى 

االأعمى ذكيًا ومتوا�سعًا وحاذقًا يف التجويد والقراء ت وكان معروفًا بلقب �سيخ القراآن الثاين.24

وتويف ال�سيخ املقريء عبدالرحمن االأعمى �سنة1330 للهجرة وكان عمره عند وفاته خم�س و�ستني �سنة.

�صيوخه:

)1( ال�سيخ املقريء جنيب اهلل .

)2( ال�سيخ املقريء عبدالرحمن املحدث االأن�ساري .

)3( ال�سيخ املقريء �سردار االمرت�سري .

تالمذته:

)1( ال�سيخ ال�سيد املقريء قيام الدين . 

)2(ال�سيخ املقريء عبدالعليم االن�ساري.

22 اي�سا
23 تذكرةقاريان هند؛513

24 �سوانح فتحية ؛77

)1(ال�سيخ املقريء اأحمد على املكي .

)2(ال�سيخ املقريء حممد يعقوب النانوتوي .

)3(ال�سيخ املقريء على ح�سني الرامبوري .

)4(ال�سيخ املقريء ممدوح على .

)5(ال�سيخ املقريء عبدالهادي �ساحب)هديةالقارئ)يف �سرح الق�سيدة ال�ساطبية .

)6(ال�سيخ املقريء جماعت على �ساه .

)7(ال�سيخ املقريء ال�سيد الطاف ح�سني حاإىل .

)8(ال�سيخ املقريء عبدال�سالم االأن�ساري.

)9(ال�سيخ املقريء عبدال�سالم العبا�سي.

)10(ال�سيخ املقرئ عبد العلىم املهاجر املدين.

)11(ال�سيخ املقرئ عبدالرحمن �سرير.

)12(ال�سيخ املقرئ حممد ح�سن بن ال�سيخ عبدالرحمن االأن�ساري.

)13( �سيخ الهند حممود احل�سن.

)14(ال�سيخ املقريء القاري حممد اأ�سرف على التهانوي املعروف بلقب حكيم االأمة20

ال�صيخ املقريء عبدال�صالم الأن�صاري :

ُولد ال�سيخ املقريء عبدال�سالم االأن�ساري �سنة1279للهجرة يف مدينة باين بت21 وقراأ القراآن الكرمي 
على عمه ال�سيخ املقريء عبدالرحيم االأن�ساري ودر�س علم احلديث واللغة العربية والفار�سية على 

والده ال�سيخ املقريء عبدالرحمن املحدث االأن�ساري وعر�س عليه القراءات ال�سبع.

20 تذكرةقاريان هند؛422
21 �سوانح فتحية؛47
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ويف �سنة 1318 للهجرة اأ�س�س املدر�سة الرحمانية يف مدينة باين بت با�سم والده22وكان والده يحبه 
حبًا �سديدًا وبعد وفاة والده فاز على نيابته وا�ستغل يف تدري�س علم التجويد ولقراءات،وا�ستفاد منه 
عامة امل�سلمني وطالب العلم وعر�سوا عليه القراآن الكرمي والقراءات واأخذوا منه اجازة بالقراءة.

وتويف ال�سيخ املقريء عبدال�سالم االأن�ساري يف التا�سع والع�سرين من �سهر ذي احلجة �سنة1334 
للهجرة23

ترجمه ال�صيخ املقرئ عبدالرحمن الأعمى :

ولد ال�سيخ املقريء عبدالرحمن االأعمى �سنة1265 للهجرة يف كرنال.وذهب اإىل مدينة باين بت يف 
ال�سغر وقراأ القراآن بروية االإمام حف�س على ال�سيخ املقريء جنيب اهلل ثم عر�س القراآن الكرمي 
الرحمن  عبد  املقريء  ال�سيخ  و�سافر  االمرت�سري.  �سردار  املقريء  ال�سيخ  على  ال�سبع  والقراءات 
عبدالرحمن  املقريء  ال�سيخ  وكان  العليا.  الدرا�سات  على  للح�سول  العرب  جزيرة  اإىل  االأعمى 

االأعمى ذكيًا ومتوا�سعًا وحاذقًا يف التجويد والقراء ت وكان معروفًا بلقب �سيخ القراآن الثاين.24

وتويف ال�سيخ املقريء عبدالرحمن االأعمى �سنة1330 للهجرة وكان عمره عند وفاته خم�س و�ستني �سنة.

�صيوخه:

)1( ال�سيخ املقريء جنيب اهلل .

)2( ال�سيخ املقريء عبدالرحمن املحدث االأن�ساري .

)3( ال�سيخ املقريء �سردار االمرت�سري .

تالمذته:

)1( ال�سيخ ال�سيد املقريء قيام الدين . 

)2(ال�سيخ املقريء عبدالعليم االن�ساري.

22 اي�سا
23 تذكرةقاريان هند؛513

24 �سوانح فتحية ؛77

)1(ال�سيخ املقريء اأحمد على املكي .

)2(ال�سيخ املقريء حممد يعقوب النانوتوي .

)3(ال�سيخ املقريء على ح�سني الرامبوري .

)4(ال�سيخ املقريء ممدوح على .

)5(ال�سيخ املقريء عبدالهادي �ساحب)هديةالقارئ)يف �سرح الق�سيدة ال�ساطبية .

)6(ال�سيخ املقريء جماعت على �ساه .

)7(ال�سيخ املقريء ال�سيد الطاف ح�سني حاإىل .

)8(ال�سيخ املقريء عبدال�سالم االأن�ساري.

)9(ال�سيخ املقريء عبدال�سالم العبا�سي.

)10(ال�سيخ املقرئ عبد العلىم املهاجر املدين.

)11(ال�سيخ املقرئ عبدالرحمن �سرير.

)12(ال�سيخ املقرئ حممد ح�سن بن ال�سيخ عبدالرحمن االأن�ساري.

)13( �سيخ الهند حممود احل�سن.

)14(ال�سيخ املقريء القاري حممد اأ�سرف على التهانوي املعروف بلقب حكيم االأمة20

ال�صيخ املقريء عبدال�صالم الأن�صاري :

ُولد ال�سيخ املقريء عبدال�سالم االأن�ساري �سنة1279للهجرة يف مدينة باين بت21 وقراأ القراآن الكرمي 
على عمه ال�سيخ املقريء عبدالرحيم االأن�ساري ودر�س علم احلديث واللغة العربية والفار�سية على 

والده ال�سيخ املقريء عبدالرحمن املحدث االأن�ساري وعر�س عليه القراءات ال�سبع.

20 تذكرةقاريان هند؛422
21 �سوانح فتحية؛47
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)2(ال�سيخ املقريء عبدال�سكور الرتمذي.

)3(ال�سيخ املقريء �سري حممد خان29.

حكيم االأمة ال�سيخ املقريء حممد اأ�سرف على التهانوي :

ولد حكيم االأمة حممد اأ�سرف على التهانوي يف اخلام�س من �سهر ربيع االأول �سنة1280للهجرة يف 
تهانة بهون )1(جمال القراآن .وب�سائر حكيم االأمة .34 وحفظ حكيم االأمة القراآن الكرمي وهو ابن 
ع�سر �سنني ثم ذهب اإىل دار العلوم ديوبند والتحق بها ويف �سنة 1300للهجرة ح�سل على ال�سهادة 
العاملية من دار العلوم ديوبند . واأخذ علم التجويد والقراءات عن ال�سيخ املقريء عبد اهلل املهاجر 
اأ�سرف على التهانوي  املكي يف املدر�سة ال�سولتية مبكة املكرمة30 وكان حكيم االأمة ال�سيخ حممد 
مريدًا لل�سيخ احلاج اإمداد اهلل الهاجر املكي31 وتويف حكيم االأمة ال�سيخ حممد اأ�سرف على التهانوي 

يف ال�ساد�س ع�سر من �سهر رجب املرجب �سنة 1324 للهجرة يف تهانه بهون32 

موؤلفاته:

وقد األف حكيم االأمة حممد اأ�سرف على التهانوي تقريبًا ثمان مائة كتب والكتب التي األفها حكيم 
االأمة يف علم التجويد والقراءات هي :

)1(�سياء ال�سم�س يف اأداء الهم�س . 

)2(جتويد القراآن .

)3(رفع اخلالف يف حكم االأوقاف . 

)4(جمال القراآن .

)5(الزيادات على كتب الروايات . 

29 �سرح �سبعة قراءة؛11
30 ا�سرف املقاالت

31  تذكره منبع علوم وفنون.943
32 ا�سرف املقاالت .201

)3(ال�سيخ املقريء اهلل ديا.

)4(ال�سيخ املقريء حممد يحيى العثماين.

)5(ال�سيخ املقريء حممد ابراهيم العثماين.

)6(ال�سيخ املقريء عبدالرحمن �ساه. 
)8(ال�سيخ القاريء �سدرالدين25

�سيخ القراء اأبوحممد حمي االإ�سالم الباين بتي :

ولد ال�سيخ اأبوحممد حمي االإ�سالم يوم االإثنني يف الرابع والع�سرين من �سهر ذي القعدة �سنة 1295 
للهجرة يف اأ�سرة املجد والعلم26

وكان والده ال�سيخ احلاج مفتاح االإ�سالم عابدًا وزاهدًا وكان جده ال�سيخ بدر االإ�سالم جمودًا كبريًا 
واأخذ ال�سيخ بدر االإ�سالم علم التجويد عن ال�سيخ م�سلح الدين العبا�سي ،وال�سيخ عبيداهلل،وال�سيخ 
قادر بخ�س27 وعر�س القراآن الكرمي برواية االإمام حف�س على ال�سيخ املقريء عبد الرحمن اأعمي 
وال�سيخ حممد يعقوب بن احلافظ �سم�س االإ�سالم العثماين،ثم عر�س القراآن الكرمي على ال�سيخ 
املقريء عبدالرحمن املحدث االن�ساري،وعر�س القراءات ال�سبع على ال�سيخ املقريء عبدالرحمن 
اأعمي،وال�سيخ املقريء ممدوح على وال�سيخ املقريء عبدال�سالم بن عبدالرحمن املحدث االأن�ساري.
وتويف ال�سيخ املقريء اأبو حممد االإ�سالم الباين بتي �سنة1372 للهجرة وكان عمره عند وفاته ثمان 

وثمان و�سبعني �سنة 28 

تالمذته:

)1(ال�سيخ املقريء فتح حممد . 

25 �سوانح فتحية ؛15
26 �سرح �سبعةقراء ت؛5

27 اي�سا
28 �سوانح فتحية ؛38
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)2(ال�سيخ املقريء عبدال�سكور الرتمذي.

)3(ال�سيخ املقريء �سري حممد خان29.

حكيم االأمة ال�سيخ املقريء حممد اأ�سرف على التهانوي :

ولد حكيم االأمة حممد اأ�سرف على التهانوي يف اخلام�س من �سهر ربيع االأول �سنة1280للهجرة يف 
تهانة بهون )1(جمال القراآن .وب�سائر حكيم االأمة .34 وحفظ حكيم االأمة القراآن الكرمي وهو ابن 
ع�سر �سنني ثم ذهب اإىل دار العلوم ديوبند والتحق بها ويف �سنة 1300للهجرة ح�سل على ال�سهادة 
العاملية من دار العلوم ديوبند . واأخذ علم التجويد والقراءات عن ال�سيخ املقريء عبد اهلل املهاجر 
اأ�سرف على التهانوي  املكي يف املدر�سة ال�سولتية مبكة املكرمة30 وكان حكيم االأمة ال�سيخ حممد 
مريدًا لل�سيخ احلاج اإمداد اهلل الهاجر املكي31 وتويف حكيم االأمة ال�سيخ حممد اأ�سرف على التهانوي 

يف ال�ساد�س ع�سر من �سهر رجب املرجب �سنة 1324 للهجرة يف تهانه بهون32 

موؤلفاته:

وقد األف حكيم االأمة حممد اأ�سرف على التهانوي تقريبًا ثمان مائة كتب والكتب التي األفها حكيم 
االأمة يف علم التجويد والقراءات هي :

)1(�سياء ال�سم�س يف اأداء الهم�س . 

)2(جتويد القراآن .

)3(رفع اخلالف يف حكم االأوقاف . 

)4(جمال القراآن .

)5(الزيادات على كتب الروايات . 

29 �سرح �سبعة قراءة؛11
30 ا�سرف املقاالت

31  تذكره منبع علوم وفنون.943
32 ا�سرف املقاالت .201

)3(ال�سيخ املقريء اهلل ديا.

)4(ال�سيخ املقريء حممد يحيى العثماين.

)5(ال�سيخ املقريء حممد ابراهيم العثماين.

)6(ال�سيخ املقريء عبدالرحمن �ساه. 
)8(ال�سيخ القاريء �سدرالدين25

�سيخ القراء اأبوحممد حمي االإ�سالم الباين بتي :

ولد ال�سيخ اأبوحممد حمي االإ�سالم يوم االإثنني يف الرابع والع�سرين من �سهر ذي القعدة �سنة 1295 
للهجرة يف اأ�سرة املجد والعلم26

وكان والده ال�سيخ احلاج مفتاح االإ�سالم عابدًا وزاهدًا وكان جده ال�سيخ بدر االإ�سالم جمودًا كبريًا 
واأخذ ال�سيخ بدر االإ�سالم علم التجويد عن ال�سيخ م�سلح الدين العبا�سي ،وال�سيخ عبيداهلل،وال�سيخ 
قادر بخ�س27 وعر�س القراآن الكرمي برواية االإمام حف�س على ال�سيخ املقريء عبد الرحمن اأعمي 
وال�سيخ حممد يعقوب بن احلافظ �سم�س االإ�سالم العثماين،ثم عر�س القراآن الكرمي على ال�سيخ 
املقريء عبدالرحمن املحدث االن�ساري،وعر�س القراءات ال�سبع على ال�سيخ املقريء عبدالرحمن 
اأعمي،وال�سيخ املقريء ممدوح على وال�سيخ املقريء عبدال�سالم بن عبدالرحمن املحدث االأن�ساري.
وتويف ال�سيخ املقريء اأبو حممد االإ�سالم الباين بتي �سنة1372 للهجرة وكان عمره عند وفاته ثمان 

وثمان و�سبعني �سنة 28 

تالمذته:

)1(ال�سيخ املقريء فتح حممد . 

25 �سوانح فتحية ؛15
26 �سرح �سبعةقراء ت؛5

27 اي�سا
28 �سوانح فتحية ؛38
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)2(ال�سيخ حممدر�سيد الكامل بوري . 

)3(ال�سيخ احمد على الفتح بوري .

)4( ال�سيخ حممد �سادق.

)5(ال�سيخ ف�سل حق .

)6(ال�سيخ احلكيم حممد م�سطفى. 

)7(ال�سيخ حممد اإ�سحاق على الكانبوري. 

)8(ال�سيخ مظهر احلق الرامبوري. 

)9(ال�سيخ ظفر احمد العثماين37.

�صيخ القراء بالهند:

يوپي  اآبــاد  فرخ  يف  ولد  اآبــادي  االله  ثم  املكي  ب�سريخان  بن  عبدالرحمن  حممد  حافظ  هوال�سيخ 
بالهند �سنة 1280ه املوافق 1864م ثم هاجر والده مع ابنائه ال�سيخ عبداهلل وعبدالرحمن و حبيب 
الرحمن اإىل مكة املكرمة �سنة 1283ه - قرا ال�سيخ عبدالرحمن على اأخيه ال�سيخ عبداهلل قراءات 
تلقي بع�س  والطيبة كما  والدرة  ال�ساطبية  الثالثة وحفظ ق�سيدة  القراءات  ال�سبعة ثم قراأ عليه 
علوم ال�سرعية العربية- ثم ارحتل اإىل مدينة كان نوربالهند عام 1300ه- حيث عني مدر�سًا للقراآن 
الكرمي والقراءات والتجويد بها يف مدر�سة جامع العلوم لل�سيخ اأحمد ح�سن وهو عامل كبري- وتزوج 
اله  اإىل مدينة  ارحتل  ثم  اإىل 1314ه  و�سكن هنا  بالهند  فور  ال�سيخ عبدالرحمن يف مدينة حلان 
اآباد وا�ستفاد منه خلق كثري وكان ال�سيخ حري�س يف طلب العلم وعنده مكتبة كبرية وذهب ال�سيخ 
القاري حممد غازي فقراأ عليه  ال�سيخ  اإىل راولبندي 1308ه الن هناك رجل فا�سل  عبدالرحمن 

القراءات الثالث وا�ستجاز منه فاأجازه 38

37 �سريت ا�سرف .801
38 ذكره منبع علوم وفنون لل�سيخ عزيراحمد تهـانوي �س833

)6(ياد كار حق القراآن .

)7(مت�سابهات القراآن لرتوايح. 

)8(وجوه املثاين يف توجيه الكمات واملعاين . 

)9(تن�سيط الطبع يف اجراء ال�سبع .

)10(اآداب القراآن33.

�صيوخه:

)1(ال�سيخ حممد قا�سم النانوتوي. 

)2(ال�سيخ حممود احل�سن املعروف بلقب �سيخ الهند34.

)3(ال�سيخ املقريء عبداهلل املهاجر املكي .

)4(ال�سيخ احلافظ ح�سني على .

)5(ال�سيخ واجد على35.

)6(ال�سيخ ال�سيد احلمد الدهلوي. 

)7(ال�سيخ حممود .

)8(ال�سيخ عبدالعلى36.

تالمذته :

)1(ال�سيخ حممد اإ�سحاق. 

33 مائر حكيم االمة. 923 وماهنامة اال�سرف قراآن منرب 223
34 ا�سرف املقاالت .271

53 �سري ت ا �سرف .86
36 اي�سا
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)2(ال�سيخ حممدر�سيد الكامل بوري . 

)3(ال�سيخ احمد على الفتح بوري .

)4( ال�سيخ حممد �سادق.

)5(ال�سيخ ف�سل حق .

)6(ال�سيخ احلكيم حممد م�سطفى. 

)7(ال�سيخ حممد اإ�سحاق على الكانبوري. 

)8(ال�سيخ مظهر احلق الرامبوري. 

)9(ال�سيخ ظفر احمد العثماين37.

�صيخ القراء بالهند:

يوپي  اآبــاد  فرخ  يف  ولد  اآبــادي  االله  ثم  املكي  ب�سريخان  بن  عبدالرحمن  حممد  حافظ  هوال�سيخ 
بالهند �سنة 1280ه املوافق 1864م ثم هاجر والده مع ابنائه ال�سيخ عبداهلل وعبدالرحمن و حبيب 
الرحمن اإىل مكة املكرمة �سنة 1283ه - قرا ال�سيخ عبدالرحمن على اأخيه ال�سيخ عبداهلل قراءات 
تلقي بع�س  والطيبة كما  والدرة  ال�ساطبية  الثالثة وحفظ ق�سيدة  القراءات  ال�سبعة ثم قراأ عليه 
علوم ال�سرعية العربية- ثم ارحتل اإىل مدينة كان نوربالهند عام 1300ه- حيث عني مدر�سًا للقراآن 
الكرمي والقراءات والتجويد بها يف مدر�سة جامع العلوم لل�سيخ اأحمد ح�سن وهو عامل كبري- وتزوج 
اله  اإىل مدينة  ارحتل  ثم  اإىل 1314ه  و�سكن هنا  بالهند  فور  ال�سيخ عبدالرحمن يف مدينة حلان 
اآباد وا�ستفاد منه خلق كثري وكان ال�سيخ حري�س يف طلب العلم وعنده مكتبة كبرية وذهب ال�سيخ 
القاري حممد غازي فقراأ عليه  ال�سيخ  اإىل راولبندي 1308ه الن هناك رجل فا�سل  عبدالرحمن 

القراءات الثالث وا�ستجاز منه فاأجازه 38

37 �سريت ا�سرف .801
38 ذكره منبع علوم وفنون لل�سيخ عزيراحمد تهـانوي �س833

)6(ياد كار حق القراآن .

)7(مت�سابهات القراآن لرتوايح. 

)8(وجوه املثاين يف توجيه الكمات واملعاين . 

)9(تن�سيط الطبع يف اجراء ال�سبع .

)10(اآداب القراآن33.

�صيوخه:

)1(ال�سيخ حممد قا�سم النانوتوي. 

)2(ال�سيخ حممود احل�سن املعروف بلقب �سيخ الهند34.

)3(ال�سيخ املقريء عبداهلل املهاجر املكي .

)4(ال�سيخ احلافظ ح�سني على .

)5(ال�سيخ واجد على35.

)6(ال�سيخ ال�سيد احلمد الدهلوي. 

)7(ال�سيخ حممود .

)8(ال�سيخ عبدالعلى36.

تالمذته :

)1(ال�سيخ حممد اإ�سحاق. 

33 مائر حكيم االمة. 923 وماهنامة اال�سرف قراآن منرب 223
34 ا�سرف املقاالت .271

53 �سري ت ا �سرف .86
36 اي�سا
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�سنني41 وبعد وفات والده ذهبت والدته اإىل مكة املكرمة الأداء احلج �سنة 1313للهجرة وكان ال�سيخ 
عبداخلالق مع والدته يف هذا ال�سفر وبعد اأداء منا�سك احلج قامت والدته مبكة املكرمة والتحق 
املقريء  القراء  اأ�ستاذ  ات عن  والقرء  التجويد  واأخذ علم  ال�سولتية  باملدر�سة  ال�سيخ عبداخلالق 
راآ�سة  على  وفاز  الهندية  القارة  �سبه  اإىل  عاد  1344للهجرة  �سنتة  املكي42ويف  املهاجر  عبداهلل 
املدر�سني يف مدر�سة جتويد القراآن مع اأخيه ال�سغري ال�سيخ عبداملالك املكي �سنة 1323للهجرة. 
وا�ستغل مدر�سًا يف املدر�سة جتويد القراآن اإىل اآخر اأنفا�سة.43وتويف ال�سيخ املقريء عبداخلالق يوم 

اخلم�سني يف احلادي ع�سر من �سهر اإبريل �سنة 1957يف �سهارنبور44

تالمذته:

اأخذ عنه كثري من الطالب علم التجويد والقراءات فمنهم:

)1(ال�سيخ املقريء اإظهار اأحمد التهانوي .

)2(ال�سيخ املقريء حممد ال�سهارنبوي. 

)3(ال�سيخ املقريء حممد ا�سحاق .

)4(ال�سيخ املقريء حممد �سديق .

)5(ال�سيخ املقريء عبد اجلب .

)6(ال�سيخ املقريء عبدال�سالم .

)7(ال�سيخ املقريء �سيا ء الدين الرامفوري45

41 تي�سري التجويد.75
42 في�سان رحمت .751

43 تذكرة منبع علوم وفنون .113
44 تذكرة منبع علوم وفنون .113

45  في�سان رحمت .851

تالميذه:

)1( حفظ الرحمن عبدال�سكور قراأ عليه القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر املتواترة من ال�ساطبية 
والدرة وتلقى عنه الر�سم وال�سبط والتجويد- 

)2( ال�سيخ املقريء عبداخلالق .

)3( ال�سيخ املقريء عبدامللك .

)4( ال�سيخ املقريء �سياء الدين اأحمد.

)5( ال�سيخ املقريء عبدالوحيد .

)6( ال�سيخ املقريء عبداملعبود.

)7( ال�سيخ املقريء ن�سريالدين النعماين. 

موؤلفاته :

)1( فوائد مكية يف قواعد التجويد. 

)2( اأف�سل الدر.

)3( فن ر�سم اخلط العثماين. 

وفاته: تويف رحمه اهلل يف مدينة لكنو بالهند يف 2349/5/6ه املوافق 1930م 

اأ�صتاذ الأ�صاتذة املقريء عبد اخلالق:

ولد ال�سيخ املقرئ عبد اخلالق ال�سهارنبور ي�سنة 1298للهجرة يف على كره39 وكان والده ال�سيخ 
ال�سيخ عبداخلالق  ال�سغري40وحفظ  �سقيقه  املجودين كان  رئي�س  املكي  وال�سيخ عبداملالك  جيون 
القراآن الكرمي من ال�سيخ �سديق ح�سني ويف �سنة 1304للهجرة تويف والده وكان عمره عندئذ �ست 

39 تي�سري التجويد.75
40 تذكرة منبع علوم وفنون.013
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�سنني41 وبعد وفات والده ذهبت والدته اإىل مكة املكرمة الأداء احلج �سنة 1313للهجرة وكان ال�سيخ 
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تالمذته:
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)5(ال�سيخ املقريء عبد اجلب .
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)7(ال�سيخ املقريء �سيا ء الدين الرامفوري45

41 تي�سري التجويد.75
42 في�سان رحمت .751

43 تذكرة منبع علوم وفنون .113
44 تذكرة منبع علوم وفنون .113

45  في�سان رحمت .851

تالميذه:

)1( حفظ الرحمن عبدال�سكور قراأ عليه القراآن الكرمي بالقراءات الع�سر املتواترة من ال�ساطبية 
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)3( ال�سيخ املقريء عبدامللك .

)4( ال�سيخ املقريء �سياء الدين اأحمد.
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)6( ال�سيخ املقريء عبداملعبود.

)7( ال�سيخ املقريء ن�سريالدين النعماين. 

موؤلفاته :

)1( فوائد مكية يف قواعد التجويد. 

)2( اأف�سل الدر.

)3( فن ر�سم اخلط العثماين. 

وفاته: تويف رحمه اهلل يف مدينة لكنو بالهند يف 2349/5/6ه املوافق 1930م 

اأ�صتاذ الأ�صاتذة املقريء عبد اخلالق:
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ال�سيخ عبداخلالق  ال�سغري40وحفظ  �سقيقه  املجودين كان  رئي�س  املكي  وال�سيخ عبداملالك  جيون 
القراآن الكرمي من ال�سيخ �سديق ح�سني ويف �سنة 1304للهجرة تويف والده وكان عمره عندئذ �ست 

39 تي�سري التجويد.75
40 تذكرة منبع علوم وفنون.013
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الباب الثاين: الأقاليم الباك�صتانية :

رئي�س املجودين املقريء عبدا ملالك املكي :

ولد ال�سيخ املقرئ عبداملالك املكي الكهنوي �سنة 1303للهجرة يف على كره48 وتويف والده ال�سيخ 
والدته  ذهبت  1313للهجرة  �سنة  ويف  �سنة  ابن  عبداملالك  ال�سيخ  وكان  1304للهجرة  �سنة  جيون 
اإىل مكة املكرمة وكان عمره ع�سر �سنني49 وحفظ القراآن الكرمي برواية االإمام حف�س من ال�سيخ 
الكرمي  القراآن  املكرمة وعر�س عليه  ال�سولتية مبكة  املدر�سة  املكي يف  ااملهاجر  املقريء عبداهلل 
باللهجة امل�سرية واحلجازية50ويف �سنة 1340 للهجرة عاد ال�سيخ املقريء عبد املالك املكي اإىل 
�سبه القارة الهندية وفاز على راأا�سة املدر�سني باملدر�سة جتويد القراآن ب�سهارنبوري وا�ستمر بدر�س 

باملدر�سة جتويد القراآن من �سنة1323للهجرة اإىل �سنة1346للهجرة .
اأحمد  الدين  �سياء  ال�سيخ  ال�سبع  القراءات  واأخذ  اكره  اإىل  ال�سيخ  ذهب  1328للهجرة  �سنة  ويف 
اإىل  انتقل  اآباد51ثم  اله  املكي مبدينة  عبدالرحمن  املقرئ  ال�سيخ  على  الثالث  القراءات  وعر�س 
مدينة لكهنو وا�ستغل مدر�سا يف املدر�سة العاإىلة الفرقانية .وملا انق�سمت �سبه القارة الهندية اإىل 
باملدر�سة  مدر�سًا  وا�ستغل  باك�ستان  اإىل  املكي  املالك  عبد  املقرئ  ال�سيخ  هاجر  والهند  باك�ستان 
دارالعلوم تندواله يار على الدعوة من ال�سيخ احت�سام احلق التهانوي وعر�س عليه القراآن الكرمي 

والقراءات كثري من الطالب52 
تاون  االإ�سالمية  العلوم  دار  باجلامعة  لالإقراء  وجل�س  الهــور  اإىل  ال�سيخ  جاء  1953م  �سنة  ويف 
وعر�س عليه القراآن الكرمي والقراءات كثري من الطالب وازدم عليه عامة امل�سلمني وطالب العلم 
وا�ستفادوا منه واأخذوا منه اإجازة القراءة وانت�سروا يف انحاء العامل. ومتكن على راآ�سة املدر�سني 
باجلامعة دارالعلوم االإ�سالمية اإىل �سنة 1958م. ثم انتقل اإىل �سارع لنت وا�س�س املدر�سة دارالرتتيل 
يف  وماهرًا  ال�سوت  اأح�سن  كان  املكي  عبداملالك  املقريء  ال�سيخ  واإن  1958م53  �سنة  والقراءات 

القراءات .

48  في�سان رحمت471
49 تي�سري التجويد .75

50 تذكرةمنبع علوم وفنون.213
51 في�سان رحمت.471

52 اي�سا
53 تذكره منبع علوم وفنون.423

�صيخ التجويد املقريء حفظ الرحمن الديوبندي :

ال�سيخ  ــده  وال وكــان  كــره-46  برتاب  يف  1317للهجرة  �سنة  ولــد  الرحمن  حفظ  املقريء  ال�سيخ 
عبدال�سكور عاملا كبريا وح�سل ال�سيخ الرحمن على درا�سته اال بتدائية من عمه ال�سيخ حممديعقوب 

ودر�س كل�ستان وبو�ستان على والده ال�سيخ عبدال�سكور .

ويف �سنة 1329للهجرة التحق ال�سيخ حفظ الرحمن بجامع العلوم بكانبور وكان عمره عندئذ اثنتي 
ع�سرة �سنة ودر�س فيها ثالث �سنوات ثم انتقل اإىل اإله اآباد حيث اأتيح له اأن يدر�س على املقريء 
الكبري ال�سيخ عبدالرحمن الهاجر املكي وعر�س عليه القراءات الع�سر وقام ال�سيخ حفظ الرحمن 
الكتب  فيها  ودر�ــس  ديوبند  بداالعلوم  والتحق  ديوبند  اإىل  ذهب  ثم  اآبــاد  اله  مبدنيه  �سنني  اأربعة 
ال�سيخ  وكان  ديوبند  العلوم  بدار  والقراءات  التجويد  بق�سم  املدر�سني  راآ�سة  فاز على  ثم  الدر�سية 

حفظ الرحمن جميل ال�سوت وكان يقراأ القراآن الكرمي باللهجة امل�سرية واحلجازية.

تالمذته:

وعر�س عليه القراءات والقراآن الكرمي برواية االإمام حف�س كثري من الطالب وازدحم عليه عامة 
امل�سليمن وطالب العلم وا�ستفادوا منه واأخذوا منه اإجازة اإقراء فمنهم :

)1(ال�سيخ املقريء عبدال�سكور. 
)2(ال�سيخ املقريء حممد ح�سن .
)3(ال�سيخ املقريء حممد ميار. 
)4(ال�سيخ املقريء عبد اجلليل .

)5(ال�سيخ املقريء حممد عبداهلل الديوبندي. 
)6(ال�سيخ املقريء حممد عثمان ال�سورتي .

)7(ال�سيخ املقريء حممد نعمان الديوبندي. 
)8(ال�سيخ املقرئ م�سعود اأحمد النانوتوي .

)9(ال�سيخ املقرئ حممود احل�سن.
)10( ال�سيخ املقرئ عبدالعزيز �سوقي. 47 

واإن تالمذته قد قاموابدور كبري يف ترويج علم التجويد والقراءات يف �سبه القارة الهندية.

46 في�سان رحمت
47 في�سان رحمت
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وعر�س القراءات ال�سبع على ال�سيخ املقريء �سري حممد وال�سيخ املقرئ حمي االإ�سالم ودر�س اللغة 
العربية واللغةالفار�سية والكتب الدرا�سية على ال�سيخ املفتي عبدالرحيم وال�سيخ حمداهلل وال�سيخ 
�سعيد اأحمد. ثم ذهب اإىل قرية ديوبند والتحق بدارالعلوم ديوبند وعر�س القراءات الثالث على 
ال�سيخ املقريء حفظ الرحمن وح�سل على �سهادة الفراغ من دار العلوم ديوبند. وبعد ذالك عاد 

اإىل مدينة باين بت واأخذ يدر�س يف املدر�سة االأ�سرفية. 
وملا قامت باك�ستان هاجر اإىل باك�ستان وفاز على راآ�سة املدر�سني بدار العلوم كرات�سي بق�سم حتفيظ 
القراآن الكرمي والتجويد والقراءات واأخذ عنه علم التجويد والقراءات كثري من النا�س وا�ستفادوا 

منه واأخذوا منه اإجازة بالقراءة . 
ال�سيخ  وتويف  للهجرة   1407 �سنة  اإىل  بها  وقام  املنورة  املدينة  اإىل  �سافر  1392للهجرة  �سنة  ويف 
املقريء فتح حممد يف ال�سابع ع�سر من �سهر �سعبان �سنة 1407للهجرة وكان عمره عندئذ خم�س 

وثمانني �سنة. 

�صيوخه:

)1( احلافظ املقرئ �سري حممد .
)2( ال�سيدة احلافظة امة اهلل .

)3( ال�سيخ املفتي عبدالرحيم الباين بتي.
)4( ال�سيخ ح�سني احمد املدين .

)5( ال�سيخ ابراهيم البلياوي.
)6( ال�سيخ حممد ر�سول خان. 

)7( ال�سيخ ال�سيد اأ�سغر ح�سني الديوبندي.
)8( ال�سيخ املفتي �سعيد احلمد اللكهنوي .

)9(ال�سييخ اإعزاز على.
)10(ال�سيخ مفتي حممد �سفيع الديوبندي.

)11(اأبو حممد حمي االإ�سالم.
)12(ال�سيخ املقريء حفظ الرحمن الديوبندي. 

)13( ال�سيخ املقريء احلافظ ح�سن بن ابراهيم امل�سري املدين58

58 �سوانح فتحيه.961

 تالمذته:

)1(ال�سيخ املقريء حفظ الرحمن �سيخ التجويد بدار العلوم ديوبند.
)2(ال�سيخ املقريء اإظهار احمد التهانوي.

)3(ال�سيخ املقريء ح�سن �ساه. 
)4(ال�سيخ املقريء حممد �سريف .

)5(ال�سيخ املقريء عبدالوهاب. 
)6(ال�سيخ املقريء حممد ا�سماعيل. 

)7(ال�سيخ املقريء غالم النبي االإيراين. 
)8(ال�سيخ املقريء عبداحلكيم .

)9(ال�سيخ املقريء حممد اإ�سماعيل. 
)10(ال�سيخ املقريء عبدالعزيز االأكرب اآبادي. 

)11(ال�سيخ املقريء حممد قا�سم. 
)12(ال�سيخ املقريء عبداملاجد بن ال�سيخ عبداملالك املكي. 

)13(ال�سيخ املقريء ب�سري اأحمداالأ�ستاذ باحلرم النبوي باملدينة املنورة. 
)14(ال�سيخ املقريء �سعد اهلل54 

واملقريء عبداملالك كتب التعليقات على فوائد مكية با�سم )التعليقات املالكية(

ال�صيخ املقريء فتح حممد الباين بتي:

ولد ال�سيخ املقريء فتح حممد �سنة1344 للهجرة يف مدينة باين بت55 وقد بداأ ال�سيخ فتح حممد 
اأ�ستاذه االبتدائي  الدين كان  القراآن الكرمي وهو ابن خم�س �سنني وال�سيخ املقريء �سرف  بحفظ 
اإحدي  اأمةاهلل زوجة ال�سيخ حممد ممتاز وكان عمره  وحفظ القراآن الكرمي من ال�سيدةاملحرتمة 

ع�سرة �سنة56
وعر�س القراآن الكرمي على ال�سيخ املقريء ممدوح على برواية االإمام حف�س ثم بداأ بالتدري�س يف 

املدر�سة االأ�سرفية مع اأ�ستاذه ال�سيخ املقريء ممدوح علي57

54 في�سان رحمت .571
55 �سوانح فتحية؛131

56 اي�سا �سابق،931
57 �سابق،041
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وعر�س القراءات ال�سبع على ال�سيخ املقريء �سري حممد وال�سيخ املقرئ حمي االإ�سالم ودر�س اللغة 
العربية واللغةالفار�سية والكتب الدرا�سية على ال�سيخ املفتي عبدالرحيم وال�سيخ حمداهلل وال�سيخ 
�سعيد اأحمد. ثم ذهب اإىل قرية ديوبند والتحق بدارالعلوم ديوبند وعر�س القراءات الثالث على 
ال�سيخ املقريء حفظ الرحمن وح�سل على �سهادة الفراغ من دار العلوم ديوبند. وبعد ذالك عاد 

اإىل مدينة باين بت واأخذ يدر�س يف املدر�سة االأ�سرفية. 
وملا قامت باك�ستان هاجر اإىل باك�ستان وفاز على راآ�سة املدر�سني بدار العلوم كرات�سي بق�سم حتفيظ 
القراآن الكرمي والتجويد والقراءات واأخذ عنه علم التجويد والقراءات كثري من النا�س وا�ستفادوا 

منه واأخذوا منه اإجازة بالقراءة . 
ال�سيخ  وتويف  للهجرة   1407 �سنة  اإىل  بها  وقام  املنورة  املدينة  اإىل  �سافر  1392للهجرة  �سنة  ويف 
املقريء فتح حممد يف ال�سابع ع�سر من �سهر �سعبان �سنة 1407للهجرة وكان عمره عندئذ خم�س 

وثمانني �سنة. 

�صيوخه:

)1( احلافظ املقرئ �سري حممد .
)2( ال�سيدة احلافظة امة اهلل .

)3( ال�سيخ املفتي عبدالرحيم الباين بتي.
)4( ال�سيخ ح�سني احمد املدين .

)5( ال�سيخ ابراهيم البلياوي.
)6( ال�سيخ حممد ر�سول خان. 

)7( ال�سيخ ال�سيد اأ�سغر ح�سني الديوبندي.
)8( ال�سيخ املفتي �سعيد احلمد اللكهنوي .

)9(ال�سييخ اإعزاز على.
)10(ال�سيخ مفتي حممد �سفيع الديوبندي.

)11(اأبو حممد حمي االإ�سالم.
)12(ال�سيخ املقريء حفظ الرحمن الديوبندي. 

)13( ال�سيخ املقريء احلافظ ح�سن بن ابراهيم امل�سري املدين58

58 �سوانح فتحيه.961

 تالمذته:

)1(ال�سيخ املقريء حفظ الرحمن �سيخ التجويد بدار العلوم ديوبند.
)2(ال�سيخ املقريء اإظهار احمد التهانوي.

)3(ال�سيخ املقريء ح�سن �ساه. 
)4(ال�سيخ املقريء حممد �سريف .

)5(ال�سيخ املقريء عبدالوهاب. 
)6(ال�سيخ املقريء حممد ا�سماعيل. 

)7(ال�سيخ املقريء غالم النبي االإيراين. 
)8(ال�سيخ املقريء عبداحلكيم .

)9(ال�سيخ املقريء حممد اإ�سماعيل. 
)10(ال�سيخ املقريء عبدالعزيز االأكرب اآبادي. 

)11(ال�سيخ املقريء حممد قا�سم. 
)12(ال�سيخ املقريء عبداملاجد بن ال�سيخ عبداملالك املكي. 

)13(ال�سيخ املقريء ب�سري اأحمداالأ�ستاذ باحلرم النبوي باملدينة املنورة. 
)14(ال�سيخ املقريء �سعد اهلل54 

واملقريء عبداملالك كتب التعليقات على فوائد مكية با�سم )التعليقات املالكية(

ال�صيخ املقريء فتح حممد الباين بتي:

ولد ال�سيخ املقريء فتح حممد �سنة1344 للهجرة يف مدينة باين بت55 وقد بداأ ال�سيخ فتح حممد 
اأ�ستاذه االبتدائي  الدين كان  القراآن الكرمي وهو ابن خم�س �سنني وال�سيخ املقريء �سرف  بحفظ 
اإحدي  اأمةاهلل زوجة ال�سيخ حممد ممتاز وكان عمره  وحفظ القراآن الكرمي من ال�سيدةاملحرتمة 

ع�سرة �سنة56
وعر�س القراآن الكرمي على ال�سيخ املقريء ممدوح على برواية االإمام حف�س ثم بداأ بالتدري�س يف 

املدر�سة االأ�سرفية مع اأ�ستاذه ال�سيخ املقريء ممدوح علي57

54 في�سان رحمت .571
55 �سوانح فتحية؛131

56 اي�سا �سابق،931
57 �سابق،041
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الباين بتي يف املدر�سة ال�سرفية ودر�س الكتب الفار�سية والكتب العربيه وعلم النحو وعلم املنطق 
وعلم الفقه على ال�سيخ عبد الرحيم ،وال�سيخ املقريء فتخ حممد الباين بتي62

اإىل ملتان  الفراغ ثم ذهب  العلوم ديوبند وح�سل على �سهادة  بدار  �سنة 1358للهجرةالتحق  ويف 
�سنة1942م على الدعوة من ال�سيخ حممد على اجلالندهري وبداأ بالتدري�س مب�سجد �سراجار ثم 
فاز على راآ�سةاملدر�سني بق�سم حتفيظ القراآن الكرمي والتجويد والقراءات يف اجلامعة خري املدار�س 
مبلتان وتويف ال�سيخ املقرئ رحيم نخ�س يف الثاين ع�سر من �سهر ذي احلجة�سنة 1402للهجرة وكان 

عمره عند ئٍذ61�سنة63

�صيوخه: 

)1(ال�سيخ املقريء فتح حممد الباين بتي.
)2( ال�سخ املفتي ريا�س الدين .
)3(ال�سيخ القاريء اأ�سغر على.

)4(ال�سيخ حممد �سعيد.
)5(ال�سيخ ال�سيد اأخرت ح�سني. 
)6(ال�سيخ املفتي حممد �سفيع.

)7(ال�سيخ حممد اإدري�س .
)6(ال�سيخ اإعزاز على.

)9(ال�سيخ حممد ابراهيم البلياوي.
)10(ال�سيخ فخراحل�سن.

)11(ال�سيخ ح�سن اأحمد املدين.

تالمذته:

)1(ال�سيخ املفتي عبداهلل .
)2(ال�سيخ �سويف حممد �سرور.

)3(ال�سيخ القاريء عبداحلنان.
)4(ال�سيخ القاريء حممد حنيف اجلالندهري.

)5(ال�سيخ القاريء دين حممد .
)6(ال�سيخ القاريء حممد اإبراهيم. 

62 �سابق.....31
63 )�سابق....16(

تالمذته:

)1(ل�سيخ املقريء الرحيم بخ�س
)2(ال�سيخاملقريء عبدال�سكور الرتمذي

)3(ال�سيخ املقريء �سليمان الدهلوي
)4(ال�سيخ املقريء اإر�ساد احمد 

)5(ال�سيخ املقريء نور حممدالباين البتي
)6(ال�سيخ املقريء ب�سري اأحمد

)7( ال�سيخ املقريء حممد يا�سني 
)8(ال�سيخ املقريء اأحمد ميان التهانوي 

)9(ال�سيخ املقريء عبدالقادر
)10(ال�سيخ املقريء احت�سام احلق التهانوي

)11(ال�سيخ املقريء حممد �سديق
)12(عبداحلليم اجل�ستي59

موؤلفاته:

)1(عنايات رحماين.
)2(ترجمةاملقدمة اجلزرية.

)3(ترجمة الوجوه امل�سفرة يف القراءات الثالث. 
)4(القرة املر�سيةيف �سرح الدرة امل�سيئة .

)5(مفتاح الكمال �سرح حتفة االأطفال.
)6(ت�سهيل القواعد.

)7(�سراج الغايات يف عد االآيات60

ال�صيخ املقريء رحيم بخ�س:

ُولد ال�سيخ املقرئ رحيم بخ�س �سنة1341للهجرةيف املدينةباين بت61 وكان والده ال�سيخ املقريء 
فتح حممد مقراأً كبريًا وجمودًا عظيمًا وكان ال�سيخ املقريء رحيم بخ�س ابي�س اللون وكان ال�سيخ 
حممد  فتح  املقريء  ال�سيخ  من  الكرمي  القران  لهـ)القمر(وحفظ  يقول  االإ�سالم  حميي  املقريء 

59 �سوانح فتحيه.5
60 )�سابق........642(

61 دلك�س نق�س �سوانح رحيم بخ�س.21
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الباين بتي يف املدر�سة ال�سرفية ودر�س الكتب الفار�سية والكتب العربيه وعلم النحو وعلم املنطق 
وعلم الفقه على ال�سيخ عبد الرحيم ،وال�سيخ املقريء فتخ حممد الباين بتي62

اإىل ملتان  الفراغ ثم ذهب  العلوم ديوبند وح�سل على �سهادة  بدار  �سنة 1358للهجرةالتحق  ويف 
�سنة1942م على الدعوة من ال�سيخ حممد على اجلالندهري وبداأ بالتدري�س مب�سجد �سراجار ثم 
فاز على راآ�سةاملدر�سني بق�سم حتفيظ القراآن الكرمي والتجويد والقراءات يف اجلامعة خري املدار�س 
مبلتان وتويف ال�سيخ املقرئ رحيم نخ�س يف الثاين ع�سر من �سهر ذي احلجة�سنة 1402للهجرة وكان 

عمره عند ئٍذ61�سنة63

�صيوخه: 

)1(ال�سيخ املقريء فتح حممد الباين بتي.
)2( ال�سخ املفتي ريا�س الدين .
)3(ال�سيخ القاريء اأ�سغر على.

)4(ال�سيخ حممد �سعيد.
)5(ال�سيخ ال�سيد اأخرت ح�سني. 
)6(ال�سيخ املفتي حممد �سفيع.

)7(ال�سيخ حممد اإدري�س .
)6(ال�سيخ اإعزاز على.

)9(ال�سيخ حممد ابراهيم البلياوي.
)10(ال�سيخ فخراحل�سن.

)11(ال�سيخ ح�سن اأحمد املدين.

تالمذته:

)1(ال�سيخ املفتي عبداهلل .
)2(ال�سيخ �سويف حممد �سرور.

)3(ال�سيخ القاريء عبداحلنان.
)4(ال�سيخ القاريء حممد حنيف اجلالندهري.

)5(ال�سيخ القاريء دين حممد .
)6(ال�سيخ القاريء حممد اإبراهيم. 

62 �سابق.....31
63 )�سابق....16(

تالمذته:

)1(ل�سيخ املقريء الرحيم بخ�س
)2(ال�سيخاملقريء عبدال�سكور الرتمذي

)3(ال�سيخ املقريء �سليمان الدهلوي
)4(ال�سيخ املقريء اإر�ساد احمد 

)5(ال�سيخ املقريء نور حممدالباين البتي
)6(ال�سيخ املقريء ب�سري اأحمد

)7( ال�سيخ املقريء حممد يا�سني 
)8(ال�سيخ املقريء اأحمد ميان التهانوي 

)9(ال�سيخ املقريء عبدالقادر
)10(ال�سيخ املقريء احت�سام احلق التهانوي

)11(ال�سيخ املقريء حممد �سديق
)12(عبداحلليم اجل�ستي59

موؤلفاته:

)1(عنايات رحماين.
)2(ترجمةاملقدمة اجلزرية.

)3(ترجمة الوجوه امل�سفرة يف القراءات الثالث. 
)4(القرة املر�سيةيف �سرح الدرة امل�سيئة .

)5(مفتاح الكمال �سرح حتفة االأطفال.
)6(ت�سهيل القواعد.

)7(�سراج الغايات يف عد االآيات60

ال�صيخ املقريء رحيم بخ�س:

ُولد ال�سيخ املقرئ رحيم بخ�س �سنة1341للهجرةيف املدينةباين بت61 وكان والده ال�سيخ املقريء 
فتح حممد مقراأً كبريًا وجمودًا عظيمًا وكان ال�سيخ املقريء رحيم بخ�س ابي�س اللون وكان ال�سيخ 
حممد  فتح  املقريء  ال�سيخ  من  الكرمي  القران  لهـ)القمر(وحفظ  يقول  االإ�سالم  حميي  املقريء 

59 �سوانح فتحيه.5
60 )�سابق........642(

61 دلك�س نق�س �سوانح رحيم بخ�س.21
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ويف �سنة 1363ه للهجرة �سافر ال�سيخ القمري اإظهار اأحمد تهانوي اإىل �سهارنبور والتحق مبظاهر 
عبداخلالق  املقريء  ال�سيخ  عن  التجويد  علم  ال�سيخ  واأخذ  التخريج.  �سهادة  على  وح�سل  العلوم 
ال�سهارنبوري يف املدر�سة جتويد القراآن وعر�س القراءات الع�سر على ال�سيخ املقريء عبداملالك املكي 
 باجلامعة دارالعلوم االإ�سالمية الهور. ثم فاز على نيابة ال�سيخ املقريء عبداملالك وا�ستغل مدر�سًا فيها. 

املدار�س واجلامعات التي در�س فيها ال�سيخ املقريء اإظهار اأحمد التهانوي هي:

)1( جامعة دارالعلوم االإ�سالمية باإقبال تاوؤن الهور
)2( اجلامعة االأ�سرفية مب�سلم تاوؤن الهور

)3(املدر�سة جتويد القراآن بكيمل بور
)4( املدر�سة جتويد القراآن بالهور

)5( اجلامعة االإ�سالمية العاملية با�سالم اآباد

تالمذته:

اأخذ عن ال�سيخ املقريء اإظهار اأحمد التهانوي علم التجويد والقراءات كثري من الطالب فمنهم :
)1( ال�سيخ املقريء حممد اإدري�س العا�سم. 

)2( ال�سيخ املقريء عبدالرحمن الديروي املدر�س بق�سم التجويد والقراءات بدار العلوم االإ�سالمية 
الهور

)3( ال�سيخ املقريء عطاء اهلل الديروي.
)4( ال�سيخ املقريء عبدالباعث ال�سواتي .

)5( ال�سيخ املقريء احلاج مظفر على املظفر كري. 
)6( ال�سيخ املقريء فقري حممد املردانوي .

التعليم  �سوؤن  وعميد  والقراءات  التجويد  ق�سم  رئي�س  التهانوي  ميار  اأحمد  املقريء  ال�سيخ   )7(
بجامعة دارالعلوم االإ�سالمية الهور.

)8(ال�سيخ املقريء بزرك �ساه. 
)9( ال�سيخ املقريء حممد يو�سف املري حممدي.

)10( ال�سيخ املقريء نور حممد .
)11( ال�سيخ املقريء عبدالعزيز الرام كري. 

)14( ال�سيخ املقريء �سيف اهلل احلافظ اآبادي.
)15( ال�سيخ املقرئ عبداحلليم ال�سرتاىل.

)7(ال�سيخ القاريء حممد عبداهلل.
)8(ال�سيخ القاريء حممد �سيف الدين.

)9(ال�سيخ القاريء كرمي بخ�س.
)10( �سيف الدين.

)11(ال�سيخ القاريء غالم ر�سول64

موؤلفاته:

)1(تنوير �سرح التي�سري.
)2(ر�سائل القراءات.

)3(تكميل االإجرا ء يف القراءات الع�سر.
)4(اآداب التالوة مع طريقةحفظ القراآن .

)5(حتفةاحلفاظ معروفة بـ)مت�سابهات القراآن)
)7( العطايا الوهبية يف �سرح املقدمة اجلزرية.

)7( تكثري النفع يف القراءات ال�سبع .
)8( تاج امل�ساحف .

)9( اخلط العثماين65. 

اأ�صتاذ القراء املقريء الكبري ال�صيخ اإظهار اأحمد التهانوي:

�سنة  القعدة  ذي  �سهر  من  التا�سع  يف  الثالثاء  يــوم  التهانوي  احمد  اإظــهــار  املقرئ  ال�سيخ  ولــد 
1345للهجرة يف تهانه بهون66 التهانوي حافظ القراآن الكرمي وكان يقريء االأطفال القراآن الكرمي 
القراآن  بقراءة  االبتدائية  درا�سته  التهانوي  اأحمد  اإظهار  املقريء  ال�سيخ  بداأ  وقد  اآباد67  بجالل 
الكرمي وحفظ القراآن الكرمي من ال�سيخ القاريء احلافظ اإعجاز اأحمد68 ودر�س اللغة الفار�سية 
على ال�سيخ حمي الدين البنجابي خريج دار العلوم ديوبند واللغة العربية االبتدائية على ال�سيخ اأمري 

احمد املرياتي ودر�س ف�سول اكربي )ا�سم الكتاب( على ال�سيخ املفتي جميل احلمد التهانوي69
64 دلك�س نق�س �سوانح رحيم بخ�س.41
65 دلك�س نق�س �سوانح رحيم بخ�س 92

66 تذكرة منبع علوم وفنون.42
67 تذكرة منبع علوم وفنون.42

68 �سابق 22
69  �سابق ....03
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ويف �سنة 1363ه للهجرة �سافر ال�سيخ القمري اإظهار اأحمد تهانوي اإىل �سهارنبور والتحق مبظاهر 
عبداخلالق  املقريء  ال�سيخ  عن  التجويد  علم  ال�سيخ  واأخذ  التخريج.  �سهادة  على  وح�سل  العلوم 
ال�سهارنبوري يف املدر�سة جتويد القراآن وعر�س القراءات الع�سر على ال�سيخ املقريء عبداملالك املكي 
 باجلامعة دارالعلوم االإ�سالمية الهور. ثم فاز على نيابة ال�سيخ املقريء عبداملالك وا�ستغل مدر�سًا فيها. 

املدار�س واجلامعات التي در�س فيها ال�سيخ املقريء اإظهار اأحمد التهانوي هي:

)1( جامعة دارالعلوم االإ�سالمية باإقبال تاوؤن الهور
)2( اجلامعة االأ�سرفية مب�سلم تاوؤن الهور

)3(املدر�سة جتويد القراآن بكيمل بور
)4( املدر�سة جتويد القراآن بالهور

)5( اجلامعة االإ�سالمية العاملية با�سالم اآباد

تالمذته:

اأخذ عن ال�سيخ املقريء اإظهار اأحمد التهانوي علم التجويد والقراءات كثري من الطالب فمنهم :
)1( ال�سيخ املقريء حممد اإدري�س العا�سم. 

)2( ال�سيخ املقريء عبدالرحمن الديروي املدر�س بق�سم التجويد والقراءات بدار العلوم االإ�سالمية 
الهور

)3( ال�سيخ املقريء عطاء اهلل الديروي.
)4( ال�سيخ املقريء عبدالباعث ال�سواتي .

)5( ال�سيخ املقريء احلاج مظفر على املظفر كري. 
)6( ال�سيخ املقريء فقري حممد املردانوي .

التعليم  �سوؤن  وعميد  والقراءات  التجويد  ق�سم  رئي�س  التهانوي  ميار  اأحمد  املقريء  ال�سيخ   )7(
بجامعة دارالعلوم االإ�سالمية الهور.

)8(ال�سيخ املقريء بزرك �ساه. 
)9( ال�سيخ املقريء حممد يو�سف املري حممدي.

)10( ال�سيخ املقريء نور حممد .
)11( ال�سيخ املقريء عبدالعزيز الرام كري. 

)14( ال�سيخ املقريء �سيف اهلل احلافظ اآبادي.
)15( ال�سيخ املقرئ عبداحلليم ال�سرتاىل.

)7(ال�سيخ القاريء حممد عبداهلل.
)8(ال�سيخ القاريء حممد �سيف الدين.

)9(ال�سيخ القاريء كرمي بخ�س.
)10( �سيف الدين.

)11(ال�سيخ القاريء غالم ر�سول64

موؤلفاته:

)1(تنوير �سرح التي�سري.
)2(ر�سائل القراءات.

)3(تكميل االإجرا ء يف القراءات الع�سر.
)4(اآداب التالوة مع طريقةحفظ القراآن .

)5(حتفةاحلفاظ معروفة بـ)مت�سابهات القراآن)
)7( العطايا الوهبية يف �سرح املقدمة اجلزرية.

)7( تكثري النفع يف القراءات ال�سبع .
)8( تاج امل�ساحف .

)9( اخلط العثماين65. 

اأ�صتاذ القراء املقريء الكبري ال�صيخ اإظهار اأحمد التهانوي:

�سنة  القعدة  ذي  �سهر  من  التا�سع  يف  الثالثاء  يــوم  التهانوي  احمد  اإظــهــار  املقرئ  ال�سيخ  ولــد 
1345للهجرة يف تهانه بهون66 التهانوي حافظ القراآن الكرمي وكان يقريء االأطفال القراآن الكرمي 
القراآن  بقراءة  االبتدائية  درا�سته  التهانوي  اأحمد  اإظهار  املقريء  ال�سيخ  بداأ  وقد  اآباد67  بجالل 
الكرمي وحفظ القراآن الكرمي من ال�سيخ القاريء احلافظ اإعجاز اأحمد68 ودر�س اللغة الفار�سية 
على ال�سيخ حمي الدين البنجابي خريج دار العلوم ديوبند واللغة العربية االبتدائية على ال�سيخ اأمري 

احمد املرياتي ودر�س ف�سول اكربي )ا�سم الكتاب( على ال�سيخ املفتي جميل احلمد التهانوي69
64 دلك�س نق�س �سوانح رحيم بخ�س.41
65 دلك�س نق�س �سوانح رحيم بخ�س 92

66 تذكرة منبع علوم وفنون.42
67 تذكرة منبع علوم وفنون.42

68 �سابق 22
69  �سابق ....03
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تالمذته:

)1( ال�سيخ املقريء ف�سل الهزاروي.

)2( ال�سيخ املقريء اأمري الهزاروي .
)3( ال�سيخ املقريء نور احلق الهزاروي.

)4(ال�سيخ املقريء حممد يامني .
)5( ال�سيخ املقريء نوراحلق الهزاروي. 

)6( ال�سيخ املقريء �سجاع امللك الك�سمريي. 
)7(ال�سيخ املقريء خليل الرحمن الك�سمريي املدين.

)8( ال�سيخ املقريء عبدالقوي املدر�س باجلامعة باملدينة املنورة. 
)9( ال�سيخ املقريء فيو�س الرحمن .

)10( ال�سيخ املقريء عبدالرب77 .

موؤلفاته:

)1( معلم التجويد.
)2( التبيان يف ترتيل القراآن. 

)3( زينة القراآن .
)4( �سبيل الر�ساد يف حتقيق تلفظ ال�ساد.

)5( حتفة االأطفال. 
)6( اإي�ساح حا�سية جمال القراآن. 

)1(تو�سيحات مر�سية �سرح فوائد مكية78. 

ترجمة اأ�صتاذ املجودين املقريء الكبري عبدالعزيز �صوقي:

ال�سن  وهو �سغري  والده عبدالرحمن خان  وتويف  انباله  ال�سوقي يف  املقرئ عبدالعزيز  ال�سيخ  ولد 
وحفظ ال�سيخ املقرئ عبدالعزيز ال�سوقي القراآن الكرمي من ال�سيخ املقرئ اهلل ديا.

ثم ذهب اإىل �سهارنبور والتحق باملدر�سة مبظاهر العلوم ودر�س فيها اللغة العربية والعلوم الدينية 
بالدرا�سات  العاملية  ال�سهادة  على  وح�سل  ديوبند  بدارالعلوم  والتحق  ديوبند  قرية  اإىل  ذهب  ثم 
�سيخ   ، الديوبندي  الرحمن  حفظ  املقريء  ال�سيخ  عن  والقراءات  التجويد  علم  واأخذ  االإ�سالمية 

77  ال�سيخ املقرئ �سجاع امللك الك�سمريي 28
78 ال�سيخ املقرئ �سجاع امللك الك�سمريي 96

موؤلفاته:

)1( اجلوهر النقية يف �سرح املقدمة اجلزرية.
)2( االأمانية �سرح ال�ساطبية.

)3( املجموعة النادرة .
)4( احلوا�سي املفهمة يف �سرح املقدمة. 

)5( اإي�ساح املقا�سد �سرح العقيلة .
)6( الر�سد يف التجويد والوقف.

)7( الدراري �سرح الدرة70.

ترجمة اأ�صتاذ القراء ال�صيخ املقريء حممد �صريف:

ولد ال�سيخ املقرئ حممد �سريف يف مدينة الهور وحفظ القراآن الكرمي من ال�سيخ املقرئ خدا بخ�س71 
ويحرتم  ذكيًا  �سريف  حممد  ال�سيخ  وكان  �سديدًا  حبًا  يحبه  بخ�س  خدا  املقرئ  ال�سيخ  اأ�ستاذه  وكان 
اأ�ستاذُه وحفظ القراآن الكرمي وهو ابن ت�سع �سنني72 واأخذ علم التجويد والقراءات عن ال�سيخ املقريء 
خدابخ�س ، وال�سيخ املقرئ عبدال�سكور وال�سيخ املقريء ف�سل كرمي املوؤ�س�س املدر�سة جتويد القراآن73
و�سافر ال�سيخ املقريء حممد �سريف مع اأ�ستاذه ال�سيخ املقريء خدابخ�س اإىل لكهنو للدرا�سات العليا 
والتحق باملدر�سة العاملية الفرقانية حيث اتيح له اأن يعر�س القراآن الكرمي والقراءات على ال�سيخ 
 املقريء عبداملعبود الذي اأخذ علم التجويد والقراءات عن ال�سيخ املقريء عبدالرحمن املهاجر املكي.
جاء  الع�سر  القراءات  على  احل�سول  وبعد  عبداحلق  املقريء  ال�سيخ  عن  الع�سر  القراءات  واأخذ 
والقراءات  التجويد  بق�سم  املدر�سني  راآ�سة  على  وفــاز  الهــور  اإىل  �سريف  حممد  املقريء  ال�سيخ 
باملدر�سة جتويد القراآن74 ويف �سنة 1381 للهجرة يف ال�سابع من �سهر �سوال اأ�س�س ال�سيخ املقريء 
ال�سيخ املقرئ حممد �سريف جمودًا  حممد �سريف املدر�سة دار القراء مبادل تاوؤن الهور75وكان 

كبريًا وجميل ال�سوت. وتويف �سنة 1398للهجرة76

70 ذكرة منبع علوم وفنون.471
71  �سوانح ح�سرة القاري حممد �سريف81
72  �سوانح ح�سرة القاري حممد �سريف02
73 �سوانح ح�سرة القاري حممد �سريف23
74  �سوانح ح�سرة القاري حممد �سريف33
75  �سوانح ح�سرة القاري حممد �سريف48

76  �سوانح ح�سرة القاري حممد �سريف201
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تالمذته:

)1( ال�سيخ املقريء ف�سل الهزاروي.

)2( ال�سيخ املقريء اأمري الهزاروي .
)3( ال�سيخ املقريء نور احلق الهزاروي.

)4(ال�سيخ املقريء حممد يامني .
)5( ال�سيخ املقريء نوراحلق الهزاروي. 

)6( ال�سيخ املقريء �سجاع امللك الك�سمريي. 
)7(ال�سيخ املقريء خليل الرحمن الك�سمريي املدين.

)8( ال�سيخ املقريء عبدالقوي املدر�س باجلامعة باملدينة املنورة. 
)9( ال�سيخ املقريء فيو�س الرحمن .

)10( ال�سيخ املقريء عبدالرب77 .

موؤلفاته:

)1( معلم التجويد.
)2( التبيان يف ترتيل القراآن. 

)3( زينة القراآن .
)4( �سبيل الر�ساد يف حتقيق تلفظ ال�ساد.

)5( حتفة االأطفال. 
)6( اإي�ساح حا�سية جمال القراآن. 

)1(تو�سيحات مر�سية �سرح فوائد مكية78. 

ترجمة اأ�صتاذ املجودين املقريء الكبري عبدالعزيز �صوقي:

ال�سن  وهو �سغري  والده عبدالرحمن خان  وتويف  انباله  ال�سوقي يف  املقرئ عبدالعزيز  ال�سيخ  ولد 
وحفظ ال�سيخ املقرئ عبدالعزيز ال�سوقي القراآن الكرمي من ال�سيخ املقرئ اهلل ديا.

ثم ذهب اإىل �سهارنبور والتحق باملدر�سة مبظاهر العلوم ودر�س فيها اللغة العربية والعلوم الدينية 
بالدرا�سات  العاملية  ال�سهادة  على  وح�سل  ديوبند  بدارالعلوم  والتحق  ديوبند  قرية  اإىل  ذهب  ثم 
�سيخ   ، الديوبندي  الرحمن  حفظ  املقريء  ال�سيخ  عن  والقراءات  التجويد  علم  واأخذ  االإ�سالمية 

77  ال�سيخ املقرئ �سجاع امللك الك�سمريي 28
78 ال�سيخ املقرئ �سجاع امللك الك�سمريي 96

موؤلفاته:

)1( اجلوهر النقية يف �سرح املقدمة اجلزرية.
)2( االأمانية �سرح ال�ساطبية.

)3( املجموعة النادرة .
)4( احلوا�سي املفهمة يف �سرح املقدمة. 

)5( اإي�ساح املقا�سد �سرح العقيلة .
)6( الر�سد يف التجويد والوقف.

)7( الدراري �سرح الدرة70.

ترجمة اأ�صتاذ القراء ال�صيخ املقريء حممد �صريف:

ولد ال�سيخ املقرئ حممد �سريف يف مدينة الهور وحفظ القراآن الكرمي من ال�سيخ املقرئ خدا بخ�س71 
ويحرتم  ذكيًا  �سريف  حممد  ال�سيخ  وكان  �سديدًا  حبًا  يحبه  بخ�س  خدا  املقرئ  ال�سيخ  اأ�ستاذه  وكان 
اأ�ستاذُه وحفظ القراآن الكرمي وهو ابن ت�سع �سنني72 واأخذ علم التجويد والقراءات عن ال�سيخ املقريء 
خدابخ�س ، وال�سيخ املقرئ عبدال�سكور وال�سيخ املقريء ف�سل كرمي املوؤ�س�س املدر�سة جتويد القراآن73
و�سافر ال�سيخ املقريء حممد �سريف مع اأ�ستاذه ال�سيخ املقريء خدابخ�س اإىل لكهنو للدرا�سات العليا 
والتحق باملدر�سة العاملية الفرقانية حيث اتيح له اأن يعر�س القراآن الكرمي والقراءات على ال�سيخ 
 املقريء عبداملعبود الذي اأخذ علم التجويد والقراءات عن ال�سيخ املقريء عبدالرحمن املهاجر املكي.
جاء  الع�سر  القراءات  على  احل�سول  وبعد  عبداحلق  املقريء  ال�سيخ  عن  الع�سر  القراءات  واأخذ 
والقراءات  التجويد  بق�سم  املدر�سني  راآ�سة  على  وفــاز  الهــور  اإىل  �سريف  حممد  املقريء  ال�سيخ 
باملدر�سة جتويد القراآن74 ويف �سنة 1381 للهجرة يف ال�سابع من �سهر �سوال اأ�س�س ال�سيخ املقريء 
ال�سيخ املقرئ حممد �سريف جمودًا  حممد �سريف املدر�سة دار القراء مبادل تاوؤن الهور75وكان 

كبريًا وجميل ال�سوت. وتويف �سنة 1398للهجرة76
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الشيخ أشرف على التهانوي

وجهوده في علمي التجويد والقراءات

اإعــــداد

الـدكـتــــور/ر�صــــــيد اأحــــمد تهـانـــــوي

ال�سوت وماهرًا يف  ال�سوقي ح�سن  املقريء عبدالعزيز  ال�سيخ  العلوم ديوبند، وكان  التجويد بدار 
جتويد القراآن الكرمي وكان اإمامًا مب�سجد دار العلوم ديوبند اثناء الدرا�سة .

قراآن(وحينما  )در�س  با�سم  معهدًا  واأ�س�س  العاملية  ال�سهادة  على  احل�سول  بعد  انباله  اإىل  وعاد 
راآ�سة  على  وفاز  باك�ستان  اإىل  ال�سوقي  عبدالعزيز  املقريء  ال�سيخ  جاء  الهندية  القارة  انق�سمت 
ال�سيخ عبدالعزيز عاملًا  االإ�سالمية بالهور. وكان  التجويد والقراءات بدارالعلوم  املدر�سني بق�سم 

باللغة العربية والفار�سية واالأردية وكان ينظم ال�سعر اأي�سا.

تالمذته:

عر�س على ال�سيخ املقريء عبدالعزيز ال�سوقي القراآن الكرمي والقراءات كثري من القراء الكبــــــار 
منهم:

)1(ال�سيخ املقريء عبدالرحمن الديروي.

 )2(ال�سيخ املقريء ب�سري اأحمد �سديق االأ�ستاذ باحلرم النبوي.  

)3(ال�سيخ املقريء عبدالرحمن التون�سوي.

)4(ال�سيخ املقريء اأحمد ميار التهانوي )كاتب هذا البحث(

)5(ال�سيخ املقريء حممد اإبراهيم )املدينة املنورة(

اخلامتة :

اإن بالد �سبه القارة الهندية وباك�ستان كانت  - وال زالت - غنية بالقراء واحلفاظ  ومدار�س التجويد  
واملعاهد القراآنية ، ولكنها ال تكفي مبتطلبات املجتمع الكبري الرقي يوما فيوما . فندعو اهلل �سبحانه 

وتعاىل اأن يوفقنا ملا يحبه وير�ساه و هو املوفق و عليه يتوكل املتوكلون .  
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اال�ســــــم:

 احلافظ ر�سيد اأحمد بن القارئ اأحمد ميان التهانوي
تاريخ الولدة: 1973/60/21م.

عنوان الربيد: جامعة دار العلوم االإ�سالمية/ 291 كامران بالك، عالمة اإقبال تاوؤن، الهور، 

باك�ستان. 
rashidahmadthanvi@yahoo.com : الربيد الإليكرتوين

اللغات: االأوردية، العربية، االإجنليزية.

املوؤهالت العلمية:

حفظ القراآن الكرمي )1987م(.
�سهادات التجويد والقراءات الع�سرة املتواترة )1994م(.

ال�سهادة العاملية من وفاق املدار�س العربية بباك�ستان )1997م(.
�سهادة املاج�ستري )باللغة العربية( من جامعة بنجاب، بالهور، باك�ستان )2000م(.

)M. Phil( سهادة ما بني املاج�ستري والدكتوراه يف العلوم االإ�سالمية�
)2005م( جامعة العالمة اإقبال املفتوحة باإ�سالم اآباد، باك�ستان.

الدكتوراة يف العلوم االإ�سالمية، جامعة العالمة اإقبال املفتوحة باإ�سالم اآباد، باك�ستان )متوا�سل(
الإجنازات

.)Govt. Officers Residence 1, Lahore( االإمام واخلطيب ل�سالة اجلمعة، امل�سجد اجلامع
ع�سو للجنة ت�سحيح امل�ساحف، وزارة االأوقاف، بنجاب، باك�ستان.

اأ�ستاذ م�ساعد للدرا�سات القراآنية بجامعة دار العلوم االإ�سالمية، بالهور، باك�ستان.
الباحث بق�سم العلوم االإ�سالمية بجامعة بنجاب، بالهور، باك�ستان.

املعّلم الزائر للدرا�سات القراآنية واالإ�سالمية بـ "روزنز اإ�سالمك �سكول"، بالهور، باك�ستان.

السيرة الذاتية
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املبحث الثاين : جهود ال�سيخ  التهانوي يف ن�سر علمي التجويد و القراءات اإ�سرافا واإقراًء وتدريبا

اخلامتة ونتائج البحث .

متهيد : نبذة عن ترجمة ال�سيخ التهانوي ، مولده و تعلمه وتعليمه ومكانته العلمية
مولده :

ولد رحمه اهلل �سباح اخلام�س من ربيع الثاين �سنة 1280 من الهجرة على �ساحبها اال�سالم ، يف 
اأ�سرة كرمية يبلغ ن�سبها اإىل اأمرياملوؤمنني �سيدنا عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل تعاىل عنه واأر�ساه، 

“مظفرنكر”.1 ملدينة  بقرية “تهانه بهون” التابعة 
تعّلمه :

َحِفَظ ال�سيخ القراآن الكرمي يف " تهانه بهون " وتعّلم مبادئ الفار�سية والعربية وعلوم الدين على 
اأيدي اأ�ساتذة مهرة ، وكان منذ نعومة اأظفاره مكّبا على العلم والعلماء ، مّياال اإىل الطاعات ، بعيدا 
عن اللهو. وقدتعّود -رحمه اهلل- �سالة الليل وهو ابن اثنتي ع�سرة �سنة ، وكانت زوجة عّمه رمبا 
لها يف نف�سه  ت�ستيقظ يف منت�سف الليل وتراه ي�سلي، فتحاول اإ�سفاقا عليه اأن يقّلل منها، ولكنه لتاأ�سّ
اليهتّم بهذا، وي�ستمّر يف �سالته. وهكذا �سار يتعّلم يف وطنه مبادئ العلوم الدينية ، حتى اإذا بلغ 
"   وكانت – والتزال - اأكرب مركز  اخلام�س ع�سر من عمره رحل اإىل " دارالعلوم"  بقرية " ديوبند 
للعلوم الدينية يف الهند ، وجامعة علمية مكتثة باأويل العلم والف�سل واملعرفة والتقوى ، ومنهال عذبا 
من مناهل العلم والدين، قد �سادر منه األوف من الرجال بعلم غزير، وخربة وا�سعة، ونظر عميق ، 

وعمل �سالح ، وت�سّلب ديني ، ومذاق �سليم يف الدعوة اإىل الدين واجلهاد يف �سبيله.2
وهكذا تعّلم - رحمه اهلل - يف دارالعلوم بديوبند ، حتى فرغ من درا�سته �سنة 1300هـ، وكان من 
والعمائم )فقد جرت  ال�سهادات  لتوزيع  املدر�سة على عقد حفلة كبرية  اأهل  ملا عزم  اأنه  توا�سعه 
عادة امل�سائخ يف الديار الهندية منذ زمان اأنهم ي�سعون العمامة على راأ�س تلميذهم حينما يفرغ 
من درا�سته لتكون عالمة على علمه و�سريته املر�سية( على روؤو�س املتخرجني ، ففزع ال�سيخ - رحمه 
اهلل- وذهب مع بع�س رفقائه اإىل اأ�ستاذه ال�سيخ حممد يعقوب النانوتوي - رحمه اهلل-  وكان رئي�س 

املدر�سني يومئذ فقال : 
 ، العمائم  روؤو�سنا  وت�سع على  العلوم،  الفراغ من  �سهادة  �ستمنحنا  املدر�سة  اأن  �سمعنا  قد  اإننا   "

1   العثماين ، حممد تقي : اإعالء ال�سنن ، كرات�سي : اإدارة القراآن والعلوم االإ�سالمية ، 1418هـ ، مقدمة التحقيق، 
ج1 ، �س 9 ؛ ب�سم اهلل بيك : تذكرة قاريان هند)تذكرة القراء بالهند باللغة االأردية(، كرات�سي: مريحممد كتب خانة ، بدون 

التاأريخ،ج2 ، �س 341 
2   نف�س امل�سدر ، ج 1 ، �س 10

ملخ�س البحث

احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على من النبي بعده ، اأما بعد فاإن ال�سيخ اأ�سرف على التهانوي 
– املولود يف عام 1280 هـ واملتوفى يف عام 1362 هـ _  من اأبرز العلماء االأفا�سل يف بالد الهند 
، وله دور ممتاز يف اإ�ساعة ون�سر علم التجويد وعلم القراءات يف �سبه القارة الهندية . فاإن ال�سيخ 
التهانوي- فيما نعلم - هو اأول من �سنف ر�سالة " جمال القراآن " يف علم التجويد باللغة االأردية يف 
�سبه القارة الهندية ، وهذه الر�سالة من املقرر الدرا�سي يف اأكر املدار�س واملعاهد القراآنية يف الهند 
منذ طبعتها االأوىل . وقد رتب ال�سيخ ق�سيدتني : االأوىل �سميت بـ " جتويد القراآن " يف علم التجويد 
ت�سمل االأبيات االأردية التي بني فيها اأحكام التجويد ، واالأخرى �سميت بـ " حق القراآن " وهي ت�سمل  
وثالثا و�ستني بيتا . وقد اأخذ ال�سيخ القراءات ال�سبع املتواترة عن ال�سيخ عبد اهلل املكي اإله اآبادي 
– رحمه اهلل - باملدر�سة ال�سولتية مبكة املكرمة ، وقد دّون ال�سيخ ورّتب ر�سالة منوذجية يف  جمع 
وجوه القراءات ال�سبع و�سماها بـ " تن�سيط الطبع يف اإجراء ال�سبع " من �سورة الفاحتة اإىل االآية 
ال�ساد�سة واالأربعني من �سورة البقرة ، و يبداأ بوجه لقالون يف بداية كل اآية ثم يبني من وافق من 
القراء ال�سبعة ومن مل يوافق وما هوالوجه الثاين يف التالوة وهلم جرا .  ومن ت�سانيفه القيمة كتاب 
و املعاين " قد بني توجيه القراءات ومعانيها التف�سريية ، وقد  الكلمات  توجيه  مع  املثاين  " وجوه 
�سنف �سبق الغايات يف ن�سق االآيات " يف نظم القراآن . و ال�سيخ التهانوي له دور ممتاز يف الرتبية 
والتدريب والتطبيق العملي الأحكام التجويد ، فكان من واجبات القبول والت�سجيل ، ت�سحيح تالوة 
�سورة الفاحتة على االأقل ، لكل من يريد االلتحاق ولعامة النا�س الذين جاءوا لغر�س اال�ستماع فقط  
واإال فال ياأذن له اأن يجل�س يف جمل�سه . فاملق�سود من هذا البحث االإملام بجهود ال�سيخ اأ�سرف على 
التهانوي –رحمه اهلل - يف علمي التجويد والقراءات يف �سبه القارة الهندية اإ�سرافا واإقراًء وتدريبا 
وت�سنيفا . وقد األقى ال�سيخ التهانوي خطبا وحما�سرات يزيد عددها من اأربع مائة حما�سرة بني 
اأيدي العلماء وعامة النا�س ، وقد طبعت هذه اخلطب با�سم " املواعظ" يف ع�سرين جملدا ، ويف 
بع�س املواعظ جند تارة اأن ال�سيخ قد دعا النا�س اإىل علم التجويد و القراءات ترهيبا وترغيبا ، 

واأخرى جنده ي�سرح لهم مهمات التجويد باالأمثلة باللغة االأردية .

 واأما تق�صيم البحث فكما يلي :

متهيد : نبذة عن ترجمة ال�سيخ التهانوي ، مولده و تعلمه وتعليمه ومكانته العلمية 

املبحث الأول : جهود ال�سيخ  التهانوي يف ن�سر علمي التجويد و القراءات ت�سنيفا وتاأليفا 
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ولد رحمه اهلل �سباح اخلام�س من ربيع الثاين �سنة 1280 من الهجرة على �ساحبها اال�سالم ، يف 
اأ�سرة كرمية يبلغ ن�سبها اإىل اأمرياملوؤمنني �سيدنا عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل تعاىل عنه واأر�ساه، 

“مظفرنكر”.1 ملدينة  بقرية “تهانه بهون” التابعة 
تعّلمه :

َحِفَظ ال�سيخ القراآن الكرمي يف " تهانه بهون " وتعّلم مبادئ الفار�سية والعربية وعلوم الدين على 
اأيدي اأ�ساتذة مهرة ، وكان منذ نعومة اأظفاره مكّبا على العلم والعلماء ، مّياال اإىل الطاعات ، بعيدا 
عن اللهو. وقدتعّود -رحمه اهلل- �سالة الليل وهو ابن اثنتي ع�سرة �سنة ، وكانت زوجة عّمه رمبا 
لها يف نف�سه  ت�ستيقظ يف منت�سف الليل وتراه ي�سلي، فتحاول اإ�سفاقا عليه اأن يقّلل منها، ولكنه لتاأ�سّ
اليهتّم بهذا، وي�ستمّر يف �سالته. وهكذا �سار يتعّلم يف وطنه مبادئ العلوم الدينية ، حتى اإذا بلغ 
"   وكانت – والتزال - اأكرب مركز  اخلام�س ع�سر من عمره رحل اإىل " دارالعلوم"  بقرية " ديوبند 
للعلوم الدينية يف الهند ، وجامعة علمية مكتثة باأويل العلم والف�سل واملعرفة والتقوى ، ومنهال عذبا 
من مناهل العلم والدين، قد �سادر منه األوف من الرجال بعلم غزير، وخربة وا�سعة، ونظر عميق ، 

وعمل �سالح ، وت�سّلب ديني ، ومذاق �سليم يف الدعوة اإىل الدين واجلهاد يف �سبيله.2
وهكذا تعّلم - رحمه اهلل - يف دارالعلوم بديوبند ، حتى فرغ من درا�سته �سنة 1300هـ، وكان من 
والعمائم )فقد جرت  ال�سهادات  لتوزيع  املدر�سة على عقد حفلة كبرية  اأهل  ملا عزم  اأنه  توا�سعه 
عادة امل�سائخ يف الديار الهندية منذ زمان اأنهم ي�سعون العمامة على راأ�س تلميذهم حينما يفرغ 
من درا�سته لتكون عالمة على علمه و�سريته املر�سية( على روؤو�س املتخرجني ، ففزع ال�سيخ - رحمه 
اهلل- وذهب مع بع�س رفقائه اإىل اأ�ستاذه ال�سيخ حممد يعقوب النانوتوي - رحمه اهلل-  وكان رئي�س 

املدر�سني يومئذ فقال : 
 ، العمائم  روؤو�سنا  وت�سع على  العلوم،  الفراغ من  �سهادة  �ستمنحنا  املدر�سة  اأن  �سمعنا  قد  اإننا   "

1   العثماين ، حممد تقي : اإعالء ال�سنن ، كرات�سي : اإدارة القراآن والعلوم االإ�سالمية ، 1418هـ ، مقدمة التحقيق، 
ج1 ، �س 9 ؛ ب�سم اهلل بيك : تذكرة قاريان هند)تذكرة القراء بالهند باللغة االأردية(، كرات�سي: مريحممد كتب خانة ، بدون 

التاأريخ،ج2 ، �س 341 
2   نف�س امل�سدر ، ج 1 ، �س 10

ملخ�س البحث

احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على من النبي بعده ، اأما بعد فاإن ال�سيخ اأ�سرف على التهانوي 
– املولود يف عام 1280 هـ واملتوفى يف عام 1362 هـ _  من اأبرز العلماء االأفا�سل يف بالد الهند 
، وله دور ممتاز يف اإ�ساعة ون�سر علم التجويد وعلم القراءات يف �سبه القارة الهندية . فاإن ال�سيخ 
التهانوي- فيما نعلم - هو اأول من �سنف ر�سالة " جمال القراآن " يف علم التجويد باللغة االأردية يف 
�سبه القارة الهندية ، وهذه الر�سالة من املقرر الدرا�سي يف اأكر املدار�س واملعاهد القراآنية يف الهند 
منذ طبعتها االأوىل . وقد رتب ال�سيخ ق�سيدتني : االأوىل �سميت بـ " جتويد القراآن " يف علم التجويد 
ت�سمل االأبيات االأردية التي بني فيها اأحكام التجويد ، واالأخرى �سميت بـ " حق القراآن " وهي ت�سمل  
وثالثا و�ستني بيتا . وقد اأخذ ال�سيخ القراءات ال�سبع املتواترة عن ال�سيخ عبد اهلل املكي اإله اآبادي 
– رحمه اهلل - باملدر�سة ال�سولتية مبكة املكرمة ، وقد دّون ال�سيخ ورّتب ر�سالة منوذجية يف  جمع 
وجوه القراءات ال�سبع و�سماها بـ " تن�سيط الطبع يف اإجراء ال�سبع " من �سورة الفاحتة اإىل االآية 
ال�ساد�سة واالأربعني من �سورة البقرة ، و يبداأ بوجه لقالون يف بداية كل اآية ثم يبني من وافق من 
القراء ال�سبعة ومن مل يوافق وما هوالوجه الثاين يف التالوة وهلم جرا .  ومن ت�سانيفه القيمة كتاب 
و املعاين " قد بني توجيه القراءات ومعانيها التف�سريية ، وقد  الكلمات  توجيه  مع  املثاين  " وجوه 
�سنف �سبق الغايات يف ن�سق االآيات " يف نظم القراآن . و ال�سيخ التهانوي له دور ممتاز يف الرتبية 
والتدريب والتطبيق العملي الأحكام التجويد ، فكان من واجبات القبول والت�سجيل ، ت�سحيح تالوة 
�سورة الفاحتة على االأقل ، لكل من يريد االلتحاق ولعامة النا�س الذين جاءوا لغر�س اال�ستماع فقط  
واإال فال ياأذن له اأن يجل�س يف جمل�سه . فاملق�سود من هذا البحث االإملام بجهود ال�سيخ اأ�سرف على 
التهانوي –رحمه اهلل - يف علمي التجويد والقراءات يف �سبه القارة الهندية اإ�سرافا واإقراًء وتدريبا 
وت�سنيفا . وقد األقى ال�سيخ التهانوي خطبا وحما�سرات يزيد عددها من اأربع مائة حما�سرة بني 
اأيدي العلماء وعامة النا�س ، وقد طبعت هذه اخلطب با�سم " املواعظ" يف ع�سرين جملدا ، ويف 
بع�س املواعظ جند تارة اأن ال�سيخ قد دعا النا�س اإىل علم التجويد و القراءات ترهيبا وترغيبا ، 

واأخرى جنده ي�سرح لهم مهمات التجويد باالأمثلة باللغة االأردية .

 واأما تق�صيم البحث فكما يلي :

متهيد : نبذة عن ترجمة ال�سيخ التهانوي ، مولده و تعلمه وتعليمه ومكانته العلمية 

املبحث الأول : جهود ال�سيخ  التهانوي يف ن�سر علمي التجويد و القراءات ت�سنيفا وتاأليفا 
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ويقول العالمة الكوثري – رحمه اهلل - :
واحلق يقال : اإين ده�ست من هذا اجلمع وهذا اال�ستق�ساء ، ومن هذا اال�ستيفاء البالغ يف الكالم 
على كل حديث مبا تق�سي به ال�سناعة متنا و�سندا ، من غري اأن يبدو عليه اآثار التكلف يف تاأييد 
مذهبه ، بل االإن�ساف رائده عند الكالم على اآراء اأهل املذهب ، فاغتبطت يه غالية االغتباط ، 

وهكذا تكون همم الرجال وجد االأبطال .5 
 : " ال�سنن  " اإعالء  كتاب  – يف  اهلل  راأي ال�سيخ عبد الفتاح اأبو غدة– رحمه 

وبهذا الكتاب النادر اجلامع الفريد " اإعالء ال�س�سن " وما قاربه من املوؤلفات احلديثية ، التي نه�س 
بها علماء الهند وباك�ستان ، يف يف تلك الديار التي ت�سطلع االآن من بني اأم�سار امل�سلمني باأعباء 
علوم ال�سنة  وخدمتها ون�سرها : ذهب ذلك االدعاء الزائف على احلنفية اأدراج الرياح ، واأ�سكت 
كل راغ متعاظم ، اأو والغ متعامل ، وبدا لكل ذي عينني اأن احلنفية من اأعظم النا�س مت�سكا باحلديث 

واالأثر ، اإىل جانب اأنهم اأهل راأي ونظر . 6
موؤلفاته:

كان ال�سيخ التهانوي رحمه اهلل اأكر النا�س تاأليفا يف ع�سره، واليوجد يف هذا القرن من يجاريه 
اأو يدانيه يف كرة املوؤلفات، فاإنه قدترك خلفه نحو األف كتاب مطبوع مابني �سغري وكبري. ولي�س 
مو�سوع ديني يحتاج اإليه امل�سلمون يف هذا الع�سر اإال وله فيه كتاب اأو ر�سالة اأو موعظة مطبوعة. 
ول�سنا ن�ستطيع اأن ن�ستوعب ذكر جميعها يف هذه العجالة املوجزة، ولكن اإليكم ذكر البع�س االأهم 

منها:
اأوال : موؤلفاته يف علوم القراآن : 

اأما يف التف�سري فله تف�سري بديع باللغة االأردية با�سم “بيان القراآن” يف اأربع جملدات �سخيمة على 
القطع الكبري. يحوي مباحث علمية هامة من التف�سري والنحو والبالغة والفقه والكالم والت�سوف. 
اإليه الرجل بعد مطالعة املطوالت من كتب التف�سري، فاإنه  اإذا رجع  واإمنا يعرف قدر هذا الكتاب 
يجمع لبها ومغزاها بعبارة موجزة علمية جامعة. وكان يود ال�سيخ اأن يوؤلف “اأحكام القراآن” باللغة 
وال�سيما   ، الكرمي  القراآن  من  امل�ستنبطة  والكالمية  الفقهية  امل�سائل  فيه  ليجمع   ، بنف�سه  العربية 
كان يف  ولكنه   ، املتقدمني  كتب  لها ذكر يف  ولي�س  االأخــرية  الع�سور  التي حدثت يف هذه  امل�سائل 

5   نف�س امل�سدر 
6   انظر: تقريظ ال�سيخ عبد الفتاح اأبو غدة  على كتاب : اإعالء ال�سنن لل�سيخ ظفر اأحمد العثماين ، كرات�سي : اإدارة القراآن 

والعلوم االإ�سالمية ، 1418هـ ، ، ج1 ، �س 4

واإن احلقيقة اأننا ال ن�ستحق هذه ال�سهادة وهذا االإكرام ، ونخ�سى اأن يكون ذلك �سببا ل�سوء الظن 
باملدر�سة باأنها ُتخرج اأمثالنا من الذين ال علم لهم ." ولكن اأجاب ال�سيخ النانوتوي- رحمه اهلل - : 
بني اأح�سان االأ�ساتذة ، فال ترون علمكم �سياأ اأمام هوؤالء ، واأ�سهد  فيما  الأنكم  تزعمون ذلك  "اإمنا 
باأنكم كما خرجتم من هذه املدر�سة ، عرف قدركم اإن �ساء اهلل، وكنتم اأنتم املربزين يف ميدان 
العلم الي�سق لكم غبار."  هذا وقد �سدق قوله - رحمه اهلل - حتى �سار ال�سيخ التهانوي - رحمه 
اهلل -  اأكرب مرجع للعلماء ولعامة النا�س ، واأعظم مركز للعلم والدين، وقد �سهد العلماء يف ذلك 

الوقت باأنه وحيد ع�سره يف العلم والتقوى ، اليجاري فيه واليباري.
مكانته العلمية عند العلماء:

يقول العالمة الكوثري يف ال�سيخ اأ�سرف علي التهانوي –رحمهما اهلل – : 
العالمةاالأوحد واحلرب املفرد �سيخ امل�سائخ يف البالد الهندية املحدث الكبري اجلهبذ الناقد ال�سيخ 
حممد اأ�سرف علي التهانوي �ساحب املوؤلفات الكثرية البالغ عددها نحو خم�س مائة موؤلف ما بني 
كبري و �سغري، فاألف كتاب "اإحياء ال�سنن"  وكتاب "جامع االآثار" يف هذا الباب ويغني عن و�سفها 
ذكر ا�سم موؤلفهما العظيم وكالهما مطبوع بالهند اإال اأن الظفر بهما اأ�سبح مبكان من ال�سعوبة 
حيث نفذت ن�سخهما املطبوعة لكرة الراغبني يف اقتناء موؤلفات هذا العامل الرباين ... وهو بركة 

البالد الهندية وله منزلة �سامية عند علماء الهند حتى لقبوه " حكيم االأمة ". 3
وهذا العامل اجلليل قد اأ�سار على تلميذه وابن اأخته املتخرج يف علوم احلديث لديه املحدث الناقد 
بجمع  الفقه  اأبــواب  اأدلــة  ي�ستويف  اأن   - اهلل  – رحمه  التهانوي  اأحمد  ال�سيخ ظفر  البارع  والفقيه 
اأحاديث االأحكام يف االأبواب من م�سادر �سعبة املنال مع الكالم على كل حديث يف ذيل كل �سفحة 
مبا تق�سي به �سناعة احلديث. من تقوية وتوهني، واأخذ ورد على اختالف املذاهب، فا�ستغل هذا 
العامل الغيور بهذه املهمة ال�ساقة نحو ع�سرين �سنة ا�ستغاال المزيد عليه حتي اأمت مهمته بغاية من 
االإجادة بتوفيق اهلل �سبحانه يف ع�سرين جزاأ لطيفا بقطع )اآثارال�سنن( و�سمي كتابه هذا “اإعالء 

ال�سنن” وجعل له يف جزء خا�س مقدمة بديعة يف اأ�سول احلديث نافعة للغاية يف بابه.4
فكان-رحمه اهلل تعاىل- من العلماء العباقره االأفذاذ والدعاة الربرة املخل�سني الذين اأناروا يف الهند 
م�سابيح التجديد باهرة ال�سعلة �ساطعة النور، واأخل�سوا حياتهم الإعالء كلمة اهلل واإحياء علوم الدين، 
مرابطني على ثغور االإ�سالم ، مثابرين يف الدعوة اإليه، وم�سابرين على ماي�سيبهم يف هذا ال�سبيل . 

3 الكوثري ، حممد زاهد : مقاالت الكوثري ، القاهرة : املكتبة التوفيقية ، بدون التاأريخ ، �س 85  
4    نف�س امل�سدر 
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ويقول العالمة الكوثري – رحمه اهلل - :
واحلق يقال : اإين ده�ست من هذا اجلمع وهذا اال�ستق�ساء ، ومن هذا اال�ستيفاء البالغ يف الكالم 
على كل حديث مبا تق�سي به ال�سناعة متنا و�سندا ، من غري اأن يبدو عليه اآثار التكلف يف تاأييد 
مذهبه ، بل االإن�ساف رائده عند الكالم على اآراء اأهل املذهب ، فاغتبطت يه غالية االغتباط ، 

وهكذا تكون همم الرجال وجد االأبطال .5 
 : " ال�سنن  " اإعالء  كتاب  – يف  اهلل  راأي ال�سيخ عبد الفتاح اأبو غدة– رحمه 

وبهذا الكتاب النادر اجلامع الفريد " اإعالء ال�س�سن " وما قاربه من املوؤلفات احلديثية ، التي نه�س 
بها علماء الهند وباك�ستان ، يف يف تلك الديار التي ت�سطلع االآن من بني اأم�سار امل�سلمني باأعباء 
علوم ال�سنة  وخدمتها ون�سرها : ذهب ذلك االدعاء الزائف على احلنفية اأدراج الرياح ، واأ�سكت 
كل راغ متعاظم ، اأو والغ متعامل ، وبدا لكل ذي عينني اأن احلنفية من اأعظم النا�س مت�سكا باحلديث 

واالأثر ، اإىل جانب اأنهم اأهل راأي ونظر . 6
موؤلفاته:

كان ال�سيخ التهانوي رحمه اهلل اأكر النا�س تاأليفا يف ع�سره، واليوجد يف هذا القرن من يجاريه 
اأو يدانيه يف كرة املوؤلفات، فاإنه قدترك خلفه نحو األف كتاب مطبوع مابني �سغري وكبري. ولي�س 
مو�سوع ديني يحتاج اإليه امل�سلمون يف هذا الع�سر اإال وله فيه كتاب اأو ر�سالة اأو موعظة مطبوعة. 
ول�سنا ن�ستطيع اأن ن�ستوعب ذكر جميعها يف هذه العجالة املوجزة، ولكن اإليكم ذكر البع�س االأهم 

منها:
اأوال : موؤلفاته يف علوم القراآن : 

اأما يف التف�سري فله تف�سري بديع باللغة االأردية با�سم “بيان القراآن” يف اأربع جملدات �سخيمة على 
القطع الكبري. يحوي مباحث علمية هامة من التف�سري والنحو والبالغة والفقه والكالم والت�سوف. 
اإليه الرجل بعد مطالعة املطوالت من كتب التف�سري، فاإنه  اإذا رجع  واإمنا يعرف قدر هذا الكتاب 
يجمع لبها ومغزاها بعبارة موجزة علمية جامعة. وكان يود ال�سيخ اأن يوؤلف “اأحكام القراآن” باللغة 
وال�سيما   ، الكرمي  القراآن  من  امل�ستنبطة  والكالمية  الفقهية  امل�سائل  فيه  ليجمع   ، بنف�سه  العربية 
كان يف  ولكنه   ، املتقدمني  كتب  لها ذكر يف  ولي�س  االأخــرية  الع�سور  التي حدثت يف هذه  امل�سائل 

5   نف�س امل�سدر 
6   انظر: تقريظ ال�سيخ عبد الفتاح اأبو غدة  على كتاب : اإعالء ال�سنن لل�سيخ ظفر اأحمد العثماين ، كرات�سي : اإدارة القراآن 

والعلوم االإ�سالمية ، 1418هـ ، ، ج1 ، �س 4

واإن احلقيقة اأننا ال ن�ستحق هذه ال�سهادة وهذا االإكرام ، ونخ�سى اأن يكون ذلك �سببا ل�سوء الظن 
باملدر�سة باأنها ُتخرج اأمثالنا من الذين ال علم لهم ." ولكن اأجاب ال�سيخ النانوتوي- رحمه اهلل - : 
بني اأح�سان االأ�ساتذة ، فال ترون علمكم �سياأ اأمام هوؤالء ، واأ�سهد  فيما  الأنكم  تزعمون ذلك  "اإمنا 
باأنكم كما خرجتم من هذه املدر�سة ، عرف قدركم اإن �ساء اهلل، وكنتم اأنتم املربزين يف ميدان 
العلم الي�سق لكم غبار."  هذا وقد �سدق قوله - رحمه اهلل - حتى �سار ال�سيخ التهانوي - رحمه 
اهلل -  اأكرب مرجع للعلماء ولعامة النا�س ، واأعظم مركز للعلم والدين، وقد �سهد العلماء يف ذلك 

الوقت باأنه وحيد ع�سره يف العلم والتقوى ، اليجاري فيه واليباري.
مكانته العلمية عند العلماء:

يقول العالمة الكوثري يف ال�سيخ اأ�سرف علي التهانوي –رحمهما اهلل – : 
العالمةاالأوحد واحلرب املفرد �سيخ امل�سائخ يف البالد الهندية املحدث الكبري اجلهبذ الناقد ال�سيخ 
حممد اأ�سرف علي التهانوي �ساحب املوؤلفات الكثرية البالغ عددها نحو خم�س مائة موؤلف ما بني 
كبري و �سغري، فاألف كتاب "اإحياء ال�سنن"  وكتاب "جامع االآثار" يف هذا الباب ويغني عن و�سفها 
ذكر ا�سم موؤلفهما العظيم وكالهما مطبوع بالهند اإال اأن الظفر بهما اأ�سبح مبكان من ال�سعوبة 
حيث نفذت ن�سخهما املطبوعة لكرة الراغبني يف اقتناء موؤلفات هذا العامل الرباين ... وهو بركة 

البالد الهندية وله منزلة �سامية عند علماء الهند حتى لقبوه " حكيم االأمة ". 3
وهذا العامل اجلليل قد اأ�سار على تلميذه وابن اأخته املتخرج يف علوم احلديث لديه املحدث الناقد 
بجمع  الفقه  اأبــواب  اأدلــة  ي�ستويف  اأن   - اهلل  – رحمه  التهانوي  اأحمد  ال�سيخ ظفر  البارع  والفقيه 
اأحاديث االأحكام يف االأبواب من م�سادر �سعبة املنال مع الكالم على كل حديث يف ذيل كل �سفحة 
مبا تق�سي به �سناعة احلديث. من تقوية وتوهني، واأخذ ورد على اختالف املذاهب، فا�ستغل هذا 
العامل الغيور بهذه املهمة ال�ساقة نحو ع�سرين �سنة ا�ستغاال المزيد عليه حتي اأمت مهمته بغاية من 
االإجادة بتوفيق اهلل �سبحانه يف ع�سرين جزاأ لطيفا بقطع )اآثارال�سنن( و�سمي كتابه هذا “اإعالء 

ال�سنن” وجعل له يف جزء خا�س مقدمة بديعة يف اأ�سول احلديث نافعة للغاية يف بابه.4
فكان-رحمه اهلل تعاىل- من العلماء العباقره االأفذاذ والدعاة الربرة املخل�سني الذين اأناروا يف الهند 
م�سابيح التجديد باهرة ال�سعلة �ساطعة النور، واأخل�سوا حياتهم الإعالء كلمة اهلل واإحياء علوم الدين، 
مرابطني على ثغور االإ�سالم ، مثابرين يف الدعوة اإليه، وم�سابرين على ماي�سيبهم يف هذا ال�سبيل . 

3 الكوثري ، حممد زاهد : مقاالت الكوثري ، القاهرة : املكتبة التوفيقية ، بدون التاأريخ ، �س 85  
4    نف�س امل�سدر 
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العاجزة” التي حقق  للحيلة  الناجزة  التقليد واالجتهاد” و”احليلة  و”االقت�ساد يف  الربا  م�ساألة 
فيها م�سائل زوجات املفقود والعنني واملجنون واملتعنت وم�سائل تفوي�س الطالق وخيارالبلوغ واأفتى 
من  كثري  وله   ، علمائهم  عن  باال�ستفتاء  مذهبهم  وحقق  املالكية  مبذهب  امل�سائل  هذه  معظم  يف 

الر�سائل غريها يف حتقيق امل�سائل الفقهية .
كتاب فريد يف  اال�ستباهات اجلديدة” وهو  املفيدة يف  “االنتباهات  فله  والكالم  العقائد  واأما يف 
الذين  ارتكبها  التي  والتحريفات  االإ�سالم،  على  امللحدون  اأوردها  التي  ال�سبهات  فيها  جمع  بابه، 
يحاولون ال�سري يف ركاب الغربيني ورد عليهم رّدا بليغا ناجعا ، واأثبت العقائد االإ�سالمية االأ�سا�سية 
باأدلة عقلية تقنع كل ذي عقل �سليم وطالب حق ، وله اأي�سا “امل�سالح العقلية لالأحكام النقلية” 
وقد طبع ترجمته االإنكليزية اأي�سا وله “�سهادة االأقوام على �سدق االإ�سالم” جمع فيه ثناء الكفار 
على االإ�سالم وتعاليمه، وله “اإ�سالح اخليال” و “اأ�سرف اجلواب” و “االإك�سري يف اإثبات التقدير” 
“دراية  و  الن�سفية”  العقائد  �سرح  على  “ذيل  و  امل�سيح”  املهدي  حتقيق  يف  املليح  و“اخلطاب 

الع�سمة” يف الرد على فل�سفة “هداية احلكمة” وكثري من الر�سائل غريها.
واأما يف الت�سوف فله “م�سائل ال�سلوك من كالم ملك امللوك” باللغة العربية، ا�ستنبط فيه م�سائل 
ال�سلوك والت�سوف من القراآن الكرمي. و”الت�سرف مبعرفة اأحاديث الت�سوف” جمع فيه االأحاديث 
م�سائله  الت�سوف  اأ�سول  ذكر  مع  وافيا  �سرحا  و�سرحها  الت�سوف،  م�سائل  منها  ي�ستنبط  التي 
االأ�سا�سية، و “�سرح املثنوي لل�سيخ الرومي” يف ثماين جملدات و “معارف العوارف” يف جملدين 
و“التك�سف عن مهمات الت�سوف و “تلخي�س البداية للغزاىل” و “ تربية ال�سالك وتنجية الهالك” 
وهي جمموعة ملا كتب اإىل م�سرت�سديه جوابا الأ�سئلتهم يف اأمرا�سهم النف�سية، ويحتوي على نكات 
وله  نعلم،  فيما  غريه  كتاب  املو�سوع  هذا  يف  يوؤلف  مل  وعالجها،  النف�سية  العلل  اإدراك  يف  بديعة 

ر�سائل كثرية �سوي ماذكرنا يف الت�سوف.
االميان” و“جزاء  “فروع  الدين” و  “تعليم  امل�سلمني” و  “حياة  فله  واالإر�ساد  الدعوة  يف  واأمــا 
االأعمال” و “اآداب املعا�سرة” و “حقوق االإ�سالم” و “حقوق الوالدين” و “اإر�ساد الهائم يف حقوق 
اإبداء الزينة، و“اإ�سالح  “القاء ال�سكينة يف  “القول ال�سواب يف م�سئلة احلجاب” و  البهائم” و 
العوام” و“اإ�سالح  الباطلة و”اأغالط  البدع والعقائد  الرد على  “حفظ االميان” يف  الر�سوم” و 
انقالب االأمة” و “حقوق العلم” و “كرة االأزواج ل�ساحب املعراج – �سلى اهلل عليه و�سلم -” و 

غريها. الكتب  من  الن�ساء” وكثري  “اإ�سالح 
واأما يف االأذكار واالأدعية فله “املاأمول املقبول يف قربات عنداهلل و�سلوات الر�سول” اخت�سر فيها 

اآخر عمره حني تعذر عليه التاأليف بنف�سه ، ففو�س تاأليفه اإىل اأربعة من تالميذه العلماء : ف�سيلة 
ال�سيخ املفتي حممد �سفيع ، وف�سيلة ال�سيخ املفتي جميل اأحمد ، وال�سيخ ال�سيخ ظفراأحمد العثماين 
م�سكوة  على  ال�سبيح  التعليق  �ساحب  الكاندهلوي  اإدري�س  حممد  وال�سيخ  ال�سنن  اإعــالء  �ساحب 

امل�سابيح  رحمهم اهلل تعاىل.7
فاألف ال�سيخ العثماين منه جزئني ، و ال�سيخ املفتي حممد �سفيع جزئني. وال�سيخ ال�سيخ الكاندهلوي 
جزءا، وطبعت هذه االأجزاء بكرات�سي ، والباقي قد طبع حاليا باإدارة اأ�سرف التحقيق بجامعة دار 

العلوم االإ�سالمية بالهور باك�ستان. 8
ولل�سيخ اأ�سرف علي التهانوي ر�سالة “التق�سري يف التف�سري” انتقد فيها بع�س التفا�سري الع�سرية، 
و�سرح فيها قواعد نفي�سة من اأ�سول التف�سري مما يغفل عنها كثري من النا�س يف ع�سرنا، وله ثالث 

و ع�سرون ر�سالة غريها يف التف�سري وعلوم القراآن. 9
واأما يف علم احلديث فقد �سنف بنف�سه “جامع االآثار” و “تابع االآثار” . 

واأما يف الفقه فله “اإمداد الفتاوى” يف �ست جملدات �سخمة باللغة االأردية، وهي جمموعة لفتاواه 
التي كتبها بنف�سه ، وكان رحمه اهلل اأكرب مرجع للفتيا يف الهند، يرجع اإليه امل�ستفتون من م�سارق 
فيجيبهم  اأمرها  عليهم  اأ�سكل  عوي�سة  م�سائل  يف  االأفا�سل  العلماء  اإليه  ويكتب  ومغاربها  االأر�س 
ال�سيخ ويحل م�سكالت امل�سائل وغام�سها بكل حتقيق وتدقيق، مبا يثلج �سدورهم وي�سفي غلتهم. 
واإن “اإمداد الفتاوى” �ساهد عدل لعمق نظره يف الفقه. وفيها مباحث فقهية نفي�سة و�سرح ملعظم 
امل�سائل التي حدثت يف الع�سور االأخرية ، ويعترب هذا الكتاب االآن اأكرب ماأخذ للمفتني يف باك�ستان 

والهند وبنغال دي�س.10
القطع  يف  تقريبًا  �سفحة  مائة  �سبع  يف  وهو  اجلنة(  اأهل  زيور” )حلي  “به�ستي  كتاب  اأي�سا  وله 
الكبري. قد جمع فيه م�سائل جميع اأبواب الفقه والعقائد والت�سوف، و�سنفه يف االأ�سل لتعليم الن�ساء 
، فجمع فيه عالوة على امل�سائل الدينية جميع ما حتتاج اإىله الن�ساء يف حياتهن االأ�سرية، و�ساعده 
اإفادة الن�ساء فقد  تاأليف هذا الكتاب جماعة من العلماء. وهذا الكتاب واإن كان قد ق�سد به  يف 

انتفع به الرجال كثريا، ومل يجد العلماء عنه غنى ، وترجم اإىل عدة لغات حملية.
وله اأي�سا “حتذيراالإخوان عن الربا يف الهندو�ستان” و “رافع ال�سنك عن منافع البنك” يف حتقيق 

7  العثماين ، حممد تقي : مرجع �سبق ذكره ، ج1 ، �س13 
8   وكاتب هذا البحث اأحد من اأ�ساتذة تلك اجلامعة بالهور باك�ستان .

9   العثماين ، حممد تقي : مرجع �سبق ذكره ، ج1 �س14
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العاجزة” التي حقق  للحيلة  الناجزة  التقليد واالجتهاد” و”احليلة  و”االقت�ساد يف  الربا  م�ساألة 
فيها م�سائل زوجات املفقود والعنني واملجنون واملتعنت وم�سائل تفوي�س الطالق وخيارالبلوغ واأفتى 
من  كثري  وله   ، علمائهم  عن  باال�ستفتاء  مذهبهم  وحقق  املالكية  مبذهب  امل�سائل  هذه  معظم  يف 

الر�سائل غريها يف حتقيق امل�سائل الفقهية .
كتاب فريد يف  اال�ستباهات اجلديدة” وهو  املفيدة يف  “االنتباهات  فله  والكالم  العقائد  واأما يف 
الذين  ارتكبها  التي  والتحريفات  االإ�سالم،  على  امللحدون  اأوردها  التي  ال�سبهات  فيها  جمع  بابه، 
يحاولون ال�سري يف ركاب الغربيني ورد عليهم رّدا بليغا ناجعا ، واأثبت العقائد االإ�سالمية االأ�سا�سية 
باأدلة عقلية تقنع كل ذي عقل �سليم وطالب حق ، وله اأي�سا “امل�سالح العقلية لالأحكام النقلية” 
وقد طبع ترجمته االإنكليزية اأي�سا وله “�سهادة االأقوام على �سدق االإ�سالم” جمع فيه ثناء الكفار 
على االإ�سالم وتعاليمه، وله “اإ�سالح اخليال” و “اأ�سرف اجلواب” و “االإك�سري يف اإثبات التقدير” 
“دراية  و  الن�سفية”  العقائد  �سرح  على  “ذيل  و  امل�سيح”  املهدي  حتقيق  يف  املليح  و“اخلطاب 

الع�سمة” يف الرد على فل�سفة “هداية احلكمة” وكثري من الر�سائل غريها.
واأما يف الت�سوف فله “م�سائل ال�سلوك من كالم ملك امللوك” باللغة العربية، ا�ستنبط فيه م�سائل 
ال�سلوك والت�سوف من القراآن الكرمي. و”الت�سرف مبعرفة اأحاديث الت�سوف” جمع فيه االأحاديث 
م�سائله  الت�سوف  اأ�سول  ذكر  مع  وافيا  �سرحا  و�سرحها  الت�سوف،  م�سائل  منها  ي�ستنبط  التي 
االأ�سا�سية، و “�سرح املثنوي لل�سيخ الرومي” يف ثماين جملدات و “معارف العوارف” يف جملدين 
و“التك�سف عن مهمات الت�سوف و “تلخي�س البداية للغزاىل” و “ تربية ال�سالك وتنجية الهالك” 
وهي جمموعة ملا كتب اإىل م�سرت�سديه جوابا الأ�سئلتهم يف اأمرا�سهم النف�سية، ويحتوي على نكات 
وله  نعلم،  فيما  غريه  كتاب  املو�سوع  هذا  يف  يوؤلف  مل  وعالجها،  النف�سية  العلل  اإدراك  يف  بديعة 

ر�سائل كثرية �سوي ماذكرنا يف الت�سوف.
االميان” و“جزاء  “فروع  الدين” و  “تعليم  امل�سلمني” و  “حياة  فله  واالإر�ساد  الدعوة  يف  واأمــا 
االأعمال” و “اآداب املعا�سرة” و “حقوق االإ�سالم” و “حقوق الوالدين” و “اإر�ساد الهائم يف حقوق 
اإبداء الزينة، و“اإ�سالح  “القاء ال�سكينة يف  “القول ال�سواب يف م�سئلة احلجاب” و  البهائم” و 
العوام” و“اإ�سالح  الباطلة و”اأغالط  البدع والعقائد  الرد على  “حفظ االميان” يف  الر�سوم” و 
انقالب االأمة” و “حقوق العلم” و “كرة االأزواج ل�ساحب املعراج – �سلى اهلل عليه و�سلم -” و 

غريها. الكتب  من  الن�ساء” وكثري  “اإ�سالح 
واأما يف االأذكار واالأدعية فله “املاأمول املقبول يف قربات عنداهلل و�سلوات الر�سول” اخت�سر فيها 

اآخر عمره حني تعذر عليه التاأليف بنف�سه ، ففو�س تاأليفه اإىل اأربعة من تالميذه العلماء : ف�سيلة 
ال�سيخ املفتي حممد �سفيع ، وف�سيلة ال�سيخ املفتي جميل اأحمد ، وال�سيخ ال�سيخ ظفراأحمد العثماين 
م�سكوة  على  ال�سبيح  التعليق  �ساحب  الكاندهلوي  اإدري�س  حممد  وال�سيخ  ال�سنن  اإعــالء  �ساحب 

امل�سابيح  رحمهم اهلل تعاىل.7
فاألف ال�سيخ العثماين منه جزئني ، و ال�سيخ املفتي حممد �سفيع جزئني. وال�سيخ ال�سيخ الكاندهلوي 
جزءا، وطبعت هذه االأجزاء بكرات�سي ، والباقي قد طبع حاليا باإدارة اأ�سرف التحقيق بجامعة دار 

العلوم االإ�سالمية بالهور باك�ستان. 8
ولل�سيخ اأ�سرف علي التهانوي ر�سالة “التق�سري يف التف�سري” انتقد فيها بع�س التفا�سري الع�سرية، 
و�سرح فيها قواعد نفي�سة من اأ�سول التف�سري مما يغفل عنها كثري من النا�س يف ع�سرنا، وله ثالث 

و ع�سرون ر�سالة غريها يف التف�سري وعلوم القراآن. 9
واأما يف علم احلديث فقد �سنف بنف�سه “جامع االآثار” و “تابع االآثار” . 

واأما يف الفقه فله “اإمداد الفتاوى” يف �ست جملدات �سخمة باللغة االأردية، وهي جمموعة لفتاواه 
التي كتبها بنف�سه ، وكان رحمه اهلل اأكرب مرجع للفتيا يف الهند، يرجع اإليه امل�ستفتون من م�سارق 
فيجيبهم  اأمرها  عليهم  اأ�سكل  عوي�سة  م�سائل  يف  االأفا�سل  العلماء  اإليه  ويكتب  ومغاربها  االأر�س 
ال�سيخ ويحل م�سكالت امل�سائل وغام�سها بكل حتقيق وتدقيق، مبا يثلج �سدورهم وي�سفي غلتهم. 
واإن “اإمداد الفتاوى” �ساهد عدل لعمق نظره يف الفقه. وفيها مباحث فقهية نفي�سة و�سرح ملعظم 
امل�سائل التي حدثت يف الع�سور االأخرية ، ويعترب هذا الكتاب االآن اأكرب ماأخذ للمفتني يف باك�ستان 

والهند وبنغال دي�س.10
القطع  يف  تقريبًا  �سفحة  مائة  �سبع  يف  وهو  اجلنة(  اأهل  زيور” )حلي  “به�ستي  كتاب  اأي�سا  وله 
الكبري. قد جمع فيه م�سائل جميع اأبواب الفقه والعقائد والت�سوف، و�سنفه يف االأ�سل لتعليم الن�ساء 
، فجمع فيه عالوة على امل�سائل الدينية جميع ما حتتاج اإىله الن�ساء يف حياتهن االأ�سرية، و�ساعده 
اإفادة الن�ساء فقد  تاأليف هذا الكتاب جماعة من العلماء. وهذا الكتاب واإن كان قد ق�سد به  يف 

انتفع به الرجال كثريا، ومل يجد العلماء عنه غنى ، وترجم اإىل عدة لغات حملية.
وله اأي�سا “حتذيراالإخوان عن الربا يف الهندو�ستان” و “رافع ال�سنك عن منافع البنك” يف حتقيق 

7  العثماين ، حممد تقي : مرجع �سبق ذكره ، ج1 ، �س13 
8   وكاتب هذا البحث اأحد من اأ�ساتذة تلك اجلامعة بالهور باك�ستان .

9   العثماين ، حممد تقي : مرجع �سبق ذكره ، ج1 �س14
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الر�سالة لطلبة املدر�سة ال�سولتية مبكة املكرمة  الذين جاوؤوا من بالد الهند اإىل مكة املكرمة ، اأثناء 
اإقامة ال�سيخ التهانوي بها .

ق�سيدة " يادكار ) تذكار ( حق القراآن" 
لطلبة  املنظومة  هذه  األف  وقد   ، بيتا  و�ستني  ثالثا  ت�سمل  باالأردية  ق�سيدة  اأي�سا  الر�سالة  وهذه 
مدر�سته امل�سماة بـ" اإمداد العلوم " بقرية " تهانة بهون " بالهند . ولي�س يف هذه الق�سيدة تق�سيم 

االأبواب اأو الف�سول .  قد بني فيها حقوق تالوة القراآن . 
ر�سالة " اآداب معّلم القراآن ومتعّلمه " 

وهذه الر�سالة اأي�سا باالأردية قد بني فيها اآداب تعليم القراآن وتعلمه .
ر�سالة " اأدب القراآن " 

وهذه الر�سالة ت�سمل �ستة ع�سر �سفحة وقد ذكر فيها ال�سيخ اآداب تالوة القراآن و اأحد ع�سر من 
االأخطاء ال�سائعة عند عامة القراء .

 رفع اخلالف يف حكم االأوقاف 
رفع الت�ساد عن اأحكام ال�ساد لل�سيخ حممد �سفيع وال�سيخ اأ�سرف علي التهانوي12

ت�سهيل القراآن 
ر�سالة منهجية "تن�سيط الطبع يف اإجراء ال�سبع"

وقد األف ال�سيخ هذه الر�سالة يف منهج جمع القراءات ال�سبع وفق الرتتيب الفني . الرجاء النظر اإىل 
امل�سورات امللحقة يف نهاية هذا البحث . 
وجوه املثاين يف توجيه الكلمات واملعاين :

 يقول ال�سيخ التهانوي يف مقدمته: 
" فلطاملا كان يختلج فى قلبى اأن اأجمع ر�سالة وجيزة تكفل القراء ات ال�سبعة املتواترة مع توجيه 

معانيها واأعاريبها لكون الكتب الدر�سية فى الهند خالية عن مثل هذا الكتاب".13
�سبق الغايات يف ن�سق االآيات 

املبحث الثاين : جهود ال�سيخ  التهانوي يف ن�سر علمي التجويد و القراءات اإ�سرافا واإقراًء وتدريبا
اأوال : اإقرا وؤه وتدري�سه:

اأحمد ح�سن  ال�سيخ  ال�سيخ  العام” يدر�س فيها  “الفي�س  “كانبور” مدر�سة �سهرية ت�سمي  تقع يف 

12  انظر : تذكرة قاريان هند ،ج2 ، �س 55
13   التهانوي ، حممد اأ�سرف علي :وجوه املثانى مع توجيه الكلمات واملعانى ، ر�سالة ملحقة بتف�سري بيان القراآن، 180/1 

االأدعية املاأثورة من احل�سن احل�سني وق�سمها على �سبعة اأحزاب وقد بلغ هذا الكتاب اكر بيوت 
امل�سلمني يف هذه البالد يقراأ كل يوم، وله “زادال�سعيد” يف �سيغ ال�سالة على النبي  – �سلى اهلل 
الرا�سدين و”خطبات  النبي الكرمي واخللفاء  املاأثورة” جمع فيه خطب  عليه و�سلم - و”اخلطب 

االأحكام جلمعات العام” و “زوال ال�سنة عن اأعمال ال�سنة ".
واأما يف ال�سرية فاألف فيها "ن�سرالطيب يف ذكر النبي احلبيب "  – �سلى اهلل عليه و�سلم - .

ويف النوادر املتفرقة: " بوادرالنوادر" و" بدائع الفرائد" و "اللطائف والظرائف". 11
 ، �سخمة  جملدات  يف  املطبوعة  مواعظه  �سوى  كله  وهكذا  ت�سانيفه.  ببع�س  ي�سرية  اإملامة  فهذه 

و�سياأتي ذكرها يف املبحث الثاين. 

موؤلفات ال�صيخ  التهانوي يف علمي التجويد و القراءات :

ر�سالة "جمال القراآن" 
قد األف ال�سيخ التهانوي – رحمه اهلل – ر�سالة يف علم التجويد و�سماها " جمال القراآن " وهي 
ت�سمل على اأربعة ع�سر ملعة ، وال�سيخ قد ذكر كلمة "ملعة " بدل كلمة باب اأو ف�سل كي يلم باأن تكميل 
اأحكام التجويد مثل ملعات القمر حينما يبداأ هالال يف بداية ال�سهر ثم يكتمل بدرا . فكما ي�سري 
الهالل بدرا يكتمل نور القراآن بتجويده وح�سن تالوته . فهذه الر�سالة من املنهج املقرر الدرا�سي 
يف اأكر املعاهد القراآنية واملدار�س الدينية يف بالد الهند وباك�ستان ، بل وقد نقلت هذه الر�سالة 
النافعة اإىل اللغات املختلفة منها العربية . وقد ذكر ال�سيخ يف هذه الر�سالة اأحكام التجويد التي 
البد منها لكل قارئ . ففي اللمعة االأوىل قد �سرح فيها حقيقة التجويد ويف اللمعة الثانية حكم ترك 
اللمعة  و  الرابعة خمارج احلروف  اللمعة  والب�سملة ويف  التعوذ  اأحكام  الثالثة  اللمعة  التجويد ويف 
ال�سابعة  اللمعة  ، ويف  اأحكام حروف يرملون  ال�ساد�سة  واللمعة  ال�سفات الالزمة  ت�سمل  اخلام�سة 
ويف   ، وتفخيمها  الراء  ترقيق  اأحكام  الثامنة  اللمعة  ويف  الرتقيق  اأو  اجلاللة  ا�سم  تفخيم  اأحكام 
اللمعة التا�سعة ذكر اأحكام امليم ال�ساكنة ويف اللمعة العا�سرة اأحكام النون ال�ساكنة وامل�سددة ونون 
واللمعة  الهمزة  قواعد  ع�سر  الثانية  واللمعة  املّد  اأحكام  حتتوي  ع�سر  احلادية  واللمعة   ، التنوين 

الثالثة ع�سر اأحكام الوقف واللمعة الرابعة ع�سر حتتوي م�سائل �ستى . 
  ق�سيدة " جتويد القراآن " 

وهذه الر�سالة يف االأبيات باالأردية وهي ت�سمل مائتي بيت و فيها �سبعة اأبواب ، وقد األف ال�سيخ هذه 

11 العثماين ، حممد تقي : مرجع �سبق ذكره ، ج1 ، �س16 
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الر�سالة لطلبة املدر�سة ال�سولتية مبكة املكرمة  الذين جاوؤوا من بالد الهند اإىل مكة املكرمة ، اأثناء 
اإقامة ال�سيخ التهانوي بها .

ق�سيدة " يادكار ) تذكار ( حق القراآن" 
لطلبة  املنظومة  هذه  األف  وقد   ، بيتا  و�ستني  ثالثا  ت�سمل  باالأردية  ق�سيدة  اأي�سا  الر�سالة  وهذه 
مدر�سته امل�سماة بـ" اإمداد العلوم " بقرية " تهانة بهون " بالهند . ولي�س يف هذه الق�سيدة تق�سيم 

االأبواب اأو الف�سول .  قد بني فيها حقوق تالوة القراآن . 
ر�سالة " اآداب معّلم القراآن ومتعّلمه " 

وهذه الر�سالة اأي�سا باالأردية قد بني فيها اآداب تعليم القراآن وتعلمه .
ر�سالة " اأدب القراآن " 

وهذه الر�سالة ت�سمل �ستة ع�سر �سفحة وقد ذكر فيها ال�سيخ اآداب تالوة القراآن و اأحد ع�سر من 
االأخطاء ال�سائعة عند عامة القراء .

 رفع اخلالف يف حكم االأوقاف 
رفع الت�ساد عن اأحكام ال�ساد لل�سيخ حممد �سفيع وال�سيخ اأ�سرف علي التهانوي12

ت�سهيل القراآن 
ر�سالة منهجية "تن�سيط الطبع يف اإجراء ال�سبع"

وقد األف ال�سيخ هذه الر�سالة يف منهج جمع القراءات ال�سبع وفق الرتتيب الفني . الرجاء النظر اإىل 
امل�سورات امللحقة يف نهاية هذا البحث . 
وجوه املثاين يف توجيه الكلمات واملعاين :

 يقول ال�سيخ التهانوي يف مقدمته: 
" فلطاملا كان يختلج فى قلبى اأن اأجمع ر�سالة وجيزة تكفل القراء ات ال�سبعة املتواترة مع توجيه 

معانيها واأعاريبها لكون الكتب الدر�سية فى الهند خالية عن مثل هذا الكتاب".13
�سبق الغايات يف ن�سق االآيات 

املبحث الثاين : جهود ال�سيخ  التهانوي يف ن�سر علمي التجويد و القراءات اإ�سرافا واإقراًء وتدريبا
اأوال : اإقرا وؤه وتدري�سه:

اأحمد ح�سن  ال�سيخ  ال�سيخ  العام” يدر�س فيها  “الفي�س  “كانبور” مدر�سة �سهرية ت�سمي  تقع يف 

12  انظر : تذكرة قاريان هند ،ج2 ، �س 55
13   التهانوي ، حممد اأ�سرف علي :وجوه املثانى مع توجيه الكلمات واملعانى ، ر�سالة ملحقة بتف�سري بيان القراآن، 180/1 

االأدعية املاأثورة من احل�سن احل�سني وق�سمها على �سبعة اأحزاب وقد بلغ هذا الكتاب اكر بيوت 
امل�سلمني يف هذه البالد يقراأ كل يوم، وله “زادال�سعيد” يف �سيغ ال�سالة على النبي  – �سلى اهلل 
الرا�سدين و”خطبات  النبي الكرمي واخللفاء  املاأثورة” جمع فيه خطب  عليه و�سلم - و”اخلطب 

االأحكام جلمعات العام” و “زوال ال�سنة عن اأعمال ال�سنة ".
واأما يف ال�سرية فاألف فيها "ن�سرالطيب يف ذكر النبي احلبيب "  – �سلى اهلل عليه و�سلم - .

ويف النوادر املتفرقة: " بوادرالنوادر" و" بدائع الفرائد" و "اللطائف والظرائف". 11
 ، �سخمة  جملدات  يف  املطبوعة  مواعظه  �سوى  كله  وهكذا  ت�سانيفه.  ببع�س  ي�سرية  اإملامة  فهذه 

و�سياأتي ذكرها يف املبحث الثاين. 

موؤلفات ال�صيخ  التهانوي يف علمي التجويد و القراءات :

ر�سالة "جمال القراآن" 
قد األف ال�سيخ التهانوي – رحمه اهلل – ر�سالة يف علم التجويد و�سماها " جمال القراآن " وهي 
ت�سمل على اأربعة ع�سر ملعة ، وال�سيخ قد ذكر كلمة "ملعة " بدل كلمة باب اأو ف�سل كي يلم باأن تكميل 
اأحكام التجويد مثل ملعات القمر حينما يبداأ هالال يف بداية ال�سهر ثم يكتمل بدرا . فكما ي�سري 
الهالل بدرا يكتمل نور القراآن بتجويده وح�سن تالوته . فهذه الر�سالة من املنهج املقرر الدرا�سي 
يف اأكر املعاهد القراآنية واملدار�س الدينية يف بالد الهند وباك�ستان ، بل وقد نقلت هذه الر�سالة 
النافعة اإىل اللغات املختلفة منها العربية . وقد ذكر ال�سيخ يف هذه الر�سالة اأحكام التجويد التي 
البد منها لكل قارئ . ففي اللمعة االأوىل قد �سرح فيها حقيقة التجويد ويف اللمعة الثانية حكم ترك 
اللمعة  و  الرابعة خمارج احلروف  اللمعة  والب�سملة ويف  التعوذ  اأحكام  الثالثة  اللمعة  التجويد ويف 
ال�سابعة  اللمعة  ، ويف  اأحكام حروف يرملون  ال�ساد�سة  واللمعة  ال�سفات الالزمة  ت�سمل  اخلام�سة 
ويف   ، وتفخيمها  الراء  ترقيق  اأحكام  الثامنة  اللمعة  ويف  الرتقيق  اأو  اجلاللة  ا�سم  تفخيم  اأحكام 
اللمعة التا�سعة ذكر اأحكام امليم ال�ساكنة ويف اللمعة العا�سرة اأحكام النون ال�ساكنة وامل�سددة ونون 
واللمعة  الهمزة  قواعد  ع�سر  الثانية  واللمعة  املّد  اأحكام  حتتوي  ع�سر  احلادية  واللمعة   ، التنوين 

الثالثة ع�سر اأحكام الوقف واللمعة الرابعة ع�سر حتتوي م�سائل �ستى . 
  ق�سيدة " جتويد القراآن " 

وهذه الر�سالة يف االأبيات باالأردية وهي ت�سمل مائتي بيت و فيها �سبعة اأبواب ، وقد األف ال�سيخ هذه 

11 العثماين ، حممد تقي : مرجع �سبق ذكره ، ج1 ، �س16 
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جارية م�ستمرة حتى اليوم ، التنقطع ، وال تنفد والتغور، وهناك رجال اليح�سون الذين مل ي�سحبوا 
ال�سيخ التهانوي والراأوه ، ولكنهم نالوا فوائد �سحبته مبواعظه املطبوعة، وحدث يف حياتهم انقالب 

ديني عظيم.
وكان من عاداته يف الوعظ اأنه مل يكن يقبل عليه من عو�س حتى لواأهدى اإليه رجل بعد الوعظ �سياأ 
مبا يجعله كالعو�س �سورة مل يقبله اأبدا . وكان يرجح يف مواعظه جانب الرتغيب على الرتهيب 
ويقول: " قد جربت طباع النا�س يف هذا الع�سر فوجدتهم ينتفعون مبا ي�سوقهم اأكر من انتفاعهم 

مبا يخوفهم، ولذلك اأكر يف مواعظه من الرتغيب واأقل من الرتهيب ". 17
وكان يدعو اهلل �سبحانه قبل ال�سروع يف الوعظ قائال: "الّلهم وفقني لبيان مايحتاج احلا�سرون اإليه 

وما ي�سلح اأحوالهم". 18 
وكان اليتعر�س يف مواعظه للم�سائل اخلالفية فيما بني امل�سلمني، اإال اإذا جاءت م�سئلة خالفية اأثناء 
كالمه ، في�سرحها �سرحا وافيا برفق ولطف ، وحكمة ون�سيحة ، ال يغلظ فيه الكالم على خمالفيه 

، واليبالغ يف الت�سنيع عليهم ، واإمنا يتبع اأ�سوة االأنبياء عليهم ال�سالم يف قول لني وموعظة ح�سنة.
فمن املواعظ التي األقاها ال�سيخ باالأردية لعامة النا�س وقد ذكر اأهمية علم التجويد فيها :

األفاظ القراآن
حقوق القراآن
�سرف املكاملة 

التعميم لتعليم القراآن 
�سزورة العمل يف الدين 

الف�سل العظيم
طلب العلم 

رطوبة الل�سان  
فمثال يقول ال�سيخ وهو يعظ النا�س يف جمل�سه:

اللغة  الأن  والكتابة معا  القراءة  تع�سم هيئتها و�سورها يف  اأن  العربية حقوقا منها  لالألفاظ  "اإن 
العربية مثل اللغة االأردية يف هذا االأمر اإن كانت اللغة االأردية موافقة لقواعدها و�سوابطها فت�سمي 
اللغة االأردية واإن مل تكن كذلك فال تبقـي اأرديا . كذلك اإن مل تقراأ اللغة العربية موافقة لقواعدها 

17   العثماين : مرجع �سبق ذكره ، ج1 ، �س17 
18   نف�س امل�سدر

االأمروهي، وكان اأ�ستاذا متفوقا طار �سوته يف جميع العلوم وال �سيما يف العلوم العقلية، وقد واجهه 
بع�س مايكره من قبل اأ�سحاب املدر�سة، فا�سقال عن التدري�س فيها واأ�س�س مدر�سة اأخري . 

وكان قد ُعني م�ساعدا الأ�ستاذه ال�سيخ عبد اهلل بن ب�سري خان املكي-رحمه اهلل - باملدر�سة ال�سولتية 
مبكة املكرمة فكان يدر�س التجويد باملدر�سة ال�سولتية مبكة املكرمة . 14

وقد اأخذ عنه علم التجويد ابن اأخته ال�سيخ ظفر اأحمد العثماين .15 

تالوته :

وكان مبدينة " لكنوؤ " ال�سيخ عني الق�ساة – رحمه اهلل - الذي قد اأ�س�س معهدا للقراءات القراآنية 
بتلك املدينة ، فقد �سمع تالوة ال�سيخ التهانوي – رحمه اهلل يف �سالة الفجر فاأعجبته تالوته فاأر�سل 
اإىل ال�سيخ التهانوي : " اأين اأوّد اأن اأ�ستمع قراءتك " فذهب ال�سيخ التهانوي بنف�سه اإىل مدينة " لكنوؤ 
تالوته لكي يطمئن قلبه بالوته . وكان هناك رجل �سمع تالوة ال�سيخ التهانوي فاأعجبه  " فاأ�سمعه 

فقال: اإنه يقراأ القراآن ب�سوت يجعل ال�سامعني كاملذبوحني اأو امل�سحورين . 16   

ثانيا : اإ�صرافه وتدريبه :

وكان ال�سيخ - رحمه اهلل - اأثناء اإقامته بكانبور يعظ النا�س ويدعوهم ايل اخلري، تعقد له احلفالت 
يف كل ناحية من نواحي البلد ، ثم يف كل بلدة من بالد الهند، وا�ستهرت مواعظه يف جميع اأنحاء 
كانت  وحقا!  الفر�س.  لذلك  وتهتهز  امل�ساق،  ال�ستماعها  وتتحمل   ، الرحال  الأجلها  ت�سد  البالد، 
والنوادرواللطائف والغرائب  العلم واحلكمة واالأمثال  له �ساحل، فيها من  مواعظه كالبحر اليري 
الكتب  يف  مااليوجد  والت�سوف  والفقه  واحلديث  التف�سري  بدائع  من  وفيها  االأ�سفار.  ماالحتمله 

املتداوله، ينر فيهاال�سيخ من الآيل عرفانه مايجلو القلوب وينور االأذهان.
وكان ملواعظه من التاأثري يف اإ�سالح النفو�س وتقومي االأفكار مااليوجد له نظري يف هذا الع�سر، فكم 
من رجل كّف بعد �سماعها عما اعتاد من املعا�سي. وكم من �ساّل قد تاب بها عن البدع واالأهواء ، 
وكم من متخبط يف ال�سكوك قد اهتدى بها اإىل االإميان واليقني. والذين قد اأحدثت هذه املواعظ 
العدد  اأن  تعاىل  ونحمد اهلل   ، والن�ساء  الرجال  االآالف من  انقالبا يف حياتهم قد يجاوز عددهم 
الكبري من هذه املواعظ قد كتبها ودّونها تالمذته وم�سرت�سدوه اأثناء الوعظ ، وطبع منها مايبلغ نحو 
ع�سرين جملدا، كل جملد منه يحتوي على �ست مائة �سفحة على االأقل. فهذه املواعظ املطبوعة عني 

14   عزيز احل�سن جمذوب و عبد احلق : اأ�سرف ال�سوانح ،ملتان: اإدارة التاأليفات االأ�سرفية ، 1427 هـ ، ج1 ، �س 69
15   العثماين ، حممد تقي : اإعالء ال�سنن ج1 �س24 
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جارية م�ستمرة حتى اليوم ، التنقطع ، وال تنفد والتغور، وهناك رجال اليح�سون الذين مل ي�سحبوا 
ال�سيخ التهانوي والراأوه ، ولكنهم نالوا فوائد �سحبته مبواعظه املطبوعة، وحدث يف حياتهم انقالب 

ديني عظيم.
وكان من عاداته يف الوعظ اأنه مل يكن يقبل عليه من عو�س حتى لواأهدى اإليه رجل بعد الوعظ �سياأ 
مبا يجعله كالعو�س �سورة مل يقبله اأبدا . وكان يرجح يف مواعظه جانب الرتغيب على الرتهيب 
ويقول: " قد جربت طباع النا�س يف هذا الع�سر فوجدتهم ينتفعون مبا ي�سوقهم اأكر من انتفاعهم 

مبا يخوفهم، ولذلك اأكر يف مواعظه من الرتغيب واأقل من الرتهيب ". 17
وكان يدعو اهلل �سبحانه قبل ال�سروع يف الوعظ قائال: "الّلهم وفقني لبيان مايحتاج احلا�سرون اإليه 

وما ي�سلح اأحوالهم". 18 
وكان اليتعر�س يف مواعظه للم�سائل اخلالفية فيما بني امل�سلمني، اإال اإذا جاءت م�سئلة خالفية اأثناء 
كالمه ، في�سرحها �سرحا وافيا برفق ولطف ، وحكمة ون�سيحة ، ال يغلظ فيه الكالم على خمالفيه 

، واليبالغ يف الت�سنيع عليهم ، واإمنا يتبع اأ�سوة االأنبياء عليهم ال�سالم يف قول لني وموعظة ح�سنة.
فمن املواعظ التي األقاها ال�سيخ باالأردية لعامة النا�س وقد ذكر اأهمية علم التجويد فيها :

األفاظ القراآن
حقوق القراآن
�سرف املكاملة 

التعميم لتعليم القراآن 
�سزورة العمل يف الدين 

الف�سل العظيم
طلب العلم 

رطوبة الل�سان  
فمثال يقول ال�سيخ وهو يعظ النا�س يف جمل�سه:

اللغة  الأن  والكتابة معا  القراءة  تع�سم هيئتها و�سورها يف  اأن  العربية حقوقا منها  لالألفاظ  "اإن 
العربية مثل اللغة االأردية يف هذا االأمر اإن كانت اللغة االأردية موافقة لقواعدها و�سوابطها فت�سمي 
اللغة االأردية واإن مل تكن كذلك فال تبقـي اأرديا . كذلك اإن مل تقراأ اللغة العربية موافقة لقواعدها 

17   العثماين : مرجع �سبق ذكره ، ج1 ، �س17 
18   نف�س امل�سدر

االأمروهي، وكان اأ�ستاذا متفوقا طار �سوته يف جميع العلوم وال �سيما يف العلوم العقلية، وقد واجهه 
بع�س مايكره من قبل اأ�سحاب املدر�سة، فا�سقال عن التدري�س فيها واأ�س�س مدر�سة اأخري . 

وكان قد ُعني م�ساعدا الأ�ستاذه ال�سيخ عبد اهلل بن ب�سري خان املكي-رحمه اهلل - باملدر�سة ال�سولتية 
مبكة املكرمة فكان يدر�س التجويد باملدر�سة ال�سولتية مبكة املكرمة . 14

وقد اأخذ عنه علم التجويد ابن اأخته ال�سيخ ظفر اأحمد العثماين .15 

تالوته :

وكان مبدينة " لكنوؤ " ال�سيخ عني الق�ساة – رحمه اهلل - الذي قد اأ�س�س معهدا للقراءات القراآنية 
بتلك املدينة ، فقد �سمع تالوة ال�سيخ التهانوي – رحمه اهلل يف �سالة الفجر فاأعجبته تالوته فاأر�سل 
اإىل ال�سيخ التهانوي : " اأين اأوّد اأن اأ�ستمع قراءتك " فذهب ال�سيخ التهانوي بنف�سه اإىل مدينة " لكنوؤ 
تالوته لكي يطمئن قلبه بالوته . وكان هناك رجل �سمع تالوة ال�سيخ التهانوي فاأعجبه  " فاأ�سمعه 

فقال: اإنه يقراأ القراآن ب�سوت يجعل ال�سامعني كاملذبوحني اأو امل�سحورين . 16   

ثانيا : اإ�صرافه وتدريبه :

وكان ال�سيخ - رحمه اهلل - اأثناء اإقامته بكانبور يعظ النا�س ويدعوهم ايل اخلري، تعقد له احلفالت 
يف كل ناحية من نواحي البلد ، ثم يف كل بلدة من بالد الهند، وا�ستهرت مواعظه يف جميع اأنحاء 
كانت  وحقا!  الفر�س.  لذلك  وتهتهز  امل�ساق،  ال�ستماعها  وتتحمل   ، الرحال  الأجلها  ت�سد  البالد، 
والنوادرواللطائف والغرائب  العلم واحلكمة واالأمثال  له �ساحل، فيها من  مواعظه كالبحر اليري 
الكتب  يف  مااليوجد  والت�سوف  والفقه  واحلديث  التف�سري  بدائع  من  وفيها  االأ�سفار.  ماالحتمله 

املتداوله، ينر فيهاال�سيخ من الآيل عرفانه مايجلو القلوب وينور االأذهان.
وكان ملواعظه من التاأثري يف اإ�سالح النفو�س وتقومي االأفكار مااليوجد له نظري يف هذا الع�سر، فكم 
من رجل كّف بعد �سماعها عما اعتاد من املعا�سي. وكم من �ساّل قد تاب بها عن البدع واالأهواء ، 
وكم من متخبط يف ال�سكوك قد اهتدى بها اإىل االإميان واليقني. والذين قد اأحدثت هذه املواعظ 
العدد  اأن  تعاىل  ونحمد اهلل   ، والن�ساء  الرجال  االآالف من  انقالبا يف حياتهم قد يجاوز عددهم 
الكبري من هذه املواعظ قد كتبها ودّونها تالمذته وم�سرت�سدوه اأثناء الوعظ ، وطبع منها مايبلغ نحو 
ع�سرين جملدا، كل جملد منه يحتوي على �ست مائة �سفحة على االأقل. فهذه املواعظ املطبوعة عني 

14   عزيز احل�سن جمذوب و عبد احلق : اأ�سرف ال�سوانح ،ملتان: اإدارة التاأليفات االأ�سرفية ، 1427 هـ ، ج1 ، �س 69
15   العثماين ، حممد تقي : اإعالء ال�سنن ج1 �س24 
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يريدون اأن يح�سلوا و يتعلموا بالكتابة ، واحلقيقة اأنها ال يح�سل اأمر التلفظ والتلقي بالكتابة ، الأن 
االأمور التي تتعلق بال�سمع ال ميكن اأن حت�سل بالكتابة ؟ فال بّد لنا من اأن نتعّلم التجويد والقراءة 

من االأ�ساتذة القراء مبا�سرة وم�سافهة الأنهما من االأمور التي ال تدرك اإال بال�سمع والتلقي ."23  
 قال ال�صيخ يف موعظة : 

بتعلم التجويد؟.فيقول ال�سيخ للذين  الكويف  العا�سم  االإمام  �سنكون  :هل  يقولون  النا�س  "وبع�س 
يتعلمون الفقه وال يتعلمون التجويد : هل ت�سبحون االإمام االأعظم اأبوحنيفة بعد تعّلم بع�س امل�سائل 
الفقهية ؟ فكما تتعلم امل�سائل الفقهية ، كذلك تتعلم قواعد التجويد اأي�سا بل ال بّد  لروؤ�ساء وم�سئويل 

املدار�س من اأن ي�سرتطوا تعّلم التجويد وتعليمه فيها جلميع الطالب. "24 
وقال : والقراءات ال�سبعة التي جتمع فيها روايات القراآن ، هي فن من الفنون ولكن االأ�سف اأنا قد 
اتخذناه مهجورا . فيااأيها النا�س! انظروا اأنكم يتتعلمون وتقروؤون كتاب علم احلديث النبوي جميعه 
، مثل �سحيح البخاري و�سحيح م�سلم وغريهما وجتمعون رواياتهما ، فلما ذا ال تتعلمون القراءات 

ال�سبعة والجتمعون رواياتها ؟ .25 
يقول ال�سيخ وهو يعظ النا�س :

"وبع�س النا�س يقولون: كيف يتعّلم ال�سيبة؟ فاأقول: اإن اأعلن �ساحب �سمو امللكي من يحفظ كتاب 
من  اأكرجهودا  الكثري  ال�سن  اأ�سحاب  ال�سيبة  فت�سبح  روبية  األف  اأو  روبية  مائة  فيعطيه  القانون 
ال�سغار يف حفظه فيبدوؤون اأن يحفظوه . فمثل الذي ح�سل الدرا�سات احلكومية ور�سب يف االختبار 
�ساع جهده و�سعيه . ولكن االأ�سف ال�سديد اأنه ال ي�سكر االإن�سان نعمة اهلل عليه الأن اهلل تعاىل يعطيه 
اأجره و ثوابه و اإن مل ينجح يف جهده و�سعيه يف الدنيا ،الأن �سنة اهلل تعاىل اأنه من �سرع و�سعى فاز 
من  احلروف  بتعّلم  وبداأ  القراءة  ت�سحيح  اأ�سباب  اختار  الذي  فمثل   ، ظاهرا  فيه  ينجح  مل  واإن 
القارئ املاهر بالقراآن ، فاإن �سارت حروفه �سحيحة فهذ الفوز ظاهر ، واإن مل ي�ستطع الت�سحيح 
الذين  ثواب  يعطي اهلل  كما  ثوابا  يعطيه اهلل  الأنه   ، ناجح عند اهلل  ولكنه  الظاهر  را�سب يف  فهو 
ُ َعَلْيِه  لَّى اهللَّ ِ �سَ يقرءون �سحيحا الأنه جاء يف احلديث النبوي :)) َعْن َعاِئ�َسَة َقاَلْت : َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ
َرِة َوالَِّذي َيْقَراأُ اْلُقْراآَن َوَيَتَتْعَتُع ِفيِه َوُهَو َعَلْيِه �َساقٌّ َلُه  َفَرِة اْلِكَراِم اْلربَ َو�َسلََّم املَاِهُر ِباْلُقْراآِن َمَع ال�سَّ

اأَْجَراِن (( 26
23  التهانوي ، املرجع ال�سابق

24  التهانوي ، حممد اأ�سرف على : الف�سل العظيم ، األقاها �سنة 1331هـ مبدينة رامفور ، الهور : اإدارة اأ�سرف التحقيق ، 2008م ، �س45
25  التهانوي ، املرجع ال�سابق

ِل املَاِهِر يف اْلُقْراآِن َوالَِّذي َيَتَتْعَتُع ِفيِه ، رقم احلديث : 1862 ، الريا�س : دارال�سالم للن�سر والتوزيع  26  �سحيح م�سلم : َباب َف�سْ

و�سوابطها فال تبقي عربية . اأما الذين يتوجهون اإيل قراءة القراآن يف ع�سرنا فال يتوجهون اإىل 
�سحة األفاظه اأي ال يقرءون القراآن مع التجويد بل اليتوجهون اإليه، واأكر العلماء يخطوؤون اأي�سا.  
والثاين   ، النا�س  عامة  وتفهمها  فتدركها  االأول  اأما  اأق�سام:  ثالثة  على  القراآن  تالوة  يف  واخلطاأ 
فتدركها وتفهمها خا�سة القراء واأهل الفن ، والثالث فال تدركها والتفهمها اإال اأخ�س خوا�س هذا 

الفن من املهرة واملتبحرين يف فن التجويد والقراءات ." 19 
يقول ال�سيخ وهو يدعو النا�س اإىل تعلم التجويد و ي�سرح لهم اأهمية تعلم التجويد :

النون  باللغة االأردية للمروحة )) پنكها (( والكاف بعد  اأن يقال  مثاال وهو  لكم  اأقدم  اأن  "اأريد 
ال�ساكنة لكن النون هنا خمفاة ال توؤدى من خمرجه بل توؤدى من اخلي�سوم ، ويقال له يف اال�سطالح 
توؤّدى  فلو  پنكها (( نون خمفاة  التي يف لفظة ))  والنون   ، واالإدغــام  االإظهار  االإخفاء وهو بني   :
باالإظهار يعني توؤدى النون من خمرجه مثل : )) پنكها (( في�سحك النا�س وال ي�سمونها لغة اأردية 
الأنه مل يوؤده باالإخفاء املاأنو�س ." فعلم اإن كانت اللغة موافقة لقواعدها و�سوابطها فهي لغة �سحيحة 
اللغة  يف  االإخفاء  مو�سع  االإخفاء  يجب  فكذلك   ، �سحيحة  لغة  اللغة  فالتبقي  كذلك  تكن  مل  واإن 
العربية اأي�سا فكما اأن لفظة )) پنكها ((  - املروحة باالأردية - ، باإظهار النون خطاأ ، كذلك اإن 
مل توؤدي الكلمة باالإخفاء مو�سع االإخفاء يف القراآن  فهو اأي�سا خطاأ و لكن ال يعرفه وال يفهمه اأحد . 
فكما اأن كلمة )) پنكها ((  فلو اأحد تلفظ بها مع االإظهار فال تبقي لغتها لغة اأردية ، كذلك اإن كان 
يتلفظ باالظهار يف الكلمة التي يجب فيها االخفاء فال تبقى لغته لغة عربية ، الأن اهلل تعاىل قال يف 

ا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن}  . 20  ًنا َعَرِبيًّ ا اأَْنَزْلَناُه ُقْراآَ القراآن املجيد : { اإِنَّ
فلما كان القراآن  باللغة العربية فاإن مل يقراأه بالتجويد فال تبقى عربيته فكاأمنا مل نقراأه . فهذه 
املقالة يكفي للعاقل ، ي�سريه اإىل اأهمية التجويد و�سرورته .  وذكرُت هذا املثال على �سبيل النموذج 

ونظائرها كثرية .21 
وقال ال�سيخ وهو يخطب النا�س: 

اد  ال�سّ ب�سوت  يقراأه  هل  الِّني}22  ال�سَّ {َوال  كلمة  عن  كثري  ي�سئلني  اأن  على  جدا  اآ�سف  اأنا  "و 
بالتلفظ  ويتعلم  ال�ساد( يح�سل  تلفظ  واالأمرالذي )وهو  تعّلمه  اإىل  يتوجه  ، وال  الظاء  اأو ب�سوت 

19 التهانوي ، حممد اأ�سرف على : �سرورة العمل يف الدين ، األقاها ال�سيخ �سنة 1329هـ مبدينة اإله اآباد ، وكان عدد ال�سامعني 
األفني من الرجال، وقد طبعت  باإدارة اأ�سرف التحقيق ، 2008م ، �س �س13-15

20   يو�سف : 2
21   التهانوي ، املرجع ال�سابق

22 الفاحتة : 7
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يريدون اأن يح�سلوا و يتعلموا بالكتابة ، واحلقيقة اأنها ال يح�سل اأمر التلفظ والتلقي بالكتابة ، الأن 
االأمور التي تتعلق بال�سمع ال ميكن اأن حت�سل بالكتابة ؟ فال بّد لنا من اأن نتعّلم التجويد والقراءة 

من االأ�ساتذة القراء مبا�سرة وم�سافهة الأنهما من االأمور التي ال تدرك اإال بال�سمع والتلقي ."23  
 قال ال�صيخ يف موعظة : 

بتعلم التجويد؟.فيقول ال�سيخ للذين  الكويف  العا�سم  االإمام  �سنكون  :هل  يقولون  النا�س  "وبع�س 
يتعلمون الفقه وال يتعلمون التجويد : هل ت�سبحون االإمام االأعظم اأبوحنيفة بعد تعّلم بع�س امل�سائل 
الفقهية ؟ فكما تتعلم امل�سائل الفقهية ، كذلك تتعلم قواعد التجويد اأي�سا بل ال بّد  لروؤ�ساء وم�سئويل 

املدار�س من اأن ي�سرتطوا تعّلم التجويد وتعليمه فيها جلميع الطالب. "24 
وقال : والقراءات ال�سبعة التي جتمع فيها روايات القراآن ، هي فن من الفنون ولكن االأ�سف اأنا قد 
اتخذناه مهجورا . فيااأيها النا�س! انظروا اأنكم يتتعلمون وتقروؤون كتاب علم احلديث النبوي جميعه 
، مثل �سحيح البخاري و�سحيح م�سلم وغريهما وجتمعون رواياتهما ، فلما ذا ال تتعلمون القراءات 

ال�سبعة والجتمعون رواياتها ؟ .25 
يقول ال�سيخ وهو يعظ النا�س :

"وبع�س النا�س يقولون: كيف يتعّلم ال�سيبة؟ فاأقول: اإن اأعلن �ساحب �سمو امللكي من يحفظ كتاب 
من  اأكرجهودا  الكثري  ال�سن  اأ�سحاب  ال�سيبة  فت�سبح  روبية  األف  اأو  روبية  مائة  فيعطيه  القانون 
ال�سغار يف حفظه فيبدوؤون اأن يحفظوه . فمثل الذي ح�سل الدرا�سات احلكومية ور�سب يف االختبار 
�ساع جهده و�سعيه . ولكن االأ�سف ال�سديد اأنه ال ي�سكر االإن�سان نعمة اهلل عليه الأن اهلل تعاىل يعطيه 
اأجره و ثوابه و اإن مل ينجح يف جهده و�سعيه يف الدنيا ،الأن �سنة اهلل تعاىل اأنه من �سرع و�سعى فاز 
من  احلروف  بتعّلم  وبداأ  القراءة  ت�سحيح  اأ�سباب  اختار  الذي  فمثل   ، ظاهرا  فيه  ينجح  مل  واإن 
القارئ املاهر بالقراآن ، فاإن �سارت حروفه �سحيحة فهذ الفوز ظاهر ، واإن مل ي�ستطع الت�سحيح 
الذين  ثواب  يعطي اهلل  كما  ثوابا  يعطيه اهلل  الأنه   ، ناجح عند اهلل  ولكنه  الظاهر  را�سب يف  فهو 
ُ َعَلْيِه  لَّى اهللَّ ِ �سَ يقرءون �سحيحا الأنه جاء يف احلديث النبوي :)) َعْن َعاِئ�َسَة َقاَلْت : َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ
َرِة َوالَِّذي َيْقَراأُ اْلُقْراآَن َوَيَتَتْعَتُع ِفيِه َوُهَو َعَلْيِه �َساقٌّ َلُه  َفَرِة اْلِكَراِم اْلربَ َو�َسلََّم املَاِهُر ِباْلُقْراآِن َمَع ال�سَّ

اأَْجَراِن (( 26
23  التهانوي ، املرجع ال�سابق

24  التهانوي ، حممد اأ�سرف على : الف�سل العظيم ، األقاها �سنة 1331هـ مبدينة رامفور ، الهور : اإدارة اأ�سرف التحقيق ، 2008م ، �س45
25  التهانوي ، املرجع ال�سابق

ِل املَاِهِر يف اْلُقْراآِن َوالَِّذي َيَتَتْعَتُع ِفيِه ، رقم احلديث : 1862 ، الريا�س : دارال�سالم للن�سر والتوزيع  26  �سحيح م�سلم : َباب َف�سْ

و�سوابطها فال تبقي عربية . اأما الذين يتوجهون اإيل قراءة القراآن يف ع�سرنا فال يتوجهون اإىل 
�سحة األفاظه اأي ال يقرءون القراآن مع التجويد بل اليتوجهون اإليه، واأكر العلماء يخطوؤون اأي�سا.  
والثاين   ، النا�س  عامة  وتفهمها  فتدركها  االأول  اأما  اأق�سام:  ثالثة  على  القراآن  تالوة  يف  واخلطاأ 
فتدركها وتفهمها خا�سة القراء واأهل الفن ، والثالث فال تدركها والتفهمها اإال اأخ�س خوا�س هذا 

الفن من املهرة واملتبحرين يف فن التجويد والقراءات ." 19 
يقول ال�سيخ وهو يدعو النا�س اإىل تعلم التجويد و ي�سرح لهم اأهمية تعلم التجويد :

النون  باللغة االأردية للمروحة )) پنكها (( والكاف بعد  اأن يقال  مثاال وهو  لكم  اأقدم  اأن  "اأريد 
ال�ساكنة لكن النون هنا خمفاة ال توؤدى من خمرجه بل توؤدى من اخلي�سوم ، ويقال له يف اال�سطالح 
توؤّدى  فلو  پنكها (( نون خمفاة  التي يف لفظة ))  والنون   ، واالإدغــام  االإظهار  االإخفاء وهو بني   :
باالإظهار يعني توؤدى النون من خمرجه مثل : )) پنكها (( في�سحك النا�س وال ي�سمونها لغة اأردية 
الأنه مل يوؤده باالإخفاء املاأنو�س ." فعلم اإن كانت اللغة موافقة لقواعدها و�سوابطها فهي لغة �سحيحة 
اللغة  يف  االإخفاء  مو�سع  االإخفاء  يجب  فكذلك   ، �سحيحة  لغة  اللغة  فالتبقي  كذلك  تكن  مل  واإن 
العربية اأي�سا فكما اأن لفظة )) پنكها ((  - املروحة باالأردية - ، باإظهار النون خطاأ ، كذلك اإن 
مل توؤدي الكلمة باالإخفاء مو�سع االإخفاء يف القراآن  فهو اأي�سا خطاأ و لكن ال يعرفه وال يفهمه اأحد . 
فكما اأن كلمة )) پنكها ((  فلو اأحد تلفظ بها مع االإظهار فال تبقي لغتها لغة اأردية ، كذلك اإن كان 
يتلفظ باالظهار يف الكلمة التي يجب فيها االخفاء فال تبقى لغته لغة عربية ، الأن اهلل تعاىل قال يف 

ا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن}  . 20  ًنا َعَرِبيًّ ا اأَْنَزْلَناُه ُقْراآَ القراآن املجيد : { اإِنَّ
فلما كان القراآن  باللغة العربية فاإن مل يقراأه بالتجويد فال تبقى عربيته فكاأمنا مل نقراأه . فهذه 
املقالة يكفي للعاقل ، ي�سريه اإىل اأهمية التجويد و�سرورته .  وذكرُت هذا املثال على �سبيل النموذج 

ونظائرها كثرية .21 
وقال ال�سيخ وهو يخطب النا�س: 

اد  ال�سّ ب�سوت  يقراأه  هل  الِّني}22  ال�سَّ {َوال  كلمة  عن  كثري  ي�سئلني  اأن  على  جدا  اآ�سف  اأنا  "و 
بالتلفظ  ويتعلم  ال�ساد( يح�سل  تلفظ  واالأمرالذي )وهو  تعّلمه  اإىل  يتوجه  ، وال  الظاء  اأو ب�سوت 

19 التهانوي ، حممد اأ�سرف على : �سرورة العمل يف الدين ، األقاها ال�سيخ �سنة 1329هـ مبدينة اإله اآباد ، وكان عدد ال�سامعني 
األفني من الرجال، وقد طبعت  باإدارة اأ�سرف التحقيق ، 2008م ، �س �س13-15

20   يو�سف : 2
21   التهانوي ، املرجع ال�سابق

22 الفاحتة : 7
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من الطالب فقط يف ق�سم التجويد والقراءات حوايل �سنة 1958م ، ولكن االآن قد وجدُت يف ق�سم 
التجويد والقراءات خم�سة اأ�ساتذة وعندهم كثري من الطالب لعلم التجويد والقراءات .  29 

ن�ستطيع اأن ن�ستخل�س مما ذكر اأن ال�سيخ التهانوي-رحمه اهلل - كان :
اأول من األف يف علم التجويد باللغة االأردية يف �سبه القارة الهندية .

وله دور ممتاز يف ن�سر علم التجويد يف مدار�س بالد الهند وباك�ستان .
وكان ال�سيخ له اأثر يف عامة النا�س وخا�ستهم .

وكان ال�سيخ له دور كبري لن�سر علم التجويد والقراءات يف مناهج الدرا�سات القراآنية بالهند.
يبدو اأنه كان ال�سيخ التهانوي من القراء الذين مل يجل�سوا لتدري�س علم التجويد اأو علم القراءات 
كاملقرئني املعروفني ولكن لهم دور ممتاز يف اإ�سالح بيئة املجتمع و تربية االأ�ساتذة واملعّلمني للتجويد 

والقراءات و امل�سرفني على املعاهد القراآنية و تدريبهم .    
واهلل اأعلم وهو املوفق ملا يحبه وير�ساه .

املالحق

29   ب�سم اهلل بيك : تذكرة قاريان هند ، كرات�سي : مري حممد كتب خانة ، بدون التاأريخ ، ج2 ، �س 287 

النه يقراأه ويجتهد وي�سعى اأي�سا و�سيح�سل االأجرين: اأجر القراءة واأجر امل�سقة واجلهد ف�سبحانه 
ما اأعظم �سكره فهل من اآخذ !....27 

ويقول يف موعظة للنا�س : اأيها النا�س ! جّربوا باأن اقروؤوا القراآن مع التوّجه اإىل اهلل و مع االإيقان باأن 
اهلل تعاىل ي�سمع قراءتنا وتالوتنا ، فتجدون حالوة التالوة و لذة مناجاة ربكم . 28     

ملفوظاته:

تالميذه  فيه  يجتمع  االمــدادي.  اخلانقاه  عاما  جمل�سا  بعدالظهر  يوم  كل  يعقد  اهلل  رحمه  كان 
وم�سرت�سدوه وعامة النا�س، فكان يعظهم ويجيب عن اأ�سئلتهم املتفرقة ، ويحّدثهم مبا بدا له من 
غري اقت�سار على مو�سوع دون مو�سوع ، وكان بع�س احلا�سرين يف هذه املجال�س كانوا يكتبون ما 
ي�سمعونه ويدّونون كالمه وما يلقي فيه من اإفادات علمية ، حتت اإ�سراف ال�سيخ ، فطبع كالمه هذا 
با�سم " امللفوظات " يف اأكر من ع�سرين جملدا وحتتوي هذه " امللفوظات " على نوادر من علم 
وحكمة، ولطائف وظرائف، وق�س�س واأخبار، وموعظة وعربة، واإ�سالح واإر�ساد، واأدب وخلق، ونقد 
ورّد ، وقد جّرب علماء هذه الديار باأن لها اأثرا بالغا يف تكوين املذاق الديني ال�سليم والت�سجيع على 

االأعمال ال�ساحلة. 
اخلامتة ونتائج البحث :

الهند  بالد  يف  ون�سرها  االإ�سالمية  العلوم  اإ�ساعة  يف  ممتاز  دور  له  التهانوي  علي  اأ�سرف  ال�سيخ 
وباك�ستان، وخا�سة علم التجويد والقراءات ، فيقول موؤلف كتاب " تذكرة قاريان هند " )تذكرة 

قراء الهند ( ما تعريبه :
اأن  التجويد (  االأمر املهم )يعني علم  اأ�سرف علي و زمالئه لهذا  ال�سيخ  وكانت نتيجة ت�سّدى   "
زعماء  املدار�س واملعاهد يف بالد الهند قد التفتوا اإىل هذا العلم املبارك ، فقد وجدُت االمتياز 
الوا�سح والتطوير الفعلي يف نظام املدار�س واملعاهد يف ق�سم علمي التجويد والقراءات بعد خم�س 
اأو �سبع  "ديوبند" اأ�ستاذ واحد وكان عنده خم�س  وع�سرين �سنة . الأنه كان يف دار العلوم مبدينة  

،1421هـ،�س 803
27   التهانوي ، حممد اأ�سرف على: األفاظ القراآن، األقاها �سنة 1334هـ ، وكان عدد ال�سامعني خم�س مائة واألف رجل ، وقد طبع 

بجامعة دارالعلوم االإ�سالمية بالهور ، 1414هـ ، �س 28،29
28   التهانوي ، حممد اأ�سرف على : �سرف املكاملة ،األقاها �سنة 1330 هـ ، وقد طبع بجامعة دارالعلوم االإ�سالمية بالهور1415هـ ، 

�س 30
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من الطالب فقط يف ق�سم التجويد والقراءات حوايل �سنة 1958م ، ولكن االآن قد وجدُت يف ق�سم 
التجويد والقراءات خم�سة اأ�ساتذة وعندهم كثري من الطالب لعلم التجويد والقراءات .  29 

ن�ستطيع اأن ن�ستخل�س مما ذكر اأن ال�سيخ التهانوي-رحمه اهلل - كان :
اأول من األف يف علم التجويد باللغة االأردية يف �سبه القارة الهندية .

وله دور ممتاز يف ن�سر علم التجويد يف مدار�س بالد الهند وباك�ستان .
وكان ال�سيخ له اأثر يف عامة النا�س وخا�ستهم .

وكان ال�سيخ له دور كبري لن�سر علم التجويد والقراءات يف مناهج الدرا�سات القراآنية بالهند.
يبدو اأنه كان ال�سيخ التهانوي من القراء الذين مل يجل�سوا لتدري�س علم التجويد اأو علم القراءات 
كاملقرئني املعروفني ولكن لهم دور ممتاز يف اإ�سالح بيئة املجتمع و تربية االأ�ساتذة واملعّلمني للتجويد 

والقراءات و امل�سرفني على املعاهد القراآنية و تدريبهم .    
واهلل اأعلم وهو املوفق ملا يحبه وير�ساه .

املالحق

29   ب�سم اهلل بيك : تذكرة قاريان هند ، كرات�سي : مري حممد كتب خانة ، بدون التاأريخ ، ج2 ، �س 287 

النه يقراأه ويجتهد وي�سعى اأي�سا و�سيح�سل االأجرين: اأجر القراءة واأجر امل�سقة واجلهد ف�سبحانه 
ما اأعظم �سكره فهل من اآخذ !....27 

ويقول يف موعظة للنا�س : اأيها النا�س ! جّربوا باأن اقروؤوا القراآن مع التوّجه اإىل اهلل و مع االإيقان باأن 
اهلل تعاىل ي�سمع قراءتنا وتالوتنا ، فتجدون حالوة التالوة و لذة مناجاة ربكم . 28     

ملفوظاته:

تالميذه  فيه  يجتمع  االمــدادي.  اخلانقاه  عاما  جمل�سا  بعدالظهر  يوم  كل  يعقد  اهلل  رحمه  كان 
وم�سرت�سدوه وعامة النا�س، فكان يعظهم ويجيب عن اأ�سئلتهم املتفرقة ، ويحّدثهم مبا بدا له من 
غري اقت�سار على مو�سوع دون مو�سوع ، وكان بع�س احلا�سرين يف هذه املجال�س كانوا يكتبون ما 
ي�سمعونه ويدّونون كالمه وما يلقي فيه من اإفادات علمية ، حتت اإ�سراف ال�سيخ ، فطبع كالمه هذا 
با�سم " امللفوظات " يف اأكر من ع�سرين جملدا وحتتوي هذه " امللفوظات " على نوادر من علم 
وحكمة، ولطائف وظرائف، وق�س�س واأخبار، وموعظة وعربة، واإ�سالح واإر�ساد، واأدب وخلق، ونقد 
ورّد ، وقد جّرب علماء هذه الديار باأن لها اأثرا بالغا يف تكوين املذاق الديني ال�سليم والت�سجيع على 

االأعمال ال�ساحلة. 
اخلامتة ونتائج البحث :

الهند  بالد  يف  ون�سرها  االإ�سالمية  العلوم  اإ�ساعة  يف  ممتاز  دور  له  التهانوي  علي  اأ�سرف  ال�سيخ 
وباك�ستان، وخا�سة علم التجويد والقراءات ، فيقول موؤلف كتاب " تذكرة قاريان هند " )تذكرة 

قراء الهند ( ما تعريبه :
اأن  التجويد (  اأ�سرف علي و زمالئه لهذا االأمر املهم )يعني علم  ال�سيخ  وكانت نتيجة ت�سّدى   "
زعماء  املدار�س واملعاهد يف بالد الهند قد التفتوا اإىل هذا العلم املبارك ، فقد وجدُت االمتياز 
الوا�سح والتطوير الفعلي يف نظام املدار�س واملعاهد يف ق�سم علمي التجويد والقراءات بعد خم�س 
اأو �سبع  "ديوبند" اأ�ستاذ واحد وكان عنده خم�س  وع�سرين �سنة . الأنه كان يف دار العلوم مبدينة  

،1421هـ،�س 803
27   التهانوي ، حممد اأ�سرف على: األفاظ القراآن، األقاها �سنة 1334هـ ، وكان عدد ال�سامعني خم�س مائة واألف رجل ، وقد طبع 

بجامعة دارالعلوم االإ�سالمية بالهور ، 1414هـ ، �س 28،29
28   التهانوي ، حممد اأ�سرف على : �سرف املكاملة ،األقاها �سنة 1330 هـ ، وقد طبع بجامعة دارالعلوم االإ�سالمية بالهور1415هـ ، 

�س 30

 



657 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء656 www.iqraaforum.com

 



657 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء656 www.iqraaforum.com

 



659 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء658 www.iqraaforum.com

 



659 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء658 www.iqraaforum.com

 



661 ملتــقـــى كبـــــــار القــــــراء660 www.iqraaforum.com

اأمقدمة

املدر�صة ال�ّصعودية

اإيقاظ امل�صاعر يف ترجمة ال�صيخ ح�صن ال�صاعر

د.عثمان بن حممد ال�صد يقي
13-1

الّنموذج املكي لإقراء القراآن من خالل العهد ال�صعودي من القرن الرابع ع�صر 

الهجري

د.اأحمد بن حممد املغربي

64-15

م�صروع جمّمع القّراء

د.في�صل بن جميل غّزاوي
72-65

املدر�صة ال�صامّية والرتكّية )اأردن/ فل�صطني/ ال�صام/ تركيا(

مدر�صة القراءات يف بالد ال�صام

اأ.د. حممود اأحمد الأطر�س
108-73

املدر�صة ال�صامية يف اإقراء القراآن الكري وجتويده املدر�صة الدب�صية اأمنوذجًا

د.حممد مطيع احلافظ الدم�صقي
134-109

املدر�صة ال�صامية يف الإقراء

د.حممد ع�صام بن مفلح الق�صاة
178-135 

ترجمة القراء من اآل احللواين وترجمة عن ال�صيخ عبد القادر قويدر 

العربيلي

ال�صيخ حممد كرّي �صعيد راجح

192-179 

من �صيوخ الإقراء يف الأردن يف القرن الرابع ع�صر الهجري

اأ.د.اأحمد خالد �صكري / د.احمد الرقب
223-193 
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مدر�صة الإقراء الفل�صطينية يف القرن الرابع ع�صر الهجري

د.حامت جالل التميمي
261-225

مدر�صة الإقراء يف تركيا واأهم �صماتها و�صيوخها

د.م�صطفى اآتيال اأقدمري
291-263 

املدر�صة امل�صرية وال�ّصودانية

املدر�صة امل�صرية يف الإقراء

اأ.د. �صامي عبد الفتاح هالل
303-293  

ترجمة العالمة املحقق ال�صمنودي )اإبراهيم بن علي ال�صمنودي(

ال�صيخ عبد الرافع ر�صوان ال�صرقاوي
319-305   

ترجمة ال�صيخ عامر ال�صيد عثمان �صيخ عموم املقارئ امل�صرية

د. عبد اهلل بن حممد اجلار اهلل
372-321    

قب�صات نورانية من مدر�صة الإقراء امل�صرية حول مالحمها يف القرن الرابع 

ع�صر الهجري

ال�صيخ ال�صيد اأحمد عبد الرحيم

410-373  

مدار�س الإقراء يف العامل الإ�صالمي املدر�صة ال�صودانية يف القرن الرابع ع�صر 

الهجري

د.اإدري�س على الأمني 

440-411 

املدر�صة املغاربية )مغرب/ جزائر/ ليبيا(

املدر�س املغربية يف القراءات �صمات وخ�صائ�س واأعالم واآثار

اأ.د.عبد الهادي بن عبد اهلل حميتو
447-441   

خ�صائ�س املدر�صة الليبية يف الإقراء

د.حممد عبد ال�صالم ح�صن احل�صريي
462-449 

الإقراء يف املدر�صة املغربية تاريخ و�صمات

د.خالد ح�صن اأبو اجلود
511-463  

ترجمة ابن احلفاف 

د . عبدالهادي لعقاب 
535-513

مدر�صة العراق الإقرائية بالقراءات القراآنية

ال�صيخ اإبراهيم بن فا�صل بن حممد امل�صهداين
568-537 

املدر�صة املو�صلية يف اإقراء القراآن الكري ال�صيخ يون�س اإبراهيم الطائي 

اأمنوذجًا

د.عبد ال�صتار فا�صل خ�صر النعيمي

607-569 

كبار م�صا ئخ الإقراء باملدر�صة الهندية

د.املقرئ اأحمد ميان التهانوي الفاروقي
638-609 

ال�صيخ اأ�صرف علي التهانوي وجهوده يف علمي التجويد والقراءات

ال�صيخ / ر�صيد اأحمد التهانوي
639-659  
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